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درباره ی نويسنده

تیموتی اسنایِدر متولد 1969 امریکاست. او استاد تاریخ 
و  شرقی  اروپای  تاریخ  متخصص  و  ِییل  دانشگاه  در 
تاریخ  مرکزی است. کتاب هایی تحسین شده درباره ی 
نازیسم،  به ویژه دوران کمونیسم و  اروپای قرن بیستم، 
نوشته است که برخی تا کنون به حدود 30 زبان ترجمه 
هانا  »جایزه ی  جمله   از  برده اند  مهّمی  جوایز  و  شده 
آِرنت«، »جایزه ی کتاب الیپزیک«، »جایزه ی رالف والدو 
فرهنگستان  ادبی  »جایزه ی  انسانی،  علوم  در  امرسون« 

ادب و هنر امریکا«، »جایزه ی کمیته ی آشویتس هلند«.
بررسی  و  نقد  نشریاِت  برای  دائم  طور  به  اسنایدر 
کتاِب نیویورک و ضمیمه ی ادبِی تایمز مطلب می نویسد. 
یادبود  موزه ی  آ گاهی  کمیته ی  عضویت  همچنین  وی 
علوم  انستیتوی  دائمی  عضویت  و  امریکا  هولوکاست 

انسانی در وین را داراست.



در سیاست، فریب خوردن عذر موّجهی نیست. 
لِشک کوالکوفسکی1

ترجمه ای برای مادرم، 

که درس های دموکراسی در زندگی را همواره از او می آموزم.

پ. ط. 

Leszek Kołakowski (1927-2002) .1؛ فیلسوف و مورخِ لهستانی و صاحب چندین 
کتاب مهم و تأثیرگذار. ــ م.
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پیشگفتار

تاریخ و استبداد

تاریخ تکرار نمی شود، ولی درس می دهد. »پدراِن مؤسس« ]مؤسساِن 
قانون اساسِی امریکا[ 1، وقتی در مورد قانون اساسِی این کشور بحث 
می کردند، از تاریخی که می شناختند درس می گرفتند. آنها، نگراِن 
فروپاشِی جمهورِی دموکراتیکی که خیالش را در سر می پروراندند، 

Founding Fathers .1؛ اصطالحی که واِرن گ. هاردینگ (بیست ونهمین رئیس جمهور 
تاریخ امریکا) در 1916 برای اطالق به مؤسساِن قانون اساسِی امریکا وضع کرد. ریچارد 
ب. موریِس موّرخ در سال 197۳ این هفت نفر را به عنواِن »پدران مؤسس« شناسایی 
کرد: جان آدامز، بنجامین فرانکلین، الکساندر همیلِت، جان ِجی، توماس ِجِفرسون، جیمز 
َمدیسون، و جورج واشینگت، که سه نفرشان عضو کمیته ی پنج نفره ای بودند که بیانیه ی 
استقالل امریکا از بریتانیا را هم در 1776 امضا کردند. اما برخی بر این عقیده اند که 
اصطالح »پدران مؤسس« باید به همه ی کسانی از همه ی اصناف و حتی شهرونداِن 
عادی اطالق گردد که به هر نحوی در استقالل امریکا و تأسیس قانون اساسی این کشور 

ـ م. نقش داشته اند.ـ 
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به دموکراسی ها و جمهوری های کهنی می اندیشیدند که سقوط کرده 
ُالیگارشی 1 تغییر ماهیت داده بودند. می دانستند  امپراتوری و  به  و 
که ارسطو هشدار می داد که نابرابری بی َثباتی می آورد، و افالطون 
بر این باور بود که عوام فریبان از آزادی بیان سوِءاستفاده می کنند 
تا خود را بر سریر استبداد مستقر سازند. »پدراِن مؤسس«، برای 
تأسیس یک جمهوری دموکراتیک بر پایه ی قانون و استقرار نظام 
نظارت و موازنه، در پِی پرهیز از شرارت و مصیبتی بودند که خود، 
مانند فیلسوفان باستان، نام »استبداد« بر آن نهاده بودند. آنچه آنها 
در ذهن داشتند تصاحب قدرت توسط یک فرد یا یک گروه، یا زیر 
پا گذاشتن قانون توسط فرمانروایان به سوِد خودشان بود. بسیاری 
از مباحث سیاسی که از آن پس در امریکا در جریان بوده است به 
مسئله ی استبداد درون جامعه ی امریکا مربوط است؛ مثالً در مورد 

بردگان و زنان.
نظم  می رسد  نظر  به  وقتی  که  است  غربی  سّنتی  اساساً  این 
سیاسی مان به مخاطره افتاده است تاریخ را مورد توجه قرار بدهیم. 
اگر امروزه نگرانیم که تجربه  ]ی دموکراسی[ امریکا در معرض تهدیِد 
استبداد است، می توانیم از الگوی »پدران مؤسس« پیروی کنیم و 
در تاریِخ دیگر دموکراسی ها و جمهوری ها تعمق کنیم. از یک سو 
خوشبختانه نمونه های تازه تر و مرتبط  تری نسبت به نمونه های روم 

oligarchy .1؛ حکومت اقلیت غیر مناینده. ــ م.
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و یونان باستان در اختیار ماست که می توانیم از آنها کمک بگیریم؛ 
تاریخ انحطاط  تاریخ دموکراسی نوین  از سوی دیگر، بدبختانه  و 
استقالل  امریکا  مستعمره نشیناِن  که  هنگامی  از  است.  سقوط  و 
»مستبدانه«  را  آن  »پدران مؤسس«  که  بریتانیا  از سلطنِت  را  خود 
می دانستند اعالم کردند، تاریخ اروپا شاهد سه ُبرهه ی زمانِی مهم از 
لحاظ دموکراسی بوده است: پس از جنگ جهانی اول در 1918، 
پس از جنگ جهانی دوم در 1945، و پس از پایان کمونیسم در 
تأسیس  بزنگاه ها  این  در  که  دموکراسی هایی  از  بسیاری   .1989
شدند شکست خوردند، آن هم در شرایطی که، از برخی جنبه های 

مهم، مشابه شرایط ما ]امریکایی ها[ بوده است.
قرن  اواخر  در  و هم هشدار.  بدهد  آ گاهی  می تواند  تاریخ هم 
نوزدهم، مانند اواخر قرن بیستم، گسترش تجارت جهانی انتظارهایی 
برای پیشرفت به وجود آورد. در اوایل قرن بیستم، مانند اوایل قرن 
سیاست های  تازه  ی  آرمان های  و  نگرش ها  ظهور  با  بیست ویکم، 
توده واری که در آنها یک پیشوا یا حزب مدعی می شد مستقیماً اراده 
و خواسِت مردم را نمایندگی می کند، این امیدها به مخاطره افتاد. 
دموکراسی های اروپایی فروپاشیدند و جای خود را به سلطه جویِی 
راست گرایان و فاشیسم در دهه  های 1920 و 1930 دادند. در دهه ی 
1940 هم اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1922 مستقر شده 
بود الگوی خود را به اروپا تسّری داد. تاریخ اروپای قرن بیستم نشان 
می دهد که جوامع ممکن است از هم بپاشند، دموکراسی ها ممکن 
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است سرنگون شوند، نظام های اخالقی ممکن است فرو بریزند، و 
انسان های عادی ممکن است خود را در موقعیتی بیابند که تفنگ 
در دست روی گورهای دسته جمعی ایستاده اند. امروزه درک و فهِم 

چرایِی این اتفاقات خدمِت بزرگی به ما خواهد بود. 
هم فاشیسم و هم کمونیسم واکنش هایی به جهانی شدن بودند: 
به نابرابری های واقعی و ملموسی که جهانی شدن به بار آورده بود، 
مشکالت.  این  به  پرداختن  در  دموکراسی ها  آشکاِر  ناتوانِی  به  و 
انکار  به  و  کردند  رد  را  منطق  و  عقل  اراده،  ناِم  به  فاشیست ها، 
حقیقت عینی برخاستند تا افسانه ی باشکوهی را برجسته سازند که 
پیشوایان شان سر هم می کردند، پیشوایانی که ادعا می کردند صدای 
مردم اند. این پیشوایان، با این استدالل که مشکالت بغرنِج حاصل 
از جهانی شدن نتیجه ی دسیسه ای است که بر علیه ملت چیده شده 
دو  یکی  فاشیست ها  دادند.  به جهانی شدن  دیگری  است، چهره ی 
دهه بر مسند قدرت بودند و میراث فکرِی دست نخورده ای از خود 
به جا گذاشتند که هر چه می گذرد بیشتر معنا و مناسبت پیدا می کند. 
اتحاد  در  دهه  هفت  به  نزدیک  بیشتری،  مدت زمان  کمونیست ها 
جماهیر شوروی و بیش از چهار دهه در بخش اعظم اروپای شرقی 
نخبه ی  گروهی  توسط  آنها حکومت  نیت  بودند.  قدرت  مسند  بر 
منضبط حزبی بود که با منحصر کردن عقل و خرد به خود، بنا به 
تغییرناپذیر تاریخ، جامعه را به سوی آینده ای محتوم  قوانین ظاهراً 

هدایت می کرد.
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شاید وسوسه شویم این طور فکر کنیم که میراث دموکراتیِک ما 
خود به خود ما را در برابر چنین تهدیدهایی محافظت می کند. این 
واکنش اشتباه است. سّنت ما ]امریکایی ها[ چنین اقتضا می کند که 
تاریخ را به قصِد شناخت ریشه های عمیِق استبداد واکاوی کنیم و در 
فکِر واکنش های مناسب به آن باشیم. ما از اروپایی های قرن بیستم 
عاقل تر یا باهوش تر نیستیم که شاهد بودند دموکراسی چطور جای 
خود را به فاشیسم یا نازیسم یا کمونیسم داد. تنها مزیت ما این است 
که شاید بتوانیم از تجربیات آنها درس بگیریم. و حاال زمان مناسبی 

برای درس گرفتن است.
این کتاب حاوی بیست درس از قرن بیستم است که با شرایط 

امروز منطبق شده است. 



1
پیشاپیش اطاعت نکنید.

بیشتر قدرِت استبداد را آزادانه و با میل و رغبت به آن بخشیده اند. 
در این گونه بُرهه های زمانی، افراد پیشاپیش به این فکر می کنند که 
یک حکومِت سرکوبگرتر چه خواهد خواست، و سپس خودشان 
بی آنکه از آنها خواسته شود همان را تقدیم می  کنند. شهروندی که 
خود را این گونه تطبیق می دهد به قدرت می آموزد که چه کارها 

می تواند بکند. 
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ابتدا  از  اطاعت پیشاپیش مصیبتی سیاسی است. شاید حکمرانان 
نمی دانسته اند که شهروندان مایلند با فالن ارزش یا بهمان اصل کنار 
بیایند. شاید یک رژیم تازه از ابتدا ابزار مستقیم برای تأثیرگذاری 
بر شهروندانش را به نحوی از انحاء در اختیار نداشته است. پس از 
انتخابات آلمان در 1932 که در نتیجه ی آن آدولف هیتلر1 امکان 
یافت دولت تشکیل دهد، یا پس از انتخابات 1946 چکسلواکی که 
کمونیست ها در آن پیروز شدند، گام مهّم بعدی اطاعِت پیشاپیش 
بود. از آنجایی که در هر دو مورد به تعداد کافی بودند مردمانی که 
داوطلبانه خدمات شان را در اختیار سران تازه بگذارند، نازی ها و نیز 
کمونیست ها هردو دریافتند که می توانند به سرعت به سمِت تغییر 
کامل رژیم حرکت کنند. دنباله َروی های سرسرِی اولیه بعدها قابل 

برگشت نیست. 
در اوایل 1938، آدولف هیتلر که دیگر قدرتش در آلمان تثبیت 
شده بود، همسایه اش اتریش را تهدید به اشغال و الحاق به خاِک 
آلمان می کرد. پس از آنکه صدراعظم اتریش تسلیم شد، این اطاعِت 
پیشاپیِش مردم اتریش بود که سرنوشت یهودیان اتریشی را رقم زد. 
نازی های اتریشی یهودیان را می گرفتند و وادار به سابیدن و شستن 
آنچه  بزدایند. و  را  اتریِش مستقل  نمادهای  تا  خیابان ها می کردند 
در اینجا بیش از هرچیز اهمیت داشت آن بود که غیرنازی ها هم با 

و   ،19۳۳ از  آملان  نازی، صدراعظم  حزب  پیشوای  Adolf Hitler (1889-1945)؛   .1
پیشوای آملان نازی از 19۳4 تا 194۵. ــ م.
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عالقه و محض سرگرمی نظاره گر بودند. نازی ها که فهرست  امالک 
و دارایی های یهودیان را در اختیار داشتند هرچه توانستند دزدیدند. 
با دزدان همدستی  نبودند  نازی  آنکه دیگرانی هم که  باز مهم تر  و 
آِرنت1 چنین به یاد می آورد که  می کردند. نظریه پرداز سیاسی هانا 
»وقتی که ارتش آلمان اتریش را اشغال کرد و همسایه های غیریهودی 
شروع به غارت خانه های یهودیان کردند، یهودیان اتریش دست به 

خودکشی می زدند.«
سران  به   1938 مارس  ماه  در  اتریشی ها  پیشاپیِش  اطاعت 
بلندپایه ی نازی آموخت که امکاِن چه کارهایی را دارند. در ماه اوِت 
همان سال در وین بود که آدولف آیشمن2 »اداره ی مرکزِی کوچاندن 
یهودیان« را راه اندازی کرد. در نوامبر 1938 نازی های آلمانی، در پِی 
آنچه در ماه مارِس همان سال در اتریش روی داد، برنامه ی کشتار 
جمعِی ملی را که با نام »کریستالناخت«3 شناخته شد سازماندهی 

کردند. 
کرد،  حمله  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  آلمان  که   1941 در 
ابداع  جمعی  کشتار  برای  روش هایی  خود  ابتکاِر  به  »ِاس ِاس«ها 

Hannah Arendt (1906-1975) .1؛ نظریه پرداز سیاسِی تأثیرگذاِر امریکایِی آملانی تبار، 
صاحب حدود بیست کتاب و صدها مقاله. ــ م.

2. Adolph Eichmann
Kristallnacht .۳؛ شب کریستال، از آن به »شب شیشه های شکسته« نیز یاد می شود. 
در این شب (غروب روز نهم نوامرب) شیشه های مغازه ها و ساختامن ها و کنیسه ها را 
شکستند و حدود نود یهودی کشته شدند و سی هزار مرد یهودی را نیز در اردوگاه های 

کار جمعی بازداشت کردند. ــ م.
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کردند بدون آنکه دستوری در این مورد دریافت کرده باشند. آنها 
چه  امکاِن  دادند  نشان  و  زدند  حدس  را  مافوق هایشان  خواست 
کارهایی وجود دارد. کاری که آنها کردند بسیار فراتر از گمان خوِد 

هیتلر بود.
با  دادِن خود  به معنای تطبیق  ابتدا  از همان  پیشاپیش  اطاعت 
موقعیت جدید به طور غریزی و بدون تفکر و تأّمل است. آیا فقط 
آلمانی ها چنین کارهایی انجام می دهند؟ اسَتنلی میلگرام روان شناس 
با تأمل در قساوت های نازی ها می خواست نشان دهد  امریکایی1 
شخصیت خودکامه ی خاصی در کار بوده که توضیح می دهد چرا 
آلمانی ها چنان رفتاری داشته اند. او آزمونی ابداع کرد تا این مسئله 
اما نتوانست اجازه ی انجام آن را در  را به بوته ی آزمایش بگذارد، 
از  یکی  در  سال 1961  در  را  آزمون  همین  بنابراین  بگیرد؛  آلمان 
ِییل انجام داد -تقریباً در همان زمانی که  ساختمان های دانشگاه 
آدولف آیشمن به دلیل نقشش در کشتار جمعی یهودیان به دسِت 

نازی ها در بیت المقدس محاکمه می شد.
میلگرام به آزمایش شوندگان )که برخی دانشجویان ِییل و برخی 
ساکناِن شهرستان نیو ِهیِون بودند( گفت که قرار است آنها، طی 
آزمونی در مورد یادگیری، شرکت کنندگاِن دیگر را شوک الکتریکی 
افرادی که به سیم هایی در آن سوی پنجره  وصل  بدهند. در واقع، 

1. Stanley Milgram (1933-1984) 
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به  که  می کردند  وانمود  فقط  و  بودند  هماهنگ  میلگرام  با  بودند 
آنها شوک وارد شده است. طی این آزمایِش یادگیری، هنگامی که 
بودند  آزمون  در  شرکت کنندگان  که  کسانی  به  آزمایش شوندگان 
مواجه  هولناک  با صحنه ای  می دادند،  خیاِل خودشان( شوک  )به 
می شدند: کسانی که آنها نمی شناختند و شخصاً هیچ ِگله و شکایتی 
شیشه ی  به  می کشیدند:  زیادی  زجر  ظاهراً  نداشتند  آنها  از  هم 
بیشتِر  همه،  این  با  می نالیدند.  قلب  درِد  از  و  می کوبیدند  پنجره 
آزمایش شوندگان از دستورالعمل های میلگرام پیروی می کردند که 
)به خیال خودشان( شوک الکتریکی بیشتری وارد کنند تا وقتی که 
قربانیان شان  بمیرند. حتی کسانی هم که این راه را تا مرگ )مرگ 
اینکه جویای سالمت  بدون  نمی دادند،  ادامه  ظاهرِی( همنوع شان 

دیگر شرکت کنندگان باشند، آزمایش را ترک می گفتند.1
میلگرام به این دریافت رسید که مردم در برابر قوانین تازه در 
دستور  جدید  مقامی  از  اگر  و،  هستند  پذیرا  بسیار  تازه  موقعیتی 
کشتِن  و  رساندن  آزار  به  اراده ی شگفت انگیزی  و  تمایل  بگیرند، 
می کرد:  یاد  میلگرام چنین  دارند.  تازه  اهدافی  در خدمِت  دیگران 
»اطاعتی که دیدم آن قدر شدید بود که دیگر چندان ضرورتی ندیدم 

که آزمایش را به آلمان ببرم.«

تامس هریس،  (نوشته ی  کتاب وضعیت آخر  آزمایش در  این  از  1. رشح مفصل تری 
ترجمه ی اسامعیل فصیح، نرش نو، چاپ سی و سوم، صص. ۳11-۳1۳) آمده است. ــ م.




