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 مقدمه
. اندشده اشتهگن ۳۱۳۴ آذرماه تا ۳۱۳۱ وریشهر یزمان یفاصله در هک است مقاله ۴ شامل حاضر یهجزو

 عنوان از هک طورهمان است، نشانده هم نارک جزوه نیا قالب در را رگیدکی از مستقل یمقاله ۴ نیا آنچه

 طلباناصلاح با فیلکت نییتع" و "سبز جنبش با چپ رانگنشک نسبت" موضوع دو بر زکتمر داستیپ جزوه

 ور،کمذ موارد بر جزوه نیا یمقاله ۴ یموضوع زکتمر از فارغ البته. است "رانیا در انتخابات یمسئله و

 داریهیماسر تیوضع تیمحور و یطبقات لیتحل از یریگبهره است، رگیدکی با هاآن وندیپ سبب آنچه

 .هاستموضوع نییتب و حیتوض یبرا رانیا در برالینئول

 در "رهنما دیسع" یآرا به یاهگن با وشدکیم «رانیا در داریهیسرما از ذارگ یمسئله و چپ» یمقاله

 لالخ از یامسئلهصورت نیچن با را رانیا چپ رانگنشک یمواجهه ،داریهیسرما از ذارگ یمسئله خصوص

 لیبد هکآن زا شیب مقاله نیا در. ندک کیپروبلمات سبز، جنبش فرود و فراز انیجر در شانیا هایبندیصف

 طرح با تا شده یسع ردد،گ ارائه مطروحه یمسئلهصورت یبرا ی"رد؟ک دیبا چه" اصطلاح به و

 چه" بحث شد، چپ متوجه سبز جنبش اعتبار به هک اییعمل و ینظر هایچالش از منبعث ،هاییپرسش

 .ردیگب خود به یانضمام یجلوه شتریب هرچه "رد؟ک دیبا

 هب است شده یسع داست،یپ آن عنوان از هک طورهمان ،«سبز هایچپ یشاد و یموسو امیپ» یمقاله در

 هک یانرگنشک از دسته آن شعف و شد منتشر حصر در "یموسو نیرحسیم" از هک یامیپ نیآخر یبهانه

 ینبحرا بر دارند، یموسو شخص و سبز جنبش به فراوان خاطر تعلق همچنان خود دانستن چپ نیع در

 اقضاتتن و شود ذاشتهگ دست داد، "رانیا چپ در یتیثرکا -ایتوده منش یهژمون" نام آن به توانیم هک

 .شود داده نشان یفتمانگ نیچن

 یمسئله رب مشخصاً ،یقبل یمقاله دو برخلاف «نندکیم معجزه انتخابات لیتحل در سبزها ونهگچ» یمقاله

 ل  یآش یپاشنه تا وشدکیم و ندکیم زکتمر ۳۱۳۱ سال یجمهورتاسیر انتخابات جینتا لیتحل یگونگچ

 یارک و ازس به را آن و مک را تقلب احتمال رانیا انتخابات در ستردهگ حضور" است معتقد هک را یردکیرو

 از یکی دنق با مقاله نیا در. سازد ارکآش ،"ندکیم بدل یاجتماع و یاسیس مناسبات رییتغ یبرا ارآمدک

 ورکمذ ردکیرو بر یمبتن هک ۳۱۳۱ یجمهورتاسیر انتخابات جینتا از شناسانهجامعه هایلیتحل نتریممنسج

 دیاش. شودیم نییتب ،یمدن یجامعه قوام زمان تا رانیا در انتخابات نوع هر میتحر ضرورت ییچرا است،

 رد؛یگیم بر در را یمدن رانگنشک از تریعیوس یرهیدا و ستین چپ صرفاً مقاله نیا مخاطب فتگ بتوان

 .دارند ظرمدن را جامعه در ارگماند و یادیبن راتییتغ و نداشته یدولت قدرت یسودا البته هک یرانگنشک

 و برجسته رگپژوهش ،"اتیب آصف" هایصحبت بر دیکتأ با هک «سبز برالینئول جنبش» یمقاله آخر، در و

 طرح انفقد به ،یو با ایپو یشهیاند یهینشر یمصاحبه خلال از یاجتماع هایجنبش یحوزه یشدهشناخته
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 نیهمچن. ازدپردیم فقدان نیا یاجتماع و یاسیس جینتا و سبز جنبش در یبرابر و یاجتماع عدالت یمطالبه

 یاجتماع و یاسیس مناسبات به "سمیبرالینئول زاییبحران" منظر از ستنیرگن با چرا شودیم داده نشان

 ای انیراگاعتدال ،طلباناصلاح انیم از دنیزگبر یانتخابات ریزگنا اصطلاح به هایضرورت ران،یا یجامعه

 .انجامدیم بحران دیتشد به و است اذبک رو،انهیم انیگرااصول

 لشام صرفاً هک ردیگیم بر در را یعیوس یسترهگ جزوه، نیا در چپ ییمعنا دلالت هک است یهیبد

 شانتیفعال هک یچپ رانگنشک از یعیوس هایبخش ارندهگن زعم به هک چرا شود،ینم یانقلاب هایستیمونک

 تا سیسکپرا در دارند، هک اییلیتحل -ینظر یجد هایاختلاف رغمیعل است، رانیا یجامعه به معطوف

 چپ مختلف هایفیط ردنک یکی معنا نیا به. اند"توده حزب" روش و راه یدهندهادامه یادیز یاندازه

 داریهیاسرم با مخالفت در شانیا کاشترا بر ناظر هکآن از شیب رانیا در[ چپ یعنی] واحد عنوان کی ریز

 .است شانکیپرات در ایتوده منش بودن یسار و یجار بر ناظر باشد، فرودستان از دفاع و

 نیا ؛دشنام و نینفر ای است بوده شیستا در غرق ای همواره رانیا در "توده حزب" هک جاستآن لکمش

 فقط لهمسئ. است نشده سپرده یسکمار نقد کی زیت غیت به دیبا کهچنانآن حزب نیا روش و راه ،وسط

 شیراگ نتریتراس نیا هکبل ،مییروروبه رانیا چپ کیپرات در ایتوده منش ستریگهیسا با ما هک ستین نیا

 یهچرخ لذا و ندکیم فایا نقش زین خود،( یکودک یماریب) یروانهچپ ضد دیتول در رانیا چپ یمجموعه

 گزرب بیغا همواره توأمان، یلکش به رییتغ یبرا نبرد و پرسش پژوهش، هک دهدیم لکش را یوبیمع

 .هست و بوده رانیا چپ یمجموعه کیپرات

 سمیونمک یاعتلا یراستا در کوچک هرچند یامگ مسئله، طرح حد در کمدست بتواند جزوه نیا است دیام

 .باشد برداشته رانیا در یانقلاب



 

 

 داری در ایرانیهسرما از ذارگی چپ و مسئله :1

 1  ی سعید رهنمادر استقبال از طرح مسئله
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و گفتگدر چند مقاله و  ه سعید رهنماکاست  ایمسئلهبومی با طرح  یمواجهه کهدف از این مقاله، ی

و  ذار از آنگ یمسئلهاری و دسرمایه» یمقالهدر  ، و به ویژهردکمطرح  «اقتصاد سیاسینقد »در سایت 

ذار گ هرد رایج بکدر برابر دو روی اشموضعلی از ابهام در خصوص کبه رفع هر ش نسبت «پاسخی به نقدها

 .ردکاقدام ( «هانیگانقلاب نا» و« منحط یدموکراسالیسوس») یدارهیسرمااز 

 یهاانیجر یهایبندصفسبز و  جنبشز بیشتر بر کور را با تمرکمذ یمواجههتا  کوشمیممن در این مقاله 

 .نمک بندیصورتمختلف چپ ایران با آن 

 :چپ ایران با جنبش سبز اتفاق افتاد یهاانیجراز سوی  شدهشناخته یمواجههسه 

 دوران زمامداریِ از تداومِ صدمات ناشیه ک، با این تحلیل ناممیم «سبز یهاچپ»ه آن را ک جریان اول

ز نظر به همراه داشته باشد و نی راسیکاقتصاد و دمو برای یریناپذجبرانتبعات  تواندیم انیگرانواصول

ناتوانی چپ در ایجاد و  ۰۸ یدههدوم  یمهین دانشجویی -ریگارک ردن موج جنبشکش کفروبه 

موسوی  نیرحسیم هکتوجه به این ، بایدرپیپ یهاانشعابذار و نیز عبور از بحران گثیرأو ت یرگحزبی فرا

 یمسئلهه ک)جناحی  اسلامی تعلق دارد جمهوری کلاسیکفتمانی به جناح چپ گه به لحاظ کفردی است 

صول آن ا ءجز ،ساختاری و همچنین اهمیت قشر مستضعفین فتمان تعدیلگعدالت اجتماعی و ضدیت با 

نظام  به بخشیمشروعیتی دادن أه رکبا این استدلال  -« تحریم»نش سنتی کاز  توانیم (رودیمبه شمار 

نهادی  -فتمانیگ یبدنه در کرَاقتصادی با هدف ایجاد تَ -شایش سیاسیگ کبه نفع ی - م استکحا

 .ردک نظرصرف - انهیگرانواصوله، طلباناصلاحزارانی، گارک با سه قرائت - «نولیبرالیسم» یسالهستیب

ن و رانسیر امبگبدیو، آ ،کرانی چون ژیژکمتففتمان چپ نو با محوریت آرای گشدن  کدر این بین هژمونی

 خیابانی دوران تبلیغات انتخاباتی، یهاوجوشجنبشور، سبب شده بود تا کدر میان بخشی از چپ داخل 

، "رخداد"، "لیگحساس ه یسوژه"مصادیقی باشد برای مفاهیمی چون  در نظر این بخش از چپ

 ."سیاست"و  "رکهوموسا"

نونی کمیان موسوی و رهبر  شصتی یدههنسبت به حل نشدن اختلافات  ینیبخوش توانیمبه این مجموعه 

 .ردکار بیاید هم اضافه کبه  تواندیملزوم  ه در صورتک یانشدهباز یعقدهنظام را به عنوان 

 و جریان اعتراضات حاضر شدند این بخش از چپ فعالانه در، هایناآرامبا اعلام نتایج انتخابات و آغاز 

 طبقاتی ائتلاف یدهیا بر - یطلبسلطنت تا یطلباصلاح از - حاضر یهاگفتمانوشیدند در بین انواع و اقسام ک

http://pecritique.com/
http://pecritique.com/2013/04/03/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3/
http://pecritique.com/2013/04/03/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3/
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 .نندکید کجنبش تأ یهاخواستهبخشیدن به  طلبانهعدالتبوی  و گرن و

سیزده »و  «قدس»روزهای  اعتراضی سبزها در یهاییمایراهپه در جریان کبرای این مجموعه شعارهایی 

 ونا یا بااوباما، اوباما، یا با ا "و  "غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران نه" بیشتر شنیده شد )یعنی مشخصاً «آبان

 یبدنهر را د «اییکلیبرالیسم آمری» و «سمیرانیاپان» یهاگفتمان یرخنهه تهدید کخطری بود  گ( زن"ما

 .ش برسانندارهبران وشگجنبش سبز جدی ببینند و آن را به 

ری گارک لکاز جانب چهار تش «ایران رانگارکمنشور مطالبات حداقلی »موسوم به  یهیانیبدر ادامه، انتشار 

ران گارکی ران و انجمن صنفگارک، اتحادیه آزاد تپههفتر کنیش ایکت واحد، سندیکای شرکمستقل )سندی

 ه بایدک «سبز یهاچپ»ری بود برای به اصطلاح گدی ینشانه، ۳۱۰۰ ماهبهمنرمانشاه( در ک فلزکاربرق و 

 یبقهطاصلی معترضان )یعنی  یبدنهرهبران و  جنبش از سوی ر درگارک یطبقه یهاییتوانامطالبات و 

برای  شانتلاشروه در جنبش سبز و گت فعال این کاما با وجود مشار .رفته شودگمتوسط( جدی 

ز، روز جنبش سب ر از سویگارک یطبقهت کبه مشار یمندعلاقه، عدم توجه و نیز عدم وجود یسازگفتمان

از سوی موسوی و نیز عدم فراخوان از جانب  ضعیف یاهیانیبرا، به اعتبار انتشار  ۳۱۰۳ر سال گارکجهانی 

 .ردکاز جنبش  «سبز یهاچپ» اریعتمامی گسرخورد ینقطهبه  روز، بدل سبزها برای راهپیمایی در این

را  «ائتلاف طبقاتی»فتمان گ هک دندیدیم ییهاچپ آنان حالا خود را ریشخندشده از جانب آن دسته از

را  «جمهوری اسلامی کلاسیکامید بستن به جناح چپ » راسی وکدمو -از رویزیونیسم سوسیال یانشانه

 .کردندیمآن، عنوان  یتیاکثر -یاتودهخیانت، از نوع  حالنیدرعو  یلوحسادهمصداقی از 

ان گرا - «هلمک»در سایت  «ریگارک یلمهک» یهینشر اندرکاراندسترایش را شاید بتوان در گبقایای این 

ه بر کیدهایی کأرغم ته علیکرفت گسراغ  - موسوی در جنبش سبز و هواداران طلباناصلاحرسمی جناح 

ن در دوران زاراگارک و طلباناصلاحرد کنار نقد به عملکری در گارکجنبش  یهاییتواناران و گارک طالباتم

ما در ر دارند، اگارکطبقه  یتوانمندسازاجتماعی و  فتمان عدالتگبه  یتوجهیبدر خصوص  شانیزمامدار

 یرفتهازدستنند و نه اعتماد ک کلمه هژمونیکسایت  یمجموعهشان را در فتمانگ نهایت نه توانستند

و روی  ۹۲جمهوری سال تانتخابات ریاس .ردانندگرا بر «ری سبزگارکفعالان »و  «( سبزسابقاً) یهاچپ»

 گمر یمثابهبهبرای این جناح از چپ  «امید تدبیر و»و  «گرااعتدال» بهموسوم  یهابرالینول آمدن کار

 .بود شیهاآرمانچیزی به نام جنبش سبز و  قطعی

 یههدسیاه  یهاسالنسبت به  هک، با این استدلال ناممیم «کرمانتی یهاچپ»ه ایشان را ک جریان دوم

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=8403
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505465182811575.117950.155934411097989&type=3
http://www.kaleme.com/
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 یهاهیفتصجریان  ه درکهستند  یکارانتیجنا یزمره در روبیک و موسوی و ردهکن تغییر چیزی شصت

ت کمشار کمدستت مستقیم، کوییم مشارگر نگ، اشانیحکومتت مَبه س  خونین زندانیان سیاسی، با توجه

یت مشروع ت در انتخابات را فارغ ازکبه فراخوان شر ییگویآرلی از کهر ش، اندداشته غیرمستقیم

 ؛ندذاشتگچپ  یشهیاند ه جان بر سرک دانستندیمسانی ک یهاآرمانبخشی به نظام، خیانت به 

آن در ایران مانده است به خاطر سرخی خون همین  و بویی از گر هنوز رنگه به زعم ایشان اک یاشهیاند

 .است باختگانجان

ثر أیاسی متاهی سگبیشتر ن نبود و پررنگر چندان گارک یطبقهل اقتصادی و وضعیت ئروه مساگبرای این 

از جانب  «طلایی شصت یدهه»مطرح شدن مباحثی همچون  .سیاه شصت( مهم بود یدهه)تروما  کاز ی

 «امی موسویح انیگرااصول ستاد» و «بسیج ستاد» شدن یلکتش یا تبلیغات انتخاباتی، موسوی در جریان

ه به کبود  فتمانیگبازتولید  یهانشانه «کرمانتی یهاچپ»اه انتخاباتی سبزهای پس از این، برای گدر اردو

ان گبعد از آن دهه، برای بازماند یهاساله طی کفتمانی گ ؛شصت تبدیل شد یدههمسلخ نیروهای چپ در 

 .ی«بخشیدن»ی بود و نه «از یاد رفتن»انش، نه گبه یادآورند و

 از مردم در تظاهرات خیابانی ییهاگروهپس از اعلام نتایج انتخابات، حضور میلیونی  یهایناآرامبا شروع 

اه گلوله و فجایع بازداشتگمعترضان در خیابان به ضرب  شته شدنکسو و وقوع حوادثی نظیر  کاز ی

با  شانیگفتمان یفاصلهرد با حفظ کرا قانع  «کرمانتی یهاچپ»از  ییهابخش ر،گاز سوی دی کهریزک

مهم  برای ایشان آنچهمیان  و رهبران جنبش سبز، به حمایت از آن جنبش بپردازند. در این طلباناصلاح

 .لط بودروه مسگنظام توسط  یبدنهری از گروه دیگ «سیاسی حذف»و  «نجهکش» یمسئلهید بر کتأبود 

 گانشدبازداشت شصتی آن )تجاوز به یدهه کنجه به سبکبازتولید ش کردندیمآنان استدلال 

جه( در نک)ش شاشدنذاشتهگ وتک( محصول مسکهریزکاه گاعتراضات خیابانی سبزها در بازداشت

 . شاید( استهاطلباصلاحنونی )سبزها و ک پس از آن توسط معترضان یهاسالشصت و  یدههطول 

 .دیرسینمار به اینجا کری هم داشت گدی یحنجرهمنتظری،  اللهتیآر این صدای معترض به جز گا

ه ک - انطلباصلاحدامن سبزها و  سرانجام «آسیاب به نوبت» یقاعدهه ک کردندیمهمچنین ایشان استدلال 

رفت. آنان با یادآوری شعر معروف گرا هم  - شصتی بودند یدهه کنندگانحذفخود زمانی در صف اول 

طبل  ر اینر بگه اک گفتندیمرایان، گارنونی به حذف سیاسی توسط اقتدکمعترضان  برشت، خطاب به

( در طول طلباناصلاحسبزها و ) از سوی ایشان کمدستیا  شدینموبیده کانحصارطلبی از ابتدای انقلاب 
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 این «کرمانتی یهاچپ». در نظر دیرسینمبه اینجا  ارک، دیگردیمشصت نقد  یدههپس از  یهاسال

 .پرداختندیمی منتظری گحصر خان یهاسالوت در تمام کو سبزها حداقل بابت س طلباناصلاحه کتاوانی بود 

از  یتوجهقابل ت بخشکو مشار ۳۱۳۱جمهوری سال تزیده شدن حسن روحانی در انتخابات ریاسگبر

بود.  قبلی یپاشنهچرخیدن در بر همان  یمثابهبهجنبش سبز در آن، برای این جناح از چپ نیز  یبدنه

داق ه در نظر اینان مصکجنبش، بل یریپذانعطافپویایی و  ینشانه راضی شدن از موسوی به روحانی نه

 .ارتجاعی بود چرخشی

 در لی از انتخاباتکتحریم هر ش هکسانی بودند ک، ناممیم «انقلابی یهاچپ»ه آن را ک جریان سومو اما 

 :کردندیمجمهوری اسلامی را چنین استدلال 

 اصطلاح بعد از چندی ذرانده و بهگ سر ی را ازکدوره حذف فیزی که چپ یکشوری مثل ایران کدر . کی

 یتجربهنی بازبی یشکنندهدر موقعیت  رگارک یطبقهسترهایش برخیزد و نیز کاز خا وارققنوسموفق شده 

سازی این به باز کمکاصیل  یهاستیکمون یفهیوظالیسم است، کسندی احیای سنت یشدهسرکوبتازه 

باشد،  رفتهگن لکر شگارک یطبقهباثبات در میان چپ و  دهیسازمانحداقلی از  کی کهیمادام .بدنه است

 .یردگتوجه قرار ب مورد کتیکتا کدر سطح ی تواندینمز گنتخابات هرات در کشر

زی از جنس به چی میزنیم در دل استراتژی انقلابی حرف کتیکتا کبه عنوان ی یطلباصلاحوقتی ما از  .دو

ه مجری آن کاین اصلاحاتی است  دیگرعبارتبهاشاره داریم.  در دوماهای تزاری هاکیبلشوت کشر

 اشاره چون آلنده ییهانمونهبه  میزنیمحرف  طلباصلاحر هم از نیروهای گا کمدستیا  ؛اندیانقلابنیروهای 

تر ایرانی در عمل بیش طلباناصلاحاسطوره بوده تا واقعیت و  کشور ما همواره یکبورژوازی ملی در  داریم.

 «.رفرمیست»هستند تا  «دفرمیست»

 ریناپذجبرانماندن تبعاتی  برجا خطر  انیگرانواصولبا تداوم دوران زمامداری " دیگویمه کاین ایده . سه

 اولویت دفع خطر فاشیسمما در وضعیت "به اصطلاح  و "کندیمراسی ما را تهدید کبرای اقتصاد و دمو

دادن  ریباست برای ف طلباناصلاحایدئولوژی تحلیلی برآمده از واقعیت باشد،  آنکه، بیشتر از "هستیم

 یمسئله. مکر بورژوازی حاگدی کبلو جلوه دادن خود در برابر بخشییرها ینهیگزانه گو ی کنندگانمیتحر

و  هیفقتیولاه عبارت است از کجمهوری اسلامی است  میتکزی ایدئولوژی حاکمر یهستهفاشیسم، 

ریم، گنایران ب یجامعه واقعیت به رگارک یطبقه یهیزاو از رگا ثانی در ؛قبول دارند هم آن را طلباناصلاح
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 «چپ»به قول معروف میدان ندادن  ؛ندارد در تغییر وضعیت ایشان چندان فرقی گرااصولیا  طلباصلاح

اید ه تحت هیچ شرایطی نبکاست  یاقاعده یمثابهبهبورژوازی ایران  کبلو برای هر دو «رگارک یطبقه»و 

 .ردک ینینشعقبآن  از

اعتراض به آنچه تقلب  از مردم در ییهاگروهپس از انتخابات، حضور میلیونی  یهایناآرامبا شروع 

ز عدم ( و نیشدندیممتوسط نامیده  یطبقهو  یبورژوازخرده ،«انقلابی یهاچپ»ه در ادبیات ک) دندینامیم

 رهبر ۱۳/۱/۳۱۰۰ یجمعهنماز  یهاخطبهروبی از مواضع خود حتی پس از کموسوی و  ینینشعقب

می کانقلابی  یهاچپ، برای ۱۸/۱/۳۱۰۰وب خونین معترضان در روز کجمهوری اسلامی و همچنین سر

ه هنوز کحوادثی  گرنظارهت باشند و کدادند سا ایشان ترجیحغیرمنتظره و دور از انتظار بود. با این وجود 

 سبز به گبه ویژه تبدیل رن -و در ماهیت مترقی آن تردید داشتند  مالش نبودندکقادر به تحلیل تمام و 

 .ساز بود اکی آمریگرن یهاانقلاببرای این جریان چپ یادآور  - نماد مخالفان

 .نداکردهوم کمعترضان را مح خشن خیابانی یهاسرکوبه داشتند، کتنها در محدود اظهارنظرهایی  هاآن

خود را  وتکانقلابی س یهاچپ ،«ران ایرانگارکمنشور مطالبات حداقلی »موسوم به  یهیانیبانتشار  با

 یطبقهتی تبلیغا یهجمهه در کران ایران دانستند گارک عطفی در مبارزات ستند و این بیانیه را نقطهکش

، سرخش را نیالوده گرن «سبز یهاچپ»، نه تنها برخلاف اشیرنگبرای انقلاب  یبورژوازخردهمتوسط و 

 .کندیمهم  اشمبارزهردن صف که عامدانه اقدام به جدا کبل

به ویژه  -این سال  ری درگارکرفتن اعتراضات گو همچنین اوج  ۳۱۰۳ر سال گارکوت سبزها در روز کس

ه کاضعی بودند بر درستی مو ییهانشانهاز چپ  روهگبرای این  - تبریز ران پتروشیمیگارکاعتصاب موفق 

 .رده بودندکاتخاذ  ۰۰جمهوری سال تریاس از ابتدای ماجراهای انتخابات

 ه پازل نولیبرالیسم  ک ری بودگدی یتکهروه مزبور تنها گبرای  ۳۱ار آمدن حسن روحانی در سال کروی 

ش بالا بود هم دلیل ،ت مردم در مناطق محرومکمشار ه چراکو این ؛کردیمامل کایرانی را  یختهیافسارگس

 لات پیش روی چپ برای فعالیتکبه موانع و مش گشتیبرمه خود کطبقاتی  اهیگ: عدم وجود آپرواضح

 .ردنک

ات اجتماعی به محوریت طبق جنبش کسه جریان در چپ ایران در مواجهه با ی اه گبه توصیف نظر کهاکنون

به  ،سترده اکه سعید رهنما مطرح ک ییهاپرسشنظر به  با میتوانیم ،پرداختیم یبورژوازخردهمتوسط و 
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 جریان از سه کمواضع هر ی ،«لسگس و انکدر آرای مار یدارهیسرمااز  زیآممسالمت ذارگ»ویژه بحث 

ار ذگ یمسئلهو  یدارهیسرما» یمقالهاساسی را از  ینکتهار سه کبرای این  .ذاریمگمورد بحث را به نقد ب

 :کنمیمی سعید رهنما نقل «از آن و پاسخی به نقدها

ر در گارک یطبقه ،متحدهالاتیا یا در ،لیسگر برای مثال در انگا"س: کاست از مار یقولنقل ،تهکاولین ن

ی خود را قانونرق از طُ تواندیم ،ثریت را به دست آوردکره اگنک ه بتواند در پارلمان و درکشرایطی باشد 

ه جامعه به ک است در شرایطیاما این  ،شده رها سازد هاآن یتوسعهه مانع کقوانین و نهادهایی  از قید

 (.ید از من استکأت) ".افی به بلوغ و توسعه رسیده باشدکحد 

ر برای گارک یطبقهند... هست ستکش وم بهکمح ،اه نباشندگثریت آکه از نوع اک ییهاانقلاب "ته: کدومین ن

است  ریذناپامکانراسی کمستقل بدون وجود دمو یهاتشکل ،مستقل نیاز دارد یهاتشکلاهی به گسب آک

 (.ید از من استکأت) ".انی نداردکانی و فراطبقاتی امگهم راسی بدون مبارزاتکدموو 

 یالمللنیبو نهادهای  هادولت جهانی یعرصهدر ه ک رسد فرا تواندیمزمانی  سمیالیسوس"ته: کو سومین ن

 (.تید از من اسکأت. )"یرندگسوسیالیستی را در پیش  یهااستیس

برای اقتصاد  ریناپذجبرانماندن تبعاتی  بر خطر برجا «سبز یهاچپ»ید کأمعتقدم ت «دوم ینکته»به اعتبار 

 مییزافیبر دو تبصره بر آن گاست واقعی و ا ایمسئله ،انیگرانواصولراسی در صورت زمامداری کو دمو

ریب است برای ف طلبانهاصلاح مزبور ایدئولوژی یگزارهه کمبنی بر این «انقلابی یهاچپ»نقد  مشمول

 :شودینم ،هایمیتحر

و  انیگرااصولدر مقابل  هکزاران به عنوان طیف چپ بورژوازی ایران گارکو  طلباناصلاحاول(  یتبصره

ه عنوان تعدیل ساختاری ب یبرنامهتب اتریشی کم ینسخهدر پیش بردن  ،شوندیمتعریف  انیگرانواصول

 دیگرعبارتبه. ترندبرنامهو با  ترمصمم توسعهدرحالشورهای کنولیبرالیسم در  یهابرنامه تیبشاه

 انیگراصولاساختارمند در برابر  ولار وکنولیبرالیسم س یندهینما توانیمزاران را گارکو  طلباناصلاح

 .درکو پوپولیستی تعریف  انهیگرااسلامنولیبرالیسم  یندهینمارایان به عنوان گو نواصول

و  است «غیرخودی خودی/» یدوگانهرفتار گراسی همچنان کاز دمو طلباناصلاح کدردوم(  یتبصره

اضر ح ،کنندیمانتخاباتی  یدورهدر هر  هایمیتحر ه برای جلب آرای به اصطلاحکرغم تمام تلاشی علی

مهوری ج یسالهیسمحذوف  یهاگروهتریبونی در اختیار  نیترکوچک ،رسیدن نیستند پس از به قدرت
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اما واقعی  .اندکیدموکرات یهاخواستیر در پیشبرد گو ناپی کارسازش. آنان به شدت قرار بدهند اسلامی

ی گتردسگه به سبب ک ردیگیمنشأت  از اینجا ورزندیمید کبر آن تأ «سبز یهاچپ»ه کبودن خطری 

تار ساخ یافتگینتوسعهشورهایی نظیر ایران و کمردم در  یگذاری دولت در زندگدخالت و اثر یرهیدا

معلق ن، از قوانی یامجموعهزیر و رو شدن  ،هاجناحشدن دولت میان  دست به دست با هر بار، سیاسی

 همراه دارد. به همین خاطر برای عموم انقلاب سیاسی از بالا را به کی طورکلیبهذشته و گماندن مصوبات 

. شودیمی گو زند گمر یمسئله بدل به ،ار بیایدکقرار است روی  ه چه جناحی در چه موقعیتیکمردم این

را  هایرگکنشر گسیاست بوده و دی زیبرانگچالش یعرصهه انتخابات در ایران همواره ک است نیچننیا

 .تحت تأثیر خود قرار داده است

اری غلط و ک ،تحریم انتخابات ه اساساًکیرم گچنین نتیجه ب بندیصورته از این کدر این مرحله بنا ندارم 

ه به ک ،زیر هم هستیمگننده چپ ناکسبب موقعیت ش و البته به ،است و ما وظیفه داریم ییزانهیهز

یت تنها پذیرفتن این واقع مسئلهه کبل ؛را از دست ندهیم ییاهحداقل کمدسترأی دهیم تا  طلباناصلاح

 یقهطبطور خاص  شور و بهکبیشتری برای  یهانهیهزرایان گرایان و نواصولگزمامداری اصوله ک است

 .دارد هر و جریان چپ به همراگارک

 یدنهببودن بازسازی  دارتیاولوضرورت و  بر «انقلابی یهاچپ»ید کمعتقدم تأ «ته اولکن»اما به اعتبار 

اقعی. و جا و یدی است بهکتأ ،ایران یدهینرس به بلوغ یجامعهر در گارک یطبقهشدن  مندسازمانچپ و 

 مانتیوضعچون  ،میشوینمس کمار «یدارهیسرمااز  زیآممسالمتذار گ» یدهیادر این معنا ما مشمول 

 دموکراتالیسوسمونیست و سبز و کبالاخره احزاب سوسیالیست و  هکشورهای اروپایی نیست کاز جنس 

در د. دارن ییهایکرس و در پارلمان اندتیفعالمشغول به  ری رسماًگارکاهای کو سندی هاهیاتحاد نارکدر 

 .اندمحرومرسمی  یهینشریا  روزنامه کحتی از داشتن ی هاچپر و گارک یطبقهایران 

از  - با عنایت به تجربیات جهانی - «فراطبقاتی یمبارزه» یمقولهو  «ته دومکن»ر تأمل در گاز طرف دی

 متوسط ایران و یطبقهه ب «چپ انقلابی»و  «کچپ رمانتی» یهاانیجر نقدهای ،ایران یتجربه یهیزاو

یادی واجد ز یاندازههستند تا  «خودبین» و به شدت «ارکسازش» ،«یرگناپی»ه کمبنی بر این ،انش راگنخب

 نیروها امدک با چپ ایران با ائتلاف: هکپرسش اصلی عبارت از این است  دیگرعبارتبه. کنندیممعنا 

 فراطبقاتی برآید؟ یخواهانهراسیکدمو یمبارزه کی بردن پیش درصدد خواهدیم

حزب »چون  ییهانام در شودیمخلاصه  ،انش از مفهوم چپگمتوسط و نخب یطبقهوقتی ذهنیت مسلط در 
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 نژادیداحمه رفیق کسی کچاوز ]به عنوان »و  «مائو» ،«پول پوت»، «استالین» ،«شوروی» ،«ثریتکا» ،«توده

 رید به نشریاتی چونگبن) شودیمرفته گچپ عامدانه نادیده  یمجموعهر حاضر در گو صداهای دی «بود[

 رد؟ک توانیمچه  ،مهرنامه و اندیشه پویا(

ما تا رسیدن  و بردیمطفولیت به سر  یمرحلهدر  نونی ایران اساساًکچپ معتقدم  «سوم ینکته»و به اعتبار 

 تاریخی یجربهته ما هنوز نتوانستیم کچه این ؛طولانی را در پیش داریم ر انترناسیونال راهی بسیارکبه مرز تف

ولیبرالیسم ه نکموقعیتی هستیم  در یسازگفتماننیم و در سطح کچپ در ایران را بازخوانی  یسالهکصدی

 برای مثال با وجود انبوهی از اسناد و خاطرات باقیمانده از احزاب و .از بسیاری جهات دست بالا را دارد

ارهای یرواند ک ،چپ یپژوهخیتار یعرصهقابل رجوع در  «آثار تحلیلی»معدود  ،ریگارکچپ و  یهاگروه

ریانات تحولات ج کدامچیه ه تقریباًکمازیار بهروز و محمدحسین خسروپناه است  ،ریکخسرو شا ،آبراهامیان

است.  ترخرابه وضع از این هم کر گارک یطبقهدر مورد  .ردیگینمپنجاه را در بر  یدههچپ از بعد از 

رزشمند ا ضمن هکسهراب بهداد و فرهاد نعمانی  ینوشته «ار در ایرانکطبقه و »چون  یاستارهتکاهی به گن

از منظر  ،طبقات در ایران پس از انقلاب بودن به سبب تلاش برای به دست دادن تحلیلی تجربی از وضعیت

لام شناخت محدود ما از ک کواه فقر پژوهشی و در یگخود  ،است سی دارای ایرادات بسیار جدیکمار

 .میکنیم یپردازهینظر اشدربارهاما مدام  میاشدهه در آن واقع ک است یاگستره

ی و کائوتسکنقد لنین به  مثلاً کقادر به در عملاًه کما در موقعیتی نیستیم  کنمیممان گاز این رو 

عید رهنما به س یهاپاسخو یا همین  گسد و لافارگس به کمار نقد ،به لنین هاآننقد  یا متقابلاً گزامبورکلو

مین بایر ز کروی ی ه ما به لحاظ عملیکبه این معنی  ؛«عملاً» میگویمه کنیم کدقت  باشیم. منتقدانش

وبیدن بر طبل کبنا ندارم با  .وضعیت بدی نیستیم رنه به لحاظ تولیدات نظری و ترجمه درگو میاستادهیا

ود ب طورنیار گه اکچه این ،را پوچ جلوه دهم هاتلاشتمامی  ماجرا کعد تراژیردن بُ کناامیدی و برجسته 

 .شدمینماین متن  نوشتن کار به دست

 هاآنفرآیند پاسخ عملی دادن به  عملی پیش روی چپ ایران و آغاز یهاپرسشردن کبحث من شفاف 

 :دانمیم را به این قرار هاآنه من ک ییهاپرسش ؛است

ونه گچ رگارک یطبقه اما چپ و ،فراطبقاتی هستیم یخواهانهیراسکدمو یمبارزه کما نیازمند ی -۳

 یهاحداقلخودبین ایران بر سر  تا حد زیادی یبورژواخردهمتوسط و  یطبقهبا  تواندیم

 ونه باید از میان برود؟گنونی چک یاعتمادیبند؟ دیوار کائتلاف  کراتیکدمو
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 ل بودنکی و غیرمتشگندکپرا ،ر چپ در داخلذاگیر و تأثیرگدر وضعیت فقدان احزاب فرا -۱

ی گدشور و زنکساختارهای  ذاری برگاهمیت نقش دولت در اثر یمسئلهری و نیز گارکاعتراضات 

 باز هم ،در خصوص توجه به عدالت اجتماعی طلباناصلاحنامناسب  یکارنامهآیا با وجود  ،مردم

 ایشان رأی داد؟ رفت و بهگباید انتخابات را جدی 

 ،یر چپگحزب فرا ایجاد میان تلاش برای، نونیک بستبنفت تا زمان به درآمدن از گ شودیمآیا  -۱

 ،داردتناقضی وجود ن طلباناصلاحدادن به  ت در انتخابات و رأیکر و شرگارک یطبقه یابیسازمان

یا چپ آذاری برسد؟ گر به حداقلی از اثرگارک یطبقهو  موقتی است تا چپ کتیکتا کو این ی

 نافی انتخاباتردنش در کت کشر ،کوشدیمر گارک یطبقهخود و  یابیسازمان برای کهدرحالی

اری و تعدیل ساخت یدهیابه  طلباناصلاح یمندعلاقهه با توجه به کچه این نخواهد بود؟ شاشتلا

ر گارک یطبقهوضعیت  عملاً ،قدرت رسیدن رفتن آن از سوی ایشان پس از بهگار قرار کدر دستور 

ن است با که ممکمدنی  یجامعهشایش سیاسی در گ کاند به شودیمرد. آیا کرا بدتر خواهد 

 یهعرصاقتصادی نولیبرالیسم در  یهادهیاامید به مهار  ،به وجود آید طلباناصلاحار آمدن کروی 

قدرت رسیدن  به توانیمآیا ، ری و چپ داشت؟ از آن بیشترگارکاجرا به اعتبار اعتراضات 

اه آن گریت آثکوسیالیستی از نوع اس انقلاب کی یزیریپرا به چشم فرصتی برای  طلباناصلاح

 ریست؟گن

انتخاب  سه نفکیا این مونیستی باشدکبرای تبلیغات  یاعرصهباید  آیا انتخابات برای چپ صرفاً -۴

 ردن میان بد و بدتر اهمیتی سیاسی دارد؟ک

 یر چپ در داخل ایران چیست؟گفعالیت اثربخش و فرا کی یهامؤلفه -2

س کقول مار به بستبنارج شدن از فوق نقش مهمی در خ یهاپرسشپاسخ دادن به  کنمیمر کف

ط از سوی متوس یطبقه «خودبینی طبقاتی» و سوک یار انقلابی از کچپ به عوض  «افروزی انقلابیملاک»

 .دارد ،هستیم رفتارشگه ما امروز کر گدی



 

 

 های سبزپیام موسوی و شادی چپ :2

  2 
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ید بر که ضمن تأک در حصر منتشر شده است، پیامی از میرحسین موسویر گبار دی ،هامدتپس از  .کی

قدام علیه امنیت ملی به خودش و ا در خصوص تفهیم شدن اتهام ادعای امثال مهدی طائبذب بودن ک

 یهایسخنرانو  هاهیانیببرای دفاع از خود، به سیاق تمامی  اهگی برای حاضر شدن در دادگاعلام آماد

راندازان ب نکهیااست و  "مستضعفان"و  "انگپابرهن"، "فقرا"یدی ویژه بر کوی، حاوی تأ از منتشرشده

 .دزدندیم انینوایبجیب این  ه ازک اندیکسانحقیقی 

همین امروز، همواره خود  در جمهوری اسلامی تا به ریوزنخستموسوی از ابتدای حضورش به عنوان  دو.

ه مدافع کاست. جناحی  جمهوری اسلامی شناسانده کلاسیکجناح چپ  یچهره نیترمهمرا به عنوان 

جتناب ا خمینی و روحانیون هوادار او برای اللهتیآویژه اقتصادی به نفع آنچه  سیاسی و به یهایریگجهت

ست. حواشی ( نامیدند، ا"رگارک یطبقه")به جای  "مستضعفان"سیستی، کفتمان چپ مارگی شدن با کاز ی

 شدهمینظت یتوسعه یسالهپنج یبرنامهشصت، تصویب نشدن  یدههار و زمین شهری در کمربوط به قانون 

به  یاخامنه اللهتیآاست و از همه مشهورتر اختلافات  "وسیالیستیس"ه کاین اتهام  با ،توسط دولت او

خاب انت خمینی برای اللهتیآدخالت  ار را بهک ه نهایتاًکشصت با وی  یدههوقت در  جمهورسیرئعنوان 

ازی بورژو"همه و همه به نوعی به اختلافات جناح موسوم به  شانید،ک ریوزنخستمجدد موسوی به عنوان 

. تگشیبرم انقلاب یهاآرمان سر بر ها"امامی خط" به موسوم جریان با ی مؤتلفهگردکسر به "تجاری

اوج این  ه در روزهایک - سیستیکمار فتمانی چپگلیف با میراث کمحوری این دعوا تعیین و ت یمسئله

)بخوانید  "رگارک یطبقه"بود: یعنی  - وب شده بودکسیستی سرکمار بخش اعظم جریان چپ دعوا تقریباً

 (."بار جهانیکاست")بخوانید  "امپریالیسم" ( و"مستضعفان"

 یمهورجاستیرانتخابات  رد و در هر بارک یریگکنارهشور کاجرایی  یصحنهوسوی بیست سال از مسه. 

ر اقتصادی راست شده بودند( به سراغش کلحاظ تف به که اینکسابق  یهایامام)خط  طلباناصلاحه ک

 د. جالبرکتلویزیونی( از آمدن خودداری  یشبکه کنظیر در اختیار داشتن ی) ییهابهانهبا طرح  ،رفتند

 یهاچهرهو حاضر نشد از  اندیداتوری خاتمی وارد ماجرا شدکه موسوی پس از اعلام کهم  ۰۰ه در سال کآن

موسوی  ایند، بسیاری این رفتارهکستادهایش استفاده  یگردانندهبه عنوان مشاور و  طلباصلاحشاخص 

 شور را در دست داشتند،ک یاداره ان کسال س ۳۱ه ک هاآنر راست کبا تف اشیگذارفاصلهرا به حساب 

ه ورود ب یبیانیهدر  ه اوک یاژهیوید خاص و که مشاورانش هم با تأکروشن شد  ذاشتند. حتی بعداً گ

، موافق نبودند و با گذاشتیم "رانگارک"و  "انگپابرهن" و "مستضعفان"بر  شیهایسخنرانو یا  انتخابات

http://www.kaleme.com/1393/10/06/klm-205874/
http://www.kaleme.com/1393/10/06/klm-205874/
http://www.kaleme.com/1393/10/02/klm-205574/
http://www.kaleme.com/1393/10/02/klm-205574/
http://kaleme.com/1391/12/20/klm-136491/
http://kaleme.com/1391/12/20/klm-136491/
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یا وگ ؛ امامتوسط بودند یطبقهاز طرف  یآوریرأران گنخواندن چنین ادبیاتی،  شصتی یدهههنه و ک

متناع او از ا دییفزایبارنامه ک رده است. به اینکید کفتمان برایش تأگاین  "خط قرمز بودن"موسوی بر 

 یرجمهواستیره در دوران کمصوب در جمهوری اسلامی ) یتوسعه یسالهپنج یبرنامهامضای سند اولین 

در ایران  "تعدیل ساختاری" یهااستیس یسازادهیپام در گ ناجرا شد و به عنوان اولی هاشمی رفسنجانی

 "عهتوسدرحالشورهای کجان  یرهیششیدن کجهانی برای  کبان یبسته"ه آن را ک( شودیمشناخته 

 .نامید

 :است یریردگ سیستی ایران قابلکلی در چپ مارکرایش گسو دو  از ابتدای انقلاب به این چهار.

است  جمهوری اسلامی موجود  واقعاً ه قائل به بازی در زمین ک "یتیاکثر -یاتوده"رد موسوم به کی رویکی

ه خبری کو آنجا هم  کندیمم کدرون نظام حا کلاسیک فتمان چپگرا مصروف تقویت و تبلیغ  شاشتلاو 

سیسم کمار" به اصطلاح کرد قائل به یک. این رویدهدیمتن  طلباناصلاحنباشد، به  فتمانگاز حاملان این 

ایشان را دارد(  یدغدغهچند هر) ر نداردگارک یطبقهری گنشکه چندان امیدی به کاست  "چراغ خاموش

 "ماعیرفاه اجت"دولت به  یریگجهتسو و  کمتوسط از ی یطبقهاجتماعی  -و امیدوار به فشارهای سیاسی

 در واقع به نوعی - مدافع جنبش سبز یهاچپ - "سبز یهاچپ"جریان موسوم به  .ر استگاز سوی دی

رد کویر دهندگانادامه( ترندحساساجتماعی  یهایآزادراسی و کدمو یمسئلهه نسبت به کبا این تفاوت )

 .ندیآیمور به شمار کمذ

مهوری موجود ج در زمین واقعاً ز قائل به بازیگ، هرناممیم "یتیاکثر -یاتوده ضد"ه آن را کر گرد دیکروی

 رگارک یبقهطسیستی و توانمندسازی کفتمان مارگتبلیغ  تقویت ورا مصروف  شاشتلااسلامی نبوده و 

 یگرکنشروه با اعتقاد به گرده است. این کبقاتی( طاهی گو چه از نظر تعمیق آ دهیسازمان)چه از نظر 

ی و اجتماعی در وضعیت سیاس شایشیگه که بیشتر از آنکرا همواره محملی دانسته  انتخاباتر، گارک یطبقه

بوده است. به زعم ایشان  یطبقاتی در جمهوری اسلام و بازآرایی هاتودهتحمیق  یصحنهپدید آورد، 

 یهابلوکنبرد  بورژوازی بوده است و رفت و آمدهای جناحی در هر انتخاباتی، صرفاً م هموارهکحا یطبقه

 .ر نخواهد بودگارک یطبقهر آن نفعی برای ده کقدرت درون بورژوازی است 

ست خورده کش رد،کتولد خود را اعلام  ۴۹88خرداد  ۲2ه روز کتی کجنبش سبز به عنوان حر پنج.

شنیده  اه و خیابانگدر دانش ۳۱انتخابات  آذر یا ۳۱در روز  "یا حسین، میرحسین"ه ندای کو ایناست 

از دست "، "فتمانگتغییر " سه دلیلبه  نیست. این جنبش مشخصاً ، دلیلی بر حیات این جنبششودیم



 
 ی چپ با جنبش سبزنقد اقتصاد سیاسی مواجهه

 انتشارات پروسه 

 :ست خورده استکش "اهش جمعیت باورمندان به آنک"و  "نمایش قدرت خیابانی انکدادن ام

 یع در معنای وس راتیزاسیونکدمو"، "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"عبارت بود از  فتمانشگ

محقق نشد و دست آخر به  مطلقاً هک. مورد آخر "انتخابات تجدید" اشیاصلو خواست  "لمهک

زها(. بانتخابات بعدی منجر شد )بخوانید بنفش شدن س رضایت دادن به انتخاب شدن روحانی در

ش هم ه پیش از این جنبکهم اختصاصی جنبش سبز نبودند )به این معنی  رگاز طرفی دو مورد دی

 یترعیوس ه به اعتبار این جنبش به طورکفت گ توانیمچند رانی طرح شده بود(، هرگدی از سوی

 حامی دولت این جنبش عمدتاً منتسب به یهاتیساو  هاگروهرفتند. امروز اما گمحل توجه قرار 

 .اندجنبشیازدهم و خواستار رفع حصر از رهبران 

 هم مطرح "حداقلی ثری، دفعکجذب حدا"ه متعاقب آن شعار ک "ثریکراسی حداکدمو"در واقع خواست 

خواست رفع حصر از "عبارت است از  هکشده است  "راسی حداقلیکدمو" کشد، امروز تبدیل به ی

ل ک. البته ما با این مش"طلباناصلاحشت به قدرت گباز"و  "سبز آزادی زندانیان"، "رهبران جنبش سبز

 یهاحرکت مختلف مردم و یهاگروهه تمامی مطالبات ک میمواجههواداران جنبش سبز  هم از جانب

 گذارندیمنداشته باشد( به حساب خود  ریگارکو بوی چپ و  گر رنگاجتماعی منتقد وضع موجود را )البته ا

قابل  یایمنطقه چنین ربط کیانوش عیاری(، حال آنکدیدن فیلم  ت درکپاشایی تا مشار گ)از حضور در مر

شدن  حداقلی"ه هواداران جنبش، این به اصطلاح کر این مسئله هم هست گاز سوی دی .اثبات نیست

 ینیبواقعو  یریپذانعطافپویایی،  ه به حسابکاولیه، بل یهاآرماناز  ینینشعقب ینشانهرا نه  "راسیکدمو

 .گذارندیم ینینشعقببه حساب  آن را دقیقاً  ران منتقدگه دیک، حال آنگذارندیمجنبش 

 ن فت ایگ توانیمهر جنبشی است. در واقع  یهاا لمانی از کی کتسخیر فضای شهری بدون ش

وم است به کاز دست دهد مح ان راکه این امکجنبش است؛ و جنبشی  "تن" یمثابهبهمقوله 

ضور ان حکه بر این از دست دادن امکری گدی موقت یا هر اسم ینینشعقبوب، کشدن. سرمجازی 

 .جنبش مورد نظر قابل دیدن نیسته کاست  این شیمعناذارید، گدر خیابان ب

  در آن بود کنندگانشرکتمتعددی میان  ینظرهااختلافه از همان شروع جنبش کواضح است ،

نار کافراد قائل به همزیستی  ،هادگاهیدتفاوت  رغمیعله البته تا مقطعی از حیات این جنبش ک

ی متوسط یطبقه خودبنیادی"ر بودند. اما مرحله به مرحله این وضعیت جای خود را به گدیکی

 :داد "شوونیستی یطلبانهاصلاح
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و  وتکتظاهرات س یدهیا، "ایرانی جمهوری"، "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"تبلور شعارهایی چون 

 یتفاوتیب ،به تعیین مسیر در مناطق جنوبی شهر تهران هاییمایراهپ زانیربرنامهعدم تمایل ، زیآمخشونتغیر

 یجمله.. از .و "۱۶شتار زندانیان سیاسی در سال ک مرگسال"یا  "رگارکروز "چون  ییهامناسبت به

به سرعت منجر به ناامیدی و قهر  از به حصر رفتن رهبران جنبشه در روزهای پس کمواردی بود 

رد. جالب ک طلباناصلاحمنحصر در همان جریان موسوم به  از جنبش شد و روز به روز آن را ییهاگروه

 ثرکاه محدود و غیرمتگ، ن"سایت جرس"ه کاری تعبیه شد کرفتن موسوی، ساز و  از به حصر ه پیشکآن

 .ندکرا جبران  "لمهکسایت "

 ستدانیمآن  یندهینما ه موسوی خود راکفتمانی گه کمهم از این بحث اما اشاره به این است  ینکته

. ردکری پیدا نگخود او صدای دی جنبش سبز جز یمجموعه)مستضعفان( تا همین امروز در 

ر این گتی احفتمان مستضعفان شناساند. گمقابل  ینقطهعنوان  خود را به جنبش سبز اساساً دیگرعبارتبه

جنبش  ود،ه او رهبرش بکجنبشی  دیتردیبمونیست انقلابی بود، ک که موسوی یکباشیم  توهم را داشته

لیبرالیسم " و البته "یگرن انقلاب"، "شوونیسم"با  اشیگفتمانهژمونی ه کبود  یایمتوسط یطبقه

 :است ات مهمک. در این خصوص توضیح این نبود "مترقی

 ر آن حول شده ده شعارها و مطالبات برجستهکبودن این جنبش به این معنی است  طبقه متوسطی

ن ر هم در آگارک یطبقهاز  یتوجهقابلن است تعداد ک؛ حال ممدیچرخیممحور منافع این طبقه 

نین ه چکنیم کمتوسط بودند. باز هم دقت  یطبقه فتمانگبوده باشند، اما این افراد جذب در 

 یبقهطری مساوی است با معیشت و دستمزد و خواست گارکخواست  هکرفته نشود گ یاجهینت

 کدر"راسی. مسئله، همان تفاوت و در ادامه تضاد میان کاست با آزادی و دمو متوسطی مساوی

خواستار برخورداری  ران همگارکست. ااز آن  "سطحی کدر"راسی و آزادی با کاز دمو "بنیادی

، و به دفعات این مطلب را هستند "حق راهپیمایی"و "حق اعتصاب"، "ل مستقلکحق تش"از 

 یالبهمطراسی مورد کآیا آزادی و دموردند، اما کپرداخت  ینگسن یهانهیهزردند و بابتش کابراز 

 ؟گرفتیم بر ردمواردی را  جنبش سبز، چنین

 ه شعار کمانی بود. ز به جنبش سبز زنندهضربهمصادیق بارز و  نیترمهمی از کی دیتردیب شوونیسم

 تقدیس"یا  "پرگهرسرود مرز "میهنی، نظیر  یهاا لمانجا از نابه یهااستفادهو  "جمهوری ایرانی"

از  بسیاری یهاگروهیما(، سادبیاتی خلاف ادبیات تبلیغی صدا و  چند با)هر"سالههشت گجن

http://www.rahesabz.net/
http://www.rahesabz.net/
http://www.kaleme.com/
http://www.kaleme.com/
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 را نسبت به این جنبش بدبین "عرب"و  "ردکفعالان "تا  "جنبش ملی آذربایجان فعالان"

 .ردکمثل وادار  به قابلهمو حتی به  ردک

  ه کدارد  "شهروندی" ی مفهومگاشاره به برجست لیبرالیسم این جنبش صرفاً مترقی بودنو اما

حق راهپیمایی ) قانون اساسی "۲۲ اصل" بر یدکتأ ظیرندر مواردی  شدیمتجلی آن را 

 .ردک( مشاهده آمیزمسالمت

یدید د"ه کباشد  فتهکش شانگلل از گن است با دیدن پیام موسوی کسبز این روزها مم یهاچپ شش.

اختارها سه ک؛ اما پرسش اینجاست "!است انتخاب ما درست بود، او همچنان بر آرمان مستضعفان ایستاده

نبش ج کر در مقام رهبر یگو غیرسازش کاریزماتیک نسبتاً فرد کبه عنوان ی موسوی ؟شوندیمچه 

 بزان جنبش سو هوادار طلباناصلاحاو از بودنش برای  . امروز نبود ل دهدکش فتمان آنگنتوانست به 

. آنچه اما راتیسم دادکدمو الیسم وکز رادیلی پُک شودیم "رفع حصر"فتمان گه با کاست، چرا  تردهیپُرفا

وجود، م روبی برای جنبش سبز واقعاًکاست. موسوی و  همچنان باید مغفول بماند خواست عدالت و برابری

 :هک اندتیبمصداق این 

 چشم و چراغه اشمرده / موی دماغه اشزنده

 کهدرحالی: رد، فهمیدکاشاره  "رباییآدم کزارش یگ"تاب که او در پیامی به کاز موقعی  شودیماین مهم را 

یر گتموسوی دس ربودند و چه شد آن شعار مرا"ه کوید گب هوادارانش سعی داشت به در بیانی استعاریاو 

!( اقدام به ) کالیرادت کحر کتراژدی، هواداران طی ی -مدیکمال ک ، اما در"!بشه، ایران قیامت میشه؟

 ردند. درک بوکسیفجذاب آن در  یهاپاراگرافردن ک کنایاب شدن آن( و لای یدرجهتا ) تابکخرید 

 !شد Celebrity جور کواقع ماجرا تبدیل به ی

ما ردند، اکت کشر راسی در این جنبشکعدالت و دمو یدغدغهاز سر داشتن  سبز احتمالاً  یهاچپ هفت.

 :ل اینجاستؤاس

ه کاعم از این -نیست  متوسط برخوردار یطبقهبا  گسنخود از قدرت هم کهیمادام آیا چپ مجاز است

اهی گاز آ بهرهیبل و کغیرمتشنده، کری پراگارک یطبقهشور ندارد یا با کیر و قدرتمند در داخل گحزب فرا

 ؟شدیندیبائتلاف طبقاتی  یمقولهبه  - روستروبهطبقاتی درخور 

 یطبقهفتمان گآیا  نشدند؟ سبز تبدیل به طفیلی جنبش سبز یهاچپبه خاطر همین ضعف چپ،  آیا دقیقاً

http://siyanat.bazresi.ir/uploads/asasi_1114.pdf
http://siyanat.bazresi.ir/uploads/asasi_1114.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/News_of_a_Kidnapping
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 رد؟کمتوسط ایشان را مصرف ن

ی گالندر فدای بگارک یطبقهفتمان چپ و توانمندسازی گتقویت ، زودهنگامآیا به سبب این ائتلاف 

 متوسط نشد؟ یطبقه

ردن ک ، لذا شادیافرادند ه ساختارها بسیار قدرتمندتر ازک دهدیمتراژدی موسوی در جنبش سبز نشان 

موفقیت  کاز ی بورژوامآبانهخردهنیست جز لذت  شخص، چیزی کردن درست یکاز بابت تفاخر به انتخاب 

 .فردی

 کبرد یفردی در پیش جنبش و ناتوانی رهبری کی یهاشکستپیام موسوی بیش از هر چیز باید یادآور 

 .ت باشدکحر



 

 

 نند؟کونه سبزها در تحلیل انتخابات معجزه میگچ :3

 3  نه؟ ۹۲تقلب شد اما در  88یا چرا در انتخابات 
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 نتخاباتا نتایجبا  ارتباط در پرستش شهرام ترکد یی"بوردیو" تحلیل با راستکی را ارک ذاریدگب

 به منجر هک( 8۸_8۹ صص/ ۹6 شماره /مهرنامه/ "فتیگش فهم" عنوان با) ۳۱ سال جمهوریریاست

 .نیمک شروع شد، "امید و تدبیر"به  موسوم دولت و «روحانی حسن» آمدن ارک روی

 مختصر این رکذ به صرفاً و مطلب ادامه خواندن به کنمیم نقد منوط شروع برای را مقاله این انتخاب دلایل

 از مقاله این خواندم، ۳۱ انتخابات نتایج به راجع هک ییهالیتحل تمامی میان در نظرم به هک کنمیم بسنده

 سیاسی رفتار و ایران یجامعه یدرباره یترتأملقابل یشناسانهجامعه بینش نیز و بیشتر نظری انسجام

 .برخوردار بود شهروندان

 ایشان: نظر به

 توجه با را ۳۱ جمهوریریاست انتخابات مردم در نشک بتواند هک است وییگال دنبال به راگرابطه ردکروی"

 و رانگنشک نشم کتیکدیال محصول انتخاباتی نشک گریدانیببه. ندکتبیین  ایران تاریخی شرایط به

 انتخابات در تکعدم مشار یا تکمشار بالا، سیاسی یهیسرما میزان به توجه با هک ؛است میدان انتخابات

 یهیسرما مقابل، در. است ارگساز نشک نوع با این سیاسی انگنخب منش. کندیم توجیه نظری لحاظ به را

 ثریتکا منش. دارند یاعمده نقش آن در تبعیت و تقلید هک است نش احساسی متمایلک به مک سیاسی

 میدان رد نش احساسیک طورکلیبه. است نشک نوع این با موافق بیشتر سیاست میدان در رفعالیغ

 عمل یاستراتژ هک جایی تا دارد، همولوژی ساختاری آن با و کندیم یهکت عقلانی نشک به انتخابات

 ینحوه ماننده انتخابات میدان در پیرامون و زکمر بین متقابل نشک... گرداندیبرم خود زبان به را انگنخب

 نپیرامو یهاپرسشوی گپاسخ زکمر. است رگدی یهادانیم در یاهیحاش و زیکمر رانگنشک تعاملات

ه ک یاگونهبه است؛ برقرار یکتیکدیال یرابطهسیاست  عالم یارحرفهیغ و یاحرفه رانگنشک بین. است

ورالعمل دست با القاعدهیعل مردم خواست انتخابات، میدان در. بردینم به جایی راه شروع، ینقطه جستجوی

 لعم استراتژی با عادی عمل مردم استراتژی اخیر انتخابات در دلیل همین به. دارد همراهی شانرهبران

 برداشته پروریلآدهیا از دست اندازه همان به مردم .داشت همولوژی سیاست عالم یاحرفه رانگبازی

 یعامهش نک ...نیست شانکیهیچ با تقدم فضیلت. کردندیم عمل ترانهیگراواقع شانرهبران هک بودند،

 یهاهیحاش در مردم احتیاط یهاسررشته اما،. دارد شباهت ۳۱ انتخابات میدان در خواص نشک با مردم

 به اسیاحس نشک قالب در مردم ثریتکا. است متفاوت ز بسیارکمر در سیاسی رهبران اعتدال با میدان

 نش عقلانیک قالب در سیاسی انگنخب کهدرحالی ردند؛ک تکشر انتخابات در خود ریکرهبران ف از تبعیت
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 یهایژگیو هب توجه با هکبل دست نیست،کی انتخاباتی نشک ...نمودند اختیار را نکمم ینهیگز بهترین

 نتخاباتیا رفتار جهت این به. کندیم میل ییگرااحساس سکیا بالع ییگراعقل سمت به انتخابات میدان

 تفاوت اما، .دارد شباهت رگدی جوامع با ثریتکا بودن احساسی و اقلیت بودن عقلانی از جهت ایرانیان

 در .دارد قرار قدرت میدان تحت تأثیر هک است آن ثبات در رگدی جوامع با ایران انتخاباتی میدان

 ویگال این اساس بر ...است انتخابات در ثریکحدا تکمشار عمل ایرانیان استراتژی میدان؛ استقلال وضعیت

 تاریخی شرایط رسیبر اخیر مستلزم انتخابات در ایرانیان انتخاباتی رفتار یشناختجامعه تبیین رایانه،گرابطه

 هاآن یهایریگموضع و میدان این در سیاسی انگمواضع نخب آن، در قدرت نفوذ سیر و انتخابات میدان

 شانیاتانتخاب نشک در مردم شناختی یهازهیانگ سرانجام و انتخابات، در تکعدم مشار یا تکدرباره مشار

 ".است

 رانیانای انتخاباتی رفتار «بودن احساسی -بودن عقلانی» یدوگانه از را خود آنکه رغمعلی تحلیل این

 :دارد جدی ایراد سه اما ،رهاندیم

 از حد بالایی شاهد آن در هک شده تدوین یاجامعه فرض با "بوردیو" میدان یهینظر مدل .1

 به یخیتار اهگن وجود این با ریم؛ اماگدیکی از جامعه یورزکنش مختلف میادین« یافتگیزیتما»

آقای . است برخوردار بوردیویی تحلیل کی در اهمیت اساسی از هک است یامسئله« میدان»

 از رسیبر این اهمیت .دارد یانهیشیپ چه ایران در میدان انتخابات هک کندینم روشن پرستش

 .است برده ارث به ذشتهگ از میراثی چه نظر مورد میدان دهدیم ه نشانک است جایی آن

 به اشنیادیم یافتگیزیتماپایین  یدرجه با ایران مثل یاجامعه برای را مدلی چنین بناست وقتی .2

 دانمی رگا مثال برای. یریدگب نظر در را هم اشنیادیم میان نسبت هک است لازم ببرید، ارک

 یشاپیشپ ونهگچ شد؟ خواهد چه ببینیم سیاست و دین و میدان قدرت با نسبت در را انتخابات

 معیارهایی چه با تریادیبن این است؟ از انتخابات میدان استقلال بالا، تکمشار علت ردیمک فرض

 هک شود داده پاسخ چنین است نکمم است؟ استقلال داشته ۹۲ انتخابات میدان ردیمک فرض

 را میدان استقلال و بالا تکمشار نسبت. میکنیم تحلیل یارابطهو  مینیبینم معلولی و علت ما

 بیش تحلیل این اما. "نیست شانکیهیچ با تقدم" گریدانیببه. ردک تحلیل معلولی علت و توانینم

 چون هکبل نباشد، معلولی و علت خواهدینم چون نه است؛ دور رفتارگ باشد، دهندهحیتوض هکآن از

 رگا) دهدیم قرار انتخابات نبودن یا بودن معیار مستقل را انتخابات نتایج یعنی است؛ پسینی
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در !(. خیر صورت این غیر در و است مستقل میدان آورد رأی طلبانهاصلاح راتکتف با اندیدایک

 یقهطب کعین از دارد او هک فهمید توانیم پرستش شهرام تحلیل در موجود از عبارات حقیقت

 نیز و واندخیم انهیگراواقعرا  شانعمل او هک انیگنخب این هکاین چه ؛نگردیم مسئله به متوسط

 ؟اندیکسان ، چهاندبرداشته پروریلآدهیا از دست هک مردمی

 نادیده :دکنیم ارکرا آش پرستش تحلیل ایراد سومین ردیم،ک بیان دوم ایراد انتهای در هک یسؤال .3

 هک است واضح این نیم،ک اهگن مسئله به هک هم یی"بوردیو" ردکروی با .نبرد طبقاتی میدان رفتنگ

 در نظر را «دین» میدان رگا مثال برای. دارند خود خاص انگنخب به چشم مردم، مختلف یهاگروه

 شانعمراج نظر به خود یهاانتخاب در احتمالاً باشند، ها«طلبه» هک آن اعضای از روهگ کی یریم،گب

 اهگن رگا لکش همین به. طورنیهم هم آزاد مناطق گذارانهیسرما صنف مثلاً یا. دارند چشم

 باحمص هاشمی، خاتمی، به ییهاگروه متوسط، یطبقه در :درآمیزیم بوردیویی با را سیکمار

 د،دارن نظر شانیریگمیتصم در یهانک و مهرنامه و شرق چون یا نشریاتی نژادیاحمد یزدی،

 ونچ ییهاشبکه یا رجوی مریم پهلوی، رضا ،زادهینور علیرضا به رگدی ییهاگروه هکحال آن

 -مردم  از ییهاگروه هکداشت  توجه باید طرفی از .آزادی سیمای و اکآمری صدای بی.بی.سی،

 رد ؛اندمواجه متعددی موانع با اهانهگجمعی آ ومتکح کی از برخورداری در - رگارک یطبقه مثل

 - خود در -«شهودی اهیگآ» از ناشی یا دهندیم بروز از خود هک رفتاری اینان یعمده نتیجه،

 .انهیجویتلافی «نشکوا» یا است

 چیست؟ سبز جنبش با ۹۲ انتخابات تحلیل از نوع این نسبت اما

 من و ،ندکیم یاد از ایشان پرستش آقای هک انیگنخب هک کنمیم آغاز اینجا از من را نسبت این توضیح

 «ذهبیم -ملی جریانات و مستقل گرانلیتحل» از اعم -ایشان به  کنزدی یهاگروه و «طلباناصلاح» را هاآن

انتخابات  میدان هک ردندک اعلام ۰۰ انتخابات نتایج اعلام از پس هک سانی هستندک همان ،ناممیم -

 هانآ یهمه صدر در و -مردم  از ییهاگروه باور واقع به. است شده تأثیر بلا و داده دست از را اشاستقلال

 .زد را ۰۰ سال اعتراضات یهیاول یجرقهور، کان مذگنخب تشخیص این به - متوسط یطبقه

 :بود این از عبارت خلاصه به طور ماجرا بندیصورت دیگرعبارتبه

 ویم،نش تاتوریکدی رفتارگ میخواهیم رگا لذا و داده، دست از را اشییکارا ایران در انتخابات نهاد"
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 اعتراض جز نداریم یاچاره شده، اعلام انتخابات ه نتایجک آنجایی از و آن؛ احیای جز نداریم یاچاره

این  هک دارند باور و اندکرده تکشر انتخابات در هک سانیک کمدست سوی از زیآممسالمت خیابانی

 اعلام و شدهاعلام ابطال نتایج تا باید اعتراض این در مداومت. است داده دست از را اشییکارا نهاد

 ".باشد( موسوی میرحسین) ما اندیدایک پیروزی

 و رمیگیم نظر در هدف فوق راستای در رانگتلاش و به باورمندان صرفاً را "سبز جنبش" از منظور اینجا

 صف به (انتخابات یشدهاعلام نتایج ابطال) ورکمذ یخواسته از غیر ییهاخواست با هک ییهاگروه رگدی نه

 رای نتایجیب من اما نیست، درست یشناختجامعه لحاظ به ارک این هک هرچند - خیابانی پیوستند معترضان

 ت،نیس درست یشناختجامعه به لحاظ میگویم نکهیا. دهمیم انجام را انتزاع این یرمگب خواهمیم هک

 است نکمم فعالیتش، جریان در شودیم شروع کهیوقتنیست،  حزب چون جنبش، کی هک روستازآن

 .نباشد تکحر انگنندکآغاز لزوماً مدنظر هک یابد سترشگ نحوی به

 و رسدیم سیونیکفرا و جناحی اختلافات یانهیم به متحد، آغاز کی از حیاتش در فرآیند جنبش کی

 مقام در را موجودیتش و رسدیم بستبن به هاونیفراکس و هاجناح منافع ریناپذیآشت با تضاد پایان در

 ندیبصورت به معتقد یهاگروه هم ما بررسی مورد موضوع در .دهدیم دست از نخستین ثرکمت لک آن

 سایرین ندر میا نیترمهم البته هک روهیگ ؛دهندیم یلکتش را "سبز جنبش" از روهگ کی در واقع ،شدهارائه

 شد قموف رسانه مدد به شانگفتمانچون  اندنیترمهم هاآن. اند"سبز جنبش" نام تحت شده یبنددسته

 .رددگ کهژمونی جنبش سبز، به قائل یهاگفتمان رگدی با نبرد در

 رأی "روحانی" به رد وک تکشر ۳۱ انتخابات در باید هک دادند تشخیص روهگ این انگنخب خوب، بسیار

 دال هم یانشانهو نه تنها  زندان، و تبعید در انشگحصرند، برخی نخب در همچنان رهبرانش کهدرحالی. داد

 بیشتر هایاننگر "رفسنجانی هاشمی" صلاحیت رد با هکبل ،شودینم دیده نهاد انتخابات وضعیت بهبود بر

 برشمردیم هک ییهایژگیو با سبز جنبش هک است این از غیر یریم؟ آیاگب یاجهینت باید چه منطقاً. شودیم هم

 "فقالیبا" یا "جلیلی" نه و آورده رأی "روحانی" هکایناست؟  شده غرض نقض و دچار خورده ستکش

 :است رارق این از فوق پرسش به مثبت پاسخ نیترمحتمل ذاشت؟گ جنبش پیروزی حساب به را باید

 حساب هب نشینیعقب کی سبز جنبش اهداف با قیاس در او پیروزی و "روحانی" به رأی هک است درست"

 طول در سبزها یهایخوانمخالف تأثیر ینشانهم کحا جریان دلخواه اندیداهایک نیاوردن رأی اما ،دیآیم

 نتایج ،۰۰ سال مثل توانستیم هکاین چه است؛ آن برابر در میتکحا نشینیعقب و ۳۱ تا ۰۰ از سال چهار
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 هر( اشانهیکارکردگرا از نوع) شناسانهجامعه بیان به. ردکن را ارک این اما ندک اعلام ریگدی نحو را به

 شدن جمهورسیرئ موسوی میرحسین هک است درست :دارد ناخواسته ردهایکارکیا  دستاوردها جنبشی

استیلای  زا یریگجلو هک اشیکل هدف به دستیابی در جنبش پس. شد انتخابات احیا نهاد استقلال اما

 ".است رسیده پیروزی به بوده تاتوریکدی

 توانستیم میتکحا" هک میریپذیم رگه اک ندارد پرسش این برای جوابی هک اینجاست فوق پاسخ ایراد

 هب نظرش چون ردکن را ارک این هک نیمکن تحلیل طورنیاچرا  ،"ندک یکاردست را نتایج ،88 مثل

 تشحمای مورد اندیداهایک کردیم وانمود هکو این نداشت؟ آمدنش ارک روی لی باکمش و بود "روحانی"

 "روحانی" دیگرعبارتبه. بود انتخابات تنور ردنک رمگ برای صرفاً اند،"قالیباف" و "جلیلی"هم 

 ینا استدلال مستلزم ورکمذ ایراد پس از برآمدن .میتکحا هم و خواستند مردم هم چون شد جمهورسیرئ

 یلالملنیب و داخلی سطح در زیادی یاندازه تا میتکحا هکآن سبب به ۳۱ تا ۰۰ یفاصله در هک است تهکن

 برابر در بخواهد هک را نداشت آن توان لذا شد، متعدد یهابحران یرگدر و داد دست از را مشروعیتش

 :است این محتمل یهیفرض کی خلاصه طور به .است نبوده میان در ۳۱ انتخابات در ثریتکا رأی

 چون شدندیم پیروز اما نباید شود، رمگ انتخابات تنور تا شدندیم صلاحیت تأیید باید روبیک و موسوی

 "روحانی" نیز و 8۸و  ۲6 سال در "خاتمی" در مورد کهدرحالی ؛کردندیم عمل قرمزها خط از فراتر

 جریان انگنخب یهاصحبت هک شد خواهد فتهگ کش بدون .نداشت وجود ملاحظه این ،۹۲ سال در

 عبور نوع از ،"خاتمی" آمدن کار روی به اهگن اتفاقاً هک دهدیم واهیگ 8۸و  ۲6 یهاسال در میتکحا

 معادلات تواندیم ثریکحدا تکمشار پس. ۲۹ تا ۲6 حوادث به توجه با ویژه به بود؛ خط قرمزها از

 آن هک تاس میتکحا توانایی میزان تنها مستلزم ثریتکا برابر در ایستادن و بزند برهم را میتکحا

 .است مواجه هاآن با هک است ییهابحران یفیتک و میتک به بسته

 :ردک اشاره تهکن دو به توانیم "ضعیف میتکحا" یهیفرض خصوص در

 بوده ناتوان ۹۲و  8۸ ،۲6 یهاسال در فقط میتکحا چرا هک است باقی خود جای به ابهام این .1

 علت ورکمذ یهاسال در بحران و انباشت وقایع سیر شودیم فتهگ هک البته ؟هادوره رگدی در نه و

 بتوان باید همچنان وجود این با. است ضعیف میتکتجلی حا یلحظه عنوان به هاآن انتخاب

 نه رگم ؟شودینم رفتهگ نظر در ناتوان میتکحا 88 تا 8۴ یهاسال چرا بین هک ردک استدلال

 باور ۰۰ در سال "هایرأ مدیریت عدم یکنندهنیتضم بالا تکمشار" استدلال همین ه دقیقاًکاین
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 تحمیل میتکحا به جوان یهاراست جمهوریریاست سال ۴ بابت هک ییهانهیهز دلیل به هک داشت

 در تیکمشار با رویارویی توان اساساً و داد در نخواهد تن وی یدوباره انتخاب به میتکحا شده،

 ارائه( ضعیف میتکحا) استدلالی چنین ۶۱ سال مورد در چرا مثلاً یا نخواهد داشت؟ را ابعاد این

 "عیفمیت ضکحا" یهیفرض هواداران هک است این هاپرسش این به وییگپاسخ راه ؟ تنهاشودینم

 نحوی به ۰۰ با قیاس در ۳۱ سال در میتکحا ضعف مثلاً هک نندک اثبات دقیق بسیار ییهاسنجه با

 در اتانتخاب نظام شفافیت عدم به توجه با رسدیم نظر به .نداشت را آرا مدیریت توان هک بود

 .ندارد وجود باب این در ان پژوهشکام اساساً ایران

 روبی،ک و خاتمی، موسوی هاشمی، با قیاس در هکاین به توجه با هم "روحانی" شخص مورد در .2

 حالنیدرع هک است امنیتی یچهره کی همچنین و میتکحا یمجموعه به ترکینزد فردی

 ادد قرار توجه مورد را فرض این توانیم هم داراست، را متوسط یطبقه یارضاکننده یهایژگیو

 در هک دهدیم قرار عمومی ارکاف برابر در را انتخابات شطرنج یهامهره نحوی به میتکحا هک

 .شود منجی به بدل روحانی شانتیاکثرنظر 

 جدید تیم یمجموعهه کاین اعتبار به ۰۸ و ۶۱ یهاسال برای را "ضعیف میتکحا" فرض بیترتنیابه

 ،گذشتهیم حضورش از سال ۳۱ مجموعاً ،۰۸سال  تا و رفتهگ دست به را انکس ۱۰ سال از تازه رهبری

رهبر  کاریزماتیک اقتدار از جدید رهبر برخورداری عدم به توجه با هکچه این پذیرفت؛ احتیاط با توانیم

 برای را اقتدار زا ریگدی انواع بیت رهبری، یمجموعه راسیکبورو یبدنه به اکات با تا دیکوشیم باید قبلی،

 .رسدینم نظر به قبول قابل بعد به ۰۱ یهاسال برایفرض  این اما. ندک پا و دست خود

 در هک "آرا ان مدیریتکام عدم بالای احتمال=  انتخابات در بالا تکمشار" یدهیا اعتبار این به

 ردنک اثربخش برای نهیهزکم و نکمم روش انهگعنوان ی به طلباناصلاح جانب از انتخاباتی هر یهنگامه

 ک؛ یستا اسنادی -تاریخی یپشتوانهیب ینیبخوش کی صرفاً ،شودیم تبلیغمدنی  یجامعه یهاتلاش

 نوانع به را طلباناصلاحه ک) ایران متوسط یطبقه یعمده و طلباناصلاح هک خوش پایان با یقصهجور 

 و نشک از مستقل پویای مدنی یجامعه کی در برپایی شانیعملیب توجیه برای( ردیپذیم خود ینخبه

 .ببرد شانخواب تا کنندیم تعریف خود برای ،هاجناح میان میتیکحا یهاواکنش

جز  آیا" هک پرسش این با مواجهه در« ذهن» هک شودیم آورده آن توجیهات برای این تمامی واقع در

 فشل "رد؟ک تعریف شودیم هم ریگدی سیاسی فعالیت ایران، در دادن رأی و انتخابات برای یگآماد
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 یجامعهه ک نونیک ایران در انتخابات در تکشر به دعوت اساساً فتگ باید هک است چنین .رددگ ناتوان و

 خشیبمشروعیت ردشکارکتنها  ندارد، موجودیت میتکحا بر مؤثر فشار نیروی کی معنای در مدنی

 ولمحص موقعیت این در سیاسی شایشگاز  لیکش هر .است میتکحا رایگاقتدار اهگدست و دم به

 از شارف وسط این. ردیگیم سفت بدهد تشخیص ،ردیگیم شل بدهد تشخیص: است میتکحا خواستدل

 رگا چون. ندارد میتکحا یهایخواهتیتمام یا هاینینشعقب اصطلاح به در مطلقاً تأثیری جامعه یهیناح

 یامعهج هک پذیرفت است، باید اشیمدن یعرصه در جاری جامعه نبردهای کی ویایگ زبان هک بپذیریم

 ما بحث با ارتباط در واضحی بسیار پیغام ۳۱ و ۰۰ جمهوریریاست انتخابات .است لال حیث این از ایران

 :داشت

 از بسیاری با ریبانگبه  دست هک یالحظه در درست میتکحا است، لال هک ایران مثل یاجامعه در

 ردیگیم سفت املاًک سکبرع بنشیند، عقب خود یانهیاقتدارگرا موضع از رودیم انتظار و هاستبحران

 یهاروال تواندیم ،مؤثر اجتماعی فشار وجود عدم سبب به رسدیم به نظر هک موقعیتی در و ،(۰۰ مورد)

 نکمم سیک هک البته (.۳۱مورد ) کندیم رفتار نرم و کندینم چنین یرد،گ پیش را اشانهیاقتدارگرامطلوب 

 واقع به الشچ این طرح. ذاشتیدگ بیرون تانلیتحلاز  را« یالمللنیب شرایط» مهم تورکفا شما ویدگب است

 فشار"نه  و دییگویم سخن "یالمللنیب فشار" از دارید هکاین چه ما، یریگجهینتبر  است ریگدی تأیید مهر

 در نقشی و است همچنان فشل جامعه: شودینم عوض چیزی پس(. مدنی جامعه همان یا) "داخلی

 (.یاهسته توافق نمونه:) ندارد میتکحا یهانشینیعقب

 در هک است مهم نداشته باشید، هم مدنی جدی فعالیت یحوصله و حال رگا حتی اتفاقاً وضعی چنین در

 دایص تواندیم تا ندک سعی کمدست باید صدایی ندارد، خود از هک یاجامعه. نیدکن تکشر انتخابات

 عیتاثبات مشرو برای میت،کحا جانب از اعداد با بازی برای لیکمش ارک این هک البته .نشود میتکحا

 :دارد مزیت دو اما ؛کندینم ایجاد اشیصور

 هک هستند یاجامعهبر  مرانیکح حال در هک شوندیم متوجه میت،کحا یمجموعه در سازانرأی .1

 میتکحا الذ نیست؛ قائل "بدتر در مقابل بد انتخاب ضرورت" یدهیپوس یشهیکل برای اهمیتی

 خروجی هک بنماید نشدهینیبشیپ یهانشینیعقب به ، اقداماشبرنامه و میل برخلاف است نکمم

 .باشد مدنی یجامعه یسازفعال یهانهیزم شدن فراهم جامعه، برای اشناخواسته مثبت

 برای را رأی یبرگهم کح انتخابات، در تکشر عدم به تصمیم از قبل تا هک سیک عنوان به شما .2
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 ودتان،خ امثال یگسترده تکعدم شر یا تکشر هک دیشویم متوجه مرور به داشتید، میتکحا

 یظاهر یهاتفاوت یکاند با بارفاجعه شرایط و ،شودینم یاالعادهخارق یحادثه بروز به منجر

 از فارغ - میتکحا یهاخواستدل از ناشی هم تحولی و تغییر هر و خواهد بود برقرار همچنان

 فعالیت رگدی مؤثر یهاامکان متوجه را شما ذهن امر این. است جامعه فشار یهیناح از اشینگران

 .کندیم( ایران در نشک نیمؤثرترغیر عنوان به) انتخابات در تکشر از غیر اجتماعی، و سیاسی

 شرایط رد انتخابات در تکبه شر دعوت از لیکش هر ،رمیگیم نتیجه شد، استدلال آنچه بر بنا پایان در

 .است« یطلبتیعاف» و «یطلبفرصت» نام یستهیشا تنها و تنها فعلی
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انداز سیاسی انتخابات پیش رو ماهی انتقادی به چشگن

 4  ز بر آرای آصف بیاتکبا تمر
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 ۱۳ دمخو آنچه با را هاانقلاب این تحقیقی، یپروژه این در. اخیر انقلابی تحولات درباره دارم یاپروژه من"

 و آمده دوجو به فاحشی تغییر هک نمیبیم. کنمیم مقایسه بودم شاهد وئهگاراکنی و ایران در قبل سال

. نیاستد در نئولیبرالیسم هژمونی هااتفاق این نیترمهم. است افتاده اتفاق سال ۱۳ این در زیادی چیزهای

 و فتاریر یوهیش عنوان به هکبل نیست، اقتصادی سیاست کی عنوان به فقط نئولیبرالیسم ،منظور

 هک است سرد گجن از پس یبرهه در ثابت روند کی این خب. ردهک پیدا غلبه هک است یدارحکومت

 یانهیزمپس در اخیر یهاجنبش. ذاشتهگ اعتراضات لکش و اجتماعی یهاجنبش روی هم مستقیمی ریتأث

 زیر را یدارهیاسرم و آزاد بازار انقلابی، نیروهای این اغلب نتیجه در و رفتهگ صورت نئولیبرالیسم رکتف از

 وجود به [شوروی فروپاشی از پس منظور] سوسیالیسم از پس یدوره در هاجنبش این اغلب. اندنبرده سؤال

 درخوری اهمیت اجتماعی عدالت و برابری یهاارزش به سوسیالیستی، ارهایکراه به بنابراین و آمدند

 ".دهندینم

 نوروز ویژه/ ۱۴ شماره/ «انقلاب ضد آرام پیشروی» عنوان با پویا اندیشه نشریه با مصاحبه/ بیات آصف)

 (۳۳ ص/ ۳۱۳۴

 را یکعین من مزع به بیات، آصف با «پویا اندیشه» نشریه مهم بسیار یمصاحبه از بلند نسبتاً قولنقل این

 یکلوژیایدئو یمواجهه یا احساسات از فارغ زیادی حد تا آن به ایکات با میتوانیم هک گذاردیم ما اختیار در

 بسیار قدهاین هک البته. شویم روبرو شد، مشهور ایران در« سبز» نام به هک جنبشی واقعیات با ،کهیستری

 با را یاتب آصف مدنظر ینکته قضا از هک شده نوشته "سبز جنبش" درباره ذشتهگ یهاسال طی یایعال

 یبورژوای فتمانگ هژمونی" ،"سبز جنبش در رگارک یطبقه غیبت" چون مواردی بر ذاشتنگ دست

 هب ریدگبن خصوص این در) است ردهک طرح نحوی به "متوسط یطبقه خودخواهی" یا "طلباناصلاح

 (.پروسه روهگ یهالیتحل

 صرفاً سمنئولیبرالی آیا نکهیا از است عبارت باشد، جدیدی پرسش حامل تواندیم بندیصورت این در آنچه

 به را یایاجتماع یهاجنبش تواندیم هکاین یا شودیم عملی ساختاری تعدیل یهااستیس بر یهکت با

 یریگشکل هم تواندیم دادن سامان از منظور اینجا دهد؟ سامان خویش بیشتر هرچه تحقق منظور

 سوار مه و( آزاد تجارت خواهان انانگبازر جنبش مثلاً ) دارند نئولیبرالی یهامطالبه هک باشد ییهاجنبش

 به ؛(زنان رایب طلاق حق جنبش مثلاً) نیست شانمسئله نئولیبرالیسم اساساً هک باشد ییهاجنبش بر شدن

 در هاشجنب این فعالیت یواسطهبه آمده بار به( ناخواسته یا خواسته) نتایج از یبرداربهره بهتر عبارت

http://www.processgroup.org/
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 .نئولیبرال یدارهیسرما مناسبات تعمیق راستای

 روفمع تابک در او خود ابداعی یدهیا از تأسی به هک است ییآنجا من برای بیات بندیصورت اهمیت

 از پس هک است نئولیبرالیسم این هک فتگ توانیم "آرام پیشروی" یدهیا یعنی« خیابانی یهااستیس»

 دهه ومد نیمه] آغاز در رچهگ هک فتحی ند؛ک فتح را رهاگسن تمامی آرام آرام است توانسته سرد گجن

 از پس اما دش نئولیبرالیسم نصیب اقتصاد سپهر در دولت توسط خونریزی و وبکسر ایکات به[ ۴۹۲۸

 .ودش حاصل هم گفرهن سپهر در توانست خواهیآزاد مبارزان و هنرمندان ران،کروشنف ایکات به چندی

 از یامجموعه یمثابهبه صرفاً نئولیبرالیسم کدر از تا کندیم کمک ما به آصف بیات بندیصورت

 زیستن یوهیش و گفرهن کی همچون را آن و رفته فراتر "ساختاری تعدیل" عنوان با اقتصادی یهااستیس

. شود اهدهمش هم دوآتشه سیستکمار مبارز کی یگزند در تواندیم حتی هک زیستنی یوهیش نیم؛ک کدر

 شمسی ۳۱۶۸ دهه از پس از را شدهطرح یمسئله توانیم آنگاه نیم،ک ایران به محدود را بحث موضوع رگا

 در ساختاری تعدیل سیاست یسازادهیپ و رفسنجانی هاشمی دولت آمدن ارک روی با هک دورانی یعنی]

 انتخاب یعنی آن اوج به و ردک ردیابی[ شودیم شناخته ایران در نئولیبرالیسم اهگآغاز عنوان به اقتصاد

 .رسید جمهورسیرئ عنوان به روحانی حسن

 تجارت نظیر)ل نئولیبرا یمطالبه هک جنبشی یعنی] آن غیرمستقیم معنای در نئولیبرالی جنبش از منظور

 دتولی یوهیش چون مسائلی یدرباره ماندن خاموش از است عبارت دقیقاً منظور چیست؟[ ندارد( آزاد

 رهایمکهور مشهور یجمله یادآور نوعی به این. طبقاتی یفاصله و اجتماعی عدالت فقر، ،یدارهیسرما

. "ندک وتکس هم فاشیسم مورد در باید ند،ک بحث یدارهیسرما یدرباره نیست مایل سکهر" هک است

 ،گرهنف و اجتماع سیاست، یهاحوزه برای اقتصاد توجهقابل بودن  کنندهنییتع هک شرایطی در هم واقعاً

 شودیم آیا است، مسلم و قطعی امری علوم، مختلف یهارشته یهامیپارادا اتفاق به قریب سوی از تقریباً

 بر یهکت با رفاًص نئولیبرالیسم شکیب بود؟ تکسا( نئولیبرالیسم) جهان اقتصاد بر جاری منطق یدرباره

 قشن. داشته است هشگن پااسر هک است جوامع گفرهن در آن شدن هضم و نبود تداوم به قادر وب،کسر

 بلاموضوع به تشویق هکبل نبوده، آزاد بازار سیاست نفع به تبلیغ ه لزوماًکی گدادن فرهن لکدر ش نئولیبرالیسم

 موارد خصوص در کهنیهم است: بوده یدارهیسرما در استثمار ارک و ساز و برابری و عدالت ردنک

 .ردیدک هموار "نئولیبرالیسم آرام پیشروی" برای را راه باشید، تکسا شده،برشمرده

 اریک و ساز چنین از ایران یجامعه بر مکحا گفرهن امروز، به تا ۳۱۶۸ یدهه ابتدای از رسدیم نظر به
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 و رو پیش اجتماعی -سیاسی اتفاقات در ضدنئولیبرال مؤثر یگردخالت یگونگچ برای. است ردهک پیروی

 تواندیم ایده، این پرتو در "سبز جنبش" موجود، تحلیل وضع علیه احتمالی آتی و جاری یهازشیخ نیز

 .باشد شاگراه

 یهالابانق چرا هک دهدیم توضیح مصر، مورد بر زکتمر با خود، یمصاحبه از ریگدی بخش در آصف بیات

 :داندیم "نئولیبرال دوران یهاانقلاب" را «عربی بهار» به موسوم

 هک میکنیم فراموش هایانقلاب مثل و خواستندیم چه هاانقلاب این هک میاکرده زکتمر این بر مدام ما"

 من هک است دلیل همین به. است اجتماعی و اقتصادی عدالت ،هاانقلاب این در مفقود یمسئله نیترمهم

 یعاد یهاآدم از بسیاری تقاضای اقتصادی عدالت. دانمیم نئولیبرال دوران یهاانقلاب را هاانقلاب این

 برای آلترناتیوی هیچ ولارها،کس چه و هایاخوان چه انقلاب، رهبران و رانکروشنف یهمه تقریباً اما بود جامعه

 یمهه واقع در. نیست عربی یهاجنبش به مربوط هم فقط ضعف این. نداشتند آزاد یدارهیسرما و بازار

 ،کنندیم اعتراض یدارهیسرما راتیتأث به نسبت هک اکآمری یا اروپا در اشغال نظیر اعتراضی یهاجنبش

 ".ندارند زینگجای یبرنامه هاجنبش این. اندنکرده برخورد مسئله این با کسیستماتی

 به ،یاردهیسرما منطق از عمیق یکدر داشتن عدم سبب به ،شودیم و شده ارائه آلترناتیوی هم رگا حتی

 لکمش") دخو ارزشمند یمقاله در سیف احمد هکچنان ؛شودیم واقع نئولیبرالیسم یهیدستما ری،گدی لکش

 حلراه ،("مکی و بیست قرن در سرمایه") تیکپی توماس جنجالی تابک نقد در( "تیکپی توماس آقای

 :خواندیم "نئولیبرالی" درستی به ،(ثروتمندان بر تصاعدی مالیات) نابرابری اهشک برای را وی پیشنهادی

 تردهگس زحمات قدرشناس باید و نیست تردیدی، اندمهم کتاب این در پیکتی یهاافتهی اینکه رد"

 بازدهی تئوری از یریگبهره با پیکتی کتاب که کرد فراموش نباید حالنیدرع ولی بود کتاب این نویسندگان

 بین شکاف نشد شتریب با پیکتی گفته به .دهد توضیح را ثروت و درآمد نابرابری رشد کوشدیم نهایی

 مالکیت در زتمرک ،مهم نکته اینجا در. شودیم بیشتر هم نابرابری ،اقتصادی رشد نرخ و سرمایه نهایی بازده

. دباش بیشتر جامعه در درآمد رشد متوسط از ثروتمندان درآمد رشد شودیم باعث چون است سرمایه

 حلراه که تاس هم دلیل همین به احتمالاً و است نئولیبرالی رشد الگوی یک هم پیکتی کتاب رشد الگوی

 احتمالاً  و یستن اقتصادی قدرت ساختار و نهادها از سخنی پیکتی حجیم کتاب در. شودیم مالیات هم پیکتی

 ولی .ندارد ودوج است پیکتی بررسی اساس که نئولیبرالی اقتصاد در هامقوله این که است آن امر این دلیل

 کنترل یزانم پیکتی چون ؛است انگارانهساده حالت بهترین در پیکتی احتمالی حلراه که است این مسئله
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 دلیل مینه به شاید و گرفته نادیده را یدارهیسرما جوامع در یپردازاستیس و سیاست فرآیند بر سرمایه

 سود نرخ نئولیبرالی اقتصادی الگوی در. خواندیم« ناکجاآبادی» را اشیشنهادیپ رفتبرون راه خودش

 ".کندیم تعیین را سرمایه نهایی بازدهی ،نهادها و قدرت ساختار از مستقل

 یهیرماس تابک بر نقدی»: به کن آن از سیکمار نقد و تیکپی ارک از عالی یخلاصه کی مطالعه برای)

 (.آفاری فریدا ینوشته «تیکپی توماس

 :کندیم بیان بیات، مشابه سخنی رشد، ویگال این یهاضعف تشریح با ادامه در احمد سیف

 جهان بر حاکم اقتصادی نظام کارکرد چگونگی درباره که ییهاپرسش یافتن برای که است این مسئله"

 ".کندینم ابکت این در پیکتی که است کاری این و بگوییم سخن بیشتر یدارهیسرما درباره باید داریم

 .میدهینم انجامش سیاسی یهاکنش جریان در ما از کیچیه هک است اریک این ،ترگسترده اهیگن در

 ینحوه و طالباتم با هک بدانیم نئولیبرال جنبشی را "سبز جنبش" احساساتی، هر از بری باید، اعتبار این به

 شدن ناختهش رغمعلی هک جنبشی. زد ضدنئولیبرالیسم یمبارزه به یریناپذجبران یضربه اشیابیسازمان

 رالیسمنئولیب با ضدیت و برابری و عدالت تنها نه ،یخواهعدالت به( موسوی میرحسین) اشچهره نیترمهم

 باور جنبش ستکش به هنوز هک سانیک اتفاق به قریب ،۳۱۳۱ سال در هکبل نشد، مطالباتش از جزئی

 هک سیک زدند؛ روحانی حسن از ستردهگ حمایتی به دست بودند، نشده مأیوس آن از نحوی به و نداشتند

 .رودیم شمار به( ایران در نئولیبرالیسم معنوی پدر) رفسنجانی هاشمی سیاسی -ریکف یفرزندخوانده

 سیکمار هکنآ دلیل به صرفاً را موجود وضع علیه شوریدن برای تلاش از لیکش هر نکهیا به شود فتهگ شاید

 ،"نئولیبرالی یا سیکمار یا" یدوگانه برساخت با بیترتنیابه و شودیم بودن نئولیبرال به متهم نیست،

 بینش نداشتن صرف به( زیست محیط فعالان تا رفتهگ خواهیجمهور و طلباصلاح از) خواهانتحول یهیکل

 ضعیتو اعتبار به صرفاً هک موقعیتی در .رندیگیم قرار دشمن صف در موجود، وضع با مواجهه در سیکمار

 یگزامبورکول یدوگانه پیش از بیش لحظه هر مذهبی، یهاییادگرایبن ثیرکت و زیست محیط کنندهنگران

 تسم به مایل هم جهانی یجامعه تکحر متأسفانه و ،اندینمایم را خود "بربریت یا سوسیالیسم یا"

 آن ساسا بر حلراه یارائه و جهان پدیدارهای تبیین و توضیح در سیکمار بینش فقدان است، "بربریت"

 است. نئولیبرالیسم زمین در ردنک بازی نوعی به را

 هک) آن رابرب در موضع ردنکن مشخص هک است گپررن قدری به نئولیبرالیسم نام به یایاجتماع واقعیت
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 بود خواهد وتیکس مصداق ،(است سیکمار یریگموضع آن، برابر در هایریگموضع نیترقیعم و نیترقیدق

 مارهایآ هک یایاجتماع رگپژوهش یدرباره فتگ باید چه مثال برای. ندارد فاصله خیانت با مویی هک

 وجود به املع نیترمهم عنوان به نئولیبرالیسم نقش نیز و ،ندیبیم را طبقاتی یفاصله و اعتیاد و فقر

 حجنا دو از یکی به مجلس انتخابات در تا کندیم توصیه جامعه آحاد به وجود این با اما ،هاآن آمدن

 یهااستیس پیشبرد در هک ییهاجناح !بدهند؟ رأی( راگاصول و طلباصلاح) شورک در موجود سیاسی

 در پچ و راست یهاتفاوت به شبیه چیزی درست دارند؛ تفاوت هم با هاکیتاکت در تنها نئولیبرالی

 (.وزیکولا سارکنی هک است راست قدرهمان فرانسوی سوسیالیست فرانسوا اولاند )امروز  اروپای شورهایک

 تهسکش ضرورت یدرباره مدام او چون بدهیم؟ رأی مطهری علی به باید چرا: نیمک صحبت ترمشخص

 طبقاتی یفاصله و فقر یهاشهیر درباره مطهری ؟کندیم ییسراسخن اجتماعی یهایآزاد و حصر شدن

 یایاحتمال یندهینما عنوان به شیهاحلراه ؟دیگویم چه مرد و زن برابری درباره مطهری ؟دیگویم چه

 شدن ستهکش چرا چیست؟ باشد ذارگریتأث زن ضد و نئولیبرالی لوایح رد یا تصویب در تواندیم شایرأ هک

 همان رگم باشد؟ ترمهم مردسالاری و طبقاتی یفاصله و فقر با مبارزه از باید سبز جنبش رهبران حصر

 شدن "فقرا و انگپابرهن و مستضعفان جیب از عظیم فسادهای ایجاد" به معترض حصر در هم موسوی

 باید "قرف با مبارزه" ریمگبن ماجرا به هک هم او اهگن از طبیعتاً پس ؟(وی از منتشره پیام آخرین به اشاره)

 سیاسی چپ تمانفگ تنها عنوان به را موسوی فتمانگ رگا البته) باشد داشته اولویت حصرش شدن ستهکش بر

 یا یطلباصلاح یخانواده در فتمانیگ نه و دهیم قرار شناسایی مورد اسلامی جمهوری در اقتصادی و

 از ؤمنیم فرشاد چون رایانیگنهاد و موسوی برداشت هک بماند - اندیاقتصاد راست دو هر هک ییگرااصول

{ نآ از طبقاتی تحلیل غیاب با تازه} توده حزب حد در چیزی فقر، یهاشهیر و برابری و عدالت مفهوم

 اهگن در صرح رفع عوض به فقر با مبارزه اولویت ردنک برجسته من مدنظر اصلی ینکته وجود این با است؛

 "حصر رفع" هک است این بر نظر هک یریمگ اساساً یا ؛(است موسوی یهاشهیاند به معتقد سبزی جنبش کی

 امثال به رأی چیست؟ شانحلراه خوب، بسیار دارند، اهمیت اندازه کی به دو هر نئولیبرالیسم با نبرد و

 بالا؟ از یزنچانه و پایین از فشار یشدهانمنخ تئوری به جستن کتمس هاشمی؟ فائزه و یانکپزش و مطهری

 روی هک) باشد نداشته وجود تناقضی "دادن رأی سانیک چنین به" و "بودن حصر رفع" خواهان میان شاید

 صخصو در برافراشته است یانمونه خود "حصر رفع" برای آن یهاتلاش میزان و یازدهم دولت آمدن ارک

 میان قطعاً اما ،("دادن رأی" و "حصر رفع" مطالبه میان تناقض وجود عدم یا وجود و اعتمادهایی چنین

 تاریخ طول در افراد این امثال. هست تناقض "افرادی چنین به دادن رأی" و "بودن فقر رفع" خواهان
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 هب هکبل ندارند، اجتماعی یهابیآس خصوص در یادغدغه تنها نه هک اندداده نشان ۳۱۳۶ از پس مجالس

 یشهیکل یطبیع پیامد را اجتماعی یهابیآس دارند، پیشرفت و توسعه مفهوم از هک یامرتجعانه کدر اعتبار

 هچ پس هک نیک نقد هاآن به وقت هر. است "ذارگ دوران" اشیعلم و زیبا نام هک دانندیم یگوناسطوره

 هایپیامد و آثار و است بلندمدت ما یهایگذاراستیس نید،ک تحمل" دهندیم پاسخ ؟هاوعده تحقق شد

 هاسال از پس هک هم وقتی و "است شورک نفع به لک در قطعاً اما نباشد خوشایند است نکمم مدتشکوتاه

 ارک رس بر مداوم ما" هک اندازندیم این ردنگ به را تقصیر ردد،گن پدیدار رفاه و پیشرفت از یانشانه

 حتماً و! یم"ذارگ حال در" هک است سال صد از بیش ما. "برویم پیش برنامه طبق هک ذاشتندگن" ،"نبودیم

 یهایئورت یاد به آدم! "ریدگبن غرب به ،خواهدیم تحمل و صبر پیشرفت، و توسعه": است طبیعی هم این

« رسیدنش درجه منتهای به از پس یدارهیسرما خودی به خود فروپاشی» چون یابردارانهکلاه زمانی امام

 شهری اندستیته و رگارک طبقه منطق، این در. افتدیم« شوروی جماهیر اتحاد در سوسیالیسم به ذارگ» یا

 هکلب موجود، یدارانههیسرما نظم علیه بر شورش نه هم شانیخیتار رسالت و بمانند منتظر باید همواره

 پای هک باغبانی مانند درست فروپاشد، زودتر اصطلاح به تا است یدارهیسرما یگبالند هرچه برای تلاش

 .افتند زمین بر خود شانیدگیرس و ینیگسن سبب به و برسند هابیس تا زدیریم عرق سیبش درخت

 الکرادی ظاهر به حلراه حتی دیدیم هک است حالی در داشتم فوق بحث در من هک ییهاارفاق این تمام

 به سدر چه رگدی حالا ،گذاردینم نئولیبرالیسم کپراتی یهاچارچوب از فراتر را پا هم تیکپی توماس

 .وطنی نئولیبرال ردنگ تا انیگرااعتدال و طلباناصلاح

 به توجه تنها هک فتمگ بالاتر نداریم؛ بربریت به فروافتادن از انسان نوع نجات برای چندانی فرصت واقعاً ما

 فرصت" مبفهمی تا است افیک جهان در "مذهبی راییگبنیاد سترشگ" و "زیست محیط وضعیت" نمونه دو

 .ردیگیم خود به یگزند و گمر معنای ونهگچ "ردنک اشتباه برای نداشتن

 یهابشجن هم و داشت پارلمان و دولت ساختار ترمیم به نظر هم توأمان باید هک شود فتهگ رگا آخر دست

 در تیکحر عنوان به) طلباناصلاح به دادن رأی میان تناقضی پس داد، سامان را ضدنئولیبرال اجتماعی

 عنوان به) اجتماعی حیات یسازییکالا ضد یهاجنبش ایجاد و( فقاهتی توتالیتاریسم نشاندن عقب راستای

 خصوص در استدلال این نظری ایراد از فارغ نیست. (طلباناصلاح نئولیبرال میل مهار راستای در تیکحر

 یرانهگیپ و انداختید راه را( اجتماعی یهاجنبش) دومی وقت هر شما اقتصاد، از سیاست سپهر اشتنگان جدا

 هک "نیدک ثابت را تانیبرادر اول" اصطلاح به. بدهید رأی هم خواست دلتان هکهر به ردید،ک دنبالش
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 .میکنیم صحبت هم دادن رأی به راجع بعد ندارید، رأی صندوق به معطوف یاراده صرفاً

 یهمثابهب نئولیبرالیسم) نیمک برخورد مسئله با گذاردیم مانیرو پیش بیات آصف هک منظری از رگا اما

 یبرالیسمنئول دادن لکش در طلباناصلاح قضا از هک فتگ باید{( ظالمانه} زیستن برای یاوهیش ،گفرهن

 سر رکف به عمدتاً هک) گرایاناصول تا کنندیم و ردهک ایفا را یترافتهیسازمان و ترشدهحساب بسیار نقش

 (.اندآن شرعی توجیه و نئولیبرالیسم این دینی ظاهر به دادن سامان و

 و رابریب و عدالت یمسئله ردنک دفن در سعی سیاسی یهایآزاد ضرورت از فتنگ سخن با طلباناصلاح

 ،کنندیم ییسراهیمرث زنجانی کباب امثال اقتصادی فساد افتضاح از هک آنجا حتی و کندیم طبقاتی فاصله

 گرایاناصول .کنندیم معرفی بازارها آزادسازی ینسخه درست شدن اجرایی عدم معلول را آن واقع در

 در یسع جامعه، فضای ردنک تریتیامن هرچه یمطالبه طرح با غربی، نفوذ از دادن سر وامصیبتا با هم

 .دارند ضدنئولیبرال اجتماعی یهاجنبش داشتن برپا یشهیاند از لیکش هر شتنک

 یاندازه تا (سیاست -زیست اداره و سیاسی پلیس) میتکحا یدوگانه ساختار بازآرایی ارک هک ۳۱۱۱ سال از

 یگفرهن و اجتماعی و اقتصادی یهااستیس یبرندهپیش همواره طلباناصلاح رسید، سرانجام به زیادی

 چپ وبکسر) منئولیبرالیس این پیشروی سیاسی یهانهیزم ینندهکفراهم رایانگاصول و بودند، نئولیبرالیسم

 (.رگارک یطبقه جنبش ویژه به ،یدارهیسرما ضد یهاجنبش و

 ادند ترجیح لزوم از است عبارت اشمنطق هک شودیم تقویت یادوگانه ،هاآن از کی هر آمدن ارک روی با

 میان دیتضا تنها نه روز، فراجناحی اصطلاح به و یمدرنپست یهابیترک در هک البته ری؛گدی بر یکی

 را ما هک هاستآن از کی هر ردنک حذف اتفاقاً هکبل نیست، "سلیمانی سردار" توأمان و ظریف خواستن

 میوشیم تحریم ،رودیم امنیت شورای به ایران یپرونده نباشد، "ظریف" رگا: دهدیم قرار خطر معرض در

 و سر و افتدیم خطر به ملی امنیت نباشد، "سلیمانی" رگا ؛دیآینم اینجا یگذارهیسرما برای سیک رگدی و

 باشیم هداشت مجلسی است خوب هک رفتگ نتیجه توانیم حتی بیترتنیابه. بود خواهد داعش با ارمانک

 گونهنیا! تینهایب تا یگیماانیم: همین یعنی اعتدال ها؛"مطهری" هم و باشند آن در ها"زادهکوچک" هم هک

 از بدتر انشبنی در اوضاع و شودیم دفن سیاسی اذبک ترجیح خروارها زیر نئولیبرالیسم یمسئله هک است

 .ابدییم ادامه قبل

 یمسئله اب ارتباط در راییگاصول و یطلباصلاح یهاگفتمان خطر به واقف هک آنانی به من یهیتوص اینجا
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 تو از" هک است این ندارند، هم را محورجنبش فعالیت یحوصله یا جرأت یزه،گان اما هستند، نئولیبرالیسم

 به ها"زاده کوچک" امثال آمدن ارک روی رانگن خواهشمندیم دیگرعبارتبه. "مرسان شر نرسد، خیری

 تانیهاینگران تمام دیتردیب وقتآن باشید، داشته یاینگران چنین رگا چون نباشید، ها"مطهری" عوض

 .است یاکاریر و محض دروغ زیست، محیط و طبقاتی فاصله و فقر درباره

فارسی  زبان به) نئولیبرالیسم درباره منتشرشده یهاپژوهش یفیتک و میتک به توجه با امروز من زعم به

 حضور برای تلاش اب را نئولیبرالیسم ربط من ویدگب سیک هک نیست پذیرفته اصلاً ،(ترجمه چه و فیتأل چه -

 جمعیت عضو هک است تلخ طنز این ربطش. فهممینم قدرت در انیگرااعتدال و طلباناصلاح بیشتر هرچه

 هک میکنیم فرض تازه) یکنیم تلاش اجتماعی دگانیدبیآس وضع بهبود برای و هستی علی امام یهیریخ

 لاشت با اما ،(داری دغدغه واقعاً و نیست طبقاتی وجدان عذاب سر از خیریه یمؤسسه کی در شما ارک این

 کی هر ازای به کمدست ،یکنیم انیگرااعتدال و طلباناصلاح آمدن ارک روی برای هک هم توأمانی

 یدهیدبیآس نفر ده ،دیآیدرم اتمطبوعه یهیریخ یمؤسسه حمایتی چتر زیر هک یایاجتماع یدهیدبیآس

 .شودیم تولید جامعه در مجلس و دولت مصوبات از حاصل نئولیبرالی یهااستیس تداوم خاطر به رگدی

 :دیگویم مصاحبه همان پایان در بیات آصف

 ینچن در دارد؟ وجود بدیلی چه ،دهدیم لکش را نونیک نظم سیاست، سرمایه روی یا پول تسلط رگا"

 هک میکنیم یگزند یازمانه در ما. باشیم یوتوپیا تصور دنبال به ما هک است ضروری من نظر به شرایطی

 هب شدت به ثروت و قدرت انگنخب کهدرحالی. مرده عادی مردم و رانکروشنف بین در شهرآرمان تصور

 اهگن کارمحافظه ریکف یهااتاق به ،یدارهیسرما یهابنگاه به نیدک اهگن. اندآورده رو یوتوپیایی یهاپروژه

 هک کنندیم خرج هم دلار هاونیلیب و هستند اتوپیایی ییهاپروژه مشغول چطور هک ولی ونکسیلی به نید؛ک

 هرهایش ایجاد طرح یا و ببرند بین از را عمر محدودیت خواهندیم مثلاً. ببخشند تحقق را یوتوپیاها آن

 رکف مسئله این برای شانیهاتانک کتین تمام. باشند هادولت قوانین از فارغ هک دریاها داخل در گبزر

 ندیگویم م،نیک رکف عدالت بر مبتنی یجامعه کی ایجاد درباره بخواهیم رانکروشنف ما وقتی اما کنندیم

. نیست لانیعق و عینی اساس بدون تصورات منظورمان میکنیم صحبت اتوپیا از وقتی... است غیرعملی هک

 ".ردک دفاع دلایل و تعقل با آن از باید هکبل. نیست خیال تنها

 دوره دچن برای ها"جلیلی" و ها"زادهکوچک" امثال کنمیم توصیه من هک ردیکروی این با است نکمم آری

 یاسیس احتمالی یهاتیمحدود رانگن باشی، داشته راستین یدغدغه تو رگا اما یرند،گب دست در را قدرت
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 ردنک خلق و ابداع به شروع و یشویم کار به دست اجتماعی فوران برای و بود، نخواهی اجتماعی و

 .یکنیم نو یهاامکان

 باشم، فتهگ سخنی مشخص طور به هم ردیمک ترسیمش هک وضعیتی "رد؟ک باید چه" از هکآن برای آخر در

 :پردازمیم بیات آصف مصاحبه از ریگدی بخش نقل به رگدی بار ابتدا

 لازم انسانی منابع هانیا. است مهم بسیار شجاعت و امید ار،کپشت وفاداری، وجود اجتماعی یهاجنبش در"

 در ترسیب لولهگ از نکهیا بدون بروی خیابان به باشی حاضر هکاین نفس. هستند انقلابی ارهایک برای

 وارد و بسیج را افرادی..[ .و ترییتو ،کبوفیس بخوانید] جدید یهارسانه اما. است مهم عربی شورهایک

 نکمم نابراینب. نیست وکارشانکسب سیاست،. ندارند سیاسی ارک به جدی توجه ضرورتاً هک کندیم جنبش

 ".نباشد طورنیا واقع در ولی است گبزر خیلی جنبش هک آید وجود به تصور این است

 لولهگ از و ستا سیاست وکارشانکسب هک هستیم سانیک نیازمند نئولیبرالیسم بر غلبه برای امروز ما آری

 رگا ذاریم وگب قرار مرتب با هم شویم، خارج مانیهابوکسیف از هک آنیم نیازمند ما امروز. ترسندینم

 زدن راستای در هزینه لااقل این نیست، انجامش از هم ریزیگ ولی بالاست آن دادن هزینه احتمال

 حد نینچ در را خود هک هم رگا. شدن رسانه یسوژه مناسب سیاسی یهاشوآفدر  نه و باشد نئولیبرالیسم

 است بهتر م،نداری اشهیعل استدلالی کمدست یا داریم باور راهی چنین درستی  به اما ،مینیبینم ییهااندازه و

.نیمکن خراب را است ضدنئولیبرال ورزیسیاست وکارشانکسب هک آنانی وکارکسب
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