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  چکیده
 الزامات از خاص طور به ها دولت سوي از انسانی جوامع در اجتماعی امنیت نوع از هم آن امنیت تأمین

 که بود آن درپی حکومتی، جدید عصر شروع و رضاشاه تبعید از بعد دوم پهلوي دولت باشد، می آنها اکثر
 امنیت تحلیل و توصیف تحقیق این هدف دهد. نشان خاصی توجه اجتماعی امنیت موضوع به تا

 منابع مطالعه با و انجام تحلیلی و تاریخی نوع از کیفی روش به که است دوم پهلوي عصر در اجتماعی
 و ياقتصاد اجتماعی، هاي: سیاست به توجه با که پردازد می سؤال این تحلیل و توصیف به اي کتابخانه
 تحقیق هاي یافته است؟ بوده چگونه زمان آن جامعه در اجتماعی تیامن دوم، پهلوي دوره فرهنگی

 بیگانه هاي دولت از تبعیت و زدگی غرب دنبال به رضاشاه عصر از بیشتر دوره این در که است حاکی
 اعطاي باهدف کاپیتوالسیون الیحه تصویب نظیر انگلیس و آمریکا دولت هاي  خواست اجراي خصوصاً
 حاصلی دوره این در اراضی اصالحات اجراي و ایران در آمریکایی اتباع به کنسولی و سیاسی مصونیت

 غلط کارکردهاي سایر نداشت. دنبال به را نشینی حاشیه افزایش و فقر بیکاري، شهرها، به مهاجرت جزء
 هویت تخریب و ستیزي دین زنان، میان در اسالمی غیر و غیرمعقول آزادي فاحش، زدگی غرب نظیر:
 هاي ویژگی با منطبق مستقلی ملی امنیت دکترین نبود مخدر، مواد مصرف و رواج فرهنگی، و دینی

 بحران به اجتماعی امنیت ازجمله امنیتی نیازهاي تأمین در توانایی عدم و زمان آن اجتماعی و اسالمی
 که مبدل زمان آن در مردم در سیاسی بدبینی و اعتمادي بی ناامنی)( تیامن عدم احساس مشروعیت،

  دارد. دوم پهلوي حکومت در اجتماعی امنیت تأمین در ضعف از نشان همگی

  :ها واژه کلید
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  مقدمه
 سطح در یاجتماع سیاسی، مناسبات و روابط بستر در را امنیت شناسی، جامعه دانش
 رکن سه نیهمچن .دهد می قرار بررسی و مطالعه مورد شهروندان درمیان و جامعه
 اجتماعی يها جنبش و اجتماعی سرمایه اجتماعی، امنیت باید را حوزه این اساسی
 ترسیم با زیرا ؛نیست میسر مؤلفه سه این بدون امنیت شناسی جامعه ترسیم که دانست،

 اجتماعی زمینه وفاق در امنیت گسترش و ایجاد مکانیسم به توان می شاخص سه این
 گروهی، همکاري مانند، متغیرهایی امنیت، شناسی جامعه در بنابراین ؛شد متمرکز
 اندیشی، گروه اجتماعی، ظرفیت و سرمایه اجتماعی، هاي ارزش به خاطر تعلق احساس
 مثابه به گروه مرجعیت طورکلی به و اجتماعی هاي جنبش و ها تشکل اجتماعی، اعتماد
 چنین مطالعه اساس بر .گیرد می قرار موردبحث ایمنی احساس و امنیت دهنده شکل

 مشخص سیاسی واحدهاي اجتماعی استحکام یا شکنندگی که است هایی شاخص
 حفظ قابلیت به اجتماعی امنیت 1بوزان باري تعبیر به .)113 :1386 نصري،( شود می

 تحول از قبولی قابل شرایط با ملی عرف و هویت مذهب، فرهنگ، زبان، سنتی الگوهاي
 مرزهاي حفظ و یالملل نیب سطح در امنیت برقراري وقتی او دگاهید از .است مربوط
 منظور باشد؛ مطرح جامعه درون در امنیت اگر و است مطرح ملی تیامن باشد، کشور
 شکل: سه در امنیت است، معتقد نیز 2موالر .)Buzan, 1991: 37( است اجتماعی امنیت
 و دولت ملی، امنیت اصلی مرجع که شرح بدین دارد، وجود انسانی و اجتماعی ملی،

 هم فردي امنیت مرجع و است جامعه اجتماعی، امنیت مرجع است، ملی حاکمیت
 از مراقبت براي جامعه يتوانمند را: اجتماعی امنیت 3ویور .باشد یم شهروندان یکایک

 و عینی تهدیدهاي و تغییر شرایط در خود، بنیادي يها یژگیو نیچن هم و خصوصیات
 داشته ژهیو دیتأک امنیت و جامعه هویت میان نزدیک ارتباط بر و کرده تعریف احتمالی

 کند یم طلب را اش هویت امنیت یۀسا در جامعه که کند یم خاطرنشان درنهایت، و
 به اجتماعی امنیت مهم جایگاه و فوق هاي فرضیه در تامل با  ).11 :1382 نویدنیا،(

 تواند می اجتماعی امینت که رسیم می نتیجه این به ، ملی امنیت اساسی رکن عنوان
 واکاوي لذا کند ایفا نقش مردم و دولت بین اتصال هاي حلقه مهمترین از یکی عنوان به

                                                                                                              
1- Bary buzan 
2- Moller 
3- waver 
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 عصر جامعه در امنیت میزان برآورد هاي مولفه از یکی پهلوي، دوره در اجتماعی امنیت
  است. آن ناپایداري یا ثبات تحلیل و دوم پهلوي
 به دوم، پهلوي حکومتی شرایط و اوضاع به توجه با تحقیق این هاي یافته تحلیل در

 و ياقتصاد اجتماعی، ي:ها استیس به توجه با که پردازد یم سؤال این تحلیل و توصیف
  است؟ بوده چگونه روز آن جامعه در اجتماعی تیامن دوم، پهلوي دوره فرهنگی

  پژوهش روش
 تحلیلی –توصیفی پژوهش، این محتواي بودن نظري دلیل به مقاله این در پژوهش روش

 بودن معاصر دلیل به همچنین بوده اسنادي و يا کتابخانه اطالعات گردآوري روش و
 توان یم را قیتحق نیا در استفاده مورد مآخذ و منابع اسالمی انقالب با دوم پهلوي دوره

 توسط که ییها کتاب و کالسیک آثار منابع، اول دسته کرد: تقسیم کلی دودسته به
 علم، اسدا... نظیر: شده. نگارش کردند یم زندگی دوم پهلوي زمان در که افرادي

 نگاشته معاصر پژوهشگران توسط که تحقیقاتی و آثار شامل دوم دسته و...، فردوست
  .است شده

 بوده، دوم پهلوي عصر در اجتماعی امنیت وضعیت وچگونگی بررسی پژوهش هدف
 امنیت وضعیت بررسی و مطالعه با که است جهت آن از پژوهش این اهمیت و ضرورت

 در دوم پهلوي دولت عملکرد و اقدامات نحوه شناخت موجبات سو یک از اجتماعی
 و ها کاستی ضعف، نقاط شناخت باعث دیگر ازسوي و فراهم اجتماعی امنیت زمینه
  باشد. می اقدامات این منفی نکات

  مسئلهطرح 
 با حال درعین که مستقالنه، ملی امنیت ازدکترین پهلوي شاه رضا محمد دوره در ایران

 این و کرد نمی پیروي باشد، منطبق ملی و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، هاي ویژگی
 براي امکانی گاه هیچ خارجی يها قدرت به رژیم آن وابستگی خاطر به باالخص لهأمس

 مورد دوره آن در ملی امنیت دکترین عنوان به آنچه بیترت نیبد نداشت. شدن عملی
 دیکته ها یمریکایآ آن از تر مهم و بریتانیا اساساً که بود هایی  خواسته گرفت، قرار توجه

 لیدل نیهم به گرفت. می قرار کشور حکومتگران اختیار در اجرا براي و کردند می
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 نیبد و کرد می پیدا همخوانی کشور روز آن يها تیواقع با شده توصیه اصول این ندرت به
 قرار حکومت توجه مورد اساساً ملی امنیت دکترین روزگار آن در گفت توان می بیترت

 و اتیمقتض از منطقی و صحیح درك نداشتن - 1 :خاطر به عمدتاً نهایت در و نگرفت
 توجهی بی -2 افتین سرانجامی زوال و سقوط جز کشور یفرهنگ و اجتماعی هاي واقعیت

 به حکومت شدید وابستگی - 3 درجامعه ملی شده پذیرفته معیارهاي و هنجارها به
 از .)487 :1378 فردوست،( دیگرد می تدوین کهبود آمریکا. ویژه به خارجی يها قدرت

 واکاوي لذا است ملی امنیت ارتقا در مهم هاي مولفه از یکی اجتماعی امنیت که آنجا
 اقتدار و امنیت ضعف هاي ریشه شناخت به را ما تواند می اجتماعی امنیت مختلف ابعاد
  کند. رهنمون دوم پهلوي دوره در ملی

  پژوهش پیشینه
 یافت مورد دوم پهلوي دوره در اجتماعی امنیت خصوص در جامعی تحقیق تاکنون
 با تاریخ این در بیشتر گرفته انجام حوزه این در که تحقیقاتی و قرارگرفته محقق

 این از تعدادي به که گیرد یدربرم را دوره این از قبل تاریخ ویا دیگر موضوعی
  گردد: می اشاره ها پژوهش

 امنیتی و اجتماعی سیاسی، اوضاع تأثیر عنوان: با درتحقیقی )1396( اتیب رستمی،
 تحقیق این با مرتبط موضوعی مطالعات و بررسی با نخبگان. خودکشی بر پهلوي دوره

 اختناق کشور، کردن امنیتی با پهلوي حکومت يها استیس نموده: يریگ جهینت چنین
 دیگر کنار در رویکرد این با همسو نهادهاي تأسیس و مطبوعات سانسور جامعه، در

  است. داده نشان را خود تأثیرگذاري نخبگان خودکشی در کشور يزا تنش عوامل
 دورة در حاکم نخبگان سیاسی فرهنگ عنوان: تحت تحقیقی در )1395( دالور

 سیاسی نخبگان سیاسی فرهنگ مغایرت که است افتهی دست نتایج این به دوم پهلوي
 افزایش آن با زمان هم و قانونی مشارکت سازوکارهاي گسترش و بسط با حاکم

 سرکوب و مشارکت مشروع مجراهاي شدن مسدود به تدریج به شاه، اقتدارگرایی
 از رسمی غیر نخبگان که شرایطی چنین در .شد منجر مختلف اجتماعی هاي گروه

 نخبۀ گروه به توانستند نمی آمیز مسالمت شکل به و قانونی مشارکت نهادهاي طریق
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 دو این بین تقابل و تعارض که آورده روي آمیز خشونت هاي روش به کنند، نفوذ حاکم
  .انجامید 1357 بهمن در پهلوي رژیم نخبگان آمیز خشونت عزل به درنهایت گروه
 دوره در اجتماعی امنیت عنوان: تحت یقیدرتحق )1394( يموسو احمدآبادي، 

 تامه قدرت از حمایت اول پهلوي دوره در :است افتهی دست نتایج این به اول پهلوي
 مردم، مشروع هاي آزادي و اجتماعی سیاسی، تحرك هرگونه از جلوگیري و سلطنت

 وقت) شهربانی( سیپل نیروي يها تیمأمور در ویژه به نوگرا، دولت وظیفه ترین مهم
 ابعاد در اول پهلوي رژیم خودکامه و پایین به باال از هاي سیاست که نحوي به باشد، می

 و امالك غصب حجاب، کشف و لباس کردن متحدالشکل با اقتصادي اجتماعی،
 عدم از نشان و شده مبدل جامعه در خفقان و ترس منبع یک به و... مردم هاي دارایی

  .دارد اول پهلوي دوران جامعه در اجتماعی امنیت احساس
 این به ملی امنیت چالش و دوم پهلوي عنوان: تحت خود قیحقتدر )1385( يشاهد

 و رخداد توان می سیاسی، نظام هر براي امنیت اولویت به توجه با که: یافته دست نتایج
 امنیت مینأت و ازتمهید (پیشین) شده ساقط رژیم ناتوانی معناي به را انقالب پیروزي

 از نشان تواند می آنها ساختار و امنیتی سازوکارهاي برسی رو، ازاین دانست. آن ملی
  باشد. دوم پهلوي رژیم دوران در ملی نوع از آنهم امنیت برقراري در ضعف

  مباحث نظري مفاهیم و
 )42 :1378 معین،(»بیمی یب بودن، امان در شدن، ایمن« یمعن به اي واژه ازنظر امنیت

 در امنیت واژه اصطالحی ازنظر ).275 :1379 دهخدا،( »یآسودگ و آرامش ایمنی،« و
 است شده کسب هاي ارزش برابر در تهدید فقدان که عینی بعد .1 :است بحث قابل بعد دو
 :1386 فیلد،( رساند می را ها ارزش علیه حمله از وحشت و ترس فقدان که ذهنی بعد .2

 و هراس مردم یعنی است رضایت بدون ازتعرض مصونیت امنیت دیگر تعریف در ).13
 به آنان حقوق عبارتی به .باشند نداشته خود مشروع هاي آزادي و حقوق به نسبت بیمی
 ).23 :1372 چلپی،( نکند تهدید را آنان مشروع حقوق عاملی هیچ و نیفتد خطر

 است بوده زمانی و عصر هر در بشري، جوامع تالشهاي اولین جزو امنیت، برقراري
 افراد که است اجتماعی نیازهاي مهمترین از یکی امنیت، که چرا ).71 :1383 (تاجیک،

 و نظران صاحب از اريیبس ).104 :1386 (پورسعید، باشند برخوردار آن از باید جامعه
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 در اي برنامه هیچ امنیت، بدون که دارند کامل اجماع نکته، این بر اجتماعی، متفکران
 و شئون تمام در که است مفاهیمی ازجمله امنیت واقع، در نیست. اجرا قابل جامعه
 از برخی که است چنان عبارتی به امنیت، تیاهم ،گذاردمی تأثیر جامعه ارکان

 جامعۀ به انسان گذار و جامعه گیري شکل بررسی در خلدون ابن نظیر اندیشمندان
 از هدف و گرفته نظر در محوري عامل عنوان به را امنیت دولت، تشکیل و سیاسی
  ).32 :1383 (بشیریه، اند دانسته امنیت از صیانت را دولت تشکیل

  امنیت اجتماعی و ابعاد آن
 و هاي مذهبی مانندهویت بزرگ درمقیاس جمعی هاي برهویت اجتماعی امنیت تئوري

 را ویور هویت دارند.ازدولت  مستقل وظایفی و کارایی که است متمرکز قومی يها تیهو
 اجتماعی امنیت زمانی معتقد است، و نموده قلمداد اجتماعی امنیت صریح مفهوم عنوان به

 ).waver, 1993: 43(کند هویتش احساس به نسبت تهدیداتی جامعه که شود یم مطرح
 استعدادها شکوفایی و جامعه یک تکامل و توسعه پیشرفت، براي عنصري هیچ تردید بدون
 فعالیت و خالقیت اجتماعی، توسعه نبوده و جامعه در آرامش و امنیت عنصر از تر مهم

 دو داراي اجتماعی تیامن). 38: 1388 کلهر،( بود نخواهد ریپذ امکان امنیت بدون ارزشمند
. شود یم شناخته امنیت احساس عنوان به آن ذهنی بعد که است ذهنی و عینی بعد
 ارزش علیه تهدید فقدان يریگ اندازه آن، عینی مفهوم در اجتماعی امنیت ،گرید عبارت به

 خواهد حمله ییها ارزش چنین به که نیا از ترس احساس فقدان آن ذهنی مفهوم در هاست؛
 توان یم فراگیري و شمولیت حیث از را اجتماعی امنیت که باشد یم بحث قابل نیچن هم. شد
 را گروهی و جمعی امنیت فردي، امنیت يها حوزه که جایی تا کرد تلقی عمومی امنیت جزء

 امنیت یعنی. ابدی یم معنا جمع فراخور به امنیت عالوه، دهد. به قرار پوشش تحت تواند یم
 و است داده يجا خود در را منفی تینها یب تا مثبت تینها یب از طیفی که است فرایندي
 اجتماعی يها بیآس بروز و کند یم فراهم کارکردهایشان تضمین سایه در را ها آن آرامش
 ي،بردار کاله ي،ریزورگ سرقت، چاقوکشی، ربایی، آدم عنف، به تجاوز قتل، ازجمله

 يها لمیف تکثیر فحشا، طالق، و فساد خانواده، فروپاشی دینی، يها ارزش به یاحترام یب
 در اجتماعی امنیت نبود در عمومی اماکن و ها ابانیخ در وحشت و رعب ایجاد مستهجن،

  ).11: 1382(نوید نیا،  ردیگ یم شکل جامعه یک
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 توسط 1993 سال در کلمه فنی مفهوم به و بار اولین براي اجتماعی امنیت مفهوم
 خود نظریات در بوزان باري .گردید مطرح 1ویورو یال بوزان، باري چون اندیشمندي

 است يا مسئله امنیت« که کند یم بیان و کند یم تصور واقعی و ذهنی امري را امنیت
 نظریه دار پرچم عنوان به بوزان باري است. بازیگران تصمیم بر مبتنی و »ذهنی بین

 امنیت حوزه به نظامی، امنیت حوزه از را امنیت کپنهاك، مکتب در اجتماعی امنیت
 توسعه و بسط با و داد گسترش سیاسی و یطیمح ستیز اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی،

 نبود در امنیت که است معتقد بوزان .داند ینم دولت ویژه فقط را امنیت امنیت، مرجع
 تأکید آن نظامی بعد به بیشتر امنیت درگذشته .شود یم درك تهدید نام به دیگر مسئله

 اما ؛برخوداراست استراتژیکی جایگاه از همچنان نظامی بعد امروزه اگرچه ،دیگرد یم
 افزایش درخواست ،ها جنبش و احزاب گسترش و رشد افراد، هویت شدن کمرنگ

 يها حوزه گسترش اجتماعی، يها ينابرابر به اعتراض دولت، عملکرد از فرد مصونیت
 ها گروه و افراد نیاز ياقتصاد و یفرهنگ سیاسی، هاي تیفعال در افراد مشارکت عمومی،

 امنیت مفهوم یکنون عصر در .است کرده بیشتر گذشته به نسبت را اجتماعی امنیت به
 ی،فرهنگ اقتصادي، يها عرصه تمام بلکه ،ردیگ یبرنم در را نظامی مسائل تنها اجتماعی
 ها انسان زندگی ابعاد تمام در و شود یم شامل را ها انسان آزادي و مال جان، اجتماعی،

  ).56 :1387 افتخاري،( کند یم پیدا معنا و مصداق
 پنج به را يبعد تک امنیت و است مخالف امنیت به مضیق و يبعد تک نگاه با 2بوزان

 مکتب .داد گسترش یطیمح ستیز و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، نظامی، بخش
 گانه پنج يها بخش در امنیت مرجع هدف وجودي، تهدید مفهوم اساس بر کپنهاك
 تأمین منظور به سیاسی يها نظام و ها دولت سان، بدین .دهد یم توضیح را خود موردنظر

 يها ینیب شیپ و ها يزیر برنامه تمهیدات، ملی منافع از دفاع آن از تر مهم و خود امنیت
 امنیت هاي: مؤلفه همچون موضوعاتی در را اجتماعی امنیت هاي مؤلفه در مختلفی

 مدرن، يها دولت ژهیو به .ندینما یم دفاعی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادي،
 نظمی ایجاد در سعی ،دانند یم جامعه پیشرفت و توسعه اصلی کارگزار را خود ازآنجاکه

 و ها برنامه که نیا یا کنند مدیریت و يگذار استیس را کشور بتوانند تا داشته جامعه در

                                                                                                              
1- Ole waver 
2- Bozan 
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 ثبات و نظم ایجاد در ها دولت این مواقع بیشتر در اما برسانند؛ سرانجام به را خود اهداف
 در خفقان و سرکوب ایجاد به نظم لواي زیر جهیدرنت و ندارند خوبی کارکرد یا ناتوان
 این با ؛شوند یم جامعه در اجتماعی امنیت کاهش عوامل از و زنند یم دامن جامعه
 دیتهد مورد جامعه آن هویت که برخوردارند اجتماعی امنیت از زمانی جوامع که توضیح

 در عوامل ریسا کنار در مؤثر عاملی دولت ،گرید عبارت به .)waver, 1993: 58( نشود واقع
 که آید شمارمی به محوري عامل تنها بلکه ،باشد ینم مطرح جامعه امنیت يریگ شکل
 وضعیت اجتماعی: امنیت از منظور تحقیق این در لذا دارند، قرار آن پیرامون عوامل دیگر

 به تحقیق درادامه که و...است فردي يها يآزاد شغلی، و جانی اخالقی، اقتصادي، امنیت
 امنیت .میپرداز یم قرارگرفته محقق شناسایی مورد که ها مؤلفه این از يا پاره بیان

 را سازي هویت نقش که است اجتماعی هاي گروه براي امنیت تامین پی در اجتماعی
 هاي دسته و ها گروه اجتماعی امنیت مرجع کنند. می ایفا خویش اعضاي براي

 اعضایشان میان مشترك عمل و اندیشه احساس داشتن جهت به که است اجتماعی
 عنوان یکپارچه کلیتی از برخورداري دلیل به و داده تشکیل را فردي به منحصـر کلیـت

 تیوضع امنیتی، عالی دکترین داشتن مانند دانندمی منتسب خـود بـه را »مـا«
 پایدار و ثبات وهمچنین عام اجماع مورد و منطقی يآزاد مناسب، اجتماعی و اقتصادي
 برشمرد اجتماعی امنیت هاي مؤلفه و ابعاد از توان می را همگی که اجتماعی وضعیت
  ).7 :1382 (نویدنیا،
 از تر مهم و خود امنیت تأمین منظور به سیاسی هاي نظام و ها دولت سان، بدین

 ابعاد در مختلفی هاي بینی پیش و ها ریزي برنامه تمهیدات، ملی منافع از دفاع آن
 از مدرن، هاي دولت ویژه به .نمایند می دفاعی و اجتماعی فرهنگی، ی،اسیس اقتصادي،

 نظمی ایجاد در سعی دانند، می جامعه پیشرفت و توسعه اصلی کارگزار را خود که آنجا
 ها برنامه که این یا کنند مدیریت و گذاري سیاست را کشور بتوانند تا داشته جامعه در
 و نظم ایجاد در ها دولت این مواقع بیشتر در اما برسانند؛ سرانجام به را خود اهداف و

 خفقان و سرکوب ایجاد به نظم لواي زیر نتیجه در و ندارند خوبی کارکرد یا ناتوان ثبات
 این با شوند؛ می جامعه در اجتماعی امنیت کاهش عوامل از و زنند می دامن درجامعه

 دیتهدمورد جامعه آن هویت که برخوردارند اجتماعی امنیت از زمانی جوامع که توضیح
 در سایرعوامل کنار در مؤثر عاملی دولت دیگر، عبارت به )25 :1993 ویور،( نشود واقع
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 که آید شمارمی به محوري عامل تنها بلکه باشد، نمی مطرح جامعه امنیت گیري شکل
  ).91 :1387 افتخاري،( دارند قرار آن پیرامون عوامل دیگر

 از را کایمرآ ژهیو به و یخارج يها قدرت به حکومت دیشد یوابستگ  فردوست نیحس
 حکومت دوران سراسر در یمل تیامن یواقع نیدکتر افتنین نیتدو یاصل لیدال

 دگاهید براساس صرفاً کایامر و انگلستان که کند یم حیتصر و ددان یم يپهلو محمدرضا
 رانیا یمل تیامن نیدکتر نیتدو يبرا را یاصول داشتند رانیا درباره که يا ژهیو يها

 اصوالً پهلوي رژیم يناکارآمد خاطر به که است معتقد فردوست .کردند یم هیتوص
 تحت آنچه و نگرفت خود به یعمل صورت کشور در يا افتهی انسجام یمل تیامن نیدکتر

 )شده کتهید صورت به عمدتاً( که بود ییها خواسته و ها هیتوص داشت وجود عنوان نیا
 یامکان نکهیا بدون او و کردند یم محمدرضاشاه شخص به انییکایامر و ها یسیانگل
 شاهدي،( نمود یم اجرا را شده هیتوص اصول کند، دایپ آن یبررس و مطالعه يبرا يجد

1385: 42.(  

  امنیتی استراتژي و ایران دفاعی و امنیتی سیاست 
 متعدد يها ضعف دلیل به دوم پهلوي سلطنت هاي سال در ایران سیاسی نظام

 دائمی مشروعیت بحران با ها آن کردن برطرف براي توانایی عدم کارکردي، و ساختاري
 و قهر ابزارهاي از بیشتر چه هر و اجبار الب وضعیت این از فرار براي دولت .بود روبرو

 در توفیق .کرد یم استفاده خود اجرایی بازوي عنوان به انتظامی و نظامی نیروهاي
 استراتژي داشتن .1 :بود عامل دو از برخورداري درگرو نیز مسلح نیروهاي از استفاده
 و برتر يها قدرت نظامی يها کمک از جانبه همه برخورداري .2 و امنیتی مشخص
 نظر از چه را رضاشاه محمد سلطنت ساله 37 دوران .مردمی اعتماد و پایگاه نداشتن

 از چه و قدرت تمرکز و سلطنت مقام تحکیم در مسلح نیروهاي يریکارگ به چگونگی
 به خارجی يها قدرت يها تیحما از برخورداري و یتیامن نظامی، تشکیالت توسعه جنبه

 جهانی جنگ دلیل به 1332 تا 1320 سالهاي در اول دوره :کنند یم تقسیم دوره دو
 ابر رقابت دلیل به باالخص و آن از ناشی اقتصادي و سیاسی عواقب و پیامدها و دوم

 نیز ایران جامعه و ثبات یب کامالً جهانی جامعه جدید، نفوذ مناطق تقسیم براي ها قدرت
 اینکه رغم به ایران، دولت سالها این در لذا بود، روبرو مختلفی يها بحران با آن از متأثر
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 یک از کرد، استفاده کشوري درون يها بحران بر غلبه براي مسلح نیروهاي از بار دو یکی
 .کردنمی پیروي مشخصی و منسجم شالوده براساس و مدون دفاعی و امنیتی سیاست

 در سیاسی ثبات استقرار و تحقق و یالملل نیب قطبی دو نظام يریگ شکل با دوم دوره
 و امنیتی استراتژي و ایران خارجی سیاست بعد، به 1332 مرداد 28 کودتاي از ایران

 قراردادهاي عقد نظامی، هاي پیمان در عضویت طریق از مسلح نیروهاي تقویت و دفاعی
 سیاست تمام رأس در و غربی يها قدرت يها کمک از جانبه همه برخورداري و نظامی

  ).387 :1384 (ازغندي، ردیگ یم قرار دولت هاي

 مخدر مواد قاچاق

 امنیت کیفیت بر زیادي بسیار تاثیر که است عواملی از یکی مخدر مواد قاچاق تحقیقاً
 گذشت قابل که آورد یم فراهم سرشار سودي سو یک از .دارد جامعه در اجتماعی و ملی

 گرفتار و معتاد و حال بی چنان آن موجوداتی به را قربانیان دیگر طرف از و نیست
 گذارد ینم باقی استعمارگران براندازي و مبارزه براي يا حوصله که کند یم تبدیل

 مواد قاچاق یا مصرف امر در نحوي به پهلوي خاندان اعضاي اکثر ).47 :1389 (رنجبري،
 امر به یپوش پرده براي پهلوي رژیم سران .)487 :1378 (فردوست، بودند دخیل مخدر
 و مخدر مواد با مبارزه اسم به روزانه دربار، سرشناس افراد سوي از مخدر مواد قاچاق
 تعداد و اعدام را پا خرده قاچاقچی ها ده یالملل نیب و داخلی عمومی افکار در تبلیغ براي

 چون نداد نتیجه مخدر مواد با مقابله براي آنان راهکارهاي .نمودند یم حبس را دیگري
 طریق از بلکه بودند مخدر مواد مصرف به آلوده تنها نه دولت کارگزاران خود

 اقشار خمود و تنبلی موجبات و پر را خود جیب مخدر مواد قاچاق و خریدوفروش
 را کرده لیتحص جامعه حتی فکري هاي گروه تمامی در جوانان ژهیو به جامعه مختلف
 سستی وباعث برده غمای به را افراد این روانی و فکري آرامش نوعی وبه آوردند فراهم
  ).46 :1397 وهمکاران، قلیزاده( شدند آنان عقلی قواي و اراده

  پهلوي فرهنگ و آزادي درعصر
 فرهنگ اساساً .است جامعه آن فرهنگ جامعه هر موجودیت در عنصر موثرترین شک بی
 می حساب به امنیت خاص مظاهر از و دهد یم تشکیل را جامعه آن هویت جامعه هر
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 به دستیابی راستاي در را گرایی ایران و ملی روح داشت سعی پهلوي محمدرضا آید.
 و شاهنشاه بین بتواند وسیله بدین تا .نماید تقویت مردم در ،اسالم از قبل ایران عظمت

 اگرچه ببخشد. توان و ثبات سیاسی نظام به و سازد برقرار مستحکم اي رابطه ،مردم
 ،فارسی زبان( آن در موجود عناصر حفظ به عالقمند و ایرانی فرهنگ داراي ایرانیان

 اسالم از قبل قومی فرهنگ به بازگشت را کشور نجات راه ،باشند یم )...و نوروز
 بدون و خالص گرایی ایران سیاست اعمال پی در قدرت با دوم پهلوي منتها .دانند نمی

 ، ساله 2500 هاي جشن برگزاري ).108 :1371 (سروش،  بود اسالمی عناصر حضور
 رژیم واقع در ،بود راستا همین در اسالمی فرهنگ محو حتی و اسالمی ضد اقدامات
 اسالم از قبل ایرانی میوق فرهنگ به بازگشت در را کشور نجات و چاره راه دوم پهلوي

  ).39 :1392 معلم، (اکبري نداشت خوانی هم مردم عموم نگرش با که دید می
 که اقداماتی جمله از .بود غرب منحط فرهنگ از متأثر زمان، این در کشور فرهنگ

 سخن داد، انجام آن کردن غربی و کشور اصیل فرهنگ تغییر راستاي در پهلوي رژیم
 اما دارد؛ منفی و مثبت يها جنبه داشتن آزادي قطع طور به .بود آزادي از گفتن

 این .است دنیوي لذات بردن باالتر هرچه مفهوم به آزادي غربی، نگرش براساس
 حواشی و جوانب به کاري دیگر و آید دست به طریقی هر از تواند یم ییجو لذت
 انحطاط موجب انسان یک ییجو لذت است ممکن که یدرحال ندارد؛ آزادي در ییجو لذت

 عبارت به يانداز دست با پهلوي رژیم که گفت باید متأسفانه شود انسانیت و اخالق
 در تزلزل و زنان کشاندن ابتذال به راستاي در را خود هاي سیاست عمالً زن، آزادي
 و انسانی واالي جایگاه و شأن داد انجام که اقداماتی با و کرد ریزي پایه ها خانواده بنیان

 زن و سوءاستفاده او جسمانی يها یژگیو و زن زنیت از و کشانید پایین به را زن معنوي
 در نیز غربی جوامع که داشت را اهدافی همان دقیقاً ها آن اقدام این .کرد استثمار را

  ).211 :1383 (پیرانی، دانند یم برهنگی در را زنان آزادي اهداف همان راستاي

  تعمیق شکاف اجتماعی
 محمدرضا زمان در بود، شده شروع رضاشاه زمان از سرعت و قدرت با که تجددخواهی

 جدید اجتماعی هاي گروه پیدایش موجب ،روند همین ۀادام و یافت استمرار نیز پهلوي
 می طلب سیاسی نظام از نیز را جدیدي هاي خواسته که گردید جدید هاي ارزش حامل و
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 جامعه به کشاورزي وضعیت از گذار و ارضی اصالحات انجام چون عواملی واقع در .کردند
 افزایش ،جامعه طبقات از حکومت استقالل و نفتی درآمدهاي بر تکیه ،بورژوازي شهري

 ،فرهنگی و آموزشی ،اجتماعی سساتؤم و نهادها ایجاد ،اجتماعی تحرك و جمعیت
 و )گرایی غرب و باستان ایران با توأم گرایی ایران( جدید هاي ارزش استقراردر تالش
 کشور اجتماعی نظام ساختار در تغییر باعث ،ایرانی جدید هویت ایجاد براي تالش
 رعیتی - ارباب سیستم جاي به داري سرمایه سیستم ،پهلوي حکومت اقدامات با ؛گردید

 و شد تضعیف نیز روحانیان قدرت و مفمحل داران زمین سنتی طبقه و آمد وجود به
 برآوردن در و رضایت جلب در رژیم که رسید یهای بندي جمع به نوظهور متوسط طبقه

 است طبیعی ،ندارپ بر سیاسی پذیري جامعه تأثیر به توجه با .ماند ناکام آنها مطالبات
 و پهلوي محمدرضا دولت به ناهمگون گیري سمت و سیاسی پذیري جامعه انجام با که

 تعمیق اجتماعی شکاف مزبور سیاسی فرهنگ الگوي سه حفظ در مردم هاي خواسته
 رسمی سیاسی پذیري جامعه عوامل از استفاده در دوم پهلوي رژیم طرفی از ؛یابد

 نهادهاي ،خانواده( غیررسمی سیاسی پذیري جامعه عوامل کنترل توان و بوده ناموفق
 قدرت عمر کوتاهی و حکومت تضعیف سبب عملکرد این نتیجه .است نداشته را )مذهبی
 نظام مشروعیت رفتن سوال زیر ،تعادل عدم به زدن دامن ،قوانین ستیس ،سیاسی
 گردید حکومت زوال ساز زمینه و قوانین و سیاسی نظام از مردم نافرمانی سیاسی
  ).300 :1392 معلم، (اکبري

  ایجاد تعارض هاي ارزشی و هنجاري
 و پهلوي محمدرضا هاي گیري سمت و ها سیاست از آمده عمل به هاي بررسی براساس
 بین الزم خوانی هم و هنگیآ هم تنها نه که شود می روشن ،مردم هاي خواسته بررسی
 نیز یکدیگر جهت خالفم در بلکه ،ندارد وجود ملل و رژیم بر حاکم سیاسی فرهنگ
 گرایی مذهب از 61,8 میانگین شاه، گرایی ازمذهب 3,54 میانگین .اند کرده حرکت

 ومبتذل سربرهنه زنان هاي عکس چاپ در دولت فعالیت از درصد 29 میانگین و مردم
 مردم باورهاي مخالف که 1357 تا 1342 هاي سال در اطالعات دولتی روزنامه در

 باورهاي و ها ارزش بین که حالی در .است واقعیت این بینم ،باشد می ایران مسلمان
 بود درصدد رژیم یول ،داشت وجود ايویژه پیوستگی ،اسالم از پس و قبل در ایران ملت
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 نفی را اسالم ازتاریخ قرن چهارده )،باستان (ایران ایران گذشته افتخارات کردن زنده با تا
 که است خطرناکی کارهاي از جامعه اساس و باورها به زدن دست است، طبیعی و کند

 هیچ ،انقالب دوران در مردم آنکه ضمن .شد رژیم برابر در مردم شدید واکنش موجب
 44/41 میانگین با محمدرضا دولت ولی اند نداده نشان خود از غربی فرهنگ به گرایشی

 افزون روز گرایی غرب ،واقع در ؛بود حرکت در غربی فرهنگ الگوي سوي به درصد
 ،ها ارزش مخالفان که چرا .است بوده مردم عامه طبقات از تنفر مورد پهلوي حکومت

 و آوردند می حساب به غرب اقتصادي و سیاسی مصالحه لحاظ از را غربی اخالق و الگوها
 و جامعه در مستقر باورهاي و رژیم بر حاکم فرهنگ خوانی هم عدم نیزاز مهم نکته این

  ).301 :1392 معلم، (اکبري  دارد حکایت مردم

  بحران مشروعیت
 مشروعیت بحران موجب ،فرهنگی الگوهاي حفظ در پهلوي محمدرضا موفقیت عدم
 بودن موفق فرهنگی الگوهاي حفظ در اینکه بر عالوه میرژ ؛بود شده سیاسی نظام براي

 این در که دهد تغییر را مردم فرهنگ نوع ،داشت سعی دولت آمیز تحکم رفتار با کهبل
 سه بین سیاسی پذیري جامعه انجام در آن بر اضافه و یافت دست توفیقی به نیز زمینه
 محمدرضا گیري سمت لذا ،نداشت وجود تعادل و توازن بررسی مورد فرهنگی الگوي
 گرایی ایران گرایی مذهب ،سیاسی فرهنگی الگوي سه سوي به مردم و پهلوي
 ).302 :1392 معلم، (اکبري است موفقیت عدم براین آشکار لیلید گرایی وغرب

 سلطنت سال 37 از پس نویسد: می زمینه ایندر خود شکست درباره پهلوي محمدرضا
 ولی ما هکردنیادب را غربی یسیستم و رهانیده اییبالی چنین از را ایران کردم می خیال

 پذیري جامعه در دوم پهلوي موافقت عدم دیگر هاي نشانه از یکی است. نبوده نیچن نه،
 براي کمی تقاضاي جامعه یعنی ؛باشد مردم سیاسی مشارکت عدم تواند می ،سیاسی

 است طبیعی و داد می نشان خود از سیاسی گیري تصمیم و قدرت در شدن سهیم
 نتیجه در و گردد سیاسی نظام مشروعیت رفتن دست از موجب سیاسی مشارکت کاهش

 این که کند می پیدا ظهور جدید مشروعیت ،رژیم مشروعیت اصول و اقتدار افول با
  ).89 :1388 (امینی، شد اسالمی انقالب وقوع ساز نهیزم مطلب،
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  عدم تعادل در نظام سیاسی
 هاي ارزش و عقاید وجود ،جامعه در تعادل و ثبات عامل ترین مهم ،پارسونز اندیشه در 

 و قوانین از سري یک باید حاکم رژیم ،آن به حصول براي است جامعه در مشترك
 به توجه با دوم پهلوي دولت در ولی ،دهد آموزش همگان به موفق طور به را ها ارزش
 هم تنها نه مردم، فرهنگی اتبمطال و سیاسی فرهنگ الگوهاي درباره وي گیري سمت
 ،حکومت و شود نمی مالحظه مردم و رژیم بین هاي ارزش و عقاید در واشتراك خوانی

 نمی صورت يموثر و جدي تالش ،جدید نسل به مردم اساسی هاي ارزش انتقال در
 ایران به بازگشت از حد از بیش تبلیغ و غرب سبک به اصالحات انجام با رژیم بلکه ،دهد

 و اسالم از قبل ایران بین (شکاف جامعه ارزشی نظام در تحول و تغییر پی در ،باستان
 دیگر طرف از و بود جدید هویت ایجاد چه در واقع در و )جامعه کردن وغربی آن از پس
 با بودند. گماشته همت خود مشترك هاي ارزش و باورها حفظ به اجتماعی هاي نیرو

 احساس مردم ،جامعه ارزشی و فرهنگی نظام تغییر در دولت فعالیت شدت به توجه
 و مهم بحث به توان می زمینه ایندر .بودند آمده بر خطر با مقابله پی در و نموده خطر
 (اکبري کرد اشاره پهلوي رژیم عمر اواخر در کشور (الیناسیون) بیگانگی ازخود داغ

  ).304 :1392 معلم،

  مهاجرت داخلی و خارجی
مهاجرت به عنوان یکی از پدیده هاي اجتماعی؛ در صورت رشد بی رویه به یک معضل 

این پیامد شده و می تواند امنیت اجتماعی جامعه را تهدید کند. اجتماعی تبدیل 
و از آن جایی که می باشد احسـاس عدم تعلق به شهر مسئله، ظهور خرده فرهنگ ها و 

به فرهنگ غالب بدل شوند،  نمی توانندیک  این خرده فرهنگ ها، هیچ بین تقابلدر 
اجتمـاعی شـهر را تضـعیف و احسـاس دلبستگی به محیط و مسائل آن را امنیت 
 سلطنت اول سال 25 مدت طیمی شود. بی هنجاري داده و نهایتا منجر به  کاهش

 شهرها از مهاجرت ییک است: داشته تحرك جهت سه در ایران جمعیت محمدرضاشاه
 از مهاجرت سوم و درصد) 44 حدود( شهر به ده از مهاجرت دوم کشور، از خارج به

 نقاط از جمعیت شدید تحرك که است طبیعی درصد). 56 (حدود دیگر شهر به شهري
 از ینیشهرنش میزان افزایش پهلوي، حکومت آخر سال ده در شهري مراکز به روستایی
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 سال 5 فاصله در باشد. داشته دنبال به را 1355 سال در درصد 50 حدود به درصد 38
 شهرستانی از باال به سال 5 افراد از نفر هزار 570 و میلیون 1 بر بالغ )1355 تا 1350(

 18 / 7 و شهري نقاط به آنان درصد 81 / 3 اند. کرده مهاجرت دیگري شهرستان به
  ).65 :1379 چارلز،( اند کرده مهاجرت روستایی نقاط به آنان درصد

  به دیگر ممالک دور و نزدیک رانیاز ا در مهاجرتعوامل مؤثر و مشوق 
 از کشورها ریسا همانند درایران، دانشگاهی عالی مدارك دارندگان و کردگان لیتحص
 با متناسب گاه هیچ آنان درآمد سطوح اما بودند، برخوردار جامعه در باالیی اعتبار و شأن
 حقوق که دولتی مؤسسات و مراکز در خصوص به نیا نبود. آنان واعتبارباالیی تیموقع

 و حقوق به یتکم تنها که ایرانی نجوا بترتی بدین و بود صادق ،پرداختند یم پایینی
 رفاهی امکانات از و شود مسکن صاحب توانست ینم گاه هیچ بود، خود شغلی مزایاي
 وجه هیچ به یا و ساده مزایاي و حقوق افزایش میزان زیرا گردد؛ مند بهره عادي

 ملزومات و امکانات سایر روزافزون تورم و مسکن قیمت ترقی سطح به توانست ینم
 آوردن دست به ،دغدغه یب و مرفه زندگی یک داشتن رؤیاي بنابراین برسد؛ زندگی
 به مساعدت و فرزندان براي بهتر آموزشی التیتسه کردن فراهم جهت مالی امکانات
 و بهتر زندگی داشتن قمشتا که متخصصانی از گروه آن براي توانست یم نزدیکان
  ).19 :1379 ،(کاتوزیان کند ایجاد مهاجرت براي يا جاذبه بودند، بیشتر رفاهی امکانات
 کشور از خارج به ایرانیان مهاجرت خارجی، اقتصادي يها جاذبه و ها محرك از جدا

 این تحقق در کشور اقتصادي خاص شرایط و داشته نیز داخلی اقتصادي علل در ریشه
 يگذار هیسرما مناسب، فناوري نداشتن دلیل به ایران اقتصاد است. داشته نقش امر

 از بسیاري و اداري پاگیر و دست مقررات ملی، اقتصادي توسعه برنامه فقدان کافی،
 فراوانی تنگناهاي و معضالت داراي صنعتی، - اقتصادي یافتگی توسعه بازدارنده عوامل

 آموزش مراکز دهید آموزش و شده تیترب متخصصان تمام براي نبود قادر دولت و بود
 از بسیاري دلیل همین به نماید. فراهم را آنان شغلی رضایت و کند شغل ایجاد عالی

 براي و مانده عاجز مناسب شغل کردن پیدا از تحصیل از فراغت از پس دانشجویان
 مهاجرت سهل مقررات اینکه ضمن ؛کردند یم مهاجرت پیشرفته کشورهاي به کار یافتن
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 این به یسوم جهان متخصصان مسافرت متخصصان، جذب در صنعتی کشورهاي اکثر
  .کرد یم تسریع را کشورها

 و انگلستان آلمان، کشورهاي و مریکاآ متحده ایاالت به ژهیو به مغزها فرار کنار در
 .کردند یم مهاجرت خارج به شغل کردن پیدا براي صرفا ایرانیان از نفر ها ده فرانسه

 داد سوق فارس خلیج يها نینش خیش به را ایران جنوب مردم از بسیاري کار، جستجوي
 يگر نظاره عنوان به هم دولت و کرد سکنه از خالی را ها يآباد از زیادي تعداد و
 مردم بازداشتن و کشور جنوبی مناطق در اشتغال ایجاد در مؤثري اقدام هیچ یتفاوت یب

 کارگر نفر هزار 100 حدود 1346 سال در موجود آمار اساس بر نداد. انجام مهاجرت از
 چند هر بودند. مشغول کار به فارس خلیج يها نیرنشیام سایر و کویت بحرین، در ایرانی

 در ندارد، وجود خارجی کشورهاي در ایرانی مهاجران تعداد از دقیقی اطالعات و آمار که
 نفر میلیون نیم حدود 1356 تا 1350 هاي سال بین که زد حدس توان یم حال عین

 مهاجرت فارس خلیج يها نینش خیش و اروپایی کشورهاي به کار جستجوي در ایرانی
  ).21 :1381 امینی،( اند نکرده مراجعت ایران به افراد این سوم یک وحدود اند کرده

  بیکاري و فقر عمومی
 اختالل با را ایران اشتغال هم اجتماعی يها قسمت در عمومی فقر و بیکاري افزایش

 از زیادي عده و گردید متوقف عمرانی يکارها تمام 1320 شهریور از پس .ساخت روبرو
 کار جمعی داشت ادامه شوروي به مهمات و لوازم حمل که یوقت تا شدند. بیکار مردم

 که بیکار دهقانان و کارگران شد تمام جنگ همینکه یول .داشتند مشغولیاتی و داکردهیپ
 به يا لهیوس و داشته سوادي که یآنان و گشتند معیشت سختی گرفتار نداشتند پناهی
 کارمندان عده که نگذشت يزیچ .کردند دولت خدمت وارد را خود آوردند می دست
 کارمند هزاران حقوق پرداخت صرف دولت درآمد عمده قسمت و شد برابر چند دولت
 کارهاي و شود کشور آبادي و عمران صرف بایستی که وجوهی گردید. دولت زاید

 و گردید کارمندان حقوق پرداخت صرف نماید رفع را بیکاري بالي و کند ایجاد تولیدي
  ).65 :1379 اکبري،( نمود ایجاد را دولت مزمن و دائم بودجه کسر
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 الیحه کاپیتوالسیون

 روانی امنیت است. جامعه در اجتماعی امنیت مهم هاي مولفه از یکی روانی امنیت
 در ، خانه در آرامش و امنیت احساس جمله از مختلف متغییرهاي از تابعی جامعه
 هاي مولفه برخی دخالت با است ممکن ها متغییر این است. ... و کار محل در ، جامعه

 احساس بر را مخربی آثار و شده خدشه دچار فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی نابهنگام
 تحمیل متغیر، این سیاسی نمونه یک باشد. داشته دنبال به جامعه و افراد روانی امنیت

 دوم، پهلوي دوره در است. ضعیف کشور یک بر قدرتمند کشورهاي امنیتی قراردادهاي
   است. آن بارز نمونه یک کاپیتوالسیون الیحه

 امتیازات واگذاري و دوم جهانی جنگ از پس ایران به ها آمریکایی دعوت آغازگر
 قراردادهاي نیز سهیلی حکومت دوران در بود. السلطنه قوام آنان، به امنیتی و قضایی
 به ارتش اداري سیستم اصالح بهانه به امریکایی، مستشاران استخدام زمینه در دیگري

 وابستگان و ها خانواده براي خاصی امتیازات دربرگیرنده ها آن از هریک که رسید امضا
 حسنعلی وزیري نخست دوران به ،ها یازدهیامت این اوج نقطه اما ؛بود آمریکایی نظامیان
 مجلس در کاپیتوالسیون الیحه که بود دوران همین در .گردد یبازم علم اسداهللا و منصور
 تصویب و سفید انقالب رفراندوم برگزاري از پس الیحه این شد. مطرح ملی شوراي
 و مذهبی محافل سوي از فراوانی انتقادات با دو هر که والیتی و ایالتی هاي انجمن الیحه

 در و علم کابینه در 1342 مهر 13 در نهایتاً گرفت قرار ره)( ینیخم امام ها آن رأس در
 الیحه اجراي و تصویب ترتیب بدین رسید. تصویب به سنا مجلس در 1343 مرداد

 مقابل در ایرانیان یسرافکندگ و خفت موجبات دوم پهلوي درتاریخ کاپیتوالسیون
 در بلکه کشور داخل در تنها نه سرافکندگی این و نموده فراهم را خارجی يها دولت

  ).32 :1375 جمشیدي،( بود آورده دنبال را زمان آن يها مملکت سراسر

  قانونی سیاسی مشارکت ابزارهاي و ها سازمان
 دهد می نشان دوم پهلوي دورة در سیاسی مشارکت ابزارهاي و ها سازمان اجمالی بررسی

 مشارکت گسترش جهت الزم ییآ کار بالطبع و استقالل کمترین از نهادهایی چنین که
ی تمام واند  نبوده برخوردار سیاست و مشی خط به مردم هاي خواسته تبدیل و سیاسی

 ژهیو بهو قانونی در حیط و تسلط محمد رضا و درباریان حکومت  مشارکت هاي سیاسی
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ی مردم و همراه ومنظور فریب عام مشارکت  به وبستگان او قرار داشت هرچند در ظاهر 
 .)49: 1380ستاري، ( نمودند یمسازمان هاي مردمی را در تبلیغات خود اعالم 

 اصناف، کارگري، يها هیاتحاد احزاب، همچون قانونی سیاسی مشارکت هاي سازمان
 هاي خواسته و تقاضاها تبیین جهت الزم عملکرد و ییآ کار استقالل، از گروهی هاي رسانه
 نهادهاي ناکارآمدي و ضعف ،هرحال به. اند نبوده برخوردار ها سیاست و تصمیمات به مردم

 سطح در تدریج به مشارکت مشروع مجراهاي شدن مسدود و قانونی سیاسی مشارکت
 امرسبب این. آورد وجود به را مشارکت بحرانرضاشاه  محمد اقتدارگرایی سیاسی نظام

 ورضاشاه  محمد 1357 سال در که شد تحولی ساز زمینه و مشروعیت بحران تشدید
  .)67: 1379ن، کاتوزیاکشاند ( سقوط سمت به را حاکم سیاسی نخبگان

 آغاز ها زمینه برخی در و یافته توسعه رضاشاه عصر در غربی شیوه به نوسازي فرآیند
 و اجتماعی هاي عرصه در اي عمده هاي دگرگونی شاه محمدرضا دوره در ،بود شده

 ساختار کشور، شدن وصنعتی نوسازي گسترش با .گذاشت جاي بر جامعه فرهنگی
 افول به رو سنتی طبقات آمد. پدید فرهنگی تحوالت آن تبع به و شد متحول جمعیتی

 شدند. صحنه وارد تجدد مختلف هاي جنبه بر تکیه با اجتماعی جدید هاي قشر و نهادند
 اصلی روند و شد گذاشته بنیان سنتیغیر هاي دیدگاه پایه بر فرهنگی و سیاسی یزندگ

 واکنش که آنجا تا .گردید سکوالر خواهی تجدد به متمایل هاقشر این فرهنگی زندگی
 بارزترین دینی هاي ارزش بر تاکید با بویژه گرایی یبوم ،برانگیخت را جامعه اصلی پیکره

 اقتصادي - اجتماعی برجسته گروه یک عنوان به جدید مرفه طبقه بود. واکنش این جهو
 و صادرکنندگان و سرمایه صاحبان و داران نکبا و بزرگ گران صنعت از تن صدها شامل

 از جدید متوسط طبقه رشد یافت. توسعه مشاور مهندسین و پیمانکاران و واردکنندگان
 نف براي روزافزون تقاضاي .بود پهلوي شاه محمدرضا نوسازي فرآیند پیامدهاي دیگر

 سریع گسترش و خصوصی و عمومی هايبخش گوناگون سطوح در مدیران و آکاهان
 و کارمندان و آزاد متخصصان از متشکل طبقه این شپیدای به غربی سبک به آموزش

 که حالی در شد. منجر فکران روشن و خصوصی بخش در آگاهان فن و نظامی نیروهاي
 فظح سنتی فرهنگ با را خود پیوند زیادي مقدار تا جدید متوسط طبقه قبلی سلن

 از ویژه به بومی فرهنگ شدو غربی فزاینده طور به رضاشاه دوره از بعد نسل ،بود کرده
 ارکان مجموعه که رویگردانی این ،گرفت فاصله اسالمی رفتاري هاي شیوه و ها ارزش
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 کسانی تدریجی شدن هراند حاشیه به داشتند يموثر همس آن براي فضاسازي در دولت
 دایره تدریج به نتیجه در و بودند زمتمل دینی آداب و باورها به که داشته دنبال به را

 غربی شیوه به نوسازي واقع در .شد تر تنگ این افراد اجتماعی و اداري حضور و فعالیت
 سطوح در را دینانمت حضور که بود شده اجرا و طراح اشخاصی توسط و اي گونه به

 بافت و واقعیت با که وضع این کرد. می تأثیر بی و رنگ کم کشور مدیریتی مختلف
 یگفتن گذاشت. تاثیر حکومت ارکان و مردم بین شکاف تشدید در نبود سازگار اجتماعی

 خوبی امکانات و یتموقع از پهلوي سلطنت زمان در جدید متوسط طبقه که است
 از برخورداري در پهلوي حکومت 1332 مرداد کودتاي از بعد همه این با .شد رمندبه

 از زیادي شمار و گردید مواجه مشکل با نیز جدید متوسط طبقه همین حمایت
 ویا حکومت مخالف دانشجویان و مهندسان و وکال و استادان و شاعران و نویسندگان

  ).102 :1388 (امینی، بودند دلسرد آن به نسبت

  احزاب سیاسی
 توسط عمدتاً احزاب این که دهد می نشان دوره این در سیاسی احزاب وضعیت بررسی
 گروه عنوان به مستقل حزب هیچ تقریباً دوران این در .است شده تیتقو و تأسیس دولت
 همگی و... »مردم« ،»رستاخیز« مانند احزابی .نیامد وجود به جامعه سطح در رقیب
 ها آن .بودند قدرت ساختار درون در که شدند تأسیس نخبگانی توسط و بودند دولتی
 رأس در که نخبگانی واقع در .کردند می فعالیت خود منافع برآوردن جهت در عمدتاً
 و مصنوعی و تفننی را حزب وجود و نداشتند اعتقادي تحزب اصول به بودند حزب
 منعکس آنجا در مردم يها خواسته و تقاضاها تا دادند نمی اجازه و دانستند می موقت
  ).14 :1388 گروسی،( شود

  ناامنی)( تیامن عدم احساس
 خویش آینده از روشنی انداز چشم فرد که شود یم گفته وضعی به امنیت عدم احساس

 افزایش .بدهد دست از را چیز همه که دهد رخ اتفاقی است ممکن لحظه هر و ندارد
 را خود تأثیر حاکم، سیاسی نخبگان توسط قدرت ساخت به بخشیدن تداوم و شاه اقتدار

 گذاشت سیاسی نخبگان در ناتوانی احساس و مردم در سیاسی بدبینی و اعتمادي بی بر
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 دیگر، سوي از .شد بدل مردم ارادي مشارکت و سیاسی توسعۀ برابر در مانعی به نهایتاً و
 سیاسی تصمیمات بر تأثیرگذاري در ناتوانی و کفایتی بی بااحساس سیاسی بدبینی چون
 ؛داشت همراه به را بدبینی از باالیی درجه با سیاسی تأثیرگذاري توان اندکی بود، توأم

 و اقتدار سطح آنکه يجا به شد، می بیشتر سیاسی نخبگان خدمت هاي سال چه هر یعنی
 ).98 :1378(فردوست، شد می بیشتر شان بدبینی و اعتمادي بی  رود، باالتر اعتمادشان

 خویش مدنی حیات در فرد آن مبناي بر که است ذهنی حالتی سیاسی اعتماد از منظور
 و امنیت عدم احساس .کند می احساس را دیگران با همکاري و مدارا تعاون، ضرورت

 ممکن بدبینی .شوند سیاسی بدبینی موجب توانند می که هستند عاملی دو اعتمادي بی
 نظام به نسبت یا و خود سیاسی رقباي به نسبت سیاسی نخبگان گیري جهت در است

 از بدبینی و اعتمادي بی .شود ایجاد مردم به نگرش نحوة در یا و آن ارکان و سیاسی
 .شود یم تشدید سیاسی ساخت در که است تَبعی سیاسی فرهنگ عمده هاي ویژگی
 سیاسی فرهنگ يها شاخص از برخی گسترش بر قدرت ساخت تأثیر 1زونیس ماروین

 طور به که گیرد می نتیجه خود مطالعات در وي .است داده قرار یبررس مورد را تبعی
 قدرت ژهیو به و اند همراه سیاسی ناتوانی و قدرتی بی بااحساس اعتمادي بی و بدبینی کلی

 سیاسی زندگی به نسبت بدبینانه نگرش کنندة نییتع سیاسی، نظام عملکرد نحوه و
 سیاسی زندگی در افراد مشارکت چه هر وضعیت، این در واقع، در .است یطورکل به

  ).17 :1378آشتیانی،( شوند می تر بدبین شود بیشتر

  يریگ جهینت
 حکومت و عصر هر در امنیت عمده يها شاخص از یکی عنوان به اجتماعی امنیت

 از انسان مشکالت همۀ مشترك فصل و انسان اساسی نیازهاي جزء امنیت و محسوب
 به اجتماعی امنیت بحث ... و بزهکاري اعتیاد، خودکشی، تا گرفته روانی بیماري

 امنیتی، يها بیآس کاهش در و... روانی اقتصادي، مسائل آزادي، تأمین در خصوص
 دارد. بسیاري اهمیت اجتماعی آرامش و روابط گسترش در همچنین و روانی و اجتماعی
 بدون که دارند کامل اجماع نکته، براین اجتماعی، متفکران و نظران صاحب از بسیاري
 حدود تا سیاسی نظام مشروعیت .نیست اجرا قابل جامعه در اي برنامه چیه امنیت،

                                                                                                              
1- Zonis 
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 و قانونی مشارکت نهادهاي فعالیت ترغیب و تشویق عمومی، منافع تأمین درگرو زیادي
 تحقیق این یبررس مورد عرصه در .است جامعه در مختلف طبقات و اقشار از حمایت

 تمام و کردند یم حرکت مردم يها خواسته و تمایالت به توجهی یب اب حکومت مسئولین
 صرف شاه محمدرضا رضایت آوردن دست به براي یکدیگر با رقابت جهت در آنها تالش

 کردن امنیتی با پهلوي حکومت هاي سیاست تحقیق، يها افتهی اساس بر .گردیدمی
 28 کودتاي از پس مبارز نیروهاي از نفر صدها نابودي و يریدستگ خود، حکومت دوران
 گسترده مشارکت ،آن رهبر اعدام و اسالم فداییان سازمان کردن متالشی مرداد،

 بودند نظامیان خود از اغلب که مختلفی هاي سازمان از اختناق و زور اعمال نظامیان،
 اطالعات. ویژه دفتر جاویدان، گارد ارتش، 2 رکن یشاهنشاه گارد ساواك، مانند

 جامعه ناتئوش همه در تا کرد تالش اقتدارگرا سیستم یک ایجاد با ساواك يریکارگ به
 یک رو، این از آورد؛ در خود اطاعت به را اجتماعی طبقات و افراد همه و کند دخالت
 ترس و بیم افزایش موجب سو ازیک و ایجاد ناراضیان سرکوب براي مقتدر پلیسی شبکه

 و اتیمقتض از حکومت منطقی و صحیح درك عدم دیگر سوي از و مردم میان در
 قبول مورد معیارهاي و هنجارها به توجهی بی کشور، فرهنگی و اجتماعی هاي واقعیت

 شدید وابستگی نیهمچن و زنان بین در باري بند یب معنی به آزادي خصوصاً مردم
 و کشور تا شد باعث و آورده فراهم را آمریکا ویژه به خارجی يها قدرت به حکومت

 هاي ویژگی با منطبق مستقلی ملی امنیت دکترین از دوم يپهلو عصر اي جامعه
 اجراي دنبال دیگربه سوي از .نکند پیروي جامعه ملی و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی،
 از شهرها و نابود يکشاورز بود، آمریکایی شده دیکته طرح یک که ارضی اصالحات
 اوضاع یثبات یب و شهرها به کشاورزان رویه بی مهاجرت موجبات و انباشته کشاورزها

  نمود. فراهم را دوم پهلوي عصر در واقتصادي سیاسی
 و سیاسی فرهنگ الگوهاي درباره وي گیري سمت به توجه با دوم پهلوي عصر در

 و رژیم بین هاي ارزش و عقاید در واشتراك خوانی هم تنها نه مردم، فرهنگی اتبمطال
 ،جدید نسل به مردم اساسی هاي ارزش انتقال در تنها نه حکومت و نگرفته صورت مردم
 تبلیغ و غربی سبک به اصالحات انجام با بلکه نداده، انجام يموثر اقدامو جدي تالش
 جامعه ارزشی نظام در تحول و تغییر پی در ،باستان ایران به بازگشت از حد از بیش

 ایجاد چه در واقع در و )جامعه کردن وغربی آن از پس و اسالم از قبل ایران بین (شکاف
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 مشترك هاي ارزش و باورها حفظ به اجتماعی هاي نیرو دیگر طرف از و بود جدید هویت
 و فرهنگی نظام تغییر در دولت فعالیت شدت به توجه با بودند. گماشته همت خود

 موضوع نظیر آمده بر خطر با مقابله پی در و نموده خطر احساس مردم ،جامعه ارزشی
 .پهلوي رژیم عمر اواخر در کشور (الیناسیون) ازخودبیگانگی داغ و مهم

 متعدد يها ضعف دلیل به دوم پهلوي سلطنت هاي سال در ایران سیاسی نظام لذا
 منجر مشروعیت بحران به ها آن کردن برطرف براي توانایی عدم کارکردي، و ساختاري

 هاي واکنش با ياقتصاد و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، هاي حوزه در دولت يها برنامهو
 ابزارهاي ازاجبار بال وضعیت این از فرار براي دولت و روبرو مختلف طبقات و اقشار منفی

 در توفیق .کرد یم استفاده خود اجرایی بازوي عنوان به انتظامی و نظامی نیروهاي و قهر
 استراتژي داشتن یکی :بود عامل دو از برخورداري درگرو نیز مسلح نیروهاي از استفاده
 و برتر يها قدرت نظامی يها کمک از جانبه همه برخورداري دوم و امنیتی مشخص
 قابل رضاشاه عصر بیشتراز دوم پهلوي عصر در همگی که مردمی اعتماد و پایگاه نداشتن

 سازمان و مردم یهمراه و مشارکت عام فریب منظور به و ظاهر در هرچند بود، درك
 اگر نیست اغراق مطلب این بیان .نمودند یم اعالم خود تبلیغات در را مردمی هاي

 ساله شانزده دوره حکومت همچون دوم پهلوي حکومت ساله چهل تقریباً دوران بگوییم
 ینیبدب و ياعتماد یب )یناامن( تیامن عدم احساس ت،یمشروع بحران با رضاشاه سلطنت

 یاجتماع تیامن نیتأم در ازضعف نشان یهمگ که روبرو زمان آن در مردم در یاسیس
  .دارد دوم يپهلو حکومت در
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