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نمود که بشریت پس از فاشیسم هیتلری دومین رژیم توتالیتر چنین می گذشته ۀدر اواخر سدفروپاشی بلوک شرق  با
. بدین معنی که کمونیستشکست درهم »منطق درونی«به   ی که بنظر می رسید،رژیم ر گذاشته است.را نیز پشت س

ردن با این توجیه که پشت کعلمی است.  (چنانکه در دوران استالین  ، بلکهکمونیسم نه اعتقادیند اصول ها مدعی بود

  ) .ترک حزب کمونیسم، فقط با مرگ ممکن بودبه مارکسیسم همانا عملی ضدعلم و عقل است، 
اکثریت  رفت با فروپاشی نظام کمونیستی نادرستی اصول کمونیسم در واقعیت به اثبات رسید و چنانکه انتظار می

 در جهان بیرون از کشورهای بلوک شرق نیز به آن پشت کردند. اما اعضای حزب کمونیست در کشورهای قریب به اتفاق

اند، دهر کمونیسم را در عمل تجربه نکآنان اند و از آنجا که پایبند مانده» های چپآرمان«کمونیستی، بخشی از مردم به 
 جستجو کرد.   یردان عقل و تدبمیفراسوی در  را باید شانانگیزه

 که است؛ کنشی نهادینه در انسان، »یخواهعدالت«انگیزۀ اصلی و مشترک هواداران جریانات گوناگون چپ 

این است که همگان » خواهیعدالت«گردانند. یکسوی روانشناسان پیدایش آن را به دوران پنج تا هفت سالگی برمی
 ازات کند. بدین ترتیب تعادلی دررا مج» عدالتیبی«را برقرار و » عدالت«اقتداری  برابر باشند و سوی دیگر آنکه، مرجع

کند و نیازی به اندیشه و تجدیدنظر می ی آید که به صورت قانونی ابدی جلوهبوجود م» عدالت، مجازات و اقتدار«مثلث 

  ندارد.  
 فتارر که بدان  یبه اقتدار  یقانون انتقام است و سرسپردگ رشیهمانا  پذ  یدر جوامع بشر  »یعدالت خواه« چنین پیامد

و از جوامع برده نیماقبل مدرن، از مصر تا چ ستیثبات جوامع در طول هزاران سال ز  علت زین رشیپذ  نیکند. همیم

  .ه استبود ییتا قرون وسطا  یدار 
در این سطح، احساس  »خواهیعدالت«، ندرا ویژگی نوین و واالیی می پندار  ها، که آن»چپ«بنابراین بر خالف تصور 

 »چپ اتانیجر « نیز بیانگر سرشتاحساس همین   کند.در همۀ جوامع پیشامدرن را تعیین می» هاتوده«همۀ  مشترک

ند. اوابسته »مثلث عدالت، مجازات و اقتدار«به  ناگزیرمانده قبای عهجامعبرآمده از ست، که ا جهان سوم یدر کشورها
 یر سیاساقتدا یبه جا و کنندمی »اقتدار دینی«جانشین را » جنبش یمبارزات ۀحماس« این است که آنانتنها تفاوت 

آمیز وگرنه الگوی رفتاری کادرهای احزاب کمونیست  و رفتار خشونت .اندنشانده را »خواهیعدالت یجهان جنبش«

انده بجا م» روی کودکانهچپ«عواطف انسانی در همان مرحلۀ رشد  ب به لحاظاغلآنان است که  با یکدیگر، مؤید اینآنان 
  . بودند

 ندتوانست رانیمانند ا  یادر جامعهآنان  بود کهبا محیط فرهنگی خود » جنبش چپ« هواداران سرشتیبه سبب همین هم

فرهنگ  یۀسا  ریخود را از ز  تواندیوجه نم چیبه هاین پایگاه د، اما نبرخوردار شو و پایدار گسترده  یگاهیبه سرعت از پا 
 تسیمتحمل شد، قادر ن یاسالم حکومتگران یکه از سو ایکنندهنابود با وجود حمالت  حتی حاکم رها کند. چنانکه

یل که کند بدین دل(مثَال اگر با حجاب اسالمی مخالفت نمی.ردیگ شیدر پ یاسالم یدئولوژ یبا ا  یاز همراه گرید  یاستیس

  ندارد.)با آن مشکل فرهنگی 
اید توجه ب ثابتی برخوردار است. اما پس از فروپاشی بلوک شرق همچنان از پایگاهدر کشورهای پیشرفته نیز جریان چپ 

مدرنی است،  برآمده از جامعۀ  اوت بنیادین دارد. زیرا کهاین جریان با جریان چپ در کشورهای جهان سوم تفداشت که 

ای دمکراتیک، نسان مدرن، در جامعهو ا شکستهدرهم» مجازات و اقتدار، عدالت«سرسپردگی به مثلث  که در آنها
رد. جویی فاصله بگیبه نسبت رشد آگاهی جمعی از انتقام (سیاسی و دینی)،» اقتدار مراجع«کوشد پس از شکست می

    (نمونه: قانون منع اعدام)

تجربه و دانش،  ت،یتواند به کمک ترب یم یزندگ یروشن است که انسان در مراحل بعدنیز » خواهیعدالت«دربارۀ 
در راه گسترش عدالت بکوشد.   گران،یو بالغ سازد که با دهش و بخشش به د  رومندیرا چنان ن شیو احساس خو  شهیاند 

کوشد به کمک دانش و کوشش  یممدرن است که در آن، فرد انسان  ۀانسان بالغ و جامع ۀستیشا  یپرور عدالت نیچن

  کند. یر یدستگ گرانیو با آن از د  ابدیدست  ییبه دارا 
ای های پیچیدهسیستمبه سبب ناآگاهی از دست آوردهای بزرگ و  قشری وجود دارد کهپیشرفته نیز جوامع  درالبته 

در جوامع شود. چنین قشری می» چپ«پنج سدۀ گذشته به پیش رانده، پذیرای تبلیغات جریان  که بشریت را در

نه از طبقۀ کارگر، بلکه به اکثریت قاطع  ،هابر خالف ادعای کمونیست هرچند کهوجود خواهد داشت،  ههموار  شرفتهیپ



خیزد و بدین سبب  با منافع زحمتکشان در جهت پیشرفت اجتماعی، امنیت و رفاه از میان  اقشار میانی جامعه برمی

  کند.  چپ بازی می جریان آفرینیگر را در کارزار تشنجلشش سیاهیبیگانه است و فقط نق

ما ا و خرابکارانه منجر نشود، مجاز است. یستیترور  شاتیتا آنجا که به گرا  چنین رفتاری، یدر نظام دمکراس هرچند که
متشنج ممکن نشده، بلکه تنها از راه  فضای درک این نکته ضروری است که تا بحال هیچگونه پیشرفت اجتماعی در

  توان به احقاق حق دست یافت. می(مانند کارگر و کارفرما) میان گروه های اجتماعی دامن زدن به آگاهی و تفاهم 

شویم. ای مدرن روبرو میچپ در اروپا و آمریکای شمالی بنگریم، با جریانی در جامعه دیدگاه به جریانچون از این 
تک شهروندان با رفتار به و تک استمداری شهروندی داده جای خود را به قانون» اقتدار سیاسی«ای که در آن جامعه

  د.  نوظایف قانونی خود نظام سیاسی و اجتماعی را پاسداری و در راه بهبود آن مشارکت می کن

 اری کند،جریان چپ در چنین جوامعی از آنجا که نمی تواند در نوسازی جامعه و گسترش شبکۀ همیاری اجتماعی همک
و بیانگر فساد و » دارینظام سرمایه«های ذاتی وان ویژگیا به سادگی بعنگذارد و آنها ر ها انگشت میبر نارسایی

  اضمحالل آن نشان می دهد. 

کار و  ۀجینه در نت هیند که انباشت سرما ک یم غیتبل یبا دامن زدن به حسد اجتماعجریان چپ در کشورهای پیشرفته، 
را کتمان  تیواقع نیا  هاچپ. ردیگیصورت م ینییاقشار پا  یفقر و تنگدست یدر ازاای قانونمدار، بلکه در جامعهکوشش 

 ارزش«. واژۀ کلیدی نزد آنان است یدیبلکه ارزش مراکز تول ،یحساب بانکدر  ایو  بیدر ج ینه پول ،»هیسرما «کنند که یم

 حالیکهدر  دزدند. یبطور روزمره از کارگران م دارانهیاست که سرما  یپولآن شود که یچنان جلوه داده م است و» اضافی
 و به حرکت آمدن خط تولید است یکی از عناصر الزم برای   ،تکنولوژی و خام نیروی کار، موادکنار در  »یارزش اضاف«

هیچ واحد  ،»اضافی شارز «تولید بدون ،داری ابداع نشده استجانشینی برای واحد اقتصادی سرمایه مادامیکه

رای بیگاری ب و رعیتیبار ین اهرم توانست در سه سدۀ گذشته از زندگی نکبتبشر به کمک ا  گیرد وپا نمی اقتصادی
  کنت امروز برسد. سرافرازی و مبگذرد  و به  اربابان

ها پر از تفاوت اد، آموزش و کوشش استوار استاز آنجا که در درجۀ نخست بر میزان استعد» داریجامعۀ سرمایه«البته که 

از آنجا که هیچگونه آلترناتیو انسانی برای آن متصور نیست، تنها راه دامن زدن به پیشرفت . اما باشدمی هادر همۀ زمینه
داری سرمایهنظام در چهارچوب  عدالت اجتماعیهرچه بیشتر کوشش برای تأمین گسترش همدردی اجتماعی، بشر 

  است. 

ن ممک یرقانونیو غ »رمشروعیغ« یثروت تنها از راه ها یگردآور  قرون وسطایی هستند، که تصور نیا بر هنوز هم  هاچپ 
که هرجا  اندیهمچنان مدع ،شرفتهیپ یدر کشورها یاتیمال نیهواداران خود از قوان یاستفاده از ناآگاهسؤ  است و با

درحالیکه در اقتصاد سرمایه داری، نه تنها دانش و کوشش پیش شرط  در کار بوده است! یاندوخته شده فساد یثروت

مانند: اعتماد، درستکاری و قانونمداری، هیچگونه فعالیت  ،های مثبت اخالقیموفقیت است، بلکه بدون دیگر ویژگی
   اقتصادی ممکن نیست. 
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از  ه است. این همزاد جریان دفاعکه گوی سبقت را از او ربود ،دو سه دهۀ گذشته همزادی یافتجریان چپ در اروپا در 

یر ه تدابب و را که باید با توجه به امکانات تکنیکی و مالی موجود مشکل محیط زیستکه ، است») سبزها(«محیط زیست 
   .تانده اسکش پوپولیستیهیستریک و غات به عرصۀ تبلیسیاسی  مشکل د، به عنوان مهمترینگردمشخص حل 

بزهای سحزب  رهبر که می کوبند، به حّدی »ی و انترناسیونالیسمعدالت طلب«بر همان طبل  در زمینۀ نظری نیز »سبزها«

های چپ در سدۀ از همان تاکتیک ها نیززمینهر دیگر دآنان  )۱(<»کنممی احساس تهوع میهن دوستیاز « |«نوشتآلمان 
اجتماعی از تفاهم اجتماعی خواهی و دامن زدن به تشنج با کوبیدن بر طبل زیاده از یک طرف :کنندگذشته استفاده می

شد، آن را به حساب عملی  طرف دیگر هرگاه که چنین تدابیری کنند و ازجلوگیری می تدابیر سنجیده برای دست زدن به

   .گذارندپیروزی خود می
 شپیامدهایاندیشمندان با توجه به است، که گذشته  در دو دهۀ» سبز«و » چپ«دو جریان  استراتژی مشترک مهم اما

    :دهندهشدار می آن درباره



ه با در مقایس (دهۀ واپسین سدۀ گذشته) کافیست به دهۀ پس از فروپاشی کمونیسمپیامدهای یاد شده،  برای شناخت

رادیکال چپ و راست تقریباً از میان رفته و احزاب  در آن دوران احزاب اوضاع کنونی اروپا نگاهی بیافکنیم تا ببینیم که

در سراسر اروپا احزاب میانه  برعکس، برخوردار بودند، درحالیکه امروزه قاطع شهروندان میانه از پشتیبانی اکثریت
  در حال پیشروی هستند. و جریانات راست و چپ افراطی روند ه تحلیل میرو ب (سوسیال دمکرات و مسیحی)

ر فرانسه ..)  از آسمان نازل شدهد FNدر آلمان و  AFDجریانات راست افراطی (مانند  دهند کهها چنان جلوه میچپ

بدین صورت که بوده است.  تدابیر پوپولیستیتوان نشان داد که رشد آنها همه جا پیامد اند، درحالیکه به روشنی می
ن ای دست زدند که پیامد آبه تدابیر نسنجیدهها و سبزها چپ ا تبلیغاتهای اروپایی به هدف مقابله ببسیاری دولت

انرژی «با  »انرژی اتمی«جایگزینی  مانند نقشۀبود.  تعمیق شکاف سیاسی به نفع نیروهای افراطینارضایتی عمومی و 

 زدگانها تن از جنگروی میلیون به اروپا بازکردن مرزهای ،و از آن مهمتر با شکست روبرو شدکه  در آلمان »تجدیدپذیر
  .  از دیگر کشورها مهاجرانو 

ی پیامدها نیستسنجیده  اما چون ، پذیردپوپولیستی هرچند در راستای خواست اکثریت جامعه انجام میدابیر ت 

 و سنجیده تدابیر کاربرددر دمکراسی پارلمانی فۀ دولت وظی شود! موجب نارضایتی شهروندان می نیکی ندارد و 
شکل  »آنگال مرکل«زمامداری . وگرنه موقعیتی مانند دوران باشداکثریت ای لحظهخواست  ، نه آنکه تابعاست خردمندانه

نیز  یو شکاف شدید سیاس  به نارضایتی عمومی ، اماکه با توسل به تدابیر پوپولیستی عمری طوالنی یافته گیردمی

  دامن زده است. 
بر گی بساد های انسانی و اجتماعی را رّد می کنند. مثالً دیگر ارزشهمۀ  ،بر حقوق بشر با تکیۀ تبلیغیچپ ها و سبزها 

فقط در چهارچوب  دمکراسی نظام زنند، درحالیکهمی» فاشیستی«حتی  و » ناسیونالیستی« انگپیوند ملی هرگونه 

ت های فرهنگی در جوامعی که از تمامی. دکنعمل میاستوار شده  و بر فرهنگ مشترک تاریخی واحدهای ملی  و با تکیه 
رگونه هو هویتی ناهمگون تشکیل شده اند، نه تنها سستی پیوندهای ملی رشد دمکراسی را به خطر می اندازد، بلکه 

ده درصد  بیش از اندیشمندی بود، که هشدار داد، کافیستاجتماعی را نیز غیرممکن می کند. نیچه نخستین  پیشرفت

  شود. رباز زنند، تا جامعه دچار اختالل رعایت موازین حاکم سشهروندان از 
رفت و پیش هبودت بد قدمی در جهنکه بتوانو برای آن کاری آگاهانۀ شهروندان استوارندجوامع مدرن بر همبستگی و هم 

ت، بلکه ها نیسگرایی نفرت ورزیدن به خارجیملی«وانگهی د. ناکثریت جامعه دار  و همکاری آگاهانۀ د، نیاز به پذیرشنبردار 

مادامیکه بخوبی نشان داد، نیز  و چنانکه بحران ویروس کرونا )۲(»ها است.مهر ورزیدن به هموطنان و مراقبت از آن
  . باقی خواهد ماندها ملتو پیشرفت مهمترین عامل حفظ  یمل یهمبستگ گسترده نگردد،دمکراسی در سراسر جهان 

و  نه تنها از  جلوه می دهند »ضدفاشیست«ان راستین مبارز تنها  خود را ،آفرینیبه هدف تشنجچپ ها  از سوی دیگر 

 فان خودمخالکنند، بلکه گروه های رادیکال راست برای مطرح کردن خود سؤاستفاده میتبلیغات تهاجمی و درگیری با 
پرده  این حقیقت را در با استفاده از ناآگاهی هواداران،آنان . ترسانندمی» ناسیونالیست« و » راسیست«رچسب با بنیز را 

، بود های مدنی و انسانیارزش دمکراسی و  نه بخاطر دفاع از ،مقابله با  فاشیسم که کوشش استالین برای ندمی گذار 

هر دو  دو نظام توتالیتر و پیشوایانهیتلر و استالین  .را از میان بردارددر جهانگیری خود رقیب اینکه  بلکه تنها برای
  کند.   ماهیت توتالیتر آنها را افشا می خودنیز جمی چپ ها تها تبلیغات بدین معنیی بودند. دشمن دمکراس

الً جنبشی مث. شیوه های غیرقانونی پیوند می زنند باخود را تبلیغی  کارزار ، زیراتاس ترناکخطر  تاکتیک نوین سبزها 

پیوستن به تظاهرات بخاطر دانش آموزان را برای  ساله پدید آوردند، که۱۴بری دختری به ره Fridays for Futureبه نام 
ها را اگر این تاکتیک موفق شود، دیری نخواهد پایید که گروهی دامدارید. دار بازمی مدرسه به ز رفتنا ،محیط زیست

زیان اشغال خواهند کرد.  ،هاو میمون هاموشها را به سبب سؤاستفاده از بخاطر بدرفتاری با حیوانات و یا آزمایشگاه

  . کندتهدید می ری است که بنیان نظام دمکراسی رامداتضعیف قانونهایی بزرگ چنین تاکتیک
شورهای در ک» حق پناهندگی سیاسی«تشویق به سؤاستفاده از کند، که قانونمداری را تهدید می ینمونۀ بسیار مهمتر 

بار  است که برای نخستین در نظامات دمکراتیکواالترین نمود انسان دوستی » حق پناهندگی سیاسی«اروپایی است. 

رسمیت یافت و در قانون اساسی  )آلمان نازی ردانده شده هزاران یهودی فراری بهبازگبا توجه به ( م. ۱۹۴۸بسال  در آلمان
بسال  اپارلمان اروپ .نیز به تصویب رسید »زدگان غیرنظامیجنگ«ژنو، حمایت المللی سال بعد در کنوانسیون بین

 ایدن یهر کس در هر جارا به تصویب رساند، که بنا به آن  subsidiary protection  »تیحما  یلیمقررات تکم« م.۲۰۱۱



تگان شده، بس یاسیس یپناهندگ یایشامل مزا در اروپا حقوق بشر قرار داشته باشد،  قیاز مصاد  یکیدر خطر نقض   اگر

  . وندندیبه او بپ حق دارند زین کیدرجه 

از  چند میلیونبرای  مقابله با تبلیغات چپ، جبور شدند، مم. ۲۰۱۵به سال  (در درجۀ اول آلمان) دولت های اروپایی 
از چند  ، اماددار  دوستانهظاهری انسان رفتاریین چن گرچهبپذیرند.  ه و پناهندۀ سیاسیزدجنگاتباع بیگانه را بعنوان 

از  با سؤاستفادهرفتار کنند و غیرقانونی  ،که خود دولت ها را واداشت بدین سبب بیش از هر چیز، .جهت زیان بار است

و در مرحلۀ بعدی برای چند صدهزار  ر دادهکه حتی ورقۀ هویت نداشتند اجازۀ ورود به کشوای توده بهحق پناهندگی،  
از یک  ،روشن است که چنین خدشۀ بزرگی بر قانون پناهندگی سیاسی. حق پناهندگی سیاسی قائل شوندرویه بی نفر

ورهای در کش ،و از سوی دیگر هرساندپیگرد سیاسی قرار دارند به صفر تحت  در دیگر کشورها سو امکانات کسانی که

  : صرفنظر از آنکه. ه استرگ به قانونمداری و اعتماد ملی وارد آوردای بز لطمه» مهمان«
اهش نیروی انسانی برای پناهندگان از تحصیلکردگان جامعۀ خود هستند و مهاجرت  آنان موجب ک از بخش بزرگیـ ۱

 یزندگ ایران و افغانستان هستند که ،دو نمونۀ بارز است. در کشورشان های اجتماعی و سیاسیبر دشواریغلبه 

  . ه استبه ناتوانی شدیدی دچار شد در چهل سال گذشته، میلیونی ۹تا  ۷  مهاجرتدر نتیجۀ آنها  یاسیو س یفرهنگ
  لشگری از ،»پناهندگان« با هجوم ،(مانند ترکیه)از کشورهای خارجی  گر ماهربا توجه به مشکالت جلب نیروی کار ـ ۲

 قیزر با ت تضعیف و را در برابر کارفرمایان  زحمتکشان موقعیتوارد می شود که کشورهای اروپایی به نیروی کار ارزان 

مثالً در آلمان، بعنوان  ،در نتیجه .دنکیم  یر یجلوگ ییاز رشد دستمزد زحمتکشان اروپا  به بازار کار، کار ارزان یروین
 زانیزحمتکشان با م یرشد درآمد واقع) م.۲۰۱۵تا ۱۹۹۱(از چهارم قرن  کیاروپا، در طول  یاقتصادواحد  نیبزرگتر 

در فت و ر  انیاز م باً یباال، تقر  یبا درآمدها نیقشر متخصص ژهیمتوسط و بو  ۀعمالً ثابت ماند. اضافه بر آنکه طبق۰٫۶%

  .ه استگذشتکل جمعیت  %۱۶از مرز  رانیشمار فق ن،ییدر پا این میان، 
که برای هویت فرهنگی و میراث تاریخی جوامع ارزشی قائل نیستند، بدین تصور دامن زده اند که کافیست  آنانـ ۳

اما تجربۀ نیم سدۀ گذشته ور مهمان را فراگیرند، تا در محیط فرهنگی جدید ادغام شوند. مهاجران به اروپا زبان کش

 از پیش نه به هویت بومی خود بیشمهاجران در محیط بیگا ،داده است که نه تنها چنین نیست، که برعکسنشان 
 (مانند گروه های مسلمان) پدید می آیند، کههای فرهنگی ثابتی و در نتیجه در کشور مهمان جزیره وابسته می شوند

، مهاجران می شودصرف یورویی که  میلیاردصدها وانگهی ندارند.  با پیرامون فرهنگی خود عالقه و نیازی به همگرایی

  . زدگان صرف شودبرای کمک به جنگتوانست در محل می
، Salad Bowlsهویت فرهنگی ( های اجتماعی با حفظ گروهجوامع متشکل از ، که اندها و سبزها مدعیچپـ ۴

Multiculturalدماعی به جوامع پیشامدرن تعلق دار چنین ساختار اجت ) شکل مطلوب جوامع آیندۀ بشری هستند. اما 

ی استبدادی می زیستند. جامعۀ دمکراتیک مدرن مجموعۀ حکومتزیر سلطۀ که اقوام مختلف در مرزهای کشوری 
ک مند و در راه بهبود جامعه به کو فرهنگی کشور فعاالنه شرکت دار شهروندانی است که در زندگی اجتماعی، سیاسی 

توانند از پیشینۀ فرهنگی و تاریخی گوناگونی د. البته که گروه های اجتماعی میکننهمیاری میای زمینهرفرم در هر 

، الزم است که همۀ جامعه از به ثمر برسد  (مانند رفرم در سیستم آموزشی)های مهمی اما برای آنکه رفرم برخوردار باشند،
ای هن می دهد که اگر جامعه از تمامیتایاالت متحده آمریکا نشاتجربۀ کشورهایی مانند کانادا  و . دآن پشتیبانی کن

با خطر سقوط به  سیو دمکرا گیردملی به سختی شکل می آگاهی جمعی و ارادۀ ،باشد تشکیل شده بیگانه با هم

  مواجه می شود. چپ و راست پوپولیسم 
 رنخست به سرمایه در کشورهای اروپایی نیروی کانیاز دو گروه را برآورده می کند. ، تنها سیاست درهای بازبدین ترتیب 

بحران  و» های متخاصمقبیله«به جامعه تقسیم  باعثارزان می رساند و دیگر آنکه با دامن زدن به نارضایتی گسترده، 

با توجه به عمل کرده و ناح چپ ج فزاییتشنجبه سود ی که در دهۀ گذشته بحران .می شود هاخزنده در دمکراسی
  بشریت مترقی را تهدید می کند. خطر بزرگی است که  ،»جهان آزاد«برای تضعیف های چین و روسیه کوشش

  

(1)Robert Habeck,  Der Patriotismus, Ein linkes Plädoyer, Gütersloher Verlagshaus, 2010 

"Man braucht eine Erzählung, die auf Veränderung setzt, auf die Gerechtigkeit und Internationalität… Vaterlandsliebe 

also, fand ich immer zum Kotzen." google.books  
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