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مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و طرح پاردایمی نوین که بـا تاسـی از انگارههـای لـاهوتی تمـا
نمادهای دنیای مدرن را به چالش طلبید ،قدرتهای بزرگ دنیا به ویژه دولت ایالات متحـده بـه تقابـ
آشكار با نظا سیاسی جدید ایران پرداختند .بر همین اساس برخورد همهجانبه بـا جمهـوری اسـلامی
ایران که استقلال و عد وابستگی به غرب و شرق اصلیترین آرمان آن را تشكی داده بود به مخـر
مشترك کنش تما قدرتهای بزرگ دنیا تبدی شد .این تقاب در حالی صورت گرفـت کـه قـدرتهای
بزرگ جهانی به ویژه ایالات متحده در دوران قب از انقلـاب تاـاملی حـداکرری بـا حكومـت پهلـوی
داشتند .حكومتی وابسته که در تقسیمبندیهای رایج مربوط به فضای جنگ سرد عنصـری تاثیرگـذار
در منطقه خاورمیانه و در بلوك غرب به حساب میآمد .به نظر میرسد این تقاب همهجانبه که تا بـه
امروز نیز ادامه داشته را باید بیش از هر چیز نتیجهگذار پارادایمی در سیاست خارجی دولـت ایـران در
دوران باد از انقلاب دانست .گذاری که در نتیجه آن استقلال تبدی به محور اصـلی سیاسـت خـارجی
.ا .ایران شد.
با وجود تما فشارهای اعمالی علیه .ا.ایران در طی دهههای باـد از انقلـاب پافشـاری رهبـران
سیاسی ایران بر آرمان استقلال تا بدانجا بوده که به باور بسیاری از کارشناسان لااق در دوران کنـونی
نمونه مشابهی از اتخاذ این رویكرد غیروابسته در سیاست خارجی ایران وجود نداشته است .دقیقـاً بـر
همین مبنا است که بسیاری ماتقدند استقلال امروز ایران به ویژه در وجه سیاسی آن را بایـد ایـدهآل-
ترین حالت آن در دنیای امروز و نیز در ادوار گوناگون تاریخ مااصر بهشـمار آورد .بـه تابیـر روح اللـه
رمضانی انقلاب اسلامی ،ایران را قادر ساخت تا کنترل سرنوشت و تصمیمگیری در سیاست خـارجی را
برای نخستین بار از زمان افول قدرت ایران در نتیجه سقوط صفویه در دست خود گیرد .بـه بـاور وی
به عنوان یكی از مهمترین محققانی که تاریخ پانصد ساله اخیر سیاست خارجی ایران را مورد بررسـی
قرار داده ایران از سده نوزدهم میلادی که برای نخستین بـار در مسـیر گردبـاد سیاسـت جهـان قـرار
گرفت تا پیروزی انقلاب ،یا نقش یک دولت ضایف و عقب مانده حائ را میـان امپراتـوری روسـیه و
انگلیس بازی کرده بود یا نقش یک دولت دست نشانده انگلیس و ایالات متحده را (رمضـانی:1271 ،
)111
بر همین اساس است که سیاست خارجی مستق کنـونی کـه برخاسـته از قـانون اساسـی نظـا
سیاسی نوین است را باید بیش از هر چیز برآیند مطالبـه مـرد ایـران در ایـن رابطـه بـهشـمار آورد.
مطالبهای که قدمتی تاریخی دارد و میتوان آن را انباشت خواست یک ملت در طی دو سده اخیر به-
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شمار آورد .مروری بر صفحات تاریخ به خوبی نشان میدهد که در طی ایـن سـالهـا اسـتقلال ملـی
ایرانیان به دفاات پایمال شده و رمز بقای بسیاری از دولـتهـا چـه در دوران قاجـار و چـه در دوران
پهلوی با دادن به قدرتهای بزرگ غربی و شرقی بوده است .اگرچه وضایت امروز با این مختصات
نمونه مشابهی در ایران مااصر نداشته اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان مـیدهـد در برخـی از
بازههای زمانی خاص با حضور چهرههای درخشانی در راس هر قدرت کشور تلاشهایی برای دست
یازیدن به این آرمان وجود داشته است .تلاشهایی که البته پیامدهای منفی بسیاری داشته و هرکـدا
از آن پیامدها میتواند درسی برای امروزمان باشد.
آغاز قرن نوزدهم از یک نقطه نظر تاریخی عصر جدیدی برای ایران بهشمار میآید .در آن زمـان
قدرتهای بزرگ دنیا بنا به دلایلی که مجال شرح آن وجود ندارد بیش از پـیش متوجـه آسـیا شـدند.
ایران نیز به حسب قرار گرفتن در چهارراه شرق و غرب در خلال ایـن دوره زیـانهـای فراوانـی دیـد
(فرمانفرمائیان )22 :1211 ،در این دوران ایران هدف آشكار فشار روسیه در شمال و تجاوز انگلسـتان
در جنوب قرار گرفت .البته در همین ایا و به موازات دخالتهای گاه و بیگـاه روسـیه و انگلسـتان از
شمال و جنوب ،تركهای عرمانی و نیز برخی ایلات نیز از غرب و شرق ایـران را مـورد هجمـه قـرار
میدادند (فرمانفرمائیان )22-29 :1211 ،خدشه وارد شدن به استقلال کشور کار را بدانجا رسانده بـود
که بسیاری از تحولات داخلی ایران بیش از آنكـه تحـت تـاثیر پویـاییهـای درونـی کشـور باشـد از
کشمكش میان قدرتهای بزرگ به ویژه انگلستان و روسیه نشات میگرفت.
با چنین زمینهای بود که استقلالخواهی در آغاز به شاار اصلی انقلاب اسلامی و در ادامه به یكی از
اصلیترین دالهای گفتمان تمدنگرایانه جمهوری اسلامی ایران تبدی شد البته در همـین بـازه زمـانی
تلاشهایی برای گذار از سیاست خارجی وابسته به سوی سیاست خارجی مستق در دستور کار برخـی
از رجال ایران همچون امیرکبیر قرار گرفت .گذاری که اگرچه قاب مقایسـه بـا دوران باـد از انقلـاب
نیست لكن عناصری از استقلالخواهی را با خود به همراه داشته و به همین سبب هزینههایی را برای
ایران و ایرانیان ایجاد نموده است .با این مقدمه سوال اصلی این پژوهش از این قـرار اسـت :رویكـرد
حاکم بر سیاست خارجی دوره امیرکبیر از منظر نوع مواجهه با آرمان استقلال تا چـه حـد بـا سیاسـت
خارجی .ا.ایران قرابت دارد؟ در پاسخ به این سوال فرضیه اصلی این پژوهش اینگونه سـامان یافتـه
است« :آنگونه که از چارچوب ترسیم شده برای سیاست خارجی .ا.ایران در قانون اساسی برمیآید و
از شواهد و قرائن موجود تاریخی پیداست تلاشهای امیرکبیر برای گذار به سیاسـت خـارجی مسـتق
که غالباً با عبارت سیاست موازنه مربت و منفی از آن یاد میشـود قرابـتهـای فراوانـی بـا سیاسـت
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خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است».
در ادامه برای بررسی این فرضیه و جهت بررسی قرابتهای مفهـومی ایـن دو سیاسـت خـارجی
(جمهوری اسلامی و امیرکبیر) به تبیین جایگاه آرمان استقلال در سیاست خارجی .ا.ایران بـر اسـاس
متن قانون اساسی پرداخته شده و در ادامه از منظر این چارچوب به واکاوی سیاست خارجی امیرکبیـر
میپردازیم.
چارچوب مفهومی؛ جایگاه استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عوام تاثیرگذار بر سیاست خارجی دولتها را باید در دو ساحت مادی و مانوی مورد بررسی قرار داد.
این موضوع در جوامع انقلابیای نظیر ایران از شرایط متفاوتی در قیاس بـا دیگـر کشـورها برخـوردار
است .اگر انقلاب را حرکتی مردمی و خشونتآمیز در جهت تغییر سریع و بنیانی ارزشهـا و باورهـای
مسلط ،نهادهای سیاسی ،ساختارهای اجتماعی ،رهبری ،روشها و فاالیتهای حكومتی یـک جاماـه
(محمدی )22 :1289 ،تاریف نماییم ،پرواضح اسـت کـه بـا ایجـاد تغییـرات بنیـادین در ارزشهـا و
هنجارها ،سیاست خارجی نیز دچار دگرگونی خواهد شد .این مسئله پس از تدوین و نهایی شدن مـتن
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملاً خود را نشان داد .تدوین کنندگان قـانون اساسـی مباحـ
مربوط به سیاست خارجی دولت انقلابی ایران را به گونهای ترسیم نمودهاند که هر ناظری بـر نگـرش
آرمانگرایانه و به تابیر دقیقتر تمدنگرایانه آن اذعان دارد.
از منظر هستیشناسانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مانای عا و مباحـ مـرتبط بـا
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مانای خاص از ساختار ماانی اسلا گرایی شیای که تاـین
بخش هویت اسلامی – شیای  -انقلابی جمهوری اسلامی است ،نشات گرفته و نقشهای گوناگونی را
برای این نظا انقلابی در عرصه بین المللی ،ایجاب نموده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،قـانون اساسـی و
سیاست خارجی منبا از آن ،جهانگرایانه است؛ چون ساادت و رهایی را نه تنها بـرای خـود ،بلكـه
برای همه مرد جهانطلب مینماید (اص  )119امت محورانه است؛ زیرا به دنبال وحـدت سیاسـی،
اقتصادی و فرهنگی جهان اسلا (اص  )11و در تاارض آشكار با سیسـتم دولـت  -ملـت حـاکم بـر
جاماه بین المللی مااصر و نیز قواعد حاکم بر ساختار هژمونیک نظا بین المل است .انقلـابی اسـت؛
چون شالودهشكن ،واساز و مواجههجویانه است و در پی دفاع از حقوق همه مسـلمانان جهـان و عـد
تاهد در برابر قدرتهای سلطهگر است (اص  )112و در تاارض آشكار با سـاختار نظـا بـین الملـ
حاکم قرار میگیرد .بر پایه چنین بستر هویتی و بینالاذهانی ،آرمانها و ارزشهای انقلاب اسـلامی در
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حوزه سیاست خارجی تدوین میشود و تمامی تلاش و وجهه همت دولتهای حاکم صـرف تحقـق و
به فالیت درآوردن آرمانهای وعده داده شده انقلابیون آرمانگرا میشود (صادقی21 :1272 ،؛ فوران،
)211 :1282
مفهو استقلال را باید اصلیترین محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بهشـمار آورد کـه
به صراحت در متن قانون اساسی بدان تاکید شده است .البته در اینجا باید توجـه داشـت کـه مفهـو
استقلال رابطهای تنگاتنگ با مفهـو حاکمیـت دارد (قاضـی181 :1281 ،؛ آقابخشـی و افشـاری راد،
 )119 :1297اگر حاکمیت را به عنوان قدرت مطلق ،توجیه نـاپذیر ،مـستمر و عمومیت یافتـه بـدانیم
که همراه با عناصری چون سرزمین ،حكومت ،ملت ،مفهو یا پدیده دولـت را مـیسـازند ،اسـتقلال و
آزادی متغیرهای مشتق از آن میباشند( .تقی زاده انصاری)87 :1291 ،
مفهو استقلال در نوع روابط خارجی یک دولت با دولت دیگر مانا پیدا میکند .در این مانا یـک
دولت مستق قادر است تا در حوزه سیاست خارجی از منافع ،اهداف و امنیت ملی خـود دفـاع نمایـد.
مفهو آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به کار میرود ،به گونهای که یـک دولـت در اداره امـور
داخلی ملت بدون اعمال نظر و تأثیر پذیری از سیاست بین المللی به وضع قـوانین بـر اسـاس مبـانی
ارزشی خود و اجرای آن بپردازد (تقی زاده انصاری ،محمد )87-71 :1297 ،البته واقایت این است که
حاکمیت ملی به عنوان آنچه فرض شـد یـانی قـدرت مطلق و تجزیه ناپذیر در جهـان واقـع وجـود
ندارد و دامنه حاکمیت روز بـه روز در حال محدودتر شدن است ،اما این به هیچ وجـه نمـیتوانـد بـه
مانی از دست دادن آزادی باشد (تقی زاده انصاری)71 :1297 ،
از نظر واژهشناسی؛ کلمه اسـتقلال از بـاب اسـتفاال و بـا واژههـایی چـون قلیـ  ،قلـت و تقلیـ
مرتبط است و به مانای کم کـردن و بـه حداق رساندن است .در این مانا ملـت اسـتقلال طلـب بـه
دنبال تحدید وابستگیها و اتكایش به دیگران است (منصوری )19 :1299 ،با ارائه مـانی لغـوی واژه
اسـتقلال میتوان یک تاریف مفهومی از آن ارائه داد .بنا بر ایـن اسـتقلال عبـارت اسـت از «داشـتن
قدرت تصمیمگیری و سـیاستگـذاری هــمراه بـا اعمـال ایـن تصـمیمهـا و سیاسـتهـا در حیطـه
حاکمیت( ».آقابخشی)299 :1291 ،
تلاش یک کشور برای دستیابی به استقلال نسبی را میتـوان از سـه زاویـه سیاسـی ،اقتصـادی و
فرهنگی مورد بررسی قرار داد .بنابراین استقلال سیاسی ،استقلال اقتصادی و استقلال فرهنگی را بایـد
اصلیترین وجوه استقلال یک کشور بهشمار آورد .مروری بر مفـاد قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی
ایران در این رابطه نشان از آن دارد که قانونگذاران قانون اساسـی توجـه ویـژهای بـه ایـن موضـوع
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داشته و با عنایت به آرمانها و اهداف تمدنگرایانه انقلاب اسلامی ایران موضوع استقلال را به شـكلی
اساسی و بنیادین در متن قانون اساسی گنجانیدهاند.
 .2-1استقلال سیاسی

استقلال سیاسی را باید اصلیترین رکن مفهو استقلال برشمرد .مروری بر انقلابهـایی چـون انقلـاب
اسلامی ایران و نیز نهضتهای استقلالطلبانه قرن بیستم که در بسیاری از کشورهای اسـتامار شـده
نظیر الجزایر ،هندوستان و  ،...به وقوع پیوست نشـان از آن دارد کـه اعتـراض بـه دخالـت و حضـور
بیگانگان در روندها و ماادلات سیاسی کشورها دال مرکزی بسیاری از این اعتراضات را تشـكی داده
است .بر همین اساس داعیههای اقتصادی و فرهنگی گروههای انقلابی و استقلالطلـب نیـز غالبـاً در
رابطه مستقیم با نوع مراودات سیاسی نظا های سیاسی وابسته (مستقیم و غیرمسـتقیم) بـا بیگانگـان
مانا و مفهو پیدا میکرد.
عد وابستگی حكا کشور به بیگانگان را باید اصلیترین نمود استقلال سیاسی کشورها برشـمرد.
بر این اساس میتوان استقلال سیاسی کشورها را با عنایت به میزان وابستگی حكا درجهبندی نمود.
آنچنان که از اصلیترین شاارهای انقلاب اسلامی ایران پیداست استقلال مورد خواست انقلابیون ایـران
که تا حد بسیار مطلوبی نیز در قانون اساسی بدان توجه شده را باید شدیدترین حـد اسـتقلال سیاسـی
یک کشور در دوران مااصر بهشمار آورد .در حوزه روابط خارجی استقلال سیاسی بـدان ماناسـت کـه
ابتكار تایین و اداره روابط با دیگر کشورها اختصاصاً و انحصاراً در دست دولت قرار داشته باشد.
اهمیت استقلال سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونهای اسـت کـه در همـان
آغازین بندهای این قانون مسئله استقلال به عنوان یكی از اصـلیتـرین محـركهـای آغـاز نهضـت
اسلامی مورد توجه قرار گرفته است .در مقدمه قانون اساسی در ذی عنوان طلیاـه نهضـت در اینبـاره
میخوانیم« :اعتراض در هم کوبنده اما خمینی به توطئه آمریكـایی «انقلـاب سـفید» کـه گـامی در
جهت تربیت پایههای حكومت استبداد و تحكیم وابستگیهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ایران بـه
امپریالیز جهانی بود عام حرکت یكپارچه ملت گشت ( »...قانون اساسی .ا.ا ،بی تـا )2 :همانگونـه
که از مفاد بند بالا مشخص است اساساً آرمان دستیابی به استقلال سیاسی را میتـوان آرمـان اساسـی
انقلابیون ایران برشمرد .اهمیت این آرمان به گونهای بوده است که به باور قانونگذاران قانون اساسـی
اساساً استقلالخواهی را باید سرآغاز طلیاه نهضت و قیا در نظر گرفت.
استقلال سیاسی را باید پر رنگترین مفهو در بندهای مربوط به سیاست خارجی در فصـ دهـم
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قانون اساسی دانست .قرینه این ادعـا آن اسـت کـه در اولـین عبـارت از ایـن فصـ در اصـ 112
قانونگذار اساسی بر اینكه «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی
و سلطهپذیری ،حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عد
تاهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقاب با دول غیرمحارب اسـتوار اسـت ،».تاکیـد
کرده است .البته همین تاکید با عباراتی دیگر در اصول  112و  119نیز صریحاً به چشـم مـیخـورد.
(جهانگیر)71-71 :1271 ،
 .2-2استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی وجه دیگر استقلال یک کشور بهشمار میآید .اهمیت استقلال اقتصـادی بـه گونـه-
ایست که میتوان استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی را دو روی سكه در نظر گرفـت .ایـن امـر بـه
ویژه در دوران کنونی که برخی مدعیاند جهان به وضایت «وابستگی متقاب » رسیده اسـت بـیش از
پیش خودنمایی میکند .در دنیایی که اص «مزیت نسبی» تایین کننده نقش دولتها در عرصه بین
المل است استقلال اقتصادی مانایی کاملاً دگرگون شده از قب دارد .بـا اینحـال قانونگـذاران قـانون
اساسی استقلال اقتصادی را نیز به عنوان یكی از وجوه اساسی استقلال جمهوری اسلامی ایـران مـورد
توجه و تدقیق قرار دادهاند.
اهمیت استقلال اقتصادی به گونهای است که بـه بـاور بسـیاری از اندیشـمندان ادعـای اسـتقلال
سیاسی بدون توجه به استقلال اقتصادی ادعایی گزاف است .بنا بر این میتوان گفت ،کشوری کـه از
استقلال اقتصادی برخوردار نباشد بیشتر در مارض دخالت بیگانگان قرار دارد فلذا استقلال سیاسیاش
نیز در مارض تهدیدهای گوناگون قرار خواهد گرفت.
در تاریف استقلال اقتصادی دیدگاههای متنوعی مطـرح شـده اسـت .بـرای نمونـه آقابخشـی در
فرهنگ علو سیاسی ،استقلال اقتصادی را اینگونه تاریف کرده است« :آزادی انتخاب راه خاص برای
توساه کشور و استقرار آنچنان نظا روابط اقتصادیای که در درجه اول احتمال سلطه اقتصادی را از
طرف یک یا چند کشور نفی کند و سپس خرو قسمتی از درآمد ملی کشور بدون ورود ارزشی ماادل
آن را به هیچ صورتی امكان ندهد( ».آقابخشی )181 :1291 ،هـادوی تهرانـی اسـتقلال اقتصـادی را
شرایطی تاریف نموده است که در آن شرایط یک کشور بتواند از یكسو نیازمندیهای خود را در حـد
قاب قبولی از رفاه تولید نماید و از سوی دیگر در اداره امور اقتصادی کشور به دیگر کشـورها وابسـته
نباشد (هادوی تهرانی)82 :1282 ،
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قانونگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسـتقلال اقتصـادی نیـز بـه ماننـد اسـتقلال
سیاسی توجه ویژهای مبذول داشتهاند .در قانون اساسی تاکید شده است کـه اقتصـاد ایـران بایـد بـه
مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد .فص چهار قانون اساسـی بـا عنـوان
اقتصاد و امور مالی در طی چند اص جداگانه (اصول  92تا  )11مسائ مرتبط با امور اقتصادی کشور
را مورد توجه قرار داده است .با اینحال اص  92قانون اساسی را باید اساسیتـرین اصـ ایـن فصـ
دانست .اصلی که به شك ویژه موضوع استقلال اقتصادی و تلـاش کشـور بـرای رهـایی از بنـدهای
استامار و وابستگی را مورد توجه و تدقیق قرار داده است.
بند نهم از این اص به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره میکند و تاکید دارد که اقتصاد ایران باید
به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد .راهکار قانون اساسـی در ایـن مـورد،
افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صناتی مطابق با نیازهای عمومی است .در این بنـد آمـده اسـت:
«تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صناتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را بـه
مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی اقتصادی برهاند( ».بند نهم اص  92قانون اساسی)
نكته بسیار مهم در این رابطه آنكه دقیقاً همانند اصول مربوط به سیاست خارجی در ایـن اصـول
نیز اولین عبارت با تاکید بر مسئله استقلال مطرح شده است .در اولین جمله از اولـین اصـ از فصـ
چهار قانون اساسی میخوانیم« :برای تأمین اسـتقلال اقتصـادی جاماـه و ریشـهکـن کـردن فقـر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفـظ آزادگـی او ،اقتصـاد جمهـوری اسـلامی
ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود  ،»...ناگفته پیداست که استقلال در موضوعات اقتصادی نیـز
دغدغه اصلی قانونگذاران اساسی بوده است .با تدقیق در این بند به نظـر مـیرسـد اهمیـت اسـتقلال
اقتصادی نزد قانونگذاران اساسی تا بدانجاست که حتی نسبت به اهداف والایی چون «ریشهکن کردن
فقر و محرومیت» و «برآوردن نیازهای انسان در جریـان رشـد» ارجحیـت داشـته چراکـه تاکیـد بـر
استقلال پیش از دیگر تاکیدات در شده است.
 .2-3استقلال فرهنگی

همانگونه که اشاره شد استقلال فرهنگی در کنار استقلال سیاسی و استقلال اقتصـادی یكـی دیگـر از
سه وجه استقلال یک کشور را تشكی میدهد .مفهو استقلال فرهنگی برای نظامی چون جمهـوری
اسلامی ایران که اساساً برخاسته از انقلابی کاملاً فرهنگی است از جایگاهی اساسی برخوردار است.
استقلال فرهنگی به ویژه در چند دهـه اخیـر و ازجملـه در دوران اسـتامار فرانـو کـه بسـیاری از
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کشورها مورد طمع فرهنگی قدرتهای استامارگر قرار گرفتهاند از اهمیت دوچنـدانی برخـوردار شـده
است .در استامار فرانو قدرتهای استامارگر با بهرهمندی از ابزارهای گوناگون ازجمله رسانه به دنبال
وابستگی فرهنگی دیگر کشورها هستند .در این نوع از وابسـتگی کشـورهای اسـتامارگر بـا نهادینـه
سازی ارزشهای و هنجارهای مورد نظر خود شرایطی را ایجاد مینمایند تا برخی نخبگـان و تـوده-
های جاماه وابسته بیآنكه خود بدانند در راستای منافع قدرت استامارگر گا بردارند .امروزه اسـتامار
فرانو با جهانیسازی ،به جای تكیه بر اشغال نظامی یا سلطه سیاسی و اقتصـادی عریـان ،بـر عامـ
عمیقتر و زیربناییتر ،یانی فرهنگ ،توجه دارد و میکوشد تا با فرهنگسازی ،فرهنگ اصی جوامـع
را تغییر دهد.
به باور بسیاری از اندیشمندان پایـه و اسـاس دیگـر وجـوه اسـتقلال ازجملـه اسـتقلال سیاسـی و
اقتصادی در استقلال فرهنگی نهفته است .بر این اساس بسـیاری بـر ایـن باورنـد کـه اساسـاً سـلطه
فرهنگی را باید سلطه واقای قدرتهای استامارگر دانست .توضیح آنكه اگـر یـک قـدرت اسـتامارگر
بتواند مرد کشور و یا کشورهای دیگر را به گونهای پرورش دهد که خود میخواهد و آن مردمان بـه
گونهای بیندیشند که آن قدرت میخواهد به گونهای کاملاً نر تما تمایلات و خواستههـای سیاسـی،
اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی و  ...قدرت استامارگر به گونهای حداکرری و با حداق هزینههای ممكـن
برآورده خواهد شد.
مفهو استقلال فرهنگی نیز از زوایای متاددی قاب تاریف است .با اینحال باتوجه به آنچه گفتـه
شد استقلال فرهنگی را میتوان «حفظ و حراست فرهنگ و ارزشهای یک جاماه از گزند فرهنـگ-
های دیگر برشمرد» به تابیر دیگر ،استقلال فرهنگی عبارت است از «عد وابستگی فكری و ارزشـی
به کشورهای بیگانه ،به ترتیبی که کشور بتواند با افكار و تمایلات و خصیصههای فكری خود زنـدگی
کند( ».هاشمی)219 :1281 ،
اگرچه مقوله فرهنگ به مانند اقتصاد به صورتی جداگانه مورد توجه قانونگـذاران قـانون اساسـی
کشور قرار نگرفته است لكن در بند بند این قانون شاهد توجه ویژه قانونگذاران به مقولههای هـویتی
و فرهنگی هستیم .این امر از همان خط آغازین قانون اساسی به وضوح خودنمـایی مـیکنـد .در بنـد
نخست مقدمه قانون اساسی آمده است« :قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران مبـین نهادهـای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جاماه ایـران براسـاس اصـول و ضـوابط اسـلامی اسـت کـه
اناكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد( ».قانون اساسی .ا.ا ،بی تا )2 :در بندهای دیگـر مقدمـه
قانون اساسی برای چندین بار با تاکید بر اسلامی و مكتبی بودن این انقلاب وجـه فرهنگـی و هـویتی
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آن مورد تاکید قرار گرفته است .به نظر میرسد تاکید بر لـزو تبیـین نهادهـای فرهنگـی در همـان
عبارت اول مقدمه قانون اساسی پیش از اشاره به نهادهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بـه روشـنی
نشانگر اهمیت والای مقوله استقلال فرهنگی نزد قانونگذاران اساسی باشد.
علاوه بر این قانونگذاران اساسی در همان اص اول با تاکید بر آنكه «حكومـت ایـران جمهـوری
اسلامی است که ملت ایران ،براساس اعتقاد دیرینهاش به حكومت حق و عـدل قـرآن  ،...بـه آن رای
مربت دادند» (قانون اساسی .ا.ا ،بی تا ،)11 :ویژگی فرهنگی و اعتقادی انقلاب و حكومـت برخاسـته
از آن را مورد توجه ویژه قرار دادند.
تدقیق در مفاد اص دو که پایههای نظا جمهوری اسلامی ایران را براساس ایمان بـه «خـدای
یكتا»« ،وحی الهی»« ،مااد»« ،عدل خدا»« ،امامت و رهبری» و «کرامـت و ارزش والـای انسـانی»
(قانون اساسی .ا.ا ،بی تا )11 :برمیشـمارد نشـان از آن دارد کـه هرگونـه تخطـی از ایـن ارزشهـا
وابستگی فرهنگی و هویتی جاماه ایران را با خود به همراه خواهد داشت .بنا بـر ایـن قـانون اساسـی
جمهوری اسلامی ایران در کنار تاکید بر دو وجه استقلال سیاسی و اقتصادی و حتی در مقامی بالاتر بر
استقلال فرهنگی جاماه ایرانی تاکید مینماید.
همانطور که با تدقیق در مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد ،آرمان اسـتقلال
در نمودهای سهگانه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را باید اصلیترین شـاخص روابـط خـارجی دولـت
انقلابی ایران بهشمار آوریم .این آرمان در ادوار گوناگون تاریخ مااصر ایران بـه طـرق مختلـف مـورد
توجه حاکمان ایران قرار گرفته است .بیتردید مطالاه پیامدهای اتخاذ سیاستهای استقلالگرایانـه در
ادوار مختلف تاریخ مااصر ایران درك و فهم مناسبی در اختیار تصمیمسازان ،سیاستگذاران و مجریان
سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد .همانگونه که اشاره شـد ایـن پـژوهش
ماتقد است که دوران سه سال و سه ماهه صدارت امیرکبیـر را بایـد از جملـه مهمتـرین ادوار اتخـاذ
سیاست استقلالگرایانه دولت ایران در تاریخ مااصر در نظر گرفت .در ادامه برای واکاوی ادعای خـود
با عنایت به چارچوب مفهومی ارائه شده به بررسی ابااد گونـاگون سیاسـت خـارجی اسـتقلالگرایانـه
امیرکبیر پرداختهایم.

واکاوی شاخصههای استقلالگرایی در سیاست خارجی امیرکبیر

دوران پس از حكومت آقا محمد خان قاجار را باید سرآغازی برای تشـدید دخالـت بیگانگـان ازجملـه
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انگلیس و روس در امور داخلی ایران بهشمار آورد .همزمـان بـا حكمرانـی فتحالـی شـاه قاجـار بـاب
دخالت بیگانگان ازجمله روس و انگلیس در امور داخلی ایران باز شـد .از آن تـاریخ بـه باـد اسـتقلال
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران به طرق مختلف به مخاطره افتاد .این وضایت با روی کـار آمـدن
محمد شاه تشدید شد به گونهای که باد از فوت فتحالی شاه در سال  1829میلادی هنگامیكه محمد
شاه به تخت سلطنت نشست ،در دیدار نمایندگان روس و انگلیس با شاه جدید تصمیمات عجیبـی در
راستای به مخاطره افتادن استقلال ایران اتخاذ شد .تصمیماتی که در آنها به صراحت به میزان نفـوذ
و مداخله روس و انگلیس در امور داخلی و خارجی ایران اشاره شده بود .دو مـورد از تصـمیمات اخـذ
شده در این دیدار که عمق وابستگی ایران در آن دوره زمانی را نشان میدهد عبارت است از:
 -1شاه برای تایین کردن جانشین خود باید ابتدا با نمایندگان روس و انگلیس مشورت کند.
 -2تصمیمات وزارت خارجه ایران باید با نظر و صلاحدید لندن و سنپطرزبورگ اتخاذ گردد (بینا،
)11 :1298
با مروری بر اصول کلی سیاست انگلیس و روس در قبال ایران در دوره پادشاهی محمد شـاه بـه
وضوح میتوان تلاش روس و انگلیس برای دخالت در امور داخلی ایران را مشاهده نمود .ایـن اصـول
کلی را میتوان از دستور پالمرستون وزیر انگلستان و سخنان نیكلای اول تزار روس شناخت .در سال
 1897که شی سفیر وقت انگلستان در ایران به ماموریت خود به ایران باز میگشت دستور داشت که
با صدراعظم روس و تزار دیدار کند و در زمینه مشترك سیاست دو دولت گفتگـو نمایـد .پالمرسـتون
وزیر امورخارجه وقت انگلیس در این رابطه به شی مینویسد:
« ...روسیه و انگلستان نفع واحدی در ایران دارند که سلطنت فالی آن به جای بمانـد .از ایـن رو
هر دو دولت بنابر مقتضیات ،نفوذ مشترك خود را به کار برنـد کـه اولـاً دولـت ایـران در اختلـاف بـا
همسایگانش از فتوحات خارجی پرهیز کند و ثانیاً صـلح داخلـی را حفـظ کنـد  ،..بـه پیـروی از ایـن
سیاست نماینده انگلیس در تهران آماده است که روابط خود را با نماینده روس نگاه دارد و با موافقـت
همدیگر کار بكنند ( »...آدمیت .)912-919 :1211 ،زمینه اشتراك مسـاعی روس و انگلـیس دربـاره
ایران عیناً از طرف نیكلا تاکید گردید.
خلاصه سیاستهای کلی انگلیس و شخص پالمرستون در قبال ایران عبارت است از:
 -1ایران استقلالكی داشته باشد
 -2ایران قدرت نظامی پیدا نكند
 -2ایران در اختلاف با افغانستان و عرمانی به خیال لشكرکشی نیفتد
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 -9وزیران ایران آماده باشند که اوامر سفیران دو همسایه را بشنوند و اجرا نمایند.
بدین ترتیب در دوران پیش از صدارت امیرکبیر استقلال ایران به نحو مشهودی به مخاطره افتاده
بود .در چنین سالهای آشفتهای است که امیرنظا نقش یک ناجی را ایفا مینماید .وی بـا پیـروی از
نگاهی که سیاست خارجی را دنباله سیاست داخلی میداند دست به اصلاحات گستردهای زد .امیرکبیر
در مدت سه سال و سه ماهه زمامداری خود سیاستی کاملاً مستق و ملی در پیش گرفت .امیرنظا در
این مسیر تا جایی که اختیاراتش به وی اجازه میداد با توقاات بیگانگان و دخالت آنان در امور داخلی
ایران مبارزه کرد .رویكرد امیرکبیر در محدود نمودن نمایندگان روس و انگلیس تا حدی بود که شی
به پالمرستون نوشت:
«شیوه امیر این است که هر پیشنهادی از جانب خارجیاب (انگلیس و روس) بشود رد می-
کند » بعلاوه شیل کاملاً متوجه شده بود که امیر اساساً از عناصر دست نشلانده اجنبلی و
وناب که با روس و انگلیس سر و سری دارند بیزار است وی در هالین رابطله ملینویسلد:
«رئیس ایل قشقائی از این جهت مورد نفرت امیرنظام است که از هواخواهاب قدیم و ثابت
دولت انگلستاب بهشاار میرود» (ودمیت)561 :1111 ،

در این دوران امیر شخصاً سیاست خارجی کشور را بر عهده گرفـت .وی بـرای اینكـه از دخالـت
سفرای بیگانه در امور داخلی ایران جلوگیری کرده و بتواند مستقیماً با دول خارجی تماس داشته باشد
تصمیم گرفت در پایتختهای قدرتهای بزرگ وقت سفارت مقـیم دایـر نمایـد (هوشـنگ مهـدوی،
 )219-218 :1217اصلاحات گسترده امیرکبیر در امور مربوط به روابط خـارجی مخالفـت بسـیاری از
دولتهای بیگانه ازجمله انگلستان را با خود به همراه داشت .امیر که زیر بار خواسـتههـای انگلسـتان
نمیرفت بیش از پیش مورد نفرت دولت انگلستان قرار گرفت .بدین سـان ائتلـافی میـان وزیرمختـار
انگلستان و ملكه مادر شاه و سایر دشمنان علیه امیرکبیر شك گرفت .باتوجه بـه آنچـه در چـارچوب
مفهومی بدان پرداخته شد وجوه استقلال هر کشور را میتوان در سه باد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
دنبال نمود .در ادامه به شك مبسوط به بررسی سیاستهای استقلالگرایانه امیرکبیر در سه باـد یـاد
شده پرداختهایم.
جایگاه استقلال سیاسی در سیاست خارجی امیرکبیر

در چارچوب مفهومی مقاله حاضر اشاره شد که اساساً دولتها را میتوان به حسب میزان اثرپذیری از
خواست و تمایلات دیگر دولتها و نهادهای بین المللی به ویژه قـدرتهـای بـزرگ بـه دولـتهـای

واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل



111

مستق یا وابسته یا چیزی میان این دو دستهبندی نمود .بر اساس آنچـه گفتـه شـد در حـوزه روابـط
خارجی استقلال سیاسی دولتها بدان ماناسـت کـه ابتكـار تایـین و اداره روابـط بـا دیگـر کشـورها
اختصاصاً و انحصاراً در دست دولت قرار داشته باشد.
بنا بر همین تاریف استقلال سیاسی ایران در دورانی که امیرکبیر به مقا صدراعظمی رسیده بـود
تا حد زیادی مورد خدشه واقع شده بـود .در ایـن دوران دخالـت روس و انگلـیس در امـور داخلـی و
خارجی ایران به حدی رسیده بود که صدای صدراعظم را درآورده بود .حاجی آقاسی در یكی از نامـه-
های خود به محمد شاه در این رابطه مینویسد:
«کمترین بنده میخواستم تا عباس آباد برو اما به واسطه اینكـه جنـاب وزیـر مختـار انگلسـتان
تشرف خواهند آورد نتوانستم .نه بنده میمیر و نه آنها دست میکشند ،نـه وجـود مبـارك صـحت
کام مییابند که پدر اینها را از گور درآورند  ...نه دنیا دار نه آخرت نه آبرو ،نوکر دولت روسـیه مـرا
به قراول بیندازد دیگر چیزی باقی نمانده که به سر من بیاید ( »...اقبال آشتیانی)298-297 :1212 ،
بر همین اساس بود که امیرکبیر به منظور حفظ استقلال و حاکمیـت کشـور در سیاسـت خـارجی
ایران که تا آن زمان همیشه یكطرفه بود تجدیدنظر کرد و توانست سیاست خارجی موازنه منفی فاال
و موازنه مربت فاالی را در برابر روس و انگلیس در پیش گیرد .درواقع میتـوان گفـت کـه امیرکبیـر
پیشگا سیاست موازنه منفی و عد تاهد در قرن نوزدهم بهشمار میرود ،همـان سیاسـتی کـه یـک
قرن باد دکتر محمد مصدق در پیش گرفت (کاوه جبلی)1 :1291 ،
بر اساس همین سیاست بود که امیرکبیر برای ایجاد توازن در منطقه حساس خلیج فارس و برهم
زدن سلطه نیروی دریایی انگلیس در این منطقه به کشتیهای آمریكایی نیـز اجـازه حضـور در ایـن
منطقه را داد .در همین راستا امیر اقدا به تاسیس کنسولگری آمریكا در بنـدر بوشـهر نمـود .مـارش
وزیر مقیم آمریكا به وزیر خارجه وقت آمریكا مینویسد« :اجازه ایجاد کنسولگری در بوشـهر امتیـازی
است که ایران برای دولت آمریكا قائ گردیده است» (آدمیت )199 :1211 ،تردیدی نیست کـه امیـر
برای جلوگیری از تسلط انگلیس وجود قدرتهای دریائی دیگر را در خلیج فارس لاز میشمرد .وزیـر
مختار بادی آمریكا در اسلامبول نیز منطق سیاسـت ایـران در دوران امیرنظـا را بـه ایجـاد «قـدرت
موازنهای در برابر انگلیس» ،تابیر میکند (آدمیت)199-191 :1211 ،
اگر استقلال در امور نظامی و دفاعی را نیز به عنوان یكی از شاخههای استقلال سیاسـی بـهشـمار
آوریم باید به اقدامات گستردهامیر در این رابطه نیز اشارهای هرچند کوتاه نمـود .بـه بـاور بسـیاری از
اندیشمندان علو سیاسی و روابط بین المل ازجمله پیروان پـارادایم رئالیسـم قـدرت دفـاعی و تـوان
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نظامی یک کشور رابطه مستقیمی با اسـتقلال آن کشـور بـه ویـژه اسـتقلال سیاسـی آن دولـت دارد.
(  )1: 1777; Taliaferro, 2: 1778Zakaria,در توضیح این امر باید گفت که اساساً قدرت نظامی
یک کشور چه به صورت آفندی و چه به صورت پدافندی باشد ،عاملی اساسـی در بازدارنـدگی دیگـر
کشورها از هرگونه طمعورزی نسبت به آن کشور به حساب میآید .یكـی از طبیاـیتـرین پیامـدهای
این بازدارندگی کاهش و یا حتی قطع دخالت بیگانگان در سیاست داخلی و خارجی آن کشور است.
امیر کبیر برای این هدف تنها به تاسیس کارخانجات اسلحهسازی اکتفـا ننمـود بلكـه بسـیاری از
کارخانههای باروتسازی و توپریزی را نیز که از زمان عباس میرزا بلااستفاده مانده بود مجـدداً احیـا
نمود .تاسیس مدرسه نظا را باید گا اساسی امیر در این رابطه بهشمار آورد .امیرکبیر برای این هدف
با دعوت از خبرگان و کارشناسان نظامی از کشورهای بیطرفی چون پروس و اتریش بستر لاز بـرای
تالیم و تربیت و به روزرسانی مجموعههای نظامی ایران را در دستور کار قرار داد .این اقـدامات امیـر
واکنشهای سخت دولتهای بیگانه را با خود به همراه داشت .وزیر مختار انگلـیس در یكـی از نقـ
قولهای خود در این رابطه که به وضوح نشان از عصبانیت و نگرانی وی و دولـت متبـوعش دارد بـا
دلواپسی به پالمرستون مینویسد:
«اقدا میرزا تقی خان در احداث مدرسهای برای تدریس فنون مختلف نظامی نمونه مشخصـی از
سرسختی یا ثبات رای اوست و تردیدی نیست که وی نقشه خود را عملی خواهـد کـرد ،همـین کـه
شنید امیر میخواهد برای این مدرسه استادان و مالمین آلمانی استخدا کند با او ملاقاتی نمـود ...
میرزا تقی خان هیچ اشارهای ننموده که ممكن است از انگلستان مربیـان نظـامی اسـتخدا کنـد »...
(بهار )991 :1211 ،دولت انگلیس برای ایجاد سد و مـانع در برابـر اسـتخدا اسـاتید آلمـانی توسـط
امیرکبیر دست به اقدامات گوناگونی زد .نماینده انگلیس در راستای ممانات امیر از استخدا مالمان و
صاحب منصبان پروس و اتریش به امیر تلقین کرده بود که دولت اتریش و اغلب دولـتهـای آلمـان
تحت نفوذ روسها هستند (آدمیت)197 :1211 ،

انقلاب اسلامی ایران؛ زلزلهای ساخت شکننانه در تصویر و برندینگ ملت ایرانی

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
غربی بر اساس تفكر لیبرال دموکراسی در اواخر قرن بیستم بـه سـرعت بـه سـمت دنیـایی شـدن و
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زندگی ماتریالیستی پیش میرفتند .بر همین اساس وقوع این انقلاب نگاههای زیادی را متوجه ایـران
کرد .چرا ایران؟ کشوری که اصولاً بر اساس تجزیه و تحلی سـازمانهای اطلاعـاتی غربـی هیچگونـه
جای رشدی برای جنبشهای اسلا گرا باقی نگذاشته بود و مردمش به سـمت غربـی شـدن حرکـت
میکردند .اما نه سازمانهای اطلاعاتی غربی و نه رژیم نتوانستند مو گسـترده اسـلا گرایـی را کـه در
ایران به راه افتاده بود ،درك کنند )Jervis,2010( .ظهور ناگهانی و غیر قاب انتظار انقلـاب اسـلامی
ایران تاجب اندیشمندان ،سیاستمداران و تحلی گران غربی را بر انگیخـت و اکرـر آنهـا را وادار بـه
مطالاه و نظریهپردازی در این مورد کرد .سیر رخدادهای پیش آمده در انقلاب اسلامی ایـران از جملـه
ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریكا ،ابها و بدفهمی غرب از ماهیـت انقلـاب اسـلامی ،گسـترش
اسلا رادیكال شیای بر مبنای اسرائی ستیزی و جنگ ایـران و عـراق ،غـرب سـتیزی را بـه عنـوان
بخشی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران و نظا بر آمده از آن گسترش داد .در سالهای باد سـرعت
تحولات داخلی ،منطقهای و بین المللی بر باد ایدئولوژیک نظا سیاسـی بـر آمـده از انقلـاب اسـلامی
افزود و کشورهای غربی را به کلیت انقلاب اسلامی بدبین کرد .تحولات داخلی سالهای اولیـه انقلـاب
اسلامی ایران از جمله سرکوب و اعدا های گسترده و خار کردن گروههای سیاسی از قدرت بـا زور،
برند انقلاب اسلامی و رهبر آن یانی آیت الله خمینی را بیش از پیش در دنیا منفی کرد .با ایـن وجـود
هنوز غرب و آمریكا حاضر بودند با رهبران انقلاب اسلامی بر سر مسائ منطقهای و استراتژیک تاام
کنند .اما غرب ستیزی ایدئولوژیک و جنگ ایران و عراق اوضاع را پیچیدهتر کرد .در سالهای باـدی
و با توجه به تحولات پیش آمده ،چهره ایران به مرور تغییر کرد .مـو کمپـینهـای رسـانهای بـه راه
افتاده علیه ایران در غرب بیشتر شد .ماهیت ضد غربی و ضد سیستمی نظا بر آمده از انقلاب اسلامی
در ایران ،حملات رسانهها و کشورهای غربی را افزایش داد .دشمنی ایران با ایالات متحده و برخـی از
کشورهای غربی بر سر مسائ منطقهای و داخلی ،برندینگ و تصویر ایران را به سـمت منفـی شـدن
پیش برد .در دهه  71میلادی باد از اتما جنگ ایران و عراق و تربیت جمهوری اسلامی ،مدلی جدید
از حكومتداری به جهانیان با برندی دینی مارفی شد .دیگر برندینگ مكـان ایـران 1در رسـانههـای
غربی مبتنی بر فرهنگ با عظمت و جذاب و کشوری باثبات نبود .دشمنی با آمریكا و غرب همه چیـز
را عوض کرد .ایران تبدی شده به کشوری بد و منفی برای ادراك عمومی شـهروندان غربـی .منفـی
بودن ایران مبتنی بود بر ضدیت با سیستم بین المللی مبتنی بر منافع قدرتهای غربی .ضد سیستمی
بودن جمهوری اسلامی ،تصویر این کشور را به مرور منفی کرده است .تصویر ایران در غـرب تبـدی
1 - Place branding of Iran
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شده بود به کشوری ترسناك ،حامی تروریسم ،سرکوبگر ،ضـد ارزشهـای لیبرالیسـم و آزادی ،ضـد
دموکراسی و  ....در کنار این عام برخی از اقدامات داخلی خود نظا سیاسی حاکم بـر ایـران نیـز در
این تصویر منفی نقش داشته است ،اما چیزی که در رابطه با این پژوهش مهم میباشد ،این است که
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.
جایگاه استقلال اقتصادی در سیاستهای اصلاحی امیرکبیر

در چارچوب مفهومی اشاره شد که استقلال اقتصادی یكـی از وجـوه سـهگانه اسـتقلال هـر کشـور را
تشكی میدهد .همانطور که گفته شد سلطنت محمد شاه را باید یكی از دورههای ضـاف و نـاتوانی
دولت ایران ،تشدید دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران و در نهایت به خطر افتادن اسـتقلال ایـران
در نظر گرفت .البته نباید از این موضوع غاف شد که جنـگهـای طولـانی اول و دو ایـران و روس
هزینههای گزافی را بر کشور تحمی نموده بود .اوضاع کشور به لحاظ مالی و اقتصادی در ایـن بـازه
زمانی به گونهای بود که خزانه دولتی هیچگونه نقدینگیای در اختیار نداشت (اقبال آشـتیانی:1212 ،
 )199اگرچه با درایت میرزا ابولقاسم قائم مقا وضع مالی و اقتصادی کشور تا حدودی نظم پیدا کـرد
با اینحال در دوران پس از قت قائم مقا وضع اقتصادی ایران دوباره بحرانی شد.
در چنین اوضاعی که خدشهای اساسی به استقلال اقتصـادی کشـور وارد شـده بـود امیرکبیـر بـا
پیروی از دو اص «افزایش قدرت مالی دولت» و »تقویت اقتصاد ملی» تما تلاش خود برای خـرو
از چنین وضایتی را به کار بست .وی برای افزایش قدرت مـالی دولـت دو اقـدا «افـزایش عایـدات
دولت» و «کاهش میزان مخار و هزینههای دولت» را در دسـتور کـار قـرار داد (مكـی)19 :1211 ،
امیر برای تحقق این امر اقدامات زیادی ازجمله موارد ذی را در دستور کار قرار داد:
 -1مطالبه عایدات عقب مانده از حكا ولایات و خوانین
 -2افزایش مالیات حكا و خوانین ولایات
 -2تنظیم سازوکار دقیق برای و نیز انتصاب مجریان خوشنا و ماتمد برای جمعآوری مالیات
 -9خار نمودن گمرك کشور از اجاره اشخاص و قرار گرفتن گمرك در ذیـ نظـارت و کنتـرل
مستقیم دولت
 -1کاهش حقوق گزاف شاه و شاهزادگان و نیز قطع بـذل و بخشـشهـایی کـه از زمـان میـرزا
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آقاسی باب شده بود
تقویت اقتصاد ملی نیز یكی دیگر از محورهایی بود که امیر برای احیا استقلال اقتصادی کشور در
دستور کار قرار داد .صدراعظم برای این منظور اقدامات فراوانی چـون تربیـت نـر پـول ،حمایـت از
تولیدات داخلی و افزایش صادرات ،افزایش تارفه واردات و  ...را مورد توجه قرار داد .امیـر در راسـتای
تقویت اقتصاد ملی در همان دوره کوتاه صدارت خود کارخانجات فراوانی را نیز در کشور ایجاد نمـود.
اقدامات امیر برای به حاشیه راندن بازار کالای فرنگی که موجبـات خـرو طلـای ایـران از کشـور را
باع میگردید موجبات اعتراض دول بیگانه به ویژه انگلستان را ایجاد نمود.
یكی از آشكارترین پیامدهای اصلاحات اقتصـادی امیرکبیـر در ایـن بـازه زمـانی احیـا اسـتقلال
اقتصادی کشور بود .اقتصادی که تا پیش از این دستخوش کشمكشهای موجود میـان قـدرتهـای
بزرگ به ویژه روس و انگلیس بود در دوران امیرکبیر وجههای ملی بـه خـود گرفـت .امیـر بـا سـر و
سامان دادن به اوضاع ناخوشایند اقتصاد شرایط رونق و آبادانی کشور را به ارمغان آورد .اگر این اصـ
تاریخی را بپذیریم که رونق و شكوفائی کشورها همواره تابای از منافع و خواست کانونهـای قـدرت
داخلی و خارجی است ،آنگاه ایجاد جبههای متشك از نماینـدگان قـدرتهـای بـزرگ و بسـیاری از
رجال داخلی ایران در تقاب با امیرنظا را بیش از پیش در خواهیم یافت.
جایگاه استقلال فرهنگی در سیاستهای اصلاح طلبانه امیرکبیر

در چارچوب مفهومی اشاره شد که استقلال فرهنگی نیز یكی از وجـوه اصـلی اسـتقلال هـر کشـور را
تشكی میدهد .همانطور که اشاره شـد حفـظ و حراسـت از فرهنـگ یـک جاماـه در برابـر هجمـه
فرهنگهای دیگر را میتوان مشخصترین مصداق استقلال فرهنگی یک جاماه بهشمار آورد .اگرچـه
مسئله تهاجم فرهنگی غرب علیه ایران موضوعی است که قدمت آن به قرنها پیش باز میگردد لكـن
در دوران مااصر شاهد تشدید اینگونه اقدامات هستیم .تلاشهایی که اسلا زدایـی از فرهنـگ جاماـه
ایران کانون اصلی آن را تشكی داده است .ایجاد فرقههای انحرافی بابیـه و بهائیـت را بایـد یكـی از
اصلیترین اقدامات قدرتهای استاماری در تلاش برای به مخاطره انداختن فرهنـگ اصـی اسـلامی
ایرانیان در دوران مااصر بهشمار آورد.
فرقه بابیه در گا نخست با حمایت روسها و در ادامه با حمایت انگلیسیها بـه فاالیـت خـود در
ایران ادامه داد .هرچند در عصر ناصرالدین شاه سرسختانه بـا آنها مقابله شد و رهبر آنها سید علـی
باب به دستور امیرکبیر اعدا شد ،اما تداو حرکت آنها از سوی بهائیت بـا چــهره کــاملاً متفـاوت،
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خود را نشان داد (اسماعیلی )1 :1289 ،اساساً تلاشهای انگلستان و روسیه در دوره قاجار به ویـژه در
ترویج و ایجاد فرقههای انحرافی بابیت و بهائیت را باید یكی از اصلیترین تلـاشهـای قـدرتهـای
بیگانه در به مخاطره انداختن استقلال فرهنگی جاماه ایران بهشمار آورد .موضوعی که واکنش سـریع
و خشن امیرکبیر صدراعظم ایران را به همراه داشت .پس از آنكه رهبر فرقـه بابیـه توسـط امیرکبیـر
اعدا شد بسیاری از پیروان این فرقه انحرافی با پیروی از میرزا حسـینالی نـوری بـه آئـین انحرافـی
بهائیت درآمدند .فرقهای که به مرور به یكی از اصلیترین متغیرهای موثر در امـور داخلـی و خـارجی
ایران به ویژه در دوران پهلوی دو تبدی شد.
اقدامات سخت و خشن امیرکبیر در تقاب با فرقـههـای مـذکور را بایـد یكـی از نمودهـای بـارز
فاالیتهای استقلالطلبانه امیرنظا در حوزه فرهنگ بهشمار آورد .در همین راستا و پـس از آنكـه در
سال  1897بابیها اقدا به شورش نمودند امیرکبیر با اعدا علیمحمد باب در تبریـز سـرکوبی کامـ
این فرقه را در دستور کار قرار داد .طبق وصیت وی میرزا یحیی ،رهبری بابیان را بر عهده گرفـت .از
طرفی امیرکبیر به سبب نقش مهم حسـینالی در شـورشهـای بابیـان وی را بـه کربلـا تبایـد نمـود
(تصوری)221 :1281 ،
در رابطه با برخورد خشن و انقلابی امیرکبیر با فرقه باب دیدگاههای گوناگونی مطرح شـده اسـت.
مهدی بامداد ،پس از شرح اقدا قاطع و موفق امـیر در ســرکوبی فتنـه حسـن خـان ســالار (والـی
مـتمرد و تجزیهطلب خراسان) مینویسد« :کار دو امیرکبیر قلع و قمع بابیها یانی پیروان میرزا علـی
محمد شیرازی در مازندران  -نیریز و زنجان بود» (ابوالحسـنی )189-188 :1289 ،بامـداد در همـین
رابطه در جای دیگر مینویسد« :اگر عرضه ،کفایت ،درایت ،لیاقت و مدیریت میـرزا تقـی خـان امیـر
کبیر در امـور نبود ،غائله و دامنه شورشها به این زودیها خـاموش نمـیشـد» (ابوالحسـنی:1289 ،
188؛ بامداد )212 :1291 ،عبد الحسین نوایی نیز نقـش امیـر را در قلـع و قمـع آشـوب بابیـه بسـیار
تایینکننده دانسته و مینویسد« :اگر او بر سر کار نبود ،به این زودی این فتنه عظیم از میـان نمـی-
رفت» (ابوالحسنی188-187 :1289 ،؛ اعتضادالسلطنه ،بی تا )211 :شوقی افندی پیشوای بهائیـت در
کتاب قرن بدیع با انتقاد صریح از اقدامات امیرکبیر ،وی را اصلیترین شخصیت مخـالف بـا آئینهـای
بابیت و بهائیت میداند که با نهایت بغض و کینه علیه این فرقهها قیا میکنـد (ابوالحسـنی:1289 ،
172؛ افندی ،بی تا.)12 :
این فرقهها که در تاریخ به پیروان مسلکهای استاماری شهرت دارند در تهاجم به دین ،هویـت
ملی و در یک کلا استقلال فرهنگی ایرانیان سـه هـدف عمده ذی را در دستور کار قرار دادند:
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 -1خار کردن دین از حوزه اجتماعی و در رأس آن سیاست و حكومت
 -2توجیه استامار در کشور به عنوان یگانه عام تجدد و ترقی
 -2تربیت نیروهای غربگرا در ارکـان سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور
میتوان عل و عوام متاددی را در اینگونه اقدامات انقلابی امیر دخی دانست .با اینحال به نظر
میرسد آرمان استقلالخواهی امیرنظا را باید اصلیترین دلی برخوردهای انقلابی امیـر در تقابـ بـا
این فرقهها بهشمار آورد چراکه با این اقدا امیر عملاً بخش عمدهای از بهانـههـای روس و انگلـیس
برای دخالت در امور داخلی ایران از دستشان گرفته میشد .این موضوعی است که توسط بسـیاری از
مورخان ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است.
امیرکبیر در راستای رسیدن به استقلال فرهنگی علاوه بر اقدامات سلبی یاد شده در تقاب با
فرقههای بابیت و بهائیت که تماماً در راستای سیاستهای دول استامارگر بـه ویـژه انگلسـتان و
روسیه تشكی شده و فاالیت میکردند اقدامات ایجابی گستردهای را نیز در دستور کار قـرار داد .ایـن
اقدامات در بازه زمانی سه سال و سه ماه به حدی بود که بسیاری بر ایـن باورنـد اقـدامات سـازنده و
فرهنگی وی در این بازه زمانی کوتاه قاب قیاس با اقدامات فرد دیگری لااق در تاریخ مااصـر ایـران
نیست .تاسیس مدرسه دارالفنون ،انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه ،اقدا جهت ترجمه و نشر کتاب را بایـد
تنها چند نمونه از اقدامات فرهنگی امیرنظا در راستای استقلال فرهنگی ایران بهشمار آورد.
تأسیس دارالفنون که برخلاف خواست دول روس و انگلـیس بـود را بایـد یكـی از اساسـیتـرین
اقدامات فرهنگی  -علمی کشور در دوران امیرکبیر بهشمار آورد .این مخالفت که بیش از هرچیـز بـه
دلی اقدا امیر در بهرهمندی از اساتید اتریشی و آلمانی (و نه انگلیسی و روس) نشات میگرفت عل
و دلای متاددی داشت« .جلوگیری از نفوذ دولتین روس و انگلیس» را باید اصـلیتـرین عامـ ایـن
اقدا فرهنگی و در عین حال سیاسی امیرنظا بهشمار آورد .انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه را باید دیگـر
اقدا فرهنگی و جدی امیرکبیر در کنار تاسیس دارالفنون بهشـمار آورد .واضـح و مبـرهن اسـت کـه
انتشار روزنامه تاثیرات گستردهای در بیدار کردن افكار مرد و بالا بـردن اطلاعـات و آگـاهی آنهـا از
جریان امور مملكتی و اوضاع احوال دیگر کشورها داشته است .موضوعی که بیتردید موجبات آگاهی
ملت نسبت به سیاستهای تجاوزطلبانه قدرتهای استامارگر را با خود بـه همـراه داشـت .ترجمـه و
نشر کتاب را باید دیگر اقدا جدی و اساسی صدراعظم وقت ایران بهشمار آورد .بـا تاسـیس مـدارس
جدید و نشریات عملا رابطه میان دولت و ملت در ایران شك بهتری پیدا کرد و دولت این فرصـت را
مییافت تا به جاماه پذیری سیاسی جاماه در راستای استقلال خواهی روی آورد.
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نتیجهگیری

با مروری بر نوع عملكرد امیرکبیر در دوران سه سال و سه ماهه صدارت خود دیدیم که استقلالطلبی
را باید دال مرکزی گفتمان حاکم بر سیره سیاسی وی بهشمار آورد .امیرکبیر بـا قـرار دادن اسـتقلال-
طلبی به عنوان محور اصلی کنش سیاسی خود به سرنوشتی دچـار شـد کـه بسـیاری از اندیشـمندان
ماتقدند اگر نبود اصرار وی به پیگیری جدی خط استقلالطلبی بیتردیـد عمـر سیاسـی امیـر بسـیار
بیشتر از سه سال و سه ماه به طول میانجامید .با اینحال امیر با درك ضـرورت و اهمیـت اسـتقلال-
گرایی و استقلالطلبی در روند پیشرفت جاماه ایران تما پیامدهای ناصواب آن را تا سر حد مرگ بـه
جان خرید.
بنا به آنچه گفته شد میتوان پیامدهای اتخاذ سیاستهای استقلالطلبانه دولتها را در دو سـطح
داخلی و بین المللی دنبال نمود .نكته حائز اهمیت آنكه اساساً ایـن دو سـطح بـه رغـم وجـود برخـی
اختلافها برای تقاب با دولت استقلالطلب که در واقع حكم دشمن مشترك را دارد ،متحد میشوند.
همانطور که در نمونه تاریخی امیرکبیر اشاره شد در سطح داخلی آن دسته از گروههـای سیاسـی،
اقتصادی و فرهنگی که منافع و حیاتشان وابسته به عد استقلال کشور است به تقاب همه جانبـه بـا
دولت استقلالگرا خواهند پرداخت .این گروهها و شخصیتها ممكن است خود بخشی از بدنـه دولـت
باشند (نظیر گروههای مخالف با امیرکبیر که یا از دربار بودند و یا از دیگر مجموعههـای حكـومتی) و
یا آنكه در جایی خار از بدنه دولت حضور داشته باشند .وجه اشتراك تما این گروهها آن اسـت کـه
منافاشان از تداو سیاست استقلالگرایانه توسط دولت به خطر خواهد افتاد .در سطح بین المللـی نیـز
برخی کشورها به ویژه قدرتهای بزرگی که عد تداو شرایط وابستگی را برخلاف منافع خـود مـی-
بینند در مخالفتی آشكار به همراهی با گروههای داخلی مخالف و حتی ایجاد اتحاد با رقیب یا رقبـای
دیرینه خود میپردازند.
بنا به آنچه در چارچوب مفهومی گفته شد و نیز باتوجه به مارفت تاریخی ایجـاد شـده از مطالاـه
دوره تاریخی یاد شده میتوان در یک دستهبندی کلی دیدگاههای مطـرح شـده در تقابـ بـا آرمـان
استقلال را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی از منظـر سـه انگیـزه سیاسـی ،اقتصـادی و
فرهنگی مورد تدقیق قرار داد .در این رابطه باید توضیح داد که این تقسیمبندی تنها به لحاظ نظـری
قاب استناد است.
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 .4-1انگیزههای سیاسی

در این دوران گروههای مخالف امیر به حسب پیوندهای خود با گروههای محافظهکار حاکمیت ،بقـا و
تداو منافع خود را در استمرار شرایط وابستگی میدیدند .این افراد و گروهها به حسب بهـرهبـرداری-
های گسترده از شرایط عد استقلال کشور تما تلـاش خـود را بـرای تقابـ بـا افـراد و گـروههـای
استقلالطلب به کار بردند .اقدامات مهدعلیا مادر امیرکبیر ،میرزا آقـا خـان نـوری و بسـیاری دیگـر از
مخالفین امیر در مجموعه دربار که میتوان از آنها با عنوان «جنـاح دربـار» نـا بـرد از ایـن دسـته
مخالفتها است .مخالفتهایی که بیشتر جنس و رنگ و بـوی سیاسـی دارد .در کنـار ایـن جریانـات
داخلی که بخش اصلی انگیزه مخالفتهایشان با امیر سیاسی بود باید به شك ویژه بـه قـدرتهـای
بیگانه انگلیس و روسیه که از تداو وابستگی حكومت و دولت ایران به خود نفع میبردند نیـز توجـه
نمود .همانطور که در مفاد نامه پالمرستون که توسط شی برای تزار و صدراعظم روسیه ارسـال شـده
بود ،اشاره شد.
 .4-2انگیزههای اقتصادی

بسیاری از نیروهای اقتصادی فاال در اقتصاد وقت ایران که از بخشهای مختلفـی از مجموعههـایی
چون تجار ،دربار ،بازار ،اصناف و سفارت کشورهای بیگانه ازجمله انگلیس و روسیه و  ،...تشكی شده
بودند ،تاب سیاسـتهـای اسـتقلالطلبانه امیـر در حـوزه اقتصـاد را نیـاورده و ضـمن ایجـاد پیونـدی
استراتژیک حذف او را از سریر قدرت در دسـتور کـار قـرار دادنـد .در مبحـ بررسـی سیاسـتهـای
اقتصادی امیرنظا اشاره شد که وی با محور قرار دادن تولیـد ملـی ضـمن محـدود نمـودن واردات و
تلاش برای گسترش صادرات سیاستی رئالیستی و به تابیر صـحیحتر ناسیونالیسـتی را محـور اصـلی
اقتصاد ایران قرار داد .طبیای است که بسیاری از گروههای اقتصادی که به عنوان نمونـه منافاشـان
در غلبه رویكرد توزیای بر رویكردهای تولیدی و یا غلبه رویكـرد تجـاری واردات محـور بـر رویكـرد
تجاری صادرات محور بود به مخالفت آشكار با امیـر پرداختنـد .در ایـن میـان سـفارتهـای روس و
انگلیس نیز بیكار ننشسته و با آب در آسیاب مخالفان امیر ریختن موجبات تشدید تـنشهـا را فـراهم
آوردند .بازخوانی مكاتبات نمایندگان دولتهای بیگانه به ویژه نمایندگان سفارت انگلیس کـه در ایـن
مقاله به گوشههایی از آن در رابطه با استخدا مالمان پروس و اتریش اشاره شد به وضـوح نشـان از
نگرانی آنها از سیاستهای اقتصادی ملی و استقلالطلبانه امیرنظا دارد.
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 .4-3انگیزههای فرهنگی

سخنی به اغراق نیست اگر تقاب و برخورد سخت و خشن امیرنظا با فرقههـای بابیـت و بهائیـت را
اصلیترین اقدا انقلابی امیر در راستای حراست از فرهنگ بومی ایران اسلامی بـدانیم .اقـدامی کـه از
قضا منافع همزمان برخی گروههای فرهنگی در داخ کشور و نیز برخی کشـورهای بیگانـه ازجملـه
انگلیس و روسیه را به شكلی جدی تهدید نمود .برهمین اساس بود که این گروههـا بـرای تقابـ بـا
امیر جبههای متحد را تشكی دادند.
البته باید در همین جا اشاره نمود که اساساً اتخاذ سیاستهای اسـتقلالطلبانه در بازههـای زمـانی
گوناگون مخالفت گروههای فرهنگی  -فكری مختلفی را در بر داشـته اسـت .گـاه ایـن مقاومـتهـا
ازسوی فرقههای وابسته به بیگانگان نظیر بابیت و بهائیت بوده است و گاه ایـن مقاومـتهـا ازسـوی
گروههای روشنفكرنما و با دستاویز قرار دادن مفـاهیمی چـون آزادی ،دموکراسـی و توسـاه صـورت
پذیرفته است.
منابع و مآخذ
 .1ابوالحسنی (منذر) ،علی (« .)1289حسینعلی بهاء :دوستان و دشمنان سیاسی» .مجله تـاریخ مااصـر
ایران .شماره  99و  .98صص .191-922
 .2اسماعیلی ،محبوبه(« .)1289انگلستان و گسترش فرقه بهائیت

د ارتران  -بتا أکییتب بتر

تر

پهلوی» .مجله نامه تاریخ پژوهان .شماره  .11صص .9-28
 .2اعتضادالسلطنه(بی تا) .فتنه باب .بخش تالیقات و توضیحات عبدالحسین نوایی .تهران
 .9افندی ،شوقی(بی تا) .قرن ببرع .ترجمه نصرالله مودت .تهران :موسسه ملی مطبوعات امری.
 .1اقبال آشتیانی ،عباس( .)1212میرزاأقی خان امیریبیر .بی جا :نشر توس.
 .1اما خمینی (ره) ،صحیفه امام .جلدهای 11 ،12 ،9 ،1و .19
 .9آدمیت ،فریدون( .)1211امیریبیر و ارران .چاپ پنجم .تهران :خوارزمی.
 .8آقابخشی ،علی و افشاریراد ،مینو( .)1297فرهنگ لوم سیاسی .تهران :نشر چاپار.
 .7آقا بخشی ،علی( .)1291فرهنگ تلوم سیاسی .2 .تـهران :مرکز اطلاعات و مدارك علمی ایران.
 .11بامداد ،مهدی( .)1291شرح حال جال ارران د قرن  ۲۱و  ۲۱و  ۲۱هجری .1 .تهران :زوار.
 .11باوریان ،فریده و سهرابزاده ،فاطمـه (« .)1279أبیین دو ورکرد اصلی مبرررتی دفاع از یشتو
د جنگ أحمیلی» ،فصلنامه مطالاات دفاع مقدس ،دوره  ،9شماره  ،2صص .189-111
 .12بهار ،مهدی( .)1211میراثخوا استعما  .چاپ چهاردهم .تهران :امیرکبیر.
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 .12بینا ،علیاکبر( .)1298أا رخ سیاسی و درپلماسی ارران .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1298 ،
 .19تصوری ،محمدرضا(« .)1281پیونب و همکا ی متقابل بهائی و صهیونیست » .مجلـه انتظـار موعـود.
شماره  .18صص .227-211
 .11تقی زاده انصاری ،محمد(« .)1297استقلال سیاسی و استقلال اقت ادی» ،مجله حقوق و علو سیاسی،
شماره  ،97صص .89-118
.11جهانگیری ،ساید و اطهری ،سید اسدالله(« .)1279بر سی أاثیر موقعی
سیاس

ژئوپلیتیت

ارتران بتر

خا جی (قبل و بعب از انقلاب اسلامی)» ،فصـلنامه راهبـرد سیاسـی ،دوره  ،2شـماره ،1

صص .99-11
.19چهرآزاد ،ساید؛ ازغندی ،علیرضا؛ طاهری ،ابوالقاسم و احمدی ،حمیـد(« .)1279بازنمتاری نشتانگان
هور

ملی د أکورن سیاس

خا جی جمهو ی استلامی ارتران» ،فصـلنامه پـژوهش هـای

انقلاب اسلامی ،دوره  ،9شماره  ،21صص .18-97
.18حجازی ،سید محمد کاظم و رحیمی (روشن) ،حسن(« .)1271انطبتا پت رری سیاست
دول

ختا جی

های پس از دفاع مقبس با اصول و ا زش های انقلاب اسلامی (با أکییب بر اصول

استکبا ستیزی ،همگراری اسلامی و منزل

گراری)» ،فصلنامه پـژوهش هـای انقلـاب اسـلامی،

دوره  ،1شماره  ،21صص .192-112
 .17حسنلو ،امیرعلی(« .)1281فر انحرافی :بهائی د ساره استعما » .مجله مشـرق موعـود .شـماره .9
صص .181-211
 .21ذولفقاری ،مهدی و دشتی ،فرزانـه(« .)1279مؤلفهها و ظرفی های قب ت نرم جمهو ی اسلامی
ارران د درپلماسی فرهنگی» ،دو فصلنامه مطالاات قدرت نر  ،دوره  ،8شماره  ،2صص .119-129
 .21رفیای ،مریم(« .)1289استعما و فرقه سازرهای آن» .مجله تاریخ مااصـر ایـران ،شـماره  99و  ،98از
صفحه  921تا .922
 .22رمضانی ،روح الله( .)1271چا چوبی أحلیلی برای بر سی سیاس خا جی جمهو ی اسلامی ارران،
ترجمه علیرضا طیب ،تهران :نشر نی.
 .22شیخ الاسلامی ،محمدحسن؛ رحیمی ،مختار و قاسمی فرد ،علـی(« .)1271فضتای گفتمتانی ،آ متان
اررانی و حایمی

آن بر گفتمان سیاس

خا جی جمهتو ی استلامی ارتران د منطقته

خاو میانه» ،فصلنامه راهبرد سیاسی ،دوره  ،1شماره  ،1صص .21-1
 .29صادقی ،سید شـمسالدین(« .)1272انقلاب اسلامی و هور

سیاست

ختا جی جمهتو ی استلامی

ارران» ،فصلنامه مطالاات انقلاب اسلامی ،سال یازدهم ،شماره  ،28صص .21-91
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 .21فرمانفرمائیان ،حافظ .1211 .أحلیل أا رخی سیاس خا جی ارران(از آغاز أا امروز) .ترجمه اسماعی
شاکری .تهران :انتشارات مرکز مطالاات عالی بینالمللی دانشگاه تهران.
 .21فضــایی ،یوســف( .)1282أحقیتتد د أتتا رخ و قارتتب :شتتیخگیری ،بتتابیگری ،بهتتائیگری ...و

یسرویگراری .تهران :آشیانه.
 .29فوران ،جان( .)1282نظررهپردازی انقلابها .ترجمه فرهنگ ارشاد .تهران :نشر نی.
 .28قاضی ،ابوالفض ( .)1281حقو اساسی و نهادهای سیاسی .چاپ هفتم .تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .27قانون اساسی جمهو ی اسلامی ارران (قب از بازنگری) (بی تا) .بی جا :بی نا.
 .21قربانینژاد ،ریباز؛ حافظنیا ،محمدرضا؛ احمدیپور ،زهـرا و قـوا  ،عبـدالالی(« .)1271أبیتین سرچشتمههای
جغرافیای سیاسی أنش و مناز ه را

لیه ارران براستاس الگتوی هایپوأیتکتا» ،فصـلنامه

مطالاات دفاع مقدس ،دوره  ،2شماره  ،9صص .27-1
 .21قریشی ،سیدرسول (« .)1279بازخوانی مسئولی

بینالمللی ژر بعث ترا د جنتگ أحمیلتی

لیه ارران :أحلیل قطعنامههای شو ای امنی
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