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چكیده
مطالعات متعددی در مورد بررسی عوامل موثر در سقوط حکومت پهلوی انجام شدددا اسددت یددا ا د
رو داد را از زوا ای مختلفی مورد یحلیل قرار دهند .هدف پژوهش حاضددر ا د اسددت طد بد

ددور

خاص ب ارز ابی یاثیر بحران مشروعیت بر سقوط رژ م پهلوی دوم از منظر "یئوری بحران" بپردازد.
بر ا

اساس ،پرسش اصلی پژوهش ا

است ط نقش بحران مشروعیت در سقوط رژ ددم پهلددوی و

پیروزی انقالب چ بودا است .دستاوردها و افت های یحقیق حدداطی از ن اسددت طد رژ ددم پهلددوی
یالش میطرد یا با یمسک بر مبانی مشروعیت زا ی مانند نظام پادشاهی سنتی ا ران باستان ،قددانون
اساسی ،اریش و یوان نظامی ،نمادهای مذهبی و  ...حاطمیددت خددود را بددر اامعد ا ددران ،مشددرو و
قانونی الوا دهد .در عی حال ،ساختار استبدادی نظام پادشاهی رژ م پهلوی ،مبددارزا بددا فرهند
ا رانی و سنتهای اسددالمی اصددیل ،دخالددت قدددرتهای خددارای و عدددم اسددتقالل ،یکید بددر زور و
دستگااهای سرطوب ،ا جاد محدود ت در مشارطتهای سیاسی مردم ،و رانتیر بودن حکومت ،باعث
گرد د یا رژ م پهلوی با بحددران مشددروعیت موااد شددود .رژ ددم پهلددوی ند ینهددا نتوانسددت بحددران
مشروعیت را با موفقیت حل طند ،بلک با عملکرد اشتباا خود باعث یشددد د ا د بحددران و افد ا ش
فاصل بی حکومت ومردم شد و همی عامل ،ب ز ر سئوال رفت مشددروعیت ن انجامیددد و نها تددا
زمین را برای فروپاشی ا

رژ م فراهم نمود .روش پژوهش ب صورت یوصددیفی  -یحلیلددی و از نددو

پژوهش علی میباشد .روش امع وری داداها در ا

پددژوهش بد صددورت طتابخاند ای و اسددنادی

صورت گرفت است.
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 .1بیان مسئله
مشروعیت ،نگرانی همیشگی و دغدغه ذاتی هر قدرت سیاسی است .این یک اصل عمومی حاکم بـر
قلمرو سیاست است که کلیه حکومتها می بایست بر پایه یک اصل فکري ،مشـروعیت وـود را بـه
دست آورند و حاکمیت وود را بر آن مبنا استوار سازند .بدین ترتیب ،همه حکومتهـا میکوشـند کـه
حاکمیت وود را مشروع جلوه دهند؛ اما بدیهی است که فاصله بین داشتن و نداشتن مشروعیت ،طیف
وسیعی را تشکیل میدهد .در یک طرف نظامهایی قرار دارند کـه از مشـروعیت کامـل برووردارنـد و
همه مردم در تمام امور مهم ،حکومت را مرجع نهایی تلقی کرده از تصـمیمات آنهـا کـام ا اطاعـت
میکنند .در مقابل ،موارد و مصادیقی وجود دارند که مشروعیت حکومت و زمامداران کـام ا یـا بعاـا
زیر سئوال میرود .به عنوان مثال ،در کشوري که از سوي یـک نیـروي وـارجی مـورد تهـاجم قـرار
گرفته و زیر فرمان نظامیان بیگانه اداره میشود ،حاکمان هیچگونه مشروعیتی ندارند و شهروندان نـه
تنها از تصمیمات حکومت نافرمانی میکنند ،بلکه حتی ت ش بعمل میآورنـد تـا ینـین حکـومتی را
ساقط کنند  .بی شک ینین رژیمی موجودیتش را صرفاا مدیون زور و ایجاد وحشت اسـت .در فاصـله
این دو نوع حکومت کام ا مشروع و نامشروع کامل ،انواع مختلفی از حکومتها وجود دارنـد کـه بـه
میزانهاي متفاوتی از مشـروعیت برووردارنـد و یـا بـه درجـاتی نامشـروع تلقـی میشـوند .بنـابراین
مشروعیت سیاسی حکومتها داراي درجات مختلفی است؛ یعنی به میزانـی کـه شـهروندان اطاعـت
رضایتمندانهتري از حکومت دارند ،آن نظام مشروعیت بیشتري پیدا میکند ودر مقابل ،هر اندازه مردم
به نامشروع بودن حکومت بیشتر اعتقاد پیدا کنند ،احتمال سرنگونی و فروپاشی آن بیشتر وواهد شـد.
در کنار مطالعات متعددي که در پی تعلیـل سـرنگونی حکومـت پهلـوي از ابعـاد مختلـف اجتمـاعی،
اعتقادي ،اقتصادي و یا روانشناوتی صورت گرفته است ،پژوهش حاضر بـا تاکیـد وـار بـر اهمیـت
مفهوم مشروعیت ،ت ش نموده است تا نقش و تاثیر این متغیر را در سـرنگونی و فروپاشـی حکومـت
پهلوي ،با اتکاء به «تئوري بحران» لوسین پاي مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد .بدین ترتیب ،پرسش
اصلی تحقیق حاضر این است که نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلـوي و پیـروزي انقـ
یه بوده است؟ فرضیهاي که این پژوهش مطرح میسازد این است کـه بـروز بحـران مشـروعیت در
رژیم پهلوي و ناتوانی این رژیم در کنترل و حل این بحـران ،از عوامـل مهـم سـقوط ایـن حکومـت
محسو می گردد.در این پژوهش ،روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علـی
میباشد .روش جمعآوري دادهها در این پژوهش به صورت کتابخانهاي و اسـنادي صـورت میگیـرد.
ابزارها و شیوههایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته ،استفاده از منابع کتابخانـهاي و کتـب،
پایاننامهها و مقاالت مرتبط با موضوع مورد تحقیق ،و اسناد و مدارک موجود میباشند .این پـژوهش
به لحاظ زمانی ،دوره پیش از انقـ

اسـ می (پهلـوي دوم از شـهریور  1320تـا بهمـن  1357را

پوشش میدهد.
.2مبانی نظری
لوسین پاي توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازها و وواستههاي مـردم ،تنـوع
ساوتاري ،تخصصی شدن ساوتارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی میداند(.قوام 9:1371،پـاي
بر این نظر است که براي تحقق توسعه مطلو یک نظام سیاسی باید از یـک سلسـله بحرانهـا بـه
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صورت موفقیتآمیز عبور کند .این بحرانها عبارتند از -1 :بحران هویت  -2بحـران مشـروعیت -3
بحران مشارکت  -4بحران نفوذ  -5بحران توزیع .وي تقدم و تـاوري را بـراي وقـوع یـا مقابلـه بـا
بحران در نظر نمیگیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر
هریک از این بحرانها متفاوت است .پاي سه ویژگی مهم را براي مفهوم توسـعه سیاسـی مشـخ
میکند:
الف برابري :ازاین لحاظ ،توسعه سیاسی به مشارکت تودهاي و اقدام عمومی در فعالیتهـاي سیاسـی
مربوط است .این مشارکت ممکن است به صورت تحرک دموکراتیـک یـا درشـکل تحـرک توتـالیتر
باشد؛ اما نکته اصلی ،تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است .در ایـن مـورد ،دسـت کـم صـورت
ظاهر حاکمیت عمومی ضروري است و نیز قوانین باید داراي ماهیت همگانی باشند و در اجرا ،کـم و
بیش از جنبه تفاوتهاي شخصی وارج شوند .دستیابی به مقامات سیاسی باید با توجه به دسـتاوردها،
لیاقتها و ص حیتها باشد ،نه نتیجه روال انتصابی در نظامهاي اجتماعی سنتی.
ظرفیت :این ویژگی توسعه سیاسی ،به توانایی نظام سیاسی در ارائه «بـرون دادهـا» و بـه میـزان
تاثیرآن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد .ظرفیت همچنین با اجراي وظایف حکومتی و شرایط اثرگذار بر
این اجرا همراه است و تمایلی است به تخصصی کردن حکومت در عق یـی کـردن مـدیریت و دادن
سمتگیري دنیایی به جامعه.
ج انفکاک ساوتاري :این ویژگی توسعه سیاسی ،برگسـترش و اوتصاصـی کـردن سـاوتارها داللـت
میکند .مقامات وکارگزاريها تمایل مییابند وظایف مشخ

و محدودي داشته باشند و تقسیم کـار

متعادلی در درون حکومت وجود داشته باشد .این ویژگی همچنین متامن یکپاریه کـردن مجموعـه
ساوتارها و روندها است.
جدول شماره :2مدل نشانگان نوساایی و بحارنن هاای توساهه سیاسای (پاای و
دیگرنن)105:1380،
نجزنی نشانگان
بحرنن

برنبری

ظرفیت

هویت

سیاسی شدن هویت

همگرایـــی تولیـــدي و ســازگاري فــردي ،ویــژه

مشروعیت

دموکراســی ،مشــروعیت تعریف اهداف و اجرا

حوزههاي اعتبار سیاسی،

روانی

اداري و قاــایی ،آمــوزه

اداري

ننفکاک ساختاری
سازي منافع

هاي مختلف
مشارکت

راي دادن ،ســـــنجیدن ،اط عات ،دسترسی

ســـاوتارهاي تصـــمیم

وود تنظیمی

ســــازي ،نماینــــدگی؛
گروههاي منافع

توزیع

برابــــري در فرصــــت ،منــابع مــادر ،آمــوزش و باز توزیع ،برابري سازي،
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اکتسا ،استاندارد کـردن پرورش ،انباشت سرمایه ،انگیزهها
سطح رفاه

اوتصــار بــه اهــداف
عمومی و وار

نفوذ

برابــر کــردن حقــو و بسیج ،عق یـی کـردن ،تخصصــــی ســــازي و
تکایف

قلمرو ،دامنه

هماهنــس ســازي فنــی،
حقوقی و ذهنی

بحران مشروعیت بر اثر اوت ف موجود بر سر رهبري و منبع اقتدار بروز میکند؛ به گونهاي که بـراي
مثال ،گروه حاکم مجبور به رقابت با گروههاي دیگر میشود .در این روند ،یک گروه رهبري از طرف
توده مردم مردود شناوته میشود یا غیر مشروع جلوه میکند .لئونارد بایندر هم معتقـد اسـت بحـران
مشروعیت به تغییر در ماهیت اقتدار عالیه هر کشوري اشـاره دارد .بیثبـاتی سیاسـی نیـز همـواره بـا
تزلزل هاي مشروعیتی همراه است .به نظر بایندر ،در عصر مدرن ،حکومتی مقبول است که مـردم آن
را برگزینند ،امین مردم باشد ،براي منافع مردم کار کند ،بازتابی از وصوصیات اصلی مردم باشد و ایده
مردم را منعکس سازد .میزان مشروعیت ساوتارهاي حکومتی و غیرحکومتی نیز از توفیق یا شکسـت
در اجراي موثر سیاستهاي اع م شده یا سیاستهاي تبلور یافته در قوانین مصـو ناشـی میشـود.
رژیمی که ظرفیت سیاسی وود را براي اهداف غیرمشروع به کار میگیرد یا در اجـراي سیاسـتهایی
که نمایان گر مشروعیت عملی نظام است ،شکست بخورد ،در جایی کـه بـا مشـارکت بـاز اسـت و
ظرفیت سیاسی رژیم ما بین ساوتارهاي غیر حکـومتی پخـش شـده ،وـود را در معـره وطرهـاي
بزرگی قرار میدهد(.پاي36:1380،
 -1-2علل بحرنن مشروعیت
علت اصلی بحران مشروعیت این واقعیت است که نشانههاي وار توسعه همواره میزان درک تعداد
بیشتري از مردم را باال میبرد و بنابراین دقت و حساسیت مردم را در یافتن راههایی غیر سنتی بـراي
انجام دادن امور روزمره در تمامی مراحل زندگی افزایش میدهد .لـذا از حیـر روانشـناوتی ،فرآینـد
توسعه ،فرآیندي افزاینده است؛ زیرا مردم بیوقفه میآموزند که براي زندگی محدودیتهاي بیقیـد و
شرط کمتري وجود دارد .در ادامه به بررسی یند نمونه از علـل بـه وجـود آمـدن بحـران مشـروعیت
میپردازیم.
 -1-1-2مبانی متهارض یا ناکافی نقتدنر
سادهترین نوع تاریخی بحرانهاي مشروعیت وقتی رخ میدهد که رهبران حکومتی ،که غالباا بـا نیـاز
شدید به قدرت و ظرفیت پاسخگویی بیشتر دولتی مواجهاند ،نتوانند براي اقتدار گسترشیافته ،مبنـایی
مردم پسند بیابند(.پاي210:1380،
به عبارتی ،شایعترین نوع بحران مشروعیت زمانی به وقوع میپیوندد که رهبران حکومتی کـه اغلـب
نیازمند قدرت و توانایی بیش از بیش دولت هستند ،نتوانند منطقی عامهپسند و مورد قبول عموم براي
اقتدار گسترش یافته وود ارائه دهند و یا آنکه مردم دریابند که ادعاهاي مشروعیت صاحبان اقتدار در
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دولت جدید ،در تعاره با دیگر اقتدارهاي موجود در جامعه است(.محمد صالحی15:1375،
 -2-1-2رقابت بیش نی نندنیه و نهادینه نشده
عنوان فو ما را به دومین علت اساسی بحرانهاي مشروعیت رهنمون میسازد که عبـارت اسـت از
گرایش رقابت سیاسی در جهت تبدیل شدن به منازعات وام قدرت؛ به وصور زمانی که نهادهـاي
با ثباتی براي هدایت و ساماندهی سیاست وجود نداشته باشند .از آنجا که این مورد نه تنها بـا فقـدان
مبانی اقتدار بلکه با نابودي وحدت نخبگان سروکار دارد ،حاصل آن بحرانی فو العاده جدي است .در
اولین علت بحرانهاي مشروعیت ،به دلیل اینکه رهبري ملی نمیتواند براي اداره کشور اقتدار کـافی
بسیج نماید ،با شکست مواجه میشود؛ و در دومین علت ،رهبري ملی ،وود تجزیه شـده و نمیتوانـد
هیچ یک از موسسات حکومتی را شکل دهد(.پاي212:1380،
-3-1-2تفاسیر تاریخی غیر قابل پذیرش و وعده های ناقص
سومین منبع اساسی بحران مشروعیت ،عبارت از فروپاشی رهبري است .این فروپاشـی ممکـن اسـت
زمانی رخ دهد که ملتی ادعاي سابقه تـاریخی رهبـران وـود را بـه وـاطر اقداماتشـان رد نمـوده یـا
وعدههاي آنها را درباره اقدامات آینده نپذیرند .رهبران ،حمایت وود را از طریق وعدههایی راجـع بـه
احیاي نهادهاي قبلی یا ایجاد جهانی نو و امیدبخش کسـب میکننـد ،و وقتـی ایـن وعـدهها تحقـق
نیابند ،مشروعیت نهادهاي حاکم زیر سوال میرود(.همان214،
 -4-1-2فرآیندهای ناکارآمد جامههپذیری
روش هاي نامناسب تعلیم ماهیت اقتـدار بـه مـردم جامعـه ،یکـی از بنیـاديترین علتهـاي بحـران
مشروعیت میباشند .این م شکل ،وار جوامعی است که دسـتخوش دگرگـونی سـریع هسـتند و در
آنها به مردم به تدریج دیدگاههایی راجع به سیاست و اقتدار آموزش داده میشود و این دیدگاهها در
زمان مشخصی واقع بینانه هستند ،اما در شرایط جدید انتظارات نابهجایی را بـه وجـود میآورنـد .بـه
ع وه ،همراه با دگرگونی سریع اما نامنظم ممکـن اسـت عوامـل مختلـف مربـوط بـه جامعهپـذیري
سیاسی سمتگیري هاي سیاسـی کـام ا متفـاوتی را تقویـت نماینـد و در نتیجـه ،مـردم نسـبت بـه
استانداردهاي نوین مشروعیت حساسیت الزم را از وود نشان ندهند(.همان
 -5-1-2مشکالت نقتصادی در نظام حکومتی
امروزه بین ناکارآمدي اقتصادي و مشـروعیت سیاسـی یـک نظـام ،رابطـه مسـتقیمی وجـود دارد .در
حقیقت ،در جهان امروز موثر بودن و کارآمدي (که تداوم آن ،موجب مشروعیت بخشـیدن بـه نظـام
سیاسی می باشد  ،عمدتاا تحت تـاثیر مسـائل اقتصـادي اسـت .ملتـی کـه از کلیـه امکانـات رفـاهی
برووردارند و درگیر تاادهاي سیاسی داولی نیستند و در ضمن با حفظ سـنتهاي پیشـین در صـدد
توسعه نهادهاي قوي و نو میباشند ،مسلماا میتوانند موقعیت مشروع وـود را در سـطح عـالی حفـظ
کنند .ناکارآمدي اقتصادي کشور را به سوي ناعدالتی میکشاند .تشـدید تاـادهاي طبقـاتی ،تعمیـق
کشمکش اقتصا دي بین اقشار مختلف مردم ،ثروتمند شدن صرفا یک قبیله و تبار و  ...نشان از ضعف
عملکرد نظام سیاسی می باشد و ینانچه نظام سیاسی از عهده حل و فصل آن بر نیاید ،ینین وضـعی
میتواند در میزان مشروعیت موثر باشد(.ف حی 62:1389،تحقیقات علمی نشانگر این واقعیت اسـت
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که بحران اقتصادي مردم را از بدنه نظام جدا میکند و نظام را در مقابـل وطـرات وـارجی و داولـی
تنها می گذارد .کمترین تاثیر عدالت اقتصادي و اجتماعی این اسـت کـه از بـروز عقـدههاي روانـی و
اجتماعی در میان آحاد جامعه جلوگیري میکند و از رشد عناصر متعره و مخالف جلوگیري به عمل
میآورد(.وکیلی1381،
 -6-1-2عدم تناسب و هماهنگی میان رفتار حکومت باا نعتااادنت و نریشهاای
مردم
م ک نهایی مشروعیت ،پذیرش و ارزیابی مثبت مردم است و ایـن م کهـا مبتنـی بـر ارزشهـاي
مردم در یک زمان و مکـان مشـخ

میباشـند .از آنجـایی کـه ارزشهـاي اجتمـاعی قابـل تغییـر

میباشند ،ینانچه مسئولین یک نظام سیاسی یا حکومـتگران در شـرایط زمـانی وـار منطبـق بـا
ارزشهاي مردم و لذا از نظر آنها مشروع باشند ،با تغییر ارزشهاي مردم ،در طول زمان مشـروعیت
نظام نیز از نظر مردم بر اساس ارزشهاي جدیـد ارزیـابی میگـردد و اگـر نظـام هنـوز هـم پایبنـد
ارزش هاي اجتماعی پیشین باشد ،بالطبع مورد ع قه و پذیرش مـردم نخواهـد بـود و آنهـا ارزیـابی
مثبتــی از آن نخواهنــد داشــت و لــذا نظــام حــاکم مشــروعیت وــود را از دســت وواهــد داد(.رفیــع
پور445:1377،
 .3منابع مشروعیت در رژیم پهلوی
حکومت پهلوي همانند هر حکومت دیگري ،از بنیانهاي نظـري و ایـدئولوژیکی بروـوردار بـود کـه
ت ش میکرد بر مبناي آنهـا مشـروعیت سیاسـی وـود را تـ مین کنـد .فعـاالن سیاسـی و اعاـاي
دیوانساالر و افراد وابسته به هی ت حاکمه پهلوي داراي ویژگیها و وصایصی بودند که بخشی از آن
محصول نظام سیاسی پهلوي بود .به عبارت دیگـر ،در طبقـه حـاکم عصـر پهلـوي ،نـوع واصـی از
«فرهنس سیاسی» وجود داشت که تحلیل آن میتواند بخشی از رفتارهـاي حاکمـان و سیاسـتهاي
حکومت در این مقطع تاریخی را تبیین کند .رهیافت فرهنس سیاسی ،هم میتواند ایدئولوژي سیاسی
را نشان دهد و هم ویژگیها و وصـای

حاکمـان را مـنعکس نمایـد .آنچنـان کـه صـاحب نظـران

«فرهنس سیاسی» گفتهاند ،این حوزه شامل هنجارها ،مطلو ها ،احساسات ،اط عات و مهارتهـاي
سیاسی میشود(.آلموند 76-71 :1376،در نمودار زیر ،منابع مشروعیت حکومت پهلوي مـورد اشـاره
قرار گرفتهاند.
نمودنر شماره  : 1منابع مشروعیت در رژیم پهلوی
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مشروعیت برخاسته
از حمایت کامل
نیروهای نظامی

مشروعیت ناشی

مشروعیت برخاسته
از حسب و نسب
دودمانی

ایدئولوژی سیاسی
حکومت
پهلوی(نظام پادشاهی
تاریخی و اساطیری)

منابع مشروعیت
در رژیم پهلوی

شده از سوء
استفاده از قانون
اساسی و نماد های
مذهبی

مشروعیت ناشی از
حمایت کشورهای
خارجی
مشروعیت برخاسته
از سنتهای
پادشاهی ایران

 .4یمینههای بحرنن مشروعیت در رژیم پهلوی
مشروعیت پهلوي دوم و حکومتش به دالیل مختلف ،در جامعه و در میان مردم مورد شـک و تردیـد
قرار گرفت و به عبارت دیگر هر اقدام و سیاستی که از جانب حکومت اعمال میشد ،بـه علـت عـدم
پذیرش در میان ساوتارهاي متعدد جامعه نتایجی متااد و غیرقابل پیشبینی براي رژیم سیاسـی بـه
بار میآورد که نهایتاا منجر به عدم مشروعیت شاه و حکومتش در میان مردم جامعه میشد.
 -4-1ساختار نستبدندی نظام سیاسی
ساوتار حکومت استبدادي در طیف ساوتارهاي یک جانبه و غیردموکراتیک قـرار میگیـرد .حکومـت
استبدادي عبارت است از حاکمیت بیقانونی که مبتنی بر رابطه "ودایگان -بنده" و یا "شبان -رمه"
است .رابطهاي که شکل سیاسی آن ،رابطه "سـلطان -رعیـت" میشـود .در ینـین رابطـهاي ،مقـام
سلطان یا شاه با عناوینی یون "ظـل اللهـی" قـدرت مییابـد .از ایـن رو ،شـخ
فرمانروایی مطلق دارد؛ بی آنکه هیچ مسئولیت مشـخ

حـاکم ،اقتـدار و

و نهادینـهاي در برابـر مـردم داشـته باشـد.

حکومت استبدادي ،نظامی است که در آن ،تمرکز شدید قدرت وجود دارد و اوتیارات نامحـدودي بـه
شخ

حاکم واگذار شده است .در این ساوتار ،شخ

حاکم ،بر کلیـه شـئون زنـدگی افـراد جامعـه

سیطره دارد و در برابر اراده وودکامانه حاکم ،هیچ نظارتی وجود ندارد و همه افراد جامعـه ،یکسـان و
در حکم رعیت ،فرمانبردار و ودمتگزار شاه میباشند(.عباس زاده مرزبالی74:1397،
فرایند شخصیسازي سیاست نزد مـحمدرضا پهلوي آنقدر وسعت یافت که عناوینی مانند فرمانده کل
نیروهاي مسلح ،پدر تاجدار،آریامهر و شخ

اول مملکـت ،دائمـاا از طریـق وسـایل ارتبـاطجمعی در

گوش مردم ووانده میشد( .دلدم 177:1372،دوره زمامداري محمدرضاشاه از سال  1332به بعـد را
میتوان به مثابه یک ربع قرن کوشش در نظر گرفت که در آن شاه موفق شده بود کنتـرل و تسـلط
وود را بر روي تمام فعالیتهاي تودههاي میلیونی جمعیت ایران گسترش دهد(.ماروین 34:1387،او
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براي تحقق این امر ،از ابزارهایی یون ارتش و نیروي نظامی و امنیتی ،بوروکراسی ،احزا وابسته به
دربار ،درآمدهاي نفتی ،ایدئولوژي شاهنشاهی و نیز حمایتهاي گسترده آمریکا بهره میبرد .در واقـع
میتوان ینین بیان کرد که ماهیت شخصی قدرت شاه بیشترین ت ثیر وود را بر ابزارهاي فو برجـاي
گذاشت .ماهیت پاتریمونیالیستی این ابزارهـا ،کـه مـنعکس کننـده غلبـه عناصـر غیررسـمی قـدرت
درساوت دولت بود ،حکایت از این داشت که اعمال قدرت دولت در عصر پهلوي دوم ،هریند در قالب
نهادهاي مدرن صورت میگرفت ،اما بنا به ماهیت ،سنتی ،نمایشگر ساوت شخصی قدرت در نظـم
سنتی بود(.افالی199:1388،
هریند انتظار میرفت با شکلگیري مشروطه و تحول نسبی در فرهنس سیاسی جامعه و شـکلگیري
نظام دیوانی پیچیده ،فرایند تصیمگیري در نظام سیاسی از حالت شخصی وارج گردد ،اما این فراینـد
با روي کار آمدن استبداد نوین پهلوي به سرانجام مطلـو نایـل نگردیـد .روش زمامـداري شـاه بـه
گونهاي بود که تصمیمات را شخصاا میگرفت و با کسی مشورت نمیکرد .شاه در کتـا «بـه سـوي
تمدن بزرگ» استدالل میکند که وضع شاهنشاهی ایران ایجا میکند که ،یک شاه واقعی در ایـن
کشور نه تنها رئیس کشور باشد ،بلکه در عین حال مرشد و یک معلم هم براي ملت باشد .وي حتـی
یکبار طی مصاحبهاي به وبرنگاري گفته بود :در واقع شاه در کشور ما رئیس قـوه مجریـه ،مقننـه و
قاائیه است(.ملکان 136:1376
سالهاي  1342تا  ،1357اوج استبداد پهلوي دوم است .در این سالها شاه توانست وود را به عنـوان
حاکم مطلق مستقر کند .در حقیقت ،تنها تصمیم گیرنده امور مملکتی ،شخ

شاه بود .ینین تسلطی

سبب میشد تا دیگران از امکان هرگونه شرکت فعاالنه در امور اجرایی یا قانونگذاري محروم گردند.
در ینین نظام سیاسی ،که شخصیتها و نه قوانین حکومت میکردند ،شـاه ایـران بـه ینـان مقـامی
رسیده بود که نخبگان کشور ،در اداره امور مملکت ،وودبه وود تحت اراده او قرار میگرفتند .عبـاس
ولعتبري ،که از سال  1351تا  1357وزیر امور وارجـه بـود ،همـواره بـه سـفیران کشـورهاي دیگـر
میگفت که او «تنها یک پیامآور است .در تمام موارد مهم و نیـز غالـب امـور کـم اهمیـت ،شـخ
اعلیحارت تصمیم میگیرد»(.استمپل37:1395،
 -4-2ونبستگی به قدرتهای خارجی
از آنجایی که در نصب محمدرضا پهلوي به حکومت ایران توسط قواي متفقین و عدم دوالـت مـردم
ایران در این انتصا هیچ گونه شک و شبههاي وجود ندارد ،بنابراین در این بخش به نقش بیگانگان
در دوام و استقرار این حکومت و لذا سلطه وارجیها بر همه ارکان کشور و حفظ منافع اجنبی توسـط
دربار و رژیم پهلوي ،و تاثیر این واقعیت بر فقدان مشروعیت این رژیم ،وـواهیم پرداوـت .مهمتـرین
ویژگی حکومت پهلوي در بعد وارجی ،وابستگی آن به بیگانگان بود .رژیم شـاه عمیقـا در جنبـههاي
مختلف سیاسی ،اقتصادي ،نظامی و ...به امریکا و سایر کشورهاي اردوگاه غر پیوند وورده بود .ایـن
پیوند یک رابطه سالم دو جانبه نبود ،بلکه وابستگی فراگیر و فزاینده به بیگانگان بـود کـه پیوسـته از
سوي مخالفان مورد انتقاد قرار میگرفت .تاریخ  37ساله دوران حکومت محمدرضا پهلوي را میتوان
به دو بخش  12و  25ساله تقسیم کرد .در بخش اول ،در فاصله سالهاي  1320تا  ،1332شاه جوان
هنوز تا حدودي وام و بیتجربه و نیز تحتت ثیر حـوادثی اسـت کـه بـه ولـع و تبعیـد و مـرگ پـدر
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قدرتمندش منجر شده و لذا تا حدودي بر وفق نظام مشروطه سلطنت میکند و نه حکومت .در حـالی
که در بخش دوم و در فاصله مردادماه  1332تا بهمن ماه  1357شاه بـه اعمـال حکومـت مطلقـه و
استبداد و وفقان سیاسی و شکنجه و سانسور کمسابقه دست میزند که ینایه وواهیم دید ،به نـوعی
متکی بر حمایت کامل غر و سلطه کامل قدرتهاي استعماري بر مقدرات کشور اسـت .بـه همـین
دلیل نیز ماجراي منازعه سیاسی شاه با مصد و پیـروزي مصـد در صـحنه داولـی و بینالمللـی و
تهدید منافع انگلستان در قایه ملی شدن نفت و فـرار شـاه از مملکـت و بـاالوره طراحـی کودتـاي
مشترک اینتلیجنت سرویس و سیا علیه حکومت قـانونی مصـد و در نتیجـه سـقوط و دسـتگیري و
محاکمه و زندانی ساوتن مصد و برگرداندن شاه به قدرت در ایـن برهـه حسـاس از تـاریخ معاصـر
ایران از اهمیتی وار برووردار است(.گواهی1398،
فردوست با اوتصار فصل جداگانهاي از کتا واطرات وود به کودتاي  28مرداد و آغاز دیکتـاتوري
 25ساله مینویسد« :در کودتاي  28مرداد ،نقش اصلی با انگلیسیها بود .سـپهبد فاـل از زاهـدي
م مور انگلیسیها بود ،سرلشکر حسن اووي (طراح کودتا انگلیسـی و مغـز متفکـر گـروه ارفـع بـود.
رشیدیانها هم انگلیسی بودند و باالوره انگلیسیها موفق شدند موافقت امریکا را بـا سـقوط مصـد
جلب کنند و کرمیت روزولت (مقام سیا براي حسن اجراي کودتا وارد تهران شـد» .سـولیوان آوـرین
سفیر امریکا در دربار پهلوي نیز در واطرات وود مینویسد که قبـل از عزیمـت بـه محـل م موریـت
وود -ایران -با اشخار مختلفی که هر یک با امور ایران ارتباط داشتهاند م قـات کـرده کـه از آن
جمله کیم روزولت بود که در وقایع سال (1953کودتاي  28مرداد  1332و بازگرداندن شاه به قـدرت
دست داشـته اسـت .هـامیلتون جـردن ،رئـیس سـتاد کـاخ سـفید و مـ مور ویـژه کـارتر در موضـوع
گروگانگیري نیز در واطرات وویش از جلسهاي در دفتر کارتر ،رئیس جمهور وقت امریکا سـخن بـه
میان میآورد که در آن سایروس ونس ،وزیر امور وارجه امریکا میگوید ینانچه ما شاه را بـه امریکـا
راه دهیم ،این فکر در میان رهبران جدید ایـران قـوت وواهـد گرفـت کـه امریکـا هنـوز بـه امکـان
بازگرداندن شاه به قدرت میاندیشد و واطره وقایع یک ربع قرن پیش که شاه جوان آن روز به کمک
سیا به سلطنت بازگشت در اذهان زنده وواهد شد و هرگونه شانس برقراري روابط نزدیک و دوسـتانه
با رژیم جدید ایران از میان وواهد رفت(.همان
بعد از به قدرت رسیدن محمدرضاشاه و وروج آمریکا از انـزواي سیاسـی ،ایـن کشـور ت ثیرگـذارترین
عامل در امور داولی و وارجی رژیم پهلوي بوده است .محمدرضاشاه نیز که به مدد کشورهایی یـون
آمریکا و انگلیس به قدرت رسیده بود ،یندان از این وابستگی ناراضی نبود؛ بهگونهاي که حتـی وـود
کارگزاران رژیم  ،دکتـرین اجراشـده توسـط محمدرضاشـاه را در سیاسـت وـارجی ،تبعیـت کامـل از
دستورات آمریکا و انگلیس تعریف کرده بودند(.حسینیان 286-291 :1383،اعتقاد بـه اینکـه ایـاالت
متحده به تنهایی پادشاه دیکتاتور و مستبدي را به مردم ایران تحمیل نموده است ،به شدت در اذهان
ملت ایران رسوخ پیدا کرد .در ایران هنوز واطرات مربوط به کودتاي سال  1953تازه اسـت و گـویی
اینکه یک هفته پیش اتفا افتاده است .هم در پیش از انق

وهم پس از سرنگونی رژیـم پهلـوي،

عقیده عمومی بر آن بوده است که شاه ایران ،دست نشانده ایاالت متحده میباشد.
 -4-3نتکاء بر نیروهای نظامی و نمنیتی
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پس از کودتاي  28مرداد ،اهمیت تقویت نیروي نظامی براي تحکیم مبانی قدرت شـاه آشـکار شـد و
ارتش به عنوان رکن اصلی و حافظ دستگاه سیاسی ظاهر شد(.بشیریه . 89:1384،اساساا سابقه ارتـش
مدرن در ایران به دوران حکمرانی رضاشاه باز میگردد و محمدرضاشاه نیز از بدو رسیدن بـه قـدرت،
همچون پدرش ضرورت تجهیز و تقویت ارتش را احساس نمود .وي در طول دوران سلطنتش همواره
از ضعف مشروعیت رنج میبرد و در ینین شرایطی ،براي تثبیت و تحکیم قدرت وـویش بـه نیـروي
نظامی متکی بود(.قاسمی 242:1387،در مورد یگونگی رابطه بین قدرت سیاسی و نظامیان در نظـام
سلطتنی محمد رضا شاه می توان گفت که نظامیان در به قدرت رساندن و تحکـیم رژیـم شـاه نقـش
عمدهاي داشتند ،اما هرگز قدرت را به دست نگرفتند؛ یرا که وود شاه ایـن اجـازه را بـه آنـان نـداده
بود(.همان246،
به دنبال دستیابی دوباره شاه به قدرت در سـال  ،1332سیاسـت افـزایش نفـرات ارتـش و تجهیـزات
نظامی ،در دستور کار وي قرار گرفت .در همین یاریو است که ورید ابزارهاي جنگـی و وابسـتگی
نظامی به غر و به ویژه ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت و بخش بزرگـی از بودجـه کشـور بـه
ورید تجهیزات نظامی اوتصار یافت(.دهشیار 416:1386،شاه بودجه نظامی را افزایش داد و اندازه
نیروهاي نظامی را از حدود  200هزار نفر در اوایل دهه  1340بـه بـیش از  350هـزار نفـر در اواوـر
سلطنتش رسانید و با ورید تجهیزات و تسلیحات نظامی به ارزش بیش از  12میلیارد دالر از غر به
ویژه آمریکا بین سا لهاي  1349تا  ،1356زرادوانـه عظیمـی ایجـاد کـرده بـود .هـم ینـین ،شـاه
س حهاي دیگري به ارزش  12میلیارد دالر سفارش داده بود که می بایست از سال هـاي  1356تـا
 1359تحویل داده میشـد(.آبراهامیان 535:1377،سـرازیر شـدن تسـلیحات آمریکـایی بـه ایـران،
مشک ت حادي را در پی داشت که بزرگترین آن ،به کارگیري تعداد زیادي از مستشاران و کارکنـان
نظامی آمریکایی با حقو و مزایاي فو العاده و هزینههاي گزاف ،جهت حفظ و نگهداري انبـوهی از
تجهیزات پیشرفته بود(.هالیدي101-102 :1358،
در مجموع ،نیروهاي مسلح نقش مهمی را در پشتیبانی از سیاست وارجی و داولی شاه ایفا میکردند.
این مسئولیتهاي غیرنظامی به ویژه پس از برنامه اص حات «انق

سـفید» در  1342بیشـتر شـد.

نفوذ نیروهاي مسلح تنها به مسائل اجتماعی و اقتصادي محدود نمی شد .پهلوي اغلب افسران ارتش
را به مقامهاي گوناگون در کابینه ،ارگانهـاي دولتـی و سـفارتخانههاي ایـران در وـارج میگمـارد.
مشاغل مهم در نهادهاي امنیت داولی و اجراي قانون به کادر نظامی وفادار و مورد اعتماد شاه واگذار
میشد .استانداران و شهرداران مراکز شهري عمده ،اغلب تیمسارهاي ارتـش شـاه بودنـد .او کوشـش
کرد تا وفاداري کامل به شخ

وود را به نظامیان تزریق کند و بـه ایـن منظـور مزایـاي مـادي در

اوتیار فرماندهان ارتش وود گذاشت .براي حصول اطمینان از وفاداري ارتـش بـه حکومـت ،پهلـوي
افسرانی را که مستقل به نظر میآمدند به بهانه تهدید امنیت اوـراج مـی کرد(.لطفیـان-117 ،1380،
115
با توجه به نظارت مستقیم و همهجانبه شاه بر فرماندهان نیروهاي مسـلح ،کـه همـواره درصـدد بـود
ص حیت و درجه اطاعتپذیري آنان از سلطنت و شخ
ت ثیرگذاري آنان در مقابله با وقایع انق

وود را بررسی کند ،شیوه عملکرد و میـزان

مهم مینماید .وابستگی واصی کـه در سـاوتار فرمانـدهی

نقش بحران مشروعیت در سقوط رژ م پهلوی

دوم...
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ارتش نسبت به شاه و امریکا وجود داشت باعر شد که امرا و فرماندهان ارشد ارتش نتواننـد در ایـن
زمان مستق نه و فعاالنه در رویارویی با تهدیدات علیه سلطنت اقدام نمایند .آنها بـراي تصـمیمگیري
در این دوران نیز ،یونان همیشه ،یشم به دهان شاه دووته بودند؛ ضمن اینکه نوع زنـدگی متمـایز و
ممتاز آنها ،توانایی هرگونه درک صحیح از ماهیت مخالفان را از آنان سلب کرده بـود؛ بهگونـهاي کـه
آنها همهییز را زیر سر یپها و کمونیستها میدانستند و فهم درستی از وقایع و تحوالت سیاسـی و
اجتماعی جامعه وویش نداشتند و با نمایان شدن آثار زوال و ضعف قدرت شاه ،بـیش از هـر ییـز در
فکر نجات وود و داراییهایشان و وروج از مهلکه بودند .ژنرال هـایزر ،کـه در  14ديمـاه 4( 1357
ژانویه به منظور بررسی و بازسازي ارتش براي حمایت از دولت بختیار و حفظ نظـام شاهنشـاهی بـه
ایران آمده بود ،دراینباره معتقد است که فرماندهان ارتش از توسل به شـعار «وـدا ،شـاه ،مـیهن» و
اینکه آن ها تنها مجري اوامر شاهنشاه هستند ،جز به نجات وودشان به ییز دیگري فکر نمیکردنـد،
و به همین مناسبت نیز براي فرار دست به دامان هایزر شده بودند(.حسینی67:1387،
 -4-4دولت رننتیر
رانت ( Rentدر لغت به معناي اجاره بها و اجارهاي ثابت است که شخ

از کرایـه زمـین ،وانـه و...

کسب میکند؛ اما در اقتصاد سیاسی بـه معناي تحصیلدار ،تـوزیعی ،تخصیصـی ،و بهـره بـردار آمـده
است و به درآمدي گفته میشود که بدون زحمت و ت ش یدي یا فکري به دست میآید .به عبـارت
بهتر ،رانت به درآمدهایی گفته میشود کـه هـر دولـت از راه فـروش و صـادرات منـابع زیرزمینـی و
ودادادي به وارج ،به دست میآورد این درآمدها با فعالیتهاي تولیدي اقتصاد داولی ارتبـاط ندارنـد.
همچنین ،کمـک مسـتقیم بیگانگـان بـه بعاـی از کشـورها نیـز جـزو درآمـدهاي رانتـی محسـو
میشود(.حاجی یوسفی1377 ،
درآمدهاي رانتی معموالا سه اثر عمده بر روي دولت دارند:
الف استق ل دولت از جامعه :بدین معنی که دولت در سایةدسترسـی بـه رانتهـا ،دیگـر بـه منـابع
داولی درآمد (مثل مالیات ،عواره و تولید و صدورکاالي تولیدي داولی نیاز ندارد.
بی نیازي دولت از ایجاد دموکراسی و نهادهاي دموکراتیک :این ویژگی پیامد ویژگی قبـل اسـت.
وقتی دولت از منابع داولی ،استق ل مالی داشته باشد ،نوعی قـدرت انحصـاري بـه دسـت مـیآورد؛
بنابراین نیازي بـه دوالت دادن گروهها و طبقات مختلف در قـدرت نمیبینـد .در اینگونـه کشـورها،
ممکن است که مبارزه براي کسب قدرت صورت بگیرد ولـی معمـوالا جناحهـا بـه دنبـال حمایـت از
دموکراسی و یا کمک گرفتن از مردم براي رسیدن به قدرت نیستند.
ج تبدیل شدن دولت به توزیع کنندة رانت :توزیع ثروت ،شغل ،و تولیدات که بیشتر بـه شکل مونتاژ
است ،عمدتاا به دست دولت میافتد .نظریهپردازان بر اساس همین ویژگی توزیعی دولت ،به این گونه
دولتها ،دولتهاي تخصیصی میگویند که در نقطه مقابل دولتهـاي تولیـدي قـرار میگیرنـد(.امام
جمعهزاده 36:1389،با افزایش بیسابقه قیمت نفت در دهههاي  1340و ، 1350دولت پهلوي دوم به
یک دولت رانتیر تمام عیار تبدیل گشت .باتوجه به اینکه در اوایل دهه  1340درآمدهاي نفتی ییـزي
در حدود  42درصد از کل درآمد کل دولت را تشکیل می داد ،از این دوره به بعد دولت محمدرضاشاه
را باید یک دولت رانتیر نامیدMahdavi,1970(.
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اسکایپول نیز این دولت را یک دولت رانتیر غر در دالرهاي نفتـی میدانـد کـه بـا رونـد اقتصـاد
سرمایهداري جهانی سخت پیوند وورده بود(اسکایپول . 1382،کشور ایران در فاصله سالهاي 1334
تا  1339به دلیل تبدیل شدن درآمدهاي نفتی به بزرگترین بخش درآمدهاي حکومتی ،به یک دولـت
رانتیر مبدل گشت(.حاجی یوسفی 136-137: 1388،بشیریه ،دولت مذکور را از اوایل دهه  1340بـه
بعــد ،دولتــی رانتــی معرفــی میکنــد کــه ارتبــاط ینــدانی بــا فراینــدهاي داولــی تولیــد نداشــته
است(.بشیریه 92-91: 1384،کاتوزیان نیز این دولت را «استبداد نفتـی» مینامـد کـه در آن ،رشـد
درآمدهاي نفتی تقریباا هیچ ارتباطی با ابزار تولید بومی نداشته است(.کاتوزیان291-289: 1382،
عملکرد اقتصادي رژیم محمدرضاشاه به دو نتیجه مهم انجامیده بود :یکی استق ل دولت از جامعه و
فاصله هریه بیشتر آن دو از یکدیگر ،و دیگري وابسته نمودن رفاه جامعه به دولـت و درآمـدهاي آن
بود .شاه به طور کلی با کسب درآمدهاي ک ن نفتی ،نیازي به مشارکت و مساعدت جامعه و نیروهاي
آن در پیشبرد برنامههایش احساس نمیکرد و از این رو با ایجاد انفصال وود از جامعه ،هر نوع الفـت
میان دولت وود و جامعه را از بین برد .در واقع محمدرضاشاه با تکیه بر منابع نفتی ،به نیروي مسلطی
تبدیل گشت که به عنوان فعال مایشاء هیچ عرصه سیاسی و اجتمـاعی مسـتقل از دولـت را تحمـل
نمیکرد و امکان هرگونه مشارکت در عرصه سیاست را مسدود میساوتMahdavi,1970(.

 -4-5نقدنمات ضد مذهبی رژیم پهلوی
در جوامع غربی ،فرایند نوسازي ،محصول یند قـرن تجربـه تـاریخی و پشـت سـر گذاشـتن مراحـل
تکاملی برنامه مزبور است .در این جوامع ،بـا آهنگـی م یـم و بـا مشـارکت مردمـی و بـا مقبولیـت
اجتماعی ،فرایند نوسازي پیاده گردید .عصـر پهلـوي دوم در عرصـه اقتصـادي و اجتمـاعی و فراینـد
نوسازي در شرایطی آغاز شد ،که هنوز زیرساوتها فراهم نبود ،و در حوزه سیاسی با توجه به ماهیـت
مطلقه نظام ،ت شی وار به عمل نیامد .این امر ،وود منجر به عدم مشارکت نخبگان غیررسـمی و
طبقه متوسط جدید گردید که حاضر به پذیرش محدویتهاي سیاسی نبودنـد .نتیجـه ایـن سیاسـت،
نارضایتی تشک ت سیاسی طرفدار نظام پارلمانی دموکراتیـک و گـرایش آنهـا بـه سـوي گروههـاي
اپوزیسیون مذهبی بود؛ ضمن آنکه در فرایند نوسازي ،نقش کلیدي مـذهب نادیـده انگاشـته شـد .بـا
توجه به نفوذ سنتی رهبران مذهبی در بین تودهها و رسوخ عمیق دین در باورهاي اجتمـاعی جامعـه،
شکافی آشکار بین الگوي نوسازي مد نظر حکومت با عرف مذهبی رایج جامعه ،پدیـدار گردیـد ،و در
نهایت ،رژیم مشروعیت وود را از دست داد .حکومت پس از سرکو نیروهاي ملی در جریان کودتاي
 28مرداد ،که نماد ناسیونالیسم ضدامپریالیستی بود ،نوعی ناسیونالیسـیم افراطـی (شووینیسـتی را در
تااد با فرهنس دینی رایج در پیش گرفت .از نظر آمریکا ،ایران بیش از هر کشور دیگر واورمیانـه در
معره وطر کمونیسم قرار داشت و اگر در ساوتار سیاسی  -اجتمـاعی کشـور تغییـري رخ نمـیداد،
احتمال گرایش تحوالت به نفع اردوگاه شر  ،بعید نمی نمود(.آبادیان 1383:139 ،نوسازي به واسطة
مظاهر عینی و ارزشی که با وود به همراه داشت ،در یک بستر اجتماعی سنتی ،منجر بـه تاـادهایی
جدي شد .روند نوسازي ،ارتباط و هماهنگی و فرهنگی بین تعاریف و برداشتها با عینیات و واقعیـات
را بر هم زد ،و تعاریف و برداشتهاي گذشته را براي واقعیات جدید ،ناکافی جلوهگر نمود .ارزشهایی
که نوسازي به همراه آورد ،در تااد با ارزشهاي جا افتاده و نهادینهشده قرار گرفت و نظام فکـري و
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معنایی را به یالش فرا وواند .این وضعیت بحران نظام معنایی نامیده شده است .تصوري که هر فـرد
از طبیعت ،جامعه ،شخصیت ،جسم و رابطة میان هریک از اینهـا دارد ،جهـان بینـی وي را تشـکیل
میدهد ،که بر اثر تغییراتی مانند نوسازي ،و ...یک فرهنس ،جهانبینیاش تغییر نموده و بحـران نظـام
معنایی پدید میآید .بحران نظام معنایی در ایران به تااد ارزشها مربوط است(.عظیمی دولتآبـادي،
 1379:107در این میان ،پهلویسم ،اس م و فرهنس مذهبی موجود را به عنوان مهمترین رقیب وود
قلمداد میکرد و میکوشید آن را به حاشیه رانده یا تحت کنترل درآورد و به همین لحـاظ ،سـتیز بـا
مذهب را در سه شکل  .1مبارزه با روحانیت به عنوان مهمتـرین نهـاد دینـی  .2مبـارزه بـا باورهـاي
مذهبی  .3مبارزه با نهادها و شعایر مذهبی ،در پیش گرفت(.حسینیزاده1389:117 ،
در نتیجه ،اینگونه اقدامات محمدرضا شاه پهلوي ـ همانند سیاستهاي دوران رضاشـاه ـ نتیجـهاي
جز تقلیل مشروعیت آن و پر رنسکردن مخالفتها در ایران در بر نداشت و روز به روز یـرا آشـتی
مردم و حکومت را کم فرو تر و کم سوتر از گذشته میکرد .در واقع ،اقدامات حکومـت پهلـوي دوم،
پازل افراط و تفریط را که از سالهاي قبل از مشروطه توسط حاکمان شروع شده بود ،کامـل کـرد و
روحانیون و گروههاي مذهبی را در مقابل حکومت قرار داد .بدین ترتیب ،روحانیون پـریم دار مبـارزه
بر علیه اقدامات ضداس می شاه شدند(.امیرزاده 91-92 :1393،در پـی اقـدام رژیـم شـاه در تغییـر
تاریخ هجري اس می ،بروی از علمـاء و روحـانیون از قبیـل آیـتاز گلپایگـانی و امـام ومینـی(ره
عکسالعمل نشان دادند و به اعتراه به این مسئله پرداوتند .حتی حارت امام ومینی(ره در پیـامی
به مناسبت عید فطر سال  1355به کارگیري تاریخ شاهنشاهی را حرام اع م کـرد« :بـراي تاـعیف
اس م و محو اسم آن نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند؛ این تغییر از جنایات بزرگی اسـت کـه
در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد .بر عموم ملت اسـت کـه بـا اسـتعمال ایـن تـاریخ
جنایت کارانه مخالفت کنند و یون این تغییـر ،هتـک اسـ م و مقدمـه محـو اسـ م اسـت ،وـداي
نخواسته ،استعمال آن بر عموم ،حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم مخـالف بـا اسـ م عـدالت وـواه
است»(.آیت از ومینی171:1369،
در دوران محمدرضا شاه ،رشد نفوذ بهائیان در تمام ارکان دولت یشمگیر بـود .شـاه معتقـد بـود کـه
بهائیان ضد او توطئه نمیکنند؛ بنابراین وجودشان در مناصب دولتی براي او مفید واقـع وواهـد شـد.
آنان هم از این موقعیت براي ثروتمند شدن و در دست گرفتن اقتصاد کشور سود میجستند .آنـان بـا
استفاده از نفوذ سیاسی وود و اعمال فشار بر مردم در غصب اموال دیگران کوشا بودند .دستگاه دولت
محمدرضا شاه تا حد زیادي در اوتیار بهائیان قرار داشت و آنان کام ا مانند یک حز عمل میکردند
و از این طریق ،سیطره عظیمی بر دستگاه دولتی و اقتصاد و فرهنس کشور اعمال نمودند .مرکز آنـان
در فلسطین اشغالی و عکا بود و با یک تشکی ت بسیار منظم و گسترده با این مرکز در ارتباط بودنـد.
به همین مناسبت غیر از نفوذ دولتی ،آنان با داشتن ارتباط با کشورهاي وارجی به وصـور اسـرائیل
و انگلستان ،در حقیقت کارگزاران آن کشورها در ایران بودند(.زاهد زاهدانی246:1380،
در مجموع ،از دهة  40به بعد که روند نوسازي با اهداف مختلف پیاده می شد ،شاه توسط جناح هـاي
منتقد مذهبی همواره تحت فشار بود و بـه یـالش کشـیده میشـد .در نتیجـه ،حکومـت بـا بحـران
مشروعیت مواجه شد و نارضایتیهاي اجتماعی در فرایند گفتمان اس می به جنـبش انق بـی تبـدیل
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شد .اس م انق بی ،ایدئولوژي سلطنت را نفی کرد وکنش عدم رضایت ،تبدیل به جهتگیري انق بی
شد.گفتمان انق بی  -اس می از طریق مطرح کردن مشکل اصلی به نام تاـاد بـین اسـ م و کفـر،
اوت فات طبقاتی و شکافهاي اجتماعی را برجسته ساوت و جامعة مسلمان در جنس با اسـتبداد بـی
حد و حصر حکومت قرار گرفت(.معدل1382:179،
 -4-6رشد طباه متوسط و عدم مشارکت سیاسی آنان در ساختار حکومت
با حاور نیروهاي نظامی اشغالگر در شهریور  1320در ایران ،رضـاوان از ایـران اوـراج و فرزنـدش،
محمد رضا به سلطنت رسید .با به سلطنت رسیدن شاه جوان ،مجلس به عنوان نهادي قدرتمنـدتر در
تصمیم سازي کشور حاور پیدا کرد و این دوران فرصتی بـود کـه نخبگـان سیاسـی تـوان تحـرک
سیاسی براي ایجاد احزا و مشارکت سیاسی داشته باشند .اگریـه رونـد ایجـاد و حاـور احـزا در
صحنه سیاسی ایران پس از سال  1320سرعت و قوام ویژهاي گرفت ،ولی با کودتاي  ، 1332یک بار
دیگر به ناگاه زندگی حزبی از کشور روت بربست(.فاضلی 278 :با انجام دور جدیـد نوسـازک کـه بـا
تکیه بر درآمدهاک سرشار نفتى و سرمایهگذارک وارجى صورت گرفـت ،شـاه ضـمن ادامـه سـرکو
مخالفان سنتى وود در میان روشنفکران ،مانند جبهه ملى ،نهات آزادک و حز توده ،در صدد برآمد
تا یک طبقه متوسط جدید وابسته به وود را در جامعه ایجاد کند .عواید سرشار نفتـى بـه پهلـوک دوم
مجال مىداد تا به این اقشار امتیاز بدهد .بـا گسـترش تعـداد ایـن افـراد ،انـدک انـدک وواسـتههاک
جدیدک در سطح جامعه مطرح شدند .به تدریج ،طبقه متوسط جدید با مقایسه وضعیت وود در ایـران
با وضعیت همسانان وویش در غر و درک سطح تفاوتها ،وواستار مطالبات نویى شد که متناسـب
با داشتههاک فرهنگى این طبقه به ویژه رویکرد اص ح طلبانه به امور بود .با برپایى کانونهاک ادبى،
ترجمه آثار ادبى و انتقادک غر  ،تشکیل کنفدراسیونهاک دانشجویى ،و ایجاد حلقههاک روشنفکرک،
افکار اص حطلبانه بار دیگر مجال بروز و گسترش در سطح عموم را یافتند .با طـرح نیازهـاک جدیـد،
انگیزه هاک نو نیز در میان طبقه متوسط جدید پدیدار گردید(.رحمت الهی 1390،در زمان محمدرضـا
شاه ،کارمندان دولت ،دانشجویان ،هنرمندان و نویسندگان و سایر روشنفکران ،اعااي طبقـه متوسـط
جدید را تشکیل میدادند(.عیوضی 149:1382 ،در این میـان ،دموکراسـىوواهى مهمتـرین مطالبـه
طبقه متوسط جدید محسو مىشد؛ زیرا از آنجا که دموکراسى نظامى است که در آن بهتر مىتـوان
به مواردک یون برابرک در حقو شهروندک ( به دلیل رأک مساوک ؛ برآوردن نیازهاک مردم (به دلیل
اوتیار بیشتر مردم در سیاستگذارکها و وجود مجارک کارآمد و منسجم براک ت ثیرگذارک بـر اعمـال
دولت از سوک شهروندان ؛ کثرتگرایى و مصالحه ( به عنوان روشى براک حـل اوت فـات ؛ تاـمین
آزادک هاک اولیه ( به عنوان پیشفره موارد قبلى و م ک تعیین ارزشمندک تصمیمات حکومت و در
نهایت نوسازک اجتماعى یا همان گردش قدرت بدون اغتشاش یا فروپاشـى دسـت یافـت (.بیتهـام و
بویل 19-21 :1388 ،طبقه متوسط همواره در فرایند نوسازي نقش مهمی ایفا کرده است .این طبقه
وواهان مشارکت در اص حات سیاسی اقتصادي بوده و هم ینـین در رهبـري جنبشهـاي سیاسـی
اجتماعی و هدایت نیروهاي ضد حکومت نقش داشتهاست .طبقه متوسط جدید ،به ویژه روشـنفکران،
با شروع اندیشه مدرنیسم در ایران فرصتهاي مناسبی بـراي مشـارکت بـه دسـت آوردند(.مجموعـه
اسناد النه جاسوسی92:1367 ،
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دولت پهلوي پس از کودتاي  1332درصدد برآمد تا از رشد طبقه متوسـط جدیـد جلـوگیري کـرده و
کنترل سیاسی شدیدي بر آنها عمل آورد؛ زیرا از حمایت وود به وودي این طبقه برووردار نبـود .در
این جهت ،فعالیت سیاسی اکثر روشنفکران ممنوع شد و دولت از ترس شکلگیري نیروهاي مخـالف،
جلــوي اشــاعه آگاهیهــاي سیاســی و اجتمــاعی و ارتقــاي ســطح فرهنگــی مشــارکتی مــردم را
گرفت(.آشوري 40:1355،این اقدام شاه ،شکاف بین حکومت و طبقه متوسط جدید را تشـدید کـرد و
شمار زیادي از نویسندگان و شاعران ،استادان ،وک  ،پزشکان به مخالفـت بـا رژیـم پرداوتنـد .یکـی
دیگر از عوامل جدایی بین دولت و طبقه متوسط جدید این بود که در روند نوسازي ایران تناسبی بین
رشد سیاسی و اقتصادي جامعه وجود نداشت؛ تمـام قـدرتها در شـخ

شـاه متمرکـز بـود و ابـزار

حکومت او گروه کویکی از درباریان بودند و ابقاي آنها در سمتهاي سیاسـی و دولتـی بـه وفـاداري
مطلق نسبت به شاه و پیروي از افکار و وواستههاي او بستگی داشت و ک نوسـازي فاقـد پایـههاي
اصلی مدرنیته ،یعنی رشد طبقه متوسط قدرتمند ،گسترش تفکر انتقـادي ،آزادي و مشـارکت مردمـی
بود(.ادیبی 30- 40 :1358 ،بدین ترتیب ،مشروعیت رژیم شاه در بین گروههاي وسیعی از نیروهاي
طبقه متوسط نیز با یالشهایی اساسی مواجه گردید.
 .5نتیجه
دست یابی به مشروعیت سیاسی وتثبیت و ارتقاي آن ،در قرن معاصـر ،همـواره از مسـائل حسـاس و
بسیار با اهمیت براي حکومتها تلقی شده و همواره با آن به عنـوان یـک معاـل اساسـی رو بـه رو
بودهاند .فقدان یا کاهش مشروعیت ،همواره موجودیت حکومتها را با تهدیداتی جدي مواجه سـاوته
و بحرانهایی اساسی را براي آنها مطرح سـاوته اسـت .حکومـت محمدرضاشـاه بـر مبنـاي سـاوت
استبدادي و آمرانهاي قرار داشت که شخ

شاه در رأس هرم ،تمامی قدرت را به تنهایی در انحصار

وود گرفته بود ودر تحکیم وتثبیت قدرت وود به نحو بارزي به قدرتهاي وارجی وابسـتگی داشـت.
این حکومت به منظور اجراي اهداف و تحکیم قدرت وود از ابزارهاي مهمی هچون ارتش و نیروهاي
امنیتی ،بوروکراسـی گسـترده ،احـزا فرمایشـی ،درآمـدهاي نفتـی ،ایـدئولوژي شاهنشـاهی و نیـز
حمایتهاي وارجی بهره میبرد و بویژه سیاستهاي فرهنگی و اجتماعی وود را بر سـتیز بـا دیـن و
رهبران مذهبی جامعه مبتنی ساوته بود که در جامعهاي با بافت سنتی ومذهبی نیرومنـد ،بشـدت بـه
کاهش مشـروعیت آن انجامیـد .البتـه تـا پـیش از ظهـور انقـ

اسـ می ،رژیـم سیاسـی تحقـق

«مشروعیت نسبی» را در برهههایی از عمر وود تجربه کرد؛ ینان که تکیه بـر عامـل زور و اسـتبداد
براي برقراري نظم و امنیت در آغاز حاکمیت پهلـوي اول و آغـاز دوره دوم از حاکمیـت پهلـوي دوم،
تحقق نسبی و ناپایدار مشروعیت سیاسی را به ارمغان آورد .به ع وه ،اتکاء بر عنصـر کـار آمـدي در
ایجاد نظم و امنیت (در پهلوي نخست و نیز در انجام اص حات و نوسازي اقتصـادي  -اجتمـاعی در
سراسر دوره پهلوي ،عاملی قابل توجه در تولید مشـروعیتی نسـبی در مرحلـه اسـتقرار و بقـاي نظـام
سیاسی گردید؛ و سرانجام ،توجه پهلوي دوم به همه عوامل مشروعیت زا به صـورت هـم عـره ،از
جمله باز گشت به مشروعیت و اقتدار سنتی در دو وجه سنن تاریخی پادشاهی ایرانی و سنن مـذهبی
اس می شیعی ،تقویت وجه قانونی  -عق نی رژیم با تاکید بر دیوانساالري دولتی و تاسیس احـزا
سیاسی وابسته ،و گرایش به مظاهر جدید فرهنس غربی با ت ش در جهـت غربـی سـازي فرهنگـی
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جامعه ،رژیم را به بهرهگیري از «منشوري» از مشروعیتهاي یندگانه رهنمون ساوت .در عین حال،
از یک سو تکیه بر عنصـر وشـونت و اسـتبداد سیاسـی در سراسـر عمـر پهلـوي ،بـه مثابـه عـاملی
مشروعیت زدا عمل کرد و از سوي دیگر ،بروز شکاف هاي اقتصادي و اجتماعی ناشی از مدرنیزاسیون
(اقتصادي شاه در دهه یهل و پنجاه ،همراه با ظهور گسستهاي دامنـهدار فرهنگـی (کـه از جملـه
نتایج آن ،پیدایش بحران هویت و معنا در این دوره بود به دلیل توجه شاه به مشروعیت یندگانه (بـه
نحوي که رژیم سیاسی را تا مرحلهاي پیش برد کـه در مـرز میـان «فقـدان مشـروعیت » و «وجـود
مشروعیت یندگانه» و متعاره ،سردرگم و متحیر ماند  ،ظهور بحـران مشـروعیت سیاسـی را نویـد
بخشید .ضمن این که سرکو ناراضیان اجتماعی  -سیاسی ،همراه با ظهـور ایـدئولوگهاي نیرومنـد
اس می نظیر امام ومینی(ره  ،دکتر شریعتی و شهید مطهري ،که وجه بدیل و جایگزین نظام سیاسی
را به تصویر کشیدند؛ و سرانجام بروز بحرانهاي غیرمنتظره اقتصادي ـ سیاسی سـال هـاي -1355
 ،1356و عدم امکان مشارکت سیاسی فعاالنه و آگاهانـه طبقـات متوسـط جدیـد ذر سـاوتار قـدرت
وفرایندهاي سیاسی ،روند تحوالت را به سمتی سو داد که همه شکافها و گسستهاي اقتصـادي،
اجتماعی ،فرهنگی پیش گفته به بحران مشروعیت سیاسـی رژیـم تقلیـل یابـد و اقشـار و الیـههاي
مختلف اجتماعی ایران ،آمال و آرزوهـاي سـرکو شـده وـود را در طنـین مقتدرانـه سـخنان رهبـر
فرهمند ،آیة از امام ومینی(ره  ،بازیابند و در راه انح ل رژیم سیاسی حاکم و استقرار نظام سیاسـی
جدید مصمم تر به حرکت در آیند .در کنار عوامل فو  ،رانتیر بودن حکومـت پهلـوي و اتکـاء آن بـر
ثروتها ي نفتی ،وابستگی آن را به جامعه کاهش داد و باعر شد که بی توجه بـه مطالبـات مـردم و
ارزش ها و اعتقادات آنان ،روند استغناء و استق ل از جامعه را در پیش بگیرد که در نهایت به از دست
رفتن مشروعیت این حکومت و فروپاشی و سقوط آن منجر گردید.
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