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 افتهی  شیچپ افزا های سنت  در گرایانه«»اردوگاه  است ینفوذ س ر یاخ ی هاسال در

اشکال جدید این سیاست، فراتر رفته    چرایی این امر و   حیتوض  ضمن  نایر  یاست. بارناب

 دهد.  بخش در عصر جدید نشان می آن را بر سیاست رهایی  ی امدها یپ یبرخ و

نمی  روزها  به این  نشانه توان  در راحتی  چکش  و  داس  نماد  گرفت.  نادیده  را  ها 

توپروفایل مم ی های  م  1های یتر،  بنجلاینترنتی  هنر  نشانگان  از  و   2ملو  شوروی 

 کند. های مستبدی چون چین و سوریه همراهی میگرا که با دولت های چپتحلیل

است    4«گرااردوگاه»  ای  3« یتانک»  است یاز بازگشت س   یبخشظاهر  به  هانیا  ی همه

با امپر  ی که روزگار  یشیگرا  - نام مبارزه  با   انتقادی، بدون اتخاذ رویکردی  سمیالیبه 

 .  شدی متحده همسو م االتیدشمنان ا گریو د اتحاد شوروی 

 
1 Internet meme 

برا   یاصطالح تصو  ده،یا  فیتوص  یاست  اغلکه    یسبک   ای  ر یرفتار،  و  اینترنت  فضای  طردر  از    ق یب 

ی یوهایدیو  ها و ایموجی   ها،گیف. مانند  شودمیی  نهمگامنتشر و تکثیر و در نهایت    یاجتماع   یهافرمپلت 

 ق فرهنگی خاصی است. ئسالکه نشانگر احساس یا 

2 kitschy 
3 Tankie 

 ی انه یاقتدارگرا  یهاشی است که از گرا  ییها ستیآن دسته ازکمون  فیتوص  یاصطالح و برا  ک ی  یتانک

اکنندی م  تیحما  سمینیلن-سمیمارکس ابتدا توسط مارکس  نی.  ی مخالف هاستینیلن-ستیاصطالح در 

به  شوروی استفاده   (CPGB) ای تانیبر  ستیحزب کمون  یاعضا  فیتوص  یبرا   ها،ستیتروتسک  ژهیوو 

و بطور خاص   (CPSU) یاتحاد شورو  ستیحزب کمون  یاسی خط س  دوشرطیق یب  تابع شدکه بطور عام  

در سرکوب انقالب   یشورو  یهابه مجارستان و اشغال آن و استفاده از تانک   یطرفدار حمله اتحاد شورور

 یافراد   فیتوص  یتر برا بطور گسترده  زیبودند. امروزه ن  1۹۶۸کشور و بعدها بهار پراگ در    نیا  1۹۵۶

 ن،ی رهبران چپ اقتدارگرا )مانند جوزف استال  اتیاز اشتباهات و گاها جنا  خا،یکه تار  شود ی م  دهاستفا

اقتدارگرا )مانند   یهابه نفع دولت  یو حت  کنند ی م   هیتوج  ایسونگ( دفاع    لیا  میمائو تسه تونگ و ک

 ی ست یونخلق کره( که در حال حاضر توسط احزاب اسماً کم  ک یدموکرات  ی و جمهور  ن یخلق چ  ی جمهور

 ن ی شروع به استفاده از ا  یحت  هاستینیلن-ستیمارکس  یبرخ  دای. جدگیرندموضع می شوند،    ی اداره م

 .اندکرده  زیاصطالح به عنوان نشان افتخار ن

 به  دیبنگر شتریب یآگاه یبرا

https://en.wikipedia.org/wiki/Tankie 
4 Campist 
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گفته  ]ا  ۵،نیرا  یبارناب   اندیشهمورخ    ی به  مجدد  دل  استیس  نیبازگشت  در   ]

عاطف  یفرهنگ  ی هایژگیو درآمده  دیجد  یو  حرکت  بدب به  آ  ینی:  به   یانده ینسبت 

 ی درباره  ی پرداز ال یسرخ، خ  گل  به رنگ  ی انسبت به گذشته   ی و نوستالژ  بخشییرها

 یدار هینظم سرما  ی از تابوها  یچیو سرپ  بودهبه دنبال آن    چپ   هاستمدتکه    یقدرت

 است.   کشانده ی متعدد و اقتصاد  زیست محیطی ی هاکه ما را به دل بحران برالیل

در    نیرا دانشجو  نیبروکل  یاجتماع  قاتیتحق  ی سسه ؤممدرس  در   ی و  دکترا 

 یدار هیدر مقطع دکترا بر افول تفکر در دوران سرما  قاتشی است که تحق  ای دانشگاه کلمب

است  ، نووارا  n+1مقاالتی در مجالت گاردین،    ی نویسنده متأخر متمرکز شده است. او  

  کند. همکاری می ۶سالویج ی مجله  ویراستار باعنوان بهو 

اکوسوس   سنده ینو  لد، یکامف  دیوید فعال  خاستگاه    ر یتأث  ی درباره  7ست،یالیو  و 

ه است. این مصاحبه برای پرهیز از تفصیل، کوتاه  کرد  گفتگو   نایگرایی معاصر با راردوگاه

 است. شده   صریحو 

  ی که قرار است رو  یاز اصطالحات  یبرخ  فیتعر  کنم بهتر است بافکر می 

چرا که این اصطالحات برای همه آشنا    م،یشروع کن  داشته باشیمآنها تمرکز  

و    گرایی«»اردوگاهمورد    نیاول  نیستند. چند   توانیدمی.  «ی»تانک  دومیاست 

 ها ارائه دهید؟از آن  یکاربرد ریفتع

[، گرایاناردوگاهچرخش دارد. ]به باور     مشخص در باب   ییادعاگرا  اردوگاه  استیس

مبارزات به  طور کامل  ه ب  ،یستیمارکس  استیو اساس س  هیعنوان پابه  یمبارزات طبقات

  ستم یقرن ب  یطبقات  اتمبارز  جهان  دیخواهی اگر م  ن،ینابراب   ها بدل شده است.دولت   نیب

کن به شما خواهند گفت  گرایاناردوگاه  د، یرا درک  نکالسیک  لندن   ای  ورکیوی: »در 

از مبارزه بین کارگر و کارفرما فاصله گرفته و جای خود را به   یواقع  یمبارزات طبقات
 

5 Barnaby Raine 
6 Salvage 
7  David Camfield 

های کارگری و مطالعات ی طبقه، جنبشنویسنده و پژوهشگر سوسیالیست کانادایی که بیشتر در زمینه

 کار مارکسیستی کار کرده است.  
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مبارزه   یواقع  ی عرصه  کیتیژئوپل  ۸. داده است  اتحاد شوروی و    متحده  تاال یامبارزه بین  

ا امپر»متحده    االتیاست.«  شوروی   و  ی«ست یالیاردوگاه  ضد  »  اتحاد  اردوگاه 

 کند.  می  ی را رهبر ی«ستیالیامپر

که دوره  شما  کمون  شکوه  ی در  شده   ستیاحزاب  می   د،یامتولد    توانیدپیشاپیش 

که  شوید  این  چگونه  متصور  ـ  گرایش  منافع  این  با  سوسیالیسم  منافع  اتحاد همانی 

که   1۹20  ای  1۹17در سال    شود. چرا که برای یک سوسیالیستـ فراگیر می   شوروی 

او است که    کارگری همان بهشت   نیا  بیند به چشم می را   ی دولت کارگر  نخستینتولد  

م بنابراکندی را مجذوب خود  با منافع    شودادل می مع  اتحاد شوروی منافع    بعدها  نی. 

 شود. یکی گرفته می   سمیالیز سوسبا دفاع ا    اتحاد شورویو دفاع از  جهانی    سمیال یسوس

 tankieکه اصطالح    یزمان   -  ستین  1۹۵۶آغاز در واقع سال    ی به نظرم نقطه 

بودند،    ی شورو  ی هاتانک  ان یحام   فیتوص  ی برا  بارن ینخست شده  مجارستان  وارد  که 

و دولت    تلریبا ه  اتحاد شوروی زمان که    ترها؛ آنبه قبل   گرددمی   بر  بلکه  -استفاده شد  

 مان ی بود، پ   1۹30  ی در دهه  یست یالیسوس   استیس  فرضش ی که مخالفت با آن پ  ،ی ناز

که شما   ی با دولت  ی دولت ناز  یزدنهمه ب. در چشمکندی را امضا م    9بنتروپیمولوتوف ر

 ی. دولت ناز شودی متحد م  دیبه آن وفادار هست  ستیحزب کمون  ی از اعضا  یکیعنوان  به

کرده است، اکنون   یدانزن  ی کار اجبار  ی هارا در اردوگاه  ست یکه رهبران حزب کمون

لبخند  در کنار هم  و    دهد ی دست م  اتحاد شوروی   ی خارجه  ریاش با وزامور خارجه  ریوز

که   یدر حال  دکننیم زده انشعاب  وحشت  هاست یاز کمون  یدر آن لحظه، برخ.  دنزنی م

است.    یجهان  سمیالی منافع سوس همان  همچنان    اتحاد شوروی منافع    گرید   یبرخ  ی برا

 

ها شد: جنگ طبقاتی نه در کارخانه ایران هم به روی دیوارهای خیابان نوشته می   درشعاری که  زمانی    ۸

 هاست.خانه که در سفارت 

  1۹3۹اوت    23عدم تجاوز بود که در    هی بر پا  یمانیپ  بنتروپری– مولوتف  مانیپ  ای عدم تجاوز    مانیپ ۹

امور خارجه آلمان    ریرا وز  مانیپ  نیاشد.    بسته  یستیالیسوس  یشورو   ریو اتحاد جماه  ی آلمان ناز  نیب

ر  میواخی)  یناز و کمبنتروپیفون  اتحاد شوروبرای  خلق    سری(  با    اچسالو ی)و  ی امور خارجه  مولوتف( 

 آلمان در مسکو امضا کردند. ریو گراف فون شولنبورگ، سف نی حضور ژوزف استال
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توانا  نیبنابرا آندیق ی ب  ت یتبع  ییشما  راوشرط  شوروی [  ها  با    در  یحت  ]از  معاهده 

 . دی نی ب  یم  سمیفاش

 اتحاد شوروی، از  رباخفت و    ن یننگ  یحت  ،یمتیبه هر ق  دیکه مطابق آن ما با  یمنطق 

.  میرس ی در مجارستان م  1۹۵۶مانند    ی تی که چگونه به موقع  دهدی م  حی توض  م،ی دفاع کن

عمل آزادانه  در   ی که هانا آرنت آن را تنها شوراها  می مواجه هست  ی ز یبا چ  ییاز سو

 ی برخوردار بودند که زمان   یکه در انقالب مجارستان از قدرت  یانکارگر  -   نامد ی جهان م

که عازم درهم   ی شورو   ی هاو آن طرف تانک  -به استقبال آن رفت    شیبا ستا  نیلن

م تجربه  آن  و  بعدترها.  شوند ی شکستن  پراگ  سوس1۹۶۸سال    در  در   یسمیال ی، 

 شود یدرهم شکسته م   یشورو  ی هاتوسط تانک  اشیانسان   ی چهرهآن  با    ییایچکسلواک

ورشو    مانینخواسته بودند از پ  یها حتتر است که چکدهنده از آن رو تکان  نیا  و  –

 خارج شوند. 

  ن یاز ب  اتحاد شوروی . امروزه البته  بود  ستمیقرن ب  ی گرایی از مدافتاده اردوگاه  نیا

تانک اکنون اصطالح  و  برا  یگاه   یرفته  و   کینوستالژ  استی س  ینوع  فیتوص  ی اوقات 

و باشکوه    زیانگرتیح  ی زیعنوان چبه  اتحاد شورویکه به    شودیاستفاده م  اتیاحساس

 خواهد، می نیدادیمدارد و    ای پاافتاده پیش   ی شناسبا یاغلب ز  ی کرد یرو  نی. چن نگردی م

 کند.   نیتزئ ی شورو یمیقد ی ما را با هنرها ی هااتاق

گاه توض  ی کرد یرو  ن یچن  یاما  تانک  تیحما  حِیدر  مدع   ی امروز  ی هااز    ی که 

ممکن    نی. و اشودیاستفاده م   زیهستند ن جهانی    ی دار ه یدر تقابل با سرما  ی دار هیطال

تانک چ  ی بازآموز  ی هااردوگاه  ایاسد    میرژ  ی هااست  س  نیدولت    هیعل  انگیکن یدر 

ا   تیباشند. حما  غورهایاو  ی های کتاتورید  -  کیبوروکرات  کریپغول  ی هاموتیبه  نیاز 

  نظربه  –  دهندی ها نسبت مبه آن  یستیالیضدامپر  لتی فض   ینوع  هایکه برخ  ی استبداد

ااردوگاه  کی  همچنان به  است  م   نیگرایی  فکر  که  به    ی طبقات  ی مبارزه   کندی معنا 

است.    ترنانه یبدب   اری بس  نیها بدل شده است. اما ادولت  زیمتما  ی هااردوگاه   ن یمبارزات ب

 یکه در دهه  ستی ن  ی . مانند افرادست یدر دوردست ن  یبه بهشت گون  ایؤر  مانیا  ینوع

تنها    اتحاد شورویباور داشتند که    قاًیو عم  وستند،ی پمی   ستیبه حزب کمون  1۹30

است    یاست ی س  ن یا  کنمی من فکر م  است که از پس »رکود بزرگ«  برآمده است.  یقدرت

 ه یدر سور  العادهفوق  ی ا بشار اسد محشر است و دارد جامعه  دیگوی موارد م  یکه در برخ
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غرب از شر او خالص شد.   نکهیکار را کرد تا ا ن یهم ی ب یدر ل یقذاف کهنیا ای سازد،ی م

 همان  ارتکر  یعنیرا از فقر در آورده است،    ی شتریافراد ب  نیدولت چ  د،ی نی : ببدیگویم  ای

  دارند.  ی داره یسرما کنندگانه یکه توج یخط

با  دارند    لیتما  یغرب  های از چپ  ی اری بسه به نظرم  است ک  نیا  بارزترما موضوع  ا

در حال    هادولت   نیکنند اکه فکر می   لیدل  نیکنند، نه به ا  همدلیها  نوع دولت   نیا

  یگر ید  زیچکنند  فکر میکه    لیدل  ن یهستند، بلکه به ا  جادویی  دیبهشت جد  برپایی

به یک بیان   -ا  کیآمر   سمیالیامپررسد  به نظر می   که در آن  یدر جهان  رایوجود ندارد. ز

هماوردی در  ی هژمونیک بی سلطه  در حال اجرای   –  1۹۹0ی  دهه  ی جهان  نینظم نو

های کوچک  ها همچون معدود فرصت ها به این دولت ی خاکی است، نگاه آنسراسر کره 

 جهانی آمریکاست. ی و امکان مقاومت در برابر سلطه

  ی زمان   امایفوکو  سی . فرانسدانمی م    10چپ   سمیامائ یفوکو  یرا نوع  نیرو من ا  نیاز ا

پا از  است  معروف  که  اسالو  خیتار  انیچنان  و  کرد  اصطالح    نیا  ژکیژ  ی صحبت 

مانند   یاسیس  ی هاه راه سوم و چهره  توصیف  ی چپ را برا  یسمیامائیفوکو  زیتمسخرآم

ها در آن  سم یالیبودند و سوس  رفتهیپذ  را  خیتار  انیدارد که پا  نتونیکل  لیبلر و ب   یتون

 کنمنمی من فکر    البته،  آن نبود.   رییتغ  ای  ی دار هیدادن به سرما  انیپا  ی برا  یواقع تالش

صحبت    یباشند. از کسان  یبرچسب چپ  گونههیچسزاوار    نتونیمانند بلر و کل  ی افراد 

  انهی گراچپ  ی هاکارزاراز    یکه فعاالنه بخش  ییهاآن  دانند، ی که خود را چپ م  م یکنی م

 ه و باور ندارند که ما قادر ب  اندرفتهیرا پذ  خ«یتار  انی»پا  تیحال روا  نیهستند، و در ع

 ی حت   یکوبا و گاه   ه،یسور  ن،یمانند چ  ییهابهتر از دفاع از دولت  میهست  ی انجام کار

اجزا به  یشمال  ی کره  آور رعب  ی سلطه   هی عل   یفی نح  ی جهان  ِیهماورد  یاصل  ی عنوان 

نه    نانه ی بدب  گراییاردوگاه  نیا  نیبنابرا.  کایقدرت آمر .  نانهیبخوش  گراییاردوگاه است، 

اتحاد کردند  ی وجود داشتند که فکر نم  ینان ی بدب  ستی حزب کمون  ی اعضا  بینمطمئناً در  

باشکوه    شوروی  می سرزمینی  فکر  اما  ضروراست،  آن  از  دفاع  امروزه است.    ی کردند 

 
10 left Fukuyamaism 
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کلبه به    انه نیبخوش  شکل  ،یطور  را  خود  بدب  یشکلجای  س  ینی از    استی در 

 داده است.  گرایانهاردوگاه

 

حال افراد  یدر  »تانک  یکه هستند  اصطالح  از  م  «یکه  و    شوند،یمسرور 

در   ن یکه ا  کنمیفکر نم  یول  کنند،ی خود استفاده م  فیتوص  یاز آن برا   یحت

که تا به حال به   ستمیگرایی صادق باشد. درست است؟ مطمئن نمورد اردوگاه

نکه یکند. در مورد ا  یمعرف  نگونهیبرخورده باشم که بخواهد خودش را ا  یکس

تما  نیا امروزه  قدر  لیافراد  کنند  ابراز  را  خودشان  چگونه  صحبت   یدارند 

 د؟ یکنیم

به صورت    یقیناً اغلبگرایی  است که اصطالح اردوگاه   نیدانم. منظورم انمی  واقعاً

کسان  ی انتقاد م   یتوسط  تروتسک  شدیاستفاده  سوم  اردوگاه  سنت چپ  از    ی ستیکه 

نه مسکو«. خواه آنند گفتی شعار م  کیکه در    د،مدنآی م اعضای ها  : »نه واشنگتن و 

آمر  کارگری   ی هاهیاتحاد  عل  بودند  کایدر   ای  کردند، ی م  اعتصابخود    کارفرمای   ه یکه 

لهستان«اتحادیه »همبستگی  کارگری  استال  ه یعل  ی  ی است ی س  ن یا  ،یستینی دولت 

تالش  آرمانی  شدتبه بودو  ب  یاردوگاه  جادیا   ی برا   ی  و   استثمارشدگان اتحاد  ا  سوم 

کنم  در سراسر جهان که در عمل هم اغلب ایجاد آن دشوار بود. من فکر می   دگانیدستم 

 هاآن  خطاب شوند نخواهند داشت.  « گرااردوگاه»تراضی به اینکه  اع  کسانی هستند که

 واقعاً به وجود دو اردوگاه در سیاست جهانی باور دارند.  

ها ، به نظرم آندهمها نسبت می به آن  ای کهنانهیخوانش بدب   چنیندر امتداد    اما

ا  تری گراعمل  تر وبین ی واقع هاست یالیکه سوساند  مدعی    یهمان برچسب  نیهستند. 

 یبرا  -  هاتونی ن یو کل  هابلری   راه سومِ   -  مد نظر ژیژک  چپ  ی هاست یامائیاست که فوکو

را   ی بازار جهانی  سلطه  قتیکه حق   م یهست  گراییبینان عملواقعکردند: »ما    اتخاذخود  

 « .سوسیالیستی باور نداریمی دگرگونی  دربارهیایی  ؤرچیزهای  به    گریدواقعاً  و    میریپذی م

از چپ هستند، و    یهنوز بخش  کنندی هستند که واقعاً ادعا م  ی افراد  جانیخب، ا

مل  یموج  خواهندی م در کشورها  ی های سازی از  را  بگذارند،    یغرب   ی گسترده  اجرا  به 

  نانی بکه واقع   کنندیها ادعا م ثروتمندان باال ببرند. اما آن  هیرا عل  هااتیمال  خواهندی م
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اند همسو محقق نشده هرگز  که    یدوردست  ی انقالب  ی دها یام  با گرا هستند، چرا که  عمل

 سمی الیکه سوس  دیرا نام ببر  ی کشور  دیتوانیم  ای»آ  دیگوی م   شخندی. راست با نستندین

را نام ببرند که اگر   ی اد یز  ی هاملت   توانندی ها مدر آن موفق شده است؟«. خوب، آن

ها که آن  کنمیمن فکر م  نیهستند. بنابرا  تیحما  ی ستهیحداقل شا  آل،ده یا  میینگو

و   هاکه از راست  ی ز یحرف بزنند، چ  اریهوش   نگاهیبا  و    تیسیدارند به زبان رئال  لیتما

 رود.انتظار می هابرال یل

انداز  چشم  کی چگونه در    یاس ینوع نقد س  نیا  نکهیدر مورد ا  دیخواهیم

مگسترده  یاس یس جا  بهتر  د؟یده  حیتوض   شتریب  ردی گیتر  شما  نظر  به    ن یو 

 ست؟یچ گرایانهاردوگاه استیبا س مواجهه

هست. چرا که مسئله،   زین   یدموکراس  الیمستلزم نقد سوس  ی نقد  نیبه نظرم چن 

  یجهان  نینشان داد. ا  سیاست که اوج خود را در کمون پار  یسنت قرن نوزدهم  یابیباز

 ی داشتند. وقت   یکامالً کوچک  کیبوروکرات   ی هاها سازوبرگبود که در آن اکثر دولت

بوروکرات  ی کند«، درباره  حکومت  تواندیم  ی : »هر آشپزدیگوی م   نیلن  ی کیسازوبرگ 

.  شودی از مردم اداره م  یساده و کوچک است و توسط تعداد اندک  اریکه بس   شدیاندی م

 دی است، شا  «یمصالح بورژواز  شبردیپ  ییاجرا  ی ته یدولت »کم  دیگویمارکس م   یوقت  ای

که در آن حق   بودن   ییایدن  1۸4۸سال    ی ایبه نظر برسد. اما دن   بیما عج  ی امروز برا

و  یمراقبت بهداشت  یگسترده ی هاها  برنامهدولت ایوجود داشته باشد و  یهمگان ی أر

شکستن    ی بودند که برا  یکوچک  ی روهایها نارائه کنند. در قرن نوزدهم، دولت  یآموزش

   .شدند یها وارد ماعتصاب

اوا در  ب  لیالبته  ا  ستم یقرن  در  است.  متفاوت  کامالً  در   دیجد  ی ایدن  نیاوضاع 

 یی حال و هوا  نیندر چ  زیو چپ ن  ردی گی شکل م   یهمگان  ی أراز نقاط اروپا حق    ی اریبس

فزابه    ی. دولت ملشودیم  فیبازتعر ابزار  ی اندهیطور   ی نیو جانش  تیریمد  ی برا  ی به 

  ن ی . اشودی شناخته م  «اقتصاد»به نام    ی زیبا چ  ونکه اکن  شودیم  لی تبد  ی دارهیسرما

بنابرا  ستین  یزبان کامل اقتصاد، زبان اقتصاد به    نیکه در قرن نوزدهم وجود داشت. 

دخالت دولت در اقتصاد   ی له أمس  .شودی م  لیچپ و راست تبد  نیشکاف ب   ی برا  ی بستر

  استالینیست  چه  د،ی دموکرات باش  الی شود. چه سوسمی  لچپ بدبرای    ی دی کل  محکیبه  
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نوعبه   سمیالی به سوس  دنیشی اند  ی برا  یمنسجم  زبان  ،اتحاد شوروی طرفدار     یعنوان 

  یبه سمت برابر  آن  تیهدا  ی برا  یو تالش  ی اقتصادهای  مدیریت نابرابری و    ییگرادولت

 .  دیدار ی اقتصاد

کارفرما بر کارگر    ی از سلطه   یبه عنوان شکل   هیسرما  ی ده یکامالً با ا  هانیا  ی همه

بر    ی است که مبتن  ی ستیال یسوس  استیمتفاوت از س   بالکل   است،یس  نیفاصله دارد. ا

  ی تیست. از نظر مارکس، پرورش و تکامل فرد ا  هاهمرتب و لغو سلسله  تواناییو    ی آزاد 

 . شودی کار متوقف م میمختلف تقس ی هابخشبا اجبار ما به تن دادن به  لیاص

مانند   یعیرف  ی است، که آرزوها  یدولت  تیریمد  سمیالیمتفاوت از سوس  اریبس  نیا

ها را به  اگر هم بخواهد آن آرزوها را حفظ کند، آن  ای  -آزاد ما ندارد    تیفرد  ییشکوفا

م  اریبس  ی اندهیآ حواله  برا  دهدیدور  نان    ی برا  خواهدیم  کی نزد  ی ندهیآ  یو    ا یما 

  ن یکه ا  رسدی در دوران »رکود بزرگ«، به نظر م ژهیوکند. به  ا یمه مارستانیمدرسه و ب 

سوس  ی فور   ی وعده  کی که  دارند    ی ادعا   هاست یالیاست  را  کهانجامش  حالی   در 

 . توانندینم دارانهیسرما

ا  دیانتقاد و ترد  نیبنابرا به    با قاطعیت است که    نیا  است،ینوع س  نیمن نسبت 

قدرت   ی وعده   . چنین سیاستی کند دنبال میاقتصاد    در فضای   را  سمیال یسوس  فیبازتعر

 ردادعا ک  بتوان  نانهیب که به طور واقع  ستین  ای البته این وعده که  ،  کندرا رها می   یمردم

های یبوروکراس  ای  کیدمکرات  الیدولت رفاه سوسجوامع  های بزرگ  یتوسط بوروکراس 

 محقق شده است.   یستین یجوامع استال  ی کتاتورید

- چپ شکافو  دهدی انجام م ی گر یگرایی معاصر حرکت داردوگاه کنمی من فکر م

واقعاً    نیدولت چ برای مثال    رایز  -اقتصاد    ی اما نه در فضا  کند،ی م  فیرراست را بازتع

. در ست ین   نیهم چن  هیدر سور  برالیو قطعاً دولت نول  کند،یرا ارائه نم  ی اقتصاد  ی برابر

 کا یشود. در مورد منافع آمرمی   لیبدچپ و راست ت  شکاف  ی به صحنه  کی ت یعوض، ژئوپل

 د؟ یاستادهی نفت ارزان کجا ا  دستیابی به  ی جنگ برازی  ااندراه  در  قدرت آندر جهان و  

مورد   اسرائ  قدرت در  اذ  لیدولت  و  آزار  از  ءسوو    تیدر  فلسطاستفاده  کجا   نیمردم 

و قدرت   ی به پرسش از آزاد  ریخ  ای  ی آر   ی هابا پاسخ   حیصراالت  ؤس  نیا  د؟ یاستادهیا

با  چربدی م البته  امپر  دیکه  با  نام    یلیاسرائ  مدل  ای  کایآمر  سمی الیمخالفت قاطعانه  به 

 . ردیدر بر بگ  زیرا ن  یجهان ی آزاد 
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ا متما  نیپس  نقد  نوع  دو  به  ما  که  معناست   یبرا  یکی:  میدار   ازین   زیبدان 

د  نی خوشب  گراییاردوگاه برانیبدب   گراییاردوگاه  ی برا  ی گر یو  نمونه،  عنوان  به    ی. 

م  نیبخوش  گرای اردوگاه فکر  شوروی   کندی که  گوشزد   یمکان  اتحاد  است،  شگرف 

حفظ  را  از کار مجرد    یناش  ی و سلطه  یگانگیاز خود ب  ی شورو  ی که جامعه  میکنی م

 دی تول  ی وه این همان شی  که  –است    داری سرمایه  ی ته یمدرن  یاصل  ی که هسته  -کرد  

آزاد هر فرد   ی که در آن توسعه  ی ابود. نه جامعه  یبر انباشت صنعت  یمبتن   یستیفورد

که   ی بوداانهیوحش  یسلطه   ی ادینوع بن  از همان   ، بلکهبودآزاد همگان    ی شرط توسعه

 . کند یفراهم م  هیسرما

واقع دشوارتر است به   نیبدب   گرایاناردوگاهرویکرد ما در نقد    کنمی اما من فکر م

  م یکن ینم یزندگ   ییایما در دن ای از حقیقت وجود دارد که واقعاً درست است:  زیرا رگه

دفاع   شدمی  یراحتبه   ،چنین بوداینما باشد. اگر    ی رو  شیپ  مستقیماً  ییکه امکان رها

ما  است،    بدیل  نیا  ن،ی : »ببرد کردجمله    نیا   ذکرسراسر جهان را با    ی هاها از دولتآن

.  م ی ری، بپذاندگرفته دست  ها به  را که آن  یقت یحقهای  رگه   دی.« ما بامیدار  یجهان  یانقالب

تر دشوار بزرگ   یخی تار  های دگرگونی استوار است که تصور    تیواقع  نیها بر اآن  ی نیبدب 

 است. 

  . پارانویایی است   ای چرخه  ستیمن ممکن ن   دولتجز دفاع از    یاستیس   چیهکه  این

دهد، فقط  رخ می   هی که انقالب در سور  ی ، مانند زمانگیردپا می که    یاست یهر س  گویی

دولت من  نسبت به    یست یالیامپر  تقابل  ایهای دفاع از دولت من  مقوله   ق یتواند از طرمی 

  ی تیگراف  یوارید  ی رو   میرژ  یسرنگون برای    هیجوانان در سور  یوقت  پس شود.    قرائت

ها فقط  که آن  ندیگویم  گرایاناردوگاه  د، شونی ها شکنجه م در زندان و سپس  کشند  ی م

  یاقتصاد  قساوتسال    کیکارگران در کوبا نگران    ی هستند. وقت  یست یالیعوامل امپر

به    - هستند    ی گردشگر  ی درآمدها  ی و فروپاش  کایآمر  یستیالیامپر  ی از محاصره   ی ناش

نسبت به مردم   ی ترمجلل  یکه زندگ   یکینخبگان بوروکرات  تیریو سوءمد  دیکوو  لیدل

توانند عوامل امپریالیستی باشند. این یک استدالل  ها تنها میآن  –دارند    ییکوبا  ی عاد

بر   که  است  باطل  رهانیگزیجافقدانِ    قتِی حقدور  پافشارییهای  و   کندمی  ی بخش 

تواند بسط  که می   ی نیحتی در شکل جن  -بخش  ییرها  ی هابدیل فهم    اینچنین امکان
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و   سمیالیامپر  نی ها را به عنوان تضاد باست یس  ی همه  چرا کهبرد،  می   نی را از ب  -  یابد

امپردولت ضد  مانند  می   ی ستیالیهای  درست  که  خواند.  مدافع  گرایی  اردوگاهآنچه 

سابقشورو رویکرد    ی  این  داد،  برا  کانامانجام   یسم یالیسوس   پیکرتراشی  ی تالش 

کنار   تمامیبه   م،یبه آن وفادار باش  دیرا که به نظر من با  یمردم  ی قدرت و آزاد   ی برپایه

 .گذاردمی 

س   نیا اندازه  زین   استینوع  همان  سلطه اردوگاه  ی به  با  مخالفت  در   ی گرایی 

 سمیالیامپر  رایز  میمخالف   یستیالیامپر  ی استوار شده است، اما ما با سلطه   یستیالیامپر

به آن وفادار هستند،    هاست یال یرا که سوس  ی آزاد  ی است که وعده  ادیقدرت و انق  ینوع

اما نه به نام   م، یمخالف  کایکوبا توسط آمر  ی محاصره   اما مثالً ب  نی. بنابرابردی م  نیاز ب

از دولت ا  یدفاع  نام حما  هاستیالیامپر  نیکه  به  با آن  ما  بلکه  از   تیبا آن مخالفند، 

در برابر آن   و فراتر از همه  م،یمخالف   یستیالیامپر  در برابر قدرت  تیبشر  ییرها  استیس

هم مخالفت   کیبوروکرات ی هاولتد ی ستیال یبه ظاهر سوس ی هااست یاشکال منحرف س 

 . م یکنی م

در چپ صحبت کنم.    گرایانهاردوگاه  استیدر مورد رشد س  ی خواهم کمیم

 یدر اروپا  یستینیاستال  یهاتا زمان سقوط دولت  هااست یس  نی ا  کنمیفکر م

به ،  1990  یدهه  لی، اوا1980  یدهه  ان یدر پا  اتحاد شوروی  یو فروپاش  یشرق

بود.  قدرتمند  خاصی  وقا  شکل  و   سم ینیاستالبه    یجد  یاضربه  عیآن 

کلاردوگاه به طور  از آن  به    یگرایی وارد کرد که پس  اما فکر  رفت  افولرو   .

. میا بوده  ،کم تا حدودیدستچپ،  در  آنها  مجدد    نفوذ  و  شدشاهد ر  کنمیم

 هااستیس  نیکه ا  کنند یمتحده استدالل م  االتیدر ا  یکه برخ  امدهیمن شن

 چپ در کلیتِ    چنین شده. چرا کهاین   کامالًقدرتمند شده بلکه    که نسبتاًنه این 

 با این حال در   شوم.یمتقاعد نم  هاچندان با این گفتهرشد کرده است. اما من  

ا  شما از   یابی. ارزگیردرد قدرت میاوبیش دکم  است ینوع س  نیداخل کانادا، 

 ست؟ی ها در چپ چاستیس نیا  قدرت میزان و

که این اما    اند؛کم و بیش قدرت گرفته  که آنها  کنم. من هم فکر می دییگوی م  راست

. چرا که به درستی مورد سنجش و دادن به آن سخت استپاسخچقدر و تا چه میزان، 
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افراد مختلف فرستادم و در   ی برا  یادداشتی  راًیباره اخنیادر  قضاوت قرار نگرفته است.  

ارائه   استینوع س   نیا  پاگرفتن بر    یمبن  ی شواهد  توانمی م  ایکه آ  از من پرسیدند پاسخ  

من و  جواب  کنم  م  در  خب،  پادکست  یفهرست  توانمی گفتم،  چنین    ییهااز  که 

ها یلیلحظه خ  نیوضوح در ا به که    یی زهایچ  کنم.  ارائه  کنندهایی را تکرار میسیاست 

ها نفلوئنسریاز ا یست فهربه شما   توانمی م ی شود. حتی م ده یدهند و شن ی به آن گوش م 

اما    تصور این چیزها غیرقابل باور است.  . واقعاًرا بدهم  یمختلف اجتماع  ی هادر شبکه 

  د،ی صحبت کن   واقعی  و با مردمها  بروید بیرون از این فضا و با چپ  اگر  ،دانیدبه خوبی می 

بسیار تفاوت   شیسال پ  10با    هایی را خواهید شنید کهتنوعی از سیاست کنم  یفکر م

 است.  کرده

 

از    نی. در مورد رشد اکانادا چنین چیزی است  یجامعه برداشت من هم 

 د؟یده حیتوض شتریب کمی و جذب مردم به آن  استیس

  نیست بلکه مربوط به  ادعاها  ی محتوا  ی درباره  صرفاًله  أمس  نیا  کنمی من فکر م

است که اغلب منتقدان    ی زیچ  11ثرأت  بودنی محور  هیجانات و فرم و سبک نیز است. 

بد   ی درباره   نمانخ  ی هااستدالل   به دنبالکه فقط    یکسان   رند،یگی م  دهیچپ آن را ناد

 هستند.   ن یبودن استال

 کا یترامپ در آمر  ی هادر سال   به نظر، اینچا چیزی شبیه به ترامپیسم وجود دارد.

»ترامپ    کی، ظهور  افتادند آن به وحشت می  ی به واسطهها  برال یکه ل  یی زهایاز چ  یکی

 زم،یاوه، عز»کنگره تمرکز کردند:    ندهینما  یجاش هاول  صحبت  یبود. مردم رو  «ی جد

 چه بود،    ی خود جد   سمیدر مورد فاش  و   نبود  دلقکقدر  شد که آنیظاهر م  یاگر ترامپ

 ن یترامپ ا   تیاز جذاب  یبخش  کردمی فکر م  رایز  ،این به نظرم عجیب است  «شد؟ی م

   .تابوها را شکست اواست.  واردلقک ت یشخص کیاست که او 

که آن   یشکست نظم اجتماع  ی تجربه  دلدر    کنم شکستن تابوهامن فکر می   و

 دی گرایی جداردوگاه  اینو    های راستدست   شدنجذاب  ی زمینه تابوها را ساخته است،  

 
11 Affect 
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و   سم ینازدموکراسی،  رال لیبوامع  ج  ناپذیر دهشتناک و وصف  طانیمعاصر است. دو ش

 یکه جلو  ییجا  -  از آنها  ک یهر    عمدی   در آغوش گرفتن  نیهستند. بنابرا  سمین یاستال

 ا ی  «سالم بر ترامپ »  دیزنی م  ادیاسپنسر فر  چاردیو مانند ر  دیستیای سالن اجتماعات م

رژه»  دییگوی م و  ژوکوف  مارشال  عاشق  هستم  دانیم  ی هامن  شبیه «سرخ  چیزی   ،

 کننده است. ـ  شوکه  کنندها در فیسوبک می ممچه که آن

می  احساس  شما  می زیرا  شما  به  که  نظمی  این  غیرقابل  این  گوید  کنید  چیزها 

تر و  های شغلی کم بها، فرصت افزایش اجاره  ی ند نظمی است که شما را در میانه اقبول 

شدگان بعد زاده نسل   برخالف    – کند  ای تیروه تار که درکش دشوار است، رها می آینده

 توانستند به نوعی از آینده باور داشته باشند. که می  12از جنگ دوم جهان

 ی ممکن برانگیزترین گذشته بحثکردن  آلایده  ی است برا  یبازگشت  نیا  نیبنابرا

نبود آ  مانیا  ی نده یفزا  در  ل  ،است   ندهیبه  ما    ی دموکراس  برالی که  به  مدعی است که 

اصالت و شما    آن است. اگر  فهم  ی برا  ی دیشرط کل  کی  نیا  به نظرم   کند. ارزانی می 

که را  های چپ  ظهور این نوع سیاست    را تشخیص ندهید،ثیرات  أتکنندگی این  تعیین 

 نخواهید فهمید.  ردیگی به خود م زیآمکیعمد تحربه  یشکل

دوگانه است که چپ در آن قرار   طیشرا  ی از نوع  زیگر  نیاساساً، به گمان من، ا

که  ی باور ست،یممکن ن ی گرید زیچ  چیکه ه  یکهژموناین باور  یقطع ی روزیگرفته: پ 

 ار ی . بسکنمی ها را سرزنش نمزمان بدان باور هم دارند. من آنو هم   گریزانندمردم از آن  

 .میاده یرس خیتار انیکه به پا م ینکنسخت است باور 

 تواندی م   تیاز جامعه که در نها  ی گریاشکال د  افتنی  ی است برا  یتالش  نیا  نیبنابرا

ب  بکشد. ممکن است کسآنبتواند    یکس  آنکهی ممکن شود  به چالش  را    یآرمان  یها 

را به چالش    1۹۹0دهه    کالیراد  انیگراچپ  یتوسط برخ  هاست یکردن جنبش زاپات

  « انسانهاست؟   یونیلی م   میجوامع عظ   یادارهدرخور    استینوع س  نیا   ایآ»بکشد و بپرسد:  

 

در دوره    شوندی شناخته م  ز یکه به نام کودک نسل انفجار ن(   oomers BBabyبومرها )  ی بیب.    12

جمع جهان  تیانفجار  از جنگ  شده   یبعد  متولد  ادوم  در حدفاصل   نی اند.  شده  متولد  کودکان  نسل، 

 هستند. یالدیم 1۹۶4تا  1۹4۶ یهاسال 
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نمچیه که  ی کس  کند  انکار  شورویتواند  از   میعظ  ی جامعه  یزمان  اتحاد  متشکل 

 . کند ی م نی امروز چن نیچ ایرد، کیها نفر را اداره مون یلیم

مطلقاً   دیگوی است که م  نانهیبدب   ی هژمون  یاز نوع  خالصی  ی تالش برا  نیا  نیبنابرا

 . ستین ریپذامکان سیدمکرا برالیل ی دارهیجز سرما زیچ چیه

معروف    شریاست که مارک ف  ی زی فرار از چ  ی برا  یتالش   نی همچن  نیتر از همه، امهم 

»قلعه را  مخون  یآن  شکلیآشام«  س  ینامد،  م  کالیراد  استیاز    ی هژمون   انیدر 

  کند و متعاقباً ی م  ین ینشناامن عقب   ی ای دن  نیامن در ا  ی که به درون فضاها  ی دارهیسرما

 یرا به مثابه  کالیراد  استیشود. سی همراه م  هکنند خفه  سمیو مازوخ  ی گریاخالق  کیبا  

افتخارات   برشمردنو    یکه مدام در حال بررس  ند یبی ها ماز انسان  یگروه کوچک  ی لهأمس

دستاوردها اهیهمسا  ی و  هستند.   خود  دوستان  و  نقادان  ی وه یش  نیها  و    یهکوبنده 

گرایی معاصر اتخاذ کنم اردوگاهی است که من فکر م  ییهااست یس  ی کردن دربارهصحبت 

 . تکرده اس

گرایی اردوگاه.  میدوباره احساس قدرت کن  میخواهی مما     ند،یگوی مآنها    در واقع،

نم  :دیگوی م کن  میخواهی»ما  در    میاحساس  شده اتاق    کیکه    وقفهبی  ،ایممحبوس 

پاک و منزه    روح خود را  تا  میکن یتالش م  وقفهبی   ،افتخارات خود را خواهیم شمرد

ها تانک   میعظ  ی رژه  کنارکه    میهست  یکه مردم  میاحساس کن   میخواهی . ما مکنیم

م دارند،  کن  میخواهیحضور  م   میاحساس  باش  ی چپ  میتوانیکه  داشته  .« م یقدرتمند 

 .شودمحقق می دوباره این با قدرت تمام  چگونهکه  دید دیخواه

 نیبه ا  ل یبه احساس مهم بودن، م  ل یبه قدرت است، م  ل یم  نیا   کنمی من فکر م

 محدود سیاست   های ها و جهانسازی ها و عقیمسازی خنثی  فراتر از  ی ز یاحساس که چ

جهان   یواقع  ی هارسد قدرتی است که به نظر م   یچپ  لیم   نیا  پذیر است.هویت امکان

،  دی کن  او فکر  ی درباره  دیخواهی که م  ی هر طور  .داردترساند و به وحشت وامیمیرا  

 کند. ی کار را نم نی آشام  اخون ی قلعه استالین این کار را کرد ولی 
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ا به  توجه  س  ثرؤم  بعد  ن یبا  افزون    تیجذاب  میتوانیم   ایآ  است،یاز  روز 

  م؟ی بدان  میکنیم  یکه در آن زندگ  خیاز تار  یاگرایی را مرتبط  با لحظهاردوگاه

 د؟یوگا می مبریم به  ی که در آن به سر می در مورد زمان یزیچه چ نیو ا

اول  یکی ا  ی زهای چ  نیاز  ا  نیمهم  از س   نیاست که  که    ی الحظهدر    ،است یشکل 

 شود.احیا می به گذشته است،   معطوفشدت به نه مربوط به آینده که استیس

بوروکرات  ی کتاتور ید  ی هااز دولت  تیفقط حماگرایی  اردوگاه  ی و خودکامه  ک یو 

 ی هاآن مکان  ریو تصو  راثیم  ی نجات و ادعا  ی تالش برا  بیش از همه  بلکه  ست،ین   یکنون 

و   1۹۸0  ی هاکه ما برخالف دهه  دیگوی به ما م  نیاست. ا  اتحاد شوروی ذشته مانند  گ

ها نیز  در اختیار داشتند و چپ را    ندهیآ  است یها سو راست  هابرالی لکه    ی، زمان1۹۹0

  استیاحساس افول در غرب، س  انی که در م  میهست   ای زمانه   درخواستند،  آن را می

 گردد.می  ی نوستالژشدت حول محور به

بیایید دوباره آمریکا را »  زمانه  به   گانیدر دوران رونالد ر  کا«یما از »صبح در آمر

بهتر شود« در دوران   تواندی م  تنها  ز ی. ما از »همه چم یاده یترامپ رس  « یمساز  باعظمت

  استیحس که س  نی ا  -  میاده یرس  تی کنترل« در دوران برگز  ی ریگبازپسبلر، به »  یتون

 از دست رفته است.  است که با شکوه ی زیچ  یابیدر مورد باز

بر جهان حکومت    ما قبالً»    -  نکهیبر ا  یها وجود دارد مبنراست  انیدر م  یاحساس

احساس   زین  هاچپامروزه در    «.میری گیدستور م  ی گریو اکنون از شخص د   میکردی م

در  ا یتانیدموکرات بر  الیسوس ی هاچپ ان یرا در م جاناتیاز ه  یمیعظ  ان یشود. طغی م

پس از   ی ای که دن  یلمیف   د،ینی بی « ساخته کن لوچ م4۵مستند »شبح سال    لمیمورد ف

 . کند یم ریتصو ،است ما گم شده و ظاهراً باشکوه بوده ی جنگ را که اکنون برا

م  همین طور  و اردوگاه  کنمیفکر  نوستالژکه  با  معاصر  جوامع   ی برا  اشی گرایی 

 اب یکه در غ  کندیظهور م  ی اچپ است که در لحظه  استیاز اشکال س   یکی  ی شورو

فکر   نی . همچنکند یم   دایپ  شیعمدتاً به سمت گذشته گرا  استیس   ،ندهیبه آ  دیام   ینوع

از   ،انهدارهیماسر  سمیشر از رئالیمعروف مارک ف  صیمهم است که در کنار تشخ  کنمی م

اند  یناتوان ورای   دنیشیدر  نیزدار هیسرما  به  مف .  بگوییم  ی  از ی کر  است  مهم  کنم 

که باعث    ،سمیالیامپر  ی به ورا  اندیشیدن  یو ناتوان  بگوییم  یستیالیامپر  سمیرئال  ی دشواره
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  د ی انجام ده  دیتوانیم  کایآمر  سمیالیکه در صورت مخالفت با امپر  ی شود تنها کاری م

 . دیریرا بگ ی گریبه اجبار طرف د  یستیالیامپران یب ی هااست که در کشمکش نیا

به    ی دیکه ام   دی نی بی نمرا    یو انقالب  دیکنی نگاه م   هیعنوان مثال، شما به سور  به

 یز یتنها چ  د، یهست  ی ستیالیامپر  سمی بدهد. اگر در دام رئال   ندهیآ  کیجامعه دموکرات  کی

کامالً وجود دارد، اما    هسوری  در  البته  که  –است    سمی الیتضاد امپر  دین ی بب  دیتوانی که م

 در حال وقوع است.  هک  ستین ی زیآن چ تیکل

فارس،    جیخل  ی و کشورها   هیترک  کا،یآمر  ل، یسو، اسرائ  کیکه از    د ینی بی م  نیبنابرا

  ن چی  و  –  رانیاهلل به عنوان عامل ااز همه حزب  شبی  –  رانیا  ه،یروس  گر،ید   ی و از سو

 .دیریبگ را طرف  ی یکریدر آن درگ دیتوانی مشما فقط   نیدارند. بنابرا ی ریدرگ

ها و راست   هابرالیسرسخت را از ل  سمیرئال  کی  ی ردا  کندیم  تالشاین سیاست  

 یکنی فکر م تو  ،یدانی : »مدیگوی . مهای کودکانه بپرهیزدو از خیال پردازی طلب کند 

ها مرگ دفاع خواهم کرد. من  ون یلیهستم که از م   یکس   نآ  . منیهست  یواقع  ن یبدب 

  یکند برا ی تالش م «کنم. یها نفر را درک مون یلیمن مرگ م  ، هستم ی واقع نی بدب کی

ام  داکردنیپ آن  از  خروج  کودک  ،گونمرده   ال یراه  قامت  در  ظاهر   ریتحق  ی که  شده 

 متفاوت باشد.  تواندی م زیپا بگذارد و باور کند که همه چ ریرا ز نیقوان ی همه ،شودی م

 ینوع   ن یب  ی استتنش  ی کننده گرایی معاصر منعکساردوگاه   کنمی فکر م  نیبنابرا

فقط به   نکهیا  ی.نیباز خوش  یاز احساس نوع خاص  یناش   صالْیو است  ،یافراط  ین یاز بدب

اجازه ده باش  ی زیبه چ  دیخود  برا  دی باور داشته  ترد  ی الحظه  ی و  و  کنار    دیشک  را 

  ن ی وجود داشته باشد. ا  ی ربهت  ی ایدن   ییکه ممکن است در جا  د یباور کنو    ،بگذارید

فضا در  سکونت  که  آلودتنش   ییحاصل  م  ینی بدب  نیب  -  است  فکر  کامالً   کنمی که 

و    دارشهیر ا   أسیاست،  آن    ی اد یز  دلیهم  که  مان یاز  گرایی اردوگاهبه  من    -دارمبا 

 یبه نشانهانگشت خود را    خواهممی   مخالفم و که با آن  به خاطر این  اندیشم نه صرفاًمی 

 یادیز  لی ها که با آنها همدزه یاز انگ  ی اعنوان مجموعهبه بلکه به آن    تکان دهم،اخطار  

 کنم ، نیز فکر می دارم

برا  نیا  کتور یو  های بچه  لد، یکامف  دیویاز پادکست د   یقسمت  ی مصاحبه در اصل 

 ضبط شده است. 
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 فارسی است.  ی ترجمهها مربوط به نوشت تمام پی

 پیوند با منبع اصلی: 
https://breachmedia.ca/is-the-enemy-of-my-enemy-

my-friend / 
 

 


