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  ن و خرداوند جام خدابن
  

  گفتِ مترجم
  

پیشین  جمهور رئیسمپ الد ترادون، ۱۳۹۸ه ادی م ۱۳لنحس ادر ی'وم 
ن ای شنیع و رذل دوراه یتاز جنابه ی & ش ا رجهانگیزش وزیرخا اب آمری ا

سم اق اه دل راندن سردادت رسابه شه اد دست زد و بست جمهوری خواری
رج ادر خ نیز اری ران و شمایراسر ادر سر ان رانسا اه نش، میلیوناران& و یاسلیم

 مشت&خود  ریاتبه  ریانگا ی د'رستامپ برادولت تر. ندان به سوگ نشایراز ا
ز حمله ای پیش4یری اری براک ار ن&ار سلیماترور سردو  دار داویز قرادستدروغ 
مپ و ادولت ترول& . م کردالعایی آمری ای اشهید به نیروهآن  مازودهنگ
یی تهدید اچر دربارهی ا کننده نعاهرگز مدرک و توضیح ق اش، هرجاوزیرخ
معه اج ختناس هادر همر ،رو اینز ا و کردندئه ناراشهید آن  ز سویام ازودهنگ

مه ابه گفته روزن. ندندام ماکان ،خود ایی بآمری ان اراگذ نوناحت& ق ان& و یاجه
ش کردند تالن&، ار سلیماز ترور سرداخ سفید پس ان کایمز، دولتمرداشنگتن تاو
ر چشم4یری اشمی ابرکه  دهندر اقر نه خودارار تبه اویز کردادست ار& مسائل ات
نْگvلu، رئیس الی'وتu ا به گفته، .پذیرفتن& نبود ییآمری ای اتورهاسن ن وایندگاز نما

 آلودهر دمپ اتردولت ی اه نگیزها: آمری ان ایندگارج& مجلس نماخمور اکمیته 
ز ا مازودهنگ آمیز طرهامخ راکvردهیچ گونه  نگران& بیار سلیماترور سرد شدن به
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یی گو دروغو  زیاپرد دروغنگر انش آن، زابدتر  ،نبود ن&ار سلیماسوی سرد
 ها آن هین به شعورو تو آمری امردم عموم به ش ا رجهاو وزیر خ جمهور رئیس
  ... .بود
دی4ر  رابش ا رجهاوزیر خمپ و اترنه ابخردان و نهانمرداجواِر ناکvرد 

ست به طور کل& و ادر سیآن  های4اج ق وخالاهمیت ا دربارهدیرینه ی اه پرسش
آیا  :برجسته کرد اق& رخالا صولایی به آمری ان ادولتمرد یبندیان پامیز ویژه به
ه& در ای4اق& چه جخالا صولا یل وافض ست؟اق مهم خالاراست&  به
ی ابر ،مل&ادر سطح مل& و فر ،ییآمری ان ارند؟ دولتمرداد آمری ای اه ستاسی
رج& است خایبند هستند؟ سیاق& پخالا صولابه  حد چه افع مل& تاشت مناسداپ
ر و اکvردآیا  ست؟اق& خالاهای  یوراز داثر اچه سطح مت ات آمری ات متحده الایا
 یاه روش رب�ستاکآیا  ؟ستا راد پیشینه آمری اریخ امپ در تاترد رکvراک

 آمری اآیا  ست؟ای ا هپسندیدمر اس&، اسی آماجبی به ای دستیاق& برخالاغیر
 یارو ب شداب ق&خالازین ایت موارع گویزندرا رد کهار داه& قرای4ادر جراست&  به

ین ایش4& هم و صل&ا، پرسش انجامسر؟ ش کندتالن ادر جه ها آن گسترش
  کند؟  م& توجیه اهدف وسیله رراست&  بهآیا  ،ستا

لملل ا بط بیناس& و روابرجسته علوم سی پرداز  نظریه ی،اد ج'وزِفu ناستا
، در انگیز قشهامن و ادیرپی اه ین پرسشاکند به  م& شتال رد،ارواه هانش4اد
 ،استان ریا در .سخ دهداپ ،»ست؟اق مهم خالا ایآ«ن اعنو اب پسین نوشته خوداو

لد اد'ون انْکلvین ر'وزولتu تافvر ـ ار آمری ا جمهور رئیس۱۴رکرِد ار و کاوی کvرد
نیز  و سنجد م& مشترک بشریق& خالازین امو اب ار ها آن .کند م& بررس& ـ مپu اتvر
  . و�داک م& ار آمری ارج& است خاق در سیخالاه ای4اج

فرصت  یu افu نوِزی ج'ان& براترور شهید سلیم اب بام& پخش کتاهنگ هم
خته ازین شناه به موانگ اب مپuاررد تvرکvاک درباره ویژه به وی اهم کرد تاخوبی فر

 ادر گفتگوی خود ب یuان ،استاین رادر . وری کندادتر  ق&، سنجیدهخالاشده 
سخ به ادر پ ،ان ان س&ن& اخبررس شب هخته شده ا، چهره شناکریرید زَ مه َفابرن
شته اگذ اق& زیرپخالازین ان& موار سلیماد ترور سرداویددر ر'آیا  ین پرسش کها
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، دی4ردر کشوری  کشوری یهاترور شخصیت بلند پ اب آمری ا :خیر؟ گفت اشد ی
صل اراست&  بهل جنگ نیست، اکشور در حا آن ب آمری ام& که اهنگ آن هم

م ایتنز واپس  صل& کها، ل کردایماپ ار وردلد ُفاریی ِجاجران ادر فرم & نهفتهقخالا
  . م کردعالا اروان ق& وخالاغیر ی هشیو ار ریاتبه  گوناگونی اه ش ل

ن ابده بست نابس این بود که همه چیز رامپ امش ل تر یuان وزفu وِر ج' ابه ب
 مدت کوتاهفقط موضوع&  اوی همه چیز ر. دید م& کمالا رتاتجز نوع اری اتج
 بلندمدتشود که در  ییاشرک ازی بارد باو کس& گراکه  درصورت& .شتاپند م&
ید انب گزیراد، ننشاشته بانبه دادوج لماو تع دلای دی4ر تب اد بنهابخو ارهاب

ه به انگ او ب بلندمدت یداب اه د، بل ه تصمیمنریدل& ب4اتب مدت کوتاهت اتصمیم
رجه امورخای نمونه، ج'رجu شُولتز، وزیر ابر. گرفته شودآن  ق&خالای امدهاپی
ست اسی اگفت، روی رد ب ، م&آمری امهوری پیشین ج ن، رئیسالد ری4ار'ون
 اره باهمو اه ناغباب است، زیراغش اب ان باغبار بانند کvرداگزیر مارج& ناخ
ه& اچنین نگ اب مپuارتv. کنند ری م&ار و درختکاف بلندمدت، کشت و کاهدا

، ف&اب دروغ. شتاپند م& ارو ار یراک ر، همدت کوتاه آماجی او بر. نه بودابی4
. بود شخص& خود آماجبی به ای دستیای وی برارهابزاری ازی، فریب اب لدغ
 و آمری اجمهور پیشین  رؤسای ادر سنجش ب امپ راتر ارهاب یu ان فu وِزج'

 که در ۲۰۲۰ل ات سابانتخاری بر نپذیرفتن نتیجه افشاهمچنین روی رد وی در پ
نست و ادترین  ق&الخا بی دروغگوترین و ترین، درستابود، نر ام عیاتمزنده ابآن 

ی ان، جوزف ناگم بی .میدان اه دروغخ اک ار مپاتر خ سفیدِ اک ای، هدر نوشت
پس  یجمهور رؤسایرکvرِد همه اک ادر سنجش ب امپ رای ترارکردهاز کا &برخ

س یچ رئیر هاست که کvرداور این باند و بر اد نم& پیشینه بی ،دوم &ناز جنگ جها
مپ ازه تراندابه  &کس رکvرِد کمتراک اماست، ا نبوده &قخالا درست& بهجمهوری 

مورد  نوشته خودی که در جمهور رئیس ۱۴در بین  یu ان. ستابوده  &قخالاریغ
  .نداد م& آمری اریخ اس جمهور تیرئترین  ق&خالاغیر امپ راده، ترار دابررس& قر

در  &چ نقشیق هخالاکه  ورنداین بابر ز مردما یرایبس، یuاه نادر دیدگ
 &ماهم کنند و هنگافر از خود راع ار دفابزاد یاب اکشوره ،رداند &رجاخ ستایس
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 ار اه رابزاگون اع گونانواربرد ا، کاه شد، هدفادر معرض خطر ب اصل بقاکه 
م التزاچ یشد، هاشته باوجود ندی ا هیستاکه گزینش ش ییادر ج. کنند &ه میتوج

نطور که اید همافزا م& همچنین ،یان. شداشته باوجود د نداتو &نمهم  &قخالا
 اند کس& راتو &چ س نمیه» ستانستن اتو مستلزمستن یاب«ند یگو &ن مالسوفیف

ی آمیز ل، همستدالان یا اب. ندار بداه اشدن& گنار نادن کاند انجامطر ابه خ
نکه پرسیده یانند ا، مستا درستاه منطق& ناز نگا &رجاست خایق و سخالا

 ایب'رد  &قو، خوب ماچآیا  نکه بپرسیمیا یابه جدهد  &م اقو، خوب صداچآیا  شود
وری اد های4اج در ین،ابرابن. رقصد م& رو کردن، خوباج یارو به جاجآیا  نکهیا

آیا  م کهیبپرسز خود ا &دگاد به سیاب ،س جمهوریرئ &رجاست خایس رهادرب
 ایست ابوده  &قخالآن ا رکvرداکآیا  مینکه بپرسیاست، نه ابوده  و نی�ا رکvرداک
 ج'وزِف رج&،است خادر سیآن  ق و نقشخالاه& به مقوله اچنین نگ اب. ریخ
رجه و امورخارت اوز اری باه، هم انش4ادی داستافزون بر کرس& ا، که یان

ت امالتزا که رسد م& وراین با به انجامسر رد،امه خود دارنانیز در ک اگون راپنت
 اند، مهم آمری ادر  ویژه بهبه طور کل& و رج& است خادر سیآن  های4اج ق& وخالا

 و نهاند  هبودق& خالا درست& بهنه  آمری اجمهور  رؤسایر همه اردکv ول&
  . ق&خالاغیر

***  
ست، هرچند که اشده  انجامز وی انه کتبی اپرو اب یu اوزف نب ج' اترجمه کت

به هر  .، سرپیچ& کردآمری اری اجی اه طر تحریماسخ روشن، به خاز پآن ا شران
بط ملل ان رواست، پژوهش4ران علم سیانشجویای دابرثر این است امید اتقدیر، 

ی افع مل&، و براو من ها ارزشم تبیین اهنگه ن باگذار سیاستی او همچنین بر
  .شدا، سودمند بها آن زاشت اسدام پان در هنگاراستمداسی

کم توجه&  اره بای پژوهش& هموارهاک ست کهاین ایت مهم انکته بغ
نم اد م& یستها، برو اینز ا. ستاه اده همرانوان خاو پنه آش ارقوق سته به حاخوان
ل زدن& ایی مثاش یب اهیم و مهدی که بابرامیر، ان عزیزم، ام&، فرزنداز همسر گرا

دکتر  یآقا باجنام  در دین&از براهمچنین  شدن& کردند، اثر راین اخود، ترجمه 
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 اشم و بار باس4زاسپ اند، بوده راکین انگیزنده من در اکه بر ،هیمابرال�ه نوه اعبد
ن ایرا سرزمین&رض& و امنیت قلمرو ان انابه مرزب ار ترجمهین ا ها آن ییاوآ هم

 تقدیم، و سربلند ویداجهمیشه میهن س& ان عرصه دیپلماش4رتال نیز به و زمین
  .کنم م&

  میری وحیدامجتبی 
  ۱۳۹۹ذر ا۱۶ 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 ۱۱دیباچه نویسنده      

  
  

   
  
  
  
  
  

  چه نویسندهادیب
  

 سرگرمزگ& اته ن، ی & پرسید که باز دوستاگروه&  ام بان& شامیهم به هنگام
جمهور،  رؤسای دربارهبی ارش کتال نگام& که گفتم در حا؟ هنگی هستمراچه ک

 راید بسیابی باچنین کت”: ، به شوخ& گفتشماب م& رج&است خاق و سیخالا
 ،قخالاکه  شتمانم& پند”: فزوداتر  جدی هنگ&آ ابر دی4 &دوست “.شداه باکوت

شت اپند گونه این“.شداشته باد] رج&است خادر سی[ یگذار ثیرال& تنقش خی
 یاگویهمچنین ه بل  ،مان& شای میهماسوژه گفتگوه فقط ن&، نهاهم4

ر ادهد که شم م& ناینترنت& نشاجستجوی . ستا یجارس& اسیی اه تحلیل
جمهور بر  رؤسایق& خالای اه هادیدگثیر ات گ&چ4ون دربارهموجود ی اه باکت
 درباره اوری مابر دآن  ثیراچ4ونگ& تهمچنین  و ها آن رج&اخی اه ستاسی
ین از ایی مهم استثناکه خود  ( ۱لزای ل وانطور که ماهم *.ستاندک ا ،ها آن
 چنین ار ۱۹۴۵ ای پسآمری ات تکمیل& دوره تحصیال آموزش، )ستا عدهاق
دوره [ت امقرر اب رازگاسان ق&خالال ستدالابه طور معمول، ”ست، اکرده  نابی

 ینا زانویسنده  ریانگشت شماد ابود، هر چند که تعد] ت تکمیل&تحصیال
 رزشمندابررس& سه نشریه ) ۱(“.ع کردنداق& نوین دفخالاصل ا همچون یشاگر
که  ستاآن  یاگوی لانزده سادر ط& پ لمللا بینبط ادر حوزه رو آمری اه& انش4اد

                                                      

1. Michael Walzer 
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ن از نویسندگانطور که ی & است، هماشده  پامورد چین اله در ار مقاچه اتنه
ی ها ارزشثیر اتوجه جدی به بررس& ت ...ن برجستهانشمنداد” :ن کرداطرنشاخ
ی ا هپیشرفت حرفی ابر حت& ،ین موضوعا )۲( “.رنداند ها ملت راکرد بر ق&خالا

رو�ری کهنه اک همچونی من ابر زاز دیربا امانیست،  اگیر هم، نان جواپژوهش4ر
  . ستایز بوده گvْنارب� واکEنج  ،آمری ارج& است خاسیحوزه  ش4رِ ر و پژوهاک

در . رسد م& به نظر بدیه&ری ابسی یابر ،ن&ادگمیی و بگرا ین ش�ایل دال
 اند، ر نوشتهابسی ۱ییآمری ایی گرا قخالاری و انگااستثناره ادرب نامورخ  هلیاح

 دِ ی ب� امدهاپی درباره زادیرب زا ۲نانکv  ورجuن& چون ج' اپرداز ریهنظو  اه تادیپلم
 ،ها آن هاز نگا) ۳.(دنداد م& راهشد ۳ییآمری ایی گرا نونایی ـ قگرا قخالانت س'
 ، ح ومتِ د نظمایجای ابرآنکه بدون  ستاعرصه هرج و مرج  لمللا بینبط ارو
ع کنند از خود دفان اودشید خاب اکشوره] رو اینز ا. [شدابشته اوجود دای  ن&اجه

 توجیه اریل اوس اه هدفشد، ادر معرض خطر ب ها آن یابق م& کهاو هنگ
ق& خالاصل ا، هیچ ردادری وجود ناد ایی که هیچ4ونه گزینه معنادر ج. دنکن م&
یستن مستلزم اب”گویند،  م& سفهنطور که فالاهم. شداشته باند وجود داتو نم& هم
  مم ن&،امر نادن اند انجامی ابر ار اند شماتو نم& هیچ کس ٤“.ستانستن اتو
رج& است خاق و سیخالاگ& آمیخت هم ه چنین منطق&،از نگا. ندابد راه اگن

 خوب به نظر ،قواچآیا  که بپرسیدست ا ینا نندام] ازیر[ست، ا درست&اه نمقول
 جای بهرو اجآیا  ینکه،ا ارد، یب' م& قو خوباچآیا  ،ینکه بپرسیدا جای بهرسد  م&
ست اوری سیام دال&، درهنگستدالاچنین  اب. رقصد م& خوب ،رو کردناج

                                                      

1. American exceptionalism and moralism 
2. George Kennan  
3. American moralist–legalist tradition 

٤ .”Ought implies can.“ ها  گوید اگر ما انسان م& این گزاره مشهور امانویل کانت است که
به انجام  موظف) گیری هستند به طور خاص کسان& که قادر به تشخیص خوب از بد و تصمیم(

در . داشته باشیم) یعن& داشتن آزادی و اختیار(عمل& اخالق& هستیم، نخست باید توانایی آن را 
در نتیجه، ما در برابر اموری که خارج از حدود مهار و اختیار . نیاز اخالق است واقع، اختیار پیش

   )مترجم( .ما هستند، مسئولیت اخالق& نداریم
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و ارج& است خارد سیرکvاکآیا  ید بپرس&ا، در حقیقت بجمهور رئیسرج& اخ
  .خیر است و یاق& بوده خالاینکه بپرسیم است و نه ابوده  وبu ُخ

بیش  انگاری ساده اب اماست، اه یستگ&ای برخ& شاراه& داگرچه چنین دیدگ
 یان& به معنانبود دولت جه. گیرد م& دیدهان ار ها آن ر،ادشو مسائلحد ز ا

در  ای مارج& به حفظ بقاست خائل سیاز مسای ا هراپ. ن& نیستانظم& جه بی
 هب پیوندی نیز هیچ ها آن زای ا هرال پارد و در عین حار داسروک ،مت ی� ملتاق

بدین [ن& دوم اگ جهجن ماهنگ زا، ]لابه طور مث. [رنداند] احفظ بق[موضوع 
لی ه هیچ ی� است در حاگون بوده اگونی اه ت متحده درگیر جنگالایا] سوی

مهم ی اه ز گزینهاری از سویی، بسیا) ۴( .ندا هنبود احفظ بق یستهاب اه جنگآن  زا
ی آزاد ای اب و هوآت اتغییر ا& چون حقوق بشر یمسائل دربارهرج& است خاسی
در حقیقت، بیشتر . جنگ نیست ها آن امانجسر صل،اکه در  ستاینترنت ا

یی ها ارزشن ان میارج& در برگیرنده بده و بستاست خائل مربوط به سیامس
ری افشاپ ناپذیر فانعطاعده اربست قاست، و نه کها هگزینوجود  یستهاب ست کها

ن& ی & ازم. کنند م& تعریف ار ها آن اه که دولتای  لح مل&افع و مصار منابر مد
چیزی ا آن ر] خیر[ر نی� اکردمن ”نسوی به من گفت، ان فرابدگمی اه ماز مقا

ق& خالات امالتزا. شداب ]خیر[نی� نسه افع فرای مناکنم که بر م& تعریف
گاه ،دخو که نمود م& گونه این “.هستند هuس�ر و َت بی یا همقول ش ا سخننبود که  آ
فع امن تأمین جهت رد اینکه گفته شود همه کشورها. ق& بودخالاوری اع& دنو

] انگاری درست[در بهترین ش ل  امری بدیه& و یا ،کنند م& شمل& خود تال
ن، است که رهبراین اهمیت ا نایاش مسأله] ین زمینهادر . [ن مهم& نیستاچند
  .کنند م& گون، چ4ونه تعریفاگون یطاشربر حسب  ارآن  فع مل& و پیشبردامن

 دربارهپیوسته  اه ییآمری ا ،هیماهیم و چه نخواچه بخو ام آن، فزون برا
 آمدنر اروی ک. کنند م& ق&خالاوری ا، دها آن رج&است خاجمهور و سی رؤسای
ن& اج د،شو م& ندهاق& خوخالارج& است خاسیکه  آنچهبه  یشاگر مپادولت تر

ز ا .نداکش اه مهاز موضوع& نظری به سر صفحه روزنا ارآن  و ره بخشیدادوب
سعودی  لفار مخامه نگاروزن ،۱شقج&ال خامز کشته شدن جال، پس امث باب

                                                      

1. Jamal Khashoggi 
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 جمهور رئیسنبول، استان سعودی در ادر کنسول4ری عربست ۲۰۱۸ل ادر س
یت& اجن که بر وقوع ار& هد روشناشووی  ازیرر گرفت اقر نکوهش آماجمپ اتر

، ناولیعهد عربست ابط خوب بارو ریانگهدطر ابه خ کرد، م& لتدال نهاوحشی
 ریارسب اک” اشقچ& راخ دربارهمپ اره تراگز اه لارلیب. دیده گرفته بودان
آنکه ضمن ) ۵(توصیف کردند،  “اه قعیتادیده گرفتن وا، ن۱هآلمانظ

ریخ ادر ت ار یجمهور رئیسهیچ  ام”نوشتند ی ا هلادر سرمقهم ن اکار محافظه
ندک آن ا که در شدامنتشر کرده بی ا هرابه چنین گزاریم که مشاغ نداسر آمری ا

 لم واظن ایگرا عمل ست، حت&انشده  آمری ار اندگام صولاو  ها ارزش توجه& به
دسترس& ردی چون امو) ۶. (“ونس' ْناون جلینُد اون یس' ی ºرد نv ارحم& نظیر ریچ بی

فع مل& اهمه جزو منی ا همنطق ریایداپم& و ای نظارهافزابه نفت، فروش جنگ 
ی ارند که براوجود دهم  &صولاو  ها ارزشل، این حا اروند، ب م& شمار به آمری ا
 ین،ابرابن. شوند م& محسوب امفع مل& امن لادر عین ح و رندایت دبان جذادی4ر

  ؟ آمیختهم  اب] قضادر عین تن[ ار ها آن ناتو م& چ4ونه ]ست کهاین ا مسأله[
رج& است خاق و سیخالامون اپیرکه هایی  وریاز داری انه، بسیاشوربخت

 ه ژرفندیشاز اته&  امنظم و یاسطح& و ن، گیرد م& صورت آمری اصر امع
های  &بر ویژگ کنون&ی اه ظرهاو من اه بیشتر بحث ز سوی دی4ر،اشند و اب م&

ر ا، خبرنگ۲نرم�بِ ا4& هنطور که م�اهم. ستامپ متمرکز الد تراشخصیت& دون
] فرد[و امنحصر به فرد نیست،  مپ،الد ترادون” من گفته وقت& ب ر، ی�اکهنه ک

جمهور خود در  رؤسایمه همه ارنازنگری کادر ب انطور که ماهم “.ستاط& افرا
دار  مپ پیشینهای ترارهاز کردای ا هرا، پدید هیمان& دوم خواجنگ جه ان پسادور
وری اد لودهایی که شارهامعی درباره اه ییآمری اینکه، احت& نکته مهمتر . ستا

ی چون مهورج رئیس ام .ندا آگاهشند، بندرت اب م& ق&خالارج& است خاسی
 ی، گویییماست م& یشاهار گفتدق& خالافیت اشف وجود علتبه  ان رالد ری4ارون
و در'هر چند ۇ .اند &فاق& کخالاهای  یورای دانیت خوب، بر ابهایی  ظ&الف
ی ارهابزاشتن ادند که نیت خوب بدون دان داوش نشورج دبلیو ب' ون و ج'س'ویْل

                                                      

1. Remorselessly transactional 
2. Maggie Haberman 
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ز نظر ایی منجر شود که امدهاد به پیناتو م& ،ها آن فتن بهای ی دستاف& براک
ی ارسن ِوان به ش ست پیماتو م& ین زمینهادر  اند، سبامناق& بد و نخالا
فقط  جمهور رئیس رهادرب اینکه ما ای. ره کرداشاق ابه عر وشu ب' یورش اون یس'یْلِو

رد ان، ریچابارزیاز اری اشم. کنیم م& وریاد، یشاوردهادستمه ارنایه کابر پ
º لی ه وی ایند، در حاست م& م،اتمه بخشیدن به جنگ ویتنابه سبب خ ار ونس'نی
 ۲۱۰۰۰ داتعد، اه م&اویتن ادر روند درگیری ب ۱“نهامندآبرو وقفه”د ایجای ابر

زود گذر در  &م ثآن  روشن شد که پ�سuتَرآنکه ل اح. دابه کشتن د ایی رآمری ا
  .بود] مایی در ویتنآمری ای انیروه[مسیر ش ست 

 عدب' ید سه ا، بنی� ق&خالا لستدالا، هیم گفتاخوب این کتاطور که در ناهم
ت ای تصمیمامدها، و پیارهابزات، ادل بین نیاری توزین و تعاشد، برقراشته باد

بر ات در برانی لودهابر ش فقطق& خالارج& است خاسی. جمهور رؤسای
ی ارهابزان ید هر دو و همچنیاشود بل ه ب نم& بیارزیآن ا ی مربوط بهامدهاپی
ید در اب ،ق& نی�خالال ستدالا آن، فزون برا. گیرددر بر نیز اربرده شده راب 

فع ان منانگیزادی که انظم نه زاری انگهد نظیر ،کل&ی اه نشکE یامدهابرگیرنده پی
ظ خبری اشد که به لحابی ا هویژی اه نشست، و همچنین کE اق& خالا
 اعضا ای ینقض حقوق بشر زا ض&اران یفرد زان& انظیر پشتیب اند، همیتاپر

و همچنین مهم  .اند ذیتاو  آزارندیش& که در کشوری دی4ر مورد اگروه دگر
ر اب4یرد، نظیر کرد انیز فر ار ۲“اه کEنvشان”ق& خالای امدهاین روند پیاست که ا

 �u ل م�اژنری اه داپیشنه زای پیروی اکره که به ج اترومن در جنگ ب جمهور رئیس

                                                      

۱. Decent interval فزایش مخالفت داخل& با جنگ ویتنام، ایاالت متحده را وادار کرد که ا
واشنگتن . اش را به نیروهای ویتنام جنوبی محدود کند نظام&  خروج نیروهایش را تسریع و کم�

آزادی سربازان : مندانه بودآبرور پی خروج ، بیشتر د۱۹۷۳در هنگام پیمان صلح پاریس در سال 
بین خروج ایاالت متحده و فروپاش& » مندانهآبروم ث «زن& برای  چانه اسیرشده ایاالت متحده و

مندانه، در واقع ایجاد زمان کاف& میان آبروم ث . رژیم ویتنام جنوبی که دو سال بعد اتفاق افتاد
ای وارد  به پشتوانۀ سیاس& نی سون در داخل صدمهو سقوط ناگزیر سای4ون بود تا  آمری اخروج 
  )مترجم. (نشود

2. Nonactions 
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در [به پذیرش بن بست و  ای، هی هستارهافزاربست جنگ ابر کمبن&  ۱آرتُور
 جمله ۲مزْلهv  وکu رُلشv. داتن د] آمری ادر [خل& اس& دات سیازامج] نتیجه

کنند خیل&  نم& رساکه پهایی  ز سÇانیم اتو م& اگوید، م م& رد کهادی ا آوازهپر
  .موزیمابی اچیزه
ی اه ستاق& سیخالای اه جنبه رشاگزدر . ریخ نیستاب تا، کتنوشته ینا
کم و  بی ریاکه ک نیستم مدع&ن& دوم، اجنگ جه اجمهور پس رؤسایرج& اخ
ش همچنین تال .ام هجعه کردامر اه مهان گشت م پسابه تم اکرده و ی ارائه ستu اک

در  آنچه. پوشش دهم ار آمری ارج& است خانخستین سیی اه که سده منکرد
ل از ساپس ی  هدور ری كهاندیشه هنجا ست دراکنم تمرین ذهن&  م& ئهارا اینجا

ت متحده قدرتمندترین كشور الایام، اهنگآن  دهد كه در م& پوشش ار ۱۹۴۵
ن& اجه لالیبر نظم ای ۳ییآمری اعصر صلح ، گه4اهآن  بهست ـ كه ان بوده اجه
ی است و بران ایاروبه پ ،نگرا رهاز گزاری ان بسیابه گمن، ادورآن  .شود م& گفته
هم کرد، اتوصیف خو] باکت[ن& ایاپ بخش یی که درانوپی اه لشاچ ارویی باروی

مون اپیر ام& که ماهنگ. هد بوداز خوانی نوینرج& اخی اه ستابه تدوین سی
هد بود اخوهایی  لستدالاز اق بخش& خالاکنیم،  م& بحثهایی  ستاچنین سی

ق خالاوله مقها،  ستاین سیاینکه در انمود به او. هیم شداخو مند بهرهآن  زاکه 
 است که گویی فردانه اندیشاری� ازه تاندان اشت به هماهد دانقش& نخو

ق& در خالال ستدالاز اهیم اخو م& اکه م آنجاز ا. هد کرداخورشید طلوع نخو
بهتر ی ا هبه شیو ارآن  موزیم کهاید بیا، بشویم مند بهرهرج& است خاحوزه سی

 رؤسای راردبه ک[زده& امتیامه ارناک ارائه وی واکا، واستار ینادر . دهیم انجام
 ختهاپردآن  ب بهاین کتاست که اای  هیاپیر بی یاه ماگ] ۱۹۴۵ اجمهور عصر پس

 .ستا
*** 

                                                      

1. General MacArthur 
2. Sherlock Holmes 
3. Pax Americana 
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*
به  اکنم ت م& دهاستفا ابحاج ار ۲“تاقیخالا”و  ۱“قخالا صولا”ی اه ژهامن و.

ر است که بر رفتاع& انتزا صولاق، خالا. ره کنماشادرست ادرست و نهای  یوراد
رد اره داشاشخص& های  یورات، بیشتر به داقیخالال& که اکند، در ح م& لتدال درست

  .شدار باستوان شخص& اوجد اق& رسم& یخالا صولا یهابر پ اچه بسکه 

                                                      

1. Ethics 
2. Morals 




