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جهان چاالک ،دولتهای چاق
بهرام قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه

جهان در سالی که گذشــت ،آمیزهای از رویدادهای کمتر امیدوارکننده
و بیشــتر ناگــوار بــود .جهــان کنونــی کــه ســیالیت حــوادث ،ســرعت،
تحــوالت پرشــمار و غیرقابــل پیشبینــی از جملــه ویژگیهــای آن به
حســاب میآیــد ،فاصله آشــکاری بــا دنیــای گذشــته دارد .دورانی که
ســیر تحــوالت و واکنش بازیگــران بینالمللــی به آن قابــل پیشبینی
مینمــود .امــا تعــدد و تکثــر وقایــع طــی ســال هــای اخیــر کــه روندی
روبهرشــد دارد،به اندازهای افزونگشــته اســتکه تحلیلوپیشبینی
رخدادها را سخت و بعضاًناممکن میسازد .بسیاری وضعیت جهان
امروزرابدرستیمشابهدورانپیشازآغازجنگجهانیدوم میدانند
کــه آبســتن حــوادث و تحــوالت گســترده ،تأثیرگــذار و تغییــر دهنــده
سرنوشت آدمی و جهان او خواهد بود.
گرایش به ارزش های «ناسیونالیســم» و «پوپولیســم» که روزگاری
پدیــدهای مذمــوم و دور از انتظــار به حســاب میآمد ،در جهــان امروز
بتدریــج جایگزیــن ارزشهــای دموکراتیک و انســانی میشــود .رشــد
احــزاب محبــوب و تازه ســربرآورده در جهــان با لیدرهای ناشــناخته از
کشــورهای مختلفی چون یونان ،اســپانیا ،ایتالیا ،فرانســه ،آلمان و ...تا
امریکای دوره ترامپ که خود را به هر شــکلی در لحظه موعود به حزب
جمهوریخــواه تحمیــل کــرد ،همه نشــان از یــک تحــول در حکمرانی
نویــن جهان دارد .در چنین فضایی اســت که خروج انگلســتان مدعی
از اتحادیــه بزرگ اروپا کــه زمانی مایه مباهات اروپاییــان بهعنوان یک
پدیده نوین و خارقالعاده بود ،به بازگشــت دوباره این کشور به سمت
و ســوی کشــورهای منطقه خلیج فــارس و همگرایی بیشــتر بــا امریکا
میانجامــد .حال آنکه همزمان با چنین رویدادی ،تشــتت و صداهای
متفاوتیازسراسراروپابهگوشمیرسد؛انتخاباتفرانسه،آلمانو...از
جملهرویدادهاییهستندکهبیشکنتایجآنتأثیربسزاییدرصحنه
سیاست جهانی و اروپا خواهد داشت.

سیا

کــه گذشــت و در کنار تــداوم و تغییــر روندهای پیشــین ،بــا رویدادهای
غیرمنتظرهایمواجه شد که در ذیل به آنهامیپردازیم:
)1تحلیلرفتنقدرتداعشدرسوریهوعراق
یکــی از مهمتریــن تحوالت سیاســی منطقــ ه و جهان در ســال ،95
آزادســازی شــهر حلب ســوریه و بازپسگیــری بخش قابــل توجهی از
موصــل عراق از دســت گروههای تروریســتی بــود که این مســأله برای
نخســتین بار از ســال 2014موجــب تضعیف داعــش و تقویت مواضع
بشــار اســد و دولت مرکزی عراق شــد .این تحول را باید نتیج ه عقالنی
در اولویــت قرار گرفتــن مبارزه با داعش و از میان برداشــتن آن به جای
تمرکز بر برکناری اسد بهعنوان پیش شرط حل بحران سوریه دانست.
طگرایی
)2تداومتروریسم،خشونتوافرا 
در حــال حاضــر مناقشــههای متعــددی از جنــگهــای داخلــی و
ن دولتی ،بیثباتی
ن یافته گرفته تا مناقشههای بی 
ی سازما 
خشونتها 
ی هــای فرقهای ،مناقشــات ســرزمینی و تروریســم
سیاســی ،درگیــر 
فراملی در ســطح جهــان در جریان اســت .کشــورهای ســوریه ،عراق،
افغانســتان ،جمهــوری ســودان ،جمهوری ســودان جنوبــی ،نیجریه،
پاکســتان ،ســومالی ،اوکرایــن و جمهــوری آفریقــای مرکــزی از جمله
ی های داخلی را از سر
کشــورهایی هستند که بیشترین مناقشــه و درگیر 
میگذرانند .این حجم از منازعه در جهان منجر به افزایش هزینههای
نظامی،گسترشنظامیگریوتشدیدرقابتهاینظامیوتسلیحاتی
در بســیاری از مناطق جهان شده است .رقابتهای نظامی بویژه میان
روسیهوناتودرشرقاروپا،خریدهایکالنتسلیحاتیودرگیرینظامی
در غرب آســیا ،افزایش تنشها و رقابتهای سیاسی و نظامی در شرق
آســیا بویژه میان چین و همســایگان از شــاخصهای عینی این روند
هستند.
)3تداومتنشدرروابطغربوروسیه
مناقشــه در شــرق و جنــوب اوکرایــن در ســال  95بــدون پیشــرفت
خاصیدرزمینهحلوفصلسیاسیاینبحران،تداومپیداکرد.درپرتو
اینمناقشه،روابطمسکووغربدرسالیکهگذشتازاحتمالدرگیری
نظامی در ســالهای نخســت بحران به سمت نمایش توانمندیهای
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وجــه دیگر تحوالت کنونی جهان ،رشــد روزافــزون و غیرقابل مهار
تکنولوژی نوین ارتباطات ،رســانههای مجازی و شتاب گرفتن سرعت
انتقال اخبار اســت که از کنترل قدرت حاکمیت سیاســی خارج گشته و
بهعاملمهمیدرایجادآشفتگیبرایدولتحاکمتبدیلشدهاست.
از ســوی دیگر وقوع بحرانهای بیشــمار اقتصادی و کاهش نرخ رشــد
ف گســترده طبقاتــی ،نارضایتی
مالــی در نقــاط مختلف جهان ،شــکا 
عمومــی ،جنگهای نیابتی در نقاط مختلف جهان و ظهور تروریســم
در شکل جدید آن که از پشتوانه حکومتی ،سرزمینی و درآمدهای قابل
توجه بهرهمند اســت ،به چالشهای بنیادین و ماندگاری برای جهان
مبدل شــده کــه در بطن خــود پیامدهای منفــی تأثیرگذاری بــه دنبال
خواهد داشــت .این وجوه متفاوت که به آن اشــاره شد ،پیشبینی روند
کنونــی و تحــوالت آینده جهــان از جمله رویکــرد دولت جدیــد ایاالت
متحده امریکا ،سرنوشــت اتحادیه اروپای بدون انگلســتان ،وضعیت
خاورمیانــه از مصــر و ســوریه تا یمــن ،بحرین ،آســیای میانــه و قفقاز و
روســیه درگیــر در اوکراین و آینده ناتــو را ناممکن کرده اســت .اما آنچه
قطعی به نظر میرسد آن است که مسیر پیش روی جهان ،چشمانداز
بهتری ازگذشتهرابهنمایشنمیگذارد.
روندهایسیاسیجهانیدرسال1395
جهان امروز ،جهانی کوچک شــده ،به هم پیوســته ،متراکم و تحت
تأثیــر فنــاوری اطالعات و ارتباطات اســت کــه در آن ســرعت تحوالت
از قــدرت کنتــرل دولتهــا فزونــی یافتــه و شــگفتیها و رخدادهــای
غیرمنتظــرهای را پدیــدار کرده اســت .این چنیــن بود جهان در ســالی

نظامی و قــدرت بازدارندگی خود (مانورهای نظامی متقابل روســیه و
ناتو ،تصمیم نشســت سران ناتو در ورشو برای تقویت توان نظامی این
ســازمان در شــرق اروپا و حضور پررنگ روسیه پیرامون بالتیک ،دریای
ســیاه و دریای مدیترانه) تغییر وضعیت داد .با این حال ،تداوم بحران
اوکراین تنور تنشهای ژئوپلیتیکی در شــرق اروپا را میان روسیه و غرب
داغ نگه داشته که بعضاًیادآور دوران جنگ سرد است.
)4خروجبریتانیاازاتحادیهاروپا
خــروج بریتانیــا را باید نخســتین و مهمترین هزینهای دانســت که
اتحادیه اروپا در نتیجه بحرانهای چند سال اخیر خود و نحوه مدیریت
آنها باید میپرداخت .رأی مردم انگلیس به خروج از این اتحادیه پس
از ٤٣ســال عضویــت ،بــه مثابه یک زلزله سیاســی بر دیوارهــای اتحاد
اروپایی تــرک انداخت و پسلرزههای آن همچنــان همگرایی اروپایی
را آزار میدهــد .اتحادیه اروپــا امروز در معرض این اتهــام و تردید قرار
داردکه فقط درروزهایآراموباثبات،منســجموکارآمد اســت.بهنظر
میرسد آینده اتحادیه اروپا در تبرئه خود از این اتهام نهفته است.
)5پیروزیترامپدرامریکا
دومیــن تحول شگفتیســاز جهــان غرب ،پیــروزی دونالــد ترامپ
بهعنوان رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا بود .انتخابات ریاست
جمهــوری امریــکا ،نه از منظــر مواجه شــدن با شــخصیت منحصر به
فرد کاندیدا و خط مشــیهای ویــژه او چنین تجربهای را از ســر گذرانده
بــود و نــه از نظــر مبــارزات انتخاباتــی چنیــن فضــای جنجالآمیــز و
رســواکنندهای .از عجایب نظــم بینالمللی جهان امروز این اســت که

این رئیس جمهوری جدید امریکاست که خواهان تغییر وضع موجود
جهانی اســت و نه ســایر قدرتهای جهــان .به چالش کشــیدن اصول
سیاســت خارجی ســنتی ایاالت متحده امریکا و هنجارها و نظم حاکم
بینالمللی از ســوی ترامپ ،حــاوی عالئم و پیامهــای راهنمایی برای
آیندهروندهایجهانیاست.
)6تداومرشدپوپولیسموملیگراییافراطیدرغرب
تداومرشــدپوپولیســموملیگرایــیافراطــیدراروپــارابایددومین
هزینهایدانســتکهاتحادیهاروپادرنتیجهبحرانهایچندســالاخیر
خــودونحوهمدیریتآنهابایدبپردازدوچهبســاکهاینهزینهبهقیمت
فروپاشیایناتحادیهتمامشود.برگزیتورأیشوکهکنندهمردمامریکا
بــهترامپ،بهخیــزشآراموتدریجیپوپولیســموملیگرایــیدرغرب
نمــودیعینیبخشــید.برگزیتوپیــروزیترامپرابایدشــورشهایی
دموکراتیکعلیهنظموروالهایجاریوجهانیشدندرغربدانست.
امــروزهملیگرایــانوراســتهایافراطــییــکبــاردیگرپــسازجنگ
جهانیدومباسیاســتهاییغیردموکراتیک،امــاباابزاریدموکراتیک
ازحاشــیهبــهمتنصحنــهسیاســیاروپــابازگشــتهاند.برخــیازآنهابه
دولتهایائتالفیراهپیداکردهاندوبرخیدیگرباحضورمستمروکسب
آرای چشــمگیروتعدادکرســیهایقابــلاعتنــادرپارلمانهایملیو
پارلماناتحادیهاروپابهوزنهایتأثیرگذاردرصحنهسیاســیاروپاتبدیل
شدهاند .در سراســر اروپا ،سوسیال دموکراتهای چپمیانه و دموکرات
مسیحیهایراستمیانهکهدرطول6دههاخیربرنظامحزبیوسیاسی
کشورهایاروپاییغلبهداشتند،اکنوندرحالازدستدادنقدرتخود
دررقابتباملیگرایانوپوپولیســتهاهســتندواینیعنیبازگشــتاز
مسیریکهاروپاپسازجنگطیکردهاست.
)7کودتادرترکیه
درمیانانواعواقسامکنشهایسیاسیجهانیازتروریسموجنگ
داخلــی گرفته تــا بیثباتــی سیاســی و شــورشهای دموکراتیک ،جای
یــک کودتا خالی بود که آن هــم در  15ژوئیه در ترکیــه روی داد .منتها با
ایــن تفاوت که اگر سیاســت در جهــان به اصطالح اول با شــورشهایی
دموکراتیک علیه جهانیشــدن ،منازعه را به سیاســت تبدیل میکند،
جهان ســوم در روندی عکس سیاست را از طریق کودتا و جنگ داخلی
بهمنازعهبدلمیسازد.
تحــوالت و روندهــای فوقالذکــر نشــان میدهد که جهــان متحول
امــروز بشــدت در مقابــل نــوع کنــش و تصمیمهــای سیاســتمداران و
رهبــران جهــان تأثیرپذیر و البته آســیبپذیر اســت .برخی تصمیمها
منجــر بــه رخدادهایی ثباتســاز و حافظ وضــع موجــود و برخی دیگر
دگرگونکننــده ،تحولآفریــن و حامل تغییــر وضع موجودنــد .در این
جهــان متحــول ،هیــچ تحــول ثباتســاز یــا دگرگونکننــدهای از پیش
مطلوب نیســت؛ بلکه ســطح مطلوبیــت تصمیمــات را «عقالنیت و
تدبیر»نهفتهدرپسآنتصمیماتتعیینمیکند.واقعیتایناست
کــه دولتهای چاق ،فربه و تنبل امروزی از جهان چاالک و پیشرونده
عقب ماندهاند ،افکار عمومی جهانی صلــح را میطلبد ،اما دولتها
راه جنــگ و تنــش را در پیــش میگیرند .در این شــکاف فزاینــده ،چه با
پیشزمینههایی دموکراتیک و چه غیردموکراتیک هنوز تصمیمهای
نهایــی را دولتمردان میگیرند ،امــا دولتمردان همانند گذشــته دیگر
قــادر به مدیریــت همهجانبــه تصمیمهای خــود و کنتــرل پیامدهای
غیرقابلپیشبینیآننیستند.درنتیجه،چنینفضاییاستکهدیوید
کامــرون و ماتئــو رنتســی در انگلیــس و ایتالیا قربانــی تصمیمات خود
میشــوند و دونالــد ترامپ که در ابتــدای امر ،نامــزدی آن در انتخابات
ریاســت جمهوری امریکا بیشــتر به یک طنز سیاسی شــبیه بود ،رئیس
جمهــوری امریکا میشــود .از دیگــر ویژگیهای جهان امروز آن اســت
کــه بســیاری از تحوالت جهانی به هم گــره خورده اســت؛ از تحوالت در
سوریه،عراقواوکراینگرفتهتاشرقوغربعالمهمگیبههممرتبط
و از هم اثرپذیرند ،در نتیجه چندان کار دشــواری نیســت که با جمالتی
شرطیومبتنیبراماواگرهایفراوانبگوییمکهروندصعودییانزولی
صلحو امنیتجهانی درسالپیشروتاچهحدبهچگونگیخط مشی
سیاســت خارجی دولت جدید امریکا ،شــکل خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا ،سرنوشــت ملیگرایی افراطــی در انتخابات پیــش روی اروپایی،
نــوع مناســبات قدرتهای جهانــی و روند حل بحرانهــای منطقهای
و صداقــت همــگان و شــیوه آنها در مبــارزه با تروریســم بســتگی دارد.
رهبران جهانی میدانند و بارها در کنفرانسها ،نشستها و دیدارهای
دیپلماتیک رو در رو تکرار شده است برای اینکه جهان در سال پیش رو
نسبتبهسالیکهگذشتجایبهتریبرایزندگیانسانهاباشد،باید
تصمیمات در شــکل مطلوب خود با ابزار کنترلی «عقالنیت مبتنی بر
منافعمشترکجهانی»بهسیاستتبدیلشوند.بااینهمه،بایدگفت
در حال حاضر روندهای جهانی تا آیندهای نامشخص نه تنها مبتنی بر
چنینبینشیهدایتنمیشوند،بلکهراهعکسرامیپیمایند.

