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Abstract 

 The foreign policy of the interim government is a phase of changing 
Iran's foreign policy from unity with the West to non-compliance foreign 
policy. This period also has fundamental differences with the foreign policy 
of the Islamic Republic in the 1980s. Therefore, understanding the reasons 
and the factors that make it appear is crucial. This article uses the political 
economy approach to explain the formation of the interim government's 
foreign policy and to illustrate the causes and causes of this change. Political 
economy goes beyond existing approaches and emphasizes domestic and 
international elements and the dynamic interaction of economics, politics, 
and society with the formation of foreign policy in this period. This 
explanation is based on how social forces operate and their nature at this 
juncture, the dominant political ideology and structure, and the economic 
conditions and forces that shape the interaction and influence of 
international political economy in this period. The findings of the research 
show that the foreign policy formation of Iran Interim Government can be 
explained in terms of understanding the nature of the government consisting 
of political and ideological power construction, social forces and their 
relation to power and economic institutions. 
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  چکیده10

ائتالف با از اتحاد و  رانیا یخارج استیس یاساس رییدولت موقت بازرگان مقطع تغ یخارج استیس

با  یو اساس يادیبن يها تفاوت نیدوره همچن نیبر عدم تعهد است. ا یمبتن یخارج استیغرب به س

و عوامل ظهور آن  لیرو، درك دال نی، دارد. از ا1360در دهه  یاسالم يجمهور یخارج استیس

دادن  دولت موقت و نشان یخارج استیس يریگ شکل نییمقاله با هدف تب نیدارد. ا یاساس تیماه

از  یاسی. اقتصاد سردیگ یبهره م یاسیاقتصاد س افتیو تحول از ره رییتغ نیو عوامل ا لیدال

 يایو تعامل پو یالملل نیو ب یبر عوامل و عناصر داخل دیموجود فراتر رفته و با تأک يها افتیره

 نی. ادده یدوره به دست م نیدر ا یخارج استیس يریگ از شکل ینییو جامعه تب استیس قتصاد،ا

و  يدئولوژیمقطع، ا نیها در ا آن تیو ماه یاجتماع يروهایعمل ن یاست بر چگونگ یمبتن نییتب

متقابل با هم و  رگذاریتعامل و تأث يکه در فضا ياقتصاد يروهایو ن طیمسلط و شرا یاسیساخت س

 نیه اب دنیرس ي. اکنون برادهند یدوره را شکل م نیا یخارج استیس الملل نیب یاسیس تصاداق

دولت  یخارج استیس يریگ جهت يریگ شکل توان یکه چگونه م شود یپرسش مطرح م نیهدف ا

نشان  قیتحق يها افتهینمود؟  نییتب الملل نیب یاسیموقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد س

دولت متشکل از عناصر و  تیدولت موقت در پرتو فهم ماه یخارج استیس يریگ شکل دهد یم

ها با قدرت و  و رابطه آن تیماه یاجتماع يروهایساخت قدرت، ن کیدئولوژیو ا یاسیل سعوام

  .است نییمقطع قابل تب نیدر ا یاسیو از منظر اقتصاد س ياقتصاد يساخت و نهادها
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  مقدمه -1

 مقاطع سیاست خارجی جمهوري اسالمی دوره دولت موقت است. ترین مهم یکی از

ي متمایز از دوره قبل و بعد یعنی حکومت پهلوي و نظام سیاسی ا یخارج استیس

وقوع  توان یمدر واقع هر چند  بعد است. به ،1360جمهوري اسالمی به ویژه از دهه 

؛ و منبع این تغییر دریافت منشأ را به عنوان دگرگون ساز انقالب، به عنوان یک رویداد

موضوع ماهیت سیاست خارجی در این دوره کفایت  نییتباما طرح این عنوان کلی براي 

 هیچندالو  چندجانبهاین موضوع کاربست نگرشی  تر قیدق. از این رو، براي فهم کنند ینم

موقت  ي سیاست خارجی دولتریگ شکلاز  تر قیدقالزم است که بتواند تصویر و تحلیلی 

ي اجتماعی که در مرز پیوند ا دهیپدبه دست داد. در واقع سیاست خارجی به عنوان 

از رویدادها و  متأثرالمللی کنش بازیگران ملی قرار دارد از سویی  سطوح ملی و بین

و روندهاي  ساختارها ماهیت نظام سیاسی ملی قرار دارد و از سویی دیگر از شرایط،

. این مسئله پیچیدگی و درهم ردیپذ یم تأثیرالمللی  جتماعی بینسیاسی و اقتصادي و ا

. لذا با در نظر دهد یمتنیدگی عوامل مختلف در زایش و پویش سیاست خارجی را نشان 

ي و عوامل مولد و مقوم سیاست ریگ شکلگرفتن چنین وضعیتی باید کوشید تبیینی از 

به عنوان  اند دهیکوشن مختلف از این رو، پژوهشگرا خارجی دولت موقت به دست داد.

ي مهم و متمایز در سیاست خارجی ایران با برخی رویکردهاي خرد و کالن به ا دوره

این جهت است که با عناوینی  از بررسی و تحلیل سیاست خارجی این دوره بپردازند.

 ... نامیی لیبرال وگرا واقع ،گرا مصلحت تعهد، عدم ي لیبرال،گرا یملچون سیاست خارجی 

که براي تحلیل و تبیین و درك  دهد یمنشان  ها لیتحلتعابیر و  نیا .شود یمبرده 

روشن  که چناني مختلف بهره گرفته شده است. ها هینظراز  سیاست خارجی این دوره

 ،ها یژگیوبرخی از  با توجه به ابعاد و عناصر نظري بر ها هینظراست در هر یک از این 

 انهیگرا واقعي ها هیچنانکه نظر ارجی تأکید شده است.و عناصر سازنده سیاست خ سطوح

ي ها یژگیوالملل و یا  از ساختار نظام بین متأثری و عقالن که بر عناصر دولت یکپارچه،

ي بنیادین را ها یدگرگونو  ها تفاوت یی،ایپو که تنوع، جو تیامنو یا  طلب قدرتفردي 

ي داخلی و ها شیپولی که فرآیندها و گرایه لیبراي آرمانها هینظر، یا ردیگ یمنادیده 

ها و در عین حال کنش متعامل سطوح  متقابل آن تأثیرگذاريچگونگی تعامل و 

ي ها هینظر، یا سازند ینمروشن  ي تحول سازي راها کنشالمللی و بسترهاي چنین  بین

 گرایانه که تمرکزي اساسی بر عناصر هویتی و فرهنگی با توجه ناکافی به اهمیت وسازه

ي متکی به فرآیندها بازار و سیاست و دولت دارد این ها کنشاعتبار نیروهاي اجتماعی و 
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 ندهایفرآاست که اقتصاد سیاسی بر منطق ایجاد ظهور منافع و عالئق موجد ساختارها و 

ها در سطح ملی و نیز در سطح  المللی و وضعیت متعامل آن در سطوح ملی و بین

اقتصاد سیاسی  نیهمچن .دهد یمرا مبناي تحلیل خود قرار المللی تأکید دارد و آن  بین

آن را در  نفع يذالمللی نظیر بازار و بازیگران  ملی و بین بخش نیتعالملل نیروهاي  بین

محاسبات تحلیلی خود نه به عنوان عاملی مستقل بلکه به در تعامل با قدرت و سیاست 

اعی خرد و کالن بخشی از ی نیروهاي اجتمنیآفر نقش. همچنان که کند یموارد 

تحلیلی و نقطه اتکاي مبنایی در این رهیافت است. از این رو، این مقاله درصدد است که 

سیاست خارجی این دوره یعنی سیاست  دهنده شکلو  کننده نییتعتبیینی از عوامل 

که چگونه  شود یماین پرسش مطرح  اکنون ،نی؛ بنابراخارجی دولت موقت به دست دهد

ي سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را ریگ جهتي ریگ شکل توان یم

و براي این تحقیق از چه چارچوب نظري استفاده کرد؟ براي رسیدن به  تبیین نمود؟

ي سیاست خارجی دولت موقت ریگ شکلکه  شود یمپاسخ این پرسش این فرضیه مطرح 

 سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت،درك ماهیت دولت یعنی عناصر و عوامل  در پرتو

ها با قدرت و ساخت و نهادهاي اقتصادي در  ي اجتماعی ماهیت و رابطه آنروهاین

  ي از رهیافت اقتصاد سیاسی قابل تبیین است.ریگ بهرهمتعامل داخلی و با 
ي معدودي صورت ها یبررسدر خصوص سیاست خارجی دولت موقت، مطالعات و   

ي ریگ جهتله به رغم اهمیت ویژه این دوره به عنوان نقطه تغییر گرفته است. این مسئ

ي قبل و بعد از خود و نیز به ها دورهسیاست خارجی و تمایز مشخص و روشنی که با 

ي طوالنی در تاریخ ا سابقهي سیاست خارجی که ریگ جهتسبب استقرار الگویی از 

ي انجام شده در ها ژوهشپوجود این برخی  با است. اندك سیاست خارجی ایران دارد،

  .دهند یماین خصوص، ادبیات پژوهشی سیاست  خارجی این دوره را تشکیل 

، این »غربی نه سیاست خارجی دولت موقت؛ از عدم تعهد تا اصل نه شرقی،«مقاله  .1

ي از ریگ بهرهمقاله که توسط سید حسن میرفخرایی نوشته شده، درصدد است با 

ي دولت موقت در سطح ملی و رو شیپي ها چالشبررسی چارچوب نظري نئورئالیسم به 

  .پردازد یمی الملل نیب

، این تحقیق »ي هویت ملیها مؤلفهبررسی سیاست خارجی بازرگان بر اساس «مقاله  .2

ي از چارچوب نظري ریگ بهرهکه توسط حسین کریمی انجام شده درصدد است با 

را در سیاست خارجی دولت موقت و عناصر مختلف آن  انهیگرا یملانگاري هویت  سازه

در سیاست خارجی این دوره را در  کننده نییتعترین عنصر  نشان دهد. این مقاله مهم
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 که عمدتاً متکی بر چارچوب تعهد سرزمینی، کند یمیی جستجو گرا یملي ها شاخص

  ملی و هویت ملی است. منافع ،تیمل

موقت بازرگان و هاشمی تبیین تطبیقی الگوي روابط خارجی ایران در دولت « .3

مقاله به وسیله دهقانی فیروزآبادي و یوسفی جویباري نگارش یافته  نیا ،»رفسنجانی

 نگرش ي داخلی،ازهاین ،الملل نیباست به بررسی متغیرهاي چهارگانه ساختار نظام 

خارجی این  استیس هر کدام، دري دولت ها نقشو ایفاي  کیتیژئوپلنخبگان حاکم و 

  .کند یمی دوره را بررس

سیاست خارجی جمهوري «عنوان فصلی از کتاب » از دولت موقت تا بیانیه الجزایر« .4

دهقانی فیروزآبادي است که به وضوح سیاست خارجی دولت موقت از  فیتأل» اسالمی

و اهداف  اصول منظر تحلیل گفتمان پرداخته است. در این فصل از کتاب راهبرد،

مورد بحث و بررسی قرار » یی لیبرالگرا یملن گفتما«سیاست خارجی تحت عنوان 

  گرفته است.

نوشته حاضر با تأکید بر کاربست اقتصاد سیاسی در تحلیل سیاست خارجی دولت   

یی که در این خصوص به رشته ها هینظرجهت با سایر  از چند سهیمقاموقت در مقام 

ي ریگ شکلقاله به اینکه این م اول تحریر درآمده است متفاوت و البته نوآوري دارد.

داشتند  مؤثري آن نقش ریگ جهتي سیاست خارجی یعنی عواملی که در ریگ جهت

در سایر  ها که مشتمل بر سطوح داخلی و خارجی . این عوامل و نحوه عمل آنپردازند یم

متون مورد توجه قرار نگرفته است. دوم اینکه تأکید آن از منظر نیروهاي متعامل 

در سیاست خارجی  ها آن تأثیرگذاريو جامعه و لذا پویایی و  تاسیس اجتماعی اقتصاد،

، از رهیافت اقتصادي سیاسی در این دوره به تحلیل سیاست سوم دولت موقت است،

ي از این رهیافت به عنوان یک مبناي نظري در تحلیل ریگ بهره. پردازد یمخارجی 

 شود یمجا مطرح ي که در اینها شاخصاسالمی با عناصر و  سیاست خارجی جمهوري

را در سیاست  این مقاله موضوعات و عواملی لذا تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

  که تاکنون در سایر متون مورد توجه قرار نگرفته است. کند یمخارجی این دوره مطرح 
. در بخش اول به موضوع بیان شود یم بندي صورتبر این اساس این مقاله در سه بخش 

ناصر چارچوب نظري مورد استفاده یعنی اقتصادي سیاسی و نسبت آن با ابعاد و ع

. در بخش دوم بر اساس همین رهیافت ابعاد مختلف اقتصاد پردازد یمسیاست خارجی 

و جامعه  اقتصاد ي سیاست،ها حوزهسیاسی جمهوري اسالمی با توجه به تشریح و تبیین 

المی در دوره اول و عناصر و . بخش سوم سیاست خارجی جمهوري اسشود یمپرداخته 
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ي مباحث ریگ جهینتي و بند جمع. در پایان نیز شود یمآن نشان داده  کننده نییتععوامل 

  .شود یممطرح شده بیان 

  

  اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی؛ نظري دیتمه -2

باعث شده است  ها دولتاهمیت و جایگاه کانونی سیاست خارجی در مناسبات میان   

به یکی از  ها ملت -اخت صحیح و اصولی کنش سیاست خارجی دولتتالش براي شن

موضوعات مهم فکري و نظري محافل دانشگاهی و علمی قرار گیرد. بخشی از این 

ي گوناگون سیاست ها هینظري براي تبیین نظري سیاست خارجی به تولید ورز شهیاند

 نییتبراي تحلیل و ي اخیر بها دههی از رویکردهایی که در کی خارجی انجامیده است.

ي سیاسی و اقتصادي بیشتر مورد توجه محافل علمی مورد استفاده قرار گرفته، ها دهیپد

ي نظري موجود در ها چارچوباز  تواند یماست. این رهیافت  الملل نیباقتصاد سیاسی 

و تغییر و  ها تیاولو ي،ریگ شکلي از تر جامع نییتبسیاست خارجی فراتر رفته و فهم و 

  سیاست خارجی کشورها به دست دهد. تداوم

 ها يتئوری یک روش تحلیلی مرکب از شناس روشاز منظر  الملل نیباقتصاد سیاسی   

، الملل نیب، اقتصاد الملل نیبی یعنی سیاست دانشگاهو نظرات چهار حوزه مشخص 

گفت اقتصاد سیاسی یک  توان یمبنابراین، است؛ اقتصاد داخلی و سیاست داخلی 

تئوریک  اصول ی، اقتصاد و علم سیاست،شناس جامعهنیست که مانند دیسیپلین 

و ترکیبی از  1انهیگرا اثبات پسا شتریب مشخصی داشته باشد، بلکه یک روش التقاطی،

ي مختلف علوم اجتماعی براي شناخت ها رشتهي ها يتئورو  2ي تحلیلیها روش

در چارچوب یک رویکرد و « افتیرهبه عبارت دیگر، در این ؛ ي از مسائل استا مجموعه

ي آن را مطالعه و تحلیل ها دهیپدو  الملل نیبی جامع و تلفیقی باید روابط شناس روش

 بر مبناي تلفیق علوم سیاسی، الملل نیبو روشی که در اقتصاد سیاسی  کردیرو کرد.

  ).1395:132دهقانی فیروزآبادي،»(و حتی فلسفه اتخاذ شده است خیتار ی،شناس جامعه

ي ها دهیپداین رهیافت ضمن مفروض انگاشتن ماهیت پیچیده مسائل و « قع،در وا

و  گرا لیتقلي و اجتماعی در یک نوآوري خالق درصدد رفع مشکل نگاه اقتصاد سیاسی،

ی و شناس جامعه ،الملل نیب روابط سیاسی، علوم اقتصاد، لیقبیی از ها رشتهي ا رهیجز

بنابراین، از ؛ یت قدرت و ثروت بوده استي اجتماعی به ویژه ماهها دهیپدتاریخ به 

                                                      
1. post positivism 
2. mixture of analytic methods 
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پوراحمدي و »(ی متکثري برخوردار استشناس روشی و شناس یهست ی،شناس شناخت

محصول تمایز میان اقتصاد و  سو کسیاسی را باید از ی اقتصاد ). لذا،1396:5دیگران،

ید. ها د ي علوم اجتماعی و از سویی دیگر برآیندي از ارتباط میان آنها شاخهسایر 

ي هستند که سنتزي به نام تز یآنتو شبه  تزه شباین تمایز و ارتباط همانند  سان نیبد

). در واقع 11-1389:12حاتمی،است (ها  اقتصاد سیاسی محصول تعامل میان آن

ي اقتصاد و ها رشتهکه در کانون توجه  کند یمي اشاره ها دهیپداقتصاد سیاسی به «

توضیح دهد که چگونه قدرت سیاسی بر  کند یمسعی  سیاسی اقتصاد سیاست قرار دارد.

 مؤثرو چگونه نیروهاي اقتصادي بر رفتار سیاسی  گذارد یم تأثیرپیامدهاي اقتصادي 

اقتصاد  بلکه ي از دو رشته سنتی نیست،ا زهیآمسیاسی صرفاً  اقتصاد . از این رو،شوند یم

). از 11-1383:12و آماوي،کرن »(سیاسی در تالش است تا ترکیب جدیدي ارائه کند

همان قوانین بازي  نهادها این دیدگاه اقتصاد فقط اثباتی نیست و با نهادها ارتباط دارد.

این  لذا ).1377:13نورث،دهند ( یمرا شکل  ها انسانجامعه هستند که روابط متقابل 

در سیاسی و اقتصادي  هاي مؤلفهرهیافت مبتنی بر وجود ارتباط و تأثیرات متقابل 

  ی و فرهنگی است.اجتماع ي،اقتصاد ي سیاسی،ها دهیپدي به تمامی ریگ شکل
از منظر موضوع مطالعه، رهیافت اقتصادي سیاسی بر روابط متقابل بازار و دولت   

علت اولیه نیستند  کدام چیهکه در آن، نه دولت و نه بازار، ) Cohn,2012:6دارد (تأکید 

ي که وقتی سیاست را ا گونه به است. 2يا دورهو  1ها یک رابطه علی رابطه میان آن

باید توجه داشته  میانگار یم آزادانه مبادلهو اقتصاد را متضمن  ها ارزشتخصیص آمرانه 

ها صورت  که مبادالت در چارچوب آن بخشد یمباشیم که سیاست به ساختارهایی شکل 

گذارد  یمسی اثر و قدرت ناشی از مبادله هم به نوبه خود بر فرآیند سیا ردیگ یم

تعامل  نحوه). بدین ترتیب، مسئله اساسی در رهیافت اقتصاد سیاسی 1392:326کانلی،(

 ردیگ یمی شکل الملل نیبدولت و بازار یا سیاست و اقتصاد است که در سطوح داخلی و 

). در واقع دولت و بازار در جوامع مدرن، هر کدام با استفاده 1384:4کاکس و دیگران،(

ارهاي کامالً متفاوت، نهادهایی هستند براي نظم بخشیدن و سازمان دادن به ابز

ی را موجب مسائل ي انسانی و تعامل متقابلی که میان این ابزارها وجود دارد،ها تیفعال

است ي مقتضی براي این مسائل ها پاسخکه اقتصاد سیاسی مدعی یافتن  شود یم

اقتصاد سیاسی بر این نکته تأکید دارد که  تر واضح). به بیان 18-1384:19امیدبخش،(

                                                      
1. causal relationship 
2. cyclical 
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و متقابالً  گذارند یمي اقتصادي و سیاسی داخلی بر رفتار کشورها اثر ها یدگرگونچگونه 

 توان یمي اثرگذاري بر ساختارهاي اقتصادي و سیاسی و امنیتی ملی را چگونه ها راه

و تعامالت دوسویه  تأثیرات متقابل توان یمنشان داد. بدین ترتیب، اقتصاد سیاسی را 

ي مختلف اقتصاد و سیاست در سطوح خرد و کالن اجتماعی تعریف ها بخشمیان 

اقتصاد سیاسی بحث پیرامون نحوه  موضوع بنابراین،؛ )1383:9کرد(کتزنشتاین و کیوهن،

 ي اجتماعی،ها لیتحلارتباط میان حوزه سیاست و حوزه اقتصاد و هدف آن نیز ارائه 

 ). بدین ترتیب،1394:6،نژاد یاست (مصلفرآیندهاي اقتصادي ی و تاریخی از اسیس

ي دولت در ها واکنشبنابراین، کنش و ؛ سیاسی ناگزیر وجهی اجتماعی نیز دارد اقتصاد

  واقع محصول این تعامالت در محیط داخلی و خارجی است.

در واقع براي درك بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد سیاسی باید دید که عوامل   

عوامل سیاسی  برعکسو  بخشند یمیی به عوامل سیاسی شکل ها راهي از چه اقتصاد

این خصوص فهم ماهیت دولت روشن  در .دهند یمچگونه به عوامل اقتصادي شکل 

شامل ساختارها، بازیگران و فرآیندهاي داراي قواعد  ها دولت«که در واقعیت  سازد یم

ي مختلف از کنش متقابل و ها مدلتعامل هستند. چنانچه، هر سیستم یا نظام با 

ي متعامل بسیار مختلف و در عین ها کنشي و شدت این مند قاعدهمتعامل همراه است. 

). بنابراین، 1389:44گیلپین،دارد (حال مهم است و ابعاد اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

و نیازمند  ردیگ ینمشکل  خألمناسبات و ارتباطات و تعامالت مختلف درون دولت در 

ي ریرپذیتأثو  تأثیرگذاريرتباط و پیوستگی واقعی و بسترهاي عمل و کنش معطوف به ا

 با بستر و زمینه عمل همان نیروهاي و بسترهاي اجتماعی هستند. در واقع، نیا است.

؛ شود یموجود بستر و زمینه عمل است که معناي تعامل سیاست و اقتصاد روشن 

ها با نیروهاي اجتماعی و تأثیرگذاري  ه آنبنابراین، در توضیح وضعیت دولت و رابط

در  اما ،رندیگ یمدر اثر منازعات اجتماعی شکل  ها دولت« گفت: توان یمها  متقابل آن

به تدریج  نکهیا. با وجود کنند یممرحله بعد خود بر منازعات جدید اعمال قدرت 

کارکرد  توانند یم ها دولت، شوند یمنهادینه شده و به بازیگري فعال تبدیل  ها دولت

را میان مناطق و  منابع ی منازعات را تعدیل کنند،برخ طبقاتی یا امنیتی داشته باشند،

 سکوالری نهادهاي را مقدس سازند و برخی دیگر را برخ ي اجتماعی توزیع کنند،ها گروه

  ).1395:86حاجی یوسفی و محمدیان،»(و بسیاري اقدامات دیگر انجام دهند
اقتصاد و سیاست  هیسو دوك بهتر فهم اقتصاد سیاسی و تعامل بنابراین، براي در  

ي دولت، نیروهاي اقتصادي و ها کنشالگویی ترسیم کرد که بر سه وجه دولت و  توان یم
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به بهترین شکل به مثابه کنش  توان یم اجتماعی استوار است. از این رو، کنشگران

. 2لت و ساختارهاي دولت؛ي دوها استیس . دولت،1ي شود.ساز مفهومسیاسی سه حوزه 

 .3اقتصادي و چگونگی رفتارهاي اقتصادي در گذر زمان؛ عملکرد کارگزارانساخت و 

ي آن و ها استیسو افراد. در اینجا منظور از دولت  ها گروهاجتماعی در قالب  کنشگران

در  مداخالت دارنده انحصار اجبارآمیز در درون جامعه، سازمان ساختارهاي دولت،

و نهادهایی است که از طریق آن این مداخالت  کند یم ریپذ امکانه این انحصار را ک

و طبقاتی است  ها گروه ،روهاین هر یا همه منافع، اقتصادي کنشگران. منظور از شود یم

ي آن هستند و از ها استیسبه  شکل دادنکه با دولت در حال تعامل هستند؛ به دنبال 

اجتماعی  کنشگران. ضلع سوم این مثلث شامل شوند یم تأثرمراهبردهاي رشد دولت 

ي اجتماعی و اقتصادي و دیگر ها گروه است. این مقوله شامل طیفی از منافع طبقاتی،

است که داراي منافع مادي و غیرمادي هستند. البته مسئله مهم و بنیادي  کنشگرانی

به عبارت ؛ متقابل هستندو در کنش  متعامل به هم وابسته، ها حوزهاین است که این 

بنابراین، ؛ است مؤثري آن ریگ شکلدیگر، هر حوزه بر دو حوزه دیگر تأثیر گذاشته و در 

کامت است (ها هم علت و هم معلول و هم نقطه آغاز و هم پیامد آن یکی  هر یک از آن

  ).20-1396:43دیگران،
  

  اقتصاد سیاسی عملکرد .1شکل 

  
نیروهاي اجتماعی  روابط عمل دولت در نظر بگیریم، نهیزمجامعه را اگر « ،نیبنابرا  

چگونگی برخورد و روابط  رای؛ زکنند یمدر جامعه مدنی حدود و ماهیت دولت را تعیین 

تا در مقام  بخشد یمدر حوزه عمومی ماهیت دولت را تعین  کنشگراناجتماعی  -سیاسی
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خادمیان و »(مومی ظاهر شوددر حوزه ع گر مداخلهیا  کننده هماهنگیک ساخت 

ي بند شکلي دولت بر اساس ها برنامهي، ا جامعههر  در ). از این منظر،1392:122ناطقی،

. به طوري که هر اندازه نیروهاي دیآ یمخاصی از روابط نیروهاي اجتماعی به وجود 

ي اقتصادي، ها برنامهبراي  نهیزم اجتماعی داراي اهداف مشترك فراگیرتري باشند،

. شواهد موجود بیانگر آن است که هر شود یم تر فراهمها  اسی و استراتژیک آنسی

فرهنگی، موقعیت سیاسی و اهدافی  منزلت نیروهاي اجتماعی داراي جایگاه طبقاتی،

-:1396،نژاد یآورد (مصل یمي الزم براي ایفاي نقش آن نیرو را به وجود ها نهیزماست که 

، ها نگرشي حاکم، ها بر گروهگوي سیاسی که داللت و شرایط یا ال ها مشخصه). لذا 28

 ها گروه ایدئولوژي، قدرت و ضعف اقتدارگرایی دارد؛ از نظر اجتماعی به شرایط اجتماعی،

ي ها گروهیا تقاضاها و  ها درخواستو  مطالبات و طبقات اجتماعی و اقتصادي،

  ي اقتصادي بستگی دارد.ها تیقابلو  توانمندها ،ها تیظرفها و نیز  و شرایط آن
ي ها یژگیواز آنجایی که سیاست خارجی یک کنش دولتی و برآمده از ماهیت و   

و درك آن نیازمند شناخت عوامل  نییتب ي و اجتماعی آن است،اقتصاد مختلف سیاسی،

به آن و استفاده از تئوري منسجمی است که بتواند جایگاه  دهنده شکلو عناصر مختلف 

تئوري عمومی که قصد دارد سیاست و  هر بنابراین،؛ ها را مشخص سازند و اعتبار آن

؛ ي را در اختیار قرار دهدتر منسجم شالودهی ستیبا یمرفتار دولت را تحلیل کند 

ي از مفاهیم تئوریکی تمرکز و تکیه ا مجموعهاقتصاد سیاسی که بر  افتیره ،نیبنابرا

 ی از قبیل ایدئولوژي سیاسی حاکم،دارد که شامل دولت و روابط ساختاري با عوامل

و  سو کنیروهاي اجتماعی و اهداف حاکمیت سیاسی و عرصه اقتصادي ملی از ی تعامل

-1381پوراحمدي،هستند (دیگر  ساختار و کارکرد نظام اقتصاد سیاسی جهانی از سوي

مبناي نظري  تواند یم). لذا این عوامل و عناصر به عنوان یک مجموعه متعامل 1054:

ي و تغییر و تحول سیاست خارجی ریگ شکلتبر و منسجمی براي تبیین و تحلیل مع

  کشورها باشد.
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  داخلی سیاسی اقتصاد با الملل بین سیاسی اقتصاد. رابطه 2شکل

  

  
    

ي الگوهاي مختلف سیاست خارجی در هر کشوري را در یک ریگ شکلاز این منظر   

ي ساختاري آن ها ضرورتعمومی و  سطح یعنی سطح داخلی را باید تابعی از نیازهاي

ی و اقتصادي شکل اجتماع دانست که در فرآیند تحوالت چندالیه و چندگانه سیاسی،

وضعیت سیاست خارجی یک کشور تابع ماهیت قدرت و « به عبارت دیگر،؛ ردیگ یم

شناخت سیاست «مقدمه  این رو، از ».ي اجتماعی فکر و ثروت استها هیالساختار و 

ی سیاسی شناس جامعهوري شناخت جامعه آن کشور است و ادراك خارجی هر کش

 ). به معنایی دیگر،1388:25،القلم عیسر»(باشد یممقدمه ادراك سیاست خارجی 

که با هم در  شود یمسیاست خارجی دولت به پیچیدگی روابط دولت و جامعه مربوط «

اجتماعی -ار اقتصاديساخت تأثیر، سیاست خارجی تحت نی؛ بنابراارتباط متقابل هستند

منبع اساسی سیاست خارجی  کی ترتیب، نیبد ).1390:290کوالیی و شکوه،دارد ( قرار

ي جامعه و ترتیبات ها یژگیو ساختار داخلی است که ماهیت نهادهاي سیاسی و دولتی،

-:1393آران و آلدن،( ردیگ یمرا در بر  کند یم نهادي که جامعه و دولت را به هم مرتبط

70.(  
  اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی رابطه .3ل شک
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از رهیافت اقتصاد سیاسی هر چند ساختار اقتصادي را به  متأثري ها نگرشبنابراین، 

در رفتار سیاست خارجی و به ویژه سیاست  کننده نییتععنوان یک عامل بسیار مهم 

أثیرگذاري این حال تالش دارند تا ت نیدر ع، اما کنند یممعرفی  ها دولتاقتصاد خارجی 

 عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدي از قبیل ایدئولوژي سیاسی حاکم،

ي دولت و باالخره پیوندهاي کارکردها ي اجتماعی و طبقاتی،ها گروهو روابط  تعامالت

-1381پوراحمدي،کند ( یمگوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار 

ي و اقتصاد عوامل سیاسی، تأثیراین منظر ارتباطات خارجی تحت  از ین،بنابرا؛ )1059:

  .ردیگ یماز آن شکل  متأثراجتماعی داخلی و 

به عنوان عواملی پیوسته و  الملل نیباز سویی دیگر عناصر و عوامل اقتصاد سیاسی   

ي ریگ شکلدر تبادل و تعامل با دولت و وضعیت خاص اقتصادي و سیاسی هر کشور، در 

 نیا ترتیب، نیبد هستند. مؤثرآن  و راهبردهاي سیاست خارجی ها تیاولو هداف،ا

ی بودن مطالعات اقتصاد سیاسی در چندوجهبا تکیه بر تکثر و  کوشد یمچارچوب نظري 

و الزامات  ساختار فهم ماهیت دولت که خود را در عناصر و عوامل قدرت سیاسی،

، چگونگی برآمدن و سازد یمنمایان اقتصادي و کیفیت نیروهاي اجتماعی خود را 

  ي سیاست خارجی جمهوري اسالمی در مقطع مورد مطالعه را نشان دهد.ریگ شکل

  

  سیاسی و سیاست خارجی دولت موقت اقتصاد -3

و فروپاشی حکومت پادشاهی، دولت موقت با  ، ایران1357اسالمی سال  با وقوع انقالب

لی بازسازي وضعیت داخلی و مدیریت ک تیمأموري مهدي بازرگان با دو ریوز نخست

). این رویداد نیروهاي Alnahas,2007:89-90شد (ی مستقر الملل نیبروابط در جامعه 

 ی و طبقاتی مختلف،اجتماع داراي پایگاه اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مختلف که

آن  ي سیاسی و فکري متفاوت در مبارزه علیه رژیم شاه بودند و در براندازيها يدئولوژیا

مشارکت فعال داشتند را آزاد ساخت. این نیروها که پس از پیروزي انقالب در بازسازي 

ساختار دولت و قدرت و مشارکت در آن ایفاي نقش کردند و به رقابت و منازعه 

ي ها يریگ جهتداخلی و خارجی کشور و  سیاست و قدرت بربنیادینی  تأثیرپرداختند 

اشتند، ضمن اینکه در بستر و فضاي واقعی شرایط د خرد و کالن اقتصادي و اجتماعی

و مقدورات آن در این الگوهاي  ها تیمحدودالمللی تنفس کرده و  سیاسی و اقتصادي بین

ها بر  تسلط آنمتأثر ي آن ها کنشبود. بدین ترتیب ماهیت دولت و  مؤثر ها آنکنش 

  بود. تشکیل دادند گونه نیاماهیت دولتی که  قدرت و
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 استقرار دولت موقت، با ،1358تا آبان  1357ول طی فاصله زمانی بهمن در مرحله ا  

ی نسبی هژمون واقع، در طبقه متوسط و لیبرال بر قدرت سیاسی تسلط یافتند. احزاب

ي که از نظر اقتصاد سیاسی دوره ا دورهاین نیروهاي سیاسی و اجتماعی مربوط به 

فروپاشی نظام سیاسی قبلی نظام جدید . چرا که با وجود شود یمی یا گذار نامیده آشفتگ

سیاست خارجی و داخلی در این دوره محصول شرایط  تیماه بنابراین،؛ ثبات نیافته بود

). این وضعیت 1381:11ازغندي،است (و بازگو کننده دوگانگی دوره گذار نیز  آن آشفته

و  و رابطه نیروهاي اجتماعی تیماه ي ساخت قدرت و سیاست،ها یژگیوترین  مهم

این دوره  الملل نیبي اقتصادي در فضاي سیاسی و اقتصادي ها استیسدولت و ساخت و 

  .دهد یمرا بازتاب 

  

  اقتصاد سیاسی دولت موقت -3-1

  الملل نیبساخت و اقتصاد سیاسی  -3-1-1

و  ها دولتي کنش ریگ شکلیکی از وجوه تأثیرگذار در  الملل نیباقتصاد سیاسی 

آنجایی که اقتصاد سیاسی  از .هاست آني اقتصاداسی و و راهبردهاي سی ها استیس

و بازارها است ساختارها و مناسبات الگوي تعامل و ارتباط و  ها دولتشامل  الملل نیب

ي از قواعد ا مجموعه. بدین ترتیب، از منظر اقتصاد سیاسی دهد یمها را شکل  اتصال آن

ي و دستیابی به دانش ا توسعههاي و الگو نگرش و تجارت، دیتول ي مالی، پولی،ها هیروو 

از رویکردها و منافع سیاسی  متأثرکه ضمن اینکه  ردیگ یمبین این بازیگران شکل 

باالم و هستند ( مؤثرها نیز  در شکل دادن به رویکردهاي سیاسی آن خود هستند،

). از این نظر در مقطع مورد بحث پژوهش که مقارن دوره جنگ 100-1392:102وست،

 الملل نیبی و اقتصادي دوقطبی حاکم بر سیاست نظام ستقرار ساختار سیاسی،و ا سرد

ي ها يدئولوژیااست، به طور عمده دو قطب لیبرالیسم و مارکسیسم به عنوان نیروها و 

متشکل از این  الملل نیبحضور داشتند و اقتصاد سیاسی  الملل نیبمطرح اقتصاد سیاسی 

و فرآیندهاي مختص به خود بودند. بر این اساس  ساختارها دو گرایش عمده با نهادها،

 یی اتکا داشت،گرا سازمانبه رهیافت بازار محور و  زمان همدر حالی که لیبرالیسم 

یی دولت و توزیع ثروت در پی ایجاد و تحمیل نظم گرا مداخلهبا تأکید بر  سمیمارکس

  ).63-64: 1395متقی، بودند (مورد نظر خود بر جهان 
ي بعد از جنگ جهانی دوم ها سالآن است که در طی  تیواقع وضعیت،به رغم این   
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طراحی گردیده  1در کنفرانس برتون وودز لیبرال غلبه یافت که الملل نیباقتصاد سیاسی 

در این دوره که از آن به عنوان عصر اقتصاد بازار و غلبه گرایش «بود. در واقع

و بر مبناي اصول لیبرالیسم  شود یمه نام برد الملل نیبي در اقتصاد سیاسی دار هیسرما

 عالوه نیاز به مداخله دولت در بازار در مقاطع زمانی خاص مبتنی بود، مسلط شد.

المللی  ، صندوق بین2این نظام متشکل از نهادهاي برتون وودز مانند بانک جهانی ساختار

س اصول بود که همگی بر اسا 4گات)تجارت (عمومی تعرفه و  نامه موافقتو  3پول

ی الملل نیبي دار هیسرمانظام اقتصادي  بندي صورتاقتصادي لیبرال تنظیم شده بودند و 

سیاسی  اقتصاد ). بدین ترتیب،161-1392:162کوهن،( افتی یمها تبلور  در آن

ي و توسعه) تجار ی،پول مالی،( ياقتصادي ها حوزهمتشکل از این نهادها که بر  الملل نیب

مسائل سیاسی و امنیتی تمرکز  ملل متحد از سویی دیگر که بر ي و سازمانسو کاز ی

  ).205-1391:206دینی ترکمانی،بود (داشتند، 

ي آن از حضور ا توسعهبدین ترتیب، در واقع غلبه این نگرش و ساختارها و الگوهاي   

 الملل نیبکه جایگاه برتر و حاکم در اقتصاد سیاسی  شد یمناشی  افتهی توسعهکشورهاي 

و  مقررات ،ها هیرواشغال کرده و نقش اصلی را در تعیین دستور کارهاي آن شامل  را

الگوي تبادل و تعامل و غیره داشتند، بود. آنچه این نظام مسلط در تعامل با دیگر 

 ي،دیتول ي از مناسبت تجاري،مند بهرهامکان مشارکت و  آورد یبه وجود مکشورها 

بازارهاي خرد و فروش و ترغیب به دسترسی به ی به دسترس ي مالی و پولی،ها تیظرف

ي و سرمایه الزم براي توسعه بود. این موضوع با وجود بسترهاي داخلی فنّاوردانش و 

به سمت و سوي  همگرا و همسو کشورهاي دیگر به ویژه در جهان در حال توسعه را در

. داد یمي سوق مند بهرههمگرایی و توسعه ارتباطات و مناسبات سیاسی و اقتصادي براي 

ی و اجتماعی اسیس ي چندگانه اقتصادي،ها ییهمسوعالوه بر  توانست یمپایه این نگرش 

از سودمندي ناشی از رشد مورد انتظار از سیستم باز اقتصادي و منافع مترتب بر  انتفاع

 اقتصاد بازار در شرایط وابستگی متقابل باشد، هر چند این منافع یکسان و نابرابر باشند.

آنجایی که اقتصاد سیاسی روابط خارجی یک دولت به طور واضح نتیجه عوامل  الذ

داخلی و خارجی است، این شناخت ماهیت و پیوستگی این عناصر و عوامل و سطوح 

                                                      
1. Bretton woods System 
2. World Bank 
3. International Monetary Fund(IMF) 
4. General Agreement on Tariffs and Trade(GAT) 
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  داخلی و خارجی فهم سیاست خارجی را مسیر سازد.

  

  ساخت و اقتصاد سیاسی داخلی -3-1-2

  و ایدئولوژي قدرت ساخت -3-1-2-1

قطع، در حالی که نظم سیاسی و اجتماعی قبلی فروپاشیده شده بود، تالش در این م

متناسب با شرایط دوره جدید در حال وقوع بود. از این رو، آشفتگی  براي استقرار نظم نو

براي آینده  شده فیتعرو به هم خوردگی اجتماعی و فقدان یک برنامه مشخص و 

انقالبی و منازعه سیاسی بر فضاي سیاسی و اقتصادي وجود نداشت در واقع شرایط 

  کشور حاکم بود.

از نظر ایدئولوژي سیاسی هیئت حاکمه و بلوك قدرت حاکم برخالف امام خمینی و   

 پیروان او که عمیقاً مذهبی و طرفدار عمل بر اساس اصول و معیارهاي مذهبی بودند،

ر، ، سکوالشدند یماحزاب که شامل نهضت آزادي و طرفداران جبهه ملی  نیا

این است که بین  تیواقع ناسیونالیست و مترصد اجراي اصول دموکراسی غربی بودند.

امام خمینی از نظر سوابق سیاسی و شیوه  ریوز نخستشاه و اولین  ریوز نخستآخرین 

و بازرگان هر دو از طرفداران مصدق و  اریبخت حکومت تفاوت زیادي وجود نداشت.

 گرا یملو اعضاي حکومت بازرگان نیز بیشتر عناصر  آمدند یماعضاي جبهه ملی به شمار 

بودند که به جاي یک حکومت مطلقاً اسالمی از تشکیل یک حکومت دموکراتیک بر 

). به طوري که بعد از 1382:24نوروزي،کردند ( یماساس معیارهاي غربی پشتیبانی 

خواستار در دولت موقت مشارکت داشتند،  که انقالب جبهه ملی و سایر احزاب همسو

مشابه قوانین اساسی کشورهاي دموکراتیک اروپاي « يدیجدتصویب قانون اساسی 

شدند. همچنین از دولت خواست بخش خصوصی را مورد مورد تشویق و حمایت » غربی

انقالب نابودي دیکتاتوري بود. انقالب جنبشی  هدف جبهه ملی، دهیعققرار دهد. به 

یا  داران هیسرماعلیه  کشان زحمت مبارزهی عنی ي طبقاتی،ا منازعهمردمی بود و نه 

دهقانان علیه مالکان. همچنین این احزاب با مداخله روحانیون در سیاست مخالفت 

  ).1395:185بشیریه،کردند ( یم
و پشتیبانان مسلمان لیبرال او که  رسمی کشور ریوز نخست همچنین مهدي بازرگان،  

گوي جمهوري پنجم دوگل در فرانسه خواهان تدوین یک قانون اساسی بر اساس ال

از نظر محتوایی دموکراتیک  اما ي اسالمی مورد نظر آنان به لحاظ اسمی اسالمی،جمهور

سومی  نهیگز خواست یم« یاسیسی تعیین نظام پرس همهبود. به همین خاطر در آستانه 
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ی وارد پرس همهمبنی بر یک جمهوري اسالمی دموکراتیک نیز در 

  ).1394:290هامیان،آبرا»(شود

ي مذهبی ها شیگرادر واقع بازرگان نگاهی عرفی به سیاست داشت و به رغم   

و در انتقال دولت به نهاد دینی  کرد یمنظارت دین بر سیاست هواداري «شخصی تنها از 

یا در مناصب » به جزئیات سیاست وارد شوند«نباید  ونیروحان درنگ داشت. به گفته او،

یی با گرا یملو هوادارانش از دموکراسی و  او به عبارت دیگر،؛ نندسیاسی مداخله ک

 گر تیهداو خواهان آن بودند که علما نقش  کردند یمي اسالمی طرفداري ریگ سمت

ي لیبرال ها گروهدر بین احزاب و « یحت . بدین ترتیب،گر حکومتداشته باشند و نه 

شکارتري داشت، هم هوادار آزادي که گرایش مذهبی بیشتر و آ نهضت طبقه متوسط،

معنی که در  نیبد دموکراسی پارلمانی و مخالف تئوکراسی یا حکومت دینی بود.

مجموع، باید مرزي میان دین و سیاست وجود داشته باشد و مقامات سیاسی و دینی 

  ).1395:103 (بشیریه، »باید از هم جدا باشند

نگاه به تحوالت انقالبی که خود ي عملی اداره کشور و نوع ها هیرودولت موقت از نظر   

از همان ابتدا اعالم کرد که دولتی « ،دید یمرا در مواجهه با آن شرایط تغییر و تحوالت 

پیروي » گام به گام« استیسانقالبی نیست و اعتقادي به اعمال رادیکال ندارد و از 

اد داشتند که کسانی که داراي عقاید انقالبی افراطی بودند و اعتق«با . بازرگان کند یم

به واسطه امپریالیستی بودنش باید  ارتش باید در دستان مردم باقی بماند، ها سالح

کرد. او معاونان  مخالفت ،»باید از سوي کارگران اداره شوند ها کارخانه متالشی شود،

ها در طی انقالب دستگیر شده بودند، در دولت  فرماندهان ارتش شاه را که بسیاري از آن

واقع سیاست دولت موقت تقویت دستگاه دولت و حفظ  در مناصب باال گمارد.جدید به 

ترتیب، دولت موقت  نیبد ).1395:197، (بشیریه »ارتش و سلسله مراتب آن بود

ي ناشی از آن بود و ها ینابساماني شرایط انقالبی و کنترل هیجانات و ساز يعادخواهان 

مجاري مشارکت سیاسی  جادیاجهت  يزیآم اطیاحتاز این طریق درصدد بود اقدامات 

  محدودي ایجاد کند.
ي به عنوان الگویی از مشارکت ا تودهدر واقع در حالی که در شرایط انقالبی بسیج   

و  انیگرا یمل«بود ي سیاسی ها انیجرسیاسی مورد توجه و استفاده برخی از احزاب و 

 عیت شهري نداشتند،فرصت و تمایلی براي بسیج سیاسی مردمی در میان جم ها برالیل

ي مردم فقیر حمایت ها تودهي نبود که قادر باشند در میان ا گونهآنان نیز به  دید

). در واقع، احزاب و تشکیالت لیبرال 1378:85 (کمالی، »چشمگیري به دست آورند
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ي بودند و در جو ا تودهو فاقد پایگاه حمایت  کوچک متعلق به طبقه متوسط جدید،

یی نیز گرا قانوني اولیه انقالب حمایت از دموکراسی و آزادي و ها سالسیاسی ملتهب 

ي دولت ریگ کناره دربارهیزدي  میابراه ).1393:30ي نداشت(بشیریه،ا جاذبهچندان 

ي ا گونهساختار قدرت در ایران پس از انقالب به « :دیگو یمامور سیاسی  ادارهموقت از 

عادي دنبال برخی آقایان  مردم خاص بود. عوام یک طرف بودند و ما هم یک طرف.

موج  سوار بودند که براي اینکه قدرت خودشان را در جامعه یکسره کنند،

اصالحات  مخالف ،روها انهیم). بدین ترتیب، بازرگان و بسیاري از 1377:17یزدي،»(شوند

 شد یماقتصادي رادیکالی بودند که عمدتاً در جهت کمک به بینوایان مطرح -اجتماعی

 رو انهیماین طیف  ها خواستو  ها برنامه، ها استیسترتیب،  نیبد ).18-1383:19 (کدي،

  ي.ا تودهبود تا اقدامات بازتوزیعی و بسیج  در دولت موقت کاهش شرایط بحرانی

  

  ي اقتصاديها استیسو  ساخت -3-1-2-2

ي عمیق انقالبی و آشفتگی حاکم بر فضاي سیاسی و ها دگرگوناز نظر اقتصاد سیاسی 

ادي شرایطی را به وجود آورده بوده که تا تثبیت و اتخاذ رویکردهاي سیاسی و اقتص

اقتصادي فاصله داشت. سهراب بهداد در توصیف وضعیت اقتصادي در این دوره 

گرایش عمده حول اقتصاد در  دو در نخستین روزهاي قبل از انقالب،« :سدینو یم

» رو انهیم«بحث راي سهولت گرایش که من آن را ب کی جمهوري اسالمی پدیدار شد.

خواهان تحوالتی محدود در نظام اقتصادي بود. بدین معنی که از حقوق  تنها ،نامم یم

که با  شد یمی کردن تنها به مواردي محدود مل ،کرد یمي دار جانبمالکیت خصوصی 

 ها از کشور فرار کرده بودند. سروکار داشت یا مواردي که صاحبان اولیه آن» منافع ملی«

دولتی بر اقتصاد به طور موقت تا زمانی بود که فضاي مناسبی براي فعالیت  کنترل

 از حمایت طبقه مالک مانند بازاریان،» يرو انهیم« يصدابخش خصوصی فراهم آید. این 

 انقالب)، ریوز نخستاولین بازرگان (برخوردار بود. مهدي  داران نیزمصنایع و  صاحبان

دي ایران طرفداران این گرایش بودند که بخش قابل وي و اعضاي نهضت آزا نهیکاب

  ).1385:125بهداد،»(کردند یممتوسط شهري از آن حمایت  طبقهي از ا مالحظه
اما اگر بخواهیم اجماالً به ماهیت دولت و ائتالف حاکم در این مقطع از نظر ساخت و   

ی از احزاب دولت موقت شامل ائتالف« گفت: توان یمي اقتصادي بپردازیم ها شیگرا

 شد یمآزادي و حزب رادیکال  نهضت ناسیونالیست، حزب و از جمله جبهه ملی، رو انهیم

ها تشویق بخش خصوصی بود. از سویی دیگر، شامل  که در حوزه اقتصاد سیاست کلی آن
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بزرگ و مقامات باالي رژیم قدیم محسوب  مالکان ،گذاران هیسرما ،داران کارخانه

، حقوقدانان دولت، کارمندان ها شامل کارآفرینان، واداران آن. طرفداران و هشدند یم

ي رو انهیمقضات، متخصصان، استادان دانشگاه، مهندسان و مقامات باال از احزاب 

ها با این  همین خاطر نگاه و منافع اقتصادي و هویت طبقاتی آن به مدرنیست بودند.

اجتماعی  -سائل اقتصاديگره خورده بود. نهضت آزادي در مورد م شان ینیعشرایط 

 گاه چیه ما رایز آنچه امروز بدان نیاز داریم بخش خصوصی است،« تأکید داشت که:

خصوصی شامل تعدادي از  بخش . درگذشته،میا نداشتهبخش خصوصی در اقتصادمان 

تجارت آزاد وجود داشت و نه  نه ي مرتبط با دربار بود و به همین دلیل،ها خانواده

ي اقتصادي ها برنامهو  ها استیس). بدین ترتیب 185-1395:190 (بشیریه، »رقابت

و منافع اقتصادي نیروهاي اجتماعی  ها شیگرادر راستاي  توان یمدولت موقت را 

ي ها برنامهي و ها استیس، برخی رو  نیاارزیابی کرد. از  اش یطبقاتپشتیبان و پایگاه 

ها اعالم موضع کرد در این  آناقتصادي را که این دولت در پیش گرفت و یا نسبت به 

  چارچوب قابل تحلیل است.
، انقالب را گرا یملدر این زمینه دولت موقت، به عنوان نماینده جناح لیبرال   

ی داران هیسرماو درصدد جلب اعتماد  دانست ینمي دار هیسرماي طبقاتی علیه ا مبارزه

مخالف اقدامات  برآمد که هنوز کشور را ترك نکرده بودند. همچنین دولت موقت

ها در  و از جمله تشکیل شوراهاي کارگري و مشارکت فعال آن ها در کارخانهرادیکال 

ي کنترل اعتصابات و اقداماتی شوراهاي کارگري به برا بود. از این رو، ها کارخانهمدیریت 

). در این راستا دولت موقت تمام 1374:173آقایی خوزانی،شد (نیروي اجبار متوسل 

ملی کردن صنایع لغو کرد.  بهانهت را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به اعتصابا

روي دولت موقت با روحیه انقالبی مردم و نهادهاي انقالبی واقعیت این بود که میانه

اجتماعی سریع و -ي سیاسی چپ که دنبال تغییرات سیاسیها گروهموازي و احزاب و 

ي اجتماعی به نفع اقشار محروم بودند سازگاري بند بنیادین از جمله تغییر در صورت

یی زدا جیبس شدهاز اقشار سیاسی  دیکوش یمترتیب،  نیبد ).1393:313 دلفروز،نداشت (

ترتیب،  نیبد بود. انهیگرا تودهي بازتوزیعی و ها استیسدولت موقت همچنین مخالف     نماید.

ي بازتوزیعی ها استیسجراي به دنبال اعمال و ا گرا اسالمدر حالی که جریان قدرتمند 

اعمال ي مردم بودند، دولت موقت با چنین ا تودهبراي حفظ و تشدید بسیج 

مسکن فقرا موجب  مسئلهمخالفت کرد. در ادامه چنین نگاهی بود که » يا زده شتاب«

ي انقالبی شد. چنانکه زمانی که مردم ها سازماناختالف شدید میان دولت موقت و 
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ي خالی ها خانه بنیاد مسکن، سرپرست کروبی، االسالم حجتیب جنوب تهران، با تصو

موقت با این اقدامات مخالفت کرد و اعطاي  دولت شمال تهران را تصرف کردند،

  ).198-1395:199بشیریه،ساخت (دولتی به این بنیاد را متوقف 

شده و مبتنی بر ي نزیر برنامهدولت موقت همچنین معتقد بودند که اقتصاد بازار اسالمی 

و قیمت و عدالت اقتصادي  ثبات به اهداف رشد، اشتغال، تواند یم بهتر بخش خصوصی،

دست یابد. از این رو معتقد بودند که دخالت دولت تنها باید در شرایط غیرعادي و 

ناهنجار به عنوان اقدام موقتی ضرورت یابد و باید حداقل دخالت مستقیم دولت 

). در خصوص نگاه به دولت و 1396:98ی،نجف مسعودنیا، ی،حاتمباشد (  فرما حکم

 یملي دولت در امور اقتصادي به رغم تقارن این دوره با مقطع مصادره اموال و گر يتصد

ي از تبدیل شدن ریجلوگ رویکرد بازرگان در اقتصاد،«ها  مهیبصنایع، بانک و  کردن

ز کردن از دولتی کردن و دولت به یک کارفرماي بزرگ و سیاست درهاي باز و احترا

 (غفاري و محمدزاده، »ي از طرف ملت بودگذار هیسرمابه خودجوشی و  توجه اتاتیسم،

ترتیب، این دولت عمالً مخالف اقتصاد دولتی و متمرکز و  نیبد ).128 :1385

  ي دولت در این امور بود.گر يتصد
بود. در ي اقتصادي دولت موقت حمایت از بخش خصوصی ها استیسیکی دیگر از   

یی را در این حوزه ها استیساین راستا دولت موقت دست به یک سري اقدامات زد و 

ی را که طی انقالب از کشور گریخته بودند، با این داران کارخانهاعالم کرد. در این راستا 

است، دعوت کرد به  داران هیسرمااستدالل که دولت اکنون در حال بررسی عفو عمومی 

به شروع و یا گسترش  داران هیسرمابراي جلب نظر و تشویق  که انچنوطن بازگردند. 

و  کند یمصادق حمایت  داران هیسرماي اقتصادي اعالم کردند دولت اسالمی از ها تیفعال

یی براي بازگشایی مجدد ها وامپولداران نباید بیم و هراس داشته باشند. همچنین دولت 

نفر از  260را به  ها واماین  پرداخت ،1979 در نظر گرفت و تا جوالي/ژوئیه ها کارخانه

ی که داران کارخانهنفر متقاضی پیشنهاد کرد. همچنین بانک مرکزي به  950مجموع 

  خواهان بازگشت بودند قول هر گونه مساعدتی را داد.

سیاست دولت موقت در مورد اراضی کشاورزي و دهقانان نیز حفظ وضع موجود در   

 تیمالک اساس اعالم دولت، بر صالحات ارضی شکل گرفته بود.ا دییتأمناطق روستایی و 

از میزان دارایی موردنظر قانونی بود. به همین دلیل اراضی  نظر صرفاراضی خصوصی 

از سوي  ها مالکانی که از اصالحات ارضی معاف شده بودند، نیز قانونی و تصرف آن

  ).1395:198دهقانان غیرقانونی بود(بشیریه،
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این دولت موقت بازرگان خود را با وظیفه دوگانه دشوار بازسازي با این حال   

 ،رفت یمانتظار  که چنان ؛ اماعادي) مواجه دید( یمعمولشرایط  اعادهاقتصادي و 

ي تندروها براي سرعت تقاضاها ي انقالبی،ها ارگانی اقتدار نهفته در ایجاد دوگانگ

... ایط اقتصادي عمالً ناساز بودبخشیدن به تحوالت اجتماعی که با هدف عادي کردن شر

متحده  که پس از اشغال سفارت ایاالت آنجای باعث تضعیف دولت بازرگان شدند تا جملگ

  ).129-1378:130 پسران،کرد (توسط دانشجویان مبارز سرانجام سقوط 

  

  و مناسبات نیروهاي اجتماعی تیماه .2-1-2-3

 ي،ا جامعهکه در هر  شود یمدر خصوص مناسبات دولت و نیروهاي اجتماعی گفته 

ي خاصی از روابط نیروهاي اجتماعی به وجود بند شکلي دولت بر اساس ها برنامه

ي تر يریفراگمعنی هر میزان نیروهاي اجتماعی داراي اهداف مشترك و  نیبد .دیآ یم

شود  یمها فراهم  ی و استراتژیک آناسیس ي اقتصادي،ها برنامهبراي تحقق  نهیزم باشند،

ي که بین دولت و جامعه وجود دارد وابسته به ا رابطه«واقع ). در 1396:28،نژاد ی(مصل

بنابراین، در بررسی مناسبات ؛ ي دولت و جامعه استریگ شکلماهیت واقعی و چگونگی 

دولت و ساختارهاي اجتماعی به یکدیگر شکل  نکهیابین دولت و جامعه با عنایت به 

 »ابط ساختار درونی و بیرونی دولت اهمیت داردی الگوهاي پایدار روبررس ،دهند یم

). از این نظر ماهیت و رابطه این نیروهاي اجتماعی با 1386:162 (ابراهیم باي سالمی،

انقالب موجب « به عبارت دیگر،؛ ي در شناخت ماهیت دولت داردا ژهیوقدرت اهمیت 

ذ در فرآیند و نفو تأثیرورود طبقات اجتماعی جدید به عرصه سیاسی شد که خواهان 

ترتیب، همچنان که ناسازگاري منافع سیاسی اجتماعی به  نیبد بازسازي دولت بودند.

سیاسی موجود نیز درصدد نمایندگی منافع خاصی  احزاب ،شد یمي آشکار ا ندهیفزاطور 

 »و خواهان سازماندهی در احزاب سیاسی خودشان بودند آمدند یمبر 

  ).183-1395:184(بشیریه،
انقالب اسالمی حاصل یک ائتالف ختار و تحوالت اجتماعی منتهی به واقعیت سا  

پنج «در مبارزه با رژیم شاه حداقلدر واقع وسیع از نیروهاي اجتماعی نامتجانس بود. 

: روحانیت، روشنفکران، طبقه متوسط جدید، بازار و طبقه اند صینیروي اصلی قابل تشخ

رویدادها و تحوالت پس از  يریگ لکارگر. حضور نیروهاي اجتماعی ناهمگون در شک

این نیروهاي اجتماعی نامتجانس در  .)1375:152سمتی،انقالب، نقش بسزایی داشتند (

ي مختلف به نیروي مسلط و به نیروهاي تأثیرگذار در ها دورهشرایط بعد از انقالب و در 
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و مطالبات  ها خواستها که  قدرت تبدیل شدند. از این رو، نیروهاي سیاسی برآمده از آن

 بر قدرت سیاسی مسلط شده و منافع، کردند یمها را نمایندگی  سیاسی و اجتماعی آن

ي داخلی و خارجی بازتاب یافته ها استیسها در  و هنجارهاي طبقاتی آن ها ارزش ،عالئق

  است.

یکی از این نیروهاي عمده اجتماعی بورژوازي طبقه متوسط بود که در قالب احزاب   

 ي لیبرالیسم،ها يدئولوژیا. طبقه متوسط جدید محمل شد یمگ لیبرال هماهن

ي عمده این طبقه شامل تجدید هویت و ها خواستو مدرنیسم بوده است.  سکوالریسم

قانون اساسی جدید به شیوه  نظام دخالت روحانیون در سیاست، منع ي ایرانی،ها سنت

مبانی دولت ملی مدرن نهادهاي سیاسی بر اساس حاکمیت ملی و ایجاد  سیتأس اروپا،

  ).1393:24بشیریه،است (ي سنتی و کاریزماتیک بوده ها دولتبه جاي 

ي دولت موقت به معناي فرصت و امکان این نیروهاي ریوز نخستانتخاب بازرگان به   

ي این نیروهاي اجتماعی در قالب ها خواستبراي تأثیرگذاري در قدرت بود. مطالبات و 

احزاب شامل احزاب اپوزیسیون قدیمی  نیا .کرد یمتجلی پیدا  گرا یملاحزاب لیبرال و 

خواهان حفظ ساختار اجتماعی موجود تحت رژیم قدیم  نکهیا با بودند. شده شناخته

 ها آنخواست  ترین مهم. پرورانند یمي تغییر ساختار سیاسی را نیز در سر سودا بودند،

ن ساختار قدرت سیاسی و ي سیاسی و اجتماعی از طریق محدود کردها يآزاد نیتأم

ي ها خواستي اصلی انقالب مشروطه ها آرمانایجاد نوعی مشروطیت یا جمهوري بود. 

جمهوري و دموکراسی  حکومت .داد یمرا تشکیل  ها گروهاصلی این دسته از احزاب و 

ها بود. به طور کلی این احزاب هوادار استقرار رژیمی لیبرال  پارلمانی خالصه خواست آن

این احزاب به عنوان احزاب مقامات باال و متخصصان بر تغییر سیاسی از  بودند.

اقتدارگرایی به دموکراسی پارلمانی تأکید داشتند. با این وجود، در مقایسه با سایر 

ی بوروکراس بودند و عمدتاً از سوي قضات، شده شناختهي مردم کمتر ها تودهاحزاب، براي 

ي اسالمی ها شیگرا. نهضت آزادي هم که شدند یمدولتی و محافل بازرگانی حمایت 

بود داشت هوادار دموکراسی پارلمانی ملی و مخالف حکومت روحانیون  تر يقو

  ).1395:185بشیریه،(
بدین ترتیب، در این دوره به رغم پراکندگی قدرت و فعالیت نهادهاي مختلف   

سمی حکومت بود. و مسلط بر ارکان ر گذار استیسترین  موقت مهم دولت ي،ریگ میتصم

 از یی و دموکراسی،گرا یملي غالب دئولوژیا ي مدرن،ها شیگرااین دولت از نظر سیاسی 

و بازار آزاد به همراه نقش محدودتر دولت  نظر اقتصادي طرفداري از مالکیت خصوصی
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در اقتصاد و از نظر اجتماعی نیز ریشه در طبقات متوسط مدرن با گرایش با تجدید و 

 تأثیرآنجایی که ماهیت نظام سیاسی  از سیاسی و اقتصادي بود.طرفدار ثبات 

، از نی؛ بنابرا)Hunter,2010:20-21دارد (در عرصه سیاست خارجی  ها دولتبر رفتار 

اشاره شد، سیاست خارجی به عنوان یک کنش دولتی  کهچنان منظر اقتصاد سیاسی،

ي و اجتماعی اقتصاد ف سیاسی،ي مختلها یژگیوبرآمده از ماهیت دولت متشکل از 

-این رو، در چارچوب این نگاه سیاست خارجی ایران این دوره چنان از متعامل آن است.

، نیز بازتاب همین وضعیت استسیاست خارجی نمایان  دهنده شکلکه که در عناصر 

  است.

  

  خارجی دولت موقت استیس -3-2

سیاست خارجی ایران از اتحاد و ي یا راهبرد کلی ریگ سمت با پیروزي انقالب اسالمی،

ائتالف با غرب به عدم تعهد تغییر کرد. در شرایطی که عوامل و عناصر ساختاري 

ی و برخی از منابع سیاست داخلی سیاست خارجی دستخوش تغییر نشده بود، الملل نیب

محصول شرایط داخلی  توان یمي سیاست خارجی را ریگ جهتاین تغییر و دگرگونی در 

و طبقات اجتماعی  ها گروه ي سیاسی و اقتصادي،دئولوژیا ائتالف جدید حاکم،از جمله 

ها  وجود نیروهاي متعدد سیاسی و اجتماعی و امکان فعالیت آن« ترتیب، نیبد دانست.

یی لیبرال در گرا یملي بودند که باعث شد ا کننده نییتعدر این مقطع شرایط داخلی 

، به »نه شرقی، نه غربی«شعار پیدا کند و از  سیاست خارجی در این دوره هژمونی نسبی

منفی  موازنهمبتنی بر  انهیگرا تعاملعنوان شعار محوري سیاست خارجی انقالبی تعبیري 

  ).1381:11ازغندي،دهند (ارائه 

به شرح زیر  ماهیت دولت در این دوره در سیاست خارجی را تأثیر توان یمبه طور کلی 

ایدئولوژیک  انهیگرا نرودي ها شیگرامنافع ملی در مقابل بر عنصر  تأکید .1خالصه کرد.

وضع  رشیپذ .2مانند تشکیل حکومت جهانی اسالم و همچنین مخالفت با صدور انقالب؛

ی و ارکان آن و همکاري با کشورها در چارچوب قواعد بازي و الملل نیبموجود نظم 

 شده رفتهیپذدیپلماتیک ي سیاسی و ها هیروبر عمل در قالب  تأکید .3ي آن؛ها يهنجار

و گسترش روابط با تمام کشورها از جمله آمریکا و  توسعه .4ی موجود؛الملل نیبدر عرف 

ها و رعایت اصل  شوروي ضمن اجتناب از پذیرش هرگونه تعهد استراتژیک در قبال آن

» مصدق«ي از راه رویپ .5؛ها ابرقدرتی مثبت در مخاصمات متقابل طرف یبعدم تعهد و 

عناصر مهم سیاست  توان یمبه طور کلی  ).1382:200(نوروزي، »خط امام«ابل در مق
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سیاسی و وضعیت  ساختار خارجی دولت موقت را که برآیند تعامل نیروهاي اجتماعی،

تعهد، سیاست حفظ وضع موجود  عدم یی،گرا یملاقتصادي حاکم دانست در نمود عناصر 

  ي در سیاست خارجی دید.اقتصادمحورو 

  

  ییگرا یمل -3-2-1

 توان یمیی بود که گرا یملیک عنصر مهم و اساسی در سیاست خارجی دولت موقت 

ي از اریبس داشت. تأثیري دولت موقت ها يریگ جهتو  ها استیسگفت بر کلیه 

یی و به تبع آن نیروهاي سیاسی و اجتماعی حامل آن را عاملی مهم گرا یملپژوهشگران 

ي روهاینکه با توجه به حضور  دادند یمایران ي سیاست خارجی ریگ جهتدر تعیین 

 Akbarzadeh andشود ( یممختلف باورمند به آن در قدرت درجه اهمیت آن نمایان 

Barry,2016,617-615.( یی، مفهومی محوري در فهم ماهیت و گرا یملواقع،  در

 یی در نگرش و ایدئولوژي دولت موقت و بلوك حاکمگرا یملموجودیت این دولت است. 

این مفهوم به کنش و عمل در سیاست بلکه  و همسو با آن فقط معنایی داخلی نداشت،

در چارچوب ایدئولوژي و گرایش سیاسی «. از آنجایی که شد یمخارجی هم ترجمه 

دولت موقت نظام جمهوري اسالمی یک دولت ملی و سرزمینی و مبتنی بر حاکمیت 

و ابعاد سیاست خارجی آن نیز  اهداف ،، اصولنی؛ بنابرا)1395:200بشیریه،بود (ملی 

  .شد یمباید بر همین اساس تعریف و تعیین 

که  شد یمملت تعریف -جمهوري اسالمی به صورت یک دولت«اساس بر این   

بنیادین و چراغ راهنماي سیاست خارجی آن نیز منافع ملی  اصل ملی و سرزمینی دارد،

دام جمهوري اسالمی ایران در سیاست خارجی اق زهیانگ ی منافع ملت ایران،عنی؛ است

نه مصالح مشترك و خیر عمومی  شود یمجغرافیایی آن تعریف  حوزهاست که در 

ملت ایران بر مصالح امت اسالم اولویت و ارجحیت  منافع نتیجه، در مسلمانان یا بشریت.

تري نسبت یی لیبرال ایرانی بودن اهمیت و اولویت بیشگرا یملدارد. در منظومه هویتی 

ي گذار استیس، ایران و منفعت ملی مرکز ثقل نی؛ بنابرابه اسالم و انقالب اسالمی دارد

در اهمیت این عنصر محوري  ).1394:89(کریمی، »شود یمدر این دوره محسوب 

سیاست خارجی و جایگاه و اعتبار آن در نزد رهبران دولت موقت و برجستگی نقش 

. در خاطر ملیون و 1: دیگو یماشاره داشت که  توان یمبازرگان  ملیت به این باور

به ایران و در خاطر امام و جمعی از روحانیون و پیروان  خدمت منتخب، ریوز نخست

و هدف و تعهد  تیمأموري بنده برا .2به اسالم اولویت داشت؛ خدمت خاص ایشان،



  

 یاسیانداز اقتصاد س ز چشما یلیتحل دولت موقت؛ یخارج استیس                                               

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

641 

دمت به اسالم بود خدمت به ایران بود از طریق اسالم. براي امام هدف و برنامه انقالب خ

  ).1363:119بازرگان،»(از طریق ایران یعنی با استفاده از مردم و کشور ایران

 نه نه شرقی، انهیگرا یملبه لحاظ زیربناي فکري و نگرشی حامیان قرائت «واقع در   

غربی با تجددطلبان پیشگام و هواخواه مشروطیت به مراتب وجوه اشتراك بیشتري 

 گاه چیهمذهبی معاصر خویش در انقالب اسالمی. چرا که اینان داشتند تا با رهبران 

ی مبتنی بر دولت ملی را نداشته و الملل نیبیی با بافت موجود سیستم جو معارضهقصد 

دین ب .نمودند یماستقالل و حاکمیت ملی ایران را در چارچوب و درون آن طلب  نیتأم

 ي سیاسی مردم،ها يوفاداری جلب کانون اصلی و واحد اساس انیگرا یملترتیب، از نظر 

 نیبد ).1382:203(نوروزي، »و دولت ملی بود و نه پیوندهاي مذهبی و اعتقادي تیمل

بازرگان و سنجابی هر دو «که چنان یی مرجع وفاداري ملی است.گرا یملترتیب، در نگاه 

توسط و دموکراتیک داشتند و عمدتاً از پشتیبانی طبقات م انهیگرا ملت سرشتی عرفی،

از تحصیالت جدید برخوردار بودند. از دید هر دوي آنان، واحد اولیه  مند بهرهروشنفکران 

که نهضت  کرد یمادعا  بازرگان و اساسی وفاداري مردم در جامعه، دولت ملی ایران بود.

 اهللا تیآي مذهبی تحت رهبري ها جنبشآزادي پلی میان جبهه ملی غیرمذهبی و 

 دهد یم» اولویت را به ایران«به که به اصطالح  دانست یمنیز  خود او ؛ اماخمینی است

این  ).1381:60رمضانی،»(داد یم» اولویت را به اسالم« ینیخم اهللا تیآدر حالی که 

و ایدئولوژي بلوك  ها شیگرانوع  دهنده نشانعنصر و جایگاه آن در سیاست خارجی 

و نوع نگاه به ماهیت و رسالت  ي نیروهاي اجتماعیها شیگراقدرت مستقر و تمایالت و 

  دولت به مثابه یک موجودیت ملی است.
  

  

  تعهدگرایی عدم -3-2-2

ي سیاست ریگ جهتیکی دیگر از وجوه سیاست خارجی دولت موقت عنصر عدم تعهد در 

عدم تعهد به مفهوم عدم وابستگی به شرق و غرب است و گاهی از آن به « خارجی است.

ي از ابتدا به صورت یک حرکت ریگ جهت. این شود یم یاد» ی مثبتطرف یب«عنوان 

 دندیکوش یمی و ضد تبعیض نژادي آغاز شده بود و بانیان آن ستیالیضد امپرسیاسی 

ترکیبی از ناسیونالیسم و انترنالسیونالیسم را به وجود آورند تا ضمن حفظ منافع ملی 

). با سقوط رژیم 1389:324قوام،سازند (را در سرنوشت یکدیگر سهیم  آنان کشورها،

به یکی از ارکان  الملل نیبسلطنتی و استقرار نظام جمهوري این نوع نگاه به سیاست 
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اساسی این گرایش در سیاست خارجی اجتناب از  اصول سیاست خارجی تبدیل شد.

مبتنی بر استقالل و  کنش ها، ورود به رقابت شرق و غرب و وابستگی ایدئولوژیک به آن

بود به استثناي رژیم اسرائیل و آفریقاي جنوبی) جهان (کشورهاي  همه بهبود روابط با

)Sadri,1999:2-3» .( بازرگان در همان روزهاي ابتدایی در دست گرفتن قدرت اعالم

که ایران سیاستی مبتنی بر اصل عدم تعهد را دنبال خواهد کرد. وي بر این باور بود که 

باشد. بازرگان نیز » سیاست مصدق«مانند باید ي بزرگ ها قدرتسیاست ایران در قبال 

متحده به نفوذ  درصدد بود تا همچون مصدق با برهم زدن اتحاد عملی شاه با ایاالت

واقع دولت موقت با  در ).1381:60رمضانی،(»مسلط این کشور در ایران پایان بخشد

نه شرقی  تغییر الگوي سیاست خارجی غرب محور رژیم سابق و تفسیري محدود از شعار

  .سازد یمو نه غربی این عنصر را در سیاست خارجی برجسته 

طرفداران این « گفت: توان یمي حامی این سیاست ها شیگراو  ها شهیراز نظر   

که یا از همکاران و همراهان دکتر مصدق در  شوند یمدیدگاه در میان کسانی یافت 

. این دانستند یم ،»مصدقراه « رویپجنبش ملی شدن صنعت نفت بودند و یا خود را 

پایگاه و نفوذ داشتند و  کرده لیتحصنیروهاي اساساً در میان طبقات متوسط و 

ي این طبقات نوگرا بودند. این گروه که پس از ها ارزشو  ها خواست کننده منعکس

پیروزي انقالب به واسطه سابقه شرکت در مبارزات انقالبی همچنین برخورداري از وجهه 

یی از روحانیت توانسته بودند نظر مساعد رهبري انقالب را به ها بخشباط با مذهبی و ارت

سوي خود جلب نموده و تا چند سال اولیه انقالب کنترل دولت را به دست گیرند. این 

مجموعه از نیروهاي سیاسی بر آن بودند تا تفکر اولیه و شیوه عمل مصدق در سیاست 

غربی، همان  نه نه شرقی، استیس ،انهیگرا یملاه خارجی را احیاء نمایند. بر اساس دیدگ

بر عدم تعهد  اتکااستقالل و حاکمیت ملی ایران با  نیتأمموازنه منفی است که هدف آن 

 بازرگان، مهندس .استها  ی مثبت در تعارضات آنطرف یبي بزرگ و ها قدرتدر قبال 

نقالب به دفاع از دولت موقت، به عنوان نخستین کسی که پس از پیروزي ا ریوز نخست

» تعادل«و » توازن«اصل این رهیافت پرداخت معتقد بود سیاست خارجی با ابتناء بر 

و ضمن رعایت اصل عدم تعهد نسبت  همان شیوه و روش دکتر مصدق را در پیش گیرد

 با .دینما یمي بردار بهرهاز تضادهاي آنان در راستاي حفظ استقالل ایران  ها ابرقدرتبه 

ت بود که بازرگان به مخالفت جدي با وجه تعرضی سیاست نه شرقی نه همین برداش

غربی در  نه شعار نه شرقی،« :سدینو یمي و غربی برخاسته و خواهان تعدیل آن گردید.

در خاطر و خواسته شنوندگان و  آمد یمجمهوري اسالمی  اش دنبالهحرکت اول که 
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 جانبه همهاز آن احراز استقالل گویندگان مفهوم کامالً ملی و دفاعی داشته، منظور 

به لحاظ سیاسی و  چه به بلوك شرق و غرب، اتکابود و عدم  ها ابرقدرتخودمان در برابر 

ي مارکسیستی و ها مکتباقتصادي و نظامی و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ایدئولوژي از 

منظور و محتوا از پیروزي انقالب و از اواخر دولت موقت شعار فوق به  بعد کاپیتالیستی.

ي تعریضی سیاسی حالت ها جنبهعالوه بر  رفته رفتهدچار تغییر و تحریف شد و 

  ).1382:203نوروزي،»(یی در وسعت فرهنگی و دانشگاهی پیدا کردزدا غرب

و ضد استعماري و تجربه تاریخ ایران و  طلبانه استقاللریشه این گرایش با مبارزات   

که در طی مبارزاتی سیاسی خود با  گشت یمل نیز بر به ویژه طبقه متوسط مدرن لیبرا

ها در  رژیم شاه باور به گسترش مناسبات ایران با کشورهاي مختلف و مخالف دخالت آن

موازنه منفی) در تعهد (بنابراین؛ اتخاذ و اعمال استراتژي عدم ؛ امور داخلی کشور بودند

ي و نظامی اقتصاد سیاسی،سیاست خارجی جمهوري اسالمی به معناي ندادن امتیازات 

ها بیانگر آرمان تاریخی ملت ایران  به دو ابرقدرت شرق و غرب و ائتالف نکردن با آن

بهشتی بود (برخاسته  ها ابرقدرتبیگانگان به ویژه  سلطهمبنی بر رهایی از استعمار و 

ي سلبی که به معنی عدم ها جنبهسیاست عالوه بر  نیا ).1397:164سرشت و سوري،

ي شرق و غرب بود، داراي وجوه ایجابی نیز بود. از این رو، ها ائتالفکت و حضور در مشار

ي بزرگ و به ویژه ها قدرتکشورها حتی با  همهاین سیاست به معنی توسعه روابط با 

آمریکا و شوروي نیز بود. به طوري که دولت موقت در سیاست خارجی طرفدار روابط 

ناي اسرائیل و رژیم آپارتاید آفریقاي جنوبی) با رعایت به استث( کشورهادوجانبه با تمام 

این رو، دولت موقت هیچ منعی براي برقراري  از مصالح عمومی و استقالل ملی بود.

و در تالش براي اعتمادسازي و  دید ینممتحده آمریکا  رابطه و همکاري با غرب و ایاالت

ي ها شیگرا روابط سیاسی، ضمن برقراري دیکوش یمها بود. این دولت  جلب حمایت آن

  یی گام بردارد.زدا تنشضدآمریکایی را تعدیل و در جهت 
  

  سیاست حفظ وضع موجود -3-2-3

مبتنی بر  کارانه محافظهرویکردي  الملل نیبو حقوق  نهادها دولت موقت به ساختار،

نه منافع معطوف به نظم جهانی و ایدئولوژیک براي  چون وضع و نظم موجود داشت،

و نه اهداف فراملی براي انقالب متصور  استیاست خارجی جمهوري اسالمی قائل س

ي ا ژهیوی حاکم از استحکام الملل نیبکلی  نظم ،ها برالیل انهیگرا غربسیاست  طبق بودند.

برخوردار است و درگیر شدن با آن مطابق مصالح و منافع ملی کشور نخواهد بود. در این 
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امنیت و  نیتأمي از نظم موجود براي ریگ بهرهملی باید چارچوب حداکثر تالش دولت 

ی خواهد بود استیس سیاست، نیتر موفق ها، منظر آن از این رو، از منافع ملی خود باشد.

امتیازي به یک قدرت بزرگ بدهد، در جهت اهداف ملی خود  آنکهکه بتواند بدون 

  ).1394:98،فرد یمیکند (کرحرکت 

ی و تعهد به اعمال و الملل نیبگاه پذیرش قواعد و مقررات یکی از ابعاد این نوع ن  

ی الملل نیبکه تابع مقررات  کرد یمدولت موقت تالش «خصوص . در این هاست آناجراي 

باشد و از دخالت در امور دیگران بپرهیزد و روابط با سایر کشورها را که به دلیل انقالب 

بازرگان تعهد به  مهندس ). از این رو،1385:16امیري،»(ببخشد بهبود بحرانی شده بود،

. از این دانست یمی را وظیفه و امر کنش طبیعی دولت الملل نیبهنجارها و قواعد حقوق 

که دولت موقت هم با استعفاي خود نشان داد در اشاره به اشغال سفارت رو، چنان

ت اداري دولت موقت از نظر مسئولی« ندیگو یمآمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام 

ی الملل نیبو سیاسی مملکت و حفظ حقوق نمایندگان اتباع خارجی طبق تعهدات 

  ).1363:94بازرگان،»(مخالف این عمل نباشد توانست ینم

بر تمایل به غرب و نگرش نسبت  عالوه در اصول کلی سیاست خارجی دولت موقت،  

ده است. یکی از به شرق بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نیز تأکید ش

ي مداخله در امور داخلی دیگر کشور که در آن مقطع محل گفتگو بود به ها صورت

. در این خصوص آنان با گشت یمآن بر  موضوع صدور انقالب و تفسیر و تعبیر

ي مدعی صدور انقالب جهت ایجاد یک حوزه امنیتی براي انقالب، ها گروهي ها يتندرو

بر اصل احترام متقابل و  تأکید ).83: 1379اردستانی،بخشایش بودند (شدت مخالف 

ي را در بر داشت و هم ا منطقهعدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها که هم نگاهی 

، به شد یممتحده و کشورهاي همسایه نیز  ي بزرگی مانند ایاالتها قدرتحتی شامل 

بود المللی  بینهنجارهاي متعارف  منزله پرهیز از ایده صدور انقالب و پذیرش

)Milani,1996:84-85( ي بود که ابراهیم ا گونه. مواجهه دولت موقت با صدور انقالب به

ما قصد صادر کردن «که دولت موقت، صراحتاً اعالم داشت  امور خارجه ریوز یزدي،

که ابراهیم یزدي در این خصوص ). چنان1387:40محمدي،»(انقالب خود را نداریم

یران، قصد صدور انقالب را ندارد. این امر در روابط خارجی اهمیت دولت ا«کرد اعالم 

. استدر امور داخلی کشورها  ها دولتي دارد. صدور انقالب از مقوله دخالت ا کننده نییتع

اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر  قبول یکی از مبانی سیاست خارجی دولت موقت،

ا بر اینکه دولت ایران قصد صدور انقالب را مکرر م تأکید ،نی؛ بنابراکشورها بوده است
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بر این « ).307: 1391(دهقانی فیروزآبادي، »ندارد در واقع انعکاس این اعتقاد بوده است

اساس بازرگان هر گونه اقدام براي صدور انقالب را که بر اساس شور و احساسات مردمی 

ي ها دولت کننده کیتحري آزادي بخش بود مغایر اصل عدم مداخله و ها نهضتنسبت به 

 .دیورز یمیی نیز خودداري ها ییگردهماو حتی از شرکت در چنین  دانست یمهمسایه 

ي بر این باور بود که مبناي روابط خارجی ایران را باید حمایت از تمامیت ارضی و و

 ).1393:76میرفخرایی،»(منافع اقتصادي ایران شکل دهد و نه شور و احساسات انقالبی

سعی داشتند تا سرحد ممکن از ایجاد تنش در روابط خارجی  گراها یملب، بدین ترتی«

موقت همچنین در پیگیري  دولت ).1391:75(یزدانی و و اخجسته، »جلوگیري کنند

اهداف ملی بر اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها به عنوان یک اصل 

ین اصل از سوي دولت موقت به ا رشیپذ ی تأکید داشت. در واقع،الملل نیب شده رفتهیپذ

ي ها تیمسئولمنزله پیگیري اهداف در چارچوب اهداف و منافع ملی و عدول از پذیرش 

فراملی و همچنین عدم پیگیري صدور انقالب در سیاست خارجی و نیز عدم حمایت از 

  بود. بخش يآزادي ها جنبش

  

  ياقتصادمحور -3-2-4

بیش از هر  اقتصاد حرانی ناشی از انقالب،دولت موقت و شرایط ب عمر کوتاهبا وجود 

ي از صاحبان سرمایه، ا عمدهبخش  فرار دیگري دستخوش نابسامانی شد. حوزه

 بزرگ اقتصادي، مؤسساتو بیمه و سایر  بانک و ملی کردن صنایع، ها مصادره

ثباتی ي بازتوزیعی در بین بخشی از نیروهاي انقالبی و بیها شیگرا ي کارگران،ها شورش

اسی بخشی از عواملی بودند که این حوزه را در دچار بحران و بی ثباتی کرده بود. در سی

بر مبناي تثبیت انقالب در » انقالب مستقر«انگاره این شرایط رهبران دولت موقت به 

بر این باور بودند که  ها آناعتقاد داشتند. » انقالب مستمر« يالگوداخل ایران به جاي 

بنابراین، ؛ شده است نیتأمکه برچیده شود دستگاه استبداد بود، ترین هدف انقالب  مهم

پس از پایان یافتن دوران تخریب انقالبی اکنون باید آن را در قالب یک نظام ملی 

اهداف سیاست خارجی  زمرهتثبیت کرد. در نتیجه بازسازي اقتصادي در  افتهی توسعه

  دولت موقت قرار گرفت.
ي سیاست خارجی معتقد بودند که ریگ میتصمدر فرآیند  گرا یملي ها گروه« در واقع،  

ترین ابزار در جهان معاصر براي حفظ وضع  ی و ایجاد روابط سیاسی مهمالملل نیبتجارت 

دارند تا جایی که  تالش همین دلیل، به ).1382:105ملکی،است (منافع ملی ایران 
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داشته باشند. ابراهیم یزدي  زیآم مسالمتي ا رابطه ها ملتو  ها دولتممکن است با سایر 

 ال نیستیم؛که ایده میمعترف: ما دیگو یمي درباره سیاست خارجی دولت موقت ا جلسهدر 

صحیح است؛  در جهت ها قدمو این  میدار یمرا داریم بر  ها قدمکه اولین  میمعترف ما

قدم بر  ها هدفما رهنمود ماست. ما به سوي تحقق این  فلسفهچون ایدئولوژي و 

فوراً این وابستگی اقتصادي را با این عمق و گسترشی که  دیتوان ینم. شما میدار یم

ی داشته باشد و در جهت نیب واقعداشته است از بین ببرید؛ زیرا دیپلماسی ما باید نوعی 

). در این بیان روشن است که 1358:4روزنامه انقالب اسالمی؛بردارد (تقلیل فشارها گام 

تداوم روابطی است که  کننده هیتوجقتصادي با غرب یکی از موارد موضوع پیوندهاي ا

  .اند بودهبخشی از نیروهاي سیاسی و اجتماعی خواهان پایان دادن به آن 

بدین ترتیب، رهبران دولت موقت بر این باور بودند که ایران براي دست یافتن به   

که بازرگان، ست. چنانتوسعه اقتصادي و رفاهی به دانش فنی و فناوري غرب نیازمند ا

 تواند یمایران « دولت موقت، در خصوص رابطه با آمریکا چنین اظهار داشت: ریوز نخست

ي با آمریکا داشته باشد، چرا ایران نباید از آمریکا ا دوستانهبر اساس احترام متقابل رابطه 

صریح ابراهیم یزدي هم به ت». میدان یمي را حق خود ا رابطهاسلحه بخرد؟ ما چنین 

ي بسیاري ها نهیزمگذشته، گذشته است و ایرانیان مرد عمل هستند و « :دیگو یمچنین 

دهقانی بود (ي آمریکا خواهد فنّاوربه مرور زمان نیازمند  رانیا براي همکاري وجود دارد.

این نکته را در باور  دیکوش یمدولت موقت «این رو،  از ).305-1391:306فیروزآبادي،

ایران براي گام نهادن در راه توسعه و جایگزین کردن وضعی بهتر از  همه بگنجاند که

  ).1394:96،فرد یمیکر( »غرب نیازمند است فنّاورانهزمان شاه به دستاوردهاي فنی و 

ي با محوریت مسائل و موضوعات اقتصادي دست ها تالشدر این راستا دولت موقت به 

 نیتأمابط با آمریکا و اروپا مبناي ي روساز يعادزد از جمله تالش براي برقراري و 

در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت. از سرگیري  فنّاورانهنیازهاي اقتصادي و 

بر این دولت موقت  عالوه .شد یمنفت به آمریکا و اروپا بر پایه این منطق و هدف توجیه 

نیز در عرصه بر اصالحات داخلی اقداماتی  عالوه براي بازسازي و توسعه اقتصادي،

 شده فیتوقي ها ییداراو  ها هیسرماسیاست خارجی صورت داد. از جمله تالش کرد تا 

براي جذب سرمایه خارجی  تالش سازد. آزاد ،شد یممیلیارد دالر  12ایران را که بالغ بر 

ي در ایران یکی دیگر از گذار هیسرمابه ویژه از طریق تشویق کشورهاي اروپایی براي 

). 1391:314دهقانی فیروزآبادي،»(رفت یمقتصادي دولت موقت به شمار ي اها استیس

ي خود را از سر گرفت و دولت موقت به ها تیفعالآمریکا -در این راستا دفتر تجاري ایران
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ي آمریکایی را ها بانکي خصوصی به ها بانکي خارجی قروض گذار هیسرمامنظور جذب 

کرد  دییتأی موجود میان ایران و آمریکا را هاي نظام نامه پرداخت کرد. همچنین موافقت

-:1395بشیریه،»(ي ضروري را از آمریکا دریافت کندها یدکو قرار شد ارتش لوازم ی

در بدین ترتیب، روشن است که دولت موقت موضوعات اقتصادي را به صورت جدي 

 و ها تالشو حتی با وجود  کرده یمسیاست خارجی با اولویت تعقیب  مناسبات

ي جدي بر کاهش مناسبات با کشورهاي غربی، تحت عنوان ضرورت توجه به ها مخالف

  است. شده یمشرایط و موضوعات اقتصادي بر تداوم و گسترش این مناسبات تأکید 

  

  يریگ جهینت-4

ي ریگ جهتي ریگ شکل توان یماین مقاله درصدد پاسخ به این پرسش بود که چگونه 

و براي این تحقیق از  مل و عناصر آن را تبیین نمود؟سیاست خارجی دولت موقت و عوا

چه چارچوب نظري استفاده کرد؟ براي رسیدن به پاسخ این پرسش این فرضیه مطرح 

درك ماهیت دولت یعنی  ي سیاست خارجی دولت موقت در پرتوریگ شکلکه  شود یم

رابطه  ي اجتماعی ماهیت وروهاین عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت،

المللی و با  ها با قدرت و ساخت و نهادهاي اقتصادي در محیط متعامل داخلی و بین آن

  الملل قابل تبیین است. ي از رهیافت اقتصاد سیاسی بینریگ بهره

شرایط و تحوالت منتهی به انقالب اسالمی نیروهاي  تأثیربه طور کلی تحت   

ترین نیروهاي سازنده  ند به مهماجتماعی و سیاسی که در این انقالب مشارکت داشت

قدرت و  ساخت نهادها و ساختارهاي قدرت سیاسی جدید تبدیل شدند. از این رو،

از حضور و مشارکت این  متأثري سیاسی و اقتصادي و اجتماعی بعدي آن ریگ جهت

ها بوده است. ساخت  ي آنها خواستي و منافع و عالئق فکري و نیازها و دئولوژیا نیروها،

یی بودند که گرا یملدر این دوره در دولت موقت متشکل از احزاب لیبرال و قدرت 

 خواه مشروطهو طرفدار آزادي و یا  کیدموکرات ،گرا یمل ي سیاسی مدرن،ها شیگرا

ها  ی بودن و گرایش غالب و عمده آنالملل نیبداشتند، این نیروها طرفدار تعامالت 

مدرنیزاسیون داخلی بود. نیروهاي  ي اقتصادي و سیاسی جهتها انیجرپیوستن به 

اجتماعی پشتیبان این ائتالف حاکم طبقات متوسط و متجدد شهري بودند که مطالبات 

به توسعه نهادهاي سیاسی و مشارکت دموکراتیک داشتند. این  شیگرا ،خواهانه يآزاد

ي مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی ها نگرشگرایش نیروهاي داخلی به طور اساسی به 

 بنابراین،؛ سازگارتر بود و از سویی دیگر به طور کلی حمایت غرب را نیز به دنبال داشت
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ي که دولت موقت ها برنامهو  ها استیسو  ریوز نخستمهندس بازرگان به عنوان  انتخاب

ي سیاست خارجی آن از این منظر قابل درك است. ریگ شکلویژه  به ،کرد یمتعقیب 

ي مدرن طبقه متوسط و ها ارزشت خارجی در واقع در یی در سیاسگرا یملعنصر مهم 

ي ریشه داشت که در سیاست به تعلق سیاسی به سرزمین و ملت و کنش ا کرده لیتحص

یی ریشه در باور و گرا یمل. در واقع ایدئولوژي شد یمدولت بر اساس منافع ملی ترجمه 

 نیتأم وفاداري به دولت ملی به عنوان یک ساختار اجتماعی مدرن داشت که

و منافع شخص و گروهی یا فراملی ملت  ها خواستي عمومی مردم به جاي ها خواست

. این سخن مهندس بازرگان که از نظر ایشان هدف خدمت به ردیگ یممبناي عمل قرار 

اولویت و ارجحیت منافع ملی در سیاست خارجی  دیمؤ ایران است از طریق اسالم نیز

  است.

گرایش عدم تعهد و حفظ وضع موجود نیز به وضوح  در سیاست خارجی دولت موقت  

سیاست خارجی هم ریشه در  دهنده لیتشکو عناصر  ها شیگرا نیا برجستگی داشت.

ی و پیوستگی با نیروهاي اجتماعی طبقه بستگ همتاریخ سیاسی ایران معاصر داشت و 

ست ها در دولت قدرت را در د متوسط مدرن که در این دوره نمایندگان سیاسی آن

ي انقالبی این طبقه حداکثر به تغییر قدرت سیاسی و استقالل عمل ها شیگراداشتند. 

و  گر اصالحي سیاسی خارجی از سویی و نیز احیاء ناسیونالیسم ریگ میتصمدر 

 ي رادیکال اجتماعی و اقتصادي،ها شیگرااز  زیپره بنابراین،؛ گشت یمبر  خواه مشروطه

جریان  برگشت ي ملی،ها خواستي فراملی تمرکز بر توسل به شعارها و ایدئولوژ عدم

اداره امور به وضعیت عادي و برقرار مناسبات مشارکت سیاسی دموکراتیک بخشی از 

به رفتار و سلوك  ها یژگیوها بود. از این رو، در تعریف این  ي آنها ارزشمنافع و 

 عدم با سایر کشور،خارجی نیز گرایش به حفظ و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادي 

مداخله در امور داخلی سایر کشور و عدم پیگیري صدور انقالب خود را به نمایش 

ي ها ارزشالمللی  در درجه اول مرام از منظر اقتصاد سیاسی بین آنچهی عنی؛ گذاشت یم

المللی بوده و ساختار قدرت و  ي و سیاسی بیناقتصادبه نهادهاي  دهنده شکلاساسی 

موقت و اعالم همراهی با این  مکرر دولت داتیتأک. دهد یمرا شکل  للالم نیبسیاست 

این  دیمؤها غربی و لیبرالی بود نیز  ی که در وجه غالب آنالملل نیبشرایط و هنجارهاي 

سازش و پذیرش نظم سیاسی و اقتصادي بود. در واقع از منظر دیگر نظام اقتصاد 

ي ها تیمزها با این شرایط داخلی  اشت که پیوند آنالملل شرایط و الزاماتی با خود د بین

این تعامل دو طرفه مزیت و  لذا .کرد یمسیاسی در چارچوب نظام را براي دولت فراهم 
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منفعت نسبی به همراه داشت وجه غالب کنش سیاسی را به سازگاري و تعامل تبدیل 

  .کرد یم

 گرفتند یمت موقت قرار نیروهاي اقتصادي که در پیوند و ارتباط ارگانیک با دول  

بزرگ و همچنین مدیران  داران نیزمو  دکنندگانیتول ي از صاحبان صنایع،ا مجموعه

ي ها ارزشي بودند که طرفدار مالکیت خصوصی و ... شهرو وکال و قضات ارشد اداري،

ی بودند و الملل نیب ي اقتصادي مدرن و طرفدار تعامالتها گروهمبتنی بر آن بودند. این 

و فعالیت آزاد بخش  محدود ها در شرایط استقرار دولت باثبات، قع منافع آندر وا

خود نیز از  ریوز نخستي از اعضاي دولت و شخص ا عمدهخصوصی بود. حتی بخش 

صنعتی و خدمات مستقل بودند. این  ها تیفعالاعضاي این گروها و جزو صاحبان 

، قواعد و دستورکارهاي اقتصاد اه هیروي هنجارهاي و ها ارزشوضعیت داخلی در واقع با 

. از این منظر گرفت یمآن قرار  لیبرال سازگاري داشت و در پیوند با الملل نیبسیاسی 

ي ها برنامهو  ها استیسدولت نیز  و بود منافعشانها از دولت بازتاب  حمایت آن

تضمین گیرنده منافع این بخش با تأکید بر احترام و  در حوزه اقتصادي در بر اش یاعالم

نیازهاي اقتصادي و ایجاد ثبات  نیتأمروابط اقتصادي و  گسترش مالکیت خصوصی،

با  ها تیفعالبراي بازگردان وضعیت عادي به بخش اقتصادي و از سرگیري این 

موقت به سرعت خواستار ثبات  دولت فرونشاندن بحران ناشی از انقالب بود. از این رو،

تعامالت اقتصادي با سایر کشورها بود. بدین  در بخش اقتصادي و گسترش تبادالت و

اقتصاد  کرد یمي مختلف اقتصادي حامی دولت ایجاب ها گروهمنافع  که چنانترتیب، 

ي ساز يعادي در اهداف سیاست خارجی داشت و از دالیل دولت براي ا ژهیوجایگاهی 

هی و پذیرش ي از همراا جلوهالملل  ی از منظر اقتصاد سیاسی بینحت روابط خارجی بود.

  .آمد یمآن به حساب  انهیگرا تعاملنظم و مناسبات 
ائتالف دولت (ي و اجتماعی اقتصاد به طور کلی عوامل و عناصر سازنده سیاسی،  

ي اجتماعی روهاین حاکم و ساخت و ایدئولوژي قدرت با همراه الگوي مشارکت سیاسی،

آن)  کنشگرانو نیروها و  ها با دولت و همچنین ساخت اقتصادي رابطه آن و نوعماهیت 

یی را تشکیل گرا یملتعامل چندگانه و تأثیرگذاري متقابل ماهیت دولت لیبرال  در

و طرفدار  گرا یمل ،جو مسالمت ،گرا تعامل ي کلی دولت مدرن،ریگ جهت بنابراین،؛ داند یم

 يها یژگیومشارکت مدنی و قانونی با اولویت بر حفظ احترام مالکیت خصوصی بود. این 

تعهد سیاسی و  عدم یی،گرا تعاملسیاست خارجی در گرایش  در جامعه داخلی،

ي از ارتباط و توسعه روابط با سایر کشور، تأکید بر حفظ و ارتقاي طرفدار ایدئولوژیک،
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با ایده صدور انقالب و پرهیز از مداخله در امور داخلی  مخالفت منافع و مصلحت ملی،

  ی نمود یافت.الملل نیباسی و اقتصادي سایر کشور و پذیرش نظم موجود سی

  



  

 یاسیانداز اقتصاد س ز چشما یلیتحل دولت موقت؛ یخارج استیس                                               

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

651 

 منابع

 محمد ابراهیم فتاحی. تهران: ترجمه ،تاریخ ایران مدرن ).1394( .رواندی آبراهامیان،

 نی. نشر

 ،رویکردهاي جدید در تحلیل سیاست خارجی). 1393( .سیکر و آلدن. آمون آران.

 میزان. نشر :تهران نیاکویی و مهدي زیبایی، ریدامیس

مناسبات دولت و جامعه از دیدگاه « ).1386( .دریح غالم ي سالمی،با میابراه

  .175-151، 30شماره ،علوم اجتماعی نامه .»یشناس جامعه

سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت  اقتصاد ).1384( .اریاسفند امیدبخش،

 تهران: موسسه انتشاراتی روزانه.، خارجی ایران

و  ها چارچوب ؛ارجی جمهوري اسالمی ایرانخ استیس ).1394( .رضایعل ازغندي، 

 : نشرقومس.تهران ،ها يریگ جهت

 تهران: موسسه ،می ایرانالسیاست خارجی جمهوري اس). 1385( اهللا.امیري، عبد 

 .علوم نوین نشر

 ترجمه ،الملل ي بر اقتصاد سیاسی بیندرآمد ).1392( .کلیما وست، .دیوید باالم،

 : نشر قومس.هرانت احمد ساعی و عبدالمجید سیفی.

ي عملی ها افتیرهمبانی نظري و « ).1397( .رجیا و سوري، محسن. بهشتی سرشت،

تاریخ نامه  دوفصلنامه )».1368-1357( رانیاسیاست خارجی نهضت آزادي 

 .185-157، دوم، شماره یک سال ،انقالب

 ادي.نهضت آز دفتر :تهران سه جلدي)،( ،ها ارزشی ابیباز ).1363( ي.مهد بازرگان،

 نهضت آزادي. دفتر :تهران ،ایران در دو حرکت انقالب ).1362( .----------

ي بر جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره ا باچهید ).1394( بشیریه، حسین.

  ششم. تهران: نگاه معاصر. چاپ ،جمهوري اسالمی

 علی اردستانی، ترجمه، ي اجتماعی انقالب ایرانها نهیزم). 1395( .------------

 : نگاه معاصر.تهران سوم. چاپ

در ایران » ي اسالمی ایرانزیر برنامهاقتصاد سیاسی «). 1385( .سهراب بهداد، -

. زاد يمرشدهوشنگ امیراحمدي و منوچهر پروین، ترجمه علی  ،پس از انقالب

 تهران: انتشارات باز.

 انصاري. ، ترجمه منصور»ي انقالبیها شورشتوسعه اقتصادي و « ).1378هاشم ( پسران،



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

652 

 .142-107، 12و  13، شماره پژوهش نامه

اقتصاد سیاسی تعامل دولت و نظام جهانی در تدوین « ).1381( نیحس پوراحمدي،

 فصلنامه ».ي نوین در سیاست خارجیها پژوهشسیاست خارجی: ضرورت 

 .1082-1051، 4شماره  شانزدهم، سال ،سیاست خارجی

اقتصاد « ).1396( .محمود انی جوي آباد،ی، و خعبدالعل ،قوام .،نیحس پوراحمدي،

 ،»سیاسی سیاست خارجی هند و راهبردهاي پیوند و ارتباط آن با آسیاي مرکزي

 .32-1، 98 شماره ،آسیاي مرکزي و قفقاز فصلنامه

عوامل سیاسی بر  ریتأث«). 1396( .داود ، و نجفی،نیحس .، مسعودنیا،عباس حاتمی،

شماره  ،پژوهش نظري فصلنامه ».ول انقالبا دههمناسبات اقتصادي ایران؛ در 

 .110-81، بیست و دوم

ی تاریخی و شناس جامعه« ).1395محمد (، و محمدیان، رمحمدیام حاجی یوسفی،

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست ». چارچوب نظري کی سیاست خارجی ایران؛

 .98-65، چهارم شماره پنجم، دوره ،جهانی

  . تهران: نشرآگاه.و توسعه اقتصادي دولت ).1393( دلفروز، محمدتقی.

 ».یپژوه ندهیآ: رویکرد الملل نیبنظام اقتصاد  انداز چشم«).1391(یعل دینی ترکمانی،

 .216-193، 61شماره بیستم، سال ،ي اقتصاديها استیسو  ها پژوهشفصلنامه 

الزامات سیاست خارجی توسعه ملی در ). «1382( .دجاللیس دهقانی فیروزآبادي،

، 55شماره  ،یالملل نیبي سیاسی و ها افتیرهفصلنامه ، »بیست ساله ازاند چشم

117-161. 

هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوري « ).1386( .------------------

 :تهران کیانی، داود ،، در منافع ملی جمهوري اسالمی ایران»اسالمی ایران

 مطالعات راهبردي. پژوهشکده

: تهران ،خارجی جمهوري اسالمی ایران استیس .)1391( .-----------------

 انتشارات سمت.

 انتشارات :تهران ،)2( الملل و مبانی روابط بین اصول ).1395( .----------------

 سمت.

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران: قابلیت و امکان ). «1388محمود ( ،القلم عیسر

 .40-21، 1 شماره اول، سال ،ی روابط خارجیالملل نیب فصلنامه ».تغییر



  

 یاسیانداز اقتصاد س ز چشما یلیتحل دولت موقت؛ یخارج استیس                                               

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

653 

مجله دانشکده  .»بسیج و انقالب اسالمی ایران هینظر« ).1375( ي.محمدهاد سمتی،

 .176-135، 35 ه، شمارحقوق و علوم سیاسی

ی تحلیلی براي بررسی سیاست خارجی چارچوب ).1381(اهللاروح رمضانی،

 .1381، ترجمه علیرضا طیب. تهران: نشر نی،جمهوري اسالمی ایران

  10 شماره :1358؛نامه انقالب اسالمیروز

 -1358ي سیاسی در ایران ها انیجری کالبدشناس ).1378(درضایحم ،این یفیظر

 آزادي. شهیاند تهران: .1378

حکومت در اندیشه سیاسی مهدي « ).1385( ی.عل .، و محمدزاده،مسعود غفاري،

 .135-117، 20شماره  ،8 دوره ،حقوق عمومی پژوهش ».بازرگان

 :تهران .تحوالت ،مسائل ،ها هینظر ؛الملل نیبسیاسی  اقتصاد ).1395عبداهللا( رلو،قنب

 مطالعات راهبردي. پژوهشکده

 .»تعامل استراتژي اقتصادي و سیاست خارجی در ایران معاصر« ).1392(---------

 .160-137سوم،  شماره چهارم، سال .جستارهاي سیاسی معاصر فصلنامه

 .سمت :تهران .ها هینظرو  کردهایرو ؛الملل نیب روابط ).1389(یدعبدالعلیس قوام،

ترجمه ، شدن یجهانو  الملل نیباقتصاد سیاسی ). 1384( گرانید.، و رابرت کاکس،

  : نشرقومس.تهران پوراحمدي، نیحس

اقتصاد سیاسی ). 1396جان( .، و واتربوري،آالن .، ریچادز،شاكیا ی.، دیوان،مالن کامت،

 ریبرز ارغوانی پیرسالمی و سحر پیرانخو، تهران: نشر مخاطب.ف ترجمه، خاورمیانه

 سدهبراي  الملل نیبروابط  هینظردر ، »الملل نیباقتصاد سیاسی « ).1392تام( کانلی،

 نی. نشر :تهران علیرضا طیب، ترجمه ،بیست و یکم

و مطالعه سیاست  الملل نیباقتصاد سیاسی « ).1384رابرت( ،وهنیک کتزنشتاین، پیتر،

  .183-114، 9 شماره ،فصلنامه اقتصاد سیاسیسیروس فیضی.  ترجمه ،»هانیج

. تهران: خواه قتیحقنتایح انقالب ایران، ترجمه مهدي ). 1383(ی. آرکین کدي،

 ققنوس.

 ترجمه ،»یالملل نیبي اقتصاد سیاسی ها هینظر« ).1383آبال( ي.آماو ی.،ت .جورج کرن،

 .56-9، 54 مارهش ،علوم انسانی مجله اسفندیار محمدي،

محمدساالر  ترجمه ،»ی انقالب اسالمیشناخت جامعهتبیین « ).1378مسعود( کمالی،

  .105-75، 13و  12شماره  ،پژوهش نامه .کسرایی



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

654 

 هاي مؤلفهبررسی سیاست خارجی بازرگان بر اساس « ).1394(نیحس کریمی فرد،

  .115-77، 1 شماره ،2 دوره ،سیاست پژوهی فصلنامه ».ملی هویت

عادل  ترجمه ،اقتصاد سیاسی جهانی؛ نظریه و کاربرد). 1392تئوردور( وهن،ک

صادق پیغامی، ترانه ریسمانچیان و محمد ریسمانچیان، تهران: انتشارات دانشگاه امام 

 ع).(

، یالملل نیبنظم اقتصادي  شناخت اقتصاد سیاسی جهانی:). 1389رابرت( گیلپین،

 تدبیر اقتصاد. موسسه ران:رسول افضلی و فرهاد دژپسند. ته ترجمه

ي و کمونیسم تا انقالب دار هیسرمااز  الملل نیباقتصاد سیاسی « ).1395(رایسم متقی،

، سال دهم، ي انقالب اسالمیها افتیرهعلمی پژوهشی  فصلنامه ».اسالمی

 .76-59، 36شماره 

و سیاست خارجی جمهوري  الملل نیبآینده نظام  ).1387منوچهر( محمدي،

 وزارت خارجه. انتشارات :تهران .راناسالمی ای

 ی.نشر ن . تهران:دولت و توسعه اقتصادي در ایران ).1396عباس( ،نژاد یمصل

 انتشارات :تهران .و فرآیند کارکرد ی،مبان اقتصاد سیاسی؛ ).1394عباس( ،نژاد یمصل

 دانشگاه تهران.

پس از پیروزي  روابط ایران و سازمان ملل« ).1391(یمجتب ی، و بابایی،مصطف ملکی،

 ،الملل نیبپژوهشی علوم سیاسی و روابط -علمی فصلنامه ».انقالب اسالمی

 .178-155، 18 شماره ،5 دوره

سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه ). «1393(دحسنیس میرفخرائی،

، 8 شماره دوم، سال ،ي راهبردي سیاستها پژوهش فصلنامه .»غربی نه شرقی،

61-81.  

دانشکده  مجله». اقتصاد سیاسی در دوره جمهوري اسالمی« ).1385احمد( ی،موثق

 .353-311، 71شماره  ،حقوق و علوم سیاسی

در » صدور انقالب« یقیتطببررسی « ).1391(لیجم ، واخجسته،اهللا تیعنا یزدانی،

 سال ،انقالب اسالمی پژوهشنامه ».ي سیاسی جمهوري اسالمی ایرانها گفتمان

  .86-59 ،3 شماره اول،

-1357 يپهلوخارجی ایران در دوره  استیس ).1373عبدالرضا( هوشنگ مهدوي،

 پیکان. نشر :تهران ،1330



  

 یاسیانداز اقتصاد س ز چشما یلیتحل دولت موقت؛ یخارج استیس                                               

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

655 

References 
Akbarzadeh,Shahram and Barry, James. (March,2016)."State Identity in 

Iranian Foreign Policy",British Journal of Middle Eastern Studeis. 
Alnahas,Ibrahim.M, (2007). Continuity and Change in the Revolutionary 

Iran Foreign Policy;The Role International and Domestic Political 
Factors in Shaphing the Iranian Foreign Policy,1979-2006.Morganton. 

Cohn,Theodore. H. (2000). Globod politicol Economy, theory and 
practice.Langman, New York. 

Hunter.Shireen. (2010). Iran's Foreign Policy in the Post-Soviet 
Era;Resisting the New International Order,California. 

Sadri,Human. (1999).''An Islamic Perspective on non-aligment:Iranian 
Foreign Policy in The Theory and Practice'', Jurnal of Third World 
Studepppis. 

Milani,Mohsen. (1996)."Iran's Gulf Policy:From Idealism and Confornation 
to Pragmatism and modernism", in: Iran and Gulf: A Search For 
Stability,Edited by Jamal S.Al-suwaidi, The Emirates Center for Strategic 
Studies and Research. 

  

  


