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موومان اول – یکدست کردن و تمرکز قدرت
پنجم اسفندماه  ،۳۱۳۱شاه ایران که تازه از سفر زمستانیاش به سویس به تهران
بازگشتته بو ،،به اسداهه لمم ،وزیر ،ربار، ،ستور ،ا ،که برای  ۳۳اسفند ،الضای هیئت
،وهت ،رؤستتای مجمس تین شتتورا و ستتنا و ت دا،ی از روزنامهنگاران ،اخمی و خارجی و
رجال کشتتتور را برای یک کنفرانس مطبولاتی فرابخواند .هنوز هیچکس به،رستتتتی
نمی،انست که ،ر فکر شاه چه میگذر ،و قرار است ،ر این نشست کدام موضوع المام
شو.،
،ر ستتنت موریتز ستتویس ،شتتاه به لبداهمجید مجیدی ،رئیس ستتازمان برنامه و
بو،جه ،که برای ارائهی گزارشتی پیرامون بو،جهی ستال آینده شترفیاب شده بو، ،،ر
هنگام خداحافظی گفته بو ،که« :قصتد ،ار ،برخی تغییرات را ،ر امور ستیاسی ایجا،
کند» و اضتتتافه کر،ه بو« :،من احستتتای میکنم انتقا ،کافی از ،وهت وجو ،ندار ،و
بنابراین ،وهت انگیزهای برای اصتتماخ خو ،ندار .،ما به ستیستتتمی نیاز ،اریم که ،ر آن
،وهت بتواند از ،رون خو ،را اصماخ کند1».
،ر این کنفرانس مطبولاتی بو ،که شتتتاه فرمان انلمال همهی احزاب حاضتتتر ،ر
صلنهی سیاسی کشور و جایگزینیشان با حزب واحد رستاخیز را المام کر.،
افخمی (رئیس ،انشتتکدهی اقتصتتا ،و لموم ستتیاستتی ،انشتتگاه ممی ایران ،ر آن
سالها) اما مینویسد ،هیچ کس نمی،انست که فکر تشکیل حزب رستاخیز چگونه ،ر
مغز شتاه شتکل گرفت .اگر چه یک نکته روشن بو ،که شاه نظم حزبی تاکنون موجو،
را ناکارآمد می،انست.
اما پروین مرآت امینی (یکی از الضای «اتاق فکر» تلصیل کر،ههای ،انشگاههای
غرب ،ر رشته های لموم اجتمالی که مشاور فرخ پهموی بو ،)،یا،آور میشو ،که طرخ

۳ Afkhami، Gholam Reza (2009). The life and times of the Shah. University
of California Press، p.432.
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ستتیستتتم تکحزبی را اوهین بار غمامرضتتا افخمی ،لضتتو ،یگر این «اتاق فکر» مطرخ
کر2.،
لبای میمانی هم گزارش میکند که شتاه ،ر مماقات با یکی از نز،یکانش گفته بو،
که نگران مستئمهی گذار است ...نگران است که پس از مرگش ،گذار به وهی هد چگونه
پیش خواهد رفت 3.شتاه گفته بو ،که باید یک جریان ستیاسی جدید شکل بگیر ،که
،ر آن نیروهتتای جوان و تتتازهنفس و تکنوکرات بتواننتتد جتتایگزین گتتار ،قتتدیمی
سیاستمداران شوند.
به نظر میرستتد که آبشتتخور نظری «اتاق فکر» مشتتاوران فرخ پهموی تئوریهای
ستاموئل هانتینگتون 4پیرامون مدرنیزاسیون ،ر کشورهای جهان سوم ،ر این سالها
بو ،که نوشته بو، :،ر هر ،ورهی تاریخی م موهاً یک نوع نظام سیاسی م ین پاسخگوی
شترایط ویژه و نیازهای یک کشتور برای پیشترفت و مدرنیته است .برای مثال «،وهت
اهگو» ،ر اروپای قرن هفدهم ،سیستم سمطنت مطمقه و متمرکز بوربنهای فرانسه بو.،
این نوع از حکومت ،نیازهای اصمی زمان ،ر این کشورها را برآور،ه میکر .،هنگامیکه
،ر ستتتالهتای پتایتانی قرن هجدهم و قرن نوز،ه ،کشتتتورهای اروپایی با مستتتئمهی
،موکراتیزه ستازی جام ه و انتگراسیون هایههای تلتانی جام ه ،ر امر سیاست روبهرو
شدند ،سیستم پارهمانی انگمیس اهگوی مناسب برای مدرنیزه کر،ن را ارائه ،ا.،
هانتینگتون ا،امه می،هد که امروزه، ،ر بیشتر کشورهای آسیا ،آفریقا و آمریکای
هاتین ،ستیستمهای سیاسی به طور همزمان با سه نیاز مختمف مواجه هستند؛ متمرکز
کر،ن قدرت ،تفکیک قوای مختمف ،ر ستاختار ستیاسی ،و سر آخر گسترش مشارکت
مر،م .مدهی که به نظر میرستد برای ،ستتیابی همزمان به این اهداف بیشتتر مناسب
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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باشتد ،یک سیستم تک حزبی است .اگر «ورسای» اهگوی یک قرن و «وست مینستر»
برای قرن ،یگر بو« ،،کرممین» ممکن استت مناسبترین مدل برای این کشورهای ،ر
راه مدرنیته ،ر این قرن باشتد ...نیاز اصتمی که این کشورها باید برآور،ه کنند ،انباشت
قدرت و تمرکز قدرت استتت ،نه پراکندگی آن .رهبران آستتیا ،آفریقا و آمریکای هاتین،
،ریهای هازم برای پاستتتخ گویی ،رستتتت به این نیازها را اکنون ،ر مستتتکو و پکن
میتوانند بیاموزند و نه ،ر واشنگتن.
غمامرضتتا افخمی ،که تلت تأثیر این ایدههای هانتینگتون بو،ه ،مینویستتد :ما به
این نتیجه رستیده بو،یم که طی چند ستتال گذشتتته جام ه به طور قابلتوجهی تغییر
کر،ه و همه چیز حاکی از آن است این تغییرات شتاب بیشتری هم ،ر آینده میگیر.،
،ر این حال بر آن بو،یم که برای پیشبر ،این تلول سریع به مشارکت وسیع اجتمالی
و بسیج مر،م نیاز است .هکن احزاب حاضر ،ر صلنه قدرت بسیج اجتمالی ندارند .اما
شتتاه چنین قدرتی ،ار .،هذا ضتتروری استتت که شتتاه خو،ش ابتکار لمل را به ،ستتت
بگیر ،،و از قتدرت م نویاش برای ایجتا ،اهگوی تازهای ،ر رابطه بین حکومت و مر،م
استتتفا،ه کند .برای ،ستتتیابی به این هدف ،با توجه به مشتتکمات پراکندگی فرهنگی و
نیز فستا ،و ضت ف اجرایی باید به سوی نولی از یک،ست شدن سیستم برویم که ،ر
آن قدرت م نوی شتاه ضتامن اجماع ،ر لرصتههای مور،نیاز ،ر زمینههای سیاسی و
اجتمالی شو5.،
شتتمار ،یگری از افرا ،مؤثر ،ر حکومت هم که تغییرات ،ر جام هی رو به رشتتتد
ایران ،ر آن ،وره (مثل افزایش ت دا ،تلصتیلکر،گان و شتتهرنشینانش) را می،یدند،
بهراستتی بر آن بو،ند که ستیستتم چندصدایی و ناکارآمد موجو ،حاکمیت ابد ًا با این
شترایط مممکت همخوان نیستت .آنها گمان میکر،ند که با این حرکت تازه سیاسی و
یک،ستت شتدن سیستم و ،ر نتیجه مؤثرتر شدن آن ،بتوان بر ض فهای مدیریتی و
انلطاط بوروکراتیک و فسا ،ا،اری غاهب ،ر کشور فائق آمد6.
۳افخمی ،همان ،صص.4۱4-4۱۱ .
6مرا ،ثقفی ،رستاخیزی که نبو :،همه کارکر،های یک حزب حکومتی ،سایت تاریخ ایرانی.
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موومان دوم « -تولید رضایت و توافق» در برابر «هژمونی متزلزل
و ناراضیتراش»
مایکل بوراوُی( ،)Michael Burawoyجام هشتنای مارکستیستت امریکایی ،بر
آن استت که ستیستمهای اجتمالی  -سیاسی ،ر تمامی جوامع ،ر ،ورههای گوناگون
،چتار مشتتتکمتات و بلران میشتتتوند .اما چگونگی رویارویی هر کدام با این بلرانها
متفاوت استتت .بستتته به آن که چه ستتازوکارهایی برای حل مشتتکمات بهکار گرفته
میشوند ،بلران میتواند پیآمدهای گوناگون ،اشته باشد.
بوراوُی ماندگاری و ستازگاری با شترایط تازه ،ر ستیستم سرمایه،اری پیشرفتهی
کشتورهای شمال جهانی ( )Global Northو فروپاشی بموک شوروی را به شرخ زیر
توضیح می،هد:
جان کمام آن استت که ،ر جوامع پیشترفتهی سرمایه،اری یک «جام هی مدنی»
( )civil societyزنتتده ،پر جنتتبوجوش و آزا ،وجو، ،ار ،کتته بتتا انواع و اقستتتام
ستتتازمانهای اجتمالی ،همکاری ،همدهی و همپیوندی شتتتهروندان ،ر لرصتتتههای
گوناگون را سامان می،هند .سازمانهای بهغایت ان طافپذیر جام هی مدنی ،میتوانند
چاهشها را ،ر خو ،جذب کنند ،و پاستخ مناستب برای حل آنها را بیابند و سپس از
طریق نوستازی مکرر بنیا،های اجتمالی ،به بازستازی سیستم ،پایداری و مقاومت آن
کمک کنند.
بوراوُی ،جام هی مدنی را (با اههام از گرامشی) احزاب سیاسی ،رسانههای مختمف،
سیستم آموزشی ،اتلا،یههای کارگری و سایر انجمنهای ،اوطمبانه و گروههای ،ارای
منتافع و لمایق مشتتتترک ت ریف میکند که از اواخر قرن نوز،هم ،ر حیات اجتمالی
اروپا و ایاهات متلده ف ال بو،هاند7.
7 Burawoy، M.، & Wright، E. O. (2001). Sociological marxism. In Handbook
of sociological theory (pp. 459-486). Springer، Boston، MA.
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بوراوُی مینویسد :نهرها و کانالهای مختمفی که سازمانهای جام هی مدنی ایجا،
کر،هاند ،نارضتایتی و کاستیها را ،ر خو ،میگیرند و به سوی راهحل هدایت میکنند.
جذب مؤثر مشتتتارکت طبقات غیر حاکم و تلت ستتتمطهها ،ر ستتتازمانهای گوناگون
جام هی مدنی و با فراهم آور،ن فضتتاهایی برای بلث و گفتگو برای کشتتمکش و نیز
ف اهیت ستتیاستتی و اجتمالی ،ر بستتتر این ستتازمانها (اهبته ،ر حدو ،ت ریفشتتده ،ر
قوانین) ،شترایطی را فراهم میآورند که موافقت و رضایت مؤثر آنها حاصل میگر.،،
این همان ستتازوکاری استتت که گرامشتتی آن را 'هژمونی' مینامد :ستتازوکار حفو و
پایداری نظم ح اکم اجتمالی نه از طریق اجبار و ستتترکوب ،بمکه از طریق ستتتمطهی
فرهنگی که توسط سازمانهای جام هی مدنی المال میشو.،
برای آن که مکانیسمهای کارکر ،مؤثر و موفق سمطه و هژمونی حاکمان ،ر جوامع
مدرن غربی و ناکارآمدی و سرانجام فروپاشی سیستم حکومتی نوع اتلا ،شوروی را به
شتکل ،قیقتری بفهمیم ،جاهب است که به ،و پروژهی تلقیقی مایکل بورا ُوی نگاهی
بیندازیم، .ر اوهی ،او ،ر ستتالهای ،ههی ، ۳۷7۱ر یک مجتمع صتتن تی ،ر شتتیکاگو
کار کر ،تا پایاننامهی ،کترایش را بنویستتد، 8.ر ،ومین پروژه ،بوراوُی ،ر ستتالهای
،ههی هشتا ،میما،ی، ،ر ،و کارخانه ،ر مجارستان کارگری کر9.،
نقطهی لزیمت مایکل بوراوُی تئوری «ارزش اضتتافی» مارکس استتت ،به این م نا
که ،ستتمز،ی که کارگران ،ریافت میکنند م ا،ل بخشی از ارزش توهید شده توسط
آنان ،ر یک روز کاری استت .مثماً اگر کارگران هشت سالت ،ر یک روز کار میکنند،
،ستتمز ،آنها فقط م ا،ل پنج ستالت کار آنان استت .سه سالت باقی مانده همانا کار
اضافی ( )surplus laborاست ،که پایه و اسای سو ،کارفرما است.
،ر ت بیر ستتنتی مارکستتیستتتی ،ر چگونگی پایداری این ستتیستتتم ،لامل «زور»
برجستته استت ،ی نی تری کارگران از ،ستت ،ا،ن کارشان و ،ر نتیجه گرسنگی .اما
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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بوراوُی مینویستتد که :من ،ر پایاننامهام استتتدهال کر،م ،ر ستترمایه،اری پیشتترفته،
ضتتمانتهای استتتخدام و ملدو،یتهای قانونی وجو، ،ار ،که جموی زورگویی کارفرما
را میگیر .،به ،هیل وجو ،قوانین کار ،المال خو،ستتترانهی مدیران غیرممکن استتتت.
بنابراین مدیریت اکنون بایستی کارکنان خو ،را متقالد کند که سخت کار کنند ،آنان
بایستتی رضتایت کارکنان را برای پیشبر ،توهید (به شکل مؤثر) فراهم کنند .خب این
امر با چه مکانیسمهایی پیش میرو،؟ همان حمایتی که قوانین از کارگران میکند ،به
آنان ،رجهی م ینی از استتتتقمال را هم ،ر صتتتلن کارخانه الطا میکند که به آنها
امکان می،هد از طریق پیشبر ،کار روزانه ،ر کارگاه بهمثابه یک «بازی» با کمال میل
،ر پیشتتبر ،ویایفشتتان تماش کنند و ،ر مستتیر زندگی حرفهایشتتان روی باها بر،ن
،ستتتتمز ،،ارتقتا و ترفیع ستتترمتایتهگذاری کنند .تمقی از کار بهمثابه بازی ،طبی ت
خستتتتتهکننتدهی ذاتی این وییفههای تکراری را جبران میکند ،و به جای آن نولی
رضایت احساسی و پا،اش نما،ین به وجو ،میآور.،
این همانا پیا،ه شتتدن ایدههای «هژمونی» استتت که گرامشتی صتتورتبندی کر،ه
بو .،ستتیستتتم حاکم ،ر جوامع پیشرفتهی ستترمایه،اری ،بهجای المال زور و تری،
آموزش ،رضتتتایتت و اقنتاع را پیش میبر، .،ر جریتان کتار پژوهشتتتی ،می،یتدم که
«هژمونی» را چگونته ،ر مللهای کار هم به کار گرفته بو،ند، .ر کارخانه ،کارگران از
طریق رضتایت و اقناع (به جای زور و استتبدا )،به کار توهیدی تشتتویق میشدند .من
این مکتانیستتتم را «رازآمیز کر،ن» رونتد توهیتدی نتامیدم که ،ر واقع کمید پایداری
سیستم سرمایه،اری پیشرفته است .مکانیسم «رازآمیز کر،ن» روند توهیدی ،بازخوانی
و بازنویستتی یک روند اجتمالی استتت که بین آنچه که ،ر لاهم واقع میگذر ،و آن
تجربهی احستاستی که ،ر ،رون فر ،به وجو ،میآید ،فاصتمه میانداز ،و شکاف ایجا،
میکند .برای روشتنتر شتدن مطمب خوب استت که راهکارهای مشخپ پیشبر ،این
«رازآمیز کر،ن» ،ر آن ،وره و ،ر کارخانهای که باراوُی ،ر آن پژوهش کر ،تشتتتریح
شو.،
،ر کارخانه ،یک بازار کار ،اخمی وجو، ،اشت( ،به م نای بخشهای مختمف توهید)
که این فرصتت را به کارگران می،ا ،که اگر از کاری که میکنند ،خستته شدند و یا با
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سترکارگرشان به مشکل برخور،ند ،می توانستند تقاضای استخدام ،ر مشاغل ،یگر ،ر
همان کارخانه را بکنند، .ر لین حال یک ستیستتم ارتقا و ارشتتدیت بر استتای سن و
تجربهی تخصتصی هم وجو، ،اشت که فر ،را تشویق به تماش و ماندن ،ر آن مؤسسه
میکر ،،زیرا که ،ر صتتتورت ترک کارخانه آن تجارب و ترفی ات بیم نا میشتتتد .باها
رفتن حقوق هم، ،ر گرو این تجتارب ،متدت خدمت و ترفی ات بو .،مکانیستتتم ،یگر
«آکور »،صتتتن تی بو ،،کته هتدف آن افزایش رانتدمتان نیروی کار مبتنی بر پا،اش
اضتتافهتوهید بو ،،به این م نا که ابتدا میانگین توان ف می توهید کارگاه ملاستتبه شتتده
بو ،،حتال اگر کتارگران ،توهیتد بیشتتتتری ،ر مقایستتته با میانگین میزان توهید ف می
،اشتتند ،پا،اش میگرفتند .مستابقهای که برای کسب بیشتر اضافه حقوق با باها بر،ن
آکور، ،ر میگرفت ،بخشی از این بازی بو ،که زمان را بهسرلت میگذراند ،و کارگران
را قا،ر میساخت تا کار تکراری و خستهکننده را راحتتر تلمل کنند.
ستویهی ،یگر بستیار مهم به رسمیت شناختن کارگران بهلنوان شهروندانی است
که با حقوق و ت هدات اقتصا،ی-اجتمالی م ین ،ر کارخانهها مشغول به توهید بو،ند،
مذاکره میان کارفرما و مدیران از یک سو و اتلا،یههای کارگران برای لقد قرار،ا،های
،ستتتهجم ی بو .،چنین راه کاری و به رستتمیت شتتناختن این اتلا،یهها ،هماهنگی
همهجانبهای را بین منافع مدیریت و کارگران سازمان یافته به وجو ،میآور.،
خماصتته کنیم، :ر کارخانه یک رژیم هژمونیک از طریق یک صتتلنهآرایی نستتبتاً
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
رضتتایت کارگران (شتترکتکنندگان ،ر بازی) را تأمین میکر .،استتتفا،ه از زور ،ر این
رژیم هژمونیک (،ر نهایت اخراج یک کارگر) ،تنها زمانی المال میشتتتد که یا قوانین
بازی توستتط کارگری نقش شتتده بو ،و یا ،ر نتیجهی ورشتتکستتتگی کارخانه ،کارفرما
مجبور به اخراج ،ستتهجم ی میشد ،اهبته آن جا هم سیستم پوشش بیمهی بیکاری
،ر خدمت تأمین رضایت کارگرانی بو ،که موقتاً بیکار شده بو،ند.
چنانکه روشتتن استتت این ان طاف« ،رازآمیز کر،ن» و «بازی» که هدفش کستتب
رضتتتایتت و همراهی شتتتهروندان (بهجای المال زور و بگیر و ببند) استتتت، ،ر باقی
بخشهای سیستم جام ه هم جریان ،اشت .بهلماوه مؤثر بو،ن و ثمربخشی که حاصل
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این نوع حکمروایی بو ،،توهید را هم باهاتر میبر ،،رونق و شتکوفایی بیشتتر را (هااقل تا
بروز بلران ب دی) بالث میشتتد و نهایتآً ،رفاه را ،امن میز .،ستتیستتتم توزیع ،ر آن
روزگار (،وهت رفاه  )welfare stateهم ملرک باها رفتن ستتتطح زندگی کارگران و
طبقات پایینی جام ه بو .،فرجام این ستیاستتت هم ماندگاری ستیستتتم با قدرت مانور
فراوان ،ر مواجهه با بلرانها بو.،
این مطمب که «جام هی مدنی» زنده و ستتر حال ،ر این جوامع ،صتتلنهی مبارزه
گفتمانهای گوناگون استت ،ملل مناستبی برای نیروهای منتقد برای ابراز نارضایتی،
انتقا ،و ارایهی راهحل استت، ،استتان مفصتل ،یگری است که جایی ،یگر باید به آن
پر،اخت .امکان بروز مخاهفت و مبارزه ،ر جام هی مدنی اما به طور خماصه ،به پیشبر،
امر مبارزه برای بهبو ،بیشتتتر زندگی فرو،ستتتان جام ه کمک میکند .اینجا نکتهی
مرکزی آن بو ،که ان طافپذیری و ،ر نتیجه پایداری این سیستم را تشریح کنیم.
***
اکنون به سیستم ا،ارهی کارخانهها ،ر مجارستان نگاهی بیندازیم .چنان که اشاره
شد ،بوراوُی، ،ر سالهای ،ههی هشتا، ،ر این کارخانهها مشغول به کار و تلقیق بو.،
حتاکمتان شتتت تار «کتارآیی ،لتداهتت و برابری» می،ا،ند و کارگران ناکارآمدی،
بیلداهتی و نابرابری را ،ر تمامیلرصتتههای زندگی می،یدند .می،انستتتند که تقصتیر
پایین بو،ن کیفیت کاهاها ،خراب شتتدن مکرر ماشتتینآهات ،کمبو ،موا ،خام هازم برای
توهید و غیره ،همه به ،هیل بیکفایتی ستیستتم حاکم استت .ش ارهای «ما بهزو،ی با
این کمبو،هتا مقابمه میکنیم» هم تو خاهی بو ،و این شتتت ارها را مکرر، ،ر برهههای
گوناگون ،با اصماحات پی،رپی و تغییر مسئوهان کارخانه شنیده بو،ند وهی هیچ چیزی
لوض نمیشد.
مایکل بوراوُی مینویستد « :ستیستم حکومتی ،ر بموک شوروی سابق ،از آغاز یک
هژمونی بیثبات ،متزهزل و ناپایدار بو ،که پیوستتته ،ر م رض خطر بازگشتتتت به یک
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استتتتبتدا ،متکی بته پمیس مخفی ،تانک ها ،زندانها و ،ا،گاههای نمایشتتتی با تئاتر
الترافات به ’وابستگی به بیگانگان متخاصم و ،شمنان خمق’ بو10».،
هذا اگر ،ر ستیستتم سترمایه،اری پیشرفته با المال هژمونی از طریق سازمانها و
نها،های جام هی مدنی ،به ،نبال جمب توافق و رضتتایت شتتهروندان بو،ند، ،ر مقابل
ستیستتم حکومتی ،ر اروپای شرقی همواره و پیوسته ناراضی و مخاهف توهید میکر،،
(از بستیج جم ی ،ر آهمان شترقی ،ر سال  ۳۷۳۱تا التراضات ،ر مجارستان ،ر سال
 ،۳۷۳1تا مقاومت ،ر چکستتمواکی ،ر ستتال  ،۳۷18تا جنبش همبستتتگی ههستتتان ،ر
ستتالهای ب د) ،حاکمان به طور مکرر مجبور بو،ند این ناراضتتتیان را با تانک و ارتش
ستترکوب کنند .خراب شتتدن مکرر ماشتتینآهات و نا کارآیی ستتیستتتم توهیدی و ،ر
نتیجتهی آن ،کمبو ،کتاهاهای مصتتترفی و کیفیت پایین آنها ،تا حد م ینی به ،هیل
ناتوانی سیستم برنامهریزی مرکزی ،وهتی بو ،،اما بخش ،یگر ناشی از ناباوری کارگران
به آن «بازی» بو ،که پیش میرفت؛ ا،لاهای پوچ ،ستگاه ،یوانساهاری ،فسا ،فراگیر،
،ز،ی ،رشتتوهخواری مستتئوهان ،ر همهی ر،هها تجربهی روزمرهی مر،م بو .،از همان
کف کتارختانه تا باقی جام ه ،التراض و مقاومت منفی ،ر جریان بو .،مر،م متقالد به
قوانین «بازی» که حکومت میخواستتت نبو،ند و هذا ،رصتتد ،برهم ز،ن بازی ،ر هر
فرصتی بو،ند.
رهبران حکومتی گمو پاره میکر،ند که از ،ستتاور،ها و پیروزیهای انقمابی سخن
بگوینتد و ولتده می،ا،نتد که بهزو،ی (،ر برنامهی آینده؟) باید منتظر شتتتگفتیها و
پیروزیهای بزرگتر باشتیم .اما زمان میگذشتت و مر،م هیچ تغییری ،ر زندگیشان
نمی،یدند .رهبران هم که از ستتتالهای پایانی ،ههی هفتا ،میما،ی، ،ریافته بو،ند که
اوضاع خوب نیست ،رفرم پشت رفرم را پیشنها ،میکر،ند و به تجربه میگذاشتند ،که
شتکستت میخور .،انقماب و «سوسیاهیسم ،وهتی» ،ر شرق اروپا انتظاراتی را به وجو،
آور،ه بو ،،که ،ر لمل قدرت پاستتخگویی به آن انتظارات و توق ات را نداشتتت .هرقدر
که شتکاف بین ایدئوهوژی رستمی و واق یت زندگی مر،م بیشتر میشد ،هر چه بیشتر
۳۱ Burawoy، M. (2019). THE TWOFOLD TRUTH OF LABOR. In Symbolic
Violence (p.165). Duke University Press.
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اصماحات پیشنها،ی ،ر چارچوب آیین ،مسمک و قوانین بازی حاکم شکست میخور،،
التمتا ،بته نفس طبقتهی حاکم ،ر ا،امهی حاکمیت و توان ا،ارهی مممکت هم کمتر
میشتد .ان طافناپذیری و صتمبیت حاکم بر این ستیستم و فقدان یک جام هی مدنی
آزا ،و ف ال (که پیششترط ان طاف پذیری سیستم سرمایه،اری پیشرفته بو ،)،امکان
موفقیت هر راه حل پیشتنها،ی برای غمبه بر بلران فسا ،،کمبو ،و ناکارآمدی ،ستگاه
توهید و ا،اری را از پیش مسدو ،میکر .،فسا ،و رشوهخواری بیشتر میشد و مشکمات
مر،م هم فزونتر :روندی که سرانجام به فروپاشیدن سیستم انجامید.
بور،یو ( )Bourdieuبه،رستتتی مینویستتد :هر قدر شتتکاف میان شتترایط لینی
زندگی مر،م با اصول اخماقی و التقا،اتی که حاکمان مولظه کر،هاند لمیقتر میشو،،
هر قدر فاصتتتمه میان انتظارات و خواستتتتهای آنان با امکانات واق اً موجو، ،ر جام ه
بیشتر میشو ،،احتمال تغییر ،ر جام ه افزونتر میگر11.،،

موومان سوم  -آخرین شانس؟
حاها که خماصهای از ،و کار پژوهشی بوراوُی و تجربهی «آنها که ماندند» و «آنها
که رفتند» را گفتیم ،جاهب استت که به یک نکتهی ،یگر از سالهای آخرین حکومت
شتاه اشتاره کنیم  -ماجرایی که شتاید جموی فرو پاشتیدن ،ستگاه سمطنت پهموی را
میگرفت.
لبای میمانی ،ر کتاب «نگاهی به شتاه» قصهای را از مماقاتهای پنج ماههی شاه
با مهدی ستمی ی ،ر ماههای قبل از المام حزب رستاخیز مینویسد که آموزنده است.
وقتی که بلث برستتر ان طافپذیری یک س تیستتتم و پایداری آن استتت ،نگاهی به این
ماجرا خاهی از هطف نیست.
سمی ی یکی از مدیران بانکی و برنامهریزی ایران ،از فنساهاران قابل ،وران پهموی
،وم بو .،او ،ر ستتتال  ۳۱۳4همراه بتا گروهی از جوانتانی کته ،ر آزمون بانک مرکزی
۳۳ Bourdieu، P. (1988). Homo academicus. Stanford University
press.
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موفق شتتده بو،ند ،برای ا،امهی تلصتتیل به بریتانیا الزام شتتد، .ر میان آن گروه و از
،وستتان ستمی ی ،اپریم استلاق اقتصتا،،ان چ گرا و از الضای ب دتر انش ابی حزب
تو،ه (استا ،آیندهی اقتصا، ،ر ،انشگاه آکسفور )،و ابواهقاسم خر،جو ،بنیانگذار بانک
توس هی صن ت و م دن بو،ند .این سه نفر ،ر بازگشت به ایران، ،ر بانک ممی مشغول
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
حستتابداری و حستتابرستتی شتترکت نفت را به لهده گیرند .پس از کو،تای  28مر،ا،،
ستمی ی به بانک توست هی صتن ت و م دن رفت ،ابتدا م اون و سپس رئیس آن شد،
آنجا بو ،که توانستتتت با ،یگرانی که زمینههای تأستتتیس بانک مرکزی را میریختند
همکاری کند و سپس ریاست بانک مرکزی را به لهده گرفت.
،ر ستالهای نخستین ،ههی هفتا ،میما،ی ،شاه از نارضایتیهای ،ر میان جوانان
،انشتگاهی و طبقهی متوستط تلصیلکر،ه که قرار بو ،هدایت ماشین مدرنیزه کر،ن
کشور را به لهده بگیرند از طریق گزارشهای ساواک (که از جممه ،ر رابطه با جنبش
چریکی نوشتته شتده بو ،)،آگاه میشد، .ر این گزارشها از جممه به ناکارآمدی لمیق
احزاب حاضتر ،ر صتلنهی سیاسی کشور برای جذب و بسیج این نیروی جوان اشاره
میشتتد، .ر این زمینه بو ،که شتتاه ملمدمهدی ستتمی ی را ،ر اواخر ستتال  ۳۱۳۱به
،ربار فرا خواند .همانگونه که اشاره شد ،سمی ی از تکنوکراتهای خوشنام کشور بو،
که با روشتنفکران میانهرو طبقهی متوستط و رهبران جبهه ممی ارتباطات گستر،های
،اشتتت .ستتمی ی بر استتای یا،،اشتتتهایی که از مماقاتهای پنج ماهه خو ،با شتتاه
بر،اشتتته بو، ،ر مصتتاحبه با میمانی ( ) 2012،The shahمیگوید که رهبر ایران ،ر
مور ،نگرانیهای خو، ،رباره آینده کشتور و بهویژه به «مسئمهی گذار» پس از مرگش
با او گفتگو کر .،پیشتنها ،شتاه به ستمی ی این بو ،که وی یک حزب ستتیاسی جدید
ایجتا ،کنتد .هتدف آن بو ،کته این حزب تازه ،با موفقیت بتواند حمایت افرا ،طبقهی
متوستتط تلصتتیلکر،هی ایرانی را برای تلکیم پایهی اجتمالی رژیم فراهم کند و به
گذار مستتاهمتآمیز پس از مرگ شتتاه مد ،رستتاند .پس از مقاومت اوهیه («تشتتکر از
التما ،شما اما نه») ،سمی ی قبول کر ،که این چاهش را بپذیر.،

02

03

لمیرضا بهتویی

مقاومت ستمی ی به این ،هیل بو ،که وی سترنوشتت رهبران احزاب اپوزیسیون را
که تنها کمی جرأت انتقا ،کر،ن ،اشتتتند ،یده بو .،ماجرا آن بو ،که ،ر ستتال ۳۱۳2
لمینقی کنی ،رهبر حزب اقمیتت مر،م ،تماش کر،ه بو ،با انتقا ،از ،وهت هویدا و حزب
حاکم (ایران نوین) تلول و جنبوجوشتی ،ر فضتای ستیاستی به وجو ،آور ،و اوضاع
اجتمتالی موجو ،را نشتتتانتهی بیکفتایتی ،وهتمر،ان قممتدا ،کنتد .وی از جممه ،ر
میتینگهایی ،ر اصتتفهان و رشتتت ،کابینهی هویدا را «ارتجالی» خوانده و المام کر،ه
بو ،که اگر انتخابات آزا ،برگزار شتو ،،او و حزبش بهراحتی هویدا را شکست می،هند.
شتاه با شتنیدن گزارشهای این میتینگها ،بستیار لصتبانی شده و فریا ،کشیده بو:،
«کنی چگونه به خو،ش جرأت می،هد که بگوید انتخابات ،ر کشتور من آزا ،نیست».
کنی ،ر لرض بیست و چهار سالت ،از ،بیر اوهی حزب مر،م اخراج شد.
ستمی ی به میمانی ،نویستندهی کتاب «نگاهی به شاه» گفته بو :،شاه نوع جدیدی
از حزب مخاهف اما وفا،ار را میخواست ،یک حزب میانه رو که لناصری از اندیشههای
سوسیال،موکراسی هم ،ر آن باشد .فکر آن بو ،که این حزب ،نیروهای تلصیلکر،های
را که میمی به نز،یکی به احزاب حاضتتتر نداشتتتتند ،جمب و جذب کند .اما به ارزیابی
ستمی ی ،شاه توان و یرفیت تلمل یک حزب مخاهف ،واق ًا مستقل و وفا،ار به قانون
استاستی کشتور را نداشتت .شتاه به سمی ی گفته بو ،که خط قرمز او انتقا ،از اصول
«انقماب» او استت وتلمل هیچ انتقا،ی را ،ر این مور ،ندار .،ستمی ی پاسخ می،هد:
«وهی رهبر لظیماهشتتتأن اهبته اهتفات ،ارند که برای جمب توجه و التما ،گروهی که
مور ،نظر ایشان است ،باید بلث و انتقا، ،ر همهی زمینهها صورت بگیر ».،شاه پاسخ
می،هتد کته میتوانتد بتا بلتث و انتقتا ،موافقت کند ،اما اضتتتافه میکند که چنین
انتقا،هایی ،بی چون و چرا نباید از آن نولی باشد که آن مرتیکه [لمینقی کنی] کر،ه
بو ،،کستی اجازه ندار ،که ،وهت من را ارتجالی بنامد و نمیتواند مشرولیت انتخابات
،ر این کشور را زیر سؤال ببر.،
ستمی ی میگوید :وقتی به شاه گفتم که ،ر اندیشهی ،یاهوگ و گفتگوی جدی با
جوانان و بهویژه با ،انشتجویان هستتم ،شاه خیمی کوتاه این ایده را ر ،کر ،و افزو ،که
«تصور نمیکنم آنها حرفهای زیا،ی برای گفتن ،اشته باشند» .شاه ،ر این گفتگوها
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بارها خاطر نشتان میکند که« :این شتخپ پا،شتاه ،رهبر مممکت است که قرار است
حزب جدیداهتأسیس را راهنمایی کند و پیش ببر».،
،ر نهایت شتتاه با ستتمی ی توافق میکند که این حزب ابتدا با ،ه تن از م تبرترین
بوروکراتها ،روشتنفکران و سیاستمداران به مثابه الضای بنیانگذار آن کارش را شروع
کند .نام یکی از این ،ه نفر ک ه توستط ستمی ی ،ر هیستت هیات موسسین حزب قرار
می گیر ،،نه به ،هیل التباراجتمالی وی ،بمکه به ،هیل روابط نز،یک با شاه و اطمینان
المیحضترت است .سمی ی میگوید؛ «شاه همیشه باید می،انست ما ،قیق ًا مشغول به
چه کاری هستتتیم ،تا با گزارش مستتتقیم از شتتخپ مور ،التما،ش، ،چار نگرانی و
اضطراب نشو».،
اما پس از مدت کوتاهی ،آن لضو هیأت موسسان حزب که چشم و گوش شاه بو،،
به ناگهان و بی،هیل است فا می،هد .سمی ی میفهمد که نظر شاه تغییر کر،ه است.
،ر استفند ماه ستال  ،۳۱۳۱ستمی ی به ،ربار فرا خوانده میشو ،و او هم احسای
میکند که برای چه احضتار شتده استت ..میمانی مینویسد :شاه ،ر ابتدای این مماقات
بلث را با اشتتاره به کاهش وزن هفت کیمویی خو، ،ر هفتهی گذشتتته ،آغاز میکند.
ستمی ی که از شتنیدن این خبر غمگین شده ،از شاه میخواهد که وی را از وییفهی
تشتکیل این حزب تازه ،ستبک،وش کند .شاه بهسرلت میپذیر ،و ماجرا یکبار برای
همیشه به پایان میرسد.
پروژهی این حزب تازه ،چه بستا ممکن بو ،که بتواند انط اف بسیار ضروری ،ر آن
برههی زمانی را ،ر حکومت شتتتاه به وجو ،آور ،و تنفسگاهی برای «جام هی مدنی»
،ر حال خفهشتدن آن روز باشتد .اما چنین نشد .راهی که شاه ،ر پیش گرفت ،رست
،ر جهتت لکس این ضتتترورت بو ،،حذف احزاب تا کنون موجو ،،یک،ستتتت کر،ن
حکومت و المام حزب واحد رستاخیز.
میمانی ،ر «م مای هویدا» مینویسد، :ر سال  ،۳۱۳4ب د از المام حزب رستاخیز،
اوضتاع اقتصتا،ی بهستوی نابسامانی میرفت« ،قیمت ها سیر ص و،ی ،اشت و کمبو،
کاهاها ،ر ستتترتاستتتر کشتتتور بیدا ،میکر .،تهران که پایتخت و نما" ،تمدن بزرگ"
بتهشتتتمار میرفت ،به کمبو ،مزمن برق ،چار شتتتد و گهگاه بیآبی هم مزید بر لمت
میشتتد، .ر اطراف و اکناف شتتهر ،حمبیآبا،هایی ستتبز میشتتد و وقتی ،وهت ستت ی
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میکر ،بهزور از رشتد این ملمهها جموگیری کند ،مر،م فقیر و مستتتأصتتل سرسختانه
مقاومت نشتتان می،ا،ند .کار به ز ،و خور ،میکشتتید .گاهی خونریزی هم میشتتد.
لمتایم بلران، ،ر یک کمام ،فراوان بو ،،اما شتتتاه به هیچ کدام التنایی نداشتتتت12».
حکومت شتتاه ،پس از یکدستتتستتازی و تمرکز قدرت ،ر یک جریان ستتیاستتی ،مدت
زیا،ی ،وام نیاور ،و رفت.

موومان (ناتمام) چهارم« -به پایان آمد آن دفتر»...
،ر باها نوشتم که راز ماندگاری و تطبیقیابی با شرایط تازه ،ر سیستم سرمایه،اری
پیشتترفته حضتتور «جام هی مدنی» ( )civil societyزنده و پرجنبوجوش ،ر آنها
استت که با انواع و اقستام ستازمانهای اجتمالی ،همکاری و همپیوندی شهروندان ،ر
لرصههای گوناگون را سامان می،هند ،چاهشهای تازهی پدیدار شده را ،ر خو ،جذب
میکنند ،پاستتخ مناستتب برای حل آنها مییابند و ستتپس از طریق نوستتازی مکرر
بنیا،های اجتمالی ،به بازسازی سیستم و پایداری و مقاومت آن کمک میکنند.
به کاری که شتتاه (و ،یگرانی که رفتند و میروند) نگاه میکنیم ،نقطهی مشتتترک
آن جاستتتت که ،وهتملورند ( )statistو جام ه را نا،یده میگیرند .ستتتازمانهای
جتام تهی متدنی (احزاب ستتتیتاستتتی ،اتلا،یههای کارگری و کارمندی ،انجمنهای
،اوطمبانهی مر،می ،رسانهها و  )...را یا مجاز نمی،انند و یا بهتمامی ،ر کنترل حکومت
میخواهند .ملمدرضتتا نیکفر به،رستتتی مینویستتد که،« :وهتملوری شتتاهانه که ،ر
حزب رستتتتتاخیز تمتامیتخواه شتتتد ،بر آن بو ،که جام ه را بهتمامی زائدهی ،وهت
کند، 13».ر ستتوستتیاهیستتم ،وهتی هم اتلا،یههای مجاز ،انجمنهای زنان ،جوانان،
نویستتندگان و  ...زائده حکومت بو،ند .آن چه که «این رفتگان» نمی،یدند این بو ،که
۳2لبای میمانی ( ،)۳۱87م مای هویدا ،تهران ،انتشارات اختران ،ص۱72 .
۳۱ملمدرضا نیکفر ،نقد بینش ،وهتملور ،را،یو زمانه
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جام ه به هر حال زنده است ،و به حیات خویش ا،امه می،هد ،حتی ،ر شرایط سخت.
جام هی مدنی ( )civil societyگاه به صورت نیروی تهدید ،با تظاهرات و التراضات
،ر برابر حکومت قد لمم میکند ،یا اتلا،یهی مستقل همبستگی میساز ،،منشور 77
را ،ر پراگ مینویستد و حتی اگر واسماو هاول و ،یگران را به زندان میکنند ،ب دتر به
صورت غوهی از شیشه بیرون میآیند.
اینتان ،رنمییتابنتد کته شتتتهروندان، ،ر هر حال مناطق اجتمالی -فرهنگی آزا،
خو،شتان را میستازند، ،ر خانههاشتان میخوانند ،میشنوند و با هم گفتگو میکنند.
م ممها ،ر کمایهای ،ری با پچپچههای آرام؛ کارگران و مهندستتتان ،ر کارخانهها با
مقاومت ،التصاب و تشکیل اتلا،یه؛ نویسندگان ،شالران ،موسیقی،انها ،فیممسازان و
روزنامهنگاران ،ر هابههای توهیداتشتان؛ و مر،م ،یگر ،به اشکال گوناگون ،نوای ،یگری
بتهجز آنچه را که حاکمان فرمان ،ا،هاند ،مینوازند .حاکمان گاهی فراموش میکنند
که برای راهبری جام ه ،به همین مر،م که ،ر ،ستتگاه بوروکراتیک، ،ر صن ت ،توهید
و خدمات (،ر ا،ارات ،کارخانهها و کارگاهها، ،ر مداری، ،انشتتتگاهها و بیمارستتتتانها)
مشتتغول به کار هستتتند ،نیاز مبرم ،ارند .بدون رضتتتایت و همراهی آنان کارها پیش
نمیرو .،ستتاز این مر،م اگر که با حاکمان کوک نباشتتد ،ستتیستتتم کند میشتتو ،،کار
نمیکند و سرانجام فرو میپاشد.
،وهتتگرایی ( ،)statismمر،م را مثتل گوستتتفند مینگر .،یا ،ر بهترین حاهت،
ستتربازان احتیاط که ،ر شتترایط ضتترور به خیابان بیایند و برای نمایشهای حکومتی،
ستیاهیهشتکر باشتند .گروهی از ستیاستتشناسان غربی نیز (همصدا با آنها) به بموغ
فکری مر،م این جهان ،یگر باور ندارند .هانتینگتون ،چنان که اشتتتاره رفت ،توصتتتیه
میکر ،که حاکمان ،ر کشورهای جهان سوم ،تنها با سیستم تکحزبی ،میتوانند مثل
چوپانی موفق ،گوستفندان را به آستانهی مدرنیسم هدایت کنند، .ر این ،یدگاه ،مر،م
صغیر هستند و وهایت بر صغیران واجب لینی و کفایی است.
پهموی ،وم حتی زمانی که تصمیم گرفته بو ،روزنهی بسیار کوچکی را برای نفس
کشتیدن جام هی مدنی ایران باز کند ،به سمی ی گوشز ،میکر ،که حواسش را جمع
کند که ،ر نهایت ایشتتتان رانندهی قطارند و بقیه فقط «آبدارچی»« ،تدارکاتچی» و
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ختدمتهی آن هستتتتنتد .برای انجتام همان ویایف کوچک هم باید ،ر جزئیات با وی
مشورت کنند و نظر م ظمهه را جویا شوند.
اما پایان این قصته را همه می،انند ،وقتی که شاه ،یگر تلمل جریانهای سیاسی
«خو،ی» و تلت انقیا ،را هم نکر ،،وقتی که تمامیآنها را به زائدهی حزب یگانهاش
تبدیل کر ،،وقتی که س ی کر ،سیستم را به کل یکصدا و یک،ست کند ،حکومتش
ستتتالهتای زیتا،ی ،وام نیتاور .،حاکمان گاهی هم فراموش میکنند که پارامترهای
فراوانی ،ر جهتان پیرامون وجو، ،ار ،که ،ر کنترل آنها نیستتتت .آن گاه استتتت که
ماجراهای غیر قابل پیشبینی و و مهارنشتدنی ،چه ،ر ،اخل کشتتور (مثل بیماریهای
فراگیر ،زهزهه ،بیبرقی و بیآبی یا گرانی) و یا خارجی (تغییر سیاست آمریکا ،ر ،ورهی
کارتر و یا ،ر منطقه) ،آنها را غافمگیر میکند .حکومت شتتاه پیش از آن که ستترنگون
شو ،،فروپاشیده بو.،
سورن کییرکگور ،فیمسوف مسیلی ،انمارکی ،رست میگوید که «ما آ،مها برای
زیستن به جمو مینگریم ،اما برای فهمیدن و ،رک زندگی باید به لقب نگاه کنیم».

