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مقدمه
ما همه میدانیم سیاست به چه معناست ،نمیدانیم؟ یا میدانیم؟ سیاست طرز
حکومت است ،روش زندگی است و اینکه چه کسی شایست هی چه چیزی است
و ما باید چقدر مالیات بپردازیم .واقعیت این است که سیاست تقریب ًا برای تمام
جنبههای زندگی ما ضرورت دارد .در  1946جورج اورول ادعا کرد که «در دورهی
ما چیزی به نام پرهیز از سیاست وجود ندارد ،همهی موضوعات به نوعی سیاسیاند
 »...حق با او بود و امروز هم حق با او است .شرمآور به نظر میرسد  -در واقع
افتضاح است  -که به دفعات از مردم میشنوید که «از سیاست خوشم نمیآید» ،و
حتی بدتر آن «سیاست را نمیفهمم» .هر دو بیان غیرقابل قبول هستند.
به هر حال سیاست از نوع پیچیدهی آن ،با این ذهنیت که مسئولیتی است
که همهی ما باید در آن سهیم شویم ،ممکن است چنین باشد .البته سیاست از
مدتها قبل وجود داشته است  -از زمانی که انسانها برای نخستینبار حدود
 9000سال قبل از میالد ،خود را در جوامعی در آسیا سازماندهی کردند  -بنابراین
میتواند موضوعی وسیعتر و پیچیدهتر از آن باشد که به راحتی درک شود .و مقادیر
زیادی از آن طی سالها در روزنامهها ،مجالت ،رادیو ،تلویزیون ،فیلم ،تبلیغات و
وبسایتها وجود داشته است .البته سیاست فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر
گذاشته که عمدت ًا بهخاطر وجود سیاستمدارانی چون سیسرون ،توماس آکوئیناس،
مری ولستون کرافت ،جورج واشینگتن ،لنین ،مائو تسهتونگ ،فرانکلین روزولت،
وینستون چرچیل ،باراک اوباما و دونالد ترامپ بوده است ،برای عدهای قهرمان و
برای دیگران افرادی شرور ،البته بسته به اینکه شما در کجای طیف سیاسی قرار
داشته باشید.
چه دوست داشته باشید چه نه سیاست همیشه خبرساز بوده است .ما نمیتوانیم
و نباید از آن چشمپوشی کنیم .هم هی اطالعات در دسترساند اما چون بیشتر
اخباری که به خورد ما داده میشوند جهتگیری سیاسی دارند و با هدف مجاب
کردن ما به اتخاذ دیدگاهی خاص نشر میشوند ،باید خود را طوری آموزش دهیم
که بتوانیم مابین سطور را بخوانیم .اینجاست که آچار سیاست وارد عمل میشود.
این کتاب  100زمین ه یا مفهوم سیاسی را دربر گرفته و آنها را بهطور لقمهای
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توضیح میدهد .این زمینهها ممکن است اسناد یا رویدادهای تاریخی سیاسی باشند،
مانند مانیفست کمونیستی یا انقالب فرانسه؛ یا میتوانند ایدئولوژیها یا سیستمهای
حکومتی باشند ،مانند محافظهکاری یا هرج و مرج طلبی (آنارشیسم) و یا مربوط به
علم و محیط زیست باشند .در کنار هم و با توضیح جزئیات در متن ،آنها پنجرهای
را به روی شما میگشایند که از طریق آن میتوانید شروع به درک تدابیر سیاسی
 5000سال گذشته کنید .حتی اگر سیاست را به دلیل آنچه که اورول «مشتی دروغ،
حیله ،نادانی ،خصومت و شیزوفرنی» خوانده است ،دوست نداشته باشید ،به عنوان
یک شهروند وظیفهی شماست که آن را درک کنید ،موضعی اتخاذ کنید و رأی دهید.
آچار سیاست برای کمک به انجام این وظیفه در اختیار شماست.

1

ِ
سیاست زور
زایش

قدرت بیمانند حتشپسوت

حتشپسوت (حدود  -1458حدود  1507ق.م)

 /1نگاه هلیکوپتری :هرچند نمیتوان گفت که حتشپسوت نخستین رهبر
سیاسی زن در تاریخ بوده است اما به درستی بهعنوان یکی از موفقترینِ
آنها به شمار میرود .با وجود موانع بیشمار ،او فرعو ِن ثروتمندترین و قدرتمندترین
حکومت دنیای باستان در  1478سال پیش از میالد شد .با تصاحب قدرت ،او با
استفاده از مهارتهای سیاسی خود ،رهبری را برای بیش از  20سال حفظ کرد .با
تولد در خانوادهای با اصل و نسب سلطنتی به عنوان بزرگترین دختر توتمس اول
و ملکه احموس ،حتشپسوت با برادر ناتنی کوچکتر خود ،توتمس دوم ازدواج کرد
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که مرگ زودرس او ،حتشپسوت را در شانزده سالگی ،بهعنوان ملکه و نمایندهی
توتمس سوم ،پسر توتمس دوم از زنی دیگر ،معرفی کرد که تنها سه سال داشت.
این در مصر عجیب نبود اما انتظار میرفت که با رسیدن این کودک به سن قانونی،
حتشپسوت کنار برود .هرچند به راستی کسی نمیداند چرا پس از هفت سال نیابت
متداول ،او بهعنوان فرعون تاجگذاری کرد .البته این حرکت با مخالفتهایی مواجه
شد و با موقعیت متزلزلی که به عنوان یک زن داشت و به دلیل حضور یک وارث
مرد ،او شروع به نمایش قدرت به عنوان فرمانروای قانونی کرد.

مرمت معبد حتشپسوت در دیرالبحری در درهی پادشاهان مصر ،سفرهای تجاری موفق او را با سرزمین
پونت به تصویر میکشد.
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 /2میانبر :حتشپسوت با بهرهگیری کامل از سازوکارهای پروپاگاندا (تبلیغ)،
با پوشیدن لباس مردانه و نمایش ریش در تصاویر خود برروی ساختمانها،
جنسیت خود را برای تسکین نگرانی آنان که فرعون مونث نمیخواستند ،عوض
کرد و داستان تولد خود را نیز با این ادعا که پدر او آمون -ری ،خدای اصلی مصر
بوده است ،تغییر داد .اما بهترین مثال از خرد سیاسی او در آرایش گروه اعزامی به
پونت (سومالی یا اریترهی امروزین) بهعنوان یکی از هم پیمانان تجاری سنتی مصر
بود که از  500سال قبل تجارت با آن جا متوقف شده بود .پنج کشتی سفر خود را
از طریق نیل به دریای سرخ و پونت آغاز کردند که با خود جواهرات ،ابزار و اسلحه
حمل میکردند .آنها با طال ،آبنوس ،حیوانات وحشی ،پوست جانوران ،عاج ،ادویه،
چوبهای نفیس ،لوازم آرایشی ،بخورهای خوشبو و درختان صمغ بازگشتند .این
سفر یک موفقیت سیاسی و مالی بود که یک مسیر تجاری سودمند را بازگشایی و
حتشپسوت را در دیگر امور ،بهطور چشمگیری کمک کرد :این کار ارتش را سرگرم
و از شورش احتمالی آن جلوگیری کرد ،صالبت مصر را به دنیای باستان نشان داد
و مهمتر از همه به موقعیت پادشاهی حتشپسوت مشروعیت بخشید.
 /3اشاره :حتشپسوت نخستین رهبری بود که ارزش مهارت سیاسی
را به نمایش گذاشت.

2

جامعهی «شایسته»

حکومت کنفوسیوس با مثال

کنفوسیوس (حدود  -479حدود  551ق.م)

 /1نگاه هلیکوپتری :کنفوسیوس معلم و فیلسوفی بود که میراث او در
مقام نگهبانی از تمدن چین ،حفظ ارزشهای سنتی چینی در نظام نامهی
اخالقی نوین بوده است .کنفوسیوس ،مولود خانوادهای متوسط با آموزش خوب،
با مشاهدهی کارکردهای حکومت در یک دورهیگذار از تاریخ چین ،به مدیری
سیاسی نیز تبدیل شد .برای حدود  300سال کشور در صلح و کامیابی به سر برده
بود  -دورهی بهار تا پاییز  -که از سوی بسیاری به چیزی نسبت داده میشد که
دانشمندان آن را «امتیازی از جانب خدا» مینامیدند .اما بدنبال رقابت فرماندهان
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جنگ برای کنترل کشور که نیاز برای جستجوی یک سیستم حکومتی جدید و
قویتر را برمیانگیخت ،ناپایداری بروز کرد .کنفوسیوس در مشهورترین کتابش
سخنان ( )Analectsبه این موضوع میپردازد .برای او هر حکومت موفق سه پیش
نیاز داشت« :غذای کافی ،تجهیزات نظامی کافی و اعتماد مردم به فرمانروایان» اگر
تنها یکی از اینها امکانپذیر بود ایمان مردم به حکومت از همه مهمتر بود.

کار اصلی کنفوسیوس ،آنالِکتس ،مدتها پس از مرگ وی منتشر شد ،بزرگداشت او هر سپتامبر در
زادگاه او کوفو در استان شاندونگ برگزار میشود.

 /2میانبر :کنفوسیوس اعتقاد داشت که برای ساختن یک «جامعهی شایسته»
همه چیز باید در هماهنگی با هم و در جای درست و طبیعی خود باشد.
هرچند او باور نداشت که همهی مردان ،کامل به دنیا میآیند اما میگفت با تعقیب
فضیلتهای سنتی چینی مانند وظیفهشناسی ،وفاداری و احترام به افراد ،هر کسی
میتواند یک جونزی یا «مرد فوقالعاده» باشد که شخصیت او میتواند نمونهای برای
دیگران شود .در رأس سلسله مراتب اجتماعی تصوری او ،فرمانروا قرار داشت که
جایگاه خود را با شایستگی به دست آورده بود و نقش او از طریق انضباط شخصی
(برای حکومت بردیگران ،باید ابتدا بر خود حکومت میکرد) پیش میرفت و با
تودهی مردم با بخشش رفتار میکرد تا آنها مهربانی و احترام را از او کسب کنند.
پس از فرمانروا ،وزیران بودند که آنها نیز از باالترین وجههی اخالقی برخوردار
بوده و میبایست با کردارشان رهبری کنند و رایزن فرمانروا و پیروان او بودند .در
مقابل ،با مردم نیز با احترام و با توجه به جایگاهشان در جامعه رفتار میشد ،با این

