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پیشگفتـار
جواد حیراننیا

شیوع ویروس کرونا و چگونگی توانایی دولتها در مواجهه با آن از یک سو بحث کارآمدی نظامهای سیاسی و از سوی
دیگر گذار از نظم کنونی به نظم پساکرونایی را بر سر زبانها 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 اساس ًا 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
در این نظام تأکید دارند .مکاتبی چون لیبرالیس��م حتی معتقد هس��تند کشورها با تأسیس و ایجاد زمینه های همکاری از
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
تج��ارت جهانی(ابتدا در قالب «گات») هس��تیم که به نوعی نظم مورد نظ��ر لیبرالها را بر نظام جهانی حاکم کرده و می
کنند.
البته از دهه  1970میالدی 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.
این در حالی اس��ت که مکتب «س��ازه انگاری» به عنوان رویکردی میان رئالیسم و لیبرالیسم معتقد است که نظم حاکم
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
کرون��ا و پیامدهای اقتصادی و سیاس��ی ناش��ی از آن میگوید این بیماری همهگیر برای همیش��ه نظم جهانی را تغییر
میدهد.
در طیف دیگر و در میان متفکران مکتب لیبرالیس��م نیز «فرانس��یس فوکویاما» واضع نظریه «پایان تاریخ» به ویژگی
آسان
های نظم پساکرونایی پرداخته است .به اعتقاد وی «وقتی این بیماری پایان یابد تردید دارم که دوگانهسازیهای ِ
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دموکراسی  /اقتدارگرایی کنار گذاشته شود.
بحث ما در اینجا این اس��ت که عامل تعیینکننده اصلی در کارکرد دولتها نه نوع رژیم سیاس��ی آنان ،بلکه توانایی و
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
اعتقاد دارد که در دنیای پس از کرونا نقش دولتها در تأمین احتیاجات اصلی نظیر بهداش��ت و اش��تغال پررنگتر خواهد
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
مش��رب «جوزف نای» است که واضع نظریه قدرت نرم است .نای در دنیای پساکرونا ،دغدغه قدرت نرم ایاالت متحده
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 بیماریهای عفونی و تروریسم
سایبری متزلزلتر میشوند ،ایاالت متحده باید از قدرت نرم جذاب خود برای توسعه شبکهها و مؤسساتی که این تهدیدات
جدید را نش��انه میگیرند ،اس��تفاده کند .به عنوان مثال ،این دولت پیشنهاد کرد س��هم ایاالت متحده در بودجه سازمان
بهداشت جهانی نصف شود؛ این در حالی است که ما اکنون به این نهاد بیش از هر زمان دیگری احتیاج داریم».
در میان نظریه پردازان مطرح و برجس��ته که در این مجموعه با آنها گفتگو گرفته ش��ده ،پروفس��ور «نیکالس اونف»
بنیانگذار مکتب سازه انگاری در روابط بین الملل است« .اونف» معتقد است بحران کرونا ناکارآمدی نظم مدرن را نشان
داد .به اعتقاد وی «دولت مدرن به هر ش��کلی که خود را نش��ان داده ،خیلی راحت از این بحران در امنیت انس��انی غافل
شده است».
بر این اساس اونف معتقد است هدف اصلی دولت مدرن «امنیت انسانی» به معنای واقعی کلمه نیست.
بر این اس��اس مجموعه گفتگوهای پیش رو طیف وس��یعی از دیدگاههای نظری در عرصه روابط بین الملل را در بر می
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.
از س��وی دیگر این نظم بر اس��اس رویکردهای اقتصاد سیاسی ،قدرت نرم ،قدرت سخت ،رژیمهای بین المللی ،رویکرد
فرهنگ��ی ،رویک��رد هنج��اری و هویتی و  ...مورد بررس��ی قرار گرفته و طیف وس��یعی از دیدگاههای نظری را ش��امل
میشود.
هدف خبرگزاری مهر از تهیه این مجموعه ،ترسیم شاخصههای 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 سرمایهداری را نمایان ساخت
«ش�یرین هانتر» معتقد اس�ت که بحران کرونا کمبودهای سیس�تم سرمایه
داری وحش�ی و اتکای زیاد بر معامالت مالی به جای فعالیتهای تولیدی را
نشان داد.
کرونا از س��ویی باعث شده تا گرایش��ات ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژهتری بیابد
و خودیاری ( )self-helpاز مبانی و اصول اساس��ی رئالیسم است مورد توجه کشورها قرار
گیرد .این خودیاری را در عدم همکاری مؤثر برخی کش��ورها با یکدیگر در مقوله کمکهای
پزشکی و… شاهد هستیم.
اگرچه کرونا باعث ش��ده تا رویکرد رئالیس��تی و اصل خودی��اری( )self-helpمورد توجه
کش��ورها قرار گیرد اما از س��وی دیگر باعث ش��ده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس��م به امنیت
ک��ه مبتنی بر «امنیت دولتی» ( )state securityاس��ت و اولویت را به «امنیت نخبگان
حاکم» میدهد و موضوع امنیت را صرف ًا نظامی می بیند ،مش��خص ش��ود .از س��ویی شیوع
این ویروس نشان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیست و
دولتها باید در جهان پس��اکرونایی به مقوله «امنیت انسانی» ( )human securityتوجه
بیش��تر نش��ان دهند و همپوشانی «امنیت دولتی» با «امنیت انس��انی» بیشتر از قبل باشد تا
بتوانند بقا داشته باشد.
در گفتگو با پروفس��ور «ش��یرین هانتر» عضو ش��ورای روابط خارجی آمریکا به این موضوع
پرداخته شده که در ادامه میآید.
ش��یرین طهماس��ب هانتر ( ۱۹۴۵در تبریز) اس��تاد ایرانی-آمریکایی در دانشگاه جورج تاون
اس��ت که در زمینه مقاالت سیاس��ی به فعالیت مشغول اس��ت .او متخصص مسائل سیاسی
ایران ،خاورمیانه و اس�لام سیاسی است تا پیش از انقالب  ۵۷ایران ،هانتر عضو وزارت امور
خارج��ه ایران بودهاس��ت و پس از آن ب��ه ایاالت متحده نقل مکان نم��ود .وی به زبانهای
فارسی ،انگلیسی ،فرانسه و ترکی صحبت میکند .وی همچنین عضو شورای روابط خارجی
امریکاست.
*کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟
او ًال هنوز بس��یار زود اس��ت که در مورد اثرات ویروس کرونا بر نظم بین المللی اظهار نظر
کرد .اثرات درازمدت این بحران تا حدی بستگی بدین خواهد داشت که بحران تا چه زمانی
طول بکشد.
اگ��ر ای��ن بحران تا یک ماه آینده پای��ان یابد ،اثراتش کمتر خواهد ب��ود .اما اگر بحران چند
ماه دیگر ادامه داش��ته باش��د اثراتش بر نظم بین المللی بیشتر خواهد بود .این بحران مسلم ًا
موقعی��ت دولتها به عنوان بازیگران اصلی در صحنه بی��ن المللی را تأیید خواهد کرد چراکه
مسئولیت عمده در رویارویی با این بحران با دولتها بود نه سازمانهای منطقهای یا بین المللی.
در داخل کش��ورها بحران نش��ان داده است که بخش خصوصی و نیروهای بازار آزاد همیشه
قادر نیس��تند احتیاجات مردم را برآورده کنند بنابراین نقش دولتها در تأمین احتیاجات اصلی
نظیر بهداشت و اشتغال پررنگتر خواهد شد.
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به طور کلی این بحران کمبودهای سیستم سرمایه
داری وحشی ( )wild capitalismو اتکای زیاد
ب��ر معامالت مالی به ج��ای فعالیتهای تولیدی را
نش��ان داد بنابراین به احتمال ق��وی اصالحاتی در
نظم کاپیتالیستی صورت خواهد گرفت.
* اگر بپذیریم نظم کنونی جهانی در برخی
عرصهها متأثر از نئولیبرالیس�م است و در
برخی عرصهها رفتار کش�ورها بر اس�اس
رویکرد رئالیستی است ،کرونا چه خ ً
الهایی
از این دو مکتب را آشکار ساخته است؟
باید نظم اقتصادی و نظم سیاس��ی بین المللی را از
یکدیگر تفکیک کرد .در س��طح نظام اقتصادی بعد
از س��قوط اقتصاد ش��وروی نظم اقتصاد بین المللی
بیشتر بر اساس تئوری نئولیبرال تدوین شده است.
اما این وضع بیش��تر در کش��ورهای پیشرفته وجود
دارد و در بقیه کشورها هنوز دولتها نقش زیادی در
اقتصاد کشورهای خود دارند.
در سطح سیاسی علی رغم تئوریهای جدید ،نظم
بین المللی بر اساس تئوری رئالیسم به معنی واقعی
تنظیم ش��ده اس��ت و نه آنکه مخالفان این تئوری
ادعا میکنند .بنابرای��ن در چنین جامعه ایی امنیت
بیش��تر از هر چیز برای کشورها مهم است .در عین
حال این بحران نش��ان داد که در بسیاری از موارد
برداش��ت جامعی از امنیت بیش��تر به تأمین امنیت
کش��ورها و مردمانش کمک میکند جستن امنیت
ب��رای خود با ندی��ده گرفتن امنی��ت دیگران اغلب
نتیجه معکوس میدهد.
این وابس��تگی امنیت کش��ورها هم تاحدی نتیجه
جهان گرایی و توس��عه تکنولوژی ارتباطات است و
خطراتی که امنیت کش��ورها را تهدید میکند صرف ًا
نظامی نیس��تند .مث ً
ال ویروسها مرزه��ا را رعایت
نمیکنند و اس��لحه هم ندارند و سالحهای جنگی
در قب��ال آنه��ا اثری ندارد .مث ً
�لا آنهایی که اول از
ش��یوع کرونا در چین خوش��حال بودند چرا که فکر
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میکردند که باعث تضعیف چین میشود خودشان
گرفتار این بال ش��دند .به طور کلی کرونا نشان داد
که باید از امنیت تعریف وسیعتری شود.
* کرونا از س�ویی باعث شده تا گرایشات
ناسیونالیس�تی و مرزه�ای مل�ی اهمی�ت
ویژهت�ری بیاب�د و «خودی�اری» (self-
 )helpاز مبانی و اصول اساس�ی رئالیسم
است مورد توجه کش�ورها قرار گیرد .این
خودی�اری را در عدم همکاری مؤثر برخی
کش�ورها ب�ا یکدیگر در مقول�ه کمکهای
پزش�کی و … شاهد هستیم .ارزیابی شما
چیست؟
بحران کرونا نش��ان داد که بعض��ی از دیدگاههای
رمانتی��ک درب��اره اتحاد ملل حت��ی در بین آنهایی
که اش��تراکات زیادی با یکدیگر دارند درست نبوده
است .رفتار کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا بهترین
شاهد این امر است.
ب��ه نظر من این بحران نش��ان داد که در بعضی از
مسائل حیاتی کش��ورهاباید میزان خودکفایی خود
را افزای��ش دهند .اما این به این معنی نیس��ت که
کشورها مثل قلعههای قرون وسطی شوند و انزوا را
برگزینند .بلکه همکاریهای منطقهای و بین المللی
ضروری اس��ت .اما در تحلیل نهایی این کشورها و
دولتها هستند که مس��ئولیت اصلی تأمین امنیت و
رفاه مردم خود را دارند.
* اگرچ�ه کرون�ا باعث ش�ده ت�ا رویکرد
رئالیس�تی و اص�ل «خودی�اری» (self-
 )helpمورد توجه کش�ورها ق�رار گیرد اما
از س�وی دیگر باعث ش�ده ت�ا ناکارآمدی
رویک�رد رئالیس�م ب�ه امنی�ت ک�ه مبتنی
ب�ر «امنی�ت دولت�ی» ()state security
اس�ت و اولوی�ت را ب�ه «امنی�ت نخبگان
حاک�م» میده�د و موض�وع امنی�ت را

صرفاً نظامی می بیند ،مش�خص ش�ود .از سویی ش�یوع این ویروس نشان
داد اقتصاده�ای میلیتاریس�تی هم تأمی�ن کننده امنیت عموم مردم نیس�ت
و دولته�ا باید در جهان پس�اکرونایی به مقوله «امنیت انس�انی» (human
 )securityتوجه بیش�تر نش�ان دهند و همپوشانی «امنیت دولتی» با «امنیت
انس�انی» بیش�تر از قبل باش�د تا بتوانند بقا داش�ته باش�د .نظر شما در این
خصوص چیست؟
این تعبیر غلط از تئوری رئالیسم است اگر بگوییم که این تئوری به امنیت مردم و انسانها
اهمیت نمیدهد .اص ً
ال اس��اس تئوری رئالیس��م بر این اس��ت که هیچ دولتی بدون حمایت
م��ردم قادر به تأمین امنیت نیس��ت .بنابراین نباید مس��ئله حکومته��ای غیر مردمی را به
رئالیس��م ربط دهیم .از آن گذش��ته مفهوم امنیت در تئوری رئالیسم اص ً
ال محدود به امنیت
نظامی نیست .مسلم ًا امنیت اقتصادی و همانطور که بحران کرونا نشان داد بهداشتی بسیار
مهم هس��تند بدون آنها امنیت نظامی میس��ر نیس��ت .نباید رفتار دولته��ا را به یک تئوری
نسبت داد.
متأس��فانه در چند دهه اخیر برداش��ت غلطی از تئوری رئالیس��م شده اس��ت .الزم است اثر
تئوریهای اصلی این مکتب را نظیر مورگنتا دوباره خواند و فهمید .تئوری رئالیسم به معنی
برتری جویی نیس��ت .اص ً
ال اس��اس این تئوری موازنه قدرت است و بهم خوردن موازنه را به
ضرر نظام بین المللی میداند .مث ً
ال بس��یاری از مش��کالت خاورمیانه در س��ه دهه گذشته به
خاطر س��قوط شوروی و بهم خوردن موازنه قدرت بین بازیکنان اصلی بود .اشغال عراق هم
موازنه منطقهای 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 میزنند.
* اگر معتقد باش�یم ،نظم جهانی پس از ویروس کرونا دچار تغییرات خواهد
شد ،آیا به نظر شما این تغییرات اساسی و مبنایی خواهد بود؟ چه مفاهیم و
آموزههایی دچار تغییرات بنیادی خواهد شد؟
بس��یار مش��کل اس��ت که گفت چه مفاهیمی جای خود را به مفاهیم دیگر خواهند داد .قدر
مسلم آن است که بعضی از پیش بینیهای فعلی نظیر از هم پاشیده شدن اتحادیههایی نظیر
اتحادیه اروپا تا حدی اغراق گویی اس��ت .مسلم ًا نقش دولت ملتها پررنگتر خواهد شد در
عین حال نقش جغرافیا در تعیین طرح روابط بین المللی بیشتر خواهد شد.
از س��رعت جهان گرایی کاسته خواهد شد اما برگش��ت به اجتماع کام ً
ال خودکفا غیر ممکن
اس��ت .روابط اقتصادی بس��یار در هم تنیده ش��ده است و رفتن به س��وی خودکفایی آسان
نخواهد بود.
این بحران مث ً
ال نش��ان داد تا چه حد امری��کا در بعضی موارد به واردات از چین احتیاج دارد.
از طرف دیگر ممکن اس��ت که این بحران لزوم همکاریهای بین المللی برای تأمین امنیت
جهانی را روشنتر 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 سختافزاری دلخوش باشد

کرونا باعث شده تا گرایشات ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژهتری
بیابد و خودیاری( )self-helpکه از مبانی و اصول اساس�ی رئالیس�م اس�ت
مورد توجه کشورها قرار گیرد .این خودیاری را در عدم همکاری مؤثر برخی
کشورها با یکدیگر در مقوله کمکهای پزشکی شاهد هستیم.
اگرچه کرونا باعث شده تا رویکرد رئالیستی و اصل خودیاری( )self-helpمورد توجه کشورها
قرار گیرد اما از س��وی دیگر باعث ش��ده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس��م به امنیت که مبتنی بر
«امنی��ت دولتی» ( )state securityاس��ت و اولویت را به «امنیت نخبگان حاکم» میدهد
و موضوع امنیت را صرف ًا نظامی می بیند ،مش��خص ش��ود .از سویی شیوع این ویروس نشان
داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیست و دولتها باید در جهان
پس��اکرونایی به مقوله «امنیت انس��انی» ( )human securityتوجه بیشتر نشان دهند و
همپوشانی «امنیت دولتی» با «امنیت انسانی» بیشتر از قبل باشد تا بتوانند بقا داشته باشد.
در این راس��تا گفتگویی با «پروفس��ور جوزف نای» نظریه پرداز روابط بین الملل انجام شده
که در ادامه میآید.
«جوزف نای» ،مبدع نظریه قدرت نرم و اس��تاد دانش��کده علوم سیاس��ی دانشگاه هاروارد و
محقق برجس��ته روابط بینالملل اس��ت .نای پیش از این ریاس��ت مدرسه حکومت جان اف.
کندی دانش��گاه هاروارد را نیز به عهده داشته اس��ت .ریاست شورای اطالعات ملی ،دستیار
وزیر دفاع و دس��تیار معاون وزیر خارجه برخی از مناصب دولتی است که پیش از این نای بر
عهده داشته است.
جوزف نای در خصوص نظم پس��اکرونایی تصریح کرد :در س��ال  ،۲۰۱۷دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا اس��تراتژی جدید امنیت ملی را اعالم ک��رد که بر رقابت قدرت بزرگ با چین و
روس��یه متمرکز شده است .در حالی که برنامهها نقش اتحادها و همکاریها را نیز مورد توجه
قرار میدهند ،اما اجرای آنها چنین نبوده اس��ت .امروز COVID -19 ،نشان میدهد که این
اس��تراتژی ناکافی اس��ت .رقابت و رویکرد اول آمریکا برای محافظت از ایاالت متحده آمریکا
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 میکند .حتی اگر ایاالت متحده در رقابت سنتی قدرت بزرگ پیروز شود ،نمیتواند 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 آمریکاییها
برای اطمینان از آن به همکاری دیگران احتیاج دارند .در حالی که جنگهای 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 بیماریهای عفونی
و تروریس��م سایبری متزلزلتر میش��وند ،ایاالت متحده باید از قدرت نرم جذاب خود برای
توسعه شبکهها و مؤسساتی که این تهدیدات جدید را نشانه میگیرند ،استفاده کند .به عنوان
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مثال ،این دولت پیش��نهاد کرد سهم ایاالت متحده
در بودجه سازمان بهداشت جهانی نصف شود؛ این
در حالی اس��ت که ما اکنون به این نهاد بیش از هر
زمان دیگری احتیاج داریم.
واض��ع قدرت نرم هم چنین تاکید کرد :اس��تراتژی
موفقیت آمیز امنیت ملی باید با این واقعیت آغاز شود
که سیاست اول آمریکا بدان معنی است که آمریکا
مجبور است تالشها را برای همکاری رهبری کند.
یک مش��کل کالس��یک در مورد کاالهای عمومی
(مانند ه��وای پاک ،ک��ه همه میتوانن��د آن را به
اشتراک بگذارند و هیچکس از آن مستثنی نیست)
این اس��ت که اگر بزرگترین مصرف کننده رهبری
را به عهده نگیرد ،دیگران آزاد خواهند ش��د و دیگر
کاالهای عمومی تولید نمیشود.
استاد دانش��گاه هاروارد افزود :سیستمهای گزارش
تواف��ق ،کنت��رل مش��ترک ،برنامهه��ای احتمالی
مشترک ،هنجارها و معاهدات باید به عنوان ابزاری
برای تعدیل خطرات متقابل بیشمار ما دنبال شوند.
تعرفهها و دیوارهای مرزی نمیتوانند این مشکالت
را برطرف کنند .در حالی که رهبری آمریکا به دلیل
تأثی��ر جهانی این کش��ور ضروری اس��ت ،موفقیت
مستلزم همکاری دیگران است.
وی در ادام��ه ب��ه این نکته اش��اره ک��رد :در مورد
موضوعات فرامل��ی مانند  COVID -19و تغییر
آب و ه��وا ،ق��درت به بازی با حاص��ل جمع مثبت
تبدیل میش��ود .فکر کردن به قدرت آمریکایی بر
دیگران کافی نیس��ت .ما همچنین باید به استفاده
از قدرت برای تحقق اهداف مش��ترک ،که ش��امل
قدرت دادن به دیگران نیز است ،فکر کنیم.
نای یادآور شد :در بسیاری از مسائل فراملی ،توانمند
سازی دیگران به ما کمک میکند اهداف خودمان
را محق��ق کنی��م .اگر چین به��ره وری انرژی خود
را بهبود بخش��د و دی اکس��ید کربن کمتری تولید
کند یا سیس��تمهای بهداشت عمومی خود را بهبود
ببخشد ،ایاالت متحده امریکا نیز سود میبرد.
وی با اشاره به اینکه واشنگتن شصت متحد پیمانی
دارد گف��ت :این در حالی اس��ت ک��ه چین از چنین
قدرت��ی بیبهره اس��ت .متأس��فانه ای��االت متحده
آمریکا در حال خراب کردن این منبع قدرت است.
ج��وزف نای گفت :اما آیا ای��ن صراحت و تمایل به
تعامل با س��ایر نقاط جهان در ش��رایط پوپولیستی
کنونی سیاس��ت داخلی آمریکا پایدار اس��ت؟ حتی
اگر ایاالت متحده آمریکا قدرت نظامی و اقتصادی
سختتری نس��بت به سایر کش��ورها داشته باشد،
ممکن اس��ت نتواند این مناب��ع را به قدرت مؤثر در
صحنه جهانی تبدیل کند.
استاد دانشگاه هاروارد در پایان افزود :بین دو جنگ
جهانی ،آمریکا چنی��ن نکرد و نتیجه فاجعه بار بود.
کلید اصل��ی امنیت و رفاه آین��ده آمریکا ،یادگیری
اهمیت «قدرت با» و همچنین «قدرت بر» دیگران
است.
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کرونا ابهت آمریکا را فروریخت

پروفس�ور نادر انتصار معتقد اس�ت که موض�وع کرونا باعث
تغییر اساس�ی در نظ�م کنونی جهانی که مبتنی بر سیس�تم
ارباب و رعیتی است نمی شود.
کرونا از س��ویی باعث ش��ده تا گرایش��ات ناسیونالیس��تی و مرزهای ملی
اهمیت ویژهتری بیابد و خودیاری( )self-helpاز مبانی و اصول اساسی
رئالیس��م اس��ت مورد توجه کش��ورها قرار گیرد .این خودیاری را در عدم
همکاری مؤثر برخی کش��ورها با یکدیگر در مقوله کمکهای پزش��کی و
… شاهد هستیم.
اگرچه کرونا باعث ش��ده تا رویکرد رئالیس��تی و اص��ل خودیاری(self-
 )helpم��ورد توجه کش��ورها قرار گیرد اما از س��وی دیگر باعث ش��ده
ت��ا ناکارآمدی رویکرد رئالیس��م به امنیت که مبتنی ب��ر «امنیت دولتی»
( )state securityاس��ت و اولوی��ت را ب��ه «امنیت نخب��گان حاکم»
میده��د و موض��وع امنیت را صرف ًا نظامی می بیند ،مش��خص ش��ود .از
س��ویی شیوع این ویروس نش��ان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین
کننده امنیت عموم مردم نیس��ت و دولتها باید در جهان پس��اکرونایی به
مقوله «امنیت انسانی» ( )human securityتوجه بیشتر نشان دهند
و همپوش��انی «امنیت دولتی» با «امنیت انس��انی» بیشتر از قبل باشد تا
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
علوم سیاس��ی دانش��گاه آالباما جنوبی آمریکاس��ت .وی از کارشناس��ان
برجس��ته حوزه مطالعات خاورمیانه ،مطالعات ایران و اقتصاد سیاسی بین
الملل هست.
*کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟
مهمترین اثر منفی و دراز مدت کرونا روی سیس��تم اقتصادی دنیا خواهد
ب��ود .گرچه با توجه به چگونگی برخورد دولت ترامپ و ناتوانی آن در این
مورد تا مقداری از ابهت جهانی آمریکا کاس��ته خواهد شد و فرهنگ قلدر
مآبانه آمریکا خدش��ه پیدا خواهد ک��رد .ولی من فکر نمیکنم که در نظم
جهانی کنونی تغییر عمده ای ایجاد شود و یا اینکه کرونا باعث ایجاد نظم
جهانی جدید گردد.
* اگ�ر بپذیری�م نظ�م کنون�ی جهان�ی در برخی
عرصهها متأثر از نئولیبرالیس�م است و در برخی
عرصهه�ا رفت�ار کش�ورها ب�ر اس�اس رویک�رد
رئالیس�تی اس�ت ،کرونا چه خ ً
الهای�ی از این دو
مکتب را آشکار ساخته است؟
کرونا اندیشه نئولیبرالیسم بخصوص تأثیر منفی آن در سطح
جهانی که مدتها اس��ت این ش��بهه را ایجاد
کرده اس��ت که بازار آزاد قادر به حل
اکثر مس��ائل اس��ت و دولت باید از
مدیریت کش��ور کنار گذاشته شود
یا حاشیه نشین شود را به چالش
کش��یده اس��ت .البته نمیش��ود
اظهار ک��رد که کرونا به خودی
خود رویکرد رئالیستی را تقویت
خواهد کرد ولی آنچه مس��لم
است ما را مجبور خواهد کرد
که دگمهای نئولیبرالیس��م را
کورکورانه دنبال نکنیم و آنها
را طوطی وار تکرار نکنیم.

* کرونا از س�ویی باعث شده تا گرایش�ات ناسیونالیستی و
مرزه�ای ملی اهمی�ت ویژهتری بیابد و «خودی�اری» (self-
 )helpاز مبانی و اصول اساس�ی رئالیس�م است مورد توجه
کش�ورها قرار گیرد .این خودی�اری را در عدم همکاری مؤثر
برخی کش�ورها با یکدیگر در مقوله کمکهای پزشکی و …
شاهد هستیم .ارزیابی شما چیست؟
این درست است که کرونا تا مقداری باعث شده که گرایشات ناسیونالیستی
تقویت ش��ده و مرزهای ملی اهمیت ویژهتری بیابد .متأس��فانه ما هر روز
ش��اهد افزایش گرایش��ات تندرو ناسیونالیس��تی هس��تیم که باعث عدم
همکاری مؤثر برخی کش��ورها با یکدیگر در مقوله کمکهای پزش��کی،
تکنیکی و مالی شده است
* اگرچ�ه کرون�ا باعث ش�ده تا رویک�رد رئالیس�تی و اصل
«خودیاری» ( )self-helpمورد توجه کش�ورها قرار گیرد اما
از س�وی دیگر باعث ش�ده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیسم به
امنیت که مبتنی بر «امنیت دولتی» ( )state securityاست و
اولویت را به «امنیت نخبگان حاکم» میدهد و موضوع امنیت
را صرفاً نظامی می بیند ،مش�خص شود .از سویی شیوع این
ویروس نش�ان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده
امنیت عموم مردم نیست و دولتها باید در جهان پساکرونایی
به مقوله «امنیت انسانی» ( )human securityتوجه بیشتر
نش�ان دهند و همپوشانی «امنیت دولتی» با «امنیت انسانی»
بیش�تر از قبل باش�د تا بتوانند بقا داش�ته باشد .نظر شما در
این خصوص چیست؟
من با این برداش��ت کام ً
ال موافق هستم .ظهور دشمنی بدون شکل و صورت
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 .تئوریهای رایج در روابط بین الملل و امنیت جهانی احتیاج به
دوباره بینی و نقد از درون دارند.
* اگر معتقد باش�یم ،نظ�م جهانی پس از ویروس
کرونا دچار تغییرات خواهد ش�د ،آیا به نظر ش�ما
ای�ن تغییرات اساس�ی و مبنایی خواه�د بود؟ چه
مفاهیم و آموزههایی دچ�ار تغییرات بنیادی خواهد
شد؟
گرچه ما شاهد تغییراتی در نظم جهانی پس از ویروس
کرون��ا خواهیم بود ،ول��ی همانگونه که
قب ً
ال به آن اشاره کردم شواهد نشان
نمیدهند که این تغییرات اساسی
و مبنای��ی خواهند ب��ود .تغییرات
بنیادی تنها زمانی اتفاق خواهد
افت��اد ک��ه سیس��تم جهان��ی
کنون��ی که بیش��تر ش��بیه
سیس��تم ارب��اب و رعیتی
است و روی قلدری چند
کش��ور بنا شده است
ساقط شود.
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پروفسور «چارلز تالیافرو» استاد دانشگاه هاروارد:

جهان پس از کرونا نیازمند تغییرات بنیادین و اساسی است
«چارلز تالیافرو» فیلس�وف مطرح دین معاصر معتقد اس�ت
که بدون یک تعهد بینالمللی ،ملی و جدی نسبت به ایجاد
ثبات ،همکاری عمومی و سالمت جهانی نمیتوانیم عملکرد
و کارکرد مناسب و خوبی داشته باشیم.
کرونا از س��ویی باعث ش��ده تا گرایشات ناسیونالیس��تی و مرزهای ملی
اهمی��ت ویژهتری بیاب��د و خودی��اری( )self-helpاز مبانی و اصول
اساس��ی رئالیسم است مورد توجه کش��ورها قرار گیرد .این خودیاری را
در عدم همکاری مؤثر برخی کش��ورها ب��ا یکدیگر در مقوله کمکهای
پزشکی و … شاهد هستیم.
اگرچ��ه کرون��ا باعث ش��ده تا رویک��رد رئالیس��تی و اص��ل خودیاری
( )self-helpمورد توجه کش��ورها قرار گیرد اما از س��وی دیگر باعث
ش��ده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس��م ب��ه امنیت که مبتن��ی بر «امنیت
دولت��ی» ( )state securityاس��ت و اولویت را ب��ه «امنیت نخبگان
حاکم» میدهد و موضوع امنیت را صرف ًا نظامی می بیند ،مشخص شود.
از سویی شیوع این ویروس نشان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین
کنن��ده امنیت عموم مردم نیس��ت و دولتها باید در جهان پس��اکرونایی
به مقوله «امنیت انس��انی» ( )human securityتوجه بیشتر نشان
دهند و همپوش��انی «امنیت دولتی» با «امنیت انس��انی» بیشتر از قبل
باشد تا بتوانند بقا داشته باشد.
گفتگو با پروفس��ور «چارلز تالیافرو» فیلسوف مطرح دین معاصر ،به این
موضوع پرداخته شده است که در ادامه این گفتگو آمده است.
«چارلز تالیافرو» استاد دانشگاههای آکسفورد ،هاروارد ،کلمبیا ،پرینستون
و نوتردام آمریکا بوده و در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اوالف در
مینهسوتای آمریکاست .او از فیلسوفان برجسته در عصر حاضر به شمار
میآید و در این حوزه صاحب آثار ارزش��مندی اس��ت .وی دانشآموخته
دانش��گاه براون و هاروارد بوده و عضو انجمن فیلسوفان آمریکا به شمار
میآید
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* کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟
خیلی زود اس��ت که در این مورد چی��زی بدانیم ،اما یک نتیجه احتمالی
شرایط فعلی این است که بعد از این انزواگرایی ملی و تبعیض اجتماعی
م��ردم بر اس��اس ثروت و نژاد س��ختتر و دش��وارتر خواهد ش��د .البته
ش��واهدی در حال حاضر هست که نش��ان میدهد کرونا ویروس نیز به
مانند بس��یاری دیگر از فجایع و مصیبتها ،تأثیرات شدیدتر و مخربتر
بیش��تری روی فقرا و محرومان میگذارد ،البته ش��واهد بسیاری هم در
س��طح جهان هس��ت که نخبگان و قدرتمندان نیز در برابر این بحران
آس��یب پذیر هس��تند و بعضی از قدرتمندترین اشخاص از جمله نخست
وزیر بریتانیا که زمانی قدرتمندترین امپراطوری در جهان بود نیز االن از
این موضوع آسیب دیده است.
پیامی که در میان همه ش��هروندان آمریکایی منتش��ر میشود این است
ک��ه همه ما با هم هس��تیم و اگر م��ن نتوانم از خ��ودم محافظت کنم،
ممکن اس��ت که خطری برای دیگران باشم .عمیقترین و امیدوارترین
امی��د من این اس��ت که ما مردم روی این س��یاره بدانی��م که ما کمتر
فردگرا و منزوی هس��تیم و در واقع زندگی ما به هم پیوس��ته و مرتبط
اس��ت .ش��اید بعد از این خیلی از ما بیشتر به این درک برسیم که بدون
ی��ک تعه��د بینالمللی ،ملی و جدی نس��بت به ایجاد ثب��ات ،همکاری
عمومی و س�لامت جهانی نمیتوانیم عملکرد و کارکرد مناسب و خوبی
داشته باشیم.
در عی��ن ح��ال ب��ه نظ��رم ،تعهد خال��ی کارای��ی و و تأثی��ری نخواهد
داش��ت ،مگر اینکه واقع ًا به مس��ئله تبعی��ض و نابرابری در مراقبتهای
بهداش��تی و سالمتی توجه ش��ود .یک میلیاردر برجس��ته سفید پوست
در نیوی��ورک ممکن اس��ت ک��ه به آپارتم��ان الکچ��ری و خاص خود
پن��اه بب��رد ،ام��ا ای��ن انزواگرای��ی او باید همیش��گی و دائمی باش��د،
مگ��ر آنک��ه او به فقرا ،ب��ی خانمانها و اف��راد فاقد ش��غل و درآمد نیز
توجه کند.
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* اگر بپذیری�م نظم کنونی جهانی در برخی عرصهها متأثر
از نئولیبرالیس�م است و در برخی عرصهها رفتار کشورها بر
اس�اس رویکرد رئالیستی اس�ت ،کرونا چه خ ً
الهایی از این
دو مکتب را آشکار ساخته است؟
شکل فعلی رئالیسم که راهنمای دولت ترامپ است ،تحت فشار و انتقادات
بسیاری است ،اما احتما ًال پیروز خواهد شد ،مگر اینکه ترامپ در انتخابات
آتی دوباره انتخاب نشود .فقط یکی مثل ترامپ با گروههایی مثل طالبان
مذاکره و گفتگو میکند ،البته اگر این کار را به نفع آمریکا بداند.
او حتی ممکن است با برخی همکاریهای نسبی بینالمللی همراه شود،
اگرفک��ر کند که از این طریق منافع آمریکا بهتر تأمین میش��ود .اما به
لحاظ نئولیبرالیس��م از منظر جهانی ،من بیشتر امیدوارم که بعد از این ما
شاهد نوعی عملکرد اشتراکی بیشتر و درک و فهم بیشتر از این موضوع
باشیم که عملکرد بهتر همه ما بستگی به همدیگر دارد.
* اگرچ�ه کرونا باعث ش�ده ت�ا رویکرد رئالیس�تی و اصل
«خودیاری» ( )self-helpمورد توجه کشورها قرار گیرد اما
از س�وی دیگر باعث شده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیسم به
امنیت که مبتنی بر «امنیت دولتی» ( )state securityاست
و اولوی�ت را ب�ه «امنیت نخبگان حاک�م» میدهد و موضوع
امنیت را صرفاً نظامی می بیند ،مش�خص ش�ود .از س�ویی
ش�یوع این وی�روس نش�ان داد اقتصادهای میلیتاریس�تی
ه�م تأمین کننده امنی�ت عموم مردم نیس�ت و دولتها باید
در جهان پس�اکرونایی به مقوله «امنیت انسانی» ( )wتوجه
بیش�تر نشان دهند و همپوش�انی «امنیت دولتی» با «امنیت
انس�انی» بیشتر از قبل باشد تا بتوانند بقا داشته باشد .نظر
شما در این خصوص چیست؟
ای��ن دقیق ًا همان چیزی اس��ت ک��ه من به آن معتقدم و ب��رای آن امید

بسیاری دارم .تجربه تاریخی به ما نشان میدهد که چگونگی واکنش و
پاسخ به اپیدمیها به طور اساسی و بنیادین در طول زمانهای مختلف،
متفاوت است.
به عنوان یک اس��تاد فلس��فه ،خیلی دردناک اس��ت که بدانیم در طول
زندگی س��قراط ،ش��یوع طاعون در آتن منجر به هرج و مرج اجتماعی،
شکس��ت همکاریها و به گفته «توس��یدید» تاریخ��دان باعث تحقیر و
تغیی��ر معانی زبانی ش��د ،مث ً
�لا وقتی ک��ه مفاهیمی مانن��د وفاداری و
ش��جاعت برای آنچه امروز ما بزدلی و خیانت مینامیم ،اس��تفاده ش��د.
از ط��رف دیگ��ر وقتی طاعون در قرن چهارده��م در اروپا با  ۸۰میلیون
م��رگ روبه کاه��ش و زوال رفت ،دورهای را که ما رنس��انس مینامیم،
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؟ چ�ه مفاهیم و آموزههایی دچار تغییرات
بنیادی خواهد شد؟
به نظ��رم اغلب ما آن چیزی را که ش��ما «امنیت انس��انی» مینامید و
آن را اولویت بندی میکنیم ،الزم اس��ت تا تغییرات بنیادین و اساس��ی
دهیم .همین به تازگی قبل از اینکه با ش��ما گفتگو کنم ،باخبر شدم که
یکی از دوس��تان که همس��ر یکی از هنرمندان در نیویورک بود ،در اتاق
بیمارس��تانی در این ش��هر در تنهایی فوت کرد .االن مدتهاس��ت که
هرکدام از ما احتما ًال کس��ی را میشناس��یم که نتیجه آزمایش کرونای
او مثبت شده است.
امی��دوارم که نخب��گان و قدرتمن��دان در جزیره قرنطین��ه کوتاه مدت
خودش��ان به این درک برس��ند که اگر ما خواس��تار یک جهان با ثبات
هس��تیم که در آن ش��کوفایی زندگی انس��انی پایدار و همیشگی باشد،
جهان باید تغییر کند.
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پروفسور «جان دان» استاد دانشگاه کمبریج:

«کرونا» آسیب جدی به اقتصاد جهانی خواهد زد
«جان
دان» معتقد اس�ت که دولت آمریکا بازیگری
منس
�جم نیس�ت چه رس�د به اینکه منطقی باشد و
نگ
رانی
ه
�ای
ت
رامپ
کم
و
ب
یش محدود به ش�انس
وی
برای
انت
خاب
م
جدد است.
بازگ
ش��ت به ناسیونالیسم و راس��ت گرایی افراطی در اروپا و
آ
مریکا
در
س��ا
لهای اخیر به معضل بزرگی برای این کشورها
مبدل
شده است.
راس��تگرایی اف
راطی
با
زمین
ه
های
سفی
دبرتر
پنداری در آمریکا
که از س��وی
«
دونالد
ترا
مپ»
مورد
حمای��ت قرار گرفته و در
دوران ریا
س��ت
جم
هوری
وی
از
رش��د قاب��ل مالحظهای نیز
برخوردار
بوده،
سبب
تش
��دید نگرانیهایی در این کشور شده
است.
ای��ن
م
عضل
به عنوان می��راث پایدار اتحادی��ه اروپا عالوه بر
تب
ع��ات
و پیامده��ای ناخوش��ایند ،نگرانیهای ج��دی را در
کش��و
رهای عضو این بلوک سیاس��ی و اقتصادی برانگیخته
ا
س��ت.
ن
اسیون
الیسم
اف
راطی
که
در
س��الهای اخیر به شکلی
ر
وزمره
مردم
کشو
رهای
ا
یتالیا،
سوئد ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان،
انگ
لیس ،اتریش ،هلند ،مجارستان و لهستان را هدف قرار داده
به
یکی
از
نقاط
ضعف اتحادیه اروپا مبدل شده است.
از
س
��وی
دیگر خیزش چین به عنوان قدرتی بزرگ در منطقه
و
جه
��ان ،ق��درت هژمون ایاالت متحدۀ امری��کا را به چالش
کشیده
است .بنابراین میتوان گفت یکی از مشکالت اساسی
آمریکا
در
حال
حاضر
و
در
آینده
چین اس��ت .در اسناد مختلف
امنیتی
غربی
از
جمله
در
بیانیه کنفرانس امنیتی مونیخ چین به
همراه
ر
وسیه
به
عنوان
تهدید مطرح شده اند .سوال اینجاست
که آیا
واش
نگتن
قادر به مهار چین است؟
عالوه
بر
م
سائل فوق ،مسئله مهم جهانی در حال حاضر نحوه
مقابله
با ویروس کرونا و کاهش پیامدهای اقتصادی آن است.
شیوع
وی
روس
کرونا
این
نکته
را
یادآور
شد که تهدیداتی وجود
دارند
که
در
سایه
هم
کاری
ک
شورها راحت تر قابل حل هستند.
آیا
جامعه
جهانی
از
آس��ی
ب
های ناش��ی از شیوع این ویروس
درس
خواهد
گرفت
و
آیا ش��اهد افزایش همکاری بین المللی
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یدات جهانی خواهیم بود؟
برای رفع تهد
روفسور «جان دان» استاد
مس��ائل فوق گفتگویی با پ
در خصوص
جام شده که در ادامه میآید.
نشگاه کمبریج انگلستان ان
و تغییر رژیمها اس��ت و
دا
ان دان» بحث انقالبها
تخصص «ج
مریکا را نیز دارد .او استاد
س در دانشگاه هاروارد آ
س��ابقه تدری
احب کتاب «انقالبهای
ریه و اندیشه سیاسی و ص
برجسته نظ
مدرن» است.
�ه راس�تگرایان و
ن دالی�ل اقب�ال ب
*مهمتری�
وپا و آمریکا چیست؟
ناسیونالیستها در ار
گرایانه و ناسیونالیس��تی
ش حمایتهای راس��ت
مبن��ای افزای
وش��ی که اقتصاد آنها در
مریکا عمدت ًا این اس��ت :ر
در اروپا و آ
به بخش بزرگی از جامعه
س��ال گذشته توسعه یافته
طی چهل
ش بزرگی از کش��ورهای
یادی رس��انده و به نفع بخ
آس��یب ز
است .این واقعیت است.
مربوطه نبوده
که تعداد بسیار زیادی از
ین مس��ئله با این واقعیت
متأس��فانه ا
ین کشورها وارد شده اند
رهای دیگر برای کار به ا
مردم کش��و
ین کش��ورها را ثروتمندتر
ته ش��ده است .این امر ا
اش��تباه گرف
وانند برای رف��اه مردم در
ابع��ی را که دولته��ا میت
ک��رده و من
اما این مهم به رس��میت
کنند ،افزایش داده اس��ت،
کل هزینه
شهایی از کشورهایی که
نشده اس��ت و قطع ًا در بخ
ش��ناخته
بدتر از چهل س��ال پیش
ت بهتری ندارند (یا حتی
اکنون وضعی
ند) احساس نشده است.
هست
مرتب�ط ب�ا تحوالت
مهمتری�ن مس�ائل
*یک�ی از
بر خروج نیروهایش
اعالم آمری�کا مبنی
خاورمیانه
این موضوع رخ نداده
نطقه بود .ولی در عمل
از این م
چه صورتی نیروهای
نظر ش�ما آمریکا در
اس�ت .به
یکند؟
را از منطقه خارج م 
خود
چه رسد به اینکه منطقی
بازیگری منسجم نیست
دولت آمریکا
ش محدود به ش��انس وی
رانیهای ترامپ کم و بی
باش��د .نگ
تاگون و حتی وزارت امور
ب مجدد است ،اما سیا ،پن
برای انتخا
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خارجه دغدغههای گسترده
تر و ماندگار تری دارند و ایاالت
متحده هنوز هم در غرب آ
سیا منافع بسیار دیگری دارد .من
انتظار ندارم که همه نیروه
ای آمریکایی در آیندهای نزدیک
خاورمیانه را ترک کنند.
*یکی از مشکالت اسا
سی آمریکا در حال حاضر
و در آین�ده چین اس�
ت .در اس�ناد مختلف امنیتی
غرب�ی از جمله در بیا
نیه کنفران�س امنیتی مونیخ
چین ب�ه همراه روس
�یه به عن�وان تهدید مطرح
ش�ده اند .آمریکا چگ
ونه ق�ادر خواهد بود چین را
مهار کند؟ آیا سیاس
ت مهار جواب خواهد داد؟
دولت ترامپ در تالش ا
ست تا اقتصاد آمریکا کمتر به چین
وابسته باشد و از نوآوریه
ای فناوری آمریکا در برابر رقابت
چین محافظت کند .همچن
ین تالش میشود قدرت سیاسی
و نظامی چین در
سراسر آسیای شرقی مهار شود.
اس��تراتژی مهار
در حال حاضر به خوبی کار نم 
یکند و ممکن
است با شکست مواجه شود،
اما چین نیز مشکالت خود را دارد
(و نه فقط به دلیل ویروس ک
رونا زیرا این ویروس ممکن است
به همان اندازه یا حتی بی
شتر به ایاالت متحده آسیب رساند).
تای��وان یک جبهه اصل��ی
جنگ و منبع آس��یب پذیری از
جه��ات مختلف هم برای چ
ین و هم ب��رای ایاالت متحده
آمریکا اس��ت .هنگ کنگ
نیز جبهه جنگی دیگر با اهمیتی
کمتر برای امریکا و اهمیتی
بیش��تر برای چین است .رهبر
هر دو کشور در حال حاضر
نسبت به پیشینیان خود در طی
چند
دهه گذشته ،بسیار بی پروا هستند.
*ش�یوع ویروس کرونا
این نکته را یادآور ش�د که
تهدیداتی وجود دارند
که در سایه همکاری کشورها
راحت ت�ر قابل حل ه
س�تند .آیا جامع�ه جهانی از
آسیبهای ناشی از شی
وع این ویروس درس خواهد
گرفت و آیا شاهد افزای
ش همکاری بین المللی برای
رفع ته
دیدات جهانی خواهیم بود؟
م��ن
صم
یمان
��ه
امیدوارم
که بس��یاری از کش��ورها مزایای

لی را به دلیل آسیبهای
زدیک در مقیاس بین المل
همکاری ن
روسهای بسیار بیشتری
رس��میت بشناس��ند .وی
به
ویروس
هامت ،رهبری و شعور نیاز
رد .حکومت کردن به ش��
دا
وجود
رها ش��انس داشتن تمامی
أس��فانه ،بس��یاری از کشو
دارد .مت
موارد ذکر شده را ندارند.
روس کرونا بر اقتصاد
اقتصادی ناش�ی از وی
*آثار
موضوع چه تأثیری بر
چه خواهد بود؟ این
ی
جهان
ریکا خواهد داشت؟
انتخابات آینده آم
زی��ادی به اقتصاد جهانی
ً روس کرونا آس��یبهای
مطمئنا وی
ون آس��یبهای زیادی به
هد کرد .این ویروس تا کن
وارد خوا
حاضر آس��یب به سرعت
جهانی وارد نموده و در حال
اقتصاد
در حال رشد است.
دولتها نی��از به همکاری
��دود کردن این آس��یب،
ب��رای مح
نی دارند .تاکنون متأسفانه
ال طوال
هوشمندانه و کام ً
شجاعانه،
ً این مورد ناکام بوده اند.
آنها کامال در
صادی کرونا ویروس بدان
یار امیدوارم که تاثیر اقت
من بس
را از دس��ت میدهد ،اما
��د که ترامپ انتخابات
اش
معنی ب
ت روش��ن و قابل قبول
که یک مخالف دموکرا
ت��ا زمانی
ف تا روز انتخابات چنین
ش��ته باش��د و آن مخال
وجود ندا
��ای احمقانه ،ناکارآمد و
��د ،نمیتوان به رفتاره
رفت��ار نکن
و گفت او انتخابات را از
و براق ترامپ تکیه کرد
پ��ر زرق
را به نفع شخص دیگری
یدهد .او باید انتخابات
دس��ت م
از دست دهد.
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پروفسور «آرشین ادیب مقدم» استاد دانشگاه لندن:

«کرونا» افول رهبری آمریکا را تسریع میکند

«آرشین ادیب مقدم» معتقد است که ویروس
کووی�د  ۱۹رون�دی را ک�ه از قبل آغاز ش�ده
تس�ریع می کند -سقوط آهس�ته اما قطعی
ایاالت متحده آمریکا به عنوان رهبر جهانی.
همه گی��ری ویروس کرونا در هر گوش��های از دنیا در
جریان و باعث ناامیدی بسیاری از کشورها در مقابله با
این ویروس شده است .به همین سبب ،مردم و دولتها
در مواجهه با این ویروس به وحشت افتادهاند و اقتصادها
از هم پاشیده است .انتظار میرود این بحران بدون تمایل
و همکاری جدی جهانی ،بیشتر و بیشتر شود .با توجه
به تأثیر بس��یار زیاد این ویروس بر جهان از جنبههای
مختلف ،بسیاری معتقدند تغییر در نظم موجود جهانی و
روابط بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد
بود .گفتگو با پروفسور «آرش��ین ادیب مقدم» ،رئیس
مرکز مطالعات ایران در انس��تیتوی خاورمیانه دانشگاه
لندن در ادامه میآید.
*وی�روس کرونا چ�ه تأثیراتی بر نظم فعلی
جهان خواهد گذاشت؟
 ۱۹-Covidفاش کرد که فقدان عقالنیت سیاسی و
ع��دم مهارت دولت که مخالف هرگونه گفتگو در مورد
نظمها و سیستم هاس��ت ،به وضوح قابل درک است.
این بیماری همه گیر وحشتناک در شرایطی رخ میدهد
که شاهد دولتهای 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 میکنند .اما در
یک سطح انتزاعیتر ،این بیماری همه گیر روندی را که
از قبل آغاز شده تسریع میکند -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
کروناچیست؟
سیستم بین المللی فعلی پیچیدهتر از آن است که مبتنی

بر این تئوریها 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 میپذیرد که این
بیماری همه گیر به طور دردناکی آن را آشکار نمود .هیچ نظریهای نمیتواند این پیچیدگی ذاتی وجود
انسان را توصیف کند .شکست رئالیسم و نئولیبرالیسم این است که نمیتوانند پیچیدگی ذاتی وجود
انسان را توصیف کنند .اینها رویکردها حاوی ایدههایی هستند که فقط ادعا میکنند؛ آنچه را که آنها
نمیتوانند فراهم کنند :یک اقتصاد کارآمد و عادالنه و حکومتداری خوب .ما هم این مواهب را نداریم،
در هر زمینهای که ما به آن نگاه میکنیم.
*اگرچه ش�یوع ویروس ،رویکردهای رئالیس�م 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 ملتها و
دولتها را در دوره پسا کرونا حفظ کنند .نظر شما در مورد این چیست؟
این بیماری همه گیر دقیق ًا آنچه را که تئوریهای واقع گرایانه در روابط بین الملل بر آن مبتنی است،
آشکار کرد :دولت محوری .احمقانه است اگر فرض کنیم که میتوان با این بیماری همه گیر  -که
به تعریفی جهانی است  -بدون هماهنگی و همکاری جهانی مقابله کرد .آنچه ما نیاز داریم حاکمیت
جهانی بهتر ،چند جانبه گرایی بیش��تر و وجود یک آزمایش��گاه جهانی با بهترین دانشمندان است
که بتواند واکس��نهای مخصوص علیه بیماریهای همه گیری مانند  ۱۹-Covidرا پیدا کند.
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 میباشد آیا
این تغییرات ،ساختاری و اساسی خواهند بود؟ کدام مفاهیم تغییرات اساسی را
تجربه خواهند کرد؟
یک نظم اساس ًا جدید جهانی فقط با یک برداشت بنیادی متفاوت از حاکمیت و توزیع مجدد قدرت
سیاسی به دور از دولت ایجاد میشود .در سطح جمعی ما به یک سیستم فدرالیسم نیاز داریم که
قدرت را به جوامع کوچک واگذار میکند تا بیمارستانها ،خانههای مراقبت و امکانات خود را داشته
باشند .دفاع و امنیت رسمی میتوانند در سطح ملی سازماندهی شوند و نیازی به حکومتداری نیست.
فراتر از میکرو الیه فدرال و الیه ملی ،ما به یک س��طح قدرتمند جهانی در مدیریت و همکاری
چندجانبه که مربوط به حاکمیت ملی است نیاز داریم .قدرت نیاز به توزیع در باال و پایین دولت-ملت
دارد .فق��ط در این صورت افراد میتوانند برای خودش��ان تصمیم گیرن��د و فقط در این صورت ما
میتوانیم منابع خود را برای مبارزه با بیماریهای 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 میکند
جمع کنیم .تصور کنید آنرا.
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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

«ریچ�ارد فال�ک » معتق�د اس�ت ک�ه
واش�نگتن جه�ت تامی�ن مناف�ع خود
از ق�درت س�خت و ابزاره�ای نظامی
استفاده می کند این در حالی است که
چی�ن با تکیه بر قدرت نرم و ابزارهای
اقتصادی منافع خود را تامین می کند.
بازگشت به ناسیونالیسم و راست گرایی افراطی
در اروپا و آمریکا در س��الهای اخیر به معضل
بزرگی برای این کش��ورها مبدل ش��ده است.
راس��تگرایی افراط��ی با زمینههای س��فیدبرتر
پنداری در آمریکا که از سوی «دونالد ترامپ»
م��ورد حمایت قرار گرفته و در دوران ریاس��ت
جمه��وری وی از رش��د قاب��ل مالحظهای نیز
برخوردار بوده ،س��بب تش��دید نگرانیهایی در
این کشور شده است.
این معضل ب��ه عنوان میراث پای��دار اتحادیه
اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای ناخوش��ایند،
نگرانیهای جدی را در کش��ورهای عضو این
بلوک سیاس��ی و اقتصادی برانگیخته اس��ت.
ناسیونالیس��م افراطی که در سالهای اخیر به
شکلی روزمره مردم کش��ورهای ایتالیا ،سوئد،
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دانمارک ،فرانس��ه ،آلمان ،انگلی��س ،اتریش،
هلند ،مجارس��تان و لهستان را هدف قرار داده
به یکی از نقاط ضعف اتحادیه اروپا مبدل شده
است.
از س��وی دیگر خیزش چین ب��ه عنوان قدرتی
بزرگ در منطقه و جهان ،قدرت هژمون ایاالت
متحدۀ امریکا را به چالش کشیده است .بنابراین
میتوان گفت یکی از مشکالت اساسی آمریکا
در حال حاضر و در آینده چین اس��ت .در اسناد
مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه کنفرانس
امنیتی مونیخ چین به همراه روس��یه به عنوان
تهدید مطرح شده اند .س��وال اینجاست که آیا
واشنگتن قادر به مهار چین است؟
ع�لاوه بر مس��ائل فوق ،مس��ئله مهم جهانی
در ح��ال حاضر نحوه مقابله ب��ا ویروس کرونا
و کاهش پیامدهای اقتصادی آن اس��ت .شیوع
وی��روس کرون��ا این نکت��ه را یادآور ش��د که
تهدیدات��ی وجود دارند که در س��ایه همکاری
کش��ورها راح��ت ت��ر قابل ح��ل هس��تند .آیا
جامعه جهانی از آس��یبهای ناش��ی از ش��یوع
ای��ن ویروس درس خواهد گرفت و آیا ش��اهد

افزای��ش هم��کاری بی��ن المللی ب��رای رفع
تهدیدات جهانی خواهیم بود؟
در همین ارتباط گفتگویی با پروفسور «ریچارد
فال��ک» ،اس��تاد حقوق بی��ن الملل دانش��گاه
پرینس��تون امریکا انجام ش��ده ک��ه در ادامه
میآید.
«ریچارد فالک» گزارش��گر ویژه شورای حقوق
بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در
فلسطین در سالهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۴نیز بوده و
بالغ بر  ۲۰کتاب از وی منتشر شده است.
*مهمترین دالیل اقبال به راستگرایان
و ناسیونالیس�تها در اروپ�ا و آمری�کا
چیست؟
گمانه زنیهای بس��یاری وج��ود دارد مبنی بر
اینکه چرا این تح��والت غیر منتظره در طول
س��الهای اخیر رخ داده است .شکی نیست که
یک توضیح اصلی ،بیگانگی گس��ترده ناشی از
اثرات جهانی ش��دن نئولیبرال اس��ت .به نظر
میرسد نئولیبرالیسم مزایای رشد اقتصادی را
ناعادالنه توزیع میکند و این باعث میشود که
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ثروتمندان بس��یار غنیتر شوند و وضعیت اکثر
افراد جامعه بدتر شود.
چنین الگ��وی سیس��تمی وج��ود دارد اگرچه
ترکیبی از دالیل بسته به شرایط ملی متفاوت
اس��ت .مجموع��ه دوم توضیح��ات مربوط به
جریان��ات پناهن��دگان و مهاج��ران ناش��ی از
درگیریهای طوالنی در سوریه ،یمن و عراق
اس��ت که به نظر میرس��د انسجام اجتماعی و
قومی بس��یاری از جوام��ع اروپایی را به چالش
می کشند.
این مهاجران که به دنبال دس��تیابی به زندگی
قاب��ل تحمل با حرکت به کش��ورهای مرفهتر
هستند ،باعث میشود مقاومت در این کشورها
بر اس��اس فش��ار کار برای حفظ ش��غل و نگه
داش��تن دس��تمزدها در س��طوح باالتر تقویت
شود.
ب��ا این ش��رایط ،بخ��ش فزاین��ده ای از مردم
در اروپ��ا و آمریکای ش��مالی آماده هس��تند از
رهبران��ی حمای��ت کنند که ق��ول میدهند از
منافع شهروندان س��رزمینی محافظت کنند و
جهانی سازی اقتصادی را به علت شغلهای از
دست رفته و نابرابریهای درآمد مقصر بدانند
زیرا سیاستهای جهانی س��ازی اقتصادی به
جریان و کارایی س��رمایه بی��ش از رفاه مردم
اهمیت میدهد.
بنابراین به نظر میرسد اکثر افراد در این جوامع
به توضیحات مربوط به پریش��انی خود توسط
رهب��ران با دیدگاههای بس��یار ناسیونالیس��تی
عالقمند هس��تند و ب��ه نظر میرس��د ترجیح
میدهند از رهبران مستبدی که حقوق بشر را
نقض میکنند و ارزش��های دموکراتیک را کنار
میگذارن��د حمایت کنند .ای��ن الگو نه تنها در
غرب بلکه در س��ایر نقاط جهان از جمله هند،
برزیل و فیلیپین نیز قابل مشاهده است.
*یک�ی از مهمترین مس�ائل مرتبط با
تحوالت خاورمیانه اعالم آمریکا مبنی
بر خ�روج نیروهای�ش از ای�ن منطقه
ب�ود .ول�ی در عم�ل این موض�وع رخ
نداده اس�ت .ب�ه نظر ش�ما آمریکا در
چه صورت�ی نیروهای خود را از منطقه
خارج میکند؟
ب��ه نظر میرس��د که خروج نظام��ی از منطقه
خاورمیانه هدف اصلی سیاست ترامپ و وعده
اصلی مبارزات انتخاباتی وی در س��ال ۲۰۱۶
است اما در واش��نگتن اصطکاکی از نیروهای
اصلی کنترل سیاس��ت خارجی آمریکا از سال
 ۱۹۴۵وج��ود دارد ،آنچ��ه که من به آن س��ه
س��تون می گوی��م :وال اس��تریت ،پنتاگون و
اسرائیل.
تأثیر این اصطکاک بر زمان و خروج از منطقه
احتم��ا ًال به عوامل بس��یاری بس��تگی دارد از
جمله آش��کارتر ش��دن بحران فعلی س�لامت
و اینکه آیا س��یگنالهای تقابل یا س��ازش از
جانب ایران اس��ت یا خیر .پی��ش بینی در این
مرحله دش��وار اس��ت ،مگر اینکه ناآرامیهای
منطقهای غیرمنتظره ای وجود داشته باشد که

|ســال ششم|شـمـــاره|25
تیــــرمــاه 1399

عدم موفقیت ارتش را نش��ان دهد و انتخابات
ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده ممکن است
روند را تسریع کند.
سیاست اس��تقرار مجدد نظامیان آمریکایی در
س��ه پایگاه در عراق پس از حمالت موش��کی
اخی��ر ،اگرچه نمونهای از خروج نیس��ت ،اما به
نظر میرس��د در جهت خلع سالح اتخاذ شده
است.
*یکی از مش�کالت اساسی آمریکا در
حال حاضر و در آینده چین اس�ت .در
اسناد مختلف امنیتی غربی از جمله در
بیانی�ه کنفرانس امنیتی مونیخ چین به
همراه روس�یه به عنوان تهدید مطرح
ش�ده اند .آمریکا چگونه ق�ادر خواهد
ب�ود چی�ن را مه�ار کند؟ آیا سیاس�ت
مهار جواب خواهد داد؟
آین��ده روابط ای��االت متحده آمری��کا  /چین،
چالش برانگیزترین مسئله ژئوپلیتیکی زمان ما
اس��ت .این دو کشور دارای دیدگاههای متمایز
نس��بت به تمدن هس��تند .من ایاالت متحده
آمریکا و چین را «کشورهای جهانی» مینامم
که نقش��ه و حت��ی حضور آنه��ا را نمیتوان با
مرزهای سرزمینی ارزیابی کرد.
هر دو این کش��ورها س��طحی جهان��ی دارند
ک��ه هیچیک از بازیگران سیاس��ی دیگر از آن
برخوردار نیس��تند ،اما آنها هیچ شباهتی با هم
ندارن��د .ای��االت متحده آمری��کا در درجه اول
ب��ه تواناییهای نظامی خ��ود جهت مجازات و
اجبار آن کشورهایی که مخالف اهداف جهانی
واشنگتن هستند ،وابسته است.
ای��ران و ونزوئ�لا دو قربان��ی رویکرد فش��ار
حداکثری بر اس��اس تهدی��دات و تحریمهای

تنبیه��ی هس��تند .در مقابل ،چین ب��ا تکیه بر
ابزارهای غیر نظامی ،از جمله تجارت ،سرمایه
گذاری و کمکهای خارجی نفوذ و رونق خود
را افزایش داده اس��ت .این دو کش��ور جهانی
نمونهای از برخورد بین سیاست خارجی مبتنی
بر قدرت سخت و نرم را نشان میدهد و باعث
ایج��اد رقابتی منحصر به ف��رد در تاریخ روابط
بین الملل ش��ده اند .ای��ن رقابت خطرات یک
جنگ س��رد جدید یا حتی جنگ به معنای نبرد
مسلحانه را ایجاد میکند.
بر اس��اس تاریخ ،وقتی یک ق��درت صعودی
بازیگ��ر سیاس��ی مس��لط را تهدی��د میکند،
همانطور که اکنون چین ایاالت متحده امریکا
را تهدید میکند ،به جنگ ختم میش��ود زیرا
دولت مس��لط در تالش برای شکس��ت دادن
چالش��گر اس��ت در حالی که هنوز هم به نظر
میرس��د دس��ت باال را دارد .البته چش��م انداز
جنگ با س�لاحهای هستهای منجر به احتیاط
بیش��تر رهبران نسبت به گذش��ته میشود ،اما
این اطمینان را به ما نمیدهد که رهبران فعلی
تحت فش��ار بحران ،یا در ص��ورت درک یک
تهدید ،محتاطانه و منطقی عمل کنند.
من اطمینان ندارم که آیا سیاست مهار مربوط
به پاس��خ غربیها به چالش چین است یا خیر.
مه��ار ،دکترین��ی بود ک��ه ب��رای جلوگیری از
گس��ترش نظامی علیه اتحاد جماهیر شوروی
ایجاد ش��د .این سیاس��ت در واقع در ش��رایط
ژئوپلیتیک��ی اتخاذ ش��د ک��ه در آن دو دولت
قدرتمن��د پیش��رو هم از نظر اقتص��ادی و هم
ایدئولوژیکی در سراسر جهان با یکدیگر رقابت
میکردند .سیاس��ت مهار کشور جهانی دارای
ق��درت نرم مانن��د چین به ش��کل جنگهای
تج��اری و تالشهایی را ب��رای محدود کردن
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نفوذ آن در بازارهای خارجی میباشد .متأسفانه
ای��ن نوع رویاروئی در دوره ریاس��ت جمهوری
ترامپ سرعت گرفته ،که با اتخاذ سیاست ملی
گرایی و معامله گر تقویت شده است.
*ش�یوع وی�روس کرونا ای�ن نکته را
یادآور ش�د که تهدیدات�ی وجود دارند
که در س�ایه همکاری کش�ورها راحت
تر قابل حل هس�تند .آیا جامعه جهانی
از آس�یبهای ناش�ی از ش�یوع ای�ن
وی�روس درس خواه�د گرف�ت و آی�ا
ش�اهد افزای�ش همکاری بی�ن المللی
برای رف�ع تهدیدات جهان�ی خواهیم
بود؟
ممکن است انگیزه همکاری جهانی به پوشش
نق��رهای چالش  COVID -19تبدیل ش��ده
باش��د .حتی برای ملی گرایانه ترین دیدگاهها
آش��کار شده اس��ت که ما با کمک به دیگران
به خودم��ان کمک میکنیم و ب��ا صدمه زدن
به دیگ��ران خودم��ان را آزار میدهیم .فقط با
همکاری با حس��ن نیت میتوان به پاسخهای
سازنده در گسترش این ویروس دست یافت.
آنچ��ه در رابطه با همه گی��ری کرونا ویروس
صادق است ،در مورد سایر موضوعات در حوزه
جهانی نیز صادق اس��ت :فقر ش��دید ،تغییرات
آب و هوایی ،مهاجرت جهانی ،تنوع زیس��تی،
نظامی گری و تس��لیحات هستهای .گسترش
تجربه و هم��کاری در رابطه با سیاس��تهای
بهداشت و درمان با س��ایر حوزههای سیاست
ممکن است چندان آسان نباشد.
اگ��ر مزایای همکاری ناهم��وار ،کمتر فوری و
انتزاعیتر باشد ،همکاری میان حوزه بهداشت
با سایر حوزهها دش��وار یا غیرممکن است .هر
زمان که منافع ویژه ای در ساختارهای اداری و
بخش خصوصی تعبیه شده باشد احتما ًال شاهد
مقاومت دولت نیز خواهیم بود .این مقاومت تا
حدی ناش��ی از دیدگاه واقع گرایی روابط بین
الملل (بازی با حاصل جمع جبری صفر) است
نه عرصهای که در آن به دنبال نتایج پیروزی /
پیروزی و سود پایدارتر برای همه باشد.
*آثار اقتصادی ناشی از ویروس کرونا
بر اقتص�اد جهانی چه خواهد بود؟ این
موض�وع چه تأثیری بر انتخابات آینده
آمریکا خواهد داشت؟
خیلی زود اس��ت که بگوییم اث��رات اقتصادی
کرون��ا وی��روس چه خواه��د بود ،ام��ا به نظر
میرس��د این تأثیرات هم برای اقتصاد جهان
و هم برای اقتصاد ملی ش��دید خواهد بود و به
آس��یب پذیرترین نقاط جامعه ضربه محکمی
خواهد زد.
بس��ته به منابع ،نظم جوامع مختلف و مهارت
مقامات دولتی تأثیر اقتصادی کرونا ویروس از
دولت��ی به دولت دیگر متف��اوت خواهد بود .به
نظر میرس��د اکنون اقتصاد جهانی رکود قابل
مقایس��ه با وضعیتی که باعث رکود بزرگ دهه
 ۱۹۳۰شد و به شیوع فاشیسم و جنگ جهانی
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دوم کمک کرد ،را تجربه میکند.
چالش فعلی کرونا ویروس به طرق بی سابقهای
در حال آشکار شدن است و ارزیابیهای ما باید
به عنوان اقدام آزمایش��ی و ب��ه طور مکرر به
روز ش��ود ،زیرا در قلمرو ناش��ناختهای حرکت
میکنیم .همین نگرش احتیاط آمیز پاسخ من
به تأثیرات آن بر انتخابات نوامبر ایاالت متحده
آمریکا را شکل میدهد.
به نظر میرسد تأثیرات اقتصادی کرونا ویروس
به شانس انتخاب مجدد ترامپ آسیب میرساند
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
را به دس��ت میآورد ،خواه شایسته باشد یا نه،
در حال��ی که اگر اقتصاد عملکرد بدی داش��ته
باشد ،رهبران فعلی مس��ئولیت آن را بر عهده
دارند خواه مقصر باشند یا نباشند.
عالوه بر این ،این تفسیر با این واقعیت تقویت
میش��ود که بس��یاری از آمریکاییها ،از جمله
جمهوری خواهان معتقدند ترامپ این چالش را
به طور بد مدیریت کرده اس��ت به خصوص در
مراحل اولیه بسیار مهم و نسبت به جدی بودن
ش��یوع چنین بیماری بی اعتنا بوده و در نتیجه
اقدامات اساس��ی برای کاهش س��رعت شیوع
بیماری را به تعویق انداخته است.
اما از اکن��ون تا زمان انتخابات ناش��ناختههای
زی��ادی وج��ود دارد .اگر اوضاع بهتر نش��ود ،یا
بدتر ش��ود ،به راحتی میتوان وضعیتی را تصور
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
برنده مجدد انتخابات ش��ود ،به خصوص اگر با
نامزد ضعیفی مانند جو بایدن روبه رو باشد.
* مهمتری�ن تح�والت بی�ن المللی در
اروپ�ا ،آمری�کا ،آس�یا و خاورمیانه طی
یک سال گذشته چیست؟
چنین س��ؤالی چنان گسترده اس��ت که پاسخ

اجمالی به آن دشوار است ،اما من سعی خواهم
کرد به آن پاس��خ دهم .بدون ش��ک ،همانطور
که پاسخهای قبلی من نشان میدهد ،بیماری
همه گی��ر کرونا ویروس هم��ه تحوالت اخیر
دیگر را تحت الش��عاع ق��رار میدهد  -هم به
واس��طه بزرگی مسائل بهداشتی و هم به دلیل
شدت اثرات غیر بهداشتی آن.
س��ایر تحوالت بین المللی که تحت الش��عاع
کرون��ا ویروس قرار گرفته ان��د عبارتند از :بی
توجهی م��داوم به اقلیتهای آس��یب پذیر ،از
جمل��ه روهینگی��ا در میانمار ،کش��میریها در
هن��د و مردم فلس��طین که احتم��ا ًال در مقابل
ویرانیهایی که این ویروس ایجاد میکند ،به
طور حداقل محافظت میشوند.
عالوه بر این ،ادامه مبارزات در چندین کش��ور
خاورمیانه هرج و مرج مداوم ،جابجایی گسترده
و خشونت مداوم را نشان میدهد .سوریه ،یمن
و لیبی همچنان ه��رج و مرج و نزاع را تجربه
میکنن��د و هیچگون��ه ظرفی��ت ج��دی برای
برقراری صلح و وضعیت عادی را ندارند.
همچنی��ن ،در هم��ان منطق��ه خاورمیانه موج
دوم چالشه��ای مردم��ی با نظم مس��تقر در
لبنان ،ع��راق و الجزایر و همچنین در نزدیکی
س��ودان رخ داده است .این مهم نشان میدهد
ش��رایطی ک��ه یک ده��ه قبل به به��ار عربی
منجر ش��د ،همچنان باعث ایجاد ناآرامیهای
اجتماعی و اعتراض سیاس��ی اس��ت .مجموعه
نهایی تحوالت میتواند با ناامیدی برای مقابله
ب��ا تهدیدات مرتب��ط با وقوع آتش س��وزی با
ش��دت در جنگلهای بارانی آمازون در برزیل
و در مناط��ق بزرگی از اراضی اس��ترالیا همراه
باش��د .این تهدیدات ضرورت اتخاذ رویکردی
مشارکتی را در مورد تعادل اکولوژیکی برجسته
ک��رد ،در حالی ک��ه به نظر میرس��د اقدامات
دولتها به س��مت پذیرش سیاست خارجی فوق
ملی و ناس��یونال ژئوپلیتیک معامله گر حرکت
نموده که از منظر حل مس��ئله کام ً
ال ناکارآمد
میباشند.
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پروفسور «نیکالس اونف» بنیانگذار مکتب سازهانگاری و استاد دانشگاه فلوریدا:

ناکارآمدی ترامپ باعث وقوع فاجعه در آمریکا شده است
پروفس�ور «نی�کالس اونف» معتقد اس�ت
آمری�کا ب�ه دالی�ل بس�یاری از جمله یک
رئیس جمهور ناکارآمد در مواجهه با کرونا
ناکارآمد بوده است.
هم��ه گیری ویروس کرونا در هر گوش��های از دنیا
در جریان و باعث ناامیدی بس��یاری از کشورها در
مقابله با این ویروس ش��ده اس��ت .به همین سبب،
م��ردم و دولته��ا در مواجه��ه با ای��ن ویروس به
وحش��ت افتادهاند و اقتصادها از هم پاش��یده است.
انتظار میرود این بح��ران بدون تمایل و همکاری
جدی جهانی ،بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بس��یار زی��اد این ویروس بر جهان
از جنبههای مختلف ،بسیاری معتقدند تغییر در نظم
موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا
اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در ای��ن راس��تا گفتگوی��ی با «پروفس��ور نیکالس
اونف» از نظریه پردازان برجس��ته روابط بینالملل
در حوزه نظریات س��ازه انگاری انجام ش��ده که در
ادامه میآید.
«نی��کالس اون��ف» بنیانگ��ذار نظری��ه اجتماعی
روابط بینالملل (س��ازهانگاری) و اس��تاد بازنشسته
دانشگاه فلوریدای آمریکاس��ت .او در دانشگاههای
مطرحی چون پرینستون ،امریکن و کلمبیا تدریس
کرده اس��ت .اونف مفهوم س��ازهانگاری را از علوم
اجتماع��ی وارد ای��ن ح��وزه مطالعاتی ک��رد و این
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؟
این س��والی بس��یار دش��وار اس��ت که یک نظریه
پرداز بتواند به آن پاس��خ دهد .از آنجا که تئوریها
میخواهن��د به طور کلی وقایع را توضیح دهند این
بیماری همه گیر پدیدهای قابل تعمیم برای اهداف
نظریه روابط بین الملل نیست.
من به عنوان یک نظریه پرداز فکر میکنم در نظر
گرفتن یک بیماری همه گیر به عنوان کاتالیزوری
بالقوه برای تغییر چش��مگیر در شرایط فعلی جهان
بس��یار مفید اس��ت .بای��د گفت بیم��اری همه گیر
آنفوالن��زای ( ۱۹۱۸که پدر بزرگ من در س��ن ۳۲
سالگی در اثر ابتالء به آن درگذشت) به خودی خود
کاری کاتالیستی (تحریک کننده) نبود زیرا در پایان
جنگ جهانی ویران کننده رخ داد.
بیم��اری هم��ه گی��ر فعل��ی در ش��رایطی صورت
میگیرد که اقتصاد سیاس��ی جهان با مشکل جدی
روبرو اس��ت ،مؤسس��ات مالی بیش از حد گسترده
ش��دهاند ،نابرابریها در ثروت رو به گسترش بوده
و نوآوریه��ای فن��اوری در ح��ال کاهش اس��ت،
زیرساختها با سرعت نگران کننده در اقتصادهای

پیشرفته رو به زوال بوده و تغییرات آب و هوایی بی امان است.
ویروس همه گیر  ۲۰۲۰به ناچار باعث افسردگی عمیق و جهانی میشود که احتما ًال چندین
س��ال ادامه داشته باش��د .اینکه آیا شاهد بهبودی کامل خواهیم بود یا خیر بعداً معلوم خواهد
ش��د .من گمان میکنم که این ویروس باعث کاهش رش��د جهانی خواهد شد و در بهترین
حالت منجر به رکود تورمی به سبک ژاپن در اقتصادهای ثروتمند میشود.
در دیگر کشورها ،کاهش رشد سریع و کنترل نشده ناآرامیهای اجتماعی را در میان ایالتها
به دنبال خواهد داش��ت .من چندین دهه در مورد این واقعه هش��دار دادهام و همیشه در این
فکر بودم که آیا شاهد این واقعه خواهم بود یا خیر.
*نظ�م فعلی جهان بیش�تر مبتنی ب�ر رویکرده�ای لیبرالیس�م و تا حدودی
رئالیس�م است .نقایص رویکردهای گفته ش�ده در مواجهه با ویروس کرونا
چیست؟
رئالیسم سیاسی کام ً
ال ماتریالیست است اما مبتنی بر چند فرض در مورد ماهیت انسان است،
نه یک ماهیت که باعث تمس��خر از خودپنداری ما میش��ود .واقع گرایان حرفی برای گفتن
در مورد بحرانی که س��اخته ما نیس��ت ندارند  -حتی اگر متخصصان بهداشت ادعا کنند که
این بحران ساخت ماست.
نئولیبرال ها با قاطعیت معتقدند که اقتصاد سرمایه داری جهانی رونق بی سابقه و صلح نسبی
به کل جهان آورده اس��ت اما آنها به طور مداوم شکنندگی وضعیت فعلی جهان را دست کم
میگیرند .آنها هیچ چیز مفیدی برای گفتن نخواهند داش��ت؛ وقتی اقتصاد جهانی به خودی
خود نتواند بهبود یابد .نظریه پردازان چپ و پست مدرن با گفتن ما «به شما گفتیم این اتفاق
می افتد» راضی خواهند شد.
*اگرچ�ه ش�یوع ویروس ،رویکردهای رئالیس�م و اصل مح�وری این مکتب
یعن�ی «خودی�اری» را در کانون توجه قرار داده اس�ت ،ام�ا 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
نیس�تند امنیت ملتها و دولتها را در دوره پس�ا کرونا حفظ کنند .نظر ش�ما
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
کش��ورها در جهان و یکی از موفق ترین کش��ورها در مدیریت بحران است .همین مسئله در
مورد کره جنوبی نیز صدق میکند.
ام��ا ایاالت متحده آمریکا به دالیل بس��یاری ،از جمله یک رئی��س جمهور ناکارآمد و قانون
اساس��ی که مقامات محلی را در امور امنیت انسانی توانمند میکند فاجعه بوده است .به نظر
من مس��ئله واقعی ظهور رژیمهای اداری عملکردی در هر سطح از سازمان بهداشت جهانی
گرفته تا بخشهای بهداش��تی شهری و عدم وجود سازوکارهای هماهنگی مؤثر در درون و
بین سطوح است.
*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا ،نسبت به نظم فعلی متفاوت میباشد
آیا این تغییرات ،س�اختاری و اساس�ی خواهند بود؟ ک�دام 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.
م��ردم در همه جا به رژیمه��ای اداری -عملکردی برای رفاه خود وابس��ته خواهند بود زیرا
دنیای مدرن در دهههای پیش رو دچار لغزشهای ناهموار میش��ود .هنگامی که و در جایی
که نخبگان عملکردی نتوانس��تهاند حداقل نیازه��ای عمومی را تأمین کنند ،همانطور که در
پاسخ به س��وال اول اشاره کردم ،ناآرامیهای اجتماعی افزایش خواهد یافت .با کمبود منابع
کمتر ،ظرفیت اداری کم میشود ،رهبران دولتی از بین خواهند رفت و بحران در امنیت بشر
فقط میتواند در تعداد و مقیاس افزایش یابد.
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پروفسور «مهران کامروا» رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقهای
دانشگاه جرج تاون آمریکا:

«کرونا» برگ برنده دولت امریکا را بر باد داد
«مهران کامروا» معتقد است که اگر کاهش بازار سهام امریکا
ادامه یابد و «جو بایدن» یک کارزار هوشمندانه را مدیریت کند،
ترامپ برای انتخاب ش�دن مجدد با مش�کالت اساسی روبرو
خواهد شد.
بازگشت به ناسیونالیسم و راست گرایی افراطی در اروپا و آمریکا در سالهای
اخیر به معضل بزرگی برای این کشورها مبدل شده است .این معضل به عنوان
میراث پایدار اتحادیه اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای ناخوشایند ،نگرانیهای
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 میتوان 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 شدهاند .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 ش��د که تهدیداتی وجود دارند که در سایه همکاری کشورها راحت
تر قابل حل هستند.
در گفتگو با پروفسور «مهران کامروا» به بررسی این موضوعات پرداخته شده
ک��ه در ادامه میآید« .کامروا» رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقهای
دانشگاه جرج تاون آمریکا است .وی دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم
سیاس��ی از دانش��گاه کمبریج اخذ کرده و صاحب مقاالت و کتابهای زیادی
اس��ت .کتابهای «قطر؛ کشور کوچک ،سیاست بزرگ»« ،خاورمیانه معاصر،
تاریخ سیاس��ی پس از جنگ جهانی اول» و «انقالب فکری ایران» از جمله
آثار وی به شمار میرود.
*مهمترین دالیل اقبال به راستگرایان و ناسیونالیستها در اروپا
و آمریکا چیست؟
ظهور جناح راس��ت در ایاالت متحده آمری��کا و اروپا حاصل تالقی چندین
تحول اس��ت .در وسیعترین س��طح ،ما واکنشهای ملی و محلی نسبت به
جهانی س��ازی داریم .تبادالت جهانی و وابستگیهای متقابل همیشه وجود
داشته است.
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اما در س��الهای اخیر ،با گس��ترش رسانههای اجتماعی و دسترسی فوری به
اطالعات خام و فیلتر نش��ده از هر نقطه از جهان ،شاهد واکنشهای محلی
نسبت به تحوالت جهانی یا حداقل درک و یا برداشتهای غلط از تحوالت
جهانیهستیم.
این مهم زمینه گستردهتر ظهور سیاستمداران پوپولیست را تسهیل کرده است
کس��انی که بر موج ترس و اضطراب محلی س��رمایه گذاری کردهاند و این
ترسها و اضطرابها با تضعیف مداوم شرایط اقتصادی ،قدرت خرید ،اشتغال
واقعی و چشم انداز آینده پررنگتر شدهاند .همه این عوامل با هم جمع شدهاند
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 میکند؟
مانند بس��یاری از کش��ورها ،وقتی صحبت از سیاست خارجی میشود ،یک
دیدگاه رس��می در ایاالت متحده وجود ندارد .وقتی صحبت از حضور نظامی
امریکا در خاورمیانه میشود ،سه دیدگاه کلی در ایاالت متحده آمریکا وجود
دارد .اول دیدگاه کس��انی که پایان تدریجی به درگیریهای گران قیمت و
دش��وار نظامی آمریکا در خاورمیانه و حت��ی اروپا را ترجیح میدهند .در حال
حاضر ،این تمایل توسط «دونالد ترامپ» نشان داده شده است.
دوم افرادی که به دفاع از حضور نظامی سنگین ایاالت متحده امریکا ادامه
میدهند و معتقدند حضور نظامی واشنگتن برای کمک به متحدین ایاالت
متحده در منطقه  -یعنی اس��رائیل و عربستان سعودی  -و همچنین مقابله
با تهدیدات علیه منافع آمریکا ،به ویژه از س��وی ایران و متحدان غیر دولتی
آن ضروری اس��ت .این دیدگاه که توس��ط مایک پومپئو و بسیاری دیگر از
جمهوریخواهان در کنگره ایاالت متحده ارائه میشود ،حتی از تقابل نظامی
با ایران حمایت میکند.
سوم ،کسانی هستند که از یک دیدگاه میانه دفاع میکنند ،یعنی ادامه وضع
موجود ،یعنی حضور طوالنی مدت پایگاهها و س��ربازان آمریکایی در سراسر
منطقه به منظور محافظت از منافع و متحدان ایاالت متحده آمریکا در صورت
لزوم .این تفکر تقریب ًا همه دمکراتها است.
در حال حاضر ،من این احتمال را نمیدهم که ایاالت متحده آمریکا نیروهای
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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 میشوند این است که
ترامپ موفق ش��ود مردم آمریکا را متقاعد کند که انجام این کار به نفع آنها
است .اکثر افراد در حزب جمهوریخواه و اکثریت قریب به اتفاق دموکراتها
با این نظر موافق نیستند .بنابراین نیروهای آمریکایی احتما ًال برای آینده قابل
پیش بینی در منطقه خواهند ماند.

و مس��افران اجازه ندارند س��وار هواپیماها شوند .بسیاری از کشورها صادرات
کاالها و تجهیزات پزشکی را ممنوع کردهاند تا بتوانند در داخل کشور از آنها
استفاده کنند .بنابراین در این بحران همه گیر جهانی ،انگیزه تقریب ًا 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 میتواند
برای مقابله با این همه گیری در همکاریهای بین المللی شرکت کند .فع ً
ال
حداقل ،من امکان همکاری بهتر را نمی بی نم.

*یکی از مش�کالت اساس�ی آمریکا در حال حاضر و در آینده
چین اس�ت .در اس�ناد مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه
کنفرانس امنیتی مونیخ چین به همراه روسیه به عنوان تهدید
مطرح شدهاند .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 سیاستهای خاصی
بس��تگی دارد که هر طرف اتخاذ میکنند .راه مبارزه این دو قدرت از طریق
تجارت است و در حال حاضر به نظر میرسد واشنگتن همچنان به عنوان یک
ابرقدرت اقتصادی در مقایسه با چین در موقعیت قویتری قرار دارد  -اگرچه
ایاالت متحده تسلط جهانی که در گذشته داشته است را از دست میدهد.
بنابراین اساس ًا ،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 ،تنشهای تجاری بین دو طرف همچنان
ادامه دارد.

*آثار اقتصادی ناش�ی از وی�روس کرونا بر اقتصاد جهانی چه
خواه�د بود؟ این موضوع چه تأثیری بر انتخابات آینده آمریکا
خواهد داشت؟
در پی شیوع ویروس کرونا بخش عمدهای از تجارت جهانی به سرعت متوقف
ش��ده اس��ت .هواپیمایی در حال پرواز نیست ،مسافران مسافرت نمیکنند و
جریان بین المللی کاال و تجارت به طور جدی مختل شده است .همچنین،
اقتصادهای محلی عملکردی ندارند .اکثر فروشگاهها تعطیل است ،مردم خانه
را ترک نمیکنند ،رس��تورانها ،مش��اغل کوچک و انواع بسیاری از تجارت
تعطیل اس��ت .بورسهای محلی و جهانی بط��ور جدی کاهش یافتهاند ،اما
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 تقریب ًا 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.

*ش�یوع ویروس کرونا این نکته را یادآور ش�د که تهدیداتی
وجود دارند که در س�ایه همکاری کش�ورها راحت تر قابل حل
هس�تند .آیا جامعه جهانی از آس�یبهای ناش�ی از شیوع این
ویروس درس خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش همکاری بین
المللی برای رفع تهدیدات جهانی خواهیم بود؟
گفتن اینکه کرون��ا ویروس چه درسهایی به انس��انها داده و آنچه در هر
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.
ما میبینیم کش��تیهای دریایی از ورود مسافران به بندر خودداری میکنند

* مهمتری�ن تح�والت بی�ن الملل�ی در اروپا ،آمریکا ،آس�یا و
خاورمیانه طی یک سال گذشته چیست؟
ظاهراً  COVID -19و س��رعت و روشهای باورنکردنی که چین و کره
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».
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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
«پل پیالر» معتقد اس�ت ک�ه رکود اقتصادی ناش�ی از کرونا
وی�روس خبرهای بدی ب�رای رهبران سیاس�ی فعلی دارد و
از ای�ن نظر رکود اقتصادی علی�ه انتخاب مجدد ترامپ موثر
خواهد بود.
بازگش��ت به ناسیونالیس��م و راس��ت گرایی افراطی در اروپا و آمریکا در
س��الهای اخیر به معضل بزرگی برای این کش��ورها مبدل ش��ده است.
راس��تگرایی افراطی با زمینههای سفیدبرتر پنداری در آمریکا که از سوی
«دونالد ترامپ» مورد حمایت قرار گرفته و در دوران ریاست جمهوری وی
از رش��د قابل مالحظهای نیز برخوردار بوده ،سبب تشدید نگرانیهایی در
این کشور شده است.
این معضل به عنوان میراث پایدار اتحادیه اروپا عالوه بر تبعات و پیامدهای
ناخوش��ایند ،نگرانیهای جدی را در کشورهای عضو این بلوک سیاسی و
اقتصادی برانگیخته است .ناسیونالیس��م افراطی که در سالهای اخیر به
ش��کلی روزمره مردم کشورهای ایتالیا ،س��وئد ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان،
انگلیس ،اتریش ،هلند ،مجارستان و لهستان را هدف قرار داده به یکی از
نقاط ضعف اتحادیه اروپا مبدل شده است.
از س��وی دیگر خیزش چین به عنوان قدرتی ب��زرگ در منطقه و جهان،
قدرت هژمون ایاالت متحدۀ امریکا را به چالش کش��یده اس��ت .بنابراین
میتوان گفت یکی از مش��کالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده
چین اس��ت .در اس��ناد مختلف امنیتی غربی از جمل��ه 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 مس��ائل فوق ،مس��ئله مهم جهانی در حال حاضر نحوه مقابله با
ویروس کرونا و کاهش پیامدهای اقتصادی آن است .شیوع ویروس کرونا
ای��ن نکته را یادآور ش��د که تهدیداتی وجود دارند که در س��ایه همکاری
کش��ورها راحت تر قابل حل هستند .آیا جامعه جهانی از آسیبهای ناشی
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 میآید.
الزم به ذکر است که «پل پیالر» از اساتید دانشگاه «جرج تاون» آمریکا
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اس��ت و تاکنون مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها
میتوان به ریاس��ت واحد تحلیل عملیاتهای سیا در شرق نزدیک ،خلیج
فارس و جنوب آس��یا اش��اره کرد .پیالر همچنین سابقه حضور در شورای
اطالع��ات ملی آمریکا را ب��ه عنوان یکی از اعضای اصلی این ش��ورا در
کارنامه فعالیت خود دارد.
*مهمترین دالیل اقبال به راس�تگرایان و ناسیونالیس�تها در
اروپا و آمریکا چیست؟
ظهور ناسیونالیس��م راس��ت گرایانه -به عنوان مث��ال ،راهپیمایی ملی در
فرانسه ،گزینه جایگزین برای آلمان در آلمان و کل پدیده ترامپ در ایاالت
متحده -عمدتا احس��اس ناامنی و تهدید از دست دادن در بین شهروندان
سفیدپوست بومی  -مخصوص ًا مردان طبقه متوسط را نشان میدهد.
ی��ک عامل اقتصادی بزرگ برای این امر وج��ود دارد که متکی به ترس
از دس��ت دادن شغل و امنیت مالی است .آنها تقصیر ضرر شغلی را گردن
مهاجران و سایر خارجیها میاندازند حتی اگر اتوماسیون ارتباط بیشتری
با چنین ضررهایی داش��ته باشد .با این حال ترس و جذابیت ناسیونالیسم
بیگانه هراسی فراتر از اقتصاد میرود و شامل ترس عمومیتر از دست دادن
قدرت و جایگاه برای افراد ،نژادها و قومیتهای مختلف نیز میشود.
*یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تحوالت خاورمیانه اعالم
آمریکا مبنی بر خ�روج نیروهایش از این منطقه بود .ولی در
عمل این موضوع رخ نداده اس�ت .به نظر شما آمریکا در چه
صورتی نیروهای خود را از منطقه خارج میکند؟
بین آنچه که عموم مردم آمریکا در مورد خروج ارتش آمریکا از خاورمیانه
میخواهند و اینکه چگونه مس��ائل خاص و تهدیدات درک ش��ده در آن
منطقه از لحاظ سیاسی نقش بازی میکنند ناهماهنگی وجود دارد.
بیش��تر آمریکاییها از دخالت کمتر ای��االت متحده در جنگها در خاور
میان��ه حمایت میکنن��د و دونالد ترام��پ به عنوان کاندیدای ریاس��ت
جمهوری از این مضمون و ش��عار استفاده کرد .اما هنوز هم در گفتمان
سیاس��ی آمریکا این حس ق��وی وجود دارد که ای��االت متحده باید در
صورت لزوم بتواند مش��کالت آن منطقه و هر منطقه دیگر را با نیروی
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نظامی حل کند.
سیاس��تمداران آمریکایی تمایلی به عقب نش��ینی ندارند  -اگر فرصتی
وجود داش��ته باش��د که مخالفان سیاس��ی آنها را برای اتفاقات بدی که
متعاقب ًا در هر کشوری که از آن خارج میشوند رخ دهد مقصر بدانند.
بنابراین ایاالت متحده حتی از لحاظ نظامی از خاورمیانه خارج نمیشود،
علی رغم آنچه ترامپ یا هر نامزد دیگری ممکن اس��ت باعث شده رأی
دهندگان این انتظار را داشته باشند.
*یکی از مشکالت اساسی آمریکا در حال حاضر و در آینده
چین اس�ت .در اسناد مختلف امنیتی غربی از جمله در بیانیه
کنفران�س امنیت�ی مونیخ چین ب�ه همراه روس�یه به عنوان
تهدید مطرح ش�ده اند .آمریکا چگونه قادر خواهد بود چین
را مهار کند؟ آیا سیاست مهار جواب خواهد داد؟
الزم به یادآوری اس��ت که سیاس��ت اصلی مهار همانط��ور که در مورد
اتحاد جماهیر ش��وروی اعمال میشد مبتنی بر ایده خرید زمان ،تا زمان
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از تضادهای داخلی خود بود.
سیس��تم شوروی س��رانجام فرو ریخت ،اما هنوز مشخص نیست که آیا
چیزی قابل مقایسه با سیستمی که حزب کمونیست چین برپا کرده است
رخ خواهد داد یا خیر.
بنابراین سیاس��ت مهار ممکن اس��ت به هم��ان روش کار نکند .در این
میان ،احتما ًال چین نیز باید بر مواردی از جمله حفظ ناوبری در دریاها در
منطقه ش��رق آسیا و اقیانوس آرام تمرکز کند ،بدون تالش برای ادعای
تسلط بر آن منطقه توسط ایاالت متحده آمریکا.
سیاس��ت ایاالت متحده و سیاس��ت دیگر کش��ورهای غربی نیز باید در
جهت تشویق چین جهت اینکه پکن به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی
بازیگری مس��ئول و س��ازنده باش��د – موقعیتی که قدرتش به آن داده
است – باشد.
*شیوع ویروس کرونا این نکته را یادآور شد که تهدیداتی
وج�ود دارن�د ک�ه در س�ایه هم�کاری کش�ورها راح�ت تر
قاب�ل حل هس�تند .آیا جامعه جهانی از آس�یبهای ناش�ی
از ش�یوع ای�ن وی�روس درس خواه�د گرفت و آیا ش�اهد

افزایش هم�کاری بین المللی برای رف�ع تهدیدات جهانی
خواهیم بود؟
ای��ن ویروس مطمئن ًا به ل��زوم همکاری بین المللی در پاس��خ به چنین
تهدیدهای جهانی اش��اره دارد و میتوان امیدوار ب��ود که در این رابطه
درسهایی فرا گرفته ش��ود .متأس��فانه برخی از پاسخها به این بیماری
همه گیر مناس��ب نیس��ت زیرا اقدامات بهداش��ت عمومی ممکن است
نگرش��ها را در جهت مخالف سوق دهد .ناسیونالیستهای بیگانه هراس
ب��ه این ویروس به عنوان یک تهدید خارجی که از مرزهای بین المللی
عبور میکند و باید مرزها بسته شود نگاه میکنند.
*آث�ار اقتصادی ناش�ی از ویروس کرونا ب�ر اقتصاد جهانی
چه خواهد بود؟ این موض�وع چه تأثیری بر انتخابات آینده
آمریکا خواهد داشت؟
از قبل مش��خص بود که رکود اقتصادی ناش��ی از آن شدید خواهد بود،
احتم��ا ًال در مقیاس رکود س��الهای  .۲۰۰۹-۲۰۰۸معم��و ًال چنین رکود
اقتصادی خبرهای بدی برای رهبران سیاس��ی فعلی است و از این نظر
رکود اقتصادی علیه انتخاب مجدد ترامپ مؤثر خواهد کرد.
با این حال ،آنچه رأی دهندگان آمریکایی به آن واکنش نشان میدهند،
جه��ت تغیی��ر در وضعیت اقتصادی آنها اس��ت .اگر رک��ود اقتصادی در
تابس��تان س��ال  ۲۰۲۰شکوفا ش��ود و بهبود اقتصادی تا زمان انتخابات
در ماه نوامبر آغاز ش��ود ،ممکن است وضعیت سیاسی ترامپ از گذشته
بهتر به نظر برسد.
* مهمتری�ن تحوالت بی�ن المللی در اروپا ،آمریکا ،آس�یا و
خاورمیانه طی یک سال گذشته چیست؟
با توجه به تأثیر اقتص��ادی جهانی ،بیمار همه گیر کرونا ویروس اکنون
بای��د به عنوان یکی از مهمترین تحوالت س��ال گذش��ته در نظر گرفته
ش��ود .مسئله مهم دیگر برگزیت اس��ت که تاثیر زیادی بر اتحادیه اروپا
و انگلیس دارد .در خاورمیانه ،جنگ در س��وریه ب��ا دخالتها و اقدامات
بینالمللی و افزایش تنش ناشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ
علیه ایران.
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پروفسور «محمود منشی پوری» استاد دانشگاههای 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.
همهگیری ویروس کرونا در هر گوش��های از دنیا در جریان اس��ت و باعث ناامیدی بسیاری از
کش��ورها در مقابله با این ویروس ش��ده است .به همین سبب ،مردم و دولتها در مواجه با این
ویروس به وحشت افتادهاند و اقتصادها تهدید شده است .انتظار میرود این بحران بدون عزم و
همکاری جدی جهانی ،بیشتر و بیشتر شود.
از یک سو ،شیوع ویروس کرونا و چگونگی مقابله دولتها با آن ،مسئله اثربخشی سیستمهای
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 جنبههای مختلف ،بسیاری معتقدند تغییر در
نظم جهانی جاری و روابط بینالملل 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 میآید.
*اقدامات دولتها جهت مقابله با بحران همه گیر کرونا ویروس را چگونه ارزیابی
میکنید؟
در مراحل اولیه مبارزه با بیماری همه گیر کروناویروس ،دولتهای سراس��ر جهان هنوز در حالت
واکنشی قرار دارند و سیاستمداران تصمیم میگیرند .کارشناسان عجله میکنند تا نظرات مختلفی
را ابراز و در مورد پیامدهای شیوع این بیماری عفونی فکر کنند.
در همین حال ،جهان با هزینههای کشنده مهار و در نهایت کنترل این ویروس در شرایط پوسیدگی
اقتصادی و بحران بهداشت عمومی با بزرگی پیش بینی نشده روبرو شده است.
با این حال ،به طور خاص ،کش��ورهای فقیر و آنهایی که هنوز درگیر جنگهای داخلی از جمله
پناهندگان ،کارگران مهاجر و پناهجویان هستند ،انتهای کوتاه چوب را خواهند گرفت.
بیش��تر پیش بینیها حاکی از واقعه حماس��ه زمان ما اس��ت که از افسردگی بزرگ دهه ۱۹۳۰
با عواقب مرگبار خود از جمله ظهور افراط گرایی ،رنج گس��ترده ،نابرابری اقتصادی اجتماعی،
فروپاشی اقتصادی و احتما ًال ناآرامیهای اجتماعی فراتر رفته است.
هنوز مشخص نیست که جهان چه زمانی از محدودیتهای ملی و استراتژی ماندن در خانه خارج
میش��ود .حتی اگر بین متخصصین توافق صورت گیرد ،بازگشت به حالت عادی در کوتاه مدت
غیرممکن است زیرا بخشهایی از جهان در انتظار بهبودی طوالنی هستند.
*جهان در دوره پس از همه گیری کروناویروس چگونه خواهد بود؟
برخی از کارشناس��ان ،مانند اس��تفان م .والت ،معتقدند که سیاستمداران پوپولیستی از این همه
گیری بهره برداری میکنند و فرصتی دیگر برای س��رزنش پناهندگان ،مهاجران و پناهجویان
است .واضح است که آنها برای بستن مرزها و اتخاذ تدابیر ضد جهانی سازی به نام ناسیونالیسم
و حمایت گرایی اقتصادی تالش میکنند.
برخی دیگر اس��تدالل میکنند که همه گیری باعث تقویت دولت و تقویت ملی گرایی خواهد
ش��د .دولتهای مختلف اقدامات اضطراری را برای مهار بحران اتخاذ میکنند و بس��یاری از
مردم تمایل به کنار گذاشتن این قدرتهای تازه هنگام پایان بحران ندارند .والت ادامه میدهد:
کروناویروس همچنین تغییر قدرت و نفوذ از غرب به ش��رق را تس��ریع خواهد کرد .نتیجه این
جهانی خواهد بود که از عدالت اجتماعی ،رفاه مش��ترک ،پایداری محیط زیس��ت و آزادیهای
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» ( )۲۰۱۷استدالل میکند که جهان پس از کرونا ویروس با جهان پیش از
آن تفاوت چشمگیری نخواهد داشت .هاس ادامه میدهد 19-COVID :جهت گیری تاریخ
جه��ان را تغیی��ر نخواهد داد .هاس اصرار دارد جهانی که از این بحران بیرون میآید با رهبری
امریکایی وارفته بوده و همکاری جهانی شکننده و اختالف قدرت بزرگ از ویژگیهای مهم آن
است این عبارات برای توصیف نقش رهبری ایاالت متحده در جهان آمده است (امور خارجه،
 ۷آوریل .)۲۰۲۰
هاس ادعا میکند ،قبل از اینکه این ویروس در روی کره زمین شیوع یابد در جذبه مدل آمریکایی
ش��اهد افت ش��دید بودیم .مطمئن ًا این همه گیری باعث افزایش اصطکاک بین ایاالت متحده
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آمریکا و چین میشود ،در عین حال رکود دموکراتیک
که جهان را پس از حمالت یازده سپتامبر شکل داده
است نیز تقویت میکند .اکنون بیش از هر زمان دیگر،
احتمال وقوع جنگ س��رد جدید بی��ن ایاالت متحده
آمری��کا و چی��ن وجود دارد و حمایت بیش��تری برای
نقش دولت بزرگتر در جامعه ،به ویژه در قالب محدود
کردن حرکت جمعیت یا ارائ��ه کمکهای اقتصادی
وجود خواهد داش��ت .در چنین ش��رایطی ،آزادیهای
مدنی و آزادیهای سیاس��ی به می��زان قابل توجهی
محدود خواهند شد.
برخی دیگ��ر اس��تدالل میکنند که کنار گذاش��تن
هنجارهای دموکراتیک با قیمت س��نگین و تأکید بر
لزوم ارزیابی عملکرد رژیمهای اقتدارگرا از نظر کاهش
فقر ،حمایت از حقوق و مقابله با نابرابریهای اقتصادی
و اجتماعی و نژادی همراه خواهد بود .نیاز به هماهنگی
جهانی چنان ضروری میشود که به همکاری در همه
س��طوح اعم از بین المللی ،ملی و محلی نیاز داش��ته
باش��د .هر کش��وری از تجربیات بقیه کشورها درس
خواهد گرف��ت .ج .جان ایکنبری ،مدافع سرس��خت
انترناسیونالیس��م لیبرال ،اظهار داشت که در آینده در
حالی که ما ممکن اس��ت شاهد افزایش رقابت قدرت
بزرگ در دنیای تقسیم شده و خشن باشیم ،کشورها-
ملت احتما ًال برای دستیابی به امنیت و رفاه برای همه
همکاری میکنند .وی مینویسد محتمل است در دراز
مدت دموکراس��یها برای یافتن ن��وع جدیدی از بین
المللی گرایی عمل گرا از پوستههای خود بیرون آیند
(به نقل از گاردین ۲۸ ،مارس .)۲۰۲۰
*چق�در در نظ�م پس�اکرونایی تأکی�د ب�ر
چندجانب�ه گرایی و یکجانب�ه گرایی خواهد
بود؟
در حالی که اکثر دموکراتهای لیبرال اذعان دارند که
این همه گیر جهانی میتواند اختالفات بین کشورها
را گسترش دهد و احتما ًال احساسات ضد مهاجرتی را
نیز دامن بزند ،ش��انس خوبی وج��ود دارد که این امر
از همکاریهای بین المللی ،حمایت از س��ازمان بین
المللی مانند سازمان ملل و تمایل به دنبال مذاکره به
جای درگیری نظامی و اقتصادی حمایت کند.
در همین ح��ال ،در غیاب رهبری و همکاری جهانی،
تأثیرات آس��یب زای کروناویروس امکان بازگش��ت
روایت نظم لیب��رال را حل نکرده و ارزیابی انتقادی از
پیامدهای مخرب همه گیر را ضروریتر خواهد کرد.
سناتور آمریکایی ،برنی ساندرز ،به همراه چند تن دیگر
از دموکراتها ،از دولت ترامپ خواس��تهاند با توجه به
این واقعیت که این کش��ور در مبارزات انتخاباتی خود
علی��ه کرونا ویروس ،با فاجعه انس��انی روبرو اس��ت،
تحریمها را علیه ایران لغو کند .ش��واهدی وجود دارد
مبنی بر اینکه این تحریم ظرفیت ایران را برای مهار
شیوع بیماری کاهش داده است .با عدم وجود همکاری
جهانی و تالشهای پایدار و هماهنگ ،موجهای آینده
این ویروس حتی تهدیدآمیزتر خواهد بود.
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پروفسور «کازوتو سوزوکی» استاد سیاست بینالملل در دانشگاه هوکایدوی ژاپن:

شاهد افول هژمونی آمریکا و ظهور شرق خواهیم بود

پروفسور س�وزوکی معتقد است که شیوع
ویروس کرونا منجر به افول غرب و ظهور
شرق در نظم جهانی خواهد شد.
همهگیری ویروس کرونا در هر گوشهای از دنیا در
جریان است و باعث ناامیدی بسیاری از کشورها در
مقابله با این ویروس ش��ده اس��ت .به همین سبب،
مردم و دولتها در مواجه با این ویروس به وحشت
افتادهاند و اقتصادها تهدید شده است .انتظار میرود
این بح��ران بدون عزم و هم��کاری جدی جهانی،
بیشتر و بیشتر شود.
از یک س��و ،شیوع ویروس کرونا و چگونگی مقابله
دولتها با آن ،مسئله اثربخشی سیستمهای سیاسی
را به چالش کش��یده و از س��وی دیگر ،گذار از نظم
فعلی به نظم پساکرونا را مطرح کرده است.
با توجه به تأثیر بس��یار زی��اد این ویروس بر جهان
از جنبههای مختلف ،بسیاری معتقدند تغییر در نظم
جهانی جاری و روابط بینالملل در دوره پس��اکرونا
اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در ای��ن راس��تا گفتگوی��ی ب��ا پروفس��ور «کازوتو
س��وزوکی» اس��تاد سیاس��ت بینالملل در دانشگاه
هوکایدوی ژاپن انجام ش��ده که در ادامه مش��روح
آن میآید.
*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی
جهان خواهد گذاشت؟
ابتدا این بیماری نش��ان داد در حالی که کش��ورهای
آس��یایی نس��بت ًا ق��ادر به مقابل��ه با چنی��ن بیماری
همهگیری بودند کش��ورهای غربی (اروپا و آمریکا)
برای چنین همهگی��ری آماده نبودند .این امر به این
موضوع منجر میش��ود که میتوان این همهگیری
را به عنوان فروپاش��ی غرب و ظهور ش��رق در نظم
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 میکند.
از طرف دیگر ،ایاالت متحده تحت ریاست جمهوری ترامپ نتوانسته است با این اوضاع مقابله
کند و بیش از  ۳۰هزار نفر جان خود را در آن کش��ور از دست دادهاند .او استراتژی انتخاباتی
خود را در مقابل س�لامتی و زندگی مردم آمریکا ق��رار میدهد .در مورد دولتهای فدرال و
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 نمیکند.
*نظ�م فعلی جهان بیش�تر مبتنی ب�ر رویکرده�ای لیبرالیس�م و تا حدودی
رئالیس�م است .نقایص رویکردهای گفته ش�ده در مواجهه با ویروس کرونا
چیست؟
بیماری همه گیر جهانی نیاز به یک هماهنگی بینالمللی دارد ،زیرا ویروس به مرزها احترام
نمیگ��ذارد .ام��ا در عین حال ،از آنجا که هیچ داروی درمانی یا واکس��نی برای مقابله با این
ویروس وجود ندارد تنها راه مقابله با آن اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است.
ب��رای تغییر رفتار مردم ،دولتها باید قدم برداش��ته و قوانین س��ختگیرانه ای را وضع کنند.
بنابراین رئالیس��م یا رویکرد دولت محور اجتناب ناپذیر خواهد بود .این واقع گرا بودن باعث
رقابت کش��ورها برای ماس��ک ،عینک یا ونتیالتور خواهد ش��د .لیبرالیسم بازار ،باعث رقابت
کش��ورها ش��ده و در این رقابت ،آنان که قویتر و ثروتمندتر هس��تند برنده میش��وند .فکر
میکنم این موارد ،از نقایص این رویکردها میباشند.
*ش�یوع ویروس همچنین نش�ان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر نیستند
امنیت ملتها و دولتها را در دوره پس�ا کرونا حفظ کنند .نظر ش�ما در مورد
این چیست؟
اگرچ��ه دولته��ا مجبورند منابع زیادی را برای مبارزه با بیم��اری همه گیر به کار گیرند ،اما
وضعی��ت نظامی همچنان در حداقل تغییر باقی میمان��د .تاکید زیادی بر برنامههای رفاهی
یا س��رمایه گذاری زیرس��اخت ملی وجود خواهد داشت ،اما مخارج نظامی همچنان در سطح
فعلی باقی خواهد ماند .حتی این احتمال وجود دارد که دولتها برای تحریک ناسیونالیس��م
هزینههای نظامی را افزایش داده و تنش را باال ببرند.
*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا ،نسبت به نظم فعلی متفاوت میباشد
آیا این تغییرات ،س�اختاری و اساس�ی خواهند بود؟ ک�دام مفاهیم تغییرات
اساسی را تجربه خواهند کرد؟
نظم جهانی پس��اکرونا ،یکی از نظمهای در حال گ��ذار خواهد بود .به نظر من این موضوع،
آغاز س��قوط هژمونی ایاالت متحده و مطمئن ًا تس��ریع کننده ظهور چین خواهد بود .اما این
نظم جدید هژمونیک از سوی چین نخواهد بود.
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پروفسور «لری بی کر» استاد حقوق و امور بینالملل دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در آمریکا:

نظم آتی جهان وابسته به موفقیت چین یا آمریکا در مقابله با کروناست

پروفس�ور «ل�ری بیکر» معتقد اس�ت
نظم آتی جهان�ی در عرصه بینالمللی
ب�ه موفقیت آمریکا یا چین در مقابله با
وی�روس کرونا و آثار مترتب ناش�ی از
آن بستگی دارد.
کرون��ا از س��ویی باع��ث ش��ده تا گرایش��ات
ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژهتری
بیابد و خودیاری( )self-helpاز مبانی و اصول
اساسی رئالیسم است مورد توجه کشورها قرار
گیرد .ای��ن خودیاری را در عدم همکاری مؤثر
برخی کشورها با یکدیگر در مقوله کمکهای
پزشکی و … شاهد هستیم.
اگرچه کرونا باعث ش��ده تا رویکرد رئالیس��تی
و اص��ل خودی��اری( )self-helpمورد توجه
کشورها قرار گیرد اما از سوی دیگر باعث شده
تا ناکارآمدی رویکرد رئالیس��م ب��ه امنیت که
مبتنی بر «امنیت دولتی» ()state security
اس��ت و اولویت را به «امنیت نخبگان حاکم»
میده��د و موض��وع امنی��ت را صرف�� ًا نظامی
می بیند ،مش��خص ش��ود .از سویی شیوع این
ویروس نش��ان داد اقتصادهای میلیتاریس��تی
هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیس��ت و
دولته��ا باید در جهان پس��اکرونایی به مقوله
«امنی��ت انس��انی» ()human security
توجه بیش��تر نشان دهند و همپوشانی «امنیت
دولتی» با «امنیت انسانی» بیشتر از قبل باشد
تا بتوانند بقا داشته باشد.
در خصوص این موضوع گفتگویی با پروفسور
«لری بی کر» اس��تاد حق��وق و امور بینالملل
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در آمریکا انجام شده
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که مشروح آن در زیر آمده است.
لری بی کر عضو موسس��ه حقوق آمریکایی و
عضو انجمن مطالعات حقوق��ی اروپایی چین،
موسسه حکومت شرکتهای اروپایی میباشد
و در دانش��گاههای مختلف اروپ��ا و آمریکا به
تدریس سیاس��ت و حقوق اساسی ،شرکتها و
اتباع خارجی مبادرت می ورزد.
وی همچنی��ن بین س��الهای  ۲۰۱۲تا ۲۰۱۳
ریاست دانشکده سنای دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
را عه��ده دار بوده اس��ت .لری بی کن همچنین
کتابها و مقاالت متعددی را در خصوص جهانی
شدن منتشر کرده است.
*وی�روس کرونا چ�ه تاثیراتی بر نظم
فعلی جهان خواهد گذاشت؟
ابت��دا این موضوع اهمی��ت دارد که تاکید کنیم
وی��روس کرون��ا تأثیراتی بر نظ��م فعلی جهان
خواهد گذاشت .این یک فرضیه مهم است زیرا
لزوم ًا در شروع یک بیماری همه گیر چیزی قابل
پیش بینی نخواهد بود .بنابراین ،برای پاسخ به
این س��وال ،ابتدا باید پاس��خ به س��وال دیگری
داده ش��ود که آیا عناص��ر موثر برای حفظ نظم
جهانی که بیماری همه گی��ر ویروس کرونا بر
روی آنها اثر خواهد گذاش��ت مشخص شدهاند؟
پاس��خ این سؤال ،از اواسط آوریل  ۲۰۲۰روشن
شده است .بیماری همه گیر ویروس کرونا باید
تأثیرات��ی را در نظم جهانی ایجاد کند .در اواخر
س��ال  ۲۰۱۹این موضوع مشخص شد که نظم
جهانی آماده تغییر است .در واقع ،ویروس کرونا
اثراتی در نظم جهانی خواهد گذاش��ت ،دقیق ًا به
این دلیل که کس��انی ک��ه در مقام قدرت برای

ش��کل دادن به روایاتی که بر اساس آنها جامعه
متوج��ه موضوعاتی میش��ود ،آن مفاهیم را به
بیماری همه گیر نسبت دادهاند .آیا با این قدرت
تغییر ،سرمایه گذاری در زمینه همهگیری الزم
بود؟ ن��ه! اما آیا این موضوع دیگر اهمیت دارد؟
مطمئن ًا نه!
ثانی ًا ،با تصمیم برای س��رمایه گذاری در همه
گیری ج��ای با این اهمیت ک��ه لزوم ًا بر نظم
جهان��ی تاثیرگ��ذار خواهند بود ،س��ؤال اصلی
بیش��تر مورد توجه قرار میگیرد .این سؤال در
رابط��ه با تغییر در نظم جهانی فعلی که ممکن
است ظهور کند ،پیش میآید .تاثیرات و جهت
این بیماری همه گیر را نمیتوان به عنوان یک
موض��وع طبیعی در نظر گرفت به عبارت دیگر
یک ارتب��اط ارگانیک بین وج��ود این بیماری
هم��ه گی��ر و جهتگیریهای تغییر ناش��ی از
آن وجود دارد .عکس این قضیه درست است.
تغییرات ایجاد ش��ده در نظم جهانی ناش��ی از
بیم��اری هم��ه گی��ر ،منعکس کنن��ده کاربرد
ایدئولوژیهای رقیب اس��ت که از طریق آنها،
قدرتهای بزرگ دنیا را میبینند.
بیم��اری هم��ه گی��ر و مب��ارزه علی��ه آن در
دولتهای مانند چین ،اثبات کننده توانمندی و
قدرت مدل سیاسی-اقتصادی این کشور برای
مقابله و غلبه بر چالش ویروس کرونا میباشد.
این توجیه در عوض موجب میشود که احتمال
ظهور یک سیستم بینالملل کمونیستی جدید
پیرامون اصول سیستم مارکسیستی لنینیستی
چین ،ب��رای اولین بار در کش��ورهای در حال
توسعه ش��رکت کننده در طرح کمربند و جاده،
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و پس از آن در کش��ورهای دیگر افزایش یابد.
نتیجه آن ،در بهترین حالت ،ظهور یک رویکرد
جدید برای نظم بینالمللی اس��ت که مبتنی بر
چشمانداز چین با کاربرد فراملی است.
در م��ورد کش��ورهای دموکراتی��ک لیبرال نیز
همین موضوع صادق است .در اینجا همهگیری
نیز یک آزمون میباشد که از طریق آن اصول
اساسی نظم اقتصادی سیاسی مورد آزمایش و
اصالح ق��رار میگیرند و از آن آزمایش قویتر
ظاهر میشوند .در این موارد ،احتما ًال دو تغییر
وج��ود دارد ک��ه منعکس کننده ش��کافهای
باستانی بین جهان قدیمی روم (اتحادیه اروپا)
و مرزهای ش��مالی آن اس��ت که اکنون تحت
رهبری ای��االت متحده به عن��وان کاملترین
نیروی پیش��تاز خود است .در جایی که سیستم
چین ب��ر تمرکز ،برنامهری��زی و برتری بخش
سیاس��ی تأکید میکن��د ،نس��خههای لیبرال
دموکراتی��ک بر ع��دم تمرک��ز ،بازارها (قدرت
خصوص��ی) و برتری بخشه��ای اقتصادی و
اجتماعی تأکید میکنند.
بنابرای��ن ،اث��رات وی��روس کرونا ب��ه معنای
انقالب��ی در ره��ا کردن سیس��تمهای قدیمی
نخواه��د بود .در ع��وض ،تمایالتی را که قب ً
ال
به خوبی بررس��ی شده بودند را تسریع میکند.
همچنی��ن تمایل به تمایز و انتخاب بیش��تر به
ج��ای همگرایی ،اص�لاح خواهد ش��د .اما باز
هم ،این ایدئولوژیهای غالب ،همهگیری را با
یک نشانه بسیار خاص سرمایه گذاری کردند:
ای��ن یک آزمای��ش بود (که میت��وان آن را با
اصطالح��ات علمی مذهبی یا س��کوالر توجیه
ک��رد) .این آزمون برای اثبات ارزش سیس��تم
آزمایش ش��ده ب��ود .همچنین ای��ن آزمون به
معن��ای کورهای بود ک��ه در آن میتوان نقاط
ضع��ف آن سیس��تمها را از بی��ن ب��رد و تنها
هس��تهای محکم از آن سیس��تم که میتواند
تغییر کن��د و دوباره احیا ش��ود ،باقی میماند.
اما ب��ه روشهایی تغییر یافته اس��ت که بیش
از حد بر بعضی از اصول سازماندهی آن تأکید
میکند (که در باال توضیح داده ش��د) و بقیه را
از بین میبرد.
در همین زمینه است که میتوان اثرات جهانی
س��ازی را در نظر گرفت .بس��یاری از اعضای
بخش روش��نفکر ک��ه برای زندگ��ی میتوانند
تجزیه و تحلیل کنن��د و همچنین بخشهای
برنامهریزی ارگانه��ای دولتی ،اکنون با آنچه
که ممکن اس��ت آن را به عنوان ظهور دوباره
دولت تفسیر کنند ،وسواس گرفتهاند .چگونگی
کنترل کردن دولته��ا در زمان احیای مجدد
مرزها در نظر بگیرید .مرزها همیش��ه یکی از
عناصر اصلی جهانی س��ازی اقتصادی بودهاند.
تولی��د جهان��ی ،ک��ه بر مبن��ای س��ازماندهی
بخشها میباش��د نیاز ب��ه نظارت و محافظت
از آن بخشها دارد.
جهانی سازی اقتصادی به شکلهای امروزی
خود وجود نداش��ت اگر این بخشها که از آنها
ب��رای تفکیک و مهار خطر اس��تفاده میش��د
محافظت نمیش��دند .سپس کشورها از طریق

نظ��م جهانی قصد داش��تند مانند محفظههای
ض��د آب در کش��تی قرن بیس��تم کار کنند .با
توجه به کش��ور ،خطر جهانی شدن این بود که
بخشها در صورت لزوم نمیتوانند بسته شوند.
ای��ن موضوع تا حدودی یکی از دالیلی بود که
باعث ش��د مهاجرت به عن��وان یک بحران در
قرن بیس��ت و یکم فوران کند .با توجه به این
امر ،حداقل کشور باید بیشتر شبیه بخشهای
تایتانیک باشد تا واحدهای کام ً
ال قابل مهار (به
استثنای کره شمالی).
بنابراین نقش دولتها باید به وضوح مش��خص
ش��ود .همهگیری دقیق ًا همان لحظ��های بود که
کش��ورها را ملزم به اس��تفاده از نی��روی پلیس و
مرزهای خود برای حمایت از تولید جهانی میکرد.
ام��ا در عین حال ،از یک طرف همهگیری تفاوت
بین دولتها را به عنوان عامل حمایت از حرکت
آزاد کاالها ،س��رمایه و س��رمایه گذاری (حتی در
مواردی که ممکن است بین سه امپراتوری بزرگ
جهانی در حال ظهور تقسیم ش��ود) و استفاده از
دولت به عنوان متولی سرمایه انسانی مربوطه را
واضحتر نشان داد.
اما مهمترین موضوع این اس��ت که این مسئله
برای بازگردان��دن نقش دولت به عنوان حافظ
س��رمایه انسانی استفاده خواهد شد و از طریق
ابزارهای مربوطه مورد استفاده قرار میگیرند.
این ابزارها که قب ً
ال به عنوان کش��ورها شناخته
میش��دند ،اکنون به هدف مهم دیگری تحت
عن��وان مدی��ران میانی تولی��د جهانی خدمت
میکنند .البته تأثیر دیگر بیماری همه گیر این
خواهد بود که تمایز بیش��تری در شخصیت آن
نقش بین کشورهایی که در نوک و پایین این
مجموعه هستند قائل شود.
*نظ�م فعلی جه�ان بیش�تر مبتنی بر
رویکرده�ای لیبرالیس�م و ت�ا حدودی
رئالیس�م اس�ت .نقایص رویکردهای
گفته شده در مواجهه با ویروس کرونا
چیست؟
در س��ادهترین پاس��خ ،بای��د بگویی��م که هر
روی��دادی مانند بیماریهای هم��ه گیر ،نقاط
ضع��ف و همچنی��ن نقاط قوت سیس��تمهای
غالب نظم دهنده زندگی سیاس��ی-اقتصادی-
اجتماع��ی را با توجه به سلس��له مراتب تنظیم
شده که در آن برخی از عناصر ممتاز هستند و
برخی میتوانند زنده بمانند نشان میدهد .این
پاسخ در مورد همه سیستمها اعمال میشود و
فقط مربوط به سیستمهای دموکراتیک لیبرال
نیست .در واقع همهگیری ،نقاط قوت و ضعف
هم��ه سیس��تمها را در مقابله با اس��ترسهای
ایجاد شده نشان میدهد.
با این وجود ،باید با دقت بیشتری به این مسئله
نگاه کنیم که استرس بیماری همه گیر ممکن
است نقص سیس��تمهای قدرتمند یا تاثیرگذار
را نش��ان دهد .تا س��ال  ،۲۰۱۹کلیش��های در
بین کلیه بخشهای سیاس��ی و روش��نفکرانی
که مبانی اصولی را ب��رای نتیجهگیری فراهم
میکردند ،وجود داش��ت مبنی ب��ر اینکه نظم

لیبرال دموکراتی��ک پس از  ۱۹۴۵و تجلی آن
در دستورالعملهای قوانین معاصر و چارچوب
بینالملل��ی اصولی که قرار بود بر اس��اس آن
پایه گذاری ش��ود ،یا از بین رفت��ه و یا نیاز به
اصالح دارد.
البته نظریه پردازان مارکسیستی-لنینیس��تی،
نظریهه��ای نظمه��ای سیاس��ی-اخالقی به
اصطالح جهان س��وم و نظریه پردازان توسعه
گرا که در حاش��یه آن بحث ق��رار دارند از این
بحث داخلی سود میبرند .در حالی که بسیاری
این امر را به عنوان نش��انه ضعف سیس��تم در
نظر گرفتند ،برای سایرین از جمله من ،این امر
حاکی از قدرت اساس��ی بود .این امر حاکی از
آن بود که این سیستم هنوز کام ً
ال زنده بود به
این معنا که هنوز هم عنصر اصلی نظم واقعیت
اس��ت که به واس��طه آن میتوان سیستمهای
سیاسی-اقتصادی و اجتماعی را نظم داد.
ظه��ور فوقالعاده همه گی��ر در کمترین زمان
ممک��ن باع��ث از بین بردن بخ��ش بزرگی از
حجابهایی که در پشت این بحثها و نبردها
برای کنترل قلب سیس��تم در جریان بود شد.
و برای آنهایی که در وس��ط نبرد هس��تند ،این
س��یگنال و نش��انه را فراهم میکن��د که آنها
به دنب��ال کنترل هنجارهای سفارش��ی نظام،
تفسیر را به عنوان اجازه تسریع در حرکت آنها
انتخاب کنند .این بدین معناس��ت که شخصی
به خوبی ممکن اس��ت دیدگاه کام ً
ال واقعی ،در
مورد کمبودهای سیستم لیبرال دموکراتیک و
همچنین ش��یوهای که همه گی��ر در آن بهانه
الزم را برای آش��کار کردن آنچ��ه که قب ً
ال در
باالترین س��طوح رهبری آن سیستم به چالش
کشیده شده فراهم کرده را درک کند.
اما این موضوع ،نوعی از نواقص اساسی را که
ممکن اس��ت سیس��تم را به خطر اندازد ،نشان
نمیدهد .در این ش��رایط ،نواق��ص را باید در
زمین��ه فهمی��د و آن زمینه را میت��وان به دو
بخش تقس��یم کرد .یک زمین��ه ،نقایص نظم
لیبرال دموکراتیک را از منظر نظم بخشیدن به
اصول سیستمهای سیاسی-اقتصادی-اخالقی
که اساس�� ًا با نظم لیبرال دموکراتیک ناسازگار
هستند ،بررسی میکند .برای این منظر ،دقیق ًا
چیزی ج��ز نقصان نمیتواند باش��د زیرا ایجاد
معنا با توجه به اساس��یترین موضوعات نظم
اجتماعی ،امکان پذیر نیست.
آنها به سادگی نمیتوانند یک چیز را به همان
ش��یوه مش��اهده کنن��د .از این منظر درس��ت
اس��ت ،همانط��ور که س��وال نش��ان میدهد،
ای��ن همهگیری همه شکس��تهای مهم نظم
دموکراتی��ک از قبی��ل تصرف سیاس��تهای
عموم��ی توس��ط نهاده��ای خصوص��ی ،اث��ر
فرس��ایش حاکمی��ت بازاره��ا ب��ر سیاس��ت،
ناکارآمدی ارگانه��ای عمومی که در معرض
چندین الیه مشاوره و شکاف اقتدار هستند ،و
فلج ذاتی در سیس��تمهایی که قدرت در آن به
شدت نگه داشته شده و موفقیت اجرای آن به
طور گسترده پراکنده است را نشان میدهد.
در مقاب��ل با ای��ن تجزیه و تحلیل چش��م انداز
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خارجی ،یک دیدگاه داخلی ممکن اس��ت یک
تحلیل متف��اوت ارائه دهد .چش��مانداز داخلی،
نقایص نظم لیبرال دموکراتیک را که یکی از دو
موضع تحلیلی متمایز اس��ت را بررسی میکند.
اولین مورد با توجه به اصول بنیادی سازمانی آن
نظم و در ع��وض بر نواقص اجرای آن متمرکز
میشود .این نقایص ممکن است ناشی از خرابی
سیستم باشد (به عنوان مثال ،مؤسسات سیاسی
باید اصالح شوند تا اصل را به درستی منعکس
کنند ،یا قانون باید مطابق با اس��تفاده صحیح از
اصل و غیره اجرا شود) .مورد دوم بر لزوم اصالح
یا توسعه بیشتر خود اصول نظم اساسی متمرکز
اس��ت .در زمینه همه گیر ،اینها ممکن است در
تقسیم اختیارات بین س��طوح مختلف دولت تا
تقسیم اختیارات در یک نهاد سیاسی باشد.
در ایاالت متحده این موضوع به مباحث درمورد
نحوه جلوگیری از فدرالیس��م آمریکا یا پیشبرد
مبارزه با بیماری همه گیر تبدیل شده است .اما
آنها ممکن اس��ت خودشان هم به اصل اصول
توجه داش��ته باش��ند و این ممکن اس��ت یک
فضای گفتمانی پیرامون فساد ایجاد کند (برای
مثال ،آیا دولت باید از مش��اغل یا افراد شاغل
حمایت کند؟ منابع پزشکی چگونه باید تقسیم
بندی ش��وند؟ دولت یا بازیگ��ران خصوصی تا
چه میزان ممکن است رفتار شخصی در میان
اجتماعها را تحمیل کنند؟)
در حوزه بینالملل ،این نواقص توس��ط مرزهای
بین بخشه��ای دولتی و خصوصی مش��خص
میش��ود که در سازماندهی تولید جهانی مشهود
اس��ت .به عنوان مثال ،لزوم تحمیل مسئولیت بر
شرکتهای چند ملیتی در مورد اثرات تصمیمات
اقتصادی اتخاذ ش��ده در نتیجه بیماری همه گیر
که باعث صدمه ش��دید به اقتصادهای محلی در
زنجیره تولید آنها میش��ود .این ام��ر به ویژه در
زمینه تولید پوشاک کام ً
ال مشهود است که در آن
تصمیمات گرفته شده توسط شرکتهای بزرگ
چند ملیتی غربی ممکن اس��ت به شدت بر روی
ماندگاری اقتصادهای دولتهایی مانند بنگالدش
تأثیر بگذارد.
از ای��ن منظ��ر ،گ��زارش معم��ول در م��ورد
برن��دگان و بازندگان از اهمیت بس��یار واقعی
مح��روم میمانند .این همهگی��ری هیچ برنده
و بازن��دهای ن��دارد .نکته بس��یار جالبتر این
اس��ت که روش��نفکران و طبقات سیاس��ی که
در آن خدم��ت میکنن��د ،در پی ایجاد گفتمان
پیرام��ون همه گیر بودند ک��ه اهمیت زیاد آن،
ش��یوه تصمیمگیری یا تغییر مسیرهای جنگ
برای رهبری جهانی اس��ت .این نوعی از مواد
است که افکار عمومی را به منظور جنگهای
تبلیغاتی که بخش��ی جدایی ناپذی��ر از رقابت
بین سیستمی اس��ت ،تغذیه میکند .آنها برای
خش��می که با آنها دنبال میش��وند و توانایی
آنها برای تغییر درک مش��ترک مهم هس��تند.
اما آنها ارتباط چندانی با حرکت واقعی تس��لط
تحت ش��رایط ندارند که در آن هیچ سیستمی
پیروزمندانه ظاهر نشده است.
اگر همهگیری ،همه چیز را به جهانیان نشان دهد،

این است که تمام سیستمهای تحت استرس باید
با توجه به شکستهای خود تغییر کنند و نیاز به
به��ره برداری از مناطقی دارند که هر کدام را به
بهترین وجه نش��ان دادهاند .از این رو ،نبردهای
کنت��رل روایت جهانی ،رهبری و مانند آن ادامه
خواهد یافت ،حتی وقتی شخصیت مبارزان تغییر
کند .اما این تغییرات ،مجدداً با تأکید بر چش��م
انداز شروع ،هیچ ارتباطی با خود ویروس ندارد.
ای��ن همه ارتباطی با روش��ی دارد که مردم این
اقدامات را با معنا س��رمایه گذاری میکنند ،و تا
چ��ه اندازه چنین معنایی را به طور گس��تردهای
پذیرفته اس��ت .هیچ جادویی در اینجا نیست .و
هیچ پیش��رفت ارگانیکی ب��رای پیروزی یک یا
دیگر جناحها وجود ندارد .این همه اس��تراتژی،
کار ،و نظم و انضباط است .با این وجود ،مواردی
را میتوان در قوانین سیستم عامل مربوطه این
بازیگران پیش برد.
*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا،
نس�بت به نظم فعلی متفاوت میباشد
آیا این تغییرات ،س�اختاری و اساسی
خواهن�د بود؟ ک�دام مفاهی�م تغییرات
اساسی را تجربه خواهند کرد؟
اول ،رواب��ط بنی��ادی بین مؤسس��ات فردی
و حاک��م (دول��ت در سیس��تمهای لنین��ی
مارکسیس��تی؛ مؤسس��ات دولتی و خصوصی
در دس��تورالعملهای لیب��رال دموکراتی��ک؛ و
نهادهای دولتی) ب��ه طرز عمیق و کام ً
ال قابل
توجه تغییر خواهند کرد .در حالی که به احتمال
زیاد گفتمان آزادی شخصی و استقالل فردی
در کوتاه م��دت تغییر نخواهد کرد ،کاربرد این
اصول دس��تخوش تغییر خواهد شد .طرح کلی
این تغییرات از قبل آش��کار است .اولین خوشه
تغیی��رات حول ق��درت نظارت اس��ت .نظارت

برای پیکرهبندی جامعه امری اساس��ی خواهد
بود و درک حریم شخصی متناسب با نیاز تغییر
خواه��د کرد .ای��ن بدان معنا نیس��ت که گروه
مخالفی وجود نخواهد داشت؛ قطع ًا تضاد وجود
خواهد داشت ،بلکه این احتمال وجود دارد که
اپوزیسیون فقط در حاشیهها تأثیر داشته باشد.
در ی��ک کالم ،این امر نبای��د برای هیچکس
تعجب آور باشد .همه سیستمها – برخی با شور
و شوق – فرهنگ تطبیق پذیری و پاسخگویی
در مورد تجارت و رفتار اقتصادی را پذیرفتهاند.
تنها یک قدم کوچک برای انتقال این فرهنگ،
که اکنون بسیار در مورد مسئولیتپذیری راسخ
است ،وجود دارد .نظارت و ارائه گزارش همان
چارچوبی هس��تند که مس��ئولیت پذیری حول
محور آن قرار میگیرد.
ای��ن امر در جم��عآوری دادهه��ا و قضاوت از
طری��ق تجزیه و تحلیل آنه��ا تجلی مییابد.
این منطق ابتدا بر اساس حمایت از فرد خواهد
پایه گذاشته میش��ود؛ و سپس در پی حمایت
از جامع��ه و افرادی که رفتارش��ان (همیش��ه)
تأثی��رات فراوانی دارد بر میآی��د .مقاومت در
برابر این مسیر همواره دشوار است و پافشاری
علیه آن س��ایه بیماریهای همه گیر سختتر
خوهد ش��د .اما نظ��ارت فقط ب��ه معنای بک
مشاهده صرف نخواهد بود .همانطور که گفته
ش��د ،این امر شامل مسئولیت پذیری و پیروی
از سیستمهای پاسخگویی نیز میشود.
توس��عه این مدل از قبل در سیستمهایی نظیر
روس��یه به چشم میخورد کی طی آن افراد به
صورت هدفمند ردیابی میش��وند و س��پس به
دیگران هش��دار داده میشود که ممکن است
در معرض آنها باش��ند .مشاهدات حاکی از آن
اس��ت که تای��وان و کره جنوبی سیس��تمهای
اطالعات��ی خود را به منظ��ور نظارت با اهداف
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خ��اص (بهداش��ت عموم��ی در ای��ن م��ورد)
هماهن��گ کردهاند .حتی در ای��االت متحده،
فعالیتهای اخیر پلتفرمه��ای بزرگ اینترنتی
(ب��ه عنوان مث��ال گوگل) ب��رای ردیابی مردم
و اس��تفاده از آن در خدمت نی��روی پلیس در
ی��ک بحران ،نش��ان میدهد که ت��ا چه اندازه
این نظارت در حال عادی شدن است .منطقی
س��ازی این فرآیند و عقالنی جل��وه دادن آن
هنوز در مراحل اولیه انجام میشود.
دوم ،دامن��ه اختیارات دولت ب��ه احتمال زیاد
تغییر خواهد کرد ،هرچند پیش بینی جهت این
تغییر بسیار دش��وار است چرا که این جهت به
احتمال زیاد به ش��دت وابسته به شرایط است.
بخش��ی به پشتیبانی از روش نظام برای توزیع
بی��ن ارگانه��ای دولتی و خصوص��ی خواهد
پرداخ��ت .ام��ا ویژگی اصلی ق��درت نیز تغییر
خواه��د کرد .به احتمال زیاد این روند تس��ریع
خواهد ش��د ،چرا که این شرایط در بسیاری از
سیس��تمها دیده میشود که دیدشان را از نگاه
اولیه به دولت به سطوح باالتری ارتقا دادهاند.
بوروکراتیزه کردن هم��ه جنبههای زندگی در
واقع نشانگر حرکت قدرت از عناصر سیاسی به
عناصر مدیریتی نهادها را نش��ان میدهد .این
بیماری همهگیر نش��ان داد که دولت و اصول
آن اس��یر سرپرست ،تکنسین ،کارشناس حوزه
و کس��انی اس��ت که سیس��تمهایی را طراحی
و راه ان��دازی میکنند که سیاس��ت را به اجرا
پیوند میدهند .کش��ورهایی ک��ه این ارتباط را
ب��ه نمایش میگذارند به دنبال انجام بهتر امور
هستند .کش��ورهایی که به دنبال سرکوب این
مس��یر با خفه ک��ردن یا به��م زدن طرفداران
تکنوکرات خود هس��تند ،اغلب مورد انتقاد قرار
میگیرند و تالشهای آنها تضعیف میشود.
س�وم ،ماهی��ت مرزه��ا تغییر خواه��د کرد.

همانطور پیش از این ش��رح داده ش��د ،مرزها
واقع ًا برای کنترل مردم اهمیت بیشتری خواهند
داش��ت .در عین حال ،آنها برای س��ازماندهی
فعالیته��ای اقتصادی اهمیت کمتری خواهند
داش��ت .با این توصیف ،ماهیت تخلخل برای
فعالیتهای اقتصادی بس��تگی به همس��ویی
کشورهای خاص در خوش��های از کشورهایی
دارد که در اطراف یک کش��ور پیشتاز سازمان
یافتهاند .این امر به س��ازماندهی مجدد بنیادی
جهان��ی منجر خواهد ش��د .اما ای��ن غیرقابل
توصیف است .بنابراین ،انتظار داشته باشید که
این تغییرات بدون اظهار نظر فراوان به ش��کل
مکرر رخ دهند .همچنین انتظار داش��ته باشید
ک��ه افراد حاض��ر در خط مق��دم تغییر هرگونه
منک��ر هرگونه فعالیتی در مس��یر تغییر چیزی
ش��وند .همچنین انتظار داش��ته باش��ید که در
نهایت اصول جهانی سازی دوباره تفسیر شود
تا از طریق این گفتمان به مش��روعیت سازی
یک س��ازمان جهانی در راس��تای فعالیتهای
اقتصادی پرداخته شود.
چهارم ،اف��راد معدودی در مورد مؤسس��ات
مال��ی بینالملل��ی و نقش آنها در جهان پس��ا
کروناوی��روس صحب��ت میکنن��د .این حیف
اس��ت! هرچند این اتفاق تا ح��د زیادی عقب
مانده اس��ت – ش��اید به عنوان یک مس��ئله
سیاس��ی ،ش��اید به دلیل اینکه بندهای اداری
آنه��ا حرکتهای زیرکانه را دش��وار میکند –
نقش موسس��ات مالی بینالمللی ممکن است
تغییر یابد .از سویی ،موسسات مالی بینالمللی
عموم��ی میان مدت ممکن اس��ت ب��ه ابزاری
مفی��دی برای اج��رای انتظارات ج��اری برای
کنترل جمعیت خود تبدیل ش��ود تا از حداکثر
بهرهوری (و در نتیجه سهم حداکثر ،در کل ،به
ثروت جمعی) اطمینان حاصل کمک کند.

ش��رط اعطای وام ،کمک فنی و م��واردی از این
دست ،و ابزارهای مدیریت این موسسات که دیگر
کهنه پنداشته میشوند را میتوان برای این اهداف
مورد اس��تفاده قرار داد .اما این امر مستلزم اجماع
در مورد آنچه ک��ه دقیق ًا از دولتها انتظار میرود
میباش��د .پروژه آخر احتما ًال پنج��رهای را برای
کنت��رل جهانی روایت در می��ان ایاالت متحده-
چین-اتحادیه اروپا با قدرتهای مرتبه دوم فراهم
میکند ،قدرتهایی که با عصبانیت در حاشیهها
کار میکنند.
پنجم ،گفتمان مهاجرت و همچنین مدیریت آن
احتما ًال تغییر خواهد کرد .یکی از پیامدهای عجیب
این بیماری همهگیر ،که بیش از پیش بسیار مورد
توجه قرار گرفته است ،روشی است که کشورها،
بدون مقاومت زیاد ،توانستند مرزهای خود را برای
حمایت از جمعیت خود بازس��ازی کنند .اما مرزها
ابزاری با کاربردهای فراوان هس��تند  -حتی اگر
فقط علیه مردم هدایت شوند.
در حالی که تغیی��ر گفتمان مهاجرت در کوتاه
مدت بعید اس��ت ،ممکن اس��ت ک��ه مدیریت
مهاج��رت  -به ویژه در جاهای��ی که میتوان
آن را به عنوان محصول ش��رایط فردی ،بلکه
ب��ه عنوان حرک��ت مردم (حرک��ت جمعی) در
نظر گرفت – ش��کل دیگری ،و آن هم شکلی
س��ختگیرانه ،به خود بگیرد .در عین حال ،این
جنبش گس��ترده با توجه ب��ه چالشهای ملی
هر کش��ور ،اش��کال گوناگونی به خود خواهد
گرفت .جالبت��ر اینکه میزان مهاجرت در بین
کشورهای دارای جمعیت آسیبپذیر به عنوان
ی��ک چالش بیش��تر از مهاجرت بی��ن مناطق
حاشیهای 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 مدلهای مبتنی بر
تجزیه و تحلیل دادهها شکل بگیرد ،زیرا این امر
با استفاده از اصول و قضاوت انسانی پایه گذاری
میشود .یادگیری و مدل سازی ماشینی ،صرف
نظر از الگوی سیاس��ی-اقتصادی یا اخالقی که
دولتها پیروی میکنند ،توانس��ته پاس��خی به
شرایط موجود پس از شیوع کروناویروس بدهد.
عوامل انس��انی از تدوین رویکردهای محافظت
از افراد در س��ازمانهای اجتماعی محدود شده
است.
یک��ی با جمعی��ت "در معرض خط��ر" ،با علم
انتق��ال ،و تجزیه و تحلی��ل پیشبینی صحبت
میکن��د .یکی دیگر ب��ا اس��تفاده از تجزیه و
تحلی��ل ب��رای هماهنگی س�لامت ،پایداری،
پیامدهای اقتصادی و سیاسی صحبت میکند.
در پای��ان میتوان ظهور مدیریت خودکار را به
عنوان پیام��د اصلی این بیم��اری همهگیر در
شیوه تصور و مدیریت نظم جهانی دانست .به
احتم��ال زیاد رقابتهای ق��درت در آینده بین
رویکرده��ای متمایز به تجزیه و تحلیل دادهها
و اثربخش��ی الگوریتمهای مورد استفاده برای
انگیزه و مج��ازات خواهد بود نه آنچه در مورد
اصول اساس��ی در حول مح��ور جامعه  -حتی
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

«مهمتاوگوتچو»بابیاناینکهجنگهای
آینده دیگر با تانک ،جنگندهها و موشکها
ص�ورت نخواه�د گرفت ،گف�ت :بدون
تردید ویروسهای بیولوژیک بخشی از
این جنگ بی رحمانه نامتقارن هستند.
هم��ه گیری وی��روس کرونا در هر گوش��های از
دنیا باعث ناامیدی بس��یاری از کشورها در مقابله
با این ویروس ش��ده است .به همین سبب ،مردم
و دولتها در مواجهه با این ویروس به وحش��ت
افتادهان��د و اقتصادها تهدید ش��ده اس��ت .انتظار
میرود این بحران بدون تمایل و همکاری جدی
جهانی ،بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از
جنبههای 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
باش��گاه انرژی لندن و مشاور نخست وزیر سابق
ترکیه انجام شده که در ادامه میآید.
*وی�روس کرون�ا چه تأثیرات�ی بر نظم
فعلی جهان خواهد گذاشت؟
در مورد نظم نوین جهان��ی ،به ویژه در طول ۳۰
س��ال پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی،
بحثهای زیادی صورت گرفته است .با این حال
ما هنوز نتوانس��ته ایم یک ط��رح جدید و عملی
را برای حکمرانی جهان��ی در تجارت ،امور مالی،
س��رمایه گذاری ،ژئوپلیتیک و انرژی ایجاد کنیم،
و با تمامی تغییرات و الزامات شگرف آن به خوبی
سازگار شویم.
یک��ی از دالی��ل این امر ،عدم تمای��ل آمریکا به
عنوان تنها ابرقدرت ،برای گشودن فضا در عرصه
بین المللی برای س��ایر قدرتهای پویای در حال
ظهور همانند چین ،هند ،روسیه ،برزیل ،اندونزی
و همچنی��ن وزنههای منطقهای از قبیل ترکیه و
ایران است .با توجه به اینکه همه ما این موضوع را
میدانیم که تنها راه موفقیت ،احیای روح همکاری
و همبستگی بین المللی اس��ت ،روزنه امیدی به
وجود آمده اس��ت .بدیهی است که هیچ ملتی به
تنهایی قادر نخواهد بود که چنین بیماری خطرناک
و پیامدهای آن را مهار کند .به همین دلیل است
که س��ه گانه ایاالت متحده ،چین و اتحادیه اروپا
که هدایت جه��ان را برعهده دارند ،باید فوراً یک
برنامه همکاری ،نه تنها برای خودشان بلکه برای
کل جهان آماده کنند .این برنامه ممکن است به
ما کمک کند تا پایههای یک نظم جهانی دیرینه
را برای پذیرفتن واقعیتهای جدید در زمین ایجاد
کنیم تا زخمهای سیاره خود را التیام بخشیم.
با این حال ،به نظر من ،تحقق این خواسته ،به این
زودی ها انجام نمیگیرد و مهم نیست که چقدر ما
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دگی افراد در این س��یاره را داش��ته باشند،
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 ۲۰۰و بسیاری از اتفاقات بزرگ ناگوار قبل
از آن،
ش
وک
عظ
یمی
به
ه
مراه آورده است که به
این ز
ودی
ها
از
بین
نخ
واهد رفت.
ما نم

ی
دانیم
که
این وی��روس تا چه زمانی ادامه
می
یابد
و
آیا
م
��وج دوم این ویروس و یا ویروس
دی
گری
آن
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مهمی را به عنوان حیاط خلوت برای خود
ایجاد
کرده و حتی در خاورمیانه و حوزه مدیترانه با
یک ازدواج صوری با چین موقعی 
تهایی را برای
خود فراهم آورد.
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پک
�ن
میتواند فرات�ر از نقش ابرقدرت
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��ت
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م
ش��ک
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ا
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س��اخت
اری خود را که حتی قب��ل از وقوع فاجعه
ووهان نیز وجود داشته است را برطرف کند.
البت��ه
اینکه آی��ا قدرت دولت چی��ن دلیل اصلی

موفقیت آمیز این کش��ور در کاهش و شاید حتی
توقف انتقال داخلی ویروس اس��ت جای س��وال
دارد .آیا چین از این بحران ،با یک قدرت جهانی
مقتدرتری ظاهر خواهد شد؟
ای��ن بحران همچنین ش��کافهای واضحی را در
سیاس��تهای آمریکا ایجاد کرده است .اقدامات
دفاع��ی در برابر حم�لات بیولوژیکی جز اصلی
امنیت ملی اس��ت .ایاالت متحده قبل از ش��روع
شیوع بزرگ بعدی ،باید فناوری بیشتری را برای
کار در زمینه ردیابی بیماریها 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
میکنند ،در حالی که ویکتور اوربن نخست وزیر
مجارس��تان در مبارزه با شیوع بیماری به مراتب
مقتدرانهتر ظاهر ش��د .جای تعجبی نخواهد بود
که اگر اتحادیه اروپا کشورهای ضعیفش از گروه
اعضای قدرت جدا شود.
من معتقدم که برای پیروزی در مبارزه با ویروس
کرونا و بهبود س��ریع پس از آن ،سیس��تمهای
اقتصادی و سیاس��ی آزاد ،ش��فاف و کارآمد الزم
اس��ت .ش��کاف رهبری از هر شکاف دیگری در
غرب بزرگتر 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 ش�یوع وی�روس ،رویکردهای
رئالیس�م و اص�ل محوری ای�ن مکتب
یعنی «خودیاری» را در کانون توجه قرار
داده است ،اما نواقص رویکرد رئالیسم
را که مبتنی بر امنی�ت دولتی با موضوع
امنیتی نظامی است را نشان داده است.
ش�یوع ویروس همچنین نش�ان داد که
اقتصاده�ای نظام�ی نیز قادر نیس�تند
امنیت ملتها و دولتها را در دوره پس�ا
کرونا حفظ کنند .نظر ش�ما در مورد این
چیست؟
در جهانی که به طور فزاینده ای بهم پیوسته است
تأثیر جهانی شیوع یک بیماری محلی نیز میتواند
عواقب سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی گستردهای
داشته باشد.
ارتش نمیتواند از اثرات ویرانگر آن فرار کند .در
عصر موشکهای بالس��تیک بین قارهای ،بمب
افکنهای دوربرد و هواپیماهای بدون سرنشین
کنت��رل از راه دور ،نقش ارتش نیز تغییر خواهد
کرد .اگرچه ما هن��وز در مناطق مختلف جهان،
شاهد جنگهای مس��تقیم یا نیابتی هستیم اما
من معتق��دم که جنگهای آینده دیگر با تانک،
جنگندهها و موش��کها صورت نخواهد گرفت.
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جبهههای جنگ از نوع سنتی آن به جبهههای
جن��گ تجارت ،س��رمایه گذاری ،فن��اوری ،ارز،
ان��رژی ،آب ،مواد غذایی و س��ایر ارزشها تغییر
خواهد کرد.
بدون تردید ویروسهای بیولوژیک نیز بخش��ی
از ای��ن جنگ بی رحمانه نامتق��ارن بدون ایجاد
خونریزی و تخریب فیزیکی هستند .اخیراً ،شاهد
بودیم که  ۱۰فروند پهباد تقریب ًا نیمی از امکانات
تولید و پردازش نفت عربستان سعودی را از بین
برد.
جای تعجب نیس��ت که با شیوع ویروس کرونا،
نظریهه��ای مبنی بر توطئه که ای��ن ویروس را
س��اخته دست بش��ر میدانند افزایش یابد و این
موضوع را که این ویروس یک سالح بیولوژیک
س��اخت چین بوده که در ی��ک مرکز تحقیقات
پزشکی نظامی در خارج از شانگهای توسعه یافته
اس��ت را محتمل بدانند .در این راستا ،سخنگوی
دولت چین ،ایاالت متحده را برای ایجاد و انتشار
این ویروس در ووهان در یک اقدام خصمانه برای
مهار پادشاهی میانه مقصر دانست.
خ��دا را ش��کر هر دو ط��رف بع��داً در این تبادل
اتهام��ات ،آتش بس اعالم کردن��د .با این وجود،
حتی ذکر این احتمال نشان میدهد که اگر کسی
بخواهد ،میتواند از وی��روس کرونا بعنوان یک
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 میتوانید از طریق
یک اقدام نظامی معمولی به این اهداف برسید.
حتی در حالی که بیشتر توجهها به تأثیر ویروس
بر سیاستهای بهداش��تی و اقتصادی معطوف
شده است پیامدهای امنیتی ناشی از شیوع آن نیز
وجود دارد .به نظر نمیرسد 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
س��ند رسمی نیز ،کلمه همه گیر ،برای راهنمایی
کردن دولتها به اتحاد برای آماده س��ازی در برابر
تهدیدات آینده وجود ندارد.
خبرهای��ی وج��ود دارد مبنی بر اینک��ه برخی از
نیروه��ای نظامی با اج��رای حمالت جدیدی در
عراق ،سوریه و لیبی ،سعی در سو استفاده از این
بحران ویروس دارند.
من معتق��دم که ویروس کرونا برای ما هش��دار
دهنده اس��ت مگر اینکه خودم��ان را برای یک
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 ب
میپیوندد.

دترین حالت ممکن ،به وقوع

* اگر بپذیریم که
نظم جهانی پساکرونا،
نسبت به نظم فعل
ی متفاوت میباشد آیا
این تغییرات ،ساخ
تاری و اساسی خواهند
بود؟ ک�دام مفاه
یم تغییرات اساس�ی را
تجربه خواهند کرد؟
ب��ه خاطر بیاوریم که
پس از جن��گ جهانی دوم،
درک مشترک از چرا
یی وقوع هر دو جنگ جهانی،
ملی گرایی و عدم ف
راه��م آوردن فضا برای ملل
بزرگ در صحنه جهانی بود.
اگ��ر امروز تعداد بیش
��تری از کش��ورها راه دونالد
ترامپ رئی��س جم
هور آمری��کا را ادامه دهند که
میگوید «هر کسی
مس��ئول اعمال و رفتار خود
است» و «اول کشور
من» ،بعید است که در دوره
پسا کرونا ،ما به یک
دنیای دوستدار محیط زیست،
س��الم ،بدون درگیر
ی ،دارای نظم عادالنه جهانی
در امور مالی ،انرژی ،ت
جارت و ژئوپلیتیک که آرزو
همه ماست برسیم.
این یک دیدگاه رایج اس
ت که لزوماً دموکراسیهای
لیب��رال ،حکمران��ان
مؤثری نیس��تند .در عوض،
شایس��تگی واقع��ی ی
ک جامع��ه لیب��رال ،آزادی
مطبوعات ،اطالعات و
حاکمیت قانون آن اس��ت.
ای��ن تضمین کنن��ده
واکنش به موقع به ش��یوع
ویروس نیست .سنگا
پور آزادی اطالعات به مراتب
بیشتری را نسبت به
چین دارد و کره جنوبی یک
دموکراسی لیبرال ا
س��ت .واکنش آنها به بیماری
همه گیر تا کنون نس ً
��بتا موفق بوده است ،اگرچه
وضعیت آنها به اندازه ا
ستان هوبی چین زیاد جدی
نبوده است.
راه
بنابرای��ن ،حل ی
ک نظام ترکیبی اس��ت که
صدای مردم را از طر
یق انتخابات مردمی با دادن
قدرت تصمیم گیری ب
یش��تر به شایسته ساالرها
ترکیب میکند .تأکید
ارزش آسیایی جمع گرایی
بر فردگرایی عاملی ا
س��ت ک��ه به ظهور معجزه
آسیای شرقی در نیمه
دوم قرن گذشته شد که به
عنوان یکی از دالیل
اصلی موفقیت این منطقه
در مبارزه با همه گی
ری نس��بت ب��ه ملل غربی
شناخته شده است .در
این عصر سرعت و با توجه
به درسهایی که از ب
حرانها و کش��مکشهای
قبلی آموخته ایم ،تأ
س��ف آور اس��ت که بگوییم
یک تالش مش��تر
ک نمیتواند به سرعت انجام
شود و باید صبر کنیم
تا دردها و ناامیدی هایمان
در همه جای دنیا ب
یش��تر گردد .ناگفته پیداست
که بحرانهای جدی
اجتماعی و سیاس��ی باعث
تشدید اوضاع خواهد شد.
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پروفسور «ماروین زونیس» استاد دانشگاه شیکاگو:

ترامپ به تجاوز ظالمانه به نظم جهانی ادامه میدهد

«ماروین زونیس» معتقد اس�ت که ویروس کرونا نظم کنونی جهان را بطور
فوقالع�ادهای بر هم خواهد زد و رئیس جمهور آمریکا نیز همچنان به تجاوز
ظالمانه خود به نظم جهانی ادامه میدهد.
هم��ه گیری وی��روس کرونا در هر گوش��های از دنیا در جریان و باعث ناامیدی بس��یاری از
کش��ورها در مقابله با این ویروس ش��ده است .به همین سبب ،مردم و دولتها در مواجهه با
این ویروس به وحش��ت افتادهاند و اقتصادها از هم پاش��یده است .انتظار میرود این بحران
بدون تمایل و همکاری جدی جهانی ،بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبههای مختلف ،بسیاری معتقدند تغییر
در نظم موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در گفتگویی با پروفس��ور «ماروین زونیس» استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه شیکاگو به بررسی
این موضوع پرداخته شده که در ادامه میآید.
*ویروس کرونا چه تا ثیراتی بر نظم فعلی جهان خواهد گذاشت؟
وی��روس کرونا نظم کنونی جه��ان را به طور فوقالعاده ای بره��م خواهد زد .رئیس جمهور
ایاالت متحده دونالد ترامپ با امتناع از حمایت آمریکا به سایر کشورهای آسیب دیده ،تجاوز
ظالمان��ه خود به نظم جهانی را ادامه میدهد .در عین حال ،چین تمام تالش خود را میکند
تا رهبری جهان در این خصوص را در دس��ت گیرد .با این حال همه چیز برای چین آس��ان
نخواهد بود زیرا زنجیرههای تأمین جهانی در خارج از چین به کش��ورهای دیگر و در درجه
اول در آسیای شرقی گسترش مییابد.
بس��یاری از کش��ورهایی که وامهای هنگفتی را از پروژه «یک کمربند ،یک جاده» چین دریافت
کردهاند ،ادامه پرداخت آن وامها را غیر ممکن خواهد یافت ،بطوری که چین با دوراهی پرداخت
نکردن وامها یا مالکیت پروژههای ناکام در آسیا ،آفریقا و حتی اروپا روبرو خواهد شد .شاید بدتر از
همه از بین رفتن احتمالی سرمایهگذاریهای چین در جنوب صحرای آفریقا ،به دلیل ناآرامیهای
سیاس��ی تهدیدآمیز ناش��ی از اقتصادهای شکس��ت خورده خود و تعداد زیادی مرگ و میر بر اثر
ویروس کرونا در آن کش��ورها رخ دهد .همچنین مجموعهای از این تحوالت موجب خواهد شد
شمار زیادی پناهجو از این کشورها راهی کشورهای توسعه یافته شوند.
*نظ�م فعلی جهان بیش�تر مبتنی ب�ر رویکرده�ای لیبرالیس�م و تا حدودی
رئالیس�م است .نقایص رویکردهای گفته ش�ده در مواجهه با ویروس کرونا
چیست؟
ً
زمانهایی وجود دارد که در آن بازارها ورشکس��ت میش��وند .مطمئنا ویروس کرونا یکی از آن
زمانها 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 مطمئن ًا با گذشت زمان کاهش خواهد یافت .اما
این احتمال نیز وجود دارد که مداخالت دولتها در اقتصادها به میزان قابل توجهی بیشتر از زمان
پیش از ویروس شود.
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*اگرچ�ه ش�یوع وی�روس ،رویکرده�ای
رئالیس�م و اصل محوری این مکتب یعنی
«خودی�اری» را در کانون توج�ه قرار داده
اس�ت ،اما نواقص رویکرد رئالیس�م را که
مبتنی ب�ر امنیت دولتی با موض�وع امنیتی
نظامی اس�ت را نش�ان داده است .شیوع
ویروس همچنین نشان داد که اقتصادهای
نظام�ی نیز قادر نیس�تند امنی�ت ملتها و
دولتها را در دوره پس�ا کرونا حفظ کنند.
نظر شما در مورد این چیست؟
مطمئن ًا 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
ن��دارم که به این مس��ئله اعتقاد داش��ته باش��د .اما
مطمئن ًا ش��اهد تغییری در ای��االت متحده خواهیم
ب��ود .از زمان حمل��ه القاعده به ای��االت متحده در
 ۱۱س��پتامبر  ،۲۰۰۱ایاالت متح��ده بر تهدیدهای
تروریس��تی متمرکز ش��ده اس��ت .احتما ًال تغییرات
زیادی ه��م با هدف مقابله با بیماریهای همه گیر
جهانی ایجاد خواهند شد .مطمئن ًا بیماریهای همه
گیر بیشتری در جهان رخ خواهد داد.
*اگ�ر بپذیریم که نظم جهانی پس�اکرونا،
نس�بت به نظم فعلی متفاوت میباش�د آیا
این تغییرات ،ساختاری و اساسی خواهند
ب�ود؟ ک�دام مفاهی�م تغییرات اساس�ی را
تجربه خواهند کرد؟
اگ��ر رهبران جه��ان حماق��ت نکنند ،ک��ه به نظر
میرس��د بس��یاری از آنها اینطور رفت��ار میکنند،
تغییرات اساسی رخ خواهد داد.
ام��ا بس��یاری از کش��ورها رهبران��ی دارن��د که در
موضع انکار کامل به س��ر میبرن��د و برخی دارای
بروکراس��یهای عموم��ی ب��ی کفایت هس��تند و
ی��ا برخی از کش��ورها درگیر فس��ادهایی ش��دهاند
که بس��یار بعید اس��ت که بتوانند ب��ا واقعیت جدید
کنار بیایند.
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سیاست در خاورمیانه در دوره پساکرونا تغییری نخواهد کرد

«رابرت هانتر» معتقد اس�ت سیاس�ت در
خاورمیانه در دوره پساکرونا تغییر نخواهد
ک�رد و هر گونه تغییری مس�تلزم تغییر در
باورهای سیاستمداران منطقه است.
هم��ه گیری ویروس کرونا در هر گوش��های از دنیا
در جریان و باعث ناامیدی بس��یاری از کشورها در
مقابله با این ویروس ش��ده اس��ت .به همین سبب،
م��ردم و دولته��ا در مواجه��ه با ای��ن ویروس به
وحش��ت افتادهاند و اقتصادها از هم پاش��یده است.
انتظار میرود این بح��ران بدون تمایل و همکاری
جدی جهانی ،بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بس��یار زی��اد این ویروس بر جهان
از جنبههای مختلف ،بسیاری معتقدند تغییر در نظم
موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا
اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این راس��تا گفتگویی با «راب��رت ادواردز هانتر»
سفیر س��ابق امریکا در ناتو انجام شده که در ادامه
آمده است.
«راب��رت ادواردز هانتر» عضو ارش��د مرکز «روابط
تران��س آتالنتیک» در دانش��گاه «جان��ز هاپکینز»
اس��ت .وی در کارنامه خود س��وابقی چون مدیریت
مرکز «مطالعات اس��تراتژیک تران��س آتالنتیک»
در دانش��گاه دفاع ملی آمریکا و سمت مشاور ارشد
اندیشکده «رند» را دارد.
از س��متها و مس��ئولیتهای دیگ��ر وی در دوه
ه��ای مختلف میتوان ب��ه این موارد اش��اره کرد:
مش��اور سیاس��ت خارجی س��ناتور ادوارد ام .کندی
(از س��ال  ۱۹۷۳تا  ،)۱۹۷۷محقق ارش��د ش��ورای
توس��عه خارجی (از س��ال  ۱۹۷۰تا  ،)۱۹۷۳محقق
مؤسس��ه بین المللی مطالعات استراتژی( ( IISSاز
س��ال  ۱۹۶۷تا  ،۱۹۶۹همکاری در پروژه پوالریس
( )Polarisنیروی دریایی ،عضو هیأت سیاس��ت
دفاعی «ویلی��ام کوهن» وزیر دف��اع بیل کلینتون

(رئی��س جمهور س��ابق آمریکا) ،مع��اون انجمن پیمان آتالنتیک (از س��ال  ۱۹۹۸تا ،)۲۰۰۱
محقق مرکز علوم و امور بین الملل بلفر در دانشگاه هاروارد ،سفیر پیشین آمریکا در سازمان
ناتو ،عضو ش��ورای روابط خارجی و عضو انجمن کنترل تس��لیحات و انجمن علوم سیاس��ی
آمریکا.
*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی جهان خواهد گذاشت؟
اکنون خیلی زود اس��ت در این مورد صحبت کنیم .بخش��ی از این تأثیر بستگی به این دارد
که آیا طبقه سیاسی ایاالت متحده آمریکا درسهایی را که اجازه میدهد 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
مکانها ش��امل خاورمیانه خواهد ش��د .من انتظار جهت گیری مجدد زنجیرههای عرضه را
دارم ،ش��اید تالشها (حداقل در ایاالت متحده) برای کاهش وابس��تگی به چین باشد .اما به
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.
*اگرچ�ه ش�یوع ویروس ،رویکردهای رئالیس�م و اصل مح�وری این مکتب
یعن�ی «خودی�اری» را در کانون توجه قرار داده اس�ت ،ام�ا 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
نیس�تند امنیت ملتها و دولتها را در دوره پس�ا کرونا حفظ کنند .نظر ش�ما
در مورد این چیست؟
من همیش��ه فکر کردهام حداقل برای ما ،امنیت دولتی و امنیت انسانی باید با همدیگر پیش
روند.
*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا ،نسبت به نظم فعلی متفاوت میباشد
آیا این تغییرات ،س�اختاری و اساس�ی خواهند بود؟ ک�دام مفاهیم تغییرات
اساسی را تجربه خواهند کرد؟
هنوز مش��خص نیس��ت که آیا نظم پس��اکرونا ب��ا نظم فعلی متف��اوت خواهد ب��ود یا خیر.
اکن��ون خیلی زود اس��ت در این م��ورد صحبت کنی��م .رقابتها و مبارزات موج��ود احتما ًال
ک��م و بیش یکس��ان باق��ی میمانند .سیاس��ت خاورمیانه بعید اس��ت تغییر کن��د .البته اگر
کش��ورهای تأثیرگ��ذار منطقه همگی درک کنند که آنها مش��ترک ًا یک ب��ازی خود-مخرب
متقاب��ل را دنبال میکنن��د ،میتواند تغییر کند .ام��ا من انتظار ندارم سیاس��ت در خاورمیانه
تغییر کند.
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دکتر «اوربان روسناک» دبیرکل منشور بینالمللی انرژی در بروکسل و دیپلمات کهنه کار اسلواکی:

کانون توجه نظم پساکرونایی مقوله نابرابری باید باشد

دکتر «اوربان روس�ناک» معتقد است شیوع ویروس کرونا ،ضعفهای امروز
بشر و لزوم همکاری بیشتر جهانی را نشان داد.
هم��ه گیری ویروس کرونا در هر گوش��های از دنیا باعث ناامیدی بس��یاری از کش��ورها در
مقابله با این ویروس ش��ده است .به همین سبب ،مردم و دولتها در مواجهه با این ویروس
به وحش��ت افتادهاند و اقتصادها تهدید شده اس��ت .انتظار میرود این بحران بدون تمایل و
همکاری جدی جهانی ،بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبههای مختلف ،بسیاری معتقدند تغییر
در نظم موجود جهانی و روابط بینالملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این راس��تا گفتگویی ب��ا دکتر «اوربان روس��ناک» دبیرکل منش��ور بینالمللی انرژی در
بروکسل و دیپلمات کهنه کار اسلواکی انجام شده است که در ادامه مشروح آن میآید.

پزش��کی مانند حفظ بهداش��ت عمومی ،استفاده از
ماس��ک و محدود کردن تعام�لات اجتماعی افراد،
در کاهش سرعت انتشار این بیماری دارند ،اما این
توصیهها راه حل های ماندگاری نیستند.
مطمئن ًا ،س��خت افزارهای نظامی ب��رای مقابله با
بیم��اری همه گیر کارب��رد کمی دارند و قرار دادن
تعداد زیادی از پرس��نل در مناطق سربس��ته مانند
کش��تیها یا پایگاهه��ای نظامی ،بیش��تر از آنکه
راه حل��ی برای این موضوع باش��د خ��ود به وجود
آورنده مش��کالت بیشتری هس��تند .چون ویروس
کرون��ا یک تهدید جهانی اس��ت ک��ه مدت زمان
زیادی ماندگار خواهد بود ،مطمئن ًا ش��ما به تنهایی
نمیتوانی��د با آن به وس��یله تالشه��ای انفرادی
مقابله کنید .در حال حاضر ،رقابت کش��ف واکسن
از تیمه��ای تحقیقاتی و تولی��د کنندگان متعدد ،و
ت�لاش برای واکسیناس��یون بینالملل��ی ،بهترین
پیش بینی ما برای آینده اس��ت.

*نظ�م فعلی جهان بیش�تر مبتنی ب�ر رویکرده�ای لیبرالیس�م و تا حدودی
رئالیس�م است .نقایص رویکردهای گفته ش�ده در مواجهه با ویروس کرونا
چیست؟
مبنای اساس��ی سیس��تم فعلی روابط بینالملل ،منشور سازمان ملل و سایر اسناد بنیادین این
سازمان میباشد و در واقع منشور سازمان ملل متحد ،ترویج دهنده ارزشهای جهانی هستند.
رویکردهای لیبرالیس��م و رئالیسم فی نفسه در تضاد نیس��تند .آنچه اکنون شاهد آن هستیم
مبارزهای اس��ت که از قبل برای میراث ویروس کرونا در روابط بینالملل آغاز ش��ده اس��ت.
دسترسی به اطالعات به موقع و با کیفیت بر اساس شواهد علمی موجود ،هنوز اساسیترین
ابزار در مبارزه با گسترش این ویروس است .رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این
ویروس سالها با ما خواهد بود و به یک امر جدید عادی تبدیل خواهد شد.

*اگ�ر بپذیریم که نظم جهانی پس�اکرونا،
نس�بت به نظم فعلی متفاوت میباش�د آیا
این تغییرات ،ساختاری و اساسی خواهند
ب�ود؟ ک�دام مفاهی�م تغییرات اساس�ی را
تجربه خواهند کرد؟
ای کاش نظم جهانی پساکرونا ،علل اصلی تنشها
و چالشه��ای جهان��ی را م��ورد توجه ق��رار دهد.
نابرابری به معنای وسیع این کلمه ،باید مورد توجه
ق��رار گرفته و به همان میزان چالش��ی برای تغییر
اوضاع باشد.
ً
این موضوع را باید به خاطر بسپاریم که حقیقتا اقتصاد
و قدرت نظامی بس��یار مهم هستند ،اما سالمتی و
رفاه مردم یک موضوع پیچیدهتری میباشد .شیوع
وی��روس کرونا ،به ما ش��کنندگی جهان��ی را که تا
ماه دسامبر گذش��ته فارغ از ساختارهای اقتصادی،
مذهبی یا اجتماعی حاکم میش��ناختیم نش��ان داد.
این یک هش��دار بیدار کننده برای بشریت است تا
رفتار خود را تغیی��ر داده و یک رفتار محترمانه و با
تعاون بیشتری را در پیش گیرد.

*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی جهان خواهد گذاشت؟
ویروس کرونا در حال تغییر دادن دنیایی اس��ت که ما آن را قب ً
ال میش��ناختیم .این ویروس،
بیش��تر به عنوان یک ش��تاب دهنده و مجری گرایشاتی است که از دهه گذشته وجود داشته
اس��ت .گرایش��اتی همچون ظهور مجدد ملی گرایی ،اعتبارزدایی از سازمانهای بینالمللی،
تقویت منازعات بین فرهنگی ،گس��ترش ش��کاف درآمدی و یافتن یک بهش��ت امن توسط
افراد و جوامع.

*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.
ش�یوع ویروس همچنین نش�ان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر نیس�تند
امنیت ملتها و دولتها را در دوره پس�ا کرونا حفظ کنند .نظر ش�ما در مورد
این چیست؟
ویروس کرونا نش��ان میدهد که هیچ راه حل مناس��بی برای کنترل این بیماری وجود ندارد.
در حالی که ش��واهد و مدارکی دال بر مؤثر بودن برخی از توصیهها و اقدامات اساس��ی غیر
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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
«ف�اروغ لوغ اوغلو» معتقد اس�ت توازن
جهان�ی قدرت به احتمال زیاد از ایاالت متحده و اروپا به
سمت چین و آسیا تغییر خواهد کرد.
همه گیری ویروس کرونا در هر گوشهای از دنیا در جریان و باعث ناامیدی بسیاری از کشورها
در مقابله با این ویروس شده است .به همین سبب ،مردم و دولتها در مواجهه با این ویروس به وحشت
افتادهاند و اقتصادها از هم پاش��یده اس��ت .انتظار میرود این بحران بدون تمایل و همکاری جدی جهانی ،بیشتر
و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بس��یار زیاد این ویروس بر جهان از جنبههای مختلف ،بس��یاری معتقدند تغییر در نظم موجود جهانی و روابط
بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دکتر عثمان فاروق لوغ اوغلو عضو ارش��د حزب جمهوری خلق ترکیه و دیپلمات س��ابق این کش��ور در خصوص تغییرات احتمالی ناش��ی از
شیوع بیماری کرونا در سطح جهان گفت :یک جمله در مورد جهان پساکرونا که کام ً
ال صحیح میباشد این است که دنیای پساکرونا بطور قابل
مالحظهای از دنیایی که اکنون میشناسیم 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.
وی افزود :تمایل به س��مت خود انزوایی ملی ،منجر به پایان یافتن منافع جهانی ش��دن ،افزایش پتانس��یل رقابت بین دولتی و در نتیجه افزایش
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 سرمایههای بزرگ که اقدام به خریدن شرکتهای ورشکست شده در سراسر جهان میکنند 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
میشوند ،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 ،میتوان به عادی شدن موضوع کار در خانه به جای کار
کردن در دفتر کار اشاره کرد .این مسئله میتواند در زمینه آموزش نیز رخ دهد .جلسات تجاری و بین المللی به طور فزاینده ای از
طریق کنفرانسهای ویدئویی برگزار خواهند شد .صنعت گردشگری ،رکود جهانی را تجربه خواهد کرد.
عضو حزب جمهوری خلق ترکیه تأکید کرد :پیام ویروس کرونا به بش��ریت روش��ن است :من کشنده هستم اما شکست
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 روشهای دیگر دست بردارید.
وی در پایان گفت :تاکنون بش��ر این پیام را دریافت نکرده اس��ت .از این رو ،همه ما باید خود را
برای روزهای سخت و دشوارتر آماده کنیم.
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استاد دانشگاه مدنیت استانبول:

پوپولیسم در دوران پساکرونا گسترش مییابد
پروفسور «هلین س�اری ارتم» معتقد است در دوران پساکرونا
جهانی ش�دن و همکاری می�ان 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
ابرق��درت و اقتصاد اول در مقابل ویروس کرونا س��ر خ��م کردهاند و در کمال
ناچاری در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند .مث ً
ال کشوری مانند ایتالیا
که به عنوان اقتصاد اول اتحادیه اروپا شناخته میشد 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 میکردبا تمام تدابیری که اتخاذ کرده
باز هم نمیتواند شیوع این ویروس را کنترل کند ،نکته جالب توجه این است
که در این برهه هم این کشور سیاسی بازی را کنار نمیگذارد سعی میکند 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 دولتهای 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 میخوانیم.
* تأثیر کرونا در جامعه جهانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این خص��وص دو نوع دیدگاه متفاوت وج��ود دارد.اولین دیدگاه نزدیک به
لیبرالها هس��ت که معتقدند همکاری در جامعه جهانی افزایش خواهد یافت.
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
مقبولتری اس��ت؛ این دیدگاه بر منزویتر شدن دولتها و همچنین افزایش
احساس حاکمیت و حفاظت از مرزها تاکید دارد.
تکنولوژی در زندگی فردی بیشترین تأثیر را خواهد داشت .دولتهای اقتدارگرا
محبوب تر از گذشته خواهند بود و رهبری ناسیونالیستی ،پوپولیستی قدرت را
به دس��ت خواهند آورد .اما در این روند انتظار میرود جهانی شدن و همکاری
میان دولتها کاهش یابد.
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*با ش�یوع این وی�روس روابط میان کش�ورها در این مقطع را
چگونه ارزیابی میکنید همچنین در دوران پسا کرونا این روابط
با دوران قبل از این ویروس چه تفاوتی خواهد داشت؟
در دوران پس��ا کرونا نهادهای بین المللی بخصوص س��ازمان ملل و سازمان
بهداشت جهانی بیشتر مورد انتقاد قرار خواهد گرفت .در نتیجه درخواست برای
تجدید نظر در عملکرد این نهادها نیز افزایش خواهد یافت .حمایت کشورهای
بزرگ از دیگر کش��ورها کاهش خواهد یافت .البته اتحادیه اروپا نیز از این امر
مس��تثنی نیست؛ این اتحادیه نیز بیشتر مورد نقد کشورهای عضو قرار خواهد
گرفت و در نتیجه آن تأثیر گذاری گذش��ته خود را از دست خواهد داد .در این
میان اعتبار آمریکا نیز دچار چالشهای بسیاری خواهد بود.
البته ترکیه همانند آمریکا و اتحادیه اروپا در دوره پسا کرونا متضرر نخواهد بود.
آگاه س��ازی جامعه از ش��یوع این ویروس ،شفافیت و کمکهایی که به دیگر
کشورها کرد نشان میدهد که فارغ از نتیجه آن دولت ترکیه در تالش هست
این مس��اله را مدیریت کند تا اینگونه اعتبار خود را در داخل و خارج از کش��ور
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
میخواهد 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 .احتما ًال ترکیه دوباره به سمت غرب متمایل میشود.
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 میتواند
الگو باشد اما آن هم برگرفته از نظام کاپیتالیسم غرب است.

*ش�اید کمت�ر کس�ی باور میک�رد ک�ه کرونا موجب میش�ود
کش�ورهایی که به عنوان ابر قدرت و اقتصاد اول دنیا محسوب
میش�دند اینگونه در کمال ناچاری با چنین ویروس�ی دست و
پنجه نرم کنند .به نظر ش�ما اقتصاد جهانی که اینگونه متزلزل
شده است آیا امکان بازگشت به دوران قبل کرونا را دارد؟
اقتصاد جهانی متحمل ضررهای بس��یاری خواهد شد .هر چند دولتها در
تالش هستند تدابیری را برای مقابله با بحران اقتصادی ویروس کرونا اتخاذ
کنند اما شرایط موجود نشان میدهد جهان بحرانی همانند بحران اقتصادی
سال  ۱۹۲۹را تجربه خواهد کرد .این نیز خطر ایجاد تنش و درگیری میان
کشورها را افزایش میدهد .هرچند نظام سرمایه داری از بین خواهد رفت اما
قطع ًا روشهای جدیدی توس��عه خواهد یافت .درآمریکا پیش بینی میشود
که  ۲تریلیون دالر ضرر مالی را متحمل شود ،که البته مسئول این شرایط را
هم چین میداند .حتی سناتور آمریکایی عنوان کرد قصد دادن اوراق قرضه
آمریکای��ی به ارزش  ۵۰۰میلیارد دالر که ب��ه چین فروخته بود را ندارد ،در
اصل به ظن خودشان میخواهند چین را تنبیه کنند .چنین اقداماتی موجب
عمیقتر ش��دن اختالفات حتی تا مرز جنگ نیز خواهد شد .همچنین نظام
س��رمایه داری آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم پایه گذاری ش��ده بود با
موانع و مشکالت بسیاری روبه رو خواهد شد .اگر کشورهای غربی به یک
اتحاد فکری در خصوص مس��ئول جلوه دادن چین در مساله ویروس کرونا
برس��ند سعی خواهند کرد از مجرای حقوقی چین را دچار مشکل کنند .این
نیز کشمشهای میان شرق و غرب را بیشتر خواهد کرد زیرا کشورهایی هم
که با غرب اختالف دارند در جبهه چین صف کشی خواهند کرد.
*دیده میشود که برخی کشورها در پی بهره برداری سیاسی از
روند ویروس کرونا هستند .برای مثال برخی مقامات آمریکایی
باره�ا از اصطلاح «ویروس چین�ی» اس�تفاده کردهاند .تبعات
اینگونه سیاستها چه خواهد بود؟
در اصل ترامپ میخواهد قبل از انتخابات چین را در جامعه جهانی منزوی
کرده و به حاشیه براند .این کشور را به عنوان تهدیدی بر امنیت ملی نشان
دهد .در این دو س��ال اخیر تالش ترامپ در راس��تای نش��ان دادن چین به
عن��وان یک چهره تهدید آمیز بوده اس��ت ،با آمدن وی��روس کرونا آمریکا
در رس��یدن به این هدف موفقتر خواهد شد .برخی از شهروندان آمریکایی
چین را به عنوان کش��وری که اقتصاد را تهدید میکند میبینند اما تالش
ترامپ در راس��تای تهدید ملی نش��ان دادن این کشور است تا از این بستر
بتواند موفقیت خود را در انتخابات ریاست جمهوری و پیاده کردن نقشههای
خود در آس��یا پاس��یفیک را تضمین کند .به احتمال بسیار زیاد ترامپ پیروز
انتخابات ریاس��ت جمهوری خواهد ش��د .اگر ترامپ پیروز شود تنش میان
چین و آمریکا افزایش خواهد یافت .حتی احتمال جنگ س��رد و یا گرم نیز
وجود دارد .آمریکا از طریق رسانهها این روند را آغاز کرده است .نشر مطالب
اتهام آمیز دو جانبه از سوی رسانههای چین و آمریکا و یا اخراج خبرنگاران
از خاک کشورشان نمونههایی از این تنش است .اگر ترامپ بتواند با کمک
رسانههای راس��تگرا اعتماد افکار عمومی را به خود جذب کند در آن موقع
موفق میش��ود دولت پکن را به عنوان دولتی که امنیت آمریکا را به خطر
میاندازد ،مطرح کند .البته برای رسیدن به هدفش در وهله اول باید شیوع
این بیماری را کنترل کند.
ویروس کرونا در بحرانهای منطقهای به خصوص سوریه ،لبنان و فلسطین که
با بحرانهای داخلی مواجه هستند تأثیر خوبی نخواهد داشت .حل بحرانها را
با بن بست مواجه و این روند را طوالنیتر 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 سختتر خواهد کرد.
همچنین در کنار تنشهای 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.
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استاد دانشگاه «ایستینیه » استانبول:

جهان با جنگ بیولوژیک مواجه است
دکت�ر «لونت س�ومر» معتقد اس�ت دنیا با یک
جنگ بیولوژیک روبرو ش�ده که بهزودی تبدیل به
یکتنش سیاسی جدید خواهد شد.
خبرگ��زاری مهر ،گروه بین الملل  -آذر مهدوان :همه کش��ورها حتی
کشورهای ابرقدرت و اقتصاد اولی در مقابل ویروس کرونا سر خم کردهاند
و بهناچار در حالدستوپنجه نرم کردن با مشکالت ناشی از آن هستند.
بهعنوانمثال کش��وری مانن��د ایتالیا که بهعنوان اقتص��اداول اتحادیه اروپا
بود بیش��ترین آمار مرگ و مبتالیان را به خود اختصاص داده اس��ت .از طرفی
کش��وری مانن��دآمریکا که ادعای ابرقدرت بودن را میکن��د با تمام تدابیری که
اتخاذ کرده بازهم نمیتواند شیوع این ویروس راکنترل کند؛ نکته جالبتوجه این
است که در این برهه هم این کشور سیاسی بازی را کنار نمیگذارد و تالشمیکند
با استفاده از اصطالح ویروس چینی کشور چین را مقصر معرفی کرده و یک شرایط
ضد چینی درجامعه جهانی ایجاد کند.
در همی��ن خصوص دکتر «لونت س��ومر» عضو هیئتعلمی دانش��گاه «ایس��تینیه»
اس��تانبول در گفتگو با خبرنگارمهر عنوان کرد که دنیا با یک جنگ بیولوژیکی روبرو
است که بهزودی تبدیل به یک تنش سیاسی جدیدخواهد شد .رفتار مقامات آمریکا در
مقابل چین از سیاست داخلی این کشور نشأت میگیرد و این رفتار را میتوان بهعنوان
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 نمیتواند
برای آمریکا نتیجهایداش��ته باش��د .دولته��ا هرچقدر هم بخواهن��د یکدیگر را
دراینب��اره مقصر جل��وه دهند نمیتوانند مش��کلی را حلکنن��د .حمایت متقابل
دولتها از و اتخاذ سیاس��تی که بتواند اقتصاد جهان را نجات دهد منطقیترین
راهحلاست.
سومربا اشاره به شرایط جهانیشدن اظهار داشت :با آغاز انتخابات  ۲۰۱۶در
آمریکا و روی کار آمدن ترامپجهانیش��دن وارد یکروند معکوس ش��د.
س��پس مسأله برگزیت در اتحادیه اروپا و همچنین جنگ تجاری نشان
داد که در اصل وارد ش��رایط جدیدی از جهانیشدن شدهایم .کوید-
 ۱۹هم موجب شد روابط میان کشورها شکستهشود .حتی برخی
کشورها مانند روسیه ،ارمنستان ،بالروس ،قرقیزستان شروع
به منع صادرات و وارداتش��انبخصوص در حوزه دارو و
مواد غذایی کردند.
وی همچنین با اش��اره رویدادهای احتمالی
دوران پساکرونا اظهار داشت :در این
میان صنعت توریس��ت

بیشترینضرر را از پیدا شدن سروکله کووید  ۱۹-متحمل
شده است .تا جایی که «کریس��تینا جورجیوا» رئیس صندوق
بینالمللی پول در سخنانی عنوان کرد اقتصاد جهانی وارد دورهای
ش��ده است که مش��ابه آن را یکبار درسال  ۱۹۲۹تجربه کرده بودیم.
بهزودی اس��پانیا و ایتالیا هم در روابطشان با اتحادیه اروپا را مورد بازنگری
قرارخواهند داد ،که این ممکن است پایانی بر روابطشان با اتحادیه اروپا باشد.
بهاحتمالزیاد آمریکا هم انتخاباتریاست جمهوری را به تعویق خواهد انداخت.
وی اف��زود :در دوران کرونا و پس��اکرونایی کش��ورها منزویتر ام��ا در تأمین
مص��ارف و تولید خود تعادل ایجاد خواهند کرد .همچنین ما در س��الهای اخیر
ش��اهد تنشها و اختالفنظرهایبس��یاری میان دولتها هس��تیم .برای مثال در
سالهای اخیر آمریکا در زمینههای اقتصادی علیه اتحادیه اروپا،چین و کشورهای
خاورمیانه جنگ آغاز کرده است و حاال در چنین موقعیت حساسی چنین ویروسی که
میتواند بسط دهنده این تنشها باشد دولتها را درگیر کرده است.
وی در ادام��ه تأکی��د کرد :وج��ود رویدادهایی که همانند یک بازی ش��طرنج در دریای
مدیترانه رخ میدهد ،بحرانیکه در سوریه پایان نمییابد و اختالفنظرهای موجود میان
دولتها ،نشان میدهد که این ویروس زمانیپیداشده است که هیچ دولتی آمادگی مقابله
با آن را نداش��ته است .مطمئن ًا بسیاری از کشورها به صندوقبینالمللی پول درخواست
کمک خواهند داشت .اگر کشورها بتوانند با بهکارگیری منابع داخلی (در صورتوجود) و
پویایی ،راهحلی جایگزین پیدا کنند ،ممکن است توازن سیاسی نیز دستخوش تغییراتی
شود .اینبحران هم در آینده اتحادیه اروپا هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و
هم در کشورهای آفریقاییتغییرات و نتایج مهمی خواهد داشت.
سومر در پایان به تأثیر ویروس کرونا در اقتصاد دولتها گفت :در وضعیت کنونی
وارد ی��ک رکود اقتصادیش��دهایم یعنی حداقل میت��وان از انقباض  ۵درصد
صحب��ت کرد .میتوان گفت مهمترین بحران تاریخ��ی دراقتصاد جهانی را
تجرب��ه خواهیم کرد که برای اتحادیه اروپا و آمریکا س��ختتر هم خواهد
بود .کاهش قیمتنفت به دلیل کاهش تولید و عرضه به شرایط عادی
بازنخواهد گش��ت و از طرفی هم در پس کاهش تولیدتقاضای نفتی
کشورها نیز کاهش خواهد یافت و این برای کشورهای تولیدکننده
نفت رویداد خوبی نیس��ت.تخصیص وام برای تولیدکنندگان
وارد مشکالت بس��یاری خواهد شد .شرکتهایی که به
علت وام بدهکارهستند توانای پرداخت بدهیشان
را نخواهند داشت.

35

مجلـه بینالملـل مهــر

|ســال ششم|شـمـــاره|25
تیــــرمــاه 1399

استاد دانشگاه اسکودار ترکیه:

کرونا نظم جدید جهانی ایجاد خواهد کرد
«دنی�ز اولک�ه آریبوغ�ان» معتقد اس�ت
در نتیج�ه ش�یوع وی�روس کرون�ا نظم
جهانی تغییر خواهد کرد و از این رهگذر
ناسیونالیس�م بیش از گذش�ته تقویت
شده است.
خبرگ��زاری مهر ،گروه بین المل��ل -آذر مهدوان:
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.مث ً
الکشوریمانندایتالیاکهبهعنواناقتصاد
اول اتحادیه اروپا بود بیشترین آمار مرگ و مبتالیان
را به خود اختصاص داده اس��ت .از طرفی کشوری
مانند آمریکا که ادعای ابرقدرت بودن را میکند با
تمام تدابیری که اتخاذ کرده باز هم نمیتواند شیوع
این وی��روس را کنترل کند نکته جالب توجه این
است که در این برهه هم این کشور سیاسی بازی را
کنار نمیگذارد سعی میکند 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 میخوانید.
*دیده میشود که برخی کشورها در پی
بهره ب�رداری سیاس�ی از روند ویروس
کرونا هس�تند .برای مثال برخی مقامات
آمریکای�ی باره�ا از اصطلاح «ویروس
چینی» استفاده کرده اند .تبعات اینگونه
سیاستها چه خواهد بود؟
این در حقیقت یک جنگ سیاسی و روانی است.
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نگاه سیاسی ترامپ به جهان ،مقابله با چین برای
در دست داشتن قدرت جهانی است .ترامپ آغازگر
جنگ تج��اری علیه چین بود بعد هم وارد جنگ
تکنولوژیک ش��د و حاال با آمدن این ویروس در
حال ایجاد جنگ روانی علیه چین است.
او ت�لاش میکن��د ک��ه در ضمیر ناخ��وداگاه
انس��انها وی��روس کرون��ا را با چی��ن مرتبط
نش��ان دهد .مطمئن ًا ب��ه زودی تالش خواهد
کرد مس��اله را ب��ه دادگاه بین الملل کش��انده
و ازمج��رای قضائی چین را محک��وم کنند تا
اینگون��ه پکن را مس��ئول این وی��روس و در
نتیج��ه در دنی��ا یک نگاه «ض��د چین» ایجاد
کند .دانش��گاه هاروارد نیز در همین خصوص
س��عی میکنند موضوع را جن��گ بیولوژیک از
س��وی چین نشان دهند .به این صورت که در
روند ساخت سالح چنین ویروسی ایجاد و چین
در هش��دار دادن به کش��ورها دیرهنگام دست
به کار ش��ده اس��ت .یعنی چین را هم محکوم
به س��اخت س�لاح بیولوژیک و هم محکوم به
عدم اطالع رس��انی در خصوص ش��یوع چنین
ویروسی خواهد کرد.
*ب�ا ش�یوع این وی�روس رواب�ط میان
کشورها در این مقطع را چگونه ارزیابی
میکنی�د همچنین در دوران پس�ا کرونا
این روابط ب�ا دوران قبل از این ویروس
چه تفاوتی خواهد داشت؟
با آغاز تهدید این بیم��اری دولتها بیش از آنکه
به فکر کمک به هم باش��د بیشتر در فکر نجات
خود بوده اند.
ب��ه ویژه این وی��روس پروژه اتحادی��ه اروپا را به

شدت متزلزل کرد .شاهد بودیم که پروژه فرهنگ
همبستگی و اتحاد میان دولتهای 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
ب��ا اعالم پی��روی از از سیس��تم ایمنی گلهای
یعنی اتخ��اذ چنین سیاس��ت خودخواهانه ای
تمام سیاس��ت اروپا را دچار فروپاشی کرد .این
یعنی ایجاد بی اطمینانی دائمی در جامعه اروپا
است که ماندگار خواهد بود .ایتالیا و اسپانیا نیز
در این روزهای بحرانی از س��وی اتحادیه طرد
شده است و این چین و روسیه بودند که به داد
آنها رس��ید .ترکیه نیز در کنار اینکه در تالش
است از این بحران عبورکند سعی دارد از دیگر
کشورهای درگیر نیز حمایت کند.
*ف�ارغ از فراین�د درمانی ای�ن بیماری
مهمتری�ن چالش دولته�ا در مقابله با
این ویروس چیست؟
مهمترین چالش دولتها ناکافی بودن تالششان
برای تغییر دادن س��بک زندگی افراد برای مدت
مقطعی است .از طرفی دولتها میخواهد چرخه
اقتصادی کشور ادامه داشته باشد و هم مجبورند
برای ممانعت از شیوع این بیماری مردم را در خانه
نگه دارند .اگ��ر تدابیر جدی اتخاد نکنند به جای
ممنوعیت صرف ًا به خواهش و هشدار به مردم برای
خانه ماندن اکتفا کنند ش��رایط برای آن دولتها
سخت میشود .پس قطع ًا قانون «اجبار» در خانه
ماندن درستترین تدبیر است.

مجلـه بینالملـل مهــر

* تأثیر کرونا در جامعه جهانی را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
وی��روس کرونا بیش از آنکه موجب تغییر در نظم
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
ایدئولوژی جهانی ش��دن بوده ایم؛ در سال ۲۰۰۱
هشدارهایی در خصوص بحران جهانی شدن داده
شد .در سطح جهانی همراه با افزایش نگرانیهای
امنیت��ی ،منابع و درآمدهای اقتصادی به س��مت
صنعت نظامی جریان یاف��ت .به طوریکه در دنیا
ش��اهد افرایش هزینههای نظامی از  ۷۵۰میلیارد
دالری به  ۱.۴تریلیون دالر آن هم فقط در عرض
چند سال هس��تیم و امروز هزینههای نظامی در
جهان نزدیک به دو تریلیون دالر رسیده است.
بعد از این هم بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸
دومین گام تحول نظم جهانی بوده اس��ت .برخی
کش��ورهای دولتی تحت تأثیر دیدگاه لیبرالیستی
از بازار جهانی کنار کش��یده بودند دوباره وارد بازار
جهانی شدند که البته کش��ورهایی مانند چین و
روس��یه که اعتقادی به س��رمایه داری نداشتند با
کمترین خسارت از بحران مالی  ۲۰۰۸عبور کردند.
در اصل نظام سرمایه داری دولتی به عنوان مدلی
اس��ت که قدرتهای متمرکز شده از این نظام به
عنوان نکته رهایی خود استفاده میکنند.

وجود این ویروس فراگی��ر موجب قدرت گرفتن
نظم نوین جهانی و زمینه ساز قدرت گرفتن لیبرال
دموکراتها و سیستمهای اقتدارگرا خواهد بود.
امروزه در میان  ۷۷کشور دیوارهایی به عنوان مرز
کشیده میشود .یعنی سیستم منزویتر خواهد بود
ودولت ها از این پس با اس��تفاده از تکنولوژی بر
روی شهروندان کنترل بیشتری خواهند داشت.
*شاید کمتر کسی باور میکرد که کرونا
موجب میشود کشورهایی که به عنوان
ابر ق�درت و اقتصاد اول دنیا محس�وب
میش�دند اینگون�ه در کم�ال ناچاری با
چنین ویروسی دست و پنجه نرم کنند.
به نظر ش�ما اقتصاد جهانی که اینگونه
متزلزل شده است آیا امکان بازگشت به
دوران قبل کرونا را دارد؟
اقتص��اد جهانی ش��اید ب��ا س��اختار قدیمی خود
نباشد اما با ش��کل جدید خود ،یعنی با مشارکت
بازیگران دولتی ،به سرعت تغییر شکل مییابد و
به حالت قبل از ویروس کرونا بازخواهد گش��ت.
احتم��ال میدهم در عرض یک الی دو س��ال به
ش��رایط عادی خود بازگردد .دولتها به س��رعت
ارز دیجیتالی خود را ایجاد کرده و اینگونه بحران
اقتصادی خود را هم حل خواهند کرد.

*این ویروس در کدام از س�بک زندگی
انسانها تغییر ایجاد خواهد کرد؟
برخی تغییرات که در س��بک زندگی افراد ایجاد
ک��رده دائمی خواهد بود .زیرا برخ��ی از نهادها و
س��ازمانهای س��نتی که در برابر ه��ر گونه تغییر
مقاومت میکردند ،با آم��دن این ویروس ناگزیر
از قوانین دنی��ای دیجیتال یعنی تکنولوژی نوین
پی��روی کردند .بعالوه این نهاده��ا پی بردند که
هزینه این تکنولوژی کمتر و مؤثرتر است.
پیش بینی میکنم که هم در ارتباطات اجتماعی
هم در مس��ائل کاری افراد تأثیرات دائمی خواهد
داش��ت .ما با آمدن این ویروس شاهد بودیم که
روابط اجتماعی که در بیرون از خانه بود در داخل
خان��ه نیز امکان پذیر اس��ت .در این میان برخی
خانوادهها 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 مییابد از طرفی هم عالقه
به روند مصرفی لوکس کاهش خواهد یافت.
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