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88498444سرويس بين الملل

تح�ول در فناوري هاي�ي مانن�د ه�وش مصنوع�ي و 
بالك چين، رايانه هاي كوانتومي جهان را به كلي دگرگون 
كرده است. بحث هاي مربوط به بيوتروريسم به خصوص 
بعد از حمالت 11 س�پتامبر 2001 مطرح شد ولي تحول 
در حوزه هايي مثل مهندسي ژنتيك، به قدري انقالبي 
اس�ت كه با دو دهه قبل قياس پذير نيس�ت. همه اين 
تحوالت در داخل تونلي به اسم همه گيري كرونا، اثراتي 
انفجارگونه از خود بروز مي دهند. دور نيس�ت جهان و 
محتواي سياسي آن، يعني سياست بين الملل تا مدتي 
به جهان قبل و بعد از كرونا تقسيم بندي شود. مقاله زير 
كه فارين پاليسي آن را منتش�ر و اداره كل رسانه هاي 
خارجي خالصه آن را ترجمه كرده، بخشي از اين تحول 
و اثراتش را صرفاً در يك حوزه، يعني مهندسي ژنتيك 
نشان مي دهد. محتواي مقاله به خصوص Bias )انحراف( 
عليه چين، م�ورد تأييد »جوان« نيس�ت و صرفاً براي 
آش�نايي خوانندگان با عمق تحوالت منتشر مي شود.

 *)VIVEK WADHWA( ويوك وادهاوا  
فارين پاليسي، يازدهم سپتامبر 2020

حتي اگر مهندسي ژنتيك در پس همه گيري كروناويروس 
نباشد- كه واكاوي هاي علمي به طور قطعي مي گويند كه 
نيس��ت- اين امكان كاماًل وجود دارد كه ويروس بعدي را 
منتش��ر كند. اكنون كه كوويد19، كمر اقتصادهاي غربي 
را خم كرده، همه خودكامگان جهان مي دانند كه پاتوژن ها 
مي توانند همان اندازه خطرناك باش��ند كه موش��ك هاي 
هسته اي. دلهره آورتر اينكه ديگر نيازي به آزمايشگاه هاي 
دولتي براي مهندس��ي كردن يك ويروس نيست. به يمن 
انقالب فناوري در مهندس��ي ژنتيك، همه ابزارهاي مورد 
نياز براي خلق يك وي��روس، چنان ارزان، س��اده و كاماًل 
در دسترس هستند كه هر دانش��مند ياغي يا يك بيوهكر 
دانشجو مي تواند آنها را به كار گرفته و حتي تهديد بزرگ تري 

از همه گيري كروناويروس را رقم زند.
ب��ا ابزارهايي ك��ه در س��ايت آم��ازون يافت مي ش��وند، 
آزمايش هايي كه زماني بايد تنها در پشت ديوارهاي حفاظت 
شده آزمايشگاه هاي دولتي يا شركتي انجام مي شد، اكنون 

عماًل مي تواند روي ميز آشپزخانه انجام شود. واقعيت امروز 
اين است كه مهندسي ژنتيك با همه خوبي ها و بدي هايش، 

دموكراتيزه شده است.
  كاالي 290 دالري، روي قفسه سوپرماركت ها 

براي طراحي يك ويروس، گام نخست براي يك پژوهشگر 
زيستي، اين است كه اطالعات ژنتيك يك پاتوژن موجود- 
مثاًل كروناوي��روس كه منجر به س��رماخوردگي معمولي 
مي شود- را به دست آورد و سپس آن را دگرش دهد تا چيز 
خطرناك تري بس��ازد. در دهه 1970، نخستين ژن آرايي 
 )Escherichia coli( يك باكتريوم به نام اِِشريشيا كولي
هفته ها تالش و ميليون ها دالر هزينه الزم داشت تا 5836 
جفِت پايه آن- كه آجرهاي شكل دهنده اطالعات ژنتيك 
هس��تند، شناسايي و مش��خص ش��وند. امروزه در اياالت 
متحده امريكا، ژن آرايي 3 ميليارد جفت پايه كه ژنوم انساني 
را برمي سازد، مي تواند ظرف چند س��اعت و با هزينه هزار 
دالر انجام شود. شون شو) Xun Xu ( مدير اجرايي شركت 
چيني پژوهش هاي ژنوميكز، يعني گروه BGI، در ايميلي به 
نويسنده اين مقاله گفت كه انتظار دارد تا پايان سال جاري 
ميالدي، آرايه كامل ژنوم انس��اني را در س��وپرماركت ها و 
به صورت آنالين، به بهاي 290 دالر عرضه كند. گام بعدي 
در مهندسي يك ويروس، اصالح ژنوِم يك پاتوژن موجود 
است تا اثربخش��ي آن را دگرش دهد. يك فناوري هست 

كه به ويژه اجازه مي دهد اشكال حيات را به همان آساني، 
 Word مهندسي كرد كه يك متن نوشتاري را در ويراستار
مايكروس��افت. به دليل همين س��ادگي و ارزاني است كه 
هزاران دانشمند در سراسر جهان، با پروژه هاي ويرايش ژني 

متكي بر CRISPR، دست به آزمايش مي زنند.
 قانونگذاران هنوز چيزي نمي فهمند

ويراستار ژن CRISPR، كه همين چند سال پيش ساخته 
شد، از همان سازوكار طبيعي استفاده مي كند كه باكتري ها 
آن را براي ش��كل دهي به اطالعات ژنتيك يك ژنوم و درج 
آن در يك ژنوم ديگ��ر به كار مي گيرند. اين س��ازوكار، كه 
باكتري ها آن را در گذر بيش از هزار سال براي دفاع از خود 
در برابر ويروس ها، توسعه دادند، به روش��ي ارزان، ساده و 
سريع براي ويرايش  DNA  هر موجود زنده اي در آزمايشگاه 
 DNA تبديل شده است. اگر در گذشته، كار آزمايش با يك
، نيازمند سال ها تجربه، آزمايشگاه هاي پيچيده و ميليون ها 
دالر بود، اكنون CRISPR همه اين ماجرا را دگرش داده 
است. يك آزمايشگر براي برپاكردن يك ظرفيت ويراستاري 
CRISPR، كافي است تكه اي از آران اي را سفارش دهد و 
از قفسه فروشگاه ها، مواد شيميايي و آنزيم ها را خريداري 
كند كه چنددالري بيش��تر هزينه ن��دارد. به دليل همين 
سادگي و ارزاني است كه هزاران دانشمند در سراسر جهان، 
با پروژه هاي ويرايش ژني متكي بر CRISPR، دس��ت به 
آزمايش مي زنند. مقررات موجود، محدوديت هاي اندكي 
بر اين نوع پژوهش ها وضع كرده، عمدت��اً به اين دليل كه 
قانونگذاران هنوز نمي فهمند كه ناگه��ان چه كارهايي را 

مي توان به انجام رساند.
چين با پافشاري اي كه بر اولويت پيشرفت فناوري بر امنيت 
و اخالق دارد، خيره كننده ترين پيشرفت ها را در اين زمينه 
داشته است. در س��ال 2014، دانش��مندان چيني اعالم 
كردند ميمون هايي توليد كرده ان��د كه در مرحله جنيني 
مورد اصالح ژنتيك قرار گرفته اند. در آوريل 2015، گروه 
ديگري از پژوهشگران چيني، جزئيات نخستين تالش براي 
ويرايش ژن هاي يك جنين انساني را منتشر كردند. هرچند 
اين تالش به شكست انجاميد، اما جهان را شوكه كرد: »قرار 
نبود به اين زودي، چنين چيزي رخ دهد.« درست يك سال 

بعد، يك گروه پژوهشي ديگر چيني، گزارش كرد كه موفق 
 HIV شده ژنوم جنين انساني را اصالح كند تا در برابر ويروس
مقاوم ش��ود. در نوامبر 2018، هه ژي  آن كويي، پژوهشگر 
چيني اعالم كرد كه نخستين كودكان CRISPR را آفريده 
است- كودكاني سالم كه ژنوم آنها پيش از تولد، ويرايش شده 
بودند. روزنامه خلق، اين »پيشرفت تاريخي« را ستود اما پس 
از اعتراض جهاني، مقام هاي چيني- كه به گفته هه ژي، از 
تالش علمي اش حمايت مي كردند- او را دستگير و به خاطر 
رفتار غيراخالقي به سه سال زندان محكوم كردند. اما ديگر 

مرز دانش زيست دارويي، درنورديده شده بود.
 فراتر از مرزهاي اخالق زيستي

لژيون دانشمندان ياغي چيني، بي گمان يك مايه نگراني 
است اما فناوري ويرايش ژن، چنان قابل دسترس شده كه 
مي توان نوجواناني را تصور كرد ك��ه با ويروس ها، آزمايش 
انجام مي دهن��د. در امريكا، هركس كه بخواه��د در گاراژ 
خانه اش ب��ه اصالح ژنوم بپ��ردازد، مي تواند. ب��راي مثال، 
يك كيت خودآموز CRISPR را آنالي��ن به قيمت 169 
دالر س��فارش دهد و اين كيت را همراه ب��ا هرچه كه براي 
ويرايش دقيق ژنوم باكتري ها در خانه الزم است، دريافت 
كند. همين شركت، با 349 دالر، يك كيت مهندسي ژنوم 
انساني را هم به شما مي دهد كه همراه با سلول هاي جنيني 
كليه- كه از بافت هاي يك جنين سقط شده انساني گرفته 
شده اند- تحويل مي شود. در تبليغ اين كيت آمده كه ارسال 
آن بيش از سه روز طول نمي كشد و به هيچ جايخي خاصي 

هم براي نگهداري اش نياز نيست.
اين فناوري ها، اگر براي اهداف درستي به كار گرفته شوند، 
مي توانند به حل مشكالت بش��ر ياري رسانند- براي مثال 
براي بيماري ها، درمان هاي سريع پيدا كنند. اما وقتي در 
دست شيطان بيفتند، مي توانند دردسرهايي جهاني– شبيه 
همه گيري كروناويروس- به وجود آورند. به همين دليل است 
كه افراد بسياري، خواهان وضع محدوديت هاي قانوني بر 
ويرايش ژنوم بشري هستند. اين محدوديت ها هم كفايت 
نمي كند و بايد پيمان هاي��ي بين المللي براي جلوگيري از 
به كارگيري CRISPR در ويرايش ژن انس��اني يا حيواني 

شكل مي گرفت. اما چنين نشد و اكنون خيلي دير است.
تنها راه حل ممكن اين است كه جنبه خوب اين فناوري ها 
را گسترش دهيم و همزمان سپرهاي دفاعي خود را هم برپا 
كنيم. همان طور كه در توليد واكسن كوويد19 مي بينيم، 
چنين كاري شدني است. در گذشته، كشف و توسعه يك 
واكسن، دهه ها وقت مي خواست اما اكنون در مسيري قرار 
داريم كه ظرف چند ماه به آن خواهيم رسيد كه اين را مديون 
مهندسي ژنتيك هستيم. مي شود تصور كرد كه با به كمال 
رسيدن فناوري ها، اين كار را ظرف چندساعت انجام دهيم.

واقعاً هيچ مسير برگش��تي براي اصالح اشتباهات گذشته 
وجود ندارد. ديگر نمي توان اصالح ژنتيك را مهار كرد. كاري 
كه بايد بكنيم اينكه همه گي��ري كروناويروس را به عنوان 
نمونه اي از آنچه متأسفانه مي تواند رخ دهد، در نظر بگيريم 
كه نه تنها شامل ويروس هايي با منشأ طبيعي مي شود بلكه 
همچنين ويروس هايي كه توسط افراد بشر، عمداً مهندسي 
شده اند. همچنين مي توانيم فرآيند تست و درمان واكسن ها 
را كه اكنون كندترين بخش توسعه اين چرخه است، سرعت 
iSEngine Prec  دهيم... شركت پيشتاز در اين زمينه،

sion Medicine است كه مي تواند بيش از صد دارو را روي 
اورگانويدها بيازمايد و نيازي هم به تست روي انسان ها به 
عنوان خوك آزمايشگاهي نباش��د. پژوهشگران دانشگاه 
هاروارد در ژانويه امس��ال اعالم كردند كه نخستين مدل 
ُشش انساني روي چيپ  )organioniaichip( را توسعه 
داده اند كه به درستي مي تواند فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي 
اندام بشري را نسخه برداري كند. مشابه چنين كارهايي در 
مؤسسه فناوري ماساچوست يا همان دانشگاه MIT هم به 

انجام رسيده است.

* وي�وك واده�اوا )VIVEK WADHWA( عض�و 
برجس�ته در برنام�ه كار و زندگي كاري مدرس�ه حقوق 
دانش�گاه هاروارد اس�ت و همچنين يكي از نويسندگان 
كتاب »از نوآوري افزايش�ي تا نوآوري انفجاري: چگونه 
ش�ركت هاي بزرگ مي توانند آينده را ببينن�د و درباره 
نوآوري، بازانديش�ي كنن�د.« اين كتاب قرار اس�ت ماه 

آينده به بازار بيايد.

  احسان شيخون
رخدادهاي دهه اخي��ر در نظام بين الملل، اين س��ؤال 
را به ذه��ن متبادر كرده كه آيا نظ��م نيم بند كنوني، در 
آينده ادام��ه دار خواهد بود؟ و در س��ال هاي پيش رو به 
س��مت صلح و ثبات جهاني خواهيم رفت ي��ا منازعه و 
هرج و مرجي گسترده؟ نگاهي به اتفاقات گوناگون اخير 
همچون جنگ ها، منازعات و شورش هاي درون كشورها، 
بيماري هاي واگي��ردار جهاني و بالي��اي طبيعي، فقر، 
گرمايش زمين و تغييرات گسترده اقليمي، همه و همه 
بيانگر آينده اي آكنده از هرج و مرج در نظام بين الملل و 
روابط ميان كشورهاست. با وجود اينكه چنين رخدادهايي 
ناشي از عملكرد تمامي انسان ها و دولت هاي موجود است؛ 
اما انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهور اياالت متحده، 
بر ش��دت اين رخدادها و فرآيند بي نظمي افزوده است. 
اقدامات دولت ترامپ در عرصه هاي سياسي- اقتصادي، 
اجتماعي- هويتي و نظامي- امنيتي، چنان چالش هايي 
را گريبانگير جامعه داخلي امريكا و نظام بين الملل كرده 
كه سال ها زمان نياز است تا آنها را مديريت و حل و فصل 
كرد. در زمينه سياسي- اقتصادي، دولت ترامپ نه تنها 
تاكنون به موفقيت چشمگير بين المللي نرسيده، بلكه 
بسياري از متحدان سنتي خود را رنجانده و نااميد كرده 
است. برخي از مهم ترين اقدامات واگراساز ترامپ در اين 

زمينه به اين قرار است:
1- آغاز و تشديد بحران تجاري با چين كه به بهانه حمايت 
از صنايع داخلي با جنگ تعرفه ها شعله ور شد، كه نه تنها 
سبب شوك به اقتصاد جهاني، بلكه باعث تنش در اقتصاد 

اين كشور شده است.
2- بدعهدي و اقدام خصمانه امريكا عليه توافق هسته اي 
و خروج يكجانبه از برجام؛ كه مورد انتقاد ساير كشورها و 

حتي متحدان نزديكش قرار گرفت و چهره عهدشكن اين 
دولت را بار ديگر نمايان ساخت.

3- خ��روج از نهادها و س��ازمان هاي بين المللي از جمله 
س��ازمان بهداش��ت جهاني به بهانه ضعف در عملكرد و 
طرفداري از چين؛ و پيم��ان اقليمي پاريس كه پيامد آن 
تغييرات گسترده آب و هوايي، گرمايش زمين و باال آمدن 

آب درياها و توفان هاي گاه و بيگاه ويرانگر بوده است.
4- كاربرد اقتصاد در عرصه جهاني ب��ه ابزار تحريمي در 
برابر هر دولت مخالف و رقيب. نمونه آش��كار و خصمانه 
آن عليه جمهوري اس��المي ايران و در ادامه عليه چين، 
روسيه، سوريه، لبنان، كره شمالي و برخي ديگر از كشورها 

در جريان است.
5- تالش جهت برهم زدن ساختارهاي حاكم در منطقه 
خاورميانه با حمايت از گروه هاي تروريستي و دميدن بر 

منازعات داخلي برخي دولت هاي منطقه از يك سو، و سعي 
در گسترده نمودن نفوذ و عادي سازي روابط رژيم اشغالگر 
قدس در جهان عرب كه سبب ساز تعارضات و منازعات 

بي پايان ميان دولت ها و ملت هاي عرب خواهد شد.
همه اينها نشان مي دهد نظم سياسي- اقتصادي جهان با 
چالش مواجه شده كه دليل غالب آن هم به خط مشي هاي 

دولت ترامپ برمي گردد.
در زمينه اجتماعي- هويتي، به خصوص در عرصه داخلي 
اياالت متحده، شاهد گسست و شكاف فراگيري هستيم 
كه با قتل »جرج فلويد« تش��ديد و تاكنون ادامه داشته 
است. در تاريخ امريكا، همواره نژادپرستي نهادينه بوده، 
به گونه اي كه از زمان كشف قاره، تالش براي از بين بردن 
ساكنان بومي آن، رواج برده داري و به تبع تبعيض گسترده 
عليه رنگين پوستان ادامه داشته است. اكنون، به سبب اين 

تبعيض هاي عريان، زنجيره اي از شورش ها و اعتراضات 
مرگبار در جريان است كه نتيجه آن انتقادهاي گسترده 
از برخورد پليس و تصميم برخي ايالت ها به حذف آن، از 
بين رفتن گسترده اموال عمومي، مرگ ده ها تن و به آتش 
كشيده شدن پرچم اياالت متحده به دست شهروندانش 
امريكايي است. در كنار حمايت ترامپ از تبعيض نژادي 
و نابرابري ها، س��خنان گاه و بيگاه عليه برخ��ي اديان و 
فرهنگ ها نيز باعث فزوني اعتراض هاي اجتماعي عليه 
او شده اس��ت. با وجود اينكه عمده تأثير هرج و مرج هاي 
اجتماعي- هويتي در داخل جامعه امريكا در جريان است، 
اما تأثير بااليي در از ميان رفتن مش��روعيت اين كش��ور 
داشته كه نمونه آن را در همذات پنداري ساير مردم جهان 

مي توان ديد.
در زمينه نظامي- امنيتي، تهديدهاي بي پايان ترامپ كه 
غالباً رنگ و بوي نظامي به خود مي گيرد، ارسال تسليحات 
نظامي براي گروه هاي تروريس��تي و برهم زننده امنيت، 
مداخله نظامي در كشورهايي چون عراق، سوريه، يمن، 
افغانستان و از اين دست، حضور گسترده نظامي در خليج 
فارس و خاورميانه، انعقاد پيمان هاي دفاعي با كشورهاي 
هم مرز با رقبا مانند تايوان و لهس��تان كه در كنار چين و 
روسيه قرار دارند و سرانجام احداث و فربه كردن پايگاه هاي 
نظامي خود در كشورهاي مختلف، برآيندي جز از ميان 

رفتن امنيت در عرصه جهاني نخواهد داشت.
كش��وري كه تا چندي پيش ابرقدرت و هژمون جهاني 
پنداشته مي ش��د، اكنون با ضعف دروني- بيروني مواجه 
شده كه راه فرار و سرپوش نهادن بر آن را ايجاد بي نظمي 
و هرج و مرج جهاني مي داند. اين گونه است كه ساير رقبا 
و مخالفان تضعيف ش��ده و زمان براي يكه تازي ديگري 

فراهم خواهد شد.

بمب اتمي آينده 
چطور از كنترل خارج شدن مهندسي ژنتيك، جهان را تهديد مي كند؟

جهان در جاده هرج و مرج امريكايي

   چالش

 سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
رئيس جمهور امريكا دونالد ترامپ و دوست وفادار 
و نزديك او راجر استون روز شنبه گذشته سخت 
درگير مب��ارزات انتخاباتي بودن��د. ترامپ كه به 
دنبال انتخاب دوباره اش به مقام رياست جمهوري 
امريكاست در تجمع انتخاباتي خود در ايالت نوادا 
سخت به استيو سيسوالك فرماندار دموكرات اين 
ايالت تاخت تا آن حد كه او را يك »مزدور« خواند 
و سيسوالك را متهم به زمينه سازي براي تقلب 
در انتخابات رياست جمهوري سوم نوامبر امريكا 
كرد. طرف ديگر راجر استون بود كه همراه ترامپ 
رفته بود تا براي جلب حمايت هاي مالي انتخاباتي 
ترامپ فعاليت كند اما در اي��ن بين مصاحبه اي 
انجام داد كه تهديدهاي ترامپ را به لحن و آوايي 
ش��ديدتر تداعي مي كرد. او حرف از جنگ زد و 
گفت اگر ترامپ در اين انتخابات شكست بخورد 
و بايدن پيروز شود، رئيس جمهور بايد حكومت 
نظامي به راه بيندازد. به نظر نمي رسد قصد اين 
استراتژيست كهنه كار جمهوري خواهان و يكي از 
نزديك ترين متحدين ترامپ فقط شوخي يا حتي 

تهديد دموكرات ها باشد.
 گام اول

گام اول به س��مت حكومت نظامي را نه استون 
بلكه خود ترامپ برداش��ت؛ وقتي كه با يك پيام 
توئيتري جنجالي در 30 جوالي آن قدر در مورد 
وقوع تقلب در انتخابات رياست جمهوري مانور 
داد كه تعوي��ق انتخابات به تاريخي بعد از س��وم 
نوامبر را پيشنهاد داد. او سريعاً پيشنهاد خود را 
شامگاه همان روز پس گرفت زيرا نه تنها رقباي 
دموكرات، بلكه متحدين جمهوري خواه او نيز از 
اين پيش��نهاد حمايت نكرده و آن را مورد انتقاد 
قرار دادند. به اين ترتيب، ترامپ چاره اي نداشت تا 
پيشنهاد خود را پس بگيرد اما تاكنون بر سر حرف 
خود در مورد اصل موضوع تقلب ايستاده و حتي 
هر بار آن را جدي تر از دفعه قبل مطرح مي كند. 
ادعاي او بر محور آراي پس��تي و نه آراي غيابي 
اس��ت. در واقع، آراي غيابي در نظ��ام انتخاباتي 
امريكا چيز جديدي نيس��ت و از س��ال ها قبل، 
رأي گيري غيابي را برخي ايالت ها انجام مي دادند 
تا اينكه كنگره در 1981 قانون رأي دهي غيابي را 
تصويب كرد و به تمامي پرسنل يونيفورم پوش و 
نيروهاي كشتي هاي تجاري و اعضاي خانواده هاي 
آنها كه در خ��ارج از امريكا هس��تند، اجازه داد 
از رأي گيري غيابي اس��تفاده كنن��د. چنان كه 
پيداس��ت، رأي گي��ري غيابي ح��وزه محدودي 
از ش��هروندان را دربر مي گي��رد و نقش چندان 
تعيين كنند ه اي در انتخابات ن��دارد اما موضوع 
رأي گيري پستي مس��ئله اي ديگر است و گمان 
مي رود كه نزديك ب��ه نيم��ي از آرا در انتخابات 
س��وم نوامبر از طريق پس��تي انجام شود و حتي 
بررس��ي هاي ايالت به ايالت نشان داده كه قريب 
به 70 درصد از رأي دهندگان مي توانند از طريق 

پست رأي خود را بفرستند.
 مسئله آراي پستي

همه گيري بيم��اري كرونا و پرهيز ش��هروندان 
از رفتن به حوزه ه��اي رأي گي��ري عامل اصلي 
و تعيين كننده در توجه به آراي پس��تي ش��ده و 
ايالت هاي امري��كا از ماه مارس ت��الش كرد ه اند 
تا نظ��ام انتخاباتي خ��ود را به نحوي ب��ا اين نوع 
رأي گيري هماهنگ كنند. در بين اين ايالت ها، 
شش ايالت به دنبال اين هستند كه انتخابات را به 
طور كامل از طريق آراي پستي انجام دهند و براي 
تمام كساني كه براي انتخابات ثبت نام كرده اند به 
صورت خودكار آراي پس��تي فرستاده مي شود و 
در نيمي از ايالت ها هم با ارائه درخواست از سوي 
شهروندان آراي پستي براي آنها فرستاده مي شود. 
شهروندان ايالت هاي باقيمانده بايد داليل موجهي 
مثل سن باالتر از 60 س��ال يا دور بودن از ايالتي 
كه در آنجا براي انتخابات ثبت نام كرده اند را ارائه 
بدهند تا اينكه رأي پس��تي براي آنها فرس��تاده 
ش��ود. بنابراين، انتظار مي رود فرآيند انتخابات 
امسال امريكا به كلي با گذشته تفاوت داشته باشد 
چراكه برخي از ايالت ها براي به موقع رس��يدن 
آراي پس��تي جدول انتخابات را به نحوي تنظيم 
كرده اند كه شهروندان آنها حتي قبل از مناظرات 
مشهور انتخاباتي برگ رأي را دريافت مي كنند و 
مي توانند رأي خود را به صندوق پست بيندازند. 
اين اتفاق به معناي آن است كه ترامپ نمي تواند 
از مناظرات انتخاباتي مث��ل 2016 بهره كافي را 
ببرد. جدا از اينكه آراي پستي به هواداران حزب 
دموكرات اج��ازه مي دهد تا بيش��تر از 2016 در 
انتخابات امسال مشاركت داشته باشند. بنابراين، 
ترس و مخالفت ترامپ از آراي پس��تي بي جهت 

نيست و به همين جهت نيز از هر وسيله اي براي 
مخالفت با آن استفاده كرده است.

 گام دوم نوادا
بعيد به نظر مي رسد استون در نوادا بدون مشورت و 
هماهنگي با ترامپ در آن مصاحبه حرف از حكومت 
نظامي  زده باشد. مقايسه سخنان ترامپ و استون 
در روز شنبه نش��ان مي دهد اين دو به نحو موازي 
حمالت خ��ود را عليه دموكرات ها و آراي پس��تي 
پيش  برده ان��د. ترامپ با حمله مس��تقيم و تند به 
فرماندار ايالت نوادا گفت فرماندار نوادا كسي است 
كه بايد به او در ارسال ميليون ها رأي اعتماد كنيم 
اما آي��ا آنها را به مناطق دموكرات نش��ين ارس��ال 
خواهد كرد و در ادامه باز تك��رار كرد: »آنها تالش 
مي كنند در انتخابات تقلب كنند.« ترامپ در حالي 
اين اتهامات را عليه سيسوالك مطرح مي كرد كه 
س��تاد انتخاباتي او از يك قاضي فدرال خواسته تا 
مانع ارسال آراي پستي در اين ايالت شود. الزم به 
يادآوري اس��ت ايالت نوادا در چهار دوره انتخابات 
گذش��ته از نامزد جمهوري خوهان حمايت نكرده 
و حاال به نظر مي رس��د كه ترامپ و تيم انتخاباتي 
او مي خواهند با به راه انداخت��ن جنگ تبليغاتي و 
حقوقي وضعيت را تغيير دهند اما اس��تون نش��ان 
داد كه آنها بيش��تر از اين را در نظ��ر گرفته اند. در 
واقع، سخنان اس��تون روي ديگر استراتژي ترامپ 
و مشاورانش را نش��ان داد به اينكه اگر آراي پستي 
نتيجه انتخاب��ات را به ضرر ترام��پ و به نفع بايدن 
پيش  برد، تيم ترامپ چه نقش��ه اي كشيده  است. 
استون خطوط كلي اين نقشه را روشن كرده است: 
»عمليات يك روزه با استفاده از مأموران اف بي آي و 
مارشال هاي فدرال و مقام هاي ايالتي جمهوري خواه 
در سراسر كش��ور و آماده س��اختن آنها براي ثبت 
اعتراض قانوني و در صورت لزوم ايستادگي فيزيكي 
در برابر فعاليت هاي مجرمانه.« استون به روشني 
مقصود خود از ايستادگي فيزيكي را به اين صورت 
بيان كرده: »اس��تفاده از قانون شورش و دستگير 
كردن كلينتون ها، هري ريد، مارك زاكربرگ، تيم 
كوك و هر كس كه دست داشتنش در فعاليت هاي 
غيرقانوني ثابت شود.« ترامپ در مصاحبه شنبه شب 
با فاكس نيوز حتي افراطي تر از اس��تون حرف زد و 
گفت »با خوشحالي هر گونه اعتراضات چپگراها را 
سركوب مي كند« و تأكيد كرد: »اگر مجبور شويم 
اين كار را خواهيم كرد و در عرض چند دقيقه آن را 

سركوب خواهيم كرد.«
 گام آخر 

آيا ترامپ به توصيه اس��تون عمل خواهد كرد و 
گام آخر را براي باقي ماندن در قدرت برمي دارد؟ 
ش��ايد عجيب به نظر برس��د كه ترامپ به سبك 
ديكتاتورهاي جهان س��ومي حكوم��ت نظامي 
برقرار كند و نيروهاي نظامي را براي »سركوب« 
مخالفان به خيابان ها بفرستد. با اين حال، تجربه 
ماه هاي گذشته نشان داد كه او آمادگي انجام اين 
كار را دارد؛ جدا از اينكه ابزارهايي هم در دس��ت 
دارد. ترامپ اواي��ل ژوئن بود ك��ه معترضين به 
نژادپرستي را تهديد به استفاده از نيروي نظامي 
كرد و بعد هم آن 10 دقيقه قدم زدن جنجالي به 
سمت كليساي سنت جان و حركت نمايشي اش 
با انجيل را انجام داد. در سفر دوم سپتامبر، او به 
شهر آشوب زده كنوشا در ايالت ويسكانسين رفت 
تا با حمايت از پليس و نيروهاي فدرال در سركوب 
معترضين از خود ژس��ت يك رهب��ر مقتدر در 
مقابل اعتراضات نژادي را نشان دهد. اين ژست، 
محبوب نژادپرستان سفيد پوستي است كه مقابل 
اين اعتراضات دست به اس��لحه برده اند و ترامپ 
براي حفظ حمايت آنهاست كه در اين سفر هيچ 
اشاره اي به جوان سفيدپوست 17 ساله اي نكرد 
كه در اين شهر به دو نفر از معترضان شليك و آنها 
را كش��ته بود. اين حركت ترامپ باعث شده بود 
تا بس��ياري از تحليلگران نگران وضعيت موجود 
شوند و نش��ريه آلماني اش��پيگل آن الين هم در 
تحليل خود از اين سفر نوش��ت: »ترامپ نه تنها 
تالش��ي براي تخفيف اختالفات انجام نمي دهد، 
بلكه حتي با حمله به معترضان و محكوم نكردن 
خشونت هواداران خود در كنوشا، به اين ناآرامي ها 
دام��ن مي زن��د.« اتفاقاتي نظي��ر نمايش مقابل 
كليساي سنت جان، سفر به كنوشا و حاال در نوادا 
و صحبت علني از »سركوب« حكايت از اين دارد 
كه ترامپ و تيمش برنامه اي براي بعد از شكست 
خود در سوم نوامبر تدوين كرده اند و براي اجراي 
اين برنامه روي وضعيت دوقطبي جامعه امريكا 
و هواداران تندروی نژاد پرس��ت خود حساب باز 
كرده اند. با توجه به اين موضوع است كه نمي توان 
از تص��ور امريكايي زير س��ايه حكوم��ت نظامي 

چندان تعجب كرد.

رويكرد

   کنکاش

ترامپ براي پيروزي در انتخابات هر كاری مي كند

حكومت نظامي نوامبر امريكا!

اكن�ون كه كووي�د19، كم�ر اقتصادهاي 
غربي را خم كرده، همه خودكامگان جهان 
مي دانند كه پاتوژن ه�ا مي توانند همان 
اندازه خطرناك باش�ند كه موش�ك هاي 
هس�ته اي. دلهره آورت�ر اينك�ه ديگ�ر 
ني�ازي به آزمايش�گاه هاي دولت�ي براي 
مهندس�ي كردن ي�ك ويروس نيس�ت


