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فرید زکریا:
هژمونی آمریکا مرده است؛ 

ترامپ ضربه آخر بود
روزی در دو سال گذشته، هژمونی آمریکایی 
ُمرد. دوران استیالی ایاالت متحده، کوتاه و گذرا 
بود و حدود ســه دهه حدفاصل دو اتفاق مهم، که 
هریک نوعی از فروپاشــی بودنــد، دوام آورد. در 
بحبوحه فروپاشــی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ 
زاده شــد و همزمان با یک فروپاشی دیگر، یعنی 
فروپاشی عراق در ســال ۲۰۰۳ پایان یافت، یا در 
حقیقت پایان آن آغاز شد و از آن زمان به مرور در 

حال از هم گسیختن است.
فرید زکریا از نظریه پردازان شناخته شده روابط 
بین الملل با این مقدمه در یادداشــتی در نشریه 
فارین افرز به بررسی دالیل افول موقعیت فوق العاده 
ایاالت متحده در جهان پرداخته اســت. او در این 
یادداشت با عنوان نابودی قدرت آمریکا به دست 
خود، نوشته است: مانند هر مرگ دیگری، عوامل 
زیادی در آن دخیل بودند. نیروهای ســاختاری 
عمیقی در نظام بین الملل بودند که بی وقفه علیه 
هر کشوری عمل می کنند که این میزان از قدرت 
را انباشته کرده باشد. خصوصا در مسئله آمریکا، 
میزان ســوءعملکرد واشــنگتن در به کارگیری 
هژمونی و سوءاســتفاده از قدرت، از دست دادن 
متحدان و تقویت دشمنان، تکان دهنده است و حاال 
در دولت ترامپ، به نظر می رسد که ایاالت متحده 
دیگر به ایده ها و اهدافی که در سه چهارم یک قرن 
محرک حضــور بین المللی این کشــور بوده اند، 

عالقه ای و در حقیقت اعتقادی ندارد.
افول نظام برساخته آمریکا

زکریا ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی 
از دهه ۱۹۹۰ را اولیــن و مهمترین عامل در افول 
هژمونی آمریکا توصیف کرده و نوشــته است که 
قدرت گیری مجدد روسیه و دور شدن این کشور 
از غرب، که تا حدی به دلیل بی توجهی کشورهای 
غربی به دغدغه های امنیتی روسیه رخ داد، عامل 
دیگری بود که تضعیف نظم جهانی مورد حمایت 

آمریکا را تسریع کرد.
این تحلیلگــر برجســته آمریکایی حمالت 
۱۱ســپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجــارت جهانی در 
نیویورک و پس از آن حمله آمریکا به افغانســتان 
و عراق را عامل تشــدید روند نزولی قدرت آمریکا 
توصیف کرده و با اشاره به اشتباهات آمریکا در جریان 
حمله به عراق از جمله از بین بردن نهادهای سیاسی 
این کشور، یکجانبه گرایی و اتکا به داده های نادرست، 
حمله به عراق را یک نقطه عطف خوانده اســت. او 
نوشته است: هریک از این اشتباهات، به تنهایی قابل 
جبران بودند، اما همه آن ها با هــم، عراق را به یک 

ناکامی پرهزینه بدل کردند.

در ادامه این یادداشــت، دهــه ۹۰ بهترین 
فرصت برای تغییر نظم جهانی به صورت دلخواه 
آمریکا توصیف، اما عنوان شده است که پس از 
فروپاشی شوروی سیاستمداران آمریکایی عالقه 
خود به حفظ حضور در اروپا و نقاط مختلف جهان 
برای حمایت بلندمدت از کشورهای مختلف در 
راستای حرکت به سمت مدل آمریکایی و لیبرال 
را از دست دادند و صرفا از الگوی شوک درمانی 
اقتصادی و دموکراسی سازی سریع پشتیبانی 

می کردند. 
ضربه نهایی

او سپس روی کار آمدن ترامپ در آمریکا را ضربه 
نهایی به هژمونی ایــاالت متحده توصیف کرده و 
نوشته است: او تا حد زیادی به جهان بی عالقگی 
نشان داده اســت، البته به جز بیان این اعتقادش 
که همه دنیا دارند ایــاالت متحده را می چاپند. او 
یک ملی گرا، یک حمایت گرا و یک عوام گرا است 
که مصمم اســت تا آمریکا در وهله نخست باشد. 
اما واقعیت این است که او، بیش از هر چیز دیگری، 
کســی اســت که عرصه را واگذار کرده است. در 
دولت ترامپ، ایاالت متحده از توافق مشــارکت 
فراپاسیفیک و به صورت کلی تر از درگیر شدن در 
آسیا کنار کشیده اســت، از هم پیمانی ۷۰ ساله با 

اروپا جدا می شود. 
به آمریکای التین صرفا از پنجره دور نگه داشتن 
مهاجرین یا بردن آرای اهالی فلوریدا نگریســته 
است و حتی توانسته کانادایی ها را هم برنجاند )که 
این کم دستاوردی نیست(. سیاست خاورمیانه ای 
خود را به اسرائیل و عربستان سعودی واگذار کرده 
است. و به جز چند استثنا، از جمله میل بیمارگونه 
او به دستیابی به جایزه صلح نوبل از طریق تالش 
برای صلح با کره شمالی، آنچه در سیاست خارجی 

ترامپ برجسته است، غیبت اوست.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

رهبر در تنگنای هنگ کنگ در نهایت 
مجاب شــد تا طرح بحث برانگیزی که 
اســترداد مجرمین به چین را ممکن 
می ســاخت، پــس از افزایش خشــم 
و عصبانیت مــردم که شــکل گیری 
شدید ترین اعتراضات چند دهه اخیر 

در این کشور را رقم زد، لغو کند.
اما رهبران این اعتراضات به سرعت 
ضمن رد امتیاز روز شــنبه )۲5 خرداد 
ماه( از ســوی کری لم، رئیس اجرایی 
هنگ کنگ، خواستار کناره گیری وی 
 شدند و اینکه باید الیحه را به طورکامل 
کنار بگذارد و درنهایت به دلیل استفاده 
پلیس از زور علیه معترضان عذرخواهی 
کند. خبرگزاری الجزیره قطر در تشریح 
اتفاقات رخ داده در طول هفته گذشته 
به این موضوع پرداخته که معترضین 
از اقدام مدیر اجرایی هنگ کنگ راضی 
نشده اند و قصد دارند به اعتراضات خود 
ادامه دهند. در ادامــه این گزارش آمده 
است: فعاالن همچنین عنوان کردند که 
این اعتراضات تا زمان به نتیجه رسیدن 

خواسته ها، ادامه دارد.

نزدیک به یک میلیون نفر یکشنبه 
گذشته )نوزدهم خرداد ماه( در مخالفت 
با الیحه استرداد مجرمین به خیابان ها 
رفتند. تظاهرکنندگان در طول هفته 
گذشــته به این اعتراضات ادامه دادند 
و پلیس بــا گاز اشــک آور و گلوله های 
پالستیکی و خفیف شده با آن ها برخورد 
کرد و اقتصاد این هاب اعتباری آسیا را 
دچار چالش کرد و فشــار زیادی بر لم 

وارد آورد.
لم در کنفرانس خبری خود گفت: بعد 
از بررسی های مداوم دو روز گذشته، حاال 
اعالم می کنم که دولت تصمیم گرفته که 
اصالحات قانونی مطرح شده را لغو کند و 
ارتباطاتمان با تمامی بخش های جامعه 
را از نو شــروع کنیم و کارهای توجیهی 
بیشــتری انجام دهیم و به دیدگاه های 
مختلف جامعه گوش فــرا دهیم. من 
می خواهم بیان کنم که دولت قصد دارد 

رویکردی باز داشته باشد.
وی تأکید کرد کــه نگرانی اصلی، 
جلوگیری از آسیب های بیشتر هم برای 
جامعه و هم برای پلیس است. نزدیک به 
۸۰ نفر در زد و خوردهای هفته گذشته 
آســیب دیدند که این تعداد شامل ۲۰ 

پلیس نیز می شود.
لم دائماً از سوال خبرنگاران در مورد 
تصمیم وی برای کناره گیری از قدرت 

طفره رفت و از عموم خواست که فرصت 
دیگری به آن ها بدهند.

تصمیم دیرهنگام و ضعیف
مخالفان سیاسی لم عنوان کردند که 
این تغییر مواضع کافی نیست. کلودیا مو، 
قانون گذار مخالف لم گفت: دموکرات ها 
در هنگ کنگ نمی توانند این تصمیم 
تعلیق را بپذیرند؛ چراکــه این تعلیق 
موقت است، این معضل همچنان پابرجا 
است. مو گفت: این تصمیم بسیار کوچک 

و بسیار دیرهنگام است.
مخالفان این الیحه نگرانند که چنین 
قانونی منجر به آسیب پذیری شهروندان 
هنگ کنگ نسبت به اتهامات سیاسی در 
سیستم قضایی چین شود و در مقیاس 
بزرگ تر، اقدام پکن برای زیر سوال  بردن 
آزادی هنگ کنگ باشــد، آزادی که در 
سال ۱۹۹۷ از ســوی بریتانیا به واسطه 
قوانین موسوم به یک کشور دو نظام به 

آن ها اعطا شد.
لم پیش تر گفته بود قانون استرداد 
به منظــور جلوگیری از سوء اســتفاده 
مجرمیــن بــرای مخفی شــدن در 
هنگ کنگ الزم اســت و گفته بود که 
دادگاه این شهر برای هر پرونده استرداد 
به صــورت مــوردی ورود می کند تا از 

تضییع حقوق بشر جلوگیری کند.
اســکات هیدلر، گزارشگر الجزیره 

از هنگ کنگ، این تصمیم لــم در روز 
یکشنبه )۲6 خرداد ماه( را یک پیروزی 

کوتاه مدت برای مخالفان خواند.
وی افزود: این تصمیم لم پس از آن 
اتفاق افتاد که اشتباهات محاسباتی وی 
به اوج خود رسیده بود. او فکر نمی کرد 
با چنین بازخوردی از سوی شهروندان 

هنگ کنگ مواجه شود و حاال مجبور به 
بازگشت به عقب است.

با این حال جبهه حقوق بشری مدنی 
که اعتراضات هفته گذشته را راهبری 
کردند، از ادامه اعتراضات در روز یکشنبه 
خبر دادند و یک تحصــن هم برای روز 

دوشنبه برنامه ریزی شده است.
جیمی شــم، یکی از اعضــای این 
ســازمان به خبرنگاران گفــت: ما باید 
به دولت بگوییــم که مردم هنگ کنگ 
مقاومــت می کنند و قرار نیســت این 
اعتراضات علیه دولــت پایان یابد، مگر 

آنکه شاهد رد کامل این الیحه باشیم.
امیلی لو، یکی از مبارزان حقوق بشر 
و قانون گذار ســابق نیز خواستار تداوم 

اعتراضات شد.  
وی به خبرنــگار الجزیره گفت: این 
موضوعی اساسی برای دو نظام متفاوت 
است. در هنگ کنگ ما حکم قانون، نظام 
قضایی مستقل و حفاظت از حقوق بشر 

را داریم.
وی افزود: اما در سرزمین اصلی چین 
شــاهد بی قانونی محض هستیم. برای 
همین اســت که مردم احساس ناامنی 
می کنند. اگر شــما شــخصی را برای 
قضاوت به آنجا بازگردانید، نمی توانید 
تضمین کنید که او منصفانه در دادگاه 
قضاوت می شود. پس این یک مشکل 
ارتباطی نیست؛ چیزی که لم می گوید 
بی معنا اســت. او گفت که مقامات در 
هنگ کنگ بیش از ۲۰ سال است که برای 
توافقات استرداد با دولت مرکزی )چین( 
در حال مذاکره هستند؛ این همه سال 
برای این بوده که نظام ها بسیار متفاوت 
هســتند و همین عاملی است که شما 
نمی توانید تضمین کنید وقتی کسی را 
باز می گردانید با قضاوت منصفانه مواجه 
می شود و دست یافتن به چنین توافقی 

بسیار سخت است.

حمایت چین از لم
چین گفته که از تصمیم لم حمایت 
می کند. گنگ شــاونگ، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه چیــن گفت که 
دولت مرکزی کامــاًل اقدام خانم لم را 
تأیید می کند و به حمایت محکم خود 

از وی ادامه می دهد.
وی گفت که پکن شدیداً خشونت ها 
در جریان اعتراضات را محکوم و از پلیس 

هنگ کنگ حمایت می کند.
در همیــن حال وزیر امــور خارجه 
بریتانیا به دولت هنگ کنگ برای توجه 
به نگرانی های شــهروندان شجاع که 
برای حقوق بشر خود ایستادگی کردند، 

تبریک گفت.
جرمی هانــت، وزیر امــور خارجه 
انگلیس در توئیتر خود نوشت: حفاظت 
از حقوق و آزادی مــردم بهترین آینده 
برای هنگ کنگ است و بریتانیا پشت این 

توافق قانونمندانه می ایستد.
براساس توافقی که در سال ۱۹۹۷ 
بین بریتانیــا و چین به امضا رســید، 
هنگ کنگ مجاز اســت که آزادی های 
کلیدی که بــرای مردم در ســرزمین 
اصلی منع شده را به مدت 5۰ سال حفظ 
کند؛ این قوانین شــامل آزادی بیان و 

دادگاه های مستقل می شود.
بســیاری پکن را متهم به دخالت 
شدید در امور هنگ کنگ پس از امضای 
این توافق می کنند. دخالت هایی از جمله 
مانع تراشی برای اصالحات دموکراتیک، 
مداخله در انتخابات و همچنین دست  
داشتن در پشت پرده مفقودی پنج کتاب  
فروش تبعه هنگ کنگ در سال ۲۰۱5 
که معروف بــه فعالیت های انتقادی در 

مورد رهبران چین بودند.

درپی خشم و اعتراضات مردمی صورت گرفت

تعلیق طرح استرداد مظنونان هنگ کنگ به چین 
مخالفان نگرانند که الیحه 
استرداد مجرمین به چین، 

منجر به آسیب پذیری 
شهروندان هنگ کنگ 

نسبت به اتهامات سیاسی 
در سیستم قضایی چین 

شود و در مقیاس بزرگ تر، 
اقدام پکن برای زیر سوال  

بردن آزادی هنگ کنگ 
باشد

کری لم، رئیس اجرایی 
هنگ کنگ، در جریان 

نشست خبری دائماً از سوال 
خبرنگاران در مورد تصمیم 

وی برای کناره گیری از 
قدرت طفره رفت و از عموم 
خواست که فرصت دیگری 

به آن ها بدهند
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وزیر خارجه انگلیس مجددا ایران را به دست داشتن 
در حمله روز پنج شــنبه به نفتکش ها در دریای عمان 

متهم کرد.
جرمی هانت وزیر خارجه انگلیــس در مصاحبه با 
بی بی سی مدعی شد که ارزیابی انجام شده توسط خود 
انگلیس نشان می دهد که ایران احتماال در پشت حمله 

به نفتکش ها در دریای عمان است. 
به گزارش اسپوتنیک، وی در این مصاحبه گفت: ما 
ارزیابی خودمان را انجام دادیــم و عبارتی که ما به کار 
می بریم تقریبا مشخص اســت... ما معتقدیم که هیچ 

کس دیگری نمی توانسته این کار را انجام دهد.
هانت در ادامه از همه طرف ها خواســت از تشدید 

تنش ها خودداری کنند. 
این درحالی  اســت که وزارت خارجــه ایران، روز 
گذشته سفیر انگلیس در تهران درباره ادعاهای قبلی 
این کشور در زمینه دست داشتن ایران در این رویداد 

احضار کرده بود. 
وزیر امــور خارجه انگلیس روز جمعه گذشــته در 
سخنانی بدون ارائه شواهد مستند مدعی شد که تقریبا 
قطعی است که ایران پشت حمالت به تانکرهای نفت در 
دریای عمان است. وی برای این ادعای خود به ارزیابی 

ادعایی مقامات آمریکایی علیه ایران استناد کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح می شود که کارشناسان 
متعددی اعالم کرده اند با وجود اتهامات واشنگتن عیه 
ایران، هیچ دلیلی درباره نقش تهــران برای حمله به 

تانکرهای نفتی در دریای عمان وجود ندارد.
از سوی دیگر تهران قاطعانه هرگونه دست داشتن در 
این حادثه را رد کرده  است. محمد جواد ظریف وزیر امور 

خارجه ایران این حادثه را بسیار مشکوک توصیف کرده 
و گفته که شواهد واشنگتن، اتهاماتی است که با هدف 

تخریب تالش های دیپلماتیک ایران است.
از سوی دیگر رئیس شرکت ژاپنی که مالک یکی از 
این کشتی های نفتی است گفته ارزیابی های آمریکا در 
این زمینه درست نیست. وی همچنین گفته است که 
خدمه این کشتی دو شی پرنده را قبل از وقوع حمالت 
مشــاهده کرده اند که با ادعای آمریکایی ها در زمینه 

استفاده از مین های چسبنده در تناقض است. 
مقامات رســمی دولت ژاپن نیز تاکید کرده اند که 
هنوز نمی دانند چه کسی در پشت این حمالت است و 

در حال جمع آوری اطالعات دقیق تر هستند.
منابع خبری صبح پنجشنبه )۲۳ خرداد ماه( از وقوع 
دو انفجار مهیب در دریای عمان خبر دادند. مدتی بعد 
روشن شد که دو نفتکش دچار حریق شده اند. نفتکش 
»فرانــت آلتــر« )Front Altair( بــا پرچم جزایر 
مارشال متعلق به نروژ از قطر »اتانول«  بارگیری کرده و 
 )Kokuka Courageous( »کوکوکا کوریجس«
با پرچم پاناما از »الجبیل« عربستان به مقصد سنگاپور، 

محموله »متانول« بارگیری کرده بود.

خدیجه عالمه زاده

جنبش حوثی های یمن در حمالت جدید پهپادی خود 
فرودگاه های جیزان و ابها در جنوب عربســتان سعودی را 

هدف قرار دادند.
تلویزیون المسیره متعلق به جنبش حوثی ها روز شنبه 
)۲5 خرداد ماه( با اعالم این خبر گفت که این دو فرودگاه 

خارج از سرویس هستند.
ائتالف عربســتان نیز در بیانیه ای گفت که یک پهپاد 
حوثی را که شــهر جنوب غربی ابها را هدف قرارداده بود، 

ساقط کردند.
حوثی ها عنوان کردند که حمالت، اتاق های کنترل در 
فرودگاه جیزان و جایگاه ســوخت در فرودگاه ابها را هدف 
قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح گروه حوثی در پیام 
توئیتری که در حســاب شبکه المســیره نیز باز نشر شد، 
نوشت: این دو فرودگاه هم اکنون خارج از سرویس هستند. 
ما وعده می دهیم که رژیم سعودی روزهای دردناک تری را 

تا زمان تجاوز و محاصره کشور ما تجربه کنند.
از روز چهارشنبه، پس از آنکه یک حمله موشکی علیه 
همین فرودگاه ها منجر به زخمی شــدن ۲6 نفر شد، این 

حمالت تداوم داشته است.
ائتالف به رهبری سعودی که از سال ۲۰۱5 با دخالت در 
جنگ داخلی یمن برای باز پس گرفتن قدرت دولت عبد ربه 
منصور هادی اقدام کرده بود، اوایل هفته جاری پنج پهپاد 
که فرودگاه ابها و منطقه خمیس مشیط واقع در یک منطقه 

را هدف قرار داده بودند را ساقط کرد.
در واکنش به این حمالت، ائتالف سعودی که حمایت 
غرب را به همراه دارد، اعالم کرد کــه دارایی های نظامی 

حوثی ها در حومه صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی ها را 
نابود کرده است. تلویزیون عربستان صعودی این حمله که 
اوایل روز شــنبه رخ داد را اقدامی تالفی جویانه در جریان 

افزایش تنش های اخیر بر شمرد.
هنوز مشخص نیست که آیا حمالت پهپادی روز شنبه 

تلفاتی را در پی داشته است یا نه.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان رهبران 
ائتالف، سپاه پاسداران انقالب اســالمی را که از حزب اهلل 
حمایت می کنند را متهم به حمایت از حوثی ها می دانند، 
اتهامی که هر ســه طرف آن را رد کرده اند. پس از افزایش 
تنش ها بین ایران و دولت های عربی حاشیه خلیج فارس که 
از سوی ایاالت متحده حمایت می شوند، حوثی ها حمالت 
موشکی و پهپادی خود را تشدید کرده اند. ماه گذشته، این 
گروه حمالت پهپادی را علیه دو جایگاه تلمبه نفت عربستان 
سعودی ترتیب داد. از زمانی که ایاالت متحده تحریم های 
جدیدی را علیه ایران وضع کرده و حضور نظامی خود را در 
خلیج فارس گسترش داده اســت، تنش های لفظی بین 
تهران و واشنگتن رو به افزایش بوده است. درگیری در یمن 
از سوی بسیاری از تحلیل گران به عنوان جنگ نیابتی بین 

عربستان سعودی و ایران شناخته می شود.

 دو فرودگاه عربستان هدف پهپادهای حوثی ها 
قرار گرفت

ادعای دوباره انگلیس درباره نقش ایران در حمله به 
نفتکش های دریای عمان

خبرخبر


