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 پيش گفتار

ولی با قاطعيت به سوی اتحاد روز  آرامی،به  تماميت جمعیبه عنوان يک بشريت 
پشت سرگذاشته است، را افزون حرکت کرده و با موفقيت مراحل رشد جمعی 

سجام انوفاداری و يکپارچگی و دوائر رو به گسترش مشخصه اش  کهمراحلی 
شھر و  -، دولت قبيلهبه سوی سپس با خانواده شروع شده و  بوده  کهاجتماعی 

 ئی مانندھادر زمينه  ی کهعظيمبا توجه به پيشرفت ھای  است. پيش رفته کشور
و اجتناب  فزايندهبه نحو  صورت گرفته و ما راحمل و نقل و تجارت  و ارتباطات

گسترده و حله ی بعدی در وفاداری ، مرستناپذيری به يک ديگر وابسته ساخته ا
بايستی وفاداری نسبت به به طور منطقی آن پيش می رويم،  به سویکه  فراگيری

صلح و وحدت اجتماعی است که ميزان  درواقع جھان به عنوان يک واحد باشد.
تا  که جوامع ما را تعيين می کند، امری که به نوبه ی خود تعيين می کند  آرامش
ی خود را صرف فعاليت ھای تمدن سازی کنيم.  با اين ھانيرو ممی تواني چه حد

گاھی  است: يکنواخت نبوده ھيچگاه حال پيشرفت ما به سوی صلح و آرامش
 را مملو از صلح و آرامشیگامھای بلندی برداشته ايم و تمدن ھای چشمگيرو 

. به يمھم کرده ابلکه پسرفت  نداشته ايمنه تنھا پيشرفتی  گاھی نيزو  ساخته ايم
روز افزون  اتحادو  يکپارچگیھرحال نتيجه ی کلی اين حرکت  پيشرفت در مسير 

  بوده است. 

 ، بھترين دوره ای که می توانبدانيم یانسان يک فرد رشد ماننداگر رشد بشريت را 
، دوره ی نوجوانی است، با ھمه ی ردوضعيت کنونی بشر را به آن تشبيه ک

.  اگر طر کردن ھا و به استقبال فاجعه رفتن ھايشخ ،گردنکشی ھا، مرز آزمائی ھا
بلوغ است، واقعيتی که ماھيت بسيار  مقدمه ینوجوانی  بنگريمبه نيمه ی پر ليوان 

اين  عاقبت که به ما اميد می دھدو  نشان می دھدمھم مرحله ای را که در آن ھستيم 
گذاشته ت سرپش است گریمرحله ی آشفتگی و خود ويران ظاھرا" کهنيز را مرحله 

پيش بينی شده از خود ظاھر خواھيم ساخت.  بارھاوبرخی از شواھد بلوغی را که 
 می تواند ما را به حرکت  در آورد ايجاد می شود  ترتيباميدی که به اين ھمچنين 

عالمت . پيدا کنيممرحله ی مھم نوجوانی  دراين راه خود را  کمترين آسيب باتا 
 نناپذير بعدی در سير تکاملی جمعی ماگريزه ی بلوغ جمعی ما رسيدن به مرحل

بشريت يعنی تشخيص اين که وفاداری ما در درجه ی اول بايد نسبت به  خواھد بود،
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باشد. وقتی به اين تشخيص رسيديم الزم است که گام دوم را برداريم و  درکل
ی  اين درک نشان دھنده مؤسسات جھانی و روند ھای تصميم گيری جمعی را که 

  . ، ايجاد کنيمد باشندجدي

عوامل بسياری به ضرورت و به موقع بودن اين گام بعدی اشاره دارند : اولين آن 
در تمام حوزه ھای به طورجدائی ناپذيری ملل و اقوام جھان اين واقعيت است که 

اقتصادی و مالی و  زيست محيطی و امنيتی و از جمله در حوزه ھای زندگی 
 حمل و نقل و مخابراتیجديد  سيستم ھای. د خورده اندپيونبه يک ديگر  یبھداشت

که  استساخته  وابستهدنيائی را که در آن زندگی می کنيم طوری تجاری و مالی و
جدا ملل ساير  عالئق و نگرانی ھایاز درآن لتی نمی تواند خود را ديگر ھيچ م

بيشتر از فع ما ناخواه چنين نيست.  مناو  ، چون خواهو ادعای خود کفائی نمايدبداند 
 ازيک گوشه در ی کهحوادث و در ھم گره خورده است از ھم جدا کرد، بشودآن که 
کی .  برای مثال در زندگی ھمه ی ما تأثير بگذاردمی تواند اتفاق می افتد جھان 

در سواحل شرقی  [Tohuku] انتظار داشتيم که يک زمين لرزه ی عظيم درتوھوکو
زنجيره ای از متری سونامی  15جاد يک موج با اي 2011مارس ماه ژاپن در 

خسارات احتمالی به سالمت  در مورددانشمندان را  وحوادث را به جريان اندازد 
سواحل غربی کانادا و اياالت متحده نگران  فاصله ای مانند  انسانی و زيستی در

در نيروگاه اتمی حوزه ی راھای خنک کننده  اين سونامی برق پمپ اما ؟سازد
جزئی  شدن منجر به ذوب  وقطع کرد  [Fukushima‐Daiichi] دائيچی -يمافوکوش

 ی ازبه دنبال آن آزادشدن مقادير عظيم وسه رآکتور از چھار رآکتورنيروگاه  از
داخل آبھای اقيانوس آرام شد.  نگرانی  در مواد راديو اکتيو، بخصوص سزيم 

دانشمندان را  تيو بود کهاز مواد راديو اک حاصل از آزادشدن چنين مقادير عظيمی
آمريکای  سواحلبرآن داشت برنامه ی زمان بندی شده ای را برای ديده بانی آبھای 

  1شمالی به اجرا درآورند. 

با آنھا روبروست  عامل ديگر اين واقعيت است که حادترين مشکالتی که بشريت
مشکالت . يکی از مھمترين اين دنمی طلبد و راه حل ھای جمعی نماھيت جمعی دار

و عمدتا" دی گرم شدن زمين است . آزاد شدن مقادير عظيمی ازگازھای گلخانه ای 
د، دمای سطح درون زيست کره ريخته می شو بهاز ھر گوشه اکسيد کربن که 

. اين گازھا در اثر دافزايش می دھ ،بی سابقه استزمين را با سرعتی که در تاريخ 
 د انرژی سوزانده می شوند ايجاد می گردندتولي برایاستفاده از سوختھای فسيلی که 

مخرب گوناگونی را اثرات در زيست کره آنھا آزاد شدن از افزايش دمای حاصل و
که است يخچال ھا و کوھھای يخی  شدنات ذوب اثراين يکی از. به دنبال دارد
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و سراسر کشورھای جزيره ای و  می شودمنجر به باال آمدن سطح آب اقيانوسھا 
را در نقاط مختلف جھان در خطر غرق شدن قرار می وسيعی  حلیسانوارھای 

دھد. در نتيجه زمين کمتری برای اسکان جمعيت ھای رو به افزايش و زمين ھای 
قابل کشت کمتری برای تغذيه ی آنھا وجود خواھد داشت. کارشناسان پيش بينی می 

د خواھ بيعیط جنگ برسر زمين و منابع کنند که اين واقعيات بدون شک منجر به
  شد. 

نمونه ی  ، ، شيميائی و زيستیسالحھای اتمیشامل توليد سالحھای کشتار جمعی 
صلح و امنيت جھانی را به خطر می اندازد  چوناست که  یديگری از مشکالت

مستلزم يک راه حل جمعی است. چنين توليداتی بذر ترس و سوء ظن را در دل 
در يک  ارد که برای تضمين امنيت خود آنان را برآن می دو  افشاندھا می  کشور

رقابت روزافزون به جمع آوری سالح بپردازند. ھرچقدر تعداد سالحھای 
بيشتر باشد احتمال  ی که ايجاد می کنيمويرانگری که جمع می کنيم و ميزان وحشت

بيشتر می اين که اين سالحھا به طور عمدی يا سھوی مورد استفاده قرار بگيرند، 
در يک  فقط حتی اگر چنين سالحھائیدر نھايت است که  آموختهه ما . تجربه بشود

طور زنجيره به کار گيری آنھا به  بازھم ،به کارگرفته شوندمحل يا منطقه ی خاص 
 و فراتر از آنھا عاقبتھمسايه و  مناطق و کشورھایروی  ای و رو به  گسترشی

  ريزد.  درھم می اثر می گذارد و ثبات آن ھا را ساير کشورھا روی

به طور با رفتار دول سرکشی که از تروريسم حمايت می کنند يا  مقابله چالش
 می شوندحقوق بشر   فاحشنقض  ارديا ساير مو و نسل کشی مرتکبگسترده ای 

. دنمی طلبجمعی  ھایراه حل  جھانی است که مشکالتنيز نمونه ی ديگری از 
 باشدی تجھانی چنين مشکال نمونه ی خوبی که نشان دھنده ی عوارض منطقه ای و

برای  2010ماه مارس سال  در ديد.  دولت سوريهمی توان در سوريه به تنھائی را 
برعليه  از سالحھای شيميائی دست به شدت عمل زد و مخالفت داخلی  سرکوب

 به راه انداخت و ھم را ھم يک جنگ داخلی استفاده کرد و به اين ترتيب مردم خود
که به يکی از حادترين بحرانھای  دامن زدپناھندگی  زمينه یی در بحران شديد به

. بيش از سه ميليون سوری به عنوان پناھنده از است بدل گشتهانسانی زمانه ی ما 
تقاضای پناھندگی کرده بيشتر آنھا از کشورھای ھمسايه   2ند.ه اسوريه فرار کرد

به اين را  شديدی که حضورشان فشارھای اجتماعی و اقتصادیاند، درحالی 
.  برای مثال  ثبات آنھا را نيز از بين ببردو ممکن است  سازدوارد می کشورھا 

بيش از يک ميليون پناھنده ی سوری فقط در لبنان ھستند، کشوری که کل جمعيت 
ھزار نفر در ترکيه ثبت  830نفر است. از اين تعداد  و نيم ميليون 4بومی آن فقط 
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آژانس پناھندگان سازمان براساس  برآورد ردن.  ھزار نفر در ا 613شده اند و 
 6ان پناھنده از سوريه گريخته اند عالوه بر سه ميليون نفری که به عنو ملل متحد
ه معنای آن است که . اين امربداخل سوريه آواره شده اند در نيزنفر و نيم ميليون

رفتار سوريه  3اند.  گشتهبه فرار از خانه ھای خود  وادارنيمی از جمعيت سوريه 
يک جنگ داخلی نيز دامن  آتش ، بهاھندگیپن بحرانھای انسانی و  ايجادعالوه بر
برای  زمينه ی مساعدی فراھم آمدنو  گروھھای نظامی داخلی باعث نمو زده که

يا حکومت اسالمی شام و عراق (شکوفائی شبکه ھای تروريستی مانند 
 Islamic State of]داعش) Iraq and  the Levant]  (ISIL)  است. نفوذ  شده

فزاينده ی داعش و سرکشی ھای خشونت بار آنان شامل اعدام ھای دسته جمعی و 
ی خود بی   به نوبه  ،، بخصوص در کشورھمسايه عراقغيرقانونیکشتارھای 

بريتانيا،  کشورھائی نظيره و باعث شده ثباتی عظيمی را در منطقه به وجود آورد
تحده ، عربستان سعودی، امارات متحده ی عربی، بحرين فرانسه، استراليا، اياالت م

صلح روی منافع آنھا و ھم  روی و اردن برای جلوگيری از بدترشدن اوضاع که ھم
   4.بزنندمداخله دست به ، دارد اثرو امنيت جھان 

 ند ممکن استبه نظر می آي ملی يا منطقه ای ه در وھله ی نخستحتی مشکالتی ک
. تاريخ اخير ما پر شوندتبديل  حياتی برای امنيت کل جھان مسئله ایبه به سرعت 

از نمونه ھائی از ويروسھائی مانند سارس، آنفوالنزای مرغی و ابوالست که به 
خوش بقا و می توانند و ھمه گير شدن را دارندو قابليت  منتشر می شوندسرعت 
تازه ترين نمونه  در سراسر دنيا به خطر اندازند. را شمار عظيمی از انسانھا  بختی

ست. با اين در غرب آفريقا 2014در سال بروز ويروس مرگبار ابوال ی اين امر 
اما ھنوز شش ، شمرده می شديک مشکل محلی يا منطقه ای در ابتدا که اين بيماری 

شروع به ابراز نگرانی از رشد سريع آن مسئولين بھداشت ماه از بروز آن نگذشته 
اين ويروس رشد تصاعدی دارد و کم کم آن را تھديدی کردند و گزارش دادند که 

بالقوه نسبت به امنيت جھان دانستند که الزم است با سرعت و با قدرت با آن مقابله 
به اين نتيجه رسيد که خطری که اين ويروس برای ملل شود. در واقع جامعه ی 

 ملل شورای امنيت سازمانالزم است دارد آنقدر جدی است که  جھانیجامعه ی 
 باالخره  5رد.به عھده بگيبه عنوان يک مسئله ی اضطراری مقابله ی با آن را 

گواه آن ھم پيوستگی جھانی که  درجهتشخيص دادند که به علت  ی جھانکشورھا
که بين کشورھا صورت می گيرد، اگر تالش عظيمی است مسافرت ھائی  مقدار
ازه ترين بروز آن به که عرصه ی ت ،اين ويروس در غرب آفريقا سرکوببرای 

منتشر خواھد شد و امنيت مردم را در اين ويروس ، صورت نگيرد، شمار می رود
  ساير کشورھا نيز به خطر خواھد انداخت. 
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فاقد  مللبا اين حال جامعه ی  ،از اين دست وجود دارد بسياری جھانیمشکالت 
مشترک  ھای برای يافتن راه حل ھای الزمنھادھای تصميم گيری جمعی و سازوکار

، عملی که ھنوز امتحان نشده راه حلمشکالت مشترک جھانی است. تنھا برای 
 .ست. اين فکری است که زمانش فرا رسيدهکشورھايک فدراسيون جھانی از  ايجاد

قرار دارد نشان می دھد که در ما که در مقابل  جھانیتعدد بحران ھای  با اين حال
که برای پشتيبانی از جامعه ی جھانی در  آنچهيعنی  الزم زيرساختھای نھادیايجاد 

ما می توانيم اين تأخير را ولی .  ، تأخيرھم داشته ايمضروری استحال ظھور ما 
يک  به صورت ايجاد زيربنائیبرای استقرار چنين را گامھای الزم  جبران کنيم و

يک  بشريت به عنوان برگرديم که. اگر به تشبيه خودمان برداريم فدراسيون جھانی
می  تازه  ،که از مراحل مختلف رشد می گذرد فردی استجمعی مانند تماميت 

از مرحله ای اگر کسی  . فھميم که چرا با اين ھمه مشکل جھانی روبه رو ھستيم
 کند،يا در ورود به يک مرحله ی حياتی از رشد خود تأخير  بياندازد از قلم را رشد 

مثل مرد  درست، او ظاھر می شود درکم کم نشانه ھای عقب ماندگی اجتماعی 
نمی ساله رفتار کند و بنابراين  18يک جوان  مانند داردصرار اکه ای چھل ساله 

مسئوليت ھای خود را به عنوان يک ھمسر، يک پدر ياحتی يک کارمند قابل  تواند
تی که در برداشتن يک گام حيا ھم بشريت . به ھمين صورتبه عھده بگيرد اعتماد

از خود   اجتماعی را، بناچارعالئم عقب ماندگی معی اش تأخير کردهدر پيشرفت ج
. غير آن گشته استاجتماعی، اقتصادی و جھانی مشکالت دچارنشان می دھد و 

مصرف کنندگان  نا بالغو  نشدنیچنين درکی ممکن است به خوبی ميل سير
 ودنبه ھزينه کردن بيش از توانائی خود يا حس محق ب صاحبان کسب و کار راو

بور بدون اين که مجحق دارند که باعث می شود باور کنند  ،توضيح دھد را آنان
تر از زود يااز مزايای اجتماعی بھره مند شوند ، باشند ساعات طوالنی کار کنند

ھمچنين  درکاين   . سھم خود را از ماليات نپردازند يا  ،بازنشسته شوند موقع
نی به گرفتن تصميمات دشواری که ممکن است توضيح دھد که چرا رھبران جھا

مقررات بين وضع  به برای جلوگيری از گرم شدن کره ی زمين الزم است، يا
تضمين اين که کشورھا بدھی ھای کالن ئی برای اجرا و سازوکارھاايجاد  و المللی
برکنار کردن رھبرانی که دست به نسل  اقدام جمعی برای به ر نمی آورند و يابه با

تمايلی ندارند. آيا ھمه ی اين کوتاھی ھا نشانه ی آن نيست که نمی  کشی می زنند،
خود را عوض کنيم؟ چنين درکی ممکن است به ما  عاداتخواھيم بزرگ شويم و 

کنيم و به جای اين که  شتاببدھد تا برای ايجاد نھادھای الزم ی الزم را  انگيزه
يم، عادات و رفتارھائی باش خود و عميق تر شدن مشکالت جھان يافتن شاھد افزايش

را که برای مرحله ی بعدی رشد جمعی ما الزم است، کسب کنيم، مرحله ای که 
به طور خستگی ناپذير بايد اميد است مشخصه اش صلحی حقيقی و پايدار باشد. 
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به طور برای شناسائی نظام کارآمدی بکوشيم که درآن کشورھای جھان بتوانند 
بگيرند و بشريت را به صلح و امنيت  صميمت برای رفع مشکالت جھانی جمعی

  رھنمون گردند.
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موفقيت الزمشرط تغيير عادت ،   

به ظاھر الينحل ما اين است که نمی خواھيم  و ريشه ی ھمه ی مشکالت جھانی
، قوانين و نھادھای ما نه ، سياست ھاگرايشھا، پنداشتھاقبول کنيم برخی از عادات، 

به  به طور قطععادت ما کمکی نمی کنند،  بلکه ما کار و به س سودتنھا ديگر به 
خود را حل جھانی عظيم و چالش ھای  پيش برويمما ھستند. اما اگر بخواھيم  زيان

برای  خود را نه اين کهکنار بگذاريم   روشھای کھنه ی خود را راه و بايد  نمائيم 
 يم. کن فدا حفظ آنھا

است که باعث می شود  حت طلبیمصل ين تغييرات مھم کنار گذاشتن عادتيکی از ا
در مورد رفع براساس منافع شخصی کوته نظرانه و کوتاه مدت تصميم گيری کنيم. 

اين رويکرد مشکالت فعلی را در ممکن است به نظر برسد که مشکالت جھانی 
بذر مشکالت تازه ای را می کارد در بلند مدت کند اما معموال" می کوتاه مدت حل 

ه روی کوتاه مدت داشته ايم آنھا را پيش بينی نکرده ايم.  که به علت تمرکزی ک
برای مثال، تربيت و تجھيز مجاھدين برای مبارزه با ارتش شوروی در افغانستان 

به  را با اين که در بيرون راندن شوروی از افغانستان موفق بود اما مشکل تازه ای
دست  طالباناخراج رای بآمريکا در نتيجه صورت طالبان برای آمريکا ايجاد کرد.  

زد که سالھاست در مرداب عواقب آن گرفتار است. يک چنين محاسبات  به جنگ
پس از فاجعه ی اتمی فوکوشيما در  برخی از دولت ھاکوتاه مدتی بود که باعث شد 

از  ومی تسليم شوند و اعالم کنند که تعدادیژاپن  در مقابل فشار افکارعم
 آلوده یسوختھای  و به جای آن ازتعطيل خود را  انرژینيروگاھھای اتمی توليد 

. خواھند کرد استفادهبه عنوان منبع جايگزين انرژی فسيلی، بخصوص ذغال، 
سياسی صرفا" برای ارضای منافع کوتاه مدت  سياستمداران با اين کار حاضرشدند

دست به اقدامی بزنند که می دانستند خطر گرم شدن زمين و عواقب زيان آور  خود
  . می کند بيشتربرای زندگی مردم خودشان و ساير کشورھا را ن آ

مشکالت  برایراه حل ھائی که اغلب آن است که  مصلحت طلبیاشکال ديگر 
فعاالنه و يک ديگر را  بوده د با يک ديگر ناسازگار نمختلف درنظر گرفته می شو

کشی رواندا  تضعيف می کنند. برای مثال با اينکه جامعه ی بين المللی پس از نسل
اين گونه نقض  و اجازه نخواھد داد کهادعا کرد که ديگر ھرگز کنار نخواھد ايستاد 
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ھای فاحش حقوق بشر صورت گيرد، اما وقتی با اقدامات بی رحمانه  و گسترده ی 
شروع شده بود، روبه  2003عوامل دولت سودان برعليه مردم دارفور که از سال 

 2ھزار نفر و آوارگی بيش از  480مرگ دست کم که به  اقداماتیيعنی ، رو شد
 شورای امنيتعاجز يافت.  از اقدام گرديد، بار ديگر خود را منجر ميليون نفر 

يعنی سازمانی که وظيفه ی حقظ صلح و امنيت بين المللی را به عھده دارد نتوانست 
تن سودان و به منظور متوقف ساخعليه بر  تحريمھابرای اعمال  را قطعنامه ای

که برای  ،يعنی چين ،زيرا يکی از اعضای دائمی آن ،نسل کشی به تصويب برساند
کرده بود تا بتواند  سرمايه گزاری سنگينی سودان  با امضای قرار داد توليد نفت

ايد، تھديد کرد که ھر نوع نيازھای عظيم و روزافزون خود را به انرژی  تأمين نم
  ر اندازد، وتو خواھد کرد. که اين منافع محدود را به خط تحريمی

نحوه ی  عادتی است که درحال حاضر به شدت در مصلحت طلبی متأسفانه عادت
روابط بين المللی جا افتاده است. حال زمان آن است که رھبران جھان ما  اداره ی

حل ھر نوع کوشش برای تضمين نمايند که به ھنگام  وقدم ھای الزم را بردارند 
د، يعنی عادت به در گرددت با عادت سازنده تری جايگزين مشکل جھانی،  اين عا

  و بلند مدت بشريت.  مشترکنظر گرفتن منافع 



  

10 

يک فدراسيون جھانی بنای  

کرديم ، مسئله اين  ايجادمحيط روانی مناسب را در ميان کشورھا نگرش و وقتی 
بجاست که  يک فدراسيون جھانی کنيم؟  ساختنخواھد بود که چگونه شروع به 

: ھروقت می خواھيم بنای تازه ای بسازيم با طرحی نمائيممطرح  الی را در اينجامث
ت و مھار باشروع می کنيم که يک معمار توانا و خالق ضمن ترکيب قوه ی تخيل 

با در نظر گرفتن ھدف از ساخت بنا و نيازھای کسائی که قراراست از آن استفاده 
و تجھيزات مناسب  زاراگر مواد، اب .تتھيه می کند. اما طرح تنھا کافی نيس ،کنند

.  سرانجام به تجارب چيزی ساخته نمی شودرا برای اين کار نداشته باشيم، ھرگز 
رجوع می کنيم تا ما را در حل مشکالت دشوار  ورزيده ھای سازندهگذشته ی 

استفاده از اين و در مورد موانع معمول ھشدار دھند و تشويق نمايند. نمايند ياری 
 يک فدراسيون جھانی باعث می شود که بھتر بتوانيم  ايجادبه ھنگام مثال 

پايدار و مؤثرچالش ھای جھانی ما را حل نحوی فدراسيونی را طراحی کنيم که به 
و کار متفکرين  برای تھيه ی طرحی که نيازھای ما را تأمين کند از کند. می توانيم

مجموعه ای از اصول اساسی را الگوھای تاريخی استفاده کنيم. ھمچنين می توانيم 
در مورد روابط بين المللی تعيين و در مورد آنھا توافق کنيم، اصولی که بتوانيم 

. موادی نمائيماستفاده از آنھا  به عنوان ابزاری برای اجرای طرح خود  و قاطعانه
را ھر کدام از مشکالت جھانی  عملی است کهکه با آنھا کار می کنيم  شرايط 

 . تجربه ی آمريکا در ساختن يک دولت فدرال با استفاده از برخیاست دربرگرفته
اصول فدراليزم نيز می تواند راھنمای مفيدی برای ما باشد. به طور خالصه اين  از

به بررسی  ترتيببه حال  کاملی را برای اقدام فراھم می سازد. کارمثال دستور 
  می پردازيم.  کاراين دستور اجزاءھريک از 

  نھادی زيرساخت يک طرح

چند مؤسسه ی مھم را در برداشته يک دولت فدرال جھانی بايد دست کم  ساختزير
   باشد:
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 مجلس قانونگزاری جھانی

اعضايش از بايد مجلس قانونگزاری بين المللی است که يک اولين اين مؤسسات 
کشورھا انتخاب شوند و به تأييد دولت ھای مربوطه برسند. اين  یتمامسوی مردم 

مجلس قوانينی را که برای تنظيم روابط بين دول و ملل الزم است وضع خواھد کرد 
می توان تصور نمود که   و به چالش ھا و نيازھای مشترک آنھا خواھد پرداخت. 

بحران  آن نوع مالی خواھد بود تا ما را از مقرراتشامل مختصر  قوانينیچنين 
 قوانينیشامل  ممکن است .  ھمچنينشده ايم، حفظ کند به آن متمايلھای مالی که 

تا تضمين کند به آلوده کردن محيط  ،دباشو نوع انرژی مصرفی ما  مقداردر مورد 
که ما را در خطر فاجعه قرار داده  ،خود و ايجاد مشکالتی نظير گرم شدن زمين

مربوط به آب و غذا  مقرراتھمچنين شامل  قوانين، ادامه نخواھيم داد. اين ستا
د تا تضمين کند  ھمه به طور عادالنه از آب آشاميدنی کافی و غذای سالم خواھد بو

در مورد توليد و تکثير  مقرراتیشامل  قوانين ،به عالوه اينبرخوردار ھستند. 
که تحت آن دولت  ،سالح و ھمچنين قوانين مربوط به تعيين شرايطی خواھند بود

  روی نظامی استفاده کند. فدرال جھانی می تواند برای حفظ و تقويت صلح از ني

داوطلبانه به اين  ا تخصيص داشتهآنھکه تا به حال به را برخی از حقوقی دولتھا 
امل ھمه ی حقوق مربوط به حفظ که ش ،خواھند کردمجلس قانونگزاری تفويض 

و  ،در درون مرزھای ملی مگر به اندازه ی الزم برای حفظ نظم داخلی ،اسلحه
که  خواھد بوداين اصل  تابع. حق جنگ خواھد بود ،گھمچنين حقوق مربوط به جن

استفاده از نيروی نظامی را  اجازه ی مجلس قانونگزاری جھانی فقط در صورتی
کشورھای جھان ھمچنين که به صورت جمعی و در خدمت عدالت باشد.  ،می دھد

تا منابع  ،به اين مجلس واگذار خواھند کرد مالياتحقوق خاصی را در مورد وضع 
بشريت داشته باشد. به راحتی می توان  زندگیلی الزم را برای ارتقاء و بھبود ما

يا وارونه  و تصور نمود که اين منابع مالی برای پيدا کردن راھھائی برای اصالح
 و يا ،تجديد پذير انرژی تميز و پيدا کردن منابع يا ،کردن جريان گرم شدن زمين

صرف شود.  ،حفظ صلح در جھان ظوربه منايجاد يک ارتش دائمی بين المللی 
کامل و ات کشورھای جھان ھمچنين به اين مجلس به عنوان امين کل بشريت اختيار

شامل منابع بيشماری  که ،اعطا خواھند کرد زمين طبيعی انحصاری در مورد منابع
. منابع طبيعی  به اين مجلس ، نيز می شودکه ھنوز کشف و استخراج نشده اند

تا از آنھا بھره برداری و به طور کامل در جھت منافع جمعی  سپرده می شوند
. اين مجلس ھمچنين نھايت تالش خود را خواھد کرد تا از ھمه استفاده کندبشريت 

برای انجام ھمه ی  . مجلس قانونگزاری جھانیی منابع موجود انرژی استفاده کند
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جنگ به ھدر می در  قبل از آننيروی عظيم اقتصادی و سياسی که  از اين کارھا
اين مجلس  ھمه ی منابع اقتصادی جھان  ھمچنين .بھره برداری خواھد نمود، فتر
گسترش خواھد  نموده، و بازارھای جھانی را ھماھنگ  سازمان دھی خواھد کرد را
  واھد کرد. تضمين خ توزيع عادالنه ی کاالھا راو  ،داد

 دادگاه بين المللی

يک دادگاه عالی جھانی  ، دراصلالمللی استيک دادگاه بين مھم ديگر  مؤسسه ی
عناصرتشکيل کليه ی و که قدرت دارد درباره ی ھمه ی اختالفاتی که بين کشورھا 

ی ئحوزه قضا داوری کند. اين دادگاهبه جود می آيد،   جھانی دولت فدرالدھنده ی 
و   ،را به خطر می اندازندکه صلح  ھر موردیدرباره ی  اجباری خواھد داشت

درگير حاضر  کشورھایحتی اگر ،استبه قوه ی قھريه نافذ و قابل اجرا امش احک
  داوطلبانه تسليم داوری آن شوند.  نباشند

 ھيئت مجريه ی جھانی

در حوزه ی دولت فدرال جھانی  از مؤسسات مھم ديگريکی  مجريه ی جھانی ھيئت
س مجلاست. اين قوه ی مجريه اختيار خواھد داشت که ھم قوانينی را که 

را به اجرا در آورد و  دادگاه بين المللیوضع کرده  و ھم تصميمات  قانونگزاری
با ھر گونه نقض صلح مقابله و به اين ترتيب وحدت ارگانيک حکومت  عموما" 

برای نيل به اين مقاصد يک ارتش دائمی  ھيئتاين  عالی جھانی را محافظه نمايد.
پيوستن  نيروھای اعضای حکومت  که  از به ھم خواھد داشترا در اختيار خود 

. خواھد آمدو بنابراين نماينده ی ھمه ی کشورھا به شمار  خواھد شدفدرال تشکيل 
اين ارتش بنابر مصالح ھمه ی بشريت و برای حفظ صلح و اجرای قوانين بين 

 مجريه ی جھانی ھيئتتحت امر  خواھد کرد و اقدام دادگاه جھانیالمللی و احکام 
روی آن  از قبل ی کشورھا ھمهبه نوبه ی خود براساس قوانينی که که  خواھد بود

  خواھد کرد. ، عمل باشندتوافق کرده 

ھستند ما ابزار اساسی اصول  

ای از  مجموعه  بدون ھيچ گونه سازشیبرای بنای يک فدراسيون جھانی بايد 
ايد گيريم. ابتدا بايد اين اصول تعيين گردند و سپس باصول زيربنائی را به کار 

به نحو متعھد شوند و کشورھا در مورد آنھا به اتفاق نظر برسند کاری کرد که 
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ن مراحل طی شد می توانيم ھمان طور . وقتی ايبه کارگيرندآنھا را  سازش ناپذيری
برای ايجاد  که از ابزار برای ساختن بناھای فيزيکی استفاده می کنيم، از آنھا

، اين رويکرد سه مرحله ای چيزی تأسفانهاستفاده کنيم. م مؤسسات فدرال جھانی
نيست که کشورھای جھان به پيروی از آن عادت داشته باشند اما شورای حاکمه ی 

بر  ،منتشر کردخطاب به مردم جھان  1985ديانت بھائی در سندی که درسال 
 تمام و ھا کشور رھبران«اھميت آن تأکيد نمود. در اين سند گفته شده  است که 

و اصول  ابتداء که پردازند مشاکل بحلّ  بھتر وقتی ميتوانند مقام و هرتب صاحبان
از آن  6».پردازند اقدام به ھا آن پرتو در سپس بشناسند را مشاکل بآن مربوط مبادی

زمان به بعد ساير متفکرين بزرگ زمان ما نيز به ھمين نتيجه رسيده اند. يکی از 
امور خارجه و در چندين کميسيون اين متفکرين که در کشور خود به عنوان وزير 

يکی از ھمچنين به عنوان رئيس و  به عنوان عضو سطح باالی بين المللی
خدمت کرده است، می معتبرترين سازمانھای غيردولتی در حوزه ی رفع اختالف 

به و درباره ی آنھا  برگرديم به اصول اوليه اين کهجز ھيچ چاره ای نيست « گويد: 
  7.»گيريمرا به کار  اصول آنپس و ساتفاق نظربرسيم 

در بنای يک فدراسيون می توان از آنھا به عنوان ابزار که  بنيادیحال اين اصول 
  ھستند؟  کدامھاجھانی استفاده کرد، 

 وحدت

احتماال" مھمترين اصل درميان ھمه ی  اصول زيربنائی اصل وحدت بشر است. 
مليت يا ميزان ثروت و  ر از رنگ پوست، جنسيت،ظھمه ی افراد انسانی صرف ن

تحصيالتی که دارند، شريف و برابر خلق شده اند. ما ھمه به يک روح زنده ايم، 
در ما ايجاد می کند. رويا ھا و  را مشابھی توانائی ھایو  بيم ھا و اميدھاروحی که 

ھمه ی داشتن حياتی که در آن  مثل  ،اساسی و اوليه ی ما نيز مشابه استاميدھای 
سالمت و امنيت در و  اسی ما برآورده شود، کودکانمان تحصيل کنندنيازھای اس

. ما بخشيمه زندگی خود معنا برو به پيشرفت تمدنی   در مشارکت  باشند و ھمه با
با يک ديگر شريک ھستيم.  ،ھمچنين در ترس از نيازمندی، رنج و زندگی بی معنا

می شود به بی خبری  زمان ما رامشکالت با کمی تفکر معلوم می شود که بيشتر 
که رھبران ما اين اصل اساسی وحدت را  ھمين  8از اين اصل مھم نسبت داد. 

درک نمايند و آن را به اصل عملياتی در روابط بين المللی بدل سازند، عميقا" 
نھادھای تصميم گيری جمعی را ايجاد کنيم که واقعا" نماينده ی آن خواھيم توانست 

و مؤثر مشکالت را ممکن می  فوریر عين حال که حل و د ،ھمه ی بشريت باشند
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به ھمه ی ملل و اقوام ھم حق اظھار نظر بدھند. اصل وحدت يکی از  ،سازند
ساختن يک فدراسيون جھانی است چه که به قلب روابط مھمی درابزارھای اساسی 

خانواده ی بشری به يک می رود که ملت ھا و اقوام را به عنوان اعضای يک 
 . وند می دھدديگر پي

	اصل برابری

بايد به طور يکسان رفتار شود، يکی از با کشورھای مختلف جھان اين اصل که 
نتايج اصل وحدت است. به کارگيری اين اصل در بنای يک فدراسيون جھانی 

به اين معنی  ،مستلزم اين پيش نياز است که ھمه ی کشورھا به استقالل رسيده باشند
اسير حکومت ھائی مثل و يا  ،ھای ديگر استعمار نشدهکه به اجباراز سوی کشور

و که آزادی ھای اساسی مردم خود  ،نباشند [totalitarian] حکومت ھای تمام طلب
تجربه ی اياالت متحده آزادی اجتماعات، بيان و عقيده را ناديده می گيرند.  ازجمله

متحده ھمه ی راھنمای با ارزشی است : درست ھمان طور که قانون اساسی اياالت 
بايد در ھم ، کشورھای جھان را به طور يکسانی خودگردان اعالم می کندايالت ھا 

يکسانی برخوردار باشند. اصل  موقعيتمحدوده ی يک فدراسيون جھانی از 
برابری به اين معنا نيز ھست که کشورھای جھان بايد به طور منصفانه در اين 

مستلزم آن است که ھيچ  عدالت و انصافقع دولت فدرال نماينده داشته باشند. در وا
 گروه يا کشوری حق رأی يا ابراز نظر بيشتری در تصميم گيری ھای جمعی

بر  بلکه بايد ،صرفا" به اين علت که خود را برتر می داند بر ديگران دنداشته باش
 ی بر نمايندگی منصفانه باشد، که مبن ،اساس يک نظام عقالنی و مورد توافق جمعی

  م گيری بشود.تصمي

 تالش در جھت منافع جمعی

در نفع کل تضمين می شود و به بھترين وجه اصل مھم ديگر آن است که نفع جزء  
به در بلند مدت سودی نخواھد برد. نيزاين که اگر منافع کل ناديده گرفته شود، جزء 

عبارت ديگر تنھا راھی که يک کشور می تواند از حصول منافع خود اطمينان 
کند آن است که با پشتکار برای حصول منافع ھمه ی کشورھا بکوشد. اين حاصل 

اين ھمه ی درسی بود که کشورھای اروپای غربی پس از جنگ جھانی دوم گرفتند. 
و  عظيم شدهتالفات  دچار کشورھا که زيرساختھا و اقتصادھا و جوامعشان

ال و فوالد با ذغ  برای بازسازی خود به دنبال به دست آوردن ،بود فروپاشيده
د. آنھا ھمچنين می خواستند اطمينان حاصل کنند که دسترسی با بودنشرايط يکسان 
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 . دنمی کنامکان آغاز يک جنگ ديگر را برای آلمان فراھم  ،صرفه به ذغال و فوالد
که منابع ذغال و اين بود روی آن توافق کردند  اين کشورھا راه حلی که سرانجام

د و تحت مديريت يک مرجع عالی فرامليتی با اختيارات فوالد خود را يکجا کنن
به ذغال و  ،با شرايط منصفانه ،تا تضمين کند که ھرکدام از اعضا ،وسيع قرار دھند

عمليات توليد و فروش اين  يه یو کل ،پيدا می کندفوالدی که نياز دارد دسترسی 
برای  ذغال و  ی که به اين ترتيب. بازار مشترکخواھد بودمواد برای ھمه شفاف 

شھرت يافت.  جامعه ی ذغال و فوالد اروپابه به وجود آمد  فوالد
[European Coal and Steel Community (ECSC)]  که کشورھائی که  بايد توجه نمود

پس از بحث ھا و ھر کدام را تشکيل دادند  ذغال و فوالد اروپای  جديد  جامعهاين 
شرايط ويژه ی سياسی و اقتصادی و تاريخی  نظر بهيل ھای طوالنی و لتجزيه و تح

با ساير کشورھا برای رسيدن به  اقدام دست جمعیبا به اين نتيجه رسيدند که  ،خود
. به اين به تنھائیھمه بھتر به منافع خود دست پيدا می کنند تا با عمل  ،منافع جمعی

اسی نيز بايد توجه داشت که ھمه ی اين شش کشور عضو پس از درک اين اصل اس
که از نظر ( را حاضر شدند  برخی از اختيارات خود در مورد اين دو منبع حياتی

مليتی که به يک سازمان فرا )عملکرد مانند  نفت و گازامروزی برای ما بود
و از ھمه جالب تر آن که ايجاد  ،تفويض کنند درجھت منافع جمعی کارمی کرد،

ی (و ھمچنين ساير اصولی نھادی مبنی بر اصل ضرورت تالش برای منافع جمع
آورد و  به اروپا) پس از قرن ھا جنگ متناوب صلح را برشمرده شدکه در باال 
اتحاديه تحول تدريجی به سوی چيزی بود که امروزه آن را به نام  راه اولين گام در

کشور اروپائی را زير چتر  28می شناسيم، اتحاديه ای که در حال حاضر  ی اروپا
  خود دارد. 

 محدود کردن حاکميت ملی و در عين حال احتراز از تمرکزگرائی افراطی

بايد  جھان با اين اصل که ھمه ی کشورھای دارد اصلی که پيوستگی نزديکی
و در واقع يکی از نتايج آن به شمار می رود،  ،بکوشندمنافع جمعی ھمه  درجھت

ت يک ضروريا بهو تبعيت انگيزه ھای ملی ضرورت محدود کردن حاکميت ملی 
. ھرچند الزمه ی اين اصل آن است که ھمه ی کشورھا در حوزه استجھان متحد 

ھائی که عمل جمعی بھتر از عمل انفرادی منافع آنان را تأمين می کند، داوطلبانه 
از برخی از اختيارات مھم خود صرف نظر کنند، اما ھدفش آن نيست که حکومت 

 نھادد که اين حکومت ھا به عنوان بلکه تشخيص می دھ ،ھای ملی را از بين ببرد
را به  از مردم خود و حفاظتتأمين رفاه  يتمسئول  کهجداگانه و مشخصی  ھای 

ھرگونه  درقبال جامعه ی بين المللی د رمقابل و در مقابل آنھا و  ،عھده دارند
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. اين ، نقش مفيدی دارنددمی باشنکوتاھی در انجام اين مسئوليت سنگين جوابگو 
به که  ای ھم نيستھوشمندانه آن نوع ميھن پرستی ن از بين بردن خواھااصل 

و تعليم و تربيت و  دانش و ھنرتا به پيشرفت  انگيزه می دھدشھروندان ھر کشور 
بھداشت و رفاه عمومی کشور خود کمک کنند. ھمچنين نمی خواھد وحدتی را که 

ه حکومت ھای دنيا تحميل کند. برعکس، اين کبه  يکنواخت سازی باشدبراساس 
اھميت دھند عيت خود در حوزه ھای خاصی ادامه ملی به اعمال قدرت و مرج

تشويق و  و ھم از نظر ،احتراز از خطرات تمرکز گرائی ازنظرزيادی دارد، ھم  
  جھانی.   فظ تنوع در زمينه ی يک فدراسيون متحدح

 ساير ابزارھا

اصول در بنای يک  رينقوی تزيربنائی ترين و  برشمرده شداصولی که در باال 
از جمله اين اصل که  ،فدراسيون جھانی ھستند. اما اصول ديگری ھم وجود دارند

و بر طبق قوانين  بايد فقط در خدمت به عدالت و مصالح گسترده تر قوه ی قھريه
به نظر نمی آيد  مورد توافق ھمه ی کشورھای عضو فدراسيون به کار گرفته شود. 

استفاده  از ود به مرحله ای رسيده باشد که بتواند به کلیکه بشريت درسير تحول خ
بايد به شدت محدود و   را ، اما استفاده ی از آنچشم پوشی کند قھريهاز نيروی 

ی مؤسساتبعد از تصميم گيری جمعی فقط بايد  قوه ی قھريهاستفاده از  .کردکنترل 
ينی که به طور جمعی و برطبق قوان ،جھان ھستند و اقوام که نماينده ی ھمه ی ملل

و به وسيله ی نيروی نظامی که نماينده ی ھمه ی کشورھای  ،روی آنھا توافق شده
 اسلحَه بايد ميزان  ی جھانصورت گيرد. تحت اين نظام ھمه ی کشورھاجھان باشد، 

خود را به حداقلی که برای حفظ صلح و نظم در داخل مرزھای آنھا الزم است، 
 ھرگاهاضافه بايد ازبين برود. به عالوه بايد توافق کنند که  اسلحهَ . ھرگونه برسانند

 گذاشتدر مورد صلح و امنيت زيرپا را کشوری شرايط توافقنامه ی بين المللی 
ھمه ی کشورھای جھان قيام کنند و آن دولت را ساقط و با دولتی جايگزين کنند که 

. برای نيل به يدنماجامعه ی جھانی عمل  مسالمت جویبتواند به عنوان يک عضو 
در اختيار خود داشته  را جامعه ی ملل بايد يک ارتش دائمی بين المللی ،اين مقصد

  باشد. 

ھائی از آمريکا و اروپا درس  

روی اصول  نيزروی طرح کلی يک فدراسيون جھانی و  رھبران جھان ھمين که
ی يابند که توافق کردند، درم ر بنای آن مورد استفاده قرارگيردزيربنائی که بايد د
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اروپا در  ادامه دارو تجربه ی  ،تجربه ی آمريکا در ساختن يک کشور فدرال
درسھای ارزشمندی را برای آنان فراھم می سازد که به آنھا  ،خود تحکيم اتحاد

احتراز   چه کارھائیاز بکنند و  نشان می دھد در طول اين مسير چه کارھائی را 
 کنند. 

 تجربه ی آمريکا

با پيوندھای  متنوعجداگانه ی ايالت ھای  از جامعه ای متشکلاز  اآمريک تبديل
 کهجنبه ھای گوناگونی دارد  است که تجربه ای ،متحد به يک فدراسيون سست

در روزھای  .ما در حرکت به سوی يک فدراسيون جھانی استشايان بررسی دقيق 
مھاجر در  مريکائیآقبل از اين اتحاديه، بدبينی در مورد امکان ايجاد يک فدراسيون 

. بسياری بر اين باور بودند که موانع غيرقابل رفعی در مقابل چنين رائج بود نشينان
اداره و دستاوردی وجود دارد. اين ديد مبنی براين استدالل بود که ھم در نحوه ی 

، بی اعتمادی و اختالف وجود دارد که منافعتضاد آنقدر  ھم در عادات مھاجرنشينان
 ايالت ھای عضو ،ا غير ممکن می سازد. پس از مباحثات مفصلچنين امری ر
تر  متحداگر به صورت يک فدراسيون به اين نتيجه رسيدند که  آخر کنفدراسيون

نسبت وضعيت بھتری  ،اجتماعی چه نظامی و چه اقتصادی،چه از ھر نظر،  ،شوند
مت حکو 13به صورت گروھی از  و ھمچنان جداگانهکه  به وقتی خواھند داشت

  . به کار خود ادامه دھند با روابط سست یايالت

، مشاھده می کنيم که چگونه تغييرات  می نگريم به گذشتهسال  225 وقتی پس از
نگرانی ھای سابق را بی معنا ساخته است.   ،چشمگيری که در شرايط به وجود آمده

د در عظيمی که دانش جدي کرد که با توجه به امکانات تصوربنابراين می توان 
و حمل و نقل در اختيار جامعه ی امروزی ما قرار داده است،  ی مخابراتزمينه 

اياالت متحده  آسان تر از ايجاد دولت فدرال عمال" ايجاد يک فدراسيون جھانی
متحد کردن کشورھای جھان از آنچه ممکن است معلوم شود که و  ،خواھد بود

، حتی با وجود اين که داردگی کمتری پيچيد بودنداياالت نوزای آمريکا با آن مواجه 
  وجوه مشترک بيشتری با يک ديگر داشتند.  ،آن اياالت از نظر زبان و برخی سنن

رنج ودرد  ،اما جنبه ی ديگری از تجربه ی آمريکا که نبايد آن را ناديده گرفت
عظيمی است که با تحکيم فدراسيون آمريکا در نيمه ی دوم قرن نوزدھم ھمراه بود. 

الزم  از ھم گسست،باشد يک جنگ داخلی که تقريبا" جمھوری آمريکا را  ھرچه
حکومت ھای  بين بود تا آن مھاجرنشين ھای نامتجانس را از صورت اتحاد صرف
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خود را برای  حاضر باشيممستقل خارج کند و به صورت يک ملت درآورد. بايد 
بتوانيم صرفا" با اتکا  استبعيد چرا که  ،يک راه دشوار و پرپيچ و خم آماده نمائيم

تغييرات اساسی و عميقی را در ساختار جامعه ايجاد  ،و آموزش مداریسياست به
، يعنی آماده نمائيم ھمچنين جسمیذھنی و  شديد نمائيم. بايد خود را برای رنج و درد

که ھستند تاريخی  تحوالت آن ھمراهو مبشر  ھمواره که به نظر می رسد آنچه
. احتمال دارد به وجود می آورنددر تاريخ تمدن بشری  را عطف نقاطبزرگترين 

قبل از آن که بتوانيم کشورھای نامتحد کنونی را به صورت يک فدراسيون يکپارچه 
شويم که از نظرشدت و وخامت بی دچار تالطمات و فجايعی   ،ی جھانی متحد کنيم

ه عنوان يک تماميت ی جھانی الزم است تا ما را  بئاحتماال" آتش باليا سابقه باشند.
آماده سازد و حس مسئوليت  مانجمعی برای مرحله ی بعدی در تحول اجتماعی 

  . ا الزم دارند، درآنان به وجود آوردبرای ھدايت م  وغيرتی را که رھبران ما

 جامعه ی ذغال و فوالد اروپا و اتحاديه ی اروپا

مريکا فرصت مشاھده و عالوه بر تجربه ی آاز نيمه ی دوم قرن بيستم به بعد دنيا 
و پرپيچ  ھستهيادگيری از تجربه ی عظيم اروپا را نيز داشته است : يعنی حرکت آ

و خم اروپا به سوی چيزی که احتماال" در نھايت به دولت فدرال اروپا منجر خواھد 
جامعه ی ذغال بود که  1952ھمين سال که شد. در واقع دشوار می توان باور کرد 

اتحاديه ی که امروزه به نام را شالوده ی آنچه ايجاد شد و  (ECSC)   او فوالد اروپ
اين مؤسسه عرصه ای را برای فرانسه و آلمان به وجود  . می شناسيم بنا نھاد اروپا

اھميت متقابل عظيمی برخوردار بود، از دو کشور آورد تا در زمينه ای که برای 
و فوالد که برای موجوديت توليد و توزيع  ذغال  مديريت يعنی : ھمکاری کنند

از آن ھم سخت تر باور کردن اين واقعيت است  .داشتاقتصادی آنھا اھميت حياتی 
 و دشمنی طوالنی از کينه  تاريخی جامعه ی ذغال و فوالد اروپا که قبل از پيدايش 

به  اشارهکم نيست در ادبيات آنھا شديد بين فرانسوی ھا و آلمانی ھا وجودداشت. 
به اين باورعميق که در خود پرورش می دادند و  با افتخار از بچگی کينه ای که

 برھرگز ازبين نخواھد رفت و باعث خواھد شد که ھميشه  اندشمنی بين آن
 شواھد، نبردھای آنان برعليه يک ديگر بودکه مملو از آنھا  تاريخ  .سرجنگ باشند

جامعه ی جود با ايجاد . با اين وارائه می داد ديرينه ی آنھادشمنی  ازرا مفصلی 
جنگ جای خود را به صلح و ھمکاری روی مجموعه ای از    ذغال و فوالد اروپا

  . وژه ھای مورد عالقه ی دو طرف دادپر
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مانند تجربه ی آمريکا مستلزم رنج و دردی عظيم به نيز  اتحاديه ی اروپاپيدايش 
مان طور که ژان اما ھ  دوم جھانی.جنگ  يعنی بود،ويرانگر و خونين  یشکل جنگ
اين اتحاديه از زمان پيش بينی کرده بود،    جامعه ی ذغال و فوالد اروپا مونه، پدر

است،  پيش رفته  يکپارچگی روز افزون تولدش به آرامی در جريانی به سوی
تشبيه کرده بود.  ادغام تدريجیافزودن حلقه به زنجيره ی  جريانی که وی آن را به

 روند ھابا آنکه ھنوز يک فدراسيون نيست، اما در مورد  ااتحاديه ی اروپدرنتيجه 
  يا احتراز کنيم، درسھائی به ما می دھد.  تقليد وو نھادھائی که بايد از آنھا 

تجربه ی اروپا پس از جنگ جھانی دوم نشان می دھد که کشورھای جھان اگر 
که از حق و حاضر می شوند  قادرھستند ،به نفع آنھاست اين کار متقاعد شوند که

ما آن  وظيفه یصرف نظر کنند.  خود حاکميت خود در بخش ھای مھمی از اقتصاد
وريم که به ھريک از کشورھا آفراھم را است که استدالل ھای قوی و قانع کننده ای 

د به نفع آنھاست که در حوزه ھای محدود و مشخصی حق حاکميت خود را دھنشان 
که منافع آنھا را بھتر از فويض نمايند، نھادی ونگزاری بين المللی تبه يک مجلس قان

  . کندمين تا ميتوان ،وقتی که خودشان به تنھائی اقدام می کنند

در پايان جنگ جھانی دوم کشورھای اروپائی خود را در خندق خرابی و ويرانی 
 ژیتمام انر . کشورھای اروپای غربیمادی و فقر گسترده ی اقتصادی گرفتار ديدند

بازسازی اقتصادی کردند، امری که نياز به مقادير عظيمی از ذغال خود را صرف 
راه آھن، ساختمان، پل،  نو فوالد داشت. فوالد برای مقاصد مختلفی مثل ساخت

برای با وجود تقاضای زياد   ائل نقليه و ماشين آالت الزم بود. کشتی، وس
رای روشن که ب سنگ موادخامی که برای توليد فوالد الزم بود، بخصوص ذغال

عرضه ی اين مواد با کمبود رو به رو کردن کوره ھای فوالد به کار می رفت، 
و فوالد دو کاالی ضروری  برای احيای  سنگ  . به طور خالصه ذغالبود

اقتصادی و بازسازی اروپا به شمار می آمدند.  نقشی که اين دو کاال در پيشرفت 
نفت و گاز  ی بود که امروزهبيه نقشاروپا بازی می کردند بسيار ش و رفاه اقتصادی

آلمان ھميشه از موھبت طبيعی   کشورھا دارند.و نيروی اتمی در پيشرفت اقتصادی 
دو جنگ جھانی را به مدد اين کشور برخوردار بود اما  سنگ وفور معادن ذغال

 با ذغالو فوالد خود آغاز کرده بود. سئوال اين بود که  سنگ صنايع نيرومند ذغال
را  آنھا فوالد آلمان چه بايد کرد؟ کشورھای پيروز اروپای غربی که آلمانو  سنگ

از يک طرف به ذغال سنگ و بازارھای  تصور می کردند که ،اشغال کرده بود
می را به شدت محدود توليد فوالد آلمان  آلمان دست پيدا می کنند، و از طرف ديگر

 9. کنند
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وص ذغال کک که در توليد فوالد به ، بخصسنگ آلمان مدتھا بود که از نظر ذغال
و فرانسه مدتھا بود که به اين ذغال به عنوان  ،کار می رود، غنی به شمار می رفت

که مبنی  آلمان قدرت اقتصادی منبع حياتی قدرت اقتصادی طمع داشت و در مقابل
زمين فرانسه خودش از نظر  10احساس ناامنی می کرد. بر صنعت قويش بود

و برای تأمين ذغال خود به  برخوردار نبودچندانی  سنگ ع ذغالمناب از شناسانه
منشاء  مدتھاآلمان متکی بود. بنابراين تعجبی ندارد که رقابت بر سر اين منبع 

زمين ھای يک ديگر بخصوص در باعث آرزوی کنترل بر اختالف در اروپا بود و 
 [Alsace‐Lorraine] لورن -. استان فرانسوی آلزاسبودميان فرانسه و آلمان دامن 

دو کشور اين بين  1945و  1940، 1918، 1871و ذخائر سنگ آھنش در سالھای 
 بخش سار 1935تا  1919دست به دست شد. پس از جنگ جھانی اول و از سال 

[Saar] اداره می شد و  ملل جامعه یتوسط   ،دوکه غنی از ذغال سنگ ب ،آلمان
فرانسه سنگ ه آلمان به معادن ذغال معادن آن به عنوان جبران خسارتی کاختيار

قوای فرانسه و بلژيک  1923به اين کشور داده شده بود. در سال  ،وارد کرده بود
کوتاھی آلمان در  جبران آلمان را  برای [Ruhr Basin] حوزه ی توليد ذغال روھر

تحت معاھده ی  اين کشور ، خساراتی کهندتصرف کرد ت جنگیاپرداخت خسار
    11به پرداخت آن بود. ملزم ،نگ جھانی اول پايان دادکه به جورسای 

ان برای آلم سنگ يک بار ديگر به ذغال که فرانسه  پس از جنگ جھانی دوم
به کنترل معادن سار را  ،1957 تا 1945بازسازی خود احتياج داشت، از سال 

تصادم   دو کشور درمسيررقابت ،فوالد آلمان صنعت مستمربھبود با دست گرفت. 
. اين بيانجامدجنگ ويرانگر ديگر يک به   يزی قرار گرفتند که بيم آن می رفتآم

به شمار می قدرت نظامی نيز برای  یشرط الزمو فوالد سنگ واقعيت که ذغال 
  ، اوضاع را وخيم تر می کرد. رفتند

و رئيس جمھور  ،وينستون چرچيل يعنی ، انگلستانزمان جنگ نخست وزير 
در ابتدا به اين نتيجه رسيدند که بھترين راه برای اين  ،لتآمريکا، فرانکلين روزو

صنايع  آن است که کند، جمع سالح  يک جنگ ديگر شروعبرای  نگذارند آلمانکه 
فرانسه به اين   ش را محدود سازند. توليد فوالد فوالد و ذغالش را تجزيه کنند و

از رش را برای ھميشه اميد که تقسيم آلمان ھمراه با تجزيه ی صنعتی آن، رقيب کبي
فرانسه آن بود که اقتصاد خود  سياست 12. ، از اين سياست حمايت کردپای درآورد

فوالد آلمان وبه  ظرفيترا از نظر بين المللی قابل رقابت سازد و با محدود کردن 
از و  ،به ذغال ککاز يک سو و دسترسی  ،خودطور ھمزمان تقويت صنعت فوالد 

صلح و امنيت را تضمين نمايد. فرانسه ھمچنين می  ،آلمان به  بازارھای سوی ديگر
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منطقه ی روھر را  تجزيه می کند،که صنعت فوالد آلمان را  ھمان حالخواست در
   13. بدل سازدآلمان  اختياربه يک منطقه ی بين المللی و خارج از 

ھيئت ھای نظارت برذغال و فوالد در واقع در ابتدا توليد فوالد آلمان از سوی 
در برخی  آلمان و کارخانه ھای توليد فوالد ،و دولت ھای نظامی محدود شد متفقين

تحت اختيار دولت ھای نظامی اياالت متحده و بريتانيا قرار گرفت.   ،از مناطق
تجزيه شد و شرکت ھای بزرگ تقسيم  نيز کارتل ھای تاريخی ذغال و فوالد آلمان

 14را کاھش دھند.  تا تمرکز قدرت اقتصادی در اين صنعت ،شدند

اما اياالت متحده و انگلستان خيلی زود تشخيص دادند که تضعيف و تقسيم آلمان 
فکر چندان خوبی ھم نيست: يک آلمان قدرتمند، متحد و از نظر اقتصادی تجديد 

منافع اروپا را تأمين  بيشترباشد  ،که تحت شرايط کنترل شده ايجاد شده ،حيات يافته
در توانبخشی اقتصادی اروپا بازی  را وانست نقش مھمیچرا که می ت ،می کرد

به شوروی  سوسياليستی خطر ديگری نيز از سوی کمونيسم و اتحاد جماھير 15کند. 
و برای دفاع  ،آلمان بھترين سپر در مقابل خطر گسترش شوروی و وجود آمده بود

می ن آلما ،اين منظور برایاما   16به شمار می آمد. ،از بقيه ی اروپای غربی
متحد با شوروی قرار می گرفت. غيربايستی قاطعانه و محکم در اردوی کشورھای 

. آلمان که صنايع داده شوداين ھدف باعث شد که به احيای اقتصادی آلمان شتاب 
بی نظيری به نحو  1949سال  درمانده بود باقی ذغال و فوالدش دست نخورده 
حين فرانسه برای احيای خود  . در ھمين می يافتقدرت اقتصادی خود را باز 

به ذغال و فوالد آلمان دست پيدا کند. بعالوه  یکه با شرايط مطلوب نيازشديدی داشت
نگرانی فرانسه می افزود. به  رب ،تصوريک آلمان غربی متحد و بازسازی شده
که نگران بودند چگونه به  عين حالطور خالصه ھرکدام از کشورھای اروپائی در 

کافی برای تجديد بنای زيرساخت ھا و احيای اقتصادی خود دست پيدا ذغال و فوالد 
کنند و از بازسازی ماشين  مھارنيزکنند، مشتاق بودند که صنايع سنگين آلمان را 

که ممکن بود بارديگر برعليه فرانسه به کار افتد، جلوگيری نمايند.   ،جنگی آلمان
به علت دسترسی  یجنگ ديگرتجاوزکاری آلمان بايد متوقف و تضمين می شد که  

به دست آوردن مناطقی که از نظر اين دو  انگيزه ی يا به  ،آسان به ذغال و فوالد
  ، آغاز نمی گردد.  ھستندکاال غنی 

کشورھای اروپائی در وضعيت بغرنجی قرار داشتند و اگر به خاطر برنامه ی 
باقی  وضعھمين ممکن بود مدتھا در  ،نبود [Jean Monnet] زيرکانه ی ژان مونه

بصير و بمانند. ژان مونه عضو کميسيون برنامه ريزی فرانسه و فوق العاده 
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خردمند و وسيع النظر بود. وی به عنوان يک فرانسوی صالح کشور خود را می 
که بخواھد به ضرر ساير کشورھای اطراف و از جمله  معنای آناما به  ،خواست
را نبود.  مونه براين باور بود که راه به نفع کشور خود عمل کند، ملی گ ،آلمان

و ساير کشورھای اروپائی آن است که راه حل ھائی پيدا  فرانسهتضمين موفقيت 
اعتقاد کنند که به نفع ھمه باشد و با ھمه ی کشورھا با روح برابری معامله کند. وی 

ايد ب ،که به جای تالش برای ايجاد توازن بين منافع ملی رقيب راسخی داشت به اين
حل به طور مشترک به و بايد  ،در جھت ترکيب و ادغام منافع جمعی کوشيد

مشکالت مشترک پرداخت. وی براساس اين اصول يک برنامه ی مشترک برای 
برنامه  اثربعد ازجنگ طراحی نمود. در  دوره یتوليد و مصرف ذغال و فوالد در 

از   ی، تغيير جھتآمد به وجوددر سياست فرانسه   املیتغيير جھت ک ی ابداعی وی
  فرانسه.  ،تاريخی به سوی ھمکاری صميمانه با دشمن ،با آلمان و مقابله ی کنترل

به نفع  اياالت متحده ی اروپاکه متحد شدن به صورت اعتقاد شديدی داشت مونه 
ملت ھای اين قاره ھنوز برای  عاقالنه تشخيص می داد کهاروپا خواھد بود. اما 

. در عوض برنامه ی زيرکانه ای نمی پذيرندده نيستند و آن را چنين فکری آما قبول
فرصت می داد ھمکاری  آلمان و فرانسهتھيه کرد که به کشورھای اروپائی نظير 

داشته باشند و به  ،در بخش محدودی از اقتصاد، يعنی ذغال و فوالد را نزديکی
يت در اين تجربه طور مشترک اين منابع را مديريت نمايند. وی معتقد بود که موفق

ھای دارائی به کشورھای اروپا اطمينان و اعتماد و اشتياق الزم را خواھد داد تا 
در ساير عرصه ھا نيز يکپارچه کنند و حلقه ھای روز افزونی را به  را خود

بيفزايند تا سرانجام، حتی اگر شده پس از مدتی زنجيره ی درحال افزايش اتحاد 
  ا منجر گردد. طوالنی،  به فدراسيون اروپ

ت نظامی و اقتصادی کشورھای مونه که اھميت محوری ذغال و فوالد را برای قدر
و برای صلح تشخيص می داد، پيشنھاد کرد که صنايع ذغال و فوالد اروپائی 

در اين برنامه شرکت کنند،  و ساير کشورھای اروپائی که مايل بودند فرانسه، آلمان
فرامليتی که روی آن توافق می کنند، يعنی  ادغام و تحت مديريت يک مؤسسه ی

کشورھای عضو عمل کند.  مشترکتا درجھت منافع  ،يک مرجع عالی قرار گيرد
برای اين محصوالت ايجاد می  نيز بايد يک اتحاديه ی گمرکی ويک بازار مشترک

 ھمه ی برای برابر با شرايطکه ذغال اين مرجع عالی بايد تضمين می کرد  وشد 
  براساس پيشنھاد ویمؤسسه ای که  17.در آن عرضه گردد رکت کنندهکشورھای ش

بايد  اين مؤسسه. شھرت يافت جامعه ی ذغال و فوالد اروپابه  ،وجود آمدبه 
با قيمت ھا و به طور منظم  ،ذغال و فوالدبازار مشترک  دراين مراقبت می کرد که



  

23 

 ھستندضو کشورھای ع که در یمصرف کنندگانھمه ی برای  ،و شرايط ثابت
اين جامعه بازی  به طور يکجا دررا خريدار و فروشنده  نقش بايد و ،شود عرضه

به از جمله اين که ھر کشور  الزماطالعات  اختيارداشت به اين منظورمی کرد. 
را جمع  کندمصرف می ذغال و فوالد  چقدردارد و  احتياجذغال و فوالد  چقدر
جامعه  18د. نمايندگان منافع مختلف مشورت و با نماي ،اھداف را معين و ،کند آوری

 داده، امروزیوظيفه داشت توليد ذغال و فوالد را گسترش   ی ذغال و فوالد اروپا
بايستی تضمين می کرد که ھمه ی دولت  . ھمچنينو کيفيت آن را بھبود بخشد کند

و  را به اشتراک بگذراند خود منابع استراتژيک ذغال و فوالد ،ھای شرکت کننده
به  برابریدسترسی  ی که موقعيت يکسانی در بازار مشترک دارندمصرف کنندگان

خود را  ھایو اقتصاد ھاکشور بتوانند ترتيب نه ايو ب ،دداشته باشنالزم کاالھای 
 جامعه ی ذغال و فوالد اروپاشرايط مشخص  تحتھمچنين   بازسازی نمايند. به  
ظف بود سرمايه گزاری مو ين جامعها به عالوه 19بود.  ھا قيمت ندنبال پائين تري

و  ،را گسترش دھدمشترک به ساير کشورھا صادرات را تشويق و ھدايت کند، 
  20و بھبود بخشد. نمايددر صنايع ذغال و فوالد تعديل را شرايط زندگی کارگران 

آن  فضای محدود اقتصادی  پروژه ی خود را به ذغال و فوالد محدود کرد تا مونه 
جامعه .  به عالوه شفافيتی که در راحت تر آن را بپذيرند ه و آلمانفرانس باعث شود

که آن جامعه به نفع ھمه ی کشورھای بسبب اين وجود داشت  ی ذغال و فوالد اروپا
که غالبی را که ترس  ديگرھم وجود داشت سيارمھمبمزيت  عضو کار ميکرد،

مبادا آلمان از منابع داشت از بين می برد، ترس از اين که  آلماندر مورد فرانسه 
برپا کردن  وغنی ذغال سنگ و از صنعت نيرومند فوالد خود برای ساختن سالح 

 يک جنگ ديگر اروپائی استفاده کند. 

بحث ھای شديد در مجالس  از ، ھرچند بعدی غربیشش کشور اروپا باالخره
م کنند و ادغا درھم منابع ذغال و فوالد خود را اگرقانع شدند که  ی خود،قانونگزار

به طور وقتی بخواھند تا به نفع کشورھای آنھاست  بيشتر ،به طور جمعی عمل کنند
را تشکيل  جامعه ی ذغال و فوالد اروپا گرد ھم آمدند و. در نتيجه اقدام کنند فردی
صلح پايدار را برای اروپا به ارمغان که فوق العاده موفق بود واز آن مھمتر  دادند

  .می شناسيم اتحاديه ی اروپاشد که امروزه به نام  شالوده ی چيزیآورد و 

می نشان داد که جھانی تجارب اروپا پس از جنگ ھای اول و دوم به اين ترتيب 
رھبران سياسی و مردم کشورھای مختلف می توانند  و توان به اتحاد بيشتر رسيد

رات . تحميل خساتشخيص بدھند آنھاست،که اتحاد به نفع تک تک  ،واقعيت را اين
أمين به اميد تصنعت  یمنابع کليد تحت اختياردرآوردنو  ،جنگی برای مجازات
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ھمان طور که پس از جنگ ، کشورھا به طور جداگانهاحتياجات اقتصادی و امنيتی 
صلح را تضمين نمی کند و حتی خطر جنگ را افزايش  ،اول به اثبات رسيدجھانی 

عا" مشترک و واقعا" يکسان ھمان با کنترل واق ھمراه تشکيل فدراسيون می دھد. 
پس از جنگ دوم جھانی    جامعه ی ذغال و فوالد اروپاايجاد  منابع، ھمان طور که 

ھا تک تک کشورھا و ملت  .ھمه ی  اين اھداف را تأمين نمايد می تواند ،نشان داد
منافع ھر کدام ازآنھا در واقع در گرو تأمين که بفھمند  را می توان متقاعد کرد

  . آنھاست لح جمعیمصا
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 اکنون در کجا ايستاده ايم؟

در  ،از نيمه ی اول قرن بيستم بشريت گامھای بلندی، ھرچند به طور آزمايشی
ھم از کشورھای  متشکل جھانی یجامعه يک جھت آن چه که بايد سرانجام به 

  گردد، برداشته است.  بدل پيمان

ملل جامعه ی  

اد شد که اولين تجربه ی جھان از يک ايج جامعه ی  مللپس از جنگ جھانی اول 
. به شمار می رود ،ت حفظ صلح و جلوگيری از جنگنھاد واقعا" جھانی با مسئولي

قرار شد اختالفات از طريق مذاکره حل شوند و نه از راه جنگ و اگر اين مذاکرات 
و اگر آنھم مؤثر نبود کشورھا قدم  ،اقتصادی استفاده شودتحريم ھای موفق نبود از 

. ھرچند ه طور جمعی برای بازگرداندن صلح مبارزه کننده ميان بگذارند و بب
نسبت به  مردم را مثال"  سطح آگاھی ،کارھای مفيدی انجام داد ملل جامعه ی

آغاز جزام و آبله مرغان  برعليهرا  مبارزه ایو يا  ،بيماريھای اجتماعی باالبرد
از رسيدن به ھدف عالی حفظ   ،، اما سرانجام به علت برخی از معايب مھمکرد

صلح بازماند. يکی از اين معايب آن بود که عضويت در اين جامعه عمومی نبود 
. عالوه نپيوستندودر واقع کشورھای مھمی مثل اياالت متحده، آلمان و روسيه به آن 

داری کردند و  کشورھای عضو ھم از دادن حق تصميم گيری به آن خود ،برآن
به اتفاق آرا گرفته شود. اين ضعف ھمراه با  تصميماتھمه ی  که بودندآن  ستارخوا

به کار  جدا" تشکيل جلسه می داد،اين واقعيت که اين جامعه فقط چھار بار در سال 
ميلی کلی اعضا به ايجاد يک ارتش دائمی يا  به علّت بیآن لطمه زد. اين ضعف ھا 

يذ تصميماتی که در مورد حتی استفاده از مجازات ھای اقتصادی يا نظامی برای تنف
به عالوه فعاليت اين جامعه که متکی . تشديد يافتکشورھای متمرد گرفته می شد، 

داوطلبانه بود از کمبود بودجه ی مزمن رنج می برد. خيلی زود  مالی به کمک ھای
برای ازبين  رجعيت اخالقی اين جامعه به تنھائی نمی تواند کاریمعلوم شد که م

نابراين تعجبی انجام بدھد. بفزونی که صلح را تھديد می کرد، بردن خطرات روزا
درگير ودار يک شکست خورد و جھان خود را  ملل جامعه یسرانجام که شت ندا

  . جنگ ديگر جھانی اسير يافت
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 سازمان ملل متحد

تحمل جھانی دوم در طول جنگ ی که غيرقابل تصور جھان پس از رنج و وحشت
ند بدون يک سازمان بين المللی که وظيفه اش حفظ تشخيص داد که نمی تواکرد 

با ھدف صريح  سازمان ملل متحد درنتيجهصلح باشد، به حيات خود ادامه دھد، 
  ايجاد شد : حفظ صلح و تضمين پيشرفت جھتنيازھای بشريت از چندين  برآوردن

 . ی کشورھا اقتصادی و اجتماعی ھمه

شريت کرده و به مسائلی پرداخته که به رفاه ب عظيمیکمک ھای  سازمان ملل متحد
تعليم و  لزومبرای ميليونھا نفر در سراسر جھان حائز اھميت بوده است مانند 

تربيت، رعايت حقوق بشر، برابری زن و مرد، رفع فقر و ثروت مفرط، حفظ صلح 
، قحطی و شيوع بيماريھای به کسانی که در اثر باليای طبيعیو امنيت، کمک 
د کمک ھستند، ترويج توسعه ی اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با واگيردار نيازمن

بيماريھا و بھبود بخشيدن به سطح زندگی.  اين سازمان ھمچنين عرصه ی بسيار 
و  گرد ھم آيندباارزشی را برای کشورھای مختلف فراھم ساخته است تا در آن 

اما اين  پردازند، ھرچند اختالف نظر زياد استدرباره ی مصالح جمعی به بحث 
حل شوند.   ،توسل به زورسازمان می کوشد تضمين نمايد که اين اختالفات بدون 

جھانی حفظ کرده است.  اما سوم ما را از باليای يک جنگ  سازمان ملل بحالتا 
موج مشکالتی را که جھان را  ،بدون انجام اصالحات عمدهبتواند  نيست که معلوم

تا به حال نتوانسته است راه  سازمان ملل. در خطر غرق شدن قرارداده ، پس بزند
 پيدا کند، چالش ھائی نظير برای بزرگترين چالش ھای زمان ما کارآمدیحل ھای 

 ، توليد اتمی با ھمه ی خطراتی که به دنبال داردگرم شدن زمين با ھمه ی مشکالت
رفتارھای  ،، موارد مکرر نسل کشی، تروريسمبرای صلح و امنيت جھان آن

 . مانند ابوال ،بالقوه ھمه گيریبه يک ديگر و بيماريھای  نسبت کشورھانه متجاوزا
از عھده ی اين شرايط بر  سازمان مللروز به روز بيشتر معلوم می شود که اگر 

مشکالت  و جمعی مھمنيازھای  برای پاسخگوئی بهاصالحات کافی و  دنياي
خواھد  نوين تی، ضرورتا" جای خود را به مؤسسادر آن صورت نگيردامروزی 

  د. از عھده ی آن برآينداد که 

 اتحاديه ی اروپا

در  ،کوچکتر یپس از جنگ جھانی دوم تجربه ی ديگری، ھرچند در مقياس
، شش کشور اروپای غربی پيشتر گفتيمھمان طور که  آغاز گرديد. فزاينده فدراليسم
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طور برابر به  ،بخصوص فرانسه و آلمان ،اين کشورھابرای تضمين اين که ھمه ی 
به ذغال و فوالد  ،و بدون آن که بذر جنگ جھانی سومی کاشته شود ای و عادالنه

داشته الزم برای بازسازی کشورھا و اقتصادھای در ھم شکسته ی خود دسترسی 
، توافق کردند که منابع ذغال و فوالد خود را ادغام کنند و در اختيار يک باشند

ھای عضو تصميم  دولتساس منافع جمعی ھمه ی تا  برا ،سازمان فرامليتی بگذارند
 پيرو که  ،گرديد  جامعه ی ذغال و فوالد اروپاگيری نمايد. اين گام منجر به تشکيل 

. گرچه درآمدی امروزی  اتحاديه ی اروپا صورت که در طول زمان به چيزی بود
زی جريان اين تحول کند و پرپيچ وخم بوده و از دوره ھای متوالی بحران و پيرو

عضو که اکنون تعدادشان به  کشورھایتدريجی منافع ادغام گذشته، اما تا کنون در 
آن که برای اروپا صلح پايداری را مھمتر می رسد، موفق بوده است. از ھمه  28

به ارمغان آورده است. کشورھای جامعه ی اروپا در ھر مرحله که با بحرانی روبه 
يکپارچگی بيشتر  در چاره ی مشکالتشانام کشف می کردند که رو می شدند سرانج

امتحان خود به صورت بحران ھای شديد و مکرر  است. اخيرا" اروپا با تازه ترين
تر  يکپارچهمالی رو به رو بوده است. مانند ھميشه سئوال اين است که آيا باز ھم 

و  سست کندبندھای اتحاد را يا  ،شود تر و به يک ابرحکومت اروپائی نزديک گردد
 مياناين . در ملی پراکنده برگردد و تکه تکه شودحکومت ھای  صورته ب

 شدن آن بهضميمه و کريمه  جدا شدنو ،آشوب سياسی دراوکراين قرارگرفتن 
، انگيزه ی جدائی و انضمام آستانه یاوکراين شرقی در قرار داشتن و  ،روسيه
قابل آنچه که و در م کندبه اروپا داده تا اتحاد خود را محکم تر  را ديگری

  د.  نمايتجاوزکاری ھای روسيه می داند، ايستادگی 

 ،ھمه اتحاديه ی اروپاو  سازمان ملل متحد،  ملل جامعه یتجربه ی جھان از 
بسيار ارزشمند بوده است. در ھرکدام از اين تجربيات شاھد عالئم اميد بخشی 

. ر می باشدتعميق  وحدتیدر حال حرکت به سوی جھان  حاکی از اين کهھستيم 
اما تجربياتی که در زمينه ی حکومت جھانی داشته ايم به اندازه ی کافی پيش رفته 

مؤسسات تصميم الزم برای ايجاد  اصول اساسی در موردچرا که ھنوز  ،نبوده
مؤسسات ضروری  به توافق نظر نرسيده ايم. اين  ،گيری که در باال توصيف شد

ما را که   يشه علل ريشه ای چالش ھای جھانیتا بتوانيم يک بار و برای ھم ھستند 
 دليل قاطع از بين ببريم. در اين مرحله از رشد اجتماعی جمعی در برگرفته اند، 

ست که برای آن ا ،اين که اين تجربيات به اندازه ی کافی پيشرفته نبوده اندبر
ت و چالش برانگيزترين مشکال اند بشريت رفاه و صلح پايدار به ارمغان نياورده

چه چيزھائی  آموختن اين که باجھانی زمان ما را حل نکرده اند.  اما اين تجربيات 
بر بھترين  با پرتو افکندن ھمچنين ، وجواب می دھد و کدامھا جواب نمی دھد
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م ھائی که در اين مسير وجود داھمچنين برو  ،مسيری که می توانيم انتخاب کنيم
می  ،ل که با اين تجربيات قوی تر شده ايم.  حاايفا کرده اند را نقش مھمی، دارد

توانيم با اطمينان به سوی بنای يک فدراسيون جھانی حرکت کنيم، فدراسيونی که 
، دربر خواھد داريم به شدت به آنھا نيازھمه ی نھادھای تصميم گيری جمعی را که 

  داشت. 
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 فدراسيون جھانی مشکالت جھان را حل می کند

و بيشتر  یما متالطم ترو آشفته تر و مشکالت جھان رويدادھای جھانھمچنان که 
: يا بايد  می بينيميک انتخاب ساده و روشن  خود را در مقابل، می گرددشديدتر 

متأسفانه اين واقعيت که . تن به نابودی بسپاريماتحاد خود را قوی تر سازيم و يا بايد 
اخته ايم، وضعيت چند مرحله از مراحل رشد جمعی خود را جا اند به نظر می رسد

برای جبران رشدی که  فورا" بناچار بايدپرمخاطره ی ما را وخيم تر کرده است. 
از دست داده ايم حرکت کنيم و گام ھای سريعی  به سوی ايجاد يک فدراسيون 

که  اين است که راه حل ھمه ی مشکالت جمعی جھانی از کشورھا برداريم. حقيقت
تا تأمين  ،گرفته نياز به انرژی پاک وو ھوائی  از تغييرات آب ،پيش رو داريمدر 

تا ستون زدن  ،نيازھای جمعيت در حال رشد سريع جھان به غذا و آب و انرژی
، زيرنظام مالی جھان برای جلوگيری از سقوط آن، تا ضربه ھای مستمر نسل کشی

و تا رفتار کشورھای متمردی که از تروريسم  ،تا تکثير سالحھای کشتار جمعی
تجاوز کارانه ی ھاير کشورھا رفتارنسبت به سابه نحوی ديگر ت می کنند يا حماي

، يعنی اياالت متحده ی است در ايجاد يک فدراسيون جھانی،ھمه و ھمه، دارند 
  جھان. 

يک فدراسيون جھانی بيشتر تعلل  در مسير ساختنھرچه در برداشتن گامھای الزم 
اکنون عمل يم کشيد. بنابراين بايد خواھاز نظرجسمی و روحی  رنج بيشتری کنيم، 
 را خسارات جبران ناپذيری ،آن ھستيم دچار که قبل از آنکه مشکالت جھانی، کنيم

دنيای ما را ويران می توانند به تنھائی  ئیآب و ھواات به ما وارد سازند. فقط تغيير
ن بی سابقه به آب شد سرعتد: ھمان طور  که دما باال می رود، کوھھای يخ با کنن

و  ساحلی و بسياری ازجوامع ،ادامه می دھند و سطح آب دريا ھا را باال می آورند
ملت ھای جزيره نشين را از صفحه ی روزگار  بسياری ازو ازجمله  جزيره ای

محو می کنند. آوارگی مردم و به ھمراه آن کاھش زمين ھای قابل کشت و منابع آب 
آب و ساير انواع منابع خواھد غذا و عاقبت به جنگ بر سر زمين وآشاميدنی 

بايد اکنون عمل کنيم قبل از آن پس انجاميد. خطر کشتار اتمی نيز ھنوز با ماست. 
از سالحھای اتمی که ھنوز فراوان داريم، به استفاده که در يک لحظه ی خشم 

چنين کشتاری را آغاز نمائيم. بايد  در اثر يک اشتباه، يا قبل از آن که وسوسه شويم
شکست کامل مالی با ھمه ی فالکت اقتصادی و   عمل کنيم قبل از آن که يکاکنون 
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بايد اکنون عمل کنيم قبل   .ما را در بربگيردانسانی که به ھمراه دارد،  درد و رنج
ما را به يک جنگ مرگبار بر سر منابع  ،از آن که عطش سيری ناپذير به انرژی

در اثر نقض  مردمان بسيار ديگریبايد اکنون عمل کنيم قبل از آن که  بکشاند. 
و بايد  ،يا از خانه ھای خود آواره شوند و ،يا شکنجه ،فاحش حقوق بشر کشته

بخش مھمی از نژاد بشری را  ،اکنون عمل کنيم قبل از آن که يک بيماری واگيردار
  د. نماي صفحه ی روزگار محواز 

نيم که با بکارگيری اگر ھرکدام از چالش ھای جھانی را در نظر بگيريم و تصور ک
ای توصيه شده و در زمينه ی زيرساخت ھ نوشتهروشمندانه ی اصولی که در اين 
شده چگونه ممکن است حل شوند، شايد تعجب  فدرال جھانی که در اينجا پيشنھاد

به علت  چهو قابل استفاده خيلی آسانتر از آن و عملیکنيم که راه حل ھای  مؤثر
در اين فصل در اين تمرين را داريم، پيدا می شوند.  دامنه وشدت مشکالت انتظار 

که با بحران مالی  ،زمينه ی سه حوزه ی وسيع از چالش ھای جھانی انجام می دھيم
که  ،برھم زننده ی ثباتنمونه ھای مختلفی از رفتارھای  بااروپا شروع می شود و 

، بشرفاحش حقوق  ضنقاز جمله ، از خود نشان می دھندحکومت ھا از  برخی
و سرانجام با چالش دوگانه ی  ،دنبال می گرددو تجاوز ارضی  ،اتمی تکثير اسلحه

  يرد. پذپايان می  ،و تقاضای روزافزون برای انرژی ئیآب و ھوا اتتغيير

 بحران مالی جھانی

را به چشم ديده متوالی ای بحران ھای مالی  به بعد جھان از دھه ی ھشتاد ميالدی 
گسترده  برخیو  ،مناطق کوچکی از جھان  و خاصاست که برخی محدودتر 

با عدم پرداخت بدھی کشورھای آمريکای التين ھای متوالی  .  اين بحرانبوده اندتر
بحران ھای ارزی در بخش ھائی از اتحاديه ی  باو  ،در دھه ی ھشتاد شروع شد

و بحران  1997- 1998، بحران مالی آسيا در  1992-1993اروپا در سال ھای 
دنبال گشت. ھمچنان که بر تعداد بحران ھای مالی  1998روسيه در سال  مالی

دچار جھان  2008افزوده می شد، دامنه و شدت آنھا ھم افزايش می يافت.  در سال 
مشھور گشت و منجر به کاھش فعاليت ھای  بحران مالی جھانیچيزی شد که به 

يد. اين بحران و گرد 2008-2012رکود جھانی  حيناقتصادی در سراسر جھان در
که بود  در اروپاحران بدھی دولتی يکی از علل ب  ،رکودھائی که به دنبال آن آمد

. بعيد به نظر می رسد که ما به انتھای اين بحران ھای متوالی ادامه دارد ھمھنوز
برای  اينھا پيش لرزه ھائی ھستند ،بلکه برعکس به احتمال زياد ،رسيده باشيم

ويرانی مالی و اقتصادی و  خواھدکه  یزلزله ی مالی عظيم ھشدار دادن درباره ی 
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به بار آورد. در واقع با وجود اطمينان ھائی که  بی اندازه ای رارنج و درد انسانی 
 زمزمه ھائی 2014، از آگست ادندمی دبحران  نجات از در موردرھبران اروپائی 

و  دھای اروپا بزرگترين اقتصا امکان داردکه  آغاز شددر مورد بحران رشد 
 اکونوميستھمان طور که مجله ی در بربگيرد.  را آلمان، فرانسه و ايتاليا ازجمله

   21»است.منتظر پشت دربحران اروپا نرفته است، بلکه فقط « نتيجه گيری کرد: 
رشد بسيار  ی حاکی از اين که اقتصاد اروپاکه گزارش ھا پس از آن چندی نگذشت

نگرانی شديدی را در  ک رکود سه گانه است، خطر ي کندی را تجربه می کند و در
شديدی بخصوص در مورد  ھای ميان سياستگزاران جھانی ايجاد کرد.  نگرانی

که به طور سنتی  ،يعنی آلمان، فرانسه و ايتاليا» بزرگان سه گانه«ضعف 
ترين و قوی ترين اقتصادھای اروپا به شمار می آيند، ابراز می شد.  بزرگترين
 2014در ربع سوم سال اروپا به حساب می آيد  یه عموما" موتور اقتصادآلمان ک

و  کساددر حالی که اقتصاد فرانسه دچار  ،رھا شدبه نحو معجزه آسائی از رکود 
  22ايتاليا  دچار سومين رکود خود در پنج سال اخير بود.اقتصاد 

به وحشت  دنيا را پيش آمد،اروپا  در بحران بدھی دولتیوقتی برای اولين بار 
اقتصاد اروپا نمی  چرا انداخت. شش سال بعد رھبران جھان بار ديگر از اين که

ردند. می توان خود را احيا نمايد، ابراز نگرانی ک بحران مالی جھانیپس از تواند 
است  روشنين واقعيت آن اد؟ علت امی دبه اين مسئله اھميت  پرسيد که چرا جھان

به در آن مالی شان که سرنوشت  ،ه ھم پيوستهکه ھمه ی کشورھا در يک جھان ب
. ، زندگی می کننداست شده  نحو جدائی ناپذيری با سرنوشت ديگران به ھم تنيده

رھبران مالی و سياسی در کشورھائی نظير اياالت متحده و چين درباره ی وقتی 
د گسترده ی خود و خطرات يک رکوکشوراثرات بحران اروپا بر رفاه اقتصادی 

اين واقعيت را به رسميت شناختند. رھبران جھان ھم  ،کردند ابراز نگرانیجھانی 
به طور خصوصی و ھم به طور علنی درباره ی اين که مشکالت اروپا دارد 
کشورھای آنھا را ھم به زير می کشد ھشدار دادند. رسانه ھای خبری اين نگرانی 

عکس کردند.  در نتيجه من دارند،در به ھم پيوستگی جھانی  ئی را کهھا و ريشه ھا
 که درخطر است فقط  يورو نيست«..بدون پرده پوشی نوشت  اکونوميستمجله ی 

  23»است. افتادهخطر به جھانکل و سالمت اقتصاد  اتحاديه ی اروپابلکه آينده ی 
نظام مالی مانند سقوط سال  درکشورھای جھان نگران بودند که يک سقوط ديگر

د و اروپا، اياالت متحده و کشورھای در حال ظھور جھان را به لرزه انداز 2008
محکوم کند. اياالت متحده آنقدر  ،از آنيا بدتر  ،مدت را به يک رکود طوالنی

بار برای مشاوره در مورد بحران بدھی  چنددستپاچه بود که وزير خزانه داريش را 
فشار قرار  بود که اروپا را تحت اين کار آن از اصلیدولتی به اروپا فرستاد. ھدف 
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به ھم پيوستگی جھانی به نحو  24د.نمايبه نفع اقتصاد جھانی اقدام قاطعانه تا  ،دھد
ديگری نيز نمايان شد: اروپائی ھا اميد داشتند، ھرچند اميدی واھی، که چين کمک 

 25. نجات دھد، باعث آن بودندکند و آنھا را از دردسری که خود 

اتاق ھای فکر،  کارشناسانمداران، جای تعجب ندارد که اقتصاددانان، سياست
در که دانشگاھيان و روزنامه نگران کوشيده اند تا علت بروز اين بحران ھا و اين 

ا جلوگيری کرد را توضيح دھند. پيشنھادھا و توصيه چگونه می توان از آنھآينده 
ھای آنان برای حل مشکالت مالی جھانی مستقيما" به يک يا چند اصل از اصولی 

برای بنای يک فدراسيون جھانی  ابزار پيشنھاد شدهکه در جعبه می شود مربوط 
   .وجود دارد

 انکار را کنار بگذاريم و از اشتباھاتمان بياموزيم

الزم است که رھبران مابا اين واقعيت روبرو شوند که ھم مصرف کنندگان و ھم 
به اين صورت و  ،ھا که  اوراق بھادار دولتی را خريدند که با کمک بانک دولت ھا

برای  .در قرض گرفتن و بدھی باال آوردن افراط کرده اند به دوالتھا قرض دادند،
و جايگزين کردن آن با رفتارھای تازه و  ،از اين رفتار و عواقب آن شدنخالص 

خود را با رشد مردمان و رھبران کشورھا  که الزم است ،ازنظر اقتصادی سالمتر
ھموار سازند.  رھيزی مالی و پرداخت مالياتپ خود را بهو ،کمتر وفق بدھند

تلخ و اين راه حل ھای کوتاه مدت دردناک باشند، اما  حقيقتدر ھم که اين ھرچق
به جای ما رھبران  که عدم اقدام بھترند. به عالوه الزم است دراز مدت ازعواقب

به اميد پنھان کردن دامنه ی کامل مشکالت،  ،نيمه کارهدست زدن به اقدامات 
بکنند.  مفسران و تحليل  بايد اين کار را ھرچه زودتر . آنھا اطعانه تصميم بگيرندق

به که رھبران جھان سخن می گويند ضرورت  اين گران بحران مالی کم کم علنا" از
 درباره ی آنھا با شھروندان خود با صداقت و و  اعتراف کنندمشکالت خود 

  . دسازن و چرخه ی انکار را متوقف ،حرف بزنند احتصر

 و مالی در گزارشات منظم خود درباره ی بحران اکونوميستمجله ی برای مثال، 
اين مضامين را منعکس می  مدام  2010-2011در تعدادی از مقاالت خود در سال 

غيرقابل تصور نيست،  يورو فروپاشی«نوشت :  2010اين مجله در دسامبر کرد. 
امکان وقوع چنين پا چون نمی خواھند رھبران ارو .اما بسيار گران تمام می شود

است، نمی  داماتی که  برای جلوگيری از آن الزم، دست به اقکنند قبولچيزی را 
بيش از يک « در يک مقاله ی ديگر نوشت :  اکونوميستھفت ماه بعد  26»زنند.
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يک سوی سال است که نمايش بدھی منطقه ی يورواز يک صحنه ی وحشت آور به 
ھربار «و اضافه کرد .» تلو تلو می خوردديگر صحنه ی وحشت آور 

و به دنبال آن : انکار و دودلی نده ادادسياستگزاران اروپائی واکنش مشابھی نشان 
اين  27»برای خريدن زمان.در آخرين لحظه يک برنامه ی نيم پز نجات ارائه ی 

ضمن اظھار نظر درباره ی آشفتگی مالی يونان از اين  2011مجله در نوامبر 
داده  2009اقعيت افسوس خورد که با وجود ھشدارھائی که از ھمان اواسط سال و

يک الگوی وسيع «...زد:  مصلحت طلبیشده بود، اروپا دست به انکار و 
را به فروپاشی تھديد می  يورود و حال يانکار...يونان را به لبه ی پرتگاه کشان

 و ياستمدارانس«گردن به تقصير را  ،به حقاکونوميست  مجله ی». کند.
در  دست کم گرفتند را خطرات گیھم«که  انداخت» سياستگزاران وبانکدارانی

 به اندازه ی کافیمی بينيم اين خطرات   که به گذشته می نگريم،  حالی که اکنون
  28.»و روشن بودند واضح

بعالوه ، سياستمداران، اقتصاددانان و ساير متفکرين ھمه به اين نتيجه رسيده اند که 
يد از اشتباھات گذشته ی خود درس بگيريم و آنھا را تکرار نکنيم. با

ای مصاحبه  طی، وزير سابق کابينه ی انگليس [Peter Mandelson]پيترمندلسون
گفت که ما بايد خطرات دوران رشدی را که محرکش اعتبارات  2012در تابستان 
اقدام ای دارائی و از قبل در مورد برخی از حباب ھ ،تشخيص می داديم ،مالی بود

که  از اين فکرنيز ور سابق فرانسه، نيکوالس سارکوزی، رئيس جمھ 29می کرديم. 
امکان  که اگر اين کار را نکند، دادو ھشدار  ، پشتيبانی کردکند بايد تغييراروپا 
 30. کند »نابودبه کلی «بحران يورو آن را  ھست

از اين  رو به افزايشیدرک  اظھار نظرھا نشان دھنده یھمه ی اين مشاھدات و 
به اين ھدف ايجاد شدند که که مؤسسات ، سياست ھا و قوانين بشری  ،واقعيت است

 بنا بر اين .نمايندرا حفظ کنند و اين منافع  به بھترين نحو به منافع بشريت خدمت
خود و سعادت خود را  فقط برای اين که آنھا را حفظ کرده باشيم اشتباه کنيم ونبايد 

ند ديگر به ما خدمت نمی ک خط مشی يا قانون يا سياستیاگر   ،نيم. درواقعکقربانی 
بايد بدون ھيچگونه ترديد يا پشيمانی آن را کنار بگذاريم و جای آن را به يک 

تنھا در صورت  چنين رويکردی  نسبت به اموربشری  .جايگزين سودمند تر بدھيم
خواھد آمد. به وجود  ،آن و رھبران انسانی القای فرھنگ يادگيری در جامعه ی

در را  کارگيری اصل صداقت و راستی ضرورت به مشاھدات باال ھمچنين
و ازجمله در روابط بين  ،صورت می گيرد جامعه که در ھمه ی سطوح تعامالتی

   .  نشان می دھدبه آنھا خدمت می کنند،  اين نمايندگان نمايندگان منتخب و مردمی که
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 عمل سريع و قاطعانه

برای بحرانی به وخامت بحران يورو پديدار می شود، عمل سريع و قاطعانه وقتی 
خطرناک است. اين نيز  خوشنودی از خود حياتی است. بسيار ،جلوگيری از فاجعه

 31برای جلوگيری از فاجعه کافی نيست که اعتراف کنيم خطری جدی وجود دارد. 
عانه می شوند بايد تغيير مؤسسات و الگوھای رفتاری که مانع از اقدام سريع و قاط

سابق کابينه ی  روزي ند.ان يورو گرفتداده شوند. برخی اين درس را در طول بحر
زمان دارد از دست می رود و دولت ھای منطقه ی يورو  که انگلستان ھشدار داد

اما وی نظر داد که مشکل  ،ندبايد برای نجات يورو قاطعانه و به سرعت اقدام کن
است که مانع از اقدام سريع رھبران می » مھندسی مشکل« يک ،ريشه ای واقعی

 استداللبيشتر اروپا  وحدترسانه ھای خبری نيز به نفع تغييرساختاری و  32گردد. 
سطوح  دارای اروپا در کنونی سازمانید که روندھای نردکخاطر نشان می  و

و  مانع از واکنش که ،استتصميم گيری متعدد و پيچيدگی سياسی بيش از حدی 
.  می گردد ،تصميم گيری سريع، بخصوص در زمينه ی بازارھای پرتحرک مالی

ھای  مؤسسه ی سياست، مدير [Gustav Horn]کارشناسانی نظير گوستاو ھورن
کردن روند  ترو مؤثر تر ساده ضرورتنيز به  ،در دوسلدروف آلمان اقتصاد  کالن

 ھيچ وپا نمی تواندبازارھا می بينند که ار«تصميم گيری اشاره کرد و گفت 
، امری که منجر به بالتکليفی و حدس و گمان ھای »تصميمی را به سرعت بگيرد

وزير  33می شود. که دچار بحران ھستند، گريز ناپذير در ھمان بازارھای مالی 
اقدام به موقع و مؤثر الزم امور مالی سنگاپور به کشورھای جھان ھشدار داد که 

يک عدم اعتماد که  و ھمچنين گفت  ،ران نشوندشدن بحمنتظر وخيم تر است و 
  34وجود دارد.  ،اقدامات سياسی در رفع بحران اعتباردر مورد بنيادين 

يک  در موثربه ضرورت وجود مؤسسات  ،ھمه ی اين مشاھدات و ھشدارھا
ميم گيری نيرومند و واقعا" به ھيئت ھای تص اشاره دارند. جھان ،فدراسيون جھانی

منافع  درجھتتصميم گيری سريع و مؤثر   ی که  قدرت و اراده ،رددانياز  نماينده
که در سال آمده تجزيه و تحليلی  در د. ھمان طور کهنجمعی بشريت را داشته باش

درباره ی بحران مالی از سوی يکی از معتبرترين دانشگاھھای آمريکا  2008
مشکلی که  لح برای« و آن اين که : »  يک چيز مسلم است« ،جھانی منتشر شده

   35»وجود ندارد.ھيچ راه حل موضعی ای سراسر جھان را در برگرفته 
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 ھمگرائی و يکپارچگی بيشتر

 ھمانحل بحران مالی منطقه ی يورو مستلزم يکپارچگی و ھمگرائی بيشتر است. 
از کارشناسان مطرح کرده است اعضای منطقه ی يورو بايد  طور که يکی

با ھم  بيشتری تا به جای واگرائی، ھمگرائی ندتغيير می داداقتصادھای خود را 
و حتی ايجاد  ،اروپا وحدت عميق ترشدنساير کارشناسان خواستار  36داشته باشند. 
 بحران مالیبرای حل  به عنوان تنھا راه  ،وزارت امور مالی اروپا  وزارتی به نام

می  بانک مرکزی اروپار که رئيس سابق شده اند. آن طو ،بدھیمشکل و  اروپا
احتياج در نحوه ی اداره ی منطقه ی يورو » جھش کوانتومی«گويد ما به يک 

 2011در سال وی قبال"  و  .تا بتوانيم از بحران ھای سخت جلوگيری کنيم ،داريم
نوريل  37. دده بوکرفراتر بروند، اظھار نوميدی  نتوانسته بودنداز اين که رھبران 

 Nouriel]روبينی Roubini] که به سبب پيش بينی بحران مالی ، اقتصاددانی
نيز درباره ی ضرورت  ،از اعتبار گسترده ای برخوردار است 2008-2007

سخن گفته است. وی به نفع  ،جلوگيری از تجزيه و تکه تکه شدن نظام بانکی اروپا
که دولت ھای اروپائی نتوانسته  از اين و  هدر اروپا استدالل کرد ياتیمالاتحاديه ی 

برسند، افسوس  واحد ی برنامهديدگاه يا يک  به  جمعی عمل کنند واند به طور 
 ته ی او ودر تأييد خواس درخواست ھائینيز  بخش ھااز ساير  38. ه استخورد
 شامل که ،و يک اتحاديه ی يکپارچه ترپولی 39يک اتحاديه ی بانکی ايجاد برای

 شده است. مطرح ، باشديک اتحاديه ی مالياتی و يک اتحاديه ی بازار مالی 
و قائم مقام  بانک مرکزی اروپااز  [Jorg Asmussen]سرانجام يورگ آسموسن

ما به يک اتحاديه ی سياسی که از نظر : «ه استگفت آلمان دارائی يروزسابق 
آن را "» فورا« اصرار داردکه  ، امری»اصول دموکراسی مشروع باشد، نيازمنديم

 Antonio]نيو بورجسھمان طور که آنتو 40آغاز کنيم.  Borges]  واحد رئيس
ئی به اروپا «برای اين که بحران را پشت سر بگذاريم  ،گفته است IMFاروپائی 

  41.»احتياج داريم، نه کمتربيشتر  شدن

ھرچند اين توصيه ھا و نظرات درباره ی ضرورت تجديد ساختار ريشه ای 
ی و اما در جھانی که روز به روز از نظر مال ،اروپاست در مؤسسات مالی

ح طاگر اين توصيه ھا و نظرات را در س اقتصادی به ھم پيوسته تر می شود،
، نيز به کار به نحوی که نيازھا و منافع جمعی بشريت را تأمين نمايد و جھانی
. اين تنھا در صورتی ممکن است که ما مؤسسات ، به نفع ھمه خواھد بودبنديم

و قدرت تصميم گيری الزم را  ،باشندجھان  منافعجھانی را ايجاد کنيم که نماينده ی 
  داشته باشند.   ،را خود و ھمچنين توان تنفيذ تصميمات ،برای رسيدن به اين منافع
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 وضع مقرراتی که از نظر قانونی الزم االجرا باشند

اجباری و الزم  قوانين بی کفايتی ازی روز افزونسياستمداران اروپائی به نحو 
. صدراعظم آلمان، آنجال سخن گفته اندقه ی يورو منط تنظيماالجرا ی فعلی برای 

درباره ی اين واقعيت گفت که تقويت ھمکاری ھای مالياتی ضمن صحبت مرکل، 
 اقتصادتا حدی کنترل بر  به نحوی که بتوان ،درسراسر منطقه ی يورو الزم است

درجائی که امروزه توافقنامه «. وی افزود: داشته باشد ئیاروپا کشورھایتک تک  
داشته  باشند، از نظر قانونی الزم االجرا ی کهداريم، الزم است که در آينده مقررات

 ،چند ماه قبل از آن رئيس جمھور سابق فرانسه، نيکوالس سارکوزی 42»باشيم.
تنظيم بيشتر بخش مالی مطرح کرده و گفته نکته ی مشابھی را درباره ی ضرورت 

بخش مالی  بند مقررات آزاداز  ...  بخشی از مصائب جھانبه نظر ما« بود : 
  43»ريشه می گيرد.

تا چه حد به ھم  ،وقتی در نظر می آوريم که اقتصادھای اروپا و در واقع تمام جھان
به ھيچ کشوری اجازه دھيم  بدون مجازات توافقنامه  که نيست، منطقی اندپيوسته 

زيان  انی جھبه ھمه ی کشورھا کاریچرا که چنين  ،ھای مالی را زيرپا بگذارد
منافع مطابق با می رساند. درنتيجه کشورھا بايد روی قوانين و مقررات مالی که 

و آنھا را از نظر قانونی اجباری و الزم االجرا سازند.   ،جمعی آنھاست توافق کنند
يک مجلس قانونگزاری بين المللی که  آن است که از طريقبھترين سازوکار 

يک دادگاه بين المللی که ھمچنين و  ،باشدی جھانمسئول وضع قوانين قابل اجرای 
الزم االجرا  قضاوت داوری کند و در مورد نقض قوانين بتواند در مورد اختالفات

  عمل شود. ، صادر نمايد

 تضمين نظارت، شفافيت و جوابگوئی

درباره ی بحث کارشناسان اقتصادی و مالی، سياستمداران و متفکرين شروع به 
و سرانجام  ،اروپادر سطح يرات ساختاری در نظام مالی برخی تغي ايجاد ضرورت

ناگھانی بانک ھا و شفافيت،  بازرسیکرده اند. اين تغييرات شامل  ،در سطح جھانی
خالقيت حفظ و در عين حال تضمين  ،جوابگوئی و نظارت بيشتر روی شرکت ھا

 شرح داده است [Lord (Peter) Mandelson]است.  ھمان طور که لرد مندلسون
بايد در اتاقھای پشتی  ديده بانان. قرار ندارد کافی نظارتتحت  ساختار مالی اروپا

بانک ھا بنشينند و دفاتر آنھا را نگاه کنند و ريسک ھائی را که می کنند و خطراتی 
، بررسی کنند.  اين امر بخصوص به علت به وجود می آورند ممکن است را که
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صوالتی که روز به روز پيچيده تر و تغييرات در بازارھای مالی و مح سرعت
  ديده بانانلرد مندلسون خاطرنشان ساخت که  . الزم استپرمخاطره تر می شوند، 

خطراتی که ميزان درباره ی  نتوانستندو بنابراين  ،دنبودنتغييرات ھمراه  سرعتبا 
   44دھند. ، ھشدار می شد جزئی از ساختارداشت 

الزم است که دقيق تر بانکھا،  بازرسیعالوه بر پيشنھاد شده است که  ناحيهاز چند 
روی بودجه ھای ملی کشورھای اروپائی بر  مراقبت شديدترینظارت واز بيرون 

بانک مرکزی د. در واقع  رئيس وقت نيفتبه خطر  تا کل نظام مالی ،صورت گيرد
به تنظيم اقتصادی بيشتر و  يورومنطقه ی  کهگفت  2011در دسامبر  ،اروپا

و به نظارت  ،ھا ھای سخت تر و قابل اجرا تری در مورد بدھی محدوديت
 کردنداستدالل   چنينبرخی   45نياز دارد. ،روی بودجه ی ھای ملیبر  تریمتمرکز

ھمين حاال ھم ازکشورھائی اھميت دارد که  در موردبخصوص  که اين نظارت
ای شورمثل اولين رئيس تمام وقت  ،سايرين 46ھستند. » مشکالت شديد«دچار 
 پيش نويسیبودجه ھای ملی  نکهايکه بمحض  گفتنداز اين ضرورت سخن  ،اروپا

اين  سپس 47داشته باشد. در آنھا را » مداخله«حق  روپاا کميسيون ،می شود
 دارداجازه  کميسيون اروپا طی آن که ،به صورت روندی عملی شدپيشنھادات 

به آن تسليم  يوروی کشورھای منطقه  بودجه ھای ملی را که ھای مربوط به طرح
بررسی  ،از نظر مطابقت با مقررات اروپا در مورد بدھی و کسر بودجه ،ندکنمی 

پيش  اجازه می دھد که با کشورھائی که کميسيونکند. ھرچند اين روند جديد به 
بودجه ھايشان با محدوديت ھای مورد توافق درباره ی بدھی و کسر بودجه  نويسی

و از طريق اين گفتگو کشورھای اروپائی را قانع  ،دازدتطابق ندارد به گفتگو بپر
 قدرت برایکند که بودجه ھای خود را با مقررات تطبيق دھند، اما در نھايت فاقد 

آن طرح ھای بودجه ای است که کشورھای  آشکار تنفيذ قوانين است. يک نمونه ی
د و در آنھا به آن تسليم کرده ان ،فرانسه و ايتاليا  و از جمله ،يورومنطقه ی 

کسربودجه ھای شديدی پيش بينی شده است. پس از درخواست جزئيات بيشتر 
و نمايندگان  کميسيونو پس از بحث ھای مفصل بين  درباره ی اين بودجه ھا

منظور جلوگيری از خطر برگشت به  بهمی گفتند فرانسه و ايتاليا، اين دو کشور که 
آسان گرفت، سرانجام موافقت کردند  همحدوديت ھای کسر بودجرکود بايد در مورد 

 در مورد و به محدوديت ھای مورد توافق ،که بودجه ھای ملی خود را تغيير دھند
و در عين حال از رعايت کامل آنھا سرباز زدند.  ،نزديک تر کنندکسر بودجه  

خودشان را از خجالت اين که بودجه  ،فرانسه و ايتاليا با پذيرفتن اين تغييرات
از » جدی اطاعتعدم «واز اين که  به  ،پس فرستاده شود بينیبرای بازھايشان 
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قوانين اروپا شناخته شوند، نجات دادند. اما با اين حال به سبب نقض توافقنامه ھای 
  48در خطر مجازات قرار دارند.  ،اروپا

ديون خود  کم کم نمی تواندسنگينی باال می آورد که  ھای وقتی کشوری چنان بدھی
و بانک ھايش  ،، اقتصادش شروع به سقوط در يک مارپيچ می کندازدرا بپرد

و بناچار به ساير کشورھا و به سازمانھای بين  ،شروع به ورشکستگی می کنند
آن را نجات دھند. اما اين به  ،که به قيد ضمانت ،متوسل می شود  IMFالمللی مانند 

، عادالنه دالت و انصافعاز نظر اد کردن ھا ارزان تمام نمی شود. قيد ضمانت آز
و انتظار داشته باشد  ،نيست که کشوری از مزايای رفتارھای سست مالی بھره ببرد

 ھااو را نجات بدھند، بخصوص اگر اين نوع رفتار ينکه وقتی به دردسر افتاد ساير
در منطقه ی اروپا  که پس از بحران مالی پيمان مالیاز اين جنبه شود. بتکرار 
(که  دراتحاديه ی اقتصادی و پولی حکومتاق ثبات، ھماھنگی و ميثبه شکل يورو 

چه که  ،معنا پيدا می کند، مورد توافق قرار گرفت به اسم پيمان مالی شناخته شده)
و  ،کشورھای منطقه ی يورو را محدود می کندمجاز ميزان بدھی و کسر بودجه ی 

در صورتی که تا  ،را می دھدبودجه ھای ملی  بردقيق تر نظارتحق  کميسيونبه 
می اندازند، تغييرات الزم را توصيه ی را به خطرعمنافع جم یبه نحو غير قابل قبول

سازوکار ثبات معروف به  یقرارداد ،پيمان مالیکند. آلمان در مقابل امضای اين 
 ینظاميا  کمک مالی جمعیکه در اصل يک بسته ی   ،به تصويب رساند ار اروپا
می کشور مسوليت جمعی ھمه کشورھای منطقه يورويک  که در آن بدھی ،است

  49شود. 

می توان از درسھائی که از تجربه ی اروپا گرفته شده برای ساختن يک نظام مالی 
داشته  يک مجلس قانونگزاری جھانی کهاستفاده کرد، نظامی در سطح بين المللی 

ر اجرای بنظارت  برایمرکزی را  ديده بانو يک  ،قوانين الزم را وضع باشد که
. واضح است که برای ايجاد را تضمين نمايدتنفيذ آنھا  و ،منصوب کند اين قوانين
از  از مختصری شورھای جھان بايد حاضر باشند کهک ،گسترده ای اتچنين تغيير

برخواھند  فقط موقعی، قدمی که صرف نظرنمايندحق حاکميت خود در اين حوزه 
ی و سالمت کل جامعه ی در گرو منافع مال که قانع شوند منافع مالی ملی آنھاداشت 

  .   جھانی است

 ايجاد يک ديده بان واحد مرکزی که بتواند دخالت کند

و پيشنھاد ديده بانی به دنبال بحران منطقه ی يورو کارشناسان حوزه ی مالی نه تنھا 
 مرکزیعمومی  يه کردند که اين امر توسط يک ديده بانبلکه توص ،نظارت دادند
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به ھم و  ،قدرت مداخله داشته باشد ھم که ،صورت گيرد انک مرکزی اروپابمانند 
عمل  ،ھر دو، حکومت ھا وبانک ھا  قرض دھنده برای ھمعنوان آخرين پناه 

بانک مرکزی رئيس  2012سپتامبر  12به اين منظور در  50کند.
رای خريد بانک ببرنامه ی جديد  [European Central Bank] (ECB) اروپا

بانک مرکزی را اعالم کرد. در اين برنامه  پولی کامل معامالتبه نام  قرضهاوراق 
در  اوراق قرضه ی کوتاه مدت کشورھای منطقه ی يورو حاضر به خريد اروپا

 قرض دھنده  به عنوان آخرين پناه و به اين ترتيب ھم  ،خواھد بودبازارثانوی 
. اما چنين واھد کردخ نيز عمل ،دولت ھای منطقه ی يوروو ھمچنين بانک ھا 

اصالحات و از جمله اقدامات رياضتی ،مالی سختخريدھائی منوط به شرايط 
حق مداخله می داد.  اين خريد ھا  بانک مرکزی اروپاکه به  ،بود مستلزم ساختاری

که  سازوکارھای ثبات اروپاو  پيمان مالیھمچنين مشروط به پيروی دقيق از مواد 
  . می شدبحث کرديم،  درباره ی ھردوی آنھا قبال"

سازوکارھای مالی و  ايجاديک بار ديگرمی تواند در  اتحاديه ی اروپاتجربه ی 
آموزنده باشد.  يکی از درس  ،در زمينه ی ساختار يک جھان فدرال ،پولی الزم

اول تشخيص بدھند که بايد  ھای بسيار ارزشمند آن اين است که کشورھای جھان
حوزه ھا از از حاکميت خود در برخی  زم استبرای رسيدن به منافع جمعی ال

به نفع خود آنان است که برای مصلحت ھمه که  اعتراف کنندصرف نظر کنند و 
ی نيرومند برای  تضمين  مجريهت ئھي. آنگاه حاضر خواھند بود که يک کار کنند

به نفع ھمه ی بشريت  مجلس قانونگزاری جھانیاجرای قوانين و مقرراتی که 
 که بتواند در موارد ،با حق داوری الزامی دادگاه بين المللیويک  ،دوضع می کن

  اختالف احکام الزم االجرا صادر کند، ايجاد کنند.   بروز

	پذيرش تنفيذ قھری 

دھند ساختار مالی اروپا به يک ان تشخيص بحران يورو باعث شد که کارشناس
ی مورد توافق پيروی از مقررات مال نمايد که تضمين قھری نيازدارد تاسازوکار 

وضع  ،در غير اين صورت ،و می توان آنھا را قانونا"به اجرا درآورد ،شودمی 
به اين که بخشی از راه  اين امر بخصوص با توجه  51اين مقررات معنائی ندارد. 

که در طول زمان ايجاد و منجر به بود منوط به کنار گذاشتن عاداتی  وضوححل به 
يکی از  از سوی تنفيذ. ضرورت داشت، حقيقت بود سستی در مسائل مالی شده

بايد يک عامل قھری داشته شما : «که گفت تکرار شد ،کارشناسان ديون دولتی
نپذيرفتن آن به اين معناست که : « کردوی اضافه » سازيد... عملیتا آن را  باشيد
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صدراعظم آلمان اين مفھوم را  52»زندگی می کنيد. سرزمين عجايب آليسشما در 
و از  ،بايد ريشه ھای يورو را اصالحکه  ،در سخنان خود تکرار و تشريح کرد

قدرت  کميسيون اروپابه  يا  دادگاه اروپاکه به   ،جمله موازين تازه ای ايجاد کرد
و برای بازنگری  ،کردهبدھد که  بودجه ھائی را که ناقض قوانين ھستند رد  آن را

کوششھائی در  گفت اروپا اتحاديهتصاد کميسيون اق يکی از اعضای 53پس بفرستد. 
عھدنامه ھا را طوری اصالح کنند که بتوان مجازات ھائی را برای جريان است تا 

آقای  54کشورھائی که مقررات انضباط اقتصادی را نقض می کنند، در نظر گرفت.
 اظھار عقيدهبا دقت بيشتری به مسئله پرداخت و  [Van Rompuy]ويیرامپون 

اروپائی بايد قادر باشند در مورد کشورھائی که مقررات بودجه  کرد که مؤسسات
مجازات ھای و برای اين منظور اعمال  ،ض می کنند شدت عمل به خرج دھندرا نق

متوقف کردن تا  ،، از محروميت از حق رأی گرفتهپيشنھاد کرد را شديدتری
ان، در پاي 55.آنھا یدر پروژه ھای زيرساخت اتحاديه اروپاسرمايه گزاری 

 2012 پيمان مالیو  ،کشورھای منطقه ی يورو توانستند با موفقيت به توافق برسند
بدھی و  ميزانکه نه تنھا مقررات روشنی را در مورد  ،را به امضا برسانند
، بلکه اجازه می داد  کشورھائی که مقررات در بر می گرفتکسربودجه ی مجاز 

  د.نشو هجريمانضباط اقتصادی را زير پا می گذارند،  

 چالش ھا برای غلبه بر  مجبور بودنددشواری که کشورھای منطقه ی يورو  مراحل
ما که می خواھيم  برای را درسھای بسيار مفيدی ،طی نمايندھای متوالی و بحران 
اين درسھا آن . يکی از فراھم می سازندم، بزنيفدراسيون جھانی  ايجاد يکدست به  

   تا بتوانند ،بدھيم ود مرجعيت و قدرت الزم رااست که بايد به مؤسسات جھانی خ
. ما بايد يک اجرا کنندکه درجھت مصلحت جمع می گيرند،  مشترکی راتصميمات 

رت لزوم با استفاده از وسائل بتواند در صو که ،ايجاد کنيم نيرومندمجريه ی  ھيئت
ين تضمجلس قانونگزاری جھانی وضع می کند، م که را قوانينی  از اطاعتقھری 
  نمايد. 

 مصلحت طلبی را کنار بگذاريم

اين بود که ما به  مفسران در طول بحران يورو يکی از نتايج جذاب خودکاوی 
و بزدلی از خود نشان داده  مصلحت طلبی ،در پيدا کردن راه حل اندازه ی کافی

 فرا که بگويند زمان آن به اندازه کافی شجاعت داشتندرخی از سياستمداران ب  56ايم.
و به سود  ،سيده که رھبران سياسی منافع سياسی محدود خود را کنار بگذارندر

با  ،منافع جمعی کشور و منطقه ی خود عمل کنند. نخست وزير سابق لوکزامبورگ
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م که چه کار بايد بکنيم، فقط ھمه می داني«مشکل را اين طور خالصه کرد: ،صداقت
  57»خاب شويم.دانيم وقتی آن کاررا کرديم چطور دوباره انتنمي

اصالح معاھدات مالی  نسبت بهدشواری ھائی که به علت نگرانی ھای بريتانيا 
 مصلحت طلبی، اثرات مخرب اين به وجود آمد(که مستلزم اتفاق نظر بود)  اروپائی

بود که اين اصالحات به صنعت خدمات مالی  آن را پررنگ تر کرد. بريتانيا نگران
وزير بريتانيا نقل شد که برای توضيح گفته است  رساند. از نخستبزيان  اين کشور

 58»بريتانيا نيست، به ھمين دليل با آن موافقت نکردم. نفعآنچه که مطرح شده به «
در پاسخ به اين توجه بی پرده  به منافع شخصی  ،کميسيون اروپااز رئيس وقت 

ت که پذيرش درخواست بريتانيا برای ايجاد تمھيداتی برای حفظ صنع ،نقل شد
امکان  ،مطرح شد 2011درنشست سران در دسامبر که  ،کشور آنخدمات مالی 

. وی را به خطر می انداخت اتحاديه ی اروپايکپارچگی بازار داخلی  زيرا ،نداشت
اروپا  بين کشورھای یقرار داداضافه کرد که اين درخواست مسئول مستقيم سقوط 

قرارداد موضع انگلستان،  دراثر 59.بودنجات يورو برای  مساعدت ھدفشبود که 
کشوری که  27کشور از  25مطرح شد و بين  2012 پيمان مالیتازه ای به شکل 

به شمار می رفتند، به امضا رسيد، يعنی بين  اتحاديه ی اروپادر آن زمان عضو 
  ھمه ی اعضا به استثنای بريتانيا و جمھوری چک .  

 ،اسيون جھانی برجسته تر کرديک فدر ايجاددر را اين واقعه اين اصل زيربنائی 
که فقط با تضمين منافع کل است  برسندباور  عميقا" به اينکه کشورھای جھان بايد 

بايد  و درنتيجه  ،که می توانند از حصول منافع ملی خود اطمينان حاصل نمايند
اين واقعه ھمچنين اين ضرورت را فراتر از منافع شخصی خود حرکت کنند. 

مؤسسات بين المللی خود ھم تضمين  اعضای ه ھنگام انتخابپررنگ تر کرد که ب
و ھم روندھای رأی گيری در  ،کنيم که واقعا" نماينده ی منافع جمعی جھان باشند

اين مؤسسات را طوری سازمان دھيم که از فلج شدن آنھا جلوگيری کند. به اين 
و ھا ھمه ی ملت وحدت و برابری  لاص مبنی بر منظور نظام رأی گيری بايد

معناست که ھيچ کشور واحدی نتواند  آنباشد. اين امر به منعکس کننده ی آن 
  وتو کند.  عمال"تصميمی را که اکثريت اعضا به سود منافع کل می دانند، 

که به بحران يورو کمک کرد، کوتاھی کشورھای  مصلحت طلبیمثال ديگری از 
ی معاھده منطقه ی يورو در به کارگيری و اجرای مقررات 

درصد توليد  3اکثر  که کسری بودجه را به حد ،بود [Maastricht]ختماستري
 ،درصد از توليد ساالنه ی اقتصادی 60را به کمتر از  کل بدھیو  ،ناخالص ملی
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محدود می کرد. در ابتدا مجازات ھائی برای تجاوز از اين محدوديت ھا در نظر 
 ،محدوديت ھا را نقض کرده انداما وقتی آلمان و فرانسه ديدند  ،گرفته شده بود

و  مصلحت طلبیمقررات که  اين. کوتاھی در پيروی ازرا کنار گذاشتندمجازات ھا 
که اروپا خود  بود پريشانی مالی يکی از علل ،بود محرک آنمنافع محدود شخصی 

که سرانجام بين ھفده عضو  پيمان مالیکه  ،استجرا در آن يافت. طنز در اين 
اين مشکالت را  تا امضا شد  اتحاديه ی اروپاھشت عضو ديگر منطقه ی يورو و 

که در  بوددارای ھمان الزامات مالی ريشه و از آنھا جلوگيری کند، در  ،اصالح
  60وجود داشت.  تمعاھده ی ماستريخ

 ين نکته را پر رنگ تر می سازد که  الزم است مؤسسات بين المللی مااين مثال ا
با سرعت عمل  مصلحت طلبیباشند که در مقابل  دارای يک سازوکار اجرائی 

که  ھيچ کشور يا برای آن است  مھمی تضمينمجريه ی نيرومند ھيئت . يک نمايد
علت که به سود اين مقررات بين المللی را صرفا" به  نتواندگروھی از کشورھا 

ين با ا کميسيون اروپاد. نمحدود و کوتاه مدت خود تصور می کند، ناديده بگيرمنافع 
 اتحاديه ی اروپااما ھنوز آنقدر قوی نيست که بتواند اين نقش را در  ،که قوی است

 و نه ،ميباشديک فدراسيون   اتحاديه ی اروپا نه بازی کند، اما از طرف ديگر
و برش اجرای قھری  قدرتيست که مجريه ی فدرالی اھيئت آن نوع  کميسيون
  .  داشته باشد، باشد ضع شدهکه به سود منافع اتحاديه ورا  عمومیمقررات 

 صرف نظر کردن از حاکميت مفرط

ھای اين نشانه اولين  بروز ،نکته ی مثبت بحران مالی و درد و رنجی که آفريد
کشورھای صرف نظرکردن بيش از پيش که حل بحران يورو مستلزم  آگاھی بود

که از نظر است اتحاد سياسی « ايجاد يک و  ،اروپا از حق حاکميت خود
که  ، وضعيتیوضعيت دشواری است اسيراما اروپا   61 .»وکراسی مشروع باشددم

اتحاد بيشتر : «که گفته استخالصه شده  یروزنامه نگار در گفته یبھتر از ھمه 
رھبران بسياری از  بيش از آن است که به ميزانی به معنی فدا کردن حاکميت ملی

شکی نيست که اروپا در  62»..، چه برسد به رأی دھندگانشان.کشورھا می خواھند
 ،است رسيدهيک دوراھی ديگر بهمسير طوالنی خود به سوی يکپارچگی عميق تر 

در مسير يک دولت  پيشروی بيشترو با اين گزينه ھای دشوار رو به روست :  
که برای بسياری از کشورھا به معنی از دست  ،فدرال با سياست ھای مالی مشترک

با  ،از ھم جدا شدنو  يا فروپاشی ،حاکميت ملی است ی ازقابل توجھ ميزان دادن
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و  شدهتشخيص حال عواقب مالی و اقتصادی وخيم برای ھمه. اين واقعيتی است که 
  63.شودميدرباره اش سخن 

که اين يکپارچگی بيشتر بايد به  شکلی به بررسیوقتی رھبران اتحاديه ی اروپا 
که به  بود اينن توافق کردند ، يکی از گامھائی که روی آپرداختندخود بگيرد، 

قبل از  ،در صورت لزوم کهھند را بداختيار اين  اتحاديه ی اروپامجريه ی  ھيئت
در تغيير  از آن کشورھا تقاضای ، ملیقانوگزاران   ملی بهبودجه ھای  سپرده شدن

دولت  ،از آن پيش. اصال" آنھا را بازنويسی کند به اين صورتو ،کند بودجاھا آن
در ميان بگذارند،  اتحاديه ی اروپای ملی خود را با ھابودجه  بودند کلفمھا فقط 
د. ھمان طور که رسانه ھا نوشته مبه شمار می آ ابتکارتازه ایکه خودش  الزامی

اند، اين  نحو صرف نظر کردن از حاکميت ملی در مورد مسائل مالی عمومی گام 
از زمان ايجاد ی آيد، که به شمار م اتحاديه ی اروپا تکامل تدريجیبزرگی در 

 اقتصادی برای نيل به ھمگرائیپياپی در توافقنامه ھای بارھا  1999يورو درسال 
  64. بودتالش کرده و شکست خورده   ،منظم

ھر تصميمی که  ،در نھايتبه درستی خاطرنشان کرد که  اکونوميستی مجله 
و چيزی  ،ندکن مشارکتدرجھت يکپارچگی بيشتر گرفته شود، الزم است که ھمه 

که آيا  اين نبود مسئله ی اصلی نظر داد که مجلهاين را به نفع کل فدا نمايند.  
که آيا حاضرند  بلکه اين بوددھند يا نه، برا نجات  يورورھبران اروپا می توانند 

نوعی   درعين تعھد به مقررات معتبر مالی،  بپردازند، يعنی آيا حاضرندبھای آن را 
برای دور  ،به عبارت ديگر 65 يا خير. بپذيرند  برای ديون را مشترک مسئوليت

در  که در آن کشورھای قوی تر ،سياسی الزم بود بده بستانيک  ،کردن فاجعه
از کشورھای  ازای ملزم شدن ھمه ی کشورھا به اجرای مقررات سخت تر، 

 ،کشورھای نيرومند اقتصادی مانند آلماناما . ضعيف تر حمايت مالی به عمل آورند
تبديل   يک طرفه انتقالی يهکه اتحاد پولی عمال" به يک اتحاداز اين واھمه داشتند 

را کشورھای ضعيف تر  مجبور باشند ھميشه که در آن اقتصادھای قوی تر  ،شود
کنند. آنھا اصرار داشتند که اگر قرار است بدھی به اشتراک  از لحاظ مالی کمک

به صورت جمعی بايد  و ھزينه ھا ھم  اھ گذاشته شود، تصميمات مربوط به بودجه
رھبران اروپائی دوست «شکايت داشتند که درحالی که  از اين د. آنھاگردبررسی 

اما از صحبت درباره ی به  ،به اشتراک گذاشتن ديون صحبت کننددارند از 
  66»اشتراک گذاشتن حاکميت ملی بدشان می آيد.

يا  ،کشورھای قوی تربايد تغيير کند گرايشھشدار داد که يا اين  اکونوميستی مجله 
در آن است که  راه حل که  پيشنھاد کردمجله  اين  67يورو منحل خواھد شد.
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در  ،که فن ساالران اروپائی شودانضباط جمعی آن  تابعحاکميت اقتصادی 
کميسيون .  در مقابل چنين نظارت شديدتری از سوی می کنند اجرا ،بروکسل
مالی آن فرانسه و  شرکت کننده بزرگترينمرکزی که  بانک امکان دارد که، اروپا

برخی از تحليل گران  68. کند بيشترخود را مين مالی ٱباشد تآلمان ھستند، حاضر 
: بودند و گفتند، بسيار صريح اروپا بايد بگيردی که اتدرباره ی ماھيت تصميم

ورو منطقه ی يو رھبران آن دسته ازکشورھای » شروع ميشودسياست صاد با اقت«
به مردم خود توضيح دھند که بايد  ،، مثل آلمانھستندکه از نظر اقتصادی سالمتر 

به نفع خود آنھاست و اگر اين  ،مانند اقتصاد يونان ،اقتصادھای ضعيفی کردن نجات
 ،.  به عبارت ديگراندازندخودشان به خطر می  و رفاه نظام بانکی ،کار را نکنند

 يک عملکمتر ان بدھی يونان ای ريشه کن کردن بحرکه اقدام بر ندبفھم بايد مردم 
  69. ست خود آنھا نفعبه  تا يک عملی که ،است ئی يهخير

و به ھمراه آن  پيمان مالیبا توافق روی  رھبران اروپا سرانجام توانستندخوشبختانه 
به سوی مداخله و نظارت  ،به اشتراک گذاشتن ديون اضافهبه ، سازوکار ثبات اروپا

کشورھا با وجود  از گام بردارند. اما داستان ھنوز تمام نشده است. برخیبيشترھم  
بودجه ی ملی خود ھمچنان به محدوديت  تھيهبه ھنگام  ,امضای اين توافقنامه ھا

می نتعيين شده، اعتنائی  پيمان مالیھای کسربودجه، مخصوصا" آنھائی که در 
 ،فرانسه، ايتاليا و اتريش ، برخی کشورھا از جمله2015کنند. برای مثال در سال 

خود ازمقررات کسر بودجه پيروی نکردند. خالصه،  2015بودجه ی سال  تھيهدر 
وضعيت  دم ھای پراکنده و کند برای تسکيناين قمی رسد که به نظر بسيار محتمل 

و رھبران اتحاديه ی اروپا را مجبور سازد  ،اقتصادی شکننده ی اروپا کافی نباشد
در کار  اياالت متحده ی اروپائیکه آيا  ،ين سئوال نھائی بپردازندبه اباالخره که 

که  هکردپيش بينی  اکونوميستمجله   2011 سالاز پيش از اين د يا خير.خواھد بو
منطقه ی يورو به واضح است که به يک فدراسيون تبديل نشود،  اروپا  ھماگرحتی 

اروپا  باشدکه اگر قرار  حقيقت اين است 70. خواھد رفتسوی فدراليزم بيشتر پيش 
به اين تشخيص اراده ی سياسی الزم را برای فدراسيون شدن گرد آورد، بايد اول 

. باعث مقدم بشمارد خاص کشورھاکه منافع جمعی مردم خود را برمنافع  برسد
ميکند و در  نفوذکم کم در سطوح رھبری اروپا اين درک  خوشبختی اروپا ست که

، ون رومپويی و [Juncker] تيب به آقايان  جانکراظھار نظرھائی که به تر
به عنوان يک کل  اتحاديه ی اروپاکه منافع  ،نسبت داده شده [Barroso]باروسو

   71بازتاب يافته است. بايد جايگزين منافع مجموع اجزائش شود،



  

45 

 رفتار برابر و منصفانه با ھمه ی کشورھا

ساخت که برای موفقيت ھر  ننيز روشحياتی ديگری را  ترکيب دھنده يوروبحران 
 يری جمعی که مرکب ازچند کشورباشددولت فدرال يا ھر نھاد تصميم گ نوع

ھمه ی کشورھا حق   که برایمنصفانه واقعا" يعنی تصميم گيری  ،ضروری است
بايد از  ھای داخل يک کشورکه اقليت ھمان گونه .  باشدقائل  مؤثری را اظھارنظر

 بتواندشود تا کشورند و به نيازھا و منافع آنھا توجه برخوردار باش ظھار رٱیاحق 
، با ھماھنگی و بدون ناراحتی عميقی که باعث جدائی طلبی اقليت ھا شود، عمل کند

شھروندان کشورھائی که درون يک ساختار  که ھمان طور ھم ضروری است
 مانندو با آنھا  ،احساس کنند به نظرات کشورشان اھميت داده می شود ،فدرال ھستند

بايد از اين نوع احساسات که در  آن،د. در حالت آرمانی گردرفتار می ين ساير
 ،»اروپاستآلمان رھبر بالمنازع « طول بحران يورو بيان شد خودداری شود که 

نفوذی را  آنيا اين که انگلستان ديگر  ،»ع آلمان استتاب فرانسه به طور قطع« يا 
  72ود، ندارد.که مدتھای طوالنی از آن برخوردار ب

با توجه ھای عضو فدراسيون  کشورمؤسسات فدرال بايد به نحوی سازمان يابند که 
در آن نماينده داشته  ای عادالنه نحوبه جمعيت و قدرت اقتصادی خود  اندازهبه 

جلوگيری کنيم، احساسی  عدم برابری و بی عدالتی  احساسباشند. ما می خواھيم از 
. وی است ر ارشد در مورد بحران يورو بازتاب يافتهاظھارات يک سياستمدا در که
اروپای بيشتر به معنی مؤسسات «دشوار است که بخواھد قبول کند  برای اروپا گفته

موافقت با «و اين که  » متمرکز تر و قدرتمندتر و به معنای آلمان بيشتر است
رھبری باشد به معنای موافقت با بيشتری داشته فرامليتی خصوصيت اروپائی که 

شدن با اين واقعيت  وی اضافه نموده است که رو به رو» آلمان در اروپاست. بيشتر
چون از نظر اقتصادی بسيار ضعفيف تر از  ،به ويژه برای فرانسه دشوار است

يک آلمان متحد به  درو از زمانی که آلمان است، آلمانی که برمشکالتش فائق شده 
ا يکی دو سال بعد از اين از قض  73ت.اس گشتهبزرگتر و قوی تر  ،ھم پيوسته

قابل توجھی کند شد. با اين وجود می توان ديد که  رزرشد آلمان به ط ات،اظھار
اروپای يکپارچه بيان  زمينه ینگرانی ھای ريشه ای در مورد بی عدالتی که در 

 د، گردمطرح شده می تواند به ھمين آسانی در مورد يک دولت فدرال جھانی نيز 
شود تا اطمينان بر قرار تضمين ھائی   ،ه به ھنگام ايجاد زيرساخت ھامگر آن ک

و به  ،در آن نماينده دارند ای د ھمه ی دولت ھای عضو به نحو عادالنهگردحاصل 
  به نيازھای آنھا رسيدگی می شود. ای طور منصفانه
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کافی از حق  اندازه یکه به  می شونددر نھايت کشورھا فقط در صورتی قانع 
که متقاعد شده باشند  ،ت خود دربرخی حوزه ھای مشخص صرف نظر کنندحاکمي

براساس منافع جمعی  ،ھيئت ھای فدرال که قدرت خود را به آنھا تفويض می کنند
و نه براساس آنچه که به نفع عده ای است.  ،ھمه ی کشورھا تصميم گيری می کنند

  . به وجود نمی آيد بدون چنين تضمينی اعتماد الزم برای موفقيتروشن است که 

 جايگزين کردن اتفاق آرا با اکثريت آرا

جمعی نافع تصميمات بر اساس ممبادا يکی از راھھای پرداختن به اين نگرانی که 
آن است که تصميم گيری در ھيئت ھای فدرال  براساس اکثريت آرا  ،شوندنگرفته 

ال" حق وتو باعث می شود ھر کشوری عم که و نه اتفاق آرا سازمان داده شود
در مسير درست بود  ،داشته باشد. از اين نظر رئيس جمھور فرانسه، سارکوزی

وليت مالی بيشتر در ترويج تغييرات سريع تر و مسئ برای  ،وقتی گفت فرانسه
ازاين که تصميمات بيشتری به جای اتفاق آرا براساس اکثريت آرا  و،منطقه ی يور
ن را گفت چون اساسا" درک کرده بود که وی اي 74. ، طرفداری می کندگرفته شوند

درک در اين گفته ی وی  اين چنين ساختاری داشته باشد.که به نفع فرانسه است 
رل می کند...و عدم ناپديد شدن يورو بدھی مارا غير قابل کنت«منعکس شده است که 

  75»د.گردفرانسه می  فقر و فلجمنجر به که  به وجود می آورد اعتماد به نفسی

 ساختار حکومت ضعيف بايد تغيير کند

که ، آن است استنھفته ھمه ی درسھای مالی اروپا دل درعميق ترين درسی که 
يک استاد برجسته ی اقتصاد در  ساختار است.ازپول نيست،  از مشکل اروپا

مربوط  اين يک مشکل عميق« دانشگاه ھاروارد به قلب مشکل راه يافت و گفت: 
مشکل از تأمين « و اضافه کرد که» ر اروپاست.د موسساتو  اساسی به قانون

بايد قدم بزرگی به سوی اتحاد «برای حل بحران يورو اروپائی ھا   .»وجه نيست
و  »عضو آن باشد. صرف نظر از اين که چه کشوریاقتصادی و سياسی بردارند، 

راضی  کلیتغييرات  به چيزی جزحق دارد  «ھمچنين اظھار نظر کرد که آلمان 
کند زيرا از  اقدام فورا"که اروپا بايد  جالب است که وی اين را نيز گفت .»نشود
وقت فراوان برای نعمت که فکر می کرد دارد برخوردار نيست، يعنی  نعمتی

قدمھائی که اروپا  پس از بحران يورو برای   76رسيدن به يکپارچگی کامل. 
عين حال که مھم برداشت، در  سازوکار ثبات اروپاو ايجاد  پيمان مالیامضای 

جلوگيری از لغزيدن کشورھای اروپائی و برای  معلوم شده که اما از ھم اکنون ،بود
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د، به سوی رکود و ياروپا به شمار می آ پرافتخار  که موتوراقتصادی ،ازجمله آلمان
. واضح است که کافی نبوده است ،آن غرق شدن بيشتر در ،و در برخی موارد

  است.  الزم گسترده تریتغييرات 

امری است که  اتحادساختاری به منظور عميق تر کردن  خوشبختانه، مفھوم تغيير
 صحبتشروع به علنا" و، متفکرين و روزنامه نگاران به طور يکسان سياستمداران

يک  24فرانسه  یدر شبکه ی خبر ميزگرددريک  بحث درباره ی آن کرده اند. 
د فدراسيون اروپا سخن رت ايجاروزنامه نگار مستقر در پاريس از ضرو

در  کميسيون اروپا، نايب رئيس [Viviane Reding]ويويان ردينگ ھمچنين77گفت.
سخنرانی مشھور سال ياد دانشگاه کمبريج ادا کرد، استادان سخنانی که خطاب به 

را که در » اياالت متحده ی اروپا«وينستون چرچيل در مورد دعوت به  1946
به کشور منطقه ی يورو  18و دعوت مشابھی از  ،دزنده کرزوريخ ايراد شده بود 

  78تا يک اتحاديه ی کامل مالی و سياسی ايجاد نمايند.  ،عمل آورد

سياسی و  نزديک تر ضرورت گام برداشتن به سوی اتحاد ازصدراعظم آلمان نيز 
اما  ،.  حل بحران مالی مستلزم شريک شدن در ديون استگفته استسخن اقتصادی 

ه اين تنھا درصورتی کارساز است که در مورد بودجه، ماليات و وی مدعی است ک
به ھمين دليل است که  79ھم به طور مشترک تصميم گيری شود. حقوق بازنشستگی

اصرار دارد.  ھمان  ،اروپا اتحاد به تعويق افتاده یوی روی پيش رفتن در روند 
توانيد ديون را  شما نمی« طور که يکی از وزرای خارجه ی سابق آلمان گفته بود، 

به اشتراک بگذاريد و حاکميت را نگذاريد؛ شما نمی توانيد از مزايای مالی يک 
  80» حکومت استفاده بکنيد بدون اين که آن را ايجاد کرده باشيد.

 ست، در نھايت، اصالح ساختار در اروپا مستلزم وضع ماليات در سطح اروپا
دجه ھای ملی و مجازات نظارت متمرکز روی بو به ھمراهامری که آلمان 

پيشرفت بيشتر به  آلمان ھمچنين خواھاناست. پيشنھاد کرده کشورھای ولخرج 
بيشتر به شکل يک دولت /  کميسيون اروپااست که در آن » سياسی یاتحاد«سوی 
حساب پس اروپائی  قوی تر يک پارلمان به  و ،مجريه ی اروپائی عمل کند ھيئت

صورت انجام اين نوع اقدامات حاضر خواھد بود که . آلمان گفته که تنھا در دھدب
  سھم بيشتری از منابع خود را صرف کمک به اعضای محتاج تر اتحاديه نمايد. 

ھمه ی اينھا ما را به طرح يک نظام فدرال جھانی بر می گرداند. ھمان طور که در 
با  مجلس قانونگزاری جھانیابتدای اين کتاب مطرح شد، اين نظام شامل يک 

 از که کشورھا برخی ،ودمنافع جمعی بشريت خواھد بسود نين به درت وضع قواق
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می توان  راحتی. به خواھند کردماليات را به آن تفويض وضع اختيارات مربوط به 
تصور کرد که بخشی از اين ماليات ھا صرف رھائی کشورھائی که دچار مشکالت 

شورھا مجبور نخواھند بود ک ،مالی ھستند، به قيد ضمانت گردد. در چنين صورتی
بعالوه ھمه ی کشورھا در طول که نوميدانه به دنبال سرمايه برای تضمين بگردند. 

 بنا بر اينو ،ھا کمک می کنندو قدرتشان به اين سرمايه  اندازهزمان و به نسبت 
پرداخت ھيچ کشوری احساس نخواھد کرد که به طور غير منصفانه ای تحت فشار

 ھيئت . عالوه برآن يکتحمل می کنديا بار ناروائی را  و ،قرار گرفته ماليات
با اختيار نظارت برکشورھا ھم وجود خواھد داشت تا اطمينان  مجريه ی جھانی

. اين کننداجرا می است، ی جھان که مورد توافقمقررات مالی  که آنھا حاصل شود
که کار از آن  مجريه ھمچنين اختيار خواھد داشت تا اين مقررات را خيلی قبلھيئت 

  ند. اخت ديون دولتی و سقوط مالی برسد، اعمال کناتوانی در بازپرد کشوری به

 راھنمائی ھای حاصل شده از تجربه ی اياالت متحده

در که راه حل بحران مالی اروپا  روز به روز بيشتر معلوم می شودبا اين که 
مجله می کنند. مقاومت  اين فکر، ھنوز بسياری در مقابل شدن آن است یفدرال

ميقا" مشکل را تجزيه و حتی پس از انتشار مجموعه مقاالتی که ع اکونوميست
ناشی از  یاقدام«رسيد که حل مشکل ازجمله مستلزم  به اين نتيجه وتحليل کرد 

ھيچ  بدونمخالفت کرد » ابردولت«سرانجام با فکر است، » اراده ی عالی جمعی
دولت  ،بايد راھھائی باشد که با آن«رفت که وفقط نتيجه گ ،متناوب پيشنھاد گونه 

 بدون اين که ،بمانندر کنند سربه راه ھای خوب بتوانند دولت ھای بد را مجبو
به ھمين ترتيب حتی از  81»باشد.گنده وتازه يک ابردولت فدرال  ايجاد احتياج به

 با فکراروپا بايد «رئيس جمھور سابق، سارکوزی، نقل شده که گفته در حالی که 
اصالح اروپا به معنای گام برداشتن به سوی فرامليت  ولیتجديد بنا شود...  تازه

يک ابردولت اروپائی  ھيچ جا مقاومت در مقابل نقشه کار به ھر روی، 82»نيست.
به دست  2014در ماه می  پارلمان اروپاآشکارتر از نتايجی نيست که در انتخابات 

  83پيروز شدند. ،در آن حزب ھای محبوب ملی گرا که ،آمد

که می آموزد تجربه ی آمريکا اين درس را  ستند که متوجه ھ با اين حال اروپائيان
يکپارچگی بيشتر می تواند برای حل بحران مالی اروپا حياتی باشد. ھرچه باشد 

وقتی ايالت ھای عضو  84 »مالی شروع کرد. آمريکا حيات خود را از يک تنگنای«
به تصويب رساندند، ھم 1789علی خود را در سال ائتالف آمريکا قانون اساسی ف

پرداخت وام ھائی که برای تأمين مالی  بازو ھم دولت ھای ايالتی در دولت فدرال
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.  يکی از بسيار عقب افتاده بودند جنگ استقالل از کشورھای خارجی گرفته بودند،
ل شک 1789 سال تحت قانون اساسیو  ،اولين اھداف دولت فدرالی که به تازگی

.  به اين منظور به مردم برگرداندبه اعتبار ملی را  اعتمادآن بود که  ،گرفته بود
، بازپرداخت ھمه ی قبول کرددولت فدرال مرکزی بدھی ھای جنگی ايالت ھا را 

ول جديدی برای سودھا و پرداخت ھا ايجاد جد يکو  ،بدھی ھا را به عھده گرفت
آلمان دريافتند که پذيرش  یاقتصاد بحران يورو، کارشناسان شورایر پی د. کرد

خوبی است و آن  سرمشق 1790از سوی دولت فدرال آمريکا در سال  ايالتھابدھی 
بدھی قرار دادند. اين شورا به اين » آزادسازی باز خريد و پيمان«را مبنای پيشنھاد 

  درک رسيد که اتحاد پولی بدون اتحاد مالی نمی تواند دوام بياورد. 

ا را تشويق به استفاده از تجربياتش يافته است که اروپ را فرصت ناي ھم آمريکا
اش ممکن است در در نظر بگيرد که راه حل مشکالت مالی اين را   و ،نمايد

بانکھای وقتی مقامی از يکی از  2011در واقع در سال  يکپارچگی بيشتر باشد. 
مشورت درباره ی و  ،آمريکائی مرکزی اروپا برای مالقات بايکی از مقامات مالی

 کنفدراسيون مواد قانونی  1781نسخه ی  ، به آمريکا سفر کردبحران مالی اروپا 
قانون اساسی فعلی اياالت متحده به شمار می آيد رو که پيش آمريکا را دريافت کرد

گفته شد که پاسخ مشکالت اروپا  به اين مقام . به تصويب رسيد 1789که در سال 
که آمريکا کاری درست ھمان يعنی  ،تر و عميق تراست در ايجاد يک اتحاد قوی

 ،داشتبدھی  مشابھی که در زمينه ی  درسالھای اوليه ی خود  در مقابل مشکالت
مقامات  ،نوشته است رويداد. ھمان طور که يک روزنامه در گزارش اين انجام داد

که می  ،تالش شکست خورده ی اوليه ی آمريکاتجربه ی خود و اروپائی کم کم بين 
ارتباط می بينند. اين ، ايالت عمل کند 13به صورت ائتالف سستی از  خواست

 تالشھایبعد ازاين که اروپا  مھمگزارش در دنباله ی خود می گويد که يکی از علل 
 ،حل کندنتوانسته مشکالت مالی خود را ( درزمان انتشار گزارش)  هيک سال و نيم

ست ھای مربوط به بدھی و ھزينه در منطقه مرکزی در سيا نيرومند م پايگیھ عدم
  85 ی يورو بوده است. 

به  بين چند ايالت پيوند سست از صورت  کهداشته  آمريکا که یاتجربه  ،در واقع
نشان می دھد که اگر حرکت مشابھی در سطح  ، در آمده فدراسيون يک صورت

ايجاد  لیجھانی فع برای حل بحران مالی  چه قدرت عظيمی ،جھانی صورت گيرد
 يکی از انگيزه ھای اصلی حرکتکه اغلب فراموش می کنيم  ھاما . شودمی 

 بدھیمشکل دقيقا"  ،از يک ائتالف سست به سوی يک فدراسيون محکم تر آمريکا 
بودند و  باال آوردهآمريکائی در طول جنگ انقالبی  ايالت 13ھای سنگينی بود که 
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 در طول جنگ ھر کدام از ايالت ھا  86.پرداخت آن ناتوان می ديدندبازخود را از 
پس از  87بودند.  کرده یجداگانه از قدرت ھای خارجی قرض ھای سنگين به طور

 بدل گشتهجنگ اين ايالت ھا خود را از بازپرداخت بدھی ھائی که  به مبالغ  کالنی 
بود، ناتوان می ديدند. ائتالف نمی توانست کمک کند زيرا قدرت الزم برای وضع 

 جه ی دولت ائتالفی نمیبود از ايالت ھا ھم سھم خود را اغلبو ،ت را نداشتماليا
. چيزی که اين مشکل را بدتر می کرد اين بود که ايالت ھا ھر کدام به پرداختن

سيل پول کاغذی تورم شديدی را در  و ،می کردندچاپ  اسکناسدلخواه خودشان 
يکپارچگی  ت به سوی اتحاد وحرک ،تنھا راه حل 88.اقتصاد آمريکا ايجاد کرده بود

که بتواند برای بازپرداخت  ،با يک دولت مرکزی بود یفدراسيون بيشتر و ايجاد 
ماليات وضع کند. اين تجربه ضرورت وجود يک دولت  ،بدھی ھای خارجی
را به آن  خود برخی از اختيارات وضع مالياتھمه ی کشورھا مرکزی جھانی که  

  تفويض کنند، نشان می دھد. 

مطرح  تر اروپائی عميقيه ی يک اتحاد ايجاد در مورد که  یھائشک و ترديد  
نبايد ما را  تکرار می شود، يک فدراسيون جھانی  در حين پيشنھاد و اغلب ميشود

 ،و عزم راسخ ،و خستگی ناپذير ،د. ھيچ چيز به جز تالش بی وقفهاز عمل بازدار
ھدفی را دنبال می کنيم که گاھی  که درحالینمی تواند ما را به موفقيت برساند. 

و از امور لبرسد، به ياد داشته باشيم که تاريخ ممدست نيافتنی ممکن است به نظر 
می آمدند، اما سرانجام با موفقيت به انجام غيرممکن عظيمی است که به نظر 

  ،رسيدند. به عالوه اين تغييرات می توانند با سرعت و بدون پيش بينی کارشناسان
، فروپاشی اتحاد جماھير شوروی 1989يرند. سقوط ديوار برلين در سال صورت گ
سه  ،90و سقوط رژيم تبعيض نژادی در آفريقای جنوبی در دھه ی  1991در سال 

  نمونه از اين وقايع در پايان قرن بيستم ھستند. 

ذھنيتی داشت. او اعتقاد  شمرده می شود، چنين اتحاديه ی اروپاژان مونه که پدر 
و ازقبل  ،بايد پيشگيرانه عمل کنيماين دوران که برای حل چالش ھای بزرگ  داشت

، دکه بناچار می شون ،. زيرا وقتی بحران ھا ظاھر شوندمنمائيتفکر و برنامه ريزی 
ند. آنگاه به گردمی  بی تصميمیار مردم و رھبران سرانجام به تقال می افتند و دچ

، دکردنغيرممکن تصور می  قبال"که  ائیقابل اجرمی آيد که نقشه ھای  ايشاننظر
 ،اگر پيشاپيش برای پيدا کردن راه حل فکر کنيم 89ارزش امتحان کردن را دارند. 

و بتدريج آنھا را قانع کنيم که آن را  ،به مردم آموزش بدھيم آن درباره ی  و آگاھانه
ن سرانجام برای پذيرش آ وقتی بپذيرند، کمک کرده ايم که مردم و رھبرانشان

  90.را پيدا کنندآمادگی پيدا کردند، راه حل مورد نياز خود 
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  زند می ھم بر را ثبات که ھا حکومت رفتارھای

صلح و ثبات  ،ھا می توانند با دامنه ی گسترده ای از رفتارھاکشوردر دنيای امروز 
رداخل يک تارھا شامل نقض فاحش حقوق بشردجھان را به خطر اندازند. اين رف

سرکوبی  برایکه دامنه اش از استفاده ی گسترده از شکنجه  ،کشورمی شود
تا و باز  ،الحھای شيميائی برعليه مردم خودتا استفاده از س ،مخالفت داخلی

به منظور نابود کردن کشيده شده است، يعنی عملی که  قومی و نسل کشیپاکسازی 
می  صورت ،تفاوت ھای نژادی، دينی و يا اعتقادی سبببه بخشی از جمعيت 

که مرتکب آن می  را تاروپود داخلی کشوری بشر حقوق جنايات. ھر نوع گيرد
به نوبه ی خود خشت ھای سازنده ی جامعه ی بين المللی  که ،تضعيف ميکندشود 
می  کسانیعظيمی از تعداددچار ضعف می سازد. ھمچنين منجر به آوارگی  نيز را

و فشار اجتماعی و اقتصادی  ،دشود که عاقبت به کشورھای ھمسايه پناھنده می شون
آن پيدايش  از جمله اثرات ديگرد. نسازرا براين جوامع وارد می  بی اندازه ای

ی شبه نظامی محلی است که ھدفشان دفاع از مردم در مقابل نقض حقوق نيروھا
نظامی و نيروھای دولتی اغلب منجر به  شبه بشر است. جنگ ميان اين نيروھای

که ديگر نمی تواند  طوریبه  ،ز کارافتادگی دولت می شودو گاھی ا ،جنگ داخلی
 ساعدی رازمينه ی م ،ھای ضعيف يا از کارافتاده دولتنظم را حفظ کند. متأسفانه 

چرا که ديگر قدرت مرکزی  ،فراھم می سازندبرای شکوفائی گروھھای تروريستی 
  مھار کردن اين نيروھا وجود ندارد.نيرومندی برای 

به ق ديگر توليد و يا به طر ،ئی که ثبات را برھم می زندتارھارفيکی ديگر از 
سالحھای شيميائی،  مانند ،و ذخيره سازی سالحھای کشتار جمعی دست آوردن

. ھرکدام استقوانين بين المللی با ديد که در تناقض ش ،است زيستی و يا ھسته ای
کشورھا می ظن و وحشت و عدم امنيت را در ساير  از اين فعاليت ھا بذر سوء

و اغلب باعث می شود که اين کشورھا  تنھا چاره ی معقول برای تضمين  ،کارد
مسابقه  به و به اين ترتيب ،بدانند سالحھای مشابهو يا تھيه ی  ،خود را توليد امنيت 

جز  نتيجه ای. اين مسابقات اوج گيرنده ی تسليحاتی بزنند دامنی تسليحاتی 
آنقدر عمل زشت استفاده از چنين سالحھائی  ،الوه. بعندارندتضعيف صلح و امنيت 

. اين سالحھا ھرگز نبايد بر عليه که حتی فکرش را نميشود کرد است یعو شني
 .آنھا ندارد برای نگھداری عذریھمنوعان به کار گرفته شوند و ھيچ کشوری 

تجاوز ارضی يک کشور به  ،يکی ديگر از رفتارھائی که ثبات را مختل می کند
 کنترل گرفتن. تاريخ بارھا نشان داده است که به دست استر ديگر کشويک 
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و فقط به  ،ھرگز عاقبت خوشی ندارد ديگر با قوه ی قھريهسرزمين ھای يک کشور
و در  ،باقی می ماندنسلھا  طی که ، احساساتیمی انجامد خشم و و تلخی نفرت

صرار داريم بازھم ابا اين حال  فرصت منجر به تالفی جوئی می گردد.اولين 
 اگر آنھا را ھمان طور کهدر صورتی که  ، عادات قديمی خود را تکرار کنيم

 جز عاقبتی ھستند که نابالغی بقايای رفتارھای منسوخ و  فقط  ،ببينيم ندھست واقعا"
  .ندارند غمو  ھرج و مرج

ئی که ثبات را برھم جای آن دارد که ھريک از اين سه دسته ی بزرگ از رفتارھا
از کشورھای يک فدراسيون متحد  ايجادو نشان دھيم که  ،بررسی کنيم ندمی زن
  . خالص شوند اين رفتارھا کمک می کند که از شر اين کشورھابه  چگونه  ،جھان

 قساوتھای شنيع حقوق بشر

حقوق  قساوتھای شنيع ئی که ثبات را برھم می زند، رفتارھا فاحشترينيکی از 
که چنين تجاوزاتی صرفا" اين  . کشور يک ولتداست به دست انسانی شھروندان 

است که جامعه موضعی  ،از مسائل داخلی کشوری ھستند که در آن اتفاق می افتند
به اين تشخيص رسيده است که اين تجاوزات از  و ،ی جھانی به تدريج  کنارگذاشته

و اين مسئوليت جامعه ی بين المللی است که  ،بوده مالمت سزاوارنظر اخالقی 
در اين زمينه  نمی خواھد و يا نمی تواند بدون کمک دولتیقتی معلوم می شود و

بی گناه چنين قساوت ھائی دفاع و از قربانيان  ،دبگذار داناقدامی بکند، قدم به مي
د. چنين تغييری در ھنجارھای بين المللی به خودی خود بازتابی است از بلوغ کن

اين حس يک تماميت جمعی. با وجود روزافزون جامعه ی بين المللی به عنوان 
اخير به علت نداشتن  جامعه ی بين المللی در سالھای بلوغ روزافزون،مسئوليت و 

بارھا  ،الزم برای به اجرا درآوردن خواسته ھای جمعی خود سازمانیزيرساختھای 
  . است عاجز ماندهچنين قساوت ھائی  از جلوگيری از

اين رکزی سودان و ساکنان منطقه ی غربی بين دولت م 2003در سال  ،برای مثال
ر دھه ای که و د ،گرديدآغاز  ای برخورد مسلحانه [Darfur]به نام دارفور کشور

دولت سودان برعليه مردم دارفور که به  انمامور اعمال خشونت، به دنبال آن آمد
خشم و وحشت جامعه ی بين المللی را بر انگيخت. از سال  ،انجاميدنسل کشی 

ارتشی را با  اتحاديه ی آفريقابه طور مشترک با  سازمان ملل متحد ه بعدب 2007
 ،. اما با وجود اين اقداماته استگماشتمنطقه به کار  درمأموريت حفظ صلح  

 اين جامعه ی جھانی نمی تواند برای ممانعت و يا متوقف کردن وادامه دارد  مناقشه
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يعنی  ه، بود مصلحت طلبی، هر بودمانعی که در کا خشونت ھا اقدام مؤثرتری بکند.
.  سودان يکی خودروی منافع محدود و کوتاه مدت  ،مانند چين ئیتمرکز کشورھا

 ردبوده و ھست. چين به قدری به نفت سودان احتياج داچين  از مھمترين منابع نفت
تا جلوی تصويب  استفاده کند شورای امنيتخود در از حق وتوی  بودکه حاضر 

را بر عليه سودان  ھائی تحريمنسل کشی را محکوم می ساخت و  قطعنامه ای که
انرژی يکی از منابع مھم ممکن بود چنين قدمی  چرا که ،بگيرد ،تدر نظر می گرف

  . را به خطر اندازد چين

حقوق انسانی شھروندان به دست دولت فاحش  قساوتھای ديگراز تازه ینمونه ی 
 اين کتاب سه سال و نيم است شدن هخشونتی است که در زمان نوشت ،يک کشور

اده از . اين خشونت شامل استفکردهدولت سوريه برعليه مردم خود مرتکب 
و به ظھور گروھھای شبه نظامی مصمم به مخالفت با  ،سالحھای شيميائی نيز بوده

 2014که تا نوامبر  تخمين زده ميشود که ،است انجاميده جنگ داخلیبه و  ،دولت
که  از مردم اين کشور ھزار نفر و آوارگی بخش بزرگی 200باعث مرگ دست کم 

 91جمعيت سوريه تخمين می زنند، شده است. کل  از درصد 42برخی آن را 
 6.5و  ،ميليون سوريائی به کشورھای ھمسايه پناھنده شده اند 3.5 بنابرگزارشات

 ھرج و مرج 92. ندبدھتغيير مکان  مجبور شدندميليون نفر ديگر در داخل کشور
تھديدی نسبت  ،و تضعيف دولت مرکزی ،و ازھم پاشيدگی جامعه ی سوريه ،حاصله

ھمه متفق القولند که آن شمرده شده است.  فراتر ازبه صلح و ثبات در خاورميانه و 
نسل جديدی از  پيدايش و پرورشاين اوضاع و احوال شرايط مساعدی را برای 

مشھور است،  و شام (داعش) دولت اسالمی عراقمثل گروھی که به  تروريست ھا
از و  ،در عراق و سوريه است تازه که ھدفش ايجاد يک دولت اسالمی ،کرده فراھم

نشان  برای رسيدن به مقاصد ارتکاب خشونت ھای بيرحمانهذاتی به  خود گرايشی
برعليه سنی ھا، شيعه ھاو خارجی  ھيچ تمايزی بدونداده است، خشونت ھائی که 

بار ديگر  يک ،مانند مورد مربوط به دارفور ،فسوس که. اصورت می گيرد ،ھا
دولت سوريه عاجز ديد، عليه خود را از اعمال تحريم ھای مؤثر بر شورای امنيت

به  93ھای پيشنھادی را وتو نمود.که روسيه سه بار قطعنامه علت اين بار به اين 
وساطت و  که به اميد ،رھبران جھان ھای با وجود جلسات مذاکره و ھمايش ،عالوه

، جامعه ی جھانی از پايان دادن به گرديدتنظيم يک توافقنامه ی صلح برگزار 
رئيس اداره ی پناھندگان سازمان  94خشونت و رنج مردم سوريه ناتوان بوده است.

يک پاسخ يکپارچه ی جھانی  برای راه مشخصی  که ظاھرا" ھيچگفته است  ملل
به طور  ا افزوده می گردد، جھانوجود ندارد. ھمان طور که بر تعداد بحرانھ

با يک ديگر قرار می رقابت  درو اولويت ھا  ،غيرقابل پيش بينی  می شود فزاينده
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بحران ھای تازه  ،بحران ھای قديمی در افغانستان و سومالی حل نشدهھنوز . گيرند
اين وضعيت «ای شروع شده اند. وی احساسات خود را اين طور خالصه کرد 

  95».تمنکوب کننده اس

در نھايت،  به نظر می رسد که چيزی کمتر از تھديد به اعمال قدرت از سوی يک 
نمی تواند خشونتی را که دولت  ،که عمل پشتوانه ی آن باشد ،جامعه ی متحد جھانی

دولت  ،از اين روگشته ، متوقف کند.  ه آغاز کرده و حال به جنگ داخلی بدلسوري
و از  ،تسليم کندالحھای شيميائی خود را س ذخائرموافقت کرد  فقط وقتی سوريه

 ،معاھدات بين المللی که توليد آتی چنين سالحھائی را تنظيم می کنند، پيروی نمايد
، علنا" سازمان مللکه دولت ھای اروپائی و اياالت متحده ی آمريکا درفقدان عمل 

 ،وجود با اين 96تھديد به مداخله ی مستقيم نظامی کردند.  ،و به نحوی قابل باور
 ،ادامه دارد ،روزافزونو با تلفات و بحران ھای انسانی  ،بحران سوريه کماکان

را دارد و نه  ی آنزيرا رھبر سوريه می داند که جامعه ی بين المللی نه اراده 
بی رحمانه اش با  ھای يا به رفتار ،به کناره گيری سازد واداررا که وی را  توانش

 یوارتش ،متحد نيست، يک صدا نيست عه بين المللیجام مردم خود پايان دھد، زيرا
اگر چنين اراده ای داشته  حتیدائمی برای اجرای قھری اراده ی جمعی اش ندارد، 

  باشد. 

 توليد سالحھای اتمی

و از سوی  صلح جھان را به خطر می اندازد ھايی که از رفتار ینمونه ی  ديگر
سالحھای کشتار  غيرقانونی صاداراتتوليد و  برخی دولتھا صورت می گيرد، 

جمعی،  به ويژه سالحھای اتمی است که بر خالف مقررات بين المللی که چنين 
. يک مثال آشنا مبارزه ی طوالنی جامعه انجام می شودد، نکارھائی را منع می کن

مواد و سالحھای اتمی توسط کره  غيرقانونیی بين المللی برای جلوگيری از توليد 
عھدنامه ی منع توليد سالحھای اتمی ه ی شمالی در ابتدا ی شمالی است. کر

(NPT)  [Nuclear Non‐Proliferation Treaty] اين عھدنامهرا امضا کرد . 
عوض عدم پيگيری در  که سازدمی  متعھد ،کشورھائی را که توانائی اتمی ندارند

 ساتتاسيبرای ايجاد و  ،گردند ھسته ای بھره مند تکنولوژیاز  سالحھای اتمی،
مانند  ،و ساير خدمات غير نظامی نيروی کھربايیبه منظور توليد  اتمی  صلح آميز

. کره کمک دريافت کنند ،مواد راديواکتيو الزم برای مصارف پزشکیدستيابی به 
و می خواھد  ،استاتمی  صلح آميز پوشش اين که به دنبال فن آوری تحتی شمالی 

برای را يک برنامه ی موازی محرمانه  ،دتوليد کن نيروی کھربايی برای مردم خود
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 مربوط به  شايعات 2002توليد سالحھای اتمی دنبال کرد. پس از آن که در سال 
، کره ی شمالی ادعا کرد که حق دارد چنين علنی شداين فعاليت ھای زيرزمينی 

 آژانس بين المللی انرژی اتمی بازرسانسالحھائی داشته باشد و 
(IAEA) [International Atomic Energy Agency]   که شرايط معاھده ی 

NPT رسما"  2003در سال چندی نگذشت که و  ،را اعمال می کردند، اخراج کرد
سه سال بعد اعالم کرد که اولين آزمايش اين کشور  از اين معاھده خارج شد.

جامعه ی بين  ،ھسته ای خود را انجام داده است. از آن زمان به بعد ھایسالح
کوشيده است کره ی شمالی را قانع نمايد  ،ی بدون اين که موفقيتی به دست آوردالملل

متناوب  ه یسالحھای اتمی بردارد.  سالھا مذاکرتوليد که دست از دنبال کردن 
که مکررا" از سوی کره ی شمالی نقض گرديده است.  منجر به توافقنامه ھائی شده 

است: کره ی شمالی نه از بمب ھای  ناموفق از کار درآمده به کلیھم  تحريمحتی 
و نه از قابليت توليد پلوتونيوم و اورانيوم غنی شده که  ،ھسته ای خود گذشته است

به توليد موشک ھای بالستيک که می  ،برای توليد اين سالحھا الزم است. به عالوه
، تا ھمين ربع بنا به گزارشاتادامه می دھد.  ،توانند کالھک ھسته ای حمل کنند

، کره ی شمالی مجموعه ای از راکت ھا و موشک ھای بالستيک با 2014ول سال ا
گزارش شد که  2014بردھای کوتاه و متوسط را امتحان کرده است.  در نوامبر 

کره ی  ،فرمانده کل نيروھای آمريکا در کره ی جنوبی گفته است که به باور وی
بتوان  که ن يک سالح اتمی برای مينياتوری کرد را  خود ھایشمالی سرانجام تالش

ترکيب توليد   97است. به ثمر رساندهآن را روی يک موشک بالستيک حمل کرد، 
به منظور سوار کردن و مينياتوری کردن کالھک ھای اتمی  ،موشک ھای دوربرد

که می توانند در تيررس موشک  تعداد کشورھائیبر  ،اين موشک ھاروی  آنھا به
در را تھديد و وحشت و ميزان   ،افزوده ،رار بگيرندھای ھسته ای کره ی شمالی ق

شکل جديدی از آزمايش «است. بعالوه کره ی شمالی به باال برده سراسر جھان 
 توان خود تا ،ادامه خواھد داد نظامی و ھشدار داده که به تمرين ،يد کردهتھد» اتمی
 98. افزايش دھد ،دور تامتوسط ھدف ھای  بر ی اتمی برای حمله را

که جامعه ی بين المللی  مربوط به کره ی شمالی کافی نبود ئی نگرانی ھایگو
ايران برای دستيابی به سالحھای اتمی نيز روبه رو  مظنون پيگردبا  شدمجبور 

معاھده به عنوان عضو  ی که برخالف تعھدات ،مانند کره ی شمالی ،شود. ايران نيز
و  ،مخفی ساخته ھسته ای ھھاینيروگا برعھده داشت، ی منع توليد سالحھای اتمی

به بازرسان بين  نشدهحاضر  ،بين المللی  روزافزونھای مکرر و  تحريمبا وجود 
ی آزاد به ھمه ی نيروگاھھای اجازه ی دسترس آژانس بين المللی نيروی اتمیالمللی 

فقط به  ی اتميشيا به طور کامل شرح دھد که چگونه برنامه  ،را بدھد اتمی خود
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است و نه سالحھای اتمی. در اين مورد ھم  ھسته ایانرژی صلح آميز يد دنبال  تول
اما  ،جامعه ی بين المللی اين فعاليت ھا را تھديدی نسبت به صلح منطقه می شمارد

يک توافقنامه   ،ھای بين المللی و مذاکره ی مداوم  با ايران تحريمنتوانسته با وجود 
به نحو مؤثری   به امضا برساند و شدبا مورد رضايت ھر دو طرفکه را  ی دائمی

که رفتار  قطعی و نھائی خطریحل  راه و ی گمشده مادهرا حل کند.  مشکلاين 
 به ھمراه و عمل جامعه ی بين المللی ،عزمو  ،،  وحدت نظرايران به وجود آورده

الزم برای حمايت و اجرای تصميمات  سازمانیزيرساخت ھای از ی اپشتوانه 
است. جامعه ی ملل بايد حاضر باشد که قوانين روشنی را در  يکپارچهو جمعی 

اختيار نظارت و تحقيق داشته باشد و بايد  ،دمورد ساخت تسھيالت اتمی وضع نماي
تا مطمئن شود اين قوانين اجرا می شوند.  دسترسی آزاد و بدون مانع بازرسان بين 

تضمين به منظور ه ک ،جمعی باشد سازمانیالمللی اتمی بايد بخشی از زيرساخت 
ھر مدرکی دال براين که کشوری قوانين بين  ،وهکند. به عالامنيت بين المللی عمل ب
، مجازات بيانجامدمجازات ھای فوری به  بايد بالفاصله ،المللی را زيرپا گذاشته

. گرددنحوی يکپارچه و بدون استثنا از سوی ھمه ی  کشورھا اعمال به  ھائی که
را  متشکل از نيروھای ھمه ی کشورھا ،بايد يک ارتش دائمی جامعه ی بين المللی

احکام  ،و برای حفظ صلح ،تا بتواند در صورت لزوم ،داشته باشد خود تحت فرمان
 به اجرا در آورد. با استفاده از نيروی قھری   خود را

يا کشورھائی مانند ايران و کره ی شمالی به رفتارھائی که صلح و ثبات منطقه و دن
و  اين کار را بکنند می توانند می دانند چون ،می دھند ه خطر می اندازد ادامه را ب

می دانند که جامعه ی بين المللی فاقد آن اتحاد و عزم جمعی است که بتواند قاطعانه 
و سپس در صورت لزوم با استفاده از نيروی نظامی،  به مورد  ،اتمام حجت کند

، جھان بازيچه ی اين منوال ادامه دارد بهاجرا بگذارد . تا زمانی که اوضاع 
  که به دنبال سالحھای اتمی ھستند. کشورھائی است 

سالحھای کشتار « که به عنوان  ھستندسالحی  دستهسالحھای اتمی فقط يکی از سه 
سالحھای شيميائی و زيستی دو دسته ی ديگر را تشکيل   اند.شناخته شده » جمعی

  و در 2013ميائی برعليه مردم سوريه در سال استفاده از سالحھای شيمی دھند. 
باعث شد که سرانجام ، گروھھای مخالفدولت سوريه وجريان جنگ داخلی بين 

و نه تنھا دارای  ،کندسالحھای شيميائی توليد می  عتراف کنددولت سوريه ا
، بلکه دارای انبارھای عظيمی از سالحھای کشنده ی شيميائی است. يدتسھيالت تول

يک توافقنامه به امضا رسيد که براساس آن  ،ه ی فشار شديد بين المللیدر نتيج
و توافق نمود که اين  ،تھيه کرد را آنھاو محل  ،سوريه فھرستی از انبارھای خود
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 انھدامکه وظيفه اش نظارت بر  ،بين المللی را تحت سرپرستی يک آژانس انبارھا
فقط به حسن نيت دولت  ا بايستی. متأسفانه دنيسازدسالحھای شيميائی است، نابود 

سوريه موجود در  در تھيه ی يک شرح کامل از ھمه ی انبارھا و تسھيالتسوريه 
دولت  ،به عالوهوضعيت مطلوبی نبود.  ،شرايط در نظر گرفتنکه با  ،اتکا می کرد

تأخير می  ،انھدامسوريه در تحويل انبارھا ی سالحھای شيميائی برای صدور و 
برخالف معاھده ی بين المللی حاکم بر سالحھای شيميائی که  ھمچنينو  ،کرد

 (OPCW) سازمان منع سالحھای شيميائیآنھاست ادعا کرد که  سازیمستلزم نابود
[Organization for the Prohibition of Chemical Weapons]   به بايد

ائی ن تسھيالت توليد سالحھای شيميبه مھر و موم کرد  ،جای نابود کردن سالحھا
 ھمچنان لِک ولِک می کند: بنا به گزارشات تا سوريه  99.راضی باشد ،اين کشور

تسھيالت توليد شيميائی در از  مورد 12 ھنوز دست کم 2014سپتامبر  اواخر
   100.دگردسوريه باقی مانده  که بايد نابود 

 تجاوزات ارضی

کنترل ی برا ،کشورھا از برخیربع قرن گذشته شاھد اوج گيری تالشھای آشکار 
بوده است. وقتی در  ،ديگر کشورھایيا ضميمه کردن بخشی از اراضی  ،گرفتن
کرد، جامعه ی بين المللی دچار شوک شد  ھجومعراق به کويت  1990 سال آگست

 پرخاشگرانه دست به چنين عمل  ،يک کشور در پايان قرن بيستم شودکه چطور می 
ن رانداياالت متحده برای بيرون بزند.  درنتيجه ائتالفی از کشورھا به رھبری 

 تعيين شده ی بين المللی مشروع و و کويت را به مرزھای ،عراق از کويت جنگيدند
که از سوی بسياری  ،آميزموفقيت و گرداندند.  اما متأسفانه اين تالش مشترک باز

صورت گرفت، باعث جلوگيری از  تجاوزات ارضی مشابه در سالھای  از کشورھا
  د. بعد از آن نش

، است شعله ور شدهبه ويژه خطرناک که اخيرا" و يکی از اختالفات ارضی 
بين چين و ژاپن بر سرگروھی از جزاير درياھای شرق  ستاختالفی است که سالھا

 و نزد چينی ھا به ديالو( [Senkaku]که نزد ژاپنی ھا به جزاير سنکاکو ،چين
[Diyalou] اين که ھر دوکشور روز به ) مشھور است، ادامه داشته است.  به علت

روز رفتارھای خصمانه ی بيشتری از خود نشان می دھند تا اين جزاير را به نام 
واقع  اوج گرفته است. ھرچند اين جزاير دراين اختالف خود مشخص سازند، 

در دريا نيستند، اما چيزی که آنھا ی غير مسکون چيزی بيش از يک دسته صخره 
منابع طبيعی  ،ساختهتنش  و تشديدخطر را مصدر آنھا و ،کردهرا جذاب و خواستنی 
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اين آنھا قرار دارد، منابعی مانند نفت و گاز.  آبھای ساحلیاست که در  سرشاری
در  یجنگ بروز حل نشود، باعث به زودیکه اگر اين اختالف  نگرانی وجود دارد

ک ي  ،خطرات اين وضعيت اذعاندو کشور ضمن د. گرددريای جنوب شرقی آسيا 
را در مورد  يک ديگردر آن مواضع متفاوت  و ،را به امضا رساندند سند رسمی

و ازجمله درباره ی آبھای اطراف جزاير مورداختالف،  ،آبھای دريای چين شرقی
نخست وزير ژاپن درخواست نصب فوری يک تلفن  ،. به عالوهشناختندبه رسميت 

ر نوع برخورد يا تصادم تا از ھ  ،تکرده اس رااضطراری مستقيم بين دو کشور
ممکن است بين کشتی ھای چينی و ژاپنی در آبھای مورد اختالف که  جزئی

با اين که اين اقدام  101د. گردنظامی تبديل شود، جلوگيری  نبردو به يک  ،باالبگيرد
اوليه منجر به  آزمايشیگامھای اما تضمينی وجود ندارد که اين  ،دلگرم کننده است

داشتن جامعه ی بين المللی بدون اين ضمن، در  ختالف شود.حل دوستانه ی اين ا
داشته باشد حق قضاوت الزامی  کهزيرساختاری به صورت يک دادگاه بين المللی 

 ،اختالفاتشان را به آن تسليم کنند، فقط می تواند کنار بايستدطرفين را وادار کند  تا
در آسيا منجر نگردد. حتی و اميدوار باشد که اين اختالف به جنگی  ،و منتظر بماند
به  دادگاه بين المللی تسليم کنند،يک شان را به اتاختالف ميشدندر حاض اگر دو طرف

اين  باشد،  جھانیارتش دائمی بين المللی که نماينده ی جامعه ی  علت عدم وجود
صلح و  و در نتيجه، ،نخواھد داشتزاری برای اجرای احکام خود ھيچ ابدادگاه 

  . ميشد گشتهبه حسن نيت دو طرف واگذار  مال"عثبات منطقه 

 از سوی روسيه ديگر ، جھان شاھد يک تجاوز ارضی2014در سال  ھمين اخيرا"
را  اخير جزء اوکراين بوده که در نيم قرن شبه جزيره ایيعنی کريمه،  بود که

عظيمی از نيروھای خود را به  روسيه تعداد ،. به عالهضميمه ی خود ساخت
و اين نگرانی را ايجاد کرد که قصد  ،اوکراين شرقی حرکت داد نواحی مرزی

در ضميمه کردن اوکراين شرقی را ھم دارد. فرمانده ی ارشد نيروھای نظامی ناتو 
گزارش داد که روسيه در حال حرکت دادن تعداد زيادی  2014اواسط نوامبر 

رزمی از وھای نيرو  ،پدافند ھوائیسيستم ھای تانک، توپخانه، ساز و برگ جنگی، 
در مورد اين که روسيه قصد را که نگرانی ھای اوکراين  ،روسيه به اوکراين است

کشورھای ديگر  102.زدمی  دامن ،دارد دست به يک حمله ی تمام عيار بزند
از بازگشت  ،اروپائی، بخصوص آنھا که قبال" عضو اتحاد جماھير شوروی بوده اند

و می پرسند که آيا کاھش  ،ان ھستندجنگ سرد بين اروپای غربی و روسيه نگر
نيروھای ناتو بعد از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی با اين تصور که روسيه حقوق 

يروھا و ، خطا نبوده است. درحالی که آمريکا نمحترم خواھد شمردھمسايگانش را 
، کشورھای باقيمانده ی عضو ناتو ھم ازمخارج دفاعی تجھيزاتش را بيرون کشيده
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 .م کرده اندک ،اقتصادی و ضرورت کاھش بودجه بحران به سببصوص بخ ،خود
حال که «گفته است  گزارش شده که ستاد نيروھای نظامی بريتانيا سابق رئيس از

 تحت رھبری اياالت متحده که غرب موقع بدی است، روسيه بازخيزگر است
سخن  از اين واقعيت وی ھمچنين» ضعف نشان دھد.خود و توان  عزمدر  بخواھد

تاببيند مانع «  ،می نگرد تحريم فراترو  سياستمداری ازکه روسيه نھايتا"  هگفت
به ھرحال در اثر  103»در مقابل عملياتش از کجا ممکن است ظاھر شود. واقعی

حضورش را در شرق اروپا پررنگ تر کند  داردرنامه بناتو   ،عمليات روسيه
و  ،آماده باشد 2016ا ژانويه ی ت که ،نفره 4,000با ايجاد يک تيپ پيشتاز  شروع

برای دفاع از اعضای ناتو در  ،عرض چند روزو در ،بتوان آن را به سرعت
اميدوار بود  لھستان .  با اين که در ابتدابالتيک و اروپای مرکزی اعزام کردسواحل 

تصميم نھائی در مورد ھنوز اما  ،دنمستقر گرد اين کشور در قلمرو ھاکه اين نيرو
اين نيروھا گرفته نشده است. اميد بر آن است که اين تيپ ھم روسيه  ارمحل استقر

سواحل بالتيک ناتو در و ھم به اعضای  ،را از تجاوزات ارضی بيشتر بازدارد
 ،روسيه ی آيندهات تھديد مقابلاستونيا، التويا و ليتوانيا اطمينان دھد که ناتو در يعنی

عمل ناتو  حاضر نيست منتظريتوانيا که ل با اين حال   104از آنھا دفاع خواھد کرد.
 به اين اميد که ،هايجاد کرد و نيرومندنفره  2500 نيروی واکنش سريع يک ،بماند
  105دفع کند.را حمله ی روسيه ی پشتيبان ناتو ھاتا رسيدن نيرو بتواند

بلکه به دالئلی محدود به منطقه نمی شود، اوکراين  بهتجاوز ارضی روسيه اثرات 
. يکی از اين دالئل تأثيری است که روی  ميت جھانی برخوردار استاز اھ ،چند

پول از غرب  تزريق مقادير معتنابھیبه نيازمند  آن راو ،اشتهاقتصاد اوکراين گذ
. گزارشاتی که از مناطق شرقی که جنگ ميان جدائی طلبان روسی و کرده است

وارده را ميلياردھا جريان دارد، می رسند، ميزان خسارات درآن نيروھای اوکراين 
راين را روسيه لوله ھای گازرسانی اوک ،از طرف ديگردالر برآورد می کنند. 

. روی ھم رفته سازدش را راکد گانيتا بازار ،را تحريم کرده اين کشورو  ،قطع
 10يک انقباض  دچاراقتصاد اوکراين  2014سال  تخمين زده می شود که تا پايان

 که انتظارش می رفتهاز آن است  تربسيار بيشم از قرار معلوکه  ،درصدی شود
را دارد که صلح و ثبات  اوز روسيه برعليه اوکراين ھمچنين قابليت آنتج 106. است

ازجمله اعضای  ،زيرا به نحو فزاينده ای ساير کشورھا ،جھان را برھم بزند
يش و دررأس ھمه ی آنھا اياالت متحده را به دايره ی خو ،ناتوو  اتحاديه ی اروپا

 می کشاند. 
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به ھر لحظه ممکن است بسيار ديگری ھم در گوشه وکنار جھان  مرزیاختالفات 
 يکی از اين اختالفات،گردند و ثبات را برھم بزنند.  شعله ورصورت جنگی 

وجود جنوبی کره غربی بين کره ی شمالی و  آبیبر سر مرز است که اختالفی
بين دو  آتش توپخانه متناوب ادلمنجر به تب 2014 و 2010در سالھای  که ،دارد

و کره ی  ،کشور شده است.  در حالی که اين اختالف مرزی ھمچنان اوج می گيرد
و يک  ،شمالی موشک ھای دور برد و برد متوسط  خود را گسترش می دھد

اخيرا" آزمايش  ھم  کره ی جنوبی ،موشک بالستيک بين قاره ای توليد می کند
يک موشک بالستيک جديد را که می تواند  با موفقيت و ،خود را انجام داده موشک

ساير اختالفات خطرناک 107کرده است.  توليدط کره شمالی برسد، به اکثر نقا
پاکستان و چين  بر سر کشمير و مناطق  و بين ھند  مرزی شامل اختالفات قديم

 تو بين اسرائيل و دول  ،مختلف ديگر، بين اسرائيل و سوريه برسربلنديھای جوالن
ادامه  ،دولت پيشنھادی فلسطينی خودمختار فلسطين برسر اورشليم و مرزھای يک

ی باروتی ھابشکه مانند  ،ھمراه با اختالفات ديگراختالفات  دارد. ھريک از اين
د و نبه صورت خشونت و جنگ منفجر شوھر لحظه ای که ممکن است  ،ھستند
به ساير نقاط نيز  جنگ ند،يکی از طرفين می شتاب ساير کشورھا به حمايت چنانکه

  . دگسترش ياب

 راه حل : يک نظام مؤثر امنيت جمعی

 قبالدر  ی کهواضح است که جامعه ی بين المللی بيش از حد از پذيرش مسئوليت
 دارد، الزم به سوی حفظ صلح و جلوگيری از جنگ درجھان گامھایداشتن بر

ايم.  راه  ی آن را پرداخته، بھا. افسوس که  ما، مردم عادی جھانامتناع کرده است
يک  چارچوب در يک نظام بين المللی امنيت جمعی ايجاد ،حل ھمه ی اين مشکالت
باشد. اين نظام بايد بتواند ھم   پذير خم ھم نيرومند و ھمکه  ،فدراسيون جھانی است

ھم اگر چنين نقضی و  ،صلح و امنيت بين المللی را به حداقل برساند خطر نقض
  فراھم سازد. صلح  برای بازگرداندن سريع و مؤثر را يله ایوس صورت گرفت

 جلوگيری از نقض صلح و امنيت جھانی

  د.چندين شرط الزم بايد فراھم شوپيشگيری و ممانعت از جنگ حفظ صلح و برای 
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ايجاد يک توافقنامه ی بين المللی الزم االجرا در مورد 
	 امنيت جمعی

 را به امضا برسانندبين المللی  توافقنامه ی در اولين گام کشورھای جھان بايد يک 
 اين که  برایباشد.  ملل جھانھمه ی برای که تنھا ھدفش تضمين صلح و امنيت 

بايد در ابتدا از سوی يک گروه مرکزی  ،افزايش يابد اين توافقنامهاحتمال موفقيت 
به صلح  جانسپاریکه به خلوص نيت و  ، رھبرانیتنظيم شوداز رھبران جھان 

 ،کل دردر دنبال کردن مصلحت بشريت  ،و شجاعت ،و درستی ،و راستی ،جھانی
. مشھور باشند ،عمومیدمت به مصالح در خ آمادگی برای ايستادگی و استقامتو 

را به تصويب اين اتفاق  بايد بکوشد که ، اتفاق رسيد به ھمين که اين گروه مرکزی
ھمه ی کشورھای جھان  شرکتبا  تا يک معاھده ی بين المللی ،برساندکشورھا ھمه 

از  يکی يکی از مواد اصلی اين معاھده بايد اين باشد که اگر کشوری  . ايجاد گردد
اختاللی در صلح ايجاد کرد، ھمه ی کشورھای  در نتيجهو  ،شرايط آن را نقض

به اطاعت کنند. اين پاسخ يکپارچه بايد به تبع وادار ديگر قيام نمايند و آن را 
شده  و تعيين وضع ،به طور جمعیو  ،قبلاز که  گيردصورت  مقرراتی و معيارھا

 د. نباش

 نيرو و سالحی که ھر قدارمحدود کردن نوع و م
	کشور می تواند داشته باشد

، بايد ميزان ه حداقل برسدصلح ب خطر وسوسه شدن کشوری به نقض برای اين که
محدود  ،اشته باشدمی تواند د یکه ھر کشور را و نوع نيرو و سالحھای جنگی

اسلحه  قدارکه م ،توافق کنندقاعده ی کلی ھمه ی کشورھا بايد به عنوان يک . کرد
ئی را که ھرکدام می توانند داشته باشند به حداقلی که برای حفظ نظم و امنيت ا

معاھده ی  آناين توافق بايد در. محدود کنندمرزھايشان الزم است،  درونداخلی در 
تا شرايط  ،شودمنصوب  کميسيون بين المللیيک بايد سپس  ابد. بين المللی تجسم ي

کشور  آنبرای اين حداقل به طور منطقی  که ،ھر کشور را بررسی و تعيين کند
چقدر است. اين کميسيون بايد درمورد سالحھا و نيروھائی که عمال" در مالکيت 

يروھا و برای نابودسازی نبرنامه ای بايد سپس ھر کشور است، تحقيق کند. 
، استبيشتر  کشورھا برای حفظ نظم داخلی ميزان الزم ازکه  سالحھای اضافی

روند نابودسازی سالحھا بايد تحت نظارت ھيئتی که به  ،سرانجام. و تنظيم شود
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و از بروز  گردد تا شفافيت تضمين ،قرار گيرد ،طور بين المللی منصوب شده باشد
  . دشوھر گونه سوء ظنی جلوگيری 

 توافقنامه ی مربوط به الزم است که ،شودمؤثر واقع ينکه چنين برنامه  ابرای 
در مورد ھمه ی بدون ھيچ گونه استثنائی  ،مالکيت سالح و نيرو کردنمحدود 

استناد به يک استثنای  داد که باھيچ کشوری اجازه نبايد به د. گرد اجراکشورھا 
توافقنامه  اين يد بتواند ازھيچ کشوری ھم نبا و ،از اجرای آن سرباز زندامنيتی 

ستی .  اگر کشوری به ھر کدام از اين اعمال وسوسه شود، عملش بايکنار بکشد
قھری جمعی را به جريان  خود به خود عملو  ،دگردتھديدی نسبت به صلح تلقی 

  اندازد. 

کليه ی سالحھای  محو کردناين معاھده ی بين المللی بايد ماده ای ھم در مورد 
وجود سالحھای اتمی  دليل موجھی برای داشتنباشد. برای ھيچ کشوری  اتمی داشته

اين که مالکيت آن به چند کشور محدود . استفاده از آنھا قابل تصور نيست و ندارد
،  درنھايت ن طور که بشريت به تجربه دريافتهو ھم ھما ،ھم غير عادالنه ،شود

داشته باشد، ديگران ھم غير ممکن است. تا زمانی که حتی يک کشور سالح اتمی 
از دالئل، که بھترين آن عدم امنيتی است که در ھمسايه ھا و رقبا  دسته ایبه علت 

به و بدترين آن  ميل به کسب قدرت و نفوذ بيشتر درجھان است،  ،به وجود می آيد
سالحھای اتمی، زرادخانه ھای موجود  محو کردنعالوه برآن خواھند بود.  دنبال

و  ،تازه تھيه و توليد سالحھای کشتار جمعیکه ايد توافق کنند ھمه ی کشورھا ب
که در توليد  ،را ھمچنين مواد شکافتنی مثل اورانيوم غنی شده و پلوتونيوم جدا شده

متوقف سازند. اين کشورھا ھمچنين بايد توافق  ،استچنين سالحھائی مورد استفاده 
يد انرژی ھسته ای را تحت برای تول زمکنند که ھمه ی تسھيالت و مواد اتمی ال

 برایتا تضمين کند صرفا"  ،مديريت و نظارت يک ھيئت فرامليتی قرار دھند
توليد يا  و ،تأمين انرژی و مانند توليد الکتريسيته ،و مشروعیمقاصد صلح طلبانه 

گيرند.   می مورد استفاده قرار ،جھانبرآوردن نيازھای پزشکی  براینوکلئوتيد 
 ھسته ای يک برنامه ی مخفيانهکه  کشوری   روديز از بين می ن درنتيجه اين خطر

  توليد انرژی را به سوی مقاصد نظامی منحرف سازد.  برای قانونی
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 برای افزودن بر اعتبار وتقويت دادگاه بين المللی 
	کارآئی آن

کشورھا به ناچار اختالقاتی دارند که بايد حل شود. ھدف ما بايد اين باشد که 
و بدون استفاده از نيروی  ،م اين اختالفات به نحوی مسالمت آميزتضمين نمائي

 برای، حل شوند. جنگھائی که ثبات را برھم می زنندو بدون تبديل شدن به  ،نظامی
 دادگاه بين المللیاين منظور، کشورھا بايد ملزم شوند که اختالفات خود را به 

بتواند درباره ی  تا ،اشته باشدد صالحيت اجباری ببرند. اين دادگاه بين المللی بايد
بايد بدون ھم و ھمه ی کشورھا  ،ھمه ی اختالفات بين کشورھا حکم صادر کند

حکم دادگاه بين  ،. بعالوهسليم شوندبه صالحيت آن ت ،و بدون حق انصراف ، استثنا
 و بتواند به  ،باشد الزامی مناقشهيا  نزاعالمللی بايد برای ھمه ی طرف ھای يک 

به اجرا درآيد. بدون وجود چنين الزامی، يک نيروی نظامی بين المللی وسيله ی 
احکام اين دادگاه را ناديده  ،ترس از مجازاتبدون کشورھا  برخی ممکن است

   بر احتمال جنگ بيفزايند.  ، از اعتبار آن کاستهبگيرند و به اين ترتيب 

، کنندتقويت  نحو فوق اين دادگاه را به رای اين که کشورھای جھان توافق کنند کهب
و  ،بايد ھم احترام و ھم اعتماد ھمه ی کشورھا را به دست آورد دادگاه بين المللی

اين فقط درصورتی ممکن خواھد بود که به نحو شايسته ای نماينده ی ھمه ی 
 تلقی  ،و به سود جامعه ی کشورھا ،و کار قضاتش عادالنه ،به شمار آيد کشورھا

ايراد اخالقی باشند. کليد ايجاد  نوعبی طرف و مبرا از ھرد. اين قضات بايد گرد
در وھله ی است.  دادگاه بين المللیدر نحوه ی انتخاب قضات  ،اين نوع اعتماد

، اھميت زيادی دارد که اين قضات انتخاب شوند و نه انتصاب. يک نحوه ی اول
ری، به مجلس ھر کشوآن است که  ،انتخاب که نمايندگی وسيع را تضمين می کند

دو يا سه نماينده ی ملی را انتخاب کند. انتخاب  ،جمعيت آن کشورمستقيم با نسبت 
به  ،یاين نمايندنگان ملی بايد از سوی قوه ی مجريه و رئيس حکومت در ھر کشور

تعداد مشخصی را  تصويب برسد. پس از آن اين نمايندگان بايد از ميان خودشان 
انتخاب کنند. به اين ترتيب، اين دادگاه به طور  دادگاه بين المللیبرای خدمت در 

  حقيقی نماينده ی ھمه ی ملل و دول خواھد بود. 

ھر گونه و به دور از  ،بايد مستقل ،انتخاب شدند دادگاه بين المللیھمين که قضات 
عمل کنند.  انتصاب آنھا بايد برای يک دوره  ،خارجی مداخله ی يا  ،فشار سياسی
بايد ممنوع باشند. تمھيداتی  ،نيز ،مناصب دولتی درآينده وييدنجو از ،ی معين باشد

مجلس که  جھانیمالياتھای  شته باشد که تضمين کند دادگاه ازنيز بايد وجود دا
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و قضات  ،می شودبه شايستگی تأمين مالی  ،وضع کرده قانونگزاری بين المللی
برای نفع طرفی  که تحت فشار قرار نمی گيرند ، ودستمزد مناسبی دريافت می کنند

و چه قبل و چه بعد از بازنشستگی از مجازات و تالفی در امان تصميم بگيرند، 
  ھستند. 

نقض آن در صورت سريع و مؤثر صلح  برقرار کردن  

و خوش ساخت باشد، باز ھم  موثرھرچقدر ھم که يک نظام امنيت جمعی نيرومند و 
که اميدواريم کم ، یماال" مواردبعيد است که جلوی ھمه ی برخوردھا را بگيرد. احت

خواھد بود که کشوری وسوسه شود به شکلی عمل کند که صلح بين المللی يا  باشد،
کارآمد بايد  جمعی دراين گونه موارد يک نظام امنيت . کند مختلمنطقه ای را 

و برای اين  ،و صلح را برگرداند ،به سرعت آن کشور را به زانو درآوردبتواند 
 و يک نيروی نظامی بين المللی به و به ويژه ،ازوکار اجرائی نيرومندکار به يک س

  دارد.   احتياج ،دائمی

دائمی يک ارتش بين المللی ايجاد 	

را زيرپا بگذارد و به  معاھده ی بين المللیيکی از مواد  کشوریدر صورتی که 
، اندازد میيا دست به رفتاری که صلح را به خطر ،اين ترتيب صلح را نقض کند

 ،يا نقض فاحش و گسترده ی حقوق بشر ،از گروھھای تروريست حمايت مثل، بزند
که به  ی بين المللی مجريهھيئت ، يک سالحھای اتمی يا توليد و تھيه ی غيرقانونی

و تجھيزاتی را در دسترس  نيروھابايد  ،ايجاد شده باشد مطرح شد طريقی که قبال"
سريع و مؤثربرای حفظ يا بازگرداندن  فوری خود داشته باشد که آماده ی اعزام

خواھد  مھملی قانون  معاھده ی بين المللیصلح باشند. بدون چنين قابليت اجرائی، 
 ، درستو اعتبار خود را از دست خواھد داد ،قدرت، کارآئی  مجريه ھيئتو ،بود

يعنی ھمان  ،شورای امنيت سازمان مللھمان طور که درحال حاضر در مورد 
فعال" وظيفه ی حفظ صلح و امنيت جھانی را به عھده دارد، شاھد آن  که سازمانی

 شورای امنيتھستيم.  تاريخ اخير سرشار از نمونه ھای عدم کارآئی و ضعف 
است. به چند مورد از آن قبال" اشاره کرديم مثل نسل کشی در دارفور، برنامه ھای 

و  گستردهو کشتار ھای  ،غيرقانونی توليد سالحھای اتمی در کره ی شمالی و ايران
  نقض حقوق بشر در سوريه. 
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بسياری از مردم و بسياری از کشورھا با ايجاد يک ارتش دائمی بين المللی مخالف 
در دست يک  تھديدیشود و به عامل  از کنترل خارجزيرا می ترسند  ،ھستند

بدل گردد. برای متقاعد ساختن اين بدبينان که يک  ديکتاتوریحکومت جھانی 
تش دائمی بين المللی برای سعادت بشر حياتی است و به مصلحت ھمه ی ار

  بايد به ھنگام بنای چنين ارتشی از اين سه اصل اساسی پيروی کنيم.  ،کشورھاست

در روابط بين  قشی برای بازی کردنناعمال قدرت ھنوز  اولين اصل آن است که
و مطابق با  ،رت جمعیبه صو قدرتاعمال  اينتا زمانی که  البته  ،داردالمللی 

جمعی که واقعا"  و از سوی مؤسسات ،عيين شده و روشنرھنمودھای از قبل ت
 اعمال قدرتاين  ،صورت گيرد. به عالوه، دننماينده ی ھمه ی کشورھای جھان باش

توافق کشورھا تعيين  براساس و که از قبل آن مفھومبه  ،عدالت درخدمت بايد فقط
صلح در قرن بيستم به ھمين معنی توجه داشت وقتی  مھم يکی از بانيان .باشدشده، 
وی ادامه  108.»تدمير سبب تعمير«و » بنيان اعظم صلح است«ھی جنگ گا گفت

اين قھر «می دھد و می گويد وقتی جنگی برای يک ھدف درست صورت می گيرد 
 109.»اين ظلم جوھر عدل و اين جنگ بنيان آشتی است« و » عين لطف

رورت استفاده ی گاه به گاه از نيروی قھری به ذھن می مثالی که در مورد ض
مرگ  که درحالت عادی استفاده از موادشيميائی يعنی رسد، مثال شيميوتراپی است،

برای رھائی بدن از سرطان. با وجود اين که  بيماربرای کشتن بافت ھای  ،استآور
ما دست روی وند، اسلولھای سالم بسياری ھمراه با سلولھای سرطانی نابود می ش

نيست. قربانی کردن برخی از سلولھای  خوبیجايگزين  استراتژیدست گذاشتن نيز
اگر ما روی اين و ،ھدف بزرگتر نجات بيمار ضروری است رسيدن به م برایالس

، جان خود بيمار را به خطر می نگه داريمسالم  را که ھمه ی سلولھاتمرکز کنيم 
  اندازيم. 

 کهابتدا  ھمانشود. اين اصل در محدودملی بايد  اصل دوم آن است که حاکميت
در زمينه ی استفاده از نيروی قھری  تلويحا"نوشته می شد،   منشور سازمان ملل

دادند که استفاده از تشخيص می  منشوردگان کنن تدوينبه رسميت شناخته شد. 
   کردند که کشورھای جھان مقررنيروی قھری گاھی الزم خواھد بود، بنابراين 

برای اين  ،و تسھيالت ،نيروھای مسلح، کمک ،شورای امنيتطی توافقنامه ای با 
تا در صورتی که صلح جھانی به خطر افتاد يا نقض شد، از آن  ،فراھم کنندشورا 

از حاکميت  حاضر نشدند ی جھانمتأسفانه به علت اين که کشورھا  110استفاده کند.
خص در رابطه با ترکيب، باالو  ،مطلق خود، بخصوص در زمينه ی قدرت نظامی



  

66 

 منشورچشم پوشی کنند، مواد مربوطه در  خود نظامی نيروھای جايگاهنگھداری و 
  تضعيف نمود. به شدت  ،از ھمان بدو پيدايشرا  شورای امنيتو  ،ھرگز اجرا نشد

اصل سوم آن است که بھترين راه دستيابی به خير جزء آن است که خير کل را 
عمال" سعادت خود  می تواند فقط در حالیت ديگر، يک کشورتضمين کنيم. به عبار

. اين به آن کندتضمين  راکشور ھا  ھمه یخير در ابتدا را  تضمين نمايد که 
نقض  یبه ھر صورتصلح يا  ،معناست که اگر تھديدی نسبت به صلح صورت گيرد

بدھد   . اين پاسخ جمعی را بايد يک نھاد جمعیباشد جمعی یگردد، پاسخ بايد پاسخ
مجريه ی يک  ھيئتيا  ،که می تواند شکل اصالح شده ای از شورای امنيت باشد

که  يک نيروی نظامی دائمیاز پشتيبانی  که به ھرصورت بايد  ،راسيون جھانیفد
بعالوه اين پاسخ بايد طبق .  برخوردار گردد ،نماينده ی ھمه ی ملتھا به شما ر آيد
  د. تعيين شده باش ،عمومیتوافق  توجه به  اب و ،مقرراتی صورت گيرد که از قبل

بيشتری ضرورت وجود يک ارتش  ميل، با پذيرفتندھمين که کشورھا اين اصول را 
و از بالی  ،رھايا گروھی از کشورھا  ،خاصدائمی که از ھوی و ھوس يک کشور

معاھده ی قاطعانه  اين ارتش چرا که ،قبول می کنندرا  آزاد باشد مصلحت طلبی
پشتيبانی خواھد   یبين الملل قوانينو از  ،را به اجرا در خواھد آورد مللیبين ال
  کرد.  

	تعيين موازين و شرايط استفاده از يک ارتش دائمی

و از سوی  ،عالوه بر ايجاد يک ارتش دائمی بين المللی، ضروری است که ازقبل
 موازينی که تحت آن چنين نيروئی می تواند برای ،ی جھانھمه ی کشورھا

برقرارسازی صلح عمل کند، تعيين شده باشد. اگر قرار باشد از برخی از اشتباھائی 
مرتکب شديم، احتراز کنيم، اين  سازمان ملل متحدکه به ھنگام ايجاد نظام کنونی 

شورای ، سازمان ملل منشورامر اھميت زيادی دارد. برای مثال، تحت ضوابط 
برای از نيروی نظامی  ،تجاوزو يا می تواند درصورت تھديد يا نقض صلح  امنيت

اما اين شرايط تعريف نشده اند.  اين  111استفاده کند، ،حفظ يا بازگرداندن صلح
 جديد درموردتوافقنامه ی يک  نقصی است که بايد اصالح شود. تحت ضوابط

 تحت چه شرايطی يک ارتش دائمیمشخص کند که بايد  اين تعريف  ،جمعی امنيت
اين موارد را در بر داشته باشد: موارد نقض بايد دست کم  و ،می تواند عمل کند

به  و فروش امکانات ھسته ای تھيه و توليدفاحش حقوق بشر مانند نسل کشی، 
ذخيره دولتی از تروريسم،  ر خالف قوانين بين المللی، حمايتبو  ،صورت قاچاق
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ص اگر (بخصو دادگاه بين المللیتسليحات، تجاوز ارضی، عدم اجرای حکم  سازی
  112.معاھده ی بين المللیو نقض ھر يک از مواد  ،)افزايش دھداحتمال جنگ را 

	قدم ھای تدريجی به سوی ايجاد يک ارتش دائمی

در حرکت به سوی ايجاد يک ارتش دائمی آنچنان که در باال به تصوير کشيده شد، 
رويکرد  يکپيشنھاد  با احتماال" با مقاومت حکومت ھا رو به رو خواھيم شد.  اما 

به اين . کردقابل ھضم تر  ی جھانبرای کشورھامی توان اين امر را تدريجی 
ی ھانيرو ھرکدام که ،شوندمنطقه ای تشکيل  سازمان ھای امنيتاول صورت که 

 . در اين اولين مرحله نيروھای نظامی دائمیداشته باشندنظامی دائمی خودشان را 
که ھمه ی سياره را در بر می  ،سستبه عنوان بخشی از يک شبکه ی  مناطق

 ی جھانابرای کشورھگيرد، عمليات خود را با يک ديگر ھماھنگ خواھند کرد. 
 آنھابرداشتن اين قدم آسان تر خواھد بود چه که  تجربه نشان داده است که برای 

امنيت ملی را به يک سازمان منطقه  در موردآسان تر است که حق حاکميت خود 
 آفريقا اضطراری  نيروی. (گسترده تربه يک سازمان بين المللی  تا ،ای واگذار کنند

مثال ھای خوبی ھستند). دالئل متعددی برای اين  نيروھای واکنش سريع اروپاو 
امر وجود دارد، از جمله اين واقعيت که در يک منطقه اغلب زبان و فرھنگ 

ين يک سازمان . ھمچنوجود داردبيشتری  تفاھمو بنابراين اعتماد و  ،مشترک است
وحشت قدرت متمرکز دوردست  به اندازه ی يک منطقه ای غير متمرکزمعموال" 

بدون درک کافی از   ميگيرداز دور تصميماتش را، قدرتی  که برانگيز نيست
 ھمه ی کشورھا.  به عالوه آور تصميمات اشتباهو پيامدھای زيان  ،شرايط محلی

 ،دندار ی خودفظ امنيت منطقه ح ھمکاری در جھت  انگيزه ی قوی تری برای
اتفاق  ھاآنحوادث ناخوشايندی که در نزديکی  ازچون بطور مستقيم تر و شديدتری 

که در تالشھائی که برای حفظ  ھاست. بنابراين به نفع آنمتأثر می شوندد، می افت
  د. نصورت می گيرد، شرکت کن خود امنيت منطقه

منطقه ای و ارتش ھای دائمی  نيتمانھای امآزاد از سازھمين که اين شبکه ی 
در و برای مدتی کار کردند، می توان گام دوم را برداشت.  ،مربوطه مستقر شدند

مجريه ی ھيئت منطقه ای بايد ارتباط خود را با  سازمانھای امنيت مرحله ی دوم
و نيروھای خود را برای استفاده در اختيار آن قرار دھند.   ،رسمی سازند بين المللی

که نبض امنيت جھان  مجريه ی بين المللیھيئت را نيز دارد که  امتيازگام اين اين 
 نيت ھر منطقه را به سازمان امنيتمی تواند مسئوليت اوليه ی ام ،را در دست دارد

نسبت به ھر کدام از  یتھديدھرمنطقه بدھد. اصل عملياتی آن خواھد بود که  ھمان
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. اما قبل از آن که به شمار آيدمنطقه  تھديدی نسبت به ھمه ی کشورھای ،ھاکشور
بتواند از نيروی نظامی منطقه ای در يک موقعيت خاص   ای سازمان امنيت منطقه

را به دست آورد، ھمان  مجريه ی بين المللیھيئت  ، بايد اول موافقت استفاده کند
منشور و تحت ضوابط  شورای امنيتطور که در حال حاضر در رابطه با 

که در آن  ،موارد اضطراری در البته به جز 113،الزم است تحدسازمان ملل م
تصويب رساندن  می تواند اول عمل کند و بعدا" به دنبال ای سازمان امنيت منطقه

فعاليت  مجريه ی بين المللیھيئت و باالخره يک مزيت ديگر اين که  آن باشد. 
يک چارچوبه  آن است که می تواند ،ھای امنيتی را در سراسر جھان ھماھنگ کند

. اگر نمايدنيروی نظامی منطقه ای تعيين حل مشکل از سوی ی زمانی را برای  
مجريه می ھيئت اين  ،نيروی منطقه ای نتوانست در موعد مقرر مسئله را  حل کند

. اين ھمکاری فزاينده در حل کمک بگيردساير نيروھای منطقه ای از تواند 
و به مناطق جھان می آموزد که درجھت  ،کم کم اطمينان ايجاد می کند ،مشکالت

  آرمان مشترک صلح با يک ديگر ھمکاری کنند. 

يک  ادغام و و آن ،گام سوم و نھائی آماده خواھد شد برداشتن سرانجام جھان برای
يک ارتش  ھميشگینيروھای مختلف منطقه ای  به صورت واحدھای  کردن رقم

. چنين استقرار دارندخود  طقه یمندر  ھرکدام که ،است دائمی  و واقعا" مستقل
چرا که نيروھای منطقه ای از نظر فيزيکی به  ،ترتيبی توجيه عملياتی دارد

و  ،خواھند بودترنزديک  است در منطقه ی آنھا اتفاق بيفتدبرخوردھائی که ممکن 
زيرا مخارج  ،باسرعت بيشتری می توانند وارد عمل شوند. توجيه مالی ھم دارد

وھزينه ی ايجاد اقامتگاھھای منطقه  ،روھا در مسافت ھای طوالنیجابه جا کردن ني
ازبين می برد. در اين مرحله  ،واقع می شود را درآنھا که جنگیدر مکانھائی ای 

و  مجريه ی بين المللیھيئت ، اين واحد ھا فقط تحت فرمان ی نھائی از پيشرفت
ھا عمل خواھند کامال" مستقل از تک تک کشورھا يا گروھھای منطقه ای کشور

به تمرينات آموزشی مشترک خواھند  آنھا  به  طور منظم ،به ھرحال  کرد.
و يک زبان مشترک  ،و تجھيزات ھمساز ،و سيستم ھای مخابراتی منسجم ،پرداخت

و به نحوی خلل ناپذير و  اتحاد کاملدر  ،در صورت لزوم تا بتوانند ،خواھند داشت
  114با يک ديگر کار کنند.  ،کارآمد

 مزايای يک ارتش دائمی بين المللی

ايجاد يک ارتش دائمی بين المللی مزايای بسياری خواھد داشت. يکی از آنھا 
 قبل از بی احترامی به قوانين بين المللی احتماال"  بازداری است: کشورھای جھان
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توجه خواھند کرد. عواقب عمل جمعی که برعليه آنھا صورت خواھد گرفت  به
که بلت که قدرت قوانين و مؤسسات بين المللی، نه فقط درکالم، مزيت ديگر آن اس

وجود مقررات ازپيش تعيين شده ای که مشخص  ،بعالوهحفظ خواھد شد.  ،در عمل
به اين معنی است که  ،می کنند چه موقع می توان از ارتش دائمی استفاده کرد

مانند  ،دارند وظيقه ی حفظ صلح اين سياره را برعھده سازمانھای بين المللی که
قادرخواھند بود که با  ،آتی مجريه ی بين المللیھيئت يا  ،فعلی شورای امنيت

و مشکالت را در  ،و بدون شک و دو دلی عمل کنند ،، قاطعيت و کارآئیسرعت
و قبل از اين که به صورت جنگ ھای تمام عيار ظاھر شوند، خفه سازند.  ،نطفه

گسترده  ،ی نظامی ھيچ کشوری بيش از حداين مزيت اضافه را نيز دارد که نيرو
که بار نامتناسب و ناعادالنه ی مالی بود و ھيچ ملتی ھم مجبور نخواھد  ،نخواھد شد

است که اين آخرين و نه کمترين مزيت آن و انسانی چنين گسترشی را تحمل کند. و 
در مورد ھمه ی  يکسانچنين نظام جمعی تضمين می کند که مقررات به طور يک 
  . شودکنند، به کارگرفته می ورھائی که صلح را نقض کش

ت که کشورھا را از جنگ امنيت جمعی محتاج اس موثرجھان به شدت به يک نظام 
، آن را دوباره بازگرداند. ايجاد چنين نظامی نه تنھا صلحبازدارد ودرصورت نقض 

از  ممکن، بلکه گريزناپذير است. ايجاد چنين نظامی مستلزم آن است که جمعی
 معاھده یيک  ،که تنھا انگيزه شان اشتياق به صلح باشد ،رھبران بصير و ملھم

نظام امنيت  برای اين که .به امضا برسانند ،در چارچوبی که گفته شدرا  بين المللی
بايد دست کم  ، کارآمد باشد، متجلی می شود بين المللی معاھده یجمعی که در اين 

کشور می تواند داشته باشد محدود سازد، ھمه ی ميزان سالح و نيروئی را که ھر 
و يک ارتش  ،د، دادگاه بين المللی را تقويت نمايدکنسالحھای ھسته ای را نابود 

  . به وجود آورد ،دائمی بين المللی با انسجامی روزافزون

آب و ھوا و اوج گيری تقاضا برای انرژیات تغيير  

 تغييرات آب و ھوائی

بشری نياز به تصميم گيری جمعی به شکل يک  در ھيچ حوزه ای از حيات
که با  ، مسئله اینيست ئیآب و ھوا اتفدراسيون جھانی آشکارتر از حوزه ی تغيير

بشريت را تھديد واحدی دانست که امروزه  خطراطمينان می توان آن را بزرگترين 
ت ادامه پيدا کند، خسارا بگذاريم اين امر ھمچنان و بدون جلوگيری. اگر می کند
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 به کلی و حيات به شکلی که می شناسيم را ،توصيف ناشدنی به بار خواھد آورد
  . کردنابود خواھد 

تغييرات آب و ھوائی را زير نظر دارند و مطالعه می  ،سالھاست که دانشمندان
ھيئت کارشناسی فرامليتی در باب تغييرات سازمان ملل يک  1988کنند. در سال 
 [Intergovernmental Panel on Climate Change] آب و ھوائی (IPCC) 
صدھا دانشمند برجسته از سراسر عالم را برای مطالعه ی تغييرات  و تشکيل داد

 تيجه گيری ھای خود را در گزارشات دوره ایتا ن ،آورد ھم آب و ھوائی گرد
نمايند.  اين ھيئت مدتی است که به ما ھشدار می دھد دمای سطح  ومنتشر خالصه

افزايش است. اين ھيئت در پنجمين گزارش  رو بهبی سابقه  یعتزمين با سر
 95روشن ساخت که گرم شدن زمين تقريبا" به طور قطع (با حدود  ،ارزيابی خود

که منجر به  ، فعاليت ھائیفعاليت ھای انسانی است مستقيم درصد قطعيت) نتيجه ی
ا گرما را به اين گازھ  115.ستشده ازيست کره  درآزاد شدن گازھای گلخانه ای 

دام می اندازند و دما را در سطح زمين افزايش می دھند. يکی از بزرگترين اجزای 
و  انسانیاز منابع  بسياریکه از  ،گازھای گلخانه ای گاز دی اکسيد کربن است

و گاز ھای  ،بخصوص از سوزاندن سوخت ھای فسيلی نظير ذغال، چوب، نفت
 اتزمين نه تنھا واقعی است، بلکه خطرطبيعی آزاد می شود. پديده ی گرم شدن 

 ،ايجاد می کندطبيعی  نظام ھایبرای  و ھم ،ھم برای نظام ھای انسانیرا بزرگی 
ھشدار می دھد که اگر کاری برای جلوگيری از آن صورت  ھيئت کارشناسیو اين 
به  را »تغيير نا پذيراثرات وخيم، گسترده و «پايان اين قرن  تااواسط  از ،نگيرد
روی کره ی بر  را مختلف حيات به طرقگرم شدن زمين   116.آوردخواھد  بار

زمين شديدا" به خطر می اندازد : ھمان طور که دمای اتمسفر در نزديکی سطح 
و کالھک ھای يخی به سرعت ذوب می  ھای طبيعیزمين افزايش می يابد، يخچال

 اين ھيئتند. گردو باعث افزايش سطح آب درياھا و اقيانوسھای جھان می  ،شوند
تا سال  اگر گرم شدن زمين متوقف نشود، در حال حاضر پيش بينی می کند که

باال آمدن سطح آب به   117.باال خواھد آمدفوت  12تا  3سطح درياھا بين  2100
 و سه یس فوت ھم برای برخی از کشورھا به معنی فاجعه است. 3ميزان ھمان 

در ارتفاع چند فوتی از فقط  [Kiribati] باتیيآتول مرجانی کير جزيره ی کوچک و
دريا به معنای آن خواھد بود که اين  فوتی آب 3باال آمدن د. نسطح دريا قرار دار

 ،ھنوز چيزی نشده . زير آب فرو می رود ،ھزار نفر است 100که خانه ی  ،کشور
: نفوذ می شودسطح آب دريا در اين کشور جزيره ای احساس  باال آمدناثرات سوء 

 از بين بردهھای کشاورزی را و زمين  ،ر منابع آب آشاميدنی را آلوده کردهآب شو
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 60تا  30 کشورش در عرضاست. رئيس جمھور کيريباتی پيش بينی می کند که 
سرنوشت مشابھی در انتظار سايرکشورھای جزيره  118سال غيرقابل سکونت شود. 

مجموعه و ھمچنين  [Tuvalu]و تووالو [Maldives]مانند مالديو ،ای کم ارتفاع
 San]سان بالس مجمع الجزاير مانند ،جزاير ديگری Blas  Islands]  در ساحل

اری از بسي اما ،در خطر ناپديد شدن کامل نيستفی جی درحالی که   119پاناما ست.
  . زمين ھای خود را به دريا خواھد باخت

آن در ھمه  ميزاناما  ،متأسفانه در حالی که سطح آب در سراسر جھان باال می آيد
 ،و شوری ،جا يکسان نيست. تفاوت در دمای آب، جريانات آبی، حرکات زمين

در سطح آب ايجاد کند. در نتيجه  و محلی ممکن است پستی و بلندی ھای منطقه ای
سطح دريا تا  ،در کشورھائی نظير بنگالدش 2100پيش بينی می شود که تاسال 

 آمدن باال. حتی باال بيايد ،فوت 13ی  چھار برابر ميانگين جھانی، يعنی به اندازه
 و ازجمله ،بسياری از جوامع ساحلیکافی است تا فوت ھم  3به اندازه ی  سطح آب
باعث  در بنگالدش تنھاو  ،کندوسيعی از بنگالدش را نابود  ساحلی نوارھای
سطح آب  آمدن باالد. درواقع تخمين زده می شود که اگر گرد نفرميليون ھا آوارگی 
ميليون نفر  50تعدادی به زيادی  2050ق ييش بينی ھا صورت گيرد، تا سال مطاب

 ،پناھندگانی در خواھند آمدصورت  ساکنان اين مناطق به  120.بگريزنداز بنگالدش 
 ھستند. کسانی که ھاری کشوداخله ھاکه در جستجوی مکانھائی برای زندگی در 

مين که ميزان سرز ھمينند پيش بينی می کن ،ھستنداين مسئله  درحال مطالعه ی 
 به دست آورد،غذا آب آشاميدنی و و  ،کند زندگی ھائی که انسان می تواند در آنھا

 121.شود گريز ناپذير ھای خشونت آميز وقوع درگيری گذارد، رو به کاھش

سطح  آمدن باالاز اثرات  ،نيز ،حتی کشور ثروتمند و قدرتمندی نظير اياالت متحده
واقع پيش بينی شده است که سطح آب در سواحل اياالت  . درنيستآب در امان 

و نواحی شھری  ،بيايدمتحده در کنار اقيانوس اطلس بيش از شش فوت باال 
مانند بستن، نيويورک، بالتيمور، فيالدلفيا و پرويدنس رد آيلند را به خطر  پھناوری
ای ويژه  به نحو ،ستيکی از پرجمعيت ترين شھرھای آمريکا که  ميامی 122.اندازد

از سنگ آھک  اساسیروی  ازير ،است آب دريا آسيب پذير آمدن باالنسبت به 
آبھای  2060پژوھشگران پيش بينی می کنند که تا سال  123ل بنا شده است. خمتخل

   124فوت باال بيايد. 2اطراف اين شھر ممکن است تا 

ن ھای امواج گرما و بارا ،گرم شدن زمين عالوه بر باال آوردن سطح آب درياھا
وضعيت آب و  شدن روز افزون ايجاد می کند. غيرقابل پيش بينی نيز ی راشديد
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بخش ھائی از جھان،  ھمچنينشده و محصول خرابیباعث  ،در برخی جاھا ھوائی
و برميزان بروز خشکسالی و قحطی  ،منطقه ی مديترانه را خشک ساخته مانند

ناطق گرم تر،  کشاورزان، بخصوص در م برای افزوده است.  در مجموع
به  ، امری کهدمی شوبرآوردن نياز روز افزون به غذا روز به روز سخت تر 

عرضه ی مواد در مورد خطراتی که  ھيئت کارشناسی. انجامدبروز قحطی می 
و خاطرنشان کرده است که  ،را تھديد می کند نيز به شدت اخطار داده غذائی

ذرت را در سطح جھانی پائين  تغييرات آب وھوائی مدتی است که محصول گندم و
در برخی تغييرات آب و ھوائی منابع آب را نيز تھديد می کنند:   125آورده است.

و در مناطق  ،درحال کاھش استبرف عميق پوشيده از  سطح زمين ھایطق منا
زمين ھای  و ،و غير قابل آشاميدنبه آب شور را آب رودخانه کم کمديگر آب دريا 
رات آب و . تغييمی کند تبديل ،غيرقابل کشتو  ين ھای بايرزم به ھم اطراف آن را

و بسياری از گياھان،   ،سواحل مرجانی استجنگل ھا و  ھوائی درحال نابود کردن
مواد آلی که تا  126. تھديد می کندجمعی جانوران و گونه ھای ماھی را به انقراض 

و آزاد کردن  منجمد شده بودند، شروع به ذوب شدنبه حال در خاک مناطق قطبی 
. ساخته استکه وضعيت گرم شدن زمين را وخيم تر  ،گازھای گلخانه ای کرده اند

روی اين سياره از  در ھيچ کس. «بدتر از اين در پيش استو با اين ھمه ھنوز 
   127»اثرات تغييرات آب و ھوائی در امان نخواھد بود.

در باره ی  که بيشتر بحث ھای عمومیبرای سالھا با وجود اين واقعيت ھا، 
روی واقعياتی که به جای تمرکز ،رفتمی گصورت  تغييرات آب و ھوائی

شک و ترديدھای کسانی تمرکز ند، روی پاسخ دادن به می کرددانشمندان عرضه 
علت و يا اين که  ،می دھندنتغييرات آب و ھوائی واقعا" رخ د فتنميگ که  بوديافته 

  ای کهروھھا و سازمان ھای سياسی . گستنيانسانی  فعاليت ھای واقعا" ھاآن
. ندددر اين بحث ھا اعمال نفوذ می کرند، شتودشان را دادستورکارھای سياسی خ

نااميد  ، فکر و گمان می دانند حقايق و داده ھا را قانع کننده تر از دانشمندانی که
اين گروھھا و سازمان ھای سياسی اين تصور باطل را القا  ديدندوقتی می  نددمی ش

آينده  مربوط بهاست  مسئله ایکه   ، يا اينمی کنند که تغيير آب و ھوا واقعيت ندارد
يا اين که  و ،شويمنگران  الزم نيست درباره ی آن در حال حاضری دور که ا

مانند تغييرات طبيعی در  ،می باشد که خارج از اختيار انسان استحاصل وقايعی 
و در مواجھه  فقط در اين اواخر بودهين.  يا تغيير مدار زمو برون ده کلی خورشيد 

و  ،با برخی از شواھد غير قابل انکار داّل براين که تغييرات آب و ھوائی واقعی
که رسانه ھا، عموم  ، دو دارای عواقب وخيمی ھستن ،نتيجه ی فعاليت ھای انسانی

ست باالخره شروع به تشخيص اين نکته کرده اند که الزم ا ،و رھبران جھان ،مردم



  

73 

» يک راه حل جھانی« ما نياز به اين که آن  باالتر ازو  ،کاری صورت بگيرد
وقتی خيلی ھشدار می دھد که  خود در آخرين گزارش ھيئت کارشناسی 128داريم.
 ،تغييرات آنبرای تثبيت آب و ھوا و جلوگيری از بروز عواقب فاجعه آميز  نمانده

  129سيدن به اين ھدف بکنيم. سال آينده تالش زيادی برای ر 15و ما بايد در 

 اوج گيری تقاضا برای انرژی

يک چالش جداگانه ولی به شدت مرتبط زمان  وجود به علتچالش گرم شدن زمين 
ھمين طور که جمعيت جھان افزايش می يابد و اقتصادھا پيچيده تر شده است.   ،ما

گزارش  افزايش می يابد. کارشناسانھم برای انرژی  تقاضای ما گردد،شکوفا می 
که امروزه شاھد آن ھستيم،  در جھانمی دھند که برای حفظ آن نوع رشد اقتصادی 

 ،و منابع الکتريسيته سه برابر ،منابع انرژی دو برابر 2050الزم است که تا سال 
در آخرين گزارش خود پيش بينی می کند که  آژانس بين المللی انرژی 130د. نگرد

و  خواھد رفتدرصد باال  37به ميزان  2040در سال اوليه تقاضا برای انرژی 
، کشورھای يک سواز  131.خواھد کردنظام انرژی جھانی وارد  هفشار شديدی را ب

و  ،خود و تغذيه ی صنايع و حمل و نقل ،اقتصادتحريک و نمو توسعه يافته برای 
به شدت به منابع انرژی و الکتريسيته متکی  ،برای مصرف کنندگانبرق تأمين 
  از سوی ديگر .بايد به انرژی کافی وارزان دسترسی داشته باشند و ،ھستند

 کشورھای توسعه يافتهکشورھای در حال توسعه می کوشند تا از نظر اقتصادی به 
سرانه مصرف  مقدارکه با توجه به اين که رابطه ی شديدی بين  ، مسئله ایبرسند

  کامال د دارد، وجو (HDI)انسانی سازمان ملل  پيشرفت الکتريسيته و شاخصی 
رواقع معلوم شده است که رشد اقتصادی برای مبارزه با فقر د 132قابل درک است. 

دسترس دستيابی به رشد اقتصادی، به نوبه ی خود، مستلزم  و ،حياتی استجھانی 
اما واقعيت آن است که کشورھای   133منابع کافی و قابل اتکای انرژی است.  به

ميليارد نفر در  1.3: حدود ھستندعقب  ،ه انرژیاز نظر دسترسی ب ،درحال توسعه
ميليارد  3تا  2.8و حدود  ،ندارنددسترسی کشورھای درحال توسعه به الکتريسيته 

متکی  ،و يا کود ،ين نيازخود به انرژی به چوب، کاهنفر ھنوز برای آشپزی و تأم
مناطق درصد) در مناطق روستائی و عمدتا" در  80ھستند. بيشتر اين مردم (حدود 

آنھا تحمل می  که  زندگی 134نيمه صحرائی آفريقا و جنوب آسيا زندگی می کنند. 
 60 عين حال. در فراھم می سازد ،نبردنوميدی و و خشم کنند، زمينه را برای

  درصد از مردم جھان مصرف می شود.  20انرژی فقط توسط از درصد 
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 اين. پاسخ رفع می شود اما مسئله ی مھم تر آن است که اين نياز به انرژی چگونه
درصد) با سوزاندن سوختھای  80است که بيشتر اين انرژی (تخمين زده شده که 

در سال  آژانس بين المللی انرژیفراھم می شود.  ،يعنی ذغال و نفت و گاز ،فسيلی
تا سال « ،گزارش داد که حتی با وجود رشد در منابع انرژی کم کربن 2014
ان از چھار قسمت نسبتا" مساوی تشکيل خواھد معجون انرژی مصرفی جھ 2040

اين به آن معناست که با وجود اين که می  .»شد: نفت، گاز، ذغال و منابع کم کربن
کاھش دھيم تا بتوانيم افزايش دما را به شدت دانيم بايد سوزاندن سوختھای فسيلی را 

برای   اسیھيئت کارشناست که  ئيم (اين حدینما محدودبه دو درجه ی سانتيگراد 
با توجه اما ، احتراز از زيان آورترين پيامدھای تغييرات آب و ھوائی تعيين کرده)

درصد از  75ھنوز برای حدود   2040در سال  ،پيشروی که داريم سرعتبه 
  135به سوخت ھای فسيلی متکی خواھيم بود.  ،انرژی ھای مورد نياز خود

. که منابع نفت و گاز تمام شود اين ھراس وجود داشت ،در گذشته ای نه چندان دور
برای سرمايه گزاری مت ھای باالی نفت انگيزه ی شديدی را ھمراه با قي ھراساين 

ز به نوبه ی خود منجر . اين نيبه وجود آورد ،و اکتشاف نفت ،در نوآوری ھای فنی
 در ،از جمله  نفت و گاز ،مقادير عظيمی از منابع جديد به کشف و بھره برداری از

کارشناسان انرژی پيش حاال گرديد.  رستھا سنگ  اقيانوسھا، مناطق قطبی و بستر
 »تا آنجا که می توان ديد« بينی می کنند که برای تأمين نيازھای جھان به انرژی

با توجه به خطراتی که   136.استبيشتر از آنچه الزم است نفت و گاز موجود 
ن رو به روست، اين گرم شدن زمين  با آ درصورت عدم جلوگيری از ،بشريت

نمی توانيم چنين بخش بزرگی از به ھيچ وجه موضوع جای خوشحالی ندارد : ما 
 ،با اين وجود 137انرژی مصرفی جھان را از سوخت ھای فسيلی تأمين کنيم. 

  استفاده از سوخت ھای فسيلی در حال افزايش است. 

رھای در حال اما در کشو ،ميان سوختھای فسيلی است درذغال آلوده ترين سوخت 
منبع عمده ی سوخت برای بيش از دوميليارد مصرف بسيار زيادی دارد.   ،توسعه

سريع و اقتصادی رشد  که ،، پرجمعيت ترين کشورھای جھاندر ھند و چيننفر 
درمقابل کنارگذاشتن آن مقاومت  اين کشورھا و ،، ذغال استھم دارند گسترده ی

تکامل نيافته اند که بتوانند  آنقدرھنوز  پذير انرژی زيرا منابع تجديد ،کنندمی 
 2011سال  از ،جايگزين کاملی برای سوخت ھای فسيلی باشند.  برای مثال

به انرژی تأمين می کرد، نفت و گاز با را درصد از نياز چين  69درحالی که ذغال 
بسيار کمتری را  تأمين می کردند، يعنی  درصدو منابع تجديد پذير  ،درصد 22ھم 
و ساير انرژی ھای تجديد  ،درصد 1درصد، انرژی اتمی  6ی ھيدروالکتريک انرژ
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ميزان مصرف  2020تا سال  درصد. ھرچند دولت چين تصميم دارد که 1پذير ھم 
و ھرچند  ،دھد درصد کل انرژی مصرفی افزايش 15سوخت ھای غير فسيلی را به 

درصد کاھش  55ه ب 2040پيش بينی می شود که اتکای اين کشور به ذغال تا سال 
 50مصرف ذغال بيش از مطلق که ميزان  در واقع  پيش بينی می شوديابد، اما 

نشان  به انرژیرا  نيازھای اين کشور عظيم افزايش درصد افزايش يابد. اين امر 
نشان می دھد که  ،که در اين ارقام منعکس شده ناخوشايندیواقعيت  138می دھد. 

 بحثی دردر  سازمان مللم نماينده ی چين در قائم مقا ،بنا به گزارشات ،چرا
و ھنوز به شدت  ،درحال رشد سريع استگفته که اقتصاد کشورش  شورای امنيت

که بنا به گفته ی دانشمندان از عوامل تغييرات  ،به ذغال و ساير سوخت ھای فسيلی
 139، متکی است.ھستندآب و ھوائی 

انرژيی که توسعه يک پنجم  کشورھای در حالکه وقتی به اين نکته توجه کنيم 
روشن می شود که  استفاده ميکنند، ،انرژی مصرف می کنندکشورھای توسعه يافته 

ازاھميت ، نمايندتأمين را اين مسئله که اين کشورھا چگونه نياز خود به الکتريسيته 
پاک . پيدا کردن جايگزين ھای برخورداراستبرای سرنوشت جھان فوق العاده ای 

  از راه حل باشد.  ی آنھا بايد بخش بزرگیبراانرژی  تر

و از  اما مسئله ای که از آن ھم اھميت بيشتری دارد اين است که استفاده از ذغال
ی محسوب می که ذغال نامرغوب و آلوده تر» ھوه ایذغال ق«يگنيت يا ل جمله

طنز  در حال افزايش است. نيز  ،شود، حتی در اروپای آگاه به مسائل محيط زيست
ميزان  2020ای دارد برای آن که تا سال جاست که اروپا اھداف بلندپروازانه اين

برساند، اما ھمچنان به  1990درصد سطح آن در سال  80انتشار کربن خود را به 
و حتی بر اتکای  ،به عنوان منبع کليدی انرژی اش متکی است سنگ شدت به ذغال

 ازه را در برنامه ھای خود نيروگاه ذغالی ت 69ساخت  چنانچهخود افزوده است 
. علت اين امر آن است که ذغال ارزان تر از ساير منابع انرژی قرار داده است
زيرا اياالت متحده که به  ،شده ارزان تر از گاز وارداتی  سنگ است. حتی ذغال

و به گازی که  ،کاسته سنگ طور فزاينده ای از اتکای خود به ذغال
رو آورده است،  ،به دست می آورد سنگ رستذخائر  [fracking]»فرکينگ«از

که  است درحالیاين  ال خود را به اروپا صادر می کند.حال موجودی اضافی ذغ
 استخراج گاز از ذخائر شيستی اروپا برای توانائی ھمدرمقايسه با اياالت متحده، 

زم که به علت نداشتن زيرساخت ھای ال و ھم ،ھنوز نوپا و بسيار ابتدائی است
گاز طبيعی مايع زيادی اروپا نمی تواند مقادير دش سالھا طول می کشد، ايجا

(LNG) وارد  ،اروپا برای به دست آوردن گاز طبيعی روارد کند. گزينه ی ديگ
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اما اين ھم با توجه به گرايش ثابت  ،کردن آن از طريق خطوط لوله از روسيه است
کردن  واداربرای  یسالحشده ی روسيه به استفاده از گاز طبيعی به عنوان 

   140، گزينه ی مطلوبی به شمار نمی آيد.انش به حمايت از مقاصد سياسی خودمشتري

با استفاده از روش شکافتن استخراج گاز طبيعی توسعه ی فن آوريھای مربوط به 
 غيرقابل دستيابی و که گازھای طبيعی ،»)فرکينگ«(مشھور به  ھيدروليکی
از گاز طبيعی تبديل  عظيمیبه منابع را  نیدر حوزه ھای شيستی زيرزمي محبوس
به مبارزه برای متوقف کردن تغييرات آب و ھوائی کمکی  چيزی نيست که می کند،

تميزتر از نفت و ذغال می  با اين کهکند. مشکل اين جاست که گاز طبيعی، ب
اما يک سوخت فسيلی است که مقادير زيادی دی اکسيد کربن که از عوامل  ،سوزد

متأسفانه فراوانی نفت و   141در ھوا آزاد می کند.  را آب و ھوائی است تغييرات
گاز به اين معناست که ھم کشورھای توسعه يافته و ھم کشورھای در حال توسعه 
انگيزه ی کمتری برای يافتن منابع جايگزين پاک برای انرژی دارند. درواقع مجله 

 به احتمال زياد بيشتر«  ی کند که نيروگاھھای گازیپيش بينی م اکونوميستی 
تا » وگاھھای اتمی شوندجايگزين پانل ھای خورشيدی، توربين ھای بادی و نير

زنده نگه داشتن و بنابراين کشورھا در تالش خود برای   142. ذغالی ینيروگاھھا
خواھند اقتصادھای خود، احتماال"وضعيت گرم شدن زمين را وخيم تر رو به رشد 

  د. کر

به سوی  اياالت متحده حرکتبا ميز ديگر آن است که طنزآ ابپيچ و تيک 
ذغال و  درحال حاضروی  ،گاز طبيعی به اين کشوراتکای ازدياد  و ،»فرکينگ«

اين و با   ،بخشی از گاز طبيعی خود را به اروپا و ساير کشورھا صادر می کند
 دارانطرف 143را در نقاط ديگر جھان باال می برد. آالينده ميزان انتشار کربن  کار
 جھان را وارد يک مسير خطرناک  که اين امر محيط زيست نگران آن ھستند حفظ

گرم شدن زمين و عواقب ويرانگر آن را غيرممکن  از جلوگيریو  ،خواھد کرد
  144. خواھد ساخت

يخ «، به ائی نظير ژاپن را به ھيجان آوردهانرژی که کشورھ ديگرتازه ی منبع 
گازی است که دور از در اصل  اين منبع انرژیاست.  شھرت يافته» قابل اشتعال

در ذخائر زيردريائی واقع شده، استخراج می شود. و از ھيدرات متانی که  ،ساحل
استخراج آن از ذخائر اما قبال" از ذخائر ساحلی استخراج می شد،  اين گاز
امری است که اخيرا" برای اولين بار در آبھای دور از ساحل ژاپن به  ئیزيردريا

به نحو  که اخيرا و ،منابع انرژی چندانی نداردھم  ، کشوری که هايش گذاشته شدنم
کاھش داده است. متأسفانه ھنوز درک چندانی  را به نيروی اتمی شاتکايچشمگيری 
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بنابراين بايد  145وجود ندارد. ،از اثرات بلند مدت متان به عنوان يک گاز گلخانه ای
به مرحله ی  اآلنکه  ،را حران گرم شدن زمينب د مباداکربرخورد با احتياط با آن 

  . تشديد بکند خطرناکی رسيده،

 واکنش ،اضافه می کنداز سوخت ھای فسيلی ناپايدار مشکل استفاده ی  بهچيزی که 
مان است. آلاتمی در فوکوشيمای ژاپن  نيروگاه فاجعه ی بهکشورھا  از برخی

خود را  2022بکاھد و تا سال تصميم گرفته است که از اتکای خود به انرژی اتمی 
مانند باد و  ،از دست آن خالص کند. متأسفانه از آنجائی که منابع انرژی پاک

خورشيد ھنوز فاصله ی زيادی تا جايگزينی نيروی عظيم ھسته ای دارند، آلمان 
برای جبران  اين کشورباز می گردد.  آاليندهدارد به سوی سوخت ھای فسيلی 

استفاده می  ،و ذغال سياه ،، ليگنيت قھوه ایکثيفاز ذغال  ،هکاھش توليد الکتريسيت
و نيروگاھھای ذغالی تازه ای   ،ليگنيت می افزايد معدن کند، در نتيجه بر استخراج

آن طور که آلمان به گاز طبيعی نيز روی آورده است.  146را افتتاح می کند. 
رج شدن از بين خادوره ی انتقالی در « صدراعظم مرکل توضيح داده است: 

ر به نيروگاھھای سوخت فسيلی ،انرژی اتمی و ورود به انرژی ھای تجديد پذی
  147»احتياج داريم.

درصد  30نيروگاه را که  39 نيروگاه اتمی خود 54تصميم گرفت که  از  نيزژاپن 
برای جبران  .را تأمين می کردند، تعطيل کند اين کشورالکتريسيته ی مورد نياز از 

و  ،، نفتھا نيروگاه فسيلی را به کمک ذغالی از دست رفته، دھ اين الکتريسيته
با توجه به اين که  . ختاندابه کار ميلياردھا دالر،  به ارزش ،وارداتی گاز طبيعی

ژاپن بعد از چين و اياالت متحده سومين مصرف کننده ی الکتريسيته در جھان 
در پرتو   148عظيم است.دارد، زمين  از نظر گرم شدناست، پيامدھائی که اين کار 

کشورھای ديگر پس از حادثه ی  ماتی که کشورھای ژاپن و آلمان و برخیتصمي
آژانس بين المللی فوکوشيما در مورد کاھش اتکای خود به انرژی اتمی گرفتند، 

علمی و فنی در  ھای برای ھمکاریاصلی که عرصه ی بين المللی  ،انرژی اتمی
در پيش بينی ھای خود در مورد رشد انرژی مسائل ھسته ای به شمار می رود، 

تجديد نظر کرد. از  ،ھسته ای به عنوان منبع جايگزينی برای سوخت ھای فسيلی
رشد پائين تری را برای « به طور مداوماين آژانس  ،واقعه ی فوکوشيما به بعد

 2030دست کم تا سال  ،برای گاز طبيعی را و تقاضای بيشتری» انرژی ھسته ای
تر کردن اوضاع گرم شدن بداين تغيير نه تنھا به علت  149کرده است.  پيش بينی

دارد، بلکه مفسران ھمچنين ھشدار داده اند که وابستگی  زيان آوریزمين پيامدھای 
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خواھد  ،بر اروپای غربی اين کشورافزون به منابع گاز روسيه بر تسلط  روز
  افزود. 

منافع  ی که رویکوتاه مدت یل ھاراه ح به اتکا يعنی ،ھا مصلحت طلبی اين عواقب
ل گونه اعمازيرا اين  ،گريبان ھمه ی ما را خواھد گرفت تمرکز دارند،ملی  محدود

 به ھمراه ھمه ی اوضاع گرم شدن زمين اين است کهد تنھا کاری که می کن
. يمتر ميکند، وخدارددر برکه برای بشريت به عنوان يک کل  وحشتناکی  پيامدھای
و به طور جمعی  ،گرد ھم آيند ھبران ملت ھا را تشويق کرد که بايد ر ،در عوض

  به ھمه ی  کشورھا که دسترسی عادالنه و برابر بپردازندجستجوی راھھائی  به
تضمين درعين حال  و  ،کندميتضمين  آنھا راحفظ رشد اقتصادی برای  الزمانرژی 
الت تغييرات آب و و مشک ،حل ھا از نظر زيست محيطی پايدارند که اين راه ميکند

به نحوی  و به بھترين وجهکنند. اين تصميم گيری و عمل جمعی مينھوائی را بدتر 
يک دولت  یبنای زير ساخت ھا طريقاگر از  ،انجام ميتوان شد مداوم و منظم

  فدرال جھانی در امتداد خطوطی که دراين کتاب مطرح شد، صورت گيرد. 

 نظام کنونی انرژی ناپايدار است

  انرژی مورد نياز خوداست که نظام کنونی که در سراسر جھان برای تأمين روشن 
به سوزاندن سوخت  اتکای مفرط چرا که ،است یناپايدارنظام به آن متکی ھستيم، 

ما را به سوی يک فاجعه ی زيست محيطی می راند. ھمان طور  جھان ،ھای فسيلی
 -انرژیال رو« : کردهمطرح  به نحو شايسته ای آژانس بين المللی انرژیکه 

به محيط زيست آسيب می رساند و چرا که  ،به بھای گزافی تمام می شودسياسی ما 
علت نظام انرژی ما فقط به ری اناپايداما  150»را به خطر می اندازد.جھان امنيت 
يع انرژی توليد و توز فعلی سيستمنيست.  به سوخت ھای فسيلی بيش ازحدشاتکای 
درست کار نمی کند. در نتيجه بذر مشکالت  شکسته و مختلف جنبه ھایما از 

که ھمه با ھم تارو پود اجتماعی، اخالقی و اقتصادی  ،گسترده ای را افشانده است
تحليل برده اند. به و در نھايت صلح و امنيت را  ،جامعه ی کشورھا را فرسوده اند

  در اينجا برخی از اين مشکالت و اثرات آنھا را بررسی کنيم. 

از رفتارھای زيان آور و چشم پوشی حت طلبیمصل  

مانند اياالت متحده و  ،قبال" توسعه يافته باشد ھايشان، چه اقتصادھمه ی کشورھا
ھستند  آن نگران  ،و چه در حال توسعه باشد مانند چين و ھند ،کشورھای اروپائی
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ه ويژه بکه مبادا انرژی موردنيازشان تأمين نشود. به نظر می رسد که اين نگرانی 
نيازھايشان به انرژی به سرعت در  که ،در کشورھای درحال توسعه شديد است

به سوی مھر و موم کردن منابع نفت ديوانه وار حال اوج گيری است. نتيجه يورش 
و تالش برای  ،می شود) گفته» ملی گرائی منابع«(که اغلب به آن  داخلیو گاز 

که از نظر منابع  با کشورھائی  ، دهشکه  بھائی، به ھربوده است بستن قرار داد
قساوت ھائی  ناديده گرفتنمتاسفانه شامل  بھاء. اين انرژی ثروتمند به شمار می آيند

ما اين را برای مثال در . بوده استمرتکب می شوند، نيز  به آن که اين کشورھا
 ، اجازه يافت برای که پس از آن که ھمراه با چند کشور ديگر ،مورد چين ديديم

 برای اعمال مجازات برعليهحفاری کند، حاضر نشد در سودان  ،نفتدستيابی به 
ه اسناد بسياری در مورد بپيوندد، درحالی ک کشورھای ديگر به اکثريت سودان

، که بسياری آن را در منطقه ی دارفور سودانبه دست  نقض فاحش حقوق بشر
   151، وجود داشت. نسل کشی می دانستند

و نقض  ،مليتی که در مورد برنامه ی اتمی ايران وجود دارد با وجود بحران چند
علت آن که ايران توليد به ھم ھند و ھم چين مداوم حقوق بشر از سوی اين کشور، 

می کنند. در واقع  اين کشور راچاپلوسی به شدت  ،کننده ی نفت و گاز طبيعی است
ھند است. گفته می دومين تأمين کننده ی نفت خام بعد از عربستان سعودی ايران 

درصد  13 که ،ميليارد دالر می شود 12شود واردات ھند از ايران ساالنه بالغ بر 
به نظر   2011در سال   152از کل واردات نفت خام اين کشور را تشکيل می ھد.

پيام تندی را  می کوشد ،تحميلی ايران روش پرداخت زدن عقببا  ،ھند رسيد که
نگران بود ھند  با اين کهاين کشور بفرستد.  بهران درباره ی فعاليت ھای اتمی اي

 ،بخرد ،چين قدم به ميان بگذارد و نفتی را که ايران با کشتی برای ھند می فرستاد
اين  اما بازھمکند،  بشود جايگزين ھای گران قيمت تری پيدامجبور در نتيجه ھند و

ی ھنوز شديد است : انرژ دستيابی به تالش برای ،با اين حال  153.کار را انجام داد
ھند و ايران مذاکرات خود را برای ايجاد يک خط لوله ی استراتژيک بين دو کشور 

گذراندن  ،در اين باب مذاکره کرده بودند دو کشور از سرگرفته اند. آخرين باری که
 صحبت از يک خط لوله از خاک پاکستان را در نظر داشتند، اما اين بار به جای آن

در . با توجه به گامھای عظيمی که استدر اعماق دريای عمان  ايجاد خطوط لوله
زده می جاد چنين خطوط لوله ای برداشته شده، تخمين مربوط به ايھای  فن آوری

به اتمام برسد. تنھا  ،خط لوله در ظرف فقط سه تا چھار سال ايند که ساخت شو
تا تحريم  ،برسدمانع باقيمانده آن است که ايران با غرب به يک توافق ھسته ای 

در  ،اين حيندر  154ھائی که برعليه اين کشور اعمال می شود، برداشته شود. 
برای خريد گاز طبيعی مايع ميليارد دالری  70يک قرار داد پکن  2004پائيز سال 
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 2009درسال ميليارد دالری ھم  3.2يک قرار داد  155با ايران بست. ،و نفت خام
که برای به دست  ن ھمچنين مشتاق بودچي 156برای خريد گاز طبيعی امضا کرد.

ماه ت و گاز روسيه قرار دادی با اين کشور ببندد. تالشھای اين کشور در دن نفآور
به موفقيت  ،بين دو کشورگاز ميليارد دالری  440 با بستن يک قرار داد 2014می 

رسيد. تحت اين قرارداد روسيه قرار است به مدت سی سال از طريق خطوط لوله 
به ارزش  يک قرار داد ديگرچين درنوامبر ھمان سال چين شرقی گاز برساند.   به

از طريق  متعھد شد روسيه که طبق آنرساند الر به امضا ميليارد د 284حدودا" 
  157د.نمايخطوط لوله به چين غربی ھم گازرسانی 

مصونيت فرھنگ:به کارگيری نفت به عنوان يک سالح   

که  قرار دارند موقعيتی در متأسفانه ز غنی ھستند کشورھائی که از نظر نفت و گا
نيازمند به کشورھائی که  برعليه سالحیمی توانند از منابع انرژی خود به عنوان 

 و  ،يا از اين کشورھا اطاعت کنندو آنھا را وادار نمايند که  ،استفاده کنند آنھا ھستند،
دچار  ،ت ھای بسيارباالترقيم پرداختاز و يا ،اين منابعدسترسی نداشتن به يا از 

 2011و اوائل سال  2010در اواخر سال برای مثال ايران .  ندگردضرر و زيان 
تانکرھای نفتی  ميزان آمد وشد ،مرزی بين ايران و افغانستانمھم  گذرگاھھای در

  ،د. ظاھرا" نگرانی ايران از رسيدن سوخت به دست نيروھای ناتو بودرا پائين آور
رف اانی اطمينان می دادند که سوخت حمل شده فقط برای مصمقامات افغ اما

اين حرکت   .نيروھای ناتو در افغانستان برای استفاده ی نهو  ،است غيرنظامی
 ،ايران باعث افزايش شديد قيمت سوخت تصفيه شده در بخش ھائی از افغانستان شد

و به  ،تباال رفدرصد  50شھرستانھا تا  از قيمت سوخت در برخی به طوری که 
. افزايش دادرا  نفت گرمايشیمانند خوراک و  ،نوبه ی خود قيمت کاالھای اساسی

در جنوب پاکستان به کشاورزانی که برای آبياری به  ميزان آمد و شدپائين آوردن 
برخی از پمپ ھای بنزين  و باعث شد که ،ضرر زدپمپ ھای ديزلی متکی بودند، 

  158. تعطيل شوندھھای اصلی در بزرگرا

اشتياق بسياری از کشورھا برای دستيابی به ذخائر نفت و بنزين باعث شده که 
 را فشار سياسی نابجائی ،برخی از کشورھائی که از نظر منابع انرژی غنی ھستند

سوء . چنين بکشانند ارعابو تھديد رشوه و  دادن به پستی راو  ،بر آنھا وارد کنند
فرھنگ  ،غنی ھستند گازنظر نفت و  برخی از کشورھائی که از در استفاده ھائی

به  ،مصلحت طلبیدر کشورھای وابسته به آنان فرھنگ  در مقابل،و مصونيت 
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 سود. در نتيجه اين گروه دوم گه گاه سازش با اين تھديدات را به است وجود آورده
  .  ، دانسته اندمی کنندتصور منافع محدود و کوتاه مدت خود آنچه 

ھای رفتار  را می توان در ی چنين سوء استفاده ھائیبرخی از بھترين مثال ھا
، اتحاد جماھير شوروی بوده اند عضوکه قبال"   ،روسيه با کشورھای پيرامون خود

  روسيهاز به وارادات نفت و گاز طبيعی  وابسته ھنوز شديدا"ديد. اين کشورھا 
پوياتر به کشورھای اروپای غربی و اقتصادھای  می خواھند عين حال و  ،ھستند
روسيه تھديد کرد که اگر اوکراين با  2006. مثال" در اوائل سال نزديک شوندآنھا 

 گازپوم دولتی و انحصاریافزايش قيمت باالی مورد درخواست شرکت 
[Gazprom]  به اين کشور قطع خواھد کرد. را موافقت نکند، صادرات گاز طبيعی

معتقد بودند که روسيه از قدرت برخی از ناظران   روسيه اين تھديد را عملی کرد.
از حوزه ی  تا اوکراين را برای اين که کردهود استفاده و از دارائی گاز طبيعی خ

 159. تنبيه نمايد ،و ناتو نزديک شده اتحاديه ی اروپاو به  ،کنترل کرملين خارج
گاز طبيعی  تأمين قطع گاز سه روز طول کشيد و نگرانی ھائی را درباره ی

 یلوله که از طريق خطوط  ،ايجاد کرد پای مرکزی و غربیاروکشورھای در
و پس از   2014در سال  نوع سوء رفتاراين ند. نگاز دريافت می ک  اوکراين

به را   [Yanukovich]رئيس جمھور يانکوويچ ی که در آن مردم اوکراينورشش
 ،اتحاديه ی اروپااز ارتباط نزديک تر با  اجتنابو  ،به روسيه علت روی کردن

و ضميمه کردن  ،. روسيه عالوه برحمله به کريمهتکرار شد دوباره، برکنار کردند
و حمايت از جنبش جدائی طلبانه در اوکراين شرقی، با افزايش قيمت گازی که  ،آن

قرار فشار اقتصادی  را تحت ين کشورا بار ديگر ،به اوکراين صادر می کرد
، با ادای اين سخنان  [John Kerry]، جان کریآمريکا وزير امور خارجه  160.داد

يک ھای  آرمانھيچ کشوری نبايد از انرژی برای سد کردن «واکنش نشان داد: 
از انرژی نبايد به عنوان يک سالح استفاده «وی اضافه کرد » استفاده کند. ملت

، انرژی کافی که برای اقتصاد ماشود. اين به نفع ھمه ی ماست که بتوانيم به منابع 
  161» سعادت و رفاه مردم ما حياتی است، دسترسی داشته باشيم. امنيت ما و

اين و از  ،تھديد کرد ابيالروس ر ھمين ترتيببه روسيه  2006در پايان سال 
بھائی معادل دو برابر آنچه تا آن موقع پرداخت  ،طبيعیبابت گاز خواست که  کشور

قطع  کوتاه تیگاز طبيعی که به بيالروس می رفت برای مد 162بپردازد.  ،می کرد
، موافقت کردرا  باال برد  قيمت گاز طبيعی  کهقرار دادی با  آخرش شد. بيالروس

از طريق بيالروس به اروپا می چندی نگذشت که روسيه نفت خامی را که اما 
نفتی که برای آلمان، لھستان، اسلواکی و  عرضهقطع کرد. اين قطعی در رفت،
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انرژی که  ليت اطمينان بهيگر در مورد قابو بار د ،اوکراين می رفت، اثر گذاشت
  163د، نگرانی ھائی را در اروپا  ايجاد کرد. از روسيه وارد می ش

اين  ھای انرژی روسيه  تاکتيککرده اند که نظر اظھار  ،برخی از ناظران زيرک
نسبت به انتقادی که زمانی ممکن بود رفتارش را تعديل کند، نفوذ ناپذير «را  کشور

  164»کرده است.

در مورد قطع صدور انرژی درصورت عدم  تھديدھای خودکشورھای ديگر در 
در سال  ،گزارشات طبقازاين ھم صريح تر بوده اند. تغيير سياست ھای مشتريان، 

شورای که برنامه ی اتمی ايران بايد به  سخنرئيس جمھور ايران به اين  2005
به صلح جھانی به شمار زيرا تھديدی نسبت  ،سازمان ملل ارجاع داده شود امنيت

فرستاده  شورای امنيتايران به  پروندهاگر « می رود، با اين تھديد پاسخ داد : 
به ھمين  165»شود، به طرق مختلف پاسخ خواھيم داد، مثال" با قطع فروش نفت.

گفت که اين کشور ممکن است  2006در اوائل سال وزير نفت ونزوئال  ،نحو
نفت  از درصد 10که در آن زمان  ،متحدهصادرات نفت خود را به اياالت 

  166تأمين می کرد، قطع کند. ونزوئالموردنياز خود را از 

 قطع انرژی ناشی از بی ثباتی سياسی

توليد  ر مناطقنفت به علت بی ثباتی و شورش ھای سياسی د تدارکاتاين خطر که 
نگران ن کارشناسا 2011مايه ی نگرانی است. در سال  قطع شود، دائما" کننده نفت

و   ،نمی رسيدبازار جھانی  به نفتی بودند که به علت جنگ داخلی ليبی کمبود 
باعث شد که . نا آرامی در يمن و سوريه بالغ می شدميليون بشکه  1.3به  روزانه

. آشوب سياسی در يمن اين ھم وارد بازار نشودھزار بشکه ديگر  300روزانه  
آن کشور حکومت مطلق را به دست ھراس را ايجاد کرد که تروريست ھا در 

به خطر اندازند.  ا در کشور ھمسايه، عربستان سعودی، و تسھيالت نفتی ر ،بگيرند
که از توليد کنندگان عمده  ،يا الجزيره ،ی مثل عربستان سعودیھائنا آرامی درکشور

. نگرانی ديگر می شودمنجر به جھش شديدی در قيمت ھا  ،ی نفت به شمار می آيند
ت که فروپاشی نظم در يمن باعث شود که دزدان دريائی از اين کشور به آن اس

که  روزانه  ،عنوان پايگاھی برای به خطر انداختن مسير کشتيرانی باب المندب
  167، استفاده کنند. عبور می کندميليون بشکه نفت از آن   3.7
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اوپک  ند، جھان به کارتلنفت را تھديد می ک عرضه ی وقتی ناآرامی ھای سياسی 
دان تا قدم به مي ،درو می کن ،مثل روسيه ،کننده ی نفت دو ساير کشورھای تولي

و فشار را از روی اقتصاد  ،اين کمبود را جبران کنندبيشتر نفت بگذارند و با توليد 
يد کننده ی نفت ترجيح جھان بردارند.  اما ھميشه اين خطر ھست که کشورھای تول

که دست کم در  و قيمت ھا را باال ببرند، عملی ،کننددھند  از توليد اضافه امتناع 
 يت که جھان اسير ھوی و ھوس معدودکوتاه مدت به سود ايشان است. اين واقع

کشورھائی است که از نظر منابع انرژی غنی ھستند، منشاء ديگری برای 
و منعکس کننده ی نظام ناعادالنه ای است که درحال حاضر  ،اضطراب دائمی است

  وزيع منابع حياتی انرژی داريم. برای ت

 منشائی برای اختالف

 درگيری ھایاصلی  يکی ازعلل ،اشتياق به دستيابی و کنترل منابع نفت خام و گاز
. داخلی کشورھاست ھای جنگو ھمچنين  ،المللی بين کشمکش ھایمرزی و ساير 
، دشدت می گيربر سر به دست آوردن نفت خام و گاز  رقابت که به ھمان ميزان

جنگھائی است که  ینمونه تاريخ پر از   168.دگردنيز افزوده می  خطر جنگبر
نفت خام و گاز بوده است : نياز ژاپن به دستيابی  منابع انگيزه اش به دست آوردن

به پرل ھاربر  اين کشوربه نفت خام بود که باعث حمله ی سرنوشت ساز 
خاورميانه يکی  فت خامن کنترلآرزوی به دست آوردن   [Pearl Harbor]گرديد.

به افغانستان حمله کند. انگيزه  1979از عواملی بود که باعث شد شوروی در سال 
 1990در سال  ,کويت ضميمه سازیی مشابھی باعث حمله ی صدام حسين و 

نيجريه و کامرون بيش از يک دھه بر سر شبه جزيره ی   169د.ش
 سازمان ملل متحدبا ميانجيگری  تا آن که ,در خليج گينه جنگيدند [Bakassi]باکاسی

نيروھايش را بيرون  2006در سال  مجبور شدنيجريه  و ،قرار دادی تنظيم شد
نيمه که عظيم ترين ذخائر به اثبات رسيده ی نفت را در در نيجريه، 170بکشد.

نفت سالھاست که باعث جنگ و اختيار دارد، اختالف بر سر در صحرائی آفريقا
منطقه ی دلتای  قاومت و جنگ طلب که درروھھای مگ  171است. داخلی خونريزی

 ، و با دولت فدرال می جنگيدن ،برسر عايدات نفت با يک ديگر نيجر اين کشور
که منجر به کشتار و  ، امریگرد ھم آمدند دلتای نيجر آزادینھضت  عنوان تحت

 800و کاھش  توليد نفت، گاھی تا  ،آوارگی يکسان ده ھا ھزار نفر از روستائيان
در نتيجه ی  تا به حال 2009سال  ازاين شورش  172شد.  ،ھزار بشکه در روز
جنگ مبلغی به  ،که در آن دولت در ازای تسليم کردن سالح ،يک برنامه ی عفو
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 علل ريشه ای اين جنگ کسی به . اما، متأسفانه ه است، متوقف شدزدمی پردا طلبان
کشاورزی و  مثال از راه ،مدفقدان راھھای کسب درآنپرداخته است : عللی مانند 

و  ،فقدان پيشرفت اقتصادی اجتماعی و ،آلودگی و نشت نفت به سبب ،ماھيگيری
که  شدهنگرانی  باعثری از عايدات نفت برای مردم محلی. اين امر نبود سھم بيشت

، خيلی دوره ی عفو يافتنبه محض پايان  2015درسال خطر وقوع دوباره ی جنگ 
  173.زياد است

و  ،جنوب نفت خيزبين مدت  طوالنی داخلی اصلی يک جنگ عاملنفت  در سودان
 عايدی يک ميليون دالر.  قرار داشت دولت تسلطتحت اين کشوربود که  شمال
 اينصرف خريد سالح برای  ،به دست می آمد از صادرات نفت که انه ایروز

به  که در منطقه ی دارفور،و بعد از حل اين اختالف،  ،گرديدمی جنگ داخلی 
و صرف جنگ  ،استمشھورخود  ع غنی و ھنوز استخراج نشده ی نفتمناب سبب

با ايجاد  2011د.  با اين که جنگ داخلی بين شمال و جنوب در سال شنسل کشی 
بر سر تقسيم عايدات  تضادبروز سودان جنوبی به پايان رسيد،  در يک حکومت

ت که درحالی که سه . چالش در اين واقعيت اسھمچنان ادامه داشته است ،نفت
چھارم ظرفيت توليد نفت در جنوب قرار دارد، اين منطقه محصور در خشکی 

االيشگاھھا و ھم به خطوط . بنابراين سودان جنوبی ھم به پو پااليشگاه ندارد ،است
يک  174متکی است.  ،برای دستيابی به بازارھای صادرات ،بنادر سودان لوله و

 ،جديد بين سودان و سودان جنوبی وجود دارددر مورد مرز  نيز اختالف دائمی
بيشتری را در داخل چون ھريک از طرفين می کوشد تا سرزمين ھای نفت خيز 

و   ،شده 175ھد. اين اختالف منجر به جنگ و بمباران ھوائیقرار د خود مرزھای
است. گشته جای يک جنگ مرزی، به  يک جنگ اقتصادی توصيف  درستی به به

176  

به ھيچ وجه منحصر به آفريقا نيست. ھمان  ،فتدستيابی به ن به انگيزه یجنگ 
طور که قبال" در بحث تجاوز ارضی گفته شد، اشتياق به تصاحب و دستيابی به 

يکی از شديدترين  پيدايش منجر به ،گاز در آبھای ساحلی دريای چين شرقی ونفت 
را در آسيا که می تواند آتش جنگ  ،بين چين و ژاپن گشتهدر روابط ھا  بن بست

درواقع  کهو غير مسکون  ريزاختالف بر سر پنج جزيره ی  177. شعله ور سازد
و  [Senkaku]که در ميان ژاپنی ھا به جزاير سنکاکو ،يک دسته صخره است

ژاپن و چين ھر دو   178مشھور است. [Diaoyu]درميان چينی ھا به جزاير ديااويو
تر مربعی چون کيلوم 700ادعای مالکيت برمنطقه ی نفت و گاز  

 زيردريای چين شرقیدر که  ،را دارند [Chunxiao/Shirakaba]زيائو/شيراکابا
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 Okinawa]اوکيناوا  آنچه به آبشخوردر Trough] ،کشف شده  مشھور است
در بلوچستان پاکستان دولت ملی می کوشد که نفت و گاز و ساير ذخائر   179است.
استخراج  ،بلوچحانه ی قبائل محلی در مقابل مخالفت مسل ،و ازجمله مس را ،معدنی
 و ازجمله ،که خواھان اختيار بيشتری روی منابع طبيعی منطقه ی خود ، قبائلیکند

رشد و ، قفقاز در 180سھم بيشتری از عايداتی که توليد می کنند، ھستند. داشتن
را  بودجه ی دفاعیامکان يک جھش عظيم در  بايجانرنفت آذ توسعه ی بخش

بيشتر از کل يک ميليون دالر 2013گزارشات در سال  ر اساسبکه  ،فراھم کرده
گروه گفته ی  طبق ،و بنابراين ،بودجه ی کشور ھمسايه، ارمنستان، بوده است

با را   [Nagorno‐Karabakh]حل اختالف ناگورنو قراباغ  ،بحران بين المللی
ستان اختالف برسر منابع طبيعی در برمه و ا  181دشوارتر کرده است. ن ارمنستا
  182دامن زده است. ھم به کشمکش اندونزی [Papua]یپاپوا

ازجمله بر   وجود دارد، اختالفات ديگری از ھمين دستدر دريای چين جنوبی 
 Scarborough]سراسکاربارا شول shoal]، چين و کشورھائی نظير ويتنام،  که

ن با ، مالزی و تايوان را درگير کرده است. به سبب مخالفت چيبرونئیفيليپين، 
يک دادگاه بين المللی  داوری ھمچنين باو  ،اختالف اين مذاکره ی جمعی درباره ی

درصد از دريای چين جنوبی  80بيش از   ادعائی  که در مورد مالکيتدرباره ی 
چين در عوض روی . ست رو به رو مانعمشکل عمدتا" با اين حل ، مطرح کرده 

ر دارد، کاری که به اين کشور مذاکرات دو طرفه با ھرکدام از مدعيان اصرا
به ارتباط  شديدیزيرا ساير مدعيان وابستگی  ،و قدرت بيشتری می دھد اختيار

  183اقتصادی با چين دارند. 

 ،ھم از رقابت بر سر منابع در امان نمانده است. تا ھمين اواخر حتی قطب شمال
ذوب  مين وباگرم شدن زاما  ،اين منابع در زير اليه ھای قطور يخ محفوظ بودند

سرزمين ھای غنی از ھيدروکربن بی حفاظ مانده اند و به راحتی در  ،شدن يخ دريا
، امری که باعث رقابت کمپانی ھای حفاری کرددسترس ھستند و می توان آنھا را 

در  [Baffin Bay]نفتی برای به دست آوردن حق اکتشاف شده است. در خليج بافين
ھا و ھم کانادائی ھا پرچم خود را برفراز  ساحل غربی گرين لند، ھم دانمارکی

و روسيه و  ،به اھتزاز در آورده اند [Hans Island]جزيره ی غير مسکون ھانس
  184.پرداخته اندرقابت به اياالت متحده نيز برای به دست آوردن حقوق در منطقه 

تخمين زده می شود که فقط فالت قاره ای که در شمال شرقی گرين لند  ،به عالوه
منابع نفت و گازی مشابه با آنچه در شيب شمالی آالسکا  ،رار گرفتهق

 Alaska’s North]ھست Slope] ،ھمچنين تخمين زده می شود که . داشته باشد
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درصد منابع دست نخورده ی جھان  25 ،ذخائر زير آبی نفت و گاز در قطب شمال
اشتياق زيادی  ،و ازجمله اياالت متحده و روسيه ،. کشورھای شمالیدھدبتشکيل را 

برای دستيابی به اين منابع دارند. پيام ھای سياسی اياالت متحده که در وب سايت 
نگرانی مقامات اياالت متحده را از اين که در  ،شدمنتشر  [WikiLeaks]ويکی ليکز

آينده  تالش برای دستيابی به اين منابع منجر به مداخله ی نظامی گردد، نشان می 
مالی نيز منشأ اختالف گرديده است. روسيه و دانمارک برای دھد. مالکيت قطب ش

، ادعاھای مشابھی 185از طبيعی آنثروت اين منطقه و ازجمله ذخائر گ دستيابی به
 لبهنسبت به منطقه ی وسيعی از بستر زيرين دريا در اطراف 

باعث شده که کانادا ھم  کرده اند.  اين دعاوی [Lomonosov Ridge]لومونوسف
د را نسبت به اين منطقه به ادعای سايرين بيفزايد. ھر سه کشور می ادعای خو

  186ادامه ی فالت قاره ی مربوط به آنھاست.  لبهکوشند ثابت کنند که اين 

 يا برخوردی يکی از مشکالت مبارزه بر سر منابع آن است که ھمين که جنگی
مالی  پشتوانه یبه ، منابع بھره برداری اينآغاز می شود، عايدات به دست آمده از 

 از به علت دورنمای عايدات عظيمی که ،. با اين حالبدل می گرددجنگ دو طرف 
. ندارندميلی به کنارگذاشتن جنگ  طرفين می شود،پيروز  طرف اين منابع نسيب

  [UNITA]جنگ بين شورشيان يونيتاعالی به جز جنگ داخلی در سودان، يک مثال 
از حمايت بی دريغ  که دو طرف درسالھای اوليه اين  و دولت آنگوال بود. با وجود

بعد از تمام  مبارزه ی آنھااياالت متحده و اتحاد جماھير شوروی برخوردار بودند، 
 ،زيرا الماس شورشيان را تأمين می کرد ،شدن جنگ سرد ھم تا مدتھا ادامه داشت

  187و نفت خام دولت را.  

 فقر و فساد

نشان ساخته است، يکی از اثرات زيانبار  که  يکی از ناظران خاطر گونهھمان 
حرکت به سوی کنترل و بھره برداری از منابع طبيعی، از جمله منابع انرژی مانند 

رژيم ھای  شيوعارتباط نزديک بين بھره برداری از منابع طبيعی و « ،نفت و ذغال
که  و بارھا نشان داده اند ، پژوھش ھا بارھارواز اين  188»است. ستمگرفاسد و 

 دولت ھای موال دچارما ،آيند شمار میکشورھائی که از نظر نفت خام ثروتمند به 
داشتن  کنترل 189. ميشوندنماينده ی مردم خود نيستند،  يا دوالتھائی که  ديکتاتوری

منفعت  حفظبه ديکتاتورھا انگيزه می دھد که برای  ،پول ھنگفتی ازجريان مداوم و 
که از استخراج و فروش منابع به دست می  خود در قدرت بمانند. اغلب عايداتی

 به علتزيرا اين اطالعات يا منتشر نمی شوند يا  ،آيد، محرمانه باقی می ماند



  

87 

قابل درک نيستند. ھمين امر در مورد پرداخت ھائی  ،اظھارات مالی بودن ناکافی
و  ھزينه ھاشامل حق امتياز،  ،که برای استخراج چنين منابعی صورت می گيرد

ه، شرکت ھای نفت و گاز اغلب ھويت وبعال .نيز مصداق دارد ،ت ھاماليا
 پنھان نگه داشتنو با اين کار  ،سھامداران و شرکت ھای تابعه ی خود را مخفی

فساد به شکل رشوه و اختالس را برای رھبران فاسد تسھيل می کنند. بنابراين 
خانه ی فقيرترين تعجبی ندارد که اغلب کشورھائی که از نظر منابع غنی ھستند، 

 که در حالی ،سود می برند ملی آنھااز منابع  ،مردم دنيايند: يک عده ی معدود
، ناديده می ھستندکه دردام فقر گرفتار  ئیآنھا نيازھا و خواست ھای اوليه ی 

   190د. گيرن

که  در حالی گزارش شد  ،آموزنده است. چند سال قبلبسيارتجربه ی آنگوال 
مردم ازدو سوم اما ، بودنفت  ازعايدات اين کشور  از درصد 90 براساس برآوردھا

و اين کشور يکی از  ،ندشتدسترسی نداھم  تميز آنگوال حتی به آب آشاميدنی
تا  3از بنا به گزارشات، ساالنه  ،. بعالوهدبه شمار می آمفقيرترين کشورھای جھان 

با اين که اقتصاد . ددولتی ، يک ميليارد دالر گم می ش ميليارد دالر بودجه ی 5
، به نظر توانست خرج کند، پول داشتد اين دولت بيشتر از آن که ميدانان می گفتن

دست به دست ھم  ،عوارض جنگ داخلی و ،ناتوانید که ترکيبی از فساد، يمی رس
 عدمنظير  ،ای حتی به مسائل اساسیتا دولت به سختی ميتوانست  بودندداده 

و بيماری که باعث مرگ  ،تميز مجاری فاضالبو  پاک دسترسی به آب آشاميدنی
با وجود تالشھائی که  برای اصالح اين وضعيت  ،متأسفانه  191، بپردازد.بودند

بنا بھبود چندانی حاصل نشده است.  که ، گزارشات اخير می گويندصورت گرفته
ته داشدسترسی فقط نيمی از جمعيت به آب سالم  2012سال در  حتی ،به گزارشات

با اين که  192. رسيدمی  درصد 38فقط به  در مناطق روستائی اين ميزانو  ،اند
 40کشور را تشکيل می دھد، اما فقط اين درصد از عايدات  80نفت  درآمدامروزه 

 نيازھای خود به و بقيه برای تأمين ،درصد از جمعيت به الکتريسيته دسترسی دارند
، کود و پسماند به چوب، ذغال سنگ ،برای آشپزیالزم گرما و حرارت 

  193. متکی ھستند ،محصوالت کشاورزی

درسال  ميالدی در آن کشف شد.  60در دھه ی نفت که  ،کشور چاد استمثال ديگر 
-نفت در خطوط لوله ی چاد و با کمک سرمايه گزاری بانک جھانی، 2003
نفرين «جلوگيری از پديده ای که به  بانک جھانی به اميد  .جريان يافت کامرون
(اشاره به اين تناقض که کشورھائی که از  ،شھرت يافته» تناقض وفور«يا » منابع
مانند نفت و گاز و مواد معدنی  تجديد ناپذيری منابع منابع طبيعی، بخصوصنظر



  

88 

يا سرازير شدن دارائی ھا به  و غنی ھستند، اغلب به علت سوء مديريت عايدات
کشورھائی که منابع از  ،اقتصادی رشد و توسعه ی جيب مقامات فاسد از نظر 

 ،مستقلکه يک ھيئت نظارت  اصرار داشت )،وضعشان بدتر است کمتری دارند،
و توسعه ی  ،، تعليم و تربيترفع فقر به منظوربخش بزرگی از عايدات نفت را 

 تازه نفتکند. اما پس انداز برای نسل ھای آينده ی مردم چاد  درحسابی  ،اقتصادی
بخش قصد دارد اعالم کرد دولت چاد ناگھان  ه بود کهددر لوله ھا جريان پيدا کر

به بودجه ی عمومی اختصاص ، )با دور زدن ھيئت نظارت( بيشتری از اين پول را
که در شش ماه  بين سازمانی بررسیيک . بيشتر کندامنيتی خود را ومخارج   ،دھد

از  درصد 60نشان داد که  ،اياالت متحده صورت گرفت دولتاول پروژه از سوی 
به عنوان و شرکای آن  [ExxonMobil]که شرکت اکسون موبيلی ميليون دالر 25
روش خارج از « و قبال" ند،کرده بود ھديهدولت چاد به » انعام امضای قرارداد«

که بانک جھانی به عنوان  روشھائی ھمانيعنی  ،است خرج شده »مقرر بودجه ھای
در طول  خطوط لوله ی زيرمينی برای ساختنکه دولت چاد  دادن وامی برای شرط
 . ، تعيين کرده بودو از بانک گرفت ،احتياج داشتو صدور نفت  ،کامرون کشور

است،  تضعيفحکومت چاد در حال «که  اين بررسی ھمچنين به اين نتيجه رسيد
افزايش است و به نظر می رسد که انتخابات  رو به  داخلی و خطر قحطی اتاختالف

ھشت سال پس از آنکه بانک جھانی با سرمايه  194»است. مجلس به تعويق افتاده
نفت موافقت کرد، اين ابتکار با شکست به پايان رسيد: لوله ی گزاری در خطوط 

رفع فقر و ازبين بردن  از عايدات نفت برای بدون اين که ، چاد 2008در سپتامبر 
 رداخت، وام خود را به بانک جھانی پکاری کرده باشدگرفتاری اقتصادی مردم 

   195.کرد

فساد به ھيچ وجه منحصر به آفريقا نيست. برای مثال اکوادور ھرچند از نظر نفت 
 سالشاخص فساد  و دردر زمره ی يکی از فاسدترين کشورھاست  ،ثروتمند است

قرار  102رتبه ی در کشور  177 درميان ،شفافيت بين المللیسازمان   2013
در اخير برای ريشه کن سازی فساد  تالشھای ،بنا به گزارشات 196 .گرفته است
در  197از سطح فراتر نرفته است.  نفتی دارد،  که ميلياردھا دالر در آمد ،قزاقستان

جزئی بلکه يک مشکل نيست،  فقطفساد در قزاقستان اکنون گفته می شود که  ،واقع
  198از ساختار است. 
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سرمايه گزاری روی بدبختی ھای ديگران برای رسيدن به  طمع و
 سود

کشورھائی که  به نظر می رسد انرژی ما آن است کهکنونی يکی از مشکالت نظام 
به و  ،تمرکز دارندخود از نظر منابع انرژی ثروتمند ھستند، فقط روی منافع ملی 

ھيچ  و ،ھستند کوشش ھايشانی رسياسی و سودآو نفوذ جغرافيائیدنبال افزايش 
 ،رای رسيدن به پول و قدرتبدبختی ھای ديگران ب بھره بردن ازاز  پشيمانی
از . يکی از مثال ھای اين امر روسيه است که با عربستان سعودی، يکی ندارند

برسر عنوان  ،(که روسيه عضو آن نيست) اعضای کارتل توليدکنندگان نفت اوپک
اگر نفت و گاز را  ،بزرگترين کشور توليد کننده ی نفت رقابت می کند. در واقع

 . ترين کشور صادرکننده ی انرژی استروسيه بزرگباھم در نظر بگيريم، 
از ظرفيت بيشتر توليد  بھره برداریبرخالف عربستان سعودی که به طور کلی از 

که  به نظر می رسدچنين ، کرده استخود پرھيز نفت و ذخائر بسيار بزرگتر 
روسيه به کسب درآمد ھرچه بيشتر از نفت و گاز است، بدون اين که عالقه  گرايش

  199. از خود نشان بدھد نفت و گاز به سرمايه گزاری روی ظرفيت ذخيره ای

 جلوگيری از رشد اقتصادی

می تواند به  ،درآمدھای حاصله از استخراج منابع نفت و گاز براتکای بيش از حد 
بيماری «نحو تناقض آميزی رشد اقتصادی يک کشور را کند کند. اين پديده که به 

پس از کشف نفت  ،را مديون سقوط اقتصادی ھلند دخو ، ناممعروف است» ھلندی
وقتی نفت  200ميالدی است. 60و اوائل دھه ی  50در دھه ی در سواحل اين کشور 

عالئم اين دچار دريای شمال در سرزمين نروژ جريان پيدا کرد، اقتصاد نروژ ھم 
با خارج کردن عايدات نفت از جريان اصلی  شدموفق  نروژ دولت بيماری شد، اما

اما  . برگرداندرا اين مسيرو قرار دادن آنھا در سپرده ی امانی برای آينده،  ،اقتصاد
و  ،معموال" دشوار است چون مستلزم انضباط شديد، حکومت سالم یبرگشتچنين 

  شفافيت سياسی و اقتصادی است. 

 نبود اطالعات شفاف

به وجود را  که مشکالت بسياری ،در کارھايش شفافيت عدم به علت  ،صنعت نفت
کسی که روی اين عيب انگشت گذاشته، کسی نيست به جز وزير . شده بدنام ، آورده
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گفت که يکی از بزرگترين  2005نفت عربستان سعودی، علی النعيمی. وی درسال 
 قيقنبود اطالعات روشن و د«مشکالتی که صنعت نفت با آن رو به روست 
توليد و  و تقاضا و ضهمانند عر ،است...بخصوص درباره ی موضوعات حياتی

 وھمان طور که از ديدار وزرای کشورھای مصرف کننده  201»موجودی ذخائر.
پيداست،  2005در نوامبر  ،آن نفت با برخی از بزرگترين توليد کنندگان تشنه ی

افتتاح  ت گرفته است. اين ديدار به منظورصور ،رفع اين مشکل درجھتاقداماتی 
که از  ،بانک اطالعاتی يکو پرده برداری از ،يدانجمن بين المللی جھانی جديک 

، صورت گرفت. سوی مصرف کنندگان و توليد کنندگان اصلی نفت فراھم شده بود
متکی به اطالعاتی است که به  است که اين آنعيب اساسيی دارد و اما اين اقدام 

و  ،ميرسدبه موقع نه اطالعات  اين ،عالوه. به صورت داوطلبانه تسليم آن می شود
 کنند و توافق يجاد يک سياست طوالنی مدت انِرژیکه دولتھا برای ا  است کافینه 

ھای پيش  ھزينهو  ،ھمچنان بی ثبات استقيمت ھای نفت  ،د. در نتيجهنسازفراھم 
برای  ای را و درآمدھای پيش بينی نشده ،گانبرای مصرف کنند ای را بينی نشده

 در سالران حکومت ھا و رھبران صنايع که س می آورد. ھمراه به   ،توليد کنندگان
فکر  ،در ايتاليا گرد ھم آمده بودند [G8 Summit] 8در ھمايش سران   2009

بايد کار بيشتری صورت بگيرد. آنھا به  ،ھا روندکردند که برای شفاف تر کردن 
درباره ی  را ضرورت ايجاد نظامی که اطالعات به موقع تر و صحيح تری

 ،و ذخائر ،فھرستھا و ازجمله درباره ی موجودی ،ه و تقاضاوضعيت جھانی عرض
می توان مشاھده کرد که چگونه  202فراھم کند، اشاره کردند.  ،و ظرفيت توليد

 ،هدر طول خطوطی که در اين کتاب مطرح شد ،ايجاد يک زيرساخت فدرال جھانی
 اداره ایايجاد  مزايایکمک کند: درچنين ساختاری می توان به اين امر می تواند 

که وظيفه اش ديده بانی و جمع آوری منظم  ،تصور کرد پارلمان جھانیدر را 
 اين اطالعات قرار دادن و  ،اطالعات درباره ی منابع انرژی در سراسر دنيا باشد

   .جامعه ی جھانی کل به موقع در دسترس

	آلودگی زيست محيطی و آسيب به سالمت و امنيت

 راج سوخت ھای فسيلی اغلب منجر به آسيب ھاینبود موازين مشترک برای استخ
شده است. برای مثال در دلتای  ،به خطر افتادن سالمتو  ،زيست محيطی عظيم

نيجر جامعه ی محلی مدتھاست شکايت دارند که نشت نفت از خطوط لوله ی قديمی 
 برنامه ی  203ھم کشاورزی و ھم ماھيگيری منطقه را نابود کرده است. ،و فرسوده
 [United Nations Environment Program]، يونپسازمان ملل يستمحيط ز
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(UNEP)  بعد از بررسی اين شکايات دريافت که چنين نشت ھائی درواقع در ،
و زمين،  ،وجود داشتهصورت می گرفته، عمليات نفت  کهطول  پنجاه سال گذشته 

 1ايجاد شده پاکسازی آلودگی ھای  به طوری که ،و آب منطقه را آلوده ساخته ،ھوا
و تا ھمين  ،با اين حال سه سال بعد از گزارش يونپ 204دارد.  خرجميليارد دالر 

کارچندانی  ،بنا به گزارشات رسانه ھا و سازمان ھای غير دولتی 2014تابستان 
اين که  درصورتی برای پاکسازی آلودگی نفتی در دلتای نيجر صورت نگرفته، 

ومواد سرطان  ،آلوده ساختهبه شدت  از جوامعتعدادی آب آشاميدنی را در  ،آلودگی
سازمان جھانی برابر ميزان تعيين شده در رھنمودھای  900زای آن را به 

 (WHO)سالمت [World  Health  Organization]  .اخيرا"  205رسانده است
محيط زيست  که از تخريب ،برخی از کشورھای آفريقائی، شامل نيجر، گابن و چاد

، درسھای تلخی گرفته اندبه منابع آنھا چنگ انداخته اند،  هبه دست بيگانگانی ک
چين را که در سرزمين ھايشان به عمليات  بزرگ نفتی دولتشرکت ھای  باالخره
 گذشتگانو اصرار کردند که در معامالتی که  ،کشيدند طلب حق، به ھستندمشغول 

 نسبت به فاحش غفلت ی که ازتا از مشکالت ،کنندآنھا امضا کرده اند، تجديد نظر 
.  برای مثال وزير نفت چاد در آگست شودپرھيز ايجاد می گردد، محيط زيست 

 که  بود اين واقعيت را متوقف ساخت.  علت آن کشف ی ھاعمليات چين  2013سال 
و بعد مردم  ،يختندھای رو باز جنوب پايتخت می رراه آبآنھا نفت خام اضافی را در 

آنھا را  ،حفاظتیه بدون برخورداری از ھر گونه ک کردندمحلی چاد را مجبور می 
با اين که می دانند اين خطر وجود دارد که يکی . مقامات آفريقائی آنجا بر دارنداز 

خود  تمايلبه نحو روزافزونی از مھمترين شرکای تجاری خود را خشمگين سازند 
يی چون ھمان طور که وزير نفت نيجر، فوماکو ،دمقاومت نشان می دھن بهرا 
وی اضافه » اين تنھا چيزی است که ماداريم.« ،گفت [Foumakoye Gado]گدو

پيدا اگر منابع طبيعی ما از دست برود، ھرگز از اين وضعيت نجات «کرد که 
   206».کردنخواھيم 

در آمريکای جنوبی، ھواداران محيط زيست ھشدار داده اند که اگر برزيل برنامه 
تا  به ذخائر  ،ای از خطوط لوله دنبال کند ھای خود را در مورد احداث مجموعه
 ،اقتصادش الزم است گردش چرخو برای  ،نفت و گازی که در آمازون کشف شده

 ،به محيط زيست آن آسيب ھای عظيم و گسترده ای وارد خواھد شد دست پيدا کند، 
 207.انھدام جنگل ھايش جملهمن 

قرار دارند. در ی زيست محيطکشورھای توسعه يافته نيز در خطر آسيب ھای 
پژوھشگران کانادائی گزارشی را منتشر ساختند که ادعا می کرد  2013ژانويه 
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 در اثر ،نفتی آلبرتا سرطان زا در درياچه ھای پيرامون ماسه ھای سطح ترکيبات
 در معدنکاری روباز که در بيشترمواردافزايش يافته است.  ،بھره برداری از آنھا

که مواد شيميائی به وسيله ی ھوا  شدهباعث  ،می رود به کار ماسه ایتوليد نفت 
 ،که قيرطبيعی را از ماسه ھای اطراف آن جدا می کنند موادی و ،منتقل شوند

بزرگ  حوضچه ھایبه  که ،توليد می کنند ھيدروکربن ھای پلی آروماتيکی
ای ساير موادشيميائی از آنھا به آبھ ھمراه با درنھايتو  ،دنفاضالب فرستاده می شو
) گروھی از PAHsھيدروکربن ھای پلی آروماتيک ([ 208د. نفرودست نشت می کن

و برخی از آنھا به شدت  ،ترکيبات آلی ھستند که از حلقه ھای معطر تشکيل شده اند
 ]سمی و سرطان زا می باشند.

روش افزايش استفاده از  ،علت عمده ی ديگر نگرانی در جھان توسعه يافته
می  چاھھای افقی حفر ،ج گاز طبيعی است. در فرکينگبرای استخرا» فرکينگ«

و مواد شيميائی برای شکستن طبقات رسی و آزاد کردن  ،، شنشود و از فشار آب
د. منتقدين نگران آن ھستند که گرداستفاده می  ،درون آنھاستدر گازی که 

ند راه يابسفره ھای آب زير زمينی به سھوا"  ادشيميائی استفاده شده در فرکينگمو
به  نسبت بی اعتنائی با زيرا مواد شيميائی با بی پروائی و ،را آلوده سازندو آنھا 

 ،دنزيان ھائی که ممکن است برای محيط زيست و سالمت انسان به دنبال داشته باش
 ،آزاد می شود »فرکينگ«گازی که در اثر  ،بعالوه  209به زمين تزريق می شوند. 

نگرانی  210. و آلودگی آب را بيشتر کند ،ا کندممکن است به آب آشاميدنی راه پيد
عی را که بو من ،زيادی آب مصرف می کند دارمق» فرکينگ«ديگر آن است که 

که  در دست استروز به روز پرارزش تر می شود، ھدر می دھد. شواھدی نيز 
با توجه به اين پيش بينی که   211 .احتمال زلزله را بيشتر می کند» فرکينگ«

درصد در  14از  ،به دست می آيددر آمريکا عی که از طبقات رسی گاز طبي ميزان
، می توان فھميد خواھد کردافزايش پيدا  2035درصد در سال  46به  2011سال 

اين نگرانی  برخوردار است.  درواقع که پرداختن به اين نگرانی ھا از چه اھميتی
اروپائی  یکشورھاازو حتی برخی  ،بسياری از مناطقدرھا باعث شده که 

  . دکننو يا به کلی از آن جلوگيری  ،را به تأخير بيندازند» فرکينگ«

روز به روز زيان بار  ،از نظر زيست محيطیحتی حفاری دور از ساحل نفت ھم 
در نواحی  برای پيدا کردن نفت چه که کمپانی ھای نفتی مجبورند ،تر می شود

 ،ف بپردازند. برای مثالبه اکتشا ،و در عمق بيشتری از آب ،دورتری از ساحل
مافوق  ،که از سوی برزيل مورد بھره برداری قرار گرفته» نيمه نمک«حوزه ی 

و مستلزم حفاری در فشاری تا سه برابر آنچه در حفاری دور از ساحل  ،عميق
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نفت را بيشتر می کند.  بزرگکه احتمال حادثه و نشت ھای  ،معمول است می باشد
 ،ھستند فرسايندهی موجود در نفت استخراج شده بسيار برخی از موادشيميائھمچنين 

  212و می توانند به محيط زيست آسيب وارد کنند. 

در دکل نفتی ديپ  یانفجار اثردر  2010 سال  فاجعه ای که در آپريل
اداره می  شرکت نفت بريتانياکه توسط  [Deepwater Horizon]واترھورايزن

خطرات حفاری ھای دور از را به  توجه عموم، رخ داددر خليج مکزيکو  ،شد
 عظيم ترين نشت تصادفیدر تاريخ اين صنعت . اين حادثه نفت جلب کردساحل 

 در اثر اين حادثه .  دولت اياالت متحده تخمين زد کهبه شمار می رود نفت در دريا
به اقيانوس ريخته شد. نفت ميليون ليتر)  800ميليون بشکه (نزديک به  5نزديک به 
آسيب زيادی به زيستگاھھای دريائی و حيات وحش،  ،و پاکسازی آناين نشت 

و صنعت گردشگری خليج  ،و به ماھيگيری تجاری ،تاالب ھا و مصب رودھا
از علل  نفت در کاخ سفيد چنين نتيجه گيری کرد که نشت يک کميسيونزد.  ،شمالی

 روشھم در  ،اصالحات عمده نبود«و در ،شدمی ناشی  »ساختاری«ريشه ای 
  213.»تکرار شود م در سياست ھای دولت ، ممکن است بازھمو ھ ،اين صنعت ھای

اما  ،با اين که زيان زيست محيطی ناشی از استخراج منابع انرژی عظيم است
سوخت ھای  مھار نشدهاز سوزاندن که به محيط زيست وارد می شود  آسيبیبدترين 

زھای گلخانه ای در جّو آن ھم در زمانی که غلظت گا ،فسيلی به دست انسان است
آغاز را و زنجيره ای از پيامدھائی  ،مين شدهزمين باعث گرم شدن بی سابقه ی ز

اين  ،شرايط موجود.  با توجه به که روز به روز فاجعه آميزتر می شوند کرده است
درصد از انرژی مورد نياز خود به سوزاندن ذغال، گاز  80که جھان برای تأمين 

  214ت. ديوانگی اسبلکه  ناپايدار،ی باشد، نه تنھا متک ،و نفت ،طبيعی

 بی ثباتی و نوسان قيمت ھای انرژی

سياسی در ثابت نگه داشتن قيمت ھای انرژی عامل مھمی در حفظ ثبات اقتصادی و 
افزايش عمده ای در گونه بين المللی در کل است. ھر ودر اقتصاد ،داخل کشورھا

 2008ا به تأخير می اندازد. در سال رشد اقتصادی جھان ر ،قيمت ھای نفت خام
بخش زيادی از وقت ديدار دو روزه ی خود  ،صنعتیکشور  8گروه وزرای دارائی 

که باعث اعتراضات  ،نفت قيمت ھای رو به افزايشرا صرف گفتگو درباره ی 
خيابانی در سراسر عالم شده بود، کردند. اعالميه ی نھائی آنان خاطر نشان می 

اقتصاد جھانی را در زمانی که  ،ی باالتر نفت و ساير کاالھاساخت که قيمت ھا
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به  215د. بود، تھديد می کرسقوط بازار مسکن در اياالت متحده ضعيف  ھنوز از
نظر می رسد که افزايش قيمت نفت خام بخصوص روی اقتصادھای آسيب پذير 

خالصه اين مسئله را به خوبی در اين جمله  اکونوميستتأثير منفی دارد. مجله ی 
به اندازه ی افزايش قيمت نفت روی اقتصاد و  معدودند وقايعی که «کرد:

ھمان طور که کارشناسان  ،در واقع 216».بياندازند ی تاريک سياستمداران سايه
بلکه به  ،خاطر نشان کرده اند، قيمت باالی نفت خام نه فقط به مصرف کنندگان

 ،نوسان نيز مشکل زاست 217ند.آسيب می رسا ،نيز ،نفت و توليد کنندگان رکت ھاش
 ،عظيم نفت احتياج دارندکشورھائی که به وارد کردن مقاديرزيرا باعث می شود 

با اين که قيمت دست به ھر کاری بزنند.  ،برای حفظ دسترسی خود  به ذخائر نفت
که قيمت ھا را در سراسر جھان تعيين  ،در دو قرارداد اصلی 2014نفت تا نوامبر 

ر دال 78و  ،دالر برای نفت خام سبک برنت 83و به حدود  ،کردهمی کنند، سقوط 
، اما مشکلی که در نفت و گاز ھست اين است برای نفت غرب تگزاس رسيده است

و بستگی به عوامل  ،که باال و پائين رفتن قيمت ھای آنھا قابل پيش بينی نيست
نده ی نفت، کاھش مانند امنيت و ثبات مناطق و کشورھای توليد کن ،غيرقابل کنترلی
  دارد.   ،مالی گمانه زنی ھایو  ،و افزايش تقاضا

فدراسيون جھانی کليد حل مشکالت مربوط به تغييرات آب و ھوائی و تأمين 
 نيازھای روز افزون به انرژی است

ده ی فجايع گستر دفعافزايش بی سابقه ی دمای زمين و به اين ترتيب  جلوگيری از
برای تأمين  کافی انرژی بهزمين  مللاين که ھمه ی  عين حال تضمينو در ،جھانی

مشروع خود دسترسی داشته باشند، دو چالشی است که ماھيت جھانی نيازھای 
و بنابراين راه حل ھای جمعی می طلبد. بشريت راھھای مختلفی را برای حل  ،دارد

اين مشکالت امتحان کرده و شکست خورده است. تنھا راه حل مؤثر در به 
به عنوان ابزاری برای  ،کتابری اصول اساسی است که در ابتدای اين کارگي

و به  ،جھان باشد ھمه ی مللکه واقعا" نماينده ی  ،ساختن يک دولت فدرال جھانی
  سود منافع مشترک بشريت تصميم گيری نمايد، مطرح گرديد. 

نی يک جمعيت جھا روزافزونانرژی ھم تغييرات آب و ھوائی و ھم تأمين نيازھای 
که  ،چالش ھای جھانی ھستند ،رشد و ازنظر اقتصادی در حال پيشرفت رو به

قديمی را نشان می دھند. اصرار بر  ت ھایاثرات زيان بار چسبيدن به عاد
با وجود ھمه ی ھشدارھای  ،سوزاندن مقادير روزافزونی از سوخت ھای فسيلی

  است ینوجوانمقاومت يه شب، می دانندفاجعه  از استقبال را دانشمندان که اين کار 
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.  مقاومت می کند ،در مقابل اندرزھای درست و بجاکه در مراحل نھائی نوجوانی 
خود را طوالنی تر نوجوانی جمعی  مصمم ھستيممتأسفانه به نظر می رسد که 

خانواده ی بشری ما بايد قبل از اين که آسيب ھای غيرقابل  در حالی که ،سازيم
  و از خود بلوغ نشان بدھد. ،، رشد کندسازد دوارخود  را به جبرانی 

که  ،توليد و توزيع انرژی فعلی نظام فرا رسيده است که دست ازاتکا به زمان آن 
و آن را با يک  ،برداريم ،است مصلحت طلبیو  ،مبنی بر رقابت، نابرابری، فساد

تأمين نظام کارآمد و عادالنه که دستيابی ھمه ی کشورھا را به انرژی کافی برای 
نيازھای مردم خود فراھم سازد، جايگزين سازيم. ما می توانيم اين کار را با ادغام 

نونگزاری بين قا مجلسو قرار دادن آن در اختيار يک  ،ھمه ی منابع انرژی خود
توليد و توزيع انرژی پاک را به منظور تأمين نيازھای تا  ،انجام دھيم المللی

طوری خواھد بود که  قانونگزاری مجلسر اين . ساختانمايدمديريت  ،مشروع ھمه
و  ،عادالنه تصميم گيری آنو  ته ای نماينده ی منافع جمعی بشريت،به نحو شايس

بين المللی  مجلس قانونگزاری. ھم ساختار باشدو به سود منافع جمعی ھمه  ،درست
 ،تصميم گيری آن روندھای و ،حاکم خواھند بود عملکرد آنو ھم قوانينی که بر

و تشخيص ، شان دھنده ی اصول وحدت ملل، رفتار يکسان با ھمه ی کشورھان
تا  ،کشورھا از بخشی از حق حاکميت خود خواھد بود صرف نظر کردنضرورت 

 و از اين طريق مصلحت يکايک ،م گيری کردمصلحت کل تصمي بهبتوان 
  کشورھای جھان را تضمين نمود.
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بدبينان در پاسخ به  

 حتی، اری خواھند بود که بگويند کشورھای جھان ھرگزبدبينان بسي ،بدون شک
 ،به توافق نخواھند رسيد ،روی اصول اساسی برای ساختن يک فدراسيون جھانی
که مستلزم صرف نظر  ،چه برسد به توافق درباره ی يک دولت فدرال جھانی

گوشه ای از حق حاکميت آنان باشد. تجارب تاريخی که در فصل حتی از کردن 
، مؤسسه ی جامعه ی ذغال و فوالد اروپافدراسيون آمريکا و ه از ايجاد ھای گذشت

را تشکيل داده است، نقل شد،  پاسخ ھای  اتحاديه ی اروپااوليه ی آنچه که امروزه 
قدم سرنوشت سازی در اختيار ما قرار می دھد. محکمی را برای قانع کردن آنھا 

صورت دولت فدرال آمريکا  ايالت عضو ائتالف آمريکا برداشتند تا به 13که 
يکپارچه گردند، ھمان طور که رشد اقتصادی و قدرت نظامی و اجتماعی آمريکا 

  اين اياالت بود. مشترکبه سود منافع  علنا" است،   آن گواهبعدی  ی سده در دو 
جامعه ی به ھمين نحو، تھور و شجاعتی که بخصوص فرانسه و آلمان  در ايجاد 

 باوجود سابقه ی طوالنی دشمنی عميق، از خود نشان دادند، ذغال و فوالد اروپا
در مسيری را  آنو  ،عاقبت صلح پايداری را برای اروپای غربی به ارمغان آورد

 اتحاديه ی اروپاکه منجر به شکل گيری  ،گذاشتبه سوی يکپارچگی روزافزون 
ی که و با ھمه ی مزايای اقتصادی و اجتماع ،به صورتی که امروزه می شناسيم

  ، گرديد. رای کشورھای عضو به ھمراه داشتهب

روی اصول  متقاعد کردن کشورھای جھان به اين کهو باز به آنانی که می گويند 
می توان پاسخ  غير ممکن است، اساسی تازه ای در روابط بين المللی توافق کنند،

تحول نين چايجاد داد که اين امر نه تنھا مطلوب و به لحاظ نظری ممکن است، بلکه 
يعنی  است، صورت گرفته با موفقيت  2005ھمين اخيرا" و در سپتامبر  چشمگيری

و زمانی که ھمه ی رھبران جھان برای  ،بعد از فقط چند سال تالش متمرکز
و اصل  ،بزرگداشت شروع قرن جديد در ھمايش سران در نيويورک گرد ھم آمدند

 218پذيرفتند. » اعدفمسئوليت «تحت عنوان را بين المللی تازه ای 

دولت کانادا  که ،و وقتی مطرح شد 2001در سال  »دفاعمسئوليت «اصل 
 تشکيل شد کميسيون. اين تشکيل داد را مداخله و حاکميت ملی کميسيون بين المللی
 آن مسئله که ،ددا کنپي برای پرداختن به مسئله ی پيچيده ایرا تا راھھای تازه ای 
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رنج  ،توسط دولت خود از نقض حقوق بشر وریمردم کش که موقعی پيش می آيد
و  ،دولت مربوطه نمی تواندچون  ،. آنان قربانی نقض حقوق بشر می شوندمی برند

به با بررسی دقيق زبانی که بايد  کميسيوناين  .حفاظت کند آناناز  ،يا نمی خواھد
بحث  لماتک استفاده ازازو  ،دکل می داد، کار خود را آغاز  کرگفتگوھا ش

در گذشته مورد استفاده  ، کلماتی کهنمودپرھيز » حق مداخله« مانند ،انگيزیبر
تالش برای دخالت آنچه و  ،به علت تداعی کردن مقاصد استعماریو  ،قرار گرفته

واکنشھای منفی زيادی را ، ددر حقوق مندرج در حاکميت ملی تصور می ش
 از  يک زبان جديد با به کار گيری کميسسيون. در عوض  اين ندبرانگيخته بود

که جامعه ی بين المللی در  به اين معنی ،استفاده کرد ،»دفاعمسئوليت «عبارت 
 ،و غيرقابل جبرانی ،که از آسيب ھای جدی کسانی است ازدفاع نھايت مسئول 

نيازشديدی به  و ،رنج می برند ،و نقض فاحش حقوق بشر ،مانند تلفات گسترده
. آنان دفاع کندنتواند و يا نخواھد که از  مربوطهدولت  که در حالی، حمايت دارند
اين اصل جديد را به عنوان اصلی که جامعه ی جھانی می تواند درباره  کميسيون

حس  ،با استفاده از يک زبان جديدو  219،ی آن به اتفاق نظر برسد، مطرح کرد
و دولت ھا و رھبران جھان را  ،شريف و انسانی مسئوليت و حمايت را برانگيخت

 در تشانبه عنوان عضوي چهو  ،به عنوان يک کشور مستقل چه دعوت نمود که
 سابق خود تجديد نظر کنند.  مستحکمدر مواضع  ،جامعه ی کشورھا

 responsibility]»مسئوليت دفاع«پس از آن که اصل  to  protect]  حال به)
R2P  (مورد  ،مطرح شد کميسيوناولين بار در گزارش برای  مشھور شده است

 ھيئت عالی کارشناسان سازمان ملل در باب تھديدھا، چالش ھا و تغييرتصديق 
بروز « اعضای آن شاھد که نموددر گزارش خود اذعان  و اين ھيئت ،قرار گرفت
، ھستند. اين اصل در 220»که مسئوليت مشترکی برای دفاع وجود دارد ،اين ھنجار

دبير کل  221ار گرفت.قر وی مورد تأييدنيز دبيرکل سازمان مللگزارش بعدی 
دفاع از مردم اوليه ی  مسئوليت ھرچند که ،نوشتصراحت به  سازمان ملل متحد

نخواھد و يا نتواند اين  دولتیاما اگر ،  يک کشور به عھده ی دولت آن کشور است
تا با ھمه ی  ،کار را بکند، اين مسئوليت به عھده ی جامعه ی بين المللی خواھد بود

عمل کند. از نظر  ،توسل به زوربا حتی در صورت لزوم و   ،وسائل و اسباب
ھمه ی رھبران  مورد تصديقکه اين اصل تازه  است مھمتر از ھمه آن ،اھداف ما

گرد ھم آمده بودند، قرار  ھمايش جھانی سراندر  2005که در سپتامبر  ،جھان
و يکم در نيويورک برگزار بزرگداشت آغاز قرن بيست گرفت. اين ھمايش برای 

  222. شده بود
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اولين شکل سال طول کشيد تا اصل مسئوليت دفاع از  5شگفت انگيزتر آن که فقط 
ين المللی به پذيرش جھانی برسد. پس چرا بايد فکر کنيم که جامعه ی ب ،خود گيری

در يکی از بخش ھای قبلی اين که مانند آنچه  ،جھانی نمی تواند مجموعه اصول
که توسط کميسيون برای رسيدن به اين نتيجه  کتاب مطرح شد را  بپذيرد؟ مسيری

برای  برای رھبران جھان باشد می تواند راھنمای مفيدی ،شدطی ی شگفت انگيز 
يافتن راھھای  ،مسيراين  خصوصياتيکی از   .نيل موفقيت آميز به اين ھدف

و تنظيم اصولی است که ھمه  ،برای شکل دادن به بحث ،بدون تھديدابتکاری و 
است  روندیبپذيرند.  ويژگی ديگر تقليد از   ،واھمهدون قيد و شرط و يا ببتوانند 

 و آن سفر به ھمه ی کشورھا و ،که کميسيون و دستياران آن در پيش گرفتند
رح کردن داليلی مط و ،رھبران ملی درباره ی اصل پيشنھادی ھمهبا منظم گفتگوی

ه می خواستند به آن اھداف و مقاصدی ک و ،داشتند پيشنھادبود که برای  آن  
 ه اين واقعيتاستداللھای منطقی ب با استفاده ازمتقاعد کردن آنان ھمچنين  و  ،برسند
منافع به سود به سود کشورھای آنان و  ،»مستوليت دفاع« قبول کردن اصل که

   جمعی بشريت است. 
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عمل فوری برای اجتناب از پيامدھای زيان آور –نتيجه گيری   

. اين بحران ھا  است جھان را مبتال ساخته ،بحران ھای شديد توفان روشن است که
  ،که  رشد اقتصادی را در سراسر جھان کاھش داده شامل يک بحران مالی جھانی 

و خطر آن وجود دارد که به طور نامحدودی ادامه پيدا کند، يک بحران زيست 
، رژی، يک بحران انئیآب و ھوا اتو تغيير ،محيطی به صورت گرم شدن زمين

که دامنه ای  ،و يک بحران عدم امنيت بين المللی است ،بحران ھای غذا و آبتھديد 
اعمال  تا ،گرفته نقض حقوق بشرازتوليد اتمی و  از چالش ھا را در بر می گيرد

  زنجيرهناشی از  که خود ،و افزايش درگيری ھای داخلی و بين المللی ،تروريستی
  . ستھاساير بحران ی ازا

  ، مبادا کهبرای حل آنھا ھستندفوری ما اقدامات ن ھا واقعی و مستلزم اين بحرا
 اقدام ھای ما  بايد مواظب باشيم . اماگردد فوق العاده ایرنج  باعث ،سستی و رکود

  مفيد باشند نه مضر. 

چالش ھای جھانی  که  عمل می کند طوریدرحالی که جھان نوجوان و سرکش ما 
، شاھد پديده ی حل کند  و ميکوشد اين چالش ھا را ،دمياور دوجوبه روزافزونی را 

، که با تناوب بيشتری در بسياری از نقاط جھان رخ می دھد ،آزار دھنده ای ھستيم
بسياری از ملل نسبت به اثرات محلی اين چالش ھای جھانی واکنش نشان اين که 
 نبالبه دخود، ملی ھای واحدھای سياسی  واکنشاز  نارضايتی باو  ،می دھند

استقالل سياسی و خودمختاری ھستند. آنھا با اين باور که اين کار به آنھا اختيار 
و آنھا را از غرق شدن در کشتی  ،سرنوشت خودشان می دھد در موردبيشتری 

مشکلی را حل ا می شوند. اما عمل آنھا نه تنھ تجزيهجوامع بزرگتر حفظ می کند، 
. از يک سو ماھيت جھانی اين بحران ی آوردھم به بار مزيان  ، بلکه قطعا"نمی کند

حاصل که با تکه تکه شدن  بيشتر بشريت  ،ھا مستلزم راه حل ھای جھانی است
و کوچکتر به  کوچکو از سوی ديگر تجزيه کردن جوامع به قطعات  ،نمی شود

وحتی  ،بدتر می کند را اوضاعکه  ،انجامدجنگ و اختالف در ميان ملل و اقوام می 
، ادامه دادن اين مسير ،بعالوه . به مشکالت قبلی می افزايد را زه ایمشکالت تا

بيشتر پيشرفتی را که بشريت در ايجاد حلقه ای متحدالمرکز و کامال" سازگار 
وفاداری و يکپارچگی به دست آورده ، از بين می برد. دنبال کردن بيشتر اين مسير 
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قبيله گرائی خود به روزھای  ی منطقیدنباله و ما را در  ،فقط باعث پس رفت است
اين معکوس کردن بر می گرداند. بنابراين الزم است که تالشھای خود را برای 

و بشريت را به جای چند پارگی،  دوباره به مسير يکپارچگی  ،جريان دو برابر کنيم
  بيشتر برگردانيم. 

ھوی پرھيا برای مثال اگر نگاھی به اروپا بيندازيم، از جنبش ھای رو به افزايش و 
با وجود که  223خواسته ی مردم فالندر ، مانندجدائی طلب دچار حيرت می شويم

 به آنھا تفويض کرده،در طول سالھا  دولت مرکزی بروکسل که اختيارات زيادی 
به به دنبال جنبش مردم کاتاالن که  224باز ھم خواھان خودمختاری بيشتری ھستند، 

 رادادگاه عالی اسپانيا اين کاربا اين که و  ،دست آوردن استقالل از اسپانيا ھستند
به  ،يک ھمه پرسی نمادين در 2014، در نوامبر اعالم کردخالف قانون اساسی 
جدا شدن از سوی و حرکت بخش ھائی از اسکاتلند به  225،جدائی رأی دادند

شد. با اين  ين کشوردر ا 2014منجر به ھمه پرسی استقالل درسپتامبر که  ،بريتانيا
 ردم اسکاتلند که با تعداد بی سابقه ای در اين رأی گيری شرکت کرده بودندکه م

نھايتا" به ماندن با بريتانيا رأی دادند، اما تعداد قابل مالحظه  ،درصد جمعيت) 97(
  226.خواھان جدائی شدند ،درصد ازجمعيت می شدند 45که بالغ بر  ،ای ازمردم

منتظر  ،با نفس ھای حبس شده ،انیمھمتر اين بود که جامعه ی جھمسئله ی شايد 
و يک  ،در اروپا ده ی نگرانی از اختالل اقتصادی که نشان دھن ، امری نتايج بود

را تشويق  یاسکاتلند تجزيه ی بيشترا شدن که جد ،آگاھی دقيق از اين حقيقت بود
 Orkney and Shetland]و شتلند ممکن بود جزاير اورکنی. کردمی  islands] 

  227تا بتوانند در قلمرو بريتانيا باقی بمانند. ،د از اسکاتلند جدا شوندتصميم بگيرن
جدائی از بريتانيا  درخواست ممکن بود مردم ولز و ايرلند شمالی ھم به ،بعالوه

اين واھمه وجود داشت که اگر اسکاتلند جدا شود،  ،وسوسه شوند. عالوه برآن
و احتمال  ،از دست بدھد اھوادار اروپای خود ربريتانيا بخش مھمی از جمعيت 

که بسياری آن را ھم  امری، افزايش پيدا کند اتحاديه ی اروپااز  خارج شدن آن
  بريتانيا نامطلوب می دانند. برای و ھم  اتحاديه ی اروپابرای 

رسد که در اين وقايع دو عامل انگيزه ی حرکت به سوی جدائی طلبی  به نظر می
که نسبت به بقيه ی مردم کشور خود ثروتمند  اولی خشم ساکنان مناطقی است است.

 و تصور می کنند که سخت تر از ھموطنان خود کار می کنند  ،به حساب می آيند
قرار  بھره برداریمورد  ،تر خوديا تنبل  و درجھت حمايت از ھم ميھنان فقيرتر اما

عايدات  درو دربرخی موا ،گرفته اند. آنھا از اين که بايد ماليات بيشتری بپردازند



  

101 

و سھم بزرگی از بدھی ھای  ،خود را از منابع طبيعی با ديگران شريک شوند
  ، خشمگين ھستند. بگيرندکشور خود را به عھده 

انگيزه ی دوم اشتياق شديد کسانی است که بيش از ھمه تحت تأثير تصميمات دولت 
و نه  ،و می خواھند خودشان تصميم بگيرند ،قراردارندمرکزی خود  و ملی
خبری  ،و اقليت ھا ،ؤسسات دوردستی که تصور می کنند از نيازھای مردم محلیم

و سياست ھای يکسانی را بدون به حساب آوردن تفاوت ھای مھم منطقه  ،ندارند
عالقه به  ،به اجرا در می آورند. در عمق اين اشتياق به خودمختاری بيشتر ،ای
فظ و گراميداشت زبان ھای حو ازجمله عالقه به  ،تنوع فرھنگی سنت ھا و  حفظ

  . نھفته استمحلی در مدارس 

اين توجيھات برای جدائی  ھمه ی در ريشه یکه نھايتا" به نظر می رسد آنچه 
در  معقولاشتياق اصيل و مشروع توده ھای مردم به سھيم شدن  ،طلبی قرار دارد

دی تعيين سرنوشت خود است. اين نتيجه گيری ممکن است مشخص کند چرا اسکاتلن
با اين که نظرسنجی ھا چند روز  ،ھا سرانجام به ماندن با بريتانيای کبير رأی دادند

نشان می دادند که نتيجه ممکن است برعکس اين باشد. سه  ،ھمه پرسیاين قبل از 
در مجلس وست مينيستر در آخرين تالش خود برای متقاعد بريتانيا حزب اصلی 

به آنھا قول خودمختاری بيشتر در مورد  ،ديهکردن مردم اسکاتلند به ماندن در اتحا
 را و اختيار بيشتر در مورد نرخ خدمات اجتماعی ،ماليات، ھزينه ھای عمومی

تر و فدرال تر آزادبريتانيای «اين قول که ممکن است مقدمه ی يک  228دادند. 
  ساله را نجات داد.  307اتحاديه ی  اينممکن است ھمان چيزی باشد که  229،»باشد

بروز می  ين سرنوشت خود، امری است که امروز مرتبق به مشارکت در تعياشتيا
ظاھر می شود. اين  ،اروپا در و به وفور در بسياری از نقاط جھان، و نه فقط کند

خواھان  ،ھم در ترکيه و ھم درعراق ،ھمان چيزی است که باعث می شود کردھا
کريمه از  است که باعث شد شھروندان یخودمختاری باشند، ھمان چيز

 2011و درسال  ،جدا شوند ،مردم سودان جنوبی از سودان و  230،اوکراين
از اتيوپی جدا  1993در سال  ، و مردم اريتره حکومت مستقل خود را تشکيل دھند

اين ھمان اشتياقی است که باعث  231. را به وجود آورندشوند تا کشور خودشان 
وبدون دخالت قدرت مرکزی  ،زادانهآ برای اين که بتوانند شده ساکنان ھونگ کونگ

دست به اعتراضات گسترده و مداوم  ،در پکن به  انتخاب دولت خود بپردازند
جدائی  خواھاننيز ھست که ملی گرايان را در تبت و تايوان  چيزی بزنند. اين ھمان

  از چين می کند. 
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ياتی جھانی که به نظر می رسد تجزيه طلبی روند جاری آن است، سئوال ح متندر 
که  متمرکزیاين است که آيا يک دولت فدرال جھانی با مؤسسات  ،که بايد پرسيد

وستمگرانه  و به نحوی غير منصفانه ،از توده ھای مردم دورتر خواھد شد ،دارد
حرکات بيشتری به سوی جدائی طلبی و فروپاشی به  و نتيجتا ،رفتار خواھد کرد
که  ،کنيمدرست  يک نظام دولتی فدرالنيم ما می تواکه آيا  اين؟  يا دامن خواھد زد

خودمختاری و آزادی برای ازدھد از ميزان مشخصی  به نواحی و مناطق اجازه 
و در عين حال برای  ،برخوردار باشند ،پرداختن به نيازھای محلی مشروع خود

، به طور تأثير داردھمه ی آنھا  زندگی برو  ،حل مشکالتی که ماھيت جھانی دارند
  ؟ ايجاد نمايندبا وحدت روزافزون  را جامعه ای جھانی يک و ،ل کنندجمعی عم

زيرا با اين خطر جدی رو به رو  ،پاسخ دادن به اين سئوال اھميت حياتی دارد
که آن را  نوشداروئی برای حل ھمه  ،ھستيم که در شتاب خود به سوی جدائی طلبی

سوی تجزيه ی روز ی مشکالت تصور می کنيم، زنجيره ای از واکنش ھا را به 
بين  تبدون اين که اتصاال ،خواھيم کردو کوچکتر آغاز  کافزون به قطعات کوچ

به خوبی طراحی کرده باشيم.   می توان درک کرد که اگر اين  اين قطعات را
روزافزون  تقسيمبه صورت بھمنی از تجزيه و  ،به حال خود رھا کنيم را جريان
. در منجر گردد صرف جنگ و نوميدی و به  ،ودشترس ايجاد و تغذيه  که با ،درآيد

و بحران ھای فزاينده ی  ،گريزناپذير ی استجھانی که وابستگی متقابل واقعيت
  ، مسير باشندمبنی بر عمل جمعی است که جھانی مستلزم راه حل ھای جھانی 

  رستگاری و نجات.  مسير و نه ،تباھی است مسير تجزيه 

کنيم و بشتابيم تا  مضاعفاست که تالشھای خود را پاسخ واقعی به اين مسئله آن 
که بر شالوده ی اصولی که در  ،فدرال دولتمسير اين جريان را با ايجاد يک ابر

. بکارگيری اين اصول در تار و پود عوض کنيمشده باشد،  استوار ،باال مطرح شد
 روندھای يک دولت جھانی در حالی که اجازه می دھد جھان به يکپارچگی وو 

و جوامع کوچکتر افراد  وحدت عميق تری برسد، نيازھا و خواست ھای مشروع 
و در عين حال به نيازھای جمعی اين سياره نيز می پردازد.   ،تأمين می کند ھم را

را در اين فدراسيون جھانی از ھر فرد خواسته خواھد شد که وفاداری بزرگتری 
. به عالوه، داردسازگاری  ،ملی خودکامال" با وفاداری کوچکتر به دولت بپذيرد که 

نيازھای مشروع که  ،طوری طراحی شود اين حکومت فدرال می تواند و بايد
 و ،اجازه  بيان تنوع فرھنگی خودو به آنھا  ،جمعيت ھای منفرد را تأمين کند

از سوی   خودمختاری بدھد. ،توده ھا خاصدر مسائل مورد عالقه ی  ھمچنين 
بخشی با ملزم کردن اجزاء فدراسيون به تفويض حت کل را خير و مصلبايد  ،ديگر
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تضمين نمايد. اين تفويض حق تصميم  ،به دولت فدرالتصميم گيری خود  از حق
به نحو بايد  و  ،گيری مربوط به حوزه ھائی می شود که مربوط به کل بشريت است

يک  عوض به ، و درشامل حق اعالم جنگ کشورھا به يک ديگر نيز بشودمناسبی 
اين . متکی شودارتش مرکزی که برای حفظ صلح در خدمت کل بشريت باشد، 

به  ،شامل منابع انرژی را ،حقوق ھمچنين بايد حق اداره ی منابع طبيعی حياتی
جنگ و دسترسی نابرابر به   به اين ترتيبو  ،در بربگيردمصلحت کل مردم جھان 

تيارات محدودی در مورد وضع شامل اخ بايد ھمچنين .را از بين ببرد منابع انرژی
 ،مانند گرم شدن زمين ،تا منابع مالی الزم برای حل مشکالت جھانی ،ماليات شود

با  ،د. در چنين زمينه ای نيازھای ويژه ی نواحی، مناطق و کشورھاگردفراھم 
 ،و ھمه ی نيازھای مشروع تأمين می گردند ،نيازھای خاص جمعی توازن می يابند

جدائی طلبی از ميان  اصلیانگيزه ھای  ،در نتيجهو ،می شود ممکنتنوع  ابرازو
  می رود. 

جامعه ا ی جھانی که به اين سطح از يکپارچگی رسيده باشد، به مرحله ی طبيعی 
، مسالمت آميزترو  آمدنائل خواھد  ،و تحول اجتماعی خود ،بعدی در بلوغ جمعی

دارند  آن را ارزشاين اھداف  يقيناو شادتر خواھد بود.  ،مرفه تر، امن تر، سالم تر
  به آنھا تالش کنيم! رسيدنکه برای 
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  در باره نويسنده

سويدا معانی يوينگ در زمينه ھای پژوھش، نويسندگی و سخنرانی در باره 
فعاليت می کند.  او در حال حاضر مدير و بنيان  ،حکومت جھانی و امنيت جمعی

انی است. قبل از اين کارخانم معانی يوينگ به گزار مرکز صلح و حکومت جھ
عنوان وکيل مشاور در اداره ی مشاوره ی حقوقی وزارت امور خارجه آمريکا 
مشغول به کار بود.  خانم معانی يوينگ در آفريقای شرقی به دنيا  آمد و در آنجا و 

در سپس در خاور ميانه و انگلستان زندگی کرد.  او دارای مدرک کارشناسی ارشد 
حقوق بين المللی و ھمچنين قانون اتحاديه ی اروپا از دانشگاه کمبريج، و وکيل 
درجه يک دادگستری در انگلستان و ولز است.  او سپس به آمريکا آمد و مدرکش 
را به عنوان وکيل مدافع در اياالت متحده ی آمريکا گرفت. تجربه ی کاری او 

و تدريس  ،ز جمله شرکت خودششامل کار در شرکتھای حقوقی در واشنگتن و ا
در مقام استاد يار حقوق در دانشگاه جورج واشنگتن است. آثار او شامل چند کتاب، 

، و مقاالت متعدد در ھمين زمينه است.  او يک ’امنيت جمعی در دسترس‘من جمله 
 وبالگ دارد که در آن راه ھائی برای حل چالشھای جھانی  مطرح ميشود:  

http://collectivesecurity.blogspot.com  

  

  

  مرکز صلح و حکومت جھانی

مرکز صلح و حکومت جھانی يک اتاق فکر مجازی و يک عرصه ی برخط  
است، که به کمک انتشارات، برنامه ھای صوتی و تصويری رايانه ای ، سخنرانی 
ھا، کارگاھھا  و مشاوره ھای ھدفمند، راه حل ھای اصولی ای را برای مشکالت 

  جمع آوری  و مطرح می سازد.  مبرم جھانی

http://www.cpgg.org  

  


