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 چرا بر جهان حکومت کنیم؟

 کنند، ابتدا باید بداند چگونه دستور دهد.کسی که آرزو دارد از او اطاعت 

 «نیکولو ماکیاولی»

نفی ماد لیبرال و طرفداران شفافیت سیاسی تصویری قدرت در جهان امروز در ذهن افر

رت زیاد در دست یک نفر گویند قدد، میگویند قدرت باید تقسیم شوها میبعضی دارد.

ست ا، قدرت اخ دهدیر مییمطلوبی تغشخصیت افراد را به شکل ناچیز بدی است، قدرت 

های ها را جدی نگیرید، تنها آدمو چنین و چنان و قس علی هذا. اما خیلی این حرف

که زندگی بدون  دانندزنند. کسانی که قدرت دارند میها میجربزه از این حرفناتوان و بی

ل حوادث مثچیز نیستید. در تندباد است. بدون قدرت هیچ معناقدرت هیچ است، بی

 اما با کن شوید.ریشهلرزید و احتمالش هم هست که کالً میبیدی هستید که با هر بادی 

 تواند دنیا را عوض کند.دمی که مید، همه چیز. آشویقدرت شما چیز می
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 چرا قدرت برای شما خوب است؟

تولد  یآورد. از همان لحظهکسب قدرت یک دنیا خوبی و خوشی برای شما به ارمغان می

اید که وقتی یک بزرگترین لذت ما این است که هرچه اراده کنیم همان شود. دقت کرده

ی کوچک برای غذا، اسباب بازی یا عوض کردن پوشک کثیفش جیغ و داد راه بچه

سو سو و آناش به اینمین خواستهأتیمه برای اندازد، پدر و مادرش چطور سراسمی

خواهند می ها همیشه چیزی را کهدیکتاتورها هستند. آنن بزرگترین کودکا دوند؟می

آورند و تنها در ازای یک خنده یا یک صدای نامفهوم پدر و مادر تمام اذیت و دست میبه

گونه کنند. حاال تصور کنید اگر تمام طول عمرتان بتوانید اینآزارشان را فراموش می

شناسید برای تمام دنیایی که میکم مام دنیا یا دستفرمانروایی کنید، چه شود! ت

 دوند.سو میآنو سو تان سراسیمه به ایندرون کودک خشنودی شما و ارضای امیال

شود عین بهشت. شما آدمی هستید که از سایر جماعت دوروبرتان سرترید، زندگی می

 د از:دیگر منافع جانبی چنین وضعیتی عبارتن . یک پیشوای فرزانه...یک ابرانسانید

 ثروت -

 آلوضعیت سالمتی ایده -

 زنان زیبا و باکالس -

 زندگی پر زرق و برق -

 المللی فراوانهای بینسفر -
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 آیا حکومت بر جهان ممکن است؟

 جات و سوئیچ ماشین به نوجوانان است.اعطای قدرت و ثروت به دولت در حکم آبکی

 «پی جی اورورک»

تواند از شرکتی این دنیا می یسترهگ -دنیایتان است حکومت بر  یدربارهاین کتاب بیشتر 

کل جهان.  تا حکومت بر - وری که در آن سکونت داریدکنید باشد تا کشکه در آن کار می

شوید  ترین امپراطوریممکن است شما بنیانگذار بزرگ البته هر چیز ممکن است. مثالً

و مطیع  زیر پرچم خودش مقهور ها ران شناخته، امپراطوری که تمام ملتکنوکه جهان تا

طور نشد خودتان این این امر ممکن است. اما اگر دقیقاً کند و روند تاریخ را تغییر دهد.

روری های دیگری برای سراه زنده به خودتان نگاه نکنید.را سرزنش نکنید و به چشم یک با

ترین و دیمیر یکی از قمثال هیو هفنر کبیر بنیانگذا و رهبری بر سایرین نیز هست.

وح مردم ید حاکم بر قلب و رترین مجالت خرگوش نشان دنیا را در نظر بگیرید شامحبوب

که هفنر یک  اعضای مهم و حیاتی دیگری نیز دارند -بخصوص مردان  -م اما مرد نباشد،

 ها را به نحو احسن انجام داده است.جورهایی هدایت و راهبری آن

های این کتاب به صورت  تضمینی وتخت درسپارلمان و تاجد تا ه بگیریاز اتاق هیئت مدیر

ای که انتخاب کردید به شما را در حوزه - باالی باال - پلکان ترقی و راه رسیدن به آن باال

 جا.تر از آن ماندن در آند. رسیدن به آن باالی باال و مهمدهنشان می
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 هامشکالت و چالش

ر دخطرات و مشکالت متعددی  ناًیچ عنوان. مطمئآیا کسب قدرت آسان است؟ نه به ه

کوشی از یک اند و شما در آن واحد نیاز به استقامت و پشتکار و سختر کمین کردهیمس

ها و سو و خدعه و زیرکی از سوی دیگر برای کسب موفقیت دارید. در ادامه به چالش

دهیم ا یاد میه شمهیم پرداخت و بشود خوااین راه گریبان گیرتان میمشکالتی که در 

شته وقتی در حال خنجر زدن از پشت به دیگران هستید چطور هوای پشت خودتان را دا

گونه تا تر کنید و چنیاز دارید مستحکمها باشید، چطور پیوندتان را با کسانی که به آن

ها استفاده و در برخی موارد خوبی از آنوقتی که دوستانتان ابزارهای خوبی هستند به

 استفاده کنید.سوء

 

 ی نظامی( نابغه1712-1786فردریک کبیر )

عالقه بود و مشتاق رغم میل پدرش به امور نظامی و سیاسی بیفردریک در جوانی به* 

فردریک )خواندن کتب ادبی و فلسفی فرانسوی. به همین دلیل مورد تحقیر و تنبیه پدرش 

الگی همراه پسر شد در هجده ساختالف نظر او با پدرش نهایتاً باعث  گرفت.اول( قرار می

اه توسط  از سرداران پروس به قصد فرار به انگلستان رخت به سفر ببندد، اما در ریکی 

در قلعه  از خدمت نظامی دستگیر شد. به دستور پدر، فردریکماموران دولت به جرم فرار 

ها به نداستا های او گردن زدند. اینشد و دوست همراهش را در پیش چشم محبوس

 می مقتدر تغییر داد.خوی فردریک را از آدمی رمانتیک به حاکوانگیزی خلقطرز شگفت
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عالوه  د. اوفردریک کشورش را از یک پادشاهی معمولی به یک قدرت اروپایی تبدیل کر* 

ه داشت یز عالقبه گسترش و پیشرفت هنر و ادبیات ن ،زیر فرمانش بر تقویت نظامی ارتش

یک، کیفیت فردر و توجه فراوانش به فلسفه لقب پادشاه فیلسوف را برایش به ارمغان آورد.

عطای اداد. ممنوعیت شکنجه، زندگی ملت تحت فرمانش را به شکل واضح و موثری تغییر 

 های عصر او بود.ترین دستاوردتصادی از جمله بزرگهای مذهبی و اصالحات اقآزادی

شمن به خارجی، او به هیچ اصل اخالقی اعتقاد نداشت و برتری یافتن به د در سیاست* 

دانست. کسب پیروزی، آثار عهدشکنی و دسیسه و ای را جایز میهر قیمت و وسیله

ها بابت . چون به اعتقاد او تنها  بازندهبردن میاخالقی در سیاست خارجی را از میایب

توانست ورتی میتنها در ص او یک فرمانروا و حاکم شدند. به باورخطاهایشان بازخواست می

ر داشته احسن انجام دهد که کنترل دولت را به صورت کامل در اختیا وظایفش را به نحو

 باشد.

. ناپلئون بناپارت عنوان شاهی بزرگ یاد کردندرهبران پس از او نیز از فردریک به* 

ردریک فدای  احترام به آرامگاه موفق به تسخیر پروس شد، برای ا 1806هنگامی که در 

جسد  جنگ جهانی دوم، دستور داد که آمد. آدولف هیتلر در جریان بمباران آلمان در

 فردریک را به معدن نمک منتقل کنند تا به آن آسیبی نرسد.



 

@mehrdadDrive 

9 
 

 

 

 

 



 

@mehrdadDrive 

10 
 

 دهد؟چرا دموکراسی جواب نمی

ها و سناتورکنید دارد اما اگر فکر میهای خاص خودش را سیاست فواید و کاربرد

یدنظر نمایندگان مجلس،سیاستمدارانی هستند که قدرت واقعی دارند، در افکارتان تجد

دگان نماین کنند قدرت واقعی ازآنِمی هایی نیست که تصورین کتاب برای آنکنید. ا

ق و مصالحه و سازش و افمداران بیشتر با توسیاست هاست.ها و کنگرهدر پارلمان و مردم

شان. پذیریریسکدپروازی و قدرت طلبی و بلنجاه یواسطهرسند تا بهی میجایزدوبند به

ای دموکراتیک این است که محبوبیت یک سیاستمدار در جامعه یترین دغدغهبزرگ

و  تالساگر این سیاستمدار موفق به اخخود را نزد مردم از دست ندهد. در حقیقت حتی 

مردمی است که ممکن  دستقدرت واقعی سوءاستفاده از پست و سمتش شود، باز هم 

دموکراسی سیاسی در عالم انتخابات بعدی به او رأی ندهند. بله متأسفانه قدرتاست در 

دوست دارید بدانید ر است. با انجام دادن یک عالم کا دست نیاوردن هیچبه معنی هنر به

ل قدرتی هستند ها دنباآن فرق شما که سودای دیکتاتوری دارید با سیاستمداران چیست؟

ان حفاظت شما دنبال سیاستی که از قدرتتت کند و محافظشان های حزبیکه از سیاست

هاست. راز موفقیتش بازی دموکراتشبخیمه مقابل ینقطه کند. بله، رهبری واقعی دقیقاً

که بگویی سیاه، نفس کامل است. قدرتمند بودن یعنی ایندر عمل کردن با اعتماد به 

مردمت داشته باشی. مخالفت یا ی ایتکه ترس از مخالفت یا نارضبدون اینسفید است، 

 گران سینما، ورزشکاران، خوانندگانبازیمشهورها، ترین کابوس آدمدم بزرگنارضایتی مر

قع لقب دیکتاتور و از این که یک مو ها مخصوصاًاین آخری و سیاستمداران مردمی است.

کومت و ی حکنند. اما شمایی که داعیها خطا نمیمستبد و خودکامه نگیرند، دست از پ

های نردبان قدرت باشد نه حرف دانگ حواستان باید پلهمدیریت جهان را دارید، شش

 ی مردم.مفت عامه



 

@mehrdadDrive 

11 
 

 توانند بکنند و رهبران دموکرات نهها میکارهایی که دیکتاتور

 اتهای تلوزیونی و بستن در نشریعطیلی شبکهت-1

 خت مالیاتخودداری از پردا-2

 رخشان روی تمبر و اسکناسرخ و تماماپ تصویر نیمچ-3

 ییر وضعیت آب و هوای روز گذشتهتغ-4

وه مقننه قبل و بعد از تصویب، جلوگیری از پیگیری و اجرای احکام لغو قوانین ق-5

 قضایی، پیشگیری از افزایش قدرت و اختیارات قوه مجریه

و اغلب شرح حال خودشان  تضمین شده گارش کتابی که فروش باالیش پیشاپیشن-6

 است.

 وبله پارک کردن ماشین در هر کجا و هر زماند-7

 تغییر دولت-8
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 ها پیروی؟ها باید رهبری کنند و بعضیبعضی چرا

علوم مقدرتمند بودن مثل محترم بودن است، اگر مجبوری که به مردم بگویی آدم محترمی هستی، 

 شود که واقعا نیستی.می

 «مارگارت تاچر»

 همان دیالوگی که شخصیت آن دیالوگ معروف فیلم خوب بد زشت را خاطرتان هست؟

 گوید:به شخصیت زشت می خوب

 «کننیمدستشونه و اونا که زمینو اونا که اسلحه  تو دنیا دو جور آدم وجود داره،» 

ا شروع رتن همان وقتی که مدرسه رفخب، ما از همان اوایل ورود به زندگی اجتماعی، از 

، تیم قط یک شاگرد اول وجود داردتوانند رهبر باشند؛ ففهمیم که همه نمیکنیم، میمی

 شاید شما یکی از های کالس فقط یک سردسته دارند.فقط یک کاپیتان دارد، قلدر

هایی باشید که در بچگی هیچ وقت  در مسند قدرت نبودند؛ نه در کالس درس و نه آن

اتاً است که ذ فکر کنید که توانایی رهبری فقط در وجود کسانیدر زمین ورزش. شاید 

تواند به قدرت کنید. در دنیای بزرگساالن هرکس میکاره هستند. خب اشتباه فکر میاین

تان را با خودتان کلیفپس اول باید ت برسد، فقط به شرطی که بدجوری طالب قدرت باشد.

 رو؟دهید؛ من یک رهبرم یا یک دنبالهب صریح و روشن به این سوال جواب مشخص کنید

ها برایتان جالب و جذاب است سایر آدم کسب ثروت و کنترل جان و ذهن یحاال اگر ایده

 به خواندن کتاب ادامه دهید.

 

 

 



 

@mehrdadDrive 

13 
 

 

 فصل اول

 

 آیا شرایطش را دارید؟

 

 

 ای شوم بهطبیعت این آلودگی را در خون انسان همچون جرثومه

 خواهند مستبد باشند اگر بتوانند.ی مردم میودیعه گذاشته: همه 

 

 دانیل دفو
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 آیا شرایطش را دارید؟

پروا، بلندپرواز و مصمم و در های بیما با شما تعارف نداریم. این شغل مخصوص آدم

مرام است. از خودتان بپرسید که تا چه اندازه دوست برخی نقاط جغرافیایی جهان بی

ی کافی قوی باشد، شانسی ی شما به اندازهبر جهان حکومت کنید. اگر اراده دارید

درت قشتری برای کسب وجود دارد که آرزوی شما محقق شود. برخی از ما قابلیت بی

گوییم. شما را راهنمایی های دیگر داریم. از کجا بفهمیم؟ ما به شما مینسبت به بعضی

و روی کدام  ها را باید داشته باشیدمشخصه ت وتا متوجه شوید کدام کیفی کنیممی

 ها باید بیشتر کار کنید.ویژگی
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 آل یک پیشواشخصیت ایده

دهد که آیا شما شخصیت الزم برای رهبر های شما به سواالت آزمون زیر نشان میپاسخ

 شدن را دارید یا خیر. )امتیاز پاسخ بله یک و پاسخ خیر صفر است(

هایتان روابط حسنه داشته در محل کارتان جا بیفتید، با مافوققادر هستید به سرعت . 1

 عنوان ابزار و پلکانی برای ترقی خودتان استفاده بکنید؟ بله/خیرتان بهباشید و از همکاران

فتادن اقع و سر وقت تحویل دهید، حتی اگر به قیمت به خطر مو. حاضرید کاری را به2

 تان تمام شود؟ بله/خیردستسالمت و جان چند نفر از کارگران زیر

 توانید با صدای بلند به بقیه دستور دهید و امر و نهی کنید؟ بله/خیرمی. 3

تان را از آن باال به پایین بکشید یا همیشه در پی فرصت مناسبی هستید تا رئیس .4

 تضعیفش کنید؟ بله/خیر

ی قوی حشر گرانههدهید با یک با یک گروه کوچک پرنفوذ با تمایالت توطئمی ترجیح .5

 و نشر داشته باشید تا با گروه کثیری از افراد عادی؟ بله/خیر

زور جلوی پوزخندتان را تان هستید، بهی احساساتدرباره وقتی در حال صحبت. 6

 گیرید؟ بله/خیرمی

 ای برخوردار باشید؟ بله/خیرانتظار دارید از امتیازات ویژه بعد از ورود به هر جمعی .7

کنید حال شوند، حس میدهید بیشتر میها دستور میهایی که به آنهرچه تعداد آدم .8

 بهتری دارید؟ بله/خیر

بندش نام وقتی در بین جمعی هستید که مشغول خواندن سرودی هستند که ترجیع .9

 شماست، حس و حال خوبی دارید؟ بله/خیر
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 له/خیربدارید؟  فیلم همشهری کین را "بلو ری"و  "دیویدی"ی نسخه .10

 ها:جواب

 : ول معطلی. 3تا  1

 شه بهت امید بست.: لب مرزی. می 7تا  4

 دیکتاتوری. : ذاتاً 10تا  8

 

 آلهای حاکم ایدهویژگی

 اگر شهریاری نیت حفظ قدرتش را دارد نباید به هیچ فضیلت و اصل اخالقی پایبند باشد.

 «نیکولو ماکیاولی»

 کاریزما

تواند مردم را مجاب کند که به او ی دموکراتیک هر سیاستمدار موفقی میدر یک جامعه

کورکورانه ن را وادار به اطاعت مردان و زنا کهبار. اما برای اینکم برای یک رأی دهند، دست

ی تان کنید، محتاج کاریزما هستید. متاسفانه کاریزما یک مسئلهقید و شرط از فرامینو بی

طور هیتلر ت همینناپلئون کاریزما داش ذاتی است؛ یا آن را دارید و یا آن را ندارید. کامالً

که بدانید شخصیتی کاریزماتیک دارید یا خیر، یک راه ساده وجود و خوان پرون. برای این

تان بخواهید به شما پول قرض بدهند. بعد از دارد. از اطرافیان و آشنایان و همسایگان

شان برای شما پول قرض ها بخواهید از دوستان و آشنایانمام شد از آنکه پولشان تاین

خاطر شما ها بخواهید بهبعد که آن دوستان و آشناهایشان هم تمام شد، از آن بگیرند.

رهبر  دزدی کنند. اگر تا پای دزدی رفتند بدانید که از کاریزمای الزم یک حاکم،یک

 سری دوست و آشنای جدید باشید.برخوردارید. اگر نه بهتر است دنبال یک
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 پارانویا

مانی شود. پارانویا در یک شهروند معمولی یک بیماری روحی و روانی است که باید دارودر

صل اساسی اما پارانویای یک حاکم و رهبر نشان از سالمت کامل مغز و ذهنش دارد. این ا

طور که شما همان «.هرکس دنبال به زیر کشیدن شماست»و حیاتی را فراموش نکنید: 

بتوانید با همه روابط  کشیدن هرکس باشید. اگر ی به زیربرای باالرفتن و ترقی باید آماده

ها استفاده کنید و در عین حال در ای داشته باشید و در مواقع لزوم از آنظاهر دوستانهبه

نترل رحمی و اعتماد به نفس الزم برای ککس اعتماد نداشته باشید، بیباطن به هیچ

ی قدرت، چند متر از ی دوی سرعت و استقامت عرصهتغییر امور را دارید و در مسابقه

 رقبای خود پیشید.

 

 مرامی / عدم پایبندی به اصولپروایی و بیبی

وجه. حتی مرگ در راه اصول نیز کار هیچآیا پایبندی به اصول کار دشواری است؟ به

که ارزش مردن داشته باشد. پس فراتر از  است مشکلی نیست. مشکل پیدا کردن اصولی

دانید صحیح است. هدف اعمال سیاسی اصول قرار بگیرید  و کاری را انجام دهید که می

پیشوای یک  ی آن باشد.تواند محدودکنندهکسب قدرت است، پس هیچ حکم اخالقی نمی

عواقب آن برای ه ود، باید انجام دهد بدون توجه بداند که کاری که باید انجام شواقعی می

های عصر یرید؛ او با معیارشهرت و نام نیکش. شارلمانی امپراطور روم مقدس را در نظر بگ

 782شد، اما همسن آدم در سال طلب محسوب میخودش آدمی منطقی،معقول و صلح

ی ساکسون گردنکش را صادر کرد. در چنین مواردی حاکم نبایست 4500دستور  قطع سر 

های م انجام عمل را با توجه به پیامدیا عدم لزو امور باشد، بلکه لزومپیگیر خیر و شر 

که وفاداری و صداقت جزء  د مد نظر قرار دهد. من هم معتقدماش بایسیاسی و اجتماعی
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ی یک انسان است اما اگر در وجود یک سیاستمدار از حد الزم تجاوز کند صفات حسنه

رساند و یا به گورستان عمومی شهر. برای موفقیت یدانی تاریخ ماو را دست آخر یا به زباله

در عالم سیاست تمام چیزی که نیاز دارید طفره، عذر و بهانه، فریب، حیله و خدعه، 

توجهی به نیک و بد است. باید این نصیحت ماکیاولی پروایی و بیکاری و تدلیس، بیپنهان

پست و ذلیلی هستند که  مخلوقات مردم یتوده جا کهگوش کنید: از آن را آویزه

توانند به عهدی که با شما بستند پایبند باشند، لزومی ندارد که شما نیز به قولی که نمی

 اید پایبند باشید.ها دادهبه آن

 اراده و تصمیم

خاطر داشته شدت در وجودتان تقویت کنید. بههایی است که بایستی بهاین از آن خصیصه

کنند و میمحابا تالش روز و بیست که شبانهکسانی ا باشید که شکوه و قدرت پاداش

چقدر گزاف؟  های گزاف هستند.رداخت هزینهپشان حاظر به برای رسیدن به هدف

 -وهفت فیل جنگیهانیبال سردار نامدار کارتاژی با پنجاه هزار سرباز، سه هزار اسب و سی

ها ه جنگ رومیب -بودند ن فیل ندیدهعمرشا گیر کردن سربازان رومی که دربرای غافل

هم در فصل ه با آن تعداد فیل آنپیرن العبورهای صعبشتافته بود. عبور هانیبال از کوه

شود یک مثال خوب میمعلق شکن هم صدبار کلهای مجهز به یخنورد حرفهکه کوه-سرما

چند و  در این زمینه است. برای هانیبال اهمیت نداشت که در طی این مسیر چند سرباز

جا به هر قیمتی های هموار و فتح آنمیرند. او فقط و فقط به رسیدن به دشتفیل می

ناپذیر است کرد. بله، در راه رسیدن به هدف قربانی کردن امری اجتنابکه شده فکر می

 تر است.ما بزرگشتر باشد، قربانی و هرچقدر این هدف بزرگ
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 آتیالی هون؛ ساالر وحشت

تخاب سال داشت همراه برادر بزرگش بلدا به پادشاهی هون ان 28آتیال هنگامی که * 

ود. قتل و شد. بخش وسیعی از آلمان امروزی و آسیای میانه در فرماندهی این دو برادر ب

تری بود، غارتی که بخش نبود و او به فکر غارت عظیمپا برای آتیال لذتغارت قبایل خرده

 رده بود: حمله به امپراطوری روم.هیچ بربری تا کنون یه آن فکر نک

 شد تا از همان کودکی تحمل درد را یاد بگیرند.ی کودکان دریده میبه دستور او گونه* 

میشه در جریان های محلی ایجاد کرده بود تا های از خبرچینی دانوب شبکهدر کرانه* 

 آخرین اخبار باشد.

 شد.برای قدرت مطلقش نبابه دستور او برادرش بلدا را در خواب کشتند تا خطری * 

 پرهای های عروسینجام در یکی از شباو تعداد کثیری زن و معشوقه داشت و سرا* 

 خاطر هموروئید درگذشت.شمارش به

 ی آتیال را در سه تابوت درون هم قرار دادند؛ تابوت اول که جسد درونها جنازههون* 

ز نقره و اآن قرار داشت از طال، تابوت دوم که تابوط طالیی را درون خود جا داده بود 

چنان محبوب گرفت از فوالد بود. آتیال آنسومین تابوت که تابوت نقره درون آن جای می

زدند و خون خود های خود را میمردم خود بود که در عزای اون بجای اشک ریختن رگ

 ریختند.را می
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 های دشواریمتصم

های خاص که برای رسیدن به اوج قدرت الزم است برخوردار شوید؟ آیا از آن ویژگیجور رهبری میچه

 هستید؟ واکنش شما به این سه سناریو چیست؟

 سناریوی یک: رفیق دردسرساز

اید. حاال در مسند قدرت با حمایت یک رفیق قدیمی و پدر بانفوذش به قدرت رسیده

تان به برخی دستورات و تصمیمات حکومتی شما معترض است. او قدرت رفیقهستید و 

به  کند. حصر یا تبعید او با توجهاز شما انتقاد می گیرد و علناًو مقام شما را نادیده می

 شما:نفوذش ممکن نیست، قدرت پدر با

فات کنید اختالکنید و سعی میالف( او را به یک نشست دوستانه و صمیمانه دعوت می

 ها را برطرف کنید.و کدورت

 یگریانجیشما و پسرش م نیب دیکنیو از او درخواست م دیرویب( به مالقات پدرش م

 .کند

 دیکنیقدر شکنجه مو او را آن دیکنیتان میسرنگون ی( دوستتان را متهم به توطئه براج

فرد مورد  زمانهم. دیکشیاش هم اعتراف کند؛ سپس او را منکرده یکه به انجام کارها

 .تا او را ترور کند دیفرستیاعتماد پدر دوستتان را به نزدش م

 

  الوقوع بیقر ورشیدو:  یویسنار

ها جنگ و . بعد از مدتدیکوچک هست یقلمرو کی یدهیرسقدرتبهرهبر تازه شما

که سه  ی. ارتش خارجدیابه کسب قدرت و نشستن بر تخت شده با رقبا موفق یریدرگ

جنگ  نیبرابر ارتش شما سرباز دارد قصد دارد به کشورتان حمله کند. اگر شما در ا
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 ستی: بدیخال برنده دارتک کی یراستاست.  یاسارت و مرگتان قطع د،یشکست بخور

 ی.قبل یاز جنگها ریهزار اس

 .دیدهیالمصالحه قرار مو اسرا را وجه دیمذاکره کن دیکنیم ی( سعالف

 .دینفرار ک یگریبه کشور د دیکنیم یاستفاده و سع یبه عنوان سپر دفاع ( از اسراب

 دیدهیقرار م یزیتنوک یهار چوببرا  هاآن د،یکشیم خیهزار نفر را به سستی( هر بج

 جادیدر دل دشمن رعب و وحشت ا بیترت نیشود و به ایشان خارج مکه از دهان

 .دیکنیم
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 زده خی یمعما کیسه:  یویسنار

نبوده  فصل ریی. حواستان به تغدیابرده ورشی گرید یقدرتمند به کشور یسپاه شِیشاپیپ

. یجهنم خبندانیشود، سرد ناجور، یکشور هدف سرد م یهوا یلشکرکش انهیو در م

ادر ص ینیکه فرمان عقب نش یسربازان وفادار شما سرمازده و گرسنه هستند و در صورت

 .رندیمیم یکییکی دینکن

 :شما

خوش  یو تجاوز به کشور موصوف را به فصل دیکنیصادر م ینینش( فرمان عقبالف

 .دیکنیهواتر موکول موآب

ها را متقاعد و آن دیشویوارد مذاکره م دیاکه به آن تجاوز کرده ی( با مقامات کشورب

 .هستند یکاف یگرم و نرم و غذا یتجاوز محتاج جا یادامه یکه سربازان شما برا دیکنیم

خورد و یشما م یبه مرکز حکومت رشیکه مس دیشویم یکالسکه دربست نی( سوار اولج

 .ندیایاز پا درب یگرسنگ ایتا به ضرب گلوله، سرما  دیگذاریتان را تنها مارتش

 :گرفتند یمیموارد چه تصم نیدر ا خیتار ینام یهاچهره مینیحاال بب خب

 کی یویسنار

قدرتمندش  و پدر لوتاسیاش فیمیدوست صم یبانیبا کمک و پشت ی( اسکندر مقدونج

 یاسکندر سبب نگران ییخدا یاسکندر وادعا یهاییگو. گزافهدیبه قدرت رس ونینیپارم

به قتل اسکندر گرفتند. اسکندر  میکه تصم ییشد، تا جا ششیو دوستان آزاداند لوتاسیف

شکنجه  یاز نقشه آنها باخبر شد و پس از بازداشت فیلوتاس دستور داد او را به سخت

کردند تا  یچیاندک پوست و گوشت فیلوتاس را قگران اندکشکنجه ؟کنند. چقدر سخت

 یزدند. از سو انهیاش تازدهگوشت شیب یهاشد. سپس بر استخوان داریپد شیهااستخوان
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او در همدان و  بینا که -پدر فیلوتاس  نونیرا به همدان فرستاد تا پارم یکسان گرید

 .را ترور کنند -همدان بود  یخانهنگهبان گنج

 دو یویسنار

در رأس  یکه خبردار شد سلطان مراد عثماننی( والد سپوزنده یا والد دراکوال پس از اج

 ینبردها یعثمان یرا دارد، دستور داد تمام اسرا نشیگران قصد تصرف سرزم یسپاه

از  یمانسلطان مراد دوم عث ندیگویبکشند. م خیمرز به س یدر حوال یرا در جنگل نیشیپ

 یارهااز د یو جنگل دهیکش خیکه دراکوال آنان را به س یگجن ریهزار اس ستیمشاهده ب

 .درسپوختگان به پا داشته بود، به حالت تهوع دچار شد

 سه یویسنار

حساس اتارومار بود،  هیکه ارتشش در روس یدر حال 1812( ناپلئون بناپارت در سال ج

 ت.زگشبا گرم اتاقش یو بخار نیو آغوش گرم ژوزف سیکمبود محبت و گرما کرد و به پار
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 دیخودتان کار کن یرو

 .دیکن نینکرد با کتک و زور او را وادار به تمک نیبخت و اقبال مثل زن است، اگر از شما تمک

 «یاولیماک کولوین»

 د؟یدار یوکسرکم یلیخ یااسطوره یکتاتوهاید نسبت به دیکنیفکر م ده؟یپر تانرنگ

دن و شمستبد ی کامل برا یهاییتوانایالت کس با تماچی. هدیو خودتان را نباز دینترس

پلوسان و چان دازمبه  قلمج محتا استمداران،ی. سدیآینم ایدن نیبه ا بودن کتاتورید

ا به ربزرگ  انیفرمانروا سازند. سرگذشتیخودشان را م خودشانی هستند. رهبران واقع

. دیریبگ آنها الگو تیشخص و در رفتارتان از منش و دیریبگ ادیو خوب  دیدقت بخوان

به  دنیرس یکه برا دیو با خودتان عهد ببند دیها را بخوانروزنامه یصفحات اقتصاد

 .دیاشب یو جنجال دیخود کار کن یزمایکار یرو د،یردارب دیقدم جد کیتان هر روز هدف
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 دومفصل 

 

 های سرگردانیکارآموزی، سال

 

 

 داند،را می اش دارد و اینمردی که عقل در کله

 شان ندارندقادر به شکست ده مرد است که عقل در کله

 دانند.و آن را نمی 

 

 جرج برنارد شاو
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ل سا ستینشست، ب هیمقدون یپادشاه و بر تخت دیکه به قدرت رس یوقت ریکب اسکندر

ه بود. و دو سال ستیبه عنوان رهبر قوم مغول انتخاب شد، ب یخان هم وقت زیداشت. چنگ

 رکتاتوید کی که است نیا یکل یجور استثنا. قاعده کیهستند،  نادر یموارد نیچن

ها لسا نیبکشد. اگر در ا یکند و سخت یکارآموز هاسال دیبه قدرت با دنیاز رس شیپ

، را بسط دهد شیهاها و تخصصو مهارت ردیبگ میرفتار کند و تصم یعاقالنه و منطق

 .بکشد آغوش کامل در یابیو با کام یرا به سخت تشیموفق شاهد تواندیم

 

 

 



 

@mehrdadDrive 

27 
 

 کسب اعتبار یبرا یضرورتها: نییپا نییاز آن پا آغاز

گونه که صبح سرآغاز روز است. انسان است، همان تیشخص یریگسرآغاز شکل یکودک

 داشت؟ یربط ذن بود؟ به بحث ما چه نییو آ وسیکنفوس یجمالت فلسف هیشب

اکثر  یو برا ستین دهیکه از صفر به صد رس یتر از قهرمانعامه مردم جذاب یبرا زیچچیه

اگر الزم بود  ی. حتنیرنشیفق یاخانواده تنگدست در محله کیتولد در  یعنیمردم صفر 

اما در  تنگدست، یاتان از خانوادهکه اصل و نسب دینشان ده دیبا د،یمدرک جعل کن

 اریبس یرنج و سخت یو جوان ینوجوان ،ینام بوده و در کودکحال شرافتمند و خوش نیع

از  یرویبه پ شتریبا شما دارند، ب یمشترک یهانهیبدانند زم ی. عامه مردم وقتدیادهیکش

 رونیآلمان ب که از ارتش نیپس از ا تلریشوند. هیمند متان عالقهخودتان و دستورات

رکود عظیم  دوران در شان بودند.بود که محتاج شام شب ییکارهایها از آن بمدت تاآمد 

 یبه رهبر لیاو را تبد نهیشیپ نیدر آلمان، ا یجهان دو جنگ نیباال ب یکاریو نرخ ب

. دیفهمیرا با گوشت و استخوان م مردم ها و مشکالتیکه سخت یکرد، زمامدار یمردم

برخاسته از قشر زحمتکش دهقانان  نیافسر جزء توپخانه بود و استال کی زیناپلئون ن

ها و یطلبجاه یخوب برا یزهیو انگ یمنبع انرژ کیو رنج،  تی. تجربه محرومیگرج

. شما ممکن است ستیدست خود آدم ن ر،یفق یاهاست. البته تولد در خانوادهیبلندپرواز

 رخشتیبا قاشق طال، ش یهمان بدو نوزاد زا یو به قول دیدر ناز و نعمت بزرگ شده باش

تان یدوران کودک یجنبه نیبارتربتیمص یرو دیکن یگذاشتند، پس سعیتان مدهان

داشتن  ای یاز انجام کار ایکردند یم تانن بچه قلدرها خفتدر دبستا دی. شادیتمرکز کن

 یسپر تاننیرا با والد یکم ای ادیاوقات ز دی. شادیمحروم بود دیداشت دوستش که یزیچ

بودند و شما  ماریاکثر اوقات ب ایکار بودند سر ای. پدر و مادرتان دائم در سفر دیکردیم

شود و یجاها کشف م نیتربیکه درد و رنج در غر دیداشته باش ادی. به دیشان بودمراقب
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و حکومت شما بر  یرهبر لیدل ز،یتما نیو ا نیریشما از سا زیرنج خاص باعث تما نیا

 .شودیم گرانید

 سودمند و سازنده یدوران کودک کی

ر هرکول را در نظ یهستند. بچگ دایاز همان آغاز هو یرهبر یهاتیفیها و کمشخصه

 یبود، افع« بهآب»پوشک و  ضیکه محتاج تعو یو نوزاد یدوران کودک . در هماندیریبگ

 نیالدوسنگدلش داخل گهواره گذاشته بود جر و واجر کرد. از  یرا که نامادر یخطرناک

 عیا. وقدیبپرس دیاانجام داده یکه در کودک یبیبزرگ و عج یخودتان در مورد کارها

تان رخ نداده از یهم در دوران کودک یاصاتفاق خ چیو اگر ه دیکن یینماکوچک را بزرگ

رافت ظهوش و  تینها دیها باداستان نی. در خلق ادیکن ییسرانو داستا دیخودتان بساز

د زمان هوش و خرد که همیهست ییها. شما محتاج داستاندیرا به خرج ده تیو خالق

حدومرزتان، استقامت و پشتکار منحصر به  یکنند، شجاعت ب انیرس شما را عشیپ

ه به ک یشما را مثال در برابر کس یفردتان و در صورت لزوم قساوت و خشونت و سنگدل

و  یبازو دکتر یقطارباز یدرباره ییهاشما تجاوز کرده. داستان یخانه و خانواده میحر

در مورد  ییهاداستان کند ویکس را جلب نمچیمحل، توجه ه یهابا بچه سیلپسسیل

بش را شکه دور از چشم مادرتان لباس  یروز»بدتر از آن  ایب و فرار از مدرسه و تقل

 نیبهتر ودارد  و منفیکارکرد معکوس  ،«دیکرده ا شیو خودتان را مثل او آرا دیادهیپوش

 .شماست هیعل یغاتیتبلی هایاشسم پ یتان برارقبا و دشمنان یسالح برا
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 رهبر جهان التیتحص

 کی یالزمه یعال التیبشود، اما تحص یخوب کتاتوریتواند دینم التیکس با تحصچیه

 یادشاهپدر کار نبود،  یکه اکسفورد و هاروارد میدر زمان قد یزمامدار موفق است. حت

ستد، را به مدرسه بفر-ریکب اًبعد -خواست پسرش اسکندر یم یوقت یمقدون پیلیمثل ف

سروقت سرآمد  گرفت، بلکهیوحوش کاخ را نمحول یلتدو یمدرسه نیترکیآدرس نزد

در  رفت. رهبران جهان معموالًیعصر، ارسطو م شمندانیاند فرزانگان فالسفه و

 رانیاشاه  نیکنند. آخریکرده و م لیتحص یمراکز آموزش نیترنهیو پرهز نیترمتیقگران

 لیتحص س،یسوئ یصخصو یمدرسه نیو بهتر نیتر متیگران ق ،«یلوروز» یدر مدرسه

 انگلستان تنیا یخصوص یدر مدرسه وگسالویادن و شاهزاده پل  یکرد. سر آنتونیم

 نیدر کالج وسل ینیچ یو نظام یاسیشک رهبر س یکا انگیکالس بودند و مادام چهم

 کرد.یم لیتحص ایجورج التیا
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 باکره  یاول، ملکه زابتیملکه ال

ازداشت به دستور پارلمان ب 1536بود که در سال  ی( همسر دوم هنرنیبول* مادرش )آن 

وع پادشاه و سر از تنش جدا شد. چند ماه بعد پارلمان الیزابت سه ساله را فرزند نامشر

اولش  از همسر یانگلستان بود، چون طالق هنر یهاکیکاتول شترینظر ب نیا اعالم کرد.

 زابتیارلمان، الدانستند. با وجود منع پینم یو قانون یعاو را شر دومو به دنبال آن ازدواج 

 برخوردار شد. یخوب اریبس التیدر دربار بزرگ و از تحص

 ییجوهو سلط نیپوالد یو روان به شش زبان را داشت و اراده سیصحبت سل یی* او توانا

 ر دو والد خود به ارث برده بود.هرا از 

 یرو شیپ یبه تخت سلطنت نشست، مشکالت فراوان لهسا 25 زابتیکه ال یهنگام* 

 یضع بد مالو ا،یبا اسکاتلند و اسپان رهیجوان قرار داشت: جنگ با فرانسه، روابط ت یملکه

 نیع همبه رف زیقبل از هر چ زابتیال .یمذهب یتر تفرقهخطرناک هانیدولت و از تمام ا

دست گرفت، مذهب  درپس از آن که زمام امور را  یمشکل آخر همت گماشت. کم

 شد. نییکشور تع یبه عنوان مذهب رسم «کانیانگل»

 یوسرنامیو غ یناموس یهاو انواع و اقسام فحش دادیعنان از کف م تی* هنگام عصبان

او لباس  لیو م قهیکه مطابق سل انیاز دربار یکیبار به لباس  کیشد. یم یبر زبانش جار

 بود، آب دهان انداخت. دهینپوش

سلطنت خود، زادگان صاحب نفوذ علیه اشراف ینیمتوقف کردن توطئه چ یبرا بتالیزا *

بر آنان  یشگیکه او بتواند نظارت هم ییدر دربار خود کرد؛ جا یبه زندگ قیآنان را تشو

خائن رفتار کردند، با آنان به عنوان یازدواج م اشاو بدون اجازه انیداشته باشد. اگر دربار

. دستور دیپوشیم بایز یهاداد و لباسیم تیخود اهم ظاهر به شهیهم زابتیشد. الیم
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که به نیشهر نصب کنند. ضمن ا یجایاز او بکشند و در جا یبزرگ یهایداده بود نقاش

 یخاص یعالقه زیرتبه ن یاشراف عال یهاخارج لندن و اقامت در کاخ یاستان یسفرها

 کرد.یم شتریاو را ب تیمحبوب« ملوکانه یسفرها» نیداشت. ا

 

 

 آل دهیا یهایسرگرم

 تیو شخص تیفرد یشان، نشان دهندهمورد عالقه یبازها و اسباببچه یباز یوهیش

 یهابا پازل یبه باز یدر کودک است. مهندسان و دانشمندان معموالً یها در بزرگسالآن

به کندن  یارهیو قاتالن زنج گرآزارانیو د شانیروان پرمند بودند و و لگو عالقه یچندبعد

رهبر  یما برا یهاهیکردن موش و گربه. توص زیو حلق آو کعروس یسر و دست و پا

 شرح است: نیبه ا ندهیقدرتمند آ
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 یشرکت باز

شرکت  کیآن است  یدرباره یبافالیکه کودک مشغول خ یندارد شرکت یلزوم حتما

ودک ک ،یباشد. اتفاقا با گانگستر باز یگانگستر التیتشک کیتواند یباشد. م یتجار

شرکا را  رقبا و یو صدور فرمان قتل برا گرانیتواند دستور دادن به دیدار بهتر مندهیآ

 کند. نیتمر

 یباز وانیح

ها و پرهجوان دارد. کندن بال شب یکتاتورهاید یبرا یخاص تیجذاب واناتیبا ح یباز

 یورنمک  ختنیها و رها، خفه کردن بچه گربهها و کشتن پشهسوسکها، له کردن پروانه

روشن او به  یندهیآ دبخشیکودک، نو توسطاست که انجام  ییهایحلزون از جمله باز

 است. سفاک یرهبر خودکامه کیعنوان 

 یتفنگ باز

هبران ر است. یکتاتوریجوانان مستعد د یبرا یعیسالم و طب یهاوهیاز ش یکی یباز تفنگ

 یطوالن یهاییو بازجو شانیهایبازبه خلع سالح و به اسارت گرفتن هم لیبالقوه تما

نشان از  دوستانشان یالیخ ربارانیدارند. ت شانیهاها به خانوادهاز بازگرداندن آن شیپ

 دارد. اهدرخشان آن یندهیآ

 اما ورزش و

 یوقتش را برا یو نوجوان یکودک امیدر ا یدار و مستعدهیآت کتاتوریمستبد و د چیه

ساختار  :واضح و آشکار لیدل کیکند. چرا؟ به یتلف نم یاهودهیب تیفعال نیشرکت در چن

 یکاف یمشخص و معلوم به اندازه نیقوان یکسریکردن بر اساس  ی. بازیمسابقات ورزش

با  یمساو طیشرا در یورزش یهر مسابقه ین است که در ابتدایبد است؛ اما بدتر از آن ا
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 استیکند و دوم شدن در سیتان مبینقره نص ک،ی. دوم شدن در المپدیخود هست بیرق

 ی.گمنام

 دوستان مادام العمر  جادی: ایشبکه ساز

 یاتیواجب و ح اریبس یکنند، امریفکر ممثل هم ایکه مثل شما  یبا افراد یسازکهشب

 تیقابل خود و یتفوق و برتر ییابتدا نیرهبر ضرورت دارد که از همان سن کی یاست. برا

که در  دیشویم یگروه یگونه شما سردستهنیرا نشان دهد. ا انشیبر اطراف یرهبر

ند. کن تیاز شما حما یو مؤثر یطور قوتوانند بهیم یبزرگسال یباالتر و دوره نیسن

شان که از وساالناز هم سن یکیهستند که توسط  نیخوشبختانه اکثر کودکان دنبال ا

  د؟ینفر شما نباش کیشوند. چرا آن  تیاست، هدا زتریها برتر و متماآن

 عبارتند از:  ریمس نیارزشمند در ا ینکته سه

انجام  یراب. دیتلف نکن نیریبا سا قیمعنادار و عم یهایدوست جادیوقت خود را با ا .1

ت درخواس است تا یترو آسان سهل یمزدور شیوه کیدادن به تان پولفیکث یکارها

 .یمیاز دوستان قد

 یها براآدم نیدتری. مفریپذریاراده و تأثیهدف، بیب یهابا آدم دیدوروبرتان را پر کن .2

 نیا از  شتریراه ب نیها هستند. چطور؟ شما در اآدم نیدردنخورتربه دن،یبه قدرت رس

 .دیهست ییمحتاج فدا دیکه محتاج مشاور باش

شان را از دست دادن یکه دغدغه دیکن کیبه خودتان نزد یلیرا خ یقط کسان. ف3

 .دیندار
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 فصل سوم

 

 مسیرهای موفقیت

 

 

 همچون سیزیف، تالش برای رسیدن به قله، برای

 قوت قلب و احساس خوشبختی انسان کافی است.

 

 آلبر کامو
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  تیموفق یرهایمس

تان را ماالمال به شما بدهد و قلب یبه قله ممکن است حس خوب دنیرس یتالش برا بله،

 دنیکند رسیقدرت مشما را پرپول و خودتان را قدر بیکه ج یزیکند، اما چ یاز شاد

 دیاب کنانتخ را یریمس دیو قله با تیبه موفق دنیرس یبرا ن،یبه خود قله است. بنابرا

و سهل که هرکس  انبریم یریکند. مس نیرا تضم ماکه کسب قدرت مطلق توسط ش

ا را سه ت نیاز ا یکیشجاعتش. به هر حال  ایرا ندارد. قدرتش، ذکاوتش  دنشیقدرت د

به  یندبیمرام بودن و عدم پایالبته خب ب د،یده صیرا تشخ ریتا مس دیداشته باش دیبا

 د.کن نتاکمک یلیالوصول خسهل یرهایمس نیتواند در کشف ایاصول هم م
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 بالقوه  کتاتورید کیمشاغل مناسب 

 استمدارانیهستند درست مثل س تیو واقع قتیحق وندیپ : استادانِ یگفروشند. 1

 جا.نیهم قاًیجا شروع کردند، دقنیو برژنف از هم نیحزب: استال ی. منش2

 التیپنهان کردن تما یخوب برا یوهیش کی لمی: ساخت فلمیف ی. کارگردان3

 .دانندیهمه م گریرا د نیاست. ا ییایمگالومان

از  ارکارشان  بریسا یحوزه یپولدارها یلیو خ تسیگ لی: بوتریکامپ یسینو. برنامه4

 جا شروع کردند.نیهم

از آن  آخر و ندارد. حرف اول ییمعنا یرستوران دموکراس کی ی. سرآشپز: در آشپزخانه5

 سرآشپز است.

ورد م یاسیسمشاور  یسکو زمان سهیموبوتو س ریزئ نیشیپ کتاتوری: دیاسی. مشاور س6

 .بودکشور  نیا نیشیاز پ شیپ ریلومومبا نخست وز سیاعتماد پاتر

 د.بزن غیشما را ت تواندیم نیو باالتر از قوان نیکه طبق قوان ی. پارکبان: کس7

 ادی شما: به دینیها را به شکل عدد ببکند آدمیکه به شما کمک م یحسابدار: شغل .8

 ندارد. یکمتر در مقابل کسب قدرت شما ارزش ای شتریب ونیلیم کیدهد یم

ندهد  ای تواند به شما پول بدهدیندارد، اما م یکه از خودش پول یکارمند بانک: کس. 9

 گوشه بدهد.یکه اسکناس بنیا ای
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 خنجر زدن از پشت فی: هنر ظراستیس

 هنر است.  ست،یعلم ن استیس

 «سمارکیفن ب اتو»

 نیزم ،یاسیشغل س کیکه قصد کسب قدرت و استفاده از آن را دارند  یکسان یبرا

 رقابلیغ یمدن یجامعه یکه در حوزه یاز افکار و اعمال یاریاست. بس یینها نیتمر

 هستند. یموارد ضرور یاریمجاز و در بس استیس یو مذموم هستند، در حوزه رشیپذ

 دیتوانیاگر نم»بار گفت:  کی ا،یفرنیکال یاونروه، عضو مجلس قانونگذار یچنانچه جس

و  دیفاقت کنر یبا او ادعا د،یریاز او پول قرض بگ د،یرا بخور دایکاند کی یدنیغذا و نوش

« .دیندار یاندهیآ چیه استیدر عالم س د،یده یرأ بشیبعد، صبح روز انتخابات به رق

اهر و ظاست. تفاوت  یریگو پر از غافل بیپرماجرا، پرفرازونش یزندگ کی یاسیس یزندگ

تان نو دروهر چقدر برون  استیدر عالم س یاست و به عبارت تیموفق یباطن، شرط اساس

ن کند که فقط خودشایفکر م یهر جناح استی. در عالم سدیترتر باشد، موفقمتفاوت

ت، غلط اس و بس. نظرات حزب و جناح مخالف نه تنها کامالً ندیگویخوبند و درست م

باشد،  ینرانسایهر چقدر ناجوانمردانه و غ یهر عمل نیخطرناک است. بنابرا بلکه اساساً

 نی. تازه انگه دارد، مشروع و مجاز است منیا بیکه جامعه را از شر اقدامات رق یدرصورت

ف و شر کردننابود  متیبه ق گریکدیحزب با  ی. رقابت اعضاستین استیس ییبایتمام ز

. در است یضرور و آبرو و در صورت لزوم جان طرف مقابل، مجاز و گاها کامالً تیثیح

شود، یمسرد و خصمانه  یهاابت محدود به فحش و دشنام و نگاهرق نیاز موارد ا یاریبس

که سال  یایریرسد. درست مثل درگیهم م یریگکار به کتک و یقه یاما خب گاه

 داد. خر هیدر مجلس ترک 2000
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 زند یپول حرف اول را متجارت: 

 « .میمان را بکنیسع میتوانیم ینه، ول م؟یرا عوض کن ایدن میتوانیم ایآ»

 مجبور به کار کروسافت،یشرکت معظم ما سیو رئ ایمرد دن نیثروتمندتر تسیگ لیب

و به ارث دالر پول به ا هاونیلیم یجوان نیداشت. در سن یپولدار یکردن نبود. خانواده

که نیون اداشته باشد، بد یو بپاش زیو بر یچنانآن یتوانست تا آخر عمر زندگیو م دیرس

 یهاسانهر مشابه رو پرت مورداک غول راضافه کند. به طو آوردهباد  یهاسنت به پول کی

که از  - ایاسترال یروزنامه نیترپرمخاطب - وزین دیتوانست با درآمد آدالیهم م یجمع

 داشته باشد. یادغدغهیبود، روزگار ب دهیطرف پدر به او ارث رس

 یدر حوزه یو مورداک را به خلق امپراتور تسیاز قماش گ ییهاآدم یزیچه چ پس

 جانی: هدیاست: قدرت، قدرت و قدرت. خوب فکر کن زیدارد؟ پاسخ سه چیشان وا میکار

 کی ماتتیکه تصمنیا یاز مردم، تماشا یریو امورات جمع کث یبا زندگ یکنترل و باز

سنگ ا همکه ارزش پول کشورت رنیا ییاندازد، توانایماز شکل  ایدهد یاقتصاد را شکل م

راتت که دستو نیاز ا یاز آن هم سنگ پشگل، و آگاه زتریانگجانیه یحت ایو  یطال کن

. دستنین ییزهایشود، کم چیم جامعه یاسیس یاجتماع یپسرفت فرهنگ ای شرفتیباعث پ

ببرند  را به عرش آسمان استمدارانیتوانند سیآنقدر قدرتمندند که م مطبوعات مورداک

اک و مورد تسیجا حاضر است. گهمه تسیگ لیب یبکوبند و تکنولوژ ابانیبه فرش خ ای

خوب  دارند اریکه پول و قدرت را در اخت یشناخته شده و ناشناس یهاچهره گریو د

 .توان با پول انجام دادیاست که م یمهم کار ست،یدانند که مهم پول نیم
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  یمذهب: پتک مخمل

جز  یزیچ خیشوم که انسان در طول تاریمتقاعد م شتریکنم بیمذاهب را مطالعه م شتریچقدر ب هر

 است.  دهیخودش را نپرست

 «باتن سیفرانس چاردیر سر»

در  هشیر ینظر گروه. بهکارشناسان اختالف نظر وجود دارد نیباب سرمنشاء مذهب ب در

 یاعده دیو از د عتیدر احترام به طب شهیر یها، به اعتقاد گروهترس بشر از ناشناخته

هد عده به عنوان شا نیا)حصر دارد. حدویب یبشر به خوشگذران لیدر تما شهیر زین

حال هربه( کنندیاشاره م یمذاهب بشر نیتریمیبه عنوان قد کیحرفشان به مذاهب فال

 یاسیدر معادالت س یرگذاریتاکنون قدرت فراوان و تأث ربازیهرچه بوده، مذهب از د

 یر جبههخدا با شما و د یوقت ستد،یجرئت دارد در مقابل شما با یداشته. واقعا چه کس

جا که نکنند، اما از آ یمعرف نکردند خودشان را خالق جها یسع هیشماست. حاکمان اول

اشته آب رفتن و بادگلو زدن دبهبه دست ازیها نکه مثل آن یکرد آدمیکس باور نمچیه

کنند.  یرفمع یالیخ انیبرحق خدا ندگانیدادند خود را نما حیباشد بتواند خدا باشد، ترج

 ریخط یفهیکاهنان وظ یشد و طبقه شتریحاکمان ب یو رزم یبزم یمشغله جیبه تدر

و  شتریبان قدرت کاهنان به مرور زم نیناموجود را به عهده گرفت. ا انیارتباط با خدا

 تیحیسم تیروم و در عصر تثب یکه پس از سقوط امپراتور یکردند تا زمان دایپ یشتریب

 گذاری کردند.به عنوان پاپ رسما تاج در جهان غرب
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 مستبد  کیافسر و  کیارتش: 

 زند. یتفنگ جوانه م یاز لوله یاسیس قدرت

 «تونگ تسه مائو»

 یروهایبه ن وستنیپ ،ییجوو سلطه یخودکامگ یمناسب برا یهاشهیتمام پ انیم از

د ارتش قدرتمن کی ی. وقتستیهم ن یبیاست. موضوع چندان عج نیو ارتش بهتر ینظام

فهمند که یدوروبرتان هم م یهاآدم نیترو چموش نیترتان باشند، شکاکفرمانبهگوش

در  قاًیقو د رندیبگ یجد کامالًنظرات شما را د نقطهیو با ستیبردار نیشما شوخ نیفرام

 شانیپر یکه فکرها یهر آدم یقهیشق یاست رو یآن حل شوند. به قول معروف، کاف

. شودیم شانیپر ی. بالفاصله باعث تمرکز حواس و رفع فکرهادیتفنگ بگذار یدارد لوله

 تیاش ژنرال دواونهدهد. نمیهم خوب جواب م یدموکراس یهادر حکومت یشغل نیچن

 .شد( کایجمهور آمرسیرئ 1961تا  1952 یهاسال یکه در فاصله زنهاوریا

 یشود. مصطفیکسب قدرت، مضاعف م یتان براشانس دیقهرمان جنگ باش کیشما  اگر

موضوع بود. او تنها ژنرال  نیا ونیمد هیرا در ترک تشیکمال، معروف به آتاترک، موفق

 یاول شکست را تجربه نکرد. مارگارت تاچر، بانو یجنگ جهان یبود که در ط یترک

کرد. نقش  تیاش را تثبیریوزمقام نخست لکلنددر جنگ فا یروزیبا پ ا،یتانیبر نیآهن

قدرت مطلقه را در  نیباعث شد که مردم چ یژاپن یروهایندادن  پررنگ مائو در شکست

ا شکست، همان روم ر یمیسزار سنت قد وسیکنند. ژول مشیتقد یدودست طال و ینیس

 یوارد شهر روم شود، اما تماشا دیهمراه سپاهش نبا یسردار روم چیگفت هیکه م یسنت

حکومت  رشیپذ یکه سزار با خود به همراه آورده بود، برا یدرخشان یجنگ میاسرا و غنا

را  قتیحق نیکارزار ا بود. مردان اهل یمردم کاف یروم از سو یاو بر جمهور یمطلقه
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 یاسیقدرت س میغنا نیاز ارزشمندتر یکیمتعلق به فاتح است و  می: غنادانندیخوب م

 .است

  فاتح گل ،الدیاز م شیپ 100-44سزار،  وسیژول

س از پکرد.  سیسأحکومت بر روم ت ینفره براسه ییشورا ی* او ابتدا با کراسوس و پمپ

نفره را منحل سه یتهیگرفت کم میتصم یپمپ ان،یرانیجنگ با ا انیمرگ کراسوس در جر

راه  ودانست که دیکند. سزار م یروم معرف اریاالختتام کتاتوریکند و خود را به عنوان د

را  یپمپ کشته شود. پس یبه دست پمپ ایرا بکشد و  یپمپ دیبا ایرو ندارد:  شیپ شتریب

  .کشت و بر مسند قدرت نشست

نقش  یروم یهاسکه یو روو نام ا ریسزار مترادف با قدرت مطلق شد و تصو ی* کلمه

 دندیکه دنیکردند و پس از ا یو خودکامگ یبیفرتقدانش ابتدا او را متهم به عوامبست. من

ز قدرت و خنجر او را ا غیقلم آزرده شود، با ت شیتر از آن است که با نکلفتسزار پوست

 ساقط کردند. یزندگ

ا بکه سزار را بشناسد نکرده: آ فیتوص نیاو را چن ،یسرشناس روم بیخط سرو،ی* س

و  یداشتنآرام و دوست یافتد که سطحیم ییایدر ادیبه  اریاختیلبخند او ب یمشاهده

 متالطم و مرگبار دارد. یاعماق

مردم  یراآن ب ییو عدم کارآ یروم میتقو ییابتدا ده ماهه بودند. نارسا یروم یها* سال

ه برا  یگرید میکردن تقو نیگزیجا ایبود که ضرورت اصالح و  یو حکومت روم به حد

 میتقو حشر و نشر با کلئوپاترا با یسزار که به واسطه وسیکرد. ژولیم جابیآن ا یجا

شد  ییاو مبن هیدوازده ماهه را داد که پا یمیتقو نیتدو تورآشنا بود، دس یمصر یشمس

 .یالدیم میتقو یبرا
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  م؟یکن یچگونه ترق

 تانیرقبا بیو تخر فیو تضع سیرئ یبرا ینیریخودش معموالًشود، یم یخال یپست یوقت

که  دیتا کندو دوتا چهار کیخودتان  شیپ دیپست با رفتنیاز پذ شیدهد. اما پیجواب م

خودتان را  ر؟یخ ایکند یتر م کینزد - شتریقدرت ب -پست شما را به قدرت  نیا ایآ

است  یارزش شغل و پست اریتنها مع د،یآوریکه به دست م یقدرت زانی. مدینده بیفر

نه.  لزوماباالتر است؟  یهادر پست شهیهم شتریقدرت ب ایآ. شودیم شنهادیکه به شما پ

در کجا نهفته است. اکثر رهبران  یبه ما نشان داده که قدرت واقع ینظام یکودتاها

 یاند، کسانبودهرتبه انیو م نییرتبه که افسران پاینه افسران عال خ،یمعروف تار یکودتاها
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 یو کنترل بودجه داشتند و نقطه یداشتند، قدرت سازمانده یخوب یکه روابط عموم

 و سربازها بودند. هااتصال ژنرال

  ...دینکرد یاگر ترق و

تان شود. عارض یو سرخوردگ یعدالتیب ،یتیکفایممکن است احساس ب دینکرد یترق اگر

 نیاگرفته شده.  دهیشما ناد یگرفته و خود واقعتان بود از شما که حق مسلم یزیچ

 لیرچمثل چ یرهبران بزرگ ی. حتدیکن تیها را تقوو آن دیاحساسات را به خاطر بسپار

 یزی: چدیتر شوند. دقت کنیباعث شد قو نیو هم ندندمحروم ما یهم از ترق کسونیو ن

و  رندیبگ دهیگذرا شما را ناد یهاکه آدم ستیترشان کرد. مهم نیها را نکشت قوکه آن

 است که بهتر است سرد سرو شود. ییکنند، انتقام غذا رتانیتحق
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  د؟یچطور جلب توجه کن

 کند. یشما کمک نم تیظاهر موفق به موفق یبه اندازه زیچچیه

  «الش ستوفریکر»

 کی ایاست که  نیا دیریکه در مرکز توجه قرار بگنیا یبرا وهیش نیترو آسان سهل

 ینامهتواند با کاریکامل. خب البته شکست م تیموفق کی ای دیداشته باش یشکست حساب

 .دیباش تیکند پس بهتر است دنبال همان موفق یبد یشما کارها یاحرفه

 

  و چگونه؟ طورچ

دتان را به اسم خو گرینفر د کیاست که کار سخت  نیموفق شدن ا یراه برا نیترراحت

راحت  د،یارند یو کالهبردار یبازنبه شارالتا یاجیکه احت دی. اگر ثروتمند باشدیتمام کن

اما اگر  است. ریفکر فقخالق و خوش یهاپر از آدم ای. دندیدهیپولش را م د،یخریآن را م

 د،یررا بخ گرانید تیآدم شرافتمند تفکر و خالق کیمثل  دیتوانینم ومشکل پول است 

ست و ا لیکه در شرف تکم دیبچسبان یاوجود دارد. خودتان را به پروژه یگرید یهاراه

و  دیبزن نفر اول پروژه را کنار یزنرآبیو ز یچاپلوس یاز اتمام آن با حربه شیدرست پ

قانون  کی دیکنیم تیکه فعال یادر هر حوزه . ضمناًدیآن را به نام خودتان تمام کن

ار شماست پروژه مربوط به ک کی دیتمام محاسن و فوا: دیو کارآمد را فراموش نکن یاساس

 .شما انینیشیگل پدسته بیو تمام نواقص و معا
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 فصل چهارم

 

 کسب قدرت

 

 

 ها ها نه در خطابهترین پرسشپاسخ بزرگ

 و رای اکثریت، که در خون و آهن است.

 

 اتو فن بیسمارک
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 کسب قدرت

زتان . تمرکدیهست یروزیدر راه پ دیارا پشت سر گذاشته یاگر شما مراحل نخست آمادگ

 دیریبگ میتصم دیفقط با ست،یتان ن. کسب قدرت مطلق دور از دسترسدیرا حفظ کن

 .دیکن یچطور آن را قطع
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 انتخابات

 یبرا قیناال یادیز یعمل دادن به عده یاز حکومت است که انتخابات آزاد را با آزاد ینوع یدموکراس

 کند.یم نیگزیافراد فاسد جا یمنصوب کردن مشت

 «برنارد شاو جرج»

برت . رادیستیمحتاج استفاده از زور ن شهیاز مردم هم دنیکش یگاریو ب یسوار یبرا

. دندیسبه قدرت ر یمردم یبه مدد آرا گرید یکتاتورهاید یلیو خ تلریموگابه، آدولف ه

به  بزرگ شما را یکند و نقشه دهیچیپ یممکن است مسئله را کم وهیش نیهر چند که ا

امه، عت و هم از نقطه نظر هم معقول اس وهیش نیاما کسب قدرت از ا ندازد،یب قیتعو

 یابتدا فقط و فقط در دیکار )توجه کن یدر ابتدا یتوسل به دموکراس قتیحق در مشروع.

 یکه برا دهدیم یقانونمند یهاله کیو به حکومت شما  ستین یبد زیچ کار( اصالً

ت بعد حفظ قدر ،یاست. چالش اصل ییکویو ن دیمف اریشما استتار بس یواقع تین یاختفا

شماست و  یحکومت حق قانون یادامه ندکه مردم فکر کن یاز کسب قدرت است، طور

، 2005ل . ساستیمهم ن و ابداً کاذب است، اصالً  انیو بن هیاز پا حق اصالً نیکه انیا

 قیتعل المنافع به خاطر تقلب موگابه در انتخاباتمشترک یدر کشورها مبابوهیز تیعضو

 تیدو ض ربغ دیپل یهاکار نقشه نیا لیگونه وانمود کرد که دل نیشد، اما موگابه ا

 ییهاآن» خطاب به مخالفان و معترضانش گفت:اوست و  کیدشمن با حکومت دموکرات

ان را توانند بروند و خودشیکنند میم یدیکه بعد از شکست در انتخابات، احساس ناام

 «دار بزنند.
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 ینیجانش

 مرده است زنده باد شاه. شاه

 «ناشناس»

 یبرا یسلطنت یهااست. تمام نظام ینیکسب قدرت جانش یبرا گرید یقانون یوهیش کی

وقت  کنند. پادشاهیاستفاده م وهیش نیانتقال سهل و آسان و بدون دردسر قدرت از ا

د برادر که فرزند نداشته باش یدخترش و در صورت ای رارشدیو پسر ارشد، پسر غ ردیمیم

 .ندینشیمبر تخت  شیبه جا یگریکس د ای

 دشوار ینداشته باشد، کم انیدر عروق شما جر یکه خون سلطنت یدر صورت ینیجانش

 یپادشاه منتسب به خاندان کهنیسزار بدون ا وسیناپلئون و ژول دیاست. اما نگران نباش

ا وادارید است مردم ر یزاده باشند قدرت را در دست گرفتند. شما کافاشراف یاخانواده ای

ع نکند، تبر شما سرشان را قط کهنیاز ترس ا یحالت نیشما سر خم کنند. در چن یتا جلو

 .ندارند شهر یجرئت سرنگون

 

 میعمل مستق -قتل 

است که پادشاه وقت که  یاسکاتلند یمکبث سردار ر،یشکسپ امیلیمکبث شاهکار و در

که  دیهست نی. اگر دنبال اندینشیرساند و خود بر تخت میدانکن نام دارد را به قتل م

مناسب و مقبول و  یوهیکشتن حاکم وقت ش د،یبه قدرت برس عیزود، تند و سر یلیخ

مکبث داستان است و کشتن حاکم وقت چنان قاتل  دییگویم البد .دیآیبه نظر م یمعقول

 ی. وقتزنمیم تانیبرا یخیمثال تار کی. ندیخواب تاج و تخت را بب دیکند که بایرا بدنام م

 عالم و آدم یبر تخت نشست، همه شیرا کشت و به جا یامپراتور روم وسیگا وس،یکلود
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اه زدند و وانمود کردند که را به آن ر ندانستند که کار کار خودش است، اما خودشایم

 چی. هدهیخودجوش توسط محافظانش به قتل رس یحرکت یط وسیاند گاباور کرده

را بر  یامپراتور یعنی یرا خفت نکرد و او با عزت و احترام تاج شاه وسیکلود یدادگاه

 ازبا چشم پر  وسیمربوط به آن زمان کلود یهانوشته یسر گذاشت. تازه برطبق برخ

به تاج و  تیبابت احساس تعهد و مسئول و صرفاً یلیمیشکسته و در کمال باشک و دل

را  ریسخت و خط یفهیوظ نیپناه روم اوپشتیو مردم ب یصاحب امپراتوریتخت ب

 وسیهستند و کلود یو خدمت نسبت به زمان و مکان مسائل نسب انتی. بله، خرفتیپذ

 البد مند شود.از مواهب خنجر زدن از پشت بهره تدر مکان مناسب و زمان مناسب توانس

 د؟ییگویسوم را چه م چاردیداستان مربوط به عصر باستان بوده. خب پس ر نیا دییگویم

تاج و تخت را چپ  یمدع یو کل زدیعرق بر یبه تاج و تخت کل دنیرس یمجبور شد برا

پنجم، ادوارد  یاه هنرر نیبر سرش بگذارد. او در ا را یو راست معدوم کند تا تاج شاه

کرد.  ستینرا سربه چاردیو دو پسر کالرنس ادوارد و ر یکالرنس برادر هنر ،یپسر هنر

 نیکرد. او آخر دایدر مورد او صدق پ «یکشته که را کشت یا» ثَلِالبته دست آخر مَ

ات ظلح نیآخر رد ندیگویجنگ کشته شد. م کی انیپادشاه انگلستان بود که در جر

فرار از مهلکه تاق  یبرا یحاضر شده بوده که تمام تاج و تختش را با اسب یعمرش حت

 شنود.ینم را شنهادشیکس پچیجنگ ه دانیم یدر آن شلوغ بزند که ظاهراً
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 کودتا

بخواهند  ییایلیدهندگان شیتر از آن بود که رأیتر و بحرانمیوخ طیکودتا شد؟ چون شرا یلیچرا در ش

 کنند. یریگمیدر موردش تصم

 «نجریسیک یهنر»

 یبرانداز یبرا یرقانونیغ یاسیائتالف س کی یاز سو یو کوشش یاسیس یشگرد کودتا

. تفاوتش ردیگیبه آن انجام م دیتهد ایخشونت  قیرهبران حکومت موجود است که از طر

 کی ،ی. در دومستین نیکودتا چن یدارد، ول یمردم تیانقالب ماه ست؟یبا انقالب چ

جامعه است،  تیکه حاکم بر اکثر یگرید تیاقل ابلدر مق رو،یمسلح و مجهز به ن تیاقل

. در کودتا ردیگیقرار م یگروه قبل یو خود جا زدیریکرده و وضع موجود را در هم م امیق

 یهاوهیش ندارند. یقدرت خارج هستند و در فعل و انفعاالت نقش یمردم از معادله تیاکثر

کودتا  یاصل ما مسببشاست که  نیاش اوهیش نیکودتا وجود دارد. بهتر یبرا یمختلف

شود؟  ینم دیکنی. فکر مدینگو یبه شما کودتاچ یاما کس د،یمغز متفکر کودتا باش د،یباش

 دنیکه به قدرت رس یاندونز 1965اکتبر سال  یشود؛ درست مثل کودتایخوب هم م

 یرا به جرم سازمانده فیکه ژنرال لطنیداشت. سوهارتو بعد از ا یمحمد سوهارتو را در پ

 یدانستند طراح اصلیکه همه م یکرد، خود بر مسند قدرت نشست، درحال زندانى کودتا

 یبد یدهیهم ا یخارج یهاکمک گرفتن از قدرت و مغز متفکر کودتا خود خودش است.

 کیبا  1964مارس  31 خیدر تار ل،یطلب برزجمهور اصالحسی. ژائو گوالرت، رئستین

دست به  لیخواست در برزیکشور سرنگون شد. گوالرت م نیدر ا ینظام یکودتا

مانع  شداران بزرگ، با کمک ارتنیکار و زممحافظه یروهاین یبزند، ول یاصالحات ارض

 یبانیدولت او را سرنگون کردند. کودتا با پشت ینظام یاز اقدامات او شدند و با کودتا

 کیو  ستیبه مدت ب انیانجام شد و کودتاچ کایآمر یمتحده االتیو آشکار ا میمستق

 ماندند. یسال بر مسند قدرت باق
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 دیکن یخود را سازمانده یکودتا

 .میابزار تحقق خواست آحاد مردم م،یستین کتاتورید ما

 «گوبلز جوزف»

آن  است، یقدرت گرفتنشود که استحقاقش را دارند. یاعطا م یبه ندرت به کسان قدرت

 نیاست. بنابرا ریپذاز شما امکان گرانید تی. اما حفظ قدرت تنها با حمایهم چارچنگول

 یسر کیبه  دیشرکت، با کی ای دیکشور مسلط شو کیبر  دیخواهیکه منینظر از اصرف

 :دیداشته باش یاژهیمسائل توجه خاص و و

 

  دیداشته باش بانیعقبه پشت کی دیبا شما

درت و ثروت قبا توجه به  که در آن یازدواج یعنی د،یکرده باش یاشما ازدواج عاقالنه اگر

ه ب یوقتش است که سر د،یتان را انتخاب کرده باشیزندگ کیهمسرتان، شر یخانواده

حساب  کمکش یرو دیتوانیم تیبه موفق دنیرس یگام برا نیدر آخر ای. آدیتان بزنپدرزن

 یم تماسه ایبا عوامل سازمان س حتماً دیشدن است، با کتاتورید ناگر هدفتا د؟یباز کن

 هایچکتاتوریاز د تیسازمان در حما نی. بعد از انحالل کا.گ.ب عمال ادیداشته باش

در  از دولت پرون یجنوب یکایدر آمر یحکومت چیهفتاد ه یشده است. در دهه بیرقیب

 داریپا سازمان نیا تیبدون حما یویلو بنزر در بو یلیدر ش نوشهیگرفته تا پ نیآرژانت

 ماند.ینم
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 پول کی یسکه یپروژه

آبرو یب هم یبدجور رو کنید،آبیاو را ب دیاول از همه با دیبشو دیخواهیهرکس م نیجانش

ست، امردم و کشور  ی و به ضررطانینه تنها اعمالش ش ،یکل فعل سی. حاکم و رئدیکن

 متزلزل، یاخالق و از لحاظ گانهیعنصر و نوکر بو سست تیکفایب یفرد یبلکه از لحاظ شغل

ت از جمله صفا دیکه سراغ دار یکردن هر صفت بد صوبفاسد و منحرف است. خالصه من

 .دهدیمقابل خوب جواب م رفبد خودتان به ط

کند: فساد، یم زانیاست که مردم را از حاکمان وقت ب زیکه چهار چ دینکن فراموش

ت. از همه بدتر اس یتیکفایصفات ب نیا انی. در متیو عدم کفا یعدالتیب ،یرحمیب

، اما تحمل کنند یشوهرشان را تا حد ییوفایو ب ییگوتوانند دروغیطور که زنان مهمان

 ،یرحمیتوانند فساد، بیم زیآورند، مردم نیتاب نم وقتچیهاو را  یعرضگیو ب یپولیب

هر حکومت و  یدانند که الزمهیدولتمردان را تحمل کنند، چون م ضیو تبع یعدالتیب

شود که به یغلط م ییهااستیکه منجر به اتخاذ س یتیکفایاست؛ اما در برابر ب یدولت

بابت اثبات  ی. راستنندینشیزند، ساکت نمیشان لطمه میو منافع شخص شتیمع

جامعه  .دیستین یمدرک و سند چیمحتاج ه. شما دیهم نگران نباش تانیها و افتراهاتهمت

دروغ خوب و  کیمثل  نیتهمت سنگ کیمحکوم کند.  شتریخوش دارد کمتر بداند و ب

کم تان را نسوزاند دستبیاست. به قول معروف تهمت مثل زغال است، رق نیریش

 .کندیم اهشیروس

 

 زمان مناسب انتخاب

تان نقشه دیکن یعس ،یجمهوراستیدر کاخ ر ایچه کودتا در محل کارتان باشد  قصدتان

 یکه جمعه روز خوب دیگویبه شما م دیبپرس یاستمداری. از هر سدیرا آخر هفته اجرا کن
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 چیاست ه یانتشار اخبار بد است. چرا؟ چون تا روز شنبه که روز نخست کار یبرا

  .سدینوینمی زیچ در موردش ینگارروزنامه

اش ها دربارهنامهشنبه در روز مردم یافتد؟ وقتیم یاتفاق داند چهیم یبعدش هم چه کس

  .رندیگیم شان را از سرروزمره یزندگ گریتمام شده و مردم با د زیچهمه گریخوانند، دیم

 یلیدر ش هشپینوبود که  یفالکلند حمله کرد، روز ریبه جزا نیبود که آرژانت جمعه روزی

جنگ  نیتربیکه مه یروز لبتهتجاوز کرد. و ا تیبود که عراق به کو یکودتا کرد، روز

تان روز اشغال لهس 1939دوم، شروع شد: جمعه اول سپتامبر  یبشر، جنگ جهان خیتار

 .ستیهم ن یبد یلیرفته جمعه روز خهمیرو د؟ینیبیم توسط ارتش آلمان.

 

 دیبار اول موفق نشد اگر

 یبه کوچه ی. عروسدیشو دیناام دی. نبادیشو میتسل دی. نبادیاست بار اول موفق نشو ممکن

کسب قدرت  یتالشش برا نیرسد. رابرت بروس پادشاه اسکاتلند در نخستیشما هم م

 داشت. یزیآمتیموفق بازگشت 1314خورد، اما در  یسخت شکست 1306در سال 

 یرنگونسموفق به خلع و  1959شد، اما در  دیبازداشت و تبع 1950کاسترو در سال  دلیف

 ،یثمانع یروهاین از نیسنگ یشد. حتى والد معروف به دراکوال، بعد از شکست ستوتایبات

و  یارصبر و بردب تیمردان اهم نیتاج و تختش شد. تمام ا یریگدوباره موفق به بازپس

پشت و الک یمسابقه و جنگ قدرت مثل یاسی. معادالت سدندیرا فهم یدارشتنیخو

 پشت است.الک شهیآن هم یخرگوش است که برنده
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 1870-1924سرخ،  یانقالب استمداریس ن،یلن

 یمنجر به فروپاش یستیتحت پوشش انقالب کمون 1917در سال  کودتای لنین* 

 شد. یکیو آغاز حکومت بلشو هیکهن روس یامپراتور

 یساز الزم برانهیزم 1922-1918 یهاسال یدر فاصله هیروس یداخل یها* جنگ

 ی شد.و اجتماع یفرد یهایآزاد یهیو لغو کل نیمخالفان لن یسرکوب

بهتر  -نشدند و دشمنان خلق قهرما یاعدام انقالب نیاش به دستور لنو خانواده تزار *

اگر در دسترس بودند، بازداشت  ،یقدامات ضد انقالبو ا یبه خاطر خرابکار - نی: لنمییبگو

 شدند.یو اعدام و اگر خارج از شبکه بودند ترور م

به  که نام خود را کیبلشو زبو پس از سرکوب مخالفان و دشمنان، ح 1922در سال  *

 یشورو ریاتحاد جماه»کشور  سیداده بود، تأس رییتغ یاتحاد شورو ستیحزب کمون

 یتزار یهیو مناطق متعلق به روس هیکشور از روس نیرا اعالم کرد. ا «یستیالیسوس

 .شده بود لیتشک

 کیدئولوژیا غاتیتبل ایپروپاگاندا  یبرا یبه ابزار لیتبد نینظر لن ریز هیروس ینمایس *

 یادیز تیهمااو « ما. یبرا نمایو س گرانید یهنرها همه برا انیاز م»گفته بود:  نیشد. لن

 یبرا یگونه امکاناتداده بود که همه حیرسانه قائل بود و دستور صر - هنر نیا یبرا

 شود. ایمه یاتحاد شورو یهامتعهد به آرمان ازانسیلمف

 نصب شده بود نیصدها مجسمه از لن یوشور ریدر سراسر خاک پهناور اتحاد جماه *

 یارهاک یبرداشته و از مصالحشان برا یکی یکیها مجسمه یامپراتور نیا یکه با فروپاش

 شد.استفاده  یتردیمف

 .شود یبندرهیج وستهیپ دیقدر ارزشمند است که باآن ی* معتقد بود که: آزاد
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 انقالب

 شوب حاصل حرکت خودجکه انقالنیا تفاهم بزرگ وجود دارد:سوء کیانقالب  یدرباره

ها خودشان بود روس چنینجامعه است. اگر  یآن تحقق خرد گروه یروزیهاست و پتوده

 کیاتدموکر داریحکومت ناپا کی یریگتزار و شکل یکه استعفا 1917 یهیبه انقالب فور

ها، داد. تودهیرخ نم نیمخرب و خون کتبرو انقالب ا دادندیم تیداشت رضا یرا در پ

 ندیگویم و زمان بد نیو از زم ستندیایکنند و در صف نان میمردم، فوتبال نگاه م یعامه

 کنند.یگاه انقالب را شروع نمچیزنند، اما هیو غر م

 دیتوانیتر از آن شما چطور مهمکند و میانقالب را شروع م یحساب چه کس نیبا ا خب

 یو اساس قانون مهم کیبه شما برسد؟  ینمد کاله نیتا از ا دیماجرا کن یخودتان را قاط

د. تحت را انجام دهن یکه کار اصل دیاست که به صورت نامحسوس مردم را وادار کن نیا

 شیشاپیپ ای دیکوکتل مولوتف حمل نکن ،یطیشرا چیه نم،کیتکرار م ،یشراط چیه

صدمه  یچون ممکن است به صورت جد د،یریتظاهرکننده پرچم و بنر دست نگ تیجمع

نوان دو عفات را به عر اسریو  نیبه شما نرسد. لن یسهم چیانقالب ه یو از سفره دینیبب

به  پا ی: تنها وقتدیریگدر نظر ب یمردم یهاها و جنبشبزرگ انقالب یسازمان دهنده

 شان مطمئن شدند.انقالب یروزیاز پ وطنشان گذاشتند که
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 پشت پرده یهادست

 دایدر آن پ یزیچ دیرجال را به من ده نیترو پاکدست نیتر فیشر یشما شش خط از نوشته اگر

 اش آن فرد مستحق اعدام باشد.سطهکنم که به وایم

 «شلیویر نالیکارد»

 در یتا قدرت واقع دیداشته باش یعنوان حکومت کیندارد که  یاوقات ضرورت یگاه

 نیترکه پشت پرده مهم یقدرتمند یهاتیپر است از شخص خیشما باشد. تار یهادست

از  یکی از قدرت و نفوذشان آگاه نبود. یاندک کس یگرفتند و جز شماریرا م ماتیتصم

 دهیگزفرانسه بر ریبه عنوان نخست وز 1624بود که از  ویشلیر نالیها کاردتیشخص نیا

 یهاانکرد و در سرکوب پروتست ییاروپا یهااز قدرت یکیبه  لیشد. او فرانسه را تبد

ه مرد اروپا بود، هرچند ک نیقدرتمندتر اتشیداشت. در زمان ح یفرانسه نقش مهم

 کرد.یخدمت م زدهم،یس یوقت فرانسه، لوئ پادشاهظاهر تحت نظر و امر به

ود. ب نیاش بود، راسپوتیرگذاریقدرت تأث ونیکه نفوذش را مد یقدرتمند یچهره گرید

قدانش منت بود. لیمهم دخ یسلطنت ماتیکردن خود به خاندان تزار در تصم کیاو با نزد

 ویشلیر یزهبه اندا نیشدند. البته راسپوتیمحکوم م دیبه حصر و تبع ای شدندیم دیناپد ای

 تشیموفق یبه ضعف و زوال تزار و دشمنان روزافزونش بها با توجه شانس نبود وخوش

 را با جانش پرداخت.
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 د؟یادهیکه سرانجام به قدرت رس دیاز کجا بدان

 .ریخ ای دیشما در مسند قدرت هست ایکه آ دینیتا بب دیرا کنترل کن ریز موارد

 .دیبزن کیت دیرا با ریحداقل هفت مورد از ده مورد ز

بود،  «شوایپ» که تلریکنند، مثل هیتان استفاده متان از لقباشاره به نام یبه جا مردم* 

 بود.« برادر رهبر»که  یبود، قذاف« دوچه»که  ینیموسول

خواهد  چه کشور یهاروزنامه کی تریکه فردا ت دیدانیها مروزنامه ری* شما قبل از سردب

 بود.

 .ینه آدرس حاکم قبلشود، یشما پست م سازمان ملل به آدرس یها* نامه

ظاهرانه و لبخند مت ی. به جادیدوروبرتان ندار ندیناخوشا یهابه مدارا با آدم اجی* احت

 .دیاستفاده کن حصر و دیاز صدور حکم اعدام، زندان، تبع دیتوانیشان متحمل

 خورد.یبرگشت نم یطیشرا چیتحت ه تانیها* چک

 خندند.یم تانیهاجوک یمردم به همه یهمه *

 یکی فتدیب نیزم یکالهتان رو ایخودکار، فندک  ،یکه دستمال دماغ نیاز ا شی* پ

 .ردیگیآن را در هوا م 

 متعلق به شماست. یصندل نیبهتر یفرهنگ ،یهنر ،یورزش یها* در رقابت

 .دیندار ییجا چیدر ه یینوع مدرک شناسا چیبه ه اجی* احت

 شوند.یبه زود عوض مچشند، زود یم شما را یکه غذا یکسان *
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 دیرا ببر فشیحاال ک

 کشته شوند تا سزار، سزار شود. دینفر با هاونیلیم

 «کمپل تامس»

. چه دیابه آن سخت تالش کرده دنیرس یکه برا یاتوقف است. لحظه یحاال لحظه خب

 د؟یناراحت د،یاصدمه زده یامقام به عده نیبه ا دنیکه در راه رس نیدارد؟ بابت ا یحس

زنند غصه یندارند و با شما حرف نم یبا شما کار گریتان دکه خانواده و دوستان نیاز ا

است احساس عذاب وجدان  تانیهادست یهنوز رو شیهالکه که یبابت خون د؟یخوریم

 د؟یدار

 .دیخواستیم ایدن نیاست که از ا یزیاست که نه... قدرت تمام چ معلوم 
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 فصل پنجم

 

 یک کشور را اداره کنیم؟چگونه 

 

 

 دانند یک کشور بایدخیلی بد است که تنها کسانی که می

 ها هستند.ها و سلمانیچطور اداره شود، راننده تاکسی 

 

 جورج بارنز
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 م؟یکشور را اداره کن کیچگونه 

 نیز اا دی. نبادیکشور هست ی. شما در حال ادارهدیادهیتان رسیینها یشما به آرزو خب

خارج  ودر آن واحد خودتان را در داخل  دی. شما بادیساز غافل شومقطع مهم و سرنوشت

است که گردش تمام امور را  نیراه مطمئنش ا کی. دیکن تیتثب - یالمللنیدر سطح ب -

تر متفاوت کامالً دیبا یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیشما در بعد س زمان. اوضاع در دیده رییتغ

که به نیمحض ا به م،یکنیرا که به آن اشاره م یباشد. اگر موارد از زمان قبل از شما

 شده است. نیتان تضمتیموفق د،یکن تیرعا دیدیقدرت رس
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 مهم ینام جاها رییتغ

و ی مؤثر شماست، شیوه که قدرت کامل از آن دیکه به جهان تجارت نشان دهنیا برای

خودتان.  از اسم نامی بهتر . چهدیشروع کن تانمورد عالقه یهااست. با انتخاب نام یخوب

 ها،دانیها، مابانیها، خ. پارکبگذاریدمعروف شهر  ینام خودتان را بر اماکن و بناها

د شهر را به از هفتا شیب ریکب لوتارک، اسکندرپ یها. به نوشتهها و دانشگاهها، پلبزرگراه

سکو  سهیموبوتو س یاچهیآلبرت را به در یاچهینام در نیا یدینام داد. ا رییتغ هیاسکندر

 یجمهور تاتورکید لو،یداد. رافائل تروخ رییتغ نیام یدیا یاچهیادوارد را به در یاچهیو در

 یکشور را به قله نیا یقله نیو نام بلندتر لویرا به شهر تروخ تختینام پا زین کینیدوم

 داد. رییتغ لویتروخ

 یپرچم مل رییتغ

از  یریگجلو یکند. برایمعرف ایرا به دن دیجد میرژ کیپرچم،  رییاز تغ ترعیسر زیچچیه

 یر سخت. کادیکن یآن را طراح . شخصاًدینظر نخواه یکارشناس چیاز ه نظر اصالًاختالف

 :دیاستفاده کن وهیش نی. مثال از او ابداً است؟ اصالً

 زنانه. ریلباس ز یمثال صورت د؛یتان را انتخاب کنمورد عالقه رنگ

 ادراتص .یمثال ماه د؛یتان را انتخاب کنمورد عالقه اهیگل و گ ای وانیو نگار ح نقش

 شود:یم یزیچ نیچن جهیدوچرخه. نت کی د؛یکشورتان را انتخاب کن یاصل
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 جادین امردم کشورتا یبرا یادیز ی. فرصت شغلدیکن دیتول ادیز تعدادپرچم به  نیاز ا

 د.کنیاعتراض نم یشود و کسیم

 ریها و تصاومجسمه

 نیتان در انگاه رجیحاًتر، بهتر. ترا بسازند. هرچه بزرگ تانیهامجسمه دیبده دستور

 یخارج یاندازهاکه پس ییشده باشد )همان جا رهیدور خ یهاها به افقمجسمه

 .دیروشن فرا بخوان یاندهیآ یتان مردم را به سوتان است و با انگشت اشارهیمخف

مغازه  ره نینصب شود. همچن یتان در تمام دفاتر و ادارات دولترخمیرخ و نتمام ریتصاو

 شود. لیکار را انجام دهد، تعط نیکه دوست ندارد ا یو شرکت

 یاهژیو تیها بخصوص اهم. سکهدیها بدهاسکناس و سکه یرا رو رتانیدرج تصاو دستور

 یهاجستجو در خرابه نیدر ح گریرا که هزار سال د یشناسباستان دیدارند. تصور کن

ما ش نیکه جانش دیتصور کن شما کشف کند. ضمناً ریرا با تصو یاشهر و کشورها سکه

ند حکومت کی کشور بر دیخورد که بایچقدر حرص م وها دارد سکه نیبا ا یچه دردسر

 عتیرا نقش طب رتانیتصو دیتوانیم یحک شده. شما حت شیهاسکه یشما رو ریکه تصاو

 هیشب عتیدل طب را در یسنگ بزرگکه دستور داد صخره ینیدرست مثل موسول ،دیکن

 اش بتراشند.چهره

 اهمناسبت

 یحت .دیکن عالما یمل یلیتولد خودتان، همسرتان، فرزند ارشدتان و مادرتان را تعط

 یروزها ترکمنستان، ف، دیکتاتورازیو مثل صفرمراد ن دیهم فراتر برو نیاز ا دیتوانیم

ال تولدش س 1912سونگ که  لیا میمثل ک ای. دیتان بگذارخانواده یهفته را به نام اعضا

 کرد. نییتع یشمال یهکر دیجد میرا به عنوان سال مبدأ در تقو
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 نام کشور رییتغ

 ای کیاتدموکر یمثل جمهور ییشوندهایکنم از پیم هیتوص د،یهست تیفاقد خالق اگر

ه ب یو دولت نظام یکتاتوریچون د ییشوندهایانتخاب پ. دیخلق استفاده کن یجمهور

شجاعت  یکاف یاگر به اندازه شود.یه نمیعنوان توص چیشان به هیمنف یذهن ریثأخاطر ت

 ریته تأث. البدیکشورتان انتخاب کن یبرا دیجد متفاوت و کامالً  اسم کامالً  کی د،یدار

که  یدوستان و دشمنان شما خواهد داشت. کسان یرو یاکنندهجیو گ بیوغر بیعج

الملل نیب یکنند و در صحنهیدارند به شدت با شما مخالفت م ییگرایمل یحس قو

نام  رییتغ نهیزم نیمثال خوب در ا کیکنند. یم جادیمختلف ا یهارا در جنبه یمشکالت

لبته او همفکرانش است.  نیبه دستور لن 1922در سال  یشورو ریبه اتحاد جماه هیروس

 گرفت.ی( مورد اشاره قرار مهینام )روس نیبا هم 1947تا سال  هیروس

« طال جیخل» یخود را به جا دیتوانست به سرعت نام جد 1957در سال  زیغنا ن کشور

ر سال پس و تنها چها 1984در سال  زین مبابوهی. زندازدیها جا بزبان یسیانگل انیدر م

انداخت.  جا یالمللنیب یدر عرصه «ایرودز» یخود را به جا دیاز کسب استقالل، نام جد

 یعمرهکه مست 1965کشور تا سال  نیداشته است. ا یادیز یماسا نیاز ا شیپ مبابوهیز

ر به کشو نیا یدر مقاطع زیشد. پس از آن نیخوانده م «یجنوب یایرودز»بود،  سیانگل

 خوانده شد. یجنوب یایرودز گریو بار د مبابوهیز ایرودز ا،یرودز یهانام
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 نقش یفایا

ن خلق از خودتا یمناسب ریتصو دیبا دیتخم چشم مردم جا داشته باش یرو دیخواهیم اگر

 تیعاررا  ریسهل و آسان باشد، اگر نکات ز یلیتواند خیم یحت ست،ین ی. کار سختدیکن

 : دیکن

 

د. باش بیعج خواهدیشما اجرا شود، هر چقدر م یهاکه خواسته دی* اصرار داشته باش

وفق منرون اسبش را به عنوان کنسول روم انتخاب کرد و آب از آب تکان نخورد. اگر 

 یر سازهمردم را به  دیتوانیم د،یعمل بپوشان یتان را جامهیرمنطقیغ یهاخواسته دیشو

 .دیانبرقص دیکه دوست داشته باش

 لیرچچمطمئنم اگر »: دیی. مثال بگودینقل قول کن یخیتار یهاتی* از فالسفه و شخص 

فالطون است که من و ا یامسئله نیا» ای« کردیم دییحرفم را صددرصد تأ نیزنده بود ا

 «.میاش فسفر مغز سوزانددرباره یبس

به  یانیپایخرد ب وهیش نی. ادیتمام کن یحالت پرسش ایپرسش  کیتان را با * هر جمله 

 .دیتر از همه ضمن صحبت از اشارات سر و دست غافل نشوبخشد. مهمیکالم شما م
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  دیرهبر لباس بپوش کیمثل 

 رتشا وعضشما بدوزد. اگر  یبرا فورمیونی کی یتا بدون معطل دیخبر کنخیاطتان را 

 دیقط باف. دیندار دیدج یبه طراح یاجیاحت یعنی. دیکار ندار نیبه ا یاجیکه احت دیهست

نشان و  دیتوانیاست. البته تا م یمرغوب اریمشخص باشد که یونیفورم شما از جنس بس

 یسع د،یستین ی. اگر نظامدیاضافه کن فورمیونیوجق به آن اجق یهایمدال و سردوش

 د،یندازیدوشتان شنل ب یزربفت باشد، رو یشمیابر یتان از پارچهپوشاک دیکن

 یرو یدستار بنگال د،یکن تانیپا یونانی ینوک برگشته یهاکفش ای یسوارکار یهاکمهچ

 نینه ا - ...یدامن اسکاتلند دیتوانیم ی. حتدیبپوش یکانیوات یردا ای دیندازیتان بشانه

شما  یناسالمت .دیتان استفاده کنلیتخاز  -باشد  یخوب یدهیرسد که ایبه نظر نم یکی

 . دیهست یالمللنیب یچهره کیحاال 

ا وادار رو مردم  انیاطراف ینظام فورمیونی کیمثل  زیچچیه دیبه خاطر داشته باش البته

 یدیا ن،یاستال تلر،یآور قدرت است. هامیپ ینظام فورمیونیکند. یبه احترام به شما نم

 دانستند.یخوب م یلیموضوع را خ نیا گرید یکتاتورهاید یلیژنرال فرانکو و خ ن،یام
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  هارسانه یهیتغذ

 یفرصت چیه - جهان یرهبران زنده نیکورددار مدت زمان حکومت در بر -کاسترو  دلیف

خواهد، از یها را مخواهد و چگونه آنیم ییزهایچه چ دیکه به مردم بگو نیا یرا برا

 دنیتان را به شن. مردم تحت حکومتدیاز دست بده دیداد. شما هم نبایدست نم

 یهایرانبابت سخن دلی.فدیعادت ده ویو راد ونیزیاز تلو تانیاپیمرتب و پ یهایسخنران

شش ساعته از او پخش شد.  یسخنران کی 1959سال  یاش معروف بود. در میطوالن

که  ییهاکوبا و نقشه فیوقفه در مورد عظمت ملت شریشش ساعت. ب د،یتصورش را بکن

کم به مدت تبار و دس کی یاحداقل هفته دیصحبت کرد. شما با دهیکش شانیبرا کایآمر

زمان هم دیها بایسخنران نیو ا دیبا مردم صحبت کن ونیزیو تلو ویراد قیساعت از طر مین

ها گاه از نقشهچیها هیسخنران نیپخش شود. در ا یونیزیو تلو ییویراد یهاشبکهاز تمام 

به  یکاف یتان به اندازهچون خون را در عروق مردم د،ییکوچک سخن نگو یهاو طرح

 کیاحساسات مردم را تحر دیشما با یهایآورد. خاطرتان باشد که سخنرانیجوش نم

 ها را به فکر کردن وادارد. نکرده آن یکه خدا نیکند، نه ا

  از انتقاد زیپره یاز رسانه برا استفاده

شما  یبرا تانیرقبا ودشمنان  نیبدتر یتواند به اندازهیم د،یها بد استفاده کناز رسانه اگر

 یبردارتان بهرهدر جهت منافع انهکه چطور از رس دیریبگ ادی دیخطرناک باشد. شما با

 ریخبر، تاث کیمتفاوت  انیب باو چطور  دیکن یکارکه چطور خبرها را دست نی. ادیکن

رسانه  یفهی: وظدیتان کنگوش یزهیرا آو قول هیتلرنقل  نی. ادیمردم بگذار یرو یمتفاوت

کند. قدرت  یجانبدار است که از حق ما یبه طرز قتیو به طور ثابت دادن حق شهیهم

توان دم را یم غاتیتبل یلهیبه وس است. ادیشان زیاما قدرت فراموش ،مکتوده  درک

تر باشد بزرگها دروغ نیمعتقد ساخت که بهشت، جهنم و جهنم، بهشت است. هر چقدر ا



 

@mehrdadDrive 

69 
 

ها یسخنران یربرداریمورد تصو در بدهند.  یشتریها تلفات بتحقق آن یمردم حاضرند برا

 نییشما را از پا دیبا شهیهم یونیزیتلو یهانی: دوربدیمهم دقت کن ینکته کیبه  دیهم با

برعکس تر نشان دهند و ابهتو با دتریشما را رش دیرش یکنند تا قدوباال یبردارلمیبه باال ف

 انیشان نماو عجز و ضعف یکنند تا حقارت و کوچک یبردارریشما را از باال تصو یرقبا

به  لیتواند تبدیاز شما م ییدئویو ریگر ماهر و خبره، هر تصو نیتدو کیشود. در دست 

 برگ برنده شود و...  کی

نتشار ا ااز رسانه پخش شود، ب تانانیشما و اطراف یدرباره یمنف یقرار است خبر اگر

 .دیآن را تحت پوشش قرار ده دیتوانیم ،یاحساس ،یعشق ،یعاطف یاخبار

 تا گزارش نندیشاد و پراحساس دختر شما را بب یدهند مراسم عروسیم حیترج مردم

 .تان راحکومت یدر مورد فساد مال رقامپر از آمار و ا یکنندهخشک و کسل یونیزیتلو

 

  یالنه ساز

 زیهر چچون  متعلق به شما باشد. نشیبهتر زیاز هر چ دیبا دیقدرت مطلق دار یوقت

ان که وادارش یمردم مانو فرهنگ مردم شماست. ه تیبه شخص نیتوه ن،یاز بهتر کمتر

به  د،یتفرد مملکت هس نیترسالم ینترقیال ن،یترشجاع ن،یترما را که فرزانهش دیاکرده

که  دیریگحسن دوم، پادشاه مراکش، الهام ب هشاز خودشان انتخاب کنند. ا یشوایعنوان پ

  داشت. گاوگله کم هزارشترمرغ، گورخر و دست شتر، شماریرأس اسب ب250،هفت کاخ

 دیکن ایمه دیتان باکه در صد روز نخست کسب قدرت ییزهایچ یبرا ستیچک ل یناز ا

 : دیاستفاده کن
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ا ب شماقدر جادار که چشم دشمنان و بدخواهان جادار. آن یکاخ بزرگ و حساب کی* 

کم چهار تا دست ایهم از شدت حسادت بترکد  تشیفیکیو ب دیو سف اهیس ریتصاو دنید

مت آن قس کیقدر بزرگ و جادار بود که در آن یوپیات کتاتورید یسالس الیشود. کاخ ها

 بودند. یرگردیو ش دنیچرخراحت در حال  الیبا خ شیرهایش

 مختلف کشورتان. یدر جاها یو قشالق یالقیی* چند اقامتگاه 

 .ی* دو جت اختصاص

دف هبه  لیتبدگلوله شما را ضد سیرولزرو کیگلوله )داشتن تنها  ضد سی* سه رولزرو

 کند(.یم هاستیترور یبرا یآسان

ه احاط یشما از چهار طرف با خشک ییاگر کشور صحرا یبزرگ: حت یحیتفر قیقا کی* 

 یایتواند در دریتان مقیقا د،یندار یکشورتان هم به آب دسترس یشده و در داخل مرزها

 .ندازدیلنگر ب بیکارائ

 یخارج و یداخل یآشپزها نیبا بهتر ی* آشپزخانه ا

 .یمرگ شکمشیپ /غذا یچشنده کی* 

 خدم و حشم. یادی* تعداد ز

  ینظام ادار یسازمانده

و کارآمد سرکارگذاشتن و  دهیپسند یهاوهیاز ش یکی دهیچیو پ میعظ ینظام ادار جادیا

 ت،یکفایب انیتمام آشنا دیتوانیم قیطر نیا از تان است. در ضمنکردن ذهن مردم ریدرگ

کار چه  نی. ادیخودتان را مشغول کار کن« ژن خوب»خور و برخوردار از تنبل و مفت

هنر شما و یب اًو اکثر کاریو دوستان عالف ب شیکار رفتن قوم و خوسردارد؟  یا دهیفا
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ون و مره ونیشود که خودشان را مدیباعث م یمدارج ترق یشان در طعیسر شرفتیپ

 یکنند. در ضمن نهادها و ادارات مواز ییشما را اجرا یهاشما بدانند و بالفاصله خواسته

 خاطرتانشوند. یشما نم یبرا یدیگاه تهدچیشود و هیسرشان گرم م گریکدیدر رقابت با 

که سختکوش اما فاقد هرگونه  دیانتخاب کن یعال یهاپست یرا برا یباشد که افراد

 یمرکز یتهیکم یعموم یرا به عنوان منش نیاستال یوقت نیباشند. لن یاستعداد واقع

او غافل ماند.  یطلبانه و بلندپروازانهجاه یهیانتخاب کرد، از روح هیروس ستیحزب کمون

که تازه متوجه  نیقدرت را قبضه کرد. لن نیشد، استال یماریبستر ب فتارگر نیکه لن یزمان

به کنگره نوشت و درخواست  یامحرمانه یپرورانده، نامه نیدر آست یشده بود چه مار

به موقع  نیکنند، اما استال برکنار ستیحزب کمون یکل ریرا از سمت دب نیکرد که استال

 نیاگر سکته، لن دینداد. شا نیمجدد به لن ینگارمهنامه را معدوم کرد و اجل هم فرصت نا

 بود. هیروس خیتار یهاکتاب سیدر پانو یفراموش شدن یتنها نام نیکرد، استالیرا فلج نم

  حساب هیتسو

 ید. بکن هیخود را تسو یمیقد یهاتمام حساب دیرسد، ابتدا بایبه قدرت م یاریدر د یشخص یوقت

 . کبارهیدرنگ و 

 «یاولیماک کولوین»

هست که دوست نداشته باشد  ینداشته باشد و کمتر کس یهست که دشمن یکس کمتر

فراد ا یایدشمنان، رؤ رکه خالص شدن از ش یشان نباشد. در حالدشمنان سر به تن نیا

ه بمحقق شود و  دیاست که با یهدف د،یدار یحکومت تیکه ن ییشما یاست، برا یعاد

ه دقت به بکار  نیا ی. برادیکن ییرا شناسا ودخ ی. ابتدا دشمنان احتمالونددیبپ تیواقع

 : دیجواب ده ریز یهاسؤال

 د؟یشب را کنار زد یبه اوج چه کسان دنیرس ی* برا
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 کرد؟ن کمکبه شما  یکاف یبود، اما به اندازه یفرد مؤثر یتان چه کسی* در راه ترق

 هستند؟ یدر چه حال و روز یحاکم قبل انی* دوستان و حام

  دارند؟به دوران ماقبل حکومت شما  یناسالم یعالقه و نوستالژ ی* چه کسان

 یگذشته یدرباره یکردند؟ چه کسان یاحترامیو ب ینسبت به شما گستاخ یکسان چه* 

 .دانندیم -م از حد الز شیبه ب یلیشما خ

 

بخش را داشته الهام یهادهیا نی. ادیها چه کنبا آن دیخواهیکه م دیحاال فکر کن خب

 : دیباش

در  دستور داد دوک کالرنس را. ادوارد چهارم دیبه خرج ده تیخالق دیتوانیم :قتل

 شراب غرق کنند.  یبشکه

چون  ینچون تامس کرانمر گرفته تا قطع سر کسا یاز سوزاندن کفار عام: در مأل اعدام

 آنتوانت.  یمار

که  البته خاطرتان باشد ست،ین یبد یدهیمتروک و پرت ا یرهیجز کیبه  دیتبع :حبس

 کار را بکنند.  نیدر مورد ناپلئون مجبور شدند دو بار ا

و گاو  هودای یاز گهواره یبخشمختلف و الهام یهاوهیبه ش دیعقا شیدادگاه تفت :شکنجه

دمت خدر قرن شانزدهم و هفدهم به  ییایو االغ اسپان نیغمگ یگرفته تا گالب یبرنج

 .دیرس سایمخالفان و منتقدان کل
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  یقانونگذار

هر  ایگوسفند، االغ  ایو گا ز،یکن ایبرده  ،نقره ایطال  ،یبرده مرد ایقرارداد از پسر  ایبدون شاهد  یکس اگر

 خاطر متهم شود، دزد محسوب شده و به مرگ محکوم است.  نیبخرد و به ا یگرید زیچ

 «یحموراب قانون»

 ندیگویکه م ینیرا وضع کرد )همان قوان نشیقوان الدیاز م شیپ 1780در  یحموراب

از آن  وبهتر است  یقانونیاز ب تیدر نها یقانون جنگل است، ول هیشب شیاز بندها یلیخ

 یهاظامدر ن یقانونگذار یبه قانونگذاران بزرگ شدند. پروسه لیزمان رهبران بزرگ تبد

 ریتأثیکند و ب ،یو اجتماع یمتعدد حقوق یهالحاظ جنبه تیااغلب به علت رع یدموکراس

 یل لوئکه به قو یو امروز یروزید یکتاتورهاید یپروسه برا نیو ناکارآمد است. اما ا

روع، ش یخوب برا راه کیو مؤثر است.  عیروان و سر اریچهاردهم خود قانون هستند، بس

 خودتان است.  یفرهنگ لغات حقوق میتنظ

 شما گفته شود. یکه درباره یندیبد و ناخوشا زیهر چ اتهمت: /افترا

 زنند. یشما م نیبر قوان دییتان که مهر تأرانیبگاز حقوق یگروه :ییقضا ستمیس

را که  ییهایحکم نامربوط قاض تان کهچاپلوس رانیبگاز حقوق یگروه نظارت: ئتیه

 کنند.یرد م ،کندیپرداخت م یشان را چه کسکنند حقوقیفراموش م

حکومت  کیقانون در  ریتفس ی. خوشبختانه دربارهدیخواهیآنچه که شما م قانون:

 دیریگیم میشما به طور شفاف تصم .وجود ندارد یدگیچینظر و پاختالف چیه یکتاتورید

هر  فیعراجرا شود. ت دیاجرا شود و کجا نبا دیداره در کجا با ییکه هر قانون چه معنا

 .دیتان داراست که شما از آن قانون در ذهن یفیتعر
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  یریگمیتصم

 چرا؟  شود،یم گرفته یاندک یو حکومت یدولت ماتیتصم ک،یدموکرات یهادر نظام معموالً

قرار است:  نیاز ا کیدموکرات یهادر نظام یمهم حکومت یهایریگمیتصم یوهیش

 یاتهیکند. کمیم میتنظ حهیدرخشان دارد. آن را به صورت ال یدهیا کی یاستمداریس

 رود. در مجلسیشود. به مجلس میشود. اصالحات الزم انجام میآن م یمسئول بررس

 شود و مجدداً یآن کار م یرو . مجدداًشودیو مشکالت رد م راداتیا یاخاطر پارهبه

شود. دولت یدولت عوض م نیح نی. در همشودیم هیالزم ته یهاخاطرش گزارشبه

درخشان  یدهیندارد و آن ا حهیال نیا ای استمدارینسبت به آن س ینظر مساعد دیجد

جا آن از وجود ندارد. ریمسائل دست و پاگ نیا یکتاتوری. اما در نظام دشودیدفن م کالً

ل است، فقط دو سؤا کتاتوریمهم متعلق به جناب د ماتیدر تصم که حرف اول و آخر

 مطرح است: 

 کند؟ یو ناراحت م شانیدشمنانم را پر میتصم نیا اآی

 کند؟یمرا پولدارتر م میتصم نیا ایآ
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 یندگانبرای آ

ی اندازها به کنند، وقتی شمبزرگی گفته مهم نیست که دیگران در مورد شما چه فکر می

ی دیگران چگونه فکر بزرگ باشید، آیندگان مشتاقند بدانند که شما دربارهکافی 

تان در تاریخ بماند و آیندگان به نیکی از شما یاد کنند، که نامکردید. خب برای اینمی

ی اصالحات اجتماعی در نظر بگیرید کم یک کار را خوب انجام دهید. یک جنبهباید دست

بانده بسازید. ط جمعی را گسترش دهید. اتوبان ششباو قهرمان آن شوید. وسایل ارت

قتی وحامی هنر و فرهنگ باشید. موسولینی یک آدم ناخوشایند مستبد عوضی بود، اما 

های داقل این کار خوب را کرد که قطارگویند حخور میآید جماعت اسپاگتیاسمش می

ها بود، اما ژرمن سمشیطان مجکنند. هیتلر یک سر ساعت حرکت می بین شهری ایتالیا

های اتوبان که به لطف دستوراتش کشورشان صاحب یکی از بهترین شبکه دانندخوب می

دهم در سراسری اروپا شد. اکثر ما هنوز از تقویم گریگوری که توسط پاپ گریگوری سیز

امات دادگاه تفتیش پاپی که دستور تشدید اقد کنیم، همانمرسوم شد، استفاده می 1582

 ا صادر کرد.عقاید ر
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 فصل ششم

 

 ماندن در مسند قدرت

 

 

 ی مردم را فریب دهید.توانید همهشما نمی

 ا برای همیشه فریب دهید،رتوانید مردم شما نمی 

 ها را برای مدت طوالنی فریب دهید.توانید تعداد زیادی از آناما می

 

 جیمز تربر
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 ماندن در مسند قدرت 

 . مطمئن هستم شما دوستستیداستان ن انیاست، اما پا یکسب قدرت، افتخار بزرگ

 یند شاهکه تنها دو ماه بر مس دیمشابه ادوارد پنجم داشته باش یآخر و عاقبت دیندار

است. پس  یاز قدرت محتاج قدرت داشتن به مدت طوالن ینشست. لذت بردن واقع

رقبا  مسئله است که نیاز ا نانیاطم مند،فرد قدرت کیشما به عنوان  یفهیوظ نینخست

 برسانند. یشما گزند تیتوانند به مقام و موقعیتان نمو دشمنان
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 : دوست مستبد ایپارانو

ترادف شما م دنیکه به قدرت رس دیتوهم نشو نیدچار ا یطیشرا چیتحت ه اًابد واصالً 

 تقیحق کی. تازه حاال وقتش است که با ستیدر خطر ن گریتان دشماست و جان تیامن

 یذاشماست. غ یبرا یدیدور از شماست، تهد ای. هرکس که دوروبر دیترسناک مواجه شو

ا است آدمکش باشد و محرم اسرار شم کنشما ممکن است مسموم باشد. محافظ شما مم

تر از آن شما و مهم یکه زندگ نیاز ا یو معتمدان شما ممکن است جاسوس باشند. آگاه

ما شاست.  دیآزاردهنده، اما مف یقتیفتن است، حقتان هرلحظه در خطر از دست رقدرت

 بخصوص د؛یکس اعتماد نکنچیو به ه دیباش باشدر حالت حمله و آماده دیبا شهیهم

 ستینکمو کیمرکادر  موندیرهست؟  یبابا ک نیا دیپرسیمرکادر. البد م موندیامثال ر

را  یوتسکتر دوارمیام)شده بود  یمور ترور تروتسکأم نیبود که از طرف استال ییایاسپان

ادر ( مرکختیگر کیکه به مکز نیاستال یاسیس بیهمان رق د؟یشناسی. نمدیبشناس گرید

د ش کیبه او نزد یتروتسک یهانوشته یفتهیش یدانشجو کیو به عنوان  یجعل تیبا هو

 « ن!نوشت یمقاله چ نیتو ا دینیبب نیایاستاد ب» استفاده کرد: یمیو از آن کلک قد

 یمخف بشینه در ج یشکنخیاند، با در مقاله چه نوشته ندیاستاد خم شد تا بب یوقت و

خاطر شدت جراحت مرد. چند روز بعد به یتروتسککرده بود صاف زد وسط مالج استاد. 

مدال  نیاز استال یخورد و در بازگشت به شورو خنکر مکزیک آبدمرکادر چند وقت 

شود یباعث م یطیشرا نیکه چن دیکنیکر مالبد ف گرفت. ینشان قهرمان مل وشجاعت 

 شیقدرت را به لقا یدو ماه، عطا یکیو بعد از گذشت  دیفتیکه پاک از خواب خوراک ب

رهبران ضعیف بله،  یدارد؟ برا تیروح و جسم بر قدرت ارجح شیو آسا تی. امندیببخش

باشد، اما  نوندر نظر شما مظ دیهر چند که هر کس با .قدرتمندان هرگز ی. برادیشا

استفاده  قتیکشف حق یبرا یاوهیباشد. شما از هر ش یاحرفه دیها بابرخورد شما با آن
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کنند، لذت یکه وانمود م ستندین یزیکه آن چ یکسان یواقع تیماه یو از افشا دیکنیم

 .دیبریم

  کند؟یبر ضد شما توطئه م یچه کس دیبفهمچگونه 

 یهاست عل که هر کس ممکن دیبگذار نیاست که فرض را بر ا نیا وهیش تریننمطمئ

بهتر است  همه وجود ندارد، یامکان تمرکز رو الًجا که عمآن توطئه کند. اما از شما

 . دیمحدودتر کن تان راستیل

ه هستند که ب یکسان دیشان باشسخت مراقب دیکه با یگروه نینخست شما: انیحام

ستند. هامروزتان  رقبایشما،  روزی. تمام همدستان ددیشما کمک کردند به قدرت برس

  تا قدرت مانور نداشته باشند. دیخود نگه دار کیها را نزدآن دیتوانیتا م

و  مقامداً دوست دارد مجد دیابر مسند قدرت نشسته شیهرکس که شما به جا ها:یقبل

صد ق شانشیبدتر، خانواده و خو گری. اگر خودش مرده باشد که دردیمنصبش را پس بگ

شان شده سرکوب یمتی. به هر قنندیو هم بر مسند قدرت بنش رندیدارند هم انتقام بگ

 چی. تحت هدیشان کنیشان آلوده شود، زندانخوندستتان به  دیخواهی. اگر نمدیکن

 رگبار. م یگردند، با قدرت و سرعتی. درست مثل بومرنگ برمدینکن دیها را تبعآن یطیشرا

 یحام تیشما موفق تیشما دشمن شماست. موفق یدشمن حام شما: انیحام دشمنان

و  میشکل مستق چیرا در ه تشیخوش ندارد موفق شما طبعاً یشماست و دشمن حام

 . ندیبب یمیرمستقیغ

ند کرد. ب ییرا جا شانشیکرد که دست خو یاناپلئون بناپارت کار عاقالنه شما: یخانواده

 یاعضا ان،یرد. برعکس حامک ناپل یدور از مرکز قدرت. مثال برادرش را فرمانروا ییجا

 ند بهتر است.شان را از شما رفتند، هر چقدر از شما دورتر باشکه باج نیخانواده بعد از ا
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 ( سی)رئ لویکودمعروف به آل ، -1927کاسترو،  دلیف

او را در  هکدار بود، پدر و مادر خود را وادار کرد مزرعه یخانواده کی* کاسترو که پسر 

 به مدرسه بفرستند. یسن شش سالگ

قت و حاکم ستایبات یموفق به سرنگون یشورو ریاتحاد جماه تیبا حما 1959* در سال 

 کیه اجازه داد ک یبه دولت شورو 1962ها، در روس تیاز حما یقدردان یکوبا شد. برا

 آن کشور مستقر کند.اخل خاک در د یموشک گاهیپا

 یوختهخودفر الش کرد با کمک و بدون کمک عناصربارها ت ایکه سازمان سنیبا وجود ا *

 .اندم یکاسترو را سرنگون کند، او به مدت چهل و چهار سال در مسند قدرت باق یداخل

 یاندوزبه ثروت و مال یداد که چشمینشان م یاش خود را مردی* او در زمان زمامدار

. کاسترو رهبر متفاوت بود یکم ظاهراً تینخواهد افتاد. اما واقع زهایچ نیندارد و در دام ا

م کوبا داشت. دور از چشم مرد هیسرما دالر هاونیلیمجلل و م یزندگ کیست کوبا یکمون

 یکرد. او برایم یپادشاه زندگ کیمثل  دلیکردند، فیکه با فقر دست و پنجه نرم م

 ایل لهو و لعب در آن مهیرفت که انواع وسایاش میاختصاص یرهیجزبه  یگذرانخوش

 بود.

رد، ک موافقت کایآمر به خاک ییصد هزار کوبا دیبا تبع کایکه دولت آمرنیپس از ا *

ها را مارستانیها و تزندان، بروند کایها به آمرکه اجازه دهد خانوادهنیا یکاسترو به جا

مرتکب اً اکثر که یاسیرسیغ انیفرستاد. البته زندان کایبه آمرها را از سکنه کرد و آن یخال

 .بودندچون قتل و تجاوز شده  یجرائم
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 کنترل

 داخل مرزها 

شان ها هرچه دلکند. آنیم یکه هر دو طرف را راض میافتیتوافق شرافتمندانه دست  کیمن و مردم به 

 یدادحکومت استب کی یشکل عمل نیکنم ایفکر مکنم. یو من هرچه دلم بخواهد م ندیگویبخواهد م

 است.  یمردم

 « ریکب کیفردر»

در  .میمردم نکرد یبه عامه یاتوطئه و شورش، اشاره انیآشکار و ع داتیبحث تهد در

 حضور خودجوش مردم ن،یبرل واریو سقوط د یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش یماجرا

رد مردم در اغلب موا ینشده شد. اما خوشبختانه عامه ینیبشیمشکل پ کیبه  لیتبد

هرچند که قلق خاص  ست؛یچندان مشکل ن نشاو ساکت کردن ستندیخطرناک ن یلیخ

وهم، ت کیدروغ،  کیو اختناق،  یاست باور کنند که سرکوب یخودش را دارد. تنها کاف

ه باشد مردم به رااگر نان و بوقلمون  دشمنان کشور و ملت است. یکذب از سو غیتبل کی

 یهاابانیداخل خ زندیدارد که شال و کاله کنند و بر یلیچه دل گریو خوب سرگرم شوند، د

توسط  انیحیمس خورده شدن یتماشا محبوب مردم یشهر؟ در روزگار نرون سرگرم

سرگرم کردن  یدو راهکار عمده ونیزیورزش و تلو بود و در عصر ما گرسنه یرهایش

مثل  زیچچیه قتیدر حق !چه شود گریدو با هم جمع شوند دی این وقتهستند.  هاتوده

 ها نیست.کتاتوریخاطر د یضامن آسودگ یمسابقات ورزش میپخش مستق
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 اصل هدف مضاعف 

ت در خدم دیبا دیریگیکه م یمیهر تصم د،یکنیم یهرکار دیدر رأس امور هست یوقت

فان مخال فیو تضع یکه نفعش به شما برسد، چه از لحاظ معنو نیدو هدف باشد: اول ا

 نیکارتان. دوم اوخودتان و کس بیو پرشدن ج یخودتان و چه از لحاظ ماد تیو تقو

 ریتان در مسدنیباشد که کشور و مردم شما پس از به قدرت رس نیا یکه نشان دهنده

تعداد  کی دیریگیم میزنم. شما تصمیم تانیبرا یاند. مثالو توسعه قرار گرفته شرفتیپ

م ک یزیچ یغرب یاز کشورها دیتا نشان ده دیکن سیدر کشور تأس یارهیفروشگاه زنج

پسر  مانیس یاز کارخانه دیها بافروشگاه نیاحداث ساختمان ا یالزم برا مانی. سدیندار

 مسئول کل پروژه دیخوانده با یشود و پسر کوچک شما که معمار نیبزرگ شما تأم

از وسط  دیبا ایبزرگراه  نیا د،یبانده دارشش یگر قصد احداث بزرگراها مثالً ایباشد. 

مجاورت  که از نیا ایبنشاند و  اهیها را به خاک سشما بگذرد و آن ونیسیاپوز التیتشک

 ورد شود  ده،یمفت خر یلیخ متیبه ق یتان به تازگیکه پسر وسط یکشاورز یهانیزم

 طال کند.  متیقرا هم هانیآن زم

  و فکر مشغول ریسمهیشکم ن اصل

مسئله  نیدارند و ا اجیمردم شما بدجور به غذا احت»: دینکته را فراموش نکن نیوقت اچیه

خراب  یتان به قدراگر اوضاع مملکت تحت حکومت. «ستیبردار ن یشوخ اًو ابد اصالً

سر سفره  ای زیم یشان روانوادهخخودشان و  یبرا یکاف یباشد که مردم نتوانند غذا

کند. یشان خطور مشما به ذهن یبرا ینیجانشخطرناک  رشوند و فکیم یبگذارند، عاص

 قیخودشان را با آن تطب د،یها فراهم کنآن یبرا یحداقل یزندگ استاندارد کیاما اگر 

 یتواند به اندازهیمردم م یعامه یبرا یعال یاقتصاد طیکه شرا دیاز خاطر نبر .دهندیم

باشند، فرصت  معاش نداشته یشان خطرناک باشد. مردم اگر دغدغهبد یاقتصاد طیشرا
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تحت  دیچرا با فکر کنند که اصالً لهمسئ نیکنند کتاب و مطبوعات بخوانند و به ایم

 طیقرار باشد: شرا نیاز ا دیشما با استیس پسکنند.  یشما زندگ یحکومت مستبدانه

 نیاز ا شیکه ب یتیبه اقل شرفتیپ ی. اجازهدیمردم فراهم کن یبرا یحداقل یزندگ

 یچه از لحاظ قدرت مال ،یکه از حد خاص دیحال مراقب باش نیدر ع) دیخواهند بدهیم

در  یاسیس یهاتیفعال یبرا یدینگذرند( و مجازات شد ،یو چه از نظر قدرت اجتماع

نداشته  یکار یسلمان یمغازه و یالبته به غر زدن مردم در اتوبوس و تاکس. دیرینظر بگ

نشان داده  خیبرخوردارند و تار انیب یکند که از آزادیتوهم م نیها را دچار ا. آندیباش

 یچون به ندرت با مقوله دهندیم حیترج شهیاند یآزاد را به انیب یمردم آزاد یکه عامه

 دوم سروکار دارند. 

  تانیمرزها خارج

 یرجلیو ز یمخف یهاطنتیش فیتوص یبرا« بزرگ یباز»قرن نوزدهم، اصطالح  در

فرانسه  ،هیروس ا،یتانیبر)آن زمان  ییبزرگ اروپا یهاقدرت کیپلماتید ،یاسیس ،یاقتصاد

ه دور نیشد. در ایحکومت بر جهان اطالق م یبرا شانیهانقشه یدر راستا (و آلمان

ن رور شدند، پادشاهان و حاکمارهبرها ت دندسقوط کر هامیرژ پا شد،ها بهانقالب

دامه ابزرگ  یباز زی. امروزه نینشانده منصوب شدند، همه و همه به نام منافع ملدست

کنند. اگر یم ادیاز آن  یسازیاست که حاال با اصطالح جهان نیدارد. تنها تفاوتش ا

ر سراسر خود را د فوذ. ندیبزرگ خبره باش یدر باز دیبا دیبر جهان حکومت کن دیخواهیم

 یدیکل کزو به مرا دیحساب باز کن یمعتبر جهان یها. در بانکدیجهان گسترش ده

 .دیجهان کارمند بفرست یاسیو س یاقتصاد
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  رحمانهینامعمول و ب یهامجازات

سرساز ناراحت و درد یهاآدم دیبا یهم هرازچندگاه یکاف حیو تفر هیبا وجود تغذ یحت

را داشت،  قصد انفجار پارلمان انگلستان 1605فاکس که در سال  ی. گادیجامعه را ادب کن

پاره  چهار تیدار زده شد، غرق شد و در نها ،یکاف زانیو شکنجه به م یریپس از دستگ

د باعث ش یول ،یرانسانیغ اریبود، بس یا انهیخشن و وحش اریشد. بله، مجازات بس

بکنند  قرن هفدهم حساب کارشان را یستیترور یهاتیو دست اندرکاران فعال انتکارانیخ

 نیسنگ یهامجازات ونیمخوف لقبش را مد وانی. استیبردار نیو بدانند که موضوع شوخ

ند. شد ینوگورود سالخ کناننفر سا 60000هفته به دستور او  کیو هولناکش است. در 

تند. سپوخ یو به قول دندیکش خیو م خیرا به س گرانیدها را در آب غرق کردند، یبعض

لبته در ه پوست کندند. خب ارا زنده زند یرا تا سر حد مرگ شالق زدند و گروه هایبعض

ان متمدن جه کی کتاتوریشما د ها وجود ندارد.یینماطور قدرتنیامکان ا ما عمالً یزمانه

گناهان کوچک  یبرا نیسنگ یهابا وضع مجازات دیتوانیاما همچنان م د،یهست

ادارات  از یکی هیعل یانتقاد ینوشتن مقاله ی. مثال ده سال زندان برادیکن یینماقدرت

 نشایاز خو یکی کاتوریکار میترس یصد ضربه شالق برا ایسوم کشورتان درجه یدولت

 دورتان. 

  گوهاقرباندادن به بله یباز

حقوقش. ی جنگد تا برایتر ممنافعش سخت یمرد برا کیکنند از ناپلئون که: یم نقل

پاداش  د،یبرخوردار باش یمناسب یمردم گاهیکه از پانیا یمناسب و کارآمد برا یوهیش کی

به پول و مقام و ملک هم  . صرفاًهاستینیو خبرچ هایخدمتها، خوشیدادن به چاپلوس

 نیا میرمستقیغ به طور ،افتخار یهانشان یگونه افراد و اعطانیبا ا دارید .دیاکتفا نکن

تر از تخصص مهم یلیخ شما یهاکند که تعهد به خواستهیمنتقل م تانرا به مردم غامیپ
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غافل  زیاست. از قدرت افراد ساده لوح کشورتان ن گرید یرضروریصفات غ یسر کیو 

شما کند.  انییبه فدا لیافراد را تبد نیتواند ایم زیتفقدآم یکالم ایلبخند و  کی. دینشو

ها آدم میکنند. تعلیم ادیمثبت  نیلقبا اصطالح ت وهیش نیدهندگان سگ از ا میتعل

 تر باشد.ها هم راحتسگ میاز تعل یتواند حتیم
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 فصل هفتم

 

 مسیرهای موفقیت

 

 

 تکه بر مسند قدرت مانند سواری بر ببر است.

 مساوی است با خورده شدن. پیاده شدن

 

 . پریستلیبیجی. 
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 سطح پیشرفته: مدیریت جهان

 ق.د و قدرت مطلق تمایل به فساد مطلقدرت تمایل به فساد دار

 «لرد اکتون»

های یک هو بپاش و پارانویای شدید، مشخص ی بریزس فرم تأثیرگذار، زندگانی شاهانهلبا

جهانی شود، ای خواهد تبدیل به چهرهحاکم کامل هستند. اما یک مستبد واقعی که می

ت فرد نمایش دهد. در حقیقبهای خاص و منحصرشیوه اش را بهطلبیباید جنون و جاه

هر  که ها و اعمال غیرمنطقی استکند، دیوانگیچه یک مستبد دیکتاتور را شاخص میآن

 آید.اش بر نمیخواه از عهدهحاکم تمامیت
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 گذاری یک ایدئولوژیپایه

 .ی مذهبی و تنها یک نوع سس وجود دارددر انگلستان شصت نوع فرقه

 «ولویمارکی دومنیکو کاراچ»

ا هست و شما در جاید. تصویر شما همهرا به عنوان یک برند تثبیت کرده شما خودتان

کنند؟ نمی گاه شما را فراموشمردم هیچ ن هستید کهئاز کجا مطممسند قدرت هستید.

 تان؟حتی بعد از مرگ

ا رذهب خاص از اسکندر کبیر بگیرید تا هایله سالسی یک م بسیاری از رهبران بزرگ

 :اند. به فوایدش بیندیشیدابداع کرده

 تان را دارید.اداران و طرفدارانقابلیت خر کردن تعداد زیادی از هو* 

 * قابلیت درآمدزایی باالیی دارد.

قام را م باالترین * کنترل کشور با وفاداری مردم به ایدئولوژی واحدی که شما در آن

 شود.در حد آب خوردن ساده می دارید

رار ق کشور شما ای کهشود یا در سطح منطقهما جهانی می* اگر شانس بیاورید مکتب ش

 ا.د و این یعنی قدرت بیشتر برای شمکنچاکی پیدا میدارد هواداران سینه
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 بازیافت خودتان

باهی خویش بندند و در تهای دروغ دل میوعده شوند، بهتر اوقات به نمود نیکی فریفته میمردم بیش

 د.کوشنمی

 «نیکولو ماکیاولی»

ولدشان به بدو تتر اشاره کردیم که شمار بسیاری از رهبران دنیا با نامی به جز نام پیش

ورانی نمی تا قسمتی هم ای از رمز و راز که کی هالهچیز به اندازهقدرت رسیدند. هیچ

شود که تر میدهد. تأثیر این موضوع وقتی بیشتأثیر قرار نمی ی مردم را تحتباشد عامه

تان روحانی کردن هویت معنوی وتر تب یا ایدئولوژی باشید. با پررنگشما بنیانگذار یک مک

و دیگر  ی مردم باور کنند که حکومت شما از عالم ماوراءتوانید کاری کنید که عامهمی

 د:خواهید بفرماییدارای اعتبار است. مثال عملی می سو مهر تأیید خورده و

وپی و آخرین امپراتور اتی «هایله سالسی»با نام رسمی  «کائلتافاری ماکونن ولدمی»

 د.یک شصت سال بر اتیوپی حکمرانی کرآخرین شاه آفریقا بود که نزد

انند مو فیض الهی بود و « فره»به دنیا آمد، به ادعای خودش صاحب  1892او در سال 

گانه هیا نیروی س« ثالثیقدرت »ی قدیسان، نامی قدسی بر خود نهاد که به معنای همه

 .است، با همان بار معنایی در تثلیث مقدس آیین عیسی

، پیامبران بزرگ او که پیرو کلیسای ارتودوکس بود، خود را از اعقاب سلیمان و داوود

دانست و بسیاری از زیردستانش او را به عنوان تجسم خداوند روی زمین اسرائیل، مییبن

یکا، او در اتیوپی و جامائ« تافاری سرأ» ی از پیروان آیینپرستیدند. حتی امروز برخمی

ی اتیوپی بود و از سال نایب السلطنه 1916دانند. از سال می« مسیح موعود»را همان 

سه سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم،  1936. در سال سلطنت نشست بر تخت 1930
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مانده را قببنیتو مسولینی، رهبر ایتالیای فاشیست، با حمله به اتیوپی، این سرزمین ع

 د.تسخیر کر

برای مردم  رد. اشغال اتوبیهایله سالسی کشور را به فاتحان سپرد و به انگلستان فرار ک

ست به کمک ی زیادی داشت، زیرا پنج سال بعد توانبار بود، اما برای شخص او فایدهفاجعه

 د.به تخت سلطنت برگرد« و ناجی کشورقهرمان »نیروهای متفقین به عنوان 

امپراتور »ند از آن پس او از یاوران گوش به فرمان غرب در آفریقا بود، هرچند القابی مان

اوایل  در بسته بود.به خود « حدت آفریقاپرچمدار استقالل و و»و « شیر آفریقا»، «دوران

به میدان  های ناراضی، به ویژه دانشجویان، با خواست آزادی و عدالتکه الیه 1960ی دهه

طقی اعالم ی اعتراضات فرمان داد و در نرحمانههایله سالسی به سرکوب بیمبارزه آمدند، 

رده و پس زمام امور کشور را به دست او سپ« قادر متعال»کرد تا زمانی که حیات دارد، 

 د.خداوند به مشیت خود عمل خواهد کراز او نیز 

 

  منتشر شوید

تان مهم است که اعتقادات کلیدی شما مکتوب و رای سود بردن از مریدان و پیروانب

های خبری قدیمی تلر امروزه برای ما تنها در فیلمهی« نبرد من»منتشر شود. بدون کتاب 

چیز زیادی  ، کتاب خاطرات کیم ایل سونگ، ما تقریباً«همگام با سده»وجود داشت. بدون 

دانستیم. البته کتاب تمام رهبران بزرگ دنیا منتهی به نمیی دیکتاتور کره شمالی درباره

سالهای داونینگ »شوند. به طور مثال کتاب خلق یک فرهنگ و یک ایدئولوژی نمی

تان ارش و چاپ کتاب، شما و ایدئولوژیتالیف خانم مارگارت تاچر. اما بدون نگ« استریت

 دمندانه، پیروانمشکل دارید. چیزی کم دارید، یک چیز اساسی. بدون کلمات خر

 د.رونیی و هدایت سراغ یکی دیگر میگوسفندصفت شما ناگزیر برای راهنما



 

@mehrdadDrive 

92 
 

 برای خودتان یک نام بسازید

ن فواید در طول تاریخ تغییر اسم برای دیکتاتورها، بازیگران، خوانندگان و نویسندگا

 :بسیاری داشته. چندین راه برای خلق اسم جدید وجود دارد

سیلی ما ایوان واش گذار و جالب توجه برای خود انتخاب کنید. ببینمیک صفت تأثیر* 

پطر  اسکندر،شناسید؟ ایوان مخوف را چطور؟ کاترین، آلفرد، شناسید؟ نمیجویچ را می

ی قدرت، هیچکس در عرصه« هرکسی»توانند هرکسی باشند و بدون آن صفت کبیر می

آور رعب وبه والد با دو صفت ترسناک  ی اول مطمئناًهها رتبنیست. در میان این شخصیت

 دراکوال و سپوزنده. :گیردأثیرگذار تعلق میت و کامالً

ذاری که مهم و تأثیرگ نامی را انتخاب کنید که نمایشگر قدرت شما باشد. نشانگر پست *

 .تاندارید یا یک ویژگی بارز و درخشان

کر فران خلق شود دیگ ذهن خواهید دری تصویری که میخالق باشید. به دقت درباره* 

 .های استالین مرد فوالدین است و معنی آتاترک پدر ترککنید. معنی کلمه

 

 پروپاگاندا: دوست مستبد

 د.ن در بیاوریتوانید از خودتاهایی است که میحقیقتی که با نیت بد گفته شود، مؤثرتر از تمام دروغ

 «ویلیام بلیک»

ابزار یک مستبد است. خاطرتان باشد که حقیقت امری ترین انگیزتبلیغات یکی از هیجان

خواهید. اند واقعیت داشته باشد که شما میتوقدر مینسبی. یک حقیقت همان ت کامالًاس

فکار مردم ی اغات باید هرچه محدود کردن محدودهدر یک نظام استبدادی هدف تبلی

به حقیقت مسلم کند و  ها را تبدیلآورترین دروغتواند شرمباشد. تبلیغات عالی می
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گونه که های بیمار. همانی ذهنساخته و پرداختهواقعیات مثل روز روشن را کذب و 

اشاره کرده: جنگ، صلح است، آزادی در بردگی است و جهل  1984جرج اورول در کتاب 

 .است قدرت

 ها حیاتی استکنترل رسانه

 .ستخوب و مؤثر در روزگار مای ها یک شیوهرسانهمستقیم خرید قانونی و البته غیر

ی وزنامهر داران آن است،کی از سهامگازپروم، شرکتی که والدیمیر پوتین ی 2003در سال 

لت هستند، دوهر دو از منتقدان  ان.تی.وی را که تلویزیونی یشبکه و« ایزوستیا»معروف 

م از این اندرکاران مهنگاران و دستاز روزنامه خرید. این موضوع منجر به خروج بسیاری

در چچن شد.  ویژه در مورد جنگهانتقادی این دو رسانه ب یهشبکه و روزنامه و تغییر روی

خواهد قدرت رسیدنش تا حاال هرجا که می گویند دولت پوتین از زمان بهطور که میاین

 د.اندازمعروف گازپروم را جلو می اعمال نفوذ کرده و کنترل داشته باشد به قول

هارتو که دهند. مثل سوخب البته اکثر دیکتاتورها توقیف و تعطیلی نشریات را ترجیح می

ستور دماه  اش به طور متوسط هر دونشریات داشت و در دوران زمامداریعادت به توقیف 

 د.توقیف یک نشریه را دا

ی و کارآمد ملعها را بکشید، چند راهکار ن ندارد بتوانید پریز تمام رسانهجا که امکااز آن

 :کنیمخورد با مطبوعات به شما توصیه میبرای بر

ارائه کنید.  ی دوستانه و سمپاتیک و توأم با طنز از خودتانها چهرهانهدر برخورد با رس* 

 عیب و ایرادهای شماست. جذابیت ظاهری و خوشرویی تصنعی قادر به پوشش کلی از
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د خاطرتان باش .دولت و حکومت قبلیتان را بیندازید گردن * مشکالت دوران حکومت

ت، آن جمهور موگابه چطور شیوع طاعون در زیمبابوه را پای استعمار پیر نوشکه رئیس

 .هم بیست و پنج سال بعد از خروج بریتانیا از این کشور

اسبی من هستید. همیشه تأکید کنید که زمانوقت اعتراف نکنید که یک دیکتاتور هیچ *

ون کند چها را خراب میآزاد نیست. بله این حرف حال خیلیبرای انتخابات دموکراتیک و 

نیست، مگر این که شما صددرصد مطمئن باشید  بوقت مناسدانند زمان هیچخوب می

ید یا انتخابات باش ننده دری قطعی انتخابات هستید یا تنها نامزد شرکت ککه برنده

ها برای رأی ناکارآمد و دزد باشند که مردم از ترس به قدرت رسیدن آن چنان انتیرقبا

 ها در صف بایستند.به شما ساعت دادن

رفی برای ح نظر شما ببینند. عمالًن دعوت کنید تا وضعیت را از نقطهنگارانامهاز روز *

 شوند.ن نخواهند داشت و آچمز میگفت

ما قدرت ا، نترسید. قدرت مطبوعات خیلی زیاد استها ها باشید، اما از آنمراقب رسانه *

 ت.شان بیشتر اسشما برای سرکوبی

 ها و تجمعاتها، همایشمناسبت

رای ب ی مشکالت دیگر کشورها راهکار خوبیی اطالعات غلط و اغراق شده دربارهارائه

رتب می مردم است، اما راهکار مؤثرتر برگزاری مستمر و شناسی در عامهتشدید حس حق

های خبری دوران تان است. فیلمو حکومتها و تجمعات در حمایت از شما همایش

ل های در حاهای یکسان و پرچما ببینید و دقت کنید آن یونیفورمزمامداری هیتلر ر

رده. ای در جمعیت ایجاد کی افراطی چه شور و ولولهپرستانهاهتزار و شعارهای میهن

 :چنین نوشتهر در کتاب نبرد من خود هیتل
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ست و ، در افراد پهای صدها هزار نفریای مطلوب ماست. این رژههرات عظیم تودهتظا* 

ما اکرم حقیری بیش نیست،  اگرچه کند کهور میی غرورآمیز را شعلهکوچک این عقیده

 د.کشمی انگیز بورژوازی را به آتشفرتجزئی از اژدهای عظیمی است که روزی دنیای ن

 

 ، انقالبی فرهنگی1893-1976مائو، 

موفق به شکست  تزههای رزمی چین باستان و کتاب هنر جنگ سانا الهام از کتابمائو ب *

 چیانگ کیا شک شد.

یت وفقم رمز او * مائو به درستی فهمید که همدلی جمعیت عظیم زارعان و کشاورزان با

گفت. اعتقاد داشت زمین سخن میتی اربابان و صاحبان عدالانقالبش هستند. او مدام از بی

شان شنا نند مثل ماهی درونتواها میکمونیست دهقانان چینی مانند دریایی هستند که

 کنند.

اختیار  را در های مالکان را حذف و زمینن اصالحات ارضی او به تدریج طبقه* با قوانی

 زارعان قرار داد.

ای داشت و در آن از همه مبانی سادهبزرگ را معرفی کرد که * استراتژی جدید جهش 

ی ابلهانه پشت شان را دو برابر کنند. ایدهخواسته شده بود برای رشد سریع تولید تالش

سرمایه را بکند.  تواند جبران کمبودین فرض باطل بود که تشدید کار میاین درخواست، ا

، چون سرعت کردند اگر سه دوچرخه سوار ترک یک دوچرخه بنشینندها فکر میچینی

طور مثال ها بهتواند از یک بنز جلو بزند. چینیشود، دوچرخه میرکاب زدن سه برابر می

های کشاورزی جا که زمینکردند، اما از آنزمین زراعی سالی چهار بار کشت میروی یک 

در  شان فرسوده و ضعیف شد و عمالً های مائو تعهدی نداشتند، خاکچندان به آرمان
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از دست داد. چین دچار مخمصه شد. قحطی  خود راسال سوم و چهارم ارزش زراعی 

ها هم پایین کشیده شده بود. بنابراین روس ی رابطه باو کرکره کردکشور را تهدید می

مجبور  و عمالً  اشتاستعماری غرب ند ز واردات غالت از کشورهای فاسد وای جچین چاره

 د.مدارانه شبه نرمش خلق

ز ست سال ابی مائو یکی از اساتید مؤلف کیش شخصیت بود. با وجود گذشت بیش از* 

 .شودبه خدا و منجی مردم چین پرستش میمرگش او هنوز به عنوان یک ش
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 ی بزرگایده

دیریت م .چنگیزخان بگیرید تا جرج بوش پسر ی بزرگ دارد. ازطلب یک ایدههر حاکم جاه

داد و افراد، استع و تسلط بر جهان همیشه قسمتی از این نقشه است. چون به زعم این

بودند  قولی ماهی اقیانوسیشان بود و به زهای سرزمینشان فراتر از مرنبوغ کشورداری

 گ.های بزرداشته باشیم به این ایدهخواستند خودشان را اسیر تنگ کنند. نگاهی که نمی

 .فرمان من این کشور باید تحت فرمان خدا باشد و خدا تحت :هنری هشتم

 ه باید مسیحی شوند... همین حاال.هم :امپراتور کنستانتین

 ی زمانی پنج ساله، ما از لحاظ مواد غذاییدر یک دوره :جوزف استالین

 شویم.خودکفا می کامالً

 ق ندارد کاله عثمانی سرش بگذارد.هیچ کس ح :مصطفی کمال

 من باید بر جهان حکومت کنم. :چنگیز خان

 د.رکس که من دوستش ندارم باید بمیره :والد دراکوال

 

 آرمانی در دور، خیلی دور

شان نها طبیعت نگرشخواه یک آرمان بزرگ غیرمحتمل دارند. تتمام حاکمان تمامیت

 مونیسم کهی کی بدون طبقهها باشد یا جامعهتواند بهشت آریایی نازیتفاوت دارد. می

 بزرگ، هدف و منظور و کاربرد اصلی آرمانشد. ها تبلیغ میتوسط مارکسیست لنینیست

ها و جنایت رژیم شماست گریها، وحشیرحمیبی ،هاحقانیت بخشیدن به تمام سفاکی

اعمال و  .روهای شمای پیروان و دنبالهی وفاداری امیدوارانهکنندهحال تضمینو درعین

های بزرگ است. شما ممکن است تشخیص دهید که آرمان آمیز مکملتصمیمات جنون



 

@mehrdadDrive 

98 
 

جمعیت کشور باید به قسمت  هایی ازا زبان متفاوتی صحبت کنند یا بخشمردم شما باید ب

دور از نقاط مرزی و یا دور از معدن طالیی که به مثال  - دیگری از کشور منتقل شوند

ی نامناسبی منطقه خاصی دریا این که کوه  - گی در سرزمین مادریشان کشف شدهتاز

صاف شود. هرچه که هست: بزرگ فکر کنید. شما قادر  شده و باید کالً واقع از کشور

 د.توانید بکنیری که دوست داشته باشید میمطلق هستید و هر کا

 

 چطور یک جنگ را شروع کنیم؟

شان و چه از طریق تبعید اش، چه از راه اعدامر از مزاحمت تمامی مخالفان داخلیهنگامی که حاکمی جبا

 د.کننراسوی مرزهایش را جست وجو میشود، برای یافتن دشمنی موهوم فشان آسوده میو حبس

 «افالطون»

 

 راه درست شروع جنگ

د. پیش به عنوان یک دیکتاتور مقتدر، بدون شک ارتش مجهز و تا بن دندان مسلحی داری

 اًها دارید؛ ترجیحسوی آبدر آنهایی مقتدر شروع جنگ مطمئن شوید که پشتیبان از

وابط اطمینان از ر پس از 1980حسین در سال  برقدرت شناخته شده و معتبر. صدامیک ا

 د.ق و غرب به خاک این کشور حمله کری ایران با دو ابرقدرت شرغیرحسنه

 

 غافلگیر کردن دشمن

 که معموالًمله کنید. از دیپلماسی ی جنگ شدید، معطلش نکنید و حهمین که آماده

های پارلمانی بحث پراکنی،مقدم بر جنگ است بپرهیزید. نامه بین دو کشور دموکراتیک
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عنوان ها بهکه از آنشوند. مگر اینمی قتو همه فقط باعث اتالفو  همهو سفرای ویژه 

طور که تان استفاده کنید. همانسازی و تجهیز ارتشی آمادهیک تاکتیک تأخیری برا

مدارا در سیاست تا وقتی کرد.  ند و بلژیک از این ترفند استفادهحمله به هلهیتلر در 

خاطرتان باشد  اًضمن .هستی مناسب وجوی یک چماقود که در جستشتوصیه می

اش را پوشیده، کاکائویش امهترین زمان برای حمله به یک نفر زمانی است که پیژمناسب

 است. ی رفتن به بستررا سر کشیده و آماده

 

 ی غلط شروع جنگشیوه

تحت  اعالم جنگ نکنید. اخطار ندهید. هشدار ندهید و اًگاه در هیچ شرایطی رسمهیچ

 واید. جنگ یک عبارت قانونی و حقوقی است گ شدههیچ شرایطی نگویید که وارد جن

المللی مانند ی بیناید، قوانین سخت و پیچیدهاعالم کنید وارد جنگ شده همین که رسماً

ی ه اندازهچیز ب بندد. خاطرتان باشد در جنگ هیچیقرارداد ژنو حسابی دست و پایتان را م

 د.زنگفتن حقیقت به شما لطمه نمی

 

 جنگ؟ کدام جنگ؟

ه اید هر نامی کای که شروع کردهتوانید برای ماجراجوییاعالم جنگ نکنید می اًاگر رسم

نش، مثل: برخورد مسلحانه، بحران، تهای جایگزین دوست دارید انتخاب کنید. عبارت

چ های نظامی کوچک. یادتان باشد تحت هی، ناآرامی، درگیری مرزی و درگیریکشمکش

عی شما شرایطی نباید نیت واقعی خود را افشا کنید، حتی برای مردم خودتان. نیت واق

 ت.صاحب چیزی که متعلق به دیگران اسچیست: ت



 

@mehrdadDrive 

100 
 

 ساخت امپراتوری خودتان

 امپراتوری چطور است؟حال 

 «آخرین کلمات جرج پنجم در بستر مرگ»

شوید که توقف تان را شروع کردید، متوجه میی قدرتوقتی به قدرت رسیدید و توسعه

کند. ناپلئون، تان را برای فتوحات بیشتر باز میکار سختی است. اولین فتح شما اشتهای

 دانستند.هیتلر و اسکندر کبیر این موضوع را خیلی خوب می

کردند که رسید، به این فکر میبه پایان میکشی با موفقیت ربه محض این که یک لشک

د از راه گران کننده دیر یا زوالبته اخبار بد و ند. کشی باید کجا باشهدف بعدی لشکر

ا از چقدر نیروهای شمی پایانی وجود ندارد و هر گشایی نقطهرسد. برای شغل کشورمی

ر و شود. ادوارد گیبونز در کتاب ظهوشوند، قدرت شما کمتر و کمتر میخانه دور می

دیر یا زود به پایان  هاکند که تمام امپراتوریراتوری روم به این نکته اشاره میسقوط امپ

بود،  وتاهاما اگر عمر امپراتوری شما کرسند. بله این سرنوشت محتومی است، کار خود می

طع نکنید. باالخره تان را با حامیان قدرتمندتان قبچاپید و ارتباط توانیدد. تا میناامید نشوی

 د.خواهیا هم روزی جایی برای پناهندگی میشم
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 تمفصل هش

 

 تقدرت و ثرو

 

 

 همن انگیزه نبوده، تنها ابزاری بود وقت برایپول هیچ

 برای کسب قدرت و شرکت در بازی بزرگان. 

 

 دونالد ترامپ
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 قدرت و ثروت

 پول و قدرت شرکای جانی و دست تو دست هستند. اگر پول داشته باشید، قدرت هم

 شماری برای کسب ثروتهای بییتها و موقعید و اگر قدرت داشته باشید، فرصتدار

 ن باشید:ئیک چیز هم مطم حساب دارید. ازبی

 .معطلیدول کالً شان را ندارید،کداماگر هیچ 
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 طبیعی قدرتمد قدرت یا ثروت: 

 ت.ای الهی اساندوزی، عطیهمعتقدم که قدرت ثروت

 «جان دی راکفلر»

داشتن  د،ی بهینه یا به عبارتی سوءاستفاده از قدرت را نداشته باشیاگر قصد استفاده

ی با آن خورد. چرا یک تفنگ داشته باشید، وقتی قصد تیراندازقدرت به هیچ دردتان نمی

توانید از می توانید آن را برانید؟ بله،یک پورشه داشته باشید، وقتی نمی را ندارید؟ چرا

ما خیلی انگان استفاده کنید، کردن گرسنگان و لباس پوشاندن به بره تان برای سیرقدرت

 .دهندکار را انجام میتند که قدرت شما را ندارند و اینهای دیگر هسآدم

ی ه بدون وجود او چیزی به نام طبقهاست کیاکوکا منجی شرکت کرایسلز مدعی  لی

رد در اوج جان فو د.در آمریکا وجود نداشت. جان فورد با ثروتش دنیا را تغییر دا متوسط

 ،هزار کارمند داشت از رکود اقتصادی بزرگ آمریکا، صدی سی، پیش قدرتش در دهه

 نزمیو هزاران هکتار  چندین معدن نقل،مل و یک شرکت ح یک ناوگان دریایی،

 د.رود که وقت کمی برای دموکراسی دااو درست مثل یک دیکتاتور واقعی ب .کشاورزی

اندوزی و احبان قدرت دست بازتری برای ثروتدر کشورهای جهان سوم، دیکتاتورها و ص

کشور  های کالن دارند. فردیناند مارکوس، دیکتاتور فیلیپین، هنگام فرار ازاختالس

مریکا داشت ات، اوراق قرضه و سهام و دالر آجواهر میلیون دالر حاویچمدانی به ارزش نه 

 .های سوئیس داشتها به جز سیزده میلیون دالری بود که در یکی از بانکو این
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 روت اندوزی قانونی یا دزدی مشروعث

 ی.لوم است که یک میلیارد دالر ندارهایت را بشماری، معاگر بتوانی پول

 «جی پل گتی»

 وهمه این توضیح را بدهیم که صفات قانونی و مشروع، معادل صفات صحیح  اول از

قابل  شایسته و درستکارانه نیست. چون اگر چیزی از لحاظ قانونی صحیح باشد دلیل بر

 قدرت هستید، شمایید که تصمیم عالوه، وقتی در مسندشود. بهاحترام بودنش نمی

باشیم  ای است. نگاهی داشتهچه شیوه قیقاًی قانونی دگیرید که قانون چیست و شیوهمی

توان خالقی قابل تأیید نباشند، اما میی کسب ثروت که شاید از نظر ابه چند شیوه

 د.وجیه کننها را تهایی را پیدا کرد که مشروعیت آنقانون

 غارت ذخایر معدنی یک کشور جهان سومی زبان بسته و عدم* 

 ن.شاحق و حقوق پرداخت سهم و

 نری یا ذخایر طالی یک کشوره -ی فرهنگی تصاحب گنجینه* 

 ها شروع کنید.ی را با آنباید جنگبه عنوان اغرامت، البته اول  

 .ی یک کازینو* اداره

 و.ی تنباک* مالکیت مزرعه

 و فروش اسلحه.خرید * 

 های بارانی.* قطع جنگل

 .ایماهواره ه با استفاده از تبلیغاتفایدهای بی* فروش داروها و قرص
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 پول و عشق: اخطار

 رست ازتوان گذشت. حواستان باشد، دول، بدون اشاره به جنس مخالف نمیاز بحث پ

تان تبدیل به یکی از مخالف رسید، در نظر جنسای میوپلهزمانی که شما به پول

ها ولپل کمکی که به شما در خرج این ها در مقابشوید و آنترین مردهای دنیا میجذاب

 .کنم: هرگونه خدماته خدماتی به شما هستند. تأکید میی هرگونکنند، حاضر به ارائهمی

یش پکنند با دست پس بزنند و با پا کنند، سعی میفریبند، اغوا میها شما را میآن

ین االعمل شما در قبال خودشان را خوار و ذلیل کنند. عکسبکشند و یا در مواردی 

وسه، تسلیم وسد؟ به قول اسکار وایلد بهترین راه برای رهایی از شر ترفندها چه باید باش

 ت.شدن در برابر آن اس

 

 زخمی ، صورت1899-1947ون، پآل کا

ش دیگر پای چهارده سالگی به خاطر ضرب وشتم یک معلم از مدرسه اخراج شد و * در

 را در مدرسه نگذاشت.

پشت  * قانون طالیی کاپون این بود که ظاهرت را محترم و قانونمند نشان بده، بعد

 .بسته هر غلطی دوست داشتی بکندرهای 

کرد، به کز فروش مشروب قاچاق را اداره میها و مراخانهدر زمانی که روسپیدرست  *

 دوم است.درآمدش فروش مبلمان دستگفت که منبع یها و اهل محل مهمسایه

 یجور آدمی دیده میشد: رانندهبگیران چندین هزار نفری او همهر حقوقکدر لش *

عالوه چندین و چند بهن، موزیسین وبار، خالفکار، قواد، روسپی، گارس کامیون، متصدی

 نفوذ. ی پلیس و سیاستمدار بامقام عالی رتبه
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ن برد، هنگامی که سرانجام محکوم و زندانی شد، در راکت تنیسی که با خود به زندا *

 د.ه باشزندان نیز زندگی مجللی داشتچندین هزار دالر پنهان کرد و توانست با آن در 

 

 ریزی مالی برای مستبدانبرنامه

 توانیداز راه مشروع و قانونی کسب ثروت کنید، اما اگر نشد از هر راهی که می

 «هوراس»

 های معمولتوانید بخش اعظمش را برای هزینهشما ثروت سرشاری دارید که می

ناسالم،  ، تفریحات سالم وخرج دورهمی با رفقای گرمابه و گلستانتان خرج کنید:زندگی

های متعدد و ی نگهداری و سرویس زنان و معشوقههای خارجی لوکس، هزینهمسافرت

ها باز هم باید مقداری پول برایتان باقی مانده باشد )که اگر نمانده خرجها. با تمام این کاخ

امن و دنج  باشد یک جای کارتان ایراد دارد، اساسی هم ایراد دارد(، بهتر است یک جای
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شود، می اصالحات انجام ها پیدا کنید. خاطرتان باشد،پولی این برای نگهداری و ذخیره

 د.رت همچنان به راهش ادامه میدهدهد و تجاها رخ میشود، انقالبها برپا میشورش

الیات مآن کشورهای فارغ از  ها تأسیس یک شرکت تجاری در یکی ازیکی از بهترین شیوه

مالیاتی  هایبهشت قانون خاصی برای تعریف دقیق است.قولی بهشت فراریان مالیات و به

ای نام صاحب حساب حتی با های مالیاتی از افشی بهشتوجود ندارد؛ اما در همه

کنند. یاز نوعی رازداری بانکی پیروی م شود و در واقعهای قضایی خودداری میدرخواست

کنند. ثبت شرکت مالیاتی دریافت نمی اصالً در این کشورها مالیات بسیار پایین است یا

المللی یی بینها بسیار آسان است و در نهایت در این کشورها همکاری قضادر این مکان

ی صندوق گران وجود ندارد. بر اساس گزارش و اطالعات منتشرشدهبرای تحویل اختالس

های مالیاتی بهشتاز طریق  المللیدرصد کل مبادالت مالی بین 50المللی پول، بین

گذاری های سرمایهبانک مختلف و دوسوم تمامی صندوق 4000پذیرد. بیش از صورت می

در مناطق  انتخاب کنید که هایی رابهشت اًترجیح د.مالیاتی قرار دارنهای جهان در بهشت

ان بزنید. ها با یک تیر دو نشتوانید با مسافرت به آنوهوا قرار دارند و شما میخوش آب

 د.تان برسیکتاب مالیم هوایی تازه کنید، هم به حسابه
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 پنج پناهگاه امن از مالیات جهان

کزیک. مجنوب  ای است درشت، جزیرهترها هندوراس بریتانیایی لقب دابلیز که پیش بلیز:

یوه بهترین ش شور کوچک به این نتیجه رسیدند کهی نود، مقامات این کدر اوایل دهه

 ندارند مالیات های ثروتمندانی است که قصدجذب پول ،ی خارجیبرای جذب سرمایه

 دهند.

یات های پنهان و معاف از مالدارایی درصد ازشود که بیش از سیبینی میپیش سوئیس:

های کشده. در حالی که تعدادی از بان های این کشور ذخیرهثروتمندان جهان در بانک

ت عااند و در شرایط خاص و اضطراری اطالی در برابر فشار جهانی تسلیم شدهسوئیس

دهند، اما ار میئول قردار خود را در اختیار مقامات مسگذاران مشکلمربوط به سپرده

تان انونیهای نامشروع و غیرقتند که با آغوش باز از شما و پولهای زیادی هسهنوز بانک

 گویند.اش چیزی نمیکنند و به احدی هم دربارهبال میاستق

 و یدآیی بریتانیای کبیر به شمار مجزیره که جزئی از مستعمره 360ی مجموعه برمودا:

عنوان هبرمودا باز  هایشدر شمال اقیانوس اطلس واقع شده است. اوباما در یکی از نطق

 د.شود، یاد کرفریبکاری مالیاتی در آن انجام میترین محلی که بزرگ

ان لوبی برای بازدید و مکی صد جزیره در اقیانوس هند که مکان مطمجموعه سی شل:

 ت.تان استری برای پس انداز پولمطلوب

هم از و کسی  را جای امنی بگذارید تانپول احتیاج دارید اًاگر سریع جمهوری دومینیک:

 .کنیمسد، این کشور را به شما توصیه میشما چیزی نپر
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 تان را تمیز نگه داریدپول

 که لباسافات جنایت فرار کنی، به شرط اینتوانی از مکمی»کنند: از آل کاپون نقل می

مام تقانونی بودن هدف  راًقانونی بودن یا ظاه «.تمیز بپوشی و به خیریه کمک کنی

 ین آل کاپون برای پنهان سازی شیوهخالفکاران عصر جدید بوده و هست. مثال همی

دست هب راه وانمود کرد درآمد خود را از این ای تأسیس کرد وخانهشویعمل خود، رخت

ات کمک به مؤسسچنین شکل گرفت. شویی ایناصطالح پول .آورد، نه از راه نامشروعمی

ی شویی است، بخصوص اگر آن مؤسسههای مطلوب و منطقی پولخیریه یکی از شیوه

الری میلیون د 530ها بیش از نیمی از ق به خودتان باشد. بر اساس گزارشخیریه متعل

 حمایت از کودکانیه و نهادهای جمهور اندونزی به مؤسسات خیرکه سوهارتو رئیس

شویی های دیگر پولویشان و رفقای او واریز شد. شیوهسرپرست کمک کرد، به جیب خبی

هام و سبازار گذاری در سرمایه تجاری قانونی،-های تولیدیگذاری موقت در بنگاهسرمایه

 آالت،یا جواهر بهاو دیگر فلزات گرانگذاری در بازار طال و الماس سرمایه قرضه، اوراق

ای هازیبرگزاری کنسرت موسیقی و یا ب های آثار هنری و اجناس عتیقه،شرکت در مزایده

 .ی فیلم و سریال استفوتبال و تهیه
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 فصل نهم

 

 قدرت و عشق

 

 

 ی قوای جنسی نیست.کننده، تقویتهیچ چیز مثل قدرت

 

 هنری کیسینجر
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 ازدواج

مثل  بزنند. لقهتعداد کثیری زن دورتان حید که شاید شما احتیاج به این داشته باش

اما  اشت.دوازده هزار کنیز دو ن زهزار سه سرایشی، که در حرمخسرو دوم، پادشاه ساسان

یک  یک ملکه داشته باشد. اینتواند یک بانوی اول و یک حاکم و یک پادشاه فقط می

خوب حواستان ی عاطفی و احساسی؛ پس باید ی مهم سیاسی است، نه یک مسئلهنکته

ایی از را جمع کنید. غلط انتخاب کنید و منتظر یک فاجعه باشید. هنری هشتم برای ره

 د.ش مجبور شد دست به دامان جالد شوشر یکی دو تن از چند همسر

 

 تان را خوب انجام دهیدتکلیف

دیگر  ی مطمئن و پسندیده برای تحکیم روابط بین خودتان با یک حاکمازدواج یک شیوه

تواند یک یمیا یک حامی و پشتیبان قدرتمند است. اما ازدواج با یکی مثل لوکرزیا بورژیا 

د ماه بعد مرد را دچار دردسر جدی کند. او نخستین بار در سیزده سالگی ازدواج کرد، چن

اله سرش رفته کاز انجام این امر خیر، پاپ الکساندر ششم، پدر لوکرزیا، فهمید که ای بابا 

اما شوهر  تواند به اهدافش برسد.خترش با یک آدم بانفوذتر بهتر میدواج دو از طریق از

نیست کردن بهیا، خفه شد، چون معتقد بود سردوم لوکرزیا توسط سزار، برادر دوم لوکرز

 .هاستی آنی زندگی مشترک او و خواهرش به نفع منافع سیاسی خانوادهاو بیش از ادامه
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 دیکتاتورها های رومانتیک برایصیهتو

 د.فایده بویعبث و ب اگر زنان در جهان وجود نداشتند، ثروت اندوزی کاری

 «ارسطو اوناسیس»

تان توصیه ثری استفاده کنید. بسته به شخصیتدر پیوند زناشویی باید از الگوی نفع حداک

 کنیم یکی از سه مدل زیر را انتخاب کنید:می

کشی کرد. ی هیتلر بود و با او خودمیدانیم: معشوقهوا براون دو چیز در مورد ا :1لوح سفید

چیز اطالعی نداریم. اگر ترجیح شما تسلط کامل است، ی هیچهاز نقطه نظرات او دربار

 کند.که نیاز شما را برآورده می چیزی است لوح سفید دقیقاً

 گرمر درخشان و سرآل، اگر حکومت شما احتیاج به یک عنصانتخاب ایده نگین حکومت:

خواست چه بکنید بدون اویتا، خوان پرون می ی مردم دارد. فکرش راهکننده برای عام

ق ، شور و شوخاکی به سرش بریزد؟ البته مراقبش باشید، در صورت عدم کنترل صحیح

نت تواند عاملی برای سقوط شما باشد. درست مثل ماری آنتوااو برای دیده شدن می

 ی فرانسه.ملکه

نید. ک ی خودتان را پیداشدهگم اوقات در راه ترقی ممکن است نیمهگاهی  بانو مکبث:

 تان بکند. کسی که در برخی مقاطعش را وقف رسیدن شما به هدف عالیکسی که خود

رست مثل تصمیم بگیرد و عمل کند. دشما  حساس و بحرانی حتی بتواند بهتر و مؤثرتر از

ه ی جمهوری تایوان کمک کرد و بهمسر چیانگ کی شک که به او در راه بنیان گذار

 .عنوان وزیر هوانوردی دولت شوهرش عملکردی درخشان داشت

 

                                                           
 . یع کامل آرا و عقاید شماستچیزی نظر شخصی ندارد و مطآدمی که درمورد هیچ. 1
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 1769-1821ناپلئون بناپارت، معمار امپراتوری، 

 ی زنان بود. دو بار ازدواج کرد و چندین معشوقه داشت.یفته* ش

کرد، تصرف می ی نظامی بود و در دوران اوج قدرتش هرجایی را که اراده* یک نابغه

 کرد.می

ول، تزار های اروپا را با خود دشمن کرد. الکساندر اگنده* در دوران حکومتش تمام کله

 .اتریش ،انگلستان و فرانسیس اول روسیه؛ فردریک ویلیام سوم، پروس؛ جرج سوم، پادشاه

-دست  دانست که حفاظت از سرنوشت امپراتوری فرانسه به بیشتر از دو* نیک می

ابل های وفادار و قمارشال احتیاج دارد و مراقب بود که پیرامونش -های خودش دست

هایش برای ملت های سنگین مالی و جانی که لشکرکشیاتکا باشند. و با وجود هزینه

 ت.ها یک قهرمان ملی اسشت، هنوز برای بسیاری از فرانسویفرانسه دا
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 ی قدرتهای مشهور عرصهزوج

 خصیتنفس قوى و ش به لوئی شانزدهم فاقد اعتماد ماری آنتوانت:شانزدهم و ی لوئ

ش ماری استوار لوئی چهاردهم و عاری از قساوت و نیرنگ لوئی پانزدهم بود و همسر

بر او  یش( على رغم بالهت شخصی خود کامالًآنتوانت )یکی از خواهران امپراتور اتر

لوئی را نیز  ور بود مردم عادی بیزا ها واری آنتوانت از دهقانان، روستاییتسلط داشت. م

توانید حدس بزنید اش بیزار باشد. خودتان میپذیر جامعهکرد که از قشر آسیبوادار می

توجهی یانانگیزشان چه کمک شاعمال نفرتعقل با کارهای ابلهانه و اککه این زوج سب

 پیروزی انقالب در فرانسه کردند. به

زنی از نوع  آل برای ناپلئون بود. اوایدهژوزفین دوبوهارنه یک شریک  ناپلئون و ژوزفین:

اتح ها هستم و ژوزفین فگفت من فاتح جنگد: نگین درخشنده. خود ناپلئون میدوم بو

زا بود طالق بابت این که نا ها. البته بعد از سیزده سال زندگی مشترک، ناپلئون او رادل

 عاشقش لبق اش بود که از صمیمژوزفین تنها زن زندگی اره کرد کهناپلئون بارها اش داد.

ه رت و تفویض این قدرت بتری در زندگی داشت: قدولی خب ناپلئون عشق بزرگ ،بود

 .یک وارث

و مکبث هیالری کلینتون مورد جالبی است. هیالری درعین حال هم بان هیالری و بیل:

کرد و هم بلند  کمکهای شوهرش پروازیها و بلندطلبیاست و هم مکبث. هم به جاه

هم ازدواج کردند و از آن زمان با 1975ها در سال خودش را دارد. آن های خاصپروازی

رسوایی  ایجاد کرده که حتیشان شان چنان پیوند مستحکمی بینمنافع سیاسی مشترک

ی نامشروع کستنش شود. او پس از افشای رابطهاخالقی بیل هم نتوانست باعث ش

ای گفت که ورز، در تلویزیون حاضر شد و جملهلوینسکی و جنیفر فال با مونیکا شوهرش
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من اینجا به عنوان زنی ضعیف که کنار »بخش بود: ی بسیاری از زنان آمریکایی الهامبرا

 « ام، من اینجا هستم چون عاشق همسرم هستم.ماند حاضر نشدههمسرش می

س سزار، کنترل مارک آنتونی و اوکتاویوس بعد از مجازات قاتالن ژولیو آنتونی و کلئوپاترا:

وکتاویوس، این اهر اامپراتوری روم را به دست گرفتند. بعد از ازدواج مارک با اوکتاویا، خو

ضو دیگری داد عتر شد و بعد خر، مخ مارک آنتونی را گاز گرفت و او اجازه پیوند مستحکم

رای اش تصمیم بگیرد. او روم و اوکتاویوس را بی سیاسیی آیندهبه جز مغزش درباره

ی شم نظامی دانست آمیزهرد. اوکتاویوس که میپیوستن به مصر و کلئوپاترا ترک ک

مصر  بهاً رناک خواهد بود، سریعی کلئوپاترا برای او بسیار خطآنتونی و مکر زنانه

 کتاویوس شکست سختیلشکرکشی کرد. مارک آنتونی در مصاف دریایی با سپاهیان او

شق عنیز اسیر خورد و ناگزیر خود را کشت. کلئوپاترا نخست سعی کرد اوکتاویوس را 

، مانع کلئوپاترا های فراوان صورتگرایی اوکتاویوس و چین و چروکخود کند، اما اخالق

 اند.دست آموزش، خود را به قتل رساش شد و الجرم توسط مار کبرای از تحقق خواسته

 ا داشت وچیز خیلی خوب شروع شد. وینی هوای نلسون رهمه وینی ماندال: نلسون و

اندازی های مختلفی برای حمایت از او راهخورد، کمپینخنک میوقتی که او در زندان آب

رزه با تبعیض کرد. وینی ماندال، برخالف اوه لین، زن اول نلسون، زنی سیاسی بود و در مبا

ست آفریقای ادپراز آزادی ماندال و سقوط رژیم نژ بعد بود. اما نژادی در کنار نلسون ماندال

 .یدشد و زندگی مشترک این زوج مبارز به خط پایانش رس و تارجنوبی، روابط تیره 
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 مارس و ونوس در بازی تاج و تخت

و پرستارتان  تان در ایام میانسالیتان در ایام جوانی، همراه و همنشینزنان شما معشوق

 .در ایام پیری هستند

 «فرانسیس بیکن»

های زیتفاوتند و بنابراین قادر به باکنند مشان میرهبران نسبت به کسانی که رهبری

 این چند چشمه را داشته باشید: ی روابط با جنس مخالفند.همتفاوت در حوز

شما  ظرکه با ن شود طرفتان بابت مخالفتیدر میان جروبحث بخوابید. باعث میهمیشه  .1

 ح روز بعد از شما عذرخواهی کند.داشته نادم و پشیمان شود و صب

یگر توانی آن را با دست دا یک دست نده، اگر مطمئنی که نمیهیچوقت چیزی را ب .2

ز هدایا و های خود را در زیر انبوهی اتر دیکتاتورها دوست دارند معشوقهپس بگیری. بیش

ن محتاج اجیر کردن آدمکش شاگرفتن سجواهرات غرق کنند. مراقب باشید برای پ

 نشوید.

تر یا خوشگل همیشه کسی را که آشپزی بلد است نگه دار. دیگران ممکن است .3

 هیچ چ دوستی بهتر از الماس نیست،طور که برای یک زن هیتر باشند، اما همانباهوش

 کند.مزه قلب مرد را به دلش نزدیک نمیچیز بهتر از یک خوراک خوش

 .هاستاداری فقط برای ترسوها و زن ذلیلوف .4
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 تجرد و امتناع از ازدواج: ایثار عالی

 .ای متأهلدهم گدایی مجرد باشم تا ملکهگویم: ترجیح میبا شما این راز را فاش می

 «الیزابت اول»

با تاج و  اش، رابرت دادلی،ه جای ازدواج با عشق دوران کودکیالیزابت اول ترجیح داد ب

ظر بگیرید، نزگار را در انگلستان پیمان ببندد. وقتی تعادل قدرت اروپای آن روز و روتخت 

معنی  ای بود. تجرد الیزابت به ایناز جهاتی حرکت مفید و هوشمندانه شویدمتوجه می

داران اروپایی در بود که همیشه برای اتحاد سیاسی از طریق پیمان زناشویی با دیگر تاج

 .ه تا آخر عمر به هیچ کدام بله نگفتدسترس بود، هرچند ک
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 دهدهمیشه هم جواب نمی

حل، راه یخب البته با در نظر گرفتن جمیع جهات، تجرد در بیشتر موارد به جای ارائه

و  ه وارثبدون این ک 1051گیرنده در مشکالت بیشتر است. ادوارد اعترافساز زمینه

ساز اخلی مدعیان تاج و تخت او، زمینهگذشت. نبردهای دجانشینی داشته باشد، در

 د.ش 1066 سال در انگلستان خاک به نورماندی ویلیام یلهحم
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 فصل دهم

 

 برای آیندگان:

 جا بگذارنشانت را به

 

 

 سازند.نویسند، میی تاریخ را نمیعمردان واق

 

 اوتو فن بیسمارک
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 جا بگذار برای آیندگان: نشانت را به

رسد، اما رهبران حدوحصر باشد، روزی به پایان میقدرت هر چقدر فراوان و بی ثروت و

د. رهبران دگان بمانکنند که برای همیشه در خاطر آیناقعی با ترکیب این دو کارهایی میو

ا بسازند. خواهند دنیا رها میی دور دارند. آنهانگر هستند. نگاهی به افقافرادی آینده

 خواهند ازها میتوسط آن شکل داده شوند. آن هند، تا این کهشکل جدیدی به آن بد

 د.خود اثری ماندگار به جای بگذارن
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 ها و بناهاساختمان

آلمان  ن،باستا ی جهان به معماری عالقه داشتند. بناهای روماز رهبران خودکامه بسیاری

های ورودیهای عظیم سنگی، ی کمونیستی اشتراکاتی با هم دارند: بلوکنازی و روسیه

ار از آن ی پرابهت و تأثیرگذنماهاوراندازها و دهای بزرگ، چشمفراخ، میادین و خیابان

باید به  خواهید بسازید،ندگاری بنای یادگاری عظیمی که میاند. برای موفقیت و ماجمله

 :نکات زیر توجه کنید

 

 هامقیاس و اندازه

ها باید اند. ورودیر که برای غول بیابانی طراحی شدهانگاآسا باشد. ابعاد بایستی غول

قدر ها باید آناال باال باالتر. پلهوگشاد و سقف باید مرتفع باشد. چقدر؟ ببزرگ، حسابی گل

گونه معماری صعود به قله باشد. پیامی که این ها در حدبلند باشند که باالرفتن از آن

گویند ، خیلی بزرگ، با ما درنیفتین. میبزرگیم دهد واضح، قاطع و آشکار است: مامی

رپا عظیم در اردوگاه ب یداد تعدادی خیمههایش دستور میاسکندر در جریان لشکرکشی

ترین و کردند که گروهی از وحشیان عواملش این شایعه را منتشر میزمکنند و هم

رافاتی خکه در جوامع های دنیا عضو سپاه اسکندرند. خودتان حساب کنید ترین غولدرنده

 کرد.چقدر توی دل دشمن را خالی می آن روزگار این شایعه

 

 هامجسمه

فضای عمومی بدون مجسمه کامل نیست. دانشمندان و نویسندگان را فراموش کنید.  هیچ

آن بهتر ی خوبی است. از ی جنگاوران شهیر و فاتحان کبیر ایدهساخت و نصب مجسمه
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های فرهنگی، ورزشی، رزمی و فعالیت خودتان که در حال انجامهای متعددی از مجسمه

از سنگ خوب و جنس مرغوب بسازید، تخریبش  -هایتان را اعی هستید. اگر مجسمهاجتم

پس از  هایی بپرسید کهاگر حرف ما را باور ندارید از روس کار بسیار دشواری است.

 .رفتند های لنینهیر شوروی به سراغ مجسمهفروپاشی اتحاد جما

 

 تمرکز

ستند، ها و گنبدهایشان رو به آسمان و ملکوت اعلی هبرخالف بناهای مذهبی که مناره

آور و پیرامون آن است. باید عظیم، رعب بناهای شما باید مشرف به شهری باشد که

ن کنند. اهمیتی و ناچیز بودو رعایای شما با دیدنش احساس بی تأثیرگذار باشد و مردم

 د.کنگذاری را دوچندان میی در جلوی بنا این احساس و تأثیربزرگ خالیک میدان 

 

 بالکن

آور نفوذ و رعبآل است. نه تنها غیرقابلن در مسکو یک ساختمان عمومی ایدهکاخ کرملی

ا زیر ی بالکن باید تلبهها دارد. که یک سکوی بزرگ برای تماشای رژهآید، بلبه نظر می

ده گلوله کفش و خدای نکرهای گندیده، لنگهپناهی در برابر میوهی شما باشد تا جانسینه

 .داشته باشید و در عین حال بتوانید برای مردم دست تکان بدهید
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 رفتار عجیب، گفتار غریب

 .های تلویزیونی را مشاهده کندشد در تاریکی برنامهاگر برق نبود، ملت لیبی مجبور می

 «معمر قذافی»

 جزء تواند یک کاسبفاوت از یک آدم عادی. این آدم میشما باید متفاوت باشید، مت 

فتارهای که تمایز و تفاوت مشخص باشد باید یک سری رباشد یا یک دکتر جراح. برای این

ط به های خبری مربومتفاوت از عرف جامعه باشد. فیلم غریب داشته باشید که عجیب و

دید. رفت و سان میی خاصی راه میبا چه تکبر و چه شیوهدهد او موسولینی نشان می

 کاله مسخره سرتان بگذارید، تان را انتخاب کنید: یکی عجیب بودنخودتان شیوه

 ر بزرگ و گشادفرد و خاصی اصالح کنید یا یک شلواتان را به شکل منحصربهسبیل

تمایز مرا معقول خودتان وغریب و اظهارات ناتوانید با جمالت عجیببپوشید. همچنین می

کار  کلماتی به بیهات تند و زننده استفاده کنید،تان از تشو مشخص کنید. در سخنان

ونشان های بزرگ جهان خطشود. برای قدرتکه در عالم سیاست تابو محسوب می ببرید

ک ل یتوانید اغراق کنید. خالصه درست مثتان تا میی محبوبیت جهانیبکشید و درباره

ا پرت رای باید حواس حاضران داند در چه لحظهباز که میی روح و یا شعبدهاحضارکننده

خواهد یم باید بداند که چه نوع توجهی مکند تا ترفندش را عرضه کند، یک رهبر خوب ه

 .خواهدکجا و کی می اًو آن را دقیق
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 شرح حال نویسی: تالش برای کسب اعتبار

 .بود، چون نیت نوشتنش را دارمتاریخ با من مهربان خواهد 

 «سر وینستن چرچیل»

های آخر عمرش داد، اما سالق تاریخ را به نوشتن آن ترجیح میاتو فن بیسمارک شاید خل

ارید ای، مطمئن و چاپلوس دنویس حرفهرش خاطراتش کرد. اگر یک بیوگرافیرا صرف نگا

ست ایر این صورت بهتر غ)درست مثل بوسول که ساموئل جانسون را داشت که هیچ، در 

مهارت و هنر شما این است که حال ن را خودتان بنویسید. در این شرحتاحالشرح

ها و مشکالت نابسامانیالفتوح و تمام هایتان را فتحهایتان را پیروزی، پیروزیشکست

نسبت  ی دخالت بیگانگانتان را به رژیم قبلی یا نتیجهجامعه در زمان حکومت کشور و

رگ مکار رفتند. با دیناند مارکوس خیلی دیر سراغ اینبدهید. برخی رهبران مثل فر

اقی جا که او در تمام کشور، شخص باسوادی بکوس خاطراتش ناتمام ماند و از آنمار

تازه به  همین حاال کهکنیم ناتمام ماند. بنابراین توصیه می نگذاشته بود، همچنان هم

 .شروع کنید. زود و زیاد بنویسیداید، نگارشش را قدرت رسیده
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 حال بزرگ که رهبران جهان نباید از خواندنش غفلت کنندپنج شرح

ی آگوستو پینوشه. پینوشه در این کتاب در کمال صداقت ، نوشته1973.یازده سپتامبر 1

که چگونه اش و اینی عمیق و جانانهپرستانهی مدیریت درخشان و میهنو فروتنی درباره

که توسط مردم انتخاب شده بود نجات داد،  یکشورش را از شر حکومت دموکراتیک

 .نویسدمی

یشنهاد پدر ایام حبس هیتلر دوست شفیقش رودولف هس به او  نبرد من، آدولف هیتلر. .2

وشنودی خر نیز با لکرد که برای گذراندن اوقات فراغتش در زندان یک کتاب بنویسد. هیت

جتماعی اسمش را گذاشت ا -ت و پس از پایان این شاهکار ادبی پذیرفاین پیشنهاد را 

کرد که این هس فکر می«. چهار سال و نیم جدال علیه دروغ، ریاکاری، حماقت و بزدلی»

رو به پیشنهاد او، تر از آن است که روی جلد کتاب جا بگیرد، از اینعنوان کمی طوالنی

 غییر داد.ت« نبرد من»هیتلر نام کتاب خود را به 

 1928ل . ظهور و سقوط من، اثر بنیتو موسولینی. جلد اول که مربوط به ظهور بود سا3

نتشر م 1948و در سال  1945منتشر شد. دومین جلد چند ماه پیش از ترورش در آوریل 

 شد.

تمام  قریباًت. ر.ن: خاطرات ریچارد نیکسون. این کتاب که از روی نوار پیاده شده، شامل 4

 خاطر دارد.اش بهداریاست که ریچارد نیکسون از زمان زمام چیزهایی

رح ش. همراه با سده، اثر کیم ایل سونگ. رهبر ابدی کره شمالی در این کتاب به 5

 پردازد.لیسم میناپذیرش علیه کاپیتاها و مبارزات خستگیرشادت

های تابکیکی از * چگونه بر جهان حکومت کنیم، اثر اندره د گیلوم. اگر قرار است فقط 

 یکی را بخوانید.کنیم ایناین لیست را بخوانید، توصیه می
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 تشکیل سلسله :فرزندان

روع و ماند تولید یک وارث مشای که باقی میز انتخاب همسر مناسب، تنها مسئلهبعد ا

تان ها در زمان جوانیدانید بچهطور که میست. البته همانقانونی و برخوردار از ژن خوب ا

ید سعی تان اسباب راحتی شما هستند. شما بارنج و دردسرند، اما در ایام پیریی مایه

 د.اش از آن شما باشزحمتش را کس دیگری بکشد و راحتی کنید که

النفس وابسته جهان تربیت کنید، نه یک آدم ضعیفشما قرار است یک رهبر جدید برای 

نید که کد تا جانشینی تربیت رعایت کنیو برای رسیدن به این هدف چند مسئله را باید 

ما باید تان شود )خاطرتان باشد جانشینی قانونی، تنها جانشینی است که شی افتخامایه

 .نگرانش باشید(

ای مدرسه .ی غیرانتفاعیید. یک مدرسهی خوب بفرستها را به یک مدرسهآن* 

 .ل استآشود ایدهدر آن به زبان انگلیسی تدریس می غیرانتفاعی که

ان سرکوب دوستان دور .کس دوست صمیمی نشودمراقب باشید که فرزند شما با هیچ*  

 ترین کارهای یک دیکتاتور است.ختبچگی یکی از س

و هایی مثل شکار فعالیت آید. او را بهکارش میهایی بیاموزید که بعدها به * به او مهارت

 .مند کنیدتیراندازی عالقه
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 ...آوریمی دیکتاتورها به خاطر میدربارهچیزهایی که ما 

 دادند انجام اً ها واقعو آنچه که آن

زاج مبل انعطاف و آتشین رحم، غیرقااتور چین، کین شی هوانگ، فردی بینخستین امپر

سرهم به او میداد، تگویند اگر یکی از درباریانش دو خبر بد را پشطور که میبود. این

زاداندیشی آ اندن آثار کنفوسیوس را داد، برایداد. او دستور سوزدستور گردن زدنش را می

حد مرگ کم تا سرتعیین کرد و مردمش مثل سگ یا دستو دگراندیشی مجازات مرگ را 

ی دقیق ه برایتان نوشتیم تنها با مطالعهترسیدند. خب البته این چیزهایی کاز او می

ا به ریخ در شکل عمومی و کلی، او رگرنه تاشود ودگی و دورانش برایتان روشن میزن

میالد  دویست سال پیش از ی احداث دیوار چین دروان امپراتور معمار و دستوردهندهعن

ر حد ودشیفته بود )دبین و خالخمر، خودبزرگاسکندر کبیر فردی دائم .ستایدمسیح می

را آتش  جمشید . او هزاران تن را از دم تیغ گذراند و تخت(دانستکه خود را خدا میاین

که  -رد زد. در عین حال یک امپراتوری بزرگ را بنا نهاد و شهر اسکندریه را تأسیس ک

کم مورخان غربی، او را تاریخ، دست و -شود ی از عجایب جهان باستان محسوب مییک

گیری ما از این کند. نتیجهیبه عنوان فاتحی بزرگ و سرداری شجاع و زبده ستایش م

که در های بزرگ را دارند، به شرط ایندهد که مردان بزرگ حق توحشمیها نشان مثال

ردم سخت کارهای بزرگ به مکنارش کارهای بزرگی نیز انجام دهند. اگر شما برای انجام 

 -گ ای استراتژیک و سدی بزرکارهایی مثل ساخت گنبدی عظیم، جاده - بگیرید

 .خواهند بخشید هایتانآیندگان شما را به خاطر خطاها و سختگیری
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 فصل یازدهم

 

 بازنشستگی

 

 

 زمانش رسیده کنار بکشم، تا مردی با تجربه و

 شایستگی و لیاقت کمتر جانشینم شود 

 

 پروفسور اسکات الیج

 

 

 

 

 



 

@mehrdadDrive 

130 
 

 بازنشستگی

دهند که نمیرند و اگر هم قرار است بمیرند پشت میز میاکثر رهبران بزرگ دنیا ترجیح 

پذیر موارد این مسئله امکانشان بمیرند. متأسفانه در خیلی از پادشاهیکار یا روی تخت 

ی مناسب بازنشستگی باشید تا بتوانید با عزت . پس به جایش باید دنبال یک شیوهنیست

 .گیری کنیدی ورزشی کنارهان، مثل یک اسطورهو احترام مثل یک قهرم

 

 چک لیست بازنشستگی

برای  ی بلیت ارزان قیمتپس از بازنشستگی تهیهعادی جامعه های یک فرد دغدغه

بها از اتوبوس و مترو و نیم ی رایگان یاهای ویژه برای استفادهاستخر، دریافت کارت

دی عادی نیست، گاهی مرتب و منظم است. یک دیکتاتور، فرریزی برای ورزش صبحبرنامه

 :دی بازنشستگی باید به موارد زیر توجه کنبنابراین در پروسه

مئن شوید که تمام رقبا قبل از این که مسند قدرت را ترک کنید، مط سازی نهایی:پاک

اید. انقالب فرهنگی مائو مؤثر و مناسب از صحنه خارج کرده یتان را به شیوهو مخالفان

 د.با همین هدف انجام ش در دهه هفتاد دقیقاً

جمهور س رئی« لی کوان این»نی ندارید از اگر جانشین مشخص و معی ی جانشین:مسئله

اش، منتخب واقعی مردم گیریتصمیم گرفت پس از کناره اًه ظاهرسنگاپور یاد بگیرید ک

بر اساس یک انتخابات آزاد و با آرای مردمی بر مسند قدرت بنشیند، اما در نهایت نامزدی 

 د.در راستای نقطه نظرات کوان ین بو به قدرت رسید که نظراتش کامالً
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های انداز کرده باشید، حاال در یکی از آن بهشتاگر عاقالنه و زیرکانه پس ی پول:مسئله

شروع  تانهای طالیید و تازه قرار است سالای هنگفت داریانداز و سرمایهمالیاتی پس

 .شود

تر کنید. پیش انتخاببرای اقامت در دوران بازنشستگی  آلیک جای ایده مکان: یمسئله

وهوا آبهای مالیاتی خوشتان را در یکی از آن بهشتپول اًترجیحاشاره کردیم که 

 .انداز کنیدسپ

شاد که ازدواج این دیگر احتیاجی به تظاهر بهکه رسد خب به نظر می همنشین: یمسئله

کم رگل و ورگل و دستت بانویی و موفقی داشتید نیست. شما حاال محتاج همنشینی با

 شما را شاد کند. هستید که واقعاً خودتانتر از سی چهل سال جوان

 

 ی مناسبانتخاب لحظه

ی قتش کی میرسد: وقتی که به اندازهدانید وی کافی باهوش باشید، خوب میاگر به اندازه

تان تبدیل به ب دارید، وقتی که کشور تحت حکومتهای آن سوی آکافی پول در بانک

کنید، وقتی ها و مجامع را رد میهماییسرزمین سوخته شده، وقتی که دعوت به گرد

های ودماغ سخنرانین اهمیت ندارد و وقتی که دیگر دلسالم نظامی دیگران برایتا

 زشان را دارید، ندارید. شما یک رویونی برای ملت عزیزی که شوق خدمترادیویی و تلویز

زمام امور را در تر از شما کنید بهتر است یکی جوانشوید و حس میاز خواب بیدار می

تان را مخفیانه سی نگویید، اما مقدمات بازنشستگیدست بگیرد. وقتی این اتفاق افتاد به ک

تان را ای که خبر بازنشستگیخبری انجام دهید. چون همان لحظه و در سکوت کامل

 .ریزدتان مینید، تمام یال و کوپالاعالم ک
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  انتخاب جانشین

که تان شما را انتخاب کند. همینکه جانشیناز آنتان را انتخاب کنید، قبل جانشین

و ناکسی که سودای  خبرش به بیرون درز کند که شما قصد بازنشستگی دارید، هر کس

تان با شما آلش بهتر است جانشینشود. در شکل ایدهوجوشش آغاز میقدرت دارد جنب

باشد؛ اگر ممکن نبود، باید کسی را انتخاب  ی خونی داشته باشد و فک و فامیلرابطه

تر، اگر باشد. به عبارت واضح تر از شمادر سطحی پایین اشهای عمومیکنید که مهارت

نی انتخاب کنید که خواهید مردم از شما به عنوان یک رهبر کبیر یاد کنند، جانشیمی

 . عیار باشدیک ابله تمام

 

 جانشینان دست دوم

کسی بر مسند قدرت نشست، رهبری بزرگ چه آورند که پس ازخاطر میمردم به ندرت به 

به طور مثال چند نفر یادشان هست که بعد از جرج واشنگتن، جان آدامز بر مسند قدرت 

 :کنیمکفایت اشاره میزیر به شماری از این جانشینان بینشست؟ در 

 

 ادوارد دوم

به او لقب پتک اسکاتلند دادند، اما ادوارد اول پادشاهی مقتدر و جنگجویی بزرگ بود. 

ی کامل بود. او در هر جنگی که شرکت کرد شکست خورد. در نهایت، پسرش یک بازنده

آمده  عرضگی شوهرش به تنگکه او هم از بی -مک همسر ادوارد اشراف اسکاتلندی با ک

 د.ادوارد را ترور کردن -بود 
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 پردیکاس

اس کیپردانش به نام امپراتوری خود را به یکی از سرداراسکندر کبیر پیش از مرگ کنترل 

سپرد. قرار بود او تا زمانی که پسر اسکندر به سن قانونی نرسیده زمام امور را در دست 

پردیکاس توسط سربازانش بگیرد، اما زمانی که پسر اسکندر تازه سیزده ساله شده بود، 

 .بودند، به قتل رسیدارادگی او به تنگ آمده نفس و بیکه از ضعف

 

 اوکتای خان

مجارستان  رق تاشدی مرد، امپراتوری او از کره در میال 1227هنگامی که چنگیز در سال 

کاری نکرد. تنها کارش ست و هیچتخت نش در غرب گسترده بود. پسرش اوکتای خان به

را فراهم سیم و مقدمات تضعیف امپراتوری مغول تق منطقه این بود که قلمرویش را به سه

 برای شما آشنا هست؟ اوکتای خان اصالً  کرد. ببینم اسم

 تان را از دست بدهیدبازنشسته بشوید بدون این که قدرتچطور 

ی آن اید به این سادگی دوست ندارید از روسختی بر مسند قدرت نشستهشمایی که به

سونگ خواهید خسته باشید. آگوستو پینوشه و کیم ایل سقوط کنید، حاال هر چقدر می

وری تغییر داد که کردند. پینوشه قانون اساسی شیلی را ططور فکر میهر دو همین

عنوان یک سناتور عالی مجلس مصونیت سیاسی و قضایی داشته باشد. کیم العمر بهمادام

درگذشت  1994در سال ی بهتری داشت. هرچند که ایل سونگ دیکتاتور کره شمالی ایده

پیش از مرگ خودش را به لقب  جای او بر مسند قدرت نشست، اماو پسرش به

خیلی به روح اعتقاد  نگ ظاهراًجمهور ابدی جمهوری خلق کره مفتخر کرد. سورئیس

 ت.داش
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 چطور قسر در بروید؟

ها جنایتاسخگویی معاف باشید و برای در نهایت بازنشستگی وقتی معنا دارد که شما از پ

اید به هیچ احدالناسی پاسخگو شان شدهمرتکبتان هایی که در دوران زمامداریو خیانت

ست بگیرید و نباشید. خوشبختانه طبیعت حامی شماست. بعد از بازنشستگی عصا به د

به چشم یک سیاستمدار سالخورده وقت همه با دلسوزی شما را سوار ویلچر شوید. آن

دیکتاتور سابق. اگر مثل پینوشه ماسک اکسیژن هم داشته باشید که بینند، نه یک می

 .دیگر معرکه است

 

 بازگشت

 .کندگشت به مسند قدرت را دو چندان میبازنشستگی کوتاه مدت حالوت باز

 «جان میلتون»

تواند باعث دهد. این متفاوت بودن میتر از شما انجام میجانشین شما کارها را متفاوت

ردید. بازگردید و گدر شما ایجاد کند که دوباره باز مردم شود و این میل رانارضایتی 

از قدرت خسته نشده  رسد که شما کالًمسند قدرت بنشینید. به نظرتان میبر  اًمجدد

در برابر چنین  هاو تمدد قوا احتیاج داشتید. بعضی بودید و فقط به یک استراحت کوتاه

توانند. ناپلئون، هانیبال و موسولینی نمیی دیگر مثل کنند، اما برختمایلی مقاومت می

ی آلب تصمیمش را برای بازگشت به قدرت ی ورود به جزیرهلئون که از همان لحظهناپ

کرد و ها چشم پوشی نمیگرفته بود. هانیبال از هیچ فرصتی برای لشکرکشی علیه رومی

از قدرت ساقط  1943سال  خورد. و موسولینی وقتی که درالبته هر بار نیز شکست می

بازگشت را به شما  اًرو به شمال ایتالیا رفت. شخصشد، برای تجدید قوا و جمع کردن نی

کنیم. آخر و عاقبت همین سه نفر را ببینید: خواری و خفت و تحقیر و توصیه نمی
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نتوانستید با عزت و احترام از مسند قدرت کنار بروید، بار اول شما آخر هم مرگ. بله دست

تان جانشین سازیی پاکبار دوم ممکن است هدف برنامه حساب این را هم بکنیداما 

 .حاال دیگر خود دانید.قرار بگیرید

 

 ، دیکتاتور فاشیست1889-1945هیتلر،  آدولف

آکادمی هنرهای زیبای وین  که هنرمند مستعدی بود، در امتحان ورودیبا وجود این* 

 رد شد.

ها و لیبرال ،هاقی نسبت به یهودیان، مارکسیست* از همان سنین نوجوانی نفرت عمی

 خاندان سلطنتی هاپسبورگ داشت.

ترین خود نشان داد و صلیب آهنی، عالی ای ازالعادهجنگ جهانی اول رشادت فوق در *

 ارتش آلمان را بر گردنش آویخت. نشان

پلیس امنیتی  ین باری که در میتینگ حزب کارگر آلمان شرکت کرد، خبرچین* نخست

 بود.

بار آلمان اقتصادی اسف* ناطقی زبردست بود و پس از این که موفق به بهبود وضعیت 

انتخابات  شد. دررمان و منجی از او یاد میهایی چون قهی مردم با لقبشد، از سوی توده

 رسید. 6409000به  810000آرای حزب نازی از  1930سال 

ی جنگ جهان سوزی تواند از مهلکهنیهیلیست بود. وقتی فهمید که نمی اً هیتلر عمیق* 

 د.که آلمان را نیز با خود نابود کنپا کرده جان سالم به در ببرد، قسم خورد که بر
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 مرگ دیکتاتور

هوشمندترین حیواناتی که این کره خاکی میل دارم روی سنگ قبرم چنین بنویسند: در این گور یکی از 

 .است به خود دیده آرمیده

 «بنیتو موسولینی»

ها همچنان دانیم و سرنوشت برخی از آنما در مورد مرگ تعداد زیادی از دیکتاتورها می

ای از ابهام است. هشت سال پس از ناپدیدشدن اسرارآمیز دیکتاتور مخلوع اوگاندا، در هاله

شایعه در محافل پیچید که او در عربستان سعودی است. همچنین ایدی امین، این 

برلین را اشغال کردند، هیچ وقت  1945هایی که در هیتلر توسط روسی آدولفجنازه

کشف نشد. تا چندین دهه پس از جنگ کم نبودند کسانی که معتقد بودند او همچنان 

 .یودوژانیرو استزنده است و در حال گرفتن حمام آفتاب در یکی از سواحل ر

که نباید یک دیکتاتور نظامی باشید تا به طرز عجیبی ناپدید شوید. گاهی اوقات  اًحتم

نا هارولد هولت، نخست وزیر استرالیا، حین ش 1967رهبران عادی نیز ناپدید میشوند. در 

گاه پیدا نشد و شایعات مختلفی در موردش درست در ساحل ناپدید شد و جسدش هیچ

گیریم روشن جا میدرسی که این .جمله این که یک زیردریایی روسی او را دزدیدهشد، از 

الوقوع و مجازات تان قریببرایتان خوب پیش نرفت، اگر سقوط و ساده است: اگر اوضاع

کنید، طوری که هیچ ردی از شما سنگینی در انتظارتان بود، سریع خودتان را گم و گور 

ی رمز و راز تان بار دراماتیک سنگین یا هالهناپدید شدن ماند. البته سعی کنیدجا نبه

مراقب باشید به سرنوشت جان استون هاوس،  اًضمن. کلفتی داشته باشد تا در تاریخ بمانید

ای از ز این که کلی قرض باال آورد تودهی مجلس انگلستان، دچار نشوید که بعد انماینده

اش به ریو یعنی غرق شده و بعد با منشیت که هایش را کنار ساحل میامی گذاشلباس

ال بعد شناسایی، بازداشت و گریخت. تعطیالت برزیلی او خیلی طول نکشید، او دو س

 .ی زندان شدروانه
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 و واپسین کلمات معروف

 .طور تمام شود. به همه بگویید من قبل از مرگم حرف مهمی زدمنگذارید این

 «پانچو ویال»

چند لحظه پیش  ای،کش حرفهمکزیکی، پس از ترور توسط یک آدم انقالبیپانچو ویال، 

ی باال را گفت. این ر بستر مرگش حلقه زده بودند جملهنگارانی که دواز مرگ به روزنامه

تان به چه کنم چه کنم ل پانچو ویال در دقایق آخر زندگیشود که مثتی میدرس عبر

تان ی مهم و تأثیرگذار در آستینآخر یک جملهی نیفتید و از همین حاال برای لحظه

 :گیری داشته باشیدها را برای الهامداشته باشید. این جمله

 .شان را بدهمخواهم دستور تیربارانببخشم. می خواهم دشمنانم رانمی *

 «رامون ماریا ناوارز»

 .همه چیز از دست رفته است؛ سلطنتم، جسمم و روحم* 

 «هنری هشتم» 

 ها، شاهان و شاهزادگانمهمدم پاپترجیح میدهم به جهنم بروم نه بهشت. در جهنم  *

 .هاگدایان، راهبان و اسقف بهشتو در 

 «نیکولو ماکیاولی»

 .دیگر جهانی برای فتح کردن نمانده* 

 «اسکندر کبیر»

 .آموزد که دیکتاتورها سرانجام خوبی ندارندتاریخ به شما می* 

 «آگوستو پینوشه»
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 اگه دوسش داشتین برای دوستاتون هم بفرستین

 کانال تلگرام من

https://t.me/mehrdadDrive  
 

 «پایان»
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