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وجه آی که متبیداری، پیرامون خطر برآمده از افپال کرِیگ رابرتز، معاون وزیر خزانه

همین جا  آدولف هیتلر صحیح و سالم»هاست، گفته: ریکاییهای مدنی آمآزادی

 «گیرد.آمریکاست، و به سرعت دارد قدرت را به دست میدر

آلود از طرف کسانی که های آشکار و فریادهای اعتراضی یأسسازیبه رغم متهم

اند، سؤال این نیست که آیا ناظر دور ریخته شدن مکرر حاکمیت قانون بدست دولت

جدید است یا نه، بلکه سؤال این است که آیا دولت پلیسی  رامپ آدولف هیتلرِدونالد ت

 آمریکا رایش سوم جدید است یا نه!

بندهای حال و گذشته بدون چشم انداز سیاسیِتوانند به تماشای چشمبآنها که برای 

 وچرایی فراهم است: عشقبازیچونبی یهآمیز حزبی بپردازند، عالئم هشداردهندتعصب

 قدمتی طوالنی دارد. ،خواهیت پنهان با تمامیتدول

 ،ستود که بعد از جنگ جهانی دومدر حقیقت دولت آمریکا چنان رژیم نازی را می

و در های او تقلید کرد، به ذهنیت اگماشت، از پروتکلبکار مخفیانه کارکنان هیتلر را 

وق ش اضافه حقهای او در خصوص مراحل افزاینظم و قانون متوسل شد، تاکتیک یهبار

 ریزی برای ظهور رایش چهارم همت گماشت.را به اجرا گذاشت، و به پایه

 رسد؟ به خواندن ادامه دهید. همه چیز مستند است.دور از ذهن به نظر میآیا 

اندازی از راهپنج سال بعد »کند، مورخ تشریح می 1همان گونه که رابرت گلِیتلیِ

دولت  «ه بود.کوبید پلیس نازیتأیید خود را بر عملکرد آی مُهر بی، افدیکتاتوریِ هیتلر

های پلیسیِ نازی در آغاز به خاطر قابلیت و نظم و انظباطش چنان مورد تحسین قدرت

آی، عمالً یکی از بیجهانیِ آن زمان قرار گرفت که جِی ادگار هووِر، رئیس وقتِ اف

به دعوت  1391سال  یهنوییک خود، ادموند پاتریک کوفی، را در ژا یهدستیاران شمار

 پلیس مخفیِ آلمان، یعنی گشتاپو، به برلین فرستاد.

                                                      

1  Robert Gellately 
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آی چنان تحت تأثیر رژیم نازی قرار گرفته بود که، به نقل از نیویورک تایمز، بیاف

پروایانه به های دولتی، بیهای پس از جنگ جهانی دوم، به همراه سایر آژانسدر دهه

 اخت.هیتلر، پرد یهرتبمله برخی از سرسپردگان عالیکم هزار نازی، از جاستخدام دست

های اردوگاه یههزاران همکار رژیم نازی، از جمله سرکرد جمعاً برای سازماناین 

 یهگیر یهپروژ»و از طریق  صادر کردهمخفیانه ویزا  ،کار اجباری، در میان سایرین

ته خبرچین به کار گرفمتعاقباً، به عنوان جاسوس و آنها به آمریکا آورد. آنها را  1«کاغذ

شان و ارتباط آنها با ماشین هویت واقعی شدند، و بعد جهت جلوگیری از برمال شدنمی

ه مدت، از صدور ویزای ورود باین بردند. در تمام ر میدر استتار به س ،هیتلر هولوکاستِ

 تا مثالً امنیت ملی به خط نیفتد! آمریکا برای هزاران پناهنده امتناع ورزیده شد

 دولت آمریکا از جیب بگیرانِبه بعد پول این حقوق بدتر از آن این که از آن زمان

س ای حقیقتاً گشتاپویی هر کدهندگان آمریکایی پرداخت شده است. و به شیوهمالیات

آی با نازی را برمال کند خودش مورد جاسوسی، بیاف یِکه جرئت کرده روابط غیرقانون

 به او زده شده است. «دشمن امنیت ملی»فته و انگ ارعاب، آزار و اذیت قرار گر

از  آمریکایی بعد دهندگانِنیروهای نازی از جیب مالیات یهگویا استخدام مخفیان

 –های متعدد دولت آمریکا جنگ جهانی دوم به مذاق دولت خوش آمده که آژانس

بطور کامل  انازی ر یههای پلیسیِ کارآزمودبسیاری از تاکتیک –، و ارتش آی، سیابیاف

 بکار گرفته، و بارها و بارها از آنها علیه شهروندان آمریکایی استفاده کرده است.

برگ دیگری از  گذرد، دولت ایاالت متحده همچنانمی در حقیقت، هر روز که

های مخفی، گیرد: پلیس مخفی، دادگاهرا به عاریه می کتاب راهنمای آلمان نازی

                                                      

 1 Project Paperclip  را برای نازیبعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا بر اساس این پروژه دانشمندان 

نان چن مردان های پیشروِ این کشور مانند رقابت برای تسخیر فضا به خدمت گرفت. ایهدایت پروژه

دم علم و ط مقحتا امروز نیز در خ این کشور در اختیار آمریکا گذاشتند که ایانههای مرزشکنتکنولوژی

 نبوده است. م.هم هزینه بی داما این دستاور تکنولوژی قرار دارد،
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، ، آزار و اذیت، شکنجهترس و ارعاب فراگیر، سانسور، های دولتی مخفی، نظارتآژانس

 بازداشت نامحدود. وشوی مغزی،اندازی، شستدامخشونت، فساد گسترده، به

ر های ناشی از قانون اساسی نیست که درفته توسط جمهوریهای بکاراینها تاکتیک

های م رژیمآنها حاکمیت قانون و حقوق شهروندی دست باال را داشته باشد. بلکه عالئ

ست به شکل احکام سرکوبگرانه و یکسویه خواهند که در آنها قانونی که جاریتمامیت

 یهاز پلیس مخفی برای کنترل تود شود وصادر میکل  یک فرمانروایاز طرف است که 

 کند.مردم استفاده می

آی متوجه مردم است؛ سازمانی که فهرست بیاکنون این خطر از جانب افهم

ها عبارت است از نظارت فراگیر، نشر اطالعات ی جنایاتش علیه آمریکاییبلندباال

های ایجاد ترس و ارعاب، آزار و اذیت و اندازی، تاکتیکدامکننده، تهدید، بهگمراه

یر، غ ، تجاوز به مُلکِهای دولتی، بدرفتاری، سوءمدیریتدرازیشستشوی مغزی، دست

 دانیم چنینمیهمگی ی، و های شخصن به داراییه، و خسارت زدسازی اَعمال مجرمانفعال

 گیرد.صورت میبر چه اساسی کارهایی 

 یهایامهنچه  بکار گیرد، عوامل نفوذیها و مساجد کلیساها، کنیسه درآی بیچه اف

ها  کاییآمری های تلفنیتماس یهالعاده صادر کند تا به سابقفوق تبرای وضعیجعلی 

های ایجاد رعب و وحشت برای ساکت کردن اکتیکاز تچه  دسترسی داشته باشد،

 را انیآموزان دبیرستدانشچه  ،استفاده کند کنندهایی که از دولت انتقاد میآمریکایی

که عالئمی از احتمال تبدیل  سی و ارائه گزارش از همکالسانی بکار گیردبرای جاسو

برای ا رد تأثیرپذیر افرایک سری چه  دهند،از خود بروز می های آتیشدن به تروریست

 تصویر متقاعد سازد، کالً آمیز تروریستی و سپس به دام انداختن آنهااقدام به اَعمال توطئه

که زور  ستیخوشپوش انتبهکار به صورتمخفی از نیروهای پلیس هاآمریکایی ذهنیِ

یر زرا برای تضمین همکاری،  شانهای رؤسایکاریند و کثافتدهمیرا نشان  انشبازوان

موجود را  دهند وضعیتمیجرئت به خود که  ین بالقوه، و تنبیه کسانیمخالف نظر داشتنِ

 گذارند. ، به اجرا میدکشنببه چالش 
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آی را در بیهای نظارتیِ افاوایل فعالیتدر هایی که محدودیت مان اندکه

از  وا رفته.اش بعد از یازدهم سپتامبر دود شده و به ههمه ،کردقانون حفظ می یهمحدود

دیل شده ای تبنظارتی پیکر و آژانسآی به یک پلیس فدارل غولبیآن زمان به بعد اف

و  ،، احکام دادگاهیشدهتثبیت که عمدتاً به عنوان یک قدرت بالمنازع ورای قوانینِ

 آنکه به کسی حساب پس بدهد.، بیکندفرامین مراجع قضایی عمل می

ت، بازداشت، بازجویی، تحقیق، تعقیب، تنبیه، آی برای نظاربیقدرت وسیع اف

ه بسیار شبیه ب – را خودسرانه عملکرد به عنوان مرجع قانونیِ کالًاقدامات پلیسی و 

ه داشته و سپس سعی کنید به خود بقبوالنید ک ردر نظ –شاوندان نازی خود، گشتاپو یخو

پذیر نین چیزی امکانست! آیا چایاالت متحده هنوز یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی

 است؟ 

 قاتیِمنابع وسیع، قدرت تحقیاز آی هم بیخیلی شبیه به گشتاپو، اف

گسترده، و آزادی عمل فراگیر برای تشخیص و تعیین دشمن حاکمیت 

 .برخوردار است

 یهنفر در استخدام خود داشته و در شهرهای عمد 90333آی بیش از بیامروزه، اف

در شهرهای کوچکتر هم  زند؛ی دست به عملیات میامنطقهتر دفا 05آمریکا در بیش از 

 هایِآی عالوه بر پایگاهبیالمللی دارد. افدفتر بین 03آژانس خودی و بیش از  033

میلیون اثر انگشت از سراسر آمریکا و جاهای دیگر  35یش، که بیش از «هاگردآوری داده»

ن ها هزار آمریکایی و ساکنیدهبرای  فایلپرو»ای از گسترده یهرا در خود جا داده، گنجین

تکب مرمردم ترتیب داده است. کاری که  انده به هیچ جنایتی متهم نشدهای کقانونی

 «است.وده بمشکوک  هاظاهراً برای کالنتر شهر، پلیس ترافیک یا حتی همسایه ،اندشده

 برداریبهرهو  ال افزایشها نه فقط در حکاییآی از آمریبیهای رو به رشد افپایگاه داده

افراد در اختیار  یهپیشین یهست، بلکه برای بررسی بالفاصلهای پلیس محلیتوسط آژانس

 گیرد.منابع گوناگون هم قرار می
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 میسّر شده )فقط در سال سازماناین کارها به لطف منابع تقریباً نامحدود این  یههم

 یِتکنولوژیک یهگسترد یهذخیر :میلیارد دالر بوده( 9,1آن  یهحداقل بودج 5310 مالیِ

ذاری اطالعات گدولتی، و به اشتراک های اطالعاتیِدولت، قابلیت ارتباط بینابینی آژانس

ها که در سرتاسر کشور آوری دادههای اطالعاتی جمعآژانس –از طریق مراکز التقاطی 

دان هرونپراکنده است و بطور مستمر ارتباطات را زیر نظر دارد )از جمله ارتباطات ش

ها، امکها گرفته تا پیآمریکایی را(، همه چیز از فعالیت اینترنتی و جستجوی شبکه

 ها.های تلفنی و ایمیلتماس

کرد، ی میهای تلفنی را جاسوسها و تماسخیلی شبیه به گشتاپو که نامه

اکثر اطالعات شخصی شهروندان دسترسی و به آی نسبت بیفمأموران ا

 .اختیار تام دارند

ای که از سیستم پستی پست آمریکا، به هر نامه یهآی با کار روی اداربیاف

پستی اسکن شده و ثبت  یهمیلیارد نام 153گذرد دسترسی دارد: ساالنه بیش از می

آژانس، یکی از  1«ای امنیت ملیهنامهحراست از »قانونِ گردد. عالوه بر این، می

آی اجازه بیایاالت متحده، به اف 5«ستیِپرقانون میهن»شمار حاصل از های بیقدرت

وکارها بخواهد های مخابراتی، و سایر کسبها، شرکتدهد که مخفیانه از بانکمی

ردم ماطالعات مشتریان را در اختیار او قرار داده و از این بابت به مشتریان نم پس ندهد. 

ها هد یهدور ساالنکه کار ص انداین آژانس متوجه شدهاز یک حسابرسیِ داخلی در طی 

اً های تلفنی و مالی، غالباطالعات حساس مثل سوابق تماس برای «امنیت ملی یهنام»هزار 

 قوانین اساسی است. یهدر موارد غیرضروری، مملوّ از نقض گسترد

                                                      

1  The law of National Security Letters 

5  USA Patriot Act 
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های تگشتاپو، قابلی یههای نظارتیِ پیچیدخیلی شبیه به برنامه

ها کاییات زندگی آمریترین جزئیتواند به خصوصیآی میبیجاسوسیِ اف

 این کار را بدهد.( یهسرک بکشد )و به پلیس محلی هم اجاز

دهد مشترک است( که به آنها اجازه می یهای پلیسآژانس عالوه بر فناوری )که در

های ها را بخوانند، و فعالیتها و پیامکهای تلفنی گوش داده، ایمیلیواشکی به تماس

 یهآی به داشتن مجموعبی، سیستم نظارتی افدرون شبکه را تحت نظارت بگیرند

که  1یهای استینگرِبالد؛ این تجهیزات از دستگاهتهاجمیِ تجهیزات جاسوسی به خود می

که به  5های تریگرفیشتوانند محل تماس با تلفن همراه را ردگیری کرده تا دستگاهمی

متغیر است. در یک  دهدهای تلفنی را میسمع به تماساستراق یهآی اجازبیعوامل اف

را طوری  «مظنون»سیم بی آی عمالً توانست از راه دور کارت اینترنتیِبیمورد، اف

فرستاد، و او هم  9درنگ به وریزونهای تماس تلفنی را بیداده»ریزی کند که بازبرنامه

ی افزارهاهای نیروهای انتظامی هم از نرمآژانس «آی ارسال کرد.بیها را برای افداده

اگرام های فیسبوک، توییتر و اینستهای اجتماعی برای مونیتورینگِ پستردیابی رسانه

دهد آی به مأمورانش اجازه میبیکنند. عالوه بر این، قوانین مخفیِ افاستفاده می

 نگاران را بدون نظارت مهم قضایی مورد جاسوسی قرار دهند.روزنامه

ژاد و مذهب، سازی بر اساس نیلخیلی شبیه به توانایی گشتاپو به پروفا

دست  یپیشاجنایتاقدامات آی به بیو فرض او بر جرم همکاری، رویکرد اف

خصات وسیعی از مش یهها بر اساس دامنگذارد تا برای آمریکاییاو را باز می

 سازی کند.از جمله نژاد و مذهب پروفایل

                                                      

1  Stingray 

5  Triggerfish 

9  Verizon 
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ابعاد وسیعی گسترش یافته، در دنیا  های بیومتریک این سازمان تاداده پایگاه

اِی اناز اثر انگشت، اسکنِ کف دست و چهره و عنبیّه تا دی ،بزرگترین است، و همه چیز

گیرد، و بطور روزافزون در اختیار نیروهای انتظامیِ فدرال، ایالتی و محلی قرار را در بر می

نایت مورد هدف قرار دهند. ها قبل از ارتکاب جگیرد تا مجرمین بالقوه را حتی مدتمی

تان است. تازه فقط اَعمال شما نیست که برای «پیشاجنایت»این همان وضعیت معروف به 

که و این –حتی اندکی  –شناسید شود. در موارد زیادی کسانی را که میدردسرساز می

تواند شما را در فهرست افراد تحت کنید هم مینسبت به چه کسانی احساس همدردی می

های ت، علیرغم ممنوعیتپظر دولت قرار دهد. عالوه بر این، طبق گزارش سایت اینترسِن

اده ای برای استفمدعیِ آزادی قابل مالحظه»آی بیسازی، دفتر مرکزی افضد پروفایل

ورد های مگیری برای تحقیق و بررسی ملتاز نژاد، قومیت، ملیت، و مذهب در تصمیم

  «باشد.نظر خود می

گیری گشتاپو برای زدن انگ دشمن حاکمیت، یه به قدرتخیلی شب

برخوردار قدرت زدن برچسب تروریست داخلی به افراد از آی بیاف

 .است

دولت علیه اصطالحاً تروریسم، پلیس مخفی دوفاکتوی  به عنوان جنگ جاریِ

 رادفمت به صورت «تروریست»و  «افراطی»، «دولت ضد»آمریکا به استفاده از عبارات 

 یهاست. عالوه بر این، دولت همواره در حال افزودن لیست بالند رو آورده یکدیگر ایبر

ست که برای شناسایی افراد )خصوصاً هر کس که با دولت مخالفت خود از مشخصاتی

توانید از نظر . مثالً، شما میمورد استفاده قرار بگیرد بورزد( به عنوان یک تروریست بالقوه

 های او( یک تروریست داخلی محسوب شوید اگر:ینخبرچ یهآی )و شبکبیاف

 زنیدها( دم بهای روی سپر ماشینها، برچسبخواهانه )بیانیههای آزادیاز فلسفه 



 

 
 

 زادهی یوسف نوریدبلیو وایتهد / ترجمهجان  9

 1های متمایل به متمم دوم قانون اساسی دیدگاهNRA  یا عضویت در باشگاه

 مالکان سالح گرم( را از خود بروز دهید

 ی تخیلی آخرالزمانی مطالعه کنیدهاادبیات بقاجویانه، از جمله کتاب 

 غذا، مهمات، ابزارآالت، ذخایر  یهعالئمی از خودکفایی نشان بدهید )ذخیر

 دارویی(

 از فروپاشی اقتصادی بترسید 

 طال و اقالم تهاتری بخرید 

 در آیید «وحی آسمانی»مرتبط با کتاب  های مذهبیِبه عضویت دیدگاه 

  ف بزنیددولت بزرگ حر یا 5«ناظر اعظم»از ترس از 

 های مدنی بپردازیدبر قانون اساسی و آزادی ینبه تشریح حقوق مبت 

 معتقد باشید «نظم نوین جهانی» یهبه توطئ 

تا جاسوسیِ  کردخیلی شبیه به گشتاپو که به مجامع کوچک نفوذ می

سی و های سیاآی به طور منظم به گروهبیکند، افبشهروندان آلمانی را 

 کند.ها رخنه میوکارمذهبی و همچنین کسب

                                                      

 1 National Rifle Association انجمن ملی حمل سالح گرم 

 5 Big Brother  از جورج اوروِل. م.1310اشاره به کتاب ، 
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از  آی با استفادهبیاف»نویسد: همان گونه که کورا کاریِر برای اینترسِپت می

های خاص قوانین خود تواند در موقعیتت مخفی نگه داشته، میسهاهایی که سالروزنه

های سیاسی و مذهبی، و همچنین اش را به سازمانرا دور بزند تا مأموران و خبرچینان مخفی

 Best Buyآی حتی در سایت بیاف «وکار بفرستد...ها، و مراکز کسبباشگاه مدارس،

مبالغ گزافی هزینه کرده تا کامپیوترهای مشتریان را  1اسکواد های گیکبابت تکنیک

 قرار دهد. تجسسبدون حکم قانونی مورد 

نها را در آگشتاپو که نیروهای پلیس آلمان را متحد کرد و  درست مثل

پیس  کرد، نیروهای مبدلبه نیروهایی نظامی  ی پلیس ملیقالب نیروها

 اند.شده و به نیروهای پلیس ملی تبدیل شده زهآمریکا عمدتاً فدرالی

 یدر اختیار نیروهای پلیس یوزشهای دولت که تجهیزات نظامی و آمعالوه بر برنامه

که ساالنه کند را اداره می «آکادمی ملی»آی همچنین یک بیدهد، افکشور قرار می

ا از کند تمتبوعه را به آنها القا می سازماندهد و ذهنیت پلیس تعلیم میهزاران رئیس

، ملی حلی، ایالتیهای ماطالعات بین آژانس گذاریِاستفاده از فناوری نظارتی و اشتراک

 حمایت کنند. المللیو بین

 یگشتاپو برای رهبران سیاسی که برا های پنهانیِدرست مثل پرونده

ی آبیهای افشد، فایلارعاب و تحت فشار قرار دادن آنها استفاده می

کل د به همان شنباشمظنون  «ضد دولتی» برای هر کس که به احساساتِ

 مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

خاطری  یهآی هیچ دغدغبیشمار نشان داده شده، افهمان طور که در اسناد بی

ها و خود برای تهدید سیاستمداران، جاسوسیِ سلبریتی برای استفاده از قدرت فراگیر

رتبه، و ارعاب و اقدام به بدنام کردن معترضین از هر قشری که باشند مقامات دولتی عالی

لفنی او را های تآی مارتین لوتر کینگ را تعقیب کرده و تماسبیندارد. مثالً، نه تنها اف

                                                      

1  Geek Squad 
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آی بیکرد، بلکه عوامل افها را کنترل میهتل داد و محل اقامت او درمیمورد شنود قرار 

و  ،کردندکردند و او را مجبور به خودکشی میونشان برای او ارسال مینامبی یهاینامه

در جشن  دادند تا فرصت سخنرانیقرار میماساچوست را تحت فشار  یهدانشکد

 التحصیلی دانکشده را از او بگیرند.فارغ

آی بیمیزد، افدست اندازی داملیات بهل گشتاپو که به عمدرست مث

 گذاری شده است.استاد هنر دام

پذیر را نه تنها افراد آسیب ،به دنبال حمالت تروریستی یازدهم سپتامبرآی بیاف

ستیِ های تروریکرده دست به توطئه شانیا تهدید هدف قرار داده بلکه آنها را اغفال مورد

 یهدهی و پول و سالح و انگیزبه سازمانرا عمالً ه آنها جعلی بزنند و این در حالی بوده ک

را  و سپس آنها –اندازی دامبه –های خود را به اجرا بگذارند کافی مجهز کرده تا توطئه

ن همان از کشور بیرون رانده. ای شانتروریستی اصطالحاً یهبه زندان انداخته و بخاطر توطئ

 «گیرانهپیش یا گرایش به جلو گردهایپی»که به  است آیبیافنمای خصلت یهمشخص

شان «حل»جنایات خاص برای آنکه بعداً  دهی بهآی عالوه بر سازمانبیروف است. افمع

 ز جملههایی اکار»شکنی کنند، قانونتا دهد کند، همچنین به خبرچینان خاصی اجازه می

دولتی و  تا رشوه دادن به مقاماتگرفته مواد مخدّر غیرقانونی از خرید و فروش 

اِی یواس» یهها. نشریشان در سایر جبههمکاری، در قبال ه«چینی برای سرقتدسیسه

اند روزانه تا پانزده فقره آی به مجرمین اختیار دادهبیتخمین زده که عوامل اف «تودی

یک مورد  کنند: درالغ نجومی دریافت میجنایت مرتکب شوند. برخی از این خبرچینان مب

نقلیه  یهیلیک افسر پلیس با وس اباب، که بعداً بخاطر اقدام به زبر گرفتنِیک فرد ن خاص

دستگیر شده بود، عمالً به خاطر کمک به اجرای یک طرح دامگذاری برای یک افسر 

 دالر دریافت کرده بود. 333,10پلیس 

رایند ف تنهاآی نوشته شود، نه بیتاریخ واقعی افبخواهد در آینده اگر یک وقت 

م ه ، بلکه فروپاشی آزادی در آمریکادشدولت پلیسیِ آمریکا ردگیری خواهد پیدایش 
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با ظهور ه کمخفی آلمان سپلی گیریِد، با شباهت بسیار زیاد به قدرترسیثبت خواهد به 

 رژیم نازی ردگیری شده و به ثبت رسیده است.

 چگونه گشتاپو به خوف از رایش سوم تبدیل شد؟

نظارتی و نیروهای انتظامی که برای موفقیت خود بر  یهیدبا ایجاد نظام پیجاین کار 

همکاری ارتش، نیروی پلیس، جمعیت اطالعاتی، مراقبین محلی، کارکنان دولتی برای 

 به مندعالقه خبرچینِ ، و یک ملتها، کارمندان معمولی دولتیآهنو راه ادارات پست

ورت متکی بود، ص «روپیکردهای بیشایعات، رفتارهای انحرافی، یا حتی حرف» گزارشِ

 .گرفت

یی هیوال پیدایشبه عبارت دیگر، شهروندان عادی با همکاری با عوامل دولتی به 

که برای نیویورک تایمز قلم  1آلمان نازیسم منجر شد. بَری اِوِن کمک کردند که به

ند که کرا ترسیم میمشارکت کل یک ملت  یهزند تصویر به ویژه مخوفی از نحومی

 :زنندآن راه زده و به سقوط خود دامن می خود را به

انگیزترین اظهارنظر او نویسنده در آنچه شاید بحث 5ریک اِی جانسونِاِ

ها تا اواخر جنگ متوجه نبوده باشند که اکثر آلمانیشاید گوید باشد می

البته اگر هرگز متوجه [اند کردهآور زندگی میتحت یک دیکتاتوریِ شرم

این حرف به این معنی نیست که از هولوکاست خبر  گفتن ]!شده باشند

خشی از کم از بها آلمانی دستکه میلیون کندابت میاند؛ جانسون ثنداشته

و  بین رژیم» که گیردواقعیت باید مطلع بوده باشند. اما او نتیجه می

 وقتی که جنایات «برقرار بوده. ضمنی فاوستیِ یهیک معامل شهروندان

زده. وقتی هم که ته، دولت خود را به آن راه میگرفکوچک صورت می

های عادی روی خود آلمانی ،رسیدندشدند و به قتل مییهودها دستگیر می

                                                      

1  Barry Ewan 

5  Eric A Johnsom 
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گرداندند؛ آنها در یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم نه با را برمی

 ند.اهتفاوتی همدستی کردفعاالنه بلکه با انفعال، انکار، و بی همکاریِ

دیل تبلوح ، و سادهپوالریزهمنفعل، به ملتی  «ما مردم»ها، آلمانی خیلی شبیه به

های تفکر انتقادی هستیم. شویم، و فاقد مهارتدست می یهایم؛ به آسانی بازیچشده

مان را دار حواسو وسایل صفحه یسیاسهای بازیکننده، های مضحک سرگرمصحنه

که  یپلیسیِ شبیه به خوف و هراسگیری وضعیت د؛ ما هم همدستیم، در شکلنکنپرت می

 .، شرکای خاموشی بیش نیستیمنداهکردهای سابق اِعمال میرژیم

 هحقنکرد چنان اوضاعی را بطور ناگهانی و به زور به حلق ما اگر دولت سعی می

 کند، ممکن بود روی دست خود شورش بگذارد.

ر شده؛ رفتا دیگ آب جوش یهقورباغ دها با رویکردر عوض، با آمریکایی

اتوان تا ن –درجه به درجه  –شود ای که در آبی شناور است که بتدریج گرم میقورباغه

ق شود و عنقریب است که ریشود که به دام افتاده و دارد پخته میباز درک این واقعیت 

 رحمت را سر بکشد.

 زنیم.وپا میای دستاکنون در چنین مخمصههم «ما مردم»

درالی ف کان پیروزی در مقابل ارتش عظیم سرسپردگان دولتِن اساسی از هیچ امقانو

های قوای مقننه و قضائیه و مجریه بوده و همگی در یک و جهانی که تحت حمایت شاخه

بدان ا رای که خود های سیاسیفارغ از دیدگاه اند برخوردار نیست؛حد قرار گرفتهجناح وا

ا در جناح ما یا جناح طرفداران آزادی آنه ست که گفته شودقدر کافیاند: همین آویخته

 نیستند.

انی زم یهگویی در یک چرخ وش، سپس اوباما و اکنون ترامپ،از کلینتون تا ب

مان ایم: هیک شکل واحد از زندگی شده یهایم؛ مجبور به تکرار چندبارگرفتار شده

 نبرداری از دولتبه حاکمیت قانون، همان فرما هااعتناییهامان، همان بیها به آزادییتعدّ
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 سازیِاندوزی، ثروتمنداش فقط به قدرتطلب که هستیمنفعت پنهان، همان دولت فاسد و

 .پیوند خوردهسهامدارانش و حصول اطمینان از تداوم استیالیش 

 د؟در آوراینجا سر از تواند می «رایش چهارم»آیا 

 ،1کاینبرد آمریکا: جنگ علیه مردم آمر یهعرص ،همان گونه که در کتابم

 افتد.اکنون درست جلوی چشم ما این اتفاق دارد میام، همقید کرده
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