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فراز و فرود سفارتخانههای امریکا در جهان طی  50سال گذشته

عقاب شکسته
اما گراهام هریسون  /مترجم :فرحناز دهقی

امسال ســـفارتخانه امریکا در لندن به ســـاختمان تازهای منتقل شد .نخستین سفیر
امریکا در بریتانیا ،جـــان آدامز بود که بعدتر رئیسجمهور امریکا شـــد .او از 1785تا
 1788در خانـــهای در میدان گراســـونور زندگی میکرد .ســـفارت ایـــاالت متحده در

لندن بارها و بارها به ســـاختمانهای مختلفی نقل مکان کرده است .طی سالهای
اخیر مهمترین عاملی که باعث جابهجایی ســـفارت امریکا شده است نگرانیهای
تروریســـتی و امنیتی بوده است .در مکان قبلی اســـتقرار نیروهای امنیتی مطابق با
استانداردهایامریکادراطرافسفارتخانهتقریباًغیرممکنبود.امامکانتازهسفارت،

لندن1968 /

سفارتخانهای که اکنون امریکا آن را پشت سر گذاشت و از آنجا رفت ،و قرار است به هتلی مجلل تبدیل
شـ ــود ،در سـ ــال  1968شهرتی جهانی پیدا کرد .شـ ــهرت بینالمللی این ساختمان ناشـ ــی از اعتراضات
گسترده مردمی علیه جنگ ویتنام است .در  17مارس آن سال ،نزدیک به  8هزار معترض جوان همراه با
تعدادی بازیگر و فعال اجتماعی از میدان ترافالگار به سوی آن راهپیمایی کردند .در حالی که هزار نیروی
پلیس در مقابل ساختمان سفارت به حالت آمادهباش ایستاده بودند ،معترضان خود را به میدان کنونی
رساندند .در طرف مقابل معترضان ،جمعیتی حضور داشت که در میانشان حامیان احزاب محافظهکار
با شعارهایی در حمایت از جنگ حضور خود را به رخ میکشیدند .اما صدای این جمعیت  2هزار نفری
در هیاهوی معترضان گم شـ ــده بود .اعتراضات مسـ ــالمتآمیز تنها یک ساعت طول کشید و پس از آن
جوانان خشمگین با سنگ و ترقه و بمبهای دستساز راه خود را به درون سفارتخانه باز کردند .پس از
آن پلیس برای محافظت از سـ ــفارت وارد عمل شد و سعی بر متفرق کردن معترضان داشت .طی این
درگیری بیش از  80نفر ،اعم از نیروی پلیس و معترضان ،آسـ ــیب دیدند و  200نفر هم دسـ ــتگیر شدند.
درگیری در یکی از آرامترین و بیحاشـ ــیهترین خیابانهای لندن تلنگری جدی به اعتراضهای جهانی
علیه جنگ وارد کرد و باعث افزایش فشارهای داخلی به دولت امریکا برای ترک ویتنام شد.

پکن1989 /

یک روز پس از آنکه تانکها ،معترضان را در میدان تیانانمن در اوایل ماه ژوئن به زور و ارعاب ساکت
کردند ،دانشآموزان و دانشـــجویان را به خانهها و خوابگاههایشـــان فرســـتادند ،یکی از مشـــهورترین
معترضان چینی از دانشگاه خود گریخت تا به دنبال مهاجرانی برود که در سفارتخانه امریکا در پکن
حضور داشـــتند .براساس گزارشها ،فانگ لیژی فیزیکدان و لی شـــاژیان همسرش شماره اول و دوم
فهرســـتی بودند که دولت منتشر کرده بود تا هر چه زودتر دستگیر شوند به دلیل «نقش مهمشان در
شـــکلدهی اعتراضات مخرب ضدانقالبی» مجازات شـــوند .به دنبال نگرانیهای ناشی از انتشار این
خبر در میان دیپلماتهای امریکایی ،واشنگتن فرمان داد که سفارت آنها را تحویل بگیرد .آنها نزدیک
به یک سال در سفارت امریکا زندگی کردند .با این وجود دیپلماتها نگران بودند که چطور فانگ را از
چین خارج کنند و هر لحظه هراس این را داشتند که دولت چین قوانین بینالمللی را زیر پا بگذارد و به
سفارتخانه امریکا بیاید و او را دستگیر کند .او که دانشمندی محبوب و روشنفکری پیشرو بود در همین
اوضاع هم به تحقیق و انتشار نتایج آن مشغول بود .طی همین دوران بود که او مقالهای اثرگذار درباره
این نوشت که این خیزش اخیر نه به نتیجهای میرسد نه با وجود رسانهها و نظام آموزشی تحت سلطه
حزب کمونیسم در اذهان باقی میماند .بعدتر با گذشت زمان صحت پیشبینی او اثبات شد .پس از
کش و قوسهای فراوان ،باالخره با مداخله هنری کیسینجر و دولت ژاپن به امریکا بازگشت.

اینامکانرامیدهدکهسطحامنیتیآنافزایشپیداکند.باسیاستهاییکهدونالد
ترامپدرپیشگرفته،طیماههایآینده،شایدزودترازآنچهتصورمیکردیم،میزان
امنیت این سفارتخانه مورد آزمایش قرار بگیرد .سفارتخانههای کشورهای مختلف
همواره شـــاهد برگزاری اعتراضات و تظاهرات مختلفی بودهاند .گاه این اعتراضها

سایگون1975 /

تصویـــری از جمعیتی که با ناامیدی به ریســـمانی فلـــزی چنگ میزنند تا خـــود را به هلیکوپترهایی
برسانند که در حال ترک سایگون هستند را عکاسی آلمانی در آوریل سال  1975به ثبت رساند تا تبدیل
شود به یکی از مهمترین تصاویر اعتراضی به جنگ ویتنام .قبل از سقوط شهر 7 ،هزار نفر که در میان
آنها عده کمی امریکایی بودند ،از ســـایگون خارج شدند و مابقی نیز در شهر به پناهگاههای زیرزمینی
خزیدند تا در میان طوفان بمب و انفجار جان خود را حفظ کنند .هلیکوپترها در میانه دود و هیاهوی
مردم به زمین نشســـتند و در همین حال مقامهای ســـفارتخانه مشـــغول سوزاندن اســـناد و مدارک
طبقهبندیشده و سری بودند .فرار کارمندان سفارتخانه امریکا در ویتنام ،تبدیل به نمادی از شکست
ت امریکا در جنگی بود که جان میلیونها غیرنظامی ویتنامی و  60هزار سرباز امریکایی
گسترده سیاس 
را در گرو خود نگه داشـــته بود .اگرچه در هیچ عکســـی به ثبت نرسیده ،اما بنا به گزارش مکرر شاهدان
عینی سراســـر درهای ســـفارتخانه مملو از حضور نیروهای مسلح ویتنامی بود که سرسختانه خواستار
خروج امریکاییها از کشورشان بودند .پس از سقوط سایگون ،سفارتخانه به مدت دو دهه بسته بود .اما
پس از برقراری روابط دیپلماتیک میان امریکا و ویتنام در سال  ،1995پایتخت ویتنام به هانوی منتقل
شد .پس از مدت کوتاهی سفارتخانه سابق به امریکا بازگردانده شد ،اما ساختمان قدیمی تخریب شد.

کنیا و تانزانیا1998 /

ب در اتومبیلهایی
سفارتخانههای امریکا در پایتختهای کنیا و تانزانیا صبح روز  7آگوست با انفجار بم 
در نزدیکیشان منهدم شدند .این حمالت جان  224نفر را گرفت و بیش از  4هزار نفر را زخمی کرد تا
خونبارترین اتفاقی باشد که در زمان صلح برای سفارتهای کشور امریکا میافتد .آنها برای جلب توجه
بیشتر مردمی و البته گروههای شبه نظامی افراطی از اسامه بنالدن تبعیدی سعودی و القاعده گروه
تروریستیاش نام بردند .پیش از این رد پای بن الدن در بمبگذاری در یواساس کول نیروی دریایی
امریکا پیدا شـــده بود .پس از انفجار در شـــرق آفریقا ،مقامهای امریکایی با تعیین جایزهای  5میلیون
دالری از تمام کسانی که اطالعاتی از محل زندگی بن الدن داشتند ،خواست تا در دستگیری او به دولت
امریکا کمک کند .اما حمله به سفارت امریکا آنچنان خشن و حرفهای بود که سرویس اطالعاتی امریکا
را غافلگیر کرد .اگرچه هدف هر دو حمله ســـفارتخانههای امریـــکا بود اما اکثریت قربانیان آن کنیایی
بودند .انفجار کنیا ساختمانهای مجاور را با خاک یکسان کرد و حرارت ناشی از انفجار یک اتوبوس را
به آتش کشاند .بعدتر مشخص شد که پیش از انجام این حمله ،به سفارت امریکا در نیجریه نامهای
هشدارآمیز فرستاده شده بود و سفیر هم خواسته بود تا اقداماتی را در جهت افزایش امنیت آن انجام
دهد .این بمبگذاریها فصل تازهای را در تأمین ســـفارتخانههای امریکا آغاز کردند و پس از گذشت
مدتی سفارت امریکا در نیجریه هم به مکان امنتری منتقل شد.

شدیدتر شـــدهاند و خود حادثهای تاریخی را به وجود آوردهاند .طی نیم قرن گذشته
هرچه بر قدرت امریکا افزوده شده ،اعتراضات به سیاستهای آن هم شدت بیشتری
پیدا کرده اســـت .آنچه در ادامه میخوانید بازخوانی ایـــن اعتراضات طی نیم قرن
گذشتهاستکهبهدلیلشدتعملمعترضانبخشیازتاریخاینکشورشدهاند.

ایران1979 /

در ماه نوامبر  ،1979سفارت ایاالت متحده امریکا در تهران شاهد اتفاقی بود که بعدها شرح ماوقعش
راه به کتابها و فیلمهای متعددی باز کرد اما با این وجود همچنان برخی از جزئیات آن روز در هالهای از
ابهام است .این اتفاق در اواخر دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر روی داد .دانشآموزان و دانشجویان
انقالبی ایران گرداگرد ساختمان سفارت جمع شدند و دیپلماتها را مدت ها گروگان گرفتند .با انتشار
عکسها و گزارشهایی پیرامون این اتفاق ،مشـــخص شـــد که عموم مردم ایران از این اقدام حمایت
کردنـــد و بـــا آن موافق بودند .بعدتر دولت ایران مدیریت بحران را در دســـت گرفت و 14گروگان را آزاد
کرد اما  55نفر دیگر را به مدت یک ســـال نزد خود نگه داشـــت .پس از طی این مدت ،با روی کار آمدن
رونالد ریگان در ژانویه  1981تمام گروگانها آزاد شدند 6 .دیپلماتی که زمان حمله در ساختمان سفارت
نبودند ،با کمک همکاران کاناداییشان در جای امنی اسکان داده شدند و بعد هم از کشور خارج شدند.
شـــرح ماجرای این  6نفر در فیلم آرگو با برداشـــتی امریکایی از این ماجرا به تصویر کشیده شده است.
به دلیل تضاد میان سیاســـتهای دو کشور ،ساختمان ســـفارت هرگز به امریکا بازگردانده نشد .بعدتر
به موزهای تبدیل شد و ساختمانهای متعددی به آن اضافه شدند .هر ساله در روز سالگرد این واقعه،
ایرانیان بیرون از آن جمع میشوند و روز «تسخیر النه جاسوسی» را گرامی میدارند.

لیبی2012 /

علیه کنســـولگری امریکا در بنغازی (آن مکان سفارتخانه نبود زیرا بنغازی پایتخت لیبی نیست)،
در  11سپتامبر حملهای شد که ساختمان آتش گرفت و کریس استیونز سفیر امریکا و سه امریکایی
دیگر طی آن کشته شـــدند .این حمله باعث به چالش کشیده شدن تالشهای کلینتون برای آغاز
کمپین انتخاباتیاش شد ،زیرا در زمان وقوع این حمله او وزیر خارجه بود .اگرچه حزب دموکرات از
او در کنگره دفاع جانانهای کرد ،اما با این وجود برخی همچنان این اتهام را به او وارد میدانستند.
نمونهاش هم دونالد ترامپ اســـت که بارها و بارها طی مبارزه انتخاباتـــی او را به خاطر روی دادن
این اتفاق مالمت کرد .این اتفاق باعث بیشـــتر شـــدن میل دولتمردان غربی به مداخله در اوضاع
منطقه شد ،جایی که امیدها برای احقاق دموکراسی و عدالت که پس از بهار عربی به جریان افتاده
بود ،رفتهرفته جایش را به خشـــونت و جنگ میداد .اســـتیونز یک سال پس از انقالبی که حکومت
طوالنیمدت معمر قذافی را به پایان برده بود ،به لیبی رفت اما این کشـــور همچنان از خشـــونت
ملتهـــب بود و اوضاع نابســـامانی داشـــت .طی این حملـــه ،از نیروهای حفاظتی محـــدودی برای
حفاظت از استیونز استفاده شد .او به اتاق امنی برده شد اما همان جا بود که با استشناق دودی که
ناشی از آتشی بیرون از ساختمان بود کشته شد .این دود جان شان اسمیث ،یک دیپلمات امریکایی
را نیز گرفت.

امریکا و معادالت تازه جهانی

پسروی کاخسفید و ظهور نیروهای جدید

جیمز پاریوت ،سالوادور سانتینوو جیت هییر

مترجم :وصال روحانی

دنیا به شـ ــکلی آشـ ــکار ب ه سـ ــوی عصری بیثبـ ــات میرود.
تـ ــاش امریـ ــکا بـ ــرای قدرتنمایی مجـ ــدد و سـ ــربرآوردن
«قدرت»هایـ ــی تازه در این سـ ــو و آن سـ ــوی جهان موجب
بههم خوردن موازنههای قوای سابق شده است .از یک سو
رئیسجمهوریفعلیامریکاباعدمفهممعادالتسیاسی
بحرانهایـ ــی را میآفرینـ ــد که محصـ ــول زیادهخواهیهای
اوست و از جانب دیگر برخی دولتها در حال نیرومندشدن
از هیـ ــچ رویکـ ــردی بـ ــرای حل مشـ ــکالت پی ـ ـشروی خود
ابا ندارنـ ــد .این در حالی اسـ ــت که تا همین 20سـ ــال پیش
سلسـ ــله مراتب قدرت و رعایت پیشـ ــینه سایرین در برنامه
کار دولتهـ ــای غربـ ــی و شـ ــرقی جای داشـ ــت و هیچکس
بهطـ ــور انفرادی تصمیـ ــم نمیگرفت و امروز بـ ــا ملتها و
دولتهایـ ــی مواجهایم که برای حفظ جایگاه خود دسـ ــت
به هر کوشـ ــش تهورانهای میزنند و چیزی ب ـ ـ ه نام ترس از
امریکا یا هر کشـ ــور دیگری ندارند .همه اینهـ ــا ناظران را به
این باور و سـ ــؤال منطقی رسانده که آیا شرایط فعلی شروع
سقوط امریکا نیست و آیا روسیه و چین برای انجام وظایف
ط یابنده خود پس از چنان سقوطی آماده هستند؟ البته
بس 
شکستن هیمنه ظاهری امریکا از چند سال پیش شروع شده
بود ولی رویدادهای پیش رو از اتفاقات سـ ــالهای اخیر هم
برای کاخسفید نگران کنندهتر است زیرا بر تعداد مدعیان و
ناراضیان از سیاستهای امریکا افزوده و حتی در داخل خود
این کشـ ــور هم بر سـ ــر مبارزه با امثال کرهشمالی اتفاق نظر
وجـ ــود ندارد و تندرویهای ترامپ بیش از هر کسـ ــی مردم
امریکا را به آینده خویش بیمناک کرده است.
ëëمعادالتتغییریافته
در ابتدای قرن گذشـ ــته شـ ــرایط جهان بهگونهای دیگر

بود .امریکابه لطف خیل مهاجرانی که در این کشور سکنی
گزیده بودند سرشار از نظریهپردازان نوجو شده بود و دیری
نپایید که تالش این مهاجران از تالش برای بهسازی داخلی
بهسـ ــوی تعیین ادوات قهری و تاکتیکهای سیاسی برای
دستبردن در کار سایر کشورها تغییر مسیر یافت .شرایط
موجود خبر از تبدیل شـ ــدن امریکا به قدرت اقتصادی تازه
جهان هم میداد و صنعتی در این کشور در حال شکلگیری
بود که میتوانست دیر یا زود به کنار زدن اقتصادهای پویاتر
و قدیمیتر آلمان و فرانسه و ایتالیا منجر شود؛ امریکا زمانی
کامل شـ ــد ک ه اقتصادهای دیرپاتر این کشورهای اروپایی در
دهههای  1950و  1960به سـ ــوی نزول رفتند .جنگ جهانی
دوم و زیانهای هولناک آن سـ ــهمی بزرگ در فرآیند فوق
داشـ ــت و ژرمنها بابـ ــت جهانگشـ ــاییهای ناتمام مانده
آدولف هیتلر دیوانه چنان تحت فشـ ــار و انتقاد و اعتراض
قرار گرفته بودند که مجبور به تغییـ ــر رویه در کارهای خود
شـ ــدند .یک دهه را صرف بازسـ ــازی چهره مخدوش خود
کردند و فرانسه و ایتالیا با یأس ناشی از ویرانههای جنگ به
شکلی بینتیجه سر و کله زدند.
ëëدورازآتشجنگ
آن ایامـ ــی بود کـ ــه امریکا به سـ ــبب دور بـ ــودن از آتش
مسـ ــتقیم جنگ (حمله ژاپن بـ ــه پرل هاربـ ــر و تبعات آن
عمالً اثر دیرپایی بر اقتصاد امریکا نگذاشت) بهتراز رقبای
اروپاییاش توانست استراتژیهای خود را تعریف و تدوین
و اجرایـ ــی کنـ ــد .در همـ ــان زمان امریکا شـ ــروع بـ ــه تدوین
آییننامه غیر رسـ ــمی و سرشار از بیعدالتی اعمال قدرت
در سـ ــطح جهان کرد و با اینکه اتحاد جماهیر شوروی یک
رقیب پایاپای برای امریکاییها شـ ــده بـ ــود اما کارخانهها و
ادوات صنعت ـ ـیاش به اندازه امریکا فعـ ــال و پویا نبودند و
صنایع سـ ــنگین روسها در مقام قیاس با صنایع چابک و

پر شتاب امریکا به آرامی رنگ میباختند .این موارد کم 
ک
کرد تا امریکا بهاین باور کاذب برسد که هیچکس نمیتواند
به اندازه این کشور برای جهان تعیین خط مشی کند یا اینکه
جنگ ویتنام تبدیل به یک گرداب برای امریکا در سالهای
 1962تا  1975شد اما برنامه ریزان سیاسی امریکا با زرنگی
دسـ ــت به تشـ ــکیل زرادخانههای وسـ ــیع نظامی زدند تا با
ایجاد خطر جنـ ــگ و شـ ــائبه زور و زری در اینجا و آنجای
جهان ،اختیاراتی از این و آن بگیرند.
ëëبیصبروگستاخ
امروز (اواسـ ــط مـ ــاه مـ ــارس  )2018معادالتی به کلی
متفاوت بر جهان حاکم است و سیاستهای باراک اوباما
که آمیزهای از حفظ سـ ــنن و باورهای مدرنتر و ایجاد یک
تصویر صبورتر از امریکا بـ ــود ،جایش را به دولت بیصبر
و گسـ ــتاخ دونالـ ــد ترامـ ــپ داده اسـ ــت .ترامپ به سـ ــبب
تازهکار بودن در عرصه سیاسـ ــت در یک سـ ــال منتهی به
پیـ ــروزیاش در انتخابات ریاسـ ــت جهـ ــوری  2016امریکا
و سـ ــپس در ماههای نخسـ ــت اسـ ــتقرارش در کاخ سفید
وعدههای نهایی بـ ــرای تقویت جایگاه سیاسـ ــی امریکا و
حاشیه نشین کردن سایرین داد اما بدیهی بود که آن روال
به بار نمینشیند و قابل اجرا نیست و سردر گمی برخاسته
از دوگانگی فوق و سـ ــربرآوردن نیروهای تازهای در سطح
جهان که از یک امریکای پر تضاد هیچ باکی ندارند ،نقشه
سیاسی جهان را عوض کرده است .ترامپ برای متقاعد و
سـ ــربهراه کردن سایرین چهره یک کابوی خشن را به خود
گرفته اما پس از به مصالح کشاندن جنگ کالمی تندش با
کرهشمالی و عقب نشینی مقابل مکزیکیهایی که تعداد
زیادی از آنها در امریکا ساکناند و سپس تعدیل چشمگیر
قانون منع ورود اتباع کشورهای مسلمان به خاک امریکا
ش رفته
ناخواسته بهسمت تضعیف هژمونی کشورش پی 

و بهوسیلهای مؤثر در راه فرو ریختن ترس سابق از امریکا
در سطح جهان تبدیل شده است.
ëëسر«آنها»گرماست
این در حالی است که همزمان با پسروی فرانسه و ایتالیا
در معـ ــادالت جهانی و عقبگرد ماشـ ــین اقتصادی آلمان،
هیچ نیروی بالقوه تازهای در اروپا ظهور نکرده و روسـ ــیه نیز
درگیر تبعـ ــات ماجراهای اوکراین و راضیسـ ــازی طایفهها
و قومهای پر تعدادی شـ ــده اسـ ــت که در داخل روسـ ــیه یا
ایالتهای سـ ــابق شـ ــوروی که از  1991مسـ ــتقل شدهاند به
فعالیت علیـ ــه کرملین مشـ ــغولاند .سیاس ـ ـتهای ویژه
والدیمیر پوتیـ ــن در ارجح شـ ــمردن رویدادهای خارجی از
جمله حمایت از سوریه در تبادل تهاجم نیروهای امریکایی
و تروریستهای چند ملیتی به دمشق سبب شده روسها
نتوانند از خأل قدرتی که بیکفایتی اوباما و رؤیا پردازیهای
ترامپ برای امریـ ــکا در عرصههای جهانی ب ه وجود آمده،
بدرستیبهرهگیرند.
ëëتازهوبالندهمثلایران
امـ ــروز جهان سرشـ ــار از نیروهای تـ ــازه و بالندهای مثل
ایران اسـ ــت که بـ ــر تمامیت ارضی و اسـ ــتقالل ایده و قوت
آرمانهـ ــای خود پای میفشـ ــرند و اخالقگرایی که میراث
نخسـ ــت انقالب اسالمی است به آرامی بر کشورهای عرب
خاورمیانه و حتی شـ ــمال آفریقا تأثیر مطلوبی گذاشـ ــته و
طرح جنایتآمیز امریکا برای بهراهاندازی نیرویی جهنمی
ب ه نام داعش بـ ــه قصد محدود کردن دامنه نفـ ــوذ ایران و
سایر استقالل طلبها در صحنه سیاست آسیا فقط منجر
بـ ــه ایجاد یک موج بزرگ و تازه از بینظمی و مرگ و یأس
در اروپا شـ ــده است .سرکوب داعش توسـ ــط ایران ،سوریه
و روسـ ــیه در ماههـ ــای اخیر پای جنایتـ ــکاران فراری داعش
را بیـ ــش از پیش از آسـ ــیا دور و به اروپا باز کـ ــرده و حمالت

انتحاری کور و بیهدف این سازمان مخوف و بیهویت را به
سمت و سوی مردمی کشیده است که لزوماً هیچ سنخیت
و ارتباطی با داعش ندارند.کارشناسان امر معتقدند تمامی
نشانهها خبر از سقوط فزاینده امریکا در معادالت سیاسی
و اقتصـ ــادی میدهنـ ــد و چون مؤلفههای سیاسـ ــی تازهای
سربرآوردهاند و خبری از هیمنههای تحمیلی قبل نیست،
دنیا شروع به تعریف مجدد آیینهای سیاسی و حکومتی
خویشکرد هاست.
ëëحتیدراقتصاد
حتـ ــی شـ ــاخصههای مالینیـ ــز خبـ ــر از نجـ ــات امریـ ــکا
نمیدهنـ ــد .در سـ ــال  1980سـ ــهم امریـ ــکا در ایجـ ــاد و
ذخیرهسـ ــازی ثـ ــروت جهانی بـ ــه  24/6درصد میرسـ ــید و
در سـ ــال  2011به  19/1درصد کاهش یافت و در پایان سـ ــال
 2017به  17/6رسـ ــید و طبق برآورد کارشناسـ ــان در خاتمه
 2018تـ ــا  16/1تنـ ــزل خواهد کرد؛ چین کـ ــه در نقطه مقابل
فقط 2/3درصد از ثروت جهانی در سـ ــال  1980را در اختیار
خود داشـ ــت در سـ ــال  2011به  14/4درصد رسید و در پایان
سال  2018به 18/5درصد هم دست خواهد یافت .توماس
رایـ ــت نظریه پـ ــرداز امریکایـ ــی در کتاب جدیـ ــدش ب ه نام
«تمامی تدابیـ ــر دور از جنگ» آورده اسـ ــت :در حد فاصل
سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا رویکارآمدن دونالد ترامپ
بسیاری از کارشناسان امریکا اعتقاد داشتهاند که این کشور
تبدیل به نیرویی غیرقابل برابری در سـ ــطح جهان خواهد
شد و نیروی دیگری نخواهد بود تا پوزهاش را ب ه خاک بمالد
اما جنگطلبیهای جورجبوش پدر و پسر و گشت زدنهای
غیر مسئوالنه بیل کلینتون ابزار چنین حکومتی را از امریکا
گرفت و دارو دسته اوباما شامل هیالری کلینتون و جانکری
نیروی خود را بیشـ ــتر صرف ترمیم خرابیهای برخاسته از
اقدامـ ــات افراد فوق کردند و زمان و مجالی برای سـ ــاختن

چیزی تازه نداشـ ــتند و دونالد ترامپ اصوالً آمده اسـ ــت تا
ویران سـ ــازد و گرد و خاک کند اما حرفهای بیحسـ ــاب و
کتـ ــاب او تبدیل به جدیدترین وسـ ــیله و فاکتور در فروریزی
تصویری شده اسـ ــت که ماشـ ــینهای تبلیغاتی امریکا در
گذشته قصد ایجاد آن را برای این کشور داشتند.
ëëجهانناآرام
التهـ ــاب پایانناپذیـ ــر بیـ ــن دو کـ ــره و ازدیـ ــاد حمـ ــات
تروریستی در سـ ــطح جهان که داعش تنها خالق آن نبوده
اسـ ــت و تنشهای تند و تلخ در برخی کشورهای آفریقایی
غرب و شـ ــرق آسـ ــیا فضایی را در جهان ب ه وجـ ــود آورده که
کمتر کسی حاضر اسـ ــت آن را برای زندگی ایدهال بیانگارد.
در اواخر دوران ریاس ـ ـتجمهوری جورجدبلیوبوش میزان
اعتقاد به نقش پیشرو امریکا در معادالت جهانی تا حد 30
درصد کاهش یافته بود و با اینکـ ــه باراک اوباما آن را در بدو
ریاسـ ــت جمهوریاش به  43درصد افزایش داد ،در موقع
رفتن وی این بیالن مجدداً به  31درصد کاهش یافته بود و
امروز که ترامپ شالق بر میدارد و بر پیکر مجروح سیاست
و اقتصاد امریکا میکوبد ،این میزان در آخرین نظرسنجیها
تا  18درصد پایین آمده است .این روزها خیلیها میگویند
امریـ ــکا دیگـ ــر قدرت کمکرسـ ــانی به سـ ــایرین را نـ ــدارد و
مش ـ ـتهای پیشـ ــتر آهنیناش تبدیل به مشـ ــتی باز در راه
حمایت از اسـ ــرائیل غاصب شده اسـ ــت و نیروهای اروپایی
که پی به نزول امریکا بردهاند ابتکار عمل را خود در دسـ ــت
گرفتهاند .این روندی است که نقشه جهان را در طلیعه بهار
 2018بسیار مخدوش و لرزان کرده و بیش از هر چیز لغزش
خود امریکاییها و سیاسـ ــتمدارانی چنـ ــد چهره مثل رکس
تیلرسـ ــون و امواج رفـ ــت و آمدها و عـ ــزل و نصبها در کاخ
سفید در ایجاد این لغزش دست داشته است.
ëëمنابع :نیو رپابلیک و ای رلیشن

