
1 
 

 »بودنمقدرّات بدیل«در نقد : مخاطبیمقدورات بی

 نویسنده: بیژن فرهادي

 خوشا نگاهی«

 »شناسدکه روز واقعه را می

 محمد مختاري

هاي بحراناي رسیده است. کنندهتعیینهاي آستانهاي به بریم که وضعیت جهانی و منطقهما در روزگاري به سر می

چیزي شاهد آن هستیم که  جهاناي از تقریباً هر روز در نقطهنوردند و درمیرا سیاسی و اقتصادي سرتاسر جهان 

ي اروپا با چند بحران اتحادیهایم که در چند سال اخیر شاهد این بودهدهد. عادّي امور روي میظاهراً خالف روال 

هاي ترین قدرتاز اصلی ي مربوط به یونان (سیریزا) گرفته تا جدایی بریتانیا (یکیرو شده است. از مسئلهروبه

ظهور دونالد ترامپ را  .رو گشته استوخیم روبهبا بحرانی ي اروپا. ایاالت متحده نیز اروپا و جهان) از اتحادیه

بر اي جدید هر روز با چهرهي اخیر طیّ یک دهه. خاورمیانه هم آنسرآغاز ي این بحران بدانیم، نه نشانهباید 

که اوضاع در یمن، ترکیه، عراق و ایران دائماً  بینیممیاگر از بحران سوریه هم بگذریم، گردد. جهانیان نمایان می

به خطري براي کلّ منطقه بدل شده هاي عربستان سعودي خواهیتحرکات و زیادهدستخوش دگرگونی است. 

هاي طبقاتی، سیاسی . در یک کالم، شاهد این هستیم که مبارزهشودمیجور کوك ساز اسرائیل هر روز یکاست. 

همین تحوالت هستند که احتماالً از این به بعد اند و کنندگی رسیدهبه سطوح مشخصی از تعیینو ژئوپلتیک 

انگارانه چنین حکم کرد که اکنون سوسیالیسم توان به نحوي سادهالبته نمیکنند. تعیین میآرایش منطقه و جهان را 

احتمال استقرار سوسیالیسم بیش از هر چیز رود که به نحوي پیش می ي پیش رو است و سیر وقایعتنها گزینه

ي ي آگاهانهي بروز مبارزهبه مسائل مختلفی، از جمله نحوهدانیم که وقوع انقالب سوسیالیستی میدیگري است. 

 .بستگی دارددر ساختارهاي سیاسی و اجتماعی و ...، ها طبقاتی، جایگاه سوسیالیست

هاي مختلف اصطالح سوسیالیست نیستند که در پی به قدرت رسیدن در بخشتنها نیروهاي بهبا این همه، این 

سیاسی موجود در کنند تا نظم دائماً وضعیت را رصد میهاي جهانی ایاالت متحده و دیگر قدرتمنطقه هستند. 

مداخالت مستقیم و نیابتی ي خود به رِ گرایش به سوي خود ترتیب دهند. این امر به نوبههر کشوري را با حدّاکث

اگر از کشورهاي شرق دامن زده است. جاي جهان، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، ها در جاياین قدرت

نفوذ کنند اي از خاورمیانه که شده اند تا در هر نقطهدر تالش بودههاي اخیر ها طیّ سالاین قدرتاروپا بگذریم، 
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توان استراتژي از پیش اساساً نمیي قابل توجه این است که نکته وفق مراد خویش سامان دهند. بر اوضاع راو 

در نظر گرفت و بر آن اساس تحلیل خود را پیش برد. را براي قدرتی همچون ایاالت متحده شده و واحدي تعیین

ر چنین مواردي همواره دستخوش دهاي ایاالت متحده پس باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که استراتژي

تالش براي  تغییر بوده است و با توجه به مختصات مشخص هر وضعیت، شکل بروز خاصی پیدا کرده است.

ویژه از سوي ایاالت متحده، ، بههااستراتژي قبیلاینهاي در ایران یکی از بارزترین نمونه 1388غییر رژیم در سال ت

مداخله در اوضاع سوریه هم اشاره کرد که منجر به بحرانی شده است توان به مواردي از قبیل در ادامه، می است.

در صف  در این موارداصطالح سوسیالیست نیروهاي بهمتأسفانه بخش قابل توجهی از که اکنون شاهد آن هستیم. 

ي چپ دید که قاطبه 1388سال  ي جنبش سبز درتوان در نمونهمیاند. این مسئله را نیروهاي ارتجاع قرار گرفته

گیريِ (البته کاذب) از و حتی بعدها در کوشش براي فاصلهتالش آمریکا براي سرنگونی رژیم همراه شد با ایران 

در این میان اما هستند  1صورتبندي کند.رادیکال را به آن وضعیت نقدي هرگز قادر نبود  1388موضع در سال این 

قد در مقابل مداخالت آمریکا در منطقه ایستادگی کرد و هر نوع تالشی صورت تماممعتقدند باید به کسانی که 

این قبیل مداخالت یسم، دموکراسی و یا هر چیز دیگري، پیش از هر چیز، باید با براي تحقق انقالب، سوسیال

 .2»در موقف نام عام« ستقرارا : تالش براي گریز ازمرزبندي کند

گرا متعلق اصطالح چپطلبیِ نیروهاي بهستیز با سرنگونیچند سال اخیر براي هاي تالش ترینقابل توجهیکی از 

دفاع از سنت سوسیالیسم  طلبی ونفی سرنگونیکوشیده است تا موضع خود را در وي به مهدي گرایلو است. 

مقاومت نیروهاي طور ساده این است که وي به ادعايصورتبندي کند. هاي پروغرب انقالبی غیر وابسته به سیاست

ي خاورمیانه و هم در دیگر نقاط جهان، بنا به خصلت ضدّ امپریالیستی خود تا تحقق ضدّ امپریالیستی هم در منطقه

هاي پیش روي این مبارزه است ترین امکانیکی از جديسوسیالیسم پیش خواهد رفت. یا الاقل اینکه سوسیالیسم 

باید انتظار سوسیالیسم را از دل مارکسیستی  (تعبیر از گرایلو) »م و کُتَلعَلَ«ها، بیش از دل بستن به و سوسیالیست

ي درون وضعیت، شدهبا دست گذاشتن بر روي عنصر حذف مقاومتدر نظر گرایلو، ها انتظار بکشند. این مقاومت

 ارتقاء یابدانا سوسیالیسم است، باالترین سطح مفهومیِ خود، که همتواند تا میبخش است، عنصري که کلیت

                                                           
بخوانید. » هاي مستقل کارگريهاي و دورنماي تشکلتجربه«را تحت عنوان » پروبلماتیکا«با سایت » محسن حکیمی« يبراي یک نمونه از این موارد، مصاحبه 1

 ترین توضیح در خصوص آن جنبش نیست.نماید، اما هرگز مبتذلهرچند بسیار ضعیف میتوضیحات محسن حکیمی در خصوص جنبش سبز 
اقدامی براي اتحاد از هر  وهاي صادق باید از موقف نام عام بگریزند سوسیالیستدهد که ر این مقاله توضیح میعنوان یکی از مقاالت مهدي گرایلو. گرایلو د 2

سوسیالیسم «، با تعبیر »ردمم« این رویکرد سوسیالیستیِ کاذب نسبت به اتحادهایی زیر عناوین عامی چونوابسته و ... سر باز زنند. صورتبندي وي از با نیروهاي 
 گردد.مشخص می» ناتو
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مقاومت، به این دلیل که  .)ي امتناعوروي پردهپشت، »بخشمقاومت: بازاطالق محذوف کلیت«بخش  به نگاه کنید(

با کوكِ (» ایه به عنوان یک کلیت جهانی استوتاز سرمدر سطح فرجامین انتزاع، مقاومت در برابر تاخت«
پایگاه طبقاتی «توانیم براي مقاومت، این است که نمی استدالل وي در این زمینه). 12ي ، صفحهپنجگاهراستْ

 3).همانلحاظ کنیم (» ايشدهپیشاپیش تعیین

صداي یون تکاپوزیس«در هایی جریاننقد  به» بودنمقدرّات بدیل«گرایلو در یکی از مقاالت اخیر خود با عنوان 

» ردهاگقبناپذیرترین عجبران«» زیر پرچم سوسیالیسم«شان این است که که نیّت شومهمت گماشته است » ایران

اب وي ؛ اگرچه خطصدایی استبراي گسست از این تکتالشی ي گرایلو نوشتهاگرچه  را به منطقه تحمیل کنند.

هاي اپوزیسیون در شناسایی برخی مفسدهاگرچه پرچم سوسیالیسم است؛ » حامالن راستین«رو به سوي 

ف ما این در این مقاله، هدبرد. هایی اساسی رنج میبه زعم این قلم از کاستیهوشمندانه است؛ طلب سرنگونی

ورد ما خود را به طریقی جعلی به خ» بودنبدیل«هایی که جریانکه نشان دهیم رویکرد گرایلو در نقد است 

کند سالح می آید، کامالً وي را خلعرسد که مواردي که در ادامه میبه نظر میدهند، پنج مشکل اساسی دارد. می

 هاي بنیادینی است.نیازمند تدقیق مواضع خود و تن سپردن به بازنگرياش و وي براي پیشبرد پروژه

روشن است که آمریکا به طور جدي دنبال پیاده کردن «کند: گرایلو بحث خود را با این حکم شروع می -1

ي ي مباحث گرایلو در خصوص وظیفهایم اگر بگوییم که عمدهنگفتهبیراه » ي لیبی در ایران است.برنامه

دیگر هدف آمریکا گرایلو عقیده دارد که ي فوق است. ناشی از عقیدهدر وضعیت کنونی منطقه  هاسوسیالیست

این کشورها را با کوشد تا در ایران و کشورهاي مشابه نیست، بلکه آمریکا می )Regime Change( تغییر رژیم

دانیم پروراند یا خیر. میي ما این نیست که آیا دولت آمریکا چنین هدفی را در سر میالبته مسئلهخاك یکسان کند. 

نگاهی به تاریخ جهان در نیمهاي مشابهی را در سراسر جهان پیاده کرده است. برنامهتر ها قبلکه آمریکا از سال

اِشکال رویکرد گرایلو در کند. تر میآن، این مسئله را براي ما از روز هم روشن یش ازپي گذشته و حتی سه دهه

رویکرد ایاالت متحده از انقالب چرا دهد که گرایلو توضیح نمینگاه انتزاعی و غیرتاریخی به این مسئله است. 

فرض را بر این بگذاریم که رویکرد اگر رسیده است.  1397سازي ایران در سال به لیبی 1388مخملی در سال 

                                                           
چیزي که امروزه تحت عنوان کند. در معناي یادشده دفاع می» مقاومت«کند. وي از دفاع نمی» محور مقاومت«گرایلو صرفاً از مورد مشخص گفتنی است که  3
ي آن. با این وصف، ترین نمونهت و نه عالیي آن اسنمونه یگانهو لزوماً نه هاي مقاومت در نظر گرایلو است شناسیم، یکی از نمونهآن را می» محور مقاومت«

ضیح نسبت تواین مسئله چیزي از مسئولیت او در قبال پرهیزیم، هرچند به وي می» محورِ مقاومتی«از اطالق صفت براي پرهیز از جدلی شدن بحث 
 کاهد.نمی» محور مقاومت«مورد مشخص با  هاسوسیالیست
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ي سوریه مسئلهمتحده در قبال ایران در طیّ ده سال اخیر تغییر کرده است (که واقعاً هم تغییر کرده است)،  ایاالت

ایران  88وقایع  ي چندانی بافاصلهشروع وقایع مربوط به بحران سوریه یا حتی یمن را چگونه باید توضیح دهیم؟ 

 !ز به کجابینیم اوضاع سوریه به کجا رسید و جنبش سبدر حالی است که میاین نداشته است. 

توضیح چراییِ این رویکرد آمریکا نسبت به ایران ، رایلو بدان عقیده دارد درست باشداي که گگزارهحتی اگر 

در جهانِ روشن سازد. مداخالت آمریکا در منطقه را در قبال  سوسیالیستیتواند استراتژي و تاکتیک میاست که 

آن اما چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید، خواهد بکند. گرایلو، آمریکا مطلقاً مختار است هر کاري که دلش می

تنها  ، با حدّ مشخصی از انحراف معیار،دولت آمریکا هم مانند هر دولت بورژواییِ دیگريدوران گذشته است. 

کند، نه ي دولت آمریکا را تعیین میسرمایه حدّ مداخلهتواند عمل کند. در قالب حدود سرمایه است که می

ي تغییرات سیاسی و ژئوپلتیک جهانی است که سبب شده تا مجموعهخواهد بپذیرد که گرایلو نمیبالعکس. 

که  برسد (با این توضیحعی تخریب و انهدام اجتماکار به  لیو از سیاست تغییر رژیم شروع کند،ایاالت متحده 

هاي ایاالت متحده در قبال این کشورها در ي انهدام اجتماعی را باید یکی از پیامدهاي فرعی سیاستخود مسئله

ندارد این است که اتفاقاً به آن اي که گرایلو هیچ توجهی نکته .)شدهنظر بگیریم، نه سیاستی مطلقاً از پیش تعیین

گویی هیئت آید که ي وي چنین برمیاز گفتهکند. که او فکر میتر از آنی است ي لیبی هم پیچیدهقضیه درباره

ي آمریکا به این فکر کرده است که باید لیبی را منهدم کنیم، سپس این سیاست در دستور کار روز آمریکا حاکمه

ر دهیم. در این رابطه دو نکته را باید مورد مالحظه قرالیبی نابود شده است. در اپیزود پایانی هم قرار گرفته و 

 الگوهاي اقتصاديِ یکی از بحران رو شده است، با آن روبه در سطح سیاسیداري جهانی بحرانی که سرمایهاوالً، 

آمریکا در مقام سرکردگی نفسه) سیاسی است. داري است، نه بحرانی که به صورت درخود (فیسرمایه

قدرتمندترین دولت سیاسی در سطح جهان، به دلیل سرکردگی اقتصادي و نقش تنظیمی این دولت براي اقتصاد 

نقش سرکردگی اقتصادي از آن اوست و جهان است، زیرا سیاسی ي آمریکا سرکردهجهانی بوده است. 

در سطح جهانی قدرت سرکردگی آمریکا کاهش از مقصود ي او بوده و است. ي اقتصاد جهان بر عهدهکنندهتنظیم

، که اتفاقاً این ر قادر به کنترل کردن جهان نیستمثالً سازوکارهاي سیاسی ایاالت متحده دیگاین نیست که 

آن سازوکارهایی . مقصود این است که کنداینک از سازوکارهاي اقتصادي مؤثرتر عمل میسازوکارهاي سیاسی هم

تنزّل هم  امري بالفصل این اند و نتیجهاند، اکنون با بحران مواجه شدهیاسی بودهکه مبناي این سرکردگی س

ي جهان را به طور کلی دستخوش تغییر و تحول چهرهي این عوامل مجموعهسرکردگی در سطح سیاسی است. 

را هایی مانند ایران و سوریه صرفاً رویکرد دولت ایاالت متحده نسبت به دولتاین تغییر و تحول کرده است. 
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ي مناسبات جهانی را عوض کرده است. حکم گرایلو در خصوص رویکرد آمریکا عوض نکرده، بلکه مجموعه

ترین حالت تنها یک جنبه از ماجرا را روایت بینانهتی اگر درست هم باشد، در خوشنسبت به دولت ایران ح

کلیت جهان هیچ تغییري نکرده است و صرفاً دولتمردان آمریکا از زند که انگار طوري حرف میکند. گرایلو می

ي روابط و مناسبات جهانی تغییر کرده مجموعهپرسش این است که اگر  اند.ي امروز رسیدهبه پروژه 88ي پروژه

نسبت  هاسوسیالیستچرا رویکرد یاالت متحده ساري و جاري بدانیم؟ است، چرا این تغییر را صرفاً براي دولت ا

 طلبد و ...؟به این مسئله هیچ تغییري را نمی

اصطالح افول هژمونیک هایی که از بهاشخاص و جریانوي براي مقابله با رویکرد کند؟ اما چرا گرایلو چنین می

گویند میگیرند (مشخصاً با اشاره به کاهش قدرت آمریکا را نتیجه می سوسیالیستیتژي نیروهاي آمریکا تغییر استرا

اي است که سوسیالیسم تنها گزینه القاعدهعلیدیگر آمریکا قادر به تغییر رژیم در کشورهایی چون ایران نیست و 

در این هدف گرایلو کند. اساساً تغییر شکل جهان را انکار میماند)، روي میز میدر صورت روي دادن سرنگونی 

ي خارجی مسئله است که در صورت سرنگونی با مداخلهو تأکید او هم اشاره به این هدف درستی است مورد 

 4ترین گزینه است.نه تنها سوسیالیسم تنها گزینه نیست، بلکه اتفاقاً نامحتمل

یکا در سطح جهان تنزّل سرکردگی آمررسد که چند نکته از تیررس نگاه گرایلو بیرون مانده است: اوالً، به نظر می

اي فهمید که این بحران الگوهاي اقتصاديهاي آن را باید در فهمید و ریشهرا نباید صرفاً در سطح سیاسی 

هاي اروپایی با دولت آمریکا المثل دولتتغییري که امروزه در مناسبات فیها ابتناء دارند. ثانیاً، ها بر آنسیاست

ي به مورد نقض برجام از اشارهگرایلو با مدّ نظر داریم. تنزّل سرکردگی چیزي است که از همان  عیناًبینیم می

هاي وي بینیچیز مطابق با پیشکند که همهترامپ، گمان میي اروپا با سوي آمریکا و همراهی عمومی اتحادیه

 رف بزنیمي چند و چون آن حکذایی اصالً روي نداده است که بخواهیم درباره افول هژمونیکپیش رفته است و 

فول هژمونیک مقصود از ااو از این امر غافل است که . همین است) دعوتي (یکی از دعاوي اصلی گرایلو در مقاله

 آمریکاز این انه تا پیش ر گاي اروپا و ... با خودش است، آمریکا براي همراه کردن اتحادیهدقیقاً همین تالش 

دنیا ا به ینگهخود رکوشیدند به هر حیلتی میاند که بودهطلبید؛ همواره دیگر نیروها اساساً همراهی کسی را نمی

شده، نه از سر هاي مورد خطاب، به صورتی درونیسوژهمگر سرکردگی چیزي جز این است که  الصاق کنند.

 ؟از نیروي سرکرده پیروي کنندبیرونی،  اجبار

                                                           
 .برادران بازگشتهي در این خصوص، نگاه کنید به مقاله 4
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 15ه در به ویژ«اصلی در مدیریت سیاسی و اقتصادي کشور این است که از نظر گرایلو، یکی از اشتباهات  -2

گرایش » زدهیک لیبرالیسم اقتصادي شهوت«و تدارك دیدن » رویکردهاي اقتصادي لیبرال« سوي به» سال گذشته

قدرتی بندي کلشاز ایران «جهان که، از نظر گرایلو،  منطقه و ي دولت ایران درجایگاه ساختاري ویژهداشته است. 

با نوعی ) 2ي ، صفحهبودنمقدّرات بدیل(» توان معادلی برایش پیدا کرداینک در سراسر جهان نمیسازد که هممی

ن تثبیت مطلق تاکنو«رو هستیم که براي نمونه، ما با دولتی روبهرو است. اختالط رویکردهاي بعضاً متنافی روبه

سال  15«ر طیّ انگاهمین دولت است که ). همان( »تأخیر انداخته استدر فازِ نظام را به سود نهضتی فراملّی به 

داشته متوالی  قاعدتاًاین فاز لیبرالی دو پیامد ي وارد فاز لیبرالی خودش شده است. ي اقتصاددر زمینه» گذشته

ات کارگري اعتراض در برابر این وضعیت (از اعتراضدر یک کالم، بدتر شدن اوضاع معیشتی مردم و است: یکم، 

اً به سبب با این اعتراضات دقیقنیروهاي سوسیالیست دلی همو ...). دوم،  ماهدي هاي سراسريشورشگرفته تا 

امتی، قدر هر شان و، تبعاً، ضدیّت با مجریان این رویکردهاي اقتصادي واسطهْ طبقاتیخصلت اقتصادي و بی

 قامت یک دولت بورژوایی. الخصوص درعلی

را براي » تثبیت« گیري وي این است که چرا دولتی کهنخستین خردهآزارد. ي شرایط فوق گرایلو را میمجموعه

سازي رویکردهاي اقتصادي پیادهابا حمچنین بیانداخته است، این» تأخیر«به » نهضتی فراملّی«گسترش  خاطر

(یا هرچه  فرودستانچرا گیري وي این است که دومین خرده .خود قرار داده است در دستور کارلیبرالی را 

همه اینشان نان شبگیرند و به خاطر را نادیده می مقاومتو » نهضت فراملّی«این  گسترشخواهید بنامید) می

 قاعدتاً(که ها چرا سوسیالیستهم عبارت است از اینکه گیري سومین خردهاندازند. جار و جنجال به راه می

دانشجویان و کارگران کنند و ها حمایت می) از این اعتراضات و شورش5ید از منافع کارگران حمایت کنندبامی

» نهضت فراملّی«به حمایت از این خوانند و آنان را ي صدر در قبال فشارهاي معیشتی فرانمیسعهبه را و ... 

 کنند؟دعوت نمی

                                                           
 ؟»از منافع مجموع کارگران ندارند ها [=کمونیست ها] منافعی جدا و مجزاآن«نیست که  مانیفست حزب کمونیستي مارکس و انگلس در مگر این جمله 5

ئله این است که مسکامًال حق با اوست. ي کارگران منطقه و جهان تعبیر کند، نه صرفاً کارگران ایران. تا اینجا همهرا » مجموع کارگران«گرایلو ممکن است 
به نفع کارگران فرضاً  ان را، تحت لواي دولتی بورژوایی،ایري کارگر بدتر شدن اوضاع معیشتی طبقهتوانیم گريِ چه چیزي میوي باید نشان دهد که با میانجی

اعتراضات معیشتی کارگران ایرانی تحقیر با این وصف که این میانجی هنوز از سوي گرایلو مشخص نشده است، سوریه یا هر جاي دیگري در نظر بگیریم. 
توان شود، نمیکه در تاریخ از او به نیکی یاد می ،رفتاري که احتماالً در نزد هیچ سوسیالیستیي کارگر؛ چیزي نیست مگر نوعی ناسزاگویی به طبقه اواز سوي 

  سراغ گرفت.
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معلوم نیست مقصود دقیق ي اول این است که نکتهرسد. نکته ضروري به نظر میدر مورد این مسئله ذکر چند 

نولیبرالیسم: «م است و تفاوت آن با نولیبرالیسم در چیست؟ وي در بخش اقتصادي کدا» لیبرالیسم«گرایلو از 

ناظر بر گفتمان، نوعِ ي تحلیلی کند تا با ارائه، تالش میي امتناعوروي پردهپشت يمقالهدر » گرد امر ممتنعپرسه

دهد. او شده در کشورهایی مانند روسیه را از مثالً کشورهاي وابسته به آمریکا تمیز میهاي اقتصاديِ پیادهسیاست

در تعریف و تثبیت نولیبرالیسم، حفظ و گسترش موقعیت فرادست سیاسی و اقتصادي امپریالیسم «نویسد: می

از آنجایی که ). 68ي ، صفحهي امتناعوروي پردهپشت(» شده است.غرب به مرکزیت آمریکا تمهید و تضمین 

در سطح جهان دارد و پیشتر از آن حرف زدیم،  ، از نظر گرایلو،با توجه به خصلت مشخصی که دولت ایران

هاي نامی که گرایلو براي نوعِ سیاستهاي نولیبرالی باشد. که مجري سیاست بایدمیو نه  تواندمیقاعدتاً نه 

یقاً این دقتحلیل گرایلو تا زمانی که اقتصادي است. » لیبرالیسم«گزیند، شده در ایران کنونی برمیاقتصادي پیاده

هاي اقتصاديِ نهفته در تعریف فوق از نولیبرالیسم، سیاست» ي سیاسیِاضافه«مسئله را توضیح ندهد که فارغ از 

 ها چه تفاوتی دارد، تحلیلی نابسنده است.پیرو اینمثالً ایران و روسیه با آمریکا و اروپا و کشورهاي 

سال گذشته چه اتفاقی افتاده که دولت ایران به » 15«دهد که در ي دوم این است که گرایلو توضیح نمینکته

با حسابی سرانگشتی، مبدأ تاریخ مورد نظر گرایلو را باید هاي اقتصادي تبدیل شده است؟ مجري این سیاست

هاي اقتصادي پیشین صورت ر بگیریم! اما معلوم نیست که در این سال چه گسستی از سیاستدر نظ 1382سال 

 ازگرایلو هاي ایران نسبت به مسائل اقتصادي است؟ نما و معرّف رویکرد کلی دولتگرفته است که خصلت

اصالحات و  هايو دولت 1382هاي اقتصادي قبل از سال هاي اقتصادي از دل سیاستمنطق این سیاستکشیدن 

حل پیشنهادي وي این راهکند. شانه خالی می 57سازندگی و ... و حتی از دل خود تحوالت مربوط به انقالب 

اقتصادي خود -نامعلوم را مبدأ تقویم سیاسیاش چیست!) (که واقعاً معلوم نیست وجه ممیزهاست که تاریخی 

کننده گمراهعمیقاً هاي پس از انقالب در ایران دولتهاي اقتصادي گذارياین رویکرد نسبت به سیاستقرار دهیم. 

 است.

هاي گذارياقتصادي و سیاست» لیبرالیسم«اصطالح همین بهنظر گرایلو دور مانده، نسبت میان ي دیگري که از نکته

صورتبندي » مقاومت«اي دولت ایران را ذیل مفهوم ي تحرکات منطقهگرایلو مجموعهاي دولت ایران است. منطقه

کند. می» مقاومت«دهد که چرا اساساً این دولت ایران است که در منطقه او هرگز به این پرسش پاسخ نمیکند. می

یابی یابی و زمینهي ریشهدیگر خود را از وظیفهگذارد، می» مقاومت«اي که او بر آن نام ي پدیدهوي با مشاهده

با توسل به این امر هاي چپ (غالباً پروغرب) ي گرایشالبته عمدهسازد. می معافواقعاً موجود » مقاومت«این 
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به نظر ما، این اي و ... است. دهند که جمهوري اسالمی در پی یافتن بازارهایی منطقهاین مداخالت را توضیح می

ژئوپلتیک را کامالً  هايگذاريها و سیاستاستراتژيشأن خود اي دارد، زیرا گرایانههاي فروکاستتحلیل سویه

هر شکلی از تحلیل اقتصادي، وي با نادیده گرفتن مطلق گیرد. گرایلو از آن سوي بام افتاده است. نادیده می

چرایی و چگونگی ما بر این باوریم که تحلیل کند. که مثل روز براي همگان روشن است را انکار می هاییواقعیت

هاي اقتصادي و آشکار است که هاي سیاسی دارد و هم ریشههم ریشهدولت ایران در بحران سوریه ي مداخله

ي کافی روشن نیست که آیا به اندازه ند.ها را به درستی ادا کباید سهم هر یک از این مؤلفهتحلیل درست می

توان  ؟ي نظامیِ تأثیرگذار در یک کشور خارجی به سطح قابل توجهی از توان اقتصادي بستگی داردمداخله

تحلیل در نظر بگیریم. هاي اقتصادي لیبرال گذاريناشی از سیاستبا تعابیر خود گرایلو باید آن را اي که اقتصادي

روشن کند، یا اینکه » لیبرالیسم اقتصادي«و » مقاومت«یا باید تکلیف خود را با نسبت میان وي در این خصوص 

 تحلیلی غیرمسئوالنه است.بپذیرد 

اعتراضات طبقات محروم و فرودست نسبت یگر تحلیل گرایلو در این خصوص به رویکرد وي در قبال ضعف د

 پردازیم.گردد که در ادامه به آن میشان برمیبه اوضاع وخیم اقتصادي

در ي ایران است، طبقات فرودست جامعهسامان به اعتراضاتی که برخاسته از وضعیت معیشتی نابهنقد گرایلو  -3

مسئله رویکردي نداریم.  1396ماه . در اینجا کاري با تحلیل گرایلو از وقایع ديي نهایی، نقدي انتزاعی استوهله

گونه هاي وي در ایننقص اساسی تحلیلکند. اي اتخاذ مینسبت به اعتراضات معیشتی توده اساساًاست که وي 

گرایلو در تحلیل گردد، حال چه تحلیلش از فالن واقعه درست باشد چه نادرست. موارد به آن رویکرد کلّی برمی

گذارد که این بر روي این مسئله دست میهایی از قبیل جنبش کارگري، جنبش دانشجویی و ... خود از جنبش

» پیشِ روتحوالت خطیر «الواقع نقشی مخرّب در فیدارند و  طلبانهسرنگونیها در وضعیت کنونی خصلتی جنبش

هایی از این جریانات نقش فاسد بخشبیان گرایلو در خصوص کنند. ) بازي می15ي ، صفحهبودنمقدرات بدیل(

تحلیل مارکسیستی مسئله این است که انگاریم. است را درست می» خطیر«ه به زعم او تحوالتی در تحوالتی ک

حائز اهمیت در تحلیل این است ي نکتهها بسنده کند. فالن اعتراضات و خیزشصرفاً به درستی یا نادرستی نباید 

زادورشد جنبش کارگري و اند. اعتراضات کارگري یا دانشجویی این خصلت را به خود گرفتهکه نشان دهیم چرا 

تواند به میدر فرایند تطور خود ) شانسوسیالیستیگرایانه و نه جنبش دانشجویی (دقیقاً با نظر به خصلت جنبش

اما چرا نات نهفته در دل این تحرکات است. د؛ رادیکالیسمی که البته تنها یکی از امکاشدن گام برداررادیکالسوي 

ببینیم نفی انتزاعی و نفی متعیّن اساساً چه معنایی است؟  متعیّنو نه  انتزاعی نسبت به این تحرکاتْ گرایلو نفی
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ود. به عبارت دیگر، رکند و پیش میبا نفی حرکت میواقعیت  فرایند دیالکتیکی خودِطور خالصه، دارند. به

اگر نفی هر وهله از دل خود آن وهله بیرون بیاید نفی متعیّن داریم و اگر بنا دیالکتیک چیزي نیست مگر نفی. 

در مورد  مان نفی انتزاعی است.براي فرایند حرکتی مورد نظر ما انجام دهد، نفینفی را باشد دستی از بیرون این 

گیري این شکلاز چرایی و چگونگی گویی وي هاي یادشده شاهد هستیم که تحلیل گرایلو از اعتراضات جنبش

اما هاي واقعاً موجود هیچ تردیدي نیست. ي بسیاري از جنبشطلبانهدر خصلت سرنگونیخبر است. رویدادها بی

توان گونه میاند و ثانیاً چطلبی را در پیش گرفتهسرنگونیها راه اوالً چرا این جنبش ي اصلی این است کهمسئله

عوامل دست به دست هم کدام ها به فعلیت رساند و ثالثاً ها را درون آنشدن این جنبشهاي رادیکالیزهپتانسیل

ي اول و سوم مسئله در خصوصگرایلو ها باشد؟ ي این جنبشاند تا سرنگونی طلبی اولین و آخرین گزینهداده

نویسنده] توافق قایی که با مالحظات [ي رفاز همه«نویسد: ي دوم هم چنین میو در مورد مسئله ساکت است

ناپذیرترین در برابر این تشویق عمومی زیر پرچم سوسیالیسم به تحمیل جبراناین انتظاري بجاست که دارند ... 

آن دیگر هیچ معنایی نداشته باشد، سکوت پذیريِ بعدي در قبال مسئولیتچیزي که چنانآنعقبگردها به منطقه، 

اما پیش از آن ضروري است بگوییم که  بحث بعدي ماست.نقد این نگاه موضوع  )15ي ، صفحههمان(» نکنند.

دهد ها حکم میها در خصوص آني زادورشد این جنبشبه نحوهبدون توجه اوالً نقد گرایلو انتزاعی است، زیرا 

شدن را در پیش توانند راه رادیکالها با کدامین واسطه است که میقبیل جنبشاینکه  دهدتوضیح نمیو ثانیاً 

 بگیرند؟

از رفقایی که با مالحظات وي توافق و  بودنمقدرات بدیلي در انتهاي نوشتهطور که دیدیم، گرایلو همان -4

اشاعه » چه در دانشگاه، چه در کارخانه، و چه در هر محیط دیگري«خواهد تا این مضامین را دلی دارند میهم

هاي قبل از وقایع در نوشتهي چندانی ندارد و سابقهفراخوان تبلیغ موضع سیاسی صحیح از سوي گرایلو دهند. 

خطر است که گرایلو با احساس  1396ماه تنها پس از وقایع ديیابیم. از آن نمی قابل توجهیاثر  1396ماه دي

نویسد. نامه می»دعوت«فراخوان و » مقاومت«طور کلّی محور و مفهوم کردن در خصوص موقعیت ایران، منطقه و به

رویکرد و نظرات و مواضع را چگونه این پرسشی که در این وهله باید در مقابل گرایلو گذاشت این است که 

ي مداخله در نزد گرایلو غیاب قِسمی نظریهینجا با ها بخشید؟ در اتر بدانپسندانهباید تبلیغ کرد و شکلی عموم

هاي واقعاً غیاب این نظریه را باید در همان نقد و نفی انتزاعی وي نسبت به جنبش گفتنی است که رو هستیم.روبه

طلبانه، پروامپریالیستی و ... خلقی، سرنگونیعموم هايبدون تحلیل چراییِ گرایشاگر یابی کرد. موجود ریشه

نفی کنید (و این کاري است که گرایلو به گواه  تماماًهاي کارگري و دانشجویی و ... واقعاً موجود را جنبش
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و  بخشهاي رهاییهیچ شکلی از پتانسیلت)، قاعدتاً نخواهید توانست اش مشغول آن اسهاي تاکنونینوشته

اگر نتوانید توضیح دهید که چرا  ها بیابید.در این جنبشرا کنید) نامی براي آن انتخاب میسوسیالیستی (یا هر 

دیگري  يتوانید گزینهها است، چگونه میي کنونی تنها انتخاب پیشِ روي این جنبشدر وهلههاي فوق گرایش

بدون توضیح و تحلیل وضعیت معیشت طبقات فرودست و بدون تالش براي  را پیش روي آنان بگذارید؟

حرکت در راستاي گسترش ادبیات، تفکر و کنش سوسیالیستی؛ هرقدر هم بدون و یابی حداقل پرولتري سازمان

مان از سطح نوعی اي داشته باشیم (که گرایلو فاقد آن است) فراخوانشدهشده و تدقیقکه دستور همکاري تعیین

خطابی است از سوي گرایلو » سکوت نکردن«فراخوان با این حساب، گیري اخالقی فراتر نخواهد رفت. خرده

وجدان اخالقی شود که منظور بر زبان آورده میفاقد مخاطب و فقط بدین منطقاًاي است مطلقاً انتزاعی و گفته

 اندکی آرام کند.گوینده را 

و  ي آخري که محلّ بحث ماست و به هیچ وجه اهمیت کمتري نسبت به مابقی نکات ندارد، بررسینکته -5

اي وعهبه باور گرایلو، اگر مجمي گرایلو نسبت به سیاست و کنش سیاسی است. گرایانهسنجش رویکرد اخالق

ر آلمان یا ... منجر به استقرار نازیسم د«» خطاي تحلیلی«اصطالح (در هر قالبی) در اثر یک به هااز سوسیالیست

ز همان آغاز انکرده است، بلکه خودش  خطارهبري سازمان «، در این حالت »ایجاد وضعیتی مانند امروز لیبی شود

ن است ادعاي وي ای). 12ي ، صفحهبودنمقدرات بدیل(» بربریت بالفعل کنونی بوده است بخشی از فاشیسم یا

 اشتباه تحلیلو  خطاوقتی فاجعه روي داد و ما هم بخشی از آن فاجعه بودیم، دیگر صحبت کردن در خصوص که 

اشتباهی ایم. بخشی از آن فاجعه بوده پیشاپیشدر چنین حالتی ما به صورت طور چیزها نادرست است. و این

عیناً  ان آغازاز هما اساساً انحرافی روي نداده است و ما چنین انحرافی نشده است، زیرساز سبب تصادفی/عَرَضی

گرایانه را القاساساً اختحلیل گرایلو در این مورد هم اشتباهی منطقی دارد و هم رویکردي ایم. خود فاجعه بوده

 کند.ي سیاسی در وضعیت توصیه میدر خصوص سیاست و مداخله

به کار ببندیم، اساساً خود ر این است که اگر آن را در خصوص دیگر وقایع تاریخی باه منطقی رویکرد فوق داشت

در خصوص چنین تحلیلی ي آنچه گرایلو که بر اساس همه به این معناستاین کند. ما را کور می تحلیلِ محور

مطلقاً از موضعِ این رویکرد ماند که به کالف سردرگمی می ايواقعهتحلیل هر اقدام به ، 6ترها هم گفته استپیش

نقاطی که ضروري ي تکوین این نحوهکند و در خصوص ضرورتِ مطلق (موضعی سرمدي) به مسائل نگاه می

                                                           
 .بامداد بیوَرَْسپْدر  »هلُموغان: زَنْدِ َوهومَنِ یَسْنْاَگزارش آشوب «ویژه رجوع کنید به بخش به ٦
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به دنیا آورد، یکی از لف هیتلر را که آدواي قابلهمطابق با این تحلیل براي نمونه، نماید، مطلقاً ساکت است. می

اگر این خطّ تحلیل تر دقت کنید که یا به این مورد جدي 7ي بیستم است.مسئولین اصلی جنایات فاشیسم در سده

م که ینباید بگویرا پیگیري کنیم، آیا به این نتیجه نخواهیم رسید که استالینیسم همانا تکوین لنینیسم است؟ آیا 

خطّ تحلیلیِ فوق قاعدتاً باید به این با روشن است که  تالینیسم بوده است؟اس از همان آغازو  پیشاپیشلنینیسم 

فارغ از ي اول ممکن است به ذهن متبادر شود. تر از آنی است که در وهلهنتیجه برسیم. اما اوضاع کمی پیچیده

ها هاي لنینیسم و استالینیسم از قلم بسیاري از سوسیالیستتفاوتدر خصوص تا کنون که هاي قابل توجهی تحلیل

ضرورت تحلیلیِ حتی با همان منطق چنین نگاهی به نظر ما  تراویده است، ها) (و حتی غیر سوسیالیست
 ي مُفاد این بحث رااسالوي ژیژك (که گرایلو عمدهخواند. هم نمی )retroactive necessity( کنشگرانهپس

در مورد این پرسش که  8»توان از نو آغاز کردچگونه می«اي با عنوان دهد) در مقالهبا ارجاع به وي توضیح می

 است: 9نگرانهپاسخ هگلی مستلزم پذیرش ضرورتی پس«نویسد: ، مییا نه آیا عبور از لنین به استالین ضروري بود

این رسد که جا به نظر میتا بدین» .ضروري بودههمین که استالین پیروز شد، پس همین که این عبور رخ داد، 

اگر عبور از جنبشی است: گیري یک فاجعه یک جنبش در شکلیقاً مطابق تحلیل گرایلو از مسئولیت تحلیل دق

جنبش ؛ اگر یک ضروري بودهظاهراً سوسیالیستی به فاشیسم یا وضعیتی مانند لیبی منجر شده است، پس 

شدن یک منطقه کمک برساند، پس ضرورتاً ما با جنبشی سوسیالیستی در زادورشد خود به تکوین فاشیسم یا لیبی

را مقابل ي آخرش برگهي بعدي ژیژك در جملهاما ایم. رو بودهطلب، نه سوسیالیستی، روبهفاشیستی و انهدام

تصور کند،  "صیرورتش"آن را در نگار دیالکتیکی این است که ي تاریخوظیفه«کند: خود، گرایلو، بازي میشاگرد 

ژیژك در ادامه با » ممکن بود ختم به وضعیتی دیگر شود را تجزیه و تحلیل کند.ي نبردهاي محتملی که و همه

و با اشاره به چند نمونه از اختالفات میان لنین و استالین در تالش است تا نشان دهد نظر به پژوهش موشه لوین 

ایم اگر با این رویکرد، مطلقاً اشتباه کردهچگونه استالینیسم به نحوي ضروري از دل لنینیسم بیرون آمده است. که 

                                                           
ي تأثیري مشابه این استوار هبر پای پیدایش و فاجعهي بریتانیایی] هاي رولد دال [نویسندهیکی از داستان«العاده جالب توجه کنید: ي فوقمثالً به این نمونه ۷

اند که آیا طفل زده درماندهخود پزشکان وحشتشود. نهایت دشوار مربوط میدهد و به تولدي بیدر آلمان روي می 1880وحوش داستان حولاست. وقایع 
گذرد. یخوبی و خوشی م خوانیم، اما در پایان همه چیز بهزنده خواهد ماند یا نه. ما داستان را همراه با دلسوزي و هراس فراوان از بابت زندگی طفل می

، کژ نگریستن(» ُخب، همه چی به خیر گذشت خانم هیتلر، آدولف کوچولوي شما، سالم و سرحال!«گوید: دهد و میپزشک طفل گریان را به دست مادر می
است و ما صرفاً  دیگريمقصود ژیژك از بیان این داستان چیز  البته ).279ي ، صفحه1396ي مازیار اسالمی و صالح نجفی، نشر نی، اسالوي ژیژك، ترجمه

 اي کنایی به محتواي داستان داریم.اشاره
 ي امیررضا گالبی در اینترنت در دسترس است.این مقاله با ترجمه ۸
 ایم.وردهي مذکور آاست. ما این بخش را عیناً از ترجمه کنشگرانهپستر آن نگرانه آمده است، حال آنکه برگردان درستي پسي آقاي گالبی واژهدر ترجمه ۹
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ید ببینیم که لنینیسم در کدام مرحله از استالینیسم بوده است، بلکه با از همان ابتداو  پیشاپیشلنینیسم بگوییم که 

دیگر حتی نخواهیم با این حساب، اگر رویکرد گرایلو را دنبال کنیم، کن استالینیسم شد. صافجادهخود تکوین 

هاي ممکن توان منطقتوانست علیه استالینیسم از لنینیسم دفاع کنیم، حال آنکه با توضیحی که ارائه شد، اتفاقاً می

احتمالی که تحت عنوان آن چیزي که گرایلو نشان داد. شده لنینیسم را علیه استالینیسمِ واقعاً تثبیت نهفته در دل

کنشگرانه است. ي منطق ضرورت پسگذارد، دقیقاً همان چیزي است که برسازندههرگز به فعلیت نرسیده کنار می

ضرورت دقیقاً کند که موضوع توجه نمیکنشگرانه به این در رویکرد خود نسبت به مفهوم ضرورت پسگرایلو 

-مفهومی که از خالل خود«نویسد: در همین زمینه می اي از اتفاقات است. اسالوي ژیژكحاصل مجموعه

ي امر اتفاقی وضع ي دامنهمثابهبودگی] خود را بهسازد و ضرورتاً خارجیت [یا بیروناش خود را منقسم میگستري

رساند، الوقوع خود را به فعلیت میانگیزد که از طریق انبوهی از شرایط ممکنذاتی را برمی ضرورتیي کند، ایدهمی

توان پیشاپیش هر گروه با این توضیحات، احتماالً نمی 10»."آوردبه بیان درمی"و خود را  شودمیمیانجی خود 

البته این هرگز به معناي  گذاشت.کنار فالن فاجعه باشد، از احیاناً ممکن است بخشی سبب اینکه بهسیاسی را 

داستانیم که حزب ي مورد نظر گرایلو، ما نیز با وي همها نیست. در مسئلهي این امکاننهایت دامنهگشودگی بی

نظام آمریکا شدن، باالترین افتخاري است که ممکن است کمونیست کارگري جریانی ارتجاعی است و پیاده

گرایانه و این رویکرد اخالقایم گرایانه به سیاست را اتخاذ کردهرویکردي اخالقاگر چنین کنیم،  نصیبش شود.

به بحث گرایلو در خصوص این نکته است و اینک زند. این ایراد دوم دامن میعملی در غالب موارد به نوعی بی

 پردازیم.بدان می

هاي سیاسی نادرست مداخلهدر خصوص وچند جاي دیگر و چندین» بودنمقدرات بدیل«تعابیري که گرایلو در 

یک بار دیگر، حتی اگر  .سفاهت، مبتذل و تعابیري از این قبیلاند: وقاحت، برد، تعابیري عمیقاً اخالقیبه کار می

گرایانه اخالقرویکرد او نظر باشیم، باز هم ها همها و نقد آنگیريِ نهایی گرایلو در خصوص این مداخلهنتیجهبا 

جریانی که، بر اساس نگاهی مبتنی بر البته جاي تعجب هم ندارد. با توجه به تبیین وي از نقش و معیوب است. 

ي گرایانه نتیجهاین رویکرد اخالقفاسده بوده است)،  پیشاپیش فاسد شده است (یعنیکنشگرانه، ضرورت پس

ي جنبش مسئله. جریانی چک سفیدامضا نداده استبه هر حال، تاریخ به هیچ شخص و تحلیل فوق است. ناگزیر 

آن را طلب ي بنیادستیزانهقرار بگیرد و انکشاف ي طبقاتی هاي مبارزهگاهاین است که بر روي گره سوسیالیستی

                                                           
10 The Retroactive Performative, or How the Necessary Emerges from the Contingent, in The Most Sublime Hysteric 
(Hegel with Lacan), Slavoj Zizek, trans. Thomas Scott-Railton, Polity Press, 2014, p. 29. 
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ي محتمل از عمل دست بشوید، یا به تعبیر گرایلو یک اي در آیندهترس از وقوع فاجعهي کند، نه اینکه به بهانه

در اخالق روانکاوي، که مورد ارجاع  ).7ي ، صفحهدعوتموجّه را به صورت مشروط بپذیرد (کاري نامحافظه

(کنش اصیل  actionsو  Actsبرقرار است؛ معادل  عادي تمایزي میان کنش اصیل و کنشمکرّر گرایلو است، 

روشن ما براي ي حاضر نیست و ي مقالهي دقیق این اصطالحات در حوصلهشود؛ ترجمهبا حرف بزرگ شروع می

جالب این است که از نظر ژیژك  11گیریم).شدن مسئله از همان تمایز بین کنش اصیل و کنش عادي بهره می

معناست که آن رساند. این بدانبه انجام می» بی هیچ ضمانتی«دهد، آن را وقتی شخص کنشی اصیل انجام می

داند در سطح سیاسی ممکن است به تأسیس و مثالً نمیگاهی ندارد این کنش آاز لوازم و پیامدهاي  لزوماً شخص

و دار آلن بدیو اخالق مربوط به کنش اصیل را عمیقاً وامژیژك بحث خود در خصوص اي منجر شود. چه جامعه

هاي اسالوي ژیژك (تا . اگرچه رویکرد گرایلو عمیقاً متأثر است از دیدگاهي وي استمفهوم رخداد در فلسفه

ناموجّه وي کاري )، اما محافظهخواندجایی که بعضاً خود را، عین ژیژك، یک مارکسیست فرویدي/الکانی می

برخی از طور که همانالبته توضیحی اضافی در نقد این رویکرد ژیژك الزم است. خواند. هرگز با این منطق نمی

اند ) اشاره کردهFabio Vighiویجی () و فابیو Jodi Deanمنتقدین ژیژك در این حوزه همچون جودي دین (

توجهی به آنچه صِرف دل بستن به کنش اصیل و بیي تیموتی برایار آمده است) ها مفصالً در مقالهآن نقد(و 

اي قاعدتاً از مجموعهزیرا هر کنش سیاسی اصیل جاست. شود، در سطح سیاسی مطلقاً نابهکنش عادي خوانده می

کاري ناموجّه گرایلو عقیم است و هم دلبستگی به آید. با این حساب، هم محافظهعادي بیرون میهاي از کنش

اگر نبرد با البته ما، این است که ژیژك به  دین و ویجیمحور نقد . نابسندههاي سیاسی اصیل در نزد ژیژك، کنش

بتوانیم نیاز داریم تا یابی و ... تشکلهاي عادّيِ ناظر به اي از کنشبه مجموعهپرورانیم، داري را در سر میسرمایه

 جانبه وارد عمل شویم.است به صورت همه مقرّري که به کنشی اصیل نیازدر موعدِ 

تغییرات ژئوپلتیکی که سراسر جهان به نه » بودنمقدرات بدیل«ي با توضیحات فوق روشن شد که گرایلو در مقاله

و استقرار لیبرالیسم اقتصادي در ایران ي تکوین از نحوه گذارد و نه تحلیلی درستوَقعی میرا درنوردیده است 

ي این مسئله با فقدان نظریههاي اجتماعیِ واقعاً موجود نقدي انتزاعی است و نقد گرایلو به جنبشدر چنته دارد. 

هم منجر شده است به اینکه کی درست از چگونگی مداخله نداشتن درمداخله در دیدگاه او پیوندي وثیق دارد. 

                                                           
 شود:ي تیموتی برایار نقل میمقالهاز آید، عمدتاً توضیحاتی که در ادامه می ۱۱

Preferring Zizek’s Bartleby Politics, Timothy Bryar, International Journal of Zizek Studies, Volume 12, No. 1. 
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طلبانه نسبت به سیاست منزهگرایانه و ي طبقاتی، دیدگاهی اخالقهاي مبارزهگاهبه جاي دست گذاشتن بر روي گره

 برگزیند.


