
  و پایان دم�راس�  پوپولیسم خطر

 فاضل غیبی
 

به  بدین مضمون که: پسری بجا ماندهای بی$باره باال گرفت، لطیفه حزب توده کار در ایران کهاوان دهۀ بیست 
همینکه  اما» شد. مانده بروم، شاید چیزی نصیبای بدن! کیسهام میتینگ م0شنیده«گوید: ه آمده به مادرش م0خان
  »آب$0 باشد! »میتینگ«بیا یF کاسه هم ببر، شاید « کند:از خانه خارج شود، مادرش صدایش م0 خواهدم0

دامن  واه0 یازهاییبه ن» تودۀ مردم«در میان  است. پوپولیسم» پوپولیسم« نشانگر سرشتاین لطیفه بخوبی 
  کند. م0را فراهم  تبلیغات سیاس0 پذیرشها زمینه الزم برای آرزوی برآورده شدن آن ، کهزندم0

و  مس$ن نان، کار،های بسیار، و بروز نارسایی جنگ جهان0کشور در پس از اشغال  م ماکثریت مردانیازهای 
ازی ش در راه نوسنسل جوان را بجای کوشکه  هاییو دیTر سرگرم0 »تینگیم«نه  بود و افرازی مل0بازیافت سر

 کرد. کشوری بیTانه بدل م0 های منافUچ0تبلیغات کشور به
 شته باشد،دابرای صلW جهان0 0 پیامدهای سهمTین تواندشود و م0نامیده م0» پوپولیسم«بنابراین آنچه امروزه 

خود فریب در جهت مخالف منافU آن0 و آت0  0تبلیغنهان و آش$ار کارزار و  هارسانه به وسیلۀجوامU که این است 
  . ه شوندددا

کره شمال0 تا برخ0 کشورهای آمری$ای مانده از ایران تا چین و از در نتیجۀ چنین تبلیغات0 مردم کشورهای عقب
دانند، بل$ه با دم$راس0 و حقوق شهروندی نم0 ییمان0 خود را نتیجۀ نارساماندگ0 و نابساعقب دیTر التین
  !کنندکشورهای پیشرفته تصور م0 ترازمهرا ر خود کشو ،صادینمایی قدرت نظام0 و یا اقتبزرگ

تح$یم دم$راس0 و جانبۀ خود را مدیون فت همهکه پیشرنیز  مدرندر کشورهای اما خطرناک این است که 
م سپیشرفت پوپولی ها،»سبز«ها و »چپ«های پوپولیست0 مانند لیغات گستردۀ گروهتب ند، در پیامدهست قانونمداری

بجای کوشش برای برآوردن  است که جنبش پوپولیست0  بدین سببچنانکه اشاره شد، جنبش چپ شتاب یافته است. 
گذاشته، » هاچپ«نیز که جا پای » سبزها«جنبش اما  کند.ا برای کسب قدرت استفاده م0نیازهای زحمتکشان از آنه

اقدامات مؤثر برای حفظ ، درحالی$ه زنددامن م0 سیاس0هیستری  به نیاز مبرم به حفظ محیط زیستبا سؤاستفاده از 
آید الزم م0ت، وگرنه مم$ن اس در سطW مل0 و جهان0 زمپیشرفت تکنولوژی ال گاه0 علم0 وا آمحیط زیست تنها ب

 نیز جنبش و حزبی نوین پدید آید! » سالمت انسان0«که برای تأمین 
آنچه امروزه البته آید. و هم به ش$ل فردی پدید اجتماع0  0بصورت جنبشهم م0 تواند بنابراین پوپولیسم 

 »تریبون«نام داشت. » تریبون«در امپراتوری روم  ردار است ومثبت0 برخوۀ نامیده م0 شود، از پیشین» پوپولیسم«
توانست کرد و اگر م0صدای بلند بیان م0 بههای مردم عادی را خواسته بود که میان شهرونداناز برخاسته دی فر

 داران مقدرت برابردر را های مردم خواسته برگزیده شود، ی رومسنا ه عضویتب وبیابد  ایپشتیبان0 گسترده
Establishment 0ها در تاریخ سیاس0 نه تنها در روم، بل$ه کرد. بدین معن0 تریبوننمایندگ0 م wهای در کشاکشمثال

همواره که  این است» تریبون«اما سوی منف0 انقالب فرانسه نیز در دفاع از خواست ملت نقش بارزی ایفا کردند. 
  . یداستفاده نماسؤ برای رسیدن به اهدف شخص0 »توده«از پشتیبان0 و  کند» فریبیعوام« تواندم0

که دانتون جان خود را در دفاع ند، پدید آمددانتون، روبسپیر و ناپلئون) ( قالب فرانسه دستکم سه تریبوندر ان
ح$ومت ترور و  ،به نام انقالب نهادهای دم$راتیF، $یمتح بجایاز دم$راس0 از دست داد و روبسپیر و ناپلئون 

با تسخیر  های نظام0 این توهم را دامن زد کهتکیه بر پیروزیون با خود را برقرار کردند. بویژه ناپلئ 0Tخودکام
شTریان فرانسوی اروپا را به خاک و بدین ترتیب باعث شد که لرا صادر کرد.  توان انقالبکشورهای دیTر م0

  فرانسه به جهانیان نشان دادند.  اشغالTران چهرۀ زشت0 از انقالب خون کشیدند و بعنوان متجاوزان و
تح$یم رفته رفته م. ۱۹در سدۀ های اروپایی ح$ومت دم$راتیF ، ویژگ0ایاالت متحدهدر با الهام از دم$راس0 

شهرت سیاستمداران، از بیسمارک تا چنانکه  رفت. از میان  تا حدّی »مردان بزرگ« برای پیدایش زمینه و شد
  .  نمایش0مدیون تدابیر ناش0 از خدمات آنان به پیشرفت کشور بود و نه ، رائیل0دیس



در همین است که نمایندگان منتخب  ،»جمهوریت«از جمله دیTر نظامات سیاس0 بر  »دم$راس0 پارلمان0«برتری 
از اقدامات تندروانه و تکیه بر خرد جمع0، برخورد آرا  پردازند وش$الت م0به م گوناگون با رایزن0 هایگروهاز مردم 
تواند با تکیه بر اختیارات0 ویژه و پشتیبان0 ، درحالی$ه رئیس جمهور همواره م0دکنم0جلوگیری  »الملّهوجیه«و یا 

  بر اقتدار خود بیافزاید. گام به گام پسند ابیری عامهبا تددم بخش0 از مر
شTردهای بسیار ساده  با توانندم0 در کشورهایی مانند ایران، »های سیاس0کوتوله« با توجه به اینکه بدین سبب 

جلوه » رهبر کبیر« خود راکنند، بل$ه خود را تثبیت تأمین نیاز مجازی بخش0 از مردم) نه تنها قدرت (مانند 
به  د تاتوجه شو ه تح$یم نهادهای دم$راتیFب بیشتر اسالم0در گذار از ح$ومت که دهند، ضرورت دارد م0

  . سازیشخصیت
از این نظر رضاشاه بعنوان سیاستمداری مدرن نه تنها در تاریخ ایران، بل$ه در دنیا نیز جایTاه واالیی دارد، زیرا 

ها و آرزوهای ی تحقق خواستهبه باالترین جایTاه رسید، اما فقط در پترین سطW جامعه خاسته از پایینکه او بر
   . شخصیت برنیامد در پی تح$یم کیش شخصاً در مقایسه با آتاتورک)(مثالw بود و ایرانیان 

 ش خدمت کند. به کشور یTاه خودجاوند دیTری در فردی است که مانند هر شهر سیاستمدار مدرنبنا به این الTو 
مشاوران به مندی از بهرهبرخوردار نیست که بدون که هیچ$س از چنان نخب0T  دیTر روشن است وگرنه امروزه

. م دهندانجا 0، تا خدمتندشواز اختیارات0 برخوردار م0رده  خدمات بزرگ0 موفق شود. وانگه0 مقامات کشور در هر
وابTو باشند که، مت کند، باید جکوشید به آن خدکنند، محمدرضاشاه ایران را دوست داشت و م0آنانکه تکرار م0

  داشت؟ او راه دیTری هم م0 مTر
د، مورد داوری سخت تاریخ قرار دارد، ایرانیان کوشی در راه بازیافت سرافرازی مل0با موفقیت حت0 مصدق که 

 ایژۀ مل0 کردن صنعت نفت را به نتیجهپروای که به عهده گرفته بود، برنیامد و نتوانست از به ثمر رساندن وظیفه زیرا
ح$ومتگران با ملت رابطۀ  رابطۀ بیان کرد، یران0 بود کهخستین سیاستمدار اخود ن واجالب است که  مطلوب برساند.

مورد استفاده قرار گیرد  مل0ید در جهت تحقق اهداف ح$ومت تنها بابه سران مردم اعتماد  رگر و کارفرماست وکا
  . ه کسب نفوذ و قدرتدر را و نه

و کمونیست0  های فاشیست0،که با تکیه بر ایدئولوژی پدید آمدند، بدترین انواع پوپولیسم سدۀ گذشته ، درباری
در عین ، از هیتلر و مائو تا استالین و خمین0 د، کهدنسپربدست جانیان0 سرنوشت صدها میلیون مردم را اسالم0 

رقم مردم خود ژیF سرنوشت  شوم0 را برای به کمF تبلیغات ایدئولوسوادان0 مالیخولیایی بیش نبودند، کماینکه 
  زدند. 
یا نشانند، که م0» توده عوام«ها و آرزوهایی را در دل خواستهکه  ،در این است هاایدئولوژی »ترمز موفقی«

ربیات بختانه حت0 پس از تجشورجنایتکارانه است. (مانند تسخیر دنیا) برآوردن0 نیست و یا (مانند عدالت مطلق) 
از و  کنندوانمود م0» تریبون«خود را  آموزی از ی$دیTربا درسو درشت  ریز، دی$تاتورهای سدۀ گذشته امروزه نیز

وری تبه زیر مهمیز دی$تابا پای خود  را ند، توده مردمتوانم0، »اقتدار مل0«پوتین تا اردوغان با بازی با برگ 
   . دن$شانب

 رفت، وین0 نیست و با رشد کشورهای دم$راتیF انتظار م0نمانده پدیدۀ ین پوپولیسم در کشورهای عقببنابرا
چنانکه پس از  ،نیز نظامات دم$راس0 پیشرفتهاین است که در کشورهای  جدیداما فاجعۀ رفته رفته از میان برود، 

به سوی مشارکت هرچه بیشتر  ایستببنا به قراردادی نانوشته م0و  بنیان و استواری نوین0 یافته جنگ جهان0 دوم
  نشیند. ل پوپولیسم عقب م0در مقاب بل$ه پیشرفت بازمانده،  به پیش رود، نه تنها ازنهادهای دم$راتیF شهروندان در 

از ی$0  از این لحاظدستکم  آید. اوبه یاد م0 پونالد ترامدشود، وقت0 سخن از پوپولیسم در جوامU غربی م0
 نشان خواهد داد، کهو آینده  های انتخابات0 خود را انجام دهدوعده های تاریخ بود، که کوشید»یبونتر«بزرگترین 

او استفاده از ضعف جمهوریت در این سمت بود که  مسلّم . به هر حال اشتباهودپوپولیست0 بتا چه حدّ اقدامات او 
  کرد. عمل م0 ا تکیه بر اختیارات ریاست جمهورببدون پشتیبان0 مجلس و اغلب 



گیرنده هستند و نه نخبTان کشور تصمیم در آنچنانکه اشاره شد، برتری بارز دم$راس0 پارلمان0 این است که 
در جهت منافU مل0 نیست. از این نظر  درست و ها هموارهبویژه زیر نفوذ فزایندۀ رسانه »توده«تودۀ مردم. زیرا رأی 

 کنندگانانتخابنه در برابر ئول هستند و ان خود مسوجد فقط در برابرجالب است که نمایندگان پارلمان آلمان قانوناً 
  .یا برنامۀ حزبو 

نماهای ی$0 از بهترین قطب هنوز هم ،گشتهجربیات تل� گذشته تدوین مندی از تقانون اساس0 آلمان که با بهره
ه ب خود(هرچند در چهارچوبی کامالw متفاوت) امروزه این کشور نیز  شوربختانهبا اینهمه دم$راس0 در دنیا است. 

ویل0 برانت و مانند  در آلمان پس از جنگ سیاستمداران بزرگ0 دانیم کهم0است!  پوپولیسم بدل شده از اینمونه
اما صدراعظم کنون0 آلمان، انگال است.  زبانزد آنان درایت و اخالق سیاس0 برتریکه  ،پدید آمدند هلموت اشمیت

 به اشتباهات بزرگ0 دستها زمینهدر اغلب  در نتیجهو از افکار عموم0 را در پیش گرفت تبعیت سیاست رکل، م�
ها ورود میلیونثابت ماندن سطW درآمد زحمتکشان به سبب آلترناتیو،  تأمین انرژیهای اتم0 بدون مانند تعطیل نیروگاه(.زد

به سبب مماشات  (مش$ل مهاجران) و اردوغان (لولۀ گاز) پوتینهایی (مانند پوپولیستوابستگ0 به ، ارزان به بازار کارکارگر 
بر باعث شد  اصدراعظم بماند، ام ترین زمانطوالن0 محبوبیت توانست کسب از این راه با او ).در سیاست خارج0...

که با وجود نارضایت0 و  ، بدین صورتورها با ح$ومت پوپولیست0 حاکم گرددآلمان نیز اوضاع0 مانند دیTر کش
 . ش$ل نگیرد آلترناتیو سیاس0اعتمادی فراگیر، بی

های دم$راس0در به مراتب مختلف مانده، بل$ه را امروزه نه تنها در کشورهای عقب پوپولیسمرشد بنابراین 
ها رفته رفته دم$راس0 بعنوان شاخص بارز آن این  است  که در رسانهتوان مشاهده کرد. یی نیز م0و آمری$ا ییاروپا

 یی لوکسد که دم$راس0 کاالگرد0شود و این حقیقت مهم مخدوش مجلوه داده م0 نظامات مطلوبی$0 از انواع 
  یابد.دست  »انسانیت« به دتوانم0در سایۀ آن بشر تنها نظام0 است که نیست، بل$ه 

توانند با هم به صلW پایدار م0کشورهای دم$راتیF  ، زیرا که فقطاست خطرناکروندی بسیار  رشد پوپولیسم 
صلW  )..روسیه و ح$ومت اسالم0 چین، هاجم،تهای مبا توجه به قدرت (بویژه اس0دم$ر هرگونه خدشه بر سند وبر

  کند. م0جدی تهدید جهان0 را 
به ( م.)۱۹۳۳(در سال به قدرت رسیدن هیتلر Volksempfänger  »رادیو«و ارزان  تولید انبوه ،نگارانتاریخ

را مم$ن آلمان  تسلط نازیسم بر ،هیتلری تبلیغاتدانند، که با پخش وسیع ای م0را مهمترین وسیله) فرمان گوبلز
در  »)هاوسکالب«تا  »آپسوات«از (های اینترنت0 بویژه رسانه های نوینرا رسانه 0ین نقشامروزه چن. ساخت

برای  ،ایران0 در داخل و خارج از کشور» برانداز«ها میلیون کنند و با سرگرم کردنگسترش پوپولیسم بازی م0
سیرک ر نیازی به برپایی دیTبرای حفظ خود ، رژیم اسالم0 رسدخرند. بحدی که بنظر م0زمان م0 اسالم0 ح$ومت
 نداشته باشد انتخابات
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