ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ؟
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﯽ .ﻣﺎزار

ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻫﺒﺮی آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ »ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ« اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ زودی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد؟
_____________________________________________________________________
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽِ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻫﻪی  ۱۹۳۰و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﻠﺢ ،ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدﻣﺎن ،و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی راﻫﺒﺮد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،از ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﻘﺮرات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ واﺷﻨﮕﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
را ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻼ ﺑﻘﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻮل ﻧﻈﻢدﻫﻨﺪهای ــ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ا ﮐﻨﻮن ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ــ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺻ ً
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎراﺿﯽای ﭼﻮن ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻃﺮز ﮐﺎر آن را ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻣﺮدﻣﺎن در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﻧﺪ.
دﻗﯿﻘ ًﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ،درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن – ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ – ﭼﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ او ﺑﺎ ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽای روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ
دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در راﻫﺒﺮد ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺮ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در واﺷﻨﮕﺘﻦ اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ در اﻓﺘﺎدن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﺎن و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﺴﻮراﻧﻪی ارزشﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪی
ﺳﻠﻄﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ؛ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﻢ ﮐﻬﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ﺷﻮد .در ﻋﻮض آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﮑﺜّﺮﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﺳﺖ ــ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺑﺮای ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮ ِر ﺑﺎزار ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﺬارد.

ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ دو ﻧﻈﻢ ﻣﺪرن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ آن ــ ﮐﻨﺴﺮت اروﭘﺎ )ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ
ﯽ ﺟﻨﮓ
ﯽ ﮐﻨﮕﺮهی وﯾﻦ( و ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﻞ ــ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺎﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﭘ ِ
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و در ﭘ ِ
ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺰﺑﻮر اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ــ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﻫﺪهﻫﺎ ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،و
ﻣﻘﺮرات ــ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺒﺘﮑﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ«» ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮ«» ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت«» ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل«» ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ،و »ﮔﺮوه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی  «۲۰اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮد ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد وﺟﻬﻪی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎرت را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﻃﻮل ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺛﺒﺎت
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن،
ﯽ ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﻨﻨﺪه و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﯽﻣﻬﺎر ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺟﻬﺎﻧ ِ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗ ِ
ﻓﻌﺎﻻن ،ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ،و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ و در ﺻﺪﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪی دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺸﺮوع رﺳﻤﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ،اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ،و
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آنﭼﻪ در ﺗﻮان دارد ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ در
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﮕﺮد ﮐﺎر در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ – و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﻧﻈﻢ در ﺣﺎل ﺣﻀﻮر ﭼﻪ ﺷﮑﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻟﯿﺒﺮال
ت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻫﻤﻮاره دو ﺑﯿﻨﺶ
ﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺛﺒﺎ ِ
ﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨ ِ
ﻧﻈﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟ ِ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﺳﺎزﮔﺎر را در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ و ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻘﺎم ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض ﺑﻮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ،و ﺗﺠﺎرت آزاد
در ﺣﺪی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪﺗﺮی اﺳﺖ :ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار آزاد ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و اداره ﻣﻄﻠﻮب اﻣﻮر.

ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﺪیای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد .ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﺮای دﻫﻪﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﺑﻮد
ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎناش ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﻔﻆ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺘﺤﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ،واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺗﻮ ﺗﺎ دروازهﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺗﺮ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد؛ ﺑﺎ
دﺧﺎﻟﺖ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در
ﺣﺪ ﺣﺮف ،ﺑﻪ اﺳﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،و ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر )ﺑﺮﻣﻪ(؛ و ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی .در ﻧﻈﺎم ﺗﮏﻗﻄﺒﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺎن
رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازﻧﻪﺗﺮ ﻧﻈﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪﺗﺮ آن را از دور ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺰاﺣﻢِ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻏﻠﺐ از اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘ ِ
ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘ ِﺮ ﻗﻮت و ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن
ﻼ ﺣﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ درون اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻣﺜ ً
رﻫﺒﺮی آنﻫﺎ ،ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺛﺒﺎت آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪنِ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ــ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪن اﯾﻦ وﻓﺎداری ــ ﺑﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎریِ اﺻﻠﯽ دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒ ِﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻫﻤﻮاره اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ
را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺄن و اﺣﺘﺮام ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻔﻆ آن ،ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﺸﻮری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ را ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ آنﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﺰل دادن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮد آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻫﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را از ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻫﺮ دو از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺷﮑﻮه و
ﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪا از ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪِ ،
ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﺪهی ﮐﺎﻣ ً
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی آنﻫﺎ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک وﺳﯿﻌﯽ ﻫﻢ دارد .ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ز ﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺴﺘﻦ آنﻫﺎ در اﻣﻮر
وﺿﻊ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،رژﯾﻢﻫﺎی ﺣﺎ ﮐﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی در اﯾﻦ ﻧﻈﻢ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺜﺮتﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻪ ﭼﯿﻦ و ﻧﻪ روﺳﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﻢِ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎً در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم
ﺑﺮ ﻣﯽدارد( .اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺣُﺴﻦِ ﻗﺒﻮل ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر روﺑﻪرو اﺳﺖ ،و آنﻫﺎ در ﺗﻌﺪاد ز ﯾﺎدی از
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﻫﺪات ،و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ .ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎزارﻫﺎی
اﻧﺮژی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪ ــ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

اﻧﺪ .و دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺳﻮدای ﻣﺒﺎرزهی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻓﻌﻠﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،در ﺧﻔﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻗﺪرت رو ﺑﻪ رﺷﺪ
ﺷﮑﻮهﻫﺎ و
آنﻫﺎ در ﻧﻈﺎمِ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ِ
ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎی آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻻزﻣﻪی اﯾﻦ اﻣﺮ روﯾﮑﺮدی ﻣﻨﻌﻄﻒﺗﺮ ،و ﮐﺜﺮتﮔﺮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ ،و
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺧﺸﻢ و ﺧﺮوش ﻫﺎ
ﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺗﻬﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟ ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮی ﺟﻬﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻔﺮت از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی روزاﻓﺰون اﻗﺘﺼﺎدی،
آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،و ﺧﺸﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦِ ﻣﺸﻬﻮد ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮِ آن ﺑﺎﯾﺪ ارزشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﮔﺮاﯾﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﻢِ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،آزادی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت آزاد ،ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،و
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ی رواﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از
ارزشﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺘﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻮرش ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ا ﮐﻨﻮن آن ﭼﺮﺧﻪی ﻣﻄﺒﻮع را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن و ﻓﻮرانِ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ و ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮ ِد ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎز را در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎری ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻔﺮ و ﺑﯿﺰاری از ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽای
ﭼﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ در دل ﺧﻮد ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد .اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ــ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ــ و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻮن اﺗﺮﯾﺶ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﻮﻧﺎن ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ،ﺳﻮﺋﺪ ،و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ،و
ﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺮاس ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾ ِ
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻢ در ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای از ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از ارزشﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ روﯾﮕﺮدان ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﯾﺎ اﺣﺰاب ﺗﻨﺪروﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻼ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒ ِ
اﺻ ً
ﯽ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .از وﺟﻬﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ ،ﺟﺒﻬﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ
ﻼ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓاﻧﺪازیﻫﺎی ﺧﻮد ،در ﻣﺜ ً

ﮔﺬاریای را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺣﺎ ﮐﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﮔﺎه ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در رأیﮔﯿﺮی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ روی داد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺴﻢﺧﻮردهی ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﻟﻮاﭘﺲ در ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﭘﺲ راﻧﺪن اﺟﺰاﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﻧﻈﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺘﻮن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت و ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی
اﺻﻠﯽ و درﺟﻪای از ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک .ﻫﺮدوی اﯾﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺴﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،راﻫﺒﺮد
اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ واﺣﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﺗﺎبدﻫﻨﺪهی ارزشﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﺳﺖ،
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آن آﺳﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪی ﺧﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮﺗﯽ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .ا ﮔﺮ اﻣﯿﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽای ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،و از ارزشﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻈﻤﯽ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ــ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ :ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎن .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻢ
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪای راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﺗﻠﺦﮐﺎمﺗﺮی ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽای را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻣﯽاﻧﺪازد :ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺘﺮک
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ا ﮔﺮ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮی را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ،
ﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر آن دو ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟ ِ
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد دارد :ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز .ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ ،ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ،و
ز ﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎل و روز ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ا ﮔﺮ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﺑﺎل و ﭘﺮ دﻫﺪ:
ﻧﻈﻤﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﻤﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و واﻗﻊﮔﺮا.
اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺎق آن اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺪای
رﺳﺎﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺘﺎج راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ ــ ﻧﻪ

ﻓﻘﻂ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،و ژاﭘﻦ .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ا ﮔﺮ ﺷﻮراﯾﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه  ۲۰و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎره از ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد را ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داد ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﺪف ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺮور ﯾﺴﻢ ،و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ.
ﭘﺎرهی دوم ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
»ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل« ،و »ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺮ و ﮐﺎر
ﻦ ﺑﻘﺎی ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن
داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿ ِ
ﺣﻖ رأی ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﺎزار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن
»ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ« ،ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﺮدردﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ز ﯾﺮا ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ در ﻋﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎری آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺎرهی ﺳﻮم اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان و ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺛﺒﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺷﻮد .ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرز ﺑﺎﺷﺪ،
ﯽ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻮازﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺮک اﺻﻠ ِ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺎرهی ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ارزشﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ــ ﮔﺎه ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد ــ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،اﯾﻦ
ﺗﻨﺶﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﺳﺘﻦ از روشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ راه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از ارزشﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﺠﺎری
ﭘﺪﯾﺪ آورد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،از ﺗﺤﻮﻻت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی رﺳﻤﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگِ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﻣﺮاﮐﺶ ،ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪ.
از ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ و درازﻣﺪتﺗﺮی ﭼﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪی
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮐﻪ از
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد – اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ

واﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺗﺄ ﮐﯿﺪش ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری درازﻣﺪت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،از
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ
رﻫﺒﺮان ﺟﻮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺬار ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺑﺘﮑﺎرات در ﺑﺎب ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻤﯽ
در ارزشﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و در ﻗﻠﺐ راﻫﺒﺮد ﮐﻼن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻨﺪروی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﯿﺎن ﭘﺎرهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی دﺷﻮار
ﺗﻦ دﻫﺪ .ﺗﻨﺸﯽ داﺋﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺮوﯾﺞ ارزشﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،و ﻣﯿﺎنِ ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻃﻮل دﻫﻪی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ دو راه ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد .ﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑُﺮد  -ﺑُﺮد )ﺣﻮزهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺸﺮﯾﮏ
ﻣﺴﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ارزﺷﯽ ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ( .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را در آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ.
راﻫﺒﺮد دوم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن در ﻧﻈﻤﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮدن ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦِ ﺳﺘﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺧﻄﺮ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻣﻮرد ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗ ِ
ﺳﺘﯿﺰهﻫﺎ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارادهاش را ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﻧﻬﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎمِ وﺣﺪتﯾﺎﻓﺘﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ــ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﯾﺎ ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای راه ﺣﻞﻫﺎ و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی آن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻗﺪرتﻫﺎی در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻫﺮﭼﻪﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن
ﻫﺪاﯾﺖ اﺻﻠﯽ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .رﻫﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮏ راه ﻧﺎﻫﻤﻮار و ،اﻏﻠﺐ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت روﺷﻨﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ وﺣﺪتﺑﺨﺸﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ را در ﺟﻬﺎن ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﻮءﻇﻦ و ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﯽﻧﮕﺮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از
ﺗﻨﺪرویﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮﻓ ًﺎ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ دوران ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ
از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮﺗﻼش و ﺗﻘﻼ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺐ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ آﺷﻔﺘﻪ و ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ
ﻂ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﺢ ،رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ،و اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی
ﻣﺤﯿ ِ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮازﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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