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 یتورده درس امپرا
  

 نيا )Brendon   ( اثر برندون  ١٩٩٧ـ ١٧٨١ هي برتانیانحطاط و سقوط امپراتور كتاب ی به اتكاسندهينو

 .مضمون را  نگاشته است

 .  وجود ندارد"شي اندريخ" ینام  امپراتوره  بیزيچ.  ١

 و عقل نسبت به تيبع ناسازگارتر با  طیزي چچيھ“ متوجه شده بود كه بوني گم،ي روم قدكي كالسخي تارۀدر نوشت 

 سي  انگل".ستي نی و فرمانبردارادي شان در انقۀ  و عالقلي خالف می دوردست و ملل خارجینگھداشت كشور ھا

 اگرچه كه ھزار ھا تن ی برداشت داشتند، حتد خویاي خود و رعای مثبت برایروي  نكي ثي  منحیھا از امپراتور

 باطل را داشته الي خني چندي ھم نباانيكائيامر.   كردندیداره قصابخاطر كنترول و اه  را بی امپراتوریاياز رعا

 مداخله گري دی كشور ھای داخلاستيً و مكررا در  سيد اندازیراه مه  باي در سراسر دنئی ھاگاهياگر شما پا:  باشند

 . شكستدي را خواھی فراوانی سر ھاًراي ناگزد،ي  كنیم

  .كنندي مء در تقابل اند، اتكاتيً  كه اكثرا با واقعیجانب و گفتاره  ب حقی لوژئودي ھا به ایھمه امپراتور.  ٢

 بودند كه آن ی كردند و مدعفي توص”دي انسان سفتيولؤمس" ثيً نقش خود را مكررا  منحی برتانوی ھاستياليامپر

رانسه اعالم كرد كه ف:  استمي قدتي حكاكي نيا(.   شان رساندندیاي به رعاید قابل مالحظه اي فوایستيالي امپرۀادار

امروز، .  دھدي را گسترش مزمي كموندي كه فوامود ادعا نی شوروی پخش تمدن را دارد و امپراتورتيمامور

 ی گوناگون فرمانروائدي  شرح برندون فوا).ميكني را پخش می فردتي و حری كه ما آزادنديگوي مانيكائيامر

 ی و جاھاقاي در ھند، افری كه امپراتوری اجتماعقي عمیختگي اما ھمچنان بر  گسدھد،ي محي را توضیامپراتور

 استوار بود،  "تفرقه و فتح"ً اكثرا  بر ی برتانوۀ عالوه بر آن، چون ادار.  كندي مديكأ تدهي باعث گردگريد

 ني به تابعیزي چنيالكن چن.  ساختي استقالل كمتر آماده می نموده و برامي تقسًقاي مستعمرات را عميشحكمروائ

 .شدي آنموقع گفته نمهيانبرت
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 .كردندي را مدي قدرت شدجابي موفق ای ھایامپراتور.  ٣

 موقف ید خرابر بني را از بی امپراتوركهيزي بود، چشناكي خود اندتيثي در مورد شھرت و حهي چه كه برتانگر

 قدرت یھا جھان سقوط نمود، روز ی و صنعتی از قدرت بزرگ اقتصادهي كه برتانكباري.  ش بودياقتصاد

 یش را نگھداري اقتصادیروي و ناراتي طد، ھا، افرای نتوانست كه كشتگري دهيبرتان.  ش شمارش گرفتيامپراتور

 بزرگ درنده خو در ی قدرت ھاري ساكهيً ھا تن ضرور بود، خصوصا در جھانونيلي میائو  حكمریبراکه  دينما

  .صدد شكار بودند

 دالر ی ھاونيلي بنكهيا  گردد نسبت بههي و پربار در داخل تقوی اقتصاد قوكيه  كنستي  مھمتر اان؟يكائي امری پند برا

 مي فاصله دارند، تصملي دورافتاده  كه ھزار ھا مای  كشور ھایاسي شود كه به سرنوشت سی  تلف نموده تا سعرا

 .كنديلق م است كه آنرا خی داخلطي شراني الكن اگذارد،ي مري تاثكاي بر قدرت امری خارجطيشرا.  گرفت

 .رنديگي و در مورد شكوه و جالل خود عقده مشوندي آنھا متمول تر مروند،ي ھا رو به زوال می امپراتوركهينيح.  ۴

با .   بودنيري مضحك و تلخ و شی كم١٩٢۵ـ ١٩٢۴ در یمبلي در وهي برتانی امپراتورشي برندون از نماحيتوض 

 مستعمرات خود را ،موردي بی ھای داشت كه با ولخرجیطرح هي برتان،ی امپراتوری در نماشيشكاف رو به افزا

 كشور ني ایخي نقش تاركاي امراستمدارانيس كهيوقت: اندرز.  باھم نگھدارد و تداوم جالل خود را برجسته جلوه دھد

  . نگران شددي باكنند،ي مشي ستایرا در سطح جھان

 . متجانس اندري بزرگ غی ھایامپراتور .  ۵

 مختلف عي متفاوت در اوقات مختلف و به ذرایذرات و مھره ھا.    متحدالشكل نبود  تشکيل كي هي برتانیامپراتور

 را در  مورد زي چني عتواندي مشخصی.   بودی مركبه  دور از ھمشكلی لندن و اجزانيدست آمد و روابط به ب

يا دولت ھای دست  با جاپان، انشمي از پتروابطش با ناتو متفاو:  دي بگوكاي امری كمتر رسومی  جھان"یامپراتور"

  .ستي نموجود  كي ی امپراتوركي.    و گوانتاناما استاي گارسگاهي دی ھاگاهي  پااي  انه،ي شرق می ھانشانده در 

 . دشوار  است كه توقف آنرا دانست،یدر ساختن امپراتور .  ۶

 مفاد و مضار ی عقلني كه چه اندازه مشكل است تا  تخمدھدي نشان م١٧٨١ بعد از هي برتانی امپراتورۀتوسع

 تعھدات یسوه  سھل بود كه بهي برتانی كه در ھند متعھد شد، براكباريطور مثال، ه ب.  كار گرفته  را بكيستراتژ

ن   سازندگاتنھا ني ارايز.   شوددهي كشانسنگاپور افغانستان، برما و ،ی جنوبیقاي افرا،يني كمن،ي  در مصر، یاضاف

 بلكه ھمچنان ھر كردند،ي مجي را تروی امپراتوردي جدی طرح ھای در پی رودس پسلي مانند سیجاه طلب امپراتور

 في  توص"گريكدي بعد از ی لعنتزي چكي" مثل خيتار.   محافظت اقدام آخر باشدی برايھی توجتوانستي میقدم اضاف

 .ی امپراتورۀ توسعاني است جرنيشده است و پس ا

  .كنندي را اداره می امپراتورتي كفای از مردم بیادي زتعداد.  ٧

 هي برتانی است كه ھمراه با آن امپراتوریتي كفای و بی نادانۀ در شرح برندون سطح قابل مالحظی مطلب تكراركي  

جاه  افراد ادي تعداد زكي هي برتانی در امور وارد  بودند، تالش مستعمراتقي افراد الیاگرچه كه بعض. شدياداره م

 در كاي كه اشغال عراق را توسط امریاشتباھ.  خود جلب كرده بوده  نژاد پرست را بیطلب، فاسد و دلقك ھا

   .شودي معلوم مسهي مقاني ازیبرداشت نوع

 .كنندي دارند دفاع ماري كه در اخته ای لي بزرگ از منافع خود با ھروسیقدرت ھا .  ٨

  جلوه دھند، "متمدن"  خود را جوامع  ی و كردار عالی اخالقی ھااري معه اند كه با تظاھر  بلي بزرگ مای ھاقدرت

 خود استفاده نمود، ی بدون مھار از تفوق تكنالوژهي ھا، برتانی امپراتورريمانند سا.  دانندي بھتر منانيالكن واقع ب
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ندك مالحظه به ارتباط   اهي و برتان؛ی گاز سماي انفجارات، ارات،ي طم،ي توپ و تفنگ مكس،یخواه در شكل قوه بحر

 لوتي پی باراتي از طكايامروز، امر.    از خود نشان نداد"رمتمدنيغ"  بر مناطق یعواقب استفاده از تفوق تكنالوژ

 .كندي استفاده ماري ھشی و بمب ھاپپرزي و رتوريديمانند پر

  . مانندی می باقیستيالي امپرۀ  مانع عمده سر راه اداری محلتي اشكال ھوگري و دسميوناليناس.  ٩

 ديكأ تی فردی ھای كه بر آزادی جامعه اكي:  در خود داشتیقي تضاد عمشد،ي پنداشته مبرالي كه لهي برتانیامپراتور

 در مستعمرات ميونالسي كه ناسكباري.   و از استقالل آنھا انكار ورزدچدي جوامع را در بند بپديگر توانستينمميکرد 

 با سرعت ی امپراتوریائو حكمرر ضد، مقاومت ب)ختي در آمی و مذھبه ئیلي قبی ھاتي ھوريبا سا( گرفت شهير

 اني اكثر مردم از گرفتن  اوامر از خارجابد،ي درمی مركزیاي اكنون در عراق و آسكاي امركهيطور.  افتي شيافزا

 . خواھانه استري كه اھداف شان خندي به تكرار بگوانجي خاركهي وقتیمسلح نفرت دارند حت

  . استهي  دام و سرما"ی امپراتورتيثيح"  . ١٠

 دو اي كي نكهي ھراس ازكردند،ي مدادي داد وبًماي برداشت تفوق شان دایجيتدررفتن  ليتحلبه  در مورد هي برتانرھبران

 گردند تا به متصرفات قي بزرگ تشوی قدرت ھاري سااي و ندي نماامي آنھا قیاي ممكن باعث شود رعاینيعقب نش

 ندي خود دفاع نمای اهي كه از متصرفات حاشافتندي ی ھا خود را در جنگی  برتانوجه،يدر نت. ندينه نما رخهيبرتان

 تعھدات دني امتناع از برچنكهيمسخره ا.   شان مھم بودی كه براندي حفظ نمای موضع خود را در جا ھائنكهي ایبرا

  .دي را سرعت بخشهي برتانی زوال امپراتور  متمركز بسازند،یاتي بر منافع حشتري تا منابع را بهي اولعيوس

  یخي معامالت تارگريدست آورد و ده  از شرح برندون بتواني ھم موجود است كه مگري دی شك اندرز ھابدون

 را كاي و امرهي برتانني كه موازات بخواھميمن نم.  كندي مشنھادي متفاوت را پی مجموعه درس ھاكي ديبدون ترد

 ی رسمۀ شبككي نكهي است نسبت  به اعده قای و بیً اكثرا اختصاصكاي امری امپراتوررايارم، ز  بگذشيبه نمادوباره 

دست ه  بجهي از آن نتتواني موجود است كه می اندرز نھائكين والكن در  كار شگرف برند.  مستعمرات داشته باشد

 خود را پست سر گذاشته باشد، اما یشبخت شكوه اوج خودي شاهيبرتان.  ابدي ی ادامه ماتي ح،یبعد از امپراتور:  آورد

 نيمدافع.  استاي بلندتر از زمان وكتوررهي سرانه و غدي عا،یمي به صحت، سطح تعلتوجه ، اتياحتمال ح

كام ه را بھا  از انسان یادي كردند و تعداد زیني بشي پی رفتن امپراتورلي فنا و ماللت را بعد از به تحلیامپراتور

 تعداد از آن كي را در داخل خلق نكرد كه بتي مصنھائی  كنند، الكن مرگ یريوقوع آن  جلوگمرگ فرستادند تا از 

 معاصر خي در تارگري مانده  و نسبت به ھر وقت دی باقی جھانۀ قدرت با نفوذ در صحنكي هيبرتان.  ھراس داشتند

 ۀ مفكوركي ني اد،ي جوی دوریراتور امپی ھای از گرفتاريد باكاي كه امركنندي فكر مكهي آنھائیبرا.   تر استمنيا

   .دلگرم كننده است

 

 


