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  . . .خواست خدايي كند شاھي كه مي

  مطالعه تطبیقي سه مفھوم استبدادگرايي، اقتدارگرايي و نوسازي در عصر پھلوي

  دكتر محمد رحیم عیوضي

  ٢۵ هرامش ، هنامز هلجم

.............................................................................................................................  

  

ھمچنانكه در مباحث تئوريك علوم سیاسي وارد شده است، استبداد يك كیفیت است و نه يك قالب و 

اي كامًال دمكراتیك  به گونه) ع(ساله حضرت علي ممكن است يك حكومت فردي مانند حكومت پنج. شكل

ھاي پیشین و يا  اي مانند كشورھاي كمونیستي دھه به وجود آمده و رفتار نمايد و نیز يك حكومت توده

. چون و چرا داشته باشند داري زمان حال كامًال ماھیتي استبدادي و بي برخي كشورھاي سرمايه

پروردگي،  پروري، دست گي، نخبه مستعمره فئودالي، نیمهويژگیھاي خاصي از جمله نظام اقتصاد 

ثباتي سیاسي به حكومتھاي حاكم بر ايران در  پنداشتھاي باستاني از شیوة حكومت، فقر فرھنگي و بي

طول قرون متمادي خصیصة استبدادي بخشیده است كه از سوي انديشمندان علوم سیاسي به استبداد 

براي پايداري خود ناگزير است كه براساس مقتضیات روز و تحوالت  اما استبداد. شود شرقي تعبیر مي

ھا با برخي اصالحات و  زمانه پیش رود و از ھمین رو تشديد اقتدارگرايي در حكومت مستبدانه پھلوي

تحوالت اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي و سیاسي توأم بود كه در نظريات علوم سیاسي به نوسازي و 

  .شود يدگرگوني سیاسي تعبیر م

نوسازي و دگرگوني سیاسي در كشوري چون ايران عصر پھلوي كه ماھیتا استبدادي و عمال اقتدارگرايانه 

اندازي  تاسیس و راه. يافته داشت اي از اصل واقعي آنھا در كشورھاي توسعه بود، قطعا صورت طنزگونه

بخشي از سیاست نوگرايانه ھمگي ) توام با سانسور شديد(احزاب فرمايشي و افزايش عناوين مطبوعات 

در حقیقت . گرفت براي تداوم حكومت استبدادي پھلوي بود و از زيرساختھاي واقعي اجتماعي نشات نمي

ھاي اجباري نوسازي گرديده بود  قرارگرفتن ايران در صف كشورھاي اقماري بلوك غرب باعث اجراي برنامه

ي ايران شود، موجب ويراني آن گرديد و تنھا كه بیش از آنكه موجب اصالح ساختار اجتماعي و اقتصاد

  .ھاي اقتدارگرايانه رژيم شاه بود دستاورد آن تحكیم پايه

ھاي عمراني شاه، روستاھا را به ويراني كشانده و شھرنشیني را با انواع مشاغل كاذب گسترش  برنامه

.  وابستة بلوك غرب نمودھاي كشاورزي مستقل و خودكفا بود كامال داد و ايران را كه در برخي از زمینه

ھاي زنجیر دفاعي امريكا در برابر  كلي از میان رفت و ايران يكي از حلقه استقالل سیاسي ايران نیز به

  .شوروي گرديد و درآمدھاي نفتي ايران صرف خريد تسلیحات براي محافظت از منافع امريكا در منطقه شد

گري  لة استعمار نو بود كه ناگزير به حكومت خصیصه نظامينوسازي در ايران، بیروني و دنبا  بنابراين محرك

گرديد كه نظام سیاسي ـ اجتماعي ايران از داخل و خارج دچار بیماري و  داد و باعث مي و اقتدارگرائي مي

مقاله حاضر ھر . عارضه استبداد و نوسازي اجباري باشد و كشور را عمال در سراشیبي سقوط قرار دھد

اقتدارگرائي و نوسازي را مورد بررسي قرار داده و رژيم خودكامة پھلوي را براساس  سه مفھوم استبداد،

  .اين مفاھیم تئوريك ارزيابي نموده است
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  استبداد، حكومت استبدادي

ـ فرمانروايي بدون ٢ـ تنھايي در راي و در كار، خودرايي و خودسري ١«: در لغت به اين معاني آمده است» استبداد«

  i».ـ ظلم و تعدي ناشي از استقالل كلي٣نه مشورت قوه مقن

ھاي حكومتي حاكم بر ايران  مفھومي است كه بر نوع خاصي از روية حكومتي داللت دارد و به ويژه بر رويه» استبداد«

از روزگاران باستان بسیاري از كشورھا و «البته اين آفت و عارضه خاص ايران نیست و . شود در طول تاريخ اطالق مي

باِبل، آشور،  مصر، ايران، چین و ژاپن و بیشتر كشورھا و سرزمینھاي . اند ھاي جھان حكومت استبدادي داشتهسرزمین

آغاز قرن بیستم بساط بسیاري از حكومتھاي استبدادي برچیده  با اينكه از . . . شدند  ديگر، به ھمین شیوه اداره مي

  ii ».عنوانھاي ديگر بر جاي مانده است شده است، ھنوز ھم استبداد در شیوة حكومت به صورتھا و

خودرايي يا خودكامگي «استبداد كه از آن به حكومت مطلقه نیز تعبیر شده است، در عرف متون سیاسي به معناي 

و آن مستلزم نظامي است كه در آن، دولت ـ و در تحلیل نھايي فردي كه در راس دولت قرار داردـ در مقابل ] است[

به اين معني كه . قانوني است مسئولیتي ندارد؛ يعني نظامي كه در آن اساس حكومت بر بيملت ھیچگونه تعھد و 

اما ھر قانون و . قوانین و مقررات موجود فقط تا زماني نافذند كه مستبد كل، يا گماشتگان او، صالح خود را در آن بدانند

آن را بگیرد و درست به ھمین دلیل است كه  تواند در ھر لحظه زير پا گذاشته شود و قانون ديگري جاي اي مي ضابطه

حكومت «توان  چنین حكومتي را مي iii ».اصطالحات قانون و ضابطه در يك نظام استبدادي معنا و محتوايي ندارد

اي بر جامعه اعمال  متمركزي دانست كه با فقدان يا ضعف شديد حاكمیت قانون، سیطرة خودكامانه و سركوبگرانه

شود جدا و مافوق ھمة افراد و تمام قوانین  خصوصیات فرد حاكم كه مستبد خوانده مياز جمله  iv ».كند مي

بنابراين، از نظر فرد . االجرا است و جاي چون و چرا ندارد او كسي است كه دستوراتش الزم. باشد متصورشدن او مي

در خصوص اين . ماند باقي نميمستبد، باتوجه به برتري بالمنازعش، جايي براي مشورت و استفاده از نظرات ديگران 

. كنیم ترشدن موضوع، مثالي را از زبان  محمدرضاشاه ذكر مي طرز تلقي افراد مستبد، مثالھا فراوانند؛ اما براي ملموس

براي انجام كارھا در ايران نیاز به مشورت با ديگران نیست، «: گويد كارگیري زور و فشار مي او درخصوص ضرورت به

در اين كشور، اين منم كه حرف آخر را .  در تصمیمات ما دخالت نمايد و در مقابل ما قد علم كندكس حق ندارد  ھیچ

درنگ و بدون  اگر وزرايم دستورات را بي. . . پذيرند  كنم بیشتر مردم با خوشحالي مي زنم، واقعیتي كه فكر مي مي

  v ».گويم درست است مي اند ھرچه من دھند، فقط بدين علت است كه متقاعد شده تاخیر انجام مي

تواند در ھر نظام سیاسي رخ نمايد و بنا بر تعريف استبداد، نظام  جنبه كیفي دارد، مي) استبداد(از آنجا كه اين مفھوم 

شود  سیاسي استبدادي لزومًا منحصر به شكل و صورت خاصي نیست، بلكه نحوه خاصي از ِاعمال قدرت را شامل مي

دقیقًا به ھمین دلیل است كه ھمواره توجه انديشمندان و متفكران حوزة . ختلف ظاھر شودھاي م تواند در چھره كه مي

  .ھايي ھمراه بوده است سیاست و اجتماع به اين مفھوم جلب شده و از ھمان آغاز تفكر رسمي بشر با دغدغه

مع برحسب كیفیت حكومتشان او به جوا«. توان به امانوئل كانت، فیلسوف مشھور آلماني، اشاره كرد عنوان مثال مي به

گويد، از نظر ملت،  مي. كاري ندارد. . . كند و به شكل حكومت  تقسیم مي. . . نگرد و از اين لحاظ حكومتھا را  مي

بنابراين، حكومت پادشاھي ممكن است كیفیت . اھمیت كیفیت حكومت به مراتب بیش از شكل حكومت است

مھم اين است كه قانون . راسي ممكن است استبدادي باشد و بالعكسجمھوري داشته باشد و حكومت مردم يا دموك

  vi ».حاكم باشد
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دموكراسي اگر فارغ از ھرگونه «: باشد نمونة ديگر، گفتة الكسي دوتوكويل، متفكر سیاسي قرن نوزدھم فرانسه مي

رد بر ھمه، خواه استبداد خواه استبداد يك ف: قید و بند به حال خود وانھاده شود، راه استبداد را باز خواھد گشود

  vii» .اكثريت بر اقلیت و خواه حتي استبداد ھمه بر ھمه

  »استبداد«دو نكته دربارة مفھوم 

روند، جنبة انتزاعي دارند و از آنجا كه  كار مي به طور كلي، مفاھیمي كه در علوم اجتماعي و شعب گوناگون آن به .١

اي تاريخي  ھاي اجتماعي است، ناگزير جنبه وقايع و پديده بندي سعي و ھدف غايي آنھا، فھم و شناخت و دسته

بدين «. نیز از اين امر مستثني نیست» استبداد«بودن مفاھیم را در نظر گرفت و مفھوم  بنابراين بايد تاريخي. يابند مي

بارت است از استبداد در تفكر ديني ع. توان معنايي متفاوت براي استبداد يوناني، ديني و جديد قائل شد معني، مي

نھد، به  و مسلمًا كسي كه به حكم خدا گردن نمي» .تصمیم و حكم خودسرانة يك فرد بدون در نظرگرفتن حكم خدا

. خواھد بود» مستبد«كنند نیز گردن نخواھد نھاد و مسلمًا چنین كسي  حكم كساني كه بر مبناي كالم خدا حكم مي

استبداد از «. كسي كه خودراي باشد گمراه است: »برأيه ضلمن استبد «: چنانكه در روايات اسالمي آمده است

توان گفت كه حكومت استبدادي، حكومت خودكامة شیطاني و طاغوتي  از اين رو مي. خصلتھاي شیطاني انسان است

براساس تمايالت قوة   است كه به معناي حكومت غیرعقالني Tyranyو   Despotمعادل اين لفظ در زبان يوناني . است

   .يه و غضبیة آدمي استشھو

قوانین   در تفكر جديد، دسپوت و تیران ـ چنانكه در نظرية سیاسي منتسكیو آمده ـ بر مدار وجدان يا فقدان اساسي

به . شود، از مفھوم قديم متمايز شده است موضوعة بشري كه طبق آن نھادھاي قانوني سیاسي و مدني تعیین مي

بع آن متفكران مظھر اين معارف و علوم نیروھاي اساسي و بنیادي نظامھاي ھمین جھت معارف و علوم ديني و به ت

  viii ».توانند تاثیر مھمي داشته باشند روند و در يك آزادي دموكراتیك نمي استبدادي به شمار مي

براي  باشد، آن است كه بايد با تفكیك دو نوع كاربرد توصیفي و تحلیلي دومین نكته كه در واقع محصول نكتة اول مي .٢

معنا كه اوًال در كاربرد توصیفي اين مفھوم ـ براي مقطع زماني   ، مالحظاتي را نیز در نظر بگیريم؛ بدين»استبداد«مفھوم 

بینانه ساير متغیرھا را نیز بررسي كنیم،  كردن آن بپرھیزيم؛ و ثانیًا در كاربرد تحلیلي آن، واقع مشخص و معین ـ از مطلق

مطلقه سخن برانیم كه گويي متغیري است كامًال مستقل و ھمة امور  نان از استبداد و استبدادگرايانه چ نه آنكه افراط

خالصه آنكه، بايد . ماند چنین نگرشي ھمواره از توضیح شورشھا و انقالبھا ناكام مي. پذيرد در ظل و تاثیر آن صورت مي

  .ه به آن فعلیت بخشد فرق گذاريمخواسته انجام دھد با آنچه عمًال توانسته است ك بین آنچه مستبد مي

طور يكجانبه از تاثیرگذاري ساختار قدرت  توان به تحلیلھايي اشاره كرد كه عمومًا به تر شود، مي براي آنكه موضوع روشن

گويند؛ چنانكه فرھنگ سیاسي را كامًال منفعل جلوه  سیاسي بر فرھنگ سیاسي و ساختار اجتماعي سخن مي

ِي مستبد و نظام سیاسي استبدادي در »فقدان قدرت كافي«لذا در توضیح علت وقوع انقالب، صرفًا به  دھند و مي

اند  گرفتن عناصر مكتوم ديگري كه به ھر دلیل فرصت ظھور و بروز نیافته كنند و اين يعني ناديده سركوب مردم اشاره مي

اشته باشند حالت شعارگونه و مصادره به مطلوب جا است كه تحلیلھا بیش از آنكه جنبة علمي د  و دقیقًا ھمین

  .دارد مي يابند و اين ما را از شناخت ھويت تاريخي خويش باز مي
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  تاثیرات اجتماعي و فرھنگي حكومت استبدادي

ھر سابقة طبقاتي و در ايران ھركس با . مجموعه ويژگیھاي نظام استبدادي، تحرك طبقاتي زيادي را پديد آورد«

نه فقط مقام كه مال و ) و حتي شاه(شود و ھر وزير و صدراعظم ) و حتي شاه(اجتماعي، ممكن بود وزير و صدراعظم 

كشي و  پدركشي، پسركشي، برادركشي، شاه. كلي نابود گردد و دودمانش براي ھمیشه درنورديده شود جانش به

اي جز خود  گرفتن قدرت مآًال ضابطه ين واقعیات بود، زيرا كه براي در دستوزيركشي رايج در تاريخ ايران نیز ناشي از ا

سازان و به ويژه حاكم مستبد در پي القاي اين  در نظامھاي سیاسي استبدادي، سیاست«ix ».قدرت وجود نداشت

كرده، اند كه منافع نظام سیاسي و شخص حاكم را منفعت خود تلقي  نكته به تمامي گروھھا و قشرھاي اجتماعي

  x».ھرگز خود را جدا از نظام سیاسي تصور نكنند

شود و استمرار آن،  استبداد، با روشھاي گوناگون ـ از زور گرفته تا تھديد و تطمیع و باالخره به ھر قیمتي ـ عملي مي

ص عوارض تشخی. تابد نمي گونه دگرگوني را بر شود يا به عبارتي، ديگر ھیچ مانع ھرگونه تغییر و تحول در جامعه مي

اي دچار استبداد سیاسي باشد، اين عارضه خود موجب  كه جامعه در صورتي«. اي چندان مشكل نخواھد بود چنین رويه

تضعیف اعتماد : توان چنین فھرست نمود بعضي از اين عوارض را مي. شود عوارض جانبي ديگري بر آن جامعه مي

اشتھايي  شكني، بي رش فساد اداري، زورگويي و قانونگست xiگرايي، يافته، تقويت خاص اجتماعي متقابل تعمیم

   ».سیاسي و اجتماعي، گسترش احساس ناامني در ابعاد چھارگانة فكري، جاني، مالي و جمعي

  :تاثیرات فرھنگي حكومت استبدادي

اي  هاشاعة سمبولیسم ايمايي و اشار«زند و آن  شرايطي كه در باال توصیف شد، به عارضة فرھنگي مھمي دامن مي 

سمبولیسم ايمايي، ابھام، و ايھام . شود است كه منجر به ابھام معنايي، دوپھلويي معنايي و گنگي مفھومي مي

سازد و اين خود، مفھوم فرھنگي وحدت نمادي جامعه   طور موثر دچار اختالل مي معنايي، روابط گفتماني را در جامعه به

   ».دھد الشعاع قرار مي را تحت

شود كه  و اعتماد میان حاكمان و مردم از يك سو و روابط میان خود مردم از سوي ديگر، سبب مي خوردن وحدت برھم

ھاي خود را از دست  ھا زايل گردد و در نتیجه دولت توانايي انجام كارويژه اوًال انگیزه و توانايي پیگیري ھدفھا و برنامه

شود كه از اتحاد آنھا علیه حاكم و حاكمان جلوگیري  مي بدھد؛ ثانیًا ايجاد رعب و ترس و بدبیني در میان مردم باعث

  براي ادامه و بقاي حكومت خود استفاده» كن بینداز و حكومت تفرقه «شود و در اين وضعیت حاكمان از سیاست 

طلبد و براي اين منظور، فرھنگ سیاسي  يك چنین حكومتي طبعًا ساختار اجتماعي متناسب با خويش را مي. كنند مي

ـ وفاداري سیاسي ـ كه اغلب ٢گرايي  ـ گرايش به اقتدار١ھاي اصلي آن عبارتند از  كند كه مولفه را ترويج مي خاصي

ـ شكاف فرھنگي ـ اعم از كمي و كیفي ـ در ۵ـ آنومي سیاسي ۴اعتمادي سیاسي  ـ بي٣بخشي و محلي است 

بديھي است فرھنگ . بازي نوان پاية قواعد مبھم ـ عدم رعايت فرض بنیاني برابري انساني به ع۶ھا و نخبگان  میان توده

   .آمادگي اين را دارد كه تراكم سیاسي را در جامعه تشديد نمايد) استبدادي(سیاسي خودساالر 

سال سلطنت  ٣٧در دوران «بودن نظام سیاسي محمدرضاشاه بايد گفت كه  تر، در مورد استبدادي به نحو خاص

مراتب فرماندھي و فرمانبري  س اصل قدرتمند و پدرساالرانة مبتني بر سلسلهمحمدرضاشاه، شیوة حكومتي او براسا

توان گفت ويژگیھاي ساختار قدرت سیاسي عصر پھلوي، بخصوص در دوران سلطنت  در حقیقت مي. استوار بوده است

 بودن سیاست، اعطاي مناصب بر اساس میزان اطاعت از شاه و نه محمدرضاشاه، عبارت بودند از غیررسمي

بودن فضاي سیاسي و  بودن به درآمدھاي نفتي، بسته شايستگي و لیاقت، وابستگي به ارتش و قدرت سركوب، متكي

خالصه با ھر معیاري كه سنجیده و ارزيابي شود، شخص شاه به  . . . دركل، وجود ساختار فرھنگ ناسالم سیاسي 
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شاه در مركز دوايري قرار . عناي مترادفي داشتندبه معناي رژيم بود و پادشاه و كشور م: xiiروايت آنتوني پارسونز

دربار، خانواده سلطنتي، دولت، سیستم حكومتھاي محلي . داشت كه نقطة ارتباط آنھا با يكديگر فقط شخص شاه بود

يا استانداران، نیروھاي مسلح، ساواك و پلیس ھمه بطور جداگانه و مستقیم با شاه تماس داشتند و از شاه فرمان 

  xiii».بردند مي

اي كه در پايان، در مورد تاثیرات حكومت استبدادي بايد گفت، آن است كه به دلیل فقدان پايگاه اجتماعي و عدم  نكته

زنند كه از جملة آنھا  دادن فرمانروايي خود دست به اقداماتي مي مشروعیت، چنین حكومتھايي براي موجه جلوه

اي ايجاب  مردم با اين نحوة حكومت مخالف ھستند، منافع عدهبه ھر حال، ھرچند اكثريت . باشد مي» پروري نخبه«

از » پروري نخبه«بنابراين، . تر به فرد مستبد نزديك كنند عبارت دقیق  كند كه ھرچه بیشتر خود را به حكومت و به مي

جاي  ند و بهشو جمله ويژگیھاي ديگر حكومتھايي از اين قبیل است؛ نخبگاني كه عمومًا با مالحظات خاصي برگزيده مي

  .كنند نخبگي حقیقي، نوكري مالحظات و مصلحتھاي حكومت ظالم را مي

علت » .از منظر سنتي تاريخ معاصر ايران، زمینداري منشاء قدرت اصلي سیاسي و مادي گروه نخبه حاكم بوده است«

پروري  نخبه«صر است كه بودن ايران در تاريخ معا مستعمره توان براي اين سیاست ذكر كرد، حالت نیمه ديگري كه مي

توانستند از مسیر  چون از اين طريق آنھا مي. بود] سیاست و راھبرد استعمارگران[يكي از فرايندھاي اين سیاست 

  xiv».پروردگان خود، بر شئون مختلف يك كشور سلطه ايجاد كنند دست

  xv (authoritarianism)اقتدارگرايي

اي است كه بیانگر عنصري مھم، يعني  مور كشور است و صفت ممیزهاقتدارگرايي نوعي گرايش مديريتي در ادارة ا

ھم از مردم، امري   اي مشورت و نظرخواھي، آن عبارت ديگر، در چنین رويه به. عدم و يا كمبود مشاركت مردمي است

شعاع ال حكومتي كه در آن، آزادي فردي بطور كامل تحت«حكومت اقتدارگرا، يعني . شود مذموم و منكر دانسته مي

  ».قدرت دولت كه معموًال در دست گروه كوچكي از پیشوايان يا متنفذان متمركز است قرار گیرد

. در برابر اشخاص قدرتمند، تسلیم است ولي در برابر ضعیفان، سختگیر«شناختي نیز شخصیت اقتدارگرا  از نظر روان

شخصیتي كه قوي . قدرت مخاطب است آنچه اھمیت دارد، میزان. منطق براي شخصیتھاي استبدادطلب مطرح نیست

  ».كند را تكريم و ضعیف را تحقیر مي

توان  اجماًال مي. است و نبايد اين دو مفھوم را خلط كرد (autority)» اقتدار«غیر از » اقتدارگرايي«بايد توجه داشت كه 

عمال حاكمیت است و در صفت مطلوب و ممتازي است كه حاكي از توانايي وسیع حكومت در ا» اقتدار«اشاره كرد كه 

اي پیچیده و خاص با قدرت و  تحلیل نظامھاي سیاسي وجود اقتدار نشانگر مشروعیت سیستم سیاسي است و رابطه

غیر مؤثر است، ولي پاسخگوي ] كه در اين صورت[تواند بدون قدرت وجود داشته باشد،  اقتدار مي«ضمنًا . حاكمیت دارد

  xvi».است» داشتن  حق«مفھوم 

اقتدار عبارتست از نوعي سنخ فرعِي قدرت كه اشخاص در برابر آن به طیب خاطر از فرامین اطاعت «خالصه به طور 

  xvii».دانند كنند؛ چه، در اينجا ِاعمال قدرت را داراي مشروعیت مي مي

مفھوم عام و مشكلي است كه انواع نظامھاي پادشاھي مطلقه، حكومتھاي شخصي، نظامي و » اقتدارگرايي«

شود؛ ھمچنین ھم در جوامع ماقبل مدرن و صنعتي و ھم در جوامع صنعتي مشاھده شده  را شامل ميحزبي  تك

اطالعاتي ھرچند اجمالي داشته » مكتب نوسازي«براي فھم و روشنتر معناكردن آن، الزم است كه دربارة . است

و نخبگان سیاسي و  شناسي رھبران باشیم؛ چون وضعیت توسعه سیاسي نظامھاي سیاسي و نیز شخصیت و روان
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شود؛ چنانكه كتابھايي نیز در  میزان توفیق آنان در پیشبرد نوسازي، براساس اين مكتب است كه تحلیل و تعیین مي

  .تاكنون تالیف شده است. . . و  xviii»نوسازي و اقتدارگرايي«اين زمینه با عناويني از قبیل 

، آنچه را كه در مباحث علم سیاست در خصوص سنجش توجه داشته باشیم» اقتدارگرايي«اگر به علل ظھور پديدة 

بديھي است ھرچه در يك . آيد بھتر درك خواھیم كرد مي» اقتدارگرايي«میزان پويايي نظامھاي سیاسي تحت عنوان 

ھا و سیاستھاي اتخاذشده از سوي دولت يا حكومت با باورھاي عامه تناسب داشته باشد و از سوي  جامعه، برنامه

اما اگر حاكمان، جامعه را به سمتي ھدايت . واقع شود، اجرا و پیگیري آنھا سھولت بیشتري خواھد يافتآنان مقبول 

. كنند كه به ھر دلیل از مشروعیت كافي برخوردار نباشد، بحران مشروعیت در سطح سیاستگذاري ايجاد خواھد شد

ھاي خود اقدام نمايند، به آن  اجراي برنامه توجه به خواستھا و اعتراضات مردمي به اگر در چنین وضعیتي حاكمان بي

  .شود حكومت، حكومت اقتدارگرا گفته مي

ھاي  توجھي حاكمان به بستر و باورھاي جامعه و عدم تناسب برنامه در بررسي تاريخ معاصر ايران دقیقا به ھمین بي

توان از آن با عنوان  و مي. گردد ميخوريم كه سبب تشديد اقتدارگرايي در مديريت جامعه  آنان با واقعیات جامعه برمي

  xix.تجدد و يا نوگرايي ناقص ياد كرد كه برخي ابعاد ارتجاعي نیز دارد شبه

كه » مدرن«شكست روياي رضاشاھي و محمدرضاشاھي در جھت قالبگیري دربارة ايران در قالب يك شاھنشاھي «

لٍت مدرن، از جمله به اين دلیل بود كه آنان با تكیه ِ دو ھم تكیه بر فرِّ ديرينة شاھنشاھي داشته باشد و ھم بر ماشین

خواستند با واردكردِن تكنولوژي و نھادھاي اجتماعي و اقتصادي و  ِ آسیايي، مي سنتي  استبداد  ِي شاه ـ رعیت بر رابطه

ِ  وندزدنخواست با پی پروژة محمدرضاشاھي بويژه از اين جھت شكست خورد كه مي. اداري مدرن ايران را نوسازي كنند

ي استبداد  تكنولوژيك مدرن در سايه  يك جامعه) نه قدرت تولید واقعي اقتصاد ملي(استبداِد آسیايي به درآمد نفت 

شدني  خواست عناصر متضادي را با ھم تركیب كند كه اصوال تركیب شاه با چنین خیالي، مي. آسیايي بوجود آورد

  xx».نبودند

مراتبي، اقتدارگرا و نیز فاقد قدرت  صر پھلوي ھمانند ھر نظام سنتي، سلسلهنظام سیاسي ايران ع«بر ھمین اساس، 

به تعبیري . توانستند در دستگاھھاي اجرايي نفوذ كنند پذيري الزم بود، بطوريكه به ندرت شخصیتھاي اليق مي انعطاف

به كار گرفته بھتر، بازيگران اصلي و رسمي دستگاه حكومتي صرفًا براساس پیوندھا و تعلقات خانوادگي 

  xxi».شدند مي

  تاثیرات و جايگاه شخصیت اقتدارطلب در ساختار اجتماعي

و از اين قبیل برخوردار  است و » قبله عالم«، »شاه شاھان«در چنین نظامي، شخصیت اقتدارطلب از عناويني چون 

سیاسي، اجتماعي و اي در پويش تحوالت  كننده شخص شاه، در جايگاه عنصر اصلي ساختار اجتماعي، نقش تعیین

خاطر تسلط مطلق  مراتبي، نظام سیاسي به در يك چنین ساختار اجتماعي سلسله. كند اقتصادي جامعه بازي مي

گیرد و تاثیر آن در نحوة كاركرد دستگاه حكومتي متجلي  اي به خود مي شخص شاه بر تمام شئونات جامعه، شكل ويژه

ین نظامي، آن است كه به موازات تجمع قدرت در نزد شاه، دستگاه از نكات بسیار مھم و جالب توجه چن. شود مي

طبیعي است كه يك چنین برخورد منفعالنه با . كند گرفتن نقش داوري میان طبقات جامعه پرھیز مي حكومتي از برعھده

نافع طبقاتي انجامد كه حكومت را با م ھا و كاركردھاي اجتماعي و سیاسي مي جامعه و مردم، به يك رشته از كارويژه

آمیز خارج  در چنین وضعیتي رابطه میان مردم و حكومت از حالت مسالمت. دھد ساختار اجتماعي در تقابل قرار مي
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گذارد و از اين  شود كه بر قدرت طبقات ديگر تاثیر تضعیف كننده مي شود و حكومت به طبقه مسلطي تبديل مي مي

  .رھگذر، ھدفي جز حفظ و تثبیت موقعیت خود ندارد

گذار، بر كلیه شئون فرھنگي، سیاسي و اجتماعي سیطره  زا و سرمايه در اين نظام، حكومت به مثابه تنھا نھاد اشتغال

در مقابل ] حكومت سلطنتي[شود و  تمام قواي جامعه در راه ھدفھاي نظام سلطنتي تجھیز مي«اي كه  گونه دارد؛ به

ه قانون است و نه وابسته به طبقه خاص؛ زيرا شاه مافوق قانون ملت ھیچ تعھد و مسئولیتي ندارد، يعني نه محدود ب

با توجه به مقام ويژه شاه توزيع قدرت سیاسي بین نیروھاي اجتماعي مختلف جامعه صورت . . . باشد  و طبقه مي

  xxii».گیرد نمي

كه با آن در سطوح ويژگي ديگر دولت اقتدارگرا ھمانا تجھیز تمام منابع و امكانات براي حل بحران مشروعیتي است 

بخشي از قبیل  منابع گوناگون مشروعیت. باشد درگیر و دست به گريبان مي) سیستم، سیاستھا، افراد(مختلف 

آيند و به اين ترتیب،  مي بینانه و تحمیلي دولت اقتدارگرا در ھا و ايدئولوژي، در راستاي اھداف غیرواقع احزاب، رسانه

احزاب كه . شود يابد و يا به عبارت ديگر كاركرد آنھا معكوس مي اقتدارگرا تغییر مي كاركردھاي اصلي اين منابع در دولت

كار آنان تعیین و تعريف ھدفھا، «كردن گرايشھاي فكري و ايدئولوژيك در جامعه است و  ھدف از تاسیس آنھا كانالیزه

ھاي  اگر در رقابتھاي سیاسي و مبارزهھاي اجرايي و پیشنھاد به مردم است و قرار چنان است كه  تھیه و تنظیم برنامه

، عمًال اين تعريف و كاركردشان در »انتخاباتي پیروز شوند و قدرت را به چنگ آورند، آنھا را به مرحلة اجراء و عمل درآورند

درست پس از كودتا احزاب و سازمانھا منحل «در دوران حكومت محمدرضا پھلوي، . يابد دولت اقتدارگرا تحقق نمي

نشريات بسیاري تعطیل شده و اعضاي مبارز جبھه ملي مانند حسین فاطمي در زندان شكنجه و كشته  شدند و

  ».ھاي ارتباطي آنھا نیز درھم فرو ريخت سركوب اين احزاب و فعاالن سیاسي به قدري گسترده بود كه شبكه. شدند

دادن اين امر كه ايران نیز  كه براي نشان«ھا، تازه يك روي سكه بود؛ روي ديگر سكه آن بود  ايجاد اين ھمه محدوديت

به رھبري (» ملیون«: مانند الگوي انگلیسي ـ امريكائي يك دموكراسي دوحزبي است، ناگھان دو حزب ايجاد شد

كه قرار بود در غیاب حزب » مردم«خواست جايگزين جبھه ملي مصدق شود و  كه مي) وزير وقت، منوچھر اقبال نخست

  xxiii».اين ويتريني بود كه عمًال براي مصرف خارجي آرايش يافته بود. تر باشد دميتوده، نماد يك حزب مر

در «. اين فرازونشیبھا در تاسیس و عملكردھاي حزبي، تا اوج اقتدارگرايي دولت محمدرضاشاه ھمچنان ادامه داشت

به ھیچ  شاه كه زماني نوشته بود. سیاست رسمي در مورد احزاب دستخوش دگرگوني چشمگیر شد ١٩٧۵سال 

حزبي را كه مورد تايید كمونیستھا و ھیتلر بوده در كشور مستقر نخواھد كرد، در يك كنفرانس مطبوعاتي  وجه نظام تك

ناگھان اعالم كرد كه به منظور ايجاد زمینه براي ھمكاري ھمه ايرانیان به سود كشورشان، ھمه احزاب موجود منحل 

نظام پادشاھي، سلطنت مشروطه . یز ملي، جايگزين آنھا خواھد شدشوند و حزبي واحد تحت عنوان حزب رستاخ مي

عضويت در حزب جديد براي ھمه ايرانیان . ھاي اين حزب اعالم گرديد و انقالب سفید به عنوان سه سرفصل برنامه

گفته اكثريت بزرگي كه، به : شاه در يك سخنراني معروف، مردم ايران را به سه دسته تقسیم كرد. اجباري اعالم شد

كه منفعل و بیطرف ھستند و بنابراين نبايد ھیچ انتظاري از وي داشته باشند و  وي، پشتیبان رژيم ھستند؛ كساني

. توانند درخواست صدور گذرنامه كنند و از ايران بروند ناراضیان و منتقدان كه جايي براي آنان در كشور وجود ندارد و مي

  xxiv».مردم نیز راضي نبود، بلكه انتظار سرسپردگي فعال داشت سان دولت، ديگر به اطاعت منفعالنة بدين

طبیعي است كه يك چنین حكومتي، ديگر به . ھا نیز جاري بود مشابه ھمین اعمال، در عرصة مطبوعات و رسانه

اساسًا چون اقتدارگرايي با . شمار خواھد آورد  اعتقاد نخواھد داشت و آن را خطري بزرگ به» جريان آزاد اطالعات«

ناخواه باعث طرح سوال خواھد  خواه  چرا توام است، داشتن و انتقال آزاد اطالعات صحیح و چون اطاعت از دستورات بي
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سیاسي نظام پھلوي   شد و بالطبع پاسخگويي حاكمان اقتدارطلب را خواھد طلبید؛ يعني چیزي كه اساسًا با سیستم

اعمال رژيم را توجیه كرده، اسمي از مخالفین و حوادث و مطبوعات صرفًا «شود كه  لذا مشاھده مي. سازگار نیست

ھا به اخبار خاندان سلطنت و عكسھاي شاه  قسمت اعظم مطالب روزنامه. آوردند جريانھاي واقعي جامعه به میان نمي

چیزي ھا سعي داشتند  و اعوان و انصار آنھا و شرح مسافرتھا و میھمانان عالیقدرشان مربوط بود و سردبیران روزنامه

نه (نكته جالب اينكه، سانسور مطبوعات در ايران جنبة سیاسي . بنويسند كه برايشان مشكل و دردسر ايجاد نكند

.   ھا حتي حق نداشتند جوھر قرمز به كار ببرند، چون اين رنگ، رنگ انقالب و كمونیسم بود روزنامه. . .   داشت) اخالقي

و تبلیغات دستگاه رژيم پھلوي بودند و رژيم از اين راه براي استحكام بیشتر مطبوعات در واقع ابزار فرھنگي اختناق . . 

كند كه در  حسنین ھیكل ضمن اشاره به استفاده سیاسي شاه از كنترل مطبوعات، نقل مي. كرد خود استفاده مي

شاه در صفحه اول چاپ  نگاران معروف ايراني شاكي بودند كه مجبورند ھر روز يك تصوير از ديدار خود از تھران، روزنامه

  xxv».داند كه به حد افراط رسیده است پرستي مي وي اين امر را بخشي از افسانة فرمانده و كیش شخصیت. كنند

ھا و نويدھاي دولت پھلوي مبني بر نوسازي و ھرچه  ايدئولوژي نیز ابزار ديگري بود كه از يك سو مجموعة وعده

آلود احیاي ايران باستان و طرد مواريث فرھنگ اسالمي را شامل  ھمترشدن جامعه، و از سوي ديگر تفكر و غربي

ھمچون احزاب و مطبوعات، ايدئولوژي نیز . شد بخشي به حكومت استفاده مي شد و از آن در راستاي مشروعیت مي

ت و اي تبديل شد كه به جاي ايفاي كاركرد انسجام بخش در جامعه و نزديك ساختن دول در دستان حكومت به بازيچه

  .ملت به يكديگر، سبب دوري و نفرت تدريجي مردم از دولت شد

كرد و در نتیجه  داري ارائه مي تصاويري رويايي از جوامع مصرفي سرمايه] ساخته و پرداخته رژيم پھلوي[ xxviايدئولوژي«

ه ايران مشروعیت ساختارھاي سیاسي در جامع. شد ھاي توھم زده، براي آزادي و مصرف بیشتر مي تقاضاھاي توده

عمومیت پیدا كند و دولت پھلوي فقط مورد ) به مانند مشروعیت ساختھاي سیاسي در جوامع مركزي(ھرگز نتوانست 

  .بند بود شد؛ بنابراين حقانیت دولت ھمواره نیم تايید برخي گروھھاي اجتماعي بود كه منافعشان تامین مي

گرايي  اما توسعه. آورد دست مي  به) یدن به تمدن بزرگرس(گرايي  از سويي دولت مشروعیت خود را از ادعاي توسعه

مساله ديگر آن بود كه . برد احتیاج به دولتي اقتدارگرا و ديكتاتور داشت كه ھمین امر مشروعیت دولت را زير سوال مي

داري را سركوب  شد و لذا بخشھاي داخلي غیرسرمايه تر مي بايست با مركز ھمگون دولت پھلوي براي توسعه مي

توسل . شد كه دولت پھلوي نزد اين بخشھا مشروعیتش را از دست بدھد اين امر نیز به نوبه خود باعث مي. كرد مي

آل آرماني و غیره پاسخي به  دولت پھلوي به ايدئولوژيھايي نظیر ناسیونالیسم، تجلیل از شاھان باستان، جامعه ايده

  ».اين عدم مشروعیت بود

  »اقتدارگرايي« و» استبداد«بندي مفاھیم  جمع

. ھمچنانكه در مورد اقتدارگرايي گفته شد، اين مفھوم اولین بار براي توضیح يك رفتار سیاسي خاص به كار رفت

وقتي . باشد العملھاي آن مي كنندة عمل و عكس استبداد نیز نوعي گرايش رواني است كه خودكامگي محور تعیین

شوند، تبعاتي در پي دارند كه به برخي  ھاي مختلف اجتماعي مي هچنین گرايشھايي در سطح كالن مديريتي وارد الي

. اقتدارگرايي صورت جديد استبداد نیست، اما از نظر مايه و ھستة اصلي ھمانند استبداد است. از آنھا اشاره شد

ان در خود اي از صفات خوب و بد را توام شدني نیستند؛ چراكه آدمي نیز ھمواره مجموعه يك از اين مفاھیم كھنه ھیچ

شود كه گمان كنیم ديگر استبداد وجود ندارد و از آفات دنیاي قديم است، تغییر صورتھا و  آنچه سبب مي. خواھد داشت

ھاي دور به راحتي  اند و ھمچون گذشته ھاي خودكامگي است؛ ضمن آنكه صورتھاي مختلف آن ناپیداتر گشته چھره
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بیماري خودكامگي ھمواره جوامع . یدگي روزافزون جوامع نیز اشاره كرددر اين بین، بايد به پیچ. قابل تشخیص نیستند

شود، ھمانا ھشیاري مردم، ايجاد راھھا و كانالھايي  آنچه سبب جلوگیري از رشد آن مي. كند انساني را تھديد مي

بجاست كه به . شدبا براي مھار اين قبیل گرايشھا، و نیز نظارت و مراقبت مداوم امور در تمام سطوح ادارة جامعه مي

امر به معروف و نھي از منكر را از ياد نبريد و فراموش نكنید؛ ! اي مسلمانان«: اشاره كنیم) ع(كالم امام متقین علي

ايشان تمام اعمال نیك و حتي جھاد را در برابر امر به معروف و نھي از » .وگرنه، اشرار بر شما تسلط پیدا خواھند كرد

  .اند نار دريا معرفي نمودهاي در ك منكر مانند قطره

! يابیم كه دولت اقتدارگراي پھلوي با طرح و ترسیم دولتي پیشرو، ترقیخواه و دموكرات باتوجه به مطالب ذكرشده، درمي

در اذھان عمومي سعي در القاي مفاھیم و اجراي سیاستھايي داشت كه با بافت فرھنگي جامعه ايران ھماھنگي و 

ريزان طرحھاي اجباري نوسازي و معدودي گروھھاي داخلي  جھت تامین منافع برنامه سنخي نداشت و بیشتر در ھم

  .التفاتیھا سبب فروپاشي نظام كھنه، فاسد و پوسیده شاھنشاھي گرديد بود و لذا نھايتًا ھمین بي

در اين راستا، ابتدا آشنا بود كه » نوسازي«گفته شد كه براي فھم بھتر اقتدارگرايي بايد تاحدودي ـ ولو اندك ـ با مفھوم 

دھد، چیست؟ چرا بايد  اصوًال آنچه به پديدآمدن چنین مكاتبي ضرورت مي: الزم است پاسخ چند سوال روشن شود

شوند، نوسازي شوند؟ چرا نوسازي، دواي دردي شناخته شده است كه معلوم   جوامعي كه عمومًا سنتي خوانده مي

اين دردشناسي براساس چه ! رسد به آنكه براي آن دارو تجويز شود؟ نیست چنین دردي اصًال وجود دارد يا نه؛ چه

  باشد؟ بردن به مكاتبي چون نوسازي مي نگرشي صورت گرفته و اساسًا اين درد چیست كه عالج آن در گرو اجرا و پناه

  xxviiنوسازي

اعي يك فرآيند خطي و ھاي توسعه سیاسي بر اين فرض قرار دارند كه دگرگوني اجتم ھاي نوسازي مانند نظريه نظريه«

   ».شامل تبديل جوامع كشاورزي سنتي به جوامع صنعتي مدرن است

داري، تبییني در مورد اينكه چگونه و چرا دگرگوني رخ  نظرية نوسازي با استفادة آشكار و پنھان از يك مدل سرمايه«

   ».داري كاربردي عام دارد ايهاما اين نظريه عمدتًا بر اين فرض قرار دارد كه مدل سرم. كند دھد ارائه مي مي

مداري ھستند، بیش از اندازه برمبناي تجربه  شان متمايل به قوم گرايانه ھاي توسعه و نوسازي در شكل عام نظريه

  ھا به شايد بتوان براي اين نظريه. اند و گرايش به نگريستن به جھان از ديدگاھي امريكائي دارند امريكائي بھره جسته

ھايي معین از اعتبار قائل شد، اما بنا به يك فرضیة بسیار قوي، ھمة جوامع در  ي جوامع خاص در دورهھا عنوان تبیین

اش و تحوالت نظري بعدي  اپتر در ارزيابي درباره كارھاي اولیه. كنند تحوالت خود صرفًا از يك فرايند خطي پیروي مي

ممكن است گواھي . . . بوده است كه برونداد كتابھا  حاصل آنچه حقیقتًا انجام گرفته بسیار كمتر از آن«: گويد مي

بسیاري از آنچه توسعه سیاسي پنداشته . شد گمراه كننده بود بسیاري از آنچه علم توسعه پنداشته مي. . . دھند 

ين ھنگامي كه كوششھايي براي كاربرد ا. ھا بیش از حد ويرانگر، بديھي يا اشتباه بودند شد، ايدئولوژي بود، نظريه مي

  ».شود آيد، توجه كافي به تاريخ نمي ھا به طور عام به عمل مي نظريه

مطابق نظريه نوسازي، اقتصاد جھاني عامل مھمي در توسعه اقتصادي كشورھا است؛ ھرچه ارتباط میان جھان 

يق صنعتي و جھان سوم افزايش يابد، جھان سوم از توسعه ساختاري و رفاھي بیشتري برخوردار خواھد شد؛ از طر

گذاري خارجي، كشورھاي در حال توسعه به تكنولوژي، سرمايه و بازارھاي  المللي و جذب كمكھا و سرمايه مبادالت بین

الذكر در توسعه اقتصادي موثر ھستند، نظريه نوسازي مھمترين عامل  ھرچند متغیرھاي فوق. يابند صادراتي دست مي

پردازان نوسازي معتقدند كه تولید تخصصي، مبادله آزاد  نظريه. نددا توسعه را سازماندھي و بازدھي اقتصاد داخلي مي
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رشد انباشت سرمايه، از ديدگاه . سازد  المللي موجبات توسعه اقتصاد داخلي كشورھا را فراھم مي و تقسیم كار بین

  .رود داري، از عوامل مھم توسعه به شمار مي نظرية نوسازي متكي به اصول سرمايه

اولین رويداد ظھور اياالت . توان محصول سه رويداد مھم پس از جنگ جھاني دوم به شمار آورد يمكتب نوسازي را م«

مانند بريتانیاي كبیر، (در حالي كه جنگ جھاني موجب تضعیف ساير كشورھاي غربي . متحده بعنوان يك ابرقدرت بود

اشت و با اجراي طرح مارشال براي بازسازي شده بود، اياالت متحده قدرتمندانه از جنگ قدم بیرون گذ) فرانسه و آلمان

، عمًال مسئولیت اداره امور ھمه جھان را ١٩۵٠اياالت متحده در دھه . زده به يك رھبر جھاني مبدل گرديد اروپاي جنگ

اتحاد شوروي نفوذ خود را نه تنھا در اروپاي شرقي، . واقعه دوم، گسترش جنبش جھاني كمونیسم بود. بر عھده گرفت

رويداد سوم، تجزيه امپراتوريھاي استعماري اروپايي در . ي در چین و كره و جاھاي ديگر قاره آسیا گسترش دادبلكه حت

اين . آسیا، آفريقا و امريكاي التین بود كه موجب ظھور شمار بسیاري از دولٍت ملتھاي جديد در جھان سوم گرديد

قتصادي و ھمچنین اعتالي سیاسي و استقالل خود كشورھاي نوظھور ھريك به دنبال الگويي براي رشد و توسعه ا

در يك چنین زمینه تاريخي، طبیعي بود كه نخبگان سیاسي در امريكا، انديشمندان علوم اجتماعي را به مطالعه . بودند

كشورھاي جھان سوم ترغیب نمايند تا از اين طريق ضمن دستیابي به توسعه اقتصادي و ثبات سیاسي در اين 

  xxviii».یدن كشورھاي مزبور به دامان بلوك كمونیستي نیز جلوگیري نمايندمناطق، از غلت

ھاي نوسازي گرديد و اين مساله  كرد، مشمول برنامه بندي غرب نقش ايفا مي جا كه ايران كشوري بود كه در بلوك از آن

  .باشد مي» نوسازي در ايران«كنندة يكي از عوامل و ضرورتھاي  بیان

الملل قرار  كشورھا در فضاي جديدي از نظام بین) دو ابرقدرت شرق و غرب(ي جھاني جديد آرايي قدرتھا به دنبال صف

دولتھا به خاطر «از جمله خصوصیات نظام دوقطبي آن است كه . شود خوانده مي» دوقطبي«گرفتند كه اصطالحًا 

 xxix ».ھد و وابسته كنندشوند خود را به يك طرف متع نیازھاي امنیتي و وابستگي ايدئولوژيك يا سیاسي مجبور مي

ھاي نوسازي آن، در قالب طرحھا  دولت محمدرضا پھلوي در اين میان، متعھد به غرب و اياالت متحده امريكا بود و برنامه

  .آرايي در مقابل بلوك شرق آغاز شد و اقداماتي، به ناگزير براي تقويت صف

ي قرار گرفت و اين برنامه تمامي روابط اقتصادي ـ در چارچوب اجراي برنامه نوساز ١٩٧٠و  ١٩۶٠ايران در دو دھة «

اصالحات ارضي سبب مھاجرت شمار كثیري از . اجتماعي نھادھاي اجتماعي و الگوھاي فرھنگي را تغییر داد

ھا،  روستائیان به شھرھا شد و تغییرات ديگر اين برنامه مستقیمًا بر ساختارھاي سنتي جامعه نظیر اصناف، خانواده

  .بي و ديگر بخشھا تاثیر گذاشتنھادھاي مذھ

اما حكومت پھلوي در خالل اين برنامه توانست . . . گرچه برنامة نوسازي ساختار قدرت سیاسي كشور را اصالح نكرد 

برنامه اصالحي، برنامه و سیاست كلي شاه بود و او در بسیاري موارد . ھاي قدرت استبدادي خود را تحكیم بخشد پايه

بدين ترتیب منافع حاصل از برنامة نوسازي از مراحل سیاستگذاري جدا شد و . گذاري نداشت حتي ايده در سیاست

   . . .جاي تعجب نیست كه مقاومت و حتي مبارزه علیه برنامة اصالحي شاه رواج يافت 

كه افزايش چنان. داري، و توزيع نابرابر ثروت و منابع در میان مردم است شھرنشیني نمونة بارز توسعة ناموزون سرمايه

ايران، تنھا بیانگر فاصله عظیم طبقاتي میان غني و فقیر در اين كشور بود و طبق گزارشھا،  ١٩٧٠درآمد نفتي در دھة 

  .ترين جوامع در سراسر جھان بوده است طلبانه ايران در اين دھه، از نامساوات

ھايي  واژه. شربندي جديد اجتماعي آشنا كردشھرنشیني واژة نويني را در فرھنگ مردم ايران پديد آورد و آنان را با ق

آناني كه در جنوب شھر به سر (و جنوب ) كنند و ثروتمند بودند مردمي كه در شمال شھر زندگي مي(چون شمال 

میلیون نفر  ٢/٣جمعیت شھري ايران كه در حدود . . . در آن زمان در اذھان مردم نقش بسته بود ) برند و فقیر بودند مي
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برنامه نوسازي دولت نتوانست شرايط نابسامان . . . میلیون نفر رسید  ٧/١۵به  ١٩٧٠بود، در سال  ١٩۴٠در سال 

در واقع، . كردند، بھبود بخشد شمار شھرنشیني را تحمل مي زندگي مھاجران فقیر روستايي را كه مشكالت بي

در میان شھرنشینان فقیر و ديگر  سیاستھاي دولت موجب افزايش مشكالت آنان و رواج دشمني علیه برنامه نوسازي

  xxx ».گروھھاي جامعه و پديدآورندة اين استنباط بود كه ريشه و علت تمامي گرفتاريھا تقلید از فرھنگ غرب است

يكي تعمیق روابط ايران با امريكا و حضور . دو واقعه مھم و مرتبط به ھم در ايران رخ داد ١٣۴٠از سالھاي ابتداي دھة «

عنوان متحد ـ و شايد قدرت اول و درجه يك در كشور ـ و ھمچنین   سیاستھاي داخلي و خارجي ايران بهامريكا در صحنه 

ھا در محدوده نظام سیاسي و وجود محمدرضا پھلوي به  افزايش قدرت استبدادي شاه و تمركز تمامي امور و برنامه

  .عنوان كانون مركزي و اصلي نظام پھلوي

ھاي عمراني سوم و چھارم و پنجم و به  نظام سیاسي و محمدرضا پھلوي در برنامه در ھمین دوره بود كه كوششھاي

منظور رسیدن به توسعه تجلي يافت و تحقق و توسعه به عنوان مھمترين شرط دستیابي به رفاه مادي و اعتالي كلي 

و  ١٩۶٧/١٣۴۶الھاي افزايش ناگھاني درآمد نفت پس از دو شوك نفتي در س. كشور مطمح نظر زمامداران قرار گرفت

  xxxi».سرمايه الزم به عنوان نیروي محركه توسعه را براي نظام سیاسي به ھمراه آورد ١٩٧٣/١٣۵٢

البته اين نقش كلیدي معلول روابط خاص . كرد ايران به عنوان كشوري مطرح بود كه در بلوك غرب نقش كلیدي ايفا مي«

شد، به نحوي كه سیاستمداران  تر مي روز پررنگ قش روزبهاين ن. بود) نظام دوقطبي(المللي  حاكم بر نظام بین

امريكائي كه نگران ثبات سیاسي ايران بودند، براي تامین ثبات و جلوگیري از كسب قدرت توسط طرفداران شوروي، 

اي را براي تقويت حكومت  درنگ پس از كودتا با استفاده از سه روش مالي، نظامي و سیاسي فعالیت گسترده بي

طرف به  فعالیت امريكا معطوف به اين مساله بود كه ايران را از موضع يك كشور بي. . . زاھدي شروع كردند  نظامي

اين رويكرد كه در بقیه دوره رياست جمھوري آيزنھاور راھنماي سیاست امريكا در . كشوري ضدكمونیست تبديل سازد

رھبري شاه و گنجاندن ايران در اتحادي با ساير دول  نشانده به مورد ايران بود، متضمن ايجاد يك دولت شديدًا دست

به موازات توسعه ھمكاريھاي نظامي  ١٣۵٠مناسبات سیاسي ايران و امريكا از اوايل دھة . طرفدار امريكا در منطقه بود

ايران . ، گسترش بیشتري نسبت به دھه گذشته داشته است»حسن تفاھم كامل«و اقتصادي بین دو كشور براساس 

به شمار ] شوروي[ھاي زنجیر دفاعي امريكا در برابر اردوگاه شرق  لھاي دھة چھل، صرفًا در حد يكي از حلقهدر سا

نمايي شاه، به صورت متحد ممتاز اياالت متحده درآمده  رفت، در حالي در سالھاي دھة پنجاه به دلیل قدرت مي

  xxxii».بود

اي كه بسیاري از  گونه باشد؛ به بودن محرك نوسازي مي رونينكته مھمي كه در اين باره بايد مورد توجه قرار داد، بی

  .مسائل دوره محمدرضاشاه از اين زاويه قابل بررسي است

المللي داشته  پردازان مكتب توسعه، معتقد است اگر محرك توسعه جنبه بیروني و بین گابريل آلموند، يكي از نظريه

بیند و از طرفي جھت كسب دوستان و  دمدت يك يا چند دشمن مياز سويي جامعه خود را در برابر تھديد بلن«باشد، 

اي  چنین جامعه. المللي نزديكي و انطباق حاصل نمايد كوشد میان فرھنگ خود و جامعه بین متحدان بیشتر، مي

و طلبانه پیش خواھد رفت و تمامي امكانات  گري و افزايش مھارتھا و ايجاد ارزشھاي جنگ ناخواه به سمت نظامي خواه

اما اگر پويش توسعه ناشي از مسائل داخلي باشد، احتماًال . منابع توسعه در اختیار چنین مناسباتي قرار خواھد گرفت

خواھان انجام   به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطي پديد خواھد آمد كه اين طبقه

د در عرصة اقتصاد و سیاست و اجتماع خواھد بود و از اصالحات عمومي و بھبود وضعیت خود و برآوردن نیازھاي جدي

  xxxiii».شود رو تبديل به نیروي محركه ايجاد توسعه سیاسي براي برآوردن نیازھايش مي اين
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در اين سال وزارت دفاع امريكا اعالم كرد . بزرگترين معامله تسلیحاتي ايران و امريكا صورت گرفت ١٣۵٠/١٩٧٢در بھمن 

نكته جالب در مورد اين قراردادھا و سالحھايي كه . و میلیارد دالر اسلحه به امريكا داده استكه ايران سفارش خريد د

تر از ايران مقرون به صرفه  شد، اين بود كه اين سالحھا حتي براي كشورھايي بسیار بزرگتر و پیشرفته خريداري مي

دن ماجراي واترگیت مشھور شد، در مورد نگار واشنگتن پست كه با افشاكر روزنامه» باب ودوارد«نبودند؛ چنانكه 

اين «: نويسد بین ايران و امريكا بسته شده بود مي) ١٩٧٠مه ( ١٣۴٩میلیون دالري كه قرارداد آن در سال  ۵٠٠اي  پروژه

دانند كه از ايران به عنوان گورستان  پروژه براي ايران فاقد ھرگونه ارزش نظامي و اطالعاتي است و امروزه ھمه مي

ھايي را  شود كه حتي سازمان جاسوسي سیا و شوراي امنیت امريكا اين چنین پروژه ارزش استفاده مي ھاي بي پروژه

  xxxiv».اند سالھاست كه به دور افكنده

به اجراي برنامه نوسازي ايران پرداخت و ) به عبارت ديگر پول و زور(دولت محمدرضاشاه با تكیه بر دو اھرم نفت و ارتش 

  .ھاي گوناگون حیات اجتماعي ايرانیان به راه انداخت را در عرصه نظیري تازي بي يكه

ترين عامل توسعه و  افزايش درآمد نفتي دست دولت را در گسترش فعالیتھاي خود بازگذاشت و به برجسته

 آوردند، از ھر دولت شاه برخالف دولتھاي غربي كه درآمدھاي خود را از مالیاتھا به دست مي. شدن تبديل شد صنعتي

  .لحاظ به نفت متكي بود

خانواده  ۴٧، ١٩٧۴در سال «. گفته شد كه اين فعالیتھا در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با خانوادة سلطنتي میسر بود

. . . میلیون ريال بود  ١٠ھايي بودند كه سرماية جاري آنھا بیش از  درصد از كارخانه ٨۵ھا، صاحب  از ثروتمندترين خانواده

، خود به صورت ثروتمندترين خانواده در كشور »تمدن بزرگ«ه خانوادة سلطنتي در حركت به سوي تعجبي ندارد ك

شركت  ۵٢٧شركت از بزرگترين شركتھا و نھادھاي مالي بودند كه تعداد آنھا در مجموع به  ١٣٧آنھا صاحب . درآمد

با انباشت ثروت . . . كردند  نترل مياي از اقتصاد را نیز ك ھمچنین از طريق فعالیتھاي خصوصي بخش عمده. رسید مي

اعتصابات . آبادھا در كنار شھرھاي بزرگ گسترش يافت اي كوچك، كشاورزي از میان رفت و حلبي نفتي در درون حلقه

بدين ترتیب، . گرايان و روشنفكران تحت تعقیب قرار گرفتند چپ. غیرقانوني اعالم شد و رھبران كارگران به زندان رفتند

تحوالتي كه در ايران واقعًا حادث . . . با تبديل ايران به جامعه صنعتي مستقل ھمچنان كوچك باقي ماند حكومت شاه 

شدن يا مدرنیزاسیون مناسب و مستقل نبود؛ بلكه رشد سريع اقتصادي بود كه  شد، توسعه اقتصادي، صنعتي

گونه پیوند پیشین يا  بسته بود، بدون ھیچاي را به وجود آورد كه شديدًا به بازار جھاني وا ساختارھاي صنعتي بسته

بايستي كه دولت سرمايه را  به راستي اگر ھدف، پیشرفت صنعتي و اقتصادي بود، مي» .پسین با بقیة اقتصاد ايران

ھاي ملي  كرد نه اينكه خود به انباشت ثروت و مكیدن سرمايه بین مراكز تولیدي و صنايع مولد به نحو مطلوبي توزيع مي

  .بپردازد

المللي برخوردار بود و به مدد ايجاد جو رعب و وحشت توسط ارتش، ساواك و ديگر  ھا از حمايت بین اين تحمیل برنامه

تاسیس شد، پلیس مخفي محمدرضاشاه بود، ھرچند  ١٩٧۵ساواك، كه در سال «. گرفت نیروھاي موجود صورت مي

دفتر ويژه، اطالعات ارتش، ضد اطالعات ارتش، بازرسي (تش سازمانھاي امنیتي و اطالعاتي ديگر نیز در درون و بیرون ار

اينھا سازمانھايي موازي بودند كه مستقیمًا به شاه . در كار بودند) شاھنشاھي، كمیسیون شاھنشاھي و مانند اينھا

بر  اعضاي نیروھاي ساواك در مجموع بالغ» «.دادند و رقابتي شديد و گاه ويرانگر میان آنھا وجود داشت گزارش مي

ساواك با ھدايت و سرپرستي ارتشبد . گرفت وقت و شمار بسیاري از جاسوسان ناشناس را در بر مي مامور تمام ۵٣٠٠

ھاي گروھي را سانسور كند، متقاضیان مشاغل دولتي را گزينش كند  توانست رسانه نصیري، ھمدم قديمي شاه، مي

به . بردن مخالفان استفاده كند اي از جمله شكنجه، براي از بین و بر پايه اظھارات منابع قابل اعتماد غربي از ھر شیوه
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افزون بر ساواك، دو » .چشم و گوش شاه و در مواقع ضروري مشت آھنین وي بود«گفته يك خبرنگار انگلیسي، ساواك 

را اداره سازمان بازرسي شاھنشاھي . ارتش ـ وجود داشت ٢سازمان امنیتي ديگر نیز ـ بازرسي شاھنشاھي و ركن 

مھمترين كارويژه آن، . تاسیس شده بود، فردوست، دوست دوران كودكي شاه، برعھده داشت ١٣٣٧كه در سال 

. ھاي ثروتمند بود ھاي نظامي و ارائه گزارشھايي درباره فعالیتھاي مالي خانواده نظارت بر ساواك، جلوگیري از دسیسه

اين سازمان به عنوان بخشي از تشكیالت . ه تاسیس شدو به تقلید از اداره دوم فرانس ١٣۴٢سازمان دوم در سال 

نیروھاي مسلح نه تنھا اطالعات سري نظامي را گردآوري كرد بلكه دو سازمان ساواك و بازرسي شاھنشاھي را از 

   ».نزديك زير نظر داشت

به ايران ـ قبل از پرداز معاصر فرانسوي كه دوبار  ، نظريه)١٩٢۶ـ١٩٨۴(در خصوص ارتش محمدرضا پھلوي، میشل فوكو 

از ھر سه دالر درآمد كشور يك دالرش . ايران گويا پنجمین ارتش جھان را داشته است« : نويسد انقالب ـ سفر كرد، مي

تنھا با بودجه، با تجھیزات، با ھواپیماھاي شكاري و با : اما اصل قضیه اين است. شود قیمت مي خرج اين بازيچه گران

  .شدن ارتش را بگیرد بسا وجود تجھیزات جلوي ساخته چه. شود ھاوركرافت ارتش ساخته نمي

ارتش سنتي كه در سراسر خاك كشور مامور پاسداري و مديريت است؛ : اوًال در ايران چھار ارتش وجود دارد نه يكي

ھاي  اي است با شیوه استخدام خاص، با مدارس خاص، با محله نثار دربسته گارد شاھنشاھي، كه سپاه جان

تر از  خاص كه برخي را يك شركت فرانسوي ساخته است؛ ارتش جنگي با سالحھايي كه گاھي پیچیده مسكوني

ثانیًا كمال دقت به . سالحھايي است كه ارتش امريكا در اختیار دارد؛ و باالخره سي تا چھل ھزار مستشار امريكائي

از واحدھاي بزرگ ارتش شاه مستقیم به  عمل آمده است كه چیزي از نوع ستاد كل فرماندھي به وجود نیايد و ھريك

اجازه خود  تواند بي ھیچ يك از افسران ارشد نمي. كند يك پلیس داخلي بر ھمه نظارت مي. شود خود او متصل مي

  .ِنفت و فقر، ارتش جايگاه بسیار مھمي دارد نويسد كه در ايران او در ادامه مي xxxv ».شاه، جابجا بشود

   نتیجه

باشند  د مفاھیمي كه به عنوان ابزار و راھنماي وقايع سیاسي ـ اجتماعي دوره پھلوي مطرح ميدر اين مقاله تالش ش

كشور ايران با توجه به ويژگیھا و خصوصیات خاص . البته جاي پردازش بیشتر كماكان باقي است. تعريف و تبیین شوند

كالت دشوار اما قابل حل، از زمان آمدن بر مش جغرافیايي، اجتماعي و فرھنگي خود در مسیر حركت به سوي فائق

چندان كند ھمچنان ادامه  تر گام برداشته و اين حركت با سرعتي نه  انقالب مشروطه به اين طرف به شكلي آگاھانه

ھاي  ساله اخیر، از آن جھت حائز اھمیت است كه به ريشه ١۵٠، خصوصًا در »ساختار قدرت سیاسي«آگاھي از . دارد

دھي به الگوھا و به طور  نگري سیاستمداران عصر پھلوي در جھت سطحي. بريم مي  كنوني پيمشكالت و توانايیھاي 

» تغییرات اجتماعي«بودن تحقق اھداف  كلي ساختارھاي اجتماعي، سبب شد كه بار ديگر پیچیدگي و سخت

. وي نیازمند استجامعه، سازماني است پیچیده كه ھدايت آن به ھشیاري و تدبیري بسیار عظیم و ق. خودنمايي كند

اين شناخت شامل توانايیھا از يك طرف و كمبودھا و نقصانھا از . براي ھدايت يك جامعه، شناخت خويش، آغاز راه است

آنچه در اين نوشتار آورده شد، صرفًا نمايي كلي از ساختار قدرت . باشد مي) چه بالقوه و چه بالفعل(طرف ديگر 

ھاي  خودكامگي نظام سیاسي، در قالب اقتدارگرايي جھت اجراي برنامه .سازد سیاسي دولت پھلوي را مشخص مي

ترشدن بود و  ھا و نھادسازيھا در جھت غربي برنامه. نوسازي تحقق يافت و كلیه امكانات در اين راه به كار گرفته شد

اي را در  دهاي بس طوالني كه فرھنگ خاص خود را داشت، مشكالت عدي جايگاه ايران به عنوان كشوري با گذشته

بودن حاكمان سیاسي عصر  الملل و وابستگي و غیرمردمي تاثیر نظام بین. ھا به وجود آورد راستاي اجراي اين برنامه
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به . اي را به وجود آورد كه خود، زمینه اصلي را براي فروپاشي نظام سیاسي آماده ساخت پھلوي، ساختار سیاسي

از درون نیز متالشي شد؛ يعني   ه بر تاثیرپذيري از عوامل خارجيعبارت ديگر، نظام سیاسي دوران پھلوي عالو

  .ديده ساختار قدرت سیاسي اين دوران، در فروپاشي نظام تاثیر اساسي داشت ھا، نمودھا و مصاديق آسیب مولفه

  

  ھا نوشت پي

  

                                                
i ٢۴٠، ص ١٣٧١انتشارات امیركبیر، : چاپ ھشتم، تھران). جلد اول(ـ معین، محمد، فرھنگ فارسي.  

ii نان شركت تھیه و نشر فرھنگنامه كودكان و نوجوا: چاپ اول، تھران) جلد دوم(ـ شوراي كتاب كودك، فرھنگنامه كودكان و نوجوانان
  .٣١٢و  ٣١١، صص ١٣٧٣تھران، 

iii١٣و  ١٢، صص ١٣٧٢نشر مركز، : ـ كاتوزيان، محمدعلي ھمايون، استبداد، دموكراسي و نھضت ملي، چاپ اول، تھران.  

iv۴٠، ص ١٣٧٨انتشارات ارمغان، : ـ قاضي مرادي، حسن، در پیرامون خودمداري ايرانیان، چاپ اول، تھران.  

v ،١١۶، ص ١٣٧۶نشر تومس، : ناكارآمدي نخبگان سیاسي ايران بین دو انقالب، چاپ اول، تھرانـ ازغندي، علیرضا.  

vi طرح : چاپ دوم، تھران) اهللا فوالدوند گزيده و نوشته و ترجمه عزت(ـ فون ھايك، فريدريش، آزادي و عقل و سنت، خرد در سیاست
  .١٣۴، ص ١٣٧٧نو، 

vii ١۵، ص ١٣۶٩نشر ني، : علي رامین، چاپ اول، تھران: انتخابي، ترجمهـ میل، جان استوارت، تامالتي در حكومت.  

viii١٣٧٢انتشارات تربیت، : ھاي اجتماعي غرب از رنسانس تا عصر مونتسكیو، چاپ اول، تھران ـ مددپور، محمد، مباني انديشه ،
  .۶۴و  ۶٣صص 

ix ٩ـ كاتوزيان، محمدعلي ھمايون، ھمان، ص.  

x ۴٩، ص ١٣٧٩نشر ارائه، : و توسعه، چاپ اول، تھرانـ مايلي، محمدرضا، نظام سیاسي.  

xiگرايي،  عام«گرايي است و  گرايي نقطه مقابل عامل خاص. ـ اين مفھوم جزو متغیرھاي الگو در مباحث تالكوت پارسونز است
ي تمام موقعیتھا، گرايي قواعد رفتاري مشابه برا به تعبیر ديگر عام. پايبندي به معیارھا و ضوابط عام، غیرشخصي و عیني است

  ».مكانھا و افراد صرفنظر از نوع رابطه، نژاد يا مذھب است

  ۶٢، ص ١٣٧٣دانشگاه شھید بھشتي، : ، تھران)گرايي با اخالق رابطه عام(نامه كارشناسي ارشد  بیات، فريبرز، پايان

xii ماھھاي اول انقالب سفیر انگلیس در ايران يعني پنج سال قبل از انقالب و  ١٩٧٩تا  ١٩٧۴كه در سالھاي . . . ـ آنتوني پارسونز
كار  وزير محافظه نخست» مارگارت تاچر«بود، و پس از آن بالفاصله سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد و بعد مشاور مخصوص 

سال ) نامه پژوھش(امین، سیدحسن، نظام سیاسي انگلیس و انقالب اسالمي ايران، فصلنامة تحقیقات فرھنگي » .انگلیس شد
  .١۶٧، ص١٣٧٧، پايیز و زمستان ١١و  ١٠سوم، شمارة 

xiii ١١٧و  ١١۶ـ ازغندي، علیرضا، ھمان، صص.  

xivاي  ھاي بسیار جالب و محققانه نوشته حسین آباديان يكي از نمونه» فرقه دمكرات و تحوالت معاصر ايران«زاده،  ـ كتاب رسول
ھاي فرھنگي ظھور قدرتي فاسد  ًا چگونه نخبگان دروغین زمینهكه حقیقت. سازد است كه اين موضوع را كامًال مشخص و روشن مي

رسم بر آن است كه ابتداي «: شود كه كتاب مذكور با اين پرسش در مورد تاريخ معاصر ايران آغاز مي. كنند ريزي مي و وابسته را پي
است كه اذھان از دريافت اين نكته با اين وضعیت بديھي . پیگیري كنند ١٢٩٩حكومت پھلويھا را حداكثر تا كودتاي سوم اسفند 
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ماند كه چگونه انگلیسیھا به يك بار رضاخان را شناسايي كردند و يك مرتبه آن كودتا را به راه انداختند؟ از ھمه مھمتر  مغفول مي

  »رضاخان با اتكاء به كدامین میراث قدرت خود را متحقق ساخت؟

xv طور  و ھمین» شخصیت اقتدارطلب«بوسیلة آدورنو با كتاب مشھورش «در مطالعات رفتار سیاسي » اقتدارگرايي«ـ مفھوم
  ».بوسیله فرنكل ـ برنزويك براي اولین بار مطرح شد

xvi١٣٧۴نشر قدس،: اصغر، بحران نوگرايي و فرھنگ سیاسي در ايران معاصر، تھران ـ كاظمي، علي .  

xviiخرد و ( ١٣٧٨، سال ٣و  ٢امه نامه فرھنگ، شمارة مالك حسیني، فصلن: دي، حاكمیت، قدرت و اقتدار، ترجمه.ـ رافائل، دي
  .١٢۴، ص )سیاست

xviii١٧١بديع، برتران، ھمان، ص .  باشد كه شرايط ظھور اقتدارگرايي را در آن بررسي كرده است ـ اين كتاب نوشته ُادنل مي.  

xix،انتشارات : ويان، چاپ اول، تھرانحسن پ: شناسي، ترجمه  نیكالس ـ ھیل، استفن ـ اس، ترنر برايان، فرھنگ جامعه  ـ آبراكمبي
  .٣٩، ص ١٣۶٧پخش،  چاپ

xx١٩٠، ص ١٣٧۶تھران،   مؤسسه فرھنگي صراط،: ـ آشوري، داريوش، ما و مدرنّیت، چاپ اول، تھران.  

xxi ١١۵و  ١١۴ـ ازغندي، علیرضا، ھمان، صص.  

xxii ١١٣ـ ھمان ص.  

xxiiiمحمدحاجي يوسفي، محمد سعید قائمي نجفي، دكتر امیر : ـ كاتوزيان، محمدعلي ھمايون، رژيمھاي سلطاني، ترجمه
  .١٩، ص ١۵٣ـ  ١۵۴اطالعات سیاسي ـ اقتصادي شمارة 

xxiv ٢٠ـ ھمان، ص.  

xxvبه ) جلد سوم(ھاي آن، تامالت سیاسي در تاريخ تفكر اسالمي  فر، محمد، مدخلي بر انقالب اسالمي و ريشه ـ شفیعي
  .٣١٩و  ٣١٨اھتمام موسي نجفي، صص 

xxvi ه در عصر ما رواج زيادي پیدا كرده است، براي اولین بار توسط دوستوت تراسي واژه ايدئولوژي ك«ـ(Destutt de Tracy)  يكي از
اجماًال صرفنظر . ۵ژان، ھمان، ص » .بكار برده شد ١٧٩۶پیشگامان فرانسوي پوزيتیويسم و پیرو مكتب اصالت حس كندياك در سال 

ايدئولوژي مجموعة افكاري است دربارة ارزشھا و ھدفھاي «: ین تعريف كردتوان ايدئولوژي را چن نظرھا مي از تمامي اختالف
عامري، ھوشنگ، ھمان، ص » .دھد ھايي را براي نیل به اين اھداف و ارزشھا ارائه مي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي كه برنامه

٣۶٢.  

xxviiت جديد نوسازي به میان نیامده، چرا كه اين ـ در مورد مباحث نوسازي يك نكته را ذكر كنیم كه در اين تحقیق ذكري از مطالعا
  .اند مطالعات در اصل نقادي نظرات اولیه نوسازي ھستند و تاثیري در دوره مورد بحث ـ عصر پھلوي دوم ـ نداشته

xxviii ٣٠و  ٢٩ـ مايلي، محمدرضا، ھمان، صص.  

xxix١٣٧۵فرھنگ معاصر : چاپ اول، تھرانحسن پستا، : الملل، ترجمه تحقیق ـ پلینو، جكرسي ـ آلنون، روي، فرھنگ روابط بین ،
  .٧ص 

xxxمعصومه خالقي، فصلنامه تحقیقات : ـ سپاسي، میرعلي، بحران سیاست غیرديني و ظھور اسالم سیاسي در ايران، ترجمه
  .١١٣الي  ١١١، صص ١٣٧٧، پايیز و زمستان ١١و  ١٠، سال سوم، شماره )نامه پژوھش(فرھنگي 

xxxi ١٠ـ مايلي، محمدرضا، ھمان، ص.  
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xxxii ٢۶٩و  ٢۶٨، صص ١٣٧۶نشر قومس، : چاپ اول، تھران) ١٣٢٠ـ  ١٣۵٧(ـ ازغندي، علیرضا، تاريخ روابط خارجي ايران.  

xxxiii ٧٧ـ مايلي، محمدرضا، ھمان، ص.  

xxxiv ٣۴٢ـ ازغندي، علیرضا، ھمان، ص.  

xxxvانتشارات ھرمس، : ـ فوكو، میشل، ايرانیھا چه رؤيايي در سر دارند؟ ترجمه حسین معصومي ھمداني، چاپ دوم، تھران
  .١٢و  ١١، صص ١٣٧٧

  

  


