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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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ی حکومت پهلو  یاسیو زوال س یدر فروپاش ی پرورژهیو ریتاث

 چکیده
فرد ب ود. ط ی ای ن رخ داد ب ه م اعی، روی دادی منحص رانقالب اسالمی ای ران ب ه مثاب ه ی ک انق الب اجت

های س  ال حکوم  ت ب  ر ای  ران فروپاش  يد. دغدغ  ه ای  ن پ  ژوهش بررس  ی زمين  ه 53سلس  له پهل  وی پ  س از 
توان د از زوای ای مختل ف م ورد بررس ی ق رار گي رد. ب ا توج ه فروپاشی این سلس له اس ت. ام ری ک ه می 

پ  روری«ای  ن مس  ئله را از منظ  ر مفه  وم »ویژه رو قص  د داردهای پ  ژوهش، مقال  ه پ  يشب  ه مح  دودیت
پ روری چ ه ت اثيری در فروپاش ی و مورد واک اوی ق رار ده د. ب دین ترتي ب پرس ش ای ن اس ت ک ه ویژه

پ  روری  از جمل  ه مهمت  رین زوال حکوم  ت پهل  وی داش  تظ از نظ  ر نویس  ندگان ای  ن پ  ژوهش، ویژه
پهل  وی را ب  ه س  وی فروپاش  ی   ع  واملی اس  ت ک  ه س  بب اعتراض  ات مردم  ی علي  ه حکوم  ت ش  د و نظ  ام

ه  ا ب  ه آوری دادهو جم  ع ب  ردمی  به  ره( فراین  د ردی  ابی )عل  ی  مکانيس  م روش از مقال  ه س  وق داد. ای  ن
-1340های گي  رد. از منظ  ر مح  دویت زم  انی و مک  انی ای  ران ده  های ص  ورت می ش  کل کتابخان  ه

 . نقطه تمرکز این پژوهش است 1350
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 .یشاهنشاه  ونیسیکم

  :نویسنده مسئولm.radmard@umz.ac.ir

رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا  یاسیعلوم س  اریاستاد  محمد رادمرد 

رانیتهران، ا ،مدرس تیدانشگاه ترب  یاسیارشد علوم س  یرشناسکا   ی انشجود   ی اب ی عادل فار 

رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  المللنیارشد روابط ب  یکارشناس  ی دانشجو  مقدم   ي آذر   ی عل 

http://orcid.org/0000-0001-6935-6054
http://orcid.org/0000-0002-7117-1201
http://orcid.org/0000-0003-4338-1096


11  | و همکاران  رادمرد | ي حکومت پهلو   یاسیو زوال س   یدر فروپاش ي پرور ژهیو  ریتاث

 مقدمه

های نظم مدرن سياسی ظهور و بروز بسياری  بریم جلوهاگرچه عصری که در آن بسر می
اساسی عموم ملل دنيا دربرارنده اصولی از مردم با این حال  یافته و قوانين  ساالری است، 

ر آنان ماهيتی سنتی دارد. نظم سياسی در این  دهنوز کم نيستند کشورهایی که حکومت  
اینچنين   نظمی  است.  حاکم  با  ویژه  تعامالت  و  وفاداری شخصی  پایه  بر  عموما  کشورها 

پروری، تعبيری است که فوکویاما  پروری است. در این مقاله منظور از ویژهمبتنی بر ویژه
رد حامی و تابع، چيزهایی  فاز این مفهوم دارد: »ارباب در ازای وفاداری و حمایت سياسی  

رغم آنکه مطالعات  (. علی96:  1397دهد...« )فوکویاما،  را که مطلوب وی است به او می
های غيرمدرن یا به ظاهر مدرن صورت گرفته است،  پروری با دولتاندکی در تطبيق ویژه

در    ی پروی به اختصار به مصادیق اما فرانسيس فوکویاما ضمن تبيين ادبيات تئوریک ویژه
به اعتقاد او »استالين و صدام حسين برای اعمال قدرت صرفا  این زمينه اشاره نموده است.  

نمی  اکتفا  پليس  و  ارتش  و  دولت  کنترل  گروهبه  از  انبوهی  بلکه  کوچک  کردند،  های 
از جمله درباره    اوکردند...«.  ها فرمانروایی میوفادار به خود را ایجاد کرده بودند و بر آن

ای از عشيره خود در تکریت، مرکز عراق،  گوید: »صدام حسين با شبکهن میي صدام حس
های  های رهبری متکی به شبکه کرد. حزب کمونيست چين نيز توسط گروهاین کار را می

تر از نظر سياسی کمتر توسعه یافته،  شوند. در بسياری از جوامع ضعيفپرور اداره میویژه 
س کنگو،  دموکراتيک  جمهوری  حاکميت  ونظير  تحت  ليبی  و  ليبریا  سيرالئون،  مالی، 

تر تحت  پرور آشکارا اوضاع را به صورتی صریحهای ویژه های شبه نظامی، سازمان گروه
 (. 100-99: 1397سلطه خود دارند« )فوکویاما، 

دولت  شد  و  نظام آمد  سقوط  و  بيانگر  ها  کشورها  این  از  برخی  در  سياسی  های 
حکومتآسيب بيشتر  نظمویژه   یها پذیری  مقابل  در  است؛  پرور  مدرن  سياسی  های 

قيام که  چالش همچنان  یا  مردمی  بين های  صدام  های  حکومت  فروپاشی  باعث  المللی 
توان  حسين در عراق، قزافی در ليبی و یا اتحاد جماهير شوروی شد. در چنين شرایطی می

داد؛ از جمله اینکه    رپروری را در تاریخ معاصر ایران نيز مورد بحث قراهای ویژهشاخص
پروری و حکومت پهلوی و تاثير آن در سقوط این سلسله را به بحث  باید نسبت این ویژه

گذاشت، امری که دغدغه مقاله است. بدین ترتيب پرسشی که مقاله به دنبال پاسخ به آن  
است:   قرار  این  از  پهلوی    پروریویژهاست  حکومت  زوال  و  فروپاشی  در  تاثيری  چه 
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این پرسش فرضيه  رداشتظ د به  پررنگ  پاسخ  نقش  به  را داریم  ای که قصد آزمون آن 
پروری تاثير بسزایی  رسد شدیدترین نوع فساد یعنی ویژه این عامل تکيه دارد. »به نظر می

در سقوط حکومت پهلوی داشته است«.  
کالن  منظری  ویژهاز  از  پهلوی(  تر  حکومت  در  فساد  مفهوم  بر  تمرکز  با  )و  پروری 

بيان  یلع گفتگو  و  مقاله  یادداشت،  قالب  در  زیادی  مطالب  پراکنده  شکل  به  آنکه  رغم 
یافته است.   اما به شکل متمرکز آثار معدودی نگارش  نایب   ،(1370)  الموتیشده است؛ 

آریا مهر  )  ایران در عصر پهلوی »  رئيس مجلس شورای ملی در جلد دهم اثر خود با عنوان 
دوم و سوم تحت عناوین »بنياد پهلوی و شایعات فراوان«،    در فصول اول،   ( در اوج اقتدار

توضيح درباره فساد سياسی    »فساد و مبارزه با فساد در کشور« و »ثروت خاندان پهلوی« به
است.   پرداخته  دوم  پهلوی  دوره  در  اقتصادی  )اري بخت و  »  ،(1384ی  کتاب  مفاسد در 

به تبيين انواع فساد در    ر شده،شی« که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منت خاندان پهلو
این خاندان اشاره    یمفاسد مالدوره پهلوی پرداخته است و در فصل اول این کتاب که به  

فساد  ( با عنوان »1388)  زادهیعبدالکاظم مجتبدارد. در کتابی دیگر از همين ناشر و به قلم  
رژ فرهنگی    ی«،پهلو  میدر  اقتصادی،  سياسی،  فساد  تببين  به  دوره    ونویسنده  در  اخالقی 

 پردازد.پهلوی دوم می
سردارنيا    است.  درآمده  تحریر  رشته  به  نيز  مقاالتی  پهلوی  دوره  در  فساد  درباره 

با عنوان  ( در مقاله1386) اقتصاد  یاقتصاد  -  ی اس ي س  یساختارگرا  ن ييتب ای  در    یاز فساد 
لقه، ساخت  طبه کاوش درباره تاثير ساخت حکومت م  (1342-57دوم    ی)دوره پهلو  رانیا

های اعمال نفوذ سياسی بر فساد اقتصادی  اقتصاد رانتی، نوسازی اقتصادی از باال و مکانيسم 
رانت )و  دوم  پهلوی  دوره  در  است.  1357-1342جویی  پرداخته  )ل ي اسماع(  در 1398ی   )

«،  دوم   یدر حکومت پهلو  انیيبها  ی نفوذ و فساد اقتصاد  یاسناد   یبررسای با عنوان »مقاله
آن دارد تا با بحث درباره نفوذ و فعاليت اقتصادی بهائيت در دوره پهلوی دوم به    سعی بر

فعاليت تسليمی،  توضيح  منوچهر  خادمی،  محمد  علی  یگانه،  خاندان  سياح،  خاندان  های 
بپردازد. کتيرایی   خانواده  قدیمی،  خانواده خراسانی  اردکانی،  در  قادر   یمهد  خاندان  ی 

»مقاله عنوان  با  اد ای  ا  یر افساد  دنبالشناخت جامعه  یلي تحل   ران؛یدر  به  ل ي تحل  ی« 
ادار   دهیپد  یشناختجامعه ا  یفساد  معاصر .  باشدیم  رانیدر  تاریخ  به  نگاهی  با  نویسنده 

به علل رابطه    ،یو گسترش فساد ادار  یري گو عوامل مؤثر در شکل  ایران تالش کرده تا 
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اقتصاد ادار   یاس ي و س   یاجتماع  ینظام  فساد  ادار   یاهامدي پ  ،یبا  فساد  استمرار  ی وجود و 
سرانجام  پرداخته   راهبه  و  ا  یبرا  ناسبم   یکارهاارائه  با  گل   .بپردازد  دهیپد  ن یمقابله 

: فساد  یدر دوره پهلو  رانیدولت در ا  یشناس بي آس ای با عنوان »( در مقاله1392محمدی )
روا  یاس ي س به  اسناد  تیبه  پهلوی  دوره  به  مربوط  اسناد  از  استفاده  با  فساد  ستهد«  بندی 

بندی فساد سياسی در  سياسی در این دوره پرداخته است. نویسنده به دنبال تعریف و مفهوم
ایران این دوره است. نویسنده ارتشاء، اختالس، اخاذی و تقلب انتخاباتی را از انواع فساد  

می میسياسی  اکنون  شده  گفته  پژوهشی  ادبيات  به  توجه  با  اینداند.  نوآوری  به  توان 
به ویژه به طور خاص  این مقاله  پروری در حکومت پهلوی  پژوهش پرداخت: یکم آنکه 

ای از فساد سياسی و اقتصادی است. نکته قابل ذکر اینکه هيچ  خواهد پرداخت که آميزه
در   است.  نپرداخته  پهلوی  فروپاشی حکومت  مطالعه  به  مفهوم  این  بر  تمرکز  با  پژوهشی 

مفهوم را از رویکرد تئوریک فرانسيس فوکویاما درباره    ن واقع از آنجا که این پژوهش ای 
دوم   پهلوی  دوره  در  سياسی  فساد  به  نظری  منظری  از  است،  کرده  اخذ  سياسی  فساد 

از ویژهمی نکته دیگر، همچنان که فوکویاما بحث  به فروپاشی و زوال  پردازد.  پروری را 
نيز بحکومت مقاله  ارتباط داده،  مویژه ها  بعنوان  نقش  غ ت پروری  پهلوی  يری که در سقوط 

 نگرد و درصدد است این واقعيت را به تصویر بکشد. بسزایی داشت، می
پروری از منظر نظری بحث سپس این مفهوم برای آزمون فرضيه این پژوهش ابتدا ویژه  

تصویر   به  پهلوی  حکومت  می در  می کشيده  داده  نشان  آن  از  پس  چگونه شود.  که  شود 
م سياسی مدرن در ایران را به محاق برد و شکاف طبقاتی را دامن زد. ظن پروری تحقق  ویژه 

قالب  در  را  خود  که  پرداخته  زمينه  این  در  حکومت  واکنش  به  کميسيون   سپس  تاسيس 
گذاشته و شاهنشاهی نشان داد. در نهایت شعارهای مردم در جریان انقالب اسالمی به بحث  

ویژه  با  آنان  می نسبت  واکاوی  می .  شود پروری  داده  نشان  سلسله اینگونه  چگونه  که  شود 
های طبقاتی و جلوگيری از شود و پس از تعميق شکاف پروری آغاز می طولی علل از ویژه 

آورد. اما پيش از پرداخت به های انقالب را فراهم می ایجاد یک نظم سياسی مدرن، زمينه 
 شود. ين بي شود نوآوری مقاله تاین موضوعات، در پيشينه پژوهش تالش می 

سقوط    تحليل  که  نکته  این  پذیرش  ضمن  پژوهش  این  اینکه،  توضيح  به  الزم  نکته 
بهره نيازمند  رهيافتپهلوی  از  محدودیتبرداری  به  توجه  با  است،  چندعليتی  های  های 

گذارد. روشی که مقاله از  پروری( را به بحث میپژوهش در قالب مقاله، یک متغير )ویژه 
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تواند بر اثر یک  يسم علی است. در این روش پيوند متغيرها »میانمکآن بهره خواهد برد،  
هر دو پيامد مکانيسمی باشند منبعث    Eو    Cواسطه( باشد یعنی  مکانيسم علی مستقيم )بی

یا کافی بودن  Aاز شرط سومی مثل   خود معلول مکانيسمی    Eبرای    C. همچنين الزم و 
پيوندد و  را به هم می  Eو    Cه  ک   ست خود معلول مکانيسمی علی ا  Eو    Cعلی است که  

های علی و قوانين زیرین آنها را بدست  های علی همين که این مکانيسموظيفه اصلی تبيين 
 (. 21: 1386دهند« )ليتل، 

 پروریچارچوب مفهومی: ویژه 
حوزه پژوهشگران  توجه  مورد  پيش  از  بيش  نهادگرایی  نظریات  اخير  دهه  سه  هایی  طی 

قر توسعه  و  دولت  نهاد  گ  ارچون  برای  مهمی  نقش  نهادگرایان  کلی  طور  به  است.  رفته 
توسعه قامت دولت  قائل هستند گرا و چه در چارچوب دولت چپاولدولت )چه در  گر( 

(. »نظم و زوال سياسی« نوشته فرانسيس فوکویاما از جمله آثار شاخص در این  1380)اوانز،
ر این اثر مورد تاکيد و تامل این  د  ریپرواست. توجه خاص فوکویاما به مفهوم ویژه  زمينه

ویژه ميان  آنکه  بخصوص  بود.  خواهد  و  مقاله  موثق  ارتباطی  دولت  کارآمدی  و  پروری 
فوکویاما  پروری باید از نهاد دولت آغاز کرد.  موکد وجود دارد. برای بحث درباره ویژه

قانون و سا نهاد استوار است: دولت، حاکميت  بر سه  رهای  کازومعتقد است نظم سياسی 
جامعه ترسيم  دنبال  به  نهاد  سه  این  پایه  بر  فوکویاما  بودن.  که  پاسخگو  است  فرضی  ای 

»دموکراتيک، امن و دارای رفاه و حکومت خوب بوده و ميزان فساد در آن اندک است.«
کند  ای را با رسيدن به سطح دانمارک یا مثل دانمارک شدن ترسيم میاو اینچنين جامعه

 (. 35 :1397)فوکویاما، 
می  تعریف  اینگونه  را  مفهوم  سه  این  بر  »دولت،  کند.  او  مبتنی  و  متمرکز  نهادی 

زور  سلسله بکارگيری  انحصار  از  مشخص  سرزمينی  محدوده  یک  در  که  است  مراتب 
است برخوردار  او    .« مشروع  نظر  و دولتاز  پيچيدگی  چون  خصایصی  بر  افزون  ها 

میانطباق متفاو پذیری،  درجات  به  باشندغي ت  توانند  اگرچهرشخصی  اوليه  دولت  .  های 
توسط خانواده و دوستان   اداره شدن  دليل  به  و  نداشتند  با خانواده حاکم  تفاوت چندانی 

ویژه میحاکم،  ناميده  پدرساالر  یا  اماشدندپرور  دولت  ؛  مقابل  بسيار  در  و  مدرن  های 
منافع شخصی حاکم و مصالح عمومی کل جامعه تمای ميان  یافته  شوند. ئل میقاز  توسعه 
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خود  آنها کارمندان  با  غيرشخصی  درصددند  و  برخورد  کرده،    داشته  اعمال  را  قوانين 
سياست خاص  گروه  یک  از  طرفداری  بدون  و  کنند  استخدام  پيش  کارمند  در  را  هایی 

 (. 33: 1397)فوکویاما،  گيرند
نظم   یکد  مثل وجوکشد:  نيز اینگونه به تصویر میحاکميت قانون را  فوکویاما ظهور   

از حقوق   مدرن  یا درک  قراردادها  اجرا گذاردن  به  امکان  و  مالکيت  قانون ساده حق  و 
نيز   پاسخگو بودن  های قومی و نژادی است.بشر که شامل حقوق برابر برای زنان و اقليت

ارسطو خير    چيزی که   -به معنای واکنش نشان دادن حکومت در قبال مصالح کل جامعه»
می می  خود«   محدود  منافع  ای بج  –نامد  عمومی  )فوکویاما،  تعریف  بر  34:  1397شود   .)

تبدیل می به مهمترین هدف دولت مدرن  تامين  مصالح عمومی  گردد. الزمه  این اساس 
نيز   عمومی  مصالح  مدرنتحقق  کهبوروکراسی  است  لياقت    ی  ساالری،  شایسته  مبنای  بر 

استوار است. بودن  غير شخصی  بوروک  فنی و  این  مقابل  قرار    نيز  سیرا در  اداری  دستگاه 
ناکارآمد که  از منصوبان سياسی   دارد که افزایش    هب   حاکمان پر شده است. بوروکراسی 

 (.33: 1397)فوکویاما،  شودختم میدستمزدها و کمبود منابع مالی 
ایده   و  آرمانی  طرح نمونه  برای  فوکویاما  ژاپن ال  و  آلمان  کارآمدی  مثلث  این  ریزی 

از  ابتدا  دولت  کشور،  دو  هر  هستند. در  مورد  این  در  ال ایده  تيپ  دو  ن اپ ژ  و  است. »آلمان 
را دولتسازی پروژه  توانست  و  آمد  پدید  مستقل  و  قدرتمند  بوروکراسی  یا یک جنگ  دل 

پذیرفته  را  قانون  حاکميت  به تدریج  ها دولت  این  سپس  ببرد.  پيش  پایين  به  باال  و از  اقتدار  با 
این  همگانی،  رأی  حق  و  دمکراسی  ظهور با  نهایت در و  ند کرد  قانون  به را مقيد خود  و 

گذار  و  دموکراتيزاسيون  بعبارتی .  شدند  دمکراسی  مبتنی بر  پاسخگویی  ناگزیر از  ها دولت 
 ( . 5:  1397پور،  است )قهرمان  توسعه  در  مرحله  دمکراسی، آخرین  به 

در    دهد.ر میقرا  پرور را های ویژهفوکویاما در مقابل این شکل از نظم سياسی، دولت 
پروری؛ »ارباب در ازای وفاداری و حمایت سياسی فرد حامی و تابع، چيزهایی را که  ویژه 

می او  به  است  وی  میمطلوب  حامی  به  ارباب  از سوی  که  لطفی  قابليت  دهد.  باید  شود 
)فوکویاما،   باشد...«  بهتر در ویژه96:  1397تصرف شخصی داشته  بعبارتی  فرد (.  پروری؛ 

 ,Weingrodکند )ظت یا ایجاد پتانسيل رشد، حمایت سياسی دریافت میمحافابل  در مق 

پروری تفکيک  پروری »به خاطر مقياس و ميزان آن از حامی(. به طور خاص ویژه1968
که در    پروری نوعا روابط رودرو ميان ارباب و حامی استشود. روابط مبتنی بر ویژهمی
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پروری با مبادله  وجود دارد، حال آنکه حامی راتيکدموک  ها، اعم از اقتدارگرا وهمه رژیم
مراتبی از  تر ميان دو طرف سروکار دارد و غالبا مستلزم وجود سلسلهمنافع بزرگ مقياس

)فوکویاما،  واسطه ویژه 97:  1397هاست  حامی(.  گستردگی  از  چون  پروری پروری 
ار است. روابط  رخوردتری بشود، از عمق بيشبرخوردار نيست و تنها نخبگان را شامل می

پروری بدون واسطه و در ارتباط  آن مبتنی بر تعامل چهره به چهره است و برخالف حامی
می صورت  حاکم  با  ویژه مستقيم  دولت  »در  شبکهگيرد.  دوستان  پرور،  و  اقوام  از  ای 

: 1397کنند...« )فوکویاما،  نزدیک« هستند »که در ازای وفاداری سياسی منافع دریافت می
گذارند.پروری، هر دو بر کيفيت حکومت اثر میپروری و ویژه . حامی(36

نظام  امایفوکو  سياسی  میزوال  عامل  دو  بر  مبتنی  را  سياسی  اولی  های  که  داند 
دومی  انعطاف و  محيطی  تغييرات  با  تطبيق  در  ویژه  -ناپذیری  به  مستقيما  باز که  پروری 

از جامعه  -گرددمی بپيروی  اسپذیری طبيعی  انتخاب  امعهت. »جشر  بر  بشر  پذیری طبيعی 
مبتنی   سایرین  بر  دوستان  و  خانواده  ترجيح  یعنی  دادوستدی،  دوستی  نوع  و  خویشاوند 

های غيرشخصی  های سياسی مدرن ماهيتا بر حکومتاست.« این در حالی است که نظام
در    رن یاکه مددهد  (. فساد ماهيتا در جوامعی رخ می37:  1397مبتنی هستند ) فوکویاما،  

ای است که »مبتنی بر تفکيک امر عمومی از  حال مدرن شدن باشد؛ چرا که فساد پدیده 
)فوکویاما،   است«  خصوصی  من 93:  1397امر  و  سنتی  جوامع  در  که  حالی  در  جمله  (. 

دولت پاتریمونيال ميان امر خصوصی و امر عمومی تفاوتی نيست. 

یاما فوکو انسیسهای سیاسی از منظر فر عوامل زوال نظام   
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میویژه   اثر  نيز  کشور  اقتصاد  در  فساد  از  شکلی  مثابه  به  با  پروری  اینکه  اوال  گذارد. 
برد. های اقتصادی عموم جامعه را از ميان میای خاص، انگيزههدایت منابع به جيب عده

ش  هایی که با افزای های مالياتی به شدت کاهنده )یعنی نرخ»دوم آنکه فساد در نقش نرخ
کادرآ میمد  میهش  عمل  »متهم  یابد(  فوکویاما  نظر  از  اینکه  تامل  قابل  نکته  کند...«. 

سياسی   بگيرد سالحی  تصحيح حکومت صورت  منظور  به  آنکه  از  بيشتر  فساد  به  کردن 
است. در جوامعی که اغلب سياستمداران فاسدند، مجازات یک نفر به خاطر فساد بيشتر از  

 (. 92: 1397ت است« )فوکویاما، گ قدرنه جنآنکه نشانه اصالح باشد نشا
اصلی    فرضيه  تا  داده شود  پاسخ  پرسش  به چند  باید  مقاله  این  در  اساس  این  بر  حال 

گيرد:   قرار  واکاوی  می  -1مورد  پهلوی آیا  دهه    -توان حکومت  در  و   1340بخصوص 
ویژه  -1350 حکومتی  دانستظ  را  مولفهویژه   -2پرور  چگونه  سهپروری  نظمگانه  های 

آیا   -3)دولت، حاکميت قانون و پاسخگویی( در دوره پهلوی را به چالش کشيدظ  ياسی  س
ویژه با  جنگ  به  خود  زوال  با  مقابله  برای  پهلوی  این  حکومت  به  پاسخ  رفتظ  پروی 

میپرسش  را  پایهها  در   در  توان  که  نهادی  کرد.  جستجو  شاهنشاهی  کميسيون  ریزی 
ریزی شد. اما مهمترین  پروری پایهفساد و ویژهه با  مقابلهای پایانی حکومت شاه برای  سال

ویژهمسئله نقش  نشان میای که  پهلوی  را در زوال سياسی حکومت  دهد، درک  پروری 
دانستند و این  خوار میپروری است. آیا مردم حکومت پهلوی را ویژهمردم نسبت به ویژه 

داش ویژه  نقش  این حکومت  عليه  مردم  انقالب  در  می  ارهایتظ شعپروری  تواند  انقالب 
 این واقعيت را برای ما روشن کند. 

 پروری در حکومت پهلویویژه
دهه   در  پهلوی  حکومت  است  معتقد  آبراهاميان  از   1350و    1340یرواند  زیادی  بخش 

را صرف سرمایه نفتی خود  از  درآمدهای  بخشی  آن  اما در کنار  اقتصادی کرد؛  گذاری 
(. نگاهی  390: 1381»فساد علنی« شد )آبراهاميان،ه« و  شاهانپول نفت نيز صرف »تجمالت  

هایی که از حکومت پهلوی دوم ثبت شده است به خوبی بيانگر آن  به خاطرات و گزارش
پروری در حکومت پهلوی دوم وجود داشته است. در این  است که مناسبت مبتنی بر ویژه

می تالش  ویژهبخش  اختصار،  به  هر شود  راس  در  که  قدرپروری  وجوم  به  ت  داشته  د 
می نظر  به  شود.  کشيده  انجام  تصویر  مختلف  سطوح  در  سياسی  حمایت  کسب  رسد 
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و  می دوستان  دولتی،  باالی  رده  مقامات  آن(،  گسترده  مفهوم  )به  سلطنت  خاندان  شد: 
چهره و  شاه  شخصيتنزدیکان  نظامی  شاخص  و  برجسته  حق  های  که  بودند  هایی 

 ا داشتند. الت رتسهي  برداری ویژه از برخی ازبهره
از    پهلوی  عمه  53خاندان  عموزاده،  شاهدخت،  خالهشاهپور،  داییزاده،  و  زاده  زاده 

توانست  شد. طبيعی است که هرگونه تنش و درگيری در درون این خاندان میتشکيل می
رو تاسيس بنياد پهلوی در سال  ماهيت و هویت نظام سلطنت را با چالش روبرو کند. از این 

یبعن   1337 بنياد در بخش وان  این  باید در همين راستا تحليل کرد.  نهاد خيریه را  های  ک 
حوزه جمله  از  کشور  هتل،  کليدی  بيمه،  ساختمانی،  مصالح  مسکن،  کشاورزی،  های 

در  اتومبيل و  بود  فعال  چاپخانه  و  غذایی  مواد  توليد  داشت    207سازی،  سهام  شرکت 
این  464:  1380)فوران،   ترتيب  بدین  در  زیر    بنياد (.  را  مهم  کارویژه  سه  خيریه  پوشش 

می انجام  سلطنت  منافع  مقرری-1داد:  راستای  برای  مطمئن  نهادی  و  و  کانالی  کنترل  ها، 
گذاری خاندان  های مختلف اقتصادی و بعنوان منبعی برای سرمایهنفوذ اقتصادی در بخش 

هایی  ه مکانيزمز جملللی االمهای کالن از عقد قراردادهای بين سلطنتی. دریافت کميسيون
پروری برگزیدگان ترسيم شده بود. از جمله پسر ارشد اشرف پهلوی در  بود که برای ویژه

بين مقاطعه کنسرسيوم  چند  با  فروشکاری  از  کمپانیالمللی،  ارقام  های  خارجی  های 
می دریافت  »پروژه بزرگی  بابت  او  کمپانی    کرد.  ساخت  حرارتی  باورینيروگاه   براون 

مقاوئيس  س کمپانی    طعهو  توسط  چابهار  بندر  اندروتتاسيسات  کالنی  براون  مبالغ   »
می تعلق  نيز  سلطنت  خاندان  دیگر  اعضای  به  خاص  امتيازات  این  کرد.  گرفت.  دریافت 

کردند که  »ملکه، برادران و خواهران شاه و خویشاوندان دیگرش همگی کاالیی وارد می
پرداخت عوارض گمرکی از  معاف  لينز،  )شها  بود«   کامال  و  (. در راستای  400:  1393بی 

برخی   از  خود  نوبه  به  نيز  سلطنت  خاندان  غيرشاخص  اعضای  حتی  خاندان،  این  اتحاد 
بهره پهلوی مزایای خاص  اميرسليمانی سومين همسر  توران  »ملکه  مثال  بعنوان  بودند.  مند 

به در از  ن مطلباریااول، زمانی که از واگذاری زمين امالک سلطنتی در مازندران  ع شد، 
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«  

(. 127: 1388)مجتبی زاده، 
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از    ایادی و    لو امير هوشنگ دوبه غير از خاندان سلطنت، دوستان نزدیک شاه از جمله   
ای از  بردند. این افراد این پتانسيل را داشتند که شبکهمی  پروری بهرهروابط مبتنی بر ویژه 

می دربار  در  ایادی  کنند. حضور  ایجاد  شاه  برای  را  همراهی  و  حمایت  حمایت  توانست 
ویژه امتيازات  نيز  مقابل شاه  در  تضمين کند.  را  از سلطنت  واگذبهائيت  آنان  به  را  ار  ای 

ای شناخته شده بود. او سلطان خاویار ایران بود  دولو در قاچاق مواد مخدر چهره  کرد.می
به اتهام حمل    1351و انحصار تجارت این کاال را در ایران در دست داشت. او در سال  

رئيس   دخالت  و  شاه  ضمانت  با  سرعت  به  دولو  شد.  بازداشت  سوئيس  در  مخدر  مواد 
سوئيس  وزارتخارجه  ا  تشریفات  کشاز  )هویدا،  ین  شد  خارج  صميمی،   95:  1386ور  و 

در  118:  1386 عاليخانی  علينقی  بود.  انحصار  آوردن  بدست  دنبال  به  کجا  هر  دولو   .)
 کند:  خاطرات خود به این نکته اشاره می

رکن  دکتر  من  بازرگانی  تلفن  »معاون  او  به  وزیر  نخست  من گفت  به  آمد  تهرانی  الدین 
و یک جلسه ترکرده  دای  کتيب  یعنی  اده  او  و  بوده   دولو  اميرهوشنگ  جلسه  این  در  ه 

گوید: خيلی خوب،  وزیر در حضور تهرانی، خيلی خودمانی به دولو میتهرانی و نخست  
می که  را  چيزی  آن  حاال  میتو  اقتصاد  وزارت  که  بگو  کار  خواستی  برایت چه  خواهی 

بياورید که انحصار    ی گيرک چيزدانم، در این دفترچه مقررات یبکندظ« او هم گفته »نمی
 . (341-340:  1393ورودش با من باشد« )عاليخانی،  

این نفوذ دولو ناشی از روابط شخصی او با شاه بود. روابط شخصی، روابط غيررسمی   
می بهمراه  با  میرا  آن جدا  سازمانی  و  قراردادی، رسمی  قيود  از  را  قدرت  و  کند. آورد 

شود و  ساخت قدرت از نهادینگی گریزان میدوم،    پهلوی  هایی چونبدین ترتيب در نظام
: 1388جو،  خورد )مرادیپرده رقم میسازی به شکل غيرشفاف در پشتسياست و تصميم

او98-99 نبود.  کمتر  دولو  از  نيز  ایادی،  شاه،  مخصوص  پزشک  نفوذ  و  قدرت   .)
برجسته برخی  ميان  این  در  اما  داشت.  زیادی  بسيار  بودنانحصارات  سازتر  اتد.  کای  مان 

ایادی بود. بعالوه وی در   نيز در دست  او بود. شيالت جنوب کشور  ارتش تحت کنترل 
کرد. عالوه بر این او یکی از  واردات، توليد و توزیع دارو نيز نقش بسيار پررنگی ایفا می

به  زمين  بهائيان  دیگر  و  ایادی  به  شاه  اعطایی  امتيازات  بود.  نيز  کشور  بزرگ  خواران 
بوگونه دای  که  دهه  د  می  1350ر  بهایی  مصلحتی  پستبرخی  و  خوبی  شدند  های 

داد ما  (. امتيازاتی که شاه به خاندان پهلوی و دوستان خود می8:  1986گرفتند )آقایان،  می
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دهد: »ترجيح خانواده و دوستان بر سایرین...«را به این نکته قابل تامل فوکویاما سوق می
که حکومت پهلوی در قالب مشروطيت )نظام سياسی  آن  رغم لی (. ع37:  1397)فوکویاما،  

جامعه بود؛  استوار  رفتار حکومت  مدرن(  مبنای  دوستان،  و  خویشاوندی  بر  مبتنی  پذیری 
 بود.
بهره نبودند.  پرور حکومت بیهای شاه، مقامات نيز از ماهيت ویژهمحفلیاما جدا از هم 

آقایان که    فليکس  بود  شاه  نزدیکان  جمله  برعهده  فدراسيریاست  از  نيز  را  اسکی  ون 
با  بازرگانی رژیم  انحصار واردات شکر را هم در دست داشت و وزرات  داشت. آقایان 

داد و آقایان از این راه  های الزم را با او انجام میتوجه به موقعيت وی در دربار، همراهی
می بدست  را  کالنی  )مجتبیسودهای  ک 136:  1388زاده،  آورد  آنگونه  گزار(.  های  شه 

کنی بوده  دربار شاه مرکز فساد و کارچاق  1350دارد در اواسط دهه  سازمان سيا بيان می
امينیاست.   همایونو    علی  ميان    داریوش  به  سخن  ناپذیر«   دسترسی  گروه  »یک  از 

لينز،  می و  )شهابی  نداشتند  اقتصادی  نفوذ  و  قدرت  اعمال  در  هيچ محدودیتی  آورند که 
ه401:  1393 به  دل(.  اح مين  که  يل،  »چرا  داشت.  زیادی  بسيار  منافع  دربار  در  سمت  راز 

های بوروکراتيک موثر واقع  توانست بيش از دیگر کانالترین عضو آن میرتبهحتی دون
(. در اهميت دربار همين بس که یرواند آبراهاميان آن را  42:  2، ج1379گردد« )ازغندی،  

ا یکی  بعنوان  بوروکراسی  و  ارتش  کنار  پدر  سه  حمز  میایه  پهلوی  خاندان  داند ایت 
ویژه233:  1389)آبراهاميان،   ماهيت  خوبی  به  دربار  ترتيب  بدین  نشان  (.  را  خود  پرور 

ویژه می در  اصل  مهمترین  منافع  دریافت  مقابل  در  سياسی  وفاداری  است  دهد:  پروری 
 (. 36: 1397)فوکویاما، 

بده  در  برخی رجال سياسی  کلی  نقش  اقتصادهای  بستانبه طور  از  ی  داشتند.  بسزایی 
افراد   این  بار هم نخست وزیر جعفر شریف امامیجمله  بنياد پهلوی،  بود که دو  ، رئيس 

می نمونه  بعنوان  دستگاهشد.  ساخت  کارخانه  انتقال  چگونگی  در  او  نقش  به  های  توان 
زیمنس  مخابراتی به شهر شيراز اشاره کرد. این کارخانه که با همراهی و همکاری شرکت  

میانراه انتقال  دازی  دستور  ناگه  به  شاه  اما  شود.  تاسيس  رشت  شهر  در  بود  قرار  شد 
می یادآوری  شاه  به  علم  کرد.  صادر  را  شيراز  به  به  کارخانه  کارخانه  بوده  قرار  که  کند 

به وعده با توجه  و  برود  او  رشت  به  نيست. شاه  مناسبی  تغيير مکانش کار  های داده شده 
کند  ا اصرار نکنيد. برای اینکه شریف امامی هم زیاد اصرار میاما شمدانم؛  پاسخ داد: »می
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)عاليخانی،   خوب...«  خيلی  بگویم  او  به  ناچارم  من  حمایت246-245:  1382و  اما  و   (. 
شد.  های مقامات سياسی تنها به رئيس بنياد پهلوی خالصه نمیپوشی در برابر خواستهچشم

برای که  فرمانفرمائيان  ربرهه  خداداد  سازمان  هایی  رئيس  همچنين  و  مرکزی  بانک  ئيس 
مجبور   )که  وزارتخانه  محرمانه  بودجه  از  وزیران  از  »بعضی  که  است  آن  بر  بود،  برنامه 

کردند« )شهابی  نبودند برای آن حساب پس بدهند( برای مقاصد شخصی خود استفاده می
 1350و    1340ی دهه  ل سياس از وزرا و رجا  محمد سام(. از جمله  403-402:   1393و لينز،  

وزیری هفتصدهزار تومان برای خرید خانه در تهران دریافت کرد.   از بودجه سری نخست
: 1396جالب آنکه سام در موارد متعدد متهم به فساد مالی بود؛ اما به شاه وفادار بود )سام،  

پایين (. در رده 405و    394-395 برخی شخصيتهای  نيز  وزارت  از  بسيار تر  نف   های  وذبا 
ر داشتند که به شاه بسيار نزدیک بودند. خسرو اقبال از دو فرد ناسالم به نام مستوفی  حضو 

می نام  گاز  در صنعت  مصدقی  و  پتروشيمی  شاه،  در صنعت  دربار  وزیر  علم،  به  که  برد 
مقاطعه و  بودند  نزدیک  میکاریبسيار  بدست  را  بسياری  رئيس  های  اقبال  و  آوردند 

  علی رضایی .  (9  :1985)اقبال،    نست آنها را برکنار کند د نتواالش کرشرکت نفت هرچه ت 
ویژه  چتر  که  بود  اقتصادی  و  سياسی  مردان  دیگر  او از  سر  بر  پهلوی  حکومت  پروری 

کارخانه جواز  کسب  و  صنعت  حوزه  در  او  بود.  شده  بود گستردانده  نام  صاحب  ها 
اصناف برای مدتی    ر اتاقشاه د  بهایی نيز زیر حمایتاميرحسين شيخ  (.9:  1985)باهری،  
رانت بيتبه  در  او  دست  و  یافت  دست  بسياری  )ثابتی،های  بود  باز  -549:  1390المال 

معتقد است در جریان    جان فورانتوان باز هم افزود.  هایی از این دست می(. به مثال551
بده و  نفت  سالبستانگرانی  )بين  آن  از  ناشی  اقتصادی  در1355-1352های  های   ) 

اند. رین حالت ممکن مقامات دولتی حداقل یک ميليارد دالر کميسيون گرفتهتنانهخوشبي
کند: »این نوع توزیع مازاد اقتصادی و تخصيص آن به  او به درستی به این نکته تاکيد می

را تشکيل می مادی قدرت شاه  از شالوده  ایرانی بخشی  داد و وفاداری  بلندپایگان جامعه 
(.  464:  1381نمود« )فوران،  ولت و شخص شاه را تقویت مین به دتگانشااین افراد و وابس

( بود  شده  شخصی  و  غيررسمی  روابط  از  متاثر  کامال  که   ,Jiang & Zhangامری 

2020.) 
تيمور  بردند.   های شاخصی بودند که از امتيازات ویژه بهره میدر ميان نظاميان نيز چهره

رسيد  بختيار از  قبل  ساواک  رئيس  به  اولين  جمله    ریاستن  از  نيز  امنيتی  دستگاه  این 
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مادی وضعيت خوبی  شخصيت نظر  از  این سمت  گرفتن  بدست  از  پيش  تا  که  بود  هایی 
سرمایه از  یکی  به  زود  خيلی  اما  )مجتبینداشت،  شد  تبدیل  کشور  بزرگ  زاده،  داران 

بودوایی  های نظامی ارتشبد خاتمی فرمانده نيروی ه(. از جمله دیگر چهره56-57:  1388
ای شاخص  ه در خرید تجهيزات نظامی و به طور خاص خریدهای نيروی هوایی چهرهک

می کميسيونمحسوب  او  شرکتشد.  از  سنگينی  اسلحههای  بزرگ  دریافت  های  سازی 
(. از نظر منافع اقتصادی، تمامی این بازیگران رفتاری منطقی  92:  1358کرد )هاليدی،  می

انجام میها و محدودیتبا توجه به فرصت  ود راتار خدارند. البته »آنها این رف  دهند  هایی 
 (.Reno, 2007کند« )پرور برای آنها فراهم میکه سياست ویژه

1350و  1340های پرور در حکومت پهلوی در دهه های ویژه گروه  

پروری در حکومت پهلوی فقط درباره اعضای سلطنت و مقامات سياسی صادق  ویژه  
، رئيس قسمت  سيامک زندهای خارجی نيز صادق بود.  گاران رسانهخبرن  رباره نبود بلکه د

نگاران خارجی  گوید حکومت پهلوی به روزنامهمطبوعات در اداره تشریفات سلطنتی، می
می رشوهرشوه  این  بنویسند.  مقاله  و  کتاب  شاه  نفع  به  تا  مختلف  داده  اشکال  به  ها 
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ن)فرش پول  طال،  قيمت،  گران  بسيار  و  های  می...(  قد  اهدا  مقامات  این  در  به  آنها  شد. 
های خود اعم از پول هواپيما، مخارج هتل و هزینه تفریح خود  مسافرت به ایران همه هزینه

می دریافت  دولت  بودجه  و  دربار  از  )راجی،  را  واقع  310-309:  1382کردند  در   .)
آن به  امتيازاتی را  این حمایت مطبوعاتی  ازای  پهلوی در  کرد. همين  طا میها اعحکومت 

به   ازای حمایت سياسی  نيز وجود داشت؛ شاه در  مقابل سناتورهای خارجی  رویکرد در 
می امتياز  نامهآنها  در  زاهدی  اردشير  مورد  یک  در  شاه  داد.  به  دیپلماتيک«  »پيک  با  ای 

مورفینوشت:   ایرانی  جان  نفع  به  واشنگتن  در  آمریکا  کنگره  میعضو  عمل  »از  ها  کند. 
هزار دالر به او داده شود یا یک موقعيت    50به شاه پيشنهاد کرد که یا مبلغ  فير  رو س این 

او   با  نده.  نقد  پول  او  به  نوشت:  مورد  این  به  پاسخ  در  شاه  شود.  واگذار  وی  به  تجاری 
 (. 93-92: 1384« )بختياری، ] ببن [بده  های نيویورک قراردادی با بانک

نی اعطای امتياز در برابر دریافت حمایت به معی که  پرورآنچه گفته شد با مفهوم ویژه 
و وفاداری است، همخوانی دارد. 

ویژه قانونتاثیر  کارآمد،  بوروکراسی  مثلث  تحقق  عدم  در  و  پروی  گرایی 
گویی پاسخ 

پروی چگونه  با توجه به آنچه گفته شد و در چارچوب مکانيسم علی، اکنون باید دید ویژه 
عيان   را  حکومت  اسامیناکارآمدی  که  زدظ  حکومتی  است  کتمان  غيرقابل  واقعيتی  ین 

کودتای   از  پس  یک    1332محمدرضاشاه  از  کلمه  دقيق  معنای  به  هرگز  کرد،  برپا 
نبود؛ هرگز قانون نبود و هيچبوروکراسی کارآمد برخوردار  گاه پاسخگو نشد. بدین  گرا 

می »دانمارک  ترتيب  مسير  و  راه  هرگز  پهلوی  حکومت  شد  مدعی  که شدن«  توان  را 
بر آن تاکيد می پرور حکومت هرگز اجازه نداد  کند، تجربه نکرد. ماهيت ویژهفوکویاما 

 گانه فرصت بروز پيدا کند. که این مثلث سه
بوروکراسی    یک  این  اما  یافت.  گسترش  البته  حکومت  بوروکراسی  بين  این  در 

پيش  که  کارآمد  بوروکراسی  نبود.  توسعهکارآمد  دولت  یک  بساست    گرانياز  تر  در 
می تحقق  نمیخاصی  شاه  بوروکراسی  اما  ویژهیابد.  از  خالی  این  توانست  باشد.  پروری 

وفاداری دامنه  گسترش  برای  شاه  که  است  انکار  غيرقابل  تالش  واقعيتی  سياسی،  های 
شبکهمی در  را  سياسی  متنفذین  که  کرد  حالی  در  ترتيب  بدین  نماید.  درگير  فساد  های 
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از جلوه پيدا ی دولظاهر  هایبرخی  پهلوی دوم  بوروکراسی در دولت  از جمله  ت مدرن 
می حرکت  شخصی  منافع  جهت  در  بوروکراسی  این  اما  بهتر؛  بود،  بعبارتی  کرد. 

بوروکراسی در این دولت، سنتی و مبتنی بر روابط شخصی بود )حاجی ناصری، جباری،  
مراودات ویژه92:  1399 زیر سایه  بدین ترتيب  بو(.  نتوانست  سی کشروکراپرور عمال  ور 

در  گيرد.  پيش  در  را  و خودمختار  غيرشخصی  نهادمند،  مسيری  تخصصی  نهادی  بعنوان 
اداری رسمی  مقابل »شبکه بر ساختار  پروری  پایه حامی  بر  غير رسمی  پيوندهای  از  هایی 

همه ترسی  داشت.  قرار  آن  برابر  در  حتی  و  بود  فرمانروا، چيره  خودسر  قدرت  از  جانبه 
نيز   پرویز راجیبرد.« در نتيجه آنگونه که  ماد، و ابتکار را از ميان می، اعت مکاری هرگونه ه

نظر میمی »به  نه گوید:  و  ترس  مشترک،  وجدان  نه  و  ترس  نه خردمندی،  و  ترس  رسد 
دوستی، نيروی حاکم بر زندگی کارمندان دولتی در ایران است.« طنز ماجرا در این  وطن 

که آموزش و مقام باالیشان مایه جدایی آنها    -رانی  ن مدیخواست با چنيبود که »شاه می
ماموریت    -برد  از مردم ایران شده بود و قدرت خودسر شاه نيز استقالل آنها را از ميان می

دانيل،   )مک  برساند«  انجام  به  ایران  کردن  متمدن  برای  را  واقع 101:  1389خود  در   .)
ابوروکراسی دستگاه ایران صرفا  در  و    اداریسکلت  های دولتی  اختيار  از  بودند و عاری 

جزیی که  بود  محمدرضاشاه  این  و  میمسئوليت  مدیریت  شخصا  را  مسائل  کرد  ترین 
نمی236:  1397القلم،  )سریع  پهلوی  حکومت  شرایطی  چنين  در  قانون(.  نيز  توانست  گرا 

حکومت   اما  است؛  جامعه  عموم  منافع  حفظ  جامعه  یک  در  قانون  کارکرد  اساسا  باشد. 
در راستای منافع عموم قرار ندارد. بنابراین شاه در حالی که مدعی تحقق منافع پرور  ویژه 

می را  دیگری  مسير  عمل  در  بود  حکومت  عمومی  نيز  قانون  حاکميت  فقدان  پيمود. 
ویژه و  میشخصی  تداوم  را  تصميمپرور  نتيجه  در  در  بخشد.  آنکه  از  بيش  نيز  گيری 

م و  مشروطه  اساسی  قانون  پابتنی  چارچوب  را    -رلمان  بر  حکومتی  نظام  این  اساس  که 
می حکومتِ    -دادتشکيل  این  ترتيب  بدین  داشت.  غيرمدرن  و  انحصاری  ماهيتی  باشد، 

را   حکمرانی  به  بخشنده  ثبات  و  کننده  تعدیل  نيروی  سه  مشروطه،  اساسی  قانون  ناقض 
و   مستقل  قضائيه  قوه  قانونگذار،  و  ناظر  مقننه  »قوه  بود:  کرده  و  های  رسانهتعطيل  آزاد 

 (. 234: 1397آگهی بخشنده« )سریع القلم، 
گرایی و نفی آن در عرصه عمل را باید در  پروری اوج تظاهر به قانوندر موضوع ویژه 

آورده از کجا  دهه  »قانون  دوم  نيمه  در  که  قانون  این  به    1330ای« جستجو کرد. شمول 
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ل نيروهایی بود  و کلي شکری  تصویب مجلس شورای ملی رسيد، همه پرسنل کشوری و  ه 
بایست هر سال کليه  می»مشمولين    داشتند.که از خزانه دولت حقوق و مقرری دریافت می

دارایی در  و مصادره  تغييرات حاصل  و ضبط  دائم  تا  موقت  انفصال  دهند.  گزارش  را  ها 
:  1399هایی بود که این قانون برای متخلفين در نظر گرفته بود« )رادمرد،  اموال، مجازات

66)  . 
وسيله  »بعنوان  مالی  فساد  از  شاه  که  شد  تصویب  شرایطی  در  قانون  برای  این  ای 

کرد...« اما مشکل زمانی بيشتر رخ نشان داد که کمتر از یک دهه بعد یارگيری استفاده می
گسترده بسيار  فساد  نفتی  درآمدهای  سرازیر شدن  به  »با  را  فساد  ناظران  از  یکی  تر شد... 

گوتکه که  ای  مياشت  موشدر  از  لشکری  کرد«  ن  تشبيه  باشد  شده  پرت  گرسنه  های 
(. بدین ترتيب این قانون هرگز از حرف فراتر نرفت؛ چون با  345:  1372)گازیوروسکی،  

توانست برای این  ، می1350و    1340گيری درآمدهای نفتی حکومت پهلوی در دهه  اوج
بود حکومتوحکومت دست باشد. چگونه ممکن  ب پاگير  بری که  برگزیدهرای  گان و خی 

 شود بتواند قانونی عليه فساد را به اجرا بگذاردظ  وفاداران خود امتيازات ویژه قائل می
قانون  فقدان  میدر  محاق  به  نيز  پاسخگویی  فاسد،  بوروکراسی  و  شاه  گرایی  رفت. 

ت  متيازااگرچه بر اساس قانون اساسی مشروطه مقامی غيرمسئول بود، اما در عمل اعطای ا
بست. تالش این مقام غيرمسئول  را برای دریافت وفاداری و حمایت سياسی بکار می  ویژه

دچار   را  عمومی  منفعت  راستای  در  جایگاه خود، حرکت  تثبيت  و  قدرت  افزایش  برای 
گوید: »وقتی  باره میکرد. علينقی عاليخانی در مورد رویه محمدرضاشاه در این چالش می

همه   بود  صاف  راآسمان  خو  چيز  میبه  مرتبط  پيدا  دش  ابری  لکه  اینکه  مجرد  به  کرد. 
لکهمی حالت  از  یواش  یواش  ابرها  اینکه  یا  میشد  بيرون  میای  سياه  و  شدند آمدند 
کارهمی من  باید  گفت:  شماها  هستم.  غيرمسئول  مقام  من  اساسی  قانون  طبق  نيستم.  ای 

)عاليخانی،   بکنيد...  بيانگر آن  نی میعاليخا(. آنچه  381:  1393کارتان را  به خوبی  گوید 
گویی بشدت نامتوازن بود. آنچه در این زمينه بيشتر است که  نسبت ميان اختيارات و پاسخ

می بيان  شرایطی  در  شاه  توسط  ذکر شده  عبارات  اینکه  است  تامل  دهه  قابل  در  که  شد 
یافت یدر ساخت قدرت ایران، »حاکميت در عمل در شخص شاه تجلی م  1350و    1340

د میو  انگاشته  یکسان  شاه،  شخص  با  و  ولت  مطلقه  دولت  هرم  نوک  در  شاه  شد. 
عالی از  علیبرخوردار  اگرچه  بود.«  سياسی  قدرت  شدید  ترین  تمرکز  و  انباشت  رغم 
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پذیری، انتقادپذیری و پاسخگویی  قدرت در نزد شاه و دربار، این دو از هرگونه مسئوليت
 (. 43: 1386زاد بودند )سردارنيا، ياسی آدی و سهایی چون فساد اقتصادر زمينه

بوروکراسی    قامت  در  که  مدرن  دولت  فقدان  نتایج  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
قانون میناکارآمد،  بروز  پاسخگویی  فقدان  و  مظاهر گرایی  بر  که  دولتی  برای  یافت، 

و  دارا  اقليت  یک  ميان  اجتماعی  شکاف  قالب  در  را  خود  داشت  تاکيد  یک    مدرنيته 
ناک میثریت  نشان  بيشتر  ویژهاکارآمد  وضعيت  داد.  این  دالیل  مهمترین  جمله  از  پروری 

کرد. در حالی که حکومت،  تورم در ایران بيداد می  1350بود. بعنوان مثال در اواسط دهه  
می گرانفروشان  از  ناشی  را  چشم  دانست؛  تورم  مردم،در  کهتورم    عموم  بود  بر    ابزاری 

 ؛ شدندیثروتمند م  ،ن یي نمودن طبقات پا  ري فق  متي وذ به قو بانف وتمند  طبقات ثراساس آن  
(. در کنار این عوامل یکی  231:  1369« )کدی،  دیمردم افزوده گرد  یتینارضا  بر  ن یبنابرا

دیگر از از دالیل تورم شدید در بخش خدمات، پيوندی بود که ميان عواید نفت، دولت و  
( داشت  وجود  دولت  به  همان  303:  1379یان،  کاتوزوابستگان  درواقع  که  وابستگانی   .)

 پرور بودند. گروه ویژه 
شکاف ميان طبقه مرفه و طبقه فقير را    1350پرورانه در اواسط دهه  های ویژهسياست 

سو، یک  در  نبود.  اغماض  قابل  که  بود  گستردانده  رقت  آنچنان  مهاجران    زي انگ فقر 
داشتروستا قرار  دیگر،  و   یی  سوی  مرفه    ی هاخانواده  ی برخ  ی تجمل  یزندگ  يوهش  در 
این تقابلشهر برا  یی هایگرفتار  ی.  ا  یرا  تهران    ی تالش شهردار  ژهیکرد. بو  جادیدولت 

افراد از مناطق خارج از محدوده به رو  یبرا ی روها ي با ن  دستي مهاجران ته  یی ارویاخراج 
شد  یتي امن  تغذ  ینابرابر  ن يهمچن  .منجر  پرورش،  و  آموزش  مسکن،  دست  هی در  به    یباي و 
عموم  ی درماندمات  خ خدمات  بود  گر، ید  یو  گسترده  ميان،  .بسيار  این  ب   در  نيتفاوت 

ب   ییو روستا  یمناطق شهر ب استان  ن ي و در  بق   تختیپا  ن ي ها و بخصوص  مناطق کشور    هيو 
تهران  109-108:  1393)اشرف،    بود   ري چشمگ شهر  پایين  محالت  از  که  توصيفی   .)

 تصویر بکشد:   ی را بهف طبقات تواند این شکاشود به خوبی میمی
از    زیجهان سوم، لبر  یکشورها  گریدر د  انش یتهران، همانند همتا  نينشدستي محالت ته »

در وسط آن    ییبود که جو  یک یبار  ی هاآلوده و با کوچه  ی طي درهم و برهم، مح   ت ي جمع
ی باز  یداشت برا  یکوچک   دانکي آب و فاضالب سرباز بودند و م  یداشت، مجرا  انیجر
امپابره   یهابچه بود؛    زي خاص خود ن  یهایژگیو  یتهران دارا  ني نشستديمحالت ته  انه. 
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به هم که با عجله ساخته شده بودند و در دو   دهي کوچک چسب  یادو طبقه  ای  کی  یهاخانه
مستأجر   کی  ار ي . هر اتاق، معموال در اخت..کنار هم قرار داشتند  کیکوچه بار  کیطرف  

ب د   شي )با  که  بود  بچه(  سه  زاز  آنجا  طور  یم   یندگر  به  آشپزخانه  و  حمام  از  و  کرد 
 (.60-59:  1393ند« )آصف، نمودیمشترک با صاحبخانه استفاده م

پایين    نامگذاری مناطق  بيانگر اوضاع اسفبار آنها بود:حتی  نيز  ی عنی»مفت آباد«    شهر 
ه  یاجامعه بدون  »زورآباد«    یا نهیهز  چي که  شد.  زور    ییجا  یعن یساخته  به  اجبار  که  و 

یی آباد جاري نازک حلب ساخته شده و حص  یهاکه با ورقه  یآباد مکان  یحلب  .ساخته شد
برگ با  )ن  یهاکه  باشدیخيزران  شده  ساخته  ا  63از    ش بي  ...(  خانوار  نیدرصد 

ازاسکونتگاه به  فقط  یها  نفر  در  5/2  هر  سرپناه  مربع  حال   اري اخت  متر  در  که    یداشتند، 
 (. 61: 1393« )آصف، ع بودمتر مرب 5/18 استاندارد ن يانگي م

دهه    ویژه  1350در  اقليت  با  همراهی  از  سياستی  هيچ  از  دولت  که  حالی  در  پرور  و 
وضع مقررات در مورد بازار    ،یشهر  ی هازاغه  هيمانند تخل  یموضوعات کرد، »کوتاهی نمی

ب  (. بدین ترتي 139:  1398« )هریس،  موجب اعتراضات پراکنده شد  یو مطالبات کارگر
عينی  واقعيت تشدید شکافهای  را  فقير  و  پایين  طبقات  مردم  باورهای  و  ذهنی  های 

کردند که تمام اصالحات انجام  یادعا م  می رژ  ن ياز مخالف  یاري بسای که »گونهکرد. بهمی
مورد اشاره فقط به نفع طبقات    یهاشرفتي و تقلب انجام گرفته، پ  یشده توام با کالهبردار

بوده،    یغن  باالخرهاجتماع  اساس  ريي تغ  چي ه  نکهیا  و  ز  یساختار  نگرفته    ییربنایو  صورت 
)کدی،  است علی242:  1369«  تالش(.  آنچنان  رغم  طبقاتی  شکاف  حکومت،  های 

دو   یکه حت   برخوردار بود  ین ياز چنان سطح پائ  رتري طبقات فقگسترش یافته بود و درآمد  
م  ایو   برابر نمودن  ا  زاني سه  نم  زي ن  شانیدرآمد  به    هيشب   یبه سطح   راآنها  توانست  یهرگز 

کارگر طبقات  برساند.    یوضع  »اروپا  که  بود  شرایطی  در  نظارهاین  مصرف آنها  گر 
ا  ري چشمگ و  بودند  ممتاز در اطراف خود  م  ی ت ینارضا  بر  ن ی طبقه  آنها  «  افزودیروبه رشد 

 (. 242: 1369)کدی، 
نيز وجود داشت. »دهمين شکاف  شرایط   1355ر سال  ها در حوزه بهداشت و درمان 

زشکی ایران از این قرار بود: »یک پزشک برای هر سه هزار نفر، یک دندانپزشک برای پ
ها در شرایطی وجود  نفر. این ميانگين  711هزار نفر و یک تخت بيمارستان برای هر  19هر 



( 1400) زمستان|  39شماره  | 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 28

تخت و  دندانپزشکان  پزشکان،  از  نيمی  که  بود«  داشت  تهران  مختص  بيمارستانی  های 
(. 440: 1379ن، )کاتوزیا

 پروریتاسیس کمیسیون شاهنشاهی: اعتراف حکومت به وجود ویژه 
ای  حجم فسادی که در سطح نخبگان سياسی و نزدیکان شاه در حال گسترش بود، نکته

بازتاب بعالوه  نبود.  برای شاه  دیگر دستگاهپنهان  و  نگاه  هایی که ساواک  از  امنيتی  های 
هایی که در افواه  ، اخبار و تحليلو شایعات  کردندمی  مردم نسبت به این نخبگان دریافت

می به گوش  آن  ناکارآمدی  و  درباره حکومت  نيز  مردم  شاه  نظر  و  به سمع  قطعا  رسيد، 
 رسيده بود. بر همين اساس بود که شاه دستور تشکيل کميسيون شاهنشاهی را صادر کرد. 

نظارت   ی کنترل وشاهی متولتا پيش از تشکيل کميسيون شاهنشاهی، سازمان بازرسی شاهن 
دستگاه تمام  عملکرد  و  فعاليت  بر  آخرین  عاليه  تا  نهاد  این  فعاليت  البته  بود.  دولتی  های 

عنوان چشم  (. این نهاد ب98:  1386های عمر حکومت پهلوی نيز ادامه داشت )شاهدی،  ماه
ماه   28ا  و حدود  1355کرد. در این شرایط در سال  و گوش شاه در امور مملکتی عمل می

پيروزیقب  بازرسی    ل از  نيز در کنار سازمان  را  انقالب اسالمی، شاه کميسيون شاهنشاهی 
نصرت عهده  بر  کميسيون  این  ریاست  کرد.  تاسيس  دفتر شاهنشاهی  رئيس  معينيان،  اهلل 

رغم اینکه در دربار حضور داشت در بين نخبگان سياسی  مخصوص شاه، بود. معينيان علی
این کميسيون بررسی فسادشد. در واقشناخته نمی  بعنوان فردی فاسد  های درون  ع وظيفه 

فعاليت   اول  ماهه  ده  در  این کميسيون  کرد  اعالم  معينيان خود  آنگونه که  بود.  حکومت 
و    10222خود   کرد  ارزشيابی  را  رساند   223پروژه  انجام  به  نيز  را  بازرسی  ماموریت 

پروری در  ویژه  ه آن بود کهبه خوبی گوا(. سخنان معينيان  57-56:  10، ج1370)الموتی،  
بيداد میپروژه  باید  های دولتی  بيمارستانی که  سال طول    18سال تمام شود    3کند: »چرا 

سال به طور ناقص باقی    7شود ساخت، پس از  کشدظ شبکه آبياری را که سه ساله میمی
باید  می که  دانشگاهی  مجتمع  یک  شود    5گذارند،  ساخته  ب  20ساله   سازیم....ظ« ساله 

ج1370)الموتی،   گروه57:  10،  که  بود  آن  بيانگر  همه  اینها  اما  (.  غيرمتخصص  های 
 ها بودند.خوار مجری پروژهرانت
رغم آنکه به دستور محمدرضا شاه مذاکرات کميسيون از طریق تلویزیون پخش  علی 
کاری   پروریویژه ( اما این نهاد در عمر کوتاه خود برای مقابله با866: 1371شد )علم، می
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ش نبرد؛ چرا که حتی پس از تشکيل کميسيون، همچنان درباریان و بنيادهای وابسته  از پي 
اقتصادی دخالت می امور  در  آنان  را  به  آنها  به کار  مقامی حق رسيدگی  »هيچ  و  کردند 

نداشت.« همين مسئله سبب شده بود که مردم نيز تلقی مثبتی نسبت به عملکرد کميسيون  
خواهيم در چارچوب تحليل فوکویاما به این سواالت پاسخ  اشند. اگر ب هی نداشته بشاهنشا

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  

د که تشکيل کميسيون بيشتر  خص بورو مشهمين   (. از93:  1397وجود نداشت )فوکویاما،  
)الموتی،   است  تظاهرگرایانه  ج1370اقدامی  که  57-58:  10،  بود  این  ماجرا  طنز   .)

نمی ویژه  نظر  مورد  کميسيون  از  تنها  نه  نهادهایی  خوران  تاسيس  در  حتی  بلکه  ترسيدند؛ 
می خود  خاطرات  در  علم  اسداهلل  بودند.  نيز  ایده  صاحب  »مشابه  پيشنهاد گوید:   ...

شرف را برای تاسيس شورای دولتی، که هدف از آن حفظ حقوق فردی در  واالحضرت ا
ای برای ایجاد شغل  برابر تجاوزات دولت است تقدیم کردم، شاه با عصبانيت گفت: بهانه

)علم،   فاسد«  اراذل  از  دیگر  مشتی  ناکارآمدی 866:  1371برای  همایون  داریوش   .)
کند. او  مله کوتاه بخوبی تحليل میو در چند ج  شکلی مختصر  کميسيون شاهنشاهی را به

کميته همچون  را  نهاد  وزارتخانهاین  در  اداری  انقالب  سازمانهای  و  دولتی  ها  های 
گذرانی، کاریابی یا مزاحمت و تسویه حساب و اعمال  ای برای وقتدانست که »وسيلهمی

 (.18-17: 2000نفوذ« بودند )همایون، 
دربار حکومت پهلوی، بخوبی بيانگر آن است     علم، وزیرطرات اسداهللمروری به خا 

ویژه با  مقابله  برای  کميسيون  تشکيل  عاليرتبه  مقامات  نگرفتهکه  جدی  را  اند: خوران 
اینکه  »نخست وزیر طوری رفتار می ندارد، در مورد  دنيا  اینکه هيچ مشکلی در  مثل  کند 

شان  ه در وظایفورد کسانی ک تفاوتی در مکميسيون شاهنشاهی طبل توخالی است و هيچ  
دهد... وحشت از اینکه روزی همه چيز پيرامون ما به کلی از هم  اند انجام نمیقصور کرده

(. تحليل علم درست بود؛  876:  1371بپاشد. انشاهلل که آن روز هرگز نخواهد آمد« )علم،  
ویژه حکومت  ميان  زوال  و  فروپاشی  و  آن  با  مقابله  عدم  رابطهپروری،  مستقيم    پهلوی 

بر ویژه وجو پروری بود. اسداهلل علم در همين رابطه  د دارد. حکومت پهلوی ماهيتا مبتنی 
تاملی را از اميرعباس هویدا نقل می قابل  بود...  کند: »نخستنکات  ناهار مهمان من  وزیر 

تشکيل  المللی  کند که شاه کميسيون شاهنشاهی را به خاطر آرام کردن افکار بين ادعا می
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دهيم. در  ما به رغم فقدان سيستم چندحزبی هنوز اجازه ابراز عقيده می  که نشان دهدداده  
به اعضای کابينه او  (. همو در  875-874:  1371اش گفته که وحشت نکنند« )علم،  نتيجه 

نکته تایيد  در  و  دیگر  میجایی  کرده  بيان  هویدا  که  مقالهای  از  »شاه  زود  نویسد:  در  ای 
سای  ادعدویچه  که  میتونگ  اوا  رسيده،  کند  جوش  نقطه  به  تقریبا  ایران  داخلی  ضاع 

عصبانی است. گفتم که اگر ما واقعا به ثبات داخلی خودمان مطمئن بودیم این اظهارنظرها  
ی امام  حسن الموتی به نقل از  (.  866:  1371گرفتيم« )علم،  ها را نادیده میتوسط خارجی

می تهران(  جمعه  دز  شاه  نویسد:)امام  به  و  تيحساس  هایدنسبت  که    ندارد  بود  معتقد 
دررفاه کامل در    دیهم نباشد با  ستي نکند و کمون  یاقدام  کشور   تي او و تمام  هيهرکس عل

(. هاليدی معتقد است با استفاده از  77و    57-56:  10، ج1370)الموتی،    کند  یزندگ  رانیا
عبد رشيد  ساواک؛  رئيس  بختيار،  سپهبد  او  که  بود  هدایت، همين روش  ستاد    اهلل  رئيس 

ارتشداران و سپهبد علوی برکنار کرد. در مواردی  بزرگ  نظامی را  کيا، رئيس اطالعات 
« تسویه شدند )هاليدی،  در پوشش مبارزه با فساد  یافسران مظنون به عدم وفاداردیگر نيز »

نکته64:  1358 این  بنابراین  همه  (.  همچون  پهلوی  حکومت  در  که  است  تامل  قابل  ای 
ویکومتح حکومت  پرور  ژههای  تصحيح  منظور  به  آنکه  از  بيشتر  فساد  به  کردن  »متهم 

صورت بگيرد سالحی سياسی است. در جوامعی که اغلب سياستمداران فاسدند، مجازات  
است«   قدرت  جنگ  نشانه  باشد  اصالح  نشانه  آنکه  از  بيشتر  فساد  خاطر  به  نفر  یک 

(. 92: 1397فوکویاما، )

 ارهای انقالبپروری در شعویژه
ویژه مفهوم  اگرچه  انقالب  شعارهای  »فساد« در  اما  ندارد،  وجود  مفهوم  -پروری  که 

همعاميانه و  به  تر  تظاهراتکننده  جمعيت  افواه  و  اذهان  است-  در  ویژهپروری  خانواده 
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 
نکته صراحت   این  به  هاليدی  نيز  ایرانی چون  فرد  غير  تحليلگران  حتی  که  است  اساس 
دارند که »یکی  از عواملی  که در اعتراضات مردم بر آن تأکي د  و  سعی  میشد  فساد بود«  
)هاليدی،  1358:  972(. 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  6  آذر  75  [72  
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.  
او   از  پس  است  و  صدر  در  پوند(  )حدود  40  ميليون  تومان  یزدانی  با  550  ميليون  هژبر 
انصاری با  400  ميليون تومان، از هر نظر، یک کتاب راهنمای معتبر افراد سرشناس تهران  

است« )هارنی، 1377: 931-831 (.

پروری به مثابه یکی از زمینه ها و عوامل انقالب ویژه 

سرمایه   می خروج  ناشی  واقعيت  این  از  ویژه ها  که  سياسی حکومت  شد  زوال  خواران 
بود.   ویژه خواران  همين  فساد  از  ناشی  آن  از  که  بخشی  زوالی  بود ند.  دریافته  را  پهلوی 
به   این واقعيت بود. تظاهرات کنندگان در شعارهای خود  شعارهای مردمی بخوبی گویای 
طور سلبی به فساد حکومت اشاره می کردند و به شکلی ایجابی در جستجوی حکومت عدل  

بودند. از جمله مهمترین شعارهای سلبی از این قرا ر بود: 
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 آزادگان در زندان، ميهن دست دزدان.•
 حامی غارتگران.  کایمرا کایمرامریکا امریکا دشمن زحمتکشان      ا•
 این است شعار دولت: دزدی، غارت، جنایت. •
 برای جنگ با رژیم فاسد   تهيه کن مسلسل ای مجاهد. •
 تل. پيوند شاه و کارتر     پيوند دزد و قا•
 ود باید گردد.تگران نابتمثال غار •
 مرگ بر رژیم فاسد شاه. •
 مرگ بر شاه نفت دزد. •
پهلوی.• خوردهظ  را کی  پولش  شوروی،  بردهظ  کی  را  گاز  آمریکا،  بردهظ  کی  را  نفت 

 ( 39،  31،  27:  1387و سبهانی،    212،  199،  197،  116،  112،  100،  88،  62،  59:  1392)پناهی،  
شکل    به  مردمی  مقابل  قال در  در  سياسی  ایجابی  نظام  شعارهای  ب  این  جدید، 

دادند:عدالتخواهانه را سر می
 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.•
 ی.ومت عدل اسالمبرقرار باد حک•
 برقرار باد حکومت علی •
 جاوید باد نظام عادالنه اسالم. •
 جمهوری اسالمی مظهر عدل و داد است    نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است. •
ملت)پناهی،  • شعار  است  این  عدالت،  ، 119،  101،  98،  66،  60،  59:  1392مساوات، 

120 ،203 .) 
بخوب  ایجابی  و  سلبی  شعارهای  این  به  کنندهنگاهی  بازگو  جا  ی  که  است  از  آن  معه 

به نقطه اوج خود رسيد، سر به عصيان نهاده است.    1350پروری که در دهه  فساد و ویژه
رو که توزیع عادالنه ثروت را با مشکل روبرو کرد، زمينهساز  پروری از آن بنابراین ویژه

تظاهرات گسترده و زوال حکومت پهلوی را فراهم کرد.  
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عصر پهلوی دوموری در ایران پرآثار ویژه  مکانیسم عِلی

 گیرینتیجه
ویژه مفهوم  به  فوکویاما  رویکرد  چارچوب  در  شد  سعی  مقاله  این  داده در  نشان  پروری 

ویژه پهلوی  حکومت  در  بوده  شود  جریان  در  ثروت  توزیع  قالب  الگوی  بعنوان  پروری 
معضل در این  پيش  شمس  1350دهه    است.  از  بيش  نفت  ی  قيمت  یافت. گرانی  گسترش 

این راه وارد شریان از  اقتصادی حکومت میخام و رانتی که  ابتالی  شد، زمينههای  ساز 
 حکومت به رابطه ویژهخوارانه بود. 

بق   از نخبگان برای مدتی  ای  با همه این احوال اگرچه خرید حمایت سياسی از طيفی 
پروری، خود از جمله مهمترین  کرد؛ اما در بلندمدت ویژه ی را تضمين میحکومت پهلو

ویژهزمينه که  چرا  بود.  حکومت  عليه  انقالب  بروز  ناعادالنه  های  توزیع  بر  ماهيتا  پروری 
توزیع در کشور می بحران  ثروت سبب  نابرابر  توزیع  بود.  مبتنی  و  ثروت در جامعه  شود 

زند. بنابراین  ماعی در جامعه را دامن میاقتصادی و اجت های  خود شکافاین مسئله به نوبه  
شوند. اتفاقی که برای حکومت شاه رخ داد. تاسيس  مردم به مخالفان حکومت تبدیل می

از   مردم  نارضایتی  ميزان  بيانگر  مردم  فساد در شعارهای  بر  تاکيد  و  شاهنشاهی  کميسيون 
پروری بود. در مواقع ویژهپروری  از جمله علل زوال و فروپاشی   حکومت پهلوی بود. ویژه 

بهرهگيری از روش مکانيسم علی به ما نشان میدهد که هم ویژهپروری و هم زوال این  
بقای حکومت از طریق خرید   ناشی از سياستهای شاه در چارچوب حفظ و  حکومت 
متغيرها را   این  بر  باید مکانيسم حاکم  ميان  این  اما در  وفاداری و حمایت سياسی است. 
فرایندی غيرمستقيم و باواسطه دانست. بعبارتی دیگر سياستهای مختلف حکومت پهلوی  
منافع   بر  )تاکيد  نزدیکان  از  اقليتی  وفاداری  برای خرید  و تالش  ویژهپروری  از جمله  و 
کارآمد،  بوروکراسی  سهگانه  بردن  محاق  به  با  عموم(  منافع  تامين  بجای  خواص 

عدم تحقق سه گانه   ویژه پروری 

بوروکراسی کارآمد،  

گرایی و پاسخگوییقانون

-ترمیق شکاف

های اجتماعی و  

 طبقاتی 

نارضایتی 

عمومی 

وانقالب 
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قانونگرایی و پاس خگویی 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  
از   اقليتی  با  را  تا حفظ حکومت خود  کرد  او تالش  زمينه کسب کرد،  این  در  شاه  که 
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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(، »کاربست تئوری اليگارشی نوگرای ادوارد شيلز بر دوره پهلوی دوم«،  1399رادمرد، محمد، )  -

 ،  24 سال ششم، شماره  ،، زمستانپژوهیفصلنامه دولت 
-  ( مقدس1387سبهانی، محمدسعيد،  دفاع  ابتدای  تا  آغاز  از  اسالمی:  انقالب  شعار  فرهنگ   ،)  ،

 .یتون سبزز تهران:
محمود  عیسر  - پهلو  ی رانیا  ییاقتدارگرا  ، (1397)،  القلم،  عهد  اول،    ،ی در  نشر  تهران:   چاپ 

. یگاند
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-  ( مظفر،  کشور)  -ساواک(،  1386شاهدی،  امنيت  و  اطالعات  تهران:  (1335-1357سازمان   ،
های سياسی.موسسه مطالعات و پژوهش 

-  ( خوان،  لينز،  و  هوشنگ  منوچهر صبور  ،یسلطان  یهانظام (،  1393شهابی،  :تهرانی،  ترجمه 
 .دانش سینشر پرد

، ترجمه حسين ابوترابيان، چاپ دهم، تهران:  پشت پرده تخت طاووس(،  1386صميمی، مينو، )  -
انتشارات اطالعات. 

 .ینشر آب  :تهران،  چاپ دوم ،یخانيعال ینقيخاطرات دکتر عل(، 1382عاليخانی، علينقی، ) -
علينقی،  - عل  تي امن(،  1393)  عاليخانی،  دکتر  خاطرات  اقتصاد؛  کوشش    ،یخانيعال  ینقيو  به 

.رانیا یسازمان اسناد و کتابخانه مل :تهران ،یدهباش نيحس

ترجمه گروه    ،اسداهلل علم  ري خاطرات محرمانه ام  :من با شاه   یها گفتگو(،  1371علم، اسداهلل، )  -
. ونشر طرح ن   :تهرانجلد دوم،   مترجمان انتشارات طرح نو،

، چاپ  چهارم  لدجی،  خانيعال   ینقياز عل  شیرای، وخاطرات اسداهلل علم(،  1390علم، اسداهلل، )  -
را.انتشارات کتابس: تهراندوم،  

 .نشر رسا:  تهرانچاپ هشتم،  ن، ی، ترجمه احمد تدمقاومت شکننده (، 1381، جان، )فوران -
هرمانپور، چاپ دوم، تهران:  ق   ، ترجمه رحمننظم و زوال سياسی(،  1397فوکویاما، فرانسيس، )  -

انتشارات روزنه. 
و    ی)معرف  یقانون بر دمکراس  تيو حاکم  یتقدم اصالح بوروکراس(،  1397، )رحمن،  قهرمانپور  -

س زوال  و  نظم  کتاب  فرانس  یاسينقد  مجلس  (امایفوکو  سياثر  پژوهش  انتشارات  تهران:   ،
شورای اسالمی.

عبدالرحيم  گواهی،  تهران:  انتشارات  شه یر  (،1369)  ،یکين  ،یکد  - ایران،  ترجمه  ها ی  انقالب 
 قلم.

مارک،    - شاه (،  1372)گازیوروسکی،  و  آمریکا  خارجی  فاطمی،  سياست  فریدون  ترجمه   ،
.نشر مرکز :تهران

-  ( دانيل،  االجتماع(،  1386ليتل،  علم  فلسفه  به  درآمدی  اجتماعی:  علوم  در  ترجمه  تبيين   ،
 تهران: موسسه فرهنگی صراط. ، عبدالکریم سروش، چاپ چهارم

)عبدالکاظم  زاده،  یمجتب  - رژ(،  1388،  در  تهران  ،یپهلو  میفساد  دوم،  مرکز :  چاپ  انتشارات 
 .یاسناد انقالب اسالم یبررس

دان  - روس  ینوساز  ،یخودکامگ  ، (1389)،  ميت  ل، يمک  در  انقالب  ا  هيو  پرو  ،رانیو  زیترجمه 
نشر سبزان. : تهرانچاپ اول،   رپور،يدل
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)ه  - تهران:  روحانی و شاه (،  1371ارنی، دزموند،  باسمنجی،  باسمنجی و کاووس  ، ترجمه کاوه 
 .کتابسرا

:  تهران،  طلوع  یو عل  یلفانی، ترجمه محسن  و توسعه  یکتاتوری : درانیا(،  1358فرد، )  ، یديهال   -
 .نشر علم

-  ( کوان،  ایران(،  1398هریس،  در  رفاه  دولت  و  سياست  اجتماعی  ترجمه  انقالب  مدرضا  مح، 
فدایی، چاپ دوم، تهران: نشر شيرازه. 

-  ( محمدعلی،  کاتوزیان،  سلسله    (،1379همایون  پایان  تا  مشروطيت  از  ایران:  سياسی  اقتصاد 
 ، ترجمه محمدرضا نفيسی و کامبيز عزیزی، تهران: نشر مرکز. پهلوی

پ دوم، واشنگتن:  چا،  دیروز و فردا؛ سه گفتار درباره ایران انقالبی(،  2000همایون، داریوش، )  -
 چاپ پاژن.

-  ( فریدون،  شاه (،  1980هویدا،   انتشارات  سقوط  تهران:  نهم،  چاپ  مهران،  ح.ا.  ترجمه   ،
اطالعات. 
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