
پروفسور»جوزف نای« استاد دانشگاه هاروارد و معاون وزیر دفاع پیشین آمریکا؛
آمریکا نباید صرفاً به قدرت سخت افزاری دلخوش باشد

استاد دانشگاه مدنیت استانبول در گفتگو با مهر:
پوپولیسم در دوران پساکرونا گسترش می یابد/گرایش ترکیه به غرب

پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما جنوبی آمریکا؛
کرونا ابهت آمریکا را فروریخت
عدم تبعیت کورکورانه از نئولیبرالیسم

پروفسور »رابرت جرویس« استاد دانشگاه کلمبیا؛
کرونا باعث تقویت ملی گرایی و تضعیف جهانی شدن می شود

مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال ششم|شـمـــاره25|

تیــــرمــاه 1399

جهـان پساکـرونا
در گفتگـو با اندیشمنـدان



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســـال ششم|شـمـــاره25|

تیــــرمــاه 1399

مدیر مسئول: محمد شجاعیان

شورای سـردبیری: مهدی رحیمی، مهدی 
عزیزی، جواد حیران نیا و پیمان یزدانی

دبیرتحریریه: جواد حیران نیا

همکاران این شماره: زهرا میرظفرجویان، 
فاطمـه  خرمائـی،  مریـم  مهـدوان،  آذر 

محمدی پور

شماره تماس:  ۴۳۰۵۱۰۰۰ )۰۲۱(
آدرس: ایـران، تهـران، خیابـان اسـتاد 

نجات الهی، کوچه بیمه، پالک ۱۸
کدپستی: ۱۵۹۹۸۱۴۷۱۳

»شیرین هانتر« عضو شورای روابط خارجی آمریکا....................................................................................................

»جوزف نای« استاد دانشگاه هاروارد و معاون وزیر دفاع پیشین آمریکا......................................................................

نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما جنوبی آمریکا..........................................................................

»چارلز تالیافرو« استاد دانشگاه هاروارد.....................................................................................................................

»جان دان« استاد دانشگاه کمبریج............................................................................................................................

»رابرت جرویس« استاد دانشگاه کلمبیا....................................................................................................................

»آرشین ادیب مقدم« استاد دانشگاه لندن..................................................................................................................

»ریچارد فالک« استاد دانشگاه پرینستون و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل؛.........................................................

»نیکالس اونف« بنیانگذار مکتب سازه انگاری و استاد دانشگاه فلوریدا.....................................................................

»مهران کامروا« رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای دانشگاه جرج تاون آمریکا.................................................

»پل پیالر« استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا و عضو اسبق شورای اطالعات ملی آمریکا.................................................

»محمود منشی پوری« استاد دانشگاه های سانفرانسیسکو و کالیفرنیا برکلی............................................................

»کازوتو سوزوکی« استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هوکایدوی ژاپن.....................................................................

»لری بی کر« استاد حقوق و امور بین الملل دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در آمریکا...........................................................

»مهمت اوگوتچو« رئیس باشگاه انرژی لندن و مشاور نخست وزیر سابق ترکیه.............................................................

ــیکاگو.................................................................................................... ــگاه ش ــتاد دانش »ماروین زونیس« اس

ــابق امریکا در ناتو...................................................................................................... ــفیر س »رابرت هانتر« س

»اوربان روسناک« دبیرکل منشور بین المللی انرژی در بروکسل و دیپلمات کهنه کار اسلواکی.................................

عثمان فاروق لوغ اوغلو عضو ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه..............................................................................

استاد دانشگاه مدنیت استانبول پروفسور» هلین ساری ارتم« ......................................................................................

استاد دانشگاه »ایستینیه« استانبول دکتر »لونت سومر« ..................................................................................... 

استاد دانشگاه اسکودار ترکیه »دنیز اولکه آریبوغان«..................................................................................................

۲

۴

5

11

6

۱۲

۸

۱۴

۱۵

۱6

۱۸

۲۰

 ۲۱

۲۲

۲6

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳6

عالقمنـدان می توانند مقـاالت و مطالب خود را 
برای مجله بین الملل مهر ارسال کنند.

پروفسور«جوزف ناى» استاد دانشگاه هاروارد و معاون وزير دفاع پيشين آمريكا؛
آمريكا نبايد صرفاً به قدرت سخت افزارى دلخوش باشد

استاد دانشگاه مدنيت استانبول در گفتگو با مهر:
پوپوليسم در دوران پساكرونا گسترش مى يابد/گرايش تركيه به غرب

پروفسور نادر انتصار رئيس دانشكده علوم سياسى دانشگاه آالباما جنوبى آمريكا؛
كرونا ابهت آمريكا را فروريخت
عدم تبعيت كوركورانه از نئوليبراليسم

پروفسور «رابرت جرويس» استاد دانشگاه كلمبيا؛
كرونا باعث تقويت ملى گرايى و تضعيف جهانى شدن مى شود
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پیشگفتـار
جواد حیران نیا

شیوع ویروس کرونا و چگونگی توانایی دولت ها در مواجهه با آن از یک سو بحث کارآمدی نظام های سیاسی و از سوی 
دیگر گذار از نظم کنونی به نظم پساکرونایی را بر سر زبان ها انداخته است.

اکثر متفکران بر این نکته محوری تأکید دارند که در نتیجه شیوع ویروس کرونا ما با نظمی در آینده مواجه هستیم که 
قبل از شیوع کرونا شاهد آن نبودیم.

اما سوال مهم این است که اساساً چه نظمی بر نظام بین الملل که با شیوع ویروس کرونا در حال فروپاشی است حاکم 
خواهد بود و نظم جدید چه ویژگی هایی دارد؟

مکاتب مختلف روابط بین الملل تعابیر و قرائتهای مختلفی از نظم حاکم بر نظام بین الملل دارند. تعریف هر کدام از این 
مکاتب از نظم بین المللی تعریف کننده رفتار، کنش و واکنشهای آنان در این نظام تا حدی به شمار می رود.

حتی برخی مکاتب ساختارگرا از جمله »نئورئالیسم« نظم حاکم بر روابط بین الملل را  که از دیدگاه این مکتب، »آنارشی« 
)فقدان قدرت فائقه در نظام بین الملل( است، عامل اصلی تعیین کننده رفتار کشورها در نظام بین الملل می داند.

از سوی دیگر مکاتبی چون لیبرالیسم و مکتب انگلیسی بر وجود نظم در نظام بین الملل و وجود نهادها، اصول و هنجارها 
ــتند کشورها با تأسیس و ایجاد زمینه های همکاری از  ــم حتی معتقد هس در این نظام تأکید دارند. مکاتبی چون لیبرالیس

جمله نهادها و رژیمهای بین المللی قادر خواهند بود صلح را بر نظام جهانی حاکم کنند. 
از این دیدگاه، بعد از جنگ جهانی دوم  شاهد شکل گیری نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان 
ــر لیبرالها را بر نظام جهانی حاکم کرده و می  ــتیم که به نوعی نظم مورد نظ ــارت جهانی)ابتدا در قالب »گات«( هس تج

کنند.
البته از دهه 1970 میالدی نظریه پردازان لیبرال معتقد هستند که این نظم رو به افول است و دستور العملهای دیگری 

برای سیطره نظم لیبرال بر نظام جهانی تجویز کرده اند.
در مقابل این دیدگاه مکتب رئالیسم قرار می گیرد که معتقد است نظام بین الملل فاقد قدرتی قائقه جهت برقراری نظم 

است و نظم حاکم بر روابط بین الملل در واقع »آنارشی« است.
ــازه انگاری« به عنوان رویکردی میان رئالیسم و لیبرالیسم معتقد است که نظم حاکم  ــت که مکتب »س این در حالی اس
بر نظام بین الملل ناشی از فهم متقابل بازیگران این نظام است. بر این اساس »الکساندر ونت« از پیشتازان این مکتب 
معتقد است که »آنارشی« چیزی است که دولتها آنرا می سازند. به عبارت دیگر این مکتب مسأله نظم حاکم بر نظام بین 

الملل را منوط به فهم و تفسیر دولتها از آن می کند تا چیزی از پیش موجود و معین.
حال با شیوع ویروس کرونا و آشکار شدن ضعف نسخه های تجویزی در نظام بین الملل صحبت از »نظم پساکرونا«یی 
به میان آمده است و نظریه پردازان مختلفی معتقد هستند که نظم حاکم بر روابط بین الملل پس از مرحله کرونا متفاوت 

از نظم قبلی است.
برای نمونه »هنری کیسینجر« متفکر مکتب رئالیسم و وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با اشاره به شیوع جهانی ویروس 
ــه نظم جهانی را تغییر  ــی از آن می گوید این بیماری همه گیر برای همیش ــی ناش ــا و پیامدهای اقتصادی و سیاس کرون

می دهد.
ــیس فوکویاما« واضع نظریه »پایان تاریخ« به ویژگی  ــم نیز »فرانس در طیف دیگر و در میان متفکران مکتب لیبرالیس
های نظم پساکرونایی پرداخته است. به اعتقاد وی »وقتی این بیماری پایان یابد تردید دارم که دوگانه سازی های آساِن 
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دموکراسی / اقتدارگرایی کنار گذاشته شود. 
ــی آنان، بلکه توانایی و  ــت که عامل تعیین کننده اصلی در کارکرد دولت ها نه نوع رژیم سیاس بحث ما در اینجا این اس

ظرفیت دولت و باالتر از همه اعتماد عمومی به دولت است.«
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر مجموعه گفتگوهایی با نظریه پردازان و اندیشمندان بین المللی 

از طیفهای مختلف فکری انجام داده است که شاخصه های این نظم را ترسیم می کند.
برای نمونه پروفسور »شیرین هانتر« که استاد دانشگاه جورج تاون آمریکاست و متعلق به مشرب فکری رئالیسم است 
ــتغال پررنگ تر خواهد  ــت و اش اعتقاد دارد که در دنیای پس از کرونا نقش دولتها در تأمین احتیاجات اصلی نظیر بهداش

شد.
این ایده رویکرد رئالیستی این متفکر را نشان می دهد چرا که برای رئالیستها دولتها بازیگران اصلی در نظام بین الملل 

به شمار می روند.
در این مجموعه مصاحبه ها طیف دیگری از متفکران نیز وجود دارند که رویکرد آنها لیبرالی است. مهمترین متفکر این 
ــرب »جوزف نای« است که واضع نظریه قدرت نرم است. نای در دنیای پساکرونا، دغدغه قدرت نرم ایاالت متحده  مش

آمریکا را دارد. 
او معتقد است در حال حاضر قدرت نرم این کشور در حال افول است و ایاالت متحده باید نقش رهبری خود را همچنان 

در نظام بین الملل ایفا کند.
بر این اساس او معتقد است »در دنیایی که مرزها برای همه چیز از مواد مخدر گرفته تا بیماری های عفونی و تروریسم 
سایبری متزلزل تر می شوند، ایاالت متحده باید از قدرت نرم جذاب خود برای توسعه شبکه ها و مؤسساتی که این تهدیدات 
ــهم ایاالت متحده در بودجه سازمان  ــتفاده کند. به عنوان مثال، این دولت پیشنهاد کرد س ــانه می گیرند، اس جدید را نش

بهداشت جهانی نصف شود؛ این در حالی است که ما اکنون به این نهاد بیش از هر زمان دیگری احتیاج داریم.«
ــور »نیکالس اونف«  ــده، پروفس ــته که در این مجموعه با آنها گفتگو گرفته ش در میان نظریه پردازان مطرح و برجس
بنیانگذار مکتب سازه انگاری در روابط بین الملل است. »اونف« معتقد است بحران کرونا ناکارآمدی نظم مدرن را نشان 
ــانی غافل  ــان داده، خیلی راحت از این بحران در امنیت انس ــکلی که خود را نش داد. به اعتقاد وی »دولت مدرن به هر ش

شده است.«
بر این اساس اونف معتقد است هدف اصلی دولت مدرن »امنیت انسانی« به معنای واقعی کلمه نیست.

ــیعی از دیدگاههای نظری در عرصه روابط بین الملل را در بر می  ــاس مجموعه گفتگوهای پیش رو طیف وس بر این اس
گیرد و متفکران مشربهای فکری مختلف در خصوص نظم کنونی نظام بین الملل و کاستی های آن از یک سو و نظم 

آتی نظام بین الملل و شاخصه های آن از سوی دیگر به بیان دیدگاههای خود پرداخته اند.
ــاس رویکردهای اقتصاد سیاسی، قدرت نرم، قدرت سخت، رژیمهای بین المللی، رویکرد  ــوی دیگر این نظم بر اس از س
ــامل  ــیعی از دیدگاههای نظری را ش ــی قرار گرفته و طیف وس ــاری و هویتی و ... مورد بررس ــرد هنج ــی، رویک فرهنگ

می شود.
هدف خبرگزاری مهر از تهیه این مجموعه، ترسیم شاخصه های نظام بین الملل در دنیای پساکرونا است تا از رهگذر آن 

بتوان قواعد بازی در این نظم را بهتر درک کرد.
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پروفسور »شیرین هانتر« عضو شورای روابط خارجی آمریکا:

بحران کرونا معایب سرمایه داری را نمایان ساخت

»شـیرین هانتر« معتقد اسـت که بحران کرونا کمبودهای سیسـتم سرمایه 
داری وحشـی و اتکای زیاد بر معامالت مالی به جای فعالیت های تولیدی را 

نشان داد.
ــات ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژه تری بیابد  ــویی باعث شده تا گرایش کرونا از س
ــی رئالیسم است مورد توجه کشورها قرار  و خودیاری )self-help( از مبانی و اصول اساس
ــورها با یکدیگر در مقوله کمک های  گیرد. این خودیاری را در عدم همکاری مؤثر برخی کش

پزشکی و… شاهد هستیم.
ــاری)self-help( مورد توجه  ــتی و اصل خودی ــده تا رویکرد رئالیس اگرچه کرونا باعث ش
ــم به امنیت  ــده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس ــوی دیگر باعث ش ــورها قرار گیرد اما از س کش
ــت و اولویت را به »امنیت نخبگان  ــه مبتنی بر »امنیت دولتی« )state security( اس ک
ــویی شیوع  ــود. از س ــخص ش حاکم« می دهد و موضوع امنیت را صرفًا نظامی می بیند، مش
این ویروس نشان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیست و 
ــاکرونایی به مقوله »امنیت انسانی« )human security( توجه  دولتها باید در جهان پس
ــانی« بیشتر از قبل باشد تا  ــان دهند و همپوشانی »امنیت دولتی« با »امنیت انس ــتر نش بیش

بتوانند بقا داشته باشد.
ــورای روابط خارجی آمریکا به این موضوع  ــیرین هانتر« عضو ش ــور »ش در گفتگو با پروفس

پرداخته شده که در ادامه می آید.
ــتاد ایرانی-آمریکایی در دانشگاه جورج تاون  ــب هانتر )19۴5 در تبریز( اس ــیرین طهماس ش
ــت. او متخصص مسائل سیاسی  ــی به فعالیت مشغول اس ــت که در زمینه مقاالت سیاس اس
ــالم سیاسی است تا پیش از انقالب 5۷ ایران، هانتر عضو وزارت امور  ایران، خاورمیانه و اس
ــود. وی به زبان های  ــه ایاالت متحده نقل مکان نم ــت و پس از آن ب ــه ایران بوده اس خارج
فارسی، انگلیسی، فرانسه و ترکی صحبت می کند. وی همچنین عضو شورای روابط خارجی 

امریکاست.

*کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟
ــت که در مورد اثرات ویروس کرونا بر نظم بین المللی اظهار نظر  ــیار زود اس اواًل هنوز بس
کرد. اثرات درازمدت این بحران تا حدی بستگی بدین خواهد داشت که بحران تا چه زمانی 

طول بکشد.
ــود. اما اگر بحران چند  ــان یابد، اثراتش کمتر خواهد ب ــن بحران تا یک ماه آینده پای ــر ای اگ
ــد اثراتش بر نظم بین المللی بیشتر خواهد بود. این بحران مسلمًا  ــته باش ماه دیگر ادامه داش
ــن المللی را تأیید خواهد کرد چراکه  ــت دولتها به عنوان بازیگران اصلی در صحنه بی موقعی
مسئولیت عمده در رویارویی با این بحران با دولتها بود نه سازمانهای منطقه ای یا بین المللی. 
ــان داده است که بخش خصوصی و نیروهای بازار آزاد همیشه  ــورها بحران نش در داخل کش
ــتند احتیاجات مردم را برآورده کنند بنابراین نقش دولتها در تأمین احتیاجات اصلی  قادر نیس

نظیر بهداشت و اشتغال پررنگ تر خواهد شد.

به طور کلی این بحران کمبودهای سیستم سرمایه 
داری وحشی )wild capitalism( و اتکای زیاد 
ــای فعالیت های تولیدی را  ــر معامالت مالی به ج ب
ــوی اصالحاتی در  ــان داد بنابراین به احتمال ق نش

نظم کاپیتالیستی صورت خواهد گرفت.

* اگر بپذیریم نظم کنونی جهانی در برخی 
عرصه ها متأثر از نئولیبرالیسـم است و در 
برخی عرصه ها رفتار کشـورها بر اسـاس 
رویکرد رئالیستی است، کرونا چه خاًلهایی 

از این دو مکتب را آشکار ساخته است؟
ــی بین المللی را از  باید نظم اقتصادی و نظم سیاس
ــطح نظام اقتصادی بعد  یکدیگر تفکیک کرد. در س
ــوروی نظم اقتصاد بین المللی  ــقوط اقتصاد ش از س
بیشتر بر اساس تئوری نئولیبرال تدوین شده است. 
ــورهای پیشرفته وجود  ــتر در کش اما این وضع بیش
دارد و در بقیه کشورها هنوز دولتها نقش زیادی در 

اقتصاد کشورهای خود دارند.
در سطح سیاسی علی رغم تئوری های جدید، نظم 
بین المللی بر اساس تئوری رئالیسم به معنی واقعی 
ــت و نه آنکه مخالفان این تئوری  ــده اس تنظیم ش
ــن در چنین جامعه ایی امنیت  ادعا می کنند. بنابرای
ــتر از هر چیز برای کشورها مهم است. در عین  بیش
ــان داد که در بسیاری از موارد  حال این بحران نش
ــتر به تأمین امنیت  ــت جامعی از امنیت بیش برداش
ــورها و مردمانش کمک می کند جستن امنیت  کش
ــت دیگران اغلب  ــده گرفتن امنی ــرای خود با ندی ب

نتیجه معکوس می دهد.
ــورها هم تاحدی نتیجه  ــتگی امنیت کش این وابس
ــعه تکنولوژی ارتباطات است و  جهان گرایی و توس
ــورها را تهدید می کند صرفًا  خطراتی که امنیت کش
ــا را رعایت  ــتند. مثاًل ویروس ها مرزه نظامی نیس
ــلحه هم ندارند و سالح های جنگی  نمی کنند و اس
ــاًل آنهایی که اول از  ــا اثری ندارد. مث ــال آنه در قب
ــحال بودند چرا که فکر  ــیوع کرونا در چین خوش ش
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می کردند که باعث تضعیف چین می شود خودشان 
ــدند. به طور کلی کرونا نشان داد  گرفتار این بال ش

که باید از امنیت تعریف وسیع تری شود.

* کرونا از سـویی باعث شده تا گرایشات 
ناسیونالیسـتی و مرزهـای ملـی اهمیـت 
self-( »خودیـاری«  و  بیابـد  ویژه تـری 

help( از مبانی و اصول اساسـی رئالیسم 
است مورد توجه کشـورها قرار گیرد. این 
خودیـاری را در عدم همکاری مؤثر برخی 
کشـورها بـا یکدیگر در مقولـه کمک های 
پزشـکی و … شاهد هستیم. ارزیابی شما 

چیست؟
ــی از دیدگاه های  ــان داد که بعض بحران کرونا نش
ــی در بین آنهایی  ــاره اتحاد ملل حت ــک درب رمانتی
ــتراکات زیادی با یکدیگر دارند درست نبوده  که اش
ــورهای عضو اتحادیه اروپا بهترین  است. رفتار کش

شاهد این امر است.
ــان داد که در بعضی از  ــه نظر من این بحران نش ب
ــورهاباید میزان خودکفایی خود  مسائل حیاتی کش
ــت که  ــش دهند. اما این به این معنی نیس را افزای
کشورها مثل قلعه های قرون وسطی شوند و انزوا را 
برگزینند. بلکه همکاریهای منطقه ای و بین المللی 
ــت. اما در تحلیل نهایی این کشورها و  ضروری اس
ــئولیت اصلی تأمین امنیت و  دولتها هستند که مس

رفاه مردم خود را دارند.

* اگرچـه کرونـا باعث شـده تـا رویکرد 
self-( »خودیـاری«  اصـل  و  رئالیسـتی 

help( مورد توجه کشـورها قـرار گیرد اما 
از سـوی دیگر باعث شـده تـا ناکارآمدی 
رویکـرد رئالیسـم بـه امنیـت کـه مبتنی 
 )state security( »بـر »امنیـت دولتـی
اسـت و اولویـت را بـه »امنیـت نخبگان 
را  امنیـت  موضـوع  و  می دهـد  حاکـم« 

صرفاً نظامی می بیند، مشـخص شـود. از سویی شـیوع این ویروس نشان 
داد اقتصادهـای میلیتاریسـتی هم تأمیـن کننده امنیت عموم مردم نیسـت 
 human( »و دولتهـا باید در جهان پسـاکرونایی به مقوله »امنیت انسـانی
security( توجه بیشـتر نشـان دهند و همپوشانی »امنیت دولتی« با »امنیت 
 انسـانی« بیشـتر از قبل باشـد تا بتوانند بقا داشـته باشـد. نظر شما در این 

خصوص چیست؟
این تعبیر غلط از تئوری رئالیسم است اگر بگوییم که این تئوری به امنیت مردم و انسان ها 
ــت که هیچ دولتی بدون حمایت  ــم بر این اس ــاس تئوری رئالیس اهمیت نمی دهد. اصاًل اس
ــای غیر مردمی را به  ــئله حکومت ه ــت. بنابراین نباید مس ــردم قادر به تأمین امنیت نیس م
ــته مفهوم امنیت در تئوری رئالیسم اصاًل محدود به امنیت  ــم ربط دهیم. از آن گذش رئالیس
نظامی نیست. مسلمًا امنیت اقتصادی و همانطور که بحران کرونا نشان داد بهداشتی بسیار 
ــا را به یک تئوری  ــت. نباید رفتار دولته ــر نیس ــتند بدون آنها امنیت نظامی میس مهم هس

نسبت داد.
ــت. الزم است اثر  ــم شده اس ــت غلطی از تئوری رئالیس ــفانه در چند دهه اخیر برداش متأس
تئوری های اصلی این مکتب را نظیر مورگنتا دوباره خواند و فهمید. تئوری رئالیسم به معنی 
ــاس این تئوری موازنه قدرت است و بهم خوردن موازنه را به  ــت. اصاًل اس برتری جویی نیس
ــه دهه گذشته به  ــکالت خاورمیانه در س ــیاری از مش ضرر نظام بین المللی می داند. مثاًل بس
ــقوط شوروی و بهم خوردن موازنه قدرت بین بازیکنان اصلی بود. اشغال عراق هم  خاطر س
موازنه منطقه ای را بهم زد و باعث تحوالت بعدی شد. مشکل آن است که همیشه بعضی از 

بازیگران در مقاطع مختلف دست به تغییر موازنه به نفع خود می زنند.

* اگر معتقد باشـیم، نظم جهانی پس از ویروس کرونا دچار تغییرات خواهد 
شد، آیا به نظر شما این تغییرات اساسی و مبنایی خواهد بود؟ چه مفاهیم و 

آموزه هایی دچار تغییرات بنیادی خواهد شد؟
ــت که گفت چه مفاهیمی جای خود را به مفاهیم دیگر خواهند داد. قدر  ــکل اس ــیار مش بس
مسلم آن است که بعضی از پیش بینی های فعلی نظیر از هم پاشیده شدن اتحادیه هایی نظیر 
ــت. مسلمًا نقش دولت ملت ها پررنگ تر خواهد شد در  اتحادیه اروپا تا حدی اغراق گویی اس

عین حال نقش جغرافیا در تعیین طرح روابط بین المللی بیشتر خواهد شد.
ــت به اجتماع کاماًل خودکفا غیر ممکن  ــرعت جهان گرایی کاسته خواهد شد اما برگش از س
ــوی خودکفایی آسان  ــده است و رفتن به س ــیار در هم تنیده ش ــت. روابط اقتصادی بس اس

نخواهد بود.
ــکا در بعضی موارد به واردات از چین احتیاج دارد.  ــان داد تا چه حد امری این بحران مثاًل نش
ــت که این بحران لزوم همکاریهای بین المللی برای تأمین امنیت  از طرف دیگر ممکن اس
جهانی را روشن تر سازد. کرونا نشان داد در قبال مسائلی نظیر پاندمیک و یا تغییر اقلیم دولتها 

به تنهایی قدرت مقابله ندارند.
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پروفسور»جوزف نای« استاد دانشگاه هاروارد و معاون وزیر دفاع پیشین آمریکا:

آمریکا نباید صرفاً به قدرت سخت افزاری دلخوش باشد

کرونا باعث شده تا گرایشات ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژه تری 
بیابد و خودیاری)self-help( که از مبانی و اصول اساسـی رئالیسـم اسـت 
مورد توجه کشورها قرار گیرد. این خودیاری را در عدم همکاری مؤثر برخی 

کشورها با یکدیگر در مقوله کمک های پزشکی شاهد هستیم.
اگرچه کرونا باعث شده تا رویکرد رئالیستی و اصل خودیاری)self-help( مورد توجه کشورها 
ــم به امنیت که مبتنی بر  ــده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس ــوی دیگر باعث ش قرار گیرد اما از س
ــت و اولویت را به »امنیت نخبگان حاکم« می دهد  ــت دولتی« )state security( اس »امنی
ــود. از سویی شیوع این ویروس نشان  ــخص ش و موضوع امنیت را صرفاً نظامی می بیند، مش
داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیست و دولتها باید در جهان 
ــانی« )human security( توجه بیشتر نشان دهند و  ــاکرونایی به مقوله »امنیت انس پس

همپوشانی »امنیت دولتی« با »امنیت انسانی« بیشتر از قبل باشد تا بتوانند بقا داشته باشد.
ــور جوزف نای« نظریه پرداز روابط بین الملل انجام شده  ــتا گفتگویی با »پروفس در این راس

که در ادامه می آید.
ــی دانشگاه هاروارد و  ــکده علوم سیاس ــتاد دانش »جوزف نای«، مبدع نظریه قدرت نرم و اس
ــت مدرسه حکومت جان اف.  ــت. نای پیش از این ریاس ــته روابط بین الملل اس محقق برجس
ــت. ریاست شورای اطالعات ملی، دستیار  ــگاه هاروارد را نیز به عهده داشته اس کندی دانش
ــتیار معاون وزیر خارجه برخی از مناصب دولتی است که پیش از این نای بر  وزیر دفاع و دس

عهده داشته است.
ــال 2۰1۷، دونالد ترامپ رئیس  ــاکرونایی تصریح کرد: در س جوزف نای در خصوص نظم پس
ــرد که بر رقابت قدرت بزرگ با چین و  ــتراتژی جدید امنیت ملی را اعالم ک جمهور آمریکا اس
ــیه متمرکز شده است. در حالی که برنامه ها نقش اتحادها و همکاری ها را نیز مورد توجه  روس
ــت. امروز،  COVID -19 نشان می دهد که این  قرار می دهند، اما اجرای آنها چنین نبوده اس
ــت. رقابت و رویکرد اول آمریکا برای محافظت از ایاالت متحده آمریکا  ــتراتژی ناکافی اس اس

کافی نیست. همکاری نزدیک با همپیمانان و مخالفان نیز برای امنیت آمریکا ضروری است.
وی در ادامه افزود: سیاست جهانی، تحت تأثیر انقالب اطالعاتی و جهانی سازی به طرز چشمگیری 
تغییر می کند. حتی اگر ایاالت متحده در رقابت سنتی قدرت بزرگ پیروز شود، نمی تواند به تنهایی 

از امنیت خود محافظت کند.  COVID -19 تنها مثال در این مورد نیست.
وی یادآور شد: ثبات مالی جهانی برای رونق ایاالت متحده بسیار مهم است، اما آمریکایی ها 
برای اطمینان از آن به همکاری دیگران احتیاج دارند. در حالی که جنگ های تجاری جهانی 
سازی اقتصادی را به عقب انداخته است، جهانی سازی محیط زیست که توسط همه گیری 

ها و تغییرات آب و هوایی ارائه شده متوقف نشده است.
نای یادآور شد: در دنیایی که مرزها برای همه چیز از مواد مخدر گرفته تا بیماری های عفونی 
ــوند، ایاالت متحده باید از قدرت نرم جذاب خود برای  ــم سایبری متزلزل تر می ش و تروریس
توسعه شبکه ها و مؤسساتی که این تهدیدات جدید را نشانه می گیرند، استفاده کند. به عنوان 

ــنهاد کرد سهم ایاالت متحده  مثال، این دولت پیش
در بودجه سازمان بهداشت جهانی نصف شود؛ این 
ــت که ما اکنون به این نهاد بیش از هر  در حالی اس

زمان دیگری احتیاج داریم.
ــتراتژی  ــع قدرت نرم هم چنین تاکید کرد: اس واض
موفقیت آمیز امنیت ملی باید با این واقعیت آغاز شود 
که سیاست اول آمریکا بدان معنی است که آمریکا 
مجبور است تالش ها را برای همکاری رهبری کند. 
ــیک در مورد کاالهای عمومی  ــکل کالس یک مش
ــد آن را به  ــه همه می توانن ــوای پاک، ک )مانند ه
اشتراک بگذارند و هیچکس از آن مستثنی نیست( 
ــت که اگر بزرگترین مصرف کننده رهبری  این اس
ــد و دیگر  را به عهده نگیرد، دیگران آزاد خواهند ش

کاالهای عمومی تولید نمی شود.
ــگاه هاروارد افزود: سیستم های گزارش  استاد دانش
ــای احتمالی  ــترک، برنامه ه ــرل مش ــق، کنت تواف
مشترک، هنجارها و معاهدات باید به عنوان ابزاری 
برای تعدیل خطرات متقابل بیشمار ما دنبال شوند. 
تعرفه ها و دیوارهای مرزی نمی توانند این مشکالت 
را برطرف کنند. در حالی که رهبری آمریکا به دلیل 
ــت، موفقیت  ــور ضروری اس ــر جهانی این کش تأثی

مستلزم همکاری دیگران است.
ــرد: در مورد  ــاره ک ــه این نکته اش ــه ب وی در ادام
ــی مانند  COVID -19 و تغییر  موضوعات فرامل
ــل جمع مثبت  ــدرت به بازی با حاص ــوا، ق آب و ه
ــود. فکر کردن به قدرت آمریکایی بر  تبدیل می ش
ــت. ما همچنین باید به استفاده  دیگران کافی نیس
ــامل  ــترک، که ش از قدرت برای تحقق اهداف مش

قدرت دادن به دیگران نیز است، فکر کنیم.
نای یادآور شد: در بسیاری از مسائل فراملی، توانمند 
سازی دیگران به ما کمک می کند اهداف خودمان 
ــره وری انرژی خود  ــم. اگر چین به ــق کنی را محق
ــید کربن کمتری تولید  ــد و دی اکس را بهبود بخش
ــتم های بهداشت عمومی خود را بهبود  کند یا سیس

ببخشد، ایاالت متحده امریکا نیز سود می برد.
وی با اشاره به اینکه واشنگتن شصت متحد پیمانی 
ــه چین از چنین  ــت ک ــت: این در حالی اس دارد گف
ــاالت متحده  ــفانه ای ــت. متأس ــی بی بهره اس قدرت
آمریکا در حال خراب کردن این منبع قدرت است.

ــن صراحت و تمایل به  ــوزف نای گفت: اما آیا ای ج
ــرایط پوپولیستی  ــایر نقاط جهان در ش تعامل با س
ــت؟ حتی  ــت داخلی آمریکا پایدار اس کنونی سیاس
اگر ایاالت متحده آمریکا قدرت نظامی و اقتصادی 
ــورها داشته باشد،  ــبت به سایر کش سخت تری نس
ــع را به قدرت مؤثر در  ــت نتواند این مناب ممکن اس

صحنه جهانی تبدیل کند.
استاد دانشگاه هاروارد در پایان افزود: بین دو جنگ 
ــن نکرد و نتیجه فاجعه بار بود.  جهانی، آمریکا چنی
ــده آمریکا، یادگیری  ــی امنیت و رفاه آین کلید اصل
اهمیت »قدرت با« و همچنین »قدرت بر« دیگران 

است.
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پروفسـور نادر انتصار معتقد اسـت که موضـوع کرونا باعث 
تغییر اساسـی در نظـم کنونی جهانی که مبتنی بر سیسـتم 

ارباب و رعیتی است نمی شود.
ــتی و مرزهای ملی  ــات ناسیونالیس ــده تا گرایش ــویی باعث ش کرونا از س
اهمیت ویژه تری بیابد و خودیاری)self-help( از مبانی و اصول اساسی 
ــورها قرار گیرد. این خودیاری را در عدم  ــت مورد توجه کش ــم اس رئالیس
ــکی و  ــورها با یکدیگر در مقوله کمک های پزش همکاری مؤثر برخی کش

… شاهد هستیم.
self-(ــل خودیاری ــتی و اص ــده تا رویکرد رئالیس اگرچه کرونا باعث ش

ــده  ــوی دیگر باعث ش ــورها قرار گیرد اما از س ــورد توجه کش help( م
ــر »امنیت دولتی«  ــم به امنیت که مبتنی ب ــا ناکارآمدی رویکرد رئالیس ت
ــگان حاکم«  ــه »امنیت نخب ــت را ب ــت و اولوی )state security( اس
ــود. از  ــخص ش ــوع امنیت را صرفًا نظامی می بیند، مش ــد و موض می ده
ــان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین  ــویی شیوع این ویروس نش س
ــاکرونایی به  ــت و دولتها باید در جهان پس کننده امنیت عموم مردم نیس
مقوله »امنیت انسانی« )human security( توجه بیشتر نشان دهند 
ــانی« بیشتر از قبل باشد تا  ــانی »امنیت دولتی« با »امنیت انس و همپوش

بتوانند بقا داشته باشد.
در گفتگو با پروفسور »نادر انتصار« به بررسی تأثیر ویروس کرونا بر نظم 
کنونی جهانی پرداخته شده که در ادامه آمده است. انتصار رئیس دانشکده 
ــان  ــت. وی از کارشناس ــگاه آالباما جنوبی آمریکاس ــی دانش علوم سیاس
ــته حوزه مطالعات خاورمیانه، مطالعات ایران و اقتصاد سیاسی بین  برجس

الملل هست.
*کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟

ــتم اقتصادی دنیا خواهد  مهمترین اثر منفی و دراز مدت کرونا روی سیس
ــود. گرچه با توجه به چگونگی برخورد دولت ترامپ و ناتوانی آن در این  ب
ــته خواهد شد و فرهنگ قلدر  مورد تا مقداری از ابهت جهانی آمریکا کاس
ــرد. ولی من فکر نمی کنم که در نظم  ــه پیدا خواهد ک مآبانه آمریکا خدش
جهانی کنونی تغییر عمده ای ایجاد شود و یا اینکه کرونا باعث ایجاد نظم 

جهانی جدید گردد.

* اگـر بپذیریـم نظـم کنونـی جهانـی در برخی 
عرصه ها متأثر از نئولیبرالیسـم است و در برخی 
عرصه هـا رفتـار کشـورها بـر اسـاس رویکـرد 
رئالیسـتی اسـت، کرونا چه خاًلهایـی از این دو 

مکتب را آشکار ساخته است؟
کرونا اندیشه نئولیبرالیسم بخصوص تأثیر منفی آن در سطح 

ــبهه را ایجاد  ــت این ش جهانی که مدتها اس
ــت که بازار آزاد قادر به حل  کرده اس

ــت و دولت باید از  ــائل اس اکثر مس
ــور کنار گذاشته شود  مدیریت کش
یا حاشیه نشین شود را به چالش 
ــود  ــت. البته نمی ش ــیده اس کش
ــرد که کرونا به خودی  اظهار ک
خود رویکرد رئالیستی را تقویت 
ــلم  خواهد کرد ولی آنچه مس
است ما را مجبور خواهد کرد 
ــم را  که دگمه ای نئولیبرالیس
کورکورانه دنبال نکنیم و آنها 

را طوطی وار تکرار نکنیم.

* کرونا از سـویی باعث شده تا گرایشـات ناسیونالیستی و 
self-( »مرزهـای ملی اهمیـت ویژه تری بیابد و »خودیـاری

help( از مبانی و اصول اساسـی رئالیسـم است مورد توجه 
کشـورها قرار گیرد. این خودیـاری را در عدم همکاری مؤثر 
برخی کشـورها با یکدیگر در مقوله کمک های پزشکی و … 

شاهد هستیم. ارزیابی شما چیست؟
این درست است که کرونا تا مقداری باعث شده که گرایشات ناسیونالیستی 
ــفانه ما هر روز  ــده و مرزهای ملی اهمیت ویژه تری بیابد. متأس تقویت ش
ــتیم که باعث عدم  ــتی هس ــات تندرو ناسیونالیس ــاهد افزایش گرایش ش
ــکی،  ــورها با یکدیگر در مقوله کمک های پزش همکاری مؤثر برخی کش

تکنیکی و مالی شده است

* اگرچـه کرونـا باعث شـده تا رویکـرد رئالیسـتی و اصل 
»خودیاری« )self-help( مورد توجه کشـورها قرار گیرد اما 
از سـوی دیگر باعث شـده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیسم به 
امنیت که مبتنی بر »امنیت دولتی« )state security( است و 
اولویت را به »امنیت نخبگان حاکم« می دهد و موضوع امنیت 
را صرفاً نظامی می بیند، مشـخص شود. از سویی شیوع این 
ویروس نشـان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده 
امنیت عموم مردم نیست و دولتها باید در جهان پساکرونایی 
به مقوله »امنیت انسانی« )human security( توجه بیشتر 
نشـان دهند و همپوشانی »امنیت دولتی« با »امنیت انسانی« 
بیشـتر از قبل باشـد تا بتوانند بقا داشـته باشد. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
ــت کاماًل موافق هستم. ظهور دشمنی بدون شکل و صورت  من با این برداش
مانند ویروس کرونا که مقابله با آن راه حل نظامی ندارد بخوبی نشان داده است 

برداشت سنتی از فرضیه امنیت احتیاج به دوباره بینی دارد.
نه رویکرد رئالیسم و نه نئولیبرالیسم جوابی برای مقابله به این نوع خطرها 
ندارند. تئوری های رایج در روابط بین الملل و امنیت جهانی احتیاج به 

دوباره بینی و نقد از درون دارند.

* اگر معتقد باشـیم، نظـم جهانی پس از ویروس 
کرونا دچار تغییرات خواهد شـد، آیا به نظر شـما 
ایـن تغییرات اساسـی و مبنایی خواهـد بود؟ چه 
مفاهیم و آموزه هایی دچـار تغییرات بنیادی خواهد 

شد؟
گرچه ما شاهد تغییراتی در نظم جهانی پس از ویروس 
ــی همانگونه که  ــا خواهیم بود، ول کرون
قباًل به آن اشاره کردم شواهد نشان 
نمی دهند که این تغییرات اساسی 
ــود. تغییرات  ــی خواهند ب و مبنای
بنیادی تنها زمانی اتفاق خواهد 
ــی  ــتم جهان ــه سیس ــاد ک افت
ــبیه  ــتر ش بیش ــی که  کنون
ــاب و رعیتی  ــتم ارب سیس
است و روی قلدری چند 
بنا شده است  ــور   کش

ساقط شود.

پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما جنوبی آمریکا:

کرونا ابهت آمریکا را فروریخت
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* اگر بپذیریـم نظم کنونی جهانی در برخی عرصه ها متأثر 
از نئولیبرالیسـم است و در برخی عرصه ها رفتار کشورها بر 
اسـاس رویکرد رئالیستی اسـت، کرونا چه خاًلهایی از این 

دو مکتب را آشکار ساخته است؟
شکل فعلی رئالیسم که راهنمای دولت ترامپ است، تحت فشار و انتقادات 
بسیاری است، اما احتمااًل پیروز خواهد شد، مگر اینکه ترامپ در انتخابات 
آتی دوباره انتخاب نشود. فقط یکی مثل ترامپ با گروه هایی مثل طالبان 

مذاکره و گفتگو می کند، البته اگر این کار را به نفع آمریکا بداند.
او حتی ممکن است با برخی همکاری های نسبی بین المللی همراه شود، 
ــود. اما به  ــر کند که از این طریق منافع آمریکا بهتر تأمین می ش اگرفک
ــم از منظر جهانی، من بیشتر امیدوارم که بعد از این ما  لحاظ نئولیبرالیس
شاهد نوعی عملکرد اشتراکی بیشتر و درک و فهم بیشتر از این موضوع 

باشیم که عملکرد بهتر همه ما بستگی به همدیگر دارد.

* اگرچـه کرونا باعث شـده تـا رویکرد رئالیسـتی و اصل 
»خودیاری« )self-help( مورد توجه کشورها قرار گیرد اما 
از سـوی دیگر باعث شده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیسم به 
امنیت که مبتنی بر »امنیت دولتی« )state security( است 
و اولویـت را بـه »امنیت نخبگان حاکـم« می دهد و موضوع 
امنیت را صرفاً نظامی می بیند، مشـخص شـود. از سـویی 
شـیوع این ویـروس نشـان داد اقتصادهای میلیتاریسـتی 
هـم تأمین کننده امنیـت عموم مردم نیسـت و دولتها باید 
در جهان پسـاکرونایی به مقوله »امنیت انسانی« )w( توجه 
بیشـتر نشان دهند و همپوشـانی »امنیت دولتی« با »امنیت 
انسـانی« بیشتر از قبل باشد تا بتوانند بقا داشته باشد. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
ــرای آن امید  ــه من به آن معتقدم و ب ــت ک ــن دقیقًا همان چیزی اس ای

بسیاری دارم. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که چگونگی واکنش و 
پاسخ به اپیدمی ها به طور اساسی و بنیادین در طول زمان های مختلف، 

متفاوت است.
ــت که بدانیم در طول  ــفه، خیلی دردناک اس ــتاد فلس به عنوان یک اس
ــیوع طاعون در آتن منجر به هرج و مرج اجتماعی،  ــقراط، ش زندگی س
ــدان باعث تحقیر و  ــیدید« تاریخ ــت همکاری ها و به گفته »توس شکس
ــد وفاداری و  ــه مفاهیمی مانن ــاًل وقتی ک ــد، مث ــر معانی زبانی ش تغیی
ــد.  ــتفاده ش ــجاعت برای آنچه امروز ما بزدلی و خیانت می نامیم، اس ش
ــم در اروپا با ۸۰ میلیون  ــر وقتی طاعون در قرن چهارده ــرف دیگ از ط
ــانس می نامیم،  ــش و زوال رفت، دوره ای را که ما رنس ــرگ روبه کاه  م

شکوفا شد.

* اگر معتقد باشیم، نظم جهانی پس از ویروس کرونا دچار 
تغییرات خواهد شد، آیا به نظر شما این تغییرات اساسی و 
مبنایی خواهد بود؟ چـه مفاهیم و آموزه هایی دچار تغییرات 

بنیادی خواهد شد؟
ــانی« می نامید و  ــما »امنیت انس ــرم اغلب ما آن چیزی را که ش به نظ
ــی  ــت تا تغییرات بنیادین و اساس آن را اولویت بندی می کنیم، الزم اس
ــما گفتگو کنم، باخبر شدم که  دهیم. همین به تازگی قبل از اینکه با ش
ــر یکی از هنرمندان در نیویورک بود، در اتاق  ــتان که همس یکی از دوس
ــت که  ــهر در تنهایی فوت کرد. االن مدت هاس ــتانی در این ش بیمارس
ــیم که نتیجه آزمایش کرونای  ــی را می شناس هرکدام از ما احتمااًل کس

او مثبت شده است.
ــه کوتاه مدت  ــدان در جزیره قرنطین ــگان و قدرتمن ــدوارم که نخب امی
ــتار یک جهان با ثبات  ــند که اگر ما خواس ــان به این درک برس خودش
ــانی پایدار و همیشگی باشد،  ــکوفایی زندگی انس ــتیم که در آن ش هس

جهان باید تغییر کند.

»چارلز تالیافرو« فیلسـوف مطرح دین معاصر معتقد اسـت 
که بدون یک تعهد بین المللی، ملی و جدی نسبت به ایجاد 
ثبات، همکاری عمومی و سالمت جهانی نمی توانیم عملکرد 

و کارکرد مناسب و خوبی داشته باشیم.
ــتی و مرزهای ملی  ــده تا گرایشات ناسیونالیس ــویی باعث ش کرونا از س
ــاری)self-help( از مبانی و اصول  ــد و خودی ــت ویژه تری بیاب اهمی
ــورها قرار گیرد. این خودیاری را  ــی رئالیسم است مورد توجه کش اساس
ــا یکدیگر در مقوله کمک های  ــورها ب در عدم همکاری مؤثر برخی کش

پزشکی و … شاهد هستیم.
ــل خودیاری ــتی و اص ــرد رئالیس ــده تا رویک ــا باعث ش ــه کرون  اگرچ

ــوی دیگر باعث  ــورها قرار گیرد اما از س )self-help( مورد توجه کش
ــی بر »امنیت  ــه امنیت که مبتن ــم ب ــده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس ش
ــه »امنیت نخبگان  ــت و اولویت را ب ــی« )state security( اس دولت
حاکم« می دهد و موضوع امنیت را صرفًا نظامی می بیند، مشخص شود. 
از سویی شیوع این ویروس نشان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین 
ــاکرونایی  ــت و دولتها باید در جهان پس ــده امنیت عموم مردم نیس کنن
ــانی« )human security( توجه بیشتر نشان  به مقوله »امنیت انس
ــانی« بیشتر از قبل  ــانی »امنیت دولتی« با »امنیت انس دهند و همپوش

باشد تا بتوانند بقا داشته باشد.
ــور »چارلز تالیافرو« فیلسوف مطرح دین معاصر، به این  گفتگو با پروفس

موضوع پرداخته شده است که در ادامه این گفتگو آمده است.
»چارلز تالیافرو« استاد دانشگاه های آکسفورد، هاروارد، کلمبیا، پرینستون 
و نوتردام آمریکا بوده و در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اوالف در 
مینه سوتای آمریکاست. او از فیلسوفان برجسته در عصر حاضر به شمار 
ــت. وی دانش آموخته  ــمندی اس می آید و در این حوزه صاحب آثار ارزش
ــگاه براون و هاروارد بوده و عضو انجمن فیلسوفان آمریکا به شمار  دانش

می آید

* کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟
ــزی بدانیم، اما یک نتیجه احتمالی  ــت که در این مورد چی خیلی زود اس
شرایط فعلی این است که بعد از این انزواگرایی ملی و تبعیض اجتماعی 
ــد. البته  ــوارتر خواهد ش ــخت تر و دش ــاس ثروت و نژاد س ــردم بر اس م
ــان می دهد کرونا ویروس نیز به  ــواهدی در حال حاضر هست که نش ش
ــیاری دیگر از فجایع و مصیبت ها، تأثیرات شدیدتر و مخرب تر  مانند بس
ــواهد بسیاری هم در  ــتری روی فقرا و محرومان می گذارد، البته ش بیش
ــت که نخبگان و قدرتمندان نیز در برابر این بحران  ــطح جهان هس س
ــتند و بعضی از قدرتمندترین اشخاص از جمله نخست  ــیب پذیر هس آس
وزیر بریتانیا که زمانی قدرتمندترین امپراطوری در جهان بود نیز االن از 

این موضوع آسیب دیده است.
ــر می شود این است  ــهروندان آمریکایی منتش پیامی که در میان همه ش
ــودم محافظت کنم،  ــن نتوانم از خ ــتیم و اگر م ــه همه ما با هم هس ک
ــت که خطری برای دیگران باشم. عمیق ترین و امیدوارترین  ممکن اس
ــم که ما کمتر  ــیاره بدانی ــت که ما مردم روی این س ــد من این اس امی
ــته و مرتبط  ــتیم و در واقع زندگی ما به هم پیوس فردگرا و منزوی هس
ــاید بعد از این خیلی از ما بیشتر به این درک برسیم که بدون  ــت. ش اس
ــات، همکاری  ــبت به ایجاد ثب ــد بین المللی، ملی و جدی نس ــک تعه ی
ــالمت جهانی نمی توانیم عملکرد و کارکرد مناسب و خوبی   عمومی و س

داشته باشیم.
ــری نخواهد  ــی و و تأثی ــی کارای ــرم، تعهد خال ــه نظ ــال ب ــن ح در عی
ــض و نابرابری در مراقبت های  ــئله تبعی ــت، مگر اینکه واقعًا به مس داش
ــته سفید پوست  ــود. یک میلیاردر برجس ــتی و سالمتی توجه ش بهداش
ــری و خاص خود  ــان الکچ ــه به آپارتم ــت ک ــورک ممکن اس در نیوی
ــد،  ــگی و دائمی باش ــی او باید همیش ــن انزواگرای ــا ای ــرد، ام ــاه بب پن
ــغل و درآمد نیز  ــراد فاقد ش ــی خانمان ها و اف ــه او به فقرا، ب ــر آنک  مگ

توجه کند.

پروفسور »چارلز تالیافرو« استاد دانشگاه هاروارد:

جهان پس از کرونا نیازمند تغییرات بنیادین و اساسی است
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* اگر بپذیریـم نظم کنونی جهانی در برخی عرصه ها متأثر 
از نئولیبرالیسـم است و در برخی عرصه ها رفتار کشورها بر 
اسـاس رویکرد رئالیستی اسـت، کرونا چه خاًلهایی از این 

دو مکتب را آشکار ساخته است؟
شکل فعلی رئالیسم که راهنمای دولت ترامپ است، تحت فشار و انتقادات 
بسیاری است، اما احتمااًل پیروز خواهد شد، مگر اینکه ترامپ در انتخابات 
آتی دوباره انتخاب نشود. فقط یکی مثل ترامپ با گروه هایی مثل طالبان 

مذاکره و گفتگو می کند، البته اگر این کار را به نفع آمریکا بداند.
او حتی ممکن است با برخی همکاری های نسبی بین المللی همراه شود، 
ــود. اما به  ــر کند که از این طریق منافع آمریکا بهتر تأمین می ش اگرفک
ــم از منظر جهانی، من بیشتر امیدوارم که بعد از این ما  لحاظ نئولیبرالیس
شاهد نوعی عملکرد اشتراکی بیشتر و درک و فهم بیشتر از این موضوع 

باشیم که عملکرد بهتر همه ما بستگی به همدیگر دارد.

* اگرچـه کرونا باعث شـده تـا رویکرد رئالیسـتی و اصل 
»خودیاری« )self-help( مورد توجه کشورها قرار گیرد اما 
از سـوی دیگر باعث شده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیسم به 
امنیت که مبتنی بر »امنیت دولتی« )state security( است 
و اولویـت را بـه »امنیت نخبگان حاکـم« می دهد و موضوع 
امنیت را صرفاً نظامی می بیند، مشـخص شـود. از سـویی 
شـیوع این ویـروس نشـان داد اقتصادهای میلیتاریسـتی 
هـم تأمین کننده امنیـت عموم مردم نیسـت و دولتها باید 
در جهان پسـاکرونایی به مقوله »امنیت انسانی« )w( توجه 
بیشـتر نشان دهند و همپوشـانی »امنیت دولتی« با »امنیت 
انسـانی« بیشتر از قبل باشد تا بتوانند بقا داشته باشد. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
ــرای آن امید  ــه من به آن معتقدم و ب ــت ک ــن دقیقًا همان چیزی اس ای

بسیاری دارم. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که چگونگی واکنش و 
پاسخ به اپیدمی ها به طور اساسی و بنیادین در طول زمان های مختلف، 

متفاوت است.
ــت که بدانیم در طول  ــفه، خیلی دردناک اس ــتاد فلس به عنوان یک اس
ــیوع طاعون در آتن منجر به هرج و مرج اجتماعی،  ــقراط، ش زندگی س
ــدان باعث تحقیر و  ــیدید« تاریخ ــت همکاری ها و به گفته »توس شکس
ــد وفاداری و  ــه مفاهیمی مانن ــاًل وقتی ک ــد، مث ــر معانی زبانی ش تغیی
ــد.  ــتفاده ش ــجاعت برای آنچه امروز ما بزدلی و خیانت می نامیم، اس ش
ــم در اروپا با ۸۰ میلیون  ــر وقتی طاعون در قرن چهارده ــرف دیگ از ط
ــانس می نامیم،  ــش و زوال رفت، دوره ای را که ما رنس ــرگ روبه کاه  م

شکوفا شد.

* اگر معتقد باشیم، نظم جهانی پس از ویروس کرونا دچار 
تغییرات خواهد شد، آیا به نظر شما این تغییرات اساسی و 
مبنایی خواهد بود؟ چـه مفاهیم و آموزه هایی دچار تغییرات 

بنیادی خواهد شد؟
ــانی« می نامید و  ــما »امنیت انس ــرم اغلب ما آن چیزی را که ش به نظ
ــی  ــت تا تغییرات بنیادین و اساس آن را اولویت بندی می کنیم، الزم اس
ــما گفتگو کنم، باخبر شدم که  دهیم. همین به تازگی قبل از اینکه با ش
ــر یکی از هنرمندان در نیویورک بود، در اتاق  ــتان که همس یکی از دوس
ــت که  ــهر در تنهایی فوت کرد. االن مدت هاس ــتانی در این ش بیمارس
ــیم که نتیجه آزمایش کرونای  ــی را می شناس هرکدام از ما احتمااًل کس

او مثبت شده است.
ــه کوتاه مدت  ــدان در جزیره قرنطین ــگان و قدرتمن ــدوارم که نخب امی
ــتار یک جهان با ثبات  ــند که اگر ما خواس ــان به این درک برس خودش
ــانی پایدار و همیشگی باشد،  ــکوفایی زندگی انس ــتیم که در آن ش هس

جهان باید تغییر کند.

»چارلز تالیافرو« فیلسـوف مطرح دین معاصر معتقد اسـت 
که بدون یک تعهد بین المللی، ملی و جدی نسبت به ایجاد 
ثبات، همکاری عمومی و سالمت جهانی نمی توانیم عملکرد 

و کارکرد مناسب و خوبی داشته باشیم.
ــتی و مرزهای ملی  ــده تا گرایشات ناسیونالیس ــویی باعث ش کرونا از س
ــاری)self-help( از مبانی و اصول  ــد و خودی ــت ویژه تری بیاب اهمی
ــورها قرار گیرد. این خودیاری را  ــی رئالیسم است مورد توجه کش اساس
ــا یکدیگر در مقوله کمک های  ــورها ب در عدم همکاری مؤثر برخی کش

پزشکی و … شاهد هستیم.
ــل خودیاری ــتی و اص ــرد رئالیس ــده تا رویک ــا باعث ش ــه کرون  اگرچ

ــوی دیگر باعث  ــورها قرار گیرد اما از س )self-help( مورد توجه کش
ــی بر »امنیت  ــه امنیت که مبتن ــم ب ــده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس ش
ــه »امنیت نخبگان  ــت و اولویت را ب ــی« )state security( اس دولت
حاکم« می دهد و موضوع امنیت را صرفًا نظامی می بیند، مشخص شود. 
از سویی شیوع این ویروس نشان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین 
ــاکرونایی  ــت و دولتها باید در جهان پس ــده امنیت عموم مردم نیس کنن
ــانی« )human security( توجه بیشتر نشان  به مقوله »امنیت انس
ــانی« بیشتر از قبل  ــانی »امنیت دولتی« با »امنیت انس دهند و همپوش

باشد تا بتوانند بقا داشته باشد.
ــور »چارلز تالیافرو« فیلسوف مطرح دین معاصر، به این  گفتگو با پروفس

موضوع پرداخته شده است که در ادامه این گفتگو آمده است.
»چارلز تالیافرو« استاد دانشگاه های آکسفورد، هاروارد، کلمبیا، پرینستون 
و نوتردام آمریکا بوده و در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اوالف در 
مینه سوتای آمریکاست. او از فیلسوفان برجسته در عصر حاضر به شمار 
ــت. وی دانش آموخته  ــمندی اس می آید و در این حوزه صاحب آثار ارزش
ــگاه براون و هاروارد بوده و عضو انجمن فیلسوفان آمریکا به شمار  دانش

می آید

* کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟
ــزی بدانیم، اما یک نتیجه احتمالی  ــت که در این مورد چی خیلی زود اس
شرایط فعلی این است که بعد از این انزواگرایی ملی و تبعیض اجتماعی 
ــد. البته  ــوارتر خواهد ش ــخت تر و دش ــاس ثروت و نژاد س ــردم بر اس م
ــان می دهد کرونا ویروس نیز به  ــواهدی در حال حاضر هست که نش ش
ــیاری دیگر از فجایع و مصیبت ها، تأثیرات شدیدتر و مخرب تر  مانند بس
ــواهد بسیاری هم در  ــتری روی فقرا و محرومان می گذارد، البته ش بیش
ــت که نخبگان و قدرتمندان نیز در برابر این بحران  ــطح جهان هس س
ــتند و بعضی از قدرتمندترین اشخاص از جمله نخست  ــیب پذیر هس آس
وزیر بریتانیا که زمانی قدرتمندترین امپراطوری در جهان بود نیز االن از 

این موضوع آسیب دیده است.
ــر می شود این است  ــهروندان آمریکایی منتش پیامی که در میان همه ش
ــودم محافظت کنم،  ــن نتوانم از خ ــتیم و اگر م ــه همه ما با هم هس ک
ــت که خطری برای دیگران باشم. عمیق ترین و امیدوارترین  ممکن اس
ــم که ما کمتر  ــیاره بدانی ــت که ما مردم روی این س ــد من این اس امی
ــته و مرتبط  ــتیم و در واقع زندگی ما به هم پیوس فردگرا و منزوی هس
ــاید بعد از این خیلی از ما بیشتر به این درک برسیم که بدون  ــت. ش اس
ــات، همکاری  ــبت به ایجاد ثب ــد بین المللی، ملی و جدی نس ــک تعه ی
ــالمت جهانی نمی توانیم عملکرد و کارکرد مناسب و خوبی   عمومی و س

داشته باشیم.
ــری نخواهد  ــی و و تأثی ــی کارای ــرم، تعهد خال ــه نظ ــال ب ــن ح در عی
ــض و نابرابری در مراقبت های  ــئله تبعی ــت، مگر اینکه واقعًا به مس داش
ــته سفید پوست  ــود. یک میلیاردر برجس ــتی و سالمتی توجه ش بهداش
ــری و خاص خود  ــان الکچ ــه به آپارتم ــت ک ــورک ممکن اس در نیوی
ــد،  ــگی و دائمی باش ــی او باید همیش ــن انزواگرای ــا ای ــرد، ام ــاه بب پن
ــغل و درآمد نیز  ــراد فاقد ش ــی خانمان ها و اف ــه او به فقرا، ب ــر آنک  مگ

توجه کند.
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پروفسور »جان دان« استاد دانشگاه کمبریج:

»کرونا« آسیب جدی به اقتصاد جهانی خواهد زد

ــائل فوق گفتگویی با پروفسور »جان دان« استاد برای رفع تهدیدات جهانی خواهیم بود؟ ــت و دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شده که در ادامه می آید.در خصوص مس ــابقه تدریس در دانشگاه هاروارد آمریکا را نیز دارد. او استاد تخصص »جان دان« بحث انقالب ها و تغییر رژیم ها اس برجسته نظریه و اندیشه سیاسی و صاحب کتاب »انقالب های س
مدرن« است.

و  راسـتگرایان  بـه  اقبـال  دالیـل  ــتی ناسیونالیستها در اروپا و آمریکا چیست؟*مهمتریـن  ــت گرایانه و ناسیونالیس ــای افزایش حمایت های راس ــی که اقتصاد آنها در مبن ــت: روش ــال گذشته توسعه یافته به بخش بزرگی از جامعه در اروپا و آمریکا عمدتًا این اس ــورهای طی چهل س ــانده و به نفع بخش بزرگی از کش ــیب زیادی رس ــئله با این واقعیت که تعداد بسیار زیادی از مربوطه نبوده است. این واقعیت است.آس ــفانه این مس ــورهای دیگر برای کار به این کشورها وارد شده اند متأس ــورها را ثروتمندتر مردم کش ــده است. این امر این کش ــتباه گرفته ش ــاه مردم در اش ــا می توانند برای رف ــی را که دولته ــرده و منابع ــمیت ک ــت، اما این مهم به رس ــت و قطعًا در بخش هایی از کشورهایی که کل هزینه کنند، افزایش داده اس ــناخته نشده اس ــال پیش ش هستند( احساس نشده است.اکنون وضعیت بهتری ندارند )یا حتی بدتر از چهل س
ــانس وی دولت آمریکا بازیگری منسجم نیست چه رسد به اینکه منطقی خود را از منطقه خارج می کند؟اسـت. به نظر شـما آمریکا در چه صورتی نیروهای از این منطقه بود. ولی در عمل این موضوع رخ نداده خاورمیانه اعالم آمریـکا مبنی بر خروج نیروهایش *یکـی از مهمتریـن مسـائل مرتبـط بـا تحوالت  ــد. نگرانی های ترامپ کم و بیش محدود به ش برای انتخاب مجدد است، اما سیا، پنتاگون و حتی وزارت امور باش

»جان دان« معتقد اسـت که دولت آمریکا بازیگری 

منسـجم نیسـت چه رسـد به اینکه منطقی باشد و 

نگرانی هـای ترامپ کم و بیش محدود به شـانس 
وی برای انتخاب مجدد است.

ــت گرایی افراطی در اروپا و  ــت به ناسیونالیسم و راس بازگش

ــال های اخیر به معضل بزرگی برای این کشورها  آمریکا در س
مبدل شده است.

ــتگرایی افراطی با زمینه های سفیدبرتر پنداری در آمریکا  راس

ــت قرار گرفته و در  ــوی »دونالد ترامپ« مورد حمای که از س

ــل مالحظه ای نیز  ــد قاب ــت جمهوری وی از رش دوران ریاس

ــدید نگرانی هایی در این کشور شده  برخوردار بوده، سبب تش
است.

ــه اروپا عالوه بر  ــراث پایدار اتحادی ــن معضل به عنوان می ای

ــدی را در  ــایند، نگرانی های ج ــای ناخوش ــات و پیامده تبع

ــی و اقتصادی برانگیخته  ــورهای عضو این بلوک سیاس کش

ــال های اخیر به شکلی  ــت. ناسیونالیسم افراطی که در س اس

روزمره مردم کشورهای ایتالیا، سوئد، دانمارک، فرانسه، آلمان، 

انگلیس، اتریش، هلند، مجارستان و لهستان را هدف قرار داده 
به یکی از نقاط ضعف اتحادیه اروپا مبدل شده است.

ــوی دیگر خیزش چین به عنوان قدرتی بزرگ در منطقه  از س

ــکا را به چالش  ــدرت هژمون ایاالت متحدۀ امری ــان، ق و جه

کشیده است. بنابراین می توان گفت یکی از مشکالت اساسی 

ــت. در اسناد مختلف  آمریکا در حال حاضر و در آینده چین اس

امنیتی غربی از جمله در بیانیه کنفرانس امنیتی مونیخ چین به 

همراه روسیه به عنوان تهدید مطرح شده اند. سوال اینجاست 
که آیا واشنگتن قادر به مهار چین است؟

عالوه بر مسائل فوق، مسئله مهم جهانی در حال حاضر نحوه 

مقابله با ویروس کرونا و کاهش پیامدهای اقتصادی آن است. 

شیوع ویروس کرونا این نکته را یادآور شد که تهدیداتی وجود 

دارند که در سایه همکاری کشورها راحت تر قابل حل هستند. 

ــی از شیوع این ویروس  ــیب های ناش آیا جامعه جهانی از آس

ــاهد افزایش همکاری بین المللی  درس خواهد گرفت و آیا ش
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خارجه دغدغه های گسترده تر و ماندگار تری دارند و ایاالت 

متحده هنوز هم در غرب آسیا منافع بسیار دیگری دارد. من 

انتظار ندارم که همه نیروهای آمریکایی در آینده ای نزدیک 
خاورمیانه را ترک کنند.

*یکی از مشکالت اساسی آمریکا در حال حاضر 

و در آینـده چین اسـت. در اسـناد مختلف امنیتی 

غربـی از جمله در بیانیه کنفرانـس امنیتی مونیخ 

چین بـه همراه روسـیه به عنـوان تهدید مطرح 

شـده اند. آمریکا چگونه قـادر خواهد بود چین را 

مهار کند؟ آیا سیاست مهار جواب خواهد داد؟

دولت ترامپ در تالش است تا اقتصاد آمریکا کمتر به چین 

وابسته باشد و از نوآوری های فناوری آمریکا در برابر رقابت 

چین محافظت کند. همچنین تالش می شود قدرت سیاسی 

و نظامی چین در سراسر آسیای شرقی مهار شود.

ــتراتژی مهار در حال حاضر به خوبی کار نمی کند و ممکن  اس

است با شکست مواجه شود، اما چین نیز مشکالت خود را دارد 

)و نه فقط به دلیل ویروس کرونا زیرا این ویروس ممکن است 

به همان اندازه یا حتی بیشتر به ایاالت متحده آسیب رساند(.

ــیب پذیری از  ــی جنگ و منبع آس ــوان یک جبهه اصل تای

ــرای ایاالت متحده  ــات مختلف هم برای چین و هم ب جه

ــت. هنگ کنگ نیز جبهه جنگی دیگر با اهمیتی  آمریکا اس

ــتر برای چین است. رهبر  کمتر برای امریکا و اهمیتی بیش

هر دو کشور در حال حاضر نسبت به پیشینیان خود در طی 

چند دهه گذشته، بسیار بی پروا هستند.

*شـیوع ویروس کرونا این نکته را یادآور شـد که 

تهدیداتی وجود دارند که در سایه همکاری کشورها 

راحت تـر قابل حل هسـتند. آیا جامعـه جهانی از 

آسیب های ناشی از شیوع این ویروس درس خواهد 

گرفت و آیا شاهد افزایش همکاری بین المللی برای 

رفع تهدیدات جهانی خواهیم بود؟

ــورها مزایای  ــیاری از کش ــه امیدوارم که بس ــن صمیمان م

ــند. ویروس های بسیار بیشتری همکاری نزدیک در مقیاس بین المللی را به دلیل آسیب های  ــمیت بشناس ــهامت، رهبری و شعور نیاز ویروس به رس ــانس داشتن تمامی وجود دارد. حکومت کردن به ش ــیاری از کشورها ش ــفانه، بس دارد. متأس
موارد ذکر شده را ندارند.

ــادی به اقتصاد جهانی انتخابات آینده آمریکا خواهد داشت؟جهانی چه خواهد بود؟ این موضوع چه تأثیری بر *آثار اقتصادی ناشـی از ویروس کرونا بر اقتصاد  ــیب های زی ــیب های زیادی به مطمئنًا ویروس کرونا آس ــیب به سرعت وارد خواهد کرد. این ویروس تا کنون آس اقتصاد جهانی وارد نموده و در حال حاضر آس
ــاز به همکاری در حال رشد است. ــیب، دولتها نی ــدود کردن این آس ــرای مح ــت می دهد، اما من بسیار امیدوارم که تاثیر اقتصادی کرونا ویروس بدان آنها کاماًل در این مورد ناکام بوده اند.شجاعانه، هوشمندانه و کاماًل طوالنی دارند. تاکنون متأسفانه ب ــد که ترامپ انتخابات را از دس ــن و قابل قبول معنی باش ــا زمانی که یک مخالف دموکرات روش ــد و آن مخالف تا روز انتخابات چنین ت ــته باش ــای احمقانه، ناکارآمد و وجود نداش ــد، نمی توان به رفتاره ــار نکن ــر زرق و براق ترامپ تکیه کرد و گفت او انتخابات را از رفت ــت می دهد. او باید انتخابات را به نفع شخص دیگری پ دس
از دست دهد.
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پروفسور »آرشین ادیب مقدم« استاد دانشگاه لندن:

»کرونا« افول رهبری آمریکا را تسریع می کند

»آرشین ادیب مقدم« معتقد است که ویروس 
کوویـد ۱۹ رونـدی را کـه از قبل آغاز شـده 
تسـریع می کند- سقوط آهسـته اما قطعی 

ایاالت متحده آمریکا به عنوان رهبر جهانی.
ــه ای از دنیا در  ــری ویروس کرونا در هر گوش همه گی
جریان و باعث ناامیدی بسیاری از کشورها در مقابله با 
این ویروس شده است. به همین سبب، مردم و دولت ها 
در مواجهه با این ویروس به وحشت افتاده اند و اقتصادها 
از هم پاشیده است. انتظار می رود این بحران بدون تمایل 
و همکاری جدی جهانی، بیشتر و بیشتر شود. با توجه 
ــیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبه های  به تأثیر بس
مختلف، بسیاری معتقدند تغییر در نظم موجود جهانی و 
روابط بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد 
ــین ادیب مقدم«، رئیس  بود. گفتگو با پروفسور »آرش
ــتیتوی خاورمیانه دانشگاه  مرکز مطالعات ایران در انس

لندن در ادامه می آید.

*ویـروس کرونا چـه تأثیراتی بر نظم فعلی 
جهان خواهد گذاشت؟

Covid-19 فاش کرد که فقدان عقالنیت سیاسی و 
ــدم مهارت دولت که مخالف هرگونه گفتگو در مورد  ع
ــت، به وضوح قابل درک است.  نظم ها و سیستم هاس
این بیماری همه گیر وحشتناک در شرایطی رخ می دهد 
که شاهد دولت های بدتری در این سیستم هستیم. تنها 
نظمی که قابل مشاهده است بر اساس مشارکت جامعه 
است. مردم، با وجود بی کفایتی رهبران سیاسی خود، بار 
دیگر کسانی هستند که این بار را تحمل می کنند. اما در 
یک سطح انتزاعی تر، این بیماری همه گیر روندی را که 
از قبل آغاز شده تسریع می کند- سقوط آهسته اما قطعی 

ایاالت متحده آمریکا به عنوان رهبر جهانی.

*نظم فعلی جهان بیشتر مبتنی بر رویکردهای 
لیبرالیسم و تا حدودی رئالیسم است. نقایص 
رویکردهای گفته شده در مواجهه با ویروس 

کرونا چیست؟
سیستم بین المللی فعلی پیچیده تر از آن است که مبتنی 

بر این تئوری ها باشد. در حقیقت، هیچ چیز واقع بینانه ای درباره بسیاری از گفتگوها در محافل دولتی 
وجود ندارد، اما ایده آل گرایی غیر منطقی به وفور قابل مشاهده است. بنابراین این موضوع بستگی 
به نحوه تعریف این شرایط دارد. آنچه مهم است رویکردی منطقی و مبتنی بر علم در مورد زندگی 
و هستی در سیاره ماست - رویکردی جهانی که پیوند اجتناب ناپذیر زندگی بشر را می پذیرد که این 
بیماری همه گیر به طور دردناکی آن را آشکار نمود. هیچ نظریه ای نمی تواند این پیچیدگی ذاتی وجود 
انسان را توصیف کند. شکست رئالیسم و نئولیبرالیسم این است که نمی توانند پیچیدگی ذاتی وجود 
انسان را توصیف کنند. اینها رویکردها حاوی ایده هایی هستند که فقط ادعا می کنند؛ آنچه را که آنها 
نمی توانند فراهم کنند: یک اقتصاد کارآمد و عادالنه و حکومتداری خوب. ما هم این مواهب را نداریم، 

در هر زمینه ای که ما به آن نگاه می کنیم.

*اگرچه شـیوع ویروس، رویکردهای رئالیسـم و اصل محوری این مکتب یعنی 
»خودیاری« را در کانون توجه قرار داده است، اما نواقص رویکرد رئالیسم را که 
مبتنی بر امنیت دولتی با موضوع امنیتی نظامی است را نشان داده است. شیوع 
ویروس همچنین نشان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر نیستند امنیت ملت ها و 

دولت ها را در دوره پسا کرونا حفظ کنند. نظر شما در مورد این چیست؟
این بیماری همه گیر دقیقاً آنچه را که تئوری های واقع گرایانه در روابط بین الملل بر آن مبتنی است، 
آشکار کرد: دولت محوری. احمقانه است اگر فرض کنیم که می توان با این بیماری همه گیر - که 
به تعریفی جهانی است - بدون هماهنگی و همکاری جهانی مقابله کرد. آنچه ما نیاز داریم حاکمیت 
ــگاه جهانی با بهترین دانشمندان است  ــتر و وجود یک آزمایش جهانی بهتر، چند جانبه گرایی بیش
ــن های مخصوص علیه بیماری های همه گیری مانند Covid-19 را پیدا کند.  که بتواند واکس
درعوض، ما ناسیونالیسم روانی داریم. این سرنوشت عصر ما و چالش نسل ماست. اگر ما شکست 

بخوریم، بشریت شکست خواهد خورد.

*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا، نسبت به نظم فعلی متفاوت می باشد آیا 
این تغییرات، ساختاری و اساسی خواهند بود؟ کدام مفاهیم تغییرات اساسی را 

تجربه خواهند کرد؟
یک نظم اساساً جدید جهانی فقط با یک برداشت بنیادی متفاوت از حاکمیت و توزیع مجدد قدرت 
سیاسی به دور از دولت ایجاد می شود. در سطح جمعی ما به یک سیستم فدرالیسم نیاز داریم که 
قدرت را به جوامع کوچک واگذار می کند تا بیمارستان ها، خانه های مراقبت و امکانات خود را داشته 
باشند. دفاع و امنیت رسمی می توانند در سطح ملی سازماندهی شوند و نیازی به حکومتداری نیست. 
ــطح قدرتمند جهانی در مدیریت و همکاری  فراتر از میکرو الیه فدرال و الیه ملی، ما به یک س
چندجانبه که مربوط به حاکمیت ملی است نیاز داریم. قدرت نیاز به توزیع در باال و پایین دولت-ملت 
ــد و فقط در این صورت ما  ــان تصمیم گیرن ــط در این صورت افراد می توانند برای خودش دارد. فق
می توانیم منابع خود را برای مبارزه با بیماری های همه گیر، تخریب محیط زیست یا هرگونه تهدید 
وجودی دیگر که سرنوشت من را به شما و شما را به هر کس دیگری در کره زمین متصل می کند 

جمع کنیم. تصور کنید آن را.
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پروفسور »ریچارد فالک« استاد دانشگاه پرینستون و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل:

       سیاست خارجی آمریکا تحت کنترل وال استریت، 
پنتاگون و اسرائیل است

»ریچـارد فالـک « معتقـد اسـت کـه 
واشـنگتن جهـت تامیـن منافـع خود 
از قـدرت سـخت و ابزارهـای نظامی 
استفاده می کند این در حالی است که 
چیـن با تکیه بر قدرت نرم و ابزارهای 
اقتصادی منافع خود را تامین می کند.

بازگشت به ناسیونالیسم و راست گرایی افراطی 
ــال های اخیر به معضل  در اروپا و آمریکا در س
ــده است.  ــورها مبدل ش بزرگی برای این کش
ــفیدبرتر  ــی با زمینه های س ــتگرایی افراط راس
پنداری در آمریکا که از سوی »دونالد ترامپ« 
ــت  ــورد حمایت قرار گرفته و در دوران ریاس م
ــل مالحظه ای نیز  ــد قاب ــوری وی از رش جمه
ــدید نگرانی هایی در  ــبب تش برخوردار بوده، س

این کشور شده است.
ــدار اتحادیه  ــه عنوان میراث پای این معضل ب
ــایند،  اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای ناخوش
ــورهای عضو این  نگرانی های جدی را در کش
ــت.  ــی و اقتصادی برانگیخته اس بلوک سیاس
ــم افراطی که در سال های اخیر به  ناسیونالیس
ــورهای ایتالیا، سوئد،  شکلی روزمره مردم کش

ــس، اتریش،  ــه، آلمان، انگلی دانمارک، فرانس
ــتان و لهستان را هدف قرار داده  هلند، مجارس
به یکی از نقاط ضعف اتحادیه اروپا مبدل شده 

است.
ــه عنوان قدرتی  ــوی دیگر خیزش چین ب از س
بزرگ در منطقه و جهان، قدرت هژمون ایاالت 
متحدۀ امریکا را به چالش کشیده است. بنابراین 
می توان گفت یکی از مشکالت اساسی آمریکا 
ــت. در اسناد  در حال حاضر و در آینده چین اس
مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه کنفرانس 
ــیه به عنوان  امنیتی مونیخ چین به همراه روس
ــوال اینجاست که آیا  تهدید مطرح شده اند. س

واشنگتن قادر به مهار چین است؟
ــئله مهم جهانی  ــائل فوق، مس ــالوه بر مس ع
ــا ویروس کرونا  ــال حاضر نحوه مقابله ب در ح
ــت. شیوع  و کاهش پیامدهای اقتصادی آن اس
ــد که  ــه را یادآور ش ــا این نکت ــروس کرون وی
ــایه همکاری  ــی وجود دارند که در س تهدیدات
ــتند. آیا  ــل هس ــر قابل ح ــت ت ــورها راح کش
ــیوع  ــی از ش ــیب های ناش جامعه جهانی از آس
ــاهد  ــن ویروس درس خواهد گرفت و آیا ش ای

ــرای رفع  ــن المللی ب ــکاری بی ــش هم افزای
تهدیدات جهانی خواهیم بود؟

در همین ارتباط گفتگویی با پروفسور »ریچارد 
ــگاه  ــن الملل دانش ــتاد حقوق بی ــک«، اس فال
ــه در ادامه  ــده ک ــتون امریکا انجام ش پرینس

می آید.
ــگر ویژه شورای حقوق  »ریچارد فالک« گزارش
بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در 
فلسطین در سال های 2۰۰۸ تا 2۰1۴ نیز بوده و 

بالغ بر 2۰ کتاب از وی منتشر شده است.

*مهمترین دالیل اقبال به راستگرایان 
و ناسیونالیسـتها در اروپـا و آمریـکا 

چیست؟
ــود دارد مبنی بر  ــیاری وج گمانه زنی های بس
ــوالت غیر منتظره در طول  اینکه چرا این تح
ــالهای اخیر رخ داده است. شکی نیست که  س
ــترده ناشی از  یک توضیح اصلی، بیگانگی گس
ــت. به نظر  ــدن نئولیبرال اس اثرات جهانی ش
می رسد نئولیبرالیسم مزایای رشد اقتصادی را 
ناعادالنه توزیع می کند و این باعث می شود که 
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ــیار غنی تر شوند و وضعیت اکثر  ثروتمندان بس
افراد جامعه بدتر شود.

ــود دارد اگرچه  ــتمی وج ــوی سیس چنین الگ
ترکیبی از دالیل بسته به شرایط ملی متفاوت 
ــات مربوط به  ــه دوم توضیح ــت. مجموع اس
ــی از  ــران ناش ــدگان و مهاج ــات پناهن جریان
درگیری های طوالنی در سوریه، یمن و عراق 
ــد انسجام اجتماعی و  ــت که به نظر می رس اس
ــع اروپایی را به چالش  ــیاری از جوام قومی بس

می کشند.
ــتیابی به زندگی  این مهاجران که به دنبال دس
ــورهای مرفه تر  ــل تحمل با حرکت به کش قاب
هستند، باعث می شود مقاومت در این کشورها 
ــغل و نگه  ــار کار برای حفظ ش ــاس فش بر اس
ــطوح باالتر تقویت  ــتمزدها در س ــتن دس داش

شود.
ــده ای از مردم  ــش فزاین ــرایط، بخ ــا این ش ب
ــتند از  ــمالی آماده هس ــا و آمریکای ش در اروپ
ــول می دهند از  ــت کنند که ق ــی حمای رهبران
ــرزمینی محافظت کنند و  منافع شهروندان س
جهانی سازی اقتصادی را به علت شغل های از 
دست رفته و نابرابری های درآمد مقصر بدانند 
ــازی اقتصادی به  زیرا سیاست های جهانی س
ــش از رفاه مردم  ــرمایه بی جریان و کارایی س

اهمیت می دهد.
بنابراین به نظر می رسد اکثر افراد در این جوامع 
ــانی خود توسط  به توضیحات مربوط به پریش
ــتی  ــیار ناسیونالیس ــران با دیدگاه های بس رهب
ــد ترجیح  ــه نظر می رس ــتند و ب عالقمند هس
می دهند از رهبران مستبدی که حقوق بشر را 
ــهای دموکراتیک را کنار  نقض می کنند و ارزش
ــن الگو نه تنها در  ــد حمایت کنند. ای می گذارن
ــایر نقاط جهان از جمله هند،  غرب بلکه در س

برزیل و فیلیپین نیز قابل مشاهده است.

*یکـی از مهمترین مسـائل مرتبط با 
تحوالت خاورمیانه اعالم آمریکا مبنی 
بر خـروج نیروهایـش از ایـن منطقه 
بـود. ولـی در عمـل این موضـوع رخ 
نداده اسـت. بـه نظر شـما آمریکا در 
چه صورتـی نیروهای خود را از منطقه 

خارج می کند؟
ــی از منطقه  ــد که خروج نظام ــه نظر می رس ب
خاورمیانه هدف اصلی سیاست ترامپ و وعده 
ــال 2۰1۶  اصلی مبارزات انتخاباتی وی در س
ــنگتن اصطکاکی از نیروهای  است اما در واش
ــت خارجی آمریکا از سال  اصلی کنترل سیاس
ــه  ــه که من به آن س ــود دارد، آنچ 19۴5 وج
ــتریت، پنتاگون و  ــم: وال اس ــتون می گوی س

اسرائیل.
تأثیر این اصطکاک بر زمان و خروج از منطقه 
ــتگی دارد از  ــیاری بس ــااًل به عوامل بس احتم
ــالمت  ــدن بحران فعلی س ــکارتر ش جمله آش
ــازش از  ــیگنال های تقابل یا س و اینکه آیا س
ــش بینی در این  ــت یا خیر. پی جانب ایران اس
ــت، مگر اینکه ناآرامی های  ــوار اس مرحله دش
منطقه ای غیرمنتظره ای وجود داشته باشد که 

ــان دهد و انتخابات  عدم موفقیت ارتش را نش
ــت جمهوری ایاالت متحده ممکن است  ریاس

روند را تسریع کند.
ــتقرار مجدد نظامیان آمریکایی در  سیاست اس
ــکی  ــه پایگاه در عراق پس از حمالت موش س
ــت، اما به  ــر، اگرچه نمونه ای از خروج نیس اخی
ــد در جهت خلع سالح اتخاذ شده  نظر می رس

است.

*یکی از مشـکالت اساسی آمریکا در 
حال حاضر و در آینده چین اسـت. در 
اسناد مختلف امنیتی غربی از جمله در 
بیانیـه کنفرانس امنیتی مونیخ چین به 
همراه روسـیه به عنوان تهدید مطرح 
شـده اند. آمریکا چگونه قـادر خواهد 
بـود چیـن را مهـار کند؟ آیا سیاسـت 

مهار جواب خواهد داد؟
ــکا / چین،  ــاالت متحده آمری ــده روابط ای آین
چالش برانگیزترین مسئله ژئوپلیتیکی زمان ما 
ــت. این دو کشور دارای دیدگاه های متمایز  اس
ــتند. من ایاالت متحده  ــبت به تمدن هس نس
آمریکا و چین را »کشورهای جهانی« می نامم 
ــا را نمی توان با  ــی حضور آنه ــه و حت که نقش

مرزهای سرزمینی ارزیابی کرد.
ــی دارند  ــطحی جهان ــورها س هر دو این کش
ــی دیگر از آن  ــه هیچیک از بازیگران سیاس ک
ــتند، اما آنها هیچ شباهتی با هم  برخوردار نیس
ــکا در درجه اول  ــاالت متحده آمری ــد. ای ندارن
ــود جهت مجازات و  ــه توانایی های نظامی خ ب
اجبار آن کشورهایی که مخالف اهداف جهانی 

واشنگتن هستند، وابسته است.
ــار  ــی رویکرد فش ــال دو قربان ــران و ونزوئ ای
ــدات و تحریم های  ــاس تهدی حداکثری بر اس

ــا تکیه بر  ــتند. در مقابل، چین ب ــی هس تنبیه
ابزارهای غیر نظامی، از جمله تجارت، سرمایه 
گذاری و کمک های خارجی نفوذ و رونق خود 
ــور جهانی  ــت. این دو کش را افزایش داده اس
نمونه ای از برخورد بین سیاست خارجی مبتنی 
بر قدرت سخت و نرم را نشان می دهد و باعث 
ــرد در تاریخ روابط  ــاد رقابتی منحصر به ف ایج
ــن رقابت خطرات یک  ــده اند. ای بین الملل ش
ــرد جدید یا حتی جنگ به معنای نبرد  جنگ س

مسلحانه را ایجاد می کند.
ــدرت صعودی  ــاس تاریخ، وقتی یک ق بر اس
ــد می کند،  ــلط را تهدی ــی مس ــر سیاس بازیگ
همانطور که اکنون چین ایاالت متحده امریکا 
ــود زیرا  را تهدید می کند، به جنگ ختم می ش
ــت دادن  ــلط در تالش برای شکس دولت مس
ــت در حالی که هنوز هم به نظر  ــگر اس چالش
ــم انداز  ــت باال را دارد. البته چش ــد دس می رس
ــالح های هسته ای منجر به احتیاط  جنگ با س
ــته می شود، اما  ــتر رهبران نسبت به گذش بیش
این اطمینان را به ما نمی دهد که رهبران فعلی 
ــورت درک یک  ــار بحران، یا در ص تحت فش

تهدید، محتاطانه و منطقی عمل کنند.
من اطمینان ندارم که آیا سیاست مهار مربوط 
ــخ غربی ها به چالش چین است یا خیر.  به پاس
ــرای جلوگیری از  ــه ب ــی بود ک ــار، دکترین مه
ــترش نظامی علیه اتحاد جماهیر شوروی  گس
ــرایط  ــت در واقع در ش ــد. این سیاس ایجاد ش
ــه در آن دو دولت  ــد ک ــی اتخاذ ش ژئوپلیتیک
ــادی و هم  ــرو هم از نظر اقتص ــد پیش قدرتمن
ایدئولوژیکی در سراسر جهان با یکدیگر رقابت 
ــت مهار کشور جهانی دارای  می کردند. سیاس
ــکل جنگ های  ــد چین به ش ــدرت نرم مانن ق
ــرای محدود کردن  ــاری و تالش هایی را ب تج
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نفوذ آن در بازارهای خارجی می باشد. متأسفانه 
ــت جمهوری  ــن نوع رویاروئی در دوره ریاس ای
ترامپ سرعت گرفته، که با اتخاذ سیاست ملی 

گرایی و معامله گر تقویت شده است.

*شـیوع ویـروس کرونا ایـن نکته را 
یادآور شـد که تهدیداتـی وجود دارند 
که در سـایه همکاری کشـورها راحت 
تر قابل حل هسـتند. آیا جامعه جهانی 
از آسـیب های ناشـی از شـیوع ایـن 
ویـروس درس خواهـد گرفـت و آیـا 
شـاهد افزایـش همکاری بیـن المللی 
برای رفـع تهدیدات جهانـی خواهیم 

بود؟
ممکن است انگیزه همکاری جهانی به پوشش 
ــده  ــره ای چالش  COVID -19 تبدیل ش نق
ــد. حتی برای ملی گرایانه ترین دیدگاه ها  باش
ــت که ما با کمک به دیگران  ــکار شده اس آش
ــا صدمه زدن  ــان کمک می کنیم و ب به خودم
ــان را آزار می دهیم. فقط با  ــران خودم به دیگ
ــن نیت می توان به پاسخ های  همکاری با حس

سازنده در گسترش این ویروس دست یافت.
ــری کرونا ویروس  ــه در رابطه با همه گی آنچ
صادق است، در مورد سایر موضوعات در حوزه 
ــدید، تغییرات  ــت: فقر ش جهانی نیز صادق اس
ــتی،  آب و هوایی، مهاجرت جهانی، تنوع زیس
ــلیحات هسته ای. گسترش  نظامی گری و تس
ــت های  ــکاری در رابطه با سیاس تجربه و هم
ــایر حوزه های سیاست  بهداشت و درمان با س

ممکن است چندان آسان نباشد.
ــوار، کمتر فوری و  ــر مزایای همکاری ناهم اگ
انتزاعی تر باشد، همکاری میان حوزه بهداشت 
ــوار یا غیرممکن است. هر  با سایر حوزه ها دش
زمان که منافع ویژه ای در ساختارهای اداری و 
بخش خصوصی تعبیه شده باشد احتمااًل شاهد 
مقاومت دولت نیز خواهیم بود. این مقاومت تا 
ــی از دیدگاه واقع گرایی روابط بین  حدی ناش
الملل )بازی با حاصل جمع جبری صفر( است 
نه عرصه ای که در آن به دنبال نتایج پیروزی / 

پیروزی و سود پایدارتر برای همه باشد.

*آثار اقتصادی ناشی از ویروس کرونا 
بر اقتصـاد جهانی چه خواهد بود؟ این 
موضـوع چه تأثیری بر انتخابات آینده 

آمریکا خواهد داشت؟
ــرات اقتصادی  ــت که بگوییم اث خیلی زود اس
ــا به نظر  ــد بود، ام ــروس چه خواه ــا وی کرون
ــد این تأثیرات هم برای اقتصاد جهان  می رس
ــدید خواهد بود و به  و هم برای اقتصاد ملی ش
ــیب پذیرترین نقاط جامعه ضربه محکمی  آس

خواهد زد.
ــته به منابع، نظم جوامع مختلف و مهارت  بس
مقامات دولتی تأثیر اقتصادی کرونا ویروس از 
ــاوت خواهد بود. به  ــی به دولت دیگر متف دولت
ــد اکنون اقتصاد جهانی رکود قابل  نظر می رس
ــه با وضعیتی که باعث رکود بزرگ دهه  مقایس
193۰ شد و به شیوع فاشیسم و جنگ جهانی 

دوم کمک کرد، را تجربه می کند.
چالش فعلی کرونا ویروس به طرق بی سابقه ای 
در حال آشکار شدن است و ارزیابی های ما باید 
ــه طور مکرر به  ــی و ب به عنوان اقدام آزمایش
ــناخته ای حرکت  ــود، زیرا در قلمرو ناش روز ش
می کنیم. همین نگرش احتیاط آمیز پاسخ من 
به تأثیرات آن بر انتخابات نوامبر ایاالت متحده 

آمریکا را شکل می دهد.
به نظر می رسد تأثیرات اقتصادی کرونا ویروس 
به شانس انتخاب مجدد ترامپ آسیب می رساند 
زیرا از نظر رأی دهندگان رهبر کشور، مسئول 
رکود است خواه مقصر باشد یا خیر. اگر اقتصاد 
به خوبی پیش رود، رئیس جمهور فعلی مزایایی 
ــت می آورد، خواه شایسته باشد یا نه،  را به دس
ــته  ــی که اگر اقتصاد عملکرد بدی داش در حال
ــئولیت آن را بر عهده  باشد، رهبران فعلی مس

دارند خواه مقصر باشند یا نباشند.
عالوه بر این، این تفسیر با این واقعیت تقویت 
ــیاری از آمریکایی ها، از جمله  ــود که بس می ش
جمهوری خواهان معتقدند ترامپ این چالش را 
ــت به خصوص در  به طور بد مدیریت کرده اس
مراحل اولیه بسیار مهم و نسبت به جدی بودن 
ــیوع چنین بیماری بی اعتنا بوده و در نتیجه  ش
ــرعت شیوع  ــی برای کاهش س اقدامات اساس

بیماری را به تعویق انداخته است.
ــناخته های  ــون تا زمان انتخابات ناش اما از اکن
ــود، یا  ــود دارد. اگر اوضاع بهتر نش ــادی وج زی
ــود، به راحتی می توان وضعیتی را تصور  بدتر ش
کرد که انتخابات مطابق با شرایط اضطراری به 
تعویق افتد، در حالی که اگر اوضاع به طور غیر 
منتظره بهبود یابد، ممکن است ترامپ به راحتی 
ــود، به خصوص اگر با  برنده مجدد انتخابات ش

نامزد ضعیفی مانند جو بایدن روبه رو باشد.

* مهمتریـن تحـوالت بیـن المللی در 
اروپـا، آمریـکا، آسـیا و خاورمیانه طی 

یک سال گذشته چیست؟
ــت که پاسخ  ــؤالی چنان گسترده اس چنین س

اجمالی به آن دشوار است، اما من سعی خواهم 
ــک، همانطور  ــخ دهم. بدون ش کرد به آن پاس
که پاسخ های قبلی من نشان می دهد، بیماری 
ــه تحوالت اخیر  ــر کرونا ویروس هم همه گی
ــرار می دهد - هم به  ــعاع ق دیگر را تحت الش
ــطه بزرگی مسائل بهداشتی و هم به دلیل  واس

شدت اثرات غیر بهداشتی آن.
ــعاع  ــایر تحوالت بین المللی که تحت الش س
ــد عبارتند از: بی  ــا ویروس قرار گرفته ان کرون
ــیب پذیر، از  ــداوم به اقلیت های آس توجهی م
ــمیری ها در  ــا در میانمار، کش ــه روهینگی جمل
ــااًل در مقابل  ــطین که احتم ــد و مردم فلس هن
ویرانی هایی که این ویروس ایجاد می کند، به 

طور حداقل محافظت می شوند.
ــور  عالوه بر این، ادامه مبارزات در چندین کش
خاورمیانه هرج و مرج مداوم، جابجایی گسترده 
و خشونت مداوم را نشان می دهد. سوریه، یمن 
ــرج و مرج و نزاع را تجربه  و لیبی همچنان ه
ــدی برای  ــت ج ــه ظرفی ــد و هیچگون می کنن

برقراری صلح و وضعیت عادی را ندارند.
ــه خاورمیانه موج  ــان منطق ــن، در هم همچنی
ــتقر در  ــی با نظم مس ــای مردم دوم چالش ه
ــراق و الجزایر و همچنین در نزدیکی  لبنان، ع
ــودان رخ داده است. این مهم نشان می دهد  س
ــار عربی  ــه قبل به به ــه یک ده ــرایطی ک ش
ــد، همچنان باعث ایجاد ناآرامی های  منجر ش
ــت. مجموعه  ــی اس اجتماعی و اعتراض سیاس
نهایی تحوالت می تواند با ناامیدی برای مقابله 
ــوزی با  ــط با وقوع آتش س ــا تهدیدات مرتب ب
ــدت در جنگل های بارانی آمازون در برزیل  ش
ــترالیا همراه  ــق بزرگی از اراضی اس و در مناط
ــد. این تهدیدات ضرورت اتخاذ رویکردی  باش
مشارکتی را در مورد تعادل اکولوژیکی برجسته 
ــد اقدامات  ــه به نظر می رس ــرد، در حالی ک ک
ــمت پذیرش سیاست خارجی فوق  دولتها به س
ــیونال ژئوپلیتیک معامله گر حرکت  ملی و ناس
ــئله کاماًل ناکارآمد  نموده که از منظر حل مس

می باشند.
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 پروفسور »نیکالس اونف« بنیانگذار مکتب سازه انگاری و استاد دانشگاه فلوریدا:

ناکارآمدی ترامپ باعث وقوع فاجعه در آمریکا شده است

پروفسـور »نیـکالس اونف« معتقد اسـت 
آمریـکا بـه دالیـل بسـیاری از جمله یک 
رئیس جمهور ناکارآمد در مواجهه با کرونا 

ناکارآمد بوده است.
ــه ای از دنیا  ــه گیری ویروس کرونا در هر گوش هم
ــیاری از کشورها در  در جریان و باعث ناامیدی بس
ــت. به همین سبب،  ــده اس مقابله با این ویروس ش
ــن ویروس به  ــه با ای ــا در مواجه ــردم و دولت ه م
ــیده است.  ــت افتاده اند و اقتصادها از هم پاش وحش
ــران بدون تمایل و همکاری  انتظار می رود این بح

جدی جهانی، بیشتر و بیشتر شود.
ــاد این ویروس بر جهان  ــیار زی با توجه به تأثیر بس
از جنبه های مختلف، بسیاری معتقدند تغییر در نظم 
موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ــور نیکالس  ــی با »پروفس ــتا گفتگوی ــن راس در ای
ــته روابط بین الملل  اونف« از نظریه پردازان برجس
ــده که در  ــازه انگاری انجام ش در حوزه نظریات س

ادامه می آید.
ــه اجتماعی  ــذار نظری ــف« بنیانگ ــکالس اون »نی
ــتاد بازنشسته  ــازه انگاری( و اس روابط بین الملل )س
ــت. او در دانشگاه های  دانشگاه فلوریدای آمریکاس
مطرحی چون پرینستون، امریکن و کلمبیا تدریس 
ــازه انگاری را از علوم  ــت. اونف مفهوم س کرده اس
ــرد و این  ــوزه مطالعاتی ک ــن ح ــی وارد ای اجتماع
مفهوم بعدها توسط افرادی چون »الکساندر ونت«، 

»کاتزنشتاین« و سایرین بسط و توسعه داده شد.

*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی 
جهان خواهد گذاشت؟

ــت که یک نظریه  ــوار اس ــیار دش ــوالی بس این س
ــخ دهد. از آنجا که تئوری ها  پرداز بتواند به آن پاس
ــد به طور کلی وقایع را توضیح دهند این  می خواهن
بیماری همه گیر پدیده ای قابل تعمیم برای اهداف 

نظریه روابط بین الملل نیست.
من به عنوان یک نظریه پرداز فکر می کنم در نظر 
گرفتن یک بیماری همه گیر به عنوان کاتالیزوری 
ــمگیر در شرایط فعلی جهان  بالقوه برای تغییر چش
ــاری همه گیر  ــد گفت بیم ــت. بای ــیار مفید اس بس
ــن 32  ــزای 191۸ )که پدر بزرگ من در س آنفوالن
سالگی در اثر ابتالء به آن درگذشت( به خودی خود 
کاری کاتالیستی )تحریک کننده( نبود زیرا در پایان 

جنگ جهانی ویران کننده رخ داد.
ــرایطی صورت  ــی در ش ــر فعل ــه گی ــاری هم بیم
ــی جهان با مشکل جدی  می گیرد که اقتصاد سیاس
ــات مالی بیش از حد گسترده  ــت، مؤسس روبرو اس
ــده اند، نابرابری ها در ثروت رو به گسترش بوده  ش
ــت،  ــال کاهش اس ــاوری در ح ــای فن و نوآوری ه
زیرساخت ها با سرعت نگران کننده در اقتصادهای 

پیشرفته رو به زوال بوده و تغییرات آب و هوایی بی امان است.
ویروس همه گیر 2۰2۰ به ناچار باعث افسردگی عمیق و جهانی می شود که احتمااًل چندین 
ــد. اینکه آیا شاهد بهبودی کامل خواهیم بود یا خیر بعداً معلوم خواهد  ــال ادامه داشته باش س
ــد جهانی خواهد شد و در بهترین  ــد. من گمان می کنم که این ویروس باعث کاهش رش ش

حالت منجر به رکود تورمی به سبک ژاپن در اقتصادهای ثروتمند می شود.
در دیگر کشورها، کاهش رشد سریع و کنترل نشده ناآرامی های اجتماعی را در میان ایالت ها 
ــدار داده ام و همیشه در این  ــت. من چندین دهه در مورد این واقعه هش به دنبال خواهد داش

فکر بودم که آیا شاهد این واقعه خواهم بود یا خیر.

*نظـم فعلی جهان بیشـتر مبتنی بـر رویکردهـای لیبرالیسـم و تا حدودی 
رئالیسـم است. نقایص رویکردهای گفته شـده در مواجهه با ویروس کرونا 

چیست؟
رئالیسم سیاسی کاماًل ماتریالیست است اما مبتنی بر چند فرض در مورد ماهیت انسان است، 
ــود. واقع گرایان حرفی برای گفتن  ــخر از خودپنداری ما می ش نه یک ماهیت که باعث تمس
ــت ندارند - حتی اگر متخصصان بهداشت ادعا کنند که  ــاخته ما نیس در مورد بحرانی که س

این بحران ساخت ماست.
نئولیبرال ها با قاطعیت معتقدند که اقتصاد سرمایه داری جهانی رونق بی سابقه و صلح نسبی 
ــت اما آنها به طور مداوم شکنندگی وضعیت فعلی جهان را دست کم  به کل جهان آورده اس
ــت؛ وقتی اقتصاد جهانی به خودی  می گیرند. آنها هیچ چیز مفیدی برای گفتن نخواهند داش
خود نتواند بهبود یابد. نظریه پردازان چپ و پست مدرن با گفتن ما »به شما گفتیم این اتفاق 

می افتد« راضی خواهند شد.

*اگرچـه شـیوع ویروس، رویکردهای رئالیسـم و اصل محـوری این مکتب 
یعنـی »خودیـاری« را در کانون توجه قرار داده اسـت، امـا نواقص رویکرد 
رئالیسم را که مبتنی بر امنیت دولتی با موضوع امنیتی نظامی است را نشان 
داده است. شیوع ویروس همچنین نشان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر 
نیسـتند امنیت ملت ها و دولت ها را در دوره پسـا کرونا حفظ کنند. نظر شـما 

در مورد این چیست؟
مشکل فقط اقتصادهای نظامی نیست. دولت مدرن به هر شکلی که خود را نشان داده، خیلی 
راحت از این بحران در امنیت بشر غافل شده است. به احتمال زیاد چین یکی از نظامی ترین 
ــورها در مدیریت بحران است. همین مسئله در  ــورها در جهان و یکی از موفق ترین کش کش

مورد کره جنوبی نیز صدق می کند.
ــس جمهور ناکارآمد و قانون  ــیاری، از جمله یک رئی ــا ایاالت متحده آمریکا به دالیل بس ام
ــی که مقامات محلی را در امور امنیت انسانی توانمند می کند فاجعه بوده است. به نظر  اساس
ــئله واقعی ظهور رژیم های اداری عملکردی در هر سطح از سازمان بهداشت جهانی  من مس
ــتی شهری و عدم وجود سازوکارهای هماهنگی مؤثر در درون و  گرفته تا بخش های بهداش

بین سطوح است.

*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا، نسبت به نظم فعلی متفاوت می باشد 
آیا این تغییرات، سـاختاری و اساسـی خواهند بود؟ کـدام مفاهیم تغییرات 

اساسی را تجربه خواهند کرد؟
علیرغم پاسخ ناموزون و گنگ مسئوالن بهداشت عمومی در هر سطح نسبت به بیماری همه 

گیر، من انتظار تغییر چشمگیر در ترتیبات سیاسی-اجتماعی مدرن، ندارم.
ــته خواهند بود زیرا  ــای اداری- عملکردی برای رفاه خود وابس ــردم در همه جا به رژیم ه م
ــود. هنگامی که و در جایی  دنیای مدرن در دهه های پیش رو دچار لغزش های ناهموار می ش
ــای عمومی را تأمین کنند، همانطور که در  ــته اند حداقل نیازه که نخبگان عملکردی نتوانس
ــوال اول اشاره کردم، ناآرامی های اجتماعی افزایش خواهد یافت. با کمبود منابع  پاسخ به س
کمتر، ظرفیت اداری کم می شود، رهبران دولتی از بین خواهند رفت و بحران در امنیت بشر 

فقط می تواند در تعداد و مقیاس افزایش یابد.
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خود را از خاورمیانه خارج کند. این امر در آمریکا از لحاظ سیاسی بسیار گران 
است، به خصوص در فصل انتخابات.

تنها راهی که نیروهای آمریکایی از این منطقه خارج می شوند این است که 
ــود مردم آمریکا را متقاعد کند که انجام این کار به نفع آنها  ترامپ موفق ش
است. اکثر افراد در حزب جمهوریخواه و اکثریت قریب به اتفاق دموکرات ها 
با این نظر موافق نیستند. بنابراین نیروهای آمریکایی احتمااًل برای آینده قابل 

پیش بینی در منطقه خواهند ماند.

*یکی از مشـکالت اساسـی آمریکا در حال حاضر و در آینده 
چین اسـت. در اسـناد مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه 
کنفرانس امنیتی مونیخ چین به همراه روسیه به عنوان تهدید 
مطرح شده اند. آمریکا چگونه قادر خواهد بود چین را مهار کند؟ 

آیا سیاست مهار جواب خواهد داد؟
پاسخ به این سوال دشوار است زیرا بخش اعظم آن به سیاست های خاصی 
ــتگی دارد که هر طرف اتخاذ می کنند. راه مبارزه این دو قدرت از طریق  بس
تجارت است و در حال حاضر به نظر می رسد واشنگتن همچنان به عنوان یک 
ابرقدرت اقتصادی در مقایسه با چین در موقعیت قوی تری قرار دارد - اگرچه 

ایاالت متحده تسلط جهانی که در گذشته داشته است را از دست می دهد.
بنابراین اساساً، در یک جنگ تجاری باید دید طرف تا چه حد حاضر به تحمل 
درد است تا دیگری را به زانو درآورد. مشخص کردن این کار دشوار است. به 
نظر من در آینده قابل پیش بینی، تنش های تجاری بین دو طرف همچنان 

ادامه دارد.

*شـیوع ویروس کرونا این نکته را یادآور شـد که تهدیداتی 
وجود دارند که در سـایه همکاری کشـورها راحت تر قابل حل 
هسـتند. آیا جامعه جهانی از آسـیب های ناشـی از شیوع این 
ویروس درس خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش همکاری بین 

المللی برای رفع تهدیدات جهانی خواهیم بود؟
ــان ها داده و آنچه در هر  ــا ویروس چه درس هایی به انس گفتن اینکه کرون
صورت بازیگران جهانی باید از آن فرا گیرند، خیلی زود است. تاکنون، پاسخ هر 

کشور بستن مرزهای خود و محدود کردن ورود از خارج از کشور بوده است.
ــتی های دریایی از ورود مسافران به بندر خودداری می کنند  ما می بینیم کش

ــوار هواپیماها شوند. بسیاری از کشورها صادرات  ــافران اجازه ندارند س و مس
کاالها و تجهیزات پزشکی را ممنوع کرده اند تا بتوانند در داخل کشور از آنها 
استفاده کنند. بنابراین در این بحران همه گیر جهانی، انگیزه تقریباً در همه جا 
محافظت از منافع ملی بوده است و چه پوپولیست ها در بیشتر نقاط جهان در 
قدرت باشند یا تأثیرگذار باشند، کمبود رهبری اصولی وجود دارد که می تواند 
برای مقابله با این همه گیری در همکاری های بین المللی شرکت کند. فعاًل 

حداقل، من امکان همکاری بهتر را نمی بی نم.

*آثار اقتصادی ناشـی از ویـروس کرونا بر اقتصاد جهانی چه 
خواهـد بود؟ این موضوع چه تأثیری بر انتخابات آینده آمریکا 

خواهد داشت؟
در پی شیوع ویروس کرونا بخش عمده ای از تجارت جهانی به سرعت متوقف 
ــت. هواپیمایی در حال پرواز نیست، مسافران مسافرت نمی کنند و  ــده اس ش
جریان بین المللی کاال و تجارت به طور جدی مختل شده است. همچنین، 
اقتصادهای محلی عملکردی ندارند. اکثر فروشگاه ها تعطیل است، مردم خانه 
ــاغل کوچک و انواع بسیاری از تجارت  ــتوران ها، مش را ترک نمی کنند، رس
ــور جدی کاهش یافته اند، اما  ــت. بورس های محلی و جهانی بط تعطیل اس
گفتن اینکه همه اینها چه تأثیری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت، سخت بوده 

و بهبودی این مسئله در طی چند سال بسیار دشوار و دشوار خواهد بود.
در مورد تأثیر آن بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیش بینی این مسئله 
بسیار دشوار است. موفقیت بزرگ ترامپ افزایش شدید بازار سهام آمریکا بوده 
و این دستاورد تقریباً در دو هفته گذشته ناپدید شده است. اگر این نزول ادامه 
یابد و اگر »جو بایدن« یک کارزار هوشمندانه را مدیریت کند، ترامپ در زمینه 

انتخاب مجدد خود با مشکالت اساسی روبرو خواهد شد.

* مهمتریـن تحـوالت بیـن المللـی در اروپا، آمریکا، آسـیا و 
خاورمیانه طی یک سال گذشته چیست؟

ــرعت و روش های باورنکردنی که چین و کره  ظاهراً  COVID -19 و س
جنوبی قادر به کنترل و مقابله با آن شدند؛ ادامه جنگ داخلی غم انگیز سوریه 
برای یک سال دیگر؛ استیضاح ترامپ و محبوبیت مستمر وی در بین منتخبان 
آمریکایی؛ ادامه صعود سیاسی محمد بن سلمان و بی تفاوتی جهان نسبت به 

ادامه ویرانی فلسطین تحت پوشش »معامله قرن«.

»مهران کامروا« معتقد است که اگر کاهش بازار سهام امریکا 
ادامه یابد و »جو بایدن« یک کارزار هوشمندانه را مدیریت کند، 
ترامپ برای انتخاب شـدن مجدد با مشـکالت اساسی روبرو 

خواهد شد.
بازگشت به ناسیونالیسم و راست گرایی افراطی در اروپا و آمریکا در سال های 
اخیر به معضل بزرگی برای این کشورها مبدل شده است. این معضل به عنوان 
میراث پایدار اتحادیه اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای ناخوشایند، نگرانی های 

جدی را در کشورهای عضو این بلوک سیاسی و اقتصادی برانگیخته است.
از سوی دیگر خیزش چین به عنوان قدرتی بزرگ در منطقه و جهان، قدرت 
هژمون ایاالت متحدۀ امریکا را به چالش کشیده است. بنابراین می توان گفت 
یکی از مشکالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده چین است. در اسناد 
مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه کنفرانس امنیتی مونیخ چین به همراه 
روسیه به عنوان تهدید مطرح شده اند. سوال اینجاست که آیا واشنگتن قادر 

به مهار چین است؟
عالوه بر مسائل فوق، مسئله مهم جهانی در حال حاضر نحوه مقابله با ویروس 
کرونا و کاهش پیامدهای اقتصادی آن است. شیوع ویروس کرونا این نکته 
ــد که تهدیداتی وجود دارند که در سایه همکاری کشورها راحت  را یادآور ش

تر قابل حل هستند.
در گفتگو با پروفسور »مهران کامروا« به بررسی این موضوعات پرداخته شده 
ــه در ادامه می آید. »کامروا« رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای  ک
دانشگاه جرج تاون آمریکا است. وی دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم 
ــگاه کمبریج اخذ کرده و صاحب مقاالت و کتابهای زیادی  ــی از دانش سیاس
ــت. کتابهای »قطر؛ کشور کوچک، سیاست بزرگ«، »خاورمیانه معاصر،  اس
ــی پس از جنگ جهانی اول« و »انقالب فکری ایران« از جمله  تاریخ سیاس

آثار وی به شمار می رود.

*مهمترین دالیل اقبال به راستگرایان و ناسیونالیستها در اروپا 
و آمریکا چیست؟

ــکا و اروپا حاصل تالقی چندین  ــت در ایاالت متحده آمری ظهور جناح راس
ــطح، ما واکنش های ملی و محلی نسبت به  ــت. در وسیع ترین س تحول اس
ــازی داریم. تبادالت جهانی و وابستگی های متقابل همیشه وجود  جهانی س

داشته است.

ــترش رسانه های اجتماعی و دسترسی فوری به  ــالهای اخیر، با گس اما در س
ــده از هر نقطه از جهان، شاهد واکنش های محلی  اطالعات خام و فیلتر نش
نسبت به تحوالت جهانی یا حداقل درک و یا برداشت های غلط از تحوالت 

جهانی هستیم.
این مهم زمینه گسترده تر ظهور سیاستمداران پوپولیست را تسهیل کرده است 
ــرمایه گذاری کرده اند و این  ــانی که بر موج ترس و اضطراب محلی س کس
ترس ها و اضطراب ها با تضعیف مداوم شرایط اقتصادی، قدرت خرید، اشتغال 
واقعی و چشم انداز آینده پررنگ تر شده اند. همه این عوامل با هم جمع شده اند 

تا منجر به ظهور جناح راست در ایاالت متحده و اروپا شوند.

*یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تحوالت خاورمیانه اعالم 
آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش از این منطقه بود. ولی در عمل 
این موضوع رخ نداده است. به نظر شما آمریکا در چه صورتی 

نیروهای خود را از منطقه خارج می کند؟
ــورها، وقتی صحبت از سیاست خارجی می شود، یک  ــیاری از کش مانند بس
ــمی در ایاالت متحده وجود ندارد. وقتی صحبت از حضور نظامی  دیدگاه رس
امریکا در خاورمیانه می شود، سه دیدگاه کلی در ایاالت متحده آمریکا وجود 
ــانی که پایان تدریجی به درگیری های گران قیمت و  دارد. اول دیدگاه کس
ــی اروپا را ترجیح می دهند. در حال  ــوار نظامی آمریکا در خاورمیانه و حت دش

حاضر، این تمایل توسط »دونالد ترامپ« نشان داده شده است.
دوم افرادی که به دفاع از حضور نظامی سنگین ایاالت متحده امریکا ادامه 
می دهند و معتقدند حضور نظامی واشنگتن برای کمک به متحدین ایاالت 
ــرائیل و عربستان سعودی - و همچنین مقابله  متحده در منطقه - یعنی اس
ــوی ایران و متحدان غیر دولتی  با تهدیدات علیه منافع آمریکا، به ویژه از س
ــط مایک پومپئو و بسیاری دیگر از  ــت. این دیدگاه که توس آن ضروری اس
جمهوریخواهان در کنگره ایاالت متحده ارائه می شود، حتی از تقابل نظامی 

با ایران حمایت می کند.
سوم، کسانی هستند که از یک دیدگاه میانه دفاع می کنند، یعنی ادامه وضع 
ــربازان آمریکایی در سراسر  موجود، یعنی حضور طوالنی مدت پایگاه ها و س
منطقه به منظور محافظت از منافع و متحدان ایاالت متحده آمریکا در صورت 

لزوم. این تفکر تقریباً همه دمکرات ها است.
در حال حاضر، من این احتمال را نمی دهم که ایاالت متحده آمریکا نیروهای 

 پروفسور »مهران کامروا« رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای 
دانشگاه جرج تاون آمریکا:

»کرونا« برگ برنده دولت امریکا را بر باد داد
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خود را از خاورمیانه خارج کند. این امر در آمریکا از لحاظ سیاسی بسیار گران 
است، به خصوص در فصل انتخابات.

تنها راهی که نیروهای آمریکایی از این منطقه خارج می شوند این است که 
ــود مردم آمریکا را متقاعد کند که انجام این کار به نفع آنها  ترامپ موفق ش
است. اکثر افراد در حزب جمهوریخواه و اکثریت قریب به اتفاق دموکرات ها 
با این نظر موافق نیستند. بنابراین نیروهای آمریکایی احتمااًل برای آینده قابل 

پیش بینی در منطقه خواهند ماند.

*یکی از مشـکالت اساسـی آمریکا در حال حاضر و در آینده 
چین اسـت. در اسـناد مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه 
کنفرانس امنیتی مونیخ چین به همراه روسیه به عنوان تهدید 
مطرح شده اند. آمریکا چگونه قادر خواهد بود چین را مهار کند؟ 

آیا سیاست مهار جواب خواهد داد؟
پاسخ به این سوال دشوار است زیرا بخش اعظم آن به سیاست های خاصی 
ــتگی دارد که هر طرف اتخاذ می کنند. راه مبارزه این دو قدرت از طریق  بس
تجارت است و در حال حاضر به نظر می رسد واشنگتن همچنان به عنوان یک 
ابرقدرت اقتصادی در مقایسه با چین در موقعیت قوی تری قرار دارد - اگرچه 

ایاالت متحده تسلط جهانی که در گذشته داشته است را از دست می دهد.
بنابراین اساساً، در یک جنگ تجاری باید دید طرف تا چه حد حاضر به تحمل 
درد است تا دیگری را به زانو درآورد. مشخص کردن این کار دشوار است. به 
نظر من در آینده قابل پیش بینی، تنش های تجاری بین دو طرف همچنان 

ادامه دارد.

*شـیوع ویروس کرونا این نکته را یادآور شـد که تهدیداتی 
وجود دارند که در سـایه همکاری کشـورها راحت تر قابل حل 
هسـتند. آیا جامعه جهانی از آسـیب های ناشـی از شیوع این 
ویروس درس خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش همکاری بین 

المللی برای رفع تهدیدات جهانی خواهیم بود؟
ــان ها داده و آنچه در هر  ــا ویروس چه درس هایی به انس گفتن اینکه کرون
صورت بازیگران جهانی باید از آن فرا گیرند، خیلی زود است. تاکنون، پاسخ هر 

کشور بستن مرزهای خود و محدود کردن ورود از خارج از کشور بوده است.
ــتی های دریایی از ورود مسافران به بندر خودداری می کنند  ما می بینیم کش

ــوار هواپیماها شوند. بسیاری از کشورها صادرات  ــافران اجازه ندارند س و مس
کاالها و تجهیزات پزشکی را ممنوع کرده اند تا بتوانند در داخل کشور از آنها 
استفاده کنند. بنابراین در این بحران همه گیر جهانی، انگیزه تقریباً در همه جا 
محافظت از منافع ملی بوده است و چه پوپولیست ها در بیشتر نقاط جهان در 
قدرت باشند یا تأثیرگذار باشند، کمبود رهبری اصولی وجود دارد که می تواند 
برای مقابله با این همه گیری در همکاری های بین المللی شرکت کند. فعاًل 

حداقل، من امکان همکاری بهتر را نمی بی نم.

*آثار اقتصادی ناشـی از ویـروس کرونا بر اقتصاد جهانی چه 
خواهـد بود؟ این موضوع چه تأثیری بر انتخابات آینده آمریکا 

خواهد داشت؟
در پی شیوع ویروس کرونا بخش عمده ای از تجارت جهانی به سرعت متوقف 
ــت. هواپیمایی در حال پرواز نیست، مسافران مسافرت نمی کنند و  ــده اس ش
جریان بین المللی کاال و تجارت به طور جدی مختل شده است. همچنین، 
اقتصادهای محلی عملکردی ندارند. اکثر فروشگاه ها تعطیل است، مردم خانه 
ــاغل کوچک و انواع بسیاری از تجارت  ــتوران ها، مش را ترک نمی کنند، رس
ــور جدی کاهش یافته اند، اما  ــت. بورس های محلی و جهانی بط تعطیل اس
گفتن اینکه همه اینها چه تأثیری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت، سخت بوده 

و بهبودی این مسئله در طی چند سال بسیار دشوار و دشوار خواهد بود.
در مورد تأثیر آن بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیش بینی این مسئله 
بسیار دشوار است. موفقیت بزرگ ترامپ افزایش شدید بازار سهام آمریکا بوده 
و این دستاورد تقریباً در دو هفته گذشته ناپدید شده است. اگر این نزول ادامه 
یابد و اگر »جو بایدن« یک کارزار هوشمندانه را مدیریت کند، ترامپ در زمینه 

انتخاب مجدد خود با مشکالت اساسی روبرو خواهد شد.

* مهمتریـن تحـوالت بیـن المللـی در اروپا، آمریکا، آسـیا و 
خاورمیانه طی یک سال گذشته چیست؟

ــرعت و روش های باورنکردنی که چین و کره  ظاهراً  COVID -19 و س
جنوبی قادر به کنترل و مقابله با آن شدند؛ ادامه جنگ داخلی غم انگیز سوریه 
برای یک سال دیگر؛ استیضاح ترامپ و محبوبیت مستمر وی در بین منتخبان 
آمریکایی؛ ادامه صعود سیاسی محمد بن سلمان و بی تفاوتی جهان نسبت به 

ادامه ویرانی فلسطین تحت پوشش »معامله قرن«.

»مهران کامروا« معتقد است که اگر کاهش بازار سهام امریکا 
ادامه یابد و »جو بایدن« یک کارزار هوشمندانه را مدیریت کند، 
ترامپ برای انتخاب شـدن مجدد با مشـکالت اساسی روبرو 

خواهد شد.
بازگشت به ناسیونالیسم و راست گرایی افراطی در اروپا و آمریکا در سال های 
اخیر به معضل بزرگی برای این کشورها مبدل شده است. این معضل به عنوان 
میراث پایدار اتحادیه اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای ناخوشایند، نگرانی های 

جدی را در کشورهای عضو این بلوک سیاسی و اقتصادی برانگیخته است.
از سوی دیگر خیزش چین به عنوان قدرتی بزرگ در منطقه و جهان، قدرت 
هژمون ایاالت متحدۀ امریکا را به چالش کشیده است. بنابراین می توان گفت 
یکی از مشکالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده چین است. در اسناد 
مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه کنفرانس امنیتی مونیخ چین به همراه 
روسیه به عنوان تهدید مطرح شده اند. سوال اینجاست که آیا واشنگتن قادر 

به مهار چین است؟
عالوه بر مسائل فوق، مسئله مهم جهانی در حال حاضر نحوه مقابله با ویروس 
کرونا و کاهش پیامدهای اقتصادی آن است. شیوع ویروس کرونا این نکته 
ــد که تهدیداتی وجود دارند که در سایه همکاری کشورها راحت  را یادآور ش

تر قابل حل هستند.
در گفتگو با پروفسور »مهران کامروا« به بررسی این موضوعات پرداخته شده 
ــه در ادامه می آید. »کامروا« رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای  ک
دانشگاه جرج تاون آمریکا است. وی دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم 
ــگاه کمبریج اخذ کرده و صاحب مقاالت و کتابهای زیادی  ــی از دانش سیاس
ــت. کتابهای »قطر؛ کشور کوچک، سیاست بزرگ«، »خاورمیانه معاصر،  اس
ــی پس از جنگ جهانی اول« و »انقالب فکری ایران« از جمله  تاریخ سیاس

آثار وی به شمار می رود.

*مهمترین دالیل اقبال به راستگرایان و ناسیونالیستها در اروپا 
و آمریکا چیست؟

ــکا و اروپا حاصل تالقی چندین  ــت در ایاالت متحده آمری ظهور جناح راس
ــطح، ما واکنش های ملی و محلی نسبت به  ــت. در وسیع ترین س تحول اس
ــازی داریم. تبادالت جهانی و وابستگی های متقابل همیشه وجود  جهانی س

داشته است.

ــترش رسانه های اجتماعی و دسترسی فوری به  ــالهای اخیر، با گس اما در س
ــده از هر نقطه از جهان، شاهد واکنش های محلی  اطالعات خام و فیلتر نش
نسبت به تحوالت جهانی یا حداقل درک و یا برداشت های غلط از تحوالت 

جهانی هستیم.
این مهم زمینه گسترده تر ظهور سیاستمداران پوپولیست را تسهیل کرده است 
ــرمایه گذاری کرده اند و این  ــانی که بر موج ترس و اضطراب محلی س کس
ترس ها و اضطراب ها با تضعیف مداوم شرایط اقتصادی، قدرت خرید، اشتغال 
واقعی و چشم انداز آینده پررنگ تر شده اند. همه این عوامل با هم جمع شده اند 

تا منجر به ظهور جناح راست در ایاالت متحده و اروپا شوند.

*یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تحوالت خاورمیانه اعالم 
آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش از این منطقه بود. ولی در عمل 
این موضوع رخ نداده است. به نظر شما آمریکا در چه صورتی 

نیروهای خود را از منطقه خارج می کند؟
ــورها، وقتی صحبت از سیاست خارجی می شود، یک  ــیاری از کش مانند بس
ــمی در ایاالت متحده وجود ندارد. وقتی صحبت از حضور نظامی  دیدگاه رس
امریکا در خاورمیانه می شود، سه دیدگاه کلی در ایاالت متحده آمریکا وجود 
ــانی که پایان تدریجی به درگیری های گران قیمت و  دارد. اول دیدگاه کس
ــی اروپا را ترجیح می دهند. در حال  ــوار نظامی آمریکا در خاورمیانه و حت دش

حاضر، این تمایل توسط »دونالد ترامپ« نشان داده شده است.
دوم افرادی که به دفاع از حضور نظامی سنگین ایاالت متحده امریکا ادامه 
می دهند و معتقدند حضور نظامی واشنگتن برای کمک به متحدین ایاالت 
ــرائیل و عربستان سعودی - و همچنین مقابله  متحده در منطقه - یعنی اس
ــوی ایران و متحدان غیر دولتی  با تهدیدات علیه منافع آمریکا، به ویژه از س
ــط مایک پومپئو و بسیاری دیگر از  ــت. این دیدگاه که توس آن ضروری اس
جمهوریخواهان در کنگره ایاالت متحده ارائه می شود، حتی از تقابل نظامی 

با ایران حمایت می کند.
سوم، کسانی هستند که از یک دیدگاه میانه دفاع می کنند، یعنی ادامه وضع 
ــربازان آمریکایی در سراسر  موجود، یعنی حضور طوالنی مدت پایگاه ها و س
منطقه به منظور محافظت از منافع و متحدان ایاالت متحده آمریکا در صورت 

لزوم. این تفکر تقریباً همه دمکرات ها است.
در حال حاضر، من این احتمال را نمی دهم که ایاالت متحده آمریکا نیروهای 
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نظامی حل کند.
ــینی ندارند - اگر فرصتی  ــتمداران آمریکایی تمایلی به عقب نش سیاس
ــی آنها را برای اتفاقات بدی که  ــد که مخالفان سیاس ــته باش وجود داش

متعاقبًا در هر کشوری که از آن خارج می شوند رخ دهد مقصر بدانند.
بنابراین ایاالت متحده حتی از لحاظ نظامی از خاورمیانه خارج نمی شود، 
ــت باعث شده رأی  علی رغم آنچه ترامپ یا هر نامزد دیگری ممکن اس

دهندگان این انتظار را داشته باشند.

*یکی از مشکالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده 
چین اسـت. در اسناد مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه 
کنفرانـس امنیتـی مونیخ چین بـه همراه روسـیه به عنوان 
تهدید مطرح شـده اند. آمریکا چگونه قادر خواهد بود چین 

را مهار کند؟ آیا سیاست مهار جواب خواهد داد؟
ــور که در مورد  ــت اصلی مهار همانط ــت که سیاس الزم به یادآوری اس
ــوروی اعمال می شد مبتنی بر ایده خرید زمان، تا زمان  اتحاد جماهیر ش

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از تضادهای داخلی خود بود.
ــرانجام فرو ریخت، اما هنوز مشخص نیست که آیا  ــتم شوروی س سیس
چیزی قابل مقایسه با سیستمی که حزب کمونیست چین برپا کرده است 

رخ خواهد داد یا خیر.
ــان روش کار نکند. در این  ــت به هم ــت مهار ممکن اس بنابراین سیاس
میان، احتمااًل چین نیز باید بر مواردی از جمله حفظ ناوبری در دریاها در 
ــرق آسیا و اقیانوس آرام تمرکز کند، بدون تالش برای ادعای  منطقه ش

تسلط بر آن منطقه توسط ایاالت متحده آمریکا.
ــورهای غربی نیز باید در  ــت دیگر کش ــت ایاالت متحده و سیاس سیاس
جهت تشویق چین جهت اینکه پکن به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی 
ــد – موقعیتی که قدرتش به آن داده  ــازنده باش ــئول و س بازیگری مس

است – باشد.
*شیوع ویروس کرونا این نکته را یادآور شد که تهدیداتی 
وجـود دارنـد کـه در سـایه همـکاری کشـورها راحـت تر 
قابـل حل هسـتند. آیا جامعه جهانی از آسـیب های ناشـی 
از شـیوع ایـن ویـروس درس خواهـد گرفت و آیا شـاهد 

 افزایش همـکاری بین المللی برای رفـع تهدیدات جهانی 
خواهیم بود؟

ــخ به چنین  ــزوم همکاری بین المللی در پاس ــن ویروس مطمئنًا به ل ای
ــود که در این رابطه  ــاره دارد و می توان امیدوار ب تهدیدهای جهانی اش
ــفانه برخی از پاسخ ها به این بیماری  ــود. متأس درس هایی فرا گرفته ش
ــت عمومی ممکن است  ــت زیرا اقدامات بهداش ــب نیس همه گیر مناس
ــها را در جهت مخالف سوق دهد. ناسیونالیست های بیگانه هراس  نگرش
ــه این ویروس به عنوان یک تهدید خارجی که از مرزهای بین المللی  ب

عبور می کند و باید مرزها بسته شود نگاه می کنند.

*آثـار اقتصادی ناشـی از ویروس کرونا بـر اقتصاد جهانی 
چه خواهد بود؟ این موضـوع چه تأثیری بر انتخابات آینده 

آمریکا خواهد داشت؟
ــی از آن شدید خواهد بود،  ــخص بود که رکود اقتصادی ناش از قبل مش
ــواًل چنین رکود  ــالهای 2۰۰۸-2۰۰9. معم ــااًل در مقیاس رکود س احتم
ــی فعلی است و از این نظر  اقتصادی خبرهای بدی برای رهبران سیاس

رکود اقتصادی علیه انتخاب مجدد ترامپ مؤثر خواهد کرد.
با این حال، آنچه رأی دهندگان آمریکایی به آن واکنش نشان می دهند، 
ــود اقتصادی در  ــت. اگر رک ــر در وضعیت اقتصادی آنها اس ــت تغیی جه
ــود و بهبود اقتصادی تا زمان انتخابات  ــال 2۰2۰ شکوفا ش ــتان س تابس
ــود، ممکن است وضعیت سیاسی ترامپ از گذشته  در ماه نوامبر آغاز ش

بهتر به نظر برسد.

* مهمتریـن تحوالت بیـن المللی در اروپا، آمریکا، آسـیا و 
خاورمیانه طی یک سال گذشته چیست؟

ــادی جهانی، بیمار همه گیر کرونا ویروس اکنون  با توجه به تأثیر اقتص
ــته در نظر گرفته  ــال گذش ــد به عنوان یکی از مهمترین تحوالت س بای
ــت که تاثیر زیادی بر اتحادیه اروپا  ــود. مسئله مهم دیگر برگزیت اس ش
ــا دخالت ها و اقدامات  ــوریه ب و انگلیس دارد. در خاورمیانه، جنگ در س
بین  المللی و افزایش تنش ناشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ 

علیه ایران.

»پل پیالر« معتقد اسـت کـه رکود اقتصادی ناشـی از کرونا 
ویـروس خبرهای بدی بـرای رهبران سیاسـی فعلی دارد و 
از ایـن نظر رکود اقتصادی علیـه انتخاب مجدد ترامپ موثر 

خواهد بود.
ــت گرایی افراطی در اروپا و آمریکا در  ــم و راس ــت به ناسیونالیس بازگش
ــده است.  ــورها مبدل ش ــال های اخیر به معضل بزرگی برای این کش س
ــتگرایی افراطی با زمینه های سفیدبرتر پنداری در آمریکا که از سوی  راس
»دونالد ترامپ« مورد حمایت قرار گرفته و در دوران ریاست جمهوری وی 
ــد قابل مالحظه ای نیز برخوردار بوده، سبب تشدید نگرانی هایی در  از رش

این کشور شده است.
این معضل به عنوان میراث پایدار اتحادیه اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای 
ــایند، نگرانی های جدی را در کشورهای عضو این بلوک سیاسی و  ناخوش
ــم افراطی که در سال های اخیر به  اقتصادی برانگیخته است. ناسیونالیس
ــوئد، دانمارک، فرانسه، آلمان،  ــکلی روزمره مردم کشورهای ایتالیا، س ش
انگلیس، اتریش، هلند، مجارستان و لهستان را هدف قرار داده به یکی از 

نقاط ضعف اتحادیه اروپا مبدل شده است.
ــزرگ در منطقه و جهان،  ــوی دیگر خیزش چین به عنوان قدرتی ب از س
ــت. بنابراین  ــیده اس قدرت هژمون ایاالت متحدۀ امریکا را به چالش کش
ــکالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده  می توان گفت یکی از مش
ــه در بیانیه کنفرانس  ــناد مختلف امنیتی غربی از جمل ــت. در اس چین اس
امنیتی مونیخ چین به همراه روسیه به عنوان تهدید مطرح شده اند. سوال 

اینجاست که آیا واشنگتن قادر به مهار چین است؟
ــئله مهم جهانی در حال حاضر نحوه مقابله با  ــائل فوق، مس عالوه بر مس
ویروس کرونا و کاهش پیامدهای اقتصادی آن است. شیوع ویروس کرونا 
ــایه همکاری  ــد که تهدیداتی وجود دارند که در س ــن نکته را یادآور ش ای
ــورها راحت تر قابل حل هستند. آیا جامعه جهانی از آسیب های ناشی  کش
از شیوع این ویروس درس خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش همکاری بین 

المللی برای رفع تهدیدات جهانی خواهیم بود؟
در این راستا گفتگویی با »پل پیالر« رئیس سابق بخش تحلیل عملیات 

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( انجام شده که در ادامه می آید.
الزم به ذکر است که »پل پیالر« از اساتید دانشگاه »جرج تاون« آمریکا 

ــت و تاکنون مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها  اس
ــت واحد تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج  می توان به ریاس
ــاره کرد. پیالر همچنین سابقه حضور در شورای  ــیا اش فارس و جنوب آس
ــورا در  ــه عنوان یکی از اعضای اصلی این ش ــات ملی آمریکا را ب اطالع

کارنامه فعالیت خود دارد.

*مهمترین دالیل اقبال به راسـتگرایان و ناسیونالیسـتها در 
اروپا و آمریکا چیست؟

ــال، راهپیمایی ملی در  ــت گرایانه -به عنوان مث ــم راس ظهور ناسیونالیس
فرانسه، گزینه جایگزین برای آلمان در آلمان و کل پدیده ترامپ در ایاالت 
ــاس ناامنی و تهدید از دست دادن در بین شهروندان  متحده -عمدتا احس

سفیدپوست بومی - مخصوصاً مردان طبقه متوسط را نشان می دهد.
ــود دارد که متکی به ترس  ــک عامل اقتصادی بزرگ برای این امر وج ی
ــت دادن شغل و امنیت مالی است. آنها تقصیر ضرر شغلی را گردن  از دس
مهاجران و سایر خارجی ها می اندازند حتی اگر اتوماسیون ارتباط بیشتری 
ــته باشد. با این حال ترس و جذابیت ناسیونالیسم  با چنین ضررهایی داش
بیگانه هراسی فراتر از اقتصاد می رود و شامل ترس عمومی تر از دست دادن 

قدرت و جایگاه برای افراد، نژادها و قومیت های مختلف نیز می شود.

*یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تحوالت خاورمیانه اعالم 
آمریکا مبنی بر خـروج نیروهایش از این منطقه بود. ولی در 
عمل این موضوع رخ نداده اسـت. به نظر شما آمریکا در چه 

صورتی نیروهای خود را از منطقه خارج می کند؟
بین آنچه که عموم مردم آمریکا در مورد خروج ارتش آمریکا از خاورمیانه 
ــده در آن  ــائل خاص و تهدیدات درک ش می خواهند و اینکه چگونه مس

منطقه از لحاظ سیاسی نقش بازی می کنند ناهماهنگی وجود دارد.
ــاالت متحده در جنگ ها در خاور  ــتر آمریکایی ها از دخالت کمتر ای بیش
ــت  ــپ به عنوان کاندیدای ریاس ــد و دونالد ترام ــه حمایت می کنن میان
ــعار استفاده کرد. اما هنوز هم در گفتمان  جمهوری از این مضمون و ش
ــاالت متحده باید در  ــوی وجود دارد که ای ــی آمریکا این حس ق سیاس
ــکالت آن منطقه و هر منطقه دیگر را با نیروی  صورت لزوم بتواند مش

 پروفسور »پل پیالر« استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا و عضو اسبق شورای اطالعات ملی آمریکا:

سرنوشت ترامپ در انتخابات آتی به کرونا گره خورده است
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نظامی حل کند.
ــینی ندارند - اگر فرصتی  ــتمداران آمریکایی تمایلی به عقب نش سیاس
ــی آنها را برای اتفاقات بدی که  ــد که مخالفان سیاس ــته باش وجود داش

متعاقبًا در هر کشوری که از آن خارج می شوند رخ دهد مقصر بدانند.
بنابراین ایاالت متحده حتی از لحاظ نظامی از خاورمیانه خارج نمی شود، 
ــت باعث شده رأی  علی رغم آنچه ترامپ یا هر نامزد دیگری ممکن اس

دهندگان این انتظار را داشته باشند.

*یکی از مشکالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده 
چین اسـت. در اسناد مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه 
کنفرانـس امنیتـی مونیخ چین بـه همراه روسـیه به عنوان 
تهدید مطرح شـده اند. آمریکا چگونه قادر خواهد بود چین 

را مهار کند؟ آیا سیاست مهار جواب خواهد داد؟
ــور که در مورد  ــت اصلی مهار همانط ــت که سیاس الزم به یادآوری اس
ــوروی اعمال می شد مبتنی بر ایده خرید زمان، تا زمان  اتحاد جماهیر ش

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از تضادهای داخلی خود بود.
ــرانجام فرو ریخت، اما هنوز مشخص نیست که آیا  ــتم شوروی س سیس
چیزی قابل مقایسه با سیستمی که حزب کمونیست چین برپا کرده است 

رخ خواهد داد یا خیر.
ــان روش کار نکند. در این  ــت به هم ــت مهار ممکن اس بنابراین سیاس
میان، احتمااًل چین نیز باید بر مواردی از جمله حفظ ناوبری در دریاها در 
ــرق آسیا و اقیانوس آرام تمرکز کند، بدون تالش برای ادعای  منطقه ش

تسلط بر آن منطقه توسط ایاالت متحده آمریکا.
ــورهای غربی نیز باید در  ــت دیگر کش ــت ایاالت متحده و سیاس سیاس
جهت تشویق چین جهت اینکه پکن به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی 
ــد – موقعیتی که قدرتش به آن داده  ــازنده باش ــئول و س بازیگری مس

است – باشد.
*شیوع ویروس کرونا این نکته را یادآور شد که تهدیداتی 
وجـود دارنـد کـه در سـایه همـکاری کشـورها راحـت تر 
قابـل حل هسـتند. آیا جامعه جهانی از آسـیب های ناشـی 
از شـیوع ایـن ویـروس درس خواهـد گرفت و آیا شـاهد 

 افزایش همـکاری بین المللی برای رفـع تهدیدات جهانی 
خواهیم بود؟

ــخ به چنین  ــزوم همکاری بین المللی در پاس ــن ویروس مطمئنًا به ل ای
ــود که در این رابطه  ــاره دارد و می توان امیدوار ب تهدیدهای جهانی اش
ــفانه برخی از پاسخ ها به این بیماری  ــود. متأس درس هایی فرا گرفته ش
ــت عمومی ممکن است  ــت زیرا اقدامات بهداش ــب نیس همه گیر مناس
ــها را در جهت مخالف سوق دهد. ناسیونالیست های بیگانه هراس  نگرش
ــه این ویروس به عنوان یک تهدید خارجی که از مرزهای بین المللی  ب

عبور می کند و باید مرزها بسته شود نگاه می کنند.

*آثـار اقتصادی ناشـی از ویروس کرونا بـر اقتصاد جهانی 
چه خواهد بود؟ این موضـوع چه تأثیری بر انتخابات آینده 

آمریکا خواهد داشت؟
ــی از آن شدید خواهد بود،  ــخص بود که رکود اقتصادی ناش از قبل مش
ــواًل چنین رکود  ــالهای 2۰۰۸-2۰۰9. معم ــااًل در مقیاس رکود س احتم
ــی فعلی است و از این نظر  اقتصادی خبرهای بدی برای رهبران سیاس

رکود اقتصادی علیه انتخاب مجدد ترامپ مؤثر خواهد کرد.
با این حال، آنچه رأی دهندگان آمریکایی به آن واکنش نشان می دهند، 
ــود اقتصادی در  ــت. اگر رک ــر در وضعیت اقتصادی آنها اس ــت تغیی جه
ــود و بهبود اقتصادی تا زمان انتخابات  ــال 2۰2۰ شکوفا ش ــتان س تابس
ــود، ممکن است وضعیت سیاسی ترامپ از گذشته  در ماه نوامبر آغاز ش

بهتر به نظر برسد.

* مهمتریـن تحوالت بیـن المللی در اروپا، آمریکا، آسـیا و 
خاورمیانه طی یک سال گذشته چیست؟

ــادی جهانی، بیمار همه گیر کرونا ویروس اکنون  با توجه به تأثیر اقتص
ــته در نظر گرفته  ــال گذش ــد به عنوان یکی از مهمترین تحوالت س بای
ــت که تاثیر زیادی بر اتحادیه اروپا  ــود. مسئله مهم دیگر برگزیت اس ش
ــا دخالت ها و اقدامات  ــوریه ب و انگلیس دارد. در خاورمیانه، جنگ در س
بین  المللی و افزایش تنش ناشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ 

علیه ایران.

»پل پیالر« معتقد اسـت کـه رکود اقتصادی ناشـی از کرونا 
ویـروس خبرهای بدی بـرای رهبران سیاسـی فعلی دارد و 
از ایـن نظر رکود اقتصادی علیـه انتخاب مجدد ترامپ موثر 

خواهد بود.
ــت گرایی افراطی در اروپا و آمریکا در  ــم و راس ــت به ناسیونالیس بازگش
ــده است.  ــورها مبدل ش ــال های اخیر به معضل بزرگی برای این کش س
ــتگرایی افراطی با زمینه های سفیدبرتر پنداری در آمریکا که از سوی  راس
»دونالد ترامپ« مورد حمایت قرار گرفته و در دوران ریاست جمهوری وی 
ــد قابل مالحظه ای نیز برخوردار بوده، سبب تشدید نگرانی هایی در  از رش

این کشور شده است.
این معضل به عنوان میراث پایدار اتحادیه اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای 
ــایند، نگرانی های جدی را در کشورهای عضو این بلوک سیاسی و  ناخوش
ــم افراطی که در سال های اخیر به  اقتصادی برانگیخته است. ناسیونالیس
ــوئد، دانمارک، فرانسه، آلمان،  ــکلی روزمره مردم کشورهای ایتالیا، س ش
انگلیس، اتریش، هلند، مجارستان و لهستان را هدف قرار داده به یکی از 

نقاط ضعف اتحادیه اروپا مبدل شده است.
ــزرگ در منطقه و جهان،  ــوی دیگر خیزش چین به عنوان قدرتی ب از س
ــت. بنابراین  ــیده اس قدرت هژمون ایاالت متحدۀ امریکا را به چالش کش
ــکالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده  می توان گفت یکی از مش
ــه در بیانیه کنفرانس  ــناد مختلف امنیتی غربی از جمل ــت. در اس چین اس
امنیتی مونیخ چین به همراه روسیه به عنوان تهدید مطرح شده اند. سوال 

اینجاست که آیا واشنگتن قادر به مهار چین است؟
ــئله مهم جهانی در حال حاضر نحوه مقابله با  ــائل فوق، مس عالوه بر مس
ویروس کرونا و کاهش پیامدهای اقتصادی آن است. شیوع ویروس کرونا 
ــایه همکاری  ــد که تهدیداتی وجود دارند که در س ــن نکته را یادآور ش ای
ــورها راحت تر قابل حل هستند. آیا جامعه جهانی از آسیب های ناشی  کش
از شیوع این ویروس درس خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش همکاری بین 

المللی برای رفع تهدیدات جهانی خواهیم بود؟
در این راستا گفتگویی با »پل پیالر« رئیس سابق بخش تحلیل عملیات 

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( انجام شده که در ادامه می آید.
الزم به ذکر است که »پل پیالر« از اساتید دانشگاه »جرج تاون« آمریکا 

ــت و تاکنون مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها  اس
ــت واحد تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج  می توان به ریاس
ــاره کرد. پیالر همچنین سابقه حضور در شورای  ــیا اش فارس و جنوب آس
ــورا در  ــه عنوان یکی از اعضای اصلی این ش ــات ملی آمریکا را ب اطالع

کارنامه فعالیت خود دارد.

*مهمترین دالیل اقبال به راسـتگرایان و ناسیونالیسـتها در 
اروپا و آمریکا چیست؟

ــال، راهپیمایی ملی در  ــت گرایانه -به عنوان مث ــم راس ظهور ناسیونالیس
فرانسه، گزینه جایگزین برای آلمان در آلمان و کل پدیده ترامپ در ایاالت 
ــاس ناامنی و تهدید از دست دادن در بین شهروندان  متحده -عمدتا احس

سفیدپوست بومی - مخصوصاً مردان طبقه متوسط را نشان می دهد.
ــود دارد که متکی به ترس  ــک عامل اقتصادی بزرگ برای این امر وج ی
ــت دادن شغل و امنیت مالی است. آنها تقصیر ضرر شغلی را گردن  از دس
مهاجران و سایر خارجی ها می اندازند حتی اگر اتوماسیون ارتباط بیشتری 
ــته باشد. با این حال ترس و جذابیت ناسیونالیسم  با چنین ضررهایی داش
بیگانه هراسی فراتر از اقتصاد می رود و شامل ترس عمومی تر از دست دادن 

قدرت و جایگاه برای افراد، نژادها و قومیت های مختلف نیز می شود.

*یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تحوالت خاورمیانه اعالم 
آمریکا مبنی بر خـروج نیروهایش از این منطقه بود. ولی در 
عمل این موضوع رخ نداده اسـت. به نظر شما آمریکا در چه 

صورتی نیروهای خود را از منطقه خارج می کند؟
بین آنچه که عموم مردم آمریکا در مورد خروج ارتش آمریکا از خاورمیانه 
ــده در آن  ــائل خاص و تهدیدات درک ش می خواهند و اینکه چگونه مس

منطقه از لحاظ سیاسی نقش بازی می کنند ناهماهنگی وجود دارد.
ــاالت متحده در جنگ ها در خاور  ــتر آمریکایی ها از دخالت کمتر ای بیش
ــت  ــپ به عنوان کاندیدای ریاس ــد و دونالد ترام ــه حمایت می کنن میان
ــعار استفاده کرد. اما هنوز هم در گفتمان  جمهوری از این مضمون و ش
ــاالت متحده باید در  ــوی وجود دارد که ای ــی آمریکا این حس ق سیاس
ــکالت آن منطقه و هر منطقه دیگر را با نیروی  صورت لزوم بتواند مش
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پروفسور »محمود منشی پوری« استاد دانشگاه های سانفرانسیسکو و کالیفرنیا برکلی:

تاثیر جهانی امریکا بعد از کرونا به شدت کاهش خواهد یافت

»محمود منشی پوری« معتقد است که بعد از کرونا صالحیت ایاالت متحده مورد 
بحث قرار خواهد گرفت و تأثیر جهانی آن به شدت کاهش خواهد یافت.

ــت و باعث ناامیدی بسیاری از  ــه ای از دنیا در جریان اس همه گیری ویروس کرونا در هر گوش
ــده است. به همین سبب، مردم و دولت ها در مواجه با این  ــورها در مقابله با این ویروس ش کش
ویروس به وحشت افتاده اند و اقتصادها تهدید شده است. انتظار می رود این بحران بدون عزم و 

همکاری جدی جهانی، بیشتر و بیشتر شود.
از یک سو، شیوع ویروس کرونا و چگونگی مقابله دولت ها با آن، مسئله اثربخشی سیستم های 
سیاسی را به چالش کشیده و از سوی دیگر، گذار از نظم فعلی به نظم پساکرونا را مطرح کرده 

است.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبه های مختلف، بسیاری معتقدند تغییر در 

نظم جهانی جاری و روابط بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این راستا گفتگویی با پروفسور »محمود منشی پوری« رئیس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه 

سانفرانسیسکو و استاد دانشگاه کالیفرنیا برکلی انجام شده که در ادامه می آید.

*اقدامات دولتها جهت مقابله با بحران همه گیر کرونا ویروس را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

ــر جهان هنوز در حالت  در مراحل اولیه مبارزه با بیماری همه گیر کروناویروس، دولت های سراس
واکنشی قرار دارند و سیاستمداران تصمیم می گیرند. کارشناسان عجله می کنند تا نظرات مختلفی 

را ابراز و در مورد پیامدهای شیوع این بیماری عفونی فکر کنند.
در همین حال، جهان با هزینه های کشنده مهار و در نهایت کنترل این ویروس در شرایط پوسیدگی 

اقتصادی و بحران بهداشت عمومی با بزرگی پیش بینی نشده روبرو شده است.
ــورهای فقیر و آنهایی که هنوز درگیر جنگ های داخلی از جمله  با این حال، به طور خاص، کش

پناهندگان، کارگران مهاجر و پناهجویان هستند، انتهای کوتاه چوب را خواهند گرفت.
ــت که از افسردگی بزرگ دهه 193۰  ــه زمان ما اس ــتر پیش بینی ها حاکی از واقعه حماس بیش
ــترده، نابرابری اقتصادی اجتماعی،  با عواقب مرگبار خود از جمله ظهور افراط گرایی، رنج گس

فروپاشی اقتصادی و احتمااًل ناآرامی های اجتماعی فراتر رفته است.
هنوز مشخص نیست که جهان چه زمانی از محدودیت های ملی و استراتژی ماندن در خانه خارج 
ــود. حتی اگر بین متخصصین توافق صورت گیرد، بازگشت به حالت عادی در کوتاه مدت  می ش

غیرممکن است زیرا بخش هایی از جهان در انتظار بهبودی طوالنی هستند.

*جهان در دوره پس از همه گیری کروناویروس چگونه خواهد بود؟
ــتفان م. والت، معتقدند که سیاستمداران پوپولیستی از این همه  ــان، مانند اس برخی از کارشناس
ــرزنش پناهندگان، مهاجران و پناهجویان  گیری بهره برداری می کنند و فرصتی دیگر برای س
است. واضح است که آنها برای بستن مرزها و اتخاذ تدابیر ضد جهانی سازی به نام ناسیونالیسم 

و حمایت گرایی اقتصادی تالش می کنند.
ــتدالل می کنند که همه گیری باعث تقویت دولت و تقویت ملی گرایی خواهد  برخی دیگر اس
ــیاری از  ــد. دولت های مختلف اقدامات اضطراری را برای مهار بحران اتخاذ می کنند و بس ش
مردم تمایل به کنار گذاشتن این قدرتهای تازه هنگام پایان بحران ندارند. والت ادامه می دهد: 
ــریع خواهد کرد. نتیجه این  ــرق را تس کروناویروس همچنین تغییر قدرت و نفوذ از غرب به ش
ــت و آزادی های  ــترک، پایداری محیط زیس جهانی خواهد بود که از عدالت اجتماعی، رفاه مش
اساسی برخوردار است. در نتیجه، صالحیت ایاالت متحده مورد بحث قرار خواهد گرفت و تأثیر 

جهانی آن به شدت کاهش خواهد یافت.
به همین ترتیب، ریچارد ان هاس، نویسنده کتاب »جهان در آشفتگی: سیاست خارجی آمریکا و 
بحران نظم قدیمی« )2۰1۷( استدالل می کند که جهان پس از کرونا ویروس با جهان پیش از 
آن تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. هاس ادامه می دهد: COVID-19 جهت گیری تاریخ 
ــر نخواهد داد. هاس اصرار دارد جهانی که از این بحران بیرون می آید با رهبری  ــان را تغیی جه
امریکایی وارفته بوده و همکاری جهانی شکننده و اختالف قدرت بزرگ از ویژگی های مهم آن 
است این عبارات برای توصیف نقش رهبری ایاالت متحده در جهان آمده است )امور خارجه، 

۷ آوریل 2۰2۰(.
هاس ادعا می کند، قبل از اینکه این ویروس در روی کره زمین شیوع یابد در جذبه مدل آمریکایی 
ــدید بودیم. مطمئناً این همه گیری باعث افزایش اصطکاک بین ایاالت متحده  ــاهد افت ش ش

آمریکا و چین می شود، در عین حال رکود دموکراتیک 
که جهان را پس از حمالت یازده سپتامبر شکل داده 
است نیز تقویت می کند. اکنون بیش از هر زمان دیگر، 
ــن ایاالت متحده  ــرد جدید بی احتمال وقوع جنگ س
ــتری برای  ــن وجود دارد و حمایت بیش ــکا و چی آمری
نقش دولت بزرگ تر در جامعه، به ویژه در قالب محدود 
ــه کمک های اقتصادی  کردن حرکت جمعیت یا ارائ
ــرایطی، آزادی های  ــت. در چنین ش وجود خواهد داش
ــزان قابل توجهی  ــی به می مدنی و آزادی های سیاس

محدود خواهند شد.
ــتن  ــتدالل می کنند که کنار گذاش ــر اس برخی دیگ
ــنگین و تأکید بر  هنجارهای دموکراتیک با قیمت س
لزوم ارزیابی عملکرد رژیم های اقتدارگرا از نظر کاهش 
فقر، حمایت از حقوق و مقابله با نابرابری های اقتصادی 
و اجتماعی و نژادی همراه خواهد بود. نیاز به هماهنگی 
جهانی چنان ضروری می شود که به همکاری در همه 
ــته  ــطوح اعم از بین المللی، ملی و محلی نیاز داش س
ــوری از تجربیات بقیه کشورها درس  ــد. هر کش باش
ــخت  ــت. ج. جان ایکنبری، مدافع سرس خواهد گرف
ــم لیبرال، اظهار داشت که در آینده در  انترناسیونالیس
ــت شاهد افزایش رقابت قدرت  حالی که ما ممکن اس
بزرگ در دنیای تقسیم شده و خشن باشیم، کشورها-

ملت احتمااًل برای دستیابی به امنیت و رفاه برای همه 
همکاری می کنند. وی می نویسد محتمل است در دراز 
ــوع جدیدی از بین  ــی ها برای یافتن ن مدت دموکراس
المللی گرایی عمل گرا از پوسته های خود بیرون آیند 

)به نقل از گاردین، 2۸ مارس 2۰2۰(.

*چقـدر در نظـم پسـاکرونایی تأکیـد بـر 
چندجانبـه گرایی و یکجانبـه گرایی خواهد 

بود؟
در حالی که اکثر دموکرات های لیبرال اذعان دارند که 
این همه گیر جهانی می تواند اختالفات بین کشورها 
را گسترش دهد و احتمااًل احساسات ضد مهاجرتی را 
ــود دارد که این امر  ــانس خوبی وج نیز دامن بزند، ش
ــازمان بین  از همکاری های بین المللی، حمایت از س
المللی مانند سازمان ملل و تمایل به دنبال مذاکره به 

جای درگیری نظامی و اقتصادی حمایت کند.
ــال، در غیاب رهبری و همکاری جهانی،  در همین ح
ــت  ــیب زای کروناویروس امکان بازگش تأثیرات آس
ــرال را حل نکرده و ارزیابی انتقادی از  روایت نظم لیب
پیامدهای مخرب همه گیر را ضروری تر خواهد کرد. 
سناتور آمریکایی، برنی ساندرز، به همراه چند تن دیگر 
ــته اند با توجه به  از دموکرات ها، از دولت ترامپ خواس
ــور در مبارزات انتخاباتی خود  این واقعیت که این کش
ــت،  ــانی روبرو اس ــه کرونا ویروس، با فاجعه انس علی
ــواهدی وجود دارد  تحریم ها را علیه ایران لغو کند. ش
مبنی بر اینکه این تحریم ظرفیت ایران را برای مهار 
شیوع بیماری کاهش داده است. با عدم وجود همکاری 
جهانی و تالش های پایدار و هماهنگ، موجهای آینده 

این ویروس حتی تهدیدآمیزتر خواهد بود.
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پروفسور »کازوتو سوزوکی« استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هوکایدوی ژاپن:

شاهد افول هژمونی آمریکا و ظهور شرق خواهیم بود

پروفسور سـوزوکی معتقد است که شیوع 
ویروس کرونا منجر به افول غرب و ظهور 

شرق در نظم جهانی خواهد شد.
همه گیری ویروس کرونا در هر گوشه ای از دنیا در 
جریان است و باعث ناامیدی بسیاری از کشورها در 
ــت. به همین سبب،  ــده اس مقابله با این ویروس ش
مردم و دولت ها در مواجه با این ویروس به وحشت 
افتاده اند و اقتصادها تهدید شده است. انتظار می رود 
ــکاری جدی جهانی،  ــران بدون عزم و هم این بح

بیشتر و بیشتر شود.
ــو، شیوع ویروس کرونا و چگونگی مقابله  از یک س
دولت ها با آن، مسئله اثربخشی سیستم های سیاسی 
ــوی دیگر، گذار از نظم  ــیده و از س را به چالش کش

فعلی به نظم پساکرونا را مطرح کرده است.
ــاد این ویروس بر جهان  ــیار زی با توجه به تأثیر بس
از جنبه های مختلف، بسیاری معتقدند تغییر در نظم 
ــاکرونا  جهانی جاری و روابط بین الملل در دوره پس

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ــور »کازوتو  ــا پروفس ــی ب ــتا گفتگوی ــن راس در ای
ــت بین الملل در دانشگاه  ــتاد سیاس ــوزوکی« اس س
ــروح  ــده که در ادامه مش هوکایدوی ژاپن انجام ش

آن می آید.

*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی 
جهان خواهد گذاشت؟

ــورهای  ــان داد در حالی که کش ابتدا این بیماری نش
ــن بیماری  ــه با چنی ــادر به مقابل ــبتاً ق ــیایی نس آس
ــورهای غربی )اروپا و آمریکا(  همه گیری بودند کش
ــری آماده نبودند. این امر به این  برای چنین همه گی
ــود که می توان این همه گیری  موضوع منجر می ش
ــرق در نظم  ــی غرب و ظهور ش را به عنوان فروپاش
جهانی آتی خالصه کرد. چین که منشأ این بیماری 
همه گیر بود، اولین کشوری بود که مجدداً با توانایی 
تولید قدرتمند شروع به کار کرد. اکنون، چین ماسک 

و سایر تجهیزات پزشکی را به کشورهای دیگر از جمله ایاالت متحده ارائه می کند.
از طرف دیگر، ایاالت متحده تحت ریاست جمهوری ترامپ نتوانسته است با این اوضاع مقابله 
ــور از دست داده اند. او استراتژی انتخاباتی  کند و بیش از 3۰ هزار نفر جان خود را در آن کش
ــرار می دهد. در مورد دولت های فدرال و  ــالمتی و زندگی مردم آمریکا ق خود را در مقابل س
فرمانداران ایالتی اختالفاتی وجود دارد. کرونا، فضایی را برای ایجاد رویکرد پوپولیستی که در 

آن رهبران و مردم از اهمیت علم، متخصصان و حقایق غافل شوند فراهم نمی کند.

*نظـم فعلی جهان بیشـتر مبتنی بـر رویکردهـای لیبرالیسـم و تا حدودی 
رئالیسـم است. نقایص رویکردهای گفته شـده در مواجهه با ویروس کرونا 

چیست؟
بیماری همه گیر جهانی نیاز به یک هماهنگی بین المللی دارد، زیرا ویروس به مرزها احترام 
ــنی برای مقابله با این  ــا در عین حال، از آنجا که هیچ داروی درمانی یا واکس ــذارد. ام نمی گ

ویروس وجود ندارد تنها راه مقابله با آن اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است.
ــختگیرانه ای را وضع کنند.  ــته و قوانین س ــرای تغییر رفتار مردم، دولت ها باید قدم برداش ب
ــم یا رویکرد دولت محور اجتناب ناپذیر خواهد بود. این واقع گرا بودن باعث  بنابراین رئالیس
ــد. لیبرالیسم بازار، باعث رقابت  ــک، عینک یا ونتیالتور خواهد ش ــورها برای ماس رقابت کش
ــوند. فکر  ــتند برنده می ش ــده و در این رقابت، آنان که قوی تر و ثروتمند تر هس ــورها ش کش

می کنم این موارد، از نقایص این رویکردها می باشند.

*شـیوع ویروس همچنین نشـان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر نیستند 
امنیت ملت ها و دولت ها را در دوره پسـا کرونا حفظ کنند. نظر شـما در مورد 

این چیست؟
ــاری همه گیر به کار گیرند، اما  ــا مجبورند منابع زیادی را برای مبارزه با بیم ــه دولت ه اگرچ
ــد. تاکید زیادی بر برنامه های رفاهی  ــت نظامی همچنان در حداقل تغییر باقی می مان وضعی
ــاخت ملی وجود خواهد داشت، اما مخارج نظامی همچنان در سطح  ــرمایه گذاری زیرس یا س
ــم  فعلی باقی خواهد ماند. حتی این احتمال وجود دارد که دولت ها برای تحریک ناسیونالیس

هزینه های نظامی را افزایش داده و تنش را باال ببرند.

*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا، نسبت به نظم فعلی متفاوت می باشد 
آیا این تغییرات، سـاختاری و اساسـی خواهند بود؟ کـدام مفاهیم تغییرات 

اساسی را تجربه خواهند کرد؟
ــذار خواهد بود. به نظر من این موضوع،  ــاکرونا، یکی از نظم های در حال گ نظم جهانی پس
ــریع کننده ظهور چین خواهد بود. اما این  ــقوط هژمونی ایاالت متحده و مطمئنًا تس آغاز س

نظم جدید هژمونیک از سوی چین نخواهد بود.
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پروفسـور »لـری بیکر« معتقد اسـت 
نظم آتی جهانـی در عرصه بین المللی 
بـه موفقیت آمریکا یا چین در مقابله با 
ویـروس کرونا و آثار مترتب ناشـی از 

آن بستگی دارد.
ــات  ــده تا گرایش ــث ش ــویی باع ــا از س کرون
ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژه تری 
بیابد و خودیاری)self-help( از مبانی و اصول 
اساسی رئالیسم است مورد توجه کشورها قرار 
ــن خودیاری را در عدم همکاری مؤثر  گیرد. ای
برخی کشورها با یکدیگر در مقوله کمک های 

پزشکی و … شاهد هستیم.
ــتی  ــده تا رویکرد رئالیس اگرچه کرونا باعث ش
ــاری)self-help( مورد توجه  ــل خودی و اص
کشورها قرار گیرد اما از سوی دیگر باعث شده 
ــه امنیت که  ــم ب تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس
 )state security( »مبتنی بر »امنیت دولتی
ــت و اولویت را به »امنیت نخبگان حاکم«  اس
ــًا نظامی  ــت را صرف ــوع امنی ــد و موض می ده
ــود. از سویی شیوع این  ــخص ش می بیند، مش
ــتی  ــان داد اقتصادهای میلیتاریس ویروس نش
ــت و  هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیس
ــاکرونایی به مقوله  ــا باید در جهان پس دولت ه
 )human security( »ــانی ــت انس »امنی
ــتر نشان دهند و همپوشانی »امنیت  توجه بیش
دولتی« با »امنیت انسانی« بیشتر از قبل باشد 

تا بتوانند بقا داشته باشد.
در خصوص این موضوع گفتگویی با پروفسور 
ــوق و امور بین الملل  ــتاد حق »لری بی کر« اس
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در آمریکا انجام شده 

که مشروح آن در زیر آمده است.
ــه حقوق آمریکایی و  لری بی کر عضو موسس
ــی اروپایی چین،  عضو انجمن مطالعات حقوق
موسسه حکومت شرکت های اروپایی می باشد 
ــا و آمریکا به  ــگاه های مختلف اروپ و در دانش
ــت و حقوق اساسی، شرکت ها و  تدریس سیاس

اتباع خارجی مبادرت می ورزد.
ــال های 2۰12 تا 2۰13  ــن بین س وی همچنی
ریاست دانشکده سنای دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا 
ــت. لری بی کن همچنین  ــده دار بوده اس را عه
کتاب ها و مقاالت متعددی را در خصوص جهانی 

شدن منتشر کرده است.
*ویـروس کرونا چـه تاثیراتی بر نظم 

فعلی جهان خواهد گذاشت؟
ــت دارد که تاکید کنیم  ــدا این موضوع اهمی ابت
ــم فعلی جهان  ــا تأثیراتی بر نظ ــروس کرون وی
خواهد گذاشت. این یک فرضیه مهم است زیرا 
لزوماً در شروع یک بیماری همه گیر چیزی قابل 
پیش بینی نخواهد بود. بنابراین، برای پاسخ به 
ــوال دیگری  ــخ به س ــوال، ابتدا باید پاس این س
ــر موثر برای حفظ نظم  ــود که آیا عناص داده ش
ــر ویروس کرونا بر  جهانی که بیماری همه گی
ــت مشخص شده اند؟  روی آنها اثر خواهد گذاش
ــخ این سؤال، از اواسط آوریل 2۰2۰ روشن  پاس
شده است. بیماری همه گیر ویروس کرونا باید 
ــی را در نظم جهانی ایجاد کند. در اواخر  تأثیرات
ــال 2۰19 این موضوع مشخص شد که نظم  س
جهانی آماده تغییر است. در واقع، ویروس کرونا 
ــت، دقیقاً به  اثراتی در نظم جهانی خواهد گذاش
ــه در مقام قدرت برای  ــانی ک این دلیل که کس

ــکل دادن به روایاتی که بر اساس آنها جامعه  ش
ــود، آن مفاهیم را به  ــه موضوعاتی می ش متوج
بیماری همه گیر نسبت داده اند. آیا با این قدرت 
تغییر، سرمایه گذاری در زمینه همه گیری الزم 
ــه! اما آیا این موضوع دیگر اهمیت دارد؟  بود؟ ن

مطمئناً نه!
ــرمایه گذاری در همه  ثانیًا، با تصمیم برای س
ــه لزومًا بر نظم  ــای با این اهمیت ک گیری ج
ــؤال اصلی  ــذار خواهند بود، س ــی تاثیرگ جهان
ــتر مورد توجه قرار می گیرد. این سؤال در  بیش
ــه با تغییر در نظم جهانی فعلی که ممکن  رابط
است ظهور کند، پیش می آید. تاثیرات و جهت 
این بیماری همه گیر را نمی توان به عنوان یک 
ــوع طبیعی در نظر گرفت به عبارت دیگر  موض
ــود این بیماری  ــاط ارگانیک بین وج یک ارتب
ــی از  ــر و جهت گیری های تغییر ناش ــه گی هم
آن وجود دارد. عکس این قضیه درست است. 
ــی از  ــده در نظم جهانی ناش تغییرات ایجاد ش
ــده کاربرد  ــر، منعکس کنن ــه گی ــاری هم بیم
ــت که از طریق آنها،  ایدئولوژی های رقیب اس

قدرت های بزرگ دنیا را می بینند.
ــه آن در  ــارزه علی ــر و مب ــه گی ــاری هم بیم
دولت های مانند چین، اثبات کننده توانمندی و 
قدرت مدل سیاسی-اقتصادی این کشور برای 
مقابله و غلبه بر چالش ویروس کرونا می باشد. 
این توجیه در عوض موجب می شود که احتمال 
ظهور یک سیستم بین الملل کمونیستی جدید 
پیرامون اصول سیستم مارکسیستی لنینیستی 
ــورهای در حال  ــرای اولین بار در کش چین، ب
ــرکت کننده در طرح کمربند و جاده،  توسعه ش

پروفسور »لری بی کر« استاد حقوق و امور بین الملل دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در آمریکا:
نظم آتی جهان وابسته به موفقیت چین یا آمریکا در مقابله با کروناست
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ــورهای دیگر افزایش یابد.  و پس از آن در کش
نتیجه آن، در بهترین حالت، ظهور یک رویکرد 
ــت که مبتنی بر  جدید برای نظم بین المللی اس

چشم انداز چین با کاربرد فراملی است.
ــک لیبرال نیز  ــورهای دموکراتی ــورد کش در م
همین موضوع صادق است. در اینجا همه گیری 
نیز یک آزمون می باشد که از طریق آن اصول 
اساسی نظم اقتصادی سیاسی مورد آزمایش و 
ــرار می گیرند و از آن آزمایش قوی تر  اصالح ق
ظاهر می شوند. در این موارد، احتمااًل دو تغییر 
ــکاف های  ــه منعکس کننده ش ــود دارد ک وج
باستانی بین جهان قدیمی روم )اتحادیه اروپا( 
ــت که اکنون تحت  ــمالی آن اس و مرزهای ش
ــوان کامل ترین  ــاالت متحده به عن رهبری ای
ــتاز خود است. در جایی که سیستم  نیروی پیش
ــزی و برتری بخش  ــر تمرکز، برنامه ری چین ب
ــخه های لیبرال  ــد، نس ــی تأکید می کن سیاس
ــز، بازارها )قدرت  ــدم تمرک ــک بر ع دموکراتی
ــای اقتصادی و  ــی( و برتری بخش ه خصوص

اجتماعی تأکید می کنند.
ــه معنای  ــروس کرونا ب ــرات وی ــن، اث بنابرای
ــتم های قدیمی  ــا کردن سیس ــی در ره انقالب
ــوض، تمایالتی را که قباًل  ــد بود. در ع نخواه
ــی شده بودند را تسریع می کند.  به خوبی بررس
ــتر به  ــن تمایل به تمایز و انتخاب بیش همچنی
ــد. اما باز  ــالح خواهد ش ــای همگرایی، اص ج
هم، این ایدئولوژی های غالب، همه گیری را با 
یک نشانه بسیار خاص سرمایه گذاری کردند: 
ــوان آن را با  ــش بود )که می ت ــن یک آزمای ای
ــکوالر توجیه  ــات علمی مذهبی یا س اصطالح
ــتم  ــرد(. این آزمون برای اثبات ارزش سیس ک
ــن آزمون به  ــود. همچنین ای ــده ب آزمایش ش
ــه در آن می توان نقاط  ــای کوره ای بود ک معن
ــرد و تنها  ــن ب ــتم ها را از بی ــف آن سیس ضع
ــتم که می تواند  ــته ای محکم از آن سیس هس
ــود، باقی می ماند.  ــد و دوباره احیا ش تغییر کن
ــت که بیش  ــه روش هایی تغییر یافته اس اما ب
از حد بر بعضی از اصول سازماندهی آن تأکید 
ــد( و بقیه را  می کند )که در باال توضیح داده ش

از بین می برد.
در همین زمینه است که می توان اثرات جهانی 
ــیاری از اعضای  ــازی را در نظر گرفت. بس س
ــی می توانند  ــه برای زندگ ــنفکر ک بخش روش
ــد و همچنین بخش های  تجزیه و تحلیل کنن
ــای دولتی، اکنون با آنچه  برنامه ریزی ارگان ه
ــت آن را به عنوان ظهور دوباره  که ممکن اس
دولت تفسیر کنند، وسواس گرفته اند. چگونگی 
ــا در زمان احیای مجدد  کنترل کردن دولت ه
ــه یکی از  مرزها در نظر بگیرید. مرزها همیش
ــازی اقتصادی بوده اند.  عناصر اصلی جهانی س
ــازماندهی  ــای س ــه بر مبن ــی، ک ــد جهان تولی
ــه نظارت و محافظت  ــد نیاز ب بخش ها می باش

از آن بخش ها دارد.
جهانی سازی اقتصادی به شکل های امروزی 
ــت اگر این بخش ها که از آنها  خود وجود نداش
ــد  ــتفاده می ش ــرای تفکیک و مهار خطر اس ب
ــدند. سپس کشورها از طریق  محافظت نمی ش

ــتند مانند محفظه های  ــم جهانی قصد داش نظ
ــتم کار کنند. با  ــتی قرن بیس ــد آب در کش ض
ــور، خطر جهانی شدن این بود که  توجه به کش
بخش ها در صورت لزوم نمی توانند بسته شوند. 
ــن موضوع تا حدودی یکی از دالیلی بود که  ای
ــوان یک بحران در  ــد مهاجرت به عن باعث ش
ــت و یکم فوران کند. با توجه به این  قرن بیس
امر، حداقل کشور باید بیشتر شبیه بخش های 
تایتانیک باشد تا واحدهای کاماًل قابل مهار )به 

استثنای کره شمالی(.
ــخص  بنابراین نقش دولت ها باید به وضوح مش
ــه ای بود که  ــود. همه گیری دقیقاً همان لحظ ش
ــروی پلیس و  ــتفاده از نی ــورها را ملزم به اس کش
مرزهای خود برای حمایت از تولید جهانی می کرد. 
ــا در عین حال، از یک طرف همه گیری تفاوت  ام
بین دولت ها را به عنوان عامل حمایت از حرکت 
ــرمایه گذاری )حتی در  ــرمایه و س آزاد کاالها، س
مواردی که ممکن است بین سه امپراتوری بزرگ 
ــود( و استفاده از  جهانی در حال ظهور تقسیم ش
دولت به عنوان متولی سرمایه انسانی مربوطه را 

واضح تر نشان داد.
ــت که این مسئله  اما مهمترین موضوع این اس
ــدن نقش دولت به عنوان حافظ  برای بازگردان
ــرمایه انسانی استفاده خواهد شد و از طریق  س
ابزارهای مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند. 
ــورها شناخته  این ابزارها که قباًل به عنوان کش
ــدند، اکنون به هدف مهم دیگری تحت  می ش
ــد جهانی خدمت  ــران میانی تولی ــوان مدی عن
می کنند. البته تأثیر دیگر بیماری همه گیر این 
ــتری در شخصیت آن  خواهد بود که تمایز بیش
نقش بین کشورهایی که در نوک و پایین این 

مجموعه هستند قائل شود.

*نظـم فعلی جهـان بیشـتر مبتنی بر 
رویکردهـای لیبرالیسـم و تـا حدودی 
رئالیسـم اسـت. نقایص رویکردهای 
گفته شده در مواجهه با ویروس کرونا 

چیست؟
ــم که هر  ــد بگویی ــخ، بای ــاده ترین پاس در س
ــه گیر، نقاط  ــدادی مانند بیماری های هم روی
ــتم های  ــن نقاط قوت سیس ــف و همچنی ضع
ــی-اقتصادی- غالب نظم دهنده زندگی سیاس

ــله مراتب تنظیم  ــی را با توجه به سلس اجتماع
شده که در آن برخی از عناصر ممتاز هستند و 
برخی می توانند زنده بمانند نشان می دهد. این 
پاسخ در مورد همه سیستم ها اعمال می شود و 
فقط مربوط به سیستم های دموکراتیک لیبرال 
نیست. در واقع همه گیری، نقاط قوت و ضعف 
ــترس های  ــتم ها را در مقابله با اس ــه سیس هم

ایجاد شده نشان می دهد.
با این وجود، باید با دقت بیشتری به این مسئله 
نگاه کنیم که استرس بیماری همه گیر ممکن 
ــتم های قدرتمند یا تاثیرگذار  است نقص سیس
ــه ای در  ــال 2۰19، کلیش ــان دهد. تا س را نش
ــنفکرانی  ــی و روش بین کلیه بخش های سیاس
ــرای نتیجه گیری فراهم  که مبانی اصولی را ب
ــر اینکه نظم  ــت مبنی ب می کردند، وجود داش

ــک پس از 19۴5 و تجلی آن  لیبرال دموکراتی
در دستورالعمل های قوانین معاصر و چارچوب 
ــاس آن  ــی اصولی که قرار بود بر اس بین الملل
ــه و یا نیاز به  ــود، یا از بین رفت پایه گذاری ش

اصالح دارد.
ــتی،  مارکسیستی-لنینیس پردازان  نظریه  البته 
به  ــی-اخالقی  ــای سیاس ــای نظم ه نظریه ه
ــوم و نظریه پردازان توسعه  اصطالح جهان س
ــرار دارند از این  ــیه آن بحث ق گرا که در حاش
بحث داخلی سود می برند. در حالی که بسیاری 
ــتم در  ــانه ضعف سیس این امر را به عنوان نش
نظر گرفتند، برای سایرین از جمله من، این امر 
ــی بود. این امر حاکی از  حاکی از قدرت اساس
آن بود که این سیستم هنوز کاماًل زنده بود به 
این معنا که هنوز هم عنصر اصلی نظم واقعیت 
ــطه آن می توان سیستم های  ــت که به واس اس

سیاسی-اقتصادی و اجتماعی را نظم داد.
ــر در کمترین زمان  ــور فوق العاده همه گی ظه
ــش بزرگی از  ــث از بین بردن بخ ــن باع ممک
حجاب هایی که در پشت این بحث ها و نبردها 
ــتم در جریان بود شد.  برای کنترل قلب سیس
ــتند، این  ــط نبرد هس و برای آنهایی که در وس
ــد که آنها  ــانه را فراهم می کن ــیگنال و نش س
ــی نظام،  ــال کنترل هنجارهای سفارش به دنب
تفسیر را به عنوان اجازه تسریع در حرکت آنها 
ــت که شخصی  انتخاب کنند. این بدین معناس
ــت دیدگاه کاماًل واقعی، در  به خوبی ممکن اس
مورد کمبودهای سیستم لیبرال دموکراتیک و 
ــر در آن بهانه  ــیوه ای که همه گی همچنین ش
ــه که قباًل در  ــکار کردن آنچ الزم را برای آش
ــطوح رهبری آن سیستم به چالش  باالترین س

کشیده شده فراهم کرده را درک کند.
اما این موضوع، نوعی از نواقص اساسی را که 
ــتم را به خطر اندازد، نشان  ــت سیس ممکن اس
ــص را باید در  ــرایط، نواق نمی دهد. در این ش
ــوان به دو  ــد و آن زمینه را می ت ــه فهمی زمین
ــه، نقایص نظم  ــیم کرد. یک زمین بخش تقس
لیبرال دموکراتیک را از منظر نظم بخشیدن به 
اصول سیستم های سیاسی-اقتصادی-اخالقی 
ــًا با نظم لیبرال دموکراتیک ناسازگار  که اساس
هستند، بررسی می کند. برای این منظر، دقیقًا 
ــد زیرا ایجاد  ــز نقصان نمی تواند باش چیزی ج
ــی ترین موضوعات نظم  معنا با توجه به اساس

اجتماعی، امکان پذیر نیست.
آنها به سادگی نمی توانند یک چیز را به همان 
ــت  ــد. از این منظر درس ــاهده کنن ــیوه مش ش
ــان می دهد،  ــوال نش ــور که س ــت، همانط اس
ــت های مهم نظم  ــن همه گیری همه شکس ای
ــت های  ــل تصرف سیاس ــک از قبی دموکراتی
ــر  ــی، اث ــای خصوص ــط نهاده ــی توس عموم
ــت،  ــر سیاس ــا ب ــت بازاره ــایش حاکمی فرس
ــای عمومی که در معرض  ناکارآمدی ارگان ه
چندین الیه مشاوره و شکاف اقتدار هستند، و 
ــتم هایی که قدرت در آن به  فلج ذاتی در سیس
شدت نگه داشته شده و موفقیت اجرای آن به 

طور گسترده پراکنده است را نشان می دهد.
ــم انداز  ــن تجزیه و تحلیل چش ــل با ای در مقاب
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ــت یک  خارجی، یک دیدگاه داخلی ممکن اس
ــم انداز داخلی،  ــاوت ارائه دهد. چش تحلیل متف
نقایص نظم لیبرال دموکراتیک را که یکی از دو 
ــت را بررسی می کند.  موضع تحلیلی متمایز اس
اولین مورد با توجه به اصول بنیادی سازمانی آن 
ــوض بر نواقص اجرای آن متمرکز  نظم و در ع
می شود. این نقایص ممکن است ناشی از خرابی 
سیستم باشد )به عنوان مثال، مؤسسات سیاسی 
باید اصالح شوند تا اصل را به درستی منعکس 
ــتفاده صحیح از  کنند، یا قانون باید مطابق با اس
اصل و غیره اجرا شود(. مورد دوم بر لزوم اصالح 
یا توسعه بیشتر خود اصول نظم اساسی متمرکز 
ــت. در زمینه همه گیر، اینها ممکن است در  اس
ــطوح مختلف دولت تا  تقسیم اختیارات بین س

تقسیم اختیارات در یک نهاد سیاسی باشد.
در ایاالت متحده این موضوع به مباحث درمورد 
ــم آمریکا یا پیشبرد  نحوه جلوگیری از فدرالیس
مبارزه با بیماری همه گیر تبدیل شده است. اما 
ــت خودشان هم به اصل اصول  آنها ممکن اس
ــت یک  ــند و این ممکن اس ــته باش توجه داش
فضای گفتمانی پیرامون فساد ایجاد کند )برای 
ــاغل یا افراد شاغل  مثال، آیا دولت باید از مش
حمایت کند؟ منابع پزشکی چگونه باید تقسیم 
ــران خصوصی تا  ــوند؟ دولت یا بازیگ بندی ش
چه میزان ممکن است رفتار شخصی در میان 

اجتماع ها را تحمیل کنند؟(
ــط مرزهای  در حوزه بین الملل، این نواقص توس
ــخص  ــای دولتی و خصوصی مش بین بخش ه
ــود که در سازماندهی تولید جهانی مشهود  می ش
ــت. به عنوان مثال، لزوم تحمیل مسئولیت بر  اس
شرکت های چند ملیتی در مورد اثرات تصمیمات 
ــده در نتیجه بیماری همه گیر  اقتصادی اتخاذ ش
ــدید به اقتصادهای محلی در  که باعث صدمه ش
ــر به ویژه در  ــود. این ام زنجیره تولید آنها می ش
زمینه تولید پوشاک کاماًل مشهود است که در آن 
تصمیمات گرفته شده توسط شرکت های بزرگ 
ــت به شدت بر روی  چند ملیتی غربی ممکن اس
ماندگاری اقتصادهای دولت هایی مانند بنگالدش 

تأثیر بگذارد.
ــورد  ــول در م ــزارش معم ــر، گ ــن منظ از ای
ــیار واقعی  ــدگان و بازندگان از اهمیت بس برن
ــری هیچ برنده  ــروم می مانند. این همه گی مح
ــیار جالب تر این  ــدارد. نکته بس ــده ای ن و بازن
ــی که  ــنفکران و طبقات سیاس ــت که روش اس
ــد، در پی ایجاد گفتمان  ــت می کنن در آن خدم
ــه اهمیت زیاد آن،  ــون همه گیر بودند ک پیرام
ــیوه تصمیم گیری یا تغییر مسیرهای جنگ  ش
ــت. این نوعی از مواد  برای رهبری جهانی اس
است که افکار عمومی را به منظور جنگ های 
ــر از رقابت  ــی جدایی ناپذی تبلیغاتی که بخش
ــت، تغذیه می کند. آنها برای  بین سیستمی اس
ــوند و توانایی  ــمی که با آنها دنبال می ش خش
ــتند.  ــترک مهم هس آنها برای تغییر درک مش
ــلط  اما آنها ارتباط چندانی با حرکت واقعی تس
ــرایط ندارند که در آن هیچ سیستمی  تحت ش

پیروزمندانه ظاهر نشده است.
اگر همه گیری، همه چیز را به جهانیان نشان دهد، 

این است که تمام سیستم های تحت استرس باید 
با توجه به شکست های خود تغییر کنند و نیاز به 
ــره برداری از مناطقی دارند که هر کدام را به  به
ــان داده اند. از این رو، نبردهای  بهترین وجه نش
ــرل روایت جهانی، رهبری و مانند آن ادامه  کنت
خواهد یافت، حتی وقتی شخصیت مبارزان تغییر 
ــم  کند. اما این تغییرات، مجدداً با تأکید بر چش
انداز شروع، هیچ ارتباطی با خود ویروس ندارد. 
ــی دارد که مردم این  ــن همه ارتباطی با روش ای
ــرمایه گذاری می کنند، و تا  اقدامات را با معنا س
ــترده ای  ــه اندازه چنین معنایی را به طور گس چ
ــت. هیچ جادویی در اینجا نیست. و  پذیرفته اس
ــرای پیروزی یک یا  ــرفت ارگانیکی ب هیچ پیش
ــتراتژی،  دیگر جناح ها وجود ندارد. این همه اس
کار، و نظم و انضباط است. با این وجود، مواردی 
را می توان در قوانین سیستم عامل مربوطه این 

بازیگران پیش برد.

*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا، 
نسـبت به نظم فعلی متفاوت می باشد 
آیا این تغییرات، سـاختاری و اساسی 
خواهنـد بود؟ کـدام مفاهیـم تغییرات 

اساسی را تجربه خواهند کرد؟
ــات فردی  ــادی بین مؤسس ــط بنی اول، رواب
ــی  لنین ــتم های  سیس در  ــت  )دول ــم  حاک و 
ــات دولتی و خصوصی  ــتی؛ مؤسس مارکسیس
ــک؛ و  ــرال دموکراتی ــتورالعمل های لیب در دس
ــه طرز عمیق و کاماًل قابل  نهادهای دولتی( ب
توجه تغییر خواهند کرد. در حالی که به احتمال 
زیاد گفتمان آزادی شخصی و استقالل فردی 
ــدت تغییر نخواهد کرد، کاربرد این  در کوتاه م
ــتخوش تغییر خواهد شد. طرح کلی  اصول دس
ــکار است. اولین خوشه  این تغییرات از قبل آش
ــت. نظارت  ــدرت نظارت اس ــرات حول ق تغیی

ــی خواهد  برای پیکره بندی جامعه امری اساس
بود و درک حریم شخصی متناسب با نیاز تغییر 
ــت که گروه  ــن بدان معنا نیس ــد کرد. ای خواه
مخالفی وجود نخواهد داشت؛ قطعًا تضاد وجود 
خواهد داشت، بلکه این احتمال وجود دارد که 
اپوزیسیون فقط در حاشیه ها تأثیر داشته باشد. 
ــد برای هیچکس  ــک کالم، این امر نبای در ی
تعجب آور باشد. همه سیستم ها – برخی با شور 
و شوق – فرهنگ تطبیق پذیری و پاسخگویی 
در مورد تجارت و رفتار اقتصادی را پذیرفته اند. 
تنها یک قدم کوچک برای انتقال این فرهنگ، 
که اکنون بسیار در مورد مسئولیت پذیری راسخ 
است، وجود دارد. نظارت و ارائه گزارش همان 
ــئولیت پذیری حول  ــتند که مس چارچوبی هس

محور آن قرار می گیرد.
ــا و قضاوت از  ــع آوری داده  ه ــن امر در جم ای
ــا تجلی می یابد.  ــق تجزیه و تحلیل آن ه طری
این منطق ابتدا بر اساس حمایت از فرد خواهد 
ــود؛ و سپس در پی حمایت  پایه گذاشته می ش
ــه(  ــان )همیش ــه و افرادی که رفتارش از جامع
ــد. مقاومت در  ــرات فراوانی دارد بر می آی تأثی
برابر این مسیر همواره دشوار است و پافشاری 
ــایه بیماری های همه گیر سخت تر  علیه آن س
ــه معنای بک  ــارت فقط ب ــد. اما نظ خوهد ش
مشاهده صرف نخواهد بود. همانطور که گفته 
ــد، این امر شامل مسئولیت پذیری و پیروی  ش

از سیستم های پاسخگویی نیز می شود.
ــعه این مدل از قبل در سیستم هایی نظیر  توس
ــیه به چشم می خورد کی طی آن افراد به  روس
ــپس به  ــوند و س صورت هدفمند ردیابی می ش
ــدار داده می شود که ممکن است  دیگران هش
ــند. مشاهدات حاکی از آن  در معرض آنها باش
ــتم های  ــوان و کره جنوبی سیس ــت که تای اس
ــور نظارت با اهداف  ــی خود را به منظ اطالعات
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ــورد(  ــن م ــی در ای ــت عموم ــاص )بهداش خ
ــاالت متحده،  ــگ کرده اند. حتی در ای هماهن
اینترنتی  ــای بزرگ  فعالیت های اخیر پلتفرم ه
ــرای ردیابی مردم  ــال گوگل( ب ــه عنوان مث )ب
ــروی پلیس در  ــتفاده از آن در خدمت نی و اس
ــا چه اندازه  ــان می دهد که ت ــک بحران، نش ی
این نظارت در حال عادی شدن است. منطقی 
ــوه دادن آن  ــازی این فرآیند و عقالنی جل س

هنوز در مراحل اولیه انجام می شود.
ــه احتمال زیاد  ــه اختیارات دولت ب دوم، دامن
تغییر خواهد کرد، هرچند پیش بینی جهت این 
ــوار است چرا که این جهت به  تغییر بسیار دش
ــدت وابسته به شرایط است.  احتمال زیاد به ش
ــی به پشتیبانی از روش نظام برای توزیع  بخش
ــی خواهد  ــای دولتی و خصوص ــن ارگان ه بی
ــدرت نیز تغییر  ــا ویژگی اصلی ق ــت. ام پرداخ
ــریع  ــد کرد. به احتمال زیاد این روند تس خواه
ــد، چرا که این شرایط در بسیاری از  خواهد ش
ــتم ها دیده می شود که دیدشان را از نگاه  سیس
اولیه به دولت به سطوح باالتری ارتقا داده اند.

ــه جنبه های زندگی در  بوروکراتیزه کردن هم
واقع نشانگر حرکت قدرت از عناصر سیاسی به 
ــان می دهد. این  عناصر مدیریتی نهادها را نش
ــان داد که دولت و اصول  بیماری همه گیر نش
ــیر سرپرست، تکنسین، کارشناس حوزه  آن اس
ــتم هایی را طراحی  ــت که سیس ــانی اس و کس
ــت را به اجرا  ــدازی می کنند که سیاس و راه ان
ــه این ارتباط را  ــورهایی ک پیوند می دهند. کش
ــه نمایش می گذارند به دنبال انجام بهتر امور  ب
ــورهایی که به دنبال سرکوب این  هستند. کش
ــم زدن طرفداران  ــردن یا به ــیر با خفه ک مس
ــتند، اغلب مورد انتقاد قرار  تکنوکرات خود هس

می گیرند و تالش های آنها تضعیف می شود.
ــد کرد.  ــا تغییر خواه ــت مرزه سـوم، ماهی

ــد، مرزها  ــرح داده ش همانطور پیش از این ش
واقعًا برای کنترل مردم اهمیت بیشتری خواهند 
ــازماندهی  ــت. در عین حال، آنها برای س داش
ــای اقتصادی اهمیت کمتری خواهند  فعالیت ه
ــت. با این توصیف، ماهیت تخلخل برای  داش
ــویی  ــتگی به همس فعالیت های اقتصادی بس
ــه ای از کشورهایی  کشورهای خاص در خوش
ــور پیشتاز سازمان  دارد که در اطراف یک کش
ــازماندهی مجدد بنیادی  یافته اند. این امر به س
ــن غیرقابل  ــد. اما ای ــی منجر خواهد ش جهان
توصیف است. بنابراین، انتظار داشته باشید که 
ــکل  این تغییرات بدون اظهار نظر فراوان به ش
ــته باشید  مکرر رخ دهند. همچنین انتظار داش
ــدم تغییر هرگونه  ــر در خط مق ــه افراد حاض ک
ــیر تغییر چیزی  ــر هرگونه فعالیتی در مس منک
ــید که در  ــته باش ــوند. همچنین انتظار داش ش
نهایت اصول جهانی سازی دوباره تفسیر شود 
ــروعیت سازی  تا از طریق این گفتمان به مش
ــتای فعالیت های  ــازمان جهانی در راس یک س

اقتصادی پرداخته شود.
ــات  ــراد معدودی در مورد مؤسس چهارم، اف
ــا  ــی و نقش آنها در جهان پس ــی بین الملل مال
ــد. این حیف  ــت می کنن ــروس صحب کروناوی
ــد زیادی عقب  ــت! هرچند این اتفاق تا ح اس
ــئله  ــاید به عنوان یک مس ــت – ش مانده اس
ــاید به دلیل اینکه بندهای اداری  ــی، ش سیاس
ــوار می کند –  ــا حرکت های زیرکانه را دش آنه
ــات مالی بین المللی ممکن است  نقش موسس
تغییر یابد. از سویی، موسسات مالی بین المللی 
ــه ابزاری  ــت ب ــی میان مدت ممکن اس عموم
ــاری برای  ــرای انتظارات ج ــدی برای اج مفی
ــود تا از حداکثر  کنترل جمعیت خود تبدیل ش
بهره وری )و در نتیجه سهم حداکثر، در کل، به 

ثروت جمعی( اطمینان حاصل کمک کند.

ــواردی از این  ــرط اعطای وام، کمک فنی و م ش
دست، و ابزارهای مدیریت این موسسات که دیگر 
کهنه پنداشته می شوند را می توان برای این اهداف 
ــتفاده قرار داد. اما این امر مستلزم اجماع  مورد اس
ــه دقیقاً از دولت ها انتظار می رود  در مورد آنچه ک
ــره ای را برای  ــد. پروژه آخر احتمااًل پنج می باش
ــان ایاالت متحده- ــرل جهانی روایت در می کنت

چین-اتحادیه اروپا با قدرت های مرتبه دوم فراهم 
می کند، قدرت هایی که با عصبانیت در حاشیه ها 

کار می کنند. 
پنجم، گفتمان مهاجرت و همچنین مدیریت آن 
احتمااًل تغییر خواهد کرد. یکی از پیامدهای عجیب 
این بیماری همه گیر، که بیش از پیش بسیار مورد 
توجه قرار گرفته است، روشی است که کشورها، 
بدون مقاومت زیاد، توانستند مرزهای خود را برای 
ــازی کنند. اما مرزها  حمایت از جمعیت خود بازس
ــتند - حتی اگر  ابزاری با کاربردهای فراوان هس

فقط علیه مردم هدایت شوند.
ــر گفتمان مهاجرت در کوتاه  در حالی که تغیی
ــه مدیریت  ــت ک ــت، ممکن اس مدت بعید اس
ــی که می توان  ــرت - به ویژه در جاهای مهاج
ــرایط فردی، بلکه  آن را به عنوان محصول ش
ــت جمعی( در  ــت مردم )حرک ــه عنوان حرک ب
ــکل دیگری، و آن هم شکلی  نظر گرفت – ش
ــختگیرانه ، به خود بگیرد. در عین حال، این  س
ــه چالش های ملی  ــترده با توجه ب جنبش گس
ــکال گوناگونی به خود خواهد  ــور، اش هر کش
ــر اینکه میزان مهاجرت در بین  گرفت. جالب ت
کشورهای دارای جمعیت آسیب پذیر به عنوان 
ــن مناطق  ــتر از مهاجرت بی ــک چالش بیش ی

حاشیه ای و "کالن شهرها" خواهد بود.
ششم، ماهیت قدرت پلیس نیز به احتمال زیاد 
تغییر خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که آینده 
قدرت به همان اندازه توسط مدل های مبتنی بر 
تجزیه و تحلیل داده ها شکل بگیرد، زیرا این امر 
با استفاده از اصول و قضاوت انسانی پایه گذاری 
می شود. یادگیری و مدل سازی ماشینی، صرف 
ــی-اقتصادی یا اخالقی که  نظر از الگوی سیاس
ــخی به  ــته پاس دولت ها پیروی می کنند، توانس
شرایط موجود پس از شیوع کروناویروس بدهد. 
ــانی از تدوین رویکردهای محافظت  عوامل انس
ــازمان های اجتماعی محدود شده  از افراد در س

است.
ــر"، با علم  ــت "در معرض خط ــی با جمعی یک
ــل پیش بینی صحبت  ــال، و تجزیه و تحلی انتق
ــتفاده از تجزیه و  ــا اس ــد. یکی دیگر ب می کن
ــالمت، پایداری،  ــرای هماهنگی س ــل ب تحلی
پیامدهای اقتصادی و سیاسی صحبت می کند. 
ــان می توان ظهور مدیریت خودکار را به  در پای
ــاری همه گیر در  ــد اصلی این بیم عنوان پیام
شیوه تصور و مدیریت نظم جهانی دانست. به 
ــدرت در آینده بین  ــال زیاد رقابت های ق احتم
ــای متمایز به تجزیه و تحلیل داده ها  رویکرده
ــی الگوریتم های مورد استفاده برای  و اثربخش
ــازات خواهد بود نه آنچه در مورد  انگیزه و مج
ــور جامعه - حتی  ــی در حول مح اصول اساس

جامعه جهانی - قرار دارد.
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»مهمت اوگوتچو« رئیس باشگاه انرژی لندن و مشاور نخست وزیر سابق ترکیه:

 کرونا بخشی از جنگ نامتقارن
کنار گذاشتن اروپا از دایره قدرت جهانی

»مهمت اوگوتچو« با بیان اینکه جنگ های 
آینده دیگر با تانک، جنگنده ها و موشک ها 
صـورت نخواهـد گرفت، گفـت: بدون 
تردید ویروس های بیولوژیک بخشی از 

این جنگ بی رحمانه نامتقارن هستند.
ــه ای از  ــروس کرونا در هر گوش ــه گیری وی هم
ــیاری از کشورها در مقابله  دنیا باعث ناامیدی بس
ــده است. به همین سبب، مردم  با این ویروس ش
ــت  و دولت ها در مواجهه با این ویروس به وحش
ــت. انتظار  ــده اس ــد و اقتصادها تهدید ش افتاده ان
می رود این بحران بدون تمایل و همکاری جدی 

جهانی، بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از 
جنبه های مختلف، بسیاری معتقدند تغییر در نظم 
موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این راستا گفتگویی با »مهمت اوگوتچو« رئیس 
ــگاه انرژی لندن و مشاور نخست وزیر سابق  باش

ترکیه انجام شده که در ادامه می آید.

*ویـروس کرونـا چه تأثیراتـی بر نظم 
فعلی جهان خواهد گذاشت؟

ــی، به ویژه در طول 3۰  در مورد نظم نوین جهان
ــی اتحاد جماهیر شوروی،  ــال پس از فروپاش س
بحث های زیادی صورت گرفته است. با این حال 
ــرح جدید و عملی  ــته ایم یک ط ما هنوز نتوانس
ــی در تجارت، امور مالی،  را برای حکمرانی جهان
ــرمایه گذاری، ژئوپلیتیک و انرژی ایجاد کنیم،  س
و با تمامی تغییرات و الزامات شگرف آن به خوبی 

سازگار شویم.
ــل آمریکا به  ــل این امر، عدم تمای ــی از دالی یک
عنوان تنها ابرقدرت، برای گشودن فضا در عرصه 
ــایر قدرتهای پویای در حال  بین المللی برای س
ظهور همانند چین، هند، روسیه، برزیل، اندونزی 
ــن وزنه های منطقه ای از قبیل ترکیه و  و همچنی
ایران است. با توجه به اینکه همه ما این موضوع را 
می دانیم که تنها راه موفقیت، احیای روح همکاری 
ــت، روزنه امیدی به  و همبستگی بین المللی اس
ــت. بدیهی است که هیچ ملتی به  وجود آمده اس
تنهایی قادر نخواهد بود که چنین بیماری خطرناک 
و پیامدهای آن را مهار کند. به همین دلیل است 
ــه گانه ایاالت متحده، چین و اتحادیه اروپا  که س
ــان را برعهده دارند، باید فوراً یک  که هدایت جه
برنامه همکاری، نه تنها برای خودشان بلکه برای 
کل جهان آماده کنند. این برنامه ممکن است به 
ما کمک کند تا پایه های یک نظم جهانی دیرینه 
را برای پذیرفتن واقعیت های جدید در زمین ایجاد 

کنیم تا زخم های سیاره خود را التیام بخشیم.
با این حال، به نظر من، تحقق این خواسته، به این 
زودی ها انجام نمی گیرد و مهم نیست که چقدر ما 

به آن تمایل داشته باشیم زیرا شرایط فعلی است 

که آن را به ما تحمیل می کند و رهبران واشنگتن، 

بروکسل، مسکو و پکن هنوز آماده برداشتن این 

گام حیاتی برای تحقق این خواسته نیستند. آنها 

ــتر از آنکه دغدغه بازنویسی قوانین حاکم بر  بیش

ــته باشند،  ــیاره را داش تمام زندگی افراد در این س

ــش و آرزوهای  ــروت رو به کاه ــتر نگران ث بیش

ــتند. آنها نمی خواهند که توازن شکننده  خود هس

قدرت به هم خورده و به سایر کسانی که در این 

موازنه قدرت هستند امتیازی داده شود. متأسفانه 

ــه، عواقب مخربی به  ــت رفت فرصت های از دس
همراه خواهند داشت.

*نظـم فعلـی جهـان بیشـتر مبتنی بر 

رویکردهـای لیبرالیسـم و تـا حـدودی 

رئالیسـم اسـت. نقایـص رویکردهای 

گفته شـده در مواجهه با ویروس کرونا 
چیست؟

باید اعتراف کنیم که همه گیری ویروس کرونا، 

ــپتامبر 2۰۰1، بحران مالی  مانند حمالت 11 س

سال 2۰۰۸ و بسیاری از اتفاقات بزرگ ناگوار قبل 

از آن، شوک عظیمی به همراه آورده است که به 
این زودی ها از بین نخواهد رفت.

ــروس تا چه زمانی ادامه  ما نمی دانیم که این وی

ــوج دوم این ویروس و یا ویروس  می یابد و آیا م

ــده وجود خواهد داشت  دیگری آنطور که گفته ش
تا ما را بیش از این شوکه کند.

ــترک و  ــار داریم اقدامات مش ــی که انتظ در حال

ــطح جهانی رخ دهد، شکاف بین  هماهنگ در س

ــنتی یعنی ایاالت متحده و اروپا  مراکز قدرت س

ــتگی داخلی رو به  ــترش بوده و همبس رو به گس

تضعیف است. روسیه در تالش است تا در اوراسیا 

موقعیت مهمی را به عنوان حیاط خلوت برای خود 

ایجاد کرده و حتی در خاورمیانه و حوزه مدیترانه با 

یک ازدواج صوری با چین موقعیت هایی را برای 
خود فراهم آورد.

آیـا رهبری چین می تواند شـکاف باقی 

مانـده از ایـاالت متحده را پـر کند؟ آیا 

پکـن می تواند فراتـر از نقش ابرقدرت 

منطقـه ای ظاهـر شـده و رقابت هـای 

سـرمایه گذاری آزاد و تجارت جهانی را 

به عهده گیرد؟ آیا این کشور می تواند در 

تغییـرات آب و هوایی و انرژی نیز نقش 
رهبری را ایفا کند؟

ــکالت اقتصادی  ــت تا مش ــن در تالش اس چی

ــل از وقوع فاجعه  ــاختاری خود را که حتی قب س
ووهان نیز وجود داشته است را برطرف کند.

ــن دلیل اصلی  ــا قدرت دولت چی ــه اینکه آی البت

ــور در کاهش و شاید حتی  موفقیت آمیز این کش
ــوال  ــت جای س توقف انتقال داخلی ویروس اس
دارد. آیا چین از این بحران، با یک قدرت جهانی 

مقتدرتری ظاهر خواهد شد؟
ــکافهای واضحی را در  ــن بحران همچنین ش ای
ــت های آمریکا ایجاد کرده است. اقدامات  سیاس
ــالت بیولوژیکی جز اصلی  ــی در برابر حم دفاع
ــروع  ــت. ایاالت متحده قبل از ش امنیت ملی اس
شیوع بزرگ بعدی، باید فناوری بیشتری را برای 
کار در زمینه ردیابی بیماری ها همانطور که چین با 

موفقیت انجام داد، بکار گیرد.
اتحادیه اروپا با مشکالت فزاینده ای روبرو است. 
کشورهای جنوبی و شمالی اروپا با یکدیگر رقابت 
می کنند، در حالی که ویکتور اوربن نخست وزیر 
ــتان در مبارزه با شیوع بیماری به مراتب  مجارس
ــد. جای تعجبی نخواهد بود  مقتدرانه تر ظاهر ش
که اگر اتحادیه اروپا کشورهای ضعیفش از گروه 

اعضای قدرت جدا شود.
من معتقدم که برای پیروزی در مبارزه با ویروس 
ــتم های  ــریع پس از آن، سیس کرونا و بهبود س
ــفاف و کارآمد الزم  ــی آزاد، ش اقتصادی و سیاس
ــکاف رهبری از هر شکاف دیگری در  ــت. ش اس

غرب بزرگ تر است.
با وجود همه احتماالت، ما باید خوش بینی خود را 
حفظ کرده و خود را برای جلوگیری از یک فاجعه 

غیر منتظره آماده کنیم.

* گرچه شـیوع ویـروس، رویکردهای 
رئالیسـم و اصـل محوری ایـن مکتب 
یعنی »خودیاری« را در کانون توجه قرار 
داده است، اما نواقص رویکرد رئالیسم 
را که مبتنی بر امنیـت دولتی با موضوع 
امنیتی نظامی است را نشان داده است. 
شـیوع ویروس همچنین نشـان داد که 
اقتصادهـای نظامـی نیز قادر نیسـتند 
امنیت ملت ها و دولت ها را در دوره پسـا 
کرونا حفظ کنند. نظر شـما در مورد این 

چیست؟
در جهانی که به طور فزاینده ای بهم پیوسته است 
تأثیر جهانی شیوع یک بیماری محلی نیز می تواند 
عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای 

داشته باشد.
ارتش نمی تواند از اثرات ویرانگر آن فرار کند. در 
ــتیک بین قاره ای، بمب  عصر موشک های بالس
افکن های دوربرد و هواپیماهای بدون سرنشین 
ــرل از راه دور، نقش ارتش نیز تغییر خواهد  کنت
ــوز در مناطق مختلف جهان،  کرد. اگرچه ما هن
ــتقیم یا نیابتی هستیم اما  شاهد جنگ های مس
ــدم که جنگ های آینده دیگر با تانک،  من معتق
ــک ها صورت نخواهد گرفت.  جنگنده ها و موش
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جبهه های جنگ از نوع سنتی آن به جبهه های 
ــاوری، ارز،  ــرمایه گذاری، فن ــگ تجارت، س جن
ــایر ارزش ها تغییر  ــرژی، آب، مواد غذایی و س ان

خواهد کرد.
ــی  بدون تردید ویروس های بیولوژیک نیز بخش
ــارن بدون ایجاد  ــن جنگ بی رحمانه نامتق از ای
خونریزی و تخریب فیزیکی هستند. اخیراً، شاهد 
بودیم که 1۰ فروند پهباد تقریباً نیمی از امکانات 
تولید و پردازش نفت عربستان سعودی را از بین 

برد.
ــت که با شیوع ویروس کرونا،  جای تعجب نیس
ــن ویروس را  ــای مبنی بر توطئه که ای نظریه ه
ــر می دانند افزایش یابد و این  ــاخته دست بش س
موضوع را که این ویروس یک سالح بیولوژیک 
ــک مرکز تحقیقات  ــاخت چین بوده که در ی س
پزشکی نظامی در خارج از شانگهای توسعه یافته 
ــت را محتمل بدانند. در این راستا، سخنگوی  اس
دولت چین، ایاالت متحده را برای ایجاد و انتشار 
این ویروس در ووهان در یک اقدام خصمانه برای 

مهار پادشاهی میانه مقصر دانست.
ــداً در این تبادل  ــرف بع ــکر هر دو ط ــدا را ش خ
ــد. با این وجود،  ــات، آتش بس اعالم کردن اتهام
حتی ذکر این احتمال نشان می دهد که اگر کسی 
ــروس کرونا بعنوان یک  بخواهد، می تواند از وی

سالح بیولوژیکی مؤثر استفاده کند.
این ویروس باعث خانه نشینی ما شده و منجر به 
غرق شدن کشتی صنایع و سقوط سهام گشته، 
در زنجیره تأمین مواد غذایی اختالل ایجاد کرده 
و تحرکات جهانی را متوقف ساخته است. این در 
حالی است که شما به سختی می توانید از طریق 

یک اقدام نظامی معمولی به این اهداف برسید.
حتی در حالی که بیشتر توجه ها به تأثیر ویروس 
ــتی و اقتصادی معطوف  بر سیاست های بهداش
شده است پیامدهای امنیتی ناشی از شیوع آن نیز 
وجود دارد. به نظر نمی رسد که برنامه جایگزینی 
برای مقابله با چنین شیوع بیماری و تأثیرات آن بر 
آمادگی و عملیات نظامی خود داشته باشیم. حتی 
در جدیدترین مفهوم استراتژیک ناتو یعنی در یک 
ــند رسمی نیز، کلمه همه گیر، برای راهنمایی  س
ــازی در برابر  کردن دولتها به اتحاد برای آماده س

تهدیدات آینده وجود ندارد.
ــه برخی از  ــود دارد مبنی بر اینک ــی وج خبرهای
ــرای حمالت جدیدی در  ــای نظامی با اج نیروه
عراق، سوریه و لیبی، سعی در سو استفاده از این 

بحران ویروس دارند.
ــدار  ــدم که ویروس کرونا برای ما هش من معتق
ــان را برای یک  ــت مگر اینکه خودم دهنده اس
واکنش جهانی مؤثر و غیر خودخواهانه آماده کنیم 
و به سمت ایجاد نظم جدید برای رسیدن به صلح، 
رفاه و تعادل زیست محیطی حرکت کنیم، در غیر 

این صورت متأسفانه بدترین حالت ممکن، به وقوع 
می پیوندد.

* اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا، 

نسبت به نظم فعلی متفاوت می باشد آیا 

این تغییرات، ساختاری و اساسی خواهند 

بود؟ کـدام مفاهیم تغییرات اساسـی را 
تجربه خواهند کرد؟

ــگ جهانی دوم،  ــه خاطر بیاوریم که پس از جن ب

درک مشترک از چرایی وقوع هر دو جنگ جهانی، 

ــم آوردن فضا برای ملل  ملی گرایی و عدم فراه
بزرگ در صحنه جهانی بود.

ــورها راه دونالد  ــتری از کش ــر امروز تعداد بیش اگ

ــکا را ادامه دهند که  ــس جمهور آمری ترامپ رئی

ــئول اعمال و رفتار خود  می گوید »هر کسی مس

است« و »اول کشور من«، بعید است که در دوره 

پسا کرونا، ما به یک دنیای دوستدار محیط زیست، 

ــالم، بدون درگیری، دارای نظم عادالنه جهانی  س

در امور مالی، انرژی، تجارت و ژئوپلیتیک که آرزو 
همه ماست برسیم.

این یک دیدگاه رایج است که لزوماً دموکراسی های 

ــتند. در عوض،  ــان مؤثری نیس ــرال، حکمران لیب

ــرال، آزادی  ــه لیب ــی یک جامع ــتگی واقع شایس

ــت.  مطبوعات، اطالعات و حاکمیت قانون آن اس

ــیوع  ــده واکنش به موقع به ش ــن تضمین کنن ای

ویروس نیست. سنگاپور آزادی اطالعات به مراتب 

بیشتری را نسبت به چین دارد و کره جنوبی یک 

ــت. واکنش آنها به بیماری  دموکراسی لیبرال اس

ــبتاً موفق بوده است، اگرچه  همه گیر تا کنون نس

وضعیت آنها به اندازه استان هوبی چین زیاد جدی 
نبوده است.

ــت که  ــن، راه حل یک نظام ترکیبی اس بنابرای

صدای مردم را از طریق انتخابات مردمی با دادن 

ــتر به شایسته ساالرها  قدرت تصمیم گیری بیش

ترکیب می کند. تأکید ارزش آسیایی جمع گرایی 

ــه به ظهور معجزه  ــت ک بر فردگرایی عاملی اس

آسیای شرقی در نیمه دوم قرن گذشته شد که به 

عنوان یکی از دالیل اصلی موفقیت این منطقه 

ــه ملل غربی  ــبت ب در مبارزه با همه گیری نس

شناخته شده است. در این عصر سرعت و با توجه 

ــمکش های  به درس هایی که از بحران ها و کش

ــت که بگوییم  ــف آور اس قبلی آموخته ایم، تأس

ــترک نمی تواند به سرعت انجام  یک تالش مش

شود و باید صبر کنیم تا دردها و ناامیدی هایمان 

ــتر گردد. ناگفته پیداست  در همه جای دنیا بیش

ــی باعث  که بحران های جدی اجتماعی و سیاس
تشدید اوضاع خواهد شد.
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۳۰

پروفسور »ماروین زونیس« استاد دانشگاه شیکاگو:

ترامپ به تجاوز ظالمانه به نظم جهانی ادامه می دهد

»ماروین زونیس« معتقد اسـت که ویروس کرونا نظم کنونی جهان را بطور 
فوق العـاده ای بر هم خواهد زد و رئیس جمهور آمریکا نیز همچنان به تجاوز 

ظالمانه خود به نظم جهانی ادامه می دهد. 
ــیاری از  ــه ای از دنیا در جریان و باعث ناامیدی بس ــروس کرونا در هر گوش ــه گیری وی هم
ــده است. به همین سبب، مردم و دولت ها در مواجهه با  ــورها در مقابله با این ویروس ش کش
ــیده است. انتظار می رود این بحران  ــت افتاده اند و اقتصادها از هم پاش این ویروس به وحش

بدون تمایل و همکاری جدی جهانی، بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبه های مختلف، بسیاری معتقدند تغییر 

در نظم موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ــور »ماروین زونیس« استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه شیکاگو به بررسی  در گفتگویی با پروفس

این موضوع پرداخته شده که در ادامه می آید.

*ویروس کرونا چه تا ثیراتی بر نظم فعلی جهان خواهد گذاشت؟
ــم خواهد زد. رئیس جمهور  ــان را به طور فوق العاده ای بره ــروس کرونا نظم کنونی جه وی
ایاالت متحده دونالد ترامپ با امتناع از حمایت آمریکا به سایر کشورهای آسیب دیده، تجاوز 
ــه خود به نظم جهانی را ادامه می دهد. در عین حال، چین تمام تالش خود را می کند  ظالمان
ــان  ــت گیرد. با این حال همه چیز برای چین آس تا رهبری جهان در این خصوص را در دس
ــورهای دیگر و در درجه  نخواهد بود زیرا زنجیره های تأمین جهانی در خارج از چین به کش

اول در آسیای شرقی گسترش می یابد.
ــورهایی که وام های هنگفتی را از پروژه »یک کمربند، یک جاده« چین دریافت  ــیاری از کش بس
کرده اند، ادامه پرداخت آن وام ها را غیر ممکن خواهد یافت، بطوری که چین با دوراهی پرداخت 
نکردن وام ها یا مالکیت پروژه های ناکام در آسیا، آفریقا و حتی اروپا روبرو خواهد شد. شاید بدتر از 
همه از بین رفتن احتمالی سرمایه گذاری های چین در جنوب صحرای آفریقا، به دلیل ناآرامی های 
ــت خورده خود و تعداد زیادی مرگ و میر بر اثر  ــی از اقتصادهای شکس ــی تهدیدآمیز ناش سیاس
ــورها رخ دهد. همچنین مجموعه ای از این تحوالت موجب خواهد شد  ویروس کرونا در آن کش

شمار زیادی پناهجو از این کشورها راهی کشورهای توسعه یافته شوند.

*نظـم فعلی جهان بیشـتر مبتنی بـر رویکردهـای لیبرالیسـم و تا حدودی 
رئالیسـم است. نقایص رویکردهای گفته شـده در مواجهه با ویروس کرونا 

چیست؟
ــوند. مطمئناً ویروس کرونا یکی از آن  ــت می ش زمان هایی وجود دارد که در آن بازارها ورشکس
زمان ها را به وجود آورده است. تصور اینکه در دوره پسا ویروس، نظم لیبرالی جهان بدون تغییر 
باقی بماند بسیار دشوار است. مداخالت گسترده دولت در اقتصادهای کشورها از کشوری به کشور 
دیگر به طور ناپایداری زیاد است و این موضوع مطمئناً با گذشت زمان کاهش خواهد یافت. اما 
این احتمال نیز وجود دارد که مداخالت دولت ها در اقتصادها به میزان قابل توجهی بیشتر از زمان 

پیش از ویروس شود.

*اگرچـه شـیوع ویـروس، رویکردهـای 
رئالیسـم و اصل محوری این مکتب یعنی 
»خودیـاری« را در کانون توجـه قرار داده 
اسـت، اما نواقص رویکرد رئالیسـم را که 
مبتنی بـر امنیت دولتی با موضـوع امنیتی 
نظامی اسـت را نشـان داده است. شیوع 
ویروس همچنین نشان داد که اقتصادهای 
نظامـی نیز قادر نیسـتند امنیـت ملت ها و 
دولت ها را در دوره پسـا کرونا حفظ کنند. 

نظر شما در مورد این چیست؟
مطمئنًا هر کشوری که تنها به استفاده از تجهیزات 
نظامی برای حفظ امنیت کشور اعتقاد داشته باشد، 
دچار توهم شده است. اما من یک کشور هم سراغ 
ــد. اما  ــته باش ــئله اعتقاد داش ــدارم که به این مس ن
ــاالت متحده خواهیم  ــاهد تغییری در ای مطمئنًا ش
ــاالت متحده در  ــه القاعده به ای ــود. از زمان حمل ب
ــده بر تهدیدهای  ــپتامبر 2۰۰1، ایاالت متح 11 س
ــت. احتمااًل تغییرات  ــده اس ــتی متمرکز ش تروریس
ــم با هدف مقابله با بیماری های همه گیر  زیادی ه
جهانی ایجاد خواهند شد. مطمئنًا بیماری های همه 

گیر بیشتری در جهان رخ خواهد داد.

*اگـر بپذیریم که نظم جهانی پسـاکرونا، 
نسـبت به نظم فعلی متفاوت می باشـد آیا 
این تغییرات، ساختاری و اساسی خواهند 
بـود؟ کـدام مفاهیـم تغییرات اساسـی را 

تجربه خواهند کرد؟
ــه به نظر  ــت نکنند، ک ــان حماق ــر رهبران جه اگ
ــار می کنند،  ــیاری از آنها این طور رفت ــد بس می رس

تغییرات اساسی رخ خواهد داد. 
ــد که در  ــی دارن ــورها رهبران ــیاری از کش ــا بس ام
ــد و برخی دارای  ــر می برن موضع انکار کامل به س
ــتند و  ــی کفایت هس ــی ب ــی های عموم بروکراس
ــده اند  ــادهایی ش ــورها درگیر فس ــا برخی از کش ی
ــا واقعیت جدید  ــت که بتوانند ب ــیار بعید اس  که بس

کنار بیایند.
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۳۱

پروفسور »رابرت هانتر« سفیر سابق امریکا در ناتو:

سیاست در خاورمیانه در دوره پساکرونا تغییری نخواهد کرد

»رابرت هانتر« معتقد اسـت سیاسـت در 
خاورمیانه در دوره پساکرونا تغییر نخواهد 
کـرد و هر گونه تغییری مسـتلزم تغییر در 

باورهای سیاستمداران منطقه است.
ــه ای از دنیا  ــه گیری ویروس کرونا در هر گوش هم
ــیاری از کشورها در  در جریان و باعث ناامیدی بس
ــت. به همین سبب،  ــده اس مقابله با این ویروس ش
ــن ویروس به  ــه با ای ــا در مواجه ــردم و دولت ه م
ــیده است.  ــت افتاده اند و اقتصادها از هم پاش وحش
ــران بدون تمایل و همکاری  انتظار می رود این بح

جدی جهانی، بیشتر و بیشتر شود.
ــاد این ویروس بر جهان  ــیار زی با توجه به تأثیر بس
از جنبه های مختلف، بسیاری معتقدند تغییر در نظم 
موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ــرت ادواردز هانتر«  ــتا گفتگویی با »راب در این راس
ــابق امریکا در ناتو انجام شده که در ادامه  سفیر س

آمده است.
ــد مرکز »روابط  ــرت ادواردز هانتر« عضو ارش »راب
ــز هاپکینز«  ــگاه »جان ــس آتالنتیک« در دانش تران
ــوابقی چون مدیریت  ــت. وی در کارنامه خود س اس
ــس آتالنتیک«  ــتراتژیک تران مرکز »مطالعات اس
ــگاه دفاع ملی آمریکا و سمت مشاور ارشد  در دانش

اندیشکده »رند« را دارد.
ــر وی در دوه  ــئولیت های دیگ ــمت ها و مس از س
ــاره کرد:  ــه این موارد اش ــای مختلف می توان ب ه
ــناتور ادوارد ام. کندی  ــت خارجی س ــاور سیاس مش
ــورای  ــد ش ــال 19۷3 تا 19۷۷(، محقق ارش )از س
ــال 19۷۰ تا 19۷3(، محقق  ــعه خارجی )از س توس
ــه بین المللی مطالعات استراتژی) )IISS از  مؤسس
ــال 19۶۷ تا 19۶9، همکاری در پروژه پوالریس  س
ــت  )Polaris( نیروی دریایی، عضو هیأت سیاس
ــاع بیل کلینتون  ــام کوهن« وزیر دف دفاعی »ویلی

ــال 199۸ تا 2۰۰1(،  ــاون انجمن پیمان آتالنتیک )از س ــابق آمریکا(، مع ــس جمهور س )رئی
محقق مرکز علوم و امور بین الملل بلفر در دانشگاه هاروارد، سفیر پیشین آمریکا در سازمان 
ــی  ــلیحات و انجمن علوم سیاس ــورای روابط خارجی و عضو انجمن کنترل تس ناتو، عضو ش

آمریکا.

*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی جهان خواهد گذاشت؟
ــی از این تأثیر بستگی به این دارد  ــت در این مورد صحبت کنیم. بخش اکنون خیلی زود اس
که آیا طبقه سیاسی ایاالت متحده آمریکا درس هایی را که اجازه می دهد رهبری ما در چند 

سال گذشته بلغزد، آموخته است.
»رقبا برای کسب قدرت« سعی خواهند کرد جایی که آنها خارج شدند را انتخاب کنند و این 
ــد. من انتظار جهت گیری مجدد زنجیره های عرضه را  ــامل خاورمیانه خواهد ش مکان ها ش
ــتگی به چین باشد. اما به  ــاید تالش ها )حداقل در ایاالت متحده( برای کاهش وابس دارم، ش
یاد داشته باشید که منافع مالی و بخش خصوصی یکسان خواهند بود. چین و روسیه امیدوار 

هستند که از مواضع نسبی در مورد سایر کشورها و کل سیستم سود ببرند.

*اگرچـه شـیوع ویروس، رویکردهای رئالیسـم و اصل محـوری این مکتب 
یعنـی »خودیـاری« را در کانون توجه قرار داده اسـت، امـا نواقص رویکرد 
رئالیسم را که مبتنی بر امنیت دولتی با موضوع امنیتی نظامی است را نشان 
داده است. شیوع ویروس همچنین نشان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر 
نیسـتند امنیت ملت ها و دولت ها را در دوره پسـا کرونا حفظ کنند. نظر شـما 

در مورد این چیست؟
ــه فکر کرده ام حداقل برای ما، امنیت دولتی و امنیت انسانی باید با همدیگر پیش  من همیش

روند.

*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا، نسبت به نظم فعلی متفاوت می باشد 
آیا این تغییرات، سـاختاری و اساسـی خواهند بود؟ کـدام مفاهیم تغییرات 

اساسی را تجربه خواهند کرد؟
ــود یا خیر.  ــاوت خواهد ب ــا نظم فعلی متف ــاکرونا ب ــت که آیا نظم پس ــخص نیس هنوز مش
ــود احتمااًل  ــم. رقابت ها و مبارزات موج ــورد صحبت کنی ــت در این م ــون خیلی زود اس اکن
ــد. البته اگر  ــت تغییر کن ــت خاورمیانه بعید اس ــی می مانند. سیاس ــان باق ــم و بیش یکس ک
ــازی خود-مخرب  ــترکًا یک ب ــذار منطقه همگی درک کنند که آنها مش ــورهای تأثیرگ کش
ــت در خاورمیانه  ــا من انتظار ندارم سیاس ــد، می تواند تغییر کند. ام ــل را دنبال می کنن  متقاب

تغییر کند.
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دکتر »اوربان روسناک« دبیرکل منشور بین المللی انرژی در بروکسل و دیپلمات کهنه کار اسلواکی:

کانون توجه نظم پساکرونایی مقوله نابرابری باید باشد

دکتر »اوربان روسـناک« معتقد است شیوع ویروس کرونا، ضعف های امروز 
بشر و لزوم همکاری بیشتر جهانی را نشان داد.

ــورها در  ــیاری از کش ــه ای از دنیا باعث ناامیدی بس ــه گیری ویروس کرونا در هر گوش هم
ــده است. به همین سبب، مردم و دولت ها در مواجهه با این ویروس  مقابله با این ویروس ش
ــت. انتظار می رود این بحران بدون تمایل و  ــت افتاده اند و اقتصادها تهدید شده اس به وحش

همکاری جدی جهانی، بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبه های مختلف، بسیاری معتقدند تغییر 

در نظم موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ــور بین المللی انرژی در  ــناک« دبیرکل منش ــا دکتر »اوربان روس ــتا گفتگویی ب در این راس

بروکسل و دیپلمات کهنه کار اسلواکی انجام شده است که در ادامه مشروح آن می آید.

*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی جهان خواهد گذاشت؟
ــناختیم. این ویروس،  ــت که ما آن را قباًل می ش ویروس کرونا در حال تغییر دادن دنیایی اس
ــتاب دهنده و مجری گرایشاتی است که از دهه گذشته وجود داشته  ــتر به عنوان یک ش بیش
ــاتی همچون ظهور مجدد ملی گرایی، اعتبارزدایی از سازمان های بین المللی،  ــت. گرایش اس
ــت امن توسط  ــکاف درآمدی و یافتن یک بهش ــترش ش تقویت منازعات بین فرهنگی، گس

افراد و جوامع.

*نظـم فعلی جهان بیشـتر مبتنی بـر رویکردهـای لیبرالیسـم و تا حدودی 
رئالیسـم است. نقایص رویکردهای گفته شـده در مواجهه با ویروس کرونا 

چیست؟
ــتم فعلی روابط بین الملل، منشور سازمان ملل و سایر اسناد بنیادین این  ــی سیس مبنای اساس
سازمان می باشد و در واقع منشور سازمان ملل متحد، ترویج دهنده ارزشهای جهانی هستند. 
ــتند. آنچه اکنون شاهد آن هستیم  ــم و رئالیسم فی نفسه در تضاد نیس رویکردهای لیبرالیس
ــت.  ــده اس ــت که از قبل برای میراث ویروس کرونا در روابط بین الملل آغاز ش مبارزه ای اس
دسترسی به اطالعات به موقع و با کیفیت بر اساس شواهد علمی موجود، هنوز اساسی ترین 
ابزار در مبارزه با گسترش این ویروس است. رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این 

ویروس سال ها با ما خواهد بود و به یک امر جدید عادی تبدیل خواهد شد.

*گرچه شیوع ویروس، رویکردهای رئالیسم و اصل محوری این مکتب یعنی 
»خودیاری« را در کانون توجه قرار داده است، اما نواقص رویکرد رئالیسم را 
که مبتنی بر امنیت دولتی با موضوع امنیتی نظامی است را نشان داده است. 
شـیوع ویروس همچنین نشـان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر نیسـتند 
امنیت ملت ها و دولت ها را در دوره پسـا کرونا حفظ کنند. نظر شـما در مورد 

این چیست؟
ــبی برای کنترل این بیماری وجود ندارد.  ــان می دهد که هیچ راه حل مناس ویروس کرونا نش
ــی غیر  ــواهد و مدارکی دال بر مؤثر بودن برخی از توصیه ها و اقدامات اساس در حالی که ش

ــت عمومی، استفاده از  ــکی مانند حفظ بهداش پزش
ــالت اجتماعی افراد،  ــک و محدود کردن تعام ماس
در کاهش سرعت انتشار این بیماری دارند، اما این 

توصیه ها راه حل های ماندگاری نیستند.
ــرای مقابله با  ــخت افزارهای نظامی ب مطمئنًا، س
ــرد کمی دارند و قرار دادن  ــاری همه گیر کارب بیم
ــته مانند  ــنل در مناطق سربس تعداد زیادی از پرس
ــتر از آنکه  ــای نظامی، بیش ــتی ها یا پایگاه ه کش
ــود به وجود  ــد خ ــی برای این موضوع باش راه حل
ــتند. چون ویروس  ــکالت بیشتری هس آورنده مش
ــه مدت زمان  ــت ک ــا یک تهدید جهانی اس کرون
ــما به تنهایی  زیادی ماندگار خواهد بود، مطمئنًا ش
ــای انفرادی  ــیله تالش ه ــد با آن به وس نمی توانی
ــف واکسن  مقابله کنید. در حال حاضر، رقابت کش
ــد کنندگان متعدد، و  ــای تحقیقاتی و تولی از تیم ه
ــی، بهترین  ــیون بین الملل ــالش برای واکسیناس ت

ــت. پیش بینی ما برای آینده اس

*اگـر بپذیریم که نظم جهانی پسـاکرونا، 
نسـبت به نظم فعلی متفاوت می باشـد آیا 
این تغییرات، ساختاری و اساسی خواهند 
بـود؟ کـدام مفاهیـم تغییرات اساسـی را 

تجربه خواهند کرد؟
ای کاش نظم جهانی پساکرونا، علل اصلی تنش ها 
ــرار دهد.  ــورد توجه ق ــی را م ــای جهان و چالش ه
نابرابری به معنای وسیع این کلمه، باید مورد توجه 
ــی برای تغییر  ــرار گرفته و به همان میزان چالش ق

اوضاع باشد.
این موضوع را باید به خاطر بسپاریم که حقیقتًا اقتصاد 
ــیار مهم هستند، اما سالمتی و  و قدرت نظامی بس
رفاه مردم یک موضوع پیچیده تری می باشد. شیوع 
ــی را که تا  ــکنندگی جهان ــروس کرونا، به ما ش وی
ــته فارغ از ساختارهای اقتصادی،  ماه دسامبر گذش
ــان داد.  ــناختیم نش مذهبی یا اجتماعی حاکم می ش
ــدار بیدار کننده برای بشریت است تا  این یک هش
ــر داده و یک رفتار محترمانه و با  رفتار خود را تغیی

تعاون بیشتری را در پیش گیرد.
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دکتر عثمان فاروق لوغ اوغلو عضو ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه:

شاهد تغییر موازنه قوا از آمریکا و اروپا به آسیا خواهیم بود

»فـاروغ لوغ اوغلو« معتقد اسـت توازن 
جهانـی قدرت به احتمال زیاد از ایاالت متحده و اروپا به 

سمت چین و آسیا تغییر خواهد کرد.
همه گیری ویروس کرونا در هر گوشه ای از دنیا در جریان و باعث ناامیدی بسیاری از کشورها 

در مقابله با این ویروس شده است. به همین سبب، مردم و دولت ها در مواجهه با این ویروس به وحشت 
ــت. انتظار می رود این بحران بدون تمایل و همکاری جدی جهانی، بیشتر  ــیده اس افتاده اند و اقتصادها از هم پاش

و بیشتر شود.
ــیاری معتقدند تغییر در نظم موجود جهانی و روابط  ــیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبه های مختلف، بس با توجه به تأثیر بس

بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ــی از  ــور در خصوص تغییرات احتمالی ناش ــابق این کش ــد حزب جمهوری خلق ترکیه و دیپلمات س دکتر عثمان فاروق لوغ اوغلو عضو ارش

شیوع بیماری کرونا در سطح جهان گفت: یک جمله در مورد جهان پساکرونا که کاماًل صحیح می باشد این است که دنیای پساکرونا بطور قابل 
مالحظه ای از دنیایی که اکنون می شناسیم متفاوت خواهد بود. آنچه هنوز مسلم نشده است این است که آیا دنیای پساکرونا، دنیای بهتری خواهد بود 

یا بدتر. این بیماری همه گیر، عواقب عمیق و ماندگاری در سیاست جهانی، اقتصاد، سبک زندگی و آموزش خواهد داشت.
ــیل رقابت بین دولتی و در نتیجه افزایش  ــدن، افزایش پتانس ــمت خود انزوایی ملی، منجر به پایان یافتن منافع جهانی ش وی افزود: تمایل به س

خطر درگیری ادامه خواهد یافت. توازن جهانی قدرت به احتمال زیاد از ایاالت متحده و اروپا به سمت چین و آسیا تغییر خواهد کرد.
وی یادآور شد: سرمایه داری ازطریق صاحبان سرمایه های بزرگ که اقدام به خریدن شرکت های ورشکست شده در سراسر جهان می کنند رشد 

زیادی خواهد داشت و همین امر منجر به متمرکز شدن بیشتر سرمایه در دست افراد کمتری خواهد بود.
عضو ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه گفت: در حالی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیشترین آسیب را از این موضوع متحمل 
می شوند، نابرابری توزیع درآمد بدتر خواهد شد. با تأثیر مداوم تغییرات آب و هوا، ویرانی اقتصاد در این کشورها ممکن است منجر به مهاجرت 

گسترده در سراسر مرزها شود.
لوغ اوغلو در ادامه افزود: از نظر تأثیرگذاری این ویروس بر زندگی روزمره ما، می توان به عادی شدن موضوع کار در خانه به جای کار 

کردن در دفتر کار اشاره کرد. این مسئله می تواند در زمینه آموزش نیز رخ دهد. جلسات تجاری و بین المللی به طور فزاینده ای از 
طریق کنفرانس های ویدئویی برگزار خواهند شد. صنعت گردشگری، رکود جهانی را تجربه خواهد کرد.

ــن است: من کشنده هستم اما شکست  ــریت روش عضو حزب جمهوری خلق ترکیه تأکید کرد: پیام ویروس کرونا به بش
پذیر نیز هستم. برای انجام این کار، شما باید با هم متحد شده و همکاری کنید. دست از جدال و مبارزه با یکدیگر 

بردارید. از صدمه زدن به یکدیگر، چه با تحریم و چه به روش های دیگر دست بردارید.
ــت. از این رو، همه ما باید خود را  ــر این پیام را دریافت نکرده اس وی در پایان گفت: تاکنون بش

برای روزهای سخت و دشوارتر آماده کنیم.
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پروفسور »هلین سـاری ارتم« معتقد است در دوران پساکرونا 
جهانی شـدن و همکاری میـان دولت ها کاهش خواهد یافت و 

ترکیه نیز در دوراهی آسیا و اروپا قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -آذر مهدوان: همه کشورها حتی کشورهای 
ــم کرده اند و در کمال  ــر خ ــدرت و اقتصاد اول در مقابل ویروس کرونا س ابرق
ناچاری در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند. مثاًل کشوری مانند ایتالیا 
که به عنوان اقتصاد اول اتحادیه اروپا شناخته می شد جز کشورهایی است که 
بیشترین آمار مرگ و مبتالیان را به خود اختصاص داده است. از طرفی کشوری 
مانند آمریکا که ادعای ابرقدرت بودن را می کردبا تمام تدابیری که اتخاذ کرده 
باز هم نمی تواند شیوع این ویروس را کنترل کند، نکته جالب توجه این است 
که در این برهه هم این کشور سیاسی بازی را کنار نمی گذارد سعی می کند با 
استفاده از اصطالح ویروس چینی کشور چین را مقصر جلوه داده و یک شرایط 
ضد چینی در افکار عمومی ایجاد کند. در خصوص رویدادهایی که قرار است 
در دوران پسا کرونا در میان دولت های جهان رخ دهد خبرنگار مهر گفتگویی 
را با پروفسور »هلین ساری ارتم« عضو هیأت علمی و استاد روابط بین الملل 

دانشگاه مدنیت استانبول انجام داده که در ادامه می خوانیم.

* تأثیر کرونا در جامعه جهانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــود دارد.اولین دیدگاه نزدیک به  ــوص دو نوع دیدگاه متفاوت وج در این خص
ــت که معتقدند همکاری در جامعه جهانی افزایش خواهد یافت.  لیبرال ها هس
البته بازهم در خصوص همکاری در جامعه جهانی تفاوت دیدگاه میان آنها وجود 
خواهد داشت. دومین دیدگاه، دیدگاه رئالیستی هست که از نظر من هم دیدگاه 
ــت؛ این دیدگاه بر منزوی تر شدن دولت ها و همچنین افزایش  مقبول تری اس

احساس حاکمیت و حفاظت از مرزها تاکید دارد.
تکنولوژی در زندگی فردی بیشترین تأثیر را خواهد داشت. دولت های اقتدارگرا 
محبوب تر از گذشته خواهند بود و رهبری ناسیونالیستی، پوپولیستی قدرت را 
ــت خواهند آورد. اما در این روند انتظار می رود جهانی شدن و همکاری  به دس

میان دولت ها کاهش یابد.

*با شـیوع این ویـروس روابط میان کشـورها در این مقطع را 
چگونه ارزیابی می کنید همچنین در دوران پسا کرونا این روابط 

با دوران قبل از این ویروس چه تفاوتی خواهد داشت؟
ــازمان ملل و سازمان  ــا کرونا نهادهای بین المللی بخصوص س در دوران پس
بهداشت جهانی بیشتر مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. در نتیجه درخواست برای 
تجدید نظر در عملکرد این نهادها نیز افزایش خواهد یافت. حمایت کشورهای 
ــورها کاهش خواهد یافت. البته اتحادیه اروپا نیز از این امر  بزرگ از دیگر کش
ــتثنی نیست؛ این اتحادیه نیز بیشتر مورد نقد کشورهای عضو قرار خواهد  مس
ــته خود را از دست خواهد داد. در این  گرفت و در نتیجه آن تأثیر گذاری گذش

میان اعتبار آمریکا نیز دچار چالش های بسیاری خواهد بود.
البته ترکیه همانند آمریکا و اتحادیه اروپا در دوره پسا کرونا متضرر نخواهد بود. 
ــیوع این ویروس، شفافیت و کمک هایی که به دیگر  ــازی جامعه از ش آگاه س
کشورها کرد نشان می دهد که فارغ از نتیجه آن دولت ترکیه در تالش هست 
ــور  ــاله را مدیریت کند تا اینگونه اعتبار خود را در داخل و خارج از کش این مس

افزایش دهد که قابل درک است.
در اصل ترکیه با دخالت در امور داخلی سوریه، تالش برای افزایش تأثیرگذاری 
در نهادهای بین المللی، کمک به دیگر کشورها و توجه به مسائل دیپلماسی 
می خواهد خود را در سطح کشورهای قدرتمند قرار دهد. البته باید گفت در پس 
ویروس کرونا و سوق داده شدن سیاست و اقتصاد به سمت غرب، ترکیه خود 
را در دو راهی آسیا و اروپا خواهد دید و به ناچار یک مسیر را برای خود انتخاب 
خواهد کرد. در آن شرایط ترکیه مسیری را انتخاب خواهد کرد که سیاستگذاری 
اش متعادل با آن باشد. احتمااًل ترکیه دوباره به سمت غرب متمایل می شود. 
چون چین هر چقدر هم تالش کند خود را به عنوان الگوی جهانی نشان دهد 
هنوز مسیر زیادی دارد تا به آن دست یابد این کشور در زمینه اقتصادی می تواند 

الگو باشد اما آن هم برگرفته از نظام کاپیتالیسم غرب است.

*شـاید کمتـر کسـی باور می کـرد کـه کرونا موجب می شـود 
کشـورهایی که به عنوان ابر قدرت و اقتصاد اول دنیا محسوب 
می شـدند اینگونه در کمال ناچاری با چنین ویروسـی دست و 
پنجه نرم کنند. به نظر شـما اقتصاد جهانی که اینگونه متزلزل 

شده است آیا امکان بازگشت به دوران قبل کرونا را دارد؟
ــیاری خواهد شد. هر چند دولت ها در  اقتصاد جهانی متحمل ضررهای بس
تالش هستند تدابیری را برای مقابله با بحران اقتصادی ویروس کرونا اتخاذ 
کنند اما شرایط موجود نشان می دهد جهان بحرانی همانند بحران اقتصادی 
سال 1929 را تجربه خواهد کرد. این نیز خطر ایجاد تنش و درگیری میان 
کشورها را افزایش می دهد. هرچند نظام سرمایه داری از بین خواهد رفت اما 
ــعه خواهد یافت. درآمریکا پیش بینی می شود  قطعاً روش های جدیدی توس
که 2 تریلیون دالر ضرر مالی را متحمل شود، که البته مسئول این شرایط را 
هم چین می داند. حتی سناتور آمریکایی عنوان کرد قصد دادن اوراق قرضه 
ــه چین فروخته بود را ندارد، در  ــی به ارزش 5۰۰ میلیارد دالر که ب آمریکای
اصل به ظن خودشان می خواهند چین را تنبیه کنند. چنین اقداماتی موجب 
ــدن اختالفات حتی تا مرز جنگ نیز خواهد شد. همچنین نظام  عمیق تر ش
ــده بود با  ــرمایه داری آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم پایه گذاری ش س
موانع و مشکالت بسیاری روبه رو خواهد شد. اگر کشورهای غربی به یک 
ــئول جلوه دادن چین در مساله ویروس کرونا  اتحاد فکری در خصوص مس
ــند سعی خواهند کرد از مجرای حقوقی چین را دچار مشکل کنند. این  برس
نیز کشمش های میان شرق و غرب را بیشتر خواهد کرد زیرا کشورهایی هم 

که با غرب اختالف دارند در جبهه چین صف کشی خواهند کرد.

*دیده می شود که برخی کشورها در پی بهره برداری سیاسی از 
روند ویروس کرونا هستند. برای مثال برخی مقامات آمریکایی 
بارهـا از اصطـالح »ویروس چینـی« اسـتفاده کرده اند. تبعات 

اینگونه سیاست ها چه خواهد بود؟
در اصل ترامپ می خواهد قبل از انتخابات چین را در جامعه جهانی منزوی 
کرده و به حاشیه براند. این کشور را به عنوان تهدیدی بر امنیت ملی نشان 
ــان دادن چین به  ــتای نش ــال اخیر تالش ترامپ در راس دهد. در این دو س
ــروس کرونا آمریکا  ــت، با آمدن وی ــوان یک چهره تهدید آمیز بوده اس عن
ــیدن به این هدف موفقتر خواهد شد. برخی از شهروندان آمریکایی  در رس
ــوری که اقتصاد را تهدید می کند می بینند اما تالش  چین را به عنوان کش
ــان دادن این کشور است تا از این بستر  ــتای تهدید ملی نش ترامپ در راس
بتواند موفقیت خود را در انتخابات ریاست جمهوری و پیاده کردن نقشه های 
ــیفیک را تضمین کند. به احتمال بسیار زیاد ترامپ پیروز  ــیا پاس خود در آس
ــد. اگر ترامپ پیروز شود تنش میان  ــت جمهوری خواهد ش انتخابات ریاس
ــرد و یا گرم نیز  چین و آمریکا افزایش خواهد یافت. حتی احتمال جنگ س
وجود دارد. آمریکا از طریق رسانه ها این روند را آغاز کرده است. نشر مطالب 
اتهام آمیز دو جانبه از سوی رسانه های چین و آمریکا و یا اخراج خبرنگاران 
از خاک کشورشان نمونه هایی از این تنش است. اگر ترامپ بتواند با کمک 
ــتگرا اعتماد افکار عمومی را به خود جذب کند در آن موقع  رسانه های راس
ــود دولت پکن را به عنوان دولتی که امنیت آمریکا را به خطر  موفق می ش
می اندازد، مطرح کند. البته برای رسیدن به هدفش در وهله اول باید شیوع 

این بیماری را کنترل کند.
ویروس کرونا در بحران های منطقه ای به خصوص سوریه، لبنان و فلسطین که 
با بحران های داخلی مواجه هستند تأثیر خوبی نخواهد داشت. حل بحران ها را 

با بن بست مواجه و این روند را طوالنی تر خواهد کرد.
این ویروس شرایط را در برخی کشورهای آفریقایی، آمریکای التین و خاورمیانه 

که توان بهداشتی و درمانی برای مقابله با آن را ندارند سخت تر خواهد کرد.
همچنین در کنار تنش های میان شرق و غرب، شاهد رشد تنش میان جهان 
جنوب و جهان شمال نیز خواهیم بود در نتیجه رفتار سیاسی قدرتمندان غرب نیز 
بیشتر به چالش کشیده خواهد شد. در این میان چین هم با کمک به کشورهای 

اروپایی توانست برای ابرقدرت بودن خود در آینده سرمایه گذاری کند.

استاد دانشگاه مدنیت استانبول:
پوپولیسم در دوران پساکرونا گسترش می یابد
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دکتـر »لونت سـومر« معتقد اسـت دنیا با یک 
جنگ بیولوژیک روبرو شـده که به زودی تبدیل به 

یک  تنش سیاسی جدید خواهد شد. 
ــورها حتی  ــزاری مهر، گروه بین الملل - آذر مهدوان: همه کش خبرگ
کشورهای ابرقدرت و اقتصاد اولی در مقابل ویروس کرونا سر خم کرده اند 

و به ناچار در حال  دست وپنجه نرم کردن با مشکالت ناشی از آن هستند.
ــاد  اول اتحادیه اروپا  ــد ایتالیا که به عنوان اقتص ــوری مانن به عنوان مثال کش
ــت. از طرفی  ــترین آمار مرگ و مبتالیان را به خود اختصاص داده اس بود بیش
ــد با تمام تدابیری که  ــد  آمریکا که ادعای ابرقدرت بودن را می کن ــوری مانن کش
اتخاذ کرده بازهم نمی تواند شیوع این ویروس را  کنترل کند؛ نکته جالب توجه این 
است که در این برهه هم این کشور سیاسی بازی را کنار نمی گذارد و تالش  می کند 
با استفاده از اصطالح ویروس چینی کشور چین را مقصر معرفی کرده و یک شرایط 

ضد چینی در  جامعه جهانی ایجاد کند.
ــتینیه«  ــگاه »ایس ــومر« عضو هیئت علمی دانش ــن خصوص دکتر »لونت س در همی
ــتانبول در گفتگو با خبرنگار  مهر عنوان کرد که دنیا با یک جنگ بیولوژیکی روبرو  اس
است که به زودی تبدیل به یک تنش سیاسی جدید  خواهد شد. رفتار مقامات آمریکا در 
مقابل چین از سیاست داخلی این کشور نشأت می گیرد و این رفتار را می توان به عنوان 

 گام مهم دولت آمریکا برای جبران خسارت این بحران بعد از کرونا تحلیل کرد.  
وی در ادامه گفت: عنوان ویروس چینی با هر اهداف سیاسی که باشد باز نمی تواند 
ــد یکدیگر را  ــا هرچقدر هم بخواهن ــد. دولت ه ــته باش برای آمریکا نتیجه ای  داش
ــد. حمایت متقابل  ــکلی را حل  کنن ــوه دهند نمی توانند مش ــاره مقصر جل دراین ب
ــتی که بتواند اقتصاد جهان را نجات دهد منطقی ترین  دولت ها از و اتخاذ سیاس

راه حل  است.  
سومربا اشاره به شرایط جهانی شدن اظهار داشت: با آغاز انتخابات 2۰1۶ در 
ــد.  ــدن وارد یک روند معکوس ش آمریکا و روی کار آمدن ترامپ  جهانی ش
ــپس مسأله برگزیت در اتحادیه اروپا و همچنین جنگ تجاری نشان  س
ــرایط جدیدی از جهانی شدن شده ایم. کوید-   داد که در اصل وارد ش
19 هم موجب شد روابط میان کشورها شکسته  شود. حتی برخی 
کشورها مانند روسیه، ارمنستان، بالروس، قرقیزستان شروع 
ــان  بخصوص در حوزه دارو و  به منع صادرات و وارداتش

مواد غذایی کردند. 
ــاره رویدادهای احتمالی  وی همچنین با اش
دوران پساکرونا اظهار داشت: در این 
ــت  توریس صنعت  میان 

بیشترین  ضرر را از پیدا شدن سروکله کووید -19 متحمل 
ــتینا جورجیوا« رئیس صندوق  شده است. تا جایی که »کریس

 بین المللی پول در سخنانی عنوان کرد اقتصاد جهانی وارد دوره ای 
ــابه آن را یک بار در  سال 1929 تجربه کرده بودیم.  ــده است که مش ش

ــپانیا و ایتالیا هم در روابطشان با اتحادیه اروپا را مورد بازنگری  به زودی اس
قرار  خواهند داد، که این ممکن است پایانی بر روابطشان با اتحادیه اروپا باشد. 

به احتمال زیاد آمریکا هم انتخابات  ریاست جمهوری را به تعویق خواهد انداخت.
ــا در تأمین  ــورها منزوی تر ام ــاکرونایی کش ــزود: در دوران کرونا و پس وی اف

ــال های اخیر  ــارف و تولید خود تعادل ایجاد خواهند کرد. همچنین ما در س  مص
ــتیم. برای مثال در  ــیاری میان دولت ها هس ــاهد تنش ها و اختالف نظرهای  بس ش

سال های اخیر آمریکا در زمینه های اقتصادی علیه اتحادیه اروپا،  چین و کشورهای 
خاورمیانه جنگ آغاز کرده است و حاال در چنین موقعیت حساسی چنین ویروسی که 

 می تواند بسط دهنده این تنش ها باشد دولت ها را درگیر کرده است. 
ــطرنج در دریای  ــود رویدادهایی که همانند یک بازی ش ــد کرد: وج ــه تأکی وی در ادام
مدیترانه رخ می دهد، بحرانی  که در سوریه پایان نمی یابد و اختالف نظرهای موجود میان 
دولت ها، نشان می دهد که این ویروس زمانی  پیداشده است که هیچ دولتی آمادگی مقابله 
ــته است. مطمئناً بسیاری از کشورها به صندوق  بین المللی پول درخواست  با آن را نداش
کمک خواهند داشت. اگر کشورها بتوانند با به کارگیری منابع داخلی )در صورت  وجود( و 
پویایی، راه حلی جایگزین پیدا کنند، ممکن است توازن سیاسی نیز دستخوش تغییراتی 
شود. این  بحران هم در آینده اتحادیه اروپا هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 

هم در کشورهای آفریقایی  تغییرات و نتایج مهمی خواهد داشت. 
سومر در پایان به تأثیر ویروس کرونا در اقتصاد دولت ها گفت: در وضعیت کنونی 

ــوان از انقباض 5 درصد  ــده ایم یعنی حداقل می ت ــک رکود اقتصادی  ش وارد ی
ــی در  اقتصاد جهانی را  ــت کرد. می توان گفت مهم ترین بحران تاریخ صحب

ــخت تر هم خواهد  ــه خواهیم کرد که برای اتحادیه اروپا و آمریکا س تجرب
بود. کاهش قیمت  نفت به دلیل کاهش تولید و عرضه به شرایط عادی 

ــت و از طرفی هم در پس کاهش تولید  تقاضای نفتی  بازنخواهد گش
کشورها نیز کاهش خواهد یافت و این برای کشورهای تولیدکننده 

ــت.  تخصیص وام برای تولیدکنندگان  نفت رویداد خوبی نیس
ــیاری خواهد شد. شرکت هایی که به  وارد مشکالت بس

علت وام بدهکار  هستند توانای پرداخت بدهی شان 
را نخواهند داشت.

استاد دانشگاه »ایستینیه « استانبول:

جهان با جنگ بیولوژیک مواجه است
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استاد دانشگاه اسکودار ترکیه:

کرونا نظم جدید جهانی ایجاد خواهد کرد

»دنیـز اولکـه آریبوغـان« معتقد اسـت 
در نتیجـه شـیوع ویـروس کرونـا نظم 
جهانی تغییر خواهد کرد و از این رهگذر 
ناسیونالیسـم بیش از گذشـته تقویت 

شده است.
ــل -آذر مهدوان:  ــزاری مهر، گروه بین المل خبرگ
همه کشورها حتی کشورهای ابرقدرت و اقتصاد 
اولی در مقابل ویروس کرونا سر خم کرده اند و در 
کمال ناچاری در حال دست و پنجه نرم کردن با آن 
هستند. مثاًل کشوری مانند ایتالیا که به عنوان اقتصاد 
اول اتحادیه اروپا بود بیشترین آمار مرگ و مبتالیان 
ــت. از طرفی کشوری  را به خود اختصاص داده اس
مانند آمریکا که ادعای ابرقدرت بودن را می کند با 
تمام تدابیری که اتخاذ کرده باز هم نمی تواند شیوع 
ــروس را کنترل کند نکته جالب توجه این  این وی
است که در این برهه هم این کشور سیاسی بازی را 
کنار نمی گذارد سعی می کند با استفاده از اصطالح 
ویروس چینی کشور چین را مقصر و یک شرایط 
ضد چینی در جامعه جهانی ایجاد کند.در خصوص 
نظم جهانی پساکرونایی خبرنگار مهر گفتگویی با 
پروفسور »دنیز اولکه آری بوغان« مشاور رئیس 
دانشگاه اسکودار و استاد علوم سیاسی و روابط بین 

الملل در ترکیه انجام داده که در ادامه می خوانید.

*دیده می شود که برخی کشورها در پی 
بهره بـرداری سیاسـی از روند ویروس 
کرونا هسـتند. برای مثال برخی مقامات 
آمریکایـی بارهـا از اصطـالح »ویروس 
چینی« استفاده کرده اند. تبعات اینگونه 

سیاست ها چه خواهد بود؟
این در حقیقت یک جنگ سیاسی و روانی است. 

نگاه سیاسی ترامپ به جهان، مقابله با چین برای 
در دست داشتن قدرت جهانی است. ترامپ آغازگر 
ــاری علیه چین بود بعد هم وارد جنگ  جنگ تج
ــد و حاال با آمدن این ویروس در  تکنولوژیک ش

حال ایجاد جنگ روانی علیه چین است.
ــوداگاه  ــه در ضمیر ناخ ــد ک ــالش می کن او ت
ــن مرتبط  ــا را با چی ــروس کرون ــان ها وی انس
ــه زودی تالش خواهد  ــان دهد. مطمئنًا ب نش
ــانده  ــه دادگاه بین الملل کش ــاله را ب کرد مس
ــوم کنند تا  ــرای قضائی چین را محک و ازمج
ــروس و در  ــئول این وی ــه پکن را مس اینگون
ــد چین« ایجاد  ــا یک نگاه »ض ــه در دنی نتیج
ــگاه هاروارد نیز در همین خصوص  کند. دانش
ــگ بیولوژیک از  ــعی می کنند موضوع را جن س
ــوی چین نشان دهند. به این صورت که در  س
روند ساخت سالح چنین ویروسی ایجاد و چین 
ــورها دیرهنگام دست  ــدار دادن به کش در هش
ــت. یعنی چین را هم محکوم  ــده اس به کار ش
ــالح بیولوژیک و هم محکوم به  ــاخت س به س
ــیوع چنین  ــانی در خصوص ش عدم اطالع رس

ویروسی خواهد کرد.

*بـا شـیوع این ویـروس روابـط میان 
کشورها در این مقطع را چگونه ارزیابی 
می کنیـد همچنین در دوران پسـا کرونا 
این روابط بـا دوران قبل از این ویروس 

چه تفاوتی خواهد داشت؟
ــاری دولت ها بیش از آنکه  با آغاز تهدید این بیم
ــد بیشتر در فکر نجات  به فکر کمک به هم باش

خود بوده اند.
ــه اروپا را به  ــروس پروژه اتحادی ــه ویژه این وی ب

شدت متزلزل کرد. شاهد بودیم که پروژه فرهنگ 
همبستگی و اتحاد میان دولت های اتحادیه اروپا با 

شکست روبه رو شد.
برخی از کشورها عضو اتحادیه از موضع همبستگی 
پیروی کردند، در حالی که برخی دیگر ترجیح دادند 

سیاستهای خودخواهانه را دنبال کنند.
بخصوص انگلیس در ابتدای ورود این بحران 
ــتم ایمنی گله ای  ــروی از از سیس ــا اعالم پی ب
ــت خودخواهانه ای  ــاذ چنین سیاس یعنی اتخ
ــت اروپا را دچار فروپاشی کرد. این  تمام سیاس
یعنی ایجاد بی اطمینانی دائمی در جامعه اروپا 
است که ماندگار خواهد بود. ایتالیا و اسپانیا نیز 
ــوی اتحادیه طرد  در این روزهای بحرانی از س
شده است و این چین و روسیه بودند که به داد 
ــید. ترکیه نیز در کنار اینکه در تالش  آنها رس
است از این بحران عبورکند سعی دارد از دیگر 

کشورهای درگیر نیز حمایت کند.

*فـارغ از فراینـد درمانی ایـن بیماری 
مهم تریـن چالش دولت هـا در مقابله با 

این ویروس چیست؟
مهم ترین چالش دولت ها ناکافی بودن تالششان 
ــبک زندگی افراد برای مدت  برای تغییر دادن س
مقطعی است. از طرفی دولت ها می خواهد چرخه 
اقتصادی کشور ادامه داشته باشد و هم مجبورند 
برای ممانعت از شیوع این بیماری مردم را در خانه 
ــر تدابیر جدی اتخاد نکنند به جای  نگه دارند. اگ
ممنوعیت صرفاً به خواهش و هشدار به مردم برای 
ــرایط برای آن دولت ها  خانه ماندن اکتفا کنند ش
سخت می شود. پس قطعاً قانون »اجبار« در خانه 

ماندن درست ترین تدبیر است.
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* تأثیر کرونا در جامعه جهانی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ــروس کرونا بیش از آنکه موجب تغییر در نظم  وی
جهانی شود دراصل بستری است برای تسریع در 
روند جهانی که در حال تغییر بود. در بیست سال 
اخیر شاهد تغییرات بنیادی بخصوص اختالل در 
ــدن بوده ایم؛ در سال 2۰۰1  ایدئولوژی جهانی ش
هشدارهایی در خصوص بحران جهانی شدن داده 
شد. در سطح جهانی همراه با افزایش نگرانی های 
ــمت  ــی، منابع و درآمدهای اقتصادی به س امنیت
ــت. به طوریکه در دنیا  صنعت نظامی جریان یاف
ــاهد افرایش هزینه های نظامی از ۷5۰ میلیارد  ش
دالری به 1.۴ تریلیون دالر آن هم فقط در عرض 
ــتیم و امروز هزینه های نظامی در  چند سال هس

جهان نزدیک به دو تریلیون دالر رسیده است.
بعد از این هم بحران مالی جهانی در سال 2۰۰۸ 
ــت. برخی  دومین گام تحول نظم جهانی بوده اس
ــورهای دولتی تحت تأثیر دیدگاه لیبرالیستی  کش
ــیده بودند دوباره وارد بازار  از بازار جهانی کنار کش
ــورهایی مانند چین و  جهانی شدند که البته کش
ــرمایه داری نداشتند با  ــیه که اعتقادی به س روس
کمترین خسارت از بحران مالی 2۰۰۸ عبور کردند. 
در اصل نظام سرمایه داری دولتی به عنوان مدلی 
ــت که قدرت های متمرکز شده از این نظام به  اس

عنوان نکته رهایی خود استفاده می کنند.

ــر موجب قدرت گرفتن  وجود این ویروس فراگی
نظم نوین جهانی و زمینه ساز قدرت گرفتن لیبرال 

دموکرات ها و سیستم های اقتدارگرا خواهد بود.
امروزه در میان ۷۷ کشور دیوارهایی به عنوان مرز 
کشیده می شود. یعنی سیستم منزوی تر خواهد بود 
ــتفاده از تکنولوژی بر  ودولت ها از این پس با اس

روی شهروندان کنترل بیشتری خواهند داشت.

*شاید کمتر کسی باور می کرد که کرونا 
موجب می شود کشورهایی که به عنوان 
ابر قـدرت و اقتصاد اول دنیا محسـوب 
می شـدند اینگونـه در کمـال ناچاری با 
چنین ویروسی دست و پنجه نرم کنند. 
به نظر شـما اقتصاد جهانی که اینگونه 
متزلزل شده است آیا امکان بازگشت به 

دوران قبل کرونا را دارد؟
ــاختار قدیمی خود  ــا س ــاید ب ــاد جهانی ش اقتص
ــکل جدید خود، یعنی با مشارکت  نباشد اما با ش
بازیگران دولتی، به سرعت تغییر شکل می یابد و 
ــت.  به حالت قبل از ویروس کرونا بازخواهد گش
ــال به  ــال می دهم در عرض یک الی دو س احتم
ــرعت  ــرایط عادی خود بازگردد. دولت ها به س ش
ارز دیجیتالی خود را ایجاد کرده و اینگونه بحران 

اقتصادی خود را هم حل خواهند کرد.

*این ویروس در کدام از سـبک زندگی 
انسان ها تغییر ایجاد خواهد کرد؟

ــبک زندگی افراد ایجاد  برخی تغییرات که در س
ــی از نهادها و  ــرده دائمی خواهد بود. زیرا برخ ک
ــر گونه تغییر  ــنتی که در برابر ه ــازمانهای س س
ــدن این ویروس ناگزیر  مقاومت می کردند، با آم
ــای دیجیتال یعنی تکنولوژی نوین  از قوانین دنی
ــا پی بردند که  ــروی کردند. بعالوه این نهاده پی

هزینه این تکنولوژی کمتر و مؤثرتر است.
پیش بینی می کنم که هم در ارتباطات اجتماعی 
ــائل کاری افراد تأثیرات دائمی خواهد  هم در مس
ــت. ما با آمدن این ویروس شاهد بودیم که  داش
روابط اجتماعی که در بیرون از خانه بود در داخل 
ــت. در این میان برخی  ــه نیز امکان پذیر اس خان
خانواده ها در جهان از هم پاشیده خواهد شد. ما با 
خانه ماندن خواهیم فهمید چه چیزی نیاز داریم و 
چه چیزی نیاز نداریم، چه چیزی را دوست داریم و 
چه چیزی را دوست نداریم. به خصوص آگاهی از 
محیط زیست افزایش می یابد از طرفی هم عالقه 

به روند مصرفی لوکس کاهش خواهد یافت.
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