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پس از کدخدا!

ســـخـــن نـــخســـت
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امپراتوری ها یک شبه ظاهر نمی شوند و یک شبه فرونمی ریزند؛ فرآیند 

ظهور و سقوط امپراتوری ها ده ها سال طول می کشد.

امپراتوری های بزرگی نظیر رامسس ها در مصر، اینکاها در پرو، آزتک ها 

در مکزیک، و امپراتوری های چین و روم و پارس در دنیای پیش از بعثت 

نبــــوی و اولین انقاب جهانی اســــام هرکدام طّی یــــک فرآیند تاریخی 

گرفتند و بالنده شدند و سرانجام رو به افول رفتند. در هریک از  شــــکل 

آن ها، پیدایش و میرایش سال های متمادی طول کشیده است.

پس از اســــام، پایه های امپراتوری اموی با نماد اسامی و نهاد سکوالر 

گردید. لحظۀ انعقاد نطفۀ  طّی یک فرآیند زمان َبر و زمینه ســــاز استوار 

این امپراتوری در رِحم تاریخ انتصاب یزید بن ابوسفیان به فرمانداری 

شام بود. پس از او، معاویة بن ابوسفیان امیر شام شد. با حذف خلفای 

راشدین با ترور و دسیسه های درباری و جنگ، نهایتًا معاویه توانست 

کند.  در دهۀ چهارم هجری رســــمًا امپراتوری اموی را به تاریخ معرفی 

سقوط این امپراتوری نیز تدریجی آغاز شد؛ تا آنکه در سال 132 هجری، 

بساط این امپراتوری در شرق جمع و در غرب گسترده شد و توانست به 

گون به حیات خود در غرب ادامه دهد. گونا شکال  اَ
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امپراتوری آمریکا نیز یک شــــبه به وجود نیامده اســــت و یک شــــبه فرو 

کریســــتف  که فتح قارۀ آمریکا به دســــت  نخواهــــد ریخــــت. همان طور 

کلمب با کمک تفنگ به معنای آغاِز آغاز امپراتوری آمریکا بود، پیدایش 

حکومــــت رئیس جمهورهــــا و ماجراجویانی ماننِد بوِش پســــر و ترامپ 

که مرحلۀ آغاز  به معنای آغــــاِز پایاِن این امپراتوری اســــت. همان گونه 

کشــــید، مرحلۀ پایانش نیز زمان َبر  امپراتوری آمریکا ده ها ســــال طول 

خواهد بود. اما این مرحله آغاز شده است!

گر  کــــه آمریکا-ا چه بپذیریــــم و چه نپذیریم، بیش از یک قرن اســــت 

کثــــر مناطق جهان حکومــــت می کند؛ اما  نگوییــــم برتمام جهان-برا

امــــروز، هم در محیط خارجی و هم در محیط داخلی، با دردســــرهای 

فراوانی روبه رو شــــده و در ضمن خود به دردســــر بزرگ بشریت تبدیل 

شده اســــت. جز دیکتاتورها، امروز هیچ کس در جهان آمریکا را دوست 

کشور به فقدان مشروعیت  ندارد. ســــران آمریکا در داخل مرزهای این 

که شهروندانش پرچمش را به آتش  کشوری  که  گرفتارند. روشن است 

می کشــــند چگونه به سوی پایاِن خود پیش می رود. کشوری که در آن 

رئیس جمهــــور نظام تحت فرمان خود را به تقلــــب و دروغ گویی متهم 

می کند و مخالفان سیاســــی اش-که در حکومت او مشارکت دارند-او 

را به فتنه گری متهم می کنند معلوم اســــت چه آینده ای در پیش دارد. 

کفگیر به تِه دیگ خورده اســــت، ولی این بدان معنا نیست  در آمریکا، 

که آمریکا همین روزها فرومی ریزد؛ فروریختِن آمریکا ممکن است ده ها 

سال طول بکشد.

کشورهای  کدخدای دهکدۀ جهانی اســــت؛ و   آمریکا، هرچه هســــت، 

که به هرجا او  عضو ناتو شــــوالیه های بزن بهادر و مباشرانش هســــتند 

فرمان دهد لشــــکر می کشــــند-از ویتنام تا سوریه و از ســــوریه تا لیبی؛ 
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کدخدا مریض است و ممکن است چشم بر این قلمرو پهناور  ولی این 

ببندد. پس از او چه خواهد شد؟ 

کنان این دهکده باید از همین امروز در فکر سرنوشت دهکده  همۀ سا

پس از مرگ ناخدا باشند. ممکن است پس از مرگ او، برای دهکده نیز 

فردایی نباشد! از امروز باید در اندیشۀ یک نظام جهانی جانشین بود، 

کنونی-مطلوب بشریت باشد و همۀ  که-بر خاف نظم  البته نظامی 

مردم جهان از ثمرات آن به صورت عادالنه بهره مند شوند.

سردبیر



دنیا در دسِت کیست؟

مـــیـــزگــــرد مــــاه

یوران، ســعداهلل زارعی، محمدحســن  با حضوِر علی اکبر اشــعری، حســین رو
زورق، احمد کاظم زاده، ابراهیم متقی



ۀ 9
فح

ص
 / 

67
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

کاظــــم زاده: بســــم اهلل الرحمــــن الرحیم. هــــدف از برگزاری این جلســــه   

کنونِی نظــــام بین الملل و تبییــــن فرصت ها و  ماهیت شناســــی نظــــم 

کشــــورمان، جمهوری اسامی ایران، است. اصًا  تهدیدهای آن برای 

اینکه می توانیم بگوییم نظم هســــت یا نیســــت خــــودش محّل بحث 

که می توان  اســــت. اساســــًا، بعد از فروپاشــــی نظام دوقطبی، تا جایی 

کرد، هنوز نظم پایداری مثل دوران جنگ ســــرد در نظام  فهــــم و درک 

کشی بین یک جانبه گرایی  بین الملل دیده نمی شود. در این زمینه، کشا

گذشــــته می بینیم  و چندجانبه گرایی وجود دارد. با نگاهی به دو دهۀ 

معمواًل ســــاختار نظام فعلی با نحــــوۀ به قدرت رســــیدن هریک از دو 

حزب رقیب در آمریکا شــــکل و شــــمایل خاصی پیدا می کند. هر وقت 

کار آمده اند جهان به سوی تک قطبی رفته، و هر  جمهوری خواهان سر 

زمان دموکرات ها به قدرت رسیده اند به سوی چندجانبه گرایی تمایل 

کرده اســــت؛ ولی هیچ کدام از این ها قوام و دوام نداشته و نهادینه  پیدا 

نشده است. در واقع، در نظام بین الملل یک حالت شناور می بینیم.

کردم و  گرامی ارائه   مــــن این را به عنوان طرح بحث خدمت حاضــــران 

شاید هم قابل نقد باشد. می توانیم بحث را به دو بخش تقسیم کنیم: 
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در بخش اول، هستی شناســــی نظام بین الملــــل فعلی مورد بحث قرار 

که واقعًا ماهیت و اضاع آن چگونه اســــت؛ در بخش دوم، نقش  گیرد 

که در این  کشــــور خودمان و احیانًا فرصت هــــا و تهدیدهایی  و جایگاه 

کنیم تا-ان شاء اهلل-با شناخت  زمینه وجود دارد را تدوین و تشریح 

دقیق از فرصت ها استفاده و از تهدیدها دوری شود.

امروز کشاکشی بین یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی وجود دارد.

کــــه در حقیقــــت می خواهیم بفهمیم  ق: مــــن این طــــور می فهمم  زور  

کسی  که بشــــریت بداند با چه  کیســــت. خیلی مهم است  دنیا دست 

که به آن پاسخ  طرف اســــت. یک سؤال خیلی مهم برای ما وجود دارد 

کیست و ماهیت این دشمنی  کیستیم و دشمن ما  نداده ایم: اینکه ما 

چیست؟

که اصًا نظام دوقطبــــی نظام بود یا  یک ســــؤال دیگر هم وجــــود دارد 

که  گر نظام دوقطبی را نظام بدانیم، به این نتیجه می رســــیم  نقاب. ا

گر نقاب بدانیم، باید  بعد از نظام دوقطبی نظامی تشکیل نشده است؛ ا

کدام قدرت بوده اســــت و  که این نقاب بر چهرۀ  به دنبال این باشــــیم 

گرفته را بشناسیم.  قدرتی که پشت این نقاب قرار 

کم اند از  که بر دنیا حا کســــانی  که بدانیم  به هر حال، مهم این اســــت 

نظر انسان شناختی که هستند؟ ما فقط یک انسان نداریم که بگوییم 

کردیــــم؛ ما درجات متعددی از انســــان ها و  او را شــــناختیم و مطالعه 

انسانیت ها داریم. 

بعد از آن، می توانیم از ســــاختار اقتصادی و اداری و جریاِن تاریخی آن 

کنیم. چون از ماهیت دشمنی صحبت نمی شود،  نوع انسان صحبت 
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بعضی می گویند: »چرا ما باید دشــــمن داشــــته باشــــیم؟ چــــرا نباید با 

کنار بیاییم؟« ریشۀ خیلی از بحث های ما جنبۀ فلسفی  کمان دنیا  حا

کارمند فقیر چــــرا باید چوب الی  پیدا می کند. آقایــــی می گفت: »این 

کار  کارهای انقابی بگذارد؟«-فکر می کرد چون فقیر اســــت این  چرخ 

که ریشــــۀ حب و بغض ها در انسان در نوع پرورشی  را نمی کند در حالی 

کرده است. است که پیدا 

رویوران: من فکر می کنم شناخت نظام بین المللی مقدمۀ فهم و تحلیل   

که برای ما یا دیگران در ســــطح منطقه و  بســــیاری از تحوالتی اســــت 

جهان اتفاق می افتد. بیشترین تحوالت در نظام بین المللی در همین 

که در گذشته بود  نیم قرِن گذشته اتفاق افتاده است. یکی از الگوهایی 

گرایی است-از باب  و در نظام بین الملل تعریف شده است مکتب انزوا

کوبا پیرو این الگو  که در آن موقع، چین و آلبانی و  مثــــال عرض می کنم 

بودند. این الگو، که بر خودکفایی داخلی و کشیدن دیوار و عدم ارتباط 

کشوری را با  گر اآلن بخواهیم  با دنیا مبتنی بود، از جهان جمع شــــد. ا

این الگو نشان دهیم، شاید وجود نداشته باشد، یا شاید آخرین نمونۀ 

که آن هم به دنبال خروج از این وضعیت است.  کرۀ شــــمالی باشد  آن 

به قــــول مک لوهان، دنیا به »دهکدۀ جهانی« تبدیل شــــده و شــــاید 

قوی ترین تئوری در روابط کشورها وابستگی متقابل باشد. 

با پایان جنگ ســــرد، تحوالت زیادی در نظــــام بین الملل اتفاق افتاد. 

فروپاشــــی بلوک شــــرق به پیدایش مکتب جدیدی منجر نشد. شرق 

کرد-یعنی نظام فردگرایی را در ُبعد اجتماعی،  الگوی غربی را انتخاب 

کرد.  ســــرمایه داری را در اقتصاد، و لیبرالیســــم را در سیاســــت انتخاب 

کتاب  که آقای فوکویاما، نویسندۀ غربی،  پیوســــتن این ها باعث شــــد 
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پایان تاریخ را بنویسد و بگوید که به زعم او، تعارضات ایدئولوژیک پایان 

یافته و وضعیت جدیدی شکل گرفته است.

خاصه، بلوک شــــرق از بین رفت و خیلی ها به نظام ســــرمایه داری، که 

تقریبًا دنیا را گرفته است، پیوستند. حتی چیِن کمونیست هم به سرعت 

خودش را با شرایطی که به تعبیری دو مدل در یک نظام بود وفق داد، و 

موفق شد با ایجاد یک نظام سرمایه داری پیرامون خودش استمرارش را 

به گونه ای تضمین کند. به دلیل این گسترش بود که سرمایه به عنوان 

گر قبًا  اصل شناخته شــــد و تعریف مفهوِم قدرت تا حّدی عوض شد: ا

قدرت نظامی مؤلفۀ اصلی تغییر و اقتصاد و فرهنگ به آن وابسته بود، 

نوعی جابه جایی در این مفهوم اتفــــاق افتاد و اقتصاد به عنوان متغیر 

اصلی باال آمد. تغییر ســــهم قدرت تا حّدی به بعضی از کشورها جایگاه 

داد. این تغییر در گفت وگوهای هسته ای قابل لمس بود. شاید به ظاهر 

قدرت نظامی آلمان از ما کمتر باشد، اما چرا در مجموعۀ 1 + 5 حضور پیدا 

یوران: شناخت نظم بین الملل مقدمۀ فهم و تحلیل تحوالتی است که در نیم  رو

قرن اخیر روی داده اند.
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کرد؟ شــــاید به دلیل اینکه یک قدرت اقتصادی بود. اینکه ژاپن انتظار 

داشــــت در آن مجموعه باشــــد هم بر اســــاس قدرت اقتصادی اوست. 

که یک قدرت اقتصادی جهانی هستند،  )ژاپنی ها می گفتند چرا آن ها، 

در چنین گفت وگویی در سطح باالی بین المللی شرکت ندارند.( 

می خواهم بگویم در نظام جدید تمرکز در انحصار ســــرمایه خیلی زیاد 

کنون چنین اتفاقی نیفتــــاده  بود. در یــــک دهۀ اخیر،  شــــد و شــــاید تا

چیزی به نام باشگاه میلیاردرها شکل گرفته است )که قبًا به آن باشگاه 

کنون 2500 میلیاردر در این باشگاه حضور دارند.  میلیونرها می گفتند(. ا

این نشــــان دهندۀ تمرکز سرمایه در ســــطح بین المللی است. شاخص 

تعریف قدرت در دنیای امروز تنها تعداد هواپیما و ناو هواپیمابر و تانک و 

گر امروز رقابتی  ک عمل است. ا توپ نیست، تولید ناخالص مّلی نیز ما

بین آمریکا و چیــــن وجود دارد، عمدتًا بر ســــر 21/5 تریلیارد دالر تولید 

ناخالص مّلی ساالنۀ آمریکا و نزدیک به 14 تریلیارد دالر تولید ناخالص 

مّلی ساالنۀ چین است: به دلیل اینکه آن طرف رکود و این طرف رشد 

که بین  هست، امکان رسیدن چین به آمریکا مطرح می شود. رقابتی 

آمریــــکا و چین وجود دارد، قبل از امــــور نظامی، به وضعیت اقتصادی 

برمی گردد. 

من یک بار میلیاردرهای جهان را مرور می کردم و دیدم نزدیک به یک 

سومشان چینی هســــتند-هرچند مجموع ســــرمایه داران آمریکایی 

که اینکه امروز قدرتی به نام  بیش از چین اســــت. این نشــــان می دهد 

چین وجود دارد به دلیِل آن است که فضا و تمرکز سرمایه برای خودش 

کرده اســــت. چین یــــک فضای حیاتــــی برای خــــودش تعریف  ایجــــاد 

گفت بسیاری از ســــرمایه گذاران سنگاپور،  کرده اســــت: تقریبًا می توان 

مالزی، اندونزی، تایلند، و فیلیپین میلیاردرهای چینی هستند. 



14
حۀ 

صف
 / 

67
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

بنابراین، محور اتفاقات دنیا ســــرمایه است و بسیاری از تعاریف بر این 

کنش ها هم در سطح ســــرمایه داری تعمیم  اساس شــــکل می گیرد. وا

جهانی پیدا می کند. شما تمام شعارهای جنبش 99 درصد علیه یک 

گر ما این  درصد در آمریکا را در فرانسه بین جلیقه زردها هم می بینید. ا

مسئله را با چارچوب تفکر خودمان تطبیق دهیم، می بینیم بحث ظلم 

و عدل مطرح است و پارادایم کنونی برقراری عدل در مقابل ظلم است.

کنون ظلمی به این حد فاحش  شــــاید در توزیع ثروت در سطح دنیا تا

برقرار نبوده اســــت: 2500نفر بیش از نیمی از سرمایۀ جهان را در اختیار 

دارند؛ 99درصد ســــرمایه های دنیا در دســــت یک درصد اســــت. هیچ 

کنش های جهانی  وقت اوضاع به این شکل نبوده است. امروز حتی وا

علیه آن اتفاق می افتد. می خواهم بگویم پایه های نظامی که اآلن دنیا 

کشور به اندازۀ  را اداره می کند بر سرمایه و نظام سرمایه داری است. هر 

ثروتی که خلق می کند در این نظام جدید جایگاه پیدا می کند.

چیــن امــروز خــود را بــا پدیــدۀ دو مــدل اقتصــادی در یک نظام سیاســی وفق 

داده است.
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کنم تا شاید سخن  ق: می خواهم نکته ای را به عنوان سؤال مطرح  زور  

گونه ای تکمیل شــــود. امروز در دنیــــا از ارزش قدرت  آقــــای رویوران به 

گر بیشــــترین ثروت جهان را داشــــته باشید  کم نشده اســــت. ا نظامی 

و قدرت نظامی نداشــــته باشــــید، باید تابع باشــــید. نمونۀ آن همین 

کافی بود این ها  گر ثروت  که ثروت باالیی دارند: ا کشورهای نفتی است 

باید آقای جهان می شــــدند، ولی اآلن نوکر هســــتند چون ارتش قوی 

ندارند.

گفتم جابه جایی  رویوران: البتــــه من قدرت نظامی را نفی نکردم، بلکه   

اتفــــاق افتاده اســــت.  اقتصــــاد متغیر اصلی شــــده، اما قــــدرت نظامی 

که بین چین  کنار آن هســــت. ماهیت اقتصــــادِی رقابتی  همچنان در 

و آمریکا هســــت بیش از ماهیــــت نظامی اســــت. اآلن آمریکا هفت ناو 

هواپیمابر دارد، ولی چین 14 ناو سفارش داده است.

متقــــی: آقای رویــــوران، آمریکا 75 نــــاو هواپیمابر دارد. تعــــداد ناوهای   

روســــیه، انگلیس، چین، و فرانســــه روی هم به انــــدازۀ نصف ناوهای 

آمریکا نمی شود!

رویــــوران: درســــت اســــت. می خواهم بگویم تنها بحث قــــدرت نظامی   

نیست. البته، سرمایه گذاری چین در این زمینه هم کم نیست.

کاظم زاده: تا جایی که من از صحبت های هر دو بزرگوار فهمیدم، به ظاهر   

تفاوت هایی در هر دو دیدگاه وجود داشت، ولی زیر پوسِت حرف ها یک 

نوع وحدت مشاهده می شود. پرسش جدیدی که آقای زورق راجع به 
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کردند )که نظام بود یا نقاب( به زیر پوسِت نظام  نظام دوقطبی مطرح 

که همان نظام  اشــــاره می کرد؛ آقای رویوران آن را این طور بسط دادند 

کار خود  کان به  کما سرمایه داری قبل و بعد از فروپاشِی نظام دوقطبی 

ادامه می دهد.

گــــر اجازه بفرمایید، به خاطر اینکه محصول بحث به هم افزایی  ق: ا زور  

که  کنم. یک وقت تصور ما این است  منجر شود، من نکته ای را عرض 

که با هم تجارت می کنند و در تعاماتی  تعدادی پولدار در دنیا هستند 

که با هم دارند یک نظم به وجود می آورند. این یک دیدگاه است، مثل 

که  که در محاسبۀ برآیند بردارها هست. دیدگاه دیگر این است  قانونی 

گردونه شده باشد، و  که هر کس پولدار شده وارد این  این طور نیســــت 

ممکن اســــت به همۀ سرمایه داران اجازۀ ورود ندهند یا حتی نگذارند 

بعضی ها سرمایه دار شوند. در جنگ جهانی دوم، نهایت کار این بود که 

آلمان و ایتالیا و ژاپن داشتند صنعتی می شدند و ثروت تولید می کردند 

و قدرت صنعتی آن ها خیلی باال رفته بود؛ پس با آن ها جنگیدند و آن ها 

گر می خواهید صنعتی باشید، باید تحت  که »ا را سر جایشان نشاندند 

کنترل و نظارت ما باشید.« ژاپن و آلمان به این ترتیب صنعتی شدند.

متقی: همین اآلن، امنیت ژئوپلتیک آلمان تابعی از آمریکاست و آمریکا   

در آلمان پایگاه نظامی دارد.

ق: می خواهــــم بگویم یک نــــوع خوش بینی در دنیا ارائه می شــــود  زور  

که همه چیز ســــر جایش قرار دارد. من  که انتهای آن به این می رســــد 
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که دنیا را  که هستند  نمی گویم بدبین باشیم؛ می گویم بفهمیم این ها 

اداره می کنند.

کاظم زاده: پرسش بعدی من، در ادامۀ صحبت های آقای زورق، از آقای   

گر ما به زیر پوسِت تحوالت )که پویایی نظام سرمایه داری  متقی است. ا

گیری  گر فرا گیرِی آن است( نگاه کنیم، شاید برداشت این باشد که ا و فرا

کم شــــود.  صورت می گیرد، قاعدتًا باید تضادها در نظام بین الملل هم 

بعضی از متفکران، مثل فوکویاما، با خوش بینی از پایان تاریخ ســــخن 

که بعد از جنگ ســــرد، با  گفته انــــد؛ در واقع، خیلی خوش بین بوده اند 

گیر می شود. اما در عمل  گیر شدن آرمان های لیبرالیسم، نظم هم فرا فرا

که رهبر جهان ســــرمایه داری معرفی  که در خوِد آمریکا هم،  می بینیم 

کامًا متفاوت روبه رو هســــتیم. این مسئله در  می شــــود، با دو پارادایم 

کامًا  گذشــــته خود را نشان داد. تضادها  انتخابات اخیر آمریکا بهتر از 

عریان و آشکار شده است. 

یلیارد دالر است و این کشور در این زمینه  ی چین 16 تر
ّ
امروز تولید ناخالص مل

یکا در رتبۀ دوم جهان قرار دارد. پس از آمر
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با این دید، وضعیت فعلی نظام بین الملل را چگونه می بینید؟ آیا اساسًا 

که در آن قرار داریم یک  ما می توانیم از یک نظم حرف بزنیم، یا چیزی 

کش  کشا جریان ســــیال و ادامه دار است و هنوز نظمی شکل نگرفته و 

وجود دارد؟ شما این را چه طور می بینید؟

متقی: اقتصاد و سیاست و فرهنگ مسلِط موجود به نظام سرمایه داری   

مربوط است. نظام سرمایه داری توانسته فرهنگش را در اندیشه های 

گوندر  کند. 20 ســــال پیش، فردی به نام آندره  تئوری پردازان نهادینه 

فرانــــک به ایــــران آمد. ما در اینجا کتاب های این شــــخص را به عنوان 

کتاب هــــای ضّد ســــرمایه داری و توســــعۀ ملی می خواندیــــم. از جملۀ 

که  کتاب هایش توســــعۀ توســــعه نیافتگی اســــت؛ حرفش این اســــت 

جهان سوم در وضعیت توسعه قرار نمی گیرد، بلکه در وضعیت توسعۀ 

توســــعه نیافتگی قــــرار می گیرد. این هــــا در زمرۀ نظریه پــــردازان مکتب 

وابستگی )dependency school( بودند. 

گرایش چپ ایرانی در یک  که او به ایران آمد، افرادی با  25 سال پیش 

مرکز تحقیقات استراتژیک جلسه ای مثل اینجا برگزار کردند و همه در نقد 

گوندر گفت: »این حرف هایی  گفتند. آقای  نظام ســــرمایه داری سخن 

که شما می زنید ما در دهۀ 60 ]میادی[ زدیم. نظام سرمایه داری این 

که شما می گویید. ما به پایان خط رسیدیم و وارد موج دیگری  نیست 

شــــدیم. نظام ســــرمایه داری مِن مارکسیســــت تئوری پــــرداِز انتقادی 

کرده اســــت. من به این نتیجه رسیده ام  نظام ســــرمایه داری را منفعل 

گر بخواهی بــــا این نظام درگیر شــــوی، فرومی ریــــزی و جایگاهت  کــــه ا

اسفُل السافلین است.« 
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من یک سری کتاب های دیگر، مثِل آمریکا بر سر تقاطِع فوکویاما، را نگاه 

کردم؛ به این نتیجه رسیدم که همان مارکسیست های دهه های 1940 

و 1950 م. آمریکایی اتاق های فکر نظام سرمایه داری توسعه یابنده را در 

Na�( حوزه های مختلف تشکیل دادند؛ نشریاتی مثلنشنال اینترست 

که نماد محافظه کاری تند آمریکایی است، این ها  tional Interest( را، 

سازمان دادند.

 به تاریخ ایران برمی گردم. مارکسیســــت های درگیر جنگ مسلحانه در 

دهۀ 1340 در دهۀ 1350 تئوریسین حزب رستاخیز شاه می شوند. مشابه 

این وضعیت را در خیلی جاها می بینید. رمانی به نام قطره اشــــکی در 

اقیانوس، اثِر مانس اشــــپربر، وضعیت سوسیال دموکراســــی را در آلمان 

مطرح می کند. آلمان قبل از جنگ جهانی اول مرکز سوسیال دموکراسی 

که مبنای آن  بود. درگیری هایی بین جناح چپ و راست وجود داشت 

گرایش سوسیال دموکرات داشتند و عده ای  سوسیالیسم بود. عده ای 

رشــد اقتصادی بســیار مهم است، ولی از ارزش قدرت نظامی کم نشده است.
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کوس ها در آلمان کسانی مثل  سوســــیال لیبرال بودند. جنبش اسپارتا

کارل لیبکنشــــت را در درگیری های خیابانی کشتند!  روزا لوکزامبورگ و 

خــــوِد مردم علیــــه مردم! قطــــره اشــــکی در اقیانوس بــــه دنبال بحث 

تجدیِد نظر طلبی است. 

گذشته اســــت.  من به دوران بعد از انقاب می آیم. 42 ســــال از انقاب 

گسترده ای از افراد  یک اندیشــــه به نام خّط امام وجود داشت و طیف 

در این فضا قرار داشــــتند، از حسین شــــریعتمداری تا سعید حجاریان 

گر امام زنده بود و آن  و خســــرو تهرانی )که خویشــــاوند هم هســــتند(. ا

که در خّط امام بودند را می دید )که بعضی هایشان رویکردشان  کسانی 

اقتصاد سرمایه داری، لیبرال دموکراسی در سیاست داخلی، و انعطاف 

و مماشــــات و پذیرش جهان غرب در سیاست خارجی است(، در چه 

وضعیتی قرار می گرفت؟ 

که انقاب ایــــران دچار  کید دارنــــد  گام دوم تأ حضــــرت آقــــا در بیانیــــۀ 

تجدیِد نظــــر طلبی نشده اســــت و منظورشــــان هدایت انقــــاب ایران 

اســــت. اما به ساخت اجتماعی و نخبگان سیاسی و اجتماعی که نگاه 

می کنم، می بینم بعضی به سمت اقتصاد سرمایه داری رفته اند: همه 

کسانی  شــــرکت دارند، تاجرند، واردکننده هستند، دموکرات شده اند. 

کــــه در نهادهای انقابی بودند و با هم رفیق بودیم و به من می گفتند: 

کی حزب اللهی می شوی؟« اآلن از نعمات  »اندیشۀ تو لیبرالی اســــت؛ 

نظام ســــرمایه داری بهره مندند، شرکت های زنجیره ای دارند، و دارای 

ادبیات تند هستند. 

که این فلســــفه و حکمت تاریخ اســــت.  من به این نتیجه رســــیده ام 

که در ذهــــن انقابی ها وجــــود دارد  گاهــــی  شــــاید دیالکتیــــک ناخودآ

آن ها را به ســــمتی می کشــــاند. برخی از افراد دارای اندیشــــه اند. وقتی 
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دارای اندیشــــه اند، مثل مارکوزه نظریه پرداز مکتب انتقادی می شوند 

که خودش عضو او.ِاس.ِاس اســــت. او.ِاس.ِاس چیســــت؟ ســــازمان 

اطاعاتی آمریکا، قبل از اینکه سیا شکل بگیرد. )سیا در سال 1947 م. 

به دنبال قانون امنیت ملی و شورای امنیت ملی شکل گرفت.(

که دچار  که فقط نظام بین الملل نیست  من به این نتیجه رســــیده ام 

کتاب میلوانکیاس آشنا باشید.  دگردیسی شده اســــت. شــــما باید با 

کرده اســــت.  کتاب میلوانکیاس را به فارســــی ترجمه  عنایــــت اهلل رضا 

عنایت اهلل رضا از مارکسیست های توده اِی تند بود که بعد از سال 1332 

که شاه داد، او به  کشــــور رفت. در سال 1355، بعد از عفوی  به خارج از 

ایران برگشت و کتاب های ضّد روسیه را در ایران ترجمه کرد. او دو کتاب 

دارد: یکی نومانکاتورا  اســــت )نومانکاتورا روشنفکران حزبی شوروی 

که برای خودشان جایگاه داشتند(، دومی طبقۀ جدید است  هستند 

گرفته است.  که ادعا می کند تغییرات بنیادینی در اتحاد شوروی شکل 

یر: پایگاه نیروی هوایی  یکا در آلمــان پایگاه نظامی دارد. )تصو متقــی: امروز آمر

یکا در رامشتاین، آلمان( ارتش آمر
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که  که پرســــترویکا به وجود می آید؛ بی جهت نیست  بی جهت نیست 

که نشانه هایی از  زیِر پوست نظام سیاســــی مبتنی بر حکومت برژنف، 

گاسنوســــت به وجود می آید. فشار اقتصادی و  آرامش سیاسی دارد، 

که تغییرات بنیادینی  قدرت در سطح جهانی وجود دارد. چه می گذرد 

در آن به وجود می آید؟ 

کشــــورهای اروپایی می رفتند و آنجا می گشتند و  که به  زمانی، افرادی 

درس می خواندنــــد و در بازار خرید می کردنــــد ایرانی ها بودند؛ در دهۀ 

1980 و 1990 م. عرب ها بودند؛ از سال 2000 م. به بعد، چینی ها هستند 

که در آمریکا و اروپا رها شدند. تمام پول هایی که از مازاد تولید اقتصادی 

ایجاد شده اســــت به مرکز می رود و خرج می شود. چرا این وضعیت به 

وجود می آید؟ 

چند ســــال پیش، مقام معظم رهبری دربارۀ اینکه چرا آدم های خوْب 

کرده  بد می شــــوند تحلیلی داشــــتند. از ایشــــان در درس خارج سؤال 

گفتند: »من از خودم چیزی نمی گویم؛ فقط یک خطبه  بودند. ایشان 

که خوب اند بد می شــــوند.«  که چرا آدم هایی  از نهج الباغه می خوانم 

آن افراد، بنا به گفتۀ ایشان، چند ویژگی داشتند: )1( جناحی می شوند، 

)2( به راحتــــی تحــــت تأثیر اموال دنیــــا قرار می گیرند، )3( خودشــــیفته 

می شوند. 

کــــه ایــــن دگردیســــی در سیاســــت و اقتصــــاد جهان و  چــــه می شــــود 

گرامشــــی می گوید: »اقتصاد  مجموعه های انقابــــی به وجود می آید؟ 

کند: اول زور و قدرت،  که می تواند مستحیل  سرمایه داری دو چیز دارد 

که روشن است و  کنترِل فرهنگ و اندیشــــه.« زور و قدرتش  دوم اغوا و 

جنبه های نظامی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و ارتباطی و فناوری 

کاری انجام می دهی  را در بــــر می گیرد؛ اما اغوا یعنی چه؟ یعنی تو داری 
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که فکر می کنی خودت انجام می دهی، ولی دیگری تو را هدایت می کند 

گرفته ای.  کانتکست او قرار  و در 

اقتصاد سرمایه داری روزبه روز متمرکزتر می شود. روزبه روز، تعداد افرادی 

کمتر می شود، نه بیشتر. در 1960 م.، سه هزار  کنترل می کنند  که این را 

کنترل می کردند؛ امروز، در سال 2020 م.، به دو هزار  که  خانواده بودند 

کنترل می کننــــد. 99 درصِد پول در اختیار یک  که  خانواده رســــیده اند 

کم پولی بین خوِد سرمایه دارها هم  درصد اســــت، اما همین نسبت ترا

کوشنر  کامًا طبقاتی است. ازدواج دختر ترامپ با  وجود دارد و مسئله 

کامًا طبقاتی است. این ها اخاق خاص خودشان را دارند. خوِد ترامپ 

که پدرم به ما  یک آدم زن باره اســــت؛ اما دخترش درخاطراتش نوشته 

که ».No boyfriend, no drink« )این ها همان چیزهایی  آموزش داد 

کم باشد.( که ما می خواهیم در یک جامعۀ اسامی حا است 

کند،  آن که در طبقۀ ممتاز است می خواهد موقعیت خودش را تثبیت 

پــــس باید اخاق و خانواده و اصل و نســــب داشــــته باشــــد. اما فضای 

اقتصاد سرمایه و نظام بین الملل، در یک وضعیت آنارشی هم قرار دارد. 

آنارشــــی یعنی چه؟ یعنی هرکی به هرکی، یعنی رقابت دائمی. تحلیل 

که ذات خلقت برای همۀ موجــــودات در یک رقابت  آن ها این اســــت 

دائمی است. مبانی تفکر آن ها چیست؟ مبانی تفکر آن ها هابز و لویاتان 

که  گذار را طی می کند. فلسفۀ قدیم بر این مبناست  اســــت. هابز دورۀ 

کرده است و ذات انسان خوب  انسان خوب بوده و جامعه آن را خراب 

گوستین و توماس  کسانی مثل سنت آ است چون اندیشۀ دینی دارد؛ 

کویناس نظریه پردازاِن آن هستند.  آ

گرِگ انسان است.« جنگ همه علیه همه! این  هابز می گوید: »انسان 

اندیشه  به دولت منتقل می شود. اندیشه ای که محور آن انسان است 
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به دولت و حکومت منتقل می شــــود. در این فضای آنارشــــی باید چه 

کرد؟ باید سرکوب کنی، نظام سلطه ایجاد کنی، در عین حال باید فریب 

کشــــور بخری.  هم بدهی، منفعل هم بکنی، افراد را در داخل و خارج 

بنابراین، نظام ســــرمایه داری از نظر من بسیار پویاست و فاصله اش با 

جهان سوم روزبه روز بیشتر می شود.

نکتۀ بعدی این است که نظام سرمایه داری، که کنترل کنندۀ منسجم 

کشورهای  است، انسجام را بر اساس قالب قدرت خود ایجاد می کند. 

کنده است.  که نگاه می کنی پرا کنده اند. محیط منطقه را  پیرامونی پرا

که همه  یک مرکز قدرت و اســــتقامت و اندیشــــۀ مقاومت وجــــود دارد 

کوچک تر و  آن را نشــــانه می گیرند. پس جهان ســــرمایه داری روزبه روز 

که روند به سمت یک نوع  منسجم تر می شود، و به همین دلیل است 

گماتیستی پیش می رود. عملگرایی پرا

در ســــال 59، هنوز دانشــــگاه ها تعطیل نشــــده بود. مــــن در آن زمان 

دانشجوی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران بودم. دعواهای حزب توده 

یخ« سخن گفت. یاما با خوش بینی از »پایان تار کاظم زاده: فوکو
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گرفته بــــود. چریک های فدایی توده ای ها را  و چریک های فدایی اوج 

مســــخره می کردند. قبل از انقاب، شــــعار توده ای هــــا »اتحاد، مبارزه، 

پیروزی« بود و این عبارت را روی جلد نشریاتشان هم درج می کردند. 

فدایی ها می گفتند: »"اتحاد، مطالعه، پیروزی" یعنی شما اهل مبارزه 

نبودید و اآلن هم نیستید.« توده ای ها در پاسخ شعار دادند: »درود بر 

فدایی، توده ای نهایی«! 

کشتگر  من در این مورد تجربۀ زیســــتۀ اجتماعی-سیاسی دارم. امروز 

که یک شب در میان با بی.بی.سی صحبت می کند، فرخ  را می بینید 

که در زمینۀ  نگهــــدار را هم در همین قالب و قــــواره می بینید. زمانــــی 

کبر اعتماد ]رئیس سازمان انرژی  هسته ای قدرت تولید می کنیم، علی ا

اتمی ایران در دورۀ پیش از انقاب[ هم جان می گیرد و بالنده می شود؛ 

گذار می کنیم، او هم سرد می شود. کار را وا وقتی 

آیا منظور از نظام جهانی آمریکاست؟ نه، فقط آمریکا نیست. حدود 20 

کتابی را به نام چندجانبه گرایِی جهانی خوانده بودم؛  یا 30سال پیش 

که چگونــــه اقتصاد جهان را  در مــــورد ژاپن و اروپا و آمریکا نوشــــته بود 

کنترل می کنند. چگونه می شود کسانی که در سال های بعد در کشوری 

به قدرت می رسند در دورانی در آمریکا درس خوانده اند؟ 

کرده بودند: رئیس  همین پدیده را اخیرًا در رابطه با افغانستان مطرح 

کره کنندۀ طالبان، رئیس تیم دولت افغانستان، و خلیل زاد هر  تیم مذا

که در آمریکا درس خواندند. هر  سه از دانشجویان دهۀ 1960 م. بودند 

ســــه به قطر آمده بودند و در سه بخش مختلف برای آیندۀ افغانستان 

که  که مثلثش این است طبیعی است  کره می کردند. افغانســــتانی  مذا

برای ســــردار سلیمانی هیچ بزرگداشتی نگیرد. این بحث خیلی جدی 

است. 
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کــــه آمریکا دچــــار تاطم می شــــود، امــــا اقتصاد  نــــگاه من این اســــت 

سرمایه داری ادارۀ امور را فراتر از آمریکا در دست دارد. قبل از انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا، من و آقای دهقانی فیروزآبادی در برنامۀ زاویه 

حضور داشتیم. گفتم بایدن پیروز می شود. ترامپ گفت: »دولت عمیق 

که ترامپ درست  در آمریکا من را شکســــت داد.« اعتقاد من این است 

می گفــــت! دولت عمیق او را از طریق رســــانه ها، اســــتادان دانشــــگاه، 

هالیوود، و سلبریتی ها شکست داد. موجی ایجاد شد که به این نتیجه 

گریز از مرکز شده است. او می گوید سال 2024 م.  که ترامپ عنصر  رسید 

می آید، ولی خوِد حزب جمهوری خواه هم شانس باال آمدن ندارد! در 

نــــگاه من، آمریکا به رغم تولید ناخالص داخلی بیش از 22 هزار میلیارد 

دالری رو به افول است. مسئلۀ افول آمریکا جدی است.

که یهودیان در  کاظم زاده: در مورد بخش آخر، لطفًا بیشتر توضیح دهید   

کار می کنند. این بحث مهمی است. کجای این نظام مسلط 

متقی: یهودیان، در مقیاس جمعیتشان، در آن خانوادۀ دو هزار نفرِی   

ســــرمایه داران بزرگ جهانی منسجم و متحد هســــتند. نظریه پردازان 

آن ها کسانی مثل کیسینجر هستند، یعنی کسانی که تئوری می دانند 

و تجربۀ حکمرانی دارند و یــــک نوع نگاه چندملیتی دارند. هیچ وقت 

کسی مثل شولتس، وزیر خارجۀ آمریکا بعد از الکساندر هیگ در دوران 

ریگان، در آنجا جایگاه پیدا نمی کند. 

کنش های  بنابراین، سرمایه داری اندیشۀ انقاب، نظم های انقابی، 

انقابی، تفکر انقابی، و حتی خوِد آمریکا را مستحیل می کند. شما در 

که در آن آمریکا جایگاه  آمریکای 2040 م. شاهد وضعیتی خواهید بود 
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گرفتن است. امروز  کنترل جهانی در حال شــــکل  امروز را ندارد. نظم و 

دولت آمریکا ضعیف )weak state( اســــت، اما جامعۀ آن قوی اســــت. 

که علم و پویایی الزم  جامعه یعنی اقتصاد، فرهنگ، هالیوود، و بورس 

را دارد. 

کارگــــزار اقتصاد  که خــــود ایاالت متحــــده هم  تحلیــــل من این اســــت 

سرمایه داری است. در آمریکا، روزبه روز، جنبش های ضّد دولت بیشتر 

می شود. من این مسئله را اولین بار، 20 سال پیش، در جلد دوم کتاِب 

قدرت و هویِت کاسترز خواندم. بر اساس آنچه خواندم، زمانی که حادثۀ 

کار نیروهای  که این باید  11 ســــپتامبر اتفاق افتاد، تحلیل من این بود 

که از آن افــــراد ارائه می دهد این  داخلی آمریکا باشــــد-چون تصویری 

که وزارت دفاع آمریکا را هک می کنند!  که آن ها کسانی هستند  است 

گرفت  بعــــد از 11 ســــپتامبر، اف.بــــی.آی )FBI( 4500 نفر آمریکایــــی را 

گروه های میلیشــــیای آمریکایی بودند. تفکر میلیشــــیای  که همــــه از 

که باید نسبت آمریکا را با اقتصاد و سیاست  آمریکایی این طور اســــت 

کرد؛ می گویند: »چرا این همه هزینۀ نظامی  کم  و نظامیگــــری جهانی 

ج از کشور سرمایه گذاری می کنید؟ شما  می کنید؟ چرا این همه در خار

رئیس آمریکایید یا رئیس جهان؟« این ها بحث های جدی و پویایی 

است. 

که امروز بحث پارادایم جدید  به عنوان ســــخن پایانی، اشــــاره می کنم 

همه جا مطرح است. پارادایم جدید تنها شامل نقد ساختاری آمریکا و 

سیاست و اقتصاد جهانی نیست، نقد دولت سرمایه داری و نقد دولت 

که  کتاِب پارادایم جدید از آلن تورن،  اروپایی و نقد آمریکا هم هســــت. 

به فارســــی هم ترجمه شده، می گوید در تمام جهان چرخش فرهنگی 

ایجاد شده است، چرخش سیاسی اقتصادی ایجاد شده است. 
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کسانی  که باید به آن توجه داشت بحث های  بنابراین، موضوع اصلی 

که آلن  که چرخش فرهنگی را مطرح می کنند. این بحثی است  اســــت 

کاستر است و چنین  کسی مثل  تورن مطرح می کند. آلن تورن اســــتاد 

که  جایگاهــــی دارد. پارادایــــم جدیِد او این مســــئله را مطــــرح می کند 

چرخش جدیدی برای همه چیز به وجود می آید. این چرخش جدید 

همان چرخش ضّد الیگارشــــی نظام جهانی اســــت. الیگارشــــی نظام 

کنترل  کشورهای انقابی و اقتصاد اروپا و آمریکا  جهانی الیگارشی را در 

می کند، اما موجی در حال ایجاد است که ضّد الیگارشی جهانی است و 

قالب آن پارادایم جدید است.

این پارادایْم پوزیتیویســــتِی اثباتی نیســــت، این پارادایم نسبی گرایانه 

نیســــت، این پارادایم انتقادِی مقابله گرایانه است. از یک طرف، نظام 

کنترل می کند؛ از طرف دیگر، موج های ضّد  جهانی حتی خوِد آمریکا را 

نظام جهانی در حال شــــکل گیری اســــت. موج های ضّد نظام جهانی 

که آلن تورن از امام  در خاورمیانه و در ایران هم هســــت. جالب اســــت 

که به موج  کسانی بود  خمینی هم اســــم می برد و می گوید: »امام جزء 

جدید جهانی معنا و شکل داد و آن را برخاف موج اقتصاد سرمایه داری 

که اقتصادمحور و تولیدمحور و مصرف محور اســــت به حرکت درآورد«؛ 

کرده، خارج  که آن را اســــتحاله  می گوید: »جهان از مدار مصرف انبوه، 

خواهد شد.«

کاظــــم زاده: البتــــه ما مدل های دیگــــری مثل چین داریــــم. چین تداوم   

کرده است، ولی در عین حال تاش  ساخت سیاســــی خودش را حفظ 

کرده با برنامه ریزی از فرصت های نظام سرمایه داری در داخل و خارج 

کرده است، ولی توانسته  کند؛ اقتدار دولت را حفظ  کثری  استفادۀ حدا
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کند. اینکه ما چه مدلی می توانستیم پیش  از حاشــــیه ها هم استفاده 

کنیم شاید  که سازگاری داشته باشیم و از این فرصت استفاده  بگیریم 

بحث مفصلی می طلبد. من از آقای زارعی می خواهم در رابطه با بخش 

کــــه در جهان در حال  آخر صحبت های آقــــای متقی و مقاومت هایی 

شکل گیری است و شــــاید بتوان آن ها را مقاومت 99 درصدی ها تلقی 

کرد توضیحاتی ارائه دهند.

امروز سرمایه داری جهان سعی در کنترل فرهنگ و اندیشه ها دارد.

که  که با بحث هایی  کنم  زارعــــی: من می خواهم از زاویۀ دیگری شــــروع   

تا اآلن مطرح شد بی ارتباط نیســــت. نظم ها زاییدۀ جنگ ها هستند 

و هیــــچ چیــــز به انــــدازۀ جنــــگ هــــا در ماهیت دهی بــــه نظم ها نقش 

نداشته اســــت. نظم ها برای پایان دادن به جنگ ها پدید نیامده اند، 

برای مدیریت جنگ ها و به نتیجه رســــاندن آن پدید آمده اند. جنگ 

سابق به مثابۀ خرج نظم عمل می کند: وقتی به اتمام می رسد، جنگی 

دوبــــاره شــــکل می گیرد و روز از نــــو و روزی از نو! بحث من یک بررســــی 

تاریخی و اندیشه ای است که تکیه ای هم به تجربه دارد. تجربه می گوید 

که در 200- جنگ هــــا در دنیا خیلی تعیین کننده هســــتند. نظم هایی 

300 سال اخیر در دنیا برقرار شده اند همه نظم های پس از جنگ های 

بزرگ اند. 

ماهیت قدرت در دنیا خیلی تغییر نکرده است. در روش ها و موضوعات 

گستره و سطح  تغییراتی پدید آمده است، مســــائل عمقی تر شده اند و 

که در قدرت هست  کرده اند، اما ماهیت قدرت و روندی  بیشتری پیدا 

تقریبًا تغییر اصولی و اساسی نکرده است. اسام این را به عنوان حق به 
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رسمیت نمی شناسد، اما به عنوان یک امر واقع می پذیرد. به هر حال، 

قدرْت تعیین کنندۀ تحوالت و رخدادهای بشری است. هم در گذشته 

و هم اآلن، نقش حوزۀ نظامی در قدرت خیلی برجسته است؛ به همین 

خاطر، جهاد در اســــام به عنوان یک امر مقــــدس و در زمرۀ نماز و روزه 

مطرح است. 

کیهان اســــت-یعنی انواع جهادها از مِن فردی  گســــترۀ جهاد از َمن تا 

کّل هســــتی را در بر می گیرد. امر به معروف و توّلی و  بشر آغاز می شود و 

تبّری هم داریم، ولی جهاد مستقًا معنا پیدا می کند. به نظر من، این 

نشان می دهد که این است که جهاد یک عنصر اقتضایی نیست که به 

تبِع امر دیگری پدید آمده باشد، بلکه اساسًا یک استراتژی و سنگ بنا 

برای شکل دهی نوع خاّصی از زندگی انسان است. 

گویا  کنیم، می بینیم  گر دقت  که ا این مطلب از این حیث اهمیت دارد 

جهان در حال آماده شــــدن برای جنگ است. همین آمار و اطاعاتی 

که در صحبت های دوستان در مورد ناوهای هواپیمابر، جنگ افزارها، 

فروش تســــلیحات، برگــــزاری مانورها، توســــعۀ پایگاه هــــای نظامی، و 

گویا  که  گســــترش ادبیات جنگ بین دولت ها ارائه شد بیانگر آن است 

جهان در تغییر پارادایم به سوی رویارویی خشن حرکت می کند-من 

کلمۀ »گویا« اســــتفاده کردم که جایی برای تحلیل مســــئله گذاشته  از 

باشم. 

ما باید به این عنصر توجه داشته باشیم. اتفاقًا، فشار زیادی به ما وارد 

می شود تا از این عنصر دست بکشیم. در زمینۀ تسلیحات و توان اتمی 

به ما خیلی فشار می آورند. چه کسانی فشار می آورند؟ همان کسانی که 

کرده و پارادایم ها و اولویت ها عوض شده اند. زور  می گویند: »دنیا تغییر 

خیلی تعیین کننده نیست، بلکه مناسبات و روابط خارجی و گسترش 



31
حۀ 

صف
 / 

67
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

همکاری های فناورانه تعیین کننده اســــت« دارند ســــاح را از دست ما 

می گیرند؛ اما بازســــازی موشــــک های اتمی آمریکا را مطرح می کنند و 

یعنی می خواهند نســــل های قدیم موشک را از رده خارج و نسل های 

کنند. دارنــــد فریبکاری می کنند. هابز می گوید: »ما  جدید را جایگزین 

باید قدرِت توأم با فریب داشته باشیم.« 

کــــه در بخش آخر صحبت هــــای آقای دکتــــر متقی بود-و  بــــا تحلیلی 

قدری هم با بیان مقدماتی شــــان تفاوت داشــــت-داریم وارد فضای 

کنیم و  فرصت می شویم. هرقدر بتوانیم ظرفیت های بالقوه را بالفعل 

کنیم می توانیم در  نقش آفرینی بهتر را در عرصۀ بین الملل شناســــایی 

گویا بعد از  که  کنیم. من این طور می فهمم  فضای آینده نقش آفرینــــی 

یک دورۀ طوالنِی تحمیل به ما فرصتی داده شده است.

زارعــی: امــروز هم نقش حوزۀ نظامی در قدرت جهانی خیلی برجســته 

است.

کاظــــم زاده: یک ســــؤال برای مــــن ایجاد شده اســــت. طرف های مقابل   

مــــا همه دولت های قوی هســــتند و یک ائتــــاف بین المللی بین این 

که رویکرد آن ها  جلوه های ســــرمایه داری می بینیم. در برجــــام دیدیم 

که بــــا توجه به اینکه  خیلی با آمریکا فرق نمی کند. ســــؤال این اســــت 

کرده است و اضاع  گفتند قدرت زوایای مختلفی پیدا  آقای متقی هم 

اقتصــــادی فرهنگــــی و نظامی با هم پیــــش می روند، ما تا چــــه اندازه 

توانســــته ایم قدرت داشته باشــــیم و چه قدر توانسته ایم پتانسیل ها و 

گر امکان  ظرفیت های اقتصادی فرهنگی را در یک شبکه متحد کنیم. ا

دارد، راجع به این موضوع هم صحبت بفرمایید.
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زارعی: این بحث شما خیلی جزئیات دارد. در تکمیل بحث قبلی عرض   

که با تمدن پیچیدۀ  که ما از صحبت های آقای متقــــی دریافتیم  کنــــم 

چندالیۀ همه جانبۀ تعیین تکلیف شــــده ای به نام تمدن غرب روبه رو 

کنیــــم، باید روی حــــوزۀ تمدنی خودمان  کار  گــــر بخواهیم  هســــتیم. ا

گفتن داریم. در  کنیــــم. انصافًا، در حوزۀ تمدنی خیلی حــــرف برای  کار 

که اسام می زند خیلی باالتر از غرب  حوزۀ مدل حکومت داری، حرفی 

که مقام معظم رهبری فرمودند  اســــت. من روی مدل مردم ســــاالری 

که از عمر  کار می کردم. ایشــــان می گویــــد: »در حکومت دینی، هــــر روز 

حکومت می گذرد مردم باید آزادتر باشــــند.« بعــــد، دلیِل آن را توضیح 

که حکومت فلســــفه ای جز خدمت به مردم و انســــان ندارد  می دهند 

که  گره خورده است. حکومتی  و ماهیت این انســــان با آزادی و اختیار 

می خواهد در اختیار انســــان باشد نباید محدودکنندۀ آزادی او باشد، 

باید توســــعه دهندۀ آزادی او باشــــد. این حرف بزرگی است. این کجا و 

حرف غرب کجا؟ 

که تمدن  کنیــــم. همان طور  کار  ما بایــــد بتوانیم بر بنیان های تمدنی 

غــــرب عرصه های مختلــــف دارد، ما هم باید بتوانیــــم این عرصه های 

کنیم. بــــه هر حال، یک جغرافیای بزرگ به نام ایران  مختلف را تبیین 

داریم و جغرافیاهای دیگر هم تا حدودی در این مسیر هستند. حداقل 

گر در حوزه های تمدنی کار  این است که گوش شنوا در دنیا زیاد داریم. ا

گر تعیین کننده نباشیم،  کنیم و از قدرتمان درست استفاده کنیم، حتی ا

می توانیم مشارکت جوی فعاِل مطالبه گِر نگاه و منافع خودمان باشیم. 

ما واقعًا به لحاظ فلســــفی، حقوقی، تاریخی، و پشــــتوانه های انسانی 

کنیم. مقام معظم  عظیم این ظرفیت را داریم. نباید احســــاس ضعف 

که اآلن خداوند  گام دوم و هم قبــــل از آن فرموده اند  رهبری در بیانیۀ 
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متعال به ما جهان سومی ها فرصت جدیدی داده تا بتوانیم این فضاها 

کنار بزنیم و خودمان را نجات دهیم. را 

که نظام دولت عمیق )deep state( چیست.  رویــــوران: سؤال این است   

گروه است؟ دولت  ما این نظام بین الملل را بهتر بشناسیم: فرد است؟ 

که قطعًا فرد نیســــت. اآلن، در هر نظام،  اســــت؟ تصور من این اســــت 

که همان  گروهی تهیه کنندۀ بسیاری از سیاســــت های دولت شده اند 

سرمایه داران هســــتند و نیمی از سرمایۀ یک درصد را از آن دست پس 

می گیرند. 

گذشــــته، هشت نفر دعوت شــــدند. این ها  در اجاس داووس ســــال 

تعیین کننده هســــتند. داووس برای آن ها یک اتاق فکر اســــت. اینکه 

گیتس از کنترل نظم جهانی صحبت می کند نشــــان دهندۀ  آقای بیل 

کنترل نظام در آمریکا نیستند،  که این هشت نفر به دنبال  این اســــت 

کّل  کنند. چه طور یک نفر در آمریکا  بلکــــه می خواهند بر دنیا حکومت 

که  کرده است؟ این خود یک نمونه از تحولی است  کشور را دچار تحول 

در سطح دنیا اتفاق می افتد. می گفت افراد و افکارشان را با یک تراشه 

به گونه ای مدیریت می کنند. 

بعــــد از انتخاب بایدن در آمریکا، بحث انتخــــاب وزیر دفاع مطرح بود. 

که  کرد  ایشــــان یک ژنرال سیاه پوســــت را بــــرای وزارت دفاع انتخــــاب 

کشورهای غربی بر این  چهار سال پیش بازنشسته شده اســــت. اصرار 

که وزیر دفاع یک فرد مدنی باشد. )یک نظامی هفت سال پس  اســــت 

از  بازنشســــتگی یک فرد مدنی می شــــود.( آقای بایدن می گوید: »من 

از اختیاراتــــم اســــتفاده می کنم و هفت ســــال را به چهار ســــال تبدیل 

کار را انجام  می کنــــم.« چنین اختیــــاری دارد و دیگــــران هم قبًا ایــــن 
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داده اند. می خواهم بگویم انتخاب یک فــــرد مدنی برای وزارت دفاع، 

کرده، نشان از این است  گســــترش پیدا  کثر مدل های غربی هم  که در ا

کنترل تنها در اختیار نظامیان نیست-هرچند آن ها بخش مهمی  که 

هستند. 

در مورد ســــؤال شــــما، یهودیان منسجم ترین ســــرمایه داران هستند؛ 

کثریت ســــرمایۀ جهان در اختیار آن ها نیست، اما  کثریت نیســــتند و ا ا

به شــــدت منســــجم هســــتند. دیگران غیر از جمع آوری ســــرمایه ایدۀ 

مشترک ندارند. 

اینکه مــــا در نظام بین الملــــل انقاب های رنگــــی و مخملی می بینیم 

نشــــان دهندۀ تأثیــــر ســــرمایه در عرصۀ سیاســــی اســــت. یک جنبش 

عدالت خواهی جهانی در حال شکل گیری است. )ما یک روایت هم در 

رابطه با امام زمان؟جع؟ داریم که دنیا مستعّد چنین چیزی می شود.( 

مخالفت با وال استریت از آمریکا شروع شد و به اروپا آمد، اما ما پیشتاز 

مبارزه به نفع مستضعفان در جهان هستیم.

حکومت فلسفه ای جز خدمت به مردم ندارد.

متقی: جهان به دنبال این عدالت اســــت. جهان احســــاس می کند در   

که وجود  معرض بی عدالتی، تمایز و تبعیض قــــرار دارد. جنبش هایی 

دارد عمدتًا عدالت گرایانه است.

رویوران: همین طور اســــت. امروز جهان واقعًا در انتظار عدالت اســــت.   

تمرکز سرمایه منجر به ظلم در تقسیم ثروت های اجتماعی شده  است. 

این اتفاق اآلن افتاده است. 
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که پولدارترین  خیلی جالب اســــت. من داشتم راجع به هشــــت نفری 

افــــراد دنیا هســــتند و نیمی از ثروت جهان دستشــــان اســــت تحقیق 

می کردم. یکی از آن ها صاحب آمازون است که در زمینۀ فروش مجازی 

کرونا 80 میلیارد  کاال در ســــطح دنیا فعال اســــت. ثروت این آقا در دورۀ 

گیتس در زمینۀ فضای مجازی و چیزهای دیگر فعال  اضافه شد. بیل 

است. یک نفر فرانسوی در زمینۀ بسته بندی و توزیع کاال فعالیت دارد. 

که با دامپینگ، تمام رقبا را از  کار وجود دارد  بین این ها نوعی از تقسیم 

صحنه بیرون می برند. این امپراتوری در حال گسترش است.

کلی وجود دارد: هر وقت نظام ســــرمایه داری خشم  اشــــعری: یک اصل   

خودش را علیه مســــلمانان بیشــــتر بروز می دهد، اتفاقاتی در حال رخ 

که در فرانســــه مساجد را تخریب می کنند یا  دادن اســــت. اخیراً دیدید 

کنترل خود درمی آورند. در جاهــــای دیگر دنیا هم اتفاقات دیگری  بــــه 

می افتد. فشــــار بر کشورهای منطقه برای پیوســــتن به اسرائیل را زیاد 

کویت و عمان را به اسرائیل پیوند  که قطر و  کردند  کردند و خیلی تاش 

دهند، اما نشــــد. مرحوم زرین کوب در بامداد اسام می گوید پایه های 

سلطنت پادشــــاهی در ایران آن چنان توسط موریانه خورده شده بود 

که منتظر نسیمی برای فروپاشــــی بود و نیازی به لشکرکشی آن چنانی 

که مردم صدای عدالت اســــامی را  از طرف مســــلمان ها نبود. همین 

شنیدند، به اسام رو آوردند.

گسترش پیدا می کند، با  اآلن هم اینکه جنبش عدالت خواهی در دنیا 

توجه به اینکه اصیل ترین فریاد عدالت خواهی را اسام سر داده است، 

که  فرصت خوبی برای عدالت خواهی در جهان است. سؤال این است 

در شــــکل گیری این نظام جهانی ما داریم چــــه می کنیم. اتفاقاتی دارد 
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که خشم ســــران غرب را علیه مســــلمانان برمی انگیزد. جای  می افتد 

کجاســــت؟ چه  اســــام و حرکت انقاب اســــامی در این نظم جهانی 

پیش بینی ای راجع به آن داریم؟ شاید بتوانیم در عینیت بخشیدن به 

تحقق اجتماعی عدالت از منظر اسام نقش خیلی خوبی ایفا کنیم. در 

صدر انقاب در ایران همین طور شد: فریاد عدالت خواهی اسام بود که 

حکومت پادشاهی را به زیر آورد، نه جنگ!

که  رویوران: چــــرا آمریکا اآلن چین را رقیب خود می داند، اما روســــیه را   

توان نظامی اش چند برابر چین است رقیب خود نمی داند؟ چین سه 

ویژگی دارد: )1( اقتصاد و سرمایه دارد؛ )2( نظم اجتماعی بسیار دقیقی 

کرونا، این را نشــــان داد: به مــــدت یک ماه، یوهان را  دارد. )در قضیــــۀ 

بست و گفت کسی حق ندارد از خانه ها بیرون بیاید و غذای مردم را در 

خانه ها داد، و ظرف 10روز بیمارســــتان ساخت.( )3( قدرت نظامی اش 

هم در حال افزایش است.

روســــیه توان نظامی را به ارث برده و موشــــک های مختلفی ساخته، 

که در چین  اما نتوانسته نظم اجتماعی و انباشت سرمایه را به شکلی 

که غرب روی روسیه  کند؛ به همین دلیل، حسابی  اتفاق افتاده ایجاد 

باز می کند به اندازۀ چین نیست.

گفتمان  حاال به الگوی خودمان در ایران بر گردیم. من تصور می کنم ما 

کردند(، توان نظامی  فلســــفۀ سیاسی را داریم )آقای زارعی به آن اشاره 

گفتن داریم، اما در اقتصاد  که حرفی برای  را هم به جایی رســــانده ایم 

که اقتصاد همسنگ قدرت نظامی  به شدت ضعیف هستیم. تا زمانی 

قرار نگیرد، حرفی برای گفتن در اقتصاد نداریم. باید روی ُبعد اقتصادی 

کار کنیم. 
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ما باید بین دو چیز تفاوت قائل شــــویم: )1( اســــام به عنوان دین حق 

کــــه در دنیا هم راهــــش را پیدا  )کــــه راهش را پیــــدا می کند همان طور 

کرده است(، )2( نظمی که باید آن را در چارچوب انقاب اسامی تعریف 

کنیم.

متقی: ترامپ چین را رقیب می دانست چون مبنای کارش ناسیونالیسم   

کار  که من دارم، چین در اقتصاد ســــرمایه داری به  اســــت. در تحلیلی 

گرفته شده است. سرمایه دارها از ثروتمندترین افراد هستند. گروه های 

اجتماعی هم همین وضعیت را دارند و کاالی آن ها کاالی سرمایه داری 

شده است. 

سرمایه داری ذات چندملیتی دارد. آمریکایی ها می خواهند این را برای 

خودشان حفظ کنند. آمریکا هنوز پویاست. چرا؟ چون تولید می کند و 

که با نیازهای نظام ســــرمایه داری هماهنگی  فناوری ای تولید می کند 

دارد. اما آمریکا در داخل خودش با مشــــکات اجتماعی و اقتصادی و 

تبعیض روبه روست و نمی تواند در آینده پویایی داشته باشد.



محمدحسن زورق 

مثلث ایران-روسیه-چین و نظام نوین جهانی
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بزرگ ترین دستاورد جنگ های جهانی اول و دوم برای غرب، به رهبری 

که دو شعار  انگلستان و سپس آمریکا، ایجاد نظم جهانی دوقطبی بود 

آزادی و عدالــــت را بــــه نفع خود مصــــادره و دو نمونۀ بدلــــی و قابی و 

کرد.  دروغین از جامعۀ آزاد و عادل ارائه 

قطب غربی نظام جهانِی دوقطبــــی آزادی را، با تعریفی دروغین از آن، 

کرد. آزادی در تعریف غربی بدین معنا بود  به عنوان شعار خود انتخاب 

که هر کس آزاد اســــت هرچه می خواهد بکند بدون اینکه کوچک ترین 

محدودیتی داشــــته باشــــد مگر وقتی به دیگران آسیبی برساند. اما هر 

که آن عضو دربارۀ  عضو جامعه بخشــــی از جامعه است، و هر تصمیمی 

گر این تصمیم ذاتًا  گرفته اســــت. ا خود بگیرد دربارۀ بخشــــی از جامعه 

غلط و مضر و ویرانگر باشــــد، در اثر آن بخشــــی از جامعه به خطا رفته و 

کرده و ویران شده است.  ضرر 

در مقابل، قطب شــــرقی نظام جهانــــِی دوقطبی عدالــــت را، باز هم با 

کــــرد. عدالت در  تعریفــــی دروغین از آن، به عنوان شــــعار خود انتخاب 

که همه مثل هم بخورند و بپوشــــند و  تعریف شــــرقی بدین معنا بــــود 

کوچک ترین آزادی عملی برای بروز خاقیت های نداشــــته باشند. در 
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گر روزی صدر هیئت رئیســــۀ اتحاد جماهیر شوروی به  ادعا می گفتند ا

کره و مربا  کره و مربا بخورد، آن روز همــــه نان و  جــــای نان و پنیــــر نان و 

که بیماری قند داشــــتند چه باید می کردند؟  خواهند خورد. اما آن ها 

آن ها هم باید کره و مربا می خوردند و از عوارض آن رنج می بردند! چنان 

که از یک  کمونیست، همۀ مردم از زن و مرد موظف بودند  که در چین 

کنند! نوع لباس و یک رنگ )رنگ آبی( استفاده 

دو قطــــب غربی و شــــرقی نظــــام جهانی چنــــان علیــــه یکدیگر موضع 

کســــی تصور نمی کرد یک نظــــام جهانی در جهان وجود  که  می گرفتند 

که دو شــــعار اصلی  دارد، ولی در عمل یک نظام جهانی وجود داشــــت 

کشور های جهان را به صورت  کرده و  تاریخ بشر را به نفع خود مصادره 

قفس هایی با عنوان دولت-ملت )nation�state( درآورده بود و آن ها را 

گرفته بود.  با دو دسِت غربی و شرقی در چنگ 

نهادهایی همچون پیمان ناتو و پیمان ورشو، بلوک بندی هایی چون 

کشور های سوسیالیســــت، ایدئولوژی های چون  کشــــور های لیبرال و 

لیبرالیسم و کمونیسم و سوسیالیسم، و چهره هایی چون آدام اسمیت 

و مارکس دو قطــــب نظام جهانی را متبلور می ســــاختند؛ و نهادهایی 

چون ســــازمان ملل متحد و زیرسیستم های آن عمًا نظام جهانی را با 

نماد متکثر )مجمع عمومی سازمان ملل( و نهاد متمرکز )شورای امنیت 

سازمان ملل( پدید آورده بودند. 

× × ×

انقاب اسامی ایران عمًا نظام جهانی دوقطبی را با شعار »نه شرقی، 

کشــــید. نفی رسمی و صریح  نه غربی، جمهوری اســــامی« به چالش 

شــــرق و غرب و تثبیت رسمی مردم ساالری و اســــام خواهی دستاورد 

بزرگ انقاب اســــامی ایران بود. این انقاب شوروی را در افغانستان و 
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سپس در آسیای مرکزی و قفقاز با چالش بزرگی روبه رو ساخت. شوروی 

که آمریکا با شعار کمک به مجاهدان  پس از آن از افغانستان خارج شد 

افغانســــتان )ولی در عمل برای جلوگیری از آزادی مردم افغانســــتان از 

گر آمریکا واقعًا خواهان  کشــــور شــــد. ا ســــیطرۀ نظام دوقطبی( وارد آن 

کوبا و آلبانی  جنگ با شــــوروی و حضور در حوزۀ نفوذ آن بود، چرا وارد 

نشــــد و چرا بمب اتم را بر سر مردم بلغارســــتان و تاجیکستان آزمایش 

نکرد؟

از لحظۀ ورود آمریکا به افغانســــتان، جنگ قطــــب غربی نظام جهانی 

با اسام و مســــلمانان ادامه یافته است. روسیه پوست اندازی تاریخ را 

به موقع درک کرد: ردای دروغین مارکسیسم را از تن درآورد، به پوستین 

کشور های آسیای مرکزی و قفقاز  پشمین ناسیونالیســــم پناه برد، و به 

اجــــازه داد بر فرهنگ و دیِن خودشــــان باشــــند و طبــــق یک فرهنگ 

دســــتوری و ایدئولوژی فرمایشی در چارچوب منافع نظام دوقطبی به 

ساِز قطب شرقی نرقصند و نگردند. 

کهن فروریخته و منافعش در حفظ حیات آن  که نظام  روسیه فهمید 

نظــــام قدیمی با تنفس مصنوعی و شــــوک برقی نیســــت، ولی پذیرش 

فروریختن نظام جهانی برای غرب بسیار دشوار بود: غرب نمی خواست 

کند؛ از این رو، مدعی ایجاد نظام  واقعیت تحول تاریخ را بفهمد و درک 

تک قطبی به رهبری آمریکا شد. 

الزمــــۀ پذیرش تحــــول تاریخ بــــرای غرب قبــــول ایجاد دموکراســــی در 

فلسطین با مشــــارکت فلسطینی هاســــت، اعم از مسلمان و مسیحی 

کن این ســــرزمین بوده اند  که پیش از ســــال 1948 م. ســــا و یهودیانی 

که به نفع امپراتوری انگلیس و امپرالیســــم  )اما نه صهیونیســــت هایی 

آمریکا و آژانس جهانی یهود از ســــال 1948 م. به بعد به این ســــرزمین 
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کرده و ســــپر بای منافع غرب شده اند، و غرب هم در مقابل  مهاجرت 

نظام نژادپرســــت و مســــتبّد آن ها را بــــه عنوان تنها دموکراســــی غربِی 

کرده اســــت. ( امروز آمریکا خود را در موضع ســــردمدار و  منطقه معرفی 

پرچمدار چماقداران قدرتمندی تعریف کرده که زمام کشور های غربی 

گرفته اند. قدرت آمریکا از ســــه ُبعد نظامــــی، اقتصادی، و  را در دســــت 

الهام بخشی اندیشه ای برخوردار است. 

وسیه  یکا در برابر ر مقایسۀ نظامی: آمر

در ُبعد نظامی، آمریکا تجهیزات و بودجۀ بسیار هنگفتی در اختیار دارد، 

اما اوضاع در روسیه چه طور است؟ 

همسان سازی شرایط امروز با معادالت زمان جنگ سرد آسان نیست. 

کشور ارتش ســــرخ. وقتی  نه روســــیه شــــوروی اســــت، و نه ارتش این 

شوروی در سال 1991 م. فروپاشید، روسیه، به عنوان بزرگ ترین وارث 

شــــوروی، 65 درصد از نیروی انسانی و تجهیزات ارتش سرخ را به ارث 

برد )باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از گجت نیوز(، نیروی عظیمی که 

کافی وجود نداشت! حتی برای سر پا نگه داشتن آن پول 

این شــــرایط، پس از قریب به دو دهه و با خروج تدریجی روسیه از رکود 

سال های پس از فروپاشی، رفته رفته در حال تغییر است. البته روس ها 

همچنان در هزینه های نظامی خود بســــیار محتاط   هســــتند-کافی 

کنونی آمریکا با مجموع  که بودجۀ نظامی  اســــت در نظر داشته باشید 

بودجۀ نظامی 10 قدرت نظامی پس از او، شامل روسیه، برابری می کند. 

بودجۀ نظامی آمریکا در سال 2014 م. 610 میلیارد دالر بود، در حالی که 

چین با 216 میلیارد دالر در جایگاه دوم و روســــیه با 84 میلیارد دالر در 

جایگاه ســــوم قرار داشتند؛ این یعنی بودجۀ ارتش آمریکا کمی بیش از 
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هفت برابر بودجۀ نظامی روسیه است-که طبیعتًا امکان ریخت وپاش 

بیشتری را فراهم می کند. 

جمعیــــت ایاالت متحــــده )حدود 318 میلیــــون نفر( بیــــش از دو برابر 

کشور از نظر  گر ارتش این  جمعیت روســــیه اســــت، و عجیب نیســــت ا

کنونی ایاالت  انســــانی هم دو برابر بزرگ تر از ارتش روسیه باشد. ارتش 

کمتر  متحده استعداِد حدود یک میلیون و 390 هزار نفری دارد، یعنی 

که  کرد  از دو برابر استعداِد 771 هزار نفری روسیه. البته، نباید فراموش 

آمریکا با بیش از 500 پایگاه نظامی در سراسر دنیا، که پادگان های بزرگی 

کندگی نیروی بیشتری دارد.  را در خود جا داده اند، پرا

نیــــروی زرهی. تا پایان جنگ سرد، نیروی زرهی برگ برندۀ شوروی روی 

زمیــــن به حســــاب می آمد. در واقع، ســــایۀ ترس از ســــتون های زرهی 

شــــوروی از پایان جنگ دوم جهانی تا فروپاشی بلوک شرق به شدت بر 

سر اروپا احساس می شد. میراث قدرت زرهی شوروی، کم وبیش دست 

نخورده، برای روسیه باقی ماند تا این کشور همچنان قوی ترین قدرت 

زرهی دنیا شمرده شــــود-هرچند بخش قابل توجهی از این ناوگان را 

کردنشان  که باید برای به روز  تانک های دهۀ 80 م. تشــــکیل می دهند 

تصمیم گیری شده باشد. 

روسیه در حال حاضر بیش از 15.500 دستگاه تانک ذخیره و عملیاتی 

دارد که عمدتًا از یکی از دو نوِع تی-72 یا تی-80 هستند. به عاوه، 550 

دســــتگاه تانک تی-90 نیز )به عنوان به روزترین تانک های روســــی( در 

کشور است. در مقابل، آمریکایی ها 8.325 دستگاه تانک  اختیار این 

کارآیی از بیشــــتر  آبرامــــز در اختیار دارند. آبرامزهای آمریکایی به لحاظ 

تانک های روسی مدرن ترند، اما دیگر دست  برتر را در فناوری ندارند. 
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روس ها در رژۀ میدان ســــرخ امســــال خود از تانک های خانوادۀ آرماتا 

کامًا متفاوتی از تی-72 دارند. همراه این  که طراحی  کردند  رونمایــــی 

کامًا جدیدی از زره پوش ها نیز رونمایی شد که جای  تانک ها، از نسل 

زره پوش های قدیمی روسیه را خواهند گرفت. در مقابل، آمریکایی ها، 

کافی، فعــــًا هیچ برنامــــۀ  خاصی  بــــه علــــت عدم اختصــــاص بودجــــۀ 

که از دهۀ 80 م. در خدمت آن هاســــت ندارند.  برای جایگزینــــی آبرامز 

مهم ترین برنامۀ کنونی آن ها به روزرسانی آبرامز به مدل ام1-ِای3 است 

که نمی شود آن را یک ارتقای تمام عیار به شمار آورد. 

نیروی هوایــــی. نیروی هوایی آمریکا و روســــیه به ترتیب اولین و دومین 

نیــــروی هوایــــی بزرگ دنیا هســــتند، البته بــــا تفــــاوت 75 درصدی به 

نفع آمریکا. تا پیش از فروپاشــــی شــــوروی، نیروی هوایی ارتش ســــرخ 

اســــتعدادی بالغ بــــر 10 هزار فرونــــد هواپیمــــا از تمامی انواع داشــــت، 

کمتر از چهار هــــزار فروند  کنونی نیــــروی هوایی روســــیه  اما اســــتعداد 

هواپیماست. 

از نظر ناوگان، ارتش ایاالت متحده بیش از 13.800 هواپیما و هلی کوپتر 

کمی بیــــش از 4.500 فرونــــِد آن را هواپیماهــــای جنگنده و  کــــه  دارد، 

کلی، از  بمب افکن تشــــکیل می دهد. نیروی هوایی آمریکا، به صورت 

37 ســــرفرماندهی در قالب 10 مرکز فرماندهی تشــــکیل شده است-به 

کشور یک سرفرماندهی  که تقریبًا در هریک ایاالت اصلی این  شــــکلی 

قرار گرفته است. 

بیش از نیمی از ناوگان جنگنــــدۀ نیروی هوایی آمریکا را جنگنده های 

اف-16 ســــی.دی تشــــکیل می دهد و حدود 400 جنگنــــدۀ اف-15 در 

تمامــــی مدل ها نیز در نوک پیکان آن قــــرار دارد. اما قلب این ناوگان از 
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کنون از  که ا 186 فروند جنگندۀ نســــل پنجمِی اف-22 تشــــکیل شده 

پیشرفته ترین جنگنده های هوایی دنیا به شمار می رود. ناوگان های 

اف.ای-18 ســــوپرهورنت و نیروی دریایــــی و تفنگداران را هم می توان 

کرد. مهم ترین برنامۀ به روزرســــانی پیِش  روی این  به این ارقام اضافه 

که در آینده  ناوگان برنامۀ جنگندۀ ضربتی مشــــترک یا اف-35 اســــت 

جایگزین بیشــــتر جنگنده های قدیمی آمریکایی خواهد شــــد. آمریکا 

قصد خرید بیش از 2.400 فروند اف-35 در تمامی مدل ها را دارد. 

کنار  20 فروند بی-2 )به عنوان مهم ترین بمب افکن پنهان جهان( در 

68 فروند بــــی-1 و 76 فروند بی-52 هســــتۀ اصلی ناوگان بمب افکن 

کشــــور را شــــکل می دهند. وظیفۀ پشتیبانی نزدیک  استراتژیک این 

را هــــم 280 فروند جنگندۀ ِای-10 و 27 فروند ِای.ســــی-130به عهده 

دارند. 

که عمدتًا از  در آن ســــوی میدان، روس هــــا وارث ناوگانی قدیمی ترنــــد 

کنونی  زمان ارتش سرخ باقی مانده است. ساختار رزمی نیروی هوایی 

روسیه از شش وینگ تشکیل می شود و به همراه نیروی دریایی تقریبًا 

که از حدود 290 فروند میگ 29 ای.اس. صاحب 760 جنگنده اســــت 

ام.تــــی و نزدیک بــــه 350 فروند انواع ســــوخو 27 و 134 فروند میگ 31 

تشکیل می شــــود. به روزترین بخش ناوگان را 50 فروند سوخو 30 و 48 

فروند سوخو 35 تشــــکیل می دهند-این تعداد با آهنگی آرام در حال 

افزایش اســــت. 280 جنگندۀ ســــوخو 24 نوک پیکان تهاجمی روسیه 

گونه های  را می ســــازند. این جنگنده ها به آرامــــی در حال جایگزینی  با 

کنونی روسیه نیز از  تهاجمی سوخو 27 هستند. قلب ناوگان تهاجمی 

که فعًا 16  بمب افکن های سریع و غول آسای تی.یو-160 ساخته شده 

فروند آن در خدمت اند و سفارش ساخت 14 فروند دیگر نیز وجود دارد. 
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 )Pakda( کدا روس ها برای ساخت بمب افکن نسل بعد ی خود برنامۀ پا

که روس ها قبل از فروپاشی  کرد  را هم دارند. همچنین، نباید فراموش 

شوروی خأل نیروی هوایی خود نسبت به غرب را با سیستم های پدافند 

هوایی جبران کرده اند. 

گرفته  توپخانــــۀ متعــــارف. توپخانۀ متعــــارف، از توپ های خودکششــــی 

کالیبــــر بــــزرگ، معمــــواًل انعطاف پذیرترین و  تــــا توپ هــــای میدانــــی 

دردسترس ترین آتش میدان نبرد به حساب می آ یند. در سوی آمریکا، 

توپ هــــای هویتــــزر 155 میلی متــــری ام-777 )که از ســــال 2005 م. به 

گرفته شــــده اند( از مهم ترین آتشــــبارهای میدانی به شــــمار  خدمــــت 

که حتی می توان آن هــــا را درون یک هواپیمای  می آیند-توپ هایــــی 

سی-130 یا وی-22 کاشت تا به عنوان پشتیبانی هوایی مورد استفاده 

گیرند. اما اصلی ترین آتشبار خودکششی آمریکایی ها از نوع ام-109  قرار 

کنون با تغییرات اندکی همچنان در خدمت  که از دهۀ 70 م. تا اســــت 

آن هاست. 

در طــــرف دیگر، روس ها امســــال از توپ خودکششــــی جدیدی به نام 

که توانایی  کردند  کولیتســــیا اس.وی )2S35 Koalitsiya SV( رونمایی 

که تقریبًا  هدف گیــــری لیزری داشــــت و مهم ترین ویژگی اش این بــــود 

گلوله های مختلِف خود را به  تمام خودکار بود. این توپ می توانســــت 

کنــــد. اصلی ترین توپ های  کامًا خودکار برای شــــلیک عوض  شــــکل 

) Msta�S( خودکششی روسیه 2-اس-1 ووزدیکا و ام.اس.تی.ِای.اس

که هر دو میراث دوران شوروی اند.  هستند 

گذشــــته توجــــه زیادی به آتشــــبار موشــــکی داشــــتند، اما  روس هــــا از 

آمریکایی ها به توپخانه اقبال بیشــــتری نشان می دادند. از نظر آتشبار 
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موشــــکی، ایاالت متحده و روســــیه رویکردهای متفاوتی دارند و لزومًا 

نمی توان اســــتعداد موشــــکی دو طرف را در تقابل با هم قرار داد. برای 

که  مثــــال، آمریــــکا از آتشــــبارهای موشــــکی ام-142 اســــتفاده می کند 

گفته  کت 227 میلی متــــری را دارد و  توانایی حمل و شــــلیک شــــش را

کتیکی  می شود مهم ترین ویژگی اش دقت باالست. آتشبار میان برد تا

کت  610 میلی متری  آمریکایی ها را ام.جی.ام-140 تأمین می کند که با را

کیلومتری دقت و قدرت آتش مناسبی دارد.  و ُبرد 160 

کــــه حجم آتش  در مقابــــل، روس ها به جــــای دقت ترجیح می دهند 

کت 122  بیشتری داشته باشــــند. آتشبار بی.ام-21 می تواند تمام 40 را

که  کند. این آتشــــبار،  کمتر از 20 ثانیه شــــلیک  میلی متری خود را طّی 

در زمــــان جنگ تحمیلی بین عراقی ها به خمسه خمســــه معروف بود 

گاهی به آن چلچله می گفتند، حجم آتش بســــیار  و نیروهــــای خودی 

گسترده اما دقت پایینی دارد. 

روس ها همچنین از سیستم های تی.اس-1 و بی.ام-27 برای پرتاب 

کتیکی  کت های 220 تا 300 میلی متری اســــتفاده می کنند. آتشبار تا را

میان ُبرد روس ها را هم موشک بالستیک اسکندر-ِام  )جانشین موشک 

که به مراتب مشهورتر و مرگبارتر از نسخۀ  مشهوِر اسکاد( تأمین می کند 

کیلومتر ُبرد دارد و سر جنگی  آمریکایی اســــت. این موشک حدود 500 

کیلوگرمــــی را حمل می کند. تفاوت عددی اینجا هم بزرگ اســــت:   800

کتیکی اند،  روس ها صاحب بیش از 3.790 دســــتگاه آتشبار موشکی تا

در حالی که آمریکایی ها تنها 1.300 دستگاه آتشبار موشکی دارند. 

سالح هسته ای. از زمان امضای پیمان منع گسترش ساح های هسته ای 

تا امروز، هر دو طرف با آهنگ بســــیار آهســــته و نه چندان چشمگیر در 
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مسیر تسلیحات هسته ای پیش رفته اند. طبیعتًا، تسلیحات هسته ای 

مرگبارترین بخش زرادخانۀ هر دو طرف را تشــــکیل می دهد. اندوختۀ 

کردن  اتمی شــــوری در زمان جنگ سرد به تنهایی برای شش بار نابود 

گزارش انجمن تسلیحاتی ِای.سی.ِای،  کافی بود! بر اساس  کرۀ زمین 

روســــیه صاحب 7.700 کاهک هسته ای است که 1.648 مورد از آن ها 

کامًا عملیاتی هســــتند. در آن سوی میدان، آمریکایی ها  در وضعیت 

که 1.538 مورد از آن ها در شــــرایط عملیاتی  کاهک اند  صاحب 7.100 

کاهــــک عملیاتی  اســــت. جالب اینکه هــــر دو رقِم فــــوق محدودیت 

کاهش تسلیحات  توافق شده در نسخۀ جدید پیمان استارت )پیمان 

هسته ای سال 2010 م.( را نقض می کند. 

در سوی آمریکا، تنها موشک بالستیک قاره پیمای خشکی پایۀ ال.جی.

ام-30 وجود دارد که از دهۀ 70 م. تا امروز عملیاتی است. آمریکا ناوگانی 

که قرار است تا سال 2018 م. تعداد آن  از 450 مینوت َمن در اختیار دارد 

کاس اوهایو آمریکت  کاهش دهــــد. در زیر آب، 16 زیردریایی  را به 400 

هرکدام 24 فروند موشــــک بالســــتیک یو.جی.ام-133 حمل می کنند 

کتیکی تری دارند. در طرف روسی، تنوع به مراتب  کاربرد به مراتب تا که 

کمتر است- بیشــــتر، اما تعداد )با 369 موشــــک آمادۀ پرتاب( اندکی 

البته، فناوری موشکی روسی به مراتب بودجه و توجه بیشتری دریافت 

می کند. 

از بســــیاری جهات، سیســــتم موشــــکی متحرک آر.تی-2 پی.ام توپل 

مهم ترین موشــــک بالستیک روســــی اســــت. روس ها روی دریا از سه 

کاس  که از هر چهار  مدل موشک بالستیک دریایی استفاده می کنند 

کشــــور قابل پرتاب اند. اصلی تریِن این  زیردریایی های بالســــتیک این 

که از سال 2008 م. روی زیردریایی های  موشک ها آر-29 آر.ام.یو است 
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کاس دلتا 4 روســــیه عملی شــــد و فعًا برنامۀ ســــاخت 100 فروند از آن 

وجود دارد. 

که  از نظر ســــپر دفاع موشــــکی، آمریکایی ها، به لطف سیستم ایجس 

کشــــور نصب  روی تمــــام رزم ناوها و ناوشــــکن های نیروی دریایی این 

شده است، پوشش بهتری دارند؛ در مقابل، پوشش اصلی پدافند ضّد 

موشــــکی روس ها فعًا تنها برای دفاع از مسکو و برخی نقاط مهّم این 

کشور کفایت می کند. 

کشــــور 180 درجه بــــا هم فرق  یایــــی. اســــتراتژی دریایی دو  نیــــروی در

می کند. در مقایســــه با نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی روســــیه 

کوچک تر برخوردار اســــت. ناوگان اصلی این  از اســــتعدادی به مراتب 

نیرو تقریبًا همان ناوهای جنگی دوران جنگ ســــرد هستند. نیروی 

کتیکی ترین بازوی ارتش این  کنونی آمریکا از خیلی جهات تا دریایی 

کشور به شمار می رود. این نیرو با استعدادی ُمرکب از 10 ناو هواپیمابر 

 ، کاس واســــپ )و اخیراً کی بزرگ  کاس نیمیتز، ُنــــه ناو آبی خا بــــزرگ 

کاس  کاس تایکون دروگا، 62 ناوشــــکن  کاِس آمریــــکا(، 22 رزم نــــاو 

آرلی برک )و در آینده، زام والت( بزرگ ترین نیروی دریایی دنیاست و از 

که هرکدام یک منطقۀ دریایی خاص را در  هفت ناوگان تشکیل شده 

دنیا پوشش می دهند. 

کوزنتسو، پنج  در مقابل، ناوگان روسیه تنها یک ناوهواپیمابر متوسط 

کیرو، 15 ناوشکن، و 72 ناو سبک را  کاس اســــاوا و  رزم ناو بزرگ در دو 

در سه ناوگان دریایی بالستیک، دریای سیاه، و دریای شمال در اختیار 

دارد. پاســــخ روس ها به این تفاوت، از همان زمان شــــوروی، در قالب 

کروز ضّد  کشتی ظاهر شده است. گون موشک  گونا انواع 
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کتیکی زیردریایی های اتمی و تهاجمی دو طرف نیز در  رقابت ناوگان تا

مجموع، 72 در برابر 55، به نفع آمریکاست. البته، تنوع زیردریایی های 

روسی بیشتر است. 

کــــه نمی تــــوان به راحتی  در واقــــع، اینجــــا تنــــوع به قدری زیاد اســــت 

کوال و زیردریایی های  محصوالت را مقایسه کرد. زیردریایی های اتمی آ

کیلو مهم ترین بخش ناوگان تهاجمی، و زیر دریایی های دلتا  متعارف 

4 اصلی ترین زیردریایی های بالســــتیک روســــیه محسوب می شوند. 

کاس لس آنجلس اصلی ترین  در مقابــــل، در آمریکا، زیردریایی هــــای 

کاس اوهایو مهم ترین  زیردریایی  هــــای تهاجمــــی و زیردریایی هــــای 

زیردریایی های بالســــتیک به شــــمار می آینــــد. آمریکایی هــــا در حال 

ساخت زیردریایی های جدید ویرجینیا برای جایگزینی لس آنجلس با 

آن هستند. 

× × ×

گفته شــــد دربارۀ مقایســــه نیروی نظامی آمریکا و روسیه بود. در  آنچه 

جانب آمریکا باید نیروی نظامی کشور های عضو پیمان ناتو، و در جانب 

مثلث روســــیه-ایران-چین بایــــد نیروهای نظامی ایــــران و نیروهای 

مقاومت و چین را نیز در نظر داشت. 

یکا در برابر چین مقایسۀ اقتصادی: آمر

در ُبعد اقتصادی، می توان به مقایســــۀ تــــوان اقتصادی آمریکا و چین 

گزارش ها از چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ  کرد.  بسیاری از  توجه 

که به زودی به اقتصاد نخست جهان تبدیل خواهد  دنیا یاد می کنند 

شــــد-البته، در مورد زمان ایــــن جابه جایی پیش بینی های مختلفی 

وجود دارد )تسنیم، به نقل از بلومبرگ(.
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در واقع، برپایۀ معیار برابری قدرت خرید، چین همین اآلن هم اقتصاد 

گمراه کننده است زیرا چین  نخست جهان است. این ادعا درست ولی 

که این ارقام نشان می دهند.  نسبت به آمریکا بسیار فقیرتر از آن است 

در این میان، نکتۀ اصلی تفاوت بین درآمد و ثروت است. 

کاالها  تولید ناخالص داخلی و ارقــــام مرتبط با آن جریان درآمد )ارزش 

کشــــور طّی یک ســــال تولید و ارائه می شــــود( را  که در یک  و خدماتــــی 

کشــــور  کلی در یک  که مقدار ذخایر  اندازه گیــــری می کنند؛ اما ثــــروت، 

است، در مقایســــه با درآمد اهمیت بیشتری دارد. فاصلۀ بین ثروت و 

که به مدت طوالنی ثروتمند و باثبات  کشورهایی مثل آمریکا  درآمد در 

کنون ثروت ملی آمریکا سه برابر ثروت  بوده اند معمواًل بیشتر اســــت. ا

چین اســــت. )این نسبت بر اســــاس اطاعات بانک جهانی و سازمان 

ملل تخمین زده می شود.(

دلیل ثروت بیشتر آمریکا محیط زیست برتِر آن است. آمریکا آب وهوای 

ک تر و ساز و کار سازمانی بسیار بهتری برای حفاظت از محیط زیست  پا

که با مشکل جدی آب روبه روست، و  دارد. شمال چین مدت هاست 

کشور بسیار بیش از  اقدامات آمریکا برای حفظ آِب منطقۀ جنوب این 

که چین برای شماِل خود انجام داده است.  چیزی بوده 

گاز بیشــــتری نسبت به چین دارد و وابستگی  آمریکا همچنین نفت و 

کمتر است. آمریکا زمین های حاصلخیز بیشتری  آن به واردات انرژی 

هم نســــبت به چیــــن دارد و بزرگ ترین صادرکنندۀ غذای دنیاســــت. 

که تولید نفت و غذا خود را در تولیــــد ناخالص داخلی  درســــت اســــت 

که  فعلــــی آمریکا نشــــان می دهند؛ ولی ارزش بلند مــــدت این ذخایر، 

امنیت ژئوپلتیکی ایجاد می کند، بســــیار فراتر از ارقــــام تولید ناخالص 

داخلی است. 
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که  ک اســــت  چین همچنین مدت هاســــت درگیر مشــــکل آلودگی خا

مقابله با آن از آلودگی هوا سخت تر است. 

یک دلیل دیگِر ثروت بیشــــتر آمریکا نســــبت به چین تحصیات باالتر 

اســــت. بســــیاری از مؤسســــات برتر آموزش عالی جهــــان در آمریکا قرار 

دارند، در حالی که چین تنها چند دانشگاه برتر دارد. 

آمریکا همچنین خانه ها و آپارتمان های بسیار بهتری نسبت به چین 

که پابرجا هستند، و  دارد. بســــیاری از این ساختمان ها دهه هاســــت 

کدام بازار مسکن ترجیح داده می شود.  که  روشن است 

ارزش سرمایه های شرکتی ناملموس برترِی دیگر آمریکا نسبت به چین 

اســــت. برندهای آمریکایی در سراســــر جهان شناخته شده هستند و 

کیفیت خوب می شناسند؛ در مقابل، غذای چینی در  همه آن ها را به 

سراسر جهان بسیار محبوب اســــت، ولی بیشتر مهاجران چینی از آن 

بهره برده اند تا مردم بومِی چین. 

که آمریکا  که بیان شــــد ِبدان معنا نیســــت  هیچ کــــدام از مزیت هایــــی 

می تواند خیال راحتی داشته باشد و چالش هایی را که با رشد روزافزون 

چین با آن ها مواجه می شــــود نادیده بگیرد، ولی مقایسۀ منصفانۀ دو 

که ذکر شد نشــــان می دهد آمریکا همچنان  کشــــور و تمام شــــواهدی 

نسبت به چین برتری دارد. 

گرچه،  یکا و چین. از آغاز این جنگ ماه ها می گذرد-ا جنگ تجاری آمر

کرده اســــت.  کاهش پیدا  آتــــش اختافات بین دو طرف تا حّد زیادی 

بــــه همین مناســــبت، شــــبکۀ خبــــری آمریکایــــی سی.ان.بی.ســــی 

گزارشی به مقایسۀ اقتصاد سال های اخیر چین و آمریکا  )CNBC( در 

پرداخته است.
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کشور از زمان آغاز جنگ تجاری  )1( رشد اقتصادی. رشد اقتصادی هر دو 

کرده است؛ با این حال، رشد اقتصادی چین هنوز از آمریکا  کاهش پیدا 

که امضای  کارشناســــان پیش بینی می کنند  بیشتر اســــت. بسیاری از 

کشــــور به تقویت رشد اقتصادی طرفین  فاز نخســــت توافق تجاری دو 

کند. رشــــد اقتصادی چیــــن از 6/8  کمک  پیش بینی هــــای مختلفی 

درصد در سه ماه نخست سال 2018 م. به شش درصد در سه ماه سوم 

کرده است. در دورۀ زمانی مشابه، این ارقام  کاهش پیدا  سال 2019 م. 

برای اقتصاد آمریکا به ترتیب 2/5 و 2/1 درصد بوده است. 

)۲( تجارت خارجی. عاوه بر رشــــد اقتصادی، میزان تجارت دو کشور نیز 

کاهش محسوســــی داشته است. با وجود توافق  پس از جنگ تجاری 

کسری  کشور،  کشــــورها با آمریکا برای افزایش واردات از این  بسیاری از 

تراز حســــاب تجاری آمریکا به 294/5 میلیارد دالر رسیده، اما چین در 

این مدت بیش از 200 میلیارد دالر مازاد تجاری داشته است. 

)3( وضعیت تولید. در این حوزه نیز چین دســــت باالتر را دارد. شاخص 

میزان تولید در چین در ماه های اخیر همواره باالتر از آمریکا بوده است. 

این شاخص در حال حاضر در آمریکا 48 اما در چین 52 واحد است. 

)4( شــــاخص های ارزی. در حوزۀ ارزی، دالر طّی سال های اخیر عملکرد 

بهتری از همتای چینی خود داشته است: رشد شاخص دالر 2/1 درصد 

بیشتر از شاخص یوآن بوده، و از چند ماه پیش، اختاف شاخص دالر 

با شاخص یوآن همواره صعودی بوده است. 
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)5( شاخص های بورس. در بازار بورس، آمریکا دست برتر را دارد: شاخص 

اس. اند.پی S&P 500( 500( در بورس وال اســــتریت از زمان آغاز جنگ 

تجــــاری 28/9 درصد افزایش یافته، اما این رقم برای شــــاخص بورس 

شانگهای 22/3 درصد اندازه گیری شده است. 

ز دارد؟ با وجود جنگ تجاری، ذخایر ارزی چین  چین چه قدر ذخایر طال و ار

افزایش یافته اســــت. تا پایان سال 2019 م.، چین بیش از 3/1 تریلیون 

گیری روند تقویت ذخایر ارزی  دالر ذخایر طا و ارز داشته است. با از  سر 

کشور نشان می دهد حجم  توســــط چین، داده های بانک مرکزی این 

کشــــور تا پایان ماه دســــامبر ســــال 2019 م. به 3.108  ذخایــــر ارزی این 

میلیارد دالر رسیده است. 

با وجود افزایش تنش ها با آمریکا بر ســــر مســــائل تجاری، حجم ذخایر 

که تا حّدی ناشی از تشدید  کرده است  ارزی چین تدریجًا افزایش پیدا 

کنترل های دولت بر خروج ســــرمایه از این کشــــور بوده است. نوسانات 

بازارهای مالــــی و افزایش صادرات نیز احتمــــااًل در تقویت ذخایر ارزی 

چین نقش داشته اند. 

در دهۀ 1880 م.، تقریبًا یک قرن پس از اســــتقال آمریکا از انگلستان، 

اندازۀ اقتصاد آمریکا از اقتصاد چین-با سابقۀ حکومت سه تا چهار هزار 

ســــاله-فراتر رفت. چین در آن دوران، بعــــد از بیش از یک قرن واردات 

کمپانی هند شــــرقی بریتانیا، وارد جنگ با انگلستان و  ک توســــط  تریا

کنون،  قدرت های غربی شد که نتیجۀ آن در اخبار امروز دیده می  شود.ا

پس از 140 ســــال، ایــــن دو اقتصاد دوباره با یکدیگر رقیب  شــــده اند. از 

کار  کافی اســــت نیروی  کار  چین 4.7 برابر آمریکاســــت،  که نیروی  آنجا

کمی بیشتر بهره ور باشــــد تا اقتصاد چین از آمریکا پیشی بگیرد.  چین 
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کشور جمعیت  به عبارت دیگر، دلیل نزدیکی حجم اقتصادی این دو 

چین است. 

کونومیســــت، در ســــال  گفتۀ نشــــریۀ ا سانســــور قدرت با جنگ ارزی. به 

کرد؛  کاال و خدمات تولید  کار چین 99 تریلیون یــــوان  2019 م. نیــــروی 

در آمریکا، در مدت مشابه، این رقم 21.4 تریلیون دالر بود. وقتی تولید 

کنیــــم، ارزش آن به 14 تریلیون دالر  چیــــن را با نرخ بازار به دالر تبدیل 

می رسد.

گر نــــرخ تبدیل یوان بــــه دالر بیش از  اما این تمام داســــتان نیســــت. ا

حد تضعیف شــــده باشــــد، باز هــــم باید گفت چین اقتصــــاد دوم پس 

از آمریکاســــت؟ جنــــگ ارزی چین و آمریــــکا تقریبًا بر همگان روشــــن 

گــــر چین در این جنگ پــــول ملی خود را بیش از حــــد در برابر  اســــت. ا

کرده باشــــد، آیــــا معیار سنجشــــی باقی خواهــــد ماند؟  دالر تضعیــــف 

کونومیست به یک شاخص استناد می کند و می گوید: »قدرت خرید   ا

کونومیست  6.9 یوان در چین بیش از یک دالر در آمریکاست.« شاهد ا

شــــاخص معــــروف بیگ مــــِک مک دونالد اســــت. طبــــق قیمت های 

جمع آوری شده از سوی این مجله در سال مذکور، متوسط قیمت این 

برگر در چین 21.7 یوان و در آمریکا 5.71 دالر اســــت؛ بنابراین، ارزش هر 

دالر در آمریکا به اندازۀ 3.8 یوان چین است. پس شاخص یوان بیش 

از حد تضعیف شده و نرخ برابری یوان به دالر تقریبًا نصف ارزش اسمی 

کنونی آن است. در برآورد جدید بر پایۀ شاخص بیگ مک، 99 تریلیون 

یــــوان معادل 26 تریلیــــون دالر ارزش دارد-کــــه 4.6 تریلیون دالر یا 21 

کونومیست قیمت  درصد بیش از  تولید ناخالص داخلی آمریکاست. ا

که ارزش  کرده و نتیجه می گیرد  بیگ مک  ها را از سال 1986 م. مقایسه 
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بسیاری از ارزها-مانند لیر ترکیه، روپیۀ هند، و حتی یِن ژاپن-باالتر از 

نرخ رایج برابری ارزهاست.

کاهش مصنوعی و عمدی ارزش یوان به دســــت دولت چین به هدف 

دســــت یافتن به مزیت تجاری نسبت به سایر کشورها انجام می شود. 

این پدیده را اصطاحًا جنگ ارزی می خوانند.

کاال را در  بانک جهانی هر سال، در یک بررسی دقیق و گسترده، هزاران 

گرچه  سراسر جهان مقایسه می کند تا قدرت خرید ارزها را ارزیابی کند. ا

که تولید ناخالص داخلی چین  تخمین های پیشــــین نشان می دادند 

کرده است، جدیدترین تخمین نشان  در ســــال 2014 م. بر آمریکا غلبه 

می دهد این اتفاق در سال 2014 م. رخ نداده و روند پیشی گرفتن چین 

که پیشــــتر محاسبه شده است. بر اساس تخمین  کندتر از حدی بوده 

جدید، اقتصاد چین در سال 2016 م. موفق شده بر اقتصاد آمریکا غلبه 

کند. 

که  کونومیســــت این تخمین را به چالش می کشد و می گوید: »از آنجا  ا

کاالی اساســــی و محــــوری اما در  کاال در جایی از دنیا یک  گاهی یــــک 

جای دیگر کاالی لوکس محسوب می شود، مقایسۀ قیمت ها در سراسر 

کاال مشــــکاتی دارد؛ به همین دلیل،  جهان به دلیلی وزن دهی به هر 

کلی تر و جهانی تر )ماننِد برگر  کاالی  ک قرار دادن یک  ممکن اســــت ما

که مقایســــۀ متناسب تری انجام دهیم.«   کند  کمک  بیگ مک( به ما 

که شاخص بیگ مک نشان می دهد بانک  کونومیســــت ادعا می کند  ا

کم  جهانی قدرت خرید ارز چین و بنابراین اندازۀ اقتصادی آن را دسِت 

کنون  می گیرد: »مک دونالد زمانی نماد قدرت اقتصادی آمریکا بود، اما ا

که چگونه ]دیگران[ از قدرت آمریکا سبقت  بیگ مک نشــــان می دهد 

گرفته اند.«
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گزارش شورای راهبردی آنایِن مایکل هانلون، اندیشکدۀ بروکینگز  به 

کرده است می نویسد: »راهبرد ملی دفاعی آمریکا  که منتشر  در تحلیلی 

کیــــد اصلی خود را بر رقابــــت قدرت های بزرگ قرار  در ســــال 2018 م. تأ

داده است و تمرکز خاصی بر چین دارد.« 

گزارش ســــال 2000 م. وزارت دفاع آمریکا آمده است: »ارتش چین به  در 

صورت آهســــته و نامتوازن در حال ورود به روند تولید جنگ افزار های 

نوین است. ارتش چین، از نظر ســــاختار نیروها و قابلیت ها، عمدتًا بر 

گســــتردۀ مرزهای چین متمرکز است. نیروهای زمینی و هوایی  آرایش 

کم تحرک هســــتند. موشک های  و دریایی چین قابل توجه اما عمدتًا 

کوتاه ُبردند و دقت معمولــــی دارند.  کشــــور هــــم عمومــــًا  متعارف این 

توانمندی های سایبری ارتش چین ابتدایی است و استفاده از فناوری 

اطاعات با عقب ماندگی شدید مواجه است. ظرفیت های فضایی این 

کشــــور نیز بر فناوری های منسوخ مبتنی اســــت. عاوه بر این، صنایع 

کیفیت مواجه هستند.  دفاعی چین با مشــــکل تولید ســــامانه های با

کند یا به  گر جمهوری خلق چین بتواند تســــلیحات نوین تولید  حتی ا

کشور فاقد سازمان دهی مشترک و آموزش الزم برای  دســــت آورد، این 

کرده  گزارش ارزیابی  اســــتفادۀ مؤثر از آن ها در میدان نبرد است.« این 

گر مورد  که ا که »موانع سازمانی ارتش چین به حدی جدی است  بود 

بررسی قرار نگیرد مانع از از بلوغ ارتش چین برای تبدیل شدن به یک 

نیروی نظامی در کاس جهانی خواهد شد.«

اما در گزارش جدید وزارت دفاع آمریکا تصریح شده است: »دو دهه بعد 

که تا پایان سال 2049 م. به  گزارش، هدف ارتش چین این است  از آن 

که شی جین  کاس جهانی تبدیل شــــود. این هدفی است  ارتشی در 

گرچه حزب کمونیست چین تعریف  پینگ در سال 2017 م. اعام کرد. ا
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کاس جهانی ارائه نداده اســــت، اما این عبارت در  خود را از ارتشــــی در 

که چین تاش می کند  قالب راهبرد ملی چین احتمااًل ِبدان معناست 

که چین  ظــــرف نیم قرن به توان ارتش آمریکا یا دیگر قدرت های بزرگی 

گزارش اخیر  آن ها را تهدید قلمداد می کند برســــد.« بر مبنای جزئیات 

گذشــــته از  وزارت دفاع آمریکا، »ارتش جمهوری خلق چین در دو دهۀ 

منابع، فناوری، و ارادۀ سیاســــی برای تقویت و نوسازی ارتش خود در 

همۀ ابعاد بهره گرفته است. «

گــــزارش آمده اســــت: »چین همین حــــاال هــــم در حوزه های  در ایــــن 

مشخصی مثل کشتی سازی از آمریکا پیش افتاده است. چین بزرگ ترین 

کشــــور شامل حدود 350 ناو  ناوگان را در جهان دارد، و رزم ناو های این 

گفت  و زیردریایی و 130 شــــناور پهن پیکر است. در مقام مقایسه، باید 

نیروی دریایی آمریکا تا سال 2020 م. حدود 293 ناو دارد. «

اما این اســــتدالل ساده انگارانه اســــت. ایاالت متحده ناوهای بزرگ تر 

و پیچیده تــــری نســــبت بــــه چیــــن دارد. پژوهش هــــای اخیر نشــــان 

می دهد نیروی دریایی آمریکا از نظر ُتناژ ناوگان همچنان به نسبِت دو 

به یک از چین پیش است.

باید در نظر داشت که بودجۀ 200 میلیارد دالری ساالنۀ چین در بخش 

گــــزارش وزارت دفاع آمریکا( فقــــط 1/5 درصد از تولید  نظامــــی )بر پایۀ 

که چین عجله ای  کشور اســــت و به نظر می رسد  ناخالص داخلی این 

بــــرای ایجــــاد و افزایش قدرت نظامی خود ندارد. این کشــــور تا تبدیل 

شــــدن به دومین قدرت برتر نظامی جهان فاصله ای طوالنی دارد، اما 

فقط یک ســــوِم آمریکا برای نیروهای مسلح خود هزینه می کند. نباید 

گر چین در ناتو بود، باید الاقل دو درصِد تولید  که ا از خاطر دور داشت 

ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی می کرد.
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وسیه نگاهی به اقتصاد ر

گــــزارش ویکی پدیا، اقتصاد روســــیه اقتصادی با درآمد متوســــط رو  به 

بــــه باال، ترکیبــــی، و در حال تحول اســــت. روســــیه صاحــــب پنجمین 

اقتصــــاد بزرگ ملی در اروپــــا  و یازدهمین اقتصاد جهان )با معیار تولید 

ناخالص داخلی اســــمی( و پنجمیــــن اقتصاد جهــــان)از لحاظ برابری 

قدرت خرید( اســــت. جغرافیای وسیع روسیه نقش مهمی در فعالیت 

که روسیه بیش از 30  اقتصادی آن دارد-برخی منابع تخمین می زنند 

درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. بانک جهانی ارزش کّل 

منابع طبیعی روسیه را 75 تریلیون دالر آمریکا تخمین زده است.

روسیه برای دســــت یابی به بیشترین رشــــد خود به درآمدهای انرژی 

کشــــور مقادیــــر زیادی نفت، گاز طبیعــــی، و فلزات  متکی اســــت. این 

که ســــهم عمدۀ صادراتش را شــــکل می دهد. از ســــال  گران بهــــا دارد 

گاز 16 درصــــد از تولید ناخالــــص داخلی، 52  2012 م.، بخــــش نفــــت و 

درصد از درآمد بودجۀ فدرال، و بیش از 70 درصد از کّل صادرات روسیه 

را بــــه خود اختصاص داده اســــت. در مقیاس جهانی، روســــیه دارندۀ 

گاز  گاز طبیعی، بزرگ تریــــن صادرکننده  بزرگ ترین ذخایر اثبات شــــدۀ 

طبیعی، و دومین صادرکنندۀ نفت خام است.

صنعت تسلیحات در روسیه بزرگ و پیشرفته است. این کشور  توانایی 

طراحی و ســــاخت تجهیزات نظامی پیشــــرفته ای ماننــــِد هواپیمای 

گــــرم، و  جنگنــــدۀ نســــل پنجــــم، زیردریایی های هســــته ای، ســــاح 

کوتاه و بلند را دارد. ارزش صادرات ساح  موشک های بالستیک با برد 

روسی در سال 2013 م. بالغ بر 7/15 میلیارد دالر بود. 

کشــــور از نظر جغرافیایی نابرابر است و منطقۀ  توســــعۀ اقتصادی این 

مسکو سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص 
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می دهــــد. از ســــال 1990 م.، نابرابری ثــــروت در روســــیه افزایش قابل 

کشورهای اروپای  توجهی داشــــته است )بسیار بیش از چین و ســــایر 

شرقی(.  گروه اعتبار سوئیس )Credit Suisse( نابرابری ثروت در روسیه 

کرده است. یک  کشــــورها بســــیار حاد توصیف  را در مقایســــه با ســــایر 

که در حســــاب های خارجی بی نام  که ثروتی  مطالعــــه تخمین می زند 

و نشان توســــط روس های ثروتمند نگهداری می شود  تقریبًا سه برابر 

بیش از ذخایر رســــمی خالص خارجی دولت روســــیه است و می شود 

که در روســــیه نگهداری  کّل دارایی هــــای مالی خانوارها  رقــــم آن را با 

کرد. می شود مقایسه 

1928 م.،  ســــال  از  روســــیه.  در  اقتصــــادی  تحــــوالت  ســــرآغاز  19۲8 م.، 

اقتصاد اتحاد جماهیر شــــوروی با مجموعه ای از برنامه های پنج ساله 

هدایت شــــد. تا دهۀ 1950 م.، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک 

کشاورزی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده بود.  جامعۀ عمدتًا 

در دهــــۀ 1970 م.، شــــوروی وارد عصر رکود شــــد، و اقتضائات پیچیدۀ 

اقتصاد مــــدرن و مدیریت انعطاف ناپذیْر برنامه ریــــزان مرکزی را تحت 

فشار قرار داد.

گسترش  از ســــال 1975 تا 1985 م.، فســــاد اداری در اقتصاد شــــوروی 

کرد با پیشروی به  گورباچف   تاش  یافت. در ســــال1986 م.، میخائیل 

ســــوی یک اقتصاد سوسیالیستِی مبتنی بر بازار مشکات اقتصادی را 

کند؛ اما سیاست های او   با عنواِن پرسترویکا نتوانست اقتصاد  برطرف 

کند.  شوروی را دوباره زنده 

پــــس از فروپاشــــی اتحاد جماهیر شــــوروی در ســــال 1991 م.، روســــیه 

دســــتخوش تحولی بنیادی شــــد و از یــــک اقتصاد برنامه ریزی شــــدۀ 
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کرد.  مرکزی به ســــمت یک اقتصــــاد در چارچوب بازار جهانــــی حرکت 

برنامۀ یلتســــین برای اصاحات اساســــِی بازارمحور به شــــوک درمانی 

شــــهرت یافت. این برنامه به سیاست های مرتبط با اجماِع واشنگتن 

گروهــــی از اقتصاددانان برتر  و توصیه های صنــــدوق بین المللی پول و 

آمریکایی )از جمله، لری سامرز( متکی بود. 

در این دوره، خصوصی سازِی فاسْد شرکت های بزرگ دولتی را به دارایی 

الیگارشی سیاسی تبدیل کرد. نتیجه فاجعه بار بود: برنامۀ دولت روسیه 

کاهش داد؛  تا سال 1999 م. تولید ناخالص داخلی را بیش از 40 درصد 

و تورم بیش از اندازه ســــبب از بین رفتن پس اندازهای شــــخصی، افت 

گســــترش ســــریع فقر و نابرابری اقتصادی، افزایش  استاندارد زندگی، 

نامتعارف مرگ ومیر، و کاهش امید به زندگی شد. 

کثر شــــرکت های دولتی، با جنجال های فــــراوان، به مبالغی به مراتب  ا

کارخانه در دوران رژیم اتحاد  گذار شدند. مدیر یک  کمتر از ارزششان وا

جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه می شد! دستکاری های 

کلیدی در اختیار  که مناصب  گروهی محدود از افــــراد را  گســــتردۀ مالی 

کرد. بســــیاری از آن ها بی درنگ ثروت تــــازۀ خود را  داشــــتند ثروتمند 

کردند و سبب خروج عظیم سرمایه  کشــــور ســــرمایه گذاری  در خارج از 

کشور وام گیرنده از صندوق  شدند. در دهۀ 1990 م.، روسیه بزرگ ترین 

بین المللی پول به حساب می آمد. 

یابی و رشــــد )1999-۲008 م.(. روســــیه با سرعتی غافلگیرکننده از  دورۀ باز

کاهش ارزش روبل مهم ترین  گوست 1998 م. بازگشت.  سقوط مالی آ

که سبب شــــد تولیدکنندگان داخلی در سطح ملی و  دلیل نجات بود 

بین المللی بیشتر رقابت کنند. 
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از ســــال 2000 تــــا 2002 م.، اصاحــــات اقتصــــادی متعــــددی از جمله 

اصاحات مالیاتی جامع اعمال شــــد. مالیات بر درآمد درصدی ثابت 

کرد، و مقررات زدایی ســــبب بهبود اوضاع شرکت های  )13 درصد( پیدا 

کوچک و متوسط شد. 

بین ســــال های 2000-2008 م.، اقتصاد روسیه از محّل افزایش قیمت 

کرد. در این ســــال ها، تولید ناخالص داخلی  کاالها رونق اساســــی پیدا 

به طور متوسط ساالنه هفت درصد رشد داشت، و درآمد قابل تصرف 

بیش از دو برابر و ارزش دالر به هشــــت برابــــر افزایش یافت؛ همچنین، 

که زیر خّط فقــــر زندگی می کردند از 30 درصد در ســــال  تعداد افــــرادی 

گرچه بانک  2000 م. به 14 درصد در سال 2008 م. کاهش یافت. البته، ا

مرکزی عرضۀ پول را برای مقابله با افزایش ارزش روبل بســــیار افزایش 

داد، تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند. 

که روســــیه بــــه »ثبات  کرد  در ســــال 2007 م.، بانــــک جهانــــی اعــــام 

بی سابقه ای در اقتصاد کان« دست یافته است. دولت روسیه انضباط 

کرد.  مالی چشمگیر را در دورۀ 2000-2007 م. حفظ 

از ســــال ۲009 تــــا ۲014 م. در ســــال 2008 م.، بانک های روســــی از بحران 

گرچه، به دلیل پاســــخ فعال و به موقع  اعتبار جهانی ضربه خوردند-ا

دولت و بانک مرکزی، آسیب های بلندمدتی وارد نشد. روسیه در سال 

2011 م. به عضویت ســــازمان تجارت جهانی درآمد. در سال 2013 م.، 

بانک جهانی روسیه را »اقتصادی ُپردرآمد« خواند.

گاز، و فرآورده های نفتی بیــــش از 70 درصد  در ســــال 2012 م.، نفــــت، 

کشــــور را به خود اختصاص می دادند. رهبران روسیه  کّل صادرات این 

کاهش وابستگی آن به نفت  بارها از لزوم تنوع بخشــــیدن به اقتصاد و 
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گفته اند. طبق نظرسنجی  گاز و تقویت فناوری های پیشرفته سخن  و 

انجام شده توسط مجلۀ فایننشــــیال تایمز، در سال 2012 م.، روسیه از 

نظر عملکرد اقتصادی در میان کشورهای عضو گروه 20 بعد از عربستان 

سعودی دوم شد. مجلۀ فوربز در فهرستی که با عنوان »بهترین کشورها 

برای تجارت« تدوین می کند، روســــیه را در رتبۀ 91 قرار داده اســــت. از 

سال 2008 م.، مسکو بارها توسط همین مجله »پایتخت میلیاردر های 

جهان« خوانده شده است.

ِکریمه به روســــیه در مارس  کنــــون. به دنبال الحــــاق  از ســــال ۲014 م. تا

2014 م. و دخالت روسیه در درگیری های اوکراین، آمریکا، اتحادیۀ اروپا، 

کانادا، و ژاپن تحریم هایی در بخش های مالی، انرژی، و دفاعی روسیه 

ِاعمال کردند. روسیه نیز با تحریم تعدادی از کشورها-از جمله، ِاعمال 

ممنوعیت یک ســــالۀ واردات مــــواد غذایی از اتحادیــــۀ اروپا و آمریکا-

کنش نشان داد. وا

اقتصاد روســــیه از ابتدای سال 2014 م.، به دلیل سقوط قیمت نفت، 

تحریم ها، و خروج سرمایه دچار رکود اقتصادی شد. در سال 2015 م.، 

کوچک شد. در دســــامبر 2015 م.، مسکو  اقتصاد روســــیه 3/7 درصد 

تایمز گزارش کرد که تعداد افراد زیر خّط فقر در روسیه )افرادی که درآمد 

کمتر از 140 دالر اســــت( بیــــش از 2/3 میلیون نفر افزایش  ماهانۀ آن ها 

یافته است و روسیه یکی از نابرابرترین اقتصاد های بزرگ جهان شمرده 

می شود.

کرد  در سال 2016 م.، تولید ناخالص داخلی در روسیه 0/3 درصد رشد 

و رسمًا از رکود خارج شد. رشد اقتصاد در سال 2017 م. نیز ادامه یافت. 

در ســــال 2016 م.، روسیه ششــــمین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایۀ شاخص 
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کشور بزرگ در بازار نرخ های ارز بود.  برابری قدرت خرید و دوازدهمین 

در همین سال، بلومبرگ اقتصاد روسیه را دوازدهمین »اقتصاد مبتکر 

جهان« شمرد.

یکا در افکار عمومی جهان  نفوذ آمر

کمک فلســــفۀ رفاه و ایدئولوژی لیبرالیسم و ارتش تبلیغاتی  آمریکا، به 

گسترده ای برای نفوذ در افکار عمومی جهانیان  سنگین خود، قدرت 

کارآمد جنگ روانی  کنــــون، ناتوی فرهنگی، مجهز به یگان های  دارد. ا

کس نیوز(، همچنــــان بر افکار  )نظیــــِر بی.بی.ســــی و ســــی.ِان.ِان و فا

عمومی جهانیان سلطه دارد. 

در دکترین جدید جنگ تبلیغاتی آمریکا، اینترنت، ارتباطات بی سیم، 

کلی فناوری اطاعــــات حتی در طرح هــــا و عملیات نظامی  و به طــــور 

کشــــور اهمیت روزافزونی داشته است. ارتش آمریکا آنچه در عرصۀ  این 

غیِر نظامــــی روابــــِط عمومی خوانده می شــــود را نیز  بخــــش مهّمی از 

عملیات نظامی در جنگ های قرن بیســــت  و یکم به حساب می آورد. 

واشنگتن ُپست می گوید: »بر اساس دستورالعمل میدانی جدید ارتش 

آمریکا، قوای رزمی عبارت اســــت از هر نوع ابزار ویرانگر یا ســــازنده و هر 

که یک واحد یــــا آرایش نظامی می تواند در زمانی  توانمندی اطاعاتی 

کار گیرد.«  مشخص به 

کنــــون نیروهای G�7 در دفتــــر فرماندهان  بنا به این دســــتورالعمل، ا

هماهنگــــی  و  تلفیــــق،  طراحــــی،  آن هــــا  وظیفــــۀ  و  دارنــــد  حضــــور 

توانمندی های اطاعاتی مشــــخص تعیین شده اســــت. در وب سایت 

ُکــــرۀ جنوبی آمده اســــت:  هنــــگ دوم پیاده نظــــام ارتــــش آمریــــکا در 

»نیروهای G�7 مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی، و هم زمانی عملیات 
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اطاعاتی عمومی، عملیات پشــــتیبانی اطاعات نظامی، فیلم برداری 

از صحنۀ جنگ، پشتیبانی دفاعی برای دیپلماسی عمومی، و تقویت 

کرۀ جنوبی و آمریــــکا را در زمان آتش بس، جنگ، و  ائتاف مســــتحکم 

عملیــــات پایدار بر عهــــده دارند.« در هنگ ســــوم پیاده نظام در فورت 

اســــتوارت نیز ارزیابــــی میزان انعــــکاس مؤثر پیام هــــا و درون مایه های 

کارآمدی رسانه ها، و ارزیابی تأثیر پیام ها  اطاعاتی در عملیات، ارزیابی 

و اطاعات بر مخاطبان مورد نظر و افراد مختلف در محیط عملیات و 

بیرون از آن بر دوش نیروهای G�7 گذاشته شده است. 

ارتــــش آمریکا ســــالیان متمادی از عملیــــات روابط عمومی اســــتفاده 

کشــــور  کرده اســــت و هــــدف این عملیــــات عمدتًا شــــهروندان همین 

بوده اند. در دســــتورالعمل ارتش چنین قید شده اســــت: »برخی افراد 

گمان می کنند حوزۀ اطاعاتی پدیدۀ جدیدی است؛ در واقع، این حوزه 

در طول تاریخ وجود داشته و همواره بخش مهّمی از مسائل نظامی را 

شکل داده است.«

که با  در جنــــگ ویتنام، ارتش آمریــــکا اغلب روایت هایی ارائــــه می کرد 

گزارش خبرنگاران رسانه های خبری بخش خصوصی و تجاری در تضاد 

بود. در عملیاِت طوفان صحرا در سال 1991 م-که باعث بیرون راندن 

عراق از کویت شد-خبرنگاران می بایست اخبار جنگ را در پشت خّط 

مقــــدم و از طریق مصاحبه با ژنرال شوارتســــکف، فرمانــــدۀ آمریکایی، 

گزارش می کردند. تنها در اواخر جنگ مزبور، برخی خبرنگاران منتخب 

توانستند با نیروهای آمریکایی همراه شوند. 

گون تصمیم  اما در ماجرای حملۀ آمریکا به عراق در سال 2003 م.، پنتا

کند.  که خبرنگاران را بــــا واحدهای نظامی به این منطقه اعزام  گرفت 

که تا آن زمان در ارتش حضور  با اســــتقرار خبرنگاران، بســــیاری از آن ها 
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گروه  که با نیروهای نظامی همراه و به جزئی از  نداشتند فرصت یافتند 

گون  تحت پوشــــش ]خبری[ خود تبدیل شوند. این اقدام به نفع پنتا

کلید فهم رویکرد جدید دســــتورالعمل  تمام شــــد. در واقع، این تجربه 

جدید ارتش آمریکاســــت. در این دســــتورالعمل آمده است: »اقدامات 

گاه ساختن آمریکایی هاست.  گفتار تک تِک سربازان بهترین روش آ و 

که نیروهای رســــانه  ای را-ضمــــن حفظ امنیت و  واحدهــــای نظامی 

کرده اند بهترین  کتیکی مستقر  ایمنی آن ها-در پایین ترین ســــطوح تا

ابزار برای تحقق این هدف هســــتند.... باید نوعی از فرهنگ همکاری 

که در آن، ســــربازان و فرماندهان، عــــاوه بر مخاطبان، با  ایجاد شــــود 

رسانه ها نیز قاطعانه و به راحتی ارتباط داشته باشند.« 

گذشــــته، به واســــطۀ باور به شکســــت ارتش آمریکا در جنگ  در دهۀ  

تبلیغاتی در افغانستان )که تا حدی به دلیل پیام رسانی طالبان اتفاق 

کانون توجهات  افتاد(، ارتباطات اســــتراتژیک و عملیات اطاعاتی در 

گرفت.  قرار 

در این دســــتورالعمل عنوان شده است: »دشمنان و رقبا مهارت خود 

کســــب امتیازات مشــــخص نســــبت به  در اســــتفاده از اطاعات برای 

نیروهای ایاالت متحده را نشــــان داده انــــد. ارتش آمریکا در طول این 

سال ها واحدهای عملیات نظامی پشتیبانی اطاعاتی خود را توسعه 

کارشناســــان منطقــــه ای، عاوه بر  داده اســــت. این نیروها، به عنوان 

تســــلط به زبان محلی و آشنایی با پیشــــینه های مذهبی و سیاسی و 

فرهنگی و قومی، برای شــــکل دهی به پیام ها و نفوذ بر اندیشه و رفتار 

افراد محلی آموزش دیده اند. پیروزی در جنگ به توانایی فرمانده به 

شکل دهی، اثرگذاری، و تغییر استنباط ها و رفتار مخاطبان خارجی در 

گر برای موفقیت در جنگ، به جای  مناطق عملیاتی بســــتگی دارد. ا
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گامی  کنیم، شاید  اســــتفادۀ بیشتر از ساح، از روابط عمومی استفاده 

به جلو برداشته باشیم.«

در برابــــر این توان راهبــــردی ارتش آمریکا، آنچه روســــیه و چین به آن 

گرفتارنــــد فقدان قدرت نفوذ ذهنی در جهان اســــت؛ امــــا قدرت نفوذ 

که: گونه ای است  ذهنی انقاب اسامی به 

گر ایران و روسیه و چین یک مثلث جدید را به عنوان قطب جدید  )1( ا

قدرت جهانی در یک نظام عادالنه به وجود آورند، می توانند مشکات 

فرهنگی و اجتماعی و ایدئولوژیک روسیه را در آسیای مرکزی و قفقاز و 

همین مشکات را برای چین در سین کیانگ حل کنند. 

)2( این قدرت نفوذ می تواند معادالت قدرت را در آسیای غربی و شمال 

کلی، در جهان اسام-به نفع مثلث روسیه و ایران و  آفریقا-و به طور 

چین )که ما آن را مثلث رهایی نام می گذاریم( تغییر دهد و نویدبخش 

یک نظام جدید جهانی به نفع بشریت باشد. 

قدرت نظامی ایران و همسایگان 

کشور های منطقه، با توجه به بالندگی  مقایســــۀ قدرت نظامی ایران و 

نیرو های محور مقاومت اسامی، از ظرفیت های نوینی گزارش می دهد. 

کشــــورها مبنایــــی بــــرای ارزیابــــی  در عصــــر حاضــــر، بودجــــۀ دفاعــــی 

گزارش مؤسسۀ  توانمندی های دفاعی و نظامی آن هاســــت. بر اساس 

کشــــورهای جهان در مجموع 1/9  صلح اســــتکهلم، در ســــال 2019 م. 

تریلیون دالر به هزینه های نظامی اختصاص داده اند. 

کشــــورهای مختلف در آن سال نشان می دهد  ارزیابی بودجۀ نظامی 

کشــــور آســــیایی، برای اولین بار در تاریخ، رتبه های دوم و ســــوِم  که  دو 

بیشترین بودجۀ نظامی در جهان را کسب کرده اند: چین )261 میلیارد 
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کشــــورها تنش نظامی میان  دالر( و هند )71 میلیارد دالر(. بســــیاری از 

کستان را عامل اصلی افزایش بودجۀ نظامی کشورهای  چین و هند و پا

که قصــــد دارد با آمریکا در  کرده  این منطقــــه می دانند، اما چین اعام 

که بودجۀ  کنــــد و احتمااًل از همین منظر اســــت  حــــوزۀ نظامی رقابت 

نظامی خود را به شکل قابل  توجهی افزایش داده است. 

کشــــورهای مختلف  کلی به میزان تخصیص بودجۀ نظامی در  نگاهی 

کشــــور آمریکا، چین، هند، روســــیه، و عربســــتان  نشــــان می دهد پنج 

سعودی حدود 60 درصد از کّل بودجۀ نظامی دنیا را به خود اختصاص 

که میان این پنج کشور یک رقابت  داده اند؛ و این به معنای آن اســــت 

تسلیحاتی وجود دارد. 

کشور دارندۀ بیشــــترین بودجۀ نظامی در سطح جهان در  فهرست 10 

ســــال 2019 م. به این ترتیب اســــت: )1( آمریکا: 732 میلیــــارد دالر، )2( 

چیــــن: 261 میلیــــارد دالر، )3( هنــــد: 71 میلیارد دالر، )4( روســــیه: 65 

میلیارد دالر، )5( عربســــتان ســــعودی: 61 میلیارد دالر، )6( فرانسه: 50 

میلیارد دالر، )7( آلمان: 49 میلیارد دالر، )8( انگلیس: 48 میلیارد دالر، 

کره جنوبی: 43 میلیارد دالر. )9( ژاپن: 47 میلیارد دالر، )10( 

کشــــور اول دنیا نیســــت، اما  ایــــران از نظر بودجــــۀ نظامی در میان 10 

می توان پیش بینی کرد که در این فهرست جزء 25 کشور اول دنیاست. 

یــــد؟ در ارزیابی بودجــــۀ نظامی  تخصیــــص بودجــــۀ نظامی: تولیــــد یــــا خر

که این بودجه  کشــــورهای مختلف، این مســــئله همواره مطرح است 

کشور این بودجه را صرف  صرف چه چیز خواهد شــــد: آیا قرار است آن 

کند، یا قرار اســــت آن را صرف امور عمرانی نیروهای  خرید تســــلیحات 

مسلح و تولید تسلیحات نظامی کند؟



69
حۀ 

صف
 / 

67
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

کلی به منطقۀ پیرامون ایــــران، می توان به راحتی به این  در یــــک نگاه 

کشــــورهای ایران، عربستان،  پرســــش ها پاسخ داد. در سطح منطقه، 

و امــــارات متحدۀ عربی رقبای دیرینه هســــتند و همیشــــه در ارزیابی 

بودجه های نظامی مورد توجه بوده اند. عربســــتان ســــعودی در سال 

2019 م. در ســــطح منطقه اولین، در سطح آســــیا سومین، و در سطح 

کنون  کشور دارندۀ بیشــــترین بودجۀ نظامی است. ا جهان پنجمین 

کشور ایران،  عربستان، و  که بودجۀ نظامی در سه  پرسش این اســــت 

کدام کشور  موجب افزایش قدرت نظامی  امارات صرف چه شــــده و در 

شده است.

کانی  عربســــتان ســــعودی. عربستان ســــعودی در ســــال 2019 م. هزینۀ 

در حــــوزۀ نظامی انجام داده اســــت-البته، هزینۀ سرســــام آور نظامی 

که  در عربســــتان به این ســــال منحصر نیست و ســــالیان درازی است 

عربستان در این زمینه در میان چند کشور نخست جهان قرار دارد. 

عربســــتان یک واردکنندۀ بزرگ تســــلیحات و تجهیزات نظامی است، 

نــــه یک تولیدکننده یا حتی صادرکنندۀ تســــلیحات نظامی. در ســــال 

2017 م.، عربستان سعودی بزرگ ترین قرارداد خرید تسلیحات نظامی 

که به »قــــرارداد 460 میلیارد دالری«  کرد  تاریــــخ جهان را با آمریکا امضا 

مشهور شد. طبق این قرارداد، آمریکا  110 میلیارد دالر تجهیزات نظامی 

را به صورت فوری به عربستان سعودی می فروشد، و 350 میلیارد دالر 

مابقی نیز طّی 10 ســــال صرف خرید ساح از آمریکا خواهد شد. به این 

ترتیب، عربستان صرفًا در چارچوب این قرارداد طّی سال های 2017 تا 

2026 م. به طور متوسط ساالنه 46 میلیارد دالر صرف خرید تسلیحات 

کرد. این قرارداد شــــامل خریــــد جنگنده های اف-15،  نظامی خواهد 
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هواپیماهای ترابری ســــی-130 و کی.ســــی-130، سامانۀ موشکی تاد، 

کشتی های جنگی، هواپیماهای پشتیبانی نزدیک،  قایق های رزمی، 

که تحویل بخش هایی از آن آغاز شده است. و... خواهد بود 

بی. امارات متحدۀ عربی هم، مانند عربستان سعودی،  امارات متحدۀ عر

از بزرگ ترین واردکنندگان تجهیزات و تســــلیحات نظامی در دنیاست. 

بین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان و امارات 

به ترتیب صاحب نخســــتین و دومین نیروی هوایی هســــتند-البته، 

تمام هواپیماها و جنگنده های این دو رژیم عربی وارداتی هستند، نه 

تولید آن کشورها.

آمار خرید تســــلیحات امارات نشــــان می دهد میزان این خریدها در 10 

سال اخیر در این کشور افزایش قابل توجهی داشته است. این کشور طّی 

گذشته ده ها فروند جنگنده، بالگرد، سامانۀ دفاعی موشکی،  سالیان 

کشــــورهای مختلفی مانند   خودروی زرهی، تجهیزات انفرادی، و... از 

آمریکا، روسیه، چین، و حتی آفریقای جنوبی خریده است. 

امارات فقط در یک قرارداد خود با آمریکا 6/5 میلیارد دالر صرف خرید 

کرده و تعداد زیادی آتشبار این سامانه  سامانۀ پدافند هوایی پاتریوت 

کرده اســــت. پس از عادی سازی  را همراه خدمات پشــــتیبانی دریافت 

که امتیاز  کشور تاش می کند  روابط امارات با رژیم صهیونیســــتی، این 

خرید جنگنده های اف-35 را از آمریکا بگیرد و در این زمینه چراغ سبز 

هم دریافت کرده است.

کز ارزیابی کنندۀ بین المللی،  جمهوری اسالمی ایران. بر اســــاس اعام مرا

بودجۀ نظامی ایران در سال 2019 م. حدود 17 میلیارد دالر بوده است. 
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ایــــن رقم حدود یک چهارِم بودجۀ نظامی عربســــتان در همان ســــال 

است. 

کشــــورهای منطقه در حــــوزۀ تجهیزات و  تفاوت جدی ایران با ســــایر 

کشور است. ایران،  تسلیحات نظامی اســــتراتژی متفاوت نظامی این 

که از ابتدای جنگ تحمیلی به دلیل تحریم نمی توانست تسلیحات و 

کند، ناچار  ک خود وارد  تجهیزات نظامی الزم را بــــرای دفاع از آب و خا

شد تاش خود را بر ایجاد زیرساخت برای استفاده از دانش متخصصان 

بومی در طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات روز متمرکز کند. 

کویت، عراق،  اما در ســــوِی دیگر، عربســــتان ســــعودی، امارات، قطر، 

عمان، اردن، و حتی ســــوریه مبنای خود را خرید تسلیحات نظامی از 

کشورهای دیگر  گذاشــــته اند. خرید تسلیحات نظامی از  کشورها  سایر 

در ظاهر می تواند قدرت نظامی خریدار را باال ببرد؛ اما در مجموع مولد 

قدرت دائمی برای این کشورها به حساب نمی آید، بلکه می تواند عامل 

تضعیف این کشورها باشد. 

به عنوان مثال، رژیم شاهنشاهی ایران پیش از انقاب اسامی حجم 

قابل  توجهی تسلیحات از آمریکا و غرب خریده بود؛ اما همین تسلیحات 

و تجهیزات، به دلیل اینکه توانمندی تولید آن ها یا حتی تحقیق دربارۀ 

کشور داده نشده بود، بعد از انقاب و به خصوص  آن ها به متخصصان 

در دوران جنگ تحمیلی عامل تضعیف کشور به حساب می آمد. البته، 

گذراندن روزهای سخت  متخصصان ایرانی در همان دوران جنگ، با 

کمبودهای  و اســــتفاده از توان بومی، توانستند بسیاری از مشکات و 

کننــــد؛ اما باز هم ایران از این  ناشــــی از قطع همکاری غربی ها را مرتفع 

ناحیه ضرباتی را متحمل شد. همین مسئله امروز نیز دربارۀ عربستان، 

گر روزی  کشــــورهای دیگر منطقه مطرح است: ا امارات، و بســــیاری از 
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کنند، می توانند ظرف چند ماه بیشــــتِر داشته های  آمریکا و غرب اراده 

این رژیم های مرتجع منطقه را زمین گیر کنند. 

گلوبال فایرپاور، با بررســــی 55  این مســــئله روی دیگری هم دارد. مرکز 

مؤلفه، قدرت نظامی کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داده است. 

در جدیدترین گزارش این مرکز، ایران در سال 2020 م. در رتبۀ چهاردهم 

کشــــورهایی همچون عربســــتان،  قدرت های نظامی جهان و باالتر از 

کستان،  کویت، عراق، قطر، پا رژیم صهیونیســــتی، اســــترالیا، امارات، 

آذربایجان، قزاقســــتان، عمــــان، و... قرار می گیــــرد. در این رده بندی 

جهانی، ایران پنجمین قدرت نظامی آسیا و )بعد از مصر( دومین قدرت 

برتر نظامی خاورمیانه است. 

کشــــورها میزان  یکی از مهم ترین مؤلفه ها در ســــنجش قدرت نظامی 

تولیــــد تجهیــــزات دفاعی و در اختیار داشــــتن دانش نظامی اســــت. از 

این نظر، جمهوری اســــامی ایــــران را می توان در ســــطح منطقه جزء 

کشورهای نخست به حساب آورد. امروز بسیاری از محصوالت دفاعی 

کروز  حســــاس و مهم-اعم از موشــــک های بالستیک، موشــــک های 

دریایی، موشک های کروز زمینی، سامانه های موشکی پدافند هوایی، 

رادارهای مختلف، پهپادهای رزمی-شناســــایی، تجهیزات انفرادی، 

کشورمان  و شــــناورهای نظامی-توســــط متخصصان صنعت دفاعی 

طراحی و تولید می شوند؛ و این دقیقًا معنای اقتدار تسلیحاتی است. 

اما همســــایگان ایران )عربستان ســــعودی، ترکیه، امارات، قطر، و...( 

غالــــب تجهیــــزات و تسلیحاتشــــان را از طریــــق خرید خارجــــی تأمین 

می کننــــد، یا در بهترین حالت، مانند ترکیه بــــا کمک خارجی اقدام به 

تولید تجهیزات دفاعی می کنند. 
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توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که ِصرف در اختیار داشتن 

کشورهای متجاوِز امارات  تجهیزات مدرن دفاعی قدرت ســــاز نیست. 

و عربســــتان ســــعودی در تجاوز به یمن مبنای ِاشــــغال این کشور را با 

اتکا بــــه توانمندی نظامی خودشــــان چند روز قرار دادنــــد؛ اما پس از 

گذشت چند سال از جنگ یمن، نه تنها یمن ِاشغال نشد بلکه امارات 

و عربســــتان خسارات زیادی متحمل شــــدند و یمنی ها موفق شدند 

کنند.  ک عربســــتان و پایتخت این کشور منتقل  جنگ را به داخل خا

بنابراین، به نظر می رســــد در این خصوص، عوامــــل متعددی ماننِد 

تجربــــه،  انگیزه، اراده، ایمــــان، خودباوری، و... هــــم مؤثرند-چیزی 

که رزمندگان ایران اســــامی در هشــــت ســــال دفاع مقدس در اختیار 

کمک به  کشور برای  داشــــتند و بر پایۀ همان نگذاشــــتند اتحاد ده ها 

رژیم بعث عراق موفق شود. 

که منجر به تولید محصوالت  در ایران، دست یابی به دانش نظامی ای 

دفاعــــی شــــود از دوران جنگ تحمیلی و تحریم هــــای آن دوره و اتحاد 

کشــــورمان آغاز شــــد و در  جهانی برای عدم فروش تجهیزات دفاعی به 

دوران تحریم های تسلیحاتی توسعه یافت. ایران در دوران تحریم های 

تســــلیحاتی موفق شد ثمرات انباشت دانش نظامی متخصصان خود 

که از سال 58 تا اواسط دهۀ 80 حاصل شده بود، به میدان طراحی  را، 

کند. امروز غربی ها هم احتمااًل معترف اند که دورۀ  10 سالۀ  و تولید وارد 

تحریم های تسلیحاتی دورۀ شکوفایی توانمندی نظامی ایران است.

سخن پایانی

بــــا توجه به مجموع ظرفیت های نظامی، اقتصادی، و معنوی ایران و 

کشورها به نفع هر سۀ  که همگرایی این  گفت  روسیه و چین، می توان 
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کشــــور نزدیک به 20 درصِد جمعیت جهان را در  آن هاســــت. این ســــه 

خود جای داده اند و حوزۀ نفوذ آن ها شامل حدود 45 درصِد جمعیت 

جهان می شود. 

لوازم این همگرایی به ترتیِب زیر خواهد بود: 

)1( نگاه فن ســــاالران و دیوان ساالران ایرانی باید از غرب به شرق تحول 

یابد، و این تحول موجب همکاری راهبردی بین ایران و روسیه و چین 

شود. 

)2( روسیه و چین باید به ارزش ظرفیت ایران برای حفظ و بقای منافع 

کلیت بشریت قرار  خود پی ببرند-هرچند این ظرفیت باید در اختیار 

گیرد. 

کار های الزم برای تحقق عملی همکاری و همگرایی در نظر  )3( ســــاز و 

گرفته شود.



نظام جهانی

گفت وگوی تحلیلی

یوران، محمدحسن زورق،  با حضوِر سید جالل دهقانی فیروزآبادی، حسین رو
نوذر شفیعی، احمد کاظم زاده
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ق. بســــم اهلل الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما نظام جهانی است.  زور  

بــــه نظر من، عبارِت نظام جهانی معادل world system اســــت، یعنی 

که  مجموعــــه ای از اجــــزای متناســــب و مرتبط و متعامــــل و هدفمند 

ســــاز و کارهای جهانــــی را امکان پذیــــر می کنند. بهتر اســــت در تبیین 

که بدیهی به شــــمار می روند  نظــــام جهانی از واقعیات پذیرفته شــــده 

صحبت کنیم تا به یک جمع بندی نهایی برسیم، وخود را به چارچوب 

نظریه های رایج مقّید نکنیم. 

که می گوید: »نظریه چون دام است.  انگلیســــی ها ضرب المثلی دارند 

کنیم، به  آن که دام می گســــترد صید می کند.« برای آنکه از این دام فرار 

که مورد قبول  کنیم، یعنی بــــر اموری  جــــای نظریات بر بدیهیات تکیه 

که در  هر عقل ســــلیم است. دو نمونه را مثال می زنم: )1( بدیهی است 

دنیا، به شهادت مراوده هایی که از نظر اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی، 

فرهنگی، و سیاسی وجود دارد، نظم برقرار است؛ )2( این نظم با بحران 

که ما بعد از  گردانندگان این نظم اظهار می کنند  مواجه شده اســــت، و 

نظام جهانــــی دوقطبی دچار بحران شــــده ایم و باید نگاه مجددی به 

نظم دوقطبی داشته باشیم. 
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حال، پرسش اصلی این است که چه کسانی بر دنیا حکومت می کنند. 

کانون قدرت در قرون اخیر در جزیرۀ انگلیس و  تــــا جایی که می دانیم، 

شبِه جزیره ایبری بوده است. استعمار از اسپانیا و پرتغال شروع شد.

با پرچم فرانسه هم جهان ستانی های زیادی انجام شده است. البته، 

کیفیت ربایش انقاب فرانسه وجود دارد. دورۀ اول  بحث هایی دربارۀ 

کماِن اروپا می گویند، زمانی  که به آن عصر وحشت حا تحوالت فرانسه، 

کوچه و بازار افتــــاد و به پیروزی انقاب  که قدرت به دســــت مردم  بود 

کمان اروپا توانستند انقاب فرانسه را شکست  فرانسه منجر شــــد و حا

دهند و بر فرانسه چیره شوند.

کرده است. اولین  انگلیس  هم با چندین پرچم در دنیا جهان ســــتانی 

کرده اســــت پرچم آمریکاست. ادعا این است  که انگلیس بلند  پرچمی 

که  که آمریکا با انگلیس جنگید و از آن جدا شــــد، اما در عمل می بینیم 

که رســــمًا مستقل شد تا امروز عمًا در خدمت و متحد  آمریکا از زمانی 

کرده اســــت پرچم  که انگلیــــس بلند  انگلیس اســــت. پرچم دیگــــری 

یرۀ انگلیس بوده است. یره ایبری و جز کانون قدرت جهانی در قرون اخیر شبِه جز
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کم کم  کنون  کانادا رسمًا جزء امپراتوری انگلیس است، اما ا کاناداست. 

که در نوبت  به عنوان یک بازیگر جدید ظاهر می شــــود. پرچم دیگری 

بلند شدن است پرچم استرالیاســــت. همین اآلن، در آسیای شرقی، 

استرالیا مسائلی با چین دارد. 

کنون با پرچم پرتغال، اسپانیا، انگلیس،  کم بر اروپا تا قدرت سکوالِر حا

فرانسه، و آمریکا با جهان جنگیده است و باز هم خود را برای جنگ های 

کارنامۀ  کارکرد سیاســــی و  جدیــــد آماده می کنــــد. وجود این قــــدرت و 

اقتصادی آن در جهان از امور بدیهی است، ولی برای شناخت ماهیت 

آن کار چندانی صورت نگرفته است.

کردند. من  دهقانی فیروزآبادی: آقای زورق از بدیهیات و عینیات شــــروع   

که اصًا عینیِت خارج از نظریه وجود دارد یا  دراین باره صحبت می کنم 

غ  که می خواهیم فار که بگوییم عینیاتی وجود دارد  نه. آیا امکان دارد 

از نظریات و ذهنیات به آن بپردازیم؟ این از مســــائل مهّم علم اســــت. 

پوزیتیویســــت ها می گویند واقعیت بین الملل یک چیز اســــت و روایت 

غ از اینکــــه دیگران چگونه  اســــامی و ایرانی و آمریکایی نــــدارد. آیا فار

کم است؟ ما هم که  می بینند می توانیم بگوییم یک نظم بین الملل حا

می خواهیم بحث کنیم حتمًا موضوع را از منظری می بینیم. 

گفته را  اینکه بگوییم فان نظریه این اســــت و فــــان نظریه پرداز این را 

من قبول ندارم. ما در جلســــاتی پیش وزیــــر خارجه می رویم. بعضی از 

کاس درس نیست.  استادان آنجا می آیند. به آن ها می گوییم: »اینجا 

کار بکنیم.«  اآلن باید بگویی چه 

که ما نمی خواهیم نظریات  کامًا با آقــــای زورق موافقم  بنابرایــــن، من 

فان نظریه پرداز را بیان کنیم. 
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که  ما در علوم چند نوع نظریه داریم. نظریۀ تجربی قائل به این اســــت 

عینیتی در بیرون وجود دارد و نظریه باید آن را توضیح دهد. انتقادی ها 

که فکر  می گویند نظریه برای هدفی ارائه شده اســــت؛ این طور نیســــت 

کنید در بیرون چیــــزی بدون نظریه وجود دارد؛ پشــــت همه چیز یک 

نظریه وجود دارد. 

که بگویند.  که داریم را نظم لیبرال می خوانند، ابایی هم ندارند  نظمی 

که در نظــــم بین الملل وجود دارد را  غ از نظریه ها، وضع موجودی  فــــار

که  کنیم؟ مقدمتًا خدمتتان عرض می کنم  چگونه می توانیم توصیف 

تعریف نظام و نظم بین المللی یک مسئله است. طبیعتًا نمی خواهیم 

از نظریه پردازان مختلف بگوییم؛ ولی وقتی می خواهیم توضیح دهیم، 

بایــــد بگوییم چه معنایــــی از نظم منظورمان اســــت. نظم بین المللی 

تعریف های مختلفی دارد؛ کدام تعریف مورد نظر ماست؟ 

بنده ســــال ها پیش مقاله ای بــــا عنواِن الگوی نظــــم جهانی در نظریۀ 

که بگویم  گزیر بودم  اسامی روابط بین الملل نوشــــتم. در آن مقاله، نا

تعریف من از نظم چیســــت. نظم انواع مختلف دارد: نظم قدرت محور 

که ما از  داریم، نظم منفعت محور داریم، نظم هنجارمحور داریم. اآلن 

نظم جهانی سخن می گوییم، منظورمان چیست؟

که بگوییم  که عناصر نظم بین المللی چیست  پرسش دیگر این است 

که وجود دارد دارای  این نظم در حال تغییر هست یا نیســــت. نظمی 

که اشــــاره شــــد، در تعریف می گوییم نظم  عناصری اســــت. همان طور 

بین المللی دربرگیرندۀ مجموعه ای از بازیگران بین المللی متعامل است 

کــــه از یک الگوی رفتاری خــــاص )که خود تابعی از یک ســــری قواعد و 

قوانین است( پیروی می کنند. البته هر سیستمی یک هدف هم دارد. 

بعضی می گویند نظام بین الملل غایت مند نیست؛ می گویند نمی دانند 
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انتهای روابط بین الملل کجاست )برخاف تعریفی که می گوید سیاست 

فضیلت مند و غایت مند است(. رئالیست ها می گویند: »نظریه  توضیح 

که اآلن هســــت؛ همین را توضیح می دهد و هیچ  همان چیزی اســــت 

غایتی هم ندارد. اینکه ذات نظم حفظ شــــود غایت نظم اســــت. قرار 

نیست نظم روابط بین الملل به جامعۀ جهانی برسد.« 

مارکسیست ها می گویند: »نه! نظام بین الملل و نظم بین الملل همین 

که از دو هزار سال پیش تا اآلن وجود داشته و دو هزار سال دیگر  است 

هم ادامه دارد. ما باید بتوانیم زندگی روزمرۀ بشر را مدیریت کنیم.« این 

هم خیلی غایت مند نیست. 

که سیاســــت غایت مند  که بگوید همان گونه  آیا دیدگاهــــی وجود دارد 

اســــت روابط بین الملل هم غایت مند اســــت و بگوید که بشر در آخر به 

کجا می خواهد برود، یا آیا جامعۀ جهانی خواهیم داشــــت یا خیر؟ این 

نوع نگرش ها مطرح است.

توضیح و تبیین واقعیت های بین المللی موضوع دانش روابط بین الملل 

است.

گر بخواهیم وضع موجود را نقد کنیم، بستگی دارد از چه منظری نگاه  ا

که  گــــر بگوییم وضع موجود هدف ندارد و نهایتش این اســــت  کنیم: ا

گر نه، طور دیگر باید تحلیل  کنیم؛ ا جنگی نباشد یک جور باید تحلیل 

که منظور این ها از جنگ، جنگ جهانی اســــت.  کــــرد. البته می دانید 

یکــــی می گوید با ثبات ترین نظام بین الملل بعــــد از جنگ جهانی دوم 

بوده اســــت چون جنگ در آن نبوده اســــت. منظور او از جنگ، جنگ 

جهانی بین قدرت های بزرگ اســــت. می گوید: »نظم بین الملل خوب 
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گویا اینکه دیگران با هم  گر قدرت های بزرگ با هم نجنگنــــد.«  اســــت ا

بجنگند و جنگ های نیابتی برپا شود و فقر و بی عدالتی داشته باشیم 

مهم نیست!

ما یک منظر می خواهیم و کاری به نظریه پردازان خارجی نداریم. آن ها 

که  گفته باشــــند. باید تعریفی از نظم داشته باشیم  هرچه می خواهند 

گر  کارکرد نظریه چیســــت؟ ا آیا غایت مند و فضیلت مند اســــت یا خیر. 

بخواهیم نظریۀ عینی ارائه دهیم، بایــــد بگوییم هیچ توصیه ای برای 

نظم بین المللی نباید کرد. اآلن نظم موجود چگونه است؟ بعضی همۀ 

که می رسند می گویند روابط  این ها پِس ذهنشــــان هســــت، ولی به ما 

بین الملل عینی است. 

در خوِد ایران هم همین روّیه هســــت. بعضی از همکاران ما می گویند: 

که می خواهید  »اینکه نظریۀ اســــامی بدهید بی معناست. یعنی چه 

نظریۀ اسامی بدهید؟ مگر در روابط بین الملل نظریۀ اسامی داریم؟ 

که  روابط بین الملل مثل فیزیک اســــت. مگر ما فیزیک اسامی داریم 

بخواهیم نظریۀ روابط بین الملل اســــامی داشــــته باشیم؟ علم واحد 

است و روش و هدف آن هم واحد است. هر نظریه ای روابط بین الملل 

کامل تر  اســــت-هرکه  را خوب تــــر توضیــــح می دهــــد و تبییــــن می کند 

می خواهد باشد، ملیتش مهم نیست.« 

گر بخواهیم  در صورتی که اصًا این طور نیست. عرض من این است که ا

کنیم، قاعدتــــًا باید از نظر خودمان  نظم جهانی و بین الملل را بررســــی 

بگوییم نظِم اآلن خوب اســــت یا نیســــت و نظم جانشین ما چیست. 

اول باید وضع موجود را توصیف و تبیین کنیم. نظام و وضع بین الملل 

کــــه اآلن وجود دارد چیســــت؟ بدون اینکه مــــا ببینیم نظم بین الملل 

چگونه است نمی توانیم برای آن جانشینی ارائه دهیم. 
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که پوزیتیویســــت و اثبات گرا هســــتند ممکن اســــت  کســــانی  بعضی از 

کافی است. اصًا هدف نظریه توصیف و تبیین است  بگویند: »همین 

کارکردی ندارد.« عده ای می گویند: »نهایت این اســــت  و بیــــش از این 

که نظریۀ شــــما وضع موجود را خوب توضیــــح دهد« چون برای نظریه 

هیچ وزن هنجاری قائل نیســــتند. می گوینــــد: »مگر وقتی فیزیک دان 

آزمایش می کنــــد در مورد آن قضاوت می کنــــد؟« فیزیک دان می گوید: 

»اینکــــه نیروی جاذبۀ زمین بد یا خوب اســــت به من ربطی ندارد. من 

فقط آنچه هســــت را به تو می گویم.« این باعث فرار از مسئولیت علم و 

که می گویند: »ما  نظریۀ علمی می شــــود. به قول معروف، همان است 

مرده شور هستیم. بهشت و جهنم رفتن دیگران به ما ربطی ندارد.« 

این به نظر من الزم است، اما کافی نیست. ما باید ارزیابی کنیم-البته 

به شــــرط آنکه غایت و فضیلتی برای علم قائل باشــــیم. انتقادی های 

که علــــم و روابط بین الملل باید به  مکتــــب فرانکفورت به این قائل اند 

نظر آن ها زندگی خــــوب )good life(-و به نظر ما، حیات طیبه-را در 

کند.نظم موجود چه قدر در  نظر داشته باشد و ســــعادت بشر را تأمین 

جهت آن هدف است؟ برای ارزیابی اش باید معیار داشته باشیم. آنکه 

می گوید نظم غایتی ندارد کارش راحت است؛ نهایِت حرفش این است 

که حفظ وضع موجود خوب اســــت؛ می گوید عدالت خوب است، ولی 

نظم بر عدالت اولویت دارد. 

ما باید از وضع موجود هم ارزیابی داشــــته باشــــیم و ببینیم این نظام 

بین الملل موجود چه قدر جهانی اســــت:  آیا همۀ مســــائل و مشکات 

انســــان ها را در نظر می گیرد، یا تنها مســــائل و مشــــکات عدۀ خاصی 

که نظــــم جهانی خیلی هم  را بررســــی می کند؟ امروز این بحث اســــت 

جهانی نیســــت؛ بلکه ملی است، غربی اســــت، یاحتی صرفًا آمریکایی 
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است. برخی می گویند چون در دوران اخیر جنگی نبوده، اوضاع خوب 

بوده اســــت. در حالــــی که هیچ دوره ای بیشــــتر از این انســــان ها با هم 

نجنگیده اند، چه طور می گویند این دوره باثبات بوده است؟ 

امــــا ما چه جانشــــینی از نظم ممکن و مطلوب داریم؟ بحث نخســــت 

که نظم موجوِد مستقر خودش چگونه ممکن شد، و نظام  این اســــت 

بین الملــــل چگونه به اصطــــاح در قالــــب دولت-ملت درآمــــد. وقتی 

می گوییم اســــام به دنبال یک جامعۀ جهانی است، دانشجو می گوید 

این آرمان گرایانه است چون با واقعیت های بین المللی جور درنمی آید. 

او راســــت می گویــــد! اآلن دولت-ملت داریم. اما آیــــا این یک واقعیت 

کردیم؟ این نظم از یک تاریخ  که ما درست  ذاتی اســــت یا چیزی است 

گر نظمی طبیعی نیست  مشخص پدید آمده است. قبل از آن چه بود؟ ا

و ساختگی است، چرا نمی شود به جای آن نظم دیگری باشد؟ قبل از 

که بعد از نظام بین الملل  کرد  دولت-ملت چه بود؟ آیا نمی توان تصور 

جهان در هیچ دوره ای این همه با جنگ روبه رو نبوده که در دورۀ پس از جنگ 

یتنام( یر: جنگ و جهانی دوم تا امروز بوده است. )تصو
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که مبتنــــی بر تمدن  مبتنــــی بــــر دولت و ملت نظمی داشــــته باشــــیم 

باشد؟ نظم دولت-ملت چه اســــتفاده ای دارد؟ به لحاظ عملی هیچ 

که واحد سیاسی  که انسان ها جمع شدند  اســــتفاده ای ندارد! از ابتدا 

آن ها ملــــت و دولت نبود. پس باید ببینیم چــــه نوع نظام بین المللی 

که چه شــــد  کنیم  دیگری امکان پذیر اســــت، و به لحاظ تاریخی بحث 

که به اینجا رســــیدیم. البته، باز هم نظریه هــــای علم گرا این ها را قبول 

ندارند چون نمی خواهند تغییری که ایجاد می شود را بپذیرند. علمای 

ما حرف های خوبی دارند، اما نتوانسته اند این علم را در قالب مفاهیم 

رایج بین المللی ارائه دهند.

کــــه چه نظم یــــا نظام های  بــــه نظرم، این نکتۀ بســــیار مهّمی اســــت 

که می تواند جانشــــین نظم موجود  بین المللی ممکــــِن دیگری داریم 

باشد، چه جور می شــــود از نظم موجود به سوی نظم مطلوب رفت، و 

آیا این انتقال امکان دارد یا خیر. بحث نظری آن به این ترتیب اســــت 

که آیا نظام بین المللی موجود به لحاظ تئوریک تغییر پذیر است یا نه، و 

گر به این رسیدیم که نظم موجود  آیا نظم جانشین ممکن است یا نه. ا

تغییر پذیر است و نظم ممکِن غیر از این وجود دارد، چه طور می توان از 

اینجا به آنجا منتقل شد؟ البته این موضوع صرفًا آرمان گرایانه نیست. 

ما نمی توانیم بگوییم آمریکا نیست. آمریکا هست و هنوز هم ابرقدرت 

اســــت. عده ای می گویند آمریکا رو به افول اســــت. شــــاخص این افول 

کســــی می گفــــت آمریکا 10 ســــال دیگــــر فرومی پاشــــد. من  چیســــت؟ 

که ما نمی توانیم  کنــــم  می خواهم حرف دوســــتان را می خواهم تأیید 

منکر نظم موجود باشیم. اقتصاد و قدرت دنیا در دست عده ای است. 

که چیزی از بین  کنیم؟ با حرف زدِن تنها  گر می خواهیم نباشــــد، چه  ا

نمی رود. باید پیش بینی درســــت داشــــته باشیم. شــــما بر چه اساس 
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که  می گویید آمریکا در حال فروپاشــــی اســــت؟ این نکتۀ مهمی است 

گر  چین واقعًا در چه شــــرایطی می تواند آمریکا را پشــــت سر بگذارد؛ یا ا

گذاشــــت یا هم وزن آن شــــد، چه تغییری در  چین آمریکا را پشــــت سر 

کنیم، باید  گر می خواهیم جهان را سه قطبی  نظام ایجاد می شود. ما ا

قدرتمان را افزایش دهیم. شما باید نشان دهید که به لحاظ مؤلفه های 

مادی قدرت جهانی هستید. بله، ما از منظر دیگر چیزی داریم که بقیۀ 

گفته ام و از آن دفاع  کردیم-این را همه جا  گفتمان درســــت  ندارند: ما 

گفتمانی اآلن  می کنــــم. ما می توانیم بگوییم نظام بین الملل به لحاظ 

دوقطبی است: لیبرالیسم، و یک ایدئولوژی و پادگفتمان به نام اسام. 

گر گفتمان ما با  همۀ تاش آمریکایی ها به خاطر این پادگفتمان است. ا

آن ها مشکل نداشت، بمب اتم را هم از ما می پذیرفتند. 

گر می خواهیم در ســــطح جهانی  پــــس واقعیت هایی هم وجود دارد. ا

کنیم، بایــــد ببینیــــم اآلن مؤلفه های قدرت چیســــت و چه  بازیگــــری 

چیز در نظام قدرت بین الملل یا ســــاختار نظام بین الملل تغییر ایجاد 

کند، نظام بین الملل  گر مؤلفه های قدرت چین افزایش پیدا  می کند. ا

گر قرار است روسیه هم باشد، سه قطبی می شود.  دوقطبی می شود. ا

که چه  کرد  کنند. می توان پیش بینی  کشــــور های جدیدی ظهور  باید 

کنند و ساختار قدرت را  که پیشرفت  کشــــور هایی در مظاّن آن هستند 

تغییر دهند. ما چه وقت می توانیم به آنجا برســــیم؟ اصًا می رســــیم یا 

نمی رسیم؟ اآلن در دنیا هیچ کس منکِر این نیست که ایران یک قدرت 

منطقه ای است.

کم بر روابط بین الملل یا ساختار هنجاری آن  مسئلۀ دیگر الگو های حا

که  اســــت. اآلن نظِم نظام بین الملل بر اساس یک انگارۀ لیبرال است 

کشــــور ها بر اساس یک ســــری هنجار های خاص به آن عمل می کنند. 



86
حۀ 

صف
 / 

67
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

گر آن انگاره تغییر کند، در نظام بین الملل تغییر ایجاد می شود. بعضی  ا

گفتمان داشته باشیم آن هم  گر ما تغییر ایدئولوژی یا تغییر  می گویند ا

در نظام بین الملل تغییر ایجاد می کند.

آیا وضع الگو های تعامل روابط بین الملل هم تغییر می کند؟ قرار است 

که در  جهان عرصۀ رقابتی باشــــد یا همکاری؟ این ها تغییراتی اســــت 

نظام بین الملل می توان انجام داد. 

البته می توان یک سری اصاحات را هم از دروِن نظم انجام داد. مثًا، 

کنند یا قدرت مجمع  اینکه تعداد اعضای دائم شــــورای امنیت را زیاد 

کنند یک تغییر  عمومی سازمان ملل را نسبت به شورای امنیت بیشتر 

که تغییری در ســــاختار نظام بین الملل ایجاد نمی کند. این ها  اســــت 

تغییراِت درون نظم است و کلیت نظم بین المللی را تغییر نمی دهد.

کرد. ما  که می تــــوان روی آن بحث  به نظر من، این ها خطوطی اســــت 

باید حتمًا نظم موجود را بشناسیم. قبل از آن، باید ببینیم مبنای ما از 

که می گویند نظم قابل تغییر  کسانی هستیم  نظر تئوری چیست: آیا از 

یفــی از نظــم جهانــی بایــد شــامل توصیف و تبییــن وضع موجود شــود. هــر تعر
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که می گویند نظم بین الملل غایت مند  کســــانی هســــتیم  است؟ آیا از 

است؟ نظم بین الملل باید مبنا باشد یا ما آن را هنجارمحور می بینیم؟ 

بعد، مرحله به مرحله، باید ببینیم وضع موجود چه ویژگی هایی دارد، 

چه طور تغییر می کند، و احتمال تغییر در کجاست؟ 

کدام تغییر بیشتر است؟ جهان  دنیا دنیای ممکنات اســــت. احتماِل 

کجا  کدام مســــیر می رود؟ نظم مطلوب ما چیســــت و جهــــان را به  به 

کــــه ما می خواهیم  کنونی با نظمی  کنیم؟ نظم  می خواهیم هدایــــت 

ایجاد کنیم چه قدر فاصله دارد؟ نهایتًا، چه طور می توان از اینجا به آنجا 

منتقل شــــد؟ وقتی از منظر ایران نگاه می کنیم، چه باید بکنیم؟  اآلن 

کجا هستیم و چه مؤلفه هایی را باید تقویت کنیم؟ 

که به قدرت ســــخت ما  که با همــــۀ انتقاداتی  اعتقــــاد من این اســــت 

می شــــود، قدرت نــــرم ما، هم در داخــــل و هم در خــــارج، دچار تحول 

شده است. مزیت نسبی انقاب اسامی گفتمان و ایده و فرهنگی است 

گر می خواستیم مثل دوبی بشویم، این کار در زمان  که تولید کرده ایم. ا

که  کردیم؟ دانشجو از ما می پرسد  شــــاه هم می شــــد. پس چرا انقاب 

»شما چه می خواهید؟ هدف جمهوری اسامی چیست؟« 

بنابراین، قدرت نرِم ما یکی از مزیت های ماســــت و در نظام بین الملل 

برای تغییر قدرت از بعضی مؤلفه های ســــخت افزاری-که هنوز خیلی 

گر بخواهیم راهبرد ارائه  کنیم-در دســــترس تر است. ا کار  باید روی آن 

دهیم، باید ببینیم واقعیت های بین المللی چیست.

کــــه چیز هایی یــــاد بگیرم. بــــه نظرم، بــــا وجود  شــــفیعی: مــــن آمده ام   

که حاضر ند، شــــاید دعوت از من خیلی الزم نبود! بحث از  اســــتادانی 

نظام بین الملل حتمًا ســــطح کان پیدا می کنــــد. وقتی راجع به نظام 
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بین الملل صحبت می کنید، باید راجع به ســــه-چهار عبارت صحبت 

کنید: )1( ساختارش چیست و آنارشی چیست؟ )2( قطبیت چیست؟ 

)3( نظم چیست؟ )4( زیر سیستم های بین الملل چیست؟

ق: قبل از ســــاختار، باید از فلســــفۀ آن هم بگوییم یا نه؟ ساختار بر  زور  

اساس فلسفه است.

شــــفیعی: منظورم فلســــفۀ ســــاختار اســــت. البته، می شــــود چیز های   

دیگری را هم به حســــاب آورد. به قول دوستان، این نظام هنجار های 

کنید.  کید  بین المللی هم دارد، ولی شما باید بر چهار مورد ذکرشده تأ

ما اآلن تحت تأثیر این چهار عامل قرار داریم.

)1( آنارشــــی چیســــت؟ قبــــل از هــــر چیــــز، نکتــــه ای را بگویــــم. مــــا در 

تئوری هــــای تصمیم گیری بحثــــی را تحت عنــــوان group thinking یا 

گروهی نقب  گروهی داریم. تفکــــر  گروهی یــــا تفکر  تصمیم گیری هــــای 

که چون همه با هم  گروهی این اســــت  می زند. ِاشــــکال تصمیم گیری 

هم فکر هســــتید مانــــع ورود یک فکــــر خارجی به داخل می شــــوید و 

گر همــــۀ ما یک حرف بزنیم،  تحلیل هایتــــان خوب از آب درنمی آید. ا

گر حرف ها با واقعیت فاصله داشــــته باشد، مملکت را به  به خصوص ا

که به چاله می افتد. من تعمدًا در این جلسات جور  ســــمتی می بریم 

کنــــد، به حرکت دادن  کمک  کــــه به ِخرد گرایی  دیگــــری حرف می زنم 

کند. کمک  کشور در یک مسیر درست 

که در جهــــان قدرت فائقه وجود ندارد، و شــــما  آنارشــــی یعنی همین 

ناچار هستی برای بقای خودت به بمب اتم هم رو بیاوری. این دیدگاه 
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که وجود دارد. بقای شــــما را موشــــک ها حفظ  واقع بینانــــه ای اســــت 

کرده است. در یک نظام بین الملل متعارف، قطب ها با هم در تعارض 

هستند و آنارشی وجود دارد. آنارشی همۀ کشور ها را به سمت قدرتمند 

گر کشور در این مسیر حرکت نکند، کاه سرش  شدن حرکت می دهد. ا

رفته است.

)۲( قطبیــــت چیســــت؟ وقتی از قطبیت ســــخن می گوییــــد، باید ببینید 

کــــه اآلن قدرت در ایاالت  کجا متمرکز اســــت. تردید نکنید  قطبیت در 

متحدۀ آمریکا متمرکز اســــت و نظام بین المللی تک قطبی است. تأثیر 

گر از معیار ها و هنجار هایی که او تعریف  تک قطبی بر رفتار ما چیست؟ ا

کرده خارج شــــوید، با شما برخورد می شــــود. از منظر آمریکا، عربستان 

دیکتاتور تر است یا ما؟ چه طور با او کار ندارند ولی با ما کار دارند؟ مشکل 

گفتمان ما  که ما می گوییم را قبول ندارند.  گفتمانی  ما زبانمان است: 

که آمریکا می خواهد، پس با شما )نه تنها ایران،  ضّد آن چیزی اســــت 

که در این جایگاه باشد( برخورد می شود.  بلکه با هر کشور دیگری 

نظم موجود محصول تدبیر قدرت های بزرگ است. قدرت های بزرگ 

بــــرای ادارۀ امور جهان تدبیر به خرج می دهند. جهان اآلن در دســــت 

آمریکاســــت و بر اســــاس صلح آمریکایی اداره می شود. صلح آمریکایی 

چیســــت؟ از بعد از جنگ جهانی دوم، یکــــی از مهم ترین وجوه قدرت 

آمریکا ساختار قدرت است. آمریکا یک ساختار مالی برای جهان تعریف 

گرفته است و نمی گذارد نفت  کرده اســــت. آن ساختار مالی یقۀ شــــما را 

بفروشید. اف.ِای.تی.اف )FATF( جزء آن ساختار مالی است که به آن 

قدرت ساختاری می گویند. آن قدرت ساختاری در حوزۀ مالی به شما 

که نفت بفروشید، به شما اجازه نمی دهد پول نفت را  اجازه نمی دهد 
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که پولتان از کجا می آید و به کجا می رود.  برگردانید. باید توضیح دهید 

این قدرت ساختار مالی اوست.

یک ساختار امنیتی هم دارد: قدرت خودش هست، قدرت متحدانش 

هست، قدرت ائتاف ها و اتحاد هایش مثل ناتو هست، قدرت متأثر از 

فصل هفتم منشور ملل متحد هم هست. قبل از اینکه برجام تصویب 

شود، قدرت نهادِی ایاالت متحدۀ آمریکا دست و پای شما را بسته بود 

کرده بود(. این ها واقعیت هایی  )یعنی شــــورای امنیت شــــما را تحریم 

کنیم. که باید راجع به آن صحبت  است 

قدرت و ســــاختار دانش یک مسئلۀ دیگر است. چرا شهید فخری زاده 

بایــــد ترور شــــود؟ چــــون دانــــش بایــــد از ذهن ما بــــرود. چــــرا فقط به 

دانشــــمندان شما شــــلیک می کنند؟ برای اینکه دانش هسته ای یک 

آپارتاید علمی اســــت. نباید این دانش ها را داشته باشید صرفًا به این 

دلیل که او تشخیص می دهد. معیاْر ایاالت متحدۀ آمریکاست. 

دهقانــی فیروزآبــادی: امروز بحث این اســت که نظم جهانی خیلی هم جهانی 

نیست!
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که جهان با آن اداره می شود تدبیر  نظمی که شما می بینید و تدبیری 

که اســــم آن را لیبرال دموکراســــی  آمریکایــــی اســــت،  تدبیر آمریکایی 

که قــــدرت هژمون در  می گذارنــــد. لیبرال دموکراســــی ارزشــــی اســــت 

که ســــلطۀ خود را  کارکرد آمریکا این اســــت  گســــترش آن اســــت.  پی 

گســــترش دهد. در روابط بین الملل،  تحت عنوان لیبرال دموکراسی 

می خواهند ببینند چه طور عمل می کنی، مهم نیست چه طور حرف 

می زنی. حرف و عمل حتمًا دوتاست! می گویید نه؟ لیبرال دموکراسی 

به شما دستوِر  آزادی تجارت می دهد، اما ترامپ دقیقًا حمایت گرایی 

که منافع ملی  را در پیش می گیرد. پس رفتارش به این بســــتگی دارد 

کرده اســــت. او خودش ســــاختار ها را به وجود  خود را چه طور تعریف 

آورده است. 

که یک نهــــاد بین المللی یا  کرد  بعد از ســــال 1945 م.، نمی تــــوان ادعا 

کــــه آمریکایی ها در آن  قاعــــدۀ حقوق بین الملل به وجود آمده باشــــد 

دخالت نداشته باشند. ِان.تی.پی محصول آمریکاست، آژانس انرژی 

اتمی محصول آمریکاســــت، سازمان تجارت جهانی )WTO( محصول 

آمریکاست، سازمان ملل محصول آمریکاست. 

گفــــت دنیــــای آزاد بیاید؛ بلیت  آمریــــکا متن منشــــور ملل را نوشــــت و 

هواپیمای رئیس جمهور را هم خودش گرفت؛ گفت: »ما در جنگ پیروز 

شدیم و همۀ ما در دنیای آزاد هستیم. ما یک پیش نویس تهیه کردیم. 

کنید.« چون پول هواپیمای طرف  گر تأیید می شود امضا  کنید و ا نگاه 

کرد.  را داده بودند، او امضا 

نظریۀ انتقادی حکمش این اســــت؛ می گوید وقتی کسی چیزی را وارد 

متن می کند و راجع به نظامات صحبت می کند همیشــــه بپرسید این 

کســــی تشــــکیل داده و با چه هدفی تشکیل داده است،  جلسه را چه 
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کســــی و چرا به وجود آورده است، بگویید مثًا  بگویید این نظم را چه 

کســــی برای چه هدفی به وجود آورده اســــت. این ســــؤال  برجام را چه 

کلیدی است. 

وضع موجود وضع آمریکاســــت. صلــــْح آمریکایی اســــت. دربارۀ اینکه 

چه جور تغییر می کند تحلیل ها متفاوت است، ولی منطق اصلی منطق 

که یک قدرت نوظهور  رئالیستی اســــت. این نظم زمانی تغییر می کند 

که به وجود آورده از باال به پایین  هژمون را و تمام تشــــکیات قدرتی را 

بیندازد. در حال حاضر، خواهی نخواهی، این اتفاق در حال رخ دادن 

اســــت. فرید زکریا و مرشــــایمر و امثال آن ها می گویند نظم زمانی تغییر 

پیدا می کند که قدرت های بزرگ پا به عرصه می گذارند. تا اآلن این طور 

بوده است که این تحول از اقتصاد شروع می شود: توانمندی اقتصادی 

زیادی به دست می آورند، توانمندی اقتصادی زیاد به پشتوانۀ نظامی 

مجهز می شــــود، و قطبیت تغییر پیدا می کند. بعد از آنارشــــی، ساختار 

که شوروی فروپاشید و از دورۀ دوقطبی به  ثابت می شود-همان گونه 

تک قطبی وارد شدیم. 

گذاشته اســــت. مــــن دیدم در قرارداد 20ســــاله  اآلن چیــــن پا به عرصه 

اشــــاره ای به آن شده اســــت. وقتی ما از تغییر صحبت می کنیم، هدف 

50 یا 60 ســــال آینده اســــت، نه فردا. در ســــال 2030 م.، تــــازه چین به 

لحاظ اقتصادی به آمریکا می رسد. از 2050 م.، قاعدتًا به حوزۀ نظامی 

می رسد. چون آمریکا ویژگی های زیادی در زمینۀ فناوری و دانش دارد، 

که آمریکا  این تحول در زمان طوالنی اتفاق می افتد. اتفاق این نیست 

که قــــدرت چین رو به  کرده و به پایین می رود، بلکه این اســــت  افــــول 

کم  افزایش می رود. نمودار چین صعود می کند و نمودار آمریکا از رشــــد 

برخوردار است، پس آمریکا سیر نزولی پیدا می کند. 
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نکته ای را در پرانتز بگویم. قرارداد 25ســــالۀ ما با چشم اندازی از تغییر 

گوشه از این نگاه  در ســــاختار نظام بین الملل اتفاق می افتد. من یک 

را در صحبت هــــای آقای ظریف دیدم. وقتی چین را انتخاب می کنیم، 

گویی چین به یک قطب قدرت تبدیل می شــــود و ما داریم شریکمان 

را انتخاب می کنیم. این ها برای ما مهم است چون مستقیمًا بر منافع 

گر قدرت چین به آمریکا نزدیک شود یا بخواهد  ملی ما تأثیر می گذارد. ا

کند، دو یا سه حالت پیش می آید: از آمریکا عبور 

کند، آمریکا با او وارد  گر چین خیلی بــــرای آمریکا محدودیت ایجاد  )1( ا

جنگ می شــــود. به این وضعیت داِم توســــیدر می گویند. داِم توسیدر 

کند  می گویــــد وقتی قدرت نوظهــــور می خواهد از قــــدرت هژمون عبور 

ممکن اســــت جنگ حادث شــــود. چه زمانی جنگ حادث می شود؟ 

زمانی که قدرت هژمون محدودیت هایی برای قدرت نوظهور به وجود 

بیاورد.

)2( دام چرچیل! چرچیل بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا گفت: »ما 

باید با هر ابزاری جز جنگ جلوی شوروی را بگیریم.« بنابراین، ممکن 

کنند. است آمریکا و چین به سوی یک جنگ سرد حرکت 

ُکنِست. در هر حال، می خواهم بگویم اآلن با این قرارداد  )3( سیســــتم 

کنــــار چین قرار  که تاریــــخ آن دیر وقت هم نیســــت، عمًا در  25ســــاله 

می گیرید.

کــــه خیلی هم مهــــم اســــت را نظریه پردازان انتقــــال قدرت  نکتــــۀ آخر 

می گویند. از 50 سال پیش، این ها بحث کرده و به این منطقه آمده اند. 

که به  گر قدرت در منطقه به ســــویی رفت  منطقه به درِد ما می خورد. ا

کردیم،  ســــطح قدرت نظامی اسرائیل نزدیک شدیم یا از اسرائیل عبور 
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احتمال بروز جنگ بین ما و اســــرائیل هست و اسرائیل به شما حمله 

کرد )خودش یا آمریکا(. از نظر آن ها، شــــما نمی توانید از قدرت  خواهد 

گهانی هسته ای بشوید و قدرت بازدارندگی  آنان جلو بزنید. مگر اینکه نا

کنید و از حمله مصون شــــوید. قدرت نظامی اسرائیل برتر است،  پیدا 

که سرباز  تنها ویژگی برتر آن هم توانمندی هســــته ای اوست )خودش 

که ما را از  و وســــعت ندارد( و اینکه پشــــتیبانی آمریکا را دارد. این است 

گر خواستید از این خط  که ا حمله بازمی دارد. برداشــــت من این است 

گهانی اتمی شوید که  عبور کنید، به شما حمله خواهد شد مگر اینکه نا

به یک بازدارندگی برسید. 

کنم. قدرت ها را از نظر نظم به مســــلط، بزرگ،  عرایضــــم را جمع بندی 

میانه، منطقه ای، کوچک، و بی قدرت تقســــیم می کنند. دولت میانه 

کانادا یک دولت میانه است  درجه اش از قدرت منطقه ای باالتر است. 

که تعریف های خاص خودش را دارد. اســــترالیا یک دولت میانه است. 

کشــــور های جهان می گویند دولت میانه هستند، بعضی به  80 درصِد 

یخ به صورت دولت -ملت نبوده اند. واحدهای سیاسی از ابتدای تار
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اعتبار دیپلماسی، بعضی به اعتبار قدرت. هر کس بر اساس شاخصی 

می گوید میانه است.

چین برای اینکه جایگزین آمریکا شــــود با چالش هــــای زیادی مواجه 

است. چین در پیلۀ لیبرالیسم رشد کرده و به قدرت تبدیل شده است، 

گفتمان و ایدئولوژی و ارزش های مورد قبول اســــت. تا اآلن  ولــــی فاقد 

که من به عنوان  دو هنر به خرج داده اســــت. یکی کمربند جاده است 

یک ابتکار اســــمش را خیِر عمومی می گذارم. البته تعریف خیر عمومی 

کاری برای  این نیســــت؛ ولی وقتی بخواهیم بگوییم باالخره چین چه 

جهان انجام می دهد، یکی این اســــت که جاده هایی درســــت می کند 

و ســــرمایه گذاری هایی انجام می دهد. مورد دیگر اجماع پکن اســــت. 

که مــــا هم خیلی طــــرف دار آن هســــتیم، می گوید: »بیا  اجمــــاع پکن، 

کاری به نظام سیاسی شما ندارم.« هژمون باید  طرف دار من شو. اصًا 

کشور ها از دیدگاه چین استقبال می کنند  پیرو داشته باشــــد. خیلی از 

گر  چون  یک ابتکار است. اجماع واشنگتن مشروط است؛ می گوید: »ا

خواستی من کمک کنم، باید دموکراسی داشته باشی.«

که  کنــــم. فرمودید  ق: مــــن همین جا یک ســــؤال خدمتتان عرض  زور  

کاری به نظام سیاســــی شــــما نــــدارم،« اما  اجماع پکن می گوید: »من 

اجماع واشــــنگتن می گوید: »باید لیبرال باشی.« اما در عمل می بینیم 

که این طور نیســــت. عربســــتان و مصر لیبرال نیستند و آمریکا در عمل 

از اســــتبدادی ترین رژیم ها به شــــرط اینکه مطیعش باشــــند حمایت 

کرده است، پس در نهایت اجماع واشنگتن و پکن ماهیتًا یکی است.

شــــما فرمودید نظام فعلی تک قطبی اســــت و آمریکا محور آن اســــت؛ 

امــــا وقتی به داخل آمریــــکا می رویم، می بینیم خــــوِد این نظام لیبرال 
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کــــه در آمریکا زندگی می کنند  نیســــت-یعنی این نظام را ارادۀ مردمی 

نساخته اســــت. این ادعای ما نیســــت؛ حرف خوِد مردم آمریکاســــت. 

که دولت پنهان بتواند ارادۀ خودش را  گونه ای اســــت  ســــاختار هم به 

تحمیل کند. 

می گویند: »ما یک نظام لیبرال داریم. مردم رأی می دهند«؛ اما در عمل 

که با یکی-دو نفر از یهودی ها جلســــه داشت  می بینیم خانم پلوســــی 

گفــــت: »70 درصِد یهودی هــــا به حزب دموکــــرات رأی دادند.... حتی 

کّل  ک یکســــان شود، ما از اسرائیل حمایت می کنیم.«  کنگره با خا گر  ا

که آمریکا بیش از 300  یهودی های آمریکا پنج میلیون نفرند، در حالی 

گر نظام لیبرال باشد، نباید این تعداد رأی  میلیون نفر جمعیت دارد. ا

جای تشکر داشته باشد. معلوم می شود آنجا نظام لیبرال وجود ندارد 

کرده باشد.  که ارادۀ عمومی ایجاد  و قدرت نتیجۀ مدل لیبرال نیست 

گر در این زمینه  کیست. ا ما می خواهیم بفهمیم آن قدرت چیســــت و 

توضیحی دارید، بفرمایید.

شــــفیعی: من آمریکا شناس نیســــتم و نمی توانم داخل آمریکا را تحلیل   

کنــــم. دورۀ ترامپ یک دورۀ اســــتثنایی مملکــــت داری ایاالت متحدۀ 

که بر آن ســــوار بود را  کشــــتی ای  آمریکاســــت. ترامپ مأموریت جهانی 

نمی دانســــت. او در محــــدودۀ تفکــــرات محدود شــــخصی خود عمل 

گفته می شــــود او به اعتبار استراتژیک آمریکا  می کرد، و به همین خاطر 

که شــــما در اروپا  کاهش داد. این اســــت  لطمــــه زد و پیــــروان آمریکا را 

که ترامپ می رود. چــــرا بایدن می گوید:  می بینید همه خوشــــحال اند 

که آمریکا به جایگاه ســــابق و  »آمریــــکا برمی گردد؟« منظور این اســــت 

اعتباری که داشت برمی گردد. 
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کشــــور مجموعه ای از نیرو های سیاســــی  بــــه نظر مــــن،  باالخره در هر 

گر اسم آن را منافع صهیونیستی  که آن کشور را اداره می کنند. ا هستند 

می گذارید و می گویید لیبرال دموکراســــی حرف توخالی است، من هم 

با شما موافقم. ممکن است این شعار باشد، ولی هرچه هست از دید 

که پیش می رود. ابــــزار و ادوات آن را هم  آمریکایی ها یک ارزش اســــت 

که قدرت آمریکا  کارها سبب می شود  کرده اند و همۀ این ســــاز و  فراهم 

در رأس حفظ شود.

ق: لیبرال دموکراسی، به معنای حّق انتخاب سرنوشت، برای همه  زور  

که در هرجا  کید دارد. من قبول دارم  ارزش اســــت و اســــام هم بر آن تأ

عده ای حکومت می کنند. چون شــــما فرمودید آمریکا بر دنیا حکومت 

کسانی بر آمریکا حکومت می کنند.  می کند، ما می خواهیم ببینیم چه 

کنید. این را برای ما روشن 

شفیعی: آمریکاشناسان باید دراین باره صحبت کنند. احتمااًل برداشت   

شما این است که اقلیتی در آمریکا هست که کّل ابزار قدرت را در دست 

کسی بر آمریکا حکومت  که بگویم چه  دارد. من متخصص آن نیســــتم 

می کند. نمی دانم. در مورد اینکه آمریکا بر جهان حکومت می کند هم 

باید بگویم این مسئله نسبی است. مخالفان آمریکا و تجدید نظر طلبان 

هم نسبی هستند. تجدید نظر طلب ها عده ای انقابی مثل ما هستند 

که می خواهند کّل ساختار را متحول کنند. 

که تجدید  نظر طلب اصاحی است، می گوید این  کشوری مثل چین، 

که آمریکا  نظــــم را قبول دارد امــــا بعضی بحث ها را قبول نــــدارد. این را 

که آمریکا  اتحاد و ائتاف در اطــــراف او راه می اندازد قبول ندارد، این را 
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تعریف خاصی از حقوق بشــــر ارائه دهد و بعد بگوید این تعریف شامل 

کشــــورها می شــــود را قبول ندارد، ولی شــــورای امنیت و سازمان  همۀ 

تجارت جهانی از نظر چین خیلی خوب است و عضو آن ها هم هست. 

کان  به عنوان جمع بندی، می خواهم عرض کنم که صلح آمریکایی کما

وجود دارد. تاریخ این جور بوده است. قدرت همیشه از غرب آمده است. 

که شما  از روم و یونان تا اآلن این نظم برقرار بوده است. دولت و ملتی 

می گویید از غرب آمده اســــت. لیبرال دموکراســــی از غرب آمده اســــت. 

که ما  کتاب فلسفی و اندیشمندان و دانشمندانی  نگویید: »این همه 

داشتیم چه شد؟« گفتمان مسلط این ها هستند. 

البته، همان طور که گفتم، این قابل تغییر است؛ منتها اینکه آیا توسط 

جمهوری اســــامی یا توســــط قدرت های بزرگ قابل تغییر باشد جای 

که  که در جهان فقط یک کشور هست  بحث دارد. من به شــــما بگویم 

کتاب برایش تعریف شــــده عمل می کند و  که در  خارج از ظرفیت هایی 

که تصور می شد و در  آن ایران است. تأثیرگذاری ایران بیش از آن است 

نظم جهانی زمانی تغییر می کند که قدرت های بزرگ پا به عرصۀ ظهور بگذارند.
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کرۀ شمالی این جور  کتاب ها نوشــــته شده است. این یک استثناست. 

کشــــور  کوبا این جور نیســــت، ویتنام این جور نیســــت، هیچ  نیســــت، 

کشور ها را  گر بخواهیم قدرت  دیگری به این شــــکل نیست. می گویند ا

بسنجیم، یک معیار این است که چه قدر می توانید آمریکا را با ابزار های 

که دارید شکســــت دهیــــد. البته این بیشــــتر در ُبعد نظامی  مختلفی 

گر یک کشور بتواند در جنگ نظامی آمریکا را شکست  است. می گویند ا

گر نمی تواند، یعنی  دهد، می تواند در روابط بین الملل تأثیرگذار باشد؛ ا

تأثیرگذار نیست. به همین خاطر، گفته می شود قدرت های بزرگ موتور 

محرک جهانی هستند. 

 دوری و نزدیکی چین و آمریکا به همین دلیل در رفتار ما تأثیر می گذارد. 

ما تا دیروز می گفتیم: »شــــاید چین به ما نیاز داشته باشد،« ولی تردید 

نکنید که ما دائم در کنار چین قرار می گیریم به این امید که از فشار های 

آمریکا بر خودمان بکاهیم. چین هم قطعًا از ظرفیت ما برای فشــــار بر 

آمریکا استفاده می کند.

رویوران: برای این که جهت گیری بحث مشخص تر باشد، من دو مورد را   

به عنوان چارچوب بحث مطرح می کنم: )1( نظم بین الملل، )2( نظام 

بین المللی. من از صحبت های دوستان استفاده می کنم که شاید نظم 

قدرت محور بهترین زاویۀ دید برای تحلیــــل تغییرات اقتصادی و... و 

محرک اصلی قدرت در جهان باشد. 

که اآلن  در بحــــث دوم، نظام بین المللی، ما یک مشــــکل جدی داریم 

که 80 درصــــد آن دولت-ملت و 20 درصد آن اّمت-ملت  نظامی داریم 

اســــت. ســــپاه قدس هیچ تعریف داخلی نــــدارد؛ مأموریتش در خارج 

کّل فشار نظام بین المللی  کشــــور اما در ارتباط با امت اســــت. اتفاقًا  از 
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کنند.  بــــر امت-ملِت ماســــت و می خواهند مــــا را تمامــــًا دولت-ملت 

می گویند: »شما برای چه در منطقه حضور دارید؟ این هنجار جدید که 

شما ایجاد کردید با روابط بین الملل نمی خواند.« در واقع، نظرشان این 

است که دخالت آن ها هیچ مشکلی ندارد، ولی دخالت ما بیجاست. ما 

کسب قدرت می کنیم و صنایع نظامی و موشکی داریم، و اتفاقًا  داریم 

آن ها به این بخش حساس هستند.

ق: ولــــی تا ما نفهیم در چه دنیایــــی زندگی می کنیم، نمی توانیم به  زور  

کنیم یا نه. از اصل  که می توانیم با آن تعامل  این ســــؤال پاســــخ دهیم 

که در چه دنیایی با چه  قضیه منحرف نشویم: می خواهیم بشناسیم 

محور های قدرتی داریم زندگی می کنیم.

کاظم زاده: آنچه از شما پرسیده شد برای خوِد من هم مطرح بود.  خیلی   

از دانشــــجویان این سؤال را از من هم پرســــیده اند. من به این نتیجه 

که ریاضی محض در مهندسی ایفا می کند  که همان نقشی  رســــیده ام 

)شاید کسی بپرسد این داده ها و عدد ها به چه درد می خورد( تئوری ها 

در روابط بین الملل ایجاد می کنند. 

که هنوز اســــت،  نظریه پردازی حداقل یک تمرین ذهنی اســــت. هنوز 

که پیِش روی ماســــت، همیشــــه با  بــــا توجه به دنیای ناشــــناخته ای 

گر ما این تمرین ذهنی را از قبل انجام دهیم،  سناریو ها سر و کار داریم. ا

غ ها را  حداقل می توانیم در سناریو سازی موفق باشیم و همۀ تخم مر

در یک ســــبد نگذاریم. باید چند طرح الف و ب و... داشــــته باشید تا 

کنید. غربی ها این شــــیوه را  هرکدام جــــواب نداد از دیگری اســــتفاده 

غ هایمان را در یک سبد می گذاریم.  دارند. ما همۀ تخم مر
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کن آلمان بوده اســــت و آلمان را  که 30 ســــال سا یکی از دوســــتان من، 

گر رشــــد اقتصادی آلمان سه  بیشــــتر از ایران می شناسد، می گفت: »ا

درصد باشــــد، آن را یک درصد اعام می کنند.« آمریکا و چین هم بر سر 

ایــــن دعوا دارند که چین ارزش پول ملی اش را پایین نگه می دارد. این 

کنار آن جلوی تحریک رقبا را  کار مزیت های اقتصادی هم دارد، ولی در 

هم می گیرد. به اعتقاد بنده، ما به دلیل عدم شناخت نظام بین الملل 

هزینه های سنگینی داده ایم.

که بعد از سقوط نظام دوقطبی هنوز  من به این جمع بندی رســــیدم 

گذار و شناور است.  نظم باثباتی شــــکل نگرفته اســــت. جهان در حال 

که جهان بــــا قدرت  که تا اآلن مشــــخص شــــده این اســــت  نکتــــه ای 

گرفتــــن دموکرات هــــا در آمریکا به ســــوی چندجانبه گرایــــی و با آمدن 

جمهوری خواهان در آمریکا به سوی یک جانبه گرایی می رود. چرا این 

اتفاق می افتد؟ من معتقدم در آمریکا یک دولت وجود ندارد. هرچند 

دولت عمیق وجود دارد که هر دو حزب را به یک مسیر مدیریت می کند، 

که دو حزب با هم دارند خیلی بیش از تصور ماست.  تفاوت هایی 

که نســــخه های  یــــک نمونۀ آن در حوزۀ روابط بین الملل این اســــت 

مختلفی از رئالیســــم در ساخت فکری جمهوری خواهان وجود دارد. 

گر  به اعتقاد بنده، آن ها با آمدن ترامپ نسخۀ تهاجمی را برگزیدند. ا

کتاب میرشایمر مطابقت  عملکرد دولت ترامپ را در این چند سال با 

دهید، می بینید در خیلی از جا ها از هشــــت اســــتراتژِی مطرح شــــده 

کرده اســــت: در جایی از تله استفاده  کتاب به موقع اســــتفاده  در  آن 

کرده اســــت، در جایــــی از احالــــۀ مســــئولیت، و در جایــــی از آتش بیار 

کرد. چرا؟  معرکــــه بودن. بــــا آمدن دموکرات هــــا، قضیه فرق خواهــــد 

چون ســــاخت فکری دموکرات ها لیبرال اســــت. آن ها بــــه اروپایی ها 
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گر بخواهیم ادامــــۀ اروپا را در آمریــــکا ببینیم، به  نزدیک اند-یعنــــی ا

دموکرات ها می رسیم.

 چون بحث اســــرائیل پیش آمد عرض می کنم. ما در اسرائیل دو حزب 

کارگر، و لیکودی ها. ســــاخت فکــــری این ها  داشــــتیم: جناح چپ یــــا 

متفاوت است، اما تفاوتشان مثل تفاوت رئالیسم و لیبرالیسم نیست. 

که از امنیت داشــــتند، به  کارگری ها، با تعریفی  در اســــرائیل، چپ ها و 

این نتیجه رسیدند که طرِح دو دولت می تواند منافع اسرائیل را تأمین 

کند؛ ولی لیکودی ها و راســــت ها می گویند: دولــــت با دو ملت!-یعنی 

فلســــطینی ها باید زیر ســــلطۀ آن ها بروند. بعــــد از ترامپ، لیکودی ها 

گفتمانی را که به آن باور داشتند به ترامپ تحمیل کردند. خاصه اینکه 

یهودیانی که از اروپای شرقی و کشور های آسیایی به اسرائیل آمده و در 

احزاب لیکودی جمع شده اند به جمهوری خواهان نزدیک ترند؛ اما در 

داخل خوِد آمریکا، یهودی ها و لیکودی ها به دموکرات ها رأی می دهند 

کارگری های اسرائیل و به  چون به لحاظ ســــاخت فکری و طبقاتی به 

دموکرات ها نزدیک ترند. تفاوت ها از اینجا ناشی می شود. 

که پیش از  کام اینکه بعد از فروپاشــــی نظام دوقطبی، همچنان  ختم 

این هم بارها مطرح شده اســــت، با بحران معنا مواجهیم. این بحران 

هنوز تمام نشده اســــت. هنوز در آمریکا و دراسرائیل راجع به این بحث 

کند. در اسرائیل یک  که چه چیز می تواند امنیت ما را تأمین  می شــــود 

جــــور و در آمریکا جور دیگــــری دعوا وجــــود دارد. در دورۀ ترامپ این ها 

که اتفاق افتاد به  کنند، اما با تغییراتی  می خواســــتند نظمی را تحمیل 

نظر می رسد با شوک مواجه خواهند شد.


