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 «بیلیِچرنو یهلحظ»به  غلبه بر اپیدمی کرونا شاید دارد اش در رهبریِمریکا با ناتوانیا

ای در اتحاد جماهیر شوروی در سال هسته یههمچون حادث شود!خود نزدیک می

 یهسازد که پیشاپیش سلطرا برملا می مندینظام، یک فاجعه دارد نقاط ضعف 6891

س کاین پاندمی هر چه باشد، امروز هیچ یهامریکا در جهان را تضعیف کرده است. نتیج

 بحران از طرف واشنگتن ندوخته است. حل اینچشم امید به راه
کاهش نفوذ امریکا این هفته در جلسات مجازیِ رهبران جهان کاملاً مشهود بود؛ 

ران متقاعد ساختن دیگ درثمر دیپلماتیک امریکا بر تلاشی بی یهجایی که تلاش عمد

 بخشی از کارزار یهمثاببه  «ویروس ووهان»ای متمرکز بود که به بیانیه یامضابرای 

ازی سکرد. اهریمنویروس کرونا اشاره می شماتت چین به عنوان عامل پیدایش اپیدمیِ

. های سیاسی ترامپ استعنوان گریز از نواقص خود ویژگی اصلی تاکتیکبهاز دیگران 

چین این بلا را به جان »خواه آرکانزا، تام کاتن، با گفتن این حرف که جمهوری سناتورِ

 ورزی متوسلبه همان سبک از سیاست «باید مسئول آن دانستدنیا انداخت و چین را 

 شد.

دد: گرترامپ بازمی ورزی مسمومسیاست یهشکست امریکا به زمانی دورتر از شیو

در قابلیت منحصر به فردِ آن برای  برتری امریکایی در جهان از زمان جنگ جهانی دوم

دارد.  هریشیا استفاده از زور  دیا تهدیالمللی با متقاعدسازی بین یهانجام کارها در عرص

گونه دهد که دیگر ایننشان می 68-به کووید بسندهاما ناتوانی واشنگتن در واکنش 

که توانمندی امریکا رو به اضمحلال است. تغییر  زندذهنیت دامن میاین به نیست و 

 راهیها، مثل امپراتوری بریتانیا، اتحاد جمدر رویکرد حائز اهمیت است چون ابرقدرت

بندی بستگی دارد. ای از خالینزدیک یا امریکای امروزی، به درجه یهشوروی در گذشت

توانند آزمون قرار دهند چون نمی یهدر بوت تناوببهتوانند تصویر مقتدر خود را آنها نمی

در کانال سوئز  6891آمیز قدرت بریتانیا در سال شاهد شکست خود باشند: تصویر اغراق

هشتاد در افغانستان  یهطور که دماغ اتحاد جماهیر شوروی در دههمانتَرَک برداشت، 

 به خاک مالیده شد.

ی ترامپ کانال سوئز و افغانستان برای امریکاماجرای  ارزبحران ویروس کرونا هم

ود تری از خها در مقایسه با پاندمی کرونا، که تأثیر بزرگاست. در حقیقت، این بحران

های روی زمین بطور بالقوه انسان یهترند، چون هماهمیتکم ،به جا خواهد گذاشت
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ترامپ در مواجهه با یک چنان  یههیئت حاکمناتوانی ند. ااند و با تهدید مواجهقربانی

مسئولانه در قبال آن، برای مواضع امریکا در  و شکست در رهبریِ مهیب بس بحرانِ

 العاده مخرّب است.جهان فوق

کم در حال و چین دست ؛گرددقلمداد میهم ارز صعود چین همافول امریکا معمولاً 

ه ها هستند که بفائق آمده است. این چینی با موفقیت خود حاضر، بر مشکل اپیدمیِ 

ا واقفند که سایر هفرستند. ایتالیاییمی ماسک و به آفریقا ،ایتالیا ونتیلاتور و تیم پزشکی

ایتالیا برای تجهیزات پزشکی را  یهعاجزاناروپا همگی تقاضای  یهکشورهای اتحادی

 ینیچ یهنادیده گرفتند و فقط چین به آن واکنش مثبت نشان داد. یک انجمن خیری

وی، های فرانسماسک به بلژیک در یک کانتینر فرستاد که این جمله به زبان هزار033

  .«= توانمندی همبستگی اتحاد و»چینی روی آن نوشته شده بود: و فلاندری، 

ی محدودشاید تأثیر بعد از اتمام بحران  «قدرت نرم» یهنین اقدامی در عرصچ

ر . اما با وجود چنین تأثیاز راه رسیده باشدای تأخیر دیرینه که با هر چند ؛باشد داشته

 تواند در لحظات حیاتیتوان از آن استنتاج کرد که چین می، این پیام را مییمحدود

واند. تتأمین کند و امریکا نمی «ت و تخصص ضروریتجهیزا» های نیازمندبرای انسان

 یک شب از بین نخواهد رفت.به مفهومی  ن تغییراتِچنی

وضعیت افول قرار گرفته تقریباً از زمانی  امریکا در هابر اساس آنهایی که پیشگویی

ه دوفراوان بوترین ابرقدرت سر بر آورد فتعنوان بزرگبهکه امریکا از جنگ جهانی دوم 

بشارت داده شده بدان سقوط امپراتوری امریکا که تا دلت بخواهد  ،است! با این حال

ن سایری کشاهد سقوط شتابناپیشگویان در عوض که یا آن ،همواره به تأخیر افتاده

کا بر امری «گراییسقوط» نِامنتقدشان فروپاشی شوروی بوده. ؛ چشمگیرترینندابوده

ها بر اقتصاد دنیا احاطه دیگر همچون گذشته شاید امریکااین باورند که در حالی که 

 849نظامِی  یهو بودج هشتصد پایگاه نظامی ر سرتاسر دنیاهنوز داما نداشته باشد، 

 میلیارد دلاری دارد.

های فنی برای پیروزی در تربا این حال ناتوانی ارتش امریکا در استفاده از مها

چه های کلان خود نشان داده که در قبال هزینههای سومالی، افغانستان و عراق جنگ

اش جنگ جویانههای ستیزهشده. ترامپ علیرغم لفّاظی شعاید دستاوردهای ناچیزی



 بار شاید خبری از بهبود افول امریکا نباشداین 4 

جای پنتاگون استفاده کرده هداری امریکا بای نیاغازیده، اما از قدرت وزارت خزانهتازه

دید سایر کشورها با های سنگین اقتصادی علیه ایران و تهبا اِعمال تحریماو است. 

 های مالی دنیا را نشان داده است.سیستمافزار اقتصادی، میزان کنترل امریکا بر جنگ

ت در خصوص ظهور یا افول امریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی و ااما این مناقش

ول . اساساً افستامری ساده و بدیهی اتفاقاً مانند که تری غافل میمهم یهنظامی از نکت

 گیر کرونا بهامریکا به عنوان قدرت جهانی، همانطور که در بحران بیماری همه حقیقی

کار وسربرند با پول و اسلحه ای گمان میتر از آنچه عدهظهور رسید، خیلی کم یهمنص

بیماری و هم علت افول امریکا در  یهعنوان هم نشانبهو بیشتر با خودِ ترامپ  دارد

 ارتباط است.

شق خود سرمبخواهد دنیا  یهست که بقیی، امریکا دیگر کشوری نتربه بیانی ساده

بومی  یفریبانمعمولاً عوامآن بخواهند چنین کنند، مقلّدین  کشورهایی قرار بدهد یا، اگر

گرمی استقبال به ]در کاخ سفید[ند. از تمجید و تحسین آنها اهخواه یا خودکامتمامیتو 

وزیر ناسیونالیست هندوستان شدن نخستدعا به آغوش کشیده مشود: شاهد این می

ر اون د-همچون کیم یونگ یو پرورش نسل جوان زورگویان ،نارندرا مودی توسط ترامپ

 دموکراتست. حاکمان سلمان در عربستان سعودیهزاده محمد بناشمالی و ش یهکر

 هایچون در زمان بحران تع پاندمی قدرت خواهند گرفوکم اوایل، با وق، دستمستبدو 

دانند شان همچون ناجیانی نگاه کنند که میاندمردید مردم دوست دارند به دولتش

 کنند.دارند چه می

د که آیفریبانی مثل ترامپ و همتایان او در سرتاسر دنیا به ندرت پیش میاما عوام

 اهای واقعی عملکرد خوبی از خود نشان دهند، چون آنها بدر مواجهه با بحران

ای، سپربلا ساختن از مخالفین خود و تبلیغ فرت قومی و فرقهسوءاستفاده از ن

 افراطیِ جمهور راستآن رئیس یهاند. نموندستاوردهای خیالی خود، به قدرت رسیده

ها در لیبرزی «فریب»ها را به باشد که مخالفین خود و رسانهیر بولسونارو، میژائبرزیل، 

در اِعمال هر گونه  او دولتِ  سازد. سُستیخصوص خطرات ویروس کرونا متهم می

ه کم در سهاست که دستتدبیریها در ریودوژانیرو از این دست بیتعطیلی فعالیت

و از ساعت هشت  فروش مواد مخدر پا پیش گذاشته های محلیِنشین فقط کارتلزاغه

 اند.شب به بعد منع رفت و آمد اعلام و اِعمال کرده
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 یهاختلافات در جامع کشاندن متاوخبه ده و ترامپ همیشه در سوءاستفاعملکرد 

نظیر بوده، مثل های خیالی بیاندیشانه برای بحرانهای سادهحلامریکا و ایجاد راه

ساختن دیوار معروف برای جلوگیری از ورود مهاجران امریکای مرکزی به ایالات متحده. 

 مر این بحران کوتاه بودهاینکه ع بیاناما اکنون او با یک بحران واقعی مواجه است؛ او با 

ی اند نخواهد بود دست به قمار بزرگبینی کردهو به آن شدتی که اکثر کارشناسان پیش

ر به خاط دهند که بر محبوبیت او افزوده شده، احتمالاًها نشان میزده است. نظرسنجی

دهند به جای اخبار بد اخبار خوب بشنوند. خورده ترجیح میهای ترساینکه انسان

اکنون بدترین شیوع بیماری در نیویورک، بوستون و سایر شهرهایی بوده که از ترامپ ت

اند. اگر با همان شدت به تگزاس و فلوریدا گسترش یابد، در آن چندان حمایتی نکرده

 .و به هوا برود دودود شبندی حامیان اصلی ترامپ هم ممکن است صورت پای

 تر شده است این است که اختلافات درعیفیک کشور ض مثابهآنکه امریکا به  دلیل

ر تها عمیقها و شکافآن بالا گرفته و تا زمانی که ترامپ در قدرت است این اختلاف

، و ناتوانی او در اجتناب ورزیدههای جدی خواهند شد. تاکنون او از برانگیختن بحران

 بوده! یم مدبّرانهیک تصمی درویکر اتخاذ چنیندهد که غلبه بر اپیدمی کرونا نشان می

صلی ا ه شده است و این دلیلِشقّهست که پیشاپیش شقّاو در حال قطبی کردن کشوری

  سقوط و افول امریکاست.
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