
  
  

  هاي آن ليبراليسم اروپاي شرقي و مصيبت

  اسالوي ژيژك

  داريوش قوامي: ترجمه 

  

  مقدمه مترجم

 در توصيف مصيبتهاي فرايند دموكراسيزاسيون در كشورهاي اروپاي شرقي نوشته است و 1991 اين مقاله را در سال اسالوي ژيژك
ند شدن يا حتي شكست اين فكران و جامعه جهاني در جهت كُ، ناسيوناليزم افراطي، روشنن مي دهد كه چگونه  تماميت طلباننشا

 اوليه براي "تهي سازي"تماميت طلبان حاضر به كناره گيري از قدرت نيستند، ناسيوناليست ها تن به . فرايند حركت مي كنند
ي دهند، روشنفكران شكيل م آن جبهه هايي براي مقابله با تمام مظاهر مدرنيته تبرقراري دموكراسي نمي دهند و در مقابلِ

 هستند مي سرو و فرانكفورتي خود را به حكومت مي فروشند و در مقابل دموكراسي خواهان واقعي كه طرفداران آلتهايدگري
 جامعه جهاني با كشيدن يك خط بين خودي و ناخودي ضربه هاي اساسي به گسترش دموكراسي مي زند كه منجر و نهايتاًايستند 

ا بنيادگرايي ديني اين مقاله اگر چه براي اروپاي شرقي نوشته شده است اما اگر ناسيوناليزم افراطي در آن ب. ودبه بنياد گرايي مي ش
در بخش هاي كوچكي از مقاله اين . ، توصيف تئوريك مناسبي از شرايط كشور ما نيز هست)يا به آن اضافه شود(جايگزين شود 

، اما بخش اعظمي از آن چارچوب فلسفي  گردنه هاي تاريخي عبور كرده ايم از اينعدم تطابق گاهي اين حس را القا مي كند كه ما
  . فراهم مي كند"دوران انتقال"، گرايش ها و نيروهاي سياسي  توصيف و انديشه در سرشت جنبش هاهيجان انگيزي را براي

قرار [] ن اضافه كرده، در داخل براكت مترجم توضيحات خود را كه اغلب براي روان ساختن مت. اين ترجمه بخشي از مقاله است
   .منتشر شده است The Universal Exeptionدر كتاب اصل مقاله . داده است

  

  



 

  مصيبتهاي آن ليبراليسم اروپاي شرقي و

سوسياليسم "، بعد از فروپاشي  آندموكراسي شروع كنم كه بنا بر-رالدهيد با اشاره به اين دورنماي ليباجازه ... 
اگر البته  ،، ما يك اقتصاد رو به رشد و يك دموكراسي پلوراليست در اروپاي شرقي خواهيم داشت" موجودواقعاً

ت س را از دنكه اگر چه ميدا نيروهاي تماميت طلب ،از يك طرف:  دو عامل نبودند كه اين تصوير را تار كنند
مربوط به احساسات  و از طرف ديگر ،داده اند اما همچنان به نقشه هاي زيرزميني خودشان ادامه مي دهند

  .  "توطئه هاي فرضي متوجه ملت"وحدت ملي و بعضي 

سته  در اسلووني يك كارگزار سياسي وجود داشت كه كامال شاي"واقعاً موجود سوسيالسيمِ"اگر در از هم پاشي 
 و ، كمونيستهاي اسلووني بودند كه قول خود را مبتني بر يك انتقال صلح آميزيك بودهاست بگوييم نقشش تراژ

: افتادند  گير فرويديان ابتدا در پارادوكس خودآگاهيآنها از هم. زنده كردند بدون خشونت به دموكراسي حزبي
سنگين تر از سوي ، ه قواعد بازي دموكراتيك تن دادند راه را براي مخالفان باز كردند و بيشتر بهر چه بيشتر
در " فقط آنها دموكراسي را رار گرفتند كه اميت طلبي محكوم شدند، بيشتر مورد سو ظن قمخالفان به تم

  ... هاي شيطاني عليه آن دست داشتند در دسيسهواقعاً] چرا كه[ پذيرفتند، "حرف

انتخابات چند حزبي آزاد برگزار كند و  كه  خوب كسي خواهد بود، يك كمونيستِكمونيستبراي مخالفان ضد ... 
 ياو نماينده تماميت طلبي وحشتناك] چرا كه[،يان آنها بازي كندخود نيز داوطلبانه نقش گوسفند قرباني را در م

غير ممكن اين ديدگاه به طور خالصه، از كمونيستها انتظار مي رفت كه .  بايد سركوب شوداست كه حتماً
 ما اعتراف مي كنيم، ما تماميت طلب"ان محاكمه هاي استاليني بگويند دقيقا شبيه قربانيفرازباني را بپذيرند و 

 اسلووني با گرايشهاي  از كمونيستهاينيز  تغييرات درك مردم."، ما حقمان است كه انتخابات را ببازيمهستيم
، مردم به خود آمدند "نقطه غير قابل بازگشت"كراسي تا در راه حركت به سمت دمو:  بوددموكراتيك معما گونه 

ارتش (  ضد دموكراتيك شار نيروهاي كامالًكه مي توانند روي آنها حساب باز كنند تا به واسطه آنها زير ف
ت آزاد برگزار كنند؛ در حاليكه اين تاب بياورند و يك انتخابا) قديميپوپوليستهاي صرب و متعصبان ، يوگسالوي

  . واضح بود كه اگر انتخابات آزادي برگزار مي شد، آنها ناگهان تبديل به دشمن مي شدند

 "ميانجي محو شونده"بعد از آن با مفهوم شرايط حاكم ل از انتخابات تا  قب"باز" منطق اين تغييرات از شرايطِ
 خودش را به عنوان يك كل -به زبان هگل، يك سيستم زماني به تعادل مي رسد . جيمسون قابل توضيح است

 يا راهكارهاي تصور مطلوبي كه نسبت به آن هست[  كه پيش فرضهاي خارجي خود - نهدمي هماهنگ بنا 



] ناكامل[ را به عنوان وزنه ذاتي خودش قرار دهد تا آثار شرايط زخمي ]نهادينه كردن سيستمممكن براي 
كه هنگام انعقاد يك قرارداد  ،جا داريم يك كشمكش بين شرايط بازآنچه را كه ما اين. خاستگاه خود را پاك كند

امكان "، اين كشمكش بين گاردبه عبارت كيرك. اجتماعي تازه حاصل مي شود، و شرايط حاكم بعد از آن است
 خود بنا "ضرورت" تازه اجتماعي خودش را بر اددر اگر  اين قراحلقه كامل مي شود:  است"ضرورت" و "پذيري
كه آن را ] همانند شرايطي[تصميم گيري نشده  براي فرايند  خود را پنهان كند و حلقه"امكان پذيري"نهد و 

نگامي كه رژيم سوسياليستي در حالت از هم پاشيدگي قرار داشت و ، هسطدر اين و. د ماند، باز خواهايجاد كرد
 چيزهايي كه براي مدتي آشكار: ، ما شاهد بروز يك نوع حفره بوديمنكه رژيم جديد خود را پايدار كندقبل از آ

  و دربه بيان صريح، آنهايي كه جرقه فرايند دموكراسيزاسيون را زده بودند.  بودند ناگهان ناپديد شدندشده
اين اتفاق به علت . استفاده مي كنندآن ، آنهايي نبودند كه اكنون دارند از نتايج ميدانهاي سختي جنگيده بودند

يك غصب يا حيله گري ساده توسط برندگان فعلي رخ نداده است بلكه يك منطق ساختاري عميقتري پشت آن 
موكراسيزاسيون به اوج زماني كه فرايند د]. سي در آمريكا اين پديده را توضيح مي دهدتوكويل در دموكرا[است 

  .، سازمان دهندگان خود را دفن مي كندخود مي رسد

 نوين كه بعد از پيروزي ، پانكها و چپ گرايانيند را زدند؟ حركتهاي اجتماعي نوچه كساني جرقه اين فرا
دادند و كم و بيش از صحنه معماگونه پايه خود را از دست بطرزي  اين محركها، ناگهان و  ي، همهدموكراسي

مجموعه ترجيحات فرهنگي، تغييرات ناگهاني از پانك و هاليوود به ترانه هاي ملي ] و[،خود فرهنگ. ناپديد شدند
- برخالف روند معمول بي اهميت كردن ريشه هاي ملي توسط فرهنگ آمريكايي(و موسيقي تجاري شبه بومي 

ن آشفته از پانكرها، ، يك داستا حقيقي از دموكراسي بود"ليهاو تانباش"آنچه ما داشتيم يك . داشت) غربي
ار كرد، ناپديد  بعد از آنكه سيستم جديد خودش را پايد، كميته هاي حقوق بشر و غيره كه واقعاًدانش آموزان

همان كساني كه چند سال پيش به عنوان مدافعان . ريشه هاي اسطوره ايش نيز خاموش شد كه با آن، -شدند
، ه عنوان اعضاي ائتالف ضد كمونيست، حال ب تجاوز كردند"بشهاي نوين اجتماعيجن"خود به سخت حزب سر

  . مي كنند"كمونيسم-پروتو"متهم به  ]جنبشهاي نوين اجتماعي[نمايندگان آنها را 

 مي توانيم بگوييم كه در طي دو دهه اخير تقريباً. اين ديالكتيك از منظر تئوريك به طور خاص قابل توجه است
سم در ميان مخالفان و مكتب هايدگري: اسلووني حاكم بوده استو نحله فلسفي بر جريان روشنفكري د

پس انتظار مي رفت جنگ اصلي نظري ]. دولتي ["رسمي"ماركسيسم فرانكفورت در دايره روشنفكري احزاب 
گناه را بازي مي ي سري هستيم و نقش ناظر بي و آلتو كه الكان– »ما«بين اين دو نحله و جبهه سوم يعني 

يعني به ،  با هم وحشيانه به يك نويسنده هاحله، هر دو اين ناني كه بحث و جدل شيوع يافتزم . رخ دهد- كنيم



 و يك ، يك هايدگري]در مقابل ما[ پايه اصلي اين بحث اينكه دوو شگفت انگيزتر. ، حمله كردندآلتوسر
  . كمونيست هستندماركسيست مكتب فرانكفورت، اكنون دو عضو موثر ائتالف ضد

 هايدگريها و - "رسمي" و يك نام مناسب براي حمالت نقطه هدف همانند يك  آلتوسر]نام [،1970در سال 
  -دئولوژيك در زاگرب و بلگرادلسوف هاي عملگرا و كميته مركزي ايماركسيستهاي فرانكفورتي در اسلووني و في

ك زبان صحبت كردن كه تكرار يك سري اتهامات مشابه  ناگهان همه اينها شروع كردند با ي طوري كه.عمل كرد
 را در بين تمام ممبه] يا نگراني[ يك پريشاني "وسرآلت"از همان آغاز ما متوجه شديم كه نام . بود] وسرعليه آلت[

خفه كردن (خصي اش  در زندگي شوسرحتي بعضي ها اشاره كردند كه مشكالت آلت. اردوگاهها ايجاد مي كند
  كه دشمنان نظري"يك تكه كوچك از واقعيت"بوده است؛ ] از او توسط عده اي[ي براي استقبال بهانه ا) زنش

چگونه مي توان (رند د، بگذاو توسط نظريه او آشكار مي شسرپوشي بر دردهايي واقعي كهش را قادر مي ساخت ا
  ). ! كه زنش را خفه كرده است را جدي گرفت؟نظريه كسي

- و به طور عامتر ساختارگراها و پسا(ها وسري ، تنها آلتدر يوگسالويشد كه شايد اين يك اتفاق نادر با
 باقي ماندند؛ بقيه مكاتب فلسفي هر كدام در برهه اي "خالص"بودند كه براي دفاع از دموكراسي ) ساختارگراها

ست است ما در": فيلسوفان تحليلي اين پيام را به رژيم مي فرستادند كه. از زمان خود را به رژيم فروختند
. افكار ما يك دستگاه تخصصي فلسفي خالص غير سياسي است. ماركسيست نيستيم اما خطرناك هم نيستيم

ريسكي براي قدرت سياسي ، بدون آنكه متحمل بنابراين نه تنها الزم نيست از ما بترسيد بلكه با رها كردن ما
 اين ".كسيستها را هم مي دهيدليت به غير مار مي توانيد اين چهره را به خود بگيريد كه اجازه فعاخود شويد،

  .دريافت شد و آنها به حال خود رها شدند] توسط رژيم[پيغام 

، ي بردبهره م] نيمه دولتي[، مكتب فرانكفورت از يك وضعيت نيمه رسمي 1970در جمهوري بوسني در سال 
،  [!!]ي ارتش حلقه هاي درصاً، مخصو]دولتي ["رسمي"ي  هااسي و تقريبا در صربستان هايدگريدر كرو] و[

در فرايند تصفيه دانشگاهها، به بهانه نفهميدن ظرافت هاي فردي مواردي وجود داشت كه . ند داشتحضور
داد يا مواردي كه معذرت ميشغلش را از دست ) به عنوان توضيحي كه بعد از واقعه داده شد(ديالكتيك منفي 

،  جامعه ما-خود-از- ماهيت دفاع"(م هايدگري نوشته شده بود سياليست كامال به فرخواهي نيروهاي مسلح سو
  ). و غيره"خود ماهيت جامعه ماست - از-دفاع

استالينيست بدنام  -توو كه اغلب تحت عنوان پر-وسرنشان مي دهد كه نظريه آلت وسراين مقاومت در مقابل آلت
وثر رژيم هاي تماميت طلب كمونيستي  براي به زير كشيدن م"طبيعي" به عنوان ابزاري نظري  دقيقاً-مي شود



ايدئولوژيك [دئولوژي را به ، نقش حياتي در بازتوليد ايدئولوژيكدر مورد دستگاه اداري ايتئوري او : عمل مي كند
 "داخلي"باورها و عقايد ] وسربه باور آلت[  اختصاص مي دهد و نسبت به آن "خارجي"تشريفات و رسوم ] كردن

 سوسياليسمِ"تشريفات در  و آيا نياز است تا توجه ها به نقش مركزي اين. ت قرار داردموكدا در درجه دوم اهمي
؛ اطاعت جاي "دروني" بود و نه ايمان "ظاهري" جلب شود؟ آنچه كه به حساب مي آمد اطاعت "واقعاً موجود

 كه ، آن بودن واقعي بود"رابكارخ" داد كه به همين خاطر تنها راه براي يك "تظاهر به اطاعت"به خود را 
 منسجم "ظاهر"] نهايتا[ تا "پشت به شعارهاي خود كند" شود د تا سيستم مجبورعمل كن "صادقانه"

  .ايدئولوژيكش واژگون شود

آيا مشخص ترين مورد اين پديده نقش .  مختص اسلووني نيست"ميانجي محو شونده" اين ناپديد شدن مطمئناً
يك ايدئولوژي  كه ه ايبره:  استانژدي اخالقي در سرنوشت آن در آلمان شرقي نيست؟ يك ترا"نئوز فروم"

 از مشروعيت روابط قدرت فعلي متوقف مي " بي طرفنقاد"و عملكرد آن به عنوان يك  خودش را جا مي گذارد
نئوز فروم ها يك گروه از روشنفكران با انگيزه بودند كه سوسياليسم را جدي گرفته بودند و آماده بودند . شود

فراي كاپيتاليسم و  آرماني "راه سوم"ين ببرند و يك ز را قمار كنند تا سيستم بينابيني را از بهمه چي
زي  و پافشاري آنها كه براي بازساعقايد بي رياگونه آنها. آن كنند  جايگزين"واقعاً موجودسوسياليسم "

ه ما مي توانيم دقيقا بگوييم اين ؛ اگر چ، هيچ چيز را به جز توهم اثبات نمي كردكاپيتاليسم غربي كار نمي كنند
معكوس هيچ گونه - آن در فرم ايدئولوژي]چرا كه[: غير ايدئولوژيك كرده بود آنرا)توهم كامل بدون هيچ ماهيتي(

  .انعكاسي از روابط قدرت نمي داد

رسوم است كه ايدئولوژي برخالف آنچه كه م: در اينجا من مي خواهم كتاب مقدس ماركسيست را اصالح كنم
در شرايطي  [تفاوت بين حرفها و اسناد را مي پذيرد] (در دوران زوال به خود اعتقاد ندارد[ مي شود "نقاد"يك 

 ندارد و ديگر به عنوان يك حقيقت زندگي نمي كند بلكه "اعتقاد به خود" ديگر بعد از آن] و[،]كه وجود دارد
، در )  قدرت مورد بهره برداري قرار مي گيردبيشتر كامال به عنوان ابزاري براي مشروعيت بخشيدن به روابط

 "خود جدي گرفتن" ساختار اجتماعي ، مي توان گفت دقيقا چنين برهه هايي فضا را براي امكان "زوال"دوران 
به عنوان ( [موثر با پايه هاي اجتماعي خودش مخالفت مي كندبطرزي ] نتيجتا[باز مي كند و حاكم ايدئولوژي 

در .  پايه هاي اجتماعي خودش مخالفت كرد دين مسيحي با فئوداليسم به عنوان يكيدر مورد پروتستانها،] مثال
به نام ] به عنوان يكي از پايه هاي اجتماعيش ["واقعاً موجودسوسياليسم "شرايط مشابه، نئوز فروم ها با 

ي كه در دوران زوال ايدئولوژي خود را كسان [بدين ترتيب، از روي ناداني،).  مخالفت كرد" حقيقي"سوسياليسم 
ه توسط تاريخ لِ"د؛ همين كه كار آنها تمام شد، ن نيروهاي خود را براي تخريب رها مي كن]جدي مي گيرند



 تازه "زمان سخت" ]بعد از آن [).نئوز فروم ها فقط سه درصد آرا را در انتخابات ها بدست آوردند ("خواهند شد
، حاال نئوز فروم ها مان سركوب كمونيستها خاموش بودند قدرت هستند و در ز درناي مي رسد؛ مردمي كه اكنو

  .مي كنند "انجمن سري كمونيستها"هم به را مت

بايد  "يانهبازنمايي گرا"مسئله از  لوژي، آنست كه مفهوم ايدئو گرفته شود بايددرس نظري كلي كه از اين واقعه
 اشتباه و بهم ريخته از محتواي بازنماييِكه با يك  - ندارد"ذبكا درك"ولوژي هيچ نسبتي با  ايدئ:ددجدا گر

 يك ديدگاه سياسي مي تواند كامال نسبت به محتواي موضوعي خود: به عبارت ديگر . حاصل شوداجتماعي آن 
نسبت به محتواي ] يك ديدگاه سياسي[ايده اي كه : دقيق باشد و كامال ايدئولوژيك هم باشد و برعكس

با توجه به . نباشددر آن  "يايدئولوژيك" اما هيچ فرم باشد كاذب مي دهد مي تواند كامال اجتماعيش ارائه
اين امكان را مي  فكر كردن به اين ايده كه از هم پاشي رژيم كمونيستي -، ديدگاه نئوز فروم ها"حقيقت موجود"

 بدون شك -م خواهد رسيد فرم از زمينه اجتماعي ايجاد كرد كه به وراي محدوديتهاي كاپيتاليسدهد كه يك
تشان را روي سريعترين روش الحاق به  كساني روبرو شدند كه تمام همنئوز فروم ها با مقاومتِ. گمراه كننده بود

براي آنها .  بودآلمان غربي متمركز كرده بودند كه به معناي پيوستن كشورشان به سيستم جهاني كاپيتاليسم
 اين ديدگاه ثابت .م ها چيزي بيشتر از يك مشت خيالباف قهرمان نبودند، طرفداران نئوز فرو]طرفدارن الحاق[

   چرا؟.همچنان كامال ايدئولوژيك است] طرفداران الحاقاين ديدگاه[اما با اينحال ، شد كه دقيق است

...  

و همچون لكه اي تصوير خوشايند دموكراسي دموكراسي را شكار مي كند - ليبراليكي ديگر از هيوالهايي كه 
د كه حتي بعد از فروپاشي معموال با حسرت بيان مي شو. ، ناسيوناليزم استرا به هم مي زندوراليست پل

از هم پاشي ، ما نمي توانيم يك دموكراسي پلوراليست صلح آميز و حقيقي داشته باشيم چرا كه كمونيسم
ايدئولوژيهاي ترس از بيگانگان، ، قبيله گرايي، ضد يهودي گري، را براي بروز ناسيوناليزم افراطيفضا ، كمونيسم

باز مي كند  ها 2 به همراه پرو اليف1 مورال ماژوريتيي سوسياليست- يستي  و پسا، ضد فمينمربوط به امنيت ملي
يك  در اين نقطه درخواست تلويحي كه از.  خود لذت ببرند"غير عقالنيت"كه در كوتاه مدت مي توانند از 

 دموكراسي را  او انتظار مي رود تا اين مخالفت تيره بااز: است بسيار حياتي ر اروپاي شرقي مي شود،روشنفكر موث
 ملل اروپاي شرقي در آزادي و ه تصوير حل شدن ك راچيزهايي] چهره واقعي[در اروپاي شرقي رسوا كند و 
را نمي و من به هيچ عنوان خودم را از داشتن چنين مسئوليتي مب... ند، ترسيم كنددموكراسي را مخدوش مي كن

                                                            
١- Moral Majorityجنبشي مذهبي كه در آمريكا شكل گرفت ،  
2- Pro‐lifeجنبشي اجتماعي كه بطور عمده حول مسئله سقط جنين فعال بود ،.   



برايم [- روپاي شرقي گرايش يك روشنفكر ليبرال ضد ناسيوناليسم ا-دانم، اما چيزي كه هنوز در مورد اين گرايش
روشنفكران : نها را تحت تاثير خود قرار داده است، جذبه واضح ناسيوناليسم است كه آ مشكوك است]جالب و

. ن زمان به آن با يك جذبه بي اختيار خيره مي شوندليبرال آن را رد مي كنند، به تمسخر مي گيرند، اما در هما
 حاصل از توصيف موفق ضعف و رضايت روشنفكران از محكوم كردن ناسيوناليزم به طور مرموزي با رضايت

  ).كه هميشه مختص ماركسيسم شرقي بوده است(ده است  گره خور خاصيك فردشكست 

عموال شايسته  م]كه[؛  غيرطبيعيِ خودش مواجه مي شودعكوسِم در اينجا با شرقخيره ي غربي ها به نگاه 
 ليبرال دموكراسي در مواجهه با بازگشتِ] ذاتي[پايان جهان شهر گرايي، ضعف :  است "بنياد گرايي"عنوان 

 و براي دموكراسي، بايد آنقدر قدرت پيدا كند كه نامِه دقيقا اينجاست كه يك نفر ، ب. قبيله گرايي و الي آخر
 جواب تهديد فاشيستهاي ضد يهودي را با هدف قرار دادن  كهتكرار كندكت مثال زدني و قهرمانانه فرويد را حر

در حركتي . ها بود  جواب فرويد به نازي"موسي و يكتاپرستي":  پدرشان داد خود يهوديها و محروم كردن آنها از
به .  باز مي كند، آشكار كند"د گراييبنيا"ي بروز مشابه ، كسي بايد رخنه هاي ليبرال دموكراسي را كه فضا را برا

آيا ليبرال دموكراسي نهايت افق : فلسفه سياسي قرار داردعبارت ديگر، امروزه نهايتا فقط يك سوال پيش روي 
  محدوديتهاي ذاتي آن را سامان داد؟] با رويكردي تازه[سياسي است يا ممكن است بتوان 

 ليبرال دموكراسي و پادشاهي حاصل از "بي ريشگي"شكوه از ] ه اين سوالب[محافظه كاران -جواب متداول نئو
در آن بيشتر و بيشتر در ] و[ اخالقي نيست؛  نيچه است كه در آن جايي براي قهرمان بازيِ"انسان آخرالزمان"

بنياد از اين زاويه ديد ، . زندگي روزمره كه با پيروي از اصل لذت كنترل مي شود، غرق مي شويم و الي آخر
] يافتن[ يك جستجوي نااميدانه و مخدوش براي  ساده به از دست دادن ريشه هاست؛گرايي يك عكس العمل

به دليل عدم موفقيت در نشان دادن اينكه محافظه كاران -اما اين جواب نئو. ريشه ها در يك اجتماع زنده است
  فضا را براي بروز - فلسفي آن بر مي آيدآنطوركه از ظاهر پايه هاي– كامل فرمالچگونه يك پروژه دموكراسي 

  . بنيادگرايي باز مي كند، ناكافي است

در هر دو مورد، نقطه آغاز و : كالسيك استدريافت  زم كانتي و دموكراسي فرمال يكتشابه ساختاري بين فرمالي
 كه بايد تخليه در مورد كانت، آنچه. شامل يك تهي شدن افراطي است؛ يك تخليه] امري جديد[ژست بنا نهادن 

بنا به  ،شغال كنداين مكان را اقبل تعيين شده است تا  هرگونه ابژه مثبت كه از:  است" برترخير"، مكان شود 
 كه با پيش فرضهاي نه لزوما درست و نه لزوما اشتباه اخالقي  است"آسيب شناختي"ابژه ي تعريف، يك 

عملكرد اوليه . ي بايد به شكل فرم خالص در آيند آن است كه چرا قوانين اخالق؛ اين دليلِمشخص مي شود
 "آسيب شناختي" مكان بنا به تعريف يك غاصب هر مدعي صاحب اين: دموكراسي هم تخليه مكان قدرت است



پيدا مي كند  زماني اهميت ، كانتي مدرن به عنوان يك پديده ي پسا، كه ناسيوناليزمنكته اساسي آنست. است
عبارت كانتي . را اشغال مي كندخالي چيزهايي كه با فرماليزم كانتي خالي شده اند فضاي ،  ملياموركه ملت و 

آيا : جمعي استجو زدگي براي ] و بي هدف سياسي[ بيهوده تعصببراي اين پركردن فضاي خالي يك 
  در سياست نيست؟] و بي هدف[ بيهوده تعصبناسيوناليزم مثال خوبي براي 

طبيعت متناقض و مبهم .  را تعريف مي كند"تمل"  مدرنمفهوم " برترخير"  پركردن فضاي خالياين پارادوكسِ
باقيمانده هايي از "آنها اشتباها به عنوان :  مدرن شبيه ماهيت خون آشام ها و ديگر مردگان زنده است"ملت"

 از طرف ديگر،.  جايگاه آنها با يك گسست كامل از مدرنيته پايه گذاري شده است- درك مي شوند"گذشته
 سنتي رهايي يافته است "طبيعي" اشاره به اجتماع مدرني دارد كه از هم بستگي هاي "ملت"] مفهوم[مطمئنا 

و اجتماعي كه در آن اتصاالت ماقبل مدرن كه افراد را به يك نژاد، خانواده يا مذهب خاص وصل مي كرد، از بين 
يتي مدرن داده است كه اجزاي آن  اجتماع مشاركتي سنتي جاي خود را به حكومتهاي تك هو:رفته است

نظر نژادي يا خانوادگي از [مردم به عنوان اعضاي مجرد آن هستند و نه به عنوان مثال ] و[ هستند،"شهروندان"
 خالص  هرگز نمي توان به سطح يك شبكه را"ملت"] مفهوم[از طرف ديگر .  اعضاي يك طبقه خاص]يا مذهبي

حقيقت اين [ به آن چسبيده است؛ "حقيقت سرريز"كه هميشه يك نوع از وابستگي هاي نمادين كاهش داد، بل
  و"ريشه هاي مشترك" ماديتِ اتفاقيِبايد مجذوب  "هويت ملي"،  خودبراي تعريف] سرريز از آنجا مي آيد كه

 و اي كه از بين رفته اند "طبيعي" زمان به وسيله اتصاالت  به طور هم"ملت" طور خالصه، به.  شودخون و خاك
 كه در داخل جهان "ديرينگيِ ارگانيك" فرم  ي، نشان دهنده"پيش از مدرنيته در مدرنيتهباقي مانده هاي "

 نهاد دكارتي بدست مي آيند، - كه در داخل جهان بي جوهر سوژه"ارگانيكجوهر " سنت مدرن و فرم -از- پس
 طبيعي سنتي با مجرد آنها و جايگزيني اتصاالت[دوباره، نكته مهم در درك ناپيوستگي هر دو جنبه . است

 فراهم شده است ، "ملت" كه توسط ]مرهم موقت ["بخيه"اين  : است] ز بودن محمل حقيقت سرري"هنوز"
  .... و يك گسست كامل از بافتهاي طبيعي سنتي  را ايجاد مي كند"شكاف"امكان ] دقيقا همان چيزي است كه[

، از لحاظ نظري. ل دموكراسي امروز را مشخص مي كندنقطه مرگ ليبرا لكه ي آسيب شناختيهم چنين اين 
هگل مي .  جهان شمول باشدامر پيشينيِيك مشكل ليبرال دموكراسي از نظر ساختاري آن است كه نمي تواند 

 پيروز "ينظم نوين جهان":  آن استشكاف برداشتنِ  يجبهه سياسي دقيقا همان لحظهگويد لحظه پيروزي يك 
 مشخص مي شود؛ مرزي بين "نا خودي ها" و "خودي ها"و بيشتر با يك مرز بين ليبرال دموكرات بيشتر 
 كه همچنان قوانين حقوق بشر، امنيت "توسعه يافته ها"همانند ( بمانند "خودي"آنهايي كه موفق شدند 



نه نها آنست كه چگو نسبت به آ"توسعه يافته ها"نگراني ] و([و آنها كه حذف شدند ) احتماعي و غيره برپاست
  ). باشدگيرند حتي اگر به قيمت ناديده گرفتن اصول اوليه دموكراسي آنها را در بر

 "سوسياليزم"] كه: [ف مي كند ايده حاكم فعلي را تعري-و نه تضاد بين سوسياليستها و كاپيتاليستها-اين تضاد
اقعا آنچه كه و. اليسم، بود در مدرنيزاسيون خارج از مرزهاي كاپيت يك تالش نااميدانه]هر چند [، حقيقيراه سوم

.  است، تالش براي بدست آوردن جايگاه استخطرسوسياليست در معرض -در بحران كنوني حكومتهاي پسا
 راه پيدا كند "خودي ها"حال كه توهم راه سوم از بين رفته است، چه كسي اين اجازه را خواهد يافت تا به جمع 

ابق  و چه كسي از آن كنار گذاشته مي شود؟ يوگسالوي سشودو به نظم سرمايه داري توسعه يافته ها ملحق 
تالش مي كند تا به جايگاه خود با معرفي ] يوگسالوي [ ي تجزيه بازي خون آلودِهر بازيگر: مثال خوبي است

در مقابل )  كاپيتاليست در حال حاضر"خودي" عنوان ايدئولوژيك ( اروپا تمدنخود به عنوان آخرين سنگر
 هاي كوههاي رشته] و سنگر[براي ناسيوناليست هاي راست اتريش اين مرز . وعيت ببخشد، مشروحشي گري

براي اسلووني ها اين مرز .  آن قوانين اسالوها حاكم استدر پس، كاوارانكي، است كه بين اتريش و اسلووني
كزي هستيم و كرواتها ما اسلوونيها در اروپاي مر: رودخانه كولپا است كه اسلوونيها را از كرواتها جدا مي كند

  ما طرفِ[!!].ند كه واقعا ما را نگران نمي كندمربوط به حوزه بالكان هستند كه درگير يك جنگ قبيله اي هست
. دردي كه با يك قرباني خشونتهاي جهان سوم مي كنيمآنها هستيم و با آنها همدردي مي كنيم اما همان هم

 و ارتدوكس شرقي ي غربها است كه مرزي است بين تمدن كاتوليكيِبراي كرواتها اين مرز حياتي بين آنها و صرب
نهايتا صربها از خود به عنوان آخرين مرز دفاع از  .كه نمي تواند ارزشهاي فردگرايي غربي را در خود جاي دهد

ايد همين جا ب(گرايي نهفته در اسالم آلباني ها و بوسني ها ياد مي كنند  خطر بنيادمسيحيت اروپايي در مقابل
، آنهايي بودند كه در پايين اين رده  داشتند"اروپايي"رفتار متمدنانه روشن شود كه آنهايي كه بيشتر از همه 

 و جامعه "باز"بنابراين، جنگ سنتي ليبرال بين جامعه پلوراليست ). وسني هستنديعني آلباني ها و مسلمانان ب
ه است، بايد به خودآگاهي بازگردانده شود تا قادر به  بنا شدديگرانحذف پايه ي  كه بر "ناسيوناليست" يبسته 

بنيادگراهاي ناسيوناليست تا زماني كه بر پايه حذف ديگري به جز  نيز ]شرقي [ ليبرالنگاه: باط با خود باشدارت
  . بنا شده باشد، با همين منطق عمل مي كند

مينه را براي افرادي چون خامر روژ ،  ز،سيستم-  كاپيتاليسم به عنوان جهان ذاتيِاين جداسازي رقابت آميزِ
 در سياست امروز را " شرارت افسار گسيخته"جايگاه سندرو لومينوسو و ديگر جنبش هاي مشابه كه ظاهرا 

 بر ليبرال دموكراسي و ادعاي جهاني بودن "قضاوت منتقد" به عنوان يك "بنيادگرايي"اگر : دارند، باز مي كند
 براي ليبراليسم دموكراسي "قضاوت ابدي"ي همانند سندرو لومينوسو همچون آن عمل مي كند، آنگاه جنبشهاي



قسمتي از : درن است يك خروجي حتمي جامعه م"فرودستطبقه "بيان مي كند كه  فلسفه حقهگل در . است
د از منافع آن بهره مند شوند و به همين دليل هيچ نابراين نمي توان و باست نظم آن هضم نشده جامعه كه در

 يك سرريز ضروري ساختاريافته كه از مدار بسته ساختار -در برابر آن براي خود نمي بينندنه مسئوليتي گو
 به "فرودستطبقه " ايده سرمايه داري متاخر امروزه با ظهور به نظر مي رسد. اشته شدهاجتماعي كنار گذ

 راديكالترين گرايش هاي ضد معناي واقعي خود در واقعيت جامعه با ظهور نيروهاي سياسي كه متناقض گونه
كامال مدرن با پروژه هاي  )بازار، پول و فردگرايي: رد كردن هر چيزي كه مدرنيته را تعريف مي كند (مدرن را

در عقيده خامر رژ ، واژگون كردن كل سيستم آموزش و از بين بردن (آن براي نابود كردن تمامي سنت نمادين 
  . ظهور يافته استاند،  متحد كردهاز يك نقطه ي صفر و آغازي دوباره) فيزيكي روشنفكران
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