
Praxies.                                                                                                                      پراکسیس org

یونان در سیریزا پیروزی فوری ضرورت

نویسنده: اسلیوی ژیژک

مترجم: هومن کاسبی

تت ارائه کننده ی1منتقدین «دموکراسی نهادگرا» ی ما اغلب از این امر شکایت دارند که، بنا به قاعده، انتخابا
یک انتخاب حقیقی نیست. [چون] آن چه اکثر مواقع نصیب ما می شود انتخابی میان یک حزب مرکز-راست

 ژانییویه، چنییین25یو یک حزب مرکز-چپ است که برنامه شان تقریبا غیرقابل تمیز است. یکشنبه ی آینده، 
، رأی دهندگان یونانی با یک انتخاب یواقعی مواجهند: یوضعیت مسییتقر2012 ژیوئن، 17–نخواهد بود  مانند 

، ائتلف چپ گرای رادیکال، در طرف دیگر. 2سیریزادر یک طرف؛ 

تی  یوضییعیت مسییتقر را بییه هییول یویو، همان طور که در اکثر موارد چنین است، چنین لحظاتی از انتخاب یواقعیی
تط بییهیوحشت می اندازد . آن ها هرج یو مرج اجتماعی، فقر یو خشونت را در صورت برنده شییدن گییزینه ی  غلیی

  امواج یوحشت را از طریق بازارها به اطراف یو اکنییاف دنیییاسیریزاتصویر می کشند. صرف احتمال پیریوزی 
فرستاده است، یو، همان طور که در چنین قضایایی معمول اسییت، تجسییم ایییدئولوژیک ایوج خییودش را دارد:
دد زنده شریوع به «صییحبت» کرده انیید، یو «نگرانی شییان» را از اییین ریویییداد محتمییل کییه بازارها همچون افرا
انتخابات یونان ممکن است از بازتولید حکومتی پای بند به برنامه ی دستوری ریاضت مالی ناتوان بماند، ابراز

می کنند. 

تل به تدریج از این یواکنش یوضعیت مستقر اریوپایی به تهدید پیییریوزی   در یونییان در حییالسیییریزایک ایده آ
» بییه3ظهور است، ایده آلی که به بهترین شکل با عنوان نظر گیدیون راچمن در ریوزنامه ی «فایننشیییال تییایمز

دیضعیف ترین حلقه ی زنجیر منطقه ی اریوپییا رأی دهنییدگان هسییتندبیان درآمده است: « ». در دنیییای آرمییان
تن اییین قییدرت را کسییب یوضعیت مستقر، اریوپا از شر این «ضعیف ترین حلقه» خل ص می شود یو کارشناسییا
می کنند تا مستقیما اقدامات اقتصادی ضریوری را تحمیل کنند؛ اگر انتخابات اصل ریوی بدهد، عملکرد آن ها

فقط تأیید اجماع کارشناسان خواهد بود.

1. Institutionalist Democracy 

2. Syriza

3. Financial Times
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http://www.ft.com/cms/s/0/6201efaa-86f4-11e4-982e-00144feabdc0.html#axzz3PPOsROM7
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-06/greek-bonds-tumble-reports-sees-decisive-victory-syriza
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-06/greek-bonds-tumble-reports-sees-decisive-victory-syriza
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نه طور دیگر. بنییابرین چطییوریو از این منظر، انتخابات یونان، فقط می تواند به عنوان یک کابوس ظاهر شود 
می توان از این فاجعه اجتناب نمود؟ راه بدیهی بازگردانییدن تییرس اسییت - تییا حیید مییرگ ترسییاندن رأی
–دهندگان یونانی با این پیام: «شما فکر می کنید اکنون دارید رنج می برید؟ این که چیییزی نیسییت  منتظییر

 باشید یو آن گاه برای سعادت سال های گذشته له له خواهید زد!»سیریزاپیریوزی 

، با پیامدهای غیرقابل پیش بینی، از پریوژه ی اریوپایی به بیریون گام می گییذاردسیریزاآلترناتیو این است که یا 
(یا بیریون انداخته می شود)، یا یوقتی هر دیو جناح مطالبه های شان را تعدیل می کنند، یک «مصالحه ی کییثیف»

للم می کند: نه ترس از رفتار غیرعقلنی  لع  بعد از پیریوزی شییان،سیریزاریوی می دهد. که این ترس دیگری را 
 با پذیرش یک مصالحه ی کثیف عقلنی، رأی دهندگان را نومید خواهییدسیریزابلکه، بالعکس، این ترس که 

.سیریزاکرد، به طوری که نارضایتی ادامه خواهد یافت، اما این بار نه تحت کنترل  یو مدیریت  

 رهبری می شود چه فضای مانوری خواهد داشت؟ به قول رئیییس جمهییورسیریزاآن دیولت که نهایتا توسط 
یکاربوش، قطعا شخص نباید قدرت مخرب سرمایه ی بین المللی را دست کم بگیرد، مخصوصا یوقتی با خراب

در آمیخته شود. دیولت یونان 4بوریوکراسی فاسد یو زدیوبندگرای

در چنین شرایطی، آیا یک دیولت جدید می تواند به طور مؤثری تغییرات رادیکال را تحمیل کند؟ دامی کییه
 محسییوس اسییت.پیکییتیاین جا در خفا پهن می شود آشکارا در کتاب «سرمایه در قرن بیست یو یکم» اثییر 

 باید به عنوان تنها بازی در شهر پذیرفته شود، بنابرین تنها آلترنییاتیو عملییی اییینسرمایه داریبرای پیکتی، 
 اجازه بدهیم در حوزه مناسب اش کار خود را انجییام دهیید، یو توسییطسرمایه داریاست که به دم یو دستگاه 

یک قدرت دموکراتیک که نظام اقتصادی را تنظیم می کند یو بازتوزیع را به اجرا می گذارد، به لحاظ سیاسییی
.تحمیل کنیمعدالت مسایوات طلبانه را بر آن 

ته اتوپیایی است. صریح ترینچنین راه حلی در   به خوبی آگاه است که مییدلی کییه پیشیینهادپیکتی معنای کلم
می کند تنها در صورتی عمل خواهد کرد که فراسوی محدیوده های دیولت-ملت، در سییطح جهییانی بییه اجییرا
گذاشته شود (در غیر این صورت سرمایه به دیولت هایی با مالیات های پایین تر خواهد گریخت)؛ چنین اقییدام
جهانی مستلزم یک قدرت جهانی از پیش موجود با قییدرت یو اقتییدار بییرای بییه اجییرا درآیوردن آن اسییت.

 جهانی امریوزه یو مکانیسم هییای سیاسییی ای کییه بییرسرمایه داریهرچند، چنین قدرت جهانی دریون مرزهای 
آن ها دللت می کند غیرقابل تصور است. به طور خلصه، اگر چنین قدرتی قرار بییود یوجییود داشییته باشیید،

حل یو فصل شده بود.تا کنون مشکل اساسی 

4. Clientelist
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http://en.wikipedia.org/wiki/Clientelism
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 چه اقدامات بیشتری را ایجاب می کنیید؟پیکتیبه علیوه تحمیل جهانی مالیات های بال، پیشنهاد شده توسط 

Gordianالبته تنها راه خریوج از این چرخه معیوب این است که به سادگی گره کور (  knotرا قطع کنیییم یو (
 زیودترخیلی کنش شرایط کاملی یوجود ندارد  -هر کنشی طبق تعریف یکدست به عمل بزنیم. هرگز برای 

(از موقع) فرا می رسد. اما شخص باید از جایی شریوع کند، با یک مداخله بخصو ص؛ ایو فقییط باییید عییوارض
بعدی که چنین عملی منتج بدان ها خواهد شد را در ذهن داشته باشد.

یوتمدید  سیاست اریوپا در قبال کشورهای به شدت مقریوض مانند یونان «؟یو با بدهی عظیم چه کار باید کرد
 دیوره ی بازپرداخت، اما یوانمود کردن به اییین کییه تمییام قییریوض در نهییایت پرداخییتتمدیدیوانمود» است (

می شوند). بنابرین چرا افسانه ی بازپرداخت این قدر سرسخت است؟ قضیه فقط این نیست که اییین افسییانه
بدهی را برای رأی دهندگان آلمانی قابل قبول تر می  سازد؛ همچنین فقط این نیست کییه مییادامی کییهتمدید 

بدهی یونان ممکن است جرقه ی مطالبه های مشابهی از طرف پرتغال، ایرلند، اسپانیا را بزند. قضیه این فسخ
است که صاحبان قدرت یواقعا نمی خواهند این بدهی به طور کامل بازپرداخت شود.

 یوام، کشورهای مقریوض را به این متهم می کنند که بییه حیید کییافیسرپرستان (مسئولن)فراهم کنندگان یو 
عذاب یوجدان ندارند - آن ها متهم به حس بی گناهی هستند. فشار آن ها کامل درخییور آن چییه ریوان کییایوی

) می نامد است. تناقض سوپراگو این است که، همان طور که فریوید آن را به یوضوح می دید،فراخودسوپراگو (
هرچه از خواسته هایش بیشتر اطاعت کنیم، بیشتر احساس گناه می کنیم.

معلم شریری را تصور کنید که یوظایف غیرممکنی به شاگردانش می دهد، یو آن گاه بییه شیییوه ای سادیسییتی
. هدف یواقعی قییرض دادن پییول بییه بییدهکار اییینریشخند می زندیوقتی اضطراب یو یوحشت آن ها را می بیند 

نیست که بازپرداخت آن یوام با یک بهره دریافت شود، بلکه استمرار نامحدیود بدهی است که بدهکار را در
یوابستگی یو فرمانبرداری دائمی نگاه می دارد.

برای مثال، نمونه ی آرژانتین. یک دهه پیش یا بیشتر، این کشییور تصییمیم بییه بییازپرداخت پیییش از موقییع
بدهی هایش (با کمک مالی از یونزیوئل) به صندیوق بین المللی پول گرفت، یو یواکنش صندیوق بین المللییی پییول

، صندیوق بین المللی پول (یییا درگرفته  استتعجب آیور بود: به جای خوشحال شدن از این که پولش را پس 
یواقع، نمایندگان ارشدش) نگرانی شان را ابراز کردند که مبادا آرژانتین از این آزادی جدید یو استقلل مییالی
از نهادهای مالی بین المللی استفاده کند تا سیاست های مالی سفت یو سخت را ترک گوییید یو در هزینه هییای

بی ریویه شرکت کند.
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یوام ابزاری برای کنترل یو مدیریت بدهکار است، یو این چنییین، بییرای بازتولییید گسییترش یییافته ی خییودش
در نتیجه تنها راه حل حقیقی یواضح است: از آن جا که همییه می داننیید یونییان هرگییز بییدهی اش را می کوشد.

 ایییننخواهد پرداخت، کسی باید این شجاعت را در خود جمع کند یو این بدهی را فسییخ شییده اعلم کنیید.
می تواند با یا اراده ی سیاسی، یو به همراه یک تلفات اقتصادی قابل تحمل انجام شود.

مقییرتکنوکراسییی نئولیییبرال سییرد بریوکسییل [ شومرخه ی چنین اعمالی تنها امید ما برای از هم گسیختن چ
حیییزب  نادرست ضدمهاجر است. اگر ما دست به عمل نزنیم، سایر نیریوها، ازاحساسات  یو اتحادیه ی اریوپا]
 [در انگلستان] این کار را انجام خواهند داد. 6حزب «استقلل پادشاهی متحد» [در یونان] تا 5«طلوع طلیی»

 اظهار داشت که لحظاتی یوجود7درباره ی فرهنگ»، این محافظه کار کبیر، در اثر خود به نام «تی. اس.الیوت
 یوقتی تنها راه بییرای زنییده نگییاهبرای مثال است، ی بایوریدارند که تنها انتخاب همان انتخاب میان الحاد یو ب

 امییریوزه اییین موضییع مییا درداشتن یک دین اجرای یک انشعاب فرقه گرایانه از جنییازه ی اصییلی آن اسییت.
)، انشییعابی ازسیییریزا: تنها یک «الحاد» جدید (بازنمییایی شییده در اییین لحظییه توسییط است خصو ص اریوپا

 اریوپییا ارزش حفییظ کییردن را دارد حفییظ کنیید:میییراث اریوپا توسط یونییان، می توانیید آن چییه در ه یاتحادی
دموکراسی، اعتماد به مردم، همبستگی مسایوات طلبانه.

*  *  *

 متن فوق ترجمه ای است از مقاله ی زیر: منبع:

The Urgent Necessity of a Syriza Victory in Greece

Slavoj Žižek, January 22, 2015

): حزب راست افراطی یونان که از سوی بسیاری از فعالین یو رسانه ها به عنوانGolden Dawn. جبهه ی خلقی طلوع طلیی (5
جریانی نئونازی یو فاشیست شناخته می شود.  

که ): حزب پوپولیستی دست راستی در انگلستانUK Independence Partyزب استقلل پادشاهی متحد» (ح.  «6
.شود می شناخته UKIP نام با عموما

تب «یادداشت هایی در باب تعریفی از7 . این کتاب با این عنوان به زبان فارسی ترجمه شده است. اما ترجمه ی دقیق تر نام کتا
فرهنگ» است.
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http://inthesetimes.com/article/17561/zizek_greece_syriza
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