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 حااال،اساات. بااین  رو شااددبا چااالو روبااهست  ا  هامدت  یاسطورد جدایی داخل/ خارج در یرلیل سیاست خارج 

 ؛الملاال بااودد اسااتختار نظااام بیننگرش سا  برمبت ی  ،وم ا  پهلوی درد از دوشدارائه  یهایرلیل  بسیاری ازهمچ ا   
عواماال یأثیراااذار باار بیشااترین یرلیل روابط خارجی دورا  پهلوی دوم بااا درنظاار ااارفتن   ،مقالهاین  رو، هدف  ازاین

 ،وم د یایاارا  در دورد پهلااو یابااط خااارج ور» ایاان اساات کااهاصاالی مقالااه  پرسااو  اساات.    ایرا   یخارج   یرفتارها
سه نظم یااا الگااوی رفتاااری ش اسااایی   ،یاریخی  ربا استفادد از اس اد و آثا  ا؟الگوهای رفتاری است  مکدا  ۀده دنشا 
نظاام متمرکاا  یااا  ،و ضعف و زبونی دولت اساات یت اجتماعک مشار بیشی گی ،آ وی ای نظم پراک دد که    است  شدد

یوا  آ  د که میمتواز  قرار دار یلگوادر میانه این دو،  ، ود راذاباقی نمی یخودکامه که جایی برای مشارکت اجتماع
 ایاان مقالااهشاامار آورد. در به 1357یا انقالب    1340  ۀخودکامگی ده  ۀبه دور  1320  ۀاز آشفتگی ده  یانتقال  ۀرا دور

 همراد داشته است.چه نوع رفتاری را به در حوزد روابط خارجی،از این الگوها  یک که هر ایمنشا  دادد

 از  و یمرک  قدرت، سیاست خارجی پهلوی دوم جامعه، پراک دای، یو نظم دولت/ :ین کلیدواژگا
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State/Society Orders and Iranian Foreign Policy Analysis in 

the Second Pahlavi Era 
 

Mohammad Mohammadian1 

 

Abstract 

The myth of internal/ external distinction in foreign policy analysis has been questioned for 

a long time. Despite that, Iran's foreign policy in the second Pahlavi is mostly analyzing 

according to structural theories. This paper considers most of the Iranian foreign policy 

determinants in the second Pahlavi era. The current research investigates the foreign 

relations patterns in the second Pahlavi era. According to documents and the history of 

foreign relations, three patterns are distinguished. Disperse order, in which high social 

participation and weak state structure are its characteristics, appears in confronting different 

orientations, indecisiveness, stalemate, and crisis in foreign relations. Centralized order 

emerges when social forces are marginalized or removed. Arbitrary decision making, 

regional intervention, external lavishing, questioning great powers are outcomes of this 

order in foreign policy. In the middle, keep a balance between social participation and state 

capacity bring about peaceful and cooperative behaviors in foreign relations such as finding 

foreign political and financial support, unity with tremendous and regional powers, and win 

the international institutions' support. As a result, balance order, as productive and low-cost, 

can be considered desirable and ideal. 
Keywords: State/ society order, Disperse, Balance and centralized power, Foreign policy, 

Second Pahlavi 
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 مقدمه

 ،. اوج ایاان نگاارش غالاان بااودها بر یرلیل سیاست خااارجی  مدت  1داخل/ خارج   یی پ داشت جدا
بر یرلیاال سیاساات خااارجی   ین رویکرد یچ   ۀغلب.  بود  ی الملل دوقطبدورا  ج گ سرد و نظام بین

بااا چااالو ایاان جاادایی  که   و  چ د دهه است  ست. اکا  بر این ادعا  ییدیأی  ،  پهلوی دومایرا  دورا
کیااد  پ وهشگرا  و بسیاری از    رو شددروبه ، حااالدارنااد. بااین  بر پیوند سیاست داخلی و خارجی یأ

ساااختاری   هایههای باا ره و نظریاا همچ ا  در پریو سیاست قاادرت   ،سیاست خارجی پهلوی دوم
ای در نیروهااای جامعااه درنظر ااارفتنبا  در پی این است کهر مقابل، این پ وهو  شود. دیرلیل می 
 از سیاست خارجی این دورد ارائه دهد. ی یرلیل جامع ،سیستمی  لک ار عوام 

در  نگارنادد المللای اسات. نیروهای اجتمااعی داخلای و بین   یعامل  ی د ابر   ی،اس ی روابط خارجی هر نظام س 
ت چاارچوبی یرلیلای بارای  انتشاار یافا   (Haji Yousefi & Mohammadian, 2016)  1395که در سال    پ وهشی 

ایارا  )اقتصاادی، نظاامی، سیاسای،    ی م ابع قادرت اجتمااع  این پ وهو،در    نمود.  سیاست خارجی ایرا  ارائه
  ۀنظریا  برپایاۀ ،و در مرحلاه بعاد بار سیاسات خاارجی  ،ها بر ساختار دولتآ  اذاری ایدئولو یک(، نرود یأثیر 

  هاای اوناااو ،دورد بود که سیاست خارجی ایارا  در    ن پ وهو یادشدد ایاصلی    ی . ادعابررسی شد ا  مایکل م 
شادد    دارااو سیاست خارجی هم   ،هاحاصل روابط دولت/ جامعه در هما  عصر بودد و با یغییر روابط میا  آ 

  ب کااربرد چاارچوپای    در ،  (1)و مفهاومی پیشاین   نظری  های برلاز یکرار   پرهی  است. اک و  پ وهو حاضر با 
حاکم بار رواباط میاا   ول اص  نخست، شود؛در دو مرحله انجام می  کار . این استی دوم  دورد پهلو  ای بر   ادشددی

چاارچوب  ، در  ساپس  شاود ومی هاای دولات/ جامعاه ش اساایی  نظم  ،اصطالح نیروهای اجتماعی و دولت یا به
چاه ناوع   ی اساایموردش  ی هاانظم»کاه  دادد خواهاد شاد  پاساخ مقالاه  ایان پرساوبرل سیاست خارجی به  

 .ااند همراد داشتهیی را در روابط خارجی بهرفتارها
 

 . پیشینۀ پژوهش1

رواباط  یوصایف به  ،مربوط به سیاست خارجی ایرا  دورا  پهلوی دوم  های پیشی ۀ پ وهو  ۀ عمد بخو  
 ,Mahdavi)ا یارا یااریخ رواباط خاارجی ا » یوا  به می  ع وا  نمونه،به  است؛ شدد دیپلماییک مردود 

________________________________________________________________ 

1. internal/ external 
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 ,Kinzer)ا هماه ماردا  شااد، » (Azghandi, 1997) ا1978یاا  1941ا  از خارجی ایر  روابط» ، (1996

 ،(Bill, 1989) اشایر و عقااب» مان د  هانوشته دیگری از  ۀ د. دستکر آثار اشارد از و بسیاری دیگر  (2008
ا 1921-1979ایرانیاا   ی رج سیاست خا»  و ،(Gasiorowski, 1991)ا شاد و آمریکا ی ج ر سیاست خا» 

(Saikal, 2005)،  اند. نگریساته  سیاسات خاارجی پهلاوی دومبه روابط حامی/ پیرو  انداز چشماز بیشتر
یرلیلی و رفتاری را از یاریخ رواباط خاارجی   ی الگوهای  برخ   اند کرددیالش  نی   دیگر    های نوشته   ی برخ 

 ابا ره   های زعه قادرت یوسعه در حوزد م الروابط خارجی ایرا   دولت درحا»   ک  د که ایرا  استخراج  
(Chubin & Zabih, 1974)  ا1941-1973سیاست خاارجی ایارا  » و (Ramazani, 1975)  هایی نموناه

نقاو مهمای در ل،  الملادستیابی باه آزادی عمال در نظاام بین  ،رمضان  نظر  به هست د.    هانوشته این    از 
کیااد می . او دارد نوساازی ی کشاورهای درحالج خاار  یایر جهات  الملال اسات کااه نی ب نظاام ک اد،یأ

هاا در آ   ،دلیل همینباه   ،دهاد ازجملاه ایارا  را شاکل می   ،یوساعه درحال  ی کشورها  ی ست خارج سیا
 ه گااملای خاود را  ی چارچوب یرل  ،رمضانی   براین،اف و .  ندارند آزادی عمل    ی،سیاست خارج عرصۀ  

 .کردد است ک بس دد  پلمایی یاریخ روابط د یشرح  به    بیشتر سیاست خارجی ایرا  ک ار اذاشته و   ی بررس 
نادیدد  ،پهلوی دوم ی سیاست خارج پیشین در مورد  هایپ وهو یهااز کاستی   ی مجموع، یکدر

در   هرچ ااد  جی ایاارا  اساات.ردهی به سیاست خااانقو نیروهای اجتماعی در شکل  انگاشته شد  
د، امااا نادمرااروم شااد ی سیاس  فرای ددر    ی آفری از نقو  ی اجتماع  ینیروها  ،از این دورد   ی مهم  بخو

م و، بررساای پیاماادهای مرااربرایناف و  .  ارفت نادیدد    1342وی د یا سال  ها را بهآ    ییوا  ردپانمی 
ای یرلیلی ارزناادد هایتهخود نک  ی،ج راجتماعی از مشارکت سیاسی در سیاست خا  یشد  نیروها

 ی آفری اا ونق  رساای میاا ا  بربااا  ت  یااالش کااردد اساا   رو،پیو  ۀمقال  ب ابراین،  ؛همراد خواهد داشت به
 ،ایری سیاساای هااا در یصاامیمحضور و غیبت آ    ۀمقایس   و  ماعی در رفتارهای خارجی نیروهای اجت

 از سیاست خارجی پهلوی دوم ارائه دهد. یدی یرلیل جد

 
 اجتماعی و ساختار دولت ینیروها . روابط1

 1320 ۀده .1-1

ها، نامااهزرو  .اد شاادنیروهااای اجتماااعی هماارت  ک مشاااربیشی ه شااد   رضاشاد از قدرت با    یبرک ار
رفت ااد.  بااین د و به هما  سرعت از  توجود اذاش  ۀشبه پا به عرص یک  ی،فراوان  یهاو یشکل  ،ح ابا
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از مااورد    8  ی هاااشد کااه  روزنامه در یهرا  م تشر می   40یقریبال    ،1326یا    1320  هایۀ سالدر فاصل
 سااا ،همینبه. (Abuturabiyan, 1987: 13-15) یافت دار می انتش  طور پیوستهبهدر یمام این دورد ها آ  

فاقااد  که اح اباین . (Tirani, 1997) ح ب پدید آمدند و از بین رفت د 60 ن دیک ،در طول این دهه
دور یااک یااا چ ااد شخصاایت معمااوالل بااه، ماا ظم ح باای بودنااد هایهجلساا  یشااکیالت، برنامااه، و

 ؛یافت کاهو می ها اف ایو یا ضای آ  اعیعداد  ایط سیاسی،  شدند و با یغییر شرنفوذ برپا می صاحن 
او ی ها عضو ح ب خااودش بااود   ،سید ضیاء زدین ط اط ای زندا  افتاد   در زما  به  نمونه،  ع وا  به

(Katouzian, 1993: 191).  در بیاارو  از  ،سییرد ر فییاخر حکمییت  ی رهبربه، ت ایرا  یس السیسوب ح
راااذار ایاان دورد، ییأث  ب حاا  ی هااا. (Azimi, 1993: 326) نداشاات  جی وجود خار شاذاریصور ب یا  

خاطرات رهباارا   برپایۀدودستگی بود.    دچار  ی،واسطه پیروی از سیاست شوروح ب یودد، بهیع ی  
یولد »حف  مصااالح پشاات جبهااه ج ااگ شااورویا و   زما  ح ب از  دغدغه    ،ر هما  دورد ح ب د

  .(Khamei, 1993; Tabari, 1988; Malaki, 1989) پیروی از اوامر مقامات شوروی بود
در ایاان دورد   ،یع ی روحانیت   ،ایرا    ۀدر جامع  یکقدرت ایدئولو   های دارایاز اروددیگر  یکی  

یاارین مهم  ،کاشان که  است    بر این نظر  شاهرخ  خو اسی نداشت.  سی  ۀی به حضور در عرص یمایل
شاااهد افاا ایو  ،1320صر ه سیاست ملی بود و ی ها با ن دیک شد  به پایا  دهه   روحانی فعال در

 . یعااداد(Akhavi, 1993: 148-154)پایااه در سیاساات هسااتیم حضااور روحانیاات میا   ی یاادریج
نفاار در   6زند. نمای ااداا  روحااانی از  ید می أی ی  مهر  دیدااد،این  مجلس هم بر    ۀنمای د  هایی روحان

مجلس شااان دهم   درنفر    2به    ااشدد بودبرا ار  که انتخابات آ  در زما  رضاشاد  اا  مجلس سی دهم
رسااید نفاار  11بااه نااهااا   اااح شدتتاف 1331بهشت یکه در ارد اا افت و در مجلس هفدهمی  کاهو

(Shajei, 1965: 193). 
دسته یقسیم شدد  جدید و س تی، نیروهای اقتصادی نی  به دو  یاقتصاد ینیروها  وجود  یوجه بها  ب

و   ی زیااادی بااه یجااارت خااارج   آسااین   ،بر اقتصاد لیبرالاای های مبت ی سیاست   درپیو ارفتنبودند.  
میااا  نیروهااای ارایانااه در  هااای ملی رشااد ارایو  ،آ    ۀاقتصاد ساا تی وارد کاارد کااه نتیجاا   ینیروها
کااه در آسااتانه   نظرساا جی یااک    برپایااۀ  بااود.  ،کاروی د طبقات متوسط س تی و مرافظهبه  ،یاقتصاد

ارانااه و های حمایت نظاار باار ساار سیاساات و اختالفی  ، پراک دااست   شدد  انجام  1328انتخابات  
 .(Abrahamain, 2004: 461-462) ارایانه در مقابل آزادسازی اقتصادی آشکار است ملی 
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انداز اوضاااع پااس از با یوجه به چشاام  یکهرنی   اشغالگر    یها، قدرت لی خ دا  یروهایبر ناف و  
ت ساا تی ردو قااد ،1320 ۀ. در دهاا کردناادپشتیبانی می سیاسی مترد خود    افرادها و  از ارود  ،ج گ

ا م اطق شاامالی ایاارا  ر  ی،آمریکا در ایرا  حضور داشت د. شورو  نفسبریتانیا و روسیه و قدرت یازد 
ارا بود. آمریکا و انگلستا  نگرا  این بودند کااه های چپ اح اب و جریا    رفدارطو    کردد بوداشغال  

ضمن ای که  .(Lenczowski, 1977: 215; Bullard, 1992: 623) مبادا ایرا  به داما  شوروی فروغلتد
 جای خود درن کشور بهایرا  و جایگ ی ی ایهایی از نگرانی بریتانیا از استرش نفوذ آمریکا در  نشانه

 .(Gasiorowski, 1991: 20)ایراِ  پس از ج گ وجود داشت 
یقسیم شاادد بااود  دربااار، مجلااس،   اونااو  قدرت بین پ ج قطن    ،1320  ۀن، در دهییریاینبه

 . در چ ااین شاارایطی (Abrahamian, 2004; Azimi, 1993)و مردم  ،خارجی  یهاخانه ه، سفارت یکاب
وسااوی وی د دولت و مجلس را بااه سمت به  ،سیاسی   عی داشت نهادهای نظامس  ی اجتماع  یهر نیرو

را نداشت  ی دیگریوا  ک ار زد  نیروها ،از نیروهای اجتماعی   یکدلخواد خود بکشد. ازآنجاکه هیچ
نظااام  یمیا  نیروهای اجتماعی پدید نیاماادد بااود، اجاا انی  و هیچ یوافق و چارچوب عمل مشترکی 

 اجتماعی یبدیل شدند.نیروهای  ی و رویاروی  درایری سیاسی به مرل 
یااا  1320 سااال اساات. از نمایااا  ها در عمر و یرکین کابی ااه ،همهازپراک دای م ابع قدرت بیو

 ۀدوسااال  رۀ دو  دری هااا    ،هاااد از آ  رمااو  7کار آمدنااد کااه    ر بر سری وزنخست   20  ،مرداد  28کودیای  
آمدنااد و از ایاان   رر کااا ه بر سیکاب  21یعداد    1326یا    1320. از  دبر سر کار بودنمجلس چهاردهم  

ماااد دوام  6کابی ااه باایو از  3و ی ها  ،ماد  6یا    3  ت دولت بینئهی  9مورد کمتر از یک ماد،    4  ،یعداد
 :Keyostovan, 1948).ماد بودد است    5ها یقریبال ماد و کابی ه  8  ،را  ی وزنخست   ۀ اند. متوسط دورددرآو

295; Shajei, 1993: 16) شاادند. صورت ماهانه و نه ساالنه یصوین می ههمیشه ب ،بودجه یهاهالیر
. در (Azimi, 1993: 17, 260) م د شودت د دولت از ام یت یا استقالل مالی بهردسخوای نم نمای داا  

ور بود وزیر مجبنخست  کردند وها یرمیل می دولت   به  را  را  ی وز  ،قدرت اونااو   مراک   بیشتر موارد،  
اعتماااد   زبساایاری از وزیاارا  یااا ا  ،دلیلهمیننکااردد بااود. بااه  ار ک د که خااود انتخااابک  ی رانی با وز

 ،ت د. درواقااعشاا اساات مشااارکت ندایکافی در یعیااین سحاادر برخااوردار نبودنااد یااا بهی وزنخساات 
 .(Azimi, 1993: 24-25) عکساردولت بود، اار او قوی بود، دولت قوی بود و ب ،ری وزت س »نخ
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باا اهاداف مرادود و   ی هاای یااکتیکحرکت   ۀ ی ها اجااز   ،قدرت   ۀ پراک د   اختار ، سسخن ای که کویاد
 هاایی بودناد کاه رئایسآ  ،موفق ۀ مجری ی ی ها قوا دلیل نیست که داد. بی ه می یمجر  د مدت را به قوکویاد
یاک   هادف حال   مجلس یعطیال باودد، یاا باادر دورا  حضورشا     ،داشت   ای وی د اختیارات    شا دولت

 ،های داخلای نباود ی ها بار سار سیاسات   ،قدرت   ی هایا  قطن م   درایریسیدد بودند.  قدرت ر بررا  به 
 متعارض یبدیل شد.  ی ها ایریهای قدرت و جهت بلوک  یی آراصف   ۀ بلکه روابط خارجی هم به صر 

 1342مرداد تا خرداد  28 یکودتا از .2-1

اوت با هر معیاااری قضاا »   رد کیوصیف    اونها اینرا  ریا  ی اسیس  نظام  1975سال    در  پارسونر   ون تآن
 .(Parsons, 1984: 41)ا داشاات د یکسااانی ی ای ر یاام بااود و پادشاااد و کشااور مع اا امع شاد به ،دیک 

ند. ادد آورد ی هایی است که چ ین نظامی را پدمؤلفه  یی نیازم د ش اسا  ، ن قضاوت پارسو  یی آزمای راست
وقت درواقع موانااع و دائم بود. عوامل م   دسته عوامل موقت   دو  برنظام سیاسی برآمدد از کودیا مبت ی 

 (1کاارد   ل می ماا هااا را یردیگاار آ    ۀبایست یک دهو شاد می   آمدندشمار می بهکسن قدرت مطلقه  
، ی کار ساا تمرافظااه  یشااامل جبهااه ملاای، حاا ب یااودد، نیروهااا  ،اجتماعی   ینیروها  هایازمانددب

حمایت  (3 ؛اد اقتصادی پس از کودیرویکر یامدهایپ (2  ؛و روحانیو  س تی ،  های قدریم دخانوادد
داد ریک دهه طول کشید و پس از خاا   ،ن موانعیحذف ا  فرای د.  یام طقه  لمسائ  (4  ؛مشروط آمریکا

 استقرار یافت. ،عوامل دائم و برپایۀ کاملشکل خودکامه به ریبود که نظام دیکتایو 1342

مارداد،    28کودیاای    فرای اد در    اعی از مشارکت سیاسای با وجود حذف بخو مهمی از نیروهای اجتم  •
هاای قدریم اد، و  سا تی، خانوادد   ی جبهاه ملای، حا ب یاودد، برخای نیروهاا   یعدادی از اعضاای  ا   چ هم 

را در قادرت    هاا آ  دیگار مشاارکت    ۀ ضاشاد مجبور بود یاک دهار ماندد بودند که مرمد روحانیت س تی باقی 
از این دساته بودناد.    انفرما فرم و    ، بیات ،   ردالن   ، خلعت ر  م دی مان د  های قدیمی و قدری یرمل ک د. خانوادد 

دهم آشاکار اسات. اکثریات نمای اداا  ایان مجاالس  ز قدرت این نیروها در یرکین مجالس هجادهم و ناو 
 :Bill, 1992)و اشاراف بودناد   ، ه، ثرویم ادا  ر با    دارا  زمین درصد( از    59دهم  ز و نو   60)مجلس هجدهم  

141; Shajei, 1965: 176; Katouzian, 1993: 238; Abrahamian, 2004: 517) . 
ای با ر یم کودیا داشت د. روابط دوستانه  ،بودزندد     زل  بروجرد آیت که  ی ت یا زمانیروحان  ۀقبط

شاار سااالمت بم  ،مک از ُر رمبااا پااس از سااقوط مصاادق بااه شاااد اعااالم کاارد  »یلگااراف یبروجاارد 
 ،ود اعلیرضاارت بااه ایاارا  . امید است ورود مسااعموجن مسرت اردید  ،بود  ی همایون   اعلیرضرت 



     283 دوم  یدوران پهلو رانِیا یخارج استیس لیدولت/ جامعه و ت ل یهانظم

 :Makki, 1999)مبارک و موجن اصالح مقاصد دی یه و عظمت اسالم و آسااایو مساالمین باشاادا 

اللااه کاشااانی و . آیت کاارد   حمایاات   از روحانیاات   هاااامتیازی  برخاا ضمن داد   شاد  ،  مقابل  در.  (261
اسااالم اشااود و  سااتایوزبا  به    چاپلوسانه  بارها  ،از زندا  آزاد شدند. شاد  ی پس از مدی   آبادقنات
و   ،، بهبهااانی ین رهباار مااذهبی وقاات، بروجاارد ییربل دپایه  ی یع   ی،الله بروجرد بر دیدار آیت اف و  

شاد   ریهای شاد از روحانیت در سکوت و خوددا د. حمایت تجمعه یهرا  به دربار دسترسی داشامام
علمااا آشااکار اساات.   مااذهبی و  یدساات نیروهااان انجماان بهاییااا  یهاارا  بهیاا از مداخله در یخر

ای هاام م ازعااه ،ت وجود نداشاات یمیا  دربار و روحان  ی هماه گ  ،اار در این دههسخن ای که  ادکوی
 .(Bill, 1992: 144; Bashiriyeh, 2014: 41; Abrahamian, 2004: 517) ها روی ندادمیا  آ  

،  مهیید  بازرگییان ، ان  سید  بو زفضییل زنجیی له  ال به رهبری آیت   ی جبهه مل   های بازماندد ،  براین اف و  
نهضت مقاومت ملی را در اعتااراض بااه کودیااا   ، و برخی اح اب دیگر  ید زل  سحاب  ، حمود طازقان  م 

هاام بااه ایاان جریااا  پیوساات.    د ریییوش فروهییر های  ایرانیست ح ب ایرا  و پا    ، ب یا  نهادند. در ادامه 
با ورود   زما  آذر هم   16داد  یو ر رقم زد     ، این نهضت مهم    کارهای یکی از   ی، اعتراض  بر یظاهرات عالود 

  . اارچااه (Katouzian, 1993: 382)دانشگاد یهرا  بااود    به جمهور آمریکا  معاو  رئیس   ، چارد نیکسون یر 
نااام جبهااه   ی هااا ، در جبهۀ ملی فعالیت نداشاات د  ی ا شدد بانفوذ و ش اخته  ی ها شخصیت  ، ن مقطع ی ا   در 

 ؛ خت ی انگ را برمی   ود و همین نگرانی شاد ه باالیی برخوردار ب ملی همچ ا  در میا  عموم از وجه 
رویکرد اقتصادی پس از کودیا در جامعه بود. در ایاان قالاان  یآشکار شد  پیامدها ،مانع دوم  •

کید بر    پایۀبرایرا   یالش شد   به یوسااعه دساات   ا،یوسعه»و نه    ارشد»برنامه مدرنی اسیو  غربی و یأ
سیاساای، فساااد،  مشااکالت همااۀمااردم،   ی دازناا   حسااط  بهبااودمرض  به  این بود که  بر  یابد. اعتقاد

 ساابن ر حل مشکالت جامعه ب یرشد اقتصادیأثیر ازحد به بیور  شود. باوحل می   ...و  ی،ناکارآمد
طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد اقتصادی یأثیراذار بودند. شد که بهمی   هایی نادیدد ارفتن موضوع 

 & Bostock)صااادی بااودیما رشااد اقت ۀا ، مااا شاایفتع وا  فلسفه آ  دور»به فرمانفرماییاناذعا  به

Jones, 2016: 200) . 
ها و شااکل باالشااهری شاا اختی در شااهرها بهپیاادایو یعااارض جامعه، رد یکاا امااد ایاان رویپ

و   ،، میاا ا  باااالی یااورمیهااا، بیکاااریااراز پرداخت   ها، ثرویم دا  و یهیدستا ، کسااری شهری ینیپا
باارد کااه اسااتبداد   فاارو  ایبااایی سیاساای ثو بی   یرکود اقتصاااد  ایرا  را در  ۀو جامعبود    ی زدامصرف 
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 ااطالعااات» روزنامااه .(Katouzian, 1993: 255)از درو  آ  سر باارآورد  1357یا  1342های سال
کااه اذشاات )سااال  ی   »سالکردد است یرلیل  اونهرا این 1340و    1339های  سال  یبررا  اقتصاد

هشاات سااال  ،قدامایی بود کااه هفاات ا ۀنتیج ،. این بررا  بررا  اقتصادی نامیدباید سال  را  (  1340
 .(Samsami, 1962: 5)اذشته در کشور صورت ارفت...ا 

. در ییاار  کرد می  ت شاد را ییرد ی انداز موقع چشم نی   ی ا م طقه  های داراونی ، ی بر عوامل داخل اف و    •
  ی یااک ر یاام کمونیساات ساارنگو  و    ، ری  قاسیی  د د زک عراق با کودیای    ی ( نظام پادشاه 1958)  1337

جمییال  کانال سوئ  یوسط  شد    جایگ ین آ  شد. با خروج عراق از پیما  س تو و ملی   ی دار شورو طرف 
ی افاا ایو نفااوذ شااوروی و یشاادید  ا مع  بااه  ها داراونی ناسیونالیسم عربی اوج ارفت. این  ، د د زناصر 

های    از میاادا ی »مسااکو بااه یکاا  ، میااا  ه بود. دراین رقابت دو ابرقدرت بر سر م اطق نفوذ در خاورمیان 
زمانی این  هم   . (Mirfendereski, 2003: 147)اصلی برخورد سیاسی و یبلیغایی ایرا  و مصر یبدیل شدا 

ای  کرد؛ نکته می آی دد ایرا     نگرا  واش گتن را    1337نافرجام سپهبد قرنی در سال    ی با کودیا  ها داراونی 
شاااد   ، یک یا دو سااال آی اادد رود ظرف احتمال می »  آشکار است   نی   1958  سال   سیا در   ی در بررس   که 

 . (Gasiorowski, 1991: 220)  ا مگر ای که یک برنامه اصالحات را آغاز ک د   ، سرنگو  شود 
وابسته های سیاسی و اقتصادی آمریکا  پشتیبانی شدت به  ر یم شاد به  ،از کودیا  پس  یا یک دهه  •

و   یلراظ اقتصادبه  میلیو  دالر   567ریکا  ( آم 1960)  1339( یا  1953)  1332های  بود. بین سال
 سااال ارد دالر به ایرا  کمک کرد. یااایلیطورکلی بیو از یک م و به ی زمی ٔه نظام  و  دالر دریمیل  450

ایرا   داد و م بع مهم درآمددولت ایرا  را یشکیل می  یها هی درصد ه  60آمریکا    یهاکمک  1960
ام یتاای  یو نیروهااا  ،ه اقتصااادییوسااع  یهاجرای برنامهخدمات اجتماعی، ا  یاهیأمین بودجه  برای

هااای اجتماااعی حامی و ساارکوب ارود  نقو مهمی در یوا  ر یم برای یافتن  ،داخلی بود و درنتیجه
. در بساایاری از (Stempel, 1998: 97; Bill, 1992: 161; Gasiorowski, 1991: 233)داشاات داخلاای 
 ی اجتماااع  یل شاااد از نیروهااابرای استقالل عم  ی  بعع وا  م به  ی خارج   یوحمایت نیر  ها،پ وهو

 یوانساات ی هااای اقتصااادی و سیاساای آمریکااا م ، ولی وابسااتگی بااه حمایت درنظر ارفته شدد است 
از این عامل اسااتفادد   کارترو    کند که  چ ا    باشد،عمل شاد    یآزاد  شد    مشروط   آوی ی برایدست 

ای اسااتردد بررساای اونهرا بهمریکا به ایرا   آ  یهامصرف کمک  شیوۀ ،  ک گرد  1335دند. در سال  کر
  بود زیرانتقاد ازجمله موارد  19طرح  ،ک گرد هایپ وهو ۀ. نتیجکرد 
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که این مبلااغ بااا بودد  چهارم میلیارد دالر یک  درمجموع   1335یا    1330های آمریکا از  کمک  (1
ارفتن اصااول الزم، آمریکا بدو  درنظر   های ف ی کمک  (2  ؛ومیل و ناشیانه مصرف شدد است حیف

ولاای  ،فااراوا   ،د هدر رفتن ساارمایهراست. موا  شددمصرف    ،و ک ترل کافی   ،آمی ری ی احتیاط امهبرن 
شاادد اساات.   حساااب انتخااابهااای آمریکااا بااه ایاارا  بی . کمک3  ؛است   دشوار  ،یعیین این مقدار

یوانااد مقاادار کمااک می چه نیاز دارد و چه    دربارد اقتصاد ایرا  که به  یی هابررسی ها پیرو پیوکمک
 .(Bill, 1992: 169-182) استا شددانجام ن ،ذب ک دج 

جمهااور جدیااد  رئیس   ی خااارج   بر رویکرد سیاست   ی، ا م طقه   های با داراونی همراد    ها ا ارش   ن ی ا 
هاادف    اصااالحات از باااال بااا برپایااۀ  خود را    ی خارج   سیاست   اصول   ، یأثیراذار بود. جا  ک دی  آمریکا 

ایراد برای  » سیاست   ی برمب ا و، ار داد. ک دی و مشاوران پایین در جها  سوم قر شگیری از انقالب از پی 
و    ، اقتصادی بر اصااالحات ارضاای، مسااکن، بهداشاات  ی ها اار برنامه که کردند یصور می ا، 1شرفت ی پ 

.  بااود د  وجود آمد  کوبایی دیگر خواه آموزشی یکیه ک  د، روش بسیار خوبی برای پیشگیری از به  نظام 
  که درصااورت شکساات اصااالحات از باااال، دوسااتا  شت هم دا  ی اصل دوم  ی، ک د  ی ج ر است خا ی س 

همااین    پایااۀ را خواه د داشت. ک اادی بر   ی نظام   ی هراونه طغیا  از طریق نیروها  آمریکا اختیار سرکوب 
 . Bill, 1992: 184)-(185  اذاشت فشار   یرت   انجام اصالحات برای  ایرا  را    ، اصول 

(  1961)  1339ک دی باه کااخ سافید در ساال    ا  و شوروی، ورود جا ای، بررا  روابط ایر یروالت م طقه
که معماوالل در سیاسات دخاالتی  ااا  اللاه بروجاردی انتخابات مجلس بیستم، مخالفات آیت  لو ابطا  ،در خارج 

د  ایجاا  سابن  ی وخامت اوضاع اقتصادی در داخل، همگ ،یشکیل جبهه ملی دوم با اصالحات ارضی، اانداشت
در    هااداراونی روناد  سارانجام،  ولی   ،اصالحات شدند  برخی انجام  ساز رت مطلقه و زمی هت و مهار قد یمردود 
  ی دهاد کاه حاذف نیروهااپایانی حکومت شاد نشاا  می  ۀد. بررسی دو دهر ت موقعیت شاد رقم خوی یثب  راستای 

 است.پدید آوردد   ای رامشارکت سیاسی چه نوع رفتارهای خارجی عرصۀ اجتماعی از 
 1357تا  1342 از خرداد .3-1

 (2 ؛ام یتی انیروهااای نظامی   (1برآماادد از کودیااا باار چهااار رکاان دائاام اسااتوار بااود     ی اسنظام سی
الملل پس از نظام سیاسی و اقتصادی بین  (4  ؛درآمد نفت   (3  ؛ایدئولو ی ناسیونالیسم ایرا  باستا  

________________________________________________________________ 

1. Alliance for Progress 
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ام سیاسی به شااخص گی و وابسته بود  نظ(. این ارکا  با خودکام 1  شمارد   ج گ جهانی دوم )شکل
 دهااد کااهمی ایری ساختار نظااام سیاساای نشااا  ها بر شکلآ    ییأثیراذار  شیوۀ یضادی ندارند.  شاد  

 ند.ادهم سهیم بود دهی به یک نظام دیکتایوری فردمرور باانگی  در شکلشگفت  ایاونهبه
ت در آ  قتدارآمی  اساات. عضااویمتمرک  و ا  ی،ت نیروهای نظام رنظامی  ماهیت قد  ینیروها  •

دستور مقامات و با آااهی هماه گ با  شدد،  ی دهو پیروی اعضا کامالل سازما    ی،دمشخص، قراردا
باشاا د، امکااا    داشتهای  نقو برجستهدر آ   نظامی    یکه نیروها  ایی ساختار سیاس  رد.  همراد است 

می  و ساارپیچی دستوری و اجبارآ  ۀ یویمرک  قدرت در دست یک فرد بسیار باال بودد و ِاعمال آ  به ش
 .(Mann 1986: 26, 1993: 9, 259)ا مجازات س گین همراد خواهد بود از آ  ب

ای از چ ین نظااامی اساات. برجسته ۀنمون  ،1342از سال    پسوی د  به  ،از کودیا  پس  ی سیاس  نظام
. بساایاری از داشاات دای در یثبیت و یداوم ر یاام  ام یتی نقو برجستهاپس از کودیا، نیروهای نظامی 

درصااد بیشااتر از   50  ،اریااو ایاارا    ی نیروهااای د و حقوق و م ایاااتدرجه یاف  یاریقا  ،کودیا  فسراِ  ا
او در  یدالر و همتااا 221ماهانه  ،دوم اریو ایرا  ستوا    یک  1977در سال    کشورهای همسایه شد.

 ودباا ایرانیااا   ف م ایااایصاا او ن  ی و م ایااای دریااافتکاارد  دریافاات می دالر    100یقریبااال    ،اریو یرکیه
(Stempel, 1998: 51).  زمااا  بااا م م طقه یوسط ایاارا  و همرنقو  اندا یدر زما  ایفا ی نظام  ۀبودج

لیااو  یم  844 ،نظامی ایرا   ۀبودج  1349که در سال  بهای نفت، به اوج خود رسید. درحالی   ویاف ا
 یاف ارهااا گکل فروش ج   مبلغ  ،دهابرآور  برپایۀد.  ید دالر رس رمیلیا  10  به  1356در سال    ،دالر بود
 :Mahdavi, 1996)میلیااارد دالر شاادد اساات  14بر بالغ 1356یا  1351 یهاایرا  در سال هآمریکا ب

پااس از هااا  بساایاری از آ    نبااود.  ی مردود به مراک  نظام   ی،و ام یت  ی نظام   ینقو نیروها  .(400-407
ه کااار مشااغول باا  یمااور کشاااورزاو دولتاای، صاا عتی،  یهادر مجلااس ساا ا، شاارکت   ،تگی س بازنش 

نفر کارار  50بیو از  دارای  یهاحتمال یکی از مدیرا  داخلی کارخانه،  1332سال    از شدند. پسمی 
فضااای  ۀیدک  اادأی ی ،ت ی. ایاان وضااع(Al-e-Ahmad, 1978: 14)د از نظامیااا  بازنشسااته بودناا 

 است. 1332 سال پس از ی روابط اجتماع همۀنظامیا  بر  ۀیا سلط  ی تیام انظامی 
باار دو اصاال »یااداوم ارایی را مبت ی باستا    یایدئولو   ،اشادمرمدرض   ایرا  باستا  ارایی  ملی   •

کیااد باار نظااام پادشاااهاو دانست. سال پیو و »ن اد آریاییا می  2500از  نظام شاه شاهیا  ی،با یأ
  بخواه ااد از ایاا دانساات کااه ایرانای نمی سیاسی وقت را در حد و اندازد   یهایمام »ایسماها و نظام
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حاال ایراناای باارای مسااائل راد  ۀارائاا   ۀزمی اا   در  ی ایران  ۀاندیش     شاد  »اصالت ایبرند. بهیالهام بگها  آ  
 ،ن اصااول یایکا به هم با. مرمدرضاشاد (Pahlavi, 2009: 77)نداردا  ی به افکار واردای یایرانی، نیاز
دد ارائااه کاارد و حتاای درصاا رد می ع وا  »ایراد نامقدسا یا »مارکسیسم اسالمیا ط  بامخالفا  را  

 .(Fallaci, 1987: 343) بودهای دموکراییک اروپایی ی حل بررا  نظامبرا یراهکار
کید بر  ن،یهمچ  در او دانساات. از اعااراب می  دوربااهخود را بریر و  ،ت ن ادی و قوم آریایهو با یأ

 نویسد می  امأموریت برای وط م»
نقطاااع جهااا  یمد  مداوم و باادو  ا  یرینکهن  ،چین  یتث ااسداشت د که به  ی مردم کشور ما یمدن

باایو از یمااد  چی اای و یااا   ی،رود. جای انکار نیست کااه ایاان یمااد  بااا یمااد  باااخترشمار می به
 ،لراظ ن اد از اعراب که از ن اد سااامی هساات د  همسایگا  عرب ما قرابت و خویشاوندی دارد. ما از

هااای اددزیاارا زبااا  مااا از خانو ،ارساای نیاا  صااادق اساات م و این نکتااه در زبااا  فیتس کلی جدا هبه
 .(Pahlavi, 1979: 8) های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی است زبا   ۀاست که ریش  یی وپاره دوا

ک  نخسات  داشات     ، دو پیاماد به ساختار نظام سیاسای  یدهشکل   انداز چشماز    یادشدد،  ل بر اصو  د ییأ
ا  دیگار درونای و  ع و را باه  یما  ایرانا   »دیگرا خاویو و مسالع واارایی افراطی، اسالم را بهملی ای که

باه  ی  لیای یرمپدیدد  همچو   اسالمبه    ،کرد یرو  این  کرد. در خود یعریف می مثابه دیگر بیرونیاعراب را به
شد کاه اصاالت و هویات شافاف ایرانیاا  را آلاودد کاردد اسات.  سرزمین کورش و داریوش نگریسته می

شادند  که باید طرد و حذف می  ااریجاع سیاد» وا ع  باارایا  مدر مقابل اسال ااصیل » ۀدست ایرانیا  به دو
  نظاام  قابلیات  ،دومنکتاۀ    (؛(Tajik, 2004: 34-36  شادند ، یقسایم میپیوسات د می  هااخودی  ۀجراا   یاا باه

دا،  »شاه شاا  هایطالحص از آ  در راستای یشکیل دیکتایوری خودکامه است. ا  یبردار برای بهرد یپادشاه
همگاای    هااا،ی مان ااد ایندیگاار  هااایلقنو    ،، »داداسااترایگا ا، »رهباار برجسااتها»آریااامهرا، »خاادا

اوناه  بارای کشورشاا  اینکاه ایرانیا  خواسته شد  ۀیمرک  قدرت در دست شاد هست د. از هم  ۀک  د یوجیه
ها،  تای و انساا کرد  »ای خدای با ره، آفریاداار ایدعا ک  د. دعایی که کل کشور را در شاد خالصه می

داداساتر را بارای    امهریا شمار، یو که آر های بیها، آفریداار رحمتبه انسا   دد عقل و هوش و پ دار بخش 
 . (Bill, 1992: 245)ا ایاز سرزمین آریایی ایرا  برا یدد یپاسدار 
 م ظور از نظامو  ،فضای ج گ سرد   ی،الملل  م ظور از نظام سیاسنیب  یو اقتصاد  سی اینظام س •

( رفتااار 1350)  1970پس از ج گ جهانی دوم یااا دهااه  الملل است که  اد بیننظام اقتص  ی،اقتصاد
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 یجووت در جست ر. در چارچوب ج گ سرد هر دو ابرقدارفت در پریو آ  شکل می بازیگرا  نظام 
. در این چااارچوب، (Gasiorowski, 1991: 46)بودند راهبردی مهم  یروابط حامی/ پیرو با کشورها

است. پیامد این روابط برای ساختار نظام سیاساای برای حامی بسیار مهم    ،پیرو  سیاسی کشورِ   ثبات
و استقالل عمل دولاات در مقاباال   ی،نظام   ینیروها  انه، اولویت روبگک سر  یهااف ایو قابلیت   ،ایرا  

 .اولویاات بخشاایددیگر اجتماعی  ینظامیا  را بر نیروها ،مرداد 28 یبود. کودیا  ی اجتماع  یروهاین
صااادر   ناراضاای ساارکوب نیروهااای    ۀ اجاز  ،جام اصالحاتیشویق ایرا  به ان  ودبا وج در زما  ک دی  

 ۀد ردر ویت ام و مخالفت افکار عمااومی بااا حضااور اساات  ی دلیل درایربه،  نیکسو  ۀ  دوردر  شدد بود.  
د دساات شاااد در خریاا  ،آ   در پی م طقه به ایرا  وااذار و   ی ، نقو  اندارم اونااو  آمریکا در م اطق  

 از اذاشته شد.رکوب مخالفا  داخلی بانواع یسلیرات و س
دانستن نقو   نیازم د  ،ایرا    ی ساختار نظام سیاس  ی ایرر شکلب  لالملر نظام اقتصاد بینییأث  ک در

 1929میااراث براارا     ،حدود اختیارات و دخالت دولت در اقتصاد  دولت در این نظام است. برل 
و طرفاادارا    1ارایااا  لیباارالالمللبین  ۀی را بااه دو جبهاا بود که نیروهای اجتماااعی کشااورهای غرباا 

ساختار دولت  ،در کشورهای پیشرفته غربی  نخست یقسیم کرد. با چیرای دسته  2دولتی   یدارسرمایه
ای اقتصاد جهانی که خبری از بااور وازی مسااتقل نبااود، دولاات لیبرال پدید آمد و در م اطق حاشیه

 3ارات یوسااعهیساا لیانترک نئوم  ها رادولت ن یا کسکادار شد.  داقتصادی عهد  ۀنقو اصلی را در یوسع
 .(Cox, 1987: 214-231)نامیدد است 

خارجی به کشورهای جها  سوم   یهاو شرکت     داراورود سرمایهۀ  وازرد  ،لیست یدولت نئومرکانت
های چ دملیتی، مجااوز فعالیاات در اقتصاااد از شرکت   یدریافت سود سرشار  ازایبهبود. این دولت  

یوانااد می  ی،اجتماااع ین سود و ضااعف نیروهااایافت اری با ددولت  دهد.  ها می به آ  را  داخلی خود  
 ،ایاان رونااد  ۀرا برای خود بخاارد. نتیجاا   ی اجتماع  یو حمایت نیروها  یرد گبدست  ابتکار یوسعه را به

ها گاده دولتی در مقابل ب رهای ب و کارخانه ،مروربر، صادراتهای سرمایهم اقتصاد به بخوسییق
 :Cox, 1987) ناادرندا لالملاا نیبا اقتصاد ب ی ست که اریباطا ی و مرل ،وچک، کاربرک یهاو شرکت 

________________________________________________________________ 

1. liberal internationalists 

2. state capitalism 

3. Neomercantilist Developmentalist State 
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ی ها چ ین  ،ای در ایرا  و خطر شورش یودد یوجود ضعف بور واز با ، دیهازفرد   نظربه  .(231-234
 ،لیاادیالمللاای حفاظاات ک ااد. هابین  یهایوانست از مالکیت خصوصی و م افع سرمایهمی   ی نظام 

دانااد  »دولتاای کااه بازیولیااد و یوسااعه می   اد چ ااین نهااادیماارد   28پااس از کودیااای    دولت ایرا  را
باشاادا. از   ییأثیرات بور واز  اویپاسخمستقیم  طور  بهبدو  ای که    ،ک دداری را یضمین می سرمایه

 هااایتراضاعو    ها،، اعتصااابهااادرایری که    1320  ۀثبات دهک بی ی»نظام دموکرای  انداز،چشماین  
یا نظام نسبتال آرام و باثبایی  شت اذاری کمتر جاذبه دا، برای سرمایهروز بود  هر  ل وال معمور  ،اییودد

 .(Halliday, 1979: 44) اکرد مرداد برقرار  28که شاد پس از کودیای 
از نیروهااای   ینیااازو بی   یسااوی دیکتااایورکااه آ  را به  ی ساااختار سیاساا   یۀن پایچهارم   نفت   •

یا   1333نفتی از سال    ینفت است. درآمدهافروش  از    آمدددست بهسوق داد، درآمدهای    ی اجتماع
 555ارد دالر رسااید. ایاان درآماادها از یاا میل 20میلیو  دالر بااه  22یع ی از  ،ه ار برابر شد  ،1356

میلیااارد  5، 1350ارد در سال یلیم   1/2و    1347و  در سال  یلیم   958به    1342  دالر در سال  یومیل
میلیااارد دالر رسااید.  20بااه  ،1355ت در سااال مت نفیار برابر شد  قو پس از چه ،1353ال در س
درصد در سال   45به    1333  ر سالدرصد د 11کل درآمد دولت از   ازنفتی   یسهم درآمدها  رو،ازاین

 1352یااا  1342 ۀ د. در دوریرساا   1356درصااد در سااال    77و    ،1350درصد در سال    56  ،1342
از درصااد  50 ،انگینیاا طور م و بااهدولت  ی مبادالت خارج  درصد از  79یا    60ین  نفتی ب  یدرآمدها

 ;Abrahamian, 2004: 525; Bashiriyeh, 2014: 65)داددرآمدهای دولت را به خود اختصاااد ماای 

Foran, 2001: 463; Katouzian, 1993: 310). 
 از درآمدهای  زیادیو دولت به کارا ار اصلی یوسعه یبدیل شد. بخ  ی،نفت یبا اف ایو درآمدها

ها وجود داشت. ای بر آ  اذاری شد که ک ترل استرددس و پیشرفته سرمایههای حسانفتی در بخو
دار باا ره م د و ساارمایهیبسیار ثرو ۀطبق دربردارندۀ شی بخ ؛پارد یقسیم شد اقتصاد به دو ،با این کار

ناایم  شاادند ومی م ااد بهردصادی ر یاام سیاسی از م افع مالی و اقت فرای دمداخله در    شرط عدمکه به
ساافیر   ،آنتییون  پارسییونر.  نداشت های ر یم  که سهمی از حمایت   ی وازربوخردد  دربردارندۀ،  دیگر

 نویسد بارد می انگلیس در ایرا  دراین
انگی ی بااود. ماان وقتاای باارای بازدیااد یکاای از سرزمین یضادهای شگفت  ،1974ایرا  در سال 

های اروپااایی رخانه با نمونهالت و یجهی ات این کاهیچ یفاویی بین یشکیمدر  رفتم،    یهاکارخانه
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چی  در این کشااور این احساس به من دست داد که هیچ  ،از بازار دید  کردم  اما وقتی   ،ندیدیم...  آ  
 .(Parsons, 1984: 25)همچ ا  نیروم د و استوار است  ،های قدیمی و س ت  کرددن یغییر

  اویدمی  ی نویس دد دیگر
رضا آنجا به باال دنیایی متفاوت. از شاد ن یک دنیا بود، ازابا  شاد رضا به پایییدر شهر یهرا  از خ 

ها چی ی ج  آ  بود که در باااالی ایاان خااط و آرما    ،واوهاها، افت ها، خوردنی ی خواندن  ،به پایین
 .(Mirfendereski, 2003: 237) افتادیکی عقن می یکی از آ  روز بیشتر این فاصل وجود داشت و هر

د آورد  نظااام سیاساای ی ها در پدساختار نظام سیاسی ایرا  و نقو آ   چهار ستو   س از بررسی پ
روش ی یفاوت سه نظم متفاوت دولاات/ جامعااه را از هاام بازشاا اخت. یوا  بهمتمرک  و خودکامه می 

کااه   اینظام سیاسی   .ثبات بودپیامد آ  یک نظام سیاسی مت ل ل و بی   که  1320نظم پراک دد در دهه  
نیازم ااد  1320 ۀبلکه نظام مت لاا ل دهاا  ،امدیشبه پس از کودیا پدید نیک ،دیفروپاش 1357در سال  

نیروهای اجتماااعی بااود یااا   هایمانددباز  ی و مشارکت موقت  ،نیروهای خارجی   پشتیبانی م ابع مالی،  
را   متعااادل دولاات/ جامعااه  نوعی نظم متااواز  و  ،د. این وضعیت ک ها را از صر ه حذف  موقع آ  به

های دائم بودند که یک نظام سیاسی متمرکاا ، موقت، این ستو    لبا حذف عوام   امسرانجپدید آورد.  
هااای یوا  به این پرسو پاسخ داد که انواع نظمفردی را پدید آوردند. اک و  می   ۀو خودکام   ،اراراقتدا

 اند؟آوردد پدید ای رادولت/ جامعه چه نوع روابط و رفتارهای خارجی 

 

 
 1357تا  1332 سال ساختار نظام دیکتاتوری خودکامه از ۀدهندکلشنیروهای   (.1)  شماره شکل
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 است خارجی ایرانیدولت/ جامعه و س یهانظم  .2

 (1320ناشی از نظم پراکنده )دهه  یرفتارها .1-2

سااه   میااا    کمدساات سیاساات خااارجی    وخی هااایی درافت   ، ساابن 1320  ۀقدرت در ده  ی  داکپرا
ایری در روابااط بر ساار یصاامیم  ستی و    درایری سوم شد.    و نیروی  ،مثبت، م فی   ایری موازنهجهت 

تشارا  نظامی و س استخدام م   فرای ددر    وضعیت مشاهدد است. این  خارجی در بسیاری از موارد قابل
 حمد قییو     مان دآشکار است. شاد و برخی نخبگا     ،لسپویم   ۀ وی د اختیارات وی به  ،مالی آمریکایی 

س، مصرانه خواستار استخدام مشاورا  آمریکااایی بودنااد یو انگل  ییجاد موازنه بین شوروم ظور ابه
(Yonah & Nanes, 1999: 174) ها استخدام شدند، شوروی حاضاار نشااد آمریکایی  کهه گامی . اما

ایاارا  را نااداد. وآمد به ایاااالت شاامالی ها اجازد رفت ت بش اسد و به آ  یرسمپو را بهس ت میلیصالح 
خواه ااد چاارا ایرانیااا  می » استخدام مستشارا  آمریکایی افته بااود   رۀ دربااز مقامات شوروی    ی یک

 ها به بهترین مدیرا  اجرایی جها  مشااهورنداکه روس درحالی   ،ایرند  کارمستشارا  آمریکایی را به
(Yonah & Nanes, 1999: 161)هاام را تانیااا یبر حساساایت  ،را  یاا آمریکااا در ا ۀ اادیف ا ر. حضااو

ست وجود دارد ر»یک برداشت هرچ د ناد   از آمریکا اله کرد که  طور رسمی به  ،نگیخت. بریتانیابرا
بلکااه   ،در زمااا  ج ااگ  ی هانااه  ،هاشدد و س تی آ  یثبیت   یبخواه د در بازارها  هاکه شاید آمریکایی 

 .(Foran, 2001: 405) ک  داانا  انگلیسی فعالیت رازآ  در ک ار بازپسحتی 
ارات میلسااپو باااال ارفاات. اختیااارات فااراوا  او یاخت  ارۀ درب  برل   ،دهمرچها  لسمجاشایو  با  
ارات بااا یاا اذعا  ک د »دولتی در دولت ایرا ا یشکیل دادد است. ایاان اخت  شخودکه  شدد بود    سبن 

 یضاااد  اااابود  دهمردر مجلس چهااا  محمد مصدق  یهای اعتقادیکی از پایهکه  اا  م فی   ۀنزاصل موا
ای به طرفداری عدد ،پو حمله کرد. در مقابلس د میلمصدق به قراردا  ،مجلس  شروعض  مرداشت. به

 :Keyostovan, 1948)دانست دکل دارایی »هراونه ضدیت با او را در حکم ضدیت با آمریکا   از رئیس

 ۀداماا ی را کاهو داد و او حاضر به ایاختیارات رئیس دارا  ،های فراوا  وکشمک  ازس  پمجلس    .(88
 .دادد و استعفا مأموریت خود نش 

، امتیاااز نفاات شاامال بااود. مجلااس ی ایری در روابط خااارج بر سر یصمیم  درایری دیگر    ۀنمون 
مثبت و م فی یقساایم شااد.   ۀطرفدارا  موازن  ۀدست  ش هاد شوروی به دویسرعت بر سر پبه  ،مهد رچها

 ح ب یودد اعالم کرد  ۀنمای د ،رضا ر دمنش
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طور که ملاات ایاارا  یوانساات ما  های خارجی مخالفیم؛ هاد  امتیاز به دولت ب دد و رفقایم با د
یواند یمام م ابع ثااروت داخلی می   ۀیقین دارم با کمک مردم و سرمای  ،آهن را خودش احداث ک دراد

 .(Keyostovan, 1948: 157)این مملکت را استخراج ک د 
 اعالم کرد   ،سردمدار اصلی موازنه م فی  ،مصدق
برخالف مصالح خود چی ی ندهیم. هرااد ما پس به هیچ دولتی  زین  ،ک دم فی اقتضا می یواز   

سال بدهیم و بااه ایاان  92باید امتیاز نفت شمال را هم برای مدت  ،یعقین از »سیاست مثبتا ک یم
سیاسی برقرار ک یم. اذشته از ای که ملت ایرا  برای همیشه و اک و  مجلس با این کار  ۀموازن  ،طریق

برای حف  موازنه راضاای شااود کااه دساات   یالیدقطوع یاز مثل این است که م وافق نیست، داد  امتم 
باید طالاان دساات مصاا وعی   ،حف  ظاهر هم که شدد  یجای ای که برابه  ،دیگر او را هم قطع ک  د

 .(Keyostovan, 1948: 193, 233)باشد 
ز حمایاات ا  باارای  ،سییادد  محمدنمایو ب رای علیه دولت    ،از فشار شوروی بر ح ب یودد  پس

 برای پشتیبانی ح ب یودد در حضور نیروهای شوروی  ی ماییراهپ ،1323آبا    5ز  شد. رو  اجراامتیاز  
دادند  »ساعد باید ساقط شودا و »امتیاز نفت بااه ی امتیاز برا ار شد. راهپیمایا  شعار م   وااذاریاز  

در مجلس   دمنشره که با اظهارنظر ی یغییر رو این .(Khamei, 1993: 346)دادد شودا   یدولت شورو
اعضااا از صااف یظاهرک  ااداا  از ح ب یودد را یخرین کاارد. بساایاری   ۀشدت وجه، بهبود  دریضاد

جااا  و دفاااع یآذربا  یۀقضاا   رد»  عضویت خود را پس دادند و سرانجام این ح ب   یهاخارج و کارت 
بااه  هااا. این جریا  (Al-e-Ahmad, 1978: 175)شد  اسست دچار  اروس در ایرا   نیروهایح ب از 

یا پاایو از   1323بیات در آذر    ۀ. از کابی انجامید  قل  بیاتمرتض   ی ری وزخست ساعد و ن  یاستعفا
ر را وادار به استعفا ی وزناکامی در حل امتیاز نفت شمال چهار نخست  ،1324در بهمن  مقوا  بانتخا

 ینیروهااا  جااا  و خااروجیا  آذربابااا براارکااه  از نفت شاامال  یاحمد قوام بود که امت  در دورا    و  د کر
 وردد بود، حل شد.ارد خ  یشورو

نیروهااای   ی بااه پراک اادا  آشااکارا  ،جالن ای که شرایطی که در حل براارا  بااه قااوام کمااک کاارد 
ل شااد و برااا اری یاا مجلااس یعط  ،ری وزع وا  نخساات از انتخاب قوام به  دارد. پس  داللت اجتماعی  

شاااد و مجلااس  ،جااهیشااد. درنت وااذاشااتهی خااارج  یاز خااروج نیروهااا پااسانتخابااات آی اادد بااه 
قااوام مورداعتماااد کاماال  ،اختالل ایجاااد ک  ااد. همچ ااین ای در کار دولت  د به هر بهانهتیوانس نمی 
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. ایاان (Abrahamian, 2004: 279)خارجه آمریکا برخااوردار بااود امور و از پشتیبانی وزارت  یشورو
و نبااود آ  شد وزیر ناکامی چ دین نخست  موجن حد  پراک دای قدرت یاچهکه  دهد  ه نشا  می بجری

 ،مجلااس جدیااد اشایوسریع قوام پس از   یت قوام در حل بررا  مؤثر بود. برک اریدر در موفقچق
دیگاار را   ی وزقدرت، قوام بریری چ دانی بر نخساات   ی  داککه درصورت پرابر ای اواد دیگری است  

 نداشته است.
 ،ا  الشائیاالراااقی اس  ۀبر ساار الیراا   ی ایرمیمنیروهای اجتماعی در یص  ی پراک دا  ه،ادام   در

ایری در یصمیم ۀیا وظیف  امجلس یرور شد»  ،یعبیر الشائیا  به  ،های طوالنی بروز کرد. ابتدا با نطق
. در مجلااس (Jami, 1983: 555; Zaim, 1998: 57)شااود  وااذاشااته مورد الیره به مجلس شان دهم

 درنااگ،ی . بشدخواها   شروطها  و م بطلف سلط ت یطدو    سبن اختالف  ی قرارداد الراق،  شان دهم
در   آشکاریوزیر جدید سعی کرد موضع  جانشین او شد. نخست   دل  منصوربرک ار و    ساعد از کار

زنی با موافقا  و مخالفااا  داشااته باشااد. برای چانهرا داد الراقی ایخاذ نک د یا فضای الزم رمورد قرا
بهه ملاای در آ  ج  ید که برخی از اعضا  نفت را به مجلس داسیویش هاد یشکیل کمیپ  ،دلیلهمینبه
طلن و ر که میااا  دربااار و نمای ااداا  ساالط ت ی وز. اما نخست (Raeen, 1979: 165)ضور داشت د ح 

ت جبهااه ملاای و یاا و نمای ااداا  اقل ،سااوداد بودنااد ازیکرانگلستا  که خواستار یصوین سریع قاارا
 ،کمیساایو  روز پااس از یشااکیل    5،  ر بااه دام افتااادد بااوددیگسااویازآ  در بیرو  مجلس    طرفدارا  

پاایو دررا  منصییور  ۀآرا ابتاادا رویاا بست کشاااند. رزمبه بن  را نی   آر رز   ه،روی   ایری کرد. همینک ارد 
وی د با مجلااس و بااه ک د،که مجلس فشار آورد که موضع دولت خود را مشخص ی ولی زمان  ،ارفت 

عااالم کاارد  اونااه اظاار خااود را اینن  1329  نفاات در آذر  کمیساایو  ساارانجامملی درایر شد.    ۀجبه
اس کافی ا»کمیسیو  نفت پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الراقی ساعد

 .(Jami, 1983: 565) داردالذا مخالفت خود را با آ  اظهار می  ؛برای استیفای حقوق ایرا  نیست 

ایری در یصمیم ی از پراک دای قدرت  روشبه  ، زدین دظیم فخریوسط    هاداراونی این  ی  ارزیاب
 سیاست خارجی حکایت دارد 

یالش علی م صور برای جلن رضایت جبهه ملی بااه یاا و میااا  او و شاااد و ساافارت انگلاایس 
ای نداشاات جاا  ای کااه هاام بااا نمای ااداا  شد. م صور چااارد م جر  سو و جبهه ملی در مقابل  ازیک

طلن از چاپلوسی  داا  سلط ت وقتی شاد و نمای  ،جهت ربار کار ک د. بدینفراکسیو  وطن و هم با د
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بااارا رد یبازشاان او نساابت بااه جبهااه ملاای خشاامگین بودنااد، دیگاارا  او را »عروسااک خیمه
امااا  ،ها بااودآرا برای حل مسئله نفت به قدرت رسیدد بود و موردیوافااق انگلیساای رزم  .،نامیدند..می 

مجلااس نیاا  حاضاار نبااود   شاادد بااود،او  ایو قدرت  نی و یرس شاد از اف آرا باعل نگرارزم  اقدامات
ع وا  یااک چراکااه بااه  ،یوانست پارلما  را م رل ک دشاد نمی   ،دیگرداد را یصوین ک د. ازسویرقرا

شد. در ایاان شاارایط نفع یک شرکت خارجی قلمداد می عمل خائ انه در نابود کرد  قانو  اساسی به
ااد بود، خویشتنجودیتو را یهدید می مجلس که از خطرایی که مو کرد و به بساایاری داری می کرد آ

ساااخت و حتاای در بعضاای داد که آ  را متعهد نمی ضاح دولت »رأی سکوتا می یاست  یهااز ورقه
 . (Azimi, 1993: 300-320)داد جویانه اعتماد می موارد به دولت رأی آشتی 

روابط بست پدیدآمدد در  بن  مهر یأییدی بر  ،آراعلی م صور و یرور رزم  ی وزیرکویاد نخست   ۀ دور
ر یادشدد در میا  دو نگاد و ی وزدو نخست   است. هر ی دلیل پراک دای م ابع قدرت اجتماعخارجی به

غافاال از  ،درونی خودشا  در یالش برای حل مسئله نفت بودند هایها و ی وع جریا  اصلی با طیف
وزیرا  رد و نخست بُ تاری را از بین می هراونه یصمیم و رف  رسپراک دای قدرت امکا  یوافق بر    ،ای که

وزیری مصاادق و کودیااای شدند. نخست یکی پس از دیگری برک ار می   اختیار،بی بازیگرانی    مثابهبه
 د.آی شمار می اوج چ ین وضعیتی در روابط خارجی به ،مرداد 28

و انگلایس روابط خاارجی ایارا    بست در که عمیق شد  بررا  و بن  ده د نشا  می شواهد و اس اد  
 دلیل قادرت و انساجاماجتماعی بودد و موفقیت کودیا نه به   ی و چ ددستگی میا  نیروها  اسست   ۀ نتیج

از ایان فرصات کودیاچیا  درو  طیف مقابل و استفادد   ی چ ددستگ  ل دلی بلکه به   ،کارا  و دربار مرافظه 
اسات ن  از ایاشواهد حاکی   که  ای  ازجمله   ؛اهد آورد ع وا  شیوا  به فراوانی را می   ی هابودد است. نمونه 

که از میا  پ ج پیش هاد حل اختالف میا  ایرا  و انگلیس، مصدق حاضار باه پاذیرش پیشا هاد باناک 
 آ  را نپذیرفتاه اسات  ،ولی به دالیلی ازجمله مخالفت مشاورا  و اعضای جبهه ملی  ،جهانی بودد است 

(Katouzian, 1993: 220) ر  اال اظهاااعضاای دولات عل، » 1331رت آمریکاا، در آباا  ا ارش سافا. باه 
ولای  ،پاذیرد بدارند که مصدق مایل بود شرایطی نسبتال مساعد را برای خایمه داد  به اخاتالف نفات می 

ناشی از فره اگ سیاسای   ،مختلف   های ش هاد ی پ  نپذیرفتن  ،فخرالدین عظیمی   نظر . به اکاشانی مانع شد 
. حتی طرفادارا  کردند می حمله    اعیار سازش یمام» ا   ع وا  ب  ،طاف و یوافقهراونه انعبه  ایرانیا  بود که  

 .(Azimi, 2017: 411) رفت د یپذ عیار نمی یمام  یناپذیر سازش  ج  را به چی   خود مصدق هیچ 
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یکی پس از دیگری رد  اونااو   هایآمی  کوریر و پیش هادمسالمت  ۀ ارد حل بررا  به شیو  ههرچ 
ج بر سر انجام کودیا بااه یوافااق یدری و به شدمی یر کانگلستا  به هم ن دیشدند، موضع آمریکا و  می 
ت کودیاچیااا  سااهمی یاا در موفق  ایاونااهروهااای اجتماااعی بهیرسیدند. در این راد هر دسته از نمی 

 ,Khamei)شااوروی مانااداز م تظر کساان اجااازد  ،. ح ب یودد برای حمایت از نهضت ملی داشت د

1993: 351; Jami, 1983: 593). خواسااته آب بااه آساایاب نا ی،طرح حکومت جمهااوربا  ارایا  ی مل
 ۀاز شاد در م طق ریمرداد به طرفدا 28که در روز از کسانی   ی، بسیارسرانجاما  ریخت د، و  یکودیاچ 

دالر به ناارخ  26ها دویست یوما  )هایی بودند که کاشانی به هریک از آ  »آ    ،آمدد بودند  بازار ارد 
 .(Azimi, 2017: 38) اا  بری ندپرداخت که به خیابی ریال( م  75دالر 

نقو   ،اجتماعی   ینیروها  ی پراک داکه  دهد  خوبی نشا  می به  1320  ۀده  ی ج رل روابط خاییرل
کردد است. در ارزیابی، ذکر ایاان نکتااه ضااروری اساات کااه   یدر این عرصه باز  ایپیوستهو    ب یادین

وین خارجی، یا یصاا   ینیروهات شمال، یا استخدام  یوصیه به پذیرش امتیاز نف  ،هدف نگاد انتقادی
حاصاال، و بی  هایدرایری یوجه به یعلل، جلن  این یا آ  کشور خارجی نیست. هدف،  سودلوایح به

 ۀنوباا وضعیتی کااه به  ؛بست حاصل از پراک دای نیروهای اجتماعی در روابط خارجی بودد است بن
 ی شد.خارج  هایدخالت برای و فراهم شد  دستاوی ی  ،ثبایی آشوب، بی  سبن خود 

 (1330 خارجی ناشی از نظم متوازن )دههرفتارهای  .2-2

ن ادعاا  یا رو هستیم. اار بخاواهیم اهپس از کودیا با یک نظم متواز  میا  نیروهای اجتماعی و دولت روب  ۀدر ده
  (Acemoglu & Robinson, 2020: 8-53)از رواباط دولات/ جامعاه    ر بینسیون و    دج   وغلو  ی ساز مفهوم  برپایۀ  را
  ،کاه پاس از کودیاادرحالی  ؛رو هستیمهروب  انیلویایا  غا»با یک  1320 ۀدر ده ،تیوا  افمی   ،ضیح دهیمیو

اختیاارات نظاام    افا ایوکه با  ایواز  به این مع  تهبای و دولت هستیم. الشاهد نوعی یواز  میا  نیروهای جامعه
هاا برقارار شاد.  قدرت ماوقتی میاا  آ   ، یواز دیگر ازسوی   ف سو و حذف برخی از نیروهای مخالسیاسی ازیک 

  های بازماناددیاوا  در مخالفات را می  اااکه در قسمت پیشاین اشاارد شد چ ا اااین نظم س جو  های  شاخص
  زیاادی های س تی و قدریم دی که بخاو  خانوادد  ،و همچ ین  ،نیروهای جبهه ملی، ح ب یودد، روحانیت س تی 

 جو کرد.  وجست  ،ها بودند از آ جلس  م دو از نمای داا   
بساااط  ،1340  ۀشدد بااود؛ در دهاا   کلی داراو  سیاسی ایرا  به  ۀصر   ،که یک دهه بعدی درحال

دادد بود، قیام خرداد  دست  جبهه ملی و ح ب یودد برچیدد شدد بود، روحانیت شیعه رهبر خود را از
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یروهای اجتماعی باقی مسلرانه برای ن ۀ زراو راهی ج  مب  ،شدد بود  سرکوب   بارخون   ایاونهبه  1342
هااا دار را از آ  اشااراف زمااین  یقوت و اب ار یأثیراذار  ۀنقط  ی،اصالحات ارض   ،نماندد بود. همچ ین

های کااه حضااور شخصاایت ارفتااه بااود. درحالی  ی هایی در رأس هرم قدرت قاارارو شاد بهبود  ارفته  
سیاساای و برخاای  ۀ صاار در جییالل د یید و    ،ی ، علی امی اا  بو زحسن  بتهاجچو     ی ت مستقلبنس به

نیروهای اجتماعی در   ی مشارکت نسب  ده دۀنشا   ،ع وا  نمای دد مجلسملی به  ۀجبه  پیشینی اعضا
یفاوت این دورد بااا دورد  ۀ آشکاری ازنشان  ، میرد ا  هوید   ۀسال13وزیری  . نخست بود  1330  ۀده

ایو ظرفیاات دولاات و ورت حف  یواز  و اف نگاد عجم اوغلو و رابی سو ، درص   پایۀپیشین است. بر
در ایاارا  وجااود   الویایا  مقید»د آمد   ی و پد  اداال  آزادی»امکا  ورود به    ،زما  طور همعه بهجام 

شاد، از لویایا    ی دولت و جامعه و اقتدارطلبمیا   ای و یاریخی  ریشه  یاعتماددلیل بی اما به  ،داشت 
 رسیم.می  1350 و 1340های در دهه الویایا  مستبد»به ظهور  1320 ۀن دهیغا

آمی  و در قالاان رفتارهااای مسااالمت  ،اجتماااعی و دولاات  یروهایمیا  ن ی یواز  موقت  ،حالهربه
اعااالم   آیرنهاورای به  در نامه  ز هد   ،هما  ابتدادر  د.  یابجویانه در روابط خارجی بازیاب می آشتی 

بااا سااایر اعضااای   ت. دولت من مایل است المللی ایرا  اسبهبود وضع بین  و،قصد حکومت»   کرد 
را کااه   هااایی احترام متقابل داشته باشد و خواهد کوشید اختالف  پایۀروابط دوستانه بر  ،ملل  ۀدخانوا

المللاای اصول موردقبول روابط بین پایۀدوستی و بر ۀبا روحی ،وجود دارد   ی دیگربین ایرا  و کشورها
 .(Mahdavi, 1996: 221) داک برطرف 

یع ی برقراری روابط   ناپذیر،جدایی   ۀل دو مسئلح   ،المللبا نظام بینراد آشتی    ها دراامنخستین  
انگلیس  ۀین فرستادنخست ،سر دنیس ر یت  هایافته برپایۀم اقشه نفت بود.  داد  بهپایا   با بریتانیا و

 ۀار حل مسئلابتدا خواست  ،دلیل یرس از احساسات ضدانگلیسی به ایرا  پس از کودیا، ر یم جدید به
ع روابااط یساار یآمریکا به برقاارار  ۀانگلیس و یوصی  پافشاری  با  اما  ،پس برقراری روابط بودنفت و س

، برای جلوایری از یرریک احساسات مردم قرار سرانجاممیا  دو کشور، ایرا  سر یسلیم فرود آورد. 
ااارفتن احساسااات ملاای  مشترک ایرا  و انگلیس ا جاندد شود  »با درنظر ۀدر اعالمی شد این جمله

عاادالت و انصاااف و   پایۀیافت که بر  حلی دست ابع طبیعی کشورشا  باید به رادم   ۀ مردم ایرا  دربار
. اقدام دیگاار ایاارا  در (Mahdavi, 1996: 224- 226)داک شرافت باشد و م افع هر دو طرف را حف  

غااداد ساا تو بااود. پیمااا  ب سسپای بغداد و عضویت در پیما  م طقه ،م اسبات خود با جها  خارج 
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 ۀ دیگر درصورت حملیکهدف ظاهری دفاع از  با 1334 سال  و پاکستا  در ،یه، عراقمیا  ایرا ، یرک 
 شااا  احتمالی شوروی امضا شد، ولی ریشه در نگرانی کشورهای متعهااد از نیروهااای داخلاای خود

انجااام د  در دامن کمونیساام هدف نجات ایرا  از افتا  مرداد با  28یریین، اار کودیای  اینداشت. به
رهبری آمریکااا ااارد زد و پیمااا  اقتصاد ایرا  را با اقتصاد جها  آزاد بااه  ،سرسیوم نفت ، قرارداد ک شد

پیاارو  ،سیاساای  اندازچشاامرفتار خارجی ایرا  را از   ،خاورمیانه  ۀبغداد با سرایت ج گ سرد به م طق
 .کرد مشی بلوک غرب خط

کارا بازیاااب اعمااال آشاا   ،پیما  عدم یجاوز  ت با شوروی برای عقدمذاکرا  ۀانصراف ایرا  از ادام 
مردودیت م ابع قدرت اجتماعی بر ساختار نظام سیاسی است. استرش یاان ناسیونالیساام عرباای 

 در پاای داخلاای   پریشااا  و اوضاااع    ،رهبری ناصر و پیوستن سوریه به او، کودیااای قاساام در عااراقبه
ابسااتگی امااا بااا یوجااه بااه و  ،رد شاا هاد مسااکو را بپااذییشاد پ  کهشد    سبن   ،بیستم  انتخابات مجلس

دساات بااه ایاان  ،یوانست بدو  یوجه به نظر آمریکاااغرب نمی   ی به نظام اقتصادی و سیاس  یساختار
مذاکرات ک ار کشید و خشم شدید شوروی   ۀاز ادام   ،هاد آمریکایی ی با یهد،  دلیلهمیناقدام ب ند. به

نسااته بااود شاااد یوا 1342از سااال  آب شد کااه پااس ی زمان ،خ روابط ایرا  و شوروییرا برانگیخت.  
دو  یاای زداالمللاای دورا  ی ولراظ بینبااهو  ک اادت یاا یثب ی،لراظ ام یتاای و مااالجایگاد خااود را بااه

 ابرقدرت فرارسیدد بود.
 رویااارویی شااکل  بهای باار ساااختار دولاات  جامعااه  ینیروها  بریری که    1320در مقایسه با دهه  

کاارد، وابط خااارجی ظهااور می آفری ی در رو بررا    ،یصمیمی متفاوت، بی   یهاایری زما  جهت هم
یرازوی روابط دولت/ جامعااه   ۀکف  ،مرداد  1328حذف بخشی از نیروهای اجتماعی پس از کودیای  

جوی وازجملااه جساات   ،جویانهمسالمت   ی. این وضعیت در قالن رفتارهاکرد را یا حدودی متواز   
وری مساائله اییااک بااا انگلاایس، حاال فاا برقراری روابااط دیپلمحمایت سیاسی و اقتصادی خارجی )

 ،حمایاات هرچااه بیشااتر آمریکااا و همچ اایندریافت  های ب ره )یالش برای  نفت(، ایراد با قدرت 
و  ،ای با یرکیه، عراقهای م طقهای )پیما  همکاری م طقه ،دستیابی به یوافق عدم یعرض با شوروی(

 ،نک جهانی(و واردات آمریکا و باوام از بانک صادرات    دریافت خارجی )  ۀپاکستا (، جذب سرمای
هااای آمریکااا بااه کمکهااا و وام ،ع وا  یک نمونهالمللی بروز کرد. بهت نهادهای بینیو کسن حما

 21اقتصااادی( و    ۀدولتی مسئول پیشبرد یوسااع  نهادهای سازما  برنامه )درصد ه ی ه  80ایرا  برابر  
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:Gasiorowski, 1991) 177-(189 در این دهااه بااودد اساات داخلی  ناخالص  ثابت  ۀدرصد سرمای
(2) .

و  پاایوبااا  1330 ۀ  رفتارهااای دهاا ییمااا وجااه ،1342ایرا  پس از سااال  ی خارج  یبررسی رفتارها
 .ک دآشکاریر می ازآ  را پس
 خارجی ناشی از نظم خودکامه یرفتارها .3-2

روابط خااارجی ای از رفتارها در هشاهد مجموع  ،1350  ۀوی د دهبه  ،حکومت شاد  ی پایان  ۀدر دو ده
 برخاای از ایاان رفتارهااا عباری ااد از  ؛ده اادپیشین نشااا  می  ۀ یغییر مهمی را نسبت به دور  هستیم که

المللاای، و نهادهااای بین  اونااااو  های  راقتصادی به کشااو  یهامداخله در کشورهای م طقه، کمک
برخی در ادامه که  ...و ،آمریکا ،ر اروپاهای حاکم بنظام  چالو کشید  بهروابط دوستانه با اسرائیل،  

 .را بررسی خواهیم کرد ها از آ  
در ایاارا     ی ایرجهاات   ،شااودخارجی ایرا  در این دورد مشاهدد می   رکه در رفتا  ی یغییرای  یکی از

آیااا قصااد ،  شد  پرسیدد  اواز    ،به آمریکا سفر کرد   1328  سال  که شاد دراسرائیل است. ه گامی   مورد 
مسلما  هسااتیم، ولاای یاااریخ   یکشور  ما»  او در پاسخ افت   را ندارد؟  ن اسرائیلرسمیت ش اختبه

انااد. مااا بردبار و مهربا  بودد ،های مذهبی دهد که ایرانیا  از دیرزما  نسبت به اقلیت ایرا  نشا  می 
 ،ع وا  کشااوری مساالما  ایم و قبل از مبادرت به چ ین امری بااهرسمیت نش اختهه وز اسرائیل را به

 ی دیگاار یدر جاااو  (Mirfendereski, 2003:144) ااسااالمی مشااورت ک اایمید با سایر کشورهای با
است و من در حال حاضر   یجد  ،و  یولی مخالفت روحان  ،ک منظریات شما را درک می »اوید   می 

 .(Mahdavi, 1996: 381)ا قادر به چ ین کاری نیستم
هااد  »حااق دی را نشااا  م   یآشااکاریغییاار    ،1348  سااال  او در  سااخ ا  مواضااع بااا    ایاان  ۀس یمقا
ها درحااال هااود در بساایاری زمی ااهیش اسد و روابطو با دولاات  رسمیت می ئیل را بهت اسرای موجود

اورشلیما اا و »مرااور یهرا  ی این روابط را »ایراااد غیررساام  ایایم  مالی »بهبود استا. روزنامه  
د  »ایرا  کرصیه عرب یو یبه کشورها اپست واش گتن»نامه زدر مصاحبه با روشاد    ،نیانامید. فرایراز

ت مسلم است که کشورهای عرب یاما اسرائیل یک واقع ،با زور مخالف است  ی صل الراق اراض با ا
 .(Mahdavi, 1996: 392)باید آ  را بش اس د و ام یت مرزهای آ  را یضمین ک  دا

ا  ایاارا  باساات ارایی لی م شاه شاهی و یأثیر  ۀسال2500های را ، جشنیدیگر یغییر رفتار ا  ۀنمون 
 ی. یکی از شااعارهاکرد شاد را آشکار    یهابود که رؤیاها و بل دپروازی  ی نمایش   ،هااست. این جشن
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باعظمت جهانی، یخت جمشید را در روز   یی ها این بود  »این اردهماجشن  طول   دولت در ی یبلیغای
 ظرنبااه .(Shawcross, 2002: 38)یبدیل به مرکاا  ثقاال جهااا  کااردا  1350مهر  23 ی نشدنفراموش 
 »پاادر ماان   قصد داشت به جهانیااا  بگویااد  ،این نوع مراسم  یضاشاد با برا اررمرمدافراد،  برخی  

 .(Zia-Ebrahimi, 2018: 300)اویم ما از شما بریریما ولی من می  ،ثابت کرد که ما با شما برابریم
ای ماادعی در مصاااحبه  اواست.    نمایا    مرمدرضاشاد  ی در سیاست خارج   اندیشهنشانگا  این  

م روزی راودیاا و ه ااد روزی همااه از ناا اد آریااایی بودنااد و ام  ،تا ، افغانسااتا  شود  »ایرا ، پاکس می 
 .ک م...مجدد بین این ملل ایجاد اردد. ماان باارای ایاان مقصااود کااار ماای   ی ن دیک و یگانگ  دوستی 

کرد و زیا شاید بتوا  آرک ار اقیانوس ه د   یاقیانوس ه د رؤیای من است. یک بازار مشترک کشورها
آمادد اساات یااا بااه  افت،می حتی  .(Laing, 1992: 287).ا .م افع اقیانوس ه د.المشترک  یکشورها

در سااال . (Pahlavi, 1993: 275)  کمک ک د آ   یمعاد  و کشاورز ۀشد  ه دوستا  و یوسعی ص عت
اباال ها در مق  ایرا  آ  است، بدو  دارشود  »خ ددکشورهای عرب م طقه مدعی می   مورد   در  1353

عاارب بااا شاارایط مساااوی   یهمکاری با کشورها  ،اند، اولین انتخاب ما در م طقهها مرددست یکمون 
 .(Laing, 1992: 282) ی ها پیو برویما ،است. انتخاب دوم ما این است که خودما  اار الزم باشد

. شااد  ایرا    ی فتار خارج و یغییر ر  زیرؤیاپردا  سبن ازپیو  بیو  ،درآمدهای نفت   ی نجوم   یواف ا
حساااب های نفتی و اف ایو قیمت نفاات را بهیولیدک  داا  نفت به شرکت   هایخواستهل  ییرم  شاد،

او با وهای نفتی در افت پس از یوافق با شرکت   1350  سال  اذاشت. درخود می   و موفقیت   کاردانی 
  اویدمی   سد ز  دل 
  ۀ   در م طقا هم مسائله رهباری ایارا   در دنیا   . ل کردیم... دفعه درست شد. مسئله نفت را ح چی  یک ببین همه 

ا   ر اد ر . با ی هرکس با من درافتادد است، از بین رفت. چاه داخلای چاه خاارج   . اثبات رسید... ب ره خاورمیانه به 
از باین رفات؛ خروشاچف از کاار برک اار شادد؛ در    ، جمهاور مصار رئیس   ، ک دی در آمریکا کشته شدند؛ ناصر 

 . (Alam, 2001: 201)ا  ور همگی از بین رفت د آرا و م ص لط ه، رزم الس داخل مصدق و قوام 
کااه در سااال درحالی   کاارد؛می   مداخلااه  اونااااو    هایبخوو قیمت نفت، در  یاف ا  از  پسشاد  

 پایگاد نظامی ایجاد نخواهد کردا  ی ایرا  در هیچ کشور خارج   ی »اریو شاه شاه   افته بود  1337
(Laing, 1992: 272) .د و پاکسااتا  میا  ه اا  1971 سال در در بررا  ج وب آسیا ب چارچو نیا در، 

 ،1979یااا    1972های  . بااین سااالرساندمی دست پاکستا   انه بهیمخف  ی راهای آمریکایسالح ایرا   
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شاادند و نقااو مهماای در شکساات شااورش   فرستاددظفار در عما     ۀایرا  به م طق  نیروهای نظامی 
تا  علیااه شکار و پ ها  بااه پاکساا طور »آشاد به  ،جموع . درم داشت د  سلطان قابو  ها علیه  کمونیست 

و به سلطا  عما  علیااه شورشاایا  ظفااار کمااک  ،ه د، به ارد  علیه فلسطین، به عربستا  علیه یمن
 .(Alvandi, 2016: 100-108)کردا می 

زمانی خطاب بااه اطرافیااا  خااود  ،م طقه روی نداد. شاد یکشورها در برابری ها  یغییر رفتار ایرا  
ن کشورهای دنیا برسانم نه ای که فقااط در خاورمیانااه ییره ب ر  یۀمملکت را به پابود  »باید این    فتها

را هایی هما  مساائولیت  ،ف »یمد  ب رها خودییوص  . در(Zia-Ebrahimi, 2018: 300)اول باشیما 
  ایرد برای ایرا  نی  درنظر می  ،شرفته است یکه در روابط خارجی بر دوش کشورهای پ

همااا     ر دا سااال دیگاار مااا عهاادد   10شاارفته اساات و یااا  و پی   ی بااه دنیااای صاا عت   ورود   ۀ در آسااتان   ر مااا کشااو 
هما  مسائلی مواجه خاواهیم باود    ص عتی ک ونی قائل هستیم و با   ی هایی خواهیم بود که برای کشورها مسئولیت 

یسات  ز و مریط   ، کن، آماوزش های بهداشت، یغذیه، جمعیت، مسا اند. یقریبال در یمام زمی ه ها با آ  مواجه که آ  
ازقبیل پیکاار جهاانی باا    ، دارد و در برخی موارد   عهدد ای در سطح جها  به و انسانی و سازندد کشور ما ایفای نق 

  1355)ایان درحاالی اسات کاه در ساال    ک اد نقو رهباری را ایفاا می   ی حتی نوع   ، سوادی و یعمیم آموزش بی 
 . (Pahlavi, 2009: 24, 40)  سواد بودند ( درصد جمعیت ایرا  بی   52حدود 

یاخاات،  بااه کشااورهای اروپااایی و متراادا  خااود می  ی، چ ین یفکاار  ارچوب چ در مرمدرضاشاد 
رفاات نظااام  دانساات. او راد برو  هااا را ناا د خااود می حل مشکالت آ  را فاسد و راد   ی اروپای   ی دموکراس 

مااا ایاان اساات کااه  احساااس  » دانااد   می   ا انقالب شاد و ملت » الملل از مشکالت موجود را اصول ن ی ب 
یواند  ایرانی است، بلکه می   اوی نیازهای اساسی جامعه ی ها پاسخ نه  ، ب فکری و عملی این انقال اصول 
 . (Pahlavi, 2009: 54-65)ا  اوی بسیاری از نیازهای مشابه در دیگر جوامع جها  باشد پاسخ 

الملاال، ی بیننظااام سیاساای و اقتصاااد  ، یع اای ساااختار قاادرت شاااد  یهااک و  با یوجه به پایااه
یااوا  می   ،ماارداد  28و درآمدهای نفاات پااس از کودیااای    ی،نظام   یروهاایرا  باستا ، نی  ایی ارملی 

شاااهد رفتارهااای  1330 ۀکااه در دهاا موردبرل را مقایسه کاارد. درحالی   ۀ دو دور  ی رفتارهای خارج 
یغییرایی که   در پی ت موقعیت دربار و  یل یثبیدل بعدی به  ۀدر دو ده  ،جویانه هستیمخارجی مسالمت 

 یهایفاوت  یکی ازدستخوش داراونی شد.  ی خارج  یرفتارها ،ود آمدوج تار م ابع قدرت بهدر ساخ 
جویانااه خااارجی )ج ااگ . اقاادامات مداخلهمایا  شدن دو دورد در نوع روابط با اسرائیل نیا  آشکار
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ه ااد،  س به اقیانونفوذ خود  ۀ ظفار، مداخله در بررا  میا  ه د و پاکستا ، یالش برای استرش حوز
های خااارجی )پرداخاات (، ولخرجی ...و  ،به سومالی   سالح   فرستاد  زجمله  فریقا اآخله در قارد  مدا

ب ره )ازجمله   یهات رقد  یکشید  برا ونشا  بالعوض ازجمله به زیادبارد(، خطی  هاوام ی ازبسیار
 هااایی رییاز ایاارا ( یغ  رای یادایری اروپایی ب  یهاردموکراسی غربی، یوصیه به کشو  چالو کشید  به

 ش اسایی هست د.قابل 1330 ۀفتار خارجی ایرا  نسبت به دهبودند که در ردیگری 
 

 های دولت/ جامعه و پیامدهای آن در روابط خارجی نظم. (1)شماره   لجدو 

هععععععععای نظم
 دولت/ جامعه

دوره 
یخی  تار

 پیامدها در روابط خارجی نظم حاکم بر جامعه

 نظم پراک دد
یااااا  1320
1332 

رسای و قادرت مرکا ی، عادم دست  یقابل نیروها، ضاعف
ایری، اسااتخراج م ااابع، نبااود مرجااع نهااایی یصاامیم

ایری، و مااوازی یصاامیم پرشااماریصاامیمی، مراجااع بی
 شرایط نام اسن خارجی

و قراردادهااا، حضااور  هالغااو یصاامیم
نیروهااای خااارجی در ایاارا ، نقااض 

و یمامیت ارضی، داد  امتیاز   حاکمیت
یا یداخل   هام ابع، لغو امتیازیأمین    برای

خاارجی، یهدیاد،   راردادهایدر انجام ق
 مایوم یا اشغال خارجییاولت

 نظم متواز 
 از کودیااای

یا   مرداد  28
 1342سال 

نیروهاای   هایبازماندد، وجود  یقدرت مرک  نشد     یثبیت
مساتقل  یمخالف، نداشتن م ابع کافی، و حضور نیروهاا

 قاوت نیروهاای جامعاه،  ع وا  نقاطس تی در مجلسین به
ح ب یودد، حمایات خاارجی،   حذف سرا  جبهه ملی و

درآمادهای نفات، ایجااد شارایط م اسان بارای   یبرقرار
ع وا  نقااط قاوت بارای نظاام اذاری خاارجی باهسرمایه
 سیاسی

های جهااانی در جلاان یوافااق قاادرت
قاارارداد نفاات، یااالش باارای یوافااق بااا 

ا ای بهای م طقهشوروی، ورود به پیما 
کساااتا ، جاااذب و پا ،عاااراق، یرکیاااه

اری خارجی از بانک جهاانی اذسرمایه
ات آمریکااا، رو بانااک یوسااعه و صاااد
 ...و  ،المللاحترام به قواعد نظام بین

متمرکا   و   نظم 
 خودکامه

از خاااارداد 
یااااا  1342
1357 

بار بخشای از م اابع شادد، مبت یقدرت یکدست و یثبیت
اجتماااعی،  حاشاایه رانااد  اکثریاات نیروهااایقاادرت، به

ی، حضاور اساتردد دولات شدد و دولتری ینامهاقتصاد بر 
 در جامعه

ی درواناه، رفتارهاای  سیاست خاارجی 
ایری فاااردی، خودسااارانه، یصااامیم

المللاای، بین ییاوجهی بااه ه جارهاابی
 های ب ره به روابط قدرت  ییوجهبی

 

 گیرینتیجه

که   انجامیدامعه  سایی سه نظم دولت/ ج دوم به ش ا  یپهلو  ۀ در دور  ی اجتماع  یروهاییرلیل روابط ن
 (2 ؛1320 ۀقدرت نظم غالن دهاا  ی پراک دا (1خود را پدید آوردند    وی ۀ رفتارهای خارجی    یکهر
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خودکامااه پااس از   یا دیکتااایوریاا یمرک  قاادرت    (3  ؛1330  ۀروابط دولت/جامعه ده  لیواز  و یعاد
ی قاادرت نشااا  داد کااه پراک اادادورا  پهلااوی دوم  ی روابط خارج   . یرلیل1357یا انقالب    1342

، اسااتخدام هاها، نقااض یصاامیماذاریت در سیاست س بستن قرارداد و لغو آ ، اس    دمان  ی رفتارهای
و اشغال کشااور از  ،مایوم، کودیا، ج گی، یهدید، اولتی ها، نفوذ خارج خارجی و اخراج آ    ینیروها

عااه نااوع از  روابااط دولاات/ جام ، یااوباالهمراد داشته اساات. درمقارا به  ...سوی نیروهای خارجی و
انااه در راسااتای یجوآمی  و همکاریمسااالمت  ی. رفتارهاکرد را پدیدار   ی تارهای خارج از رف   ی متفاوی

 غالن سیاست خارجی ایرا  در این دورد است.  وی ای  ،حف  و یثبیت وضع موجود
کردد یثبیت  نظام سیاسی جایگاد خود را    و  شدد  ت متمرک رکه قد  1342از خرداد    پس  ،سرانجام

جمعی خبری نیست و   ی ایرمیحاشیه راندد است، از مشارکت و یصماجتماعی را به  یروهانی  همۀو  
شاادد اساات. افاا ایو حضااور نیروهااای   انرصاااری شااخص شاااد یباادیل  ۀ روابط خارجی به حااوز

های به قواعااد و اصااول حاااکم باار روابااط قاادرت   یی اعت اخارجه، بی امور  ت  رام یتی در وزاانظامی 
کیااد باار  های دموکراییک، م ظامن  چالو کشید  بهره،  ب   ارایاای ملی داخله و ولخرجی در خارج، یأ

های روابط خارجی از وی ای  ی جامعه در روابط خارج  ی به فره گ اسالم  ی یوجهو بی ،  ایرا  باستا  
 د بودد است.رایرا  در این دو

 ۀ آمااوز  ،نظااام سیاساای   ت یاا و قاادرت و ظرف   ی اجتماعی   ا  مشارکت نیروهایم یسۀ  مقا  ،سرانجام
پراک اادد و خودکامااه   یهااااز نظم  یکهر  شدد،ی انجامهابررسی برپایۀ  دارد.    اک و  برای    یارزشم د

اند. همراد داشااتهمتفاااویی در سیاساات خااارجی بااه  یهاخاد خود، زیا    یهاویفریطافراط   دلیلبه
وب و دلخااواد لاا مطنظاام  ع وا   ند بهیوایر بود  می  هی ه یر و کمسازندد  دلیلدرنتیجه، نظم متواز  به

یواز  قدرت میا  جامعااه و دولاات  ،یاریخ معاصر ایرا   هایدورد از  برخی  د. ازآنجاکه دره شوییوص 
در داال  ا مانااد   باااقی کااه »یوا  ماادعی شااد رفته است، می  بینولی پس از مدیی از   ،پدیدار شدد
 یرا  خواهد بود.سیاسی ا ۀروی آی دن چالو پیوییرب یادی ی،باریک آزاد
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 هادداشتیا

یوساافی، امیرمرمااد، و لعه بیشتر دربارۀ مباحل نظری و مفهومی روابط دولت/ جامعه رجوع شود بااه  حاجی. برای مطا1

، فصلنام  سیاست جهان ش اسی یاریخی و سیاست خارجی ایرا   یک چارچوب نظریا، (. »جامعه1395مرمد مرمدیا  )

 .65-98، صص 4شمارد 

در   1330د ک ید به  خاطرات رئاایس سااازما  برنامااه و بودجااه در دهااه شتر در این زمی ه نگای دریافت اطالعات بی. برا2

 .333-370. صص 1(. خاطرات ابوالرسن ابتهاج، انتشارات علمی، ج 1371ابتهاج، ابوالرسن )
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