




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی تاریخ مارکسیست است، که به طور تخصصی در ارتباط با تاریخ انزو تراورسو تاریخدان و پژوهشگر فلسفه
نگاری اروپایی به این مفاهیم تاریخی، ویژه دو جنگ جهانی، هولوکاست و رویکرد تاریخمعارص اروپا، به

ی تاریخ معارص در دانشگاه جنوای ایتالیا به دانشگاهی در رشتهکند. او پس از امتام بخش اول تحصیالت کارمی
ی مطالعات عالی، دکرتای علوم اجت�عی خود را به پایان برساند. تا امروز پاریس نقل مکان کرد تا در مدرسه

نیز، های مختلفی در فرانسه، دانشگاه آزاد بروکسل، دانشگاه آزاد برلین، دانشگاه و تراورسو تدریس در دانشگاه
دار شده و به یکی از مهمرتین هایی در آرژانتین و مکزیک را عهدهدانشگاه خودگردان بارسلونا و دانشگاه

ها عضو فعال لیگ ی تاریخ و علوم سیاسی تبدیل شده است. او سالهای دانشگاهی چپ در زمینهچهره
به این  ۲۰۰۹داری در سال مایهکمونیست انقالبی در فرانسه بود و تا تبدیل این جنبش به حزب جدید ضدرس 

 ۲۰۱۷فوریه  ۱۷بار در تاریخ همکاری ادامه داد. این گفتگو توسط گئورگی مارین به زبان فرانسه انجام و اولین
 در سایت اومانیته  منترش شده است.

ب های تحرکات راست افراطی اروپایی در غال، تراورسو به بررسی جهش١های نوین فاشیسم"در کتاب "چهره
موجود بین » اندازه خالیفضای بی«بایست برای اشغال پردازد. از نظر او، چپ میمی» ماتریس فاشیستی«
معرفی کند، پسافاشیسمی که درصدد حذف (اخراج) » دور�اهای جدیدی به سیاست«ها، و جهادی» پسافاشیسم«

 مسل�نان است.
 

ی ملی در فرانسه، برای آملان] در آملان، جبهه آیا تحرکات راست افراطی در اروپا (آ اف د [آلرتناتیو-
 اند؟های فاشیسم و نازیسم را بازاختیار کردهیوبیک در مجارستان...) شناسه

 
ی اروپا، گیرند، مشخصن مخالفت با اتحادیهدر ابتدا باید گفت که این جریانات، خطوط مشرتکی را پی می

های مشرتک، شاهد گذاریی آن. فرای این نشانههراسانهاسالم هراسی، نژادپرستی و بطور مشخص در بُعدِ بیگانه
هایی که به روشنی نئوفاشیست یا نئونازی هستند، [به طور های چشمگیری نیز هستیم. شاهد حرکتتفاوت

شان معمولن گریهای مشابه آنها، که شاخص افراطیمثال] طلوع طالیی در یونان، یوبیک در مجارستان و جریان

                                                       
 نرش تکستوئل به چاپ رسیده است. توسط ۲۰۱۰کتابی که به صورت گفتگو بین انزو تراورسو و رجیس میران در سال  -١



رغم اینکه، به قدرت رسیدن سیریزا در یونان این روال را دچار اختالل مستقیمی به عمق بحران دارد؛ علی یرابطه
شک در این حزب اعضای نئوفاشیست هم حضور ی ملی ماتریسی فاشیستی دارد. بیکرده است. در فرانسه، جبهه

استای تغییر ایدئولوژیک تالش قابل دارند، اما گفت�ن این حزب دیگر فاشیستی نیست، چرا که این حزب در ر 
توجهی انجام داده، تالشی که به یکی از کلیدهای موفقیتش بدل شده. اگر این حزب هنوز ادبیات 

شک امیدی برای رسیدن به دور دوم سپرد و بیکرد، کسی به این کالم گوش �یاش را حفظ مینئوفاشیستشی
 انتخابات ریاست جمهورِی پیش رو نداشت.

 

کنید؟ با عنوان پسافاشیست و نه نئوفاشیست یاد می» ماتریس فاشیستی«از این احزاب دارای  چرا-
 یست؟های این پسافاشیسم چاز نظر ش� مشخصه

 
های در جریان های دوران گذار است. پسافاشیسم مفهومیست که قصد تبیین روند جهشاین واژه واجد شاخصه

ماند؛ هراس باقی میفاشیستی نیست؛ اما یک حزب راست افراطی بیگانهی ملی دیگر یک جریان را دارد: جبهه
آمد.  دانیم چه پیش خواهدکند نربیده است. �یاش متصل میکه هنوز از بند نافی که او را به ماتریس فاشیستی

جامی چون تواند رسانتر شدن بحران اقتصادی، این روند میی اروپا و یا عمیقپاشیدگی اتحادیهدرصورت ازهم
تبدیل شدن این حزب به یک آلرتناتیو مشخصن فاشیستی داشته باشد، ه�نطور که قبلن در تاریخ شاهد آن 

ی نود دهه» جنبش اجت�عی«های جدیدی اتخاذ کند و در سیستم ادغام بشود، درست مثل ایم. یا مشخصهبوده
یل شده. این فرآیند باز است، چراکه در این قلمرو ی راست سنتی تبدایتالیا، که امروز به یکی از عنارص برسازنده

های اخیر متولد ای هم وجود دارند که در سالهای سیاسیکنم جریانکه من از آن را پسافاشیست ارزیابی می
گرایی، منشا فاشیستی ندارند، مثل یوکیپ در انگلیس یا لیگ ش�لی در ایتالیا: سالوینی یا رغم هماند و علیشده

تر اهمیت جلوه دادن خطر و نه قابل قبولی ملی دارند. این نگاه نه قصد کمی بسیار خوبی با جبههرابطهفاراژ 
 ها، به فهم جامعی از آن برسد.ی موثر با این جریانخواهد در راستای مبارزهجلوه دادن آن را دارد، بلکه می

 

الخصوص در دستیزی شده، علیی اصلی راست افراطی جایگزین یهو هراسی بعنوان دغدغهاسالم-
های راست افراطی نیز کاملن از بین نرفته ستیزی طرفداران این جریانفرانسه، گرچه که یهودی

 است.
 

ستیزهای کالسیک وجود دارد. اما یهودستیزی فرانسوی و یهودی ملی هنوزهم نوستالژی الجزایِر ی جبههدر بدنه
بیشرت، مارین لوپن خودش را همچون سپری در برابر یهودستیزی نوین از گفت�ن سیاسی حذف شده. از آن 

ی ملی هم مثل دیگر کند. جبههجهادیست، معرفی می» فاشیسم اسالمی«نشین (بانلیو) یا در برابرجوانان حاشیه
گیری هاحزاب راست افراطی اروپایی، سعی در برقراری ارتباطات عمیق با دولت ارسائیل دارد. از این منظر، فاصل

طور که یهودیان نیز وجود دارد. ه�ن ۱۹۳۰ی هایی با دههحال شباهتایاز فاشیسم کهن بسیار بارز است. علی
فرانسه از درون، نفود به داخل » به گند کشیدن«و » فاسد کردن«شدند که در حال به عنوان اقلیتی پنداشته می

ی ملی که در حال به عنوان اندامی بیگانه از بدنه های قدرت بودند، مسل�نان فرانسه نیزحکومت و حلقه
شد: همکار طور معرفی میاین ۱۹۳۰های شوند: دشمن داخلی. یهودی در سالپوساندن آن هستند، معرفی می

کند و گویند که مسل�ن از درون فعالیت میو ه�هنگ با بلشویِک به مثابه تهدید خارجی. امروز اما می
خوهند فرانسه را با پول به انحصار خود دربیاورند. از های خارجی نظیر قطر میدرت پولهای اسالمی و قدولت

تا کنون راست افراطی همیشه به ایجاد تهدیدی برای ایستادگی در برابر این قدرت احتیاج داشته  ۱۹۳۰های سال
 است.

 



همین دینامیک بینیم، آیا آن هم در هایی از آن را در چپ هم میپوپولیسم، که بعضن رگه-
 گنجد؟می

 
کشد: هایی معناشناختی را پیش میی پرسشهای راست افراطی] مسئلههایی [کل جریانباال گرفنت چنین جریان

توان تعریفشان کرد؟ مفهوم پوپولیسم [معمولن] برای راحت توان این جریانات را محک زد؟ چطور میچگونه می
ما باید از این کار اجتناب کرد. پوپولیست صفتی است که بر سبکی غالنب گیرد، اکردن کار مورد استفاده قرار می

برد: ورزی داللت دارد که با استفاده از ساز و کاری رتوریک، از راست و چپ بهره میفریبانه از سیاستعوام
هد. مادامی دمردم در برابر نخبگان. اما مفهوم پوپولیسم تعریفی از طبیعت سیاسی یک حزب یا جریان ارائه �ی

ون و لوپن مورد استفاده قرار گیرد، که چنین مفهومی برای در برابر هم قرار دادن برنی سندرز و ترامپ یا مالنش
 کند.جای اینکه ما را در فهم واقعیت کمک کند، واقعیت را معوج میکننده است، چون به[رصفن] گیج

 

 کنند؟مهابا، از این مفهوم استفاده میدلیل، بیست که با دلیل و بیهاییی ش� به رسانهآیا اشاره-
 

برند تا کسانی که این بله! چراکه در جهان غرب مفهوم پوپولیسم بیشرت متوجه کسانی است که آن را به کار می
گیرند تا به هر های حامی آنها به کار میایست که احزاب دولتی و رسانهدهد. اسلحهمفهوم مخاطب قرارشان می

ی اروپا های اقتصادی اتحادیهشود، نقد سیاستپوپولیستی محسوب می ٢نگ بزنند؛ نقد قانون الخمریمنتقدی ا
ارز کردن کمونیسم و خواهی که آن هم برای همشود. [درست مثل] مفهوم متامیتپوپولیستی محسوب می

نا که ورای سطح مشخصی شد. بدین معی اشکال ضدیت با لیربالیسم به کارگرفته میفاشیسم و [در نهایت] همه
شده توسط نظم مسلط اجت�عی و سیاسی حاکم، هر چیز دیگری پوپولیسم است. از هنجارهای [از پیش] تعیین

 این شکل استفاده از یک مفهوم، خطرناک و ابزاری است.
 

طور کند. بهای است که، گرچه [کمی] متفاوت، چپ هم [از این مفهوم] میاما این ه�ن استفاده -
 داند.ثال ژان لوک مالنشون خودش را متعلق به این دسته میم
 

کند ای میهایی است که طبقات فرودست را وارد سیستم سیاسیبه جنبش در آمریکای التین، پوپولیسم مربوط
ی آمریکای التین به کار گیرد، مثل خواهد پوپولیسم را به شیوهاند. مالنشون میکه همواره از آن حذف شده

وس در اسپانیا. اما در اسپانیا راست افراطی ضدسیستم وجود ندارد، و به همین دلیل است که این استفاده پودم
زند: تا جایی که اگر مالنشون این مفهوم را به حساب خود از پوپولیسم در فرانسه رتوریک خطرناکی را رقم می
دهد. درست به دن او با مارین لوپن را میای برای یکی کر بگذارد، به رقبایش موقعیت ایجاد یک کمپین رسانه

 ی اشتباه از این مفهوم!دلیل همین استفاده
 

آنها مبنی بر به �ایش گذاشنت نوعی از مدرنیسم.  یهای] پسافاشیسم و ارادهبرگردیم به [جریان-
 در این مورد تا کجا توفیق خواهند داشت؟

 
دهندگان ی رایکارانهچرا که این جریانات به واکنش محافظهاینجا بحث، نه مدرنیسم بلکه یک جهش زبانی است، 

خواهانه اتخاذ کرده و راسیسمش تحت عنوان حقوق زنان و ی ملی رتوریکی جمهوریکنند. امروز جبههاتکا می
گرایی ، رهربان زن وجود نداشتند و همجنس۱۹۳۰های های فاشیستی سالالییسته وغیره بزک شده. در سیستم

                                                       
 کار که توسط مریم الخمری، وزیر کار ارائه شده استی قانون اصالحیه -٢



های ها در سالای که فاشیستزنند، درست برخالف نقد جدیشد. امروزه آنها از دموکراسی حرف میتحمل �ی
به این مفهوم داشتند. ناسیونالیسمشان هم تکامل پیدا کرده، دشمن دیگر قدرتی خارجی نیست. بحث بر  ۱۹۳۰

غالنب شهروندان فرانسوی  های داخلی، مهاجرین و مسل�نانی است که، در برابر اقلیت»هویت ملی«رس حفظ 
های مشخصی از هراسی امروزه نشانهگذاری تغییر کرده: اسالمهستند. نوعی از تداوم در کار است، اما هدف

کند. در ارتباط با جمهوری [فرانسه] هم گفت�ن تکامل پیدا کرده: از را بازتولید می ۱۹۳۰های یهودستیزی سال
ی ملی خود ضدجمهوری و ضدپارملانتاریسم بوده، در حالی که امروز جبههابتدای قرن بیستم، فاشیسم فرانسوی 

شود: چرا که خواهی رهنمون میکند. و این ما را به تناقض خوِد گفت�ن جمهوریخواه معرفی میرا جمهوری
ایستد، یا [اصولن] جمهوری چیست؟ جمهوری اول، کمون پاریس، جمهوری سوم که در برابر حکومت ویشی می

اندازد؟ آرمانی جلوه دادن جمهوری کافی نیست، باید آن را حامل نگ الجزایر را به راه میهوری چهارم که ججم
 محتوایی مشخص کرد.

 

کنید: کسوف اتوپیا. آیا اند؟تان را بازگو میی روشنفکران کجا رفتههای مقالهش� ه�ن تحلیل-
فرو ریخنت دیوار برلین، "تاریخ به پایان رسیده" یا گویند، بعد از ها پیامربگونه میطورکه لیربالآن

 ی گذاریم؟در مرحله
 

آغازشد: چیزی به جز حال وجود ندارد، جهانی که پیچیده در » حال حارضمحور«قرن بیست و یکم رو به جهانی 
ج�هیر  ی حیات می دهد، ناتوان از اینکه خود را به سوی آینده پرتاب کند. در قرن بیستم، اتحادخود ادامه

تواند وجود داشته باشد، هرچند که این مدل چنگی به داری میداد که آلرتناتیوی برای رسمایهشوروی نشان می
به خود بگیرد. » تریی انسانیچهره«کرد داری را مجبور میزد. فقط وجود اتحاد ج�هیر شوروی رسمایهدل �ی

بل گذر بدل شده، بدون آلرتناتیوی قابل مشاهده، و [طبعن] داری به افقی غیرقابعد از پایان جنگ رسد، رسمایه
های سخن گفت. یک دوره به پایان رسیده. اما دوران» پایان اتوپیاها«توان از رحم. از این منظر میبسیار بی

جا هم های دیگری نیز در راه است، تا همینجدیدی در راه است، برش بدون اتوپیا امکان زیست ندارد. انقالب
ی عدم توانایی در تصویر ها به واسطهخورد. اما در حال حارض این جنبشهایی از بروز تحوالت به چشم میانهنش

کردن خود در آینده، دچار نوعی جمودند. برای مثال، اگر در اسپانیا جنبش برآشفتگان به ایجاد پودموس، که 
حاوی امید و شور و شعف بود اما رصفن ساختاری سیاسی است، منجر شد، در فرانسه، جنبش شب بیدار، فقط 

 ای از آتش بود که زود سوخت و چیزی پایدار برای امروز از خود بر جا نگذاشت.هیمنه
 

شود، به نئولیربالیسم که توسط داعش �ایندگی می» پاسخ ارتجاعی«فرمایید که، در برابر این می-
فید واقع شود. از نظر ش� خطوط توانست مخواهد » بیداری یک جریان چپ ضداستع�ری«تنها 

 ی] چنین جریانی چیست؟[ممیزه
 

پردازد. از زمان بار، چپ بهای عدم شفافیت تاریخش را میی استع�ری خشونتدر فرانسه، کشوری با گذشته
جهان («ها �ایندگی شده جمهوری سوم تا رشوع جنگ الجزایر، مبارزات ضداستع�ری همواره توسط اقلیت

ها و غیره و غیره) یا روشنفکران (سارتر، ژان ژنه، پیر ویدالناکه و ها، تروتسکیست، آنارشیست»نگرایاسوم
به بعد استع�ر را  ۱۹۳۰های  دیگران). سازمان اس اف ای او حزب جنگ الجزایر بود، حزب کمونیست از سال

طور فوذی پیدا نکرد. چپ بهی فرانس فانون هیچگاه در فرهنگ کمونیستی یا سوسیالیستی نپذیرفت. اندیشه
ی گرایانه و حامل اسطورهمابانه، ادغامخواه اتخاذ کرده، که قیمجمهوری-کلی همواره گفت�نی ناسیونالیست

شمول بود. چپ همیشه در پذیرش ظهور جنبشی خودسازمانده های جهانملتی با ارزش» ماموریت صدور متدن«
ی اصل برابری استوار ل بوده. در حالی که اگر[هویت] چپ بر پایهاز جوانان دوران پسااستع�ری، دچار مشک



افزارها را ناپذیر خواهد بود. باید نرماست، به رسمیت شناخنت ویژگی چندفرهنگی و چندقومیتی فرانسه اجتناب
تنوع  ای که ازی اسالم، و با بازاندیشی چپ به عنوان جنبش سیاسیتغییر داد، برای مثال در ارتباط با مسئله

ی ایاالت متحده، که همیشه از آن به عنوان کشور مهاجرین گیرد. از این منظر، تجربهآفرینان آن شکل مینقش
 تواند جالب باشد.یاد شده، می

 

 کنیم؟یاد می» ی شهرهای بزرگ بحران حومه«ی ش� به چیزی است که از آن با عنوان اشاره-
 

های اخیر و رشد های نئوامپریالیستی دههمبارزات ضداستع�ری، جنگدر سطحی جهانی با توجه به  پایان 
ی شهرها، مبارزات ایم. نزد جوانان حاشیهاسالمگرایی افراطی، در ارتباط با معیارها کاملن دچار رسدرگمی شده

دیگر ، »دست كوچک«و » اعالم خطر نژادپرستی«ای، همچون خواه و پدرساالرانهجمهوری-ی ملیضدنژادپرستانه
نهایتی خواهانه اختیار کرده. خال بیی ملی هم رتوریکی جمهوریالخصوص از وقتی که جبههاعتباری ندارند. علی

شود. می گری، پرجهادی ای با جذب توسطی بازگشت مذهبیون و حتی، در سطوح حاشیهایجاد شده که به واسطه
اجرای تجاوز پلیس به جوان الجزایری، تئو، و در اکترب ی مدر این روزهای اخیر شاهد بروز این مشکل به واسطه

ی ی شورش در حاشیه َ َالعادهگی خارقایم: خشم عظیم، بالقوهها بودهنشینی حاشیهبا شورش گسرتده ۲۰۰۵
اندازی سیاسی برای این انرژی! این مسئله به طور شهرها، و در عین حال عدم توانایی در به وجود آوردن چشم

 ها مربوط است و هم به کلیت چپ.نشینههم به بازیگران حاشیهمزمان 



http://manjanigh.org/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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