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ـای از انتخابه��ای گس��ترده و ه��ر انتخ��اب  زندگ��ی انس��ان تش��کیل ش��ده از مجموع��

ب��ر انتخابه��ای بع��دی نی��زتأثی��ر میگ��ـارد.ه��ر انتخاب��ی نی��ز عواقب��ی در پ��ی 

دارد ک��ـ گاه از دی��د دیگ��ران دیوانگ��ی مح��ض و جن��ون اس��ت؛ام��ا ف��ردی ک��ـ انتخ��اب 

ـتری��ن انتخ��اب ب��وده.دش��وارترین تصمیمگیریه��ا ن��ـ در ک��رده اس��ت ب��رای او عاقالن

ش��رایط معم��ول زندگ��ی بلک��ـ در بی��ن طوف��ان ای س��ـمگین اتف��اق میافت��د ک��ـ ش��اید 

میتوان��د ای��ن تصمی��مطوفانه��ای بیرون��ی و درون��ی، ف��رد و اطرافی��اناش را آرام کن��د و 

آرام��ش را ب��ـ ارمغ��ان بی��اورد.در نیم��ـ دوم س��ال گـش��تـ بیم��اری کرون��ا در کش��ور چی��ن 

ش��یوع پی��دا ک��رد و در ط��ی زمان��ی کوت��اه کل جـ��ان راب��ـ تس��خیر خ��ود در آورد؛ای��ن 

بیم��اری نی��ز ب��ـ کش��ور م��ا ه��م نف��وذ ک��رد و بس��یاری عزی��زان و ه��م وطن��ان را مبت��ال

ک��رد و ع��دهای را نی��ز ب��ـ ایس��تگاه آخ��ر زندگیش��ان رس��اند.این بیم��اری مانن��د ی��ک 

تـاج��م علی��ـ تمامی��ت ارض��یو امنی��ت مردم��ان کش��ور قلم��داد میش��د ول��ی ب��ا ای��ن 

تف��اوت ک��ـ ب��ـ ج��ای تس��لیحات س��نگین نظام��ی و نیروه��ایآموزشدی��ده نظام��ی ی��ک 

وی��روس عام��ل تـاج��م بود؛بنابرای��ن بای��د ب��ـ مقابل��ـ ب��ا ای��ن وی��روس منح��وس رف��ت و

نبای��د اج��ازه داد ک��ـ م��ردم و زندگ��ی آن��ان را ب��ـ کام م��رگ بب��رد.گ��روه اول رزمن��دگان و 

مقاب��ل کنن��دگان ب��ا ای��ن دش��من میکروس��کوپی در هم��ان لحظ��ات اول ب��ـ نب��رد اع��زام

شدند.پرس��تاران و پزش��کان گ��روه اول رزمن��دگان بودند،کس��انی ک��ـ س��الهای پی��ش 

انتخ��اب ک��رده بودن��دعاش��قانـ جنگی��دن را ب��ا عوام��ل برهمزنن��ده س��المت جس��م و 

روان انس��انها را ول��ی ای��ن ب��ار وض��ع ف��رق میک��رد و حمل��ـ گس��ترده ب��ود و احتم��ال 

از دس��ت دادن ج��ان در ای��ن راه نی��ز بس��یار ب��اال ب��ود ول��ی آی��ا میت��وان ب��ـانتخ��اب 

عاش��قان تردی��د وارد کرد؟؟ای��ن عاش��قان س��فیدپوش ی��ا تعبی��ر مع��روف فرش��تگان 

س��فیدپوش کادربـداش��ت و درم��ان کش��ور انتخ��اب کردهان��د ای��ن مس��یر را و ب��رای آنـ��ا 

لبخن��د ی��ک بیم��ار در ح��ال بـب��ودیبـتری��ن اتف��اق جـ��ان محس��وب میش��ود حت��ی 

اگ��ر روزه��ا باش��د ک��ـ در س��ختترین ش��رایط کاری در ح��الخدمترس��انی باش��ند و 

خان��واده خ��ود را ندیدهان��د.

گ��روه دوم نی��ز ب��ـ صحن��ـ نب��رد اع��زام ش��دند ام��ا اینـ��ا لب��اس س��فید ب��ر ت��ن نداش��تند و 
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در واق��ع ج��زو کادرپزش��کی و بـداش��تی نبودند؛آنـ��ا ب��ا لب��اس ش��خصی ب��ـ نب��رد آم��ده 

بودن��د و در کوچ��ـ و خیاب��ان ب��ـ نب��رد مش��غولبودند.ب��ـ آنـ��ا بس��یجی میگوین��د در 

ـای گاه��ا نی��ز لب��اس ش��خصی و ی��ا نیروه��ای تن��درو حکومت��ینی��ز نامی��ده  لف��ظ رس��ان

میش��وند و خودش��ان قب��ول دارن��د ک��ـ تن��درو هس��تند چ��را ک��ـ پی��ر م��راد ای��ن جماع��ت 

روزی ب��ـ آن��انگف��ت بای��د در ه��ر زم��ان و ه��ر لحظ��ـ ک��ـ کش��ور نی��از و احتی��اج داش��ت 

ب��ا تم��ام ت��وان ب��ـ خدم��ت کش��ور و م��ردمبیایی��د و تعلل��ی در ای��ن راه جای��ز نیس��ت و 

پ��اداش ش��ما ن��زد خداس��ت و در براب��ر خدم��ت خ��ود منت��ی نداش��تـ باش��یدچ��را ک��ـ 

رضای��ت خ��دا اص��ل اس��ت.آری ای��ن جماع��ت نی��ز گروه��ی دیگ��ر از ق��وم عاش��قان 

هس��تند و مح��دودهخدم��ت آنـ��ا بیح��د و م��رز اس��ت؛یعنی ه��ر جای��ی ک��ـ احس��اس 

کنن��د ک��ـ نی��ازی وج��ود دارد و همش��ـری و هموط��ن آنـ��ا درگی��ر اتفاق��ی نامطل��وب 

ش��دهاند ب��ـ می��دان میآین��د.در ای��ن روزه��ای ویروس��ی کاره��ا بس��یار هس��تندب��ـ 

خص��وص ک��ـ ای��ن دش��من ویروس��ی ق��درت آلودهکنندگ��ی بس��یاری دارد یک��ی از 

اقدام��ات بس��یجیهاضدعفون��ی معاب��ر و مجتمعه��ا و من��ازل و هرجای��ی ک��ـ حض��ور 

حداکث��ری م��ردم وج��ود دارد اس��ت؛ همچنی��نآموزشه��ای الزم در جـ��ت پیش��گیری 

از ابت��ال ب��ـ بیم��اری.گروه��ی از بس��یجیان وارد عرص��ـ تولی��د ماس��ک ودس��تکش و 

م��واد ضدعفون��ی و توزی��ع آنـ��ا در بی��ن م��ردم ش��دهاند و گروه��ی دیگ��ر ب��ـ کم��ک 

ـان��د و کمکدس��ت آنـ��ا ش��دهاند ت��ا کادر پزش��کی تمرک��ز بـین��ـ خ��ود  سفیدپوش��انرفت

را معط��وف ب��ـ درم��ان کنن��د.

ـی عاش��قی اس��ت و بای��د عاش��ق لبخن��د و س��المتی هموط��نات باش��ی  عرص��ـ،عرص��

ت��ا خس��تگی و خطره��ا رااحس��اس نکن��ی و ت��ا نـای��ت توان��ت کار کن��ی و مطمئ��ن 

باش��ی و ایم��ان داش��تـ باش��ی ک��ـ تم��ام ای��ن تالشه��ا ومجاهدته��ای عاش��قانـ 

ـای زیب��ا و لـتبخ��ش در پ��ی خواه��د داش��ت و ب��اور داش��تـ باش��یم ک��ـ ای��ن  نتیج��

ـی زیب��ا ب��ا هم��کاری و همدل��ی هم��ـ ب��ـ دس��ت م��ی آید،چ��ـ آن��ان ک��ـ در صحن��ـ  نتیج��

نب��رد ب��ا وی��روس هس��تند و چ��ـ آن��انک��ـ ب��رای قط��ع زنجی��ره انتق��ال و از بی��ن رفت��ن ای��ن 

ـه��ای خ��ود ماندهان��د و ب��ـ مس��افرت نرفت��ـان��د. ش��رایط در خان
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ـه��ا  پ��س از اع��الم انتش��ار وی��روس کرون��ا در س��طح جـ��ان، ش��ایعاتبیاس��اس، فرضی

ـزنیه��ای زی��ادی در م��ورد منش��اءوی��روس کووی��د 19مط��رح گردی��د.ازجمل��ـ  و گمان

مس��ائلی ک��ـ ب��دان پرداخت��ـ ش��د ارتب��اط ای��ن وی��روس و بیوتروریس��م ب��ود.نظ��رات 

مختلف��یدر ای��ن خص��وص مط��رح ش��ده اس��ت و انگش��تهای اتـ��ام هرب��ار ب��ـس��وی 

ی��ک کش��ور نش��انـ م��یرود؛ام��ا ح��ال س��ؤال اینجاس��ت،باالخ��ره م��ا ک��دام س��خن را 

ـمنظ��ورآنک��ـ بتوانی��م ش��ایعات جعل��ی را از واقعی��ات ج��دا کنی��م  بای��د ب��اور کنی��م. ب

و قض��اوت بـت��ریداش��تـ باش��یمبـت��ر اس��ت کم��ی  ب��ا اصط��الح بیوتروریس��م آش��نا 

ش��ویم.س��الهای طوالن��ی اس��ت ک��ـ کش��ورها ب��رای کس��ب منفع��ت و ق��درت بیش��رت 

ـی منف��ی  ب��ا یکدیگ��ر ب��ـ رقاب��ت میپردازن��د؛گاه ای��ن رقاب��تش��دت گرفت��ـ و جنب��

ب��ـ خ��ود میگی��رد. تع��دادی از کش��ورها ب��رای رس��یدن ب��ـ مقاص��د و اه��داف خود،ب��ـ 

ـی رقاب��ت، پدی��دهای ب��ـ ن��ام تروریس��م  ه��ر ش��یوهایمتوس��ل میش��وند.در ای��ن عرص��

ـی کش��ورهای جـ��ان ادع��ایمب��ارزه علی��ـ ای��ن پدی��ده  ش��کل گرف��ت. تقریب��ا هم��

ـای از تروریس��م ب��ا عن��وان  را دارن��د؛ ام��ا باوجودای��ن، متأس��فانـ ش��اهد گس��ترش گون��

ـط��ور  تروریس��م دولت��یبودی��م.در اینگون��ـ از تروریس��م، فعالیته��ای تروریس��تی ب

علی قدیری - کارشناءءءءءیس حقوق
مس��تقیم ی��ا غیرمس��تقیم زی��ر نظ��ر ی��ک ی��ا چن��د دول��تص��ورت میگی��رد.

ـای از تروریس��م ک��ـ کش��ورهای مختلف��ی ب��ـ آن گرای��ش دارن��د، بیوتروریس��م  ش��اخ

اس��ت. مطاب��ق تعری��ف پلی��س بینالمل��ل در س��ال2007،بیوتروریس��معب��ارت اس��ت 

از منتش��ر ک��ردن عوام��ل بیولوژیک��ی ی��ا س��می  ب��ا ه��دف کش��تنی��ا آس��یب رس��اندن ب��ـ 

ـمنظ��ور وحش��ت آفرین��ی،  انس��انها،حیوان��ات و گیاه��ان ب��ا قص��د و نی��ت قبل��ی و ب

تـدی��د و وادار س��اختن ی��ک دول��ت ی��ا گروه��ی از م��ردم ب��ـانج��ام عمل��ی ی��ا ب��رآورده 

ـای سیاس��ی ی��ا اجتماع��ی. ک��ردن خواس��ت

ـکارگی��ری س��الح بیولوژی��ک در معاه��ده 17ژوئ��ن1925ژن��و ب��ـ امض��ای  ممنوعی��ت ب

کش��ورهای عض��و رس��ید.بع��د از آن در س��ال1971می��الدی ب��ـ دنب��ال رف��ع نواق��ص 

معاه��ده  1925، مت��ننـای��یکنوانس��یون من��ع توس��عـ، تولی��د، انباش��ت و کارب��رد 

س��الحهای بیولوژی��ک ب��ـ تصوی��ب رس��ید.علیرغ��م وج��ود ای��ن معاه��ده هن��وز 

فعالیتهای��یدر ای��ن خص��وص مش��اهده میش��ود.

ـبندی ب��راس��اس  عوام��ل بیوتروریس��م ب��ـ س��ـ دس��تـ تقس��یم میگردن��د.ای��ن دس��ت

س��ـولت انتش��ار، می��زان م��رگ و می��رو وس��عتمناط��ق درگی��ر میباش��د.

عوام��ل بیوتروریس��م ن��وعA  مانن��د س��یاه زخ��م و آبل��ـ و  ... 

ک��ـ تـدی��دی ج��دی ب��رای امنی��ت مل��ی هس��تند و میتوانن��د 

ب��ـ راحت��یمنتق��ل ش��ده وموج��ب ب��اال رفت��نآم��ار م��رگ و می��ر 

ش��وند.در ای��ن ن��وع، احتم��ال وحش��ت عموم��ی وج��ود دارد و نی��از 

 Bـی ن��وع ب��ـ اقدام��اتخ��اص بـداش��تی و درمان��ی اس��ت.دس��ت

مانن��د تیف��وس ی��ا ت��ب کی��و و... ک��ـ ب��ـ آس��انی ب��ـ دیگ��ران منتق��ل 

ـی آخ��ر نی��ع م��ی  ش��ده و آم��ارف��وت نس��بتا پایین��ی دارن��د.دس��ت

باش��د مانن��د وی��روس ای��دز، س��ارس، نیپ��ا و... ک��ـ ب��ا هدف انتش��ار 

جمع��یمـندس��ی ش��دهاند،ب��ـ آس��انی منق��ل میش��وند و آس��یب 

ج��دی ب��ـ س��المت وارد میکنن��د و آم��ار ف��وت باالی��ی دارن��د 

.ای��ن عوام��ل میتوانن��د از ط��رق گوناگ��ون مانن��د آب، غ��ـا، ه��وا 

و ... منتق��ل ش��وند.

بیوتروریس��م و اس��تفاده از س��الح بیولوژیک��ی ویژگیهای��ی دارد 

ک��ـ باع��ث گرای��ش دولته��ای مختل��ف ب��ـای��ن ن��وع س��الح 

ش��ده اس��ت.یک��یاز ویژگیهای��یک��ـ میت��وان عن��وان ک��رد، 

ـکارگی��ری اینگون��ـ س��الح نس��بت ب��ـ س��ایر  ـی پایی��ن ب هزین��

ی��اس��الحهای  ـای  هس��ت جمع��یمانن��د  کش��تار  س��الحهای 

میباش��د. ش��یمیایی 

 ویژگ��ی بع��دی ای��ن س��الح ک��ـ بای��د م��ورد توج��ـ ق��رار داد ق��درت

ب��االی آن نس��بتب��ـ دیگ��ر س��الحهای نامتع��ارف اس��ت. می��زان 

تلف��ات و کش��تار ای��ن س��الح بس��یار بیش��تر از س��الحهای ش��یمیایی 

ـعن��وان مث��ال ی��ک موش��ک ب��ا کاله��ک 300  ـای اس��ت.ب و هس��ت

کیلوگ��رم ح��اوی گاز اعص��اب توانای��ی ایج��اد تلف��ات بی��ن 60 ت��ا 

100 ه��زار نف��ررا دارد. همی��ن موش��ک ب��ا کاله��ک 12 کیل��و تن��ی 

میتوان��د 23 ت��ا 80 ه��زار نف��ر تلف��ات داش��تـ باش��د.ح��ال ف��رض 

کنی��د در ای��نموش��ک ب��ـ ج��ای ای��ن دو کاله��ک، 100 کیلوگ��رم 

اس��پور س��یاهزخم باش��د، س��طح تلف��ات در بـتری��ن حال��ت ب��ـ 3 

میلی��ون نف��ر خواه��درس��ید.

ویژگیه��ایدیگ��ری همانن��د انتش��ار 

و  کنت��رل  در  توانای��ی  ع��دم  س��ریع، 

مـ��ار )حت��ی در کش��ورهای پیش��رفتـ (

و ...ه��م وج��ود دارن��د ک��ـ س��الح 

بیولوژی��ک را از دیگ��ر جنگافزاره��ای 

میس��ازد. متمای��ز  جمع��ی  کش��تار 

ای��ن ن��وع س��الح را ب��رای ت��رور و ح��ـف 

و  ردیاب��ی  ام��کان  ب��دون  اش��خاص، 

ـکار ب��رد. پیگ��ری میت��وان ب��

ـکارگی��ری  از اه��داف دولته��ا ب��رای ب

چنی��ن س��الحی، وارد ک��ردن آس��یبهای 

ـ اقتص��اد، ق��وای نظام��ی،  ـی��ر ب�� جبرانناپ

نظ��امسیاس��ی، نظ��ام س��المت کش��ورها و 

همینط��ور نی��روی انس��ا ی آنـ��ا میباش��د.

ش��رایطی پدی��د میآی��د ک��ـ کش��ورها 

ممک��ن اس��ت توانای��ی هیچگون��ـ فعالیت 

اقتص��ادی نداش��تـ باش��ند.همینط��ور 

فش��ار روان��ی زی��ادی ب��ر جامع��ـ وارد 

میش��ود و دولته��ا از پیش��رفت ب��از 

میمانن��د و حت��ی دچ��ار عقبماندگ��ی

میش��وند.

از بیوتروریس��م بـ��ره  ـ  دولتهای��ی ک��

ـها  ـ خواس��ت میگیرن��دب��رای رس��یدن ب��

و اه��داف خ��ود، کش��ور رقی��ب را تح��ت 

فش��ار ق��رار میدهن��د.ب��رای مث��ال ک��ره 

ـ ش��یوع  ش��مالی، جاسوس��ان آمریکایی را ب

وب��ا در پیونگیان��گ متـ��م مینمای��د و 

ـ راپـیرفتن ش��رایط  هدفش��ان از ای��ن حمل��

اروپ��ا و آمری��کا ب��رای قط��ع آزمایش��ات 

ـای ای��ن کش��ور میدان��د. هس��ت

ـی بیولوئژیک��ی ب��ـ  تاثی��رات ی��ک حمل��

چـ��ار دس��تـ تقس��یم میش��وند:

1.فیزیک��ی:ب��روز بیم��اری، 2.روان��ی: 

ب��روز ت��رس و وحش��ت، 3.اقتص��ادی: 

ـجای��ی،  جاب و  س��فر  محدودی��ت 

متوق��ف ش��دنفعالیته��ای اقتص��ادی 

زیس��تمحیطی:  و4. کار  و  کس��ب  و 

حیوان��ات،  انس��انها،  دی��دن  آس��یب 

گیاه��انو آل��وده ش��دن مناب��ع طبیع��ی

مث��ل مناب��ع آب.

کش��ف و شناس��ایی حم��الت بیولوژیک 

ب��ـ س��ادگی امکانپـی��ر نیس��ت و بس��یار 

پیچی��ده میباش��د.نمیت��وان قاطعان��ـ 

در م��وردعم��دی ی��ا غیرعم��دی ش��یوع 

و اپیدم��ی ی��ک بیم��اری اظـ��ار نظ��ر 

نم��ود.
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هم��ـ چی��ز از کش��ور چین،ش��ـر ووه��ان ش��روع شد.ش��اید زمان��ی ک��ـ دول��ت چی��ن خب��ر 

از ظـ��ور وی��روس جدی��دیب��ـ ن��ام کرون��ا داد کمت��ر کس��ی فک��ر میک��رد ک��ـ در کوت��اه 

مدت��ی تم��ام جـ��ان در اس��ترس و ت��رس از م��رگ وبیم��اری ق��رار بگیرد؛ام��ا ام��روز ای��ن 

اتف��اق افت��اده و م��رگ و ناامی��دی و بیم��اری ب��ر تم��ام جـ��ان س��ایـ افکنده؛تم��اممجام��ع 

بینالمللی،پروازها،ش��رکتها،کس��ب و کاره��ای کالن،ورزشه��ای گروه��ی و س��فرها 

تعطی��ل ش��ده ودنی��ا در قرنطین��ـ ب��ـ س��ر میب��رد.

ام��ا ای��ن دوران کرونای��ی ه��م دی��ر ی��ا زود ب��ـ پای��ان میرس��د. بیایی��د از تم��ام تئوریه��ا 

ـیعظی��م بگـری��م و تص��ور کنی��م ک��ـ وی��روس کرون��ا خ��ود ب��ـ  ـه��ای توطئ�� و نظری

خ��ود ب��ـ وج��ود آم��ده اس��ت.پس از پای��ان یافت��ن ای��ندورهی س��یاه،دنیا چ��ـ ش��کل 

جدی��دی ب��ـ خ��ود خواه��د گرفت؟ارتباط��ات می��ان کش��ورها چگون��ـ خواه��د ش��د؟آی��ا

مرک��ز ق��درت از غ��رب ب��ـ ش��رق تغیی��ر خواه��د یاف��ت؟

بـت��ر اس��ت ب��ـ بعض��ی احتماالت��ی ک��ـ ممک��ن اس��ت در دوران پس��اکرونایی رخ بده��د 

بپردازی��م:

1.افزایش قدرتها در داخل کشورها

ـرو خواهی��م ب��ود ک��ـ بی��ش از ای��ن چنی��ن  در پس��اکرونا م��ا ب��ا دولته��ای مقت��دری روب��

ـاند و ای��ننگران��ی وج��ود دارد ک��ـ ش��یرینی ای��ن اقت��دار باع��ث ب��روز  قدرت��ی نداش��ت

دیکتات��وری م��درن ش��ده و س��بب ش��ود دولته��ا ب��رایبازگش��تن ب��ـ وضعی��ت قبل��ی 

مقاوم��ت کنن��د و دس��ت از برخ��ی کنترله��ای اجتماع��ی برندارند.هرچ��ـ سیس��تم

ـی بیش��تری ب��ا دموکراس��ی داش��تـ باش��د ای��ن وضعی��ت ب��ـ مرات��ب  حکومت��ی فاصل��

ـی کرون��ا  س��ختتر اس��ت، مانن��د ویکت��وراورب��ان ک��ـ متـ��م اس��ت ب��ـ اینک��ـ ب��ـ بـان��

ـی ق��درتخ��ود را  محدودیته��ای ج��دی ب��ر کش��ورش اعم��ال ک��رده ت��ا پای��

محک��م کن��د.

2.محلی شدن دولتها و 

درخواستهای جداییطلبانه

ب��ا توج��ـ ب��ـ ق��درت س��رایت 

ـگی��ری کرون��ا و ل��زوم  ب��االی هم

برخ��ورد ج��دی ب��ا ای��ن پدی��ده، 

نی��از  دولتهایش��ان ب��ـ  م��ردم 

ـی  ـواس��ط ب و  میکنن��د  پی��دا 

رش��د  نیاز،ملیگرای��ی  ای��ن 

میکند.ای��ن، ب��رای س��اختارهایی 

در  ک��ـ  اروپ��ا اتحادی��ـ  نظی��ر 

چندس��ال اخی��ر در ح��ال مب��ارزه 

ب��ا ملیگراه��ای دس��ت راس��تی 

ب��زرگ  خط��ر  ی��ک  هس��تند 

اس��ت.دولته��ای مرک��زی ب��ا 

توج��ـ ب��ـ حج��م ب��االی تدابی��ری 

ک��ـ ب��رای مقابل��ـ ب��ا کرون��ا و 

تبع��ات آن بای��د ت��دارک ببینن��د 

مناط��ق  در  دخال��ت  توانای��ی

نخواه��د  را  کش��ورها  مختل��ف 

درخواس��تهای  داش��ت.افزایش 

کش��ور م��ردم  ـی  جداییطلبان��

ایتالی��ا و ایال��ت کالیفرنی��ا خ��ود 

گ��واه ای��ن مدع��ا اس��ت.

3.کاهش اثرگذاری در عرصه 

سیاست خارجی

دولته��ا در زم��ان اثرگ��ـاری ای��ن وی��روس ب��ـ ش��دت دچ��ار مش��غولیت ش��دهاند. 

آنـ��ا ب��ا ب��ـ وج��ود آم��دن ش��رایطجدی��د، مجبورن��د تم��ام ت��وان و وق��ت خ��ود را ب��ر 

بـب��ود ش��رایط درمان��ی داخل��ی متمرک��ز کنند،ب��ـ قرنطین��ـ ش��ـرهابپردازن��د و م��ردم 

کش��ور خ��ود را کنت��رل کنن��د و مان��ع از ب��روز آش��وب و ه��رج و م��رج و قحط��ی ش��وند.این 

نیازه��ای داخل��ی مج��ال پرداخت��ن ب��ـ اقدام��ات موث��ر و کالس��یک در عرص��ـ خارج��ی 

را از آنـ��اگرفت��ـ اس��ت.پرداختن ب��ـ جنگه��ای گس��ترده،نیروهای نیابتی،برگ��زاری 

اجالسها،مانوره��ای مش��ترکنظام��ی و ام��وری از ای��ن دس��ت ه��م اکن��ون و حت��ی در 

دوران پس��اکرونا ب��ـ ش��دت تح��ت تاثی��ر ق��رار میگی��رد.

4.تغییر در اقتصاد جهانی

ـهای دنی��ا ب��ـ ص��ورت اعتب��اری در بانکه��ا ی��ا  در ح��ال حاض��ر بس��یاری از س��رمای

ـگـاری ش��دهاند.با ش��یوع کرون��ا و کاه��ش ارتباط��ات  ش��رکتهای ب��زرگس��رمای

موج��ود  ـهای  س��رمای آن،  نـاده��ایمال��ی  و  لیبرال��ی  نظ��م  زدن  بره��م  و  تج��اری 

ضرره��ای کالن��ی متحم��ل ش��دهاند.این تغیی��رات همچنی��ن باع��ث کاه��ش امنی��ت

ـگـاری ب��رای دولته��ا خواه��د ش��د و ش��کل آن را ب��ـ نوع��ی تغیی��ر  ج��ـب س��رمای

ـه��ای ایج��اد  ـگـاریهای بینالملل��ی یک��ی از اساس��یترین الزم خواه��د داد.س��رمای

نظ��ام لیبرال��ی در جـ��ان اس��ت.

5.تشدید نبردهای ایدئولوژیک

و  داخل،برتریطلب��ی  در  آنـ��ا  مش��غولیت  و  کش��ورها  در  درونگرای��ی  افزای��ش 

هژمونیطلب��ی ت��ا ح��دیفروک��ش خواه��د ک��رد.کش��ورهای قدرتمن��د نظام��ی ب��ـ دلی��ل 

ـگی��ر ی��ا ت��رس ازگس��ترش آن می��ان نظامی��ان خود،دس��ت  درگی��ری ب��ا ویروسه��ای هم

ب��ـ تح��رکات وس��یع نظام��ی نخواهن��د 

زد.در اینج��ا کش��ورهایی ک��ـ بتوانن��د 

تولی��دات غـایی و بـداش��تی ب��ـ دیگر 

کش��ورها ارس��ال کنند،ق��درت ن��رم 

بزرگ��ی را ب��ـ دس��ت میآورند.نب��رد در 

اینج��ا ب��ا غیرنظام��ی ش��دن ب��ار دیگ��ر 

حال��ت ایدئولوژی��ک تش��دید ش��ده 

برتریطلبیه��ای  گرف��ت.  خواه��د 

فعل��ی ب��ـ می��زان ص��ادرات فن��اوری 

و ق��درت نظام��ی مرب��وط اس��ت،اما 

در جـ��ان ح��ال حاض��ر نگاهه��ا ب��ـ

ـها  سیس��تمهای حکمران��ی و اندیش��

اس��ت.اینکـ ک��دام ی��ک از سیس��تمها 

ـاند امکان��ات مناس��بی ب��رای توانس��ت

اداره زندگ��ی و ادام��ـ حی��ات کش��ور 

خ��ود فراه��م آورن��د.

حت��ی  اس��ت  ممک��ن  اینج��ا  در 

م��ردم کش��ورهای غرب��ی در ص��ورت 

آنـ��ا  خ��ود  دولته��ای  ناتوان��ی 

را ب��ـ س��متالگوه��ای ش��رقی و 

دهن��د. س��وق  اقتدارگرات��ر 

در نـای��ت بای��د دی��د آی��ا کرون��ا 

را  ق��درت  مرزه��ای  میتوان��د 

ـج��ا کند،باع��ث اف��ول کش��وری  جاب

ش��ود و کش��وردیگ��ری را ابرق��درت 

جدی��د جـ��ان کند؛ب��ا گـش��ت زم��ان 

مش��خص خواه��د ش��د.

یک روز پس از کرونا وق
حق
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