
 ؟هوادار پوتین است "جریان چپ"چرا 
  

است که از مارکسیسم سرچشمه هایی از جریانطیف » جریان چپ«که  شدوپاش بلوک شرق تصور مش از فرتا پی
رفت انتظار مکرد، از دقت علم قلمداد مبرخوردار طبیع علوم در حد  خود رااز آنجا که مارکسیسم  و اندگرفته

و  نندکعتراف پی ببرند، بدان ا ودبه توهمات خ ،نظام کمونیستپس از فروپاش  "پردازان چپنظریه" دستکم که
  ببندند.برای همیشه تاریخ را  کژفهماین پروندۀ در نهایت 

ر نگذشته بود که جریان چپ رفته رفته بلوک شرق از فروپاش  اما هنوز ی دهه ای در بار دی اروپا و آمری
ل اعالم نشده  تنهااینک نه  با این تفاوت که ،شمال به میدان آمد ه  بود را کنار گذاشتهمارکسیسم به ش رسماً بل

ر    ! آوردمیان نم بهسخن نیز  "مناف طبقۀ کارگر"از دی
ا» چپ« به را  »محیط زیستحفظ «و مبارزه برای » محرومان جهان سوم«اع از دف یی امروزهاروپایی و آمری

 دفاع از حق«، »جهانو گرسنگ در  مبارزه با فقر«. انتخاب کرده استپرچم خود  نقش بسته بر هایشعارعنوان 
 نژادپرستانهمبارزه با رفتار  در نهایتو  »مذهبیگوناگون فرهنگ و  پاسداری از« ،»فتهبه کشورهای پیشر مهاجرت

ر اهداف  ،»پوستانو رنگینجنس  دگرباشان« علیه یل مجریان چپ دی   .دهندرا تش
 هایاز خواست دفاع«پیشین خود یعن  »رسالت«به را  این اهداف هاچپ مطرح است: اینجا ۀ مهم درنکتول 

ه اهاضافه نکرد» زحمتکشان ر خود را مدافعان مناف زحمتکشان نم اکنونند، بل مخالف  مسیریدر  ودانند دی
  کنند! م حرکت طبقۀ کارگر ویژهه و بآنان مناف 

ان دچنکه این مهاجرت  حال کنند، درپشتیبان ماز کشورهای جهان سوم  از مهاجرت میلیون مثال، آنان برای
ر نم این کشورها» بوم«که کارگران است  نیروی کار ارزان به کشورهای پیشرفته سرازیر کرده توانند از دی

در کشورهای اروپایی در بیست سال  کنند. شاهد آنکه، همانند اعتصاب برای تأمین حقوق خود استفاد هاییهرما
این اوضاع  است! پیامد بودهط کمتر از ی درصد طور متوسه ب شزحمتکهای گروهدرآمد واقع افزایش گذشته 

اها تضعیف شدید ،سواز ی وخیم رو است  ی کارگریسندی زحمتکشان به سوی روی آوردن  ،از سوی دی
  !جریانات راست

ل نگردر آنها که هنوز طبقۀ کارگر صنعت  مانند ایران، ،»سوم جهان«در کشورهای  » چپ«فته است جریان ش
در نهایت چیزی زحمتکشان نداشته و مناف  با پیوندی واقعگاه ، هیچر دانشجویی و روشنفکریاقشابرخاسته از 

کشورها از گونه چپ در این اتجریانو ماشین تبلیغ برای تسخیر قدرت نبوده است.  جریان اعتقادیبیش از 
جای کوشش برای بهبود اوضاع زندگ ه ب ،روی از خاستگاه خودکه با دنباله ،آیدمبر» روس کمونیسم«سرچشمۀ 
  . ندکردرا مطرح » مبارزه با امپریالیسم« شعار ،در راستای خدمت به گسترش بلوک شرق ،یشمردم خو

فت گاهاز دید ونه کارگزاران سیاست خارج شوروی توانستند در دهۀ  نمایدمانگیز امروز ش  ٢٠که چ
کشور  و آت را برخالف مناف عاجل معاصر نسل جوان ایران از بخش بزرگ چند سالدر طول خورشیدی و فقط 

دنیا به  ۀکشورهای پیشرفتاز  ایعهمجمو عنوانه ب» امپریالیسم«نی بنگریم  اگر چون ؛به حزب توده جلب کنند
ا پیشاهنگ ایاالت متحد ه کانون رشدایه، نه فقط دژ سرمآمری نیز هست و مبارزه با آن  یفناور دانش و داری، بل

ه در درجۀقرار دارد در تضاد با مناف مل، نه تنها از آن وری علم و فنبهره یشش برابه جای کو نخست به  ، بل
  اقشار محروم جامعه است.زیان 

با  »امپریالیست«ی فناوراز  با استفاده کشورهایی مانند ویتنام و چینبعدها جالب نظر است که در این روند، 
در راستای حفظ » اجانب کافر«از آنجا که دشمن با  ،اما در ایران ؛دست یافتند مل پیشرفت اقتصاد به موفقیت
دفاع از مناف مل  لزوم گاههیچ ،هر دوسودر برابر فشار از  "چپ درمانده"قرار داشت،  هاش قدرت مالو گستر



ه ۵٧نه در کوران انقالب توان مدع شد که منیافت و بدین معن دررا ایران  ، ههد، بل ها پیش از انقالب اسالم
  !باخته بود هاقافیه را به اسالم
جریان « باآن را وجه مشترک اینک در کشورهای پیشرفته بنگریم، » جریان چپ«به انداز چشمچون از این 

. جریان چپ در این جوام نیز یابیممویژه طبقۀ کارگر ه  زحمتکشان و بمناف از بریدگ ،در جهان سوم» چپ
اهیان و ا مروزها فرهنگ نیز ناش از  زداییی نارساییقشار مرفه جامعه رواج دارد و کوشش برادر میان دانش

  همین وابستگ است.
ال دارد که جریان چپ ش استپرسجای حال  رفاه نسبی زحمتکشان در کشورهای به  عنایتبا  ،که چه اش

هم به محتوا و ها چپ نوینراه  پاس این است که  ؟ی برای پیشرفت عموم جامعه باشدپیشرفته، در پی تدابیر
ل ه کند پیشرفت اجتماع را سد ممسیر ، نه تنها هم به ش  را دهشتناکای آینده تواندمدر صورت موفقیت بل

   !برای بشریت رقم زند
فت ادعاشاید این  که روندهای اجتماع بسیار حساس هستند و چنان ید امانظر آه انگیز بدر وهلۀ نخست ش

و  »درونمایه«، »گیریسمت«د. سخن از تواند به فاجعه منجر گردم اشتباه نشان داد، هردر ایران  ۵٧سال 
  :بش چپ در کشورهای پیشرفته استجن »جلوه«
١»چندگانگ فرهنگ«مدرنیسم به سوی بر موج پستسوار جریان چپ  :»گیریسمت)«١ بر تصور غالب تازد. م

زبا رشد چندگانگ فرهنگ جامعه این است که  مدرنیسمپست ین تبعیض و م تواند مدارا و همزیست را جای
رایی است که بر پایۀآل ای ایدهراه برای رسیدن به جامعهو این بهترین  پیشداوری کند فارغ از  ،انسان هم

، جنس و نژادی وابستگ   . استاستوار های قوم
هد پویایی آن  مرحلۀ رشد مشخص برخوردار است و وست، که از هویت تاریخ ای زنده اپدیده جامعه رحالی

، هایی جدا از هم نیستندهای اجتماع جزیرهها دارد. گروهمانند بدن انسان بستگ به هماهنگ و سالمت اندام
ر، اگر در سط رشد مشابهدر کنش و واکنش مداوم با ه بل دی ای برخوردار باشند، م توانند با تبادل به رشد ی

  شود. متقابل کم کنند، وگرنه ناهماهنگ به برخورد و هدر رفتن انرژی سازنده منجر م
از سرشت فرهنگ مخالف با  جامعه اعضایبیش از ده درصد کم  تاکه کاف است دهد، شناس نشان مجامعه 

که در به کل تعطیل گردد، چنان سست شود و در نهایت آهنگ رشد اجتماع رفته رفته ر باشد تااکثریت برخوردا
  ایم. های مدن در جوام پیشرفته بودهدو دهه گذشته شاهد ریزش تدریج ارزش

ر ناش از ات نقالب اسالم در ایران این است که به همان میزان که سقوط فرهنگ به آسان صورت جربۀ دی
کوش نیاز دارد. به ویژه در جوام گیرد، هر گام در راستای بهبود و پیشرفت اجتماع به تدارک و سختم

ونگ پیشرفته موفقیت هر تدبیر مثبت اجتماع به پذیرش آگاهانۀ اکثریت بزرگ جامعه وابسته است . از چ
، آموزش و پرورش نوباوگان تا کوشش برای تساوی زن و مرد، و از تأمین ثبات اخالق تا رشد آزادی های اجتماع

  نیازمند کوشش اقناع بسیار است، تا پیشرفت در آنها مانند باال آمدن نامحسوس سط آب در استخر میسر شود. 
، در پی در این میان اگر بخش از جامعه در سط فرهنگ ام با اکثریت نباشد،  کامال متفاوت کل  رفته رفته هم

  . ماندت بازمجامعه از پیشرف
ن است. به  هر گام در مسیر پیشرفت اجتماع تنها در ادامۀ راه پشت سر نهاده و دستاوردهای موجود مم

اند، حال آنکه سدۀ گذشته در کشورهای پیشرفته راه دراز و موفق را پشت سر گذاشته عنوان نمونه زنان در نیم
نشین وادار منحرف شده و دیری نخواهد پایید که به عقب اسالمبا گسترش در این کشورها اینک جنبش زنان 

 شود. 



در مسیری آن » درونمایه«که  ،شدخطیری داشته با مدهایتواند پیامنیز  از این نظر هاچپامروزی  فعالیت) ٢
تمدن نوین دستاورد اندیشمندان نظری بنیان  .کندتمدن نوین بشری سیر م» فلسفۀ سیاس«کامال مخالف با 

یو تاژان ژاک روسو و شارل دو از جمله بزرگ این تمدن بر این بنیان . کارل پوپر و هانا آرنت بوده است منتس
توان فقط بر ی یا دو قشر اجتماع متک دوستانه استوار است که برای بهبود مادی و معنوی جامعه نمانسان

ه باید تمام شهروندان صرف اری از هر نوع وابستگ و یا تفاوت، نظر از بود، بل ان هم باشند.  برخوردارام
انات » شهروند«نظر از هرگونه تفاوت به عنوان بدین سبب منطق است که همه اعضای جامعه صرف از حقوق و ام

٢کُد ناپلئون«از گیری مساوی برخوردار گردند. در دو سده پیش در اروپا در سایۀ بهره اقلیت یهودی با  ،»
  ابد. های بزرگ دست یرداری از آزادی و تساوی حقوق توانست به پیشرفتبرخو

رد  ه های مورد تبعیض نیستاعطای مزایایی به گروه ،این بود که راه غلبه بر تبعیضات تدبیردر این روی ، بل
، آنهابا  ام شدن باد برای خو، امنیت اجتماعصل و در سایۀ  فراهم آمدن تساوی حقوق ر اقشار  هم اجتماع دی

ر بر  خواهد شد تا و باعث خواهد کردپیامد کوشش آنها به پیشرفت کل جامعه کم  خواهند کوشید. اقشار دی
رایی  به صورت موتور پیشرفت» اکثریت«و » اقلیت« بین رقابتنتیجه  درو های خود غلبه کنند یپیشداور و هم

  . خواهد کرد عمل
ر  طبیع و هماهنگروندی در  باید که عه مانند اندام ضعیف هستندجامدر اقشار مورد تبعیض  بنابراین با دی

ه  نه با زور، حساس این هدف مطلوب برسند. رشد به ها"اندام" گاه و  بافقط بل ها در پیشداوریغلبه بر رشد آ
   پذیر خواهد بود.تحققهری ادر هر جامه و ظ» انسان«مقام واالی  هر دو طرف و تکیه بر

ای شمال شاهد  قرن بیستمخ تاری دستاورد «عنوان ه رف تبعیض بی بزرگ در یهاپیشرفتدر اروپا و آمری
راس بوده است» جانبی یم دم به تشن  تشدید اختالفات با »جریان نوین چپ«اما   ؛رشد اجتماع و تح

هبه خطر مدستاوردهای موجود را  ه تنهان کهزند، اجتماع دامن م ال رشد ای جز نتیجه اندازد، بل نیروهای رادی
ری را و حضور وجود از آنها هر ی  و در بر نخواهد داشت )»راست فاشیست«و » چپ افراط(«سیاس  دی

چنین  اکثر جوام اروپاییذکر است که به قابل . ددهمآمیز باز هم بیشتر قرار های خشونتبرای فعالیت دستاویزی
الر ابهر در آنها که  انددهکررا تجربه  اوضاع راس را جامعه، چپ و راست با متشن کردن  دو جناح رادی دم

   .اندکردهقربان  فاشیست و استالین توتالیتر هایپای گرایش پیش
انات ه مددب» دزد سوم«اما این بار  برد بهره م یشاز هرگونه تشن اجتماع به سود خو ،بسیار زیرک و ام

ال چپ و راست برای تثبیت هرچه بیشتر موقعیت خود استفاده مو از گسترش نفوذ هر دو جناح  د. روش کنرادی
ونه که دهدقدرت در ایران نشان مدستیابی به  برای هامال هر دو جناح چپ و در  ،نماییبا مظلوم گراهااسالم چ

های صحنه. دفاده کراست »جمعیت ده درصدی مسلمانان«از سادگ ه ب توانمکه زنند بدین توهم دامن مراست 
ا در » نژادپرست ضد«بسر در تظاهرات شرکت دختران لچ اریاز یآمری های انجمن«ها و نئونازی سو و هم

ر، نشان یهودی و ضد های ضدفعالیتدر  »اسالم راتی از سوی دی  جریان اسالم بازی ماهرانۀدودوزه گردم
  است. 

حسد «ه ، بل»همدردی اجتماع« نه نانگیزۀ اکثریت هوادارا یابد، از آنجا کهکه جریان چپ می ا»جلوه«) ٣
واالترین » همدردی اجتماع« است، ورای شعارهای تبلیغ کم به گسترش انساندوست نم کند. » اجتماع
انسان برخوردار از همدردی . دگرددر او نهادینه  االی رشدتواند در مراحل بنسان اجتماع است که م ویژگ ا

کوشد، اما بطور مثال، کسب ثروت نزد هواداران اجتماع برای بهبود اوضاع مادی و معنوی خود و محیطش م
شاخص این  ،مدارآزاد و قانون در جوامانباشت ثروت که  حال آید، دربه شمار م» جنایت«چپ به خودی خود 



به موفقیت پیشرفت جامعه کم کرد و هم بهبود و هم به توان مابتکار و پشتکار  است که با داریمزیت سرمایه
  اقتصادی و مال دست یافت. 

ا » حسادت«و موتور پیشرفت جهان طبعاً مورد در سط جهان ترین جامعه عنوان موفقه ب ،ایاالت متحد آمری
وفایی اقتصادی ناتوان خود هایی است که و نفرت همۀ رژیم در این میان به  .اندبودهبه سبب فساد و اختناق از ش

تاتوری و فاشیست در سراسر دنیا، تنها از دی ها رژیمدهوجود با جریان چپ  که توجه داشتباید نیز نکته این 
ا ایاالت متحد راس« داند کهم جهانهای نابسامانی را عامل همۀ نفرت دارد و کشور آمری زادگاه و » مهد دم

    !است» حقوق بشر«
ردی است نه  روانواکنش  »فعالیت سیاس«برای انگیزۀ هواداران جریان چپ   معنبدین  یانه؛گراواقروی

نیا که د ی کودکانه استاین آرزو ناش از گردد ونوجوان بازم به دوراننیز ها انگیزۀ فعالیت سیاس نزد چپکه 
   . دانممدرست » من« ای بچرخد کهباید بر پایه

به تعریف نوین از  بایداکنون و از میان رفت آن  »اندیشمندی« هالۀ» مارکسیسم«ردن جریان چپ به ا پشت کب
. نیز در نظر گیردپیش از پیدایش مارکسیسم را جریان این های ویژگ بایداین تعریف دست یافت. مزبور جریان 

و  به هر وسیله خواستندماست که  تاریخ »اقدامات«همۀ پ امروز در واق ادامه دهندۀ جریان چ ،گاهاز این دید
   تحقق بخشند.  خود را در دنیای واقعجهانگیرانۀ  اتتصور قیمت

ه  گسترش دهد،انقالب فرانسه را در سراسر گیت  ت با تسخیر دنیاخواسکه مرا ن نظر نه تنها ناپلئون از ای بل
 ،تبدیل سراسر دنیا به چراگاه اسبان مغول بود روزگار، نیز که هدفش از نابودی نیم از شهرهای آنرا چنگیزخان 

امان  توانم که اول در میدان جنگ  ،در این روزها رهبران چین و روسیهد. وربه شمار آ» جنبش چپ«از پیش
کوشند، در کانون جریان چپ م جهانگیرانۀ خود اتاقتصادی و دوم با کشتار مردم اوکرائین در راه تحقق تصور

   گیرند!قرار م
با که  ارائه داد» جنبش چپ«تصویری از  مارکس،ل کار هاینریش هاینه، شاعر یهودی آلمان و دوست نزدی

ا در ایاالت متحدامروزه که » وحشیان فرهنگ«به  نگاه کریستف «و  »نگتنیجرج واش«های و اروپا مجسمه آمری
نند، بیانگر سرشت واقع جریان چپ است: مرا  »کلمب   ش

ست و از ورقهای مرمرین دنیای عزیز مرا های خشن خود مجسمهآنان با مشت" های کتاب شعر خواهند ش
٣"من، پاکت قهوه برای پیرزنان خواهند پیچید.   

 

١ Multicultural 
٢ code Napoléon 
٣Hans Kaufmann (Hrsg.): Heinrich Heine. Sämtliche Werke, Band 11. München 1964., S. 337f. 
 

                                                           


