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 ها که ماندندها که رفتند و آنسمفونی ناتمام: آن 2 

 دست کردن و تمرکز قدرتکی – اول موومان

به تهران  سیاش به سویکه تازه از سفر زمستان رانی، شاه ا۳۱۳۱پنجم اسفندماه 

 ئتیه یالضا اسفند، ۳۳ ی، که برا،ستور ،ا ،،ربار ریبازگشتته بو،، به اسداهه لمم، وز

و  یو خارج ینگاران ،اخمروزنامهاز  یشتتورا و ستتنا و ت دا، نیمجمستت ی،وهت، رؤستتا

 ی،رستتتتبهکس چیهفرابخواند. هنوز  یمطبولات سکنفران کی یرجال کشتتتور را برا

ام المکدام موضوع نشست  نیو قرار است ،ر ا گذر،ی،انست که ،ر فکر شاه چه منمی

 شو،. 

ستتازمان برنامه و  سی، رئیدیمج دی، شتتاه به لبداهمجسیستتو تزی،ر ستتنت مور

شده بو،، ،ر  ابیشترف ندهیستال آ یبو،جه رامونیپ یگزارشت یارائه یبو،جه، که برا

 ا،جیا یاسیرا ،ر امور ست راتییتغ یقصتد ،ار، برخ» :گفته بو، که یهنگام خداحافظ

از ،وهت وجو، ندار، و  ینتقا، کافکنم امن احستتتای می»و اضتتتافه کر،ه بو،:  «کند

که ،ر آن  می،ار ازینی ستتتمیما به ستت .اصتتماخ خو، ندار، یبرا یازهی،وهت انگ نیبنابرا

 1«.خو، را اصماخ کند رون،وهت بتواند از ،

احزاب حاضتتتر ،ر  یبو، که شتتتاه فرمان انلمال همه یکنفرانس مطبولات نی،ر ا

 را المام کر،.  زیواحد رستاخ بحز باشان ینیگزیکشور و جا یاسیس یصلنه

،ر آن  رانیا ی،انشتتگاه مم یاستتیاقتصتتا، و لموم ستت ی،انشتتکده سی)رئ یافخم

ه ،ر چگون زیحزب رستاخ لی،انست که فکر تشککس نمی چی، هسدینومی ها( اماسال

 تاکنون موجو، ینکته روشن بو، که شاه نظم حزب کیمغز شتاه شتکل گرفت. اگر چه 

 ،انست. یرا ناکارآمد م

 یاه،انشگاه یهاکر،ه لیتلص «اتاق فکر» یاز الضا یکی) ینیمرآت ام نیپرواما 

طرخ  که شو،یآور ما،یبو،(،  یکه مشاور فرخ پهمو یلموم اجتمال یغرب ،ر رشته ها

                                                      

۳ Afkhami، Gholam Reza (2009). The life and times of the Shah. University 

of California Press، p.432. 
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 مطرخ «اتاق فکر» نیا گریلضتتو ، ،یبار غمامرضتتا افخم نیاوهرا  یحزبتک ستتتمیستت

 2.،کر

ه بو، ش گفتکانیاز نز، یکیکند که شتاه ،ر مماقات با یمهم گزارش  یمانیلبای م

ونه چگ  هدیگذار است... نگران است که پس از مرگش، گذار به وه یکه نگران مستئمه

که  ،ریشکل بگ دیجد یاسیست انیجر کی دیشتاه گفته بو، که با 3خواهد رفت. شیپ

 یمیر، قتتدگتتا نیگزینفس و تکنوکرات بتواننتتد جتتاتتتازهجوان و  یروهتتای،ر آن ن

 شوند. استمدارانیس

 یهایتئور یمشتتاوران فرخ پهمو «اتاق فکر» نظریآبشتتخور که  رستتدیبه نظر م

 هاسال نیجهان سوم ،ر ا ی،ر کشورها ونیزاسیمدرن رامونیپ 4نگتونیستاموئل هانت

 یگوپاسخ نیم  یاسینوع نظام س کیم موهاً  یخیتار یبو، که نوشته بو،: ،ر هر ،وره

ت ،وه»مثال  یاست. برا تهیو مدرن شترفتیپ یکشتور برا کی یازهایو ن هژیو طیشترا

فرانسه بو،.  یهابوربن سمطنت مطمقه و متمرکز ستمیقرن هفدهم، س ی،ر اروپا «اهگو

که میهنگا کر،.کشورها را برآور،ه می نیزمان ،ر ا یاصم یازهاینوع از حکومت، ن نیا

 یبا مستتتئمه ییاروپا یه، کشتتتورهاقرن هجدهم و قرن نوز، یانیتپتا یهتا،ر ستتتال

رو هروب استیجام ه ،ر امر س یتلتان یهاهیها ونیجام ه و انتگراس یستاز زهی،موکرات

 کر،ن را ارائه ،ا،.  هنیزمدر یمناسب برا یاهگو سیانگم یپارهمان ستمیشدند، س

 یاکیو آمر قای، آفرایآس یکشورها شتریامروزه، ،ر ب که ،هدا،امه می نگتونیهانت 

 مواجه هستند؛ متمرکز مختمف ازیبه طور همزمان با سه ن یاسیس یهاستمی، ستنیهات

و سر آخر گسترش مشارکت  ی،اسیمختمف ،ر ستاختار ست یقوا کیکر،ن قدرت، تفک

 سبمنا شتتریاهداف ب نیهمزمان به ا یابی،ستت یرستد براکه به نظر می یمر،م. مده

                                                      

2 Parvin Merat Amini (2002)، “A Single Party State in Iran، 1975-78: The 

Rastakhiz Party- The Final Attempt by the Shah to Consolidate his Political 

Base”، Middle Eastern Studies، Vol. 38، No. 1، January، p. .132 

۱ Milani، A. (2012). The shah. Macmillan 

4 Huntington، S. P. (1966). Political Modernization: America vs. 

Europe. World Politics، 18(3)، 378-414. 
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 «ترنسیوست م»قرن و  کی یهگوا «یورسا»است. اگر  یتک حزب ستمیس کیباشتد، 

،ر  یکشورها نیا یمدل برا نیترممکن استت مناسب «نیکرمم»بو،،  گریقرن ، یبرا

انباشت  برآور،ه کنند، دیکشورها با نیکه ا یاصتم ازیقرن باشتد... ن نی،ر ا تهیراه مدرن

، نیهات یکایو آمر قای، آفرای. رهبران آستتآن یقدرت و تمرکز قدرت استتت، نه پراکندگ

ها را اکنون ،ر مستتتکو و پکن ازین نی،رستتتت به ا ییپاستتتخ گو یهازم برا یها،ری

 و نه ،ر واشنگتن. اموزندیتوانند بمی

ا به : مستتدینوبو،ه، می نگتونیهانت یهادهیا نیا ریثأتکه تلت  ،یغمامرضتتا افخم

 رییتغ یتوجهقابلچند ستتال گذشتتته جام ه به طور  یکه ط میبو، دهیرست جهینت نیا

. ر،یگیم ندهیهم ،ر آ یشتریات شتاب برییتغ نیاز آن است ا یحاک زیو همه چ کر،ه

 یتمالاج عیسبه مشارکت و عیتلول سر نیا شبر،یپ یکه برا میحال بر آن بو، نی،ر ا

ندارند. اما  یاجتمال جیهکن احزاب حاضر ،ر صلنه قدرت بس است. ازیمر،م ن جیو بس

که شتتاه خو،ش ابتکار لمل را به ،ستتت استتت  ی،ار،. هذا ضتترور یقدرت نیشتتاه چن

حکومت و مر،م  نی،ر رابطه ب یاتازه یاهگو جتا،یا یاش برای، و از قتدرت م نور،یبگ

و  ینگفره یهدف، با توجه به مشتتکمات پراکندگ نیبه ا یابی،ستتت یبرا استتتفا،ه کند.

 ه ،رک میبرو ستمی،ست شدن سکیاز  ینول یبه سو دیبا ییفستا، و ضت ف اجرا زین

و  یاسیس یهانهی،ر زم ازیمور،ن یهاشتاه ضتامن اجماع ،ر لرصته ین قدرت م نوآ

 5شو،. یاجتمال

رو به رشتتتد  ی،ر جام ه راتیی،ر حکومت هم که تغثر ؤم از افرا، یگری، شتتمار

، دندی،ی( را منانشیکر،گان و شتتهرنشلیت دا، تلصت شی،ر آن ،وره )مثل افزا رانیا

 نیبا ا ابداً  تیو ناکارآمد موجو، حاکم ییچندصدا مستتیبر آن بو،ند که ستراستتی به

و  یاسیحرکت تازه س نیکه با ا کر،ندی. آنها گمان مستتیخوان نمممکت هم طیشترا

و  یتیریمد یهاشدن آن، بتوان بر ض فثرتر ؤم جهیو ،ر نت ستمیشتدن س ،ستتکی

   6غاهب ،ر کشور فائق آمد. یو فسا، ا،ار کیانلطاط بوروکرات

                                                      

 .4۱4-4۱۱ص. افخمی، همان، ص۳ 

  سایت تاریخ ایرانی. ،حکومتی همه کارکر،های یک حزب رستاخیزی که نبو،: ،مرا، ثقفی6 

http://tarikhirani.ir/fa/news/6606/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://tarikhirani.ir/fa/news/6606/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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متزلزل  یهژمون»در برابر  «و توافق تیرضا دیتول» -دوم  موومان

 «تراشیو ناراض

 
بر شتنای مارکستیستت امریکایی، جام ه(، Michael Burawoy)بوراوُییکل ام

های گوناگون جوامع ،ر ،وره میسیاسی ،ر تما -های اجتمالی ستیستم آن استت که

ها کدام با این بلرانشتتتوند. اما چگونگی رویارویی هر ،چتار مشتتتکمتات و بلران می

کار گرفته بهمتفاوت استتت. بستتته به آن که چه ستتازوکارهایی برای حل مشتتکمات 

 های گوناگون ،اشته باشد. آمدیتواند پشوند، بلران میمی

 ی،اری پیشرفتهتازه ،ر ستیستم سرمایه طیبا شترا یماندگاری و ستازگار بوراوُی

پاشی بموک شوروی را به شرخ زیر ( و فروGlobal Northکشتورهای شمال جهانی )

 :،هدتوضیح می

 «مدنی یجام ه»،اری یک سرمایه یجان کمام آن استت که ،ر جوامع پیشترفته

(civil society)  وجوش و آزا، وجو، ،ار، کتته بتتا انواع و اقستتتام جنتتبزنتتده، پر

های پیوندی شتتتهروندان ،ر لرصتتتههم و یهمده ،های اجتمالی، همکاریستتتازمان

 توانندمدنی، می یپذیر جام هغایت ان طافهای به،هند. سازمانن را سامان میگوناگو

ها را بیابند و سپس از و پاستخ مناستب برای حل آن ها را ،ر خو، جذب کنند،چاهش

مقاومت آن  طریق نوستازی مکرر بنیا،های اجتمالی، به بازستازی سیستم، پایداری و

 کمک کنند. 

های مختمف، ا )با اههام از گرامشی( احزاب سیاسی، رسانهمدنی ر ی، جام هیراوُوب

های ،ارای های ،اوطمبانه و گروهو سایر انجمن های کارگریسیستم آموزشی، اتلا،یه

تمالی جکند که از اواخر قرن نوز،هم ،ر حیات امنتافع و لمایق مشتتتترک ت ریف می

 7اند.بو،هاروپا و ایاهات متلده ف ال 

                                                      

7 Burawoy، M.، & Wright، E. O. (2001). Sociological marxism. In Handbook 

of sociological theory (pp. 459-486). Springer، Boston، MA. 



 ها که ماندندها که رفتند و آنسمفونی ناتمام: آن 6 

ایجا،  مدنی یهای جام هسازمانکه  یهای مختمفنهرها و کانال نویسد:میبوراوُی 

د. کننحل هدایت میراهگیرند و به سوی ها را ،ر خو، می، نارضتایتی و کاستیاندکر،ه

گوناگون  هایها ،ر ستتتازمانمشتتتارکت طبقات غیر حاکم و تلت ستتتمطهثر ؤمجذب 

گفتگو برای کشتتمکش و نیز هایی برای بلث و مدنی و با فراهم آور،ن فضتتا یجام ه

شتتده ،ر ها )اهبته ،ر حدو، ت ریفف اهیت ستتیاستتی و اجتمالی ،ر بستتتر این ستتازمان

گر،،. حاصل می هاثر آنؤمآورند که موافقت و رضایت قوانین(، شترایطی را فراهم می

ستتازوکار حفو و  :نامدمی 'هژمونی'این همان ستتازوکاری استتت که گرامشتتی آن را 

 یاکم اجتمالی نه از طریق اجبار و ستتترکوب، بمکه از طریق ستتتمطهپایداری نظم ح

 شو،.مدنی المال می یجام ه هایفرهنگی که توسط سازمان

و موفق سمطه و هژمونی حاکمان ،ر جوامع ثر ؤمهای کارکر، برای آن که مکانیسم

 همدرن غربی و ناکارآمدی و سرانجام فروپاشی سیستم حکومتی نوع اتلا، شوروی را ب

گاهی نی راوُ وبیکل اتلقیقی م یتری بفهمیم، جاهب است که به ،و پروژهشتکل ،قیق

صتتن تی ،ر شتتیکاگو  مجتمع،ر یک  ۳۷7۱ یهای ،هه،ر ستتالاو بیندازیم. ،ر اوهی، 

های ،ر ستتالی راوُوب،ر ،ومین پروژه،  8،کترایش را بنویستتد. ینامهپایانکار کر، تا 

 9کر،. یخانه ،ر مجارستان کارگرهشتا، میما،ی، ،ر ،و کار ی،هه

مارکس استتت، به این م نا  «ارزش اضتتافی»تئوری ی راوُوبلزیمت مایکل  ینقطه

کنند م ا،ل بخشی از ارزش توهید شده توسط که ،ستتمز،ی که کارگران ،ریافت می

، کنندیروز کار م کیمثماً اگر کارگران هشت سالت ،ر  .آنان ،ر یک روز کاری استت

فقط م ا،ل پنج ستالت کار آنان استت. سه سالت باقی مانده همانا کار  ،ستتمز، آنها

 ( است، که پایه و اسای سو، کارفرما است.surplus labor) اضافی

 «رزو»چگونگی پایداری این ستتیستتتم، لامل ،ر ،ر ت بیر ستتنتی مارکستتیستتتی 

 . امایگرسنگ جهیو ،ر نت برجستته استت، ی نی تری کارگران از ،ستت ،ا،ن کارشان

                                                      

8 Burawoy، Michael (1979). Manufacturing consent: changes in the labor 

process under monopoly capitalism. Chicago: University of Chicago Press 
۷ Burawoy، Michael & Lukács، János (1992). The radiant past: ideology and 

reality in Hungary's road to capitalism. Chicago: University of Chicago 
Press 
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،اری پیشتترفته، ام استتتدهال کر،م ،ر ستترمایهنامهانینویستتد که: من ،ر پامی یراوُوب

های قانونی وجو، ،ار، که جموی زورگویی کارفرما های استتتخدام و ملدو،یتضتتمانت

مدیران غیرممکن استتتت.  یگیر،. به ،هیل وجو، قوانین کار، المال خو،ستتترانهرا می

ارکنان خو، را متقالد کند که سخت کار کنند، آنان بنابراین مدیریت اکنون بایستی ک

ب این خ ( فراهم کنند.ثرؤمرا برای پیشبر، توهید )به شکل  کارکنان بایستتی رضتایت

کند، به همان حمایتی که قوانین از کارگران می رو،؟پیش میهایی مسمکانیامر با چه 

ها کند که به آنمیم ینی از استتتتقمال را هم ،ر صتتتلن کارخانه الطا  یآنان ،رجه

ل با کمال می «بازی»مثابه یک به،هد از طریق پیشبر، کار روزانه ،ر کارگاه امکان می

باها بر،ن  یرو شتتانایشتتان تماش کنند و ،ر مستتیر زندگی حرفه،ر پیشتتبر، ویایف

ت ی مثابه بازی، طببهتمقی از کار  گذاری کنند.ستتترمتایته عی،ستتتتمز،، ارتقتا و ترف

کند، و به جای آن نولی های تکراری را جبران میذاتی این وییفه یکننتدهخستتتتته

 آور،. رضایت احساسی و پا،اش نما،ین به وجو، می

،ه کر یبندصتتورت یاستتت که گرامشتت «یهژمون» یهادهیشتتدن ا ا،هیهمانا پ نیا

و تری،  زورالمال  یجابه، ی،ارهیستترما یرفتهشیحاکم ،ر جوامع پ ستتتمیبو،. ستت

که  دمیت،، مییکتار پژوهشتتت انیتبر،. ،ر جرمی شیو اقنتاع را پ تیترضتتتاآموزش، 

گرفته بو،ند. ،ر کارخانه، کارگران از  رکار هم به کا یهارا چگونته ،ر ملل «یهژمون»

 شدند. منمی قیتشتتو یدیزور و استتبدا،( به کار توه یو اقناع )به جا تیرضتا قیطر

نتامیدم که ،ر واقع کمید پایداری رونتد توهیتدی  «رازآمیز کر،ن»را م ستتتمکتانیاین 

انی روند توهیدی، بازخو «رازآمیز کر،ن»م سمکانی،اری پیشرفته است. سیستم سرمایه

گذر، و آن چه که ،ر لاهم واقع میبین آن و بازنویستتی یک روند اجتمالی استتت که

 ایجا، انداز، و شکافآید، فاصتمه میاحستاستی که ،ر ،رون فر، به وجو، می یتجربه

تر شتدن مطمب خوب استت که راهکارهای مشخپ پیشبر، این روشتنکند. برای یم

کر، تشتتتریح  ش،ر آن پژوه باراوُیای که ،ر آن ،وره و ،ر کارخانه «رازآمیز کر،ن»

 .شو،

های مختمف توهید( ،ر کارخانه، یک بازار کار ،اخمی وجو، ،اشت، )به م نای بخش

کنند، خستته شدند و یا با اگر از کاری که می،ا، که را به کارگران می که این فرصتت
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توانستند تقاضای استخدام ،ر مشاغل ،یگر ،ر سترکارگرشان به مشکل برخور،ند، می

همان کارخانه را بکنند. ،ر لین حال یک ستیستتم ارتقا و ارشتتدیت بر استتای سن و 

 هسسؤمبه تماش و ماندن ،ر آن  تشویقتخصتصی هم وجو، ،اشت که فر، را  یتجربه

باها  شتتتد.م نا میکر،، زیرا که ،ر صتتتورت ترک کارخانه آن تجارب و ترفی ات بیمی

،یگر م ستتتمکانی رفتن حقوق هم، ،ر گرو این تجتارب، متدت خدمت و ترفی ات بو،.

صتتتن تی بو،، کته هتدف آن افزایش رانتدمتان نیروی کار مبتنی بر پا،اش  «آکور،»

گین توان ف می توهید کارگاه ملاستتبه شتتده بو،، به این م نا که ابتدا میان توهیداضتتافه

بو،، حتال اگر کتارگران، توهیتد بیشتتتتری ،ر مقایستتته با میانگین میزان توهید ف می 

ای که برای کسب بیشتر اضافه حقوق با باها بر،ن گرفتند. مستابقه،اشتتند، پا،اش می

و کارگران  گذراند،سرلت میبهبو، که زمان را  گرفت، بخشی از این بازیآکور، ،ر می

  تلمل کنند. ترکننده را راحتساخت تا کار تکراری و خستهرا قا،ر می

ت اس یلنوان شهروندانبهشناختن کارگران  تیمهم به رسم اریبست گری، یهیستو

د، بو،ن دیها مشغول به توه،ر کارخانه نیم  یاجتمال-یکه با حقوق و ت هدات اقتصا،

 ی،ا،هاارلقد قر یکارگران برا یهاهیسو و اتلا، کیاز  رانیکارفرما و مد انیمذاکره م

 یها، هماهنگهیاتلا، نیا تنشتتناخ تیو به رستتم یراه کار نیبو،. چن یجم ،ستتته

 آور،.به وجو، می افتهیو کارگران سازمان  تیریمنافع مد نیرا ب یاجانبههمه

 اًآرایی نستتبت،ر کارخانه یک رژیم هژمونیک از طریق یک صتتلنه :خماصتته کنیم

خو،مختار برای پیشتبر، توهید ستازمان ،ا،ه شده بو، که ،ر آن ت ا،هی مطموب میان 

اطمینان و لدم اطمینان وجو، ،اشتتتت. ،ر این صتتتلنه، یک بازی ،ر جریان بو، که 

کر،. استتتفا،ه از زور ،ر این میمین أتکنندگان ،ر بازی( را شتترکترضتتایت کارگران )

شتتتد که یا قوانین ارگر(، تنها زمانی المال میرژیم هژمونیک )،ر نهایت اخراج یک ک

ورشتتکستتتگی کارخانه، کارفرما  یبازی توستتط کارگری نقش شتتده بو، و یا ،ر نتیجه

ی بیکار یشد، اهبته آن جا هم سیستم پوشش بیمهجم ی می،ستتهمجبور به اخراج 

 بیکار شده بو،ند. موقتاً رضایت کارگرانی بو، که مینأت،ر خدمت 

که هدفش کستتب  «بازی»و  «رازآمیز کر،ن»شتتن استتت این ان طاف، که روچنان

جای المال زور و بگیر و ببند( استتتت، ،ر باقی بهرضتتتایتت و همراهی شتتتهروندان )

و ثمربخشی که حاصل  بو،ن ثرؤملماوه بههای سیستم جام ه هم جریان ،اشت. بخش
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تا  فایی بیشتتر را )هااقلبر،، رونق و شتکواین نوع حکمروایی بو،، توهید را هم باهاتر می

ز،. ستتیستتتم توزیع ،ر آن ، رفاه را ،امن میآًشتتد و نهایتبروز بلران ب دی( بالث می

( هم ملرک باها رفتن ستتتطح زندگی کارگران و  welfare stateروزگار )،وهت رفاه

طبقات پایینی جام ه بو،. فرجام این ستیاستتت هم ماندگاری ستیستتتم با قدرت مانور 

 ها بو،. اجهه با بلرانفراوان ،ر مو

مبارزه  یجوامع، صتتلنه نیزنده و ستتر حال ،ر ا «یمدن یجام ه»مطمب که  نیا

، یتیابراز نارضا یمنتقد برا یهاروین یبرا یگوناگون استت، ملل مناستب یهاگفتمان

 به آن دیبا گری، ییاست که جا یگریحل استت، ،استتان مفصتل ،راه یهیانتقا، و ارا

 شبر،یاما به طور خماصه، به پ یمدن ی هبروز مخاهفت و مبارزه ،ر جامپر،اخت. امکان 

 یجا نکتهنیاکند. فرو،ستتتان جام ه کمک می یزندگ شتتتریبهبو، ب یامر مبارزه برا

 .میکن حیرا تشر ستمیس نیا یداریپا جهیو ،ر نت یریپذآن بو، که ان طاف یمرکز

*** 
 

که اشاره  چنان جارستان نگاهی بیندازیم.ها ،ر مکارخانه یاکنون به سیستم ا،اره

 ها مشغول به کار و تلقیق بو،.هشتا، ،ر این کارخانه یهای ،هه، ،ر سالیراوُوبشد، 

،ا،ند و کارگران ناکارآمدی، می «ی، لتداهتت و برابرییکتارآ»حتاکمتان شتتت تار 

یر تقصتت ،انستتتند که،یدند. میهای زندگی میلرصتتهلداهتی و نابرابری را ،ر تمامیبی

آهات، کمبو، موا، خام هازم برای ماشتتینپایین بو،ن کیفیت کاهاها، خراب شتتدن مکرر 

با  زو،یبهما »کفایتی ستیستتم حاکم استت. ش ارهای توهید و غیره، همه به ،هیل بی

های را مکرر، ،ر برهه هم تو خاهی بو، و این شتتت ارها «کنیماین کمبو،هتا مقابمه می

 کارخانه شنیده بو،ند وهی هیچ چیزین اهئومس،رپی و تغییر یپگوناگون، با اصماحات 

 شد.لوض نمی

ستیستم حکومتی ،ر بموک شوروی سابق، از آغاز یک »نویستد: میی راوُوبمایکل 

ثبات، متزهزل و ناپایدار بو، که پیوستتته ،ر م رض خطر بازگشتتتت به یک هژمونی بی
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های نمایشتتتی با تئاتر ،ا،گاه ها واستتتتبتدا، متکی بته پمیس مخفی، تانک ها، زندان

  10.«بو، ’وابستگی به بیگانگان متخاصم و ،شمنان خمق’الترافات به 

ها و ،اری پیشرفته با المال هژمونی از طریق سازمانهذا اگر ،ر ستیستتم سترمایه

،ر مقابل  ،مدنی، به ،نبال جمب توافق و رضتتایت شتتهروندان بو،ند یهای جام هنها،

ر،، کوپای شرقی همواره و پیوسته ناراضی و مخاهف توهید میستیستتم حکومتی ،ر ار

تا التراضات ،ر مجارستان ،ر سال  ۳۷۳۱)از بستیج جم ی ،ر آهمان شترقی ،ر سال 

، تا جنبش همبستتتگی ههستتتان ،ر ۳۷18، تا مقاومت ،ر چکستتمواکی ،ر ستتال ۳۷۳1

تانک و ارتش  را با انیناراضتتت نیحاکمان به طور مکرر مجبور بو،ند ا ،(های ب دستتال

آهات و نا کارآیی ستتیستتتم توهیدی و ،ر ماشتتینخراب شتتدن مکرر  ستترکوب کنند.

ها، تا حد م ینی به ،هیل آن، کمبو، کتاهاهای مصتتترفی و کیفیت پایین آن ینتیجته

ریزی مرکزی ،وهتی بو،، اما بخش ،یگر ناشی از ناباوری کارگران ناتوانی سیستم برنامه

 ساهاری، فسا، فراگیر،،یوانرفت؛ ا،لاهای پوچ ،ستگاه می بو، که پیش «بازی»به آن 

مر،م بو،. از همان  یروزمره یها تجربهر،ه یوهان ،ر همهئخواری مستت،ز،ی، رشتتوه

کف کتارختانه تا باقی جام ه، التراض و مقاومت منفی ،ر جریان بو،. مر،م متقالد به 

صتتد، برهم ز،ن بازی ،ر هر خواستتت نبو،ند و هذا ،رکه حکومت می «بازی»قوانین 

   فرصتی بو،ند.

های انقمابی سخن ها و پیروزیکر،ند که از ،ستتاور،رهبران حکومتی گمو پاره می

 ها ومنتظر شتتتگفتی دیآینده؟( با یزو،ی )،ر برنامه،ا،نتد که بهبگوینتد و ولتده می

شان یگزند،ر  یرییتغ چیگذشتت و مر،م هاما زمان می .تر باشتیمهای بزرگپیروزی

هفتا، میما،ی، ،ریافته بو،ند که  یهای پایانی ،هه. رهبران هم که از ستتتالدندی،ینم

د، که گذاشتنکر،ند و به تجربه میاوضاع خوب نیست، رفرم پشت رفرم را پیشنها، می

،ر شرق اروپا انتظاراتی را به وجو،  «سوسیاهیسم ،وهتی»انقماب و  خور،.شتکستت می

گویی به آن انتظارات و توق ات را نداشتتت. هرقدر پاستتخل قدرت آور،ه بو،، که ،ر لم

تر شد، هر چه بیشو واق یت زندگی مر،م بیشتر میمی که شتکاف بین ایدئوهوژی رست

                                                      

۳۱ Burawoy، M. (2019). THE TWOFOLD TRUTH OF LABOR. In Symbolic 

Violence (p.165). Duke University Press. 
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،، خورحاکم شکست می یباز نیاصماحات پیشنها،ی ،ر چارچوب آیین، مسمک و قوان

مممکت هم کمتر  یحاکمیت و توان ا،اره یا،امه ،رحاکم  یالتمتا، بته نفس طبقته

نی مد یستیستم و فقدان یک جام ه نیناپذیری و صتمبیت حاکم بر اان طاف شتد.می

 پیشرفته بو،(، امکان ،اریشترط ان طاف پذیری سیستم سرمایه)که پیش آزا، و ف ال

حل پیشتنها،ی برای غمبه بر بلران فسا،، کمبو، و ناکارآمدی ،ستگاه راهموفقیت هر 

 شد و مشکماتمییشتر بخواری کر،. فسا، و رشوهاز پیش مسدو، می توهید و ا،اری را

 روندی که سرانجام به فروپاشیدن سیستم انجامید. :ترمر،م هم فزون

نویستتد: هر قدر شتتکاف میان شتترایط لینی می ،رستتتیبه (Bourdieu)بور،یو 

و،، شتر میلمیق اندکر،ه مولظهکه حاکمان زندگی مر،م با اصول اخماقی و التقا،اتی 

موجو، ،ر جام ه  اًهای آنان با امکانات واق هر قدر فاصتتتمه میان انتظارات و خواستتتت

 11گر،،.تر میشو،، احتمال تغییر ،ر جام ه افزونبیشتر می

 

 شانس؟ نیآخر -موومان سوم 

 
ها آن»و  «ها که ماندندآن» یو تجربه یراوُوب یاز ،و کار پژوهش یاحاها که خماصه

ومت حک نیآخر یهااز سال گری، ینکته کی، جاهب استت که به میرا گفت «که رفتند

را  ی،ستگاه سمطنت پهمو دنیفرو پاشت یجمو دیکه شتا ییماجرا - میشتاه اشتاره کن

 گرفت. می

شاه  یهههای پنج ماای را از مماقاتقصه «نگاهی به شتاه»لبای میمانی ،ر کتاب 

 .نویسد که آموزنده استقبل از المام حزب رستاخیز می یهابا مهدی ستمی ی ،ر ماه

 نیبه ا یآن استتت، نگاه یداریو پا ستتتمیستت کی یریپذان طاف برستترکه بلث  یوقت

 .ستیاز هطف ن یماجرا خاه

ساهاران قابل ،وران پهموی ریزی ایران، از فنسمی ی یکی از مدیران بانکی و برنامه

روهی از جوانتانی کته ،ر آزمون بانک مرکزی همراه بتا گ ۳۱۳4،وم بو،. او ،ر ستتتال 
                                                      

۳۳ Bourdieu، P. (1988). Homo academicus. Stanford University 

press. 
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 از و گروه آن میان ،ر. شتتد الزام بریتانیا به تلصتتیل یموفق شتتده بو،ند، برای ا،امه

انش ابی حزب  ترگرا و از الضای ب د، اپریم استلاق اقتصتا،،ان چ ستمی ی ،وستتان

ر بانک گذانیاناقتصا، ،ر ،انشگاه آکسفور،( و ابواهقاسم خر،جو، ب یتو،ه )استا، آینده

ل ، ،ر بانک ممی مشغوایران به بازگشت ،ر نفر سه این. بو،ند م دن و صن ت یتوس ه

به کار شتدند. مهدی ستمی ی و ابواهقاسم خر،جو، همزمان با نهضت ممی کر،ن نفت، 

به خواستتتت ،کتر مصتتتدق همراه هیئت خمع ید به آبا،ان رفتند تا نظارت بر لممیات 

مر،ا،،  28کت نفت را به لهده گیرند. پس از کو،تای حستتابداری و حستتابرستتی شتتر

رفت، ابتدا م اون و سپس رئیس آن شد،  نو م د صتن ت یستمی ی به بانک توست ه

ند ریختهای تأستتتیس بانک مرکزی را میجا بو، که توانستتتت با ،یگرانی که زمینهآن

 همکاری کند و سپس ریاست بانک مرکزی را به لهده گرفت.

های ،ر میان جوانان هفتا، میما،ی، شاه از نارضایتی یتین ،هههای نخس،ر ستال

کر،ه که قرار بو، هدایت ماشین مدرنیزه کر،ن متوستط تلصیل ی،انشتگاهی و طبقه

های ساواک )که از جممه ،ر رابطه با جنبش کشور را به لهده بگیرند از طریق گزارش

از جممه به ناکارآمدی لمیق  هاشد. ،ر این گزارشچریکی نوشتته شتده بو،(، آگاه می

سیاسی کشور برای جذب و بسیج این نیروی جوان اشاره  یاحزاب حاضتر ،ر صتلنه

به  ۳۱۳۱،ر اواخر ستتال را بو، که شتتاه ملمدمهدی ستتمی ی ه زمینشتتد. ،ر این می

نام کشور بو، خوشهای گونه که اشاره شد، سمی ی از تکنوکراتهمان،ربار فرا خواند. 

 ایارتباطات گستر،ه متوستط و رهبران جبهه ممی یرو طبقهکران میانهکه با روشتنف

های پنج ماهه خو، با شتتاه هایی که از مماقات،اشتتت. ستتمی ی بر استتای یا،،اشتتت

گوید که رهبر ایران ،ر ( می The shah،2012بر،اشتتته بو، ،ر مصتتاحبه با میمانی )

 شپس از مرگ «گذار یمسئمه»به ویژه بههای خو، ،رباره آینده کشتور و مور، نگرانی

بو، که وی یک حزب ستتیاسی جدید  نیبا او گفتگو کر،. پیشتنها، شتاه به ستمی ی ا

 یایجتا، کنتد. هتدف آن بو، کته این حزب تازه، با موفقیت بتواند حمایت افرا، طبقه

 هباجتمالی رژیم فراهم کند و  یبرای تلکیم پایه را ایرانی یکر،هتلصتتیلمتوستتط 

تشتتکر از »)پس از مقاومت اوهیه  .آمیز پس از مرگ شتتاه مد، رستتانداهمتمستت گذار

 سمی ی قبول کر، که این چاهش را بپذیر،. (، «التما، شما اما نه
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 ار مقاومت ستمی ی به این ،هیل بو، که وی سترنوشتت رهبران احزاب اپوزیسیون

 ۳۱۳2ر ستتال انتقا، کر،ن ،اشتتتند ،یده بو،. ماجرا آن بو، که ،ت أجر که تنها کمی

لمینقی کنی، رهبر حزب اقمیتت مر،م، تماش کر،ه بو، با انتقا، از ،وهت هویدا و حزب 

به وجو، آور، و اوضاع  یاستیست یوجوشتی ،ر فضتاحاکم )ایران نوین( تلول و جنب

وی از جممه ،ر  .کفتایتی ،وهتمر،ان قممتدا، کنتدبی یاجتمتالی موجو، را نشتتتانته

المام کر،ه  و خوانده «ارتجالی»هویدا را  ی، کابینهو رشتتت هایی ،ر اصتتفهانمیتینگ

 د.ن،هراحتی هویدا را شکست میبهبو، که اگر انتخابات آزا، برگزار شتو،، او و حزبش 

 :ها، بستیار لصتبانی شده و فریا، کشیده بو،های این میتینگشتاه با شتنیدن گزارش

 «.شتور من آزا، نیست،هد که بگوید انتخابات ،ر کمیت أجرکنی چگونه به خو،ش »

 کنی ،ر لرض بیست و چهار سالت، از ،بیر اوهی حزب مر،م اخراج شد.

 گفته بو،: شاه نوع جدیدی «نگاهی به شاه»کتاب  یستمی ی به میمانی، نویستنده

های رو که لناصری از اندیشهمیانهخواست، یک حزب از حزب مخاهف اما وفا،ار را می

ای هکر،تلصیلد. فکر آن بو، که این حزب، نیروهای هم ،ر آن باش سی،موکراسوسیال

که میمی به نز،یکی به احزاب حاضتتتر نداشتتتتند، جمب و جذب کند. اما به ارزیابی را 

ستمی ی، شاه توان و یرفیت تلمل یک حزب مخاهف، واق ًا مستقل و وفا،ار به قانون 

قا، از اصول استاستی کشتور را نداشتت. شتاه به سمی ی گفته بو، که خط قرمز او انت

 :،هد،ر این مور، ندار،. ستمی ی پاسخ می را او استت وتلمل هیچ انتقا،ی «انقماب»

اهبته اهتفات ،ارند که برای جمب توجه و التما، گروهی که  نأاهشتتتلظیموهی رهبر »

خ شاه پاس .«ها صورت بگیر،زمینه یمور، نظر ایشان است، باید بلث و انتقا، ،ر همه

کند که چنین نتد بتا بلتث و انتقتا، موافقت کند، اما اضتتتافه میتوا،هتد کته میمی

انتقا،هایی، بی چون و چرا نباید از آن نولی باشد که آن مرتیکه ]لمینقی کنی[ کر،ه 

تواند مشرولیت انتخابات بو،، کستی اجازه ندار، که ،وهت من را ارتجالی بنامد و نمی

  ببر،.ال ؤس،ر این کشور را زیر 

ا ،یاهوگ و گفتگوی جدی ب یشهیوقتی به شاه گفتم که ،ر اند :گویدستمی ی می

ویژه با ،انشتجویان هستتم، شاه خیمی کوتاه این ایده را ر، کر، و افزو، که بهجوانان و 

ا شاه ،ر این گفتگوه. «های زیا،ی برای گفتن ،اشته باشندها حرفکنم آنتصور نمی»
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ه، رهبر مممکت است که قرار است این شتخپ پا،شتا» :کند کهبارها خاطر نشتان می

 .«را راهنمایی کند و پیش ببر،سیس أاهتجدیدحزب 

کند که این حزب ابتدا با ،ه تن از م تبرترین ،ر نهایت شتتاه با ستتمی ی توافق می

ها، روشتنفکران و سیاستمداران به مثابه الضای بنیانگذار آن کارش را شروع بوروکرات

ه توستط ستمی ی ،ر هیستت هیات موسسین حزب قرار کند. نام یکی از این ،ه نفر ک

گیر،، نه به ،هیل التباراجتمالی وی، بمکه به ،هیل روابط نز،یک با شاه و اطمینان می

،انست ما ،قیقًا مشغول به شاه همیشه باید می»گوید؛ حضترت است. سمی ی میالمی

نگرانی و چه کاری هستتتیم، تا با گزارش مستتتقیم از شتتخپ مور، التما،ش، ،چار 

 .«اضطراب نشو،

بو،،  موسسان حزب که چشم و گوش شاهت أهیاما پس از مدت کوتاهی، آن لضو 

 فهمد که نظر شاه تغییر کر،ه است. ،هد. سمی ی می،هیل است فا میبیبه ناگهان و 

و او هم احسای  شو،، ستمی ی به ،ربار فرا خوانده می۳۱۳۱،ر استفند ماه ستال 

شاه ،ر ابتدای این مماقات  :نویسدحضتار شتده استت.. میمانی میچه ا یکند که برامی

کند. گذشتتته، آغاز می یبلث را با اشتتاره به کاهش وزن هفت کیمویی خو، ،ر هفته

 یخواهد که وی را از وییفهستمی ی که از شتنیدن این خبر غمگین شده، از شاه می

بار برای یکو ماجرا  پذیر،سرلت میبهشاه  .،وش کندتشتکیل این حزب تازه، ستبک

 رسد. همیشه به پایان می

این حزب تازه، چه بستا ممکن بو، که بتواند انط اف بسیار ضروری ،ر آن  یپروژه

 «مدنی یجام ه»گاهی برای زمانی را ،ر حکومت شتتتاه به وجو، آور، و تنفس یبرهه

ت ،رست شتدن آن روز باشتد. اما چنین نشد. راهی که شاه ،ر پیش گرفخفه،ر حال 

،ستتتت کر،ن یک،ر جهتت لکس این ضتتترورت بو،، حذف احزاب تا کنون موجو،، 

 حکومت و المام حزب واحد رستاخیز.

، ب د از المام حزب رستاخیز، ۳۱۳4،ر سال  :نویسدمی «م مای هویدا»میمانی ،ر 

ها سیر ص و،ی ،اشت و کمبو، قیمت»رفت، سامانی میبستوی نابهاوضتاع اقتصتا،ی 

 "تمدن بزرگ"کر،. تهران که پایتخت و نما، ستتترتاستتتر کشتتتور بیدا، میکاهاها ،ر 

آبی هم مزید بر لمت گاه بیرفت، به کمبو، مزمن برق ،چار شتتتد و گهشتتتمار میبته

شتتد و وقتی ،وهت ستت ی ستتبز می آبا،هاییشتتد. ،ر اطراف و اکناف شتتهر، حمبیمی
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سرسختانه صتتل أمستتتیر و ها جموگیری کند، مر،م فقزور از رشتد این ملمهبهکر، می

شتتد. ریزی هم میخونکشتتید. گاهی ،ا،ند. کار به ز، و خور، میمقاومت نشتتان می

 12«.بلران، ،ر یک کمام، فراوان بو،، اما شتتتاه به هیچ کدام التنایی نداشتتتتم یلمتا

ستتازی و تمرکز قدرت ،ر یک جریان ستتیاستتی، مدت حکومت شتتاه، پس از یکدستتت

 زیا،ی ،وام نیاور، و رفت.

 
 
 

 «...آمد آن دفتر انیبه پا» -)ناتمام( چهارمموومان 

 
 ،اریبا شرایط تازه ،ر سیستم سرمایه یابی،ر باها نوشتم که راز ماندگاری و تطبیق

ها آنوجوش ،ر جنب( زنده و پرcivil society) «مدنی یجام ه»پیشتترفته حضتتور 

پیوندی شهروندان ،ر مه های اجتمالی، همکاری وستازماناستت که با انواع و اقستام 

پدیدار شده را ،ر خو، جذب  یهای تازه،هند، چاهشهای گوناگون را سامان میلرصه

یابند و ستتپس از طریق نوستتازی مکرر ها میکنند، پاستتخ مناستتب برای حل آنمی

 کنند.میمقاومت آن کمک  و اجتمالی، به بازسازی سیستم و پایداریهای بنیا،

رک مشتتت یکنیم، نقطهنگاه میروند( گرانی که رفتند و میبه کاری که شتتاه )و ،ی

های گیرند. ستتتازمانجام ه را نا،یده می و( statist) ملورندآن جاستتتت که ،وهت

های های کارگری و کارمندی، انجمنمتدنی )احزاب ستتتیتاستتتی، اتلا،یه یجتام ته

،ر کنترل حکومت  یتمامبه ایو  ،انندیمجاز نم ایرا ها و ...( مر،می، رسانه ی،اوطمبانه

ملوری شتتاهانه که ،ر ،وهت»نویستتد که: ،رستتتی میبهنیکفر ملمدرضتتا . خواهندیم

،وهت  یزائدهمی تمابهخواه شتتتد، بر آن بو، که جام ه را حزب رستتتتتاخیز تمتامیت

های زنان، جوانان، انجمن های مجاز،،ر ستتوستتیاهیستتم ،وهتی هم اتلا،یه 13.«کند

ه ،یدند این بو، کنمی «این رفتگان»زائده حکومت بو،ند. آن چه که نویستتندگان و ... 

                                                      

 ۱72(، م مای هویدا، تهران، انتشارات اختران، ص. ۳۱87لبای میمانی )۳2 

 ، را،یو زمانهملورنقد بینش ،وهتملمدرضا نیکفر، ۳۱ 

https://www.radiozamaneh.com/322038/
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،هد، حتی ،ر شرایط سخت. ا،امه می به حیات خویشو جام ه به هر حال زنده است، 

گاه به صورت نیروی تهدید، با تظاهرات و التراضات  (civil society) یمدن یجام ه

 77ساز،، منشور تقل همبستگی میمس یاتلا،یهکند، یا ،ر برابر حکومت قد لمم می

 کنند، ب دتر بهبه زندان می را نویستد و حتی اگر واسماو هاول و ،یگرانرا ،ر پراگ می

 د. نآیصورت غوهی از شیشه بیرون می

فرهنگی آزا، -یتابنتد کته شتتتهروندان، ،ر هر حال مناطق اجتمالی اینتان ،رنمی

کنند. شنوند و با هم گفتگو می، میخوانندهاشتان میستازند، ،ر خانهخو،شتان را می

ها با ن ،ر کارخانهاهای آرام؛ کارگران و مهندستتتپچههای ،ری با پچها ،ر کمایم مم

ازان و سها، فیمم،انموسیقیمقاومت، التصاب و تشکیل اتلا،یه؛ نویسندگان، شالران، 

ی ناگون، نوای ،یگر؛ و مر،م ،یگر، به اشکال گوشتانهای توهیداتهنگاران ،ر هابروزنامه

کنند فراموش می یحاکمان گاه نوازند.اند، می،ا،هچه را که حاکمان فرمان آنجز بته

 دی، ،ر صن ت، توهکیمر،م که ،ر ،ستتگاه بوروکرات نیجام ه، به هم یراهبر یکه برا

ها( مارستتتتانیها و بها، ،ر مداری، ،انشتتتگاهها و کارگاهو خدمات )،ر ا،ارات، کارخانه

 شیآنان کارها پ یو همراه تی. بدون رضتتتا،ارند مبرم ازیول به کار هستتتند، نمشتتغ

شتتو،، کار مر،م اگر که با حاکمان کوک نباشتتد، ستتیستتتم کند می . ستتاز اینرو،یمن

 پاشد. و سرانجام فرو می کندنمی

نگر،. یا ،ر بهترین حاهت، (، مر،م را مثتل گوستتتفند میstatism) ییگرا،وهتت

 های حکومتی،که ،ر شتترایط ضتترور به خیابان بیایند و برای نمایش ستتربازان احتیاط

ها( به بموغ صدا با آنشناسان غربی نیز )همگروهی از ستیاستت باشتند.ر کهشتستیاهی

فکری مر،م این جهان ،یگر باور ندارند. هانتینگتون، چنان که اشتتتاره رفت، توصتتتیه 

ل توانند مثحزبی، میتکیستم کر، که حاکمان ،ر کشورهای جهان سوم، تنها با سمی

،ر این ،یدگاه، مر،م  مدرنیسم هدایت کنند. یچوپانی موفق، گوستفندان را به آستانه

  صغیر هستند و وهایت بر صغیران واجب لینی و کفایی است.

بسیار کوچکی را برای نفس  یروزنه پهموی ،وم حتی زمانی که تصمیم گرفته بو،

کر، که حواسش را جمع ز کند، به سمی ی گوشز، میمدنی ایران با یکشتیدن جام ه

 و «یچتدارکات»، «آبدارچی»قطارند و بقیه فقط  یایشتتتان رانندهت نهای،ر کند که 
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کوچک هم باید ،ر جزئیات با وی  فیآن هستتتتنتد. برای انجتام همان ویا یختدمته

 هه را جویا شوند.مشورت کنند و نظر م ظم

های سیاسی انند، وقتی که شاه ،یگر تلمل جریان،اما پایان این قصته را همه می

اش حزب یگانه یها را به زائدهآنو تلت انقیا، را هم نکر،، وقتی که تمامی «خو،ی»

کومتش ح ،ست کند،کیصدا و کیرا به کل  ستمیکر، س یکه س  یوقت تبدیل کر،،

امترهای کنند که پارهم فراموش می ی. حاکمان گاهاور،یت،وام ن یا،یتز یهتاستتتال

ها نیستتتت. آن گاه استتتت که وجو، ،ار، که ،ر کنترل آن رامونیفراوانی ،ر جهتان پ

های ، چه ،ر ،اخل کشتتور )مثل بیمارییبینی و و مهارنشتدنماجراهای غیر قابل پیش

 یآبی یا گرانی( و یا خارجی )تغییر سیاست آمریکا ،ر ،ورهبیبرقی و فراگیر، زهزهه، بی

حکومت شتتاه پیش از آن که ستترنگون  کند.ها را غافمگیر می(، آنکارتر و یا ،ر منطقه

 شو،، فروپاشیده بو،.

رای ها بما آ،م» که دیگوییرکگور، فیمسوف مسیلی ،انمارکی ،رست مسورن کی

 «.باید به لقب نگاه کنیم ینگریم، اما برای فهمیدن و ،رک زندگزیستن به جمو می


