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افتتاح کرسی
 مخاطرات زمین شناختی ساحلی

افتتاحیه کرسی مخاطرات زمین شناختی ساحلی روز  �
گذشته در جزیره قشم و بر عرشه کشتی اکتشافی «خلیج 
فارس» برگزار شــد.  این مراســم با همیاری پژوهشگاه 
ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی، منطقه آزاد قشم و 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به صورت 
مجازی و حضوری در روز چهارشــنبه چهارم اسفندماه 
۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ بر عرشه کشتی 
کاوشگر خلیج فارس به  صورت ویدئوکنفرانس با حضور 
همه اعضای شورای علمی راهبری کرسی از کشورهای 
استرالیا، ژاپن، چین، روســیه، ارمنستان، آلمان، سوئیس، 
ایتالیا، فرانســه، انگلســتان و ایران در ســاعت ۱۳:۰۰ به 
وقت تهران برگزار شد. از جمله سخنرانان مراسم، رئیس 
منطقــه آزاد کیش و دکتر «حمیــد نظری» عضو هیئت  
علمی پژوهشــکده علوم زمین و رئیس کرســی یونسکو 
بودند. عمده تأکید ســخنرانان بر اهمیت همکاری میان 
ایران و یونســکو در راســتای تقویــت هماهنگی با علم 
روز با محوریت یونســکو بود. سخنرانان از جمله بر توان 
هماهنگ سازی یونسکو نظر داشتند؛ از جمله برای مقابله 
بــا تغییرات اقلیمی، مخاطراتی مانند ســونامی و زلزله. 
در این مراســم که تعدادی از چهره های آکادمیک حوزه 
ژئولوژی و نیز مقام های مسئول حضور داشتند به نقش 
ســازمان های بین المللی نظیر یونسکو برای تقویت بنیه 
علمی و ارتقای ســطح تربیت نیروی انســانی در کشور 
تأکید شــد.  در این مراسم همچنین عنوان شد که همسو 
با راهبرد ســازمان یونســکو، راهبرد کالن این کرسی نیز 
برای توســعه ســاختارهای علمی، ترویج همکاری های 
بین المللــی بین کشــورها و طرفین بیشــتر برخوردار و 
نابرخــوردار خواهد بود که از جمله اهداف عدالت  محور 
یونســکو و نیز کشور اســت . رویداد بزرگ در اخذ کرسی 
جهانی یونســکو با توجه بر توانایی هــای بین المللی و 
ســاختاری کرسی ها و دانشــگاه های همزاد در بازسازی 
زیرســاخت، توســعه، نوگرایی و به روزآمــدی می تواند 
نقطه عطفی در هدایت علمی، شبکه ســازی منطقه ای 
و بین المللی با هدف اشتراک دانش و زیرساخت، انتقال 

دانش و فناوری و بومی سازی آن به شمار آید.

واکنش نرم غرب به حمله روسیه به 
اوکراین

پــس از اقدام روســیه در به رســمیت شــناختن  �
اســتقالل دو منطقه لوهانسک و دونتســک و اعزام 
نیــروی نظامی به ایــن دو منطقه در شــرق اوکراین، 
واکنــش آمریکا و غرب از اعالم تحریم علیه مســکو 
فراتر نرفته است. با این حال، جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریــکا اعالم کرده که برای مقابلــه با تهدید نظامی 
روسیه نیروهای بیشتری را به کشورهای حوزه بالتیک 
می فرســتد. اتحادیــه اروپا هم بســته تحریمی علیه 
روسیه شــامل بانک ها و ۳۵۱ نماینده پارلمان روسیه 
را تصویب کرد و اوالف شولتس صدراعظم آلمان هم 
گفته اســت که روند صدور مجوز بهره بردای از پروژه 
عظیم انتقال گاز از روسیه موسوم به «نورد استریم۲» 
را متوقف می کنــد. پس از اظهــارات بایدن، پنتاگون 
اعالم کرد که در پی اقدامات روسیه در اوکراین، برخی 
از نیروهای آمریکایی مســتقر در کشــورهای مختلف 
اروپایی را به کشورهای حوزه بالتیک و لهستان منتقل 
خواهد کرد. یک مقام ارشد پنتاگون به خبرنگاران گفت 
که این نیروها متشکل از نیروهای هوایی و زمینی بوده 
و در روزهای آینده به ســمت شــمال شرقی و جنوب 
شرقی ناتو در منطقه عملیاتی نیروهای اروپایی آمریکا 
حرکت خواهند کــرد و انتظار می رود در این هفته در 
مواضع خود مســتقر شوند. این مقام مسئول با اشاره 
به جزئیات این تصمیم گفت کــه یک گروه عملیاتی 
متشکل از ۸۰۰ نیروی پیاده از ایتالیا به منطقه بالتیک 
منتقل خواهند شــد و حداکثر هشت فروند هواپیمای 
اف_۳۵ از آلمان به نقاط عملیاتی مختلف در جناح 
شرقی ناتو فرســتاده خواهد شد. همچنین یک یگان 
 AH-64 حمله هوایی متشــکل از ۲۰ فروند هلیکوپتر
از آلمان به ســمت منطقه بالتیک و یک گروه ضربت 
حمله هوایی متشکل از ۱۲ بالگرد AH-64 از یونان به 
سمت لهستان حرکت خواهند کرد. این پرسنل تقویتی 
برای اطمینان بخشــیدن به متحدان ناتو، جلوگیری از 
هرگونه تجاوز احتمالی علیه کشــورهای عضو ناتو و 
آموزش نیروهای کشورهای میزبان جابه جا می شوند.

لغو دیدار بلینکن و الوروف
در تحولــی دیگر، آنتونــی بلینکــن، وزیر خارجه 
ایاالت متحده اعالم کرد که دیدار امروز خود با سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روســیه را پس از آنکه مســکو 
اســتقالل دو منطقه جداشده از اوکراین را به رسمیت 
شــناخت، لغو کرده اســت. بلینکن پس از نشستی با 
دیمترو کوله با همتای اوکراینی خود در واشــنگتن به 
خبرنــگاران گفت: «حال که این تهاجم آغاز شــده و 
روســیه مخالفت کامل خود با دیپلماســی را تصریح 
کــرده، دیگر منطقی نیســت که در ایــن برهه زمانی 
چنین دیداری انجام بشود. من در این باره با متحدان و 
شرکایمان مشورت کرده ام و همه آنها موافق بودند». 
وزارت خارجه ایــاالت متحده نیز اعــالم کرد که این 
کشــور به همراه متحــدان خود در صــورت اقدامات 
نظامی بیشــتر روســیه علیــه اوکرایــن، تحریم های 

سنگین تری را ضد مسکو اعمال خواهند کرد.
فراخوان نیروی ذخیره ارتش اوکراین

در اوکراین هم دولت این کشــور نیروهای ذخیره 
ارتــش را به خدمــت فراخوانــد. هم زمــان وزارت 
خارجه اوکراین اعالم کرد که به دلیل تهاجم روســیه 
ارائه خدمات کنســولی بــه شــهروندانش در خاک 
روســیه با دشــواری فراوان همراه خواهد بود. دولت 
ولودیمیر زلنســکی همچنین از تمام شهروندان خود 
خواســت که خاک روســیه را ترک کنند. تخمین زده 
می شــود کــه در حال حاضر بیــن دو تا ســه میلیون 
اوکراینی در روســیه به ســر می برنــد. در همین حال، 
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه هم پس از 
عدم واکنش جدی غرب، در ســخنرانی روز گذشــته 
خود بــر «مذاکره ناپذیــری» منافع و امنیت روســیه 
تأکید کــرد و ضمن تمجیــد از قابلیت هــای نظامی 
کشــورش گفت که آماده است تا برای بحران و تنش 
با اوکراین «راه حل های دیپلماتیک» بیابد. او با اشــاره 
به اینکه «سست شــدن سیســتم کنترل تســلیحات» 
و «فعالیت هــای نظامــی ناتو» تهدید برای روســیه 
اســت، بار دیگر یادآوری کرد که نگرانی های کشورش 

بی پاسخ مانده است.
تحریم کانادا، ژاپن و استرالیا علیه روسیه

جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا هم نخستین 
تحریم های اقتصادی دولت خود علیه روسیه را اعالم 
کرد و ساعاتی بعد ژاپن و استرالیا نیز به تحریم مسکو 
پیوستند. ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، آلمان و بریتانیا 
نیز پیش از این تحریم های اقتصادی ســنگینی علیه 
مســکو وضع کردند. جاســتین ترودو گفت که دولت 
او شــهروندان کانادایی را از هر گونه رابطه اقتصادی 
با این کشور های به اصطالح «استقالل یافته» دونتسک 
و لوهانســک منع می کند. کانادا همچنین شهروندان 
این کشور را از هر گونه مشارکت در خرید اوراق قرضه 
دولت روسیه منع می کند. نخست وزیر کانادا همچنین 
گفت که این کشور تحریم هایی را علیه دو بانک روسی 
تحت حمایت دولت اعمال خواهد کرد و دستور اعزام 
نیروهای نظامی بیشتری به منطقه را نیز صادر خواهد 
کرد. «من دســتور اعزام تا ۴۶۰ عضو نیروهای مسلح 
کانادا به منطقه را صادر می کنم. این امر شامل اعزام 
نیروهای بیشتر به لتونی و همچنین استقرار یک ناوچه 
اضافی و هواپیمای گشتی دریا خواهد بود». «اسکات 
موریسون»، نخست وزیر اســترالیا هم در یک نشست 
خبری گفت که کشــورش فــورا تحریم هایی را علیه 
مقامات روسی که گمان می رود مسئول اقدامات این 
کشــور علیه اوکراین باشند، آغاز خواهد کرد. او گفت: 
«استرالیایی ها همیشه در مقابل قلدرها می ایستند و ما 
به همراه همه شرکای خود در مقابل روسیه خواهیم 

ایستاد».
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مریم جعفری: جنگ جهانی اول با جوشــش سیاســی و 
فکری برای ساختن جهانی صلح آمیزتر و دموکراتیک تر به 
پایان رسید. وودرو ویلسون، رئیس جمهوری وقت ایاالت 
متحده، نیمه اول ســال ۱۹۱۹ میالدی (۱۲۹۷ شمسی) را 
در اروپا گذراند و از نزدیک با دیوید لوید و ژرژ کلمانســو، 
نخســت وزیران بریتانیا و فرانســه و البتــه دیگر رهبران 
جهانی در حال شور و مشورت بود که  نتیجه این رایزنی ها، 

معاهده ورسای و تأسیس جامعه ملل بود.
ایده تأســیس جامعه ملل به خودی خــود نوآوری 
رادیکال به شمار می رفت؛ تالشــی جسورانه برای ایجاد 
مجمعی از کشــورهای متعهد به صلح، دیپلماسی باز و 
البته قوانین بین الملل. در بحبوحه همه گیری آنفلوآنزای 
ســال ۱۹۱۸-۱۹۱۹ حدود ۶۰ کشور به این مجمع ملحق 
و هم قســم شدند در مناقشات ارضی، کاهش تسلیحات، 
تأسیس دادگاه بین المللی، حفاظت از اقلیت های قومی 
و مهار اپیدمی ها و بیماری هــا با یکدیگر همکاری کنند. 
با اینکــه رئیس جمهــوری آمریکا از مبتکران تأســیس 
جامعه ملل بود؛ اما مخالفت ســنا با عضویت واشنگتن 
و سیاســت انزواطلبــی ایاالت متحده ضربه ســختی به 
جامعه ملل وارد کرد. هرچند این شکست و عدم واکنش 
سازمان دهی شده به ملی گرایی و نظامی گرایی در اروپا و 
آسیا در دهه ۱۹۳۰ میالدی بی اعتباری جهانی را به دنبال 
داشــت؛ اما چنین ایــده ای برای ایجاد نظــم بین المللی 
در پایان جنگ جهانی اول، تأثیری شــگرف بر مناســبات 
گذاشت و به شــکل گیری سازمان ملل متحد و معماری 

گسترده تر پس از جنگ جهانی دوم منتج شد.
 در حقیقت وقایع سال ۱۹۱۹ زمینه ساز اتفاق های سال 
۱۹۴۵ میالدی (۱۳۲۳ شمســی) بود. جوشش فکری که 
پس از جنــگ جهانی به  وجود آمد، نه تنها دیپلمات ها و 
رهبران سیاسی را به تکاپو انداخت؛ بلکه جوامع در کل و 
تحصیل کردگان، اعضای جامعه تجاری و  روزنامه نگاران 
را به طور خاص به سمت بین المللی شدن و دولت مداری 
تشــویق کرد. برای مثــال در انتهای ســال ۱۹۱۹ میالدی 
دانشــگاه جورج تاون، دانشــکده ای را برای تحصیل در 
زمینه تجارت و سیاست بین الملل تأسیس کرد. یک سال 
پس از آن نیز، مؤسســه امور بین الملل بریتانیا که اکنون 
با عنوان «چتم هاوس» شناخته می شود، درهای خود را 
به  ســوی عالقه مندان این عرصه باز و این فرصت را مهیا 
کرد تا از طریق بحث، گفت وگو و تحلیل آزاد، درک متقابل 
میان ملت ها و شــهروندان اروپایی شــکل بگیرد. سپس 
شــورای روابط خارجی آمریکا تأسیس و به محلی برای 
نقد و بررســی سیاست های خارجی ایاالت متحده تبدیل 

شد. با این تغییرات جهان بین الملل آماده پوست اندازی 
جدیدی بود؛  اتفاقی که پس از پایان جنگ جهانی دوم به 

ثمر نشست و بازیگران جدیدی را وارد عرصه کرد.
دو جنگ بــزرگ جهانی که جنگ ســرد و رقابت دو 
ابرقــدرت را رقــم زد، در واقع پایان یــک دوره از نظام رو 

به افول و شــروع یــک نظم جدید 
در جهان بود که با فروپاشــی اتحاد 
بی نظمی  به سوی  جماهیر شوروی 
ناشــناخته رفت. وقتــی که جهان 
در آســتانه دو جنگ جهانــی قرار 
داشــت، ایدئولوژی هــای جهان گرا 
مثــل سوسیالیســم و فاشیســم و 
اعتقاد به ناسیونالیســم بــا اتکا به 
میلیتاریســم در نظــام بین الملــل 
بودند.  تأثیرگــذار  عوامــل اصلــی 
جنگ جهانــی دوم تلخ ترین تجربه 
بشــر بود که پس از آن اروپا که هم 
خاســتگاه ناسیونالیســم بود و هم 

بیشترین خسارت این جنگ را متحمل شده بود، به تدریج 
از ناسیونالیســم فاصله گرفت و به  ســوی همکاری های 

منطقه ای رفت که نتیجه آن اتحادیه اروپا شد.
لحظه سرنوشت ساز

بنابرایــن همان طور که تقریبا هم زمان با شــروع قرن 
چهاردهم شمسی، جهان بین الملل وارد دوران جدیدی 
شــد، بــا پایان این قــرن نیز دنیای سیاســت بــه لحظه 
سرنوشت ساز دیگری رسیده است که بی شباهت به زمان 

پایان جنگ جهانی اول نیست. توازن قدرت در حال تغییر 
اســت و نظام تک قطبی پس از جنگ  ســرد جای خود را 
بــه یک نظام بین المللی چندقطبی داده اســت. پیروزی 
جو بایــدن در انتخابات ســال ۲۰۲۰ میــالدی آمریکا در 
حقیقت نمادی از خروش علیه پوپولیســم، بومی گرایی 
و دموکراســی های غیرلیبــرال بود؛ 
امــا بــا توجــه به کشــمکش های 
مداوم اکنون مشخص نیست که آیا 
دموکراسی هایی که نظم بین المللی 
لیبرال را پــس از جنگ جهانی دوم 
بنا کردند، در ادامه نیز به حمایت و 
دفاع از این نظم خواهند پرداخت یا 
خیر. اپیدمی کووید ۱۹ و اثرات مخرب 
آن بــر اقتصاد، به خوبی مشــخص 
کرده اســت که سالمت جهانی باید 
در صدر دستور کار رهبران و کشورها 
قرار بگیرد. این در حالی اســت که 
بهداشت عمومی به مسائل بی شمار 
دیگری از جملــه تغییرات آب وهوایی، امنیت ســایبری، 
هوش مصنوعی و انتشــار اطالعات نادرست گره خورده 
است که نیازمند بازتعریف مفاهیم سنتی امنیت و کشف 
مســیرهای جدید برای تحقق همکاری های بین المللی 
است. اکثر کارشناســان استدالل می کنند که احیای نظم 
بین المللی لیبرال باید با احیای دموکراســی و ارزش های 
لیبرال در داخل کشــورها آغاز شود تا جذابیت های چنین 
سیســتمی از جمله رفاه، انســجام داخلی،  شنیده شدن 
صدای مردم و نمایندگی شــهروندان، به خوبی به تصویر 
کشیده شــود اما اکنون بســیاری از دموکراسی ها گرفتار 
نابرابری، چندقطبی شدن فضای داخلی و کاهش اعتماد 
به رهبران سیاســی و نهادهای دولتی هســتند و شیوع 
کووید ۱۹ نیز این نارضایتی ها را تشدید کرده است. پس به 
باور آنان، گام نخست سروسامان دادن به اوضاع داخلی 
کشــورها در کنار به رسمیت شــناختن منافع اقتصادی و 
اجتماعی جهانی سازی اســت. در این میان، عدم تحقق 
و ناکامی هــا در تحقــق وعده ها، رهبران پوپولیســت را 
محبوب کرده اســت؛ همان رهبرانی که چندجانبه گرایی 
را به رســمیت می شناسند و جهانی ســازی را در تضاد با 
دموکراســی قلمداد می کنند. این محققان بر این باورند 
که دولت ها در ایاالت  متحــده و اروپا می توانند از طریق 
سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها و آموزش، اطالح 
قوانین مالیاتی، تغییر سیاست های مهاجرتی و تجاری به 
نهادهای دموکراتیک خود جان تازه ای ببخشند و پایه های 
چندجانبه گرایــی نوینی را در کنــار همکاری فراآتالنتیک 
علم کنند. به بــاور آنان، اکنون نیز می توان نظم لیبرال را 
احیا کرد اما این نظم باید مبتنی بر یک معامله اجتماعی 
جدید باشــد؛ دقیقا مانند همان نوآوری رادیکال در پایان 

قرن سیزدهم شمسی.
قرنی برای نبرد

رویدادهــای ســال های پایانــی قرنــی که گذشــت، 
نشــان می دهد که قرن آینده شمسی نیز شاهد نبرد بین 
ابرقدرت هــای جهانی به ویــژه چین و آمریکا و روســیه 
خواهــد بود. بســیاری از تحلیلگــران بین الملل هرچند 
دیدگاه هــای متفاوتــی دارند اما رقابت بین واشــنگتن و 
پکن را مانع اصلــی ثبات جهانی می داننــد. برای مثال 
وانگ  دونگ، یکی از تحلیلگران مطرح چینی اســتدالل 
می کند که ایاالت متحده به اشــتباه بر این باور اســت که 
چین اهــداف بدخواهانه دارد، د رحالی کــه باید به پکن 
به عنوان ســهامدار جدید و شریکی نوظهور نگاه کرد. به 
باور این گروه از کارشناسان، در حال حاضر جو بایدن و شی 
جین پینگ، همتای چینــی او،  به جای مدیریت اختالفات، 
رقابت سازنده و تعامل در رهبری جهان، به سمت جنگ 
سرد جدیدی در حال حرکت اند. وانگ  دونگ می گوید که 
چین و آمریکا باید دســت به تعاملی جدید بزنند تا از دل 
ایــن همکاری نظمی جدید به وجود بیایــد: «بنابراین در 
چنین نظامی، واشــنگتن یاد می گیرد که با سیستم چینی 
زندگی کند و این کشور را به عنوان همتای جدید در شرق 
آسیا به رسمیت بشناسد  و در مقابل پکن حضور مستمر 
واشــنگتن در آســیا و اقیانوســیه، برتری جهانی ایاالت 
متحده و مشروعیت نظم بین المللی را خواهد پذیرفت».

هنری کیسینجر تئوری پرداز برجسته از جمله افـرادی 
اسـت که ظهور چین را پدیده ای قابل مدیریت می داند و 
معتقد است که این تحول می تواند در قالبی مسالمت آمیز 
رخ دهد. از منظر او، شــکی وجود ندارد که ظهور چین و 
به طور کلـــی ظهور دیگر کشورهای آسیایی مانند هند و 
برزیل در چند دهه آینده، نظــم بین المللی را به گونه ای 
گسترده بازتعریف خواهـد کرد و مرکز ثقل نظام بین الملل 
را پس از سه قرن از آتالنتیك به آسیا پاســـیفیك انتقـال 

خواهد داد.
در مقابــل چنین نگرشــی، عــده ای دیگــری بر این 
باورند که ناســازگاری های عمیق تری بین چین، روســیه 

و آمریکا وجود دارد و هرچند سیاســت های کاخ ســفید 
بــه رقابت ها دامن می زند اما چین و روســیه نیز به جای 
جاه طلبی های منطقه ای و جهانی باید مســیر اصالحات 
را در پیش بگیرند. این دســته از تحلیلگران می گویند که 
پکن در سیاســت خارجی خود سه هدف اصلی را دنبال 
می کند: نخســت آنکه درصدد اســت در شکل دادن به 
نظم منطقه ای در آســیا نقش محوری داشــته باشد؛  در 
گام بعدی این کشور در سرمایه گذاری ها و استراتژی های 
اقتصــادی خود به جای تأکید بر اصول لیبرالی که حقوق 
فردی را بر توسعه اقتصادی ارجح می داند، به  دنبال نفوذ 
اقتصادی بیشتر است.  سوم آنکه پکن به شدت تمایل دارد 
که منافع اقتصادی و سیاسی اش در تمامی جنبه ها حفظ 
شود. از همین رو، چین ناگزیر است که جنبه اقتدارگرایش 
را حفــظ کند اما چنین تصویری مانع از آن می شــود که 
به عنوان رهبر منطقه ای و جهانی، جذابیت بالقوه داشته 
باشــد. بنابراین اگر پکن می خواهد در شکل گیری مجدد 
نظم بین المللی نقش چشــمگیری داشــته باشــد، باید 
به جای ارعــاب و دیکتاتوری، بر خویشــتن داری و مدارا 

متمرکز شود.
در چنیــن فضایی، ریچارد هــاس و چارلز کوپچان از 
تحلیلگران مشــهور جهان بین الملل، پیشــنهاد تشکیل 
«کنســرت جهانی قدرت های بزرگ» را مطرح و استدالل 
می کننــد که چنین ســمفونی ای برای رام کــردن رقابت  
گریزناپذیــر ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک قــرن آینده میالدی 
عملی ترین و واقعی ترین ابزار اســت: «در چنین نمایشی، 
ابرقدرت هــا بــدون توجــه بــه نظام هایشــان از نفــوذ 
ژئوپلیتیکــی برخــوردار خواهند بود و برای مشــورت و 
ایجــاد اجماع از توافقات الزام آور و دیپلماســی عمومی 
دوری می کننــد». به باور آن دو، کنســرت جهانی بر پایه 
مشورت و نه تصمیم های فردی شکل می گیرد و نهادها 
و ســازمان ها آماده اجرای تصمیم های نهایی هســتند. 
بنابراین گفت و گوهــای اســتراتژیک، جایگزین معماری 
جهان بین الملل می شود؛ اولویتی که اکنون وجود ندارد. 
هدف چنین کنســرتی رســیدن به اجماع بــرای هدایت 
دولت ها، افزایش ثبات و مدیریت بحران هاســت. چنین 
فضایی همچنین می توانــد نظم  بین المللی را بازتعریف 

کند و نمایی از جهان در حال تغییر را به تصویر بکشد.
نظریه هاس و کوپچــان هرچند در چارچوب رویکرد 
لیبرالیسم قرار می گیـــرد  امـــا خالف بیشتر نظریه های 
لیبرالی، ترجیح هنجاری خاصی ندارد و می تـــوان آن را 
در بـــسترهای فرهنگی مختلف به کـار بـرد. برای مثال 
روســـیه بـه عنـوان هژمـــون منطقـــه ای از ایـده هـا و 
ارزش هـــای مخصوص به خود برخوردار اســت و برای 
ترویج  یا حفظ آنها در کشورهای حـــوزه نفـــوذ خـــود 
تالش می کند. همان گونه که این دو کارشــناس در مورد 
هژمون ها گفته اند، القای چشم انـــداز موردنظر روســیه 
به کشــورهای ثانوی می تواند بر تداوم هژمونی جهانی 
تأثیر داشته باشد. از سوی دیگر در منطقه خارج نزدیـک 
بیـــشتر کـــشورها از نظـــر سیاســـی توسـعه نیافتـه و 
دارای حکومت های اقتدارگرا هـــستند؛ بنـابراین نگـرش 
نخبگـــان ایـن کـشورها و میـزان ســـازگاری هنجاری و 
ارزشی آنهاست که می تواند تـــا انـدازه زیـادی پـذیرش 

اجتماعی و مشروعیت به ارمغان آورد.
دموکراسی در اولویت

یکی دیگر از اصلی ترین ابزارها برای ســاختن نظمی 
جدید، آن است که سیاست گذاران دریابند که تا چه اندازه 
دموکراســی باید در اولویت باشد. آیا همان طور که وانگ، 
هاس و کوپچان توصیه می کنند، دموکراســی های پیشرو 
جهانــی باید بیاموزند که چگونه در کنار چین، روســیه و 
سایر کشــورهای اقتدارگرا زندگی کنند یا اینکه همان طور 
که سایر تحلیلگران می گویند،  این گروه از کشورها باید بر 
هم گرایی لیبرال تأکید کنند. این تحلیلگران از سازوکارها 
و پیوندهای قوی تری دفاع می کنند که بر اســاس اصول 
دموکراسی و برای تحقق آزادی و برابری شکل گرفته اند. 
آنــان چنین ســازمان ها و نهادهایی را ســنگری در برابر 
اقتدارگرایی فزاینده چین و روسیه می دانند و بر این باورند 
که این نهادها، ابزاری برای دفاع از جوامع لیبرال هستند 
و می توانند ســنگ بنای اتحاد بین کشــورها را علم کنند. 
هرچند هنوز مشــخص نیست ســاختن چنین نظمی که 
درهایش تنها بر روی کشورهای دموکراتیک باز می شود، 
در برابر هزینه های بالقوه افزایش رقابت میان قدرت های 
بزرگ برای ترســیم خطوط سیاسی، تا چه اندازه سودمند 
اســت. در برابر چنین ابهاماتی، سیاســت گذاران باید به 
دقت ادغــام بازیگران اصلی و شــبکه های غیردولتی را 
زیر نظر داشــته باشــند تا دریابند که آیــا جهان پیچیده 
امروزی بیشــتر نیازمند مشــارکت فزاینده جوامع مدنی 
و بازیگران غیردولتی اســت، یــا آن طور که ریچارد هاس 
و کوپچــان می گویند، هر نظمی اساســا بایــد مبتنی بر 
دولت ها باشــد و جوامع و ســازمان های غیردولتی تنها 
باید در تصمیم گیری ها مشــارکت داشته باشند. از سوی 
دیگر، چنین ادغامی می تواند ناخواســته منجر به تشدید 
رقابت های داخلی شــود و دولت ها را به ســمت کنترل 

بیشتر شبکه های خصوصی و رسانه ها سوق دهد.
در پایــان آنچه بــا قطعیت می تــوان درباره آن 
سخن گفت آن است که جهان دوباره وارد مرحله ای 
شده اســت که از دل آن نظم جدیدی متولد خواهد 
شــد؛ اما هنوز مشــخص نیســت که ایاالت متحده 
فاصله ای پرناشدنی با قدرت های در حال ظهور دارد 
و همچنــان تا آیند ه ای غیرقابــل پیش بینی به عنوان 
تنها ابرقدرت باقی خواهد ماند  یا از دل جنگ ســرد 
واشــنگتن با مســکو و پکن و بر اســاس تحوالت در 
خاورمیانه، آســیا و اروپا، نظمی با محوریت کانونی 
بازیگران جدید خلق می شــود. اما آنچه از هم اکنون 
به روشنی مشخص است، آن است که دیگر نمی توان 
به برقراری جهانی لیبرال و تشــکیل دموکراسی های 

پایدار امیدی داشت.

دنیاي سیاست در قرنی که گذشت 

چگونه نظم بین المللی نوینی خلق کنیم

پیروزی جو بایدن در حقیقت 
نمادی از خروش علیه پوپولیسم، 

بومی گرایی و دموکراسی های 
غیرلیبرال بود. اما با توجه به 

کشمکش های مداوم اکنون مشخص 
نیست که آیا دموکراسی هایی که 

نظم لیبرال را پس از جنگ جهانی 
دوم بنا کردند، در ادامه نیز به 

حمایت و دفاع از این نظم خواهند 
پرداخت یا خیر


