
  
  
  
  
   
 
  

  

  

اقدامات اجتماعی و سیاسی دستگاه اداري پهلوي اول در 
  انحصار ساختار سیاسی

  **ی همت  ،  بهزاد*زاد ی عالیلاسماع
  18/4/1396 :     تاریخ پذیرش  17/2/1396 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي نظام سیاسـی اقتـدارگرا محـسوب          از بنیان انحصار ساختار سیاسی، یکی     
پژوهان، ایران دوران معاصـر،       به زعم بسیاري از پژوهشگران و دانش      . شود  می

به ویژه در دوره سلطنت پهلوي اول، نشان از تفوق یـک نظـام اقتـدارگرا بـا                   
اي  ویژگی اختصاصی و برجسته آن، یعنی انحصار ساختار سیاسی دارد؛ پدیده       

هاي نظـام اقتـدارگرا، سرنوشـت و فرهنـگ سیاسـی             یر ویژگی که در کنار سا   
توجه و تأکید بر این مقوله، بنیان اصلی این . جامعه ایران را متأثر ساخته است    

پژوهش را تشکیل داده و پرسش از چند و چون پیدایش و محوریـت یـافتن                
 اصـلی پـژوهش را   مسئلهاین گونه از انحصار معطوف به اقتدارگرایی سیاسی    

 -شناسـی سیاسـی     اي که در چارچوب تحلیل جامعـه        مسئله. ن داده است  ساما
هـدف ایـن پـژوهش، توصـیف یـک      . تاریخی قابلیت طـرح و پیگیـري دارد       
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زاد است؛ یعنی بررسی چیستی و چگـونگی انحـصار            واقعیت اجتماعی درون  
ساختار سیاسی در زمینه اجتماعی و تاریخی یک دوره خاص که در نوع خود     

از جملـه  . عصر جدیدي از سرکوب و اختناق را رقم زده استفردیت دارد و  
تـرین سـاز و     ي این پـژوهش، شـناخت یکـی از بنیـادي          دستاوردهاترین    مهم

کارهاي تکوین اقتدارگرایی سیاسی بـه عنـوان یـک الگـوي مـدرن در ایـران           
گانه حکومت را بـه    چگونه یک نظام اقتدارگرا، قواي سه    این که . معاصر است 

کند و عرصه عمومی را منحل        رده و عرصه حکومتی را مصادره می      انقیاد درآو 
هاي مدنی همچون احزاب و مطبوعـات را سـرکوب کـرده و چنـین         و تشکل 

  .گیرد نهادهایی را در کنترل و نظارت تامه خویش می
 پهلوي اول، انحـصار سـاختار سیاسـی، انقیـاد قـواي      :هاي کلیدي   واژه

  ب مطبوعاتگانه، احزاب سیاسی درباري، سرکو سه
  
  مقدمه

انحصار ساختار سیاسی تنها یک شیوه اداره امـر سیاسـی نیـست، بلکـه یـک محـصول         
. توانـد باشـد   اي مـی  اجتماعی است و برآمده از خاستگاه اجتماعی و تاریخی هر جامعه      

هـاي خـرد و    اي که در آن ساز و کارهاي نهادي شده روابط اجتماعی در مقیاس              جامعه
رو تحقـق چنـین    از این. کند خواند و بازتولید می ه کردن را فرا می   کالن، این الگوي ادار   

هـا و   نشـست  صاحبان قدرت، که ریشه در ته  / الگویی، نه برآمده از اراده صرف صاحب      
این بدان معنا نیست که نقش کـارگزاران امـر   . رسوبات حیات فرهنگی یک جامعه دارد     

شناسـی و    طق نظري است، که هستی    سیاسی نادیده انگاشته شود، بلکه برآمده از یک من        
 سـاختار و تلفیـق سـطوح        -شناسی پشتیبان آن، حکایت از دیالکتیـک عاملیـت          معرفت

رو، کردار اجتماعی است که مد نظر است، یعنی تجلی  از این. تحلیلی خرد و کالن دارد    
، هنجارهـا، باورهـا، رفتارهـا و       هـا   ارزشهمان الگوهاي درونـی شـده و نهـادي شـده            
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اجتماعی معنادار در مقیاس یک جامعه که در نـوع خـاص خـود از فردیـت                 هاي    کنش
  .تاریخی برخوردار است

طـور کلـی       و بـه    مراکـز  ،نهادهااز  اي   ه مجموعه از این منظر، ساختار سیاسی که ب      
 که قـدرت سیاسـی    شود  ی داراي روابط و مناسبات نسبتأ پایداري اطالق م        هاي  موقعیت

ثر از تمـام  أ متـ  خـود  آورد؛  یحـد را بـه وجـود مـ        و یـک کلیـت وا     در آن توزیع شـده      
 حـال ایـن   .بخـشند  هایی است که به جامعه مربوطـه هویـت مـی       خصوصیات و ویژگی  

اي که  تواند منطبق و متناسب با یک جامعه سنتی، یا جامعه مدرن و یا جامعه   ساختار می 
مینـه و  پا در مسیر مدرن شدن گذاشته است پدیـد آیـد و بنـابراین، همـواره الزامـات ز        

هاي اجتماعی نقـش      از این منظر، بنیان   . خاستگاه اجتماعی خود را همراه خواهد داشت      
اي در تکوین ساختار سیاسی و سمت و سوي آن خواهند داشت و دستگاه              تعیین کننده 

هایی فعالیت خویش را تعریف و تنظـیم          سیاسی و اداري یک جامعه بر پایه چنین بنیان        
  .کند می

شـود کـه از چنـین منظـري،           زاد و کلـی مطـرح مـی         هایی بوم   شبر این پایه، پرس   
وضعیت جامعه ما چگونه بوده است؟ ساختار سیاسی در ادوار تاریخی جامعه ایران چه     

 اهمیـت چنـین   بـا وجـود  هایی را آزموده است؟ ولـی نیـک واقـف هـستیم کـه                تجربه
رو، بـا    از ایـن .آورد ها مجال پژوهشی کارآمد را فـراهم نمـی   هایی، کلی بودن آن  پرسش

پایبندي به قواعد روش پژوهش علمی، حد و مرز قلمرو این پژوهش را تحدید کرده و      
در این گام، در میان فراز و فرود تحوالت تاریخی جامعه ایران، نقطه ثقل پژوهش را در 

 اوان سـده  ، یعنـی  در ایـران سازیم کـه آسـتانه تکـوین دولـت مـدرن      جایی استوار می 
همان هنگام که با به قدرت رسیدن پهلوي اول، انحـصاري        .  است چهاردهم خورشیدي 

این تجربه گران، در چارچوب یک پدیـده مـدرن کـه           . شدن ساختار سیاسی تجربه شد    
 است پدید آمد و در واقع از لوازم این نوع از نظـام سیاسـی    همانا اقتدارگرایی سیاسی  

                                                
1. modern state 
2. political authoritarianism 
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جاد شد؟ یـا بـه سـخن        جاست که این انحصار چگونه ای       ولی پرسش اساسی این   . است
اي براي به انحـصار   تر، دستگاه اداري پهلوي اول، چه اقدامات اجتماعی و سیاسی          دقیق

در آوردن ساختار سیاسی به انجام رساند؟ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناخت و 
 سیاسی است یعنی شناخت و آگـاهی از فراینـد تکـوین         -توصیف یک پدیده اجتماعی   

 اجتمـاعی  مـسئله آنچه این پدیـده را بـه   . اسی در دوران پهلوي اول انحصار ساختار سی  
شـناس اسـت،    سازد، تداوم و بازتولید آن است و آنچه وظیفه پژوهشگر جامعه  مبدل می 

  .هاي آن است بررسی و شناخت عناصر و مؤلفه
  

  مالحظات نظري
در این بخش، نخست مفاهیم اصلی پژوهش تعریـف شـده، سـپس پیـشینه پـژوهش و        

  .دي نظري بیان خواهد شدمبا
  مفاهیم) الف
گونه که در مقدمه بیان گردید، انحصار ساختار سیاسی از لوازم اقتـدارگرایی       همان

سیاسی است، پس ضرورت دارد که تعریفی از اقتدارگرایی سیاسی به مثابه یـک نظـام                 
  .سیاسی عرضه شود و به دنبال آن تعریف انحصار ساختار سیاسی ارائه گردد

 امـور   هنوعی گـرایش مـدیریتی در ادار      سیاسی  اقتدارگرایی   :گرایی سیاسی اقتدار
عبارت دیگر،   به.  عدم و یا کمبود مشارکت مردمی است       آنکشور است و صفت ممیزه      

 مشورت و نظرخواهی، آن هم از مـردم، امـري مـذموم و منکـر    است که در آن   اي   رویه
طور کامل  هدر آن، آزادي فردي ب   حکومتی که   « حکومت اقتدارگرا، یعنی  . شود  دانسته می 

الشعاع قدرت دولت که معموالً در دست گروه کوچکی از پیـشوایان یـا متنفـذان                 تحت
اقتدارگرایی بیـانگر   « به سخن دیگر،     .،)124: 1378رافائل،  ( »گیرد  می متمرکز است قرار  

 گر و حکومت شونده است که بـه طـرزي کـم و بـیش پایـدار بـر                رابطه میان حکومت  
 در این   ).97: 1389دورماگن و موشار،    ( »ده از زور مبتنی است تا بر متقاعد کردن        استفا
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 جـدا از خاسـتگاه آن در   گراییاقتـدار «دارد کـه    این گونه بیان می    خصوص هانا آرنت  
 »م، به هر شکلی که باشد همیشه به معناي تحدید آزادي و نه الغـاي آن اسـت  وتاریخ ر 

بین باالترین مرجع قدرت و اتبـاع رژیـم    «ایی سیاسی    در اقتدارگر  ).207: 1388آرنت،  (
هاي میانی معتبري وجود ندارد که هر کدام سـهم مقررشـان را در سلـسله مراتـب                    الیه

یابـد و   اراده رهبر در هر کجا و در هر زمان تجـسم مـی  .بري داشته باشند  اقتدار و فرمان  
ه مراتبـی کـه خـود    همچنین تابع هیچ سلسله مراتبی و قانونی نیـست، حتـی آن سلـسل     

  ).20: 1388آرنت،(»برقرار کرده باشد
تر از اقتدارگرایی سیاسی، تفاوت آن را  جا الزم است که براي شناخت دقیق در این

هاي اقتدارگرا از روحیـه انفعـالی نـسبت بـه             رژیم. با توتالیتاریسم به اختصار بیان کنیم     
دورماگن (اسی جمعیت ندارند اي به بسیج سی کنند و عالقه سیاست و قدرت استقبال می

خواهند که همه جمعیت را بی  هاي توتالیتر می  رژیم،اما در مقابل ). 80: 1389و موشار،   
متولیـان نظـام   (آنـان  . شان ملحـق کننـد   قید و شرط به صورت فعال به طرح ایدئولوژي 

ننـد   خلق ک "انسان تراز نوین  "،  "انسان نو "خواهند یک     کنند که می    اعالم می ) توتالیتر
آرنـت،  (شان را بر کل جهان تحمیـل و صـادر کننـد     آیند که ایدئولوژي یمو درصدد بر  

1388 :220.(2  

                                                
1. Hannah Arendt 

-          اي مدرن بوده و بنا بر تعریـف ارائـه شـده      افزون بر این الزم به توضیح است که اقتدارگرایی سیاسی، پدیده
در زبان یونانی، واژه استبداد بـه معنـی   . کامه داردمفاهیمی چون حکومت استبدادي و خودهاي ظریفی با    تفاوت

حد و حـصر و   مستبد حاکمی است خودکامه که قدرتش مطلق، بی . ارباب و خداوندگار به کار گرفته شده است       
گونـه توصـیف    را ایـن  مونتسکیو در تعریف حکومت اسـتبدادي آن      ). 368: 1377فرهیخته،  (باشد    فاقد کنترل می  

یک تن بـدون قـانون و بـدون قاعـده، همگـان را بـه دنبـال اراده و             «ادل است که در آن      حکومتی نامتع : کند  می
به عقیده مونتسکیو، اصل بنیادي حکومت استبدادي ترس ). 239: 1393مونتسکیو، (» کشاند هاي خویش می هوس

بـه ذات خـود   هـاي آسـیایی    بنا بر تفسیر وي از تاریخ آسـیا، نظـام   . کند  را تضمین می    است و این اصل ثبات آن     
ایـن اسـتبداد،   . افکننـد  اند، یعنی هرگونه سازمان سیاسی، هر گونه نهاد اجتماعی و هر اعتدالی را بر می          استبدادي

 ).37 و 32: 1377آرون، (همان برهوت بردگی است 
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 انحـصار سـاختار سیاسـی سـاز و کـاري در جهـت              :انحصار سـاختار سیاسـی    
هــاي اقتــدارگراي  ایــن انحــصار در دولــت. جلــوگیري از مــشارکت در قــدرت اســت

هـا،   ید به این صورت که در ایـن دولـت      آ  شمار می   بوروکراتیک یک خصیصه بنیادین به    
ساالري اعمال شده   قدرت از طریق دیوان ساز آن است که     ی زمینه سیاس ساختار   انحصار

 بـه خـصوص    وهاي عمودي، مجـاري دسترسـی عمـومی    کنترل و با سرکوب یا اعمال  
 و بـه واسـطه آن تـالش    سیاسـت بـسته شـود   عرصـه   مخالف به   سیاسی اغلب  احزاب

کاردوزو، (الب اقدامات سرکوبگرانه، اقتدارگرایی در جامعه تحمیل شودگردد که در ق می
  ).Collier, 1980: 8 و125: 1359

  
  پیشینه پژوهش) ب

اي که در زمینه مرتبط با پـژوهش حاضـر و    از جمله پژوهشگران و اندیشمندان برجسته 
 بـه محمـود   تـوان  اند، مـی  ویژه مقوله اقتدارگرایی سیاسی به مطالعه و بررسی پرداخته       به

  1.القلم، محمدعلی همایون کاتوزیان و حسین بشیریه اشاره کرد سریع
، بـا  )1393(» اقتـدارگرایی ایرانـی در عـصر قاجـار    «در کتـاب    القلم    محمود سریع 

که ریشه استبداد و دیکتاتوري     دارد    این گونه بیان می    اي  کاربست روش سیاست مقایسه   
دارد   یـان مـی   ب وي   . اسـت  "مـردم "معرفی شده    عنوان کلی اقتدارگرایی     بادر ایران که    

 ضرورتاً یـک پدیـده دولتـی        کنند  یاقتدارگرایی ایرانی برخالف آنچه که بعضی تصور م       
او معتقـد اسـت کـه    .  بلکه در ناخودآگاه فرهنگ عمومی، جاري و فعـال اسـت        ،نیست

ولت انتقال   به نهاد د   )مردم (م بیماري اقتدارگرایی در جامعه ایرانی از این تن بیمار         ئعال
اي خـارج از تنوعـات       این است که ایرانیان تاکنون تجربه      ایشانفرضیه دوم   . استیافته  

  .اند اند و از یک نظام اقتدارگرا به نظامی دیگر سوق داده شده اقتدارگرایی نداشته

                                                
-ها   آناند ولی از بیان آراي شوند که به این عرصه پژوهشی وارد شده  در این میان، محققان دیگري نیز یافت می

 برقرار کرده و به یادشدهشود، زیرا در مبادي نظري و روش مطالعه نسبت تنگاتنگی با اندیشمندان       خودداري می 
 .اند نتایج مشابهی دست یافته
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 فرهنـگ    است که اساسـاً    این )1381 (همایون کاتوزیان فرض اساسی محمد علی     
توان  ساختار اقتدارگرا را می. است طوالنی مدت ساختار اقتدارگرا اقتدارگرا نتیجه تداوم

وجه خرد آن ساختار خانواده است کـه  . در دو وجه خرد و کالن مورد بررسی قرار داد        
ساختار  ، و در وجه کالنکند یپذیري اولیه فرهنگ اقتدارگرا را منتقل م       در فرآیند جامعه  

پذیري، فرهنگ اقتدارگرایانـه اولیـه را        هسیاسی جامعه است که طی مراحل بعدي جامع       
  .کند یتجدید و تثبیت م

ـ ااز دیگر متفکر  ) 1378(حسین بشیریه    کـه در زمینـه فرهنـگ سیاسـی         اسـت    ین
 فرهنـگ سیاسـی اقتـدارگرا در        ،به نظر وي  . است ایران به مطالعه پرداخته    اقتدارگرا در 

 کم به وسیله نوع رابطـه       اي دارد، اما خود دست     هاي عمیق و گسترده    ایران گرچه ریشه  
از ایـن دیـدگاه تـداوم بـیش از     . شود عمودي و شیوه اعمال قدرت، حفظ یا تقویت می    

 پذیرش هاي ینه بدون ایجاد زم، سال پادشاهی اقتدارگرا، خودکامه، مستبد و فردي      2500
  . اقتدارگرا است، ممکن نبود تابعیت وآن در میان مردم که همانا فرهنگ

 پژوهش و تحقیقات و تألیفـات اشـاره شـده بایـد گفـت کـه                 در نسبت میان این   
در مطالعـات و تحقیقـات مـذکور،    . تفاوتی از نوع هدف تحقیق قابـل شناسـایی اسـت        

پرسش اصلی از نوع چرایی است و هدف آنها تبیـین اسـت، حـال آنکـه پرسـش ایـن          
تـوان   پژوهش از نوع چیستی و چگونگی است و هدف آن توصیف است؛ بنابراین نمی            

تفاوت دیگر نـاظر بـر قلمـرو    . هاي یکسانی برخوردار باشند     انتظار داشت که از پرسش    
هاي صورت گرفتـه از آن دسـت       سازد که تالش    پژوهش است، بخش پیشینه نمایان می     

تر به دنبال ساخت تئوري جامعه هستند، به همین دلیل برخی         ها اشاره شد بیش     که بدان 
کنند، در صورتی که قلمرو پژوهش  مکان حرکت میاز آنان در مقیاسی فرا زمان و حتی 

با . دهد حاضر به لحاظ زمانی کوچک است و صرفاً یک دوره بیست ساله را پوشش می     
هـاي   بایست دوره   این تأکید که براي دستیابی به مقدمات و ملزومات ساخت نظریه، می           

ل کـرد و  تاریخی هرچند کوتاه را در فردیت خود نظاره و شناخت دقیقـی از آن حاصـ            
  .سپس بر پایه اقتضائات تاریخی پاي در راه تبیین نهاد
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  ها ها و نظریه دیدگاه) ج
انحصار ساختار سیاسی از لوازم اقتـدارگرایی سیاسـی اسـت و در ذیـل آن قـرار            

هـاي اجتمـاعی مـرتبط بـا آن، منظـر       هـا و نظریـه   رو، در بیـان دیـدگاه   گیرد؛ از ایـن   می
در ایـن بخـش تـالش    . گشا خواهـد بـود      غالب و راه   اندازي  اقتدارگرایی سیاسی، چشم  

ها، حساسیت نظري الزم نسبت بـه پدیـده مـورد             ها و نظریه    گردد تا از طرح دیدگاه      می
  .بررسی حاصل شود

از پـردازد و   مـی  تفسیر مفهـوم اقتـدارگرایی       به هاي نظري که  رویکردترین    از مهم 
 هم گرایی آرنت، اقتداراز نظر.  برخوردار است، رویکرد هانا آرنت است     اي  یژهجایگاه و 

، بـه رسـمیت     گراییمشخصه اقتدار . تواند ویژگی فردي و هم ویژگی یک نهاد باشد         می
چراي آن توسط کسانی است کـه از آنـان انتظـار حـرف شـنوي و                  چون و  شناختن بی 

این سرشت، ماهیت یا ویژگی خاص تفـسیر         ).45-47: 1388آرنت،  ( رود فرمانبري می 
 اقتدار را باید در ارتباط با کاربرد عملی و واقعی زبـان اقتـدار در بـستر          آرنت از مفهوم  

ها مورد بررسی و تجزیه       مناسبات روزمره اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی انسان       
 را در عـصر مـدرن یکـی از    اي ظهور و پایـداري جامعـه تـوده     وي   .و تحلیل قرار داد   

از دل انحالل قشربندي طبقاتی سـر   که  اي   دانست، جامعه  ترین تحوالت تاریخی می    مهم
 میـانی   هـاي   یـه هاي طبقـاتی و بـه خـصوص فقـدان ال           از هم پاشیدن مرزبندي   . برآورد
 به گفته آرنت  . گر در آغاز قرن بیستم منجر به انحالل همزمان سیاست حزبی شد             مطالبه

  کثیري را که پشت همه احزاب جمـع        يها  سقوط دیوارهاي حفاظتی طبقاتی، جماعت    «
افراد افسار گسیخته و برافروختـه   ازساختاري  یسازمان و ب شده بودند تبدیل به توده بی     

آرنت درکتاب وضع بشر درباره شأن و منزلت انسان در کـل             ).84: 1380بردشا،  ( »کرد
 در نتیجه به محـاق رفـتن   کند که انحطاط انسان در این دوره عمدتاً   عصر مدرن بیان می   

 کار انـسانی اسـت      خطوط تمایز میان طبقات و تالش و        و محوشدن  " عمومی عرصه"

                                                
1. mass society 
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از همین رو با توجه به اندیشه آرنت در وضع بشر باید گفـت کـه                ). 86: 1391آرنت،  (
داند، این آزادي حتی سـازنده       وي آزادي گفتار و عمل را توانایی تعیین کننده انسان می          

جـا   ه اندیـشه و تفکـر آن  دارد ک  وي بیان میاز چنین منظري،. اندیشه و تفکر هم هست   
 عمـومی از نظـر    عرصـه بـدون   «؛  ها آزادي سیاسی داشـته باشـند       است که انسان   مقدور

: 1380بردشا، ( »براي ظهور و بروز نخواهد داشت    مجالی   ،سیاسی ضمانت شده، آزادي   
 عمـومی، تحـت وضـعیت    عرصهنظریه آرنت، در درجه اول، یادآور از میان رفتن         ).92

  .مدرن است
 ویکرد متعلق به پیروان مکتب وابستگی جدید است؛ کاردوزو و اودانـل       دومین ر 

دو متفکري هستند که براي نخستین بار نظریه دولت اقتدارگراي بوروکراتیک را مطـرح    
دولـت اقتـدارگراي   مریکـاي التـین،     آآنان بر پایـه مطالعـات خـود در حـوزه            . ساختند

ــ  یی مــیهـا  حــاوي برخـی ویژگــی را بوروکراتیـک    حاکمیــت )1 :ه عبارتنـد از داننـد ک
 تعمیق  )4،   انحصار اقتصادي  )3،  انحصار سیاسی ) 2،  ساالران به خصوص نظامیان    دیوان

المللی شرط   جا که سرمایه بین    آن زا). 120-138: 1359کاردوزو،  (داري وابسته    سرمایه
سـاالر در کـشورهاي     است، نخبگان نظـامی دیـوان   صنعتی شدن الزم و ضروري فرایند     

ـ  وم معتقد بودند که براي اجراي سیاست تعمیـق، مـی     جهان س   دولتـی نظـامی و   ستبای
هـاي   گـذاري  ساالر تأسیس کنند تا بتواننـد آرامـش اجتمـاعی الزم بـراي سـرمایه           دیوان

ها، از بین بردن تهدیدهاي سیاسی    بنابراین، نخستین گام  . فراهم سازند را  خارجی بزرگ   
هاي کارگري در سطح کارخانجات بـه   مانناشی از فعال شدن بخش مردمی، تبدیل ساز       

 تـا  باشـند  یاي و نظـایر آن مـ    بازوي دولت، ممنوعیت اعتصابات، توقف انتخابات دوره      
 اقتـصادي فـراهم    سیاسی وگذاري خارجی و پیشبرد اهداف محیط امنی را براي سرمایه 

  ).80: 1375ساعی،  (آورند
  

                                                
1. Fernando Henrique Cardoso & Guillermo O'Donnell 
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  مالحظات روشی
. شـود   شناسی سیاسی دنبال مـی      از منظر جامعه   این پژوهش در فضایی تاریخی و        مسئله

بازسـازي روشـمند و عینـی گذشـته اسـت کـه از طریـق          «منظور از تحقیـق تـاریخی،       
گردآوري، ارزیابی، تعیین صحت و سقم و ترکیب حوادث، به منظـور اثبـات وقـایع و                 

وظیفـه  جـا    در ایـن   ).53: 1374ایـزاك،   ( »گیـرد  اي قابل دفاع صورت می     تحصیل نتیجه 
 تـدا  .اسـت  هـا  آن بـه  جدیـد  معنایی دادن و مدارك و شواهد ، سازماندهیی محققاصل

ایـن نیـست کـه راجـع بـه          شـناس تـاریخی       جامعـه وظیفه  که   معتقد است    1اسکاچپول
  جدیدي کشف کنـد، هاي  داده مشخص،   هاي  مکان طوالنی و    هاي  دوره خاص   هاي  جنبه

ن مـواد تـاریخی گونـاگون اعتبـار      علّی در میاهاي انتظامبلکه وظیفه او این است که به      
 افزون بر این، این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی،          ).14: 1388،  اسکاچپول( بخشد

تفسیري و تاریخی قرار دارد و روش آن مورد پژوهی است که در آن از تکنیک تحلیـل     
باشـد    مـی "چه و چگونه بوده است؟"هاي آن از نوع    سؤال  و اسناد استفاده شده است   

هاي کشف و شناسایی وقایع گذشته و ساز و  ها از مجموعه روش   هت پاسخ به آن   که ج 
هـا و حـوادث ثبـت شـده      ها از بـین گـزارش       کارهاي احتمالی حاکم بر روابط میان آن      

در این باره ولف معتقد است که اسـناد و مـدارك روایـت خاصـی از                 . شود  استفاده می 
کننـد؛ از ایـن رو اسـناد      بـازگو مـی  انـد  واقعیت را که به منظور خاصی برسـاخته شـده        

بـه نقـل از   (د نتر ساز توانند در بردارنده مواد تاریخی باشند که فرایند تحلیل را ساده          می
بر همین اساس به دلیل نقشی که اسناد تاریخی در جریان تحلیل و  ). 279: 1390فلیک،  

ینش اسـناد  در جهـت گـز  ) 1990(تفسیر دارند سعی برآن شد تا از چهار معیار اسکات  
قلمـرو زمـانی ایـن      . استفاده شود؛ یعنی اصالت، اعتبار، نمایا بودن و قابـل فهـم بـودن             

دو پژوهش، دوره سلطنت پهلوي اول است و قلمرو منابع این پژوهش، در بـر دارنـده              
احکـام،  ، هـا  نامـه منـابع دسـته اول شـامل اسـناد،       .  و شواهد تـاریخی اسـت      اسنادنوع  

                                                
1. Theda Skocpol 
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 کننـده  گوي کـه بـاز  آثـار منابع دسته دوم شـامل  و ...  وها وزنامهرخاطرات، ها،   نامه  آیین
  .اند وقایع هستند و حتی تفسیري از رخدادها ارائه کرده

  
  هاي پژوهش یافته

هاي غیردموکراتیک یک خصیصه بنیادین اسـت و در           انحصار ساختار سیاسی در دولت    
بـا  شده و با سرکوب یا اعمال متمرکز ساالري  انحصار، قدرت از طریق دیوان  نتیجه این   

 سیاسـی    بـه خـصوص احـزاب       و هاي عمودي، مجاري دسترسی عمـومی      کنترل اعمال
شود که در قالب اقدامات سرکوبگرانه،  شده و تالش می به سیاست بسته     ، مخالف اغلب

در طول حکومـت پهلـوي اول بـه عنـوان یکـی از      . اقتدارگرایی در جامعه تحمیل شود   
ایـم کـه نظـام     کم بر ایران دوران معاصر شاهد آن بـوده     هاي غیردموکراتیک حا    حکومت

سیاسی و ساختار و عناصر تشکیل دهنده آن یکی پس از دیگري مقهور قدرت متمرکـز     
 مستقیماً در خدمت   ،دربار گشته به نحوي که تمام بازیگران سیاسی این ساختار سیاسی          

جـر بـه آن شـد کـه     این انحصار سـاختار سیاسـی من    . اند  اهداف سیاسی شاه قرار گرفته    
فرهنگ سیاسی موجود در جامعه از حالت آرمانی خود که همان مشارکت آحـاد ملـت            

شـد،   هاي سیاسی و اجتماعی انقالب مشروطه نیز محسوب می     بود و از اهداف و آرمان     
این یافتـه  . فاصله گرفته و به سمت تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد حرکت کند 

هـا و مطالعـاتی اسـت کـه تـا کنـون صـورت         ز پـژوهش  کلی و مورد تأییـد بـسیاري ا       
ولی در راستاي این یافته کلی، سهم این پژوهش در این اسـت کـه بنـا بـر                   . اند  پذیرفته

                                                
-        در بـسیاري از تحقیقـات   .  از منابع دست اول مراجعه شـده اسـت     در این پژوهش، به منابع دست دوم بیش

 تـا خـود را از غـرق شـدن در     انـد  بردهشناسان تاریخی کارخود را با منابع دسته دوم پیش      تاریخی معتبر، جامعه  
، "هاي استبدادي تبارهاي دولت" مشهورش براي مثال پري اندرسون در کار   . جزئیات تاریخی مصون نگه دارند    

را از منـابع  خـود  مواد تاریخی اً  تقریب اماکند یمکه بافت و ترکیب غنی از جزئیات تاریخی را بیان  ر این ب افزون
از دل مواد انبوه دسته « ه استتبه زعم اسکاچپول وي توانس. دسته دوم وآثار منتشر شده از مورخان گرفته است        

 ).256: 1388کاچپول، اس( »اي را سازماندهی کند دوم، بحث و استدالل بسیار مبتکرانه
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کفایت و بضاعتش، شناخت درباره چگونگی و فرایند دستیابی به این انحـصار سـاختار    
مستندات عینی، هاي پژوهش و بر پایه  بنابراین همسو با پرسش. سیاسی را تعمیق بخشد

به بررسی و شناخت ساز و کارهاي به انحصار درآمدن ساختار سیاسی در دوره پهلوي          
  .اول پرداخته شده است

گانـه    براي دستیابی به این مهم، نخست تغییرات ایجاد شده در سـطح قـواي سـه               
شـود؛ سـپس    هـا مـی     گیرد که در نهایت منجر به انقیاد آن          مورد ارزیابی قرار می    دولت

ها احزاب سیاسی و مطبوعات تحت کنترل  ایندهایی بررسی خواهد شد که در طی آن   فر
  .گیرند دولتی قرار می

  انقیاد قوه مجریه) الف
براي آشنایی با ساز و کار انقیاد قـوه مجریـه در دوره پهلـوي اول، نخـست الزم                  

  .ي پیش از تأسیس سلطنت پهلوي را واکاوي کردها سالاست که 
لین آثار اقتدار سیاسی رضاخان که وزارت جنگ را نیـز عهـده            او 1302در اواخر   

اعتنایی به دربار قاجار، انتقاد مطبوعات حامی رضـاخان از سلـسله     داشت ظاهر شد، بی   
). 41: 1384آشنا، (سابقه بودجه نظامی کشور از جمله این آثار بود  قاجاریه و افزایش بی

امل توسط رضاخان در واقع پس از فرو طور ک انقیاد قوه مجریه و بر دست گرفتن آن به        
طرح الغاي سـلطنت قاجـار و انتقـال         "ریختن آخرین سدهاي مخالفت، یعنی تصویب       
 و پس از آن تـشکیل       1304 در اواسط    "موقتی حکومت به شخص رضاخان سردارسپه     

  ).258: 1363بهار، ( بود 1305مجلس مؤسسان و پادشاهی رضاشاه در اردیبهشت 
ــران و  ــست وزی ــزل نخ ــان   ع ــتعفا دادن آن ــار در اس ــا اجب ــتعفاي  ( ی ــد اس مانن

) الممالک به دلیل مخالف با درخواست وام نهصد هزارتومانی رضا شاه از خزانه مستوفی
و همچنین تضعیف جایگاه آنان از جمله آثار انحصاري کردن ساختار سیاسی در سطح              

اي  گونه یران بهوز ضعف و فقدان اختیار نخست    ). 502: 1364هدایت،  (قوه مجریه است    

                                                
1. state 
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بود که شکایت برخی از سیاسیون مانند مدرس را فراهم آورد که معتقد بودند که چنین         
: 3جلد   1362مکی،  (هاي شاه را ندارند       هایی شهامت ایستادگی در مقابل خواسته       کابینه
اي بود که در دوره شـش سـاله زمامـداري             سیطره شاه بر هیأت وزیران به اندازه      ). 295

طنه، رضاشاه کامالً بر کابینه مـسلط بـوده و عمـالً خـود قـوه مجریـه را اداره                   مخبرالسل
شـخص شـاه از مـسئولیت     (44ي بعد، اصل ها سالدر این دوره و همچنین در   . کرد  می

توانند احکام شـفاهی   وزرا نمی ( قانون اساسی    64زیر پا گذاشته شد و اصل       ) مبرا است 
نقـض شـد   ) ب مسئولیت از خودشان بنماینـد    یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سل       

در همین راستا مخبرالسلطنه خود را به عنوان ماشین امضاي رضاشاه ). 45: 1384آشنا، (
در دوره «: کنـد  او از رابطه شاه و دولت در دوره خود این چنین یاد مـی    . یاد کرده است  

به آنچه فرمـایش  هیچ کس اختیار ندارد، تمام امور باید به عرض برسد و           ] اول[ پهلوي
وي همچنین در ذکر استعفاي اجباري خـود        ). 512: 1364هدایت،  (» رود رفتار شود    می

عمال دولت در مسئولیت خود اختیار ندارند؛ مسئولیت بی حـدي از        «: نویسد  به شاه می  
باید مأمور با . بینی آن مقدور نیست  معنایی ندارد و بسیاري از امور است که پیش،اختیار

  ).175: 1362مکی، (» صحت و مصلحت، اختیار عمل براي خود داشته باشدمسئولیت 
در شش سال ریاست مخبرالسلطنه بر دولت این رویدادها رخ داد که همگـی بـه                

شدند؛ اخراج میلسپو آمریکایی از سمت رئیس       دستور مستقیم و اقدام رضاشاه انجام می      
فغانـستان، اتـریش، هلنـد، سـوئد و     کل مالیه ایران، عقد قراردادهاي تجاري با لهستان، ا   

دانمارك، لغو امتیازنامه نفت دارسی، آغاز احداث راه آهن، افتتاح بانک ملی، تغییر لباس 
  ).394-401: 1364هدایت، (و استفاده از کاله پهلوي 

ي آخر سلطنت پهلـوي نپـذیرفتن مـسئولیت در برابـر شـاه بـه بحـران         ها  سالدر  
شـهریور  در  یکی از علـل عمـده فروپاشـی دولـت          مدیریت کالن در کشور دامن زد و      

هاي زیادي در مورد تـوهین،       در میان خاطرات رجال دوره رضاشاه، گزارش      .  بود 1320
فحاشی و حتی ضرب و شتم شاه نسبت به فرماندهان نظـامی، رؤسـاي ادارات، وزرا و        

  ).1356گلشائیان، (خورد  حتی نخست وزیران به چشم می
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  انقیاد قوه قضائیه) ب
از همان ابتداي دوره پهلوي اول، تغییرات نهادي و سـاختاري متعـددي صـورت             

از جمله نخستین اقدامات انجام شده پس از . گرفت که حاصل آن انقیاد قوه قضائیه بود      
، انحالل کلیه تشکیالت قـضائی و اداري وزارت         1305تأسیس سلطنت پهلوي در سال      

خانه   اصالح قوانین و تشکیالت آن وزارتالعاده براي عدلیه و درخواست اختیارات فوق
اي تنظـیم شـد کـه در آن بـه وزیـر عدلیـه            براي مثال، الیحه  ). 111: 1369عاقلی،  (بود  

شد که بر مبناي آن هر کس را که وزیر از داخل یا خارج عدلیه صالح  اختیاراتی داده می  
ناصـر  ایـن اختیـار نیـز دسـت دولـت را در حـذف ع              . تشخیص داد به کار دعوت کند     

کرد و ضمن نقض قانون اسـتخدام کـشوري بـار     ناسازگار و گماشتن افراد مطیع باز می    
اعتراضات زیـادي نـسبت بـه ایـن        . کرد  مالی سنگینی را نیز بر بودجه کشور تحمیل می        

او در تفسیر اصل    . الیحه صورت گرفت؛ یکی از مهمترین اعتراضات، انتقاد مصدق بود         
گـذاري از مختـصات و وظـایف مجلـس      اساساً قـانون « قانون اساسی معتقد بود که       27

اگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه بدهد که بروند قانون وضع کننـد              . شوراي ملی است  
توانـد ایـن حـق را بـه           پس وظیفه مجلس شوراي ملی چیست؟ هیچ مجلسی هم نمـی          

  ).153: 1369عاقلی، (» دولت واگذار کند
لوایحی تدوین و تبدیل به مصوبه قـانونی  تقریباً در هشت سال نخست این دوره،        

 الیحه در حوزه قانون مجازات عمومی، قانون شرع، محاکمه وزراء و 120حدود (شدند 
بـراي نمونـه،   . که حوزه دخالت قوه مجریه را در امور قوه قـضائیه گـسترش دادنـد      ...) 
 نتیجـه   قـانون اساسـی اشـاره کـرد کـه           متمم 82توان به الیحه مبتنی بر تفسیر اصل          می

اندازي دربار و وزارت عدلیـه در احکـام    تصویب آن رفع یک مانع اساسی در راه دست  
کرد که مخالف نظر دربار، قـوه مجریـه یـا وزیـر رأي      اگر قاضی جرأت می   . قضات بود 

از آن زمـان اصـطالح   . گماشـتند  دهد، او را برداشته و شخص دیگري را به جاي او می         
احمـد کـسروي کـه      ). 183 و   178: 1325کـسروي،   ( رواج پیـداکرد     "قاضی ماشینی "

هاي متعدد قضائی اشتغال داشت، از میزان دخالت  سالیانی در عدلیه این دوران به سمت
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وي بـه مـواردي   . هاي بسیاري نقل کـرده اسـت       حکایت ،دربار و قوه مجریه در محاکم     
، منـافع  کند که وزیر عدلیه رأساً در صـدور یـا اجـراي احکـام مداخلـه کـرده          اشاره می 

وي در . دوستان خود، دربار و یا قدرت شـاه را بـر رعایـت قـانون تـرجیح داده اسـت        
العموم کسی بایست بود که    مدعی«: توضیح مشکالت نخستین شغل قضائی خود نوشت      

و از سوي ) وزیر عدلیه وقت(از یکسو رضایت شاه و حفظ قدرت او، دستورهاي داور      
هـا را خـشنود گردانـد     ون جلـوتر گیـرد و آن  هـاي شـهربانی را از قـان        دیگر، خـواهش  

  ).211-213: 1325کسروي، (
. افزون بر تغییر و اصالح قانون، ساختار اداري بسیاري از محاکم نیز تغییـر یافـت     

براي مثال، شروط استخدامی براي قضات تغییر یافت و گذراندن دست کـم سـه سـال              
ون ویـژه در زمینـه حقـوق    تحصیالت حقوق در دانشکده حقوق تهران یا گذراندن آزمـ  

نامه استخدام نیز آمـد کـه روحـانیون لبـاس        در آیین . ایران و حقوق خارجی الزامی شد     
هـا   در واقع در بسیاري از زمینـه ). 10: 1342متین دفتري،  (رسمی خود را کنار بگذارند      

تالش بر این بود که مصلحت و تحکیم قدرت دربار و قوه مجریـه مـورد توجـه قـرار                    
  ).115: 1373ور، فل(گیرد 

  
  انقیاد قوه مقننه) ج

بر حسب قانون مشروطیت، یکی از دالیل تأسیس مجلـس شـوراي ملـی، اعمـال      
دهـد کـه    مذاکرات اولین دوره این مجلس نشان مـی  . نظارت بر عملکرد قوه مجریه بود     

در . انـد  وکالء به این نقش مجلس واقف بوده و براي اجراي وظایف خود تالش کـرده             
رو،  از ایـن . هـاي آن بـود   تدار مجلس نماد مشروطیت و نشانه پایداري آرمان    حقیقت، اق 

ترین سنگر مشروطه خواهان مجلس بوده و استبدادطلبان هـم از ابتـدا انحـالل یـا                   مهم
محمدعلی شاه چـاره کـار را در انحـالل       . پروراندند  وجود صوري مجلس را در سر می      

اما مجلس به . جلس به توپ بسته شد به دستور وي م1287دانست و در تیر    مجلس می 
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 پایگاه مردمی قوي در مقابل این هجوم ایستادگی و محمـدعلی شـاه را ازسـلطنت     دلیل
  ).50: 1372شجیعی، (خلع کرد 

اســتروف . پ. امـا رضــاخان راه دیگـري در پــیش گرفـت؛ طبــري بـه نقــل از د    
 که دیکتـاتوري    هاي استبدادي پهلوي معطوف بدان بود       تالش«: نویسد  می) ایراندوست(

خـود را نـه بــا تعطیـل مــستقیم مجلـس، بلکــه بـا تــصرف و تـسخیر مــنظم آن از راه       
رضاخان در دوره تـصدي وزارت      ). 61: 1356طبري،  (» هاي سیاسی انجام دهد     اسلوب

هاي معمول پارلمانی بـراي انجـام مقاصـد خـود سـود       الوزرایی از روش    جنگ و رئیس  
 دست آوردن اکثریت در مجلس معموالً کارسـاز  ي فشار و بهها گروهتشکیل  . جست  می
دادنـد از روش ارعـاب اقلیـت     در مواردي که مخالفان دولت سرسختی نـشان مـی      . بود

این روش طیفی بود که از برخورد لفظی شروع و تا درگیري و ترور نیز . شد استفاده می 
آشـنا،  (مـه داد  اقلیت تا آغاز سلطنت رضاشاه به مخالفت خود بـا او ادا    . یافت  امتداد می 

با انتخاب مجلس مؤسسان و تغییر مواد قانون اساسی، صف اقلیـت درهـم       ). 50: 1384
در دوران سـلطنت پهلـوي اول،   . اي از مخالفـان بـه موافقـان پیوسـتند        شکست و عـده   

ترین وسـیله   ترین و مطمئن  ابزارهاي متعددي براي کنترل مجلس به کار گرفته شد، مهم         
 شمــسی، در 1305از ایــن روش پــیش از ســال . بــات بــودو روش، دخالــت در انتخا

، فرمانـدهان  1302ها استفاده شد و در جریان انتخابـات دوره پـنجم در سـال      شهرستان
که در این مورد مأموریتی ) محبی(نظامی سردارسپه و به خصوص سرلشکر خدایارخان       

از سـلطنت  فرستاد، امـا در تهـران تـا قبـل      خاص داشت، افراد خاصی را به مجلس می      
: 1369عـاقلی،   (توانست دخالت جدي در انتخابـات داشـته باشـد             رضاشاه، دولت نمی  

اسناد نیز گویاي مداخله مستقیم رضاخان، در مقام وزیر جنگ در امـر انتخابـات           ). 129
اي در مجلس موافـق   دهد که رضاخان با عده  مجلس پنجم است، تلگراف ذیل نشان می      

  : بوده استاي دیگر مخالف و با حضور عده
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  از تهران
ایالت جلیله فارس، در تعقیب تلگرافات سابق، مقتضی است قدغن  

» حکمـت «. از بوشهر مساعدت نشود   » نوبخت«فرمایید که در انتخابات     
] هـاي  [هم کـه جـز کاندیـد      ] میرزاخان حکمت ملقب به سردار فاخر     [

ید سـ [راجع به ضیاءالواعظین    . شهرشیراز است، از جهرم بفرمایید بشود     
بایستی هر طـور اسـت اقـدامی بفرماییـد کـه از             ] ابراهیم ضیاء قشقایی  

وزیـر   ]103516[1233نمـره   . انتخاب مشارالیه جلوگیري به عمل بیایـد      
  )1376طلوعی،  (جنگ و فرماندهی کل قشون، رضا

دادند کـه     ي اول سلطنت، کارمندان دولت طبق فهرستی رسمی رأي می         ها  سالدر  
 1319عباسقلی گلشائیان که آخرین سمت وي در سـال          . شده بود به وسیله دربار تأیید     

دهد که در جریان انتخابات دوره ششم در تهران به         تصدي وزارت مالیه بود توضیح می     
کنـد کـه در آن    البته وي تأکید می. مأموران دولت فهرستی دادند که طبق آن رأي بدهند        
الممالک، مدرس و  ملک، مستوفیال  فهرست اسامی افراد موجهی مثل مشیرالدوله، مؤتمن      

ولی از دوره هفـتم تـا دوره سـیزدهم         ). 12: 1356گلشائیان،  (آشتیانی نیز وجود داشت     
گلـشائیان و صدراالشـراف شـرح    . نقش مردم در انتخابات مجلس به کلی حـذف شـد          

هـاي   براسـاس نوشـته  . اند  دقیقی از چگونگی انتصاب نمایندگان در آن دوران ذکر کرده         
ر موعد انتخابات از طرف وزارت کشور به اسـتانداران و فرمانـدهان دسـتور               این دو، د  

شد تا کمیسیونی را با حضور رئیس دادگستري، رئیس دارایـی، رئـیس        محرمانه داده می  
اهـل  . 1: شهربانی و رئیس قشون تشکیل دهند و دو، سه نفر از اشخاص با سه ویژگـی        

 چیز و فقیر نباشد را انتخـاب کـرده و        بی. 3. در محل خوشنام باشد   . 2آن والیت باشد    
تهران با نظر شخص شاه دسـتور انتخـاب آنـان بـه       در. اسامی آنان را به تهران بفرستند     

 در آن دوران، انتخابات بـراي وکـالء هـیچ خرجـی نداشـت و         .شد  نمایندگی صادر می  
اقتدار مطلقی فرستادند و با  ها را داده و اعتبارنامه را برایشان می حکام ترتیب انتخاب آن 

اشـاره رفـت کـه انتخابـات        . شد، مطیع نظرات وي بود      که شاه داشت هرکس وکیل می     
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گرفـت، احمـد متـین     مجلس از دوره هفتم کامالً تحت اختیار وزارت دربار انجـام مـی           
 شمسی، مجلس با لیست از پیش 1320دفتري با اشاره به این موضوع که از این زمان تا 

اشخاصی کـه در لیـست   «دارد که  ر خاطرات خود اظهار می شد د   تعیین شده تشکیل می   
یک دینار مخارج انتخاباتی نداشتند که بعد مجبور     . گرفتند، تکلیفشان معلوم بود     قرار می 

تکلیـف  . باشند مخارج را به اضعاف و به اضافه مورد گزاف در زمان وکالت دربیاورنـد   
ـ  داوطلبان دیگر هم معلوم بـود، دیگـر فعـالیتی نمـی        ). 343: 1376طلـوعی،  (» ...د کردن

  :کند که آبادي نیز اشاره می دولت
نمایندگان مجلس هفتم به بعد، بدون استثنا اول باید رضایت دربار           

شد که هریـک مبلـغ معینـی هـم در      پهلوي را تحصیل کنند و شنیده می 
بدهند و شرط معین را هم کـه رأي  ) تیمورتاش(خفا باید به وزیر دربار  

اي که از طرف دولت بیاید به مجلس، بدون اعتـراض           یحهدادن به هر ال   
ها در داخل فهرست نمایندگان در آن دوره شده،    تقبل کنند، آنگاه نام آن    

با تعیین آنکه از چه محل انتخاب شوند و آن فهرست به دسـت نظمیـه           
ها هم تکلیفشان معین است و همه چیز در  مرکز و والیات داده شده، آن   

ها در موقـع      نظمیه. کنان مخصوص است که دارند    دست خودشان و کار   
انتخابــات، دارالتحریــري تــشکیل داده، هزارهــا اوراق مطــابق فهرســت 

هـا بـه    ها را به توسـط سردسـته   گذارند و آن    دولت، نویسنده، حاضر می   
: 1371آبـادي،     دولـت (دهند که در صـندوق انتخابـات بریزنـد            افراد می 

404.(  
یدات شهربانی نسبت به هرگونه مخالف با دولت در       نحوه انتخاب نمایندگان، تهد   

مسئولیتی نمایندگان در مقابل مصوبات، موجب شد که لوایح دولتی بـدون           مجلس و بی  
سفیر انگلستان در تهـران  . بررسی کافی و الزم در مجلس تصویب شده و به اجرا درآید  

  :دهد  چنین شرح می1305رابطه مجلس و رضاشاه را در سال 
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نمایندگان عناصر مستقلی نیستند چـرا کـه   . توان جدي گرفت ن را نمیمجلس ایرا 
شود و آنگاه که  وقتی شاه چیزي را بخواهد تصویب می. شود انتخابات آزادانه انجام نمی

تفاوت است سخنان بیهوده  شود، اما وقتی که بی با چیزي مخالف باشد به سرعت رد می
  ).138-140: 1381آبراهامیان، (شود  زیادي ردوبدل می

در حقیقت رضاشاه تصمیم قطعی گرفته بود که یک نفر هم از اشخاصی که مطیع           
هاي مخالف به عنوان     از دوره هفتم حتی یک نفر از شخصیت       . او نباشند انتخاب نشوند   

جا بـود نماینـده    نماینده مجلس شوراي ملی، به خانه ملت وارد نشد و هر آن که در آن           
در سند دیگري که مربوط بـه دوره  ). 405: 1371آبادي،    ولتد(شاه بود نه نماینده ملت      

هشتم انتخابات است، با بخشنامه محرمانه تیمورتاش به حکام ایاالت سراسر کـشور در       
شویم کـه بـه وضـوح     اري انتخابات مجلس شوراي ملی مواجه می   زخصوص نحوه برگ  

  .دهد نحوه دخالت صریح در انتخابات را نشان می
  ، متحدالمآل14مز نمره ، ر1309 خرداد 23

  حکام ایاالت شمال و شرق و غرب و جنوب
در تعقیب دستور صادره از مقام ریاست الوزراء و وزارت جلیلـه داخلـه،              

 و انتخابـات نماینـده مجلـس      8طبق اوامر ملوکانه، در قسمت انتخابـات دوره         
دارد طبق صورتی که ارسـال گردیـده اسـت بایـد      شوراي ملی، لزومأ اعالم می  

  .دیت الزمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب شوندج
منـد هـستند کـه اشـخاص مفـصله            اعلیحضرت اقـدس شـهریاري عالقـه      

درصورتی که . لف، باید به هر قیمتی باشد انتخاب شوند     االمندرجه در صورت    
میلـی    اندك تعللی در اجـراي اوامـر صـادره بـشود، بـدیهی اسـت مـورد بـی                  

  .د شداعلیحضرت واقع خواه
با رعایت موارد مشروحه ذیل، راپـورت جلـسات خودتـان را بـه وزارت              

  .دربار ارسال دارید
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درصورتی که توان انجام این مأموریت را ندارید، از تـاریخ مالحظـه      -1
  . ساعت از خدمت استعفاء دهید48حکم تا 

اشخاصی که باعث مکث و به عالوه درصدد هستند کـه نماینـده بـه        -2
. هـا جلـوگیري بـه عمـل آوریـد           ب کننـد، از عملیـات آن      میل خودشان انتخـا   

 .ها را تبعید نمایید درصورتی که در مخالفت خودشان باقی هستند فوراً آن

ها در امـر   ها و به عالوه بستگان آن     و مأمورین آن   ها  روساز مداخله     -3
ها مخارجی  در صورتی که از طرف عمال آن. انتخابات جلوگیري محرمانه شود

تخاب بشود، راپورت دهیـد تـا دسـتورکلی در ایـن موضـوع داده       در قسمت ان  
 .ها نهایت مراقبت را داشته باشید در کلیه امور آن. شود

مـأمورین  . اداره نظمیه در این قسمت کامالً مطیع شـما خواهـد بـود             -4
ي مربوطه را ها راپورتاداره تأمینات هم مواظبت کامل خواهند نمود، ولی باید   

 .ر کلی دریافت دارندبه شما داده و دستو

هـا بایـد    طبق اعالن صادره مجالس را آزاد بگذاریـد، ولـی آزادي آن      -5
در کلیـه   . طوري باشد که باعث تخریـب عملیـات و انتظامـات محلـی نـشود              

 .مجالس باید مأموران مخفی شما حاضر و ناظر باشند

در مداخله مأمورین و عمال همسایه جنوب نـاظر بـوده و راپـورت                -6
 .ها چه و از چه رویه و مطابق چه منظوري است لیات آندهید که عم

طور مخفی حاضر و نـاظر      در کلیه مجالس باید فقط مأمورین شما به         -7
ها باشند و نیز باید کاندیداي حوزه حکومتی خودتان را فوراً تهیه و  عملیات آن 

 .باشند ارسال دارید که منظور اهالی چه اشخاصی می

ایونی باید با مشورت اداره قشونی حـوزه        در کلیه قضایا طبق امر هم       -8
 .حکومتی خودتان اقدام شود و با مشورت هم امر انتخابات خاتمه یابد
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هـا را     در صورتی که اشخاصی میل به وکالت داشته باشـند، بایـد آن              -9
جلسات خودشـان ادامـه دهنـد،       قبالً نصیحت و بعداً تهدید، در صورتی که به        

 .راپورت دهید تا تبعید شوند

هاي ارسـالی تجدیـد نظـري یـا تغییـرات             ر صورتی که در صورت    د  -10
سیاست و مصالح مملکتی ایجاب شود بدیهی است تلگرافاً شـخص منظـور را    

 .معرفی خواهم نمود

 10تهیه شود به طوري کـه در مـاده      ممکن است تغییري در صورت      -11
 .ذکر شده است قبالً اطالع داده خواهدشد

 .می ارسالی باید انتخاب شوندنمایندگان شما طبق صورت و اسا  -12

بدیهی است در صورتی که کامالً معلوم شـود کـه موفقیـت حاصـل             -13
اید، البته اقدام دیگري در صندوق آراء خواهد شد، ولی این موضوع بعداً       نکرده

، 95-96: 1383عبدي،  ( تیمورتاش .در صورت عدم موفقیت انجام خواهد شد      
 )79سند شماره 

توان مهندسی انتخابات را از طریـق وزارت دربـار و    ی می بر پایه این سند به خوب     
  .در رأس آن شاه نظاره کرد و چگونگی به انحصار در آوردن مجلس را مشاهده کرد

هـاي کنتـرل مجلـس ارعـاب، سـلب مـصونیت و دسـتگیري         یکی دیگر از روش   
ه هرچنـد کـه از دور  . نمایندگان از سوي شهربانی به جرم توطئه علیه امنیت کشور بـود    

هاي اقتـدارگرایی او تحکـیم    هفتم هیچ نماینده مخالف رضاشاه وارد مجلس نشد و پایه    
یافته بود با این وجود حکومت از دوره هشتم به بعد، سلب مـصونیت از نماینـدگان را          

مـصونیت  . حل نهایی شاه براي مخالفان در دسـتور کـار مجلـس قـرار داد                به عنوان راه  
ی است که به موجب آن بدون اطالع و تصویب قـوه    پارلمانی بخشی از مصونیت سیاس    

اي در حـین ارتکـاب    را ندارد و اگـر نماینـده      مقننه هیچ کس حق تعرض به اعضاي آن       
االسالمی،  شیخ(جرم دستگیر شود اجراي حکم درباره او باید با استحضار مجلس باشد             

بـود کـه نماینـده      اي از تدابیر قانونی       از این رو مصونیت پارلمانی مجموعه     ). 22: 1368
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اصل مصونیت هرچند بـا تـساوي حقـوق      . کرد  مجلس را از تعقیب قضائی حفاظت می      
شهروندي منافات دارد اما به انگیزه دفاع از عملکردهـاي پارلمـانی و ضـرورت تـداوم          
جلسات پارلمان پذیرفته شده اسـت تـا نماینـدگان مجلـس در برابـر اعمـال مـستبدانه            

رضانه از سوي قوه مجریه، محفوظ و مصون بماننـد و از     حکومت یا اقدامات قانونی مغ    
قـانون  . گیـري شـود   اعمال فشارهاي خارجی و موانع حضور نماینده در مجلـس پـیش        

نامه داخلی مجلس نیز بر مصونیت پارلمـانی صـحه گذاشـته              اساسی مشروطیت و آیین   
ن و بـه   به هـیچ عنـوا    «: بدین منظور در اصل دوازدهم قانون مشروطیت آمده است        . بود

آویز، کسی بدون اطالع و تصویب مجلس شوراي ملی، حق نـدارد معتـرض     هیچ دست 
اگر احیانأ یکی از اعضا علنأ مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین             . اعضاي آن بشود  

. »ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز اجراي سیاست درباره او با استحضار مجلس باشـد    
تواند  هیچ کس نمی«: لی مجلس شوراي ملی آمده استنامه داخ همچنین این که در آیین

اي را به خاطر اظهار عقیده و ایراد نطق و یا ارائه رأي در مجلس شوراي ملی یا        نماینده
 تـصریح  بـا وجـود  ). 304: 1372وفـادار،   (» هایش تحت تعقیب قرار دهـد       در کمیسیون 

ز اواسط دوره رضاشاه قانون اساسی به مصونیت پارلمانی، سلب مصونیت از نمایندگان ا
هاي حکومتی    بنابراین اگر مخالفی بر اثر کوتاهی ارگان      . به یک سنت سیاسی تبدیل شد     
هـاي حکومـت بـه     یافـت یـا در اطـراف لـوایح و طـرح            در انتخابات به مجلس راه می     

این امر سبب . شد پرداخت در اسرع وقت از او سلب مصونیت می هاي انتقادي می بحث
صـحیح  «رات مجلس به حداقل ممکن برسد و بحث در لـوایح بـه              شد تا مشروح مذاک   

در ... معطوف شود و نمایندگان از ترس سلب مصونیت، حبس، قتل و          » موافقم«،  »است
از دوره هشتم تا پایـان حکومـت رضاشـاه، میـرزا      . تملق و چاپلوسی حکومت بکوشند    

ـ         ) الدوله  صولت(اسماعیل قشقایی    اده، حـاج سـید     از جهرم، محمد ناصـر قـشقایی از آب
از ) امیـر جنـگ  (خان اسـعد بختیـاري    از اصفهان، محمدتقی) التجار امین(اله امین   حبیب

خـان شـیرازي از بلوچـستان، امیرحـسین ایلخـان ظفـر بختیـار از             دزفول، میرزا ابراهیم  
بخـش از   زاده گـنج  آباد، عبدالحسین تیمورتاش از نیشابور، سـید علیرضـا احتـشام      نجف
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زاده از بجنورد، علی وکیلی از  سماعیل عراقی از اراك، ابوالقاسم اعتصام  ساوه، حاج آقا ا   
 24، 3از بنـدر پهلـوي از تـاریخ جلـسه     ) الملک قائم مقام(تهران، و حاج آقا رضا رفیع       

 بـه ترتیـب سـلب مـصونیت شـدند      1318 اردیبهشت 22، 38 تا جلسه    1312فروردین  
  ).زدهم تقنینیهمشروح مذاکرات مجلس از دوره نهم تا دوره دوا(

ي هـا  سـال این وضع طی شانزده سال سلطنت رضاشاه تـشدید شـد و درآخـرین        
رضاشاه با شـرکت مـداوم     . اقتدارگرایی وي، تمام کار مجلس به دوش شخص شاه بود         

کـرد و     در جلسات هیأت دولت یا خارج از آن، به جزئیات امور کـشور رسـیدگی مـی                
در اواخـر دوره  . دانست ن اداري الزم میمجلس را تنها براي حفظ صورت قانونی جریا      

اي حالت انفعالی به خود گرفته بودند کـه شـاه نیـز بـا                 پهلوي اول، نمایندگان به اندازه    
. گالیه گفته بود به نمایندگان تفهیم کنید که به انتقاد به جا در مجلس از دولت بپردازند           

د در مقـام انتقـاد دولـت    دا ، کسی به خود اجازه نمی 1320 الوصف تا قبل از شهریور      مع
کرد و بـا ریخـتن آرا قالبـی در            معلوم بود نمایندگانی که دولت آنان را نامزد می        . برآید

دادنـد کـه در معقـوالت دخالـت کننـد             شدند، به خود اجـازه نمـی        صندوق انتخاب می  
با تـضعیف مجلـس، نهادهـاي مـشارکت قـانونی از کـار        ). 192 -191: 1368تفرشی،  (

فان، قدرت حضور در صحنه سیاست را از دست دادند و به ایـن ترتیـب   افتادند و مخال  
ها و لوایح پیشنهادي شـاه تبـدیل       نمایندگان به ابزاري در راستاي تأیید و تصویب طرح        

شدند و کامالً در اختیار قوه مجریه قرار گرفتنـد کـه خـود بـه تمامـه در تـسلط کامـل               
  .رضاشاه بود

 سـال سـلطنت    16 گفت که رضاشاه در مـدت        توان  با توجه به موارد ذکرشده می     
خود که هر دو سال یکبار انتخابات مجلس شوراي ملـی را در سراسـر کـشور برگـزار              

در زمـان وي تـشکیل      ) از دوره ششم تـا سـیزدهم      (گذاري    کرد و هشت دوره قانون      می
گردید به جز انتخابات دوره ششم که در اولین سال سلطنت وي برگزار شـد و برخـی              

هاي دیگـر سـاختگی و فرمایـشی       ان با رأي مردم انتخاب شدند، انتخابات دوره       نمایندگ
ها از نظر وفـاداري بـه       بود و فقط نمایندگانی به مجلس راه یافتند که قبالً صالحیت آن           
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رضاشاه چارچوب تشریفاتی حکومت مشروطیت و قلـب        . سلطنت وي محرز شده بود    
 اقتدارگرایانـه او قـانون اساسـی را         آن یعنی مجلس را از بین نبرد، ولی سبک حکومت         

نادیده گرفت و مجلس را به صورت تشکیالتی فرمایشی بـه منظـور تأکیـد تـصمیمات             
برطبق قانون اساسی مشروطیت تصمیمات مهم بر عهده مجلس بود ولـی          . خود درآورد 

  ).131: 1379ازغندي، (شد  در عمل همه چیز به فرمان رضاشاه انجام می
  
  اسی درباريایجاد احزاب سی) د

نداشتن پشتیبانی حزبی فراگیر نظیر آنچه که مصطفی کمال پاشـا در ترکیـه از آن                
در ایـن قـسمت سـعی    . آمد برخوردار بود غالباً ضعف عمده رژیم پهلوي به حساب می  

برآن است تا تالش دربار پهلـوي اول و وزراي بـسیار نزدیـک شـاه در جهـت ایجـاد                  
 محدود کردن فـضاي سیاسـی کـشور در قالـب       احزاب سیاسی شکل گرفته در راستاي     

نو و ترقی که در پیوند نزدیکی بـا مجلـس قـرار داشـتند مـورد                  تأسیس دو حزب ایران   
  .بررسی قرار گیرد

اش،   شمـسی، و شـاخه دیرپـاي پارلمـانی    1306 در سـال     نو  پیدایش حزب ایران  
حـسوب  هاي حزبی و پارلمانی دوره پهلـوي اول م         حزب ترقی نقطه عطفی در سیاست     

اي مهلـک بـه عناصـر بازمانـده      نو و ترقی در واقع ضـربه     تأسیس احزاب ایران  . شود  می
هـاي غربـی    هـا و روزنامـه      دیپلمات. مداران ایران وارد کرد     آزاداندیشی در میان سیاست   

هاي مدرن حزبی    نو و ترقی به معناي پذیرش روش        گیري ایران   عقیده بودند که شکل     هم
هـاي ایـران و اظهـارت         این ناظران بر پایه مقاالت روزنامـه      . استاقتدارطلبانه در ایران    

 -علنی رهبر حزب، تیمورتاش، وزیر دربار، و همچنین مذاکرات وي با گادفري هاوارد             
نو را حزبی با اهداف اقتدارطلبانـه همـراه بـا اقـدامات فاشیـستی        ایران - امور شرق  دبیر

  ).96: 1391اتابکی، (کردند  توصیف می

                                                
- این حزب محدود به یک دوره سه ماهه است فعالیت. 
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در زمان نخستین میتینگ عمومی حزب در شـشم شـهریور بـه عنـوان            تیمورتاش  
اسـتقالل  «: نو را چنین خالصه کرد     جا هدف ایران    رهبر رسمی حزب ظاهر شد و در آن       

ایران در زیر درفش پهلوي، پیشرفت ایران از طریق قدرت رضاشاه بـه سـوي تمـدن و         
رتجاعی و ضاله و تعهـد       عقاید ا  هتجدد، مقاومت در برابر نفوذ خارجی، مخالفت با هم        

افزون بر ایـن   ). ، نطق تیمورتاش  1306 شهریور   9روزنامه اطالعات،   (در دستگاه دولتی    
اي قوي  تیمورتاش در گفتگو با دبیر امور شرق سفارت بریتانیا روشن ساخت، که انگیزه

هاي ایران بـراي اداره   کرد که تالش او استدالل می. نو قرار داشت در پشت تأسیس ایران  
  :دارد که رو شده است و بیان می  با شکست روبه،نظام پارلمانی لیبرال

ایران پس از بیست سال از حکومت بـه اصـطالح مـشروطه، پیـشرفت               
بسیار اندکی داشته و تاکنون حتی نتوانسته است اصول حکومت مشروطه            

کسی وجود دارد کـه  . همه چیز باید دوباره از نو شروع شود     . را درك کند  
. یاسـی بتوانـد بـه دورش حلقـه زنـد و آن کـس شـاه اسـت         یک گروه س  

اعلیحضرت آرزو دارند ایران در مسیر تجدد و پیشرفت قرار بگیرد و همه           
یـک حـزب    . ... کسانی که همین عقیده را دارند باید به گرد او حلقه زنند           

همگون و منضبط، که گـرد یـک شخـصیت حلقـه باشـد و از طریـق آن                   
. ر کار کند، تنها امیدي براي آینده است       شخصیت براي خیر و صالح کشو     

 سابقه نامزدهاي عضویتش را بررسی خواهـد کـرد و امیـدوار             "نو  ایران"
ها در موضـع قـوي قـرار          است که وقتی زمان انتخابات تازه فرا برسد، آن        

هـا در کـسب اکثریـت     اگر آن طور که او امیـدوار اسـت، آن    . داشته باشند 
 به هـر نـوع اصـالحاتی کـه الزم           ندوانت  ها موفق شوند آن وقت می       کرسی

  ).220-221: 1377عاقلی، (باشد، حتی اصالح قانون اساسی دست بزنند 
نخست ایجاد یک حزب نیرومنـد  : کرد نو دو هدف را دنبال می       بدین ترتیب ایران  

طرفدار شاه به قصد تشکیل یک اکثریت منضبط در مجلس و تـضمین ایـن کـه بـشود                    
 را تصویب و قانونی کرد و دوم افسران ارتش، کارگزاران و     هاي اصالحی رادیکال    طرح
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تـر جامعـه را در پـشت سـر شـاه از راه عـضوگیري در مقیـاس          برخی عناصر گـسترده   
نو  هاي روزنامه ایران در سرمقاله). 238: 1377عاقلی، ( بسیج و سازماندهی کرد     ،گسترده

رزه بـا اسـتبداد سـنتی و    هاي اساسی برنامه حزب به دقت تشریح و بر اهمیت مبـا        نکته
 "الطـوایفی  ملوك" و براي دومی واژه  "استبداد شرقی "اشرافیت معاصر که براي اولی      

تر براي پشتیبانی از  همچنین محتواي برخی از مقاالت بیش. شد رفت تأکید می به کار می
بنـابراین  ). 131: 1381آبراهامیان،  (اتحاد ملی بود     تمرکز سیاسی، همبستگی اجتماعی و    

نو همان چیزي بود که رضاشاه در جهت انحصار قدرت سیاسی بـه آن نیـاز مبـرم        ایران
  .داشت

 1306نو، حزب ترقـی تـا اواسـط نیمـه دوم سـال       راستا با فعالیت حزب ایران    هم
هاي تیمورتـاش تـا زمـان انحاللـش در      کنترل مجلس را در دست گرفت و با راهنمایی   

در واقع فعالیت این حـزب، در عمـل خـصلت           .  به خدمت به شاه ادامه داد      1311سال  
در . ترین رکن سیاسی کشور از بـین بـرد      نماینده مردم در مجلس بودن را به عنوان مهم        

 درصـد کـل نماینـدگان را در بـر     95زمان فعالیت حـزب ترقـی، ایـن حـزب بـیش از       
شد که لوایحی که دولـت بـه مجلـس     گرفت و چنان از سوي وزیر دربار هدایت می     می

همـه قـوانین و لـوایحی کـه بـه           «. رسـید   داد بدون هیچ مشکلی به تصویب می         می ارائه
شدند و از  آمد پیش از آمدن به مجلس در جلسات حزبی مطرح و بررسی می مجلس می

این طریق قوه مجریه دولت به کسب تأیید پیشنهاداتش در مجلس بدون بحث بـیش از            
تیمورتـاش وجـود حـزب ترقـی را         در واقع   ). 238: 1377عاقلی،  (» شد  حد مطمئن می  

. کـرد  اي براي به نظم درآوردن مجلـس آشـفته ایـران توجیـه مـی          بعضاً به عنوان وسیله   
استدالل او این بود که مجلس و نظام سیاسی لیبرال ایران با شکست مواجه شده و براي 
فائق آمدن بر کشمکش و چند دستگی و پیشبرد اصـالحات مـورد نیـاز کـشور تمرکـز           

  ).98: 1391اتابکی، (تر ضروري است  قدرت بیش
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  سرکوب مطبوعات) هـ
تالش در جهـت انحـصار سـاختار سیاسـی تنهـا مربـوط و منحـصر بـه عرصـه                     

توانست  شد بلکه آنچه که همواره در ایران آن دوران می هاي حزبی و نهادي نمی  فعالیت
ـ         نقش روشنگري را بازي کند یعنی رسانه       رار گرفـت  ها و مطبوعات نیز مورد انحصار ق

  . باقی نگذاردها گروهتا مجالی براي فعالیت سایر 
رضاخان و هوادارانش از همان ابتداي کودتا از اهمیت وسایل ارتباط جمعی، بـه               

هـاي کودتـا بـود کـه      در نخـستین مـاه  . ها و مطبوعات غافل نماندنـد    خصوص روزنامه 
و همـین    گذاشـته شـد  نگاري توانا به نام سیدضیاءالدین از صحنه سیاسی کنـار  روزنامه

با استقرار سلطنت،   ). 62: 1344رضوانی،  (داد    اتفاق آینده تاریک این عرصه را نشان می       
 بـا   بسیاري از مطبوعات به تعطیلی کشانده شدند و رابطه چنـد روزنامـه بـاقی مانـده                

هـایی چـون      مطالعه روزنامـه  . حکومت پهلوي از همکاري به وابستگی کامل تبدیل شد        
ي سلطنت پهلوي اول نمایانگر یکسانی کامل ها  سالران و کوشش در طول      اطالعات، ای 

دربار و قوه مجریه نه تنها از مطبوعات انتظار داشـتند     . اي است   و یکنواختی کسل کننده   
کنترل شدیدي بر محتواي . طرف نیز باشند خواستند بی که مخالف شاه ننویسند، بلکه می 

سـو وزارت کـشور بـا تأسـیس اداره      ز یـک ا. گرفـت  مطبوعات در دو مرکز انجـام مـی       

                                                
-      شد، در حالی که در پایان  یم در آستانه تأسیس سلسله پهلوي، نزدیک یکصد و پنجاه نشریه در کشور منتشر

ی که یک یا چندین بـار  های در میان روزنامه. دوره پهلوي اول، حدود پنجاه نشریه از حق انتشار برخوردار بودند      
  :توان به این موارد اشاره کرد اند می طور کلی تعطیل شده مورد تعقیب قرار گرفته، توقیف شده و یا به

روزنامه توفان با مدیریت فرخی یزدي، روزنامه اقدام با مدیریت عباس خلیلی، مجله دنیا با سردبیري محمد تقی  
زاده، روزنامه ستاره   یاءالواعظین، روزنامه پیکار با مدیریت موسوي     ضیم  ارانی، روزنامه آزاد با مدیریت سید ابراه      

شرق و روزنامه میهن با مدیریت میرزا باقر میثمی، روزنامه راه نجات با مدیر مسئولی ابـراهیم نجـات، روزنامـه          
سـند  ... (ی و قانون با مدیریت میراسداله رسا، روزنامه حیات جاوید با مدیریت و سردبیري سید میرزا آقا فلـسف      

مسئولین این ). 37: 1372پور،  و بهشتی 95: 1363بهار، ، 8789وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به نمره 
 .اند نشریات نیز توبیخ، تنبیه، بازداشت، تبعید، حبس و یا تعذیب شده
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 وظیفه بازبینی مطبوعات و انتشار مقاالت تبلیغـاتی را برعهـده         نگاري  راهنماي روزنامه 
، تبلیغ کمونسیم و مخالفت بـا       زورمحورهاي عمده سانسور، مخالفت با مصالح       . گرفت

نـسور   بـا اقتـدار کامـل مـشغول سا    1320  تا سـال 1315این اداره از سال    . سلطنت بود 
اي سـه وظیفـه    از سوي دیگر، شهربانی نیز با ایجاد تـشکیالت جداگانـه     . مطبوعات بود 

حساس ترجمه جراید خارجی براي شاه، نظارت وسیع بر چاپخانه و نظارت بر جرایـد        
  ).205-210: 1368قمی تفرشی، (را بر عهده گرفته بود 

انـدرکاران   ن دسـت ها و مجالت و زندانی کرد      عالوه بر توقیف و تعطیلی روزنامه     
بـا  . ها بـود  آن سیاست دیگري که در خصوص مطبوعات دنبال شد سانسور و کنترل آن 

تنهـا  . ارتقا رضاخان به سلطنت و پادشاهی، سیستم شدید سانسور مطبوعاتی برقرارشـد  
سخن مجاز در مطبوعات تبلیغ ناسیونالیسم رسمی و دولتی بـود کـه روي یکپـارچگی                

شـد   تجدد و شکوهی که با دوران قبل از اسالم ربط داده می         ملی، ضدیت با روحانیت،     
همراه با تحکیم اقتداگرایی پهلوي اول، مطبوعات دایر تحت کنترل قـرار            . کرد  تأکید می 

). 326: 1371کاتم، (دادند  گرفتند و بیش از پیش سرسپردگی خود را به شاه نشان می می
  :روند سانسور نیز به شکل زیر بود

رسید و حتی از مدیران  اي روز یکسان به جراید میمقاالت و خبره  
خواستند عنوان مقاالت و خبرها و حتی تیترها را هم تغییر  مطبوعات می

. هـا یکـسان بـود       شد عمـده مطالـب آن       ندهند و وقتی جراید منتشر می     
هـا انتخـاب    هـاي روزنامـه   مسئوالن امر یک موضـوع را بـراي سـرمقاله    

ند فقط پیرامون موضوع تعیـین شـده قلـم          خواست  کردند و از آنان می      می
فرسایی کنند، این وضع تا بـه آن جـا رسـید کـه تمـام مطالـب اعـم از           

هاي هر روزنامه و مجله و نشریه کوچک          مقاالت، اخبار، اشعار و آگهی    

                                                
-قمی (ی و ابوالقاسم شمیم  به ریاست علی دشتی و همکاري عبدالرحمن فرامرزي، ابوالقاسم پاینده، احمد واالی

 ).207: 1368تفرشی، 
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اي در شهربانی به  و بزرگ پس از حروف چینی و پیش از چاپ به اداره 
شد و فقـط در صـورتی کـه      برده می  "اداره کل نگارش و آموزش    "نام  

ذاکر، (شد قابل چاپ بود        بر آن زده می    "روا"مهر تأیید سانسور به نام      
1370 :119.(  

 نیـز گـام دیگـري در جهـت        "قانون موقت هیأت منـصفین    "تدوین و تصویب    
  ).84: 2 جلد 1362مکی، (محدود ساختن آزادي نسبی مطبوعات بود 

ها شکسته   جراید مخالف باقی نماند، قلمتا انتهاي دوره پهلوي اول، دیگر اثري از    
بردنـد؛ افـزون بـر     شد و صاحبان قلم یا در تبعید و حبس بودند و یا در انزوا به سر می      

گـاه  . یافـت  این، اصرار رضاخان در نظارت شدید بر مطبوعات هر روز رنگی تـازه مـی    
شدند و گـاه   مدیران جراید ملزم به سپردن تعهد و التزام و مجبور به خود سانسوري می     

شـد تـا مراقـب منـدرجات جرایـد بـوده              بازرس و مأمور نظمیه و شهربانی موظف می       
هرگونه خودسري یا درج مطلب غیرمجاز را از آگهی و اعالن تا مقاله و داستان حـذف     

اي  و سانسور و در مورد لزوم، در توقیف جریده اقدام نماید و برهمین اساس بخـشنامه          
  :دیران جراید ابالغ شد که ضمن آناز سوي وزارت نظمیه به م

 مدیر جریده موظف شد هیچ روزي، صبح و عصر روزنامه را بـدون اطـالع و    -1
 .اخطار و اجازه مأمورین شعبه انتشار ندهد

هاي چاپ شده را  هاي مطابع اخطار شد همه روزه روزنامه به کلیه ماشین خانه -2
 .ها را بدهد نگاه دارند تا نظمیه اجازه انتشار آن

چینی اخطار شـد کـه هـیچ         هاي حروف  به کلیه مطابع و مدیران جراید و اتاق        -3
اي را بدون امضاي مأمور سانسور نچینند و اگر فوریـت داشـت بـه شـعبه                  خبر و مقاله  

 و 43 ص 1/23اسناد ریاست جمهوري، اسـناد شـماره   (مطبوعات برده و اجازه بگیرند     
 ).12 ، ص2/11

                                                
-             بر طبق این قانون، هتاکی، رعایت نکردن موازین اخالقی و ملحوظ نداشتن عفت کـالم از مـصادیق جـرائم 

 ).12: 1372نژاد،  بیات و کوهستانی(شد  مطبوعاتی شناخته می
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اسـی و انتقـادي داشـتند غالبـأ بـا سـختگیري       هایی که مرام و مـسلک سی    روزنامه
در تقاضـاي  . کردند شدند و حتی به سختی مجوز انتشار دریافت می     تري مواجه می    بیش

 و "بدون دخالت در مسائل سیاسـی ": صدور نشر جراید نیز مکرراً با جمالتی همچون   
اسـنامه  شویم که در توضیح اس    مواجه می ...  و "فقط پیرامون مسائل ادبی و فرهنگی     "یا  

  :دارد گونه بیان می احمد این در توصیف این فضا، جالل آل. شدند نشریات درج می
روشنفکران آن دوره بیست ساله، به هر چه در آن مدت گذشته بود    
رضایت داده بودند و به تسلیم یا به رضایت یـا بـه همکـاري سـکوت                 

یم توان گفت ارزش فکري تعل کرده بودند و به همین دالیل است که می        
اش  ، با حکومت نظامی1320 و تربیت دوره بیست ساله پیش از شهریور

چیز اندکی بیش از صفر است شاید هم حق داشتند کـه سـکوت کـرده           
دیدند که قلدري در کار است و مدرس را به آن صورت  چون می. بودند

از معرکه خارج کرده و عشقی و فرخی و بهار را به آن صورت دیگر و                
بیننـد کـه در زنداننـد و پـاي            هم که تا جمع شوند مـی       پنجاه و سه نفر   

  ).1145: 1373احمد،  آل(روحانیت هم که از همه جا بریده است 
همه این اقدامات صورت گرفته همگی در جهـت بـه انحـصار درآوردن سـاختار         

در انقیـاد  . سیاسی و از بین بردن فضاي مشارکت سیاسی در جهت ابراز مخالفـت بـود           
کـرد، بـه    ها خود به طور اساسی اقتدارگرایی حکومت را حفظ می   زمینه قرار گرفتن این  

این ترتیب که دربار و قوه مجریه عمالً تمام امکانات ارتباط جمعی را با نهایـت اقتـدار       
هـاي   تحت نظارت خود درآورد و شهربانی کلیه مراحل تولیـد، توزیـع و مـصرف پیـام       

  .ارتباطی را مورد کنترل و مراقبت قرار داد
  
  گیري بندي و نتیجه جمع

اي است که در راه دستیابی به توسعه و دموکراسی فراز و فرودهاي  ایران معاصر، جامعه 
اقتدارگرایی سیاسی از جمله الگوهاي مدرنی اسـت کـه در   . زیادي را تجربه کرده است 
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، )اقتـدارگرایی (ایـن نـوع از نظـام سیاسـی          . این جریان گذار پدید آمد و بازتولید شـد        
انحـصار سـاختار   . هاسـت  تـرین آن  زمی دارد که انحصار ساختار سیاسی یکی از مهم لوا

سیاسی، ساز و کاري براي انسداد سیاسی است، یعنی جلوگیري از مشارکت سیاسـی و   
ویـژه در دوران پهلـوي،        این مؤلفه در تجربه جامعه ما به      . تمرکزگرایی در توزیع قدرت   

دوره پهلـوي اول، از  . ایی سیاسی داشته است نقش کلیدي در تکوین و تحکیم اقتدارگر      
رو حائز اهمیت بسیار است؛ چرا که در این دوره، استبداد سلطنتی دیرپاي ایرانـی     همین

با ایـن   . رنگ باخت ولی در نوبتی دیگر، در قالب لباس مدرن اقتدارگرایی بازتولید شد            
ن لوازم این نـوع  تفاوت که مقتضیات اجتماعی و فرهنگی دگرگون گشته و به فراخور آ   

  .اند از نظام سیاسی، نو پدید بوده
 استوار شده است؛ پرسش اصلی آن درباره مسئلهسامان این پژوهش بر پایه همین 

چیستی و چگونگی پدید آمدن انحصار ساختار سیاسـی در دوره پهلـوي اول اسـت و                 
بـا  مـین الگـو،    چرا کـه ه ،گردد  محور بودن آن نیز به تداوم و بازتولید آن باز می      مسئله
 مجـدداً بازتولیـد    تغییرات اجتماعی و سیاسی ایجاد شـده در دوره پهلـوي دوم           وجود

  .گردد می
سـاالر اسـت، بـر پایـه      باري، دستگاه اداري پهلوي اول که دولتی نظامی و دیـوان    

اقتضائات تاریخی این جامعه و مصادره کردن ساز و کارهاي حاصل از الگوهاي مدرن،        
 کوتاهی مسیر نهادینه شدن اقتدارگرایی سیاسی را هم در سـطح فـردي   در فاصله زمانی 

همـوار سـاخت و   ) بـراي نظـام سیاسـی   (و هـم در سـطح نهـادي      ) براي شخص شاه  (
این دستگاه کـه در رأس آن رضـاخان میـرپنج    . هاي انقالب مشروطه را بر باد داد     آرمان

و سیاسی را به عمل آورد که اي از اقدامات اجتماعی  طور همزمان مجموعه قرار دارد، به
بـدین ترتیـب، تـالش جامعـه ایرانـی بـراي       . حاصل آن انحصار ساختار سیاسی اسـت      

اي کوتاه مدت و   تبدیل به تجربه،دستیابی به حقوق انسانی و اجتماعی، عدالت و آزادي

                                                
-شود  ارزیابی این دوره به مجال دیگري سپرده می. 
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سترون گردید و بار دیگر بستر مناسبات اجتماعی و سیاسی ایرانیان به الگویی کهن امـا        
گرفت کـه   اقدامات مذکور هم در دل نهادهایی صورت می      . ختصات مدرن بازگشت  با م 

هـایی   ساالر و برآمده از قوانین آن بود و هم در سوژگی انـسان          میراث یک انقالب مردم   
اي از حیـات   در هر صـورت عرصـه     . دار این انقالب بودند     گرفت که میراث    صورت می 

رض افق اقتدارگرایانه حکومت پهلوي اول اجتماعی و سیاسی باقی نمانده بود که در مع
گانه دولت گرفته کـه اسـتقالل         ویژه قواي سه    قرار نگرفته باشد؛ از عرصه حکومتی و به       

ها در نص قانون آمده تا عرصه عمومی که حوزه فعالیت نهادهاي مدنی چـون              نسبی آن 
  .هاي سیاسی و مطبوعات مستقل و آزاد است احزاب و تشکل

ات در دوره پهلوي اول، به تعبیر هانـا آرنـت، انحـالل عرصـه            مجموعه این اقدام  
ي اجتماعی را در پـی داشـت   ها گروهعمومی و محو شدن خطوط تمایز میان طبقات و      

سـاختار از افـراد    سـازمان و بـی   که حاصل آن تبدیل نیروهـاي اجتمـاعی بـه تـوده بـی          
 یـا بـه حاشـیه    در فقدان عرصه عمومی و با حـذف و . افسارگسیخته و برافروخته است  

هاي عمودي، سرکوب و ایجاد اختناق، مجالی براي        از طریق اعمال کنترل    ،راندن آزادي 
فراموش نشود که ایـن فراینـد برآمـده از          . ماند  اندیشه و عمل انسان اجتماعی باقی نمی      

هاي فرهنگی    نشست  هاي اداره سنتی نیست، هرچند که ریشه در ته          اصول و قواعد شیوه   
هاي سیاسی سنتی دارد، ولی در نوع خود محصولی مدرن و برآمده   نظامالگوهاي و کهن 

  .از تناقضات درونی گریزناپذیر آن است
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