
  شیدان وثیق
 

 پاسخي به حسن بھگر
 

ضرورت بازسازي چپ سوسیالستي و اپوزيسیوني يهبازھم در بار  
 

ايران خواھد بود يا حل  ينونکشكالت مگر  آيا سوسیالیسم چاره "تحت عنوان  يا نو در مقاله يطرح ٩ يهدر شمار
ما، مضمون  يشورا تپیرامون حرك يیزل برانگمتأ ي، حسن بھگر مطالب انتقاد"است؟ يشكالت ايران در سطح ملم

. ايران، مطرح كرده است ينونک يدر شرايط تاريخ يسوسیالیست ردا ھويت تضرورت فعالی يلک به طورآن و  ينشريه
 .گذارم ياز مواضع او را به بحث و نقد م يا از اين نوشته، پاره يتأيید نكات نمن در زير، از ديدگاه خود، در ضم

، كمتر يو نظر يفكر يهعموم چپ ايران در زمینال يما و عل يھا يكاست يهنويسنده در بار يھا از انتقاد يبا بخش
  شخصم ينظر "رپرداختن به امو"كته كه ما از ناز ذكر اين   جا كه پس نمونه در آن به طور. خالف باشدمتواند  يم يكس

 :گويد ي، بھگر م"ايمدر عمل كنار مانده"ايران  يجامعه
ويژه  عین ما بهماز شرايط   شخصمانديشند و تحلیل یھستیم كه با مغز خود ب يتفكرانماز ھر چیز نیازمند   ما بیش"

در مورد  ينو با يك شك فلسف يجا بود اگر طرحه چه ب... باشند  ما داشته يو دين يشكالت فرھنگمكامل از  يآگاھ
؟ داليل قبول يا رد يدولت يدار ا سرمايهتعريف سوسیالیسم؟ تفاوت سوسیالیسم ب. كرديسوسیالیسم شروع م

موجود موفق  يدل سوسیالیستمتعريف واضح و روشن از پرولتاريا؟ كدام يك از ... سوسیالیسم به اصطالح موجود
وجود ه كه در تعريف كارگر و پرولتاريا ب يتغییرات... چگونه بود يدل سوسیالیسم آلمان شرقماند چرا؟  اند و اگر نبوده بوده
 "...استقرار سوسیالیسم را دارد يا نه؟ يو ذھن يما شرايط عین يكه آيا جامعه دامند؟ و باالخره اينکاند،  آمده

نیم، ک يدر اين جھت شانه خال  تالش ربا ركه بخواھیم از زي فوق و بدون آن يھا رسشپبه  يگوي خسپا تبا تصديق ضرور
 :دانم يم يجا ضرور كته را در ايننچند  ييادآور

زمن م يو با توجه به بیمار يتوأم و آمیخته با پراتیك اجتماع يو نظر يفكر  نبشج يتاريخ فپ ايران به خاطر ضعچ -١
 يھا انگیز رسشپعضالت و م يهانديشیدن و آفريدن توسط خود، در چنبر  يو تقلید، به جا يدر رونويس  اش يباز ھم تاريخ

ھا، آن يبه ھمه يگوي خسقرار دارد، كه پا... و  ي، فلسفيسیاس ،ي، اقتصاديگوناگون اجتماع يھا در عرصه يفراوان
 .خارج است يھا، از توان يك عده و يا يك گروه به تنھاي ستین گامخن نرداشتب ددر ح حتا

 يرايج بود، تصور ينتسذشته در بین چپ گكه در  يالف تصورخ، بر  نبشججامعه و  ينظر مسايلبه  يگوي خسپا رام -٢
-يم" پیشقراول "و  يسیاس يھا سازمان يھا تئوريسین تدر سرش  نازلش درا در ھمان ح ينظر ياھ كه فعالیت

شاركت منامید، امروزه بدون دخالت و  يم" يآكادمیست"خارج از آن را  يتحقیق - يپنداشت و در نتیجه غالباً ھر كار فكر
و  ي، بدون كار جمعيو فرھنگ يطالعاتم ،يپژوھش يھا ، گروهياجتماع يھا نبشج، يمدن يختلف جامعهم يھا حوزه

در شور و ... دانان، اقتصاددانان، دانشگاھیان شناسان، فیلسوفان، تاريختفكران، جامعهم يھا از سو ھماھنگ میان رشته
و يا به نتايج  یستپذير نامكان... ھا و سنديكاھا جمن، انينان و فعاالن اجتماعک يتنگاتنگ با باز يا راودهممباحثه و 

از اين دست نه تنھا از توان يك  يمسايلكارگر ايران و  يوضعیت طبقه تبه عنوان نمونه، شناخ. مطلوب نخواھد رسید
تر از ھمه  ھممشناسان و  جامعه يو جمع يخارج است بلكه در درون كشور نیز نیاز به كار میدان يعده روشنفكر تبعید

كه در كشور ما حاكم  يه به شرايط استبدادجحال با تو. ين طبقه داردر آگاه و فعال اصعنا دشاركت خومنیاز به دخالت و 
ھا و  و در پیوند با نھاد يک سوختلف از م يھا میان رشته يدر ھماھنگ يپژوھش ستقلمكه فعالیت  ياست، شرايط

توان به  يم سازد، بھتر يمكن ممديگر را غیر  يكه از حق حیات برخوردار نیستند از سو يفرھنگ  - ياجتماع يھا انجمن
 .ردب يدر ايران پ ياجتماع  كار تحقیق و پژوھش يشواردابعاد وسیع 

ھا را انديشمندان از آن يا باشد اين است كه پاره يز اھمیت مايبھگر ح يھا رسشپ يكه در راستا يكته آخرن -٣
توانیم از  يم ياز چپ جھان يبخش يبه مثابهو ما . اند ھا دادهنیز به آن يھاي خسو پا  مطرح كرده يغرب يكشورھا
 يھا به عنوان مثال صدھا بلكه ھزاران كتاب و رساله به زبان. موجود استفاده كنیم ينظر يآوردھا دست يمجموعه

اند و چپ   ھا به رشته تحرير درآمده اين رژيم ياز فروپاش  پس به ويژهبه سوسیالیسم واقعاً موجود رختلف پیرامون تجم
از   ما بیش. اند بپردازد كه ديگران انجام داده يطالعاتمبه  يسوسیالیسم آلمان شرق يهمثالً در بار ندارد كه يايران نیاز

موجود   ز از حاصل دانشتنسو   خود، نیاز به استنتاج يهبارزمو   نگرش يبازساز يھا و برا ھر چیز، در اين گونه زمینه
 يند و موضوع اصلک يچپ معنا و ضرورت پیدا م رداھويت و  شخصمست كه اھمیت فعالیت ا ست در اين جاردو . داريم

ھا اشاره كرديم، بھگر كه در باال به آن يه به نكاتجزيرا، با تو. سازد يرا با بھگر برجسته م مورد اختالف ما و عمیق
ھا تأكید آنكه خود او نیز بر  يھاي رسشپبه  يگوي خسپا يرسید كه برا يبايست قاعدتاً و منطقاً به اين نتیجه م يم

بدون  يدا از ھم و يا يكجو آمیخته با عمل داريم، چه اين دو  ينظر ينبشج ستقلم نداد دارد، ما نیاز به سازمان
شاجره بر سر اين است كه به اعتقاد ممورد  يجا موضوع اساس در واقع در اين. نخواھند داشت يمعنا و مفھوم يديگر

 : زد، زيرا يچپ سوسیالیست ييافته ستقل و سازمانمنبايد دست به فعالیت توان و  يايران نم يبھگر در شرايط امروز
در  ي، برابرياساس يھا يايران آزاد يمركز يلهئايران نیست و اگر مس يشكالت كنونمگر  سوسیالیسم چاره" -١
 ين طبیعاتحدمن راه ھا كه در اي توان با ملیون و لیبرال يدين از دولت است، م ي، جداييقوق شھروندقابل قانون و حم
تواند به عنوان راه  ياست و سوسیالیسم نم يده در سطح ملشياد  مسايل يچون ھمه. دپیمان ش باشند، ھم يم

 ).٥  ، ص٩نو شماره  يطرح (..." عام قرار داشته باشد يشكالت در فراز برنامهم يحل اصل
دن بیشتر افراد از حول شدا جل موجب کگونه تشاز مفاھیم روشن شود، دست زدن به ھر  يكه بسیار قبل از آن" -٢

ريم و بصرف ب يخواھ آرمان يتوانیم بر مبنا ينداريم نم ياز تئور يكه تصوير روشن يدر زمان... ل خواھد شدکاين تش
ما حركت گام به گام را تأيید ش يدھیم؟ وقت  و عمل را سازش يخواھیم تئور ي؟ كه ماست دهشچه   بدوزيم كه

 )ھمانجا (..." نید؟کشركت ن يپوزيسیون لیبرالا يمومعبايد در جريان  نید، چراک يم
 يشكالت جامعهمو  مسايلكه چون  اين ييك. نیم، دو ايراد به ما وارد استکالصه خاگر بخواھیم نظر نويسنده را 

فعالیت  يبرا يفضاي ، زمینه ويو مل يلیبرال يخارج از جريان عموم  عام دمكراتیك است، پس يجنبه يايران دارا ينونک



ست و رد يتعريف" يكه چون ما از سوسیالیسم و ھمچنین از تئور دوم اين. ماند ينم يباق يستقل سوسیالیستم
 .معنا خواھد بود يمورد و ب يتمايز بمستقل و م ي، در نتیجه  دست زدن به سازماندھ)ھمانجا(" نداريم شتركم

و  است دمكراتیك بوده مسايلايران  يجامعه ينونکعضالت عاجل و ماگر چه خ به اين دو ايراد بايد تصريح كرد كه سدر پا
تضاد مختلف و م ييھا ھا و بینش شرگَ نھا،  توانند از ديدگاه يم مسايلھا نیز خواھند بود، اما برخورد به اين گونه  دتمتا 

و پلورالیسم است  يختن چندگانگو به رسمیت شنا  پذيرش يكه به معنا يكراسمدو اين خود نیز با اصل . صورت پذيرند
 يكارشكل بيمكه امروز در غرب در برابر  چنانھم. و تقويت آن است اشرط و ضامن بق ندارد بلكه پیش ينافاتمنه تنھا 

 و توان با صد يده است، دو گونه برخورد چپ و راست را مشتبديل  يدار جوامع سرمايه يو مركز يحیات يكه به مسئله
 يشمارند، در جامعه يخود م يكه ھر دو جريان اين مسئله را موضوع مركز الف تمیز داد، در حاليھشتاد درجه اخت

 يعام دمكراتیك جامعه مسايلدر برخورد با  يو عمل چپ سوسیالیست  ، بینش ايران نیز، به نظر من، نگرش يامروز
و عمل   ، بینش با نگرش... و يتماع، عدالت اجيمدن ي، الئیسیته، جامعهي، دمكراسيچون آزاد يمسايلايران، 
 يز است كه جايگاھياين تما يو نتیجتاً در راستا. باشند يتضاد مم حتا يتمايز و در مواردم يو يا مل يلیبرال يھا جريان

  و تالش يبند آيد و شرط يم به وجودفعالیت چپ  يايران برا يو اجتماع يسیاس يبلماتیك و نااستوار در فضارھر چند پ
 .باشد چپ   ز بايد اشغال آن توسط جنبشما نی

نم، سوسیالیسم يا ک يم  ام و در اين جا نیز به اختصار بازگو اين نشريه طرح كرده نپیشی يھا طور كه در شماره ھمان
، طبق تعاريف  يا دهش  روردهساخته و پ  و از پیش ييگم ذھنادو يا پار ياجتماع ي، نسخهينظر من، تئوره مونیسم، بک

مونیسم، با عزيمت ک. ده است، نیستشاز سوسیالیسم به دست داده  يو متافیزيك يآلیست كه در روايات ايده ينتس
رھايانه   -دارانه و خودم  - خود  نبشجتواند  يدارد، م يماركس  بر پراكسیس يبتنم  از بینش يكه ريشه در روح ياز نگرش
اگر   پس. عصر ما تبیین شود يو ايدئولوژيك ي، اقتصاديسیاس يناسیون ھایھا و آل لطهساز  ياجتماع

ما   رو مورد تأيید و پذيرش نامیم كه به ھیچب ياستبداد  -يدولت يھا سابقاً و واقعاً موجود را واريانت يھا سوسیالیسم
ن دوم  پیشاز  يا مونیسم، بنابراين، ديگر پديدار و يا نمونهکگرفتند، سوسیالیسم يا  يم ياگر روزگار حتاگیرند،  يقرار نم

تنازع و در حال ماست  يرايندبلكه ف. تحقق سازندم آن رابايد  يبا ھر نام و نشان يزيدگانگبر نیست كه يشخصمو 
برانگیز در جھت   تضاد، نامعلوم اما چالشمپیچیده،  يا بارزهممكن و ناظر است بر من، كه نه محتوم است و نه غیر دش

حركت  حاضر و آماده يما از يك تئور  پس. ياجتماع يفعاالن و نیروھا دوخ يوسیلهه ب ياجتماع يساز رگدتغییر و 
بلكه ما . لگو و يا مدينه فاضله رھنمون سازيمايا ايده يا  يآن تئور يخواھیم جامعه را به سوينیم و نمک ينم
و  يمتافیزيك يھا هخود را نه از ايد يجانشین يلگوھااھا و  حل نیم كه راهکآغاز  يواقعیت يفنقد و نخواھیم از  يم

يک نیم كه ھم از کحركت  يا جامعه تخواھیم از واقعی يبه عبارت ديگر ما م. آفريند يبلكه در بستر خود م يياستعال
تغییر و تحول  يھا حل راه يھا ھا و محدوديت ھنجار يفنقد و نديگر  ينظام حاكم بر خود و ھم از سو يفنقد و ن سو

 يھا و حركت جريان  با بینش يسوسیالیست  و پراتیك چپ  ل میان بینشبتقا  پس. ندروراپ يل خود مدرا در  ياجتماع
از  يكشیدن با ديگران باشد، بلكه ناش ما به مرز يعالقه يو يا از رو ينیست كه دلبخواھ يدر ايران چیز يلیبرال

 يھا يتضاد به نابسامانمباً ختلف و غالمدارند و ھم از دو نگاه  يتاريخ يشتوانهپتفاوت است كه ھم م ييھا بینش
بپذيريم كه  يرا بپذيريم، يعن ياز فعالیت سوسیالیست  چه اين بینش چنان. نندک يآن برخورد م يھا خسجامعه و پا

مك به کو  يو عمل تغییر اجتماع يوضع موجود و در خالل آن كشف تئور يما نه تجويز سرمشق بلكه نقد و نف يوظیفه
است، در آن صورت، بر خالف نظر  يجامعه مدن دشاركت با زحمتكشان و فعاالن خومر د يجايگزين ھايعروج شكل

و نتايج آن از قبل  يخط دست و يك كه ضرورتاً يك يا بارزهمرد چنین بپیش يبھگر، به اين نتیجه خواھیم رسید كه برا
در دست داشته  آن راو مشخصات  يرتئو بايد  نداريم كه الجرم از پیش ينخواھد بود، نیاز به پاراديگم يبین قابل پیش

 .باشیم
اقتدارگرايانه و  يھا و ھم با سوسیالیسم يز ھم با لیبرالیسم جھانيدر تما يجديد از چپ سوسیالیست  اين بینش

 : ، اساساً بر سه پايه استوار استياستبداد
ھا و  ھا، تخريب يعدالت ي، بھا، فجايع ينابسامان ي با ھمه يدار او نسبت به نظام سرمايه ياول، ناباور يپايه

مكن و مبه عنوان تنھا نظم  يدار است كه لیبرالیسم اساساً طرفدار سرمايه ياين در حال. آن است يھا آلیناسیون
ه داند، ھر چقدر ھم ك ياقتصاد، سرمايه و بازار م" ينامرع تدس" نرا در بازگذاشت يباشد و رستگار يم يطبیع

اقتدارگرايانه را داريم كه با جانشین  يھا ديگر سوسیالیسم ياز سو. ل شوديآن قا يبرا يھا و انتظاماتمحدوديت
ديگر و چه بسا  ھايشكلرا در  يدار جامعه سرمايه يھا لطهسدولت،  يعال مايشايفط سبازار تو يوايررمانفساختن 

در  يدار ناسبات سرمايهم ايالغ يھا طفهندانیم كه شرايط و  يدر عین حال كه ما م  پس. بخشند يتر استمرار م وخیم
رمینیسم و تدو در اين جا ھیچ (نند و تكوين يابند کتوانند عروج  ياين نظام م دخو يھا تضاد دشرايران در بطن  يجامعه
توانیم  ي، با اين حال اما ما نم)شوند يو ھیچ تحمیل زورمدارانه ايده بر واقعیت به رسمیت شناخته نم يتاريخ يحتمیت

، ياجتماع يھا ، در عرصهيو جھان يا و منطقه يرا در سطح كشور  ھايش يكه فاجعه آفرين يسیستم ياز نقد و نف
 .نیم، انصراف ورزيمک يشاھده مملعین ا يھر روز به رأ... و يحیط زيستم، ي، اقتصاديانسان

است كه  ياجتماع يابا آن نیروھ يدر ھمبستگ  اين بینش يو ھويت ينیادب، يتاريخ يگیر دوم، قرارگاه و جھت يپايه
، يو طبقات ياجتماع يھا ، در پیكار عبارت ديگر اين بینش به. لطه و ستم اين نظام قرار دارندسامروزه تحت استثمار، 

 به طورر جامعه و بزدمبا زحمتكشان، اقشار  يھمبستگ يدر جبھه يند، يعنک يرا انتخاب م يشخصم" فطر"ھمواره 
گیرند و يا در بھترين  يدرت و سرمايه را مھا يا طرف ق كه لیبرال  يدر حال. رار داردزر و زور ق ستم تتح يجامعه يلک

زحمتكشان و  يو طبقات ياجتماع يهبارزم ينند، اما در ھر حال ھیچگاه در جبھهک ياتخاذ م يمیان يحالت، موضع
كردن از  ينمايندگ يعدمه اقتدارگرايانه ك يھاديگر سوسیالیسم يو از سو. گیرند يشوندگان قرار نم استثمار

 نايران، در ضم يدر جامعه. اند زيدهگربرا  يحزب يو بوروكراس يدرت و دستگاه دولتمنافع ق فاند ھمواره طر زحمتكشان
 يو طبقات ياجتماع يھا نبشجآن  شان، ما شريك كراتیكمد يھا خواسته يمردم برا يمومع يهشركت در مبارز

نو و بديع در  يھاشكلايجاد  يلطه و براسخواھیم بود كه بر ضد استثمار، ستم و  يزحمتكشان و ساير فعاالن اجتماع
 .نھند يگام م يروابط اجتماع يتغییر و دگرگون ساز



ديريت م  -و خود يرھاي  -يا اصل خود يشاركتم يكراسمدما نسبت به  يا ريشه يمشغولسوم و آخر، دل يپايه
 يک سواز  يو مل يلیبرال يھا ز با جريانيكرد ما را در تمار و عملکتف يهو، شی ، نگرش بینش است كه اساس ياجتماع
 يبارزه برامدر اين جا اختالف تنھا بر سر اين نیست كه ما خواھان . دھند يديگر تشكیل م يتوتالیتر از سو يھا و چپ

و مذھب را به  ييه، ايدئولوژو سرما يو دولت، اقتصاد بازار يدرت سیاسق  ھستیم كه نقش  يآن گونه تغییرات اجتماع
  ، كاھشياجتماع ينیروھا دخو يواسطه يستقیم و بم يگر دن جامعه بر سرنوشت خود از طريق دخالتشنفع حاكم 

و  يسیاس يكرد در حیات روزمرهبرخورد و عمل يھا ند، بلكه در عین حال اختالف بر سر شیوهک االغ حتادھد و 
 .است ياجتماع

جامعه را بدون وجود  رپديدا. داند يم و كشور مداالختیار مر وجود دارد كه خود را قیم و صاحب يكردلنگاه و عم يک سواز 
ل جرنبعث از واليت، رھبر، دولت، م" تسیاس"(زيدگان گرب تتمايز از آن، در شكل سیاسمدا و ج يا توريتها و اعمال

" شاھان -فالسفه"دايان و يا خ يو يا ايدئولوژ )بازار دريزان اقتصا تخصصان و برنامهم(ھا  تكنوكرات د، اقتصا)...،يمل
خواھد بلكه اگر از  يجامعه نم نسیاست را از آ. ند و نه بپذيردکتواند درك  ي، نه م)رستگارانه يھا يمذھب و ايدئولوژ(

ھا ر آنبھا و نآ يھا و به جاست كه به نام آنا راند از آن رو ين مخو غیره س يساالر م، ملت، مردمد، مريمدن يجامعه
كه  خواھدنمي يبارزه و در تغییر و تحولماضداد، در پیكار و  جامعه را در چالش. ندکخود را از باال اعمال  يھا "سیاست"

 ينتستوتالیتر و  يھا گرايان و چپ يھا، مل لیبرال... انجامندیھا بآن نسلم بانیامھا و حقايق  ايقان يتوانند به نف يم حتا
 .فرادنداز اين دست ا

، ياجتماع يھا نبشج تديريم  -و خود يدارم  -ديگر وجود دارد كه اصل را بر خود يكردديگر نگاه و عمل ياز سو
 يهبارزم، مقام و جايگاه سیاست،  اين بینش يدر راستا. دھد يقرار م يمدن يجامعه يمنجو ان يشاركتم، يطبقات

. شوند ياز اين دست زير و رو و دگرگون م يھاي و پیشرو و مقوله نصر آگاهع  ، نقشيديريت، رھبرم، تشكیالت، يسیاس
 يھا میان حوزه  راوده و ديالوگ و چالشم يدا از جامعه به درون فضاج نتخصصام يھا يپرداز نظريه يدار بستهماز  يتئور

ھا و  ھا، پروژه سیاست دنق ينشیند، يعن يم يعمل د، نقيطلق و قطعميكتا،  تحقیق يبه جا. رود يم يمنجختلف انم
 تمكنامنا دھنه و فرسوده و ھمچنین نقکاما چه بسا   مكنات بھنگام و قابل دسترسم دخود، نق يھا حل مله راهجاز 

 يب برابرانهو تصاح ي، به مفھوم شھروند اش يبه مفھوم اصیل يونان" سیاست. "يمكن و امروزمنابھنگام اما چه بسا 
نه حكومت كردن و " ، به مفھوميستیز و ھم يزيست م، در ھمدط مرسر تومور جامعه، شھر و كشوا يسیاست يعن
، يمنجو ان ياجتماع يھا نبشجشاركان مبه  يحزب، سازمان، تشكیالت و فعاالن سیاس. آيد، در مي"فتنرحكومت پذي

از  يچنین بینش  پس... ندآيمي ھا، درراز و يا راھبر آنفھا و نه در راوده با آنمھا، در ديالوگ و در كنار و در خدمت آن
ديگر چون لیبرالیسم،  ييھا با بینش )سامحهمو نه در حذف و يا در (  و چالش ي، جامعه و جھان، در روياروييپراتیك، تئور

 !ھا در اين است كه چنین باشد و چنین بادآن تو شفافی يسالمت. گیرد يقرار م... يا مذھب يگراي يمل


