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مقدمه

طرز سیاست میدانیم؟ یا نمیدانیم؟ معناست، چه به سیاست میدانیم همه ما
حکومتاست،روشزندگیاستواینکهچهکسیشایستهیچهچیزیاست
برایتمام ایناستکهسیاستتقریباً بپردازیم.واقعیت بایدچقدرمالیات وما
جنبههایزندگیماضرورتدارد.در1946جورجاورولادعاکردکه»دردورهی
ماچیزیبهنامپرهیزازسیاستوجودندارد،همهیموضوعاتبهنوعیسیاسیاند
...«حقبااوبودوامروزهمحقبااواست.شرمآوربهنظرمیرسد-درواقع
افتضاحاست-کهبهدفعاتازمردممیشنویدکه»ازسیاستخوشمنمیآید«،و

حتیبدترآن»سیاسترانمیفهمم«.هردوبیانغیرقابلقبولهستند.
است مسئولیتی که ذهنیت این با آن، پیچیدهی نوع از سیاست حال هر به
از سیاست البته باشد. چنین است ممکن سهیمشویم، آن در باید ما همهی که
حدود نخستینبار برای انسانها که زمانی از - است داشته وجود قبل مدتها
9000سالقبلازمیالد،خودرادرجوامعیدرآسیاسازماندهیکردند-بنابراین
میتواندموضوعیوسیعتروپیچیدهترازآنباشدکهبهراحتیدرکشود.ومقادیر
زیادیازآنطیسالهادرروزنامهها،مجالت،رادیو،تلویزیون،فیلم،تبلیغاتو
وبسایتهاوجودداشتهاست.البتهسیاستفرازونشیبهایزیادیراپشتسر
گذاشتهکهعمدتاًبهخاطروجودسیاستمدارانیچونسیسرون،توماسآکوئیناس،
مریولستونکرافت،جورجواشینگتن،لنین،مائوتسهتونگ،فرانکلینروزولت،
وینستونچرچیل،باراکاوباماودونالدترامپبودهاست،برایعدهایقهرمانو
البتهبستهبهاینکهشمادرکجایطیفسیاسیقرار برایدیگرانافرادیشرور،

داشتهباشید.
چهدوستداشتهباشیدچهنهسیاستهمیشهخبرسازبودهاست.مانمیتوانیم
بیشتر چون اما دسترساند در اطالعات همهی کنیم. چشمپوشی آن از نباید و
اخباریکهبهخوردمادادهمیشوندجهتگیریسیاسیدارندوباهدفمجاب
کردنمابهاتخاذدیدگاهیخاصنشرمیشوند،بایدخودراطوریآموزشدهیم
کهبتوانیممابینسطوررابخوانیم.اینجاستکهآچارسیاستواردعملمیشود.

اینکتاب100زمینهیامفهومسیاسیرادربرگرفتهوآنهارابهطورلقمهای
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توضیحمیدهد.اینزمینههاممکناستاسنادیارویدادهایتاریخیسیاسیباشند،
مانندمانیفستکمونیستییاانقالبفرانسه؛یامیتوانندایدئولوژیهایاسیستمهای
حکومتیباشند،مانندمحافظهکارییاهرجومرجطلبی)آنارشیسم(ویامربوطبه
علمومحیطزیستباشند.درکنارهموباتوضیحجزئیاتدرمتن،آنهاپنجرهای
رابهرویشمامیگشایندکهازطریقآنمیتوانیدشروعبهدرکتدابیرسیاسی
۵000سالگذشتهکنید.حتیاگرسیاسترابهدلیلآنچهکهاورول»مشتیدروغ،
حیله،نادانی،خصومتوشیزوفرنی«خواندهاست،دوستنداشتهباشید،بهعنوان
یکشهروندوظیفهیشماستکهآنرادرککنید،موضعیاتخاذکنیدورأیدهید.

آچارسیاستبرایکمکبهانجاماینوظیفهدراختیارشماست.



1
زایش سیاسِت زور

قدرت بی مانند حتشپسوت

1۵07دودح-14۵8دودح(توسپشتحق.م(

1/نگاه هلیکوپتری:هرچندنمیتوانگفتکهحتشپسوتنخستینرهبر
سیاسیزندرتاریخبودهاستامابهدرستیبهعنوانیکیازموفقتریِن
آنهابهشمارمیرود.باوجودموانعبیشمار،اوفرعوِنثروتمندترینوقدرتمندترین
حکومتدنیایباستاندر1478سالپیشازمیالدشد.باتصاحبقدرت،اوبا
استفادهازمهارتهایسیاسیخود،رهبریرابرایبیشاز20سالحفظکرد.با
تولددرخانوادهایبااصلونسبسلطنتیبهعنوانبزرگتریندخترتوتمساول
وملکهاحموس،حتشپسوتبابرادرناتنیکوچکترخود،توتمسدومازدواجکرد
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کهمرگزودرساو،حتشپسوترادرشانزدهسالگی،بهعنوانملکهونمایندهی
توتمسسوم،پسرتوتمسدوماززنیدیگر،معرفیکردکهتنهاسهسالداشت.
ایندرمصرعجیبنبوداماانتظارمیرفتکهبارسیدناینکودکبهسنقانونی،
حتشپسوتکناربرود.هرچندبهراستیکسینمیداندچراپسازهفتسالنیابت
متداول،اوبهعنوانفرعونتاجگذاریکرد.البتهاینحرکتبامخالفتهاییمواجه
شدوباموقعیتمتزلزلیکهبهعنوانیکزنداشتوبهدلیلحضوریکوارث

مرد،اوشروعبهنمایشقدرتبهعنوانفرمانروایقانونیکرد.

نیمزرسابارواقفومیراجتیاهرفس،رصمناهاشداپیهردردیرحبلاریدردتوسپشتحدبعمتمرم
یمریوصتهبتنوپکشد.
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2/ میان بر: حتشپسوتبابهرهگیریکاملازسازوکارهایپروپاگاندا)تبلیغ(،
باپوشیدنلباسمردانهونمایشریشدرتصاویرخودبررویساختمانها،
جنسیتخودرابرایتسکیننگرانیآنانکهفرعونمونثنمیخواستند،عوض
کردوداستانتولدخودرانیزبااینادعاکهپدراوآمون-ری،خدایاصلیمصر
بودهاست،تغییرداد.امابهترینمثالازخردسیاسیاودرآرایشگروهاعزامیبه
پونت)سومالییااریترهیامروزین(بهعنوانیکیازهمپیمانانتجاریسنتیمصر
بودکهاز۵00سالقبلتجارتباآنجامتوقفشدهبود.پنجکشتیسفرخودرا
ازطریقنیلبهدریایسرخوپونتآغازکردندکهباخودجواهرات،ابزارواسلحه
حملمیکردند.آنهاباطال،آبنوس،حیواناتوحشی،پوستجانوران،عاج،ادویه،
چوبهاینفیس،لوازمآرایشی،بخورهایخوشبوودرختانصمغبازگشتند.این
سفریکموفقیتسیاسیومالیبودکهیکمسیرتجاریسودمندرابازگشاییو
حتشپسوترادردیگرامور،بهطورچشمگیریکمککرد:اینکارارتشراسرگرم
وازشورشاحتمالیآنجلوگیریکرد،صالبتمصررابهدنیایباستاننشانداد

ومهمترازهمهبهموقعیتپادشاهیحتشپسوتمشروعیتبخشید.

3/ اشاره: حتشپسوت نخستین رهبری بود که ارزش مهارت سیاسی 
را به نمایش گذاشت.



2
جامعه ی »شایسته« 

حکومت کنفوسیوس با مثال

۵۵1دودح-479دودح(سویسوفنکق.م(

1/نگاه هلیکوپتری:کنفوسیوسمعلموفیلسوفیبودکهمیراثاودر
مقامنگهبانیازتمدنچین،حفظارزشهایسنتیچینیدرنظامنامهی
اخالقینوینبودهاست.کنفوسیوس،مولودخانوادهایمتوسطباآموزشخوب،
بهمدیری تاریخچین، از بامشاهدهیکارکردهایحکومتدریکدورهیگذار
سیاسینیزتبدیلشد.برایحدود300سالکشوردرصلحوکامیابیبهسربرده
بود-دورهیبهارتاپاییز-کهازسویبسیاریبهچیزینسبتدادهمیشدکه
امابدنبالرقابتفرماندهان »امتیازیازجانبخدا«مینامیدند. دانشمندانآنرا
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و برایجستجوییکسیستمحکومتیجدید نیاز که کنترلکشور برای جنگ
کتابش کنفوسیوسدرمشهورترین بروزکرد. ناپایداری برمیانگیخت، را قویتر
سخنان)Analects(بهاینموضوعمیپردازد.برایاوهرحکومتموفقسهپیش
نیازداشت:»غذایکافی،تجهیزاتنظامیکافیواعتمادمردمبهفرمانروایان«اگر

تنهایکیازاینهاامکانپذیربودایمانمردمبهحکومتازهمهمهمتربود.

ردربماتپسرهواتشادگرزب،دشرشتنمیوگرمزاسپاهتدم،سعک لانآ،سویسوفنکیلصاراک
یمرازگربگنودناشناتساردوفوکواهاگدازشود.

2/ میان بر: کنفوسیوساعتقادداشتکهبرایساختنیک»جامعهیشایسته«
همهچیزبایددرهماهنگیباهمودرجایدرستوطبیعیخودباشد.
هرچنداوباورنداشتکههمهیمردان،کاملبهدنیامیآیندامامیگفتباتعقیب
فضیلتهایسنتیچینیمانندوظیفهشناسی،وفاداریواحترامبهافراد،هرکسی
میتواندیکجونزییا»مردفوقالعاده«باشدکهشخصیتاومیتواندنمونهایبرای
دیگرانشود.دررأسسلسلهمراتباجتماعیتصوریاو،فرمانرواقرارداشتکه
جایگاهخودراباشایستگیبهدستآوردهبودونقشاوازطریقانضباطشخصی
)برایحکومتبردیگران،بایدابتدابرخودحکومتمیکرد(پیشمیرفتوبا
تودهیمردمبابخششرفتارمیکردتاآنهامهربانیواحترامراازاوکسبکنند.
پسازفرمانروا،وزیرانبودندکهآنهانیزازباالترینوجههیاخالقیبرخوردار
بودهومیبایستباکردارشانرهبریکنندورایزنفرمانرواوپیرواناوبودند.در
مقابل،بامردمنیزبااحتراموباتوجهبهجایگاهشاندرجامعهرفتارمیشد،بااین


