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امروزه بر بسییاری آشیاار اتی که نظامهای مافیایی و کارتلهای فاتد اقتصادی
در بسیییاری از کشییورهای در لا توتی ه و شییرک های خصییو ییی و لیدملیتی در
کشیورهای ییشرفتهای که دت کمی از نوع در لا توت هی آن ندارند ،ذرهذره توان
دول ها را میبل ید و در لوای کولکتازی دول و بهنام آزادیهای اقتصادی ،در یی
تصیال هرله بیشتر دول اند .در دنیای امروز ما ،شیییصی گمیام در ش ری گمیام
برای رتییدن به کرتیی نماییدگی و شورای ش ر به لامیان مالی و تیاتی نیاز دارد،
له رتیید به انتیاباد در تییلا کلان و ملی .بیابراین در لیین وضی ی ،شییی برای
«انتیاب» شدن (رتیدن به قدرد) میبایس در د نظامهای مالی و بانای و تیاتی
و رتیانهای و ایدئولوژیک یرورش یابد ،به بیرون آید و به ال کاران خویش میف
رتیاند .در رقاب با تیایر تیست ها زندگی کید ،بچاید و با کودتا در کودتا زنده بماند
که نمونهی روشیناش را تیا گششته در ایالاد متدده شاهد بودی  .تمامی این نظام
ها شییریان لیاتی مشییترکی دارند به نام یو (یا تییرمایهی قابل تبدیل به یو ) .به
عبارد دیگر به موازاد رشییید ل امگسیییییته ی تیییرمایهداری ،دول دقیقاً به ت بیر
مارکس ،هیأد اجرایی طبقه (طبقاد) لاک بر جام ه میشیییود .با این لا ه لیان
که بهطور قاطع و در عمل نمیتوان از «مرگ دول » یا «دول های لداقلی» تیییین
گف  .علاوه بر کارکردهای اتیاتیی و کلانی که رفاً از ن ادی جامع و قدرتمید به نام
دول تییاخته اتی و هیوز نین جانشییییی واق ی برای ن اد دول م رفی نشییده اتی .
ه لیین از تویی ،جیبشهای اعتراضی و برابریخواه از شرق دور از میان دانش ویان
م ترض کرهای تا شیییورش علیه وضیییع موجود در خاورمیانه ،تا اعتراضهای خیابانی
وکارگری در ارویا و آمریاا (نمونهاش جیبش اشییی ا وا اتیییتری یا جلیقهزردهای
فرانسیه) جملگی علیه بل یده شدن ج ان و دول ها توتط ترمایهداران و دلالان مالی
برخاتیتهاند .از توی دیگر یدیده هایی مانید همهگیری کووید  11به ما یادآوری کرد
که دول ها کماکان اتیییاتییییترین نقشها را در تأمین اجتماعی ،تیییلام و آموزش
عمومی و البته تییات های اقتصادی دارندو کدام شرک خصو ی توان و لتا تمایل
تیاخ  ،فروش ،توزیع و واکسیییه کردن در تیلدی وتیع به اندازهی ملتی لید ده
میلیونی را دارد؟ در مرگ دولی ییا دولی ر یییرفیاً نظیارهگر ،لگونه میتوان انتظار
تییات های عدال مدور و لتا کیتر تاخ وتاز ترمایه داری بر رفاه اجتماعی (لتا
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نه لنوماً برابری اقتصیادی) را داشی ؟ با این لا دول های کیونی نین یکتره از یک
جیس و کیفی نیستید .در لا لاضر تفاود بسیاری میان دول های تمامی خواه/
ایدئولوژیک با نظامی با آزادیهای نسبی دموکراتیک وجود دارد.
تیموتی اتییایدر در کتابی که به فارتی «در مسیر نا آزادی» 1ترجمه شده ات ،
دو تییاتی لاکمیتی را مقابل ه قرارمیدهد :نیسی تیییات «تقدیر ناگنیر»که
برابر آن ،توتی ه و ییشیرف با تایه بر آموزههای تیرمایهداری ،تقدیری مدسوب می
شود که لاکمی باید در عال واقع آن را ممان تازد .تیات دوم را که نویسیده در
این کتاب به روتیییهی یوتین میسییوب میکید« ،تیییات ی تقدیر ازلی و ابدی» 2نام
می ن د که در نظر او روایتی ات که بر اتاس آن ،اولیای امور ،لیین وانمود میکیید
که این کشور از او ملتی مظلوم و تد ه وم بوده و تا ابد نین خواهد ماند .نویسیده
در تفاود این دو تیات این نااد را مورد توجه قرار میدهد:
کسیانی که تد تأییر تییاتی تقدیر ناگنیر قرار میگیرند هر رویداد را همچون
یدیدهای میبییید که روای کلی ییشییرف را ت ییر نمیدهد ،در این مد که خا ییه
در نظام های لیبرا دموکراتی جریان دارد ،روند ییشرف غرب در مقابل شرق ،امری
اجتیابنایشیر و در دتییترس اتیی  .اما کسییانی که به تیییاتیی ازلی و ابدی روی
میآورنید ،هر روییداد جیدیید را تی یا بیه ممابه نمونهای از ت دیدهای بییایان در نظر
میگیرند .تییاتی مداران شق نیس (تقدیر ناگنیر) تو یه میکیید که ویژگیهای
مربوط به گششیته ربلی به امروز ندارد و لون هر آنچه روی میدهد فقط در راتتای
ییشیرف کیونی ات  .تیات مداران ازلی و ابدی اما ،از لدظهای به لدظه دیگر ،طی
دهیهها و قرنها یرواز می کیید تا نوعی اتیییلورهی مظلومی و زندگی تد خلر و
دشییمیی را بازتییازی کیید .آنها لرخههایی از ت دیدهای خارجی را در گششییته به
طرزی تییلی می یرورانید و میتییازند و الگویی مللوب خود را میتراشییید که آن را
 1در مسییر نا آزادیو روتیه ،ارویا ،آمریاا ،ترجمه هادی شاهی ،بیگاه ترجمه و نشر کتاب یارته ،لا
او 1911
2همان ص 22
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در زمان لا و هر روز ،با تولید بدرانهای تصیی ی و نمایشییی تدقق میبیشید .این
دو تیات روشهای خاص در تبلی اد دارند .تیات مداران ازلی و ابدی رویدادها را
تیییرکوب میکیید تا این واق ی را که مردم در کشیییورهای دیگر آزادتر و یروتمیدتر
هسییتید و این ایده را که میتوان ا ییلالاد را براتییاس عل تدوین کرد ،رد کیید و
نیادیده بگیرند .تییییاتییی مدار قائل به تقدیر ازلی و ابدی وقتی در قدرداند ،بدران
میتیازند و الساتاد ناشی از آن را کیتر میکیید .آنها برای اینکه ناتوانی یا عدم
تمایلشییان به ا ییلا را از اذهان میدرن کیید ،از ش ی روندان میخواهید تا ش ی و و
خشی شدید را در وقفههای کوتاه ت ربه کیید ،با این روش آییده ،در زمان لا غرق
میشیود .در تییات خارجی ،تیات مداران ازلی و ابدی دتتاوردهای کشورهایی را
که ممان ات الگوی ش روندانشان باشد تدقیر و خیمی میکیید .آنان با اتتفاده از
تایولوژی برای انتقا داتتانهای تاختگی تیاتی ه در کشورشان و ه در خارج،
لقیق را اناار میکیید و میکوشیییید زندگی را به غای و السیییاس تقابل دهید یا
تقلیل زندگی به نمایش و الساس و اتلورهتازی برای توجیه عملارد خود .به عبارد
دیگر ،به قو ارنس کاتیرر-فیلسون آلمانی -میاتک را به جای اخلاقیاد می نشاند
وجام ه را از هر قضییاود و ارزیابی انتقادی -میلقی ت ی و زمییهی تمبی لاوم بر
تودهها را فراه میکید1.
از این رو تیات تقدیر ازلی و ابدی را تی ا تیات ناتوانان لاک درلل مشالاد
نیسیی  ،بلاه همنمان تیییاتییتی اندیشیییده شییده برای لداو و فسییاد با توتییل به
السیاتاد نین ات  .در این زمییه اتیایدر بهخوبی بیان میکید که :بهرالتی میتوان
جشابی تقدیر تیییاتیی ازلی و ابدی را در میان افراد یروتمید و فاتییدی که کیتر
کشییوری بیقانون را به دتیی دارند را دید .آن ا نمیتوانید ییشییرفتی اجتماعی برای
مردمشییان ارائه دهید ،از این رو باید نوع دیگری از تدرر را در تیییاتیی ییدا کیید.
تیات مداران تقدیر ازلی و ابدی به جای آنکه درباره ا لالاد لرن بننید ،ت دیداد
را نشییان میدهید .برای این که این روند کار کید ،ش ی روندان باید با تیییات ی مداران
تقدیر ازلی و ابدی موافق باشید که به دلیل ناتوانی در ت ییر مرتبهی اجتماعیشان ،از
1همان ص21-29
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زندگی درمانده شدهاند ،باید بدشیرند که م یای تیات نه در ا لالاد ن ادی بلاه در
الساتاد روزمره ات  ،باید با دوری از تفاراد رادیاا  ،از فار کردن درباره آییدهای
ب تر برای خودشیان و دوتیتان و خانوادههایشان دت باشید و ترجیا دهید همواره
دلبسته به دامان گششتهای غرورآفرین شوند1.
تییات تقدیر ازلی و ابدی از آن جا که به یک الگیارش فاتد اماان دت اندازی
به ییشیرف و رفاه عمومی را به موازاد جل مشروعی مردمی با توتل به الساتاد
اجتماعی و میاتای کردن امور را میدهد ،تیاتتی مددود به کشورهای شرقی مانید
روتییه نیسی  .این جا دقیقا به آغاز تین بازمی گردی و این تیات علیرغ تفاود
در تیاخ و کیفی دول های شیرقی و غربی در نظامهایی با تییات های نولیبرا
(له در شرق و له غرب) نین قابل مشاهده ات .
نظام های متمایل به تیییاتیی های اقتصییادی نلولیبرا با کالایی کردن خدماد
عمومی مانید آموزش ،تیلام و لداقل های رفاهی و با در ییش گرفتن تیات هایی
که زمییهی فا لهی طبقاتی ،مدرومی و تل توانمیدی از اقشار و طبقاد مدروم را
باعث شیده ،موجباد گسیترش السیاتاد و رشد افاار هوی گرایانه را فراه میکید.
اتییییایدر نین با الراز ملازمهی بین فقر ،اعتیاد ،کاهش خدماد رفاهی و درمانی و ...با
رشد افاار هوی گرایانه (مشهبی ،ملی ،قومی و تارییی) و تیات تقدیر ازلی و ابدی،
اتیییتیدلا میکید که بیش بنرگی از رأیدهیدگان به ترامپ طبقاد مدروم مانده از
خدماد عمومی و اجتماعی بودند و ترامپ با تأکید بر تییییاتییی های هوی گرایانه و
دشیمن تراشانه و فرا خواندن آن ا به گششتهی درخشان ،موفق به جل آرای آن ا شد.
رابله بین تیات های نولیبرا و انگینههای هوی گرایانه و دشمنتراشانه که به قو
اتیایدر به تیات تقدیر ازلی و ابدی میان امد ،نین جال توجه ات 2.
میاهیی فردگرا و غیر لمای گر نظام نولیبرا و تأکید بر آزادی و مسیییلولی و
خلای شییصی و نین کالاییشدن خدماد عمومی ،به افنایش فا لهی طبقاتی ،ناامیی
1همان 219
2همان ص 212-211
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ش لی و مدرومی بیشتر و کاهش یا تل توانمیدی از افراد ،گروهها و طبقاد ض یو
خواهد ان امید .در این وضیی ی و با میالف تییسیییسییتماتیک ر این نظام با هر گونه
همبستگی اجتماعی که قیدوبیدهایی را ییش روی انباش ترمایه قرار دهد ،زمییهی
رشییید مییازعیاد اجتماعی و جرم بهویژه در بین طبقاد مدروم فراه خواهد شییید.
تییاتی نولیبرالی دراین وضی ی به قو دیوید هاروی ،نظریهیرداز انگلیسیی -برای
بقیای خود بیه نوع خیا یییی از ملیی گرایی نییازمیید اتییی 1.تأکید بر ملیگرایی و
هویی گرایی و تلیاش بر بسییییت اجتمیاعی لو ارزشهای هوی گرایانه و تبلیغ این
ارزشها با ابنارهای رتییانهای ،ب انهی اتییتفاده از زور را برای مقابله با ق ر توده های
اجتمیاعی را فراه میکییید بییه عبییارد دیگر در این میید  ،جرم و ییرو آن م ییازاد،
دتی تاختهی تیست ات برای لفاظ از خود دول نولیبرا  .ناگفته ییدات که
در غییاب دغیدغهی رفع آتیییی های اجتماعی از طریق توزیع عادلانهی یرود و ارائه
خدماد عمومی باید با دشیمن نامیدن مردم مدروم و ت ابیری لون مقابله با آشوب و
خشون  ،جیگ علیه جرم ،زمییهی اتتفاده از زور و نظامی کردن را فراه و تیاتتی
امیی مدار را دنبا کردو تییییاتییی کیفری یویولیسیییتی و فری کارانه که به قو
«هاروی» ،دول نلولیبرا را به دول نومدافظهکاری تبدیل کرد که به نظامی شییدن
با عیوان تدبیری برای مقابله با بینظمی تایه میکید2.
از تیوی دیگر و در راتیتای تییاتی های خشین و تیرکوبگر ،اتتمرار و تداوم
تییاتی های نولیبرا  ،متای بر تبلیغ فرهیگی اتی  .این جا درت جایی ات که
تنهای آنتونیو گرامشیی-فیلسون ایتالیایی -به میان می آیدو نظام لاک برای ادامهی
لامرانی رفا به زور اتلده و مدرومی طبقاد فرو دت متای نیس  ،او نیاز دارند
تا ارزش های مورد نظر خود را به عیوان ارزش هایی راتیییتین به جام ه تدمیل کید،
اما تدمیلی نرم و بی تییرو ییدا و آن له که از طریق هژمونیک با توتییل به طیفی از
 1911 ،1ص 121-129تاریخ میتصییر نلولیبرالیس ی  ،دیوید هاروی ،ترجمه مدمود عبدالله زاده ،نشییر
داد ،لا ل ارم
 2همان ص 111-111و  121-122و 121
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وتیایل اجتماعی مانید رتیانه ،مدرتیه ،دین و ن ادهای تیرتیدرده میسیر میشود و
تیرآخر تب تلله نظام لاک بر کل جام ه خواهد شد .در این راه آن له که بیش
از هر لین به کمک لاکمی می آید ،مصییرنگرایی (له مادی و له فرهیگی) ات ی .
فرهیگ مصیرن به مدد تبلی اد و نمایش برای تدریک بیشیتربه مصرن ،در جام های
که میاتیک بهجای اخلاق نشیسیته و السیاتاد ،عواطو و تیات های هوی گرایانه
جایی برای عقلانی و میلق باقی نگشاشییته ،تییلبریتیهای یولدار را الگوهای رفتاری
جام ه قرار می دهد .این تیات ه باعث فروش هر له بیشتر کالا و به دت آوردن
تیود می شود و ه خوانش یک تویهی لاکمی را بر مردم لقیه میکید .در لیین
وضییی یتی ،بیش بنرگی از جیام یه درغییاب الگوهیای اخلیاقی ،علمی و عقلانی ،جن
روزمرگی ،خوگیری و تقدیس وضییع موجود و کیار آمدن با فسییاد همهگیر ،خلسییه و
بیتفاوتی و ییاه بردن به میدرهایی مانید ییلا درونی ،خودشیییاتییی ،روانشیییاتییی
کامیابی ،عرفان شیادی ،واکیشی از خود بروز نمیدهد .در این جام ه ،کیااش از میشأ
یرود و یرتش از ک ا آورده ای ،جای خود را به تدسین ،تتایش و همدلی با مرف ین
و یروتمیدان و آرزوی رتیدن به رفاه و یرود آن برگنیدگان خواهد داد.
ماریو بارگاس یوتا – نویسیدهی یرویی -در تشریا واق ی جوامع امروزی و با یاد
کردن از تمدن جدید به نام «تمدنی نمایشیی» ،1عیصیر اتیاتی آن را ا ال لشد و
اولوی قرار گرفتن آن بر هر ارزش دیگری میداند .در این تمدن نمایشیییی ،زبانبازی
بیه شییی ور ،تصیییویر بر فار ،هن بر جد ،تیییلدی بودن بر ژرننگری و ولیگاری بر
تیی گیری ترجیا دارد.ییامد این همه از نظر او ،ترجیا تتارگان تییما و ورزش بر
روشییفاران ،زوا ارزش های اتاتی ،تودهای شدن جام ه ،نگاه ابناری به آدمیان و از
بین رفتن وجدان راتییتین و ییاه بردن به مصیییوعاد اتیی که بی توجه به ت داد
اجتماعی ،انسانی و اخلاقی ،دمی به آدمیان خاطر آتوده دهد .آنان که بیش از همه از
این تمدن نمایشییی و جام ه تودهای تییود خواهید برد ،الیگارشییی فاتیید هسییتید که
جام ه را از هر لسییاتییی اخلاقی نسییب به اتفاقاد ییرامون ت ی کردهاند .یوتییا در
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جسییتاری با عیوان «مرگ تیییاتیی » ،1در این باره مینویسیید« :اکمری مردم در
کشیورهای توتی ه یافته و کشورهای به ا للا در لا توت ه ،اگر ا ول ًا واکیشی در
برابر تلا فساد داشته باشید ،این واکیش بهراتتی نالین ات آن ه زمانی که فساد
شیاید به بالاترین تیلا خود در طو تاریخ رتییده ات  .این فرهیگ خلایوش «ای
بابا ولش کن» ،جام ه را در ایفای مسییلولی خویش تییس ی و کید میکید و تییب
میشیود که جام ه در برابر رفتارهای نادرت و لدناشیاتیهای کسانی که از مقام و
میص و قدرتی در عر هی عمومی برخوردارند ،بیش از لد ت ل انگاری کید .ناتهی
دیگر این اتی که این رخود اخلاقی درت زمانی لاد می شود که روند اقتصادی
به لدی از ییچیدگی رتیییده که نظارد بر قدرد برای هر جام ه بسیییار دشییوارتر از
گششیته شده ات  .بی گمان وضع از این ه بدتر خواهد شد ،اگر ژورنالیس نین نقش
خود را در رتیییدگی به الوا جام ه به یک تییو ن د و در عوض با جی ا و شییای ه
یراکیی در یی تییرگرمی خوانیدگان ،شیییوندگان و بیییدگان باشیید» .او ادامه می دهد
که در فرهیگ امروزه به جای انگینش ر واکیش اتیاتی یا شور و شوقی برای مبارزه با
این وض ی ی  ،لیان که گویی با یدیدهای طبی ی ممل زلنله یا تییونامی روبه روتیی ،
دتی روی دت مین د و تن به قضا و قدر میدهد و لیان به آن مینگرد که گویی
نمایشیییی ییش روتییی -گیرم که نمایشیییی فاج هانگین و خونین که هی ان بسییییار
برمیانگیند -این بی علیاقگی و رخود از نظر او جام ه را نالار میکید که لشییی به
ترنوش مقدر بدوزد و تن به لاابالیگری بدهد .راهلل مقابله با این فرهیگ و وض ی
مبتش در «تمدن نمایشی» که به یک جام هی تودهای ان امیده ،تلاش برای ت ییراد
بییادین در میاتییباد تیییاتییی و اقتصییادی اتیی  .یای از راه های رتیییدن به این
دگرگونی ،آزادی ف یالیی گروهها و ن ادهای مدنی اتییی تا با ت میع نیروها و جل
مشییارک و آگاهی اجتماعی ،زمییهی فا ییله گرفتن از فرهیگ تودهای و بیهوی را
فراه کید.
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ما ،اکیون به عیوان ف الین یفی ر لوزهی وکال  ،درباره کانون وکلای دادگستری
در ایران تییین میگویی  ،ن اد ریشییهداری مانید کانون وکلای دادگسییتری دهه ها به
عیوان ن ادی غیر دولتی با تمرکن بر اتیتقلا وکلای داد گستری و با هدن تأمین لق
دفاع و دادرتیی عادلانه ،شییاخته میشید .آن له که در بالا درباره اوضیاع نامیات و
کیونی جام ه گفته شییید ،طبی تا شیییامل لا کانون و اعضیییای آن نین خواهد بود.
بیتفاوتی و بیمسیییلولیتی با فرمی خاص از ابتشا و تیییلدینگری های بازاریسیییید
درمیان بسیاری از همااران ما شایع ات  .وکیل ر این روزهای ما تبدیل به زائده ای از
تیستمی م یوب و با درجهی فساد بالا شده ات  .در این شای نیس ازدرون ایراداد
نظاممید ،ا یولاً برونداد تیال و شیفافی به دتی نمیآید .بیابراین اگر اتتمیائاد را
کییار بگشاری  ،ن ای اعتراض آنان به وضیییع موجود نین تارار عیاوین یخ و بی منهی
اتیتقلا کانون وکلا ،شراف وکیل ،ت دیداد نسب به جام ه وکلا به علاوه عریضه ای
آبای و اعتراضهای بیخلر در یرتو قانون خواهد بود .باید یشیرف  ،ابتشا مانید خود
را زایش و تامیر میکیید ،بیدنیهی وکلا نین جدا از بدنهی اجتماعی با فرهیگ تودهای
نیواهد بود .اما شییگف آن که همین اندر نین تدمل نمیشییود و تلاشییی همهجانبه
برای لو کردن این ن اد در جریان ات .جال توجه اییاه به میاطره انداختن لیاد
ن ادهایی مانید کانون وکلا با مدوری اقتصادخواندههایی ات که با ش ار رفع اندصار
و بازار آزاد و گشییایش اقتصییادی ،هدن خود را ییش میبرند .اگر در یس این شیی ار،
همنمان ارادهای در نفی اندصییار در همه لوزههای تیییاتییی ،اقتصییادی ،فرهیگی و
رتیانهای و  ...دیده می شد ،شاید میشد لسننی ش ار دهیگان را بدشیری اما وقتی
که با یشیرش اندصیار در لوزههای قدرد و اتفاقاً برآمدن از همان اندصیاراد ،با ش ار
اندصیییار در یی نفی هوی ن ادهای مدنی و ییییفی ،مانید کانون وکلا هسیییتید ،باید
همدتتی با جریان لاک در نفی مسلولی  ،مقابله با آزادی اندیشه و عقلانی انتقادی
را عل این گونه میالف ها دانس .
در م موع ،بیهرغ مییاف ی که ظاهراً فرهیگ تودهای برای اربابان قدرد دارد ،اما
منیی جیام ه ای با شییی روندان مسیییلو  ،و ن ادهای مدنی قدرتمید برای لاکمی
دموکراتیک بیش از تودهای شیییدن جام ه اتییی  .ازاییرو که شییی روندان مسیییلو و
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ن ادهای مدنی قدرتمید ،زمییهی یباد ،یایداری و ا ییلا مسییالم آمین امور را برای
همه جام هی فراه مینماید .با فقدان این شیرایط ،جام ه به ترع به تم شرایط
ق ر و انقلاب ییش خواهد رف  .با این تفاود که ا ییلالاد بر اتییاس توافقی ارادی و
برنامهرینی شییده میان جام هی مدنی به شییرط لیاد و ف الی آن و دول به شییرط
یشیرشر بییان خود ی یی نماییدگی از جام ه اتیی و اما انقلاب بر خلان ا ییلا با هی
برنامهی ازییش ت یین شییدهای ای اد نمی شییود ،در واقع انقلاب زایمان خشیی و ق ر
عمومی ناشیی از آبستیی ر تا ها فقر و بی عدالتی و البته بی یاتخ ماندن تیست در
مقابل ا یلالاد و لتی عدم اماان تیستماتیک ا لا در برخی نظام هات  .انقلاب،
موضیییوعی دردنار ،ت دار و خشییین ،اما به همان مینان امری ناگنیر و گاهی تولدی
دیگر برای جوامع بسییته خواهد بود .مما های یاد شییده در بید نیسیی یادداشیی
میتواند مصداق همین مفاهی باشد.
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