
و نظامي وابسته بود. در اين نظام رقابت ميان بازيگران 
و فقدان رابطه بين آنها بر اقتدار شاه مي افزود. اطالعات 
از پايين به باال منتقل مي شد و دستورات حركت از باال 
به پايين داشت و در تمام موارد مي توانست به آنها امر و 
نهي كند. شاه رياست مجموعه دولت را به عهده داشت 
و تنها مرجع و منبع تصميم گيري بود و ديگران فقط 

حكم مهره هاي اين بازي را داشتند. 
  منابع اطالعاتي يك قدرت متمركز 

مهم ترين منبع دريافت اطالعات شاه از ساواك بود، اما 
از منابع ديگر هم اطالعاتي را كسب مي كرد. به همين 
دليل اطالعات او درباره اوضاع كش��ور هميشه از وزرا 
بيشتر بود و از اين طريق مي توانست برتري خود را به 
آنان حفظ كند. همكاران او كه بيش از 20نفر بودند و در 
بخش هاي نظامي و ديواني خدمت مي كردند، هفته اي 
چند بار با او مالقات مي كردند و گ��زارش مي دادند و 

دستورات الزم را دريافت مي كردند. 
نفت، امورخارجه و ارتش براي شاه از هر چيز ديگري 
بيشتر اهميت داشتند. او با فرماندهان ارتش ارتباط 
دائمي داش��ت و ارتش را با دق��ت زيرنظر مي گرفت. 
شاه به طور مرتب در جلسات سران ارتش و نيروهاي 
سه گانه حاضر مي شد و امراي ارتش را هفته اي چند 
بار به حضور مي پذيرف��ت. او در زمينه نفت ايده هاي 
كاماًل تخصصي داش��ت و هر چه را كه الزم بود درباره 
نفت مي دانست و واقعاً در اين زمينه كارشناس بود و 
در مسائل خارجي نفت، حرف آخر و نهايي را او بود كه 
مي زد و كارشناسان ايران در جلسات اوپك فقط موظف 
بودند دس��تورات او را اجرا كنند و حق كوچك ترين 
ابراز عقيده اي را نداش��تند. ش��اه هم خط حركت در 
مذاكرات مربوط به نفت را مش��خص مي كرد و هم در 
تمام جنبه هاي سازماني و صنعتي آن دستور مي داد. 
شاه عالقه زيادي به سياست خارجي داشت و سفراي 
ايران ملزم بودند پيام هاي مهم و گزارش هاي خود را به 
وسيله تلكس هاي رمزدار به وزارت خارجه ارسال كنند 
تا او همه آنها را ظرف 24 س��اعت مطالعه و دستورات 
الزم را صادر كند. ساواك هم در تمام سفارتخانه هاي 
ايران مأمور داشت و از طريق آنها گزارش هايي دريافت 

مي كرد و در اختيار شاه قرار مي داد. 
  افزايش قدرت نفت، ايجاد توهم براي قدرت 

متمركز 
همزمان با افزايش قيمت نفت در دهه 50، شاه تالش 

كرد در صحنه جهاني و منطقه اي نقش مهم تري را به 
عهده بگيرد و درآمدهاي نفتي امكان به دست گرفتن 

چنين نقشي را به او داد. 
به اين ترتيب، شاه با در دست گرفتن اركان كشور، تنها 
تصميم گيرنده واقعي در سياس��ت داخلي و خارجي 
ايران بود. او براي دستيابي به اهداف خود به دو نكته 
توجه خاص داش��ت؛ يكي اس��تفاده از ترفند قديمي 
»تفرقه بينداز و حكومت ك��ن« و دوم ايجاد مركزي 
واحد براي تصميم گيري. ايجاد بي اعتمادي و تفرقه، 
مهم ترين ابزار پادشاهان در طول تاريخ براي جلوگيري 
از تمركز قدرت در دست افراد نزديك به شاهان بوده 
است. به همين دليل پادشاهان عموماً همكاران خود را 
از بين كساني انتخاب مي كردند كه با يكديگر رقيب و 
دشمن بودند. اين شيوه باعث مي شد آنها به جاي تالش 
براي سرنگوني پادشاه، به فكر از ميدان به در كردن رقبا 
و ساقط كردن آنها از مناصبشان باشند. اين شيوه در 
دوره محمدرضاشاه پيچيدگي خاصي هم پيدا كرده 
بود تا از ايجاد ائتالف نخبگان كشور عليه او جلوگيري 
ش��ود. بنابراين مأموريت ها و كارهاي مهم حكومتي 
هرگز به يك فرد يا س��ازمان خاص و واحدي سپرده 
نمي شد، بلكه مأموريت كسب خبر و اطالعات و تفسير 

آنها به عهده سازمان هاي مختلف بود. 
ساواك، اداره ويژه و بخش جي2 نيروهاي مسلح، سه 
نهادي بودند كه مسئوليت گردآوري اطالعات مربوط 
به امنيت كشور و تفسير آنها را به عهده داشتند. در عين 
حال سازمان هايي چون سازمان بازرسي شاهنشاهي 
هم بر عملكرد س��ازمان هاي مختل��ف دولتي نظارت 
دقيق داشت. ش��اه با همه اين سازمان هاي اطالعاتي 
رابطه نزديك داش��ت و قدرت او هم بر همين روابط 

استوار بود. 
بنابراين انج��ام فعاليت هاي مش��ابه توس��ط افراد و 
سازمان هاي مختلف ش��يوه اي بود كه ش��اه در اداره 
كش��ور از آن اس��تفاده مي كرد، هر چند بخش اعظم 
ق��درت او ب��ه توانايي دس��تگاه هاي امنيتي كش��ور 
برمي گشت. اين دستگاه ها كه ساواك در رأس آنها بود 
و وظيفه توليد اطالعات را به عهده داشت، زمينه ساز 
تصميم گيري هاي سياس��ت هاي داخل��ي و خارجي 
هم بود. ش��ايان ذكر است س��اواك وظايف خود را با 
كمك س��رويس هاي اطالعاتي و جاسوسي خارجي 
انجام مي داد. در اين ميان امريكا با تخصيص بيش از 

2ميليون دالر براي امنيت عمومي به ايران، بيشترين 
نقش را در ياري رساندن به ساواك داشت. ساواك نه 
تنها در بخش هاي مختلف حيات جامعه ايراني نفوذ و 
دخالت داش��ت، بلكه فعاليت هاي خود را به آن سوي 

مرزها هم رسانده بود. 
  پشتوانه امنيتي قدرت متمركز

بر اساس آنچه بدان اشارت رفت، از مهم ترين پايه هاي 
اقتدار شاه و بقاي حكومت او، رابطه نزديك با رؤساي 
سازمان ها و مؤسسات و نهادهاي توليد و تهيه اطالعات 
بود. بس��يار كم پيش مي آمد كه اطالع��ات مربوط به 
تهديدات با منش��أ داخلي و خارج��ي از ديد مأموران 
اطالعاتي رژيم مخفي بماند و هيچ كس قادر نبود مانع 
از رسيدن اخبار و اطالعات به شاه شود. فعاليت هاي 
مشابه سازمان هاي اطالعاتي مختلف در حفظ امنيت 
رژيم شاهنشاهي تأثير عمده داش��ت. شاه با تالشي 
دائمي افراد و سازمان را كنترل مي كرد تا جلوي قدرت 
گرفتن آنها را بگيرد. او به محض اينكه احساس مي كرد 
كسي قدرت بيش از حد پيدا كرده است، او را از مقامش 
خلع مي كرد و فرد ديگري را به جاي او مي گذاشت. اين 
افراد گاهي مورد انتقاد عمومي هم قرار مي گرفتند و در 
صورت ضرورت براي هميشه از جمع نخبگان سياسي 

اخراج مي شدند. 
انتصاب هاي غيرمنتظره هم يكي از ابزارهاي اقتدار شاه 
بودند. شاه جامعه را هرم و خود را در رأس آن مي ديد. 
باال رفتن از اين هرم فقط يك ابزار نياز داشت و آن هم 
وفاداري به شخص شاه بود. البته راه براي كساني كه 
قصد رقابت داشتند باز بود، اما بايد صالحيت خود را در 
اين زمينه نشان مي دادند. شاه با تجربه اي كه از دوره 
دكتر مصدق به دست آورده بود، همواره سعي مي كرد 
نقش نخست وزيران خود را تا حد ممكن كاهش دهد. 
دكتر اميني آخرين نخست وزيري بود كه سعي كرد 
قدرت نمايي كند و تصميمات مستقل از شاه بگيرد. 
با بركناري او، نخس��ت وزيران بع��دي وظيفه اي جز 
نوكري و بله قربان گويي نداش��تند و كابينه هاي آنان 
مجموعه اي بود ك��ه تحت امر ش��اه كار مي كردند و 
فقط مجري اوامر او بودند. نخست وزير هم وظيفه اي 
جز هماهنگي بين ش��اه و وزرا را به عهده نداش��ت. 
در واقع همه دس��تگاه هاي اجرايي در خدمت انجام 
 اوامر شاه و شعارش��ان »همه چيز از شاه و همه چيز 

براي شاه« بود. 

با س�قوط حكومت رضاخ�ان، مردم 
بيزار از نوع حكومتش ديگر عالقه اي 
به ادامه شيوه او ندارند. مضافاً بر اينكه 
محمدرضا ش�اه ج�وان ويژگي هاي 
ضروري براي اس�تبداد را نداشت. به 
همين دليل اكثر نهادهايي كه در دوره 
رضاخان تعطيل شده بودند، مجدداً 
فعاليت خ�ود را آغ�از كردند و جاني 
دوباره گرفتن�د. اما اي�ن دوره گذرا 
بود و ش�اه پس از كودتاي 28مرداد 
همه ابزارهاي استبداد را يكي پس از 
ديگري در اختيار گرفت و به سرعت 
تبديل به يك ديكتاتور تمام عيار شد

شاه با در دس�ت گرفتن اركان كشور، 
تنها تصميم گيرنده واقعي در سياست 
داخلي و خارج�ي ايران ب�ود. او براي 
دس�تيابي به اهداف خود ب�ه دو نكته 
توجه خاص داش�ت؛ اول اس�تفاده از 
ترفند قديمي تفرقه بينداز و حكومت 
ك�ن و دوم ايج�اد مركزي واح�د براي 
تصميم گي�ري. ايج�اد بي اعتم�ادي و 
تفرقه، مهم ترين ابزار پادشاهان در طول 
تاريخ براي جلوگيري از تمركز قدرت در 
دست افراد نزديك به شاهان بوده است
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پهلوي ها و فروكاستن فرآيند تصميم گيري پارلماني به اراده فردي

همه چيز»بنا به فرمان همايوني!«

  شاهد توحيدي
بي تردي��د روايت 
اس��داهلل  امي��ر 
خان امير قائنات 
معروف به »امير 
اس��داهلل علم« از 
دوره حكوم��ت 
و  دوم  پهل��وي 
ب��ه وي��ژه مقطع 
تص��دي وزارت 
دربار، از مهم ترين مناب��ع در خوانش خصال 
شخصي و اجتماعي محمدرضا پهلوي به شمار 
مي رود. از منظر نگارنده بهترين چاپ اين دوره 
هفت جلدي، مشتركاً توسط دو نشر »معين« 
و »مازيار« روانه بازار نشر شده است. ناشران 
در ديباچه اي كه بر اين مجموعه نگاشته اند، 
نخست س��عي دارند طرحي از زندگي علم به 
دست بدهند. شمه اي از اين زندگينامه نگاري 
به شرح ذيل اس��ت: »محمدابراهيم پدر امير 
اسداهلل علم كه در دوران پادشاهي مظفرالدين 
شاه قاجار به حكومت بيرجند گماشته شد و 
به لقب ش��وكت الملك مفتخ��ر گرديد، پس 
از چندي امير قائنات ش��د. در س��ال1300 
هجري به دستور قوام السلطنه رئيس الوزراي 
وقت محمدابراهيم شوكت الملك مأمور شد با 
همكاري سردار معزز بجنوردي و با مساعدت 
قواي قزاق قيام كلنل محمدتقي خان پسيان 
را خاتمه دهد كه اين مأموريت به وسيله ايادي 
او انجام  شد و عوامل ش��وكت الملك با بريدن 
سر كلنل آن را بر سر چوب كردند و به دستور 
ارباب خود هم��راه با سردوش��ي هاي او طي 
نامه اي به مشهد فرستادند. شوكت الملك پس 
از به قدرت رسيدن سردارسپه به او نزديك تر 
شد و جزو محارم او قرار گرفت، به طوري كه 
هميشه در س��فر و حضر با رضاش��اه بود. در 
شهريور ماه س��ال1316 امير شوكت الملك 
علم به س��مت والي فارس تعيين ش��د و در 

بهمن م��اه س��ال 1317 در كابين��ه محمود 
به وزارت پس��ت و تلگراف منصوب شد و در 
كابينه هاي دكتر احم��د متين دفتري و علي 
منصور هم عهده دار اين س��مت ب��ود. بعد از 
وقايع شهريور ماه سال 1320 شوكت الملك 
ب��ه بيرجند رف��ت و در س��ال1323 همانجا 
درگذش��ت. محمدابراهيم داراي س��ه دختر 
به نام هاي فاطمه، زه��ره و بلقيس بود و تنها 
پسرش امير اسدا هلل نام گرفت. رضاشاه دوبار 
در زندگاني اين پس��ر مداخله ك��رد، بار اول 
موقعي كه پدر علم مي خواس��ت پس��رش را 
ب��راي تحصيل كش��اورزي به اروپا بفرس��تد 
ولي رضاش��اه دس��تور داد به ج��اي اين كار 
اميراسداهلل در دانش��كده نو بنياد كشاورزي 
كرج ب��ه تحصيل بپردازد و ب��ار دوم هنگامي 
بود كه اش��رف خواهر دوقلوي محمدرضا به 
دس��تور پدرش به همس��ري علي قوام فرزند 
ابراهيم قوام  شيرازي درآمد و وي دستور داد 
يكي از دو دختر قوام به همسري اسداهلل علم 
و ديگري به همس��ري دكتر ابوالقاسم مؤدب 
نفيسي پسر مؤدب الدوله)پيش��كار وليعهد( 
درآيد و پدران اين خانواده ها مأمور اجراي امر 

رضاشاه شدند.« 
ناشر در بخش��ي ديگر در اين مقدمه، به طور 
مش��خص وارد رواي��ت دوران وزارت درب��اِر 
علم مي ش��ود و چنين مي نويسد: »در آذرماه 
سال1345، علم به جاي حسين قدسي نخعي 
به وزارت دربار محمدرضا شاه منصوب شد و 
اين سمت را قر يب 11سال، يعني تا چند ماه 
مانده به پايان عمرش حفظ كرد.« عاليخاني 
مي نويس��د: »در28 تيرماه س��ال1356 علم 
براي آخرين بار به عنوان وزير دربار شرفياب و 
سپس براي ادامه درمان رهسپار فرانسه شد. 
دو هفته بعد شاه به علم تلفني توصيه كرد به 
علت كسالتش بهتر اس��ت از كار كناره گيري 
كند و عل��م هم اس��تعفاي خود را نوش��ت و 

ارس��ال كرد. دو روز بعد دول��ت جديدي به 
رياست جمشيد آموزگار بر سر كار آمد و علم 
با شگفتي فراوان آگاه شد كه اميرعباس هويدا 
به جانشيني او منصوب شده است. علم چند 
هفته پيش از آن كه درگذرد، نامه اي مفصل 
به شاه مي نويسد و نامه را را به وسيله پروفسور 
عباس صفويان تقديم مي كند ولي شاه حتي 
خواندن نامه مفصل را الزم نمي بيند و نوشته 
علم را به هويدا مي دهد و مي گويد:مشاعر علم 
ديگر كار نمي كند!امير اس��داهلل علم روز26 
فروردين س��ال1357 در59 سالگي به علت 
بيماري هاي مقاربتي و سرطان درگذشت.« 

اما چند و چون نگارش اين خاطرات و مقداري 
كه از آن منتشر شد، از دغدغه هاي خوانندگان 
اين يادداشت هاس��ت. از مجموعه اطالعاتي 
كه ناش��ر در ديباچه اين مجموعه به دس��ت 
مي دهد، اين اس��ت كه خاطرات علم بس��ي 
مفصل تر از آن است كه منتشر مي شود. آنچه 
شانس انتش��ار يافته، تنها بخشي است كه از 
سوي خانواده علم در اختيار علينقي عاليخاني 

قرار گرفته است:
»علم از زماني كه وارد گود سياس��ت ش��ده، 
هر روز خاطرات خود را ب��ه صورت محرمانه 
در دفترهاي جداگانه ثبت مي كرده اس��ت ، 
ولي آنچه را كه امروز ما در دسترس داريم و 
علينقي عاليخاني ب��ه گفته خودش، خانواده 
علم در اختيارش گذاش��ته اند، مربوط است 
به دي ماه س��ال1347 تا شهريور ماه1356. 
عاليخان��ي ابت��دا خالص��ه اي از مطالب اين 
مجموعه را كه به گفته خودش  حدود 4هزار 
صفحه است، به انگليسي ترجمه مي كند تا در 
اختيار انگليس��ي زبانان قرار گيرد. او بعد هم 
وعده داد كه بقيه دستنوش��ته ها را به همين 
ترتيب چاپ و منتش��ر كند. آنچه را كه امروز 
خواننده در اختيار دارد، متن اصلي خاطرات 
امير اسداهلل علم است كه به عالقه مندان تاريخ 
معاصر اي��ران تقديم مي ش��ود. هنگامي كه 

اولين چاپ خاطرات علم در ايران منتشر شد 
اكثريت كساني كه با نام علم آشنايي داشتند 
با تعجب به اين اثر نگاه كردند و غالباً مشكوك 
بودند كه آيا به طور كلي علم اهل نوشتن آن 
هم خاطرات روزانه بوده است يا اينكه ديگران 
از قول او مطلبي را به رشته تحرير درآورده اند. 
ولي رفته رفته با آگاهي از متن خاطرات اين 
شك برطرف و معلوم شد به واقع علم شخصاً 
اين خاطرات را به دور از چشم محمدرضا شاه 
تهيه و تنظيم مي كرده ولي از آنجا كه وحشت 
آن را داشته كه مبادا آنچه مي نويسد به دست 
ش��اه برس��د در تدوين مطالب طوري قلم را 
به كار مي گي��رد كه اگر چني��ن اتفاقي افتاد 
مشكلي براي او ايجاد نشود. معذالك اينك كه 
ما اصل دستنوشته هاي او را در اختيار داريم 
متوجه مي شويم كه به علت مفاسد اجتماعي 
كه در آن دوران در مملكت س��اري و جاري 
بوده حتي شخصي مانند علم هم نمي تواند با 
همه احتياطي كه به خرج مي دهد، پرده دري 
نكند و گاه ناچار مي ش��ود پرده از مس��ائلي 
بردارد كه عم��ق فاجع��ه و فس��اد را در آن 
زمان نش��ان مي دهد. درباره يادداشت هاي 
علم در پايان تكرار اين نكت��ه ضرورت دارد، 
آنچه به عنوان يادداش��ت هاي علم منتش��ر 
ش��ده و خواهد ش��د تنها حوادث 9س��ال از 
11س��ال وزارت درب��ار او را دربرمي گيرد و 
درباره دو س��ال اول وزارت دربار و همچنين 
20 ماه نخست وزيري كه مهم ترين سال هاي 
فعاليت هاي سياس��ي علم بوده است مطلبي 
در اين يادداش��ت ها ديده نمي ش��ود. با اين 
اوصاف آنچه امروز به نام يادداش��ت هاي علم 
در دس��ترس است اس��نادي معتبر است كه 
پرده از بسياري سياه كاري هاي دوران پهلوي 
برمي دارد، به همين مناسبت هم ما خواندن 
اين يادداشت ها را به دوستداران تاريخ معاصر 

ايران توصيه مي كنيم.« 

 نظري دوباره به يادداشت هاي امير اسداهلل علم 
به مثابه يكي از اصلي ترين منابع پهلوي شناسي

آنچه غالم خانه زاد از مخدوم خويش بر مال كرد... 

    اسداهلل علم در حال راهنمايی ميهمانان در حاشيه يكی از جشن های دربار
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  نيما احمدپور
بي تردي�د ف�رو كاس�تن فرآين�د تصميم گي�ري 
پارلمان�ي ب�ه اراده ف�ردي و در ي�ك كالم تعطيل�ي 
مش�روطيت، از پيامده�اي بركش�يدن رضاخ�ان و 
تس�لط وي بر كش�ور ب�ه ش�مار م�ي رود. مقالي كه 
پيش روي شماس�ت، به تفصي�ل ماهيت ق�درت در 
اي�ن دوران پرداخت�ه اس�ت و لجام گس�يخته بودن 
آن را نش�ان مي ده�د. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان 
معاص�ر و عموم عالقه من�دان را مفي�د و مقبول  آيد. 

   
   آغاز فرآين�د تمركزگرايي با بركش�يدن قزاق 

سوادكوهي
نبايد از نظر دور داشت كه فردي ش��دن قدرت در رژيم 
پهلوي، مراحل مختلفي را طي مي كند. اولين مرحله با به 
قدرت رسيدن رضاخان آغاز مي شود. او كه سلسله قاجار 
را كنار مي زند و خود را منج��ي ايران اعالم مي كند، ابتدا 
سعي دارد اقتدار خود را ملي جلوه بدهد و اعالم مي كند 
كه مي خواهد رژيم جمهوري را ايجاد و مشكالت سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور را حل كند، اما هر 
چه پيش مي رود، قدرت را بي��ش از پيش فردي مي كند 
و در طول20س��ال همه ارگان هاي اقتصادي و سياسي 
را به قبضه خود درمي آورد و رژيم مس��تبد و اقتدارگرا را 
پايه ريزي مي كند. ش��رايط اقتصادي و سياسي ايران در 
دوره رضاشاه نيازمند تمركزگرايي بود و او از اين نياز نهايت 
اس��تفاده را برد. تمركزگرايي در ايران در آن دوره معادل 
نظم و انضباط محسوب مي شد و مردم خسته از آشوب و 
آشفتگي خواهان دولتي بودند كه بتواند در سراسر كشور 
اعمال قدرت كند و با پشتوانه ارتشي قوي اوضاع را به روال 
عادي برگرداند. ارتش قوي در كشوري كه نظام قبيله اي 
و عشيره اي در آن وجود داشت، ضروري به نظر مي رسيد. 
صاحبان اقتدار معتقد بودند بايد با تمركزگرايي، يك بار 
براي هميش��ه نداهاي تجزيه طلبان��ه را خاموش كنند و 
به كشور سر و س��امان دهند. رضاخان با استفاده از اين 
موقعيت به سوي فردي كردن قدرت پيش مي رود و يك 

ديكتاتور تمام عيار را بر كشور حاكم مي كند. 
  سقوط رضاخان و انزجار عمومي از تمركز قدرت

با سقوط حكومت رضاخان، مردم بيزار از نوع حكومتش 
ديگر عالقه اي به ادامه ش��يوه او ندارن��د. مضافاً بر اينكه 
محمدرضا شاه جوان ويژگي هاي ضروري براي استبداد 
را نداش��ت. به همين دليل اكثر نهادهايي ك��ه در دوره 
رضاخان تعطيل شده بودند، مجدداً فعاليت خود را آغاز 
كردند و جاني دوباره گرفتند. اما اين دوره گذرا بود و شاه 
پس از كودتاي 28مرداد همه ابزارهاي اس��تبداد را يكي 
پس از ديگري در اختيار گرفت و به سرعت تبديل به يك 
ديكتاتور تمام عيار شد. رژيم ش��اه در دهه هاي 40 و 50 
داراي دو سطح كاماًل متفاوت قانوني و آشكار و فراقانوني و 
پنهان بود. اينك ما با رژيمي روبه رو هستيم كه ظاهراً هم 
مجلس دارد و هم دولتي كه با نخست وزير اداره مي شود 
و هم داراي سيستم دوحزبي به سبك و سياق نظام هاي 
غربي اس��ت، اما اينها فقط ظاهر قضيه هستند و قدرت 
اصلي در جايي فراتر از قانون وجود دارد كه همه تصميمات 

مهم كشور آنجا گرفته مي شوند. 
هدف مش��روطه در ايران، پايان دادن به استبداد و ايجاد 
رژيمي ب��ود كه ق��درت محدودي داش��ته باش��د، اما با 
اصالحاتي كه پس از به قدرت رسيدن رضاخان در قانون 
اساسي ايجاد شد، قدرت اجرايي و به ويژه قدرت رياست 
قوه مجريه تقويت شد. در نتيجه محمدرضا شاه از لحاظ 
تئوريك اقتدار بيشتري داشت و قدرت خود را به وسيله 
وزيران و نيز دستگاه ديوان ساالري خود اعمال مي كرد. 
بدين ترتيب شاه به تدريج در هر سه عرصه قانونگذاري، 
قضايي و مجريه صاحب اقتدار بي حد و مرز شد. در عرصه 
قانونگذاري ش��اه اختيار انحالل ه��ر دو مجلس با هم يا 
جداگانه را پيدا كرد كه به ش��دت بر ق��درت او افزود. در 
عرصه قضايي، تمام دادگاه ها و محاكم، قضاوت هاي خود 
را بر اساس اراده ش��اه انجام مي دادند و انتخاب مقامات 
بلندپايه قضايي و نيز عفو مجرمان يا تخفيف مجازات ها 
در زمره اختيارات شاه بود. در عرصه قوه مجريه، كسي كه 
دستور اجراي قونين را صادر مي كند، رئيس دولت است. 
حق تعيين رئيس جمهور، رؤساي عاليرتبه چون رئيس 
شركت نفت، رئيس سازمان برنامه، رئيس بانك مركزي و 
رؤساي دانشگاه ها را دارد. فرماندهي كل قوا و اعالن جنگ 

و صلح نيز به عهده اوست. 
  تمركزگرايي در دو سطح آشكار و پنهان

اما مهم تر از چهره قانوني رژيم، چهره فراقانوني و قدرت 
پنهان ش��اه بود. قواي س��ه گانه كش��ور كام��اًل مطيع و 
فرمانبردار شاه بودند. پادشاهي برترين نهاد و مركز تمام 
قدرت ها بود؛ احدي حق تعرض به آن را نداش��ت و همه 
سازوكارهاي كنترلي در كشور براي حفاظت از رژيم و در 
رأس آن شخص ش��اه به كار مي رفتند. شاه ايران، قدرت 
خود را بر جزء جزء حيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
ايران مسلط كرده بود و هدفي جز حفظ سلطنت و بقاي 
حكومت خود نداشت. محمدرضا شاه پهلوي در همه جا 
حضور فعال دارد. هر چند تا كودت��اي 28 مرداد 1332 
همواره بازيگ��ر نقش دوم ب��ود و نام و نش��انش در پس 
نام هاي نخست وزيران مقتدرش پنهان مي شد، اما پس 
از كودتا نق��ش اول را به عهده گرفت و اي��ن او بود كه به 
وزرا مي گفت چه بايد بكنند و چه بگويند. تمام مسئوالن 
دستگاه هاي دولتي غالم حلقه به گوش شاه بودند و از وزرا 
گرفته تا قضات و مسئوالن ديواني، كوچك ترين توجهي 
به افكارعمومي يا مخالفت هاي مجلسين نداشتند، تنها 
از شاه دس��تور مي گرفتند و از او حرف شنوي داشتند و 
مهم ترين جمل��ه اي كه همواره ب��ه كار مي بردند »بنا به 
فرمان همايوني« بود. كمتر رهبر سياسي يا پادشاهي در 
جهان بود كه مثل محمدرضا شاه روي تصميم گيري هاي 
جاري در كشور، با حساس��يت تمام اعمال نظر و سليقه 
كند. شاه باورش شده بود كه از قدرتي الهي برخوردار است 
و دارد يك مأموريت مقدس را به سرانجام مي رساند! اين 
گرايش با انگاره اهميت نقش شاه در تاريخ ايران پيوند دارد 
و تقويت مي شود. شاه نيز از اين توهم به حد وفور برخوردار 
بود و لذا در همه امور دخالت مي كرد و تصميم مي گرفت. 
ش��اه در آخرين روزهاي دهه 40، نظامي متمركز براي 
دستگاه ديواني كشور با محوريت خود ايجاد مي كند. اين 
نظام بيش از هر چيزي به وفاداري همه بازيگران سياسي 


