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 ی جنگ اوکرایندر نظاره چپ جنوب جهانیما: موضع و موقعیت 

 سهیل رضانژاد

. هدفم این بود که با مداقه در مفرستاد نقد اقتصاد سیاسیبرای  را حاضری ویرایش نخست نوشتهماه فروردین

ر دبحثی پیش بکشم:  ،«آموزند؟چرا از تاریخ نمی» ،های پرویز صداقتدرونی یکی از نوشته یهابرخی ناهماهنگی

 سر ناز انتشار مت اقتصاد سیاسی نقد؟ چیزهایی نادیده گرفته شدهی جنگ اوکراین چه دربارهگفتارهای کنونی 

 :. اینها دلایلی است که چرا متن را منتشر نکردندباز زد

دوستی که مطلب را ارزیابی کرد سه دلیل برای عدم انتشار آن ذکر کرد: زبان نامناسب و استفاده  ،آقای رضانژاد»

 بهندهند...، وجه تحلیلی مقاله ضعیف است و بیشتر جشکار را میآور، کسانی که پول اَاز اصطلاحاتی مثل شرم

 «تهییجی دارد و سوم آن که پیام اصلی مقاله چندان وضوحی ندارد.

کنم مسیر درست تصور میبا این حال،  .1به چالش بکشم« ضعف وجه تحلیلی»ی دربارهخواهم ارزیابی بالا را نمی

اما . تشارانباید انتشار مقاله و بحث بیشتر باشد، نه جلوگیری از « وضوح پیام»یا « وجه تحلیلی»برای سنجش 

استفاده از اصطلاحاتی »بر سرکش و شرور آموزی ید همچون دانشبگذار ؛«زبان نامناسب»دلیل نخست، ی درباره

هایی چون با انگ ،سازی زباناین اختهاست.  آورشرمخود پافشاری کنم و بگویم این دلیل « آورمثل شرم

« نامناسب»ی چه خود واژه ؛بردکه از وضع موجود نفع میآید می مبادی آدابی اتنها به کار جامعه ،«نامناسب»

رزیاب امنظور شود. بنابراین، مناسب یا نامناسب تعریف می آنی جایگاهی است که هر چیز نسبت به افشاکننده

 نامناسب است. ایشانبوده که زبان نوشته برای این 

ا او نه هرگز بام و بودهشکار اَگارنده نه مخاطب : ناضافه کنم شکاراَخاص ژیلبر در مورد همچنین باید توضیحاتی 

محدود بوده  یادشدهی ام تنها به دو مقالهبیان کردهشکار اَی برعکس، آنچه درباره .2امیا آشنایی داشته دوستی

. به 5یآاش با وزارت دفاع بریتانیا و امام، نه به رابطهدر دانشگاه سواس کار داشتهش ا. از این رو، نه به سابقهاست

                                                      
ای متعلق به ریهنش صرفاًنقد این است که  نقد اقتصاد سیاسی ن مقاله درنشدمنتشرفرضم از نقد پیش باید تاکید کنم، البته تنها در حدود یک پاورقی، که 1

ردانندگان آن به گاحتمالًا ای رفاقتی تصور کنیم، را همچنان نشریه نقد اقتصاد سیاسیای از دوستان نیست. پذیرش این نکته بسیار مهم است، زیرا اگر حلقه

و  ی مالکیت استپنهان شده مساله« ی رفاقتینشریه»فرض آنچه در پیشت ندارند خودداری کنند. حق خواهیم داد که به هر دلیل از انتشار آنچه دوس

 چیز تبدیل به کالا شده،ورزد در جهانی که همهکند و اصرار میی پولی محدود می، اخلاقیاتی که به دروغ ارزش اقتصادی را به مبادله«کارآفرینانه»اخلاقیات 

 ی مبادله است.از چرخهکند خارج آنچه ارائه می

. (نقد اقتصاد سیاسیدر  55/50/2522)منتشرشده در سعید رهنما ی نوشته «شکاراَی اخلاقیات نقد سیاسی و اتهامات علیه ژیلبر درباره»ی مقالهنگاه کنید به  2

ندان چهایی نهها پاسخبدانشکار را فهرست کرده و اَ بهقادات ترین انتسطحیکند که با او دوست است و سپس شکار از همان ابتدا اعلام میاَ  ازدر دفاع رهنما 

 .دهدمتقاعدکننده می
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شکار همچون بسیاری اَ :به زبان نیاوردم. آنچه نوشتم این بودرا « دهندشکار را میکسانی که پول اَ»علاوه، هرگز 

ار زکسانی که خدمتگ :است شده ، در معنای مارکسی آن،«خدمه»های شمال جهانی تبدیل به دیگر از چپ

شکار است و نه انگلستان، این ویژگی نه خاص اَ «.ندکنحقوقشان را از محل سود دریافت می»بورژوازی هستند و 

نه از »هستند که  کارمندانیی بلکه مثلاً در همین ایران نیز سرتاسر دانشگاه را مبتلا کرده. دانشگاهیان نمونه

به هر روی، با نیت کاستن از سوءتفاهم، کوشیدم در یک پاورقی و برخی  «.دگذراننمیامورات سود سرمایه، بلکه از 

 تر کنم.های جزئی موضع خودم را روشنویرایش

آماده کردم.  ی تجریشحلقهو برای انتشار در  ستممتن را ویرا عزیزم طه رادمنش ی دوستبه توصیه، در نهایت

هستند،  0ت دارد. این تغییرات اغلب مربوط به بخش تغییراتی اندک نسبت به متن نخس آیدآنچه در ادامه می

ی چرایی اضمحلال چپ شمال جهانی ارائه نیاز بود تحلیلی درباره ی تجریشحلقهی دوستانم در چون به توصیه

مار این متن های پرشویراستبا صبوری بسیار بگلو، تشکر کنم که همچنین باید از دوست دیگرم، پردیس قرهکنم. 

 نظرات روشنگرش را در اختیارم گذاشت. را خواند و

1 

که  دشدر فضای نوشتاری باهایی بحثآغازگر تواند می ،«آموزند؟چرا از تاریخ نمی» ،ی اخیر پرویز صداقتمقاله

ه کی اساسی از زمانی وضوح یافت ضرورت طرحش در گفتگوهای شفاهی آشکار شده. به نظرم مسئلهمدتی است 

یک بیانیه و خطابه صادر و تجاوز روسیه به خاک یک کشور بهروشنفکران چپ اروپایی و آمریکایی یکها و پارتیزان

ناداری معی ها هیچ اشارهکه در میان این خطابهتردید بسیاری دیگر، مستقل را محکوم کردند. برای نگارنده، و بی

 اکنون .دشوار بود «دارشدهخدشه»ن احساسات ای ادیدیم، همراهی بی اروپا نمی، ناتو و اتحادیهآمریکابه نقش 

/آمریکایی ییصدا با اکثریت افراد در فضای عمومی ایران، به این جمع اروپاانی چون صداقت و پارسا، همسک

، این میاند. در ننبیوری گذشته میتامپراخواستار بازگشت به روسیه را  اند و با تقبیح تلویحی اتحاد غربیپیوسته

 ایگیرینادیده گرفته شده و راهکار چپ )چه در ایران و چه در سطح جهانی( به موضع اقتصادسیاسی جنگ

ی رود نقشی بیش از یک مربی اخلاق بازی کند. این نکتهگویی از چپ انتظار نمی ؛سانتیمانتال فروکاسته شده

کم باید خشممان را مارکس، دست یآخر، پذیرش اختگی چپ، این خط بطلان کشیدن آشکار بر مهمترین آموزه

 برانگیزد.

های تجاوز روسی ریشهمرور کنم، چه بسا را در بحران اخیر مختلف خواهم نقش بازیگران در اینجا نمی ،بنابراین

ولادیمیر شخصیت های زرد روانشناسی گرفته تا 2510نقش ناتو و کودتای )از بررسی شده  های مختلفدیدگاهاز 

منابع بسیار خوبی به فضای عمومی ها هم تازگی .(روانکاوان مجوزداری چون ژیژکروایت پوتین، آن هم مثلاً به 

شان به علاقه و افروزیهای جریان اصلی اروپایی و آمریکایی در جنگرسانهها و دولتنقش  : بررسیراه یافته
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پرواز ممنوع از سوی ناتو در آسمان  یها از اعلام منطقههای این رسانهجنگ جهانی سوم )حمایتانداختن راه

ها از مانورهای روابط عمومی این دولتبرخی تنها  «ی شیمیاییحمله»، یا اصرارشان به کشیدن خط قرمز اوکراین

« کار چپنومحافظه»و نگاهی دوباره به آنچه او از دل بحث پرویز صداقت  ،خواهم از یک سومی ،در مقابل .است(

 .هشد دچار کژدیسیگفتمان چپ های اخیر و در سالنشان دهم که چگونه در فضای عمومی ایران نامد، می

 هکنندشرمانه و خشمگینبی هایگیریموضعبه شمال جهانی چپ  تقلیل هخواهم بمیاز سوی دیگر  ،همچنین

 شایداتهامی که  ؛اندمتهم شدهدوستی پوتیندر این میان برخی از منتقدان چپ شمال جهانی به  .اشاره کنم

هم خوامی ،است. در نهایت «هاامپآنتی»یا  «هامحور مقاومتی» پنداشتن واکنش ایشان با مواضعدلیلش یکسان

باید  س،پاستدلال کنم که چپ اروپایی و آمریکایی توان تفکر رادیکال را از دست داده، چه رسد به کنش رادیکال؛ 

 ؟تواند راهی برای تفکر و کنش رادیکال فراهم کندر جنوب جهانی میپرسید که آیا موقعیت ما د

2 

ی زیرمجموعهرا عناوینی صداقت ی پرویز صداقت آغاز کنم. نوشتههای فرضپیشبگذارید با نقد نخست، 

چنان با نقد او «. چپ محور مقاومت»و « ایسمنئوتوده»، «امپآنتی» آورد:می گرد« کار چپنومحافظه»

فیم طر پژوهشیای کم حلقهرود که گویی با حزب یا دستبه سراغ این عناوین می «نظری»و « شناسانهشناخت»

. رانکم در فضای ای، دستکنم چنین چیزی درست باشدشان چنین ایرادهایی دارد. تصور نمیهای فکریکه بنیان

؛ ناسزاهایی برای اعتراض انگ هستند ها، در فضای عمومی ایران،اصطلاح ی ایندانم همهتا آنجا که میبرعکس، 

بودند،  خواندهدوستی گفت که فلانی و فلانی که از جوانان منتقد و مارکسها پیش سال ،باری .به امری ناشایست

 نوشتند وویا کارهای خوبی هم میگپول و زوردار پشتش است.  اند که فلان سازمانِی فلان مشغول شدهدر مجله

شمار این در نشریات داخلی دارد.  مزدیبهقلمهایی که طبیعتاً با معیار محدودیتنقدشان برنده بود، البته 

 ،ر نهایتدرفته به ساختاری مشخص گروید. مزد با گذر زمان بیشتر شد و نظریات ایشان نیز رفتهبهقلم «هایچپ»

چپ محور » . مسئله مشخص است:دشمعروف « ر مقاومتیچپ محو»به شده در فضای عمومی کژدیسی-چپ این

اصول خود را تغییر هر لحظه وزد ، چه بنا به بادی که میمزدانبهاین قلمریاکاری  هاست ب ایکنایه «مقاومتی

 زنند.است، خود را چپ جا می حاکمیتهای خارجی دهند، اما چون کارکردشان در توجیه سیاستمی

اشد ب مزدانبهکاری این قلمکردن ریاامپ و محور مقاومتی ناسزاهایی برای فاش، و آنتیدرست فکر کنماگر دوم، 

دور  هایهای سالهای مارکسیستای باشد به آپولوژیستکنایه گویادانم، اما ایسم چیزی نمیی نئوتوده)درباره

دستگاه نظری معیوب اما »صداقت بر وجودداشتن پرویز اصرار (، طلبانسلطنت حبوبو احتمالاً ناسزای م ایران

این مار شگرفتن برای کنکاش در چرایی فزونی باشدتواند موضوع خوبی و می در میان ایشان صادق است «منسجم

دراز  یمرعها در رسانهی چنین مطالعاتی احتمالاً کشفی نظری از آن به دست نیاید، چون سابقهالبته . مزدانبهقلم
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ا ی مهمه. شودمی هدر فضای عمومی برساخت های مشاغل ژورنالیستینیز انواع مفاهیم برای این کژدیسیو  دارد

تر از برساخت اما مهم. با این مفاهیم که مبتنی هستند بر جذب خبرنگار در ساختارهای امنیتی آشنا هستیم

تبدیل خبرنگاری به مدیریت محتوا  ،سازیخبرگزاری .کندرا تولید می هایی است که این پدیدهمفاهیم، رویه

(content moderation) های خاص این ، تنها برخی از رویه3نگاری مستقلهای مالی از روزنامهحذف حمایت و

 شان انجام نشدهاند و هیچ پژوهش درخوری دربارهها غالباً مسکوت ماندهرویهاین  .اندهای اخیر بودهحوزه در سال

ه شود )از لغو مجوز گرفتمیهای مختلف تحمیل ها جدا از فشار سانسور هستند که به شیوهرویهاین علاوه، به. است

ی دستمزدبگیران جامعه وارد ها بیافزایید فشاری را که بر کل بدنهتا جریمه و زندان و غیره(. در کنار این رویه

برای  زیادی وسیستم جدید، جایروشن است که در این اک. است هستی افراد کشانده هنزاع را بسطح شده و 

قادی به آنانی که رویکرد انتویژه برای ها نیست تا به این سادگی معیشت بگذرانند، بهها و جستارنویسژورنالیست

 ها، آن هم نوشتن روشنگرانه،ها و روزنامهدر مجله توانند همچون مارکس با نوشتنند میردکتصور میجهان دارند و 

  ماید.نشده امری گریزناپذیر میکژدیسی-هایگیری چپی آنچه رخ داد، شکلدر بستر همهپس گذران عمر کنند. 

های تناقض»روسیه و  1111مزدی افرادی در ایران امروز به انقلاب بهدادن قلمربطکنم که تصور میبدین ترتیب، 

حتی  اوکراین و-غرب در جنگ روسیه ، تاکید برخی بر نقش ناتو ودر مقابل .نیستبینانه چندان روشن «درونی آن

مزدی نیست، چه توافق نگارنده با استالین به، نشان از قلم«هامحور مقاومتی»های مشابه شان از استدلالگیریبهره

ارگیری این ککنم باید در بهدر نهایت، تصور می بودن باشد.تواند دلیلی بر استالینیستنمی آسمانی رنگ درباره

                                                      
هفتاد دست و پا کردند: از یک سو خبر  یدر دههی اصلی از ایسنا آغاز شده( )به نظر ایدهسازی راهکاری است که کارآفرینان خبرنگاری منظورم از خبرگزاری 3

و از  ؛ی استخدامی میان آنها و خبرگزاری وجود نداشتکه اساساً خبرنگار نبودند، یعنی رابطه شدخریداری میاز کسانی « ایدانه»به کالایی تبدیل و به شکل 

ی پایین استفاده از خبرگزاری هزینه شد.های خبری( فروخته میها و بعدتر سایتفروشان )روزنامهشده و آماده به خردهبندیبستهخبر به شکل  ،سوی دیگر

گذاری مایهنیازمند سر ،هایی سپرده شد که بنا به ماهیتمیل به تولید خبرنگارانه را در آنها از بین برد. کنترل چیستی اخبار به خبرگزاری ،فروشانای خردهبر

شدن کنترل کامل بر اخبار ممکنی تولید خبر )برای دولت( و همزمان کاهش هزینه ،های نخستیناین تجربه« یخلاقیت کارآفرینانه»محرک یا . ندزیاد بود

سنتی عالیت فتردید گامی به پیش گذاشتند و خبرگزاری را به بخشی از اکوسیستم دستگاه پروپگاندا تبدیل کردند: بازویی بی« خلاقیت»بود. وارثان این 

ر سایت هایی جز تهران دتمرکز فعالیت تولید خبر در استان به خبرگزاری بدهد، مثلاً« مزیت رقابتی»هایی که گرفت )البته با نوآوریرا به عهده می خبرگزاری

 کرد.فروش را ایفا میو غیره( و بازوی دیگر نقش خرده سایت الفهای خاصی از قدرت، مثلًا اخبار مجلس در بخش تمرکز بر اخبار یا ،تابناک

ی در در مقابل شخصکرد با خبرگزاری قطع شد، کسی که خبر را تولید میای/استخدامی ی حرفههمانطور که گفتم، خبرنگار در این میان کژدیسی شد: رابطه

دی معنا کرده بود. بنابراین باید کارمنسرعت و حجم بالای تولید خبر راهکار هیات تحریریه یا سردبیری را بی ، چونکردجایگاه ممیزی باید بر اخبار نظارت می

های مخابراتی، اغلب پس از انتشار، مرور شبکه log، اخبار را همچون ی خبرگزاری/سایت خبریهاحساسیتها و های سیاسی، خط قرمزگیریآشنا به جهت

ها است(. اکنون این کارمند ی تقسیم کار در خبرگزاریها دقیقاً به خاطر این شیوهها از خبرگزاریکرد )انتشار برخی اخبار حساس و سپس حذف سریع آنمی

ای به نام ی حرفه)جعل این رابطه گرفتای با خبرگزاری قرار میی استخدامی و حرفهدر رابطه content moderatorیا  ممیزر نقش با عنوان خبرنگار اما د

شغل خبرنگاری نابود شد، نیاز به تخصیص بودجه برای خبرنگاری تحقیقی از بود که . این گونه شد(خبرنگاری با صدور کارت خبرنگاری برای ممیز کامل می

آشکار  .شدخریداری می«( ای ده هزارتومانهر خبر دانه»)مثلًا در « دانه»سازی به کالایی خرد تبدیل شد که با واحد میان رفت و خبر در فرایند خبرگزاری

 ر همچنان ادامه دارد.سازی خبسازی و پولیشود و فشار بر کالاییی آن خریداری نمیاز تولیدکننده خبر ،«نوآوری»های جدیدتر این ر شکلاست که د
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تواند گ می، زیرا انی آن خط مستقیم نکشیدمحتاط بود و از شباهت نتایج یک استدلال به نیت گویندهها کمی انگ

 تردید ناپذیرفتنی است.کردن صداهای مخالف بیاید و این بیبه کار ساکت

3 

اکید تی جنگ روسیه و اوکراین تمایل دارم بر نقش ناتو و غرب گیری دربارهسوم، باید اعتراف کنم که در موضع

، چپی که دیگر چپ اروپایی و آمریکایی استناپذیر و دفاعآور موضع شرمکنم دلیل آن کنم، اما چرا؟ تصور می

 انلیسگدایان، نوکران، کاسه»مصداق  هاست کهسال ایشانبه نظرم  4ای مشترک با ما پیدا کند.دشوار بتواند نقطه

. این 5«ندگذرانامورات می سودی خدمتکار که نه از سرمایه بلکه از بخشی از طبقه»هستند، به عبارتی « و غیره

شان نه در برابر آن، بلکه مکمل آن است. داری متاخر هستند، اما موضعتردید متعلق به دوران سرمایهجماعت بی

اند. ردهکند که در مسکو علیه پوتین تظاهرات کهایی تشکر میدیدم که در ویدئویی از روسمثلاً ژیژک را می

 شکل روسیه حن و تقبیدر حمایت از اوکرایها تظاهراتنیز های اروپا در خیابانموضعی به ظاهر بسیار درست. 

ه هایی کمعدود تظاهراتتر باشد، دور از دیکتاتور بر ضدش شعاردادن! تواند از این سادهچه چیز میگرفته است. 

عملاً  هایی بسیار محدود وتظاهرات (،در ایتالیا و بلغارستان ، تنهادانمعلیه ناتو برگزار شده )تا جایی که میدر اروپا 

ریزی بهتر در بسیار بزرگتر و با برنامهو « خودجوش»های ، که هر دو با تظاهراتبوده است بدون پوشش خبری

کند، یقبیح مگیری در برابر ناتو، همچنان پوتین را تچپ شمال جهانی نیز به جای موضعسوی مقابل مواجه شدند. 

 .شودمشغول میی امپریالیسم نوظهور روسیه های آکادمیک دربارهسوزاند و به بحثها دل میبرای اوکراینی

                                                      
ی کاهش ساعت کار و اخیراً مطالبهی لوحانهسادهی یکی از نقاط افتراق چپ اروپایی و آمریکایی از چپ جنوب جهانی بر سر مسئله کار است: امتداد مطالبه 4

ی ارزش کار کشیدن بر نظریههمراه است با خط بطلانبرداشتن ضرورت کارکردن. استدلال پشت این مطالبه، در بدترین شکل آن ی همگانی برای ازمیانیارانه

( labourکشی یا ی زحمتو کژفهمی اتوماسیون، ماشین و مفهوم کار )به مثابه گروندریسهاز متن ی ماشین درباره، آن هم با ارجاعی مشکوک به جستار مارکس

ا ی درخشان دالاس اسمایت بکار منفعلانه/کار مخاطب )نک. مقاله اباست  ایخانهکار کارگرفتن یکسانی خطرناک ؛ در بهترین شکل، ایدهداریدر نظم سرمایه

کم در گفتار سیاسی خود به این استدلال آخر علاقمند است و آن را در لوای رسد چپ غربی دست(. به نظر مییغرب سمیکور مارکس ینقطه :ارتباطاتعنوان 

ی کارگر در ایران باید بیش از کند. در زمانی که طبقهو از این دست توصیف می« امکان خلاقیت برای همهرهایی از کار و »، «تشویق همه به کار خلاقانه»

ه ویژه با توجه بآور است، بهکند وحشتپذیری چنین تصوری را ایجاد میهمیشه برای کمترین حد از امکان معیشت خود کار کند، وفوری و غنایی که امکان

 هایی که به همراه خواهد داشت.ی مهاجران و خارجیئه خواهد شد و مسئلهارا« همه»تعریفی که از 
 .052 یبه صفحه یدفتر چهارم، پاورق سه،یگروندر 5

سرمایه بخشی از گردش  ،دهد که نیروی کار همچون سایر مواد خام )در معنای عام آن( است و از این روگروندریسه توضیح میجای دیگری در مارکس در 

. به بیان دیگر، دستمزد کارگر از محل سرمایه تامین ی خام، در اینجا نیروی کار( است)سرمایه در شکل مادهبه این ماده )شکل عام سرمایه( پول شامل تبدیل 

 وکار و امتناع از پرداخت دستمزدکسبکردن دستمزد کارگر به سودآوری وابستهکند که چرا این نکته بسیار مهم است، زیرا روشن می) شود، نه از سود آنمی

کند، یعنی سود برداشت میدار برای امرار معاش از سود سرمایه . در مقابل، سرمایهبرای توجیه دزدی از دستمزد کارگر دست و پا شده(که تنها دروغی است 

ید بر برای تاکی خدمتکار از محل سود ارکس بر امرار معاش این طبقه. اصرار مممکن شود گذاریدار بیشتر باشد تا سرمایهسرمایه باید از میزان مصرف سرمایه

 نیز همچون بورژوازی ماهیتی انگلی دارند.این خدمتکاران ، یعنی مولد نبودن این طبقه است
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وس اش به الکس کالینیکی جوابیهترجمهانتشار ی گنجد که اخیراً به واسطهدر همین دسته ژیلبر اشکار نیز می

شش »و  6«یادداشتی در مورد موضع رادیکال ضد امپریالیستی»متن او را، دو اراده کردم و ، نقد اقتصاد سیاسیدر 

 تبهداشبرای ای البته در رعایت توصیه ،، به همراه نقد کالینیکوس خواندم. تاخیر در خواندن7...«پرسش متداول 

 انهشرمی بیگیراز هیچ موضع« چپ رادیکال»ای درست نیز بود، چون اشکار، در غالب بود. چه بسا توصیه روانی

به  سروته، پروپگاندای بیکراینوا رای دولتب گذارد: حمایت از تحریم، حمایت از ارسال سلاحفرونمی آوریو خشم

های آمریکا در ویتنام، عراق، افغانستان، سوریه، سودان، پاکستان، سومالی، )از جمله پروپگاندایی که جنگ کام ناتو

ی جنگ را باید در تابلوی امتیازات ورزشگاه تماشا کند، گویی نتیجهتلقی میخورده را شکست لیبی، یمن و غیره

به اینکه هیچ موضع بهتری نسبت ضمنی و اعتراف  «دارانهگرایی سرمایهواقع»تلویحی و در نهایت پذیرش ( !کرد

 «سیست رادیکالمارک». غریب است که اشکار به عنوان یک 8اند وجود نداردهای غربی اتخاذ کردهبه آنچه دولت

اخت پردسود را از محل  اشکار کسانی که حقوق ،چطور اقتصاد سیاسی جنگ را به نفع ناتو )و در تحلیل نهایی

ی کالینیکوس نیز بیش از آنکه راه را برای تصور و مودبانه «آکادمیک»رمق، گیرد. پاسخ بیکنند( نادیده میمی

الاً او هم احتم .دهدتقلیل میرا به گفتگویی دانشگاهی همه چیز چپ اروپایی باز کند، برای های بدیل گیریموضع

 ی بیستم زیاده کوشیدیم تا جهان را تغییر دهیم، زمان آن رسیده که دوباره آندر سده» :به تز ژیژک پایبند است

 «.را تفسیر کنیم، شروع به تفکر کنیم

اند که مارکسیست را گذاشتهای فکری بنیان حبابی دانشگاهی و شبهها و مانورهسازیکنم این فرضیهتصور می

راستی ، این چپی است بهاز این روی هژمونیک غرب را بهتر از هر بدیل دیگری جا بزند. کوشد سلطهمی

 نابودی»دادن دارد و به همین دلیل از کار، چپی طبقه متوسطی که چیزی، هر چند اندک، برای از دستنومحافظه

گروگان گرفته شده است و به جای آنکه آرمانش  –راستی نه، بلکه به –. چپی که گویی 9هراسناک است «ه چیزهم

 10کند. چپی دیندار، اما نه چندان مومن.های جهان را باور میبسته پی بگیرد، با چشمانی کاملاً باز واقعیترا چشم

                                                      
6 A Memorandum on the Radical Anti‑Imperialist Position Regarding the War in Ukraine – Gilbert Achcar 
7 Six FAQs on Anti-Imperialism Today and the War in Ukraine – Gilbert Achcar 

تصور »شود: ای شعارگونه و منصوب به ژیژک و جیمسون خلاصه میبه بهترین شکل در جمله دارانهگرایی سرمایهواقعد که منظورش از گویمارک فیشر می 8

 «.داریتر است از تصور پایان سرمایهپایان جهان ساده
 وضع برای ما در جنوب جهانی آنچنان متفاوت است که حتی زنجیری به پایمان نیست که نگران از دست رفتنش باشیم. 9

اقی گیری آن بآورد که بخش استدلالی آن حذف شده و تنها نتیجهاز لنین نقل قولی می ،آورشی شرمهای خطابهترین بخششرمانهاشکار در یکی از بی 10

 های معتقد، دینداران چپ، هرگز به خود اجازه نخواهند داد که ساحت قدسی لنین را به چالش بکشند!کند و چپد لنین اشتباه نمیتردیمانده. بی

ا به ، که گویا خود ر«نیدر مورد جنگ در اوکرا یستیالیضد امپر کالیدر مورد موضع راد یادداشتی»تر، استدلال اشکار در یادداشت نخستش است، شرمانهبی

تمایل امپریالیسم آمریکا برای تجاوز به کشورهای دیگر شدیداً کاهش یافته، چنانچه خروج »گوید که پس از شکست آمریکا در اشغال عراق، زند و میآن راه می

بگذریم طلبد. شرمی مین کار بسی بیتردید گنجاندن این تعداد دروغ در یک جمله کار هر کسی نیست، ایبی«. کنداخیر آمریکا از افغانستان این امر را تایید می

های ای از شکست متجاوز باشد، اما در سالتواند نشانهدانم چطور دو دهه اشغال یک کشور میاز این واقعیت که آمریکا همچنان عراق را اشغال کرده است و نمی
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گرا به دیگر سخن، چرا این چپ واقعگرا اینچنین بدان باور دارد؟ پس باید پرسید این واقعیت چیست که چپ واقع

توان به دستگاه پروپگاندا اشاره از یک سو، می ی ارائه کند؟جهان های شمالتواند بدیلی جز همراهی با دولتنمی

 پکه این دستگاه عظیم و دهشتناک آنچنان قدرتمند شده که گویی گریزی از آن نیست و چداد کرد و نشان 

ی ی این سلطهمشهورترین نمونه گرا راه دیگری برای دسترسی به واقعیت جز از خلال این دستگاه ندارد.واقع

های کشتار جمعی صدام حسین، پروپگاندایی که منجر سلاح یبر جریان اطلاعات مربوط است به ماجرا جانبههمه

ر اما به نظتکرار کند، به عنوان واقعیت کند این پروپگاندا را امروزه کسی جرات نمیهرچند شد به اشغال عراق. 

 نقشتازه،  یو با افشای اسناد، چنانچه اخیراً باشدی جنگ سوریه نیز رخ داده اقدامی مشابه دربارهرسد که می

ها همچنان دولت سوریه چپاست. با این همه، بسیاری از  زیر سوال رفتهی شیمیایی غوطه دولت سوریه در حمله

یابی در این باره تبدیل شده است به پذیرش ادعای دولت آمریکا در برابر دولت دانند چون حقیقترا مسئول می

 .11سوریه

که یعنی اعتقاد به اینکند گرایشی است بیمارگون به تخصص، خاص از پروپگاندا را ممکن می یشیوهآنچه این 

تی به اطلاعات، اطلاعااست دسترسی متخصص  ،دلیل این ارجحیت. است رجحمر نظر متخصص بر نظر هر کس دیگ

ی دربارهآمریکا مدعی بود اطلاعاتی مثلاً . 12شدهکه بر دسترسی به آن اعمال گیرد میمحدودیتی را از ارزشش که 

بگذارد. همگان تواند این اطلاعات را در اختیار نمی «به دلایل امنیتی»دارد، اما های کشتار جمعی در عراق سلاح

ی چنین اطلاعاتی بود، اطلاعاتی امنیتی که تنها در اختیار دولت آنچه منجر شد به اشغال عراق دقیقاً اسطوره

ه دقت آن بآمریکا قرار داشت و برای اینکه بتوانیم به حقانیت دولت آمریکا مطمئن شویم، دولت انگلیس شهادت 

از « به دلایل امنیتی»ی اطلاعات به شکلی طنزآمیز همهآشنا باشد، زیرا برای ما در ایران این استدلال باید د. دامی

گرا در امید گویا چپ واقع به آن دسترسی دارند.« متخصصان»شود و تنها برخی دسترس همگان خارج می

های لیلتح در« هاواقعیت»نجاندن این ، به جای تشکیک در منبع و نیتش، در پی گدسترسی به چنین اطلاعاتی

 خود بوده است.

ی با همه ،را در نظر آورید« علم اقتصاد»های پیچیده. مثلاً ی تحلیلمتخصص ویژگی دیگری نیز دارد: توانایی ارائه

ینان بکفون چبینی اشتباه، تردید پیشبینی آینده )البته بیبدیلش در پیشها و نمودارهایش، و توان بیمحاسبه
                                                      

خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز محدود به نیروهای دولتی بوده  گیر سوریه، لیبی، یمن، سومالی و غیره نیز شده است.درازی آمریکا گریباناخیر دست

 است، آن هم نه به طور کامل، و همچنان هزاران مزدور و پیمانکار آمریکایی در افغانستان حضور دارند.
ندارد،  های غربیای به دولتسد نیز هیچ برتریباید تاکید کنم که در اینجا منظورم به هیچ روی دفاع از دولت سوریه نیست و تردیدی نیست که دولت ا 11

 ها در خاک سوریه است.ی همان سیاستچه حتی عامل اجراکننده
کنند که صلاحیت را کنند: از یک سو، وجود جایگاهی را ضروری میبه دو شیوه کار می ،ی عناوین مشابهی که نشان از صلاحیت دارندو همه «متخصص» 12

 . یابد که به اطلاعات دسترسی داشته باشداجازه میمتخصص ؛ و از سوی دیگر، دانشگاهکند، مثل اعطا می
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کنند که عالمان اقتصاددان مدام تکرار می .13«(پذیر باشدی علمی باید ابطالنظریه»اند که نئولیبرال آموخته

 پردازند. و در دنیایکند و نیروهای بازار در میدانی برابر با هم به رقابت میها را عرضه و تقاضا تعیین میقیمت

ی موضوعی نظر داد؛ اصل اخلاقی دنیای امروز این است که برای ی امروز، نباید بدون تخصص دربارهبسیار پیچیده

گوی  رود تا دربین میگرا به سراغ کفست که چپ واقعهر موضوعی به سراغ متخصصش برویم. گویی این چنین ا

بینان، سزاوار تحلیل وضعیت اقتصادی ی جهان را ببیند و تفسیر کند، چون کسی جز این کفبلورینش آینده

طبق این منطق، برای تحلیل اخبار داخلی باید به سراغ . ها نیز به همین سان استنیست. وضعیت در دیگر حوزه

تی رفت، برای سیاست خارجی به سراغ سفیر و دیپلمات، برای سلامت جسم به سراغ وزیر بهداشت، ماموران امنی

گرا نیز در این میان باید خود را همچون چپ واقع «.مشاور»ی درست زیستن به سراغ روانشاس و و برای شیوه

 کم در برخی موارد بتوان به او مراجعه کرد.متخصصی بپذیراند که دست

ا را های پروپگاندگراشده، پردههای اکنون واقعی دیگر، باید پرسید که مگر قرار نبود که اینان، این چپاما از سو

ین کافی برهانند؟ آیا امسلط ایدئولوژی  الچنگاز کنند؟ مگر بنا نبود که اینان ما را آشکار و حقیقت را  کنار بزنند

 ای است از اینکه روندهایها نشانهی اینکنم همهتصور می گرا در دام پروپگاندا افتاده؟است که بگوییم چپ واقع

دیدگاه  کردن هر نوعساکت ، روندی که هدفشدر ایران معادلی جهانی داشته است« چپ محور مقاومتی»تولید 

ی اها در شمال جهانی بیش از آنکه به شیوهی حاکم است. البته راهکار این سرکوب دیدگاهمخالف با منافع طبقه

عی برای تولید مصنوی سازوکارهایی ، یعنی با تعبیهاستهمراه بوده « مدنی»ی باشد، با تنبیه اقتصادی و قهر

ل کشورهایی مث ها را از دو خاستگاه متفاوت تصور کرد: نخست، اینکهتوان ابداع این شیوهمیبه هر روی، . 14توافق

 در کشورهای شمال پیاده شده استاند و نتایج آن هایی از فشار بر روشنفکران بودهایران آزمایشگاه چنین شیوه

ها، و کردن صدای آنساکتو سپس سانسور و کردن سرکوب فیزیکی از قتل و اعدام گرفته تا زندانیدر ابتدا با )

« تخصصمروشنفکر »، به شکل و شمایل «روشنفکر»ی خاصی از ی گونهجا برادر نهایت فشار بر معیشت و بازکردن 

برعکس، طبقات حاکم در کشورهای شمال راه یا  (؛دهدگیرد و تنها به او جواب پس میکه از ارباب دستمزد می

پذیرش ا ب)و همان راه را کارتیسم افسارگسیخته( ترور و تهدید و در نهایت مک)اند فشار بر طبقات محکوم را یافته

 بانکالمللی همچون های بینموسسهپیشنهادی  گذاریو سیاست و تعلیم دانشجو از کشورهای جنوب، مشاوره

                                                      
وشته تجارت فردا ن ینامهبا هفته ،یباطل اقتصاد یهاهیاستاد بزرگ نظر نژاد،یغن یموس یو در واکنش به مصاحبه ینستاگرامیا یدر پست انیپرن دیحم 13

 ابندیب یاازهت ریتفس تیعدارند تا در مواجهه با واق یشگیهم یآمادگ نیشده؛ معتقد «یاسلام واقع»داستان  هیشب رانیدر ا یاقتصاد یهااستیمسئله س»است: 

که  یریبگ شیبدون تعلل دست پ ،«هامتیق یآزادساز»در لحظه سرکوب آدمها پس از  نکهیشون درست اجرا نشده. اکتب مقدس یهاهیکه نشون بده توص

در فاجعه باخبره و نجات  اشیتکه از همدس طلبهیرو م یمومن واقع کی، وقاحت خاص «نبوغ»است، به جز  «هامتیسرکوب ق»دارد همان  انیآنچه جر

 یبارهدر راً یو اخ نیبنز یاصرار کرده است که آنچه درباره یمصاحبه با وقاحت خاص نیدر ا نژادیغن .«دونهیبا اون م یتام هرگونه ارتباط یخودش رو تنها در نف

 «بالاتر بوده است یدر سطح متیق یدستور نییبلکه تع ها،متیق ینان رخ داد، نه آزادساز

 ی هرمان و چامسکی.نوشتهتولید رضایت نگاه کنید به کتاب  14
Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media - Edward S. Herman and Noam Chomsky 
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از سوی نهادهای  شدهپذیرفتههای به پروژهو کشورهای ثروتمند های مالی سازمان ملل جهانی، سرازیرکردن کمک

 .کنندمیغیره( به کشورهای جنوب صادر و  ،15گذاریسیاست

مایلی وشوبیش و با شکلهایی که کمرویه ،اندسازی شدهها نیز جهانیرسد این شیوهدر نهایت، اکنون به نظر می

های ی بسیاری از این رویهکنندهفاش 16رنل وستی استعفای ک  کنم نامهتصور میشوند. مشابه در همه جا اجرا می

 .دهد شبیه استه میزان با آنچه در ایران رخ میهای سرکوب تا چنشان دهد که رویهو  سرکوبگرانه باشد

نکه پس از تدریس در هاروارد و پرینستون استخدام آیسال پیشم و ب 15 دستمزدبا دستمزدی کمتر از  –چهار سال پیش »

ای استقلال فکری و احترام به پایان ببرم. چقدر در اشتباه امید داشتم بتوانم کارم را با ذرهو کردم دعا می –شوم  17رسمی

که  هویدا کردکلماتی  اباش را ای تازهچهره18تبعیض نژادیشوم ی سایه، و درخشان شکوهمند یچند استثناجز ، بودم! 

کلاس  مثلا) بود سیاهانی مطالعات مذاهب های من زیرمجموعهی کلاس: همهداشتصوری  گراییتنوعنشان از 

ب شد و از من سل ی(، امکان دریافت دستمزد تابستانی زیستنشیوهو همچنین  آمریکادر دموکراسی ، اگزیستانسیالیسم

ی عمومی و دو خطابهی ارائهچهار سال این ، در همههر سال کمترین میزان افزایش دستمزد به من تعلق گرفت. با این 

، تاشد خواهم ایهیک سالکه فرصت مطالعاتی  ند. به من قول داده بودبه من واگذار شدیک سخنرانی آغاز سال تحصیلی 

دم دانشکده با شور و شوق از درخواست دیمیکه منزجرکننده بود . استفاده کنمیک ترم از اما در عمل تنها توانستم 

خیر أعداوت مدیران هاروارد با نهضت فلسطین آنقدر درخواستم را به تاز سر  ، آنگاهکندمیاستخدام رسمی من دفاع 

اند هیچ ربطی به استانداردهای دانشگاهی ندارد. دانیم دلایل کاذبی که بیان کردههمگی مید تا در نهایت رد شود. ناندازمی

 –که مدیران هاروارد این توصیه را نیز رد کردند  –توصیه کرد که درخواست استخدام من بازنگری شود  وقتی کمیته

معناست. حتی دوستان های سیاسی آنها بسیار بیداوریدانستم که دستاوردهای پژوهشی و آموزشی من در برابر پیشمی

از  . پسفلج شده بودندهاروارد با مدیران  شانی نزدیکرابطه سبببه  و آفریقاسیاهان آمریکا مطالعات نزدیکم در گروه 

های اضافی، از جمله پنج کلاس در طول یک سال، این سکوت همچنان ادامه یافت. وقتی آگهی ترحیم تدریس در کلاس

 ریور، که پس از مرگمادر عزیزم در روزنامه منتشر شد، دو نامه دریافت کردم )دقیقاً مشابه همکارم، دکتر ژاکلین الگا کوک

ی سخنرانی ای یا دریافت جایزه یا ارائههای حرفهی پیشرفتهای معمولی دربارهای دریافت نکرد(. آگهیمادرش هیچ نامه

ی دانشگاهی، دفاع بزدلانه از تعصبات گرایی خودپسندانهیاکند! این حرفهی پاسخ دریافت میدر حدود بیست نامه

 یارهبفکر و معنوی دارد. در تفاوتی نسبت به مرگ مادرم، نشان از ورشکستگی عمیقضدفلسطینی مدیران هاروارد، و بی

 «ی!دریغهیچ بی لیک یادگارهایی ارجمند،با  –گیری است نیازمند کنارهمن، تعهد جدی به حقیقت شخص 

ی سیاسی بندتبعیض قومیتی، زبانی، جنسیتی و غیره( و نوعی جناح همچنینسرکوب دستمزدی، تبعیض نژادی )

 هاییکند، رویهبه آن اعتراض میهایی هستند که کورنل وست از رویه ،بندی خودی و غیرخودیدسته به شکل

                                                      
15 Think Tank 
16 Cornel West 
17 tenure status 
18 Jim Crow 
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شد و این واقعیت در حکم هشداری است برای آنچه پیشتر روشنفکری پنداشته میبسیار آشنا برای ما در ایران. 

 امروز تنها نامی از آن باقی مانده است.

5 

فاوت( )البته با مختصاتی متیا به قول صداقت « ذبکاچپ »کنم بتوانیم چیزی به نام تصور می، در تحلیل نهایی

هایی است برای توجیه کردن استدلالرا شناسایی کنیم. کارکرد این چپ جدید، فراهم« کار چپنومحافظه»

های جغرافیایی مختلف. زمانی که این چپ در ایران به کار دار در مکانی سرمایهناپذیر طبقهرفتارهای توجیه

وپا و از زبان سخنگوی دولت و وزارت خارجه بیان گیری رسمی نظام حاکم دستبرای موضعافتد، دلایل می

دفش هکند که یطراحی می را نویسد، موضعاز لندن یادداشت می «چپ رادیکال»شوند. در مقابل، وقتی متفکر می

روسیه ادامه دارد، نه از ی کنم که ما باید تا زمانی که تجاوز مجرمانهبنابراین من پیشنهاد می: »سکوت است

پس چپ  19«ها شویم.شدن تحریمها]ی کشورهای غربی علیه روسیه[ حمایت کنیم و نه خواستار برداشتهتحریم

به  گیرد، حال آنکه چپ روس را تشویقچه تصمیمی می امپریالیستی اروپایی باید بنشیند و تماشا کند که دولت

 ارزش است.تردید بیبیدان ش از حد ریاکارانه و پرداختن بیشتر بها به نظرم بیی اینهمه کند.اعتراض می

ی موضع ما، کسانی که در جنوب جهانی، یا شاید بهتر ماند ایجاد فضایی است برای تفکر دربارهآنچه باقی می

، اما «کاذبچپ »ما از یک سو با کنیم. (، زیست میزنده شده استکه گویی دوباره مفهومی جهان سوم )

وپا کند؛ اما از سوی دیگر، کوشد توجیهی برای تجاوز روسیه دسترمق، داخلی روبروییم که میتانه بیخوشبخ

اروپایی است، که این دومی خوراک بازوهای قدرتمند پروپگاندای غربی را نیز « کار چپنومحافظه»مان بدیل

فضایی برای اظهار نظر باز نشده باشد. تنها چیزی که در  برای چپ جنوبیکنم تصور می با این حال،دهد. می

آور اروپاییان بود که به واسطه هژمونی ابتدای این جنگ به جنوب جهانی مربوط شد زیباشناسی احمقانه و شرم

متوسطی با ماجراهای شارلی ابدو، یازده سپتامبر، فرهنگی به درون مرزهای ما نیز نفوذ کرده )همدردی طبقه

همدلانه با مردم احساسات ابراز کنم که اساساً تصور می کراین از این روست(.وای پاریس و دست آخر اهحمله

                                                      
ها باید به الیگارش حاکم روس و نه مردم عادی صدمه بزند. ما در جایگاه مردمی که بیش درآمد که تحریمکند، البته با این پیشها دفاع میاشکار از تحریم 19

الیگارش  اما بگذارید به تحریم آید؛محبوب واشنگتن که از دهان اشکار بیرون می ، رتوریکایم باید با این رتوریک آشنا باشیماز چهل سال تحریم را تجربه کرده

رابر ما ای است که ذاتاً در بغربی نگاهی کنیم. آیا چپ باید در برابر این تحریم سکوت کند؟ احتمالًا از نظر اشکار الیگارش متعلق به طبقه هایاز سوی دولت

ه خاطر کند که تحریم الیگارش روس نه بشرمی این واقعیت را پنهان مییمش برای ما نیز سودمند است. اما اشکار با بیایستاده و بنابراین دشمنی است که تحر

ی ها بر واژهاند و برای فریفتن تودهبه کار افتاده تنبیه جمعیو  عقاید تفتیش، کارتیسممکبودنش است. به بیان دیگر، الیگارش بودنش، بلکه به خاطر روس

 تبار را توجیه کرد؟تواند جز این باشد و تنبیه جمعی ورزشکاران، هنرمندان و مهاجران روس. چطور میکننداصرار می« گارشالی»

ا کاشتند و بذرش ر شیها پسال نجریسیک یکه امثال هنر یاهیباشد، فرضستیزانه( )و چین زانهیستهیروس یهادهیا یکاذب پشت همه یاهیفرض کنمیتصور م

 خواهمیزش را نمیانگو رشد شگفت نیچ یجهان خواهد بود. انقلاب اقتصاد یندهیقدرت مسلط آ نیچ تیبا محور ی: اتحاد شرقکنندیامروز همه تکرار م

 .ستیمثبت ن یرشد اقتصاد ،سلطه یلازم برا یهاشرطشیپ یکوچک بشمارم. اما همه
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هر احساسی که رفتار هر کدام از دو طرف را تایید کند، هیچ ، متوسطیمانتالیسم طبقههر گونه سانتی، 20اوکراین

دیگری که برای چپ در جنوب جهانی باز شد،  فضای فکریمتوسطی با ماجراهای بالا ندارد. تفاوتی با رفتار طبقه

به اینکه اشغال یمن، لیبی، فلسطین، سوریه، افغانسان و غیره به  ،و ریاکاری شدنگرفتهبه نادیدهبود اعتراضش 

اما ناگهان اشغال اوکراین به دست ، اندجلوه داده شده یا مبارزاتی برای دموکراسیطبیعی و اخلاقی  ،دست غرب

 بخش نیستند.ها هیچ کدام رهاییمسئله اما اینجاست که اینروسیه شر مطلق است. 

                                                      
 (.25)نک. مراقبت و تنبیه، ص. جمعی است تا بفهمد رنج چیست! « کارپردازان ارتوپدی اخلاقاین خرده»مجریان تلویزیونی، ی کارگر نیازمند آری، طبقه 20


