وﯾﮋﮔ ﻫﺎی »ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ« ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﮔﺬار از ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺟﻨﺒﺸ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷ ﺴﺘ ﺑﻪ ﺷ ﺴﺘ دﯾ0ﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﺮاﻧ ﻣﻮرد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﻤ ﻦ ﻗﺮار ﺑ0ﯿﺮﻧﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸ در آﯾﻨﺪه ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑ0ﯿﺮد؟
در دﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨ  ،ﻫﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸ از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻃﺒﻌﺎً از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮده و در ﮐﻨﺎر دﯾ0ﺮ اﻗﺸﺎر ،ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﻨﺪ
ﻧﺴﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧ ﺑﺪﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی
ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ از دﯾ0ﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘ
و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫ دو اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﺮﺗﻮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﭗ اﯾﺮاﻧ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻏﺎزی ﻧﻮﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و در دوران
ﮔﺬار از ﺣ ﻮﻣﺖ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮥ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣ ﮔﺬارم:
۱ـ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در اروﭘﺎی ﺳﺪۀ ۱۹م .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آرای ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان دو ﻓﯿﻠﺴﻮف
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪۀ راه ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ از روﺳﻮ ﺗﺎ ﻫ0ﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﺮ ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎﻧ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ» Zاﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻘﺎد« ،ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﮕﺮﺷ ﻧﻮﯾﻦ و
ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣ ﺮاﺗﯿ Zﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ داﻣﻦ زﻧﺪ).ﮐﻨﮕﺮه ﻻﻫﻪ۱۸۷۲م (.اﻣﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾZﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ در روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت،
اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻧﺘﻘﺎدی را در ﭘﺎی ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎدی و ﺣﺰﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤ Zاﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت داﻣﻦ زﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻫﻤﺰﯾﺴﺘ ﺑﺎ ﻣﺬاﻫﺐ
ﮐﻬﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺪرن ﺑﺪل ﺷﺪ.
۲ـ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﺮ ﺣﺲ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺠﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻮاداران ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻤﻠ در راه ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ  ،ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﻫﻮاداران را ﺑﻪ ﺑﺎورﻣﻨﺪاﻧ ﺑﯽﻋﻤﻞ ﺑﺪل ﻣ ﺳﺎزد،
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻮع ﺑﺎورﻫﺎﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯿ ﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠ و ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄ  ،ﻫﻢ
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷ ﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﮐﻤ Zﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر واﻗﻌ ﺟﻨﺒﺸ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ
و ﺗﺮﻗ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪل ﻣ ﺳﺎزد.
۳ـ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ  ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺪردی ،اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﻧﻘﺎداﻧﻪ و ﻣﯿﻬﻦ
دوﺳﺘ را ﻣﺴ mو ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ واروﻧﻪ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺪ دﮔﻢﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را در
ﻣﺴﯿﺮی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮزاﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن داﻣﻦ زﻧﺪ.ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘ واﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓ nﻣﻠ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻣﻨﺎﻓ nﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧ ﭼﭗ« ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﺮدد و ﻣﺎداﻣﯿ ﻪ دﻧﯿﺎ از
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠ ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﯿﺎﺳ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻠ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﻠﺘ در
ﻋﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾ و ﻫﻤ ﺎری ﺑﺎ دﯾ0ﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ از ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﻓ nوﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،در
درﺟﮥ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۴ـ ﻫﻮاداری از ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎﻧ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دوران ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﯿﺎز دارد و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺪون ﭘﯿﺶداوری ،اﯾﺠﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣ ﺮر در داده ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان وﯾﮋﮔ
ﻋﺎدی ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ وار ،ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺼﻮری از آﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄ uﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺳﺪۀ ۱۹م .ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﮐﺸ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ،ﻣﺎﻟ ﯿﺖ ﺟﻤﻌ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﻓﻬﻤ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار« در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﮑﺎر ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺪﻓ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺬف اﯾﻦ »ﻗﺸﺮ
اﻧﮕﻠ « ﮔﺎﻣ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯿ ﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺪۀ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ داﻧﺶ ،اﺑﺘﮑﺎر و ﭘﺸﺘﮑﺎر »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران« در ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻘﺸ ﺑﺎرز
دارد .ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد )ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط داد و ﺳﺘﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﺧﻼﻗ ﻧﯿ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ( ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع زﻧﺪﮔ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از وﻇﺎﯾﻒ واﻻ و ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ »ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ« اﺳﺖ.
۵ـ ﺑﺮرﺳ ﻧﻘﺎداﻧﮥ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺆﺗﻔﺎﻫﻢ داﻣﻦ زد ،ﮐﻪ او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﺎﻧﻌ در راه
رﺷﺪ ﺟﻮاﻣ nﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯿ ﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ او و دﯾ0ﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﭼﭗ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﻣﺸ و رزا ﻟﻮﮐﺰﻣﺒﻮرگ،
ﺑﻠ ﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣ ﺮاﺳ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ،ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﻮاﻫﺐ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ را ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻠ ﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و دﻣ ﺮاﺳ
ﺳﯿﺎﺳ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﮥ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ ﺑﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ درﻫﻢ ﺷ ﺴﺘﻦ »ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘ « را راه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮاﻧﻪ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺪﻧ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨ  ،وﻇﯿﻔﮥ ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش دﻣ ﺮاﺳ در ﻫﻤﮥ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ
و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄ uرﻓﺎه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ .ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ از اﯾﻦ راه ،ﺑﺎ درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ و ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻤ ﻦ ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۶ـ ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎرۀ »ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻄﺤ از ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری«  Vulgar Marxismﻫﺸﺪار ﻣ داد .ﭘﺲ از او ،از
ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺟ Zﻟﻨﺪن و از ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐ ﺗﺎ آﻧﺎﺗﻮل ﻓﺮاﻧﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎریﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪاﻧﮕﯿﺰی دﭼﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ در دﺳﺖ ﻣﺸﺘ ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ،از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﺗﺎ ﻣﺎﺋﻮ و از ﭘﻮلﭘﻮت ﺗﺎ ﭼﺎﺋﻮﺷﺴ ﻮ ،دﺳﺘﺎوﯾﺰ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺰرﮔ ﺷﻮد و در ﺷﺮق و ﻏﺮب دﻧﯿﺎ آﺗﺶ ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﭘﺮﺷﻤﺎری را ﺑﺮاﻓﺮوزد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری ،از ﺳﻠﻄﺎنزاده ﺗﺎ اراﻧ و از ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠ
ﺗﺎ ﺟﺰﻧ  ،در راه ﺑ ﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﻣ ﺗﻮان در راه ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺧﺮد در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻮﯾﻨ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
۷ـ ﯾ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗ
اﺳﺖ .از دﯾﺮﺑﺎز ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺧﻼق ﻫﻤﺰاد و ﻫﻤ0ﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣ ﺘﺒﯽ ﻓﻠﺴﻔ  ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺪان ﮐﻪ در راه
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﻣ ﮐﻮﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ از ﯾ ﺴﻮ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺋﻦﭘﺮوری در »اﺣﺰاب ﺑﺮادر« ،ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳ را رواج داد و ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت
ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾ0ﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺷ ﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ﻣﺤﺪود ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﺴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ داﻣﻦ زد .ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای در »اﺣﺰاب ﺑﺮادر« ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ
»آﭘﺎراﺗﭽﯿ«Zﻫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران را رﻗﻢ زدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺰ ﺷ ﺴﺖ و ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ راﺳﺘ و درﺳﺘ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ از اﻫﻤﯿﺘ وﯾﮋه
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
۸ـ اﻧﺤﺮاف دﯾ0ﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺣﺰاب ﭼﭗ ،ﺑﻪ »ﻣﺸﺖ آﻫﻨﯿﻦ« ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳ ﺑﻮد و
ﻫﻮاداراﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻫﻤﺪردی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﭼﭗ روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺿﺪاﺧﻼﻗ
واﻣ داﺷﺘﻨﺪ! اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠ mو ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﯿﭽ0ﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺣﺘ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ اوﺿﺎع

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻤ ﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮥ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺎﻧﺪﻧ در اﯾﻦ راه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻧﺰدﯾ
ﻣﯿﺎن ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ »ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ را رد– ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺑﺘﮑﺎرات اﻗﻨﺎﻋ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎذب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﻠ ﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎن از ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺸﺮده :از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻣ ﺗﻮان ﺟﻤ nﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﮋاﻧﺪﯾﺸ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﺸ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻮﺷﯿﺪﻧ در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧ
ﻣﺪرناﻧﺪﯾﺶاﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺎ از ﭘﯿﺸﺪاوری و ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ،ﺑﻪ ﻣﻮاﻧ nرﺷﺪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﻘﺎداﻧﻪ دارﻧﺪ و
در ﻫﺮ ﺟﺎﯾ0ﺎﻫ ﻣ ﮐﻮﺷﻨﺪ در زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻧﻮادﮔ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼZ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮﯾ Zﺑﺎﺷﺪ» .ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻦ« ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﺪاﻧ ﺑﯿﺪار ،ﮐﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫ
ﻓﺮﻫﻨﮕ را از اﻫﺪاف واﻻی زﻧﺪﮔ ﻣ ﺷﻤﺮد و ﻣ ﮐﻮﺷﺪ دِﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻟﯿﺪه و از ﻣﻮاﻫﺒﺶ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﺪه ادا ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸ ﻼﺗ ﺳﺨﺖ و ﺟﺪّی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧ ﺑﺎﻟ šو ﺟﺪّی ﻧﯿﺎز دارد.

