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قدردانی

هاسننت.  افننراد و سازمان از  بخشننی و شننکیبانی بسننیاری ایننن کتنناب حاصننل حمایننت، کمننک، الهام
 ۀدانشننکد بعنندیرئننی   2،ننندیو کننروالین کِ  ،پیشننین رئننی  1،جاسننتین مننوری  از جننا دارد  ،نخسننت

که فضنایی حمنایتی در طنی  کنمردانی قد دانشگاه هال یالملل بینمطالعات  و  علوم سیاسی، فلسفه
و شنننکیبایی  بنننادر اینننن مننندت همکنننارانم کنننه  این . از فنننراهم کردننننداینننن اثنننر ایجننناد چهنننار سنننال بنننرای 

 ها هستم. تحمل کردند بسیار سپاسگزار و قدردان آنبنده را  ۀهای گاه ناپخت هایشان ایده تشویق
عنوان  در مادرینند اسننپانیا ایننن فرصننت را بننرای مننن مهیننا سنناخت کننه بتننوانم بننه 3ِنوریخننادانشننگاه 

کنننار کننننم. اینننن فرصنننت شناسنننی  روانمنننیالدی روی فصنننل فرا 2014پژوهشنننگر مهمنننان در تابسنننتان 
 4بنرای مثنال، بنا تیننا لینندهارد ،تا بتنوانم کردای را ایجاد  مطالعاتی شرایط بسیار سودمند و روشنگرانه

بخش و  ایننن همکنناری بسننیار فننر  و  ایننن فصننل بسننیار کمننک کننردتکمیننل او در  .ردازمبننه تبننادل آرا بپنن
 خوشایند بود!

مهینا  اسیاسی و انجمن مطالعنات تروریسنم هسنتم کنه بنشناسی  روانالمللی  مدیون انجمن بین
زدایی از برخننی نظننرات و  ابهننامبننه م کمننک شننایان تننوجهی هننای پژوهش ۀسنناختن فرصننتی بننرای ارائنن

شناسننی  روان گننروهتننوان از حمایننت بسننیار سننودمند  نمی ،همچنننین. کردننندها  ضننیهصننیقل دادن فر
نظننرات  ۀبننا ارائنن ،فصننل آخننر تکمیننل صننلح دانشننگاه ماساچوسننت در امهرسننت چشننم پوشننید کننه در 

 .کمک کردندبه من بسیار  ،پیشنهاد فرصت مطالعاتی ارزنده و 
 

1. Justin Morris 
2. Caroline Kennedy 
3. Nebrija University 
4. Tina Lindhard 
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اینن کتناب راهنمنایی کردنند.  منرتبط بنا پنژوهش و مطالعناتهمنۀ مندت بسیاری بنده را در افراد 

، میکننی از دوسننتان دوران دانشننگاه 1،خننواهم از او تشننکر کنننم رالنن  کننونیگر  نخسننتین فننردی کننه می
 ،درحقیقنننت ،علنننم سیاسنننتبیشنننتر را کنننه نکتنننه بداهنننه اینننن ال فی ،2005سنننال در حننندود اسنننت کنننه 

. شندبنیادین این پنژوهش   طر بخش  او الهام گفتۀها بعد، این  است مطر  کرد. سالشناسی  روان
 ،ژهیو بننهبسننیار دسننتگیر و حننامی مننن بودننند.  2ونننت الگزاننندر ایننن اثننر، جاناتننان مرسننر و  از همننان آغننازِ 

از آغنناز داد و منرا  ها ارائنه مننی ننوی  بسننیاری از فصنل بازخوردهنا و نظننرات ارزشنمندی را در پیش جنان
را بنا  شناناطالعاتپیشنرفت اینن پنژوهش، بسنیاری از افنراد نظنرات و  بنا کرد. نگارش این اثر تشویق می

گور، -نئِ ن، رافائنل کنواتوان به راجنر نلسنون، برنندا د جمله می گذاشتند که از آن می در میانمن  آلمنا
میشنائل اشنمیت،  .ربنی، الکن  پنیلِ ررا، منارک اِ وکنا  بروننز، لنوئی-شمالتز ا، الک  وود، راینر تن بوکِ 

لین تنایلر، تنام اریچمونند، کن آلینور ، جان ریند، ِبئاتی یان، ِپِوهاوسان جر، کارل ِترنر، لِ شوِ ا راندالزوئرن، 
و بننازهم کننروالین  (1)  پروبننرت،وال، ِجنن رینننا کننینِت آرنننال، کَ - السنننوسننتال گین، جاسننتین مننوری ، اِ ِکنن
و بنننا  نننندبننننده را تحمنننل کرد های رایانامنننهکنننه حجننم بننناالی  اشننناره کنننرد دیگنننر افنننراد ننندی و بسنننیاری کِ 

و کردننند  کمننکنیننز در تحقننق ایننن کتنناب  مدانشننجویانحتننی پاسننخ دادننند.  تکشننان تکشننکیبایی بننه 
چنند خنواهم از  می ،بخش واقنع شندند. همچننین های من الهنام افکار و اندیشهدربارۀ اغلب با بحث 
رچنه کاسنتی و نقصنان در کنم و البتنه ه صنمیمانه تشنکر منی ها آن ۀتشکر کنم. از هم منتقد ناشناس

 من است. ۀواسط بهاین اثر وجود دارد 
ننا کاسنپار، سنارا ویژه َه  رسنان انتشنارات پنالگریو، بنه خنواهم از کارکننان صنبور و یاری می ،در خاتمه

زمننانی کننه از  ،ویژه بننه ،و مننرا در فرایننند نگننارش ندکننه بننه ایننن اثننر ایمننان داشننت ،رافلننی و سننامانتا اشننِندن
 ،ام از شننریک زننندگی ،همچنننینکردننند قنندردانی کنننم.  راهنمننایی میگننرفتم،  ه میاصننلی فاصننلمسننیر 

دا کلیننک کننه هریننک بننه نحننوی بننا ر و اِ یلبننرت ِبِیننگلننور، ِن عزیننزم، ولفگانننگ، َه  ۀو خننانواد ،ویلیننام رمننزی
رسننان بودننند و در  شننان بسننیار کمکدن بننه نظننراتم و انعکنناس بازخوردهایبخشننی و گننوش سننپر الهام

هننا،  بسننیار سپاسننگزارم. در نبننود آن کردننند نگننارش ایننن کتنناب را طننی یهننا یوبلننند یپسننتکنننار مننن 
 شد.  شک این اثر نگاشته نمی بی

گنننر کتننناب  در آیننننده شنننود،  الملنننل روانشناسنننی سیاسنننی بین ۀبنننه تسسنننی  رشنننتمنجنننر حاضنننر ا
 

1. Ralf Köeniger 
2. Jonathan Mercer   & Alexander Wendt 



  3 \قدردانی 
 بود. ای بسیار شایسته و درخور خواهد نتیجه

هانوشتپی
                                                           

(1)  Roger Nelson, Brenda Dunne, Raphael Cohen-Almagor, Ken Booth, Alex Wood, Rainer 
Schmalz-Bruns, Luis Cabrera, Mark Ellerby, Alex P. Schmid, Michael Züern, Randall 
Schweller, Carl Turner, Jon Pevehouse, Beate Jahn, John Read, Oliver Richmond, Colin 
Tyler, Tom Kane, Justin Morris, Stella Gonzalez-Arnal, Catarina Kinnvall, Geoff Probert. 





 

«گفتاریبرایصلح»:نویسندهبرترجمۀفارسیۀمقدم

افتخناری بنن  بنزرا بننرای منن اسننت کنه یکننی از همکناران ایرانننی کتنابم را بننه زبنان فارسننی ترجمننه 
تحقنق چننین  بنهام و امیدوارم این کتاب  است. من همواره برای مردم ایران آرزوی صلح داشته کرده

توانسنتم انجنام دهنم. منن نینز بنا اسنالم در اینن گنزاره  . این بهترین کاری بنود کنه میکند هدفی کمک
 غمر بنهتوانند صنلح را برقنرار سنازد،  موافق هستم کنه تنهنا ذات اقندس پروردگنار اسنت کنه درنهاینت می

دارم. از طرفننی، بنننده  بودیسننمهایی نیننز بننه  و دلبسننتگی مننن خننود مسننیحی هسننتم و گننرایشکننه  این
بایند سنخت  ،بننابراین اسنت. پروردگار به ما عطا فرمودهاین علم را همچنین یک اندیشمند هستم و 

منننند شنننویم. خداونننند  و از اذهنننان و قلنننوب خنننود بنننرای رسنننیدن بنننه آن هننندف واال بهره میبیاندیشننن
در طلننب دانننش بننا  امینندوارمکنم و  ناپننذیر اسننت، امننا مننا خیننر. مننن بننرای ایننران آرزوی صننلح مننی لغزش

 یکدیگر دوست باشیم.
ه ادد بخش بنود. از زمنان انتشنار آن، اتفاقنات بسنیاری ر  نگارش این کتاب بسیار برای من لذت

شننند. از آن زمنننان، بریتانینننا درگینننر   پینننروز  ایننناالت متحنندههنننای انتخابننناتی در  . ترامنننک، در رقابتاسننت
کنننون نیننز بننا بحننران کرونننا  برگزیننت بننوده ۀمسننئل شنناهد بیکنناری گسننترده،  احتمنناالً . میمننواجهاسننت و ا

حقنوق های شدید در برخی کشنورها خنواهیم بنود.  بحران اقتصادی در غرب و گرسنگی و محرومیت
از آن  راحتی بننهتننوان  سننت کننه نمیا ای و ایننن نکتننه ه اسننتتصنندی ترامننک لگنندمال شنند ۀزنننان در دور
های قهرآمینز گسنترده  ذینل سیاسنت« اجبناری» زادوولندآن لب به گالیه نگشنود.  با دررابطهگذشت و 

نقنند آن  ای کننه تنهنا در زمننان هیتلننر ینا در برخننی کشنورها ر  داد و باینند همنواره بننه ، پدیندهه اسننتشند
 پرداخت.

گرای افراطنی  . منا شناهد ینک ائنتالف راسنته اسنتتر شند به نظر من مشنکالت امنروز منا گسنترده
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کم اسننت و در مقابننل همننه می تروریسننم تننا حنندودی فننروکش  ۀایسننتد. مسنئل هسنتیم کننه بننر غننرب حنا

جننگ . ه اسنتاست. اما ترس از منازعه با چین بر مناسبات سنایه افکنند یو این پیشرفت خوب کرده
در اروپا انندکی دور از ذهنن و غیرمحتمنل اینجا ، هرچند شود یگرفته میک احتمال در نظر  همچنان

 نماید. می
ای را  های هساته راستی جهاانی  گووناه ج ا  ال سا   یک ناتوی به به نام مدر جدیدترین کتاب

انندکی بیشنتر بناز کنردم. در  ه بنودمپرداخت به آنجهانی را که در این کتاب  یناتو ۀاید (1)،از بین ببریم
گننر نیروهننای نظننامی بننا حاضننر، کتنناب  شنندند، در  متحنند می گر یکنندیایننن بحننث را مطننر  کننردم کننه ا

 ،دادننند. بنننابراین کنناهش می یادیننحنند ز صننورت فراخننوان جنننگ، بننا اعتصنناب خننود خطننر جنننگ را تننا 
گر هر  کنیند.  مخالفنت خواهنان جننگ بنود،  ک شعار این است: نظامیان با یکدیگر متحد شوید! و ا

گنننر نننناتو جهنننانی می ظاهر  بنننهدر چنننارچوب چننننین نننناتویی، جننننگ  شننند،  امنننری غینننرممکن اسنننت. ا
 جنگ را نیز از بین ببریم.  ۀتوانستیم سای می

 ۀآن نینناز داریننم، دفنناع از لیبرالیسننم اسننت. همنن مننن آنچننه مننا بننه بننه نظننر در ایننن مقطننع زمننانی، 
کننیم موسنوم بنه  ی هستند. در وضعیتی زندگی منیمیالد 90 ۀهای این اطراف بسیار دلتنگ ده آدم

کنننده و قهرآمینز اسنت. برخنی آن را  گرایانه، کنترل تمرکنز قندرت( کنه بسنیار راسنت اقتدارگرایی )فلسفۀ
نامننند. امننا مننن اطمینننان ننندارم کننه آیننا ایننن اصننطالح بننرای اطننالق بننه چنننین وضننعیتی  فاشیسننم می

 صحیح است یا خیر.
آینند و همنراه یکدیگرنند.  دنیایی که در آن همه بنا هنم کننار می ؛میز داریمآ ما نیاز به دنیایی صلح

از منظنر امانوئنل کاننت. امنر جدیند اینن  «امر »تواند یک امر مطلق نوین باشد، بهتر از مفهوم  این می
منا بنه جهنانی نیناز دارینم کنه در آن  ؛است: همه باید برای صنلح بنا یکندیگر کننار بیاینند و همنراه شنوند

   اقتصاد رشد کند و شکوفا شود.
هننای جهننانی پیشننگیری  المللننی از بننروز جنگ بهتننر قننوانین بین ۀتننوانیم بننا توسننع همچنننین، می

کنم کنه  کند. من فکنر منی های جهانی را منع وضع کنیم که جنگ یالملل توانیم قانونی بین کنیم. می
مخنال  کشنتار  الملنل نیدر حقنوق ب یطورکل بنهشخصه و  . بهندا انیهای جه همه مخال  بروز جنگ

مجنننازات اعننندام، سنننقط جننننین ینننا حتنننی  ؛ هماننننندتاسننن بحنننث قابلهسنننتم، هرچنننند اینننن موضنننوع 
کان بنه پاسنخی قناطع نرسنیده خودکشی دانم اینن  ام. امنا آنچنه منی یاری. در این موارد واقعًا خود کما

مقابلننه بننا تروریسننم کمننک کننند. همچنننین، منننع جنننگ  تواننند در  اسننت کننه ایننن مسننئله حننداقل می
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 تواند کمک شایانی به بشر نماید.  الملل یقینًا می جهانی در قوانین بین
از حقننوق زنننان دفنناع کننرد. در حننال حاضننر، ضنندیت و  همچنننانشخصننًا بننر ایننن بنناورم کننه باینند 

کنش گننر نگننوییم ه وا کثننر  ،مننههننا علیننه حقننوق زنننان اینجننا در اروپننا بسننیار زینناد اسننت. ا زنننان اینجننا در  ا
خواهننند، بننرای دسننتاوردهای خننود احتننرام  هننا کننار می غننرب خواهننان برابننری بننا مننردان هسننتند. آن

 خواهند.  مناسب و آزادی و احترام می ۀالزحم خواهند، دستمزد و حق می
بنه و کالم آخر، بیاییند بنرای صنلح بخنوانیم و بنویسنیم. خوانندن و نوشنتن همنواره بهتنر از دسنت 

 بردن است. لحهاس
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