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عراق: ائتالف س��ائرون عراق ب��ه اخبار مربوط به 
توافق میان این ائت��الف و ائتالف النصر برای انتخاب 
مج��دد نخس��ت وزیر ع��راق واکنش نش��ان داد. رعد 
المکصوص��ی نماینده وابس��ته به ائتالف س��ائرون در 
پارلمان عراق گفت: بحث از توافق میان مقتدی صدر 
و حی��در العبادی ب��رای انتخاب مجدد نخس��ت وزیر 

نادرست است و چنین توافقی در کار نیست.

اردن در رزمای��ش  عربس��تان  نیروه��ای  اردن: 
سعودی با نام »عبداهلل ۶« و همچنین رزمایش امارات 
ب��ا نام »الثوابت القویة ۱«، ش��رکت می کنند. تعدادی 
از نیروهای ویژه پادش��اهی اردن به منظور شرکت در 
مانور مشترک با عربستان سعودی موسوم به »عبداهلل 

۶« عازم این کشور شدند.

اک�وادور: آمری��کا مجوز س��اخت یک ف��رودگاه 
نظامی در یکی جزایر گاالپاگوس را از کش��ور اکوادور 
دریافت کرد. اخذ مجوز ساخت فرودگاه نظامی توسط 
آمریکا در یکی از جزایر »گاالپاگوس« اکوادور، خشم 
منتقدین را برانگیخته است. منتقدان چنین اقدامی را 

مغایر قانون اساسی این کشور دانستند.

اسلواکی: س��وزاناکاپوتوا نخستین رئیس جمهور 
زن اسلواکی که جوانترین فردی است که عهده دار این 
سمت می شود، با شعار مبارزه با فساد فعالیت خود را 
آغاز کرد.  کاپوتوا در جریان سخنرانی، بر تالش برای 
مقابل��ه با بی عدالتی تاکید کرد. این سیاس��تمدار ۴۵ 
س��اله، جوانترین فردی است که در این کشور به این 

سمت منصوب شده است.

آلم�ان: نتایج جدیدترین نظرس��نجی ها حاکی 
اس��ت که حزب س��بزهای آلمان با کسب ۲۷ درصد 
آرا به قویترین جریان سیاس��ی در آلمان تبدیل شده 
اس��ت. ش��بکه ار. تی. ال. آلمان )RTL( شب گذشته 
گزارش داد نظرس��نجی که موسس��ه فورزا انجام داده 
حاکی اس��ت حزب سبزها اکنون با پشت سرگذاشتن 
دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی، حزب نخست 

این کشور لقب گرفته است.

پاکس�تان:  "آلیس ولز"، مدیر کل امور آس��یای 
جنوبی و مرکزی وزارت خارجه آمریکا، پاکستان را به 
حمایت از گروههای تروریس��تی متهم کرد و خواستار 
خاتمه"حمایت " اس��الم آباد از گروه های شبه نظامی 
تندرو ش��د. این اتهام واش��نگتن را پاکستان بارها رد 

کرده است. 

ذرهبین

چشم طمع امارات به نیجر
 امارات که نقشی اساسی در بحران لیبی و سودان 
دارد ب��ه دنبال توس��عه نفوذ در آفریقاس��ت و در این 
چارچوب گام های نهایی برای احداث پایگاه نظامی در 

نیجر در مجاورت لیبی و الجزایر را برداشته است.
تارنم��ای »موند آفریک« فرانس��ه ف��اش کرد که 
مذاکرات دش��واری می��ان دولت های ام��ارات متحده 
عربی و نیجر درباره احداث پایگاه نظامی در این کشور 
آفریقایی، وارد فاز نهایی خود ش��ده است. این وبگاه، 
ک��ه متخصص در امور آفریقا اس��ت، اف��زود مذاکرات 
میان امارات و نیجر طوالنی و دش��وار اس��ت ولی در 
حال حاضر در آس��تانه نهایی ش��دن جهت دستیابی 
طرفین ب��ه توافقی نهایی درباره آن اس��ت. تنها چند 
م��ورد اندک باقی مان��ده که حل و فص��ل آنها انجام 
می شود تا ارتش امارات طی ماه های آینده یک پایگاه 
نظامی در مرزهای ش��مالی نیجر مج��اور با الجزایر و 

لیبی احداث کند.
ای��ن پایگاه خبری فرانس��ه تصریح کرد، »محمدو 
یوسفو« رئیس جمهور نیجر در ابتدا توافق با اماراتی ها 
را رد ک��رد؛ چرا که معتقد بود کش��ورش، که بالفاصله 
احداث پایگاه نظامی در ش��مال نیجر را، که رم به ویژه 
با هدف مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به اروپا، خواستار 
آن ش��ده است، رد کرده اس��ت. با این حال، اماراتی ها 
در نهایت موفق ش��دند مس��ئوالن نیج��ر را از طریق 
مشوق های ملی و فشار دیپلماتیک، از جمله کمک به 
همپیمان سعودی ش��ان در نیجر نیز بسیار موثر است، 
متقاعد کنند.نه نیجر و نه تهدید تروریستی در منطقه 
ساحل دغدغه دولت امارات نیست بلکه نگرانی واقعی 
این کشور در منطقه، لیبی است؛ به گونه ای که احداث 
این پایگاه نظامی در شمال نیجر، که در مجاورت لیبی 
است، به اماراتی ها امکان خواهد داد تا از ژنرال شورشی 

»خلیفه حفتر« در لیبی به آسانی پشتیبانی کنند.
این منبع فرانسوی در عین حال، درباره پیامدهای 
پایگاه نظام��ی اماراتی هش��دار داد و تصریح کرد که 
احداث آن عملیاتی خطرن��اک برای نیجر و »محمدو 
یوسفو« رئیس جمهوری آن است که از طریق ائتالفش 
ب��ا امارات، که »پدرخوانده« اصل��ی حمله حفتر علیه 
دولت وفاق ملی لیبی به ریاست »فایز السراج« است، 

قدم در باتالق لیبی می گذارد.

نیمچهگزارش

همسر نتانیاهو مجرم شناخته شد
دادگاهی در فلس��طین اش��غالی، »سارا نتانیاهو« همس��ر نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی را در پرونده سوءاس��تفاده از اموال عمومی مجرم ش��ناخت و به 

پرداخت حدود ۱۵ هزار دالر جریمه محکوم کرد.
 در حالی که پرونده های فساد »بنیامین نتانیاهو« در این رژیم همچنان باز است، 
دادگاهی در این رژیم همس��ر او را در پرونده سوءاستفاده از اموال عمومی به پرداخت 
جریمه مالی محکوم کرده است. دادگاهی در قدس اشغالی امروز یکشنبه همسر نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی را به دلیل سوءاستفاده از اموال دولتی، به پرداخت جریمه حدودا ۱۵۰۰۰ 
دالری محکوم کرد. به دنبال توافق وکالی »سارا نتانیاهو« با دادستان ها در رابطه با پرونده مطرح 
ش��ده ضد او در خصوص سوءاس��تفاده از حدود ۱۰۰ هزار دالر از اموال دولتی، دادگاه او را به 
پرداخت جریمه ۱۵ هزار دالری محکوم کرد. همسر نتانیاهو سال گذشته توسط دادگاهی در 

رژیم صهیونیستی رسما به فساد و از بین بردن اعتماد عمومی متهم شده بود.

بحران 
تظاهرات برای استیضاح دونالد ترامپ 

مردم بیش از ۱۳۰ شهر آمریکا تظاهراتی در اعتراض به سیاست های دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور این کشور برگزار کردند و خواهان استیضاح او شدند. این 
اعتراضات سراس��ری بوس��یله گروه های مختلف ضدترامپی برنامه ریزی شد. بر 
اساس اعالم این گروه ها، اعتراضات روز گذشته برای این بود که دولت، دونالد 

ترامپ را برای اقداماتش مقصر بشناسد و او را استیضاح کند.
الزم به ذکر اس��ت وبس��ایت گروه »ترامپ را اس��تیضاح کنید« در این خصوص 
اعالم کرد: س��وء اس��تفاده دونالد ترامپ از جوامع و کش��ور ما نیازمند اقدامی از س��وی 
کنگره است. زیرا کنگره مسئولیت و قدرت مقصر شناختن دونالد ترامپ را دارد. وبسایت 
»مرکری نیوز« گزارش داد که در جنوب کالیفرنیا بیش از ۱۴۰ گردهمایی مختلف ضد 
ترامپی برگزار ش��ده اس��ت. همچنین گزارش ش��ده که حدود ۱۰۰ نفر از معترضان در 

نورتهامپتون ماساچوست خواستار استیضاح رئیس جمهور آمریکا شده اند.

سرخط
ترکیه از خرید اس-۴۰۰ عقب نشینی نمی کند

رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که برای ش��رکت در کنفرانس 
تعامل و اعتمادس��ازی در آس��یا به تاجیکستان س��فر کرده بود، در بازگشت از 
دوشنبه در گفتگویی )با اشاره به نامه سرپرست وزارت دفاع آمریکا به وزیر دفاع 
ملی ترکیه و درخواس��ت از آنکارا برای انصراف از خرید سامانه های اس-۴۰۰( 

گفت وزارت دفاع ملی ترکیه سرگرم تهیه پاسخ به نامه پاتریک شاناهان است.
 اردوغ��ان افزود: چارچوب و محتوای نامه مش��خص ش��ده و ترکیه احتماال در 
روز های آینده پاس��خ نامه وی را ارس��ال خواهد کرد. رئیس جمه��ور ترکیه تاکید کرد: 
دول��ت ترکیه دولت یک روس��تا نیس��ت. اینجا جمهوری ترکیه اس��ت. ق��رارداد خرید 
س��امانه های اس-۴۰۰ امضا ش��ده و همه چیز به اتمام رس��یده اس��ت. وی در خصوص 
هواپیما ه��ای اف-۳۵ نی��ز گفت: ما یک میلی��ارد و ۲۵۰ میلی��ون دالر بابت خرید این 

هواپیما ها پول پرداخت کرده ایم. ما به تعهداتمان عمل کرده ایم. 
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فرار با واسطه 
فرامرز اصغری 

یمن همچنان یکی از اصلی ترین تحوالت عرصه جهانی 
اس��ت که یک بعد آن را مقاوم��ت یمنی ها و بعد دیگر آن را 
زنجیره ای از جنایات ضد بش��ری ائتالف آمریکایی- سعودی 
تش��کیل می دهد. این وضعیت چنان بوده که س��ازمان ملل 
بارها اذعان کرده اس��ت که میلیون ها یمنی در آستانه نسل 
کش��ی قرار گرفت��ه و بیماری های همچون س��رطان و وبا به 
ش��دت در این کش��ور در حال گسترش اس��ت که ریشه در 

تجاوزات ائتالف سعودی دارد. 

نکته قابل توجه در تحوالت یمن آنکه متجاوزان به یمن 
تاکی��د کرده اند که وس��اطت های بین المللی و در راس آن از 
س��وی انگلیس انجام گرفته تا عملیات ه��ا علیه فرودگاه ها و 
تاسیس��ات س��عودی و اماراتی متوقف ش��ود. حال این سوال 
مطرح می ش��ود که چرا ائتالف س��عودی ب��ه دنبال میانجی 
برای پایان پاس��خ های یمنی ها به متجاوزان است؟ بخشی از 
ای��ن اقدام می تواند برگرفته از ط��رح خرید زمان برای ادامه 
کشتارها باشد چنانکه شبه نظامیان وابسته به ائتالف سعودی 
با آتش زدن یک روس��تا در استان الحدیده، »جنایت فجیع« 
دیگری را علیه ملت یمن رقم زدند و نیروهای سعودی صعده 
را نیز بمباران و تعدادی زن و کودک را به شهادت رساندند.

 البته نباید نادیده گرفت که سازمان ملل و نهادهای حقوق 
بش��ر به دلیل عدم مقابله با سعودی ش��ریک جرم این جنایات 
هستند همچنین کشورهای غربی بویژه انگلیس، فرانسه و امریکا 

به دلیل فروش تس��لیحات به سعودی شریک این جنایات بوده 
و باید محاکمه ش��وند . نکته دیگر آنکه این این میانجی یافتن 
برگرفته از هراس آنها از شکست های گسترده در برابر ارتش یمن 
است چنانکه ارتش یمن اعالم کرد که پهپادهای تهاجمی  اش دو 

فرودگاه ابها و جیزان سعودی را مورد هدف قرار داده است.
 س��اعتی پس از آنکه پهپادهای یمنی دو فروگاه سعودی 
را هدف قرار دادند، چندین فروند موش��ک بالستیک به سمت 
مواض��ع ائت��الف متجاوز در »نجران و جازان« ش��لیک ش��د. 
نیروهای مس��لح یمن به ائتالف سعودی هشدار داده اند که به 
محاص��ره یمن پایان دهد در غیر این صورت حمالت دردناکی 
از س��وی نیروهای این کشور دریافت خواهد کرد. در این میان 
دس��تاوردهای فنی یمنی ها بعد از دستاوردهای موشکی قابل 
توجه است چنانکه یمنی ها هم زمان با علمیات های پهپادی این 
روزهای خود علیه فرودگاه های س��عودی، شبکه »االخباریه« 

این کش��ور را هک و تصاویری از دس��تاوردهای خود منتش��ر 
ک��رد. البته باید به این مهم نیز توجه داش��ت که س��عودی با 
فرافکنی به دنبال پنهان س��ازی شکست در یمن است چنانکه 
ولی عهد سعودی در مصاحبه ای با روزنامه الشرق االوسط، ایران 
را به »ارتکاب حمالت تروریس��تی« متهم کرد و با بیان اینکه 
»عربستان دنبال جنگ در منطقه نیست«، گفت »در برخورد با 

هر تهدیدی علیه منافع حیاتی مان تردید نمی کنیم«.
با تمام این تفاسیر ادعای ائتالف سعودی مبنی بر یافتن 
میانجی ب��رای پایان جنگ همچنان در ابه��ام قرار دارد چرا 
که یمنی ها صادقانه در مذاکرات س��وئد حاضر شدند اما این 
طرف س��عودی بوده که به هیچ تعهدی پایبند نبوده اس��ت. 
البته رفتارهای غربی ها در قبال جنگ یمن قابل توجه اس��ت 
چنانکه آنها به جای مقابله با تجاوز س��عودی به دنبال توقف 

دفاع یمنی ها هستند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه شکس��ت ه��ای پ��ی در پی گ�زارش 
س��عودی در برابر مقاومت یمن موجب شده تا آنها 
برای فرار از رس��وایی بیشتر به دنبال واسطه هایی 
باشد چنانکه منابع خبری اعالم کردند وساطت های 
بی��ن المللی و در راس آن از س��وی انگلیس انجام 
گرفت��ه تا عملیات ها علیه فرودگاه ها و تاسیس��ات 

سعودی و اماراتی متوقف شود.
مقاومت یمن با محوریت چشم در برابر چشم، 
فرودگاه در برابر فرودگاه سعودی را زمین گیر کرده 
بگونه ای که آنها دست به دامان ملکه قاتالن یعنی 
انگلیس ش��ده اند در حالی که انگلیس با تس��لیح 
سعودی نقشی اساسی در کشتار مردم یمن داشته 
است. این در حالی اس��ت که مقامات دولت صنعا 
پس از هدف قرار دادن فرودگاه أبهای عربستان در 
پیام��ی برای مقامات ریاض و ابوظبی تأکید کردند 
که تداوم محاصره یمن توسط ائتالف متجاوز عربی 
فرودگاه ه��ای آنها را در تیررس نیروهای یمن قرار 
می دهد. آنها گفتند، بسته بودن فرودگاه صنعا برای 
پنجمین س��ال متوالی و رد حل و فصل سیاسی و 
گزینه مسالمت آمیز این موضوع را ضروری می کند 

که ملت یمن از خودشان دفاع کنند.
در این میان منابع خبری اعالم کرده اند یکی 
از فرماندهان گارد ریاست جمهوری دولت مستعفی 
یم��ن در فایل صوتی ل��و رفته ای ف��اش می کند، 
امارات در تالش اس��ت با استفاده از جدایی طلبان 
در ع��دن بر برخی مقره��ای دولتی و در نهایت بر 

کل این ش��هر ساحلی یمن مسلط شود.شهر عدن 
در جنوبی ترین نقطه یمن قرار دارد و مدتهاس��ت 
شاهد کشمکش میان شورای انتقالی جنوب یمن 
)تحت حمایت امارات( و نیروهای دولت مستعفی 

یمن )تحت حمایت عربستان( است.
»مه��ران قباطی« فرمانده تی��پ زرهی چهارم 
گارد ریاست جمهوری دولت مستعفی یمن در فایل 
صوتی فاش ش��ده می گوید؛ در پی بسیج نیروهای 
موسوم به ش��ورای انتقالی جنوب یمن برای تسلط 
بر این شهر ساحلی، اوضاع در عدن بد است. »عبد 
ربه منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی یمن که 
تحت حمایت عربستان سعودی و خودش نیز اکنون 
مقیم ریاض اس��ت، ش��هر عدن را پایتخت موقت و 

مقر دولت ادعایی خود اعالم کرده است. 
ائتالف سعودی-اماراتی در ماه ابتدایی آغاز جنگ 
با تبلیغات فراوان اعالم کرده بود که 8۰ درصد قدرت 
نظامی نیروهای یمنی را نابود کرده اس��ت اما اکنون 
موش��ک های یمن در حال اصابت ب��ه فرودگاه های 
س��عودی اس��ت. هم زمان ب��ا تش��دید علمیات های 
پهپ��ادی یمن، برخی کارب��ران در فضای مجازی، از 
روز گذش��ته در حال بازنشر خبر دو سال پیش هک 

تلویزیون سعودی هستند . تابستان دو سال گذشته، 
یمنی ها تلویزی��ون دولتی س��عودی را هک کردند. 
هکرها برای لحظاتی پخش عادی تلویزیون سعودی 
را قطع کردند. ساعتی پس از آنکه پهپادهای یمنی 
دو فروگاه سعودی را هدف قرار دادند، چندین فروند 
موشک بالستیک به سمت مواضع ائتالف متجاوز در 

»نجران و جازان« شلیک شد.
یگان موش��کی ارتش یمن با شلیک دو  فروند 
موش��ک بالس��تیک »زلزال ۱« به س��مت مواضع 
ائتالف سعودی در»مربع الشرفه« نجران، چندین 
نف��ر از »مزدوران س��عودی« را کش��ت یا مجروح 
ک��رد. ارتش یم��ن در ادامه با یک فروند موش��ک 

زلزال ۱ دیگر، مواضع »ارتش سعودی« در اردوگاه 
»الحم��اد« را ه��دف قرار داد و خس��ارات جانی و 
مالی زیادی به آنها وارد کرد. در ادامه این گزارش 
آمده اس��ت: از دیگر مناطقی که با همین موشک 
هدف قرار داده شد مواضع »مزدورات مناطق« در 
نزدیکی »جبل قیس« جازان بود که این موشک با 

دقت به هدف اصابت کرد.
نیروه��ای مس��لح یمن ب��ه ائتالف س��عودی 
هش��دار دادند به محاصره یمن پایان دهد در غیر 
این ص��ورت حمالت دردناکی از س��وی نیروهای 
این کش��ور دریافت خواهد کرد. س��رگرد »یحیی 
س��ریع«، س��خنگوی نیروه��ای مس��لح یم��ن به 
عربستان سعودی هشدار داد که منتظر پاسخ های 
دردناک تر باشد. س��خنگوی نیروهای مسلح یمن، 
عملیات شنبه شب پهپادهای یمن به فرودگاه های 
ابه��ا و جیزان را »دقیق« خواند به گونه ای که این 
فرودگاه ها از کار افتاده اند. سرگرد سریع گفت: »به 
رژیم سعودی قول می دهیم اگر حمالت و محاصره 
ادامه پیدا کند، -ان  شاء اهلل-روزهای دردناک تری 

خواهد داشت«.
الزم به ذکر است سه کودک یمنی و یک زن در 
حمالت جنگنده های متجاوز سعودی- آمریکایی 
در منطقه الجر در شهرستان عبس در استان حجه 
یمن به ش��هادت رس��یدند. خبر دیگر آنکه آخرین 
گزارش های مربوط به صادرات تس��لیحات آلمان 
حاکی از فروش ۵۰۰ میلیون دالر تجهیزات نظامی 

این کشور به عربستان سعودی است.

ابعاد جدید رسوایی شکست ائتالف آمریکایی- عربستان در برابر یمنی ها

سعودی دست به دامان ملکه قاتالن شد 

دولتمردان آمریکا در حالی با  خط بحران سازی جهانی به دنبال س����ر
نمای��ش قدرت هس��تند ک��ه بس��یاری از نظریه 
پ��ردازان تاکید دارند، هژمون��ی آمریکا را »مرده« 
توصیف کرده و نوش��ته است که حضور ترامپ در 
کاخ س��فید ضربه آخر به اس��تیالی واش��نگتن بر 

جهان بود.
»روزی در دو سال گذشته، هژمونی آمریکایی 
ُمرد. دوران اس��تیالی ایاالت متحده، کوتاه و گذرا 
بود و حدود س��ه دهه حدفاصل دو اتفاق مهم، که 
هری��ک نوعی از فروپاش��ی بودن��د، دوام آورد. در 
بحبوح��ه فروپاش��ی دیوار برلین در س��ال ۱۹8۹ 
زاده ش��د و همزمان با یک فروپاش��ی دیگر، یعنی 
فروپاشی عراق در س��ال 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 ش��ده 
رواب��ط بین المل��ل با ای��ن مقدمه در یادداش��تی 

در نش��ریه »فاری��ن افرز« به بررس��ی دالیل افول 
»موقعی��ت فوق الع��اده ایاالت متح��ده« در جهان 
پرداخت��ه اس��ت. او در این یادداش��ت ب��ا عنوان 
»ناب��ودی قدرت آمریکا به دس��ت خود«، نوش��ته 
اس��ت: »مانند هر مرگ دیگری، عوامل زیادی در 
آن دخی��ل بودند. نیروهای س��اختاری عمیقی در 
نظام بین الملل بودند که بی وقفه علیه هر کشوری 
عمل می کنند که این میزان از قدرت را انباش��ته 
کرده باش��د. خصوصا در مس��ئله آمری��کا، میزان 
س��وءعملکرد واش��نگتن در به کارگیری هژمونی 
و سوءاس��تفاده از قدرت، از دس��ت دادن متحدان 
و تقویت دش��منان، تکان دهنده اس��ت. و حاال در 
دولت ]دونالد[ ترامپ، به نظر می رس��د که ایاالت 
متحده دیگر به ایده ها و اهدافی که در سه چهارم 
یک ق��رن محرک حض��ور بین المللی این کش��ور 

بوده ان��د، عالقه ای و در حقیق��ت اعتقادی ندارد.« 
زکریا ظهور چین به عن��وان یک قدرت جهانی از 
ده��ه ۱۹۹۰ را »اولین و مهمترین« عامل در افول 
هژمونی آمریکا توصیف کرده و نوش��ته اس��ت که 
قدرت گیری مجدد روس��یه و دور شدن این کشور 
از غرب، که تا حدی به دلیل بی توجهی کشورهای 
غربی به دغدغه های امنیتی روس��یه رخ داد، عامل 
دیگ��ری بود که تضعیف نظم جهانی مورد حمایت 

آمریکا را تسریع کرد.
این تحلیلگر برجسته آمریکایی حمالت یازده 
سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک 
و پس از آن حمله آمریکا به افغانس��تان و عراق را 
عامل تشدید روند نزولی قدرت آمریکا توصیف کرده 
و با اش��اره به »اشتباهات« آمریکا در جریان حمله 
به عراق از جمله از بین بردن نهادهای سیاسی این 

کش��ور، یکجانبه گرایی و اتکا به داده های نادرست، 
عراق را یک »نقطه عطف« خوانده است. او نوشته 
اس��ت: »هریک از این اش��تباهات، به تنهایی قابل 
جب��ران بودند، اما همه آن ها با هم، عراق را به یک 

ناکامی پرهزینه بدل کردند.«
زکریا نوشته است که هرچند آمریکا بر خالف 
انگلیس رو به افول، کشوری ورشکسته نیست، اما 
دیگ��ر در وضعیتی که »در حدود س��ه دهه نظام 
بین الملل را تعریف می کرد و بر آن استیال داشت« 
قرار ن��دارد.در پایان این یادداش��ت آمده اس��ت: 
»اکن��ون، آنچه باقی می مان��د، ایده های آمریکایی 
اس��ت. ایاالت متحده یک هژم��ون منحصر به فرد 
ب��ود که از بس��ط نفوذ خود ب��رای ایجاد یک نظم 
جدید جهانی استفاده کرد... اکنون سؤال این است 
ک��ه آیا همزمان با رنگ باختن قدرت آمریکا، نظام 
بین المللی که از آن پش��تیبانی ک��رد )آن قواعد، 
ع��رف و ارزش ه��ا( دوام می آورد؟ ی��ا آمریکا افول 

امپراطوری ایده هایش را هم شاهد خواهد بود؟«

در ادامه این یادداشت، دهه ۹۰ بهترین فرصت 
برای تغییر نظم جهانی ب��ه صورت دلخواه آمریکا 
توصیف، اما عنوان ش��ده است که پس از فروپاشی 
ش��وروی سیاس��تمداران آمریکایی عالقه خود به 
حفظ حضور در اروپ��ا 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 »ش��وک درمانی اقتصادی« 
و دموکراسی س��ازی سریع پشتیبانی می کردند. به 
گفته زکری��ا، هرچند مقام ه��ای آمریکایی در آن 
دوران، از لزوم تغییر س��اختارهای جهانی صحبت 
می کردن��د، اما هرگز به اندازه کافی بر تالش برای 
تحقق این هدف متمرکز نش��ده و برای آن هزینه 
نکردند. زکریا در س��ال ۱۹۹8، در یادداش��تی در 
مجله نیویورک تایمز، با اش��اره وضعیت آمریکا در 
آن دوران را »هژمون��ی پوچ« توصیف کرده بود. او 
حاال در این مورد نوش��ته است: »آن پوچی، از آن 

زمان تا حاال، ادامه یافته است.«

مرثیه ای بر مزار هژمونی آمریکایی

خائنان به فلس��طین ق��رار می گیرند مق���اوم�ت فلس��طینی ها یک بار دیگ��ر در برابر 
جنبش فتح اعالم کرد که مردم فلس��طین در روز بیست و 
پنج��م ژوئن در اعتراض به برپایی نشس��ت اقتصادی منامه 
که با هدف فیصله دادن به مسئله فلسطین برگزار می شود، 

اعتصاب عمومی خواهند داشت.
فت��ح در بیانی��ه ای که پس از برگزاری نشس��ت دبیران 
منطقه ای این جنبش در مناطق مختلف کرانه باختری منتشر 
کرد، گفت: دولت آمریکا در کنار رژیم اش��غالگر صهیونیستی 
و دش��منان ملت فلسطین به دشمنی و هجمه خود از طریق 
فیصله دادن به مسئله فلسطین و مشروعیت بخشی اشغالگری 

صهیونیست ها در سرزمین فلسطین ادامه می دهند.
این جنبش بر یکپارچگی موضع خود با سازمان آزادی 
بخش فلسطین در مخالفت با معامله قرن و نشست اقتصادی 
منام��ه تاکید کرد و اعتصاب عمومی و فراگیر در روز س��ه 
شنبه بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۹ در مخالفت و محکومیت 
نشس��ت اقتصادی منطقه را خواستار شد که اصل و ماهیت 
مسئله فلسطین را هدف گرفته است. فتح بر ضرورت تشدید 
و اوج گیری مقاومت مردمی علیه اش��غالگری و جوخه های 
ش��هرک نشینان در همه مناطق تماس با اشغالگران در روز 
چهارشنبه بیست و ششم ژوئن یعنی دومین روز از نشست 
منامه تاکید کرد. آمریکا و بحرین اعالم کرده اند که نشست 
اقتص��ادی بحرین ب��ه عنوان اولین گام در راس��تای اجرای 

طرح معامله قرن قرار است طی روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن )۴ 
و ۵ تیرماه( در منامه برگزار شود.

از سوی دیگر »صالح العاروری« نائب رئیس دفتر سیاسی 
حماس پس از دیدار با رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد، موضع 
یکپارچه فلسطینی ها در مخالفت با »معامله قرن«، این طرح را 
شکست خواهد داد. در همین حال یک وب سایت صهیونیستی 
ضمن برش��مردن خط��رات متوجه این رژی��م، احتمال وقوع 
انتفاض��ه دیگری برای مقابله با »معامل��ه قرن« را مطرح کرد. 
خبر دیگر آنکه در خیانتی دیگر به فلسطین، برخی منابع آگاه 
از پیشنهاد خطرناک آمریکا در نشست اقتصادی منامه مبنی 
بر تأس��یس صندوقی به منظور کمک به آوارگان فلسطینی با 

هزینه مالی کشورهای میزبان این آوارگان خبر داد.
 روزنامه »رأی الیوم« به نقل از برخی منابع آگاه نوشت 
که تأس��یس صندوق جدید با س��رمایه گذاری کش��ورهای 
عربی، غربی و آمریکا جهت جایگزینی آژانس امدادرسانی و 
کاریابی سازمان ملل )آنروا( از مهم ترین پیشنهادات آمریکا 
در نشس��ت منامه خواهد بود. این خیانت ها به فلس��طین 
در حالی صورت می گیرد که اس��رای فلس��طینی در زندان 
»عسقالن« در اعتراض به وضعیت سخت خود در بند رژیم 
صهیونیستی، دس��ت به اعتصاب غذای فراگیر زدند. منابع 
فلسطینی اعالم کردند که اسراء به وضعیت سخت خود در 
بند رژیم صهیونیستی که حاصل اقدامات خصمانه این رژیم 

است، اعتراض دارند.

مقاومت فلسطینیان در برابر نشست فتنه ساز بحرین 
گویا جن��گ تجاری آمری��کا به عرصه  آس�یا بحران س��ازی اجتماعی رسیده است ش�رق 
چنانک��ه در حالی که فرماندار هنگ کن��گ از تعلیق الیحه 
جنجالی خبر داده، معترض��ان هنگ کنگی اعالم کرده اند 
به تظاه��رات خیابانی خ��ود ادامه می دهن��د؛ اقداماتی که 
گمانه زنی ها در زمینه نقش عوامل خارجی در بروز ناآرامی 

در این منطقه حیاتی چین را باعث شده است.
منطقه خودمختار هنگ کنگ )تحت کنترل چین( که 
هم��واره به خاطر مرکزیت آن در بازارهای مالی و اقتصادی 
جهان معروف است این روزها دستخوش ناآرامی های سیاسی 
و اعتراضات خیابانی شده است و یکی از سرتیترهای خبری 
به ویژه در رسانه های غربی است. هنگ کنگ از سال ۱8۴۲ 
تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس 
از پایان یافتن پیمان پیش��ین ب��ا بریتانیا به جمهوری خلق 
چین پیوس��ت. هن��گ کنگ دارای بی��ش از ۷ میلیون نفر 
جمعیت اس��ت و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه ش��رق 

آسیا و جهان به شمار می رود. 
از روز ی��ک ش��نبه هفته گذش��ته، مردم ای��ن منطقه 
خودمخت��ار در اعت��راض به پیش��نهاد الیح��ه ای در زمینه 
اس��ترداد مجرمین و متهمین به کش��ور چین دس��تخوش 
اعتراضات شده است. این اعتراض ها بویژه در روز چهارشنبه 
به خش��ونت گرایید. روز دوش��نبه نیز پلیس ضد ش��ورش 
جهت جلوگیری از حمله معترضان به پارلمان این کش��ور، 

ساختمان آن را احاطه کرد. به دنبال تشدید وضع امنیتی، 
»کری الم« فرماندار هنگ کنگ روز شنبه اعالم کرد که به 
دلی��ل نارضایتی عمومی در زمینه طرح این الیحه و احترام 
به نظر مردم، فعال آن را به صورت نامحدود به حالت تعلیق 

درخواهد درآورد. 
یک��ی از نکات مهم ای��ن اعتراضات حمای��ت نیروهای 
خارجی به وی��ژه آمریکا از تظاه��رات خیابانی مردم هنگ 
کنگ اس��ت؛ به ویژه که یک ط��رف اصلی اعتراضات دولت 
چین است. پکن پیش از این ضمن محکوم کردن اعتراضها 
در هنگ کنگ آمریکا را به مداخله در امور داخلی این کشور 
متهم کرده بود. وزارت خارجه چین با گرفتن انگشت اتهام 
به سمت واشنگتن نسبت به مداخله آمریکا در امور چین و 
هنگ کنگ هشدار داد و اعالم کرد که پکن به طور قاطع از 
دولت هنگ کنگ در اصالح قانون استرداد مجرمان حمایت 
می کند و به شدت با هرگونه دخالت خارجی در امور قانونی 

این کشور مخالف است.
پکن در واکنش به مداخالت چین، »رابرت فوردن« نفر 
دوم سفارت آمریکا در پکن را نیز احضار کرد و به واشنگتن 
مجددا هشدار داد. س��خنگوی وزارت خارجه چین با اشاره 
به حوادث ناش��ی از مس��اله اصالح دو آیین نامه مربوط به 
انتق��ال مظنونان فراری از منطق��ه اداری ویژه هنگ کنگ 
به خاک اصلی چین؛ کش��ورهای دیگر را از دخالت در امور 

هنگ کنگ برحذر داشت.

ردپاهای پنهان در ناآرامی های ابهام برانگیز هنگ کنگ 


