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چکیده

هایالسدر«توسعه»به«سنتيچپ»جناحرویکرددرشناختيجامعهتأمليپژوهشاینهدف•
تعبيرهیافتسازماناجتماعيتغييربهپژوهشایندرتوسعه.است)1384-1376)جنگازپس
هب-اسالميانقالبمجاهدینسازمانبرموردیایمطالعهقالبدرپژوهش،ایندر.استشده

شدهمرکزت-جناحاینهایتشکل«ترینایدئولوژیک»وترینمنسجموترینمهمازیکيعنوان
وسياستهمينازهاینسخبهآنانواکنشواقتصادیتعدیلسياستبرآناننقدسپس.است

باتمناستغييرچارچوبدراصالحاتعصردر«سياسيتوسعةپروژة»درهاآنمشارکت
.استشدهگرفتهپيایدئولوژیکوسياسي

وسعهت»به « چپ سنتی»رویکرد جناح 



چکیده

ستاریکایپرو»راآنوبوداقتصادیتعدیلسياستجدیمنتقدخرداددومازپيشتشکلاین•
وشورویفروپاشيقانوني،اپوزیسيونجایگاهدرقرارگرفتن.شمردمياسالمي«جمهورینظام

وهاخواستوهاارزشبرآمدنوفرهنگيواجتماعيتغييراتچپ،ایدئولوژیدر«بحران»
ولتحمداردررا،سازمانفکریتازةهایبحثبامواجههوکشوردرجدیداجتماعينيروهای

پيشامدیدیرخدا،کندميتعيينراتغييراینبيرونينمایومسيرومعناآنچه،امااستدادهقرار
.خرداددوم:است3حادثو

ونيجایگاه اپوزیسيون قان



درصدرراسياسينظمبازسازیویابدميطلبانهاصالحهویتيسازمانخرداددومازپس.•
بهادنداولویتمنطقباوطلبياصالحائتالفازمهمعضویعنوانبهامانشاند،ميخوداهداف

ميسپاقتصاد،حيطةدرعمدهطور،بهخویشاهدافازبخشيازالجرمسياسي،نظمبازسازی
قدرتساختحاصالوسياسيتوسعةمسيرازتحوليهرکهکندميتکيهانگارهاینبرونشيند

وسياسيهایپرکتيسحيطةدرچهونظرعرصةدرچهمتنوعيپيامدهایرویکرداین.گذردمي
شاننآندرمضمرهایناسازهورویکرداینمختلفهای،سویهحاضرپژوهشدر.دارداجتماعي

.شودميداده

پرکتيس های
سياسي و 
اجتماعي



:واژه های کلیدی

. المياقتصادی ،توسعة سياسي، جامعة مدني ،چپ خط امام، سازمان مجاهدین انقالب استعدیل •



مقدمه

درانقالب.داشتندبسزاسهميایرانانقالبدرگرایانهچپوخواهانهعدالتگفتارهای•
راآناناند،خوفراميرا«فقرا»و«هاتوده»،«نشينانکوخ»،«نشينانزاغه»،«مستضعفان»شعارهایش

شبخهاگروههمين.اندانقالبخوارميراثودارميراثکهدادميوعدهایشانبهوستودمي
هایخطابهوهاخطبهدر.دادندشکلراانقالبازبرآمدهحکومتاجتماعيپایگاهازایعمده

آنانودشدنميشمردهمحترمانقالبنعمتانوليمقامدرمستضعفانومحرومانانقالب،اولدهة
؛شدندميمعرفيکشورحقيقيصاحبان



رتوریکقالبياننوپاینظام.شدميتوجيهآنانمصالحومنافعبهاستنادباسياستيهرکهچنان•
سوميراهازهموکردمينفيراسوسياليستيالگویهمداشت؛داریضدسرمایهوضدغربي

«اشتراک»و«الحاد»بانهوداشتنسبتيغربجهان«فساد»و«نابرابری»بانهکهگفتميسخن
.شرقبلوک

جهان غرب« فساد»و « نابرابری» .شرقبلوک«اشتراک»و«الحاد»



جمهورینظامگيریشکلطرفدارهایگروهسودبهپساانقالبيایراندرقدرتنبردآنکهازپس•
روهگدو.شدپدیدارهاگروهاینخودمياندراختالفوشکافنوعيیافت،خاتمهاسالمي
کافشاینطرفيندر«چپجناح»یا«رادیکالجناح»و«راستجناح»یا«بازارجناح»بهموسوم

طلبانهقاللاستگرایانه،دولتخواهانه،عدالتهایگرایشبارادیکالیاچپجناح.گرفتندقرار
.شدميشناختهضداستثماریوداریضدسرمایهمواضعو

مواضع ضدسرمایه داری و
ضداستثماری



تدرگذشبا.داشتدولتویژهبهوحاکمههيئتدرایگستردهنفوذ1368سالتاگروهاین•
وشدراندهقدرتحاشيةبهسنتيچپاجتماعي،وسياسيتحوالتواسالميجمهوریبنيانگذار

اقتصادیدیلتعسياستآغازبا.گرفتقرارحاکميتدرون«قانونياپوزیسيون»نوعيجایگاهدر
استشدهيفتوص«ایرانانقالبدرونساکتانقالبي»و«بازاربنيادگرایي»منتقدانجانبازکه

،1393)،اباذری)



هایآرمانوهاارزشبامغایرراآنزیراشد؛بدلآنجدیمنتقدبه«نظامدرونچپ»جناح•
اصالحبه2امامخطهایچپتبدیلوخرداددومرخدادازپساین،وجودبا.دانستميانقالب

وصادیاقتالگویهمانازشکليبا،«سياسيتوسعة»پروژةکناردرها،آنخردادیدومطلبان
:شوندميمطرحاهپرسشاینترتيب،اینبه.کردندمينفيترپيشکهشدندهمراهتوسعهبرنامة

باکایدئولوژیوسياسيمناسباتکدامقالبدرامامخطهایچپداد؟رخچگونهتغييراین
فراخواند؟باورهایشاندرتجدیدنظربهراهاآنمناسباتکداموکردندمخالفتتعدیلسياست

عدالتهایشعارسهمبيات،آصفمانندافرادیتحليلگرانمياندروبازرگانمهندسهمچونافرادیانقالبيونمياندر-1•
دانندميزناچيپيروزی،روزهایآخریندرجزبهاسالمي،نيروهایویژهبهانقالبيونگفتاردرراستایانهتودهوخواهانه

هایالیه»و«مستضعفين»انقالبنخستدهةدرشکبياین،وجودبا.88)-1379:86،بيات؛1363:39،بازرگان)
.داشتندقرارمسلطسياسيگفتارکانوندر«جامعهفرودست

ميفادهاسترایجهایترمازپژوهشایندرامادانند،نمي«واقعيچپ»راحاکميتدرونچپنيروهاینویسندگانبرخي-2•
.شود



اشکالترینمنسجمازیکيمبيناسالميانقالبمجاهدینسازمانهایدیدگاهومواضع•
استمياسالجمهوریحاکميتدرونفکریوسياسيهایگروهکلمياندرتوسعهایدئولوژی

دهدشاننتعدیلسياستبهتئوریکواکنشيتاکردتالش1370دهةابتدایهمانازتشکلاین
.دهدارائهایراندرسياسينيروهایبندیصورتازمنسجمتحليليآنپایةبرو

تعدیلواکنشي تئوریک به سياست



وشدتبدیلایرانسياسيهایجریاناجتماعيتحليلبرایبنيانيبههامدتتا«بندیطيف»این•
«مدرنراست»،«سنتيراست»مانندمفاهيميکاربردچنانکهیافت،راهنيزآکادميکمتونبهحتي

.شدرایجمختلفمتوندرماعصرنشریةمقاالتسلسلهانتشارازپس«سنتيچپ»و



و«فعالآرامش»همچوناصالحاتجبهةمشهورهایراهبردبرخينيزخرداددومازپس•
عمدةهمسزمانهموگروهاعضایشمارمحدودبودن.بودسازماناینپيشنهاد«فعالبازدارندگي»

وجبماصالحاتجبهةهایراهبردوهاخطمشيتعيينوپردازینظریهوتحليلدرگروهاین
یاد«هاژیستاستراتکلوپ»همچونژورناليستيآميزکنایههایتوصيفباهاآنازگاهاستشده
.شود

ميز توصيف های کنایه آ
ژورناليستي



سازمانهایدیدگاهومواضعها،برنامهها،گيریجهتدرشناختيجامعهتأمليترتيب،اینبه•
وميتحاکدرونهایگروهترینمنسجموترینمهمازیکيعنوانبهاسالميانقالبمجاهدین

بخشزمانه،ایدئولوژیکوسياسيبافتدرهادیدگاهومواضعاینتغييرچگونگيازتحليلي
.سازدميآشکارراجنگازپسایراندرتوسعهپرماجرایداستانازهایي

داستان پرماجرای توسعه در ایران پس از جنگ



درتوسعهبه«سازگفتمان»ومؤثرگروهاینرویکردموردیمطالعةیکقالب،درپژوهشایندر•
هدادقرارزمانهایدئولوژیکوسياسيمناسباتمتندر1384)تا1368از)جنگازپسایران

هایمانگفتوهاایدئولوژیبهدادنشکلدرمهميسهم«توسعهرتوریک»آنجاکهاز.شودمي
چپ»سياسينگفتماتغييردربارةتحليليحالعيندرپژوهشایناست،داشتهایراندرسياسي

.استنيزانقالب،مجاهدینسازماننمونةدر،«سنتي

سازمان مجاهدین 
انقالب



پرسش های پژوهش 

: های اصلي این پژوهش را م یتوان چنين صور تبندی کردپرسش •
هایعنوان نمونه ای شاخص و گویا از گروه به )سازمان مجاهدین انقالب اسالمي رویکرد -1•

به توسعه چه بود؟ ( «اصالح طلب»و سپس « چپ خط امام»
يير کرد؟ رویکرد به توسعه در کدام بافت سياسي و ایدئولوژیک تبلور یافت و تغاین -2•
از دوم خرداد این پرسش با تقسيم آن به دو پرسش فرعي دربارة دو دورة زماني، یکي پيشپاسخ •

.  مي شودو دیگری پس از آن، دنبال 



مبانی نظری 

«کندميتدقيقمقاالتوهارسالهها،کتابدر»هرچهکهگویدميگالیهبهملکيانمصطفي•
معانيچندیندرمختلفمتوندرواژهاینویدیداززیرا؛فهمدنميراتوسعهواژةمعنای

با.1393)،يانملک)کشيدبيرونهاآنازمشترکيقدریتواننمکهاسترفتههکاربگوناگون
بسيارینایمبکهاستمفهوميبلکهنيست،هارسالهوهاکتابدرایواژهفقطتوسعههمه،این

هاینامهبرقالبدرومفهوماینذیل.استاجتماعيواقتصادیکالنهایسياستوهابرنامهاز
شدهوندگرگمردمروزمرةزندگيوکردهتغييرکشورهااقتصادیواجتماعيساختتوسعه،

.است



نداردانيیکسمعنایهموارهتخصصيمتوندرحتيتوسعهمفهومکهاستدرستينکتةاین•
يجدولدرراجدیدهزارةشروعتانوزدهمقرنآغازازتوسعهمختلف«معاني»نپيترزندروی.

دهههردرگویيکهاستشدهتنظيمچنانجدولاین.(2010:7،نپيترزندروی)استگنجانده
؛استبودهمسلطتوسعهازبرداشتدویایکبيستمقرناز



معناهای«پساتوسعه»1990دهةدرو«نئوليبراليسم»و«انسانيتوسعة»1980دهة،درمثالبرای•
حاضر،قيقتحموضوعبهترنزدیکوترگستردهپژوهشيدر.اندشدهمعرفيتوسعهازمسلط
تابيستمقرنچهلدهةازتوسعهمفهومعمليونظریتحولازتاریخيطرحيمایکلمکفيليپ
اجتماعيتغييرمفهومباراآنتوسعه،ازکالنبرداشتيدراو.کندميعرضهقرنهمينپایان

تعبيرنيز«هیافتسازماناجتماعيتغيير»بهتوسعهازتلقياین.2004)مایکل،مک)داندميمرتبط
ادی،اقتصبرنامةیکاجرایتنهانهتوسعهتلقي،ایندر.(2005:496،فلوراوفلور)استشده
.استسياسيواجتماعياقتصادی،ایتافتههمبلکه



فهمقابليخوببهغيرغربيکشورهایدررانوسازیوتوسعهداستانمشخصطوربهانگارهاین•
پروژهوهابرنامهقالبدروباالازعموميطوربهتوسعهونوسازیکشورهاایندرزیراسازد،مي

.استشدهاجراوطراحياجتماعيتغييراعمالواجتماعينظمبازسازیراستایدرهایي



فراهمایرانردتوسعهکالنهایبرنامهفهمبرایراچارچوبياستممکنتوسعهازبرداشتيچنين•
عةتوسچهواقتصادساختاریتعدیلسياستچهباشد،1ارضياصالحاتبرنامهاینچهآورد؛

تعریفيبهنداکردهتالشکهگاهآننيزتوسعهاصحابواقتصاددانان.اصالحاتعصردرسياسي
مردموامعهجاستذکرشایان.اندشدهنزدیکنگاهيچنينبهیابنددستتوسعهمفهومازجامع

.درآیندتوسعههایبرنامهشکلبهکهنيستندمنفعليمادةهمچون
الحاتاصایدئولوژیکوسياسيهایخاستگاهدربارةاختصاربهایراندرانقالبوزمينکتابدرهوگالنداریک.1•

استکردهبحثارضي
.(96-1392:90،هوگالند)



سازدمنتفيراآنودهدخاتمهنوسازییاتوسعهبرنامةیکبهاستممکنمردممواجهةنحوة•
وانطراحتصوردرحتيکهشودرهنمونمسيرهایيبهراآنیا(پهلویعصرنوسازیهمچون)

.یگنجدنمهممجریان
دشواررالتحليوپژوهشیکند،محفظرامفهوماینجامعيتکهقدرهمانتوسعهازتعریفاین•

وگيرددربرميراجامعهجریاناتاعظمبخشکهاستکالنوکليقدرآنزیرا؛سازدمي
،آوردنميفراهمپژوهشبرایمستحکممبنایيتوسعهپردازیممفهوازشکلاینهمچنين
.استکليدیوگشاراهموضوعدرکبرایآنبهتوجههرچند

مفهو م پردازی توسعه



هایهبرنامعنوانذیلکهاستهایيسياستوهابرنامههمانتوسعهازمرادانضمامي،سطحدر•
.شودميهابرنامهآنپيامدهایونتایجشاملنيزواستشدهاجراجنگازپسایراندرتوسعه

عةتوس»عمدتاًعنواناین.استروشنوبيشکم«جنگازپسدورةدرتوسعههایسياست»•
برنامههمينةشدتعدیلنسخةویافتتبلوراقتصادیتعدیلبرنامةدرهاشميدورةدر«اقتصادی

.آوردميمایادبهراخاتميسيدمحمددورةدر«سياسيتوسعة»هعالوةب



کانوندرکه-ژیایدئولوو،سياستشودميتعبيریافتهسازماناجتماعيتغييربهتوسعهوقتي•
ایارادهیارنامهببهتوسعهکالنپروژةهر.یابندميبحثدربسزاسهمي-دارندقرارحاضرتحقيق
هراجرایباشد،ملت-دولتساختاروسياسينظامماتحليلسطحاگر.یخوردمگرهسياسي

تبندیصورازعيتابنيزمسئلهاین.داردبستگيکشورامکاناتونيروهابسيجبهتوسعهبرنامة
هایبخشایدئولوژیواجتماعيپایگاهوحاکمههيئتساخت،مسلطاجتماعي-اقتصادی
؛دارندبارزیطبقاتيسویةتوسعههایایدئولوژیوهاارزش.استآنمختلف



را(سياسيیا)اجتماعياقشاروطبقاتچهمنافعسياسيسازمانیاحزبیککهامراینبنابراین،•
کدامدگينماینکسببرایویداندمجامعهاقشاروطبقاتکدامنمایندةراخودویدهدمبازتاب

.داردبسياریتأثيرتوسعهبهآنرویکردبریکندمتالشاجتماعهایالیه



ازو-زمانهلطمسهایایدئولوژیوفرهنگي-فکریفضایکهبردیادازنبایدنيزراواقعيتاین•
افزونویسازندبرمتوسعهدربارةرارایجذهنيتزیادیحدتا-جهانيوهایمنطقسطحدرجمله

بنابراین،ند؛کتعيين«مسلطفکریجو»باراخودنسبتتادارندواميرارقيبيرویکردهرآنبر
درکالنریفکفضایازتحليليپرتودرتوانميفقطراتوسعهبهگروهيیاحزبهررویکرد

.کرددرکجهانيومليسطح



سخنهتوسعبهاسالميانقالبمجاهدینسازمانرویکرداز،وقتيشدهمطرحمباحثبراساس•
عملکردوهااهدیدگنيزو«سازندگيعصر»اقتصادِیِتوسعةبهسازماناین،واکنششودميگفته

ميسيبررخرداددومازپسهایسالدرطلبياصالحجریانازمؤثربخشيعنوانبهگروهاین
سياسيگاهجایوایدئولوژیکهایزمينهمحدودةدررویکرداینتحقيق،موضوعبهتوجهبا.شود
.استشدهفرضکنندهتعيينومهمتحقيقایندرکهشودميبررسيگروهاین

جریان اصالح طلبی



وریگيموضعنيزوجنگازپسایراندرتوسعههایسياستبرآمدننگاه،اینچارچوبدر•
چونهم)ایدئولوژیکوسياسيمناسباتازایمنظومهدرموجودتوسعةدربارةپردازیمفهوم
بنيانها،گروهنآطبقاتيواجتماعي،پایگاهمختلفهایگروهسياسيتبارسياسي،قدرتتوازن

یاگيریشکلوقدرتمالحظاتایدئولوژیک،مبانيدرتحولها،آنایدئولوژیکوفکریهای
.استلتحليلقاب(سياسيهایائتالففروپاشي



روش تحقیق 

يلتحلآوریجمعمختلفهایروشازتحقيق،ازنوعایندر.استموردیمطالعةنوعازپژوهشاین•
بهاسخپبرایمواردیاندکدرومضمونتحليلوسندتحليلازپژوهش،ایندر.شودمياستفادهداده

ماعصرریة،نشپژوهشایندرتحليلمرجعترینمهم.استشدهبردهبهره«مطلعان»بامصاحبهازابهامات
الحاصسپسو«امامخطچپ»جریاندرمهمنقشيکهاستاسالميانقالبمجاهدینسازمانارگاندر

بيانيهتمامباًتقریواعضاهایسخنرانيوهامصاحبهازاعمدیگرمتونازبسياری.استکردهایفاطلبي
سالاواخردرماعصر.اندشدهبررسينيز1388)تا1373از)آنحياتزماندرسازمانرسميهای

رادافهایمصاحبهوهابيانيهدربعدهایسالدرسازماندگاههایدیبنابراین،شد؛توقيف1380
.استشدهوجوجستآنشاخص

•------------------------
•. Case Study 1

ها مدخل هایي با عنوان تحليل سند و تحليل مضمون وجود دارد که کاربرد این روش، 2010)ميلز ،)در دائره المعارف مطالعة موردی -2•
.  معرفي شده است« گام به گام»نيز مراحل تحليل مضمون ( (2006کالرک در پژوهش براون و . در مطالعة موردی شرح داده  ميشود



هبلکنيست،انقالبمجاهدینسازماندههایایوهادیدگاهمطالعةفقطپژوهشاینهدف•
راتتغييمتندروانضماميسياسيواجتماعيبافتدرهاایدهاینقراردادنآناصليهدف

همان.دببرپيشراهدفيچنينکهدهدميمحققبهراامکاناینموردیمطالعة.استاجتماعي
ازکهاستپژوهشيراهبردیکموردیمطالعةهاند،کردیادآوریمتعددیشناسانروشطورکه

وبسطایسازینظریهجملهازمختلفيمعرفتيهایهدفباوجویدميبهرهمتنوعيهایروش
؛2005بنت،وجورج؛56-1391:51یين،)شودميسازگارموجودهاینظریهتکميل

.(2007گرینگ،اول؛فصل:2010وودساید،

میل نظریه سازی یا بسط و تک
نظریه های موجود 



مسازشدنهوفعليشکلبهشدنتبدیلمنظوربهنوشتهاینکردنخالصهاستذکرشایان•
واهقولنقلوهاتحليلوهاشرحازبسياریفرونهادنموجب،«علمينشریات»هایبامالک
.استشدهمتندرناگزیرگسيختگينوعيومتنيوتاریخيشواهد



می تاریخچة مختصر سازمان مجاهدین انقالب اسال

انقالبابتدایبود،راستوچپمذهبيمبارزانازتلفيقيکهاسالميانقالبمجاهدینسازمان•
منحلآنتراسوچپطيفدوميانشدیدداخلياختالفاتنتيجةدرچندیازپسوشدتشکيل

ياسالمجمهوریدرراستوچپدوگانةبروزوظهورعرصةاولينانشعابواختالفاین.شد
.1373)دی6،7شمارةما،عصر)استشدهمعرفي



-اشرافي»اولگرایش:اندشدهتوصيفچنين1360دهةدرقدرتبلوکاصليگرایشدو•
راسوممجلسبيشتردومگرایش«.سنتي-رادیکال-مالکانهخرده»دومگرایشو«سنتي-بازاری

ارز،مبروحانيونمجمعاسالمي،انقالبمجاهدینسازمانمانندهایيتشکلوداشتاختياردر
نای.داشتندمحورینقشآندرمعلماناسالميانجمنوکارگر،خانةوحدتتحکيمدفتر

اد،اقتصدردولتمداخلةعدالت،وقسطارضي،اصالحاتاسالمي،اقتصادنوعياز»گرایش
ریه،بشي)«کردميحمایت...واندوزیثروتمنعخارجي،تجارتکردنمليکار،قانونوضع

ازقدرتمندبخشي1360دهةدراسالميانقالبمجاهدینسازمانچپشاخة.82):1382
.داشتمؤثریحضورموسویميرحسيندولتدرویژهبهوبود«امامخطچپ»



دروشدندراندهحاشيهبه«امامخطچپ»هایگروهسایرهمچونهاآن«سازندگيعصر»آغازبا•
نةصحدرساختاریتعدیلبرنامةویژهبهودورهآنهایسياستجدیمنتقدقامتدرعوض

مطرحراخودینقدهامنسجمچارچوبيدروپيگيرشکليبهگروهاین.ماندندباقيایرانسياست
.آمدميشماربهتعدیلهایسياستمنتقدانترینجدیازیکيزاویهاینازوکردمي

ر و در به شکلي پيگي
چارچوبي منسجم



درتيسنچپمهمهایتریبونازیکياسالميانقالبمجاهدینسازمانارگاندرماعصرنشریة•
وگوهایگفتوهابحثمجموعةگيریشکلکهبودخرداددومازپيشعسرتزمانة

مؤثريسياسمحفلیکیانهادیکبهراآنوبردفراترحزبيارگانیکازراآنپيرامونش،
یکيعنوانهب«ماعصرحلقة»ازمخالفانوموافقانهایتحليلوهانوشتهدرکهچنانکرد،تبدیل

دگاهدیدرهاآنبازنگریوجاریواقعيتازچپهایگروهبازخوانيدرمؤثرفکریمحافلاز
.شودميیادپيشينهای



-ریفکجدیدهایطيف»هاینوشتهسلسلهما،عصرنشریةتاریخدرمهمنظریرویدادیک•
بحثبه1373دیماهدرانتشارآغاززمانازکهاستنشریهاینشمارةچنددر«جامعهسياسي

وسيعياببازتمطبوعاتيوسياسيفضایدرتنهانهتحليلاین.استزدهدامنایگستردههای
آکادميکضایفبرحتيبلکهساخت،مهياایرانسياستبهنگریستنبرایچارچوبيویافت
.بودمؤثر



«سنتيپچ»و«سنتيراست»طيفدوبرعالوهجنگازپسسياسيواجتماعيفضایدرماعصر•
چپ»و«مدرنراست»:کردمتمایزهمازراجدیدطيفدوشد،اشارههاآنبهترپيشکه

راباالتدسرفسنجانيهاشميکابينةدرکهبودندهایيتکنوکراتهمانمدرنراست.«جدید
.آمدندميشماربهتعدیلسياستاصليمجریانوداشتند

کیقالبدرآنبرآمدنازماعصرکهبوددیگریگروه«جدیدچپ»،شدبيانکهطورهمان•
.در فضای پس از پایان جنگ خبر داد« طيف»•

تکنوکرات



قالبدرآنبرآمدنازماعصرکهبوددیگریگروه«جدیدچپ»،شدبيانکهطورهمان•
تماموجودباانقالبمجاهدینسازمان.دادخبرجنگپایانازپسفضایدر«طيف»یک

نموداهللحزبانصارعنوانذیلبيشترهاآنسياسيفعاليتکه-«جدیدچپ»برنقدهایش
.بودبستهداميآنانباهمراهيوائتالفبههمچنانپنجممجلسانتخاباتآستانةتاحتي-داشت

•



اقتصادی و « عواقب هولناک»درواقع، سازمان نسبت به توسعة اقتصادی در قالب سياست تعدیل و •
با نيرویي م اجتماعي و سياسي آن چنان بدگمان بود که گهگاه در مخالفت با آن حتي به ائتالف

ریزبيني »و حتي در حوزة عدالت اجتماعي دچار « ضد تجدد»و «بنيادگرا»یاندیشيد که خود آن را 
.توصيف مي کرد« و درشت گم کني



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

سياستنقد1373سالدرسازماندوبارةتشکيلازپيشحتيانقالبمجاهدینسازماناعضای•
هایماهآغازیندریعني)1370سالخرداددروینبوی،بهزادگفتةبه.کردندآغازراتعدیل
سياستاینناگوارپيامدهایدربارةونوشتنامهرفسنجانيهاشميبه(تعدیلسياستاجرای
ستسيانقدازایلحظهنيزماعصرنشریةانتشارازپسانقالبمجاهدینسازمان.دادهشدار
؟بودهچنقداینمضموناما.بازنایستادهاآنپيامدهایوتوسعهدومبرنامةسپسوتعدیل



برایشتالتماتيکتحليلروشپایةبربود؟استوار«اجتماعيامر»ازتصوریچهپایةبر•
افزایش،نظاماللاستقنقض:شدمنتهيزیرنهایيمقوالتیامضامينبهپرسشاینبهپاسخگویي

باتناقضوجامعهاززدایي،سياستفرهنگيواجتماعينامطلوبپيامدهای،طبقاتيهایشکاف
.توسعهاولبرنامة



یگيرد،مارقرنقطهباالتریندراقتصادیاستقاللسازمان،اقتصادیهایارزشهمراتبسلسلدر•
درمادغارا«سازندگيعصر»اقتصادیتوسعةغایتسازمان.اجتماعيعدالتازباالترحتي

ونهمچتعدیلسياستمهماهدافکهکندميخشنودیابرازحتيوداندميجهانيبازارهای
نسبتخارجياناعتمادیبيوخارجيگذارانسرمایهميليبيدليلبه»خارجيهگذاریسرمای

ماعصر)«ارددوجودبازگشتونظرتجدیدامکانهنوزونيافتهتحققعمالًاسالميایرانبازاربه
.1373)آبان3،25،شمارة

بي اعتمادی خارجيان
ن نسبت به بازار ایرا

اسالمي



وتورمزایشافمگرنداشتاینتيجه،درنهایتانقالبمجاهدینسازمانروایت،بهتعدیلسياست•
بهآنامدهایپيولوازموتعدیلسياستاجرای.اجتماعيعدالتيبيوفقرگسترشوبيکاری
.کردتوليدسياسينظام«راست»و«چپ»هایطيفدرمعترضانيسرعت



م رونق و ب آنچه در نگاه چپ های اسالمي بيشتر نگران کننده و بحرا نآفرین جلوه مي کرد، ک•
در این موضع، لحن عصر ما گاه. یرمق شدن فرهنگ انقالبي و عناصر و مؤلفه هایش بود

:  نوستالژیک و دریغاگوی و مرثيه سرایانه مي شد



انسانيدرشبهناظردرمجموعکهابزاریعقالنيتوشخصيمنافعکسبحسابگری،آزمندی،»•
وجمعيعنفبهمنتجنهایتاًبرخينظربهاگرچهکهاستیهایيویژگازاست،ساحتيتک

وپيروزی،يریگشکلرونددرکهایثاروحماسهازدنيایيباقياسدرامایشود،مجامعهپيشرفت
سابهحبمانسلاساسيهایبحرانوجدیهایآسيبازکرد،جلوهاسالميانقالبتثبيت

.(1373آبان3،25شمارةما،عصر)«آیدمي

عقالنيت ابزاری



دینياخوتآنمحوگرنظارهسوگمندانه،«چپ»و«راست»درایدئولوژیک،نيروهایازبسياری•
.یدادمشکليانقالبواسالمينظامدررابستگيهمتاروپودآنانگمانبهکهبودندایانقالبيو

نهآنقهرمانانکهعصریبودند؛تازههایآلایدهبانوعصریبرآمدنشاهدآنانزمانهم
شزدایيتن»هکعصریبودند؛ابزاریعقالنيتبهمجهزهایتکنوکراتکهمکتبيهایانقالبي

.یافت«تعهد»پایهممنزلتي«تخصص»وگرفتقرار«انقالبصدور»جایبه«

بزاریتکنوکرات های مجهز به عقالنیت ا



در.بودهجامعونظامدرکنندهنگرانتحولازدیگریسویة«زدایيسياست»،سازمانتحليلدر•
هاآندرواندحساسسياسيامورورویدادهابهمردمسازماننظرمورد«انقالبيجامعة»

تودسياسيجبسيافولبهکهاستبودهروندیآنبيشترسازماننقدکانون.ورزندميمشارکت
.استشدهتعبيرجنگازپسهایسالدرهای



یزدایي عصر ما این روند را واجد خطری امنيتي دانست و هشدار داد که سياست زدایي و ایدئولوژ•
رای کشورهای کشورهای غربي سازگار باشند، اما ب« ساختار مصرفي و دنياگرایانة» ممکن است با

. و به ویژه جمهوری اسالمي خطرناک است« مستقل از جهان سرمایه داری»



دهةدر.بودنظاممشروعيتافولمعنایبهزدایيسياستانقالب،مجاهدینسازماندیداز•
.دندآمميشماربهاسالميجمهورینظامعمدةاجتماعيپایگاهمحرومانومستضعفان،1360

درجملهازنشریهاین.دانستمشروعيتاینکنندةزایلوبرباددهندهراتعدیلسياستماعصر
استرمنتقدانکه-مشهدوشهراسالمهمچونشهرهایيدرنشينانحاشيههایشورشتحليل
؛دانستصرمقراتعدیلسياست-کردنداختيارسکوتآندربرابرعموميطوربهتعدیلگرای

ما،عصر)تاسبودهاجتماعيهایشکافکنندةفعالوهساززمينماعصرهگفتةبکهسياستي
.(1374فروردین13،30شمارة



دردولت.تندیافميتعدیلسياستنقدبرایبيشتریدالیل،منتقدانرفتميپيشزمانهرچه•
نشواکاین.آوردروی«حکومتيتعزیرات»دوبارةاجرایبههاگرانيموجازپسو1373سال

ميشمارهبپذیراجتنابوموقتيایعارضهراگرانيوتورماساسازدولتکهبودآنمعنایبه
گرانيباقابلهمدرمؤثریحلراهرامتخلفانتنبيهوبازاربرکنترلونظارتماننداقداماتيوآورد

.داندميتورمو



ميشفتگيآوتناقضچنبرةدرگرفتارنيزآزادبازارمنطقباحتيراتعدیلسياستماعصر•
یزناپذیرگرسرنوشتگرانيوتورمکهکردمياستداللسياستایننقددرماعصر.دانست
.استازاربمنطقخالفوتقاضاوعرضهمنطقدرمداخلهحکمدرتعزیراتاحيایواستتعدیل

تورم و گراني



تجدیدنظر»هنوداردانطباقپيشينرویکردبانهکهاستالتقاطيسياستياینماعصردیداز•
همرادیدگاهاینگاهيماعصر.1373)مهر1،27شمارةما،عصر)استآندر«راهبردی

اجتماعي-اقتصادیساختبااستممکناقتصادینئوليبراليسمیاتعدیلکهکردميطرح
درنهیراناهمچونکشوریدرسياستهميناماافتد،سازگار«یافتهتوسعه»وغربيکشورهای

.شودميظاهربراندازخانمانبالیيچهرةدرکهشفابخشهاینسخحکم

ياجتماع-ساخت اقتصادی



ئتالف خط از ا: پس زمینة فکری و ایدئولوژیک تغییر
امام تا اصالح طلب دوم خردادی 

ردادیخدومطلباصالح»به«امامخطچپ»ازسازماناینگذارازتحليليارائةمنظوربهاکنون•
ميدادهرارقتربزرگاجتماعيوفکریبافتدرآنسياسيایدئولوژیوجایگاههاختصارب«،

قدرتيقيحقهویژهبوحقوقيساختدرتغييرواسالميجمهوریبنيانگذاردرگذشتبا.شود
هایگروههمةد،شتعبيرراستبهنامنتظرچرخشيکهاقتصادیتعدیلسياستنتيجةدرنيزو

«موجودوضعخودیمنتقدان»و«قانونياپوزیسيون»جایگاهدرراخودحکومتدرونچپ
.کردندبازتعریف



؟ مي دهنداما این تغييرات در کدام پس زمينة فکری و ایدئولوژیک رخ •
اندیشهوفکرقلمرودراجتماعي،وسياسيهایدگرگونيباتناظردرجنگازپسهایسالدر•

لةفاصدراسالميانقالبمجاهدینهمچونسازمانياعضای،امابودشدهآغازبوجوشيجننيز
؟داشتندسروکارفکریفضایاینازبخشکدامبا1376تا1368هایسال



يميسل)انددادهپاسخپرسشاینبهکتابيدرطلباصالحجریانمؤثرهایچهرهازجمعي•
وتأملطلبان،اصالحهاینوشتهوهامصاحبهمتنوعمجموعةدروهاپاسخایندر.(1384،

عرفيمطلبانهاصالحهایایدهبرآمدندرمؤثرعواملجملهازانسانيواجتماعيعلومدرپژوهش
.شودمي

ایده های اصالح طلبانه



وسياسيلومعشناسي،جامعههایحيطهدرمطالعهبا«سنتيچپ»طيف،نخبگانروایتاینبهبنا•
بهجرمالکهشدندآشناسياستوحکومتجامعه،ازایتازههایبرداشتباتاریخوفلسفه

ومتحکوحکومتازشانبرداشتجملهمنپيشينهایدیدگاهازوجوهيدرآنانتجدیدنظر
شناسيامعهجحيطةدریکي،سروشعبدالکریموبشيریهحسينهمچونافرادی.شدمنجردیني

تاج)شوندميمحسوببازاندیشياینبرمؤثرمتفکراندیني،معرفتحوزةدردیگریوسياسي
.1384)زاده،



دیابيرهرچندکرد،عرضهخویشازایتازهچهرةنيز«دینيروشنفکری،»جنگازپسدورةدر•
باحتي،نمونهبرایاست؛دشوارهفتاددهةدردینيروشنفکرینامبهمنسجميفکریپروژة
عبدالکریمهکمشخصيویکسانفکریپروژةمرزهایترسيمشریعتي،هوادارانگرفتننادیده

آنچه.يستنآسانچندانبگنجندآندرسههرملکيانمصطفيوشبستریمجتهدمحمدوسروش
جایگاهدريبازاندیشکهبودایتاریخيبافتهمانبخشيد،ميمشترکيمعنایهاتالشاینبه

وحقوقواداقتصوتوسعهودموکراسيوسياستودولتباآننسبتودینسياسيواجتماعي
.بودساختهبدلضرورتیکبهرا...



سريسياسواجتماعينظمبادیننسبتدغدغةباشدتبهزمانایندر«امامخطچپ»نيروهای•
وهانوشتهژهویبهو«کيانحلقة»جلساتودینيروشنفکریمباحثترتيب،اینبه.کردندمي

:1384زاده،تاج)گرفتقرارگروهاینهایدغدغهومسائلمتندرسروشعبدالکریمتأمالت
.42):1384خاتمي،؛101



چپجریانبهبيشترداشت،قرارتحوالتاینمداردرگرچهاسالميانقالبمجاهدینسازمان•
درایرانادهفتدهةفکرینزاعترینمهم.بودنزدیکشریعتيعليآننمادودینيروشنفکری

کانياردداوریرضاوسروشعبدالکریمهاآنایرانينمایندگانوهایدگری–پوپریدوگانة
.گشتبرميغرببامواجههنحوةبهنزاعاینمحورهایازیکي.یافتتجلي



ضروریهبلکوممکنراغربتمدنمتنوعمحصوالتميانازگزینشامکانسروشیکهدرحال•
بهیافتپذیرراآنکجایبایدکهکردميتصویراییکپارچهکلراغربداورییدانست،م

جمهوریانقالب،مجاهدینسازمان.(1393؛1373داوری،؛1366،سروش)کردردکلي
انگارهیناودیدميغربباامنيتيحتيوایدئولوژیکوسياسيایستيزهمتندررااسالمي

.بودداوری-سروشمنازعةسویدوهربرتشکلایننقدمبنای

ستيزه ای سياسي و 
يایدئولوژیک و حتي امنيت



دربرابرسليمتبهکهشودميمتهم«غرببرایماهيتنفي»و«جزءنگری»سبببهسروشرویکرد•
[غرب]نآازتبعيتجزچيزینظرمورد،گزینشعصرخردازتبعيتبازیرا»برد،ميراهغرب

دیدگاهما،عصرنویسندگانزعمبه.(1374شهریور24،29شمارةما،عصر)«آمددرنخواهد
بردنميجایيبهراه«غربباماامروزینمواجهةعينيشرایط»درسروشهمچوننيزداوری

.1374)مهر25،17شمارةما،عصر)



ریاستکاستراتژیتحقيقاتمرکزهمچوننهادهایيدردیگریپژوهشيوفکریهایفعاليت•
ینازایيدةخرداددومرخدادکهکردتصورنبایدرویهيچبهاماداشت،جریاننيزجمهوری

نفسهکخرداددومانتخاباتازپس.باشدبرعکساساسازبساچهاست،بودهمجامعومحافل
مخالفانوقانموافبود،آوربهتبسياریبرایوغافلگيرکنندهپيامدهایشوابعادنيزوآنوقوع
بسياریب،ترتياینبه.بشناسندرارخداداینهایزمينهوهاریشهتادادندانجامزیادیهایتالش

نظمختلفمهایحلقهعنوانبانحویبهپيشيننامنسجموپراکندهفکریونظریهایتالشاز
.یافتند

تالش های نظری و 
فکری پراکنده و 

نامنسجم پيشين



جایگاهدرنقرارگرفتوشورویفروپاشيو-بودآندرگير«امامخطچپ»که-فکریفضایاین•
راجریاناینگ،جنازپسایراندرگستردهفرهنگيواجتماعيتغييرکناردرقانونياپوزیسيون

.کردسياسيواجتماعينظمازتازههایبرداشتوتعبيرهاپذیرشمستعد
•



تغییرات اجتماعی 

سترشگفراغت،اوقاتوجواناننامبهایمسئلهظهوروجمعيتيتغييرات1370دهةاولنيمةدر•
درزنانیجيتدربرآمدندختر،دانشجویانویژهبهودانشجویانشمارسریعافزایششهرنشيني،

ازهایيخشبدرزندگيسبکتغييرارتباطي،ابزارهایگسترشاجتماعي،نيروییکهيئت
يمایسآننظایرواجتماعيجدیدتقاضاهایوهاخواستپيدایشگرایي،مصرفرشدجامعه،
هایهشپژوومسئوالننگرانيابرازوهاواکنشومتنوعشواهد.کرددگرگونراایرانيجامعة

.دادندميخبرزمانيدورةایندرارزشيوفرهنگيتغييرنوعيازهمهموجود

برآمدن تدریجي زنان در 
هيئت یک نيروی اجتماعي



سازیدهساباتواننميوداردوجودزیادیهایبحثتغييراینابعادووسوسمتدربارةهرچند•
درمجموع.کردتصورجامعههایالیههمةدریکسانتبعاتباومنسجمودستیکراآن

یجدیدهایگرایشوهاخواستکهبودندشدهپدیدارصحنهدرجدیدیاجتماعي،نيروهای
کناردرتعدیلسياستناخواستةپيامدهای.1386)جنادله،؛1374محسني،ک.ر)داشتند

.بودندهيمسفرهنگيواجتماعيتغييرایندرارتباطيابزارهایگسترشمانندجهانيروندهای
.نندکنمایندگيراهاخواستاینکهشدندميآمادهسياسينظامدرونازهایيطيفالبته



خرداد،دومانتخابات.کردعرضهراتغييراتاینسياسينمودهایاولينپنجم،مجلسانتخابات•
شکافوگيفرهن-اجتماعيتغييراتهمين.ساختآشکارراتغييراتاینازبيشتریهایسویه
را-بيطلاصالحهيئتدرباراینو-قدرتبهامامخطچپبازگشتزمينةاجتماعيفعالهای

..یدادندمدرخورپاسخياجتماعيزمينةاینبهبایدطلباناصالححال.ساختممکن

شکاف های فعال اجتماعي



تازههایعتوسمفاهيمتولدبه«تحولدرحالجامعة»یکهایضرورتبهپاسخگویيبرایتالش•
کهرواینازهنتولدالبته.قانونحکومتومدني،جامعةسياسينوسازیسياسي،توسعة:شدمنجر
متونوهاهشپژووهادرسنامهازمفاهيماینکهمعنااینبهبلکهنبود،آشنامفاهيماینباکسي

دندشبدلسياسيواجتماعينظمبازسازیبرایمبنایيبهوآمدندبيرونروشنفکرانه



پس از دوم خرداد « توسعه»رویکرد سازمان به 

سویکرد.یدادمنشاناقتصاددرراخوددیگرجایهرازبيشخاتميحاميانائتالفناهمگوني•
راياستساینکه«گرایانيچپ»دیگرسویدروبودنداقتصادساختاریتعدیلکارگزارانِ

ودوجبا.یافتندمياسالميجمهورینظامهایآرمانبرباددهندةوتخوردهشکسوزابحران
نامزدهاهنگيفروسياسيهایدیدگاهانتخاباتيهایرقابتجریاندرکشور،اقتصادیمشکالت

جدیفياختالواقعدرآیاکهنبود،روشنمثالبرایگرفت؛قرارعموميافکارتوجهکانوندر
.خيریاداردوجوداقتصادیالگوهایسربراصلينامزددوميان



شبيهذشتهگبهدیگرچيزهابسياریکهدادتکانراایرانسياستوجامعهچنانخرداددومرخداد•
وجوانانهمچونهایحاشياجتماعينيروهایبرآوردند،سرنوشعارهایوتازهمفاهيم.نبود
مضمراجتماعيهایخواستونيروهاوایرانجامعةدربارةهانظرگاهویافتندایتازهجلوةزنان

دومفتارگحامالنوبودندترنزدیکحادثهکانونبهکهنيروهایيآنبرای.شددگرگونآندر
دراسالميانقالبمجاهدینسازمان.بوددوچندانتأثيرپذیریاینشدند،ميشناختهخرداد
.بودنيروهااینجرگة

حامالن گفتار دوم خرداد



: ردادخسازمان مجاهدین انقالب و توسعه پس از دوم 

تماتیک تحلیل نتایج •
و بيانيه های سازمان و مصاحبه ها -توقيف شد1380که در اواخر سال -تماتيک عصر ماتحليل •

ام نظم سازمان در پي استقرار کد: و نوشته های اعضای آن بر پایة این پرسش ها سامان یافت
اجتماعي است؟ این نظم چه مؤلفه هایي دارد و بر کدام تحليل از ساخت سياسي موجود و

تحوالت اجتماعي جاری متکي است؟ 



نوسازی سیاسی 

لياصمحتوایواسالميانقالبمجاهدینسازمان«طلبانةاصالحهایکنش»کليدیمضمون•
سياسيازینوس.استسياسينوسازیشد،پدیدارخرداددومازپسکهشکلآنبهطلبياصالح

-دولترابطةرةدوبادادنسازمانازشکليآنازفراتربلکهنيست،سياسيکاردستوریکفقط
---.استسيوندموکراتيزاومدنيجامعةبسطگرایي،قانونسياسي،توسعةمفاهيمپایةبرجامعه

------------------------------------
•. Identification 1



دروشديمبرقرارسياسينوسازیپروژةبایایکدیگربامفاهيماینميان1نهمانيایسنخيگاه•
ميکهان،چنآمدميوجودبهمقوالتاینميانمعنایيتداخلنوعيهانوشتهوهاگفتهبيشتر
ویفکرزمينةدربارةبخشایندر.رسيددیگریبهوکردشروعراهاآنازهرکدامازتوان

سازمانرویکردوخرداددومازپسهاآنبندیصورتنحوةومفاهيماینبرآمدناجتماعي
.شودميبحثانقالبمجاهدین

ينوسازی سياس



:  «پروژة پروژه ها»جامعة مدنی؛ 

ازوکردمطرح1376سالانتخاباتيتبليغاتجریاندرخاتميسيدمحمدکهمقوالتيجملهاز•
وارزهمرفتپيشوتوسعهنفسباحتيگاهوسياسيتوسعةونوسازیباامروزهمينتازمانآن

ویسندگانننظرازنيزخرداددومازپيشمفهوماین.استمدنيجامعةمفهومشود،ميتلقيبرابر
صرعآغازبااماشد،مينوشتهبارهایندرمطالبيدورهآننشریاتدرونبودغایبایراني

دیگراریبسيوطلباناصالحعمدةهدفواصليسياسيپروژةبه«مدنيجامعةبسط»اصالحات
.شدبدلاجتماعيوسياسيکنشگراناز

جامعة مدني



های شاید این برداشت رایج که جامعة مدني مجموعه ای از انجمن ها، نهادها ،تشکل ها و اتحادیه•
ر اصالح طلبان حرفه ای و صنفي و داوطلبانة مستقل از دولت است نزدیک ترین برداشت به تصو

ل ها و در یکي از سخنراني هایش احزاب، اصناف ،تشک« دولت اصالحات»رئيس . دربارة آن است
.  219): 1379خاتمي ،)انجمن ها را هستة اصلي جامعة مدني معرفي مي کند 

احزاب، اصناف ،تشکل ها و انجمن ها



ناميد که « دیگر پروژه هاپروژة »مدني را جامعة 1378)فروردین )117شمارة عصر ما در •
این.«آیدميشماربهاجتماعيهایپروژهسایرتداوموتحققشرطآناستحکاموگيریشکل»•

افتاد؟جریانبهمسيریچهدروبودچه«مدنيجامعةپروژة»راستيبهبود؟چه«پروژههاپروژة»
اشکنکهایشناسازهوهامحدودیتدرویژهبهونشدتعریفروشنيبهپروژهایندرعمل،

؛بودآنتظرفيازبيشکهگرفتقرار«مدنيجامعة»دوشبربارینظریجنبةازامانشد،جدی



د،شميشمردهمدنيجامعةتقویتهایشاخصازهااو.جي.انشمارافزایشگاهنمونه،برای•
دليليهاآنروزافزونشماروباشدنهادهااینپسدرمختلفيهایانگيزهبودممکنکهدرحالي

يشبردپومدنيجامعةاستقراردرهااو.جي.اننقشآنکهویژهبهنباشد،مدنيجامعةبسطبر
واقعيتکینهآنبرمدامتأکيدکهاستمبهمقدرآندموکراتيزاسيونروندیاتوسعهفرایند
استشدهخوانده«او.جي.انایدئولوژی»بلکهنظری،شدةتثبيتگزارةیاپژوهشيمسلم

مدنيةجامعایدةکنندمياستداللنئوليبرالاقتصادمنتقدانوانگهي،.40):1998کالرک،)
.جي.انبرمبتني



حتيمدنيجامعةاترهرادیکالبرای.افتدسازگارنئوليبراليکاردستورباکهاستآنمستعداوها•
ينبصندوقوجهانيبانکهایبرنامهوواشنگتناجماعوشدنجهانيرمزاسماستممکن
جامعةویژهبهومدنيجامعةنقشدرمجموع،.2004)رانکين،وگونواردن)باشدپولالمللي
نيازمندبلکهنيست،بدیهيوروشنتنهانه1«توسعهسياست»درهااو.جي.انبرمتکيمدني

.(2002،مرسر)استترگستردهسازیمفهومومجددبازخواني



ود، اما او در ابتدای دورة اصالحات از جنبة کمّّّی شایان تأمل ب.جي . تأسيس حدود هفت هزار ان•
ن ها موجب وابسته بودن بسياری از این نهادها و سازمان ها به بودجه های دولتي و ساخت ناپایدار آ

ران نداشته او ها ابتکار عمل و توان اثرگذاری تعيين کننده در جامعه و سياست ای.جي . شد این ان
.باشند 



بدونويسادگبهدرعملهااو.جي.انبيشترفعاليتنهمدولتکاربهآغازباکهواقعيتاین•
.استبودههاآنشکنندگيوضعفنشانةرفت،تعطيليمحاقبهمقاومتيچندان

• .



.شوددادقلمکارکردیااثرهرگونهبدون«ایرانمدنيجامعة»اگراستپایهبيوگزافادعایي•
تظارانواميدهمهآنباتناسبيایرانمدنيجامعةشاکلةودرونيساختکهاستآنمسئله

لبقدرمنهادمردهایسازمانازحمایتکه«مدنيجامعةپروژة».استنداشتههشدهبرانگيخت
کوینتدرحالمدنيجامعةهایشکافوها،تناقضنيافتروشنيتعریف،هرگزداشتقرارآن

ایجامعهنادیمنتوانستنيزسرانجامونشدشناختهخوبيبههایشناتوانيوهانابسامانيوایران
جامعةوژةپر»هوادارانازبسياریطورکههمانباشد؛«بسامان»و«دموکراتيک»و«یافتهتوسعه»

بردندميگمان«مدني

هرگز تعریف روشني نيافت 



• 1-politics of development

عرصةبه1376خرداددومانتخاباتباکهبوددیگرمفهومي«سياسيتوسعة»:سیاسیتوسعة•
از«وریجمهریاستاستراتژیکتحقيقاتمرکز»درنخستمفهوماین.یافتراهایرانعمومي

سالدرسياسيتوسعةمفهوم.1372)؛1371،حجاریان)شدبدل«پروژه»یکبه«مقوله»یک
ریاستاتانتخابتبليغاتدرویافتراهسياسيوآکادميکمحافلبهخرداددومازپيشهای

طوربهسياسيتوسعة،انتخاباتازپس.شدمطرحتریوسيعگسترةدر1376سالجمهوری
ینادر.شدبدل«اصالحپروژة»عمدةهدفیکبهوگرفتقراردولتکاردستوردررسمي
سياسيةتوسعبهشماریبيژورناليستيمطالبوعلميهای،مقالهآکادميکهایپژوهشدوره،

.یافتاختصاص



،آیدميشماربهکالسيکمتنياکنونکه«سياسيتوسعةمفهوم»عنوانباپژوهشيدرپایلوسين•
،توسعةتعریفدهميندر.استدادهارائهسياسيتوسعةمفهومازمتمایزبرداشتوتعریفده

توسعةپروژة».,Pye))1965آیدميشماربهاجتماعيتغييرچندبعدیفرایندازوجهيسياسي
وبودازگارسبرداشتاینباگرفتقرارکاردستوردر«اصالحاتعصر»درکهگونهآن«سياسي

.یافتميوثيقيارتباطاجتماعيوسياسينوسازیبارویهميناز



دربارة83شمارةسرمقالةدرماعصرخاتمي،دولتکاربهشروعازکوتاهيمدتگذشتازپس•
قانونبهراماحتهایمؤلفهباسياسيتوسعةپروژةاجرای»:دادهشدارسياسيتوسعةفرارویموانع

وترینشکلمازیکيسياسيتکثریافتنرسميتوقانونحاکميتافراد،قانونيهایآزادیو
ازاشينپروژهایناجرایصعوبتوحساسيت.رودميشماربهجدیددولتوظایفدشوارترین

ونظاممسئوالنونهادهاکليةجدیعزمووفاقعدمما،جامعةسياسيفرهنگدرساختاریموانع
ميیابيارزفوقهایمؤلفهفقداندرراخودمطامعومنافعکهاستباندهایيوهاگروهوجودنيز

.1376)آبان83،28شمارةما،عصر)«کنند



قرار«ياسيستوسعةپروژة»رویپيشسختيموانعبود،کردهبينيپيشماعصرطورکههمان•
وبيانآزادیآزاد،انتخاباتمجرایازسياسيرقابتومشارکتطلبان،اصالحدیداز.گرفت
کهندبودهایشاخصترینعمدهسياسيتکثروتحزبوقانونحاکميتمطبوعات،آزادی
ارزیابيین،بنابرانيستند؛پذیرکميتچندانهاشاخصاین.دادندميشکلراسياسيتوسعة

.استتفسيرپذیرایمقوله«سياسيتوسعةپروژة»شکستیاموفقيت



قطعيقرائننهمجمهوریریاستوهفتممجلسدوم،شوراهایانتخاباتمنتقدان،نظردر•
ميارائهياستسایننسبيکاميابيبردالمتفاوتيشواهدمدافعانامابودند،پروژهاینشکست

تا«اهخوتحول»اجتماعينيروهایبرآمدنوتازهمطالباتوهاخواستگيریشکلازکنند؛
بهناگزیریاتهناخواسهممخالفانحتيچنانکهدموکراتيک،گفتارگيرشدنهمهویافتنعموميت

.گویندميسخنآنزبان

همه گیرشدن گفتار دموکراتیک



صادی اولویت نوسازی سیاسی دربرابر نوسازی اقت

ياستسقبالدرآننقادانةمواضعوخرداددومازپيشسازماناقتصادیهایدیدگاهترپيش•
وسعةت»،«اقتصادیاستقالل»،«فقرزدایي»،«اجتماعيعدالت».شددادهشرحاقتصادیتعدیل

تکرارنيزاصالحاتعصردرکههستندهایعمدمضامين«اقتصاداززدایيرانت»و«غيرليبرالي
داریمایهسرمنتقدهمچنان:نشيندنميعقبگذشتهمواضعاز،سازمانخالصهطوربه.شوندمي

دارد،ميپاسرااجتماعيعدالتایستد،بازنمي«سازیجهاني»یاشدنجهانينقدازدمياست،
....واستتعدیلسياستسرسختودائميمنتقد



نشاناسيسيتحوالتورخدادهابهتئوریکواکنشيکوشيدميهموارهانقالبمجاهدینسازمان•
روعشازپسسالیککه«خرداددومازپسجامعهسياسيهایبندیجناحتحوالت»مقالة.دهد
-ياجتماعهایشکاف»دربارةراسازمانتحليلوبندی،جمعشدمنتشرخاتميدولتکار

دومازپسکهاستاینفوقتحليلاساس.ینهدمپيشروشنيبه«خرداددومازپسسياسي
اجتماعيشکافترینفعالصورتبهعمالًخواهيتماميتوخواهيآزادیتضاد»خرداد

سياسيهایائتالفمبنایومنطقمقالهاین.1377)مهر104،1،شمارةماعصر)«استدرآمده
:نمایدميبازراجدید



رنوشتستعييندرمردممشارکتوآزادیقانون،حاکميتنظيرسياسيشعارهایمحوریتبا•
وجوهدليلبهچپومدرنراستهایطيفاقتصادی،شعارهایشدنکمرنگوخویش

قرائتوهاگاهخاستازوضعفوقوتباطيفدو.گرفتندقراریکدیگرکناردردرعملاشتراکي
ازانتصيقانون،حاکميتنظام،جمهوریتحفظقانوني،هایآزادیطرفدارمتفاوت،گاههای

ميانحاداتویگانگينوعيامراینوهستندسياسيتوسعةومدنيجامعةافراد،امنيتوحقوق
.(پيشين)کندميتداعيرامذکورهایطيف

یگانگي و اتحاد



صرعپایانتا«دموکراسيوآمریت»یا«خواهيتماميتوخواهيآزادیشکاف»سازمان،دیداز•
ایننونتاکزمانآنازوماندميباقياجتماعيشکافترینفعالامروز،تابساچهواصالحات

.افکندميسایهسازمانعملکردهایوهاتحليلهمةبرتلقي



بهزمانسارویکرددرچرخشي«سياسيشعارهایمحوریت»و«اقتصادیشعارهایشدنکمرنگ»•
غييرتنگویيماگر-ایدئولوژیکتعدیلنوعيمنزلةبهراآنتوانميحتيوآیدميشمار

ازمانسداخلي،وجهانيسياسيفضایدرتغييراتتماموجودبا.کردتلقي-ایدئولوژیک
یدارضدسرمایه،«خواهعدالت»،«گراچپ»همچنانخرداددومآستانةدرحتيانقالبمجاهدین

پس.دانستميکنندهتعيينومهمبسياررااقتصادیشکافوبوداقتصادجهانينظاممنتقدو
پایةبرد؟فراخواندننگاهایندرتغييربهراسازمانکهدالیليآنبودندچه

توانميسياسيواجتماعيتحوالتتربزرگبافتدرهاآنقراردادنوموجودمتونتحليل
:برشمردرازیرموارد



انتخابات دوم خرداد: اول

آن،«پيام»نتریمهمشایدوخرداددومهای«پيام»تریناصليازیکيطلباناصالحبيشتربرای•
اصالهایاستراتژیستوپردازاننظریه.بودایرانمردمعمومدرسياسينوسازیبهارادهکشف

و«انوگر»و«جوان»جامعةعميقگرایشبهراانتخاباینتحليلگران،تمامهمچونحطلب،
بامراودهووگوگفتومدنيجامعةسياسي،توسعة،دموکراسيآزادی،بهایران«طلبمشارکت»

.کردندتفسيرجهان

کشف اراده به 
نوسازی سیاسی



تحلیل ساخت سیاسی : دوم

اجتماعي-صادیاقتبندیصورتیاسيستمکهشدندمتمایلنظرگاهاینبهطلباناصالحمروربه•
ویاقتصادازاعممشکالتسایرحلقدرتساختاصالحبافقطکهاستسنخيازایران

گونههرکهیيافتمبيشتریقوتآنانمياندرروزهردیدگاهاین.شودميممکناجتماعي
شدتکرارزنيبعدیهایسالدرتحليلاین.کندميعبورسياسياصالحمسيرازالجرماصالحي

مهمرا«مردممعيشتونان»واقتصادیمشکالت1388فروردیندرسخنانيدرآرمينمحسن.
حلگرورداقتصادیمشکالتحل»کردتأکيد،ویهمچنين.کردمعرفيکشورمسئلةترین

.1388)فروردین25،ایسنا)«داردسياسيراهکاراقتصادیمشکالت»و«استسياسيمشکالت



مقتضیات عمل سیاسی : سوم

ازسياریبکهشدرقيبيباعيارتمامایمنازعهدرگيرتشکيلابتدایهمانازخرداددومجبهة•
برخيتاذاشتنگباقيمجاليدیگر«سياسيآنتاگونيسم»این.داشتاختياردرراقدرتابزارهای
راتهنکاینبارهاسازماناعضای.شودمطرحخرداددومجبهةدردرونيمناقشةبهمنجرمقوالت
ما،عصرسالمتيمحمد؛1378بهمن149،13شمارةما،عصرآرمين،محسن)اندکردهگوشزد
.1378)خرداد120،5شمارة



نتیجه گیری 

درتوسعههبانقالبمجاهدینسازمانرویکردتغييربررسيتحقيق،اینعزیمتنقطةچارچوبدر•
«تغيير»قلحدایا«دگردیسي»و«تحول»نوعيتوانميایدئولوژیک،وسياسيمناسباتچارچوب

هایينهزمچارچوبدرتغييراین.دادتشخيصتوسعهبهانقالبمجاهدینسازمانرویکرددررا
ازپس.استيلتحلقابلانقالبازپسایراندراجتماعيتغييرایدئولوژیکوسياسيواقتصادی

ودیکردنمهمراهيآنبا«راستطيف»مختلفهایجناحوهاتشکلتعدیلسياستآغاز
ومظاهرخيبربودممکنفقطبلکهیشد،نمسياستایناصلشاملآنانمخالفتدرعملحداقل

.دهدقرارهدفراآنپيامدهای



قابلتدرراآنوورزیدميمخالفتسياستاینباعمدهطوربه«امامخطچپ»طيفمقابلدر.•
ونیتریجداسالميانقالبمجاهدینسازمان؛آوردميشماربه«انقالبهایآرمان»باتعارضو

ازهمچنانشکلتاین.بودکشوردرجنگازپسفضایکلوتعدیلسياستمنتقدپيگيرترین
تنيمبدهيسازمانمانندکرد،ميدفاعانقالبينحویبهجامعهدهيسازمانیا1360دهةالگوی

بهجامعهواداقتصدردولتمداخلةای،تودهسياسيبسيجگسترده،ایتودهومردميمشارکتبر
نظامدرغامادازپرهيزومستضعفانومحرومانازدفاعبهبخشيدناولویتعدالت،استقرارقصد

چونغربيمسلطهایقدرتباسياسيوایدئولوژیکرویارویيواسطةبهجملهازجهاني
.آمریکا



ه ببه مرور به حاشية ساخت قدرت، آنان « گروه های خط امام»رانده شدن پس از پایان جنگ و •
آورند، اما این بازاندیشي در جایگاه اجتماعي و سياسي و بازخواني ایدئولوژی پيشين خویش روی

ه و ب هطور با چرخش به راست در اقتصاد و سياست کشور و پيامدهای اندیشيد« تأمل در خویش»
.شداجتماعي و فرهنگي آن توأم نااندیشيدة عمده 



ازهتاجتماعينيروهایوشدپدیدارجامعهدرجدیدیمطالباتوهاخواستترتيب،اینبه•
ويارزشتغييرهمچونروندهایيوشدندمرئيسياستوجامعهصحنةدرجوانانوزنانهمچون

اطالعاتهبدسترسيهمچوندیگریهایشاخصزمانهم.شدپدیدارطلبيمنفعتوفردگرایي
.یافتندافزایشسیاسیمشارکتبهميلوتحصيالتسطحو



هانجسراسربهبازاراقتصادهایارزشوالگوهابسطوشوروی،فروپاشيجهانيعرصةدر•
داد«يوندموکراتيزاسسومموج»بهایتازهجانحالعيندرشورویفروپاشي.بودمهمتحولي

هاینجریانيزروشنفکریعرصةدرواندیشهوفکرقلمرودر.بودشدهآغاز1970دهةازکه
.برآوردندسر1970دهةایراندرمؤثری



اماباشد،اربرکنفضااینازتوانستنميدیگریسياسينيرویهيچوانقالبمجاهدینسازمان•
ازهکشدظاهرتغييرعمدةامانامنتظرنيرویشکلدرحادثامریعنوانبهخرداددومرخداد

ازودادرقرا«امامخطچپ»دربرابرایرانجامعةازناشناختهوتازهتقریباًاندازیچشمسویک
.کردپرتابجدیدسياسيمناسباتازایحلقهدرونبهراسازماندیگرسوی



فتردومبارزروحانيونمجمعمانند-«امامخطچپ»طيفاصليهایتشکلخرداد،دومازپس•
قتصاداوخارجيسياستداخلي،سياستهایعرصهدرپيشينایدئولوژیاز-وحدتتحکيم
.بودترپيچيدهقدریانقالبمجاهدینسازمانموضع.گرفتندفاصله



توده »نگ ،از حيث ایدئولوژیک ،سازمان در بطن تحوالت سياسي و فرهنگي و اجتماعي پس از ج•
را به تدریج وانهاد و به خواست هایي همچون آزادی و 1360دهة « برابر یخواهي»و « گرایي

.  جامعة مدني روی خوش نشان داد



تعدیلسياستبرآمدنو1360دهة«رادیکاليسم»افولوایتودهبسيجزوالباجنگازپس•
پيشينلوژیایدئوبازخوانيازناگزیرسياسينيرویهرجهانيهایدگرگونيمتندرواقتصادی

سياستبرسازمانکهنقدیميانناسازهاییعنيشود؛مشاهدهتناقضنوعيشایداینجادر.بود
چپ»شتبازگبرایرازمينهکهسياستهمينناخواستةعمدهطوربهپيامدهایباداشتتعدیل

.ساختمهياقدرتبهانقالبمجاهدینسازمانو«امامخط

ناگزیر از بازخوانی
نایدئولوژی پیشی



با.رفتپذیميتأثيرتغييراتاینازونبودجامعهازبيرونوخألدرسازمانخوداستبدیهي•
ایشگروهاخواستوجدیداجتماعيهایهویتونيروهاتقویتیا،سربرکشيدناینوجود

خلقدر-تعدیلسياست«ناخواستةپيامدهای»ازیکيعنوانبه-تازهفرهنگيواجتماعيهای
لتشکاینایدئولوژیبرایزمانهماماداشت،نقشقدرتبهسازمانبازگشتوخرداددوم

.بودتسازمحدودیوآفرینمسئله



دورة»راآنسازمانکهسازندگيعصرباهمبستهفرهنگيواجتماعيتغييردیگر،عبارتبه•
خطپچکلوسازمانفعاليتبرایتازهایعرصه،ناميدمي«اسالميجمهوریپروستاریکای

،1گشودامام



بادئولوژیایآننسبتتعيينوساختدارمسئلهراگروهاینپيشينایدئولوژیکرویکرداما•
یکزاسياسي،شناسيجامعهنظرگاهاز.کردبدلدشوارامریبهراگسترشدرحالهایارزش

جامعهدرمؤثریاجتماعينيروی«سازندگيعصر»توسعةجملهازمختلفعواملنتيجةدرسو
آنبرایسياسينمایندگيوجویجستدروداشت«مدرن»هایيخواستکهبودکردهظهور

هيئتازبخشيکهبودشدهپدیدارسياسيساختدرشکافيدیگرسویازوبودهاخواست
وجایگاهایندرقرارگرفتن.گيردعهدهبررا«مطالبات»ایننمایندگيتاساختميمهياراحاکمه

يشينپرویکرددرتعدیلبهرااسالميانقالبمجاهدینسازمانهمچونگروهيجدید،مناسبات
.واداشتتوسعهبهخود



ن انقالب که نزد گروه هایي مانند سازمان مجاهدی« ،نوسازی سياسي» براساس استدالل این پژوهش•
و جبهة مشارکت مهم ترین شکل تبلور مفهوم توسعه پس از دوم خرداد بود و شامل 

جملهازختلفيمعواملازهاسالآندرفرهنگيواجتماعيتغييرکهنکتهاینبهوقوفباالبته.1•
تحولتاشناختيجمعيتمتغيرهای

ميثيرتأجهانيفکریفضایدرتغييرو(ارتباطيهایتکنولوژیدرجملهاز)ایفناورانه
.پذیرفت



امةبرنوطرحیکشد،ميقانونحکومتومدنيجامعةوسياسيتوسعةچونهایيمضمون•
نظمازسازیبواجتماعيانسجامهایزمينهبازتوليدبرایمبنایيمفهوماین.نبودصرفسياسي

سالدروانقالبرهبرکاریزمایوگستردهایتودهسياسيبسيج1360دهةدر.بوداجتماعي
وبستگيهمهایزمينهمثابةبهجنگوانقالبازبرآمدههایارزش1360دهةابتدایيهای

هاهزميناینبازسازیدورةدروجنگپایانازپس.شدميگرفتهدرنظراجتماعيانسجام
.شدندتضعيف

سترده بسيج سياسي توده ای گ
و کاریزمای رهبر انقالب



برقراریومدنيةجامعبسطوسياسيتوسعةبرنامةپيشبردباکهاصالحاتعصرسياسينوسازی•
نظمایبرایتازهمبنایآوردنفراهمراستایدرتالشيدرواقعشد،ميتعریفقانونحکومت
البته1.يکدموکراتهایارزشبرمبتنيومدنياجتماعيبستگيهمونظمیعنيبود؛اجتماعي

-اسالميالگویباجامعهدهيسازمانوبستگيهمازنوعاینکهورزیدمياصرارسازمان
.استآنمتممومکملوآنازبرخاستهبلکهونداردتعارضيانقالبي



و«نوسازی»پروژةنوعهربرکهبودجریاندردیگریاجتماعيهایواقعيتحال،عيندر•
واولموجهجملازومختلفهایپيمایشهاییافتهمطابقمثال،براییافکند؛مسایه«توسعه»

،سرمایةاجتماعياعتماد،(1382و1380)ایرانيانهاینگرشوهاارزشپيمایشدوم
ورایيفردگواستیافتهکاهشدورهایندرآیندهبهاميدواجتماعيامنيتاحساساجتماعي،

.استیافتهافزایشطلبيمنفعت



روندهایي-ندنيستهممنفيکامالًهاپژوهشهمةدرکه-هایيدادهچنينسادةتفسيرباتواننمي•
برایالشتبپذیریم،ایرانجامعةازرابرداشتيچنيناگراماداد،نسبتایرانجامعةبهقطعي

.شودميترپيچيدهاجتماعيتغييردهيسازمانواجتماعينظمبازسازی

بازسازی نظم اجتماعي



متأثرورانایدرآزادبازارالگویبسطباهمبستهعمدهطوربهراتحوالتاینآزادبازارمنتقدان•
ميحاصلبيجدیدسياسي-اجتماعينظمبرقراریبرایراحطلباناصالتالشودانندميآناز

دائمينشتونارضایتيونابرابریاجتماعيسطحدر«نئوليبراليسم»آناندیداززیرا؛شمارند
وسياسيثباتوتوسعهیعنيحطلباناصالسياسيپروژةنافياینوکندميخلق

.است«دموکراتيزاسيون»
.  1384)بشيریه ،)ارائه مي شود « اصالح طلبي»در یکي از مقاالت بشيریه تحليلي تقریباً مشابه دربارة . 1•



چپ»دشواری:کندميخودنمایيمدامسازماندربارةنکتهیکتفصيلوشرحاینورایدر•
»بهالبانقمجاهدینسازمان.استگرایيدهراستبهعميقهطوربکهایزمانهوزمينهدر«بودن
لدليبهگروهاینامانگریست،ميخودهویتازناپذیرجدایيبخشيهمچون«بودنچپ

هایریندکتامایکسانتقریباً سياسيغایاتآندرکهخرداددومگستردةجبهةدرعضویت
وژیکایدئولهایآرمانواهدافبرخيازدارند،حضورمتنوعياقتصادیوفرهنگيواجتماعي
.دکنميپوشيچشم«موقتطوربه»،اجتماعيعدالتواقتصادحيطةدرویژهبهخویش،



اینآنان،نظردرکهآیدبرميسازماناعضایسخنانوهانوشتهمجموعاز1380دهةآغازتا•
آنازستنشدستمعنایبهواستمقطعيوموقتتاکتيکي،نشينيعقبنوعيپوشيچشم

جهاني،«ليبراليسمنئو»،اقتصادیتعدیلسياستنقد.نيستپيشيناهدافدربازنگرییاهاخواست
ازپسهایسالدرحتيماعصرتکرارشوندةمضامين«ساالریسرمایه»وداریسرمایهوشدن
ایهنمونهدرکندوکاوبهراسازمانجهانينظاموداریسرمایهبامخالفت.هستندخرداددوم

.داردواميمشابه



هند»همچون«ضدامپریاليستي»الگوهایدردالنههمسازمان1380سالتاحتيکهاستجالب•
ميتسرنوشهمآنانباحدیتارااسالميجمهوریوکردميمداقه«کوبابعدمرتبةدرو،چين

هاگفته.شوددلبسياسيبرنامةیکبهکهبودآنازناچيزتر«اندیشيچپ»اینطنيناماپنداشت،
بهراهتتوانسنمياثربيومقطعيهایخوانيمخالفوجانکمنقدهایپراکنده،هاینوشتهو

جدیياسيسوگویگفتهيچبهتئوریکفرجوخللهمةازگذشتههادیدگاهاین.بردجایي
هبردراهيچآنازونزددامناجتماعيهایالیهوآنانميانطورهمينوسياسينيروهایاینميان

.نيامدبيرونسياسيبرنامةیا



تاکتيکسطحدرایمسئلهفقطاین.نداشتنمودیهمسياسيتبليغاتسطحدرحتيگرایشاین•
عدیلتجملهازمتعدداجتماعيعواملبابلکهنبود،سياسيهایایدئولوژیوهاانتخابوها

.داشتنسبتنيزهاگروهایناجتماعيپایگاهتغييروایدئولوژیک



اشاجتماعيپایگاهازيسنتچپطيفکهتحليليتغييرتردقيقصورتبهیااجتماعيپایگاهتغيير•
نشدمواجهوخرداددومازپس.کردتجربهسازمانکهاستتغييریازمهميبخشداشت،
خویشماعياجتپایگاهازآنانتصورایران،جامعةازتازهسيمایيباطلباناصالحدیگروسازمان

مجامعهازمتنوعواگونگونهایيالیهحمایتبرمتکيراخودآنانزمان،ایندر.شددگرگون
سالمياجمهوریاصليحاميانانقالب،مجاهدینسازمانتحليلدرخرداد،دومازپيش.یدانستند

بودند؛فرودستو«مستضعف»اقشاروطبقات



دريویژگاینوبودندسپردهدلبرابریوعدالتهایآرمانبهکهجامعهازهایيبخشیعني•
اما،ساختميبدلاسالمينظامبدیلبياجتماعيپایگاهبهراآنانمذهبي،وسنتيباورهایکنار
جامعهند؛یافتخویشپشتوانةراایرانجامعةاعظمبخشحمایتطلباناصالحخرداد،دومازپس
برقرارانهطلباصالحهایخواستباوثيقيپيوندوبودجومشارکتونوگراآنانگمانبهای

بسيجارمختلفياجتماعيهایالیهواقشاروطبقاتزمانآندراصالحاتگفتمان.بودکرده
اجتماعياهپایگحتيودائميرأیپایگاهآنانکهکردایجادراذهنيتایندرنتيجهوبودکرده
.هستندطلباناصالحابدی-ازلي

لبانابدی اصالح ط-پایگاه اجتماعي ازلي



دهةکلدرسازمانکهیافتتداومروندیهمانطبقاتيواجتماعيساختدرزمانهميندر•
اسباتمنبازتوليدمفاهيمذیلراآننعمانيوبهدادکهروندیبود؛آنسرسختمنتقد1370
ازيزدای،دهقانکارنيرویشدن،پرولتاریزهآنبامتناسبنهادهایبازسازیودارانهسرمایه

وبهداد؛1387نعماني،وبهداد)اندکردهتوصيفطبقاتيهایجایگاهشدنمدرنيزهوروستاها
را،آندیگرمحافلبسياریازپيش،1370دهةابتدایدرماعصرنشریةو2007)،نعماني

رویکردبهامعصرشمارةآخرینتاکهنقدهایيتماموجودباسازمان.بودخوانده«نئوليبراليسم»
آمدهگرفتارانایرسياستآنتاگونيستيورطةدرآنازبيشترداشت،مسلطاجتماعي-اقتصادی

.بيندیشيدآندربنيادینتغييریبهبتواندکهبود



استيسيبا«ناچاربه»تشکل،اینبيرونيهایمالکمبنایبرنهوسازمان،خوددیدزوایةاز•
ولتحلياینازهمراهياین.کردميتوصيفمخرب«نئوليبرال»راآنخودکهکردهمراهي
وسياسيساختاصالحاصالح،هرگونهمقدمةکهگرفتميمایهراهبردیبندیاولویت

.استسياسينظمبازسازی



هایياقضتنعملحيطةدراماباشند،فوقتحليلمؤیدبسياریشواهدوهااستداللاستممکن•
تنشوينارضایتموجدطبقاتيواجتماعيواقتصادیهایشکافسو،یکاز.کردبروزآندر

شکلدرهجملاز)برانندعقببهیاسازندمتوقفراسياسينوسازیپروژةاستممکنوهستند
ساختهمانرفتندرنظرگبا-دیگرسویازو(...وبناپارتيسموپوپوليسمظهوربرایبسترسازی

هایيسياستمحتملبرندگان-بودندآن«اصالح»پيدرپيمانانشهموسازمانکهسياسي
کارووندشمتشکلوپدیدارسياسيطبق،یکشکلدراستممکنسازیخصوصيهمچون

.سازنددشوارتررا«اصالح»



ویدانستمایرانجامعةشکافترینمهمرادموکراسي-آمریتشکافسازماندرواقع،•
آناماود،بزدهگرهاصليشکافاینکردنبرطرفبهرااجتماعيهایشکافسایرسرنوشت

برایوندشوظاهراجتماعيتغييرعاملهمچونبودممکن(حاشيه-مرکزشکافمانند)هاشکاف
انتخاباترنوشتسبرکهبوداتفاقيهماناین.کنندایجادمانعسياسيتوسعةپروژةدربرابرمثال

.گذاشتتأثير1384سالدرجمهوریریاستنهمدورة

يعامل تغيير اجتماع



ملهجاز)دیگرعواملازایمجموعهکناردرحاشيه-مرکزشکافنوعازاجتماعيهایشکاف•
پروژة»توقفوطلباناصالحشکستبه(اجتنابقابلکامالًواتفاقيفقطحتيوتاکتيکيمسائل
وسازمان1384سالانتخاباتتبليغاتيکارزارجریاندرکهدرحاليشد،منجر«سياسيتوسعة

وعدهرا«اسيسيتوسعة»و«دموکراتيکسياسينوسازی»هایبرنامهترینرادیکالپيمانانشهم
.ماندندناکاممختلفدالیلبهاما،(1389روزخوش،وتاجيک)دادندمي

نرادیکال تری



د ، سازمان مجاهدین انقالب غيرقانوني اعالم و فعاليتش متوقف ش1388پس از انتخابات سال •
و درمجموع، از پایان عصر اصالحات تا امروز سازمان مجاهدین انقالب رویکرد توسعة مشخص.

؛ متمایز با دوره های پيشين عرضه نکرده است



مجاهدینسازمانایدئولوژیدرمجموع،.استنداشتهعملیانظرعرصةدرچندانيمجالزیرا•
تغييريستيرفرمگفتارازشکليبهانقالبي-اسالميچپگروهیکازخرداددومازپسانقالب

رهيافتونهمچهایيمالکدرنظرگرفتنبا.استشدهليبراليزهآشکارامواردیدرکهدادشکل
سياسي،هایراهبرداقتصادی،هایبرنامهاجتماعي،،سياستتوسعهبهرویکردسياسي،اقتصاد
.مایدنميمبهموگنگهمچنانایدئولوژیاینسرشت...وبازارجایگاهودولتنقشتعریف

جایگاهبهیاباشدایرانخاصوضعيتدرطلبانهاصالحپرکتيسبودنبغرنجمسئلهایندليلشاید
یارگرددبتشکلاینایدئولوژیمحتوایوبافتوانقالبمجاهدینسازمانسياسيواجتماعي

.باشددوهرازترکيبياستشدهاستداللپژوهشایندرنطورکههما

گنگ و مبهم
تيس بغرنج بودن پرک

اصالح طلبانه
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