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 پیش گفتار

که در گذر زمان را دارد، بله که دموکراسی نه تنها مقاومت کافی در برابر چالش های موقت نظر تاریخی اثبات شداز 

ین حال، در گسترش یافته و امروزه افراد بیشتری در سراسر جهان در محیط های دموکراتیک زندگی می کنند. با ا

وده، استگاه آن بتضعیف دموکراسی در چندین کشور به ویژه در غرب که خنشانه های یکی دو دهه گذشته،  طی

ط نوین برانگیخته و تطبیق آن با شرایاهیت کلی دموکراسی، دوام اره مو همین مساله نگرانی هایی را دربمشاهده شده 

د و اقتدارگرایی، پوپولیسم و ملی گرایی افراطی، فسااست. تهدیدها و چالش های عمده برای دموکراسی در نتیجه ظهور 

که اگر به  و همچنین درگیری ها و موج های مهاجرتی بوده اند کاهش سطح اعتماد مردم به سیاست و سیاستمداران

 را به کلی نابود سازند.درستی به آنها رسیدگی نشود، می توانند دستاوردهای دموکراسی 

چندان نگران  ، سالمت دموکراسیگرایش های کلی به پوپولیسمو بر خالف  و بلند مدتاز دیدگاه جهانی  این حالبا 

 و انتظار می رود همچنان از چالش ها سربلند بیرون آید. کننده نیست
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 مواجهیم تمدن فروپاشی خطر با

 از سیعیو بخش است شده سبب حال عین در اما ،داشته زیادی و مهم مزایای فناوری زمینه در ها پیشرفت اگرچه

 امند دموکراتیک مشروعیت بحران به مساله همین و کند تجربه را خشم و اضطرب پذیری، آسیب احساس جامعه

 های وهشی که است واضح اما کرد، مقابله بحران این با توان می چگونه که نیست مشخص هنوز اگرچه. است زده

 .بود نخواهند ساز چاره زمینه این در مشکالت به رسیدگی متداول

 او. است توسعه و جهانی اقتصاد برنامه ارشد اعضای از )یکی باسو کاشیک: نویسنده

 ارشد کارشناس پیشتر باسو. است کرنل دانشگاه در اقتصادی علوم استاد همچنین

 به حاضر حال در و است بوده هند دولت اقتصادی مشاور و جهانی بانک اقتصادی

 مورد تحقیقاتی های زمینه. کند می فعالیت اقتصاد المللی بین انجمن رئیس انعنو

 بازی نظریه رفاهی، اقتصادی علوم توسعه، اقتصادی علوم همچون مواردی باسو عالقه

 (.است صنعتی سازمان و

 حقیقت این .است آتشه دو گرای ملی یک و اسلحه دوستدار افراطی، راست یک برزیل جمهوری رئیس بولسونارو ژایر

 افراطی راست جناح از جهان های دموکراسی ترین بزرگ از برخی در جهانی رهبران دیگر از بسیاری مانند هم او که

 دموکراسی چرا که است مساله این به رسیدگی برای ای بهانه خود تحوالت این. است کننده نگران شدت به است،

 شده؟ اضمحالل دچار

 مصنوعی هوش و دیجیتال های فناوری ظهور ویژه به فناوری سریع پیشرفت. تیمهس تاریخی عطف نقطه یک در ما

 های چالش اما اند، داشته زیادی مزایای ها فناوری این این اگرچه. دهد می تغییر را ما جوامع و اقتصاد عملکرد شیوه

 .باشند داشته مخش و اضطرب پذیری، آسیب احساس جامعه از هایی بخش شدند سبب و کردند ایجاد نیز زیادی

. است بوده داخلی ناخالص تولید در دستمزدها نسبی سهم کاهش فناوری زمینه در اخیر های پیشرفت عواقب از یکی

 درآمد و ثروت در نابرابری افزایش اند، شده بهرمند فناوری پیشرفت مزایای از افراد از اندکی بسیار شمار که آنجایی از

 .است زده دامن کنونی سیاسی و قتصادیا مناسبات از گسترده ناامیدی به

 حساب صورت چرای و چون بی پرداخت برای کارخانه یک در خود ثابت شغل روی توانستند می افراد که روزهایی از

 کاری های موقعیت در کارگران جایگزین صنعتی آالت ماشین که حالی در. است گذشته زیادی مدت کنند، حساب ها

 تغییر این. گردند می هنر تا علوم از هایی زمینه در ماهر کارگران دنبال به فزاینده طور به ها شرکت شده، پردرآمد

 به سازی، عضله برا فعالیت عمری از بعد که است این مثل. است افزوده عمومی وحشت به مهارت در تقاضا در عمده

 این. است شطرنج برای و شود نمی اعطا کشتی رشته در طال مدال و شده عوض قوانین که بگویند ورزشکار یک

 تغییرات این و نیست مقصر زمینه این در کسی هیچ که اینجاست مشکل. است غیرعادالنه حال عین در و آور وحشت

 .ماست عهده بر عدالتی بی این اصالح. است ناعادالنه عمدتا طبیعت. اند بوده فناوری ناگزیر پیشرفت نتیجه

 برای را فردی های فرصت ثروتمندتر خانواده. است کرده کمک ها فرصت و آموزش در اختالف افزایش به تحوالت این

 و کار بازار در مکانیکی های مهارت ارزش کاهش با. است داده افزایش باالتر درآمد با مشاغل و بهتر آموزشی موقعیت
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 هدف با آموزشی های نظام که زمانی تا. دهد می نشان را خود شدت به تفاوت این درآمدها، سطح در نابرابری افزایش

 .یابد می افزایش نابرابری نکنند، تغییر کیفیت با تحصیالت به دسترسی در برابری از اطمینان کسب

 عدالتی یب وجود احساس افزایش کرده، اشاره «نشده انتخاب قدرت» عنوان تحت خود کتاب در تاکر پل که همانطور

 امروزی، تنیده مه در و جهانی اقتصاد در. است داده قرار تاثیر تحت را «دموکراتیک مشروعیت» تحوالت این با همراه

. باشد داشته ای تاثیراتگسترده تواند می پولی انبساط یا بهره های نرخ تجاری، موانع جمله از کشور یک های سیاست

 که یسک نگران باید آنها بلکه نیست، خودشان برای جمهوری رئیس انتخاب فقط ها مکزیکی دغدغه نمونه، برای

 این از. ندندار آن بر کنترلی هیچ که ایست نتیجه این و باشند نیز گیرد می دست در متحده ایاالت در را قدرت

 .شود می دموکراسی فرسایش موجب طبیعی طور به شدن جهانی دیدگاه،

 جامعه زا بزرگی بخش سرخوردگی. ندارد تعجب جای چندان سیاسی کنونی تحوالت ای، زمینه پیش چنین به باتوجه

 کرده فراهم کنند، یم تبلیغات برایش مشتاقانه بولسونارو و ترامپ مانند سیاستمدارانی که گرایی قبیله برای را زمینه

 .است

 این -یردگ می قرار خارجی های انگیزش تاثیر تحت بشریت که گرفته شکل فرض این مبنای بر اقتصاد اصلی جریان

 سرپناه، سه،الب غذایی، مواد دنبال به افراد همه. خوانند می «مطلوبیت» اقتصادی کارشناسان که است چیزی همان

 مسیر در «ختهخودسا اهداف» شود، می گرفته نادیده برداشت این در که آنچه. هستند بهتر تجربیات دیگر و تعطیالت

 فوتبال تیم دوار فردی اگر اما اند، نشده ساخته دروازه توی توپ کردن شوت برای ذاتی طور به افراد. است زندگی

 نمی انجام بهتر خانه یا البسه یا غذایی مواد به دسترسی برای را کاری چنین و شود می هدفی چنین درگیر شود،

 .است «خودساخته اهداف» تعریف این. شود می تبدیل لذت یک به خود کاری چنین. دهد

 اما یست،ن مادرید رئال طرفدار ذاتا دیفر هیچ. دهد می رخ مشابه روندی در هم ورزش طرفدار یک به شدن تبدیل

 این که تاجایی کند برقرار خاص ورزشی تیم یک با عمیق ارتباطی تواند می تجربه یا و جغرافیا خانواده، به باتوجه

 کردنش، ازیب شیوه دلیل به نه بازیکن یک از است ممکن طرفداران. شود می تبدیل ای قبیله هویت نوعی به مساله

 .کنند حمایت کند، می بازی آن در که تیمی دلیل به بلکه

  یا مپترا از که افرادی از بسیاری. است امروز جهان در ای قبیله های سیاست تشدیدکننده محرک همان این،

. کنند می ایتحم آنها از ای قبیله هویت دلیل به بلکه نیستند، آنها فکری شیوه حامی کنند، می حمایت بولسونارو

 و  رساند می سیبآ دموکراسی به امر این. دارند بولسونارو تیم یا ترامپ تیم در بودن برای ای تهخودساخ اهداف آنها

 محدودیت بدون ار خواهند می هرکاری توانند می آنها: بودند بهره بی آن از قبال که دهد می مجوزی سیاسی رهبران به

 .برسانند انجام به عمومی اراده دلیل به

 کراتیکدمو مشروعیت احیای و پذیر آسیب اقشار از محافظت مشکالت، این به رسیدگی برای که نیست مشخص هنوز

 .نیست رپذی امکان قدیمی های شیوه به مساله این به رسیدگی که است واضح اما داد؛ انجام توان می کاری چه

 قوانین و مقررات رد ای گسترده تغییرات بود، بشریت برای ها عطف نقطه مهمترین از دیگر یکی که صنعتی انقالب

 صنعتی انقالب. داشت پی در 1842 سال درآمد بر مالیات قانون اجرای تا گرفته بریتانیا در ها کارخانه مقررات از
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 استوارت جان و کورنات آگوستین اسمیت، آدام همچون پیشروانی با مدرن اقتصادی کارشناسان ظهور به همچنین

 .انجامید میل

 و توانایی ورهادایناس. کنیم بازنگری سیاسی اقتصاد موضوع درباره باید که هستیم تاریخ از ای برهه در اکنون اما

 روپاشیف خطر با اکنون هم ما. شدند منقرض پیش سال میلیون 65 و نداشتند را خود تحلیل و خودآزمایی ظرفیت

 رغم به و دارد را دخو تحلیل و یهتجز توانایی که هستیم جانداران از ای گونه اولین ما خوشبختانه اما. مواجهیم تمدن

 .اشدب ما نجات راه نهایت در تواند می توانایی همین هستیم، آن شاهد که هایی درگیری و ها آشفتگی همه

 منبع: پراجکت سیندیک
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 چه می شود؟ یسدموکرابا  یدار هیسرما ندهیآ

 هیسرما ایآاما ود داشت. قدرت وجیک توازن نسبی  یدار هیو سرما یدموکراس نیب 1970اواخر دهه  تا

 دوران کنونی همانند سرمایه داران پیشین هستند؟ داران

 دانشگاه در قانون حاکمیت و توسعه دموکراسی، مرکز محققنویسنده: دیدی کو )

 مشتریان،» کتاب نویسنده و «امریکا نیو» اندیشکده اعضای از یکی و استنفورد

 و متحده ایاالت در گرایانه عمل های سیاست ظهور: دموکراسی و داری سرمایه

 (.بریتانیاست

، چه چیزی سبب شده که گرید انیبه ب ایسازگار هستند؟ با یکدیگر  یدار هیو سرما یدموکراس

همزیستی داشته باشند و چه چیزی قرن چندین  یحتیا دهه چندین  یبرا یدار هیو سرما یدموکراس

 یطوالنات حثاببه مجنگ سرد  انیپا به نظر می رسید داده است؟تحت فشار قرار این دو را  ابطورامروز 

هستند، پایان  تیو امن یبه آزاددستیابی  یراه برا نیبهتر یصادو اقت یاسیسدرباره اینکه نهادهای 

دیرینه منتقدان  و اکنون شکننده هستنداز آن زمان، نهادها چند دهه پس از گذشت اما داده است؛ 

 .شوند یمخود آماده  سرمایه داری برای ازسرگیری کار

 ایاالت متحده )دست کم( بااست. در حال حاضر  دهیچیو پمتعدد  یدار هیو سرما یدموکراس مشکالت

را نقض  کیدموکرات یکه هنجارها یجمهور سیرئاول، : استمواجه در این زمینه  یسه مشکل اساس

فروپاشیده اند؛ و سوم،  ه آنهاندینما یکنند نهادها یکه احساس م ییها یان، شهروند؛ دومکند یم

امکان مرمت نهادهای  ایاست که آ نیاو جدی تر تر  قیله عما. مساحزاب متخاصم و قطبی شده

را ندارند، وجود دارد  کمیو  ستیقرن ب یدار هیسرما دولتداری در عصر یایتواندموکراتیکی که ظاهرا 

 یا خیر.

چندین دهه  است.به تدریج از این رفته  یو دولت یبخش خصوص انیقدرت متوازن قرن گذشته  میندر 

رفع محدودیت ها و حذف قوانین به عالوه پروژه های ایدئولوژیکی در زمینه حقوق سیاسی به منظور 

غیرقانونی کردن فعالیت دولت و گشایش به روی بازار، یک خالء ایجاد کرده است. با کاهش اعتقاد به 

لوی و »بیشتر مشارکت می کنند: شرکت البسه  یاسیس در زمینهشرکت ها ، یندگینمانهادهای 

 ،«آمازون»است؛ پیوسته بلومبرگ  کلیاعالم کرد که به ابتکار کنترل اسلحه ما رایاخ« استراوس

ه عملکرد ضعیف سیستم مراقبت برسیدگی  یرا برا یاقدام «جی پی مورگان»و « برکشایر هاتوی»

طرفداری در و  گری یالب قیطردیرباز ارها از کسب و کاگرچه . ه اندکرد های بهداشتی آمریکا آغاز



 

21دموکراسی در قرن  8  

گذاری های  استیحل مشکالت سا هدف ب دیجدعمل های ابتکار نیازمینه سیاست فعال بوده اند، اما 

 به آنها رسیدگی کنند.خواهند می ن ایتوانند  یکه مقامات منتخب نمصورت گرفته اند 

مصرف یان است و نه مندان و مقامات منتخب شهرو انیم یاجتماعاصلی قرارداد  ،یدموکراس کیدر  اما

اریخ پیشرفت دولت را خصمانه می دانیم و تو  هاکسب و کار نیرابطه بعمدتا به . کنندگان و شرکت ها

حال،  نیبا امی انگاریم.  یدار هیسرماطمع در برابر  کیموکراتد یها یروزیپ یسر کیاجتماعی را 

رفته اند که انعکاس گبه ابتدا مورد بررسی قرار داده اند، نتیجه یک سری از محققان که تاریخ را از انتها 

 یدار هیماسردولت بر گذشته به مصابه نادیده گرفتن شیوه های موثری است که  -روابط کنونی تجارت 

 .اند ختهیدر هم آمکنون تا یو دموکراس

 آن زمان . ازیابندب ییکایآمر یر زندگخود را دممتاز شرکت ها موفق شدند جایگاه قرن نوزدهم  در

 یدار هیدوران سرما شته است.وجود دا یو دموکراس یدار هیسرماتاکنون سه دوره متمایز در روابط 

شرکت ها  انو سازم تیریمد بارهدر دیجد یها دهیا؛ زمانی که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد یتیریمد

تحت  همچنان کیدموکرات یهادهاحال، ن نیکرد. با ا لیبزرگ تبد یرا به شرکت ها یخانوادگ یها

. احزاب دبنا نهاده بو 1828در سال  یروزیبودند که اندرو جکسون پس از پفاسد  یها ستمیکنترل س

اتکا  تاسینه س و تیبر حما ادارات فدرال یبرا رویدهندگان و جذب ن یکردن را جیبس یبرا یاسیس

هایت به نو در  شد درگیرناکارآمد  ولتدمشکالت درگیر ظهور تجار و بازرگانان نو. طبقه می کردند

یومیت قبردن  نیاز به ایجاد ساختارهای قانونی کارآمد و احزاب را بگرایش پیدا و  استیسسمت 

 ترغیب کردند.

شمن دا کسب و کار گاهو زمانی که  یدو جنگ جهانتوافق جدید و دهه رکود بزرگ، چندین از  پس

ر ظهومشارکتی  یدار هیاز سرما یدیجدعصر  1950ه در دهآن، متحد گاهی هم بود و  یدموکراس

ذاری گ استیس قیاز طرشخصی و ارتقا رشد منافع باره در ییکایبزرگ آمر یشرکت ها رانیکرد. مد

فتند. گسخن کار نیروی با  یآموزش، مسکن و همکار ،ها اتیها، مال رساختیزها در راستای توسعه 

قانون  تیحاکمهای کارآمد،  یبوروکراس ،داریدولتت در به کارآمدی دولت از جمله ثبا یدار هیسرما

یدگی به جامعه تجاری برای رس، یو مشارکت یتیریمددوره های در  نیاز دارند. یعموم ییو پاسخگو

 .کرد یم یبا دولت همکار، یدار هیسرما یازهایو ن یاجتماع یخواسته ها

وارد مرحله جدید  یو دموکراس یدار هیسرماروابط  1970دهه  یاسیو س یاقتصاد یپس از بحران ها

افزایش نفوذ نهادهای و  یساز یجهانشده؛ دورانی که با حذف محدودیت ها،  سهامداران یدار هیسرما

 لتونیمارائه داده است که طبق توضیح از شرکت  یدیمفهوم جد دیعصر جد نیامالی همراه است. 
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 یکه برا یجی، نتایمنطقچنین ن ندارد. با سود سهامدارا شیبه جز افزا یاخالق یتعهد چیه ،دمنیافر

 هادستمزدمربوط به عدم افزایش مشکالت نیست و عموم مردم لزوما به نفع مناسب است،  داران هیسرما

 هیچ ارتباطی به سرمایه داران ندارد.کار برای نیروی  اتطراخمو  یاقتصاد ی، نابرابریو بهره ور

ر جدید است. دونالد ترامپ نمونه بارز مشکالت این عص

او مدیر کسب و کار با منافع تجاری جهانی است که از 

موقعیت سیاسی خود سود می برد؛ کابینه دولت او از 

سرمایه داران ثروتمند با پیشینه اندک در خدمات 

عمومی تشکیل شده است که سیاست گذاری ها را بر 

 یلفاظمبنای منافع مادی خودشان پیش می برند. اما 

مجمع »به تجارت ها انجامیده و به که منحل شدن  یهنجارها به اعتراض عمومای او از نتقادهو اها 

که  ییشرکت هاو شورای تولیدات کارخانه ای او را در پی داشت. « سیاست گذاری و استراتژی ترامپ

مناقشه برانگیز داشتند، می دانند که وارد میدان مین شده اند، اما در عین  یاسیس یها یریموضع گ

 .رندیبگ دهینادرا مردم عموم  یتوانند مسائل مهم برا یکه نمال می دانند ح

به صورت  روابط یکیوجود دارد. احتمالی راه  دو یدار هیو سرما یاز بحران دموکراسبرای خروج 

یکدیگر را به سی دموکراطرفداران و  یدار هیاست که منافع سرما یاسینظام س کیحکومت اغنیاست؛ 

، نیگزیجامی گیرد. گزینه شهروندان، کارگران و مصرف کنندگان درت سیاسی را از پیوند می دهد ق

 دیبا کیروند دموکراتو صحه گذاشتن بر این مساله است که با دولت  یسرمایه دارمشارکت مجدد 

توانایی حل مشکالتی را دارد  کیموکراتدرتمند ددولت ق کیداشته باشد.  یو اقتصاد یاجتماع جینتا

قانون گذاری به نظارت و رمایه داری از پس آنها بر نمی آید که از نمونه آنها می توان به که دولت س

اشاره کرد. تاریخچه کوتاه سرمایه داری و دموکراسی نشان می  داریرشد پامنظور ایجاد پایه و اساس 

چنین دهد که شرکت ها می توانند در ارتقای دموکراسی و دولت نقش موثری ایفا کنند و تنها در 

 شرایطی است که می توان به خروج از بحران کنونی امیدوار بود.

 منبع: دموکراسی جورنال
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 چالش مخالفان روشنفکری برای دموکراسی

کری دانست. فموضع گیری امروز در برابر جامعه روشنفکری را نمی توان صرفا رویکرد پوپولیستی در حمایت از بی 

واقعا  یها هزیخطر وجود دارد که انگ نیدارند و ا یمتفاوت یها شهیفاوت و راهداف مت یاشکال مختلف ضد روشنفکر

 یم لیتبد یانیهست که روشنفکران به نخبه گرا یشود. زمان ها یبه متفکران تلق اریتمام ع یحمله ا کیدموکرات

 یکرفوشن هم هست که سبک ر ییو زمان ها رندیگ یم دهیخود را ناد یخارج از طبقه اجتماع یشوند که هر کس

 ..قد علم کند. کیدموکرات یارزش ها انیتواند در برابر ب یم

انشگاه ییل است و نویسندگان: آدام واترز و ای. جِی. دیان جونیور )آدام واترز دانشجوی دکترا در رشته تاریخ در د

همچنین سابقه  د. اورا دار نگزیدر موسسه بروکسابقه فعالیت به عنوان تحلیلگر تحقیقات و دستیار پروژه و تحقیق 

ج تاون و یکی از استاد دانشگاه جور وریجون انی. دی. جِیاکار در شورای آتالنتیک و شورای روابط خارجی را دارد. 

 اعضای ارشد موسسه بروکینگز و ستون نویس واشنگتن پست است.(

و  تیاقعو، مخالف یفکر فردی مخالف جامعه روشنبه عنوان  را یجمهور استیرمبارزات انتخابات دونالد ترامپ 

 2016تی در سال آغاز کرد و اکنون هم به همان شیوه دولت را اداره می کند. ترامپ در کمپین انتخابا قتیحقمخالف 

م وجود . )کافی است( به فاجعه ای که اکنون به رغکارشناسان وحشتناک هستند»در توضیح سیاست خارجی گفت: 

 «ید.همه این کارشناسان در آن هستیم بنگر

در ایاالت  در این رویکرد تنها نیست و از تفکری دیرینهترامپ  اما

روشنفکران  یها زهینقش و انگباره در دیشک و تردمتحده مبنی بر 

تفکر این خاص سمی او از نسخه و است. آمده  یاسیس یدر زندگ

مواقعی هست : آیا ی را پیش می آوردو دشوارآمیز سواالت تحریک 

واره با این ما هم ای؟ آباشدقابل دفاع یا توجیه  «ضد روشنفکری»که 

 وهیشدسترس هستند یا از خارج که روشنفکران تصور مواجه هستیم 

 ه کارانه و سازمان یافته است؟محافظاندازه از  شیبآنها تفکر 

در این  را منتشر کرد. او« ضد روشنفکری در زندگی آمریکایی»کتاب 1963در سال مورخ آمریکایی  هافستدر چاردیر

کتاب سبک تفکر رایج و تکرار شونده در مذهب، کسب و کار، آمورش و سیاست در ایاالت متحده را ردگیری کرده 

، یتذهن نیاارتقا داده است. در اعتقاد  ینوع هبرا وجود داشته که تنفر  یتذهن ینوع شهیهم ما یدر تجربه مل»بود: 

در فهرست « رد که یک طبقه اجتماعی در دیگر جوامع نوین.به همان شیوه ای در سیات جای می گی ینفرت گروه

، مهاجران، ییکایآمرهای  پوست اهیسها،  یهودیاو از پیروان نفرت گروهی مواردی همچون فراماسونری، مورمون ها، 

 دیده می شوند. و روشنفکران یالملل نیببانکداران 

یان شده است. او به وضوح بخیلی  راستجناح  چه درچپ و  چه در جناح یجمع به تفکرفستدتر اه دیو ترد شک

 انزواطلب یخارج استیتعصب، در سدر ملی گرایی م، ادگریاغلب بناز نظر مذهبی که  یاز افرادشده پر  کایآمر»: هنوشت

همه نمودهای عذاب آور شرایط خطرناک در  هیعل ینیرزمیزهای شورش هستند و مرتب از  محافظه کار و در اقتصاد
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 یتصادفواژاگان در عصر ترامپ به شدت آشنا به نظر می رسند، اصال  نیااینکه « ما شکایت می کنند. جامعه مدرن

 تغییر دهد.کشور به نفع خود است که شرایط را در مجبور به آمریکا می نگرد،  دیکه با شک و ترد یسمیبرالیل .ستین

 برالیان لمشکل روشنفکربااستعداد است،  یگو فرهن یاسیمورخ سیک فستدر و اه یدانشجوش که ل ستوفریکراز نظر 

ازه به موضع بیش از انداق یشتاموجود و  تیوضعحفظ آنها به  تمایل بیش از اندازه نیهم قایدقاز جمله هافستدر 

 تیاقل کی یعضاا»خود را  ندهیزابه طور ف آمریکایی روشنفکراناست. لش نوشته « توده مردمگان در برابر نخب»گیری 

صویری که از تو از استقبال آنها از « روشنفکرانی ضد روشنفکررویکرد »در ادامه از او می دانند. « محاصرهتحت 

 می کند.انتقاد طریق منتقدانشان از خودشان ارائه می دهند، 

 یهاتیاشاره به فعال) سمیکارت به مک فستدراه

 اندر آغاز دور یکارتسناتور جوزف مک یستیضدکمون

سانسور،  ،یبیفر از عوام یجمو دارد که جنگ سرد

مخالفت با  ،یشغل نشیگز اه،یس یها فهرست

و  یشینما یها و دادگاه ها یروشنفکران، افشاگر

آدالی  شکستو را در پی داشت(  دیعقا شیتفت

 1950او در دهه  یاسیساستیونسون قهرمان 

دی است، به روشن فکران نخبه ای واکنش )انتخابات ریاست جمهوری( واکنش نشان داده است؛ اما لش که از نسل بع

آماده  تنامیجنگ وفضا را برای و ناخواسته بودند جنگ سرد  یهاگذاری  استیمعماران سنشان داد که از نظر او 

ابزاری روشنفکران را حساب می کرد. لش روشنفکران در نجات کشور از تفکر غیرمنطقی، روی فستدر اه ساختند.

 می دید. ،غلط یها استیسبرای منطقی جلوه دادن 

دارند و  یمتفاوت یها شهیاهداف متفاوت و ر ی. اشکال مختلف ضد روشنفکرمسائلی را نادیده گرفتندهر دو مورخ  اما

که حمله ای تمام عیار به متفکران تلقی شود. زمان های هست  کیدموکراتوجود دارد که انگیزه های واقعا خطر این 

دیل می شوند که هر کسی خارج از طبقه اجتماعی خود را نادیده می گیرند و زمان ی تبانیگرا به نخبه روشنفکران

 قد علم کند. کیدموکرات یارزش هاد در برابر بیان توان یم یفکر هایی هم هست که سبک روشن

ضد قابل توجهی از استفاده مثبت از واکنش شدید به نمونه  ستمیقرن ب لیاواخر قرن نوزدهم و اواپوپولیستی  جنبش

عمدتا پوپولیست ها را نادیده گرفتند. با این حال، برخی از اصالحاتی  یشمال شرقهوشمند روشنفکران روشنفکری بود. 

که آنها سردمدارش بودند بعدها از سوی روشنفکران پذیرفته شد و مورد حمایت قرار گرفت و نقش زیادی در تحقق 

رانکلین روزولت ایفا کرد. )توافق جدید به یک سری برنامه و سیاست گذاری ها در ریاست جمهوری ف« توافق جدید»

ها و پروژه های اتخاذ شده توسط دولت روزولت در دوران رکود بزرگ و با هدف بازگرداندن رفاه برای آمریکایی ها 

در تغییر شکل سیاست ها و نقش بیشتر دموکراسی در آنها  یمهماطالق می شود.( پوپولیست ها در آن زمان سهم 

 ناخوشایند بود. یفکرافراد در طبقه روشن از  یاریبسیفا کردند که البته این مساله برای ا
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نونی را نمی کمشروع زندگی روشنفکری مستلزم پذیرش این مساله است که انتقادها از آن در عصر  یدفاع از ادعاها

ر از اقدامات تاز سرخوردگی عمومی . این اتفاق بیشتر دانست یفکر یاز ب تیحماتوان صرفا یک حرکت پوپولیستی در 

 .ستناشی شده ا ینابرابر شیو افزاسازی، کاهش فعالیت و قابلیت صنعتی  یجهاننخبگان در طی چندین دهه 

حزب دموکرات و هر داز  استمدارانیها و ساندیشکده توسط تکنوکرات ها، را در پی داشته  جینتا نیکه ا ییها استیس

 ست.رسانده ا بیسراسر کشور آسگوناگون در به جوامع  وشده و جمهوری خواه گذاشته 

یده گرفت که این وجود داشته باشد، باز هم نمی توان این مساله را نادتجارت آزاد  استیسباره دراندیشه ای که  هر

 نی. ااندانجامیده  داشته و به تشدید نابرابری یقابل مالحظه ا یها نهیهز ،یکیتکنولوژ راتییتغسیاست ها توامان با 

های  ان، شرکتثروتمندعمدتا بر شهروندانی تحمیل شده که دستشان از روند تصمیم گیری که توسط ها  نهیهز

 صورت می گرفته، کوتاه بوده است.اقتصاددان  ژهیه وب یفکرروشنقدرتمند و نخبگان 

ایی که شود که آنهدست کم می تواند باعث است و  یسرخوردگی بعضا واکنشی به این ضد روشنفکر یاظهارات فعل

روشنفکران  ی از، باید بین سرخوردگنی. بنابرامد نظر قرار گرفته شوند کیدموکرات یها استیسرها شده اند نیز در 

منجر  برالیلو  به پیشرفت دمورکاسی اجتماعیتواند  یمقائل شد. اولی  زیتما یبا پروژه روشنفکر میمخالفت مستقو 

که خود را از  روشنفکراندرباره  دیاساسا با شک و ترد انیب یبه آزاد هست. حملا هر دو یبرا یدیتهد ،یدومشود و 

آزاد  مذهب مردمی جدا می دانند، تفاوت دارد. در یک جامعهو  یفرهنگ مردم نشیبه و از جامعدرگیری های 

 اجتماعی همانند دیگر طبقات جامعه از انتقاد مصون نیستند. طبقه کیروشنفکران به عنوان 

روع اطالعات و ی اساسا فضا را برای تحقیق و بررسی آزاد، کسب مشانواع و اهداف ضد روشنفکر نیبقائل شدن تمایز 

جمعیت  معمولریغاستفاده از داده های علمی تقویت می کند به این دلیل که بزرگ ترین تهدید برای این سه واکنش 

که از منافع آنهایی ز دانش آموختگان ناشی نمی شود، بلکه ریشه در بنیادگرایی مذهبی دارد یا نوعی تنفر کورکورانه ا

ی خواهند ناشی می شود که تفحص مشروع و حقایق موجود را تهدیدی برای خود می دانند: صنایع نفت و گاز که م

می گویند؛ و  تغییرات آب و هوایی را رد کنند؛ آنهایی که بدون هیچ مدرکی از مزایای اجتماعی کاهش مالیات سخن

فتارهایی آسیب ها و هزینه های رخواهند  یکه م یمنیو ا یبهداشت ،یطیمح ستیمصرف کننده، زان قوانین مخالف

 .انکار کنندکه قانون گذاران به دنبال ممانعت از آنها هستند را 

ه آنهایی رهبری می کنند؛ بلکروشنفکران و تخصص آنها را  هیکه نبرد عل ستندین« مردم»کنونی عمدتا عصر  در

 تند.د که نگران کاهش سود خود یا محدودیت در آزادی عملشان در نتیجه اقدامات جامعه روشنفکری هسهستن

له ای نگران نیست؛ بلکه مسا متوسط یاکارگر ، ریفقظهور یافته از قشر  یضد روشنفکر یفعل یاسیسمخاطره شرایط 

و از  رده استنفوذ ک یمل یگوهاو  گفتدر است که  یاساس قیو انکار حقاگویی بی مهابا دروغ کننده تر است: شیوه 

و  یسایاز نخبگان س یوجهقابل ت یتوسط بخش ها قتیاز حقفاصله گرفتن  نی. اآغاز می شود یاسیس راس نظام

منافع ه باست که خود در پیش گرفته شده  کیدئولوژیپروژه ا کیمتعهد به  یجمهور سیئمحافظه کار و ر یاقتصاد

 .زند یم بیآس ییکایکارگران آمر
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ه اشاره کرد ک از روشنفکران یگرینقد دک یمی توان به  جا نیادر 

ارائه شده است. و محافظه کاری پدر ن ستولیکر نگیرویتوسط ا

از احتمال دفاع از یک شخصیت نخبه همچون  1970در دهه  کریستول

رهبران سرمایه داری شرکتی از طریق اعتراض به یک نخبه دیگر 

دانشمندان، معلمان و نوشته است: ما درباره  «طبقه جدید»موسوم به 

وکال و  ، آن دسته ازیارتباطات، روانشناسان، کارگران اجتماعفعاالن در حوزه  گریروزنامه نگاران و د ،یآموزش رانیمد

 یادهایشهر، کارکنان بن زانیبرنامه ردر حال گسترش پیش می برند،  یکه حرفه خود را در بخش عموم یپزشکان

کریستول در ادامه درباره اهداف این طبقه جدید « سخن می گوییم. رهیو غ یدولت یکراسبورو یسطوح باال و بزرگتر

آنها چندان به دنبال پول نیستند اما به شدت به قدرت عالقه دارند... قدرت برای شکل دادن به تمدن »می نویسد: 

. این طبقه جدید می خواهد که بخش زیادی از این ما؛ قدرتی که در یک نظام سرمایه داری باید در بازار آزاد باشد

 «قدرت مجددا به دولت بازگردد.

های امروزی دارد. ترقی  استیساهمیت زیادی در که هموار ساخته  یشرکت یضد روشنفکرمسیر را برای  ستولیکر

، اجتماعی طبقه کین خود به عنوااز که روشنفکران از آنجایی توجه کنند. به این مساله  دیو روشنفکران باخواهان 

مشابه نمونه مطرح شده از سوی  ییکنند، استدالل ها یدفاع م ژهیحفاظت ومتحت  یگروهذینفع یا  گروهیک 

 ازیروشنفکران حق امتهستند را اثبات می کنند.  خودشانموقعیت قدرت، نفوذ و مبنی بر این درگیر را  ستولیکر

شامل  یفکرروشنپروژه باید از شود. اما انگاشته  یبرتر زندگه شیوبه عنوان  دینبا «یروشنفکر»ندارند و  یخاص

که  یاست که شهروندانای روژه پ نیا، دفاع شود؛ و زاردولت و با یستقل از فشارهامک ادراو  قتیحق یجستجو برا

 .به آن ملحق شونداندیشکده ها ندارند نیز می توانند  ایسیستم دانشگاهی در  یرسمموقعیت  چیه

با  شهروندانتر متشکل از  عیوس کیدموکراتنهاد  کیاز  یبخش دیاما بابیگانه نیستند، مبارزه با دروغ ا ب روشنفکران

نفی نظام مند حقایق از سوی ترامپ و اطرافیانش و معنای این مساله که نگران باشند؛ شهروندانی  یا نهیپس زمهر 

وجود ندارد و در محدوده  یائتالفایجاد چنین  یبرا ییجادو یاسیس یاستراتژ چیهبرای حیات دموکراسی هستند. 

 به حساب نمی آید. یعامل اصلترقی خواهان، این مساله یک  یها تیاولو

 یها تیفعالآنهایی که در جامعه دانشگاهی و از  یاریتر است: بس بزرگشکل م کیاغلب نشانه  یضد روشنفکر

ی که انجام می دهند با مشکالت روزمره مردم به مرتبط کردن کارمشغول هستند، احساس تعهد خود را  یسایس

برنامه  و آنهاها وجود داشت  هیروشنفکران و اتحاد انیم یو تعامل یغن یرابطه  کیزمانی  .از دست داده اندعادی 

برنامه ها و  یسر کی) دیجدتوافق  یفرهنگ یبرنامه هابرگزار می کردند. بحث و گفتگو با کارگران ی و آموزشهای 

با که ( ها ییکایآمر یاتخاذ شده توسط دولت روزولت در دوران رکود بزرگ با هدف بازگرداندن رفاه برا یپروژه ها

نزدیک با جوامع محلی را شامل می ارتباط صورت می گرفت،  سانینو شنامهیهنرمندان و نما سندگان،ینومشارکت 

 متحده بود.  االتیکارگران ا یبرا قیعم یاحترامشد و بازتابی از 

ندن شناسا یبرا یاز دفاتر اختصاص داده شده به هنر، فرهنگ و علوم انسانی خواهان باید در زمان رسیدن به قدرت ترق

نگرش واقع هدف قطعا احیای استفاده کنند. البته،  یفرهنگ دیمشارکت گسترده در تولبه  قیکار روشنفکران و تشو
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 یو فرهنگ یاستفاده از مسائل اجتماع یها برا تالشاز  وانندت ینمترقی خواهان . اما ستیفرهنگ نانه اجتماعی به یگرا

 یمل ادیبن»خیره ، 2015در سال  روی گردان شوند. ،گریکدیمردم و روشنفکران در برابر تحریک  یبرا یبه عنوان راه

ادمیک به اجرا گذاشت که فعالیت آکرا « یعموم دانیدر مجوامع خوب مشترک: »ی موسوم به ابتکار عمل «برای بشریت

با ارتباط ویژه با عموم مردم را تامین بودجه می کرد. سیاست هایی اینچنینی می توانند سبب شوند آمریکایی ها با 

هر پس زمینه ای به یکدیگر احساس وابستگی داشته باشند و همچنین نوعی سرمایه گذاری بر پروژه روشنفکری به 

 حساب می آیند.

یت جهانی از بین بردن اختالف میان قشر تحصیلکرده و دانشگاهی با اکثر برای دیباهم  یفکرطبقخ روشن یاعضا

این  شیه آزمابشروع  نیو آنال گانیرا یدوره هااز طریق برگزاری  رایاز دانشگاه ها اخ یاریبس .تالش کنند شتریب

طبان مخا ی رخ می دهد در دسترسدانشگاهمساله کرده اند که آیا می توان گفتمان هایی را که در کمپ های 

اجرا می شوند ته جه کیمدل  کینوع بر اساس دست  نیای از یبرنامه هاموارد، اغلب در اما بیشتری قرار داد یا خیر. 

ساله ماین در حالی است که و ارائه می شود جهان خارج در یک بسته بندی جدید به  یلیکه در آن بورس تحص

 یفکروشنر ندی. الزم است که فرآهم مطرح استطبقه کارگر  م درآمد ودر جوامع ک نترنتیبه ا یدسترسمشکل ساز 

 بین طبقات گوناگون اجتماعی و اقشار مختلف، تغییر شکل یابد. بلمتقا یاتحاد ها قیخود از طر

که  الیحبه شمار می رود. در هدف  نیا شبردیپ یبرا یفرصتدر شرایط کنونی  شرویپ یاجتماع یجنبش ها یایاح

 سیپل یها به خشونتاعتراض خود را  ییکایآمرپوست های  می کنند، سیاه اعتصاباالتر ب یدستمزدها یمعلمان برا

شنفکران دلسوز رو ند،هستپیشرو اصالح قانون اسلحه برای  خواستدر در، و جوانان نشان می دهند انبوه یو زندان ها

ن جنبش ها ه در این شرکت کنندبه عنوارا مورد مطالعه قرار دهند و هم جنبش ها  نیا دارند که هم تیمسئولهم 

یک  نیچنو هم یزندگموجود در  تیواقع کیبه عنوان  یعدالت یب بهنشان دهند که  دیآنها باایفای نقش کنند. 

 اهمیت می دهند. یفکرات روشنقیتحقبرای موضوع 

است، نه یک  یشهحیات تفکر و اندد، شواز آن دفاع  دی، آنچه که بایدروغ و ضد روشنفکردوران  نیدر ا ،تینها در

ان کردن بی شود حق تفظاحاز آن م دیباکه آنچه خورده باشد. « روشنفکری»طبقه اجتماعی خاص که بر آن برچسب 

مناظره  ابد،ی پرورش دیکه با آنچهگروه از مخالفان که به مدارج باالی علمی رسیده است.  یکنه  و مخالف است نظر

آمدها و کارگران مردم از همه جوامع و اقشار، کم درزنان،  ،یو مذهب یدنژا یها تیاحترام به اقلدر است که  یعموم

شود  تیتقو دیاچه بداشته باشد. آن شهیرو همه آمریکایی ها با هر پیشینه ای که از فرصت و قدرت محروم شده اند، 

 .آن است یوارهایاز د خارجدر و چه فضای دانشگاهی ها چه در داخل  دهیبادل ات

آنها در  است و این احتمال وجود دارد که مشارکت یوشنفکران ضروریابی به چنین هدفی حضور ربرای دست البته

عه که حق در همبستگی با دیگر شهروندان جاماما روشنفکران چنین روندی برای دوره ای از شهرت آنها بکاهد. 

 نیاافظت کنند. ت خود دفاع و محمشترکی برای بیان دیدگاه های خود دارند، بهتر می توانند از ادعاهای و اعتقادا

 ند نیز صدق می کند.ستیشهروندان که به طور خاص عالقمند به روشنفکران ندر مورد  یحتمساله 

  منبع: دیسنت مگزین
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 گیری و تظاهراتدموکراسی ورای رای 

تا به  به دست یکدیگر داده اند دست مدنی مشارکت کاهش چندین دهه و دولت به اعتمادی بی جهان سراسر در

امروز منجر شوند. برای ریشه کن کردن این جریان، سیاست گذاری های عمومی باید  پوپولیستی ظهور جریان

 ترغیب کند. یکدیگر با و مشترک شهروندان را به ارتباط مجدد با نهادهای

اسپارک »نویسنده: ساشا فیشر )از اعضای اولیه بنیاد اوباما و موسس سازمان غیرانتفاعی 

است که از دولت ها و جوامع مدنی در پیشبرد روندهای دموکراتیک « رنتزمیکروگ

 پشتیبانی می کند.(

 گزارش اساس بوده ایم. بر شاهدکمتر را  دموکراسی همزمان، طور به و بیشتر انتخابات گذشته دهه در بیش از یک

طبق یافته های سازمان مستقل  حال این به صورت متداول برگزار می شود. با جهان سراسر در انتخابات بلومبرگ،

 را شاهد بوده اند. مدنی و سیاسی حقوق گذشته کاهش سال 13 حدود در کشور 110 ،«فریدم هاوس»نظارتی 

 واسطه مساله به این متحده، ایاالت در. همزمان با سقوط دموکراسی، تعلق خاطر ما به جامعه نیز کاهش یافته است

تا از آنها تعطیل می  8روزانه  که کلیساها مانند مدنی نهادهای شدن اپدیداحساس تنهایی و روند سریع ن اپیدمی

دارند، اما در ایاالت متحده با شدت بیشتری در حال وقوع  اگرچه این روندها ماهیتی جهانی شود، مشهود است. و

 هستند.

متصور  را کشوری آمریکا بنیان گذاران کرد، اشاره 1830 دهه در توکویل دو الکسی که این تصادفی نیست. همانطور

 از همان زمان دیدگاه شخصی اداره می شد. این واسطه منافع به مشترک، بلکه های ارزش واسطه نه به بودند که

 .پدید آورده است فردگرا را ای جامعه و بوده تعریف کننده نهادهای آمریکایی

دانشجویان  از گروه شاهد دیدار یک می کردم، یانداز راه آفریقا شرق در را« اسپارک میکروگرنتز»چند سال پیش وقتی 

 را رواندا که بتوانند دولت بودند امیدوار بودم. ساکنان در رواندا روستایی ساکنان از نفر 50 با حدود« ام آی تی»

در پی تالش  نهایت البته در که)تا محل زندگی آنها اختصاص دهد  برق کشیدن خط برای پروژه کنند یک متقاعد

درباره این مساله بحث کرد که  جامعه از اعضای به شدت با یکی دانشجویان از یکی ان به نتیجه رسیدند.(های خودش

داشتند. این دانشجو داشت تفکر  حضور جلسه در که چه لزومی دارد دولت هزینه پروژه را پرداخت کند و نه افرادی

نای هزینه فردی را مطرح می کرد. اما چنین متداول آمریکایی درباره خصوصی سازی و دسترسی به امکانات بر مب

تفکری با مشارکت مدنی و جمعی در تضاد است و به نظر می رسد اعتماد سیاسی را نیز خدشه دار کرده است. طبق 

 سال دارند از اعتماد ، سهم آمریکایی هایی که به دولت«مرکز تحقیقاتی پیو»بررسی های جدید انجام شده توسط 

درصد رسیده است. میزان مشارکت نیز در  20افت داشته و اکنون به کمتر از  درصد 55 زانمی به 2017 ت 1958

 رسیده است. نصف به مدنی های همین دوره زمانی کاهش داشته و مشارکت در سازمان
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 جهان رسراس در )پوپولیستی( استبدادی مردمساالری بی اعتمادی به نهادهای حاکم به ظهور جنبش های افزایش

 ریاست تخاباتان هستند و از نظر ذهنی منزوی شده اند. در فردی اقتصادی امنیت خواستار شهروندان .ده استدامن ز

ذاب به نظر جدهندگان  از رای گروه برای یک دو هر ترامپ دونالد و ساندرز برنی متحده ایاالت 2016سال  جمهوری

وریدند. در شوم و سوم که علیه مهاجران جدیدتر خسته بودند و مهاجران نسل د« نظام»می رسیدند: آنهایی که از 

ن مساله از روی راست افراطی گرویدند، اما ای احزاب سمت به دهندگان رای گرفته تا برزیل، دیگر کشورها از آلمان

 موقعیت بود. و قدرت دادن عالقه قلبی به نامزدهای این حزب نبود؛ بلکه از نگرانی از دست

 بی مطالعات که می دانیم همانطوروجود، ما هنوز هم  این با

جواب « مشارکت کاربر»داده،  نشان انسانی تجارب و شمار

 داد نشان اوگاندا در شده انجام می دهد. برای نمونه، ارزیابی

 بهداشتی های برنامه طراحی در شتریبشهروندان  هرچه که

مشارکت داشتند، ادراک از نظام خدمات بهداشتی بیشتر بود. 

 گیری تصمیم در شهروندان مستقیم دخالت هماندونزی  در

 .است شده دولت از خدمات بیشتر رضایت باعث دولت

 تقویت نهادها را به اعتماد توانیم می سیاسی، و مدنی زندگی در مشارکت برای بیشتر های فرصت از طریق ایجاد

 گذاری هایی همچون سیاست و سیاسی یها کمپین مشارکت در ارتباط با امروز، اما. شویم گرایی از افراط مانع و کنیم

های  تیراندازی از در مخالفت با او، رخ می دهد. پس« تی پارتی» جنبش یا 2008 اوباما در باراک انتخاباتی کمپین

 ترس اسلحه به ملی انجمن کوتاه، مدتی از پس یافت، اما افزایش اسلحه کنترل در حمایت از قوانین تظاهرات جمعی،

مشارکت حقیقی به جای  .کند دامن زد تا از مشارکت جمعی در مسیر مخالف بهره برداری تسیاست های دول از

 است نهادهای جدیدی ایجاب می شود، نیازمند به دلیل شرایط مطرح یا واکنش به مسائلی که از سوی سیاستمداران

 فائق آیند. جامعه بر مبتنی تغییرات و مدنی موثر و متدامل مشارکت موانع بر که

 در اقتصادی های نوآوری دولت داری و ترین توجه قابل برد، می رنج فردگرایی مفرط از غرب جهان که حالی در

 های حل به راه تشویق برای را هایی سیاست دولت رواندا در برای نمونه،. دادن است در حال رخ «جهانی جنوب»

عی به اجرا درآورده است. خانواده ها و ریشه ای در راستای تقویت احساس تعلق به جامعه و مسئولیت پذیری جم

 وجوه آوری جمع و ها، در ساخت خانه برای افراد نیازمند، مرمت جاده اجتماعی، خدمات ماهانه جلسات طریق افراد از

 تجهیزات، همکاری می کنند. و بهتر کشاورزی های روش در گذاری سرمایه برای

دیدار می کردند، چه اتفاقی می افتاد. در  مشابه اهدافی برای اهم هر آمریکایی میلیون 300 از بیش اگر کنید تصور

می گذشت. این یکی از  شهروندی اقدامات ساعت از زمان شهروندان در تعامالت با همسایگان و یک آن میلیاردها

ای اعض. شد آغاز کنگو دموکراتیک جمهوری در که بود« پس اندازهای روستا و انجمن های وام دهی»تاثیرات اصلی 
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مبادا صرفه  دسترسی داشتند و در عین حال می توانستند برای روز کوچک کارهای و کسب شروع برای وام به جوامع

جویی کنند. این مدل به این دلیل جواب می دهد که حس مسئولیت پذیری در قبال همسایگان را بیشتر می کند. 

به طور خاص به این  جامعه بر مبتنی بهداشتی نظام های ،آن از فراتر و بروندی تا لیبریا تا به طور مشابه از هائیتی

 شناختند. کارکنان می را آنها نیازهای خود و خدمات بهداشت و درمان همسایگان دلیل موثر واقع شدند که کارکنان

دهند اجتماعی در هر خانه را می زنند، سالمت زنان باردار را بررسی می کنند و به آنها اطمینان می  خدمات بهداشتی

 حس مسئولیت پذیری در قبال جامعه تقویت شده است. ها حل راه که مراقبشان هستند. در همه این

 ایجاد هایی نظام باید باشند، پاسخگو شهروندان به باید ها دولت که باشیم داشته اعتقاد دموکراتیک این اصل به اگر

 عصر در باید اشیم.تظاهرات در جامعه مشارکت داشته ب و ورای انتخابات باید بدانند و خود پاسخگو به را ما که کنیم

 جوامع و ها دهخانوا دست در و متمرکز غیر باید پیشرو باشیم و بدین منظور، قدرت جامعه بر مبتنی دموکراسی جدید

ن اهیم داشت و ایباشد. زمانی که به دموکراسی مبتنی بر جوامع دست بیابیم، با یکدیگر و با دولت هایمان تعامل خو

 ی دارد.تعامل تنها در موارد خاص رخ نمی دهد، بلکه مداوم است چون دموکراسی و آزادی ما به خودمان بستگ

 منبع: پراجکت سیندیکت
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 معضل تبعیض اجتماعی و دموکراسی در اتحادیه اروپا

 می اروپا اتحادیه رد سیدموکرا مه، ماه در اروپایی پارلمان انتخابات از پس. اند مانده دوراهی سر در اروپا شهروندان

 .خورد یم رقم ها پوپولیست دست به که باشد تاری و تیره تاریخ شاید یا بردارد جلو به بزرگ قدم یک تواند

نویسنده: گویدو مونتانی )استاد اقتصاد سیاسی بین الملل در دانشگاه پاویاست. 

ابط کشور و اقتصاد سیاسی فرملی: جهانی سازی رو»جدیدترین کتاب او تحت عنوان 

چاپ شده است. او رئیس پیشین جنبش فدرالیست اروپایی در ایتالیا بوده و یکی « بازار

 از اعضای افتخاری اتحادیه فدرالیست های اروپایی است.(

 های شورش اما. دهند پاسخ و گوش آنها به که دارند وظیفه سیاستمداران و هستند مشروع آمیز صلح تظاهرات

 به معتبر پاسخ یک ارائه در اروپا اتحادیه توانایی عدم از ناشی آنها. دارند عمیقی های ریشه پا،ارو در اخیر اجتماعی

مهاجرتی کنترل نشده  های جریان و جدید های آوری فن ملیتی، چند های شرکت افزایش شدن، جهانی های چالش

 کشورهای از حران جهانی، بسیاریاز ب دهه به رغم گذشت یک مالی هستند به طوری که بحران و البته سوء مدیریت

 اند. نیافته بهبود هنوز اروپایی

 یا می برند بهره نامطمئن درباره آینده مردم ترس گرا ظهور یافته اند و از ملی از این رو، جای تعجب ندارد که احزاب

 نی برگزار می کنند. اینثروت تظاهرات خیابا ناعادالنه اعتراض به توزیع مانند جلیقه زردهای فرانسه در بسیاری اینکه

اروپا در پارلمان می  طرفدار ظاهرا احزاب ساله 10 سلطه سرنگونی برای فرصتی را اروپایی پارلمان انتخابات نیروها

 احتمال نمی تواند هیچکسی یافته و ضداروپا افزایش حاضر به نظر می رسد حمایت ها از احزاب حال دانند. در

داری  بهبود دولت برای تالشی برای به چالش کشیدن هرگونه کافی حداقل یا نندهمسدودک دستیابی آنها به اکثریت

 اروپا را نادیده بگیرد. در اتحادیه

 احزاب سنتی به زانو درآمده اند

اند. رهبران سیاسی توانایی تبیین معنی حمایت از اروپا  درآمده زانو قدرتمند در اروپا به سنتی رسد احزاب می نظر به

 سیاست یک و اروپای دفاع نیروی ایجاد و پولی و اقتصادی اتحادیه اصالح درباره ها دولت که سال هاست را ندارند.

 اند شده متعهد آلمان و در مقابل، فرانسه .است نشده انجام هنوز هیچ اصالحاتی می کنند، اما بحث اروپایی خارجی

به اختالف نظرها در اروپا دامن  که ایست ایده نشود و ای ملل سازمان امنیت شورای به پیوستن به مجاز آلمان که

اروپا را مطرح کرده که سبب شده این کشور پوپولیستی  اتحادیه کرسی برای مجددا ایده یک ایتالیا دولت. می زند

 حامی اروپا به نظر بیاید. آلمان-فرانسه بیشتر از محور

لمان اروپایی هستند و مناظرات سیاسی حاکی از اروپایی در حال معرفی نامزدهای خود برای عضویت در پار احزاب

آن است که حامیان تمامیت ارضی و ملی گراها پیشرو هستند. پیشنهادها مبنی بر اصالحات معنادار اتحادیه اروپا 

شکست  مه انتخابات ماه در اروپا طرفدار برای هیچ کسی جذاب به نظر نمی رسد. اگر این روند ادامه یابد، احزاب
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نظم . است رسیده پایان نهایتا به تاریخی دوره یک کنیم تصدیق رسیده که آن زمان. کرد خواهند تجربه سنگینی را

 شده برگشت قابل غیر وارد بحرانی جهانی دوم، جنگ از دوران پس در متحده ایاالت ایجاد شده توسط المللی بین

 .است

 خواهد گفتن برای حرفی هم نظامی جبهه در زودی به و است شده تبدیل جهان در اقتصادی قدرت دومین به چین 

از  و ملع ای هسته ابرقدرت یک عنوان امروزی به فروپاشید و روسیه 1991 سال در شوروی جماهیر اتحاد .داشت

لی گرایی های مبه دلیل  که کند. اتحادیه اروپا استفاده می مدیترانه و اروپا در خود گسترش نفوذ برای فرصتی هر

 تهدیدها ینابه این دلیل که  هستند نگران اروپایی دهندگان آسان به نظر می رسد. رای ، هدفیداخلی تضعیف شده

 از اقدام ناامید شده اند. اما به نظر می رسد سیاستمداران کنند، می درک را

 اجتماعی مدل

د از باورهای اننتنها در صورتی ممکن خواهد بود که بتو آن شهروندان و اروپا متصور شدن آینده ای برای اتحادیه

هم می توان به  باورها هم این است که در شرایط نامساعد این اشتباه خود دست بردارند. قدیمی ترین و پایدارترین

 نتیجه دلخواه همچون عدالت اجتماعی بیشتر رسید.

ی بر این یدبر همگان عیان شده است. گزارش اخیر آکسفام هم تای شدن جهانی از ناشی های نابرابری که سالهاست

 اشتند. باآن را در اختیار د ثروت از درصد 45.6 جمعیت جهان از یک درصد 2018 سال روند منفی بوده است: در

همچون نظام  اروپایی تنها از درمان های درون کشوری سیاسی حال در مواجهه با این سناریوی جهانی نیروهای این

 .ینداجتماعی سخن می گو هزینه های خدمات برای ولتبرای تامین بودجه مورد نیاز د تر مالیاتی پیشرفته

وتمند و شرکت اما واقعیت با این پیشنهادها تفاوت دارد. دولت هر کشوری برای جذب سرمایه بیشتر برای افراد ثر

بل تعمیم است: های چندملیتی مزایای مالیاتی در نظر می گیرد. رقابت های پولی در میان کشورها در سطح جهانی قا

سود هم  درصد کاهش یافته و مالیات بر 38به  2013، در سال 1970درصد در سال 62مالیات بر افراد از  بستن

. مدل اجتماعی روندی مشابه داشته است. این اقدامات در سطح ملی به تبعیضی ظالمانه بین شهروندان انجامیده است

 نشود، نی معکوسروند کنو ر همکاری می کنند. اگراروپا برمبنای نهادهای ملی است که طبق قوانین اروپایی با یکدیگ

 .بود خواهند جدی خطری در اجتماعی های سیاست مناسب دولتی منابع نبود در

 مدنی پروژه

 پروژه ینا. است شده ساخته دوم جهانی جنگ از پس که است ای قاره از ناپذیر جدایی بخشی اروپا اجتماعی مدل

 روابطشان تنظیم برای جنگ از استفاده به مجبور هرگز که است شده ساخته ملتهایی توسط که است تمدن از جدیدی

 باید اروپایی زاباح که است هایی ارزش و ها آرمان اساس بر ارزش با میراث این است قانون یک اروپا اتحادیه. نشدند

 .باشند پیوسته خود پیشرفت ی ایده به
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 اصالح باید موجود موسسات. است اروپایی و ملی سطح، هر در دموکراسی پیشبرد و تثبیت معنی به اروپا در پیشرفت

 قادر که اروپائی. کنند کمک آینده نسل برای آمیز مسالمت یک آینده به بتوانند ملت هر از اروپایی شهروندان تا شوند

 المللی نبی نظم یک برای جایگزینی نمایانگر جهان سراسر در آمیز صلح همکاری جدید مدل یک ترویج به اقدام است

 .است تهاجمی و خصمانه عضالنی پذیری انعطاف در درگیر بزرگ های قدرت سلطه تحت که باشد

 خود قدرت و تواند می پاارو اتحادیه که کنند متقاعد را شهروندان تا ببرند بهره انتخاباتی مبارزات از باید پیشرو احزاب

 تحت که است هکرد منتشر اتحادیه اصالح برای مرجع تابک نوعی کمیته این. کند حل خود مشکالت با مقابله برای را

 که ایالتی های گروه ایجاد برای را راه لیسبون معاهده چگونه که دهد می نشان که شود می ارائه ای اتحادیه عنوان

 اظتحف انرژی، ربازا و داخلی بازار تکمیل ، مالیات امنیتی، و خارجی سیاست در موثر اصالحات منظور به دارند قصد

 کردن فعال یبرا نیاز مورد اروپا شورای رضایت چه اگر. اجتماعی های سیاست و پایدار توسعه برای زیست محیط از

 و یقیحق شورای یک دست از نهایت در تواند می اصالحات فرایند رهبری مسئولیت است، شده پیشنهاد های روش

 Spitzenkandidat توسط شود منجر کمیسیون و "ییاروپا مستقل مردم" توسط شده انتخاب مجلس به تصور غیرقابل

 .مجلس اکثریت توسط شده تعیین

 واقعی هدف

 دموکراتیک لتدو یک ساختن گرایانه واقع هدف توانند می مترقی، احزاب خود، انتخاباتی های برنامه در بنابراین،

 به را ملی های تدول که دهد می ارائه شرایط، واجد اکثریت رای اتخاذ با لیسبون، معاهده اینکه درک با را اروپایی

 تبدیل و اصالح را معاهده باید باشد، موفق گذار اگر خاص، نقطه یک در. دهد می ارائه مصالحه، های حل راه بر مذاکره

 قرار استفاده ردمو باید و تواند می انتخاباتی مبارزات حاضر، حال در. کرد اروپایی دموکراتیک اساسی قانون یک به

 نخبه وروکراسیب یک بعنوان را آن ها ناسیونالیست که اروپایی، نهادهای به نسبت نامطمئن شرایط بر غلبه تا گیرد

 .کنند محاصره گانه

 نتیجه این. دش نخواهد خارج آسمان از و بود نخواهد دولتی بین های نشست نتیجه دلیل به صرفا اروپا سیاسی اتحاد

 پارلمان در خود نمایندگان با را خود فعال نقش باید ملت هر اروپایی شهروندان آن در که است سیاسی مبارزه یک

 رنج ملی حسط در دموکراسی برسد، پایان به ضدآمریکایی و مستبد احزاب دست به پارلمان اگر. کنند بازی اروپا

 احساس تا کنند رارقبر ارتباط آنها با و کنند برقرار ارتباط خود شهروندان با باید اروپایی پیشرو احزاب. برد خواهد

 .کنند ایجاد اروپایی "پرستی وطن" از مشترکی احساسات و کنند ایجاد اتحادیه به تعلق در غرور

 یا و شد هندخوا متحد هم با آنها: میگذارند اشتراک به را مشترک سرنوشت یک ملی دموکراسی و اروپایی دموکراسی

 .رفت خواهند بین از هم با

  منبع: سوسیال یوروپ
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 لیبرال غرب در گرو محافظه گرایی استدموکراسی  هآیند

 . ولفورثیس امیلیو و ندیل فری: جنسندگانینو

ل کمک کرد، گذشته سال از زمانی که ایاالت متحده به بنا نهادن جهان لیبرا75 است.افتاده خطر به  یبرالنظم جهان ل

ت. اتفاقاتی همچون ای مورد حمله قرار گرفته اسبقهساصورت بیو این نظام جهانی اتحادها، نهادها و هنجارها اکنون به

آن  روسیه و چین اند و از بیرون،گرایی و اقتدارگرایی جهان لیبرال را از درون به چالش کشیدهظهور پوپولیسم، ملی

ابقه و سیب یتصادرونق اقاند. اما تنها نظم جهان لیبرال نیست که به خطر افتاده و مساله را در فشار مضاعف گذاشته

ل این است که طور قطع نظم جهان لیبرال ارزش محافظت از آن را دارد، اما سواناشی از آن نیز مطرح است. بهصلح 

 چگونه؟ 

شکالت امروز مدانند و معتقدند که برخی از حامیان و مدافعان آن بهترین راه را در حفظ آرامش و ادامه مسیر می

خی دیگر هم در الزم برخوردار است. بر مقاومت جات از مشکالت اینچنینی ازگذرا هستند و نظم جهان لیبرال برای ن

های لیبرال و مواجهه با حین اذغان به عمق مشکالت، باور دارند که بهترین شیوه برای واکنش، تایید مداوم ارزش

یشتر روهای بگویند اقدامات بیشتر به سبک و سیاق چرچیل همچون اعزام نیهای خارجی آن است. آنها میچالش

تواند به یمهای بیشتر به اوکراین برای بیرون کردن نیروهای طرفدار روسیه آمریکایی به سوریه و پیشنهاد کمک

هادهایی که به نالمللی لیبرال کمک کند. این افراد همچنین معتقدند که تنها با تشدید هنجارها و بازگشت نظم بین

 های کنونی محافظت کرد.توان از آن در برابر چالشمیاند، موفقیت نظم جهان لیبرال انجامیده

یبرال که های پیش روی آن را به صورت درگیری میان کشورهای لاین دسته از مدافعان جهان لیبرال عمدتا چالش

کشند. اما آنچه که دنبال حفظ وضعیت موجود هستند و کشورهای استبدادی ناراضی از چنین نظمی، به تصویر میبه

یجاد شده بود، المللی که توسط کشورهای لیبرال اسال گذشته، نظم بین25آنها پنهان مانده این است که در  از دید

یگر دکرد. شدت مشکالت کنونی به این معناست که شرایط خود رویکردی اصالحاتی داشت و دموکراسی صادر می

ایش باید رتر شود: ایاالت متحده و شرککاهمچون گذشته نیست و بهترین واکنش این است که نظم لیبرال محافظه

 های جدید، در صدد تثبیت دستاوردهای آن برآیند.به جای توسعه نظم لیبرال در جا

ها در طلبیها و جاهکاهش فعالیت ینانتخاب باز دیرباز به صورت متحده  یاالتبزرگ ا یاستراتژمباحثات درباره 

ز دستاوردها کند و آن محافظت اگرایی یک گزینه سوم نیز ارائه میاند. اما محافظهگسترش حوزه فعالیت مطرح شده

م زدن بره-های ایاالت متحدهدیگر گزینه کارانه،محافظهدیدگاه از و به حداقل رساندن احتمال خسارت است. 

میز آاطرههر دو آزمونی مخ -های آمریکاییاتحادهای دیرینه نهادها یا گسترش بیشتر حوزه قدرت و اشاعه ارزش

طور نسبی کاهش یافته، ویژه در عصر کنونی که قدرت کشورهایی محافظ نظم جهان لیبرال بههستند. این مساله به

 درست است. 
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بزرگ  یهاتبا قدر یرقابت یستیهمز یدوره طوالن یک یخود را برایبرالش واشنگتن و متحدان لآن رسیده که  زمان

وند؛ و زمان شبه جای تشکیل اتحادهای جدید، اتحادهای قدیمی تثبیت  یرلیبرال آماده سازند؛ زمان آن رسیده کهغ

برال احتماال کار ارتقاء دموکراسی بیرون بیایند. حامیان نظم جهان لیوآن رسیده که واشنگتن و متحدانش از کسب

بهترین راه  گراییبه چنین تغییر رویکردی اعتراض خواهند کرد و آن را تسلیم شدن خواهند انگاشت. اما محافظه

 اند.برای محافظت از موقعیت ایاالت متحده و متحدانش در جهان و محافظت از نظمی است که آنها ساخته

 توسعه نظم از طریق بازنگری در سیاست ها

نهادها، هنجارها و ای از حفظ شبکهو  یجادا یقاز طرمنافع خود را بعضا متحده  یاالتدوم، ا یمان جنگ جهاناز ز

ور که برخی این نظم آنط دهند.یم یلمتحده را تشک یاالتا یرهبرتحت  یبرالل ش برده که محموعا نظمپی ینیقوان

المللی شکل داده است. های بیناند، یک افسانه نیست؛ بلکه چارچوبی زنده است که به بخش اعظم سیاستادعا کرده

حده امنیت کا شکل گرفته است: ایاالت متتحت رهبری ایاالت متحده است به این دلیل که بر مبنای هژمونی آمری

از ماندن ای شود؛ و ارتش ایاالت متحده تضمین کننده بهای منطقهکند تا مانع از رقابتمتحدانش را تضمین می

های ه دولتمسیرهای تجاری است تا تجارت بدون هیچ اختاللی ادامه یابد. این نظم لیبرال است به این دلیلی ک

یاسی های اقتصادی، حقوق بشر و سعمدتا برای اعمال هنجارهای لیبرال در آن در زمینهکننده از آن حمایت

تر است و به های آن بزرگگذاریشود به این دلیل که از واشنگتن و سیاستاند. نظم جهان لیبرال قلمداد میکوشیده

رکت داشته و رهایی با نفوذ مشااین دلیل که ایاالت متحده در ایجاد آن با کشورهایی با سبک فکری مشابه و کشو

 اند.قوانین و هنجارهای آن به مرور زمان ماهیت و نفوذی مستقل برای خود یافته

وسعه یافت ت یاییاز لحاظ جغرافهم  دوم یپس از جنگ جهان یهااست. در سال یافتهگسترش این نظم به مرور زمان 

راه سازد. این را با خود هم و ژاپنغربی آلمان ر یعنی نوظهودو قدرت  یتبا موفقو توانست  ملکردو هم از لحاظ ع

یرفتند و ا پذرجهان لیبرال  ظممتحده، ن یاالتخود با ا یتیامن یهایاستستطبیق و  یبرالیسملکشورها با حمایت از 

تیک شمالی آن تبدیل شدند. در میانه جنگ سرد، سازمان پیمان آتالن« مسئول نفعانیذ»خیلی پیشتر از چین، به 

یش از اروپا )پ یتصاداقنیز به این مجموعه پیوند داد. مجمع را  یاو اسپان یهترک )ناتو( عالوه بر آلمان غربی، یونان،

ها و تجارت تعرفه بر سر یتوافقنامه عموم»مانند  یاقتصادنهادهای اصلی کرد و  بردو براگیری را اروپا( عضو یهاتحاد

(GATT)»  یالمللینصندوق ب»و ( پولIMF)» .حیطه فعالیت خود را گسترش دادند 

ین که در آن و چ یشورو یراتحاد جماه ی. با فروپاشیافتگسترش  یریطور چشمگبه یبرالپس از جنگ سرد نظم ل

بودند و از این موقعیت برای توسعه نظام  جهانرهبری موضع  زمان قدرت زیادی نداشت، کشورها در بطن این نظم در

 یجنوبکره یلیپین،ژاپن، ف یا،خود به استرال یتیتعهدات امن یانوسیهاق-یادر آس متحده االتکردند. ایخود استفاده می

را  اعضا یانها در میهمکار و جذب کردند یشتریب یاروپا اعضا یهکرد. در اروپا، ناتو و اتحاد یتشرکا را تقو یرو سا

 هایشیوه و رفاه امنیت، در راستای افزایشروپا ا یهاروپا کردند. اتحاد یمرزهاورای و شروع به مداخله گسترش دادند 
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را ایجاد و ناتو در افغانستان، خلیج « های همسایگیسیاست»آفریقا  شمال و خاورمیانه یوروآسیا، سراسر در لیبرال

 هایی را آغاز کرد.عدن و لیبی ماموریت

تجارت به  و هاتعرفه سر بر عمومی قنامهرود. تغییر شکل توافبه شمار می یشرفتپ هسادمعنای  ینها ایبراللاز نظر 

یت گسترده طور مشابه مورد حمابانی سازمان ملل همواره بهطلبانه صلحیا دستورکار جاه« سازمان تجارت جهانی»

وی کشورهای سها به نظم لیبرال با تجدیدنظر از کشورهای لیبرال و استبدادی قرار گرفته است. اما برخی افزونه

 اند.وده و عمال تنها در کشورهایی به اجرا درآمده که خواهان آنها بودهلیبرال همراه ب

 هایسازمان ها،شدند. دولتبرانگیزتر عمدتا آنهایی بودند که به تغییر اصول تمامیت ارضی مربوط میمسائل بحث

مجبور ها ولتدتا د کردن یالمللینب ینقوان یتشروع به تقو« محافظت یتمسئول»پرچم فعاالن در زیر  و غیرانتفاعی

ناتو و ون امنیتی همچ قدرتمند یاتحادهادیری نگذشت که  ند.نبا مردم ک گی رفتارشانچگونبه پاسخگویی درباره 

یت از کمپین شدند تا از قدرت خود در حما یبازهم وارد پول  یالمللینمانند صندوق باقتصادی  قدرتمند ینهادها

 استفاده کنند.ها یاستاطالعات، بازارها و س یآزادبشر،  برای گسترش مفاهیم لیبرال همچون حقوق

 ینتونکل یلبی جمهورسیو رئپیدا کرد متحده  یاالتبزرگ ا یدر استراتژ یدینقش برجسته جد یدموکراس ارتقای

ه و متحد یاالتاسخن گفتند. « یآزاددستورکار »بوش  یو.بلاجورج د یجمهوریسو رئ «یکدموکراتتوسعه »از 

تامین  ر جهاندر سراس یدموکراستوسعه و  ید جامعه مدنیجاا یبرارا  یدولت یرغنهادهای  یندهه طور فزامتحدانش ب

ی خیریه ملی برا»حساب نمونه، صورت یبراهای دولتی و خصوصی را کمرنگ کردند. بودجه و مرز بین تالش

 جیروتنقاط  ریو سا هیروس ن،یو حقوق بشر را در چ یاست که دموکراس یرانتفاعیسازمان غ کیکه « دموکراسی

 یمیقدتفاق ها یک اکشور یگرد یداخل ورمداخله در امشود. پرداخت می متحده یاالتدهندگان ایاتمال، توسط کندیم

ها بود. همانطور که آلن یتفعال ینایافته سازمانآشکار و  یتماهشد، محسوب می یدجددر این رویکرد است، اما آنچه 

چه که امروز از آن یاریبسگفت،  1991سال در در مصاحبه  یدموکراس یبرا یمل یادبن گذارانانیاز بن یکی ینشتینو

 .شدمیانجام به طور پنهانی  یاتوسط س یشسال پ 25است،  انجامدر حال 

تا شدند  عجین یکدیگربا ی به شیوه ای بی سابقه و خصوص یدولت یها یو همکار ،یقانون یهنجارها ،یقدرت دولت

 ها یجاه طلب ینمثال از ا ینواضح تر یدشارال و همزمان با آن قدرت ژئوپولتیک ایاالت متحده گسترش یابد. نظم لیب

مسئولیت »وظهور نبرای عمل به هنجار را  دخو یقدرت نظام 1999ناتو در سال  در آن که قابل مشاهده باشد در بالکان

ت متحده و وادار کند؛ ایاال استقالل کوزوو یرشپذ بهرا  وقت یوگسالوی یجمهور یسرئ به کار گرفت تا« محافظت

ی یوگسالوی ی، رئیس جمهورمحل یجامعه مدن یگروه هاا دست به دست هم داده بودند تا با همکاری آشکار شمتحدان

 شتحده و متحدانم یاالتااین اتفاق، قابل مالحظه بود. تنها چند ماه پس از  حرکت یک ین. ابرکنار کنندقدرت را از 

 یبرالرب لغتحت سلطه  یو اقتصاد یتیامن یبه ساختارها یوستنپتغییر دادند تا آن را برای کل منطقه را  ستیاس

 آماده سازند.
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ین در دریای چین چبه رغم بیان همه این بازنگری ها در سیاست، نمی توان آنها را از نظر اخالقی با اقدامات نظامی 

است که  یناساله مآن در انتخابات ایاالت متحده و اروپا یکسان دانست.  جنوبی یا حمله روسیه به اکراین یا مداخله

و  یدولت یو مشارکت ها یاقدامات آشکار و پنهان ید،جد یقانون یهنجارها ی،دولت تبا قدرنظم لیبرال  یافق ها

همه  ا؛ مندارد یلیموجود تما تیبه حفظ وضع یکشور چیامروزه هی گسترش یافته بود. ریبه طور چشمگ یخصوص

ی چنگ خواهان بازنگری هستیم. بازنگری های صورت گرفت در سیاست ها توسط کشورهای لیبرال نوعی تالش برا

ای آنها می توان یتیک داشته است که از نمونه هژئوپولزدن به قدرت انگاشته می شود؛ اما این اقدامات دستاوردهای 

، اشاره متحده االتیابرای  باالتر از همهو  نظم یاصل یانحام یبرایشتر بامتیازات نفوذ و  یش، افزاهاگسترش اتحاد به

 .کرد

 یدجدکامال جهان یک 

. اگرچه یستن هااین زماناز  یکیاما امروز است، مناسب هایی وجود دارد که موقعیت برای توسعه نظم لیبرال زمان

ائتالف ین ا یبرتراما حاشیه ، کندمی یتحما یبرالنظم لهمچنان از  قدرتمند یکشورها یسر کیمتشکل از  یائتالف

 نظر)از  را یجهان یددرصد از تول 60آن  یمتحده و متحدان اصل یاالتا 1995است. در سال  یافتهبه شدت کاهش 

 یهاینهزهاز درصد  80درصد است. آن زمان آنها مسئول 40 امروز رقم ینا دادند؛شکیل می( تیدخر تقدر یبرابر

لیبرال ظم حفظ نگیرد. حتی ها توسط آنها صورت میاز هزینهدرصد 52فقط ، اما امروز ی در سطح جهانی بودنددفاع

برد که  یرنج م یتمشروع یاز بحران داخللیبرال حال، نظم  ینسترش آن. در عچه رسد به گشده است، هم دشوار 

در سراسر  رانیگدروپا و شکاک به ا یها یتانیاییخسته از جنگ، بر یها یکاییآمرکننده است چراکه حدودشده م ثابت

 .داعالم کننگرا  یجهان اصطالح نخبگاناعتراض خود را درباره به رفته اند تا های رای پای صندوقغرب 

 دیجدصر ع یها کیتکن ستفاده ازاطالعات، کنترل رسانه ها و ا یدستکاراقداماتی همچون  یقاز طر یهو روس ینچ

آنها ارتش ند. مصون داشته ا یخارجاز نفوذ  خود رانترل داشتن آنها، ی برای نظارت بر جمعیت خود و تحت کاطالعات

در پشت برال لیمدافعان نظم نگه داشتن  یرا برا ینامتقارن هوشمندانه ا یها یخود را مدرن کرده و استراتژ یها

های دهه  سال ادر قیاس باست که ایاالت متحده و متحدانش نه تنها شده نتیجه این مرزهای خود به کار گرفته اند. 

 کار دشوارتری پیش رو دارند.بلکه دیگر از مزیت قدرت برتر برخوردار نیستند،  1990

شاید یکی بگوید که نظم لیبرال باید این چالش ها را از طریق پذیرفتن آنها خنثی سازد. در حقیقت، انگیزه ایاالت 

اما اگرچه کشورهای غیرلیبرال می توانند در متحده در بکارگیری استراتیی تعامل با چین نوظهور هم همین بود. 

بسیاری از جنبه های نظم مشارکتی سودمند داشته باشند، هرگز نمی توانند یه یکی از اعضای چنین نظمی تبدیل 

را تحت کنترل هر دو  ای یاجتماع ای یاقتصاد استیس دیکه دولت بابه اینباور شوند. رویکرد دولت گرا یا دولت محور )

د( آنها را از قدم گذاشتن در مسیری که آلمان یا ژاپن طی کرده یا هر نظمی که تحت رهبری ایاالت متحده داشته باش

عالقه  یچو ه ی برای خود می دانندبالقوه اید متحده را تهد یاالتتحت سلطه ا یتیآنها اقدامات امنباشد، بازمی دارد. 
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کنترل قدرت آنها در  یاتیابزار ح یکارچنین  یراشر ندارند، زو حقوق ب یدموکراسارتباط با  در یازاتامت یجادبه ا یا

هستند اغلب فاسد( دولت در اقتصادمدافع نقش معیوب )که هم برای آنها  یبرالل یخواهد کرد. اصول اقتصاد یفرا تضع

 نیز جذابیتی ندارد.

 یجادرا در ا ینابعم یرلیبرالغ یاکه قدرت هدارت تعجب ن یجا یبرال،نظم لبنیادین قواعد مخالفت آنها با توجه به  با

سازمان ن به خودشان سرمایه گذاری کرده اند. از نمونه این نهادها می توامنعکس کننده اصول  یگزینجا ینهادها

یی اشاره یاآس یرساختز یگذار یهو بانک سرما یاسوآریو یاقتصاد یهاتحاد ید،بانک توسعه جد ی،شانگها یهمکار

خرسند  یادر آس یکاآمرنظامی سلطه از  ینچ بپیوندد یابه ناتو  یکدموکراتیرقدرتمند و غ یهکه روساحتمال این. کرد

وجود  یتیت امنتعهدا ی کهست. تا زمانکشورها ینا یهمتحده عل یاالتا یتیتعهدات امنه است. هرگز وجود نداشتشود، 

در نظم جهانی  هرگز به طور کاملل یرلیبراغ یها دولتنظم لیبرال ادامه داشته باشد، و پروژه توسعه داشته باشد 

 ادغام نخواهند شد.

مداوم وسعه تاصرار بر رای نظم جهان لیبرال وجود دارد. ببسیاری  یخارج یچالش هاخالصه اینکه در شرایط کنونی 

ا مشکالت کنونی ر را بپذیرند، تنها یکاآمر یرهبرآن سقوط کنند، لیبرال شوند و دشمنان لیبرالیسم و انتظار اینکه 

ر مقابل کاهش و د حفظ نظم یت متحده و متحدانش برایاالا ییتوانارخ دهد،  یاتفاق یناگر چنتشدید می کند. 

 هایفشارقط فحفظ نظم بیشتر برای  ینهزهدر مشکالت و افزایش می یابد آن  یدنبه چالش کش یمخالفان برا ییتوانا

 دهد. یم یشرها کردن آن افزا یرا برا یداخل یاسیس

 یعملگرایی محافظه

ط را تغییر به معنای به رسمیت شناختن مخاطرات داخلی و خارجی است که شراینظم محافظه کارانه در پیش گرفتن 

 یازنیبرال لدیگر کشورهای  یتختموجود در واشنگتن و پا یتوضع ییرتغچنین نظمی به  اول و مهمتر از همهداده. 

اما ، خن می گویدس جهانگاه و بیگاه از کناره گیری از متحده  یاالتا یجمهور یسپ رئامدارد. به رغم آنکه دونالد تر

ی های مجدد هم اگرچه اغلب به سنگرسازاوباما باراک دولت پیشین پایبند مانده است. تعهدات هنوز به دولت او 

یم در ر رژمتهم شده، اما رئیس جمهوری پیشین هم به تعهدات ایاالت متحده عمل کرد و حتی با تالش برای تغیی

روژه های بازنگری پلیبی در راستای توسعه نظم لیبرال کوشید. واشنگتن اکنون می تواند با یک رویکرد محافظه کارانه 

بزرگ معطوف  در سیاست ها و توسعه نظم لیبرال را کنار بگذارد و توجه و منابع خود را به مدیریت دشمنان قدرت

که  یی. از آنجاکاهش دهد یدجدرابطه با ایجاد اتحادهای خود را در  انتظاراتکند. ایاالت متحده باید بدین منظور 

کوچک  یاهدولت نباید اقداماتی صورت بگیرد که سبب شود و نه گسترش است،  حکیمت یازمندبه شدت ن یبرالنظم ل

حتی  ی یاکنون متحدان یانتنش ماین مشکالت داخلی به شوند، به خصوص اگر  مواجه یبا مشکالت داخل یف ترو ضع

از  یر رسممتحده به طو یاالتا یبانیبا پشت 2018 یدر ماه جوال ناتوقدرت گرفتن رقبای قدرت برتر منجر شود. 

 .رده استک یتحما یزنبه ناتو  یبوسنترامپ از پیوستن  اتحاد دعوت کرد و دولتاین به  یوستنپ یبرا یهمقدون
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ن نشان داد ل، موفق واقع می شود. این رویکرد همچنیمساله تایوان نشان می دهد که رویکرد محافظه کاری در عم

دین دهه گذشته که ایاالت متحده می تواند رقبای خود را از گسترش نفوذشان و شرکا را از تحریک، بازدارد. در چن

 نگه تایوان گاهاتایاالت متحده اعالم کرده بود که مساله جزیره باید با مصالحه حل و فصل شود. رهبران هر دو طرف 

تایوان در حمایت  اقداماتی برای تغییر وضعیت موجود انجام دادند که از نمونه آنها می توان به اقدام رئیس جمهوری

ه این مساله باشاره کرد. جورج دابلیو. بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا در واکنش  2000از اعالم استقالل در سال 

ر قبال یک متحد ر وضعیت هشدار داد که موضع گیری شدیدالحنی دآشکارا به تایوان درباره اقدام یکجانبه برای تغیی

ست. روند آمریکا به شمار می رفت و تنها با هدف حفظ صلح صورت گرفت. این سیاست گذاری بار دیگر قابل اجرا

اجمی چین به جمعیت شناختی و اقتصادی بار دیگر احساس هویت ملی را در تایوانی ها بیدار کرده و با رویکرد ته

وان، واشنگتن این مساله مواجه شده است. به رغم درخواست ها از ایاالت متحده برای موضع گیری در حمایت از تای

ه است و هم می تواند بار دیگر به همان محافظه کاری روی آورد که در دهه های گذشته هم به نفع خودش تمام شد

 به نفع منطقه.

تالش  و یدموکراس یجترو یبرا یرسم یتالش ها یانط واضح تر مخطو یجادبه ا یننظم محافظه کارانه همچن یک

 یادر آمریکا و دیگر کشوره یجوامع پر جنب و جوش مدنی، کمک می کند. جامعه مدن یمستقل گروه هاهای 

دولت ها ر اگحال،  ین. با اعمل کننددر خارج از کشور بسیار موفق  یدموکراس شتوانند در جهت گستر یلیبرال م

دانشمندان ورورک ا یندزیهمانطور که الکساندر داونز و لباشد.  یمنفممکن است  یجنتان روند درگیر باشند، هم در ای

بهبود د به می توانبه ندرت  یخارجنظام تحت فشار های  ییرخود اظهار داشتند، تغات جامع در مطالععلوم سیاسی 

 یولت خارجد یککه ه باشند تا زمانی آماد یدبا یبرالل یکشورهاعکس می گذارد.  ریاثتو اغلب منجر شود روابط 

قاومت مزمانی که کشوری در برابر طلب کردن کمک اما خود درخواست کمک می کند، به حمایت از آن بشتابند. 

ره نقض تمامیت می کند، بهتر است از مداخله در امور آن خودداری کرد. مداخله تنها به نگرانی های آن کشور دربا

  .ها بودن، زده شودند و سبب می شود به نیروهای مخالف داخلی انگ بازیچه دست خارجیارضی دامن می ز

چه ای طلبانهنهاد جاه. هر یستنیشگی هم یکارمحافظهلزوم  یبه معنادر شرایط کنونی کارانه محافظهاتخاذ رویکرد 

ده شرایط گذارد. شاید در آینتثبیت هر دو را پشت سر میتوسعه و  حلامر ،شرکتیا یک و باشد  یاسیس جنبشیک 

اشد، اما آن روز بهایی برای توسعه دنبال راهصورتی مسئوالنه بهای تغییر کند که نظم جهان لیبرال بتواند بهگونهبه

 هنوز نرسیده است.

 ترمیم یبرا یزمان

یا خیر. در حقیقت، کرد  محدودتوان را می یبرالبر اصول ل ینظم مبتنشاید برای برخی این سوال پیش بیاید که 

ها از . آمریکاییهستند یبرالکشور ل یککه شهروند آنهایی نه فقط است و  همه افرادقابل تعمیم به  یبرالیسماصول ل

 یکسهر از  یدکنند که بایاغلب احساس متبدیل شده است،  آنها یتاز هو یبخشبه  یبرالکه اعتقادات لآن جهت 
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ید در یک شرایط انتزاعی بتوان از محدود کردن تفکرات لیبرال سخن گفت، اما خیزد، شابرمیکه در برابر استبداد 

ها از دولت خود کنند، بسیاری از آمریکایییف یا هر جای دیگری تجمع میوقتی تظاهرکنندگان در قاهره، کی

کشورها به عضویت  اند. و زمانی کهعنوان حامی آنهایی ظاهر شود که پرچم آزادی را در دست گرفتهخواهند که بهمی

خواهند ها از دولت خود میدهند، آمریکاییدر نهادهای کلیدی امنیتی و اقتصادی نظم جهان لیبرال تمایل نشان می

افزاید: سیاستمداران در ایاالت های سیاسی هم بر این تمایالت مردمی میای مخالفت نکند. انگیزهکه با چنین مساله

احترامی او به اصول و تفکرات لیبرال، با انتقاد از هر رهبری در سطح جهانی با اتهام بیتوانند دانند که میمتحده می

 های تهاجمی خود علیه آن کشور همراه کنند.مردم را با سیاست

 یهااقتصادکه هست، خفظ کنند چراکه نماینده  وضعیت را درست همانطوریتوانند یهرگز نم یبرالل کشورهای

طلب متعهد یزادآجوش وپرجنب یروهاینحمایت از هستند که به  ییهادولت یتحت رهبر یدننسبتا آزاد و جوامع م

ها و تغییر در شرایط هستند. اما دنبال بازنگری در سیاستاند. این نیروها با ابزاری که در اختیار دارند، همواره بهشده

ای که هست، تغییر عامل با جهان به همان شیوهاین تمایل به تحول نباید سبب شود که رهبران کشورهای لیبرال در ت

ام دهند محافظت از شرایط را نپذیرند یا از توسعه خودداری کنند. اما آنچه که این رهبران باید در شرایط کنونی انج

 گرایی ندارند.نظم ایجاد شده بر مبنای لیبرالیسم است و آنها برای این منظور هیچ راهی جز پذیرفتن محافظه

 فارن افرزمنبع: 
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 دموکراسی و بی نظمی: تالش برای به دست آوردن نفوذ در ژئوپولتیک جدید

مورد  محقق موسسه بروکینگز چالش های اصلی برای دموکراسی در مناطق مختلف در جهان را 33در سال گذشته 

ورت پروژه دموکراسی ات به صتحلیل قرار داده و تاثیرات این چالش را بر نظم بین المللی سنجیده اند. نتیجه این تحقیق

بین المللی  و بی نظمی برنامه سیاست خارجی بروکینگز درآمده که هدف از آن به تصویر کشیدن فاکتورهای محلی و

 ی خوانید.  مشکل دهنده چشم انداز دموکراسی در نظم جدید بین المللی است. در ادامه بخشی از این تحقیقات را 

گز و یکی تاسینگ )بروس جونز مسئول برنامه سیاست خارجی در اندیشکده بروکین نویسندگان: بروس جونز و توری

در دانشگاه  از اعضای ارشد موسسه پروژه نظم و استراتژی بین المللی است. او همچنین در موسسه فریمن اسپاگلی

می گردد. در  لل بازاستنفورد استاد مشاور است. زمینه تحقیقاتی او و تجاربش در سیاست گذاری به امنیت بین الم

نگ هم از حال حاضر بر استراتژی ایاالت متحده، نظم بین المللی و روابط قدرت بزرگ متمرکز است. توری تاسی

ارجی اعضای برنامه سیاست خارجی در بروکینگز است. تاسینگ در حال حاضر روی موضوعاتی از جمله سیاست خ

ه کار می کند. ذاری های مستبدان و روابط ایاالت متحده و روسیایاالت متحده، امنیت آسیایی و اروپایی، سیاست گ

 او سابقه فعالیت در وزارت خارجه آمریکا و شورای روابط خارجی را نیز در کارنامه خود دارد.(

ئوپولتیک ژی در بطن عصر جدید رقابت الملل نیدر نظم ب یکشمکش بر سر نقش و نفوذ دموکراسدیپلماسی ایرانی: 

قدرت  ریخا یسال هادر  نیو چ هی. روسآشکار شدبه سرعت  2008 یجهان یاز بحران مالین روند بعد قرار دارد. ا

را شامل  وزه نفوذح جادیااقدام برای آنها معموال  یالملل نیب یاند. تالش های خود را گسترش داده و جهان یمنطقه ا

 کیوکراتدم یژگیکمتر از و یزیچینده بر در آبزرگ  یقدرت ها رقابت میانسترده تر است. خیلی گ، اما می شود

مختلف به  یاهشدت مختلف و با  یبا استفاده از ابزارها هر دو نیو چ هیروس نخواهد بود. یالملل نینظام ب ندهیآ

 ییجارهاو هن کیدموکرات ینهادها فی؛ تضعهدر منطق یو اقتصاد ینظامحوزه نفوذ دنبال سه هدف هستند: توسعه 

ه ، پاسخ غرب ب. تا به امروزیالملل نیدر نظم ب ید؛ و کاهش سلطه غربنکش یرا به چالش م نهاآ یداخل تیکه مشروع

 .نبوده استمناسب چالش  نیا

*** 

 30ت. های بزرگ را پشت سر گذاشته اس قدرتدهه عاری از مخاطره درگیری مستقیم   3جهان دقیقا  2019 سال

سقوط بر  پیش درآمدینه تنها  یو شرق یمرکز یسراسر اروپادر  کیدموکراتگشایش و  نیبرل واریسقوط د شیسال پ

 25. داشت داری را در پی حکومت کیمدل دموکرات که یب ندانگسترده شهرومایل بلکه تشد،  یشورو ریاتحاد جماه

 یقدرت جهان ساختاربر  بار نینخست یبرا کیدموکرات یجهان منحصر به فرد بود: دولت ها خیدر تارسال بعد از آن 

 تاالیا ویژهبه  در مخالفت با آنها برآید. یحکومت بیمدل رقلط شدند بدون آنکه رقیب نظامی داشته باشند یا یک مس

 یافت. رینظ یبموقعیتی  یدر سطح جهان متحده

امروز، دوره قدرتمندی آمریکایی بسیار دور به نظر می رسد و عمدتا بر گذشته نزدیک و جنگ های آمریکا در خاورمیانه 

است. در گسترده و متنوع  می شود. اما هر اندازه که به نظر برسد آن روزها پایان یافته، تاثیرگذاری آن بسیار تمرکز

رخ  یستی)گرچه اقدامات ترور افتیکاهش آن، تمام اشکال در شکوفا شد و جنگ گرایی  ندجانبهدوران بود که چ نیا
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 جهان تیجمعبه سر می بردند نسبت به فقر مطلق که در آنهایی و درصد  شیافزا یجهان یناخالص داخل دی(. تولداد

نیاباتی  یاز جنگ ها یقدرت بزرگ و دور یهمکار یها شیگراباره درای محتاطانه های  ینی. خوش بافتیکاهش 

 ناپدید شد و هرگز بازنگشت.سپتامبر و جنگ عراق  11 در پی حمله ینیخوش ببه وجود آمد؛ اگرچه این 

از  یناش یساز یو جهان در زمینه فناوری ها شرفتیپ کاشته شد.امروز  یچالش هاتخم که بود هم دوره در همین 

یاری از در بس طبقه متوسط ییجابجای و در عین حال جهان یناخالص داخل دیتول شیافزابه ، یموانع تجارکاهش 

 .را به وجود آورد یاسیس یشد و تنش ها غربی جوامع

 یدموکراسه کی این است است. اولدر حال وقوع به طور همزمان  یاتیحاتفاق و د ،یجهان یپس از بحران مالاکنون، 

 یاه یبا آشفتگکه سنگ بنا و حامی نظم تحت رهبری غرب هستند( )در دو سوی اقیانوس اطلس قدرتمند  یها

که  ستای این دومپس رفت داشته اند. خود  یدولت ها برالیل تیفیکدر زمینه و شده اند مواجه داخلی  یاسیس

 هستند. اقتدارگرا یقدرت هابه خود در حال از دست دادن جایگاه بین المللی ها  یموکراسد

در قشی چه ن یدموکراسخود و های پیشرو  یدموکراسانجامد که  یم یپرسش اساس نیبه اهمزمانی این دو اتفاق 

 ایفا خواهند کرد؟ رییتغدر حال  یالملل نینظم ب

و  یشورهادر ک یدموکراسبرای  یالملل نیو ب یداخل یچالش ها نیبارتباطات  گزنیمحقق بروک 33سال گذشته، در 

شهروندان گیز برای آنها را به مطالبی چالش برانپروژه  نیا یدیکل یها افتهیقرار دادند.  یمورد بررسمهم را مناطق 

می توان به برخی  همچناناما ، تبدیل کرد یالملل نیبدر امور  یدموکراس برای گذاران متعهد به دفاع از فضا استیو س

 بود و اقدام کرد. نیخوش بمسائل 

عنی ی -یداخل یاز چالش هادرهم تنیده مجموعه  کبا ی کیدموکراتکشورهای  ،یکیتیژئوپلع حساس قطم نیا در

 سمیبرالیلرکود در سراسر جهان  یو کشورها یدیمناطق کلمواجه هستند.  -یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیسچالش های 

، نابرابری ی را تجربه می کنند که از به اوج رسیدن چالش های بلندمدت از جمله دولت های ناکارآمدکیکراتدمو

سراسر  در شرفتهیپ یها یدموکراس انیدر م پس رفتاین است. ناشی شده  یو فرهنگ یتحوالت اجتماعاقتصادی و 

 تیبر هو یمبتندرگیری های و  یاقتصاد یاه یتینارضابه شمار می رود چراکه  سمیبرالیبحران ل نیتراصلی غرب، 

 یها شیااز آنها گر یچپ و راست شده است که برخ کیدئولوژیا فیدر در هر دو ط یستیپوپول یبه ظهور جنبش ها

خدمات برجسته  ارائه یدر حوزه هاعمدتا  یداخل یچالش ها ،یغرب ریظهور و غنو یها یاقتدارگرا دارند. در دموکراس

 -ها یدموکراس هندارند. اگرچه هم زیخشونت آم میکاهش فساد و جرایا تمایلی به ن دولت ها توان آهستند چراکه  تر

ما این ابوده اند،  ریدرگ یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیسهمواره با یک سری ضعف های داخلی  -نوظهورو  شرفتهیپ

 .شده است دیشدت یجهان یپس از بحران مالبه ویژه مدرن  کیدموکرات مشکالت در کشورهای

، زمان اوج شرفتیپس از چند دهه پهر دو به این ادراک برسند که  گذاران استیو س لگرانیتحلاین شده که  جهینت

به  قایو آفر ایآسبخش هایی از در  یدموکراسرو به پایان است. اما همه شرایط هم منفی نیست: تثبیت  یدموکراس

 یزندگها  یدر دموکراس یشتریمردم بهر زمان دیگری در تاریخ،  امروزه در قیاس با ،یمعناست که در سطح جهان نیا
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برهه حساس زمانی قدرت خود را از دست جهان در  های یدموکراس نیقدرتمندترتا از حال، چند نیکنند. با ا یم

 داده اند.

از  یرویو پ یانتخابات یهاروند قیو اقتدارگرا از طرلیبرال ریرهبران غ ،یاسیو س یاقتصاد یتنش هادر پس زمینه 

باتوجه به زه . امروی گیرندقدرت را به دست م ،از درون برالیل کیدموکرات یهنجارها فیتضع یبراطرحی غیرلیبرال 

ی دموکراتیک، تالش های افراد و احزاب با گرایش های غیرلیبرال و اقتدارگرا برای تثبیت قدرت در داخل نظام ها

 رها، بلکه در داخل آنها نیز در حال رخ دادن است.رقابت قدرت ایده ها نه تنها در میان کشو

یب طجب ر یجمهور استیتحت راقتدارگرا  هیترکبه طور فزاینده در مجارستان و لهستان و  یکنون یدولت ها

 نیا تیموفقه اند. را تشکیل داداروپا و ناتو  هیدر اتحادلیبرال و نو اقتدارگرایی ریغ یخط مقدم چالش ها، اردوغان

ی مبنی بر ارتقای ها دهیا -برالیاصول ل ییجدای تاکیدی بر انتخاباتابزار  قیقدرت از طرلیبرال در کسب ریغ یروهاین

که است  باتامانند انتخ کیدموکرات یندهایاز فرا -بر قوه مجریه ییو قضا یقانوننظارت های و  یفرد یها یآزاد

 سمیبرالین لبحراحاکی از  ،یدر دموکراسپس رفت ز ا شیبتالش های آنها کند.  یم لیتبد استیاراده مردم را به س

 .است

ه مهره های این کشورها عضوی از آن به شمار می روند که این است ککه  یغرب ینهادها یبرا کننده نگرانمساله 

 ات لیبرال محلی ورا با تحقیر مناسب« ملی گرایی بین المللی»زمانی ظاهرا  سر غرب و فراتر از آنادر سرغیرلیبرال 

ست؛ برخی از چندجانبه پیش می برده اند. طرح غیرلیبرال همچنین فضا را برای مداخله اقتدارگرایان باز کرده ا

ند. ماهیت نیروهای سیاسی با همکاری مستقیم سیاسی و اقتصادی والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کار می کن

ست و دیدی برای موجودیت دموکراسی نبوده ای به خودی خود تهحرکت چیاست که ه نیچالش ا نیا زیانگ رتیح

 ده است.کر دشوار برالیل یمدافعان دموکراس یبرانشان دادن واکنش مناسب را جنبش ها  نیاپشت  یمردم تیحما

 فیضعرب را تسیاسی غآنها، اهرم  دیتشد یبرا یخارج یو تالش ها یداخلکنش ها و واکنش های بین فشارهای 

از طریق را  کیجامعه دموکرات ندستتوانی مکشورهای با تفکر مشابه  گریمتحده و د التایاکرده است. دوره ای که 

است.  دهیسر انی، به پاگسترش دهند یالملل نیو ب یداخلو کنترل مقاومت های  یارتقاء دموکراسبرای  یها تالش

ه که بزرگ ایاالت متحد .در پی داشت یاسیدر غرب سرا  ییخودآزما ی ازقیسطح عم نیو ظهور چ یجهان یمال حرانب

عقب  ترین قدرت جهان محسوب می شد، در یک آشفتگی استراتژیک به سر می برد و به نظر می رسد که در حال

 نشینی از تعهدات خود به حمایت و تقویت استانداردهای دموکراتیک است.

 ی هایثبات یببا  وخل متمرکز شده به شمار می رود، بر دا برالینظم لهم که یکی دیگر از سنگ بناهای  اروپایه اتحاد

جا به جایی  و یانع تجارومکاهش  ،یاقتصاد یکپارچگینظم باز از جمله گزایش به  یذات یها یژگیاز و یناش یداخل

جهان عرب و  در کیدموکرات یها امیقبرای مدت کوتاهی در پی اقتدارگرا که  یاست. قدرت هاانه افراد مواجه آزاد

نفوذ  یقابتراینکه می توانند مخالفت های داخلی را خنثی و شبکه های اعتماد به شدند،  ترسدچار  نیسپس اوکرا

 بزرگ مواجه شوند را بازیافته اند. یها یدموکراسزیاد مقاومت بدون اینکه با کنند  جادیا یخارج
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 کی نیا است.ایجاد شده  یدر حال توسعه و صنعتاین اتفاقات یک سری مناطق رقابتی در سراسر جهان  جهینت در

شده  تالیجید ندهیو به طور فزارا شامل می شود  یو نظام یاقتصاد ،یاسیس ینفوذ است که ابزارهابر سر رقابت 

 .است

و  یا، انرژه رساختیدر زها  یگذار هیسرما ا،یو آس قایآفر ن،یالت یکایظهور آمرنودر حال توسعه و  یکشورها در

ی رسد غرب در حال شده اند و به نظر م لیتبدرتر قدرت ببر سر رقابت  یارهاابزبه  20ی گروه ابزار همکارفناوری از 

در طی  که بازگشت به سوی ابزار جنگ های نیابتی دیده می شود ینوع انه،یدر خاورمباختن در این رقابت است. 

رم کرده و به ن موضع این قاره را نیچفزاینده  ی. در اروپا، مشارکت اقتصادندکرد رانیورا « جهان سوم»جنگ سرد 

ایش مداخله مستقیم غرب را پیدا کرده و در حال افز ریپذ بیآسنقاط  هیروس، کایآمر یی هایگرا کجانبهویژه در زمان ی

قه تغییر در منط نیچ یبه هژمون کایمحدود کردن سلطه آمر یاستراتژ کیاز  نیچ ا،یشرق آس درسیاسی خود است. 

رای به آزمونی ب شود، یم فیتعرچین و آمریکا با رقابت  ندهیه که به طور فزادر منطق کیتیژئوپلرویکرد داده است و 

 تبدیل شده است. شرفتهیپ یها یو دموکراس ی تثبیت شدهها یقدرت دموکراس

*** 

 ی کنند،مزندگی  کیدموکراتدر یک دولت که افرادی  تی، اکثرهشد دهیبه چالش کش یجهان یکه دموکراس یزمان در

ای جدیدی از هدموکراتیک نظم بین المللی نیازمند ائتالف ماهیت فظت از احستند. از این رو، مدر خارج از غرب ه

 نیب نیودر نظم ن یچشم انداز دموکراس ت ازفظاحم یبراورای دو سوی اقیانوس اطلس است. کشورهای دموکراتیک 

 زمینه عمده تالش های جدی صورت بگیرد:چهار الزم است در  ،یالملل

در  دیبا «یسارتقاء دموکرا»گیری موضع  یبه جاغرب باید  -ی الملل نیدستور کار مشترک بیک : کیاتدموکر دیتجد

 یکت اقتصادتمرکز بر مشاریک دستورکار مشترک برای تقویت موسسات دموکراسی بپیوندد که چنین اقدامی نیازمند 

 است.

 نیا از یبه عنوان بخشمع مدنی باید دولت ها و جوا -سم زدایی از سیاست های هویتی و مناظرات مهاجرتی 

مستلزم  امر نیکنند. ا دایپ یتیهو یها استیاز س ییسم زدا یرا برا ییروش ها ،یدموکراس دیدستورالعمل تجد

میزی می آاظهارات نفرت از  یریجلوگ نینو همچ یو شهر یمهاجرت و تمرکز بر ادغام محلباره مباحثات آزاد در

 های تروریستی ربط می دهد.را به خشونت مهاجرت شود که 

در مقابل  دیبا ها یدموکراس ا،یدر اروپا و آس یدموکراس یدفاع از فضا یبرا - ایدر اروپا و آس یدفاع از دموکراس

و در سرتاسر هند نهادها واکنش نشان دها و  هیدر اتحادلیبرال ریبه تحوالت غ یبه طور جدگرایان بایستند و اقتدار

و  یدموکراس نیب یهاندر رقابت ج ایآس تیکنند. با توجه به اهم جادیا کیدموکرات یها یکارآرام هم انوسیاق و هند

 - یغربیرغ یها یبا دموکراسها  یهمکار تیتقو نیز پیشنهاد می شود.« ایدر آسها  یدموکراس یگوو  گفت»نظم، 

ساخت ها، امدادرسانی، زیردموکراسی های غربی و غیرغربی باید همکاری های دموکراتیک خود را در زمینه های 

 ی کنند.حمایت دولتی و مدیریت بحران افزایش دهند و نیروهایشان را برای تکمیل مدل های موثرتر توسعه یک

  منبع: بروکینگز
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 دموکراسی و اینترنت: ماه عسلی کوتاه مدت

ر حمایت دمشی هایی  کمیسیون دموکراسی و انتخابات در عصر دیجیتال در بنیاد کوفی عنان در راستای ارائه خط

حقیقات خود تاز دموکراسی ها، به ویژه دموکراسی های جنوب جهانی فعالیت می کند. پروفسور ناتانیل پرسیلی در 

دانشگاهی بر  وتمایالت دیجیتال و میزان تاثیرگذاری احتمالی آنها و همچنین رهبران جهان فناوری، زندگی سیاسی 

 ست که در ادامه می خوانید.دموکراسی را مورد برسی قرار داده ا

استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه  2013از سال )ی لیپرس لیناتاننویسنده: 

استنفورد استو حقوق قانون اساسی، حقوق دموکراسی و نظارت حقوق بر روند 

مدیر ارشد تحقیقاتی  2014و  2013سیاسی تدریس می کند. او در سال های 

داره انتخابات بود و اکنون هم به عنوان یکی از کمیسیون ریاست جمهوری در ا

 عنان یکوف ادیدر بن تالیجیو انتخابات در عصر د یدموکراس ونیسیکماعضای 

 (فعالیت می کند.

گذشته دیدگاه مثبت عمومی به تاثیرات اینترنت بر دولت داری به طور کلی به دیدگاهی بدبینانه  در عرض دو سال

دموکراسی بی حد و مرز و بدون تاثر برای همه بود: قدرتمند کردن  تالیجید یها یفن آور یوعده اصلتبدیل شد. 

نخبگان آنهایی که صدایشان به جایی نمی رسد، درهم شکستن مرزها و ایجاد جوامع فرامرزی، و از بین بردن ارجحیت 

 یها یژگیوانی از اینکه بیشتر اما اکنون درباره تحقق این وعده در پی این نگرند. ه ارا محدود کرد یاسیکه گفتمان س

در در حقیقت خودشان دموکراسی را به خطر می اندازند، شک و تردیدهایی ایجاد شده است.  نترنتیا کیدموکرات

اطالعات به دلیل که هزینه ای  ؛کنند یپرداخت م ینترنتیا یآزادی برای گزاف نهیها هز یدموکراس دگاه،ید نیا

به اسیرانی در دست  نیآنها همچنایجاد شده است؛ انتخابات  در یو دخالت خارج کیتحر ،آمیزنفرسخنان ت، نادرست

 میحفظ حرمربوط به  یچالش ها تبدیل شده اند و اینها جدای از خاص یفرم ها پلتیک سری  یقدرت اقتصاد

 قطب های انحصاری اطالعاتی قدرتمند به دست آورده اند. نیکه ااست گفتار نظارت بر و  یخصوص

ارتباطات )از مطبوعات ها در زمینه  کنند که همه انقالباین دیدگاه به این مساله اشاره می  منتقدانحال،  با این

طور یکسان هدف انتقادهایی بوده اند. معموال هم این ند و به شته ادا ییایها و مزا نهی( هزنترنتیا و ونیزیتلوگرفته تا 

است. برای نمونه، ظهور پوپولیسم در سراسر جهان با انقالب  انتقادها ارتباطی با اختالالت سیاسی وقت نداشته

اطالعاتی مبتنی بر اینترنت همزمان شده است، اما به رغم بی اعتمادی ها به رسانه در نتیجه استفاده ابزاری دولت ها 

نقص  یس کننده منعک ی نهیآ کیصرفا به عنوان  دیجد یرسانه هااز آنها، این دو لزوما رابطه علت و معلولی ندارند. 

ایجاد مشکالت ، عالوهبه . کننده این نقص ها و مشکالت نیستند جادیکنند اما لزوما ا یزمانه عمل م یاجتماع یها

مان ه مرور زدارد و ب یقیعم یها شهیر دنش یقطببرمی گردد. از توسعه آن  شیپروزهای به  نترنتیتوسط اشده 

اظهارات تنفرآمیز هم قدمتی به اندازه سخنوری است و  یمیقد هم یک اتفاق «یر جعلاخبا»است.  گسترش یافته

 دارد.

امکان پذیر شده می تواند  نترنتبه دلیل ایکه  یارتباط دیجدبا این حال، همچنان می توان گفت که شیوه های 

و تصاویر، داده ها  یروسامکان انتشار سریع و وی ن،یسرعت ارتباطات آنالبرای دموکراسی ایجاد کند.  یخاصمخاطرات 
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پلت فرم ها و ماهیت فرامرزی  یانحصاری پژواک، شرایط ناشناس، گسترش اتاق هاقدرت بخشیدن به سخنوران 

ی وارد می آورند. دولت ها و پلت دموکراسفشار شدیدی بر هستند که  یتکنولوژ یها یژگیوگی از آندسته همشبکه، 

نظارت دارد.  گفتارام داده اند که به طور عینی و ضمنی بر انجاصالحات  یک سری مشکالت نیمقابله با ا یبرا فرم ها

 ی، بازدارندگیق سازیرق ر،یتاخ ،افشا تنزل،حذف، مشهور است، « The Seven Dsهفت دی/»این اصالحات که به 

را شامل می شود. حذف اطالعات یا کاربر در صورت خطرناک انگاشته شدن آن صورت می گیرد.  یتالیجیو سواد د

استفاده از الگوریتم ها برای کاهش شمار کاربرانی است که در معرض گفتارهای مخاطره آمیز قرار می گیرند.  تنزل هم

افشا به ارائه اطالعات درباره هویت گوینده مربوط می شود. تاخیر به ممانعت از انتشار سریع ارتباطات آنالین یا داده 

از « بد»رقیق سازی یا تحریف نوعی مبارزه با گفتارهای  هایی اطالق می شود که مشکل آفرین قلمداد می شوند.

طریق جایگزینی آنها با محتوای بی خطر یا هدایت کاربر به سمت منابع بهتر اطالعاتی است. بازدارندگی هم به معنای 

ران افزایش هزینه های بازیگران بد از طریق تعیین مجازات در سطوح مختلف است. سواد دیجیتال هم به آموزش کارب

 در زمینه استفاده از اطالعات و مهارت در درک پلت فرم های ارتباطاتی اطالق می شود.

ا پیوستن هر انتخابات جدید و باست، با  رییبه سرعت در حال تغ یدموکراس یبراموجود  یتالیجیچالش داگرچه 

رتباطات . ظهور ادوشمی  کشفی برای مقابله با این چالش دیجد یها کیتاکتدموکراسی های جدید به قدیمی ها، 

توسعه  در حالجهان در  اتبه شکل غالب ارتباطشدن  لیتبددر حال به سرعت « واتس اَپ»رمزنگاری شده همچون 

ظهور  در حال یدیجد یالملل نیب یشرکت هاخود پلت فرم هاست.  یدولت ها و حت ینظارتو به دور از دسترسی 

د از بین با تهدی«قیعم بیفر»موسوم به  یمصنوع یویدیو ظهور و. استدخالت در انتخابات تخصص آنها هستند که 

 همراه است.رسانه شکال ا همهاعتماد به رفتن 

ال در بنیاد در عصر دیجیت یانتخابات و دموکراس ونیسیکمان آشفته کنونی که با عدم اطمینان همراه است، دور در

زادی و در عین نترنت در حمایت از دموکراسی و توسعه آاصلی دیدگاه استفاده از ایتحقق اهداف کمک به عنان  یفوک

ت تاثیر قرار دادن حال، شناسایی تاثیراگذاری بازیگران و استراتژی ها با هدف استفاده از فناوری های جدید برای تح

 دموکراسی را به عنوان هدف خود برگزیده است.

 منبع: بنیاد کوفی عنان
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 نظم غربیجهان پس از در  یدموکراسمحافظت از 

از نظر حمایت از دموکراسی در خارج از مرزهای خود خیلی بیشتر از تصور عمده افراد با  جوامع غربی و غیر غربی

یکدیگر شباهت دارند. با تغییر و تحوالت در نظم جهانی و در شرایطی که دموکراسی در سراسر جهان با چالش ها و 

 غرب حیاتی تر از همیشه به نظر می رسد.مخاطراتی مواجه شده، هماهنگی جهان غرب و غیر 

به ویژه  اروپا یهاتحاد یخارج یاستکارشناس س)ریچارد یانگز  یانگز نویسنده: ریچارد

 (.ی استاز دموکراس یتحما ینهزمدر 

یک درگیری جهان را  یندهبه طور فزا یگذاران غرب یاستگران و س یلاز تحل بسیاری

 ینچ یژهبه و یغرب یرمستبد و غ یقدرت هااز گروه متشکل غرب و  یانم یتیکژئوپول

 ینظم جهان یبرالل یمتفکران معتقدند که بخش ها یناز ا یاری. بسینندب یم یهو روس

 ینابه مطرح شدن اوقات  یگاه یتذهن ینا .مده استبه دست آ یغرب یالملل ینب نفوذاز  حصاریبه طور ان یباتقر

در برابر ها را  یذاتا غرب غیرلیبرالیسم، و یبرالیسمل اقتدارگرایی، یاو  یدموکراسمی انجامد که مناقشات بین  یدگاهد

 قرار می دهد.ها  یغرب غیر

تحریف   در سراسر جهان ییو اقتدارگرا یبر دموکراس یغرب یرو غ یغرباین دیدگاه به چگونگی تاثیرگذاری جهان 

برای کشورها  ینهستند و ا یکدموکرات یغربر غی یاز قدرت ها یاریبسشده و بیش از اندازه ساده انگارانه است. 

مثبت  یرگذاریتاث یتو اهم یقتحق ینکه اتالش می کنند. آنهایی خود  یدر خارج از مرزها یاز دموکراس یبانیپشت

و  یالملل یننظم باز مهم در حقیقت چشم خود را به روی یک وجه  یرند،گ یم یدهرا نادی بر دموکراس یغربغیر 

 بسته اند.تکامل مداوم آن 

 یوههنجارها و شحمایت جوامع غیر غربی از دموکراسی یک اقدام تجربی و آزمایشی است، اما لزوما تفاوت چندانی با 

مشکالت ی با چالش ها و از دموکراس یتحما یها یاستسدر ارتباط با  غرب یرغرب و غ یقتدر حقندارد.  یغرب یها

مشترک ابر فشارهای مضاعف اقتدارگراها مقاومت کنند. این مشکالت مواجه هستند و هر دو سعی دارند در بر یمشابه

را مهم تر می کند. همکاری موفقیت آمیز  یر غربیو غ یغرب یکشورها ینبورای مرزها و  یدموکراس یانحامهمکاری 

یافته در این زمینه نقشی تعیین کننده در حفظ جایگاه حمایت از هنجارهای دموکراتیک در نظم جهانی تغییر شکل 

سی همکاری دموکرااز  یتحماو دولت او از متحده  یاالتا یجمهور یسرئخواهد داشت. عقب نشینی دونالد ترامپ 

را مهم تر  یالملل یندر سطح ب یدموکراسهنجارهای دفاع از در ها در همه مناطق  یدموکراس یگردموثر و هماهنگ 

 کرده است.

 برداشت نادرست از دموکراسی و نظم لیبرال

به طور فزاینده  ین المللیب برالینظم ل یاصول اساسمعرض خطر قرار گرفته اند. در  یبه طور مواز یروند مهم جهان دو

سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته  یاز کشورها یاریدر بس یدموکراس ،حال ینو در ع رسد یشکننده به نظر م
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عمدتا به سرنوشت غرب و  یدموکراس یندهکه آکنند اینطور تصور می  یغرب یسندگاناکثر نورابطه،  یندر ا است.

، به عالوه روند غیرلیبرال فلج کننده در ش قدرت غربمتداول این است که کاه. استدالل یکدیگر پیوند خورده اند

 نقش داشته است. یدموکراسدر تضعیف احتماال  یی،اروپا یاز کشورها یاریمتحده و بس یاالتا

وئا اشاره کرد که گفته اند ک و روبرتو فنمو جدید چنین استداللی، می تواند به یاشکاعنوان یکی از نمونه های به 

اقتدارگرا ظهور کشورهای و  یغرب یکشورهارو به افول « برالیلیک اتحاد دموکرات» یانمنبرد  یک یجهان یتیکژئوپل

پیشین به دموکراسی و قدرت  اینگونه استدال می کنند که تمایلاست. آنها  یو عربستان سعود یهروس ین،مانند چ

ا تضعیف و ناپدید شدن این کنند که ب یم ینیب یشآنها پآن عمدتا ناشی از هژمونی اقتصادی غرب بوده است. 

 ینبه صراحت ا یسندگاننو یندر سراسر جهان را از دست خواهد داد. امحبوبیت خود را  یزن یدموکراسی، هژمون

طور مشابه، به در این نبرد تاثیرگذار باشند، رد می کنند. توانند  یمربی غیر غ یکدموکرات رهایمفهوم را که کشو

از ایفای نقش در متحده  یاالتابه محض اینکه کند که  یاستدالل مید خود اینگونه در کتاب جدهم رابرت کاگان 

باره نظم در بیغر یکتاب ها یشتربمجددا باز خواهد گشت.  «جنگلقانون »یبرال دست بکشو، ل محافظت از نظم

در برابر باقی جهان که تنها  یغرب یها ارزشینده عمدتا در این چارچوب شکل می گیرند که الزم است از آدر  یجهان

 می تواند تهدیدی برای دموکراسی باشد، دفاع کرد.

هانی غیر غربی بر دموکراسی جحدیدگاه را که هرگونه نقش و تاثیرگذاری مثبت  ینخارج از غرب ادر ناظران بیشتر 

تحلیل گران از روی عمد به که  یزمان یکنند. حت یمحکوم م را اندک می پندارد یا به کلی نادیده می گیرد، رد و

تغییر شکل نظم جهانی سخن می گویند، عمدتا منظورشان تاثیرگذاری های  بر یغرب نقش احتمالی ارزش های غیر

کری همخوانی داشته باشد این است که اگرچه نظام بین غیردموکراتیک است. مساله دیگری که می تواند با چنین تف

محسوب  یکدموکراتطور خاص کند، اما به  یرا حفظ م یبرالل یمهن یا یبرالاز عناصر ل یخالمللی آتی همچنان بر

 یشرفتپ یتواند در سطح جهان یمدر صورتی تنها  یمعتقدند که دموکراس یغرب یل گراناز تحل یاریبسنمی شود. 

 کنند و آن را اشاعه دهند.دفاع از آن  یغرب یرت هاقدکه  کند

غرب است اقدامی مختص  یالملل ینبسی در سطح دموکراحمایت از که از دیرباز بر این باور بوده اند  یلگرانتحل ینا

فرض از روی عادت اینگونه . آنها رویکردی خصمانه داشته اند ییها یاستس ینچندر قبال  یغرب یرغ یو قدرت ها

 یرغ یقدرت ها نهمخالفت فعاالدر برابر را  یاز دموکراس یتحما یها یاستس یغرب یها یند که دموکراسکن یم

 یگاهجااین تفکر حاکی از آن است که با ادامه مقاومت غیر غربی و حتی پیشروی این جوامع، کنند.  یدنبال م یغرب

 . یردگ یقرار م یدتهدبیشتر مورد  یو نظم جهان یالملل ینب یتیکدر ژئوپل یدموکراس

شیوه استاندارد و متداول در به تصویر کشیدن دموکراسی در سطح جهانی اگرچه تماما نادرست نیست، اما باتوجه  این

یشان، تک بعدی و مرزهاورای  یکاز اصالحات دموکرات یبانیپشت یبرا یغرب یرغ ینوظهور قدرت ها یتالش هابه 

 یکایو آمر ییاروپا یاز کشورها یرغ یی، به کشورهاقرار گرفتهاستفاده مورد  ینجاکه در ا یغرب یراصطالح غناقص است. 
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به اجرا گذاشته  یاز دموکراس یتحمااطالق می شود که طی سال ها سیاست هایی را در ( یااسترال ین)و همچن یشمال

اقدام یا  یراساز دموک یتحمادر جهت سال گذشته  10که در را شامل می شود قدرت بزرگ  ینگروه چند یناند. ا

ژاپن،  زی،هند، اندون یل،برزفعالیت های پیشین خود را در این زمینه تقویت کردند. از نمونه این کشورها می توان به 

 یبرخمناقشاتی بر سر اینکه استفاده از واژه غیر غرب برای اشاره به . ممکن است ی اشاره کردجنوب یقایو آفر یهترک

به کار رفته  ییبه کشورهاصرفا برای اشاره اصطالح  یناما ایر، وجود داشته باشد. مناسب است یا خکشورها  یناز ا

کرده  یکارشروع به چنین  یجبه تدرنشان نمی داده اند، اما  یاز دموکراس یتحماتمایلی به  یکه به طور سنتاست 

 سی می تواند واژه ای جایگزین و کامل تر باشد. دموکرانوظهور طرفداران اند. 

 یدموکراسنادیده گرفته شده غیر غرب از حمایت 

حمایت از دموکراسی توسط غیر غرب مردود است. دیدگاه متداول این است که حمایت از  یدهناظران، ااز نظر برخی 

دموکراسی در سطح بین المللی مختص کشورهای اروپایی و ایاالت متحده با اندک حمایتی از سوی استرالیا و کانادا 

عمدتا به سختی در کنار  یاز دموکراس یتمفهوم حمانهادها و ابتکارعمل های بین المللی است.  و شمار اندکی از

 .بر عدم مداخله و تمامیت ارضی مستقل قرار می گیرد یغرب یرغ یقدرت هاتاکید 

ت که این اسنکته  سی را در پیش گرفته اند.دموکرااز  یتاز حما یمتفاوت یفرم ها یغرب یرغ یاز کشورها یبرخ اما

خفیف پراکنده، ناسازگار و بیش از اندازه سخن گفت، چون  تالش ها ینا یاثربخش نمی توان درباره گستردگی یا

آنقدری معنادار هست که بر فرضیات و برداشت ها درباره اینکه تنها قدرت های غربی روند  ینحال، ا ینبا اهستند. 

 ، سایه افکند.به ارتقاء دموکراسی به یک هنجار جهانی عالقه دارند

 یخارج یاستسبر  یکدموکرات یارزش هاسی اغلب در اظهارات خود بر اهمیت دموکرانوظهور غیر غربی  یانحاماین 

از دموکراسی یا حفاظت مبا هدف  یپلماسیدر دیر اخ یدر سال ها کشورها نیاز ا یاریبسخود تاکید می کنند. 

 یاسیس یدر بازساز ینقش مهم یلبرز یغرب یمکرهدر ننمونه، مشارکت کرده اند. برای خاص  یمواردپیشبرد آن در 

 یو سازمان کشورها «مرکوسور» مانند ینالت یکایآمر یمنطقه اه و در عین حال، نهادهای کرد یفااهاییتی  یو اقتصاد

شدیدا  هم یلیو ش یلبرز ین،آرژانتترغیب کرده است.  یاز دموکراس یتحمابندهای قانونی در  یبتصوه برا  یکاییآمر

 یسرئ یهعل کودتا. آنها به نوع کامال متفاوتی از در هندوراس واکنش نشان دادند 2009سال  ینظام یبه کودتا

یک  یکاییآمرنیز بی توجهی نکردند. به دستور همین کشورها، سازمان کشورهای  2012پاراگوئه در سال  یجمهور

یگر آمریکای التین هم بندهای قانونی مرتبط با دموکراسی چارتر دموکراسی درون آمریکا دارد و بیشتر سازمان های د

 ست.کودتا برای تالش هادر برابر حاکم نظام های عمدتا دفاع از دارند که هدف از آنها اساسنامه خود را در 

 ه شدت تالشب یکرده اند. اندونز یدموکراس فعاالنه تر یجشروع به ترو یاییکشور آس ینآرام، چند یانوساقآنسوی  در

)آ سه آن( تا چندین مجمع گفتمان درباره حمایت از دموکراسی و تعهد  یاآس یجنوب شرق یکشورها کرده تا سازمان

همچنین در ارتباط با میانمار و تا جاکارتا این گروه بیفزاید.  2008به دفاع از هنجارهای دموکراتیک را به چارتر سال 
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حامی اصالحات سیاسی ظاهر شد. در همین حال، برجسته وکراتیک دممدافع اندازه ای هم کامبوج و ویتنام در نقش 

سال در  کیصلح دموکراتزمینه دستیابی به یک توافق در ها  یستدر کمک به دولت نپال و مائوئ یهند نقش مهم

ر برای دکشور این  یقانون اساسرا برای به روز رسانی کاتماندو  یراخ یدر سال هاهمچنین نو  یدهل. فا کردیا 2006

را در حمایت  یاریبسابتکارعمل های  هندی، تحت فشار گذاشته است. به عالوه، و زبان یقوم یشتریتنوع ببر گرفتن 

 توسعه داده است. یالنکادر سر یپلماتیکد یو تالش ها یدموکراساز 

یکی از  به صورت 2011در دیگر نقاط جهان، ترکیه پیش از آنکه مجددا به سمت اقتدارگرایی پیش رود، در سال 

فعال ترین عوامل خارجی در قیام های موسوم به بهار عربی ظاهر شد و خود را به حمایت از تغییرات دموکراتیک در 

، اما این کشور همچنان برخی کرده کتحر یدر جهت استبداد یهترک یداخلهای  یاستسمنطقه متعهد کرد. اگرچه 

حل و  یبرا یجنوب یقایحال، آفر ینکند. در هم یاجرا مج در خار یاز دموکراس یتحمااز برنامه های خود را در 

اقدام و همچنین سعی کرده نگرانی های مرتبط با در ساحل عاج  2011سال  یحران انتخاباتب یکفصل دموکرات

دموکراسی را به بخشی از ابتکارعمل ها در زمینه بازداری از درگیری در منطقه تبدیل سازد. اگرچه ابتکارعمل های 

 یجنوب یقایو آفر یهترکاما پا افتاده و محدود است،  یشهمچنان پاسی در خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا دموکر

بنیادی حمایت از دموکراسی در این دو منطقه  یها رخی موارد در عکس جریان منطقه حرکت و از ابتکارعملدر ب

 کرده اند. مایتح

امدادی را راه  یو برنامه هامالی  یگذار یهسرما یاز دموکراس یتحمادر  یغرب یرغ یها یدموکراس یناز ا بسیاری

. هند از را شامل می شوند یاسیاصالحات سعمل های ابتکار یبرا یمال یتدار حما یمعن یرمقاداندازی کرده اند که 

داده است.  یشرا افزاخود  یخارج یها کمک یزانشد، م یسسات 2012اداره مشارکت توسعه که در سال  یقطر

ید جداما بخشی از این کمک های ندارد،  یکدموکرات یکمک ها یرسمجداگانه  یطبقه بندیک نو  یدهلچه اگر

دولت داری مربوط و عملیات گسترده نظارت خارجی بر انتخابات را شامل می شود. مرتبط با  یبه پروژه هاخارجی 

و گروه های متمرکز شده  یخارج یتاحم رخود به طور خاص ب یانتخابات یسیونکم هایواحدیکی از  یقهند از طر

 یبی،مصر، ل یرنظ ییو نظارت بر انتخابات در کشورها یآموزش مسئوالن انتخابات یرا برا یو منابع قابل توجهبزرگی 

 است. تخصیص داده یجنوب یقایو آفر یبیانام

« جنوب-جنوب»بر همکاری شروع به سرمایه گذاری  2010ی از سال اندونزهند تنها کشور فعال در این زمینه نیست. 

در زمینه دولت داری دموکراتیک کرده است. موسسه صلح و دموکراسی در این کشور ابتکارعمل های گسترده و 

به اجرا گذشته است و به « آ سه آن»متنوعی را در زمینه همکاری در دموکراسی در میانمار و دیگر کشورهای عضو 

اصالحات بخش امنیتی حرکت می کند. در همین حال، ژاپن هم  تدریج به سمت محدوده های حساس تری همچون

یک سری پروژه های امدادی به اجرا درآورده که کمک به برگزاری انتخابات، اصالحات نیروهای  2000از اواخر دهه 

ه طور پلیس و تالش ها در زمینه قانون مداری را شامل می شوند و ساالنه چندین میلیون دالر هزینه در بر درارند. ب

مشابه، بودجه قابل توجه ترکیه برای برنامه های امدادی تامین مالی اصالحات دستگاه قضایی، جامعه شهروندی، 
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اصالحات بخش امنیتی و ایجاد نهادها را شامل می شود و این در حالی است که آنکارا برنامه مجزایی برای حمایت از 

نظارت بر انتخابات در بسیاری از کشورهای آفریقایی را تامین بودجه دموکراسی ندارد. آفریقای جنوبی هم به نوبه خود 

 می کند.

از شاخصه های کشور ها و ارزش های مرتبط با هویت و منافع  یاز دموکراس یتبه حما یغربغیر  یکشورها تعهد

ری برای مقابله با ابزارا سی دموکرااز  یتمانند ژاپن و هند حما یشروپ یکشورها یا،در آساستراتژیک ناشی می شود. 

اصول از  یتحما ی،و اندونز یلبرزمی دانند. برای کشورهای بزرگ در میان اقتصادهای نوظهور مانند  ینچظهور 

مانند  یگرانباز یگرد یو برااست. منطقه در  یرهبری آنها در زمینه ایفای نقش ادعا یتتقو یبرا یراه یکدموکرات

در  یدئولوژیکا اناز وابستگ یتحما یبرا یا یلهتواند وس یم یقاء دموکراسارت یه،ترکدر حاکم عدالت و توسعه حزب 

 کشورها باشد.دیگر 

 یکنند. برا یدکاارزش ها ت یتدارند بر اهم یلتماسی دموکراغربی  یرغ ینمروج یک،محاسبات استراتژجدای از 

نها تاکید دارند که تنها مساله ای بسیار مهم است چراکه آکشور  ینا یکدموکرات یتهو ی،هند یاستمدارانس

به عنوان این کشور هند اغلب به  ماتمقادموکراسی می تواند جمعیت باال و متنوع آن را در کنار یکدیگر نگه دارد. 

تنوع  فقر گسترده و یی همچونکه به رغم چالش هاای  یکنند؛ دموکراس یجهان اشاره م یدموکراس ینتر یتپرجمع

به  یقانقاط آفر یردر سا یخود را از دموکراس یتحما یجنوب یقایاست. و آفر یافته هتوسع یو قوم یزبان ینی،دباالی 

ا در گاه یهویتی، به تصویر می کشد. مالحظات چند نژاد یدموکراس ینهخود در زم یتموفقصورت توسعه طبیعی 

 .است یدولت های دموکراتیک غربارهای این دموکراسی های نوظهور آشکارتر از گفتاظهارات 

 اوت از نظر شدت و نه در نوع حمایتتف

به رغم این روندها )پروژه ها و حمایت های مالی کشورهای غیر غربی از توسعه و ترویج ارزش های دموکراتیک در 

در سطح  یکراسغربی از دمو یقدرت ها یتحماهمچنان بر این باورند که  یل گرانتحلخارج از مرزهای خودشان(، 

با این حال، اگرچه تعهد این قدرت های  است.متفاوت  یر غربیغ یتالش هابا  یفیکر از نظو بین المللی اساسا 

نوظهور به دموکراسی بدون شک جسته و گریخته و نسبی است، اما الزم به ذکر است که حمایت غرب از دموکراسی 

اقدامات غرب در  ها مواجه است. به این معنی که بیشتر یسرخوردگهم به طور فزاینده با همان محدودیت ها و 

 یکشورها تتعهدای متداول مبنی بر اینکه فرضحمایت از دموکراسی امروزه نسبتا غیرمستقیم، ثانویه و توصیه ایست. 

 از نظر شدت به کلی متفاوت از دیگر قدرت هاست، اغراقی بیش نیست. و  یزمتما یفیلحاظ کبه  یبه دموکراس یغرب

راسی شک و تردیدهایی را درباره تصویر دوتایی متداول مبتنی بر تاثیرات غرب به دموک غیر و غربی یکمک ها قیاس

متقابل تعهدات غربی به دموکراسی در کنار اقدامات غیردموکراتیک غیر غرب، ایجاد کرده است. جای بحثی نیست 

ائل مربوط به مسآغاز کرده اند و عمدتا در را  یالملل ینب ی در سطح دستورکار توسعه دموکراس یغرب یدولت هاکه 

، فاصله بین تالش های این دو حال ین. با ای تالش می کنندغرب یرغ یقدرت هااز  یشترو حقوق بشر ب یدموکراس
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یا بدتر از سیاست تر به طور یکسان ضعیف  یغیر غربی در حمایت از دموکراس یسیاست هاقطعی و همیشگی نیست. 

 ییها تفاوتاگرچه  می داند.منصفانه نرا  یغربهای ست یارب سر غیغبه عالوه، در بسیاری موارد نیست.  یغرب یها

یج هم به همان اندازه را یشباهت ها و ضعف هااما وجود دارد،  یاز دموکراس یتدر حما یغربغیر غرب و یکرد رو ینب

 قابل توجه است.

سی های غیر غربی از دموکرا یشترببه ترویج دموکراسی کمک در  یغربمتعهدترین قدرت های  - کمک یها اولویت

دانمارک، حامیان دموکراسی از جمله  ینفعال ترهزینه و شرکای سیاسی و اجتماعی زیادی را تامین مالی می کنند. 

 یم یاسیس یکمک هاصرف دالر  یلیونچند صد مساالنه دست کم  متحده یاالتو ابریتانیا آلمان، هلند، نروژ، سوئد، 

غیر غربی به دموکراسی از نظر کیفی متفاوت از  های قدرت یکمک ها یتماهاز موارد  یحال، در برخ ینبا ا کنند.

هزینه طیف وسیعی از برنامه ها همچون پروژه های  یهو ترک یاندونز یل،مانند برز یی. کشورهایستن یغرب یکمک ها

 نتخابات،ا یریتدمرا تامین می کنند. آنها از فعالیت ها در زمینه  یمرتبط با دموکراس یآموزش ها ظرفیت و ایجاد

و در  کنند یم یتحمامناقشات  یزفساد و حل و فصل مسالمت آممبارزه با  یتی،اصالحات در بخش امن یی،زدا تمرکز

این زمینه با قدرت های غربی اشتراکاتی دارند. با این حال، غیر غربی ها در حمایت از برخی سازمان های جوامع 

مقاومت نشان می دهند. یک تفاوت کلی میان غربی ها و غیر غربی ها این مدنی مناقشه برانگیز بیشتر از غربی ها 

است که غیر غربی ها عمدتا به کمک به کشورها در همسایگی خود تمایل دارند، اما غربی ها جهانی تر فعالیت می 

 کنند.

کراسی می توانند علیه شمار تحریم هایی که حامیان دموو اعمال شده فشار در ارتباط با شدت  -توانایی اعمال فشار 

رژیم های غیردموکراتیک اعمال کنند، فاصله بازیگران غربی و غیر غربی خاکستری است و نه سیاه و سفید. مساله 

ندارند؛  یخارج یاستستنبیهی در  یابزارهاتمایلی به استفاده از  یبه طور کل یر غربیغ یقدرت هااین نیست که 

 یطور کل یر تنبیهی اعمالی از سوی آنها و دموکراسی های غربی است. بهبلکه تفاوت در شدت و نه کیفیت تداب

عمدتا به این مساله انتقاد می کنند که غیر غربی ها در برابر اقتدارگرایان شدت عمل نشان نمی  یغرب یها یپلماتد

غربی عمدتا قدرت دهند، اما سابقه خود آنها هم در این زمینه چندان درخشان نیست. در مقابل، دیپلمات های غیر 

های غربی را به تحمیل دموکراسی در سراسر جهان به شیوه ای مشابه و بدون در نظر گرفتن تفاوت شرایط، متهم 

متفاوت  رهبر خاص یا یمرژ یکبرخورد با  یچگونگاز نظر ممکن است  یغرب یرو غ یغرب یها می کنند. دموکراسی

ردهای آنها در حمایت از دموکراسی نیست. ممکن است برای دولت عمل کنند، اما این نشانه تفاوت در کیفیت رویک

داشته اند در قیاس با دموکرات  یکدموکرات یها یشرفتپ پیشترکه با اصالح طلبان در کشورهایی  یهمکار یغرب یها

واند ی تم یکمحاسبات استراتژهایی که هنوز تحت سلطه اقتدارگرایان هستند، ساده تر باشد. اما در برخی کشورها 

پیش رود و سبب شود که دموکراسی های غیر غربی در قبال برخی رژیم های استبدادی شدت عمل  یگرید یوهبه ش

 بیشتری نسبت به همتایان غربی خود نشان دهند.
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اندیشه اساسا متفاوتی درباره  یر غربیو غ یغرب یاست که کشورها ینا یجرا یدگاهد یک -یدئولوژیک اوابستگی 

 یحزب یااز رهبران  یتحمابه معنای  یاز دموکراس یتحماعمدتا می گویند  یغرب یاستمدارانسد. دموکراسی دارن

به  یغربغیر  های یدر مقابل، دموکراسنیست و به حمایت بی طرفانه از قوانین و حقوق مربوط می شود.  خاص

را به  یک. دموکرات ینجارهاادن به هد یتاولو تمایل دارند و نهمشابه یی با دیدگاه با شرکا یدئولوژیکا یها یهماهنگ

محاکمه  یکه در طول سال ها ی،غرب یها یبا سخنران یسهتواند در مقا یمنطق سازنده م ینکنند. ا یمتنظ یگونه ا

ادعاهای حال، به رغم  ینا با تر درست شده است، کامال ناهماهنگ باشد. یاسیحساس و س یها یتو خطا به روا

تعیین کننده سیاست های  یدئولوژیکیا یها یوابستگه دموکراسی نیز اغلب مبتنی بر کنونی غرب بتعهدات ی، لفظ

غیر غرب است. اگرچه سیاست خارجی غرب و غیر غرب احتماال در نوعی شاخصه های هویتی مبتنی بر دموکراسی 

 ریشه دارد، اما اینها همواره تحت تاثیر دیگر هویت ها و تعهدات قرار می گیرند.

قدرت های غیر غربی گاها دولت های غربی را به این دلیل مورد انتقاد  - تجربه یبه اشتراک گذار یها محدودیت

قرار می دهند که سعی دارند الگوهای سیاسی خود را بر جوامع گوناگون پیاده کنند. اما دموکراسی های غیر غربی 

اشتراک  هبراتیک داخلی در نظر می گیرند. هم گاها ابتکارعمل ها در حمایت از دموکراسی را بر مبنای تحوالت دموک

از  یتحما درها  یدموکراسحبوب م یکردروتعیین کننده از تجربه گذشته اغلب  ی گرفته شدهدرس ها یگذار

است. در حقیقت، از این نظر دموکراسی های غیر غربی می توانند تجارب متفاوت و مفیدی را در زمینه  یدموکراس

ین المللی ارائه کنند. بسیاری از دولت ها و فعاالن مدنی درگیر با چالش های ایجاد ارتقاء دموکراسی در سطح ب

دموکراسی به وضوح از کسب اطالع درباره این تجارب استقبال می کنند. اما معلوم نیست که حمایت کشورهای غیر 

ای غربی عمل می کنند. غربی از دموکراسی برمبنای الگوهای دموکراتیک است یا آنها متفاوت از رویکرد دولت ه

 صرف به اشتراک گذاری اطالعات را نمی توان استراتژی حمایت از دموکراسی دانست.

برای کشیدن مرزی  فوق الذکر هرگونه تالش یشباهت ها و تفاوت ها یچیدهپ ترکیب -تفاوت های درون گروهی 

زد. جدای از این مساله، در رویکردها را دشوار می سا یاز دموکراس یتحمای غرب و غیر غرب در طرح هامشخص بین 

کلی به  یفتعاردر داخل هر یک از این دو گروه هم تفاوت های زیادی مشاهده می شود که این مساله امکان تعمیم 

همه اعضای گروه را غیرممکن می کند. رویکرد هر یک از قدرت های غیر غربی در حمایت از دموکراسی متفاوت است 

 های تفاوت نیز غربی طرف ه ای به تحوالت این دموکراسی ها در گذر زمان مربوط می شود. درو علت آن هم تا انداز

تغییر و تحوالت در ایاالت متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ به طور قطع  .است مشهود رویکردها در زیادی

ا سوئیس متفاوت کرده است. به رویکردهای این کشور را از تعهدات دموکراتیک کشورهایی مانند دانمارک، هلند ی

 طور مشابه، سیاست های خارجی کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا در ترویج دموکراسی در خارج از مرزها محتاطانه

تر از باقی غرب و بیشتر به برزیل شبیه است. به طور خالصه، شدت تفاوت در رویکردها امکان تعیین شباهت و 

برنامه های کمک و خصوصیات ایدئولوژیکی مشترک میان دموکراسی های غربی و غیر اختالف میان اولویت ها در 

 غربی را دشوار می سازد.
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 محدودهای  یهمکارسابقه ای از 

یی دم می زنند. در این اقتدارگرااز نگرانی درباره سیر قهقرایی دموکراسی و ظهور مجدد گران  یلتحلامروز بیشتر 

 ی،دموکراس یرنظ یعملکرد ب یانهدر موجود ندارد.  یر غربیو غ یغرب یهابین کشور ابراز نگرانی ها هیچ حد فاصلی

 گرفته است. راردر همه نقاط جهان تحت محاصره ق یبرالحقوق ل

در سال های اخیر ابتکارعمل هایی که  یر غربیغ یاز کشورها یاریدر بس یرسد که طرفداران دموکراس ینظر م به

ی در دموکراسانواع شاخص را گذاشته بودند، در شرایط خوبی به سر نمی برند. طبق به اج یاز دموکراس یتحما در

در میان کشورهایی با بیشترین پسرفت در زمینه دموکراسی در جهان بوده  یهو ترک یاندونز، برزیل، هند، 2018 سال

 یجمهور یسنارو رئوبولس ژایراند. ترکیه به وضوح به سمت اقتدارگرایی پسرفت داشته، اما در این زمینه تنها نیست. 

ید شخصی بولسونارو گونه تهد از هر یکند و جدا یم ینتحسسلطه پیشین ارتش در این کشور را  اآشکار یلبرز یدجد

، غرق شده اعتبار کرده یبآن را به شدت  یاسیفساد که طبقه س پی یک سری پرونده هایدر  یلبرزی، دموکراسبرای 

 یدر کنگره مل یاختالفات داخل یراز پایین آمدهجبهه ها برخی در  یدموکراس فیتیکی هم جنوب یقایآفراست. در 

را به عدم تحمل  یندرا مودانار یر. و در هند منتقدان دولت نخست وزسایه افکنده استکشور گذاری در  یاستبر س

 ت.حال وقوع اسمشابه در  یروندو در اندونزی هم  کنند یمها متهم  یتو محدود کردن حقوق اقل

ات آنها به اصالحمایل کشورها و ت ینا یها یتبر موفقابتدا شروع شد،  یغرب یرغ یها یدموکراسباره بحث دروقتی 

اشاره کرد در خارج از غرب  یکدموکرات یها یتموفقهنوز هم می توان به آنها به عنوان  در سراسر جهان متمرکز بود.

 یمتنوع تر ادامه مو به دور از توجه به سمت نظام های سیاسی  نوظهور هم به پیشرفتی آرام یاز قدرت ها یاریبسو 

و امروز، بسیاری از تحلیل گران نگران پسرفت برخی از این کشورها  کرده است ییرتغ یاسیسکلی اما روند ؛ دهند

 هستند.

 ، وضعیت دموکراسی در«یخانه آزاد» 2018گزارش سال طبق است. وخیم تر در غرب ی مشکالت دموکراساما 

دهد  ینشان م 2018سال در  یستواحد اطالعات اکونوم ی. شاخص دموکراسنگران کننده است ییکشور اروپا ینچند

را شاهد  مناطقهمه ر سی ددموکرا یفیتافت ک هر دو بیشترین اروپاو شرق  غرب یاروپابه بعد  2006که از سال 

افت کرده  ناقصدموکراسی  به یککامل  یراسدموک یکمتحده از  یاالتاند. در این شاخص همچنین موقعیت بوده ا

نویسندگانی  د.نگذار یر میاثاز دموکراسی در خارج نیز ت ها یتبر حما یداخل یچالش ها ینکه اکامال واصخ است  .است

همچون جی. جان آیکنبری، جوزف نای و لری دایموند اخیرا به این مساله اشاره کرده اند که ارتباط بین ضعف داخلی 

: از آنجایی که دموکراسی استتبدیل شده غالب ی های غربی و حمایت خارجی از دموکراسی به یک عامل دموکراس

در غرب از پیشرفت باز ایستاده، نفوذ قدرت های غیر دموکراتیک در سطح بین الملل افزایش یافته و آنها توانسته اند 

 عناصر نظم لیبرال را خنثی کنند.
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 یاز دموکراس یتحما یرندهگهم ارائه دهنده و ی هم ر غربیغ یکشورها یه برخاست ک یمعناین روندها به این 

در حالی که در ابتکارعمل های  کهی این است غربهای غیر  یدموکراسمسائل ضمنی مربوط به از  یکیهستند. 

شان هدف خودموارد  یدر برخ سیاست خارجی برنامه های کمک به روندهای سیاسی در خارج را به اجرا گذاشته اند،

گسترده نظم  یها یژگینمونه از وی تنها یک دموکراس ابط بتمر یاییپو یناهستند.  سیدموکراهای غرب از  یبانیپشت

حتی در هستند؛  یالملل ینبم فاعل و هم مفعول سیاست گذاری های ه یغرب یرغ یاست: کشورهانوظهور  یجهان

 هستند.برخوردار  یالملل ینقابل توجه باز قدرت شرایطی که در داخل شکننده و بی دوام باشند، 

بیشتر به دو گروه  اندک بین این ی، هماهنگغربی ریو غ یغرب یدر کشورها یدموکراس یچالش ها برابا افزایش  

کاهش یافته  یراخ یدر سال ها یاز دموکراس یتدر حما یتوسعه همکار یتالش ها براچشم می آید. در حقیقت 

را حدود یک دهه پیش مطرح کردند که البته با  یر غربیغ یها یبا دموکراس یمکاره یدها یغرب هایدولت است. 

تحت  بود که ینتالش ها ا یناارتباط با در  یغرب یرغهای  یموکراساستقبال مواجه نشد. یکی از نگرانی های اولیه د

خواستند در نهایت در  پذیرش مداخله خارجی منقشه برانگیز غرب شوند. آنها نمیمجبور به  یغربفشار کشورهای 

به  یلیکشورها تماکه این  است یهیبدشرایطی قرار بگیرند که مطابق خواسته های ژئواستراتژیک غرب اقدام کنند. 

ر یغ ی هایدر دموکراس یاست گذاراناز س ایقای نقش نکرده اند، ندارند. بسیاریآن  یکه در طراح ییها یاستساجرا 

توصیف می کنند. این مساله غرب  یکردهایرورا متفاوت از  یاز دموکراس یتحما درخود  یروش هامچنان ه یغرب

از آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد این کشورها همچنان مجبورند دستورکار سیاست خارجی خود را برای 

 مخاطبان داخلی ضد غربی یا دست کم غیر غربی توصیف کنند. 

 یکه کشورها یالملل ینب یها مجمعاز  یاریبسموکراسی هنوز در جای مباحثات درباره سیاست های حمایتی از د

 یهمکار یبرا ییراه ها یافتن خالی است. ظاهرا هر دو طرف عالقه خود را بهدهند،  یم یوندرا پ یغرب یرو غ یغرب

ی ربر غیو غ یغرب یها یدموکراس ینب تفاوت هااز دست داده اند. باتوجه به  یاز دموکراس یتدر حما یکستماتیس

تعجبی ندارد که هنوز پیشرفت چندانی در امکان همکاری حاصل نشده است. حتی زمانی که دو طرف با چالش های 

 مشابهی مواجه می شوند، باز هم تالشی برای جلب همکاری عملی طرف مقابل نمی کنند.

 نتیجه گیری

کافی هستند، در سطح جهان  یسدموکرا یجحفاظت و ترو یبرا ییبه تنها یغرب یهاگذاری  یاستکه س این تصور

یکی  با سرنوشت غرب یسرنوشت دموکراسشیوه فکری متداول،  تصوری نادرست و قضاوتی یک جانبه است. به رغم

نیست. الزم است درک درستی از تغییر شکل پویایی دموکراسی به دست آید. برای نمونه، بسیاری از ناظران غربی 

از دموکراسی جهانی نادیده گرفته اند. اکنون شرایط داخلی قدرت های  عمدتا تالش های غیر غرب را در حمایت

غربی و غیر غیربی و تاثیرگذاری آنها بر دموکراسی در داخل و بر تالش های ترویج آن در خارج ایجاب می کند که 
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میانه شیوه خوانش از شرایط متفاوت از تصورات متداول مبنی بر تالش های غرب برای حفظ نظم دموکرتیک در 

 تالش های دیگر قدرت ها برای بی اثر کردن این تالش ها باشد.

 منبع: کارنگی یوروپ


