
 

  دادن به بحران سیاسی جهاوی انبرای پای

 از دووالد ترامپ بیاموزد بایدچپ 

 اسالوی ژیژک

 
 ی حسیه رحمتی ترجمه

 وقد اقتصاد سیاسی

 7931ماه  آبان



تزای عضویت در دادگاه عاایی     نامشدی تزت کوانو: متحذه رخ داده اعت اتفاقاتی در ایاالت  مدموعه اخیزاً

ی پیتغاثور،    ارعال ؽاذنذ  تیزاناذاسی در کسیغاه    های تزخغته دموکزات های مؾکوکی که ته ییثزال تغته

دؽامسا  مازدت تاا      در حکا  متحذه  ایاالت تشر،های خمعی  های تزامپ اا اس توصیف رعانه تؾذیذ یفاظی

رعامیت   را تاه نتیداه  او ای تثاسنذ  دوره در انتخاتات میا خواها   خمهوری چه چسا که  اؽاراتؼ مثسی تز این

 .ذ تودخواه کاری مثتسی تز فزیة ]ها تزد دموکزات[ نخواهذ ؽساخت سیزا

خاکاه   متحذه رخ داد و نیش اسآ  خواه فضای عیاعی ایاالت ی خمهوری ها در خثهه ی این خاکه همه اسآ 

نیغتی قاذیمی روسهاای خساگ    ومؽعار ضذ کعور  هتوا  دیذ که چ   میاعت عزخخواه  رنگ حشب خمهوری

الست اعات  خا  اما دراین. کسذ ای پیذا می معسای خذیذ غیزمستظزه امزوسه اا  «تود  اس عزخ مزد  ته»اا  دعز

چاه   رخ داده اعات واقعااً   ماا  روسگار عیاعی فضای دری که در انفدار اتتذای: دهی تزی ته خزج  دقت تیؼ

  گذرد؟ می

ی تسیادی  مزدت فقظ وقتی علقه  کسذ خاعزنؾا  می  انغا  خذاگونهدر   زاریه نوح یووالعور که  هما 

 .های دموکزاتیک مقیذنذ کسسذ که ته انتخاتات احغاط می داؽته تاؽسذ دهسذگا  یأر دیگز اکثز تامؾتزکی 

را درک   هاا احغاعاات   معتقذ تاؽ  که آ من دهسذگا  تزای من تیگانه تاؽذ و اگز  یأی عایز ر اگز تدزته

 ها   تثااست یاک  تاه  صاذ  گیزی  یأگاه حتا اگز در ر ی من نیغتسذ آ کسسذ و ته فکز عالیق و مسافع اعاع نمی

کساذ کاه اس    فقظ در خوامعی کار می انتخاتات دموکزاتیک معموالً. ی را تپذیزتأتیس  که این ر دییلی نمی هیچ

هاایی تازای    روػ .ذوخاود داؽاته تاؽا   ملای   های اعغورهو  مذهثیی مؾتزک مانسذ تاورهای  قثل یک علقه

وقتی این . عز مثانی توافق داؽتسذ وخود دارد تز تز وخودآمذه میا  مزدمانی که پیؼ توافقِ ته وفصل عذت حل

  ته .اعت  مذاکزه( عیار خش خسگ تمات ایثته ته)ی در دعتزط  ؽود  یگانه رویه عز مثانی متشیشل می توافقِ تز
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وفصال   فقظ اس مدزای خساگ یاا ماذاکزه حال     ها در خاورمیانه نه اس راه انتخاتات تلکه همین دییل درگیزی

   .خواهذ ؽذ

ناؽای اس تساو     متحذه و هز کؾور دیگزی عمذتاً عز مثانی در ایاالت توافق فشایسذه تز تا وخود این  عذت

 ته حیاات  نگاهمتحذه تا دو نو   ایاالت: گیزد ؽعله می  ی عیاعی واره اس قلة تننیغت تلکه  مذهثیا یقومی 

 ی کسساذه  ماسعکظ  ایان رویاارویی  . دموکزاتیاک  ا گزا و ییثزال ملی ا روعت  پوپوییغتی عیاعی و اختماعی روته

ی کاارگز   خودؽاا  را صاذای عثقاه    گزا های راعت پوپوییغت: خاؽذه اتهروؽی خ اما ته اعتپیکار عثقاتی 

 . گزا صذای نخثگا  خذیذ هغتسذ های چپ که ییثزال کسسذ درحایی ؽذه معزفی می عزکوب

یک عزف تایذ تثزد یاا  : وخود نذاردها اس راه مذاکزه  وفصل این تسؼ حلی تزای حل آخز هیچ راه دعت

 . تایذ دگزگو  ؽود صحسهکل 

. اعات  پذیذآمذ در حال  نامسذ سنذگی ما می  «خوهز اخالقیِ» چه فالعفه در آ  ؽکاف نوعیتساتزاین 

عوی نوعی خسگ عزد داخلی کؾایذه   تذریح ته ؽود و ته خیلی ؽذیذ می  عادی تزای دموکزاعیِ ؽکافاین 

( نانوؽته)اس ؽکغتن قواعذ  کسذ ا  می ثز عملؤعور م تهی تزامپ این اعت که او  تیمارگونه« عظمت». ؽود می

ورعوت و  ی متزاکمی اس آداب سنذگی عمومیِ ما را ؽثکه .ی تزای تحمیل تصمیماتؼ اتایی نذارد ؽذه و نوؽته

. کاار تازی    را ته( ؽذه نوؽته)تایذ قواعذ علسی  عور چهآموسنذ که  کسذ که ته ما می ای تسظی  می نانوؽتهقواعذ 

هاای   تسذ اعت گزایؼ ته این دارد که پیماا   ح پایته مقزرات حقوقی مصزّ( تیؼ یا ک ) که درحاییتزامپ 

ی تزخاورد   نحوه. کار تزی  تهرا تایذ این قواعذ  عور چهکسسذ  گیزد که تعیین می خاموؽی را نادیذه ی  نانوؽته

   .اعت یتزخورد چسینی  آخزین نمونه او تا کاوانا صزفاً

وقتای ؽازایظ اقتضاا    . هما  کار را انداات دهاذ   کزد  تزامپ  تایذ اس او تیاموسد و خای عزسنؼ چپ ته

اس اس قثل ؽورتختانه  چپ امزوس . ؽکغتو قواعذ نانوؽته را  دادناممکن را اندات  کارؽزمانه  کسذ تایذ تی می
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اگز ایان کاار   »: نگزا  اعت وقت تماتکه در قذرت اعت  دارد اا حتا سمانی  هزگونه کسؼ رادیکایی وحؾت

نهایت  معسای تزط چپ  در« ؽود؟ میدهذ؟ آیا عمل ما تاعث وحؾت  چه واکسؾی نؾا  میرا کسی  خها  

عاای   در  عمال ما تزای « در خواهسذ رفت و واکسؼ نؾا  خواهسذ داد؟ آیا دؽمسا  ما اس کوره ته»: این اعت

 .گذاری ها  ناؽساخته خها  قذت تهزی  و یها را تپذ تز این تزط غلثه کسی   ریغککه عیاعت ناچاری  

اماا ایان    هغاتسذ    نشاکتتاسگؾت ته خواها   درمانذگیاس فزط   مذارانی چو  انذور کوئومو عیاعت

ؽکغات اخماا     اس ناؽای پوپوییغا  وحؾایانه در خاال     که  کسذ توخه نمیاین واقعیت ته سیزا : کافی نیغت

 .در حال رؽذ اعت ییثزایی

   میازد   مای یو  اما او در . قاویی آورت  نقال    اس عاموئل تکات  اعت الست خا پظ چه تایذ کزد؟ در این

 تسیاادی   تقغی   تونگ مائو تغه تزخالف ادعای« .ذنؽو تقغی  می ا ته خودؽ ی چیشها همهگمان   ته»: نوؽت

تاا هماین    .اػ اعات  ته یک چیش و مااتقیِ   نامتمایشتقغی  یک چیش ته دو چیش نیغت تلکه تقغی  یک چیش 

ورعاوت   آداب تاز عاز  که خوامع ما ته آ  تقغی  ؽاذه تاود اخماا  ییثزایای     « یکی»انفدار پوپوییغتی اخیز  

اصاغالح   مغازودػ تاه  « مااتقیِ »؛ تود تزای پیکار دموکزاتیکو مؾتزک میا  همگا   ؽذه تثثیتی  نانوؽته

در قاذرت عیاعای خلاوگیزی     ؽاا   ؽذنذ اما اس مؾاارکت  ها تحمل می نذ اا آ تسذورهای هز دو خثهه تود

چساذا   ) ی ییثزایی تحلیل رفت و مسغق عیاعی متفاوتی هضمونی میانه ˚تذیل تا ظهور پوپوییغ  راعتِ. ؽذ می

تخؾای اس خزیاا  حااک      در قاماتِ  (تاه عاثکؼ مزتاوط اعات     ؽود تلکه عمذتاً اػ مزتوط نمی ته محتوای

 . انذات کزد عزض

خذیاذی ماورد نیااس اعات  سناذگی       توانذ تزای مذت نامحذود دوات تیاورد  اخماا   چسین وضعیتی نمی

توا  تعیین کزد که این یک چه  نمیاس قثل تقغی  کسذ و  یخذیذ« یکِ»عیاعی خوامعِ ما تایذ خودػ را ته 

مذهای پیزوسی تزعاونارو در  آ توانذ پی می این وضعیت تا خغزات واقعی همزاه اعت اا چه کغی. خواهذ تود
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دعتپاچگی  تایذ خای خود را تاختن و  ما را حذط تشنذ؟ اا اما ته ی همه تسها تزای تزسیل تلکه تزای تزسیل نه

   .عسوا  یک فزصت اعتفاده کزد اک تهی خغزن و اس این یحظه یافتوخزئت  دل

 «.اعت نظیز تی اوضا اا  فزماعت حک ر عای  د ومزج عظیمی هزج»: کس  مائو نقل میدوتاره اس 

تازین دعاتاورد    تاشر،  هماا   دقیقااً مؾتزک خذیذی که چپ تایذ مهیا کساذ   یعسی فضای خذیذ یکِ

 روسگاار    واقعیت  کیاتاور پیتز اعلوتزد ته. یکدموکزات ا دویت رفاه عوعیال: اقتصادی اروپا اعت  ا  عیاعی

: اعت «عوعیال دموکزاعی عوتضکتیو» در تقاتل تا« اتضکتیوعوعیال دموکزاعی »ک  در اروپا اا  ما اا دعت

عاا    تاه  «یال دموکزاعای عوعا »ی نمایؼ مدلل احاشاب عیاعای و    مسشیه تایذ میا  عوعیال دموکزاعی ته

دویت مذر  در حک  دویات   تا وکسذ  اقتصادی امور را توصیف می ا نظ  عیاعی دقیقاً»که  «فزمول عیغتمی»

عا  دویات اختمااعی و    تز اس عایزین ته اهمیت ها  دویت حاکمیت قانو  و نه ک   سیزعاخت ا ها  دویت تماییا

خاا تاا یاک عوعایال دموکزاعای عااختاری و        ماا هماه  »: تمیش قائل ؽذ ؽود ؽساخته می« گز دویت درما 

ؽود و دویت  عا  یک حشب ظاهز می پذیذاری  یک دویت آؽکار و یک دویت پسها  مواخهی   دویتی که ته

ماذر    حاکمیات هاایِ   هما  تعاریف  کارکزدها و رویاه  واردناپذیزی  عور تزگؾت وک  ته دیگزی که تیؼ

  «.معسای دقیق کلمه ؽذه اعت ته

پاارادوکظ ایان اعات کاه در     : ه امز کهن هغتی ؟ خیاز در حال تاسگؾت ت تزتیة  آیا ما صزفاً این ته

. انقالتای اعات   دموکزاتیک قذیمی یک عمل تقزیثاً ا فؾاری تز دویت رفاه عوعیال وضعیت خذیذ امزوس  پای

تاز   ی پایؼ کا    عذه  روی نی  میانههای عوعیال دموکزاعی  عزحت ته ثغهای عسذرس و کورتین اغلة ن عزح

 . گیزنذ ته تاد انتقاد میهای عوعیاییغت  نات رادیکال ها را ته حال آ  اما تا اینهغتسذ رادیکال 

ی  عساوا  یاک ؽاثکه    خاودػ را تاه   ذتوانا  گزاعت  تغیار تهتز اس چپ می ملی هزچسذ راعت پوپوییغت 

توانذ خاا  تگیازد کاه     صورتی می ی خذیذ فقظ در گزایانه ی چپ رو پزوصه اساین. ایمللی عاسمانذهی کسذ تین

پیماا   . دهی کسذ در قامت یک خسثؼ خهانی عاسما نیش گزایی پوپوییغتی وفق دهذ و  ایملل خودػ را تا تین
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واکاسؼ تؾاکیالت ییثزایای خؾان     . در این راه اعات  گاتاویین    نوپای میا  عسذرس  کورتین و واروفاکیظ

هاای ایان    گزایی کورتین فقظ یکای اس اویاین نؾاانه    اصغالح ضذعامی افتاده علیه ته راه ته کارسارِ. خواهذ تود

اماا  . راه افتااده اعات   اػ ته اعتثارعاسی کل خسثؼ قزتانی کارساری خواهذ تود که تزای تی عور چهاعت که 

 . خا  خزیذ ها را تایذ ته ت اا ریغکای نیغ چاره

عااسد   خاعزنؾا  می   ی تعزیف فزهسگ هایی درتاره یادداؽتدر    اییوت. اط.  کار تشر، تی محافظه

 یحظاتی که انتخاب کزد یکی را اعتقادی   تیتوا  میا  تذعت و  فقظ می ها   که یحظاتی وخود دارنذ که در آ

این هماا   . کسی اػ ایداد  ی اصلی تذنه دل گزایانه در که ؽکافی فزقهمذهة این اعت فال   ندات تسها راه

گیازی عساصازی اس    تااسپظ  واقعی تزامپ و داد  تسها راه تزای ؽکغت: اندات دادکاری اعت که امزوس تایذ 

 ؽاکافی ی اصلی ییثزال دموکزاعی  ؽذ  را دارنذ این اعت که در دل تذنه  ییثزال دموکزاعی که ارسػ حفظ

  .تیسذاسی  گزایانه هفزق
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