
 

 
 

 5 از 1 صفحه

 

 رویاهای خطرناک اسالوی ژیژک

 روس جرومنویسنده: 

 ترجمه: آرمین نیکنام

 باید چپ چهآن» عنوان با ژیژک از ایمقاله انتشار دنبال به روس، جروم نوشته ،«ژیژک خطرناک رویاهای» یمقاله: مترجم توضیح

 اچرت سیاسی شخصیت از  -برهه کنونی در  – چپ الگوبرداری اهمیتنوشته شده است و رهیافت ژیژک مبنی بر  «بیاموزد تاچر از

 انتشار «یازدهم تز» وبسایت در گالبی رضا یربا ترجمه امیاد شده از ژیژک  مقاله .دهدر مورد نقد قرار میترا در کانتکستی وسیع

 استفاده آن فارسی ترجمه عبارت عین از گرفته، صورت ژیژک یمقاله از نقلی که جا هر حاضر، ی مقاله یترجمه در. است یافته

 .است شده

*** 

 را وی «رادیکال»یفلسفه خطرناک یگرایانهمنجی گرایشات مستقیم، دموکراسی مقابل در او دوهوایی و بامیک و تاچر از ژیژک نابجای قدردانی

 کند.می آشکار

 یمجله فرستاد، بیرون ۰۳ یدهه اواخر در اسپانیا داخلی جنگ خالل در انقالبی کاتالونیای از را هایشنوشتهدست بار نخستین ل،اوروِ که هنگامی

 و هاتروتسکیست استالینیستی سرکوب از حد از بیش که چرا ؛زد سرباز آن انتشار از «نو مردِدولت» به موسوم بریتانیایی سوسیالیست

 روسی فعلیِ رژیم از تند انتقاد هرگونه متاسفانه»: نوشت اورول به اینامه در ویرایشگر، عنوان به کینگزلی مارتین. کردمی انتقاد هاآنارشیست

 از بسیاری یشانهبهشانه و کردمی فعالیت تروتسکیست یجبهه در کماکان که اورول .«شود سوسیالیسم علیه پروپاگاندا به متمایل تواندمی

 یکی به بعدها او که همانطور. کردمی پافشاری نیز سوسیالیسم سوی به اقتدارگرایانه مسیر نفی در جنگید،می فاشیسم با آنارشیست شجاع رفقای

 را انگیزیشگفت اتفاقات من»: کرد تشریح را دموکرات و خواهبرابری نظامیشبه نیروهای قالب در جبهه در خاطراتش و نوشت دوستانش از

 به تنها «نو مردِ دولت» سخت آزمون مقوله، این در .«بودم نکرده پیدا هرگز که کردم پیدا باور سوسیالیسم به طوری انجام سر و بودم شاهد

 .«هستند آن حامیان سوسیالیسم، برای تبلیغ بدترین مسیحیت، مانند»: که شد منجر اورول در باور این تقویت

 سوسیالیسم؟ برای تبلیغ بدترین :ژیژک اسالوی
 را اورول جمالت تواننمی -تاچر مارگارت از برهم و درهم و سرگشته یچپگرایانه ِِقدردانی - «نو مردِ دولت» در ژیژک مطلب آخرین خواندن با

 کرد استفاده فرصت این از شود،می خوانده امروز چپ بر فیلسوف گذارترینتاثیر که تناقضات همیشگی ینگارنده ژیژک، باالخره،. نیاورد یاد به

 نولیبرال میراث به تا اندآمده وجود به اخیرا که داریضدسرمایه رهبر بدون هایجنبش بلکه کند، حمله تاچر مارگارت شخص به فقط نه که

 تصمیم ژیژک ،«ندارد وجود بدیلی هیچ» که تاچر ایدئولوژیک دگماتیسم شکافتن جای به. دهد قرار نقادی موردنیز  را کنند اعتراض تاچر خانم

 جنبش ژیژک، برای. بیندازد پای از را است گرفته شکل اخیر سال بیست طی دگماتیسم این به پاسخ در که موجود بدیل تنها که گرفت

]اقتصادی[ در یونان و جنبش جهانی اشغال، همگی نااُمیدانه در »افسانهی دموکراسی مستقیم« سرگشته  ضدریاضت تظاهرات اسپانیا، برآشفتگان

ماندهاند و مانع یک مواجههی مناسب با بحرانِ جاری نیابت سیاسی میشوند. تاچر، برخالف این قضیه، نقش »ارباب« را در دورهی بحران 

برعهده گرفت و تنها با اتکا به فکر خود، تصمیماتی فاقد اقبال عمومی در میان انبوه مخالفان را به پیش برد. به عقیدهی ژیژک: »آنچه ما امروز 

به آن نیاز داریم، تاچری برای چپ است«. تمام رویاپردازیها پیرامون تصمیمگیری بر مبنای وفاق عمومی را کنار بگذارید. آنچه ما واقعا به آن 

 نیاز داریم حدی مشخص از یک رهبر اقتدارگراست.

http://praxies.org/?p=1893
http://praxies.org/?p=1893
http://www.thesis11.com/Note.aspx?Id=114
http://www.thesis11.com/Note.aspx?Id=114
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 ندامشترک مطالبات برخی حاوی ،است جریان در اروپا سرتاسر در که عمومی اعتراضات»: گویدمی ژیژک خود، معمول آکادمیک زبان قالب در

 .«کنندمی ایجاد ما سیاسی نظام کنونی بحران با صحیح یمواجهه راه در "شناختیمعرفت مانع" نوعی اند،واضح و خودجوش چون دقیقاً که

 را مشارکت و نیابت باید ما که کند استدالل دارد سعی عمومی، مشارکت بر تاکید با سیاسی، یشده اعتباربی نیابت از عبور جای به ژیژک

 نقصان بر که نماید عمل دانشی ماشین» مانند که «نخبه یطبقه» یک یواسطه به را جدید اقتدارگرای رهبری از ایگونه و ببریم بین از زمانهم

 نیاز آن به ما آنچه غیرممکن است؛ یاایده« مطلق قادر شهروند» .ژیژک هستند[متعلق به  هاقول کنیم ]نقل اعمال «کند غلبه دموکراسی ابتدایی

 طریق از» واقع، در. خواهندمی چه دانندنمی زیرا دارند، نیاز «خوب گاننخبه» به مردم ژیژک، باور به. است تکنوکرات ینخبه دسته یک داریم،

 تواندمی که قوی ست رهبرِ یک یمقتدرانه تصمیمات تنها» «.خواهندمی واقعاً» را چیزی چه شوندمی متوجه مردم که است نخبگان این

 «.کند فراهم را عظیم گسست هایشرطپیش

 رادیکال سیاست به رادیکال امر بازگرداندن

 به رادیکال سیاست و دارد اشاره هاریشه به «رادیکال» یکلمه باالخره،. رسدمی نظر به رادیکال سیاست به نسبت عجیب رویکردی واقع، به این

 صورت به همواره واقعی رادیکال سیاست بنابراین. کند گسست اشپدرساالرانه و پایین به باال فرآیندهای از که است کرده سعی تاریخی طور

 و لنین از پیش. است پذیرفته صورت بیرونی رهبران اعمال یا مراتبیسلسله قدرت ساختارهای دخالت بدون هاتوده سطوح میان در جمعی

 را روسیه انقالب قلب( مردمی هایانجمن و کارگری مستقل شوراهای) هامنشویک توسط شده کنترل شوراهای ها،بلشویک دست به سرکوب

 دولت سازمانی خشونت شد، سرکوب اقتدارگرا هایبلشویک یواسطهه ب کارگری هایشورا رادیکال قدرت که ایلحظه. دادمی تشکیل

 قدرت انباشت کننده،تعیین هایتوده این سرکوب با واقع، در. کرد بازتولید برابر چندین صورت به چشمگیری شکل به را خود داریسرمایه

 به تبدیل تا کرد هموار استالین برای را راه واقع در لنین. یابدمی تحقق ساالردیوان و حزبی نخبگان کوچک گروه یک در ضدانقالب سیاسیِ

 .شودمی گفته نیز تاریخ در که است آنچنان باقی،. گردد اقتدارگرا دولتیِ  کمونیسم کابوس آخرین

 یمعامله حزبی، سیاست در افتادن دام به از امتناع با. گسست انقالب از بیستمی قرن درک این از چشمگیری شکل به ۱۳۲۲ انقالبی موج

 به پرداختن و متقابل کمک مستقیم، عمل به تصمیم اشغال هایجنبش و برآشفتگان جنبش مشخص، مطالبات تعیین یا ها،اتحادیهها به سبک رای

همکارانه  و مشترک عمل یواسطه به قدیمی آن بود که یپوسته در جدید جهان از اولیه دید یک ایجاد واقع درکه  گرفتند؛ جمعی سیاست

 را رو پیش جهان که شدند پیوسته هم به کوچک جهان یک به تبدیل موقت، شکل به شده اشغال هایمیدان شکل، این به. تحقق می یافت

 یک پایین، به باال از جهان»: کرد مطرح را قضیه این بارسلونا در آکامپادا از کوتاه دیدار یک در گالئانو ادواردو که همانطور. کردندمی ترسیم

 نفر هامیلیون .«کنندمی حرکت آن سوی به جوانان و ماست روی پیش که هست دیگری جهانی. نیست ممکن راه تنها اما است، محض کثافت

 منحصر سوسیالیسم و حقیقی دموکراسی با که بود بار ، نخستینشدند رد روزها آن در زوکوتی پارک و سینتاگما میدان خورشید، یدروازه از که

 بسیج، کشور هاده و شهر صدها در را مردم عظیم هایتوده توانمی ظاهراً که بودند شاهد نفر میلیونها. شدندمی مواجهه عمل در به فرد

 .باشد نمایندگان یا احزاب رهبران، دخالت به نیاز اینکه بدون. کرد هماهنگ و سازماندهی

 آورد خواهد دوام بیشتر هرم، پایین

 صدها بلکه هزارن، آن در که دارد وجود گروهی همبستگی از وجدآور هاییلحظه» انقالبی فرآیند هر که پذیردمی اکراه با را واقعیت این ژیژک

 محلی اجتماعات آن طی که دارد وجود جمعی پرشور مشارکت از هاییلحظه» که همانطور ؛«آورندمی در اشغال به را مکانی هم کنار در نفر هزار

 دست به را کارها برند؛می به سر دائمی العادهفوق وضعیت نوعی در مردم که باشکوهی هایلحظهگیرند؛ می تصمیم و کنندمی نظر تبادل
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 که چیزی تنها سرانجام،. «آوردنمی دوام هاییوضعیت چنین» که: است معتقد کماکان ژیژک اما .«کند شانهدایت که رهبری بدون گیرند،می

 ترجیحاً که انقالبی، حزب یک سازمانی ست؛ ایپروژه از ایگونه در آن شدن منعقد کند، تضمین را داریضدسرمایه یمبارزه یک تداوم تواندمی

 باالخره. کنیم اعتراض شدیدا ژیژک، ادعای عمل دقت به باید ما که همین جاست دقیقاً. شودمی رهبری برتر کاریزماتیکِ رهبر یک توسط

 ژیژک. پایید نخواهند که هستند رهبر بر مبتنی هایجنبش  دقیقاً  که - هاکاسترو رهبری تحت کوبا توجه قابل استثناء با - گویدمی ما به تاریخ

 کاریزماتیک رهبر که حاال. ماندمی باز است وقوع حال در ونزوئال در اکنونهم آنچه یمشاهده از اما برد،می چاوز هوگو مثال به دست حریصانه

 پایین به باال یپروژه یآینده. است آورده دست به جمهوری ریاست انتخابات در خفیف پیروزی یک تنها او مطلوب جانشین است، مرده

 تنها ،معنا این در است و متزلزل شده است. شده کشیده چالش به متحده ایاالت یالحمایهتحت فرادستِ  طبقاتحت فشار تاینک  چاویستا،

 فرآیند این راندن جلو به توانایی بود، آنان وامدار شدت به چاوزیسم که ایتوده اجتماعی هایجنبشیعنی بولیواری،  قدرت هرم مردمی یقاعده

 .دارند را انقالبی

 از پیش ونزوئال مردم که انگار. دارد آمیزیتوهین بسیار نگاه - ونزوئال مردم به تر،کلی نگاهی در و - ایتوده هایجنبش این به نسبت ژیژک اما

 هاونزوئالیی که است این واقعیت. داد نشان هاآن به را خواستندمی هاآن آنچه دقیقاً  و آمد پیش چاوز سپس خواهند،می چه دانستندنمی چاوز

 که آنچه از دفاع برای را زندگیشان هاآن از نفر هزاران چاوز، آمدن کار روی از پیش دهه یک حتی. خواهندمی چه دانستندمی کامالً

 که بود چیزی آن شبیه بسیار خواستندمی هاونزوئالیی آنچه کالم، یک در. دادند دست از ۲۱۹۱ سال در کاراکاس هایشورش در خواستند،می

را  سیستم یک پایان» کاراکاس هایشورش شد، متذکر بعدها چاوز که همانطور. آبرو: خواستندمی آتن بیکار جوانان یا چیاپاس بومی کشاورزان

 که شودمی تعبیر شکل این به عموما واقع، در. «زدند رقم شد مردم شأن باززاییِ به منجر کهرا  تغییر عصر آغاز و بود شده خفه شرمیبی از که

 جمهوری ریاست سمت به او انتخاب و ۲۱۱۱ سال در چاوز ناموفق کودتای برای ایزمینهپیش آن، از برآمده هایجنبش و کاراکاس هایشورش

 بستگی هاآن به او سیاسی قدرت فقر، با مبارزه بر تأکید بر عالوه ؛کرد حمایت را ایتوده هایجنبش این چاوز البته،. بودند ۲۱۱۹ سال در

 ایجاد برای قانونی شرایط و کنند اشغال را هایشانکارخانه که کرد مجبور را کارگران کرد، پرداخت هزینه کمک عمومی مجامع به چاوز. داشت

 .خواهندمی چه که دانستندمی این از قبل هاآن. خواهندمی چه بدانند که نداشتند او به نیاز هاونزوئالیی اما. بخشید تسهیل را هاتعاونی

 رادیکال سیاستخودمختار  هایریشه: دارد وجود بدیلی

 شده معرفی جایگزین حول یکی)رقابت  حال در هایفراکسیون بین قدرت یمبارزه از زودی به که آنچه ونزوئال، در چاویستا آزمایش برخالف

 زد، خواهد دارد( بیرون خود همراه نظامی پشتیبانی که کابِیو دیزودادو ملی، شورای رئیس پیرو دیگری و مادورو، جمهور رئیس چاوز، توسطِ 

 حدود. بگذارد عرصه به پا طوالنی مدتی در قبول قابل بسیار اما کم، سرعتی با است ممکن که است مکزیک در زاپاتیستا اتونومیستی آزمایش

 یک تحت چیاپاس ایالت از بزرگی بخش یاداره به زاپاتیستا جنبش مکزیک، دولت دست به هاآن قیام نخستین سرکوب از بعد سال بیست

 پابرجا و زنده همیشه مثل کماکان حامیان داد، نشان پیش سال دسامبر یگسترده بسیج که گونههمان. دهدمی ادامه اشتراکی خودمختار سیستم

 خیلی شاید نیز ژیژکخود  و - نپردازند هاجنبش این به که است ممکن استریممین هایرسانه. اروپاست وضعیت مشابه شرایطْ این. هستند

 دهندمی بسط شدن رصد بدون را خود که خالقی هایراه یواسطه به را هاآن بخواهد تا نباشد داریضدسرمایه نوین اعتراضات این به مندهعالق

 کنار در. پابرجاست هنوز مادرید هایخیابان در ماه، هر در تظاهرات صدها با مه،پانزدهم  رهبر بدون جنیش اسپانیا، در اما - کند پیگیری

 با و شوندمی برگزار هاخیابان در عادی شکل به که رایگانی هایکالس با گیرند،می کنترل تحت روز هر را مختلفی هایخانه که فعاالنی

 ژیژک اما ند،اجریان در نوین هایشکل به جا همه داریضدسرمایه مبارزات اینکه آخر حرف. شوندمی برپا محالت در که شهروندی هایمجمع

 .زندمی باز سر هاآن دیدن از سادگی به است، گذشته مسحور همیشه مثل که
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 تاچری ست توهم این شکستن در بلکه، تاچر نولیبرال میراث کردن کنریشه در فقط نه واقعی دموکراسی جنبش موفقیت بزرگترین شکل، این به

 فرانسوی کمونیست ژیژک، عظیم الهام منبع که در حالی «.ندارد وجود آزاد بازار داریسرمایه و دموکراسی لیبرال مقابل در آلترناتیوی هیچ» که

 حقیقی اشغال شکلی، به که کسانی از نفر هامیلیون برای نکردند، آغاز نو از را تاریخ صریحاً ۱۳۲۲ سال هایجنبش کند کهاستدالل می بدیو، آلن

 به منجر حقیقی دموکراسی مهمترین نکته آن است که جنبش وجود، این با. زد رقم را «تاریخ پایانِ» پایانِ به واقع  ۱۳۲۲ سال کردند، تجربه را

 رهبربی هایجنبش. گردید جهان نقاطاقصی در داریضدسرمایه مبارزات یتپنده قلب عنوان به ایتوده مقاومت مستقل هایگونه مجدد تقویت

 به نو درهایی و گردیدند رهبر به وابسته و محوردولت اکتیویسم درآمدنِلرزه به باعث شدند، شکوفا ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ هایسال در جا همه که

 سریع گستردگی باعث که بود ۱۳۲۲ سال هایخیزش خودی بودنخودبه و بودن افقی دقیقاً  این. گشودند چپگسترش  برای هاییفرصت سوی

 حال در واقعیات با داد اجازه هاآن به که بود مرکزی رهبری به وابستگی همین عدم دقیقاً و گردید وسیعی ابعاد چنین در نیروها مردمی بسیج و

 .کنند ]و دوام بیاورند[ خو ۱۳۲۰ سال در تغییر

 بزرگ وسواسیِ یِگرایانهمنجی شناسیِاسطوره

 و وی واضح اقتدارگرایی. را بر انگیخته است جهان سرتاسر در داریضدسرمایه مبارزات در حاضر فعاالن خشم که هاستمدت ژیژک البته

 طول در. گیرندمی جدی را او روزهای این هاینوشته ها،توده دهندگانسازمان از کمی یعده که دهدمی نشان انقالبی کنش به او آشکار توهین

 شورش روحیه» عنوان تحت ابتدا او. است آورده وارد داریسرمایه نقد قالب در رهبربی اجتماعی هایجنبش به ضربه چند ژیژک اخیر، سال دو

کار  به دل که دانست موظف را اشغال جنبش معترضین پدرساالرانه، شکلی به سپس و پرداخت اسپانیابرآشفتگان  جنبش نقد به ،«انقالب بدون

گواه بر  آخرینبه مثابه  -« خطرناک رؤیاهای سال» کتابدر  او !کنند فکر فقط و نکنند کاری که گفت هااکتیویست به کمی بعد و نبندند خویش

 را جهان در انضمامی شهرآرمان صدها آمدن وجود به حالتی مغشوش، در - داشته است ۱۳۲۲ سال رخدادهای تمامیفهم نادرستی از  اواینکه 

 بودند، زمین روی حقیقی هایبدیل سازماندهی حال در نفر هامیلیون که حالی در ظاهراً . کرد تاویل «خطرناک رویای» یک از بیش اندکی چیزی

 .بود آینده در بزرگ بسیار رخداد یک مورد در خیالبافی حال در دور بسیار اینقطه در ژیژک

 کریچلی سیمون نمونه، عنوان به. کنیم بررسی را اندکرده نفوذ ژیژک آثار در که مذهبی عمیق حس که است جالب بسیار مورد، این در

 درک از بیش اندکی تنها انقالب، از ژیژک یایده کار، پایان در. است پرداخته ژیژک عقاید بر مسیحیت دین تأثیر بررسی به که هاستمدت

 از بندیجمعیک  در. است مردگان برخاستن و «الهی خشونت» به آخرالزمانی ارجاعات از پر که سترستگاری مفهوم از باوریمنجی سنتی

 برای تنها که - پاسکال مخفی خدای با را خود کمونیسم یایده اصطالحاً ژیژک که کرد استدالل چنین توانمی «خطرناک رؤیاهای سال»کتاب 

 خودگردان و موجود واقعاً هایصورت نقادی از ژیژک که است مهم شکل، این به. کندمی قیاس - است رویت قابل جویندمی را وی که کسانی

 باید که ،وی کمونیسم یایده یمرحله دومین که است مذهب میانجی به واقع در و گراستاسطوره ذاتاً که چرا بردارد؛دست  مستقیم دموکراسی

 را تناقضات این خشونت نگاسته است، باب در ژیژک کتاب بر خوبی که بسیار نقد کریچلی در. رسید فراخواهد پرداخت، آن به شناسانهاسطوره

 :سازدمی آشکار ژیژک یفلسفه در

 مثل بودن فلج تعهد، گونه هر نفی ؛است نکردن کاری هیچ گرفت، خود به تاریک یدوره این در توانمی که اعتماد قابل حالت تنها سو، یک از»

 اخالقی وظایف یکننده تصفیه خشونتی عظیم، اتفاقی ؛پروراندمی سر در را لهیا خشونت یک رؤیای ژیژک دیگر، سوی از. (ybeltraBبارتلبی )

 اینکه برای. رودمی شمار به اشیونانی اسالف به نسبت روشنگرتری راهنمای شکسپیر تراژدی اما. سوفوکل یآنتیگونه شبیه چیزی فرمانروا،

 برای و پروراندمی سر در را خشن کشیِانتقام یک رؤیای اما ؛افتاده کار از و است فلج کامالً  که است نیاییواسلو هملت یک من، باور به ژیژک،

 تنگنای در را ما ژیژک آثار زننده، سوسو دیالکتیکیِ  هایسازیوارون این سر پشت آنکه کوتاه. است شجاعتی گونه هر فاقد گرفتن،انتقام این
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 که است این ماندمی باقی که کاری تنها. «سیاسی-عملی» تنگنای یک هم و «فلسفی-استعالیی» تنگنای یک هم دهند،می قرار شوم و ترسناک

 ادامه انقالبی خشونت یک مطلق، یک از رویاهایمان به و نشویم رفتاری هیچ مرتکب نکنیم، حرکتی ،بمانیم منتظر و بنشینیم تنها ،کنیمن کاری

 .!«بزرگ وسواسیآن  گفت چنین .بدهیم

 گرایش به تحقق یافتن دارند اندشده باور که اساطیری

 فلج را خود هاستمدت که باشد بیستمی قرن ایدئولوژی یک هایتشنج از بیش کمی ژیژک خطرناک رؤیای رسدمی نظر به کار، پایان در اما

 و احزاب کور روندگانِدنباله از بزرگی یجهان، دسته در کشوری هر در»: است نوشته «کاتالونیا یاد به» در اورول که همانطور. است کرده

 منظور به دولتی یشدهریزیبرنامه اقتصاد یک جز به نیست چیزی سوسیالیسم دهند نشان کنندمی سعی کهوجود دارند  دلچسب استادان

 این اورول .«است متفاوت کامالً مورد این با که دارد وجود نیز سوسیالیسم از دیگری ینسخه خوشبختانه،. کار ینخورده دست بقایای قاپیدن

از نظر وی  وبودند  «طبقهبی یجامعه یک از کوچک ایگونه» او خود باور به که دید نظامیشبه ینیروهادر  فعالیت در را سوسیالیستی بدیل

 افزوده را این قاطعانه اورول. ]درباره این تجربه[ آمدندبه حساب می  «کشید خواهدپیش سوسیالیسم نخست مراحل آنچه خامی از بینیپیش»

 یابیبه تحقق آرزویم که بود این نهادند من بر که اثری. کردند جذب خود به مرا عمیقاً موارد این باورهایم، بردن بین از جای به» که است

 دموکراسی با کوچکی جوامع چنین تاکنون نفر هامیلیون اورول، مثل درست .«بود ساخت آن از پیش آنچه از ترواقعی بسیاررا  سوسیالیسم

 با نه رفت، نخواهد بین از آسانی به هاتجربه این. اندکرده تجربه کشور ۹۱ در جهان شهر هزار از بیش در هاپارک و میادین در را مستقیم

 اسلونیایی یکارافتاده از فیلسوف یک خطرناک و گرایانهمنجی هایخواب با نه و بود کرده احاطه را تاچر یجنازهتشییع که متعصبانه پرستیوطن

 .بیندنمی استالین از ایپرتره زیر خوابیدن هنگام اوباما ستودن در تضادی ظاهراً  که

 و هااتونومیست ها،آنارشیست از داریضدسرمایه مقاومت نبض که داندمی اکنونهم جهان بگویند، ممکن است که چه هر نشینمبل هایانقالبی

 تاچر یواسطه به که آنچه از بیشتر بسیار «مستقیم دموکراسی یاسطوره» که دارد باور هنوز ژیژک رسدمی نظر به. آیدمی اقتدارستیز هایچپ

 باور که اساطیری»: است گفته اورول که همانطور. کند باور چنین بگذاریم. شودمی هاانسان اشتراکی عمل مانع ،بود شده داده رواج همفکرانش و

 ژیژک خطرناک رؤیاهای مانع واقعاً دارد، نیز بسیاری باورمندان که ما مستقیمِ دموکراسی یاسطوره اگر و .«گرایش به تحقق یافتن دارند اندشده

 اگر داشت خواهیم چیزی چه آوردن دست به ادعای راستی به باالخره،. باشد نیز ما برای خوشحالی یمایه باید شوند، تاچری کمونیسم بر مبنی

 پیامیرسد اینک به نظر میایم؟ پس کرده پیدا جدیدی ارباب که ببینیم شویممی بیدار خواب از که فردا و کنیم ساقط را امروزمان اربابان

 !ات به آن بستگی داردروح استالینی رستگاری! بده ادامه رویاهایت به: پیش روی ما قرار گرفته است ژیژک بهخطاب 
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