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Abstract 

The main goal of the upcoming research is to analyze and read a piece of the 
history of "dominance and change" in Iran in the two decades of 1340 and 
1350 AD, which in practice can be said to be a representation or a 
comprehensive mirror of the totality of state-society relations in the history 
of Iran. It is contemporary. Investigating the capacity of enforcing “Social 
control” and finally the ability and will of "social transformation" and the 
obstacles facing it, based on the theory of “limited State” or government 
within society" Jul. S. Migdal, is at the center of the discussion of this 
article. According to Migdal, in order to have a correct and accurate 
understanding of the government in the third world, one must avoid the 
transcendental approach and the myth of the "perfect" government desired 
by the statists, which puts the government in front of the society and is based 
on the algebraic zero-sum game between the government and society is, he 
avoided and paid attention to the approach of the government is a part or a 
piece of society. In clearer words, this view requires changing the focus of 
analysis from the government as an independent bureaucratic organization 
(structural view) to a "process oriented" view of the government in society. 
With this description, the main question of the research is why the politics of 
Mohammadreza Shah Pahlavi's social transformation in the form of the 
White Revolution (in the 40's and 50's) did not reach the desired result and 
finally the second Pahlavi faced a crisis of dominance? The findings of the 
research show that despite having a relatively high level of social control, the 
second Pahlavi government could not provide a more attractive and efficient 
survival strategy for the social forces and the necessary resources to support 
to mobilize the desired social transformation policy, therefore, it inevitably 
turned to the survival policy. 
 
Keywords: Limited State, White Revolution, Network Society, Social 
Control, Second Pahlavi 
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 یدر دوره پهلو «رییسلطه و تغ» استیس یدولت محدود؛ بازخوان
 گدالیجول.اس م هینظر هیدوم بر پا

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  یاسیعلوم س اریدانش  اصفهانی سمیعیعلیرضا  

 چکیده
در ایران در دو دهه « سلطه و تغییر»ای از تاریخ رو، واکاوی و بازخوانی تکه هدف اصلی پژوهش پیش

 نمایی از کلیت مناسبات توان گفت بازنمود یا آیینه تمامشمسی است که در عمل می 0431و 0431
رود. بررسی به شمار می در تاریخ ایران معاصر« نوسازی و اصالحات»های جامعه در بستر سیاست ـدولت 

« تحول اجتماعی»و در نهایت توانایی و اراده « اعمال کنترل»، ظرفیت «استراتژی بقای جدید»لیت ارائه قاب
جول.اس « دولت محدود یا دولت درون جامعه»دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه 

دقیق ماهیت و میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و 
مورد نظر « کامل»افسانه و اسطوره دولت  و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعالیی

دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار میدولت
قرار داد. به است را مورد توجه  از جامعه« ایای یا تکهپاره»جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت 

 بوروکراتیک مستقل سازمان یک عنوان به دولت از تحلیل تمرکز تر این نگاه مستلزم تغییرعبارت روشن
است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش  جامعه در دولت از «فرآیندگرا» دیدگاهی )نگاه ساختاری( به

تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقالب سفید )در  این است که چرا سیاست
( نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل 31و  31دهه 

دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان های پژوهش نشان میاجتماعی روبرو شد؟ یافته
و همچنین  ایهای ناشی از ماهیت جامعه شبکهباالیی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت نسبتاً

تر و نتوانست استراتژی بقای جذاببود که  یفیضع دولت الملل،های نظام بینالزامات و ضرورت
ظر مدن« تحول اجتماعی»کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع الزم برای حمایت از سیاست 

 روی آورد.« سیاست بقا»خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به 
 .الملل، پهلوی دومای، نظام بیندولت محدود، انقالب سفید، جامعه شبکهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
آید؛ دوره  ای در تاریخ ایران به شمار می بدون شک آغاز دوران تازه 0431-35های سال

گیری نظام اقتصادی  داری و شکل اقتصادی ماقبل سرمایه اضمحالل صورتبندی
داری مدرن در ایران. در واقع دولت مطلقه مدرن برای نخستین بار با انجام کار  سرمایه

ویژه اقتصادی خود )اصالحات ارضی( در قالب انقالب سفید، نقش اساسی در پیشبرد و 
، زنگ خطر 0441انتهای دهه  ایفا نمود. بحران اقتصادی« داری روابط سرمایه»گسترش 

بحران سیاسی را به صدا درآورد و رژیم را در آستانه فروپاشی قرارداد، در واکنش به این 
ایدئولوژیک -ها شاه مجبور شد برای تضمین ثبات رژیم، مقابله با نفوذ سیاسیبحران

 اتحاد شوروی و جلوگیری از بروز تغییرات اجتماعی ناخواسته، تحت فشار و حمایت
جمهور جدید ایاالت متحده، دست به یکسری اصالحات اجتماعی از باال کندی رئیس

های عمرانی سوم، چهارم و پنجم، نتیجه اتخاذ  در چارچوب برنامه« انقالب سفید»بزند؛ 
چنین سیاستی بود. از منظر سیاسی نیز این انقالب در واقع، نشانه فروپاشی ائتالف دولت با 

ای بود که عناصر اصلی آن گانهگیری ائتالف سهو سرآغاز شکلطبقات اجتماعی قدیمی 
 دار داخلی بود.داران خارجی و طبقه نوظهور وابسته سرمایهدولت، سرمایه

ای آن روز و پیروزی در این میدان با این حال، بازی یکطرفه دولت در بستر جامعه شبکه 
ناشی از پراکندگی و  کار آسانی نبود، محدودیت و ضعف تاریخی دولت که عمدتاً

گی کنترل اجتماعی در جامعه پرشکاف ایران بود، با نفوذ آمریکا در ایران و چندپاره
 و افزایش پشتیبانی از این رژیم تشدید و تعمیق یافت. 0441مرداد 12دخالت در کودتای

ای را هایی را در حوزه اقتصادی و موقعیت ویژهنزدیکی ایران به آمریکا گرچه پیشرفت
ساخت، اما فقدان مدیریت نهادینه این روابط، نقش المللی نصیب ایران میدر عرصه بین

های مدنی در سیاست داخلی و خارجی و پایگاه ضعیف مردمی محدود نهادها و نظارت
نشاندگی تغییر داد. در نتیجه چنین شاه به تدریج این روابط را به نوعی وابستگی و دست

های سیاست ها و دکترینثیر استراتژیأتارجی ایران تحتشرایطی، سیاست داخلی و خ
کوشد با های بزرگ قرار گرفت. با این توصیف پژوهش حاضر میخارجی قدرت

میگدال به این پرسش اصلی پاسخ دهد که « دولت محدود»گیری از رویکرد نظری  بهره
قالب سفید به تغییر و تحول اجتماعی رژیم محمدرضاشاه پهلوی در قالب ان چرا سیاست

و در نهایت دوم با بحران سلطه ضعیف اهداف خود دست نیافت و در نهایت پهلوی 
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دولت روبرو شد؟ در پاسخ، این فرضیه به آزمون گذاشته خواهد شد که فروپاشی 
باالیی از کنترل اجتماعی، به جهت  پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاًضعیف 

های نظام ای و همچنین الزامات و ضرورتماهیت جامعه شبکههای ناشی از محدودیت
تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و الملل، نتوانست استراتژی بقای جذاببین

مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو « تحول اجتماعی»منابع الزم برای حمایت از سیاست 
 .روی آورد« سیاست بقا»در نهایت ناگزیر به 

، برای انجام این پژوهش، از آن روی حائز 0431-0431های انتخاب مقطع تاریخی دهه
اهمیت است که دولت مطلقه مدرن پهلوی دوم، برای نخستین بار در تاریخ ایران و در 

های پنج ساله توسعه، درپی تغییر صورتبندی اقتصادی و مناسبات کهن قالب برنامه
توان گفت ا رویاروی خود قرار داد. به زبان میگدال میجامعه ر اجتماعی برآمد و عمالً

کنترل »و دامنه « استراتژی بقا»های هدف اصلی انقالب سفید، تضعیف و تحدید شالوده
ای بود. از این رو بررسی و واکاوی کشمکش نیروهای مقاوم جامعه شبکه« اجتماعی

ر اجتماعی مردم، آور برای هدایت رفتاجامعه بر سر تعیین قواعد الزام -دولت
جامعه در ایران  - تر مناسبات دولتتر و دقیقدستاوردهای سودمندی برای فهم عمیق

های های اصالحی برخی دولتمعاصر بویژه انقالب مشروطه، پهلوی اول و حتی سیاست
 روی خوانندگان محترم قرار خواهد داد.پس از انقالب اسالمی، پیش

هی شده است، بخش نخست؛ چارچوب نظری دنوشتار حاضر در سه بخش سامان
پژوهش، بخش دوم؛ ضرورت تاریخی و مختصات انقالب سفید معرفی شده و در بخش 

های داخلی و خارجی پیش روی دولت پهلوی دوم در پیشبرد سوم؛ موانع و محدودیت
 گیرد.سیاست تحول اجتماعی در قالب برنامه انقالب سفید مورد نقد و بررسی قرار می

 « دولت محدود یا دولت درون جامعه»ی نظری و مفهومی میگدال؛ الگو
ای در دانشگاه واشنگتن، در چندین اثر خود به جول. اس، میگدال استاد سیاست مقایسه

قدرت دولت و ( »1113کنند؟ )ها و جوامع یکدیگر را متحول میدولت»نام چگونه 
بویژه مشهورترین کتاب خود  ( و0993؛ سلطه و تحول در جهان سوم)«نیروهای اجتماعی
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های ؛ روابط دولت و جامعه و ظرفیت«1های ضعیفجوامع قدرتمند، دولت»با عنوان، 
های دولت جهت هدایت ظرفیت و توانایی»کند تالش می 2(0922دولت در جهان سوم )

سازوکار »یا « های اجتماعیرفتار اجتماعی مردم و تحت کنترل در آوردن سایر سازمان
تعریف رایج را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. به اعتقاد وی،  «سلطه و تغییردرونی 

وبری از دولت، به عنوان سازمانی که ادعای انحصار استفاده مشروع از خشونت را دارد 
 که گویدنمی تعریف وبری به ما کند.های دولت را بیان میبه صورت ناقص ویژگی

 بر اجبار، به تهدید و اجبار. شودمی ترسیم ونهچگ شکلبی سازمان این واقعی خطوط
 سوی از تبعیت برای آن هایخواسته و دولت معنای مرکز در تعاریف، اکثر اساس

 دولت را بسیار آرمانی و گرایان معموالًاز نظر میگدال دولت دارد. قرار آن جمعیت
کشند بر میکنند و آن را به موجودی فرازمینی و اخالقی فرض می قدرقدرت و مطلق

دولت در حالی که ما در عمل با  (افسانه و اسطوره دولت کامل و رویکردی استعالیی)
 سایربا  اشانمواجههها ممکن است به واسطه ماهیت خاص دولتروبرو هستیم. « محدود»

 از این رو میگدالاجتماعی به شدت دچار گسست و ضعف شوند. سیاسی، نیروهای 
هایی که با نظریههمچنین کنند و کید میأکمیت کامل دولت تهایی که بر حاایدئولوژی

دولت آرمانی وبر شروع شده و بر انحصارش بر ابزار زور و اقتدار مشروع پافشاری 
 .(Migdal, 2004: 3-15مورد انتقاد قرار می دهد) ، را شدیداًکنند می

جامعه در  -در مقابل، میگدال برای فهم دقیق و عمیق پیچیدگی مناسبات دولت
دولت »یا  3«رویکرد دولت درون جامعه»کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، 

                                                                                                                
جامعه در ایران معاصر بنگرید –برای مطاله بیشتر در مورد این نظریه و  کاربست آن در خصوص مناسبات دولت  .0

 به:
از قاجار های اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی دولت در ایران معاصر؛ (، شکاف0423سمیعی اصفهانی، علیرضا)

 تا جمهوری اسالمی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

جامعه در  -شناختی مناسبات دولت  تبیین جامعه ؛جامعه قدرتمند، دولت ضعیف(، 0425سمیعی اصفهانی، علیرضا)
 .4، شماره 42، فصلنامه سیاست، دوره ایران عصر قاجار

2. Studing How States and Societies Transform and Constitute One Another 
(2004); Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State 
Capabilities in the Third World (1988); State power and social forces, Domination 
and transformation in the Third World (1994). 
3. State in society 
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ها و جوامع را گیری و تحول دولتدهد. این رویکرد، شکلرا پیشنهاد می 1«محدود
دولت از این  گیرد نه رویدادی مستقل و مجزی؛فرایندی دوجانبه و متقابل در نظر می

دولت در جامعه در واقع از جامعه،  سوایاست و هم  از جامعه بخشیمنظر همزمان هم 
رویکردی برای درک پیچیدگی منازعه میان دولت و سایر سازمانهای درون جامعه بر سر 

از نظر وی این رویکرد برخالف رویکرد قبضه، حفظ و افزایش کنترل اجتماعی است. 
 دارد: چهار مفروض اساسیگرایان دولت

اشان با جوامع خود کارآمدی و پیوند و رابطهنوع ساس ها بر انخست این که؛ دولت
ها به ندرت بازیگران محوری در جوامع دارند. در جهان واقعی دولت اثرگذاری متفاوتی

آیند و هرگز از نیروهای اجتماعی مستقل نیستند. به اعتقاد میگدال حتی خود به شمار می
اند مانند چین جو بودهسلطه ها فراگیر،در برخی کشورهای در حال توسعه که دولت

« محدود»دوران مائو یا برزیل تحت حاکمیت نظامیان دسترسی کامل دولت به جامعه 
بوده است. به طور کلی کارآمدی نسبی دولت، کارکردی است که به اشکال متفاوت 

المللی )بویژه الزامات، گردد. محیط داخلی و محیط بینجامعه برمی-روابط دولت
ثیر غیر قابل انکاری بر پویش و أالمللی نیز تو مزایای( اقتصاد سیاسی بینها محدودیت

 مرزهای بر عملکرد دولت در کشورهای پیرامونی دارد. بنابراین، از نگاه میگدال؛ افزون
 مرز» کند،را کامل می دولت تصویر که مرزی نوع دومین سرزمینی)مورد تاکید وبر(،

 اجتماعی نیروهای و خصوصی یا غیردولتی بازیگران سایر از را دولت که است «اجتماعی
کند. دوم؛ دولت را باید ]به اجزای آن[ تفکیک عمال میهایی بر آن اِو محدودیت جدا

ها در نمود؛ مفروض دوم؛ که از مفروض نخست منتج می شود این است که اگر دولت
های ه تنها باید سازمانبطن و بافتار اجتماعی خودشان قرار دارند نکته مهم این است که ن

مرکزی دولت و بازیگران کلیدی که اغلب در مرکز سیاستگذاری در پایتخت قرار دارند 
جامعه در پیرامون را هم مورد توجه و بررسی قرار داد. -بلکه تعامل و کناکنش دولت

های شمار بین بخشایفای نقش کلی دولت در جامعه منوط و مشروط به پیوندهای بی
ها های اجتماعی است. سوم؛ نیروهای اجتماعی مانند دولتو سایر سازمانپراکنده 

 و سیاسی رفتار ای هستند. به گفته میگدال،مشروط و محدود به شرایط تجربی ویژه

                                                                                                                
1. Limited state 
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 عبارت به. است مشروط حدودی، تا حداقل اجتماعی، هایگروه قدرت هایظرفیت
 ساختار در گروه آن نسبی موقعیت از اجتماعی گروه یک و تأثیر سیاسی عمل دیگر،

 مانند طبقات اجتماعی، برای نمونه به اعتقاد وی .نیست بینیپیش قابل کامالً اجتماعی
توان نمی و نداشته تاریخی شده تعیین پیش از اجتماعی هاینقش دهقانان، یا پرولتاریا

چهارم؛ دارایی از لحاظ سیاسی قدرتمند هستند.  بر آنها نسبی گفت به صرف کنترل
سازند. به اعتقاد میگدال رویکرد ها و جوامع به طور متقابل یکدیگر را توانمند میدولت

دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر دولت محور که دولت را در مقابل جامعه قرار می
ای از ای یا تکهمیان دولت و جامعه است را باید کنار گذاشت و رویکرد دولت پاره

ورد توجه قرار داد. بنابراین از نگاه میگدال دولت بازیگری در میان جامعه است را م
شماری است که درپی بسیج پیروان خود و افزایش دامنه کنترل بازیگران اجتماعی بی

 (. Migdal & etal; 1994:2-4)دردسر قدرت استاجتماعی خود و اعمال بی

د استفاده قرار گرفته بر که در اینجا مور «دولت در جامعه» به طور کلی، الگوی   
کید أمردم ترفتار آمیز مراکز رسمی و غیر رسمی گوناگون متولی هدایت تعامالت منازعه

های گروهذهنی و رفتاری به الگوی  هایشاناستراتژیکنند دارد، مراکزی که تالش می
 های گوناگون که همگی برای دستیابی به اهدافشانمختلف جامعه تبدیل شود. این گروه

های ظریف و نه چندان ظریف )از جمله گاهی اوقات خشونت ها و مجازاتاز پاداش
 های شدیداًهای مردمی دارای ساختار سست تا سازمانکنند، از گروهعریان( استفاده می

منازعات  .(11: 0493)میگدال،  گیرندساختارمند و برخوردار از منابع عظیم را در بر می
جدید، بر سر این  های نسبتاًع، به ویژه جوامع برخوردار از دولتاصلی در بسیاری از جوام

شمار برای هدایت رفتار اجتماعی هست که چه کسی از حق و توانایی وضع قواعد بی
انحراف یا جرمی  صرفاًآور، قواعد الزاممردم برخوردار است. در اینجا عدم پیروی از 

ها تر بر سر این است که کدام سازمانای از یک منازعه اساسیشخصی نیست بلکه نشانه
ها( باید این قواعد را وضع کنند. ماهیت و نتایج این در جامعه )دولت یا دیگر سازمان

  .بخشدای ساختار و خصیصه خاص خود را میمبارزات به هر جامعه

آور به اعتقاد میگدال دولتی که توانایی و اقتدار الزم برای وضع و اجرای قواعد الزام 
هایی برای به قاعده و تحت های جامعه مردم و همچنین دستورالعملبرای تمامی بخش

های اجتماعی در سرزمینی مشخص برخوردار نباشد و کنترل درآوردن سایر سازمان
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و ناکارآمدی است. از « ضعیف»نتواند در صورت لزوم از زور مشروع استفاده کند دولت 
عمال سلطه دولت با موانع نفوذ ناپذیری برای اِ نظر وی، ناکارآمدی رهبران دولتی که

قرار  هاای است که رودرروی آنجامعه 1ایناشی از ماهیت شبکه گردند، عمدتاًمواجه می
های سنتی جامعه مانند؛ است که از سوی بخش« مقاومتی»دارد. به عبارت دیگر ناشی از 

نظامیان، دهقانان ثروتمند،  سای قبایل،ؤداران، کارفرمایان، رها، زمینسای سازمانؤر
های زعیم، افندی، آقا، کوالک، ... )یا به اختصار مردان قدرتمند( از طریق سازمان

های قدرتمند اجتماعی جهت گردد. دولت در رقابت با سازمانعمال میاشان اِاجتماعی
رآمدتر و کا 2نظم بخشیدن به امور و هدایت رفتار افراد جامعه، باید بتواند استراتژی بقای

ها...( ارائه نماید، دولتی که ها، مجازاتتری )شامل ایدئولوژی، نمادها، پاداشجذاب
توان ارائه استراتژی بقای کارآمدتر و برتری نسبت به سایر نیروهای اجتماعی نداشته 

)از  3«سیاست بقا»عمال کنترل اجتماعی شکست خورده و الجرم به سمت باشد، در اِ
سریع و گسترده مقامات و مناصب دولتی، ایجاد نهادهای زائد و  هایجابجایی جمله

تصرف  ها و نهایتاًعمال نفوذ بر مجریان سیاستناکارآمد، حیف ومیل منابع مالی، اِ
 (.Migdal, 1988: pp xii, 30-140)برد پناه می هایی از اقتدار دولت(حوزه

های اند سیاستها نتوانستهکه چرا برخی از دولت پرسش بنیادینمیگدال در پاسخ به این  
اجتماعی موفقی برای هدایت و کنترل مردم خود به اجرا درآورند و برخی دیگر در این 

های دولت برای هدایت های جامعه بر تالشاند و این که مقاومت سازمانزمینه موفق بوده
را با تالش برای کنترل اجتماعی گذارد؟ پاسخ ثیراتی برجای میأرفتار روزانه مردم چه ت

آور بازی برای مردم کند. کنترل اجتماعی؛ توانایی واقعی برای ایجاد قواعد الزامآغاز می

                                                                                                                
ای از حیث کنترل اجتماعی، پراکنده و از نظر میگدال چنین جامعه(؛ Weblike Society)ایجامعه شبکه .0

های متعدد و نسبتاً مستقل، تقسیم شده باشد چندپاره است. در واقع کنترل اجتماعی در جامعه ممکن است میان گروه
پذیرند انعطاف« شبکه پیچیده عنکبوت»جوامع مختلف جهان سوم مانند  .تا در دست یک دولت عمدتا متمرکز باشد

های باقیمانده شبکه بطور معجزه آسایی در میان که قسمتای از این شبکه را قطع نمود در حالیتوان گوشهمی
خود  که شبکه به حیاتهای مرکزی را قطع نمود در حالیتوان رشتهپیچد درست همانطور که میهای دیگر بخش

ها ها مشخصاً مهمتر از سایر ها وجود دارد و برخی از بخشهایی بین این بخشدهد. اگر چه بطور قطع پیوندادامه می
 ای بطور کامل سازنده و مکمل موجودیت کل شبکه نیست.هستندغالباً هیچ بخش جداگانه

2. Survival Strategy 
3. Survival Politics 
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های دولت در جامعه است. کنترل اجتماعی برای دولت چیزی فراتر از نفوذ کارگزاری
جتماعی یعنی آمیز منابع از درون جامعه است. کنترل ادر جامعه و حتی استخراج موفقیت

توانایی اختصاص منابع برای اهداف خاص و هدایت و تنظیم رفتار روزمره مردم. مقامات 
رسمی با هزینه کردن کنترل شده و گزینشی منابع دولت این امکان و فرصت را دارند که 

ایدئولوژی، اعتقادات  ها، ای از استراتژی بقا یا پیکربندی نمادین)اسطورهعناصر عمده
های الزم برای تنظیم شرطدر این صورت دولت پیش به مردم عرضه دارند. صرفاً و...( را

 مد احتمال بسیج جمعیت را خواهد داشت.   آثر و کارؤم
 از پرهیز معنای به« دولت محدود»یا « دولت درون جامعه»بنابراین رویکرد نظری 

یا کالن  بزرگ تاریخی روایت نوعی عمدتاً را دولت که است ساختاری های دیدگاه
 معرفی تاریخ درو هژمون  یکپارچه، منسجم «بازیگر» یک عنوان به را آن روایت و یا

بویژه در جوامع در حال جامعه -بخواهیم مناسبات دولت به تعبیر میگدال اگر .کنند می
 «محدود دولت» به مثابه را آن باید را به روش مفیدتر و کارآمدتری بررسی کنیم،توسعه 

 نیروهای سایر آن با تعامل فرآیند جامعه، در موقعیت دولت بر که رویکردی .بشناسیم
تمرکز نموده و همچنین  اجتماعی های گروه سایر آن با متقابل اجتماعی و تحول

 نیچن مطلوب و یجابیا مثبت، وجه واقع در، کند می برجسته را دولت های محدودیت
 .بود خواهد «0یبیترک یحکمران» همانا جوامع، نگونهیا در ینظم

 
            

                                                                                                                
1. Hybrid Governance 
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 یاجتماع مرز                

 گدالیم هینظر هیبر پا «محدود دولت» یمفهوم ی( الگو1شماره  نمودار

 هاانقالب سفید؛ ضرورت و ویژگی( 2
را باید  0435تا 0449های گمان سالبی« نوسازی و تحول اجتماعی»از منظر سیاست    

با روی کـار آمـدن جـان اف  چرا که، آوردای در تاریخ ایران به شمار  آغاز دوران تازه
المللی روی داد، شـاه ناچـار بـه سیاست بین ههمزمان با تحوالتی که در صحن کنـدی و

های مردمی در  برای جلوگیری از قیام های خود گردید. کندیسیاست تجدیـد نظـر در
 به را آمریکا ویژه به وابسته به بلوک غرب و های نگونی رژیمجهان سوم که احتمال سر

آمیز از باال بر پایه مسالمت را به انجام اصالحاتکشورها  آن رهبران داشت، دنبال
بر شعارهایی نظیر که تشویق و ترغیب کرد،  «اتحاد برای پیشرفت»دکترین خود

: 0420)هوگلند، شدکید میأاصالحات، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و کرامت انسان ت

، اصالحات های مکرر آمریکـا بـرای اجـرایدر پی درخواست رواز این .(010
و زیر فشار بزرگترین حامی خارجی خود ایاالت  به میان آمد محمـدرضا شاه خود شخصاً

وزیری منصوب کرد. امینی پس از تشکیل کابینه، مجلس  متحده، علی امینی را به نخست
داران بزرگ بود منحل و سپهبد بختیار رئیس بد نام  ه بیشتر متشکل از زمینبیستم را ک

طلبی همچون، محمد  های غیردرباری و اصالح ساواک را از کشور اخراج کرد و چهره

 محیط خارجی

(نظم و ساختار بین المللی)   

 محیط  داخلی

(نیروهای جامعه شبکه ای)  

 دولت محدود

(دولت درون جامعه)  
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ترین پشتیبان اصالحات ارضی را به درخشش، نورالدین الموتی و حسن ارسنجانی مهم
 دگستری و کشاورزی منصوب کردهای وزارت آموزش و پرورش، دا ترتیب به پست

 (.5: 0431)داریوش، 
به منظور درهم شکستن مقاومت نیروهای قدرتمند جامعه  0431شاه در دهه  ،پیرو این امر

ها برنامه انقالب سفید که آن 1ای و تضعیف مبانی کنترل اجتماعی و استراتژی بقایشبکه
، علی امینیوقت  نخست وزیرانبا یاری ترین اصول آن بود را اصالحات ارضی از مهم

و خواهان اجرای  آورد ه مرحله اجرا درب امیرعباس هویداو  حسنعلی منصور، اسداهلل علم
 های مساعدهم از زمینهاین انقالب، . »شد اصالحاتی تحت عنوان انقالب سفید در ایران

 های پایانی دههسیاسی سالـ  های اجتماعیبحران اقتصادی و آشفتگیگیری )اوج داخلی
و  (بزرگ برنامه نوسازی شاه به عنوان یکی از مخالفانااهلل بروجردی آیت لترحو 0441

( و 434: 0421مقصودی و دیگران،) برخوردار بودحمایت نیرومند خارجی  هم از
ثیر قرار داد. انقالب سفید أهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را تحت ت حوزه

ملی ، رعیتی –اصالحات ارضی و الغای رژیم ارباب در آغاز کار شامل شش اصل؛ 
های دولتی به عنوان فروش سهام کارخانه ،ها و مراتع در سراسر کشورکردن جنگل

، های تولیدی و صنعتیسهیم کردن کارگران در منافع کارگاه، پشتوانه اصالحات ارضی
دانش به منظور اجرای ایجاد سپاه ، ی به زنانأاصالح قانون انتخابات به منظور دادن حق ر

بود اما به مروز زمان به اقتضای تحول جامعه و پیدایش نیازها  تعلیمات عمومی و اجباری
 .(430: 0490کاتوزیان، اصل دیگر به آن اضافه گردید) 04و مقتضیات جدید 

ی ملّ ،های انصاف در روستاها خانه ،سپاه ترویج و آبادانی بهداشت، سپاه چون مواردی
انقالب اداری و  ،نوسازی شهرها و روستاها ،زیرزمینی کشور هایآبمنابع کردن تمام 

مبارزه با تورم  ،امکان فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی به کارگران مینأت ،آموزشی
 برای رایگان تحصیل، تغذیه اول سال هشت در اجباری و رایگان ، آموزشفروشیو گران

معامالت  با مبارزه ایرانیان، همه به اجتماعی های بیمه ، تعمیمکودکان خردسال در مدارس
محمدرضاشاه  .گرفتمی بر مبارزه با فساد را در وسوداگرانه اراضی و اموال غیرمنقول

                                                                                                                
دار جامعه رعینی و همچنین پیکربندی نمادین ارائه شده توسط گروههای متنفذ و ریشه ـمناسبات کهن ارباب   .0

  هدایت رفتار اجتماعی مردمجهت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
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رو از این هر شکل ممکن محقق سازد. هـا و اصول انقالب سفید را بـهسعی داشت برنامه
پاسخ دهد. او همچنین برای  مـالیهـای احتکوشید بـا اقتـدار کامـل بـه مخالفـتمی

بر اساس  به رفراندوم گذاشت. 0430بهمن  1این لوایح را در بخشی به انقالب مشروعیت
دهندگان این طرح شش یأنودونه درصد ر 0430 های دولت، در بهمن ماهگزارش

  (.311: 0422آبراهامیان، ) یید کردندأای را ت ماده
داری جهانی خواهان چارچوب گسترش سرمایهملیتی در های چندشرکت     

گذاری گذاری در کلیه شئون اقتصادی کشورهای پیرامونی بودند اما این سرمایه سرمایه
داری و در ایران به صنایع استخراجی نفت محدود بود، چراکه وجود نظام ماقبل سرمایه

در بخش کشاورزی داری وابسته نوع مالکیت زمین در ایران مانع گسترش فعالیت سرمایه
رفت. آمریکا برای چیره شدن بر این تضاد که آن را بزرگترین مانع ایران به شمار می

دانست، فشار سنگینی بر روی طبقه حاکم ایران آورد تا توسعه نفوذ خود در ایران می
رو باید اصالحات ارضی را کانون اصلی انقالب اصالحات ارضی را اجرا کند. از این

داری را برد، سرمایهدار را از بین میر آورد، چرا که باید بقایای طبقه زمینسفید به شما
 گرچه (.115: 0453)ثقفی خراسانی، کردداد و عدالت اجتماعی را تضمین میگسترش می

 انقالب سفیدهای اصلی  مین رفاه اجتماعی را یکی از هدفأدر ظاهر، ت ا پهلویمحمدرض
فرهنگ، بهداشت، رفاه و امنیت  ،ش برای مردم ایرانایمچنین وانمود کرد که رژ اعالم و

از اجرای ترین اهداف شاه ترین و مهمدر حقیقت عمده اما ،ارمغان آورده است به
 عمالگسترش قدرت اِ ،تضعیف پایگاه طبقات متوسط سنتی و بازار، اصالحات چند الیه

ضعیف پایگاه سیاسی، ت ،خود در سطوح پایین جامعه اعم از دهقانی و روستاییکنترل 
واگذاری بخشی از سرمایه و منابع ثروت آنان به  ،بزرگ داراناجتماعی زمینو اقتصادی 

 بود.  این طبقاتها و دهقانان برای جلوگیری از شورش توده
با  . مرحله اولاصـالحات ارضـی سه مرحله متفاوت را پشت سر گذاشتترتیب بدین    

توسط کابینه دکتر علی امینی و حسن ارسنجانی وزیر ش، 0431ماه قانون مصوب دی
حدود مالکیت ارضی را به  ؛اوالً کشاورزی به مرحله اجرا درآمد. به موجب این قانون

یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود کرد و به مالک اجازه داد تا مازاد 
امت مالکان را در عرض ؛ دولت غر. ثانیاًامالک خود را به قیمت معین به دولت بفروشد

های خریداری شده  ؛ زمینپرداخت. ثالثاً های پیشین، میده سال بر اساس ارزیابی مالیات
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شد و باالخره  کردند واگذار می توسط دولت به کشاورزانی که بر روی آن زراعت می
های شدند که به عضویت تعاونی کردند موظف می دهقانانی که زمین دریافت می

 11طبق آمار دولتی پس از اجرای این مرحله تنها  .(031: 0421امجد، ) یندروستایی درآ
درصد از جمعیت روستایی مشمول اصالحات ارضی شدند، در پایان این مرحله قدرت 

: 0421)امجد،  مالکان بزرگ به طرز چشمگیری کاهش یافت و دولت جایگزین آنها شد
031.) 

شد. در این  آغاز 0434الحاقی در تیرماه  مرحله دوم اصالحات ارضی با اجرای بندهای
فراهم شد و  ،بردند داری زمین برای زارعانی که آن را زیر کشت می مرحله امکان اجاره

کرد. زارعان، که در انتظار  داران را تضمین می این امر نیز به نوبه خود حق مالکیت زمین
ساله جای  41اجاره فرصتی بودند تا صاحب زمین شوند هنگامی که فقط قراردادهای 

تقسیم محصول سنتی را گرفت به کلی مأیوس شدند. مرحله دوم اصالح قانون، نارضایتی 
زدن به خرابکاری   و خصومت زارعان نسبت به مالکان را نه تنها کاهش نداد بلکه دست

به بعد، این  0433برای اعتراض به مالکیت آنان در نقاط مختلف معمول شد. از سال 
زاینده هم مالکان و هم حکومت را واداشت که در نگرش منفی خود نسبت به ثباتی ف بی

حکومت تصمیم گرفت  0432در سال  سرانجام تقسیم مجدد اراضی تجدیدنظر کنند.
شد  جران امکان داده میأمرحله سوم اصالحات ارضی را آغاز کند که طبق آن به مست

 (.43 -41: 0455)مهدوی، ندزمینی را که در اجاره داشتند مستقیما از مالک بخر
ترتیب، اصالحات ارضی اولیه که به منظور توزیع زمین میان اکثریت خانوار بدین     

روستایی طرح شده بود در ادامه راه با مخالفت و مقاومت مالکان تعدیل شد و سپس به 
تغییر جهت داد. این در حالی  های زراعی و کشت و صنعت عمالًمنظور ایجاد شرکت

که رشد انفجار عواید نفت، دولت را به تعقیب استراتژی توسعه صنعتی شهری  است
نیاز نمود. افزون بر این اعتبارات و ترغیب کرد و دولت را از مازداد کشاورزی بی

های زراعی سوق ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی را به سوی کشت و صنعتسرمایه
 ترتیبو موادغذایی انجامید. بدینداد و به رشد خودافزای محصوالت کشاورزی 

ارضی که در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام  اصالحات
کشاورزی ایران را که ویژگی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان 

مینی کم قطعه ز های روستایی را مالک دست نیمی از خانواده بر بود تغییر داد و تقریباً سهم
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کوچک کرد. اصالحات ارضی به محمدرضاشاه پهلوی این امکان را داد تا بتواند سیطره 
گیری دوباره کشور  سابقه از زمان شکل و نفوذ خود را در روستاهای ایران به صورتی بی

های رایج، این برنامه بیش از  برخالف تحلیل دهد. ایران در قرن شانزدهم میالدی افزایش
ای داشته باشد بیشتر با اهدافی سیاسی صورت گرفت.  ادی و توسعهکه هدف اقتصاین

های دهقانی بلکه  همچنین هدف شاه از اجرای این اصالحات نه جلوگیری از جنبش
در (. 345: 0452()فوران، 31: 0423)آبراهامیان،  دمالکان غایب بو کاستن از قدرت بزرگ

ها و موانع داخلی و خارجی این دیتادامه با تکیه بر نظریه دولت محدود میگدال، محدو
 اصالحات بررسی خواهد شد.

 ای(های داخلی )نیروهای مقاوم جامعه شبکهموانع و محدودیت( 0 
 با علل، فرایندها و0431آن یعنی اصالحات ارضی در دهه، بیتشاهانقالب سفید و     

از سوی جویانه عدالترا میان موافقان به لزوم اصالحات ایی ندهیمشاجره فزا پیامدهایش،
عنوان طرح  های چپ و مذهبی در تلقی از اصالحات بهو مخالفان آن با گرایش شاه

 در راسـتای ایـن مخالفـت ه وافزایش وابستگی به غرب ایجاد کرد مریکایی برایآ
که در  این اصالحات اتخاذ کردند و مقاومت در برابررویکردهای متفاوتی برای مبارزه 

 پردازیم.ها میسی آنادامه به برر

 كینالداران و مزمین( 0ـ1
های ای و منابع عمده مقاومت در برابر سیاستهای اصلی جامعه شبکهیکی از بخش

اند. به دار بودهشراف زمینها در ایران معاصر طبقه مالک و اَنوگرایانه و اصالحی دولت
 رفتند قدرت سیاسی به شمار میها منبع  طبقه مالکین در روستاها برای قرن»گفته لمبتون؛ 

های زراعی را در اختیار  درصد از زمین 51حدود  0431تا زمان اصالحات ارضی سال و
وری اقتصادی باشد روشی بود برای  ای برای بهره داشتند.مالکیت زمین بیش از آنکه شیوه

به دست آوردن منزلت اجتماعی، سیاسی، لذا اهمیت اقتصادی مالکیت در درجه دوم 
با توجه به این واقعیت بود که شاه  .(Lambton, 1964: 262) «همیت قرار داشتا

به اتفاق مردم سکونت داشتند،   اعتقاد داشت در روستاها یعنی جایی که اکثریت قریب
این نیروهای  یکی از بزرگترین عوامل بازدارنده گسترش قدرت حکومت هستند. ،مالکین

 در همه نهادهـای سیاسـی رخنـه کـرده بودنـد ونیز های پس از مشروطه در سالاجتماعی 
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سسات ؤاقتصادی، م -های سیاسیت دولت، سازمانأاکثریت اعضای مجلس، هی
های مجلس و به خاطر برخورداری از اکثر کرسی دادندو ... را شکل می فرهنگی، نظامی

داران، د استانتوانستنمند بودند، به طوری که نه تنها میاز قدرت سیاسی بیشتری بهره
حتی موفق  ژاندارمری و دیگر مقامات محلی را تحت نفوذ بگیرند ،هافرمانداران بخش

را که به ترتیب قوام و مصدق اجرا کـرده بودنـد،  شدند اصالحات ارضی مختصـری
 شـدند محسـوب می شاهبالقوه خطر بزرگی در راه قـدرت مطلقـه رو . از اینخنثـی کننـد

 (.44 -41: 0425یزی، )اشرف و بنوعز
درهم شکستن قدرت همچنین منظور کاهش نفوذ و  بـه بنابراین محمدرضاشاه     

های فاقد امتیاز گروهو جذب پشتیبانی  تر از همه جهتآنها و مهم اقتصادی ـاجتمـاعی 
سفید و  انقـالب پایهبـر خود را رژیم استراتژی بقای های یکی از ستون، مانند دهقانـان

قرار داد. به موجب این برنامه، مالکیت بزرگ یعنی اصالحات ارضی  ،ترین رکن آنمهم
مالکان حداکثر به یک روستا محدود شد، این مرحله مخالفت و اعتراض بزرگ مالکان 

جهت به اصالحات ارضی واکنش نشان چند از  مالکینعلیه شاه را برانگیخت. در واقع 
بع پراهمیت ثروت نخبگان سنتی و در نهایت پایه که اصالحات ارضی مناین اول؛ دادند

قدرت سیاسی آنها را به منابعی که تحت کنترل دولت بود تغییر داد و در عین حال پایه 
توانستد پارلمان را کنترل کنندگان را که از طریق مالکان بزرگ میانتخابات و حمایت

اط بین نخبگان و روستاییان کنند را نیز حذف کرد. این اقدامات در واقع موجب قطع ارتب
کرد. برای نمونه: تا قبل از شد و شاه مجلس شورا را نیز کنترل میانتخاب کننده می

های نمایندگی مجلس شورای ملی را مالکان در اختیار اصالحات ارضی اکثر کرسی
داشتند طی و بعد از اجرای اصالحات ارضی در چهار دوره، تعداد نمایندگان مالک به 

های مجلس را به درصد از کرسی 54تا  13کاهش یافت و در مقابل، کارمندان  تدریج
بینی شده در اصالحات ارضی که در روستاها های پیشکه تعاونیدست آوردند. دوم این

کرد. چرا رعیت می –رعیت را جانشین پیوند مالک  -دولت -شدند، پیوند شاهمستقر می
 های فنی و بازاریابی، را که قبالًادن تخم، کود، کمکها خدماتی از قبیل دکه این تعاونی

ترتیب رعایا هم در نتیجه اصالحات رساند. بدینشد به انجام میتوسط مالک انجام می
ترین پیامد اصالحات گرفتند. عمدهارضی تحت کنترل مراکز سیاسی خود شاه قرار می

دار در ین قدرت زمینارضی برای شاه آن بود که دولت قدرت سیاسی خود را جایگز
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های دولتی، روستاها کرد. سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سازمان
ها و های اصناف( کنترل قیمتها، واحدهای اعتباری، خانهنهادهای روستایی )تعاونی

های قدرت دولت مرکزی پایهبه عنـوان ابـزاری  قدرت اجبارکننده ژاندارمری نیز هریک
ترتیب بدین .(435 -432: 0490)کاتوزیان،  ،(355: 0452)فوران،  وستا را تحکیم کردنددر ر

داری به جای رابطه مناسبات دوره محمدرضاه شاه دوره جایگزینی تدریجی رابطه سرمایه
-داران و تضعیف روحانیت( و زمینهرعیتی و حذف طبقه سنتی حاکم )زمین -ارباب 

 (.005: 0491)ازغندی، اقشار جدید بودسازی برای به وجود آمدن 

عدم نیاز حکومت به وفاداری  وجه به نسنجیدگی سیاست اصـالحات ارضـی در کنـاربات
گـذاری و اجـرای آن را در قـانون سیاسی خـود مالکـان نفـوذگرچه طبقـات اجتمـاعی، 

اما د، نهای جدید تغییر ماهیت دادبسیاری از آنان در جهت سیاست از دسـت داده و
پس از انقالب سـفید آنها تصاحب کنند.  فرزندان آنان بعدها توانستند مناصـب دولتـی را

سـپس گردیده تبدیل  داران جدیـداصالحات ارضی با خرید کارخانجـات بـه سـرمایه و
سیاسی به انواعی از امتیازات و تسهیالت  بـا سـازوکارهای خویشـاوندی، نفـوذی و

 بر آن، به عنوان بورژوازی افزون .بانکی غیرقانونی دست یافتند و اقتصـادی، گمرکـی
)اشرف،  (035: 0422)بشیریه، و به شکل جدیدی وارد ساختار قدرت سیاسی شدند جدید
0451 :050.) 

 ( نیروهای مذهبی )علما و روحانیون(0ـ2
توانمندی و س آنها علما و روحانیون، از دیرباز به جهت أنیروهای مذهبی و در ر    

مقبولیت خود در ارائه استراتژی بقای کارآمد و جذاب برای جامعه سنتی ایران، از 
و از این رو، همواره بخش  موقعیت و جایگاه ممتازی در بین توده مردم برخوردار بوده

رژیم شاه برای  0441اند. گرچه در دهه ای از کنترل اجتماعی را در دست داشتهعمده
ت مشروعیت خود ناچار به همکاری با دستگاه دینی بود و علما نیز بازسازی و تقوی

دانستند و از سلطنت را حامی خود در برابر تهدید کمونیسم و افزایش قدرت بهائیان می
علما برقرار بود،  -نوعی دوراندیشی و تعامل سازنده در روابط دولت 0441-31های سال

یون و دربار و فعال شدن شکاف دین و نقطه عطفی در مناسبات روحان 0431اما سال 
توان در وهله اول نقض قانون اساسی و تشدید روند دولت بود. دالیل این امر را می

در پی اصالحات شاه منجر به از دست  نوسازی به شیوه غربی از سوی دربار دانست که
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 اعیروحانیت با توجه به نفوذ اجتم رواز این .و قدرت آنان شده بـود رفتن منابع
ای که در جامعه ایرانی داشتند، سرمنشاء بسیاری از تحوالت سیاسی اجتماعی  گسترده

ترین مخالفان این اصالحات آن را در کام مجریان خود تلخ عنوان مهمقرارگرفتند و به
 از جمله .(Avery,1965:481مجریان را در انجام این کار ناموفق گذاشتند) کرده و

 با انقالب سفید عبارت بودند از:  انیوندالیل مخالفت علما و روح

 عمال محدودیت بر مدارس دینی( ا1-2-0ِ
به بعد رژیم، در راه کنترل هر چه شدیدتر مدارس علوم دینی از طریق  0431از سال 

کاهش تعداد آنها گام نهاد و کوشید از این راه آخرین دژ مستحکم علما را نیز از کنترل 
نُه مدرسه از مجموع مدارس  0433تا  0449های ، طی سالبرای نمونه»آنها خارج کند. 

سی و دوگانه تهران تعطیل شد. دولت همچنین کوشید تا نقش علما را بعنوان مبلغان تشیع 
صادر کرد که بر  0431از آنان سلب کند. شاه دستور تشکیل سپاه دین را در شهریور 

های ن علوم دینی دانشگاهاساس آن اعضای سپاه مذکور باید از میان فارغ التحصیال
های مختلف کشور فرستاده می شدند. از این گذشته شاه مختلف انتخاب شده و به قسمت

ای را فرمان تشکیل مبلغان دینی را نیز صادر کرد سپاهیان و مبلغان دینی اهداف سه گانه
بر وفاق کارانه و غیر سیاسی از تشیع که ای محافظهکردند؛ نشر و اشاعه نسخهدنبال می

ورزید، تقویت و تحکیم تدریجی همبستگی تشیع و اسالم با سلطنت تأکید می
دیوانساالری دولتی و نشان دادن مراتب تعهد و پایبندی دولت به مذهب شیعه )میالنی، 

040:0423.) 
 ( تشکیل سازمان اوقاف1-1-4 

یر آن بر ثأعلما با اصالحات ارضی ت ترین دالیـل مخالفـتاز مهمدیگر یکی      
، در تداوم 0434چرا که در سال  وقف در اختیار روحانیت بود هایی بود که به عنوان زمین

سیاست اصالحات شاه سازمان اوقاف تحت نظارت حکومت سازماندهی شد. شاه با 
سازماندهی جدید سازمان اوقاف و ایجاد سپاه دین که تابع سازمان اوقاف بود سعی کرد 
تا هم استقالل مادی حوزه را با مشکل مواجه کند و هم ارتباط معنوی مردم را با 

فقره موقوفات  54193دهد که در حدود آمارهای آن زمان نشان می ون قطع نماید.روحانی
ریال داشتند. با توجه به وظایف سازمان اوقاف که از  153333431درآمدی بالغ بر 

گونه های همه جانبه سازمانی و مالی دولت برخوردار بود، دیگر امکان هیچحمایت
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ماند. فعال کردن سازمان اوقاف و باقی نمی های جدی برای وظایفی غیرحکومتیفعالیت
های وسیع مذهبی به آن نشان دهنده این واقعیت است که دولت واگذاری مسئولیت

ریزی شده در تالش رسمی کردن دین و خلع روحانیون مترقی بوده است آگاهانه و برنامه
(Akhavi, 1980: 130). 

 1001در مهر ماه های ایالتی و والیتی ( تصویب الیحه انجمن0-2-0
تصویب این الیحه نیز انگیزه دیگری برای نارضایتی و مخالفت روحانیون با اصول 
انقالب سفید بدست داد. در الیحه مزبور، برخالف قانون اساسی، شرایط 

شوندگان تغییر کرد و شرط با سواد بودن جایگزین شرط کنندگان و انتخاب انتخاب
جایگزین سوگند به قرآن گردید. حذف قید « کتاب آسمانی»ذکوریت و سوگند به 

اسالم و سوگند به قرآن که اقدامی در جهت تقویت بیگانگان و غیرمسلمان بویژه 
های صاحب نفوذ غیرمسلمان و فرصتی برای اعالم موجودیت رسمی آنها بود. خطر  گروه

لفت و ها و عناصر بهایی در سیاست کشور را تقویت نمود و مخانفوذ بیشتر صهیونیست
 .(93: 0425)اشرف، بنوعزیزی، اعتراض شدید روحانیون بویژه امام خمینی را باعث شد

 ی به زنان أ( اعطای حق ر0-2-0
از آنجاکه زنان نیز چون مردان از حقوق انسانی و قانونی اولیه خود محروم بودند و 

شد، ین میتوسط دولت و ساواک تعی انتخابات آزاد وجود نداشت و فهرست نامزدها قبالً
کارانه برای به ابتذال کشاندن ی به زنان، از سوی روحانیون اقدامی فریبأاعطای حق ر

های مذهبی شاه از مفاد زنان توصیف شد. در نتیجه واکنش شدید روحانیون و گروه
خبر لغو  0430آذر  5خالف شرع و غیرقانونی این مصوبه اعالم برائت نمود و در تاریخ 

 .(93: 0425)اشرف، بنوعزیزی، شد نامه منتشرتصویب

افزون بر این، سکوالریزه کردن جامعه به رسمیت شناختن اسرائیل، توسعه و ترویج 
های دوهزار و ها و هنجارهای غربی و ستایش شاه از ایران باستان، برگزاری جشنارزش

 پانصدمین سالروز سلطنت شاهنشاهی، جایگزینی تقویم شاهنشاهی به جای تقویم هجری
قمری و خورشیدی، کنترل هر چه شدیدتر مدارس علوم دینی، تشکیل سپاه دین، 

های شاه در امر تعیین مرجع تقلید پس از با دخالتروحانیـت مخـالف حمالت مستقیم به 
تضعیف  قدرت روحـانیون رااهلل بروجردی از دالیل دیگری هستند که درگذشت آیت
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روحانیت را پاسدار قـرون وسـطی  داد وجلـوه مـیکـرد و شـاه را یـک رهبـر مترقـی می
 (.041: 0423()میالنی، 030: 0451زونیس، )نامیـدمـی

 های مذهبی از استراتژی بقای رژیم پهلوی دوم که عمدتاًگروهنارضایتی ترتیب بدین
سرکوب 0431خرداد سال 03سبک و سیاقی غربی و عرفی داشت، اگرچه در اعتراضات

طومار دولت ضعیف  35سال بعد در جریان انقالب اسالمی سال  شد، لیکن پانزده
 محمدرضاشاه را درهم پیچید.

 (بازاریان)تجار و كسبه ( 0-0
ثیرگذار أهای متنفذ و ت، یکی دیگر از بخشفرهنگـی -بازار به مثابه یک نهاد اقتصادی   

در تاریخ  هاهای اصالحی دولتای و منبع عمده مقاومت در قبال سیاستجامعه شبکه
دلیل ارتباطات و مبادالت تجاری در داخل و خارج  بهاین گروه »بوده است. معاصر ایران 

کردند و به واسطه تبادالت تجاری که داشتند ارز و مین میأت جامعه را از کشور، مایحتاج
 در اختیارشان بود که همین امر سبب قدرت ایشان و نیاز دولت به آنان نقدینگی فراوانی

  (.012: 0423)میالنی،  ردیدگمی
المللی، منافع اصناف و تجار در داری بینو اتحاد دولت با سرمایه 0441درپی کودتای 

شاه  0441های اقتصادی جدید رژیم، تضعیف گردید. با این حال در دهه نتیجه سیاست
بطوری هنوز توان باالیی برای برخورد با طبقات متوسط سنتی از جمله بازاریان را نداشت 

که بازار توانست تا حدودی استقالل نسبی خود را حفظ کند. سیاست محتاطانه و تعاملی 
مریکا برای آو فشار  0449-0431های های سالبازاریان در پی بحرانبا شاه در برخورد 

های توسعه صنعتی انجام اصالحات در ایران، تغییر یافت و به تقابل بدل گردید. سیاست
آشکارا در مقابل منافع بازار قرار داشت، شاه تنفر خود نسبت  31و  31 هایشاه در دهه

بازاریان گروهی »گونه بیان داشت: به رویکردهای سنتی و محافظه کارانه بازار را این
دهند نشان می« مقاومت»از خود « تغییر»متعصب و سرسخت هستند که در مقابل هر گونه 

من  ،انحصاری پر سود را فراهم می آورد چرا که موقعیت آنها امکان دسترسی به
خواستم. حرکت در ها بشوم. من کشوری مدرن میتوانستم مانع این سوپرمارکت نمی

های خالف جهت بازار، بارزترین نمونه خطراتی بود که من در راستای گرایش
 .(Pahlavi, 1981: 156) تجددخواهانه خود ناگزیر از رویارویی با آن بودم

به ویژه بعد از بازاریان دار مدرن در ایران،  رشد طبقه جدید سرمایه، با توجه به ترتیب بدین
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 اصناف یت شاه با طبقه بازار و اقتصاد سنتی و انحالل( ضد0ّبه دالیلی چون؛  0431سال 
 بازار از خارج گرای غرب بورژوازی و دولت نظارت تحت جدید تشکالت ایجاد و سنتی

توسط دولت با حمایت از بخش فنی و تولیدی،  ن بازارمحدود کرد (1؛(اصناف اتاق)
های بزرگ ها و فروشگاهها و مراکز جدید خریدکاال، گسترش سوپرمارکتایجاد بانک

های باالتر و غیرشرعی دانستن حکومت؛ ( اعتراض به مالیات4ای کوروش؛ و زنجیره
 اعتباری تنگناهای ایجاد( 3 بینی بازاریان از آینده نامطمئن اصالحات اقتصادی؛(پیش3

ها برای شهرسازی و کشیدن اتوبان کشی، تخریب بعضی از مغازه خیابان با بازاریان برای
اقتصـادی سـال  سیاسـت ضـد تـورمی رژیـم بعـد از بحـران(1از وسط بازار تهران؛ 

 داران همراه تبلیغاتبازاریان بزرگ و مغازه جریمـه و زنـدانی نمـودنو  0431 -0433
اهمیت  توانسته بودند. با این حال جرگه مخالفان شاه پیوستند به ،بازار شـدید رژیـم علیـه

بازاریان  0433در سال . برای نمونه؛ حفظ نمایندهمچنان قدرت اقتصادی خود را  و
گرانی داران کوچک و صنعت درصد نیروی کار( شامل مغازه 2/1هزار نفر )513حدود 

رده ویزیکی بازار قرار داشتند، ولی با جامعه بازار گره خبودند که خارج از حوزه ف
 (.014: 0494)دهباشی، ،(423: 0455)آبراهامیان، بودند

های نوگرایانه در چرایی علل حفظ استراتژی بقا و کنترل اجتماعی بازار در قبال سیاست
نسـته بر خالف طبقات جدید توادار تجاری، از یک سو توان گفت؛ طبقه سرمایهرژیم می

 ،بود مستقل از دولت های صنفی خود را حفظ کنند که کامالًسازمان بودنـد بخشـی از
هزاران دست فروش، خرده فروش  نه فقط بر کـارگران و دسـتیاران خـود، بلکـه بـرآنها 

د. از سوی دیگر داشتن چشمگیرینیز نفوذ  شان به بازاربه علت وابستگیو دالل جزء 
های کوچک روستایی کارگاه مناطق غیرشهری نظیـر مـزارع تجـاری ودامنه نفوذ بازار، 

مالی، سیاسی،  ، پیونـدهای عمیـق اجتمـاعی،. افزون بر اینگرفترا نیز در بر می
هر بود که  ایـدئولوژیک و تـاریخی بـا تشـکالت مـذهبی یکی از ابزار مهم قدرت بازار

توانسـتند موقعیـت اقتصـادی ا نه تنها مـیهازاری. بشدلحظه با فشارهای رژیم بیشتر می
خارج از محدوده  شـان راحفظ کنند، بلکه همچنین قادر بودنـد منـافع اقتصـادی خـود را

 دولت، به اقدام جمعی دست کنترل دولت نگاه دارند در نتیجه بدون تـرس از تالفـی
)مطلبی،  بودندل دولت تحت کنتر هـاهـا و انجمـناین در حالی بود که اتحادیه بزنند.
0421 :15-11.)  
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ای هم کامالً غیر مؤثر بود. در مقابل بنابراین، مبارزه رژیم با این بخش از جامعه شبکه
داری صنعتی و مدرن، طبقات وجه تولید خرده کاالیی به هم های گسترش سرمایهسیاست
و مذهبی  هویت سیاسی»داران کالن تر شدند و در مقابل دولت و سرمایهنزدیک

پیدا کردند. نارضایتی طبقه متوسط سنتی بخصوص بازاریان از رژیم شاه به « مشترکی
اصلی ائتالف مردمی بر علیه  ههست 0431-35های حدی بود که در مبارزات سال
 حکومت پهلوی را تشکیل دادند.

 ( نیروهای سیاسی)احزاب و نهادهای میانجی(0-0
الی  0441طی سالهای های سیاسی که توسط شاهوهاحزاب و گر ،به دنبال اصالحات    

 تا0449 هایبه حاشیه رانده شده بودند با ایجاد شدن فضای سیاسی باز در سال0449
های مشی و آرمانها مطابق خطهر یک از این گروه وموقت به صحنه بازگشتند  0431

 .دنشان دادن برنامه انقالب سفید از خود متفاوتی در مقابل خود عملکرد

 ملی دوم  هجبه( 1-0-0

 هسیس شد جزوأبا هدف تداوم میراث جبهه ملی ت0449ملی دوم که در سال  هجبه
جبهه ملی اصالحات پرداخت.  ئله منتشر کرد و در آن به مس 0430کوچکی در مهر ماه 

استدالل کرد که چون در ایران فئودالیسم از نوع اروپایی هرگز وجود نداشته است  دوم
انقالب سفید نیز چند روز  هدربار ت. این حزبربطی اساصالحات ارضی هم موضوع بی

منتشر « اصالحات آری، استبداد نه»ای با شعار  قبل از رفراندم بهمن ماه آن سال اعالمیه
سفید و اصالحات ارضی موافق  ودی خود با مفاد انقالبخ به جبهه ملیاعضـای  .کرد

حاکم و مجریان انجام این اصالحات اعالم نارضایتی  بودند و تنها از رژیم دیکتاتوری
اصالحات بیشتر به علت مخالفت با  علل مخالفت جبهه ملی بـا ایـندر واقع کردند. می

. از اصالحات مشکلی نداشتند نفـسبـا  دولت علی امینی بـود و اعضـای ایـن جبهـه ذاتـاً
به مناسبت  این حزب آغاز رویارویی و مقابله جبهه ملی با علی امینی بـه میتینـگ رواین

دولت با  آن واقعه و مخالفت و فاتحه خوانی بر مزار شهیدان0440یام تیرماه قسالروز 
م قـاطع بـه بدون توجه به مخالفت دولت تصـمی ،جبهه چرا که گرددبرگزاری آن بر می

مورین بـا أتظاهرات بـه برخـورد مـ ،در نتیجهو  میتینگ اتخاذ نمود اجـرای
تن از جمله دکتر سعید فاطمی، دکتر صدیقی و 11حدود  تظاهرکننـدگان و دسـتگیری
ه.ش جبهه ملی 0431پس به ویژه از اوایل شهریور  از ایـن .برخی از دانشجویان انجامیـد



 6436 تابستان|  03شماره |  مهشتسال  | یپژوه فصلنامه دولت | 63

عمال خودداری از انجام انتخابات و اِ ش دولـت را بـدلیلدر نشریات و اجتماعـات
از ملی عمده و اساسی جبهه  محدودیت در آزادی تجمعات مورد انتقـاد قـرار داد. هـدف

نخست وزیر  گیـریصـورت کنـاره برگزاری انتخابات آزاد و فوری و درغیـر این ،انتقاد
رابطه جبهه ملی و علی امینی با فراز و فرودهایی همراه بود در نهایت  . از آنجا کهبود

منجر به قطع رابطه شد تا جایی که رهبران و اعضای جبهه ملی حاضر نشدند امینی را در 
)افراسیابی، و(0199: 0920)افشار، ،(051: 0419)نجاتی، اش همراهی کنندهای اصالحیبرنامه
0413 :031- 030.) 

 آزادی ( نهضت2-0-0
بود که با روی کار آمدن دولت دکتر امینی، دیگری نهضت آزادی نیز گروه سیاسی      

از آنجا که رهبران این  به عنوان فعالیت در فضای باز سیاسی، شروع به فعالیت کردند.
هـای ایـالتی و بودند در کنار مخالفت علما و روحانیون، با الیحه انجمن  مذهبیگروه 

مذهبی  -این تشکل سیاسی ند.الب سفید و اصالحات ارضی مخالفت کردانق والیتـی و
ای، به دفاع از نهضت روحانیت برخاست و قم و با صدور اعالمیه پس از دیدار با مراجـع

آزادی در  ـدی و انقـالب سـفید پرداخـت. نهضـتنِبه افشای ماهیت اصالحات شـاه، کِ
 ایم خطر در برابر رفراندوم شش مـادهسکوت نکردن و اعال»این اعالمیه عنوان کرد 

-نهضت آزادی این اقدامات را حاصل نفوذ آمریکا می«. شاهانه یک وظیفه تاریخی است

ها طالب اصالحات ارضی و مبارزه بـا فسـاد هسـتند آمریکایی و عقیده داشت که دانست 
وقتی در  ،هضتاعضای این ن باوربه . طریق جلوی پیشروی کمونیسم را بگیرندتـا بـدین

 مانند اصالحات ارضی و هـا و کمـاالت مطلـوبای عناوین عـالی و ارزشجامعه
 و در غیر مجرای صحیح انتخابات قانونی و حق رفراندوم به صورت تصنعی فرمایشی

ها که و هدف هـاخود این آرمان ،های نامشروع قرار گیرندفریبی و استفادهوسیله عوام
 مفلوک و منفور و مطـرود شـده ،ها هستندنجات و حرکت ملت ی براای حیاتی سرمایه

پس از اعالم علنی ترتیب . بدینشودبذر ناامیدی و تباهی رویانده می هابه جای آن
ااهلل و آیت رهبران آن از جمله مهندس بازرگـان ،مخالفت این نهضت با اصالحات شاه

باقی  خـرداد در زنـدان03طالقانی در مدت زمان کوتاهی دستگیر شدند و تا پس از قیـام 
 (.10: 0414)بازرگان، ،(014: 0452)برزین،  ماندند
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 ( حزب توده 0-0-0
مایه نظـری چـپ مارکسیسـتی در سـطح بخشی از بن اصالحات ارضی اصوالًگرچه 
. با این حال مستثنی نیست نیز از این قاعده ایرانچپ مارکسیستی بوده و هست و  جهـان

 .ایده از سر مخالفت درآمـد به خاطر نامشروع بودن حکومت و مجریان اینحزب توده 
مواضع حزب توده نسبت به رویدادها و تحوالت سیاسی داخل کشور بازتابی از چرا که 

اد شوروی در پایان روابط ایران و اتح. از آنجا که بود جماهیر شوروی مواضع اتحـاد
جانبه ایران و آمریکا رو به تیرگی  دلیل انعقـاد قـرارداد نظـامی دو به (0931) 0441دهه
علیه ایران مبادرت  شوروی در این دوران به یک جنگ شـدید تبلیغـاتی ،رفتمی

به کاهش  روی کارآمدن دولت علی امینی و فضای باز سیاسی در ایران نیز .ورزیده بود
با  دلیل ارتباط نزدیـک های اتحاد شوروی، امینی نیز بهکمک نکرد و در رسانه این تنش

گرفت و سیاست همراهی و همگــامی ایــران با آمریکـا دی مورد حمله قرار مینِکِ
اتحاد شوروی برنامه رو این از گردیداز سوی اتحاد شوروی محکوم می همچــنان

ای برای برنامه داد و آن رارد حملـه قـرار مـیمو  اصالحات ارضی امینی را نیز به شدت
کرد و معرفی می هـاهـا و قشـر کوچـک کوالکحفظ منافع مـالکین بـزرگ و فئودال

خود و  ها از مبـارزه بـرای حقـوقهدف طراحان این قانون را منحرف کردن نظر توده
 (.15: 0451)سولیوان، کردهای رژیم پوسیده سلطنتیعنوان میتر از آن، تحکیم پایهمهم
به عدم تبدیل ایران به پایگاه موشکی علیه شوروی این رونـد را بـه  شاهتعهد  ،در ادامه     

، به طوری که ثیر قرار داد و منجر به بهبود روابط دو کشور شدأتجدی تحت طـور
شاه، اصالحات ارضی را گامی  گران شوروی در چارچوب بهبود روابط خود بـاتحلیل

نتیجه، مترقی ارزیابی  داری و دربت در مسیر انتقال از فئودالیسـم بـه سـوی سـرمایهمث
آورد. با میشمار  های منفـی آن بـهو وظیفه مردم ایران را کمک به رفع جنبهه کرد

 های اقتصادی میان ایران و اتحاد شـوروی و احـداث واحـدهایامضای موافقتنامه
آمیـز خـود ییـدأباز هم مواضع تتوده در ایران، حزب  گوناگون صنعتی از سوی شوروی

برخورد  رو بایداز همین. (113: 0415)کارردانکوس، رژیم شاه تقویت کـرد را نسـبت بـه
که اول این: نیروهای چپ با اصالحات ارضی شاه را از دو منظر مـورد توجـه قـرار داد

و  لوی کمتر با محتـوای اصـالحاتمشکل چپ ایران با اصالحات دوران هر دو پادشاه په
معنی که اگـر قـدرت سیاسـی در دسـت یـک یـا بیشتر با مجریان اصالحات بود. بدین
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گـرایش چـپ در ایـران بـود، آنـان نیـز بخشـ و یـا کـل اصـالحات دوران پهلـوی  چنـد
های گیریبرخورد حزب توده با اصالحات و جبههدوم اینکه  گذاشتند.می را بـه اجـرا

ارتباط آن حزب با  ئله حزبی و مسدرون بندیشدت تحت جناح حزب در این قبال به
نتوانست در برابر یکی از  رو حزب توده به دالیل این وابستگیشوروی بود. از این

ای از خود هوشیارانه ترین اصالحات اجتماعی ـ اقتصادی در تاریخ ایران، واکنش مهم
دهنده دور بودن ننشا گمانتوده در ارزیابی این اصالحات بینشان دهد. نوسانات حزب 

 ه است.  حزب از جامعه ایران و ناکارآمدی رهبری آن بود

 های خارجی ( موانع و محدودیت0

 المللی( اقتصاد سیاسی بین1-0
به موقعیت و جایگاه آن در نظم و  ،دولت« محدود بودن»از نظر میگدال سویه دیگر 

و  0431های  درک جایگاه جهانی ایران در دههشود. المللی مربوط میساختار بین
کز جدید قدرت اروابط سیاسی و اقتصادی آن با مردقیق و عمیق ش مستلزم بررسی 0431

متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته صنعتی، ژاپن، بلوک سوسیالیستی  یعنی ایاالت
از با این حال، یگان آسیایی است. خاصه شوروی و جهان سوم خاصه خاورمیانه و همسا

ترین مسئله همانا میزان دور شدن ایران از حاشیه اقتصاد جهانی به  جالب نظری، حیث
ای، حاشیه خواند. نیمه ای می حاشیه نیمهآن را  والرشتاینامانوئل جایی است که 

 مرور این روابط، توضیح کامل مفهوم، هایی هستند که حالت بینابینی دارند دولت
 سازد.  پذیر می وابستگی به یک یا چند کشور را امکان

غربی و های ای اتخاذ شده بود که تابع الگو به گونه 31و  31اقتصادی دهه توسعه الگوی 
این وابستگی  مارک گازیوروسکیبود که به عقیده های خارجی  وابستگی به قدرت

س سیاست تنظیم قیمت های نفت را هم بر اسا شاه حتی قیمتکه اقتصادی به حدی بود 
در امر بازرگانی خارجی، تراز بازرگانی، ماهیت واردات و  .کرد انرژی آمریکا تنظیم می

های محوری، گسترش عظیم میزان واردات و  صادرات و شرایط حاکم بر مبادله موضوع
 0435-0441صادرات به خاطر افزایش تولید نفت و وقفه صادرات غیر نفتی در دوره 

منفی بوده و حتی با آن نیز در اغلب  راز خارجی بازرگانی بدون نفت غالباًآمده است. ت
هنگامی  .دهد موارد منفی بوده و این امر وابستگی مطلق ایران را به درآمد نفت نشان می
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شد، ایران به قرضه خارجی روی  که حتی با نفت، تراز بازرگانی خارجی منفی می
 ,Scott)میلیارد دالر رسید 1/1ها به  ن واممیزان ای 0430-0431در دوره  ،آورد می

2016: 62). 
 ،وابستگی کامل صنایع مونتاژ به مواد اولیه و خدمات مهندسیدر الگوی توسعه وابسته، 

نقش مسلط حکومت در اقتصاد و رخنه  .داد استقالل اقتصادی را مورد مخاطره قرار می
را به سمت تمرکز فزاینده در امور  الملل به کشور، ساختار تولید داخلیداری بینسرمایه

تر از آن تولید و صدور نفت دگرگون ساخت. این امر به توسعة تجارت خارجی و مهم
در اقتصاد ایران منجر شد که ویژگی آن توسعه ناموزون بین تولید « ایاقتصاد جزیره»

فوران، )های مختلف اقتصاد داخلی بودالمللی و جدایی و عدم ارتباط بخشداخلی و بین
0452 :315- 311.) 

 اقتصاد سیاسی کشوربر  ثیرگـذارأعوامل ت مهمترینخارجی به عنوان یکی از  بازیگران
تاریخی بر سرنوشت کشور مؤثر  هـایدر بزنگـاه تلقـی شـده و معمـوالًجهان سوم 

طرح مرداد،  12نیروهای خارجی باید، کودتـای  هـایاز جملـه دخالـت، اند بوده
های مالی و کمک های بـزرگ وای، پیگیری پروژههسته انـرژی مسالهکاپیتوالسیون، 

-. هرچند به ظاهر این اقدامات به بهانه ایجاد ثبات انجام میغیره در این دوره اشاره کرد

های هایی که شرکتداری وابسته دولتگرفت اما باید گفت که در مکانیسم سرمایه
ها به کشورهای دانند تا راه ورود این شرکتر هستند الزم میملیتی در آن مستقچند

، 0441ها هموار سازند. چنانچه در سال پیرامون را به شکل دخالت در امور داخلی آن
-کشور را در دست گرفته و به شدت در تصمیم هـا قـدرت نفـوذ درمریکـاییآ

 وزیر و وزیران بـه ت نخستای از اوقادر پارهحتی کردند و دخالت می هـای شـاه گیری

. برای نمونه، انتخاب علی امینی و علی منصور برای اجرای شدندپیشنهاد آنان منصوب می
اصالحات پیشنهاد شده از سوی آمریکا و اعطای کاپیتوالسیون را باید در این راستا مورد 

ود به شاه های خها ادامه کمکچرا که آمریکایی .(32: 0453)آموزگار،  بررسی قرار داد
را منوط به کاپیتوالسیون کرده بودند. در واقع کاپیتوالسیون بستری بود برای حضور 

 های مختلف اقتصادی، نظامی و سیاسی در ایرانهای چندملیتی در حوزهشرکت
  (. 101: 0423)عالیخانی، 
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نفت  یاز سوی دیگر، اگرچه جنگ اعراب و اسرائیل و عدم فروش نفت در باال رفتن بها
با طراحی  0431ثیرگذار بود، اما به عقیده هویدا گران شدن نفت نیز در دهه أدر جهان ت
ها در پی آن در واقع آمریکایی .(303: 0413ها در جهان پدید آمد)هویدا، آمریکایی

تر بودند که با افزایش قدرت خرید کشورهایی چون ایران، زمینه را برای حضور پررنگ
نامه تجاری ی اقتصادی آمریکا در ایران ممکن سازند. امضاء توافقملیتهای چندشرکت

آمریکایی به ریاست وزرای خارجه ایران و آمریکا در  –در کمیسیون مشترک ایرانی 
یید این ادعا است که سود سرشاری را نصیب اقتصاد آمریکا أت0431نیمه اول 

قراردادها بین دو کشور  رینتکی از مهمنفتی نیز یکنسرسیوم (. 041: 0451)زوئیس، کرد
نصیب اقتصاد ایاالت متحده آمریکا شد. به اعتقاد  درصد منافع آن مستقیماً 31است که 

خودمختار بود، در مقابل  ،گازیوروسکی دولت پهلوی در عین حال که مقابل جامعه
های چندملیتی این وضعیت، منافع زیادی را برای شرکت .بودآمریکا دست نشانده 

گونه چکالپ در طرح توسعه ایران بدون هی –رای مثال؛ ورود شرکت لیلینتال داشت. ب
به نحوی که حتی انتقاد اعضای کنگره آمریکا را به  ،حسابرسی از سوی دولت ایران بود

 (.051: 0450)بیل،  دنبال داشت

 قرار گرفتن ایران در حاشیه نظام0431و 0431های رسد طی دههبه نظر میرفته، هم روی
پیرامونی دو دلیل عمده داشت: نخست، ضعف جهانی و تبدیل آن به قدرت شبهاقتصاد 

داخلی نظام سیاسی پهلوی دوم که نیازمند پشتیبانی یک دولت حامی از  شدید مشروعیت
ای ایران در فضای جنگ سرد دو موقعیت ژئوپلتیک و شرایط منطقه بیرون بود و دیگری،

این وضعیت . ه بازیگر متحد و پیرو غرب در منطقه بدل کردب ابرقدرت که ناگزیر ایران را
سازی دوره دولتهای توسعه و سیاستتبعات ناگوار و جبران ناپذیری برای فرایند 

و پررنگ شدن  هااین سیاستشدن ترین پیامد آن امنیتیپهلوی دوم در پی داشت، مهم
ملی باید بدان توجه داشت  اللوجه سرکوبگرانه آن بود. نکته مهم دیگر که از منظر استق

المللی بود که در شرایط وابسته شدن شدید دولت رانتی ایران به عملکرد بازارهای بین
، لطمات جبران ناپذیری بر )المللیبین فشارهاینوسانات بازار نفت، ارز و اعمال )بحرانی

 (.034: 0495)سمیعی اصفهانی، وارد کرد 0431هه داقتصاد ایران در 
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 هم پیمانی با غرب( 2-0 
را باید بر اساس  0441مرداد  12پس از کودتای رویکرد شاه به سیاست و قدرت 

ژئوپلتیک نظم دوقطبی جنگ سرد و های الزامات و محدودیتهای امنیتی و ضرورت
ت سیاسی ایران در خصوص التحو .ت متحده درک نمودالبویژه سیاست خارجی ایا

شی که آمریکا در حل این بحران ها داشت، شاه و بحران آذربایجان و کردستان و نق
آمریکا را به عنوان قدرت برتر برای  هت متحدالدولتمردان را به این نتیجه رسانید که ایا

 . دمقابله با تهدیدات داخلی و خارجی وارد صحنه کنن

ای است که ایران به شدت مرداد، دوره 12بازگشت شاه به اریکه قدرت پس از کودتای 
شود. روشن است که در های سیاسی امریکا وابسته میهای اقتصادی و حمایتمکبه ک

ای فرادستی نسبت به ایران داشت. از مریکا شریک برتر و رابطهآپیرو،  ـ این رابطه حامی
آمد بلکه همچنین برای توسعه مریکا نه تنها کشور حامی ایران به شمار میآنظر شاه، 

پیمان ای، همه وی مبنی بر تبدیل شدن به قدرت منطقههای شاه، یعنی ایدطلبیجاه
مریکا نیز ایران به دلیل موقعیت آرسید. از سوی دیگر از نگاه مطمئنی به نظر می

، برخورداری از منابع سرشار نفت و )به ویژه در رقابت امریکا با شوروی)اشاستراتژیکی
لیحات نظامی، متحد ها، تجهیزات صنعتی و تسالهمچنین بازار گسترده فروش کا

گسترش سطح درگیری با  .(,1119Bakhash: 1)شدای مهمی محسوب می منطقه
 به ایران ناگزیر ،شدن تهدیداتیو جهان0911-0931های در دههآمریکا و شوروری 

گردید. از نظر شاه اتحاد با غرب همان ناسیونالیسم مثبت با غرب و اتحاد  الفسیاست ائت
: 051-050ناسیونالیسم منفی، مورد حمایت جبهه ملی قرار داشت)بود که در تقابل با 

1115Ansari,).  ،شاه سیاست خود مبنی بر دریافت ها، طول این سالدر بنابراین
مریکا جهت تقویت موقعیت خود در داخل و خارج و ادغام کشور در آهای مالی  کمک

اد قرارداد کنسرسیوم، ، انعق3اجرای برنامه اصل نظام دفاعی غرب را پیگیری نمود. 
، اجرای سیاست دوستونی نیکسون و 0919خروج انگلستان از منطقه خاورمیانه در سال 

تبدیل ایران به ژاندارم منطقه، انعقاد قراردادهای چند میلیاردی خرید تسلیحات نظامی، 
یابی های نظامی زیر چتر امریکا مانند سیتو و سنتو در همین راستا قابل ارزورود به پیمان

اگرچه نزدیکی ایران به »کند، با این حال، همانگونه که گازیوروسکی اشاره می است.
های داخلی و هـای بـزرگ، بـویژه آمریکا، منـافع بسـیاری همچون پیشرفتقـدرت
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سـاخت، امـا فقدان مدیریت نهادینـه المللی را نصیب ایـران مـیبرخورداری از پرستیژ بین
هـای مـدنی در سیاسـت خارجی و پایگاه محـدود نهادهـا و نظـارت ایـن روابـط، نقـش

ضعیف مردمی پادشاه ایران، به تـدریج ایـن رابطـه را بـه نـوعی وابسـتگی و 
اقتصادی  ـ و سرنوشت سیاسی Gasiorowski)  0990: 430) نشـاندگی تغییـر داد دسـت

 الملل گره خورد.ت بینهای سیاسها و محدویتکشور بیش از پیش به ناپایداری
توان گفت ضعف شدید دولت محمدرضاشاه و ناتوانی ترتیب، به تعبیر میگدال میبدین

گی آن در پیشبرد سیاست تحول اجتماعی، که از یکسو ناشی از پراکندگی و چندپاره
های سنتی و نیرومند جامعه مانند اشراف کنترل اجتماعی )مقاومت و مخالفت بخش

نیون، بازاریان و... در قبال برنامه اصالحات وی نشانه آن بود( و از سوی زمیندار، روحا
المللی و همچنین دیگر ناشی از موقعیت متزلزل این دولت در اقتصاد سیاسی بین

برای « سیاست بقا»آوری به های خارجی بود، راهی به جز رویالحمایگی قدرت تحت
های نظامی، امنیتی و )سازمان های سرکوبرژیم باقی نگذاشت. تکیه بر دستگاه

و  پیروـ  حامی مناسباتاطالعاتی(، مکانیسم جذب و در برگیری یا  ادغام مخالفان، 
های عمده چنین لفهؤ، نهادزدایی و سطح پایین نهادمندی سیاسی و ... از م«فساد»گسترش 

 سیاستی بود.

 گیرینتیجه
تغییر و » که چرا سیاست رو، پاسخ به این پرسش اصلی بودهدف اصلی پژوهش پیش

( 31و  31در دوره محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقالب سفید )در دهه « تحول اجتماعی
و فروپاشی به اهداف مدنظر خود دست نیافت و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه 

دولت »گیری از رویکرد نظری جول.اس.میگدال با عنوان روبرو شد؟ در پاسخ و با بهره
در این دوره مورد « سلطه و تغییر»تالش گردید سیاست « دولت درون جامعه»یا « محدود

استراتژی بقای »بازخوانی و بررسی قرار گیرد. چنانکه اشاره شد، بررسی قابلیت ارائه 
و « تحول اجتماعی»و در نهایت توانایی و اراده انجام « اعمال کنترل»، ظرفیت «کارآمد

 بحث این نوشتار قرار داشت. این رویکرد با اجتناب از روی آن، در کانونموانع پیش
نگاهی  بوروکراتیک مستقل، سازمان یک عنوان به های ساختاری و تلقی دولتتحلیل

و مناسبات آن با بستر و محیط اجتماعی خود دارد. به تعبیر میگدال  به دولت «فرآیندی»
در حال توسعه، مستلزم های پیشبرد سیاست و تغییر و تحول اجتماعی از سوی دولت
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ای است و ناتوانی دولت در برخورد و درگیری با نیروهای مقاوم و قدرتمند جامعه شبکه
ای جز اتخاذ رویکرد تعامل یا غلبه بر این بستر اجتماعی ناهمگون و پراکنده، نتیجه

 ندارد. « سیاست بقا»اقتدارگرایانه نسبت به جامعه و روی آوردن به 
مردانی که با اراده و خواست خود و یا به ضرورت و ها و دولتدولتدر ایران معاصر 

اند ناگزیر خود را در میدان نبرد و جبر تاریخی قصد انجام تحول اجتماعی را داشته
در برابر  اند که قاعدتاًدار و مقاوم جامعه سنتی یافتهکشمکش با نیروهای ریشه

اند. ترل اجتماعی خود واکنش نشان دادههای کنهای بقا و شالودهشدن استراتژی تضعیف
ها اگرچه همانند تجارب تاریخی بسیاری از کشورهایی مقاومت و ایستادگی این گروه

، ءسازی گام برداشتند، طبیعی و  مورد انتظار بوده، با این حال منشاکه در مسیر دولت
از این رو  .بودهماهیت، اهداف و پیامدهای آن با تجارب تاریخی سایر کشورها متفاوت 

های جدی ها در ایران با محدودیتساز دولتهای تمرکزگرایانه و دگرگونسیاست
مواجه بوده است. دولت پهلوی دوم نیز از این قاعده دیرین در تاریخ ایران مستثنی نبود، 

خاص خود در دو عرصه داخلی و خارجی روبرو بود و « هایمحدودیت»دولتی که با 
ها را هم نداشت. در داخل با زم برای درک و همزیستی با این محدودیتالبته عقالنیت ال

مقاومت بازیگران و نیروهای سنتی جامعه مانند مالکین و زمینداران، بازاریان و علما 
های بقای )الگوی روبرو شدکه معتقد بودند سیاست توسعه و تحول پهلوی، استراتژی

و...( دیرپای آنها و همچنین میزان و دامنه ها، هنجارها، نمادها عقیده و عمل، ارزش
دهد و از حیث خارجی نیز ساختار کنترل اجتماعی آنها را مورد تهدید و تحدید قرار می

های المللی که الزامات و ضرورتداری بینالملل و بویژه اقتصاد سیاسی سرمایهنظام بین
کرد. امونی تحمیل میخاص خود را بر اقتصاد و سیاست سُست و وابسته یک دولت پیر

ها و مشاوران وی، درک در نهایت این که شخص محمدرضاشاه و همچنین تئوریسین
)سیاست خارجی(  ناشی از الزامات مرزهای سرزمینی« هایمحدویت»درست و عمیقی از 
)قدرت و نفوذ و اعتبار نیروهای اجتماعی( جامعه خود نداشتند و  و مرزهای اجتماعی

ورالعمل مناسبی برای اجرا و عملیاتی کردن سیاست تغییر و تحول نتوانستند به دست
موجود دست یابند. در واقع نوشتار حاضر دوره « هایمحدودیت»اجتماعی در بستر 

جامعه در  -بارزی از ناکامی تعامالت و مناسبات دولت پژوهیِتاریخی مدنظر را نمونه
ی به کلیت تاریخ ایران معاصر از کند و مدعی است که این ناکامایران معاصر تلقی می
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خواهان گرفته تا سیاست های مشروطهانقالب مشروطه تا پس از انقالب اسالمی)از آرمان
های پس از های اصالحی برخی دولتها و همچنین برنامهملت سازی پهلوی-دولت

 رفت از این معضل، فهم دولت بهانقالب اسالمی( قابل تسری و تعمیم است و راه برون
« از کامال مستقل»و نه « برابر جامعه»است و نه در « درون جامعه»گر و بازیگری مثابه کنش

 و «هاتیمحدود» ییشناسا مستلزم شد اشاره چنانکه «محدود یمنددولت» نیبنابراآن. 
 یستیهمز و یبرداربهره ت،یریمد و یخارج و یداخل سطح دو در هافرصت نیهمچن

 .آنهاست با هوشمندانه
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