آﯾﺎ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ؟
ز ﯾﮕﻤﻨﺖ ﺑﺎوﻣﻦ

»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه و
ﺑﯽ ﮔﺎه ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﻨﺪ «.آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ؟ »ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دارد؟ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه درﺑﺎره ی آﯾﻨﺪه ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ .آرﺗﻮر ﮐﻮﺳﺘﻠﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﯿﺮی در آﺳﻤﺎن ) (۱۹۵۲ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪهی درسﻫﺎی ﺗﻠﺦ
دوران ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪی اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻧﻮﻣﯿﺪﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن دوران ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »دورهی ﺑﯿﻦ دو
ﺟﻨﮓ ]ﺟﻬﺎﻧﯽ[« ،را در ﺑﺮ دارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳ ِﺮ اﻟﻔﺎظ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎتِ آﺷﻨﺎ
ﺟﻬﺖ را ﮔﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ" .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" ﻫﻤﭽﻮن دﻋﺎ ورد زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﻌﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ اروﭘﺎ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ Mدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ آدمﮐﺶﻫﺎﯾﺶ رأی داد و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ار ﯾﮑﻪی ﻗﺪرت
ﻧﺸﺎﻧﺪ .ارادهی "ﺗﻮدهﻫﺎ" را ﻣﯽﺳﺘﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ارادهای ﺟﺰ ﻣﺮگ و ﺧﻮدوﯾﺮاﻧﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ  ...ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ؛ آزادیﺧﻮاﻫﯽﻣﺎن ﻣﺎ را ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن
و ﺳﺘﻤﮕﺮان ﮐﺮد؛ ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﯽﻣﺎن ﻣﺸﻮق ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ«.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﭼﯿﺴﺖ – اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﯾﺎدآور اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺮغﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺮﺷﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽدوﻧﺪ .دالﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »ﻣﺪﻟﻮلﻫﺎ« )»ﻣﺮﺟﻮع«ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آن
ﻫﺎ »ارﺟﺎع« دﻫﻨﺪ( رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﮕﺴﻠﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد دالﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ« ﻣﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«» ،آزادی«،
»ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ«» ،رواداری« ،و »ﺻﻠﺢ« ،ﺻﺎدق اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دالﻫﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺎﻣﯿﺎن آنﻫﺎ از
آرﻣﺎنﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦﺷﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دالﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻮلﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ داد ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ از ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻫﻮاداراﻧﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ،ﭘﯿﺮوی و اﻃﺎﻋﺖ رﻣﻪوار
از واژﮔﺎنِ دوﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ ،و ﻋﺎدتﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،ﺟﻠﺐ ،ﺗﺮوﯾﺞ ،آﻣﻮﺧﺘﻪ ،و
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﻣﺤﺪودی از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ
واژﮔﺎن از ﻧﺎم آرﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﯾﺎدآوری روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ »ﻣﺎ« و »آنﻫﺎ« ،ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﺮفﺷﻨﻮیِ ﻫﻮاداران ﺷﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ واداﺷﺖ – ﺑﯽ آن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﻠﺖ و ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آﯾﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺮوت آوت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺼﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ :ﻏﯿﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻨﺮی اmی .ژ ﯾﺮو ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان »ﭘﯿﺮوزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﺎﻃﻌﯽ را ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ
ﻧﻤﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ« ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن »ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ]ﻓﺠﺎﯾﻊ
ﭘﺲ از[ ﺗﻮﻓﺎن ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ را آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﮏﮐﺎرﺗﯽﮔﺮاﯾﯽ rﻧﮋادی را رواج
دادﻧﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﻫﺮاﺳﯽ را ﺳﺘﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﻮر را درﮔﯿﺮ دو ﺟﻨﮓ ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ زﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ]ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود
ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن از ﻫﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ۷۵۸ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺰام آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ز ﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ rاmﻋﻤﺎل زورﻧﺪ[،
ﺧﺰاﻧﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ورﺷﮑﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ )»ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ«( و از ادﻏﺎم ﻗﺪرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
واﻗﻌﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟! ژ ﯾﺮو دو ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺤﺘﻤﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ »ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺴﺎوت« ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب )ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ( ﺑﺮای ا ﮐﺜﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻫﺎ .دوم آﻫﻨﮓ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی »ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« :ﻓﺎﺣﺶﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دادِ ﻫﻤﻪ را
در آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎندورهای ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﯾﺎد ﻣﯽرود  ...اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن ﻗﺪر ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ از آن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی آن را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﺣﺘﻤﺎل ،و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎدِ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻮرِ ﮐﺎرِ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ – اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ Mﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ!( ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎده ﺑﮕﻮﯾﻢ ،در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ زده – و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺖ و
ارادهی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺪدﻧﺪ و ﺧﯿﺎﻟﺶ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮورﻧﺪ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﻓﯿﻮز ﭘﺮاﻧﺪن ﯾﺎ »اﺗﺼﺎﻟﯽ« ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﺗﺼﺎﻟﯽای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮر ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﺲ از آن ژرفﺗﺮ ،رﺳﻮخﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ،و ﺗﺮﺳﻨﺎ کﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ .ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهی ﻣﯿﻞ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺒﻌﯿﺪی ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ورﻃﻪی رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ rﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ
زﻧﺠﯿﺮهی ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد .دﻧﯿﻠﻮ زوﻟﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﻏﻮﻃﻪور ﺑﻮدن در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺟﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽﺗﻮان آن را "دور -ﺟﺮﮔﻪ
ﺳﺎﻻری ) (tele-oligarchyﭘﺴﺎدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ" ﻧﺎﻣﯿﺪ :ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺴﺎدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ در آن ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان
»اﻧﺘﺨﺎب« ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و "رأی" ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﺮ ﺑﻪ ز ﯾﺮ ]ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را[ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺒﻮط ﺑﻪ دوران »ﭘﺴﺎدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏِ« »ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ!« )دورهی رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن »ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ،
ﺧﺎﻣﻮش ،و ﺳﺮ ﺑﻪ ز ﯾﺮ«( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭘﻞ ﮐﺮوﮔﻤﻦ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در  ۳۱دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۰از »ﺟﺎدو

ﺟﻨﺒﻞ ﺟﺪﯾﺪ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دوروﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺪ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺧﺎص ﺑﻮد ،ز ﯾﺮا
ﺳﺎل ﺣﺮفﻫﺎی دوﭘﻬﻠﻮ درﺑﺎرهی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد – ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺗﺶاﻓﺮوزﻫﺎ ادای آﺗﺶﻧﺸﺎنﻫﺎ را در ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺴﺮی ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ردهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ درز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺎ ﮐﯽ از آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ا ﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯽﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﮔﺰارهای و ﻧﻘﯿﻀﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ )و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻘﻦﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد(؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،ا ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮراﻧﻨﺪ]» :ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﯿﭻ[ ﻣﮑﺎﻧ‹ﻞ از ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ «.ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ و در آنِ واﺣﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ از ﻓﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی رﻓﺎه و آﯾﻨﺪهی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ؛ و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎداﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
از آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻠﻢ ﻣﺪرنِ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪهای
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی از ﻓﻬﻢ آنﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ،و
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺰ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل دورهایِ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ روﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪهای را در ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن واﮔﺬارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻫﺮ روز ،ورای ﺷﮏ
ﻣﻌﻘﻮل )اﻟﺒﺘﻪ ا ﮔﺮ ﻫﻨﻮز اﺛﺮی از »ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ذاﺗﯽ و
اﺑﺰار ﻣﻮروﺛﯽ ﯾﺎ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ )ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ دارﻧﺪ( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داوری ﮐﻨﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﮑﺮار ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ داوری ﻧﯿﺴﺖ( .ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ آدمﻫﺎی ﻋﺎدی را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ درد داوری
ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﻦ آدم را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ! اﻣﺎ آﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﺷﮕﻔﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺗ r
اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺪرت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻧﺎ ﮔﻮار ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺿﻌﯿﻒﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ ،دو ﺷﻘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪی ﺟﺎدوﯾﯽ ارزان اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن آﺳﺎن )ﺑﺎ وام
ﮔﯿﺮی دوﺑﺎره از ﮐﺮوﮔﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ» ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎراﺿﯽای اﺣﺘﯿﺎج دارد ﮐﻪ از اوﺿﺎع ﺳﺮ در ﻧﯿﺎورﻧﺪ – و
ﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮدم ﻋﺎدی« دﻟﺴﺮد و
ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎد اﺳﺖ«( .آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﺷﻔﺘﮕ r
ﺳﺮﺧﻮرده را وا ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖورزان اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎل در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط و
از ﻣﺠﺎزات ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزیﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎی دروﻏﯿ r
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪدش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺰداﯾﯿﻢ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻓﺮو

ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺗﺮسﻫﺎ و دﻟﺸﻮرهﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه درﺑﺎرهی آﯾﻨﺪهی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آن از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪاش
را ﻧﺎﺷﯽ از دوروﯾﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﯾﺎ ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ ،ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری ،و ﻓﺴﺎد آنﻫﺎ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﻼح ﺟﺎدوﯾﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﯿﺴﺘﯿﮏ وی ۲-ﺑﺮای ﻫﯿﺘﻠﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪی ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوراﻧﺶ ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ واﭘﺴﯿﻦ اﻣﯿﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻧﻘﻀﺎ ...

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻋﺮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ
________________________________________________
ز ﯾﮕﻤﻨﺖ ﺑﺎوﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز »ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی ﺳﯿﺎل« اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدانِ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او
اﺳﺖ:
Zygmunt Bauman, ‘On Whether “Democracy” Still Means Anything, and in Case it Does, What
Is It?,’ This Is Not a Diary, Polity Press, 2012, pp. 95-99.
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