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 نظمیزیرسقفآسمانبی

 االهه نجفی یترجمه اسالوی ژیژک/

 

 

و خود را به « خواهد؟ زن چه می»های جوانی را پشت سر گذاشته بود که این پرسش مشهور را در میان آورد:  زیگموند فروید سال

ا تسلط ، درماندگی فرویدی مشابهی هم بر م«برکسیت»ست ناگشوده. پس از رفراندوم  این نتیجه رساند که سکسوالیته زن معمایی

 «خواهد؟ اروپا چه می»پیدا کرده: 

شود که نزاع بر سر چیست. چه در اروپای غربی  را در یک متن تاریخی مطالعه کنیم، بر ما آشکار می« برکسیت»چه رفراندوم چنان

ها را فقط  ا همین چندی پیش، این نشانهشود. ت هایی از یک نظم نوین مشاهده می و چه در اروپای شرقی، در فضای سیاسی نشانه

کار(  های محافظه ها و لیبرال رو )دموکرات مسیحی توانستیم در غرب اروپا، در رویارویی دو حزب بزرگ سیاسی، یکی راستِ میانه می

هم   تری های کوچک ها( سراغ بگیریم. در کنار این احزاب، حزب دموکرات ها و سوسیال رو )سوسیالیست یانهو دیگری چپ م

ها(. در این میان اما فضای سیاسی متحول شده و  زیست و نئوفاشیستکردند. )طرفداران محیط ایندگی میهایی را نم اقلیت

کند و نسبت به موضوعاتی  داری جهانی را نمایندگی می ای شکل گرفته است: در یک سو حزبی قرار دارد که سرمایه های تازه رقابت

های مذهبی و قومی راه مدارا را در پیش گرفته، در سوی دیگر حزبی که با  گرباشان جنسی و اقلیتمانند سقط جنین، حقوق د

های نژادپرست و نئوفاشیست گرد  پسندانه از در مخالفت با مهاجرت و مهاجران درآمده و در اطراف آن همه گروه شعارهای عوام
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 .اند آمده

مشاهده کرد: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در این کشور دو جریان  توان این آرایش سیاسی را به خوبی در لهستان می

وزیر پیشین که با رویکردهای ایدئولوژیک مخالف  به رهبری دونالد توسک، نخست« حزب مرکز»های  سیاسی شکل گرفت: لیبرال

رو امروزه این است: کدامیک از  ای میانهه ترین چالش رادیکال کار مسیحی به رهبری برادران کوشینسکی. مهم بودند و حزب محافظه

پست »در دوران « زدایی از سیاست سیاست»شوند امر  کاران موفق می ها یا محافظه این دو حزب سیاسی یاد شده، لیبرال

سازند؟ در  گر گرا جلوه هایی گذشته های ایدئولوژیک را به عنوان مقوله ای باورپذیر به عهده گیرند و پدیده را به گونه« ایدئولوژیک

های لیبرال به تدریج این عرصه را در اختیار گرفتند و  تر بودند. سپس چپ کاران در این عرصه کامیاب محافظه ۱۹۹۰های دهه  سال

 .اند کاران برآمده اکنون مجدداً محافظه

 اروپا در یک دور باطل

اسی وارد کرده است. مخالفان مهاجران به نام جمع پسند احساسات تند را به عرصه سی مخالفت با مهاجران با رویکردهایی عوام

آور این است که آنچه  قرار گرفته است. نکته سرگیجه« ها غیرخودی»در برابر « ها خودی»و « ها آن»در مقابل « ما»گویند:  سخن می

آنچه »فرینی کند: آ کند با همین کنش عاطفی راست، در عرصه سیاسی نقش که از نیروهای سیاسی چپ به جای مانده، تالش می

گرایانه تکیه  بیان این معنا: بازگردیم به دولت ملی و بر احساسات ملی« آید، آیا از ما هم ساخته است؟ که از عهده ماری لوپن برمی

 .دار است، بلکه اصوالً از همان آغاز محکوم است به شکست کنیم. این کار نه تنها خنده

توان گفت که اروپا در دور باطلی گرفتار آمده و در نوسان است بین  می« خواهد؟ ه میاروپا چ»ست:  چنان این پرسش باقیپس هم

گرا و  های نو چپ ها و خشم مردم از این کاهلی. در این میان هم خیزش شده در آن نشین و تنبلی نهادینه های بروکسل تکنوکرات

در « برکسیت»برداری سیاسی کنند. رفراندوم  ا بهرهه کنند از خشم مردم از تکنوکرات های عوامفریب تالش می همچنین راست

 .راستای این خط اتفاق افتاد و به همین دلیل هم از آغاز تا فرجام، بدفرجام بود

« پرستان وطن»خسته طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگاهی بیندازیم، در همان نظر اول به آمیزش اگر به بستر عاشقان دل

بریم. به این  هاست پی می ها واهمه دارند و بس و این تنها انگیزه کنشگری سیاسی آن فریب که فقط از خارجی عوام گرایان با ملی

خشم »پرست و  های وطن جوش راسیست مجموعه، خشم و درماندگی طبقه کارگر را هم باید افزود. آیا جز این است که در آش هم

 کند؟ ، فاشیسم قوام پیدا می «مردم عادی
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 «برکسیت»تر از  های مهم سشپر

های اتحادیه اروپا که در رفراندوم مطرح شد،  فاصله بگیریم. بدیل« برکسیت»فریب نخوریم و از رویکردهای عاطفی تند در رفراندوم 

که استقالل اروپا  -نامه تجارت آزاد آمریکا  توان به طور مؤثری با موافقت پوشاند: چگونه می های اصلی را می ها و چالش فقط پرسش

محیطی برآمد؟ با تبعیض اقتصادی و  ها و فجایع زیست توان از عهده بحران ها را به مخاطره انداخته است مقابله کرد؟ چگونه می ملت

 تر شدن شکاف بین فقیر و غنی چه باید کرد؟ بزرگ

ن بیندیشیم که تا چه حد موضوع ست که به ای به معنای یک شکست سهمگین است. کافی« برکسیت»در این موضوعات، رفراندوم 

  ست از  ای نشانه« برکسیت»پناهجویی و وحشت از پناهجویان در نتیجه این رفراندوم مؤثر بوده است. به همین جهت، رفراندوم 

صحیح و سالمت به حیات خود « آگاهی طبقاتی»که تا چه حد در جوامع ما هنوز ایدئولوژی در مفهوم مارکسیستی نداشتن این

 .دهد یادامه م

تر است، انحراف به راست یا انحراف به  از استالین پرسیدند که کدامیک از این دو انحراف سهمگین ۱۹۲۰های پایانی دهه  در سال

کند؟ ماندن در  ها صدق نمی گیری بریتانیایی آیا این سخن استالین در مورد تصمیم«. هر دو»چپ؟ استالین با زیرکی پاسخ داد: 

ست که اتحادیه اروپا با آن درگیر است و برای همین بد است، ترک اتحادیه اروپا بدتر است، زیرا  معنای تأیید تنبلیاتحادیه اروپا به 

ای این نظر را مطرح  شد عده ست. در روزهایی که رفراندوم برگزار می آفرینی کند که بریتانیا خواهان تنش این تصور را ایجاد می

چه باشد، به زیان اتحادیه اروپاست و بعد از رفراندوم، اتحادیه اروپا دیگر آن اتحادیه سابق نخواهد  کرده بودند که نتیجه رفراندوم هر

 .بود

 کشی خواهد کرد اروپا باز هم وقت

که ازین پس دشوار بتوان کاهلی اروپا را کند، جز آن چیزی در اتحادیه اروپا تغییر نمی« برکسیت»اما این نظر، خطاست. بعد از 

که در آینده هرگونه کشی خواهد کرد، چنان های مکرر با اعضای اتحادیه اروپا وقت چنان با برگزاری نشسترفت. اروپا همندیده گ

اما هرچند که از رفتار نابخرادنه موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه « برکسیت»پروژه سیاسی کالنی در محاق باقی بماند. مخالفان 

چنان بر ضرورت یک دگرگونی سیاسی در اروپا که ند این واقعیت را درک کنند و چشمانشان را همخواه اند، نمی زده اروپا شگفت

 .بندند بیش از پیش آشکار شده می« برکسیت»اکنون در پرتو 
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نهفته فقط به مرزهای اروپا محدود نیست. سردرگمی بخشی از بحران دموکراسی در جوامع « برکسیت»ای که در پس  نابخردی

شود. این سردگمی را در  تر می ست که بین نهادها و مردم خشمگین به وجود آمده و هر دم عمیق نمایانگر شکافی ست و غربی

هایی از از اغتشاش دیده  شد مشاهده کرد. در همه جا نشانه مبارزات انتخایاتی آمریکا بین دونالد ترامپ و برنی سندرز هم می

کاری  نمایندگان کنگره آمریکا در اعتراض به قانون حمل سالح تحصن کردند. کتک شود. همین چند روز پیش بود که گروهی از می

بین نمایندگان مجلس و تحصن پیش از این فقط در کشورهای جهان سوم خبرساز بود. آیا دلیلی باقی مانده برای اینکه گرفتار 

 تردید بشویم؟

 یک پروژه پان اروپایی تازه

 .«ست حال وضع عالی نظمی عظیمی حاکم است، با این زیر سقف آسمان بی»دیشیم: به این جمالت مائو تسه تونگ بین

مان قرار دهد. عبور از هیچ  ای را فراروی تواند امکانات تازه ها را باید جدی تلقی کرد و از توهم باید بپرهیزیم. بحران می بحران

ها پیروز بیرون آمد. آیا  اند که هنوز درنگرفته و باید از آن ارزاتیساز مب ها معموالً زمینه بحرانی بدون رنج و خطر میسر نیست. بحران

مان قرار اند؟ آیا سردرگمی حاضر، این امکان را فراروی مصاها هم عرصه جنگ و ستیز نیروهای متخ جز این است که آسمان

ای که ما را از تکنوکراسی  با پروژهدهد که به یک دگرگونی رادیکال بیندیشیم و راهکارهای منلسبی برای آن بیابیم، آن هم  نمی

افتد.  های دوآتشه اتفاق نمی های خموده و ناسیونالیست فریب رهایی دهد؟ شکاف آسمان در محدوده تکنوکرات اروپا و احزاب عوام

نسان معاصر و ای پان اروپایی که پاسخی در خور ا دهد و پروژه دارد که این دو را به هم پیوند می آسمان در دور باطلی شکاف برمی

 .هایش بیابد چالش

کند. چه کسی  ای را آشکار می و اراده برخی دیگر از کشورهای اروپایی برای خروج از اتحادیه اروپا، ضرورت چنین پروژه« برکسیت»

ها هیچ  دانیم آن که میگذارند. چنان بهره می کند؟ متأسفانه احزاب موجود چپ خود را از این امکان تازه بی از این امکان استفاده می

 .های تازه را از دست بدهند دهند که فرصت فرصتی را از دست نمی
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