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نوشته شده است و من  گفته و مطلب هزار ی جنگ روسیه و اوکراین هزارانبارهدر

 درگیری بنویسم و وارد اینی شروع هم قصد ندارم مطلب دیگری از نظر جهت و نحوه

 .پایان یافتن مقصر بشومبازی بی

 تواندام میای خاص که در این میان ندیدهاز زاویه به این موضوع نگرش ،همهاینبا

فرهنگی، در مفهومی  -ی سیاس هژمونیحائز اهمیت باشد و آن عملکرد شفاف و بارز 

 است. است که گرامشی آن را به کار برده

فرهنگی خود  -ی جوامع، طبقات حاکم به طرق مختلف هژمونی سیاسی در همه

پذیرند تر تأثیر میکه کمآگاه  کند. جز در مورد روشنفکرانرا بر طبقات دیگر اِعمال می

ی حاکم اجتماعی همان معیار طبقه هایکنند، معیار ارزشیا آگاهانه با آن مبارزه می

ناآگاهانه معیار  معیار ینهم ،داری اگر پول و سرمایه معیار استشود. در سرمایهمی

 کند.مناسبات اجتماعی و اخالق عمومی به این سو گرایش پیدا می و شودمردم می

قدیمی است و صرفاً در  یالمثل. این ضربآیندشان درمیمردم به دین حکام

های توان بحثاین مسئله میی یچرااست. در مورد  داری هم پیدا نشدهمناسبات سرمایه

اند که قابل شمرده شدهبرشناختی ارائه داد. انواع و اقسام علل شناختی و روانجامعه

نظرم هب ام ولیکه مانند دیگران در این زمینه اندیشیده و خواندهتأمل هستند. من با این

طور هاما اگر علل این مسئله را ب در پیش است.وبیش دراز کمتا فهم کامل آن راهی 

 بینیم. میالعین یأردانیم ولی بروز و ظهور آنرا به کامل نمی

اولین کسانی بود که در ادبیات مارکسیستی به  ودانم جزگرامشی که تا آنجا که می

 گوید:می و ،استاین مسئله پرداخته 

 کند.میی یحکمروای هژمونی عمال اقتدار به اضافهاِ مسلط از طریق یطبقه

ی شود بلکه باید همهصرفاً به دستگاه حکومتی محدود نمی «قدرت»مفهوم 

 هژمونی را هم در این مفهوم گنجاند. «خصوصیِ»های دستگاه

سطح  یارتقا وظایف آن هر دولتی اخالقی است چون همیشه یکی از اهمّ

های تکاملی ها به سطحی است که منطبق با ضرورتق و فرهنگ تودهاخال

 گیرد.ی حاکم قرار مینیروهای مولد جامعه بوده و ناگزیر در خدمت طبقه

* * * 
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ی سنجش قدرت اقتصادی طور سنتی ارزیابی قدرت جوامع و کشورها به وسیلههب 

نظر هشوند. بدرنظر گرفته می ی جهانیهابندیبوده است که در رتبهنظامی و و صنعتی 

شود و آن قدرت سیاسی است. منظور از قدرت من یک رکن مهم نادیده گرفته می

 تر قدرت فرهنگیالمللی و از همه مهمهای بینسیاسی، مناسبات دیپلماتیک، پیمان

ای همواره بخشی از قدرت سیاسی و فرهنگی بوده است و امروز بیش است. قدرت رسانه

ای در غالب موارد از توپ و تانک ی جهانی قدرت رسانهچنین است. در عرصه از همیشه

ها و زوایای جوامع در سراسر ویژه در عصر اینترنت گوشهبهبوده است. امروز مؤثرتر 

اند. به خوب و بد آن در اینجا کاری ندارم بلکه جهان تحت تائیر این قدرت قرار گرفته

کنم. در مورد تأثیرات اینترنت هم آنقدر نوشته شده است که یک واقعیت را بیان می

ا در مورد کاربرد این وسیله، بحث در میزان تأثیرگذاری آن بیهوده است. نظر من ام

در اعماق جوامع است، در جوامع و در  داریهژمونی سرمایهرسانه در نفوذ و گسترش 

 افراد.

ی جهانی گسترده و هماهنگ از طریق همهمه ،در مورد جنگ روسیه و اوکراین 

گیری به سمت خاص و عدم توجه و سرکوب نداهای مخالف های عمومی، جهترسانه

ی یصداهانظیر بوده است. در این همهمه نه تنها جا که بیاد دارم بیکه تا آنبوده است 

شوند بلکه حتی داری جهانی نیستند منکوب میکه در جهت خواستِ عمومیِ سرمایه

شوند. باورکردنی نیست. راه تظاهرات نژادپرستی عریان و شنیع هم نادیده گرفته می

 یکی است. صراط المستقیم!

ت انگیز اسانگارانه است. آنچه اما باز برای من حیرتری هم جز این سادهالبته انتظا 

جهانی  میزان و شدتِ اقبال عمومی ــ عموم وحتی بسیاری از روشنفکران ــ از این جوّ

های دهد که هژمونی چقدر وسیع و عمیق عمل کرده است. مادهاست. و این نشان می

تبلیغات اگو کردن ندانسته آماده برای و عنوان اذهان افراد دانسته وهخامی که ب

بینند. اما مگر رسالت تبلیغات جز این است؟ تو به اند نیازی به اندیشیدن نمیجهانی

 گیریم. باز هم گریز از آزادی.خود زحمت اندیشیدن نده. ما برایت تصمیم می

 وبنابراین، ما صرفاً بر گسترش اینترنت ــ که به خودی خود دستاوردی بزرگ  

تک تکشگرف است ــ و هوش مصنوعی... در مداخله و جاسوسی در زندگی جوامع و 

جهت به روز بشریت آمده تمرکز نکنیم. نه! ما باید در عین توجه که از اینی یبالافراد و 
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خصیت ش شکل دادنی ما، به این مسئله بدانیم که این نفوذ موجب تسلط بر اندیشه

تر است. از ما هم خطرناک ختِن وجه از جاسوسی و شناشود. ایهای ما میویژگیو ما 

فرد بودن خود را، شکل جامعه و بودن خود را، منحصربه «من»... که چقدر ساده 

دهیم. ولی بالفاصله باید این جمله را تصحیح کنم. خیلی را از دست میخصوصیات آن

های قدرت و باالخره ی رکنریزی از طرف همهها سال برنامههم ساده نبوده است. ده

 رکن سیاسی و هژمونی بوده است. 

کند. از طریق دیکتاتوری و هژمونی حکمرانی می ی گرامشیآری طبقه باز به گفته 

 اندازد.ر این زمینه موفق شده است لرزه به تن میسرعتی که د

گیرد بلکه شخصیت ما را هم ی اعمال ما را زیر نظر میداری نه تنها همهسرمایه 

های مطیع، یکدست و خواهد آدم. میدهدو شکل می کندخمیروار دگرگون می

 بردار باشیم. البته اگر اجازه یابد.فرمان

 


