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 دهیچک
پس  یها سالدر « توسعه»به « چپ سنتی»در رویکرد جناح  یشناخت جامعه یتأملپژوهش هدف این 

تعبیر شده  افتهی سازمان( است. توسعه در این پژوهش به تغییر اجتماعی 1384 -1376) جنگاز 
 عنوان به -موردی بر سازمان مجاهدین انقالب اسالمی یا مطالعهدر قالب  ،این پژوهشدر است. 

. استتمرکز شده  -این جناح یها تشکل« نیتر کیدئولوژیا»و  نیتر منسجمو  نیتر مهمیکی از 
 مشارکتاز همین سیاست و  یا نسخهتعدیل اقتصادی و واکنش آنان به  استیس بر آنان نقد سپس

در عصر اصالحات در چارچوب تغییر مناسبات سیاسی و « سیاسی ةتوسع ةپروژ»در  ها آن
. این تشکل پیش از دوم خرداد منتقد جدی سیاست تعدیل شده استگرفته ایدئولوژیک پی 

. قرارگرفتن در جایگاه شمرد یماسالمی « پروستاریکای نظام جمهوری» را آنو بود اقتصادی 
ایدئولوژی چپ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و  در« بحران»اپوزیسیون قانونی، فروپاشی شوروی و 

تازة  یها بحثو نیروهای اجتماعی جدید در کشور و مواجهه با  ها خواستو  ها ارزشبرآمدن 
اما آنچه معنا و مسیر و نمای بیرونی این تغییر را  داده است،سازمان را در مدار تحول قرار  ،فکری
 ، رخدادی پیشامدی و حادثکند یمتعیین 

است: دوم خرداد. پس از دوم خرداد سازمان هویتی 3
عضوی  عنوان بهاما ، نشاند یمو بازسازی نظم سیاسی را در صدر اهداف خود  ابدی یم طلبانه اصالح

الجرم از بخشی از  ،به بازسازی نظم سیاسی دادن تیاولو با منطقو  یطلب اصالحمهم از ائتالف 
که هر کند  تکیه میبر این انگاره و  ندینش یماد، پس اقتص ةطیحدر  هعمدطور  بهاهداف خویش، 

. این رویکرد پیامدهای متنوعی چه گذرد یمسیاسی و اصالح ساخت قدرت  ةتوسعمسیر تحولی از 
 یها هیسودر پژوهش حاضر، سیاسی و اجتماعی دارد.  یها سیپرکت ةطیحنظر و چه در  ةعرصدر 

 .شود داده می نشان آنمضمر در  یها ناسازهمختلف این رویکرد و 
سازمان مجاهدین چپ خط امام،  ،مدنی ةجامعسیاسی،  ةتوسعتعدیل اقتصادی،  :یدیکل یها هواژ

 .انقالب اسالمی
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3. Contingent 



 1396 بهار ،1 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    42

 مقدمه
داشتند. انقالب در شعارهایش  بسزادر انقالب ایران سهمی  انهیگرا چپو  خواهانه عدالتگفتارهای 

 ایشانو به  ستود یمرا  ان، آنخواند یفرامرا  «فقرا»و  «ها توده»، «نانینش کوخ»، «نانینش زاغه»، «نامستضعف»

از پایگاه اجتماعی  یا عمدهبخش  ها گروه. همین 1اند انقالب خوار راثیمو  دار راثیمکه  داد یموعده 

محرومان و  ،اول انقالب ةده یها خطابهو  ها خطبهدر . دادندرآمده از انقالب را شکل حکومت ب

صاحبان حقیقی کشور معرفی  آنانو شدند  محترم شمرده میانقالب  نعمتان یولمستضعفان در مقام 

. نظام نوپای انقالبی رتوریک شد یمهر سیاستی با استناد به منافع و مصالح آنان توجیه  که چنان ؛دندش یم

از راه سومی سخن  هم و کرد یمالگوی سوسیالیستی را نفی  همداشت؛  یدار هیسرماضدغربی و ضد

بلوک شرق.  «اشتراک»و  «الحاد»جهان غرب نسبتی داشت و نه با  «فساد»و  «نابرابری»که نه با  گفت یم

نظام جمهوری اسالمی  یریگ شکلطرفدار  یها گروهپس از آنکه نبرد قدرت در ایران پساانقالبی به سود 

جناح ». دو گروه موسوم به شدپدیدار  ها گروهخاتمه یافت، نوعی شکاف و اختالف در میان خود این 

در طرفین این شکاف قرار گرفتند. جناح چپ یا  «جناح چپ»یا « جناح رادیکال»و  «جناح راست»یا  «بازار

و  یدار هیضدسرماو مواضع  طلبانه استقالل، انهیگرا دولت، خواهانه عدالت یها شیگرارادیکال با 

دولت  ژهیو بهحاکمه و  ئتیهدر  یا گستردهنفوذ  1368. این گروه تا سال شد یمضداستثماری شناخته 

 ةیحاشچپ سنتی به  ،جمهوری اسالمی و تحوالت سیاسی و اجتماعی انگذاریبن. با درگذشت داشت

درون حاکمیت قرار گرفت. با آغاز سیاست « قانونیاپوزیسیون »و در جایگاه نوعی  رانده شدقدرت 

توصیف شده  «انقالبی ساکت درون انقالب ایران»و  «بنیادگرایی بازار»منتقدان  جانباز که  تعدیل اقتصادی

و  ها ارزشمغایر با  را آن ؛ زیراقد جدی آن بدل شدتبه من «درون نظامچپ »جناح  (،1393اباذری، ) است

به  2خط امام یها چپ تبدیل، پس از رخداد دوم خرداد و نیاوجود . با دانست یمانقالب  یها آرمان

، با شکلی از همان الگوی اقتصادی و «سیاسی ةتوسع» ةپروژدر کنار ها  آندوم خردادی،  طلبان اصالح

این تغییر  شوند: مطرح می ها ترتیب، این پرسش این به. کردند یمنفی  تر شیپتوسعه همراه شدند که برنامة 

خط امام در قالب کدام مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک با سیاست تعدیل  یها چپچگونه رخ داد؟ 

 در باورهایشان فراخواند؟ دنظریتجدرا به  ها آنو کدام مناسبات مخالفت کردند 

                                                                                                                                              
خواهانه  افرادی مانند آصف بیات، سهم شعارهای عدالت لگرانیتحل. در میان انقالبیون افرادی همچون مهندس بازرگان و در میان 1
 ؛39: 1363بازرگان، ) دانند یمجز در آخرین روزهای پیروزی، ناچیز  ویژه نیروهای اسالمی، به را در گفتار انقالبیون به انهیستا تودهو 

در کانون گفتار « ی فرودست جامعهها هیال»و « مستضعفین»ة نخست انقالب دهشک در  (. با وجود این، بی88 -86: 1379بیات، 
 د.سیاسی مسلط قرار داشتن

 .دشو یمی رایج استفاده ها ترم، اما در این پژوهش از دانند ینم« چپ واقعی». برخی نویسندگان نیروهای چپ درون حاکمیت را 2
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اشکال  نیتر منسجمیکی از  نسازمان مجاهدین انقالب اسالمی مبی یها دگاهیدمواضع و 

سیاسی و فکری درون حاکمیت جمهوری اسالمی است.  یها گروهایدئولوژی توسعه در میان کل 

د ی تئوریک به سیاست تعدیل نشان دهتا واکنش تالش کرد 1370دهة همان ابتدای از  این تشکل

 «یبند فیط». این ارائه دهدنیروهای سیاسی در ایران  یبند صورتآن تحلیلی منسجم از  ةیپا برو 

ی به متون و حت تبدیل شدسیاسی ایران  یها انیجربه بنیانی برای تحلیل اجتماعی  ها مدتتا 

 «چپ سنتی»و  «راست مدرن»، «راست سنتی»آکادمیک نیز راه یافت، چنانکه کاربرد مفاهیمی مانند 

برخی پس از دوم خرداد نیز عصر ما در متون مختلف رایج شد.  ةینشرمقاالت  سلسلهپس از انتشار 

پیشنهاد این « بازدارندگی فعال»و « آرامش فعال»اصالحات همچون  ةجبهمشهور  یها راهبرد

این گروه در تحلیل و  ةعمدسهم  زمان همشمار اعضای گروه و  محدودبودنسازمان بود. 

با  ها آنگاه از است اصالحات موجب شده  ةجبه یها راهبردو  ها یمشخطو تعیین  یپرداز هینظر

 یاد شود.« ها ستیاستراتژکلوپ »ژورنالیستی همچون  زیآم هیکنا یها فیتوص

سازمان  یها دگاهید، مواضع و ها برنامه، ها یریگ جهتدر  یشناخت جامعه یتأمل ،بیترت نیا به

درون حاکمیت و تحلیلی  یها گروه نیتر منسجمو  نیتر مهمیکی از  عنوان بهمجاهدین انقالب اسالمی 

از داستان  هایی بخش ،در بافت سیاسی و ایدئولوژیک زمانه ها دگاهیداز چگونگی تغییر این مواضع و 

موردی  ةدر قالب یک مطالع ،در این پژوهش. سازد آشکار میرا پرماجرای توسعه در ایران پس از جنگ 

 در متن( 1384تا  1368از ) جنگدر ایران پس از  به توسعه« ساز گفتمان»و  مؤثرگروه  اینرویکرد 

سهم مهمی در  «رتوریک توسعه»آنجاکه  از .شود داده میزمانه قرار  مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک

تحلیلی در عین حال  سیاسی در ایران داشته است، این پژوهش یها گفتمانو  ها یدئولوژیابه  دادن شکل

 .استنیز  سازمان مجاهدین انقالب، ةنمون، در «سنتیچپ »سیاسی  گفتمانتغییر دربارة 

 

 پژوهش یها پرسش
 کرد: یبند صورتچنین  توان یماصلی این پژوهش را  یها پرسش

 یها گروهشاخص و گویا از  یا نمونه عنوان به) یاسالمرویکرد سازمان مجاهدین انقالب . 1

 چه بود؟( به توسعه «طلب اصالح»سپس و  «چپ خط امام»

 ؟تغییر کرددر کدام بافت سیاسی و ایدئولوژیک تبلور یافت و این رویکرد به توسعه . 2

زمانی، یکی پیش از دوم  ةدوردو  ةدربارفرعی پرسش پاسخ این پرسش با تقسیم آن به دو 

 .شود یمخرداد و دیگری پس از آن، دنبال 
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 نظریمبانی 
معنای  «کند یمو مقاالت تدقیق  ها رساله، ها کتابدر » که هرچه دیگو یم هیگال بهمصطفی ملکیان 

 گوناگون یمعاندر چندین از دید وی این واژه در متون مختلف زیرا  ؛فهمد ینمتوسعه را  ةواژ

، توسعه همه نیا(. با 1393 ملکیان،) دیکشبیرون  ها آناز  یمشترک قدر توان ینمرفته است که  کار به

و  ها برنامهنیست، بلکه مفهومی است که مبنای بسیاری از  ها رسالهو  ها کتابدر  یا واژهفقط 

 ساخت توسعه، یها برنامه قالب در و مفهوم نیا لیذ. است یاجتماع و یاقتصاد کالن یها استیس

  .است شده دگرگون مردم روزمرة یزندگ و کرده رییتغ کشورها یاقتصاد و یاجتماع

درستی است که مفهوم توسعه حتی در متون تخصصی همواره معنای یکسانی ندارد.  ةنکتاین 

جدید را در جدولی  ةهزارمختلف توسعه از آغاز قرن نوزدهم تا شروع  «معانی» ترزیپ نیندرو

که گویی در هر دهه از است (. این جدول چنان تنظیم شده 7: 2010 ،ترزیپ نیندرو) است گنجانده

 ةتوسع» 1980 ةدهدر برای مثال، قرن بیستم یک یا دو برداشت از توسعه مسلط بوده است؛ 

در . اند شدهمعناهای مسلط از توسعه معرفی « پساتوسعه» 1990 ةدهو در « یسمنئولیبرال»و « انسانی

طرحی تاریخی از  کلیما مکبه موضوع تحقیق حاضر، فیلیپ  تر کینزدو  تر گسترده پژوهشی

او در . کند یمبیستم تا پایان همین قرن عرضه  قرن چهل ةده ازتحول نظری و عملی مفهوم توسعه 

(. این 2004، کلیما مک) داند یممرتبط  با مفهوم تغییر اجتماعی را آن، توسعه برداشتی کالن از

. در (496: 2005فلور و فلورا، ) استشده  تعبیرنیز « افتهی سازمانتغییر اجتماعی »تلقی از توسعه به 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  یا تافته هماقتصادی، بلکه برنامة اجرای یک  تنها این تلقی، توسعه نه

 یخوب بهدر کشورهای غیرغربی را مشخص داستان توسعه و نوسازی طور  بهاست. این انگاره 

 ها برنامهاز باال و در قالب  یعمومطور  به، زیرا در این کشورها نوسازی و توسعه سازد یم فهم قابل

است. طراحی و اجرا شده بازسازی نظم اجتماعی و اعمال تغییر اجتماعی راستای در  ییها پروژهو 

فراهم کالن توسعه در ایران  یها برنامهبرای فهم را چارچوبی ممکن است از توسعه  یبرداشت چنین

 ةتوسعچه چه سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد و  ،باشد 1آورد؛ چه این برنامه اصالحات ارضی

به تعریفی  اند کردهگاه که تالش  آننیز اقتصاددانان و اصحاب توسعه سیاسی در عصر اصالحات. 

جامعه و مردم  شایان ذکر است. اند شدهجامع از مفهوم توسعه دست یابند به چنین نگاهی نزدیک 

 است ممکنمردم  ةمواجه ةنحوتوسعه درآیند.  یها برنامهمنفعلی نیستند که به شکل  ةمادهمچون 

                                                                                                                                              
ی سیاسی و ایدئولوژیک اصالحات ارضی بحث ها خاستگاهدربارة  اختصار به رانیا در انقالب و نیزماریک هوگالند در کتاب  .1

 (.96 -90: 1392هوگالند، ) استکرده 
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 ای (یپهلو عصر ینوساز همچون) سازد یمنتف را آن و دهد خاتمه ینوساز ای توسعه ةبرنام کی به

 .گنجد ینم هم انیمجر و طراحان تصور در یحت که شود رهنمون ییرهایمس به را آن

، پژوهش و تحلیل را کند یمجامعیت این مفهوم را حفظ که  قدر هماناز توسعه  عریفاین ت

و  ردیگ یدربرمرا جامعه  جریانات خش اعظمکلی و کالن است که ب قدر آنزیرا  ؛سازد یمدشوار 

، هرچند آورد ینمتوسعه مبنایی مستحکم برای پژوهش فراهم  یپرداز مفهوماین شکل از همچنین 

 کلیدی است.گشا و  برای درک موضوع راهبه آن توجه 

 یها برنامهاست که ذیل عنوان  ییها استیسو  ها برنامهمراد از توسعه همان  ،در سطح انضمامی

. شود می ها برنامهنتایج و پیامدهای آن شامل و نیز است توسعه در ایران پس از جنگ اجرا شده 

 ةتوسع» عمدتاًعنوان این روشن است.  شیوب کم «پس از جنگ ةدورتوسعه در  یها استیس»

همین برنامه  ةشد لیتعد ةنسختعدیل اقتصادی تبلور یافت و  ةبرنامهاشمی در  ةدوردر « یاقتصاد

 .آورد یمسیدمحمد خاتمی را به یاد ما  ةدوردر  «سیاسی ةتوسع» ةعالو به

 کانونکه در  -سیاست و ایدئولوژی ،شود یمتعبیر  افتهی سازمانوقتی توسعه به تغییر اجتماعی 

 یا ارادهکالن توسعه به برنامه یا  ةپروژ. هر ابندی یمدر بحث  بسزاسهمی  -تحقیق حاضر قرار دارند

ملت باشد، اجرای هر  -. اگر سطح تحلیل ما نظام سیاسی و ساختار دولتخورد یمسیاسی گره 

 یبند صورتتابعی از مسئله نیز توسعه به بسیج نیروها و امکانات کشور بستگی دارد. این  ةبرنام

 یها بخشحاکمه و پایگاه اجتماعی و ایدئولوژی  ئتیهاجتماعی مسلط، ساخت  -اقتصادی

این امر که  ،بنابراین ؛طبقاتی بارزی دارند ةیسوتوسعه  یها یدئولوژیاو  ها ارزش مختلف آن است.

و  دهد یمیا سیاسی( را بازتاب ) یاجتماعیک حزب یا سازمان سیاسی منافع چه طبقات و اقشار 

اجتماع  یها هیالو برای کسب نمایندگی کدام  داند یمکدام طبقات و اقشار جامعه  ةندینماخود را 

 که. این واقعیت را نیز نباید از یاد برد تأثیر بسیاری دارد هتوسعبه  آن بر رویکرد کند یمتالش 

تا  -و جهانی یا منطقهو از جمله در سطح  -زمانهمسلط  یها یدئولوژیافرهنگی و  -فضای فکری

 دارند یوامفزون بر آن هر رویکرد رقیبی را او  سازند یبرمتوسعه دربارة را حد زیادی ذهنیت رایج 

بنابراین، رویکرد هر حزب یا گروهی به توسعه ؛ تعیین کند« جو فکری مسلط»تا نسبت خود را با 

 جهانی درک کرد.در پرتو تحلیلی از فضای فکری کالن در سطح ملی و  توان یمفقط را 

وقتی از رویکرد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به توسعه سخن شده،  براساس مباحث مطرح

و عملکرد  ها دگاهیدو نیز  «عصر سازندگی» اقتصادیِ ةتوسعواکنش این سازمان به  ،شود یمگفته 

بررسی  پس از دوم خرداد یها سالدر  یطلب اصالحاز جریان  مؤثربخشی  عنوان به این گروه
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 گاهیجاایدئولوژیک و  یها نهیزم ةمحدود. با توجه به موضوع تحقیق، این رویکرد در شود یم

 است. درشده فرض  کننده نییتعاین تحقیق مهم و در که  شود یمبررسی  سیاسی این گروه

و  یریگ موضعتوسعه در ایران پس از جنگ و نیز  یها استیس، برآمدن این نگاه چارچوب

همچون ) کیدئولوژیااز مناسبات سیاسی و  یا منظومهموجود در  ةتوسع ةدربار یپرداز مفهوم

، ها گروه پایگاه اجتماعی و طبقاتی آنمختلف،  یها گروهتوازن قدرت سیاسی، تبار سیاسی 

 یریگ شکلمالحظات قدرت و  تحول در مبانی ایدئولوژیک، ،ها آنفکری و ایدئولوژیک  یها انیبن

 است. لیتحل قابلسیاسی(  یها ائتالفیا فروپاشی 

 

 روش تحقیق
 یآور جمعمختلف های  روشدر این نوع از تحقیق، از است.  1موردی ةمطالع از نوعاین پژوهش 

ی موارد و در اندک 2از تحلیل سند و تحلیل مضمون ،. در این پژوهششود یمتحلیل داده استفاده 

در این مرجع تحلیل  نیتر مهم. برده شده استبهره « مطلعان»برای پاسخ به ابهامات از مصاحبه با 

نقشی مهم در جریان  ارگان سازمان مجاهدین انقالب اسالمی است کهدر  ما عصر ةینشرپژوهش، 

و  ها مصاحبهاعم از دیگر متون از بسیاری  کرده است.ایفا  یطلب اصالحو سپس « چپ خط امام»

 (1388تا  1373از ) آندر زمان حیات ی سازمان رسم یها هیانیباعضا و تقریباً تمام  یها یسخنران

در سازمان  یها دگاهید ،بنابراین شد؛توقیف  1380در اواخر سال  ما عصر. اند شدهنیز بررسی 

 .شده استجو و جست افراد شاخص آن یها مصاحبهو  ها هیانیب دربعد  یها سال

سازمان مجاهدین انقالب نیست، بلکه  یها دهیاو  ها دگاهید ةمطالعفقط هدف این پژوهش 

در بافت اجتماعی و سیاسی انضمامی و در متن تغییرات  ها دهیاقراردادن این هدف اصلی آن 

چنین هدفی را پیش ببرد. که  دهد یمموردی این امکان را به محقق  ةمطالع. اجتماعی است

پژوهشی است که  راهبردموردی یک  ةمطالع، اند کردهمتعددی یادآوری  شناسان روشطورکه  همان

 و بسط ای یساز هینظر جمله از یمختلف یمعرفت یها هدف با و دیجو یممتنوعی بهره  یها روشاز 

 ،دیوودسا ؛2005 بنت، و جورج ؛56 -51: 1391 ن،یی) شود یم سازگار موجود یها هینظر لیتکم

 (.2007 ،نگیگر ؛اول فصل: 2010

                                                                                                                                              
1. Case Study 

در  ها روشیی با عنوان تحلیل سند و تحلیل مضمون وجود دارد که کاربرد این ها مدخل(، 2010میلز، ) یموردة مطالع المعارف دائره. در 2
 معرفی شده است.« گام به گام»( نیز مراحل تحلیل مضمون 2006) کالرکشود. در پژوهش براون و  ة موردی شرح داده میمطالع
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با همسازشدن و شکل فعلی  بهشدن  تبدیل منظور به نوشتهاین  کردن خالصهاست شایان ذکر 

و شواهد  ها قول نقلو  ها لیتحلو  ها شرحفرونهادن بسیاری از موجب  ،«نشریات علمی» یها مالک

 .شده استتاریخی و متنی و نوعی گسیختگی ناگزیر در متن 

 

 مختصر سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ةخچیتار
ابتدای انقالب  ،چپ و راست بود انقالب اسالمی که تلفیقی از مبارزان مذهبیسازمان مجاهدین 

آن  اختالفات داخلی شدید میان دو طیف چپ و راست ةجینتتشکیل شد و پس از چندی در 

چپ و راست در جمهوری  ةدوگانظهور و بروز  ةعرصمنحل شد. این اختالف و انشعاب اولین 

قدرت در  کبلو یش اصلیدو گرا .(1373 ید 7 ،6 شمارة ما، عصر) اسالمی معرفی شده است

خرده »ش دوم یو گرا« سنتی -یبازار -یاشراف»ش اول ی: گرااند شدهچنین توصیف  1360دهة 

مانند  هایی تشکل و مجلس سوم را در اختیار داشتبیشتر ش دوم یگرا«. یسنت -الیکراد -انهکمال

ارگر و کخانة م وحدت، کیون مبارز، دفتر تحی، مجمع روحانین انقالب اسالمیسازمان مجاهد

، یاقتصاد اسالم یاز نوع» این گرایشنقش محوری داشتند. در آن معلمان  یانجمن اسالم

تجارت  کردن ملیار، ک، قسط و عدالت، مداخلة دولت در اقتصاد، وضع قانون یاصالحات ارض

سازمان چپ  ةشاخ(. 82: 1382 ه،یری)بش «ردک یت میو... حما یاندوز ثروت، منع یخارج

در دولت  ژهیو بهبود و « چپ خط امام»قدرتمند از  یبخش 1360 ةدهدر  ین انقالب اسالمیمجاهد

 یها گروههمچون سایر  ها آن« عصر سازندگی»داشت. با آغاز  یمؤثرمیرحسین موسوی حضور 

آن دوره و  یها استیسبه حاشیه رانده شدند و در عوض در قامت منتقد جدی « چپ خط امام»

پیگیر و در  یشکل بهسیاست ایران باقی ماندند. این گروه  ةصحنتعدیل ساختاری در  ةبرنام ژهیو به

منتقدان  نیتر یجدو از این زاویه یکی از  کرد یمطرح مچارچوبی منسجم نقدهای خود را 

ارگان سازمان مجاهدین انقالب اسالمی یکی در  ما عصر ةینشر. آمد یم شمار بهتعدیل  یها استیس

 ةمجموعگیری  شکل کهعسرت پیش از دوم خرداد بود  ةزمانمهم چپ سنتی در  یها بونیتراز 

یک نهاد یا یک آن را به و برد از یک ارگان حزبی فراتر  را آن ش،پیرامونگوهای و و گفت ها بحث

عصر  ةحلق»موافقان و مخالفان از  یها لیتحلو  ها نوشتهکه در  ، چنانتبدیل کرد مؤثرمحفل سیاسی 

چپ از واقعیت جاری و بازنگری  یها گروهدر بازخوانی  مؤثریکی از محافل فکری  عنوان به« ما

 .شود یمپیشین یاد  یها دگاهیددر  ها آن

 -جدید فکری یها فیط» یها نوشته سلسلهعصر ما،  ةینشریک رویداد نظری مهم در تاریخ 
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به  1373 ماه یداست که از زمان آغاز انتشار در  هینشراین  ةشماردر چند « سیاسی جامعه

در فضای سیاسی و مطبوعاتی بازتاب  تنها دامن زده است. این تحلیل نه یا گسترده یها بحث

وسیعی یافت و چارچوبی برای نگریستن به سیاست ایران مهیا ساخت، بلکه حتی بر فضای 

راست »بر دو طیف  عالوه. عصر ما در فضای اجتماعی و سیاسی پس از جنگ بود مؤثرآکادمیک 

راست : »کرد زیمتما هم ازاشاره شد، دو طیف جدید را  ها آنبه  تر شیپکه  «چپ سنتی»و  «سنتی

هاشمی رفسنجانی  ةنیکاببودند که در  ییها تکنوکراتراست مدرن همان «. جدیدچپ »و « مدرن

 .آمدند یم شمار بهدست باال را داشتند و مجریان اصلی سیاست تعدیل 

در قالب یک  آنکه عصر ما از برآمدن بود گروه دیگری « چپ جدید»طور که بیان شد،  همان

با وجود تمام نقدهایش بر  . سازمان مجاهدین انقالبداددر فضای پس از پایان جنگ خبر « طیف»

حتی تا  -داشت نمود اهلل حزب انصار عنوان لیذ شتریب ها آن یاسیس تیفعال که -« چپ جدید»

، سازمان درواقعامید بسته بود.  انانتخابات مجلس پنجم همچنان به ائتالف و همراهی با آن ةآستان

اقتصادی و اجتماعی و « عواقب هولناک»اقتصادی در قالب سیاست تعدیل و  ةتوسعنسبت به 

 که دیشیاند یمآن حتی به ائتالف با نیرویی  در مخالفت باگاه  گه که بود بدگمان چنان آنسیاسی 

 درشتو  ینیزبیر»عدالت اجتماعی دچار  ةحوزو حتی در  «ضد تجدد»و  «بنیادگرا» را آن خود

 .کرد یمتوصیف « یکن گم

 
 «پروستاریکای نظام ؛تعدیل»«: ترمیدور»واکنش سازمان مجاهدین انقالب به 

نقد سیاست تعدیل  1373سازمان در سال  ةدوباراعضای سازمان مجاهدین انقالب حتی پیش از تشکیل 

اجرای سیاست  یها ماهیعنی در آغازین ) 1370وی در خرداد سال  ،بهزاد نبوی ةگفت بهرا آغاز کردند. 

سازمان . پیامدهای ناگوار این سیاست هشدار داد دربارةتعدیل( به هاشمی رفسنجانی نامه نوشت و 

دوم  ةبرناماز نقد سیاست تعدیل و سپس  یا لحظهنیز عصر ما  ةینشرمجاهدین انقالب پس از انتشار 

« امر اجتماعی»چه تصوری از  ةیپا. اما مضمون این نقد چه بود؟ بر ستادیبازنا ها آنتوسعه و پیامدهای 

به مضامین یا مقوالت پرسش به این  ییپاسخگوروش تحلیل تماتیک تالش برای  ةیبر پااستوار بود؟ 

پیامدهای نامطلوب اجتماعی و ، طبقاتی یها شکافافزایش ، نقض استقالل نظام نهایی زیر منتهی شد:

 اول توسعه. ةبرناماز جامعه و تناقض با  ییزدا استیسفرهنگی، 

، ردیگ یمسازمان، استقالل اقتصادی در باالترین نقطه قرار  اقتصادی یها ارزش مراتب سلسلهدر 

را ادغام در « عصر سازندگی»اقتصادی  ةتوسعحتی باالتر از عدالت اجتماعی. سازمان غایت 
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که اهداف مهم سیاست تعدیل همچون  کند یمو حتی ابراز خشنودی  داند یمبازارهای جهانی 

خارجیان نسبت به  یاعتماد یبخارجی و  گذاران هیسرما یلیم یب لیدل به»خارجی  یگذار هیسرما

ما،  عصر) «بازار ایران اسالمی عمالً تحقق نیافته و هنوز امکان تجدید نظر و بازگشت وجود دارد

 .(1373 آبان 25 ، 3 ةشمار

داشت مگر افزایش ن یا جهینت تیدرنهاسازمان مجاهدین انقالب،  تیبه رواسیاست تعدیل، 

اجتماعی. اجرای سیاست تعدیل و لوازم و پیامدهای  یعدالت یبتورم و بیکاری و گسترش فقر و 

تولید کرد. آنچه در نگاه  نظام سیاسی «راست»و  «چپ» یها فیطدر  معترضانی سرعت بهآن 

شدن فرهنگ  رمق یبو  رونق کم، کرد یمجلوه  نیآفر بحرانو  کننده نگراناسالمی بیشتر  یها چپ

بود. در این موضع، لحن عصر ما گاه نوستالژیک و دریغاگوی و  شیها مؤلفهانقالبی و عناصر و 

 :شد یم انهیسرا هیمرث

ناظر به رشد  درمجموعآزمندی، حسابگری، کسب منافع شخصی و عقالنیت ابزاری که »

برخی نهایتاً منتج به نفع جمعی و  به نظراست که اگرچه  ییها یژگیواست، از  یساحت تکانسانی 

، پیروزی و یریگ شکل، اما در قیاس با دنیایی از حماسه و ایثار که در روند شود یمپیشرفت جامعه 

 حساب بهاساسی نسل ما  یها بحرانجدی و  یها بیآستثبیت انقالب اسالمی جلوه کرد، از 

 (.1373 آبان 25، 3 ةما، شمار عصر) «دیآ یم

محو آن اخوت  گر نظاره، سوگمندانه «چپ»و  «راست»بسیاری از نیروهای ایدئولوژیک، در 

در نظام اسالمی و انقالبی شکل را بستگی  هم تاروپودآنان  گمان بهبودند که  یا یانقالبدینی و 

تازه بودند؛ عصری که قهرمانان آن نه  یها آل دهیاآنان شاهد برآمدن عصری نو با  زمان هم. داد یم

« ییزدا تنش»عصری که ؛ بودندمجهز به عقالنیت ابزاری  یها تکنوکراتمکتبی که  یها یانقالب

 .یافت« تعهد»پای  منزلتی هم« تخصص»و قرار گرفت « صدور انقالب»جای  به

در نظام و جامعه بود. در  کننده نگراندیگری از تحول  ةیسو« ییزدا استیس»در تحلیل سازمان، 

مشارکت  ها آنند و در ا مورد نظر سازمان مردم به رویدادها و امور سیاسی حساس« انقالبی ةجامع»

در  یا تودهافول بسیج سیاسی  بهاست که  بوده . کانون نقد سازمان بیشتر آن روندیورزند یم

و هشدار دانست پس از جنگ تعبیر شده است. عصر ما این روند را واجد خطری امنیتی  یها سال

کشورهای « ةانیاگرایدنساختار مصرفی و »ممکن است با  ییزدا یدئولوژیاو  ییزدا استیسکه داد 

جمهوری اسالمی  ژهیو بهو « یدار هیسرمامستقل از جهان »غربی سازگار باشند، اما برای کشورهای 

 .استخطرناک 
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 ةدهمعنای افول مشروعیت نظام بود. در  به ییزدا استیس ،از دید سازمان مجاهدین انقالب

. آمدند یم شمار بهنظام جمهوری اسالمی  ةعمدمستضعفان و محرومان پایگاه اجتماعی  ،1360

. این نشریه از جمله در دانستاین مشروعیت  ةکنند لیزاو  برباددهندهعصر ما سیاست تعدیل را 

 یگرا راستکه منتقدان  -مشهدو  شهر اسالمدر شهرهایی همچون  نانینش هیحاش یها شورشتحلیل 

؛ سیاستی قصر دانستمسیاست تعدیل را  -دربرابر آن سکوت اختیار کردند یعمومطور  بهتعدیل 

 30، 13 ةما، شمار عصر) استبوده اجتماعی  یها شکاف ةکنند فعالو  ساز نهیزمعصر ما  ةگفت بهکه 

 .(1374 نیفرورد

در دولت . افتندی یممنتقدان دالیل بیشتری برای نقد سیاست تعدیل  ،رفت یمهرچه زمان پیش 

. این واکنش آوردروی « تعزیرات حکومتی» ةبه اجرای دوبار ها یگرانپس از موج و  1373سال 

شمار  به ریپذ اجتنابموقتی و  یا عارضهاساس تورم و گرانی را از معنای آن بود که دولت  به

در مقابله با  یمؤثر حل راهو اقداماتی مانند نظارت و کنترل بر بازار و تنبیه متخلفان را  آورد یم

 ةچنبر. عصر ما سیاست تعدیل را حتی با منطق بازار آزاد نیز گرفتار در داند یمگرانی و تورم 

که تورم و گرانی  درک یم. عصر ما در نقد این سیاست استدالل دانست یمتناقض و آشفتگی 

سرنوشت گریزناپذیر تعدیل است و احیای تعزیرات در حکم مداخله در منطق عرضه و تقاضا و 

خالف منطق بازار است. از دید عصر ما این سیاستی التقاطی است که نه با رویکرد پیشین انطباق 

این  یگاهعصر ما . (1373 مهر 27، 1 شمارة ما، عصر) آن است در« راهبردیتجدیدنظر »دارد و نه 

 -که تعدیل یا نئولیبرالیسم اقتصادی ممکن است با ساخت اقتصادی درک یمرا هم طرح دیدگاه 

سازگار افتد، اما همین سیاست در کشوری همچون ایران « افتهی توسعه»اجتماعی کشورهای غربی و 

 د.وش میظاهر  برانداز خانمانبالیی  ةچهرشفابخش که در  یا نسخهنه در حکم 

 

 دوم خردادی طلب اصالحفکری و ایدئولوژیک تغییر: از ائتالف خط امام تا  ةنیزم پس
، «دوم خردادی طلب اصالح»به « چپ خط امام»تحلیلی از گذار این سازمان از منظور ارائة  بهاکنون 

. با شود داده می قرار تر بزرگدر بافت فکری و اجتماعی  آنجایگاه و ایدئولوژی سیاسی  اختصار به

حقیقی قدرت و نیز در  ژهیو بهدرگذشت بنیانگذار جمهوری اسالمی و تغییر در ساخت حقوقی و 

چپ درون  یها گروه ةهمسیاست تعدیل اقتصادی که چرخشی نامنتظر به راست تعبیر شد،  ةجینت

 .بازتعریف کردند« منتقدان خودی وضع موجود»و « اپوزیسیون قانونی»حکومت خود را در جایگاه 

 ؟دهند یمفکری و ایدئولوژیک رخ  ةنیزم پساین تغییرات در کدام  اما



 51    ...رانیا در «يبراليل توسعة» و «ياسالم چپ»

سیاسی و اجتماعی، در قلمرو فکر و  یها یدگرگونپس از جنگ در تناظر با  یها سالدر 

اما اعضای سازمانی همچون مجاهدین انقالب اسالمی در  ،آغاز شده بود یوجوش جنباندیشه نیز 

فضای فکری سروکار داشتند؟ جمعی از بخش از این با کدام  1376تا  1368 یها سال ةفاصل

(. در این 1384سلیمی، ) اند دادهپاسخ پرسش در کتابی به این  طلب اصالحجریان  مؤثر یها چهره

و پژوهش در علوم  تأمل، طلبان اصالح یها نوشتهو  ها مصاحبهمتنوع  ةمجموعو در  ها پاسخ

بنا به این . شود یممعرفی  طلبانه اصالح یها دهیادر برآمدن  مؤثرامل وع اجتماعی و انسانی از جمله

، علوم سیاسی و فلسفه و یشناس جامعه یها طهیحبا مطالعه در « چپ سنتی»طیف  نخبگانروایت، 

 اناز جامعه، حکومت و سیاست آشنا شدند که الجرم به تجدیدنظر آن یا تازه یها برداشتتاریخ با 

 منجر شد. از حکومت و حکومت دینی شان برداشت جمله من پیشین یها دگاهیددر وجوهی از 

سیاسی و دیگری  یشناس جامعه ةطیحسروش، یکی در  عبدالکریمبشیریه و  حسینافرادی همچون 

 (.1384 ،زاده تاج) دنشو یممحسوب بر این بازاندیشی  مؤثرمتفکران  ،معرفت دینی ةحوزدر 

 هرچند ،از خویش عرضه کرد یا تازه ةچهرنیز « روشنفکری دینی»پس از جنگ، دورة در 

برای نمونه، حتی ؛ هفتاد دشوار استة دهروشنفکری دینی در  نام  بهفکری منسجمی  ةپروژردیابی 

فکری یکسان و مشخصی که عبدالکریم  ةپروژهواداران شریعتی، ترسیم مرزهای  گرفتن دهینادبا 

. چندان آسان نیست سروش و محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان هر سه در آن بگنجند

که بازاندیشی در بود  یا یخیتارهمان بافت  ،دیبخش یممعنای مشترکی  ها تالشآنچه به این 

نسبت آن با دولت و سیاست و دموکراسی و توسعه و اقتصاد و  جایگاه اجتماعی و سیاسی دین و

با  شدت بهدر این زمان  «چپ خط امام»را به یک ضرورت بدل ساخته بود. نیروهای ... حقوق و

مباحث روشنفکری دینی  ،بیترت نیا به. کردند یمنسبت دین با نظم اجتماعی و سیاسی سر  ةدغدغ

مالت عبدالکریم سروش در متن مسائل و أو ت ها نوشته ژهیو بهو « کیان ةحلق»و جلسات 

 (.42 :1384 خاتمی، ؛101:  1384 ،زاده تاج) گرفتاین گروه قرار  یها دغدغه

قرار داشت، بیشتر به جریان  سازمان مجاهدین انقالب اسالمی گرچه در مدار این تحوالت

هفتاد ایران در  ةدهنزاع فکری  نیتر مهموشنفکری دینی و نماد آن علی شریعتی نزدیک بود. چپ ر

عبدالکریم سروش و رضا داوری اردکانی تجلی  ها آنهایدگری و نمایندگان ایرانی  –پوپری ةدوگان

سروش امکان  که یدرحال. گشت یبرممواجهه با غرب ة نحویافت. یکی از محورهای این نزاع به 

، داوری غرب را دانست یمگزینش از میان محصوالت متنوع تمدن غرب را ممکن و بلکه ضروری 

؛ 1366 ،سروش) کردرد  یکل بهپذیرفت یا  را آنجا  که باید یک کرد یمتصویر  یا کپارچهیکل 
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سیاسی و  یا زهیسترا در متن  اسالمی یجمهور مجاهدین انقالب، . سازمان(1393 ؛1373 داوری،

و این انگاره مبنای نقد این تشکل بر هر دو سوی  دید یمایدئولوژیک و حتی امنیتی با غرب 

متهم « نفی ماهیت برای غرب»و « جزءنگری» سبب به. رویکرد سروش بودداوری  -سروش ةمنازع

عصر، دین و تبعیت از خرد  دانستن صامتزیرا با » ،برد یمکه به تسلیم دربرابر غرب راه  شود یم

 29 ،24 شمارة ما، عصر) «آمد درنخواهد ]غرب [ گزینش مورد نظر چیزی جز تبعیت از آن

 ینیع طیشرا» در سروش همچون زین یداور دگاهید ما، عصر سندگانینو زعم به. (1374 وریشهر

 .(1374 مهر 17 ،25 شمارة ما، عصر) برد ینم ییجا به راه «غرب با ما نیامروز ةمواجه

مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست فکری و پژوهشی دیگری در نهادهایی همچون  یها تیفعال

این محافل  ةدییزاروی نباید تصور کرد که رخداد دوم خرداد  چیه  بهاما ، نیز جریان داشت جمهوری

وقوع آن و  برعکس باشد. پس از انتخابات دوم خرداد که نفس اساساز  بسا چه، ه استو مجامع بود

ی زیادی ها تالشبود، موافقان و مخالفان  آور بهتنیز ابعاد و پیامدهایش غافلگیرکننده و برای بسیاری 

نظری و  یها تالشبسیاری از  ترتیب، این را بشناسند. بهاین رخداد  یها نهیزمو  ها شهیرتا انجام دادند 

 .نظم یافتندمختلف  های هحلقعنوان با  ینحو بهفکری پراکنده و نامنسجم پیشین 

در  قرارگرفتنو  یشوروفروپاشی  و -درگیر آن بود« خط امام چپ»که  -این فضای فکری

این  در کنار تغییر اجتماعی و فرهنگی گسترده در ایران پس از جنگ، جایگاه اپوزیسیون قانونی

 تازه از نظم اجتماعی و سیاسی کرد. یها برداشترا مستعد پذیرش تعبیرها و  جریان

 

 تغییرات اجتماعی
جوانان و اوقات فراغت، گسترش  نام  به یا مسئلهتغییرات جمعیتی و ظهور  1370 ةدهاول  ةمیندر 

دانشجویان دختر، برآمدن تدریجی زنان در  ژهیو بهشهرنشینی، افزایش سریع شمار دانشجویان و 

از  ییها بخشیک نیروی اجتماعی، گسترش ابزارهای ارتباطی، تغییر سبک زندگی در  ئتیه

سیمای  و تقاضاهای جدید اجتماعی و نظایر آن ها خواست، پیدایش ییگرا مصرفجامعه، رشد 

 یها پژوهش مسئوالن و ینگران ابرازو  ها واکنشو  تنوعشواهد مایرانی را دگرگون کرد.  ةجامع

 ةدربارهرچند  .دادند یمخبر  زمانی ةدوردر این  موجود همه از نوعی تغییر فرهنگی و ارزشی

دست  یک را آن یساز سادهبا  توان ینمزیادی وجود دارد و  یها بحث این تغییرو ابعاد  وسو سمت

نیروهای اجتماعی درمجموع،  .جامعه تصور کرد یها هیال ةبا تبعات یکسان در همو و منسجم 

 محسنی،ر. ک ) داشتندی جدید یها شیگراو  ها خواستکه  ی در صحنه پدیدار شده بودندجدید
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سیاست تعدیل در کنار روندهای جهانی مانند گسترش  ةناخواستپیامدهای  .(1386 ،جنادله ؛1374

از درون نظام  ییها فیطالبته  .تغییر اجتماعی و فرهنگی سهیم بودندن ابزارهای ارتباطی در ای

انتخابات مجلس پنجم، اولین نمودهای را نمایندگی کنند.  ها خواستکه این  شدند یمسیاسی آماده 

بیشتری از این تغییرات را  یها هیسو انتخابات دوم خرداد،سیاسی این تغییرات را عرضه کرد. 

بازگشت  ةنیزمفعال اجتماعی  یها شکاففرهنگی و  -ین تغییرات اجتماعیهم آشکار ساخت.

باید  طلبان اصالح. حال را ممکن ساخت -یطلب اصالح ئتیهبار در  و این -قدرتچپ خط امام به 

یک  یها ضرورت. تالش برای پاسخگویی به دادند یماجتماعی پاسخی درخور  ةنیزمبه این 

سیاسی، نوسازی سیاسی،  ةتوسعتازه منجر شد:  یا توسعهبه تولد مفاهیم « درحال تحول ةجامع»

که کسی با این مفاهیم آشنا نبود، بلکه به این  رو نیاتولد نه از البته مدنی و حکومت قانون.  ةجامع

به مبنایی برای بیرون آمدند و و متون روشنفکرانه  ها پژوهشو  ها درسنامهمعنا که این مفاهیم از 

 بدل شدند. بازسازی نظم اجتماعی و سیاسی

 

 پس از دوم خرداد« توسعه» رویکرد سازمان به
 سو کی. در داد یمجای دیگر خود را در اقتصاد نشان  ناهمگونی ائتالف حامیان خاتمی بیش از هر

که این سیاست را  «یانیگرا چپ»کارگزارانِ تعدیل ساختاری اقتصاد بودند و در سوی دیگر 

. با وجود افتندی یم وری اسالمینظام جمه یها آرمان ةبرباددهندو  خورده شکستو  زا بحران

سیاسی و فرهنگی نامزدها در  یها دگاهیدانتخاباتی  یها رقابتمشکالت اقتصادی کشور، در جریان 

اختالفی جدی میان  واقع درروشن نبود که آیا ؛ برای مثال، کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت

دوم خرداد چنان جامعه و  رخداد یا خیر. دو نامزد اصلی بر سر الگوهای اقتصادی وجود دارد

ا دیگر به گذشته شبیه نبود. مفاهیم تازه و شعارهای نو سیاست ایران را تکان داد که بسیاری چیزه

 ها نظرگاهیافتند و  یا تازه ةجلوهمچون جوانان و زنان  یا هیحاشسر برآوردند، نیروهای اجتماعی 

در آن دگرگون شد. برای آن نیروهایی  ضمراجتماعی م یها خواستایران و نیروها و  ةجامعدربارة 

 یریرپذیتأثاین  ،شدند یمبودند و حامالن گفتار دوم خرداد شناخته  تر کینزدکه به کانون حادثه 

 این نیروها بود. ةجرگدوچندان بود. سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در 

 

 تماتیکسازمان مجاهدین انقالب و توسعه پس از دوم خرداد: نتایج تحلیل 
و  ها مصاحبهسازمان و  یها هیانیبو  -شدتوقیف  1380که در اواخر سال  -ماعصر  تماتیکتحلیل 
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سامان یافت: سازمان در پی استقرار کدام نظم اجتماعی  ها پرسشاین  ةیپاآن بر اعضای  یها نوشته

دارد و بر کدام تحلیل از ساخت سیاسی موجود و تحوالت  ییها مؤلفهاست؟ این نظم چه 

 جاری متکی است؟ یاجتماع

 

 نوسازی سیاسی
و محتوای اصلی  یاسالمسازمان مجاهدین انقالب  «ةطلبان اصالح یها کنش»مضمون کلیدی 

نوسازی سیاسی است. نوسازی سیاسی  ،به آن شکل که پس از دوم خرداد پدیدار شد یطلب اصالح

 -دولت ةرابط ةدوبار دادن سازمانفقط یک دستور کار سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن شکلی از 

مدنی و دموکراتیزاسیون است. گاه  ةجامع، بسط ییگرا قانونسیاسی،  ةتوسعمفاهیم  ةیبر پاجامعه 

و در بیشتر  شد یمنوسازی سیاسی برقرار  ةپروژمیان این مفاهیم با یکدیگر یا با  1یهمان نیاسنخی 

از  توان یم که چنانآمد،  میوجود  بهنوعی تداخل معنایی میان این مقوالت  ها نوشتهو  ها گفته

فکری و اجتماعی  ةنیزمدربارة شروع کرد و به دیگری رسید. در این بخش را  ها آناز  هرکدام

پس از دوم خرداد و رویکرد سازمان مجاهدین  ها آن یبند صورت ةنحوبرآمدن این مفاهیم و 

 د.وش میانقالب بحث 

از جمله مقوالتی که سیدمحمد خاتمی در جریان تبلیغات : «ها پروژه ةپروژ» مدنی؛ ةجامع

سیاسی و گاه  ةتا همین امروز با نوسازی و توسع زمان آنو از مطرح کرد  1376انتخاباتی سال 

مدنی است. این مفهوم  ةمفهوم جامع ،شود یمو برابر تلقی  ارز همتوسعه و پیشرفت  با نفسحتی 

مطالبی در  دوره آنپیش از دوم خرداد نیز از نظر نویسندگان ایرانی غایب نبود و در نشریات 

سیاسی اصلی و  ةپروژبه « مدنی ةجامعبسط »اما با آغاز عصر اصالحات ، شد یمنوشته  باره نیا

 و بسیاری دیگر از کنشگران سیاسی و اجتماعی بدل شد. طلبان اصالح ةعمدهدف 

و  ها تشکل، نهادها، ها انجمناز  یا مجموعهمدنی  ةجامعشاید این برداشت رایج که 

برداشت به تصور  نیتر کینزدمستقل از دولت است  ةداوطلبانو صنفی و  یا حرفه یها هیاتحاد

احزاب، اصناف،  شیها یسخنراندر یکی از  «اصالحات دولت»آن است. رئیس دربارة  طلبان اصالح

 (.219: 1379 خاتمی،) کند یممدنی معرفی  ةجامعاصلی  ةهسترا  ها انجمنو  ها تشکل

نامید که « ها پروژهدیگر  ةپروژ»مدنی را  ةجامع( 1378فروردین ) 117 ةشمارعصر ما در 

این «. دیآ یماجتماعی به شمار  یها پروژهو استحکام آن شرط تحقق و تداوم سایر  یریگ شکل»

                                                                                                                                              
1. Identification 
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چه بود و در چه مسیری به جریان افتاد؟  «مدنی ةجامع ةپروژ» یراست به چه بود؟« ها پروژه ةپروژ»

کنکاش جدی  شیها ناسازهو  ها تیمحدوددر  ژهیو بهتعریف نشد و  یروشن بهاین پروژه  ،درعمل

برای  ؛قرار گرفت که بیش از ظرفیت آن بود« مدنی ةجامع»نظری باری بر دوش  ةجنباز  ، امانشد

، شد یممدنی شمرده  ةجامعتقویت  یها شاخصاز  ها او .یج .ان شمارنمونه، گاه افزایش 

دلیلی بر  ها آنباشد و شمار روزافزون  نهادهامختلفی در پس این  یها زهیانگبود که ممکن  یحالدر

فرایند مدنی و پیشبرد  ةجامعدر استقرار  ها او .یج .ان نقشآنکه  ژهیو به، نباشدمدنی  ةجامعبسط 

مدام بر آن نه یک واقعیت مسلم  دیتأکمبهم است که  قدر آنتوسعه یا روند دموکراتیزاسیون 

 کالرک،) استخوانده شده « او .یج .ان یدئولوژیا»نظری، بلکه  ةشد تیتثب ةگزارپژوهشی یا 

 .یج .نا بر مبتنیمدنی  ةجامع ةدیا کنند یموانگهی، منتقدان اقتصاد نئولیبرال استدالل  (.40: 1998

دنی حتی م ةجامع ترها کالیرادمستعد آن است که با دستور کار نئولیبرالی سازگار افتد. برای  اوها

بانک جهانی و صندوق  یها برنامهو اجماع واشنگتن و  شدن یجهاناسم رمز ممکن است 

 ةجامع ویژه به ومدنی  ةجامعنقش  درمجموع،(. 2004 گونواردن و رانکین،) باشدپول  یالملل نیب

روشن و بدیهی نیست، بلکه نیازمند  تنها نه 1«سیاست توسعه»در  ها او .یج .ان برمتکی مدنی 

 (.2002 ،رمرس) است تر گسترده یساز مفهومبازخوانی مجدد و 

بود، اما  تأملکمّی شایان  ةجنباصالحات از  ةدورابتدای  در او .یج .ان هزارحدود هفت  سیتأس

 شدموجب  ها آندولتی و ساخت ناپایدار  یها بودجهبه  ها سازمانبسیاری از این نهادها و  بودن وابسته

. نداشته باشنددر جامعه و سیاست ایران  کننده نییتععمل و توان اثرگذاری  ابتکار ها او .یج .ان نیا

و بدون چندان  یسادگ بهدرعمل  ها او .یج .ان شتریباین واقعیت که با آغاز به کار دولت نهم فعالیت 

 ست.بوده ا اه آنضعف و شکنندگی ة نشان ،مقاومتی به محاق تعطیلی رفت

. هرگونه اثر یا کارکرد قلمداد شودبدون  «مدنی ایران ةجامع»است اگر  هیپا یبادعایی گزاف و 

امید و انتظار  همه آنمدنی ایران تناسبی با  ةجامع ةشاکلکه ساخت درونی و  است آن مسئله

در قلب آن  نهاد مردم یها سازمانکه حمایت از « مدنی ةجامع ةپروژ. »ه استنداشت شده برانگیخته

مدنی درحال تکوین ایران  ةجامع یها شکافو  ها تناقضهرگز تعریف روشنی نیافت،  ،قرار داشت

 یا جامعهشناخته نشد و سرانجام نیز نتوانست منادی  یخوب به شیها یناتوانو  ها ینابسامانو 

 ةجامع ةپروژ»که بسیاری از هواداران طور انهم؛ باشد« بسامان»و « دموکراتیک»و « افتهی توسعه»

 .بردند یمگمان « مدنی

                                                                                                                                              
1. politics of development 
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 ةعرصبه  1376که با انتخابات دوم خرداد دیگر بود مفهومی « ة سیاسیتوسع»سیاسی:  ةتوسع

از یک « مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری»عمومی ایران راه یافت. این مفهوم نخست در 

پیش از  یها سالسیاسی در  ةتوسع. مفهوم (1372 ؛1371 حجاریان،) شدبدل « پروژه»به یک « مقوله»
 1376دوم خرداد به محافل آکادمیک و سیاسی راه یافت و در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 

 دولتدر دستور کار  یرسمطور  بهسیاسی  ةتوسعطرح شد. پس از انتخابات، م یتر عیوس ةگستردر 
آکادمیک،  یها پژوهش ،بدل شد. در این دوره «اصالح ةپروژ» ةعمدقرار گرفت و به یک هدف 

 .سیاسی اختصاص یافت ةتوسعبه  یشمار یبژورنالیستی مطالب علمی و  یها مقاله

شمار  بهکه اکنون متنی کالسیک « سیاسی ةتوسعمفهوم »با عنوان پژوهشی لوسین پای در 

دهمین تعریف، در . ارائه داده استسیاسی  ةتوسع، ده تعریف و برداشت متمایز از مفهوم دیآ یم
 ةپروژ. »(Pye, 1965) دیآ یم شمار بهسیاسی وجهی از فرایند چندبعدی تغییر اجتماعی  ةتوسع

در دستور کار قرار گرفت با این برداشت سازگار « عصر اصالحات»که در  گونه آن« سیاسی ةتوسع
 .افتی یمبود و از همین روی با نوسازی سیاسی و اجتماعی ارتباط وثیقی 

 83 ةشمار ةسرمقالشروع به کار دولت خاتمی، عصر ما در مدت کوتاهی از  گذشت پس از
احترام  یها مؤلفهسیاسی با  ةتوسع ةپروژاجرای : »دداسیاسی هشدار  ةتوسعموانع فراروی دربارة 

یافتن تکثر سیاسی یکی از  قانونی افراد، حاکمیت قانون و رسمیت یها یآزادبه قانون و 

. حساسیت و صعوبت اجرای این رود یم شمار بهو دشوارترین وظایف دولت جدید  نیتر مشکل
نهادها و  ةیکلما، عدم وفاق و عزم جدی  ةجامعپروژه ناشی از موانع ساختاری در فرهنگ سیاسی 

 یها مؤلفهو باندهایی است که منافع و مطامع خود را در فقدان  ها گروهمسئوالن نظام و نیز وجود 

کرده  ینیب شیپعصر ما طورکه  همان .(1376 آبان 28 ، 83 شمارة ما، عصر) «کنند یمی فوق ارزیاب
، مشارکت و طلبان اصالحقرار گرفت. از دید « سیاسی ةتوسع ةپروژ» یرو بود، موانع سختی پیش

رقابت سیاسی از مجرای انتخابات آزاد، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون و تحزب و 

 ها شاخص. این دادند یمسیاسی را شکل  ةتوسعبودند که  یها شاخص نیتر عمدهتکثر سیاسی 
 یا ولهمق« سیاسی ةتوسع ةپروژ»ارزیابی موفقیت یا شکست  ،بنابراین ؛نیستند ریپذ تیکمچندان 

. در نظر منتقدان، انتخابات شوراهای دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم تفسیرپذیر است
قرائن قطعی شکست این پروژه بودند، اما مدافعان شواهد متفاوتی دال بر کامیابی نسبی این 

و مطالبات تازه و برآمدن نیروهای اجتماعی  ها خواست یریگ شکل؛ از کنند یمارائه  سیاست
چنانکه حتی مخالفان هم ناخواسته  ،شدن گفتار دموکراتیکریگ همهو  افتنی تیعمومتا « خواه تحول»

 .ندیگو یمیا ناگزیر به زبان آن سخن 
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 اولویت نوسازی سیاسی دربرابر نوسازی اقتصادی
آن در قبال سیاست تعدیل  ةنقاداناقتصادی سازمان پیش از دوم خرداد و مواضع  یها دگاهید تر شیپ

و « غیرلیبرالی ةتوسع»، «استقالل اقتصادی»، «فقرزدایی»، «عدالت اجتماعی»اقتصادی شرح داده شد. 

طور  به. شوند یمهستند که در عصر اصالحات نیز تکرار  یا عمدهمضامین « از اقتصاد ییزدا رانت»

است، دمی از نقد  یدار هیسرما: همچنان منتقد ندینش ینمسازمان از مواضع گذشته عقب  خالصه،

، منتقد دائمی و دارد یم، عدالت اجتماعی را پاس ستدیا یبازنم« یساز یجهان»یا  شدن یجهان

 ... .سرسخت سیاست تعدیل است و

واکنشی تئوریک به رخدادها و تحوالت سیاسی نشان  دیکوش یمسازمان مجاهدین انقالب همواره 

که یک سال پس از شروع کار « سیاسی جامعه پس از دوم خرداد یها یبند جناحتحوالت » ةمقالدهد. 

سیاسی پس از  -اجتماعی یها شکاف» دربارةو تحلیل سازمان را  یبند جمعدولت خاتمی منتشر شد، 

تضاد »تحلیل فوق این است که پس از دوم خرداد  اساس. نهد یمپیش  یروشن به« دوم خرداد

 ما، عصر) «شکاف اجتماعی درآمده است نیتر فعال صورت بهعمالً  یخواه تیتمام و یخواه یآزاد

 :دینما یمسیاسی جدید را باز  یها ائتالفاین مقاله منطق و مبنای  .(1377 مهر 1 ،104 شمارة

 سرنوشت نییتع در مردم مشارکت و یآزاد قانون، تیحاکم رینظ یاسیس یشعارها تیمحور با

 یاشتراک وجوه لیدل به چپ و مدرن راست یها فیط ،یاقتصاد یشعارها شدن کمرنگ و شیخو

 گاه یها قرائت و ها خاستگاه از و ضعف و قوت با فیط دو. گرفتند قرار گریکدی کنار در عملدر

 و حقوق از انتیص قانون، تیحاکم نظام، تیجمهور حفظ ،یقانون یها یآزاد طرفدار متفاوت،

 یها فیط انیم اتحاد و یگانگی ینوع امر نیا و هستند یاسیس ةتوسع و یمدن ةجامع افراد، تیامن

 پیشین(.) کند یم یتداع را مذکور

تا پایان عصر « آمریت و دموکراسی»یا « یخواه تیتمامو  یخواه یآزادشکاف »از دید سازمان، 

این  تاکنون زمان آناز  و ماند یمشکاف اجتماعی باقی  نیتر فعال اصالحات و چه بسا تا امروز،

 .افکند یمسازمان سایه  و عملکردهای ها لیتحل ةهمبر  تلقی

چرخشی در رویکرد سازمان  «محوریت شعارهای سیاسی»و « شعارهای اقتصادی شدن کمرنگ»

اگر نگوییم تغییر  -نوعی تعدیل ایدئولوژیک ةمنزل به را آن توان یمو حتی  دیآ یمشمار  به

سازمان با وجود تمام تغییرات در فضای سیاسی جهانی و داخلی، تلقی کرد.  -ایدئولوژیک

و  یدار هیسرما، ضد«خواه عدالت»، «گرا چپ»دوم خرداد همچنان  ةآستانمجاهدین انقالب حتی در 

پس چه  .دانست یم کننده نییتعمنتقد نظام جهانی اقتصاد بود و شکاف اقتصادی را بسیار مهم و 
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تحلیل متون موجود و  ةیپابودند آن دالیلی که سازمان را به تغییر در این نگاه فراخواندند؟ بر 

 موارد زیر را برشمرد: توان یمتحوالت اجتماعی و سیاسی  تر بزرگدر بافت  ها آنقراردادن 
 

 انتخابات دوم خرداد: اول

آن، کشف « پیام» نیتر مهمدوم خرداد و شاید  یها«پیام» نیتر یاصلیکی از  طلبان اصالح ربرای بیشت

، طلب اصالح یها ستیاستراتژو  پردازان هینظرده به نوسازی سیاسی در عموم مردم ایران بود. اار

 «طلب مشارکت»و  «نوگرا»و  «جوان» ةجامع، این انتخاب را به گرایش عمیق لگرانیتحل تمامهمچون 

 و مراوده با جهان تفسیر کردند. وگو گفتمدنی و  ةجامعسیاسی،  ةتوسعایران به آزادی، دموکراسی، 
 

 تحلیل ساخت سیاسی: دوم

اجتماعی  -اقتصادی یبند صورتکه سیستم یا  نددشبه این نظرگاه متمایل  طلبان اصالح مرور به

با اصالح ساخت قدرت حل سایر مشکالت اعم از اقتصادی و  فقطایران از سنخی است که 

که هرگونه  افتی یم. این دیدگاه هر روز در میان آنان قوت بیشتری شود یماجتماعی ممکن 

 شد.بعدی نیز تکرار  یها سالاین تحلیل در . کند یماصالحی الجرم از مسیر اصالح سیاسی عبور 

را « نان و معیشت مردم»مشکالت اقتصادی و  1388محسن آرمین در سخنانی در فروردین 

حل مشکالت اقتصادی در گرو حل » دکر دیتأک یوکرد. همچنین، کشور معرفی  ةمسئل نیتر مهم

 (.1388فروردین  25)ایسنا،  «مشکالت اقتصادی راهکار سیاسی دارد»و « مشکالت سیاسی است
 

 مقتضیات عمل سیاسی: سوم

که بسیاری از  شدبا رقیبی  اریع تمام یا منازعهدوم خرداد از همان ابتدای تشکیل درگیر  ةجبه

برخی نگذاشت تا دیگر مجالی باقی « آنتاگونیسم سیاسی». این شتابزارهای قدرت را در اختیار دا

اعضای سازمان بارها این نکته را  .شودمطرح دوم خرداد  ةجبهدرونی در  ةمناقشبه منجر  مقوالت

 ما، عصر یسالمت محمد ؛1378 بهمن 13 ،149 شمارة ما، عصر ن،یآرم محسن) اند کردهگوشزد 

 .(1378 خرداد 5 ،120 شمارة
 

 یریگ جهینت
توسعه سازمان مجاهدین انقالب به  کردیرو رییتغبررسی عزیمت این تحقیق،  ةنقطدر چارچوب 

اقل حدیا « دگردیسی»و « تحول»نوعی  توان یم، کو ایدئولوژی یسیاس در چارچوب مناسبات

در رویکرد سازمان مجاهدین انقالب به توسعه تشخیص داد. این تغییر در چارچوب را « تغییر»
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 لیتحل قابلاقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک تغییر اجتماعی در ایران پس از انقالب  یها نهیزم

با آن همراهی « طیف راست» مختلف یها جناحو  ها تشکلپس از آغاز سیاست تعدیل است. 

ممکن بود فقط بلکه  ،شد ینماصل این سیاست شامل مخالفت آنان ل درعمحداقل و  کردند یم

با این  هعمدطور  به «خط امامچپ »هدف قرار دهد. در مقابل طیف  را آنبرخی مظاهر و پیامدهای 

؛ آورد یم شمار به« انقالب یها آرمان»در تقابل و تعارض با  را آنو  دیورز یمسیاست مخالفت 

و پیگیرترین منتقد سیاست تعدیل و کل فضای پس  نیتر یجدسازمان مجاهدین انقالب اسالمی 

 ینحو بهجامعه  یده سازمانیا  1360 ةدههمچنان از الگوی . این تشکل از جنگ در کشور بود

سیاسی بسیج ، گسترده یا تودهو  بر مشارکت مردمی مبتنی یده سازمانمانند  ،کرد یمدفاع  انقالبی

به دفاع از  دنیبخش تیاولو ،قصد استقرار عدالت بهدولت در اقتصاد و جامعه  ةمداخل ،یا توده

رویارویی ایدئولوژیک و  ةواسط بهو پرهیز از ادغام در نظام جهانی از جمله محرومان و مستضعفان 

 مسلط غربی چون آمریکا. یها قدرتسیاسی با 

به  مرور بهساخت قدرت، آنان  ةیحاشبه « امام خط یها گروه» شدن راندهپس از پایان جنگ و 

این  ، امااجتماعی و سیاسی و بازخوانی ایدئولوژی پیشین خویش روی آورند گاهیجابازاندیشی در 

طور  بهبا چرخش به راست در اقتصاد و سیاست کشور و پیامدهای اندیشیده و « در خویش تأمل»

و مطالبات جدیدی در  ها خواست ،بیترت نیا به. شد توأم اجتماعی و فرهنگی آن ةدیشینااند هعمد

جامعه و سیاست  ةصحنجامعه پدیدار شد و نیروهای اجتماعی تازه همچون زنان و جوانان در 

 زمان همپدیدار شد.  یطلب منفعتمرئی شدند و روندهایی همچون تغییر ارزشی و فردگرایی و 

حصیالت و میل به مشارکت سیاسی دیگری همچون دسترسی به اطالعات و سطح ت یها شاخص

اقتصاد بازار به  یها ارزشفروپاشی شوروی و بسط الگوها و  ،جهانی ةعرصافزایش یافتند. در 

موج سوم »به  یا تازهفروپاشی شوروی در عین حال جان . بودتحولی مهم سراسر جهان 

 ةعرصآغاز شده بود. در قلمرو فکر و اندیشه و در  1970 ةدهداد که از « دموکراتیزاسیون

. سازمان مجاهدین انقالب و برآوردند سر 1970 ةدهدر ایران  یمؤثر یها انیجرروشنفکری نیز 

 عنوان بهرخداد دوم خرداد از این فضا برکنار باشد، اما  توانست ینمهیچ نیروی سیاسی دیگری 

تازه تقریباً  یانداز چشم سو کیتغییر ظاهر شد که از  ةعمداما  نیروی نامنتظر شکلامری حادث در 

قرار داد و از سوی دیگر سازمان را به درون « چپ خط امام»ایران دربرابر  ةجامعاز  ناشناختهو 

 پرتاب کرد. از مناسبات سیاسی جدید یا حلقه

مجمع روحانیون مبارز و مانند  -«امام  خطچپ » اصلی طیف یها تشکل ،پس از دوم خرداد
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سیاست داخلی، سیاست خارجی و  یها عرصهاز ایدئولوژی پیشین در  -دفتر تحکیم وحدت

از حیث ایدئولوژیک، بود.  تر دهیچیپموضع سازمان مجاهدین انقالب قدری اقتصاد فاصله گرفتند. 

و « ییگرا توده»سازمان در بطن تحوالت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی پس از جنگ، 

مدنی  ةجامعهمچون آزادی و  ییها خواستوانهاد و به  جیتدر بهرا  1360 ةده« یخواه یبرابر»

 و 1360 ةده« رادیکالیسم»و افول  یا تودهروی خوش نشان داد. پس از جنگ با زوال بسیج 

جهانی هر نیروی سیاسی ناگزیر از  یها یدگرگونبرآمدن سیاست تعدیل اقتصادی و در متن 

میان  یناسازهامشاهده شود؛ یعنی شاید نوعی تناقض  نجایادر بازخوانی ایدئولوژی پیشین بود. 

همین سیاست که  ةناخواستطور عمده  بهنقدی که سازمان بر سیاست تعدیل داشت با پیامدهای 

و سازمان مجاهدین انقالب به قدرت مهیا ساخت. بدیهی  «چپ خط امام»زمینه را برای بازگشت 

این، . با وجود رفتیپذ یم ریتأثاین تغییرات از و بیرون از جامعه نبود و  خألاست خود سازمان در 

اجتماعی و  یها شیگراو  ها خواستاجتماعی جدید و  یها تیهوسربرکشیدن یا تقویت نیروها و 

در خلق دوم خرداد و  -سیاست تعدیل« ةناخواستپیامدهای »یکی از  عنوان به -فرهنگی تازه

و  نیآفر لهئمسبرای ایدئولوژی این تشکل  زمان هم ، امابازگشت سازمان به قدرت نقش داشت

عبارت دیگر، تغییر اجتماعی و فرهنگی همبسته با عصر سازندگی که سازمان  بهبود.  ساز تیمحدود

تازه برای فعالیت سازمان و کل  یا عرصه، دینام یم« پروستاریکای جمهوری اسالمی ةدور» را آن

ساخت و تعیین نسبت  دار مسئلهرا  این گروه ، اما رویکرد ایدئولوژیک پیشین1چپ خط امام گشود

 یشناس جامعهاز نظرگاه بدل کرد. دشوار درحال گسترش را به امری  یها ارزشبا ایدئولوژی آن 

نیروی اجتماعی « عصر سازندگی» ةتوسععوامل مختلف از جمله  ةجینتدر  سو کیسیاسی، از 

جوی نمایندگی و داشت و در جست« مدرن» ییها خواستدر جامعه ظهور کرده بود که  یمؤثر

بود که  پدیدار شدهبود و از سوی دیگر شکافی در ساخت سیاسی  ها خواستسیاسی برای آن 

گیرد. قرارگرفتن  عهده بررا « مطالبات»این  یندگینماتا  ساخت یمحاکمه را مهیا  ئتیهبخشی از 

در این جایگاه و مناسبات جدید، گروهی همچون سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را به تعدیل 

 رویکرد پیشین خود به توسعه واداشت. در

مانند سازمان مجاهدین  ییها گروهنزد  که« نوسازی سیاسی»پژوهش، این  براساس استدالل

شامل و  پس از دوم خرداد بود همفهوم توسعشکل تبلور  نیتر مهم مشارکت ةجبهانقالب و 

                                                                                                                                              
ی تا شناخت تیجمعاز عوامل مختلفی از جمله متغیرهای  ها سال. البته با وقوف به این نکته که تغییر اجتماعی و فرهنگی در آن 1

 .رفتیپذ یم ریتأثی ارتباطی( و تغییر در فضای فکری جهانی ها یتکنولوژاز جمله در ) ای تحول فناورانه
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 ةبرنام و  طرح، یک شد یممدنی و حکومت قانون  ةجامعسیاسی و  ةتوسعچون  ییها مضمون

بازسازی نظم  انسجام اجتماعی و یها نهیزممبنایی برای بازتولید . این مفهوم صرف نبود سیاسی

 یها سالگسترده و کاریزمای رهبر انقالب و در  یا تودهبسیج سیاسی  1360 ةدهاجتماعی بود. در 

و انسجام  بستگی هم یها نهیزم ةمثاب بهبرآمده از انقالب و جنگ  یها ارزش 1360 ةدهابتدایی 

تضعیف شدند.  ها نهیزمبازسازی این  ةدور. پس از پایان جنگ و در شد یماجتماعی درنظر گرفته 

مدنی و برقراری  ةجامعسیاسی و بسط  ةتوسع ةبرنامنوسازی سیاسی عصر اصالحات که با پیشبرد 

 نظم برای یا تازهمبنای  آوردن فراهم راستایتالشی در  درواقع ،شد یمحکومت قانون تعریف 

البته  1.دموکراتیک یها ارزشبر  اجتماعی مدنی و مبتنی بستگی همنظم و بود؛ یعنی  اجتماعی

انقالبی  -جامعه با الگوی اسالمی یده سازمانو  بستگی همکه این نوع از  دیورز یمسازمان اصرار 

 مکمل و متمم آن است.برخاسته از آن و تعارضی ندارد و بلکه 

و  «نوسازی» ةپروژاجتماعی دیگری در جریان بود که بر هر نوع  یها تیواقع ،در عین حال

مختلف و از جمله موج اول و دوم  یها شیمایپ یها افتهیمطابق  ؛ برای مثال،افکند یمسایه  «توسعه»

اجتماعی، احساس  ةیسرمااعتماد اجتماعی،  ،(1382و  1380) انیرانیا یها نگرشو  ها ارزشپیمایش 

افزایش  یطلب منفعتو فردگرایی و  است یافتهامنیت اجتماعی و امید به آینده در این دوره کاهش 

 -منفی هم نیستندکامالً  ها پژوهش ةهمدر که  -ییها دادهچنین  ةسادبا تفسیر  توان ینم. است افتهی

ایران بپذیریم، تالش  ةجامعاز  برداشتی را چنیناگر  اما، ایران نسبت داد ةجامعقطعی به  یروندهای

منتقدان بازار آزاد این  .شود یم تر دهیچیپتغییر اجتماعی  یده سازمانو  برای بازسازی نظم اجتماعی

و تالش  دانند یماز آن  متأثرهمبسته با بسط الگوی بازار آزاد در ایران و  هعمدطور  بهتحوالت را 

زیرا از دید آنان  ؛شمارند یم حاصل یبسیاسی جدید  -برای برقراری نظم اجتماعیرا  طلبان اصالح

 ةپروژو این نافی  کند یمدر سطح اجتماعی نابرابری و نارضایتی و تنش دائمی خلق  «نئولیبرالیسم»

 است.« دموکراتیزاسیون»یعنی توسعه و ثبات سیاسی و  طلبان اصالحسیاسی 

 : دشواریکند یمسازمان مدام خودنمایی  ةدرباریک نکته  فصیلدر ورای این شرح و ت

مجاهدین انقالب  سازمانعمیق به راست گراییده است. طور  بهکه  یا زمانهدر زمینه و  «بودن چپ»

دلیل  ، اما این گروه بهستینگر یمخود  تیهو ازناپذیر  جداییبخشی همچون « بودن چپ» به

 یها نیدکتریکسان اما تقریباً دوم خرداد که در آن غایات سیاسی ة گسترد ةجبهعضویت در 

ایدئولوژیک  یها آرماناجتماعی و فرهنگی و اقتصادی متنوعی حضور دارند، از برخی اهداف و 

                                                                                                                                              
 (.1384بشیریه، ) شود یمارائه « یطلب اصالح»در یکی از مقاالت بشیریه تحلیلی تقریباً مشابه دربارة . 1
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. تا آغاز کند یم یپوش چشم «موقتطور  به»اقتصاد و عدالت اجتماعی،  ةطیحدر ویژه  بهخویش، 

 یپوش چشمکه در نظر آنان، این  دیآ یبرمو سخنان اعضای سازمان  ها نوشتهاز مجموع  1380 ةده

یا  ها خواستاز آن  شستن دستمعنای  بهتاکتیکی، موقت و مقطعی است و  ینینش عقبوعی ن

و  شدن یجهان، «نئولیبرالیسم»بازنگری در اهداف پیشین نیست. نقد سیاست تعدیل اقتصادی، 

 پس از دوم خرداد یها سالدر حتی  عصر ما ةتکرارشوندمضامین « یساالر هیسرما»و  یدار هیسرما

. دارد یواممشابه  یها نمونهدر  کندوکاوو نظام جهانی سازمان را به  یدار هیسرماهستند. مخالفت با 

هند، »همچون « ضدامپریالیستی»در الگوهای  دالنه همسازمان  1380جالب است که حتی تا سال 

 سرنوشت همحدی با آنان  و جمهوری اسالمی را تا درک یممداقه  «بعد کوبا ةمرتبچین و در 

سیاسی بدل شود.  ةبرنامناچیزتر از آن بود که به یک « یشیاند چپ»، اما طنین این اشتپند یم

راه  توانست ینم اثر یبمقطعی و  یها یخوان مخالفو  جان کمپراکنده، نقدهای  یها نوشتهو  ها گفته

ی سیاسی جدی وگو گفتخلل و فرج تئوریک به هیچ  ةهمگذشته از  ها دگاهیدبه جایی برد. این 

اجتماعی دامن نزد و از آن هیچ راهبرد  یها هیالمیان آنان و  طور نیهممیان این نیروهای سیاسی و 

این سیاسی بیرون نیامد. این گرایش حتی در سطح تبلیغات سیاسی هم نمودی نداشت.  ةبرنامیا 

سیاسی نبود، بلکه با عوامل  یها یدئولوژیاو  ها انتخابو  ها کیتاکتدر سطح  یا مسئلهفقط 

 نسبت داشت.نیز  ها گروهپایگاه اجتماعی این تعدیل ایدئولوژیک و تغییر اجتماعی متعدد از جمله 

تغییر تحلیلی که طیف چپ سنتی از پایگاه  تر قیدقصورت  بهتغییر پایگاه اجتماعی یا 

داشت، بخش مهمی از تغییری است که سازمان تجربه کرد. پس از دوم خرداد و  اش یاجتماع

ایران، تصور آنان از پایگاه  ةجامعتازه از  سیماییبا  طلبان اصالحو دیگر  سازمان شدن مواجه

و  گون اگون ییها هیالخود را متکی بر حمایت  ناندگرگون شد. در این زمان، آ خویش یاجتماع

حامیان اصلی  ،انقالب . پیش از دوم خرداد، در تحلیل سازمان مجاهدیندانستند یماز جامعه  متنوع

از جامعه که به  ییها بخشیعنی و فرودست بودند؛ « مستضعف»جمهوری اسالمی طبقات و اقشار 

را  اندر کنار باورهای سنتی و مذهبی، آنویژگی عدالت و برابری دل سپرده بودند و این  یها آرمان

 طلبان اصالح ،اما پس از دوم خرداد، ساخت یمبدل نظام اسالمی  لیبد یبجتماعی پایگاه ا به

آنان نوگرا و  گمان به یا جامعه ؛خویش یافتند ةپشتوانایران را  ةجامعحمایت بخش اعظم 

در  گفتمان اصالحات .بودبرقرار کرده  طلبانه اصالح یها خواستپیوند وثیقی با بود و  جو مشارکت

را ذهنیت این و درنتیجه  اجتماعی مختلفی را بسیج کرده بود یها هیالطبقات و اقشار و  زمان  آن

 هستند. طلبان اصالحابدی  -دائمی و حتی پایگاه اجتماعی ازلی یرأکه آنان پایگاه  ایجاد کرد
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ة دهکل  که سازمان دریافت  تداومهمان روندی  در همین زمان در ساخت اجتماعی و طبقاتی

بازتولید مناسبات ذیل مفاهیم  را آنروندی که بهداد و نعمانی ؛ سرسخت آن بود منتقد 1370

 روستاهااز  ییزدا دهقاننیروی کار،  شدن زهیپرولتارو بازسازی نهادهای متناسب با آن،  دارانه هیسرما
مانی، عبهداد و ن ؛1387 بهداد و نعمانی،) اند کردهطبقاتی توصیف  یها گاهیجا شدن زهیمدرنو 

 «نئولیبرالیسم» را آن، پیش از بسیاری محافل دیگر، 1370 ةدهعصر ما در ابتدای  ةینشر( و 2007

 -عصر ما به رویکرد اقتصادی ةشماربا وجود تمام نقدهایی که تا آخرین  سازمان .خوانده بود
بود که بتواند آمده ایران گرفتار  آنتاگونیستی سیاست ةورطآن در  از شتریب اجتماعی مسلط داشت،

 بیندیشید. آنبه تغییری بنیادین در 
با سیاستی « ناچار به»این تشکل بیرونی،  یها مالکدید خود سازمان، و نه بر مبنای  ةیزوااز 

و  تحلیلاین  از . این همراهیکرد یمتوصیف مخرب  «نئولیبرال» را آنکه خود  همراهی کرد
ساخت سیاسی و بازسازی  ، اصالحاصالحگونه هر ةمقدمکه  گرفت یممایه راهبردی  یبند تیاولو

 ةطیحد، اما در نباش فوق تحلیل دیمؤو شواهد بسیاری  ها استداللممکن است . نظم سیاسی است

موجد اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی  یها شکاف، سو کیاز  .کرددر آن بروز  ییها تناقضعمل 

 سیاسی را متوقف سازند یا به عقب برانندنوسازی ة پروژممکن است نارضایتی و تنش هستند و 
با  -گریداز سوی  ( واز جمله در شکل بسترسازی برای ظهور پوپولیسم و بناپارتیسم و...)

برندگان  -آن بودند« اصالح»در پی  مانانشیپ همدرنظرگرفتن همان ساخت سیاسی که سازمان و 
و سیاسی پدیدار  ةبقطیک  شکلممکن است در  یساز یخصوصهمچون  ییها استیسمحتمل 

 را دشوارتر سازند.« اصالح»شوند و کار متشکل 

و  دانست یمایران  ةجامعشکاف  نیتر مهمدموکراسی را  -، سازمان شکاف آمریتدرواقع
اما آن  ،گره زده بوداین شکاف اصلی  کردن برطرفبه اجتماعی را  یها شکافسرنوشت سایر 

برای  و همچون عامل تغییر اجتماعی ظاهر شوندممکن بود ( حاشیه -شکاف مرکزمانند ) ها شکاف

انتخابات سرنوشت بر سیاسی مانع ایجاد کنند. این همان اتفاقی بود که  ةتوسع ةپروژدربرابر مثال 

اجتماعی از نوع شکاف  یها شکاف. ر گذاشتیتأث 1384در سال  نهم ریاست جمهوری ةدور

اتفاقی و فقط و حتی تاکتیکی از جمله مسائل ) گریداز عوامل  یا مجموعهحاشیه در کنار  -مرکز
که  یحالدر، منجر شد «سیاسی ةتوسع ةپروژ»و توقف  طلبان اصالح( به شکست اجتناب قابلکامالً 

 یها برنامه نیتر کالیراد مانانشیپ همسازمان و  1384در جریان کارزار تبلیغاتی انتخابات سال 
(، 1389 تاجیک و روزخوش،) دادند یمرا وعده « سیاسی ةتوسع»و « نوسازی سیاسی دموکراتیک»

 مختلف ناکام ماندند. لیدال بهاما 
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غیرقانونی اعالم و فعالیتش متوقف شد. سازمان مجاهدین انقالب  ،1388پس از انتخابات سال 

مشخص و  ةتوسع، از پایان عصر اصالحات تا امروز سازمان مجاهدین انقالب رویکرد درمجموع

نظر یا عمل نداشته  ةعرصمجال چندانی در زیرا پیشین عرضه نکرده است؛  یها دورهبا متمایز 

یک گروه چپ دوم خرداد از از  پس ایدئولوژی سازمان مجاهدین انقالب ،درمجموع. است

 آشکارا لیبرالیزه شده در مواردیکه داد رفرمیستی تغییر شکل  گفتاربه شکلی از ی انقالب -اسالمی

سیاست رویکرد به توسعه، اقتصاد سیاسی،  افتیرههمچون  ییها مالکبا درنظرگرفتن  .است

سرشت  ...و بازار گاهیجااقتصادی، راهبردهای سیاسی، تعریف نقش دولت و  یها برنامهاجتماعی، 

 سیپرکت بودن بغرنجشاید دلیل این مسئله . دینما یمگنگ و مبهم همچنان  این ایدئولوژی

مجاهدین اجتماعی و سیاسی سازمان  گاهیجایا به باشد در وضعیت خاص ایران  طلبانه اصالح

استدالل پژوهش در این طورکه  همان یا برگردد این تشکل ایدئولوژیمحتوای بافت و  وانقالب 

 .باشد شده است ترکیبی از هر دو
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