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حامد فارانی

جمالت قصار از بزرگان درمورد سیاست
هر که حکومت مردم اختیار کند و عدالت کند و در خانهی خود را بگشاید و پرده بردارد که همه کس راه به او داشته
باشند و به احوال همهی مردم رسیدگی کند خداوند ترس او را درقیامت به ایمنی مبدل گرداند و او را داخل بهشت
سازد حضرت محمد (ص)
وقتی کار حکومت بر مردم در سراسر جهان به نااهل سپرده شود ،منتظر قیامت باش .زیرا یکی از نشانۀ های قیامت ،همین
است .حضرت محمد (ص)
از چیزی که خیلی میترسم ،رهبران گمراهی است که همانا بر ا ّمت خودم حکومت کنند .حضرت محمد (ص)
کسی که به حکومت برسد و (با مردم) مهربانانه برخورد کند ،خداوند (نیز) روز قیامت با او مهربانانه برخورد خواهد کرد.
حضرت محمد مصطفی (ص)
زمانی که به حکومت رسیدید (و والیت جایی را به دست گرفتید) به نیکی رفتار کنید و بر زیردستان عدالت روا دارید.
حضرت نبی اکرام (ص)
هر حکومتی که به دستههای مخالف تقسیم شود ،نابودی آن حتمی است .انجیل متی
در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی میکنند و رؤسا به زیردستان خود دستور میدهند .ولی شما چنین نباشید .اگر کسی از شما
میخواهد در میان شما از همه بزرگتر باشد ،باید خدمتگزار همه باشد؛ و اگر میخواهد مقامش از همه باالتر باشد ،باید مطیع
انجیل متی
همه باشد
سیاست فاقد قلب است و تنها مغز دارد .ناپلئون بناپارت
قدرت سیاسی از لوله ی تفنگ خارج می شود .مائو تسه تونگ
کسی که بر اعصاب خود تسلط ندارد شایسته نیست که بر کوچک ترین پله ی زینۀ سیاست گام نهد .گوستاو لوبن
گمان میکنم مردم به اندازهای خواهان آرامش هستند که یکی از روزها دولتها ناگزیر می شوند روش خود را دگرگون ساخته و
بگذارند مردم به آرامش برسند .دووایت دی .آیزنهاور
یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد که یک
رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد .آندره موروا.
برای همگان ،حکومت کردن بر خانه از هر جای دیگر و هر امر دیگری دشوارتر است .آندره موروا
برای کسی که بر مملکتی حکومت می کند الزم است گوش بدهد بیشتر از آنکه حرف بزند و گوش بدهد کمتر از آنکه عمل می
کند .ریشیلیو
هرکس ،اعم از سیاستمدار ،فیلسوف و دربان ،به درستی سخن خود باور دارد .میالن کوندرا
شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند ،حتمی دارای حکومت درستکار و شایستهای خواهد بود.
افالطون
کسانی که دارای اخالق استبداد بوده و بر نفس و کشور خود مستبدانه حکومت میکنند ،بهرهای جز بدبختی و نکبت ندارند.
افالطون
آنجا که جویندگان زمامداری ،گدایان و گرسنگان باشند که میخواهند از این راه کسب مال کنند ،هرگز حکومت درستکار برپا
نخواهد شد .افالطون
این حقیقتی مسلم است که بنیان هیچ حکومتی دگرگون نمیشود ،مگر آنگاه که میان اعضای طبقهی حاکمه جدایی افتد .افالطون
هر گونه زیاده روی ،عکس العمل در پی دارد ،چه در فصول ،چه در گیاهها ،چه در بدن و بیش از هر چیز در حکومت.
افالطون
زیاده روی در آزادی ،به ناچار منجر به زیاده روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد ،چه در حکومت .افالطون
سیاستمدار انسانها را به دو دسته تقسیم می کند :ابزار و دشمن؛ یعنی تنها یک طبقه را می شناسند و آن هم دشمن است .نیچه
مداخلهها =دستاندازی مخاطره به خطر انداختن کردنها و آهنگِ کار سیاستمداران ،اموری تکنیکی است – و نه سلحشورانه.
والتر بنیامین
دولتی آنقدر بزرگ است که همه ی چیزهایی را که می خواهی به تو می دهد ،آنقدر بزرگ هست که همه ی آن چیزها را از تو
بگیرد .بری گولدواتر
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مردم حق دارند در هر کجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمی خواهند ،به پا خیزند و آن را به زیر کشند تا حاکمیتی را
که خود سزاوار خویش می دانند ،برپا کنند .این "حق" تنها نیرویی است که می تواند همه جهان را آزاد کند .آبراهام لینکلن
مرد جنگی بهترین و مناسب ترین سفیر و سیاستمدار برای دولت به شمار می رود .کرامول
اراده قوی است که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند؛ به شرطی که ما آن را با قوه عقل هموار سازیم .دوفون
انسان زمانی در کار سیاست به آسانی فریب می خورد که تصور می کند دیگران را فریب داده است .ژول سیمون
حکومت کشوری که در آن گدایی به صورت حرفه در آید ،بد و فاسد است .فرانسوا ولتر
شیوه تولید زندگی مادی ،ویژگی عام فراگردهای اجتماعی ،سیاسی و روانی را تعیین می کند .این آگاهی انسانها نیست که هستی
شان را مشخص می سازد ،بلکه برعکس ،این هستی اجتماعی آنها است که آگاهی شان را تعیین می کند .کارل هنریش مارکس
شیوه ای که گیاه شناسان برای تقسیم بندی گلها به کار می برند ،مرا به یاد سیاستمداران می اندازد و اینکه چگونه آفریقا را به
کشورهای گوناگون تقسیم کردند .مایز کینکتون
من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم ،دست کم یکی از
دوستانم باقی بماند و آن ،وجدان و قلب من است .آبراهام لینکلن
سیاست در ایجاد فرصت نیست ،بلکه در استفاده از فرصت است .فردریک کبیر
دهقان و دهکده اش قادرند جهانی را به زور آزمایی بخوانند .زیرا قانونی که بر دهقان حکومت می کند این است که
بدون حکومت می توان زندگی کرد ،اما بدون کتاب و مطبوعات نه .آبراهام لینکلن
طال که حکمران شد ،عموم احمقها فرمانبردار می شوند .مثل چینی
کسی که تن ها به وسیله نیروی شخصیت خود حکمرانی می کند ،شبیه به ستاره قطب شمال است که در جای خود حرکت کنان
برقرار می ماند و ستارگان دیگر به دور او می چرخند کنفوسیوس
هرکس هر چقدر هم که ناتوان باشد ،دست کم می تواند بر خودش حکومت کند .مثل یونانی
یک حکومت بد همیشه تا جا یی برای ماندن خود پافشاری می کند که به نظر می آید تغییر آن ،آسانتر از ترمیم آن است .والتر
ریشه تمام فساد اجتماعی ،بیکاری است .هر حکومت و دولتی که بخواهد این [ مشکل ] را حل کند ،باید تا حد امکان مردم را
به کار گمارد .بلز پاسکال
از نظر من ،معادلۀ برابری و توازن مهمتر از سیاست است؛ زیرا سیاست برای اکنون است و معادله برای ابد.
آلبرت انیشتین
تنها با کمک حس آزادی است که جامعه می تواند بار دیگر به اجتماع انسانهایی تبدیل شود که برترین نیاز خود ،یعنی تشکیل
یک دولت دموکراتیک را متحقق سازند .کارل هنریش مارکس
روشنفکر پشت گوشش بنویسد! تنها دو راه وجود دارد که روشنفکر به رهبری حزب طبقه کارگر انتخاب شود ،اول به شرط
اینکه از دانش جامعه شناسی شناخت داشته باشد .شرط دوم این است که در راه آرمان و بر حق دانستن منافع طبقه کارگر از
خودگذشتگی سیاسی داشته و فداکاری کند یا قربانی داده باشد .کورت توخلسکی
کسی که تحمل حتی یک بحث درباره ی سیاست بین المللی را ندارد نمی تواند مدعی دموکراسی باشد.
ریچارد رورتی
انسانها در سیاست همیشه قربانیان ساده د ِل و فریب خود فریبی بوده و خواهند بود و تا زمانی که نیاموزند منافع طبقاتی این یا
آن گروه را در پشت عبارتهای اخالقی ،مذهبی ،سیاسی و اجتماعی و وعده های آنها جستجو کنند ،قربانی خواهند شد.
والدیمیر لنین
نخستین فصل سیاست چیست؟ آموزش و پرورش؛ دومین ،باز هم آموزش و پرورش و سرانجام سومین فصل آن هم آموزش و
پرورش است.؟ الادری
این حقیقتی است که در سیاست باید اغلب از دشمنان آموخت .والدیمیر لنین
حکومت جهان در دست افراد دیگری به غیر از آنهایی که در صحنه ی سیاست هستند قرار دارد .بنیامین دیزرائیل
در دنیا دو نیرو وجود دارد :شمشیر و سیاست؛ بیشتر وقتها شمشیر مغلوب سیاست شده است افالطون
سالمت ذوق و اخالق نیک برای سیاستمدار سودمندتر از هوشمندی است .گوستاو لوبن
ممکن است یک نویسنده به اندازه ی یک سیاستمدار و یا یک جهان گشا در تغییر سرنوشت دنیا مؤثر باشد.
بنیامین دیزرائیلی
بهترین نوع حکومت برای یک هنرمند ،بی حکومتی است .اسکار وایلد
فقر در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانه ای است که مهربانی در آنجا حکومت می کند.
ویلیام شکسپیر
مغز از محل حکومت خود و به تنهایی می تواند از بهشت ،جهنمی و از جهنم ،بهشتی بسازد .میلتون
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وظیفه ی اصلی دولتهای حقیقی آن است که نگذارند به انسانها مانند شیء نگریسته شود و دست کم ،محدودیت و نگاهبانی را به
حداکثر آزادی افراد اعمال کنند .ایمانوئل کانت
بهتر است به آینده خود بنگریم ،چون قرار است مابقی عمرخود را در آن بگذرانیم .در حکومتهای ایدئولوژیک ،وظیفه داران
همیشه می کوشند تا از مقدار کار خود بکاهند و بر میزان تعهد خود بیفزایند .الرنس بیتر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی ،از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست ،در سیاست های به ظاهر مناسبی
که جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده ،نهفته است .جی دابلیو فارستر
کسی که بر دیگران حکومت می کند باید نخست بر خود حاکم باشد .فیلیپ ماسینجر
ما بنا به عادت فقط چیزهایی را "تاریخ" می خوانیم که به جنگ و صلح و سرکوب سیاسی یا سیاست حزبی مربوط شود.
گونتر گراس
نویسندگی مستلزم داشتن اطالع و استعداد است ،اماسیاست نه دانش می خواهد و نه استعداد؛ کافی است که مرد سیاسی فقط
گستاخ باشد .اسکاروایلد
ثروتمندان به این دلیل که از دولت و فرصتی که می تواند ارزشمندترین همه ارزشها را نصیبشان سازد استفاده نمی برند سزاوار
سرزنش اند .آرتور شوپنهاور
سیاستمداران باید از دادن حق رأی به کودکان بترسند ،زیرا کودکان همه چیز را می بینند و به ماهیت همه چیز پی می برند.
اشو
اگرچه جنگ برای اصالح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد ،اما حقیقت این است که در طی جنگ ،بحران عظیمی در
حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود .رالف والدو امرسون
انسان های بزرگ آنهایی هستند که روان ،قوی تری از هر نیروی مادی می دانند و بر این باورند که انگار بر حکومت دارند.
رالف والدو امرسون
جایی که مردم از دولتشان بترسند ،ستم حاکم است و جایی که دولت از مردم بترسد ،آزادی وجود دارد .توماس جفرسون
شعار من این است :اگر حامی آزادی باشی ،حقیقت ،حمایت خودش را خواهد داشت .گفته ی من مبتنی بر حقیقت ،گفته ای است
برقراری آزادی سیاسی را بکشیم ،حقیقت
ت
مردم آزاد و آزاده
که جمعی از
برسر حقیقت بودنش توافق کرده اند .اگر ما زحم ِ
ِ
ِ
ِ
هم خودش به عنوان پاداش نصیب ما می شود .ریچارد رورتی
وظیفه ی حقیقی دولت کارگری این نیست که به گِرد اذهان عمومی قالده پلیسی بیندازد ،بلکه بر عکس این است که آن را از
بندگی سرمایه آزاد کند .لئون تروتسکی
تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می کرد ،به ریاضیات و پژوهش پرداختم .از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده بود
به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به کلی مغزم کار نمی کرد به سیاست! برتراند راسل
سه قدرت بر جهان حکومت می کند -1 :ترس  -2آزمندی  -3نادانی .آلبرت انیشتین
بهترین سیاست ،راستی است .میگوئل سروانتس ساآودِرا
در کار یک سیاستمدار ،عشق باید نقطه یا نشانه هر هدف باشد .رئول استین
سیاست ،هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا ،به بهانه ی نگاهبانی هر کدام از این دو دسته از دیگری است.
اسکار آمرینگر
من خودم را یک سیاستمدار بخصوص نمی دانم .فکر می کنم همان اندازه به عنوان یک بازیگر به کارم ادامه می دهم که در
مقام یک انسان .نگرانی هایی که باعث شد در کار سیاست بیفتم مایه ی انسانی داشت .شان پن
هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند ،بلکه این عشق است که بر همه چیز حاکم است .الفونتن
بسیاری از سیاستمداران این مطلب را به خوبی می دانند که هیچ ملتی نباید آزاد باشد ،مگر آنگاه که شایستگی نگهداری و
اجرای این آزادی را داشته باشد .این اندرز مانند دیوانه ای در یک داستان کهن است که تصمیم گرفته بود در آب نرود ،مگر
آنگاه که شنا کردن را آموخته باشد .مکولی
اخالق باید بر هنر حکومت کند .ایمانوئل کانت
بزرگترین مشکل حکومتهای امروزی این است که مردم را وادار به اطاعت کنند ،بدون آنکه مجبور به فرمان دادن باشند .السون
ویلسون
حکومت جمهوری بهترین نوع حکومت است ،ولی به همان دلیل که بهترین نوع حکومت است نیاز به بهترین افراد دارد؛ افرادی
که تا به حال در هیچ کجای دنیا مشاهده نشده اند .هربرت اسپنسر
حکومت مردم بر مردم و برای مردم هرگز محکوم به نابودی نخواهد بود.آبراهام لینکلن
دیپلماسی یعنی اینکه در را ببندند و از پنجره رفت و آمد کنند .؟ الادری
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هدف هر حکومت و دولت تنها بهتر کردن ابزارهای زندگی مادی و راحتی مردم نیست ،بلکه حکومت وظیفه دارد سعادت مردم
را نیز تامین کند .کنفوسیوس
اگر به دنیای درونت حکومت کنی ،خوشبخت هستی .بودا
آیین دموکراسی بدترین شکل حکومت است .با وجود این از تمام آیین هایی که تاکنون آزمایش شده بهتر است.
وینستون چرچیل
فقط یک چیز از رسوایی سیاسی بدتر است! گمنامی سیاسی .الروشفوکو
سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دالیلی بیاورد که چرا اتفاق
نیفتاد.وینستون چرچیل
حکمرانی در دوزخ بهتر از بندگی در بهشت است .میلتون
همه چیز پول است و انسان پیش از آنکه به سیاست ،علم ،هنر ،دین و  .بپردازد؛ باید بخورد  .کارل هنریش مارکس
در روزگار ما ،سرنوشت آدمی در سیاست تحقق یافته است .توماس مان
آزادی هدف زندگی است .بدون آزادی ،زندگی ابدا معنایی ندارد .منظور از آزادی ،آزادی سیاسی ،اجتماعی یا اقتصادی نیست.
آزادی یعنی آزادی از زمان ،آزادی از ذهن و آزادی از زور .اشو
اتفاق نظر یعنی اینکه همه باورها ،اصول ،ارزش و سیاستهای خود را رها کنیم و دنبال چیزی بگردیم که هیچ کس اعتقادی به
آن ندارد .مارگارت تاچر
رهبران حقیقی کسب و کار ،جوامع حرفه ای ،تعلیم و تربیت و حکومت و خانه ،در مقایسه با دیگر افراد جامعه برتریهایی دارند
که آنها را از دیگران متمایز می کند .برتری آنها در والدت استثنایی ،هوش باال یا در استعداد خاص نیست .برتری آنها در
دیدگاه و نگرش آنها است نه در شایستگی و استعداد آنها .دنیس ویتلیپ
آنجا که استراحت کامل حکمرانی می کند دیگر جایی برای نفوذ نیروهای مهاجم و عمل ها عصبی وجود ندارد.
ادموند جاکبسون
سیاست سلیم با تساوی حقوق بشر شناخته می شود  .الادری
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