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Abstract

The Islamic revolution of Iran as a social revolution was a unique event.
During this event, the Pahlavi dynasty collapsed after 53 years of ruling
Iran. This study was conducted to investigate the reasons for the decline
and collapse of this dynasty through different aspects. According to the
limitations, the researchers examined this issue from the viewpoint of
the concept of patronage. Thus, the question in this study was that what
effect the corruption had on the collapse and decline of the Pahlavi
government. In this study, the researchers mentioned that patronage is
one of the most important factors that led to popular protests against the
government and led the Pahlavi regime to collapse. This paper uses the
causal mechanism method (process tracking). The data was collected by
the library research method. The focus of this research was on time and
space constraints of Iran in the 1340s and 1350s.
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مقدمه
اگرچه عصری که در آن بسر میبریم جلوههای نظم مدرن سياسی ظهور و بروز بسياری
یافته و قوانين اساسی عموم ملل دنيا دربرارنده اصولی از مردمساالری است ،با این حال
هنوز کم نيستند کشورهایی که حکومت در آنان ماهيتی سنتی دارد .نظم سياسی در این
کشورها عموما بر پایه وفاداری شخصی و تعامالت ویژه با حاکم است .نظمی اینچنين
مبتنی بر ویژهپروری است .در این مقاله منظور از ویژهپروری ،تعبيری است که فوکویاما
از این مفهوم دارد« :ارباب در ازای وفاداری و حمایت سياسی فرد حامی و تابع ،چيزهایی
را که مطلوب وی است به او میدهد( »...فوکویاما .)96 :1397 ،علیرغم آنکه مطالعات
اندکی در تطبيق ویژهپروری با دولتهای غيرمدرن یا به ظاهر مدرن صورت گرفته است،
اما فرانسيس فوکویاما ضمن تبيين ادبيات تئوریک ویژهپروی به اختصار به مصادیقی در
این زمينه اشاره نموده است .به اعتقاد او «استالين و صدام حسين برای اعمال قدرت صرفا
به کنترل دولت و ارتش و پليس اکتفا نمیکردند ،بلکه انبوهی از گروههای کوچک
وفادار به خود را ایجاد کرده بودند و بر آنها فرمانروایی میکردند .»...او از جمله درباره
صدام حسين میگوید« :صدام حسين با شبکهای از عشيره خود در تکریت ،مرکز عراق،
این کار را میکرد .حزب کمونيست چين نيز توسط گروههای رهبری متکی به شبکههای
ویژهپرور اداره میشوند .در بسياری از جوامع ضعيفتر از نظر سياسی کمتر توسعه یافته،
نظير جمهوری دموکراتيک کنگو ،سومالی ،سيرالئون ،ليبریا و ليبی تحت حاکميت
گروههای شبه نظامی ،سازمانهای ویژهپرور آشکارا اوضاع را به صورتی صریحتر تحت
سلطه خود دارند» (فوکویاما.)100-99 :1397 ،
آمد و شد دولتها و سقوط نظامهای سياسی در برخی از این کشورها بيانگر
آسيبپذیری بيشتر حکومتهای ویژهپرور در مقابل نظمهای سياسی مدرن است؛
همچنان که قيامهای مردمی یا چالشهای بينالمللی باعث فروپاشی حکومت صدام
حسين در عراق ،قزافی در ليبی و یا اتحاد جماهير شوروی شد .در چنين شرایطی میتوان
شاخصهای ویژهپروری را در تاریخ معاصر ایران نيز مورد بحث قرار داد؛ از جمله اینکه
باید نسبت این ویژه پروری و حکومت پهلوی و تاثير آن در سقوط این سلسله را به بحث
گذاشت ،امری که دغدغه مقاله است .بدین ترتيب پرسشی که مقاله به دنبال پاسخ به آن
است از این قرار است :ویژهپروری چه تاثيری در فروپاشی و زوال حکومت پهلوی
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داشتظ در پاسخ به این پرسش فرضيهای که قصد آزمون آن را داریم به نقش پررنگ
این عامل تکيه دارد« .به نظر میرسد شدیدترین نوع فساد یعنی ویژهپروری تاثير بسزایی
در سقوط حکومت پهلوی داشته است».
از منظری کالنتر از ویژهپروری (و با تمرکز بر مفهوم فساد در حکومت پهلوی)
علیرغم آنکه به شکل پراکنده مطالب زیادی در قالب یادداشت ،مقاله و گفتگو بيان
شده است؛ اما به شکل متمرکز آثار معدودی نگارش یافته است .الموتی ( ،)1370نایب
رئيس مجلس شورای ملی در جلد دهم اثر خود با عنوان «ایران در عصر پهلوی (آریا مهر
در اوج اقتدار) در فصول اول ،دوم و سوم تحت عناوین «بنياد پهلوی و شایعات فراوان»،
«فساد و مبارزه با فساد در کشور» و «ثروت خاندان پهلوی» به توضيح درباره فساد سياسی
و اقتصادی در دوره پهلوی دوم پرداخته است .بختياری ( ،)1384در کتاب «مفاسد
خاندان پهلوی» که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده ،به تبيين انواع فساد در
دوره پهلوی پرداخته است و در فصل اول این کتاب که به مفاسد مالی این خاندان اشاره
دارد .در کتابی دیگر از همين ناشر و به قلم عبدالکاظم مجتبیزاده ( )1388با عنوان «فساد
در رژیم پهلوی» ،نویسنده به تببين فساد سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اخالقی در دوره
پهلوی دوم میپردازد.
درباره فساد در دوره پهلوی مقاالتی نيز به رشته تحریر درآمده است .سردارنيا
( )1386در مقالهای با عنوان تبيين ساختارگرای سياسی  -اقتصادی از فساد اقتصادی در
ایران (دوره پهلوی دوم  )1342-57به کاوش درباره تاثير ساخت حکومت مطلقه ،ساخت
اقتصاد رانتی ،نوسازی اقتصادی از باال و مکانيسمهای اعمال نفوذ سياسی بر فساد اقتصادی
و رانتجویی در دوره پهلوی دوم ( )1357-1342پرداخته است .اسماعيلی ( )1398در
مقالهای با عنوان «بررسی اسنادی نفوذ و فساد اقتصادی بهایيان در حکومت پهلوی دوم»،
سعی بر آن دارد تا با بحث درباره نفوذ و فعاليت اقتصادی بهائيت در دوره پهلوی دوم به
توضيح فعاليتهای خاندان سياح ،خاندان یگانه ،علی محمد خادمی ،منوچهر تسليمی،
خاندان اردکانی ،خانواده خراسانی قدیمی ،خانواده کتيرایی بپردازد .مهدی قادری در
مقالهای با عنوان «فساد اداری در ایران؛ تحليلی جامعهشناختی» به دنبال تحليل
جامعهشناختی پدیده فساد اداری در ایران میباشد .نویسنده با نگاهی به تاریخ معاصر
ایران تالش کرده تا به علل و عوامل مؤثر در شکلگيری و گسترش فساد اداری ،رابطه

تاثیر ویژهپروري در فروپاشی و زوال سیاسی حکومت پهلوي | رادمرد و همکاران | 13

نظام اقتصادی اجتماعی و سياسی با فساد اداری ،پيامدهای وجود و استمرار فساد اداری
پرداخته و سرانجام به ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده بپردازد .گل
محمدی ( )1392در مقالهای با عنوان «آسيبشناسی دولت در ایران در دوره پهلوی :فساد
سياسی به روایت اسناد» با استفاده از اسناد مربوط به دوره پهلوی به دستهبندی فساد
سياسی در این دوره پرداخته است .نویسنده به دنبال تعریف و مفهومبندی فساد سياسی در
ایران این دوره است .نویسنده ارتشاء ،اختالس ،اخاذی و تقلب انتخاباتی را از انواع فساد
سياسی میداند .با توجه به ادبيات پژوهشی گفته شده اکنون میتوان به نوآوری این
پژوهش پرداخت :یکم آنکه این مقاله به طور خاص به ویژهپروری در حکومت پهلوی
خواهد پرداخت که آميزهای از فساد سياسی و اقتصادی است .نکته قابل ذکر اینکه هيچ
پژوهشی با تمرکز بر این مفهوم به مطالعه فروپاشی حکومت پهلوی نپرداخته است .در
واقع از آنجا که این پژوهش این مفهوم را از رویکرد تئوریک فرانسيس فوکویاما درباره
فساد سياسی اخذ کرده است ،از منظری نظری به فساد سياسی در دوره پهلوی دوم
میپردازد .نکته دیگر ،همچنان که فوکویاما بحث از ویژهپروری را به فروپاشی و زوال
حکومتها ارتباط داده ،مقاله نيز بویژهپروری بعنوان متغيری که در سقوط پهلوی نقش
بسزایی داشت ،مینگرد و درصدد است این واقعيت را به تصویر بکشد.
برای آزمون فرضيه این پژوهش ابتدا ویژهپروری از منظر نظری بحث سپس این مفهوم
در حکومت پهلوی به تصویر کشيده میشود .پس از آن نشان داده میشود که چگونه
ویژهپروری تحقق نظم سياسی مدرن در ایران را به محاق برد و شکاف طبقاتی را دامن زد.
سپس به واکنش حکومت در این زمينه پرداخته که خود را در قالب تاسيس کميسيون
شاهنشاهی نشان داد .در نهایت شعارهای مردم در جریان انقالب اسالمی به بحث گذاشته و
نسبت آنان با ویژهپروری واکاوی میشود .اینگونه نشان داده میشود که چگونه سلسله
طولی علل از ویژهپروری آغاز میشود و پس از تعميق شکافهای طبقاتی و جلوگيری از
ایجاد یک نظم سياسی مدرن ،زمينههای انقالب را فراهم میآورد .اما پيش از پرداخت به
این موضوعات ،در پيشينه پژوهش تالش میشود نوآوری مقاله تبيين شود.
نکته الزم به توضيح اینکه ،این پژوهش ضمن پذیرش این نکته که تحليل سقوط
پهلوی نيازمند بهرهبرداری از رهيافتهای چندعليتی است ،با توجه به محدودیتهای
پژوهش در قالب مقاله ،یک متغير (ویژهپروری) را به بحث میگذارد .روشی که مقاله از
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آن بهره خواهد برد ،مکانيسم علی است .در این روش پيوند متغيرها «میتواند بر اثر یک
مکانيسم علی مستقيم (بیواسطه) باشد یعنی  Cو  Eهر دو پيامد مکانيسمی باشند منبعث
از شرط سومی مثل  .Aهمچنين الزم و یا کافی بودن  Cبرای  Eخود معلول مکانيسمی
علی است که  Cو  Eخود معلول مکانيسمی علی است که  Cو  Eرا به هم میپيوندد و
وظيفه اصلی تبيينهای علی همين که این مکانيسمهای علی و قوانين زیرین آنها را بدست
دهند» (ليتل.)21 :1386 ،

چارچوب مفهومی :ویژهپروری
طی سه دهه اخير نظریات نهادگرایی بيش از پيش مورد توجه پژوهشگران حوزههایی
چون دولت و توسعه قرار گرفته است .به طور کلی نهادگرایان نقش مهمی برای نهاد
دولت (چه در قامت دولت توسعهگرا و چه در چارچوب دولت چپاولگر) قائل هستند
(اوانز« .)1380،نظم و زوال سياسی» نوشته فرانسيس فوکویاما از جمله آثار شاخص در این
زمينه است .توجه خاص فوکویاما به مفهوم ویژهپروری در این اثر مورد تاکيد و تامل این
مقاله خواهد بود .بخصوص آنکه ميان ویژهپروری و کارآمدی دولت ارتباطی موثق و
موکد وجود دارد .برای بحث درباره ویژهپروری باید از نهاد دولت آغاز کرد .فوکویاما
معتقد است نظم سياسی بر سه نهاد استوار است :دولت ،حاکميت قانون و سازوکارهای
پاسخگو بودن .فوکویاما بر پایه این سه نهاد به دنبال ترسيم جامعهای فرضی است که
«دموکراتيک ،امن و دارای رفاه و حکومت خوب بوده و ميزان فساد در آن اندک است».
او اینچنين جامعهای را با رسيدن به سطح دانمارک یا مثل دانمارک شدن ترسيم میکند
(فوکویاما.)35 :1397 ،
او این سه مفهوم را اینگونه تعریف میکند .دولت« ،نهادی متمرکز و مبتنی بر
سلسله مراتب است که در یک محدوده سرزمينی مشخص از انحصار بکارگيری زور
مشروع برخوردار است» .از نظر او دولتها افزون بر خصایصی چون پيچيدگی و
انطباقپذیری ،میتوانند به درجات متفاوت غيرشخصی باشند .اگرچه دولتهای اوليه
تفاوت چندانی با خانواده حاکم نداشتند و به دليل اداره شدن توسط خانواده و دوستان
حاکم ،ویژهپرور یا پدرساالر ناميده میشدند؛ اما در مقابل دولتهای مدرن و بسيار
توسعه یافته ميان منافع شخصی حاکم و مصالح عمومی کل جامعه تمایز قائل میشوند.
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آنها درصددند با کارمندان خود برخورد غيرشخصی داشته و قوانين را اعمال کرده،
کارمند استخدام کنند و بدون طرفداری از یک گروه خاص سياستهایی را در پيش
گيرند (فوکویاما.)33 :1397 ،
فوکویاما ظهور حاکميت قانون را نيز اینگونه به تصویر میکشد :مثل وجود یک نظم
و قانون ساده حق مالکيت و امکان به اجرا گذاردن قراردادها یا درک مدرن از حقوق
بشر که شامل حقوق برابر برای زنان و اقليتهای قومی و نژادی است .پاسخگو بودن نيز
«به معنای واکنش نشان دادن حکومت در قبال مصالح کل جامعه -چيزی که ارسطو خير

عمومی مینامد – بجای منافع محدود خود» تعریف میشود (فوکویاما .)34 :1397 ،بر
این اساس تامين مصالح عمومی به مهمترین هدف دولت مدرن تبدیل میگردد .الزمه
تحقق مصالح عمومی نيز بوروکراسی مدرنی است که بر مبنای شایسته ساالری ،لياقت
فنی و غير شخصی بودن استوار است .در مقابل این بوروکراسی نيز دستگاه اداری قرار
دارد که از منصوبان سياسی حاکمان پر شده است .بوروکراسی ناکارآمد که به افزایش
دستمزدها و کمبود منابع مالی ختم میشود (فوکویاما.)33 :1397 ،
نمونه آرمانی و ایدهال فوکویاما برای طرحریزی این مثلث کارآمدی آلمان و ژاپن
است« .آلمان و ژاپن دو تيپ ایدهال در این مورد هستند .در هر دو کشور ،دولت ابتدا از
دل یک جنگ یا بوروکراسی قدرتمند و مستقل پدید آمد و توانست پروژه دولتسازی را
با اقتدار و از باال به پایين پيش ببرد .سپس این دولتها به تدریج حاکميت قانون را پذیرفته
و خود را مقيد به قانون کردند و در نهایت با ظهور دمکراسی و حق رأی همگانی ،این
دولتها ناگزیر از پاسخگویی مبتنی بر دمکراسی شدند .بعبارتی دموکراتيزاسيون و گذار
به دمکراسی ،آخرین مرحله در توسعه است (قهرمانپور. )5 :1397 ،
فوکویاما در مقابل این شکل از نظم سياسی ،دولتهای ویژهپرور را قرار میدهد .در
ویژهپروری؛ «ارباب در ازای وفاداری و حمایت سياسی فرد حامی و تابع ،چيزهایی را که
مطلوب وی است به او میدهد .لطفی که از سوی ارباب به حامی میشود باید قابليت
تصرف شخصی داشته باشد( »...فوکویاما .)96 :1397 ،بعبارتی بهتر در ویژهپروری؛ فرد
در مقابل محافظت یا ایجاد پتانسيل رشد ،حمایت سياسی دریافت میکند ( Weingrod,
 .)1968به طور خاص ویژهپروری «به خاطر مقياس و ميزان آن از حامیپروری تفکيک
میشود .روابط مبتنی بر ویژهپروری نوعا روابط رودرو ميان ارباب و حامی است که در
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همه رژیمها ،اعم از اقتدارگرا و دموکراتيک وجود دارد ،حال آنکه حامیپروری با مبادله
منافع بزرگ مقياس تر ميان دو طرف سروکار دارد و غالبا مستلزم وجود سلسلهمراتبی از
واسطههاست (فوکویاما .)97 :1397 ،ویژهپروری چون از گستردگی حامیپروری
برخوردار نيست و تنها نخبگان را شامل میشود ،از عمق بيشتری برخوردار است .روابط
آن مبتنی بر تعامل چهره به چهره است و برخالف حامیپروری بدون واسطه و در ارتباط
مستقيم با حاکم صورت میگيرد« .در دولت ویژهپرور ،شبکهای از اقوام و دوستان
نزدیک» هستند «که در ازای وفاداری سياسی منافع دریافت میکنند( »...فوکویاما:1397 ،
 .)36حامیپروری و ویژهپروری ،هر دو بر کيفيت حکومت اثر میگذارند.
فوکویاما زوال سياسی نظامهای سياسی را مبتنی بر دو عامل میداند که اولی
انعطافناپذیری در تطبيق با تغييرات محيطی و دومی  -که مستقيما به ویژهپروری باز
میگردد -پيروی از جامعهپذیری طبيعی بشر است« .جامعهپذیری طبيعی بشر بر انتخاب
خویشاوند و نوع دوستی دادوستدی ،یعنی ترجيح خانواده و دوستان بر سایرین مبتنی
است ».این در حالی است که نظامهای سياسی مدرن ماهيتا بر حکومتهای غيرشخصی
مبتنی هستند ( فوکویاما .)37 :1397 ،فساد ماهيتا در جوامعی رخ میدهد که مدرن یا در
حال مدرن شدن باشد؛ چرا که فساد پدیدهای است که «مبتنی بر تفکيک امر عمومی از
امر خصوصی است» (فوکویاما .)93 :1397 ،در حالی که در جوامع سنتی و منجمله
دولت پاتریمونيال ميان امر خصوصی و امر عمومی تفاوتی نيست.
عوامل زوال نظامهای سیاسی از منظر فرانسیس فوکویاما

تاثیر ویژهپروري در فروپاشی و زوال سیاسی حکومت پهلوي | رادمرد و همکاران | 17

ویژهپروری به مثابه شکلی از فساد در اقتصاد کشور نيز اثر میگذارد .اوال اینکه با
هدایت منابع به جيب عدهای خاص ،انگيزههای اقتصادی عموم جامعه را از ميان میبرد.
«دوم آنکه فساد در نقش نرخهای مالياتی به شدت کاهنده (یعنی نرخهایی که با افزایش
درآمد کاهش مییابد) عمل میکند .»...نکته قابل تامل اینکه از نظر فوکویاما «متهم
کردن به فساد بيشتر از آنکه به منظور تصحيح حکومت صورت بگيرد سالحی سياسی
است .در جوامعی که اغلب سياستمداران فاسدند ،مجازات یک نفر به خاطر فساد بيشتر از
آنکه نشانه اصالح باشد نشانه جنگ قدرت است» (فوکویاما.)92 :1397 ،
حال بر این اساس در این مقاله باید به چند پرسش پاسخ داده شود تا فرضيه اصلی
مورد واکاوی قرار گيرد -1 :آیا میتوان حکومت پهلوی -بخصوص در دهه  1340و
 -1350را حکومتی ویژهپرور دانستظ  -2ویژهپروری چگونه مولفههای سهگانه نظم
سياسی (دولت ،حاکميت قانون و پاسخگویی) در دوره پهلوی را به چالش کشيدظ  -3آیا
حکومت پهلوی برای مقابله با زوال خود به جنگ با ویژهپروی رفتظ پاسخ به این
پرسشها را میتوان در پایهریزی کميسيون شاهنشاهی جستجو کرد .نهادی که در
سالهای پایانی حکومت شاه برای مقابله با فساد و ویژهپروری پایهریزی شد .اما مهمترین
مسئلهای که نقش ویژهپروری را در زوال سياسی حکومت پهلوی نشان میدهد ،درک
مردم نسبت به ویژهپروری است .آیا مردم حکومت پهلوی را ویژهخوار میدانستند و این
ویژهپروری در انقالب مردم عليه این حکومت نقش داشتظ شعارهای انقالب میتواند
این واقعيت را برای ما روشن کند.

ویژهپروری در حکومت پهلوی
یرواند آبراهاميان معتقد است حکومت پهلوی در دهه  1340و  1350بخش زیادی از
درآمدهای نفتی خود را صرف سرمایهگذاری اقتصادی کرد؛ اما در کنار آن بخشی از
پول نفت نيز صرف «تجمالت شاهانه» و «فساد علنی» شد (آبراهاميان .)390 :1381،نگاهی
به خاطرات و گزارشهایی که از حکومت پهلوی دوم ثبت شده است به خوبی بيانگر آن
است که مناسبت مبتنی بر ویژهپروری در حکومت پهلوی دوم وجود داشته است .در این
بخش تالش میشود به اختصار ،ویژهپروری که در راس هرم قدرت وجود داشته به
تصویر کشيده شود .به نظر میرسد کسب حمایت سياسی در سطوح مختلف انجام
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میشد :خاندان سلطنت (به مفهوم گسترده آن) ،مقامات رده باالی دولتی ،دوستان و
نزدیکان شاه و چهرههای برجسته و شاخص نظامی شخصيتهایی بودند که حق
بهرهبرداری ویژه از برخی از تسهيالت را داشتند.
خاندان پهلوی از  53شاهپور ،شاهدخت ،عموزاده ،عمهزاده ،خالهزاده و داییزاده
تشکيل میشد .طبيعی است که هرگونه تنش و درگيری در درون این خاندان میتوانست
ماهيت و هویت نظام سلطنت را با چالش روبرو کند .از اینرو تاسيس بنياد پهلوی در سال
 1337بعنوان ی ک نهاد خيریه را باید در همين راستا تحليل کرد .این بنياد در بخشهای
کليدی کشور از جمله حوزههای کشاورزی ،مسکن ،مصالح ساختمانی ،بيمه ،هتل،
اتومبيلسازی ،توليد مواد غذایی و چاپخانه فعال بود و در  207شرکت سهام داشت
(فوران .)464 :1380 ،بدین ترتيب این بنياد زیر پوشش خيریه سه کارویژه مهم را در
راستای منافع سلطنت انجام میداد-1 :کانالی و نهادی مطمئن برای مقرریها ،کنترل و
نفوذ اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی و بعنوان منبعی برای سرمایهگذاری خاندان
سلطنتی .دریافت کميسيونهای کالن از عقد قراردادهای بينالمللی از جمله مکانيزمهایی
بود که برای ویژهپروری برگزیدگان ترسيم شده بود .از جمله پسر ارشد اشرف پهلوی در
مقاطعهکاری با چند کنسرسيوم بينالمللی ،از فروشهای کمپانیهای خارجی ارقام

بزرگی دریافت میکرد .او بابت «پروژه نيروگاه حرارتی ساخت کمپانی براون باوری
سوئيس و مقاطعه تاسيسات بندر چابهار توسط کمپانی براون اندروت» مبالغ کالنی
دریافت کرد .این امتيازات خاص به اعضای دیگر خاندان سلطنت نيز تعلق میگرفت.
«ملکه ،برادران و خواهران شاه و خویشاوندان دیگرش همگی کاالیی وارد میکردند که
کامال معاف از پرداخت عوارض گمرکی بود» (شهابی و لينز .)400 :1393 ،در راستای
اتحاد این خاندان ،حتی اعضای غيرشاخص خاندان سلطنت نيز به نوبه خود از برخی
مزایای خاص بهره مند بودند .بعنوان مثال «ملکه توران اميرسليمانی سومين همسر پهلوی
اول ،زمانی که از واگذاری زمين امالک سلطنتی در مازندران به درباریان مطلع شد ،از
محمدرضاشاه درخواست کرد که یکی از دهات مزروعی مازندران به وی واگذار شود،
شاه نيز دستور داد هر یک از دهات شمال را که وی طالب آن است به او واگذار کنند»
(مجتبی زاده.)127 :1388 ،
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به غير از خاندان سلطنت ،دوستان نزدیک شاه از جمله امير هوشنگ دولو و ایادی از
روابط مبتنی بر ویژهپروری بهره میبردند .این افراد این پتانسيل را داشتند که شبکهای از
حمایت و همراهی را برای شاه ایجاد کنند .حضور ایادی در دربار میتوانست حمایت
بهائيت از سلطنت را تضمين کند .در مقابل شاه نيز امتيازات ویژهای را به آنان واگذار
میکرد .دولو در قاچاق مواد مخدر چهرهای شناخته شده بود .او سلطان خاویار ایران بود
و انحصار تجارت این کاال را در ایران در دست داشت .او در سال  1351به اتهام حمل
مواد مخدر در سوئيس بازداشت شد .دولو به سرعت با ضمانت شاه و دخالت رئيس
تشریفات وزارتخارجه سوئيس از این کشور خارج شد (هویدا 95 :1386 ،و صميمی،
 .)118 :1386دولو هر کجا به دنبال بدست آوردن انحصار بود .علينقی عاليخانی در
خاطرات خود به این نکته اشاره میکند:
«معاون بازرگانی من دکتر رکنالدین تهرانی آمد به من گفت نخست وزیر به او تلفن
کرده و یک جلسهای ترتيب داده که در این جلسه اميرهوشنگ دولو بوده و او یعنی
تهرانی و نخست وزیر در حضور تهرانی ،خيلی خودمانی به دولو میگوید :خيلی خوب،
تو حاال آن چيزی را که میخواستی بگو که وزارت اقتصاد میخواهی برایت چه کار
بکندظ» او هم گفته «نمیدانم ،در این دفترچه مقررات یک چيزی گير بياورید که انحصار
ورودش با من باشد» (عاليخانی.)341-340 :1393 ،
این نفوذ دولو ناشی از روابط شخصی او با شاه بود .روابط شخصی ،روابط غيررسمی
را با بهمراه میآورد و قدرت را از قيود قراردادی ،رسمی و سازمانی آن جدا میکند.
بدین ترتيب در نظامهایی چون پهلوی دوم ،ساخت قدرت از نهادینگی گریزان میشود و
سياست و تصميمسازی به شکل غيرشفاف در پشتپرده رقم میخورد (مرادیجو:1388 ،
 .)98-99قدرت و نفوذ پزشک مخصوص شاه ،ایادی ،نيز از دولو کمتر نبود .او
انحصارات بسيار زیادی داشت .اما در این ميان برخی برجستهتر بودند .سازمان اتکای
ارتش تحت کنترل او بود .شيالت جنوب کشور نيز در دست ایادی بود .بعالوه وی در
واردات ،توليد و توزیع دارو نيز نقش بسيار پررنگی ایفا میکرد .عالوه بر این او یکی از
زمين خواران بزرگ کشور نيز بود .امتيازات اعطایی شاه به ایادی و دیگر بهائيان به
گونهای بود که در دهه  1350برخی مصلحتی بهایی میشدند و پستهای خوبی
میگرفتند (آقایان .)8 :1986 ،امتيازاتی که شاه به خاندان پهلوی و دوستان خود میداد ما
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را به این نکته قابل تامل فوکویاما سوق میدهد« :ترجيح خانواده و دوستان بر سایرین»...
(فوکویاما .)37 :1397 ،علیرغم آنکه حکومت پهلوی در قالب مشروطيت (نظام سياسی
مدرن) استوار بود؛ جامعه پذیری مبتنی بر خویشاوندی و دوستان ،مبنای رفتار حکومت
بود.
اما جدا از هممحفلیهای شاه ،مقامات نيز از ماهيت ویژهپرور حکومت بیبهره نبودند.
فليکس آقایان از جمله نزدیکان شاه بود که ریاست فدراسيون اسکی را نيز برعهده
داشت .آقایان انحصار واردات شکر را هم در دست داشت و وزرات بازرگانی رژیم با
توجه به موقعيت وی در دربار ،همراهیهای الزم را با او انجام میداد و آقایان از این راه
سودهای کالنی را بدست میآورد (مجتبیزاده .)136 :1388 ،آنگونه که گزارشهای
سازمان سيا بيان میدارد در اواسط دهه  1350دربار شاه مرکز فساد و کارچاقکنی بوده
است .علی امينی و داریوش همایون از «یک گروه دسترسی ناپذیر» سخن به ميان
می آورند که هيچ محدودیتی در اعمال قدرت و نفوذ اقتصادی نداشتند (شهابی و لينز،
 .)401 :1393به همين دليل ،اح راز سمت در دربار منافع بسيار زیادی داشت« .چرا که
حتی دونرتبهترین عضو آن میتوانست بيش از دیگر کانالهای بوروکراتيک موثر واقع
گردد» (ازغندی ،1379 ،ج .) 42 :2در اهميت دربار همين بس که یرواند آبراهاميان آن را
در کنار ارتش و بوروکراسی بعنوان یکی از سه پایه حمایت خاندان پهلوی میداند
(آبراهاميان .)233 :1389 ،بدین ترتيب دربار به خوبی ماهيت ویژهپرور خود را نشان
میدهد :وفاداری سياسی در مقابل دریافت منافع مهمترین اصل در ویژهپروری است
(فوکویاما.)36 :1397 ،
به طور کلی برخی رجال سياسی در بدهبستانهای اقتصادی نقش بسزایی داشتند .از
جمله این افراد جعفر شریف امامی ،رئيس بنياد پهلوی ،بود که دو بار هم نخست وزیر
شد .بعنوان نمونه میتوان به نقش او در چگونگی انتقال کارخانه ساخت دستگاههای
مخابراتی به شهر شيراز اشاره کرد .این کارخانه که با همراهی و همکاری شرکت زیمنس
راهاندازی میشد قرار بود در شهر رشت تاسيس شود .اما شاه به ناگه دستور انتقال
کارخانه به شيراز را صادر کرد .علم به شاه یادآوری میکند که قرار بوده کارخانه به
رشت برود و با توجه به وعدههای داده شده تغيير مکانش کار مناسبی نيست .شاه به او
پاسخ داد« :میدانم؛ اما شما اصرار نکنيد .برای اینکه شریف امامی هم زیاد اصرار میکند
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و من ناچارم به او بگویم خيلی خوب( »...عاليخانی .)246-245 :1382 ،اما حمایت و
چشمپوشی در برابر خواستههای مقامات سياسی تنها به رئيس بنياد پهلوی خالصه نمیشد.
خداداد فرمانفرمائيان که برای برهههایی رئيس بانک مرکزی و همچنين رئيس سازمان
برنامه بود ،بر آن است که «بعضی از وزیران از بودجه محرمانه وزارتخانه (که مجبور
نبودند برای آن حساب پس بدهند) برای مقاصد شخصی خود استفاده میکردند» (شهابی
و لينز .)403-402 :1393 ،از جمله محمد سام از وزرا و رجال سياسی دهه  1340و 1350
از بودجه سری نخست وزیری هفتصدهزار تومان برای خرید خانه در تهران دریافت کرد.
جالب آنکه سام در موارد متعدد متهم به فساد مالی بود؛ اما به شاه وفادار بود (سام:1396 ،
 394-395و  .)405در ردههای پایينتر از وزارت نيز برخی شخصيتهای بسيار با نفوذ
حضو ر داشتند که به شاه بسيار نزدیک بودند .خسرو اقبال از دو فرد ناسالم به نام مستوفی
در صنعت پتروشيمی و مصدقی در صنعت گاز نام میبرد که به علم ،وزیر دربار شاه،
بسيار نزدیک بودند و مقاطعهکاریهای بسياری را بدست میآوردند و اقبال رئيس

شرکت نفت هرچه تالش کرد نتوانست آنها را برکنار کند (اقبال .)9 :1985 ،علی رضایی
از دیگر مردان سياسی و اقتصادی بود که چتر ویژهپروری حکومت پهلوی بر سر او
گستردانده شده بود .او در حوزه صنعت و کسب جواز کارخانهها صاحب نام بود
(باهری .)9 :1985 ،اميرحسين شيخبهایی نيز زیر حمایت شاه در اتاق اصناف برای مدتی
به رانتهای بسياری دست یافت و دست او در بيتالمال باز بود (ثابتی-549 :1390،
 .)551به مثالهایی از این دست میتوان باز هم افزود .جان فوران معتقد است در جریان
گرانی نفت و بدهبستانهای اقتصادی ناشی از آن (بين سالهای  )1355-1352در
خوشبينانهت رین حالت ممکن مقامات دولتی حداقل یک ميليارد دالر کميسيون گرفتهاند.
او به درستی به این نکته تاکيد میکند« :این نوع توزیع مازاد اقتصادی و تخصيص آن به
بلندپایگان جامعه ایرانی بخشی از شالوده مادی قدرت شاه را تشکيل میداد و وفاداری
این افراد و وابستگانشان به دولت و شخص شاه را تقویت مینمود» (فوران.)464 :1381 ،
امری که کامال متاثر از روابط غيررسمی و شخصی شده بود ( Jiang & Zhang,

.)2020
در ميان نظاميان نيز چهرههای شاخصی بودند که از امتيازات ویژه بهره میبردند .تيمور
بختيار اولين رئيس ساواک قبل از رسيدن به ریاست این دستگاه امنيتی نيز از جمله
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شخصيت هایی بود که تا پيش از بدست گرفتن این سمت از نظر مادی وضعيت خوبی
نداشت ،اما خيلی زود به یکی از سرمایهداران بزرگ کشور تبدیل شد (مجتبیزاده،
 .)56-57 :1388از جمله دیگر چهرههای نظامی ارتشبد خاتمی فرمانده نيروی هوایی بود
که در خرید تجهيزات نظامی و به طور خاص خریدهای نيروی هوایی چهرهای شاخص
محسوب میشد .او کميسيونهای سنگينی از شرکتهای بزرگ اسلحهسازی دریافت
میکرد (هاليدی .)92 :1358 ،از نظر منافع اقتصادی ،تمامی این بازیگران رفتاری منطقی
دارند .البته «آنها این رفتار خود را با توجه به فرصتها و محدودیتهایی انجام میدهند
که سياست ویژهپرور برای آنها فراهم میکند» (.)Reno, 2007
گروههای ویژهپرور در حکومت پهلوی در دهههای  1340و 1350

ویژهپروری در حکومت پهلوی فقط درباره اعضای سلطنت و مقامات سياسی صادق
نبود بلکه درباره خبرنگاران رسانههای خارجی نيز صادق بود .سيامک زند ،رئيس قسمت
مطبوعات در اداره تشریفات سلطنتی ،میگوید حکومت پهلوی به روزنامهنگاران خارجی
رشوه میداده تا به نفع شاه کتاب و مقاله بنویسند .این رشوهها به اشکال مختلف
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(فرشهای بسيار گران قيمت ،طال ،پول نقد و  )...به این مقامات اهدا میشد .آنها در
مسافرت به ایران همه هزینههای خود اعم از پول هواپيما ،مخارج هتل و هزینه تفریح خود
را از دربار و بودجه دولت دریافت میکردند (راجی .)310-309 :1382 ،در واقع
حکومت پهلوی در ازای این حمایت مطبوعاتی امتيازاتی را به آنها اعطا میکرد .همين
رویکرد در مقابل سناتورهای خارجی نيز وجود داشت؛ شاه در ازای حمایت سياسی به
آنها امتياز میداد .در یک مورد اردشير زاهدی در نامهای با «پيک دیپلماتيک» به شاه
نوشت :جان مورفی عضو کنگره آمریکا در واشنگتن به نفع ایرانیها عمل میکند« .از
اینرو سفير به شاه پيشنهاد کرد که یا مبلغ  50هزار دالر به او داده شود یا یک موقعيت
تجاری به وی واگذار شود .شاه در پاسخ به این مورد نوشت :به او پول نقد نده .با او
قراردادی با بانکهای نيویورک بده ]ببن[ » (بختياری.)93-92 :1384 ،
آنچه گفته شد با مفهوم ویژهپروری که به معنی اعطای امتياز در برابر دریافت حمایت
و وفاداری است ،همخوانی دارد.

تاثیر ویژهپروی در عدم تحقق مثلث بوروکراسی کارآمد ،قانونگرایی و
پاسخگویی
با توجه به آنچه گفته شد و در چارچوب مکانيسم علی ،اکنون باید دید ویژهپروی چگونه
ناکارآمدی حکومت را عيان میسازدظ این واقعيتی غيرقابل کتمان است حکومتی که
محمدرضاشاه پس از کودتای  1332برپا کرد ،هرگز به معنای دقيق کلمه از یک
بوروکراسی کارآمد برخوردار نبود؛ هرگز قانونگرا نبود و هيچگاه پاسخگو نشد .بدین
ترتيب میتوان مدعی شد حکومت پهلوی هرگز راه و مسير «دانمارک شدن» را که
فوکویاما بر آن تاکيد میکند ،تجربه نکرد .ماهيت ویژهپرور حکومت هرگز اجازه نداد
که این مثلث سهگانه فرصت بروز پيدا کند.
در این بين بوروکراسی حکومت البته گسترش یافت .اما این یک بوروکراسی
کارآمد نبود .بوروکراسی کارآمد که پيشنياز یک دولت توسعهگرا است در بستر
خاصی تحقق مییابد .اما بوروکراسی شاه نمیتوانست خالی از ویژهپروری باشد .این
واقعيتی غيرقابل انکار است که شاه برای گسترش دامنه وفاداریهای سياسی ،تالش
میکرد متنفذین سياسی را در شبکههای فساد درگير نماید .بدین ترتيب در حالی که
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برخی از جلوههای ظاهری دولت مدرن از جمله بوروکراسی در دولت پهلوی دوم پيدا
بود ،اما این بوروکراسی در جهت منافع شخصی حرکت میکرد .بعبارتی بهتر؛
بوروکراسی در این دولت ،سنتی و مبتنی بر روابط شخصی بود (حاجی ناصری ،جباری،
 .)92 :1399بدین ترتيب زیر سایه مراودات ویژهپرور عمال بوروکراسی کشور نتوانست
بعنوان نهادی تخصصی مسيری نهادمند ،غيرشخصی و خودمختار را در پيش گيرد .در
مقابل «شبکه هایی از پيوندهای غير رسمی بر پایه حامی پروری بر ساختار اداری رسمی
چيره بود و حتی در برابر آن قرار داشت .ترسی همهجانبه از قدرت خودسر فرمانروا،
هرگونه همکاری ،اعتماد ،و ابتکار را از ميان میبرد ».در نتيجه آنگونه که پرویز راجی نيز
میگوید« :به نظر میرسد ترس و نه خردمندی ،ترس و نه وجدان مشترک ،ترس و نه
وطندوستی ،نيروی حاکم بر زندگی کارمندان دولتی در ایران است ».طنز ماجرا در این
بود که «شاه میخواست با چنين مدیرانی  -که آموزش و مقام باالیشان مایه جدایی آنها
از مردم ایران شده بود و قدرت خودسر شاه نيز استقالل آنها را از ميان میبرد  -ماموریت
خود را برای متمدن کردن ایران به انجام برساند» (مک دانيل .)101 :1389 ،در واقع
بوروکراسی دستگاههای دولتی در ایران صرفا اسکلت اداری بودند و عاری از اختيار و
مسئوليت و این محمدرضاشاه بود که جزییترین مسائل را شخصا مدیریت میکرد
(سریعالقلم .)236 :1397 ،در چنين شرایطی حکومت پهلوی نمیتوانست قانونگرا نيز
باشد .اساسا کارکرد قانون در یک جامعه حفظ منافع عموم جامعه است؛ اما حکومت
ویژهپرور در راستای منافع عموم قرار ندارد .بنابراین شاه در حالی که مدعی تحقق منافع
عمومی بود در عمل مسير دیگری را میپيمود .فقدان حاکميت قانون نيز حکومت
شخصی و ویژهپرور را تداوم میبخشد .در نتيجه تصميمگيری نيز بيش از آنکه در
چارچوب قانون اساسی مشروطه و مبتنی بر پارلمان  -که اساس این نظام حکومتی را
تشکيل میداد -باشد ،ماهيتی انحصاری و غيرمدرن داشت .بدین ترتيب این حکومتِ
ناقض قانون اساسی مشروطه ،سه نيروی تعدیل کننده و ثبات بخشنده به حکمرانی را
تعطيل کرده بود« :قوه مقننه ناظر و قانونگذار ،قوه قضائيه مستقل و رسانههای آزاد و
آگهی بخشنده» (سریع القلم.)234 :1397 ،
در موضوع ویژهپروری اوج تظاهر به قانونگرایی و نفی آن در عرصه عمل را باید در
«قانون از کجا آوردهای» جستجو کرد .شمول این قانون که در نيمه دوم دهه  1330به
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تصویب مجلس شورای ملی رسيد ،همه پرسنل کشوری و لشکری و کليه نيروهایی بود
که از خزانه دولت حقوق و مقرری دریافت میداشتند« .مشمولين میبایست هر سال کليه
تغييرات حاصل در داراییها را گزارش دهند .انفصال موقت تا دائم و ضبط و مصادره
اموال ،مجازات هایی بود که این قانون برای متخلفين در نظر گرفته بود» (رادمرد:1399 ،
. )66
این قانون در شرایطی تصویب شد که شاه از فساد مالی «بعنوان وسيلهای برای
یارگيری استفاده می کرد »...اما مشکل زمانی بيشتر رخ نشان داد که کمتر از یک دهه بعد
«با سرازیر شدن درآمدهای نفتی فساد بسيار گستردهتر شد ...یکی از ناظران فساد را به
تکهای گوشت که در ميان لشکری از موشهای گرسنه پرت شده باشد تشبيه کرد»
(گازیوروسکی .) 345 :1372 ،بدین ترتيب این قانون هرگز از حرف فراتر نرفت؛ چون با
اوجگيری درآمدهای نفتی حکومت پهلوی در دهه  1340و  ،1350میتوانست برای این
حکومت دستوپاگير باشد .چگونه ممکن بود حکومتی که برای برخی برگزیدهگان و
وفاداران خود امتيازات ویژه قائل میشود بتواند قانونی عليه فساد را به اجرا بگذاردظ
در فقدان قانونگرایی و بوروکراسی فاسد ،پاسخگویی نيز به محاق میرفت .شاه
اگرچه بر اساس قانون اساسی مشروطه مقامی غيرمسئول بود ،اما در عمل اعطای امتيازات
ویژه را برای دریافت وفاداری و حمایت سياسی بکار میبست .تالش این مقام غيرمسئول
برای افزایش قدرت و تثبيت جایگاه خود ،حرکت در راستای منفعت عمومی را دچار
چالش میکرد .علينقی عاليخانی در مورد رویه محمدرضاشاه در اینباره میگوید« :وقتی
آسمان صاف بود همه چيز را به خودش مرتبط میکرد .به مجرد اینکه لکه ابری پيدا
میشد یا اینکه ابرها یواش یواش از حالت لکهای بيرون میآمدند و سياه میشدند
میگفت :من کارهای نيستم .طبق قانون اساسی من مقام غيرمسئول هستم .شماها باید
کارتان را بکنيد( ...عاليخانی .)381 :1393 ،آنچه عاليخانی میگوید به خوبی بيانگر آن
است که نسبت ميان اختيارات و پاسخگویی بشدت نامتوازن بود .آنچه در این زمينه بيشتر
قابل تامل است اینکه عبارات ذکر شده توسط شاه در شرایطی بيان میشد که در دهه
 1340و  1350در ساخت قدرت ایران« ،حاکميت در عمل در شخص شاه تجلی مییافت
و دولت با شخص شاه ،یکسان انگاشته میشد .شاه در نوک هرم دولت مطلقه و
برخوردار از عالیترین قدرت سياسی بود ».اگرچه علیرغم انباشت و تمرکز شدید

 | 26فصلنامه علمی پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |10شماره  | 39زمستان ()1400

قدرت در نزد شاه و دربار ،این دو از هرگونه مسئوليتپذیری ،انتقادپذیری و پاسخگویی
در زمينههایی چون فساد اقتصادی و سياسی آزاد بودند (سردارنيا.)43 :1386 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،نتایج فقدان دولت مدرن که در قامت بوروکراسی
ناکارآمد ،قانونگرایی و فقدان پاسخگویی بروز مییافت ،برای دولتی که بر مظاهر
مدرنيته تاکيد داشت خود را در قالب شکاف اجتماعی ميان یک اقليت دارا و یک
اکثریت ناکارآمد بيشتر نشان میداد .ویژهپروری از جمله مهمترین دالیل این وضعيت
بود .بعنوان مثال در اواسط دهه  1350تورم در ایران بيداد میکرد .در حالی که حکومت،
تورم را ناشی از گرانفروشان میدانست؛ در چشم عموم مردم ،تورم ابزاری بود که بر
اساس آن طبقات ثروتمند و بانفوذ به قيمت فقير نمودن طبقات پایين ،ثروتمند میشدند؛
بنابراین بر نارضایتی مردم افزوده گردید» (کدی .)231 :1369 ،در کنار این عوامل یکی
دیگر از از دالیل تورم شدید در بخش خدمات ،پيوندی بود که ميان عواید نفت ،دولت و
وابستگان به دولت وجود داشت (کاتوزیان .)303 :1379 ،وابستگانی که درواقع همان
گروه ویژهپرور بودند.
سياستهای ویژهپرورانه در اواسط دهه  1350شکاف ميان طبقه مرفه و طبقه فقير را
آنچنان گستردانده بود که قابل اغماض نبود .در یک سو ،فقر رقتانگيز مهاجران
روستایی قرار داشت و در سوی دیگر ،شيوه زندگی تجملی برخی خانوادههای مرفه
شهری .این تقابل گرفتاریهایی را برای دولت ایجاد کرد .بویژه تالش شهرداری تهران
برای اخراج افراد از مناطق خارج از محدوده به رویارویی مهاجران تهيدست با نيروهای
امنيتی منجر شد .همچنين نابرابری در مسکن ،آموزش و پرورش ،تغذیه و دستيابی به
خدمات درمانی و خدمات عمومی دیگر ،بسيار گسترده بود .در این ميان ،تفاوت بين
مناطق شهری و روستایی و در بين استانها و بخصوص بين پایتخت و بقيه مناطق کشور
چشمگير بود (اشرف .)109-108 :1393 ،توصيفی که از محالت پایين شهر تهران
میشود به خوبی میتواند این شکاف طبقاتی را به تصویر بکشد:
«محالت تهيدستنشين تهران ،همانند همتایانش در دیگر کشورهای جهان سوم ،لبریز از
جمعيت درهم و برهم ،محيطی آلوده و با کوچههای باریکی بود که جویی در وسط آن
جریان داشت ،مجرای آب و فاضالب سرباز بودند و ميدانک کوچکی داشت برای بازی
بچههای پابرهنه .اما محالت تهيدستنشين تهران دارای ویژگیهای خاص خود نيز بود؛
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خانههای یک یا دو طبقهای کوچک چسبيده به هم که با عجله ساخته شده بودند و در دو
طرف یک کوچه باریک کنار هم قرار داشتند ...هر اتاق ،معموال در اختيار یک مستأجر
(با بيش از سه بچه) بود که در آنجا زندگی میکرد و از حمام و آشپزخانه به طور
مشترک با صاحبخانه استفاده مینمودند» (آصف.)60-59 :1393 ،
حتی نامگذاری مناطق پایين شهر نيز بيانگر اوضاع اسفبار آنها بود« :مفت آباد» یعنی
جامعهای که بدون هيچ هزینهای ساخته شد« .زورآباد» یعنی جایی که به زور و اجبار
ساخته شد .حلبی آباد مکانی که با ورقههای نازک حلب ساخته شده و حصيرآباد جایی
که با برگهای خيزران (نی) ساخته شده باشد ...بيش از  63درصد خانوار این
سکونتگاهها به ازای هر نفر فقط  2/5متر مربع سرپناه در اختيار داشتند ،در حالی که
ميانگين استاندارد  18/5متر مربع بود» (آصف.)61 :1393 ،
در دهه  1350و در حالی که دولت از هيچ سياستی از همراهی با اقليت ویژهپرور
کوتاهی نمیکرد« ،موضوعاتی مانند تخليه زاغههای شهری ،وضع مقررات در مورد بازار
و مطالبات کارگری موجب اعتراضات پراکنده شد» (هریس .)139 :1398 ،بدین ترتيب
واقعيتهای عينی شکافهای ذهنی و باورهای مردم طبقات پایين و فقير را تشدید
میکرد .بهگونهای که «بسياری از مخالفين رژیم ادعا میکردند که تمام اصالحات انجام
شده توام با کالهبرداری و تقلب انجام گرفته ،پيشرفتهای مورد اشاره فقط به نفع طبقات
غنی اجتماع بوده ،و باالخره اینکه هيچ تغيير ساختار اساسی و زیربنایی صورت نگرفته
است» (کدی .)242 :1369 ،علیرغم تالشهای حکومت ،شکاف طبقاتی آنچنان
گسترش یافته بود و درآمد طبقات فقيرتر از چنان سطح پائينی برخوردار بود که حتی دو
و یا سه برابر نمودن ميزان درآمد ایشان نيز هرگز نمیتوانست آنها را به سطحی شبيه به
وضع طبقات کارگری اروپا برساند .این در شرایطی بود که «آنها نظارهگر مصرف
چشمگير طبقه ممتاز در اطراف خود بودند و این بر نارضایتی روبه رشد آنها میافزود»
(کدی.)242 :1369 ،
همين شکافها در حوزه بهداشت و درمان نيز وجود داشت« .در سال  1355شرایط
پ زشکی ایران از این قرار بود« :یک پزشک برای هر سه هزار نفر ،یک دندانپزشک برای
هر  19هزار نفر و یک تخت بيمارستان برای هر  711نفر .این ميانگينها در شرایطی وجود
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داشت که نيمی از پزشکان ،دندانپزشکان و تختهای بيمارستانی مختص تهران بود»
(کاتوزیان.)440 :1379 ،

تاسیس کمیسیون شاهنشاهی :اعتراف حکومت به وجود ویژهپروری
حجم فسادی که در سطح نخبگان سياسی و نزدیکان شاه در حال گسترش بود ،نکتهای
پنهان برای شاه نبود .بعالوه بازتابهایی که ساواک و دیگر دستگاههای امنيتی از نگاه
مردم نسبت به این نخبگان دریافت میکردند و شایعات ،اخبار و تحليلهایی که در افواه
مردم درباره حکومت و ناکارآمدی آن به گوش میرسيد ،قطعا به سمع و نظر شاه نيز
رسيده بود .بر همين اساس بود که شاه دستور تشکيل کميسيون شاهنشاهی را صادر کرد.
تا پيش از تشکيل کميسيون شاهنشاهی ،سازمان بازرسی شاهنشاهی متولی کنترل و نظارت
عاليه بر فعاليت و عملکرد تمام دستگاههای دولتی بود .البته فعاليت این نهاد تا آخرین
ماههای عمر حکومت پهلوی نيز ادامه داشت (شاهدی .)98 :1386 ،این نهاد بعنوان چشم
و گوش شاه در امور مملکتی عمل میکرد .در این شرایط در سال  1355و حدودا  28ماه
قبل از پيروزی انقالب اسالمی ،شاه کميسيون شاهنشاهی را نيز در کنار سازمان بازرسی
شاهنشاهی تاسيس کرد .ریاست این کميسيون بر عهده نصرتاهلل معينيان ،رئيس دفتر
مخصوص شاه ،بود .معينيان علی رغم اینکه در دربار حضور داشت در بين نخبگان سياسی
بعنوان فردی فاسد شناخته نمیشد .در واقع وظيفه این کميسيون بررسی فسادهای درون
حکومت بود .آنگونه که معينيان خود اعالم کرد این کميسيون در ده ماهه اول فعاليت
خود  10222پروژه را ارزشيابی کرد و  223ماموریت بازرسی را نيز به انجام رساند
(الموتی ،1370 ،ج .)57-56 :10سخنان معينيان به خوبی گواه آن بود که ویژهپروری در
پروژههای دولتی بيداد میکند« :چرا بيمارستانی که باید  3سال تمام شود  18سال طول
میکشدظ شبکه آبياری را که سه ساله میشود ساخت ،پس از  7سال به طور ناقص باقی
میگذارند ،یک مجتمع دانشگاهی که باید  5ساله ساخته شود  20ساله بسازیم....ظ»
(الموتی ،1370 ،ج .)57 :10اینها همه بيانگر آن بود که گروههای غيرمتخصص اما
رانتخوار مجری پروژهها بودند.
علیرغم آنکه به دستور محمدرضا شاه مذاکرات کميسيون از طریق تلویزیون پخش
میشد (علم )866 :1371 ،اما این نهاد در عمر کوتاه خود برای مقابله با ویژهپروری کاری
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از پيش نبرد؛ چرا که حتی پس از تشکيل کميسيون ،همچنان درباریان و بنيادهای وابسته
به آنان در امور اقتصادی دخالت میکردند و «هيچ مقامی حق رسيدگی به کار آنها را
نداشت ».همين مسئله سبب شده بود که مردم نيز تلقی مثبتی نسبت به عملکرد کميسيون
شاهنشاهی نداشته باشند .اگر بخواهيم در چارچوب تحليل فوکویاما به این سواالت پاسخ
دهيم باید گفت برخورد با فساد خویشاوندان تنها در قالب حکومتی به واقع غيرشخصی و
مدرن ممکن بود؛ در حالی که در حکومت پهلوی تفکيک امر خصوصی از امر عمومی
وجود نداشت (فوکویاما .)93 :1397 ،از همينرو مشخص بود که تشکيل کميسيون بيشتر
اقدامی تظاهرگرایانه است (الموتی ،1370 ،ج .)58-57 :10طنز ماجرا این بود که
ویژهخوران نه تنها از کميسيون مورد نظر نمیترسيدند؛ بلکه حتی در تاسيس نهادهایی
مشابه صاحب ایده نيز بودند .اسداهلل علم در خاطرات خود میگوید ...« :پيشنهاد
واالحضرت ا شرف را برای تاسيس شورای دولتی ،که هدف از آن حفظ حقوق فردی در
برابر تجاوزات دولت است تقدیم کردم ،شاه با عصبانيت گفت :بهانهای برای ایجاد شغل
برای مشتی دیگر از اراذل فاسد» (علم .)866 :1371 ،داریوش همایون ناکارآمدی
کميسيون شاهنشاهی را به شکلی مختصر و در چند جمله کوتاه بخوبی تحليل میکند .او
این نهاد را همچون کميتههای انقالب اداری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی
میدانست که «وسيلهای برای وقتگذرانی ،کاریابی یا مزاحمت و تسویه حساب و اعمال
نفوذ» بودند (همایون.)18-17 :2000 ،
مروری به خاطرات اسداهلل علم ،وزیر دربار حکومت پهلوی ،بخوبی بيانگر آن است
که مقامات عاليرتبه تشکيل کميسيون برای مقابله با ویژهخوران را جدی نگرفتهاند:
«نخست وزیر طوری رفتار میکند مثل اینکه هيچ مشکلی در دنيا ندارد ،در مورد اینکه
کميسيون شاهنشاهی طبل توخالی است و هيچ تفاوتی در مورد کسانی که در وظایفشان
قصور کردهاند انجام نمی دهد ...وحشت از اینکه روزی همه چيز پيرامون ما به کلی از هم
بپاشد .انشاهلل که آن روز هرگز نخواهد آمد» (علم .)876 :1371 ،تحليل علم درست بود؛
ميان ویژهپروری ،عدم مقابله با آن و فروپاشی و زوال حکومت پهلوی رابطه مستقيم
وجود دارد .حکومت پهلوی ماهيتا مبتنی بر ویژهپروری بود .اسداهلل علم در همين رابطه
نکات قابل تاملی را از اميرعباس هویدا نقل میکند« :نخستوزیر ناهار مهمان من بود...
ادعا می کند که شاه کميسيون شاهنشاهی را به خاطر آرام کردن افکار بينالمللی تشکيل
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داده که نشان دهد ما به رغم فقدان سيستم چندحزبی هنوز اجازه ابراز عقيده میدهيم .در
نتيجه او به اعضای کابينهاش گفته که وحشت نکنند» (علم .)875-874 :1371 ،همو در
جایی دیگر و در تایيد نکتهای که هویدا بيان کرده مینویسد« :شاه از مقالهای در زود
دویچه سایتونگ که ادعا میکند اوضاع داخلی ایران تقریبا به نقطه جوش رسيده،
عصبانی است .گفتم که اگر ما واقعا به ثبات داخلی خودمان مطمئن بودیم این اظهارنظرها
توسط خارجیها را نادیده میگرفتيم» (علم .)866 :1371 ،الموتی به نقل از حسن امامی
(امام جمعه تهران) مینویسد :شاه نسبت به دزدیها حساسيت ندارد و معتقد بود که
هرکس عليه او و تماميت کشور اقدامی نکند و کمونيست هم نباشد باید دررفاه کامل در
ایران زندگی کند (الموتی ،1370 ،ج 57-56 :10و  .)77هاليدی معتقد است با استفاده از
همين روش بود که او سپهبد بختيار ،رئيس ساواک؛ رشيد عبداهلل هدایت ،رئيس ستاد
بزرگ ارتشداران و سپهبد علویکيا ،رئيس اطالعات نظامی را برکنار کرد .در مواردی
دیگر نيز «افسران مظنون به عدم وفاداری در پوشش مبارزه با فساد» تسویه شدند (هاليدی،
 .)64 :1358بنابراین این نکتهای قابل تامل است که در حکومت پهلوی همچون همه
حکومتهای ویژهپرور «متهم کردن به فساد بيشتر از آنکه به منظور تصحيح حکومت
صورت بگيرد سالحی سياسی است .در جوامعی که اغلب سياستمداران فاسدند ،مجازات
یک نفر به خاطر فساد بيشتر از آنکه نشانه اصالح باشد نشانه جنگ قدرت است»
(فوکویاما.)92 :1397 ،

ویژهپروری در شعارهای انقالب
در شعارهای انقالب اگرچه مفهوم ویژهپروری وجود ندارد ،اما «فساد»-که مفهوم
عاميانهتر و همخانواده ویژهپروری است -در اذهان و افواه جمعيت تظاهراتکننده به
کرات به زبان میآید .جامعه ایرانی در برهه انقالب ،پيوندی ناگسستنی ميان استبداد شاه
و ناکارآمدی آن و فسادی که شاه ،دربار و مقامات را احاطه کرده بود میدیدند .بر همين
اساس است که حتی تحليلگران غير ایرانی چون فرد هاليدی نيز به این نکته صراحت
دارند که «یکی از عواملی که در اعتراضات مردم بر آن تأکيد و سعی میشد فساد بود»
(هاليدی .)972 :1358 ،در این ميان آنچه حساسيت مردم را نسبت به فساد حکومت بيش
از پيش میکرد ،اخبار و شایعاتی بود که در جریان تظاهرات انقالبی مردم دهان به دهان
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میچرخيد .دزموند هارنی ،دبير اول سفارت امریکا در ایران در خاطرات  6آذر 72] 75

نوامبر[خود در این باره مینویسد« :فهرست تکاندهندهای دست به دست میگردد .واقعی
است یا جعلیظ بنا به ادعا ،فهرستی است از آنهایی که در دو ماه گذشته ميليونها دالر به
بيرون از کشور فرستادهاند .فهرست را یک مقام ناراضی بانک مرکزی تهيه کرده است.
هژبر یزدانی با  550ميليون تومان (حدود  40ميليون پوند) در صدر است و پس از او
انصاری با  400ميليون تومان ،از هر نظر ،یک کتاب راهنمای معتبر افراد سرشناس تهران
است» (هارنی.)931-831 :1377 ،
ویژهپروری به مثابه یکی از زمینهها و عوامل انقالب

خروج سرمایهها از این واقعيت ناشی میشد که ویژهخواران زوال سياسی حکومت
پهلوی را دریافته بودند .زوالی که بخشی از آن ناشی از فساد همين ویژهخواران بود.
شعارهای مردمی بخوبی گویای این واقعيت بود .تظاهراتکنندگان در شعارهای خود به
طور سلبی به فساد حکومت اشاره میکردند و به شکلی ایجابی در جستجوی حکومت عدل
بودند .از جمله مهمترین شعارهای سلبی از این قرار بود:
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• آزادگان در زندان ،ميهن دست دزدان.
• امریکا امریکا دشمن زحمتکشان

امریکا امریکا حامی غارتگران.

• این است شعار دولت :دزدی ،غارت ،جنایت.

• برای جنگ با رژیم فاسد تهيه کن مسلسل ای مجاهد.
• پيوند شاه و کارتر پيوند دزد و قاتل.
• تمثال غارتگران نابود باید گردد.
• مرگ بر رژیم فاسد شاه.
• مرگ بر شاه نفت دزد.

• نفت را کی بردهظ آمریکا ،گاز را کی بردهظ شوروی ،پولش را کی خوردهظ پهلوی.
(پناهی 212 ،199 ،197 ،116 ،112 ،100 ،88 ،62 ،59 :1392 ،و سبهانی)39 ،31 ،27 :1387 ،
در مقابل مردمی به شکل ایجابی در قالب نظام سياسی جدید ،این شعارهای
عدالتخواهانه را سر میدادند:

• آزادگی و عدل بُود امت حسينی دیروز حسينی بود ،امروز خمينی.
• آزادی برابری مساوات ،این است شعار اسالم.
• احسان ،ایثار ،عدالت شعار مکتب ماست.
• برابری ،برادری ،حکومت عدل علی.
• برقرار باد حکومت عدل اسالمی.
• برقرار باد حکومت علی

• جاوید باد نظام عادالنه اسالم.
• جمهوری اسالمی مظهر عدل و داد است نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است.

• مساوات ،عدالت ،این است شعار ملت(پناهی،119 ،101 ،98 ،66 ،60 ،59 :1392 ،
.)203 ،120
نگاهی به این شعارهای سلبی و ایجابی بخوبی بازگو کننده آن است که جامعه از
فساد و ویژهپروری که در دهه  1350به نقطه اوج خود رسيد ،سر به عصيان نهاده است.
بنابراین ویژهپروری از آنرو که توزیع عادالنه ثروت را با مشکل روبرو کرد ،زمينهساز
تظاهرات گسترده و زوال حکومت پهلوی را فراهم کرد.
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مکانیسم عِلی آثار ویژهپروری در ایران عصر پهلوی دوم

نارضایتی

ترمیق شکاف-

عدم تحقق سه گانه

عمومی

های اجتماعی و

بوروکراسی کارآمد،

وانقالب

طبقاتی

قانونگرایی و پاسخگویی

ویژه پروری

نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد در چارچوب رویکرد فوکویاما به مفهوم ویژهپروری نشان داده
شود در حکومت پهلوی ویژهپروری بعنوان الگوی قالب توزیع ثروت در جریان بوده
است .این معضل در دهه  1350شمسی بيش از پيش گسترش یافت .گرانی قيمت نفت
خام و رانتی که از این راه وارد شریانهای اقتصادی حکومت میشد ،زمينهساز ابتالی
حکومت به رابطه ویژهخوارانه بود.
با همه این احوال اگرچه خرید حمایت سياسی از طيفی از نخبگان برای مدتی بقای
حکومت پهلوی را تضمين میکرد؛ اما در بلندمدت ویژهپروری ،خود از جمله مهمترین
زمينههای بروز انقالب عليه حکومت بود .چرا که ویژهپروری ماهيتا بر توزیع ناعادالنه
ثروت در جامعه مبتنی بود .توزیع نابرابر ثروت سبب بحران توزیع در کشور میشود و
این مسئله به نوبه خود شکافهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه را دامن میزند .بنابراین
مردم به مخالفان حکومت تبدیل میشوند .اتفاقی که برای حکومت شاه رخ داد .تاسيس
کميسيون شاهنشاهی و تاکيد بر فساد در شعارهای مردم بيانگر ميزان نارضایتی مردم از
ویژهپروری بود .در مواقع ویژهپروری از جمله علل زوال و فروپاشی حکومت پهلوی بود.
بهرهگيری از روش مکانيسم علی به ما نشان میدهد که هم ویژهپروری و هم زوال این
حکومت ناشی از سياستهای شاه در چارچوب حفظ و بقای حکومت از طریق خرید
وفاداری و حمایت سياسی است .اما در این ميان باید مکانيسم حاکم بر این متغيرها را
فرایندی غيرمستقيم و باواسطه دانست .بعبارتی دیگر سياستهای مختلف حکومت پهلوی
و از جمله ویژهپروری و تالش برای خرید وفاداری اقليتی از نزدیکان (تاکيد بر منافع
خواص بجای تامين منافع عموم) با به محاق بردن سهگانه بوروکراسی کارآمد،
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قانونگرایی و پاسخگویی و در پی آن گسترش و تعميق شکافهای طبقاتی ،زمينههای
سقوط حکومت را مهيا کرد .بنظر میرسد پس از سقوط دولت ملی مصدق و تجربهای
که شاه در این زمينه کسب کرد ،او تالش کرد تا حفظ حکومت خود را با اقليتی از
مقامات گره بزند .اقليتی که بتوانند در شرایط خاص و زمانی که بحران مشروعيت دامن
حکومت پهلوی را گرفت ،در راستای حفظ منافع خود ،همه مساعی را بر بقای این نظام
معطوف دارند .اما در عمل ،زمانی که حکومت پهلوی با بحران انقالب روبرو شد ،این
اقليت ویژهپرور عمدتا کشور را ترک کردند.
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