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 چکیده

ها در راستای منافع خود، رضاا للا ر رژیم پهلوی، یک رژیم بیگانه ساخت در ایران است. انگلیسی  .1

 را به ل رت رسان ه و پس از آن پسرش را به سرنوشت ملت ایران مسلط ساختن .

ن به طور کامل تحت نفوذ آمریکا لرار گرفت و ، ایرا1332مرداد    28انگلیسی    -با کودتای آمریکایی  .2

ها عالوه بر تحقیر ملت ایران و لگ مال کردن با تصویب الیحه کاپیتوالسیون در دوره پهلوی دوم، آمریکایی

حاکمیت ملی، عمالً بر مق رات کشور و ملت ما مسلط ش ن  و به چپاول و غارت ثاروت، مناابع و ذخاایر 

 ملت ایران پرداختن .

محور بود و از سوی دیگر از درآم های هنگفت نفتی، ابااار سو شخصوجود حکومتی که از یکبا  .  3

با »انس اد«   سرکوب و حمایت خارجی برخوردار بود، طبیعی بود که امر سیاسی در ایران زمانه رژیم پهلوی

ته باشان ، از کشور و تعیین سرنوشات خاود هایق نقشای ن اشا مواجه شود و مردم عالوه بر اینکه در اداره 

 ترین حقوق و جایگاهی ناد رژیم نیا برخوردار نباشن .ابت ایی

بردن  و چهار درصا  نیاا درص  روستائیان از سوءتغذیه رنج می  38،  1351-56های  در فاصله سال.  4

ش ی اً سوءتغذیه داشتن . عالوه بر این، با گذشت یک دهه از اجرای اصاالحات ارضای، تولیا  کشااورزی 

 ی جمعیت عقب مان .ت ش  و به نسبت سرانهدچار اف

 و نفت بخش به صنعت ش ی  وابستگی دلیل  به  اما  برآم ،  صنایع  توسعه  درص د  پهلوی  رژیم  . اگرچه5

کنا .  باومی کشاور در را صنعت بخش نتوانست چن ملیتی هایشرکت و غربی کشورهای بر  تکیه  همچنین

 و  دارانسرمایه  نفع  به  شود،  جامعه  مستضعف  طبقات   نفع  به  آنکه  از  بیش  ایران  صنعتی  ضمن اینکه پیشرفت

 85  خاانواده،  45  تنهاا  کاه  طاوری  به  ش ، ،  هاتکنوکرات   و  دولتی  مقامات   و  جامعه  باالی  به  متوسط  یطبقه

 .ان داشته کنترل در را هاشرکت درص 

 میار  و  مار   خنار  بااالترین  بیماار،  -پاشک  نسبت  ب ترین  خاورمیانه  در  هنوز  ایران  1356  سال  در.  6

 همچناین تعا اد .اسات باوده  دارا را جمعیات باه بیمارساتان تخات نسابت ترینپاایین  و  اطفال  و  نوزادان

 1356  در  درص   43  به  ،1346  در  درص   36  از  کردن می  زن گی  اتاق  یک  در  تنها  که  شهرنشین  هایخانواده 

ران، یک نفر خودروی شخصی داشت ، از هر ده نفر در ته1350ی  ی دههطبق آماری در نیمه  .یافت  افاایش

 هاروساتا  درصا   96  ،1350  دهه  هایسال  به یک بود. عالوه بر این، در  90و این نسبت برای دیگر مناطق،  

 ن اشتن . برق
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گرایی، تقلیا  از غارب و راه پ رش در تأکی  بر باساتان  دهن ه . در حوزه فرهنگ محم رضاشاه، ادامه7

ن گفت که تغییر تقویم از هجری شمسی به شاهنشاهی مهمترین ال ام رژیام ض یت با اسالم بود. شای  بتوا

 جاا با ان تا زداییحجاب  در پهلوی گرایی و عنصر ایرانیت در مقابل اسالمیت بود. رژیمدر تأکی  بر باستان

 از بخشی در که رسان  تصویب به را طرحی «اجتماعی امور هماهنگی شورای» 1355 سال در  که  رفت  پیش

 و هاوزارتخاناه باه چاادری زناان ورود و شا  ممناو  کارمن ان و دانشجویان  آموزان،دانش  برای  چادر  آن،

 و  هاکتابخاناه  روساتا،  و  شهر  تعاونی  هایفروشگاه   سینماها،  واح ،  شرکت  هایاتوبوس  دولتی،  هایسازمان

 .ش ن  محروم یاجتماع خ مات  و هواپیما  با  مسافرت  از اینان و ش  اعالم ممنو   عمومی، مجامع

 زماما اران  میاان  در  لا رت   شا ن  دست  به  دست  با  توسعه نفوذ آمریکا در ایران سبب ش ه بود که.  8

 و  ایاران  روابط  .شود  دگرگون  ایران  خارجی  سیاست  و  داخلی  در آمریکا، اوضا   خواه جمهوری  و  دموکرات 

 مراسم ثابت  مهمانان  جاء  اینکه  بر  عالوه   ایران  در  آمریکا  سفیر  که  در این دوره بح ی گسترش یافت  آمریکا

 شااه   محم رضا  تأثیرپذیری  موجب  لرابت  این  و  داشت  حضور  نیا  شاه   محافل  ترینخصوصی  در  بود،  دربار

 ایااالت   باه  آنق ر  شاه »  :نویس می  تهران  در  آمریکا  سفارت   سیاسی  وابسته  «استمپل  دی  جان»  .ش می  وی  از

 1.«ایاران  هایها    تا  کن می  فعالیت  آمریکا  مقاص   برای  یشترب  رسی می  نظر  به  که  بود  ش ه   نادیک  متح ه 

 معنای صریح این وضعیت، از دست رفتن استقالل کشور در مقابل آمریکا بود.

های نظامی رژیم شاه برای ملت ایران داشت، نه دستاورد، بلکه خسارت باود  . آنچه که صر  هاینه9

حفاظت از استقالل کشور و حفا  تمامیات ارضای آن، باه   دفاعی ناتوان از  –ی نظامی  زیرا تقویت بودجه

عنوان ح الل کارکردی که تقویت ل رت دفاعی بایستی داشته باش ، بود. براین اساس، »غیرکارکردی« بودن 

رغم توان مهمترین ویژگی ل رت دفاعی رژیم شاه دانست. این ناکاارکردی از آن روی باود کاه علایرا می

درست در زمانی که رژیم شاه به ایفای نقش ژان ارمی خود در منطقاه مباهاات   های هنگفت نظامی وهاینه

 از ایران ج ا ش . 1350کرد، با فشار انگلیس، بحرین در سال می

 دوران در . شخص رضاشاه یکی از بارگترین مفسا ین التصاادی تااریع معاصار ایاران اسات. وی10

 ثاروت   برآوردها،  اساس  بر.  ش   تب یل  ایران  فرد  ثروتمن ترین  به  که  کرد  تصاحب  ثروت   ل ر  آن  حکومتش،

از عاال   بعا   ولتای  .اساتبوده    زمین  هکتار  میلیون  یک و نیم  ح ود  و  پون   میلیون  سه  مر   هنگام  به  وی

 اعاال  مجلاس  جلساه  در  ولت، محم علی فروغای،  وزیرهای وی مطرح ش ، نخستدارایی  مسأله  رضاشاه،

 
 7ص رسا، تهران،  جاعی،ش  منوچهر ترجمه ایران، انقالب درون  (،1377استمپل)  دی.جان.  1
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کاه .« داشت ایران هایبانک در اششخصی هایحساب  در ریال لیونمی 68 باورنکردنی  مبلغ  شاه   رضا»  کرد:

هااار دو  ریسان گی کارخانجاات   200همچناین از    .بود  کشور  کل  نق ینگی  درص   46  برابر  زمان،  آن  در

گذاری انجام ش ه در میلیون ریال سرمایه  1300هاار دو  آن به رضا شاه و از    58نساجی در سراسر ایران،  

 داری دولتی و شخص شاه بود.میلیون ریال متعلق به سرمایه 550، 1317-1318های فاصله سال

 بارای سالطنتی خانواده  و  شاه   اصلی  اباار  که  بود  «پهلوی  بنیاد»  فسادها در دوره پهلوی دوم،  . کانون11

 ما یریت  بار  عاالوه   و  داشات  ساهام  شرکت  207  در  بنیاد  این.   بود  کشور  خارج  و  داخل  در  مالی  عملیات 

 کشاور  التصادی  کلی ی  بار   هایبخش  کنترل  وابستگان،  به  مستمری  و  ماایا  پرداخت  و  سلطنتی  ایهطرح

 گذاریسرمایه  هایشرکت  بیمه،  بانک،  مانن   التصادی  نهادهای  از  ایگسترده   شبکه  و  داشت  اختیار  در  هم  را

 بنیااد فسااد.  اشاتد پوششتحت را... و  توریستی  هایمجموعه  ها،هتل  ساختمانی،  و  صنعتی  هایبخش  در

 از  بیش  ساالنه)ش می  تأمین  دولتی  خاانه  از  پنهانی  صورت   به  آن  هایهاینه  که  بود  روی  آن  از  بویژه   پهلوی

 باناک و  آمریکاا  از  دریاافتی  هایوام  نیا  و  نفت  فروش  از  لسمتی  و(  گرفتمی  دولتی  کمک  دالر  میلیون  40

 واریاا سالطنتی خانا ان حسااب  باه آن  درآم های  از   درص  40  تا  20  اما  ش ،می  منتقل  بنیاد  این  به  جهانی

 (.است بوده  دالر میلیون 12 آن ماهیانه درآم )ش می

افغانستان، دست برداشاتن   از خا  ایران به  کیلومتر  960فیروزه به شوروی، بخشش  لصبه  . بخشش12

 800اعطاای  عاراق، و ایاران 1316 سارح ی از حقوق مسلم ایران در حوزه ارون  رود براسااس عه ناماه

ایاران   از  بحارین  ترکیاه و جا ایی  باا  اختالفات   فصل  و  حل  کیلومتر مربع از خا  ایران به ترکیه به منظور

 باش . ها به تمامیت ارضی ایران میهای پهلویازجمله خیانت
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 پهلوی   دوران سیاهروایت 
 مقدمه:

ثری دو محور جنگ ترکیبی دشمن ای)شناختی( در کنار تحریم و فشارهای ح اکرسانه  –جنگ روانی  

در شرایط کنونی است که به ترتیب با کارگااری جریان تحریف و تحریم در حال اجرا ش ن علیه دولات و 

های محاسباتی متمرکا اسات و در ایان جناگ، از ملت ایران است. در این میان، جنگ شناختی، بر دستگاه 

ها و در کال، هار آنچاه رها، کارگااران، راهبردها، سیاستها، ساختارها، رفتاطریق عملیات روانی علیه ای ه 

تر، شود تا از نظام اعتبارزدایی شود و باه عباارت دلیاقوبویی از نظام و انقالب داشته باش ، تالش میرنگ

هاای مختلاف در اکناون در حوزه تصویری نامطلوب و ناکارآم  از نظام ایجاد کنن . این جنگ شاناختی، هم

هاا بار آن های مهمی که اتفالاً این جنگ شناختی بیش و پایش از ساایر حوزه ی از حوزه جریان است و یک

 متمرکا ش ه است، حوزه دستاوردهای انقالب اسالمی است. 

تالش برای تطهیر رژیم شاه و ارائه تصویری کارآم  از این رژیم و همچنین، زیرسااال باردن درواقع،  

ی کشاور، دو محاور مهام در جناگ یی از شرایط کنونی و آین ه نمابستدستاوردهای انقالب اسالمی و بن

ی کنونی، تمرکاا زیاادی های اخیر است که در برههشناختی علیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی در سال

 بر آن معطو  ش ه است. 

ترین ه   طراحان و مجریان این نقشه، این است که با تصویرسازی مطلوب از رژیام شااه، از اساسی

زدایی کنن . به عبارت دیگر، تطهیرکنن گان رژیم شااه درصا د قالب و نظام جمهوری اسالمی، مشروعیتان

هستن  تا اینگونه به مخاطبان خود القا کنن  که اساساً شرایط کشور در زمان پهلوی دوم نامسااع  نباود کاه 

های کاذب، یکی سراییین داستاننیازی به انقالب و اعتراض باش   یعنی دروالع، اینها درص د هستن  تا با ا

گیارد کاه از علل موج ه انقالب را مخ وش سازن . به بیان دیگر، تبلیغات مذکور با این ه   صاورت می

داد و به تعبیار این تردی  را در ذهن مردم ایجاد کن  که در شرایطی که رژیم شاه، ال امات مناسبی انجام می

ن« نادیک کرده بود، انقالب ضارورتی ن اشات!!! ها   لارار دادن های تم خود شاه، کشور را به »دروازه 

مان گاری انقالب نیا موردنظر تبلیغات مذکور است  ب ین معنا که با ه   لرار دادن علت موج ه انقاالب 

 و دستاوردهای آن، درص د هستن  تا در شرایط کنونی، مان گاری انقالب را از بین ببرن . 

های عملای و این نقشه دشمن بای  ضمن اثباات کارآما ی نظاام در عرصاهسازی  برای مقابله و خنثی

ها و ماهیات کریاه، موفقیت در حل و رفع چالش های زن گی روزمره مردم، تصویری والعی از ناکارآما ی

ی مقابال، دساتاوردهای انقاالب اساالمی باازگو شاود. استب ادی و وابسته رژیم شاه ارائه شود و در نقطاه
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گشایی از مسائل زن گی روزمره مردم، بای  ار تالش برای ارتقای سطح کارآم ی به منظور گره دروالع، در کن

به جهاد تبیین با دو محور توجه ج ی صورت گیرد  ارائه روایت و تحلیال والعای و درسات از وضاعیت 

م. باه ی روایت و تحلیل والعای و درسات از دساتاوردهای انقاالب و نظااکشور در زمان رژیم شاه و ارائه

ن ی ه، گری و تبیین دلیق تالش شود تا جامعه مخاطب، بویژه نسل جوان و انقالب عبارتی، بایستی با روایت

هاا از های زمان حاضار کشاور باا گذشاته، باه لضااوتی منصافانه و مبتنای بار والعیتضمن در  تفاوت 

 های رژیم شاه و دستاوردهای انقالب برس . ناکارآم ی

پهلاوی و روایات دساتاوردهای   دوران سایاه دو بخشی حاضر با عنوان »روایات    براین اساس، در متن

انقالب اسالمی« که با همت همکاران در اداره تحلیل و ه ایت سیاسی تهیه و تا وین شا ه اسات، تاالش 

ش ه تا روایتی صحیح و دلیق از وضعیت کشور در زمان رژیم شاه و همچنین دستاوردهای انقالب اسالمی 

 های مختلف ارائه شود. امی  است که برای کارشناسان و هادیان سیاسی مفی  باش . حوزه  در ابعاد و

نشاندگی تااا سااروو  و ؛ از دستبخش اول: ماهیت دولت در عصر پهلوی

 دیکتاتوری
یک وجه مغفول در تحلیل عملکرد رژیم ساابق، تحلیال ماهیات آن اسات. ایان در حاالی اسات کاه 

رژیم پهلوی، یک رژیم بیگاناه سااخت در وان براساس ماهیتش توضیح داد. تعملکردهای مختلف آن را می

ها در راستای منافع خود، رضا لل ر را به لا رت رساان ه و پاس از آن پسارش را باه ایران است. انگلیسی

، ایاران باه طاور کامال 1332مرداد    28انگلیسی    -سرنوشت ملت ایران مسلط ساختن .با کودتای آمریکایی

ها عاالوه بار مریکا لرار گرفت و با تصویب الیحه کاپیتوالسیون در دوره پهلوی دوم، آمریکاییتحت نفوذ آ

تحقیر ملت ایران و لگ مال کردن حاکمیت ملی، عمالً بر مق رات کشور و ملت ما مسلط ش ن  و به چپاول 

یام پهلاوی در باراین اسااس، تفااوت در عملکارد رژو غارت ثروت، منابع و ذخایر ملت ایران پرداختنا . 

توان بنا به تغییراتی دانست که در ماهیت آن رخ داده است. به عنوان مثاال، اگرچاه های مختلف را میبرهه

مارداد   28های خارجی همواره در رژیم پهلوی نفوذ داشتن ، اما نفوذ و دخالت آنها بعا  از کودتاای  ل رت 

نشاان گی پیا ا کارد یاا بع ، پهلوی ماهیات دستای تقویت ش   زیرا از آن برهه به  سابقهبه طرز بی  1332

زدایی آن بیشاتر به بعا ، ماهیات اساالم  40و از دهه    1310-1312زدا بود، اما از  اگرچه رژیم پهلوی اسالم

شاود تاا کنا . در ایان بخاش تاالش مینمایان ش   زیرا در این دو برهه، این رژیم ماهیت سلطانی پی ا می

 تحلیل ماهیت رژیم پهلوی مورد بررسی لرار گیرد. ی  های مختلف درباره دی گاه 
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 . پهلوی اول1
 ماهیت پهلوی اول بیشتر با دو نظریه تحلیل ش ه است:

دولت مطلقاه دولتای اسات کاه در ابتا ای فراینا  گاذار از فمودالیسام باه  :. دولت مطلقه نوساز1-1

های محلی باه نفاع نوعات و ل رت ی این دولت، از بین بردن تداری در غرب شکل گرفت. کارویژه سرمایه

داری فراهم شود. دولات های الزم برای گذار به سرمایهایجاد دولت مرکای ل رتمن  بود تا در پی آن، زمینه

های پراکن ه را به نفع ایجااد لا رتی مرکاای و متمرکاا از ی ل رت رضاشاه از آنجا که اوالً تالش کرد همه

زبانی را  –ر، مح ود کردن علما و... و ثانیاً تالش کرد تا تنوعات لومی بین ببرد مانن  تخت لاپو کردن عشای 

گرایی پهلاوی اول باستان  2نیا از بین ببرد تا محیط یکسانی ایجاد کن ، دولت مطلقه نوساز نامی ه ش ه است.

 و تالش آن برای مقابله با اسالم در این راستا لابل ارزیابی است. 

نوا  سیاست و سلطه را به سه نو  لانونی، کاریاماتیاک و سانتی تقسایم ماکس وبر، ا  . سلطانیزم:1-2

ای ی سنتی است که در آن هیق نماد و نشاانهترین نو  سلطهکن  که در این میان، پاتریمونیالیسم، خالصمی

یاا  دهن  های پاتریمونیالی در برابر تج د و دنیای ج ی  دوگونه واکنش نشان میاز تج د وجود ن ارد. نظام

شون  یاا اساسااً پذیرن  که در این صورت، به نموپاتریمونیال تب یل میهای تج د را میبرخی وجوه و شیوه 

کننا  کاه در ایان صاورت، سالطانی نامیا ه جرأت و جسارت خروج از سنت و از بین بردن سنت پی ا می

 شون .می

 های سلطانیهای نظامویژگی
ده  که به معنای زیرپا گذاشتن کن   یعنی ال اماتی انجام میحاکم جسارت خروج از سنت پی ا می  -1

 های جامعه است مانن  کشف حجاب سنت

 شود.شود  یعنی همه چیا منوط به اراده و میل حاکم میسیاست بیش از ح  شخصی می -2

 ها، شکل رادیکالی از بی اعتمادی وجود دارد. بنابراین، خویشاون ساالرن .در این نظام -3

های ک منبع مطممن انباشت)درآم ( دارن  که به حاکم امکان استقالل از جامعه و پیگیری سیاساتی   -4

 ده .رادیکال فرهنگی را می

 ان .های خارجیدر نوعی اتحاد یا وابستگی به ل رت  -5

  3توان  سلطانی باش .افتن   یعنی هیق حاکمی در ابت ا نمیمعموالً در مقطعی اتفاق می -6

های ماهیت سلطانی پی ا کرد که در همین برهه و بعا  از آن سیاسات  1310-1312ل از سال  پهلوی او

ماهیات سالطانی پیا ا   1340-1357کن . پهلوی دوم نیاا از ساال  رادیکالی چون کشف حجاب را اجرا می

 
 178(، آموزش دانش سیاسی، چاپ چهارم، تهران: نگاه معاصر، ص1384حسین بشیریه).  2

 18-27شیرازه،  های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران:(، نظام1380خوان لینا، هوشنگ شهابی).  3
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کن  که یکی از مهمترین دالیل این امر، افااایش درآما های نفتای بود)دساتیابی باه یاک منباع مطمامن می

 شود.های اسالم ستیاانه شاه در این دوره است که نمایان و تش ی  میانباشت(. سیاست

 . پهلوی دوم2
باتوجه به تحوالت دوره پهلوی دوم، ماهیت این رژیم در این دوره متحول ش . شای  بتوان گفات کاه 

ترین عوامل در تعیین مرداد، تشکیل کنسرسیوم نفتی و افاایش سهم ایران از درآم  نفتش، مسلط  28کودتای  

 ماهیت پهلوی دوم بودن . در تحلیل ماهیت پهلوی دوم، سه نظریه وجه غالب دارد:

 . دولت رانتیر 2-1

 های زیر باش :دولت رانتیر دولتی است که دارای ویژگی

 است. 4درص  یا بیشتر منابع درآم ی آن محصول رانت   42  -

 ی تولی ی در داخل کشور ن ارد.هارانت منشأ خارجی دارد و ارتباطی با فعالیت  -

 دولت انحصار دریافت و مصر  رانت را برعه ه دارد. -

  5کنن ه رانت هستن .اللیتی از جمعیت کشور مشغول تولی  رانت بوده و اکثریت مصر  -

ی بع  از انعقاد کنسرسیوم نفتی در ماهیت دولاات در ایااران مصاا اق دارد. حسااین ها از برههتمام این ویژگی

 ین مفهوم را برای توضیح ماهیت دولت در ایران به کار برده است. مه وی ا

 نشانده. دولت دست2-2

 باش :های زیر میاین دولت دارای ویژگی

 مرداد( 28آی )کودتای در اثر یک رخ اد روی کار می -

 28نقش عامل خارجی در روی کار آما ن آن برجساته اسات)نقش آمریکاا و انگلایس در کودتاای   -

 مرداد(

 های نظامی بع  از کودتا(یاب )افاایش تمایالت و هاینهش ت ماهیت میلیتاریستی میب  -

داری وابساته و کنا  ماننا  نخبگاان وابساته، سارمایهساختارهای سیاسی التصادی وابسته ایجااد می  -

 پروری. تقویت سیستم حامی

کاا و شااه بارای نشان ه را »مار  گازیوروسکی« در کتااب سیاسات خاارجی آمری مفهوم دولت دست

 تحلیل ماهیت دولت پهلوی دوم به کار برده است. 

 که در باال گفته ش .  . سلطانیزم3-2

باتوجه به آنچه گفته ش ، در دوره پهلوی با دولتی سروکار داریم که از یک سو وابسته به خارج اسات  

کنا . فتای تغذیاه مییعنی فال  پایگاه اجتماعی و مردمی اسات و از ساوی دیگار از درآما های هنگفات ن

بنابراین، این رژیم برآم ه از نظر و رأی مردم نیست. بر همین اساس، این رژیم بقای خود را در گروی ساه 
 

 نیست. تولی  محصول و  شودمی  حاصل طبیعی  منابع  مالکیت  از  که است  درآم ی به زبان ساده، رانت .  4

 37ص اسالمی، انقالب اسناد  مرکا: تهران  ایران، در التصادی توسعه و نفت   دولت،  ،(1378)یوسفی حاجی امیرمحم  از نقل.  5
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پروری و توسعه توان دفاعی و اطالعاتی با اتکا های خارجی، حامیدی   سرسپردگی به ل رت عامل مهم می

ضعف پایگاه مردمی خود را از این طریق جبران کنا  و   های پیرو تابه درآم های نفتی به منظور ایجاد گروه 

های هاا، هایناهدر عین حال، مخالفان خود را با زور اسلحه کنترل و سرکوب کنا . مبتنای بار ایان والعیت

ور شا ن درباریاان و های خاارجی و همچناین، غوطاهآور نظامی شاه و تاراج کشور توسط لا رت سرسام

ام امتیازها و فسادها در حالی بود که وضعیت معیشتی مردم مطلوب نبود. باه خان ان سلطنتی در انوا  و الس

 بارق  هاروساتا  درصا   96  ،1350  دهاه  هایساال  دردرص  روستائیان سوءتغذیه داشتن  یا    38عنوان مثال،  

 .ن اشتن 

فت محور بود و از سوی دیگر از درآمدهای هنگسو شخصتر، با وجود حکومتی که از یکبه عبارت دقیق

نفتی، ابزار سرکوب و حمایت خارجی برخوردار بود، طبیعی بود که امر سیاسی در ایران با »انسدددادم مواجدده 

ترین کشور و تعیین سرنوشت خود هیچ نقشی نداشته باشددند، از ابتدددایی  شود و مردم عالوه بر اینکه در اداره

به جامعه بش ت ناد حکام پهلوی لوی باود، این نو  نگاه   حقوق و جایگاهی نزد رژیم نیز برخوردار نباشند.

اش داشت به آنان گفات: »در گذار پهلوی در آخرین دی اری که با اعضای کابینهبه نحوی که رضاخان بنیان

یا اینکاه محم رضاا   6هایم، راز موفقیتم آن بود که هرگا با کسی مشورت نکردم«.ها و ان یشهرابطه با برنامه

 داشاتن   عقیا ه   برخی  ان ،خوان ه   دیکتاتوری  به  متمایل  مشروطه  پادشاه   مرا  عضیپهلوی هم تصریح دارد: »ب

 شااه  یعنای دو رویاه، ایان مان باین ولی  باشم،  العنانمطلق  پ رم  و مانن   باش   ترسخت  کار  در  من  رویه  که

 7ام«.دیگری به وجود آورده   رویه العنانمطلق دیکتاتوری  و دیکتاتوری به متمایل

 و معیشت در دوره پهلوی بخش دوم: اقتصاد
ها در سیمای عمومی جامعه، افول التصادی و ته ی  زن گی و معیشت الشار مختلف از مهمترین والعیت

بوده است. دروالع، هرچن  افاایش درآم های نفتای منجار باه روناق و  40ی های آغازین دههبویژه از سال

ای رژیم برای الشار های توسعهما پیام های سیاستبه بع  ش ، ا  1342های توسعه از سال  تسریع در برنامه

های کالن نااگوار باود. حاال باه عناوان نموناه باه بررسای های مختلف اجتماعی و از نظر شاخصو طبقه

 پردازیم:پیام های این فراین های التصادی در دو بخش مهم می

 . وشاورزی1

اجرای اصالحات ارضی بود. با ایان   کشاورزی در این دوره دستخوش تحوالت عظیمی ش  که ناشی از

وجود، در اثر اجرای اصالحات ارضی نه تنها وضاعیت کشااورزی بهباود نیافات، بلکاه تغییاری در ساطح 

ای زن گی اکثریت روستانشینان هم ایجاد نکرد و سطح زن گی و معیشت آنها همچنان پائین مان ، باه گوناه

 
 378رسا، ص فرهنگی  خ مات  ماسسه: تهران یازدهم، چاپ ت ین، احم  ترجمه  شکنن ه،  مقاومت   ،(1390)جان فوران.  3

 16کتاب، ص نشر  و ترجمه  بنگاه: تهران وطنم،  برای  مأموریت   ،(5513)محم رضا پهلوی.  7
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بردن  و چهار درص  نیا ش ی اً ان از سوءتغذیه رنج میدرص  روستائی  38،  1351-56های  که در فاصله سال

سوءتغذیه داشتن . عالوه بر این، با گذشت یک دهه از اجرای اصالحات ارضی، تولی  کشاورزی دچار افت 

، ارزش کل تولی  کشاورزی باالغ 1350ی جمعیت عقب مان . به عنوان مثال، در سال  ش  و به نسبت سرانه

میلیارد ریال باود  یعنای مصار    6/179ش ، در حالی که کل مصر  روستائیان،  می  میلیارد ریال  3/172بر  

های بع  سبب ش  کاه در ادامه این رون  در سال 8میلیارد ریال از تولی  کشاورزی بیشتر بود.  3/7روستائیان  

این   درص  نیازهای غذایی کشور از خارج وارد شود. یکی از دالیل مشکالت کشاورزی در  14،  1356سال  

های دهقانی متوسط های زراعی بود که از مارعهبرهه، عملکرد ضعیف واح های کشت و صنعت و شرکت

را  ماردم غاذایی ماواد تأمین توانایی فقط دولت ،1356  سال  ذکر است که درلابل  9دهی کمتری داشتن .بهره 

 از را مار  مثاال بارای.  نا ک  وارد  خاارج  از  را  غاذایی  مواد  بالی  بود  مجبور  و  داشت  سال  در  روز  33  برای

 .کردمی و... وارد دانمار  از  را پنیر لبنان، از  را سیب اسرائیل، از  را مر تخم  فرانسه،

 پایاان دروالع، موفقیت عملی اصالحات ارضی برای دهقانان و روستائیان در عمال صافر باود  زیارا در

 هام  کساانی  و  نش ن   دارزمین   ،بودن  فال نسق  که  روستایی  جمعیت  درص   5/47  ح ود  اصالحات،  مراحل

 مشاغول  ایان  از  لبل  که  کشاورزانی  آمار  طبق  و  دادنمی  را  زن گی  کفا   زمینشان  نیا  بودن   نسق  صاحب  که

 زمینبای  کاارگران  یاا  زمین  کم  دهقانان  جاء  اصالحات،  اجرای  از  بع   بودن ،  زراعی  هایزمین  روی  بر  کار

 شاهرهای  راهای  امرارمعاش  برای  و  ش ه   بیکار  کشاورزان  از  ادیزی   یع ه   آنکه  نتیجه.  بودن   روستا  مادبگیر

  10حاشیه شهرها بود. در متع د آبادهایحلبی  ی آن، گسترشش ن  که نتیجه  بار 

 . صنعت2

 40ی های دهاهی التصادی کشور از سالصادرات دو راهبرد برای توسعه  یتوسعه  و  وارادات   جایگاینی

 دولت درص د بود که محصاوالت  واردات، جایگاینی الگوی اساس بر 11.به بع  بود که به ترتیب اتخاذ ش 

 لارار  موردتوجاه  50دهاه  آغاازین  هایساال  در  هم که  دوم  کن . در الگوی  تولی   داخل  وارداتی را خود در

 توجه با اما. تأکی  ش ه بود پتروشیمی و فوالد و سیمان  مانن   پایهانرژی  صنایع  و  ایسرمایه  صنایع  بر  گرفت،

 بیشاتر چنا ملیتی هایشارکت و تکنولوژی صاحب کشورهای به روز به روز ایران صنایع،  این  پیچی گی  به

داد  می  افاایش  غربی  کشورهای  به  را  کشور  وابستگی  میاان  سو،  یک  از  پتروشیمی  مثال  برای.  ش می  وابسته

 دسات در پتروشایمی ت محصاوال باازار دیگر، سوی از  و  ن اشت  اختیار  حوزه را در  این  زیرا ایران فناوری

 
 کااامبیا و نفیساای محم رضا ترجمه پهلوی، یسلسله پایان تا مشروطیت  از ایران سیاسی التصاد ،(1374). محم علی کاتوزیان 8

 357مرکا، ص: تهران پنجم، چاپ  عایای،
 479(، پیشین، ص1390. فوران) 9
 167-168اطالعات، صص: تهران  ابوترابیان، حسین  ترجمه  طاووس،تخت  یپرده پشت   ،(3681)مینو صمیمی  . ر. : 10
 73-76اسالمی، صص انقالب  اسناد  مرکا: تهران  شتابان، سقوط تا لرزان ی توسعه از  ،(1381)محم ی. حمی رضا ملک 11
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 باا شا می مجباور ن اشات، دنیاا در را کشورها این با رلابت توانایی که ایران و بود چن ملیتی شرکت  چن 

 12بیاب . هاشرکت این بازرگانی م ارهای میان از جهانی بازارهای در خود  برای راهی آنها  با توافق

 باه صانعت شا ی  وابساتگی دلیال باه اما برآم ، صنایع توسعه  درص د  پهلوی  رژیم  اگرچه  با این حال،

 کشور در را صنعت بخش نتوانست چن ملیتی هایشرکت و  غربی  کشورهای  بر  تکیه  همچنین  و  نفت  بخش

 نفاع  باه  شاود،  جامعاه  مستضعف  طبقات   نفع  به  آنکه  از  بیش  ایران  صنعتی  کن . ضمن اینکه پیشرفت  بومی

 دروالاع، اساتراتژی  13شا .  هااتکنوکرات   و  دولتی  امات مق  و  جامعه  باالی  به  متوسط  یطبقه  و  دارانسرمایه

 و  هاشارکت  ها،کارخاناه  هابعا   کاه  باود  درباار  به  وابسته  نخبگان  سوی  به  نفتی  ثروت   کردن  سرازیر  رژیم

 یافات ومی جریاان پایین به ایلطره  صورت  ثروت به. کردن   تأسیس  را  متع دی  صنعت  و  کشت  هایواح 

نبود،   آورتعجب  چن ان  نیا  آن  نتیجه  و  ش می  ذوب   ش ن،  دست  به  دست  ین فرا  در  گرم،  آب   در  یع  همانن 

 ناابرابر  توزیاع  لحاا   باه  ساوم  جهاان  هایکشور  دارترینمشکل  از  یکی  ایران  1330  دهه  در  ای کهبه گونه

جهاان  هایکشاور با ترین از یکای باه 1350 دهه در کار المللیبین سازمان  گاارش  بنا بر  اما  بود،  هادرآم 

 14.ش  ب یلت

 از کمدست نرخ این اما بود، توجهلابل ایران صنعتی رش  نرخ بع ، به چهل دهه  های  سال  از  مجمو ،  در

 ساهم باا مقایساه در و باود درصا  18 ملی ناخالص  تولی   از  صنعت  سهم  اوالً:  است  کنن ه گمراه   جهت  دو

 دوره، ایان در ثانیااً.  نباود  االییبا  رلام  بود،  درص   35  نیا  این  که  نفت  سهم  و  درص   35  که  خ مات   بخش

 بار عاالوه . باود ناچیا نیا این که دادمی تشکیل را ایران صادرات  درص   سه  تا  دو  غیرنفتی  صنعتی  صادرات 

 صانایع در خارجی سرمایه که  ایگونه  به  بود،  وابسته  خارجیان  مشارکت  به  زیادی  ح   تا  صنعتی  بخش  این،

 در  که  است  ذکر  لابل  15بود.  کرده   باز  جاپایی  بافن گی  مانن   بومی  نسبتاً  صنایع  در  حتی  و  داشت  غالب  جنبه

 100  تاا  60  شیمیایی  هایشرکت  داشتن ،  اتکا  واردات   به  درص   100  تا  85  دارویی  هایشرکت  ،1357  سال

 16درص . 57 ساختمانی مصالح  از ایپاره  و درص  70  غذایی صنایع بعضی درص ، 80  بافن گی درص ،

 ف طبقاتی. نابرابری و شکا3

 45  تنهاا  کاه  طوری  به  بود،  هاشرکت  و  صنایع  میاان  همین  ناعادالنه  بسیار  توزیع  باره   این  در  مهم  نکته

 کاارگران  وضاعیت  کاه  اسات  ذکرلابال  راستا  همین  در.  ان داشته  کنترل  در  را  هاشرکت  درص   85  خانواده،

 مااد  لاانونی  دستماد  ح الل  از  کمتر  کارگران،  درص   73  ح ود  ،1353  سال  در  که  ایگونه  به  نبود،  مساع 

 
 76-77. همان، صص 12
 110کتاب، ص  جهان: تهران  ،پهلوی عصر در التصاد  ،(1379)حسین یاوری  . محم صادق رویایی، 13
 252نی، ص:  تهران هشتم، چاپ  فتاحی، محم ابراهیم ترجمه م رن، ایران  تاریع  (،1391. یروان  آبراهامیان) 14
 165-180امیرکبیر، صص  آیین، تهران:اهلل نیکایران، ترجمه فضل در  داریسرمایه توسعه و  دیکتاتوری  (،1358. فرد هالی ی) 15
 484(، پیشین، ص3901. نقل از فوران) 16
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در ایان  17داشاتن . سختی زن گی... و تورم درآم ، نابرابر توزیع خاطر به شهرها  مردم  اکثریت  و  ان گرفتهمی

 سهم عبارتی به و پایین دهک  به  باال  دهک  نسبت  ها یادهک  درآم ی  سهم  ای وضعیتمقایسه  زمینه، بررسی

 شاکا   تنهاا  نه  که  دارد  آن  از  حکایت  ،(نسبی  شکافی  ضریب)  رینفقیرت  دهک  سهم  به  ثروتمن ترین  دهک

 و  شا ه   بیشاتر  شاکا   ایان  شاویم،می  نادیک  پهلوی  رژیم  عمر  اواخر  به  هرچه  بلکه  داشته،  وجود  طبقاتی

 خاوبی باه زیار جا ول. اشات داشته چشمگیری کاهش  عمومی  رفاه   سطح  و  بوده   ترناعادالنه  ثروت   توزیع

 18:ده می نشان موردنظر هایسال طی را بقاتیط  نابرابری و درآم  توزیع

 
 20ی سازمان برناماه و بودجاه، ساهم درآما ی  ش ه به گاارش آبراهامیان، براساس یکی از اسناد فاش

درص  افاایش یافتاه اسات.   63درص  به    57از    1354و    1352های  درص  جمعیت ثروتمن  شهری در سال

توجهی افااایش یافتاه عیت شهری و روستایی به شاکل لابالمطابق این سن ، شکا  بین میاان مصر  جم

 19.ها بویژه در تهران کامالً محسوس بودبود. این نابرابری

 . وضعیت نامطلو  آموزش و بهداشت4

ی پایاانی های عمومی نیا وضعیت مناسب گاارش نش ه است. به عنوان مثاال، در دهاهدر سایر حوزه 

 ایجااد رغمباه ای کاهباود، باه گوناه را دارا عاالی آماوزش هاینرخ نتری پایین از  حکومت شاه، ایران یکی

 
 489-495. همان، صص 17
 149جوان، ص ان یشه کانون: تهران اسالمی، انقالب از بع  و  لبل ایران  التصاد  ،(1385). نقل از حسن دادگر 18
 253(، پیشین ص1391آبراهامیان).  19
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 ابتا ایی  تحصایالت   از  1350  ساال  در  روساتاییان  درصا   15  تنهاا  دانش،سپاه   توسط  روستایی  هایم رسه

آماار   .بودنا   ساوادبی  روساتایی  زناان  درصا   90  و  مردان  درص   60  ،1354  سال  در  و  ش ن می  برخوردار

 از درصا  60 بودنا ، ساوادبی بارگساال جمعیت از درص  68  حکایت از آن دارد که  دیگری در این زمینه

 کنکاور  داوطلباان  از  درصا   30  تنهاا  و  کننا   طای  کامال  صاورت   به  را  دبستان  دوره   توانستن نمی  کودکان

  رشا  به  رو  کشور  از  خارج  در  تحصیل  متقاضی  افراد  شمار  میان،  این  شون . در  هادانشگاه   وارد  توانستن می

باود و در   تهاران  از  غیار  هایشاهر  از  بیشاتر  نیویور   در  مستقر  ایرانی  پاشکان  شمار  1350  دهه  در  بود و

 .ش   کار گرفته به  ایران  برای  بار نخستین «مغاها فرار»  اصطالح همین زمان بود که

  و  پاشک  ها،کلینیک  بیمارستان،  هایتخت  تع اد  بر  که  ده می  نشان  در حوزه به اشت نیا  ارلام  و  آمار

  نرخ  باالترین  بیمار،  -پاشک  نسبت  ب ترین  خاورمیانه  در  هنوز  ایران  1356  سال  در  اما  ش ه،  افاوده   پرستار

همچنین   .است  بوده   دارا  را  جمعیت  به  بیمارستان  تخت  نسبت  ترینپایین  و  اطفال  و  نوزادان  میر  و  مر 

 در   درص   43  به  ،1346  در  درص   36  از   کردن می  زن گی  اتاق  یک  در  تنها  که  شهرنشین  هایخانواده   تع اد

، از هر ده نفر در تهران، یک نفر خودروی شخصی 1350ی  ی دهه طبق آماری در نیمه   .یافت  افاایش  1356

مناطق،   بر این، در   90داشت و این نسبت برای دیگر   درص    96  ،1350  دهه  هایسال  به یک بود. عالوه 

با  20.ن اشتن   برق  هاروستا زمینه،  این  سال در  فاصله  در  خراسان  استان ار  پیرنیا  در    1346-1350های  لر 

دوران جنگ سرد  در  که  اتحاد جماهیر شوروی  با  را  مرزی کشور  نوار  به اشت  خاطرات خود وضعیت 

نقاط کشور می  به سایر  نسبت  بیشتری  مناطق رسی گی  این  به  به ظاهر  بود و  اهمیت  این  بسیار حائا  ش  

 گونه توصیف می کن : 

مندان و پیشوایان ده پس از اظهار خوشوقتی از این سفر، گفتم اعتباری را که در اختیار دارم محدود است و چون  به سال

به هر دهی که می رفتم چهار مسأله آب آشامیدنی، گرمابه، برق و مدرسه موردتوجه اصلی قرار داشت، گفتم هر کدام از  

تا بگویید  را که مورد عالقه شماست  برنامه  اختالفی   این چهار  بی کمترین  انجام دهیم. همه  اعتبار  آمادگی  از  را پس  آن 

اظهار کردند که ما تنها برق می خواهیم! من در پاسخ گفتم آب آشامیدنی و یا حمام می اندیشم بر برق مقدم باشد. آنان  

رباط گفتند برای ما مایه  مسیری را نشان دادند که ده سرسبزی و آبادی بود در خاک شوروی که ضمناً برق هم داشت. اهالی 

شرمساری است که شب در تاریکی بمانیم و آنان از روشنایی سود جویند از این رو برای حفظ غرور خود میل داریم برق 

 21داشته باشیم. 

 التصاادی و اجتمااعی پیشرفت نه  داد  رخ  ایران  در  نویس : »آنچهبن ی این بخش، کاتوزیان میدر جمع

 تغییارات   شاکل  هماین  باه.  کارد  تساریع  را  آن  نفت  عوای   که  بوده   م رنیسمیشبه  بلکه  م رنیسم،  نه  و  بود

 آساتانه در کشاور کاه هنگاامی. باود شاهرزدگی واساطه باه که شهرنشینی علت به نه نیا التصاد  ساختاری

 کاه  باود  خراب   ل ری  به  تهران  ویژه   به  جا  همه  در  شهری  ونقلداشت... حمل  لرار  بار   تم ن  هایدروازه 

 
 252ص همان،.  20
 285ویر، ص(،گذر عمر  خاطرات سیاسی بالر پیرنیا، تهران: ک 1382مجتبی آذر تبریای)  -21
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 اغلاب.  باود  وحشاتنا   تجاار  جامعاه  و  دولات  وابساتگان  برای  جا  مسکونی  وضع  است.  توصیفغیرلابل

 به اشاتی و درماانی خا مات  بودن ، کارآم  فاضالب  سیستم فال  تهران جمله از بار  و کوچک  شهرهای

کاه   التصاادی  بناابراین، اصاالحات   22خطرناا «.  و  گران  فقرا  برای  و  بود  نامطممن  و  گران  بسیار  اغنیا  برای

 موجاب تنهاا عنوان »انقالب سفی  یا انقالب شاه و مردم« صورت گرفت بعا  از حا ود دو دهاه، ناهتحت

 باه  کلای  طاور  به  را  کشاورزی  بلکه  و بهبود کیفیت زن گی و معیشت مردم نش ،  ایران  یتوسعه  و  پیشرفت

ی رژیام نشاان ه یت دستکرد و در عین حال، متأثر از ماه  شهرها  یآواره   را  کشاورزان  و  کرد  وابسته  خارج

های چنا ملیتی، المللی و شارکتداری بینشاه و پیون  شوم بورژوازی ملی غیرمتعه  و کمپرادور با سرمایه

 ها به طرز عجیبی توسعه یافت. تضاد طبقاتی در کشور و شکا  پایتخت با شهرستان

 بخش سوم: سیمای فرهنگ در عصر پهلوی
گرایی، تقلیا  از غارب و راه پا رش در تأکیا  بار باساتان  دهن ه در حوزه فرهنگ محم رضاشاه، ادامه

زدایی از زبان فارسی، درنظار گارفتن گرایی که مبتنی بر خلوص زبانی و عربیباستان  23.ض یت با اسالم بود

تاریع شاهنشاهی به عنوان مب أ تقویم رسمی کشور و تأکی  بر میراث سیاسی و ادبی ایران بویژه کوروش و 

، بیشتر در زمان رضاشاه موردتأکی  و توجه بود، اما در زمان محم رضا نیا کم 24ی فردوسی و... بودشاهنامه

ش . شای  بتوان گفت که تغییر تقویم از هجری شمسی به شاهنشاهی مهمترین الا ام و بیش بر آن تأکی  می

های لاع، وجاه غالاب سیاساتگرایی و عنصر ایرانیت در مقابل اسالمیت بود. دروارژیم در تأکی  بر باستان

مارداد   28فرهنگی رژیم شاه، ض یت با اسالم و تأکی  بر پیروی از غرب باود کاه باویژه پاس از کودتاای  

   تش ی  ش .

 ایرانی  -. تقابل با فرهنگ و هویت اسالمی 1

ی راه پ رش بود، اماا رونا  مخالفات وی باا ماذهب، از دهن ه هرچن  شاه در مخالفت با مذهب ادامه

رو، در اهلل بروجردی، رون  و سرعت بیشتری به خود گرفات. از ایانو به دلیل رحلت آیت  40ی  ایل دههاو

های ایالتی و والیتی کرد که آشکارا نقض اصاول ماذهبی ی انجمننخستین حرکت، ال ام به تصویب الیحه

در مخالفات باا رژیام، و پیشااهنگی علماا و نیروهاای ماذهبی    42خرداد    15بود. با این حال، بع  از لیام  

سرکوب علما و نیروهای مذهبی و مخالفت با مذهب و مظاهر آن، بیش از پایش در دساتورکار رژیام شااه 

توان گفت که عالوه بر گسترش سپاه دین به جای روحانیون، تغییار تقاویم لرار گرفت. به طور خالصه می

 نشریاتی ماننا  مجلاه  مقاالت ض دینی در  کشور به تاریع شاهنشاهی، می ان دادن به نیروهای بهائی و درج

 
 323پیشین، ص  ،(1374). محم علی کاتوزیان 22

 91(، رضاشاه کبیر و تحوالت فرهنگی ایران، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، ص 1356. صفایی، ابراهیم) 23

های رژیم پهلااوی«، فصاالنامه مطالعااات انقااالب (، »مبانی ای ئولوژیک سیاست 1388اصل)مق م ، حام  انوریان. امین نواختی 24

 133 -140، زمستان، صص19می، سال ششم، شماره  اسال
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 در  مبتذل  هایفیلم  نمایش  و  هافروشیمشروب   فحشا،  مراکا  ها،لمارخانه  . گسترش25رستاخیا  حاب   جوانان

دروالاع،   .باود  اساالمی  فرهناگ  باا  رویاارویی  در  رژیام  هاا و الا امات تالش  از  بخشی  تلویایون  و  سینما

های مردم مذهبی و علمای ماذهبی، تفاوتی نسبت به خواستهو بیهای اسالمی و ایرانی  توجهی به ارزشبی

هایی ماننا  مراعات عفت عمومی، بویژه در مراسمپایبن ی به شعائر اسالمی و ع مرواج فساد و فحشا، ع م

های کلی ی و حسااس دولتای ها در پستها و صهیونیستساله شاهنشاهی، اشتغال بهائی  2500های  جشن

های ها و سانتنشان از عناد رژیم با اسالم بود، تغییر تاریع اسالمی و ترویج و تبلیغ ارزش  که از دی  مردم،

  26دار کرده بود.لبل از اسالم و... احساسات مذهبی مردم و علما را جریحه

در ارتباط با ترویج فحشا آنتونی پارسونا سفیر ولت انگلیس در ایران عصر پهلوی دوم، در یاک نموناه 

 هاایارزش باه آمیااهانات هایصحنه کثرت  نظر از میالدی  1977  سال  در  شیراز  هنر  که جشن  است  نوشته

 را نمایشای از  هاییصاحنه  عینی  شاه   یک  مثال  طور  به.  بود  رفته  فراتر  پیشین  هایجشن  از  ایرانیان  اخاللی

 داده  ترتیاب را ایشنما این که تماتری گروه  .کرد تعریف من برای بود بیگانه اشغال شوم آثار آن  موضو   که

 برنامه  خواستن می  ظاهراً  و  کرده   اجاره   شیراز  آم   و  رفت  پر  هایخیابان  از  یکی  در  را  مغازه   باب   یک  بودن ،

 روپیااده  در نیمی و مغازه  داخل در نیمی  نمایش  صحنه.  کنن   اجرا  خیابان  کنار  در  طبیعی  کامالً  بطور  را  خود

 نمایشای  بطور  نه)  کامل  بطور  که  بود  عنف  به  تجاوز  ش ،می  اجرا  روپیاده   در  که  هاصحنه  از  یکی.  بود  مقابل

 کاه زن یاک باا - بخااطر نا ارم درسات شالوار ب ون یا - عریان کامالً مرد یک وسیله به(  وانمودسازی  و

 ماردم  واکانش...  گرفاتمی  صاورت   هماه  چشم  مقابل  در  ش می  داده   چا   متجاوز  مرد  وسیله  به  پیراهنش

 ش ن ،می  روبرو  تنفرانگیای  و  مسخره   صحنه  چنین  با  هامغازه   از  خری   یا  خیابان  در  گردش  ضمن  که  شیراز

 مطبوعات   به  برخاست  نمایش  این  علیه  که  اعتراضی  توفان  و  نش   مح ود  شیراز  به  موضو   ولی  است  معلوم

 چناین راگا گفاتم او باه و گذاشاتم در میان شاه  با را موضو  این که دارم بخاطر  من.  رسی   هم  و تلویایون

 در باه ساالم جاان  آن  هنرپیشاگان  و  کاارگردان  شا ،می  اجرا  انگلستان  منچستر  شهر  در  مثال  بطور  نمایشی

 27.نگفت و چیای خن ی   م تی شاه . بردن نمی

 . تقلید از غر 2

گرایی بود. دروالاع، در ایان دوره، غارب و ها و ال امات فرهنگی رژیم شاه، غرب روی دیگر، سیاست

رو، نهایت کوشش و دلت در اخذ و تقلی  از آن باه عمال ش  و از اینی آمال تصور میبههای آن کعارزش

ها گرایی رژیم در چن  حوزه فرهنگی ازجمله آموزش، حجااب، مطبوعاات و رساانهب آم . در اینجا به غر

 شود. و... اشاره می

 

 مهر  سوره تهران،  شاهی، عات  خاطرات  (،1386. محسن کاظمی) 25

 80-81ها و پیام ها، چاپ سوم، لم: معار ،صص، (،  انقالب اسالمی  زمینه1381. منوچهر محم ی) 26

 337-338هفته، صص(، ، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران، 1363. آنتونی پارسونا) 27
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. باود  حااکم  فرهناگ  و  علم  توسعه  و  خودباوری  جای  به  گراییغرب   پهلوی،  عصر  دانشگاهی  نظام  در

 ایان مرکاا در کاه تهران نویس  که دانشگاه می ایران دانشگاهی نظام درباره   تهران،  در  آمریکا  سفیر  سولیوان،

 فرهناگ  تارویج  دانشاگاه   ایان  تأسایس  از  وی  ه    و  ش ه   تأسیس  شاه   رضا  وسیله  به  داشت،  لرار  سیستم

 رفتارهاای  از  بلکاه  ش ،می  ترویج  غیرادبی  تارهایرف  تنها  نه  پهلوی  دانشگاهی  نظام  در  28.بود  ایران  در  غربی

 ریاسات  نموناه،  بارای.  آما می  عمال  باه  ممانعت  نیا  دختران  حجاب   همانن   دانشجویان  اسالمی  و  ارزشی

 از  جلوگیری  برای  1355  سال  در  شهربانی  درخواست  به  پاسع  در(  ساوا )کشور  امنیت  و  اطالعات   سازمان

 و  سایاه   کاال   کردن  هو  و  دخترها  این  کردن  مسخره   کن  که بامی  نهادپیش  دانشگاه،  به  چادری  دختران  ورود

 از  بسایاری  در هماین زمیناه، در  29.بردارنا   سار  از  را  چادر  یا  بیاین   چادر  با  نتوانن   که  کنن   کاری  آن،  نظیر

 وزیار  و  شا   ممنو   رسمی  صورت   به  دانشگاه   به  حجاب   با  دختران  ورود  شیراز،  دانشگاه   همانن   هادانشگاه 

 دبیرستانی  دختران  برای چادر  پوشی ن  ممنوعیت  دستور  ایبخشنامه طی  1352سال در  نیا  پرورش  و موزشآ

 همااهنگی  شاورای»  1355  ساال  در  که  رفت  پیش  جا  ب ان  تا  زداییحجاب   در  پهلوی  رژیم  30.کرد  صادر  را

 و دانشاجویان آماوزان،دانش  بارای  چاادر  آن،  از  بخشای  در  که  رسان   تصویب  به  را  طرحی  «اجتماعی  امور

 واحا ،  شرکت  هایاتوبوس  دولتی،  هایسازمان  و  هاوزارتخانه  به  چادری  زنان  ورود  و  ش   ممنو   کارمن ان

 از  ایناان  و  شا   اعاالم  ممناو   عماومی،  مجاامع  و  هاکتابخانه  روستا،  و  شهر  تعاونی  هایفروشگاه   سینماها،

  31.ش ن  محروم اجتماعی خ مات  و هواپیما با  مسافرت 

 را مبتذلی هایروش کار بر همین سبک استوار بود و مطبوعات،ها نیا روالمطبوعات و رسانه  در حوزه 

 ،«سایاه   و  ساپی »  ،«روز  زن»  هماننا   نشاریاتی  گساترده   توزیاع  و  چااپ .  گرفتن   پیش  در  غرب   از  تقلی   در

 گاواه   فاس ،  دیافرا  توسط  ض اخاللی  مطالب  و  هاعکس  با  «مصور  تهران»  و  «هفته  این»  ،«پسران  و  دختران»

 طارح  باا  که  بود  «روز  زن»  ض اخاللی  مجله  سردبیر  سازمان سیا و  جاسوسان  از  دوامی،  مجی .  ادعاست  این

 این  برخی  که  جاب ان  تا  کوشی ن ،می  پسران  و  دختران  هویتیبی  برای  «زیبایی  ملکه  انتخاب »  لبیل  از  مباحثی

 32کردن .می یاد «کاغذی کاباره »عنوان  با  را  نشریه

های فرهنگی رژیم نام برد. توضیح آنکاه این زمینه بای  از رادیو به عنوان ابااری برای ترویج ارزش  در

 ج یا  شایوه  و گساترش یافتاه کشاور نقاط تمامی به بود لرار ش ، افتتاح  1319در اردیبهشت    ولتی رادیو

 

 انقااالب در انگلاایس و آمریکا نقش و شاه سقوط از اسراری: سفیر دو خاطرات ،(1373)پارسونا سرآنتونی سولیوان، ویلیام.  28

 107، صعلم: تهران  طلوعی، محمود  ترجمه ایران،

 285. همان، ص 29

اسااالمی،  انقااالب اسااناد مرکا تهران، ،1343 ا  56 ایران در شیعه ای ئولوژیک رلابت  سال چهارده (،1383اهلل حسینیان). روح 30

 877ص

 246معار ، ص لم، فردا،  امروز، دیروز، ایران، (،1378. محسن نصری) 31

 233. همان، ص 32
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 داشات و  خاصی  جایگاه   موسیقی  شاهی،  رضا  رادیوی  در.  ده   آموزش  هاطبقه  و  الشار  تمامی  به  را  زن گی

 از بعا . نباود خباری ماذهبی گفتاار ناو  هایق از  و  دادمای  تشکیل  را  آن  از  ایعم ه   بخش  غربی  موسیقی

 دو خاود،  فعالیات  ما ت   طای  رادیو.  رسی   هم  کشور  نقاط  تریندورافتاده   به  رادیویی  پوشش  1320شهریور

 شاماریبی هایبرناماه ایرانی، هنرمن ان ترینبرجسته کارگیریبه با  طر   یک  از  داشت   را  متعارض  کارکرد

 دیگار طار  از. اسات  داشاته  زیاادی  تاأثیر  رادیو  شنون گان  بر  که  کرد  پخش  و  تهیه  ملی  فرهنگ  زمینه  در

 باه را رادیو ها،برنامه نو  این ترتیب ب ین. شون  آشنا غرب  جهان فرهنگ و هاان یشه با  مردم  ش می  تالش

 رادیاو  پنهاانی  ماهیات  و  منفای  کاارکرد  که  اینجاست  در.  درآورد  نیجها  فرهنگ  روی  به  ایدریچه  صورت 

 پاویش و سیاسای نظاارت  حفا  بارای رادیاو از اساتفاده  کناار در سیاسی نظام  به عبارتی،  .شودمی  آشکار

در ایاان  33کن . آماده  بیگانه فرهنگ برتری پذیرش برای را ایرانیان  افکار  کردمی  تالش  ای ئولوژیک،  هماهنگ

 مددردم بدده غربددی تمدن و فرهنگ معرفی و عرضه در پهلوی دوران در» نویساا :می آمریکایی  گرتحلیل  روبین،  زمینه، باری

 قابددل ایران گرایسنت و مذهبی جامعه برای آن از حاصل ضربه که شد  انتخاب فرهنگ این هایجنبه  ترینمبتذل  و  بدترین  ایران،

 را  سینماها  هایپرده  و  تلویزیونی  هایبرنامه  درصد سی  از  بیش  بودند،  آن  بتذلم  انواع  از  بیشتر  که  آمریکایی  هایفیلم.  نبود  تحمل

 34 مبود.  کرده اشغال

خودباختگی حکام دوره پهلوی نسبت به فرهنگ غرب، آن چنان حالت افراط به خود گرفتاه باود کاه 

حتی نظر ماموران باعث ش ه بود فرهنگ و تم ن ایرانی دستمایه تحقیر بیگانگان شود. تظاهر آنها به غرب،  

و مقامات خارجی در ایران را نیا به خود جلب کرده بود  برای نمونه، در گاارشی که وزیر مختاار انگلایس 

 شمسی برای دولت متبو  خود ارسال می نمای  چنین آم ه است: 1313در آبان
در سددفر   د را شاه احتماالًدر حال حاضر، توالت فرنگی هیجان زیادی در اینجا به وجود آورده است. این وسیله مفی

به ترکیه کشف کرده است. به هر صورت ورود قریب الوقوع سفیر ویژه بلژیک و ولیعهد سوئد و همسر  موجب جلب 

توجه اعلیحضرت به نامناسب بودن مستراح ایرانی شده است. چند روز پیش نائب رئیس تشریفات را بی مقدمه احضددار 

هد که در مسیر سفر کاروان سلطنتی سوئد از مرز تا پایتخت هر جا که احتمددال توقددف کرده و دستور داده اند ترتیبی بد 

آنها می رود، توالت های فرنگی نصب کنند. روز بعد  کامیونی انباشته از کلیه اثاث بهداشتی مربوطدده کدده تهددران در 

 35اروپایی را کجا نصب کنند. چنته داشته، از پایتخت حرکت کرده است. اما درمانده بودند که این اختراعات پرآواز

ی حکومت با مردم را بایش از پایش زدایی دوره پهلوی این بود که فاصلههای اسالمپیام  مهم سیاست

آرایی اکثریت ماردم و علماا در مقابال رژیام از تر کرد و دولطبی غیرلابل ترمیمی که مبتنی بر صفگسترده 

گااه تارمیم و ای کاه هیقدولطبی  36دیگر بود، را شکل داد یک سو و رژیم، دربار و وابستگان آنها از سوی  

 ضامن فرهناگ، راه  از تا  کردمی  کمک  غرب   به  هاسیاست  این  اعمال  با  پهلوی  بازسازی نش . دروالع، رژیم

 

 78تهران، سمت، ص ،1320  ا  57ایران  اجتماعی و  سیاسی تحوالت (، تاریع1382. علیرضا ازغن ی) 33

 194ص  آشتیانی، تهران،  مشرلی، محمود ترجمه ،ایران در هال رت  جنگ  (،1363. باری روبین) 34

 444(، دولت و جامعه در ایران، ترجمه حسن افشار، تهران،  نشر مرکا، ص1379محم علی همایون کاتوزیان). 34

 .1381،71ها و پیام ها، چاپ سوم، لم،معار ،منوچهر محم ی، انقالب اسالمی  زمینه.  36
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 ایران اسالمی جامعه در را وابستگی فرهنگ  و  برده   بین  از  را  آن  فرهنگی  استقالل  ایران،  ملت  هویت  استحاله

 اشوابساته هاایمهره  ساوی از ارادت  عارض و افتخاار باا حتی و مقاومتی هیق  ب ون  بتوان   ات  کن   نهادینه

ساازی ایا ئولوژیک و بنابراین، رژیم شاه در عمل با روی آوردن باه هویت  .برد  غارت   به  را  آن  غنی  ذخایر

ن، تالش برای نفی اساالم و مظااهر آن در جامعاه و از ساویی، سرساپردگی باه غارب و مظااهر تما نی آ

 داشت. سازی آن از فرهنگ و هویت غنی خود ل م برمیسازی ایران و در نتیجه، تهیغربی

 بخش چهارم: وضعیت استقالل وشور در دوره پهلوی
های لا رت و حکاومتش را بار ساه رکان اغلب گفته ش ه که محم رضا شاه نیا مانن  پ رش، ساتون

توان گفت که حکومت وی، بویژه بع  از کودتای یحال آنکه م  37ارتش، بوروکراسی و دربار استوار ساخت،

، دارای رکن چهارمی نیا بود که آن عبارت بود از برخاورداری از حمایات یاک ابرلا رت 1332مرداد    28

مرداد، بخاوبی گویاای  28 کودتای از پس روزولت کیم  خطاب به  شاه   معرو   خارجی  یعنی آمریکا. جمله

  38.«دانممی( آمریکا)شما ارتش و ملتم، خ ا، م یون ار خود تخت  و تاج من» این موضو  است:

پیمان شود، اما تنهاا بعا  از کودتاای مایل بود که با آمریکا هم  1320دروالع، هرچن  شاه از همان سال  

کنا ، باه ای باا آمریکاا برلارار میساابقهاست که پیون های سیاسی، التصادی و نظاامی بی  1332مرداد    28

رد سیاست خارجی ایران که بع  از کودتا و تحت عنوان »ناسیونالیسم مثبت« اتخاذ شا ، ای که در راهبگونه

آن مطرح ش  و سپس در راهبارد »مساتقل ملای« کاه از اواساط   طریق  از  امنیت  حف   و  غرب   با  ابت ا اتحاد

م بارده حاامی ناا لا رت   ی اتحاد با غرب، از آمریکاا باه عناوانبه بع  مبنا لرار گرفت، در ادامه  40ی  دهه

  39شود.می

 ابعاد و دامنه نفوذ آمریکا در ایران .1

های نشاان ه« در ایاران، نشاانهتوضیح آنکه، با سرنگونی دولت مص ق و روی کارآم ن »دولات دست

مرداد، اتحاد با غرب در   28چرخش بار  در سیاست خارجی ایران آشکار ش . به عبارتی، بع  از کودتای  

با این تفاوت که در این برهه، این مسأله به تغییر محور نفوذ خارجی در   سیاست خارجی ایران پررنگ ش  

ی نفت ایران، ایران از انگلیس به آمریکا منجر ش . بنابراین، بع  از کودتا و در جریان تالش برای حل مسأله

ای نطقاهدرص ی به آمریکا واگذار ش . عالوه بر ایان، در بعا  م  40در لالب کنسرسیوم، از نفت ایران سهم  

ای کاه در هماین هایی واگذار ش ، به گونهنیا از این زمان به بع ، به ایران در سیاست خارجی آمریکا نقش

پاکستان و انگلیس، »پیمان نظامی بغ اد« را به منظور مقابله باا کمونیسام   عراق، ترکیه،  برهه، ایران به همراه 

 
 398(، پیشین، ص1387آبراهامیان).  37

 80البرز، ص نشر: تهران  مه وی،  هوشنگ  عب الرضا ترجمه  شاه، سفر آخرین  ،(1369)ویلیام شوکراس.  38

 48لومس، ص: تهران  ،(1320-1357)ایران  خارجی  روابط ،(1376)علیرضا ازغن ی.  39
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( و خروج این کشور از پیماان بغا اد، 1337ر عراق)کن  و با ولو  کودتای کمونیستی ددر منطقه منعق  می

 از  حمایات  و  جلاب  لاانون  تصاویب  طریاق  از  و  شا   و آمریکاا امضاا  ایران  بین  ایجانبه  دو  دفاعی  پیمان

ال ام دیگر ایران برای نادیکی   .گرفت  انجام  ایران  در  آمریکا  توسط  هاییگذاریسرمایه  خارجی،  هایسرمایه

 بود.  1339ا، شناسایی رژیم صهیونیستی به صورت دوفاکتو در سال بیش از پیش به غرب و آمریک

 میاان در لا رت  شا ن دسات  باه  دسات  باا  دروالع، توسعه نفوذ آمریکا در ایران سبب ش ه باود کاه

. شاود  دگرگاون  ایاران  خاارجی  سیاسات  و  داخلی  در آمریکا، اوضا   خواه جمهوری  و  دموکرات   زمام اران

 ماوردنظر  اصاالحات   آغااز  و  آمریکاا  در  «کن ی»  آم ن  کار  روی  با  شمسی،  40دهه    در اواخر  که  بود  چنین

ی آمریکاا بار ایاران در اما اوج سلطه  .ش   ی آمریکا بر ایران رونماییبر  دیگری از سلطه  ایران،  در  آمریکا

این زمان با تصویب کاپیتوالسیون به نفع مستشاران نظامی این کشور در ایاران رلام خاورد کاه باا واکانش 

، تصویب کاپیتوالسایون را 1343ی امام خمینی)ره( مواجه ش . ایشان طی یک سخنرانی در چهارم آبان  ج 

ای که متعالب آن صادر کردنا ، از آن باه »نقض استقالل« و »پایمال ش ن عات ملت« دانستن  و در اعالمیه

 نامهتصاویب ترینماوهن و تارینننگین» و «ایاران باودن مستعمره  به الرار» ،«ایران ملت بردگی  سن »عنوان  

  40غلط« یاد کردن .

 دکترین  41یافت.  گسترش  او  دکترین  طرح  و  نیکسون  کارآم ن  روی  با  ی آمریکا بویژه با این حال، سلطه

 اسااس  تأمین کننا . بار  خودشان  را  خود  مناطق  امنیت  تا  خواستمی  آمریکا  طرف ار  کشورهای  نیکسون، از

 کرد  »ژان ارم منطقه« شا  و لبول  را  منطقه  امنیت  مسمولیت  ، ایرانشاه   خود  خواست  همچنین  و  دکترین  این

 هایسال  در  که  بطوری  یافت،  زیادی  گسترش  نظامی  زمینه  در  اش با آمریکا، بویژه تجاری  و  بازرگانی  روابط

 در  آمریکاایی  مستشااران  و  خریا   آمریکا  از  نظامی  تسلیحات   و  اسلحه  دالر  میلیارد  9/6  ایران  1354-1349

 42ش ن .  بکار مشغول  ایران

 امنیتی -از وابستگی روانی تا وابستگی دفاعی  .2

 تاا.  دانستمی  آمریکا  به  وابسته  روانی  لحا   به  را  خود  شاه   محم رضا  شمسی،  50  دهه  آغاز  با  والع  در

 ایران روابط. ش می شامل را وی تعه  از لسمتی کشور این خارجی  سیاست  در  آمریکا  منافع  تحقق  کهجایی

 ثابات مهماناان جااء اینکاه بار عالوه  ایران در آمریکا سفیر که در این دوره بح ی گسترش یافت  آمریکا  و

 تأثیرپاذیری  موجاب  لرابات  ایان  و  داشات  حضاور  نیاا  شااه   محافال  ترینخصوصی  در  بود،  دربار  مراسم

 اشاتند  اشتیاق شاه به  و  منطقه  در  کمونیسم  وجود  از  ترس  چون  مباحثی  البته.  ش می  وی  از  شاه   محم رضا

 نصیب  را  سرشاری  سود  اینکه  بر  عالوه   دست،  این  از  زد. ال اماتیمی  دامن  موضو   این  به  نظامی  هایسالح

 
 415:  1امام)ره(،ج صحیفه.  40

 425-426، صصالبرز: انتهر  پهلوی، دوران در ایران  خارجی  سیاست   ،(1373)مه ویعب الرضا هوشنگ.  41

 305لومس، ص: تهران  ،(1320-1357)ایران  خارجی  روابط ،(1376)علیرضا ازغن ی.  42
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 مهمتارین  عناوان  باه  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  که  منطقه  در  کمونیسم  برای  بود  خطری  زنگ  کرد،می  آمریکا

 43بود.  مطرح آمریکا دشمن

امنیتی نیا سایه گساتران ه باود. شاای   –ی نظامی وزه تر ازجمله حهای راهبردیاین وابستگی در حوزه 

 کاه  مارداد،  28  کودتاای از  امنیتی بود  زیرا پاس  –بتوان گفت که تأسیس ساوا  اوج این وابستگی نظامی  

 ایجااد  به  اول  درجه  در  کنن ،  حف   منطقه  در  خود  اصلی  پایگاه   عنوان  به  را  ایران  گرفتن   تصمیم  هاآمریکایی

 با ترکیبی( ساوا ) کشور امنیت سازمان تأسیس به دوم درجه در و آن تقویت و  ارتش  ت ض اطالعا  دستگاه 

 افراد  همه  شاه،  جا  که  بصورتی  بود  وسیع  بسیار  آن  اختیارات   پرداختن    و موساد،  آی.بی.ا   سیا،  از ساختار

 کاردن  کنریشاه  و  کشاف  طریق  از  شاه   از  در ابت ا، حمایت  آن  اصلی  وظیفه.  کن   بازخواست  توانستمی  را

ی سایا های خارجی هم برای آن تعریف ش  و در عمل به بخشی از شبکهبود، اما بت ریج مأموریت  مخالفان

 .در منطقه تب یل ش 

 پ ی   کشور  در  مغفولی  نیاز  هیق  به  پاسع  در  اساساً  که ساوا   نویس می  فردوست  حسین  در این زمینه،

 اطالعااتی  سیاسی،  م نی  نهادهای  بنیانی  تقویت  آن  عم ه     ه  که  داد  نشان  هم  ساوا   آتی  عملکرد.  نیام 

 ایمنطقاه  امنیتای  ا  اطالعاتی  هایشبکه  توسعه  راستای  در  سازمان  این  است  معتق   وی.  نبود  کشور  امنیتی  و

در   ایاران،  شامالی  منااطق  در  سایا  سامع  استراق  و  جاسوسی  هفت پایگاه   تأسیس  44است.  ش ه   تشکیل  سیا

های سرسپردگی رژیم شاه به آمریکا باود  باا تأسایس ایان شوروی، از دیگر نشانه  مجاورت مرزهای اتحاد

 حااکی  گاارشاات   برخی.  ش ن   ایران  وارد  سیا  مأموران  و  یافت  گسترش  ایران  در  های سیاها، فعالیتپایگاه 

 .ودب داده  جای خود در را سیا جاسوسان و مأموران  بیشترین  ایران  ی لبل از انقالب،که در برهه است

تنی گی و در عین حال وابستگی و سرسپردگی شاه به آمریکا بحا ی باود در مجمو ، پیوستگی، درهم

توان یافت که آمریکا تا این ح  در آن نفوذ کرده باش «. که به نوشته جان فوران، »هیق کشور دیگری را نمی

میلیاون دالر در ایاران   700ی،  شرکت آمریکاای   500، ح ود  1357ای بود که در سال  ابعاد این نفوذ به گونه

 37000میلیاارد دالر در ایاران دارایای داشاتن .  2/2باناک باار  آمریکاا،   12گذاری کرده بودن  و  سرمایه

گرفات. دالر از دولات ایاران حقاوق می 9000آمریکایی در ایران فعالیت داشتن   هر تکنسین نظامی ماهانه 

 45شا .درآم  نفتی ایران صر  خری  تسالیحات از آمریکاا میدرص  از    20ذکر است که در این زمان،  لابل

 و  مهام  نکته  «ایران  انقالب   درون»خود    کتاب   در  تهران  در  آمریکا  سفارت   سیاسی  وابسته  «استمپل  دی  جان»

 .کن می  روشن  ح ودی  تا  را  بودن   آن  گرفتار  ایران  مردم  که  ایفاجعه  عمق  که  نویس می  را  باریتأسف  البته

 آمریکاا مقاصا   بارای  بیشاتر  رسی می  نظر  به  که  بود  ش ه   نادیک  متح ه   ایاالت   به  آنق ر  شاه :»  نویس می  او

 
 24-26(، پیشین، صص1369)شوکراس.  43

 289اطالعات، ص: تهران دهم، چاپ اول، جل   پهلوی،  سلطنت  سقوط  و ظهور  ،(1369)حسین فردوست .  44

 512-513(، پیشین، صص1390فوران).  45
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معنای صریح این وضعیت، از دست رفاتن اساتقالل کشاور در مقابال   46.«ایران  هایه    تا  کن می  فعالیت

 آمریکا بود.

 احسااس  وابساتگی  ههما  ایان  از  انگلایس،  در  شاه   ولت  سفیر  راجی،  پرویا  ارتباط  این  جالب آنکه در

 لرار  شاه   اردوگاه   در  من  شبیه  که  کسانی  همه: »نویس می  وی.  است  ش ه   دارخ شه  اشملی  غرور  که  کن می

 از الباه و عجاا باا و ایمبریا ه  ماردم از که حالی در باشیم  ملی  غرور  داشتن  م عی  توانیممی  چگونه  دارن ،

 ایان  در  را  دیگاران  باه  اعتقااد  و  بااور  همه  این  علت  وی.  «داریم  خود  از  حمایت  تقاضای  غربی  کشورهای

 باه  نیاا  ماا  دها ،می  تشاکیل  را  موجودیتش  اصلی  ارکان  غرب   به  کامل  وابستگی  که  رژیمی  در»  که  بین می

 پیا ا  خاود  آمریکاایی  و  اروپاایی  متحا ان  تواناایی  و  لا رت   به  ان ازه   از  خارج  اعتقاد  که  ایمدرآم ه   حالتی

 47.«ایمکرده 

 دیا  از وابستگی در جامعه و تبعات آن برای رژیم شاه بسایار گاران تماام شا   زیارااما بازخورد این  

 کشور  استقالل  رفتن  دست  از  آمریکا و  به  وی  کامل  خ متی  خوش  ینشانه  ایرانیان، ال امات شاه   از  بسیاری

 مرژیا  از  ماردم  بیاااری  و  بیگانگی  ژر   هایسرچشمه  از  یکی  عمومی،  احساس  همین  نیا  نهایت  در  بود و

 باا کشاور آن کاه گشاتبازمی ماردم تصاور ایان باه آمریکا  از  ایرانیان  بیااری  و  بیگانگی  ش . دروالع،  شاه 

باود.  کارده  دارجریحاه را ایاران استقالل و عات  احساس شاه، رژیم از سیاسی  و  التصادی  نظامی،  پشتیبانی

بیاااری فااینا ه« از شااه و   ی بیگاانگی وبرهمین اساس است که برخی انقالب اسالمی را »انقالب دوگانه

 48ان .آمریکا دانسته
 

 دوره ستم شاهیبخش پنجم: وضعیت دفاعی وشور در 
سازی رژیم شااه باه توان آن را پیشگام وابستههایی است که مینظامی، یکی از حوزه   –ی دفاعی  حوزه 

مارداد  28بع  از کودتاای ی ای دانست که رژیم شاه در برههآمریکا و به نوعی، زیربنای ساختارهای وابسته

ی های آخر دههی دفاعی، به سالدر کشور ایجاد کرد. دروالع، تأکی  و روی آوردن رژیم شاه به تقویت بنیه

یاب . ، ال امات در این زمینه به طرز شگفتی افاایش می50ی  گردد که در دههبرمی  40ی  و بویژه در دهه  30

رت دفاعی کشور را در وابستگی به خارج و بویژه خری  تسالیحات از و ل   با این حال، شاه راه تقویت بنیه

شا . از ساال درص  از درآم  نفتی ایران صر  خری  تسلیحات از آمریکا می  20ای که  آمریکا دی ، به گونه

میلیاردش مربوط به  16میلیارد دالر از آمریکا سالح خری اری کرد که از این رلم،   17، ایران  1356تا    1329

 
 7ص رسا، تهران،  شجاعی،  منوچهر ترجمه ایران، انقالب درون  (،1377استمپل)  دی.جان.  46
 320 ص تهران: اطالعات،. مهران. ا. ج ترجمه  طاووس، تخت   خ متگاار  (،1364راجی) پرویا.  47

طیااب، ، ترجمه علیرضا ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست  بررسی برای تحلیلی چارچوبی: (، 1392)رمضانیروح اهلل .  48

 58تهران: نی، ص
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که به طور مستقیم، این موضو ، ریشه در کیفیت سیاست خارجی ایاران در لباال   49به بع  است  1351ل  سا

هایی داشت که از سوی آمریکا به رژیم شاه واگذار ش ه باود ناه اینکاه برخاساته از آمریکا و پذیرش نقش

 نیازها و الاامات درونی کشور باش .

  وابستگی دفاعی .1

باه ایاران، باه   1351جمهور ولت آمریکا به ایران در تابستان  نیکسون، رئیسدر این زمینه، بای  از سفر  

های تسلیحاتی ایاران از آمریکاا و باه تباع آن، افااایش وابساتگی عطف مهمی در افاایش خری عنوان نقطه

نظامی ایران به آمریکا یاد کرد  زیرا در ایان سافر، طای تاوافقی محرماناه کاه در راساتای اجارای دکتارین 

ونی نیکسون کیسینجر لرار داشت و براساس آن، نقش ژان ارمی منطقه به ایران واگذار ش ه بود، لارار دوست

خواها ، با ون نظاارت وزات دفاا  و ش  که شاه ایران بتوان  هرگونه سالح آمریکایی غیراتمای را کاه می

 50خارجه آمریکا خری اری کن .

میلیاارد دالر   3/8ی  ساابقها به ایران به رلام بی، فروش تسلیحات نظامی آمریک1353بنابراین، در سال  

میلیارد دالر رسای  کاه   4/10های نظامی ایران در حالی به  نیا هاینه  1354ذکر است که در سال  رسی . لابل

ی نظاامی آن از سار گذاشات و بودجاهایران، آلمان غربی، بارگتارین خریا ار تسالیحاتی آمریکاا را پشت

تر آنکاه در ساطح منطقاه، سومین ل رت نظامی جهان بود، بیشتر ش ه بود. جالبانگلستان که در آن زمان،  

خری  تسلیحاتی ایران به تنهایی بیشتر از مجمو  خری های عربستان سعودی، عراق، کویت، لطار، بحارین، 

ی آخار عمار ی دفاعی ایران در دهاهعمان، امارات متح ه عربی و پاکستان بود. در ج ول زیر، آمار بودجه

  51توان دی .ژیم شاه را میر

ی البته بای  توجه داشت که خری  تسلیحات مح ود به آمریکا نباود، بلکاه هماماان باا آمریکاا، در حاوزه  

 
 512-513فوران، همان، صص.  49

 138(، شکست شاهانه، ترجمه اسماعیل زن  و بتول سعی ی، تهران: نشر نو، ص 1370. ماروین زونیس) 50
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 پایاانی  هایساال  ای با رژیم صهیونیستی برلرار کرد  به طاوری کاه درتسلیحاتی، رژیم شاه روابط گسترده 

 باه دروالاع، شااه   .شا مای  محسوب   این رژیم  از  تسلیحات   و  افاارجنگ  خری ار  بارگترین  ایران  شاه،  رژیم

 باا رابطاه  برآما   درصا د  رژیم صهیونیستی،  از  بیشتری  افاارهایجنگ  اخذ  و  آمریکا  پشتیبانی  کسب  منظور

 رو، دراز ایان .گسترش دها   دیگری  هایزمینه  به  نظامی  و  کشاورزی  هایهمکاری  چارچوب   از  را  اسرائیل

 مسلسل  زیادی  تع اد  خری   برای  را  جنگ  وزارت   تسلیحاتی  معاون  طوفانیان،  سنح  ، ارتشب 1344  فروردین

که به ایران تحویل داده  52فرستاد های اشغالیسرزمین  به  شاهنشاهی  گارد  و  شهربانی  افراد  برای  یوزی  دستی

 در اسرائیل نظامی وابسته نیمرودی سرهنگ سری از کلی  به  درخواستی  طی  طوفانیان  ش  و پس از آن ژنرال

 53نمود.  مهمات دیگری و  افاار جنگ  خری  تقاضای تهران،

 تاا  کارد  تقاضاا  شااه   آویو، آریاناا ازبه تل  ایران  ارتش  ستاد  رئیس  آریانا،  بهرام  سفر ارتشب   در ادامه، با

 مسلسال دیگار لبضاه 6000 خری   بنابراین، شاه .  ده   گسترش  مختلف  هایزمینه  در  را  اسرائیل  با  همکاری

 کاه کارد پیشانهاد شااه  باه اسرائیل ،1346 اسفن  سوم ها، دراین همکاری در ادامه 54کرد. تصویب را  یوزی

 هاینه  ایران،  دفاعی  نیروهای  تقویت  جهت  در  تا  ب ه   به ایران  دالر  میلیون  75  ارزش  به  اعتباری  است  آماده 

 مختلف  تسلیحات   و  فااراجنگ  خری   به  رژیم  این اعتبار،  از  استفاده   شود که با موافقت ایران مواجه ش  و با

 باالغ  مبلغی  به  متری  میلی  106  لگ   بی  تفنگ  لبضه  ی این خری ها، دویستکه ازجمله  کرد  ال ام  اسرائیل  از

 دالر و ده   میلیون  9مبلغی بالغ بر    به  سبک  متری  میلی  120  ان ازه   خمپاره   لبضه  بر پنج میلیون دالر، دویست

  55بود. دالر مبلغی بالغ بر یک میلیون به سبک ریمت میلی 120  ان ازه  خمپاره  مهمات   تیر هاار

رسای  و تعا اد   1357میلیاارد دالر در ساال    9/9میلیارد دالر باه    9/1های نظامی از  در مجمو ، هاینه

ی ایان پشاتوانه  56رسای .  1351-56های  ی سالهاار نفر در فاصله  413هاار به    191نیروهای مسلح نیا از  

ی ناکارآم  لوای نظامی توسط شاه، همانا درآم های نفتی بود که به جاای ههای نظامی و توسعوپاشریخت

آنکه در مسیر درست خود صر  شود، با رویکردی غلط، نه تنها منجر به بهبود اوضا  کشاور نشا ، بلکاه 

 کرد. تر میهای خارجی را روز به روز محکمزنجیرهای اسارت و تسلیم آن در مقابل ل رت 

هاوایی،   نیاروی  پرسانل  باه  تجهیااات   فنای  آموزش  در  هایان آن است که آمریکایینکته مهم در این م

 یاادگیری در افساران ایرانای تفحاص و کنجکااوی از و کردنا اعمال می  ش ی ی  و  سخت  هایمح ودیت

 نیاروی  هماافران  از  ابیاناه  درویاش  در این زمیناه، حساین.  کردن می  جلوگیری  ش ت   به  فنی  مسائل  برخی

 
 178-188البرز، صص: تهران  پهلوی، دوران در ایران  خارجی  (، سیاست 1373مه وی)عب الرضا هوشنگ.  52
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 انجاام  ایاران  در  ایرانای  خلبانان  توسط  هوایی  مانورهای  بیشترین  1355  سال  در  که  کن می  انبی  ایران  هوایی

 شلیک  فرضی  اه ا   به  را  موشک  چهل  الی  سی  ح الل  بایستیمی  هاخلبان  نظامی  مانور  هر  در  و  گرفتمی

 توجه با هاموشک زا تع ادی کردیم،می ترخیص انبار از را هاموشک  از  تع ادی  ما  که  زمان  هر  اما  کردن ،می

 شا می خارج عملیاتی رده  از لرما وضعیتِ اعالم با بود، ش ه  نصب آن روی بر که  الکترونیکی  هایکیت  به

 از  هاموشاک  از  دیگار  تعا ادی  دوبااره   و  شا ه   خاارج  کشور  از  ضایعات   عنوان  به  هاموشک  این  براحتی  و

 و  داشات  اداماه  ماهی  چن   وضعیت  این  ردن .کمی  دریافت  را  ج ی   هایموشک  مبالغ  و  ش می  وارد  آمریکا

 راز  شا ه   هرطور  که  گرفتیم  تصمیم  بودیم،  آشنا  موضو   این  با  نادیک  از  که  دوستانم  از  نفر  دو  همراه   به  من

 پی ا کنیم. را هاموشک بودن معیوب 

 صایخا  زیرکای  باا  جمعه  روز  یک  در  و  کردیمشناسایی  تهران  اطرا   هایبیابان  در  را  محلی  بنابراین، 

 یب ناه  و  کالهاک  کاردن  ج ا  به  و ال ام  کردیم  خارج  پادگان  یزرادخانه  از  را  معیوب   هایموشک  از  یکی

 وجاود ضاعیف  آلومینیاومی  پوشاش  یک  موشک  یمنفجره   مواد  اطرا   در  که  ش یم  متوجه  و  کرده   موشک

 یردهن ه هشا ا کیات  فاوق،  پوشاش  خوردن  تر   با  و  خوردمی  تر   هوا  ش ن  گرم  و  سرد  اثر  در  که  دارد

 فاوق پوشاش کاردنعاوض  باا  کن  کهمی  خطر  آژیر  به  شرو   جنگی  هواپیمای  به  نصب  هنگام  در  موشک

 و مخفیاناه  را  معایاب  آن  تمام  فوق  هایموشک  نقص  به  بردنپی  از  بع   آنکه  خالصه.  گردی می  مرتفع  عیب

 متوجه  مستشاری  ستاد  ماه   چن   از  بع   اما  کردیم،  برطر   پایگاه   در  مستقر  آمریکایی  کارشناسان  اطال   ب ون

 پیگیری را مسأله گرفتن  تصمیم لذا شود،نمی معرفی آمریکا به مرجوعی عنوان  به  موشکی  هیق  دیگر  که  ش 

 نظاامی مهن ساین از تعا ادی آما ، عمال  باه  مستشااری  ستاد  سوی  از  که  تفحصی  و  تحقیق  از  بع   و  کنن 

 و  شا ه   عاوض  هاموشاک  آلومینیومی  کاور  که  ش ن   متوجه  و  کردن   هاموشک  بازکردن  به  شرو   آمریکایی

 هاموشاک  شا نکاریدست  در  دیگار  م ار   آم ن  دستبه  با  و  نیست  هاپوشش  روی  بر  آمریکا  ارتش  آرم

 و  بنا ه   ولتای  و  گرفتنا   لرار  بازجویی  مورد  سختی  به  و  دستگیر  ض اطالعات   توسط  پایگاه   پرسنل  از  نیمی

 کشاور به مانمملکت پول  و  ارز  خروج  از  جلوگیری  هاموشک  تعمیر  از  ما  ه    که  کردیم  اعترا   دوستانم

 هاوایی نیاروی فرمانا ه  دستور به حتی و  کردن   صادر  برایمان  را  خ مت  از  مولت  انفصال  حکم  بود،  بیگانه

 گارفتیم  لرار  ارتش  ض اطالعات   نظرتحت  هام ت   تا  پرسنلی  یپرون ه   در  نامهتوبیع  درج  با  «ربیعی  تیمسار»

 بار دلیاق نظاارت  و ایاران ارتاش در مستشااری ستاد هایبرنامه  این  تمام  ش م  متوجه  که  بود  این  زا  بع   و

 حفا  بار عاالوه  هوایی هایپایگاه  در همافران فنی کارهای بر ش ی  کنترل و  هوایی  نیروی  پرسنل  عملکرد

 جیاب  باه  آن  الانتقا  و  ایاران  مانسارزمین  سرشاار  هاایثروت   کاردن  خالی  منطقه،  در  آمریکا  منافع  امنیت

 57بود. آمریکا سازیاسلحه هایکارخانه  و دارانسرمایه

 

 
 78 اسالمی، انقالب  اسناد مرکا تهران: اسالمی،انقالب در هوایینیروی نقش  شفاهیتاریع (،1390پور)نجف مجی .  57
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 های راهبرد دفاعی رژیم شاه. تبعات و خسارت2

ی ملات ایاران کاه در های نظاامی هنگفات از خااناهشود که صر  هایناهاکنون این ساال مطرح می

ی نقش ژان ارمی منطقه توساط ی شخصی شاه و اجرای دکترین نیکسون کیسینجر و برای ایفاراستای عالله

گرفت، چه تأثیری بر زن گی مردم و دستاوردی برای مملکت داشت؟ دستاورد والعای رژیم شاه صورت می

های این وضعیت برای مردم ایران، به معنای والعی کلمه »هیق« بود. به عبارت دیگر، آنچه که صر  هایناه

 –ی نظاامی  ، بلکه خسارت بود  زیارا تقویات بودجاهنظامی رژیم شاه برای ملت ایران داشت، نه دستاورد

دفاعی ناتوان از حفاظت از استقالل کشور و حف  تمامیت ارضی آن، به عنوان ح الل کارکردی که تقویات 

توان مهمترین ویژگی ل رت ل رت دفاعی بایستی داشته باش ، بود. براین اساس، »غیرکارکردی« بودن را می

های هنگفت نظامی و درست در رغم هاینهن ناکارکردی از آن روی بود که علیدفاعی رژیم شاه دانست. ای 

کرد، با فشار انگلیس، بحرین در سال زمانی که رژیم شاه به ایفای نقش ژان ارمی خود در منطقه مباهات می

 ان  از:مهمترین پیام های این وضعیت برای مردم و مملکت عبارت  58از ایران ج ا ش . 1350

های ی دفااعی و بلنا پروازیزا باه خاارج در حاوزه وابستگی آسیب  مال شدن عزت ملی:. لگد2-1

ها و مهماتی بکن  کاه حتای در غیرمنطقی شاه در این حوزه سبب ش ه بود که رژیم مبادرت به خری  سالح

یران، در داخل کشور، توان الزم برای نگه اری از آنها وجود ن اشته باش . استخ ام مستشاران آمریکایی در ا

این راستا و برای پوشش دادن این نقیصه بود. اعطای کاپیتوالسیون به این مستشاران، حقوق باال و وضعیت 

فرادستی آنها در ارتش، هم با عات ملی در تنالض بود و هم اعتماد باه نفاس ملای را بشا ت تضاعیف و 

 دار کرده بود.  جریحه

رت دیگر این لضیه، محکم کردن بن های اساارت و پیام  و خسا  . از دست رفتن استقالل ملی:2-2

وابستگی کشور به آمریکا بود. جالب است که سنای آمریکا در گاارشی بخوبی به این موضو  اشااره کارده 

ی ج یا  شا ه های فروختهاست: »حضور پرسنل آمریکایی در ایران و ناتوانی ایرانیان در اساتفاده از ساالح

دهن  که ایران نتوان  برخال  مناافع آمریکاا اختیار ایاالت متح ه آمریکا لرار میهایی را در  آمریکایی، اهرم

معنای صریح این وضعیت، از دست رفتن استقالل کشور در مقابل آمریکا بود. رابرت گراهام   59گام بردارد«.

 نیا در این زمینه نوشته است: 

 ایان  که  کرد  متعه   را  خود  آمریکا  ایران،  به  سابقهبی  مقادیر  به  پیچی ه   هایسالح  فروش  کردن  مجاز  با»

 یوسایلهبه  ایاران  در  آمریکاا  مشاهود  کاامالً  حضاور  معناای  به  امر  این.  ده   لرار  استفاده   مورد  را  هاسالح

 
ن: (، رون  انفصال بحرین از ایران، تهاارا1392. در مورد رون  و چگونگی ج ایی بحرین از ایران ر. : علیرضا ذاکر اصفهانی) 58

 فرهنگی   و  علمی  انتشارات  شرکت 
 512نقل از فوران، همان، ص .  59
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 مااهرِ  انساانی  نیاروی  شا ی   کمبود  جبران  برای  مشاور  و  غیرنظامی  نظامی،  افراد  زیاد  بسیار  تع اد  فرستادن

 در  که  آمریکایی  نفر  هاار  24  اکثریت  بود  معلوم.  م1976  سال  در.  بود  هاسالح  نای   کردن  کاربردی  برای  الزم

 آمریکاا از اسالحه خریا  علات به که رفتمی انتظار. هستن  نظامی امور به وابسته یا  و  نظامی  هستن ،  ایران

 باه  صارفاً  ران،ایا  نظامی  اعتبار  بنابراین،.  برس   نفر  هاار  60  تا  50  به(  ش.ه )1359.  م1980  سال  تا  تع اد  این

 60.«ش  تمام  ایران استقالل رفتن دست  از لیمت

های نیابتی از سوی وابستگی نظامی به غرب و پذیرش نقش:  . تولید نفرت در میان مردم منطقه2-3

غرب، توسط شاه در منطقه منجر به این ش  که تقویت نیروی نظامی و به کارگیری آن، نه تنهاا در راساتای 

های حاامی و تاأمین مناافع آنهاا و باه تعبیار اش ، بلکه در راستای اجرای فرامین ل رت منافع مردم ایران نب

بهترین شاه  مثال در این زمیناه،   61پیرو میان آمریکا و رژیم شاه باش .  –ی حامی  گیری رابطهتر، شکلدلیق

بود کاه   1352  اعاام نیروی نظامی از سوی رژیم شاه، به منظور سرکوب جنبش ظفار در عمان در پائیا سال

هیق نسبتی با منافع دولت و ملت ایران ن اشت و صرفاً در راستای اجرای فرامین ارباباان خاارجی و بارای 

 تأمین منافع آنها صورت گرفت.  

پیرو   –گیری رابطه حامی  در حالی که وابستگی نظامی به خارج سبب شکل  . خشونت در داخل:2-4

اه به غالم حلقه به گوش آمریکا و غرب در منطقه تب یل شا ه باود، میان آمریکا و ایران ش ه بود و رژیم ش

ی ل رت نظامی شاه در داخل کشور، بسیار متنالض باود  زیارا نیروهاای مسالح ایاران در اما کارکرد شبکه

زمان شاه نه برای مقابله با تهاجم احتمالی خارجی سازمان هی و تقویت ش ه بودن ، بلکه مهمترین کاارکرد 

های امنیتی موازی، کنترل مخالفان رژیام و جلاوگیری از هرگوناه ها و سازمانمسلح و سایر شبکهنیروهای  

  62انتقاد بود.

ناپذیری بر التصاد کشور نیا بر جاای های دفاعی شاه، تبعات جبرانبلن پروازی  . تبعات اقتصادی:2-5

ها و تاوان باه اتاال  سارمایهمیی دفاعی نیا  گذاشت. ازجمله تبعات التصادی رویکرد رژیم شاه در حوزه 

 خروج مقادیر هنگفت ارز از کشور اشاره کرد. 

 بخش ششم: فسادهای رژیم شاه
یک وجه مهم از سیمای رژیم شاه، فسادهای متع دی است که آن رژیم آلوده باه آنهاا باود. فساادهای 

بیشتر به فساادهای التصاادی  رژیم شاه ابعاد متع د التصادی، سیاسی، اخاللی، جنسی و... دارد که در ادامه،

 
 224ص سحاب، تهران: اول،  چاپ  فیروزنیا،  فیروز یترجمه ل رت، سراب  (، ایران1358رابرت گراهام).  60

 39-40. ر. : گازیوروسکی، همان،  61
 چاااپ طیااب، علیرضااا ترجمااه ایااران، در ست سیا و تاریع نظریه: ملت  و دولت  (، تضاد1392محم علی همایون کاتوزیان).  62

 236نی، ص: تهران دهم،
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شود. نکته مهم در این میان آن است که این فسادها ماهیت »سیستمی« داشت به چن  دلیل  این آن اشاره می

گیر باود، انگیااه و تاوانی فسادها عام انه بود، خود رژیم فسادزا و مشوق فساد بود، فساد اپیا میک و هماه

ای گونگی شکل گرفته بود  به گونهوامل فساد نوعی رابطه مشتریبرای مقابله با فساد وجود ن اشت، میان ع

های ناظر و مسمول مباارزه باا فسااد نیاا خاود کن دیگری بود و در نهایت اینکه دستگاه که هر یک کارلاچ

 گرفتار فساد بودن .

  

 . فسادهای پهلوی اول1

ای  گفت که شخص رضاشاه یکای کنن ، اما بطلبان از رضاشاه میرغم تمام تمجی هایی که سلطنتعلی

 تصااحب ثاروت  ل ر آن حکومتش، دوران در از بارگترین مفس ین التصادی تاریع معاصر ایران است. وی

 پونا  میلیون سه  مر   هنگام  به  وی  ثروت   برآوردها،  اساس  بر.  ش   تب یل  ایران  فرد  ثروتمن ترین  به  که  کرد

 طریاق از دیگری مستقیم، مصادره  با امال  این از  خشیب.  استبوده    زمین  هکتار  میلیون  یک و نیم  ح ود  و

 باا  نیاا  بخشای  سارانجام  و  بایر  هایزمین  آبیاری  طرق  از  دیگر  بخشی  و  دولتی  اموال  مشکو   انتقال  و  نقل

 در آمریکاا سافارت  63.بود آم ه  دست به هایشانزمین فروش برای کوچک  و  بار   دارانزمین  کردن  مجبور

 اماال  ایان از کا ام هار بارای معموالً... رضاشاه،: »... بود  نوشته  رضاشاه   تصادیال  هایفعالیت  از  گاارشی

 در  64.«اسات  ملاک  آن  والعای  لیمت  بیستم  یک  حتی  یا  دهم  یک  اغلب  که  پردازدمی  خواه ،می  دلش  آنچه

 وی  ناپذیرسایری  اشتهای»داده است:    نیا درباره حرص رضاشاه به زمین گاارش  بریتانیا  سفارت   1311سال  

 هماه درناگبی حضارت  اعلی چرا  بپرس   کسی  دیگر  صباح  چن   اگر  بود  نخواه   عجیب  که  است  ان ازه   هب

نویس : »رضاخان تمام دزدهاا در این خصوص، آبراهامیان نیا می  65«رسان ؟نمی  ثبت  به  خود  نام  به  را  ایران

ر ایاران وجاود دارد و آن هام و راهانان را از بین برد و ثابت کرد که از این به بع  تنها یک دزد و راهان د

 66شخص شاه است«

 در  ولت، محم علی فروغای،  وزیرهای وی مطرح ش ، نخستدارایی  مسأله  از عال رضاشاه،  بع   ولتی

 در اششخصای هایحسااب  در ریاال میلیاون 68 بااورنکردنی مبلاغ شااه  رضاا» کارد:  اعال  مجلس  جلسه

 بناا باه ادعاای برخای.  باود  کشاور  کال  نقا ینگی  رص د  46  برابر  زمان،  آن  که در.«  داشت  ایران  هایبانک

باه .  ش می  بود،  گفته  فروغی  آنچه  از  بیشتر  مراتب  به  مبلغی  دروالع،  رضاشاه   هایحساب   محققان، موجودی

 مبلغای  این در حالی است که.  بود  کرده   اعالم  را  رضاشاه   ان ازپس  حساب   موجودی  فقط  فروغی  اعتقاد آنها

 
 139نی، ص : تهران هشتم،  چاپ  فتاحی، محم ابراهیم ترجمه م رن، ایران  تاریع ،(1391)یروان  آبراهامیان.  63

 107سیرکل، ص  پرشین:  تورنتو   شاه، به نگاهی  ،(1392)نقل از عباس میالنی.   64

 140آبراهامیان، پیشین، ص .  65

66
 (، ایران بین دو انقالب، ترجمه کاظم فیروزمن  و همکاران، چاپ دوازدهم، تهران: نشر مرکا1387یروان  آبراهامیان).  
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 امضاای  از  پاس  مبالغ  این  حال،  هر  در.  بود  موجود  رضاشاه   چکی  حساب   در  مه  ریال  میلیون  85  به  نادیک

 67.گرفت تعلق پهلوی محم رضا به رسمی سن 

وجه دیگر فسادهای سیستمی پهلوی اول، انحصارهای ش ی ی بود که در صنایع ایجاد کارده باود، باه 

هاار دو  آن به رضا شاه  58هاار دو  ریسن گی کارخانجات نساجی در سراسر ایران،   200ای که از  گونه

میلیون ریال متعلق   550،  1317-1318های  گذاری انجام ش ه در فاصله سالمیلیون ریال سرمایه  1300و از  

داری دولتی و شخص شاه بود. در این دوره همچناین نهادهاا، ماسساات و بازارهاای ماالی نیاا به سرمایه

تأسیس بانک ملی، کنترل نظام باانکی توساط دولات در   انحصاری و دولتی به خود گرفت. با  خصلتی غالباً

گذاری بانک کشاورزی و صنعتی در سال و پایه 1306چارچوب انحصار حق چاپ و نشر اسکناس در سال 

و نیا با تأسیس وزارت مالیه، انحصارات مالی تش ی  ش . دولت همچنین انحصار تجارت خارجی را   1313

   68در اختیار گرفت.

 لوی دوم. فسادهای په2

مارداد  28در دوره پهلوی دوم، ارتکاب به فساد و افاایش آهنگ آن، به طور عم ه به بعا  از کودتاای 

 شود. در این برهه، ارتکاب به فساد، به سه دلیل عم ه تش ی  ش :مربوط می 1332

 تشاکیل  از  بعا   باویژه   ایاران،  نفتای  درآم های:  . تشکیل ونسرسیوم و افزایش درآمدهای نفتی2.1

 از و شا   مواجاه  گیریچشام  رشا   باا  اسرائیل،  و  اعراب   1973  و  1967  هایجنگ  و  1339  سال  در  اوپک

 هایسال در دالر میلیون 958 ،1343 سال در دالر میلیون 555  به  ترتیب  به  1333  سال  در  دالر  میلیون  5/22

 20 نادیاک  باه  نفات  لیمت  ش ن  برابر  چهار  از  پس  و  ،1349-50  هایسال  در  دالر  میلیارد  2/1  ،48-1347

 دوم  پهلاوی  دولاتِ  ماهیات  بار  عما ه   تأثیر  سه  ح الل  نفتی  هایرانت  69.رسی   1355  سال  در  دالر  میلیارد

 70.«نوسازی تأثیر» و« سرکوب  تأثیر»  ،«رانتیر تأثیر: »از ان عبارت  که گذاشت

ب ین معناا کاه باا افااایش   پروری نام برد ای و حامیدر زمینه تأثیر رانتیر بای  از سه اثر مالیاتی، هاینه

درآم های نفتی، دولت دیگر نیاز چن انی به گرفتن مالیات از مردم ن اشت که این امر باه اساتقالل بایش از 

پیش رژیم از جامعه و طبقات اجتماعی منجر ش . در بع  دیگر نیا شاه به جای تکیه بر ماردم، باا تکیاه بار 

تر کرد و نقش حامی باار  ی درونی ل رت را گسترده لقههای حامی تشکیل داد و حهمین درآم ها، گروه 

 های وابسته به آنها ایفا کرد. همین امر، منشأ فسادهای اطرافیان شاه بود. را برای درباریان و گروه 

 
 107میالنی، پیشین، ص .  67

، 22های گذار در التصاد سیاسی ایران، فصلنامه مطالعااات سیاساای، سااال ششاام، شااماره (، چرخه1392ر. : سجاد ستاری).  68

 10-17صص
 390، ص1387آبراهامیان، و 463ان، پیشین، صفور . 69

70  .361-325): 3(53), “Does Oil Hinder Democracy?” ,World Politics, 2001Ross,M.L. ( 
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همانگونه که در بحث ماهیت   نشاندگی:مرداد به دست  28تغییر ماهیت دولت بعد از وودتای  .2.2

ین امر سبب ش  تا رژیم شاه به سمت ایجاد ساختارها و نخبگان وابسته بارود دولت پهلوی دوم گفته ش ، ا

شان را در مفاس  مختلف باز بگذارد. به این موضو  در ادامه بیشاتر های آنها، دستو برای تضمین وفاداری

 پردازیم.می

 ش ی   وب سرک  به  باتوجه  مرداد،  28  کودتای  از  بع   های شخصی و اقتداری رژیم:. تقویت جنبه2.3

 هایلا رت   حمایات  همچناین  و  امنیتای  و  پلیسی  اطالعاتی،  ج ی   هایدستگاه   و  هاسازمان  ایجاد  مخالفان،

 از و شا  تقویات  آن  شخصای  هایجنباه  بتا ریج  کاه  کارد  ایجااد  الت ارگرا  رژیمی  آمریکا،  بویژه   خارجی،

  مهام داشات: غلباه رواباط این امار چنا  پیاما  .یافت  سوق  سلطانیسم  به  بع   به  40  دهه  ابت ایی  هایسال

های رسمی و لانونی و تصلب هساته مرکاای لا رت کاه پیاما  شخصی و پیون های غیررسمی بر سازمان

هاای شااه و درباار و برخاورداری از امتیاازات و مستقیم آن، افاایش فساد بود  زیرا باا اتکاای باه حمایت

رت و نهادهای وابسته به آنها بود. کاانون ی درونی ل ی مفاس  مربوط به حلقههای ویژه، بخش عم ه رانت

این فسادها »بنیاد پهلوی« بود که اباار اصلی شاه و خانواده سلطنتی برای عملیات ماالی در داخال و خاارج 

های سلطنتی و پرداخات ماایاا شرکت سهام داشت و عالوه بر م یریت طرح 207این بنیاد در   71کشور بود.

های بار  کلی ی التصادی کشور را هام در اختیاار داشات و شابکه شو مستمری به وابستگان، کنترل بخ

هاای صانعتی و گذاری در بخشهای سارمایهای از نهادهای التصاادی ماننا  باناک، بیماه، شارکتگسترده 

فساد بنیاد پهلوی باویژه از آن روی   72پوشش داشت.های توریستی و... را تحتها، مجموعهساختمانی، هتل

میلیاون دالر کماک  40ش )ساالنه بایش از آن به صورت پنهانی از خاانه دولتی تأمین می  هایبود که هاینه

های دریافتی از آمریکا و بانک جهانی به این بنیاد منتقل گرفت( و لسمتی از فروش نفت و نیا وامدولتی می

 12  ماهیاناه آن شا )درآمدرص  از درآم های آن به حساب خان ان سلطنتی واریا می  40تا    20ش ، اما  می

 73میلیون دالر بوده است(.
 

 بخش هفتم: تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی
بار  بارها نقض ش . هر  ایران  انقالب اسالمی، تمامیت ارضی  تا ولو   نوزدهم میالدی  ابت ای لرن  از 

خور توجهی از  ای از این سرزمین پهناور را از آن ج ا کردن ، ب ون اینکه واکنش درهای بار  گوشهل رت 

نیا بخشسوی حکومت پهلوی  گیرد. در دوران  انجام  از خا  کشور های مرکای  ایران  از سرزمین  هایی 

دولت برآم ه از کودتا   حکومت آنها تحمیلی و کودتایی بود.ج ا ش . این خان ان با کودتا سرکار آم ه و  

عمومی کرد. در چنین شرایطی در    مطبوعات مستقل را تعطیل و سلطه اختناق را جایگاین حاکمیت افکار

 
 246نی، ص : تهران دهم، چاپ طیب، علیرضا ترجمه ایران، در سیاست و تاریع نظریه: ملت و دولت تضاد ،(1392محم علی کاتوزیان).  71

 145-148 ان یشه، ص شعله: تهران ،( 1342-1357 گسترش مرحله)داریسرمایه روابط رش  ،(1369)داگرمحم رضا سو.  72
 190ص کتاب، سحاب تهران: فیروزنیا، فیروز ترجمه ل رت، سراب ، ایران1378رابرت گراهام)(.  73
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گونه واکنشی  فضای سکوت و خفقان، لراردادهای مرزی با ترکیه، افغانستان و عراق منعق  کرد و ب ون هیق 

ادامه  در  گرد.  تضییع  کشور  حیاتی  منافع  و  تجایه  ایران  اراضی  از  کیلومتر  عمومی ص ها  افکار  از سوی 

 ها به تمامیت ارضی ایران اشاره شود. پهلوی  شود تا به مهمترین موارد خیانتتالش می

ایاران و شاوروی،   1921اساس نص صریح فصل سوم لارارداد ماودت  بر  :فیروزه  قصبه  بخشش.  1

  74دولت شوروی متعه  گردی  که لصبه فیروزه را به ایران بازپس ده .

مشیرال دولت  درخواستبنابراین،  و  وله  کرد  ارسال  شوروی  به  فیروزه  استرداد  برای  رسمی  هایی 

بازپس موضو   رضاشاه  آم ن  کار  روی  با  اما  گرفت،  صورت  خصوص  این  در  فیروزه  مشاجراتی  گیری 

آمریکایی کودتای  از  بع   اینکه  تا  مان   دوباره    1332مرداد    28انگلیسی    -مسکوت  فیروزه  لصبه  موضو  

یازده تن طالی مطرح ش   ب ین ترتی بر استرداد  مبنی  ایران  با استقرار دولت کودتا و طرح دعاوی  ب که 

شوروی، روس از  ایران  ش ه  دروالع، روسبلوکه  آوردن .  میان  به  را  فیروزه  لصر  موضو   دوباره  با ها  ها 

لصبه پوشی ایران از  طلبی ناشی از شرایط سیاسی و التصادی، پرداخت طلب ایران را منوط به چشمفرصت

نامه مسائل مرزی و مالی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران فیروزه عنوان کردن . بر همین اساس، موافقت

تاریع   عه نامه    1333آذر    11در  در  منعق ه  فصول  ج ی ،  لرارداد  در  رسی .  تصویب  مورد   1921به  در 

ایران حاکمیت روس ملغی ش  و دولت  نقاط مرزی  فیروزفیروزه و  لصبه  بر  به رسمیت شناخت. ها  را  ه 

دولت شوروی متعه  گردی  ظر  م ت دو هفته پس از امضای لرارداد، یازده تن طالی بلوکه ش ه ایران 

 در روسیه را به بانک ملی ایران تحویل ده . 

 به افغانستان  مربعویلومتر  960. بخشش 2

ایران و افغانستان باعث بروز م  شکالت بین دو کشور  نامشخص بودن ص ها کیلومتر از مرز مشتر  

اساس دولت همین  بر  بود.  میانجیش ه  و  تقاضای وساطت  دیگری  از کشور  افغانستان  و  ایران  گری های 

کردن  و با توجه به تمایل رضا شاه به آتاتور ، داوری مشکالت این دو کشور به ترکیه داده ش . دولت 

در این زمان، دو موضو  مهم  یت معرفی کرد.ترکیه ژنرال سپهب  فخرال ین پاشا آلتای را مأمور اجرای حکم

در مرزهای ایران و افغانستان وجود داشت: اول آنکه با روی کار آم ن رضا شاه و سیاست وی در مورد 

خلع سالح عشایر، در طر  مرز ایرانی عشایر خلع سالح ش ن ، این در حالی بود که عشایر افغان مسلح 

ها کیلومتر مربع ها فراهم کرده بود که به سادگی ده مکان را برای افغان بودن . خلع سالح عشایر ایرانی این ا

از خا  ایران به دست عشایر افغان به اشغال درآی . نکته دوم آنکه در عصر رضاشاه برای اولین بار پ ی ه  

  و  ها، سرح ات ایران خالی از سکنه گردی مهاجرت از ایران به افغانستان شکل گرفت. در اثر این مهاجرت 

 ها فراهم ش . زمینه برای اشغال بیشتر مناطق ایران از سوی افغان
 

  1300اه برخوردار بود و در سال  های حاصلخیا و رودخانه و گردشگهای متع د بوده و از زمین. لصبه فیروزه دارای لریه 74

 خورشی ی بیش از بیست هاار نفر جمعیت داشته است.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis0YP01bX1AhWih_0HHQCLCJ4QFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fieknafar.wordpress.com%2F2017%2F09%2F21%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4%25D8%25B4-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1-%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%2F&usg=AOvVaw3kxx_NegDtw7b_e95nbez4
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تاریع   در  را  خود  حکمیت  رأی  متن  آلتای  فخرال ین  شرایط،  این  وسیله   1314فروردین    24در  به 

به تصویب مجلس شورای ملی و    1314مهر    13دولت ترکیه به آگاهی ایران و افغانستان رسان  و در تاریع  

از   1314مهر    23در   بخشی  کوه شمتیغ، چشمه زنگالب،  آلتای  رأی  اساس  بر  رسی .  توشیح رضاشاه  به 

زار، کالته نظرخان، منطقه چکاب، لریه آسپران به افغانستان واگذار  آباد، نیمه خاوری، نیمی از نمکموسی

زه اعتراض را ش . جامعه نخبگی در آن زمان ش ی اً مخالف رأی آلتای بود، اما استب اد حاکم بر جامعه اجا

آلتای«، فخرال ین  ایران در حکمیت  »مأمور فنی کمیسیون  به گفته مهن س محم  علی مخبر  ن اد.  آنان  به 

آلتای نادیک به نهص  و شصت کیلومتر مربع از خا  ایران را ج ا و به افغانستان واگذار کرد. همچنین 

وزات به  گاارشی  در  کابل«  در  ایران  ولت  کبیر  »سفیر  ابراز   اسفن یاری  آلتای  عملکرد  مورد  در  خارجه 

 ها است که خودشان آن ل ر آرزو و ادعا ن اشتن .« دارد: »رأی پاشا به ل ری بر له افغانمی

 ایران و عراق  1316. عهدنامه سرحدی 3

طرحی از طر  عراق ارائه گردی  که بر اساس آن تالش ش ه بود بار دیگر عراق در    1316در بهار  

در والع بخشی از کارون و مجرای بهمنشیر م اخله نمای . در این طرح، عراق حقوق م خل ارون رود و  

ها از طر  دولت ایران تع یل ش  و با بینی کرده بود. طرح ج ی  عرالیانحصاری برای خود در ارون  پیش

داللت می ارون  رود  م خل  در  عراق  دخالت  بر  که  عباراتی  در حذ   دخالت  این  نمودن  منحصر  و  کرد 

انعقاد  برای  زمینه  ارون رود  بر  عراق  انحصاری  حقوق  حذ   با  نیا  و  دریا  طر   از  رود  ارون   م خل 

در  موافقت و  ش   فراهم  عراق  و  ایران  سرح ی  و   1316تیرماه    13نامه  عراق  و  ایران  سرح ی  عه نامه 

شاه در مجلس  پروتکل منضم به آن به امضای وزیران خارجه دو کشور رسی . این عه نامه به دستور رضا  

به تصویب رسی . این معاه ه به معنی تجایه هفتص    1316اسفن     25کامالً فرمایشی شورای ملی ایران در  

نفت اراضی  از  مربع  از مایل  نیمی  بر  ایران  مالکیت  بود و  بین لصر شیرین و خانقین  منطقه  ایران در  خیا 

ین عه نامه از سه جهت لابل خ شه بود: کن . االملل سلب میارون  رود برخال  اصول مسلم حقوق بین 

گونه به  رضاشاه  که  گردی   منعق   شرایطی  در  دوم  گردی .  منعق   استعمار  آشکار  دخالت  با  آنکه  ای اول 

آشکار مقررات داخلی ایران و حقوق ناشی از لانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن را نقض کرده بود. 

اعتبار ش . مجموعه  رد و با نقض آنها این عه نامه کامالً بیسوم دولت عراق عه نامه سرح ی را نقض ک

پایانی پادشاهی محم رضاشاه این عوامل باعث ش  تا دولت ایران پس از سال ها بحران سرانجام در دهه 

 عه نامه سرح ی را لغو کن . 

 هزینه حل و فصل اختالفات با ترویه   مربع ویلومتر  800. 4

سو به بحران  باشی و اختال  در مالکیت منطقه لره لضایای اشغال بال    اختال  ارضی ایران و ترکیه در

مرزی میان دو کشور تب یل ش . موضو  اشغال از آن لرار بود کردهای ترکیه علیه حکومت مرکای شورش 

ها برای سرکوب کردها از دولت مرکای ایران درخواست کرده بودن  که به لشون ترکیه اجازه  کردن . تر 
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عبور از خا  ایران، شورش را به صورت کامل سرکوب کنن . بع  از موافقت دولت مرکای، در دهن  با  

لشون ترکیه با عبور از خا  ایران و اشغال مناطق آیوبیگ شیله، توژیک، سلطان تپه و لله   1309شهریور  

است آن  مهم  موضو   اینجا  در  کردن .  سرکوب  را  آنها  و  رسی ن   شورشیان  مواضع  پشت  به  که   آغری 

تخلیه بخشتر  از  لرار ها  اختیارشان  در  مولت  به طور  برای سرکوب شورشیان  که  ایران  از خا   هایی 

 به طور رسمی خواستار الحاق آن به ترکیه ش .   1309آبان  29گرفته بود، آن سرباز زدن  و در تاریع 

ور، سرو، ساردیک و  موضو  از آن لرار بود که دولت ترکیه ادعاهای غیرمستن  و مردود نسبت به لط

مناطق کم ارزش از دره بارژگه را معادل ج ایی هشتص  کیلومتر از خا  ایران لرار داد و مسمله را نه الحاق 

خواست از ننگ تجایه ایران رهایی یاب ،  خا ، بلکه یک مبادله عرضی عنوان نمود. دولت ایران نیا که می

للم اد نمای . سرلشکر ارفع از نظامیان ارش  ایران که   تالش کرد در تبلیغات خود موضو  را مبادله ارضی 

گیرد تا در خصوص  در کمیسیون ارضی ایران و ترکیه نیا فعالیت کرده بود، از رضا شاه ولت ماللات می

او   اظهارات  برابر  شاه  رضا  و  کن   گوشاد  را  نکاتی  ترکیه  و  ایران  ارضی  کمیسیون  طرح  با  مخالفت  علل 

په و آن تپه نیست، منظور من این است که دودستگی و ج ایی بین ایران و ترکیه از گوی : »منظور این تمی

چن ین ص  سال لبل وجود دارد و همیشه به زیان هردو کشور و به سود دشمنان مشتر  ما بوده است، از 

ت  ضرور  75میان برود. مهم نیست این تپه از آن که باش ، آنچه مهم است این است ما با هم دوست باشیم« 

حل اختال  اراضی دیرینه ایران و ترکیه لابل انکار نیست ولی این که ایران بای  تمام هاینه حل و فصل  

اختالفات را تحمل کن ، توجیهی ن ارد. به هر روی و با هرتوجیهی آرارات کوچک و مناطق اطرا  آن از 

 خا  ایران ج ا ش ن  و خط مرزی ج ی  ایران و ترکیه ترسیم ش .   

 ی بحرین از ایران. جدای5

بارای پیوساتن بااه ایااران حااااب نجااات بحااارین را (  1301)رضا شاه    در دولت  ماردم بحارین

بارای اساتخالص بحاارین از عناصار اجنباای و الحااااق آن باااه کشااور اصاالی بااه رهبااری شاایع 

در مطبوعاااات کشاااور و  1303  . ساالعبا الوهاب زیاانی از روحاانیون شایعه بحارین تشاکیل دادناا 

صااحن مجلااس شاااورای ملااای، پیشااانهاد شااا  کاااه بااارای نماینااا گان ماااردم بحااارین در 

. در دوره پهلوی دوم موضو  بحرین نیا همواره مطارح مجلااس شااورای ملاای فکااری اساساای شااود

ای اعااده حاکمیات خاود بار بحاارین توانست باردولت ایران میبود و حتی در نظر برخی از کارشناسان،  

متوسال شاود  اگار نیاروی دریاایی دسات باه تحرکای زده باود، باه احتمااال لااوی   باه نیاروی نظاامی

اعااام نیروهااای اما دولت مرکای    رسای با ون خاونریای و برخاورد نظاامی باه ها   ملای خاود مای

 دی  و در مورد بحرین دست به ال ام درخور ناد.خود   را در اولویتمسالح ایرانای باه ظفاار  

 
 154، ص 1362حسین مکی، تاریع بیست ساله ایران) استمرار دیکتاتوری رضا شاه پهلوی(، تهران: ناشر،  - 75
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زمینه،   این  شاماره    ولت سافیر  در  تلگرافای  گااارش  طای  ایاران  در  رایات(  )ساردنیس  انگلساتان 

باه دولات متباوعش تصاریح کارده اسات کاه شااه تماایلی باه اساتفاده از   1968ماورخ دوم آوریل    592

بح  اشغال  برای  نظامی  نماینیروی  ایاران  ماردم  افکاارعمومی  مالحظاه  باه  ولای  نا ارد،  از ارین  توانا  

محم رضاشاااه   باردارد.  دسات  دیگاری  امتیااز  باه  دساتیابی  با ون  بحارین  مالکیت  زیاار  نیا  ادعای 

انگلیساای القااای  و  مصاااحبه نفااوذ  در  نخساات  لناا ن هااا،  چاااپ  گاااردین  روزنامااه  بااا  ای 

باه اظهار داشت   1345ااهریور  درش ایان کاه ذخاایر مرواریا  در ساواحل آن  باه  باا توجاه  : »بحارین 

 « در اداماه هماین مواضاع، شااه در سافری باه هنا  .پایاان رسی ه اسات، از نظار ایاران اهمیتای نا ارد

هاا  بااا اعمال زور بحرین خوا ناو اعااالم کارد کااه دولاات شاهنشاااهی نمای  در دهلاای(  1347دی  )

همه یاک  در  ماردم  اکثریات  دلخاواه  باه  را  بحارین  حاکمیات  بلکاه  کنا ،  تصااحب  زیر  را  آزاد  پرسی 

وامای متحا   ملال  ساازمان  ملحاقنظار  باه  عاللاه  بحارین  ماردم  اکثریات  اگار  تاا  باه   گاذارد  شا ن 

بمانا ایاران  حاکمیات  در  بحارین  داشاتن ،  کشوری ایاران  و  ش ه  تجایه  ایاران  از  خواساتن   اگار  و    

مق مه و ناگهاانی شااه دایار باه دسات برداشاتن از حاکمیات ایاران بار بحارین تصمیم بی.  مستقل شون 

با ون مراجعه به آرای عمومی اهالی ایاران یاا بحارین و حتای با ون کساب مشاورت از لاوای مقنناه و 

وزارت حتای  و  طای   لضااییه  هام  متحا   ملال  ساازمان  امنیات  شاورای  شا .  انجاام  امورخارجاه 

تصااویب اسااتقالل بحاارین و لباول آن کشاور باه   1349اردیبهشاات    21لطعنامااه شااماره مااورخ  

لباول  و  آزادمنشاای  دلیال  باه  محم رضاشااه  از  و  کارد  تصاویب  را  متحا   ملال  ساازمان  عضاویت 

 ای در بحارین تقا یر و تشااکر کارد. اصاول دموکراس

دولات ایاران، پااذیرش لطعناماه شاورای امنیات دایار باه اساتقالل بحارین را باه مجلساین شااورا 

ناچااار موضااو  تصاامیم را بااه رأی گذاشاات. نمایناا گان   مجلااس هاام بااه.  و سانا گااارش کارد

نمایناا ه طبیعاای و حقیقاای مااردم نبودناا  و مثاال مجلساین کاه اکثریات لریااب بااه اتفاااق آنهااا  

کاارگااران و کارمنا ان دولت به این سمت منصاوب شا ه بودنا ، باا اطاعات بای لیا  و شاارط از اراده 

 به ج ایی بحرین از ایران رأی دادن .   شااه ولات،

 گیرینتیجه 

ا تا اوم رژیام شااه و در پایش گارفتن توان گفت که باها و شرایط ذکر ش ه در باال میبراساس ویژگی

رویکردهایی که نسبتی با توسعه و پیشرفت والعی کشور ن اشت، اوضا  ایران در بخش هاای مختلاف ناه 

المللای بار داری بینی سرمایهش   زیرا با وجود سیطره تر هم مییافت، بلکه به احتمال، وخیمتنها بهبود نمی

یاتی التصاد کشور توساط آنهاا از یاک ساو و حاکمیات دولتای سرمایه و ثروت کشور و مکی ن عناصر ح

دی  و اتفالااً هام از مناابع درآما ی نشان ه که خود را موظف به تأمین منافع اربابان خارجی خود میدست

ترین کرد و هم مجهاا باه پیشارفتهنیاز از جامعه و نیروهای اجتماعی میهنگفتی برخوردار بود که آن را بی
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کرد، امکاانی بارای های سرکوب بود که هرگونه تحر  را از نیروهای اجتماعی سلب میگاه ها و دستسالح

تر، توجه به این نکته نیا ضاروری اسات کاه پیشرفت کشور وجود ن شت. عالوه بر این، در نگاهی بنیادی

 ی خودباوری، اعتماد به نفس و خودشکوفایی میسر اسات و در شارایطی کاهپیشرفت هر کشوری در سایه

تاوانیم« و رژیم شاه با تقلی  کورکورانه از غرب درص د بود تا در خودآگاه و ناخودآگااه ایرانیاان، »ماا نمی

برتری فرهنگ، تم ن و تکنولوژی غرب را حک کنا ، الا ام بارای توساعه و پیشارفت کشاور باه مراتاب 

 دشوارتر بود.

 


