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 :درباره بحران اوکراین

 «تاریخ»بازگشت به دل تاریک 

 

رفته  های پوتین در بازسازی یک امپراطوری از دست خواهی گران بحران اوکراین را نتیجه زیاده بیشتر تحلیل: تز یازدهم

و بار دیگر . هیچ خونریزی و خشونتی شد جزیره کریمه و الحاق آن به خاک روسیه بی سیاستی که منجر به اشغال شبه. ننددا می

دهند ما بار دیگر به تاریخ  جمله مناقشاتی نیست که نشان می آیا بحران اوکراین از آن. را به سخره گرفت« پایان تاریخ»

 با اتمام جنگ سرد و سقوط دیوار برلین، خود و مناقشاتش دفن شوند؟ایم؛ همان تاریخی که بنا بود،  بازگشته

اند و جوامع غیرغربی که درون تاریخ  معتقد است جوامع غربی دیگر از تاریخ بیرون آمده« پایان تاریخ»فوکویاما در تز مشهور 

تم مناقشات جغرافیایی و سیاسی بین معنای خ این خروج، به. رو نخواهند داشت برند نیز سرنوشتی جز جوامع غربی پیش بسر می

که فوکویاما چون هر لیبرال مؤمنِ دیگری آن را عرصۀ مکر )« سیاست»با پایان . که معرف قرن بیستم بودند دول است، مناقشاتی

وی و سقوط اتحاد جماهیر شور ،نقطۀ اعالم ختم تاریخ. بخشد این اقتصاد است که مراودۀ میان دول را نظم می( داند و فساد می

نگذشته « پایان تاریخ»لیکن چند صباحی از این تحوالت و ارائۀ تز . بود« جهان آزاد»ورود روسیه و کشورهای اقماری آن به 

: های سیاسی شکل گرفت ترین نزاع را تجربه کنند یکی از بزرگ« جهان آزاد»بود که دقیقاً در همین مناطقی که قرار بود 

 .جنگ بوسنی

آنچه اروپای شرقی تجربه کرد نه ورود به جهان . ها، ادیان و نظایر آن ها، قومیت شد با ظهور نزاع هویت پایان جنگ سرد همراه

گوی  و که دیگر جهان آزاد برای ختم این رسوایی نه با گفت ها بود تا جایی ها و نزاع کشی ترین نسل آزاد بلکه دهشتناک

نظم نوین »در پایان جنگ سرد ما شاهد ظهور . امی وارد عمل شدها و عقالنیت هابرماسی بلکه از طریق نیروی نظ فرهنگ

که فوکویاما آن را  )هویتی و دولتی  -قرار بود نظی به جهان اعطا شود که امکان خطر جنگ و مناقشات قومی. بودیم« جهانی

پایان : بعد از سقوط نازیسمترین پیروزی جهان آزاد  هم با بزرگ در آن نباشد، آن( دانست میراث اروپای سلطنتی و اشرافی می

 . «ایدئولوژی شیطانی کمونیسم»

داری  پوتین و پیش از او یلتسین دقیقاً محصول این نظم نوین جهانی بودند و روسیه مابعد شوروی به رهبری پوتین و سرمایه

غور قدرت امپراطوری مافیایی روسی قرار بود جایگاه مشخصی در این نظم نوین داشته باشند و بر اساس مفاد آن حدود و ث

عالوه بر سیل عظیم کاالهای . جایزه خویش را دریافت کرد «آزاد»روسیۀ اکنون . رسمیت شناخته شده بود کهنسال تعیین و به
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و لنین « شرّ»شبه از پایتخت  مسکو یک. های آلمانی و انگلیسی و آمریکایی روانۀ بازار بزرگ روسیه شد غربی، سرمایۀ کمپانی

جمعیت میلیاردرهای مسکو از پاریس و نیویورک بیشتر . های غربی تبدیل شد دونالد و کوکاکوال و کمپانی به پایتخت مک

جهان آزاد اینک . به کشورهای صنعتی پیوست و نفت و گاز آن شهرهای سرد اروپا را گرم کرد« دوست»عنوان  روسیه به. شد

ر از آن مناقشه چچن دست به اعمالی بزند که استالین و برژنف ت پذیرفته بود که پوتین برای سرکوب مخالفان داخلی و مهم

های پوتین گروزنی را به تلی از خاکستر بدل  تانک. های جهان آزاد ساکت بودند با این تفاوت که اکنون رسانه. انجام دادند

ای در کار بود و  ر نه حملهبا لیکن این. را مرتکب شدند که سربازان صرب« مجرمانه»کردند و سربازان مست روس همان اعمال 

بر اساس . کرد عمالً اعمال پوتین را توجیه می« جنگ علیه ترور»المللی بلکه پارادایم  های بین نه محکوم کردن پوتین در دادگاه

هایی که یادآور خاطرات تلخِ تاریخ  هم در برابر تروریست کرد، آن این پارادایم پوتین از همان جهان پساتاریخی دفاع می

های  تروریست»لشگرکشی کند به پوتین نیز مجوز سرکوب « تاریخ»داد به دل  همان قانونی که به آمریکا اجازه می. ودندب

 . داد را می« اسالمی

نظم نوین جهانی چیزی نبود جز تجزیه کشورها به کمک پلیس جهانی یا همان آمریکا و ناتو؛ نظمی که به کشورهای 

جانبۀ کوزوو تا جدایی سودان جنوبی  کشورها را جابجا کنند؛ از حمایت از اعالم استقالل یکداد مرزهای  ابرقدرت اجازه می

 . اینک دچار جنگ داخلی است تأسیسی که مدتی کوتاه بعد از جدایی به حال خود رها گشت و هم کشور تاره  ــ

شده همان کارهایی را  گاهش تثبیتشده از سوی غرب در مقام مظهر ناسیونالیسم آزاد روس، اکنون که جای پوتین تقویت

در اثنای مسألۀ کوزوو، وزیر خارجۀ روسیه . استفاده از قدرت نظامی برای جابجاکردن مرزها: کند که آمریکا انجام داد می

ار جانبۀ استقالل کوزوو به زودی قویاً آشک شناختن یک رسمیت به بخشِ ثبات ثیر بیأاین باوریم که ت رما ب»اشاره کرده بود که 

های  صرفاً یکی از قدرت: بنابراین، از منظر قانون و عرف برآمده از نظم نوین جهانی، حادثۀ عجیبی رخ نداده است .«گردد می

 . کنند های دیگر هم طلب می طلبد، همان سهمی که قدرت اکنون احیاشده سهم خود را می

صدا درآمدن زنگ بازگشت دوبارۀ اروپا و غرب به دل  ترین دستاورد بحران اوکراین به همه، شاید بتوان گفت مهم با این

ها با هم هنوز تمام  های جهان لیبرال دموکراتیک، نزاع دولت برخالف دعوی فوکویاما و دیگر تئوریسین. است« تاریخ»تاریک 

که نشده؛ مرزهای قطعی هنوز به رسمیت شناخته نشده؛ و هنوز در دل اروپای متمدن امکان جنگ وجود دارد؛ جنگی 

 .شود هاست با ترفندهای ایدئولوژیکی و اقدامات نظامی، به خاورمیانه و دیگر نقاط جهان صادر می سال

بخش مردمی  موضع آلن بدیو و اسالوی ژیژک را درباره بحران اوکراین و نسبت آن با سیاست رهایی حاضردر مقاالت 

ا به لرزه انداخته جانب مردمی را بگیرند که اکنون نقشی ایفا کوشند در میانۀ بحرانی که اروپا ر هر دو متفکر می. خوانید می

که جمعیت  شود، مگر این حال غایب می»: به همین مضمون اشاره دارد با اشاره به شعری از ماالرمهعنوان مقاله بدیو . کنند نمی
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میل به مدرنیته یا میل به : کندکوشد میل به غرب را تبیین و ابهامی را که در آن نهفته عیان  بدیو می. «اعالم حضور کند

داری  ای برای سلطه سرمایه نام محترمانه« غرب»از پیش به تسخیر چیزی درآمده است و « مدرنیته»داری؟ به اعتقاد او،  سرمایه

اور ضمن ارائۀ تحلیلی تاریخی از نزاع اوکراین، بر این ب« بربریت با چهره انسانی»ژیژک نیز در مقاله . شده است سازی جهانی

ن ی تواند در اوکراین مشاهده کند؛ بهترین چیزی است که او به تأسی از اتی های خود را می است که اروپا بهترین و بدترین ایده

مقالۀ کوتاه دیگر ژیژک با . داری است نامد و بدترین همین نظام موجود سرمایه بالیبار میراث اروپایی آزادی در برابری می

پوتین  ۀیابی روسی نیز گرچه درباره قدرت« ها را کنترل کند؟ ابرقدرت -داری پسا نظم جهان سرمایه تواند چه کسی می»عنوان 

عدم امکان خلق یک : کند نظم نوین جهانی اشاره می« تضاد اصلی»زمینه تحوالت اوکراین نوشته شده و به  است اما در پس

 .مطابقت داشته باشد خوانی و داری جهانی هم نظم سیاسی جهانی که با اقتصاد سرمایه
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 چهرة انسانی با توحش

 زاده ریحان ارسالن: ترجمه، ژیژک اسالوی

 

 معترضان از تصاویری شاهد بارها و بارها یف، کی در یانوکوویچ حکومت علیه گسترده اعتراضات به مربوط تلویزیونی های گزارش در

 ستم از نمادی مثابه به ها مجسمه: بود عصبانیت و خشم دادن نشان برای ای ساده راه این. یمبود لنین های مجسمه کشیدن پایین حال در

 ادامه همسایگانش بر روسیه ساختن مسلط در را شوروی مشی خطی همان روسیة پوتین رسید می نظر به و کردند، می عمل شوروی

 تعداد زمان، آن تا: بود 6591 سال از دقیقاً شوروی اتحاد سراسر در لنین های مجسمه شدن فراگیر شروع که باشید داشته نظر در. دهد می

 کمونیست حزب کنگرة بیستم در دربارة استالین خروشچف «سِری» افشاگری از پس لیکن. بود بیشتر بسیار استالین های مجسمه

 در سرصفحة روزنامة پراودا تغییر. بود استالین برای جانشینی عمالً لنین: دادند لنین های مجسمه به را خود جای یکجا استالین های مجسمه

 هم، کنار در استالین، و لنین از رخ نیم تصویر دو با صفحة اول باالی چپ گوشة سمت در زمان آن تا. بود امر همین روشنگر نیز 6511

 به را جایش بلکه شد حذف وی خر نیم فقط نه کرد، طرد علناً را استالین ودوم کنگرة بیست آنکه از بعد کمی اما. شدیم می رو روبه

 موجب غریب تکرار این جهتی، از. شدند می چاپ هم کنار در که داشتیم لنین از یکسان تصویر دو اکنون: بخشید لنین از دومی رخ نیم

 .باشد داشته تر پررنگ حضوری خود غیبت در استالین تا شد

 و سلطة شوروی از رهایی را برای ارادة خود تا کشیدند می ایینپ را لنین های مجسمه که هایی یاوکراین تماشای این، وجود با

 یعنی ــ دورة روسیة تزاری با نه یاوکراین ملی هویت زرین عصر. بود تاریخی طنز نوعی معادل کنند، بیان ملی حاکمیت بر شان پافشاری

 که زمانی یعنی بود، مقارن شوروی اتحاد استقرار اول دهة با بلکه ــ شد رو روبه مانع با شان ملی هویت بر ها یاوکراین تأکید که زمانی

 حقوق و شد احیا اوکراین زبان و فرهنگ. بود «گرایی بومی» سالی قحط و جنگ از فرسوده و خسته اوکراین یک در شوروی سیاست

 سوی از که کرد می دنبال را اصولی گرایی بومی. شد شناخته رسمیت به اجتماعی تأمین و آموزش بیمة سالمت، در خصوص ها یاوکراین

 :بودند شده بندی صورت شفاف کامالً زبانی به لنین

 معنای همان دقیقاً این و خاص، دولتی محدودة مرزهای در دیده ستم ملل قهرآمیز حفظ علیه نبرد مگر ندارد ای چاره پرولتاریا

 تحت که باشد مللی برای و ها مستعمره برای سیاسی جدایی حق خواستار باید پرولتاریا. است سرنوشت حق تعیین برای مبارزه

 ماند؛ خواهد باقی توخالی ای واژه پرولتری انترناسیونالیسم پرولتاریا سوی از کاری چنین انجام بدون. هستند ‘او خود’ ملت ستم

 .بود خواهد ناممکن ستمدیده و ستمگر های ملت کارگران میان طبقاتی همبستگی و متقابل اطمینان و
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 که کرد می استدالل چنین لوگزامبورگ رزا که زمانی یعنی ــ اکتبر انقالب از پس درست: ماند وفادار موضع این به آخر هب تا لنین

 را باال دست جدید دولت در مترقی نیروهای که شوند برخوردار حاکمیت حق از کامل طور به باید صورتی در فقط کوچک های ملت

 .کرد می دفاع استقالل و جدایی شرط قیدو بی حق از لنین ــ باشند داشته

 برای کوچک ملل شرط قیدو بی حق از دیگر بار متمرکز، شوروی اتحاد یک ساختن برای پروژة استالین علیه نبردش آخرین در لنین

 ورویش دهندة دولت تشکیل ملل عیار تمام حاکمیت حق بر و کرد دفاع( بود گرجستان استقالل سر بر مسأله مورد، این در) جدایی

 متهم «ملی لیبرالیسم» از پیروی به را لنین سیاسی، دفتر به ای نامه در استالین 6511 سپتامبر 12 در که نیست شگفتی جای ــ ورزید اصرار

 در باید روسیة شوروی حکومت که یافت تجلی وی پیشنهاد این در رفت می جلو به آن راستای در پیشاپیش استالین که جهتی. ساخت

 :باشد نیز( گرجستان و ارمنستان آذربایجان، بالروس، ،اوکراین) دیگر جمهوری پنج ومتحک حال عین

با آنکه تصمیم اخیر به تأیید کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه رسیده است، این تصمیم علنی نخواهد شد، بلکه به 

های شوراهای  های مرکزی اجرایی یا کنگره ها ابالغ خواهد شد تا به اطالع نهادهای شورایی، کمیته های مرکزی جمهوری کمیته

های نامبرده برسد و آنگاه در اجالس کنگره سراسری شوراها اعالم خواهد شد که تصمیم مذکور خواست قلبی این  جمهوری

 . هاست جمهوری

 را خود خواست وانستندت می راحتی به ارشد مقامات اکنون: شد قطع اش مردمی پایگاه با مرکزی کمیته ارشد مقامات تعامل سان بدین

 باال مقامات از را چیزی چه باید مردمی پایگاه که کرد تعیین خود و پاشید، هم نمک زخم این به کمیتة مرکزی، تازه و. کنند تحمیل

حوزة  دولت سه ،6595 در مورد، مشهودترین در. است مردم قلبی خواست همان حزب سران تصمیم انگار که نحوی به هم آن بخواهد،

 در استالین موارد، همة این در. کرد اجابت را ها آن درخواست هم شوروی اتحاد بپیوندند، شوری اتحاد به کنند می درخواست لتیکبا

 ممالک استعمار و هفدهم قرن در سیبریا سازی مستعمره در روسیه های سیاست: بود پیشاانقالبی تزاری سیاست به بازگشت حال

 ترقی مسیر به سنتی جوامع هدایت عنوان به بلکه شد نمی محکوم امپریالیستی طلبی توسعه عنوان به دیگر همنوزد قرن در آسیا نشین مسلمان

 نظر به بنا روسیه، انقالب از پس. است استالینیستی-تزاری مشی خط این آشکار تداوم پوتین خارجی سیاست. شد می تجلیل شدن مدرن و

 قضاوت آنها مورد در است قادر خدا فقط که بسیاری دالیل  به ها بلشویک»: کردند وارد جدی آسیب روسیه منافع به ها بلشویک پوتین،

 جمعیت قومی ترکیب به توجه بدون کار این. کردند ضمیمه اوکراین جمهوری به را روسیه تاریخی جنوب از وسیعی های بخش کند،

 .«دهند می تشکیل را اوکراین شرقی جنوب مناطق، این امروز و گرفت، صورت

 های پرتره که حالی در آیند، درمی نمایش به دوباره عمومی های جشن و نظامی های رژه در استالین های پرتره که نیست شگفتی جای

 سومِ جایگاه در رأی میلیون نیم با استالین ،1002 در وی تی روسیا ایستگاه توسط شده انجام نظرسنجی یک در. اند شده معدوم لنین

 عنوان به بلکه کمونیست یک عنوان به نه استالین. کرد کسب را ششم جایگاه فاصله با لنین. گرفت قرار دوران امتم روسی ترین بزرگ
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 اوکراین شرقی جنوب استان هفت برای پوتین اخیراً. است مشهور پرستانة لنین ضدمیهن «انحراف» از پس روسیه کنندة عظمت اعاده

 .شد استفاده 6562 در بار آخرین که اصطالحی کردن زنده برد، ارک به را (روسیة جدید) Novorossiya اصطالح

 هیچنز کریستوفر که طور همان. ورزید اصرار استالین با کمونیستی زیرزمینی مخالفت بر اما بود، شده  سرکوب اگرچه لنینیستی گرایش

 هم آن بود، شده مطرح چپ های اپوزیسیون سوی از دربارة گوالگ مهمی بسیار های پرسش» سولژنتسین از پیش بسیار نوشت، 1066 در

 تا نگر آینده و شجاع گذاران بدعت آن. جیمز. آر. ال. سی تا سرج ویکتور تا سووارین بوریس از بزرگ، مخاطرات قبول با و بالفاصله

 طبیعی بخش درونی اختالف ینا «(.کردند دریافت را آن بارها و داشتند، انتظار را آن از بدتر بسیار ها آن) اند شده حذف تاریخ از حدی

یا مخالفی در کار نبود که  دگراندیش هیچ نازی حزب در»نویسد  می ادامه در هیچنز. فاشیسم با آشکار تقابل در بود، کمونیستی جنبش

 این خاطر به اًدقیق «.سوسیالیسم خیانت کرده جان خود را به خطر اندازد حاضر باشد با اظهار این نظر که پیشوا به روح حقیقی ناسیونال

 در: بود نومنکالتورا باالیی های   جایگاه 6590دهة  های پاکسازی زمان در ها جایگاه ترین خطیر کمونیستی، جنبش دل در موجود تنشِ

 روزهای در توان می را اختالف از نشانة دیگری. شدند کشته سرخ ارتش رهبری کادر و کمیتة مرکزی از درصد 20 سال، چند طی

 به تا خواندند می ملی، سرودهای جمله از رسمی، های آهنگ معترضْ جمعیت که جایی کرد، پیدا «موجود واقعاً وسیالیسمس» پایانی

 و 6520دهة  اوایل بین ،(GDR) آلمان دموکراتیک جمهوری در مقابل، در. کنند یادآوری را شان نیافته تحقق های وعده ها قدرت

 آلمان،: ’Deutschland einig Vaterland‘) سرود اینواژگان : بود جنایی جرمی عمومی فضای در ملی سرود خواندن ،6525

 .خواند نمی جدید سوسیالیستی ملت یک عنوان به شرقی ایدة آلمان با ،(متحد وطن

 هآندر اثر ،دریاساالر نگارانة اخیرِ زندگی فیلم. شوند بازنویسی تاریخی رخدادهای است شده موجب روسی ناسیونالیسم احیای

 حکمرانی سیبریا بر 6510 تا 6562 های سال بین که سفید فرماندة ارتش کولچاک، الکساندر زندگی از است ستایشی کراوچوک،

خواهی و هم سبعیت آشکار  هم استعداد تمامیت دوره این در سفید ارتش ضدانقالب نیروهایاما جا دارد یادآوری کنیم که . کرد می

 ایتالیایی نه و روسی ای کلمه فاشیسم برای کلمة رایج» گاه آن شد، می پیروز داخلی جنگ در سفید ارتش اگر ،نویسد می هیچنز. داشتند

 که رخدادی) داشت عهده به را آمریکایی اعزامی نیروی فرماندهی سیبریا به 6562 تهاجم طی در که گریوز، ویلیام سرلشکر... بود می

 که فراگیری و بسیارخطرناک ستیزی دربارة یهود اش خاطرات در ،(است شده ذفح آمریکایی درسی های همة کتاب از کامل طور به

 ی مانند سیبریا درکشورجهان بتوان  سال پنجاه تاریخدانم در  بعید می” کرد اضافه و نوشت بود مسلط روسی های راستی دست میان

 «.“کشتند افات آدم میراحتی و بدون ترس از مک یافت که درآن به اکچکول دریاساالر حکمرانیهای  سال

 این سر روسیه ایستاده است؛ قد پشت تمام اوکراین جاری بحران در( صربستان ایتالیا، فرانسه، مجارستان، در) اروپا نئوفاشیست راست کل

 میان انتخاب پرسی را در قالب این همه روسیه: دارد پرده برمی  کریمهجزیرة  شبه پرسی بودنِ تصویر مقامات روسیه از همه از دروغ امر

 سرنگون را اش دسته و دار و یانوکوویچ که ای گسترده اعتراضات اوکراین ــ وقایع. زند جا می یاوکراین فاشیسم و روسی دموکراسی

 روابط دولت که شد زده وقتی اعتراضات جرقة این .شد احیا پوتین توسط که شود فهم تاریکی میراث علیه دفاعی عنوان به باید ــ کرد
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 اخبار به گراها چپ از خیلی واکنش رفت، می انتظار که طور همان .داد ترجیح اروپا اتحادیه به احتمالی پیوستن به را روسیه با حسنه

 اروپا از چنان هم که ها یاوکراین اند  خورده فریب هچ :بود بیچاره های اوکراینی از منت با توأم و تفقدآمیز حمایت ای توده اعتراضات

 یا دیر و سازد، می بدل غربی اروپای مستعمرة اقتصادی به را کراینوا تنها اتحادیة اروپا به پیوستن ببینند نیستند قادر و ندساز می آل ایده

 اروپا اتحادیه واقعیت از خبر بی ابداً ها اوکراینی که است این حقیقت اما .رفت یونان که کشاند می مسیری همان به را کشور این زود

چه بسا . است تر بد خیلی خودشان اوضاع که بود این فقط شان پیغام. آگاهند اروپا اتحادیه اختالفات و مشکالت از مالًکا ها آن. نیستند

  .است مرفه افراد مشکالت هم هنوز اروپا مشکالتولی  باشد، داشتههم  مشکالتی اروپا

 در درست لنین. دارد وجود کاری چنین انجام برای «ستیلنینی» دلیلی کنیم؟ حمایت یاوکراین طرفِ از باید فقط نبرد این در آیا پس

توقع  کم و «رئالیستی»پروژة  ایدة یک کرد، رد را انقالب و دولت توپیایا اینکه از پس بسیاری فاصلة زمانی با خود، های نوشته آخرین

  هیچ روسی، های توده فرهنگی افتادگی قبع و اقتصادی نیافتگی توسعه خاطر به که کند می استدالل لنین. کرد بررسی را لشویسمب برای

مالیم  سیاست ترکیب دهد انجام تواند می شوروی قدرت همة آنچه: ندارد وجود «سوسیالیسم به روسیه مستقیم گذار» برای راهی

شعارهای از راه تبلیغات و  مغزی شویو شستنه  امر این ــ است روستایی های توده جدی فرهنگی آموزش با «دولتی داری سرمایه»

 پرزحمت کار زیادی مقدار باید هنوز» که دادند نشان ارقام و آمار. است تمدن استانداردهایصبورانة  و تدریجی تحمیل بلکه ،توخالی

طور کامل از قید  نباید از یاد ببریم که هنوز به... یابیم دست غربی اروپای متمدن معمولی کشور یک استاندارد به تا دهیم انجام فوری

 هدف که بگیریم نظر در ای نشانه عنوان به اروپا به را یاوکراین معترضان ارجاع توانیم می آیا «.ایم آسیایی خویش رها نشده تِ نیمهجهال

 ؟است «غربی اروپای متمدن معمولی کشور یک استاندارد به یابیدست» نیز معترضان این

 است؟ چیزی چه مظهر دقیقاً دهند می ارجاع آن به یاوکراین عترضانم که «اروپایی». شود می پیچیده سریع اوضاع مورد این در اما

 اتین ایدة آنچه به همچنین اما است فاشیستی حتی و ناسیونالیستی دربردارندة عناصر اروپا: داد تقلیل ایدة واحد یک به را اروپا توان نمی

 تخیل در اروپا همتای بی مساعی تشریک که برابری-در-زادیآ یعنی یابد، می گسترش نامد می( égaliberté) برابرآزادی را آن بالیبار

 قطب، دو این میان. کنند خیانت عمل در ایده این به اروپایی شهروندان و نهادها خود غالباً امروز اگرحتی  است، جهانی سیاسی

 بهترین اوکراین اعتراضات در تواند می پاارو. دارد وجود اروپایی دموکراتیک لیبرال داری سرمایه های ارزش به نیز لوحانه ساده اعتمادی

 .را خود تاریک هراسی بیگانه همچنین و خود بخش رهایی گرایی کلی ببیند، را خود های سویه بدترین و

 از اسکاندیناوی، تا بالکان از امروز آنچه از است ای نمونه یاوکراین ناسیونالیستی راستِ. کنیم شروع تاریک هراسی بیگانه با دهید اجازه

 های ارزش و اند، فوران حال در نژادی و مذهبی شدید تمایالت: است جریان حال در هند تا مرکزی آفریقای از اسرائیل، تا آمریکا

 ابراز آشکار شرمی بی دارد تازگی آنچه داشتند؛ وجود پنهانی صورت به همواره تمایالت این. کردن فروکش حال در روشنگری

همة  برای سالمت و آموزش حق برابری، آزادی، همچون مدرن بزرگ اصول کامل طور به که کنید تصور را ای جامعه. هاست آن

 از اما. اند شده بدل مضحک و قبول غیرقابل اموری به جنسی تبعیض و نژادپرستی آن در و است، کرده ادغام خود در را خود اعضای
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 اصول این عمل در اما دهد، می ادامه اصول این از ظاهری مایتح به جامعه این اگرچه تدریجی، طور به که، کنید تصور دیگر طرف

 راستی دست وزیر نخست اُربن، ویکتور ،1061 تابستان در: دارد وجود اروپا اخیر تاریخ از مثالی باره این در. هستند خود جوهر از عاری

دعا کنیم مجبور نشویم برای احیای  بیایید» تگف او. است الزم جدید اقتصادی نظام یک مرکزی اروپای در که کرد اعالم مجارستان،

و تشریک مساعی را باید با زور تحمیل کرد و ربطی به  تعاون... جای دموکراسی ابداع کنیم ای از نظام سیاسی به اقتصاد کشور، نوع تازه

 اسکاندیناوی، کشورهای در مثال، نعنوا به نکند، عمل طور این اوضاع ها آن در که دارند وجود کشورهایی شاید. ندارد افراد نیت قصدو

 .«باشد درکار زور که شود متحد تواند می صورتی در تنها باشیم ما که ای آسیایی شلختة نیمه مردمِ این اما

 برای شوروی ارتش که زمانی: کار مجار پنهان نماند آمیز و معنای وارونة این کلمات از چشم بعضی از دگراندیشانِ کهنه وجه طعن

 این شد می فرستاده غرب به شده محاصره مجاری رهبران سوی از مکرراً که پیامی کرد، حرکت بوداپست سوی به6591 امقی سرکوب

-کار محافظه حکومت کمونیسم، فروپاشی از پس اکنون. بودند آسیایی های کمونیست برابر در اروپا از دفاع حال در ها آن که بود

 آن مظهر غربی اروپای امروزه کهکند  تصویر می فرهنگی تکثر مبتنی بر گرای مصرف ل ولیبرا را دموکراسی خوداصلی  دشمن مسیحی

 یابد، ادامه اُربن بر اروپا فشار اگر است؛ کرده اعالم «آسیایی های ارزش با داری سرمایه» با را خود همدلی این از پیش اُربن. است

 «!کنیم می دفاع آسیا از ما اینجا در»: کرد تصور شرق به پیامی فرستادن حال در را او سادگی به توان می

 از: اجرای نوعی پسروی است پوپولیسم این. مهاجرستیز بربریت با چهره انسانی را جایگزین بربریت مستقیم کرده است پوپولیسمامروزه 

 مهاجرستیز گرچه خود پوپولیسم. بربر دیگریِ بر قبیله پاگانیِ دادن اولویت به «بدار دوست را ات همسایه»مبتنی بر اصل  مسیحی اخالق

 سال صد چسترتون. کی. جی. است مسیحی میراث برای تهدید ترین بزرگ حقیقت در اما داند، می مسیحی های ارزش از دفاع مظهر را

 بتوانند مگر تا زنند می را انسانیت و آزادی قید آخر در بندند می کلیسا با مبارزه به کمر انسانیت و آزادی راه در که کسانی» نوشت پیش

را ضایع ( سکوالر)های دنیوی  ارزش بلکه االهیهای  نه ارزش سکوالرهاشان باید گفت  شدن خیال برای راحت... کنند مبارزه کلیسا با

 فرهنگ علیه حمله به کنند می شروع مذهب متعصب مدافعان کند؟ نمی صدق نیز مذهب مدافعان مورد در امر همین آیا «.اند کرده

 مشابه، جهتی از. رسند می معنادار تجربة مذهبی گونههر گذاشتن کنار به متعصب مدافعان این که نیست شگفتی جای عاصر؛م سکوالر

 اگر که است حدی تا اشتیاق این دهند، می نشان زیادی اشتیاق ضددموکراتیک بنیادگرایی علیه نبرد به لیبرال رزمجویان از بسیاری

. زنند می دست دموکراسی و آزادی گذاشتن کنار به مبارزه این در گاه آن کنند مبارزه ترور لیهع فقط ها آن که باشد این احتمال

 ترور علیه رزمجویانِ اما دارند، را است دیگری داشتن دوست بر مبتنی که جهانی این کردن ویران برای آمادگی توانایی «ها تروریست»

 اند انسان شأن ةشیفت قدری به آنها از برخی. کنند ویران مسلمان دیگریِ از نفرت طرخا به را خودشان دموکراتیک جهان که اند آماده تنها

 دفاع مهاجران تهدید علیه اروپا از که است کسانی حال مشابه بسیار وضع این. کنند قانونی را شکنجه آن از دفاع برای اند آماده که

 وجود میراث این در که را چیزی ترین مهم تا اند آماده مسیحی،-یهودی میراث از حراست برای خود  جانفشانی در مدافعان این. کنند می
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 اروپا برای واقعی تهدید ببرند، هجوم اروپا به منتظرند که ای فرضی مهاجران انبوه نه و اروپا، مهاجرستیز مدافعان. بگذارند کنار دارد

 .هستند

 «تر متعادل» دید یک برای تقاضایی شود، می شنیده اروپایی جدید تراس سوی از بارها که است تقاضایی پسرفت این های نشانه از یکی

 اروپا که کنیم برخورد ای شیوه همان به باید( کمونیسم) افراطی چپ با که شده گفته ما به بارها. چپ و راست «گرایی افراط» شکل دو از

: ندارد وجود باره این در تعادلی واقع در اما. کرد برخورد( خورده شکست های فاشیست) افراطی راست با دوم جهانی جنگ از پس

 فاشیسم اینکه بر مبنی هااگر راست استدالل که روست این از و. دهد می فاشیسم به را ارجحیت خفا در کمونیسم و فاشیسم برابرانگاری

 بود؛ سوسیالیست ناسیونال یک نیز هیتلر بود؛ سوسالیست شود فاشیست آنکه از پیش موسولینی: شود می شنیده بود کمونیسم از رونوشتی

 شوروی اتحاد های ویژگی شوند متوسل آنها به های نازی آنکه از پیش دهه یک آمیز خشونت های کشی نسل و اجباری کار های اردوگاه

 است امر این رب گذاشتن تأکید ها استدالل نکتة این. دارد غیره و طبقاتی دشمن نابودسازی در شفاف ای سابقه یهودیان نابودسازی بودند؛

 مطرح نازیسم با رابطة هایدگر از دفاع در نولت ارنست پیشتر بسیار که ای نکته) بود کمونیستی تهدید به موجه پاسخی معتدل فاشیسمِ که

 کرد می مبارزه ها پارتیزان با دوم جهانی جنگ خالل در که ضدکمونیستی مردمیِ گارد نوسازی از گراها راست اسلوونی، در(. کرد

 .زدند دست ها نازی با همدستی دشوار انتخاب به کمونیسم تر بزرگ بسیار شر کردن خنثی منظور به ها آن: کنند می ایتحم

 پشت باید ما ،کنند می تهدیدرا  دموکراتیک اساسی های ارزش مذهبی یا قومی های بنیادگرایی وقتی گوید می ما به لیبرالی غالب جریان

 تر یا ریشه یدگرگون یک وخیال خواب و دهیم نجات داد نجات شود می که را چیز هر شویم، متحد کدموکراتی لیبرال برنامة کاری

 که را مسیری درخواست این: دارد وجود همبستگی و اتحاد برای درخواست این در گر ویران ضعفی نقطه اما. بگذاریم کنار را جامعه

 امری است، پرخاشگرانه کوششی لیبرالی تسامحِ کردن صادر. گیرد می نادیده اند افتاده گیر باطلی دور در آن در بنیادگرایی و لیبرالیسم

 میان انتخاب ما به امروز سیاستمداران شنویم می که زمانی. کند دفاع خودش از و مثل به مقابله شدیداً بنیادگرایی شود می موجب که

 حیات از زنان خواهید می آیا» که کنند می طرح را لفاظانه پرسش این دانهپیروزمن و دهند، می پیشنهاد را بنیادگرایانه ستم و لیبرالی آزادی

 باید آنچه ،«باشد؟ داشته پی در را مرگ مجازات مذهب به انتقاد گونه هر خواهید می آیا شوند؟ محروم شان حقوق از و حذف عمومی

 پیش ها مدت از لیبرالیسم گرایی کلی که است این مسأله خواهد؟ می را آن کسی چه: است پاسخ بودن بدیهی خودِ کند بدگمان را ما

 بافتاری در امروزه گفت فاشیسم و داری دربارة سرمایه 6590دهة  در هورکهایمر ماکس آنچه. است داده دست از را خود معصومیت

 .کنند سکوت نیز مذهبی دربارة بنیادگرایی باید کنند نقد را لیبرال دموکراسی خواهند نمی که کسانی: دارد کارایی متفاوت

اتحادیة  چهارچوب در چیزی چه که نیست روشن شود؟ می چه اوکراین در دموکراتیک لیبرال داری سرمایه اروپایی رؤیای سرنوشت

 این از اوکراین وضعیت توضیح برای اما ام، کرده اشاره شوروی اتحاد دهة آخر لطیفة معروف آن به بارها. است اوکراین انتظار در اروپا

 را مهاجرتش دلیل او از مهاجرت اداره کارمند. کند مهاجرت خواهد می که است ای یهودی رابینوویچ،. باشد تواند نمی تر مناسب هلطیف

 قدرت و کنند، سقوط شوروی اتحاد در ها کمونیست ترسم می که این اول. دارد وجود دلیل دو»: دهد می پاسخ رابینوویچ و ، پرسد می
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 مزخرف کامالً حرف این اما،» که کند می قطع را حرفش کارمند «.بگذارد ها یهودی ما حساب به را ها ستکمونی همة جنایات جدید

 دهد، می جواب خونسردی با رابینوویچ «!ماند می برقرار ابد تا ها کمونیست قدرت کند، نمی تغییر شوروی اتحاد در چیز هیچ است،

 اوکراینی فرد. کرد تصور اتحادیة اروپا مدیر یک و اکراینی یک میان را بهیمشاجرة مشا توان می «.است من دوم دلیل این خب،»

 فشار زیر را ما اتحادیة اروپا ترسیم می اوالً،. بریم می سر به وحشت و ترس در اوکراین در جا این ما دلیل دو به»: که کند می شکایت

 ما کنید، اطمینان ما به توانید  می شما اما»: کند می قطع را حرفش ااتحادیة اروپ مدیر «.بپاشد فرو اقتصادمان بگذارد و کند رها روسیه

 که گوییم می شما به و گیریم می عهده به را کشورتان مسئولیت که بود خواهیم مطمئن واقع، در. گذاریم نمی تنها را شما وقت هیچ

 لیاقت و اروپا، استحقاق اوکراین آیا که نیست ینا مسأله «.است من دوم دلیل این خب،» دهد می جواب اوکراینی فرد« !کنید کار چه

 برآورده را اوکراین مردم آرزوهای تواند می امروزی اروپای آیا که است این بلکه نه، یا دارد را اتحادیة اروپا به واردشدن برای کافی

 را رشتة امور که حاکمی اقلیت کنار در ال،لیبر داری سرمایه و قومی بنیادگرایی از ترکیبی به شود ختم کراینوا سرنوشت اگر. نه یا کند

ــ  اُلیگارش مختلف های گروه که نقشی به. )امروز( مجارستانِ یا) روسیه که است اروپایی قدر همان هم اکراین وقت آن دارند، دست به

 (.است شده توجه کم خیلی کردند یفاــ ا« غرب طرفدار» های گروه و «روسیه طرفدار» های گروه

  پاسخ اینکه و نکرده حمایت اندازة کافی به روسیه با اش درگیری در را اوکراین اتحادیة اروپا که کنند می ادعا سیاسی فسرانم از برخی

 با حتی و جا این در که هست هم حمایت از دیگری نوع اما. است بوده نیمه و نصفه روسیه به کریمه انضمام و اشغال به اتحادیة اروپا

هستة  به خود التزام که زمانی تا اروپا. اوکراین بست بن شکستن برای عملی استراتژی هرگونه پیشنهاد: تاس غایب بیشتری وضوح

پوسیدة  جسدِ کردن ترک با تنها. دهد ارائه را پیشنهادی چنین که بود نخواهد جایگاهی در نکند تجدید را خود تاریخ بخش رهایی

 اروپا از باید که نیستند ها یاوکراین این. داریم نگاه زنده را اروپا( égaliberté) زادیِبرابرآ میراث توانیم می ما که است قدیم اروپای

 که درسی. واداشت حرکت به را کراینوا استقالل میدان معترضان که بماند وفادار رؤیایی به که بیاموزد باید اروپا بلکه: بیاموزند

 امروز لیبرالی میراث درکه  دهد نجاتچیزی را  تواند می تر رادیکال چپ کی تنها که است این بیاموزند باید زده وحشت های لیبرال

 .است دادن نجات سزاوار

 نبرد این و است، شده شروع تازه ــ بود خواهد جدید اوکراین آنچه سر بر نبرد ــ واقعی نبرد اما بودند، قهرمان استقالل میدان معترضان

 اینتر  پیش ها روس. بود خواهد الزم آمیزتر مخاطره و جدید گرایی قهرمان نوعی. ودب خواهد مداخلة پوتین علیه نبرد از تر سخت

. کردند تقبیح قدرت ابزار عنوان به را آن و مقابله خود کشور در ناسیونالیستی شدید تعصبات باها که  را نشان دادند، همان گرایی قهرمان

 گام. شود گذاشته کنار درگیری حالت این خود و شود، تأکید ها روس و ها یاوکراین اساسی همبستگی بر که است آن زمان اکنون

. پوتین رژیم روسی اپوزیسیون و یاوکراین سیاسی فعاالن میان دائمی سازمانی های شبکه با همراه است، اخوت عمومی نمایش بعدی

 حقیقی بخش رهایی بُعد یک اعتراضات به تواند می که است تفکری طرز چنین تنها اما برسد، نظر به اتوپیایی است ممکن چیزی چنین



12 

 

 مورد ها اُلیگارش توسط که است  ناسیونالیستی  شوق و شور از منازعة برآمده ماند می ما برای آنچه صورت، این غیر در. کند اعطا

 .ندارند جذابیتی هیچ اصیل بخش رهایی سیاست برای ژئوپلتیک های بازی این. گیرد می قرار سوءاستفاده

 :مأخذ

http://www.lrb.co.uk/v36/n09/slavoj-zizek/barbarism-with-a-human-face       
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 شود مگر اینکه جمعیت اعالم حضور کند حال غایب می

 سمینار آلن بدیو در باب اوکراین، مصر و تناهی

 تایماز افسری، سارا دهقان: ترجمه

 

محور استراتژیک این سمینار، تدارک وسایل الزم برای . دین سرکوب معاصر، تناهی استکنم فیگور بنیا گویم که فکر می بار دیگر می

های تبلیغاتی و دیگر چیزهای این دنیا که کانون  نقد دنیای معاصر است، از طریق شناسایی چیزی در درون شعارهای توخالی، فعالیت

قصد دارم از حاال تا پایان سال، برایتان . دهد بشریت تشکیل میای ه ممکن افقة آن را تحمیل تناهی، یعنی حذف امر نامتناهی از مجموع

، رود کار می بهکه دائماً  ای یا مقولهپاافتاده  دهد یا همان مسأله پیش روی میامروزه آنچه دهم جلسه یک مثال ارائه کنم و نشان  هر

توان به شکلی فشرده از منظر  از این چیزها را میهر یک حیث،  از این. شودمحسوب تناهی نمودار یا عملیات تقلیل به تواند  می

 .عام تناهی از نظر گذراندة گرایان سرکوب

چگونه رخدادهای تاریخی در اوکراین آب به آسیاب یک اجماع و اتفاق نظر تبلیغاتی اینکه  خواهم به مثال اوکراین بپردازم، امروز می

در جلسات بعدی به سراغ دو مغهوم به هم )کند  شان می دهد و هم احاطه ریزد که هم این رخدادها را شکل می می( پروپاگاندایی)

های  چیزی که من آن را ثابتــ و  مفاهیم جمهوری و سکوالریسم: رویم که به یک اندازه هژمونیک و مورد اتفاق نظرند مرتبط می

ی برای اندیشه  به حساب بیاید، یا حتی گواهی تواند نامتغیر باشد، یا یک امر بدیه شود می یعنی چیزی که فرض می: خوانم کاذب می

 (.بخشد به ما وحدت میآنچه  باشد بر

دادن به رادیو و این چیزها  چیزی که در وضعیت اوکراین به نظرم جالب توجه است، با توجه به آنچه از خواندن نشریات و گوش

آید که من به آن رکود کامل جهان معاصر  ه دست میفهمیم، این است که دریافت ما از وضعیت اوکراین بر مبنای عملیاتی ب می

این . اش با استبداد پوتین پایان دهد خواهد به رابطه خواهد به اروپای آزاد بپیوندد، می روایت رایج این است که اوکراین می. گویم می

 ــهمان سرزمین مادری آزادی  ــ داشتنی خودمان است خواهانه و لیبرال است که هدفش پیوستن به اروپای دوست یک قیام دموکراسی

جالب این است که . مرد کرملین، پوتین مخوف، علیه این میل طبیعی سازماندهی شده است جرانةدر حالی که مانورهای فرومایه و متح

که  بنیادین در کار بود طرح کلی پیش از ماجرای اوکراین هم، یک. شود بندی می اینجا همه چیز بر حسب یک تضاد ایستا صورت

تواند در جهت  غرب آزاد تنها یک رسالت دارد و آن این است که هر کجا می. کرد غرب آزاد را از هر آنچه غیر از آن بود متمایز می

 .ای ای دارد و نه آینده و این تضاد ایستا نه گذشته. خواهند به او ملحق شوند، مداخله کند دفاع از کسانی که می
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است ــ چراکه به هیچ چیزی از تاریخ واقعی خود اوکراین نه قضیه مصداق بارز این د اوکراین مورخصوص  ای ندارد ــ و به گذشته

تا همین هفته پیش چه کسی به اوکراین اهمیت . گردد شود یا شرحی از آن ارائه می شود و نه نامی از آن به میان آورده می توجهی می

شود و این  اوکراین، قهرمان آزادی اروپایی، ناگهان به صحنه تاریخ کشیده می... دانستند اوکراین کجاست داد؟ بیشتر مردم حتی نمی می

تواند از منظر تضاد ایستایی تعریف شود که میان اروپا ــ سرزمین مادری آزادی،  شود که وقایع اوکراین می تنها به این دلیل ممکن می

شود، وجود  آن می راهبرق ــ و غیر از اروپا که شامل بربریت پوتین و استبداد هم و های پر زرقجور چیز دموکراسی، بازار آزاد و از این

 واقعیت که اوکراین بخش شود، برای مثال این ها همه از کجا ناشی می دانیم که این ای ندارد زیرا نمی این تضاد گذشته. دارد

 ارچوب یک فرایندتنها به تازگی یک اوکراین مستقل در چاینکه  ده وش روسیه خوانده میها  دهنده چیزی است که برای قرن تشکیل

طلبانه  های جدایی این واقعیت که اوکراین همیشه گرایش همین سیاق، به. یعنی فروپاشی اتحاد شوروی :شکل گرفته استخاص تاریخی 

ه شدت ارتجاعی یا حتی بدتر از آن برخوردار بوده گرایانه بوده است و از حمایت نیروهای ب ها، همواره واپس این گرایشاینکه  داشته و

د و الزم به نو دار اند کننده داشته نقشی تعیینها  ف است در تمامی اینی یک شان اوکراین که شهر مقدس آخوندهای ارتدوکس. است

طلبی در لحظاتی  جداییاین . امپراطوری کلیسای ارتدوکس انهتفرعنمرکز م. ترین ارتجاع روی زمین است گفتن نیست که این بزرگ

دانند شمار انبوه نیروهای  ای دست یافت که کسی فراموش نخواهد کرد، به خصوص مردم روسیه که می مشخص به چنان حدود افراطی

ارتش . گشت، اوکراینی بودند شان به قلمرو حکومتی روسیه بر می مسلح شده بودند و ریشهها  ای که به دست نازی یافته سازمان

ازجمله  ،هایی را بخوانیم که شمار عظیمی از روستاها  توانیم تاریخ اوکراینی امروز حتی می. یک ارتش اوکراینی بود 6والسوف

در فرانسه مرکزی به  (maquis) از سرکوب نهضت مقاومت یقابل توجه بخش. به خاک و خون کشیدندرا  ،روستاهای فرانسوی

یک تاریخ ها  ، اما همه این «!ها هایی هستند این اوکراینی عجب حرامزاده»ار نیست بگوییم گرا نیستیم، قر ما هویت. بودها  دوش اوکراینی

 .های سیاسی در اوکراین را شکل داده است، تاریخ شمار مشخصی از سوژه

د که به اروپا، این بر این خواهد بوها  میل اوکراینی: ای هم ندارد، چراکه آینده از پیش ساخته شده است به عالوه این تضاد ایستا آینده

کند خودش با زمان در  عملیاتی که در اینجا این تناهی را اعمال می. به این قلعه از پیش موجود آزادی. آشنای خوب قدیمی ملحق شوند

بسیار دشوار . زمان پروپاگاندا یک زمان ساکن است. اگر زمان پایان پذیرفته، به این دلیل است که متوقف شده است. ارتباط است

در حال پروپاگاندا بسازیم و نه چیزی که  هستتوانیم برای چیزی که  ما می: توان برای یک زمانِ در حال شدن، پروپاگاندا ساخت می

کند، گویی از هیچ سر بر آورده و  را امری ایستا تلقی میها  و از این روست که اینجا پروپاگاندایی داریم که قیام اوکراینی. است شدن

 .ی از پیش حاضر و موجود دارد، به سوی اروپای آزاد و دموکراتیکرو به سوی چیز

هر وقت قرار است (. Bernard-Henri Lévy) نری لویآ برنار: یابد در یک شخصیت تجسم می ها اساساً در فرانسه همه این

ه آید، آمد نری لوی به میدان میآ ن برنارتوانیم بگوییم هر زما می. شود کننده آن پیدا می و در مقام ابالغتناهی تحمیل شود سرو کله ا

 های تبلیغاتی بوقچیباور کنید : وجه دغدغه اوکراین را ندارد هیچ اما این عملیات بنیادین به. آورداست تا طبل تناهی را به صدا در

http://www.versobooks.com/books/1023-the-impostor
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خوب و ست همان اروپای جالب اها  چیزی که برای آن. دهند به سرنوشت اوکراین اهمیت نمیفرانسوی در این ماجرا حتی سر سوزنی 

. قدر باارزشیمچبرای تمام بشریت ها  ما اروپاییاینکه  بر بدانند یروشن گواهرا ها  اوکراینی اقداماتن گاهمخواهند  می قدیمی است،

آیند، با  ای مبهم به حساب می د و به عنوان فیگورهایی غالباً دور و تا اندازهدان شان نمی کس چیزی درباره که هیچها  وقتی حتی اوکراینی

ف شمار ی راستی که میدان استقالل کی و به ــ اندازند هایشان را به خطر می خواهند وارد اروپا شوند، تا جایی که حتی جان تمام توان می

این توجیهی است برای غرب که نوعی میل . ارزش نیست اتیک قطعاً بیتوان مطمئن بود که اروپای دموکر میــ  زیادی کشته داده است

لوژیک، سیاسی، مواضع ایدئو سان و بدین ــ ن باز خواهم گشتبداتا حد یک میل واقعی، چیزی که  ــ آورد وجود می به غرب را به

 .بخشد و دیگر مواضع ما را استحکام می نهادی

در یک حال کاذب فهمیده  آید، بلکه تنها هیچ عنوان در یک حال حقیقی به چنگ نمیتوانیم بگوییم که اوکراین به  همچنین می

این است که هر حال حقیقی از یک  «تصاویر زمان حال»طور که به زودی آشکار خواهد شد، درونمایه اصلی سمینار من  همان. شود می

ای همگن میان گذشته و آینده  ست که همچون قطعهحال آن چیزی نی. شود که به سوی آینده خم شده است وجود گذشته ساخته می

را در پی دارد که از گذشته  (repetition) تکراریرو  از این. شود می( declared) اعالمست که امحاط شده باشد، بلکه آن چیزی 

 ستافکنده شده اآمدگی و امتداد، همچون تصویری که به جانب آینده  آید، درست مانند یک خمیدگی، نوعی کش می

(projected) .توان  کاذب باشد، می اگر حالِ شورش مردم اوکراین، یک حالِ. گی است نهایتی از بالقوه سان حال حامل بی بدین

ای در کار نیست، زیرا اعالم  حقیقیاعالمِ به همین دلیل هیچ . اش هم از پیش فرارسیده است ای ندارد و آینده اینطور گفت که گذشته

ای  دهد که قیام مردم اوکراین به واقع هیچ چیز تازه به عبارت دیگر تحمیل تناهی به ما نشان می. ال حقیقی استحقیقی، نشانگر یک ح

گفت  چیزی که ماالرمه می. توان گفت اصالً چیزی اعالم نشده است ای اعالم نشده باشد، می را اعالم نکرد و زمانی که هیچ چیز تازه

گویند همان چیزی است که  مردم اوکراین میآنچه  .کندحضور اعالم اینکه جمعیت  ود، مگرش حال غایب می: جاستبسیار درست و ب

و تاریک گون  شبحپوتین مستبدی . 1انگیز شوم؛  نظیر و حیرت خواهم وارد اروپای بی می .6 :توانست بگوید اینجا می چی تبلیغاتهر 

ای تاریخی باشد، با زندگی واقعی و تفکر  یزی که با اوکراین در رابطهگویند، چ چیز زیادی نمیها  اما با گفتن این حرف ها، آن. است

تنها دارند ها  خواهند بگویند، آن میها  کنند جز گفتن چیزی که دیگران از آن کاری نمیها  آن. مردم اوکراین یا چیزهایی از این دست

و البته پوتین )گویند زیاد دموکرات نیست  میها  که آن داری اروپایی و پوتین شان را در روابط پیچیده و متعارض میان سرمایه نقش

اش از  این نمایشی است که نمایشنامه. کنند بازی می( ای به این امر نشان داده وقت نه خواسته دموکرات باشد و نه عالقه خودش هم هیچ

 .  پیش نوشته شده است

مواردی وجود دارد که در . این همیشه تنها مورد نیست. می استمثال معاصر اعالمِ وجود، اشغال یک میدان عمو: توان چنین گفت می

اما دیرزمانی است که . آن اعالمِ وجود، اشغال یک ساختمان عمومی است یا یک راهپیمایی اعتراضی عظیم یا چیزهایی از این قبیل

و این ...(. و  «استقالل»، میدان «تقسیم»، میدان «تحریر» میدان)مدت یک میدان است  شکل تاریخی اجتماع مردمی، اشغال طوالنی
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اثر ریچارد ] پارسیفال اپرای طور که در شوند، آن زمان و فضا به شکلی عمیق یکی می: سازند ها، زمان به خصوص خودشان را می اشغال

ز پایان خودش حرفی به میان دهد قیام مجبور نباشد ا این زمانی است که به ما اجازه می. «شود اینجا زمان به فضا بدل می»: ینیمب می [واگنر

کنید، به  خورد، اما وقتی میدانی را اشغال می شود یا شکست می پذیرد، یک قیام پیروز می شود و پایان می یک تظاهرات آغاز می. آورد

 ای ل تازهرسد که گویی شک همه چیز طوری به نظر می. دانید که ممکن است اشغال برای مدت زمانی طوالنی به طول بینجامد واقع نمی

. از اعالم در حال تولد است، یا الاقل شکلی تازه از امکان یک اعالم، که عبارت است از به تصرف در آوردن یک فضای باز در شهر

دیگر . کنیم زندگی می شهریاکنون در عصر مطلق حاکمیت  کنم این موضوع کامالً با این واقعیت در پیوند است که ما هم من فکر می

جمعی و رایج  شهر شکل دسته. های طوالنی و از این قبیل چیزها نیست ا راهپیماییی( jacqueries) 1های دهقانی شورشخبری از 

شده اشغال  اشغال شهر، در شکل کوچک. قواره الخلقه و بی شهرهای ناقص های خیلی فقیر و کالنحتی در کشوروجود داشتن است، 

که کسی مبدع آن نیست؛ بلکه ــ نده، به شکل متمرکز امکانِ اعالم بدل شده است میدان مرکزی شهر و قلب مدنی آن، به نحوی فزای

این فقط شرط صوری، کاوشگرانه و ت ــ و من بر این نکته تأکید خواهم گذاش ــاز سوی دیگر . یک آفرینش و ابداع تاریخی است

که مشترکاً  شوند، زمانی که در میدان گرد هم جمع می مردمی. افتد یک اعالم منفی است در میدان اتفاق میآنچه  .ناروشن اعالم است

 .«!خواهیم دیگر این دولت را نمی»یا در اوکراین  «!علی برو بیرون بن»، «!مبارک، استعفاء»: زنند  چیزی برای گفتن دارند، فریاد می

ترین  ؛ مهمرکزی شهرهای بزرگمای از ایجاب جمعی در کار است، یعنی اشغال میادین  بنابراین در یک فضای مفروض نوع تازه

برای )شود  شالودة این ایجاب جمعی در واقع خود سازماندهی درازمدت است، زیرا در اینجاست که وحدت مردم مسجل می

 از شکل کامالً اعالماما به زبانی ساده، (. ضروری است... طوالنی سازماندهی مواد غذایی و بهداشتی و  ای دورهآوردن در میدان در  دوام

 .شود دوپاره می مدرنیته -سنتای محور آورد خود در راست رود، زیرا جمعیتی که میدان را به اشغال در می منفی خودش فراتر نمی

میان . دانید، هیچ وحدت حقیقی و ایجابی میان دو گروه مخالف مبارک وجود نداشت همانطور که می. شده است مصر یک مثال شناخته

خواستند چون سودای  و مردمی که مبارک را نمی ــ اخوان المسلمینــ اش بود  ست چراکه دشمن تاریخیخوا حزبی که مبارک را نمی

سلسله خواستند و نه سرکوب نظامی را، بلکه خواستار  را می یدینسرکوب نه  وپرورش میلی روشن به غرب در سرشان افتاده بود، 

 . واره شده است بت« های اروپایی آزادی»در قالب بودند که  های مشخصی آزادی

 ثبات است چراکه اینجا تنها با یک  اعالم نصفه و نیمه ای تماماً ناپایدار و بی اعالم، نتیجهة دهد؟ نتیج در موارد این چنینی چه رخ می

(half-declaration )ن گیرد که آ حداقلی برای پیروز بودن وحدت مطلق عناصری را مسلم فرض می یک اعالم منفیِ. طرف هستیم

یافته  شویم زیرا بدون داشتن یک وحدت سازمان او گفت بدون انضباط آهنین پیروز نمی. این ایده بزرگ لنین بود. رسانند را به ظهور می

اینجا . گشتن کند به در هم شکستن، چندشاخه شدن و سپس متفرق فکرش را بکنیم شروع میآنچه  ایجابی، وحدت سلبی زودتر از

شان به میان آمد،  هایی که حرف اوکراین یا دیگر میدان «استقالل»توانیم به روشنی ببینیم در میدان  نیست اما میموضوع بحث ما لنینیسم 

این . ناپذیری فروغلتیدند ، در جدایی و اختالف ترمیم«خواهیم را نمی... دیگر »کرد  ای که اعالم می مردم چگونه در ورای اظهار ساده
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میل مشخصی به  توسطهایی را دارید که  و لیبرالها  در یک طرف دموکرات. افتد در اوکراین اتفاق می دقیقاً همان چیزی است که حاال

و در طرف دیگر، مردمی کامالً متفاوت، که ( خواند می «ها اوکراینی»را ها  های عمومی ما آن کسانی که رسانه)شوند  غرب هدایت می

گاهی آشکارا ــ اند که منظرشان به جهان  دهی شدهدان مسلح سازمانهای تا بُن دن طلبی مردم اوکراین در گروه در سنت تاریخی جدایی

ها را از  اند به شرطی که این موافقت آن گویند با اروپا موافق ها با رضایت خاطر می آن. فاشیستی استک ــ و گاهی در پرده اما بدون ش

شان  وجه آینده هیچ کار که به گرای محافظه های ملی متشکل از اوکراینیگرایانه است  ها آزاد کند؛ این بخشی مطلقاً هویت چنگال روس

میدان، قدرت این -شهر گری سیاسی در حوزة مسئله این است که از منظر کنش. بینند نمی« های اروپایی آزادی»راستایی با  را در هم

و در واقع تا جایی که )اند  عمدتاً سازماندهی نشدهشود؛ مابقی هرچند به احتمال زیاد مردم خوبی هستند اما  دسته است که مسلط می

 (. شان به کار بیاید هم با در نظر گرفتن این بوده که آرای انتخاباتیاند  شده سازماندهی

کنند سه  معاصر، یعنی اجتماعی که در میدان شهرها وجود خودشان را اعالم میهای  در تمامی این وضعیت: توانیم بگوییم دست آخر می

ارتش، پلیس و غیره را دارید که قدرت های  ها، رسته ها، مراجع اقتدار نهادی، حزب از طرفی دولت. رگیر هستند و نه دو طرفطرف د

برای مثال، برای چند دهه همپای خارجی مبارک، : دهند و معموالً تعدادی همپا و شریک خارجی دارند دولتی مستقر را شکل می

و در آن طرف، دو نیروی دیگر را دارید و نه یک نیرو، که . بگوییم یک کل به نام غرب بودتر  قایاالت متحده یا اگر بخواهیم دقی

و ( گرایان اوکراینی اخوان المسلمین، ملی)گرا  ای هویت یعنی شاخه: رسند شان به وحدت می واسطه اعالم وجود منفی مشترک هب

مدرنیته مواجهیم،  -گونه است که با دوقطبی سنت این. اند بی برانگیخته شدهغر مدرنیته به واسطه میل بهکه  ها یعنی همان «ها دموکرات»

شود، مدرنیته به هیچ شکل دیگری  شده است فهمیده می سازی جهانیداری  سرمایهای که زیر چتر  چراکه امروز مدرنیته به معنای مدرنیته

توان به دو وجه تقلیل  سه وجه این منازعه را نمی. نفعمان نباشدشود، به خصوص وقتی این شکلِ دیگرِ بازنمایی، زیاد به  بازنمایی نمی

 . تناهی بر وضعیت تحمیل شوداینکه  داد، مگر

یک طرف : وجهی درمیان بود ای سه در مصر نیز منازعه. الزم است بر سرتاسر تاریخ مصر که تاریخی جالب توجه است تعمق کنیم

پشتیبان او، و طرف مقابل دو گروه دیگر بودند که میدان تحریر را به اشغال در های  شبکهدستگاه نظامی و مشتریان و  و مبارک بود و دم

که باید  ــ غربی داشت و طرف دیگر اخوان المسلمین بود دارانه سرمایهاز این دو گروه، یک طرف رو به سوی مدرنیته : آورده بودند

وحدت این دو گروه، وحدتی منفی . کرد نهایت سنتی را بازنمایی می بیکه به واقع یک نیروی ــ  داد گفت اکثریت غالب را تشکیل می

این چیز انتخابات بود، . دادند شود، ناگزیر باید چیزی پیشنهاد می ، اما زمانی که دیدند فضا دارد باز می(«!مبارک، استعفاء»)یا سلبی بود 

و . شان تماماً سلبی بود حکمیت کند میان دو گروهی که وحدت کرد که بر رابطه ای فراهم می انتخاباتی که مدلی آزمایشی برای صحنه

. دموکراتِ متمایل به غرب ناکام ماند تحصیلکردههیچ دردسری برنده انتخابات شد، و گروه  چه پیش آمد؟ اخوان المسلمین بی

خش تجددگرای جامعه مصر که به این ب. راستی که بسیار نازک است همردم مصر ب ةبورژوازی مصر دریافت که بند رابطش با تود خرده

ترتیب  و بدین: بازگشتندها  اند، بار دیگر به خیابان کردند بیهوده به خیابان آمده دادند عصبانی باشند، چرا که فکر می خودشان حق می
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ای به شمار  ز قابل مالحظهو این به خودی خود چی. در میدان بودها  بار تنها یکی از گروه تظاهرات گذشته ژوئن بار دیگر برپا شد، اما این

با عرض معذرت از انتخاب  ــ بورژوازی مسئولیتی خرده بی. رو این گروه با آغوش باز از مداخله ارتش استقبال کرد از این. رفت نمی

حاال با تضرع  «!مبارک، استعفاء»همان مردمی که چند ماه پیش فریاد کشیده بودند : این پدیده غیرعادی را رقم زد ــ ظرافت این لفظ بی

این آغاز دوران دوم رژیم : سیسی تغییر یافته بود اما در واقع همان بودالخواستند مبارک برگردد، البته نام حسنی مبارک به عبدالفتاح  می

 کردن تمام زندانی: این عملیات چنین بود. زدن به عملیاتی چشمگیر کار خود را آغاز کرد سیسی با دستالعبدالفتاح . مبارک بود

کارمندان دولتی که با رای اکثریت مردم روی کار آمده بود و آتش گشودن بر نیروهای حامی آن دولت که برای اعتراض به صحنه 

دانید وقتی  عمومی تردید داشتند از کودتا سخن بگویند چون همانطور که خودتان میهای  در طول این دوران رسانه)آمد  می

آنکه ابایی داشته باشد مردم را به گلوگه  ارتش بی...(. توان گفت کودتایی در کار بوده است قتاً نمیالمسلمین در زندان باشد حقی اخوان

گویند تنها در  طور که ناظران غربی می بست، درست مطابق همان الگویی که با آن کمون پاریس درهم شکسته شد؛ در نظر آورید، آن

العاده بود، چراکه در  ه تناهی که در مصر پیاده شد یک نمونه عجیب و فوقواسط هاین پاکسازی ب. نفر کشته شدند 6100یک روز 

بورژوازی  تضاد میان خرده. بود (circular) وجهی، یک فرایند دُوری منازعه سه. کرد را بازنمایی میور دُتحلیلی نهایی یک 

 .برنده کارزار شد[ یعنی رژیم مبارک]م المسلمین با انبوه پیروانش به شکلی رقم خورد که وجه سو نوپا و اخوان تحصیلکرده

قعی در میان است، پای نوعی ای وا آیا پای آینده: توانید به خوبی مشاهده کنید که در این نمایش چه چیزی در جریان بود اینجا می

آمیزی خواند که به یا حتی بسیج تضادآمیختگی  توان آن را درهم شناسیم، چیزی که می پیش آن را میها  ، در شکلی که از سالاعالم

کنیم باید بپرسیم آیا باید از تر  یابد؟ برای اینکه مساله را برای خودمان ساده شکلی سلبی در تقابل با دولت سرکوبگر موجود وحدت می

ع تاریخی ای که خود همه چیز را، دست آخر، به نزا یابد، تناهی شده تقلیل می چیز به یک تناهیِ از پیش ساخته جایی آغاز کنیم که همه

طور بگویم ــ از اینکه جای نگرانی  اند ــ اگر بتوانم این ای خوشحال خصوص وقتی عده بهدهد؟  و دیکتاتورها تقلیل میها  میان دموکرات

 .ها مصری زیادی برای بازگشت دیکتاتورها وجود ندارد، درست مانند مورد

 نچه از موهبت یک عدم تناهی حقیقی برخوردار استآ ــ ینش رخ بدهدبرای اینکه تاریخ خود را از نو خلق کند، برای اینکه یک آفر

جای این ائتالف جدید در . وجود بیاورد هباید شکلی نو از اعالم وجود در کار باشد که میان روشنفکران، یک همبستگی و ائتالف ب ــ

ید شده و انجام آن از رهگذر یک سیاست جد سازی انیجه داری سرمایهای غیر از  تمام مسئله ابداع مدرنیته. عمومی خالی بودهای  میدان

هایی سلبی که در مقابل  متفاوت را نداشته باشیم، اوضاع بر همین منوال خواهد بود، وحدت تا زمانی که اصول اولیه این مدرنیته. است

پروپاگاندا، تکرار ایده نزاع میان خیر و انداز  از چشم. گردند آیند و در دوری باطل دوباره به همان قطب باز می قطبی دیگر به وجود می

 . شود که کاریکاتوری از وضعیت واقعی هستند هایی نمودار می ت صورتأشر در هی

را بر  «امید و اشتیاق»مدرنیته . از پیش به تسخیر چیزی درآمده است «تهمدرنی»وجهی دستکاری شده است چرا که عبارت  این نزاع سه

ها،  گذشته از این. ظم مسلط موجود استکند، این اشتیاق به ادغام شدن در ن بندی می ک غربی چارچوبمبنای مصرف و رژیم دموکراتی



19 

 

خواهید در آن ادغام شوید، بسیار خوب، به خودتان  اگر می. شده است سازی جهانیداری  سرمایهای برای سلطه  نام محترمانه «غرب»

اگر خواستار چیز دیگری هستید کافی نیست فقط . بداع است و نه رهایی تازهشدن نه ا مربوط است، اما باید پذیرفت که این ادغام

اید، بلکه همچنین باید یک شکل از زندگی مدرن  گونه بنیان خود را بر پایه یک انتزاع گذاشته باشید، چرا که اینداری  سرمایه ضد

العاده پر اهمیت است که تنها به تازگی بر آن  یر و فوقاین امری خط. شده نباشد سازی جهانی داری سرمایهپیشنهاد دهید که زیر چتر 

. دانست می ساالر سرمایهدار بر حق مدرنیته َ به واقع، مارکسیسم کالسیک خودش را به لحاظ تاریخی میراث. همت گماشته شده است

از پیش همان بربریت بود، اما باور برد یا شاید  راه به بربریت می داری سرمایه ةکالسیک به درستی دریافت که این مدرنیت مارکسیسم

این شیوه مواجهه با . ن وارثان آن باشندتمدن برجای بگذارد تا انقالبیو تواند میراثی از داشت که جنبش درونی و فراگیر این بربریت می

که هیچ میراثی از خود به ای است  مدرنیته ساالر سرمایهتوانیم کامالً با این تصور همراهی کنیم؛ مدرنیته  می. مساله خطای محض است

آنکه بدانند  آیند، بی رود؟ مردمی زیر بیرق آن گرد هم می آورم این مدرنیته دارد به کدام سو می در نظر می. گذارد مگر ویرانی جا نمی

ت به مراتب گف که فروید از آن سخن می «آنهای  تمدن و ناخرسندی». شود یافته معطوف می شان به نهیلیسمی سازمان که در واقع میل

آسای تمدن نبود؛  مساله تنها بر سر توزیع، تقسیم، یا دستیابی به دستاوردهای معجزه. فهمیدندها  از آن چیزی بود که مارکسیستتر  عمیق

سازی آموزش،  آموزش ایده بزرگ کسانی چون تولستوی و ویکتور هوگو بود که به جهانی)مساله موضوع آموزش هم نبود 

 «همگان»شد بازآفرینی این تمدن هم، به دست همین  اندیشیدند که در نتیجه باعث می ت تمدن برای همگان میآوردن موجبا فراهم

 .هایی بود که تا همین پایان قرن پیش، همچنان قدرتمند بر سر کار بود ایدهها  این ــ (صورت پذیرد

برای هایی نو  شاخصابداع یعنی : کشد مادها را به میان میپای نکه اقدام مستلزم ابتکار عملی خاص خود باشد این کل رسد  به نظر می

حضور اعالم جمعیت مگر آنکه شود ــ  حال غایب می». کردند دیدم که مردم در آنها تجمع می یهای در میداناست آنچه من این . تمدن

بیداری دوباره »سر خوشبینی نامش را  کند، چیزی که من ازحضور خواهد اعالم  میجمعیت بریم که  ای به سر می شاید در مرحله «.کند

مدرنیته : له به قدر کافی روشن استأبه لحاظ سیاسی مس. کار گیرد را بهاما این اعالم هیچ ذخیره نمادینی ندارد که آن . ام گذاشته «تاریخ

بخش تحصیلکرده ای  ریشهشوند تا جدایی  گذارد که همه وسایل موجود به کار بسته می مدار به تعبیری فرض را بر این می سرمایه

های  متوانیم مکانیس می. جمعیت تضمین شودتوده بخش عمده  از( و غیره همچنین طبقه متوسط ،بورژوازی شهری خرده)جمعیت 

ها  مسیکی از آن مکانی «سکوالریسم»پروپاگاندایی که در خدمت این هدف هستند را تشخیص دهیم، و در کمال تاسف باید بگویم 

این همان چیزی است که با استفاده از ژارگونی قدیمی . استها  و فراتر رفتن از آنها  ممل غلبه بر همبن مکانیسشاسیاست . است

شده، نه فقط برای  ای دگرگون روشنفکران برای آنکه، زیر لوای مدرنیتهظرفیت  یعنی، نامید؛ «ها تودهروشنفکران با پیوند »توان آن را  می

حق به چسبیدن ، و نه رود سو میچه به اعتراض در میدان یزی نو مطالبه کنند، توانایی اینکه بگویند نیز چ برای دیگرانخود بلکه 

دست  سپردن تا یا از طریق انتخابات یا با اِعمال خشونت حتی مهار آن فعالیت سلبی را به سان میدان را به رقیب انحصاری خویش و بدین

دهد، و اوکراین نیز اتفاقاتی مشابه را از سر خواهد  خصوص درسی جهانشمول به ما میمصر در این . گیرد که مایه اتحاد ایشان است

 .مخبر از آن بیهنوز  من ای که گذراند، هر چند شاید به گونه
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، یعنی عملیات نامید «تناهی» باید عملیات ،رود به کار میهای تاریخی  وضعیت برای تعیینکه تبلیغاتی را گرایانه  تقلیل عملیات

توانی  ای که می ، لحظهاند آمدهدست آخر گرد هم  ،اعالم های شاخصای که  یعنی لحظهــ  تناهی« ساختن نامتناهی»برداری از روند  پرده

چه باشد نه میل هر ... بخچه چیز دیگری؟ . توانی چیز دیگری را نیز اعالم کنی ، و همچنین می«!مبارک، استعفاء»به روشنی اعالم کنی 

ای که پیش از این،  ، لحظهگذرانیم را از سر میعطف تاریخی نقطه ما داریم یک . تواند حفره را بپوشاند اً این میل نمیمطمئن به غرب ــ

خبر  ایجابی آن بی کنند اما از همبسته دانستند چه چیزی را نفی می گذراندند که به روشنی می در قرن نوزدهم نیز مردمی آن را از سر می

 .جهان کهن از نو پدیدار شد چرا که از موهبت از پیش آنجا بودن برخوردار بود و در این خالء،. بودند

 

 :ها پانویس

(6 )Velasof army- و  6591ارتش سرخ روسیه بود که در جریان جنگ جهانی دوم، در سال های  آندره والسوف از ژنرال

ارتش که با عنوان ــ  را (ROA) ه روسیهارتش آزادیخواوی . پس از دستگیری توسط آلمان، به خدمت ارتش نازی درآمد

کمونیست روسیه، کارگران اروپای شرقی و مهاجران روس، علیه ضدرتبه  متشکل از افسران عالیــ  شود هم شناخته می والسوف

 .گذاری کرد استالین پایه

 .قرن چهاردهم تا اوایل قرن شانزدهم میالدی در اروپاهای  دهقانی از میانههای  شورش( 1) 

 

 : مأخذ

http://www.versobooks.com/blogs/1569-a-present-defaults-unless-the-crowd-declares-itself-

alain-badiou-on-ukraine-egypt-and-finitude 
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 ها را کنترل کند؟ ابرقدرت -داری پسا تواند نظم جهان سرمایه چه کسی می

 چی نادر فتوره :، ترجمهی ژیژکاسالو

 

سی گرفته تا مهرنامه و .بی.ای دست راستی، از صدای آمریکا و بی های رسانه از زمان وقوع بحران اوکراین، کارتل: جممداخله متر

حافظه تاریخی افکار عمومی در ایران . گویند می سخن« های روسیه خواهی زیاده»در برابر « جامعه جهانی»بندی  وقفه از صف دیگران، بی

. اند کاذب را تا حدی باور کردهۀ گان های اخیر ایران ندارد، این دو روسیه در وقایع داخلی سالهای  ستنیز که چندان دل خوشی از سیا

و ( ناتو) یعنی همان اعضای پیمان آتالنتیک شمالی« جامعه جهانی»ای راستگرا، برای تطهیر  های رسانه کارتل جالب آنجاست که

دو قطبی بین شرق و »کنند تا به شکلی مضحک از وجود یک وضعیت  الش میاش از احزاب نئونازی در مناقشه اوکراین، ت حمایت

دانیم که دولت کنونی روسیه، نه تنها بر اساس  نمی بریم و اصالً می تو گویی ما هنوز در دوران جنگ سرد به سر. سخن بگوید« غرب

داری  داری جهانی، یعنی سرمایه سرمایه ترین اشکال گرا نیست، بلکه از قضا یکی از وحشیانه تعاریف آن دوران، حکومتی چپ

هایش با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،  کند و اگر قرارداد را در جهان تک قطبی موجود نمایندگی می« کازینویی/مافیایی»

 . های غربی نباشد، کمتر نیست بیشتر از دولت

راین را به ترازی باالتر جعل کنند و از آن به عنوان نزاعی میان نژادی موجود در اوک/قومی/کوشند که نزاع هویتی ها، می این رسانه

طراحان این  در دامحتی برخی از نیروهای چپ نیز  دروغی بزرگ که گاه. دم زنند« غرب لیبرال»در برابر « گرا شرق چپ»

 .افتند می پروپاگاندای ژورنالیستی/بازی

پژوهشگر تاریخ »را میان یک « میزگردی»، چندی پیش «صدای آمریکا»ولتی در تلویزیون د« افق»ای موسوم به  برای نمونه، برنامه

و البته دو مجری همین !( معلوم نیست با چه دانشی در خصوص مسائل ژئوپولتیک) «کارشناس امنیت شبکه کامپیوتر»و یک « مارکسیسم

، ذهن مخاطبان «پژوهشگر تاریخ مارکسیسم» به به آنای چهار جان از این طریق و با حمله  شبکه در بخش اوکراین و روسیه ترتیب داد تا

را به سمتی سوق دهد که گویی میهمان متمایل به چپ حاضر در میزگرد، هوادار پر و پا قرص دولت پوتین است و چون یک 

ت پوتین هم البد هوادار دول پسدارد،  پرده بر می اوکراینهای ناتو و غرب در  پژوهشگر تاریخ مارکسیسم است و چون از دخالت

گرای متجاوز است  جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرده، یک دولت چپ گراست و چون شبه هست، پس دولت پوتین هم چپ

را هر چه زودتر « بازگشت استالینیسم»تحت خطر  «مردمِ»اش را کف دستش بگذارد و  که جامعه معصوم جهانی یا همان ناتو، باید حق

 !نجات دهد
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کنندگان در میزگرد از نظر گستره اطالعات  اش با دیگر شرکت گرای این برنامه، با وجود تفاوت فاحش همان چپکه متردیدی نیست 

کوشید به میانجی آن و از طریق ساختن یک  می ای شده بود که این برنامه تاریخی و سیاسی، گول آنها را خورده و وارد همان بازی

از احزاب نازی و افراطی در اوکراین « جامعه جهانی»سو، بر دخالت ناتو و حمایت  یکاز   دوقطبی کاذب مبتنی بر چپ و راست،

را  ــ یعنی دولت پوتین ــ «جامعه جهانی»ساالر وابسته به همان  سرپوش بگذارد و از دیگر سو، رفتارهای تجاوزگرانه یک دولت سرمایه

 .اش معرفی کند «گرایی خوی چپ»ای کودکانه، ناشی از  به شیوه

های کنترل افکار  به شکلی اپیدمیک در تمامی شبکه خوانید، به خوبی دست این حقه ژورنالیستی را که ظاهراً ای که در زیر می مقاله

سخن « ساالر موجود جدید در جهان سرمایههای  قدرت»ژیژک در این یادداشت کوتاه، از ظهور  .کند عمومی به راه افتاده است، رو می

هم در شرایطی که ایدئولوژی دموکراسی  فاوت ایدئولوژیک میان دوگانه کاذب و ژورنالیستی شرق و غرب، آنگوید و هرگونه ت می

دوم از نزاعی میان نه  فازکند و نزاع موجود در اوکراین را  جشن گرفته، رد میرا اش   بارها فارغ التحصیلی« پایان تاریخ»لیبرال در مقام 

برآمده از پایان دوران جنگ سرد  داری و لیبرال دموکراسی نوظهور متکی به سرمایههای  رتهای دوران جنگ سرد، که قد ابرقدرت

 .ای راستگرایان، ای بسا گوش شنوای چندانی نداشته باشد ای از واکنش که در برابر سیطره رسانه شیوه. کند معرفی می

 چپ خواه ترقی نیروهای بود، سرد جنگ دوران اکنون هم اگر حتی ست کهه کوتاه، ذکر این نکته نیز ضروری ادر پایان این مداخل

 .نداشتند ...و سابق یکچکسلوا چون کشورهایی اشغال محکومیت و «ورشو پیمان» تجاوزگرانه اقدام با مرزکشی جز ای وظیفه

*** 

 باید نیز را آنها ربستاعمال و کا نحوه هچنین بلکه نیست، کافی تنهایی به آن شفاف و واضح قوانین شناخت جامعه، یک شناخت برای

عمالً  زمانی چهو  ،های پیشنهادی را رد کنید چه زمانی گزینه ،کنید تخطی آنها از زمانی چه ،کنید استفاده آنها از زمانی چه اینکه: بدانید

پارادوکس  به ثالًم. کنیم هیچ اجباری این کار را می را انجام دهیم ولی باید طوری وانمود کنیم انگار آزادانه و بی کاری مجبوریم

او  دانیم می ما دوی هر ،عموی ثروتمندم مرا به رستوران دعوت کرده :کنید توجه (offers-meant-to-be-refused) تعارف الکی

  زدۀ مرا صورت بهتــ  شویم شریک هم با را آن که خیال اصرار کنم حال من باید بی ولی با این ،صورتحساب را پرداخت خواهد کرد

 .«!کن حساب هم تو پس! باشه» :بگوید سادگی به زمانی که عمویم کنید تصور

. داشت وجود روسیه در یلتسین حکومت های سال در شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس مرج و هرج دوران در این، مشابه ای لهأمس

شبکه پیچیدۀ قوانین ضمنی و  داشت، جودو جماهیر اتحاد در که بود چیزی همان مشابه عمدتاً و بود شده شناخته حقوقی قواعد گرچه

 از بهتری درمان شما برای مثال اگر ،شوروی اتحاد در. داشت، از هم گسیخته بود نانوشته، که کل بنای اجتماعی را پابرجا نگه می

 مایل بودید یا ،ه بودیدبه دادگاه احضار شد ،داشتید مسئول مقامات علیه ای یهئشکوا اگر جدید، آپارتمانیک  یا ،خواستید می بیمارستان

به چه  یا بروید کسی چه سراغ دانستید می. دانستید می را نانوشته و ضمنی قوانین شما شود، پذیرفته باال تراز مدرسه یک در فرزندتان
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 زندگی های جنبه زجرآورترین از یکی جماهیر، اتحاد قدرت فروپاشی از پس. توانید بکنید یا نمی توانید می کاری چه دهید، کسی رشوه

 به چگونه دهند، نشان واکنش چگونه دانستند نمی اصالً مردم. بود شده مبهم جداً نانوشته قوانین که بود این عادی مردم برای روزمره

 های کارکرد از یکی) .است فایده مفید دادن رشوه کجا و توان نادیده گرفت می را چیزی چه شوند، متمسک مقررات قانونی صریح

 شما به تان مشتریان از یکی  و داشتید کوچکی کار و کسب شما اگر مثال. بود راهکارهای قانونی بدلی یکسری ارائه یافته نسازما جنایت

 ثبات(. بود ناکارآمد دولت قانونی نظام که چرا ،اش حل مشکل بود که وظیفه رفتید، می خود مافیایی حامی سراغ به شما بود، بدهکار

 ۀشبک عمدتاً مردم دیگر بار اکنون، هم. است شده و جدید این قوانین نانوشته شفافیت تثبیت دلیل به زیادی حد تا پوتین دوران در جامعه

 .شناسند و می کنند می درک را اجتماعی تعامالت پیچیده یتارعنکبوت

 های قدرت رابطه میان  خاموش، و مسکوت ای همعاهد گردیم، باز 3991 دهه به  .ایم نرسیده مرحله این به هنوز ما ،الملل سیاست بین در

که روسیه همچون  کردند می رفتار بزرگ قدرت یک عنوان به روسیه با شرطی به غربی دول. کرد می تنظیم را روسیه و غربی بزرگ

 ؟همچون یک قدرت بزرگ اقدام کند چه روسیه اگر چه؟ بپذیرد عمالً تعارف الکی را شخص، اگر اما. یک قدرت بزرگ اقدام نکند

 سال پنج که همانطورــ  دهد می قرار تهدید معرض در را موجود روابط پود و تار کل که شرایطی است، بار فاجعه حقیقتاً اینچنین شرایطی 

 . زد اقدام به دست بزرگ قدرت یک عنوان به عمالً بودن، بزرگ قدرت یک صرفاً از خسته روسیه. افتاد اتفاق گرجستان در قبل

 شکل جهانی داری سرمایه متعدد مراکز آن، در که ایم شده ای دوره وارد ما و آمده سر به «آمریکا قرن» ؟کشیدچگونه کار به اینجا 

 یافته توسعه خود خاصهای  تاب و پیچ با کاپیتالیستی های نظام نیز، التین آمریکای شاید و چین اروپا، متحده، ایاالت در . است گرفته

 داری سرمایه چین نمایندۀمانده،  باقی رفاه دولت از آنچه نمایندۀ اروپا ،داری نئولیبرال است نمایندۀ سرمایه متحده ایاالت: است

ــ  ابرقدرت تنها عنوان به خود تحمیل برای آمریکا های تالش ناکامی از پس. پوپولیستی داری سرمایه نمایندۀ التین آمریکای و اقتدارگرا

 .دارد وجود آنها منافع تضاد به توجه با محلی مراکز این بین عد تعاملقوا ایجاد به نیاز  اکنون هم ــ جهانی پلیس

 سرد، جنگ دوران در. برسد نظر به است ممکن که ست آنچیزی ا از تر خطرناک مراتب به بالقوه طور به ماۀ زمان که روست همین از

ها  ابرقدرت ــ( mutually assured destruction) نابودی حتمی طرفینــ ( Mad) جنون با و بود روشن المللی بین رفتار قواعد

 شکلی به را تعدی این هزینه کرد، تخطی نانوشته قواعد این افغانستان از به حمله با شوروی جماهیر اتحاد که زمانی. شد می تضمین

 یکدیگر، آزمودن الح در جدید و قدیمهای  ابرقدرت امروزه. بود جماهیر اتحاد پایان آغازِ افغانستان جنگ .کرد پرداخت هنگفت

های  دولت وها  ملت البته کهاند ــ  شان نمایندگان طریق از آزمایش این قواعد جهانی، قواعد از خودهای  نسخه تحمیل برای تالش

 .دیگرند کوچک

 هایمان به م فرضیهدهی می اجازه ما ، از این طریق که کرد اعالم ، ها فرضیه علمی بر روی از انجام آزمایش در ستایش پوپر کارل بار یک

نخست  ــ  بینند می شوند و آسیب می مجروح بزرگ های ملتبه جای   های کوچک ، ملتاین روزها آزمون در. بمیرند ما جای
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، اما بشرندهای  های رسمی به غایت اخالقی و با محوریت تاکید بر حقوق و آزادی اگر چه که استدالل. و حال، اوکراین گرجستان

یک نزاع ژئوپولتیک  از بعدی مرحلۀ ــ بحران گرجستان است شبیه قسمت دوم حوادث اوکراین به نظر چیزی. است بازی روشن ماهیت

 .مرکزیو چند نامنظمبرای کنترل جهانی 

است که  های قدیم و جدید است، اما چه کسی این کار را خواهد کرد؟ بدیهی و رسوم به ابرقدرت آداببرخی  اکنون زمان تعلیم قطعاً

 حقوقی نظم ساختن یکبرپا  به نیاز کانت امانوئل پیش، سال 211 از بیش - این اقدام را مدیریت کند تواند می فراملی نهاد یک اتنه

اینک  مردمان زمین هم» :نوشت پایدار، صلح برای خود پروژه او در. که ریشه در ظهور جامعه جهانی داشت را احساس کرده بود فراملی

اند که نقض حقوق آدمیان در یک نقطه از  اند و در این مسیر آنقدر پیش رفته تی کوچک و بزرگ سامان یافتههمگی در قالب اجتماعا

 «.رو ایدۀ قانون شهروندیِ جهانی دیگر تصوری گزاف یا غلوآمیز نیست شود، از این زمین در سراسر جهان احساس می

 رهنمون( استفاده کنیمقدیمی مائوئیستی  از این اصطالحاگر )ین جهانی نظم نو« تضاد اصلی»به  مسلماًله، ما را أبا این حال این مس

 .داشته باشد داری جهانی همخوانی و مطابقت عدم امکان خلق یک نظم سیاسی جهانی که با اقتصاد سرمایه: سازد می

های تجربی، بلکه به دالیل  تگستر یا حکومتی انتخابی در مقیاس جهانی، نه فقط به جهت محدودی بسا تشکیل یک دموکراسی جهان چه

 و جهانی دموکراسی لیبرال نوعی قالب در مستقیم صورت به نتوان وجه هیچ به را جهانی بازار اقتصاد بسا و چه. ساختاری نیز ناممکن باشد

 .کرد سازماندهی گستر جهان انتخابات با

 مذهبی های قومی، های کهن و هویت دلبستگی. کنیم می ختپردارا « اصلیتضاد » هزینه اینما  ،سازی جهانیعصر  ،عصر ما در، هامروز

 آزاد گردش: شود این تنش تعریف میبا ما  مخمصۀ امروز. اند بازگشته  تر شدت هر چه تمام بافرهنگیِ جوهری و خاص در سیاست،  و

 جدید دیوارهای جهانی، بازار ظهور و برلین دیوار فروپاشی زمان از. ها در حوزه اجتماعی همراه است با افزایش جدایی هاکاال جهانی

 حل اینوابسته به  تبشری بقاینفس  چه بسا. شان هستندهای فرهنگ از انمردم جداییدیوارهایی که در کار اند؛ سر برآوردهجا  همه در

 .تنش باشد
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