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  پايان نظم جھانی بعد از جنگ
فروپاشی شوروی اين .  استوسيلۀ امريکای فاتح بر جھان تحميل شده بود، رو به پايانیه نظم ليبرالی که بعد از جنگ ب

ا خواھد ماند و در آيندۀ ج پا برهاميد را در دل طبقۀ حاکم امريکا گنجانيد که تفوق سياسی و نظامی امريکا برای ھميش

الکن اين آروزی امريکا زود گذر بود و خالف توقع، . نزديک قدرتی ظھور نخواھد کرد که امريکا را به مبارزه بطلبد

. روسيه دوباره در حال عروج است. ندال برده اؤرز کرده اند که جايگاه جھانی امريکا را زير سقدرت ھای ديگری تبا

سوی چند قطبی شدن روان است که دير يا ه لذاء جھان ب. چين از نظرگاه اقتصادی و نظامی با امريکا رقابت می کند

  .مود، نقطۀ پايان خواھد گذاشت سال سلطۀ اين کشور را تثبيت ن٧٠زود بر نظم تحميلی امريکا که بيش از 

شود، ولی نفوذ جھانی اش رو به  امريکا ھنوز ھم يک غول اقتصادی و نظامی است که به بسيار آسانی ناپديد نمی

تغييرات ساختاری در اقتصاد دنيائی و ظھور قدرت ھای متوسط در اکناف جھان، باعث شده است که . کاھش است

شرق دور با محوريت چين بزرگترين رقيب امريکا در . اقتصادی و صنعتی نباشندين محور  اامريکا و اروپا بيش از

که کدام  ين اصرف نظر از. ًين محاسبه اروپا کامال به حاشيه خواھد رفت ا سياسی و اقتصادی خواھد بود که درۀصحن

د که امريکا تالش خود را بدون تردي. فرد رئيس جمھور امريکا خواھد بود، کاھش نفوذ جھانی امريکا ناگزير خواھد شد

  .در تحکيم نظم تحميلی بعد از جنگ خواھد کرد، اما موفقيتش دور از امکان خواھد بود

 در انتخابات رياست جمھوری امريکا ترمپ اروپائی و پيروزی ۀظھور ناسيوناليسم در اروپا، خروج برتانيه از اتحادي

در تعھدات خود نسبت به حمايت نظامی و سياسی ساير کشور فضای سياسی جديدی را ترسيم می کند  که امريکا شايد 

حيث   ين صورت ممکن است که حتا موجوديت ناتو من ااگر اين تحول جامۀ عمل بپوشد، در. ھای متحد تجديد نظر نمايد

بود؟ ش چه خواھد دست بدھد، پس مفيديتاگر ناتو کشش نيروی بازدارنده را از . ال برودؤپايگاه نظامی امريکا زير س

روسيه در جورجيا، اوکراين . روسيه  دوباره زنده شده  است و امريکا ھم قادر نيست که سد راه صعود اين کشور شود

و ماورای سرحدات شوروی در سوريه ثابت ساخت که می تواند جلو موفقيت ناتو  را در مجموع و امريکا را طور 

روسيه کماکان می تازد و به پيش . را به عقب نشينی وادار سازددر اروپا، تھديدات ناتو نتوانست روسيه  . خاص بگيرد

 انداخته و جلو تاخت و تاز ھای اين یھمچنان تعزيرات شديد اقتصادی غرب، قادر نشد که  که روسيه را از پا. رود می

جديد سياسی مواجه خواھد شد که بايست آن را خردمندانه شود که اروپا به يک واقعيت  تصور می. کشور را بگيرد

  . سوی جنگ جھانی سوم خواھد شتافته ارزيابی کند و اال اين قاره ب
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 در شرق دور و جنوب آسيا، دگرگونی ھائی در حال تکوين است که نفوذ  و نقش  امريکا را در آينده تقليل بخشيده و يا 

 ھند، بلکه رشد سريع اقتصادی کشور جنوب شرق آسيا و سرازير شدن ثروت نه تنھا ظھور چين و. خنثی خواھد ساخت

شرق دور در " امريکا محوری. "دھد ين بی لزوم جلوه می اامريکا را بيش از" تیحماي"به اين قسمت دنيا، موجوديت 

امريکا در آن منطقه محيط ساختن چين به موفقيت نرسيده و حتا کشوری مانند فيليپين  که سال ھا متحد نظامی و سياسی 

احصائيه ھا پيش بينی می کنند که توليد مجموعی . دھد ين کشور دوری جسته و به سوی چين گرايش نشان می ابود، از

 بيشتر از کشور ھای  پيشرفتۀ کنونی شده و به ٢٠۶۵-٢٠۶٠ناخالص دو غول نو اقتصادی يعنی چين و ھند در ساليان 

اين رقم به اثبات می رساند که پايه ھای اقتصادی نظم .  و اروپا تمام خواھد شد به ضرر امريکا۴٢ فيصد و ۵٧تناسب 

 عالوه شود که دباي. ليبرال جھانی بعد از جنگ دوم در حال تغيير است که ھيچ قدرتی جلو آن را گرفته نمی تواند

  . ه خطر مواجه ساخته استخطرات امنيتی ناشی از تروريسم، جنگ ھای محلی و منطقه ئی ھم نظم تحميلی امريکا را ب

در نظم نوين جھانی، يگانه قدرت حاکم وجود نخواھد داشت، بلکه قدرت ھای محوری ديگری تبارز خواھند کرد که 

مؤسساتی ظھور خواھند کرد که با  مؤسسات تحت نظر امريکا مانند بانک . دوش خواھند گرفته ادارۀ نظم نو را ب

طور مثال، بانک سرمايه گذاری زيربنائی آسيائی، ه ب. رقابت برخواھند ساختجھانی و صندوق وجھی بين المللی به 

شرايط توزيع قرضه . ش خواھد کاستاھميتبانک انکشاف آسيائی مورد حمايت امريکا را به مبارزه خواھد طلبيد و از 

ھل تر خواھد بود که برای تمويل  پروژه ھای زير بنائی از جانب بانک سرمايه گذاری زيربنائی آسيائی به مراتب س

اين روش باعث خواھد شد که کشور ھای آسيائی از قيودات . گونه  خواست ھای سياسی ھمراه نخواھد داشت  ھيچ

 واحد ينبه موازات آن، شايد . بانک انکشاف آسيائی رھائی يابند و سلطۀ اقتصادی امريکا را محدود و يا نابود سازند

. در روياروئی  با دالر قرار خواھد گرفت و ارزش پول امريکا را کاھش خواھد دادًپول چين در داد وستد تجارتی عمال 

  . اينجاست که ما شاھد  دگرگونی بزرگی در سطح دنيائی خواھيم بود

شود که نظم نو جھانی باعث خواھد شد که کشور ھای کمتر انکشاف يافته از تسلط غرب نجات يابند و راه   تصور می

بارگی اتفاق  الکن اشتباه نشود که اين تحول و دگرگونی، به يک.  شرايط خود در پيش گيرندمستقل پيشرفت را طبق

امريکا سرسختانه مقاومت خواھد کرد و کشور ھای رقيب ھم به جلو خواھند رفت و احتمال برخورد ھای . نخواھد افتاد

 . به ھر حال، برای نظم نو جھانی بايد آماده شد. نظامی بيشتر خواھد شد

  

 

 

  


