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جانبه فکر کنند و تصمیم بگیرند تا  ای باید خیلی خوب و همه کنم در کشور عده من فکر می»

های خیلی متفکری  کند آدم رکمتر الزم بشود مردم فکر کنند. ما چون دولتی نداشتیم که فک

 «ایم. همه مجبوریم به همه چیز فکر کنیم شده

های استراتژیک،  جمهور و سرپرست مرکز بررسی هنگی رئیسالدین آشنا، مشاور فر حسام

 2931، آذر و دی 21مصاحبه با مجله اندیشه پویا، شماره 

 

 در های سیاسی خود را وانهاده و یکسره که جامعه توانایی رساند نتیجه میما را به این  سال یکحدود  از بعد اعتدال ایدئولوژی بازخوانی جایگاه

 ( بر این باور بودند که آنچه افق31ِگران )اعم از مخالفان و موافقان انتخابات  برخی از تحلیل .ام شده استادغ دل گفتار اعتدال

گویی  فعاالن و نخبگان سیاسی را وادار به پاسخ ْاین افق. 88وقایع انتخابات  مگرکند چیزی نیست  کنندگان در انتخابات را تعیین می مشارکت

طرفداران مشارکت در بعضی از زعم  شده بود. بهبدل به وجدان جمعی و اجتماعی  88کرد، چرا که وقایع  می به منطق و الزامات درونی خود

سبز بلکه صرفاً انتخابی تاکتیکی برای امتداد و جا مانده از جنبش  های سیاسی به وانهادن توانایی  همثاب بهنه پذیرش گفتار اعتدال  ها، پای صندوق

که تجارب گذشته نشان داده  ینکما ا خوبی روشن شده است. ستی این تحلیل بهسال سُ ما بعد از گذشت یکتداوم جنبش اعتراضی بوده است. ا

کردن  عقیم اش در گروِ رد اهدافبُ تداوم و پیشچراکه دولت  ؛دستگاه دولت اشتباهی مهلک است  میانجیِ شدنِ جامعه به ی به سیاسیکه امیدوار

 است. بخش  شکلی از سیاست رهاییهر 

که دیگر قادر جا و از آن شده نفس تحقیر دچار خویش« سیاسی توان فروش» ی واسطه به جامعه کردند از این تصور می  ای از مخالفان پیش دسته

گرچه ما با نوعی واگذاری نیروی ا [2] .کند در هیأت پیروزی تجربه می یکیصورت ایدئولوژ الً شکست خود را بهت عمبه تداوم مبارزه نیس

صحبت  «سرزنش خود»توان از  امعه و اعتدال روبرو نیستیم درنتیجه نمیکه دیگر با دو سطح متمایز ججا ایم لیکن از آن بودهاسی مواجه سی

 را ایدئولوژی کارکردهای ترین مهم از یکی آلتوسرکه  چنان) آن برساختن مکانیسم و وجدان محتوای که گفت صراحتاً باید ،. از این حیثکرد

 به ظفوم را خود تماماً آن ی شده اتمیزه عناصر و جامعه و ندارد خود در بودن سبز از نشانی هیچ دیگر( کند می عنوان وجدان برنهادن

بنابراین اگر تا پیش از  .دانند میدهد(  )یعنی چارچوبی که الگوهای رفتاری و سیاسی را به ما می وجدان ی مثابه به اعتدال گفتار به دادن جواب



 

 

وجود داشت و واجد معنایی سیاسی بود، امروزه با تثبیت گفتار اعتدال این دوگانگی از اعتبار سیاسی ساقط « حاکمیت جامعه و» ی دوگانه 88

ندازند و اعمال خود را تأخیر بی را به کنش سیاسی رادیکالتا اتباع هر شکلی از مقاومت و  شدهاعتدال به وجدان باعث  شدنِ بدل است. شده

 بندی کنند. تدال صورتبر اساس الزامات درونی اع

 چندان دور با شور و که زمانی نه  - «سبز»و  «دموکرات»روشنفکرانِ گران و  که تحلیل هسخت گشت و و حاکمیت چنان سفت جامعه یکسانیِ

وضعیت  درونیِ گویان های اعتدال و سخن ایدئولوگقد به  اینک تمام - کردند سیاست بر آسفالت خیابان دفاع می خورشیدِ از تابشِ هیجان

شدن فضای فرهنگی و سیاسی، و حل  از قبیل حل بحران اقتصادی، باز)های انتخاباتی  نیافتن وعده تنها تحقق نه ،سان . بدیناند استحاله یافته

یچ نبودنِ ه عای زندانیاد و ها شدن مطبوعات، تداوم اعدام بلکه تداوم فضای بسته سیاسی، بحران اقتصادی، بسته (معضل زندانیان و حصر

 و جامعه ْمادی ینیروی در هیأت اعتدال ایدئولوژیشود. بنابراین  موجود تلقی می های دولت و واقعیت قانونیِ مقام محدودیتدر ،... و خبرنگاری

تا  هستندخود « شدن تدریجی بنفش»برخی نگران  ،اثنا  این  در. کند می تعیین را های آن حدود و ثغور کنش و نهد برمی را آن مناسبات

ایدئولوژی در  ؛ چراکهاستبخشی از ایدئولوژی اعتدال  این نگرانی خودِتأکید کنند اما دوگانگی سبز و بنفش در وجدان خویش بر چنان  هم

ها دست  توانیم بدان ها می کمک واسطه  ما بهکه  ست نامرئی  هایی ها و جنبه سویه دارایِ گوید بلکه صرفاً آن چیزی نیست که به ما می نفس خود

از واکنش به  :گوناگون نشان داده است های خود را در شکلتاکنون همان اوان پیروزی روحانی از شدن اعتدال به وجدان  مصادیق بدل .یابیم

، و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، که قرار است همه مشکالت سیاسی) های خندان وطنی ای و اعتماد باورنکردنی به دیپلمات مذاکرات هسته

بلکه « های خندان دیپلمات ی نیت صادقانه»مقصر نه  هم مانعی درکار باشد، اگر .جا حل کنند یکریق بهبود رابطه با جهان ما را از ط روانی

مرگ »جلوی سفارت فرانسه شعار « خودجوش»آمد در حرکتی  تا حدی که فعاالن بنفش بدشان نمی ؛تراشی برخی از کشورهای غربی بوده مانع

و  شدن آنی بنزین به گران تفاوتی بیتا  (کنند« مرگ بر روسیه»چندان دور  و شعار نه« مرگ بر آمریکا»ر قدیمی را جایگزین شعا« بر فرانسه

و در این میان اخراج « ها چرخ کارخانه»تعدیل اقتصادی، نچرخیدن  های نولیبرالِ نیامدن نرخ ارز، تداوم سیاست ، پایینها حذف بخشی از یارانه

به  آن ی گرایانه توان به چرخش رویکرد و نگرش جامعه به وقایع سوریه و نگاه هویت چنین می فعاالن کارگری. و هم گسترده کارگران و اعتصاب

 هایی همان -در عراق جاری استای در ایجاد وضع اسفناکی که  های منطقه قدرتو فرماندهان کند نقش  وقایع عراق اشاره کرد که فراموش می

علناً خود را « آزادی»چندان دور در  ایامی نه ی که درا شدنِ آزادی « یواشکی» البته نباید از کمپین. شوند یمناجی ظاهر  در کسوتامروزه که 

 راحتی گذشت. ، بهو فریاد زده بود داده نشان

ل به طوق شود )یعنی انتخابات( حال بد جامعه شمرده می «مصداق عقالنیت»توان با قاطعیت بیشتری گفت که همان چیزی که  می ،سان بدین

ها از انتخابات تا فوتبال به صورتی جادویی در هیأت پیروزی عرضه  در این هیجان غیرعقالنی )که تمام شکستاست.  ستیزی شده لعنت عقل

همان یعنی  –اند  به محاق رفته ای که وقایع چند سال گذشته آنان را به روشنی نمایان کرده بود، مناسبات و معضالت واقعی ی د( کلیهنشو می



 

 

 گاه هم آنگهگاه قلقلک دهد؛ ساحتی جامعه را  وجدان تکوار ممکن است  ای که امروز صرفاً در هیأت یک رؤیای کابوس شده رؤیاهای سرکوب

   .شودبرای تفسیر و رفع این کابوس، وارد صحنه دولت در هیأت روانکاو اعظم  نماید تا الزم می

 درونیدولت به موازاتِ تنظیم مناسبات و نیروهای  بنابراین ست. یرو تنش و زیاده ع هر نوعرفدولت  ها، وظیفه ی تودهناتوان در وضعیت عجز و

ست که  رو، اعتدال صفتی . از اینشود می سهمِ شهروندان« اعتدال» ازآنِ حاکمان و « تدبیر» جاست که در ایندهد.  نظم می ها را نیز توده ،خود

بخش که  برعکسِ سیاست رهاییدقیقاً  -هاست توده ناتوانیعجز و  دهی سازمان ْآن هدف نهایی شود که اعمال می ی مطیعها از بیرون بر توده

جاست که در فقدان نیرویی برای حدگذاری بر زور  ی طنزآمیز و هولناک ماجرا این اما نکته .ستها و قدرت توده تواناییهی د قصدش سازمان

  بینند. نمیدادن به منطق اعتدال  دولت، حاکمان الزامی برای تن

واقع  ایم. پس اگر اعتدال یک جناح نیست به یک جناح سیاسی در قدرت قلمداد کنیم به خطا رفته  مثابه اف، اگر اعتدال را فقط بهبا این اوص

گفتار جانبه برخی از نهادها و افراد از  چیست؟ نگاهی ساختاری به مناسبات جامعه و حاکمیت و نیز مراودات درونی حاکمیت )حمایت همه

 تحلیل شود.  رویکردی یک  منزله واقع باید به دهد اعتدال چیزی فراتر از یک جناح است و به اعتدال( نشان می

توانست  نمود و می غیرممکن می وضعیت، نژاد چنان باال گرفته بود که عمالً تداوم آن ی دوم احمدی ه های سیاسی در دور تنش نیروها و جناح

پی داشته باشد. بنابراین، بازسازی نیروهای درونی حاکمیت، سازماندهی مجدد قدرت سیاسی، بازیابی  درتخریبی ای فرسایشی و خود نتیجه

عاجز از ایفای این قاعدتاً  ْجناحیک   مثابه جانبه بود. اعتدال به همهالمللی، نیازمند یک تغییر استراتژیک و  جایگاه و نقش خود در مناسبات بین

ی  تواند این نقش را ایفا کند. اگرچه دوره می دهد( ی حاکمیت را شکل می شده صویبورزی ت که سیاست) رویکردیک   همثاب . ولی بهنقش است

های ناسیونالیستی، اشاره به  کردن مؤلفه جا زده شد. پُررنگ لیکن کلید رویکرد اعتدال در همانوضعیتی فرسایشی فراهم آورد، نژاد  دوم احمدی

شدن در بازار جهانی  و نیز هضم« مردم اسرائیل»خواندن  بارز به گفتگوی مستقیم با آمریکا، دوست ی جتماعی، عالقهو اهای فرهنگی  دیزالزوم آ

خواست این  که می رسد نیرویی نظر می گردد. لیکن به بر می 31اند که تاریخ واقعی اعتدال به قبل از انتخابات  سرمایه جملگی مؤید این نکته

به دالیلی تاریخی و سیاسی عاجز از ایجاد همبستگی در میان نیروهای اصلی درون حاکمیت و نیز بازسازی شکاف  نقش را ایفا کند بنا

صادر شده  31سال قبل از انتخابات  مذاکره مستقیم با آمریکا حدود یک که بعدها مشخص شد اجازه د. چنانشده میان دولت و جامعه بو ایجاد

ما است ا رویکردرسی  اعتدال. نزاع بر سر اشغال ک رویکرداند نه  اعتدال جناحواقع ضد  اند لیکن به ضد اعتدالظاهر  اگرچه بهگرایان  بود. اصول

 سی توسط قدرتی اصلی و تأثیرگذار اشغال شده است.که پیشاپیش این کر غافل از آن

ی  کننده تداعی که ندای کرد عمالً جامعه را وارد مرحله رفته رفتهاکنون ، را ایفا کردند جنبش سبز جناح راستِکه نقش «  منتقد»طلبانِ  اصالح

. بندی دقیق شده باشد صورت بازگشت دارِطرف های تئوریسین های ها و پروژه در نقشهاین رجعت تنها ولو  - است خرداد  دوموضعیتِ ماقبل 

د و جریانات سکوالر و چپ منتق طردمنتهی به  88کردن تمام ردپاهای دوم خرداد و اتفاقات  و پاک« دستحاکمیت یک»تن تالش برای برساخ



 

 

، برگشته« عصر سازندگی»شده در پیکر خود حاکمیت شده است. جامعه به رؤیای  تقریباً پذیرفته« اپوزیسیونِ» عیارِ تمام کردنِ نیز پوزیسیون

که اکنون بخش ) «های سیاسیباور ویرایشِ»های تنش و جنگ و تخاصم، ایرانی نوین را وعده دهد. جنبش  که که قرار بود بر ویرانهعصری 

امکان و مقاطعی که  م نقاطخواهد تما دقیقاً می (اشتباه بدانند 67خاتمی را در  طلب را واداشته است تا حتی انتخاب زیادی از فعاالن اصالح

از بُعد تجربی آن در ترازی و باشیم. این شباهت فارغ روبر «عصر سازندگی»پاک و محو سازد تا تنها با ادامه را وجود داشته  سست از وضعیتگُ

که کلید فرآیند تعدیل اقتصادی  ست در تاریخ سیاسیای  رهه، بکه همراه بود با سقوط بلوک شرق ساختاری واجد اهمیت است. عصر سازندگی

که معتقد به  وزیری و کسانی ست نخستی حاکمیت )حذف پ بدنه از« زدایی چپ»شد و نیز در فضای سیاسی روند و گردش علنی به راست زده 

خود  کارزده به  صورت ترس حواشی بهشده در  ی سرکوبتی چپ مارکسیسیاکه هنوز بقا)معه پیکر جا قتصاد وابسته به دولت بودند( و ازنوعی ا

ای ه رنامهزدن ب: کنارکنند در همین مختصات تعریف می ی اعتدال دو بال آن را دقیقاًاینک مجریان ایدئولوژ  آغاز شد. (داد ادامه می

این فرآیند جدیِ از موانع  ییک برقضا ولی دست زدایی از حاکمیت و جامعه. چنین فرآیند چپ و همو متمایل به چپ  نهادگراهای  قتصاددانا

اگر  [1]حذف او و همکارانش بود. شده در سطح کالن در گروِ های تصویب بردن برنامه ست که در عصر سازندگی نیز پیش نامیدقیقاً وصل به 

محو چنین  و هم ؛است 88 در سالسیاسی حرکت کردن بقایای  اینک نیز مسأله پاک ،بود 76انقالب های  کردن بقایا و وعده عصر سازندگی پاک

 واجد صداییو  بیرون بیایند،ای  حاشیهالک از  رفته به بعد مهیا گشت تا رفتهگرا از دوم خرداد  های سکوالر و چپ که برای جریان ست امکانی

  اوج بیرون خزیدن این صدا بود. 88که وقایع  دنگرد در جامعه غرّا

 بود« جهل»چنان باید فدایی  چرا هم

است. نام چپ و  «زدایی چپ» ی پروژه ْبرخی از رجالهای  شهادت گفته که در باال اشاره شد به چنان ، آنرویکردهای این  لفهیکی از مؤ

طرح  88در گرماگرم وقایع  بار تقریباً نخستینو سرکوب،  ها فراموشی بعد از دههو سیاسی عنوان خطری برای مناسبات اجتماعی  مارکسیسم به

ها و جوانان مبارز  ایم که شاهد رشد گروه برگشته 2971که ما نه به دهه  و با آن 88بعد از حل و انحالل مسأله )اکنون  شد. ولی پرسش اساسی

« خطر»ی یک  منزله چنان چپ به چرا هم( این است که گرا مواجهیم شه چپگرا در مقام یک جنبش عظیم باشیم و نه با هژمونی اندی چپ

در تضاد با رویکرد توان تشخیص داد که هر دو  یاگر مفهوم چپ را به معنای کلی آن در نظر بگیریم دو جریان عمده را م؟ شود قلمداد می

 های نئولیبرال اقتصادی، و دوم هر شکلی از مقاومت سیاسیِ یاستزدن تعدیل اقتصادی و مقاومت در برابر س : نخست هر شکلی از پساند اعتدال

کند و دولت باید متکفل این  امری عبث و حتی خطرناک جلوه می ی منزله به «کردن مردم فکر»روست که  از اینبیرون از ساختار دولت. دقیقاً 

همه الواقع  فیکه  ؛گردند خاص یکی می ی ره و یک لحظهدر یک چهاین دو جریان یا دو سویه  ،شود. از نگاه نیروهای درون قدرتوظیفه 

 ها به این چهره و این لحظه خاص است.  واکنش

زعم کارشناسان نولیبرال )اعتدالی و غیراعتدالی( مانعی تاریخی در برابر تعدیل اقتصادی و پذیرش  به ،جنگ ی وزیر دوره آخرین نخست دولتِ

صادفی با خاطره دیگری  )یعنی صورت ت این خاطره در اذهان جمعی باید زدوده شود، باالخص وقتی که به .عیار ایدئولوژی نئولیبرالیسم بود تمام



 

 

تسری سیاست به حوزه تاریخ و  88. یکی از نتایج مهم وقایع های وطنی بروز داد ی نئولیبرال ( گره خورد که مقاومتی سیاسی در برابر پروژه88

که قبل از آن  روز بدل شد؛ نقاطی خ رسمی به مدد این وقایع به مسألهشده در دل تاری کامالً فراموش نقاط تاریک و مبهم و حتیخاطره بود. 

ذهنی بلکه در  صرفِ صرفاً یک بازخوانیِ شد. این بازخوانی تاریخ نه مل مییک مسأله شخصی ح  مثابه به ندگانرنج قربانیان و بازماردر دل پُصرفاً 

در هیأتی نو و در قالبی که تاکنون تاریخ رسمی بدان  76توگویی بار دیگر شبح ؛ ها نشان داد خیابان دی خود را درقامت یک نیروی ما

 کرد.  خود را تحمیل می ،نپرداخته بود

ای دسترسی  کند تا به گذشته گران این زمینه را مهیا می برای کنشنیز  و ؛گشاید ست که خود را می یک کنش سیاسی ی واسطه رفاً بهتاریخ ص

های قطور آکادمیک  دولتی دفن شده بودند. هر شکل دیگری از دسترسی به گذشته در هیأت کتاب ی خورده های خاک ابند که قبالً در بایگانیی

ن مناسبات حال، کرد برای دگرگون ست ابزاریتنها  نه« تفسیر»بر « تغییر»اولویت  قرائت حاکمانه از گذشته است.های دولتی نوعی  یا کارناوال

تاریخ کننده از   یک خوانش منحلتوان  . فقط در هیأت یک نیروی سیاسی و مادی میکند باز می یازیدن به کُنه تاریخ برای دسته راه را بلک

ورای  که ستا «ماتریالیسم عملی»مجهز به  ْترتیب، سیاست رادیکال بدین .از زیر بار سنگین تاریخِ رسمی و دولتی رهایی یافتایجاد کرد تا 

  .کند طلب می تغییر گذشته را ،تفسیر

های نظری و عملی پیش  یکی از راهقرائت کرد. را  88 وقایعای متفاوت  از زوایهتوان  میوضعیتِ جدیدی که در آنیم،  براساس الزامات، بنابراین

)یا هر  سبز جنبشی را به موجود در وضعیت جارستیِ نیروی آنتاگونیپای سیاست رادیکال این است که چنین سیاستی امروز باید بتواند 

که در باال اشاره  چنان فرآیند )همبرطبق این  .شودمرئی و فاش  این جنبشهای نامرئی  گی تا بالقوهمنتقل کند از گذشته(  بخش رهایی ی بُرهه

راندنِ آن  حاشیه ناشی بهزیاد تا حد  این تالقی وجود دارد؛های نئولیبرال  منتقدینِ آزادیخواه سیاستو  همان نام خاصمیان تالقی نوعی  رفت(

 توان انرژی سیاسی وقایع فوق می بنابراین، نام و این منتقدین، از سوی حاکمیت است که باالجبار نوعی نزدیکی میان این دو را رقم زده است.

تصورات و امیال جناح با ش جنبتوان تمایزی قاطع میان حقیقت درونی آن  می .کار بست هدایت کرد و به را در راستای وضعیت سیاسی کنونی

  مثابه توپُر خواند بلکه باید بهصورت یک کل  ی سیاسی( را به )یا هر جنبش و واقعهجنبش مزبور نباید  .کار آن قائل شدراست و سازش

  برجسته و زنده کرد.  کارشعلیه عناصر سازشاش را  لدر نظر گرفت تا بتوان عناصر رادیکامتکثر ای  مجموعه

دولتی و غیردولتی بخش عظیمی از توان خود را مصروف  های رنگارنگ دولتی و شبه جریانی درون دولت تا مجلهاز که دلیل است  دقیقاً بدین

هایی که  شود. هتک حرمت از چهره در نظر گرفته می« نادانی»و « جهل»  مثابه د و هر شکلی از مقاومت بهننک قرائتی حاکمانه از گذشته می

تماعی کردن مناسبات سیاسی و اج بلکه به نیت منجمد« تحقیق عالمانه»و  «پژوهش»در تاریخ معاصرند نه با هدف نمود مقاومت سیاسی 

کردن امکان هر شکلی از مقاومت سیاسی در تمامی  جعت به گذشته چیز دیگری نهفته است: اخته. در پسِ این رُگیرد صورت می« حال»

، زیرا اند درستی هدف خود را تعیین کرده بار به این« زدایی چپ» ی کرد مسلط دیگر. طرفداران پروژهیا هر روی ها در برابر رویکرد اعتدال عرصه

است.  88و نمودهای آن در بیش از سه دهه گذشته رجوع کند که واپسین آنها وقایع  76ناخواه باید به انقالب  هرگونه مقاومت مردمی خواه



 

 

شدگان گذشته و  امی حذفمحصور، و تم ی راندن چهره حاشیه قاومت سیاسی، بهگذاشتن م ارکن  مثابه دقیقاً به« هراسی پچ» ،سان بدین

 ها خواهیم بود. شاهد ظهور انبوهی از آن« جراحی بزرگ اقتصادی»طعاً با ست که ق ای آینده

 یاست و اقتصاد کم شده و عمدتاًبار شکاف میان س برای نخستینای برای مجریان این جراحی شده است.  بدل به دلهرهتولد لشکری از فقرا  

و  نوعی توازیسیاسی و د اقتصاد را جدید، بای شوند. سیاست در این مختصات قشار حذف میست که افراد و ا براساس جایگاه اقتصادی

همین ها  میداناین فاعالن خلق  د.شو جدید درگیر و تضاد خلق می های میدانست که  در این توازی .کندایجاد میان خود و اقتصاد پوشانی  هم

تنها از دید صاحبان قدرت،  شدگان نه رو، وجود لشکر عظیمی از این حذف ضعیت کنونی را دارند. از اینزدن و هم ند که توان بها شدگانی حذف

 .شوند میوب محسزده نیز تهدید  ی متوسط ترس ( و طبقهاند گذشتهسال  8طی   طبقاتیعظیمِ  یجای نوکیسگان )که محصول جابه بلکه از دید

 زدنِ هم به توان طور بالقوه به دهد که نامحدودِ دولت جای خود را به وحشت از اقشاری می ت از قدرتها، وحش در فروپاشی توان سیاسی توده

  متعادل و آرام کنونی را دارند. وضعیتِ

ای و محلی این  ناحیهشکست ، شود می منجر  ایدئولوژی اعتدال تناقض درونی احتمالی آمدن رویبه راهی که  ،وضعیت غیرسیاسیاین در 

ای و محلی با  زیرا باید میان نمود ناحیه ،را تضمین کند از بدن دولت جامعه خروجتواند  تنهایی نمی بهباوجوداین، این امر  [9]دئولوژی است.ای

زمان هم شاهد ناکامی  شویم که هم ه میسازی این رویکرد مواج نمود ایدئولوژیکی آن تفاوت قائل شد. هنگامی با شکست مکانیسم وجدان

رفتن توان ایدئولوژیکی دولت در  ها بنا به موقعیت خاص زندگی خود بدان امید بسته بودند و هم شاهد از دست هایی باشیم که افراد و گروه وعده

هاشان در نقاط و «امید» نشستن گِل به هد، صرفاً شافقدان یک حرکت همگانی سیاسیافراد، در  ، اینها. بنابراین دهبازسازی و تزئین این وع

زندگی خاص و محلی  ی از محدودهخواهان این باشند که  آناناگر توان گفت این است که  آنچه می در نهایت بود. های خاص خواهند ناحیه

تا دوباره هیکلی  مستمسک شوندیخ شده در دلِ تار متوقف و اکنون دوباره به آن انرژی و امکانات سیاسی سرگردان بایست می ،خویش فراتر روند

و  ای های حاشیه جریان و راهبردی  کننده تعیین درنتیجه جا برای نقش و شکل بگیردنش سیاسی و تغییر واقعی ای جمعی برای ک عمومی و اراده

   باز شود.های قدرت  ی یکی از بال از زیر سایه ها درآمدن این جریان به

 

 :ها پانویس

 ، آرش ویسی و نیما پرژام، تز یازدهم: «اسیفروش توان سی» .[2]

http://thesis11.com/Note.aspx?Id=134 

و آنچه هژمونی جناح بازار  ی سیاست های چپ و مارکسیست از صحنه رفتن جریان و به حاشیه 06وقایع سال  و باالخص پس از. بعد از تثبیت دولت [2]

های متمایل به چپ  برنامه کردن ه کوشید عالوه بر فلجبورژوازی سنتی نامید افزایش یافت و نهضتی علیه چپ در درون حاکمیت شکل گرفت ک توان خرده می

اگر در اوان انقالب در  .بین ببرداز  بود شده احزاب چپ تا حدی تثبیتاساس تالش کارگران و  که بر جنگی آن زمان، دستاوردهای کارگری رادر اقتصاد 

http://thesis11.com/Note.aspx?Id=134
http://thesis11.com/Note.aspx?Id=134


 

 

 شورای انقالب قوانین نسبتاً رادیکالی را تصویب کرده بود که به نفع کارگران و طبقات فرودست بود ،ها تأثیر آن های مارکسیستی و حتی تحت رقابت با جریان

که یکی از وزرای کار رسماً اعالم کرد که  ود تا جاییبورژوازی و تجار ب و جای خود را به قوانینی دادند که حامی خرده مرور این قوانین فراموش شده به

 ن هیچ مطلبی که دولت را مؤظفدر قرآ »افزاید  وزیر در ادامه میای بلد است از کارگرش حمایت کند. این  مارکسیستی نونبهتر از هر قا «کارفرمای مسلمان»

چنین  ، هم«ساعت کار در روز و حق اعتصاب تدوین کند، وجود ندارد 8د اتحادیه، حداقل دستمزد، تعطیالت با حقوق، ایجا سازد برای کارگران، بازنشستگی،

در جوی که علیه هر شکلی از ضدیت با مالکیت خصوصی شکل گرفت هاشمی رفسنجانی اعالم داشت که برعکس سوسیالیسم در اسالم مالکیت خصوصی 

کوشید رنگ  در این اثنا، دولت ایام جنگ که هنوز می«. کند مام کشورهای دنیا تأمین میامنیت سرمایه را بهتر از ت »مقدس است، بنابراین جمهوری اسالمی 

در این مورد بنگرید به  این جریان دقیقاً بعد از اتمام جنگ شروع شد. و تسویهی طرفداران بازار قرار داشت  صورت مدام زیر ضربه و لعابی چپی را حفظ کند به

 .59-59صص ی فرهاد مهدوی،  ، ترجمهل و مجاهدین ایرانیاسالم رادیکایرواند آبراهامیان، 

ای که باید  . اما مسألههای اقتصادی دولت یازدهم به سلسله مقاالت محمد مالجو رجوع کنید ناپذیر بودن برنامه تحققی و سوی طبقات و سمت. در مورد [9]

واقع شکست یا  ی و فرآیند حذف صورت نخواهد گرفت. بهییری در اختالف طبقاتتغ های اقتصادی این دولت تحقق یابند افزود این است که حتی اگر برنامه

و  شهری جا بر تقسیماتِ در این« ناحیه»ح ذکر است که اصطال الزم به از بخش عظیم از جمعیت خواهد بود.« سلب مالکیت»معنای  ها، به پیروزی برنامه

  های دولت در یک ناحیه یا صنف خاص است. معنای عدم تحقق وعده ای به بنابراین شکست ناحیه ، بلکه منظور صنف است.ندارد داللت مکانی


