بهای سنگین فرهنگ اروپا
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اســپیواک با مارکسیسم لنینی و حکومت استالین
به شــدت مخالف اســت چرا که دقیقــا نمونهای
از ایدئولوژیهایی هســتند که بــا وعدهی عدالت
شــرایط زندگی مــردم را بدتر کردنــد  ،اما با این
حال به باور او کاپیتالیســم عامل بیشتر بیعدالتی
بوده و مارکسیسم بهترین استراتژی موجود برای
رویارویی با آن است

جالدان نیز میمیرند
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در قسمتی از کتاب ،نیکسون با توجه به اینکه
دیدارهایی با صدام و بوش داشته است ،دست
به مقایسهی آنها میزند و اشتراکات زیادی
بین این دو نفر پیدا میکند که مهمترین وجه
مشترکشان ،آرزوی قهرمان شدن هر دو نفر
آنها است.

۸
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سرمقاله

مصرف؛افیونشیکتودهه ا

سعید جعفری
مدیرمسئول

ُ
تهاتر تاسفبار پول و فرهنگ
ِ
بار دیگر کپیبرداری ناشیانه از یک

نامتناسب غربی با فرهنگ
فرهنگ
ِ
ایرانــی ،انحطاط اخالقی ،رفتاری و
فرهنگی ما را به رخ کشــید .مانند
همیشــه ،آمدیم و یکــی از نقاط
منفی فرهنگ غرب را بدون تحلیل
و انطبــاق آن با فرهنگ و جامعهی
خود به کار بردیم .معلوم نیست تا
کی قرار است این سنت نامعقول و
قانون نانوشته ادامه پیدا کند و مردم
ِ
فرهنگ
ایــران ،با ادعای تمــدن و
فــان و بهمان ،به روند غیرعقالنی
خود در مواجهه با فرهنگ دیگر ملل
از جمله مغربزمین ادامه دهند و از
تهاجم فرهنگی نیز بیمناک باشند.
شاید بپرسید دلیل این همه پرخاش
ِ
برداشت
در نوشتار چیست و از چه
منفی فرهنگیای انتقاد میکنیم؟
ِ
صحبــت از چیســتی «جمعهی
سیاه» و ورود و نفوذ موذیانهی این
ِ
فرهنگ مصرفگرایانه و مروج نظام
ســرمایهداری به جوامع مختلف از
جمله جامعهی ایرانی است .راستی
جمعهی سیاه چیست؟
ادامه در صفح هی۵

>>>

پرونده
>>

هفتههایسیاه،جمعههایسیاهتر

>>
>> از توییتر #حراجمعه #بلکفرایدی #بلک_فرایدی
اعتیاد به خرید ،بیماری روانی قرنبیستم
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اندیشهی جهان

امید نایینی

بهای سنگین فرهنگ اروپا
در شــمارهی قبل با دغدغهی اصلی گایاتری
اســپیواک یعنی جنبهی مخرب تاثیر فرهنگ
اروپا بر بقیهی کشــورها در طول امپریالیسم
آشنا شــدیم .عالوه بر این ،دیدیم که چگونه
اســپیواک با جنبشهای ملیگرایانه و سنتی
هم به این دلیل که اساســا عملکردی مشابه
امپریالیســم دارنــد مخالف اســت .بــه باور
اســپیواک ،مهمترین مســئله در ارزش دادن
به هر ایده ،تاثیری اســت که در زندگی مادی
مــردم میگذارد .این تفکــر را نباید به معنی
مادیگرایــی و عدم ارزش مســائل غیرمادی
دانســت ،بلکه ریشــه در ســنت مارکسیسم
دارد که با تحلیل اجتماعی و سیاســی تمامی
جنبههای ظاهرا غیرمادی زندگی بشر ،نشان
میدهد کــه چگونه همهی آنها از مســائل
مادی جدا نیستند.
بر ایــن اســاس ،گایاتری اســپیواک عبارت
«ذاتگرایی اســتراتژیک» را بهعنوان بهترین
برخورد با مســائلی مانند فرهنــگ و هویت
معرفی میکنــد .ذاتگرایی اســتراتژیک در
واقع ترکیب دو دیدگاه متضاد است .در طول
تاریخ ،همیشــه مردم بــرای چیزهایی مثل
فرهنگ ســنتی خود و هویت ملیشان ارزش
و اهمیــت قائل بودند و آنهــا را با ذات خود
مرتبط میدانســتند .به مرور زمان ،ایدههایی
در بیــن برخی اندیشــمندان شــکل گرفت
که جنبــهی منفی چنین باورهایی را نشــان
مــیداد .این گــروه معتقد بودنــد که چنین
ایدههایی به خودی خود ارزشــمند نیســتند
بلکــه در جامعه بهعنوان ارزش به افراد تزریق
میشــوند و هر چه کمتر بر مبنای آنها رفتار
کرد ،بهتر اســت .طبق ذاتگرایی استراتژیک
که اســپیواک مطرح کرد ،چنین چیزهایی به
خودی خود دارای ارزش نیســتند اما در عین
حال میتوانند در شرایط خاصی برای مبارزه
و رسیدن به شــرایط بهتر مورد استفاده قرار
گیرند.
بر این اســاس ،اســپیواک برچسبهایی مثل
فمنیست و مارکسیست را برای توصیف خود
پذیرفته است اما لزوما معتقد به تمامی اصول
آنها نیســت .بیشتر آثار اســپیواک ،انتقاد از
همین سنتهای فمنیسم و مارکسیسم است.
همچنین بــه لطمههایی که به جهان ســوم
زدهاند ،نیز اشــاره میکند؛ امــا مخالف آنها
نیســت و طبق ذاتگرایی اســتراتژیک ،خود
نیز معتقد اســت که چون این دو سنت برای

حل مشکالت بسیار جدیتری توانایی دارند،
سودمند بوده و باید مورد استفاده قرار گیرند.
اما مشکالتی که باید اصالح شوند چیستند؟
برای مثال ،فمنیســم را در نظر بگیرید« .ا ِما
واتســون» ،بازیگر مشــهور و فعال اجتماعی،
جنبشــی بــرای دفــاع و حمایــت از حقوق
زنان سراســر جهان شــروع کرده اســت .در
این جنبش ،بر مبنای یک ســری ارزشها و
معیارها ،تجربیات و شرایط تمامی زنان جهان
مورد بررسی قرار گرفته شده و مدام از آزادی
و حقــوق آنها صحبت میشــود .طبیعتا در
نگاه اول این کار بســیار عالی به نظر میرسد
و سوال مطرح میشود که چطور ممکن است
چنین چیزی جنبهی منفی داشته باشد؟
در مقالهی «فمنیسم فرانسوی در چهارچوب
بینالمللی» اســپیواک به مشــکالت این نوع
فمنیسم میپردازد .به باور او یکی از مهمترین
ایرادات فمنیســم تا امروز این بوده است که
تجربه و دغدغههای زن اروپایی و سفیدپوست
را بهعنــوان معیــاری برای ســنجش تمامی
زنهای جهان در نظر گرفته اســت .این اصال

به معنــی مضر بودن پروژههایی مثل برنامهی
اما واتســون نیســت چرا که به هر حال طبق
ذاتگرایی اســتراتژیک این جنبش مشکالت

اســپیواک بــا مارکسیســم
لنینــی و حکومــت اســتالین
بــه شــدت مخالــف اســت
چــرا کــه دقیقــا منونــهای از
ایدئولوژیهاییهســتند کــه
بــا وعــدهی عدالــت رشایــط
زندگــی مــردم را بــد تــر کردنــد
 ،امــا بــا ایــن حــال بــه بــاور او
کاپیتالیســم عامــل بیشــر
بیعدالتــی بــوده و مارکسیســم
بهرتیــن اســراتژی موجــود
بــرای رویارویــی بــا آن اســت .


بســیار زیادی را روشــن کرده و بــه خانمها
امکانی برای مبارزه میدهد .مشکل اینجاست
که در بســیاری از مواقع چنین جنبشهایی
نمیتوانند شــرایط و ارزشهــای خاص زنان

کشــورهای دیگر را درک کرده و همه چیز را
بر مبنای مدلــی اروپایی مطرح میکنند .این
موضوع در بین اندیشــمندان فمنیســت نیز
بســیار رایج است .اســپیواک در یک بررسی
دقیق یکی از کتابهای ژولیا کریستوا (Julia
 ،)Kristevaاندیشــمند فمنیست مشهور ،که
در مــورد رویاروییاش با زنان چینی نوشــته
شــده بود ،ضعف فمنیسم اروپایی در برخورد
با زنــان نقاط دیگر جهان را به خوبی نشــان
میدهد.
اســپیواک به این اشــاره میکند که کریستوا
بعد از روبهرو شــدن با زنان چینی ،به دنبال
دغدغههــا و مشــکالتی میگــردد کــه بین
فمنیســتهای اروپایی مطرح بــود و با پیدا
نکردن چنیــن چیزهایی ،به جــای مرکزیت
دادن بــه ویژگیهای خاص زندگــی و تفکر
زنان چینی ،شــروع به تحلیل آنها بر مبنای
مفاهیم غربی میکند .در طول چنین تحلیلی
به باور اســپیواک مشــکالت و مبارزات زنان
چینی کامــا نادیده گرفته شــده و با چاپ
شــدن این کتاب ،تصویری نادرست و اروپایی
شــده از مشــکالت اجتماعی چیــن در اروپا
به وجود میآید .این مســئله بــه این معنی
نیســت که فمنیسم حق تحلیل مشکالت این
زنان را نداشــته و باید بــا همهی ویژگیهای
فرهنگهــای محلی کنــار بیایــد ،بلکه باید
محوریــت دادن به زن اروپایــی را در تحلیل
کنار گذاشته و از مفاهیمی که بتوانند شرایط
و ویژگیهــای خــاص فرهنگهــای دیگر را
روشن کنند ،استفاده کند.
یکی دیگر از چیزهایی که اســپیواک به دقت
بررســی میکند ،رمانهای کالســیک تاریخ
ادبیات اروپاســت .رمانهایی مثل رابینسون
کــروزو ،جین ایر و فرانکنشــتاین که معموال
به عنوان شــاهکارهای ادبیات کالسیک اروپا
شــناخته شــده و دغدغههای انساندوستانه
دارند ،همچنان با مشــکلی که در باال مطرح
شد ،روبهرو هســتند .اسپیواک نشان میدهد
کــه در چنیــن رمانهایــی ،به طــور کامال
ناخواســته و از روی تصــورات اشــتباه ،این
نویســندگان معموال فرهنگ اروپا را به عنوان
یــک چیز خــوب و متمدن نشــان داده و به
فرهنگ کشورهای دیگر به عنوان ابتدایی نگاه
میکنند .با بررســی دقیق رمــان جین ایر از
دیدگاه شــخصیت فرعی ،برتا ماسون که یک
زن جاماییکایی است ،اسپیواک نشان میدهد
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که این رمان فمنیســتی ،چگونــه تجربیات
و دغدغههــای یــک زن غیراروپایی را نادیده
گرفتــه و بــه او به عنوان چیــزی پایینتر از
انسان اروپایی نگاه میکند.
مارکسیســم یکــی دیگر از چیزهایی اســت
که اســپیواک به همین شــکل مورد بررسی
قرار میدهد .اســپیواک با مارکسیسم لنینی
و حکومت اســتالین به شــدت مخالف است
چــرا که دقیقــا نمونــهای از ایدئولوژیهایی
هســتند که با وعدهی عدالت شرایط زندگی
مــردم را بدتر کردند ،اما بــا این حال به باور
او کاپیتالیســم عامل بیشتر بیعدالتی بوده و
مارکسیســم بهترین اســتراتژی موجود برای
رویارویی با آن اســت .برای اینکه مارکسیسم
بتواند مناسب شرایط قرن بیستویکم گردد،
باید مانند فمنیســم شکل اروپامحور آن کنار
رفته و جهانی شــود .مارکسیســم سنتی که
فقط اروپا را مورد بررســی قرار داده و به قشر
کارگــر اروپایی اهمیت میداد ،موجب شــده
اســت که این بیعدالتی به کشورهای جهان
سوم منتقل شود .اسپیواک به این نکته اشاره
میکند که امروزه مردم کشورهای جهان سوم
و مخصوصا زنان آن مناطق ،مجبور هســتند
با حقوق بســیار پایین و شــرایط بسیار بد در
کارخانههای ترانس ناسیونال بردهوار کار کرده
و لباسهای قشر متوسط اروپا را فراهم کنند.
این مهمترین ویژگی کاپیتالیسم امروز است.
به باور اســپیواک در طول قــرن اخیر رقابت
در ســرمایهداری به طوری اشباع شده است
که کارخانهها و کمپانیها بیشــتر به کارگران
بدون قرارداد روی میآورند .بهترین کارگران
افرادی هســتند کــه از کشــورهای فقیرتر
بوده ،با دســتمزد حداقل و بــدون بیمه کار
کنند و وســیلهای برای دفاع از خود نداشــته
باشند .دولت و سیاســت بینالمللی که یکی
از ابزارهای اصلی کاپیتالیســم اســت ،برای
اینکه منافع این کمپانیها دچار مشکل نشود
طبیعتا تــاش خواهند کرد که کشــورهای
جهان سوم در شرایطی باقی بمانند که چنین
قشری را فراهم کنند.
در حقیقت ،مشکل اصلی بیشتر تئوریستهای
آنتیکاپیتالیســت به باور اسپیواک این است
که برای تحلیل عملکرد این سیســتم بر روی
کشــورهای اروپایــی تمرکز میکننــد .بهتر
شدن شرایط قشر کارگر اروپایی مدیون فشار
اضافهای اســت که کارگران کشورهای جهان

ســوم تحمل میکنند .در ایــن بین ،خانمها
کــه اکثریت کارگرهــای کمپانیهای ترانس
ناسیونال را تشکیل میدهند ،بیشترین لطمه
را میخورند .اســپیواک مقایســه میکند که
چطور شــرکت برادران لمن که خدمات مالی
بینالمللــی فراهم میکــرد در پانزده دقیقه
حدود دو میلیون دالر درآمد داشت در حالی
که یک زن کارگر ســری النکایی برای خرید
یک تیشرت باید  2287دقیقه کار کند .ثروت
و حتی فرهنگ اروپایی چیزهایی هستند که
بر روی بدبختی جهان سوم ساخته شدهاند.
اســپیواک در ادامــهی بحثــش در مــورد
کاپیتالیســم بــه موضــوع بســیار مهمتری
اشــاره میکند .برخی ایراد میگیرند که اگر
کاپیتالیســم از بین برود هیچ پیشــرفتی رخ
نخواهــد داد چــرا که تمامی پیشــرفتهای
بشــریت به کمک ســرمایه ایجاد شــدهاند.
ســرمایه بر اســاس توانایی انســان در ایجاد
چیزی بیشتر از حد نیازش وجود دارد و ثروت
چیزی است که این پتانسیلها را جمع کرده
و هدف میدهد .اگر جامعهی سوسیالیســتی
شکل بگیرد ،این پتانسیلها همگی هدر رفته
و هیچ پیشرفتی رخ نخواهد داد.
اســپیواک به شــدت با این موضــوع مخالف

اســت .به باور او تفاوتی بنیادین بین کاپیتال
و کاپیتالیســم وجود دارد .این موضوع ویژگی
اساسی کاپیتال است و کامال هم به مسئلهی
درستی اشاره میکند .کاپیتال عامل پیشرفت
بشــر بوده و به نیروی اضافهی کارگران نظم
میدهد ،اما این توانایی به سیســتم اقتصادی
کاپیتالیســم ارتباطی نداشــته و میتواند به
شــکلهای دیگری هــم مورد اســتفاده قرار
بگیــرد .در حقیقت ،مارکسیســم هم به باور
اســپیواک باید از این ویژگی کاپیتال استفاده

کاپیتــال عامــل پیرشفــت بــر
بــوده و بــه نیــروی اضافــهی
کارگـران نظــم میدهــد ،امــا این
توانایــی بــه سیســتم اقتصــادی
کاپیتالیســم ارتباطــی نداشــته
و میتوانــد بــه شــکلهای
دیگــری هــم مــورد اســتفاده قرار
بگیرد .در حقیقت ،مارکسیسم
هــم بــه بــاور اســپیواک بایــد از
ایــن ویژگــی کاپیتــال اســتفاده
کنــد امــا بــه روشــی که منجــر به
بیعدالتیهــای کاپیتالیســم
نگــردد.

3

کند اما به روشــی که منجر به بیعدالتیهای
سیستم کاپیتالیسم نگردد.
در این دو شــماره ،نگاهی مختصر به تعدادی
از آثــار گایاتــری اســپیواک انداختیم .این
اندیشــمند فوقالعاده جالب گر چه بیشتر بر
روی کشورهای شرق آسیا تمرکز میکند ،اما
برای ایرانیان که مشــکالت مشابهی را تجربه
میکنند میتواند بسیار مفید و سودمند باشد.
مهمترین نکته در مورد اســپیواک همان طور
که دیدیم این بود که مشــکالت و لطمههای
کاپیتالیســم و امپریالیســم را بر جهان سوم
درک کرده ،اما ماننــد تندروهایی که در این
کشورها کمتعداد نیستند راه حلی احساساتی
و واکنشــی ارائه نمیدهد .این که درک کنیم
فرهنــگ ما هــم میتواند به همــان اندازهی
فرهنگ غربی به زندگی و شرایط مردم لطمه
بزنــد مهمترین قدمی اســت که هر انســان
جهان ســومی باید برای مقابله با گلوبالیســم
فرهنگــی و یکپارچگی هویتــی مردم جهان
بردارد .آثار اســپیواک گر چــه در ایران زیاد
شــناخته شده نیســتند ،اما اخیرا تعدادی از
آنها مانند مهمترین کتابش یعنی «نقد خرد
پسااستعماری» ترجمه شدهاند.

4
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پرونده

محمدرضا حسین پور
روانشناس بالینی

اعتیاد به خرید ،بیماری روانی قرن بیستم
پیشنوشــت :در مطلب زیر محوریت موضوع
در زمینهی یک اختالل روانشــناختی است
اما راهکارهای ارائه شــده میتوانند حتی برای
کســانی که دچار اختالل نبوده ولی به دنبال
راهکارهایی جهت مدیریت خرید و جلوگیری
از اسراف کردن هستند ،مفید باشد.
دیوانهوار خرید کردن! اصطالحی است که برای
اولین بار در ســال  1915مطرح شــد و امروزه
از آن به عنوان اختالل وســواس خرید نام برده
میشــود .از دیدگاه روانشناسان افراد مبتال به
این اختالل زمانی که با احساسات منفی روبهرو
میشــوند ،در واکنــش به این نوع احساســات
شــروع به خریدهای مزمن و تکراری و بیهدف
میکنند .ایــن امر یک رضایت آنی و کوتاهمدت
برای شــخص به همراه دارد امــا در نهایت این
موضــوع باعث به وجود آمدن احســاس ندامت
و پشیمانی در شخص میشــود .این اختالل نه
تنها بــه فرد بلکه به خانــواده و جامعهی او نیز
میتواند آســیب برساند .حتی میتواند منجر به
ولخرجی ،بدهی شــدید و ورشکســتگی شود.
برآوردهای آماری نشان میدهند این اختالل در
یک تا شــش درصد افراد جامعــه وجود دارد و
بیشتر ،زنها به آن دچار میشوند .این بیماری از
ســن هجده سالگی شروع به خودنمایی میکند.
از آنجا که بیشــترین مبتالیان ،زن هستند ،به
خرید لباس و وســایل تزیینــی عالقهی زیادی
دارند.
یکی از نشــانههای اصلی این اختالل ،مشغولیت
بیش از اندازهی فرد به خرید اســت که این نیاز
به خرید شکل اجباری برای فرد به خود میگیرد
(مشابه رفتارهای اعتیادگونه) .همچنین شخص
بعد از خرید اجباری دچار احســاس پریشــانی،
آشفتگی و پشیمانی میشود .خریداران وسواسی
معموال در رابطه با یک موضوع و یا یک شــخص
بیــش از حد الزم فکــر میکننــد و زمانی که
یک فکر ذهــن آنها را مشــغول میکند دیگر
نمیتوانند به چیز دیگری فکر کنند.
خریداران وسواســی معموال از این جمالت برای
تشریح شرایطشان استفاده میکنند« :زمانی که
احساس خوبی نسبت به خود ندارم یا سعی دارم
تا حالم بهتر شــود یا احساس افسردگی میکنم
یا زمانــی که از دیگران کنــاره میگیرم ،خرید
میکنم».
راهکارهای درمانی
 .1فرد باید فا آنجا که ممکن اســت در مقابل
خرید وسواسی مقاومت کند و اضطراب به وجود
آمده را تحمــل نماید .از خرید کردن به تنهایی

اجتناب کند .خریــد با کارتهای اعتباری چون
کامال مجازی است و راحتتر از خرید نقد است
میزان تمایل فرد به خرید را چندین برابر میکند.
بنابراین بهتر است افراد کارتهای اعتباریشان
را بــه همراه نبرند و یا حداکثر یک کارت همراه
داشته باشــند .قبل از خرید لیستی از کاالهای
مورد نیازشــان تهیه کنند و سعی کنند چیزی

فــرد بیــار بایــد تــا آنجــا
کــه ممکــن اســت در مقابــل
خریــد وسواســی مقاومــت
کنــد و اضطــراب بــه وجــود
آمــده را تحمــل منایــد .از
خریــد کــردن بــه تنهایــی
اجتنــاب کنــد .ضمنــا خریــد
بــا کارتهــای اعتبــاری
چــون کامــا مجــازی اســت
و راحتتــر از خریــد نقــد
اســت ،میــزان متایــل فــرد
بــه خریــد را چندیــن برابــر
میکنــد .

مازاد بر آن لیست نخرند .به خریداران وسواسی
توصیه میشود از خرید کردن به تنهایی اجتناب
کنند و ســعی کنند در زمانی که میل شدید به
خرید در خود احساس میکنند از همراهی یک
دوست یا عضوی از اعضای خانوادهی خود برای
کمک به کنترل این میل استفاده کنند.
 .2باید به شــخص آموخت که رفتار اعتیادآمیز
خــود را با دقــت زیر نظــر بگیرد .مثــا به او
بگوییــد« :جدولی تهیه کنیــد و در آن تاریخ،
دفعات انجــام این رفتارها ،مــدت زمان صرف
شــده در هر بار ،مقدار پولی که خرج کردهاید،
احساســی که داشتهاید ،افرادی که در این رفتار
با شــما همراهی کردهاند و هــر چیز دیگری را
کــه فکر میکنید مرتبط اســت ،ثبت کنید .هر
چند روز یک بار جــدول را مرور کنید و در آن
به دنبال کشــف الگو باشید ».مثال ممکن است
بتوانید بفهمید در چه ساعتهایی از روز بیشتر
احتمال دارد او بــه رفتار اعتیادآمیز روی بیاورد
یا چه احساسات ،افراد یا مکانهایی بیشتر او را
به سمت آن رفتار ســوق میدهند .سپس به او

آمــوزش دهید که تا آنجا که ممکن اســت در
مقابل خرید وسواســی مقاومــت و اضطراب به
وجود آمده را تحمل کند .این کار به تسلط آنها
بر رفتارشان بسیار موثر است.
 .3برای تغییر الگوهایی که در جدول فرد کشف
کردهاید ،گامهای ســازنده بردارید .سعی کنید
فعالیت جایگزینی بــرای او پیدا کنید تا وقتی
میــل پرداختن به رفتار اعتیادآمیز به ســراغش
آمد ،حــواس خــودش را متوجــه آن فعالیت
جایگزین کند .باید ســعی کنید فرد از شرایط
و مکانهایی کــه رفتار اعتیادآمیزش را تحریک
میکند ،دور بماند.
در نهایــت باید این را بدانید کــه این حالت یا
عالمت ممکن است ناشی از یک بیماری اعصاب
و روان تشــخیص داده نشــده باشــد (از جمله
اختالل وسواسی یا اضطرابی یا اختالل دوقطبی
یا حتی شــدیدتر) و فرد باید از این لحاظ مورد
بررسی دقیق روانپزشــکی و روانشناسی قرار
گیرد

هفتهنامهی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی درددل | دوشنبه  13آذر 96

سرمقاله
از توییتر
#حراجمعه #بلکفرایدی #بلک_فرایدی
.1وقتی با سیاســت های غلط اجتماعی
مردم را به بلک فرایدی راه انداختن سوق
می دهیم با آسیب شناسی این رسم در
کشورهای غربی هیچ مشکلی حل نمی
شود# .حراجمعه
 .۲#حراجمعــه یــه کپــی دروغ از
 BlackFiday#بود که سایتا جنساشونو
بفروشن و بازدید سایت باالبره ،درحالیکه
بلکفرایدی قبل ســال نو برای کمک به
مردمه

5

سعید جعفری
مدیرمسئول

ُ
تهاتر تاسفبار پول و فرهنگ
ِ

ادامه از صفحهی 1

چون به روز بعد از جشن شکرگزاری در امریکا،
«جمعهی ســیاه» یا «حراج جمعــه» (Black
 )Fridayگفتــه میشــود؛ ما بایــد برای پی
بردن به فلســفهی «جمعهی سیاه» ابتدا با روز
شکرگزاری در امریکا آشنا شویم .روز شکرگزاری
( )Thanksgiving Dayیک تعطیلی ملی در

کردند و در ســاعات  ۸و  ۹صبح پنجشــنبه به
جنسهای خود چوب حــراج زدند .با توجه به
بدشگونی رنگ ســیاه در فرهنگهای مختلف،
رســانهها جهت عدم استفاده از عبارت جمعهی
ســیاه ،برای توجیه این روز ،آن را «پنجشنبهی
طوسی» یا «پنجشنبهی قهوهای» نیز نامیدهاند.

تخفیف به فروش نرساند .زیرا اگر فروشگاهی با
موج و شلوغی تخفیفهای این روز همراه نشود
باید قید فروش محصوالت خود را زده و دستکم
یک هفته را با ضرر و زیان سر کند.
تا اینجا میبینیم که در پس فلســفهی وجودی
ایــن روز ،مصرفگرایی و عطش بیحد و حصر

.۳وقتی وســط پاییز حراج آخر سال یا
همون #بلک_فرایدی رو برگذار می کنی،
یعنی عالوه بر هویت شــعور و عقلت رو
هم باختی
#بلکفرایدی
#حراجمعه
#غرب_زدگی
.۴چند هفته پیش یــه هندزفری توی
حراجی خریدم .زده بود اپل اصل،قیمتش
 90000تومن بود،میداد  19900تومن.
وقتی رسید دستم دیدم چینیه! کلی به
خودم بد و بیراه گفتم که چرا گول خوردم.
دیشب همون هندزفری رو قیمت زده بود
 218000تومن بعد با تخفیف میفروخت
 .29900خدا به فریاد خریدارش برسه.
#حراج جمعه
.۵#بلک_فرایــدی یک مــاه مونده به
#کریســمس برگزار میشه تا خریدهای
عید هم با تخفیف انجام بشه ....
حاال همون تو همون تاریخ تو ایران یعنی
چی آخه؟ یعنی عرضه نداریم تاریخ یک
کار خوب رو هم ایرانیزه کنیم؟
این به کنار...
دوستان #بامیلو اســم #کالهبرداری رو
#بلک_فرایدی نذارید لطفا.
#حراجمعه
.۶تجربــه #حراجمعــه #بامیلــو اینقد
مزخــرف و #ضدتبلیغ بــود که عمرا در
حالت عادی برم سمتش
از قضا سرکنگبین صفرا فزود *** روغن
بادام خشکی مینمود
.۷یکی به اینا بگه
خارجیا اخر سالشون حراج میزارن
شما چرا اخر سال ما حراج نمیزارید
شماهم اخر سال اونا حراج میزارید ؟
خرید؟
#دیجیکاال
#بامیلو
#حراجمعه

کشور امریکاست که در این روز ،مردم به شکرانهی
برداشت محصوالت ،جشنی برگزار میکنند .روز
شــکرگزاری در امریکا ،آخرین پنجشنبهی ماه
نوامبر جشن گرفته میشــود که روز بعد از آن
عمال آخرین جمعهی ماه نوامبر به شمار میرود
بودن پایان ســال میالدی و
و با توجه به نزدیک ِ
آغاز کریسمس و قرار گرفتن آخرین جمعهی ماه
نوامبر میان تعطیالت روز شکرگزاری و تعطیالت
آخر هفته (بینالتعطیلین شدن) ،این روز به مرور
به عنوان روزی برای خرید عید کریســمس در
میان مردم رواج یافت و به فرهنگی در میان مردم
امریکا تبدیل شد .در دهههای اخیر فروشگاههای
بزرگ زنجیرهای برای فروش بیشتر محصوالت
خــود و جــذب حداکثر مشــتریان ،حراجهای
متنوعی در ایــن روز در نظر گرفتهاند به طوری
که رقابت افراطی مغازهداران برای جلب هر چه
بیشتر مردم به این بهانه که خریداران در ترافیک
جمعهی سیاه نمانند ،به حدی رسیده است که
این حراجی بزرگ -جمعهی سیاه -در صبح عید
شکرگزاری آغاز میشــود .برای مثال فروشگاه
( ،)Kmartدر ســال  ۲۰۰۹جمعهی سیاه را از
ساعت  ۷صبح پنجشنبه شروع کرد .پس از آن،
فروشگاههای زیادی از این تغییر ساعت پیروی

هر چند ممکن است در آینده این عبارات هم در
زبان انگلیسی رواج پیدا نکنند ،و عبارتی جدید به
نام پنجشنبهی سیاه ( )Black Thursdayوارد
فرهنگ واژگان انگلیسی شود.
فلســفهی اصلی حراج جمعــه تخفیف بر روی
تمامی کاالها اســت .تخفیفی که باعث ترغیب
مشــتریان برای رفع نیازهای خــود با هزینهی
کمتر در آستانهی ســال نو ،و خالی شدن انبار
فروشگاهها با حاشیهی ســودی کمتر میشود.
اما در ســالهای اخیر رقابت بین فروشندهها به
حدی باال گرفته که درآمدزایی ،کســب سود و
فــروش محصوالت بر هر چیــز دیگری اولویت
یافته است .جالب اینجاست که تخفیفهای این
فروشــگاهها که گاهی تا  70درصد هم میرسد،
باعث صف کشیدن مردم پشت درهای فروشگاه
خواهد شد و حتی در بسیاری از موارد نیز تراکم
جمعیت مشــتریان ،باعث شکســته شدن در
فروشگاه میشود .از آنجاییکه امریکا اصلیترین
برگزارکنندهی حراج جمعهی ســیاه و منشا آن
است ،آخرین جمعهی ماه نوامبر در آنجا ،حال
و هــوای ویژهای دارد .تقریبا میتوان گفت هیچ
فروشــگاهی اعم از آفالیــن و آنالین ،در امریکا
وجــود ندارد که در ایــن روز کاالهای خود را با

فروشندگان ،به جلب مشتری و فروش کاال نهفته
است .سوال مهم اینجاست که ما در کشور خود
بــا وجود موضعگیریهای علنــی و مکرر علیه
نظام ســلطه و سرمایهداری ،بر اساس چه معیار
عقلی ،عرفی ،فرهنگی و شرعی برای چنین روزی
برنامهریزی میکنیم؟ اصال چنین روزی یادآور
چه مناسبت ملی -مذهبیای برای ماست؟ پایان
ســال میالدی یا جشن شکرگزاری چه تناسبی
تقویم اعیاد و مناسبتهای ساالنهی باستانی
با
ِ
و دینــی ما دارد که به تقلیــ ِد کورکورانه از یک
ِ
فرهنگ کاسبکارانه روی میآوریم؟
جای تعجب اینجاست ،در حالی که فروشگاههای
آنالیــن ،پس از فروشــگاههای خردهفروشــی،
نمایندگیهای برندها و فروشگاههای زنجیرهای
بزرگ ،آخرین دســته از فروشندههایی هستند
که در آمریکا به حراج جمعهی سیاه میپردازند؛
در ایران ،فروشــگاههای آنالین از قبیل بامیلو و
دیجیکاال سایتهایی بودند که با حجم انبوه از
تناقض قیمتها با نام «حراجمعه»،
کالهبرداری و
ِ
برای نخستین بار قدم در این راه گذاشتند.
یعنی چه در فرم ،چه در محتوا و چه در عمل ،ما
به کلی ملتفت موضوع نشدهایم

6

هفتهنامهی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی درددل | دوشنبه  13آذر 96

پرونده

مهدی کاظمی

مصرف؛ افیون شیک تودهها
«ما ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ میخرﯾﻢ ﮐﻪ بهشوﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ کــه ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺭﻭ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯﺷﻮﻥ خوشمون نمیاد».

دیالوگی از فیلم باشگاه مشتزنی

یکی از مهلکترین ارمغانهای نظام سرمایهداری،
ناکامی در ارضای نیازهای اساسی زندگی تودههای
مردم و بهتبع آن عدم ایجاد هویت اصیل و انسانی
برای تودههاست .بسیاری از جامعهشناسان ،هویت
هر فردی را در ارتباط با شــغلی میدانند که بخش
قابل توجهی از زندگی فرد صرف آن میشود و فرد
با انجام آن احساس باارزش بودن و مفید بودن پیدا
میکند .همچنان که یکــی از برترین نیازهای هر
انسانی در جامعه ،انتخاب شغلی بر اساس عالقه و
استعداد خود است.
ســرخوردگی جمعیت عظیمی از مــردم در عدم
انتخاب آگاهانه و عالقهمندانهی شغلهایشان که
منجــر به از بین رفتن لذت کار شــده و تداعیگر
احساس برده بودن در افراد میشود ،خاصیت اصلی
نظامی اســت که انسان را در حد یک ابزار تولید یا
حتی کمتر از آن پایین میآورد .به این فرآیند ،روابط
عاطفــی و اجتماعی افراد را کــه در قید و بندهای
اقتصادی و سیاســی حاکم بر نظام ســرمایهداری
شکننده شده و به انحطاط سوق داده میشوند ،نیز
اضافه کنید.
اینجاست که باید انسانهای بیهویت را به سمت
هویتهــای دروغین (که باید افیون بنامیمشــان)
سوق داد و کنترل کرد .جالب آنکه این نظام طماع
از هیچ فرصتی برای کسب سود فروگذار نمیکند
و حتی همیــن هویت جعلی را نیــز کاال کرده و
میفروشــد .این هویت افیونگونه اشکال متفاوتی
میتواند داشته باشــد ولی برای ما انسانهای قرن
تویکم ،یک مخدر بسیار کارآمد طراحی شده
بیس 
اســت که این نظام فاسد را تداوم بخشیده و پیش
میبرد؛ مصرفگرایی.
مصرفگرایی مثل خوره به جان بشــریت افتاده و
برای تودهها ،هویت جعلی میســازد .کشورهایی
همچون ایران که با ســرعت وحشتناکی در حال
پیمودن مســیرهای نئولیبرالی منتهی به درههای
بحران هســتند ،از این قاعده مســتثنی نیستند.
مصرفگرایی همان چیزی است که در یک دههی
اخیر در جامعهی خودمان ،به افتضاحترین ســطح
ممکن رسیده است.
لباسهایی که شاید سالی یک بار برای خیره کردن
چشمها پوشــیده میشوند ،لوازم منزلی که با هزار
مصیبــت و وامگیری خریده میشــوند و به جای
استفاده ،بیشتر نقش زینتدهندهی نمای داخلی
خانهها را بر عهــده میگیرند ،زور زدن برای خرید
یا حداقل دید زدن ماشــین ،ساعت و گوشیهای
لوکس ،ولچرخی در پاساژهای مرکز شهر ،عملهای
جراحی برای تبدیل زن به عروسک جنسی ،آمپول
و قرص باشگاه در جهت تبدیل مرد به شبه خوکی
که همیشه آماده برای جماع است ،تعویض جایگاه

کنشگران و فعاالن اجتماعی با سلبریتیهایی که
به شکل وحشــتناکی طرفدار دارند و هزاران هزار
مثال دیگر؛ این نمونهها میتوانند گذشتن سیالب
مصرفگرایی را به عمق صد وجب از سر این کشور،

برایتان نشان دهند.
آنچه که بهانه شــد برای مطرح کردن ســخنان
گفته شــده ،مربوط به ظهور پدیدهای به نام «بلک
فرایدی» یا «جمعهی سیاه» در ایران است؛ حراجی
گستردهای در آخر سال برای اجناسی که در انبارها
باقی میمانند و با قیمتهای بسیار تخفیفیافته و
در مقیاس انبوه به خریداران تحویل داده میشوند و
«بلــک فرایــدی» ســالهای
نســبتا زیــادی اســت کــه در
کشــورهای غربــی مشــاهده 
میشــود ولــی چــون طبقــهی
متوســط کشــور مــا ثابــت کــرده 
اســت کــه در برگــزاری مراســمی
چــون هالوویــن ،کریســمس،
ولنتایــن و اکنــون بلــک فرایــدی
هیــچ از غربیهــا کــم نــدارد،
دــر مســیر جهانــی شــدن گام
برداشــته و ســعی بــر الکچریــزه 
کــردن خــود دارد .

قاعدتا هم مردم برای خریدشان به سمت فروشگاهها
هجوم میبرند .این پدیده ســالهای نسبتا زیادی
است که در کشورهای غربی مشاهده میشود ولی
چون طبقهی متوسط کشور ما ثابت کرده است که

در برگزاری مراســمی چون هالووین ،کریسمس،
ولنتاین و اکنــون بلک فرایدی هیچ از غربیها کم
ندارد ،در مســیر جهانی شدن گام برداشته و سعی
بــر الکچریزه کــردن خود دارد .این طبقه شــاید
خــودش گاهی از صدای قار و قور شــکمش بر اثر
گرسنگی ،دستانش را بر روی گوشهایش بگذارد
ولی صحبت تجمل ،زینت ،الکچریبازی و در یک
کالم «مصرفگرایی» که به میان آید ،از نان شبش
میزند و موجودی محدود کارت بانکیاش را در هر
فروشگاهی که باشد خالی میکند.
بلک فرایدی «کپی /پیست» شده در ایران که حتی
آن کیفیت و اصول نسخههای اوریجینال خارجیاش
را هــم ندارد ،میخواهد در مردم احســاس نیاز به
وجود آورد .احساس نیاز به کاالهایی که مسبوق بر
این خیلی گــران بودند و غیرضروری؛ حال به مدد
این حراج آخر سال میالدی در یک کشور با تقویم
تاریخ هجری (!) ،کمتر گران میشوند و البته که باز
هم غیرضروری هستند .متوسطهایی هم که آن قدر
کبکبه و اشرافیت الزم برای همنشینی با باالنشینها
را ندارند و از طرفی پایینیهای محروم را هم اصوال
گداگشنهای بیش نمیشناسند ،سعی میکنند در
این حراج آخر سال تا میتوانند خود را به ثروتمندان

شبیه کنند تا از این طریق هم بر فاصله داشتن خود
با بیچیزان و مجزا بودنشان تاکید کنند ،هم جیب
باالییهــا را تا میتوانند پر کننــد و هم با مصرف،
عقدههــای خود را خالی کنند؛ عقدههایی که نظام

سرمایهساالر به ایشان تحمیل کرده است.
بلک فرایدی همان چیزی بود که متوسطالحالهای
ما این هفته دقیقا به آن نیاز داشــتند؛ آنهایی که
مصیبت را در کرمانشاه دیدند ،کمی اشک ریختند،
به وســع خود کمک کردند و گمان کردند که بار
وظایفشان خالی شده اســت .حال باید مخدری،
دیگر بار آنان را به خلسه ببرد تا نسبت به مشکالت
و بدبختیهــای جامعه بیتفاوت شــوند .همچون
کاری که همهی ما در طی این ســالیان گذشــته
انجام دادهایم .خریدهایم ،پوشــیدهایم ،خوردهایم،
خوابیدهایم ،نعشه شــدهایم ،چرتمان را فاجعهای
قطــع کرده ،کمی گریــه کردهایم و ســپس وارد
چرخهی دیگری از مصرف و انفعال شدهایم؛ انفعالی
که خوب میدانیم چه کسانی را زیر جثهی تنومند
خود له میکند.
بلــک فرایدی به ما این امکان را میدهد که در این
دنیای مدرن به انســانهای بهتری تبدیل بشویم؛
چون میتوانیم کاالهای لوکس بیشتری را بخریم و
در عصر ابتذال کنونی ،این همان معنی انسان بهتر
بودن را دارد
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امید نایینی

هفتههای سیاه ،جمعههای سیاهتر
این روزها موضوع جمعهی ســیاه توجه خیلیها
را به خود جلب کرده اســت .برخی ،این موضوع
را بهانهای برای حمله بــه فرهنگ غرب کردهاند
و ضمن مقایسهاش با نذری ،آن را نشانهی برتری
فرهنگ اســامی میدانند .نمیدانــم این افراد
کجای ایران زندگی میکنند که نذریهایشــان
آنقدر با جمعهی سیاه متفاوت است ،اما یک چیز
را میدانم و آن این اســت کــه این موضوع هیچ
ارتباطی به دین ندارد .این موضوع مســتقیما به
فقر مربوط است ،اما نه لزوما فقر مالی ،بلکه فقری
که در این دو سه قرن اخیر درون همهی انسانها
نهادینه شده است.
از دو جنبه میتوان به این قضیه نگاه کرد .نخست
اینکه چه عواملی به چنین رفتارهای وحشیانهای
انجامیدهاند و دوم اینکه رســیدن به این مرحله
برای جامعه و آیندهی بشــریت چه معنایی دارد؟
پاسخ به سوال اول واضح به نظر میرسد ،سیستم
ســرمایهداری امــروزه نصف ثروت جهــان را در
دســت یک درصد متمرکز کــرده و حدود هفتاد
درصد مــردم باید تمام روز را کار کنند تا بتوانند
پا به پای مخارج زندگی (بدون وقایع غیرمنتظره)
پیش بروند .این فقر مالی چیزی است که در ایران
شدیدتر بوده و هر سال به نذریهای سیاه منجر
میشود .اما همه چیز به این ختم نمیشود .چه در
نذریهای خودمان و چه در جمعهی سیاه ،افراد
زیادی را میبینیم که اوضاع مالی بدی هم ندارند،
اما باز در جمع افرادی که حاضرند آسیب ببینند
اما چیزی به دســت بیاورند ،حاضر میشوند .این
موضوع نشان دهندهی فقری بنیادیتر است.
مقصر این فقر چه چیزی است؟
این پرسشی است که ما را به جنبهی دوم بررسی
پیوند میدهد .چرا همهی ما دنبال این هســتیم
که بیشتر و بیشتر داشــته باشیم؟ چرا حتی اگر
به چیزی نیاز نداشته باشیم حاضر نیستیم اجازه
بدهیم نیازمندان از آن اســتفاده کنند؟ خیلیها
فکر میکنند حقیقت جهان این است که قویها
ضعیفها را پارهپاره کنند و کاری که ما میکنیم
کامال طبیعی است! کجای طبیعت این طور است؟
کجا میبینیم که یک گرگ صد گوســفند شکار
کنــد و بعد از خوردن یکی بقیــه را در بانک نگه
دارد؟ کجا میبینیم که یک حیوان ســیر غذای
یک حیوان گرســنه را بدزدد؟ فرگشــت داروین
بــر مبنای تطابق با محیط اســت نــه بر مبنای
دریدن هر کســی که از شــما ضعیفتر اســت!
همین که همه به اشــتباه واژهی تکامل را به کار
میبرند و فکر میکنند طبیعت رقابتی اســت که
«تکاملیافتهترین»ها در آن پیروز میشوند نشان
میدهد که چقدر بد طبیعت را فهمیدهایم .اینکه
فکــر میکنیم چنین وحشــیگریهایی طبیعی
هستند خود نشان از فقر فرهنگی ما دارند.
اما این فقر فرهنگی از کجا آمده است؟
چنین ایدههایی ریشــه در داخل خود سیســتم
کاپیتالیسم دارند .ســرمایهداری بر مبنای هدف

بسیار خوبی شــروع شد .همهی انســانها قادر
هســتند چیزی بیشتر از نیازشــان تولید کنند،
هدف این بود که این پتانسیل را جمعآوری کرد
و در راه پیشــرفت بشــریت به کار گرفت .اتفاقی

ســرمایهداری بــر مبنــای
هــدف بســیار خوبــی
شــروع شــد .همــهی
انســانها قــادر هســتند
چیزی بیشــتر از نیازشــان
تولیــد کننــد ،هــدف ایــن
بــود کــه ایــن پتانســیل
را جم ـعآوری کــرد و دــر
راه  پیشــرفت  بشــریت 
بــه کار گرفــت .اتفاقــی
کــه بعــدا رخ داد غلب ـهی
مونوپولیهــای اقتصــادی
بــزرگ بــر تولیــدات،
مصــرف و فرهنــگ بــود.
که بعدا رخ داد غلبــهی مونوپولیهای اقتصادی
بزرگ بر تولیــدات ،مصرف و فرهنگ بود که این
هدف را به چنین شــکل وحشــیانهای درآورد .با
غلبهی این مونوپولیها ،خو ِد سرمایهداران شروع
به گســترش ایدههایی مثل بقای اصلح و غلبهی
قویترها کردند.

چنین چیزی دو هدف عمده داشــت .هدف اول
از بین بردن هر گونه امکان اتحاد بین قشــرهای
کارگــر و فقیر بود .نیازی به یادآوری ندارد که در
چنین سیســتمی بیشترین وحشــیگریها بین
قشــرهای پایینتر رخ میدهد .وقتی در فرهنگی
بزرگ میشــوید که چنین ایدههایــی در مورد
حقیقت یــا طبیعت در ذهنتان فــرو میکنند،
همهی شــما به دنبال منافع خودتان بوده و افراد
پایینتر از خودتان را فدا خواهید کرد .این دقیقا
چیزی است که جلوی شگلگیری یک جامعهی
برابر را گرفته و پتانسیل رها شدن از سرمایهداری
را به یک رویا تبدیل میکند.
اما هدف مهمتر و اصلی چیز دیگری بود .در طول
چنین وقایعی ،نیروی انسانی میتواند بهراحتی و
توسط مقداری پول جمع شده و به سمت خاصی
ســیالن کند .درس سیاســیای که از نذریها و
جمعهی ســیاه میگیریم این است .سرمایهداری
به مرحله ای از رشــد خود رسیده که با استفاده
از ســرمایه ،میتواند تودههای بزرگــی از افراد را
به هر ســمتی که بخواهد سوق بدهد .نذریها و
جمعهی سیاه نه مشکل دین هستند و نه طبیعت
بشر ،بلکه نشان میدهند که این پتانسیل سرمایه
به چه حدی از خطر رســیده اســت .اگر به جای
غذای مجانی یا تخفیف در فروش کاال ،یک پاداش
مالــی کوچک با یک هدف سیاســی گره بخورد،
این سیل عظیم نیروی انسانی که امروز فقط یک
مشــکل فرهنگی به نظر میرسد ،خطرناکترین

و وحشــتناکترین چهرهی خود را نشان خواهد
داد .انســان امروزی که در این جامعهی وحشیانه
در طبقات پایین مالی اســیر شده است ،در این
سیســتم تبدیل به فردی میشــود که آزادی و
عقیدهی سیاســی برایش تعریف نمیشود .تمام
هفتهی این انســان سیاه اســت و جمعههایش
ســیاهتر .این انسانها نه آزاد هستند و نه محترم،
بلکه ابزار سیاســی هســتند .مثل گروهی گرگ
گرســنه که در قفس نگه داشته شده و در مواقع
لزوم رها میشوند تا همه چیز را بدرند.
ای کاش مشــکل به همین جا ختم میشــد ،اما
تقریبــا همهی افرادی که کمی نــگاه دقیقتری
داشته باشند میتوانند تشخیص دهند که آینده
چیست .کاپیتالیسم روزبهروز بزرگتر شده و افراد
بیشــتری را به سمت قشــر فقیر پرتاب میکند.
سیاســتهای مالیاتی و برنامهی بیمهی درمانی
ترامپ آخرین ضربه به قشر متوسط امریکا بودند.
در کشورهای جهان سوم اوضاع خیلی بدتر است
اما به قول اندیشمند مارکسیست مشهور اسلوای
ژیژک ( )Slavoj Zizekحداقل در جهان ســوم
مثل مردم امریکا توهم آزادی و زندگی در بهترین
کشور جهان را نداریم .اگر اوضاع به همین شکل
پیش برود ،نذریها و جمعههای سیاه که تا امروز
فقط مشکل فرهنگی بودند ،روزی امکان آزادی و
دموکراسی را زیر سوال خواهند برد
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جالدان نیز میمیرند
نگاهی کوتاه به کتاب «بازجویی از صدام»

تلخ
صدام حســین ،بخش فراموشنشــدنی و ِ
خاطرهیجمعــی همهی ما ایرانیها اســت و
برای نگارنــده لحظهی دســتگیری او و بیرون
آوردنش از ســوراخ و مأمنگاهش که ســربازی
آمریکایی با افتخار و غرور بر روی صدام نشسته
و ســرش را همچون ســگی در دســت گرفت ه
از تکاندهندهتریــن سرنوشــتهای رهبــران
سیاســی اســت .بازجویی از صدام  -نام کتاب
واقعا کنجکاویبرانگیز اســت  -گزارشی جذاب
و خواندنــی از بازجویی صــدام در روزهای اول
دستگیر شدنش توسط جان نیکسون ،تحلیلگر
ارشد میز عراق در «سیا» است .جان نیکسون در
این کتاب از چگونه استخدام شدنش ،ساز و کار
آژانس مرکزی اطالعات آمریکا (ســیا  )CIA -و
کار کردن تحلیلگران سیا گزارش مفیدی ارائه
میدهد .خوانشی تخصصی و بدون جهتگیری
و دست اول از روزهایی که بوش تصمیم گرفته
بود وارد جنگ با عراق شود و بررسی دالیل بوش
برای ورود به جنگ و مقایســهی آن با واقعیات
عراق و صدام .تحلیلی از طرف یک کارمند ارشد
سیا بر عملکرد دولتمردان ،هنگام روبهرو شدن
با گزارشهایی که به آنها داده شــده اســت ،و
نقدی منصفانه بر خود آژانس مرکزی اطالعات
بــدون آنکه دچار ترس و عافیتطلبی شــود.
در بعضی موارد کتاب توســط سیا سانسور شده
که این موارد را نیکســون با « »---نشان داده
اســت .بازجویی از صدام نه فقط در مورد صدام
و دستگیریاش بلکه کتابی در مورد عملکرد سیا
و میزان توجه کاخ سفید به تحلیل کارشناسان
اطالعاتی است .در مورد حماقت و حضور نادانان
در عرصــهی سیاســت جهان اســت .در مورد
ناآگاهــی و لطمات جبرانناپذیــر آن بر زندگی
توهم دانستن
مردم اســت .در مورد توهم است،
ِ
ی
ب
تاریخ،
و عجــب آنکه بخش مهمی از
خردیِ
سیاستمداران دنیاست.
مواضع بدون
نیکســون با توجه به تخصصــش،
ِ
بوش پدر ،بیل کلینتــون ،جرج بوش
شــناخت ِ
و بــاراک اوباما را در قبال عــراق نقد میکند و
بــه این نتیجه میرســد تمام تصــور غلط این
رییسجمهــوران دربارهی صدام ،عــراق بعد از
علم کم و توجه نکردن
صدام و خاورمیانه ،ناشی از ِ
به واقعیتهای جاری در منطقه است .اگر آنها
کمتر بهدنبال ماجراجویی بودند و بیشــتر توجه

خود را به اطالعات درســت معطوف میکردند
حتما اتفاقات ناگوار این سالها رخ نمیداد.
فکر کردن به اینکه کلینتون و بوش بر اســاس
شایعات رســانهها باور داشتهاند که صدام دارای
بدلهایی بوده اســت کــه در مواقع مختلف از
آنها استفاده میشــود در حالیکه هیچ بدلی
وجود نداشته است (وقتی صدام این را میشنود،
میخندد) و یا بوش در سخنرانیها و دیدارهایش
با رهبران عرب از تصمیم صدام برای کشتن پدر
و دخترانــش میگوید که هیــچ وقت هم هیچ
گونه ســندی برای این ادعاها بهدســت نیامد؛
نیکسون همیشه با تعجب میگوید بوش چگونه
جرئت میکند آنها را مطرحکند؟ یا نیکســون
و همکارنش در زمان بازجویــی صدام از طرف
ســازمانهای اطالعاتی و نهاد ریاستجمهوری
تحت فشار بودهاند که فقط دنبال این باشند که
صدام به وجود سالحهای کشتار جمعی اعتراف
کند تا دولت آمریکا باالخره شواهدی قانعکننده
برای حملهی خود به عراق و راضی کردن افکار

عمومی به دســت بیاورد و در این مورد هم هیچ
اعترافی صورت نگرفت ،ســندی هم پیدا نشد.
در نهایت وقتی به این نتیجه برســیم که جنگ
عراق با آن همه از دســت رفتن نیروی انسانی
و منابــع مالی برای آمریــکا و همپیمانانش و از
طرفی ،تبدیل شدن عراق به یک خرابه و به وجود
آمــدن ناامنی در خاورمیانه ،پا گرفتن گروههای
تروریستی ،تکفیری و سرانجام داعش  -که فکر
نمیکنم برایش پایانی باشد -فقط از روی توهم
بوده ،واقعا وحشتناک است.
نیکسون در روزهای پایانی ریاستجمهوری بوش
دو بار حضوری به بوش گــزارش ارائه میدهد و
به نتایج قابل تاملی میرســد .او پی میبرد بوش
و گروهش در مسئلهی عراق عالوه بر آنکه هیچ
شناختی از عراق و موقعیت نیروهای مختلف آن
مانند رهبران شیعه و میزان نفوذ بر مردم ندارند،
بلکه هیچ عالقهای نیز به شنیدن تحلیلی برخالف
نظرات خود نشــان نمیدهند و فقط میخواهند
تحلیلهــای آنها مورد تایید قــرار گیرد .حتی

به عواقب کارشــان بیتوجه هستند و فقط تکرار
میکنند که «جهان باید از ما به دلیل از بین بردن
صدام قدردانی کند» و میاندیشند البد تمام عراق
از این نابودی شاد است .تمام این مدت هم ،سیا
هیچ گزارش درســت و مبتنی بر واقعیتی را به
بوش ارائه نداده و گزارشهایشــان فقط برای
خوشحال کردن او بوده است .وقتی در جلسهی
دوم ،نیکسون حرفهای آنها را نقض میکند و
تحلیل خــود را ارائه میدهد هم باعث عصبانی
شدن بوش میشود و هم مورد غضب همکاران و
روسای خود قرار میگیرد.
در قسمتی از کتاب ،نیکسون با توجه به اینکه
دیدارهایی با صدام و بوش داشــته است ،دست
به مقایســهی آنها میزند و اشــتراکات زیادی
بین ایــن دو نفر پیدا میکند که مهمترین وجه
مشترکشــان ،آرزوی قهرمــان شــدن هر دو
نفر آنها اســت .تصور کنید وقتی بوش که در
خانوادهای سیاســتمدار بزرگ شــده و قبل از
رییسجمهور شدن ،تجربهی کافی در عرصهی
سیاست داشــته ،دارای چنین فکر و عملکردی
ترامــپ تاجر که هیچ
اســت ،وضعیت در مورد
ِ
کارنامهی سیاسیای ندارد چگونه خواهد بود؟
نیکســون در مورد خود صدام هم به نکات قابل
توجهی میرسد .صدام با اینکه آدمی ضدمذهبی
نبوده اما با ورود روحانیون ،چه سنی و چه شیعه
به عالم سیاســت مخالفت میکرده اســت و تا
زمانیکه در مورد قدرت ادعایی نداشــتهاند ،به
آنهــا کمک مالی کرده و آنهــا را برای تبلیغ
نیز آزاد گذاشته اســت .از طرفی هیچ قرابتی با
گروههای وهابی نداشته و به شدت خطر آنها را
احساس میکرد و مخالف فعالیتشان بوده است.
نیکسون به رمان نوشتن صدام در سالهای آخر
حکومتش اشــاره میکند و نتیجه میگیرد که
صدام دیگر عالقهای به ادارهی کشــور نداشت و
اگر امریکاییها عجله نمیکردند ،به احتمال زیاد
صدام بهتدریج از قدرت کنار میرفت و این همه
خسارت هم به وجود نمیآمد.
«بازجویــی از صدام» بــرای عالقهمنــدان به
مســائل خاورمیانــه و سیاســتهای امریکا در
قبــال آن و همچنیــن آگاهــی از ویژگیهای
یکی از بیرحمترین دیکتاتورهای جهان ،نکات
آموزندهی فراوانی دارد

