
 

 

 

 
 

 پس از انقلاب اسلامیگذار به سیاست خارجی مستقل پیامدهای  واکاوی

 اسلامی ایران()ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری 
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 چکیده

شلاار وورد  ترین نتایج انقلاب اسللامی ایلراب بلهگذار از سیاست خارجی وابسته به سیاست خارجی مستقل را باید از اصلی

ارار تام و تالام است  تاکید رهبراب انقلاب اسلامی بر است شدهامری که صراحتاً در متن قانوب اساسی ج ا ایراب بداب تصریح 

شلده های پرداخلتاین سیاست وثار و پیامدهای متعددی داشته است  فارغ از وثار مثبت اتخاذ این سیاست نباید از هزینه

جانبه علیه ملت ایراب تنها دو ملورد های هاهبرای دنبال ناودب این رفتار غفلت شود  جنگ تحایلی هشت ساله و تحریم

تلاری  روزافلزوب با توجه بله اهایلت  راب در طی این چند دهه بوده است جاهوری اسلامی ای یطلبهای استقلالاز هزینه

شناسایی دوره مشابه تاریخی از این حیث در ایراب معاصلر سلاماب داده شلده اسلت  اساس کاربردی سوال اصلی مقاله بر 

ناوده است  نگلاهی بله تلاری  معاصلر هایی را بر کشور تحایل ای که در وب گذار به سیاست خارجی مستقل هزینهدوره

طلبی جایگاه چندانی در سیاسلت خلارجی استقلال ،دهد که در این بازه زمانی به غیر از برخی موارد خاصایراب نشاب می

هلای دهد دوره کوتاه صدراعظای امیرکبیر را بایلد ییلی از دورههای ایراب نداشته است  ونگونه که تاری  شهادت میدولت

تحلیللی ملان  - منلدی از رو  توصلیفیشاار وورد  در این پژوهش با بهلرهها بهشاب و شاید مهاترین وبخاص، درخ

ای تلا  شده تا پس از تبیین چارچوب سیاست خارجی مسلتقل بلر اسلاس ملتن کتابخانه ووری اطلاعات به شیوهجاع

پرداختله شلود  ستقل ایلراب در دوراب امیرکبیلر ادعای خود مبنی بر سیاست خارجی مبه بررسی قانوب اساسی ج ا ایراب 

ها است، تلا  شده تلا مسلهله بدین منظور با پیروی از این دیدگاه که سیاست خارجی کشورها دنباله سیاست داخلی وب

های اصلاح طلبانه استقلال به عنواب یک مفهوم غالباً مربوط به سیاست خارجی هم در متن قانوب اساسی و هم در سیاست

 رکبیر در سه بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد  امی
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 مقدمه

تمـا   یلـاهوت هـایاز انگاره یکه بـا تاسـ یننو یمیو طرح پاردا یرانا یانقلاب اسلام یروزیپس از پ

متحـده بـه تقابـ   یالاتدولت ا یژهبه و یابزرگ دن هایقدرت ید،مدرن را به چالش طلب یایدن ینمادها

اسـلامی  مهـوریجانبه بـا جآشكار با نظا  سیاسی جدید ایران پرداختند. بر همین اساس برخورد همه

ا تشكی  داده بود به مخـر  ترین آرمان آن رایران که استقلال و عد  وابستگی به غرب و شرق اصلی

 هایصورت گرفـت کـه قـدرت یتقاب  در حال این. شد تبدی  دنیا بزرگ هایمشترك کنش تما  قدرت

 یحكومـت پهلـو بـا یحـداکرر یمتحده در دوران قب  از انقلـاب تاـامل ایالات ویژه به جهانی بزرگ

 یرگـذارتاث یجنگ سرد عنصـر یمربوط به فضا یجرا هایبندییموابسته که در تقس یداشتند. حكومت

جانبه که تا بـه تقاب  همه ینا رسدی. به نظر مآمدیو در بلوك غرب به حساب م یانهدر منطقه خاورم

در  یـراندولـت ا یخارج یاستدر س یمیگذار پارادایجهنت یزاز هر چ یشب یدادامه داشته را با یزامروز ن

 یخـارج یاسـتس یبه محور اصـل ی آن استقلال تبد جهیکه در نت یدوران باد از انقلاب دانست. گذار

 شد.  یران .ا. ا

رهبـران  یباـد از انقلـاب پافشـار یهادهه یدر ط یران .ا.ا یهعل یاعمال یوجود تما  فشارها با

 یاز کارشناسان لااق  در دوران کنـون یاریبر آرمان استقلال تا بدانجا بوده که به باور بس یرانا یاسیس

بـر  یقـاًاست. دق هوجود نداشت یرانا یخارج یاستدر س یروابستهغ یكردرو یناز اتخاذ ا ینمونه مشابه

-آلیـدها یـدآن را با یاسیدر وجه س یژهبه و یرانماتقدند استقلال امروز ا یاریمبنا است که بس ینهم

روح اللـه  یـرشـمار آورد. بـه تابمااصر به یخدر ادوار گوناگون تار یزامروز و ن یایحالت آن در دن ترین

را  یخـارج یاستدر س یریگیمو تصم نوشترا قادر ساخت تا کنترل سر یرانا ی،انقلاب اسلام یرمضان

 ی. بـه بـاور ویرددر دست خود گ یهسقوط صفو یجهدر نت یرانبار از زمان افول قدرت ا یننخست یبرا

 یرا مورد بررسـ یرانا یخارج یاستس یرپانصد ساله اخ یخکه تار یمحققان یناز مهمتر یكیبه عنوان 

جهـان قـرار  یاسـتگردبـاد س یربـار در مسـ یننخست یکه برا یلادیاز سده نوزدهم م یرانقرار داده ا

و  یهروسـ یامپراتـور یـانو عقب مانده حائ  را م یفدولت ضا یکنقش  یاانقلاب،  یروزیگرفت تا پ

: 1271 ی،)رمضـان متحده را یالاتو ا یسدولت دست نشانده انگل یکنقش  یاکرده بود  یباز یسانگل

111) 

نظـا   یکـه برخاسـته از قـانون اساسـ یمستق  کنـون یخارج یاستاساس است که س ینهم بر

شـمار آورد. رابطـه بـه یـندر ا یـرانمطالبـه مـرد  ا یندبرآ یزاز هر چ یشب یداست را با یننو یاسیس

-به یردو سده اخ یملت در ط یکآن را انباشت خواست  توانیدارد و م یخیتار یکه قدمت یامطالبه
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 یهـا اسـتقلال ملـسـال یـنا یکه در ط دهدینشان م یبه خوب یخبر صفحات تار یشمار آورد. مرور

هـا چـه در دوران قاجـار و چـه در دوران از دولـت یاریبس یشده و رمز بقا یمالبه دفاات پا یرانیانا

مختصات  ینامروز با ا یتست. اگرچه وضابوده ا یو شرق یبزرگ غرب یهابا  دادن به قدرت یپهلو

از  یدر برخـ دهـدیوجود دارد که نشان مـ یمااصر نداشته اما شواهد و قرائن یراندر ا یمشابه نمونه

دست  یبرا ییهادر راس هر  قدرت کشور تلاش یدرخشان یهاخاص با حضور چهره یزمان یهابازه

داشته و هرکـدا   یاریبس یمنف یامدهایکه البته پ ییهاآرمان وجود داشته است. تلاش ینبه ا یازیدن

 امروزمان باشد. یبرا یدرس تواندیم یامدهااز آن پ

. در آن زمـان آیدیشمار مبه یرانا یبرا یدیعصر جد یخینظر تار نقطه یکقرن نوزدهم از  آغاز

شـدند.  یامتوجـه آسـ یشاز پـ یشکه مجال شرح آن وجود ندارد ب یلیبنا به دلا یابزرگ دن یهاقدرت

 دیـد یفراوانـ یهـایـاندوره ز یـنبه حسب قرار گرفتن در چهارراه شرق و غرب در خلال ا یزن یرانا

در شمال و تجاوز انگلسـتان  یههدف آشكار فشار روس یراندوران ا ین( در ا22: 1211 یان،)فرمانفرمائ

و انگلسـتان از  یهروسـ یگـاهگاه و ب یهاو به موازات دخالت یا ا یندر جنوب قرار گرفت. البته در هم

را مـورد هجمـه قـرار  یـراناز غرب و شرق ا یزن یلاتا یبرخ یزو ن یعرمان یهاشمال و جنوب، ترك

( خدشه وارد شدن به استقلال کشور کار را بدانجا رسانده بـود 22-29: 1211 یان،)فرمانفرمائ دادندیم

کشـور باشـد از  یدرونـ هـاییـاییپو یراز آنكـه تحـت تـاث یشب یرانا یاز تحولات داخل یاریکه بس

 .  گرفتینشات م یهانگلستان و روس یژهبزرگ به و یهاقدرت یانکشمكش م

از  یكیو در ادامه به  یانقلاب اسلام یدر آغاز به شاار اصل خواهیبود که استقلال ینهایزم ینچن با

 یبـازه زمـان ینشد البته در همـ ی تبد یرانا یاسلام یجمهور گرایانهگفتمان تمدن یهادال یتریناصل

 یکار برخـ دستورمستق  در  یخارج یاستس یوابسته به سو یخارج یاستگذار از س یبرا ییهاتلاش

بـا دوران باـد از انقلـاب  یسـهکه اگرچه قاب  مقا یقرار گرفت. گذار یرکبیرهمچون ام یراناز رجال ا

 یرا برا هاییینهسبب هز ینرا با خود به همراه داشته و به هم یخواهاز استقلال یلكن عناصر یستن

 یكـردقـرار اسـت: رو ینپژوهش از ا ینا یمقدمه سوال اصل یننموده است. با ا یجادا یرانیانو ا یرانا

 یاسـتاز منظر نوع مواجهه با آرمان استقلال تا چـه حـد بـا س یرکبیردوره ام یخارج یاستحاکم بر س

 یافتـهسـامان  ینگونهپژوهش ا ینا یاصل یهسوال فرض ینرابت دارد؟ در پاسخ به اق یران .ا.ا یخارج

و  آیدیبرم یدر قانون اساس یران .ا.ا ارجیخ یاستس یشده برا یمآنگونه که از چارچوب ترس»است: 

مسـتق   یخـارج یاسـتگذار به س یبرا یرکبیرام یهاتلاش یداستپ یخیاز شواهد و قرائن موجود تار

 یاسـتبـا س یفراوانـ یهـاقرابـت شـودیم یاداز آن  یموازنه مربت و منف یاستاً با عبارت سکه غالب
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 «  داشته است. یرانا یاسلام یجمهور یخارج

ی خـارج یاسـتدو س یـنا یمفهـوم یهاقرابت یو جهت بررس یهفرض ینا یبررس یادامه برا در

بـر اسـاس  یران .ا.ا یخارج یاستآرمان استقلال در س یگاهجا یین( به تبیرکبیرو ام یاسلام ی)جمهور

 یرکبیـرام یخارج یاستس یچارچوب به واکاو ینپرداخته شده و در ادامه از منظر ا یمتن قانون اساس

 .پردازیممی

  چارچوب مفهومی؛ جایگاه استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قرار داد.  یمورد بررس یو مانو یدر دو ساحت ماد یدا باها ردولت یخارج یاستبر س یرگذارعوام  تاث

کشـورها برخـوردار  یگـربـا د یاسدر ق یمتفاوت یطاز شرا یرانا یرنظ اییموضوع در جوامع انقلاب ینا

 یو باورهـا هـاارزش یانیو بن یعسر ییردر جهت تغ یزآمو خشونت یمردم یاست. اگر انقلاب را حرکت

 جاماـه یـک یحكومت هاییتها و فاالروش ی،رهبر ی،اجتماع یساختارها یاسی،س یمسلط، نهادها

هـا و در ارزش یـادینبن ییـراتتغ یجـادپرواضح اسـت کـه بـا ا ییم،نما یف( تار22: 1289 ی،)محمد

مـتن  نشد ییو نها ینمسئله پس از تدو ینخواهد شد. ا یدچار دگرگون یزن یخارج یاستهنجارها، س

مباحـ   یقـانون اساسـ کنندگان ینعملاً خود را نشان داد. تدو یرانا یماسلا یجمهور یقانون اساس

بـر نگـرش  یاند که هر ناظرنموده یمترس یارا به گونه یرانا یدولت انقلاب یخارج یاستمربوط به س

 آن اذعان دارد.  یانهگراتمدن تریقدق یرو به تاب یانهگراآرمان

عا  و مباحـ  مـرتبط بـا  یدر مانا یرانا یاسلام یجمهور یقانون اساس شناسانهیمنظر هست از

 ینکه تاـ یایش ییگرااسلا  یخاص از ساختار ماان یدر مانا یرانا یاسلام یجمهور یخارج یاستس

را  یگوناگون یهااست، نشات گرفته و نقش یاسلام یجمهور یانقلاب -یای ش –ی اسلام یتبخش هو

و  یاسـاس، قـانون اساسـ یـننموده اسـت. بـر ا یجابا المللی، یندر عرصه ب ین نظا  انقلابیا یبرا

خـود، بلكـه  یرا نه تنها بـرا ییاست؛ چون ساادت و رها یانهگرامنبا  از آن، جهان یخارج یاستس

 یاسـی،به دنبال وحـدت س یرا( امت محورانه است؛ ز119)اص  نماید یطلب مهمه مرد  جهان یبرا

ملـت حـاکم بـر  - دولـت یسـتم( و در تاارض آشكار با س11)اص   جهان اسلا  یو فرهنگ یاقتصاد

اسـت؛  یاست. انقلـاب المل ین نظا  ب یکقواعد حاکم بر ساختار هژمون یزمااصر و ن المللیین جاماه ب

دفاع از حقوق همه مسـلمانان جهـان و عـد   یاست و در پ یانهجوشكن، واساز و مواجههچون شالوده

 الملـ ین ( و در تاارض آشكار با سـاختار نظـا  بـ112)اص   گر استسلطه یاهبرابر قدرت درتاهد 

در  یانقلاب اسـلام یهاها و ارزشآرمان الاذهانی،ینو ب یتیبستر هو ینچن یه. بر پاگیردیحاکم قرار م
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حاکم صـرف تحقـق و  یهاتلاش و وجهه همت دولت یو تمام شودیم ینتدو یخارج یاستحوزه س

؛ فوران، 21: 1272 ی،)صادق شودیگرا مآرمان یونوعده داده شده انقلاب یهادرآوردن آرمان الیتبه ف

1282 :211) 

شـمار آورد کـه به یرانا یاسلام یجمهور یخارج یاستمحور س ترینیاصل یداستقلال را با مفهو 

توجـه داشـت کـه مفهـو   یدبا ینجاشده است. البته در ا یدبدان تاک یبه صراحت در متن قانون اساس

راد،  یو افشـار ی؛ آقابخشـ181: 1281 ی،)قاضـ دارد یـتتنگاتنگ با مفهـو  حاکم یااستقلال رابطه

 یمبـدان یافتـه یتمـستمر و عموم یر،نـاپذ یهرا به عنوان قدرت مطلق، توج یت( اگر حاکم119: 1297

اسـتقلال و  سـازند،یدولـت را مـ یدهپد یاحكومت، ملت، مفهو   ین،چون سرزم یکه همراه با عناصر

 (87: 1291 ی،زاده انصار ی. )تقباشندیمشتق از آن م یرهایمتغ یآزاد

 یـکمانا  ین. در اکندیم یدامانا پ یگردولت با دولت د یک یاستقلال در نوع روابط خارج مفهو 

. یـدخـود دفـاع نما یمل یتاز منافع، اهداف و امن یخارج یاستدولت مستق  قادر است تا در حوزه س

امـور  رهدولـت در ادا یـککه  یابه گونه رود،یبه کار م یداخل یاستس ییندر تب یشترب یمفهو  آزاد

 یبـر اسـاس مبـان ینبه وضع قـوان المللیین ب یاستاز س یریپذ یرو تأث نظر اعمال ملت بدون یداخل

است که  ینا یت( البته واقا87-71: 1297محمد،  ی،زاده انصار ی)تق آن بپردازد یخود و اجرا یارزش

در جهـان واقـع وجـود  یرناپذ یهو تجز مطلق قـدرت یـانیبه عنوان آنچه فرض شـد  یمل یتحاکم

بـه  توانـدیوجـه نمـ یچبه ه ینحال محدودتر شدن است، اما ا در روز روز بـه یتندارد و دامنه حاکم

 (71: 1297 ی،ارزاده انص ی)تق باشد یآزاد دادن از دست یمان

 یـ و تقل قلـت یـ ،چـون قل ییهـاکلمه اسـتقلال از بـاب اسـتفاال و بـا واژه ی؛شناسنظر واژه از

طلـب بـه  اسـتقلال مانا ملـت یناست. در ا کم کـردن و بـه حداق  رساندن یمرتبط است و به مانا

واژه  لغـوی ی( با ارائه مـان19: 1299 ی،)منصور است یگرانبه د یشو اتكا هایوابستگ یددنبال تحد

داشـتن »اسـت از  عبـارت اسـتقلال یـناز آن ارائه داد. بنا بر ا یمفهوم یفتار یک توانیاسـتقلال م

 یطـهح در هـایاسـتو س هـایمتصـم یـنهــمراه بـا اعمـال ا یگـذاریاستو سـ یریگیمقدرت تصم

 ( 299: 1291 ی،)آقابخش .«یتحاکم

و  یاقتصـاد یاسـی،س یـهاز سـه زاو تـوانیرا م یبه استقلال نسب یابیدست یبرا کشور یک تلاش

 یـدرا با یو استقلال فرهنگ یاستقلال اقتصاد یاسی،استقلال س ینقرار داد. بنابرا یمورد بررس یفرهنگ

 لامیاسـ یجمهـور یبر مفـاد قـانون اساسـ یشمار آورد. مرورکشور به یکوجوه استقلال  ترینیاصل

موضـوع  یـنبـه ا اییـژهتوجـه و یگذاران قانون اساسـرابطه نشان از آن دارد که قانون یندر ا یرانا
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 یموضوع استقلال را به شـكل یرانا یانقلاب اسلام یانهگراها و اهداف تمدنبه آرمان یتداشته و با عنا

 .اندیدهگنجان یدر متن قانون اساس یادینو بن یاساس

 یاسی. استقلال س1-2

چـون انقلـاب  ییهـابر انقلاب یرکن مفهو  استقلال برشمرد. مرور ترینیاصل یدرا با یاسیس الاستقل

اسـتامار شـده  یاز کشورها یاریکه در بس یستمطلبانه قرن باستقلال یهانهضت یزو ن یرانا یاسلام

و حضـور  لـتنشـان از آن دارد کـه اعتـراض بـه دخا یوست، به وقوع پ...هندوستان و  یر،الجزا یرنظ

داده  ی اعتراضات را تشـك یناز ا یاریبس یکشورها دال مرکز یاسیدر روندها و ماادلات س یگانگانب

غالبـاً در  یـزطلـب نو استقلال یانقلاب یهاگروه یو فرهنگ یاقتصاد هاییهاساس داع یناست. بر هم

 یگانگـان( بـا بیمرمسـتقیغ و یم)مستق وابسته یاسیس یهانظا  یاسیبا نوع مراودات س یمرابطه مستق

 .کردیم یدامانا و مفهو  پ

کشورها برشـمرد.  یاسینمود استقلال س ترینیاصل یدرا با یگانگانحكا  کشور به ب یوابستگ عد 

نمود.  یبندحكا  درجه یوابستگ یزانبه م یتکشورها را با عنا یاسیاستقلال س توانیاساس م ینبر ا

 یـرانا انقلابیوناستقلال مورد خواست  یداستپ یرانا یانقلاب اسلام یشاارها ترینیآنچنان که از اصل

 یاسـیحـد اسـتقلال س ترینیدشد یدبدان توجه شده را با یدر قانون اساس یزن یمطلوب یارکه تا حد بس

بـدان ماناسـت کـه  یاسیاستقلال س یشمار آورد. در حوزه روابط خارجکشور در دوران مااصر به یک

 دست دولت قرار داشته باشد. رکشورها اختصاصاً و انحصاراً د یگرروابط با د و اداره یینابتكار تا

اسـت کـه در همـان  یابه گونه یرانا یاسلام یجمهور یدر قانون اساس یاسیاستقلال س اهمیت

آغـاز نهضـت  یهـامحـرك تـرینیاز اصـل یكیقانون مسئله استقلال به عنوان  ینا یبندها ینآغاز

 ینبـارهنهضـت در ا یاـهعنوان طل ی در ذ یمورد توجه قرار گرفته است. در مقدمه قانون اساس یاسلام

در  یکـه گـام «یدانقلـاب سـف» یكـاییبه توطئه آمر ینیاعتراض در هم کوبنده اما  خم: »یموانخیم

بـه  یرانا یو اقتصاد یفرهنگ یاسی،س هاییوابستگ یمحكومت استبداد و تحك هاییهپا یتجهت ترب

 گونـه( همان2تـا:  ی .ا.ا، ب ی)قانون اساس .«..ملت گشت  یكپارچهبود عام  حرکت  یجهان یالیز امپر

 یآرمـان اساسـ تـوانیرا م یاسیبه استقلال س یابیکه از مفاد بند بالا مشخص است اساساً آرمان دست

 یر قانونگذاران قانون اساسـبوده است که به باو یاآرمان به گونه ینا یتبرشمرد. اهم یرانا یونانقلاب

 در نظر گرفت. یا نهضت و ق یاهسرآغاز طل یدرا با یخواهاساساً استقلال

در فصـ  دهـم  یخارج یاستمربوط به س یمفهو  در بندها ینترپر رنگ یدرا با یاسیس استقلال
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 112فصـ  در اصـ   یـنعبـارت از ا ینادعـا آن اسـت کـه در اولـ ینا ینهدانست. قر یقانون اساس

جویی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه» ینكهبر ا یقانونگذار اساس

حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عد   پذیری،و سلطه

 یـد، تاک«ل غیرمحارب اسـتوار اسـت.آمیز متقاب  با دوگر و روابط صلحهای سلطهتاهد در برابر قدرت

 .وردخـیبه چشـم مـ یحاًصر یزن 119و  112در اصول  یگرد یبا عبارات یدتاک ینکرده است. البته هم

 (71-71: 1271 یر،)جهانگ

 ی. استقلال اقتصاد2-2

-بـه گونـه یاستقلال اقتصـاد یت. اهمآیدیشمار مکشور به یکاستقلال  یگروجه د یاقتصاد استقلال

امـر بـه  یـنسكه در نظر گرفـت. ا یرا دو رو یاسیو استقلال س یاستقلال اقتصاد توانیکه م یستا

 زا یشاسـت بـ یدهرس« متقاب  یوابستگ» یتاند جهان به وضایمدع یکه برخ یدر دوران کنون یژهو

ین ها در عرصه بکننده نقش دولت یینتا «ینسب یتمز»که اص   یایی. در دنکندیم ییخودنما یشپ

قانونگـذاران قـانون  ینحـالکاملاً دگرگون شده از قب  دارد. بـا ا ییمانا یاست استقلال اقتصاد المل 

مـورد  یـرانا یاسلام یاستقلال جمهور یاز وجوه اساس یكیبه عنوان  یزرا ن یاستقلال اقتصاد یاساس

 اند. قرار داده یقتوجه و تدق

اسـتقلال  یادعـا یشـمنداناز اند یاریبـاور بسـاست که بـه  یابه گونه یاستقلال اقتصاد اهمیت

کـه از  یگفت، کشور توانیم ینگزاف است. بنا بر ا ییادعا یبدون توجه به استقلال اقتصاد یاسیس

 اشیاسیقرار دارد فلذا استقلال س یگانگاندر مارض دخالت ب یشتربرخوردار نباشد ب یاستقلال اقتصاد

 گوناگون قرار خواهد گرفت. یدهایدر مارض تهد یزن

در  ینمونـه آقابخشـ یمطـرح شـده اسـت. بـرا یمتنوع هاییدگاهد یاستقلال اقتصاد یفتار در

 یانتخاب راه خاص برا یآزاد»کرده است:  یفتار ینگونهرا ا یاستقلال اقتصاد یاسی،فرهنگ علو  س

از  را یاقتصاد اول احتمال سلطه هکه در درج اییچنان نظا  روابط اقتصادکشور و استقرار آن توساه

ماادل  یکشور بدون ورود ارزش یاز درآمد مل یکند و سپس خرو  قسمت یچند کشور نف یا یکطرف 

را  یاسـتقلال اقتصـاد یتهرانـ ی( هـادو181: 1291 ی،)آقابخش «امكان ندهد. یصورت یچآن را به ه

خود را در حـد  هاییازمندین یكسواز کشور بتواند  یک یطنموده است که در آن شرا یفتار یطیشرا

کشـورها وابسـته  یگرکشور به د یدر اداره امور اقتصاد یگرد یو از سو یدنما یداز رفاه تول یقاب  قبول

 (82: 1282 ی،تهران ی)هادو نباشد
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بـه ماننـد اسـتقلال  یـزن یبه اسـتقلال اقتصـاد یرانا یاسلام یجمهور یقانون اساس قانونگذاران

بـه  یـدبا یـرانشده است کـه اقتصـاد ا یدتاک اساسی قانون در. اندمبذول داشته اییژهتوجه و یاسیس

 عنـوانبـا  ی. فص  چهار  قانون اساسـیابد ییرها یو استقلال برسد و از وابستگ یمرحله خودبسندگ

کشور  ی( مسائ  مرتبط با امور اقتصاد11تا  92)اصول  چند اص  جداگانه یدر ط یاقتصاد و امور مال

فصـ   یـناصـ  ا تـرینیاساس یدرا با یقانون اساس 92اص   ینحالمورد توجه قرار داده است. با ارا 

 یبنـدها زا ییرهـا یو تلـاش کشـور بـرا یموضوع استقلال اقتصاد یژهکه به شك  و یدانست. اصل

 قرار داده است.   یقرا مورد توجه و تدق یاستامار و وابستگ

 یدبا یراندارد که اقتصاد ا یدو تاک کندیاشاره م یراناص  به وابسته بودن اقتصاد ا یننهم از ا بند

مـورد،  یـندر ا یکار قانون اساسـ. راهیابد ییرها یو استقلال برسد و از وابستگ یبه مرحله خودبسندگ

ت: ن بنـد آمـده اسـیاست. در ا یعموم یازهایمطابق با ن یو صنات یدام ی،کشاورز یداتتول یشافزا

کند و کشور را بـه  ینرا تأم یعموم یازهایکه ن یو صنات یدام ی،کشاورز یداتتول یشبر افزا یدتاک»

 (یقانون اساس 92)بند نهم اص   «برهاند. یاقتصاد یبرساند و از وابستگ ییمرحله خودکفا

اصـول  یـندر ا یخارج یاستهمانند اصول مربوط به س یقاًرابطه آنكه دق ینمهم در ا یاربس نكته

اصـ  از فصـ   ینجمله از اولـ ینبر مسئله استقلال مطرح شده است. در اول یدعبارت با تاک یناول یزن

و  رکـردن فقـکـن برای تأمین اسـتقلال اقتصـادی جاماـه و ریشـه: »یمخوانیم یچهار  قانون اساس

وری اسـلامی محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفـظ آزادگـی او، اقتصـاد جمهـ

 یـزن یکه استقلال در موضوعات اقتصاد یداست، ناگفته پ«..شود .ایران براساس ضوابط زیر استوار می

اسـتقلال  همیـترسـد ایبند به نظـر مـ یندر ا یقبوده است. با تدق یقانونگذاران اساس یدغدغه اصل

کن کردن یشهر»چون  ییانسبت به اهداف وال یتا بدانجاست که حت ینزد قانونگذاران اساس یاقتصاد

بـر  یـدداشـته چراکـه تاک یـتارجح« رشـد یـانانسان در جر یازهایبرآوردن ن»و  «یتفقر و محروم

 در  شده است.  یداتتاک یگراز د یشاستقلال پ

 ی. استقلال فرهنگ3-2

از  یگـرد یكـی یو استقلال اقتصـاد یاسیدر کنار استقلال س یکه اشاره شد استقلال فرهنگ همانگونه

 یچون جمهـور ینظام یبرا ی. مفهو  استقلال فرهنگدهدیم ی کشور را تشك یکوجه استقلال  سه

 برخوردار است.  یاساس یگاهیاست از جا یکاملاً فرهنگ یکه اساساً برخاسته از انقلاب یرانا یاسلام

از  یاریو ازجملـه در دوران اسـتامار فرانـو کـه بسـ یـردر چند دهـه اخ یژهبه و یفرهنگ استقلال
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برخـوردار شـده  یدوچنـدان یتاند از اهماستامارگر قرار گرفته یهاقدرت یکشورها مورد طمع فرهنگ

به دنبال  انهگوناگون ازجمله رس یاز ابزارها یمنداستامارگر با بهره یهااست. در استامار فرانو قدرت

 ینـهتامارگر بـا نهاداسـ یکشـورها ینوع از وابسـتگ ینکشورها هستند. در ا یگرد یفرهنگ یوابستگ

-نخبگـان و تـوده یتا برخ نمایندیم یجادرا ا یطیمورد نظر خود شرا یو هنجارها یهاارزش سازی

. امروزه اسـتامار دارندمنافع قدرت استامارگر گا  بر یخود بدانند در راستا آنكهیجاماه وابسته ب یها

بـر عامـ   یـان،عر یو اقتصـاد یاسیس سلطه یا یبر اشغال نظام یهتك یبه جا سازی،یفرانو با جهان

جوامـع  ی فرهنگ اص ی،سازتا با فرهنگ کوشدیفرهنگ، توجه دارد و م یانی تر،یربناییو ز تریقعم

 دهد. ییررا تغ

و  یاسـیوجـوه اسـتقلال ازجملـه اسـتقلال س یگـرو اسـاس د یـهپا یشمنداناز اند یاریباور بس به

باورنـد کـه اساسـاً سـلطه  یـنبـر ا یاریاساس بسـ ینفته است. بر انه یدر استقلال فرهنگ یاقتصاد

قـدرت اسـتامارگر  یـکآنكه اگـر  یحاستامارگر دانست. توض یهاقدرت یسلطه واقا یدرا با یفرهنگ

و آن مردمان بـه  خواهدیپرورش دهد که خود م یارا به گونه یگرد یکشورها یامرد  کشور و  دبتوان

 یاسـی،س یهـاو خواسته یلاتکاملاً نر  تما  تما یابه گونه خواهدین قدرت مکه آ یندیشندب یاگونه

ممكـن  یهاهینو با حداق  هز یحداکرر یاو ... قدرت استامارگر به گونه یاجتماع ی،نظام ی،اقتصاد

 برآورده خواهد شد. 

باتوجه به آنچه گفتـه  ینحالاست. با ا یفقاب  تار یمتادد یایاز زوا یزن یاستقلال فرهنگ مفهو 

-جاماه از گزند فرهنـگ یک یهاحفظ و حراست فرهنگ و ارزش» توانیرا م یشد استقلال فرهنگ

 یو ارزشـ یفكر یعد  وابستگ»عبارت است از  یاستقلال فرهنگ یگر،د یربه تاب« برشمرد یگرد یها

 یخود زنـدگ یفكر هاییصهخصو  یلاتکه کشور بتواند با افكار و تما یبیبه ترت یگانه،ب یکشورها هب

 (219: 1281 ی،)هاشم «کند.

 یجداگانه مورد توجه قانونگـذاران قـانون اساسـ یمقوله فرهنگ به مانند اقتصاد به صورت اگرچه

 یتیهـو یهاقانونگذاران به مقوله یژهقانون شاهد توجه و ینکشور قرار نگرفته است لكن در بند بند ا

بنـد  در. کنـدیمـ ییبه وضوح خودنمـا یقانون اساس ینامر از همان خط آغاز ین. ایمهست یو فرهنگ

 ینهادهـا ینمبـ یـرانا یاسـلام یجمهـور یقـانون اساسـ»آمده است:  ینخست مقدمه قانون اساس

اسـت کـه  یبراسـاس اصـول و ضـوابط اسـلام یـرانجاماه ا یو اقتصاد یاسیس ی،اجتماع ی،فرهنگ

مقدمـه  یگـرد ی( در بندها2تا:  ی .ا.ا، ب ی)قانون اساس .«باشدیم یامت اسلام یاناكاس خواست قلب

 یتیو هـو یانقلاب وجـه فرهنگـ ینبودن ا یو مكتب یبر اسلام یدبار با تاک ینچند یبرا یاساس نونقا



129         11 ،  88 زمستاب ،8فصلنامه علای ل پژوهشی انقلاب اسلامی، س 

در همـان  یفرهنگـ ینهادهـا یـینبر لـزو  تب یدرسد تاکیقرار گرفته است. به نظر م یدآن مورد تاک

 وشـنیبـه ر یو اقتصاد یاسیس ی،اجتماع یاز اشاره به نهادها یشپ  یعبارت اول مقدمه قانون اساس

 باشد.  ینزد قانونگذاران اساس یمقوله استقلال فرهنگ یوالا یتنشانگر اهم

 یجمهـور یـرانحكومـت ا»بر آنكه  یددر همان اص  اول با تاک یقانونگذاران اساس ینبر ا علاوه

 ی.، بـه آن را.به حكومت حق و عـدل قـرآن . اشیرینهبراساس اعتقاد د یران،است که ملت ا یاسلام

 خاسـتهانقلاب و حكومـت بر یو اعتقاد یفرهنگ یژگی(، و11تا:  ی .ا.ا، ب ی)قانون اساس «مربت دادند

 قرار دادند. یژهاز آن را مورد توجه و

 یخـدا»بـه  یمانرا براساس ا یرانا یلاماس ینظا  جمهور هاییهدر مفاد اص  دو  که پا تدقیق

 «یانسـان یکرامـت و ارزش والـا»و  «یامامت و رهبر»، «عدل خدا»، «مااد» ،«یاله یوح» ،«یكتا

هـا ارزش یـناز ا ینشـان از آن دارد کـه هرگونـه تخطـ شـماردی( برم11تا:  ی .ا.ا، ب ی)قانون اساس

 یقـانون اساسـ یـنرا با خود به همراه خواهد داشت. بنا بـر ا یرانجاماه ا یتیو هو یفرهنگ بستگیوا

بالاتر بر  یدر مقام یو حت یو اقتصاد یاسیبر دو وجه استقلال س یددر کنار تاک یرانا یاسلام یجمهور

 .نمایدیم یدتاک یرانیجاماه ا یاستقلال فرهنگ

ص شد، آرمان اسـتقلال مشخ یرانا یاسلام یجمهور یدر مفاد قانون اساس یقکه با تدق همانطور

دولـت  یشـاخص روابـط خـارج ترینیاصل یدرا با یو فرهنگ یاقتصاد یاسی،گانه سسه یدر نمودها

 دبـه طـرق مختلـف مـور یرانمااصر ا یخآرمان در ادوار گوناگون تار ین. ایمشمار آوربه یرانا یانقلاب

در  یانـهگرااستقلال هاییاستاتخاذ س یامدهایمطالاه پ تردیدیقرار گرفته است. ب یرانتوجه حاکمان ا

 یانو مجر یاستگذارانس سازان،یمتصم یاردر اخت یدرك و فهم مناسب یرانمااصر ا یخادوار مختلف تار

پـژوهش  یـنقرار خواهد داد. همانگونه که اشاره شـد ا یرانا یاسلام یدولت جمهور یخارج یاستس

ادوار اتخـاذ  یناز جملـه مهمتـر یـدرا با یرکبیـرمماتقد است که دوران سه سال و سه ماهه صدارت ا

خـود  یادعا یواکاو یمااصر در نظر گرفت. در ادامه برا یخدر تار یراندولت ا یانهگرااستقلال یاستس

 یانـهگرااسـتقلال یت خـارجیاسـابااد گونـاگون س یارائه شده به بررس یبه چارچوب مفهوم یتبا عنا

 .  یماپرداخته یرکبیرام

 

 گرایی در سیاست خارجی امیرکبیرهای استقلالشاخصه واکاوی

ازجملـه  یگانگـاندخالـت ب یدتشـد یبرا یسرآغاز یددوران پس از حكومت آقا محمد خان قاجار را با
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شـاه قاجـار بـاب  یفتحالـ یشمار آورد. همزمـان بـا حكمرانـبه یرانا یو روس در امور داخل یسانگل

 تقلالبـه باـد اسـ یخباز شـد. از آن تـار یرانا یدر امور داخل سیازجمله روس و انگل یگانگاندخالت ب

کـار آمـدن  یبا رو یتوضا ینبه طرق مختلف به مخاطره افتاد. ا یرانا یو فرهنگ یاقتصاد یاسی،س

محمد  یكههنگام یلادیم 1829شاه در سال  یکه باد از فوت فتحال یاشد به گونه یدمحمد شاه تشد

در  یبـیعج یماتتصم یدبا شاه جد یسروس و انگل یندگاننما یدارد شاه به تخت سلطنت نشست، در

نفـوذ  یزانها به صراحت به مکه در آن یماتیاتخاذ شد. تصم یرانبه مخاطره افتادن استقلال ا یراستا

اخـذ  یماتاشاره شده بود. دو مـورد از تصـم یرانا یو خارج یدر امور داخل یسو مداخله روس و انگل

 است از: عبارت دهدیرا نشان م یدر آن دوره زمان یرانا یکه عمق وابستگ یدارد ینشده در ا

 مشورت کند. یسروس و انگل یندگانابتدا با نما یدخود با ینکردن جانش یینتا یشاه برا -1

 ینا،)ب پطرزبورگ اتخاذ گرددلندن و سن یدبا نظر و صلاحد یدبا یرانوزارت خارجه ا یماتتصم -2

1298 :11) 

محمد شـاه بـه  یدر دوره پادشاه یرانو روس در قبال ا یسانگل یاستس یبر اصول کل یمرور با

اصـول  یـنرا مشاهده نمود. ا یرانا یدخالت در امور داخل یبرا یستلاش روس و انگل توانیوضوح م

 الاول تزار روس شناخت. در س یكلایانگلستان و سخنان ن یراز دستور پالمرستون وز توانیرا م یکل

دستور داشت که  گشتیباز م یرانخود به ا یتبه مامور یرانوقت انگلستان در ا یرسف ی که ش 1897

. پالمرسـتون یـددو دولت گفتگـو نما یاستمشترك س ینهکند و در زم یداربا صدراعظم روس و تزار د

 :  نویسدیم ی رابطه به ش یندر ا یسامورخارجه وقت انگل یروز

 رویـن بمانـد. از ا یجا آن به یدارند که سلطنت فال یراندر ا ینفع واحدو انگلستان  یه. روس..»

در اختلـاف بـا  یـراننفوذ مشترك خود را به کار برنـد کـه اولـاً دولـت ا یات،هر دو دولت بنابر مقتض

 یـناز ا پیـرویبـه  ..،را حفـظ کنـد  یصـلح داخلـ یاًکند و ثان یزپره یاز فتوحات خارج یگانشهمسا

روس نگاه دارد و با موافقـت  یندهدر تهران آماده است که روابط خود را با نما یسانگل یندهنما یاستس

دربـاره  یسروس و انگلـ یاشتراك مسـاع ینه(. زم912-919: 1211 یت،)آدم .«.. کار بكنند یگرهمد

 . یدگرد یدتاک یكلااز طرف ن یناًع یرانا

 عبارت است از:  یرانو شخص پالمرستون در قبال ا یسانگل یکل هاییاستس خلاصه

 داشته باشد یاستقلالك یرانا -1

 نكند یداپ یقدرت نظام یرانا -2

 یفتدن یلشكرکش یالبه خ یدر اختلاف با افغانستان و عرمان یرانا -2
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 .یندرا بشنوند و اجرا نما یهدو همسا یرانآماده باشند که اوامر سف یرانا یرانوز -9

به مخاطره افتاده  یبه نحو مشهود یراناستقلال ا یرکبیرماز صدارت ا یشدر دوران پ یبترت بدین

از  یـرویبـا پ ی. ونمایدیم یفارا ا یناج یکنقش  یرنظا است که ام یاآشفته یهاسال ینبود. در چن

 یرکبیرزد. ام یاداند دست به اصلاحات گستردهیم یداخل یاسترا دنباله س یخارج یاستکه س ینگاه

در  یرنظا گرفت. ام یشدر پ یکاملاً مستق  و مل یاستیخود س یدر مدت سه سال و سه ماهه زمامدار

 یو دخالت آنان در امور داخل یگانگانبا توقاات ب دادیاجازه م یبه و یاراتشکه اخت ییتا جا یرمس ینا

 ی بود که ش یتا حد سیروس و انگل یندگاندر محدود نمودن نما یرکبیرام یكردکرد. رومبارزه  یرانا

 به پالمرستون نوشت: 

-یو روس( بشود رد م یس)انگلیاب از جانب خارج یشنهادیاست که هر پ ینا یرام شیوه»

و  ینشلانده اجنبل اساساً از عناصر دست یرکاملاً متوجه شده بود که ام یلبعلاوه  ش « کند

: نویسلدیرابطله مل یندر هال یاست  و یزاردارند ب یسر و سر یسوناب که با روس و انگل

و ثابت  یماست که از هواخواهاب قد یرنظامن جهت مورد نفرت امیاز ا یقشقائ یلا یسرئ»

 (561: 1111 یت،)ودم «رودیشاار مدولت انگلستاب به

از دخالـت  ینكـها یبـرا یکشور را بر عهده گرفـت. و یخارج یاستشخصاً س یردوران ام ینا در

تماس داشته باشد  یبا دول خارج یماًکرده و بتواند مستق یریجلوگ یرانا یداخل در امور یگانهب یسفرا

 ی،)هوشـنگ مهـدویـد نما یـردا یمبزرگ وقت سفارت مقـ یهاقدرت هاییتختگرفت در پا یمتصم

از  یاریمخالفـت بسـ یدر امور مربوط به روابط خـارج یرکبیر( اصلاحات گسترده ام218-219: 1217

انگلسـتان  یهـابار خواسـته یرکه ز یرازجمله انگلستان را با خود به همراه داشت. ام یگانهب یهادولت

 یرمختـاروز یـانم یسـان ائتلـاف ینمورد نفرت دولت انگلستان قرار گرفت. بد یشاز پ یشب رفتینم

شك  گرفت. باتوجه بـه آنچـه در چـارچوب  یرکبیرام یهدشمنان عل یرانگلستان و ملكه مادر شاه و سا

 یو فرهنگ یاقتصاد یاسی،در سه باد س توانیبدان پرداخته شد وجوه استقلال هر کشور را م یهوممف

 یـادسه باـد  رد یرکبیرام یانهگرااستقلال هاییاستس یدنبال نمود. در ادامه به شك  مبسوط به بررس

 .  یماشده پرداخته

 یرکبیرام یخارج یاستدر س یاسیاستقلال س یگاهجا

از  یریاثرپذ یزانبه حسب م توانیها را ممقاله حاضر اشاره شد که اساساً دولت یمفهومدر چارچوب 

 یهـابـزرگ بـه دولـت یهـاقـدرت یژهبه و المللیین ب یها و نهادهادولت یگرد یلاتخواست و تما
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 طنمود. بر اساس آنچـه گفتـه شـد در حـوزه روابـ یبنددو دسته ینا یانم یزیچ یاوابسته  یامستق  

کشـورها  یگـرروابـط بـا د و اداره یـینها بدان ماناسـت کـه ابتكـار تادولت یاسیاستقلال س یارجخ

 اختصاصاً و انحصاراً در دست دولت قرار داشته باشد.

بـود  یدهرس یبه مقا  صدراعظم یرکبیرکه ام یدر دوران یرانا یاسیاستقلال س یفتار ینبر هم بنا

و  یدر امـور داخلـ یسدوران دخالـت روس و انگلـ یـندر ا مورد خدشه واقع شده بـود. یادیتا حد ز

-هاز نامـ یكیدر  یآقاس یصدراعظم را درآورده بود. حاج یبود که صدا یدهرس یبه حد یرانا یخارج

 :نویسدیرابطه م ینخود به محمد شاه در ا های

مختـار انگلسـتان  یـرجنـاب وز ینكـهآباد برو  اما به واسطه ا تا عباس خواستمیبنده م کمترین»

نـه وجـود مبـارك صـحت  کشند،یها دست مو نه آن میر یتشرف خواهند آورد نتوانستم. نه بنده م

مـرا  یهروسـ ولتدار  نه آخرت نه آبرو، نوکر د یانه دن ...را از گور درآورند  ینهاکه پدر ا یابندیکام  م

 (298-297: 1212 یانی،)اقبال آشت« ... ایدینمانده که به سر من ب یباق یزیچ یگرد یندازدبه قراول ب

 یخـارج یاسـتکشـور در س یـتبه منظور حفظ استقلال و حاکم یرکبیراساس بود که ام ینهم بر

فاال  یمنف موازنه یخارج یاستکرد و توانست س یدنظربود تجد یكطرفه یشهکه تا آن زمان هم یرانا

ر یرکبیـگفـت کـه ام تـوانی. درواقع میردگ یشدر پ یسرا در برابر روس و انگل یمربت فاال و موازنه

 یـککـه  یاسـتیهمـان س رود،یشمار مو عد  تاهد در قرن نوزدهم به یموازنه منف یاستس یشگا پ

 (1: 1291 ی،)کاوه جبل گرفت یشقرن باد دکتر محمد مصدق در پ

فارس و برهم  جیتوازن در منطقه حساس خل یجادا یبرا یرکبیربود که ام یاستس یناساس هم بر

 یـناجـازه حضـور در ا یـزن یكاییآمر هاییمنطقه به کشت یندر ا یسانگل یاییدر یرویزدن سلطه ن

در بنـدر بوشـهر نمـود. مـارش  یكاآمر یکنسولگر یساقدا  به تاس یرراستا ام ینمنطقه را داد. در هم

 یـازیدر بوشـهر امت یکنسولگر یجاداجازه ا» :نویسدیم یكاخارجه وقت آمر یربه وز یكاآمر یممق یروز

 یـرکـه ام یستن یدی( ترد199: 1211 یت،)آدم «است یدهقائ  گرد یكادولت آمر یبرا یراناست که ا

 یـرد. وزشمریفارس لاز  م یجرا در خل یگرد یائیدر یهاوجود قدرت یساز تسلط انگل یریجلوگ یبرا

قـدرت » یجـادرا بـه ا یرنظـا دوران ام در یـرانا یاسـتمنطق س یزدر اسلامبول ن یكاآمر یمختار باد

 (199-191: 1211 یت،)آدمکند یم یرتاب ،«یسدر برابر انگل یاموازنه

شـمار بـه یاسـیاستقلال س یهااز شاخه یكیبه عنوان  یزرا ن یو دفاع یاستقلال در امور نظام اگر

از  یاریهرچند کوتاه نمـود. بـه بـاور بسـ یااشاره یزرابطه ن یندر ا یرامبه اقدامات گسترده یدبا یمآور

و تـوان  یدفـاع درتقـ یسـمرئال یمپـارادا یروانازجمله پ المل  ینو روابط ب یاسیعلو  س یشمنداناند
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 آن دولـت دارد. یاسـیاسـتقلال س یـژهبا اسـتقلال آن کشـور بـه و یمیکشور رابطه مستق یک ینظام

(Zakaria, 1778: 2; Taliaferro, 1777: 1در توض )یگفت که اساساً قدرت نظام یدامر با ینا یح 

 یگـرد دارنـدگیدر باز یاساسـ یباشد، عامل یو چه به صورت پدافند یکشور چه به صورت آفند یک

 یامـدهایپ تـرینیاـیاز طب یكـی. آیدینسبت به آن کشور به حساب م یورزکشورها از هرگونه طمع

 آن کشور است.  یو خارج یداخل یاستدر س یگانگانقطع دخالت ب یحت یاکاهش و  یبازدارندگ ینا

از  یاریاکتفـا ننمـود بلكـه بسـ یسازکارخانجات اسلحه یسهدف تنها به تاس ینا یبرا یرکب امیر

 یـابلااستفاده مانده بود مجـدداً اح یرزاکه از زمان عباس م یزرا ن یزیرو توپ یسازباروت یهاکارخانه

هدف  ینا یبرا یرکبیرشمار آورد. امرابطه به یندر ا یرام یگا  اساس یدامدرسه نظا  را ب یسنمود. تاس

 یبستر لاز  بـرا یشچون پروس و اتر یطرفیب یاز کشورها یبا دعوت از خبرگان و کارشناسان نظام

 یـراقـدامات ام ینرا در دستور کار قرار داد. ا یرانا ینظام یهامجموعه یروزرسان و به یتو ترب یمتال

 از نقـ  یكـیدر  یسر مختار انگلـیرا با خود به همراه داشت. وز یگانهب یهاسخت دولت یهاواکنش

و دولـت متبـوعش دارد بـا  یو یو نگران یترابطه که به وضوح نشان از عصبان ینخود در ا یهاقول

 :نویسدیبه پالمرستون م یدلواپس

از  ینمونه مشخصـ یفنون مختلف نظام یستدر یبرا یاخان در احداث مدرسه یتق یرزام اقدا »

کـه  ینخواهـد کـرد، همـ ینقشه خود را عمل یکه و یستن یدیاوست و ترد یثبات را یا یسرسخت

 ...نمـود   یاستخدا  کند با او ملاقات یآلمان ینمدرسه استادان و مالم ینا یبرا خواهدیم یرام ید شن

 «...اسـتخدا  کنـد  ینظـام یـاناز انگلستان مربننموده که ممكن است  یااشاره یچخان ه یتق یرزام

توسـط  یآلمـان یدسد و مـانع در برابـر اسـتخدا  اسـات یجادا یبرا یس( دولت انگل991: 1211)بهار، 

از استخدا  مالمان و  یرممانات ام یدر راستا یسانگل یندهزد. نما یدست به اقدامات گوناگون یرکبیرام

آلمـان  یهـاو اغلب دولـت یشکرده بود که دولت اتر ینتلق یربه ام یشمنصبان پروس و اتر صاحب

 (197: 1211 یت،)آدم تحت نفوذ روسها هستند

 

 ای ساخت شکننانه در تصویر و برندینگ ملت ایرانیانقلاب اسلامی ایران؛ زلزله

انقلاب اسلامی ایران با سودای عدالت، صلح و برپا کردن حكومتی الهی بـه روی کـار آمـد. پیـروزی  

انقلاب در ایران با محتوای اسلامی و با تكیه بر اصول بنیادین آن مصادف با زمانی شد که کشـورهای 

ن و غربی بر اساس تفكر لیبرال دموکراسی در اواخر قرن بیستم بـه سـرعت بـه سـمت دنیـایی شـد
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های زیادی را متوجه ایـران رفتند. بر همین اساس وقوع این انقلاب نگاهزندگی ماتریالیستی پیش می

کرد. چرا ایران؟ کشوری که اصولاً بر اساس تجزیه و تحلی  سـازمانهای اطلاعـاتی غربـی هیچگونـه 

رکـت گرا باقی نگذاشته بود و مردمش به سـمت غربـی شـدن حهای اسلا جای رشدی برای جنبش

گرایـی را کـه در کردند. اما نه سازمانهای اطلاعاتی غربی و نه رژیم نتوانستند مو  گسـترده اسـلا می

( ظهور ناگهانی و غیر قاب  انتظار انقلـاب اسـلامی Jervis,2010ایران به راه افتاده بود، درك کنند. )

ت و اکرـر آنهـا را وادار بـه گران غربی را بر انگیخـمداران و تحلی ایران تاجب اندیشمندان، سیاست

پردازی در این مورد کرد. سیر رخدادهای پیش آمده در انقلاب اسلامی ایـران از جملـه مطالاه و نظریه

گیری در سفارت آمریكا، ابها  و بدفهمی غرب از ماهیـت انقلـاب اسـلامی، گسـترش ماجرای گروگان

و عـراق، غـرب سـتیزی را بـه عنـوان  اسلا  رادیكال شیای بر مبنای اسرائی  ستیزی و جنگ ایـران

های باد سـرعت بخشی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران و نظا  بر آمده از آن گسترش داد. در سال

تحولات داخلی، منطقهای و بین المللی بر باد ایدئولوژیک نظا  سیاسـی بـر آمـده از انقلـاب اسـلامی 

های اولیـه انقلـاب بدبین کرد. تحولات داخلی سالافزود و کشورهای غربی را به کلیت انقلاب اسلامی 

های سیاسی از قدرت بـا زور، های گسترده و خار  کردن گروهاسلامی ایران از جمله سرکوب و اعدا 

برند انقلاب اسلامی و رهبر آن یانی آیت الله خمینی را بیش از پیش در دنیا منفی کرد. با ایـن وجـود 

با رهبران انقلاب اسلامی بر سر مسائ  منطقهای و استراتژیک تاام  هنوز غرب و آمریكا حاضر بودند 

های باـدی تر کرد. در سالکنند. اما غرب ستیزی ایدئولوژیک و جنگ ایران و عراق اوضاع را پیچیده

ای بـه راه هـای رسـانهو با توجه به تحولات پیش آمده، چهره ایران به مرور تغییر کرد. مـو  کمپـین

ایران در غرب بیشتر شد. ماهیت ضد غربی و ضد سیستمی نظا  بر آمده از انقلاب اسلامی افتاده علیه 

ها و کشورهای غربی را افزایش داد. دشمنی ایران با ایالات متحده و برخـی از در ایران، حملات رسانه

کشورهای غربی بر سر مسائ  منطقهای و داخلی، برندینگ و تصویر ایران را به سـمت منفـی شـدن 

میلادی باد از اتما  جنگ ایران و عراق و تربیت جمهوری اسلامی، مدلی جدید  71یش برد. در دهه پ

هـای در رسـانه 1داری به جهانیان با برندی دینی مارفی شد. دیگر برندینگ مكـان ایـراناز حكومت

چیـز  غربی مبتنی بر فرهنگ با عظمت و جذاب و کشوری باثبات نبود. دشمنی با آمریكا و غرب همه

را عوض کرد. ایران تبدی  شده به کشوری بد و منفی برای ادراك عمومی شـهروندان غربـی. منفـی 

های غربی. ضد سیستمی بودن ایران مبتنی بود بر ضدیت با سیستم بین المللی مبتنی بر منافع قدرت

ب تبـدی  بودن جمهوری اسلامی، تصویر این کشور را به مرور منفی کرده است. تصویر ایران در غـر

                                                                        

1 - Place branding of Iran 
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هـای لیبرالیسـم و آزادی، ضـد گر، ضـد ارزششده بود به کشوری ترسناك، حامی تروریسم، سرکوب

در کنار این عام  برخی از اقدامات داخلی خود نظا  سیاسی حاکم بـر ایـران نیـز در  دموکراسی و ....

د، این است که باشاین تصویر منفی نقش داشته است، اما چیزی که در رابطه با این پژوهش مهم می

اصولاٌ بحران در روابط با غرب و ضد سیستمی و انقلابی عم  کـردن بـر علیـه نظـا  بـین المللـی و 

هژمونیک نابرابر غربی، باع  تصویر سازی منفی از برندینگ دینی نظا  سیاسـی جمهـوری اسـلامی 

 ایران شده است. 

 یرکبیرام یاصلاح هاییاستدر س یاستقلال اقتصاد یگاهجا

 را کشـور هـر اسـتقلال گانهاز وجـوه سـه یكـی یاشاره شد که استقلال اقتصاد یارچوب مفهومدر چ

 یضـاف و نـاتوان یهااز دوره یكی ید. همانطور که گفته شد سلطنت محمد شاه را بادهدیم تشكی 

 انایـربه خطر افتادن اسـتقلال  یتو در نها یرانا یدر امور داخل یگانگاندخالت ب یدتشد یران،دولت ا

و روس  یـراناول و دو  ا یطولـان یهـاموضوع غاف  شد که جنـگ یناز ا یددر نظر گرفت. البته نبا

بـازه  یـندر ا یو اقتصاد ینموده بود. اوضاع کشور به لحاظ مال ی را بر کشور تحم یگزاف هایینههز

: 1212 یانی،آشـت ل)اقبا نداشت یاردر اخت ایینگینقد یچگونهه یبود که خزانه دولت یابه گونه یزمان

کـرد  یدانظم پ یکشور تا حدود یو اقتصاد یابولقاسم قائم مقا  وضع مال یرزام یت( اگرچه با درا199

 شد. یدوباره بحران یرانا یدر دوران پس از قت  قائم مقا  وضع اقتصاد ینحالبا ا

بـا  یرکبیـرد امکشـور وارد شـده بـو یبه استقلال اقتصـاد یاساس یاکه خدشه یاوضاع ینچن در

خـرو   یتما  تلاش خود برا «یاقتصاد مل یتتقو«و « دولت یقدرت مال یشافزا»از دو اص   یرویپ

 یـداتعا یشافـزا»دولـت دو اقـدا   یقدرت مـال یشافزا یبرا یرا به کار بست. و یتیوضا یناز چن

( 19: 1211 ی،)مكـ را در دسـتور کـار قـرار داد« دولت هایینهمخار  و هز یزانکاهش م»و « دولت

 را در دستور کار قرار داد: ی ازجمله موارد ذ یادیامر اقدامات ز ینتحقق ا یبرا یرام

 ینو خوان یاتمانده از حكا  ولا عقب یداتمطالبه عا -1

 یاتولا ینحكا  و خوان یاتمال یشافزا -2

 یاتمال یورآجمع یخوشنا  و ماتمد برا یانانتصاب مجر یزو ن یبرا یقسازوکار دق یمتنظ -2

نظـارت و کنتـرل  یـ خار  نمودن گمرك کشور از اجاره اشخاص و قرار گرفتن گمرك در ذ -9

 دولت یممستق

 یـرزاکـه از زمـان م ییهـاقطع بـذل و بخشـش یزکاهش حقوق گزاف شاه و شاهزادگان و ن -1
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 باب شده بود یآقاس

کشور در  یاستقلال اقتصاد یااح یبرا یربود که ام ییاز محورها یگرد یكی یزن یاقتصاد مل تقویت

از  یـتنـر  پـول، حما یـتچـون ترب یمنظور اقدامات فراوان ینا یدستور کار قرار داد. صدراعظم برا

 یدر راسـتا یـررا مورد توجه قرار داد. ام ...تارفه واردات و  یشصادرات، افزا یشو افزا یداخل یداتتول

نمـود.  یجاددر کشور ا یزرا ن ید کارخانجات فراواندر همان دوره کوتاه صدارت خو یاقتصاد مل یتتقو

از کشـور را  یـرانا یکه موجبـات خـرو  طلـا یفرنگ یراندن بازار کالا یهبه حاش یبرا یراقدامات ام

 نمود. یجادانگلستان را ا یژهبه و یگانهموجبات اعتراض دول ب گردیدیباع  م

اسـتقلال  یـا اح یبـازه زمـان یـندر ا ریرکبیـام یاصلاحات اقتصـاد یامدهایپ یناز آشكارتر یكی

 یهـاقـدرت یـانموجود م یهادستخوش کشمكش یناز ا یشکه تا پ یکشور بود. اقتصاد یاقتصاد

بـا سـر و  یـربـه خـود گرفـت. ام یمل یاوجهه یرکبیربود در دوران ام یسروس و انگل یژهبزرگ به و

اصـ   ینکشور را به ارمغان آورد. اگر ا یرونق و آبادان یطاقتصاد شرا یندبه اوضاع ناخوشا دنسامان دا

قـدرت  یهـااز منافع و خواست کانون یکشورها همواره تابا یکه رونق و شكوفائ یریمرا بپذ یخیتار

 زا یاریبـزرگ و بسـ یهـاقـدرت ینـدگانمتشك  از نما یاجبهه یجادگاه ااست، آن یو خارج یداخل

 .یافت یمدر خواه یشاز پ یشرا ب یرنظا مدر تقاب  با ا یرانا یرجال داخل

 یرکبیر طلبانه ام اصلاح هاییاستدر س یاستقلال فرهنگ یگاهجا

اسـتقلال هـر کشـور را  یاز وجـوه اصـل یكی یزن یاشاره شد که استقلال فرهنگ یدر چارچوب مفهوم

جاماـه در برابـر هجمـه  یـک. همانطور که اشاره شـد حفـظ و حراسـت از فرهنـگ دهدیم ی تشك

شمار آورد. اگرچـه جاماه به یک یمصداق استقلال فرهنگ ینترمشخص توانیرا م یگرد یهافرهنگ

لكـن  گرددیباز م یشاست که قدمت آن به قرنها پ یموضوع یرانا یهغرب عل یفرهنگ جممسئله تها

از فرهنـگ جاماـه  یـیزدااسلا  که ییها. تلاشیماقدامات هست ینگونها یددر دوران مااصر شاهد تشد

از  یكـی یـدرا با یـتو بهائ یـهباب یانحراف یهافرقه یجادداده است. ا ی آن را تشك یکانون اصل یرانا

 یاسـلام ی به مخاطره انداختن فرهنـگ اصـ یدر تلاش برا یاستامار یهااقدامات قدرت ترینیاصل

 شمار آورد. در دوران مااصر به یرانیانا

خـود در  یـتبـه فاال هایسیانگل یتها و در ادامه با حماروس یتدر گا  نخست با حما یهباب فرقه

 یعلـ یدها سها مقابله شد و رهبر آنسرسختانه بـا آن شاه ینالدادامه داد. هرچند در عصر ناصر یرانا

کــاملاً متفـاوت،  هـهربـا چـ یتبهائ یها از سوحرکت آن تداو  شد، اما اعدا  یرکبیرباب به دستور ام
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در  یـژهدر دوره قاجار به و یهانگلستان و روس یها( اساساً تلاش1: 1289 یلی،)اسماع خود را نشان داد

 یهـاقـدرت یهـاتلـاش ترینیاز اصل یكی یدرا با یتو بهائ یتباب یانحراف یهافرقه یجادو ا یجترو

 یعکه واکنش سـر یشمار آورد. موضوعهب نیراجاماه ا یدر به مخاطره انداختن استقلال فرهنگ یگانهب

 یرکبیـرتوسـط ام یـهرا به همراه داشت. پس از آنكه رهبر فرقـه باب یرانصدراعظم ا یرکبیرو خشن ام

 یانحرافـ ینبـه آئـ ینـور ینالیحسـ یرزااز م یرویبا پ یفرقه انحراف ینا یرواناز پ یاریاعدا  شد بس

 یو خـارج یموثر در امـور داخلـ یرهایمتغ ترینیاز اصل یكیکه به مرور به  یادرآمدند. فرقه یتبهائ

 شد.  ی دو  تبد یدر دوران پهلو یژهبه و یرانا

بـارز  یاز نمودهـا یكـی یـدمـذکور را با یهـادر تقاب  با فرقـه یرکبیرسخت و خشن ام اقدامات

تا و پـس از آنكـه در راس ینشمار آورد. در همدر حوزه فرهنگ به یرنظا طلبانه اماستقلالهای یتفاال

کامـ   یمحمد باب در تبریـز سـرکوببابیها اقدا  به شورش نمودند امیرکبیر با اعدا  علی 1897سال 

بابیان را بر عهده گرفـت. از  ، رهبریمیرزا یحیی یفرقه را در دستور کار قرار داد. طبق وصیت و ینا

 نمـود یـدن وی را بـه کربلـا تباهـای بابیـاطرفی امیرکبیر به سبب نقش مهم حسـینالی در شـورش

 (221: 1281 ی،)تصور

مطرح شـده اسـت.  یگوناگون هاییدگاهبا فرقه باب د یرکبیرام یرابطه با برخورد خشن و انقلاب در

 ی)والـ فتنـه حسـن خـان ســالار یدر ســرکوب یربامداد، پس از شرح اقدا  قاطع و موفق امـ یمهد

 یعلـ یرزام یروانپ یانی یهاقلع و قمع باب کبیریرکار دو  ام: »نویسدیخراسان( م طلبیهمـتمرد و تجز

 ین( بامـداد در همـ189-188: 1289 ی،)ابوالحسـن «و زنجان بود یریزن - در مازندران یرازیمحمد ش

 یـرخـان ام یتقـ یـرزام یریتو مد یاقتل یت،درا یت،اگر عرضه، کفا: »نویسدیم یگرد یرابطه در جا

: 1289 حسـنی،)ابوال «شـدیخـاموش نمـ هایزود ینها به اشورش هغائله و دامندر امـور نبود،  یرکب

 یاربسـ یـهرا در قلـع و قمـع آشـوب باب یـرنقـش ام یزن یینوا ین( عبد الحس212: 1291؛ بامداد، 188

-ینمـ یـاناز م یمعظ هفتن ینا یزود ینبر سر کار نبود، به ا او اگر: »نویسدیدانسته و م کنندهیینتا

در  یـتبهائ یشوایپ یافند ی( شوق211تا:  ی؛ اعتضادالسلطنه، ب188-187: 1289 ی،)ابوالحسن «رفت

 ینهـایمخـالف بـا آئ یتشخص ترینیرا اصل یو یرکبیر،از اقدامات ام یحبا انتقاد صر یعکتاب قرن بد

: 1289 ی،ابوالحسـن)کنـد یم یا ها قفرقه ینا یهعل ینهبغض و ک یتکه با نها داندیم یتو بهائ یتباب

 (.12تا:  یب ی،؛ افند172

 یـتهو ین،شهرت دارند در تهاجم به د یاستامار یهامسلک یروانبه پ یخها که در تارفرقه این

 را در دستور کار قرار دادند: ی سـه هـدف عمده ذ یرانیانا یکلا  استقلال فرهنگ یکو در  یمل
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 و حكومت یاستو در رأس آن س یاجتماع از حوزه ینکردن د خار  -1

 یعام  تجدد و ترق یگانه استامار در کشور به عنوان یهتوج -2

 رکشو گیرییمو تصم گذارییاستگرا در ارکـان سغرب یروهاین یتترب -2

به نظر  ینحالدانست. با ا ی دخ یرام یاقدامات انقلاب ینگونهرا در ا یعل  و عوام  متادد توانمی

در تقابـ  بـا  یـرام یانقلاب یبرخوردها ی دل ترینیاصل یدرا با یرنظا ام یخواهان استقلالآرم رسدیم

 یسروس و انگلـ هـایهانـهاز ب یاعملاً بخش عمده یراقدا  ام ینشمار آورد چراکه با اها بهفرقه ینا

از  یاریاست که توسط بسـ یموضوع ین. اشدیاز دستشان گرفته م یرانا یدخالت در امور داخل یبرا

 قرار گرفته است.  یدمورد تاک یرانیمورخان ا

 شده در تقاب  با یاد یعلاوه بر اقدامات سلب یبه استقلال فرهنگ یدنرس یدر راستا امیرکبیر

انگلسـتان و  یـژهدول استامارگر بـه و هاییاستس یکه تماماً در راستا یتو بهائ یتباب یهافرقه

 یـن. ااددر دستور کار قـرار د یزرا ن یاگسترده یجابیاقدامات ا کردندیم یتفاالشده و  ی تشك یهروس

باورنـد اقـدامات سـازنده و  یـنبر ا یاریبود که بس یسه سال و سه ماه به حد یاقدامات در بازه زمان

 یـرانمااصـر ا یخلااق  در تار یگریبا اقدامات فرد د یاسکوتاه قاب  ق یبازه زمان یندر ا یو یفرهنگ

 یـدترجمه و نشر کتاب را با هتاقدا  ج یه،اتفاق یعمدرسه دارالفنون، انتشار روزنامه وقا یس. تاسیستن

 شمار آورد. به یرانا یاستقلال فرهنگ یدر راستا یرنظا ام یتنها چند نمونه از اقدامات فرهنگ

 تـرینیساسـاز ا یكـی یـدبـود را با یسدارالفنون که برخلاف خواست دول روس و انگلـ سیستأ

بـه  یـزاز هرچ یشمخالفت که ب ینشمار آورد. ابه یرکبیرکشور در دوران ام یعلم -ی اقدامات فرهنگ

  عل گرفتیو روس( نشات م یسی)و نه انگلی و آلمان یشیاتر یداز اسات یمنددر بهره یراقدا  ام ی دل

 یـنعامـ  ا تـرینیاصـل یدرا با «یسروس و انگل یناز نفوذ دولت یریجلوگ»داشت.  یمتادد ی و دلا

 یگـرد یدرا با یهاتفاق یعشمار آورد. انتشار روزنامه وقابه یرنظا ام یاسیحال س ینو در ع یاقدا  فرهنگ

مبـرهن اسـت کـه  وشـمار آورد. واضـح دارالفنون به یسدر کنار تاس یرکبیرام یو جد یاقدا  فرهنگ

هـا از آن یردن افكار مرد  و بالا بـردن اطلاعـات و آگـاهک یداردر ب یاگسترده یراتانتشار روزنامه تاث

 یموجبات آگاه تردیدیکه ب یکشورها داشته است. موضوع یگرو اوضاع احوال د یامور مملكت یانجر

استامارگر را با خود بـه همـراه داشـت. ترجمـه و  یهاتجاوزطلبانه قدرت هاییاستملت نسبت به س

مـدارس  یسشمار آورد. بـا تاسـبه یرانصدراعظم وقت ا یو اساس یاقدا  جد یگرد یدنشر کتاب را با

فرصـت را  ینکرد و دولت ا یداپ یشك  بهتر یراندولت و ملت در ا یانعملا رابطه م یاتو نشر یدجد

 آورد. یرو واهیاستقلال خ یجاماه در راستا یاسیس یریتا به جاماه پذ یافتیم
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 گیرینتیجه

 یطلبکه استقلال یدیمدر دوران سه سال و سه ماهه صدارت خود د یرکبیربر نوع عملكرد ام یبا مرور

-بـا قـرار دادن اسـتقلال یرکبیرشمار آورد. امهب یو یاسیس یرهگفتمان حاکم بر س یدال مرکز یدرا با

مندان یشـاز اند یاریدچـار شـد کـه بسـ یخود به سرنوشت یاسیکنش س یبه عنوان محور اصل یطلب

 یاربسـ یـرام یاسـیعمـر س تردیـدیب یطلبخط استقلال یجد یگیریبه پ یاصرار وماتقدند اگر نبود 

-اسـتقلال یـتبا درك ضـرورت و اهم یرام ینحال. با اانجامیدیاز سه سال و سه ماه به طول م یشترب

سر حد مرگ بـه  اناصواب آن را ت یامدهایتما  پ یرانجاماه ا یشرفتدر روند پ یطلبو استقلال ییگرا

 . یدجان خر

ها را در دو سـطح طلبانه دولتاستقلال هاییاستاتخاذ س یامدهایپ توانیبه آنچه گفته شد م بنا

 یدو سـطح بـه رغـم وجـود برخـ یـنآنكه اساساً ا یتدنبال نمود. نكته حائز اهم المللیین و ب یداخل

 شوند.یحكم دشمن مشترك را دارد، متحد م طلب که در واقعتقاب  با دولت استقلال یها برااختلاف

 یاسـی،س یهـاآن دسته از گروه یاشاره شد در سطح داخل یرکبیرام یخیهمانطور که در نمونه تار

جانبـه بـا  وابسته به عد  استقلال کشور است به تقاب  همه یاتشانکه منافع و ح یو فرهنگ یاقتصاد

 لـتاز بدنـه دو یممكن است خود بخش هایتها و شخصهگرو ینگرا خواهند پرداخت. ادولت استقلال

( و یحكـومت یهـامجموعه یگراز د یااز دربار بودند و  یاکه  یرکبیرمخالف با ام یهاگروه یر)نظ باشند

ها آن اسـت کـه گروه ینخار  از بدنه دولت حضور داشته باشند. وجه اشتراك تما  ا ییآنكه در جا یا

 یـزن المللـیین سطح ب درتوسط دولت به خطر خواهد افتاد.  یانهگرااستقلال یاستمنافاشان از تداو  س

-یرا برخلاف منافع خـود مـ یوابستگ یطکه عد  تداو  شرا یبزرگ یهاقدرت یژهکشورها به و یبرخ

 یرقبـا یا یباتحاد با رق یجادا یمخالف و حت یداخل یهابا گروه یآشكار به همراه یدر مخالفت بینند

 .  پردازندیخود م رینهید

شـده از مطالاـه  یجـادا یخیباتوجه به مارفت تار یزگفته شد و ن یبه آنچه در چارچوب مفهوم بنا

مطـرح شـده در تقابـ  بـا آرمـان  هاییدگاهد یکل یبنددسته یکدر  توانیشده م یاد یخیدوره تار

و  یاقتصـاد یاسـی،س یـزهاز منظـر سـه انگ المللیین و چه در سطح ب یاستقلال را چه در سطح داخل

 یتنها به لحاظ نظـر بندییمتقس ینداد که ا یحتوض یدرابطه با ینقرار داد. در ا یقمورد تدق یفرهنگ

 قاب  استناد است.
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  یاسیس هاییزه. انگ1-4

بقـا و  یت،کار حاکممحافظه یهاخود با گروه یوندهایبه حسب پ یرمخالف ام یهادوران گروه ینا در

-یبـردارها به حسب بهـرهافراد و گروه ین. ادیدندیم یوابستگ یطتداو  منافع خود را در استمرار شرا

 یهـاتقابـ  بـا افـراد و گـروه یعد  استقلال کشور تما  تلـاش خـود را بـرا یطگسترده از شرا های

از  یگـرد یاریو بسـ یا خـان نـورآقـ یرزام یرکبیر،مادر ام یاطلب به کار بردند. اقدامات مهدعلاستقلال

دسـته  یـننـا  بـرد از ا« جنـاح دربـار»ها با عنوان از آن توانیدر مجموعه دربار که م یرام ینمخالف

 یانـاتجر یـندارد. در کنـار ا یاسـیس یجنس و رنگ و بـو یشترکه ب ییهاها است. مخالفتمخالفت

 یهـابـه قـدرت یژهبه شك  و یدبود با یاسیس یربا ام یشانهامخالفت یزهانگ یکه بخش اصل یداخل

توجـه  یـزن بردندیبه خود نفع م یرانحكومت و دولت ا یکه از تداو  وابستگ یهو روس یسانگل یگانهب

ارسـال شـده  یهتزار و صدراعظم روس یبرا ی نمود. همانطور که در مفاد نامه پالمرستون که توسط ش

 بود، اشاره شد.

 یاقتصاد هاییزه. انگ2-4

 هـاییاز مجموعه یمختلفـ یهاکه از بخش یرانفاال در اقتصاد وقت ا یاقتصاد یروهایاز ن اریبسی

شده  ی ، تشك...و  یهو روس یسازجمله انگل یگانهب یچون تجار، دربار، بازار، اصناف و سفارت کشورها

 یونـدیاد پیجـو ضـمن ا یـاوردهدر حـوزه اقتصـاد را ن امیـر طلبانهاسـتقلال هـاییاسـتبودند، تاب س

 هـاییاسـتس یقدرت در دسـتور کـار قـرار دادنـد. در مبحـ  بررسـ یرحذف او را از سر یکاستراتژ

ضـمن محـدود نمـودن واردات و  یملـ یـدبا محور قرار دادن تول یاشاره شد که و یرنظا ام یاقتصاد

 صـلیرا محـور ا یونالیسـتیناس یحترصـح یرو به تاب یستیرئال یاستیگسترش صادرات س یتلاش برا

که به عنوان نمونـه منافاشـان  یاقتصاد هایاز گروه یاریاست که بس یایقرار داد. طب یراناقتصاد ا

 یكـردواردات محـور بـر رو یتجـار یكـردغلبه رو یاو  یدیتول یكردهایبر رو یایتوز یكرددر غلبه رو

وس و ر ایهـسـفارت یـانم یـنپرداختنـد. در ا یـرصادرات محور  بود به مخالفت آشكار با ام یتجار

هـا را فـراهم تـنش یدموجبات تشد یختنر یرمخالفان ام یابننشسته و با آب در آس یكارب یزن یسانگل

 یـنکـه در ا یسسفارت انگل یندگاننما یژهبه و یگانهب یهادولت یندگانمكاتبات نما یآوردند. بازخوان

شد به وضـوح نشـان از  رهاشا یشاز آن در رابطه با استخدا  مالمان پروس و اتر هاییمقاله به گوشه

 دارد. امیرنظا  طلبانهو استقلال یمل یاقتصاد هاییاستها از سآن ینگران
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 یفرهنگ هاییزه. انگ3-4

را  یـتو بهائ یـتباب هـایبا فرقه یرنظا اگر تقاب  و برخورد سخت و خشن ام یستبه اغراق ن سخنی

کـه از  ی. اقـدامیمبـدان یاسلام یرانا یحراست از فرهنگ بوم یدر راستا یرام یاقدا  انقلاب یتریناصل

ازجملـه  یگانـهب یکشـورها یبرخ یزدر داخ  کشور و ن یفرهنگ هایگروه یقضا منافع همزمان برخ

تقابـ  بـا  بـرای هـاگروه یناساس بود که ا یننمود. برهم یدتهد یجد یرا به شكل یهو روس یسانگل

 دادند.  ی متحد را تشك ایجبهه یرام

 یزمـان بازههـای در طلبانهاسـتقلال هاییاستجا اشاره نمود که اساساً اتخاذ س یندر هم یدبا البته

هـا مقاومـت یـنرا در بر داشـته اسـت. گـاه ا یمختلف یفكر -ی فرهنگ هایگوناگون مخالفت گروه

 ویهـا ازسـمقاومـت یـنبوده است و گاه ا یتو بهائ یتباب یرنظ یگانگانوابسته به ب هایفرقه یازسو

و توسـاه صـورت  یدموکراسـ ی،چـون آزاد یمیقرار دادن مفـاه یزرنما و با دستاوروشنفك هایگروه

 است. یرفتهپذ

 منابع و مآخذ
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