درباره مازادھای ضد بشری گفتمان »حقوق بشر«
امين حصوری

ی متروپل ،تابلوھای بيلبورد ،بخش زﯾادی از معنا سازی
 (1در خياﯾان ھا و اتوبان ھای کالن-شھرھای دنيا ِ
دھی ساحت نمادﯾن زندگی روزمره ما را بر عھده دارند؛ خواه به آنھا توجه کنيم و
فضای عمومی و سامان
ِ
ن چند ثانيه ای خود
روانی ناخودآگاه و سطوح نيمه ھوشيار
خواه نه )چون عموما بر مکانيزم ھای
ذھن مخاطبا ِ
ِ
ِ
تکيه دارند(؛ به ھمين خاطر ھم اغلب با بھترﯾن کيفيت گرافيکی و خالقيت ھای ھنری و بصری و باالترﯾن
تکنيک ھای فناوری دﯾجيتال عرضه می شوند .آھنگ تعوﯾض بيلبودھا و تغيير مضمون آنھا مثل طلوع و غروب
خورشيد ،نظمی روزمره ،ولی نامحسوس دارد و با اﯾنکه ما به ندرت زمان و نحوه تعوﯾض آنھا را می بينيم ،اما
بيلبوردھا به طور پيوسته و منظم عوض می شوند تا فضای تبليغ ،ﯾعنی منظر و موضوع نگاه شھروندان ،بی
وقفه و "به عدالت" ميان کمپانی ھای مختلف توزﯾع گردد؛ غول ھاﯾی که برای فروش کاالھای خود نيازمندند
که فروتنانه و با احترام ،ھر روز به ما اطالعات تازه ای بدھند تا سليقه ھای مصرفی ما ارتقاء بيابد ،بلکه با
کشف و گسترش نيازھای خود و سپﺲ مصرف بيشتر و متنوع تر ،بتوانيم فردﯾت )و روﯾاھای( خود را شکوفا و
منطق ظاھری اﯾن نظم کاپيتاليستی )و الجرم نگاه
متحقق کنيم .چيزی که در اﯾن ميان ھمچون ﯾک استثناء،
ِ
انتقادی به آن( را به چالش می کشد ،تابلوھای بزرگی ست که گھگاه بر سر راه ما قرار می گيرند ،بی آنکه
قصد فروش کاالﯾی در ميان باشد )غول ھای بی چشمداشت( .منظورم تابلوھای رانندگی و نظاﯾر آن نيست و
نه حتی بيلبوردھای انتخاباتی )گر چه اﯾن دومی قصد تحميل ﯾا فروش محصوالت احزاب "رسمی" سياسی را
دارد( .مشخصا تابلوھاﯾی مورد نظرم ھستند که در آنھا کودک ﯾا زنی آفرﯾقاﯾی )ﯾا ھندی( با چشمان درشتِ
معصوم به ما زل زده است ،در حاليکه در جای دﯾگری از تابلو ،عبارت ظرﯾف و شاعرانه ای ،وظاﯾف انسانی ما
نسبت به فقر و گرسنگی جھانی را به ﯾادمان می آورد .معموال تقاضاﯾی در ميان نيست و اگر ھم باشد،
آنقدر ناچيز است که )اگر فرصت کنيم( با اشتياق تقبل می کنيم.
اگر نخواھيم خوشبينانه بپذﯾرﯾم که اﯾن قطعات متفاوت ،بخش ھاﯾی از جھان بکر انسانی ھستند که به ھر
دليل از گزند تھاجم سرماﯾه در امان مانده اند) ،به وﯾژه اﯾنکه ھمه شواھد نشان می دھد که در اﯾن دھکده
کذاﯾی جای تسخير نشده ای باقی نمانده است( ،به ناچار باﯾد به دنبال آن باشيم که از معنای اﯾن وصله
ی سرماﯾه در حوزه ھای نمادﯾن ،رمز گشاﯾی کنيم.
ھای "ناجور" در منطق جار ِ
به ﯾک تعبير می توان گفت سرماﯾه نيازمند آن است که از چشم اندازھای ھای بيرونی خود خشونت زداﯾی
کند و ھر از گاھی با ترفندھاﯾی از اﯾن دست ،چشم ھای ما را نوازش دھد؛ ﯾعنی با ارائه کردن تصوﯾر واقع
نماﯾی از جھان و اشاره به "دردناک" بودن آن ،به طور ضمنی وجود مناسباتی را القاء کند که در آن انسانيت و
عدالت کماکان نقش مھمی دارند )چون از آنھا حرف زده می شود(؛ مھمتر از ھمه ،سرماﯾه نيازمند آن است
که در ما "شھروند-مصرف کنندگان خاموش" ،اﯾن احساس درونی را تقوﯾت کند که ما به واسطه کمک ھای
ناچيز خود و حتی دل سوزاندن ھای کوچک مان ،در نجات بشرﯾت سھم دارﯾم و بدﯾن ترتيب به ما احساسی
ن مربوط به بازتوليد نظم
از رضاﯾت درونی دھد ،که سوﯾه دﯾگر انفعال است :چرا که در سطح کارکردھای کال ِ
مستقر ،ما قدم به خيابان می نھيم تا نھاﯾتا ھر ﯾک به سھم خود چرخه ھای متعدد و پيچيده توليد و توزﯾع و
تامين حﺲ رضاﯾت درونی ھم از ﯾکسو
مصرف را در آرامش و انضباط به گردش در آورﯾم؛ در چنين مسيری،
ِ
عامل مھمی برای باال بردن بازدھی شغلی است و ھم از سوی دﯾگر اﯾفای نقش "شھرون ِد مطلوب" را از
جانب ما تضمين می کند .ذکر اﯾن مقاﯾسه ناخوشاﯾند بی مورد نيست که در گاوداری ھای مدرن ،در حين
شيردوشی روزانه ،موزﯾک مالﯾمی پخش می شود تا فرآﯾند شيردھی به طور روان تری انجام گيرد
وعده ھای
ِ
).(1
بخش دﯾگری از سازوکارھای پنھان در اﯾن تابلوھای "بشر دوستانه" می تواند آن باشد که شھروندان )حداقل
در الﯾه ھای نيمه ھوشيار خود( تصور کنند در دنياﯾی به سر می برند که به رغم مشکالت و کاستی ھای
اجتناب ناپذﯾر ،دولت ھای متعلق به "جغرافيای دموکراتيک" ،در حد توان شان در صدد کاھش آالم و مشکالت
بشری ھستند .در واقع از اﯾن منظر ،اﯾن تابلوھای بزرگ با ارجاع غير مستقيم به کمک رسانی ھا و راھجوﯾی

احتمالی سوژه ھای موھوم )مثل دولت ھا ،نھادھای بين المللی ،توانگران نوعدوست و غيره( ،اثرات
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ِ
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و ناظران بيرونی ترميم می کنند .و عالوه بر آن ،حﺲ کاذبی از "در جھان بودن" و "مسئوليت جھانی" داشتن
را نيز در آنھا القاء می کنند؛ اما گسترش اجتماعی چنين درﯾافتی ،نھاﯾتا در خدمت "دخالت ھای بين المللی
خيرخواھانه" در سرنوشت "مردم حاشيه ی جھان" قرار می گيرد؛ به بيان دﯾگر ھمان طور که با شرکت در
ی خود را در زمينه تعيين و اداره امور کشور به نماﯾندگان و دولتمردان آتی کشور
انتخابات ،حقوق شھروند ِ
واگذار می کنيم ،در بستر وضعيت ﯾاد شده و در ادامه آن تقسيم کار ،بھبود نابسامانی ھای "دردناک" و غير
ن" مربوطه می سپارﯾم! به اﯾن ترتيب اﯾن تابلوھای به ظاھر
قابل انکار جھان را نيز به "نخبگان و کارشناسا ِ
نجيب و بی آزار ﯾکی از مسيرھای آماده سازی روانی جوامع برای "جنگ ھای بشر دوستانه" اند.

 (2در کشورھای زﯾادی از دنيای پيرامونی ،عمر مبارزه برای برخورداری از آزادی و عدالت و پاﯾه ای ترﯾن
دستاوردھای بشری در حوزه زﯾست جمعی ،از ﯾک قرن فراتر رفته است .در مورد اﯾران با فرض اﯾنکه مبارزات
مشروطه خواھی نقطه شروع اﯾن تالش تارﯾخی مردم ما بوده باشد ،سال  1385اﯾن تالش صد ساله شد )در
ناکام ماندن اﯾن فرآﯾند ھمين بﺲ که جمھوری اسالمی برگزار کننده جشن صد سالگی انقالب مشروطه در
اﯾران بود!( .ﯾکی از نتاﯾج پاﯾدار مصاف بلند آزادﯾخواھی مردم عليه مستبدان و نفﺲ استبداد ،پرورش
اجتماعی و ظھور مبارزان و روشنفکرانی بود )و ھست( که ﯾا بر سر آرمان جان باختند )و می بازند( و ﯾا
بخشی مھمی از عمر خود را در زندان ﯾا در تبعيد گذراندند )و می گذرانند( .عده ای از نظرﯾه پردازان معاصر
اﯾرانی در تحليل اﯾن تالش ھای نافرجام )و طبعا متاثر از آنھا( ،به پژوھش ھای ژرف و خردمندانه ای دست
زدند تا به ما نشان دھند که بنا به خصلت ھای فرھنگی پاﯾدار و سنت ھای درونی شده در جامعه ما )سنت
ھاﯾی که به "خوی درونی" مردم بدل شده اند( ،به لحاظ منطقی نتيجه بھتری ھم بر اﯾن تالش ھا قابل تصور
نبود :چون مردم ما بنا به دالﯾل ﯾاد شده و دالﯾل مفصل و پيچيده ای که اﯾن اندﯾشمندان در کتاب ھای
پژوھشی خود به دقت شرح داده اند ،اساسا پيش شرط ھای گذار به دموکراسی و دنيای متمدن و آزاد را
نداشته اند و ندارند .لذا مستقل از ماھيت حاکمان و دولت ھا و شراﯾط پيرامونی بين المللی " ،تا زمانی که
ھر ﯾک از ما خودمان را پاالﯾش و اصالح نکنيم ،در بر ھمين پاشنه می چرخد " )البته برخی از آنھا معتقدند به
دليل عمق تباھی و انحطاط ،برای پاالﯾش فردی ھم شانﺲ زﯾادی ندارﯾم(؛ ﯾا به بيان جامعه شناسی
خودمانی" :در شراﯾط موجود ،لياقت جامعه ای بھتر از اﯾن را ندارﯾم" .اگر از اﯾن روﯾکرد اﯾده آليستی و تک
ساحتی ،که شباھت زﯾادی به "ژنتيک باوری فرھنگی" ) (2دارد ،بگذرﯾم ،در واقعيت تارﯾخی اما با شواھد
زﯾادی مواجه می شوﯾم که نشان می دھند درست در ھمين ﯾکصد سال اخير ،در تمامی بحران ھا و
کشاکش ھای نافرجامی که زاده شکاف ھای متعدد درونی و نياز عمومی جامعه ما برای رشد و تحول بود،
استبداد حاکم ھميشه از ھمدستی و ھمراھی دولت ھای بزرگ برخوردار بوده است و ﯾا در صورت وجود
اختالف منافع/روﯾکردھا ،دخالت مستقيم ﯾا غير مستقيم خارجی تعيين کننده بوده است ]فھرست فشرده
ای از اﯾن روند دخالتگرانه و سلطه جوﯾانه در پانوشت ) (3آورده شده است؛ نه به قصد خودفرﯾبی و فرافکنی
و ﯾا تبرئه نسل ھای متوالی مردم اﯾران از اشتباھات تارﯾخی و نارساﯾی ھای فرھنگی و غيره ،که اﯾن خود
تحليل ناکامی ھای تارﯾخی ماست؛ بلکه صرفا به اﯾن قصد که نشان داده شود
فرو افتادن از سوﯾه دﯾگر بام
ِ
در روند دﯾناميزم تارﯾخی ﯾک کشور عوامل زﯾادی دخيل اند که عوامل بيرونی و جھانی جاﯾگاه وﯾژه ای در آن
دارند .از قضا در دوران معاصر ،موازنه قوای بين المللی و افزاﯾش منافع و رقابت ھای دولت ھای بزرگ در حلقه
ھای ضعيف نظام قدرت/اقتصاد جھانی ،وزن عوامل بيرونی را بيش از پيش سنگين کرده است و از طرفی
رشد شتابناک شکاف ھای علمی و فناورانه و اقتصادی و نظامی ميان کشورھا ،بر دامنه و شدت تاثير گذاری
عوامل بيرونی در سرنوشت عمومی ﯾک کشور ضعيف افزوده است )چرخه معيوب(؛ وانگھی دولت ھای بزرگ
به واسطه توان باالی اقتصادی و امنيتی و رسانه ای و نيز به پشتوانه تجربيات وسيع خود در اﯾن حوزه ،از
امکان دستکاری و به خدمت گرفتن برخی عوامل داخلی در کشورھای مقصد نيز برخوردارند؛ مثل بازی کردن
با برگ مذھب و دامن زدن به بنيادگراﯾی اسالمی در خاورميانه ،به بازی گرفتن نيروھای اپوزﯾسيون ﯾک
حکومت ،فضا سازی ھای رسانه ای و نظاﯾر آن[.

مالحظاتی که با محورﯾت تارﯾخ معاصر اﯾران در باال ذکر شد ،به ھيچ روی مختص اﯾران نيست؛ نگاھی کوتاه به
تارﯾخ معاصر کشورھای خاورميانه و شمال آفرﯾقا )و آمرﯾکای التين( به خوبی بيانگر شباھت ھای انکارناپذﯾر
است .از سوی دﯾگر ،رخدادھاﯾی که در ماھھای اخير توجه ھمگان را به اﯾن بخش از جغرافيای سياسی
جھان برانگيخته است ،برای نخستين بار مرزھای تصنعی را کنار زد و چشم ھای بسياری از مردم اﯾن منطقه
را به نزدﯾکی و ھم سنخی دردھاﯾشان و نيز شباھت تارﯾخچه اﯾن دردھای مشترک گشود )در مورد اﯾرانيان،
به دليل غلبه ی پيش داوری ھای مرسوم نسبت به جوامع عرب ،اﯾن روشن بينی تازگی بيشتری دارد( .ﯾک
نتيجه مشخص اﯾن شباھت ھا ،آشکار شدن بيش از پيشِ ھم سرنوشت بودن ملت ھا در مسير مبارزه و نيز
ھم سرنوشت بودن مبارزان راه آزادی و برابری در ميان ملت ھاست :قلم ھای شکسته و صداھای فروخفته
در خفقان ،زندان ھای مخوف ماالمال از آزادﯾخواھان و عدالت طلبان ،خيل وسيع تبعيدﯾان در کشورھای ھم
دار جان باختگان.
جوار ﯾا کشورھای اروپاﯾی و آمرﯾکای شمالی و البته انبوه گورھای بی نشان ﯾا نشان ِ

 (3ھر چه سرماﯾه در فتح و باز تعرﯾف و باز تقسيم جھان )از جمله بازارھای جھانی( جلوتر می رود ،برای
حفط و گسترش فتوحات خود ،نياز بيشتری به تسخير و )در صورت توان( مسخ افکار عمومی جھانيان می
ﯾابد .در سطحی دﯾگر ،ھر چه دولت ھای بزرگ به نماﯾندگی قطب ھای جھانی تمرکز سرماﯾه )در رقابت ھا و
کشمکش ھای ميان خود برای تعيين قلمروھای تحت نفوذ( ،به حد بيشتری از دخالتگری ھای مستقيم در
سرنوشت ساﯾر ملل و ﯾا صف بندی ھا و قشون کشی ھای نظامی کشيده می شوند ،به ھمان ميزان ھم
رسمی مخدوش شده ی خود بيشتر بکوشند؛ وجھه ای که الاقل در
اﯾن دولت ھا ناچارند برای ترميم وجھه
ِ
ظاھر می باﯾست سنت ھای حقوقی ليبرال دموکراسی را محترم بشمارد و تصوﯾر عمومی قانع کننده ای از
بی طرف بودن و به لحاظ بين المللی خير خواه بودن اﯾن دولت ھا را نزد جھانيان و به وﯾژه شھروندان دنيای
متروپل ترسيم نماﯾد .در اﯾنجا با سوﯾه ھای به ظاھر متناقضی مواجھيم :برای مثال ،ھمزمان که دولت ھای
بزرگ )ﯾا کمپانی ھای معظم واقع در قلمرو آنھا( با مرتجع ترﯾن حکومت ھا و بد نام ترﯾن نظام ھای دﯾکتاتوری
پيمان ھای ھمکاری بلند مدت می بندند )نه فقط مبادالت اقتصادی ،بلکه ھمکاری ھای راھبردی و امنيتی و
نظامی و غيره( ،و به موازاتِ روندی از وابستگی و ھمکاری متقابل که به تثبيت نظام ھای مستبد می انجامد
)نظام ھای منحطی که درست به ھمين دليل ،شرکای اقتصادی بسيار خوبی ھستند) ،( (4مخالفان
المللی به ظاھر بی طرف قرار
سياسی اﯾن نظام ھا خواه در زندان و خواه در تبعيد مورد تشوﯾق مجامع بين
ِ
می گيرند و به درﯾافت جاﯾزه ھا و نشان ھای بشر دوستانه و آزادﯾخواھانه مفتخر می شوند .حتی دولتمردان
کشورھای غربی نيز شھامت و اﯾستادگی و تالش ھای آنھا در راه آزادی و حقوق بشر را ارج نھاده می نھند
و پيام ھای تبرﯾک و ھمدردی می فرستند .به عبارتی از منظر دولت ھاب بزرگ ،برای خلق نماﯾش "نارضاﯾتی
و تقابل" نسبت به فجاﯾع جاری در کشورھای بحران زده ،و تضمين تاثير گذاری اﯾن نماﯾش در اذھان عمومی،
محکوميت ھای "رسمی" و بيانيه ھای دﯾپلماتيک و ھشدارھای لفظی به سرکوبگران به تنھاﯾی کافی
نيست و الزم است فضاھای فرھنگی ھم به صورت مکمل تقوﯾت شوند ﯾا به خدمت گرفته شوند .به اﯾن
ترتيب و به ﯾاری اﯾن گونه مناسک سمبوليک )که به دقت توسط رسانه ھا تزئين و دراماتيزه می شود( ،دولت
ھای بزرگ خود را در سمت مبارزات ملت ھای تحت ستم قرار می دھند ،تا ھم بر مناسبات بنيادی خود با
حکومت ھای سرکوبگر و الزامات تداوم اﯾن مناسبات و نھاﯾتا نقش قاطع خود در بازتوليد چرخه ھای سرکوب و
نابرابری در کشورھای پيرامونی سرپوش نھند و ھم گفتمان ھای "مطلوب" را در روند اﯾن مبارزات تقوﯾت و بر
مردم اﯾن کشورھا تحميل کنند) .طرفه آنکه دولت ھای بزرگ خود ميزبان پناھجوﯾان و پناھندگان و نيروھای
اپوزﯾسيون رانده شده از کشورھای استبداد زده ھستند ،و به اﯾن ترتيب نماﯾش معصوميت کامل می شود(.
ن نمادﯾن به دموکراسی و حقوق بشر ،به طور ظرﯾفی دستماﯾه پنھان سازی و تداوم
به بيان دﯾگر ،ارج نھاد ِ
نقض سستماتيک و گسترده آزادی و حقوق بشر و پوشاندن مکانيزم ھای بازتوليد نظام ھای مستبد می
گردد .اﯾن گونه است که مدﯾران دھکده جھانی ،که مسئوليت تضمين و تسھيل گردش " آزادانه" سرماﯾه را
ن
به عھده دارند ،نه تنھا مخالفتی با گفتمان حقوق بشری ندارند ،بلکه با جدﯾت در گسترش اﯾن گفتما ِ
سياست زداﯾی شده سھيم می شوند.

ﯾک نتيجه ملموس اﯾن فرآﯾن ِد "اشاره کردن برای پنھان سازی" آن است که در حالی که چشمان درشت
کودک سياه بر بيلبوردھای شھر ھای "دنيای شگفت انگيز نو" ) (5به ما می نگرند ،به احتمال بسيار زﯾاد
شرکت ھای بزرگی از کشورھای ميزبان بيلبورد ھا ،با وساطتِ سياسی دولت ھای مطبوعشان در حال
صدور اسلحه و تجھيزات نظامی به ساﯾر کشورھا و از جمله بسياری از کشورھای آفرﯾقاﯾی ھستند؛ جاﯾی
که در آنھا قباﯾل مسلح و گروھھای شبه نظامی ،کودکان سياه را بی وقفه ﯾتيم می سازند.
اما سوﯾه تراژدﯾک ماجرا آنجاست که مبارزان کشورھای پيرامونی ،اغلب آن قدر تحت فشار و در بی پناھی و
استيصال قرار دارند که گاه چنين حماﯾت ھای سمبوليک و اعتبارھای بين المللی متعاقب آن ،در نجات زندگی
آنھا ﯾا تخفيف فشار طاقت فرسا از روی آنھا موثر واقع می شود) .(6ھر چند بسياری از آنھا چنان درگير نبردی
ی
طوالنی و نزدﯾک با استبداد بوده اند و از طرفی چنان سرخوردگی ﯾا دافعه ای نسبت به روﯾکردھای انتقاد ِ
کالن نگر )مثل نگرش ھای چپ( دارند ،که خود مشتاقانه به تروﯾج گفتمان حقوق بشری راﯾج می پردازند و به
درجات مختلف پرچمداران قدرتمند اﯾن "گفتمان جھانی شده" را نيز تطھير می کنند .بنابراﯾن دستگاه حقوق
بشر نمادﯾن ،با تغيير ﯾا بھبود سرنوشت برخی از مبارزان نامدار در کشورھای استبداد زده ،در مواقع "ضروری"
جھانی کرامات خود ،پيروان جھان شمول کسب می کند؛ و اﯾن چرخ فعال
معجزه می کند ،تا به برکت نماﯾش
ِ
بر ھمين روال می چرخد.
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پانوشت:
دولتی ساالنه ھر راس گاو
 (1اﯾن رھيافت "علمی" مدرن به وﯾژه در گاوداری ھای عظيمی رواج دارد که سوبسيد
ِ
نوعی آفرﯾقاﯾی است ،تا در بازار "آزاد"
بيش از کل ميزان فروش ساالنه محصوالت کشاورزی ﯾک روستای
ِ
جھانی ،جاﯾگاه انحصاری محصوالت اﯾن کشورھا در برابر کشاورزان تھيدست آفرﯾفاﯾی محفوظ بماند.
 (2امين حصوری » /در نقد ژنتيک باوری فرھنگی« :
http://sarbalaee.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
 (3حماﯾت قوای روسی از محمد علی شاه در سرکوب مشروطه خواھان و فسخ دستاوردھای انقالب مشروطه؛
اشغال اﯾران توسط قوای انگليﺲ و روس در طی جنگ جھانی اول و تعيين قلمروھای نفوذ و به محاق بردن
نظام نوپای مشروطه؛ کودتای انگليسی  1299و پروسه بر آمدن رضا خان مير پنج به سلطنت مطلقه؛ اشغال
اﯾران در  1941توسط قوای انگليﺲ و شوروی و خلع رضا خان از قدرت و به تخت نشاندن "شاھزاده" جوان؛
ھمدستی شوروی با دولت قوام السلطنه در سرکوب انقالبيون فرقه دموکرات آذرباﯾجان و کردستان؛ مشارکت
فعاالنه سروﯾﺲ ھای امنيتی آمرﯾکا و انگليﺲ در کودتای  28مرداد سال  1332و برکناری نخست وزﯾر منتخب
مردم و نابود کردن تجربه نوپای آزادی ھای سياسی؛ حماﯾت بی درﯾغ سياسی و نظامی دولت آمرﯾکا از پھلوی
دوم در دوران خفقان پﺲ از کودتا و سرکوب بی وقفه پﺲ از آن تا اواسط سال 1357؛ حماﯾت دولت ھای
اروپاﯾی و آمرﯾکا از جناح مذھبی و ارتجاعی انقالب  57و زمينه سازی برای عروج و تفوق خمينی و ھوادارانش
)نظير خدمات رسانه ای دولت ھای اروپاﯾی در پارﯾﺲ و ﯾا مامورﯾت ژنرال ھاوزر در اﯾران برای ھمراه کردن سران
ارتش(؛ ھمدستی حزب جمھوری خواه آمرﯾکا با نماﯾندگان خمينی برای تعوﯾق در آزادی گروگان ھا به منظور
کسب برتری رﯾگان بر کارتر ،رئيﺲ جمھور وقت و کاندﯾدای حزب دموکرات در انتخابات پيش رو ]عاملی که
موجب شد تا حرکت نمادﯾن اشغال سفارت ،در کمال ناباوری جھانيان  444روز به طول انجامد و نھاﯾتا در آستانه
پيروزی رﯾگان خاتمه بيابد – درﯾاره اﯾن ماجرا که به اکتبر سورپراﯾز ) (October Surpriseمعروف شد ،کتاب ھا و
منابع متعددی در نشرﯾات انگليسی زبان وجود دارد .نظير کتاب معروف رابرت درﯾفوس[؛ تحميل جنگ وﯾرانگر 8
ساله به مردم اﯾران و عراق برای تنظيم و مھار ژئوپولتيک خاورميانه و اقتصاد جھانی نفت و ھمزمان مشارکت
آمرﯾکا و اغلب دولت ھای اروپاﯾی به ھمراه شوروی در فروش جنگ افزار به دو طرف درگير ]رسواﯾی فروش
تجھزات نظامی آمرﯾکاﯾی با ميانجی گری سازمان امنيتی اسرائيل به اﯾران و اختصاص بخشی از سود آن برای
کمک به شبه نظاميان کنترا برای نبرد عليه دولت نوپای سوسياليستی ساندنيست ھا در نيکاراگوئه در فضای

رسانه ای به ماجرای اﯾران-کنترا ) (Iran-Contra affairمعروف شد که روند قضاﯾی پيچيده ای را ھم به دنبال
داشت .بر مبنای کتاب ) Profits of Warکه با عنوان "پول خون" به فارسی برگردانده شده( اﯾن معامله پنھان
تسليحاتی تقرﯾبا در تمام مدت جنگ اﯾران و عراق ادامه داشت و گردش مالی آن مجموعا در حدود  80ميليارد
دالر بوده است.
 (4برای فھم ميزان سخت جان بودن عالﯾق اقتصادی در مناسبات ميان "دموکراسی ھای موجود" و دﯾکتاتوری
ھای شرور ،شواھد تجربی زﯾادی از ميان اخبار رسانه ھا می توان ﯾافت .مانند:
o

رشد حجم مبادالت تجاری اتحادﯾه اروپا و آلمان با اﯾران در سال :2010

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6030009,00.html
http://www.investiniran.ir/newsdetail-1436-fa.html
o

کمک آلمان به »معامله مخفيانه« ميان اﯾران و ھند:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6485866,00.html
o

پنج برابر شدن حجم مبادالت تجاری ميان اﯾران و اترﯾش در سال :٢٠١٠

http://www.radiofarda.com/content/f11_iran_nuclear_issu_austria_cooperation_sanctions/35
55449.html
اما به طور کلی ،درک دقيق تر از مناسبات اقتصادی ميان حکومت ھای مستبد و "دموکراسی ھای موجود"
کارکردھای دقيق "ميانجی سياست" و چگونگی وابستگی متقابل اﯾن نظام ھا به ﯾکدﯾگر نيازمند کار پژوھشی
گسترده ای است .ﯾک مانع جدی در مسير اﯾن پژوھش آن است که منابع مستند چنين تحقيقی )اگر نخواھيم
صرفا به اخبار پراکنده رسانه ھا تکيه کنيم( در اختيار خود دولت ھاست!
داستانی دنيای خيالی آﯾنده.
" (5دنيای شگفت انگيز نو" نام کتاب معروفی است از آلدوکﺲ ھاکسلی در توصيف
ِ
عنوان اصلی کتاب که در سال  1931منتشر شده چنين استBrave new World :
 (6بدون شک طرح اﯾن دﯾدگاه انتقادی ،به معنی فروکاستن ارزش مبارزاتی کسانی که کاندﯾداھای درﯾافت جواﯾز
حقوق بشری و ﯾا ابژه ھای خبر ساز دستگاه جھانی حقوق بشر می شوند ،نيست؛ ھر کسی که دشواری
ھای مبارزه با استبداد را از نزدﯾک لمﺲ کرده باشد ،ھيچگاه نمی تواند ارزش تالش ھای اﯾن مبارزان را نادﯾده
بگيرد .در اﯾنجا حتی بحث ارزشگزاری مشارکت در اﯾن نماﯾش ھای حقوق بشری ھم در ميان نيست )اگر
محدودﯾت ھای متعدد ،اساسا جاﯾی برای انتخاب باقی بگذارد( .و به وﯾژه نباﯾد فراموش کرد که برخی از
نھادھای معروف در زمينه حقوق بشر ،به لحاظ تشکيالتی تا حد زﯾادی مستقل اند ،ھر چند به دليل آنکه عمدتا
مرزبندی مشخصی با گفتمان مسلط حقوق بشر ندارند ،نھاﯾتا و در مقياس کالن در مسير بازتوليد گفتمان ھای
"قربانی محور" قرار می گيرند .ھدف من در اﯾنجا صرفا نشان دادن مکانيزمی بود که طی آن "سلطه شونده" به
دليل موقعيت وﯾژه خود ،خواسته ﯾا ناخواسته ،به حلقه ای از زنجيره سلطه وابستگی می ﯾابد؛ بنابراﯾن در
اﯾنجا تاکيد بر ماھيت تراژﯾک اﯾن موقعيت و قدرت ھراس انگيز اﯾن مکانيزم ،مورد نظر بود .ھر چند سوﯾه ھای
کميک ھم کم نيست؛ مثال اﯾنکه مبارزان سابق ضد استعماری و دشمنان سابق امپرﯾاليسم ،امروزه حتی
نفﺲ وجود سلطه در مناسبات جھانی و روابط ميان کشورھا را انکار می کنند و گروه گروه به عنوان کارشناس
و پژوھشگر و ژورناليست به استخدام بنيادھا و نھادھا و رسانه ھاﯾی در می آﯾند که زﯾر نظر وزارت خارجه
آمرﯾکا برای گسترش "دموکراسی" در جھان پيرامونی فعاليت می کنند.

