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 دتخريب ھدفمن

  
  

تواند به سھولت  پرسيد که چگونه اقليتی از افراد دارا می متعجبانه می» ديويد ھيوم« سال پيش فيلسوف اسکاتلندی ٢۵٠

اين نظر . به نظر او اين کار تنھا از طريق سلطه بر عقايد و نظرات ممکن بود. بر اکثريتی از افراد نادار حکومت کند

است، زيرا اشکال جوامع دمکراتيک در واقع برای مراکز قدرت تنھا تا به امروز ھنوز از صحت و اھميت برخوردار 

 اين امر آن است، که انظار عمومی در کليه  شرط پيش. خطر باشد ھا بی وقتی قابل تحمل است که برای اعمال قدرت آن

بی، مديريت بنابر تحقيقات تجر» فلد ماوس«در نتيجه به نظر پروفسور . ل بماندوھای مربوطه سياسی قابل کنتر بخش

آوری سلطه  ترين فن ھای انتخاباتی است، مھم  داری که در حقيقت اليگارشی ھای سرمايه انظار عمومی در دمکراسی

  .باشد می

خطر نگاه داشتن دمکراسی برای مراکز واقعی قدرت، ديگر  البته ممکن است وضعيتی پديد آيد که در آن برای بی

 گسترده از ۀرو از آغاز قرن گذشته با تحمل مخارج زياد و با استفاد از اينی کافی نباشد، ئمديريت نظرات به تنھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای ديگر روانشناختی نيز متأثر گرديده و قابل  ی يافته شود تا بخشئھا روانشناسی و علوم اجتماعی کوشش شد روش

  .ل شودوکنتر

ند نياز به تغيير سياسی را تا حدی انبار کنند،  ا که مردم با وجود تحميق سيستماتيک عقايد قادرھا خيلی زود دريافتند آن

يافت که از  ی تکامل میئھا آوری بايست فن رو می از اين.  آن عليه مراکز قدرت افزايش يابدۀبه طوری که خطر تخلي

  .نجاميدق و يا اضمحالل بيای خنثا شده و يا حتا به انشقا کننده ھا چنين انرژی متحول طريق آن

 کارگر و تالشی سنديکاھا ۀ قرن گذشته با موفقيت بسيار برای ايجاد تفرقه در بين طبق٢٠ ۀھا در دھ آوری اين نوع فن

ثری نفاق ؤب ممکن بود با موفقيت و به طور مھای کاذ از طريق توليد سيستماتيک ھويت. مورد استفاده قرار گرفت

کرد تا کارگران خود  ای تکامل داده شد که اين ھدف را دنبال می ًثال در آن زمان شيوۀ زيرکانهم. اجتماعی را عملی کرد

از آن زمان به . تر خود را به کارفرما نزديک احساس نمايند  کارگر محسوب نکنند و بيشۀرا بيش از اين متعلق به طبق

 اوج خود ۀ تکاملی که در دوران نئوليبراليسم به نقطتر شده، تر و ظريف بعد اين روانشناسی دايم تکامل يافته و گسترده

  .رسيد

 بسيار ۀ يک شيوۀخواھی از طريق دامن زدن به نفاق برپاي  آزادیۀيک روش بسيار مؤثر برای خنثا کردن توان بالقو

ھای اخالقی و  يعنی اگر انسان اقدامات و اھدافی را که با ارزش. »ممزوج کردن«سياست : گيرد ساده صورت می

وستانه مربوط است به نحوی مناسب با اقداماتی که در خدمت تثبيت منافع امپراتوری و يا اقتصادی قرار دارد د انسان

ھای غيرقابل  دوستانه را مانند اسب ترويا مورد استفاده قرار دھد و از راه تواند اقدامات انسان اجين کند، از اين طريق می

 يک نمونه برای چنين. گرفت يد انظار عمومی قرار نمیئرت مورد تأصو رؤيت اقداماتی را ممکن سازد که در غير آن

حق دخالت «و يا » مبارزه عليه ترور«و يا » مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر «-ممزوج کردن-ای  شيوه

  .است» دوستانه انسان

طور تلقين  ظار عمومی اينبه ان. ھا است  کنندۀ آن انداز و منحرف  ھا مشترک است، شکل غلط  اين نمونهۀچه در ھم آن

دوستانه تنھا به اين قيمت تحقق  ناپذيری به يکديگر مربوط است و اھداف انسان یئشود که ھر دو جنبه به شکل جدا می

  .يابد که بسته نامبرده يکپارچه مورد قبول واقع شود می

توان از اين راه مسايل  ، میتواند بسيار محبوب واقع شود دوستانه در انظار عمومی می  انسانۀاز آنجا که جنب

  .طور جھانی را تحميل کرد  اقتصادی و ھمين حق را مورد سوءاستفاده قرار داد و به کمک آن منافعدوستانۀ ب انسان

دوستانه و  ھای انسان بندی منحرف کننده است که به کمک آن جنبه سازی نيز يک بسته  جھانیطور طرح نئوليبرالی ھمين

حقوق بشر به عنوان مجوزھای ھنجار برای تحميل يک سياست که در خدمت منافع اقتصادی و جھانی امپراتوری 

ازيگران قدرتمند سياسی و اقتصادی  به منافع ب دوستانه ھای عاجل انسان پيوند خواست. گيرد است، مورد استفاده قرار می

ھستند در » پذير انعطاف«ارزان و » ھای انسانی سرمايه«وجوی  ھای بزرگ فرامليتی که در جست ًمثال منافع کنسرن

توان برای ايجاد نفاق از  ه سھولت میبشود که  ھای درونی می ھا و اغتشاش خواھانه اغلب سبب تنش ھای آزادی حرکت

  .آن استفاده نمود

دوستانه و منافع  ھای انسان  صدھا ساله عليه دمکراسی با ممزوج کردن خواستۀتوان از مبارز ذشته از آن میگ

داند  از آنجا که نئوليبراليسم، دمکراسی را مخل بازار می. سازی نئوليبرالی به شکل مؤثری استفاده کرد جھانی

 نئوليبرالی عليه دمکراسی ۀ برای مبارز.ترين مخالف اشکال دمکراتيک سازمانی در سطح جھان است سرسخت

کند، بسيار مناسب است، زيرا به داليل اساسی موجود،  سازی محدويت فراھم می موضوعاتی که گويا برای جھانی

  .تواند وجود داشته باشد  جھانی شده نمی دمکراسی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   )دمکراسی(نون اساسی مدرن با دقت نشان داده، ممکن نيست عبارت قا» بورگ مائوس اينگه«طور که به ويژه  ھمان

جھانی وجود ندارد، در نتيجه حامل جھانی حاکميت ) خلق(» Demos« جھانی به کار برد، زيرا ۀرا در مورد جامع

  .تواند وجود داشته باشد قانونگذاری دمکراتيک نيز نمی

رای عملکرد سياسی گرا ب وگوی علنی که در آن منافع متفاوت خاص ی برای بحث و گفتئ جھانی جاۀدر سطح جامع

تواند وجود داشته باشد و در نتيجه ممکن نيست برای يافتن تفاھم دمکراتيک و تضمين صلح  مشترک ھماھنگ شود نمی

  . دست يافتءھای قابل اجرا در سطح جھان به روش

  اکز قدرتاز آنجا که مر. معنی است ً سياسی در سطح جھان کامال بیۀ دمکراتيزه کردن جامعۀًدر نتيجه اجبارا ايد

 به اين شکل سازماندھی شده اند که تنھا ملزم به رعايت قوانينی ھستند  اقتصادی که در سطح جھان فعاليت دارند امروز

ل دمکراتيکی قرار ندارند و به ھيچ مرجعی جوابگو وًکه عمال خود وضع نموده اند و در نتيجه زير ھيچ نوع کنتر

  .کند نيستند، اين امر بيشتر صدق می

ھای انباشت  روی ھای ھمراه آن که از زياده زای آن مانند دولت اجتماعی و مکانيسم آوردھای تمدن دمکراسی و دست

. کند و به زحمت به دست آمده، وابسته به اشکال سازمانی در سطح تک تک کشورھا است داری جلوگيری می سرمايه

  .ه باشدتواند وجود داشت در سطح جھان اشکال دمکراتيک مشروع نمی

ملل متحد، که تنھا مثل قانون مھاجرت  ( ھا در نتيجه وقتی آن. بازيگران قدرتمند اقتصادی به خوبی به اين امر واقفند

) دھد گيرد و به طور جدی کوششی برای از بين بردن علل واقعی مھاجرت انجام نمی مديريت مھاجرت را به عھده می

  ھای انسان توانند با چنين سرگولزنک کنند، می حق، ممزوج میِدوستانه ب يل انسانمنافع نئوليبرال جھانی را با مسا

  .ای با يک تير دو نشان بزنند دوستانه

از يک طرف در درازمدت زير پای اشکال دمکراتيک سازمانی را خالی کنند و از طرف ديگر اين نوع ممزوج 

تواند با ايجاد نفاق به شکل بسيار مطلوبی اختالف نظر  که میکنند،  بخش تنشی ايجاد می یئھای رھا ھا در حرکت کردن

 محتمل عليه مراکز قدرت را به سمت اھداف ديگری ھدايت کرده و از نظر ۀرا محدود کرده و انرژی متحول کنند

  .سياسی خنثا نمايد

ظر دست يافت؟ ھای سلطه برای اضمحالل و انشعاب اختالف ن ھای کاربردی عليه روش توان به سياست چگونه می

در . ًھا با دقت تحليل گردد و علنا به بحث گذارده شود گذاری اين روش ھای کاربری و تأثير برای اين کار بايد مکانيسم

  .پارلمانی مقدور است  روشنگری تنھا از طريق برونۀرسد که اين وظيف طور به نظر می حال حاضر اين

  نروبيکو: منبع

  تتارنگاشت عدال

  


