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نننا ندآ هم   را  ندآ

کتاب »خودآموز دیکتاتورها« اندرزنامه ای اســت درباره ی چگونگِی رسیدن به قدرِت سیاسی و 
حفِظ قدرت به شــیوه ی یک دیکتاتور. کتاب مجموعه ای از دستورالعمل هاســت که با مطالعه  و 

شناخِت آن ها، می توان به سازوکارهای تلخ و بی رحمانه ی نظام های دیکتاتوری پی ُبرد.
نظام های دیکتاتوری هنوز با ما هستند و هم چنان صدها میلیون تن را در جای جاِی کره ی خاکی 
در زیر سیطره ی خود دارند. نظامیان، پوپولیســت ها )عوام فریب ها(، سیاستمداراِن جاه طلب، و 
حتی منتخباِن مردم به شــکلی مستمر در تالش اند تا خواســته های خود را به مردم کشورهایشان 

تحمیل کنند. 
کتاب خودآموز دیکتاتورها در قالب مجموعه ای از دســتورالعمل ها، به کالبدشــکافِی نظام های 
دیکتاتــوری می پردازد و چگونگِی کارکرِد این نــوع نظام های حکومتی را برمال می کند. کتاب از 
فلســفه پردازی و نظریه پردازی درباره ی نظام های دیکتاتوری خودداری می کند و با زبانی ساده و 
همه فهم برایمان شــرح می دهد که دیکتاتورها چگونه قدرِت خود را به دست آورده و چگونه آن را 

حفظ می کنند. 
هدِف اصلِی نویسندگان این است که »تاکتیک ها ]ی مورد استفاده ی دیکتاتورها[ روزی چنان رسوا شوند که دیگر کارآیی نداشته باشند« و 
کتاب در اصل تقدیم شده است »به تمامِی کسانی که به واسطه ی تاکتیک هایی مشابِه آن چه در این کتاب آمده، آزار دیده و کشته شده اند«. 
اما کتاب این مسیر را با جدیتی طنزآلود طی می کند؛ گویی به راستی در حال مشورت دادن است به کسی که می خواهد دیکتاتوری موفق 

باشد.
زین پس قصد داریم تا در مجله ی دیدار، برش های متعددی از کتاب را نقل کنیم و رازهای عرصه ی دیکتاتوری را کشف نماییم.

چگونه یک دیکتاتور موفق بانیم؟



استیا     جیاجا
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دوســت داری دیکتاتور بشــوی؟ چرا که نه؟ از فرصت ها درست استفاده کن و 
صاحِب این بهترین شــغِل روی زمین شــو. کمی درباره اش فکر کن: آیا چیزی 
 اقتصــادی نامحدود و لذِت 

ِ
دوست داشــتنی تر از قدرِت بی حدوحصــر، منابع

 
ِ

ســرکوِب مخالفان ات سراغ داری؟ چه صبحی خوشــبوتر و فرحناک تر از صبح
روزی که می دانی همه ی مخالفان ات را خوار و ذلیل کرده ای یا به َدَرک فرساده ای 
و ثروِت کشــورت کامال در اختیاِر شخِص توســت؟ تنها تصمیم گیرنده  خواهی 
بود، حرف حرِف توست و تا میِل مبارک ات نباشد هیچ کاری انجام نمی شود! آیا 
این حس خوبی نیســت که مردم کشورت تو را خداگونه بپرستند و احترام کنند؟ 

البته که هست!
اما ساده لوح نباش! دیکتاتور شدن اصال کار آسانی نیست. تا دل ات بخواهد دشمن 
و بدخواه داری، باید تصمیم های مشــکل بگیری، و کل جهــان با دقِت زیاد، هر 
حرکــِت تو را زیر نظر دارد. اما در عوض، تو هم الگوهای مؤثر فراوانی در دســت 
داری که می توانی از آن ها به عنوان راهنما و چراغ راهت استفاده کنی...پس چرا از 
یک خودآموز، یعنی جزوه ی راهنمای عملی، برای الگو گرفتن و یادگیرِی روش های 
ِاعماِل دیکتاتوری استفاده نمی کنی؟  البد می پرسی مگر چنین خودآموزی وجود 

 اآلن آن را در دست داری و مشغول خواندِن مقدمه اش هستی. دیکتاتوِر جوان، این 
ً
 وجود دارد؛ اتفاقا

ً
دارد؟ در جواب ات می گوییم، بله واقعا

خودآموِز گام به گام را بخوان، به تو قول می دهیم اگر دستورالعمل هایش را خوب بفهمی و اجرا کنی، تو هم طعِم شیرین قدرت را خواهی چشید.

* * *

 1( فصل 2 کتاب.
 2( اگرچه کتاب »خودنموز دیکتاتورها«، تاکتیک های مختلِف مورد اجتفاد   در این زمینه را بازگویی   با بیانی کنایی، تحلیل کرد    به نقد   نفافیِا موضو  یاری می رجاند اما نباید از ریشه های عییِق اقتصادی 
 توجعه یافته در اجتقرار دیکتاتوری در بسیاری از کشورهای سهاآ جوم را نادید  گرفا. به عنواآ مثال، کودتا علیه رئیس سیهور 

ً
  نقِش جیاجِا بین الیلل در این عرصه غافل ماند   جهِم کشورهای اصطالحا

نیلی )جالواد ر نلند (   اجتیراِر نظام دیکتاتوری پینونه در این کشور، با حیایا مستقیِم نمریکا صورت گرفا. این که چگونه   به چه نکل، کشوری دموکراتیک مانند نمریکا )با رکورِد حیایا از 50 کودتا در 
ِد نظام های دیکتاتوری می گردد، ما را بر نآ می دارد که از بذله گویی های رایج دربار  ی نیو  های نخ نیای دیکتاتورهای سهاآ جومی 

ّ
کشورهای مختلف بعد از سنگ سهانی د م(*، عامِل نابودِی دموکراجی   مول

عبور کرد    به تحلیل های عییق تر   پیچید  تر دربار  ی رابطه ی کشورهای دموکراتیِک توجعه یافته )جرمایه داری( با نظام های دیکتاتوری بپردازیم.
*( سها مطالعه ی بیش تر ر.ک به:

Killing Hope: US military and CIA interventions since World War II, William Blum, Zed Books, London, 2003.
  نیز کتاِب »گرامی دانِا دموکراجی«، ساآ تیرمن، ترسیه ی لطف الله میثیی، انتشارات صیدیه.

این را به یاد داشته باش: تو از همه مهم تر، قوی تر و باصالحیت تری. 
همه ی دیکتاتورهای تاریخ، مرده و زنده، دارای این اعتماد به نفِس 
مشترک بوده اند: تو، فقط تو، می توانی کشورت را رهبری کنی و مردم 
کشورت با رهبرِی هر فرد دیگری به خاک سیاه خواهند نشست. به 

عبارت دیگر، کمی خودبزرگ بینی خیلی به کارت می آید.
یــاد بگیر چگونه برای خودت تبلیغ کنــی، زیرا تا زمانی که مردم 
کشــورت پی نبرده باشــند که تو چه آدم بزرگی هستی، نمی شود 
 امِر تو باشند. تو باید زمینه ی الزم را فراهم 

ِ
توقع داشــت که مطیع

کنی تا کارهای تبلیغاتی ات مؤثر از کار درآید. این زمینه ســازی 
نیاز به مهارت هایی دارد که فهرست وار به آن ها اشاره می کنیم:

بگو:»ملت!بهخاطرشماستکهدارمرنجمیکشم«	 
اگر عکس و تصویرت همه جا هست و هر روز و هر شب بر صفحه ی 
تلویزیون هســتی، تقصیر تو نیست: مردم کشورت به تو نیاز دارند 
و تو تنها فردی هســتی که صالحیت رهبرِی کشور را دارد. آلفردو 

ِاشتروْســِنر، رئیس جمهور پاراگوئه، همیشه می نالید: »اگر دست 
خودم بود، دوست داشــتم به جای رئیس جمهور بودن، بازنشسته 
می شدم و می رفتم شکار و ماهی گیری. اما چه کنم که مردم به من 
نیاز دارند«. صفرُمراد نیازوف، رئیس جمهور ترکمنســتان، هم یک 
 بدم می آید عکس های خودم را بر 

ً
بار چنین گالیه  کرد: »شــخصا

در و دیواِر خیابان ها ببینم، اما چه کنم که مردم این را می خواهند«.
ییاتاریخی]یامذهبی[وصل	 

ّ
خودترابهیکقهرمانمل

کن
گاه  ]...[ صدام حســین که بــه ذات قبیله ای مســلمانان عراقی آ
بود، نسب شناســان ]و موّرخان[ را وادار کرد که یک شجره نامه ی 
باورکردنی برایش درســت کنند تا بتواند خودش را ]ســّید یا[ از 
نوادگاِن دختِر پیامبر اســالم جا بزند. صدام بــرای نمادین کردِن 
نســِب خونی اش با پیامبر اسالم، دستور داد نسخه ای از قرآن در 

ششصد صفحه با خون خودش نوشته شود.2

»تو بی هیتایی!«1

»اجازه دهید از همــه ی دیکتاتورهای جهان نیز 
که با َاعمــال و رفتارشــان به ُپربارتر کــردِن این 
کتاب یاری رساندند، تشکر کنیم... هم چنین ذکر 
این نکته ضروری است که دیدگاه های بیان شده 
در این کتاب صرفًا از آِن نویسندگان کتاب است. 
ایــن کتــاب هیچ قضاوتــی دربــاره ی این که چه 
کسی دیکتاتور است و چه کسی دیکتاتور نیست، 
نمی کند. اگر اســِم حضرت عالی در این کتاب به 
عنوان کسی که برخی روش های دیکتاتورها را به 
کار بســته ذکر شده اســت، لطفًا اراذل و اوباِش 
تحِت امرتان را برای لت و پار کردِن ما نفرســتید 
و در عوض، تشکِر صمیمانه ی ما را به خاطر غنا 

بخشیدن به محتویات این کتاب، پذیرا باشید.«
مقدمه ی نویسندگاآ کتاب


