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 چکیده 

مقاله حاضر چگونگی تکوینِ جنبش ملی شدن صنعت نفت، در ایران مورد   در
جامعه قراربررسی  و    شناختی  قدرت  شکلگرفته  جدید  مناسبات  در  آن  گیری 

گردد.  تحلیل میداری جهانی  میان نیروهای درون دولت، جامعه و نظام سرمایه
به راستا  این  دستدر  ارزمنظور  برای  چارچوبی  به  روشیابی  از  انتقادی    یابی 

است. در ابتدا ضمن بررسی جایگاه سوژگانی    استفاده شده  تبارشناسی ژیل دلوز
افتادن نظام سیاسی کهن و نیروهای اجتماعی، نسبت میان این نیروها، از شکل  

دگرشکل   در  جدید  دولت  بستر  دیسیگرفتن  معاصر  دوران  گفتمانی  های 
داده می نشان  ملی  نهضت  و  تحوالت  مطالبات دهقانی، کارگری  ادامه  شود. در 

دستمنطقه و  قدرت  مناسبات  در  تغییر  برای  زمانی  مقطع  سه  در  به  ای  یابی 
گرفته   قرار  تبارشناختی  تحلیل  مورد  اجتماعی  انقیاد  از  این  آزادی  در  است. 
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ملی که حاصل روابط بازیگران    نظمِ نهضت تکه و بید، تکهمتعدروش تبارهای  
های جهانی بوده است،  مرکزی و قدرت  ها، دولتسیاسی ـ اجتماعی اعم از توده

واگراییگراییچنین همشود. همجستجو می و  ملی  ها  نهضت  و  ملی  های دولت 
گیرد. نتایج حاصل از  ی نهاد و جنبش مورد ارزیابی قرار میدر چارچوب رابطه

نشان  این نهضتیم  پژوهش  که  دهه    دهد  آغاز  در  از    30ملی  گسست  با 
پدید آمد؛ لیکن    20اجتماعی در نیمه اول دهه    بخش نیروهایدگردیسی رهایی

ایجابیِ این نیروها  های  ی سیاست بازنماییِ دولت مرکزی بر دگرسانیبا سیطره
 ظرفیت تغییردهندگی این جنبش از توان افتاد.  

ایالتی، دولت    هایگریز، قلمروزدایی، انجمن  ی، خطکنشنیروهای    ها:کلیدواژه
 مرکزی
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 طرح مسئله .1

کودتای    دولتبه  1299از  طریق    تدریج  از  اقتدارگرا  و  مدرن  مرکزی 
یکپارچهدستگاه ارتش  و  بوروکراتیک  جدید    های  نظم  و  سرزمینی  وحدت 

برنامه  اجرای  راستا  این  در  نمود.  قلمروسازی  ایران  در  را   های رضاشاهی 
به را  کشور  سرمایهنوسازی،  نظام  یک  بهسوی  نظامی  می  پیشداری  راند. 

رمزگذاریسلسله  با  که  استیالی  همراتبی  به  و...  جنسیتی  قومیتی،  طبقاتی،  ای 
از توده بر بخش بزرگی  نفوذ  افراد صاحب  از  انجامید. دولت  اقلیت کوچکی  ها 

اجرا  به به  را  بازنمایی  سیاست  از  فرآیندی  رمزگذاری  ماشین  یک  مثابه 
همسانمی اجتماعی  نیروهای  آن  اساس  بر  تا  کنترلگذاشت  و  محدود   سازی، 

انقی تحت  تا  عبارت  شده  بازنمایی  سیاست  این  عناصر  از  برخی  گیرند.  قرار  اد 
 بودند از:  

های قومی سازی فرهنگی اقلیتهمگن  زبان یکپارچه، که در راستای سیاست  ـ
 نمود؛زبان را تحدید میو غیر فارسی

بر آن و مازادستانی از  با تسلط زمین  زمین، که  ـ غایب  مالکان عمدتاً  داران و 
نیافتگی روستاها و بری موجب توسعهکشی سهمب نظام بهرهمحصول در چارچو

 شد؛فقر و وابستگی شدید دهقانان می
ی صنایع جدید، کارگران را  شد تا صاحبان نوکیسهسرمایه، عاملی که موجب    ـ

 استثمار کنند؛ 
به  ـ اساسی حق خودگردانی تمرکز قدرت، که  قانون  با    رغم  و  ایاالت را سلب 

های مرکزی و شمالی از  بود تا برخی از استان  شدهشور موجب  تسلط بر منابع ک
 ماندگی سر کنند. رونق و توسعه برخوردار و برخی دیگر در فقر و عقب

های دیکتاتوری رضاشاه  دوم پایه  جهانی با اشغال ایران توسط متفقین در جنگ
درون    های رقیبقدرت میان مردم، گفتمانفروریخت. در این هنگام مناسبات  

تا    1320های  های خارجی سیالن یافت. لذا تاریخ ایران در سالدولت و قدرت
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رو بود که در تالطم  بههای خالقی رونظمیبا تداخلی پیچیده سرشار از بی  1332
المللی  از این بازیگران قدرت در سطوح محلی، ملی و بین  آن، مناسبات هر یک

ها و لحظات  ملی مقارن بود با آشفتگینمود. پدیدآیی نهضت  میهم متصلرا به
داری پس از جنگ، رقابت هژمونیک و  چون تحوالت نظام سرمایهپرآشوبی هم

برابریکشاکش گفتمان بر سر قدرت و جنبش  هایی که  طلب تودههای سیاسی 
مانده معطل  میحقوق   مطالبه  را  خود  مسئلهی  اکنون  پژوهش    کردند.  این 
هم چگونگی  مؤبررسی  به  لفهنشینی  پرتنشی  شرایط  چنین  در  که  است  هایی 

این  از  انجامید؛  نفت  شدن  ملی  مینهضت  را  پژوهش  این  پرسش  توان  رو 
نهضت ملی، در ایران چگونه و تحت چه شرایطی از مناسبات    کرد:گونه بیاناین

 داری تکوین یافت؟ میان نیروهای درون دولت، جامعه و نظام سرمایه

 دستگاه مفهومی . 2

ای  تالش  ندر  هستی  مقاله  مفاهیم  برخی  از  استفاده  با  دلوز  شناسانهشده  ژیل  ی 
ناگفتهزمینه کشف  تا  آید  فراهم  انتقادی  ـ  تحلیلی  رهیافتی  فهم  ی  و  ها 

 پذیر شود.  های اجتماعی امکانی تکوین پدیدهطرفانهبی
روها و  را دارای دو عنصر بنیادیِ نیای از قدرت، آندلوز با مفهومی نیچه  قدرت:

به معطوف  میاراده  آنها قدرت  بودن  واکنشی  و  کنشی  به  نیروها  کیفیت  داند.؛ 
گردد. عملکرد نیروی واکنشی معطوف به اثرپذیری از دیگران است، در  باز می

به کنشی  نیروی  از  مقابل  فرارَوی  با  و  است  خویش  بر  اثرگذاری  دنبال 
رود )پیتون،  چیزی دیگر پیش میاش تا مرحله تبدیل خود بهی تواناییمحدوده
1387 :123  .) 

به  اراده نیروهاست. کیفیت  معطوف  این  بین  و درونی روابط  ذاتی  قدرت اصل 
  : 1387 گردد )پیتون، قدرت، به سلبی و ایجابی بودن آنها باز میمعطوف بهاراده 
قدرت، به تصرف قدرت دیگران از طریق  معطوف به  سلبی اراده(. ارزش  124

می باز  آنها  کردن  محدود  و  نیستی، سرکوب  به  در  میل  ایجابی  ارزش  و  گردد 
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معین    میل دیگران  با  اتحاد  و  پیوند  طریق  از  قدرت  احیای  و  آفرینندگی  به 
 شود، نه در مخالفت و محدود کردن قدرت دیگران.  می

یکدیگر میهنگامی  صیرورت(:شدن ) با  نیروها وارد روابط  با  که  نسبتی  شوند، 
کند. ورود و  را در مقابل هم تعیین میکنند که وضعیت آنانمی  یکدیگر برقرار

ای  از هم پاشیدن یک رابطه یا تغییرات در یک فرد منطبق است با کیفیت رابطه
یابد.  زایش یا کاهش میگری وی افپذیرد و قدرت کنشکه فرد از آن تأثر می

شدن همان  را  تأثرها  این  میدلوز   :Deleuze& Guattari, 1987)داند  ها 

ظرفیت  .  (256 شخص  که  است  کیفی  تفاوتی  یا  دگردیسی  »شدن«  واقع  در 
شکل ماهوی از خودش  به وضعیت پیشین تغییریافته و به    اش نسبتکنشگری

 است.   متفاوت شده
گوتاری   گریز:  خط و  شیوه 1دلوز  در  ما  سازمانمعتقدند  مختلف  دهیِ های 

مختلف »خطوط« شکل گرفته انواع  از  تفاوتاجتماعی  موالر،  های ایم. خطوط 
اجتماعی آشکار  های  ها و طبقهها، جنسیتکالن مانند ملیت  کمّی ما را در سطح

تفاوتمی مولکولی،  خطوط  اما  و    هایکند؛  نگرش  احساس،  در  را  ما  کیفی 
ایجاد    باورها گروهی  یا  فردی  خرد  سطح  دیگر،  میدر  مهم  خط  اما  کند. 

سطحخط در  گریز  خطوط  است.  می  گریز  رخ  چرخشی  مولکولی  که  دهند 
نگرش و  احساس  در  فروپاشی  ناگهانی  یک  با  را  سوژه  گسست،  این  هاست. 

تمام  رو میجدی روبه باورهای قبلی و زایل شدن  به  ایمان  کند: از دست دادن 
 (.  165-166:  1387)پیتون، ت گذشته اعتقادا

را عملکرد یک خط گریز می 2  قلمروزدایی:  قلمروزدایی  دانند  دلوز و گوتاری 
(Deleuze& Guattari, 1987: 508).    از رمززدایی  را  گریز  خط  اگر 

از  هنجارهای انقیادآمیز اجتماعی بدانیم، قلمروزدایی جنبشی است که با اجتناب  

 
1. Felix Guattari 
2. deterritorialization 
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 پاشد.  ی نهادی را از هم فرو میتثبیت شدهپذیری الگوهای جامعه 
می پیوندهای  قلمروزدایی  ایجاد  با  آدمانقالبی  تواند  خلق  عالم  د یجدی  به  ی و 

بازقلمروسازی شودی  منته  دی جد  معرض  در  بالفاصله  یا  خط   1،  و  گیرد  قرار 
بسته   این(202-203:  1387)پیتون،  شود  گریزش  از  جنبش .  حاصل    رو 

می که  است،  »شدن«  فرآیند  در  تاریخی  گسست  یک  به  قلمروزدایی  یا  تواند 
مفصل در  جدید.  انقیادی  به  یا  بینجامد،  نقطهآزادی  فوق،  مفاهیم  ی  بندی 

بهکانونی را  قلمروزدایی  و  گریز  خط  شدن،  قدرت،  مفاهیم  که  متصل  ای  هم 
هممی تفاوت  است.  »تفاوت«  مفهوم  امر  کند،  استنهفتهچون  فعلیت    ای  با  که 

به  یافتن، هر یک را  مفاهیم  این  مرتبط می  از  مناسبات  یکدیگر  تغییر در  کند: 
قدرت، متفاوت شدن از خویشتن، چرخش ناگهانی در باورها و گسست از یک  

می را  مقاله  این  انتقادی  ـ  تحلیلی  طرح  مفاهیم  این  اساس  بر  توان  قلمرو. 
ند با یکدیگر از طریق خطوط گریز و  نیروهای کنشی در پیو  گونه بیان کرد:این

  گری دست جنبش قلمروزدایی طی فرآیند »شدن«، به تفاوت و ظرفیتی از کنش
آنانمی قادر مییابند که  به سازد را  اراده معطوف  از  ایجابی  قدرت،  در کیفیتی 

مناسبات هژمونی حاکم دگرگون  در  را  ره  قدرت  فرآیندی  نمایند.  آورد چنین 
انقی از  اساس  آزادی  این  بر  است؛  اجتماعی  هنجارگذار  نهادهای  از  برآمده  اد 

 روابط بین نهاد و جنبش نزد دلوز از اهمیت خاصی برخوردار است.  
جنبش: و  دولت  رابطه  روابط  ایندلوز  را  جنبش  و  نهاد  میان  توصیف  ی  گونه 

زمانی   کند:می و  است  جمعی  حرکت  نیازمند  سیاست  به  قانون  از  حرکت 
بمی را دریابیم.  توان دل  با »شدن«  تاریخ  تمایز  این حرکت جمعی بست که  ه 

انقالبی« است  ها مهم نیست، مهم »شدنِ  باید دریابیم که سرانجام تاریخی انقالب
»سیاستِ(1394)دلوز،   جنبش،  در  جریان  .  »سیاستِ    تفاوت«  نهاد  در  و  دارد 

»شدن   از  فرآیندی  در  نهاد  و  جنبش  اگر  نشوند،    انقالبی«بازنمایی«.  همسو 

 
1. reterritorialization 
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کشد و هویت در تقابل با چالش می  های جمعی را بهسیاست بازنمایی آفرینش
  مثابه یک نهاد سیاسی، ماشینگیرد. برای مثال دلوز دولت را بهعاملیت قرار می

می گرایش  تصرفی  که  الیهداند  فضای  ایجاد  سلسلهبه  و  موالر  در  الیه،  مراتبی 
جنبش اما  دارد؛  ماجامعه  دگردیسیها  خطوطشین  تولید  با  که  و    اند  گریز 

پیوندهای   طریق  از  نیروهایقلمروزدایی  میان  گرایش   انقالبی  تکثیر    کنشی  به 
تصرفی    مراتبی دارند. دولت دستگاهسلسله  آزاد و عاری از هرگونه نظم  فضای

فضای تکثیر  برابر  در  بازقلمروسازی  طریق  از  که  می  است  مقاومت  کند  آزاد 
توان نهادی توصیف کرد  . بر این اساس دولت را می(208-217:  1387)پیتون،  

بردن توان  سازی است و این یعنی از بین که عملکردش رمزگذاری و محدودیت
تواند  منظور همسویی نهاد و جنبش، دولت میکنشگری نیروهای کنشی؛ اما به

در  نماید.  بازقلمروسازی  به  اقدام  دوگانه«  »تصرف  از  فرآیندی  شیوه،  این    در 
به  یک  قدرت با قدرتی رابطهواسطهدولت  های  های دیگر )مانند جنبشمندی 

که یکی از آنها  شود، بی آنهای هر دو میاجتماعی( موجب دگردیسی در قدرت
-198  :1387  )پیتون،شود    دیگری را در خود مستحیل کند یا باعث تضعیف آن

جای تصرف و تسخیر  تصرف دوگانه فرآیندی است که طی آن دولت به  (.112
می بازنمایی،  سیاست  طریق  از  کنشی  نیروهای  بالفعلتوان  فضای  شدن  باید 

تفاوت درون یک جنبش را به تا مناسبات جدیدنیروی  قوا    نحوی تسهیل کند 
دگرگونیعادالنه  و  نسبتتر  این  از  حاصل  کمتر  های  نیز  جدید  های 

   اگونیستیک باشد.آنت

 روش تحقیق . 3

تبارشناسی   روش تحقیق در این پژوهش روش کیفی از نوع تبارشناسی است. 
واژگونی  اصل  بر  پی  می  صورت 1مبتنی  در  واژگونی  اصل  که  گیرد؛  است  آن 

 
1. Reversality 
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نگاه بر  حاکم  گفتمان  ساحت    سبک  واقع  در  و  کالبدشکافی  را  تاریخی 
یابی  لذا تبارشناس با دست  (.38: 1389ران،  )ضیم را بررسی کند  ی آننااندیشیده

شمول های جهانچه نظریهآنیابد تا از  ها مبنایی برای نقد میبه ناپیداها و ناگفته
فراروایت جلوه  و  تاریخ  بدیهیِ  اصول  و  مسلم  حقیقت  ایدئولوژیک،  های 

 )دلوز، زدایی کند. از دیدگاه فوکو سوژه مشتقی از گزاره است  دهند، بداهتمی

به(18:  1386 این  انسان.  حاکم،  گفتمان  که  است  آن  طریق  معنای  از  را  ها 
هایی چون نژاد، طبقه، جنسیت، قومیت و... به  بهنجارسازی و بازنمایی در هویت

یا اثرپذیری  انقیاد خود در می آورد. لذا سوژه نزد فوکو یک برساخت گفتمانی 
دلوز سوژه دیدگاه  از  اما  است؛  دیگری  نهاز  بلکه   شدگی  دیگری،  از  اثرپذیری 

نزد   لذا سوژه  انقیاد است،  بر خود است؛ آزادسازی خویشتن از  اثرگذاری خود 
بلکه   گفتمانی،  مفهوم  یک  نه  دلوز  نزد  آزادی  اما  است.  آزادی  از  مشتقی  دلوز 

به که  است؛  فرآیندی  و  فراگفتمانی  زاده  مفهومی  آزاد  »انسان  اسپینوزا:  تعبیر 
. هدف  (71:  1392)دلوز:کند«  شود یا خودش را آزاد مییشود، بلکه آزاد منمی

فلسفه به یاخالقی  آزادی  رها  دلوز،  درونی  مثابه  و  حیاتی  نیروهای  -کردن 
ها از استیالی اخالقی صاحبان قدرت است، اخالقی که زوری است و امر  انسان

  (.87: 1393)پارسا،  دهد کند، اما درباره چرایی آن توضیحی نمیو نهی می
سوژهبدین تحلیل  با  عاملیت،  ترتیب  برای  منفعل  نقشی  شدن  قائل  و  منقاد  ی 

ی خالق و مفهومی ماند. اما دلوز با تحلیل سوژهتبارشناسی نزد فوکو ناقص می
انتقادی گسترده فهمی  »عامل«  برای  میتر  ارائه  فوکو  از  :  1386)لش،  دهد  تر 

ب  (.92-  104 تاریخی فراهم  ررسیچنین رویکردی امکانات جدیدی را در  های 
بهمی تاریخ  از  تحلیلی  همآورد:  نه  آفرینش  دلوز  مثابه  روش  سرنوشت.  چون 

هستی در  است؛  تفاوت  اصل  شناسیِ تبارشناسی  تفاوت  ماندگار    دلوز،  درون 
دل  در  تفاوت  به  بلکه  چیزها؛  میان  تفاوت  به  نه  ماندگاری  درون  این    است. 

. (86: 1393)پارسا، کند میواقع آنها را ایجاد  گردد، تفاوتی که در چیزها باز می
این فیاز  »تفاوت  هرگاه  رو  است.  دگریستن  و  تغییر  ذاتی  نیروی  همان  نفسه« 
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یا میدان نهفته فعل در آید با »تکرار  ها از قوه بهای در میان سوژهچنین توانش 
مواجه تکرار  می  لنفسه«  بلکه  همان،  این  خود  با  چیزِ  یک  تکرار  نه  که  شویم، 

   (.39-40: 1394)اسمیت،  تفاوت از خویشتن است 

م آورد.  حال فراه  یابی انتقادی زمان توان مبنایی برای ارزش با چنین طرحی می
به امرتفاوت  به  مثابه  ماندگار  امر  درون  میان  امر   1نهفته نسبت  باز   2بالفعل با 

بالقوه است که همگردد. امر  می ای در اکنون  چون گذشتهنهفته مخزنی از امور 
شود و اکنون را  رسد، منجر به تفاوت میمی  اش به تولید است و با فعلیت  حاضر

بد می نهفته  امر  بیین  سازد.  حرکت  بهی  وقفهمعنا  است گذشته  اکنون    سوی 

درون    . لذا »اکنون« نزد دلوز از یک تغییر کیفی یا تفاوت(19:  1392،  )غالمی 
خلق  وضعیت  می  ماندگار  به  »گذشته«  یا  پیشین  وضعیت  از  انتقال  که  شود، 

لوژیک  رو این تحلیل، نقدی اخالقی ـ ایدئونماید. از این پذیر میجدید را امکان
تحلیل   با  که  است  تبارشناسانه  نقدی  بلکه  نیست؛  نبایدها  و  بایدها  بر  مبتنی 
به   نهفته ـ چیستی هر چیزی را  امر  بالفعل شدن  »تفاوت« در فرآیند »شدن« ـ 

 نشیند.  قضاوت می
نیست،   گوناگونی  »تفاوت  است:  قائل  تمایز  تفاوت  با  گوناگونی  میان  دلوز 

شدن گوناگونی است. آن چیزی    فاوت شرط دادهگوناگونی داده شده است؛ اما ت
به را  گوناگونی  که  میاست  آشکار  متفاوت   :delueze, 1994)کند«  مثابه 

بررسی.(222 در  لذا  تحولی  .  یکی  مواجهیم:  تحول  نوع  دو  با  ما  تاریخی  های 
دهد. دیگری تحولی کیفی  شکلی عینی رخ میمادی که در سطح کالن تاریخی به

مقدم   تحکه  خرد  بر  سطح  در  که  است  ماهوی  تفاوتی  آن  و  است  عینی  ول 
آن  نیروهای و  است  اولی  تحقق  شرط  دومی  این  است.  آمده  پدید  را  اجتماعی 

میرویت اینپذیر  از  همکند.  تحلیل  ضمن  دلوز  کالن  رو  و  خرد  سطوح  زمان 

 
1. The virtual 
2. The actual 
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 دهد.  نفع یک ایده کالن نمیی مصادره هیچ رخداد خردی را بهاجازه
مثابه فرآیندی از  ملی شدن نفت، به  اساس این روش، پدیدآیی نهضت اکنون بر  

مناسبات   در  را  تاریخی«  »شدنِ  )رمزگذارییک  دولت  میان  و  قدرت  ها 
های بازنمایی(، جامعه )خطوط گریز و قلمروزدایی نیروهای اجتماعی به  سیاست

ملل )استراتژی  البین  داریحاشیه رانده شده دهقانان، کارگران و اقوام( و سرمایه
 دهیم.  جهانی( مورد تحلیل تبارشناسی قرار می هایقدرت

 چرخش گفتمانی و تحوالت نهاد دولت در دوران معاصر . 4

یابی  گیری جنبش ملی شدن نفت، بدون بازخوانی و دستفهم از چگونگی شکل
پیشینه جنبش  به  پیروزی  یعنی  معاصر  دوران  تاریخی  گسست  به  که  ای 

امکانخواهیمشروطه انجامید  نمی،  بدینپذیر  دگردیسیباشد.  های منظور 
بررسی   مورد  را  جدید  دوران  به  کهن  دوران  از  سیاسی  نظام  تغییر  و  گفتمانی 

در  های شمالی  دهیم. نظام سیاسی کهن با از دست دادن سرزمیناجمالی قرار می
با    چنین جدایی هرات از ایران در کشاکش قدرتهای ایران و روس و همجنگ

اقتدار خویش را در حفظ پیکره بریتانیا،  سرزمینی از دست داد و  ی  امپراتوری 
های سنتی سلطنت بر ممالک محروسه با اختالل  دنبال نفوذ بیگانگان کارویژهبه

مهم از  یکی  به  سیاسی،  نظم  در  اصالحات  راستا  همین  در  شد.  ین  ترمواجه 
شد.  دغدغه تبدیل  اجتماعی  نخبگان  نخستین  های  از  یکی  تنظیمات«  »دفتر 

خان با الهام از ملکم  نوزدهم بود که  یهای اصولی انجام اصالحات در سدهطرح
نگارش درآورده بود. »دفتر« با یک هشدار  جنبش تنظیمات امپراتوری عثمانی به

کام زودی قوانین اصالحی وضع نکند، کشور بهکه اگر شاه بهبر اینعمومی مبنی
خان برای این مقررات  ملکم...  شد آغاز می،  رفت   رجی فروخواهدهای خاقدرت

کند که این قوانین جدید باید بر  برد... وی تأکید میکار میاصطالح قانون را به
مبتنی   اساسی  توسعهدو اصل  همهباشد:  برابری  و  .  شهروندان  یی رفاه عمومی 

یک حکومت به یک  یافت: تفکهای مشخصی پایان میانجام »دفتر« با توصیهسر
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گذاری و یک هیأت اجرایی که هر دو برگزیده شاه باشد؛ توجه به  شورای قانون
حرفه ارتش  تشکیل  عمومی،  نظام افکار  ایجاد  مالیاتی،  مستقل  اداره  ایجاد  ای، 

ی جدید بین شهرهای اصلی و تشکیل بانک هااهاحداث بزرگر  آموزشی همگانی، 
 (.  85: 1389براهامیان،  )آ صادیی اقت دولتی برای تأمین مالی توسعه

شاهبدین گفتمان  همترتیب  را  پادشاه  ایزدی«  »فر  آن  در  که  پیشین  چون  مدار 
بخشید،  الرقاب« بر دیگران فضیلت و برتری میاهلل«، »اولواالمر« و »مالک»ظل 

چون رابطه راعی  ی پادشاه و مردم همدچار تزلزل گردید. در این گفتمان رابطه
که در آن بر شبان واجب بود که رمه    شداش پنداشته میبان با گلهو رعیت یا ش

. فقدان  (94:  1395طرقی،  )توکلیرا از گرگ نگاه دارد و در رفع شر او کوشد  
اقتدار پادشاهی در سراسر ممالک   امکانات مادی و نهادین برای حضور فراگیر 

رزها، آموزش  دهی نظام جدید در راستای تفکیک ممحروسه از یکسو و سامان
ساز تکوین گفتمان  عمومی، بهداشت همگانی و اداره نظمیه و امنیت عامه زمینه

 آورد.  »پدر تاجدار« ملهم از تنظیمات را فراهم
ی جدیدی را  دگردیسی نقش استعاری پادشاه از »شبان« به »پدر تاجدار« رابطه

زمینهپی که  »حاکمیتریخت  و  »سیاست«  متجددانه  کنش  و  دانش  بود.  ساز   »
داشتن میش از گرگ با »شمشیر سیاست« بود، اما  وظیفه شاه در مقام شبان نگاه

شد   ملت  تربیت  و  تعلیم  او  نقش  وطن«،  مهربان  »پدر  مقام    طرقی، )توکلیدر 

1395  :96) . 
ناکارآمدی دولتی که خود را حافظ منافع عمومی می نزد مخالفان اما  پنداشت، 

سبب رقدولت  گفتمان  پیدایش  میهنساز  گردید  یب  وطن«  مادرانه  »پیکر  مدار 
مادر شش به  ایران  مجازی  تشبیه  با  بهکه  پا  ساله  استعاری  هزار  نقش  از  مرگ 

مشروعیت دولت  اولیای  و  تاجدار  میپدر  :  1395طرقی،  )توکلینمود  زدایی 

دستگاه    (.102 ناکارآمدی  و  فساد  و  یکسو  از  ایاالت  حاکمان  تعدی  و  ظلم 
از حفاظت  در  تجاوز    دولتی  مقابل  در  رعایا  ناموس  و  مال  و  ملی  مرزهای 

از سوی   درهم  بیگانگان  را چنان  ملی  ناموس  و  ناموس شخصی  تا  دیگر،  تنید 
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با جوشش غیرت و شرف میهنی، پاسداری از حال زار »مادر   »فرزندان وطن« 
مسئولیت و  وظایف  از  را  برشمارندوطن«  خود  بدینهای  نظام  .  استقرار  سان 

ب گفتمانمشروطیت  دو  تداخل  حاکمیت    ا  به  میهن،  مام  و  تاجدار  پدر  رقیب 
ی این منازعه  رغمشد. بههژمونیک همراه    ی مجلس و دربار در یک نظمدوگانه

می آنتاگونیسم  به  بعضاً  که  آنگفتمانی  بهانجامید،  را  گفتمان  دو  این  هم  چه 
هم به  و  نظم  متصل  در  میزیستی  وا  گرجدید  در  اشتراک  بهداشت  شدت  ایش 
 ساالرانه در چارچوب مبانی »تنظیمات« بود.  دیوانگرا و تمرکزگرا، نخبه

مرجح و اصل    منظور پیشرفت و توسعهامور به  اداره  تنظیمات، اصول  در مبانی
رو در گفتما مام میهن،  همین  شد. از   ی شهروندان به فراموشی سپردهبرابری همه

گرایانه خود را فرزندان خلف و خواهران  نگرشی نخبهبرخی از فرزندان وطن با  
جدید    های مادر وطن برشمردند تا در نظمو دیگر برادران خود را فرزند خوانده

بدین نباشند.  برخوردار  برابر  حقوقی  خواندهاز  فرزند  این  جایگاه  ترتیب  در  ها 
و  یهااقلیت کارگران  دهقانان،  عشایر،  زنان،  مذهبی،  زبانی،  ...  قومی، 
بود؛ رعایا را    سازی شدند. مجلس که محل تجمع اعیان و نخبگان گردیدهسوژه

خواهان را  ی آزادیرو تشکل و مبارزهکرد. از اینشدن محروم    از حق انتخاب 
:  1380)ناطق،  گرفت  اشکال گوناگون پا  ها جستجوکرد که به  باید درون انجمن

روطیت ایران را از یک فرمان گنگ  ها بودند که مش. در واقع این انجمن(16-6
   (.25: 1377)بیات،  ی زنده و پویا از قوه به فعل در آوردند و مبهم به یک پدیده

چون گذشته ولی و وصی  امور خود را هم  پدر تاجدار، شاه و اولیای  ندر گفتما
تمامی در اختیار  باید تدبیر امور وطنی بهپنداشته که میفرزندان صغیرِ ایران می

کودتای (.  119:  1395طرقی،  )توکلیباشد    نانآ در  گفتمان  این  هژمونی  اوج 
تجلی  محمدعلی   استبداد صغیر  و  فرزندان  شاه  لیکن  چارچوب  یافت.  در  وطن 

نقش   این  میهن،  مام  انقالبی  گفتمان  فرآیندی  در  و  برنتافته  را  پدر  استعاری 
جانشینمحمدعلی   با  و  برکنار  سلطنت  از  را  سالهکردن    شاه  دوازده  اش  فرزند 

 نمودند.  مشروطه را به نمادی تشریفاتی بدل  عمالً جایگاه شاه
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انجمن  گفتمان تاجدار،  هرجپدر  عامل  را  میوها  بهمرج  و  حفظ  دانست  منظور 
تهران در    اقتدار خویش خواستار برچیدن آنها بود. گفتمان مام میهن، نیز با فتح

انجمن تمرکزگرایانه  کابینههرویکردی  برنتافت.  را  اعظم ا  سپهدار  موجب  به  ی 
حکومتی،    اقتداراتمرکزیت و تشتت    قوای مملکت و جلوگیری از عدم  تمرکز

انحالل مجلسانجمن  اختیار  از  را  نمود  ها  اخذ  دوره  دوم  مجلس،  ،  2)مذاکرات 

سیاسی ناکامی  (.279جلسه   شرایط  و  مشروطیت  نظام  اجتماعی  -های 
به دیکتاتور مصلح را میان  موجب دگر1290دهه دیسی در گفتمان پدر تاجدار 

از    شد. سیدضیاء پستثبیت    1299آورد که با کودتای  خواهان فراهم  مشروطه
خواسته   شاه  احمد  از  نخستکودتا  فرمان  در  نوشته  بود  »آقای  وزیری  شود: 

ایران« دیکتاتور  رویکرد  عالوه   (.303:  1390)الهی،    سیدضیاءالدین  بر 
فاشیستی همراه بود. در  خواهانه این گفتمان با گرایشی  گرایانه و تمامیتیمنج

ایتالیایی بود.  کند: »فاشیزم زاییدهاین خصوص سیدضیاء نقل می ی تحقیر ملی 
سر  که من کودتا کردم، ایران در تحقیرآمیزترین لحظات تاریخی خود بهروزی

گرفتند.  نیز از خارجی اجازه میشان  هایبرد. رجال ما برای خوابیدن بغل زنمی
:  1390)الهی،  اگر قیام علیه تحقیر خارجی فاشیزم است، بله من فاشیست بودم«  

53.)   
کودتای   دیکتاتور    1299از  گفتمان  میان  رقابت  با  بازنمایی  سیاست  تاکنون 

شاکله هژمونیک،  میدان  در  میهن،  مام  گفتمان  و  ایران  مصلح  در  سیاست  ی 
دو جایگاه سوژگی را اقتدارگرایی و  مقاله این    است. در این  زده  معاصر را رقم

نظمطلبی میاصالح منازعه  خوانیم که در  اینی گف جدید  میان  دو موجب  تمانی 
ها همواره در تعلیق  ی تودهطلبانهخواهانه و برابری شد تا مطالبات به حقِ آزادی

 بماند.   باقی
ی وجه آمرانه بر وجه دموکراتیکِ مبانی تنظیمات، رضا شاه در صدر یک  با غلبه
بوروکراتیک  مرکزی  دولت ساختار  با  میراث-مقتدر  قدرت  میلیتاریستی  دار 

-رو اولین دولت مدرن در ایران در چارچوب نظام سیاسی پاتروندید. از اینگر
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پذیری  ی اجبارآمیز و اطاعتکالینتالیسم پدیدار و از نظام سیاسی کهن با رابطه
 محض از پادشاه در نقش استعاری رمه و شبان منفصل شد.  

یا حامی اگذاری  ها با اعطای رانت، وپروری نظامی است که دولتکالینتالیسم 
مزایای خاص یا جانبداری از یک فرد یا گروهی کوچک، به یارگیری از میان  

شوند.  پردازند و در ازای آن خواستار حمایت عمومی مینیروهای اجتماعی می
شبکه روش  این  رابطهدر  چارچوب  در  داوطلبانه  حامیای  شکل  1پیرو -ی 

قراردادهای  می انحصار  اداری،  مشاغل  فعالیتگیرد.  مجوز  های  تجاری، 
به هستند  همراه حق  اقتصادی  ابزارهایی  از  محدود  تنها شماری  و رشوه  حساب 

دولت می واگذارکندکه  خود  هواداران  به  و  (168:  1391)اونیل،    تواند  . جذب 
پی در  شده  قدرت  سلب  نهادهای  و  نخبگان  دولت  کنترل  تأسیس  متمرکز  آمد 

دولت   بود.  ایران  در  در    مرکزیمدرن  »ژرمانوفیل«  و  فاشیستی  گرایشی  در 
مثابه ماشین ایدئولوژیک نظام تأسیس  »سازمان پرورش افکار« را به  1317سال

میهن« به شعار  ـ    شاه ـ    های این سازمان شعار »خدا نمود و در یکی از سخنرانی
پرویز    (.71، سند ش 56:  1375)دلفانی،  شد    سمبلیک گفتمان اقتدارگرایی، مبدل

میهن، وطن را در ردیف  ـ    شاه ـ    کند: »... شعار خدا خاطراتش نقل میعدل در  
از    با باز شدن فضای سیاسی پس(.  78:  1377)عدل،    داد«آخر اهمیت قرار می

منازعه1320شهریور اصالح،  گفتمانی  سرگرفته  ی  از  اقتدارگرایی  و  طلبی 
سیدحسینمی تیر  شود.  چهاردهم  در  سرمقاله    1321فاطمی  اولین    روزنامهدر 

عنوان »خدار  باخت به سخرهـ    شاهـ    »خدار  آزادی« شعاـ    ایرانـ    با  را    میهن« 
و   آنگرفته  رضاشاهی تندپس    از  دوران  مقامات  متوجه  را  انتقادات  ترین 

 (.  1386)نظری، نماید می

 1320نیمه اول دهه. 5

 
1 . Patron.Client. 
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این   سرمایهدر  و  جامعه  دولت،  میان  قدرت   مناسبات  براسابخش  را  س  داری 
خطوط و  جنبشرمززدایی  بر  تأکید  با  اجتماعی  نیروهای  دهقانی،  گریز  های 

منطقه و  مورد  کارگری  تمرکز  و  سرمایه  زمین،  از  قلمروزدایی  بر  مبتنی  ای 
 دهیم:  بررسی قرارمی

 دهقانی های جنبش. 1ـ5

جدید را از    داری به مالکیت خصوصی زمین در دورانعبداللهیان گذر از زمین
داند. تسخیر بازار ایران با واردات کاالهای دو میالدی می  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه

شد تا تاجران نتوانند سرمایه خود را    نفوذ بریتانیا و روسیه موجب  کشور صاحب
یافت    کنند. مالکیت خصوصی زمین هنگامی گسترشصنعتی تبدیل  به توسعه  

گیری  خریداری کردند. جهتدولتی را  های  که تجار در پایان دوره قاجار زمین
شد    جانب تجارت در کشاورزی موجب  سرمایه تجار از مشارکت در صنعت به

در طی سی زمین  بهای  افزایشتا  برابر  ده  به  به  سال  زمین  مالکیت  عنوان یابد. 
بلوک به  پیوستن  موجبابزار  سیاسی  قدرت  دوران    های  در  تیول  رسم  تا  شد 

تاجر این  شود.  برچیده  با مشروطیت  بودند  غایب  مالکانی  که  شهری  ان 
و...  سرمایه ابریشم  تنباکو،  پنبه،  تریاک،  مانند  نقدی  محصوالت  در  گذاری 

اقتصاد از  مازادستانی  ازای  در  را  شهری  اقتصاد  توسعه  و    موجبات  روستایی 
فراهم   دهقانان  بهاستثمار  زمینکردند.  از  گسست  مالکیت  رغم  به  داری 

تجاری کشا  خصوصی،  روابط  شدن  و  محصول  ستاندن  شیوه  تحول  در  ورزی 
نفتی در توسعه  از ورود درآمدهای دهقان نقشی نداشت و تا قبل ـ  مسلط ارباب

سال ارضی  اصالحات  زمان  تا  آرامی  به  شهری  یافت  تداوم    1340اقتصاد 
 (. 1392)عبداللهیان،  

بردند.  می  سرانگیزترین وضعیت انسانی بهبیستم در رقتدهقانان در اوایل قرن  
مشروطه  پس جنبش  جنباز  به  دهقانان  مناطق  خواهی  در  و  آمدند  وجوش 

نوشته سرکنسول انگلیس در تبریز، دهقانان تصور  مختلف کشور ناآرام بودند. به
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بهمی مشروطیت  که  هرگونه  کردند  از  بنابراین  است.  زمین  اجاره  لغو  معنی 
فرستاد که   در رشت نیز گزارشپرداخت به اربابان بازایستادند؛ کنسول انگلیس 

زمینبه   به  آنان  بدهی  مشروطه  نظام  در  گیالن  کشاورزان  باید  باور  داران 
  (.45:  1395)یزدانی، شود  بخشوده 
گریزی بود که چرخش نگرش دهقانان را با رمززدایی از اصل مالکیت  این خط

نجم محصول آن ارباب سه یا چهارپاربابان بر زمین و سنت مزارعه که براساس
در ندادن    ترتیب مطالبات دهقانی با تنداد. بدینمی  نمود، نشانرا برداشت می
داری  داری بزرگ به زمینبود بر گسست از زمینرعیتی مبتنی  ـ    به نظام ارباب
   (.49: 1395)یزدانی، خرده مالکی 

موجب   مشروطه  نظام  بر  تجار  و  مالکان  هژمونی  خواستهاما  به  تا  این  های  شد 
مام  فرزندخوانده تقریبا  های  که  تشکیل  80میهن  را  ایران  جمعیت    درصد 

امر به شوند. همین  نشود و از دایره قدرت به حاشیه رانده    دادند وقعی گذاشتهمی
تصرف  جنبش و  ارباب  سهم  از  خودداری  جمله  از  دهقانان  آنتاگونیستی  های 

ان مختلف کشور  مناطق  در  اربابان  ملک  و  دولتاموال  تحقق  با    مدرن  جامید. 
جدید کالینتالیستی    هایی بودند که در نظمجمله گروهمرکزی، مالکان زمین از  

شدند. با اشغال    های مذکور سرکوبآن جنبشتبع مورد حمایت قرار گرفته و به
ی خاموش دهقانی در چارچوب خواست  این مطالبه  1320از شهریورایران پس  
جنبش قاسم، یکی    گردید: هایی از قلمروزدایی  به جریان  ارضی منجر  اصالحات

ابتدای دههاز مهم تاریخی در  انزوای سیاسی و    20ترین اسناد  است که روایت 
تاریخمحافظه در  دهقانان  بهکاری  را  ایران  مینگاری  در  پرسش  کشد: 

پهنه  جنبش  1320پاییز در  آالن  دهقانی  دو  ی  و  شد  آغاز  آذربایجان  بیرغوش 
ی جنبش دهکده  ال ادامه یافت که به جنبش صومالی معروف شده است. هستهس

ارومیه[صوما   بوده    ]نزدیک  قیام  رهبر  قاسم  بهزادگاه  قاسم  روایت  است. 
داران جنگید. او در آغاز نهضت  مرکزی و زمینپیرمردان محل دو سال با دولت  

آن  دارانزمین زمین  بزرگ  و  رسانید  قتل  به  را  دهقانان یهاپهنه  میان  را  شان 
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را    تقسیم مردم  و  دایر ساخت  را  تشکیالت حکومت خود  محل  هر  در  و  کرد، 
زیست. با  خودش رعیت بود و در میان رعیت می  ]وی[کرد...  دور خود جمعبه

از   افتاد و چند تنکردند در میستمگران و کسانی که به نوامیس مردم تجاوز می
قاسم یکی از رهبران توده مردم آذربایجان  سانید...  سزای اعمال خود ررا بهآنان

پس که  جنگ  بود  به  از  عملگی  برای  اول  گذراندن  جهانی  به  منظور  زندگی 
و    از جنگ. قبل  کرد  کوچ   ]شوروی[  آذربایجان بازگشت  به وطن  جهانی دوم 

نهاد  دهقانی صوما را بنا    از رهایی از زندان جنبش  افتاد. پس  بالفاصله به زندان
 (.  14-15: 1393فدایی، )پیام یافت پایان  1322ماه شدنش در دی  که با کشته

خیزشعالوه این  فعالیتبر  گسترش  با  نیز  توده  حزب  خودانگیخته،  های  های 
موجب    1324-25های  های دهقانی در سالدر روستاها و تشکیل اتحادیهخود  

مختلف کشور ازجمله مشهد،  های قلمروزدایی در نواحی  شد تا موجی از جریان
دارن و امتناع از پرداخت سهم  یزد، کرمان و همدان پدید آید. زدوخورد با زمین

وزیر وقت وادار به  چنان مؤثر بود که قوام، نخستمالکانه در اطراف تهران آن
حکومت   در  بدین  (.470:  1389)آبراهامیان،  شد  نظامیاعالم  قوام  ترتیب 

مبنی    1325بهار افزایش  لوایحی  اراضی  15بر  تقسیم  و  زارعان  سهم  درصدی 
پس   که  یافته  خالصه  انتقال  دولت  به  رضاشاه  تبعید  کابینه  از  تصویب  به  بود 

 ارضی در ایران بود.   رسانید. این پیروزی نخستین گام در راستای اصالحات

 کارگری هایجنبش. 2ـ5 

عتی را در شهرهای ترین مراکز صنبا کشف نفت در ایران، صنعت نفت بزرگ
گرفته    نفت خدمت  به  را  کارگران  از  عظیمی  که حجم  آورد  پدید  جنوب  خیز 

به آبادان  سهبود.  شهری  سلسلهمثابه  دقیق  مبنای  بر  قومی گانه    -اداری-مراتبی 
ها در قسمت باال،  بود. شهر میان اروپایییافته  استعماری از سوی شرکت سامان  

نیمه در  کارگران  هندی  پایین    ماهر  در  ایرانی  بومی  غیرماهر  کارگران  و  میان 
موقت زندگی    گلی و کپرهایو    های خشتبود که درآغاز در خانه  شدهتقسیم  
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کارگری در آبادان بودند که دو    کردند. کارگران هندی پیشگامان اعتراضاتمی
راه  کارگری به  در راستای مطالبات  1301و1299های  اعتصاب بزرگ در سال

:  1395)اتابکی،  از چند روز به آنها پیوستند  ایرانی نیز پس  اختند و کارگران  اند

بهبا ورود یک جنبش  (.31-30 عمومی و درگیری کارگران در    حوزهکارگری 
فراهم  های صنفی خطوطفعالیت به  گریزی،  آنها را نسبت  تغییر نگرش  آمد که 

نشان   نهمیقبل  آنها  شدنداد.  بهتر  خواستار  بودند،    تنها  زندگی  و  کار  شرایط 
به  بهبلکه  خواهان  رعیت،  نه  و  کشور  شهروندان  شناختهعنوان  شدن    رسمیت 

بودند   برای خود  اعتصاب سال    (.35:  1395)اتابکی،  پایگاه مستقلی    1308در 
بر    گرایانه مبنیشد ولی نمونه آشکارتر غلبه احساسات ملیاین مطالبات مطرح  

ای  کارگران  کامل  پشتیبانی  برابری  به  مطبوعات  تهران  در  بود.  هندی  و  رانی 
متهم   نژادی  تبعیض  اعمال  به  را  نفت  شرکت  پرداخته،  کردند.  اعتصاب 

ایننامهشب در  دربار«    ای  و  دولت  رؤسای  ما،  تاجدار  »پدر  خطابِ  با  دوره 
داریوش«  پخش   برجسته  و  باشکوه  »فرزندان  ایرانی  کارگران  آن  در  که  شد، 

بهشدند  خوانده   و  بریتانیا  قیمومیت  تحت  افراد  که  و  اداری  کارکنان  ویژه 
قرارمیان هندی  عذاب  پایه  در  و  اینگرفته  و  منافع  اند  قربانی  چیز  »همه  که 

می انگلیس  و  ایران  نفت  قرارداد  شرکت  انعقاد  با  راستا  این  در    1933شود«. 
ی انسانی در  سازی نیرومیان دولت و شرکت نفت، امتیاز دارسی لغو و بر ایرانی

  (.38: 1395)اتابکی،  شد شرکت تأکید 
ی  متحده  توده و شورای   ایالتی حزبهای  ، با ایجاد کمیته1320از شهریور  پس

شده در    قلمروزدایی  هایشد تا جریانکارگران، شرایطی فراهم  اتحادیه    مرکزی
حاکم استثماری  نظام  یکدیگر  با  کارخانه  پیوند  بهبر  را  بکشند.  ها  چالش 

بود بر گریز و تغییر نگرش از اجیر به شهروندِ دارای منزلت اجتماعی، مبتنی  خط
عادالنهمطالبه مناسبات  نظم  ی  اینکارخانه  در  بهار   ای.  در  با    1323خواسته 

ری در اصفهان طی تلگرافی به مجلس  پیروزی کارگران در یک اعتصاب سراس
روز بر مشکالت کارگر و بر تیرگی  بهگونه مطرح شد: »نبودن قانون کار روزاین
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می کارفرما  و  کارگر  نیز  وظیفه  انجامو    افزایدروابط  را  دولتی  مأمورین  ی 
بیش  .  سازدمی  مشکل امروز  اصفهان  کارگران  اتحادیه  که  است  همیشه  این  از 

از  .  قانون کار و تعیین حدود اختیارات کارفرما و کارگر استخواهان تصویب  
بهطرف   و  مترقی  بایستی چنان  قانون کار  آن  دنیای دیگر  که  باشد  نفع کارگر 

عقب  قرن به  را  ایران  متهم  بیستم،  اتحادیه نسازد  ماندگی  ،  99:  1379ها،  )اسناد 
 ( 57سند ش

راهپیمایی باشکوهی   1325سال  کارگر    خوزستان نیز در روز  کارگراناتحادیه  
مناسب،    بیشتر، مسکن  داد. سخنگویان این مراسم خواستار دستمزدهای  ترتیب 

روزهای   برای  دستمزد  قانون  پرداخت  و  روزانه  کار  ساعت  هشت    کارجمعه، 
سخنران  یک  شدند.  توصیف  جامع   ایران  طالی  را  نفت  مسئوالن  زن،  و    کرد 

متشرکت    انگلیسی را  برای غذای    همنفت  از دستمزدسگساخت که  بیشتر    ها 
خواستار خلع  میکارگران خرج   و  از شرکت  کنند  شاید    نفت ید  شد.  انگلیس 

-کردن    عمومی در آبادان، فریاد ملی بار بود که در یک سخنرانی  این نخستین
شنیده  توسط    جنبش  (.444:  1389)آبراهامیان،  شد  می  نفت  قلمروزدایی 

دههیهاتحاد اول  نیمه  در  کارگری  سازمان  1320های  به  یکصدوسی  منجر  دهی 
بزرگ   سراسر اعتصاب  در  )آبراهامیان،    صنعتی  گردید  (.  179:  1394ایران 

در چارچوب همین جنبش، دولت قوام را واداشت تا در    خواهانهمبارزات آزادی
قانون  پیشرفته  1325اردیبهشت   تصترین  به  را  خاورمیانه  در  هیأتکار    ویب 

 وزیران برساند.  

 ای های منطقهجنبش. 3ـ5

نظام  قلمروزدایی از  اتحادیهانقیاد  ها  به  معطوف  صرفاً  و  های  اجتماعی  صنفی 
ناشی  نبود. مطالبات  مهماز تکثرهای قومی، زبانی و منطقه  طبقاتی  نیز  ترین  ای 

مرکزی با وجود اخذ مالیات از    زد. دولترخدادهای تاریخی این دوران را رقم  
هزینه و  بههای  مردم  که  تحمیلسنگینی  به  می  کشور  مناطق نمود،    استثنای 
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به حاصلی  هیچ  شمالی،  و  مناطقمرکزی  برای  نداشتجنوبی  خصوص    کشور 
 (.  37-51:  1366صوررحمانی، )م

بازنمایی به سیاست    داشت سیاستگریز و گسست از باوردر چنین بستری، خط
مبتنی   مطالبهتفاوت  بر  انجمنبود  خواست  های  ی  و  بهایالتی  جای  خودگردانی 

دموکرات جهانی حزب  از پایان جنگ    راستا، اندکی پس  تمرکزگرایی. در همین
کند. در بیانیه فرقه آمده است: »ایران نیز مسکن  ودیت میآذربایجان اعالم موج

آزادتر زندگی ملل هر قدر که  و  اقوام  این  ملل گوناگون است.  و  کنند،    اقوام 
خواهند   بیشتری  قانون  یگانگی  قانون  داشت.  تصویب  با  نیز  ما  اساسی 

ان را در  وسیله تمام مردم ایر است که بدین  ایالتی و والیتی، کوشیدههای  انجمن
چهسرنوشت  تعیین   هر  دخالت  کشور  احتیاجات    بیشتر  رفع  مخصوص داده، 

به را  و  ایاالت و والیات  اجرا  در  باید هر چه زودتر  لذا  نماید.  واگذار  آنها  خود 
ملی را از پایین یعنی از میان    کار شد و حکومتبه  اساسی دست  تکمیل قانون

مردمی که در  سیع و بر پایه خصوصیات  های وخلق و بر اساس احتیاجات توده
 (.  257: 1393)جامی، کنند بنا نهاد« والیات زندگی میو  ایاالت

انجمن تشکیل  ارتجاع،  و  استبداد  با  مبارزه  از:  بود  عبارت  فرقه   های اهداف 
خودمختاری  ایالتی   والیتی،  آزادیو  و  حفظ    مدنی  با  توأم  و  داخلی  استقالل 

انتخابات    ادیایران، آز تمامیت   زبانمطلق  ترکی در مدارس،    مجلس، تدریس 
بیشهزینه   مالیات  کردن  از  نیمی  امور  های  از  پیشرفت  برای  آذربایجان 

:  1393)جامی،  فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در خود آذربایجان و...  

حکومت (.  258 تشکیل  آذرماه    خودمختار  با  اواخر  در    1324آذربایجان 
گستردهحات  اصال صورت  اجتماعی  اولینای  برای  در  پذیرفت.  زنان  بار 

کنگره  انتخابات شرکت اولین  اساس  یکردند؛  بر  و  تشکیل  در کشور    دهقانی 
تعلقهفتم سهم  آن شش زارعان  به  کاالهای  محصول  قیمت  تا    گرفت؛  مصرفی 

-کار تصویب  ساعات  بیکاری و حداقل  یافت؛ قانون حداقل  درصد کاهش  40
عمومی   تعلیماتشد؛  ها آسفالت و سنگفرش ها و خیابانشد؛ قسمت اعظم کوچه
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دانشگاه شد؛  باز  مدارس  روستاها  در  و  دانشگاه    اجرا  از  بعد  که  تهران تبریز 
با دگرگون شدن    (.337:  1393)جامی،  شد...    کشور بود افتتاح  دومین دانشگاه 

سال  ناچار پذیرفتند که در عرض این یکفرقه هم به  ی تبریز حتی مخالفانچهره
بیست دوران  از  بیشتر  کارهایی  و  گرفته  خدمات  انجام  شاه  رضا  است  ساله 

  (.504: 1389)آبراهامیان، 
قاضی   نیز  مهاباد  حزبدر  تشکیل  با  خواست  دموکرات  محمد  های  کردستان 

مطرح  را  خودمختاریمی  خود  چارچوب    کند:  در  ایران؛  کردستان  کشور 
زبان به  کاربست  زبانکردی  کارمندان  عنوان  استخدام  وضع    رسمی؛  محلی، 

اجتماعی   و  اقتصادی  وضع  بهبود  کشاورزان،  و  مالکین  برای  واحد  قانونی 
کردستان از طریق اصالح کشاورزی و توسعه بهداشت و آموزش و... )کوچرا،  

یِ جمعیتی انبوه و اشغال  از راهپیمای  پس  1324(. در اواخر آذرماه209:  1377
  کردستان رسماً اعالم دولتی در مهاباد، اشنویه و نقده، تشکیل حکومت    عمارات

فرانسه قاضی    (.211:  1377)کوچرا،  شود  می خبرگزاری  با  مصاحبه  در  محمد 
اینمی امروز  ما  »اگر  اصرار  گوید:  کشورمان  محدود  خودمختاری  بر  همه 
مرکزی است که کاری در جهت پیشرفت    ه دولتورزیم، گناه این امر متوجمی

نداده   انجام  نمیما  ما  آمریکاییاست.  از  روسخواهیم  یا  اما  ها  کنیم،  تقلید  ها 
نمیاین هم  کنیم«  را  زندگی  متمدن  ممالک  حیوانات  شرایط  در  که  پذیریم 

  (.220: 1377)کوچرا، 
شهریورماه  هم در  فارس  ایالت  و  عشایر  اتحاد  با  جنوب    1325چنین  نهضت 
شکلبه قشقایی  ناصر  این  می  رهبری  اگرچه  گیرد.  نیروهایی  نهضت  واکنش 

موقعیت ارزش    برای حفظ  لیکن  بود،  توده  علیه حزب  قبایل  -باالدستی سران 
اراده معطوف بهبه    ایجابیِ  بود. چرا که  نیز دارا  جز درخواست اخراج  قدرت را 

آذربایجان و کردستان  ات آنها با جنبش  بیشتر مطالب1ای از کابینه، وزیران توده

 
 بود.  داده همراه احزاب ایران و توده کابینه ائتالفی تشکیلی دموکرات ایران به ساخته  قوام با تأسیس حزب دولت .1
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تغییر رؤسای  وجه   مجازات  ادارات حساس  اشتراک داشت؛  ارتش، محاکمه و 
بیست    عمال دیکتاتوری  انجمنناصالح  تشکیل  والیتی،  های  ساله،  و  ایالتی 

طیبی،  )نصیریگذشته و...    یهااصالح امور فرهنگی، بهداشت و جبران محرومیت

متحد، برای    ملل  ای به سازمان بر آن ناصرخان با نوشتن نامهالوه. ع(110: 1393
منطقه  ایل  در  خودمختاری  قشقایی  تقاضای  خود  همی  درخواستنمود؛    چنین 

طیبی،  )نصیریاقلیت مورد حمایت قرار دهند  عنوان یک  را به  ها کرد تا قشقایی
1393  :45  .) 

این پایان  می  در  و    طلب برابری  نیروهایگفت،  توان  بخش  کارگری  دهقانی، 
پیوستنمنطقه با  جریانبه  ای  پدید  یکدیگر  را  قلمروزدایی  از  که  هایی  آوردند 

خط و  »شدن«  گفتمانحاصل  استیالی  از  بود  جنبش  گریزی  این  های  حاکم. 
کنشی بود که با قلمروزدایی از زمین، سرمایه  بخش تجلی پیوند نیروهای  رهایی

-قدرت در نظام ارباب  قدرتِ »ایجابی«، مناسباتبه  معطوف    با ارادهو تمرکز  
استثماری نظم  دولتکارخانه  رعیتی،  که  حکومتی  و  فعال   ای  آن  در  مرکزی 

دگرگون   را  بود  اینمایشاء  از  نیمهساختند.  جنبش  1320دههاول    رو    هایکه 
-افزایی  وان دوران »همتایران بخشیدند را می  جدیدی به تاریخمذکور سیمای  

 نهاد.   ایجابی« نام

 1320نیمه دوم دهه. 6

  داری نظامی آکسیوماتیک است که در تاریخاز دیدگاه دلوز و گوتاری، سرمایه
چه  است. چنانخویش شاهد بوده    هایزیادی را در آکسیومخود تحوالت    جهانیِ
مواجه  سرمایهنظام   بحران  با  مانند    هایاند آکسیومتوشود، میمیداری  جدیدی 

  های اجتماعی و... را ایجاد کند؛ یا با حذف آکسیومهای کارگری، تأمین  اتحادیه
  پول در راستای آزادگذاری کارگری و گردش    هایموجود مانند حذف اتحادیه

سرمایه بازارهایبانکداری،  و  فائقگذاری  بحران  بر  -ترتیب  بدین.  آید   کار 
رمزگذاریسرمایه طریق  از  که  است  نظامی  شرایط  داری  آکسیوماتیک  های 
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شده را با  قلمروزدایی    هایکند، تا بتواند جریانمی  قلمروزدایی نیروها را فراهم 
بازقلمروسازی   خویش  در  قلمروهایادغام  »این  ممکن    کند:  است  جدید 

دار را  تأثیر  این  اما  باشند؛  باستانی  یا  کهنه  پارهمصنوعی،  که  از  ند  هایی 
عرضههای  رمزگان دوباره  را  قبلی  رمزگانمی  اجتماعی  یا  جدیدی    هایکنند 

تواند از بنیادگرایی مذهبی  جدید میحاد این قلمروهای    هاینمایند. شکل  ابداع
:  1387)پیتون،  باشد«  مدنی در نوسان    هایگراییمشروطه و ملیهای  تا سلطنت

186  .) 

ـ    محورِ فوردیستی داریِ دولتبه سرمایه  گذار دوم شرایط    جهانیپس از جنگ  
  داری با رمززدایی از استعمار و قیمومیت، هویتسرمایهشد. نظام  کینزی فراهم  

به  تحت  هایملت را  جهان  کشورهای   سلطه  بازرمزگذاریآزاد  تا    سوم  نمود 
بهآنان تأمین  را  بازا   کنندگانمثابه  و  خام  مصرفمواد    غربکاالهای    ر 

برای جلوگیری  نماید. ترومن رئیس  بازقلمروسازی ـ    از صدور  جمهور آمریکا 
کمکانقالب   ملل  کمونیستی،  حفظ    به  و  از  آزاد  را  آنها  استقالل  و  آزادی 

اعالم  بزرگ    هایمسئولیت براساس الیحهآمریکا  لذا   های کمک  4ی اصلکرد. 
 نمود.   سوم آغازجهان ی  مانده عقب شورهایکمالی و فنی خود را به 

حمایت راستای  در  حکومت  آمریکا  جنبشاز  درگیر  که  گرایانه چپ  هایهایی 
کمک دولت  بودند،  به  را  خود  نظامی  و  فنی  نمود. های  آغاز  ایران  مرکزی 

دولت   وعده  با  نیز  مبنی  شوروی  حمایت  مرکزی  شمال  نفت  امتیاز  اعطای  بر 
از   را  قطع  جنبشخود  کردستان  و  آذربایجان  بدینهای  خروج  نمود.  با  ترتیب 

ارتش بر    ی نظارتبه بهانه1325مرکزی در آذرماه    سرخ از ایران، دولتارتش
جنبشمجلس  انتخابات   کردستان  منطقه  های پانزدهم،  و  آذربایجان  در  را  ای 

ارتش    سرکوب از شنیع  بخش نجاتکرد.  جنایاتشاهنشاهی  بشری پس    ترین 
این  اشغال  غارت    از  جمله  از  کشتن  مناطق  احشام،  و  به  اموال  تجاوز  اطفال، 

بریدن   دختران،  و  آزادیزنان  قطعهسر  دریغ  کردن    قطعهخواهان،  و...  دهقانان 
 نکرد.  
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ی د وجههایالتی، گفتمان اقتدارگرایی درصدد بو  هایبا پیروزی ارتش بر جنبش
به را  از  شاه  جایگاه  احیای  تا  دهد،  جلوه  آذربایجان  ناجی  و  ملی  قهرمان  مثابه 

فراهم  رفتهدست   تمرکزگرا  دولت  چارچوب  در  مصلح  مقتدر  این  ی  شود. 
پس بهمن  موقعیت  در  شاه  نافرجام  ترور  می  1327ماه  از  با  تثبیت  شاه  شود. 

حکومت   ناعالم  سرکوب،  را  مخالفان  همه  تعطیل،    شریاتنظامی  را  منتقد 
بازداشت و تشکیالت  حزب  رهبران  را  از جمله شورای    توده  متحده  این حزب 

اعالم غیرقانونی  را  پس    کارگران  با  وی  زمینکرد.  از  گرفتن  سلطنتی  های 
سنا، تغییر در    کمک آمریکا، تشکیل مجلسش نیروهای مسلح بهگستر ،  دولت

مبنی  قانون   شاساسی  اختیار  مجلسبر  انحالل  در  قدرتشورای  اه  به    ملی 
ویژه  های بوروکراتیک دولت بهشد و دستگاهداخلی تبدیل    بالمنازع در سیاست

درآمد   اقتدارگرایان  تسلط  تحت  انتخاباتی  :  1389)آبراهامیان،  دستگاه 

به  (.303ـ 309 نیز  ملی  مهرماه  جبهه  در  مصدق  به  1328رهبری  اعتراض  در 
م انتخابات  در  تشکیل جلس  تقلب  انتخابات  شانزدهم  ابطال  با  حائز    و  تهران 

این  اکثریت   از  تا  گردید  پایتخت  در  مناسبات  آرا  منازعهتاریخ  در  ی قدرت 
  اقتدارگرا در مجلس رقم   طلب با اکثریتاقلیت اصالحگفتمانی میان نمایندگان  

 بخورد.  
تیرماه وزیری رزمبا نخست در  ارائه، وی دو الیحه اص1329آرا  مهم  داد:    الحی 

زمین توزیع  انجمنیکی  ایجاد  دیگری  و  دهقانان  میان  دولتی  ایالتیِ  های  های 
ی اصالحات ارضی  اساسی. نمایندگان اقتدارگرا با الیحهوعده داده شده در قانون

ایالتی  های  ی انجمنطلب با الیحهوی به مخالفت برخاستند و نمایندگان اصالح
ملی با قانون   شانزدهم موافقت جبهه مصدق در مجلس  .(325: 1389آبراهامیان، )

انتخابات، آزادی  قانون  اساسی در باب ایاالت را اعالم، لیکن بر اولویت اصالح  
تجدید و  قانونمطبوعات  در  میحکومت    نظر  تأکید    )مذاکرات ورزد  نظامى 

 (.  47، جلسه 16مجلس، دوره
پیامچنین در جلسه  مصدق هم متن  و مجلس    علنی دیگری  ملت  به  را  کاشانی 
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قوا    تمام  است که با ایران الزم    ملت کند:... بر عموم مسلمین و قاطبه  میقرائت  
ایجاد   جلوگیرى از  تشتت  و  همان  تفرقه  و  مسلمین  کنند  عموم  که  ایران،  طور 

مملکت هم از  واحد دارند در امر سیاست و اداره    واحد و دینواحد کتاب  اى  خد
 بهانه دادن   نمایند... هیچ ایرانى نباید حاضرشود بهمملکتى تبعیت  اساسى  قوانین  

ایاالت به  مقدمه  اختیارات  والیات  تجزیه  و  فراهمی  را  خود  کند...  کشور 
بار بود. با  مردم اسفدوره وضعیت  ر ایند  (.49، جلسه  16مجلس، دوره)مذاکرات  

نرخ اگرچه  جنگ  کاهش  پایان  حدودی  تا  فعالیت    تورم  از  اما  یافت، 
میکارخانه کار  متفقین  برای  که  بی هایی  نرخ  و  کاسته  افزایش کردند    کاری 

  1320دههاول  های کارگری از یکصدوسی اعتصاب در نیمه  بود. فعالیتیافته  
تا   اعتصاب  ده  کاهش  دوم    نیمهپایان  به  . ( 183:  1394)آبراهامیان،  یافت  دهه 

ترین پیامدهای سرکوب  از مهمداخلی و خارجی در این دوران، یکی    مهاجرت
نیمه   بهمطالبات  دهه  انجمناول  بههای  ویژه  بود.  وزارت  ایالتی  جنگ،  گزارش 

-آذربایجان را به  چیز و زحمتکش بی  کاری مردممردم، گرانی، فقر و بیمعاش  
سوق   نیستی  بچه میسوی  و  زن  رعایا  برای    دهد،  و  گذاشته  محل  در  را  خود 

)اسناد مهاجرت، اند  ها رهسپار شدهآوردن کار به تهران و سایر شهرستان  دستبه

ش سید(.  11/ 1سند  تلگراف  آمده  صدرالدین    در  احتکار،  سیستانی  که  است 
سالی، جمعیت بسیاری را  رغم خشکابل بهگرفتن تعهد غله و خروج گندم از ز

عده و  فراری  داخله  و  خارجه  تلف  به  گرسنگی  از  از  شدهای  اغلب  ارتزاق  اند. 
)اسناد مهاجرت، سند  شود  نمی  آب یافت  واسطه کمیهم بهعلف و ریشه است، آن

ادارهبه    (.1/8ش توسط  تراکمه  امالک  بجنورد تصرف  فرمانداری    کل  گزارش 
و   به محاکم  امالک  آنان  مهاجرت بالاثر شدن شکایات  و  صالحه، موجب کوچ 

ش سند  مهاجرت،  )اسناد  گردید  می9آنان  بخش  این  پایان  در  گفت،  توان  (. 
جریان ابتدای   قلمروزدایی های  سرکوب  در  به  این   شده  و  آن  دنبال  دوره 

ناشیمحدودیت مسدودهای  موجب  معیشتی  شرایط  خط  از  عدمشدن  و    گریز 
اجتماعی  از نیروهای  وسیعی    کنشی شده تا اقشار   شدن توانش نیروهایبالفعل  
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»قدرت  قادر از  فرآیند»شدن«  در  دستیابی  هانباشند  برای  ایجاب«  آزادی  ی  به 
را دوران »فترتِ کنشی« نام   1320توان نیمه دوم دههرو میکنند، از این  پیروی

  نهاد.

 1330آغاز دهه.7

فوردیستی دوران  دولت-در  محوری  به هدف  اقتصاد  داری  سرمایههای  کینزی، 
مبتنی  تبدیل   اقتصادی  نظام  شد.  یک  بینبر  بهمالی  که  چاهالمللی    هایکمک 

دشوارتر کارگران نفت  و کنترل هر دَم  ها، عملیات تانکرها  لوله  نفتی، مسیر خط
ازمیشکل   نظامهمین  گرفت.  بقای  بهسرمایه  رو  معطوفداری  به    شدت 

بود خاورمیانه  شکلسرنوشت  با  جنگ.  جاه  گیری  شرکتسرد  نفتی  های  طلبی 
آن منابع  کنترل  بر  آبسوی  برای  تأکید  و  استعمارزدایی  دشوار  در شرایط  ها، 

پساج  ملی  توضیح  استقالل  قابل  جهانی  بستر  این  دستاویز  با  اکنون  بود.  نگی، 
نفتی نیاز به کنترل تولید منطقه را در چارچوب  آمریکایی و کارگزاران  مقامات  

که آن  دادند، بدونمی  استراتژیک« آن در شرایط جنگ دائمی توضیح»ضرورت  
شرکت منافع  از  ذکری  باشد  بهنیاز  خاورمیانه  نفت  کنترل  یا  آورند  ها  میان 

 (.  189-190:  1395)میچل، 
سال نفت    1323در  دوران  امتیاز  متحدین  ایران،  در  رقبای  شمال  به  را  جنگ 
ایران نبود، بلکه برای نمود. علت مذاکرات تنها اهمیت نفت  سرد تبدیل  جنگ  

دسترسی   بازارهای  آمریکا  شوروی  به  برای  و  کاالهایش  جذب  برای  محلی 
پ ایجاد  از  قدرتممانعت  دیگر  حیاتی  ایگاه  مرکز  نزدیکی  در  قفقاز    نفتها 

)آبراهامیان،  ورزیدند    ایران تعللها در تخلیه خاک  رو روسبود؛ از همینمطرح  

امتیاز نفت    مجلس  (.76-74:  1392 با رد واگذاری  به شوروی،  پانزدهم  شمال 
ها وارد  التیام زخمی که بر روسرو قوام برای  استالین را برانگیخت. از اینخشم  

قرارداد    شده انگلیسی  1933بود،  آنبا  بازبینی  مذاکرات  و  ناعادالنه  را  با  ها  را 
  نداد، اما مذاکرات پشتنمود. اگر چه عمر کابینه وی کفاف  نفت آغاز  شرکت  
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الحاقی موسوم به انگیز  بحث  امضای قرارداد   های بعدی بهبسته با کابینهدرهای  
بهـ    گس نیاز  که  انجامید  داشت  گلشائیان  مجلس  :  1392)آبراهامیان،  تصویب 

های نا عادالنه و تحقیرآمیز شرکت نفت در قرارداد الحاقی با  خواهیزیاده  (.82
  المللی قابلوجود بحران اقتصادی در ایران و شرایط استعمارزدایی در نظام بین

این  تحمل از  خطنبود.  ررو  تحمیل  از  نگرشی  گریز  با  شرکت  استثماری  وابط 
در دستملی استقالل  یابی  گرایانه  مبتنیمیملی شکل  به  قلمروزدایی  بر    گیرد. 

خط مطالبهاین  ملی  گریز  شرکت  ن  شدی  از  ید  خلع  و  بود.  نفت  بریتانیایی 
-نامه  ریاست مصدق موافقتشانزدهم به  نفت در مجلس    منظور کمیسیونبدین

داد و با    نفت را به مجلس ارائه  نشدملی    یواحده زمان ماده  و همالحاقی را رد  
ایران ملی    ، صنایع1329اسفند    29مجلس و سنا در  تصویب   نفتی در سراسر 

  (.103: 1392)آبراهامیان،  شد اعالم 

فروردین حق  1330ماهدر  به  فوق  کاهش  نفت  شرکت  توسط  مسکن  العاده 
بندر در  همسرانمع  اعتراضاتی  که  انجامید  )ماهشهر(  بندرگاه  کارگران    شور 

به   اعتصاب  گسترش  با  بودند.  آن  مناطق  پیشگام  راهپیماییسایر  در  ها  نفتی 
نفت نیز مطرح  شدن  بهتر، موضوع ملی    زندگیبیشتر و شرایط    بر دستمزدعالوه

نفت را به    ید از شرکت خلع    که مصدق قانونشد. این اعتصاب خونین تا زمانی
ادامه   بُرد،  در    اعتصاب  (.109-110:  1392)آبراهامیان،  یافت  مجلس  سراسری 
مصدق را هموار نمود. در  رسیدن دولت   نفت و به قدرتشدن  خوزستان راه ملی

هزار تَن از    30طی مراسمی نمادین باحضور    1330چنین فضایی در خرداد ماه
آمده گرد  هیجان  و  با شور  که  نفت  ب  مردمی  پاالیشگاه  برفراز  ملی  پرچم  ودند، 

 .  (123 :1392،  )آبراهامیانشد های شرکت پایین کشیده آبادان باال رفت و نشانه

پارلمانی میان جبهه    کشمکش   1331ماه  هفدهم در اردیبهشتبا تشکیل مجلس  
دلیل مخالفت شاه با حق  که مصدق بهیافت. هنگامیدربار ادامه  ملی و طرفداران  

  یک بحرانداد، کشمکش را به    جنگ استعفاوزیر در تعیین وزیر  قانونی نخست
نیروهای چپ،    30. قیام(333:  1389)آبراهامیان،  نمود    ملی تبدیل با پیوند  تیر 
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ترین جنبش قلمروزدایی موسوم به نهضت ملی، را در این  ملی و مذهبی بزرگ
رقم  دوره   پشتوانهمیتاریخی  به  و  مزند  آن  بهی  میصدق  باز  از  قدرت  گردد. 

دورهاین می  رو  را  مصدق  زمامداری  نامدوم  ملی  دولت  با   توان  که  چرا  نهاد؛ 
 قدرت مردم بر سر کار آمد، نه پیشنهاد مجلس یا به انتخاب شاه.  

شد. در چنین بستری نهضت    تنیدهمطالبات ملی و محلی درهم    30با آغاز دهه
براب نیروهای  ائتالف  در  اصالحریملی،  با  بهخواه  ملیطلبان  علیه  شکلی  گرایانه 

شکلی سلبی علیه اقتدارگرایانی که مطالبات ی استثماری شرکت نفت و بهرابطه
آنانرهایی دههبخش  دوم  نیمه  در  کرده  20را  آمد.    سرکوب  پدید  بودند، 
میزان اعتصابات کارگری از  و  ای گرفت  تازهقلمروزدایی جان    سان نیرویبدین

نیمه    10 در  دههاعتصاب  پیش    72به    20دوم  تا  افزایشاعتصاب  کودتا    از 
اعتصاب(.  179:  1394)آبراهامیان،  یافت   این  از  بدین شرح  یکی  »در  ها  است: 

 به   ساعت10کار از    ساعت...  سازی ریچیت  کارخانهبا اعتصاب    1331شهریور
با تالش  پس .  یافت  اهش ک  ساعت  8 سرپرست    پور یلکهای مهری گ از چندی 

دادن مادران دارای نوزاد  محلی برای شیرکارگر بافنده،  خانم    و مریم  آزمایشگاه
شیرخوابه مهدر نام  و  دادهگاه  اختصاص  این    کودک  برای  شد.  که  دستاورد 

یکاولین توسط  ایران  در  زن    نماینده   بار  این  در   ؛ شدحاصل  کارگر    محل 
ت بعد  پانزده.  بود  برقرار  1332سال  کودتایاز    قبل  تا  وسیس  أکارخانه    ، سال 

این مهدکودک  دوباره  و  مبارزات  ها شیرخوارگاه  تمامی    با  در  و  احیا  کارگران 
   (.1394نژاد، )گیالنی  شد   ارتش نیز ایجاد ی ادارات و حت

قیام  پس اختیارات  30از  اخذ  با  ملی  یک دولت  از    تیر، مصدق در رأس  ویژه 
اصالحات گفتمان  تردهگس  مجلس،  راستای  در  را  که  اصالحای  کرد  آغاز  طلبی 

 دهیم: را مورد بررسی قرار میهای آنبرخی از جنبه
گزاره  - این  اساس  بر  مییمصدق  شاه  که  سلطنتگفتمانی  نه    بایست  کند 

به(228:  1394)مصدق،  حکومت   تشریفاتی  نقشی  پادشاهی  مقام  برای  مثابه ، 
گرفتن وزارت جنگ،  رو با در اختیار  بود. از این  نمادی برای وحدت ملی قائل
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پس   به  باز  شاه  دسترسی  تحدید  دربار،  بودجه  کاهش  سلطنتی،  امالک  گرفتن 
شاه   خواهر  و  مادر  تبعید  و  سنا  مجلس  انحالل  خارجی،  )آبراهامیان،  سفرای 

نیمه  (335:  1389 بود از وی  آورده    چنگبه  20دوم دهه    قدرتی را که شاه در 
 ند.  ستا

بازنشسته  - و  اخراج  با  افسران  مصدق  دو    کردن  مالیات  وضع  ارتش،  ارشد 
)آبراهامیان،  درصدی بر امالک بزرگ و اصالح ساختارهای قضایی و انتخاباتی  

زمینسیطره  (336:  1389 نظامیان،  جمله  از  اقتدارگرایان  و  ی  داران 
ا صاحب برخورداری  با  نظام کالینتالیستی  را که در  اوضاع  منصبانی  بر  رانت  ز 

 داد.   بودند، کاهشمسلط شده 
به بازقلمروسازی   مثابه یک نهاد و ماشین تصرف اقدامچنین بهدولت ملی هم  -

قلمروزدایی  جریان تصویبهای  دولت  دهقانان  خصوص  در  نمود.  ای نامهشده 
بر کسر   به زارعان تعلق و    10درصد سهم مالکانه که    20مبنی    10درصد آن 

ب اختصاصهدرصد  روستاها  عمران  ارائه  می  مصرف  :  1391)عظیمی،  داد  یافت، 

امالک(553 تقسیم  از  لیکن  شاه پس  ؛  از  که  اجتناب    گرفته شده  سلطنتی  بود 
بیمه های اجتماعی  ورزید. در خصوص کارگران، الیحه قانونی جامعی در مورد 

آن با تصویب الیحه    ؛ لیکن پیش از(554:  1389)آبراهامیان،  کارگران ارائه داد  
ممنوع   را  کارمندان  و  کارگران  اعتصاب  قانونی  حق  اجتماعی  که امنیت  نمود 

:  1387)رهنما،  داشت  سال را در پی  ماه تا یک  مجازات بازداشت و تبعید از سه

762) . 
به اصول تنظیمات، دولت ـ ملت را    طلبی با وفاداریجا که گفتمان اصالحاز آن

تمر ایاالت    کزگرایی سیاسی رمزگذاری کردهدر چارچوب یک  مسئله  لذا  بود، 
است که  شد. این در حالی  گرفته    ایالتی نادیدههای  ی انجمنبالموضوع و مطالبه

انجمن میهای  تشکیل  همایالتی  راستای  در  و  توانست  )دولت(  نهاد  سویی 
ها در  نکه دولت و انجمآن  جنبش، فرآیندی از تصرف دوگانه پدید آورد و بی

مستحیل پشتوانه  یکدیگر  نیز  و  افزوده  ملی  نهضت  قدرت  بر  برای  شوند  ای 
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مثابه یک نیروی واکنشی با اجرای  ملی باشد؛ اما دولت ملی به  استحکام دولت
کنشی ـ همان نیروهایی که    های بازنمایی توان تغییر دهندگی نیروهایسیاست

نیروی  شدن    است و مانع از بالفعلقدرت بازگردانده بودندـ را فروکمصدق را به
از  برخاسته  ها  آنها گردید. اجرای این سیاستایجابی در درون    ینفسهتفاوت فی

اصالحهای  گرایش رادیکال  گفتمانی  مطالبات  تا  بودند  درصدد  که  بود  طلبان 
اربابمعطوف   مناسبات  در  بنیادین  تغییرات  کارفرما-به  و  -رعیتی،  کارگری 

بازقلمروسازی -مرکز مناسبات  این  حداقلی  تعدیل  چارچوب  در  را  پیرامونی 
 کنند.  

نفع ملل رأی بهالهه و سازمان  ا، دادگاه  اقتصادی بریتانی-رغم فشارهای سیاسیبه
جدید در بستر قلمروزدایی از استعمار و  داری  سرمایهایران صادر کردند. نظام  

  استراتژیک« در جنگ  بازقلمروسازی کنترل خاورمیانه تحت رمزگان »ضرورت
ی تحمل آن تا  شناخت؛ لیکن آستانهمیرسمیت  ایران را بهنفت  شدن    سرد، ملی

نهضتجایی   که  بههای  بود  پیامدملی  از  ناخواسته  مثابه  قلمروزدایی،  این  ی 
که مذاکرات طوالنی آمریکا  نکنند. زمانیهای آن نظام عدول  اسلوب و آکسیوم

به   ملی  دولت  با  انگلیس  ایران  و  حقوق  از  دفاع  در  مصدق  و  نرسید  نتیجه 
ایران را تهدیدی بر هژمونی    ملی   داری جهانی نهضت داد؛ سرمایهپایداری نشان  

همین  هایکارتل از  نمود.  قلمداد  تصمیمنفتی  آمریکا  جنبش    رو  این  گرفت 
بهقلمروزدایی   نفوذ کمونیسم، در قلمرو یک  واهیِ جلوگیری    یبهانه شده را  از 

بازقلمروسازی    به اردوگاه  نظامی و وابستهدولت دیکتاتوری ـ   کند. این  غرب 
ی »گلف اویل« یکی  توان در اظهارات زیر دریافت: نمایندهی را میی واهبهانه 

کمونیسم بهتر از    شدن ایران زیر سایه  کند: »فنا نفتی اظهار میخواهران    از هفت
موفق  این   مصدق  که  نشان  (.  140:  1392)آبراهامیان،  شود«  است  شواهد  این 

بهمی تفاسیر رایج، سرمایهدهد  بهرغم  بهدلداری غرب  افتادن رابطه  یل    مخاطره 
بهانه استثماری نه  شد،  متحد  ایران  علیه  کمونیسم  اش  واهی  در  های  هراسی 

 .  سرد های ضرورت استراتژیکِ جنگ هزارتوی رمزگذاری
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نیز پس که اختالف میان کاشانی و مصدق موجب  از آن  اما در سیاست داخلی 
پیشین در همکاری با  از یاران  ملی شد، برخی  ی جبهه  شکنندهشکاف در ائتالف  

هم اقتدارگرایان  با  مصدق  جانشینی  برای  گزارشزاهدی  براساس  شدند.    نوا 
خود به کاشانی وعده  ی  گیری کابینهبریتانیا، زاهدی برای شکل  نظامی  یوابسته

. در این  (219:  1392)آبراهامیان،  داد    آیندهگیری در دولت  تصمیم  داشتن اختیار
ی نهاد و جنبش،  ن روابط میان دولت ملی و نهضت ملی در چارچوب رابطهدورا

روبه تقابل  با  گاه  و  تعامل  با  زمانیگاه  مثالً  بود.  مجلسرو  انحالل  مصدق    که 
پرسی گذاشت، در واقع شاهد یک حرکت از رویکرد نهادی به هفدهم را به همه

ت سیاست  به  بازنمایی  سیاست  از  گسست  و  انقالبی  اما  رویکرد  هستیم.  فاوت 
در  پس   اول  کودتای  شکست  زمانی25از  و  مرداد،  گریخته  کشور  از  شاه  که 

علی مصدق،  منزل  در  بهفاطمی  را  دهخدا  رئیساکبر  آتی  عنوان  محتمل  جمهور 
می سوگند  (259:  1392)آبراهامیان،  کند  پیشنهاد  یادآوری  با  مصدق   ،

بهوفاداری دادپادشاهی    اش  أکید  از جمهوری کسی حرف    هر  مشروطه دستور 
قرار  تعقیب  تحت  این  ؛(272:  1394)مصدق،    گیرد  بزند  غلبه    در  شاهد  لحظه 

از   متناقضی  وضعیت  چنین  در  هستیم.  بازنمایی  سیاست  و  نهادی  رویکرد 
خورده بود،  شدت به یکدیگر گره  که سرنوشت دولت ملی و نهضت ملی بهجاآن

شد.  می  تی علیه خود دولت محسوبهر حرکت نهاد علیه جنبش، در واقع حرک
زمانی نهادی،  رویکرد  همین  راستای  روزهای  در  در  مرداد    27تا    25که 

مجسمه خیابان و  بود  مردم  انقالبی  حضور  شاهد  پایین  ها  به  پدرش  و  شاه  های 
کرد. هندرسون سفیر  شدند، مصدق هرگونه تظاهرات را ممنوع اعالم  کشیده می

یادداشت در  میخصوصی  های  آمریکا  پیرمرد  خود  مهلک  اشتباه  »این  نویسد: 
 (.  263:  1392)آبراهامیان،  بود« 

روایت از  بسیاری  به  برخالف  ترس  از  کودتا  روز  در  هرگز  مردم  ها، 
بلکه طبیعی  های خانه ارتش از طرف مصدق فرمانبود زمانیشان نخزیدند،    که 

خیابان به  داشت  آیتآتش  مقابل  در  نریزند.  پول  اهللها  توزیع  با  های بهبهانی 



 ي فصلنامه دولت پژوه   192

 

کوره در  بهبهانی«  »دالرهای  به  کارگرپزخانهموسوم  و  ها،  ساختمانی  ان 
کرده  نشینانی که از روستاها و دیگر شهرها به حاشیه جنوب تهران مهاجرت  زاغه

بارترین وضعیت معیشتی برخوردار بودند، سناریوی خیابانی کودتا  و از مشقت
  1332مرداد ماه  28بود که در گونه این (.1387:956رهنما، ) اجرا گذاشترا به 

ت که  را  خیابان  ملی،  سیاستجلیدولت  به  گاه  بود  مردمی  رادیکال  های 
تجلی باخت.  بحراناقتدارگرایان  طوفان  از  را  ملی  دولت  بارها  که  ها گاهی 

به اکنون  تانک  رهانید،  درآمده  تسخیر  غارتیان  و  اوباش  به  ها،  را  شاه  تا  بود 
 ایران بازگردانند.  

جمع میدر  دوره  این  خطوطتوان  بندی  مناسبات  گفت،  از  استثماری  گریز 
طلبان را  خواه و اصالحالمللی و مناسبات اقتدارآمیز داخلی، نیروهای برابریبین

بخش  رهاییبا یکدیگر متحد نمود. اگر چه پیوند این نیروها به آفرینش جنبشی  
ملی هم لیکن دولت  بازقلمروسازیِ انجامید،  به  اقدام  نیروی واکنشی  یک  چون 

تا خطوطی دهشده  های قلمروزداییجریان نمود  گریز در وجه  قانی و کارگری 
بنابراین سال نهضت مسدود شود.  این  توان  را می  30آغازین دهه  های  ایجابی 

 نهاد.   سلبی« نامافزایی دوران »هم

 گیرینتیجه. 8

تحلیلی بر   طرح  اینـ    اساس  به  انتقادی  »تفاوت«  درون  پژوهش  امر  مثابه 
نیروی   تغیینهفتهماندگار،  بهی  هرگاه  که  است  درآید،    ر  )فعلیت(  اکنونیت 

قدرت را در فرآیندی از »شدن«   ی قلمروزدایی و دگردیسی در مناسبات  زمینه
ملیمی  فراهم جنبش  تکوین  میشدن    آورد.  را  گسستنفت  در  هایی  بایست 

یافته میان  های جدید فعلیت  جستجو کرد که این »شدنِ تاریخی« را در نسبت
 است.  پذیر ساخته الملل امکانداری بینوهای اجتماعی و سرمایهدولت، نیر

  یاز آن گفتمان مقتدر مصلح در توسعه گفتمان مام میهن، در مشروطیت و پس  
برابری نیروی  بازنمایی  با  اقلیتآمرانه  در  آنانخواه  را در  های هویتی، خواست 
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ناکام    مناسبات قدرت  پسجدید  اقتدارگرایان  هژمونی  فروپاشی  از    گذاشت. 
اصالح رقابت  و  متفقین  توسط  ایران  بهطلبان  اشغال  اقتدارگرایان  منظور  و 

چه   هر  تقسیم  و  رانتتصاحب  نظمبیشتر  در  دولت    ها  درون  کالینتالیستی 
برابریشد، فضای تنفسی ایجاد    موجب نیروی  تا  خواه مناسبات قدرت را  شود 

اول    ترتیب نیمهسازد. بدین  ی خویش دگرگونشده  در راستای مطالبات انباشته
»هم  20دهه   دوران  نام  افزا را  ایجابی«  نیروهای  یی  که  چرا  کنشی  نهادیم، 

معطوف   اراده  با  اقوام(  و  کارگران  تفاوتبه  )دهقانان،  به  ایجابی  از    قدرت 
بر خود و    شدن از یک دیگری. این اثرگذاری  آمدند، نه متفاوت  خویشتن نائل

به   مالک، اجیر بود با گسست از رعیت به خردهشکلی درونفرارَوی از خویش به
امکان تکثر  به  همسانی  و  اربابشهروند  مناسبات  و  کارفرماـ    پذیر  ـ   رعیت، 

 نهاد.   پیرامون را دگرگونـ  کارگر و مرکز 
شدن جهان با  کینزی و دو قطبی  ـ    محورِ فوردیستیداری دولتگذار به سرمایه

ثابه منمود تا از یکسو، جذابیت بازار ایران به  سرد شرایطی را فراهمآغاز جنگ  
برای آمریکا و از سوی    سومی و مصرفیک کشور جهان   تمایل  کننده  دیگر، 

دولت   جنبشتعلق  از  رهایی  برای  غرب  اردوگاه  به  قلمروزدایی    هایمرکزی 
جنبشموجب   منطقههای  شود  و  کارگری  جنبشتحت    ایدهقانی،  های عنوان 

سرکوب  چپ نیمهگرا  لذا  دهه  شوند.  »ف  20دوم  دوران  نام را  کنشی«  ترت 
کنشی در وضعیتی قرار گرفتند که نیروهای ایجاب  نهادیم؛ چرا که این نیروهای
 در درون آنها از کار افتاد.  

کشورهای سرمایه  نظام استقالل  قیمومیت،  و  استعمار  از  قلمروزدایی  با  داری 
فراهم  تحت   را  آنسلطه  از  تا  کنترل    آورد،  نفت  بر  متکی  اقتصاد جهانی  پس 

نفتی زیر لوای ضرورت استراتژیکِ  های  ورمیانه را در راستای منافع شرکتخا
رمزگذاری  جنگ   مناسباتسرد  از  ایران  بستری  چنین  در  استثماری    نماید. 

داخلی نیز فضایی ایجاد شد    پیشاجنگی شرکت نفت قلمروزدایی نمود. در وجه
برابری نیروی  معطوفتا  اراده  با  هژمونی    »سلبی«  قدرتِ   به  خواه  برابر  در 
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صف دولت  درون  دهه  آرایی اقتدارگرایانِ  آغاز  »هم  30کند.  دوران  افزایی  را 
نام   سلب  سلبی«  و  »دیگری«  یک  از  اثرپذیری  به  معطوف  که  چرا  نهادیم 

شکل مرکزی  دولت  از  اقتدارگرا  جناح  مهم  حاکمیت  ویژگی  گرفت.  ترین 
این   ائتالف  در  سلبی  پایانکیفیت  که،  سیاسیِ  بخش  بود  نظام  استیالی  به  یدن 

زاییده که  سرکوباقتدارگرایان  نیمهی  دهه  گری  به  20دوم  خواست  بود،  جای 
  شدن در اولویت قرار گرفت. لذا جنبش ملی    20اول دههمطالبات بنیادینِ نیمه  

ملی مطالبات  حامل  ایران  در  جنبش  -نفت  از  گسست  با  که  بود  محلی 
دهه   اول  نیمه  نیمهپ  20قلمروزدایی  جنبش  که  تفاوت  این  با  آمد.  اول    دید 

ایالتی مندرج  های  بر اساس سیاست »تفاوت« در چارچوب اصل انجمن  20دهه
قانون   میدر  بهاساسی  فراخ  خواست  دولت ظرفیتی  پروژه  از  سازی  ملت-تر 

حالیدست   در  کند،  محدود  پیدا  »بازنمایی«  سیاست  اساس  بر  ملی  نهضت  که 
اصالحشده   به  تمرکزگرایانهبود  »اصالحات  گفتمانیِ  تقابل  در  که  -طلبیای 

بسته این  می  اقتدارگرایی«  در  بهشد.  ملی  دولت  تصرف،  راستا  ماشین  مثابه 
گریز معدود نیروهای ایجابی این جنبش را نیز مانند دهقانان و کارگران  خطوط

هم نمود.  بهمسدود  ملی  دولت  ویژگیچنین  نتوانست  دلیل  گفتمانی  در  های 
ترین  پیوندی استوار با نهضت، فرآیندی از تصرف دوگانه را پدید آورد که مهم

  هایی که با ظرفیتایالتی باشد. همان انجمنهای  توانست تأسیس انجمنآن می
شاه ایستادند و بساط حاکمیت وی را    تاریخی خود در برابر کودتای محمدعلی

انجمن فقدان  در  ملی  دولت  بهبرچیدند.  یکی  عنها  مهموان  پایگاهاز  های ترین 
کودتای   برابر  در  که    28حمایتی  نیز  را  خیابان  نهادی  رویکردی  در  مرداد، 

کرد، تا نظام  از دولت بود از خود دریغ    انقالبی مردم در حمایت  گاه شدنِتجلی
خورده از جنبش، ایران را در    داری جهانی در اتحاد با اقتدارگرایان زخمسرمایه
غرب بازقلمروسازی نماید. از این   داری دولتی در اردوگاهب یک سرمایهچارچو

ی واسطهی اقتدارگرا بهجدیدی از توسعه  ی پس در یک گسست تاریخی تجربه
 شدت تمرکزگرا پدیدار گردید.  درآمدهای نفتی در چارچوب یک دولت به



 195...  شدن صنعت نفت در  یجنبش مل  یتبارشناس

 

 منابع

 الف( فارسی

 ( یرواند  انقالب(،  1389آبراهامیان،  دو  بین  گل ایران  احمد  ترجمه  و ،  محمدی 
 محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی. 

 ، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.  کودتا(، 1392آبراهامیان، یرواند ) 

( یرواند  ایران(،  1394آبراهامیان،  سیاست  در  تهران: مردم  رجبی،  بهرنگ  ترجمه   ،
 چشمه. 

)اتابک تورج  زمانه  »(،  1395ی،  و  کارنامه  به  نگاهی  نو،  دیاری  در  دیار،  از  دور 
ایران نفت  صنعت  در  هندی  مهاجر  غالمی،  «کارگران  شهرام  ترجمه  فصلنامه  ، 

 .  1، شماره95، پاییز  نامهمردم

جان  پروتوی،  دانیل؛  دلوز(،  1394)  اسمیت،  تهران: ژیل  سیدی،  محمدجواد  ترجمه   ،
 ققنوس.  

به 1321-1332کارگری  های  اتحادیه  ازاسنادی   طاهراحمدی ،  محمود  کوشش 
 ایران.   اسناد ملی سازمان  (، انتشارات  1379)

مهاجرت  اسنادی   ایران  از  در  اسناد 1311-1357داخلی  و  مرکز پژوهش، سنجش   ،
 (.  1390جمهوری )ریاست 

 ( صدرالدین  کودتا(،  1390الهی،  دوم  مرد  یا  اول  مرد  ضیاء،  لوسسید  آنجلس: ، 
 شرکت کتاب.  

 ، تهران: قومس.  مبانی سیاست تطبیقی(،  1391اونیل، پاتریک )

، وگوگفت مجله  ،  «آراروایت رزم ایالتی و والیتی به  هایانجمن »(،  1377بیات، کاوه ) 
 .  20، شماره77تابستان 

( مهدی  دلوزهستی»(،  1393پارسا،  ژیل  خرداد فلسفهماه  کتاب  ،  «شناسی   ،93  ،
 .  81شماره

، سال نوزدهم، «جنبش دهقانی صومالی قاسم آذربایجان»(،  1393نشریه پیام فدایی ) 
 .  178فروردین، شماره 

 نو. گام ، ترجمه محمود رافع، تهران:دلوز و امرسیاسی(، 1387پیتون، پال ) 



 ي فصلنامه دولت پژوه   196

 

( ابراهیم  شبه »(،  1385توفیق،  و  عصر مدرنیسم  در  دولت  از  تحلیلی  پاتریمونیالیسم، 
 .  1، شماره85هفتم، بهار  ، دورهایرانشناسی  جامعه  همجل، «پهلوی

ــد ) ــی، محم ــوکلی طرق ــاریخ(، 1395ت ــی ت ــومی و بازاندیش ــدد ب ــران: تج ، ته
 دانش.  پردیس

 ، تهران: ققنوس. گذشته چراغ راه آینده است(، 1393جامی )

، تهــــران: ســــتیزی در دوره رضاشــــاهفرهنــــگ(، 1375دلفــــانی، محمــــود )
 ایران. ملیاسناد سازمان 

مصاحبه آنتونیو نگری با ژیل دلوز،    «،نهاد و  جنبش  میان    رابطه »(،  1394دلوز، ژیل ) 
  http://tarjomaan.com(، 95/ 9/ 22سایت ترجمان، ) 

 دهگان.  ، ترجمه پیمان غالمی، تهران: ی عملیاسپینوزا فلسفه (،  1392دلوز، ژیل )

 ، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نی. فوکو (،1386دلوز، ژیل )

 نو. ، تهران: گامنیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی(، 1387رهنما، علی )

 هادی جلیلی، تهران: نی.  ، ترجمه ایفلسفه علوم اجتماعی قاره (، 1387شرت، ایون )

( هدی  وجهی»(،  1387صابر،  دو  توسعه  نمونه-الگوی    «، ملی  توسعه  مشارکتی؛ 
چهارشنبه   نفت«،  سال  صد  آهنگ  »ضرب  همایش  در    -1387آبان   8سخنرانی 

  http://www.hodasaber.com(،  95/ 7/ 11حسینیه ارشاد، ) 

 ، تهران: هرمس.  میشل فوکو: دانش و قدرت(، 1389ضیمران، محمد )
دیها و ، ترجمه غالمرضا جمشینظام ارباب غایب در ایران(،  1392عبداللهیان، حمید )

 .  شناسانعلیرضا صادقی، تهران: جامعه 
 ( پرویز  آمریکا ...    من(،  1999عدل،  جنگ  وزیر  نواده  و  پیغمبر  اوالد  ،  سید 

 آنجلس: شرکت کتاب.  لوس
( فخرالدین  ایران  (،  1391عظیمی،  در  دموکراسی  ترجمه  1320-1332بحران   ،

 عبدالرضا مهدوی و بیژن نوذری، تهران: آسیم.  
پیمان؛   )غالمی،  ایمان  درآمدِ  1392گنجی،  در  زندگی(،  دلوز،  ...یک  ژیل  نوشته   ،

 تهران: زاوش. 

 ، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نگاه. جنبش ملی کرد (، 1377کوچرا، کریس )
(،  95/ 4/4، )سازی ریتاریخچه اتحادیه کارگران چیت (،  1394نژاد، مازیار ) گیالنی 



 197...  شدن صنعت نفت در  یجنبش مل  یتبارشناس

 

http://mejalehhafteh.com 
( اسکات  مدرنیسمجامعه (،  1386لش،  پست  تهران: شناسی  بهیان،  شاپور  ترجمه   ،

 ققنوس.  
( مهرنامه  انسانی  علوم  نبود »(،  1390ماهنامه  سیاست  بازی  با حسین  «اهل  مصاحبه   ،

آذرشاه صدیقی،  غالمحسین  درباره  شماره90حسینی   ،17  ،http://www. 

mehrnameh.ir.   
اسالمی، بهار  شورای  مجلس  های  حق، مرکز پژوهش   مشروطه، لوحاساسی    قانونمتمم  

1389  . 
لوح  شورای    مجلس  مذاکراتمشروح   نسخه  ملی،  و مشروح،  موزه  کتابخانه،  دوم، 

 اسالمی.  شورای مجلس  اسناد  مرکز

 علمی. ، تهران: خاطرات و تألمات مصدق(، 1394مصدق، محمد )
لوح شورای  مجلس  مصوبات   پژوهش   ملی،  مرکز  اسالمی،    شورایمجلس    هایحق، 
 .  1389بهار 

 رسا.    ، تهران:کهنه سرباز(، 1366مصوررحمانی، غالمرضا ) 
 ، ترجمه شهریار خواجیان، تهران: ققنوس.  دموکراسی کربنی(، 1395میچل، تیموتی )

، های انقالب مشروطهاز یاد رفته،  حکایت دختران قوچان،  ( 1995افسانه )،  آبادینجم
 سوئد: باران.  

سوسیالیستی  ، نشر کارگری های شورایی در انقالب مشروطیت انجمن (، 1380ناطق، هما ) 
 (23 /1 /95  ،)http://www.nashr.de/3/mot/homa/anjoman.pdf 

 دانش.  پردیس، تهران: نهضت جنوب(، 1393طیبی، منصور ) نصیری
( محمدرضا  روزنامه »(،  1386نظری،  فاطمی  سیدحسین  اعدام  مناسبت  نگار  به 

 .  1660، شماره 86/ 8/ 19، روزنامه مردمساالری،  «خواهجمهوری
 ( سهراب  ایرانشیوه»(،  1395یزدانی،  مشروطیت  در  دهقانی  مبارزه  فصلنامه  ،  «های 

 .  1، شماره 95، پاییزنامهمردم

 ب( انگلیسی

Deleuze, Gilles (1968), Difference and Repetition, translated 

by Paul Patton, Colombia University Press, NewYork.  



 ي فصلنامه دولت پژوه   198

 

Deleuze, Gilles& Guattari, Felix (1977), Anti-Oedipus: 

capitalism andschizopherenia, translated by Robert 

Hurley,Mark Seem and Helen R. Lane,University of 

Minnesota Press, Minneapolis.  

Deleuze, Gilles& Guattari, Felix (1987), Thousand Plateaus: 

capitalism and schizopherenia, translated and foreword 

by Brian Massumi, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, London.  

 


