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جنگ سرد جد ید گرم می شود
The New cold war heats up

منبع عکسlilivanili - CC BY 2.0 :
در این برهه زما ن ازهمه زما ن ها ،هنگا می که جها ن ازتأثیرات ویرانگر همه گیر
« » Coronavirusچشمگیر ا ست  ،برای ملل منطقی خواهد بود که با هم جمع شوند تا
برای تد وین سیا ست ها و کاربردها  ،برای مقا بله با شکست و ویرانی هایی که اتفاق می
افتد و به نظر می رسد که احتما ال این ویرانی ها روبه افزایش است .اکنون زمان همکاری ،
سازش و کمک های متقابل در همه زمینه های تحقیقات پزشکی و تدوین اقدامات محا فظتی
ضرور است که با حداقل جا بجا یی می توان آن را اعما ل و اجرا کرد .انترناسیونالیسم باید

یک هنجاربا شد و بهترین مغزهای جهان با ید مها ر شود  ،از پکن گرفته تا بوستون و
فراتر از آن.
اما ا ینطورنیست  ،زیرا برخی از کشورها هستند که قاطعانه در برابر همکاری در مبارزه
با فاجعه جها نی مقا ومت می کنند وتصمیم می گیرند که رویارویی متمرکزشوند .و ،اینها
به طور طبیعی  ،آنها هستند که بیشتر رنج می برند .از«  » 32جنوری  ،بیشترین تعداد
مرگ و میر در آمریکا مربوط به ایالت متحده با(  ) 002.311و برازیل(  ) .3..21بود
در حالی که در اروپا انگلیس برای(  ) 0...10نفر رنج آور بود .ا ینها کشورها یی هستند
که "رهبران" آنها (بخاطر اینکه یک کلمه بهتررا برای توصیف از کارهای نا درست ریس
دولت دریابند) با وجود خواسته ای شا ن کام ا
ل نتوانسته اند با جنبه های ملی بحران همه گیر
کنا ر بیا یند.
ریس جمهور «ترامپ» وبولسونا رو «برازیل» ونخست وزیر جا نسون «انگلستان»
نه تنها که ا ینها همزما ن با نمایشگاه ها ی خود ازداشتن نا سا زگاری ونا عد ا لتی داخلی
خود ؛ ملل وکشورها را نا دیده میگیرند ویا که حتی آن ها را توهین وتحقیر میکنند ازاینکه
این کشورها با انرژی بیشتری کارمیکنند ودرتلش هستند که شهروندان خودرا به زندگی
عادی شان برگردانند .
اینجا دوکشور اصلی وجود دارد که به آن دوکشور با ید ایاالت متحده ،برازیل و بریتانیا
درزمینه کاهش ونها یتاا در غلبه به ویروس کرونا با انرژی کامل همکا ری کنند که ا ین
کشورها روسیه وچین ا ست که البته با همکاری با این کشورها میتوان گفت که بر ویروس
کرونا میتوان غلبه کرد.اما اینها آن دوکشور را فراموش کرده ویا نادیده گرفته اند ؛ چونکه
بعنوان مثا ل یکی از اولویت های اصلی امریکا همانطور که ستار وسترپ ( stars and
 )stripsامریکا گذارش شده است -بازسازی وتوسعه پایگاه هوایی کمپ تورزی ( Campia
 )Turziiدر کشور رومانی برای استفاده هوا پیما های جنگی و تهاجمی امریکا است که
برای اعمار این میدان هوایی مبلغ( )021میلیون دلر تخصیص داده شده است یعنی برای
بزرگترین پروژه ساخت وسازنظامی درخارج ازکشورتحت ابتکارعمل بازدارندگی اروپایی
پنتاگون که کار اعمار آن در جون سا ل ( )3100آغاز شده ا ست  .یاکه جابجای ومستقر
ساختن نیروهای امریکا یی و « نا تو» در اطراف بحیره سیاه در طول مرز های روسیه
بدون توقف وکم و کا ست.
دریاسالر جیمز فوگو ریس نیرو دریایی ایالت متحده بخش اروپا اخیر اادر راه عزیمت
به اروپا گفت :که(خط اخری ویا زیرین )امریکا منافع متقابل با اکراین ا ست که با درنظر

دا شت همین اصل ما در دریا سیاه فعا لیت ویا عملیا ت میکنیم یعنی هردو ایالت متحده
ونیروهای «ناتو» بطور معمول درآنجا فعا لیت میکنند تا پیا می را برای حما یت از
قوانین ومقررات بین المللی حفظ کنیم .تلش جمعی ما منجر به یک اوکراین بهتر وایمن
تر خواهد بود واین بدان معنی ا ست که دریا بی سیاه بهتر وایمن تر برای همه ما در
د فترچه بازی پنتا گون ؛ امنیت ایالت متحده هنگامی تقویت میشود که سا یر کشورها را با
مقصرساختن نیروهای نظامی گسترده ومانورهای نظامی درگیری در مرزهای خود تهد ید
کند –جاگزین فوگگودریا سالررا رابرت بروک () Robert Burفرمانده نیروهای دریایی
اروپا وفرماندهی نیروهایی مشترک «ناتو» رادر( )01جولی به عهده گرفت وبی درنگ
اعلم کردکه چین وروسیه چالش های آشکار بر نظم بین المللی آزاد وباز دارند.
کمپین « ویروس کرونا» یک سیت یا مکا ن ومحل عقبی را نیز دراختیار دارد ؛ جایی
که مربوط به طرح ریزی یا پیش بینی قدرت ایالت متحده ا ست  .؛ پنتا گون دارای بیش از
( ).1111سربا ز ؛ مستقر درجا پا ن دارد که نیمی ازاین سربازان درپایگاهای شان واقع
در جزایر اوکینا و قراردارند.هما نطورکه سی بی اس ( )CBSخا طر نشان کرد ؛ این پایگاه
نزدی کتر به پایتخت تا یوان ( )Taiwanوتایپی ( )Taipiنسبت به توکیو ( )Tokyoاست.
که این موقیعت برای انجام عملیا ت های واشنگتن یک موقیعت محوری ا ست ؛ یعنی هم
برای محافظت ازمتحدان آسیایی امریکا ازجمله جا پا ن  ،کره جنوبی وتا یوان وهم برای
قدرت نما یی ایالت متحده ونشان دادن واکنش به اقد اما ت نظا می وتها جمی توسط چین
درمنطقه وتهد ید همیشگی کره شما لی  .اما این پایه محوری برای پیش بینی قدرت نمایی
ایالت متحده را «شیوع ویروس کرونا در ارتش ایالت متحده در هرنقطه ای از جها ن
ویا درهرپا یگاه نظا می ایالت متحده » تجربه میکند.یعنی که سربازان ایالت متحده درتمام
پایگاه های شان درسراسر جهان مواجه به شیوع «ویروس کرونا» هستند {..... .درتا ریخ
« »02جولی} ؛ « »22واقعه مبتل به« ویروس کرونا » درسربازان امریکا یی مستقر در
اوکینا وا ی جاپان گذارش داده شد یعنی از زما نیکه مقا ما ت مسول ایالت متحده در هفته
گذ شته گذارش داد با فزونی این تعداد واقعات تعدا مبتلیان به ویروس مذکور به ()022
نفر میرسد -که به تاسی ازاین رقم مردم اوکیناو بطور واضح نگران تهدید به نسبت شیوع
این بیماری هستند که توسط سربازان مبتل به این ویروس ؛مرض را بخانه های شان انتقال
ندهند ویا که مرض بخا نه های شا ن سرا یت نکند .اما فعا لت های روزمره پرسونل
تا سیسا ت پنتاگون وواشنگتن درمنطقه و بویژه در دریا یی جنوبی چین به موانع روبرو
خواهند شد ؛ اما با آ نهم مقا ما ت مسول ایالت متحده فعا لیت های پرسونل نظامی خودرا

دراین منطقه دراولویت قرارمیدهند وبه ارتباط تهدیدات ممکنه چین ؛ ما نورهای گسترده
نظامی را درمنطقه انجام میدهند که بگونه مثا ل عملیات شا مل دو پرونده حمل کننده هواپیما
بر هواپیماهای بمب افگن هسته ای ا ست که در منطقه فعا لیت میکند ؛ همچنا ن در تاریخ
( )01ماه جولی دو بم افگن نوع ( )B-1دیگر امریکایی به مستعمره ایالت متحده به گوام
( )Guamدرغرب اقیا نوس آرام فرستا ده شد ؛ تا ماموریت های بازدارند گی استراتیژیک
را بغرض تقویت نظم بین المللی مبتنی بر قوانین در منطقه را ا نجام دهد.
ازنظردولت « ترامپ » رویا رویی با ( چین ) نسبت به همکا ری درتل ش مبارزه
درمقا بله به بیما ری هم گیر اولویت دارد ویا که این ر.یا رویی را ترجیح میدهد واین
موضوع در طرحی عجیب وغریب « ترامپ» درسخنرانی او که بتا ریخ ( )00جولی
درباغ مرسل سرخ اعلم کرد چنین ا ست ( ما چین را کام ا
ل به نسبت رها کردن ویا آزاد
ساختن پنهانی « ویروس کرونا» درجها ن مسول میدانیم ؛ چونکه آ نها میتوانستند که جلو
انتشار آنرا بگریند یعنی که آ نها جلو انتشار این ویروس را گرفته میتوانستند چونکه انجام
این کا ردر مبدا بسیا ر آسا ن ا ست.وقتیکه چنین اتفاق افتاد اگر اراده میکردند؟ این گفته
ها با این مزخرافات قا بل لمس ؛ نشاندهنده ای سیا ست رسمی ایالت متحده ا ست که
خیلی ها نگران کننده ونشاندهنده علیم جنگ طلبی است .
ازسوی د یگر قابل یاد اوری ا ست از اینکه «بوریس جا نسون» انگلیس زما نی خودرا
سینوفل( sinophileیا  = chinophileطرفدار چین ) توصیف میکرد ؛ اما درتلش برای
مقا بله با چین در موضوع هنکا نگ با « ترامپ » پیوست  .واز دستورات وی مبنی بر
منع فعا لیت های تجا رتی شرکت چینی هواوی ( )Huaweiدرانگلیس پیروی کرد .افزون
بر آن اوبا اشتیاق تمام درگیر تبلیغات کنونی علیه روسیه است ؛یعنی لندن بعوض همکاری
با پکن ومسکو در جد وجهد برای تولید واکسن ضد ویروس «کرونا» به واشنگتن پیوست
وعلیرغم اینکه هیچ مدرکی درد ست نیست ؛ ادعای جعلی مبنی براینکه روسیه در پرداخت
پاداش به طا لبا ن بخاطر از بین بردن وکشتن امریکا یی ها درا فغا نستا ن کاروفعالیت
میکند ؛جزسخن مفت ورایگان چیزی دیگری نیست این یک اتهام دیگری است که از طرف
لند ن به ادرس روسیه مطرح میشود .تا جا یکه در ابتدا بسیا ر جدی به نظر میرسید.
قابل مکث ا ست ازاینکه توسط منا بع « نا شنا س» معمول چنین ادعا شد ه است  :که
این ادعا توسط آژانس رویتر گذارش شده است وآن اینکه انگلیس ؛ کانادا وایاالت متحده
گفتند :هکرهای مورد حما یت دولت روسیه درتلش بودند تا واکسن ونحوه تحقیقات واکسن
ضد (کوبد نزده ) را در موسسا ت پوهنتونی ودارویی غربی بسرقت برسا نند -چنا نچه

که وزیر خارجه انگلیس فور اا اظهار داشت  «:که سرویس های اطلعاتی روسیه کسا نی
را که برای مبارزه علیه ویروس کرونا همه گیر کا ر وفعا لیت میکنند هد ف قرار داده
است  ».اما وقتیکه این ادعا ویا مسله پوچ تلقی شد تا جا یکه حتی نیویارک تایمز مجبور
شد در( )01جولی اظها رکند که «داروسازی روسیه ( )R-pharmaبرای ساخت واکسن
کوبد نزده توسط غول دارویی بریتا نیا وپوهنتون اکسفورد قرارداد با استرا زینس( Astra
 ) Zeneceامضا کرده ا ست.دفترمرکزی بین المللی ( )Astra Zeneceدرکمرج انگلستان
است ودارای ازمایشگاه های تحقیقاتی درایالت متحده درمریلیند ( )Marylandوسویدن
( )Swedenاست .
اما این یک عمل تبلیغا تی کام ا
ل آما تور بود علیرغم ا ین که این ادعا ها به طور مسخره
مضحک بودند  ،بدون شک نتیجه این داستان درنظر گرفته شده آتش ضد روسی را به طرز
موثری برانگیخته است .شکا ف بین غرب و روسیه و چین عمد اا گسترده شده است و جنگ
جد ید سرد درحال وقوع ا ست  ،ایالت متحده و انگلیس فاجعه داخلی خود را خراب می
کنند و ترجیح می دهند رویارویی بین المللی را به ترجیح همکاری انتخاب کنند.
ترامپ و جا نسون درخد مت منا فع شهروندان خود نیستند و با استقرارسیاست خصما نه
خود به همه جهان آسیب می رسا نند .سنگها در جلو وجود دارد .شاید هسته ای با شد..
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