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 1کند شبیه استالین عمل کند!که تلاش می،  "مستر بینی"کر استارمر کن لوچ: 

 گفتگویی با کن لوچ

 بیمتا باز

 مترجم : حمید ذوالقدر

ی خود با ساز سوسیالیست، بعد از این اتفاق در اولین مصاحبهاز حزب کارگر اخراج شد. این فیلم "کن لوچ "چند ماه قبل 

 به نابودی کل حزب کارگر منجر خواهد شد. "2کر استارمر"ی اعضای چپ حزب کارگر توسط تصفیهژاکوبین اعلام کرد : 

وقتی که جرمی کوربین به ریاست حزب کارگر رسید، کن لوچ این فیلمساز سوسیالیست دوباره پس از گذشت سالها از ترک 

ی ی جایزهحزب بخاطر بحث و عدم توافق با تونی بلر به این افتخار دست پیداکرد که به حزب بازگردد. موقعیت جدید برنده

که هنوز هم از تبعیدش توسط جناح چپ حزب    "3مایک گپس "دگانی مانند نخل طلای کن باعث خشم نمایندگان شد. نماین

 تر ناراحت است.به موقعیتی پایین دست

از حزب کارگر اخراج شد بسیار خوشحال است. کن لوچ که  "4من دنیل بلیک"کارگردان فیلم  اما جناح راست پس از اینکه 

ت گفت که او بخاطر سرپیچی از دستور حزب مبنی بر قطع ارتباط با های رئالیسم سوسیالیستی اسفیلمهای او پر از نشانه

کن   اند اخراج شده است.های دیگر که حالا غیرقانونی اعلام شدهگروهو اعضای چپ که اخراج شده بودند دوستانش در جناح 

اش هرگز کرامر و دار و دسته"این نکته را روشن کرد که :  مصرانه اش از طریق توییتر بسیار لوچ در هنگام اعلام برکناری

از در اولین ساین فیلم "هستیم و آنها کم ما زیاد "او اصرار داشت که  "توانند رهبری حزبی مردمی را برعهده داشته باشندنمی

کند. او به جناح چپ درون حزب کارگر ترسیم میمصاحبه خود پس از اخراج با مجله ژاکوبین، تصویری بسیار تیره از وضعیت 

ای به گوش دادن به سخنان دهد که حزب کارگر دیگر علاقهماتا بازبی گفته بود که رویدادهای اخیر درون حزب نشان می

ت کند تا از فشار مطبوعاگرایانه دوران بلر حرکت میهای راستاعضای خود ندارد و این حزب به سمت بازگشت به سیاست

 محافظه کار بکاهد و آنها را راضی نگاه دارد.

 دقیقا چه اتفاقی در مورد اخراج شما از حزب رخ داد؟ بازبی: ماتا

ای که من دریافت کردم، من را متهم به حمایت از یک سازمان ممنوعه می کرد. اما در قانون آن طور که من نامه کن لوچ:

ز بخاطر انجام آن پیش ا توانید کسی رافهمم! اگر شما قانونی را برای جرم انگاری یک عمل تصویب کنید، نمیآن را می

توانید افراد را به خاطر انجام کارهایی که در زمان انجام، غیرقانونی تصویب آن قانون، تحت پیگرد قانونی قرار دهید. شما نمی
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صویب تر از تهایی بسیار قبلاند مجازات کنید! تمام شواهد مضحکی که آنها علیه من ارائه می کردند، مربوط به زماننبوده

ن ای برای درگیر شدن در یک همچیپرسید پس چگونه موفق شدند این ادعا را اثبات کنند؟ من انرژی و ارادهقانون بود، می آن

دهم کار کنم و فیلم بسازم، تا اینکه با افراد مخرب وارد من ترجیح می وقت است. اتلافدعوای طولانی ندارم چرا که به نظرم 

 مانندآدمها  ینا با شدن درگیراست،  فرسایشیین کار مانند پایان دادن به یک رابطه عاطفی صحبت و دیالوگ بشوم، در واقع ا

 کند.یک وزنه روی دوش شما عمل می

 های در حال حاضر ممنوع، در چه حد بوده است؟درگیری و مشارکت شما با این سازمان بازبی: ماتا

 کنماند حمایت میاما من از بسیاری از افرادی که اخراج شدههای ممنوعه نیستم، من عضو هیچ یک از سازمان کن لوچ:

در حزب در حال انجام است و من از آن چشم پوشی  5چرا که آنها دوستان و هم رزمان بسیار خوبی هستند. شکار ساحره

ز نها قوانین را نیهای حزبی در حال اعمال قدرت خودسرانه و کاملا غیر دموکراتیک هستند، آم، اپراتورها و آپارتچیکننمی

ثل شخصی ماختیارات  به  و قدرت تمام اعطا به طور مثال کنند.روند برای اهداف خودشان تنظیم میهمانطور که پیش می

دهد می ستانی سلطنتی ساخته شده است، نشانادد یعنی یک وکیل ارشد و رئیس سابق هستبرای آنچه کاملا  کر استارمر که

  روییم. که با چه آدم مزخرفی روبه

! نظر شما در مورد رهبری او وجود نداشتهبین شما و رهبر حزب  رابطه دوستانه ایرسد از آغاز هیچ به نظر می بازبی: ماتا

 ؟چیستبه طور کلی  کارگر بر حزب

کند انجام دهد بسیار واضح و روشن است: به عنوان یک رهبر او کاملا غیر قابل اعتماد و آنچه استارمر تلاش می کن لوچ:

گفت حزب را متحد خواهد کرد اما تا حالا بیش از صد و بیست هزار عضو را از حزب کارگر یک دروغگوی آشکار است. او می

و بنابراین راهی برای متحد کردن  می خواسته همین کار کنداز روز نخست دهد که او اخراج کرده است. اقدامات او نشان می

عا واق ، او به شکل کاملا آگاهانه اعضای حزب را فریب داد. استارمر خود را فردی غیر قابل اعتماد وه استحزب وجود نداشت

 عالانف بدون کوچک حزب یک که است اینتوانم تشخیص دهم قصد او تا آنجایی که من می نشان داده است.بدون اصول 

 ومی،عم مالکیت موردهای چپ در مورد . اعمال او عقب نشینی از سیاستدهد تشکیل آفرین تحول برنامه بدون دردسرساز،

 خارجی سیاست از نشینی عقبهای او در مورد سیاست خارجی نیز برنامه .را نشان می دهند زیست محیط و رفاه دولت مسکن،

 حزب تولیدباز دهد، می انجام اعضا راندن بیرون و اخراج طریق از او که کاری. بوده بشر حقوق و المللی بین قوانین بر مبتنی

 مطبوعات دنک می تلاش و کندمی صحبت دهندگانرای با هارسانه طریق از او آن در که کوچکی حزب، است بلربه سبک تونی 

 .نیست آنها قدرت برای تهدیدی کارگر حزب که کند متقاعد را راستی دست

 متهم تهولوکاس انکار به و دادند جلوه اهمیت کم حزب در را ستیزی یهودی موضوع که بودید کسانی جزو شما بازبی: ماتا

 مسئله در اخراج شما تاثیرگذار بوده ؟ این کنید می فکر آیا. شدید

                                                           
 .زدندیموجود م یهنجارها هیساحرگان به مثابه عناصر نامطلوب بودند که دست به مقاومت عل نیدارد. ا یشکار ساحره اشاره به کشتار ساحرگان در قرون وسط 5 
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ده ش ضبطمن در مورد انکار هولوکاست کاملا واضح است! من با این انکار مخالفم. این مخالفت به طور  موضع کن لوچ:

رای ب نشان داده شود کهتلاش شد ، سخنان من تحریف و بودای با بی بی سی که دست کاری شده وجود دارد. در مصاحبه

هولوکاست همانقدر که جنگ جهانی  کنم.ری را نمی. من هرگز چنین کازیر سوال بردن هولوکاست امری پذیرفتی استمن 

این ماجرا برای من بسیار این مسئله غیر قابل انکار است.  شود و، یک رویداد تاریخی محسوب میبوددوم یک واقعیت 

ده ااین ماجرا بدترین نوع سوءاستف در خیابان مردم به من حمله کردند،دردسرساز شد حتی خانواده من تهدید شدند، و حتی 

 بود.

 آیا اتفاقات چند سال اخیر شما را نا امید کرده است؟ در مورد اخراجتان از حزب چطور؟ آیا آزرده خاطر هستید؟ بازبی : ماتا

اش ر و دار و دستهمافتخار است! من هیچ مشکلی با اینکه توسط کرا مدالبرعکس، این برای من همچون یک  کن لوچ:

د، انون هیچ دلیلی تعطیل شدههای انتخابی حزب کاملا بدبخشاخراج شوم ندارم. دموکراسی در حزب کارگر مرده است، 

آنها گفته  شوند، بهنامه ها اگر از کرامر انتقاد کنند یا در مورد حمایت از فلسطین باشند بلافاصله از دستور کار خارج میقطع

ین شود را در درون حزب نیز تصویب کنند! اهایی که مطمئن هستند در مجلس تصویب نمینامهتوانند قطعنمیشده است که 

 انکار دموکراسی درون حزبی است.

های جورج اورول است! آیا به طور کلی این آشفتگی در حزب وجود های شما کاملا شبیه فضای رمانحرف بازبی : ماتا

 دارد؟

ویای جاند، آنها شود که معلق شدهگونه روند قانونی وجود ندارد، به اعضا گفته میظباطی، هیچدر کل فرایند ان کن لوچ :

رای یابد. این اوضاع ببه همین شکل ادامه میماهها و ماهها  روند کنند و ایننمی اما هیچ گونه جوابی دریافت دلیل می شوند

دهد. کرامر بیشتر یک شخصیت ، او را مضحک نشان میکند خنده دار استاستامر که خود را یک حقوقدان معرفی می

رای شود! اما ببه مستر بین  انند این بود که استالین تبدیلم 6که رهبری گوردن براونشد پیش تر گفته میکننده است! سرگرم

کار را هم  نکند مانند استالین عمل کند و حتی ایاو مستر بینی است که تلاش می کرامر برعکس این موضوع درست است:

 دهد.بسیار ناشیانه انجام می

دهد  دستور می7کنم که به پیتر ماندلسونهای شما تصور خنده داری به ذهنم رسید: استالین را تصور میبا حرف بازبی : ماتا

ما این لحظه شکند! اما از شوخی گذشته، نقاشی مونالیزا را تمیز کند و بعد او را بخاطر انجام ندادن یک کار درست سرزنش می

 کنید؟را در سیاست بریتانیا چگونه تفسیر و ارزیابی می

 یاسیس حزب بزرگترین کارگر حزب کوربین، جرمی دوران در. پیش آمده است دموکراسی برای بزرگ سوال یک کن لوچ :

 اما. اشدب آفرین تحول توانست می که بودند متحد حزب برنامه مورد در شدت به اعضا. عضو هزار ششصد تقریبا  : بود اروپا

                                                           
 بود زیحزب کارگر ن سیرئ نیاو جانش 7000تا  7002 یسالها نیب ایتانیبر ریگوردن براون : نخست وز 6 

 بلر یتون نهیدر کاب ایتانیدولت بر یامور تجار ریماندلسون : وز تریپ 7 
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ضعیف هایی را برای تتلاش موفقیت با ،داشتند بلر رویکردی مانند رویکردهای تونی آنها بیشترکه  حزب داخل در گروهی

 حزب وزیپیر علیه فعالانه مقامات از تعدادی: دانیدمی را کارگری ستاد از رفته لو هایایمیل داستان شما. کردندحزب  رهبری

 رینترکیک میان دری این اتفاقات همه شدند، خوشحالحزب شکست خورد آنها  وقتی و کردندمی کار 7002 سال در کارگر

 به تارمراس رهبری تحت اتفاق افتاد. حالا هم حزب کوربین به وفادار نمایندگان معدود و ابوت دایان مانند افرادی به هاتوهین

 گرگوند تغییرات به متعهد که کرد انتخاب را حزبی توان می آیا که کشاند می فکر این به مرا اینها همه. می دهد پاداش آنها

  بگیرد؟ را آن جلوی بتواند که هست قدرتمند آنقدر بریتانیا ساز و کار سیاسی در  آیا ؟باشد کننده


