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نیویورک تایمز (امریکا)

در حالــی کــه ترامــپ مشــغول دنبــال
کــردن ادعــای تقلب در انتخابات اســت و
در جســتوجوی راهکارهایی برای ماندن
در کاخ ســفید ،تدابیــر ویژه بــرای کرونا به
دست فراموشی سپرده شده است .طوری
که صفوف طویــل رانندگانی کــه درانتظار
دریافت تســت کرونا هســتند ،خیابانها را
اشغال کرده است.

نشنال پست (کانادا)

اگــر کاناداییهــا پروتکلهــای
بهداشــتی را رعایــت نکننــد بــا توجــه
به بــرودت هــوا ،آمــار ابتالها بــه کرونا
در کانــادا تــا دو هفتــه دیگر بــه بیش از
 20هــزار نفــر در روز مــی رســد .پس از
آن نیز اگر همچنــان پروتکلها رعایت
نشــوند ،آمار روزانه به بیش از  60هزار
میرسد.

حریت دیلی نیوز (ترکیه)

همزمــان بــا افزایــش آمــار مــرگ و
میرهــای کرونایی در ترکیــه ،آنکارا اعالم
کــرده ،در نظــر دارد ،بــرای تهیه واکســن
کرونــا ســراغ چین برود و در گام نخســت
یــک میلیون از این واکســن را در ماه آتی
میــادی از چین میخــرد و در ماه ژانویه
نیز بر این میزان خواهد افزود.

«اکونومیست» بررسی کرد

چین ،جنگ سرد دوم امریکا
زهره صفاری
مترجم

دولــت «دونالــد ترامــپ» ،ارتبــاط بــا
چیــن را تهدیــدی از ســوی یــک قدرت
اســتبدادی یافت و برای رویارویی با آن
اقداماتــی تکمحــوری را پیــش گرفت.
چراکــه ترامــپ ،همپیمانــان قدیمی را
بیشــتر از یک شــریک ،نوکر و زیردســت
میدانست .اما «جو بایدن» برای ورود
به استراتژی رویارویی با چین باید راهی
متفــاوت را برگزینــد .بــه عبــارت دیگــر
نیاز به تعاملی چشــمگیر با کشورهایی
همفکر دارد تا بتواند تالشهای آنها را
به ســود خود کند .بدون شــک در مسیر
یافتــن ایــن همپیمانــان جدیــد موانــع
بســیاری پیش روی دولت جدید امریکا
خواهــد بود اما مزایای آن هم به همان
نسبت ارزنده است.
بــرای درک علت بهرهگیــری از این
اســتراتژی باید نگاهی به تفاوت جنگ
سرد با چین و جنگ سرد چند سال قبل
جهان داشته باشیم .برخالف دوره قبل
که اتحاد جماهیر شوروی بر ایدئولوژی
و ســاحهای هســتهای تمرکــز داشــت،
میــدان نبرد امروز بر فنــاوری اطالعات
ماننــد انتقــال دادههــا ،شــبکه نســل 5
تلفــن همراه ،اســتانداردهای اینترنتی،
هــوش مصنوعی و رایانههای پیشــرفته
قــرار دارد .بنابرایــن در روابــط امریکا یا
چین تنها قدرت نظامی مطرح نیســت

بلکــه اقتصــاد پویــا حــرف نخســت را
میزنــد و حتی گاهــی تحقیقات علمی
نیــز میتواند برتریهایــی برای هر یک
در این رقابت ایجاد کند.
جنــگ ســرد اول ،دو جهان متفاوت
را بــه تصویر کشــید امــا بازیگران جنگ
ســرد دوم ،پیوند بیشــتری با هم دارند.
شــاید علت ایــن امــر بــه ورود چین به
اقتصــاد جهانی بویژه پــس از عضویت
در ســازمان تجــارت جهانــی در ســال
 2001بازگــردد .ولــی در عین حال نباید
دســتاوردهای گســترده تکنولوژیــک
ایــن کشــور را نادیــده گرفــت .چراکــه
بهطــور مثــال در حــوزه ریزتراشــهها،
طرحهــای انگلیســی و امریکایی شــاید
در کارخانههــای تایــوان و بــا تجهیزات
هلندی و ژاپنی و لنزهای آلمانی ساخته
شــوند اما در نهایــت ایــن کارخانههای
چینی هســتند که میتواننــد آن را روی
سختافزارها سوار کنند.
حزب کمونیست چین ،تکنولوژیها
را مسیر دســتیابی به قدرت یافته است
و در ایــن راه بــازار گســترده و انگیــزه و
سختکوشــی اســتعدادهایش بســیار
کارگشا است .از طرفی چین با آگاهی از
شرایط ،تکنولوژیاش را با قراردادهای
مطمئــن صــادرات عرضه و خــود را به
عنــوان یــک قــدرت دیجیتــال در بــازار
جهانی معرفی کرده است.
در برابــر ایــن پیشــرفتها ،آقــای

«ترامــپ» بــا واکنشــی یکســویه و
فرسایشــی بــه موفقیتهایــی دســت
یافــت .او توانســت بــا تهدیــد برخــی
همپیمانانش به تحریم شــبکه نسل 5
شرکت چینی هواوی و تهدید به تحریم
کارخانههای تولید کننده ریزتراشههای
ایــن برنــد ،تــا حــدودی بــه آن آســیب
بزنــد .امــا ایــن اقــدام در بلندمــدت به
ســود چین تمام شــد .چراکه این کشور
در ســاخت ریزتراشــههایی در کالس
جهانــیاش بــه خودکفایــی رســید .اما
نتیجه مهمتر از این شــرایط این اســت
که زورگویــی امریکا با چشــمانداز کوتاه
دسترســی بــه منافــع خــود ،میتواند با
انــزوای هــر یــک از همپیمانانــش در
مسیر دسترسی به فناوریها ،این کشور
را از جایگاه مورد نظرش دور کند.
دادگاه عالــی اتحادیــه اروپــا تاکنون
دو بــار انتقال داده به امریــکا را ممنوع
کــرده اســت و سیاســتگذاران اروپایــی
درصــدد تبییــن لوایحــی هســتند تــا بــا
تعیین مالیات دیجیتال برای غولهای
فنــاوری امریکایــی ،مالکیتهــای
خارجــی و بویــژه امریکایــی را محــدود
کننــد .در ایــن شــرایط ،تعامــل پرســود
میتواند مناقشــه با اروپا را به همکاری
بــدل کنــد .بــه عبــارت دیگــر بــه جــای
بحــث بر ســر راههــای مقابلــه ،طرفین
میتواننــد بــر ســر مســائلی ماننــد
مالیاتهــا ،قوانیــن مالکیــت و زنجیره
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روز بعد با «ســرگئی شــویگو» وزیر دفاع روســیه مالقات کردم .به نظرم شویگو
در ارتبــاط بــا پیمــان «آی ان اف» کمتر از متیــس وزیر دفاع امریــکا نگران به نظر
میرسید .او از طریق مترجم خود به من گفت که پیام ترامپ کامالً واضح و بدون
ابهام بود و روسها نیز این پیام را به وضوح دریافت کردهاند .او افزود :در شــرایط
فعلی هر فرد عاقلی میفهمد که وضعیت ترسیم شده در چارچوب پیمان «آی
ان اف» به دلیل فعالیتهای کشــورهایی نظیر چین و همچنین تحوالت فناورانه
بعد از دهه  ،1980دیگر واقعبینانه نیســت .شــویگو عالقهمند بود که ما تالشمان
را بــرای بازبینــی و بازنگــری در پیمــان انجام دهیم تا کشــورهای دیگــر هم به آن
بپیوندند ،چون از نظر وزیر دفاع روسیه خروج یکجانبه امریکا فقط به نفع دشمنان
مشترک دو کشور تمام خواهد شد و او این نکته را در ادامه دیدار باز هم تکرار کرد.
فکر میکنم اشــاره ضمنی شویگو به چین سهوی نبود ،بلکه دقیق و عامدانه بود.
وی گفت :زمان نسبتاً زیادی از امضای «آی ان اف» سپری شده و چالش مهم این
اســت که فناوریهای موشــکی اکنون در اختیار کشورهایی قرار گرفته که نباید قرار
میگرفــت .بــه خاطر دارم که او ســخنان خــود را با این جمله پایــان داد« :من هم
نظرم این است که دوره مؤثر بودن این پیمان سپری شده است ».این عاقالنهترین
حرفــی بــود که من از زبــان یک مقام روس در مــورد پیمان «آی ان اف» شــنیدم.
نکته جالب توجه این بود که متیس و شویگو به عنوان وزیران دفاع امریکا و روسیه
تاکنــون بــا هم مالقاتی نداشــتند و تا آن موقع پمپئــو و الوروف وزیــران خارجه دو
کشور هم دیدار نکرده بودند و این من بودم که به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس
جمهوری امریکا با این دو مقام روس گفتوگو میکردم.
ق هانتزمن ســفیرمان در روســیه تاج گلی را به یاد «بوریس
بعد از ظهر به اتفا 
نمتســوف» روی ُپلــی در نزدیکــی کرملین و در  100متری کلیســای جامع «ســنت
باسیل» قرار دادیم (نمتسوف پزشک و سیاستمدار لیبرال روسی یکی از منتقدان
صریح پوتین بود که در فوریه سال  2015روی پلی در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب
گلوله به قتل رســید) .بســیاری بر این عقیدهاند که عامالن قتل او از عوامل وابسته
بــه کرملیــن بودهاند .ما بعداً طی مراســمی تاج گلــی را نیز در بنای یادبود ســرباز
گمنام روســیه در کنــار دیوار بیرونی کرملین قرار دادیم .من بــرای اولین بار حدود
 18سال پیش به همراه دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت امریکا در چنین مراسمی
شرکت کرده بودم .بالفاصله پس از نثار تاج گل بر مزار سرباز گمنام ،مالقات من
با پوتین رئیس جمهوری روســیه آغاز شــد ،دقیقاً مثل دیدار قبلیام با او .تزئینات
اتاق ،میز کنفرانس ،تشــریفات و برنامهریزی مثل گذشته بود .کامالً واضح بود که
پوتین مصمم است بعضی نکات را همزمان با حضور خبرنگاران در ابتدای جلسه
مورد تأکید قرار دهد تا آنها هم بشنوند .او گفت از اینکه امریکا قصد دارد از پیمان
«آی ان اف» خــارج شــود ،ناراحت اســت .او به نشــان ملی امریکا کــه در برگیرنده
تصویری از یک عقاب است اشاره کرد و گفت :عقاب نشان ملی امریکا یک شاخه
زیتون در چنگال خود گرفته بود ،آیا این عقاب همه زیتونها را خورده است؟ پوتین
دقــت نکرده بود که همین عقاب در چنگال دیگرش یک دســته تیــر دارد .من در
پاســخ گفتم که هیچ شــاخه زیتون جدیدی با خود همراه ندارم؛ کنایهای به شیوه
شوخیهای زمان شوروی سابق.
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تولیــد توافق کنند .به طــور مثال ،قانون
حفاظت از دادههای عمومی اروپا یکی
از راههای استانداردسازی تعامل خارج
از قاره سبز خواهد شد .چراکه همکاری
نزدیــک اطالعاتــی ،همپیمانــان را
میتوانــد در برابــر تهدیــدات امنیتــی
هکرهــا یــا شــرکتهای فنــاوری چینی
آمادهتر سازد .همچنین تعامل فناوری
با تکیه بر استانداردهای بومی میتواند
عــاوه بر ایجــاد محیطی دلپذیــر برای
فعالیت کارخانهها از فروپاشــی جوامع
نیز محافظت کند.
بنابرایــن امریکا به جای انزواطلبی،
بــا بهرهگیــری از یــک تعامــل پرســود
و همــکاری نزدیــک بــا کشــورهای
همدیدگاهش میتواند جایگاه پیشــتاز
خــود در رقابــت فنــاوری را حفــظ کند.

ایــن تعامــل همچنیــن میتوانــد فراتر
از مرزهــا رفتــه و امریــکا را بــه مکانــی
بــرای جــذب اســتعدادهای خارجــی و
پایــگاه تحقیقاتــی فناوری جهــان بدل
کنــد .این همان نقطــه ضعف چینیها
اســت .بســیاری بر این باورند که چنین
همکاریهایی نیازمند توافق تشکیالتی
ماننــد ناتــو یا ســازمان تجــارت جهانی
اســت امــا ایــن پروســه در ایــن مســیر
بسیار زمانبر خواهد بود .راه سادهتر نیز
پیشبرد این هدف از مجرای گروه هفت
اســت .بــه هر حــال این تعامل پرســود
بــه ســادگی به دســت نمیآیــد .چراکه
امریــکا مانند ســابق قــدرت برتر جهان
نیســت و دیگــر جایگاهــی را کــه بعد از
جنــگ جهانــی دوم بــه دســت آورده
بود ،نــدارد .بنابرایــن باید بــه توافقات

جامــع بــا همپیمانانــش در حوزههای
مختلف-مالیــات ،خصوصی ســازی،
سیاستگذاری صنعتی و -...روی آورد تا
بتواند برای ســالها ساختارش را حفظ
کنــد .اما اســتراتژی کارآمــدی در خارج
جــز بــا توافــق دو حــزب در واشــنگتن
محقق نخواهد شد.
در نقطــه مقابــل ،همپیمانــان
اروپایــی واشــنگتن نیــز بایــد بــه ایــن
توافــق تــن بدهنــد و حتــی به کشــوری
اعتمــاد کننــد که بارهــا از ســوی رئیس
جمهــوری اش (ترامــپ) تحقیــر
شــدهاند .برخــی کشــورهای اروپایی نیز
بایــد رؤیای ابرقدرت شــدن و جدایی از
چیــن و امریــکا را تعدیــل کننــد .چراکه
در برهــه فعلــی قربانی کــردن این رؤیا
مزایــای بیشــتری خواهــد داشــت .یک
تعامــل پرســود میتوانــد بــر رقابــت با
چین در حوزه فناوری متمرکز شــود و با
مصالحه در برخی بخشها معضالتی
مانند بحران گرمایش زمین ،بهداشت
و کنتــرل تســلیحات را تحــت مدیریت
درآورد .دســت آخــر اینکه یــک تعامل
پرســود با ممانعــت از وقایع پیشبینی
نشــده ،جهــان را بــه مکانــی امنتــر
بــدل میکنــد .بــه عبــارت دیگــر وقتی
ابرقدرتهــا در مســیر تضــاد دیدگاهها
قرار میگیرند این تعامل بهترین عالج
خواهد بود.
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