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آموزگار فروتن سیاست مدرن

از اندیشه ورزی در روش
تا روش اندیشه ورزی

پروفســـور قوام در زمره معدود دانشمندان ایرانی در
مهدی اعالیی
حوزه علوم انســـانی اســـت که سپهر ســـترگ ذهن او
هماره جســـتوجوگر و شکافنده مســـیرهای نو برای
دانشجوی دکتری
روابط بینالملل
نیل به اقالیم موضوعی ناشـــناخته یا کمتر شـــناخته
علمـــی بـــوده اســـت .پویـــش بیوقفـــه ژرفـــای نگاه
روشـــمند او ،سکون و ســـکوت اتمســـفر اذهان دانش پژوهان را دستخوش
تالطم ســـازندهای میکند تا روشهای متصلب ،گســـل افکنـــد و عادت در
اندیشیدن متعارف را با ادراکی جدید در روش شناسی به خرق عادت برد.
اندیشـــه ورزی پرفســـور قوام در حوزه تئوریهای علوم سیاســـی و روابط
بینالملـــل و شـــناخت بیبدیـــل او نســـبت بـــه نظریـــه پـــردازان ،جامع
نگری به پدیدهها و فرآیندهای سیاســـی و اجتماعی را در چشـــماندازی
معرفتشناســـانه و هستی شناسانه میجوید .از این منظر ،بردار تکاپوی
نگاه نا آرام او همچنان به ســـوی حوزه شناخت تئوریها به مثابه روشی
بـــرای دســـتیابی به افقهای متکثـــر در تحلیل پدیدهها دوخته اســـت که
به نوبه خود دینامیزم حرکت به ســـوی کثرت در روششناســـی نیز تلقی
میشـــود .روش پروفسور قوام در ســـؤالانگیزی ،پرده از صراحت علمی
نهفتـــه در بیان او برمیدارد و ذهن دانش پژوه را به اندیشـــه ورزی وادار
میســـازد .صعوبـــت در اندیشـــیدن ،خصوصـــاً در مواجهه بـــا تئوریها،
تمرینـــی اســـت کـــه کالس درس ایـــن دانشـــمند را بـــر مســـندی متمایز
مینشاند.
از ایـــن حیث ،کســـب دانش نظری و عملی در کالسهای درســـی ایشـــان،
جـــرأت اندیشـــه ورزی را در عرصه پرچالـــش و پیچیده روش بـــه کارگیری
نظریه را به ارمغان میآورد.
سختکوشـــی پروفســـور قوام در ســـوق دانش پژوهان به ســـوی توســـعه
ســـپهر اندیشـــه ورزی در دانش «نظریه» ،هیچگاه ســـطح آموختن را به
تقلیلگرایی و محدود ســـاختن دایره نگاه پژوهشـــگر به «نظریه» ســـوق
نداده اســـت؛ بلکه تمرکز بر رویکرد نظری در راستای بازنمایی خاستگاه
جهـــان بینی دانشپـــژوه و ایجاد زمینـــهای برای توانمندســـازی تحلیل،
نظم بخشـــی به اندیشـــیدن و پیشبینی روشـــمند پدیدهها و موضوعات
بوده اســـت .جامعه علمـــی ایران ،همچنان مرهـــون تالشهای بیش از
نیم قرن این دانشـــمند بزرگ در تربیت کثیری از فرهیختگان و استادان
دانش علوم سیاســـی و روابط بینالملـــل و تولید آثار و تألیفات متعدد و
ماندگار علمی بوده و خواهد بود.
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 -1اســـتاد ما در هفتاد و یکمین بهار زندگیاش
همچنان سرشـــار از شـــور نوشـــتن و خواندن است.
دکتـــر عبدالعلی قوام در ســـه دهـــه اخیر در صف
اول آموزگارانی ایســـتاد که دانش سیاست را به کام
دانشـــجوی ایرانی دلپذیر کرد و دریچهای از آگاهی
به دنیای سیاســـت مـــدرن پیش روی نســـل جوان
محمد نوری
ایرانی گشود.
استاد خود از دیاری برخاســـته بود که خاک آن
به سیاســـت و حکمت سرشـــته اســـت اقلیمی که
همه ایرانیان در مقابل بزرگان ادبی و سیاســـی آن
سرتعظیم فرود میآورند از دهخدا و عالمه قزوینی تا طالقانی و...
 - 2برای داوطلبان رشـــته سیاســـت در دهه  60و  ،70نشستن پای درس
قـــوام غرورانگیز بود .صـــدا و ســـلوک او در نگاه هر نوآموزی خاطره نســـل
آموزگاران قدیم ایران زمین را زنده میکرد .ظاهر آراسته ،صالبت در گفتار،
احاطه و اشـــراف بـــر درس و باالخره مهارت در پاســـخگویی و اقناع همگی
در ذهن دانشـــجوی آن روز منظومهای میســـاخت تا معلمی قوام رنگی از
کاریزمـــا را پیدا کند و دانشـــجویانش او را در مرتبـــهای فراتر از همقطارانش
ببینند.
کالسهای درس اســـتاد آن قدر گرم و گیرا بود که همیشـــه در کنار جمع
پرشمار دانشـــجویان رشته علوم سیاســـی ،میهمانانی از دانشکده حقوق و
اقتصاد در آن بنشینند .دانشجویان علوم سیاسی در کنار مقام علمی استاد
همواره متأثر از ســـلوک و رفتار او بودند .شخصیت معلمی قوام به معنای
واقعـــی به فضیلت اخالق مداری و انضباط آراســـته بـــود .در کالم و نگاه او
نه نشـــانی از نخوت و کبر بود و نه سودایی از شهرت و جاه طلبی .فروتنی او
چنان بود که دانشجویانش هیچگاه در پرسشگری ،نقد و به چالش کشیدن
نظراتش دچار لکنت نمیشدند.
 -2مرام و منطق قوام در  16سال مدیریت بر گروه علوم سیاسی دانشگاه
بهشـــتی بیآنکه به زبان آورد بر دوری حوزه علم از حوزه قدرت استوار بود.
او در همه ایام پرتالطم سیاســـت ایران مانع از آن شد نزاعها و کشمکشها
به فضای دانش و دانشـــکده راه یابد و دانشـــجوی نوپای سیاســـت فرصت
گران آموختن و رشد علمی را پای رقابت جناحهای قدرت از کف بنهد.
اســـتاد بر این ســـلوک خردورزی و علمگرایی در کالس درس نیز پایبند
مانـــد .در دورانـــی کـــه کاروان مدیریت جامعـــه گرفتار آزمـــون و خطا بود،
همواره دورنمایی از سیاســـت مدرن در ذهن دانشـــجویان ترســـیم میکرد
و ســـعی بلیغ بر این داشـــت که دانشـــجویانش به مبانی و معیارهای نقد و
تحلیل علمی تجهیز شوند.
قـــوام در مبانـــی فکری خویش همواره به علمی شـــدن حـــوزه مدیریت
بویژه امور دیپلماسی میاندیشید .او بسان فالسفه کالسیک آرزوی نشستن
نخبـــگان بـــر اریکه مدیریت را در سرداشـــت .تـــا آنجا که گفته میشـــود در
نشســـتی با وزیر خارجـــه وقت ایران ،علـــی اکبر والیتی ،خواســـتار برچیدن
شـــکاف میـــان دانشـــگاه و وزارت خارجه شـــده و توصیه میکند ،دســـتگاه
دیپلماسی کادر و مجریانش را از دانشکده علوم سیاسی و روابط بینالملل
تغذیه کند ،آرزویی که راه به جایی نبرد.
 -3میراث ســـه دهه پررنج تدریس و تحقیق اســـتاد اکنـــون در قالب 17
کتـــاب و دههـــا مقاله پیش روی مـــا اســـت .او از زمره معلمانی بـــود که به
موازات تحوالت پرشـــتاب دنیای سیاست و روابط بینالملل دانش خویش
را به روز میکرد .مفاهیم و موضوعاتی که اســـتاد آن روزها دســـتمایه طرح
تحقیق و تدریس قرار داد هنوز هم طراوت و کاربرد خود را حفظ کرده است
و هنوز هم بعد از قریب سه دهه ،مسأله اصلی جامعه ایران و کشورهای در
حال توسعه به حساب میآیند.
در همه این ایام اســـتاد ســـعی وافر داشـــت تا دانشـــجوی ایرانی درک و
شـــناختی روشـــن و دقیق از قواعد و اصول سیاســـت مدرن به دســـت آورد،
اصولـــی مثل :مدرنیزاســـیون و توســـعه سیاســـی ،مدیریت بحـــران ،منابع
و مؤلفههای قدرت ،مناســـبات قـــدرت ها و . ...از میان همـــه آن مفاهیم و
موضوعاتـــی که به همت بلند اســـتاد تبیین و تألیف شـــدند بیشـــک گفتار
اســـتاد در بـــاب منافع ملـــی بـــرای شـــاگردانش ارزش و جایـــگاه واال دارد.
قـــوام از ســـه دهه پیش زمانـــی که منافع ملـــی ،اصلی غریـــب و مهجور در
سیاســـت ورزی جامعه ایرانی بـــود ،این اصل طالیـــی را ترجیع بند کالس
درس و ســـخنرانی همایشها قرار داد و کوشـــش بســـیار کرد تا این اصل به
ملکه ذهن شـــهروند ایرانی و راهنمای عمل دولتمردان و سیاســـت ورزان
تبدیل شود.
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دیواری دور خود بکشـ ــد و از ابرقدرت بودن
خودصرفنظرکند.
 ëëبه نظر شـــما تغییری که در حال رخ دادن
دردیپلماسیامریکااست،خواستهترامپ
اســـت یا خواســـته بخشـــی از هیأت حاکم
امریکا؟
اگر با سیسـ ــتم امریکا آشـ ــنایی داشته
باشـ ــید ،میدانیـ ــد کـ ــه نقـ ــش گروههـ ــای
سـ ــرمایهدار در تصمیمگیریهـ ــا و
سیاستسازیهاخیلیزیاداست.تیمکاری
ترامپ هم که متشکل از میلیاردرهاست،
مؤید این مطلب است .بنابراین بسیاری از
گروههای سرمایهدار و میلیاردر از سیاست
ترامپ حمایت میکنند زیرا معتقدند اگر
چین و دیگر کشـ ــورها از امریکا بیرون رانده
شـ ــوند سـ ــرمایهگذاران امریکایی بازارهای
امریکاراپرمیکنند.ترامپهمباتسهیالتی
که بـ ــرای سـ ــرمایهگذاران امریکایی در نظر
گرفته ،فضا را برای رشد آنها فراهم میکند
اما از این سؤال نباید غافل شد که آیا امریکا
میخواهدبههمینمقداربسندهکند.
ëëامـــاســـرمایهداریمیـــلبهســـیالبودن
دارد .شما هم اشـــاره کردید اگر میخواهید
ســـرمایهداریراخفهکنیـــدآنرامحدودبه
مرزهایکشورهاکنید.سیاستهایترامپ
ممکن است برای سرمایهدارهای امریکایی
در داخـــل فضا ایجـــاد کند اما در فراســـوی
مرزهابـــهضررآنهاســـت،بنابراینچگونه
سرمایهدارهاحامیترامپهستند؟
سـ ــرمایهدارها میخواهنـ ــد بـ ــه نحوی
دسـ ــت کشـ ــورهایی مانند چیـ ــن را از بازار
امریـ ــکا کوتـ ــاه کننـ ــد اما مسـ ــلم اسـ ــت که
سرمایهدارهای امریکایی هم مایل هستند
کاالهایـ ــی را که تولید میکننـ ــد صادر کنند.
این هم درسـ ــت اسـ ــت کـ ــه اگر سیاسـ ــت
ضدجهانی شـ ــدن ترامپ اجرا شود قدرت
امریـ ــکا افول خواهد کـ ــرد .به همین خاطر
گفتم سیاست ترامپ پارادوکسیکال است.
امریـ ــکا هم میخواهـ ــد ابرقدرت باشـ ــد و
هم میخواهـ ــد سیاسـ ــت حمایتگرایانه
در پیـ ــش بگیـ ــرد .بیـ ــش از  500-600هزار
نیـ ــروی نظامـ ــی امریکا در حـ ــال حاضر در
بیش از  170-180پایگاه نظامی این کشـ ــور
در سراسـ ــر جهان در حال خدمت هستند،
اگر امریکا بخواهد پایگاههای نظامی خود
را تعطیل کند دیگر ابرقدرت نخواهد بود.
ابرقدرت بودن فقط ایجاد شـ ــغل نیست.
هلند هم ایجاد شـ ــغل میکنـ ــد .انگلیس

دکتر عبدالعلی قوام درگفت وگو با «ایران»

ترامپنقطهثقلدیپلماسیرا از «وزارتخارجه» به «کاخ

کبری آکیش

دکتر عبدالعلی قوام ،دانشآموخته دانشـ ــگاههای ايلينوي امريكا
و ابردين انگلسـ ــتان و استاد رشـ ــته روابط بینالملل نزدیک به 4دهه
اسـ ــت در دانشـ ــگاههای مختلف ایران بویژه دانشگاه شهید بهشتی
تهرانتدریسمیکندودراینسالهاصدهادانشجویاینرشتهراکه
اکنون دهها نفر از آنها صاحب مشاغل و پستهای حساس شدهاند،
پرورش دادهاست .پروفسور قوام که با  17کتاب و دهها مقالهای که به
رشته تحریر در آوردهاسـ ــت ،یکی از بنامترین اساتید مبانی تئوریک
بینالمللاست،ازمفاخرایراناستکهجایخالیویوتحلیلهای
کارشناس ـ ـیاش در مطبوعات به وضوح احسـ ــاس میشود .روزنامه
ایراندرپیراهیابیدونالدترامپ بهکاخسفید،بااستادقوامبهگفت
و گو نشست تا تأثیر نوع رویکرد دیپلماسی ترامپ و تأثیر آن بر آینده
تحوالت سیاسـ ــت بین الملل را به بحث گذارد .قـ ــوام تأکید دارد که
احتمال به پایان نرسـ ــیدن دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بسیار
زیاداست.بهاعتقادایناستادروابطبینالمللبرخالفتصورغالب،
ترامپ در حوزه سیاست خارجی دارای برنامه است .اما پارادوکس
برنامههای وی با ساختار قدرت و ویژگیهای جامعه امریکایی ،مجال
چندانیبرایاوباقینخواهدگذاشت.
ëëدر رفتارهای پیش و پس از رسیدن دونالد
ترامپ به کاخ سفید کامالً مشخص است،
وی کـــه فاقـــد تجریه سیاســـی اســـت و در
حوزه دیپلماســـی نیز صاحب نظر نیست،
بهصورتروزانهتصمیممیگیردوبههمین
دلیل مورد اعتراض واقع میشـــود .به نظر
شـــما ترامپ اصالً برنامـــهای دارد یا بدون
برنامهودرلحظهتصمیممیگیرد؟
ترامپ با شـ ــعار «تغییـ ــر» وارد عرصه
رقابتهای انتخاباتی شـ ــد و یکی از دالیلی
که مورد استقبال رأی دهندگان قرار گرفت
نیـ ــز همین شـ ــعار بـ ــود .مـ ــردم امریـ ــکا از
سالها قبل خواسـ ــتار تغییر بودند .باراک
اوباما نیز با شـ ــعار تغییر بود که پیروز شد،
اما رأیدهندگان تغییـ ــری را که انتظارش
داشـ ــتند در دوره اوباما احسـ ــاس نکردند و
بـ ــه ترامپ روی آوردند .البتـ ــه اوباما زمانی
به ریاس ـ ـتجمهوری رسـ ــید کـ ــه امریکا با
بحرانهای جدی اقتصـ ــادی مواجه بود و
دو دوره ریاسـ ــت جمهوری بـ ــرای حل این
بحرانها و ایجاد تغییر ملموس در کشـ ــور
زمان کمی بود .امریکا در دو دوره ریاسـ ــت
جمهـ ــوری اوباما از بحـ ــران اقتصادی دوره
جورج بوش خارج شـ ــد و در مسـ ــیر رشـ ــد
اقتصادی قرار گرفت امـ ــا انتظارات مردم
خیلی باال بود .بنابراین فردی مانند ترامپ
این حس را در مردم بهوجود آورد که او ضد

ساختار است و تشـ ــکیالت سیاسی و اداری
امریکا را زیر سـ ــؤال خواهـ ــد برد و تغییرات
ایجـ ــاد خواهد کـ ــرد .ترامـ ــپ همچنین با
مطرح کردن بحث دیـ ــوار مرزی مکزیک،
حمایت بیکارانی را که احساس میکردند
مکزیکیهـ ــا فرصتهـ ــای شـ ــغلی آنها را
گرفتهانـ ــد ،به خود جلب کـ ــرد .بنابراین به
نظر من ترامپ رئیسجمهوری اسـ ــت که
برنامه دارد و برنامههای خود را کامالً روشن
و واضح مطرح کرده اسـ ــت اما تا چه اندازه
بتواند برنامههایـ ــش را عملی کند ،نیاز به
زمان و بررسی دارد.
ëëاگربهگفتهشـــماترامپبرنامهدارد،پس
سردرگمیهاییکه از نمای بیرونی در دولت
او و به عبارتی در سیاست خارجی او دیده و
احساسمیشود،چهمعناییدارد؟
ازنظرسیاستخارجی،ترامپسیاستی
حمایت گرایانه و ضد جهانی شدن را دنبال
میکنـ ــد زیـ ــرا مقـ ــدار زیـ ــادی از بحرانها و
مشـ ــکالت امریکاییها را ناشـ ــی از جهانی
شدن میداند و با سیاسـ ــت «دولتسازی
 ملتسـ ــازی» جـ ــورج بوش در عـ ــراق وافغانستان مخالف است .ترامپ همچنین
در رابطه بـ ــا برجام از همان ابتدا مخالفت
خـ ــود را اعـ ــام کـ ــرد امـ ــا در عمـ ــل تـ ــا چه
اندازه موضع خـ ــود را تعدیل کند ،معلوم
نیست .منظور من از اینکه میگویم رئیس

جمهوری امریکا برنامه دارد این اسـ ــت که
او به چارچوبهایی که در حوزه دیپلماسی
مطرحکرده،پایبنداستزیراخوبمیداند
که بایـ ــد در مقابل رأی دهندگان پاسـ ــخگو
باشد .اگر رأی دهندگان امریکایی و حامیان
ترامپ که در تظاهراتها به نفع او شرکت
میکنند ،احسـ ــاس کنند رئیس جمهوری
منتخبشـ ــان بـ ــه وعدههای خـ ــود عمل
نخواهدکـ ــرد ،دولـ ــت ترامپ با مشـ ــکالت
جدی مواجه خواهد شد.
ëëارکاناساسیایندیپلماسیچیست؟
ارکان اساسی دیپلماسی ترامپ مبتنی
بر  4رکن است -1 .سیاست حمایت گرایانه
دولـ ــت از بخـ ــش اقتصـ ــاد - 2 ،مقابلـ ــه با
جریانات جهانی شـ ــدن که باعث میشود
امریکا دچار کسری تجاری شود -3،تقویت
نیروی نظامی و نوسازی ناوگان نظامی و-4
پرهیز از مداخله نظامی در کشورهای دیگر.
البته همه این سیاس ـ ـتها با هدف توسعه
اقتصادی امریکا و ایجاد اشـ ــتغال بیشـ ــتر
بـ ــرای مردم اجرایی میشـ ــود .در حقیقت
او عمالً در چارچوب همـ ــان تعریفی که از
سیاست خارجی میشود ،حرکت میکند.
به این معنا که در سیاست خارجی کشورها
وارد یک فروشـ ــگاه میشـ ــوند و در محیط
بینالمللی خرید انجام میدهند .بهعنوان
مثـ ــال ممکـ ــن اسـ ــت کشـ ــوری  40درصد
بیکاری را از طریق منابع داخلی حل و بقیه
را از محیط بینالمللی تأمین کند .بنابراین
باید منتظر ماند و دید ترامپ که سیاسـ ــت
خارجی خود را اقتصاد محور بنا گذاشـ ــته،
در بخش سیاست خارجی چه مراوداتی با
چین ،کانادا یا ژاپن خواهد داشت و هر کدام
از آنهـ ــا تا چه انـ ــدازه میتواند تأمینکننده
هدف اقتصادی او باشد.
ëëاما دیپلماسی ترامپ آن گونه که تاکنون
مشـــاهده شـــده ،تهاجمی اســـت و باعث
میشودمناسباتقبلیامریکابادیگرکشورها
هم آسیب ببیند .این ناهمخوانی را چگونه
تحلیلمیکنید؟
بحثهایـ ــی کـ ــه ترامپ درباره روسـ ــیه
مطرحمیکندوبحثهاییکهدربارهارتباط
او با روسها در دوران رقابتهای انتخاباتی
مطرح میشـ ــود ،حاکـ ــی از آن اسـ ــت که او
درصدد تنظیم تعامل با برخی کشـ ــورها از
جمله روسـ ــیه اسـ ــت و البته همانطور که
گفتم ترامپ به این تعامالت بیشتر از ُبعد

اقتصـ ــادی نـ ــگاه میکند .او معتقد اسـ ــت
برخـ ــاف دوران اوباما میشـ ــود با روسها
به یک مصالحه رسید اما این کار بهراحتی
عملی نیسـ ــت .ترامپ همچنین میگوید
رؤیای امریکایی را دوبـ ــاره احیا خواهد کرد
و امریـ ــکا باید ابرقدرت باشـ ــد اما در عرصه
بینالملل همانطور که امریکا میخواهد
ابرقدرتباشد،روسیههمحرفهایتازهای
برای گفتن دارد و میخواهد دست باال را در
سیاست بینالملل داشته باشد که طبیعتاً
منجربهدرگیریمسکو–واشنگتنمیشود.
بویژه اینکه امریکا و روسیه در اوکراین با هم
تعارض دارند .رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
ترامپ نیز در جلسهای که با اعضای کنگره
داشت به این اختالفات ازجمله اختالفات
درزمینهاوکراینوکریمهاشارهکرد،بنابراین
مـ ــن نمیپذیرم کـ ــه بگوییـ ــم ترامپ فاقد
سیاست خارجی است .ترامپ پرسپکتیوی
درباره سیاسـ ــت خارجـ ــی دارد اما بحث بر
سراینموضوعاستکهطبیعتاًنمیتوانیم
روابـ ــط سیاسـ ــی و اقتصـ ــادی را از هم جدا
کنیم.امریکاحدود 370میلیارددالرکسری
تجاری با چین دارد .این به آن معنا اسـ ــت
که چین بیشتر صادرکننده به امریکاست تا
اینکه واردکننده باشد .ترامپ میخواهد به
نحوی از طریق دیپلماسی این مسأله را حل
کند اما از دیگر سـ ــو میبینیم ترامپ امریکا
را از پیمان ترانس پاسـ ــفیک خارج میکند؛
کاری کـ ــه بـ ــه چین کمک میکند تـ ــا بتواند
بازارهـ ــای این حـ ــوزه را تحت کنترل بگیرد.
در واقع اینجا اسـ ــت که شاهد تعارضها در
سیاسـ ــت ترامپ هسـ ــتیم .او از یک طرف
میخواهد به یکسری توافقهای اقتصادی
برای بهبود شـ ــرایط اقتصادی امریکا برسد
و از طرف دیگر مسـ ــائلی در رابطه با دریای
چین با پکن خواهد داشت ،اما اینکه چقدر
دولتامریکادراینزمینهموفقخواهدبود،
بستگیبهتواناییترامپدارد.
ëëمعموالً بین هدفگذاری و آن چیزی که به
دست میآید فرق اســـت .اگر کمی کالنتر
بهقضیهنگاهکنیمیکـــیازروندهایغالب
در روابط بینالملل جهانی شـــدن اســـت،
خودامریکاهممدافعجهانیشدنبودهاما
ترامپیکیازاهدافخودرامقابلهباجهانی
شـــدناعالمکردهاســـت.ازطرفدیگرهم
میخواهد ابرقدرت باشد .این دو را چگونه
میتوانباهمجمعکرد؟

ایـ ــن مسـ ــأله یـ ــک سیاسـ ــت کامـ ــاً
پارادوکسـ ــیکال (متناقض) اسـ ــت .به این
معنـ ــا کـ ــه ترامپ هـ ــم میخواهـ ــد امریکا
ابرقدرت باشد و هم میخواهد شعار «اول
امریـ ــکا» را عملی کند و کشـ ــور را از محیط
بینالملـ ــل و آسـ ــیبهای آن مصون نگه
دارد و به عبارتی منزوی کند .این مشـ ــکلی
است که چین هم دچار آن شده است زیرا
در برنام ـ ـهای که اخیراً کنگـ ــره چین اعالم
کرد ،آمـ ــده بود که پکن هم قصـ ــد دارد به
سمت سیاستهای حمایتگرایانه برود.
اگر این روند به کشـ ــورهای دیگر هم تسری
یابـ ــد دنیـ ــا دچار بحـ ــران میشـ ــود زیرا هر
کشوریتصمیممیگیردتنهاازصنایعخود
حمایت کند ،تنها به فکـ ــر تأمین کار برای
مردم خود باشـ ــد و ...گذشته از آن ،جهانی
شدن اتفاقی است که رخ داده است .من در
کتابیکهسالهاپیشتحتعنوان«جهانی
شـ ــدن جهان سوم» نوشـ ــتم دیدگاهی که
دنبال کردم درست برخالف دیدگاه غالبی
بـ ــود که میگفتنـ ــد ،جهانی شـ ــدن مرکزی
بـ ــه نام واشـ ــنگتن دارد و از آنجـ ــا هدایت و
دیکتـ ــه میشـ ــود .در آن زمـ ــان بسـ ــیاری از
افراد از جمله انور ابراهیم در مالزی بحث
جهانیسـ ــازی را مطـ ــرح میکردنـ ــد .آنها
معتقد بودند جهانی شدن یا به تعبیر آنها
جهانیسازی یک فرآیند نیست اما من در
کتاب خود تأکید کردم که جهانی شدن یک
فرآیند اسـ ــت .در حال حاضر نیز سیسـ ــتم
سرمایهداری جهانیترین سیستمی است
که بشـ ــر تاکنون شناخته است .به این معنا
کـ ــه رقابتهای اقتصـ ــادی ،صـ ــدور کاالها
و سـ ــرمایهگذاریها ،همـ ــه و همـ ــه باید در
محیط بینالمللی انجام شـ ــود .اگر شـ ــما
بخواهید سیسـ ــتم سـ ــرمایهداری را از بین
ببرید و خفه کنید کافی است آن را محدود
به چهاردیواری کشور خود بکنید .حال این
سؤال پیش میآید که آیا امریکا قصد دارد از
حالت ابرقدرت بودن به قدرت بزرگبودن
تنزل پیدا کنـ ــد؟ نه .چنین قصـ ــدی وجود
ندارد و نیروهایی در داخل سیسـ ــتم امریکا
وجودداردکهامریکاراناگزیرمیکنندپوسته
خـ ــود را پاره کنـ ــد و وارد عرصه بینالمللی
شود.بنابراینجهانیشدنچیزینیستکه
ترامپ بتواند جلوی آن را بگیرد .همانطور
که گفتم جهانی شدن از مدتها قبل اتفاق
افتاده است .مگر اینکه امریکا بخواهد یک

هم بعـ ــد از اجرایی شـ ــدن برگزیـ ــت برای
مردمش شـ ــغل ایجـ ــاد خواهد کـ ــرد .فرق
هلند و انگلیس با امریکا این است که آنها
فردای جنگ جهانی دوم ،خود را ابرقدرت
تعریف نکردند بلکه خـ ــود را قدرت بزرگ
تعریف کردند .ابرقدرت کشـ ــوری است که
در همه مسائل بینالمللی سرک بکشد و
یکهتاز باشد .بنابراین من در عمل میبینم
که سیاست ترامپ پر از تناقض است .االن
در کاخ سفید کشمکشـ ــی است بین وزارت
خارجه ،شـ ــورای امنیت ملی ،کاخ سفید و
مشاور ارشد ترامپ تا ابتکار عمل را از وزارت
خارجهبهکاخسفیدمنتقلکنند.
ëëهمانطور که شما اشـــاره کردید طیفی از
سرمایهدارهابههردلیلیازترامپحمایت
میکننداماطیفدیگریقطعاًازاوحمایت
نخواهندکرد،آنبخشـــیکهمقابلترامپ
میایســـتد از توان الزم برخوردار اســـت که
تأثیراتجدیرویسیاستترامپبگذارد؟
یـ ــک چالـ ــش اینچنینـ ــی در امریـ ــکا
وجـ ــود دارد و این چالش تا پایـ ــان دوره اول
ریاس ـ ـتجمهوری ترامپ البتـ ــه اگر بتواند
دورهاش را بـ ــه آخر برسـ ــاند ،ادامه خواهد
یافت .اگر بخواهیم بنیادی به مسـ ــأله نگاه
کنیـ ــم ،روی کارآمـ ــدن ترامپ خبـ ــر از این
شـ ــکافها نهتنها در بخش سـ ــرمایهداری
بلکهدرهمهبخشهایامریکامیدهد.
ëëیعنیترامپمعلولآنشکافهاست؟
بلـ ــه .حتـ ــی در حـ ــزب دموکـ ــرات هم
برنـ ــی سـ ــندرز نماینـ ــده یک نـ ــوع گرایش
سوسیالیسـ ــتی اسـ ــت که بهنظر مـ ــن این
گرایش در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.
ëëاگر ترامپ معلول شکافها بوده ،علت
اینشـــکافهاچـــهبودهاســـت.یعنیچه
عواملی باعث شده که این شکافها ایجاد
شودکهدرنهایتخروجیشکافهاپیروزی
ترامپشود؟
اگـ ــر بخواهیم شـ ــکافها را ریش ـ ـهیابی
کنیم ،باید به بعد از جنگ ویتنام برگردیم.
در واقع از آن زمان است که فروپاشی نظام
دوقطبیبهشکافهایداخلیامریکادامن
میزند ،زیرا برای  50-60سـ ــال شـ ــوروی و
کمونیسم بهعنوان یک «دگر» برای امریکا
تعریـ ــف میشـ ــد و سیاس ـ ـتهای امنیتی،
دیپلماسی ،اقتصادی ،توسعه پایگاههای
نظامی و همه امور امریکا بر اسـ ــاس وجود
بلوکی به نام بلوک شرق (شوروی) تنظیم

