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  چپ با جنبش سبزۀنقد اقتصاد سياسی مواجھ
  )٩۴ و انتخابات مجلس ٩٢ھمراه با تحليل انتخابات (

١  
  

  :مهمقد

. اند  نگاشته شده١٣٩۴ ]قوس[ تا آذرماه١٣٩٣ ]سنبله[ زمانی شھريورۀ مقاله است که در فاصل۴ حاضر شامل ۀجزو

طور که از عنوان جزوه پيداست  ديگر را در قالب اين جزوه کنار ھم نشانده است، ھمان  مستقل از يکۀ مقال۴آنچه اين 

 انتخابات در ألۀطلبان و مس تعيين تکليف با اصالح"و " زنسبت کنشگران چپ با جنبش سب"تمرکز بر دو موضوع 

ديگر  ھا با يک  اين جزوه بر موارد مذکور، آنچه سبب پيوند آنۀ مقال۴البته فارغ از تمرکز موضوعی . است" ايران

داری نئوليبرال در ايران برای توضيح و تبيين  گيری از تحليل طبقاتی و محوريت وضعيت سرمايه است، بھره

  .ھاست وعموض

 گذار ألۀدر خصوص مس" سعيد رھنما"کوشد با نگاھی به آرای  می» داری در ايران  گذار از سرمايهألۀچپ و مس «ۀمقال

ھای ايشان در جريان  بندی ای از خالل صف لهأمس ران چپ ايران را با چنين صورت کنشگۀداری، مواجھ از سرمايه

ی برای "چه بايد کرد؟"که بديل و به اصطالح  ين مقاله بيش از آندر ا. فراز و فرود جنبش سبز، پروبلماتيک کند

ی که به اعتبار ھای نظری و عمليسؤالی، منبعث از ئھا گردد، سعی شده تا با طرح پرسش مطروحه ارائه ألۀمس صورت

  . انضمامی به خود بگيردۀھرچه بيشتر جلو" چه بايد کرد؟"جنبش سبز متوجه چپ شد، بحث 

 آخرين ۀطور که از عنوان آن پيداست، سعی شده است به بھان ، ھمان»ھای سبز موسوی و شادی چپپيام  «ۀدر مقال

در حصر منتشر شد و شعف آن دسته از کنشگرانی که در عين چپ دانستن خود " ميرحسين موسوی"پيامی که از 

ھژمونی منش "ه آن نام وان بت ھمچنان تعلق خاطر فراوان به جنبش سبز و شخص موسوی دارند، بر بحرانی که می

  .داد، دست گذاشته شود و تناقضات چنين گفتمانی نشان داده شود"  اکثريتی در چپ ايران- یئ توده

 چگونگی تحليل نتايج ألۀً قبلی، مشخصا بر مسۀخالف دو مقال» کنند چگونه سبزھا در تحليل انتخابات معجزه می «ۀمقال

حضور "ِ آشيل رويکردی را که معتقد است ۀکوشد تا پاشن کند و می  تمرکز می١٣٩٢جمھوری سال  انتخابات رياست

گسترده در انتخابات ايران احتمال تقلب را کم و آن را به ساز و کاری کارآمد برای تغيير مناسبات سياسی و اجتماعی 
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شناسانه از نتايج انتخابات  ھای جامعه ترين تحليل  اين مقاله با نقد يکی از منسجمدر. ، آشکار سازد"کند بدل می

ی ضرورت تحريم ھر نوع انتخابات در ايران تا زمان ئ مبتنی بر رويکرد مذکور است، چرا که١٣٩٢جمھوری  رياست

تری از کنشگران   وسيعۀايرًشايد بتوان گفت مخاطب اين مقاله صرفا چپ نيست و د. شود  مدنی، تبيين میۀقوام جامع

گيرد؛ کنشگرانی که البته سودای قدرت دولتی نداشته و تغييرات بنيادی و ماندگار در جامعه را  مدنی را در بر می

  .مدنظر دارند

 ۀشد ، پژوھشگر برجسته و شناخته"آصف بيات"ھای  که با تأکيد بر صحبت» جنبش نئوليبرال سبز «ۀو در آخر، مقال

 عدالت اجتماعی و برابری ۀ پويا با وی، به فقدان طرح مطالبۀ انديشۀ نشريۀ اجتماعی از خالل مصاحبھای  جنبشۀحوز

را با نگريستن از منظر شود چ ھمچنين نشان داده می. پردازد در جنبش سبز و نتايج سياسی و اجتماعی اين فقدان می

ھای به اصطالح ناگزير انتخاباتی  يران، ضرورت اۀبه مناسبات سياسی و اجتماعی جامع" ی نئوليبراليسمئزا بحران"

  .انجامد رو، کاذب است و به تشديد بحران می گرايان ميانه گرايان يا اصول طلبان، اعتدال برگزيدن از ميان اصالح

ھای انقالبی  ًگيرد که صرفا شامل کمونيست  وسيعی را در بر میۀی چپ در اين جزوه، گسترئبديھی است که داللت معنا

 ايران است، ۀشان معطوف به جامع ھای وسيعی از کنشگران چپی که فعاليت شود، چرا که به زعم نگارنده بخش نمی

. اند"حزب توده" راه و روش ۀدھند  زيادی ادامهۀ تا اندازعملی که دارند، در  تحليلي-ھای جدی نظری غم اختالفر علی

که ناظر بر  در ايران بيش از آن] يعنی چپ[احد ھای مختلف چپ زير يک عنوان و به اين معنا يکی کردن طيف

ی در ئ ر بر جاری و ساری بودن منش تودهداری و دفاع از فرودستان باشد، ناظ اشتراک ايشان در مخالفت با سرمايه

  .شان است پراتيک

، راه و در ايران ھمواره يا غرق در ستايش بوده است يا نفرين و دشنام؛ اين وسط" حزب توده"جاست که  مشکل آن

گستری  ت که ما با سايهله فقط اين نيسأمس. ک نقد مارکسی سپرده نشده استکه بايد به تيغ تيز ي چنان روش اين حزب آن

 ۀروان  چپ ايران در توليد ضد چپۀترين گرايش مجموع يم، بلکه اين راستئرو ی در پراتيک چپ ايران روبهئ منش توده

دھد که پژوھش، پرسش و نبرد برای تغيير   معيوبی را شکل میۀکند و لذا چرخ ی مءخود، نيز نقش ايفا) بيماری کودکی(

  . چپ ايران بوده و ھستۀبه شکلی توأمان، ھمواره غايب بزرگ پراتيک مجموع

له، گامی ھرچند کوچک در راستای اعتالی کمونيسم انقالبی در أکم در حد طرح مس جزوه بتواند دستاميد است اين 

  .شدايران برداشته با

 ادامه دارد

 
 


