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 پاریس کمون سالگی 051

 ژیژک اسالوی

 گالبی امیررضا: ترجمه

 

 

 می 81 تا مارس 01 از) بود روز 01 و ماه دو دقیقا عمرش که گیریممی جشن را پاریس کمون سال صدوپنجاهمین روزها این

 امور زمام رسید، پاریس هایدروازه به آلمان ارتش وقتی آلمان، با نبرد در فرانسه ننگین شکست از بعد پاریس مردم. 0 (0180

 سهفران دولت نیروهای اینکه محض به. زدند سازماندهی به دست موجود دولت مختصات از خارج سرعت به و گرفتند دست به را

 رد تحقیقی دولت ،(کردند عامقتل «خونین هفته» اصطالح به آن در را کمونارها از بسیاری و) کوبیدند هم در را پاریس کمون

 سرعت به دبای معضل این و است خدا به ایمان فقدان قیام اصلی دلیل که بود این تحقیق نتیجه: »داد ترتیب شورش دالیل باب

 خواستندمی. بود جدید کالدونیای به کمونار 0511 اخراج کار این مهم بخش و کرد احیا را اخالق باید که گفتند. شود برطرف

 مواجهه ضمن در و کنند متمدن جزیره آن در را کاناک بومی مردم کمونارها داشت امید دولت: بزنند نشان دو تیر، یک با

 .«بازگردند راست راه به که شود موجب طبیعت با کمونارها

 بنابراین ت،اس فاسد فرانسه خود که است موضوع این به اعتراف تلویحا تصمیم این: شد قضیه تناقض متوجه توانمی راحت خیلی

 به راظاه که کسانی میان یعنی گذاشت، تنها( غیرمسیحی) وحشیان میان را آنها باید «راست راه» به کمونارها بازگشت برای

 امیدوار شودمی فرانسوی؟ فساد با چطور؟. کنند «متمدن» را وحشی هایکاناک هم آنها زمان،هم البته و ترند؛نزدیک طبیعت

 از ضیتناق آیا...  کردندمی همبستگی احساس استعمار تحت هایکاناک با تبعیدی کمونارهای و شدمی برعکس قضیه که بود

 گردندمی التاص دنبال به یافتهتوسعه کمتر[ مردم] بین در و اندناراضی ما فاسد تمدن از که کسانی بسیار نارضایتی در جنس این
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 از خودشان برداشت متمدن مردمان چون شود،می نیافتهتوسعه مردم همان شدنفاسد باعث واقعیت در که امری ندارد، وجود

 دهند؟می نسبت آنها به را اصالت

 دشمی که را اشتباهی هر تقریبا کمونارها کرد ادعا شودمی راحت خیلی کنیم، نگاه گذشته به تا داریم را آن بخت که حاال

 رد کارگری دولت اولین پاریس کمون: درانداختند نو کامال طرحی آنها اما. بودند شکست به محتوم هم اول از و شدند مرتکب

 در را هفرانس انقالب باب در هگل حرف تا است کافی همین و گرفتند دست به را قدرت مدرن کارگران که باری اولین بود، تاریخ

 :بدانیم صادق هم آنها باب

 بود شدهن مکشوف انسان بر معنی این هرگز اندگردیده او گرد به هاسیاره و است گرفته قرار مینا گنبد در خورشید که زمانی از»

 آناکساگوراس. کندمی بنا معنی همین از الهام با را واقعیت جهان او و است متمرکز تفکرش، در یعنی سرش، در او هستی که

 عوقو زمان یعنی] حاضر زمان از پیش تا اما است؛ جهان حاکم( ذهن یا عقل یونانی به) «نوس» گفت که بود کسی نخستین

 انقالب که ستا جهت همین به. باشد حاکم روح واقعیت بر باید تفکر که بازشناسد را اصل این بود نتوانسته انسان[ فرانسه انقالب

 فیعر هاییاحساس. بود سهیم عصر این سرور و جشن در تفکر پهنه تمام. بود بشر ذهن آسمان در باشکوه دمیسپیده فرانسه

 میان آشتی بارنخستین گفتی درنوردید، را جهان سرتاسر روحی شعف و شور واداشت؛ جنبش به زمان آن در را آدمیان اذهان

 .«بود یافته تحقق دنیوی امور و خدایی امور

 واال احساسات اروپا همه مردم بین در فرانسه انقالب. شد رخداد دو این بین تفاوت متوجه شودمی سریع خیلی همهاین با

 کستش از پس. شد وحشت باعث عمدتا پاریس کمون کهحالیدر ،(بیاورید یاد به را اثر این از کانت مشهور توصیف) برانگیخت

 از هایینمونه شاهد تا کردند بازدید کمونارها هایدادگاه از فلوبر گوستاو تا گرفته اندس ژرژ از «روشنفکر» نویسندگان کمون،

 توجه ابلق استثنای تنها. نکرد بدان اعتنایی دیدمی بردگان قیام آخرین چشم به را کمون که هم نیچه باشند، انسانیت انحطاط

 .یدجنگ زندانی کمونارهای عفو برای که است هوگو ویکتور اینجا در
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 و کردند رپرشو استقبالی فرانسه انقالب مرحله اولین از روشنفکر مردم. است دیگر ترازی در ارتباطشان کمون و فرانسه انقالب

 کار و ساز تراز در! نه -0811 بله، -0811. شد بدل وحشت به گرفتند دست به را قدرت هاژاکوبن اینکه از پس شوق و شور این

 .بود نیفتاده 0811 در که افتاد اتفاقی کمون در. کمال و تمام نه هرچند است، 0811 سال مجدد ظهور کمون سیاسی،

 را [مناسب] شکل باالخره» پرولتاریا رهایی و دولت بر غلبه برای که بود کرده تجلیل کمون از صورت این به مارکس اگرچه

 شگفتی ایهم قضیه هم مارکس خود برای که ببریم یاد از نباید دارد، طعمی چه «پرولتاریا دیکتاتوری» اینکه یعنی ،«کرده کشف

 هایجنگ» در کمون از اشظفرمندانه تفسیر با مارکس: بودند اقلیت در کمون در هامارکسیست که رودمی یادمان معموال. بود

 سوی از طرفدارانش آن در که را رخدادی بود، شده نوشته کمون از بعد دقیقا همچنین و کمون خالل در که «فرانسه داخلی

 عالوه،به. کرد تفسیر خودش نفع به بودند شده رانده حاشیه به هاباکونینیست و هابالنکیست و هاپرودونیست ها،آنارشیست اکثر

 وییل خودشان کمونارها. گرفتمی بر در نیز را دیگران و مالکانخرده صنعتگران، بلکه نبود کارگران شامل فقط کمون جماعت

 ایجامعه تا بود بانقال نفس فکر به بیشتر که فرانسوی انقالبی سوسیالیست یک دیدند،می رهبرشان چشم به را بالنکی آگوست

 هایبشجن به نه و داشت باور کارگر طبقه غالب نقش به نه مارکس خالفبر بالنکی. آمدمی وجود به انقالب اثر بر آینده در که

 این. ندکن ایجاد موقت دیکتاتوری نوعی زور به که گروهی پذیرد، صورت کوچک گروهی توسط باید انقالب بود معتقد او: جمعی

 کیبالن القصه. گردد واگذار مردم به قدرت آن از بعد تا شود مستقر جدید نظامی هایپایه دادمی اجازه انتقالی استبدادِ از دوره

 .بود لنینیست یک بیاید وجود به لنینیسم آنکه از پیش

 از د،ش پدیدار آلمان با جنگ در شکست از بعد که گنگی وضعیت در فرانسه دولت سرپرست یر،تی آدولف ،0180 مارس 08 در

 عنوان به را بالنکی و شد آغاز انداخت راه به را پاریس کمون که قیامی بعد روز چند. کرد دستگیر را او و بود آگاه بالنکی خطر

 اما ند،کن آزاد را هازندانی همه دولت توسط بالنکی آزادی ازای در که دادند پیشنهاد کمونارها. کردند انتخاب قیام کمیته رئیس

. اردد کم کمون که است رهبری همان بالنکی بود شده متقاعد بالنکی، بر نقدش رغم به هم مارکس خود. شد رد پیشنهادشان

 و بشکند درهم را دولت که بود شدهسازماندهی روهیگ دهیشکل هدفش نداشت؛ انقالب یک ریزیبرنامه به توجهی بالنکی
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 روی آوردند دوام کمون از بیش روز یک بولشویک نیروهای وقتی هم لنین خود که ندارد تعجبی. بگیرد دست به را قدرت

 برای قدرت» رشعا با ابتدا در نهاآ بله، بود؟ کمون حقیقی وارث بولشویکی رژیم آیا اما! درآمد رقص به کرملین میدان هایبرف

 .گذاشتند کنار را شوراها همین سرعت به اما بخشیدند، مشروعیت خود حکومت به(!« محلی شوراهای) شوراها

 مجموعه انقالب بود شده متقاعد مارکس کمون از پیش آموخت؟ آن از چیزی چه شد؟ مارکس شگفتی باعث کمون چرا اما

 شانفهرست که... )و همگانی آموزش و درمانی خدمات ها،بانک کردنملی: گیردمی صورت مرکزی قدرتی توسط که است اقداماتی

 ایدموکراسی برای تالشش بود، مردم محلی خودسازماندهی در کمون «شگفتی(. »است آمده «کمونیسم مانیفست» انتهای در

 هک نکردند، را کار این عوض در هاژاکوبن اما. مردم فعاالنه مشارکت با محلی، شوراهای از یعنی گیرد،می شکل پایین از که

 .دادند دست از ساده گیریرأی یک با مجلس در را قدرت هم دلیل همین به -ملی مجلس الغای با بود معادل آنها درمورد

 آیا افتاده، سنف از[ انتخابات بر مبتنی] نیابتی سیاست غالب شکل که زمانی باشد؟ ما برای الگویی تواندمی کمون هم امروزه آیا

 است ینا تاریخ سخت درس اما بله، ببخشیم؟ مانسیاسی مشارکت به دوباره جانی مردم مستقیم برانگیختن طریق از توانمی

 دقیق ایبرنامه با سیاسی مؤثر دهیسازمان به را جمعی شور باید که وقتی یعنی شوند،می پدیدار این از بعد تازه مشکالت که

 .کرد تبدیل

 قیقاد این که شد مدعی توانمی. بیاورید خاطر به را فرانسه در زردها جلیقه اعتراضات «آشفته» مرکزیت و رهبری فاقد خصلت

 شانطالباتم مشخص اینماینده اینکه جای به. کردند عیان را نیابتی سیاست و عادی تجربه بین شکاف آنها: بود شانقوت نقطه

 همواج چندوجهی مردمی فشارِ نوعی با بزند، جا وگوگفت طرف عنوان به را خودش نتیجه در و کند اعالم دولت به مستقیما را

 دهند نسبت مشخص حریفی به را فشار این توانستندنمی که بود این انداخت وحشت به را قدرت سردمداران که چیزی و بودیم

 باتیمطال قالب در را خودش فشاری چنین اینکه ولو. ماندمی باقی خواندمی انبوهه نگری آنچه از اینسخه قالب در فشار بلکه

 االخرهب هیستریک مطالبات حال،درعین...  بود افتاده راه به مطالبات این سر واقعا اعتراضات گفت شودنمی اما کند، بیان ملموس

 نظام از شانترعمیق هایارضایتین بیان معترضان مطالبات(. شوندمی محو وگرنه) کنند بدل سیاسی هایبرنامه به را خود باید
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 به. شودمی برآورده پارلمانی نیابتیِ سیاست فرایند طریق از تنها مطالبات آن در که نظامی بود، دموکرات-لیبرال داریسرمایه

 جاستینا در و بود متفاوت سیاسی-اقتصادی دهیسازمان منطق یک مطالبه یعنی ترعمیق ایمطالبه حاوی اعتراضات دیگر، بیان

 .نیازمندیم ترعمیق مطالبه این به عمل جامه پوشاندن برای جدید رهبری به که

 دلیل همین هب بود، محال نهادینه نیابتی سیاست قالب در آن ریختن که بودند ایتجربه بیانگر روشنی به فرانسه در زردها جلیقه

 واضح سیاسی برنامه یک قالب در را هایشانشکایت خواست آنها از و کرد دعوت گووگفت به را نمایندگانشان مکرون وقتی هم

[ هازرد جلیقه] نداد؟ رخ اسپانیا در پودموس مورد در داستان همین عین آیا. هوا به رفت و شد دود خاصشان تجربه کنند، بیان

 وکراسیدم کارایی عدم از دیگری شاهد عنوان به شوند، دولت وارد و بدهند حزبی سیاست بازی به تن پذیرفتند اینکه مجرد به

 .نداشت8هاسوسیالیست با چندانی فرق که چیزی به شدند بدل تقریبا نیابتی،

 معلوم و برود فراتر خاص سطحی از بحران این شد باعث فقط کووید پاندمی. دارد عمر دهه چندین لیبرال دموکراسی بحران

 اننش وجه بهترین به لینکلن مشهور جمله این. است رفته تحلیل حد چه تا امروزه کارا دموکراسی یک اساسی مقدمات شود

 داد، فریب همیشه را مردم از برخی و هاوقت بعضی را مردم همه شودمی: »است دموکراسی اصلی ستون «اعتماد» که دهدمی

 استثنائی و نادر لحظاتی در فقط اکثریت: بدهیم تربدبینانه لحنی جمله این به بیایید. «زد گول همیشه را مردم همه شودنمی اما

 قطعا و .باخبرند حقیقت از اقلیتی فقط کهدرحالی برند،می سر به حقیقتنا عرصه در اوقات اکثر کنند؛می زندگی حقیقت در

 و «یواقع» مردم بین شکاف بتواند که دمکراسی نوعی برویم، تر«حقیقی» دموکراسی نوعی دنبال به که نیست این حلراه

-راللیب چارچوب نفس باید عوض، در. باشد داشته هااقلیت همه به نسبت بازتری آغوش و کند پر را شانسیاسی نمایندگان

 .دارند واهمه آن از دیگر چیز هر از بیش هالیبرال دقیقا که کاری بگذاریم، کنار را دموکراسی

 دست به را امور زمام مستقیما...(  و زردها جلیقه پودموس، مثل) خودگردان و شدهبسیج مدنی جامعه که نیست هم این حلراه

 باید. است دولتی دستگاه شدید حمایت نیازمند قاعدتا که است توهمی انبوهه مستقیم حاکمیت. شوند دولت جایگزین و بگیرند

 انجام را تنیاب کار شایسته نحوی به نتواند اینیابتی سیاست هیچ اگر: زد هگلی وارونگی نوعی به دست اینجا و داشت جرئت
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 که دارد آن از حکایت دائمی شکست این پس ،(کند محقق خواهندمی واقعا مردم که را چیزی مردم، واقعی اراده یعنی) دهد

 .خواهندمی واقعا مردم که چیزی آن در یعنی است،[ نیابت] مرجع خود در کار گیر

 یک از را قدرت صرفا امروز چون دارد ایویژه بسیار معنای امروز مراسم: »بیاوریم یاد به را 8108 در ترامپ تحلیف سخنرانی

 مردم ماش به و گیریممی سی.دی واشنگتن از را قدرت بلکه دهیم،نمی تحویل دیگر حزب به حزب یک از یا دیگر دولت به دولت

 لحظه، این چون االن، همین و جاهمین از شود،می عوض چیز همه: »اما بود هانخبه دست حکومت امروز تا. «گردانیمبازمی

 رسرتاس در کند،می نگاه دارد که کسی هر به و اندشده جمع اینجا امروز که کسانی همه به. دارد تعلق شما به -شماست لحظه

 که اردد مشکلی از نشان هاحرف این بلکه بدانیم، سخیف فریبانهعوام سخنان را سخنان این نباید. «شماست روز امروز. آمریکا

 کنگره به هجوم با 8180 ژانویه در کردند سعی بالنکیستی ایشیوه به مردم این. است نهفته مردم مستقیم قدرت ایده نفس در

 افتاده رخط به شانامتیازات که بودند سفیدپوستی متوسط طبقه «مردم» مورد این در البته. بگیرند دست در را قدرت آمریکا

 وقتی .بود مشهود وضوح به هم فرانسه زردهای جلیقه قضیه در که بحرانی بود، میان در ترعمیق نیابت بحران یک پای اما. بود

 .نبود ییک هم با اصال زبانشان طرف دو خورد، شکست شدیدا وگوگفت این بنشینند، وگوگفت به دولت با تا شد دعوت آنها از

[ هب حمله] «دروغین» جمعیت باید آیا است؟ مستقیم دموکراسی باب در نظرش و عمل با کمون به بازگشت نوعی حلراه آیا

 آن شاهد «حقیقت-پسا» سیاست در امروز ما که چیزی شاید دهیم؟ قرار زردها جلیقه «اصیل» جمعیت مقابل در را کنگره

 هب اما شود،می داده جلوه معکوس و خوردمی فریب معموال که ایاراده است، مردم اصیل و حقیقی اراده سنت کل پایان هستیم،

 شویم دعیم که نیست این ترامپی پوپولیسم دادنشکست راه. کنیم تالش باید دادنش جلوه درست برای که است چیزی حال هر

 واقعیت این نفس. کند بیان را خودش پوپولیسم این از خارج شکلی به مردم اراده داد اجازه نباید اینکه نیست، مردم مدافع واقعا

 بدل باید نیابت نقد هگلی، ایشیوه به بنابراین. است آن 1خیال ویژگی از حاکی «داد فریب» حد این تا توانمی را مردم اراده که

 .باشد آن نایب باید نیابت که چیزی نقد به شود
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 مقایسه امروز با را فرانسه 0101 انقالب باید بلکه بپردازیم، امروز وضعیت و کمون مقایسه به نباید مطلب، این فهمیدن برای

 به 0101 انقالب باب در هایشنوشته در طبقه یک عنوان به دهقانان سیاسی موضع از را مارکس مشهور بحق توصیف. کنیم

 :بیاوریم خاطر

 روابط آنکه بی برندمی سر به واحدی وضعیت در آن اعضای تمامی که دهندمی تشکیل را عظیمی توده مالکخرده دهقانان»

 از آنها جدایی سبب آنان، بین در متقابل روابط آوردنپدید جای به تولیدشان شیوه. باشند داده پیوند هم به را آنها گوناگونی

 یبتقر به آمده، وجود به دارند واحدی نام که مقادیری نهادن هم کنار از فرانسه ملت عظیم توده سان، بدین. / شودمی یکدیگر

 خویش هنمایند خود نیستند قادر آنها./ دهدمی را زمینیسیب کیسه یک تشکیل زمینیسیب از پر ایکیسه که نحوی همان به

 به شان،ارباب حکم در آنان نظر در حال عین در باید نیز نمایندگانشان. بگیرد عهده بر را آنان نمایندگی باید دیگری و باشند

 باران و کندمی حمایت طبقات دیگر برابر در آنان از که باشند کلمه مطلق معنای به حکومتی نیروی حکم در برتر، اقتداری مثابه

 امعهج تبعیت در مالکخرده دهقانان سیاسی نفوذ بیان وجه ترینعالی بنابراین،. سازدمی نازل آنان بر آسمان از را مساعد هوای و

 . «شودمی متجلی اجرائی قوه به نسبت

 ارمغان به را دموکراسی و نکرد سرنگون را مبارک رژیم مناسب، سیاسی نیابت طلب با مصر در عربی بهار تظاهرات اینکه نه مگر

 به را قدرت و رفتند رأی هایصندوق پای به نداشتند اینماینده که هاییهمان دموکراسی، با اینکه نه مگر و نیاورد؟

 و دندبو متوسط طبقه کردهتحصیل جوانانِ اغلب که عمومی اعتراضات در کنندگانمشارکت کهحالی در دادند، المسلمیناخوان

 رد. است انفجار حال در هم غربی یافتهتوسعه کشورهای در نیابت معضل امروزه شدند؟ رانده حاشیه به بود، آزادی شانبرنامه

 تا کوشندمی حتی و شوندنمی[ نمایندگی] بازنمایی اصال یا ندارند اینماینده بالکل که جامعه در هستند قشرهایی جامعه

 زیر وندشمی بسیج جمعی صورت به هم وقتی و آیدمی جعلی نظرشان به بازنمایی قالب یا صورت خودِ کهچرا نشوند نمایندگی

 .آیندمی میدان به پوپولیست چهره یک لوای
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 باب در مارکس که چیزی. ندارند اعتماد سیاسی نیابت به که کسانی جنبش: است پوپولیسم از تعریف موجزترین این احتماال

 شکوهی رذیالنه، ایلوحیساده پا،ودستبی ایگریحیله[ از ترکیبی با دهقانان»] -گفت 0101 در فرانسوی دهقانان اعتراضات

 ظیرن تاریخ در که ایلودگی بود، شده انتخاب هوشمندانه که ایاحمقانه پریشیِزمان حقیرانه، هجوی مکارانه، خرافاتی احمقانه،

 یژگیو خوبی به سمبل این -گذاشتند انقالب عرصه به پا متمدن، جهان برای رمزگشایی غیرقابل هیروگلیفی خط با نداشت،

 «البیانق» کنندگانحمله. آیدمیدر جور کنگره به حمله با کامال. «بود تمدن درون در توحش نماینده که دهدمی نشان را ایطبقه

 ترامپ از رویپی در) بودند رذل لوحانیساده ،(دهندمی فریب را بقیه لفاظی با دارند کردندمی تصور) بودند پاودستبی گرانیحیله

 تایاال دولت که بودند آمریکایی گذارانبنیان بزرگ سنت احیاگر) داشتند احمقانه شکوهی ،(مردمی آزادی سمبل عنوان به

 خودشان از ،(نداشتند باور گفتندمی که ایتوطئه نظریات به واقعا) بودند مکارانه خرافاتی پیرو ،(بود کرده خیانت آن به متحده

 بود شده انتخاب هوشمندانه که دادند نشان خود از ایاحمقانه پریشیِزمان ،(انقالبی محدود شور) دادند نشان حقیرانه هجوی

 از جاریانف: بودند «رمزگشایی غیرقابل هیروگلیفی خط» واقعا آنها نتیجه در(... آمریکایی قدیمیِ ارزشِ مثابه به آزادی از دفاع)

 .کرد عیان را ما تمدن تضادهای که روشنگری،ضد توحشی

 آمریکا ائیقض نظام در که اتفاقی. است «حقیقت-پسا عصر» ماست، عصر ویژگی که روشنگریضد واکنشی نیروی این دیگر نام

 ،ترامپ طرفدارِ راستیِدست وکیلِ  علیه دومینیون شرکت. دهدمی نشان ما به را غریب پدیده این کنه افتاد 8180 مارس در

 هایدستگاه که بود این پاول ادعای کرد، دعوی اقامه افترا عنوان تحت شرکت این باب در ادعاهایش خاطر به پاول، سیدنی

 را ترامپ دونالد هایرأی بود، شده استفاده 8181 انتخابات در مناطق از برخی در که شرکت این تولیدی الکترونیکی گیریرأی

 پاول دفاع (.است مرتبط ونزوئال در فقید چاوز هوگو رژیم با شرکت همین بود مدعی او براین،عالوه) دادند تغییر بایدن جو نفع به

 کنندنمی باور هرگز معقول هایانسان است مدعی او داده ارائه دادگاه به که جدیدی سند در: بود غریب حرکتی شکایت این علیه

 :باشد واقعیت بر مبتنی 8181 جمهوریریاست انتخابات در تقلب باب در او سخنان
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 این. اندکرده توصیف «غریب و عجیب ادعاهای» و «واهی اتهاماتی» عنوانبه را نظر مورد سخنان هم شاکیان خود حقیقت، در»

 دیگری شاهد افترا حاوی ظاهرا سخنان از توصیفی چنین. اندخورده «غیرممکن» حتی و «بعید اساسا» انگِ کرات به سخنان

 تلقی ادعاهایی صرفا را آنها بلکه پذیرندنمی واقعیت عنوان به را سخنانی چنین معقول هایانسان که متهم موضوع نفع به است

 .«شود آزماییراستی منصفه هیئت مقابل در و دادگاه در باید که کنندمی

( ردک محاکمه آن مبنای بر را شخص توانمی و) افتراست حکم در وقتی فقط هاحرف این که است این سخنان این پشت منطق

 توصیف «بعید» و «غریب و عجیب» وصف با را مورددار سخنان این اگر فلذا. بگیرند جدی را آنها معقول هایانسان حداقل که

 را کسی نهاآ اساس بر تواننمی و نیستند افترا سخنان این پس بگیرد، جدی را آنها نتواند معقولی انسان هیچ اگر یعنی کنیم،

 قدرآن یهودی-بولشویکی ایتوطئه از تصورش: کند دفاع شکل همین به خودش از هم هیتلر کرد تصور شودمی. کرد محاکمه

 تصور این خاطر به نفر هامیلیون که است این مشکل... گیردنمی جدی را آن معقولی انسان هیچ که است بعید و غریب و عجیب

: است صادق پاول سخنان درمورد( وزن این با نه هرچند) این به شبیه چیزی و. دادند دست از را خود جان غریب و عجیب

 .دش هم هاییمرگ مسبب و کشاند داخلی جنگ مرز به را متحده ایاالت و کرد بسیج را نفر هامیلیون او سخنان مثل سخنانی

 دانستمی حتما کردمی را کار این که حالی در و) کردمی مطرح را خود افتراآمیز ادعاهای این پاول وقتی: است این اصلی سؤال

 نامعقول جمعیتی دادنفریب برای کرد؟می را کار این اصال چرا ،(دانندمی احمقانه و دروغ سخنانی را آنها معقول هایانسان همه

 د،ندارن مبنایی هیچ افتراهایش دانستمی پاول بله،: هاستحرف این از ترپیچیده اوضاع غیرعقالنی؟ غرایز بسیج طریق از

 که نبود کاریفریب او. کرد باور را خودش هایدروغ و افتاد خودش دام به خودش انگار اما است، پراکنیدروغ حال در دانستمی

 .داشتند قرار آن در «قربانیانش» که بود موقعیتی همان در دقیقا او: بماند مصون هایشدروغ از خودش

 برابر رد عینی حقایقِ با شایعات. اندکرده پیدا ارتقا عمومی گفتار سطح تا که شایعاتی اما اند،شایعات جنس از پاول افتراهای

 را حقیقت حاضریم ما شرافتمندانه ظاهرِ  حفظ برای) دارند قرار عینی حقایق عرصه از خارج دو هر ندارند؛ کار و سر ظواهر

. ثرندمؤ شدت به هم باز باشند نداشته هم حقیقت اگر حتی و گیرند،می قرار عمومی عرصه از خارج اساسبی شایعات(. نگوییم
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 :غیرشخصی سخنان قالب در) اندگفته من به اما نه، یا دارد حقیقت واقعا آیا دانمنمی: »که شودمی بیان طوریاین معموال

 دست به بود گرفته خودش به انکار شکل که شایعاتی از شدید مورد یک. «کرد را کار بهمان و کار فالن فالنی( «که گویندمی»

 کرونا ویروس باب در توطئه نظریات به را هایشبرنامه از عادی بخش یک که شد پراکنده روسیه تلویزیونی شبکه یک کانال

 ور حال در رسیدمی نظر به و بود دوپهلو گزارش سبک(. زمان) ورمیا عنوان با اشعصرگاهی خبری برنامه در بود، داده اختصاص

 ستا ممکن نظریات این بطن در گویی که انگیختمیبر بیننده در را حس این زمانهم اما است توطئه هایتئوری دست کردن

 مقصر وینح به نهایت در آمریکا مخصوصا و غربی پرده پشت هاینخبه اینکه یعنی) پیام نتیجه، در. باشد نهفته هم حقیقتی

 ستنی ممکن که است واردیوانه قدراین: کردمی باز تردید قابل ایشایعه عنوان به را خودش راه( هستند کرونا ویروس پاندمی

 بین زا نمادینش تأثیر تا شدنمی باعث قضیه صحت به نسبت تردید...  داندمی چه کسی حال، هر به اما باشد، داشته حقیقت

. شودمی پراکنده اجتماعی ارتباطات طریق از و راحتی به عمومی فضای در شایعه آن در که است جدیدی دوران تجسم پاول. برود

 خفا رد لیدرمان دانممی) گیردمی فرد یک آبروی قبال در سنتی انسان یک که است موضعی مثل او فتیشیستی انکار حالت

 ینا آیا دانمنمی واقعا من هرچند(: کنم حفظ را او شأن تا نکرده گناهی او گویی کنممی رفتار طوری اما شود،می گناه مرتکب

 .دارند حقیقت گویی که پراکنممی را آنها طوری اما نه، یا دارند حقیقت شایعات

 دفاع «صهیون[ بزرگان] هایپروتکل» صحت از که بودم ستیزییهودی با تیز و تند ایمناظره حال در وقتی پیش هادهه من

 و ردازدپمی جهان بر تسلط برای یهودیان مخفی نقشه توصیف به که هاییپروتکل شدم، مواجه این شبیه منطقی با کردمی

 هاپروتکل شده ثابت کنندهمتقاعد نحوی به که دادم نشانش. است شده جعل 0111 سال حوالی در تزار مخفی پلیس توسط

 اراصر ستیزیهودی آن اما. کندمی ثابت را آنها بودنجعلی تردید بدون که دارد وجود متن در متعددی اشتباهات و است جعلی

 هاهودیی خود: بود این حرفش شد،می متن در موجود اشتباهات باب در طبعا که نقدهایی به پاسخ در و معتبرند هاپروتکل داشت

 در که آنهایی که حالی در نگیرند، جدی را آنها غیریهودیان و برسد جعلی نظر به متن تا دادند قرار متن در را اشتباهات این

 را یزیچ کندمی سعی پاول سیدنی. کنند استفاده راهنما عنوان به آنها از تردید و شک از فارغ بتوانند دارند قرار توطئه جریان
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 عیدب سخنانی هایشحرف که شودمی این منکر او. کند غالب ما به واقعیت عنوان به گذردمی دیوانه ضدیهودی این ذهن در که

 را خود واقعی تأثیر کماکان سخنانش کندمی پیدا اطمینان[ کار این با]و گرفت، جدی نباید که سخنانی بود، غریب و عجیب و

 فضای یتدریج فروپاشیِ فرایند گرفتار که حاضر زمانه در. کندمی عمل گونهبدین ما حقیقت-پسا دوران در ایدئولوژی. بگذارند

 جالم هاآدم به است کافی بگوییم و کنیم باز حساب مردم مسئولیت احساس روی توانیمنمی دیگر ایم،شده عمومی مشترک

 .ببرند پی خویش جوهریِ حقیقت به تا بشکنند را ایدئولوژیکی هایفریب طلسم بدهیم

 جلیلت آن از نیز همه این که فرانسه اعتراضات آشفته خودسازماندهی و «مدیریت فقدان» نابودکننده محدودیت با که اینجاست

 قیحقی مصالح بر آنها، هایخواسته بر را خود برنامه و کند گوش مردم حرف به رهبر یک که نیست کافی: شویممی مواجه شده

 ردمم که نبود چیزی دنبال به کرد، عرضه را ماشین انبوه تولید که موقعی گفتمی که بود فورد هنری با حق. کند بنا آنها،

 و بهتر هایاسب» بود این آنها پاسخ خواهند،می چه پرسیدمی مردم از اگر گفته، موجز نحوی به او که طورهمان. خواستندمی

 معترض زردهای جلیقه. کندمی صدق هم داریم نیاز آن به امروزه که مدیری مورد در قضیه همین و!« هایمانارابه برای تریقوی

 برای ترارزان سوخت ماجرا طنزآمیز، نحوی به آنها، قضیه در -بودند( ترارزان و ترقوی) بهتر هاییاسب دنبال به فرانسه

 پس هک وقتی مثل درست نباشد، مهم خیلی دیگر سوخت قیمت که داد ایجامعه از تصویری آنها به باید اما. بود هایشانماشین

 .نداشت موضوعیتی دیگر اسب آذوقه قیمت ماشین از

 تتصمیما اخذ برای او قابلیت است، این مقابل در که دیگر، جنبه. است بودن خوب مدیر هایجنبه از یکی صرفا این البته

 منابع کافی اندازه به وقتی شوند، قربانی نبرد میدان در باید سربازان از گروه کدام: رفت در زیرش از شودنمی که است دشواری

 رانمدی: »«جدید آمستردام» تلویزیونی سریال در پیر دکتری قول به یا... . و بمیرد تا نیمک رها باید را مریض کدام نداریم

 پارادوکسیکال، نحوی به. «نیستی مدیر خوابی،می خوب اگر. گیردمی شانچشم از را خواب هاشب که گیرندمی تصمیماتی

 تجلی تمدیری مجموعه یا مدیر درخور نحوی به تنها ،افتدنمی انتخابات بر مبتنی نیابتی سیاست سازوکار چنگ به که مازادی
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 تخاباتان دو بین کوتاه دوره به محدود که ایبرنامه کند، عرضه مدتبلند سیاسی و اجتماعی هایبرنامه بتواند که کندمی پیدا

 .ستنی چیز یچه یا است جنگ کمونیسم یا آینده کمونیسم بله، ماند؟می سراسری کردننظامی قسمی به این آیا. نیست

 که کنیم تمرکز نکته این بر باید نوستالژیک، خاطرات در شدنگم جای به. کنیم تأمل کمون میراث باب در گونهاین باید امروزه

 ارندد که متعددی منافع تضاد سبب به کارگر طبقه که شرایطی در همآن باشد، مردمی که کرد تصور جنبشی توانمی چطور

 جوهری محتوایی( دارد دست در را جامعه رهبری که گروهی یا) رهبر بود، آگاه کامال هگل که طورهمان. است شده تشتت دچار

 کلمه واقعی معنی به واقعی مدیرعالی یک. کندنمی منعکس را «مردم حقیقی اراده» همان یعنی دارد، وجود آن از پیش که را،

 اعتراضات 0151 تابستان در وقتی. آفریندمی ناهمساز هایگرایش مبهم آشفتگی دل از متحد سیاسی عامالن عنوان به را مردم

 :«حلراه» عنوان با نوشت کوتاه شعری برشت شد، شروع شرقی برلین در کارگران

 ژوئن هفده قیام از پس

 نویسندگان اتحادیه دبیر فرمان به

 کردند پخش استالین بلوار در هاییاعالمیه

 :مضمون این با

 اندداده دست از را آن و ندانسته را دولت اعتماد قدر مردم

 دوچندان تالشی با وتنها

 بازگردانند را اعتماد این توانندمی

 نیست ترراحت آیا

 دولت که
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 کند منحل را مردم

 برگزیند؟ را دیگری مردم و

 هر در هآنچ از گرایانهواقع توصیفی عنوان به را آن اگر اما. کنندمی تعبیر حزبی تکبر به ایطعنه عنوان به شعر این از معموال

 و زد،سامی دوباره را مردم کلمه واقعی معنی به رهبری آن در که فرایندی چه؟ بگیریم، دهدمی رخ رادیکالی بخشرهایی فرایند

 ،روزی باالخره که بگذاریم کنار را خیال یا امید این باید. کندمی «انتخاب» منظم سیاسی نیروی عنوان به را دیگر مردمی

 به تدس عظیم جنبشی قالب در... و اینترنت آزادی برای تالش ها،اقلیت از حفاظت آنارشیسم، فمینیسم، پالس،تیجیبیال

 تقو کفاف درآمدشان که کارگرانی کنار در شده محدود شانفکری آزادی که دانشجویانی آن در که جنبشی بدهند، هم دست

 اشغال جنبش و مصر ترکیه، در که کندمی شکوه بدیو راستا همین در. بزنند اعتراض به دست دهندنمی را شانالیموت

 اشغال ابب در. نپرداختند حرکتبی کارگر طبقه بسیج به و بودند کردهتحصیل متوسط طبقه از غالبا معترضان استریت،وال

 ینهم گرفتهشکل غرب جهان در که کارگری طبقه شودمی مدعی و رودمی فراتر گام یک فرانسه در زردها جلیقه و استریتوال

 قهطب و دارد نژادپرستانه تمایالت که بود گذاشته «کارگری اشرافیت» را اسمش لنین که است چیزی آن از بخشی هم حاال

 ئتالفیا فلذا!(. دادند رأی ترامپ به آنها از بسیاری که ندارد تعجبی) است بخشرهایی توان هرگونه فاقد و کرده فاسد را آن حاکم

 کارگران با تا رفتند رنو کارخانه به دانشجویان که 0191 در مشهور صحنه آن رؤیای. شودنمی آنها شامل هستیم دنبالش به که

 کاربی ای ندارندثابت کاری که روشنفکران بین ارتباط برقراری دنبال به باید عوض در است؛ رسیده سر به دیگر کنند دیدار

 جسمت یافتن برای ناامیدانه وجوییجست دارد قرار هاتالش این پشت که چیزی. باشیم مهاجران و ناراضی دانشجویان هستند،

 .است «رکوچگ پرولتاریای» بدیو پیشنهاد. بگیرد را مارکس کارگر طبقه جای بتواند که است ایواقعی بخشرهایی عامل امروزین

 ار کمونارها که ایاسطوره زد، کنار هم را کمون پاکدستی اسطوره نهایت در باید مردم جوهر به ارجاع هرگونه کنارگذاشتنِ با

[ آن طبق که ایاسطوره] ،(بیستم قرن «خواهانهتمامیت» وحشت از پیش یعنی) دهدمی جلوه هبوط از پیش هاییکمونیست

 عمال ردمم اگر حتی پیوست، واقعیت به ایشدهبیگانه خود از میانجی ساختارِ هیچ بدون مستقیم همکاری رؤیای کمون در گویی
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 ایجاد و دولت نهادهای بیگانگی خود از بر غلبه چگونگی به نسبت وسواس عوض ما کار نکند... بودند آورده روی موش خوردن به

 از اوتیمتف شکل تا بیاوریم وجود به «درست بیگانگی خود از» باید: کنیم عمل آن عکس درست که باشد این شفاف ایجامعه

 جایی:  0شمبا باید من بود او که جایی که است فروید حرف این سیاسی نسخه مردم بسیج فرمول بیافرینیم؟ را اکثریت انفعال

 سوژه ایدب است، غلیان در آشفته جمعیت جوهر که جایی هگل، تعبیر به یا باشد، حزبی دهیسازمان باید بود آشفته جمعیت که

: یمبده فرمول این به دیگری پیچش باید امروزه اما. بدهد نظم اوضاع به و بگیرد دست در را امور زمام شدهدهیسازمان خوبی به

 رد بتوانیم که نظامی جدید، ایاجتماعی نظام به شده، ساخته سوژه توسط که متفاوت جوهری به -جوهر به سوژه از بازگشت

 .برسیم مانزندگی و کار به و بورزیم اعتماد آن

 thephilosophicalsalon.com: منبع

 نوشته شده است. 8180آوریل این مطلب در  0
 یاسیس احزاب سایر با چندانی تفاوت آزاد بازار هایسیاست پذیرفتن با عمال اسپانیا سوسیالیست حزب که دارد اشاره نکته این به ژیژک اینجا در 8

  م. ندارد اسپانیا راستیدست

1 phantasmatic 
0 Wo es war soll ich wereden 
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