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 فروخورده یها یتیراست و نارضا سمیپوپول

 نژاد مهسا اسدالله ی ترجمهباتلر/  تیجود

 

 

 

هشدار داده بود  کایدر آمر سمیگرفتن فاش از انتخابات در قبال قدرت شیباتلر پ تیجود :کایپروبلمات ی مقدمه

 نیدفاع کرده بود. با ا ،یو یها استیبا مواضع و س یرغم مرزبند به نتون،یبه کل دادن یاعتبار، از رأ نیو به هم

داد عوض  حیترج ،یهمچون نوآم چامسک ،ییکایآمر یاز روشنفکران چپگرا یاریمثل بس زیوصف، باتلر ن

 یو مترق ویآلترنات یاز حزب سبز، که به واقع گفتار ریانتخابات اخ یتنها نامزد چپگرا ن،یاشتا لیاز ج تیحما

که  یا  نهیناچار شد از تنها گز تیرو در نها نیکند و از هم گذاشته بود صرفاً بر دفع خطر ترامپ تمرکز شیپ

 ییکایآمر وبیشکننده و مع یدموکراس برالیحفظ ل گر،ید ریکند. به تعب یبانیپشت داشتبخت شکست ترامپ را 

داشت، نه فقط به  یتر عاجل تیاولو انهیچپگرا یویبر ساختن آلترنات یگذار هیچون باتلر از سرما یکسان یبرا

دست رفته بود و تنها  زموکول به انتخابات عمالً ا یِبحران طیمذکور در شرا یوسازیکه فرصت آلترنات لیدل نیا

 نیباشد، بلکه به ا یاسیاز مناصب س یافراط انیراندن راستگرا عقب توانست یم ل،یتفاص نیممکن، با ا ی پروژه

 یشتریاحتماالً بخت ب کیدموکرات برالیل یدر صورت تداوم ساختارها ویکه ساختن خودِ آن آلترنات زین لیدل

 ز،یست زن هراس، گانهیگفتار ب یدستِ کم گرفت نه قدرت اقناع لرچه باتآن همهنیداشت. با ا یابی کام یبرا
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ودستگاه حاکم بود،  دم ی ندهیدر مقام نما نتونیخودِ کل یاسیس یپراکن ترامپ که ورشکستگ طلب و نفرت جنگ

تاً به یرا نها هیناتوان نشان داد و قاف زیاز هواداران خودِ حزب دموکرات ن یاریاز اقناع بس یاو حت نیکه کمپ چنان

است که چه شد  نیا دیپرس ستیبا یکه م یسئوال نیترامپ باخت. بنابرا یِستمیگفتارِ به ظاهر ضدس تیجذاب

ت و تداوم و استقرار وضع بر گفتار ثبا ،یستیآشکارا فاش یتیبا ماه رمیگ ،«رییتغ»بر  یگفتار مبتن کیکه 

 تر دهیتر و هراس آشفته داستیکوتاه پ ادداشتی نیکه در ا باتلر اما َچنان د؟یزن، چرب کی یبه رهبر رمیموجود، گ

و  یزیست بر زن زیاز هر چ شیب یباشد. و یپرسش نیکردن با چن نرم وپنجه دست یایاز آن است که مه

با  ییتوگو گذارد، یدست م کایآمر ی جامعه ی نهفته ییو انزواگرا یفروخورده و نژادپرست یهراس گانهیب

حاضر اما صِرف  طیاند. در شرا شده داریب نکیا که صرفاً هم میشوم سروکار دار «ییِکایصفات آمر»از  یا مجموعه

 یاقیساست که به سبک و  نیا یاصل ی . مسئلهبرد ینم شیاز پ یبه قول خودِ باتلر، عواطف کار ن،یاشاره به ا

چه شده است  اند، شده یبند چگونه مفصل ایچگونه ساخته  یعواطف نیچن میبپرس میا که از خودِ باتلر آموخته

و  نکیا اند، چرا هم شده ابی کام یاز مردمان عاد یکثرت نیچن ختنیاند و در برانگ قدرت گرفته هیپا نیکه تا ا

 یکیستماتیس یو سازوکارها  یساختار یها هیرو یپا ماًیها مستق پرسش نیا ؟یخیتار ی برهه نیچرا درست در ا

و  ها یکارساز یزدن به ب و دامن ها یکار ثبات یو ب ها ضیو تبع ها ینابرابر دیکه از راه تول کشد یرا وسط م

 یها یتیرا که بر موج نارضا یستیخوانِ فاش مخالف یگرفتن گفتارها عمالً قدرت ریفراگ یها یمطرودساز

 .اند ممکن ساخته شوند یسوار م یاجتماع

*** 

 

 یکه به ترامپ رأ یرا به خود مشغول کرده است: مردم کایدر آمر رو انهیم یگرا چپ دهندگانِ یپرسش هست که ذهن رأ دو

از احساس  یصرفاً تا حد «یرانیو» ی واژه م؟یآماده نکرده بود یا جهینت نیچن یبودند؟ و چرا ما خود را برا یدادند چه کسان

نخبگان تا  هیعل ریخشم فراگ میدانست یحاکم است. ما نم شناسم یکه م یلحظه بر کسان نیکه در ا کند یم تیحکا یریفراگ

 ی واسطه است، چگونه مردم به قیعم زانیتا چه م یو جنبش حقوق مدن سمیفمن هیعل دیچه حد است، خشم مردان سف

و  دیجد یوارهاید االبُردنانداز ب و چشم ییاند، و مردم تا چه حد از انزواگرا شده یاز اخالق ته یاقتصاد تیمالک سلب

است؟ چرا  پوستان نیرنگ هیعل دهایسف ی از واکنشِ نژادپرستانه یدینوع جد ایآ نی. اشوند یخشنود م یستیونالیناس یِطلب جنگ

 در راه است؟ یا دهیپد نیکه چن میدیند
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: میمشکوک ها یبه نظرسنج نکیا اروپا، ما هم ی هیاز اتحاد ایتانیبه خروج بر یر انگلستان بعد از رأمان د از دوستان یاریبس مانند

درست است که  ایآ ند؟یگو یرا م قتیحق پرسند، یکه نظر مردم را م یزمان اینه؟ آ یشده و از چه کسان دهیپرس یاز چه کسان

 نیعمومِ خشمگ نیشرکت نکردند؟ ا یباز نیدر ا پوستان نیاز رنگ یاریبودند و بس دیمردان سف دهندگان یاز رأ یبزرگ تیاکثر

و  نیعمومِ خشمگ نیها حاکم شود؟ ا بر آن وانهیمرد د کیزن  کیعوض  دهند یم حیهستند که ترج یو منزجر چه کسان

 یچه کسان کنند، یزدوده سرزنش م مقررات یِدار هیسرماو  سمیبرالینول یها یرانگریو یرا برا  که نامزد حزب دموکرات انگار چیه

 .میکن فکر -است  قیعم زانیتا چه م که نیا و - یزیست راست و چپ و زن سمِیبه پوپول ستیبا یهستند؟ اکنون م

 هیعل  قیعم تیاست که خشم و عصبان نیشمرد ا زیناچ دیچه نبا گرفته شد. اما آن یکیمستقر   استیبا س یالریبد، ه ای خوب

مزمن اوج گرفت.  ی نهفته یِنژادپرست یقسم ی واسطه نفرت از اوباماست، به زیو ن یزیست زن ی جهینت یا ه تا اندازهک ،یالریه

که به  یفرهنگ  ییتکثرگرا هیعل شدند، یم یرسازیتصو ریگ خرده یسیرا که چون پل ها ستیفمن هیترامپ خشمِ فروخورده عل

 یمعرف تیامن یبرا یدیچون تهد که هم یمهاجران هیو عل شد، یم ستهینگر دپوستانیسف ازاتِیامت یبرا یدیتهد ی مثابه

از آن  رتریاست که فراگ یا یدرماندگ گرِنشان یروزیپ نیشد. ا روزیپ نیقدرتِ دروغ وپوچ چیه کِیآزاد کرد. رتور شدند، یم

که با  میهست کایآمر پوست اهیس جمهور سیرئ نینفرت از نخست ی در حالِ مشاهده دی. اما شامیشناخت یاست که م یزیچ

زن در مقام  نیشدنِ[ نخست زنان از امکان ]انتخاب یو برخ دیاز مردان سف یا شده است که بخش گسترده نیقر یخشم

 نکیا است، هم یستینیو پسافم یپسانژاد یا  ندهیبه نحو فزا میکرد یکه به غلط گمان م ی. در تقابل با جهاندارند جمهور سییر

عواطف  نیاند. هم گرفته یشیشمول پ و همه کیو تعهد به اهداف دموکرات یبر داور یو نژادپرست یزیست ونه زنکه چگ میشاهد

 .رانند یم شیما را به پ وراند که کش و نابودگرانه توزانه نیک ،یستیساد

که  ییما م،یکه هست مینیمردم را بب نیقدرت ا میکه نتوانست ییدادند؟ اما ما یکه به ترامپ رأ یمردم نیکه هستند، ا ها آن

خواهند داد که گفتار نژادپرستانه و  یرأ یمردم به مرد میدرک کن میکه نتوانست ییما م،ینکرد ینیب شیرا اصالً پ نیا

 ی دار است و برنامه و مهاجران سابقه یاستثمار کارگران، اهانت به قانون اساس ،یجنس یدارد و در موضوع آزارها یهراس گانهیب

 قتیبر حق مان، برالیو ل انهیتفکر چپگرا ی  انهیانزواجو ی وهیش ی به واسطه دیدارد؟ شا یگر ینظام شِیافزا یبرا یا مالحظه یب

 یِگر یرسته و نظام بند نفرتِ از یطی. در چه شرامیدار یسانان عتیبه طب یا انگارانه باورِ ساده دیشا ای م؟یچشم بسته باش

 کند؟ یرا جلب م تیاکثر یرأ مالحظه یب

 یماست که چگونه دموکراس یرو شِیپرسش پ نیاند. اما ا داده یدرواقع رأ تیاز جمع یچه بخش میدان یما هنوز نم البته

از  شیب دینبا ایآ که نیاست، و ا کیضددموکرات یا ختهیبه ارمغان آورده که به شکل افسارگس یجمهور سیما رئ یبرا یپارلمان

 ورکیویترامپ در ن یروزیاز تجمعات پ یکیهرچه باشد، امشب در  م؟یجنبش مقاومت باش کی یایمه یاسیحزب س کی



 
 4 

 میخواه یما م م،یمتنفر اهانیما از س م،یما از مسلمانان متنفر: »دندیکش ادیخود را فر قینفرت عم یشرم یاش با ب هواداران

 «.میریکشورمان را پس بگ

 

 :است از یا متن ترجمه نیا

butler/5215-judith-from-statement-flux.com/t/a-ons.ehttp://conversati 

 .عنوان مطلب از مترجم است [۱]

 پروبلماتیکابرگرفته از 
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