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:چكيده

يكي از موضوعات اساسي در جامعه شناسي سياسي هر جامعـه اي، ماهيـت دولـت در آن جامعـه

ا دولت. است و سياسي گوناگون دارند ها ماهيت در اين نوشتار ماهيت. قتصادي، اجتماعي، فرهنگي

از. سياسي دولت در ايران دوره پهلوي از نظر ميزان گذار به دموكراسي بررسـي مـي شـود   هـدف

وا بررسي ماهيت سياسي دولت آن و تعامل ميان شهروندان ست كه چگونگي اعمال حاكميت مردم

ر. حاكميت روشن شود  هيافت، پرسش اساسي اين است كـه ماهيـت دولـت در ايـران دوره با اين

ست كـه نـوعا پهلوي در چارچوب چه گفتمان يا خرده گفتمان شكل مي گيرد؟ فرض نگارنده آن 

و حاكميت نقش   تعيين كننده در ماهيت سياسـي نظـام از نظـر ميـزان گـذار بـهيرابطه ميان مردم

در ايران در دوره مورد مطالعه دسـتخوش دگرگـوني بر اين اساس، ماهيت دولت. دموكراسي دارد

و فرايند دموكراتيزاسيون در چهارچوب گفتمان دولت استبدادي شبه مدرن   خرده گفتمان هاي،بوده

و . دولت اقتدارگري رانتير را تجربه كرده است دولت خودكامه، دولت اقتدارگراي بوروكراتيك

: واژگان كليدي
، دموكراتيزاسيوندولت خودكامه، دولت اقت  دارگراي بوروكراتيك، دولت اقتدارگري رانتير

  Email: S46mosavi@yahoo.com 02413227221: فاكس*
:از اين نويسنده تاكنون مقاله ذيل در همين مجله منتشر شده است

.1387 بهار،1، شمارة38، دوره» تشيع در قرن بيستمتحول گفتمان سياسي«
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 مقدمه
تـرين مفـاهيم در حـوزه دانـش سياسـي همـوارهبه عنوان يكي از كاربردي» دولت«مفهوم

پي گرفت دستخوش  و نظر مي توان در حوزه عمل كه تحول آن را ترين مهم. تحول بوده است

و عصر جديـد غـرب، تحـولي اسـت كـه از هاي سياس تحول مفهوم دولت در انديشه  ي باستان

به مفهوم مكانيكي ايجاد شده است ، دولـت امـري طبيعـي،در مفهوم ارگانيك. مفهوم ارگانيك

و يكي از اجزاي جدايي ناپذير زندگي انسان محسوب مي شد  در نظريه مكانيكي دولت،.ذاتي

و مشكالت سياسي او به از اينرو در حـوزه. آيدحساب مي ابزار ساخته انسان براي حل مسائل

و كـاركرد آن مطـرح شـده اسـت   نخـست،: نظري دو دسته نظريه درباره دولت، منشأ، ماهيت

به عنوان پديده و دوم نظريه دولت و،اي انداموار  نظريه دولت بـه عنـوان پديـده اي ابزارگونـه

 به نظر او دولت هم نهـاد.ترين نماينده نظريه اندامواره بود در قرون جديد هگل مهم. ساختگي

و در آن نارسايي و جامعه مدني است و برابـر) تـز(هاي آن دو به عنـوان نهـاد يا سنتز خانواده

تز(نهاد و جامعـه مـدني اسـت. مرتفع مي شوند) آنتي در. دولت شكل تكامل يافته تر خانواده

ا بـراي رسـيدن بـههـ ابزاري كـه انـسان؛ دولت محصول عمل ارادي انسان است،نظريه ابزاري

و امنيت است. خاص آن را ساخته اندياهداف . دولت نتيجه قرارداد اجتماعي براي تأمين نظم

مي. در حوزه عمل نيز دولت دچار تحول بوده است تـوان از حالـت تحول عملي دولت را

هـاي فقدان دولت به سوي اشكالي چون دولت كشاورزي، دولت شـهر، امپراتـوري رم، دولـت 

و اشكال مدرن دولت مورد مطالعـه قرون  وسطي، دولت فئودالي، ملوك الطوايفي، دولت مطلقه

. قرار داد

سه كاربرد دارد» دولت«به طور كلي واژه : در اصطالح

و مجموعـ-الف و شخـصيتي مـستقل به معني كليتي متمـايز اسـت كـه بيـشترايه دولت

وا  و حقوق عمومي داخلي و موجوديتي مشخص موضوع حقوق بين الملل عمومي مي شود قع

مي گوييم دولـت ايـران بـا دولـت سـوريه قـرارداد.و متمايز از عناصر تركيبي خود دارد  وقتي

و مجـردي اسـت كـه بـا دسـتگاه  و شخـصيت متمـايز مودت منعقد كرد، مقصود القاء كليـت

و يا نمايندگان اشتباه نمي شود و اشخاص مسئول و همچنين افراد . حكومتي

و فرمـانبران دولت-ب و فرمانروايان در برابر حكومت شـوندگان  در مفهوم هيأت حاكمه

بر. است و نهادهايي اطالق مي تماميدر اين وجه، مفهوم دولت كه بر مردم يـا كارگزاران شود

مي كنند . ملت حكومت

به معني اليه سياسي قوه مجريه كشور است-ج ،( دولت .)124: 1377قاضي

 به عنوان يـك نظـام)state(ي نيز مانند زبانهاي اروپايي از نظر معناي ميان دولت در فارس

و انتزاعي كه معرف تماميت سياسي و حكومـت-كلي )government( اجتماعي يك كشوراست
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به كـار،به عنوان هيأت وزيران و غيردايمي شامل افرادي كه اقتدار را  مجموعه اي است انساني

كه اين تفاوت معنايي همواره در قالب. شته مي شودمي بندد، تفاوت گذا با اين حال بايد گفت

مي  و اغلب و اصطالح دولت يا حكومت بروز نمي كند بينيم كه اين دو اصطالح به جـاي هـم

مي رود  به كار ،( گاه هر كدام در هر دو معنا .)222: 1379لمتون

ا،به هر ترتيب و در ميان انديشمندان سياسي اجماع مفهوم دولت همواره متحول بوده ست

و زبان  در تعريـف عمليـاتي مقـصود. مشترك در ارائه تعريف از اين مفهوم وجود نـداردينظر

و ساختار قدرت سياسي است . نگارنده از واژه دولت در اين نوشتار، جامعه سياسي

ن گـذار بـه هدف پژوهش، بررسي ماهيت سياسي دولت در ايران دوره پهلوي از نظر ميـزا

مي كنـد و مشاركت سياسي مردم پيوند مستقيم برقرار كه با نظام انتخاباتي بـا. دموكراسي است

به اين هدف  در،توجه و نظـام انتخابـاتي كه مـشاركت سياسـي مـردم  سؤال اساسي اين است

و ه هاي سياسي داشـت تحول گفتمان تعامل با نظام سياسي چه تأثيري بر فرايند دموكراتيزه كردن

و مشاركت سياسي مردم، نقشا است؟ فرض نگارنده آن كه نظام انتخاباتي كننـده تعيـينيست

به دموكراسي دارد  بـر اسـاس ايـن فـرض، ماهيـت. در ماهيت سياسي نظام از نظر ميزان گذار

و نظام  و بر اثر نوع تعامل ميان نظام انتخاباتي دولت در ايران دوره پهلوي همواره يكسان نبوده

 فراينـد گـذار بـه دموكراسـي در دوره،به عبارت ديگر.ي دستخوش دگرگوني بوده است سياس

بـه ترتيـب خـرده» دولت استبدادي شبه مـدرن«مورد مطالعه در چهارچوب گفتمان مسلط

و گفتمان را هاي دولت خودكامه، دولت اقتـدارگراي بروكراتيـك دولـت اقتـدارگراي رانتيـر

و نـوع تعامـل ميـان نظـام نگارن. تجربه كرده است  ده تالش دارد، فرآيند گذار بـه دموكراسـي

م  و جامعه مدني را در چارچوب گفتمان هاي و از ايـنزبسياسي ور مـورد مطالعـه قـرار دهـد

.طريق ماهيت دولت را برجسته كند

 پاتريمونياليسم سنتي به دولت استبدادي شبه مدرن گذار از
ت دولـت در ايـران دوره قاجاريـه از الگوهـاي نظـري انديشمندان سياسي در تبيين ماهي

و پاتريمونياليـسم اسـتفاده كـرده انـد و. گوناگون از قبيل استبداد شـرقي، فئوداليـسم بيـل

، شش ويژگـي  كه پاتريمونياليسم را الگوي مسلط رهبري در خاورميانه مي دانند اسپرينگبورگ

به شرح زير براي آن برمي شمارند :اصلي
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؛ شخصي بودن سياست.1

، تقرب فيزيكـي بـه حـاكم از علي: تقرب.2 و عناوين رسمي و مشاغل رغم همه مناصب

به او نزديكت. ويژه برخوردار استياهميت ، موقعيت سياسي مهمكساني كه  ترين دارند؛رند

و: غير رسمي بودن.3 مي شـود به غيررسمي بودن آن منتهي شخصي بودن سياست ناگزير

و محدواكراه دارد قدرت  و رسمي به قيود قراردادي كه مقيد  ديت هاي سازماني شود؛از اين

آن: ستيز متوازن.4 و شـعار و چشم هـم چـشمي بنـا شـده «پاتريمونياليسم بر فراز تفرقه

و حكومت كن  است؛» تفرقه بيانداز

و پاتريمونياليسم نوعي اقتدار سـنتي اسـت، داراي ديـوان سـاالري: نظاميگري.5 لـشگري

به شخص حاكم دارد و ارادت كه سرسپردگي ؛كشوري بزرگي

ها: توجيه ديني.6 ي پاتريمونيال شرقي بويژه در خاورميانه، با اتكاء بـه نـوعي عقيـده نظام

و نظام ها در اين قبيل. مذهبي، حقانيت خود را توجيه مي كنند و سـايه خداسـت  شاه، خليفـه

به ماوراء طبيعت، پايه ميهمين اتصال  (bill , james and springbory كند مشروعيت او را توجيه

Robert 1990:111-160(.

مي توانـد اسـتبداد شـرقي يـا بدين سان الگوي نظري تبيين كننده نظام سياسي سنتي ايران

دوره در نگارنده نيز با تطبيق نظريه ماكس وبـر بـر نظـام سياسـي ايـران. پاتريمونياليستي باشد 

به  كه نشان دهد اقتدار پادشاه، بر پايه سلطه سنتي از گونـه پاتريمونيـالا دنبال آن قاجاريه ست

و. آن استوار بوده است  و مفهـومي نداشـته و متغير انتخابات در اين كشور معنا نظام نمايندگي

و دوام مي يافته اسـت سنت ها جامعه سياسي بر پايه  و مذهبي قوام .ي قومي، قبيله اي، اشرافي

پ و سلطنت جدانشدني بودند نظام و دولت، دربار شاه. ادشاهي از سده ها پيش، تداوم يافته بود

به تعبيري  و و ناموس رعايا و مالك جان، مال مي شد؛» قبله عالم«سايه خدا كه«شمرده دولتي

و....اسـت» تـسلط سـنتي«به تعبير ماكس وبر، مظهر شكل معمول  در چنـين نظـامي سـرزمين

كه  دولتـي كـه بـا. در آن زندگي مي كنند، جزء مايملك دولـت بـه شـمار مـي آينـد انسانهايي

و پدرانه بر رعاياي خود حكومت مـي كنـد  كه ظل اهللا است و يا پادشاهي يكي است »فرمانروا
)، .) 274: 1370بهنام

 از جميع... پادشاه ايران«:سرجان ملكم نظام پاتريمونيال ايراني را چنين تصوير كرده است

و مقتدرتر اسـت به رعايا مطلق العنان تر و ... سالطين عالم و قـضاوت و نـصب وزرا در عـزل

و سلب ارواح رعايا از هر صنف علي االطالق مختار  و ضبط اموال صاحب منصبان از هر قبيل

،(» است .618: 1373سرجان ملكم (

ايـران در آغـاز سـده در مقابل گفتمان مسلط پاتريمونياليستي قاجاري، جنبش مـشروطيت

كه،به طور كلي. هاي دموكراتيك شكل گرفت بيستم ميالدي با گرايش   انقالب مشروطيت ايران

و و اهداف ها، انگيزه طبقات مختلف اجتماعي با افق هاي فكري، خاستگاه با مشاركت اقشار ها
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و خارجي ريشه و گوناگون داخلي و عوامل متعدد . گرفتمي متفاوت شكل گرفته بود، از علل

در5.19هاي خارجي در ايران، تـأثير انقـالب گسترش نفوذ قدرت م روسـيه، پيـروزي ژاپـن

و آرايآجنگ با روسيه تزاري، جنبش هاي و مشروطه طلبي در بعضي از متـون زادي خواهي

و طبقـات مختلـف  و بيداري نسبي گروه هايي از اقشار منورالفكران اروپايي، افزايش آگاهي ها

و ايران و تمـدن مغـرب زمـين، اسـتبداد داخلـي ي پيشرفت هـاي علمـي، فرهنگـي ي در باره

و فرهنگي حاكم بر ايران، افزايش شـكل عقب گيـري ماندگي شديد سياسي، اجتماعي، اقتصادي

و نوگرايانه گروهـي از انجمن و اقدامات اصالحي و انديشه ها و مدارس جديد ها، روزنامه ها

و غير  به شكل مذهبي در ايران، از جمله مهم نيروهاي مذهبي كه و عواملي بود گيـري ترين علل

. انقالب مشروطيت ايران انجاميد

و مدرنيسم در ايران آغاز شد اگر در نظـام پاتريمونيـال. با جنبش مشروطيت، چالش سنت

با  و خشنودي مردمان بود،  قاجاري، مشروطيت سنتي بازمانده از دوران كهن سبب فرمانبرداري

و برگزاري و شكل گيري مجلس شوراي ملي، تدوين قانون اساسي به دوران مدرن ورود ايران

و نمـود تازه نيز كه از حكومت قانون سرچـشمه مـييانتخابات، مباني مشروعيت  گرفـت بـروز

. يافت

از جنبش مشروطيت تا آغاز فرمانروايي رضاشاه، شرايطي بر نظام سياسي ايران چيـره شـد

مي توان  اي-آن را دوره حاكميت دوگانه يا دوآليسم حقوقيكه  سياسي نامگذاري كـرد؛ دوره

ازكه پاره و مطبوعـات اي از نمادهاي دموكراتيك همچون قانون اساسي، نهاد پارلمان، احـزاب

به شمار مي آيند   نهاد سلطنت همچون،در همان حال. مباني مشروعيت بخش تازه نظام سياسي

مي كند كـه در تعـارض بـا نهادهـاي تـازه اسـت نمادي از مباني مشروع . يت سنتي، خودنمايي

و نشيب ايران را دوره گذار از حاكميت پاتريمونياليـستي قاجـاري بـه اين دوره ازتاريخ پرفراز

مي كنيم  ، تجدد آمرانـه، اقتـدارگراي، ناسيوناليسم ايراني. دولت استبدادي شبه مدرن نامگذاري

ع و سكوالريسم  را تـشكيل» دولـت اسـتبدادي شـبه مـدرن«ناصـر اساسـي گفتمـان مدرنيسم

به ترتيـب سـه روند،در چهارچوب اين گفتمان مسلط. دهندمي گذار به دموكراسي در ايران

و  را خرده گفتمان دولت خودكامه، دولت اقتدارگراي بوروكراتيك دولت اقتـدارگراي رانتيـر

بر. تجربه كرد  باساآن تالش نگارنده كه م هاي گفتمان بيان ويژگيت ور ماهيت دولتزبهاي

و جامعه مدني را مورد مطالعه قرار دهد .و نوع تعامل نظام سياسي

 دولت خودكامه.1
 در همان خط پيـدايش دولـت هـاي1299بنيانگذاري دولت پهلوي با كودتاي سوم اسفند

و مرج ناشي از خيزش هاي مرد م ايـران قـرار مـي گيـرد كـه در سراسـر قدرتمند پس از هرج
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تر. تاريخ اين كشور كشيده شده است در حكومت رضا شاه، اعمال قدرت، هرچه خود كامانه

و رگه هاي از ويژگي  هاي نظام پاتريمونياليستي قاجاريه در حكومت رضـا شـاه صورت گرفت

ازي قبـل از مـشروطيت اسـتبدادي سـال هـا ساختار سياسـي«.نيز استمرار يافت  و بعـد بـود

و معين مي كـرد، سـيره شـاهان، همچنـان  و وظايف شاه را قانون محدود مشروطه كه عملكرد

شاه بعد از مشروطه فقط در لفاف قانون مشروطه پيچيـده«توان گفتمي،بنابراين. ادامه داشت 

و قيدو بندهاي مشروطه فقط در قالب جمالت زيبا بر كاغذ بـاقي مانـد  و مشروعيت يافت شد

دو, گويي استبداد. ولي سياق شاهان همچون گذشته ادامه يافت  روح حكومـت ايـران را بـين

مي داد « ساختار سياسي در دوره حاكميت رضاشاه مبتني بـر.)567: 1360 كـرزن،(»انقالب شكل

و از اين نظرقـدرت فاقـد هرگونـه نهـاد و دربار بود سه پايه اصلي ارتش، ديوانساالري دولتي

س و مباني مشروع كننده مردمي بودمردم .)abrahamian , 1982 : 149(» االرانه

كه با كودتاي سوم اسفند را1299رضاخان پهلوي  با عنوان سردار سپه تجربه سياسي خـود

 بـه نخـست 1302به دسـت گرفـت؛ در آبـان 1300در ارديبهشت آغاز كرد، وزارت جنگ را

و با گرفتن ق«وزيري رسيد را1303در بهمن»وافرماندهي كل  از مجلـس شـوراي ملـي خـود

و در دست گرفتن سـلطنت آمـاده كـرد رسـيدن بـه ايـن مقاصـد. براي بركناري دودمان قاجار

و پنجم بود  و همكاري مجالس چهارم او از همان آغـاز بـا توجـه بـه. سياسي مرهون همراهي

ـ  و بـا دخال و جايگاه مجلس، تالش كرد با كمك نيروهاي نظـامي ت در انتخابـات، افـراد نقش

به قدرت تام با گذشت زمان مورد نظر خود را روانه مجلس كند؛ اما همان گونه كه دست يابي

وو در يك فرايند تكميلي انجام پذيرفت، فرايند كنار گذاشـتن شخـصيت  هـاي مردمـي، ملـي

و فرمايشي نيز نيازمند گذشـ  و تشكيل مجالسي فرمانبردار ت زمـان مستقل از نمايندگي مجلس

و مصدق حتي تـا دوره شـشم نيـز در ميـان اقليـت مجلـس حـضور. بود كساني چون مدرس

. داشتند؛ اما انتخابات مجلس هفتم، به اين روند پايان داد

و نيروهـاي،پس از دوره هفتم و رضاشـاه بـا وزيـر دربـار، وزارت داخلـه  وضع بدتر شد

و نخـست.تنظامي زمام امور انتخابات را يكسره در اختيار گرف احمد متين دفتري از وزيـران

و مـي نويـسد  از«: وزيران دوران رضاشاه، به دخالت گسترده رژيم در انتخابات اشاره مي كند

و براي انتخابـات ليـست دولتـي معمـول دوره هفتم رژيم ديكتاتوري بر قوه مقننه استيال يافت

و تا سال  ،(» دوام يافت1320گرديد .)30: 1378سردارآبادي

كه«: او در خاطرات خود مي نويسد شاه همواره اصرار داشت، نمايندگاني بر سر كار باشند

و انتصابات مورد نظر در هيأت دولـت جنبـه قـانوني ببخـشندبه همه امور، فرمان دولـت)8(ها

به بعـد، بـدون اسـتثنا اول بايـد رضـايت دربـار«:آبادي نيز مي نويسد  نمايندگان مجلس هفتم

به وزير پهلوي شرط معين هـم كـهو دربار بدهند را تحصيل كنند، مبلغ معيني هم در خفا بايد
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به هر اليحه دولت است تقبل نمايند تا(» رأي دادن  درباره انتخابات مجلـس.)4.4:دولت آبادي، بي

مي گويد و مي كند به نكته اي درخور توجه اشاره كه« هفتم، سيد حسن مدرس اگر باور كنيم

به پـاي صـندوق انتخابـات تم كه خودم شخصاً به من رأي ندادند، آن يك رأيي ام مردم تهران

به نام مدرس در صندوق انداختم چرا خوانده نشده است؟ و ،(»!رفته .) 133: 1374مكي

: عباسقلي گلشائيان در خاطرات خود درباره انتخابات مي نويسد

به بعد تا دوره سي و هشتم زدهم، طرز انتخابات بـه ايـن صـورت بـود كـه از از دوره هفتم

مي شـد تـا كميـسيوني بـا  و فرمانداران دستور محرمانه داده به استانداران طرف وزارت كشور

و دو سـه  و رئيس قشون تشكيل دهند حضور رئيس دادگستري، رئيس دارايي، رئيس شهرباني

به سوابق آنها در  و خوشنام با توجه و صـورت آنـان را نفر اشخاص مالك يا تاجر  نظر بگيرند

به تهران بفرستند تا از بين پيشنهاد شدگان، يك يا چند نفري كه در حوزه انتخابيه بايد نماينـده

به آنها اقدام شود و در دادن رأي ،  ( شوند، تعيين .) 422: 1377گلشائيان

و نمادهاي دمو همان كه از اسناد پيداست، در دوران رضاشاه، نهادها كراتيـك پوشـشي گونه

را«. بوده است براي آراستن چهره رژيم  رضاشاه قانون اساسي را لغـو نكـرد؛ مـصوبات دولـت

و هيأت وزيران را بر كنار نكرد؛ اما در عمل  جانشين قوانين نساخت؛ پارلمان را به توپ نبست

د.)208: 1381ماليـي تـواني،(همه آنها را از محتواي حقيقي خالي كرد  ر يـك سـنجش آبراهاميـان

و از مجلـس اول تـا« دولت خودكامه رضاشاه بر اين باور اسـت كـه تطبيقي بين دوران گذار

و متنفذان روستايي، افراد تحت فرمان خـود  پنجم، سياستمداران مستقل در شهرها رقابت كرده

مي آورند؛ امـا از مجلـس شـشم تـا سـيزدهم، را مانند گله  به صفوف رأي گيري هاي گوسفند

و تركيب مجلس را تعيين مي كرد شخص  مجلس ديگـر نـه يـك،بنابراين. شاه نتايج انتخابات

و موثر، بلكه نهادي بي » خاصيت بود كه بدن عريان حكومـت نظـامي را مـي پوشـاند نهاد مفيد

)، .) 1383:172آبراهاميان

كه به دنبال كودتاي سوم اسفند مي توان در ايران روي كار 1299 از اينرو، دولتي را  آمد،

كه از يك سو ريـشه در اسـتبداد گذشـته.دكرتحليل» دولت خودكامه«تحت عنوان بدين معنا

و از طـرف ديگـر از  و رگه هاي از پاتريمونياليسم قاجاري در آن استمرار پيدا مي كنـد داشت

به عنوان پوشش استفاده كرد  ، حال آنكه. نهادهاي مدرن، چون مجلس براي آراستن چهره خود

و سياسـت و نهادهاي مـذهبي، باسـتانگرايي ناسيوناليـستي و خشونت، ستيز با مذهب استبداد

و فرهنگي دولت رضاشاه بود و فرهنگي از اقدامات مهم سياسي . يكپارچه سازي قومي

و» دولت مطلقه«حسين بشيريه در تحليل ماهيت دولت رضاشاه از عنوان استفاده مي كند

و با آنكه برخي از دولت رضاشاه: مي نويسد  نخستين دولت مدرن مطلقه در ايران بود

به شمار مي حكومت. رفت ويژگيهاي آن ريشه در گذشته داشت ليكن نظام سياسي جديد
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و ابزارهاي قدرت، ايجاد وحدت ملي، تأسيس ارتش مدرن، رضاشاه با متمركز ساختن منابع

و خلع سال ح عشاير، ايجاد دستگاه بوروكراسي تضعيف مراكز قدرت پراكنده، اسكان اجباري

و تمركز منابع اداري و اصالحات مالي مي،جديد . آورد مباني دولت مطلقه مدرن را بوجود

كاربرد عنوان دولت مطلقه براي اين دوره از تاريخ سياسي ايران حاكي از تفاوت اساسي نظام

 اعمال قدرت هاي حكومت رضاشاه گرچه برخي شيوه. رضاشاه با استبداد سنتي است

به كار مي به سبك حكام پيشين و خودكامه را هاي برد، ليكن برخالف حكومت خودسرانه

به منابع قدرت، براي نخستين بار مباني ساخت دولت مطلقه را ايجاد  قديم با تمركز بخشيدن

،(كرد .)1380:68بشيريه

آنميبطور كلي پادشاهي مطلقه شكلي از دولت را در تاريخ اروپا نشان دهد كه مبناي

و ضعيفجذب واحدهاي سياسي كوچك درتر و قدرتمندداخل نوعي ساختار وسيع تر تر تر

به توده. است نه وها درحاكميت دولت مطلقه، مشروعيت رژيم به مقامات دولتي ثبات بلكه

به ادارات دولتي وابسته است  ،(سياسي هم .)77-1371:120آندرو ونيسنت

مي نويسدكاتوزيان : هم در تبيين ماهيت دولت رضاشاه

و. رژيم پهلوي خودكامه بود« هر چند مدتي طول كشيد تا رضاشاه بتواند حكومـت مطلقـه

در.»خودكامه خود را مستقر سازد  كه حكومت رضاشاه پس از تاجگـذاري  او بر اين باور است

باشد، اقتدارگرا بـوده اسـت؛و سركار آمدن دودمان پهلوي، بيش از آنكه يكسره سلطاني 1305

و اما به سـطح ابـزاري بـي قـدرت در دسـت دولـت، سـركوب منتقـدان با فرو افتادن مجلس

و كـشتن آنـان، گـرايش فزاينـده از  و تبعيد، زنـداني كـردن و مشاوران مخالفان، حتي دوستان

.)230: 1342كاتوزيان،(ديكتاتوري اقتدارگرا به استبداد سلطاني آشكار شده است 

 دولت اقتدارگراي بوروكراتيك-2
و دوره1320در سال اي جديد در ايران آغاز با هجوم متفقين حكومت رضاشاه پايان يافت

ها. شد كه همان گرايش. اي از فترت بود بار ديگر دوره1320-32ي سال هاي قديمي دوراني

و سياسي پس از سرنگوني يك رژيم خودكامه از نو شدبه سمت خيزش اجتماعي در. هويدا

و دسته, دليل كاهش قدرت دربارهب،اين دوره هاي مختلف اجتماعي وارد عرصه گروهها

و در اين زمان اگرچه قدرت سلطنت فعاليت به صورت مظهر حكومت–هاي سياسي شدند

و قدرت–مطلقه  همچنان يك عنصر اصلي بود، اما سيطره آن بر جامعه كاهش نسبي يافته بود

و هاي مختلف، دربار، مجلس، كابينه، سفارتخانه قطبسياسي بين عامه مردم هاي خارجي

).abrahamaian ,1982 ,110( ثباتي سياسي يكي از پيامدهاي آن بود تقسيم شده بود كه بي

. دوره گسست در روند تكوين دولت استبدادي شبه مدرن در ايران است1320-32يهاسال
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مي نويسد دكتر بشيريه در توصيف ساخ گرايش اساسي«: تار قدرت سياسي در اين دوره

و حكومت در ايران در جهت تكوين ساخت دولت مطلقه در  ي بعد از سقوطهاسالسياست

و و در نتيجه منابع قدرت تا اندازه زيادي پراكنده شدند رژيم رضاشاه دچار گسست گرديد

و رقابت سياسي در بين اليتهاي شهر شدميزاني از مشاركت نيروهاي سياسي.ي پديدار

و اشراف قديم همراه با نيروهايي  سركوب شده قديم بويژه خوانين، روساي قبايل، روحانيون

،(»كه در عصرنوسازي پديد آمده بودند، آزاد شدند .)77: 1380بشيريه

و مـرج سياسـي در قالـب گـذار از يـك گفتمـان بـه،از اينرو و هرج  دوراني از بي ثباتي

در همانطوري.مان ديگر شكل گرفت گفت دوره بـه علـت نبـود يـك گفتمـان اينكه اشاره شد

سياسي ويژه قدرت سياسي درميان قطب هاي پنجگانه دربار، مجلس، دولت، سـفارتخانه هـاي 

و  آن خارجي و اجتماعي حاكي از و روند تحوالت سياسي كه درميـانامردم جريان يافت ست

بـدين سـبب ايـن دوره را تحـت. ويـژه يافـتيي ملي موقعيت هاي قدرت مجلس شورا قطب

از. كنـيم گـذاري مـي عنوان دولـت اقتـدارگراي بوروكراتيـك نـام   كـار ويـژه هـاي دولـت را

انتخابـات. با بكارگيري شاخص انتخابات مورد بازخواني قرار مي دهيم 1329 تا 1320شهريور

 هـر. برگزارشد 1322 خرداد هم در پايان دوره مجلس سيزد مجلس چهاردهم شش ماه پيش از 

و ويرقابت چند اين انتخابات آزادترين و احزاب نيروهـاي ترين انتخابات در دوران پهلوي بود

 رقابتي براي بدست آوردن راي كوشيدند اما در همان حال دولـت، دربـارياجتماعي در فرايند 

باو از اعمـال نفـوذ، بـرآن بودنـد نيروهاي خارجي و عوامـل خـود كـه حـضوراز پـشتيباني

هـاي مصدق در مقايـسه انتخابـات دوره دكتر.نمايندگان مستقل ملي در مجلس جلوگيري كنند 

و  مي سيزدهم در انتخابـات. وكالي دوره سيزدهم را ملت انتخاب نكرده بودند: گويدچهاردهم

.)154: 1377، مرواريد(كساني شد كه ترجمان افكار همگان نبودند مجلس چهاردهم نيز اكثريت با 

نه تنها بهتر از مجلس چهـاردهم نبـود بلكـه دخالـت دولـت در انتخابات مجلس پانزدهم نيز

هاي مجلس را بـه انتخابات موجب شد نامزدهاي حزب دموكرات قوام السلطنه بيشترين كرسي 

طي نامه اي بـه نخـست وزيـري. دست آورند  به نحوه برگزاري انتخابات مصدق در اعتراضي

مي اعال مي گويند هنگامي كه دولت مركزي در بعضي حـوزه هـا عمـال بازرسـي:داردن مردم

و ندارد در  به عنوان حزب دخالت كند انتخابـات آزاد نخواهـد بـود  ساير حوزه ها خود دولت

كه با اين طرز تشكيل شود مظهر افكار عمومي ايران نيست ، ( مجلسي .)450: 1377جامي

در هرچند،در اين دوره كه بـدنبال دولت انتخابات دخالت كرد اما فضاي نسبتاً باز سياسي

كه دولت به صورت يك دست امكان در 1320شهريور  ايران بوجود آمده بود موجب شده بود

گـان محلـي نيـز نقـشي كارسـازررو بز ايناز. روند كلي انتخابات را نداشته باشد اثرگذاري بر 

در بختياري مثالً.درسرنوشت انتخابات داشتند  هـاي در فيروزآبـاد فـارس، شهركرد، قـشقايي ها



 1390 بهار،1شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 330

هـا در رشـت، هـا در زنجـان، امينـي ها در اراك، ذوالفقاري فسا، بيات روساي ايالت خمسه در

و سردار ها در حكمت در شيراز و فاخر حكمـت براينـد انتخابـات مـوثر بودنـددر... كرمـان

)، .)77: 1383آبراهاميان

و،ترتيببه هر در انتخابات دوره پانزدهم برگزار شد  آغـاز1326 تيـر25مجلس پانزدهم

و نمايندگان در سه فراكسيون بزرگ فراكـسيون(حزب دموكرات، سلطنت طلبـان: به كار كرد

و.آرايش يافتنـد) طرفداران انگليس(وفراكسيون ملي) اتحاد ملي   بـا كنـار رفـتن دولـت قـوام

به مح سوء ممنوعيـت فعاليـت حـزبو1327 بهمـن15مدرضا پهلوي در قصد ناصر فخرايي

چنـيندر.افزايش قـدرت شـاه برداشـت توده، دولت خيز جديد درراستاي كنترل انتخابات در 

و  .انتخابـات مجلـس سـنا آغـاز شـد شرايطي انتخابات شانزدهمين دوره مجلس شوراي ملـي

و بيشتر اعضاي مجلس شانزدهم از زمينداران، بازاريان، كارم ازسربر ندان بلند پايه دولت هـم

چهـار فراكـسيون نمايندگان مجلس شـانزدهم در)255: 1327شجيعي،( طبقات باالي اجتماع بودند 

به چهل. آرايش يافتند  فراكسيون كوچكي از جبهه ملي، محافظه كاران هوا دار انگليس، نزديك

،(د نماينده مستقل ولي كما بيش همه نمايندگان سلطنت طلب بودن .)321: 1383آبراهاميان

و چنانكه از ي دولـت تـالش هـا رغم هاي فراكسيوني پيداست، علي گرايش تركيب مجلس

براي تأثيرگذاري بر جريان انتخابات اين مجلس با مجالس ديگـر در دوره هـاي قبـل تفـاوت

ن دوره آخرين انتخابات در دوره دولـت اقتـدارگراي بوروكراتيـك، انتخابـات هفـدهمي.داشت

كه در هنگام نخست وزيري مصدق در به. انجام گرفت1320 آذر26مجلس بود اين انتخابات

و  و علت جريان ملي شدن صنعت نفت همچنين عـزم نخـست مبارزه دولت ايران با انگلستان

و  و بـا فـراز هـاي نـشيب وزير براي آزاد بودن انتخابات از دوره هـاي پيـشين متمـايز اسـت

. همراه بودگوناگون نيز

دربه هرترتيب با غلبه يافتن قدرت مجلس بر از1332 تـا1320فاصـله ساير منابع قدرت

و اين نهضت با گرايش. دل مجلس نهضت ملي شدن صنعت نفت بيرون آمد  هاي مردم گرايانه

به عنوان يـك گفتمـان مقاومـت بـود كـه دربرابـر گفتمـان مـسلط دولـت دموكراتيك در واقع

ب  در. روكراتيك شكل گرفت اقتدارگري اما روند تحوالت حاكي از آن اسـت كـه نهـضت ملـي

به يك گفتمان مسلط تبديل شود يك گفتمان مقاومت باقي ماند  بـه عبـارت ديگـر.و نتوانست

آن روند گذار به دموكراسي در  اين دوره نيز همانند دوره مشروطه موفقيت آميز نبود، كه علـل

م را بايد در  و علل شكست نهضت سـقوط دولـت ملـي دكتـر مـصدقلي شدن صـنعت نفـت

. جستجو كرد
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 دولت اقتدارگراي رانتير-3
در با و1332 مرداد28كودتاي سرنگوني مصدق طبقات متوسـط بـه حكومت روشنفكران

و  و پايان رسيد رو مجدداً دربار به قدرت رسيد در. به تمركز قدرت گذاشـت دولت اقتدارگرا

عنـاوين، تحليل گـران از 1357 تا بهمن1332 مرداد سال28از كودتاي تحليل ماهيت دولت

به شاخصه هاي دولت در اين دوره بهـره گرفتـه انـد گوناگون با   گازورسـكي درتفـسير.توجه

و شاخص از هاي داخلي دولت در كار ويژه ها ريعنوان دولت تحصيلدار يا دولت رانت اين دوره

مي المللي از قالب به لحاظ بينو كه دولت ايران بـا.كنددولت دست نشانده استفاده بدين معنا

و تكيه بر  در درآمدهاي نفتي و مسير سركوب مخالفان اقتـصاد هماهنـگ بـا ائتالف بـا امريكـا

، ( داري جهاني قرار گرفت سرمايه ).278: 1384ازغندي

دولـت«ي از مفهـوم تدا اسكاچپول استقالل نسبي دولت از طبقات اجتماعي را با بهره گير

مي نويسد. توضيح مي دهد»Rentier stat«» صاحب درامد مستمر 40در دهه: وي دراين مورد

و يكـسره هماهنـگ بـا به بعد دولت ايران يك حكومت تحصيلدار غوطه ور در دالرهاي نفتي

از. اقتصاد سرمايه داري جهاني شد  هابه ويژه پس ت دولـت بـه دريافـ40ي ميـاني دهـه سال

و و ماليات از شهروندان نيز نياز نداشت بر شالوده اقتصادي درآمدهاي آن، صنعتي پايـه بيشتر

و  و صادرات نفت به خدمت مي گرفت درصد گاز بود روابط اصـلي. ناچيزي از نيروي كار را

با  مي دولت و جامعه از راه هزينه هاي آن شكل و گرفت دولت شهروندان را با پول مي خريـد

و  را شكل و شيوه زندگي آنان از. مخالف ناراضي را سركوب مي كردهر دگرگون سـوي شـاه

)skochpol , 1982 : 4(يك طبقه اجتماعي مستقل يا ائتالف با چنين طبقه اي حكومت نمي كـرد 

ي سـال هـا الگوي مختار نگارنده نيز در تبيين ماهيت وكار ويژه هاي دولت درايران در فاصـله

مقصود از دولت رانتير دولتـي اسـت كـه قـسمت عمـده.لت رانيتر است گفتمان دو 57-1332

به عبارت ديگر دولت رانتير دولتـي  درآمد خود را از منابع خارجي به شكل رانت دريافت كند

و  به داليل خاص از فروش كاالها كه خدمات با قيمت هاي بسيار باالتر از هزينـه توليـد است

ي(مد مستقيمي داردآآنها در  مهـدوي يكـي از صـاحب نظرانـي كـه بـراي)1381:195وسفي، حاجي

مي گويد  ويژگـي متمـايز: نخستين بار مفهوم دولت رانتير رادرارتباط با ايران به كار برده است

كننده دولت رانتير اين است كه درآمدهاي نفتي آن ارتباط بسيار ناچيزي با فرايندهاي توليد در 

دري كه نيروي كار سرمايه يـا فـن آوري داخلـي نقـشبه اين معنا. اقتصاد داخلي دارد   چنـدان

،(كنند درآمد نفتي دولت ايفا نمي ).182: 1381نصري

و دقيق كاملترين تعريف دولت رانتير در كتابي تحت همـين عنـوان كـه نوشـته حـازم ترين

 قابـل براساس اين تعريف دولت رانتير دولتي است كـه مقـادير. ببالوي است مطرح شده است 

مي دارد به شكل منظم دريافت  درصدي42در اين كتاب آستانه. توجهي از رانتهاي خارجي را
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هر. نظر گرفته شده است براي درآمدهاي دولت رانتير در كه كه بدين معنا  درصد يـا42دولتي

).153: 1381حاج يوسفي،(شود بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد دولت رانتير قلمداد مي

به دولت رانتير معموالً چنين دولتي را و در ادبيات مربوط  داراي شيوه خاصـي از سياسـت

و. دانندحكومت مي در اين شيوه خاص سياست خوانـده» رانتيريـسم«اصـطالح حكومت كـه

در: شود داراي دو مشخصه عمده است مي و نخست اينكه رانت  كنترل نخبگـان حـاكم اسـت

و كنترل جامعه استفاده مي كنند، تـا دوم اينكه نخبگان حاك م از اين رانت براي جلب همكاري

.در نتيجه ثبات سياسي دولت را حفظ كنند

سه تأثير عمده برساخت دولت در بردارد كه بدين شرح بطور كلي مي توان گفت رانتيريسم

در ايجـاد-2؛ افزايش استقالل دولت از جامعـه-1: است ؛يمـسير توسـعه نظـام سياسـ مـانع

و-3 .بازتوزيعي دولت تضعيف توانايي استخراجي

 تأثير رانتيريسم برروابط دولت وجامعه را مـي تـوان بـه دو صـورت عمـده،از سوي ديگر

و-2؛دگرگوني در قشر بندي اجتماعي-1:مشاهده كرد  بـهو جامعه تغيير شكل تقابل دولت

.عبارت ديگر تضعيف ماهيت نمايندگي دولت

ر بريانتيريسم پيامدها همچنين در. اقتصاد جامعه داردي گسترده دو بـا ايـن حـال ايـن جـا

مي مورد عمده از  و-1:شـود كـه عبارتنـد از اين پيامدها اشاره  تـشديد روحيـه رانـت جـويي

در-2؛گراييمصرف .برنامه هاي توسعه اقتصادي اختالل

ايران دولت رانتير نفتي شـكلرد50و40اينرو، با افزايش درآمدهاي نفتي در دهه هاي از

و بر  شـاه بـا نگـرش. اين اساس دولت از طبقـات اجتمـاعي احـساس اسـتقالل نمـود گرفت

كه طبقات محافظه كار سنتي همزمان با پيشرفت چشمگير رونـد اقتدارگرايانه بر  اين پندار بود

در. نوسازي از صحنه كنار خواهند رفت  ت در پـي يش بـراي حفـظ ثبـا تالش ها رژيم پهلوي

به طبقـات اجتمـاعي عمـده برآمـد–اي تعادل اقتصادي ايجاد گونه در. اجتماعي بادادن اختيار

به منظـور تبيـين گفتمـان اقتـدارگري رانتيريـسم بـا بهـره گيـري از شـاخص ادامه اين نوشتار

و  در چهـارچوب ايـن گفتمـان.گيـريم جامعـه مـدني را پـي مـي انتخابات رابطه نظام سياسي

و اقتدارگ وسازمان را انتخابات در دست افراد علـم، منـصور،. وفادار بـه شـاه بـود هاي وابسته

و  و اويسي و ... اقبال، شريف امامي، هويدا و در احزاب مليون سپس حـزب رسـتاخيز بـا مردم

و  و بهره گيري ازعوامل نفوذي چون كارفرمايان و دارندگان صنايع  بـا هـدايت شـاه انتخابـات

ي دهـه چهـل پـس از بركنـاري امينـي، سال هـا در نخستين. وذ خود داشتند مجلس را زير نف

ماههاي بعـد زمينـه اسداهللا علم كه مهره مورد اعتماد شاه بود، مأمور تشكيل كابينه شد وي در

و دستكاري در  در. يكم را فراهم كرد انتخابات مجلس بيست  1342 شـهريور21اين انتخابات

و م برگزار شد درآن دوران شـاه بـا از سـر. گشايش يافت 1342 مهر14 لي در مجلس شوراي
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و گذراندن فشار بيروني مايه گرفته از برنامه هاي اصالح طلبانه كندي، رئيس جمهوري آمريكا،

كه اين بار از حوزه علميه سر  هـاي قـدرت برآورده بودند، كوشيد پايه سركوب مخالفان داخلي

به جاي اشراف زميندار سنتي  كه احساس قدرتي نيمه مستقل داشتند، بر طبقـات نـو خويش را

و و پاي دانشگاهي و سرمايه اداري تجاري استوار كند گرچه به علت درآمد نفـت داري صنعتي

به طبقات نيز نبود  با راهبرد تازه شاه توانست پارلمـاني برپـا.و وجود دولت تحصيلدار وابسته

،( از نمايندگان مستقل تهي باشد كند كه گذشته از پشتيباني از برنامه هايش، .)75: 1381اطاعت

و انتخابات دوره اقتدار شاه هاي بيست دوم تا بيست چهارم يكسره فرمايشي بود وزير نفوذ

: با تشكيل حزب رستاخيز، شـاه اعـالم كـرد. كارگزاران حلقه اصلي هرم قدرت انجام گرفتو

كه به اين حزب نمي ايـن خائنـان يـا بايـد بـه. اران حزب توده باشـند پيوندند بايد هواد آنهايي

و  ،(يا اينكه همين فردا كـشور را تـرك كننـد زندان بروند  ايـن نظـر كـه)1372: 1383آبراهاميـان

و اسـاس غيردموكراتيـك شهروندان يا بايد به حزب رستاخيز بپيوندند يا از كشور برونـد پايـه

مي دهد   در چنـين1354چهـارم در پايـان خـردادو انتخابـات مجلـس بيـست. رژيم را نشان

كه بيان شد چنين برمي. شرايطي برگزار شد كه خاستگاه عملي رژيم، ارتش، كابينه، از آنچه آيد

ـ  ازه ديوانساالري دولتي ونظام حزبي بود وسران اين نهـاد ب عنـوان بـازيگران برجـسته دولتـي

و  ر اجتماعي پيوندي اسـتوار بـا شـاه در رأس هرم سياسي ساختا قدرت بسيار برخوردار بودند

،(داشتند باز.)468: 138جان فـوران وه اينرو ساختار قدرت سياسي عمودي بود صورت يكجانبه

به دموكراسي آماده نمي كندو و گذار . چنين ساختاري زمينه را بر دموكراتيك شدن

 نتيجه
به دموكراسي ماهيت سياسي دولت در ايران دوره پهلوي،در اين مقاله  با معيارميزان گذار

و ميزان نيرومنـدي نهادهـاي و مردم كه نشانگر نوع رابطه دولت و براساس شاخص اننخابات

نتيجـه آنكـه بـا جنـبش مـشروطه، برگـزاري. جامعه مدني است مورد مطالعه قـرار گرفـت

و تشكيل مجلس شوراي ملي، گفتمان سياسي مسلط در ايران قرن  نوزده كـه از آن انتخابات

مي  و بـا جنـبش مـشروطه بعنـوان به پاتريمونياليسم سنتي قاجاري تعبير شود، دگرگون شـد

به دموكراسي در ايـران آغـاز شـد گرايش گفتمان مقاومت با  بـا. هاي دموكراتيك دوران گذار

 بـا» دولـت اسـتبدادي شـبه مـدرن«گيـري گفتمـان مـسلط هاي شكل نافرجامي مشروطه زمينه 

و ويژگي ، ايـران گرايـي باسـتان گرايـي، اقتـدارگرايي، مدرنيـسم هايي از قبيـل تجـدد آمرانـه

و از آن هنگام تا پيروزي انقالب اسالمي در سايه تعامل نظام سياسي  سكوالريسم بوجود آمد

با نظام انتخاباتي خرده گفتمان هاي گونـاگون از قبيـل دولـت خودكامـه، دولـت اقتـدارگرايي 

و حكومت ايران ظاهر شد، بـه بوروكرا و دولت اقتدارگراي رانتير در پهنه سياست اي گونـه تيك
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و نشيب هاي بسيار مواجـه شـد به جاي فرايند تكاملي با فراز .كه فرايند گذار به دموكراسي

از اينرو ماهيت اقتدارگرايانه دولت در الگوهاي مذكور زمينه را براي گذار به دموكراسي آمـاده

اين فرايند بـا انقـالب. د، بلكه ساختارقدرت سياسي خود، مانع مهم در روند اين گذار بود نكر

و گفتمان . هاي سياسي به شيوه ديگر تداوم يافتاسالمي به پايان رسيد

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

و ديگراايران بين دو انقالب،)1388( يرواند، آبراهاميان.1 .ن، تهران، نشرني، ترجمه احمد گل محمدي

از،)1384( ازغندي، عليرضا.2 . تهران، نشر قدس،1320-1357 روابط خارجي ايران

. اقتصادي-، اطالعات سياسي ماهيت دولت در ايران،) 1381( جواد، اطاعت.3

ح بشيريه.4 .، تهران ،نگاه معاصر آموزش دانش سياسي،) 1383(سين،

و تجدد-ولتد«،)1370(جمشيدم، بهنا.5 .، ايران نامه» ملّت، هويت فردي

، ققنوس) 1299-1332(، تاريخ ايران در فاصله دو كودتا گذشته چراغ آينده است،) 1377( احمد،جامي.6 .، تهران

، يك بررسي مفهومي«،) 1381( اميرمحمد، حاج يوسفي.7 . اقتصادي-اطالعات سياسي،»دولت رانتير

اهللا،سردارآبادي.8 .، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي موانع تحقق توسعه سياسي در دوره سلطنت رضاشاه،)1378(خليل

، مقاومت شكننده، تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس از انقالب اسـالمي،) 1380( جـان، فوران.9

.ا ترجمه احمد الدين، تهران موسسه فرهنگي رس

و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران) 1377(ابوالفضل قاضي،.10 .حقوق اساسي

و نهضت ملي،)1342( همايون، كاتوزيان.11 .، تهران، نشر مركز استبداد، دموكراسي

و انديشه هاي زندگي يا خاطرات من، تهران،)1377(عباسقلي، گلشائيان.12 .، انيشتين گذشته ها

.، ترحمه منوچهر اميدي، تهران، نشر كتاب مالك وزارع در ايران،)1379(.اس.كي.آن لمتون،.13

، انتشارات اوحدي ادوار مجالس قانون گذاري در دوران مشروطيت،) 1377( يونس، مرواريد.14 ، تهران .، جلد سوم

.، انتشارات علمي فرهنگيانتاريخ بيست ساله ايران، تهر، تهران،)1374( حسين، مكي.15

و تحكيم ديكتاتوري، تهران،) 1381( عليرضا، ماليي تواني.16 .، مركز اسناد انقالب اسالمي مجلس شوراي ملي

، سعدي تاريخ ايران،)1373(سرجان،ملكم.17 .، ترجمه ميرزا حيرت، تهران

و امنيت ملي جمهوري اسالمي،)1381(قدير،نصري.18 .، تهران، انتشارات پژوهشكده راهبردي نفت

، نشرني نظريه هاي دولت،) 1380( اندرو،وينسنت.19 .، ترجمه حسين بشيريه، تهران
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