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چکیده
هدف :محمدرضاشاه به تبعیت از حکومت پدرش ،تالش نمود تا از طریق الیههای سیاسی و با تمسک به
عظمت و شکوه گذشته ایران ،فرآیند ناتمام ملتسازی را دنبال کند؛ اما او در حقیقت ملیگرایی را به ایدئولوژی
رسمی دولتی برای جلب نظر مردم و بازنمایی ایده شاهی ایران باستان بدل نمود و بدین ترتیب نتوانست این
فرایند را به سرانجام برساند .با این توصیف ،هدف این پژوهش طرح پرسش اساسی تحت این عنوان است که
چرا سیاستهای ملتسازی ،در ایران عصر محمد رضاشاه ناقص و ناتمام ماند؟ در پاسخ ،این فرضیه مطرح
میشود که :شکلگیری ساختار اقتدارگرا و آمرانه سیاسی ،سبب گسست در پارادایم ملتسازی شده و روند
نُضج آن را به انحراف کشانید.
روششناسي پژوهش :روش این تحقیق ،توصیفی است و با بهرهگیری از ابزار گردآوری دادهها مبتنی بر
دادههای کتابخانهای و اسنادی ،انجام شده است؛ رویکرد نظری جهت تبیین مسأله تحقیق نیز ،نظریه
ملتسازی کارل دویچ میباشد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهند که حکومت پهلوی دوم در زمینه ملتسازی بیتوجهی به جوانب
سیاسی و اجتماعی رویکردهای ملتسازی ،اموری نظیر تقویت زبان بیگانه به جای زبان رسمی کشور ،انسداد
در کانالهای ارتباطی در سطوح مختلف جامعه ،مخالفت با ایجاد عرصه عمومی و تقویت جامعه مدنی ،مخالفت
با تکثرگرایی قومیتی ،که مستظهر به یک نظام اقتدارگرا بود ،را بهعنوان رویه اصلی خود قرار داده بود.
نتیجهگیری :تأمل در شاخصهای ملتسازی در برهه زمانی حکومت پهلوی دوم ،بیانگر آن است که این امر
با بنبست و چالشهای فراوانی مواجهه شده و شاه در انجام رسالت تاریخی خود ناکام شده است.
کلیدواژهها :فرایند ملتسازی ،محمدرضاشاه ،نظام اقتدارگرا ،ایدئولوژی باستانی ،گردش نخبگان.
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مقدمه
سیاستهای ملتسازی در هر کشوری به تناسب مقدورات و محذورات آنجا پیگیری و اتخاذ میشود .در
همین راستا ،بایستی اذعان نمود که ایران نیز یکی از کشورهایی است که بهرغم آنکه مفهوم ملت در آن
دارای بنیانهای تاریخی است و پیشینهای دیرینه دارد ،سیر پر فراز و نشیبی را در مسیر تکوین خود
گذرانده است .وضعیت ایران دوره پیش از اسالم بهویژه در سلسله هخامنشیان و ساسانیان گویای آن است
که ایران در این دوره دارای ویژگیهایی خاص از مفهوم ملت بوده است .حتی بعد از ورود اسالم به ایران،
تعیین هویت ایرانی نیز در راستای تکوین یک هویت ملی مبتنی بر اسالم بازتعریف شد و تداوم یافت
(مجتهدزاده.)22 :2007 ،
در یک سده اخیر ،یعنی پس از سقوط حکومت رضاشاه ،در نتیجه بحرانهای داخلی نظیر نابسامانهای
اقتصادی ،شکاف بین دولت و ملت ،نارضایتی مردم از رژیم ،استبداد و خودکامگی و نیز فشارهای خارجی
از جمله تهاجم بیگانگان و اشغال نظامی متفقین ،در نهایت محمدرضا شاه از دودمان پهلوی توانست
سلطنت و قدرت خود را در کوران این حوادث سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران معاصر تثبیت نماید .حکومت
جدید محمدرضا پهلوی که حدود سی و هفت سال را در بر میگیرد ،تمرکزگرا بود و با توزیع قدرت و
مشارکت گروهها سازگار نبود .ساخت قدرت سیاسی یک جانبه و عمودی بود و شاه بهعنوان شخص اول
مملکت و عنصر اصلی در ساختار اجتماعی و سیاسی نوعی نظام اقتدارگرا را رقم زد که نقشی تعیین کننده
در تحوالت سیاسی ،اجتماعی ایفا میکرد .شاه در مرکز ثقل قدرت قرار داشت از هر نوع مسئولیتپذیری
و پاسخگویی در برابر ملت و گروههای سیاسی و اجتماعی امتناع میورزید.
در این برهه زمانی حتی شاهد تمرکز تدریجی قدرت با تغییر بیش از اندازه نیروها و نخبگان سیاسی
هستیم (کاتوزیان)240 :1989 ،؛ تا جاییکه با شکلگیری این ساختار اقتدارگرا ،محمدرضاشاه در امتداد
حکومت پهلوی اول ،سعی نمود تا پروژه ملت سازی را از سر گیرد .اما آنچه وی آن را تحت عنوان ملت
دنبال میکرد ،صرفاً باسازی تشریفاتی برخی از ویژگیها و عناصر باستانی و نمایشی از تاریخی ایران
کهن در قالب فرهنگی غیرمولد همچون موزهها و برپایی یکسری جشنها بود؛ در واقع ،از زمان آغاز
سلسله پهلوی دوم نوعی ایدئولوژی ناسیونالیسم مبتنی بر فرهنگ محافظهکار و باستانگرا که در مواقعی
به ملی گرایی لیبرال متمایل گردید ،توسعه یافت و در مصاف با ایدئولوژی اسالمی قرار گرفت .بر همین
اساس مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا سیاستهای ملتسازی ،در ایران عصر محمدرضاشاه
ناقص و ناتمام ماند؟ در همین راستا تالش میشود که بر اساس مراحل چندگانه و شاخصهای نظریه
کارل دویچ ،به تبیین و تجزیه و تحلیل مسأله تحقیق بپردازیم.
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پیشینه پژوهش
در رابطه با پیشینه و ادبیات پژوهش ،میتوان بهآثاری که کمابیش در زبان فارسی مرتبط با موضوع حاضر
میباشند ،اشاره کرد که هر کدام از منظری خاص بهمقوله ملت و ملتسازی در ایران نگریستهاند؛ امّا
هیچکدام آنها بهصورت دقیق ،روشمند ،منظم و بر مبنای یک مدل نظری متناسب ،روند ملتسازی در
ایران را مورد مداقه و تجزیه و تحلیل قرار ندادهاند .در حالیکه ،مقاله حاضر ،زاویای جدیدی را با دیدگاهی
نوین و خالقانه نسبت بهجنبههای مغفول فرآیند ملتسازی در ایران ،ارائه مینماید و آن را مورد
آسیبشناسی قرار میدهد .هر چند ،در ارتباط با موضوع ،سه نوع آثار وجود دارند :دسته اول پژوهشهایی
که با رویکرد تاریخی بهمقوله ملت نگریستهاند ،بهعنوان مثال ،حسین اکبری در مقالهای با عنوان:
«مطالعه تاریخی فرایند شکلگیری ملت در ایران با تأکید بر نقش دولت» ،بهمنظور فهم رابطه بین دولت
و ملت در ایران به بررسی فرایند شکلگیری ملت در ایران طی دورههای تاریخی مختلف تا پیش از وقوع
انقالب اسالمی و نقش دولت در این فرایند پرداخته است (اکبری .)2016 ،محمد توکلیطرقی نیز ،در
کتابی با عنوان« :تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ» ،به بررسی تعامالت هویت ایرانی با هویتهایی که
ایرانیان به خوبی با آن ارتباط داشتهاند ،پرداخته است و مراحل مختلف تاریخ و برخوردها و تأثیرگذاری این
هویتها را با یکدیگر مورد بررسی دقیق قرار داده است (توکلی طرقی .)2011 ،سیدآیتاهلل میرزایی هم در
کتابی با عنوان« :ناسیونالیسم و مدرنیته سیاسی در مشروطه ایرانی» ،معتقد است که مقوله ملت و
ناسیونالیسم به رغم اهمیتش در فرایند مدرنیته سیاسی ،کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است
(میرزایی.)2015 ،
دسته دوم ،آثاری که موضوع ملتسازی را در ارتباط با نقش دولت ،تجزیه و تحلیل نمودهاند ،که
عبارتند از :علی کریمی و مهدی رهبریکریمی و رهبری در مقالهای با عنوان« :مقایسه سیاست
ملتسازی جمهوری اسالمی ایران در دوران سازندگی و اصالحات ( ،»)1368-1384بهدنبال طرح این
مسئله هستند تا سیاستها و تصمیماتی که در جهت برنامههای ملتسازی در جمهوری اسالمی ایران
یعنی در دو دوره سازندگی و اصالحات گرفته شده است ،مورد شناسایی و بررسی قرار دهند (کریمی و
رهبری .)2011 ،پرویز دلیرپور نیز ،در مقالهای با عنوان «بحرانهای دولت  -ملتسازی و استراتژیهای
توسعه در ایران» معتقد است که پیششرطهای اجتماعی و اقتصادی و همرأیی در اندیشه و تفکر جهت
رسیدن به نهادهای اجتماعی و فرهنگی و میزانی از انسجام ،الزم و ضروری است (دلیرپور .)2005 ،و
حمیدرضا جالئیپور هم ،در مقالهای با عنوان «جامعه و دولت معاصر در ایران :تمهیدی نظری برای
تکوین ملت -دولت در ایران» بهدنبال بررسی پدیده ملت -دولت در عرصه عمومی ایران از بُعد
مجموعههای نهادی جوامع نوسازی شده و مدرن است ،میباشد (جالئیپور.)2009 ،
دسته سوم ،پژوهشهایی هستند که ملتسازی را تنها از یک زاویه نظری صرف ،کانون تحلیل خود
قرار دادهاند؛ برای مثال ،فرهاد نصرتینژاد در مقالهای با عنوان« :ارائه چارچوبی بدیل برای ارزیابی تکوین
ملت-دولت» ،معتقد است که مقوله ملت از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققان قرار
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گرفته است و تالش میکند تا به کندوکاو در خصوص وضعیت ملت  -دولت در ایران معاصر بپردازد
(نصرتینژاد .)2012 ،غزاله طاهریعطار نیز ،در مقالهای با عنوان «طراحی و تبیین الگوی ملّتسازی
پایدار» بهبررسی این مسئله میپردازد که چه عوامل و الزاماتی موجب میگردد که ملتی واحد و خردمند،
شکل گیـرد و تـداوم یابد (طاهریعطار .)2014 ،در نهایت ،ضیاءابراهیمـی هم در کتابـی با عنـوان
«ناسیونالیسم ایرانی ،نژاد و سیاست بیجاسازی» بهبررسی ریشهها و ویژگیهای نوع خاصی از ناسیونالیسم
ایرانی پرداخته است .وی این پدیده را «ناسیونالیسم بیجاساز» نامیده است؛ چرا که ناسیونالیسم بیجاساز،
مهمترین شکل ناسیونالیسم در ایران است ،برجسته میباشند (ضیاءابراهیمی .)2018 ،الزم بهذکر است که
این پژوهشها ،عمدتاً با یک نگاه تاریخی و توصیفی مقوله ملت را مورد بررسی قرار میدهند و فاقد یک
چارچوب نظری منطقی و مشخص هستند.
چارچوب نظری :رویکرد ملتسازی کارل دویچ
واژه ملت به گروهی از انسانها اطالق میشود که دارای سرزمین خاص ،فرهنگ و زبان مشترک و تاریخ
خود هستند اما دارای نهاد سیاسی دولت میباشند و از شناسایی بینالمللی هم برخوردارند .آنچه که یک
گروه انسانی را بهعنوان ملت در میآورد ،عناصر گوناگون و دیرپایی چون تاریخ مشترک ،فرهنگ
مشترک ،سرزمین واحد برخوردار از مرزهای شناخته شده توسط دیگر واحدها ،زبان مشترک و مهمتر از
همه نهاد سیاسی اداره کننده آن سرزمین است (احمدی .)78 :2011 ،اما ملتسازی توصیف کننده
همگرایی و انسجام گسترده میان دولت و جامعه و نیز توسعه و بسط یک هویت ملی مشترک است .این
مفهوم با گذشت زمان و در خالل فراگردهای نظریهپردازی دستخوش تغییر شد و صاحب نظران گوناگونی
در مباحث خود با تأکید بر ابعاد چندگانهی آن ،این فراگرد را مورد تأمالت نظری خویش قرار دادهاند .از
مهمترین نظریهپردازان این عرصه میتوان به کارل دویچ 1و چارلز تیلی 2اشاره نمود (کلست1 :2017 ،3؛
ریمر .)376-375 :2005 ،4کارل دویچ ،چهار شاخص کلیدی را در یکپارچگی ملی دخیل میداند که
مبنای تشکیل ملتها و کشورها را فراهم میسازند و بهشرح زیر هستند:
یکپارچگي در حوزه امور بروکراتیک (دولت)

دولت مدرن نسبت به دولتهای قبلی وظایف بیشتری بر عهده دارد و در اغلب امور مربوط به شهروندان
مداخله میکند .در گذشته حکومتها توجه چندانی بهافراد تابع خود نداشتند اما دولت مدرن نسبت به
سرنوشت شهروندانش احساس مسئولیت میکند و خدمات وسیعی انجام میدهد .از ویژگیهای این دولت
در حوزه اداری ،جدایی مناصب از اشخاص است به شکلی که اشخاص از بین میروند اما مناصب پابرجا
1. Karl Deutsch
2. Charles Tilli
3. kolsat
4. Rimmer
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هستند .این در حالی است که در دولتهای سنتی و پیشامدرن ،منصب ،وابستگی خاصی بهشخص داشت
و از فرد تبعیت مینمود .کنشهای دولت معموالً در جهت اتحاد مردم پیش میرود؛ بهنظر دویچ ،وحدت
مردم باعث افزایش قدرت عمل دولت میگردد و بههمین دلیل دولت سعی در متحد نمودن مردم تابع
خود دارد .بهعقیده وی دولت قوی مردم را یکنواخت میسازد و مردم متحد و یکنواخت دولت را قوی
میسازند .بنابراین از اتحاد و انسجام دولت و مردم ،ملت شکل میگیرد و ملت نیز عبارت است از مردمی
که دارای دولت هستند (دویچ.)15 :1998 ،
یکسان سازی زبانها

زبان یکی از عناصر مهم تکوین ملتها است و در واقع با نحوه درک و تجربه جهانی ارتباط خیلی نزدیکی
دارد .برای مثال ،دامنه و ساختار واژگانی که بهکار میبریم بیانگر توانایی ما در توصیف تجربیات ما است.
بهعالوه ،این واژگان معنای خود را از یک جامعه معنایی میگیرند که شبکهای از هم زبانان است و از
زمانی که صحبت کردن را میآموزیم ،وارد آن میشویم .از این منظر ،معنای کلمات ضرورتاً کلگرایانه و
متکی بر جامعه است و این جامعه الزاماً یک جامعه ملی است .از اینرو ،زبان تجسم تجربه جمعی ملت
است و نقش مهمی در انتقال هویت ملی ایفا میکند .در روند تکوین هویت ملی ممکن است که مردم با
یک زبان مشترک شروع کنند و آن را در سراسر دوره زندگی خود حفظ نمایند .اکنون بسیار واضح است
که چرا تمامی توصیفات رایج در مورد ملت ،بهعنوان اجتماعی از فرهنگها یا منش ،یا خاطرات ،یا تاریخ
گذشته استثناءپذیر هستند (دویچ.)9 :1998 ،
انسجام فرهنگي و وحدت قبایل

معموالً این نوع یکپارچگی هنگامی پدید میآید که نوعی همبستگی وجود داشته باشد .فرآیند یکپارچگی
قبیلهها ،ناشی از بسط و گسترش حس خویشاوندی و قبیلهای بهتمام مردم و فرهنگها میباشد .کارل
دویچ با مطالعه شکلگیری ملت در کشورهای مختلف ،تشکیل ملت را بهدنبال یکپارچهسازی قبایل و
فرهنگ میداند .او به نقش فرهنگ و عادات ارتباطی مشترک در یکپارچهسازی قبایل اهمیت فراوانی
می دهد و بر این باور است که چنین اشتراکی نقش مهمی در ایجاد ملت دارد .بسیاری از جوامعی که
دارای جماعتهای چندزبانی مشترک بودند ،در نهایت بهیک ملت تبدیل شدند و از گروهها و قبایل
متفاوت بههم ملحق شدند .این مردم منسجم و متحد همانند یک سیستم یکپارچه میتوانند وسعت یابند
و نیز حتی فرهنگ بهعنوان یک عامل وحدت بخش میتواند بهیک مردم بهعنوان ملتی یکپارچه شکل
داده و حتی میان گروههایی که بهزبانهای مختلف تکلم میکنند ،اتحاد ایجاد نماید و ملتسازی را
محقق سازد (دویچ.)11 :1998 ،
یکپارچگي ارتباطات اجتماعي

در اثر ارتباطات اجتماعی ،نوعی فضای گفتمانی مشترک شکل میگیرد که در آن انسانها به درک
مشترک معانی دست مییابند .در چارچوب چنین فضایی ،ساکنان یک قلمرو خاص احساس وحدت
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میکنند و خود را دارای منافع مشترک میپندارند .مهمتر اینکه ،اجتماعی که تاریخ مشترکی را بهعنوان
تجربه مشترک میپذیرد ،اجتماعی برخوردار از عادتهای مکمل 1و امکانات ارتباطی است .میتوانیم گروه
بزرگی از انسانها را که با این عادات مکمل و امکانات ارتباطی بههم پیوند خوردهاند ،مردم بنامیم.
امکانات ارتباطی یک جامعه ،نظامی بهلحاظ اجتماعی استاندارد شده متشکل از یک زبان ،تعدادی از
کدهای کمکی 2مانند حروف الفبا ،نظامهای نوشتاری ،محاسبه و غیره را در برمیگیرند (دویچ:1998 ،
 .)13در همین راستا ،بایستی اشاره نمود که اعضای یک ملت با ارتباطات اجتماعی انبوهتری وحدت
مییابند و با زنجیـرهای گسستناپذیر از پیوندها ،هیچگونه گسست جـدی در هیچ حلقـهای از امکانات
ارتباطی و جایگزینی در هیچ مرتبه آن پدید نمیآید و به این ترتیب ،امکان بهتری برای ارتقاء از یک
پایگاه اجتماعی به یک پایگاه دیگر وجود دارد (به نقل از دویچ :هاچینسون و اسمیت .)57 :2009 ،بر
همین اساس ،این تحقیق ،به دلیل قابلیت باالی این نظریه در تبیین مسأله ،آن را بهعنوان چارچوب
نظری خود برگزیده است.
سیاستهای ملتسازی در دوران زمامداری محمدرضاشاه

با ورود به دوران مشروطه و عصر زمامداری قاجاریان ،گسترش اندیشههای ملیگرایانه بر تاریخ بسیاری از
کشورها و قومیتها تأثیر بسزایی برجای گذاشت .این افکار ناسیونالیستی در ایران ،به دنبال برخورد ایران
با غرب ،شکستهای نظامی ،آشنایی ایرانیان با اندیشهها و افکار اروپایی و تالشهای پارسیان هند شکل
گرفت .ناسیونالیسم در ایران ،که سه شاخصه اصلی یعنی نگاه ملیتگرا ،میهندوستانه و هویتگرایانه را در
بر داشت ،با ایدههای روشنفکران متجددی نظیر آخوندزاده شکل گرفت (قدیمیقیداری .)90 :2012 ،در
دوران قاجار ما با نوعی جدال میان برداشتهای مختلف از مفاهیم ملت و شاخصهای آن در فضای
گفتمانی جامعه ایران این عصر مواجه هستیم؛ چرا که در این برهه زمانی ،تلقی و تفسیری چندگانه از
عنصر ملت از جانب روشنفکران ،علما و عامه مردم در راستای بحث بر سر غلبه تعریف درست از مفهوم
ملت فعال گردید .اما عصر زمامداری حکومت پهلویها ،فصل جدیدی از نحوه تکوین ملت و اتخاذ
سیاستهای ملتسازی آغاز شد .تحوالت ایران در این دوران در بخشهای مختلف نظیر بازسازی دولت،
تحول در لباس و آموزش و پرورش ،زنان و برخورد دولت با عشایر ،دنبال شد .اما تغییر و تحوالتی که با
روی کارآمدن رضاشاه آغاز گردید ،حرکتی سطحی در راستای تکوین ملت بود و بهبیانی دیگر ،نوعی
شبهملتسازی بود که در نهایت نتوانست توفیق چندانی را بهدست آورد .با گذار بهدوره زمامداری پهلوی
دوم ،شاهد تداوم رویکردهای مشابه بهسیاستهای ملتسازی بهسبک حکومت رضاشاهی میباشیم؛ به
همین منظور ،در زیر تالش میکنیم تا بهبررسی وضعیت شاخصهای تکوین ملت و نیز تحلیل چرایی و
چگونگی روند ملتسازی در دوره محمدرضا شاه بیشتر بپردازیم.
1. Complementary
2. Auxiliary Codes
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ناسازگاری فرهنگي و ناکامي سیاست یکسانسازی زباني

محمدرضاشاه تالش نمود تا در راستای تثبیت و تحکیم قدرت و نیز یکپارچگی ملی ،حکومت خود را بر
اساس ایدئولوژی پهلویسم بنا نماید .ایدئولوژی پهلویسم مبتنی بر چند عنصر اساسی و مهم بود؛ اول ،شبه
مدرنیسم ،دوم ،ناسیونالیسم شاهی ،سوم ،شبهدموکراسی .شاه در وضعیتی زمامداری حکومت را بهدست
گرفت که در نتیجه اعمال اجبارآمیز و خشونتبار رضاشاه ،اعتماد ملی به شدت تضعیف شد و نیازمند آن
بود که این سرمایه اجتماعی را در جهت همپارچگی ملی مجدداً ترمیم و بازسازی نماید (آصف:2005 ،
 .)50در زیر ،بهتشریح اصول ایدئولوژی یاد شده خواهیم پرداخت.
در زمینه شبهمدرنیسم شاه تالش نمود تا جهت نوسازی کشور ،انقالب سفید و اصول نوزدهگانه آن را
بهرکن و پایه اصلی ایدئولوژی دولتی بدل نماید تا یکسانسازی جامعه و انتقال کشور از یک ساختار سنتی
به یک جامعه پیشرفته و مدرن را محقق نماید (اکبری و بیگدلو .)9 :2011 ،از اینرو ،شاه در راستای ایجاد
نوعی پیوند میان گذشته تاریخی ایران و دنیای مدرن امروزی ،جریان انقالب سفید را مطرح نمود؛ هر چند
در مسأله هویت نژادی ،تالش کرد تا از خود چهرهای دینی که فره ایزدی همواره پشتیبان اوست ،نمایش
دهد ،اما در نهایت بر دو مفهوم روح میهنپرستی و ناسیونالیسم تأکید وافر داشت (آصف .)40 :2006 ،رکن
دیگر ایدئولوژی پهلویسم در راستای ایجاد یکسانسازی ملی ،ناسیونالیسمشاهی بود که بنمایه آن بر
اساس بزرگداشت و ستایش شکوه گذشته ایران بنیان گذاشته شد .چنین القا میشد که ایرانیان مردمانی
آریایینژاد بودهاند که یکی از بزرگترین تمدنها را پایهگذاری کردهاند .هر چند این تمدن در نتیجه،
پیروزی عربها ،اسالم ،هجوم ترکان و مغوالن و بعدها نیز امپریالیسم اروپا که همگی نیروهای خارجی
بودهاند از نظر معنوی و مادی دستخوش زوال شده است (کاتوزیان.)73 :2005 ،
در رابطه با شبهدموکراسی نیز بایستی تأکید نمود که اگر چه سیاست این حکومت در ظاهر دموکراتیک
بود ،ولی در عمل ،نهادهای دموکراتیک ،خواست مردم را اجرا نمیکردند .آنچه که در عمل شاهد آن
هستیم ،نوعی دمکراسی شاهنشاهی است که گردآوردن همه گروههاى قومى تحت لوای یک پرچم در
درون مرزهاى سرزمینی است و نیز اتحاد همه طبقات اجتماعى که براى تعالى و ترقى خویش بهمبارزه
برخاستهاند (اکبری و بیگدلو .)18 :2011 ،بنابراین ،تحت تأثیر ایدئولوژی سیاسی پهلویسم ،محمدرضاشاه
مبادرت بهاقداماتی در حوزه همگنسازی فرهنگ ملی بهعنوان یکی از ارکان سیاستهای ملتسازی نمود
و تالش کرد تا در این راستا انسجام و وفاق ملی را تقویت نماید .بهرغم سیستم پاتریمونیالیستی ،حکومت
پهلوی دوم جهت تثبیت مشروعیت خود ،نسبت بهتحول و یکسانسـازی فرهنگـی کشـور پافشاری نمود؛
چرا که راهبرد فرهنگی محمدرضا شاه که همچنان در امتداد سیاستهای پدرش قرار داشت ،از دو منبع
تجدد و نوسازی غربی نشأت گرفته بود.
در برنامههای فرهنگی شاه دو مؤلفه متناقض وجود داشت :از یک سو ،احیای فرهنگ کهن ایرانی و
تالش همهجانبه در بزرگنمایی آن در دورانهای گذشتهی تاریخ این سرزمین و معرفی آن بهعنوان
«زیباترین بخش فرهنگ منحصراً ایرانی» و ترویج ایدئولوژی «بازگشت به خویشتن باستانی» و از سوی
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دیگر اقبال شدید متولیان امور بهترویج مظاهر و ظواهر فرهنگی غربی؛ این بهآن معنی بود که یکی از
ارکان اصلی مملکت یعنی «شاهنشاهی گرایی آرمانی ایرانیان» ،اینک به دست آنان با جنبههای ظاهری
تجدّد غرب ترکیب میشد و حاصل آن فرهنگی بود که با باورها و آرمانهای مردم ایران تناسب چندانی
نداشت (ندوشن.)5 :1998 ،
از این منظر ،محمدرضا شاه پهلوی با بهرهگیری از ابزار قدرت مطلقه خود ،بهدنبال آن بود تا بهواسطه
زدودن اسالم و مظاهر دینی از جامعه ایران و گرتهبرداری از تلفیق دو الگوی فرهنگی و آموزههای
اجتماعی و سیاسی دوران ایران باستان و تمدن و فرهنگ غربی ،یکپارچگی ملی در جامعه ایرانی را با
توسل به سیاستگذاریهای فرهنگی مورد نظر خود ،در دستورکار قرار دهد .باستانگرایی و توجه به
گذشته باعظمت تمدن ایران ،برگزاری جشنهای دوهزار و پانصدساله سلسلههای پادشاهی ،تکریم بزرگان
و مفاخر ایرانی ،برپایی نهاد و موزه ایران باستان ،تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی از جمله
مهمترین اقدامات یکسانسازی در حوزه فرهنگ بود.
در زمینه سیاست فرهنگی باستانگرایی و توجه بهگذشته با عظمت تمدن ایران ،تأکید محمدرضا شاه
بر گسترش باستانگرایی حکومتی در میان آحاد مردم و تهیج احساسات ملیگرایانه بود .شاه همواره و به
نحو مستمر ،ایران باستان را در صور مختلف بهعنوان عالیترین و با عظمتترین دوران حیات و تمدن
بشری معرفی مینمود .از اینرو ،او دستور داد تا در ایام مختلف سال ،دانشآموزان دانشسراها به نقاط
تاریخی کشور سفر کنند و از آن اماکن بازدید نمایند؛ هدف شاه از این امر ،آشنایی مردم با آثار ملی و
باستانی در جهت شکلگیری وحدت ملی در ایران بود (منشادی و اسمعیلزادگان .)187 :2019 ،از سویی
دیگر ،جشنهای مختلفی که شاه آن را تحت عنوان «جشنهای سلسلههای پادشاهی» برگزار نمود شامل
جشنهای بیستوپنج سال سلطنت محمدرضاشاه پهلوی ،جشن تاجگذاری ،جشنهای هنر شیراز،
جشنهای دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران ،جشنهای پنجاهمین سال سلطنت پهلوی همگی
جشنهایی بود که با هدف تقویت و ترویج احساسات ملیگرایانه در جامعه برگزار گردید (دهقان نیری و
شجاعی.)50-55 :2007 ،
اقدام دیگر حکومت پهلوی دوم در زمینه یکپارچگی ملی ،تکریم بزرگان و مفاخر ایران باستان بود؛ چرا
که مفاخر اعصار گذشته و رجوع به تاریخ تمدنساز آنها ،فرهنگ و باستانگرایی تنها کانون اتکای فرهنگ
و اندیشه ایرانیگری بود که حکومت و نخبگان سیاسی به آن اهتمام ویژه داشتند و آن را یکی از
مهمترین شریانهای حیاتی برقراری پیوند میان ملت و دولت و نیز تقویت احساس غرور ملی قلمداد
مینمودند .از اینرو ،پرداختن به آثار فرهنگی بزرگان و افراد فرهیخته بجای مانده از تاریخ ایرانیان نظیر
فردوسی طوسی و شاهکار و اثر هنریاش یعنی شاهنامه بهعنوان متنی که بنمایههای بسیار مناسبی
برای تبلیغ ارزشهای ملیگرایانه رایج بود ،نقش برجستهیی را در شکلدهی به مفهوم ملت ایفا کرد .به
همین دلیل نخبگان و نظام حاکم معتقد بودند که در راستای ایجاد وحدت ملی و طراحی چارچوبهای
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هویتی جدید ،به هویتی ملی و جمعی نیاز دارند که میتوان ریشههای آن را در تاریخ و فرهنگ باستانی
ایران و آثار هنرمندانی همچون فردوسی به جهت داشتن روایتهای حماسی از ایران باستان ،پیدا نمود.
آخرین تالش حکومت پهلوی دوم ،برپایی موزههای ملی از آثار باستانی ایران بهمثابه یک حافظه
تاریخی و تمدنی و نیز تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی در کشور بود .باستانشناسی
ملیگرا با شکلدهی به ساخت سیاسی دولت محمدرضا شاه ،نوعی از مشروعیتسازی برای حکومت
پهلوی را به بار میآورد؛ چرا که احیای گذشته ،بین ملت جدید و باستان ارتباطی عمیق ایجاد نمود
(بیگدلو .)100 :2019 ،مهمتر آنکه ،تأسیس این موزهها ،ترویج آثار هنری ،حجاریها ،تشویق آثار
گذشتگان و سایر آثار هنری و حفظ آثار ملی بود؛ چرا که حکومت پهلوی با تکیه بر عنصر ارزشی و
همگانی کردن فرهنگ باستانی میتوانست تولیدات فرهنگی خود را که معموالً از آن تحت عناوینی نظیر
«فرهنگ باستانی ایران» یا «فرهنگ ملی ایران» یاد میکرد ،در درون اقشار و گروههای اجتماعی
مختلف نهادینه سازد و از این طریق به وحدت و یکپارچگی فرهنگی مطلوب و مورد نظر خویش دست
پیدا کند .در مجموع بایستی تأکید نمود که هرچند برگزاری این گونه مراسمات در راستای القای تفکرات
ملیگرایانه و یکسانسازی فرهنگی بود اما در نهایت هزینههای زیادی را بر آحاد جامعه تحمیل نمود و
موجبات نارضایتی و شکاف میان حاکمیت و ملت و ارائه الگوی تقابل با ارزشهای اسالمی را رقم زد.
نکته مهم دیگری که بایستی بر آن تأکید نمود ،آن است که بسیاری از این موزهها کانالی برای قاچاق
آثار باستانی ایران توسط فرانسه و آمریکا بود؛ دکتر مجد در این زمینه میگوید« :توجیه گروههای
فرانسوی و آمریکایی برای تقسیم و تصاحب آثار باستانی ایران ،هزینههای به قول خودشان عظیمی بود
که در ایران پرداخت میکردند و در تمامی مکاتبات و مذاکراتی که صورت میگرفت ،این موضوع از جانب
طرف آمریکایی بیان میشد .کل هزینههای موزههای آمریکایی در ایران ،حداکثر  710هزار دالر قلمداد
شده و بابت صرف این مبلغ ناچیز ،موزههای آمریکایی آثار باستانی ایران را تصاحب کردند» (مجد:2009 ،
.)100
در رابطه با سیاستهای حکومت محمدرضا شاه در خصوص مقوله یکسانسازی زبانی نیز بایستی
اذعان نمود که این شاخص نیز بیانگر ناهمخوانی ،کاستیها و تضاد است .به این صورت که ،در این دوره
ایران ،شرایط نوین جهانی و نیز ارتباطات ایرانیان با خارج از کشور سبب گردد تا تسلط زبانهای خارجی
نظیر عربی ،فرانسوی ،روسی ،انگلیسی و نیز سایر زبانهای بیگانه در جامعه ایرانی به اوج خود برسد؛ تا
جاییکه زبان انگلیسی و فرانسوی در عصر پهلوی دوم رونق افزون زیادی پیدا کرد .به عالوه اینکه در
خاتمه جنگ جهانی دوم ،نزدیکی حکومت ایران به امریکا بهخصوص بعد از واقعه کودتای  28مرداد و نیز
گسترش فراوان ارتباطات سیاسی ،اقتصادی ،علمی ،بازرگانی و غیره دو کشور موجب شد زبان انگلیسی
مدتها زبان مشترک نخبگان و متجددان ایرانی باشد .در یک روند کلی میتوان عوامل زیر را در راستای
تحوالت زبانی رخ داده در راستای غلبه زبان بیگانه بر زبان فارسی ایران عصر پهلوی مؤثر دانست:
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 .1تشدید اعزام دانشجویان بهخارج از کشور :در عصر پهلوی ،تعداد ایرانیانی که دانشگاههای امریکا
را بهعنوان ادامه تحصیل برگزیده بودند ،بالغ بر  23000نفر میشد.
 .2تأسیس دانشگاهها و مراکز آموزشي نوین :این سیاست در دوره پهلوی با شتابی دو چندان دنبال
شد .تجلی این امر در ساخت دانشگاهای مختلف از جمله تهران و دانشگاه پهلوی شیراز که در آن به دو
زبان فارسی و انگلیسی تدریس میشد.
 .3مؤسسهها و انجمنهای فرهنگي :در عصر حکومت محمدرضا شاه ،شاهد تأسیس انجمن ایران و
امریکا و شورای فرهنگی بریتانیا و نیز مؤسسه فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی هستیم که باعث
رونق بیشتر زبانهای خارجی بهویژه انگلیسی در ایران شد (دهمرده و نعمتیلیمائی .)88-90 :2016 ،در
مجموع در عصر حکومت پهلوی دوم هیچ اهتمام جدی در راستای یکپارچگی ملی در حوزه زبان ،صورت
نگرفت بلکه غلبه با گسترش زبان های بیگانه از جمله انگلیسی ،روسی و آلمانی در ایران بود؛ بهعالوه
اینکه جریان پاالیش زبان از الفاظ و لغات عربی یا پاک زبانی ،ضربه بزرگی به هویت زبان فارسی زد.
تضعیف ارتباطات اجتماعي؛ برآیند خوانش میان نیروهای اجتماعي و سیاسي

یکپارچگی ملی در زمینه روابط اجتماعی در دوره پهلوی دوم هم قابل بحث و بررسی است .در اینجا،
طبقات و نیروهای اجتماعی و نحوه روابط آنها در جامعه و نیز با دولت ،به سه دسته کلی تقسیم میشوند:
الف) نیروهای ملی ب) نیروهای تودهای ج) نیروهای چریکی؛ که در ادامه به تشریح وضعیت هر کدام و
آرمانها و اهدافشان در راستای یکسانسازی اجتماعی و ملی میپردازیم .پس از سقوط رضاشاه و
انتصاب فرزندش محمدرضا ،در شرایط نابسامان و اشغال کشور ،بهطور طبیعی افکار و اندیشههای
ملیگرایی ترویج و توسعه یافت.
در سال  1328نخستین تشکیالت ملیگرا را با نام جبههی ملی بنیان گذاشته شد .این جبهه از
گرایشهای مختلف فکری ایجاد شد و با فعالیتهای فکری دکتر محمد مصدق و هواداران خویش و نیز
پشتیبانی جریان اسالمی به رهبری آیتاهلل کاشانی ،در این زمان موفق شد نخست وزیری کشور را برای
مدت دو سال بر عهده بگیرد و مبارزه علیه بیگانگان یعنی انگلیس برای ملی شدن نفت را به پیروزی
برساند ،هر چند به دالیلی همچون بیتدبیری و اختالفات درونی اعضا ،با کودتای  28مرداد 1332
دستآوردهای خود را از دست داد (نظرپور.)25 -27 :2003 ،
مهمترین تشکیالت نیروهای ملیگرا در قالب جبههی ملی تجلی یافته است .ملیگرایان هدف از
تأسیس جبههی ملی تشکیل حکومت ملی از رهگذر آزادی انتخابات و افکار عمومی اعالم کردند .بهطور
کلی در جبههی ملی دو نوع رابطه وجود داشت :یکی رابطهی فردی با دکتر مصدق رهبر جامعه؛ بدین
معنا که برخی افراد عضو هیچ حزبی نبودند و تنها با مصدق رابطهی فردی و شخصی داشتند .دوم
رابطهی حزبی که همان احزاب تشکیل دهندهی جبهه است .اما مسئله مهم آن است که جبههی ملی اول
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از ساختار جبههای بهره میبرد و متشکل از احزابی بود که عمدتاً گرایشهای ایدئولوژیک همسان و
هماهنگی نداشتند و اعضا و رهبران این احزاب نیز با یکدیگر ناسازگار بودند.
از اینرو ،جبههی ملی نتوانست با استبداد شاهی به نحوی مؤثر و جدی مبارزه کند و پس از کودتای
 28مرداد  ،1332دچار نوعی فروپاشی گردید .در ادامه نیز جبههی ملی دوم در سال  1339با اعالم فضای
باز سیاسی تشکیل شد .رهبران جبهه امیدوار بودند تحت فشار آمریکا به شاه ،دولت را در دست بگیرند و
جامعه را به سوی همسانسازی مدنظر خود پیش ببرند .در نهایت نیروهای ملیگرا ،به دلیل شدت جو
اختناق و اختالفات درونی اعضا ،نتوانستند فعالیت مفید و مثمر ثمری را داشته باشند و پروژه همگرایی
ملی آنها با شکست و ناکامی مواجه گردید.
در رابطه با نیروهای تودهای نیز بایستی اذعان نمود که تجلی حضور آنها در جامعه در قالب تشکیل
حزب توده بود .این حزب که بقایای کمونیستهای دوران رضاشاه بودند ،به رهبری تقی ارانی پیرامون
مجله دنیا ،سازمان تشکیالتی خود را در سال  1320بنا نهادند .نخستین کنگره حزب توده در مرداد سال
 1323در تهران برگزار شد و مرامنامه و برنامه حزب به تأیید نهایی رسید (الموتی .)355 :1991 ،هر چند
حزب توده به یکی از بزرگترین سازمانهای سیاسی ایران تبدیل شد ،اما وابستگی و سرسپردگی عمیق
این حزب به شوروی سبب گردید تا مشکالت و موانع عمیقی در مسیر رسیدن اعضای آن به اهداف
سیاسی ایجاد گردد .این امر به یک شکاف و انشعاب اساسی در درون حزب منجر گردید و با واقعه ترور
نافرجام شاه در بهمن  1327توسط یکی از اعضای حزب ،ضربهای مهلک به پیکره این تشکیالت وارد
شد؛ تا جاییکه فعالیتهای حزب توده غیرقانونی و منحل اعالم شد؛ اگر چه اعضای حزب توده تالش
کردند تا با ایجاد کمیته مرکزی در کشورهای سوسیالیستی به فعالیت خود ادامه دهند (شفیعیفر و
دیگران.)33-34 :2014 ،
آخرین نیروی اجتماعی جریانساز و قابل بررسی در عصر پهلوی دوم ،نیروهای چریکی تحت عنوان
«سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» است که در سال  1350از دو گروه مجزا که پیشینه آنها بهاواسط
دهه  1340برمیگردد ،بهوجود آمد .عناصر کلیدی این دو گروه یکی بیژن جزنی دانشآموخته فلسفه و
دیگری مسعود احمدزاده فارغالتحصیل رشته ریاضیات دانشگاه تهران بودند (احمدی .)285 :2010 ،دیدگاه
اعضای گروه جزنی عمدتاً از نیروهای تودهای بودند ،تأکید بر اهمیت ایجاد سازمانی توانمند بود در
حالیکه نیروهای گروه احمدزاده که اکثر آنها عضو پیشین جبهه ملی بودند ،به نقش تودههای خودجوش و
عملیات قهرمانانه اهمیت میداند (آبراهامیان.)598-559 :2009 ،
با توجه به چنین رویکردی« ،سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» با بهرهگیری از تجربه سرکوب
سایر جنبشهای سیاسی توسط حکومت پهلوی دوم ،به این نتیجه رسید که مبارزات مسلحانه ،در درون
ساختار متصلب قدرت ،تنها راه برون رفت از رکود سیاسی است (وهابزاده .)10 :2010 ،اما در نهایت،
دستکم گرفتن ماشین سرکوب حکومت توسط چریکها یک خطای استراتژیک بود و مانع پیشبینی
صحیح از وضعیت جامعه و حاکمیت گردید ،به این دلیل که جامعه ایران در عین اینکه در انسداد بود،
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ولی آمادگی الزم را برای پذیرش تکیه بر سالح و مبارزه عملی و چریکی نداشت .همچنین ضعف رهبری
و سازماندهی نامناسب نیز یکی دیگر از عوامل شکست جنبش بود (شعاعیان و شاکری.)90 :2009 ،
با سیری کوتاه در روابط و مناسبات گروههای اجتماعی یاد شده دوره پهلوی دوم ،متوجه خواهیم شد
که شبکه سنتی ارتباطات بر فضای کلی جامعه حاکم بوده است؛ چرا که ،در مدار روابط دولت و ملت
اختالل ایجاد شده بود ،یعنی از یکسو ،جامعه و نیروهای اجتماعی از استبداد رنج میبردند و از جانبی
دیگر ،فرهنگ عمومی با تمایل به مذهب و سنتها ،خود را بازنمایی نموده و تداوم مییافت .به همین
علت ،همواره با امواج مدرنیسم تحمیلی تهدید شده و مواجه بود (امامی .)35 :2010 ،در دوره پهلوی دوم،
مقامات دولتی و نمایندگان مردم نیز رابطهای یکسویه و یکجانبه با جامعه و نیروهای اجتماعی داشتند؛
چرا که دولت تمام امکانات مادی که عمدتاً شامل درآمدهای نفتی بود ،تصاحب نموده و از نظر سیاسی نیز
دیوانساالری قدرتمند ،عدم تکوین جامعه مدنی ،وابستگی خارجی ،وجود احزاب دولتی و عدم وجود جناح
اپوزیسیون قوی داخلی تا انتهای حکومت ،همسو و تابع بودن دولتهای پس از کودتا و احساس خطر
گروههای اجتماعی از قدرت محمدرضاشاه ،او را به فعال مایشاء تبدیل نموده بود .از اینرو ،دولت تنها
بازیگر مهم و نیرومند در تمام ابعاد جامعه بود و همه کنشگران اجتماعی به دولت و بخصوص نهاد شاهی
وابسته بودند (کریمیمله و دیگران.)149 :2014 ،
عالوه بر مسائل یاد شده ،بایستی تأکید نمود که وجود منابع غیرسرمایهای نظیر درآمد نفت ،که بر
استقالل هر چه بیشتر حکومت و هیئت حاکمه از طبقات جامعه میافزود ،در نابرابری اجتماعی نقش
بسزایی داشت .حتی محمدرضا شاه میکوشید اقشار و نیروهای جدیدی را که حاکم بالذات نبودند و حیطه
اختیارات آنان نه بر اساس ریشه اجتماعی ،بلکه در درجه اول براساس لطف و مرحمت و خواست قدرت
مرکزی تعیین میشد ،در دستگاه حکومتی وارد نماید .از اینرو ،بعد از اصالحات ارضی ،طبقه بورژوازی
جایگزین مالکین بزرگ گردید؛ اما این بورژوازی نمیتوانست مستقل از دولت عمل کند و به دولت وابسته
بود .این در حالی است که وجود طبقه متوسط مستقل یکی از مؤلفههای مهم در جامعه مدنی است .در
این دوره دیوانساالری در مقابل زمینداری تقویت شد و کارمندان دولت جزء طبقه متوسط قرار گرفتند؛
بنابراین طبقه متوسط ،موجودیت خود را از دولت میگرفت و در حقیقت نمیتوانست کارآمد باشد .وقتی
دولت استقالل کامل خود را از طبقات و نهادهای جامعه بهدست میآورد ،در صورت قانونمند نبودن ،عمالً
بهعنوان تنها مرجع اعمال قدرت در جامعه نقش ایفا میکند و این امر بزرگترین مانع تشکیل جامعه مدنی
و ارتباطات اجتماعی بود (احمدی.)5 :2019 ،
دولت اقتدارگرا و بازتولید تضاد با ملت

پس از سقوط رضاشاه ،ایرن بهدوران تازهای از سبک حکومتداری وارد گردید که به عصر «تحکیم
استبداد» معروف شد .در این برهه زمانی ،محمدرضا شاه در راستای اصالح ساختار قدرت ،درصدد برآمد تا
همچون پدر خود ،همواره به حکومت اقتدارگرا ادامه داده و قدرت خود را بر سه رکن مهم دربار ،ارتش و
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بوروکراسی استوار سازد (آبراهامیان .)535 :2005 ،از اینرو ،تمرکز قدرت و شخصی بودن سیاست
حکومت پهلوی دوم ،منجر به ایجاد نوعی فضای اختناق در جامعه گردید؛ چراکه ساخت قدرت بهشکل
عمودی و مطلق بود و در صدر هرم قدرت ،شخص شاه قرار داشت .بهعالوه اینکه ،وزیر دربار عنصر
دیگر ساخت قدرت بعد از شاه بود و کنترل پایه حکومت یعنی دیوانساالری اعم از دستگاههای اداری و
غیره از جانب او صورت میپذیرفت و نخستوزیر نیز به لحاظ سلسله مراتب قدرت و نفوذ ،پس از وزیر
دربار قرار میگرفت؛ تا جاییکه ساختار متصلب قدرت ،سبب تیره شدن و آمیختگی مرز میان حکومت و
ملت گردید.
با این حال ،اصلیترین مشخصه روند دولتسازی در دوره پهلوی دوم ،سیاسی و امنیتی شدن آن بود.
این امر دو دلیل خاص داشت :اول ،حکومت و نظام سیاسی از مشروعیت داخلی بهشدت رنج میبرد و
احتیاج بهپشتیبانی یک دولت حامی از بیرون داشت و دوم اینکه ،موقعیت ژئوپلتیک ایران بود که در
فضای جنگ سرد خود را ناچار به اتحاد با دنیای غرب میدید .بهعالوه اینکه ،وابستگی فراوان دولت به
رانت نفتی ،جریان دولتسازی در ایران را با چالشهای زیادی مواجهه نمود؛ چالشهایی نظیر یکپارچگی
و انسجام ساختاری و نهادی دولت ،امنیت ،گسست از پایگاههای اجتماعی ،استقالل ملی ،تا جاییکه
دولتسازی بهابزاری جهت نیل بهتحکیم بنیانهای حکومت پهلوی تبدیل شد و بهتدریج ظرفیتهای
نهادی حکومت تضعیف شد و بحرانهای فراوانی را رقم زد (همان.)144 :
در مجموع دو شاخص مؤثر منجر به ناکارامدی دولت و ایجاد یک دولت درمانده در ایران عصر پهلوی
دوم گردید؛ اول ،ناتوانی حکومت پهلوی در زمینه دولتسازی متناسب با زیست بوم ایران و استانداردها و
روندهای دمکراتیک موجود ،همچنان که ذکر آن در باال رفت و دوم ،نحوه برخورد حاکمیت با مردم که
عمدتاً بر مدار تحقیر و نادیده انگاشتن شئون ملت در برابر بیگانگان قرار گرفته بود که در چارچوب
مواردی نظیر تصویب الیحه کاپیتاالسیون یا قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی به کشور دیگر در
قلمرو حاکمیت ملی ایران که میزبان مصونیت سیاسی و قضایی نیروهای نظامی در خاک کشور بودند،
چپاول منابع و منافع ملی کشور در زمینه بهرهمندی از مواهب طبیعی نفت و تضاد دولت با ملت ایران
برای نادیده انگاشتن استفاده از نخبگان بومی و در مقابل استخدام کارشناسانی از کشورهای پیشرفته
بهعنوان مستشار برای اجرای اصالحات و نوگرایی ،قابل تبیین و توجیه میباشد.
در خصوص کاپیتوالسیون بایستی تأکید نمود که بعد از جنگ جهانی دوم ،در کنفرانس وین ،طرحی
ذیل عنوان «پیمان وین» به تصویب اعضا رسید و از تاریخ  5مارس  1965در مورد ایران الزم االجرا
گردید .ماده  37پیمان وین چنین است« :دیپلماتهای هر کشور در کشور دیگر از مصونیت برخوردارند،
گاه این مصونیت ،مصونیت قضایی است .دیپلمات دارنده این مصونیت در صورت ارتکاب جرم در کشور
میهمان از تعقیبهای قانونی و مجازات مبری است و رسیدگی به اتهام او بهکشور متبوعش ارجاع داده
میشود» .بر همین اساس ،با سقوط دکتر محمد مصدق ،شاه کانون توجه خود را بهسمت آمریکا معطوف
نمود و مطیع اوامر آنها شد (حیدری.)9 :2007 ،
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نکته مهم آن است که اجرا نمودن مفاد الیحه مصونیت قضایی مستشاران خارجی ،پیامدهای مختلفی
را بهبار آورد .حضور نظامیان آمریکایی در دستگاههای اداری ایران و بیتوجهی به قید و بندها و عدم
پایبندی آنها به فرهنگ ،سنتها ،باورها و اهانت به مردم ،نقض حاکمیت ملی ،تحمیل خواستهها و امیال
بیگانگان بر مردم ،هرج و مرج ،تضییع و پایمال شدن حقوق ملت و منافع ملی کشور و نیز هدر دادن
سرمایهها و منابع داخلی و صرف هزینه فراوان ،از جمله عوارض ناشی از حضور مستشاران نظامی در
ایران بود .این مسئله تا آنجا اوج گرفت که امام خمینی(ره) در نطقی تاریخی در اعالمیهای بر ضد الیحه
کاپیتاالسیون واکنش نشان دادند.
بهعنوان یک واقعیت انکارناپذیر ،بایستی عنوان نمود که رابطهی آمریکا با حکومت پهلوی محمدرضا
شاه ،رابطهی غالب با مغلوب بوده است .شخص شاه و سردمداران حکومت پهلوی بهشدت مرعوب قدرت
آمریکاییها شدند و بهطور کامل کشور را در اختیار آنها قرار دادند (هایزر .)17 :2010 ،بههمین دلیل،
مستشاران نظامی آمریکا با الحاق ایران بهمعاهده سنتو و همچنین انعقاد قرارداد دوجانبهی ایران و آمریکا،
بر دامنه حضور خود در ایران افزودند؛ تا جاییکه در فاصله سالهای  1329-1344سه گروه از افراد
نظامی آمریکا به آموزش کارمندان ارتش و ژاندارمری در ایران مبادرت ورزیدند .بر طبق آمار و ارقامی که
در منابع مستند ذکر شده است ،تعداد مستشاران در ایران به  1200نفر رسید و در سالهای بعد نیز این
رقم افزایش یافت؛ یعنی چیزی در حدود  50هزار نفر (ازغندی .)289-288 :1997 ،بهانهی افزایش بیش
از حد تعداد مستشاران آمریکایی در ایران ،ارائهی آموزشهای نظامی بود ،اما در عمل ،آنها سربازان
مطیعی بودند که در راستای منافع کشور خود و تسلط بر تمام اوضاع ایران قدم برداشتند (نیکبین:1983 ،
.)179
نکته آخر اینکه ،سیاست حکومت پهلوی دوم عمدتاً در راستای بهرهبرداری حداکثری از رانت نفتی در
راستای منفعت شخصی و تأمین منافع بیگانگان قرار گرفته بود .در همین زمینه ،از زمان شروع فعالیت
کنسرسیوم در سال  1333در ایران تا سال  ،1357در مجموع  1/25میلیارد بشکه نفت خام تولید شد و این
میزان به بیش از  6میلیون بشکه در روز در سال  1353رسیده بود؛ این امر در راستای افزایش سود
شرکتها و کارتلهای نفتی و تأمین سوخت ارزان برای کشورهای صنعتی بوده و پیامدهایی از جمله
مغایرت با اصل تولید را بهدنبال داشت .همچنین ،درآمدهای نفتی ایران تا قبل از سال  1352همواره کمتر
از  5میلیارد دالر در سال بوده است (ترکان.)172-174 : 2011،
در سال  1353به علت افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش تولید نفت خام ایران درآمدهای ارزی
کشور بهبیش از  23میلیارد دالر و در سال  1357به  26میلیارد دالر رسید که باالترین درآمد ارزی از
ابتدای تولید تا سال  1357بود .مهمتر آنکه ،این گشایش اقتصادی بهنفع درباریان ،پیروان محمدرضا
پهلوی و خانوادههای سلطنتی بود و مردم روستایی و نقاط دوردست ایران ،بهرهای از این روند افزایش
قیمت نفت نداشتند (همان)؛ تا جاییکه به نقل از منابع موثق خارجی ،مبلغی نزدیک  2میلیارد دالر در
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اواخر رژیم پهلوی از درآمدهای نفتی بهحساب بانکی نزدیکان محمدرضا پهلوی در بانکهای غربی انتقال
یافت (برانیگینم.)1 :1979 ،1
سیاست حکومت پهلوی دوم در رویارویي با اقوام و قبایل

سقوط رضاشاه از قدرت ،سبب گردید تا سطوحی از تضاد در ساختار اجتماعی کشور ایجاد گردد .برای
مثال ،قبایل ،فرقهها و رؤسای ایالت که از بعضاً در زندان و یا در تبعید بسر میبردند ،مجدداً به میان
طوایف بازگشتند و در راستای احیای اقتدار گذشته خود و نیز بازپسگیری امالک غصب شده دست وارد
عمل شدند .در مقابل ،محمدرضاشاه هر چند که در آغاز زمامداریش بهدنبال ایجاد دمکراسی بود ،اما در
واقع بهصورت نمایشی تالش میکرد تا اقدامات مخاطرهآمیز پدرش نسبت بهاقوام مختلف در اذهان آنها
را امحا نماید .او در این زمینه میگوید« :هرگز بهتبعیضات نژادی و یا مذهبی و یا تفاوت بین رنگ پوست
افراد اعتقاد نداشتیم» .بهعالوه اینکه ،کودتای  28مرداد  1332و حوادث پس از آن ،جهتگیری ساخت
دولت را بهسمت الگوی اقتدارگرایی سوق داد و شاه در صدر قدرت و همه امور قرار گرفت .این ساختار ،از
یک سو و نوسازی پرشتاب اقتصادی و اجتماعی از جانبی دیگر ،ضربات مهمی بهپایههای سیاسی و
اقتصادی ایالت و عشایر وارد نمود (نادرپور.)7 :2001 ،
از اینرو ،شاه تالش نمود تا ضمن انکار تنوع قومی ،تمام اقوامی که در ایران زندگی میکنند را بر
اساس یک اصل مهم یعنی «همه جزیی از قوم بزرگتر فارس هستند» را متحد سازد .بههمین جهت او
در این راستا فعالیتهایی را به انجام رساند از جمله اینکه :اداره امور مناطق غیرفارسی زبان را بهافراد
فارسی زبان محول کرد و عقبماندگی کشور را متوجه ترکها و عربها نمود؛ تا جاییکه حتی از آنها
بهعنوان اقوامی غیرمتمدن یاد کرد ،وجود عرب زبانان در جنوب کشور انکار شد ،زبان کُردی تنها بهعنوان
یکی از لهجههای فارسی عنوان شد و اجازه چاپ و نشر نیافت .هر چند محمدرضا شاه بهصورت تصنعی
توانست نوعی از همبستگی کاذب را مهیا نماید ،اما در عمل اقدامات او دو پیامد عمده بهدنبال داشت :اول
آنکه ،ایدئولوژی و رویکرد فارسگرایی وی ابزاری در راستای تحرکات تجزیهطلبانه داخلی و خارجی
تبدیل شد و دوم آنکه ،نخبگان ایلی و قومی در واکنش به رویه تمرکزگرایانه و نیز ایلزدایی دولت مدرن
به مقوالت و عالئق کهن مانند زبان و مذهب متوسل شدند تا مردم را علیه دولت مرکزی بسیج کنند و در
این راستا از حمایت مادی و معنوی نیروهای خارجی نیز منتفع شدند (همان .)8 :در مجموع ،بر اساس
شاخصهای چهارگانه نظریه ملت سازی کارل دویچ ،میتوان استنباط نمود که سیاستهای ملتسازی در
دوره پهلوی دوم با ناکامی و شکست در راستای تکوین ملت ،در ایران آن برهه تاریخی ،مواجهه گردید؛
مدل زیر ،بهتر این روند را نمایش میدهد (مدل.)1

1. Braniginm
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مدل  .1فرآیند شکلگیری ملتسازی ناقص در ایران دوران پهلوی دوم بر اساس شاخصهای
نظریه کارل دویچ

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مراحل چندگانه برای تکوین ملت از دیدگاه کارل دویچ ،با بررسی مصادیق و عناوین
مختلف ذکر شده ،کامالً و بهروشنی با واقعیات جامعه ایران دوره پهلویدوم ،در خصوص موانع شکلگیری
ملت ،تطابق یافته است .بر همین اساس بایستی اذعان نمود که ،با اتمام دوره حکومت رضاشاه پهلوی و
ناکامی اقدامات آمرانه وی در زمینه سیاستهای ملتسازی ،عصر زمامداری محمدرضا شاه ،با تداوم همان
رویکرد آغاز گردید .هر چند که در بادی امر ،حکومت پهلوی دوم با اشغال متفقین و نیز چالشهای داخلی
دیگر از قبیل بحران مشروعیت و مقبولت مواجهه گردید اما با ایجاد یک ساختار اقتدارگرا به تدریج
توانست بر مصائب داخلی بهصورت مقطعی فائق آید .تصمیمات اتخاذ شده از سوی شاه ،منشأ طبقاتی
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نخبگان را به شدت دگرگون ساخت و روحیه تملق ،چاپلوسی و سازگاری با ساختار اقتدارگرا در نخبگان
ابزاری را تقویت نمود و تالش کرد تا به حاشیه راندن آراء و تفکرات روشنفکران و نخبگان فکری و نیز
تحدید و سلب اختیارات آنها در حوزه اصالحات ساختاری ،گردش نخبگان را مسدود نماید؛ چراکه نخبگان
در همه ادوار تاریخی و نیز در همه جوامع نقش بسیار حساس و مهمی در توسعه ملیگرایی و تکوین ملت
در یک جامعه بر عهده دارند و ملتسازی همواره نیازمند عزم و اراده جدی نخبگان و دولت است .اعمال و
رفتار نخبگان نیز باید به نحوی باشد که همبستگی ،اتحاد و انسجام را در میان مردم تقویت نماید؛ سلطه
کامل محمد رضا پهلوی بر تمامی ارکان جامعه ایران با فرآیند گردش نخبگان تناقض داشت.
در زمینه رقابت ،آزادی و پویایی نیروهای مختلف اجتماعی که همواره تجلی و نماد وجود عرصه
عمومی و جامعه مدنی بوده و نیز برآیند باورها ،آرمانها و خواستههای مردمی هستند ،شاهد نوعی تصادم
ساختار اقتدارگرا با مجموعه گروهها و احزاب هستیم و همین امر سبب گردید که در نهایت از کارویژه و
رسالت اصلی و دمکراتیک خود یعنی تحقق خواسته ملت ،یکسانسازی جامعه و تأثیرگذاری بر ساختار و
روابط قدرت باز ماندند .در بُعد فرهنگ و زبان نیز بایستی تأکید نمود که ایدئولوژی پهلوی بر دو پایه تاریخ
ایران باستان و ترویج زبان فارسی استوار بود و این امر در دولتی نیرومند محقق میگردید ،اما نه
ایدئولوژی بهخودی خود هدف بـود و نه تحقق آن ،بلکه هدف اصلی تجدد ایران بر اساس تمدن مغرب
زمین بود تا جاییکه حتی زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان بیگانه تقویت و ترویج میشد.
بهعالوه اینکه ،ضعف در حوزههای بروکراتیک و دولت نیز یکی از دالیل اصلی دلسردی ملت از دولت
بود ،دولتی که ثروت و سیاست آن در راستای تأمین منفعت شخصی بود و عمدتاً به چپاول رانت نفتی،
توسعه ارتش ،ساواک و ژاندارمی میپرداخت و توجهی به خواست ملت نداشت .حتی سیاست انزوای وی
در زمینه قومیتها ،بر شکاف و بدبینی هر چه بیشتر مردم به دولت افزود؛ چرا که سیاست تکثرگرایی
قومیتی که با توجه به پیشزمینههای تاریخی و بومی جامعه چندقومی ایران ،میتوانست الگویی مفید
برای حفظ انسجام و همبستگی ملی باشد ،بهکناری نهاده شد .در مجموع ،وجود دولت قوی در عصر
پهلوی دوم ،شاخصهای تکوین ملت در ایران را تضعیف نمود و ملتسازی در ایران با بن بست و چالشی
اساسی مواجهه نمود؛ میراثی که با پیروزی انقالب اسالمی بهحکومت جمهوری اسالمی ایران انتقال یافت
و فصل جدیدی از فرآیند ملتسازی را رقم زد.
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