
  
  کدامند؟» چپ نوین«های ویژگ�

  فاضل غیبی

 
جامعۀ ایران حضور خواهد در در آینده نیز جنبش چپ  پرسیدن
 است که آیادر آستانۀ گذار از ح�ومت اسالم
هزاران تن از جوانان باعث شده آیا با توجه به کارنامۀ جنبش
 که در سدۀ گذشته از ش�ست
 به ش�ست
 دی0ر داشت؟ 

  ؟ م
 تواند نقش
 در آینده سازی کشور برعهده ب0یرد قرار ب0یرند،شدیدترین حمالت مم�ن  یران
 موردا


مانده ای عقبهای جامعهویژگ
 بخش
 از جامعۀ ایران طبعاً ازهای چپ بعنوان هواداران سازمان ،در دید تاریخ
چند  ،که. واقعیت مهمتر ایناندهمراه
 کرده را های تاریخ معاصرفراز و نشیب و در کنار دی0ر اقشار، برکنار نبوده

 هایاین جریان با کوشش کردندتصور م
 های چپ شدند، کهاز جوانان ایران
 بدین انگیزه جلب سازمان نسل
دوست
 بنابراین میهنتر خواهد بود. موفقخدمت به ایران  راه ر جریانات سیاس
 و اجتماع
 دراز دی0 عدالتخواهانه

به آغازی نوین دست یابد و در دوران تواند با تکیه بر آنها م
چپ ایران
 که  و انگیزۀ پرتوان
 استالتخواه
 دو عد
  : گذارمبدین سبب چند نکتۀ زیر را به بحث م
نقش
 شایسته به عهده گیرد. گذار از ح�ومت جرم و جنایت 

ش�ل گرفت، که بعنوان دو فیلسوف م. با تکیه بر آرای مارکس و انگلس ۱۹در اروپای سدۀ جنبش چپ ـ  ۱
به بدین ویژگ
 بودند. دیر نپایید که جنبش چپ از روسو تا ه0ل انسان دوستانه و روشنگرانه ادامه دهندۀ راه فلسفۀ 

و های اجتماع
 نگرش
 نوین به پدیده، »اندیشۀ نقاد«به کمZ  که ،یافت 
 نیرومند در اروپا گسترشصورت جریان
به با استفاده از نهادهای دم�راتیZ  بایست در کشورهای اروپاییم
 بنا به مارکس، جنبشاین  متفاوت داشت.

 
، برای حفظ قدرت در روسیه،یابی پس از قدرتها بلشویZ اما م.)۱۸۷۲کنگره الهه.(دامن زندپیشرفت اجتماع
بدین ترتیب جریان
 که م
 توانست بویژه در . قربان
 کردند اعتقادی و حزبیدر پای باورهایی را  دیاندیشۀ انتقا

مزیست
 با مذاهب خود به مذهبی در هبه مبارزه با خرافات دامن زند، کشورهای عقب مانده به کمZ اندیشۀ نقاد 
   مدرن بدل شد. کهن اما با ظاهری

 تیهواداران به فعال قیتشو یبجا استوار است، گرچه حس همدردی با زحمتکشان و محرومان بر چپجریان  ـ۲

عمل ،
سازد،  
بدل م عملبی 
هواداران را به باورمندان و کردهتمرکز  
غیتبل تیبر فعال در راه بهبود اوضاع پیرامون

هم  ،در هر محیط
 و بهبودبخشدرحالی�ه فعالیت عمل
  تنها در نوع باورهاست. یکه تفاوتشان با باورمندان مذهب
اندوستانه واقع
 جنبش
 انسکمZ م
 کند و هم جنبش چپ را به تبلور  یی استعدادهابه رشد فکری و هم به ش�وفا


  سازد.  خواهانه بدل م
و ترق

رزی نقادانه و میهن وبت انسان
، مانند همدردی، اندیشهمفاهیم مث ،به کمونیسم روس
 ش چپ با انحرافجنبـ ۳
را در  م
 تواند این جنبشهای کمونیسم روس
 بنابراین نقد دگم. مسm و به مفاهیم
 وارونه بدل ساختدوست
 را 

یزه برای خدمت به واالترین انگ بعنوان نمونه، میهن دوست
مسیری نوین قرار دهد و به نوزایی این جریان دامن زند.
 
از  �ه دنیامادامیو  دقربان
 گرد »جنبش جهان
 چپ منافn«برابر در جامعه است. از اینرو روا نیست که منافn مل

هر ملت
 در  .در چهارچوب مل
 مم�ن است مت به پیشرفت اجتماع
 و سیاس
خد واحدهای مل
 تش�یل م
 شود،
در  ،خوردار است و هر شهروندیژه ای برها  از هویت و منافn ویرای نزدی�
 و هم�اری با دی0ر ملتعین کوشش ب

  نماید. احساس مسئولیتمیهنان خود پیشرفت همراه درجۀ اول نسبت به ملت خود مدیون است و باید در 

کوشش  دارد ونیاز رفتار و منش شهروندی به  دوران نوین، بعنوان جریان
 برخاسته از هواداری از جنبش چپـ ۴
را بعنوان ویژگ
  کند که جنبش چپ تجدیدنظر م�رر در داده هاایجاب م
 ،داوریبدون پیشآموزی شبرای دان

با توجه به سطu تکنولوژی نداشتند و  تولید انبوهو  آتوماسیونتصوری از  نمونه وار، مارکس و انگلس. عادی بپذیرد
خواهند  ز نیروی کارد که صاحبان صنایع برای توسعۀ سرمایه ناگزیر از تشدید بهره کش
 اتصور م
 کردن م.۱۹سدۀ 

بدفهم
 این خواسته . تولید را توصیه کردندیل مال�یت جمع
 بر وسا برای جلوگیری از چنین روندی، . آنانبود



در روند تولید و پیشرفت اقتصادی انکار شود و چنین جلوه داده شود که  »دارسرمایه«نقش بارز  باعث شد که
قشر «و حذف این   دنی انباشت سرمایه هدف
 نداراز نیروی کارگران براگیری هجز بهر صاحبان نهادهای اقتصادی


تجربیات سدۀ درحالی�ه گام
 بزرگ در جهت پیشرفت اقتصادی و تأمین عدالت اجتماع
 خواهد بود. » انگل
نقش
 بارز تولیدی نهادهای پیدایش و رشد در » دارانسرمایه«دانش، ابتکار و پشتکار ، که ه استگذشته نشان داد

ت تجارعرصۀ احبان صنایع و فعاالن برعکس آنچه تبلیغات کمونیسم روس
 ادعا م
 کند، ص دارد. فراتر از این،
و  که پیش شرط داد و ستدمورد اعتماد ( د، زیرا در غیراینصورتنباش برخوردار های اخالق
 نی�
 ویژگ
از باید 

البته کوشش برای جلوگیری از انباشت ثروت غیرتولیدی در کنار مبارزه فعالیت اقتصادی است) قرار نم
 گیرند. 
  است.   »چپ نوین«از وظایف واال و عاجل فعاالن جنبش برای بهبود اوضاع زندگ
 زحمتکشان 

داری را مانع
 در راه سرمایه اهم دامن زد، که اوداری از سوی مارکس بدین سؤتفنظام سرمایه بررس
 نقادانۀـ ۵
، رامش
 و رزا لوکزمبورگاندیشمندان بزرگ چپ، مانند گدی0ر  او و جوامn تشخیص داده بود. درحالی�ه نه تنهارشد 
 نه تنها تا بحال مواهب  داریکه نظام سرمایه، نشان داد پیشرفتهورهای جریان عظیم سوسیال دم�راس
 در کش بل�ه

 
 ه بیشتر عدالت  اجتماع
 و دم�راس
راه تأمین هرچ کوشش در برایامروزه ، بل�ه ساخته را نصیب بشربسیار بزرگ
 
به کمونیسم روس
 بزرگ خیانت ای وجود ندارد. هیچ گزینۀ انساندوستانههنوز  ،دارییهچهارچوب سرما ردسیاس

 و نددگرگون
 سوسیالیست
 دانست راه انقالبی برایرا  »ماشین دولت
«درهم ش�ستن زحمتکشان دنیا این بود که 
بردند.  را از میان دستاوردهای مدن
بخش بزرگ
 از  ،های کودتاگرانه قدرت را در دست گرفتندبا حرکت هرجا

نهادهای اجتماع
 دم�راس
 در همۀ  فعالیت برای گسترش  وینچپ ن با توجه به تجربیات تاریخ
، وظیفۀبنابراین 
 های مم�ن بهطرح خواسته انه ودرک نیازهای زمبا  نوین از این راه، چپ باالبردن سطu رفاه زحمتکشان است. و 

  .خواهد شدموتور پیشرفت اجتماع
 بدل 

پس از او، از  .دادهشدار م
  Vulgar Marxism »داریمایهسر بر نقدبرداشت سطح
 از «دربارۀ مارکس ـ ۶
انگیزی دچار های فاجعهنگاریاسادهمارکسیسم به مورد در و از ماکسیم گورک
 تا آناتول فرانس  لنین تا جZ لندن

ن از استالی ،طلبقدرت دوستانه در دست مشت
ای انسانیابی کمونیسم روس
 باعث شد که نظریهقدرتتا آنکه . دندش
های شرق و غرب دنیا آتش جنگو در  د
 شوبه جنایات بزرگ ارتکابدستاویز  ،پوت تا چائوشس�وتا مائو و از پول

زاده تا اران
 و از خلیل مل�
 از سلطان دوست بسیاری،در ایران، اندیشمندان میهنخوشبختانه پرشماری را برافروزد. 
 ،
ماندگ
 جامعه گرچه به سبب عقبدر راه ب�ارگیری خالقیت مارکسیست
 برای خدمت به ایران کوشیدند، که تا جزن

جنبش  ،زمینر راه گسترش داد و خرد در ایرانتوان دم
 های آناناما امروزه با استفاده از اندیشهقرین موفقیت نشد. 
 نوین
 را آغاز کرد. 

اخالق
  فسادتحمیل کرد، همانا ترین انحرافات
 که کمونیسم روس
 به جنبش چپ ـ ی�
 از بدترین و متناقض۷
در راه  کهبدان بودند و مارکسیسم نیز بعنوان م�تبی فلسف
، بویژه  از دیرباز فلسفه و اخالق همزاد و هم0اماست. 

. اما کمونیسم روس
 از ی�سو به در این میان استثنا نیست اوضاع زندگ
 انسان م
 کوشد، عدالت اجتماع
 و بهبود
ای را برای کسب نفوذ و قدرت سم سیاس
 را رواج داد و هر وسیلهماکیاولی ،»احزاب برادر«پروری در ظور خائنمن

، تنها در پیامد پیشرفت و ش�وفایی اقتصادی قابل تحقق استعدالت اجتماع
 را که از سوی دی0ر، مجاز دانست. 
در نهایت  ،»احزاب برادر« ای دربر چنین زمینهبه تقسیم ثروت محدود کرد و به حسد اجتماع
 دامن زد. 

ب . بدین سبنیاوردندهمه جا جز ش�ست و حرمان به بار اعضا و هواداران را رقم زدند و ها سرنوشت »تچیZاآپار«

 بازسازی چپ نوین از اهمیت
 ویژه ایرانشهری باید در رعایت موازین اخالق
 و بویژه بازیافت راست
 و درست

  برخوردار باشد. 

 برای تسخیر قدرت سیاس
 بود و» ننیمشت آه«، به ونیسم روس
 تبدیل احزاب چپانحراف دی0ر کمـ ۸

انه و ضداخالق
 جویهای ستیزهبه فعالیتبه آرمان چپ روی آورده بودند،  اجتماع
که به انگیزۀ  همدردی  هواداران


یز اوضاع ناچاما تجربیات تلm و خونین تاریخ
 نشان داد که هیچ0ونه پیشرفت اجتماع
 و حت
 بهبود  !داشتندوام



تفاهم و نزدی�
  راه، تنها بادر این های مؤثر و ماندن
 و همۀ گامزحمتکشان با توسل به زور و خشونت مم�ن نیست 
جویی را رد� کند و با ستیزهباید با قاطعیت هر نوع  »چپ نوین«است. بدین سبب  ن طرف های درگیر مم�نمیا

  دوستان از همۀ اقشار اجتماع
 باشد. همۀ انسانزحمتکشان، بل�ه جاذب نه تنها  ،اقناع
 تکیه بر ابتکارات

م
 تواند از نقش
 بسیار ها چپ نوین در صورت غلبه بر کژاندیش
ست که مطالب باال م
 توان جمn ب فشرده: از
وابستگان به جنبش چپ نوین، شهروندان
 برخوردار باشد.  
 در روند پیشرفت اجتماع
مثبت و چشم ناپوشیدن

به موانn رشد مادی و معنوی جامعه برخوردی نقادانه دارند و  ،اند که رها از پیشداوری و ساده انگاریاندیشمدرن
وچZ های بزرگ و کگام فعالیت شغل
 و کوشندگ
 شهروندی باجای0اه
 م
 کوشند در زندگ
 خانوادگ
، در هر 

 
که کسب دانش و آگاه
 با وجدان
 بیدار، شهروندی است  »چپ نوین«شریZ باشد. برای بهبود محیط اجتماع

ین خود را به جامعه ای که در آن بالیده و از مواهبش بهره دِ شمرد و م
 کوشدزندگ
 م
واالی از اهداف را  فرهنگ

غلبه  روبرو نباشد. الت
 سخت و جدّیدنیا به اندازۀ میهن ما با مش� ی درامروزه شاید هیچ کشور مند شده ادا کند.
 نیاز دارد. و مردان
 بال� و جدّیبر این مش�الت به زنان 

 

    


