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 اسماعیل نوری عال
 
  و نتايجشانهديکتاتوری عوام
 

به اين دلخوشم که ھیچ حکومت عوام مداری در طول تاريخ دوام نیاورده است؛ اما ھمهء ترسم از 
نیز می توان با امید گفت که مگر نديديد . تصاوير آلمانی است که به دست متفقین به ويرانه تبديل شد

ن نو سر بر کشید و آنی شد که اکنون ھست؟ من اما در اين میان به چگونه از دل ھمان ويرانه ھا آلما
می انديشم و در تفاوت ھای اين دو نماد » احمدی نژاد عوام مدار«با » ھیتلر عوام مدار«تفاوت ھای 

 .تصويرھائی دردناک و مشمئز کننده می بینم
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ھم » پولیستیپو«، د، عالوه بر نظامی ـ امنیتی بودنمی گويند کابینهء احمدی نژا
براستی معنای اين مفھوم و معادل فارسی آن چیست و چرا آن را اغلب بصورتی . ھست

 التین روبروئیم بھتر آن است که  اصًال از آنجا که در اينجا با واژه ایمنفی به کار می گیرند؟
یابیم، بی آنکه ب کنیم تا بتوانیم به معادل درست آن در فارسی دست از ھمان ريشه آغاز

من تعصبی در واژه سازی داشته باشم و يا واژه ای را که بکار می برم بھترين گزينه 
  از میان ـاز نظر من، مھم آن است که ما معنای اين مفھوم را درک کنیم و آنگاه. بدانم

ن و کارآمدترين را بر گزينیم، و سپس دريابیم که  تري بھترين، شفاف ـشنھادھای مختلفپی
 .عبارات حاوی اين مفھوم چه پیامی دارند

به کار می رفته » مردم عادی«به معنی ) populace( پوپوالس ءدر زبان التین واژه 
اما، در عین حال، از ھمین . ی کنونی وجود دارداست و در ھمین معنا ھم در انگلیس

  ازی ترد گستردهرکاربکه  people انگلیسی وجود دارد با صورت شه واژهء ديگری ھم درري
populace بین دو به کالم ديگر، . »مردم عادی«می نشیند و نه » مردم« و در معنای دارد

اشاره می کند و » مردم«اين يکی به .  تفاوتی آشکار وجود داردpeople و populaceواژهء 
معموًال، عالوه بر ھم ،  populaceسی واژهء در برگردان فار .»مردم عادی«آن يکی به 

ور خالصه و بط» عوام الناس«و » تودهء مردم«، از واژه ھائی ھمچون »مردم عادی«عبارت 
 .»مردم«استفاده می شود و نه » عوام«

در طول زمان از ريشهء خود که  people ء واژهبدينسان روشن می شود که
populaceيونانیء باشد دور شده و به معنای واژه  ِ demo معنی » مردم « کهنزديک شده
. شده استترجمه » مردمساالری«و به از آن اخذ ھم » دموکراسی« مفھوم می دھد و

 برگرفته ای از مانده و در نتیجه نمی توانباقی خود » عوام« در معنای populaceاما واژهء 
د، چرا که در اين ترجمه کر» مردمگرائی«به باشد، » populism پوپولیسم«آن را، که 

 .گم و گور می شود» عادی«ترجمه آن صفت 
ترجمه می » عوامگرائی« را به populism  از مترجمینبرخیبه اين دلیل است که 

 دل ismبرای » گرائی«کنند که البته ترجمه درستی است اما، از آنجا که من از پسوند 
را برای » مدار«، پسوند »ارشريعتمد«واژه ای ھمچون ساختار خوشی ندارم و با توجه به 

 .برگردانم» عوام مداری« را به populismم، در اينجا نیز دوست دارم رسانا تر می يابآن 
م با  نامیدن بخشی از مردعملِ . حال به نکتهء مھمتری در ھمین رابطه بپردازيم 
 و »عوام«را به دو بخش » مردم«شه ای ناشی می شود که آشکارا از اندي» عوام «عنوان

و در دارای معنای سنگین تری بوده » خواص«در گذشته اين . تقسیم می کند» خواص«
حکم » عوام« و بشمار می رفته» خواص« اکثر حقوق و مزايای اجتماعی از آن ظل آن

 . ندمندی و خیرخواھی آنان زندگی می کرد و در سايهء سخاوتشته اندرعايای آنھا را دا
کردن » غیر خودی«و » خودی«باھتی ھم با در عین حال، اين تقسیم بندی ش

ھائی دارد که ھر جمع متشکلی به کمک آن خود را از بقیه جدا می کند و حقوق 
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غیرت عشق «: حتی در شعر حافظ می خوانیم که. بیشتری برای خود قائل می شود
» عوام کاالنعام« عبارت »؟ سر غمش در دھن عام افتادکجااز  /ببريد زبان ھمه خاصان 

از آن استفاده می » علماء دين«را ھم داريم که اغلب )  ھمچون چارپايانِ ردم عادیم(
 گوسفندانی که ، يا»عوام «می پندارند که شبانی» خواص«کنند، چرا که آنان خويش را 

  . را بر عھده گرفته اند،شکل آدمیزاد دارند
 ِ قسیم بندی تِ  ضدبشری و قرون وسطائیِ در دوران معاصر البته در اين معنای 

 و اکنون مورد اشاره اين دو واژه بیشتر به  به خواص و عوام تجديد نظر شده»مردم«
خواص «ھمان » متخصصان«در ھر زمینه ای . تخصص داشتن و نداشتن بر می گردد

اگر اين . آدمیان غیر متخصص) »مردم عادی«يا به زبان امروزی تر، (» عوام«اند و » جديد
يکی از داليل برتر شمردن کنیم، مثًال، می بینیم که  شاااست تمسیتفکیک را در عالم 

عالوه بر امکانات اجرائی در (را نیز » دموکراسی مستقیم«بر » دموکراسی با نمايندگی«
يعنی مردم عادی بجای نظر دادن . ھمین توجه به تخصص می دانند) جوامع بزرگ
 ھم خوانده »ھمه پرسی«ومی، يا ، يا مراجعه به افکار عمکه رفراندم (امورمستقیم در 

 نمايندگان خود را از میان متخصصان امور مختلف بر می گزينند و آنھا، به )می شود
 غیر مردمساالری«می کنند و، در نتیجه، به و نظارت نمايندگی از مردم، قانونگزاری و اجرا 

 .می رسند» مستقیم
 و مفھوم از واژهء خواص بدينسان، در ساحت زبانی که به کار می بريم، دو معنا 

بصورتی تنگاتنگ وجود دارند و بکار برده می شوند؛ يکی ھويتی قديمی دارد و در مورد 
بکار می رود و » صاحبان امتیازات ويژه، بی ھیچ دلیل منطقی برای احراز اين امتیازات«

ديگری ھويتی امروزين يافته و به معنایِ  صاحبان تخصص در يک رشته خاص مورد 
 . اده قرار می گیرداستف

 »عوام مداری«حال، پیش از آنکه به حکومت اسالمی در ايران و رابطه اش با  
، در توجیه وجود يکی از ادعاھای جمھوری اسالمی برگرديم، به اين نکته توجه کنیم که

، در اين  بر می گردد وامر متخصص و نامتخصص، درست به ھمین  اشمجلس خبرگان
ی مفسده انگیزی را با خود دارد که ديگر مفاھیم اخذ و دگرگون  ھمان پیچش ھاراستا،

تفکر مبتنی بر واليت فقیه می گويد که .  اندھمراه داشتهشده در جمھوری اسالمی به 
انتخاب کنند ) خبرگان(واليت يک امر تخصصی است و ولی امر مسلمین را بايد متخصصان 

ولی « مسند ،در نتیجه.  می گزينندبر» اھل علم«و مردم ھم اين متخصصان را از بین 
 آنچه در اينجا با تزوير تمام پنھان می شود آن .است» مردمساالرانه«يک مسند » فقیه

 امور سیاسی و اجرائی و دفاعی و قانونگزاری بین تخصص آنھا و تخصص ادارهءاست که 
 در ، ووجود نداردزعبالتی که خود آخوندھا می گويند، ھیچ رابطه ای، جز خ يک جامعه

 کسی متخصص ، باز نیز»ولی فقیه «ِ دموکراتیک ترين گزينش ھای ممکنبا حتی  ،نتیجه
 .باشد» مردمساالر«حکومت بر مردم را انتخاب نکرده است تا آن حکومت 

در اين که در ھر امری می گفتم که در روزگار نو، باری، از مطلب دور نیافتیم؛  
 زندگی اجتماعی بوده و از ِ اين طبیعت. تمتخصص و غیرمتخصصی وجود دارد شکی نیس

ھمچنان  نیز» عوام«و » خواص«اما ته مزهء آن تصور باستانی از وجود . آن گريزی نیست
 در خواص نوعی نخوت و خودبزرگ بینی می آفريند و در باقی مانده است ودر جوامع امروز 

وء استفاده از سر استفاده و يا سو درست از . عوام نوعی حسادت و نفرت و دشمنی
 ايدئولوژی ھای ِ عوام است که برخی از نظريه پردازان رمانتیکھمین احساسات 

 می کوشند تا » توده ھا بودنمنزهپاک و «تصور و » اصالت عوام« ايدهء ر اساس بسیاسی
يا » پوپولیسم«اين ريشه و عصاره مفھوم سیاسی . بشورانند» خواص«آنھا را علیه 

 خواص«در اينجا معنای  که بالفاصله در می يابیماگر نیک بنگريم است که » عوام مداری«
نبوده و به ھرکس که دارای مزايا و تسلط اجتماعی » متخصصان« به معنی ديگر» منفور

 .  بر می گرددباشدبیشتری 
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 می ،را در پیش رو نداشتیمخود  بلند سیاسی دوران معاصر ءاگر تجربهما 
را در سخن نظريه » عوام مداری«يا » پوپولیسم«ژهء توانستیم راحت تر طنین مثبت وا
 واجديعنی، در سرآغاز قرن بیستم مسلمًا اين واژه . پردازان رمانتیک تشخیص دھیم

کنونی خود نبوده و به عنوان يک مکتب سیاسی مترقی مطرح می شده معناھای منفی 
اين ی کرده و ی و سادگی عوام تأکید ماين مکتب بر صفات برجستهء فسادناپذير. است

 مزورانه و غیر اخالقی ھیئت ھای حاکمه می  ھایی را در برابر سیاست بازويژگی ھا
 . ه استنشاند

مختص » عوام مداری« که می توان ديد، بالفاصله فراخ هءدر يک منظردر عین حال،  
ھیچکدام از اردوگاه ھای چپ و وسط و راست سیاسی نیست و می تواند در ھمهء آنھا 

  سیاسی آن کشورھای روسیه در طیف چپ» نارودنیک«. ه و تسلط پیدا کندمطرح شد
را دوای درد مبتال ) بخصوص کمون ھای کشاورزی( و بازگشت به عوام شکل گرفتند

 در آمريکا دانستند، و رسیدن مستقیم به سوسیالیسم در مسیرنشدن به کاپیتالیسم 
 که از ترس انديشه ،شدمستمسک راست ترين اقشار سیاسی » عوام مداری«ھمین 

 از جانبمثًال، آنچه در تاريخ آمريکا . ندآويخت» عوام مداری«دامن  به ،ھای سوسیالیستی
بخود گرفته است چیزی » مک کارتیسم«سناتور جوزف مک کارتی مطرح شده و حتی نام 

با » عوام« نام ،در برخی جوامعھمچنین،  .نیست» عوام مداری «ِ جز نوع دست راستی
يکی گرفته شده است و در برخی ديگر ـ مثل کشور خودمان ـ  » طبقهء کارگر «ھومفم
 مقلد و بی  مھارت ھای حرفه ای، بشدت خرافی،نام اقشار حاشیه ای و فاقد» عوام«

 .فکر و ھدف است
غیر «به معنی » عوام«در ھر حال، و با توجه به اينکه در دوران معاصر اصطالح  
 »عوام مداری«ن تفکیک گريزی وجود ندارد، خودبخود است و از پیدايش اي» متخصص
از نظر جامعه  ، لذا، وتبديل می شود» گريز از تخصص«به  ،در اندک مدتی، سیاسی

 و ما ناگزيريم آن را گرددتلقی شناسی، نمی تواند يک پديدهء طبیعی و سالم اجتماعی 
. یمن آسیب شناسی اجتماعی تلقی ک مورد نظرنوعی نابھنجاری اجتماعی و از مضامین

 با ھمهء شعارھای انسان دوستانه و اخالقی و عدالت ـ »عوام مداری «به کالم ديگر،
 داشته باشد ـ حرکتی برخالف طبیعت زندگی اجتماعی  با خودجويانه ای که می تواند

 از يکسو جامعه را از وجود:  دو ناھنجاری خطرناک می انجامد ـ حداقل ـاست که به
متخصصینی که با ھزينه ھای بسیار پرورده شده اند پاک می کند و سر رشتهء امور را به 

ھمانگونه که (ترين عناصر ظاھرالصالح می سپارد  دست ناشی ترين و بی سواد
انقالب او چنین وضعیتی را برای جامعهء ما » ِ عوام مداری«خود خمینی و » ِ عوامیت«

در مفھوم کالسیک (» خواص«ه به پیدايش قشر جديدی از  سوی ديگر، بالفاصلو، از) آفريد
 مسندھای خواص قبلی را تصرف می کنند، عوام، سوار بر دوش ، انجامد کهمی )کلمه

 .بی آنکه حداقلی از شعور و کاردانی آنان را داشته باشند
می از می کرد دقتی اندک به نغمه ھائی که خمینی ھر شب بر منبر جماران س 

را در پیش » عوام مداری« شکل گیری و اجرائی شدن و عواقب وخیم ءنحوهتواند بخوبی 
خمینی منکر اھمیت تخصص بود، فکر می کرد در عرض چند ماه می . چشم ما بنشاند

تواند از طلبه ھای قم پزشک و جراح و مھندس راه و ساختمان بسازد، اقتصاد را از آن 
من فرض را بر اين (سیم کند دم تقخران می دانست، و پول نفت را می خواست بین مر

 . جه اش ھمین شد که می بینیم و نتی) داشت ھمم که در اين سخن صداقتمی گذار
تازه وجود پول نفت از يکسو و شرايط تاريخی مساعد از سوی ديگر، بیش از موارد 

 از میان خود چھره  گاه تاه است فرصت دادعوام سوارانمشابه در جوامع ديگر، به اين 
 جمھوری اسالمی برای تولید آدم ساخته ءاما چون کارخانه.  بیافرينندتوجھی قابل ھای

 مثل ھمان تشان در رود و آدم شود بالفاصله ـحزب اللھی ھم که از دسنشده است، ھر 
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 ھمچونحضرت آدم کذائی ـ از بھشت جمھوری اسالمی رانده می شود و بايد، 
  .فیلم بسازدمخملباف، برود در افغانستان و تاجیکستان 

اقتصادی که خمینی بدان می انديشید و ھنوز ھم مجموعهء آخوندھای حکومت 
اسالمی در ايران به آن باور دارند ھمان اقتصاد دھات جبل عامل است که در فقه جعفری 

می تابد و، در نتیجه، در نمی تئوريزه شده و ھیچ يک از پیچیدگی ھای دنیای مدرن را بر ن
است و، از » خواص«ن ھم از يکسو فساد و ارتشاء و رانت خواری و دزدی حاصل کار آ. ابدي

 .»عوام«سوی ديگر، گرانی و فقر و فحشا و، در نتیجه، فساد و از اخالق تھی شدن 
 اصالح طلبان کوشید تا شباھت ء اقتدارحکومت اسالمی، در دوران ھشت ساله

م نه از سر ھوشیاری و خوش  آن ھ و جامعه و اقتصاد مدرن پیدا کند ـدوری با حکومت
اما به لحاظ ھمان . نیتی که به لحاظ در تنگنا گیر کردن و کمی وا دادن را ضروری يافتن

که گفتم بالفاصله نشان داد که اصالح » فساد و ارتشاء و رانت خواری و دزدی خواص«
گیری  اينگونه است که رأی .پذير نیست و مآًال به ريشه ھای واقعی خود باز خواھد گشت

زير نظر مستقیم آقای خاتمی انجام می گیرد و » رئیس جمھور«برای نھمین به اصطالح 
پس از اعالم نام احمدی نژاد ھم سید خندان را می بینیم که دست در دست او از پله 

اکنون حکومت اوباش و عوام کاالنعام اسالمی در واقع، .  پائین می آيدھای کاخ صدارت
ش را در دو چھرهء خاتمی و احمدی نژاد رو کرده است و تا در بر  امکانات توان وحداکثر

 آنھا ئی از نوعاين دو مھره و مشابه ھا کردن ھمین پاشنه بچرخد نمی تواند جز جابجا
 . کاری انجام دھد

يک نتیجهء ديگر ھم دارد که چھرهء آن را در عملکرد دولت » عوام مداری«اما 
یشه مشاھده می کنیم ـ نتیجه ای که به اصل مسلم صورتی بارزتر از ھمه احمدی نژاد ب

عوام می ھمین حکومت ھای عوام مدار از «:  جامعه شناسی بر می گرددی درديگر
چرا . »ترسند و ناگزيرند بیشترين کنترل و سرکوب را در دوران زمامداری خود بکار برند

 بايد توقع عوام ، برای بردن بازی،سیاست باز عوام مدار: چنین است؟ پاسخ روشن است
 به آنھا وعده ھای شیرين بدھد، بگويد که پول نفت را به سفره ،ردـَبباال را تا حد ممکن 

 ء کارگران را خواھیم پرداخت، برايتان بیمهءھاتان خواھیم آورد، حقوق ھای عقب افتاده
مجانی خواھیم آورد، مدرسه خواھیم ساخت، کار فراھم خواھیم کرد، از خورده ھا 

آنھا با اين شعارھا سوار دوش عوام می ... خواھیم داد و به نخورده ھا رفت گمخواھی
به معنای  (»خواص «اما آيا، آنگاه که خود به قشر تازه ای از. شوند و به قدرت می رسند

 تبديل شدند، امکان آن را دارند که به وعده ھای خود عمل )کالسیک و نامتخصص آن
 کنند؟ 

علم ر بکوشد که واقعًا به وعده ھای خود عمل کند، حتی اگر حکومت عوام مدا
از طريق افزايش بی منطق تقسیم پول، . امروز به اين پرسش پاسخ منفی می دھد

و پائین نگاه داشتن قیمت ھا از طريق  قدرت خريد، به سودای باال بردندستمزدھا و 
تولید متوقف . ی نداردفرزندی جز تورم و بیکاراعطای يارانه ھای تکیه داده بر درآمد نفت، 

آنکه حقوقش باال رفته به .  عرضه گران تر به بازار می آيد، با باال رفتن تقاضا،می شود و
 به اين امور بديھی . فقیرتر می بیند و بازار کار را ھم در حال آب رفتن می يابد رازودی خود
 شده به فقه فساد مزمن دستگاه ھای اجرائی و تسلط يک قوه مقننهء مشروطبیافزائید 

 .جبل عاملی را تا ببینید که کابینهء آقای احمدی نژاد آبستن چه ھیوالئی است
 شیرين دادن و باال بردن سطح توقع عوام کاری نمی در آخرين تحلیل، وعده ھای

کند جز افزودن بر تعداد ناراضیان شورشی که، بقول لنین، چیزی جز زنجیرھاشان ندارند 
ن عوام اند و حکومت شمن اصلی حکومت عوام مدار ھمی د،پس. که از دست بدھند

نھا را کنترل و سرکوب کند و روزنه ھای آگاھی و ھدايت خودشان ناچار است تا آبرآمده از 
حکومت عوام مدار ھر روز بر سانسور می افزايد، می کوشد درھای . را بر ايشان ببندد

ج ماھواره ھا پارازيت بیاندازد، ھر مملکت را ببندد، اينترنت را فیلترگذاری کند، بر اموا
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اعتراض کوچکی را با شديدترين شکل سرکوب کند، دار بزند، دست و پا ببرد و جامعه را 
 .ھرچه بیشتر از توانائی بیاندازد

حاکمان عوام مدار ھمیشه يک ترفند ديگر را ھم در . اما اين ھا ھمه کافی نیست
شايد ھیچ حاکمی به اندازهء آقای . است» دشمن«جیب دارند و آن برخ کشیدن وجود 

 دشمن می :ن شبانه روزی اش بکار نبرده باشدرا در سخنا» دشمن«خامنه ای لفظ 
دشمن مشغول توطئه است پس بايد . خواھد مغزھا را فاسد کند پس بايد درھا  را بست

د ھر ناراضیِ  سخنگو را مزدور و جاسوس دارد، پس بايپستوی خانه ھا را گشت، دشمن 
 براه انداختن روضه خوانی و ، در راستای منحرف کردن افکار عوام، البته.ه زندان افکندب

سال قمری ھم که پر . نیستفکری  عزا ھم بد ِ  ناپذير و دائمیندعای ندبه و مجالس پايا
 بدنیا آمده و يا از ماه ھای آن در ا؛ تا دلتان بخواھد امام و امامزادهھ» فرصت«است از اين 

 . ه انددنیا رفت
 آنھا را به جبھه و ،عوام از بدبختی ھاشانحواس  برای انصراف ،گاه حتی بايد

  خودی دست به کشورِ  صدور ايدئولوژیبه بھانهءجنگ ھم فرستاد يا، اگر شد، بايد 
 را نظامی ـ ام به حکومت رسید و به زودی کشورشھیتلر بر موج عو.  زد ھمگشائی

 به نام ،استالین. شت مصرفی دم گلوله استفاده نمودامنیتی کرد و از عوام بعنوان گو
 میلیون ھا آدم را در برف ھای سیبری چال کرد، و حاال ،توده ھای شريف و زحمت کش

 امنیتی خود و با تأيیدات ـھم نوبت به آقای احمد نژاد رسیده است که با کابینهء نظامی 
جھان را به چالش بطلبد )  بودنامی که ھیتلر ھم بر خود نھاده(اش » رھبر عظیم الشأن«

و بکوشد تا جنگی ديگر را برای ملتی که جوان ترين ملت دنیاست و گوشت دم توپ زياد 
 در واقع، تنھا يک عوام مدار عوامفريب ھمچون آيت اهللا خمینی می .دارد به ھديه آورد

 !و راست ھم بگويد» جنگ نعمت است«تواند به صراحت اعالم کند که 
خود بزرگ بینی : به اين ساالد مسموم افزودچند ماده ديگر را ھم حال می توان 

 اسالمی، تصور نظريه پردازان بسیجی بر  سرزمین ھایرھبر و آرزوھايش برای خالفت
 ای که ، تسلط انديشهکرده و نابود می شوداينکه غرب در صورت حمله به ايران خود زنی 

 در برابر و  ياد می کند»استشھادی «نواناز آن با عمغرورانه مھاجرانی عطاء اهللا آقای 
، مجسم می سازدشھدا نکبت زندگی اين دنیائی جھانی فراخ و پر از حور و پری را منتظر 

اه با وجود ی که روز و شب به تولید خرافه و طامات مشغول است، ھمرعظیمو کارخانه 
در بع بع بلند   ـ سودای استقالل ضد امپريالیستی ايرانکه ھنوز ـ به» روشنفکرانی«
 و راه را برای تسلط نکبت آور نمودهشرکت » انرژی ھسته ای، حق مسلم ماست«

 اين فھرست را می توان بسیار ادامه .روسیه و چین بر سرنوشت کشورمان باز می کنند
 .داد

به کجای اين شب تیره بیاويزم، قبای ژندهء خود را؟ من به اين دلخوشم که پس، 
 در طول تاريخ دوام نیاورده است؛ اما ھمهء ترسم از تصاوير ھیچ حکومت عوام مداری

می توان با امید گفت که مگر نیز . آلمانی است که به دست متفقین به ويرانه تبديل شد
  بر کشید و آنی شد که اکنون ھست؟ آلمان نو سراز دل ھمان ويرانه ھا نديديد چگونه

 می »احمدی نژاد عوام مدار« با »مدارھیتلر عوام «من اما در اين میان به تفاوت ھای 
 .  دردناک و مشمئز کننده می بینمتصويرھائی نماداين دو تفاوت ھای انديشم و در 

 
ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
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