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شـ ــده بود .سـ ــقوط یکبـ ــاره شـ ــوروی و بهم
ریختن نظام دو قطبی ،امریکا را از داشتن
یـ ــک «دگر» محروم کرد .امریـ ــکا زرادخانه
ی داشـ ــت و نمیدانست باید با آن چه
اتم 
کار کند .پایگاههای نظامی دارد ،نمیداند
با آنها چ ـ ـهکار کند .بنابرایـ ــن امریکا با یک
بحران معنا مواجه شد .حادثه  11سپتامبر
نیزتصویریکهامریکابهعنوانقدرتبرتراز
خود در جهان ترسیم کرده بود را مخدوش
ی امریـ ــکا را به جهانیان
کرد و آسـ ــیبپذیر 
نشان داد .جنگ عراق و دخالت امریکا در
این جنگ نیز که به بحران اقتصادی امریکا
انجامید ،عمالً شکافها در جامعه امریکا
را افزایش داد و گسس ـ ـتها فعال شد و در
نتیجه فردی مانند ترامپ توانست با وعده
بازگرداندن مشـ ــاغل از دست رفته و بهبود
شـ ــرایط اقتصادی رئیسجمهوری امریکا
شود .در دوران رقابتهای انتخاباتی اوباما
هم این امید وجود داشت که امریکا به رونق
اقتصادی برسـ ــد اما همان زمان بسـ ــیاری
از سفیدپوس ـ ـتهای طبقه متوسط امریکا
شـ ــدیداً از انتخاب اوباما ناراحـ ــت بودند و
ایـ ــن ناراحتیهای خـ ــود را بـ ــا رأی دادن به
ترامپ بـ ــروز دادند .آنها احسـ ــاس کردند
ترامپ فردی است که میتواند با وضعیت
موجود امریکا مقابله کند به همین دلیل ما
ناظررشدنژادپرستیوتبعیضاتمذهبیو
اینگونهمسائلهستیم.
ëëترامـــپتاچهانـــدازهمیتوانـــدباوجود
موانع بیرونی چه در سطح اجتماعی چه در
سپهر سیاسی برســـاختار قدرت فائق آید و
اهداف خود را پیشببرد؟ آیا فکر میکنید او
مجبورمیشودمواضعخودراتعدیلکندیا
ازبرخیاهدافخودبرگردد؟
سیسـ ــتم امریکا یک سیستم جا افتاده
است .این کشـ ــور قدیمیترین جمهوری را
دارد و قانون اساسی آن کارایی خود را نشان
داده است .کشمکش بین ساختار و کارگزار
همیشـ ــه وجود دارد و اینکه چقدر ساختار
میتواند قوانین خـ ــود را به کارگزار تحمیل
کنـ ــد یا چقدر کارگـ ــزاران و افـ ــراد میتوانند
خواسـ ــتههای خـ ــود را به سـ ــاختار تحمیل
کنند ،محل سؤال بوده است .درست است
کـ ــه ترامپ با شـ ــعار ضد سـ ــاختار و منتقد
وضـ ــع موجـ ــود وارد عرصـ ــه رقابتهـ ــای
انتخاباتی شد و رأی آورد اما نمیتواند یک
شبه سیستم جاافتاده امریکا را تغییر دهد،
زیرا مقاومتهای زیادی از سـ ــوی سیستم

آنچنـ ــان گسـ ــترده در سیسـ ــتم و نهادهای
امریـ ــکا بـ ــه وجـ ــود آورد و بهعنـ ــوان مثال
رسـ ــانهها را به یکباره تبدیل به سـ ــخنگوی
دولت کند و رسانههای مخالف را به حاشیه
براند.
ëëیکی از اقدامات معنـــادار ترامپ کاهش
بودجـــه وزارت خارجـــه و افزایـــش بودجه
وزارتدفـــاعبـــود.پیـــامتغییـــراولویـــت
ت خارجه به وزارت دفاع
کاخســـفید از وزار 
چیست؟ و لطمه دیدن دستگاه دیپلماسی
چهپیامدهاییخواهدداشت؟
کاهش بودجه وزارت خارجه و افزایش
بودجـــه وزارت دفـــاع را بـــه دو صـــورت
تحلیل میکننـــد؛ تحلیـــل اول مبتنی بر
ظواهر امر است که نشان میدهد اهمیت
دستگاه دیپلماسی کمتر از بخش نظامی
است و ترامپ برخوردها را به دیپلماسی
ترجیح میدهد .من این تحلیل را قبول
نـــدارم و معتقدم اتفاقی کـــه در حال رخ
دادن اســـت ،انتقـــال بخش عمـــدهای از
سیاستسازی در وزارت خارجه به شورای
امنیت ملی ،کاخ ســـفید و مشاوران ارشد
رئیس جمهـــوری امریکاســـت .بنابراین
اگر بودجهای از وزارت خارجه کم شـــود،
به شورای امنیت ملی و کاخ سفید اضافه
میشـــود و تصور میکنـــم وزارت خارجه
در دوره ریاســـتجمهوری ترامپ کارایی
مستقیم نداشـــته باشد و بیشترین نقش
را شـــورای امنیت ملی و مشاوران امنیتی
ارشد ترامپ داشته باشند و حتی ممکن
است در این زمینه بین کاخ سفید و وزارت
خارجه اختالف به وجود بیاید تا جایی که
پ دارد
تیلرسون استعفا بدهد ،زیرا ترام 
وزارت خارجـــه را از درون تهـــی میکند و
اقتـــدار و تصمیمگیری ایـــن وزارتخانه را
به نهادهای دیگر منتقل میکند .اما من
این تحلیل که بگوییم ترامپ دیپلماسی
را به حاشـــیه خواهد راند و از زور به جای
توگـــو اســـتفاده خواهد کرد درســـت
گف 
نمیدانم .اتفاقاً ممکن اســـت ترامپ در
دوره ریاست جمهوری خود از دیپلماسی
زیاد استفاده کند اما نقطه ثقل دیپلماسی
را از وزارت خارجـــه به دیگر نهادها تغییر
میدهد.
ëëبخشـــی از کار دیپلماســـی تشـــکیل
ائتالفهاستکهدروضعیتپرهرجومرج
کنونی جهان امری مهم است .در شرایطی
که ترامپ با شعار «اول امریکا» آمده است

سفید» منتقلمیکند
در مقابل تغییرات مورد نظر ترامپ وجود
دارد اما تصور میکنم اگـ ــر ترامپ دور اول
ریاسـ ــت جمهوری خود را به پایان برساند
و در دور دوم هـ ــم رأی بیـ ــاورد ،ترامپیسـ ــم
میتوانـ ــد باعث تعدیـ ــل سـ ــاختار امریکا
شـ ــود .آنچه در حال حاضر مسـ ــلم است،
در دور اول ریاسـ ــت جمهـ ــوری ترامـ ــپ
کشمکشهای بسـ ــیار زیادی بین ساختار و
کارگـ ــزار به وجود خواهد آمـ ــد به طوری که
این دوره بسیار هزینه بر خواهد بود ،زیرا در
کشـ ــمکشها بین سیستمی که میخواهد
سـ ــاختار موجود را حفظ کنـ ــد و گروهی که
میخواهند وضعیت را به هم بزنند مقدار
بسیار زیادی نیرو به هدر خواهد رفت.
ëëاینکه یک سیاســـتمدار بخواهد بخشـــی
از سیاســـتها را تغییر دهد خیلی عجیب
نیست ،اما ترامپ کارهایی انجام میدهد
که در واقع اصل دموکراســـی را هـــدف قرار
میگیرد.مانندتصمیمیکهدربارهمهاجران
گرفتیابرخوردشبازنانورسانهها.
فرق پوپولیسم در یک سیستم نهادینه
شـ ــده قدیمـ ــی از لحـ ــاظ جمهوریـ ــت بـ ــا
پوپولیسمدریککشورتوسعهنیافتههمین
است .در یک کشور توسعه نیافته کارگزاران
بهراحتیمیتوانندکلنهادهاراتغییردهند
اما در سیسـ ــتمی مانند امریکا نباید انتظار
چنین تغییرات بنیادینی را داشت .ترامپ
هراندازهدربرنامهتبلیغاتیخودشعارهای
ضد سـ ــاختار بدهد ،نمیتواند سـ ــاختار را
تغییـ ــر دهـ ــد .او نمیتواند در دموکراسـ ــی
تغییر ایجاد کند .واکنش رسانهها نسبت به
سیاس ـ ـتهای ترامپ مؤید همین مطلب
است .من فکر میکنم رسانهها در دوره اول
ترامپراپایینبکشند.
ëëیعنیاحتمالعدمپایاندورهاولریاست
جمهوریترامپرامیدهید؟
بله ،مـ ــن این احتمـ ــال را میدهم زیرا
رأی دهندگان خیلی عجول هسـ ــتند .آنها
میخواهند در یکی ،دو سـ ــال اول میوه رأی
خود را بچینند و تغییر را در بخش شـ ــغل،
مسـ ــکن ،اقتصاد و ...احساس کنند .همان
کسـ ــانی که به ترامـ ــپ رأی دادند اگـ ــر آثار
ملموسی در معیشـ ــت خود نبینند ،علیه
رئیس جمهوری منتخـ ــب خود تظاهرات
خواهند کرد .ترامپ با وجود اینکه با شعار
تغییر و ضد ساختار روی کار آمده نمیتواند
حتی در دو دوره ریاست جمهوری تغییرات

آیا امریـــکا قادر خواهد بـــود ائتالفی با دیگر
کشورها تشـــکیل دهد؟ و اگر نتواند ،این چه
تأثیـــری در موازنه قـــدرت در جهان خواهد
داشت؟
قوام :در بحث آنارشـــی رئالیســـتها
میگویند در عرصه سیاســـت بینالملل
و نظـــام بینالملل آنارشـــی وجود دارد و
در داخل مرزها هیراشی (نظم و سلسله
مراتـــب) .اما آنچه کـــه در حال حاضر در
جهان شـــاهد هستیم آنارشـــی در داخل
کشورهاست که حتی آنارشی بینالمللی
را تشـــدید میکند .در دوران جنگ ســـرد
تنشها ،بین کشورها بود اما اکنون تنشها
در داخل کشورهاســـت مانند آنچه که در
ســـوریه ،یمن ،لیبی ،عراق و افغانســـتان
شاهد هســـتیم و به گفته پروفسور ایوب،
ط بینالملل ،تا زمانی
یکی از استادان رواب 
کـــه پروســـه ملت ســـازی -دولتســـازی
در کشـــورهای جهان ســـوم حل نشود ما
همچنان ناظـــر تنش و جنـــگ در روابط
بینالملل خواهیم بود .در چنین فضایی
که کشـــورها نه در داخل دارای هیراشـــی
(نظم) هستند و نه در محیط بینالملل،
قطعـــاً بایـــد دولتها بـــا هـــم کار کنند و
مجبور بـــه همـــکاری هســـتند .هراندازه
سیاســـتهای یـــک رئیسجمهـــوری به
گونهای باشد که بخواهد راه جداگانهای را
در پیش بگیرد ،مجبور است وارد یکسری
اتحادها و ائتالفها شود و طبیعتاً امریکا
هم ائتالفها و اتحادهایـــی را برای خود
بهوجـــود خواهد آورد که در جهت تأمین
منافعش باشد .ما هنوز نمیدانیم امریکا
چگونـــه میخواهد با روســـیه توافق کند،
چگونـــه اروپا با روســـیه توافق خواهد کرد
و آیا سیاســـت امریکا با روسیه با سیاست
اروپـــا با روســـیه متفـــاوت خواهـــد بود یا
همسو .ظاهراً در کنفرانس امنیتی مونیخ
مقـــدار زیـــادی از دیدگاههـــای ترامپ در
بحـــث ائتالفها تعدیل شـــد .او قبالً ناتو
را یک ســـازمان از ردهخارج شده معرفی
میکرد امـــا در کنفرانس مونیخ حمایت
خـــود را از ناتو به طور جـــدی اعالم کرد یا
مسائلی که ترامپ در گذشته در رابطه با
ژاپن و کرهجنوبی مطرح کرده و گفته بود
اگر این کشـــورها میخواهند امنیتشان
را تأمین کنیم باید هزینـــهاش را بدهند،
تعدیل شـــد و در دیدار نخستوزیر ژاپن
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با ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا گفت،
کشـــورش صد درصـــد از ژاپـــن حمایت
میکند .بنابرایـــن امریکا در هر وضعیتی
احتیاج به این اتحادها و ائتالفها دارد و
مسلماً یکتنه نمیتواند هزینه تمام این
ناآرامیها را بدهد ،زیرا نه اقتصاد امریکا
و نه تکنولوژی و امکانات نظامی این کشور
این اجازه را میدهد.
ëëالزمه این کار این اســـت که دیپلماســـی
ترامپ تـــا حدودی همگرا باشـــد یا حداقل
چالشبرانگیز نباشد .اما االن شاهد عکس
اینقضیههستیم.
ترامپ یک رئیس جمهوری متعارف
مانند رئیسجمهوریهای گذشته امریکا
نیســـت .رئیسجمهوریهـــای ســـابق
امریکا با یکسری سیاستها میآمدند و
تغییراتـــی را انجام میدادنـــد اما ترامپ
ادعا میکند میخواهد ســـاختار را تغییر
دهد و همانطـــور که گفتم من معتقدم
او نمیتوانـــد ســـاختار را تغییـــر دهـــد.
بنابراین ترامپ که مـــدت زمان زیادی از
حضورش در کاخ ســـفید نمیگـــذرد ،در
حال حاضر دارد آزمون و خطا میکند به
همین خاطر هم است که برخی کشورها
از جملـــه چین بـــه اظهـــارات خصمانه
ترامـــپ دربـــاره دریـــای جنوبـــی چین یا
مبادالت تجاری این کشـــور هیچ واکنش
جدی نشـــان نمیدهند و منتظر هستند،
ببینند سیاســـتهای ترامـــپ چه زمانی
تثبیـــت میشـــود .ما هـــم در این مرحله
نمیتوانیـــم دربـــاره دیپلماســـی ترامپ
اظهارنظر قطعی کنیم اما مســـلم است
که امریکا ناچار است وارد اتحاد و ائتالف
بینالمللی با کشـــورهای منطقه ،روسیه
و غیره شـــود .حـــال این ائتالفهـــا با چه
فرمولی و به چه شکلی خواهد بود باید به
آینده نگاه کرد.

برش

ëëبجزروسیهکهدرسوریهفعالاست،ایران
هم سهم بسزایی در مبارزه با تروریسم دارد.
االن با توجه به اشتراک منافع ایران و امریکا
روی مسأله تروریســـم آیا امکان دارد بین دو
کشورهمکاریشکلگیرد؟
به این مسأله باید بهصورت یک پکیج
نگاه کنیم .تجربه نشـ ــان داده اسـ ــت که در
خیلی از موارد کشورها میتوانند گزینش و
به صورت موردی با هم همکاری کنند .کما
اینکه در بحث برجام این اتفاق افتاد و ایران
با امریکابه صورتموردی ارتباطبرقرارکرد
ت تهران  -واشنگتن
و پس از برجام تعامال 
گسـ ــترده نشـ ــد .ایـ ــران با کشـ ــور همسـ ــایه
ترکیـ ــه هم اختالفنظرهای زیـ ــادی دارد و
مواضع دو کشور درباره سوریه ،عراق ،رژیم
صهیونیستی ،اعراب و ...متفاوت است اما
ایـ ــن اختالفها باعث نشـ ــده اسـ ــت که دو
کشور ایران و ترکیه همکاریهای اقتصادی
خـ ــود را ادامـ ــه ندهند .بنابرایـ ــن من اینجا
مسأله هزینه و فایده را در نظر میگیرم به
این معنا که تا زمانی که هزینههای شما از
یک حـ ــدی فراتر نرفتـ ــه نمیتوانید تغییر
سیاسـ ــی ایجاد کنید .اگر مـ ــورد برجام را در
نظر بگیریـ ــم علتی که ایـ ــن توافق صورت
گرفـ ــت ایـ ــن بود کـ ــه هزینههای سیاسـ ــی،
اقتصادی و امنیتی برای طرفین روز به روز
در حال افزایش بود.
ëëدر برجام در هر دو کشـــور (ایران-امریکا)
دو دولت تعاملگرا حاکم بود .االن با آمدن
ترامپ دیگر در امریکا دولت تعاملگرایی
نیســـت .پس چگونـــه میتـــوان همکاری
احتمالیایرانوامریکادربحثتروریسمرا
تحلیلکرد؟
ما نمیتوانیم درباره مبارزه با تروریسم
بـ ــه صورت تفکیکی عمل کنیـ ــم و بگوییم
تعامل امریکا با ایران .همانطور که گفتم
باید به صورت یک پکیج به مسـ ــائل نگاه

ترامپازابتداودررقابتهایانتخاباتی
خـ ــود هـ ــم گفتـ ــه بـ ــود ،بودجه نظامـ ــی را
افزایـ ــش خواهد داد .او در سـ ــخنرانی برای
کهنه سربازان و چند سخنرانی دیگر اشاره
کرده بود ،تجهیزات نظامی امریکا قدیمی
شدهاندوپاسخگویوضعیتامروزنیستند
و باید بازسـ ــازی شـ ــوند .البته او وعده داده
بود ،هزینه بازسـ ــازی ناوگان نظامی امریکا
را از کشـ ــورهایی کـ ــه امریکا امنیتشـ ــان را
تأمینمیکند،بگیرد.بنابراینمنسیاست
افزایـ ــش بودجـ ــه نظامـ ــی امریـ ــکا را یک
سیاست واکنشـ ــی نمیبینم .در دورههای
مختلفامریکاهمماشاهدافزایشبودجه
نظامی بودهایم مثالً در دوره ریگان بودجه
نظامی امریکا که به کنگـ ــره رفت در تاریخ
اینکشوربیسابقهبود.
ëëچندیپیششـــیجینپینگاعالمکرد،
پکنبهسبکوسیاقخودنظمنوینجهانی
را اجرا خواهـــد کرد .بهنظر شـــما چینش و
آرایش جهان در دوره ترامپ به چه صورت
خواهدبود؟
پس از فروپاشـ ــی شـ ــوروی نظم جهان
فرو ریخـ ــت اما نظم نوینـ ــی جایگزین آن
نشـ ــد .خانم آلبرایت کـ ــه وزیرخارجه بیل
کلینتون ،رئیس جمهوری سابق امریکا بود
نیـ ــز در روزهـ ــای آخری که قرار بـ ــود وزارت
خارجـ ــه را به آقای کالین پاول تحویل دهد
در جمع انجمن زنـ ــان امریکا گفت ،در دو
دوره ریاسـ ــت جمهوری آقـ ــای کلینتون ما
اصالً هیچ اسـ ــتراتژی و سیاست مشخصی
نداشـ ــتیم .قبـ ــل از او هـ ــم مـ ــن در کتـ ــاب
«جهانی شدن و جهان سوم» تحت عنوان
بحـ ــران معنا ایـ ــن مسـ ــأله را آورده بودم و
اظهـ ــارات خانم آلبرایـ ــت تأیید حرف من
بـ ــود .امریکاییها  50سـ ــال امنیتشـ ــان را
براساس وجود عوامل امنیت زا و براساس
وجود دشمنی به نام شوروی و بلوک شرق

ëëمـــا نمیتوانیم درباره مبارزه با تروریســـم به صورت تفکیکی
عمل کنیم و بگوییم تعامل امریکا با ایران .همانطور که گفتم
باید به صورت یک پکیج به مسائل نگاه کنیم و ببینیم سیاستی
که امریـــکا در عراق ،ســـوریه و منطقه دنبال میکنـــد و از طرف
دیگر سیاســـتی کـــه در قبـــال برجام
اتخاذ میکند چگونه اســـت .شـــما
مســـلم بدانید که اگر ایـــران و امریکا
به هر نحوی در یکی از مسائل منطقه
ً
مثـــا مبـــارزه بـــا داعش بـــه توافق
ً
برســـند حتمـــا فشـــارهایی کـــه قرار
اســـت از نظر تحریم نه در چارچوب
برجـــام ،به ایران وارد شـــود ،کاهش
خواهد یافت اما بســـتگی دارد که تا
چه اندازه دو کشـــور ایـــران و امریکا
همدیگـــر را بهعنـــوان «راه حـــل»
ببینند و نه «مســـأله» یکدیگر  .همچنین بستگی به این مسأله
دارد که ما تا چـــه اندازه حاضریم برای این عدم همکاری هزینه
بدهیـــم .اگر هزینهها از یک حدی فراتـــر رود امکان مصالحه از
سوی هر دو طرف وجود دارد.

ëëترامپ به روســـیه چراغ سبزهایی مبنی
بر همکاری در بحثهای خاورمیانه نشـــان
دادهاست .شما آینده خاورمیانه را با وجود
ترامـــپوهمکاریامریکاوروســـیهچگونه
یبینید؟
م 
میـ ــزان مداخلههای امریـ ــکا در نقاط
مختلـ ــف جهـ ــان را نمیتـ ــوان با روسـ ــیه
مقایسه کرد .روسیه یک پایگاه نظامی در
مدیترانـ ــه دارد و آن را بـ ــا چنـ ــگ و دندان
حفـ ــظ میکند امـ ــا امریکا دههـ ــا پایگاه در
سراسـ ــر دنیا دارد .بعید میدانم روسـ ــیه
بخواهـ ــد به دوره شـ ــوروی برگـ ــردد و وارد
یک رقابت تسـ ــلیحاتی با امریکا شود .اگر
چنین شود مسـ ــلماً روسیه متضرر خواهد
شـ ــد .زیرا همین مردمی کـ ــه االن از پوتین
دفـ ــاع میکنند اگر کشورشـ ــان به سـ ــمت
نظامیگری برود و امکانات رفاهی مردم
بـ ــه قیمت توسـ ــعه نظامی کاهـ ــش یابد،
علیـ ــه پوتین قیـ ــام میکننـ ــد و پوتین هم
این را میدانـ ــد .بنابراین ژس ـ ـتهایی که
از سـ ــوی روسـ ــیه گرفته میشـ ــود و عمدتاً
مصرف داخلی دارد تنها با هدف جریحه
دار کـ ــردن غـ ــرور ملی روس هاسـ ــت و در
عمـ ــل روسها مایل هسـ ــتند کـ ــه با غرب
و بهطور ویـ ــژه با امریکا همـ ــکاری کنند تا
مقداری از بار هزینه دفاعیشان کم شود.
همچنیـ ــن تولید ناخالص ملی روسـ ــیه با
تولیـ ــد ناخالص ملی امریـ ــکا قابل قیاس
نیست که بخواهد بخش عمدهای از آن را
به بخش نظامی اختصاص دهد .بنابراین
بهترین انتخاب برای روسها مصالحه با
امریکاسـ ــت .فکر میکنم براحتی مسکو و
واشنگتن در بحث سوریه به نتیجه برسند
اما این مسأله چقدر قابل تعمیم به بقیه
موضوعها مثالً مسـ ــائل مربوط به کریمه،
شـ ــرق اوکراین ،ناتو و سیاستهای مسکو
در قبال اروپا شود ،معلوم نیست.

کنیم و ببینیم سیاستی که امریکا در عراق،
سـ ــوریه و منطقه دنبال میکنـ ــد و از طرف
دیگر سیاسـ ــتی کـ ــه در قبال برجـ ــام اتخاذ
میکند چگونه است .شـ ــما مسلم بدانید
کـ ــه اگر ایران و امریکا بـ ــه هر نحوی در یکی
از مسـ ــائل منطقه مثالً مبارزه با داعش به
توافق برسند حتماً فشارهایی که قرار است
از نظـ ــر تحریم نه در چارچـ ــوب برجام ،به
ایران وارد شـ ــود ،کاهش خواهـ ــد یافت اما
بستگی دارد که تا چه اندازه دو کشور ایران و
امریکا همدیگر را بهعنوان «راه حل» ببینند
و نه «مسأله» یکدیگر  .همچنین بستگی به
این مسأله دارد که ما تا چه اندازه حاضریم
بـ ــرای این عـ ــدم همکاری هزینـ ــه بدهیم.
اگـ ــر هزینهها از یـ ــک حد فراتـ ــر رود امکان
مصالحه از سوی هر دو طرف وجود دارد.
ëëدوره اوبامـ ــا تقریبـ ــاً قابـ ــل پیشبینی
بـ ــود و دسـ ــتگاه دیپلماسـ ــی ایـ ــران هم
میتوانسـ ــت محاسـ ــباتی کند و تصمیم
بگیرد اما ترامپ قابل پیشبینی نیست
و سیاستهای متعارضی هم دارد.
ترامـ ــپ تنهـ ــا بـ ــرای ایـ ــران غیرقابـ ــل
پیشبینـ ــی و متناقـ ــض نیسـ ــت .اروپا هم
تکلیف خـ ــود را با امریـ ــکا نمیداند .چین
هم در قبال موضعگیریهای ترامپ هیچ
واکنشی نشان نمیدهد .خیلی از الگوهای
رفتـ ــاری در زمان اوباما قابل پیشبینی بود
اما االن اینطور نیسـ ــت .حتـ ــی برای خود
شخص ترامپ هم قابل پیشبینی نیست.
وقتی خودشان نمیدانند سیاستهایشان
چه خواهد بود ،ما چگونه بدانیم .تنها کاری
که میتـ ــوان در قبـ ــال دولت ترامـ ــپ کرد،
داشتنگزینههایجایگزیناستتادرزمان
مقتضیبهترینتصمیمگرفتهشود.
ëëآیا واکنشهای منفـــی موجود به ترامپ
این حس را به او داده اســـت که باید در الک
دفاعیبرودوبهتهاجمیگریرویآورد؟

تعریف کـ ــرده بودند و زمانی که یک دفعه
آن دشمن از امریکا گرفته شد ،امریکاییها
دچار خأل شدند .این وضعیت ادامه داشت
تاحادثه11سپتامبر.پسازحادثه11سپتامبر
امریکا احساس کرد که میتواند نظم نوین
را تعریـ ــف کند چون اینبـ ــار «دگر» تازهای
راه پیدا کرده بود و آن «دگر» تازه تروریسم
بود .تونیبلر ،نخس ـ ـتوزیر وقت انگلیس
نیز عجوالنـ ــه در حمله به عـ ــراق با جورج
بوش همراه شد تا در شکلگیری نظم نوین
جهان سهمی داشته باشد .اما نمیدانست
که در عـ ــراق گیر میکنـ ــد و دچار منجالب
میشـ ــود .حتی در دوران اوباما هم نظمی
شـ ــکل نگرفت .اتفاقاً سیاستی که اوباما در
پیش گرفت نقطه مقابله جورج بوش بود.
او در امور کشورها کمتر دخالت کرد .با تمام
این اوصـ ــاف ،چین نمیتوانـ ــد نظم نوین
جهان را شـ ــکل دهد .چین ،روسـ ــیه ،هند و
خیلی از کشـ ــورها که مخالف شـ ــکلگیری
نظم تکقطبی هستند ،درصدد رسیدن به
ایدهآل خود که نظم نوین چند قطبی و کم
شدن فشار بر کشـ ــورها است ،هستند .االن
هم عمالً نظم چند قطبی در جهان حاکم
است اما کشمکش بر سر این مسأله که در
این نظم چند قطبی کشورها جایگاه خود را
پیدا کنند وجود دارد .در واقع سلسله مراتب
قـ ــدرت وجود دارد .حاال این سـ ــؤال مطرح
میشـ ــود که آیـ ــا ترامـ ــپ میخواهد نظم
نوینـ ــی را تعریف کند .اگر با سیاس ـ ـتهای
حمایتگرایانهای که دارد و بوی انزوا از آنها
به مشام میرسد بخواهد نظم نوین ایجاد
کند چنین چیزی اصالً امکانپذیر نیست.
پیمان شـ ــانگهای نمونهای از یک پیمانی
است که میخواهد نظم فعلی را به نحوی
تغییر دهد .به هـ ــر صورت نمیتوان گفت
که چین یک ابرقدرت خواهد شد زیرا چین
ضعفها و کاستیهای اقتصادی ،زیربنایی

و تکنولوژیکـ ــی دارد .اگرچه چین میتواند
یک قدرت بزرگ و مطرح در شکلدادن به
نظم نوینی که ما هنوز نمیدانیم چیست،
باشد.
 ëëبهنظرشماانزواگراییموردعالقهترامپ
برایامریکاخطرناکخواهدبود؟
ما هنوز حد و حدود انزوا طلبی ترامپ را
نمیدانیم .اگر این وضعیت بخواهد ادامه
یابدنژادپرستیوحرکتهایناسیونالیستی
افراطی تقویت میشـ ــود .کما اینکه االن در
اروپا شـ ــاهد چنین حرکتهایی هسـ ــتیم.
امـ ــا االن ترامپ دارد سیاس ـ ـتهای خود را
تعدیـ ــل میکند چـ ــون احسـ ــاس میکند،
جامعه دارد دو قطبی میشود و این شکاف
میتواند عواقب وحشـ ــتناکی داشته باشد.
البته نمیخواهم ظهـ ــور ترامپ را با ظهور
فاشیسم بعد از جنگ جهانی اول مقایسه
کنمامابهقدرترسیدنهیتلربهاینخاطر
بودکههیتلرگفتمنقراردادننگینورسای
را خاتمه میدهم ،روی سخن من کارگران
بیکار شده هسـ ــتند ،من همه آنها را سرکار
میفرستم ،به سرمایهدارها قول میدهم
سرمایههایشـ ــان را دوباره به دست آورند و
کارخانهها رشـ ــد کنند .هیتلر با شعارهایی
مبنی بـ ــر اینکـ ــه ما پیـ ــروز خواهیم شـ ــد و
قویتریـ ــن ارتش را خواهیم داشـ ــت غرور
ملی ارتشیها را هم به آنها بازگرداند .وقتی
اینحرکتهایپوپولیستیوناسیونالیستی
پیش میآید همه شـ ــبیه به هم هستند اما
این حرکتها االن در سیستمی مثل امریکا
مطرحمیشودکهزیربنایقویدموکراتیک
دارد و طبیعتـ ــاً نمیتوانـ ــد به شـ ــکلگیری
فاشیسـ ــم و امثالهـ ــم منجـ ــر شـ ــود امـ ــا
حالتهایی که خیلـ ــی از گروههای افراطی
سفیدپوسـ ــت طبقه متوسـ ــط امریکا دارند
همین حالتهاسـ ــت .امریکا بعد از جنگ
ویتنام با یک چالش جدی بین ایدهآلیسم
و رئالیسم مواجه شد .ایدهآلیسم رسیدن به
رؤیای امریکایی بود اما با شکستهایی که
امریکا در جنگ ویتنام میخورد این ایدهآل
فرو میریخت .این مسائل هنوز در جامعه
امریکا وجـ ــود دارد .ترامپ با تمرکز بر این
رؤیاهای امریکایی یعنی هم رئالیسم و هم
ایدهآلیسـ ــم هم ثروت و هم قدرت نظامی
توانستپیروزشود.
ëëدرصحبتهایخودبهتفاوتهایبوش
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قوام ،چهره ماندگار

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای «کیفیت
آموزشـــی»« ،شایســـتگی علمی» و «برجستگیهای
اخالقـــی» اســـتادان اســـت .پروفســـور قـــوام هـــر دو
خصوصیات را به کمال دارند .شـــاید سخن گفتن از
هر اســـتادی که  25ســـال از زمان تدریس او گذشت
سخت باشد ،ولی «شأن علمی» و «فضایل اخالقی»
جنـــاب دکتر قـــوام ،چنـــان «درخشـــان» و تأثیرگذار
سید احمد میری
بـــود که هرگـــز از خاطرهها محو نخواهد شـــد .زیرا او
همچنان از «چهرههای مانـــدگار» در زندگی علمی
دانشجوی دکترای
شهرسازی
من و بسیاری از دانشجویان خواهد بود.
«توانایـــی علمـــی» ،قـــدرت بیـــان ،مهـــارت در
تدریس ،شیوه تحلیل ،انســـجام و نظم منطقی و استمرار مطالب« ،سیاست
اقناعـــی» ،توانایی ارتبـــاط با دانشـــجویان ،متانت طبع ،بلند نظـــری ،روحیه
«تساهل و تســـامح» ،حفظ حرمت و شأن دانشـــجو توسط ایشان ،شخصیت
منحصر به فردی از خود به یادگار گذاشـــت .مجموعه این عوامل بر «کیفیت
تدریـــس» و «شـــأن علمـــی» او افـــزود .به همین دلیل ،شـــخصیت او بســـیار
ستودنی و به یاد ماندنی و برای همیشه جاودان خواهد ماند.
یکـــی از بهتریـــن دوران زندگـــی ما ایـــن بود که زیـــر نظر اســـتادان بزرگ،
برجســـته ،نیک اندیش ،دوراندیش و «معرفت اندیشی» چون پروفسور قوام
بهـــره بردیم .چنان «شـــخصیت ممتاز» او در دانشـــجویان تأثیر گذاشـــت که
همیشه بهعنوان «استاد نمونه» و الگو از آن «مرد بزرگ» یاد میکنیم.
بعد از  25ســـال ،ما همچنان ،تصویری از «شخصیت علمی» و فردی او که
همواره با «نظم» و آراستگی ،اقتدار و «ابهت استادی» در ذهن ما نقش بسته
اســـت زیرا فضایی در کالس ایجاد میکرد به ما «اعتماد به نفس»« ،احساس
آرامش» ،ایجاد انگیزه و «شـــوق فراگیری» را در دانشـــجویان افزایش میداد و
چهـــره ماندگاری از دکتر قوام در افکار و اندیشـــه دانشـــجویان به «جاودانگی»
ماند .به همین دلیل همه دانشجویان از او بهعنوان «استاد بزرگ» یاد میکنند.
پروفســـور قوام در زمان تدریس به لحاظ شـــخصیت جدی ،اما انتقادپذیری
همـــراه با تحمل پذیری ،فضایی بر محیـــط کالس حاکم میکرد« .حس خوب»
بـــه ما میداد .ایشـــان با ایجاد امـــکان «آزادی بیان» و «نقد علمـــی» کالس او را
بســـیار جذابتـــر میکرد و «شـــوق آفرینی» در دانشـــجویان را افزایـــش میداد،
اقتـــدار ،انضبـــاط ،اعتبـــار و «اعتماد به نفس» در شـــخصیت او به دانشـــجویان
«هویـــت خاصی» میبخشـــید به همین دلیل همـــه دانشـــجویان ،او را بهعنوان
«استاد برجســـته» میشناسند« .عشـــق» دکتر قوام به «تدریس» و دانشجویان،
«رمز موفقیت» او بود« .شخصیت متساهل» ،تسلط علمی و نزاکت رفتاری او با
دانشجویان «پشتوانه علمی» او در کالس بود که موجب اعتبار و اعتماد او در میان
دانشجویان شد که او را «سرمشق» علمی و اخالقی غالب دانشجویان قرار میداد.
تســـلط او بر «تئوریهای توســـعه» و شـــناخت عمیـــق او از «اصول روابط
بینالملل» رهیافت او به توســـعه ،نگاه سیســـتمی بود ،مجموعه این عوامل
«گفتمـــان خاصی» به دانشـــجویان انتقال مـــیداد .تجزیـــه و تحلیل عوامل
داخلی ،خارجی و بینالمللی درخصوص توسعه و سیاست خارجی ،گفتمان
منسجمی به دانشجویان ارائه میداد ،ما مفهوم «توسعه پایدار» را در کالس
او آموختیم و نگاه ما را به چشمانداز توسعه ایران با چالش مواجه میساخت
تا «راه توســـعه پایدار در ایران» را با شناخت تئوریهای توسعه و اصول روابط
بینالملل« ،درونی» کنیم.
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و اوباما اشاره کردید .بوش اولویت را به ابزار
جنگی میداد و در حمله به کشـــورها خیلی
هم منتظـــر متحـــدان نمیماند امـــا اوباما
گزینه نظامی را تقریباًحذف کرد و به ائتالف
بامتحـــداندربحران هایجهانیاهمیت
ویژه ایمی داد.اگراینچینشرابپذیریمبه
نظر شما ترامپ چه خواهد کرد آیا احتمال
داردبهگزینهنظامیبرگردد؟
من فکـ ــر نمیکنـ ــم ترامپ بـ ــه گزینه
نظامی روی آورد بلکه فشارها را زیاد خواهد
کرد .او از حربههای اقتصادی مانند تحریم
استفاده خواهد کرد .مثالً در رابطه با برجام
نمیتوانـ ــد توافقنامـ ــه را نقـ ــض کنـ ــد .زیرا
پیامدهای خیلی بـ ــدی برای امریکا خواهد
داشـ ــت و مشـ ــاورانش این مسـ ــأله را به او
تفهیمکردهاندامافشارهابرایرانراافزایش
خواهدداد.اومسلماًهرکاریبخواهدانجام
دهد باز نیاز به اتحاد و ائتالف دارد.
ëëممکن اســـت شـــکافی بین سیاســـت
ترامپ با سیاست کشورهای اروپایی ایجاد
شودونهایتاًسیاستایرانچگونهمیتواند
ازشکافبیناروپاوامریکااستفادهکند؟
ایران درباره برگزیـ ــت میتواند بخوبی
با انگلیس همکاری کند زیرا انگلیس دیگر
مجبور نیسـ ــت قید و بندهای اتحادیه اروپا
را رعایـ ــت کند و میتواند با ایـ ــران روابط دو
جانبه داشته باشـ ــد اما به نظر من شکافی
که بین اروپا و امریکا به وجود آمده در آینده
کاهش مییابـ ــد زیرا اتحادیه اروپا و امریکا و
به بیان دیگر دو طرف آتالنتیک به هم نیاز
دارند .جریانهای راستافراطی هم که در
انتخاباتهای کشـ ــورهای اروپایی از جمله
فرانسهوهلندهستنددرآیندهاتحادیهاروپاو
روابطایناتحادیهباامریکامؤثرخواهندبود.
شاید برخی کشورهای اروپایی راه انگلیس
را در پیـ ــش بگیرنـ ــد و بخواهنـ ــد از اتحادیه
اروپا جدا شوند .االن که انگلیس از اتحادیه
خارج شده دیگر کشورهای اروپایی به آینده
اقتصادی این کشـ ــور چشـ ــم دوختهاند اگر
ببیننـ ــد برگزیـ ــت از نظر اقتصـ ــادی به نفع
انگلیس بوده آنها هم ترغیب میشوند که
از اتحادیه خارج شـ ــوند .اگر فرض را بر این
بگذاریم که شکاف در اتحادیه اروپا و شکاف
بین واشـ ــنگتن و بروکسل بیشتر شود ،ایران
براحتی میتواند از این فرصت استفاده کند
و با کشـ ــورهای اروپایی به صورت دو جانبه
وارد ارتباط و مذاکره شود.
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بهعنـــوان فـــردی از نســـلی که پـــس از جنـــگ وارد
دانشگاه شد و به افکار و تصورات خاصی درباره مسائل
دکتر ایرج همتی
و موضوعات مختلـــف عادت کرده بـــود جهان ذهنی
استاد دانشگاه
خود را قابل تقســـیم به دو مرحلـــه ،قبل و بعد از ورود
به دانشـــگاه میدانم .بســـیاری از اصـــول و معیارهای
تثبیت شـــده ،رنگ میباخت و من تدریجاً در نقطهای خاکســـتری رنگ روی
طیفی از تغییرات کند ذهنی درمییافتم بخش عمده تصورات ظاهراً با ثباتی
کـــه از هویت خود اندوخته بـــودم باوجود مقاومت بلکه حتـــی لجاجتی که از
خود نشان میدادم دستخوش تغییر واقع شده است .هراکلیتوس ،فیلسوف
ی گفت ،در یـــک رودخانه دو بار
یونانی در اشـــاره به تغییر و تحـــول دائمی م 
نمیتوان پای گذارد و دلیلش آن بود که نه آن رودخانه ،رودخانه سابق است
و نه تو آن آدم سابق .این فرایند در جهان اجتماعی در محیط تجربه شدهای
چون دانشگاه قابل اشاره است.
در مورد دوران دانشـــجویی عوامـــل مختلفی را میتوان فهرســـت کرد که
دریچههای تغییر را به روی ذهنیت و هویت فردی و اجتماعی ما گشـــودهاند؛
مثالً شـــیوه آموزشعالی در مقایســـه با نظام آموزشـــی پایین دست ،فرصت
کسب تفکر انتقادی حتی در نســـبت با مبانی و تئوریهای جا افتاده ،آشنایی
با گفتمانهای روشـــنفکری ،درهمآمیزی ســـبکهای مختلف زندگی و نظایر
آنها .امـــا چگونگی تأثیر این عوامل را اغلب باید در شـــیوه تدریس اســـتادان
و مهارتهـــای آنـــان و از آن مهمتر در نخســـتین تلنگرهای آنها بـــه باورها و
توجو کرد.
برداشتهای جاافتاده پیشین جس 
در این زمینه و در هر رشـــته دانشگاهی میتوان به استادان مطرح و بنامی
اشـــاره کرد که نافذترین تأثیرات را بر افکار دانشـــجویان خـــود بر جای گذارده
باشند ،اما برای شمار بزرگی از دانش آموختگان علوم سیاسی دانشگاه شهید
بهشـــتی (البته به گمان مـــن) ،از میان دهها اســـتاد گرانمایه و پـــرارج در این
رشته و در این دانشگاه ،نام ســـه تن بیش از سایرین خودنمایی میکند؛ دکتر
عبدالعلی قوام ،دکتر علیرضا ازغندی و دکتر محمود سریعالقلم.
هر یک از این ســـه بزرگ در زمینه متفاوتی بر دانشـــجویان تأثیر گذارده
و خطوط فکری آنان را متحول ســـاختند .ازغندی در حوزه تاریخ سیاســـی
معاصر ،پوســـته افکار و تصورات قالبی را شکســـت .او اگر چه خط تحلیلی
خـــود را پیش میبـــرد امـــا پیچیدگی تاریـــخ را در روایت خطی ســـادهای،
مضمحـــل نمیکرد .ســـریعالقلم آموخت در زمینه توســـعه بر مؤلفههای
بیرونـــی و تقدیـــر وابســـتگی و توســـعهنیافتگی اصـــرار نورزیـــم بلکـــه باید
ســـهم مؤلفههای داخلی و فرهنگی را بیشـــتر دید .نقـــد تا اندازهای مطرح
در ایـــن مـــورد ،توجه کمتر وی به زمینههای تاریخی مشـــکالت توســـعهای
جوامعـــی مانند ایران اســـت اما در هر حـــال دیدگاه کلـــی او بویژه در پرتو
تجربـــه الگوهـــای جدیـــد توســـعه در عمـــق مناســـبی از الیههـــای ذهنیت
دانشآموختگان علوم سیاسی رسوخ کرد.
اما شـــاید بســـیاری از دانشـــجویان همدوره با من همعقیده باشـــند که
در چهـــره دکتـــر قـــوام ،رفتار و منـــش یک سیاســـتمدار عالوه بـــر وقار یک
شـــخصیت علمی دیده میشد .او بویژه در زمینهای تدریس میکرد که در
آن ســـالها علم سیاســـت و مطالعات سیاسی را در آستانه التهابی اساسی
قرار داده بود .جهان سیاســـت تا آن زمان ،تقسیم شده میان دو قطب بود
و دکتر قـــوام در زمینه روابـــط بینالملل در جهـــان دوقطبی بدون چون و
چرا اســـتادی مسلّم بود تا آنجا که مباحث توسعه سیاسی وی نیز از گستره
مطالعاتـــش در ایـــن حـــوزه تأثیر میپذیرفـــت .با این حال طـــی این دوره
وقایع چشـــمگیری در صحنه سیاست جهان رخ میداد که دورنمای نظام
بینالملل دوقطبی و جهان پس از آن را بشـــدت مبهم میســـاخت .هیچ
تصوری از علم سیاســـت بـــدون درکی از «روابـــط بینالملل در یک جهان
متغیـــر» ممکن نبـــود و در این زمینه ،تســـلط و دانش گســـترده دکتر قوام
نقطه «قوام» تکاپوی ذهنی دانشجویان بود.

