
 

 

 ؟دارانه سوسیالیسم سرمایه

 ی ژیژکاسالو

 رزاز ترجمه: کامران برادران

 

به »های  ی سیاسی او در کتاب ی پروژه توان ادامه ی اسالوی ژیژک، را می ، نوشته«ابتدا چون تراژدی، سپس مضحکه» پیشگفتار مترجم:

ای بر تراژدی  دنبالهرا  8002فروپاشی مالی در سال ( farceی ) او مضحکه دانست.« عراق: کتری عاریتی»و « برهوت حقیقت خوش آمدید

ژیژک در این کتاب  کند. ساز در قرن جدید یاد می تاریخ هایداند و از آن دو به عنوان رخداد سپتامبر می 11های دوقلو در  حمله به برج

چه از اقتدار سیاسی و  اثر بحران مالیْ تمام آن سپتامبر، در 11پس از نابودیِ  ،پردازد که چگونه لیبرالیسم حجم به تحلیل این وضعیت می کم

گذاری مجدد  او از سوی دیگر، چپ را به بازاندیشی در مبانی خود و سرمایه میرد. دهد و از نو می اش باقی مانده بود را از دست می اقتصادی

  خواند. هایش در این دوران تاریخی فرامی یافته

 

*** 

 

ای  عنوان حادثه هاین است که به سادگی ب 8002مورد بحران مالی سال  آور در شگفتحقیقتاً ی  تنها نکته

ی  ی نخست هزاره هایی که در طول دهه استدالل باره بر سر بازارها خراب گردید. نابهنگام پذیرفته شد که به یک

رضایتی یاد آورید: نا شد را به ل و بانک جهانی مطرح میالمللی پو های صندوق بین جدید به کرّات در نشست

کشورهای جهان سوم و الخ( نبود  سازی )استثمار رو به رشد ضدجهانیمعترضان تنها محدود به مضامین معمولِ 

کرد و اقتصاد  را ایجاد می توهم رشد ،واقعیغیر ها با پول بازی بانکچگونه نظر داشت که یز مدبلکه این نکته را ن

ل گرومن و جوزف استیگلیتز نبودند که در مورد خطرات ن پتنها اقتصاددانانی چو برد. سوی ورشکستگی می را به

از درکی واقع  اقتصادی مستمر را داده بودند، به ی رشد تصریح کردند کسانی که وعده و هشدار دادند رو پیش



 

 

، در واشنگتن، بسیاری از مردم در 8002در سال  نداشتند. ،آنچه درست جلوی چشمانشان در حال وقوع بود

تظاهرات زدند. این تظاهرات به قدری وسیع بود که پلیس مجبور شد سقوط مالی دست به  اعتراض به خطر

 نیروی دیگر را هم برای کمک از مریلند و ویرجینیا فرابخواند. 0000نیروی کمکی را نیز تجهیز کرده،  2000

برای مجبور شد که پلیس  هایی چنان وسیع بود آور، حمله به مردم با باتوم و بازداشت برآورد آن، پرتاب گاز اشک

از پلیس عمالً برای سرکوب حقیقت  و بودو آشکار پیام روشن  د.شدگان از اتوبوس استفاده کن زداشتانتقال با

 استفاده شد.

گونه  رسد که با فرا رسیدن بحران، آن نظر نمی ای چندان عجیب به جاهالنهپس از چنین تالش مستمر، عامدانه و 

دلیل این امر این است که انتظارات «. چه کند [دانست نمی]راستی  کس به هیچ»گوید،  می داران سهامکه یکی از 

کنند بستگی  که مردم چقدر به فالن مداخله اعتماد می اند: چگونگیِ واکنش بازار تنها به این خود بخشی از بازی

تواند  آدمی نمی -وابسته است دارنداعتماد  ها چقدر به آن دیگرانکنند  که مردم فکر می ندارد، بلکه بیشتر بر این

خوبی ترسیم کرد؛ او  این خودارجاعی را به ها پیش، جان مینیارد کینز مدت .هایش را درنظر بگیرد عواقب انتخاب

کنندگانش باید چند دختر زیبا را از میان صدها عکس  ای احمقانه تشبیه کرد که شرکت بازار سهام را به مسابقه

تخاب کسانی نمساله نه بر سر ا» :تر باشد ست که انتخابش به میانگین نظرات نزدیک سیبرنده ک انتخاب کنند.

جا ما با  در این ند.ا زیباترین میانگین نظر زیباترین باشند و نه آنانی که بهحقیقتاً ، رای االتریناست که، برحسب ب

نظرات، انتظار  که میانگینِ کنیم بینی آن چیزی می مان را صرف پیش ایم که در آن بینش سطح سومی مواجه

بنابراین ما مجبوریم بدون در اختیار داشتن دانشی که انتخابی شایسته را ممکن  [1]«نظرات باشد. دارد میانگینِ

مجبوریم طوری زندگی کنیم که انگاری »گوید،  گونه که جان گری می کند دست به انتخاب بزنیم، یا آن

 [.8«]آزادیم

بحران مالی، نوشت که با وجود توافق روزافزون میان اقتصاددانان مبنی بر عملی نبودن در اوج  جوزف استیگلیتز،

 : «نجات مالی»ی  برنامهداری آمریکا، در مورد  های هنری پالسن، دبیر خزانه طرح



 

 

بسا باید دعا کنیم  ست روی دست بگذارند. بنابراین چهمداران در چنین بحرانی د غیرممکن است سیاست»

های اقتصادی اشتباه و  ای زهرآگین از سودهای ویژه و استثنائی، برنامه با آمیزه ادانهاست توافقی

یا  طرح نجات موثری ارائه دهد.بتواند اند  وجود آورده های که این بحران را ب های جناح راستی ایدئولوژی

 [3]«.ها خسارت چندانی به بار نیاورد که ]امیدوار باشیم[ سقوط آن آن

ی باورهای  اند )حتی باورهایی درباره شده جایی که بازارها عمالً براساس باورها بنا از آن یتز است.حق با استیگل

، پرسش تنها اند ی نجات مالی برنامهبه « هاارچگونگی واکنش باز»ها نگران  که رسانه مردم( بنابراین، هنگامیدیگر 

به همین دلیل است که  به سودمندی این برنامه است. بازارها باورِی  بر سر پیامدهای واقعی آن نیست بلکه درباره

 [4] .کارگر بیفتد، حتی اگر از منظر اقتصادی نادرست باشد، ممکن است نجات مالیی  برنامه

واکنش نشان دادن در مواقعی است که شاهد فرآیندی هستیم  یِخرافمانند اجبار « کاری کردن»در اینجا فشارِ 

المثل  ضرب هایی نیستند؟ های ما اغلب از چنین دست ژست آیا کنش نداریم. بر آن ای حقیقیکه هیچ تاثیر 

ترین میزان عقل  ست که یک انسان، حتی با پایین ترین چیزهایی یکی از احمقانه!« فقط حرف نزن، کاری بکن»

ست بردن در دمانند ایم؛  این بوده که کارهای بسیاری کرده بسا کمابیش اخیراً چهمشکل  تواند بگوید. سلیم، می

فکر کنیم و به عقب بگذاریم،  گامکه زمان آن فرا رسیده است  . شاید ..زیست و الخ. طبیعت، از بین بردن محیط

کنیم تا  اما گاه کارهایی می زنیم. جای کاری کردن، حرفش را می هدرست است، ما اغلب ب .زنیمبحرف حساب را 

جای  میلیارد دالر برای یک مشکل، به 000مانند خرج کردن  شان اجتناب کنیم. از حرف زدن و فکر کردن درباره

 که بیاندیشیم این مشکل ابتدا از کجا ناشی شده است. آن

جیم  8002جوالی  11در  های کافی برای بررسی دقیق مسائل وجود دارد. یقین داده رو، به در آشفتگیِ پیش

مدعی شد که بر اساس اظهارات او ، بانک مرکزیرئیس بن برنانک، خواه، با حمله به  بانینگ، سناتور جمهوری

ی این  دهنده خواهد سامان می بانک مرکزیاکنون » «:]خطر[ سوسیالیسم هنوز و با قوت در آمریکا وجود دارد»

دادن قدرت  .است ای و بنیادی که خطری ریشه بانک مرکزی استاین خودِ  اماخطر فراگیر و بنیادین باشد، 



 

 

ثل این است که فکر کنید با دادن چوب بزرگتری به پسر همسایه که پیشتر با چوب م بانک مرکزیبیشتر به 

ی  سپتامبر دوباره حمله کرد و برنامه 82او در   [1«. ]شود تان را شکسته، مشکل حل می ی خانه بیسبال پنجره

 خواند:« غیر آمریکایی»را  «رکود بزرگ»پس از  نجات مالیترین  داری برای بزرگ خزانه

اند  توانیم بگذاریم افرادی که تصمیمات اشتباه گرفته جان بخرد. می این بحران[ کسی باید ضررها را به در»]

این دقیقاً همان و توانیم این درد را بین سایرین تقسیم کنیم.  شان را بپردازند و یا می بهای اعمال

ی  آن را بر شانه یت برداریم واستر کل را از دوش والکند؛ مش داری پیشنهاد می ست که دبیر خزانه چیزی

غیر  [عملی]حل نیست بلکه یک سوسیالیسم مالی و  ، راهنجات مالیِ عظیم ایندهندگان بگذاریم...  مالیات

 «. آمریکایی است

حزب  های نهفته در پس طغیان نمایی کلی از استدالل ،بانینگ نخستین کسی بود که به طور علنی

 82در  بانک مرکزیطرح  ترسیم کرد، طغیانی که پس از ردرا جات مالی ی ن برابر برنامه خواه در جمهوری

دقت کنید که چگونه مخالفت تر به این مساله انداخت.  باید نگاهی دقیق سپتامبر به اوج خود رسید.

استریت در برابر  وال بیان شده بود:« جنگ طبقاتی»ی نجات مالی در اصطالحات  خواهان با پروژه جمهوری

گیران عادی  اند کمک کنیم و از وام مسئول این بحران« استریت وال». چرا باید به آنانی که در [6]«ریتاست مِین»

« قمار اخالقی» ،اقتصاد از آنچه درنیست مصداق بارزی آیا این  بخواهیم بهایش را بپردازند؟« استریت مِین»میانِ 

(Moral Hazard )پذیرد چرا که بیمه، قانون یا  خالقی میطور غیرا که شخصی به ریسکی»یعنی ، نامند می

اگر من دربرابر  فرض، به -؟«کنند ار بیاورد محافظتش میتواند به ب برابر ضرری که این رفتار می دیگر نهادها در

 کنم )یا در حالت افراطی، مایملک کامالً تحت بیمه سوزی بیمه شده باشم نکات ایمنی را کمتر رعایت می آتش

ها دربرابر ضررهای  آیا آنکند:  های بزرگ صدق می همین قضیه در مورد بانک (.کشم ه آتش میرا ب ام اما ضررده

ای سرگشاده  تعجبی ندارد که مایکل مور در نامه کنند؟ شوند و سود خود را حفظ نمی بزرگ محافظت نمی

  ی نجات مالی را سرقت قرن خواند.  خطاب به مردم، برنامه



 

 

باید تردید را در ما است که  کار خواهان محافظه های چپ با دیدگاه جمهوری هدیدگا غیرمنتظره تداخلهمین 

است که از  بازهای بزرگ و مدیران فاسدی مشترک است انزجارشان از بورس این دو رویکرددر آنچه  د.انانگیز بر

 لطیفه نند.ما از ورشکستگی مصون می [0]«چترنجات طالیی»ی  وسیله هبرند اما ب تصمیمات پرخطرشان سود می

اردوگاه کار اجباری »ای که مسئول  نازی یاد آورید: وقتی از افسر بهرا  «بودن یا نبودن» در فیلم ارنست لوبیچ

دهد:  پرسند، به سرعت جواب می های موجود در لهستان اشغالی می ی اردوگاه بود درباره(« Erhardtارهاردت )

ق در مورد آیا همین منط «.کنن هم اردوگاه رو برپا می ها دیم، لهستانی رو انجام می آوری ما کار جمع»

آمیز از مفهوم  چون نوعی شرح طعنه تواند هم که می ،8008 در ژانویه [2]« اِنران»شرکت  ورشکستگی مفتضحانه

اندازشان را از دست دادند مطمئناً در  هزاران کارمندی که شغل و پس نیست؟صادق باشد،  جامعه پرمخاطره

چون سرنوشتی محتوم بر  خطر هم -این موضوع نداشتند هگونه حق انتخابی دربار دند، اما هیچمعرض خطر بو

 مداخله در موقعیت را داشتند تواناییموجود و  خطراتشناختی نسبی از که  برعکس، آنانی ظاهر شد.ها  آن

را برای  مخاطره ستگیْشان پیش از ورشک ها و سرمایه باال(، توانستند با نقد کردن سهام )مانند مدیران رده

سر  های پرمخاطره به سرشار از انتخاب ای با درست است که ما در جامعهقطعاً  حداقل برسانند. خودشان به

 کنند ... کنند، در حالی که بقیه مخاطره می بریم، منتها فقط گروهی اندک انتخاب می می

آغاز سوسیالیسم دولتی در ایاالت متحده  و« یسوسیالیست»راستی اقدامی  ی نجات مالی به براین آیا برنامهبنا

که نخستین هدفش نه « سوسیالیستی»: اقدامی استاز آن  یغریب و ، شکل بسیار عجیباشدب طور است؟ اگر این

در یک وارونگی  اند. که قرض داده آنانیاند بلکه  که قرض گرفتهکسانی ، نه است اغنیا بلکه به فقرابه کمک 

 داری کمک کند. قبول است که به نجات سرمایه کردن سیستم بانکی زمانی قابل یعیار، سوسیالیست تمام

های  امروزه وضعیتی مشابه دارد: کمونیست داری را تثبیت کند. )چینِ که سرمایهسوسیالیسم بد است مگر زمانی 

 گیرند(. بهره می «سوسیالیستی»داری برای تحمیل رژیم  چینی با همین روش از سرمایه

هیچ راهی برای بسته باشد چه؟ در جواب باید گفت،   داری نقش در دل ساختارِ سرمایه« قمار اخالقی»اما اگر 

، رفاه عموم مردم به پیشرفت و رونق یدار در سیستم سرمایه: جدا کردن این دو از یکدیگر وجود ندارد



 

 

 اند ی نجات مالی خالف برنامهخواهی که م های جمهوری که پوپولیست حالیبنابراین، در استریت وابسته است. وال

دهند، طرفداران نجات مالی به دالیلی نادرستْ کار درستی انجام  دالیل درست انجام می بادارند کاری اشتباه را 

استریت خوب  آنچه برای وال که درحالیناپذیر است:  ارتباط ]میان این دو[ انتقالتر،  به بیان موشکافانه دهند. می

د پیشرفت کند و این عدم نتوان استریت ضعیف باشد عموم نمی م مردم خوب نیست، اگر والاست لزوماً برای عمو

 دهد. استریت می پیشینی به وال ای تقارن، برتری

های باال و  از طریق مالیت) طلبانه ثروت بازتوزیع برابریعلیه [ 2«] نفوذ ثروت از باال به پایین »متداول  استدالل

این  کند. فقیرتر میرا  ثروتمندان، فقراردنِ ک تر جای غنی توزیع ثروت[ بهباز] آورید:یاد  هرا ب تصاعدی و الخ(

 از فهم دقیق مداخله  رواقع نشان( نیست بلکه دanti-interventionist) گرانه مداخله ضد ، صرفاًگرایش

ها عناصر مولد و پویایی در  د اما چون آننتر شو غنی فقراخواهیم  ه همه میک دولتی دارد: با وجود آن اقتصادی

 تر کردن ثروتمندان است؛ موردنیاز، غنی تنها مداخله .است مغایر با تولید جامعه نیستند کمک مستقیم به آنان

شود... امروزه این نگاه در قالب این باور درآمده که اگر پول کافی به  خود میان فقیران پخش می خودی سود به

شود و به کارگران معمولی و صاحبان خانه کمک  ی مردم سرریز می د به عامهاستریت بدهیم در نهایت سو وال

ها ندهید، بلکه به کسانی بدهید که  دار شوند پول را مستقیم به آن خواهید مردم خانه بنابراین، اگر می کند. می

ر غیر این صورت، بر اساس این منطق، این تنها راه بوجود آمدن رفاه واقعی است. د آن را به مردم قرض بدهند.

 . تولیدکنندگان حقیقی ثروتاست آن هم به خرج  سرمایه میان نیازمنداندولتی توزیع  نتیجهْ

کنند و از تولید کاالها و  موعظه می« اقتصاد واقعی»به  مالیبازی  نیاز به بازگشت از بورس نتیجتاً، آنانی که درباره

نادیده داری  رمایهس موردترین نکته را در  زنند مهم حرف میخدماتی که نیازهای واقعی مردم را برآورده کنند، 

داری نه واقعیت تولید بلکه فرایندِ خودگردان و خودافزای گردش مالی  یگانه هسته واقعی نظام سرمایهگیرند:  می

و « واقعیاقتصاد »سو با ندای بازگشت به  زمان از یک که هم ؛ زمانیرو آمداخیر  در فروپاشی مالی ،این ابهام .است

نقص، نیروی حیاتی  که گردش مالی، یک سیستم مالی بیشدیم  بمباران میاین قضیه از سوی دیگر با یادآوری 

به « اقتصاد واقعی»نیست؟ آیا « اقتصاد واقعی»ای است که بخشی از  جور نیروی حیاتی این چه .اقتصادمان است



 

 

، نه را نجات دهید استریت مین»کالمِ پوپولیستیِ  تکیه ،ترتیب بدین خون است؟ نوعی جسد سرد و بی ذات خود

است: ]چراکه[ این واقعیت را  ترین شکلش فرمی از ایدئولوژی در ناب بوده وکننده  گمراهکامالً  «استریت را! وال

 ،استریت والویرانیِ  استریت است. وال هماندارد  داری نگاه می را در سرمایه استریت مِینکه آنچه گیرد  نادیده می

در این داریِ معاصر،  سرمایه  ابراین، گی سورمن، ایدئولوگ نمونهبن کند. استریت را غرق در وحشت و تورم می مین

داری  سرمایه“از  ”داری مجازی سرمایه“هیچ منطق اقتصادی برای تشخیص »که کامالً برحق است ی خود ادعا

 شدن را از سر گذرانده باشد یش از آن فرآیند مالیکه پ مگر آنای  یواقعحال هیچ چیز  تا به: وجود ندارد ”واقعی

  [10]«.لی جدید بر بهایشان تفوق دارندبازارهای ما جهانی تولید نشده است... حتی در زمان بحران مالی نیز سود

ای بسته نیست که  که گردش سرمایه حلقه اند از این مالی تذکرات آشکاری های ها و بحران که فروپاشی درحالی

کاالهایی  در آنکه  گیرد میفرض  را پیش غایبیواقعیت و گردش سرمایه  -تداوم بخشد خود را کامالًبتواند 

این است که تر  دقیق ی آموزه -کنند راستی نیازهای مردم را برطرف می بهکه رسند  شوند و به فروش می تولید می

بیایید از فضای مجازی »گویند  هایی که می لفاظی برخالف همه، ممکن نیست هیچ بازگشتی به این واقعیت

داری این است که  تناقض سرمایه «.کنند ای بازگردیم که تولید و مصرف می مالی به مردم واقعی های بازی بورس

 کنید.ه باشید که اقتصاد واقعی را حفظ را دور بریزید و  انتظار داشت بازی بورسی  توانید پوسته نمی

مشکل اینجا است  ون دفاعی متظاهرانه از ثروتمندان درنظر گرفت و رد کرد.توان این استدالل را چ میراحتی  به

اعتراض به که  این یعنی: وجود دارددر آن ای  حقیقت نهفتهداری باقی بمانیم،  که در ساختار سرمایه جایی که تا آن

نجات  که از برنامههایی  دلیل است که دموکرات. به همین زد خواهدضربه به کارگران عادی واقعاً استریت  وال

ها  افتاد که آن این اتفاق تنها زمانی می شان در تناقض قرار نگرفتند. گرایانه چپ تمایالتمالی پشتیبانی کردند با 

اموری بازار آزاد اقتصاد ( و اصیلقیقی و داری )ح پذیرفتند: سرمایه خواه را می های جمهوری ی پوپولیست فرضیه

دولتی، استراتژیِ نخبگان طبقات باالتر است که برای استثمار مردم  که مداخله اند حال آن ای و کارگری توده

شود به مردم  بدل می« برابر سوسیالیسم داری در سرمایه»بنابراین  ریزی شده است. کوش و عامی طرح سخت

 باالدست. قشرکوش عامی در برابر  سخت



 

 

فروپاشی اخیر  طور کلی در اقتصاد وجود ندارد. هقوی دولتی در سیستم بانکی یا ب ی اما چیز جدیدی در مداخله

)که کامالً ماهیت  ترکید [11] کام حباب دات 8001که در سال  ای است: هنگامی چنین مداخله خود نتیجه

تر شدن اعطای اعتبار  ، تصمیم بر آسانعیان کرد(را ( intellectual property« )فکریمالکیت »مشکل 

 8002فروپاشی مالی  غایی نظر، علتمترتیب، از این  )بدین بازار مسکن سرازیر کند از نو در گرفته شد تا رشد را

، دریابیمو اگر افق فکرمان را آنقدر گسترش دهیم که حقیقت جهانی را  بست رسیدن مالکیت فکری بود(. به بن

  د سال پیش، شبکهچن .اند بافته شدهجهانی  روابط اقتصاد تاروپود همان از حذفبینیم که تصمیمات سیاسی  می

کن اقتصادی مالی، دو ر جهانی را شرح داد. «بازار آزاد»، واقعیت (Mali) کشور مالی در گزارشی درباره ان ان سی

های غربی درست همان قوانینی را  دولتزیرا  ،در خطرند دو داری در شمال کشور است و هر پنبه در جنوب و گله

ای با کیفیت باال تولید  مالی پنبه تحمیل کنند.ای فقیر جهان سوم ه که خود سعی دارند به ملت کنند نقض می

ی کشور مالی  ی خود مبلغی بیش از کل بودجه جا است که دولت آمریکا به کشاورزان پنبه کند اما مشکل این می

 اتحادیه مقصردر شمال،  ها نیستند. دهد. بنابراین تعجبی ندارد که کشاورزان مالی قادر به رقابت با آن می  کمک

ند. نگیرد رقابت ک از اتحادیه می یارانه زیادیبا گوشت و شیر اروپایی که د توان مالی نمی داران گلهاروپا است: 

تولید ناخالص داخلی هر فرد میزان بیشتر از  -دهد یارانه می در سال یورو 100اروپا برای هر گاو حدود  اتحادیه

تاثیرات  های شما درباره نصیحت یا خطابه ما به کمک یا»گوید:  یگونه که وزیر اقتصاد مالی م همان در مالی.

کنم، فقط به قوانین  سودمند ازمیان برداشتن قوانین و مقررات دولتی بیش از حدّ نیازی نداریم؛ خواهش می

ر مدافع بازا خواهان جمهوری «.د شد...ل حل خواهمشکالت ما بالک وقت آن ،ی بازار آزاد بچسبید خودتان درباره

کشور را مقدم »ایاالت متحده از که ست  حقیقت آن چیزی دهنده نشان مالی اقتصادی فروپاشیآزاد کجایند؟ 

 د.رامدنظر د «قرار دادن

، پیکربندی بازار وضعیت خاصیطرف وجود ندارد: در هر  به نام بازار بی ها همه نشان از آن دارد که چیزی این

آیا دولت باید مداخله »این نیست که  واقعی تنگنایبنابراین  د.شو راساس تصمیمات سیاسی تنظیم میهمواره ب

: و این موضوعی برای سیاست واقعی است« دولتی ضروری است؟ چه نوع مداخله»بلکه این است که « کند؟



 

 

این به  اند و طرف مسائل سیاسی به نوعی بی تمام هایمان. زندگی« غیرسیاسی»برای تعریف مختصات  تالش یعنی

 کهتصمیماتی سروکار دارد با نجات مالی که  تا جاییبنابراین،  «.؟کدام استکشور ما »که شوند  ربوط میمسوال 

نبرد طبقاتی اشباح کند و حتی، در این فرآیند،  مان را ترسیم می بنیادی حیات اقتصادی و اجتماعی های ویژگی

« ابژکتیوی»و  موضع کارشناسانههیچ  جا در این .است واقعیدقیقاً سیاست  نآبحث بر سر  کند را بسیج می

  .گرفت طرف یکی را از نظر سیاسی که بتوان به راحتی اتخاذش کرد؛ باید وجود ندارد

دگرباره، باشد، چرا که « چپ»داری که خودِ  احتمال زیادی وجود دارد که قربانی اصلی بحران حاضر نه سرمایه

 درواقع این چپ بود که غافلگیر شد.بر همگان آشکار شد. ی و جهانقابل قبول  راهکاری اش برای ارائه ناتوانی

که نشان دهند  توگویی رخدادهای اخیر، با احتساب خطری که داشتند، به این خاطر ترتیب داده شده بودند

لغتی « Thamzing» داری وجود ندارد. گر نیز جایگزین مناسبی برای سرمایه های ویران حتی در زمان بحران

است؛ « ی نزاع جلسه»ها: معنی آن  ط به دوران انقالب فرهنگی، با طنینی نامیمون برای لیبرالتبتی است مربو

شود تا از طریق اعتراف به اشتباهات  جین می محابا سین ای علنی برای استماع و انتقاد از فردی که بی جلسه

طوالنیِ  به یک جلسهشاید چپ امروزه  .خویش و انتقاد مستمر از خویش دست به بازپروری سیاسی بزند

Thamzing نیاز دارد؟ 

بلکه با « نکن، فکر کن! اطاعت»را نه با حکمِ « اطاعت کن! فکر نکن،»ی  کارانه امانوئل کانت، شعار محافظه

ایم،  نجات مالی شده که مبهوت رخدادهایی چون برنامه دهد. هنگامی پاسخ می« اما فکر کن! ،اطاعت کن»

 است، باید در برابر وسوسه تهدیدکه این ]برنامه[ درواقع نوعی جا آنیم ازدر ذهن داشته باش بایست می

های  جای چنین نمایش بهبایستیم.  زدن به خودمان ضربهو درنتیجه  ریختن خشم خویش بیرونپوپولیستیِ 

یکال عاً رادنحوی واق تا به –مان را کنترل کنیم و آن را به تعینی سرد برای تفکر بدل کنیم  ای، باید خشم عاجزانه

  .را ممکن ساخته است تهدیدیای است که چنین  این چه جامعهیزها را دربیاوریم و بپرسیم توی چو ته
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