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 شکوه میرزادگی

  ديکتاتور یپشت چهره

  تلويزيون ديدم، ی دستگیری روی صحنه وقتی او  را پس از،سه سال پیش

ھیچ شباھتی با آن صدام . داشتند معاينه اش می کردند، يا دھانش را می گشتند

رفتارھا و حالتش .  فخر می فروخت و راه می رفتزمین و زمانحسینی نداشت که بر 

 در چشمانش.  دامپزشکی داده استاھلی بود که تن به عملیاتدرست مثل جانوری 

 . کمترين نشانه ای از قدرت  نبود

ھايي از  اين که آدم . در واقع در چشمان ھیچ ديکتاتوری نشانه ای از قدرت نیست

 ھمه نگاھی که آدم را میخکوب می کند، نگاھی که مو بر تن ھر  ـنگاه ديکتاتور می گويند

.  ديکتاتور ندارد خود ربطی به ـاھی که ذوب کننده و رام کننده استراست می کند، نگ

 دريچه تا و نمی گذارد  را به چشم ما می آوردھیبتھمان لباس قدرت است که اين اين 

.  نگاھی که از ترس و ترديد انباشته استببینیم؛ به درستی  راھای خالی نگاه ديکتاتور

 گاه مردم آن،تاتور بیچاره و درمانده می شودوقتی که قدرت از بین می رود، وقتی ديک

  ی از ديدن چھرهبسیاری از ما بود که  دلیل ھم ھمینبه. می بینند را و واقعی ا یچھره

 در حالی که صدام واقعی ھمین بود. يم حیرت کرد اشصدام پس از دستگیریرام و اھلی 

دستگیری به  ھمین که در سوراخی پنھان شده بود، ھمین که وقت که می ديديم؛

 و ترحم امشب با چشمان گوسفندوار و ھمین که شباھت داشتجانوری ھراسیده 

 ديگری برای او تدارک ديده بودند تا جای انگیزش به مسلخی می رفت که ديکتاتورھای

  .خود را در صف ديکتاتوری باز کنند

*** 

می يکی از قديمی ترين روش ھای حکومتی است که از روم باستان  یديکتاتور

در مواردی خاص و اضطراری . ديکتاتور در واقع عنوانی بود از يک منصب و مرتبه در رم. آيد

شورايي مامور می شد تا فردی را برای مدتی معین مامور کند که فرماندھی امر خاصی 

ديکتاتور به معنی ديکته کننده يا فرمانده در طول مدت ديکتاتوری خود بر . را بر عھده بگیرد

اين حکومت منھای مسايل مالی بود يعنی که . حکومتی متمرکز داشترم دان شھرونکل 

مدت کار اين ديکتاتور انتخابی شش .  دخالتی نداشت نظارت و او در مسايل مالی مملکت

دو . ماه بود و پس از آن ديکتاتور از قدرت کنار می رفت و زندگی بر روال قبل می گشت
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 که . ضر نشدند قدرت را کنار بگذارند از شش ماه حاديکتاتور در رم باستان بودند که پس

جولیوس سزار ھمان کسی است . ژولیوس سزار يا جولیوس سزار نام آورترين آن دو است

مردی که خواست . که شکسپیر يکی از زيباترين آثار ادبی خود را در مورد او نوشته است

 رم و به خاطر قانون، و به خاطر فراتر از قانون باشد اما نزديکترين يارانش او را به خاطر

 .دموکراسی کشتند

جولیوس سزار کشته شد و رومی ھا تصمیم گرفتند برای جلوگیری از بوجود آمدن 

چنان ديکتاتورھايي آن سنت را برای ھمیشه کنار بگذارند و برای ھمین است که به 

از جولیوس جولیوس سزار آخرين ديکتاتور ھم می گويند و معتقدند که ديکتاتوری پس 

 .به پايان رسیدسزار در رم 

 م می رسیم به ديکتاتوری ھای مدرنکه بگذريکالسیک از ديکتاتوری و از اين دوره  

به حکمرانی مطلق و خودمدار گفته می شود که قدرت دولت را در دست خود متمرکز که 

 . می کند

 :می شود به چند دسته تقسیم کرداين ديکتاتورھای مدرن را 

برخی از سالطین و مثل  (تورھايي که به صورت ارثی صاحب قدرت شده اندديکتاـ 

 .ھمین موروثی بودن مقام می گیرند اين گروه مشروعیت خود را از .)شاھان

خود را از مردمان گرفته  و مشروعیت ديکتاتورھايي که از انقالب ھا برمی خیزندـ 

ه ھای مردم بر کرسی قدرت بر شانابتدا که روبسپیر، استالین، و خمینی مثل ( اند

 )نشستند

و مشروعیت خود را از در شرايطی خاص و سخت بوجود آمدند ديکتاتور ھايي که ـ 

 ارتشی ھستند اصوال ارتباط بین ديکتاتوری و ارتش گروهاکثر اين . اسلحه  گرفته اند

ی بیشتر ديکتاتورھا بر ارتباط خاص خود با ارتش تأکید بسیار م. ارتباطی معمول است

در برخی از موارد، اين امری کامال . کنند و اغلب خودشان ھم لباسی ارتشی بتن دارند

فرانکو، قبل از آنکه رئیس دولت خوانده شود يکی از ژنرال ھای ارتش . طبیعی ست

اما در . اسپانیا بود و نوريگا رسمآ فرماندھی نیروھای دفاعی پاناما را بر عھده داشت

»  ژنرال«الین شخصا خود را مثال است. تر نوعی ظاھر سازی ستمواردی ديگر اين امر بیش

 .ارتشی نداشتی د جماھیر شوروی می خواند در حالیکه ھیچ سابقه اتحا

 ديکتاتورھايي که از دل انتخابات و يا روش ھای ديگر قانونی به حکومت رسیده ـ

یا و ھیتلر در آلمان، ھمچون موسولینی در ايتال .اند و مشروعیت خود را از قانون گرفته اند
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از راه ھای قانونی به حکومت رسیدند و سپس بتدريج به محو نھادھای مشروط کننده ی 

 .قدرت پرداختند

مدعی ھستند که ديکتاتور ھايي که با نیروی مذھب به قدرت رسیده اند و ـ 

منه علی خاآيت اهللا مثل آيت اهللا خمینی و . قوانین الھی گرفته اندمشروعیت خود را از 

 .ای

 را آمريکای التین و آفريقا به خود ديده  ھای مدرندر دنیا بیشترين تنوع ديکتاتوری

را مردم به حکومت  ،مدرنو  اصوال اکثر ديکتاتورھای  ،بیشتر اين ديکتاتورھااما . است

اکثر اين ديکتاتورھا قبل از به حکومت رسیدنشان در کنار مردم بوده اند، . رسانده اند

و به . علیه ظلم جنگیده اند، اکثرشان زندگی ساده ای داشته انده شدت برخی شان ب

 رفته و بر کرسی قدرت نشسته اند و از آنجا ھمه ی اين داليل روی شانه ھای مردم باال

بوده است که راھشان را از مردم جدا کرده و به قلع و قمع آنھا و کشتن آزادی برآمده 

تالیا و ھیتلر در آلمان است که از راه ھای قانونی مشھورترينشان موسولینی در اي (.است

 .)به حکومت رسیدند و سپس به محو نھادھای مشروط کننده ی قدرت پرداختند

 

يک  .بیگانه اند و منفور ھمه ھستندآن ھا در میان انواع ديکتاتوری که مردمان از 

طرفدارانی می گويم . واقعیھم دارد طرفدارانی ديکتاتوری است که طرفدارانی نوع 

واقعی برای اين که ھمه ی ديکتاتوری ھا طرفدارانی کاذب دارند که بدلیل منافع مالی و 

ه اين ديکتاتوری ک. مقامی پشت سرشان ايستاده اند نه بدلیل قبول راه و روش آنھا

 رھبر ديکتاتوری خیرخواه داردد طرفدارانی واقعی دار

 )ديکتاتور مصلح ( خیرخواهـ ديکتاتور

) ترجمه شده» ديکتاتور مصلح«که در فارسی به غلط (» تور خیرخواهديکتا« 

يکی از ديکتاتورھای مدرن است که در قرون وسطی و دوران کالسیک به آن حاکم مستبد 

رچه به صورتی غیردموکراتیک  اين نوع ديکتاتور شخصی است که اگ.خوش رای می گفتند

ر راستای منافع شخصی خود بلکه حکومت می کند اما قدرت سیاسی خود را نه صرفا د

در شرق ين نوع ديکتاتور ھا را می توان نمونه ھای ا. در جھت منافع مردم ھم بکار می برد

با نگاه طرفداران آنھا و ديدگاه اين ديکتاتورھا  خیرخواھی میزان. و غرب اما نه  فراوان ديد

  .ھای کسانی که آنھا را خیرخواه می دانند تغییر می کند
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 به کار می ی ھم پروژه ھای اجرايبرخی از در مورد ديکتاتور خیرخواه فھوم اين م

به کار مديری است که بصورتی قاطع قدرت را در دست دارد اما ديگران اين رود و اشاره 

از قدرت خود سوء استفاده نمی کند البته در اين جا ديکتاتور به اطمینان را دارند که او 

 کسانی که تحت نظر مدير مزبور کار می کنند بصورت يرا ھیچوجه معنای منفی ندارد ز

داوطلبانه در يک کار دسته جمعی شرکت کرده اند و نتیجه کار ھم قابل استفادة ھمة 

بر روند کار اعمال قدرت می کند و دوران مديريتش ھم از  تنھا در اينجا ديکتاتور . آنھاست

 . کالسیک رم باستانخیلی شبیه به ديکتاتور ھای.ابتدا تعیین شده است

م در واقع اغلب رژيم ھای ديکتاتوری می کوشند تا خود را رژياما   

رژيم ھای دموکراتیک را درھم و برھم، ناتوان اغلب آنھا معرفی کنند و » خیرخواه «ھايي 

 فاسد توصیف می کننديا و 

 مذھبی یديکتاتور داردخاص خود يکی ديگر از ديکتاتوری ھايي که طرفدارانی 

در واقع بدترين نوع ديکتاتوری ھمین اما در دوران مدرن . گذشته ای طوالنی داردکه ست ا

مدعی می شود که فرامین او فرامینی مذھبی ديکتاتوری مذھبی است زيرا ديکتاتور 

يعنی ھمان آزادی ھای فردی را که ديکتاتورھای . غیر قابل تغییر استالھی است و 

و بعد ھم با ھر .  دانند نیز از مردمان دريغ می کنندخیرخواه برای مردم حق مسلمی می

چه که امروزی و زمینی است و در واقع ريشه ھای پیشرفت مردمان بر آن بنا گذاشته 

 .شده است نیز به نفع ھر آنچه می گويند آسمانی است مخالفت می شود

به ھم از نظر روانی به شکل حیرت انگیزی از ھر نوعی که باشند ديکتاتورھا اما و 

خود را بسیار . به طور کلی ھمه شان شخصیت ھايي عاشق خويشتند. شباھت دارند

بیشتر و بزرگ تر از آنچه که ھستند می بینند و در عین حال با کوچکترين حرف و سخن و 

رفتار ناخوشايندی از طرف ديگران خشمگین شده و اعتماد به نفس خود را از دست می 

اين .و تا آخرين لحظه دست از قدرت نمايي برنمی دارندشکست را باور ندارند . دھند

قدرت نمايي ھا نه از سر اعتماد به وضعیت خويش است از سر ندانستن واقعی اوضاع 

ار زودتر اما به محض احساس شکست . کننداست که ھمه از روی ترس از آنھا پنھان می 

ھم شان  شجاع ترينو  . خود را می بازند و بالفاصله دنبال راه فرار می گردندھمه 

 . خودش را می کشد

و نزديک ترين نمونه می دانیم نمونه ھايش را مثال در مورد شخصی مثل ھیتلر 

به محض و  روز قبل از حمله با چه قدرتی حرف می زد اش به ما صدام است که تا يک

 .ھم ترس و ذلت او را ھمه ديديم و مرگ شکست فرار کرد و وقت دستگیری 
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ھره واقعی ھر اين است چ. نی اش ضعیف، و ھراسیدهحد غیرانساموجودی در 

 . ديکتاتوری

زياد فرقی  با ھم ندارند در روم يا آلمان، حتی از نظر ملیت ھم در واقع ديکتاتورھا 

شود بايد در چین يا شوروی، در عراق يا ايران ھر جا که ديکتاتوری ظھور کند يا ساخته 

حاال .  بوده باشد تا توانسته باشد که ديکتاتور شودارصاحب روانی ضعیف و ترسیده و بیم

ممکن است صاحب اين روان ضعیف و ھراسیده و بیمار  با ھوش ھم باشد و با سواد ھم 

خستگی ناپذير ھم باشد، شعر ھم خوب بگويد، ، باشد پشتکار ھم داشته باشد

 .ی نمی کندباز فرق.  روحانی ھم تنش باشد ارتشی ياموسیقی ھم خوب بنوازد، لباس

تا می توانند و نکته ديگری که در مورد ديکتاتورھا می شود گفت اين است که آنھا 

در واقع به نسبت عقب نشینی مردم قدرت و   تا به آنھا اجازه داده می شود می تازند،

ديکتاتور ماليمت و مھربانی و عشق و گذشت را . استبداد و ظلم ديکتاتور بیشتر می شود

حق خودش برای فرمانروايي و جاذبه قدرت خودش و ه را به حساب نمی فھمد و ھم

 .برای اطاعت کورکورانه می گذاردديگران وظیفه 

ديکتاتور ھرگز نمی تواند کسی را که دنبال حق مساوی با او ھست را تحمل کند، 

 او فقط تحسین می خواھد و بس. نمی تواند اعتراض را تحمل کند، انتقاد را تحمل کند

 مردمان تا آخرين ی ازمین معموال در بیشتر کشورھای ديکتاتور زده انبوھبرای ھ

بیشتر از ترس، . لحظه ھای ديکتاتوری در صحنه ھای تحسین و تايید ديکتاتور حضور دارند

يا ترس از قدرت زمینی يا ترس از قدرتی که ديکتاتور آن را برگرفته از قدرتی آسمانی (

 .  موقت استبه خاطر منافعو در مراحل بعدی  )نشان می دھد

 است که عده در مراحل بعدی عادت به وضعیت موجود و ترس از بھم ريختن و تغییرباز و 

 .ای را به دنبال ديکتاتور می کشاند

و در  کم سواد ھستند ی سودجو يابه طور کلی طرفداران ديکتاتوری معموال مردمان

م اطالع از مذھب خودشان کمتعصب به مذھب يا ديکتاتوری ھای مذھبی مردمانی 

 ھر خواست ديکتاتور تن می دھند و به ھمه ی مصیبت از ترس غضب الھی بهکه ھستند 

ھايي که از طريق ديکتاتوری و ديکتاتور بر آنھا اعمال می شود سر تسلیم فرود می آورند 

 و دم نمی زنند و ھر گاه که ديکتاتور آنھا را بخواند به عنوان خواست الھی اجابت می

 .کنند
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طرفداران ديکتاتور ھا را مردمانی تشکیل می دھند که شخصیتی گروه ديگری از 

در سايه ديکتاتوری است که اين شخصیت ھا تنھا . دارنداما طالب قدرت و زورگويي ضعیف 

 .به نظر آيندمی توانند قدرتمند 

 از گروھیمعموال جنگی دائمی بین ديکتاتور و اما در ھمه ی کشورھای ديکتاتوری 

و عدم به عنوان يک انسان وجود دارد مردمانی که به حقانیت خويش آن سرزمین  مردمان

حقانیت و مشروعیت ديکتاتور باور دارند، مردمی  که ھرگز نمی توانند به ديکتاتوری خو 

و ھمین ھا ھستند که با نافرمانی ھای خود به . کنند و به وضعیت موجود عادت کنند

ر چه ما ساکت ھستیم اما فرمانبر و فرمانبردار تو ھم نیستیم و ديکتاتور می گويند اگ

 که نه  استچنین است که زندان ھای زندان ھای ديکتاتوری ھمیشه پر از مردمانی

 زيرا سکوت. اسلحه ای دارند و نه فريادی اما ديکتاتور بیش از ھر کسی از آنھا می ترسد

 و چیزی است که پايه ور و ديکتاتوری است اين مردمان دقیقا نفی ديکتاتتوام با نافرمانی

  .ھای تخت ديکتاتوری را بی سر و صدا سست و لرزان و شکننده می کند

shokoohmirzadegi@gmail.com 
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