
فعال مردم فراهم كند. از س��وي ديگر حضور نمايندگان 
اشراف زاده در مجلس سنا، مشاركت سياسي مردم عادي 

را بيش از پيش ناممكن مي ساخت. 
5- توازن قدرت در بين نخبگان: شاه با استفاده از حربه 
تفرقه، توانست نخبگان را به جان هم بيندازد و خود از اين 
تفرقه بهره هاي الزم را ببرد. در رژيم شاه، نخبگان هرگز 
نتوانستند جمع منسجمي را تش��كيل بدهند و از قدرت 

سياسي مناسبي بهره مند شوند. 
6- محوريت شاه: تمركز قدرت در نهاد سلطنت روزبه روز 
بر اقتدار شاه افزود و نخبگان سياسي را وادار كرد كه به جاي 

رفتارهاي مستقل سياسي، روي مدار او حركت كنند. 
در يك جمع بندي كلي مي توان ويژگي هاي رژيم پهلوي 
را موارد زير برشمرد: استبداد سياسي، مطلق العنان بودن 
شاه، دربار و حكام، خفقان، نامحدود بودن اختيارات شاه 
و دربار، دخالت و نفوذ بيگانگان در كش��ور، فقدان قانون 
و امنيت فردي و س��ركوب هر نوع انديش��ه اي كه پسند 

حكومت نبود و آن را به مصلحت خود نمي ديد. 
  نخبگاِن پيرامون شاه!

نخبگان سياسي دوره ش��اه را مي توان به دو دسته موافق 
و مخالف تقسيم كرد كه فعاليت ها و اقدامات هر دو گروه 
صرفاً در چارچوب منافع طبقاتي خاص خودشان صورت 

مي گرفت و ربطي به توده مردم نداشت. 
ش��اه به ش��دت نخبگان را كنترل مي كرد. موقعيتي كه 
نخبگان در نظام بوروكراس��ي كش��ور، دربار سلطنتي و 
دانشگاه ها پيدا مي كردند، براي بقاي سلطنت حائزاهميت 
بس��يار بود. در اين فرآيند، تصميمات شاه به شدت روي 
رفتارهاي سياسي نخبگان به عنوان بازيگران اين صحنه 
تأثير مي گذاشت، درحالي كه رفتارهاي نخبگان تأثيري 
بر تصميمات شاه نداشت يا در مواقعي تأثير بسيار اندكي 
مي گذاشت. شاه و نخبگان به شكلي با هم كنار آمده بودند 
و اين دس��تگاه را مي چرخاندند. درواقع اين مش��اوران و 
نزديكان شاه بودند كه نخبگان مناسب براي خدمتگزاري 
بي چون و چرا به شاه را رصد و انتخاب مي كردند و آنان را در 
جهت تحقق منويات شاه به كار مي گرفتند. به اين ترتيب 
طبقه اي از نخبگان تكنوكرات براي پاس��خ دهي به لوازم 
قدرت سياسي و گروه نخبگان اقتصادي در جهت پاسخ 
به نيازهاي توسعه اقتصادي شكل گرفتند. از سوي ديگر 
افسران عالي رتبه ارتش هم به عنوان نخبگان نظامي در 
جهت اجراي خواست و اراده شاه به شدت تقويت  شدند. 
نخبگان درباري هم با وفاداري محض نسبت به شاه، بقاي 
سلطنت او را تضمين مي كردند. نخبگان سياسي به طور 
كلي طبقه باالي جامعه را تشكيل مي دادند. برجسته ترين 

اين نخبگان عبارتند از:
1- حسين فردوس�ت: او كه از زمان كودكي تا سقوط 
پهلوي، عمر خود را با محمدرضا گذراند، به منزله چشم 
و گوش شاه بود. از اين رو ش��اه، مسئوليت هاي مختلفي 
به وي واگذار كرد. وي از پايه گذاران گارد جاويدان و دفتر 
ويژه اطالعات رژيم پهلوي بود. فردوست همچنين دبير 
شوراي امنيت كشور شد، در تجديد سازمان و فعال كردن 
سازمان بازرسي كل كشور نقشي كليدي ايفا كرد، از سوي 
محمدرضا پهلوي مأمور تحقيق درباره سوءاستفاده يا عدم 
لياقت سران نظامي، انتظامي و ساير سازمان هاي دولتي 
شد، طي سال هاي ۵۳ و ۵۴ عضو كميسيون قيمت هاي 
پايه بود و در مقطعي مسئوليت ايجاد سازمان حفاظت و 
تحقيق حزب رستاخيز را برعهده گرفت. عالوه بر اين ها 
حسين فردوس��ت در فاصله س��ال هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ 
به عن��وان قائم مقام س��ازمان اطالعات و امنيت كش��ور 
)ساواك( با درجه سرتيپي و داشتن اختيارات كامل فعاليت 
مي كرد. فردوست در واپسين روزهاي حكومت پهلوي، دو 
شغل اصلي داشت: صبح ها در سازمان بازرسي كل كشور 
بود و بعدازظهر ها در دفتر ويژه اطالعات فعاليت مي كرد. 
پس از فرار ش��اه و تش��كيل دولت ۳۷ روزه بختيار وي از 
كساني بود كه به گفته مقامات در نااميدي آنان از وضعيت 
موجود، نقش اساس��ي داشت. فردوس��ت در خاطراتش 
عملكرد خود عليه حكومت پهل��وي در زمان اوج گيري 

انقالب را تأييد مي كند. 
  2- اس�داهلل علم : در وفاداري نسبت به شاه لحظه اي 
ترديد نكرد. او رئيس جناح به اصطالح مخالف، يعني حزب 
مردم بود و از مشاورين بسيار نزديك شاه و درواقع رفيق 
گرمابه و گلستان او بود. او در تصميم گيري هاي شاه نقش 
بسيار مهمي داشت و به خصوص بعد از كودتا توانست با 
ايجاد ارتباط با سفارتخانه هاي انگليس و امريكا در تثبيت 
و تحكيم سلطنت محمدرضا شاه نقش بسيار برجسته اي 
را ايفا كند. شاه در مشورت هايش بيش از هركسي به علم 
اعتماد داشت و علم هم پختگي و تجربه الزم را براي خط 
دادن به او داش��ت. او كه مجري سياست هاي انگليس و 
امريكا بود، همواره طرح هاي آنان را به شاه انتقال مي داد. 
علم از نظر انگليس و امريكا فرد قابل اعتمادي محسوب 
مي شد و در سياس��ت خارجي، نقش درجه يكي داشت. 
دوران اقتدار عل��م را مي توان مهم ترين دوره س��لطنت 

محمدرضا شاه دانست. 
3- اميرعباس هويدا: او ۱۳ س��ال نخست وزير شاه و 
دبيركل حزب رستاخيز بود و ش��اه در بسياري از مسائل 

سياسي با او مشورت مي كرد. 

4- نعم�ت اهلل نصيري: رئيس س��اواك و از مش��اوران 
اصلي شاه. 

5- جعفر شريف امامي: او از عناصر مهم حكومت شاه 
بود و در سال ۱96۷، سفارت امريكا او را به عنوان چهارمين 

شخصيت سياسي تأثيرگذار معرفي كرد. 
6- غالمرضا ازهاري: رئيس س��تاد فرماندهي كل و از 

مشاورين شاه.
7- حسن طوفانيان: طرف اعتماد شاه در قراردادهاي 

تهيه تسليحات نظامي.
8- غالمعل�ي اويس�ي: رئي��س س��تاد لش��كر گارد 

شاهنشاهي.
9- جمشيد آموزگار: تكنوكراتي زبده و باتجربه، حامي 

فعال ابتكارات سلطنتي و طرف مشورت شاه.
10- نصرت اهلل معينيان: دبير ش��خصي ش��اه و كانال 
ارتباطي بي��ن ادارات دولتي داخلي و خارجي، منش��ي 

شخصي شاه. 
11- دكتر منوچهر اقبال: دشمني شديد با كمونيسم و 
وفاداري مطلق به محمدرضا شاه دو ويژگي بارز او هستند. 
به همين دليل هم مورد اعتماد صددرصد شاه بود و در او 

نفوذ داشت. مدتي مديرعامل شركت ملي نفت بود. 
 طبقات اجتماعي در دوره حاكميت پهلوي دوم

در تعريف طبقات اجتماعي ايران بايد گفت كه روحانيون 
و روشنفكران ازجمله گروه هاي مهم اجتماعي هستند. به 

طوركلي طبقات اجتماعي در رژيم شاه عبارت بودند از:
۱- طبقه باال كه ش��امل خانواده سلطنتي، سرمايه داران 
وابسته به دربار، س��رمايه داران بزرگ دولتي، كارمندان 

ارشد دولت و افسران ارشد ارتش مي شد. 
2- طبقه متوسط سنتي كه شامل روحانيون، بازاري ها، 
كس��به، صاحبان كارگاه هاي فن��ي و خدماتي، صاحبان 
كارخانه هاي كوچك ش��هري و روس��تايي و كشاورزان 

متوسط مي شد. 
۳- طبق��ه جدي��د و نوظهور ش��امل كارمن��دان دولت، 
دانش��جويان، كاركنان اداري، هنرمندان، نويسندگان و 

ساير روشنفكران مي شد. 
۴- طبقه پايين ش��هري ش��امل مزدبگيران كارگاه هاي 
كوچك، مستخدمان، كارگران صنعتي، كارگران خدماتي، 

كارگران ساختماني، دستفروش ها و بيكاران بود. 
۵- طبقه باالي روستايي شامل مالكان بزرگ يا خان ها.

6- طبقه متوسط روستايي شامل خرده مالكين، مغازه داران 
روستايي، صاحبان حرفه ها در روستاها.

۷- طبقه پايين روس��تا ش��امل دهقانان خوش نش��ين، 
كارگران كشاورزي و كارگران ساختماني فصلي.
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ويژگي س�اختار قدرت سياسي در 
ايران عمودي و از باال به پايين بودن 
آن ب�ود و م�ردم در تصميم گيري ها 
نقشي نداشتند. نمايندگان مجلس 
هم نماين�ده واقعي م�ردم نبودند، 
بلکه كاماًل تحت س�لطه شخص شاه 
و حکومت مركزي بودند. اين شکاف 
بين حاكميت و مردم همواره موجب 
كشمکش�ي دائمي بين آنها مي شد 
كه نهايتًا هم به انقالب اسالمي منجر 

شد

بعد از كودتا، شاه به س�رعت مدعيان 
قدرت و گروه هاي سياسي و اجتماعي را 
از صحنه حذف كرد و تبديل به سلطاني 
بالمنازع ش�د. كار به جايي رس�يد كه 
او خ�ود را خداي�گان و س�لطنتش را 
ابدي پنداش�ت! او درواق�ع رئيس هر 
س�ه قوه قضائيه، مقنن�ه و مجريه بود 
و تص�ور مي كرد نه تنها رئيس كش�ور 
ك�ه مرش�د و معل�م ملت خود اس�ت
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نظري و گذري بر ساختار قدرت در عصر پهلوي دوم

حاكميت عمودي!

  محمدرضا كائيني
اس��كندر دل��دم 
نام��ي آش��نا در 
روزنامه ن��گاري 
ده��ه ۵۰ اي��ران 
مح��ل  اس��ت. 
فعاليت وي بيشتر 
روزنامه اطالعات 
و نشريات وابسته 
بدان بود و بيشتر 
در حوزه مق��والت تاريخ��ي و اجتماعي قلم 
مي زد. وي پ��س از پيروزي انقالب اس��المي 
نيز به فعاليت خويش تداوم بخش��يد و پس از 
مدتي، به تأليف برخي كت��ب در حوزه تاريخ 
معاص��ر و به ويژه پهلوي شناس��ي دس��ت زد. 
اثري كه هم اينك از آن سخن مي رود، در زمره 
كتاب هايي است كه در دهه ۷۰ از وي منتشر 
ش��د و »زندگي پرماجراي رضاشاه« نام دارد. 
وي در ديباچه اين اثر و در توضيحي پيرامون 

محتواي آن مي نويسد:
»اگر كتابي كه مي خوانيم چون مشتي كه بر 
س��ر ما مي خورد ما را از خواب بلند نمي كند، 
خواندن آن چ��ه لطفي دارد؟ فرانت��ز كافكا / 

۱882-۱92۳
 چگونگي س��قوط دودمان قاج��ار، روي كار 
آمدن رضاش��اه و دوران 2۰ س��اله س��لطنت 
رضاش��اه يكي از ش��گفت آورترين دوره هاي 
تاريخ ايران است، به ويژه آنكه موازي با حركت 
در بستر حوادث داخلي وقوع رويدادهاي عمده 
 جهاني نظير جنگ بين الملل دوم نيز صحنه 

سياسي- اجتماعي ايران را متأثر مي سازد. 
بس��ياري از منتقدين آثار تاريخي مي گويند 
آنچه از گذش��تگان باقي مانده اس��ت، شرح 
مطمئن��ي از رويداده��ا و ح��وادث تاريخي 
نيس��تند، زيرا توس��ط وقايع نگاران درباري و 
در اوج شوكت صاحبان زور و حكام قدرتمند 
نوشته شده اند. دس��ته ديگر تاريخ نگاران كه 
وقايع قرون گذش��ته را تدوي��ن كردند، خود 
هرگز شاهد آن حوادث نبوده اند. تاريخ عبارت 

اس��ت از ش��رح وقايعي كه هرگز آن طور كه 
نوشته ش��ده اند اتفاق نيفتاده است، آن هم به 
قلم كس��اني كه هرگز آن وقايع را نديده اند!... 
اما بررس��ي تاريخ دوران پهل��وي اين ويژگي 
را دارد كه مجموعه نس��بتاً كاملي از اس��ناد و 
مدارك اين دوران در دس��ترس ما قرار دارند 
و هنوز بسياري از افراد خانواده پهلوي، رجال 
و گردانندگان و كارگزاران اصلي حكومت اين 
عصر در داخل و خارج كشور به سر مي برند كه 
گاه و بيگاه با انتشار خاطرات خود گوشه هايي 
از حوادث اين دوران شگفت را به حافظه تاريخ 
اضافه مي كنند. بدين سبب آنچه در صفحات 
پيش رو به معرض قضاوت تاريخ پژوهان قرار 
مي گيرد، اسناد و روايات مستند و ترديدناپذير 
دوران سلطنت رضاشاه هستند كه با مراجعه 
به صدها جلد كتاب، يادداش��ت هاي تاريخي 
مؤلفين و رج��ال عص��ر پهلوي اول، اس��ناد 
دولتي، گزارش ه��اي ديپلمات ها و س��فراي 
خارجي مقيم دربار رضاشاه، اسناد موجود در 
بايگاني هاي راكد وزارت مستعمره داري )هند 
انگليس( و داراالس��ناد دولتي بريتانيا، اسناد 
به جا مانده در سفارت سابق امريكا در تهران و 
حتي آثار منتشر شده توسط محمدرضا )كتاب 
پاسخ به تاريخ( و ساير اعضاي خانواده پهلوي 
)خاطرات شمس و اشرف( تدوين شده است. 
گروهي از تاريخ نگاران عصر پهلوي كوشيده اند 
وانمود كنند آنچه به سقوط بيش از ۱۵۰ سال 
سلطنت قاجاريه و صعود يك قزاق بر فراز تخت 
طاووس انجاميد، از بازي هاي شگفت روزگار و 
تقدير تاريخ اس��ت. بعضي ديگر كه مستقيماً 
س��ر در آخور دربار پهلوي داشتند، از اين هم 
فراتر رفتند و در آثار خود به قدرت رس��يدن 
رضاشاه را منبعث از تصميم تاريخي حكومت 
فاسد قاجار دانس��ته و از رضاشاه به مثابه يك 
قهرمان تاريخي و منجي اي��ران ياد كرده اند! 
معدودي اگرچه به سبب راه نداشتن به دستگاه 
حكومتي يا ط��رد ش��دن از آن موضع كمتر 
متملقانه اي نسبت به رضاشاه در آثار خود بروز 

داده اند، در عين حال به منظ��ور برخورداري 
از مواهب انقالب سفيد ش��اه و ملت از اعمال 
رويه انتقادي در غور و بررسي تاريخ 2۰ ساله 
خ��ودداري ك��رده و ب��ا ورق زدن روزنامه ها، 
مجالت و نش��ريات ادواري، به ويژه دوره هاي 
س��النامه دنيا منتشر ش��ده در ايام سلطنت 
پهلوي، مجموعه اي از مطالب و مقاالت نوشته 
شده توسط رجال سياس��ي و كارگزاران رژيم 
شاهنش��اهي را به عنوان اثر تاريخي منتش��ر 
كرده و مدعي شده اند: ديكتاتوري رضاشاه نوع 

مثبتي از ديكتاتوري بوده است!
احمق كتاب خواند و گمان برد عالم است 

نادان به كشتي آمد و پنداشت ناخداست!
اين دسته اخير ساختمان راه آهن سراسري، 
احداث ش��بكه راه ها، بندرگاه ه��ا و تعدادي 
كارگاه و كارخان��ه كوچك را ب��ه مثابه داليل 
رويه مثبت ديكتاتوري رضاشاه تلقي مي كنند. 
غافل از آنكه زور و ديكتاتوري ديوار چين را بنا 
كرد، اما نتوانست مانع از سقوط چين در دامان 

مغول ها شود!
خوشبختانه در نيم قرن اخير كه يك پنجاهم 
كل تاريخ مدون ايران را تشكيل مي دهد مردم 
خود شاهد رويدادهاي تاريخي بوده اند و شخصاً 
حوادث را تجربه و توانايي تش��خيص سره از 
ناسره را دارند. اكنون به عهده همه مورخين، 
نويس��ندگان و دس��ت اندركاران رويدادهاي 
نيم قرن اخير است تا به دور از هرگونه اعمال 
س��ليقه و باورهاي سياسي ش��خصي به ثبت 
بي طرفانه وقايع و حقايق تاريخي براي انتقال 
به نسل هاي آينده بكوشند، زيرا تاريخ چيزي 
نيست جز ثبت متمركز و منظم وقايع و حقايق 
و مس��تندات تاريخي با هدف ارائه تجربيات 
به دس��ت آمده به آيندگان تا ي��ك بار ديگر 

اشتباهات رفتگان خود را تكرار نكنند. 
تاريخ براي انس��ان اجتماعي و مترقي تشريح 
وضع حاض��ر جامعه ب��ا تكيه ب��ه آزمايش و 
عناصري است كه گذشته را به وجود آورده اند 
تا بتوان از آن عناصر آين��ده را كامل تر و بهتر 
س��اخت. هر قوم و ملت��ي دوره و عمري دارد. 

همين كه مدت آنها به س��ر رسيد يك ساعت 
مقدم و مؤخر نمي شود. بنابراين در اين دوره و 
عمر ظرفيت اشتباهات محدود است. گذشته 
چراغ راه آينده اس��ت و مردمي كه از گذشته 
عبرت گرفته اند كمتر در آين��ده دچار خطا و 

اشتباه مي شوند.« 
دلدم در ادامه ديباچ��ه خويش، درباره چند 
و چون تدوين »زندگي پرماجراي رضاشاه« 
آورده است: »كتاب حاضر حاوي برگ هايي 
از تاريخ معاصر ايران در روزگار رضاشاه است. 
روزگاري كه گاه در ايام ش��وم شهريور سال 
۱۳2۰ ب��ه نهايت تيره و دردناك مي ش��ود. 
اينجانب كوش��يده ام در كن��ار رويدادهاي 
اصلي به ح��وادث ناگفته و حاش��يه اي نيز 
بپردازم. زندگي ساير اعضاي خانواده پهلوي، 
همكاري تيمورتاش با دس��تگاه جاسوسي 
اتح��اد جماهي��ر ش��وروي، ازدواج و طالق 
محمدرض��ا و فوزي��ه، دس��تگاه اطالعاتي 
رضاش��اه، صورت دارايي رضاش��اه، آخرين 
روزهاي زندگي او و بسياري از مطالب ديگر 
در كنار حوادثي چون كودتاي سال ۱299، 
عزل احمدشاه، تاج گذاري رضاشاه، مسافرت 
به تركيه، اش��غال ايران و... مورد بررس��ي و 
توجه قرار گرفته اند. ش��ايان ذكر است كه از 
پرداختن به بعضي حوادث و شخصيت هاي 
تاريخي به سبب وجود كتب و تك نگاري هاي 
بسيار كه تاكنون منتشر شده خودداري شده 
اس��ت. اكنون كه به ع��ون اهلل تعالي كتاب 
زندگي پرماجراي رضاشاه منتشر مي شود، 
جاي آن دارد از مس��ئوالن محترم كتابخانه 
مجلس شوراي اسالمي، كتابخانه ملي ايران، 
كتابخانه مركزي دانشگاه، آرشيو روزنامه هاي 
اطالعات و كيهان، كتابخانه و آرشيو وزارت 
امور خارجه و ساير نهادها و مؤسسات دولتي 
و فرهنگي كه در طول سه سال گذشته مورد 
مراجعه نگارنده بودن��د و از هيچ گونه كمك 
و ياري فروگذار نكردند صميمانه تش��كر و 

قدرداني كنم.«

حيات و ممات رضاخان در آيينه روايت يك روزنامه نگار

ديكتاتوري مثبت!

     رضاخان در ميان تنی چند از نيروهای سياسی و نظامی پس از كودتا
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  نيما احمدپور
فارغ از شلتاق ها و تبليغات پوچ رسانه هاي بيگانه، نفس 
بازخواني دوران س�لطنت پهل�وي دوم، از ضرورت هاي 
انکارناپذير براي همگان به ويژه جوانان و نوجوانان است. 
چه اينکه اين خوانش، خود يکي از مهم ترين عوامل درك 
چيستي و چگونگي رويداد عظيم انقالب اسالمي است. در 
مقالي كه هم اينك پيش روي شماست، ساختار قدرت در 
عصر پهلوي دوم ترسيم شده است. اميد آنکه تاريخ پژوهان 
معاص�ر و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آيد. 

   
در دوره حاكميت ۳۷ س��اله محمدرضا پهلوي، شاه كانون و 
هسته مركزي قدرت محسوب مي شد كه به شيوه استبدادي 
و سلطنتي حكومت مي كرد. در نظام استبدادي هيچ قانوني 
براي اعمال قدرت حاكم حد و مرز تعيين نمي كند و قدرت شاه 
بسيار گسترده و نامحدود است. در اين نظام، مردم نه نماينده 
واقعي دارند و نه در امور كشور از حق مشاركتي برخوردارند. 
پادشاهي كه داراي قدرت بالمنازع و نامحدود است، طبيعتاً 
براي اعمال قدرت خود نيازمند دستگاهي سركوبگر و متمركز 
است. در چنين سيستمي، ش��اه با ابزار زور، اجبار، تهديد و 
تطميع بر طبقات و اقش��ار مختلف حكم مي راند و به عنوان 
محور اصلي اس��تبداد به نحوي عمل مي كند كه نخبگان در 
درجه پايين قدرت ق��رار مي گيرند و تبديل ب��ه ابزار او براي 
پيشبرد مقاصدش مي شوند. شاه به هيچ  وجه حاضر نبود خود 
را با كسي تقسيم كند، از همين روي به محض تخطي يكي از 

نخبگان آنها را از مدار خارج مي كرد. 
  حکومتي با خصلت تمركزگرايي محض!

يكي از ويژگي هاي س��اختار قدرت در دوره محمدرضاشاه، 
فقدان يك جامعه مدني و شكاف بين حاكميت و مردم است. 
مؤلفه هاي اصلي رژيم، ابزار مناسب براي تحميل اراده شاه بر 
مردم و سلطه مطلق او بر اقشار و آحاد ملت را در اختيارش قرار 
مي دادند و بين گروه ها و طبقات مختلف رقابت عجيبي براي 
نفوذ به درون ساخت قدرت وجود دارد. رژيم شاه هرگز تالش 
نكرد تا مردم را به مشاركت در امور ترغيب كند، بلكه كاماًل 
برعكس، تمام تالش خود را معطوف به اين امر كرد كه مستقل 
و جدا از مردم و قدرت اجتماعي عمل كند. مراكز قدرت متعدد 
وجود نداشتند و تمركزگرايي محض بر س��اختار رژيم شاه 
حاكم بود. از همين روي طبق��ات و گروه هاي اجتماعي نه از 
طريق فعاليت هاي دموكراتيك، بلكه به وسيله ابزارهاي كاماًل 
غيردموكراتيك مي توانستند در قدرت سهمي داشته باشند، از 
همين روي ساختارهاي حكومتي و ساختارهاي سياسي هرگز 
با يكديگر هماهنگ نبودند. قدرت در دست بخش كوچكي از 
جامعه متمركز بود و مردم فعاليت سياسي چنداني نداشتند. از 
سوي ديگر، توان و امكان اعمال قدرت سياسي در بين طبقات 

مختلف نيز بسيار زياد بود. 
ويژگي ديگر س��اختار قدرت سياس��ي در ايران عمودي و از 
باال به پايين بودن آن بود و مردم در تصميم گيري ها نقش��ي 
نداشتند. نمايندگان مجلس هم نماينده واقعي مردم نبودند، 
بلكه كاماًل تحت سلطه شخص شاه و حكومت مركزي بودند. 
اين شكاف بين حاكميت و مردم همواره موجب كشمكشي 
دائمي بين آنها مي شد كه نهايتاً هم به انقالب اسالمي منجر 
شد. در دهه ۱۳۵۰، رژيم ش��اه به روند استبدادي خود ادامه 
داد و در ساختار قدرت تغييري به وجود نياورد و مانع از توسعه 
سياسي شد، به طوري كه مجلس به رغم اهميتي كه داشت، 
تماماً زير سلطه شاه بود و از خود اختياري نداشت. شاه تالش 
كرد تا در برابر رقباي خود قدرت سياسي اش را بيش از پيش 
تحكيم و با ترفندهاي گوناگون، وفاداري مطلق ارتش و ساواك 
را براي خود تضمين كند تا امكان تشكيل هر نوع جناح مخالف 
سازمان يافته ميسر نشود. شاه در تمام مسائل داخلي و خارجي 
شخصاً دخالت مي كرد و همكاران و مشاوران او هيچ نقشي 
جز اطاعت محض از او نداش��تند. آنان فقط براساس ميزان 
وفاداري شان به شاه انتخاب مي ش��دند و صالحيت و سواد و 
خالقيت آنان در انتخابشان تأثير چنداني نداشت. اينها غالباً 
كساني بودند كه از ديرباز با شاه رابطه داشتند و وفاداري شان به 
او اثبات شده بود و در تصميم گيري ها بسيار بيش از نهادهاي 

حكومتي اهميت و قدرت داشتند. 
  ويژگي هاي قدرت در دوران پهلوي تهران

ساختار قدرت سياسي در دوره محمدرضا شاه شبيه دايره اي 
بود كه شاه مركز آن را تش��كيل مي داد و خاندان سلطنتي، 
تكنوكرات ه��ا و بوروكرات ه��ا، نخبگان درب��اري و نظامي و 

اقتصادي و پارلماني دور او مي چرخيدند. 
ويژگي هاي س��اختار قدرت را در رژيم شاه مي توان اينگونه 

دسته بندي كرد:
1- شخصي بودن قدرت سياس�ي: تا وقوع كودتاي 28 
مرداد ۱۳۳2، تالش هاي شاه براي به دس��ت آوردن قدرت 
كامل سياسي و تسلط بر دستگاه حكومتي ميسر نشد، اما بعد 
از كودتا، شاه به سرعت مدعيان قدرت و گروه هاي سياسي و 
اجتماعي را از صحنه حذف كرد و تبديل به سلطاني بالمنازع 
شد. كار به جايي رسيد كه او خود را خدايگان و سلطنتش را 
ابدي پنداشت! او درواقع رئيس هر سه قوه قضائيه، مقننه و 
مجريه بود و تصور مي كرد نه تنها رئيس كش��ور كه مرشد و 

معلم ملت خود است. 
2- فقدان نهادهاي سياس�ي: رژيم محمدرضا شاه فاقد 
نهادهاي سياس��ي قدرتمند بود، زيرا قدرت در ايران كاماًل 
شخصي و تحت كنترل شخص شاه بود. محمدرضا شاه پس از 
كودتاي 28 مرداد از يكسو با سركوب گروه ها و افراد مختلف 
و از س��وي ديگر با بسط و تعميق س��يطره خود بر نهادهاي 
نظام، به تضعيف نهادهاي سياس��ي موجود پرداخت و عماًل 
از تشكيل نهادهاي كارآمد سياس��ي جلوگيري كرد. در اين 
دوره نهادهاي زيرمجموعه قواي سه گانه عماًل تحت تسلط 
شاه و در خدمت او بودند و كاري جز اجراي منويات شاه انجام 
نمي دادند. اميرعباس هويدا بارها اعتراف كرده بود كه او فقط 
نام نخس��ت وزير را يدك كش مي كرده و ش��اه عماًل خودش 
نخست وزير بود و او به عنوان نخست وزير نقشي باالتر از يك 
رئيس دفتر ندانسته و فقط مجري تصميمات و منويات شاه 

بوده است. 
3- انحصاري بودن قدرت سياسي: گسترش قدرت شاه، 
همراه با تضعيف نهادهاي دموكراتيك و فضاي سياس��ي در 
جامعه سنتي و بسته ايران، نفوذ در ساختار قدرت را غيرممكن 
مي ساخت و روابط خاص فقط در درون حلقه پيرامون قدرت 

حاكم شكل مي گرفتند. 
4- كنترل مشاركت سياس�ي: از آنجا كه قدرت سياسي 
از طريق مجراهاي مخفي و غيررس��مي اعمال مي شد، قوه 
مقننه نمي توانست زمينه را براي حضور و مشاركت سياسي 


