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88498444سرويس بين الملل

دونال�د ترام�پ رئيس جمه�ور جنجال�ي امريكا از 
ابتداي روي كار آمدنش روند خ�روج از پيمان هاي 
بين المللي از جمله معاهدات تس�ليحاتي و امنيتي 
را كليد زده و دولت ترامپ در س�ه س�ال گذشته از 
تعداد زي�ادي از توافق�ات بين المللي خارج ش�ده 
اس�ت. پس از خ�روج از پيمان نيروهاي هس�ته اي 
ميانب�رد )آي ان اف( در آگوس�ت 2019 در مرحل�ه 
بعد واش�نگتن از پيمان »آس�مان هاي ب�از« در مه 
2020 خارج ش�د. نگراني ها درب�اره رويكرد منفي 
ترامپ ب�ه معاهدات كنت�رل تس�ليحات، اكنون با 
نزديك ش�دن به موع�د پايان زمان اج�راي پيمان 
تسليحات هسته اي استراتژيك موسوم به »استارت 
جديد« در فوريه 2021 دو چندان ش�ده اس�ت. در 
واقع يكي از اختالفات عمده روسيه و امريكا درباره 
تمديد پيمان هاي كنترل تسليحات مربوط به پيمان 
استارت جديد است. امريكا در راستاي سياست كلي 
دونالد ترامپ مبني برخ�روج از پيمان هاي كنترل 
تس�ليحات، بر تمديد نك�ردن اين معاه�ده تأكيد 
كرده است و اكنون در موضعي جديد خواهان پيمان 
هس�ته اي جديدي با روس�يه در زمينه تسليحات 
هسته اي استراتژيك شده كه شامل چين نيز شود. 

  مذاكرات اخير
امريكا و روس��يه مذاكرات خود را ب��راي نجات آخرين 
پيمان كنترل تسليحات هسته اي يعني پيمان استارت 
جديد پس از فقط يك روز خاتم��ه دادند. چين به رغم 
دعوت از س��وي امري��كا، نماينده اي به اي��ن مذاكرات 
نفرستاد. در نشست مذاكرات خلع سالح هسته اي كه 

صبح دوشنبه 2تير )22ژوئن( پشت در هاي بسته آغاز 
شده بود »مارش��ال بيلينگزيا« نماينده جديد كنترل 
تسليحاتي امريكا و »سرگئي ريابكوف« معاون وزير امور 
خارجه روسيه حضور داشتند. قرار بود اين مذاكرات به 
مدت دو روز يعني دوم و س��وم تير در وين ادامه داشته 
باشد. محور اين مذاكرات تالش براي دستيابي به توافقي 
به منظور تمديد پيمان استارت جديد كه مهلت اجراي 
آن در17بهمن 1399 ) 5فوريه 2021( به پايان مي رسد، 
بود. با اين حال توافقي بين دو طرف حاصل نشد و قرار 
بر ادامه گفت وگوهاي كارشناسي شده است. طبق اين 
پيمان كه در سال 2010 ميان اوباما و مدودوف رؤساي 
جمهوري وقت امريكا و روسيه منعقد شد اين دو كشور 
متعهد شدند شمار سامانه هاي پرتاب موشك هسته اي 
استراتژيك را به ۸00 و تعداد كالهك هاي هسته اي را 

به 1550 كالهك كاهش دهند. 
  رازداري پكن در پشت ديوار

چين كه در حال حاضر زرادخانه اتمي بسيار كوچك تري 
نسبت به امريكا و روسيه در اختيار دارد، پيشتر دعوت 
براي حضور در اين نشست مشترك را رد كرد و اميدواري  
واشنگتن را براي سه جانبه كردن پيمان استارت جديد 
از ميان برد. بيلينگزيا در اين زمينه در توئيتي نوش��ت: 
»چين در اين مذاكرات كه روز دوش��نبه در وين برگزار 
شد، حضور نيافت. پكن هنوز خودش را پشت ديوار بزرگ 
رازداري پنهان مي كند. با وجود اين ، ما با روسيه گفت وگو 
مي كنيم.« وي در ادامه گفته بود، چين به دنبال تأييد 
جايگاهش به عنوان يك قدرت جهاني است و »چه راهي 
بهتر از نشستن بر سر ميز با حضور امريكا و روسيه؟« اين 
در حالي است كه س��خنگوي وزارت امور خارجه چين 

چندي پيش اعالم كرده بود هنوز زمان مناس��ب براي 
مش��اركت چين در مذاكرات خلع سالح نرسيده است. 
بر پايه برآوردهاي سرويس هاي اطالعات نظامي امريكا، 
چين قصد دارد براي رسيدن به دو قدرت ديگر هسته اي 
يعني امريكا و روس��يه و كم كردن فاصله خود با اين دو 
كشور در زمينه زرادخانه تس��ليحات هسته اي، شمار 
س��الح هاي اتمي خود را به زودي دو برابر كند. بر پايه 
گزارش »فدراسيون دانش��مندان امريكايي« امريكا در 
حال حاضر بيش از 5۸00 كالهك هسته اي در اختيار 
دارد، در حالي كه روسيه ۶370 و چين به طور تخميني، 

320 كالهك هس��ته اي دارد. واش��نگتن مدعي است 
چين برنامه هاي تس��ليحاتي خود را سري نگه مي دارد 
و اين مس��ئله ضرورت حضور پكن در مذاكرات كنترل 
تسليحات را بيشتر مي كند. دولت ترامپ مدعي است 
تنها با شفافيت اس��ت كه مي توان از رقابت تسليحاني 

ميان اين سه كشور جلوگيري كرد. 
  امريكا دنبال خارج كردن چين از پشت ديوار 

مقامات دولت ترام��پ به ويژه مايك پمپئ��و وزير امور 
خارجه امري��كا در دوس��ال اخير چندين بار ش��روط 
واشنگتن براي تمديد پيمان اس��تارت جديد را مطرح 
كرده اند. آنها خواهان پيوستن چين به هر پيمان جديد 
در زمينه كنترل تس��ليحات از جمله پيمان اس��تارت 
جديد و نيز كنار گذاشتن تسليحات فراصوت از زرادخانه 
روسيه به عنوان دو شرط مهم براي تمديد پيمان استارت 
جديد هستند. با اين حال پكن و مس��كو اين شروط را 
نپذيرفته اند. دولت كنوني امريكا معتقد است، مادامي كه 
زرادخانه هسته اي چين در نظر گرفته نشود و در محاسبه 
نيايد، تمديد پيمان استارت جديد با واقعيات موجود، 
همخواني ندارد. مارشال بيلينگزيا، فرستاده ويژه امريكا 
در امور كنترل تسليحاتي مي گويد اين كشور پيماني را 
كه منطبق با واقعيات كنوني جهان نباشد، امضا نمي كند. 
به گفته او از مسكو انتظار مي رود  تمام تالشش را براي 
آوردن پكن به ميز مذاكره به كار بندد. به نوشته روزنامه 
بريتانيايي گاردين، چنين دستاوردي مستلزم سال ها 
مذاكره ميان دو كش��ور خواهد بود. از سويي اگر توافق 
موجود منقضي ش��ود، براي اولين بار در طول نيم قرن 
گذشته منعي در خصوص گسترش تسليحات هسته اي 

براي مسكو و واشنگتن وجود نخواهد داشت. 

كشورهاي اروپايي و متحدان امريكا اميدوارند واشنگتن 
با تمديد پيمان استارت جديد موافقت كند، اما بيلينگزي 
چندي پيش در نشست شوراي ناتو چندان رغبتي به اين 
مسئله نشان نداد. اين مسئله به ويژه پس از اعالم خروج 
امريكا از پيمان »آسمان هاي باز« كه با ادعاي افزايش 
نگراني نسبت به نقض توافقنامه هاي كنترل تسليحات 
توسط روس��يه صورت گرفت موجب نگراني متحدان 
امريكا شده است. ناديا اشميد، رئيس كمپين ممنوعيت 
سالح هاي هسته اي هشدار داده است: »در صورتي كه 
تا پنجم فوريه 2021 توافقي حاصل نشود ما با مسابقه 
تسليحاتي غيركنترل شده اي روبه رو خواهيم شد.« در 
واقع قصد واقعي واشنگتن اين است كه با خروج و پايان 
دادن به معاهدات كنترل تسليحات و به راه انداختن يك 
مسابقه تسليحاتي بزرگ، رقباي خود به ويژه روسيه را 
از پا بيندازد. روزنامه اتريش��ي »استاندارد« مي نويسد: 
»استراتژي امريكايي ها ظاهراً شامل اين محاسبه است 
كه هر رقيب و دش��مني مانند اتحاد جماهير شوروي 
در گذشته در صورت وارد ش��دن به رقابت تسليحاتي 
با امريكا، دير ي��ا زود از نظر اقتصادي به ورشكس��تگي 
مي رسد. بيلينگزيا اين سناريو را در مه 2020 در ديداري 
در مؤسسه هادسن در امريكا تشريح كرده بود. او گفته 
بود، مي دانيم چگونه پيروز چنين رقابت هايي باش��يم، 
مي دانيم چگونه بايد آنقدر پول خرج كنيم كه در پايان 
براي رقيب راهي جز تسليم شدن باقي نماند. او همچنين 
گفته بود اگر امريكا مجبور شود اين كار را براي بار دوم 
انجام دهد، اين قدم را برمي دارد، »اما مشخص است كه 

خواستمان پرهيز از اين اقدام است.«
  اگر استارت تمام شود... 

واشنگتن تالش مي كند تا مسكو را مقصر لغو و تمديد 
نش��دن پيمان هاي كنترل تس��ليحات از جمله پيمان 
اس��تارت جديد معرفي كند. به نوشته روزنامه اتريشي 
»اس��تاندارد« چيزي كه روسيه را بيش��تر از همه آزار 
مي دهد اين است كه واشنگتن پيوسته تقصير را متوجه 
مسكو دانسته است. امريكا بارها روسيه را در زمينه حفظ 
و پايبندي به پيمان هاي كنترل تسليحات به فريبكاري 
متهم كرده و بر بهبود س��از و كارهاي راس��تي آزمايي 
تأكيد مي كند. با اين حال مقامات ارشد روسيه بر عزم 
اين كشور براي ايستادگي در برابر امريكا و اقدام متقابل 
تأكيد كرده اند. به گفته والديمير پوتين رئيس جمهور 
روس��يه، در صورتي ك��ه پيمان اس��تارت جديد بدون 
رسيدن به يك نسخه جديد، منقضي شود ديگر وسيله اي 
براي مح��دود كردن رقابت تس��ليحاتي وجود نخواهد 
داش��ت. پوتين تهديد كرده اس��ت اگر امريكا نشانه اي 
از قصد خود براي تمديد پيمان اس��تارت جديد  نشان 
ندهد، روس��يه نيز اجازه خواهد داد اين پيمان در سال 

2021 منقضي شود. 
  مسابقه تسليحاتي شروع مي شود

پايان مهلت پيمان اس��تارت جدي��د در فوريه 2021 
موجب مي ش��ود تا امريكا بار ديگر توسعه تسليحات 
هسته اي اس��تراتژيك را بدون هيچ محدوديتي آغاز 
نمايد كه با واكنش متقابل روسيه مواجه خواهد شد و 
بدين ترتيب اين امر موجب افزايش بي ثباتي در عرصه 
بين المللي و گسترش مسابقه تسليحات هسته اي بين 
قدرت هاي هس��ته اي جهان خواهد ش��د. با اين همه 
موضع گيري هاي مسكو نش��ان مي دهد روسيه بسيار 
بيش��تر از امريكا خواهان حفظ معاهدات محدوديت 
و كنترل تسليحاتي اس��ت. دليل اين امر نيز مشخص 
است، مقامات مسكو به خوبي مي دانند با توجه به بنيه 
اقتصادي و مالي امريكا و مقايسه آن با بنيه اقتصادي 
روسيه به راه افتادن مسابقه تس��ليحاتي دوجانبه در 
نهايت به قيمت تضعيف قابل مالحظه اقتصاد روسيه 
تمام خواهد شد.بنابراين مسكو مايل به تكرار رقابتي 
تسليحاتي، شبيه آنچه يك بار روي داد و در آن شوروي 
به لحاظ مالي و اقتصادي دچار فروپاشي شد، نيست. با 
اين همه امريكا به هر بهانه خواهان لغو همه پيمان هاي 
كنترل تسليحات است. ش��واهد نشان مي دهد دولت 
ترامپ به رغم لفاظي هاي وي درباره آمادگي براي انعقاد 
معاهده اي جديد در زمينه محدود س��ازي تسليحات 
هسته اي استراتژيك، قصد جدي براي تمديد پيمان 

استارت جديد را ندارد.

  احسان شيخون
كره شمالي، كشوري با جمعيت نزديك به 26ميليون 
نفر و در همس�ايگي كره جنوبي، چين و روس�يه كه 
پس از شكست ژاپن در جنگ دوم جهاني به تصرف 
شوروي درآمد و حكومتي همس�و با بلوك شرق در 
آن حاكم ش�د. از آن زمان تاكنون همواره كره آماج 
تحريم هاي ملل  متحد و امريكا بوده است. اقتصاد آن 
به دليل تحريم هاي گس�ترده، غالباً در زمره اقتصاد 
خاكستري تقس�يم مي ش�ود. بخش زيادي از روابط 
تجاري كره ش�امل محصوالت معدني همچون زغال 
سنگ مي گردد كه با چين انجام مي شود. وجود ذخاير 
غني و بكر از اورانيوم، زغال سنگ، مس، طال، آهن و 
روي از ويژگي هاي اقتصادي كره شمالي است. البته 
به دليل تحريم هاي سازمان ملل و انزواي بين المللي، 
بخش اقتص�ادي در س�طحي ن�ازل جري�ان دارد و 
بخش زيادي از اف�راد جامعه در فقر به س�ر مي برند. 
آنچه بر همه اين موارد سايه افكنده است و نام كره شمالي 
به آن گره خورده، دانش هس��ته اي و ملزومات مرتبط با 
آن به ويژه آزمايش موشك هاي بالس��تيك بوده كه در 
سال هاي اخير مالقات هاي گاه و بيگاه و كودكانه ترامپ و 
كيم بر آن دامن زده است. ديدارهايي با قهر و آشتي، انفجار 
و توئيت كه هدف آن غيرهسته اي شدن كره شمالي در 
برابر لغو تحريم هاي ملل متحد و اياالت متحده است، اما 
برآيند آن تنها محدود به تبليغات رسانه اي بوده است تا 

نتايج عملي و ملموس. 
در ميانه كشاكش هسته اي كره شمالي و اياالت متحده، 
داس��تان اين دو اما تجارب و عبرت ه��اي مفيدي براي 
دولتمردان و دس��تگاه ديپلماس��ي جمهوري اسالمي 

ايران به ارمغان مي آورد كه مي ت��وان به چند مورد مهم 
آن اشاره كرد: 

اول؛ دس��تگاه تصميم گيري سياس��ت خارجي اياالت 
متحده فارغ از غلبه دموكرات ها يا جمهوريخوا هان تابع 
يك خط مش��ي ثابت اس��ت و تنها ابزارهاي حصول آن 
در طول زمان تغيير مي كن��د. بنابراين فرقي ندارد اوباما 
باشد يا ترامپ و در مقابل كره شمالي باشد يا ايران. غايت 
رسيدن به اهداف و منافع و در مقابل تسليم ديگري است. 
از اين نظر، دولتمردان و دس��تگاه ديپلماسي جمهوري 
اس��المي ايران بايد بپذيرند، چ��ه ترامپ رئيس جمهور 
بعدي امريكا شود چه بايدن، سياست ها در مقابل ايران 

همان بوده كه هست. 
دوم؛ بدعهدي هاي اياالت متحده ك��ه تمامي ندارد. در 
مذاكرات رهبران كره ش��مالي و اياالت متحده، با وجود 
آنكه كره آزمايش هاي خود را ب��راي مدتي تعليق كرد و 
فراتر از آن به تخريب برخي مراكز هسته اي خود دست 
زد، اما در عوض تنها چند توئيت عاشقانه از طرف ترامپ 
به دست آورد. تجربه اي كه به خوبي ما ايراني ها آن را لمس 
كرده ايم؛رخدادهاي پس از خروج دولت ترامپ از برجام 
و بدعهدي هاي بي پايان آن كشور و متحدانش نسبت به 
جمهوري اس��المي ايران. بنابراين دولتمردان و دستگاه 
ديپلماس��ي ما بايد در هر اقدامي يا تفاهم��ي با امريكا، 

بدعهدي اين كشور را جزو ذات  آن بدانند. 
سوم؛ محدود نش��دن به فضاي منطقه اي و چند كشور 
خاص. اگر به روابط تجاري كره ش��مالي بنگريم، از دهه 
1950 تاكنون ميان دو كش��ور چين و روسيه در نوسان 
بوده كه اكنون تنها ب��ه چين محدود مي ش��ود. در اين 
حالت و با اعالم تحريم هاي بين المللي، قدرت چانه زني 
كره شمالي نس��بت به مخالفان در س��طح پاييني قرار 
مي گيرد. بنابراين در شرايطي كه جمهوري اسالمي ايران 
تجربه تحريم هاي ش��وراي امنيت را در برنامه هسته اي 
خود داشته و اكنون تحريم هاي يكجانبه اياالت متحده 
را بيش از پيش عريان مي بيند، نبايد س��طح روابط خود 
را محدود به چند كشور در منطقه نمايد، بلكه بر گستره 
روابط بين المللي خود در فراي منطقه نيز بينديشد و اقدام 
كند. نمونه افزايش همكاري ها با كش��ور ونزوئال در اين 

راستا گنجانده مي شود. 
چهارم؛ دستگاه تصميم گير سياست خارجي اياالت متحده 
نسبت به كره شمالي سه خط مشي را مطرح كرد؛ جنگ 
مستقيم و از ميان بردن تأسيسات هسته اي كره شمالي، 
تحريم حداكثري عليه اين كشور و سرانجام دادن امتيازي 
كه بتوان آن را بازپس گرفت. در نهايت تلفيقي از اين سه 
خط مشي انتخاب و اجرا شد؛ به اين ترتيب، حضور نظامي 
و برگزاري مانورهاي متعدد ارتش امريكا در كنار مرزهاي 
كره به همراه اعمال تحريم هاي حداكثري و ارائه امتيازات 
كوچك قابل بازپس گيري اتخاذ ش��د. اين سياست در 
قبال جمهوري اسالمي ايران نيز اعمال شده است؛ عقد 
پيمان هاي امنيتي- نظامي با كشورهاي منطقه، اعمال 
تحريم هاي حداكثري و در نهايت بازپس گيري امتيازات 
كوچك در سند برجام. به اين ترتيب دستگاه تصميم گير، 

واقعيت دست آهني و دستكش مخملي اياالت متحده 
را بايد بپذيرد. بايد به اين نكته واق��ف گرديم كه روابط 
اصطكاك آميز با كشورهاي منطقه و دوري از تله انزوا، به 

مراتب بهتر از قطع روابط است. 
پنجم؛ اتكا و اعتماد به توانايي هاي داخلي جهت تأمين 
دانش- فناوري و جلوگيري از تحريم هاي علمي، تحريم 
فناوري هاي ب��ه روز به ويژه در بخ��ش صنعتي، تحريم 
دانشمندان مرتبط با اين حوزه و سرانجام تحريم برخي 
دانشگاه ها از جمله بدعهدي هاي امريكا عليه ايران است. 
تجربه كره شمالي در تبلور دانش هس��ته اي و در مقابل 
ضعف س��اير بخش هاي فناورانه به خاطر تحريم و عدم 
سرمايه گذاري مناسب، بايد سبب توجه خاص دستگاه 
تصميم س��از كش��ورمان در جهش علمي در فرايندي 

جهاني باشد. 
ششم؛ آنچه به روشني در الگوي رفتاري سياست خارجي 
اياالت متحده نسبت به كره شمالي و جمهوري اسالمي 
ايران مي توان ديد، مذاكره از موضع قدرت است. هرگاه 
دولتمردان از نقطه ضعف وارد مذاكرات ش��ده اند، طرف 
امريكاي��ي و متحدانش ب��ا فراغ خاط��ر از موضع قدرت 
سخن رانده اند. بنابراين دستگاه تصميم ساز و ديپلماسي 
كشورمان نه تنها از موضع ضعف، بلكه با اقدامات متقابل و 

گام راسخ  بايد وارد مذاكرات شود. 
در مجموع اينكه تاري��خ روابط كره ش��مالي و اياالت 
متحده از دهه 1950 تجارب مفيدي را نصيب دستگاه 
تصميم ساز جمهوري اسالمي ايران مي كند كه بايد در 
نظر داشت آنها مي توانند تا حد امكان بر قدرت چانه زني 
خود مقابل اياالت متحده بيفزايند و در دام وعده هاي 

پوشالي آن نيفتند. 

واش�نگتن تالش مي كند تا مس�كو را 
مقصر لغو و تمديد نش�دن پيمان هاي 
كنت�رل تس�ليحات از جمل�ه پيم�ان 
اس�تارت جديد معرفي كند. به نوشته 
روزنامه اتريشي »اس�تاندارد« چيزي 
كه روسيه را بيشتر از همه آزار مي دهد 
اين است كه واشنگتن پيوسته تقصير 
را متوجه مسكو دانس�ته است. امريكا 
بارها روسيه را در زمينه حفظ و پايبندي 
ب�ه پيمان هاي كنت�رل تس�ليحات به 
فريبكاري متهم كرده و بر بهبود ساز و 
كارهاي راس�تي آزمايي تأكيد مي كند

آغاِز پايان استارت
تداوم بست در مذاكرات كنترل تسليحات هسته اي روسيه و امريكا 

درس هاي مذاكره واشنگتن- پيونگ يانگ براي تهران

هژموني امريكا 
چطور به آخر مي رسد؟ 

  الكساندر كولي و دانيل نيكسونژوالي
 عاليم بي ش��ماري از وقوع يك بح��ران در نظم جهاني 
خبر مي دهند. پاس��خ هاي غيرهماهنگ بين المللي به 
همه گيري كرونا، ركود اقتصادي ناش��ي از آن، تجديد 
حيات سياست هاي ناسيوناليستي و سخت تر شدن عبور 
و مرور هاي بين المللي، همگي حكايت از همكاري هاي 
كمتر و يك سيس��تم بين المللي شكننده تر دارد. حتي 
قبل از همه گيري، ترام��پ اتحادها را ناديده مي گرفت، 
ارزش هاي ليبرال را زير س��ؤال مي برد و هيچ ارزش��ي 
براي تعهد اياالت متحده نس��بت به ش��كل گيري يك 
نظم بين الملل ليب��رال قائل نبود. اگر اي��االت متحده 
راهبردهايي كه پس از جنگ جهاني دوم در پيش گرفته 
بود را به كار بگيرد، مي توان اميدوار بود اوضاع فعلي تنها 
يك انحراف موقت از نظم هميش��گي باشد. پيش بيني 
س��قوط امريكايي، حرف تازه اي نيست. در دهه 19۸0 
بسياري از تحليلگران معتقد بودند رهبري امريكايي رو 
به زوال است. با اين حال با انحالل اتحاد جماهير شوروي، 
ورود ژاپن به »دهه گمشده« و گرفتاري هايي كه آلمان 
غربي براي اتحاد با آلمان شرقي داشت، اياالت متحده 
به تنهايي يك دهه رونق، شكوفايي و رشد غيرمنتظره را 
تجربه كرد. نتيجه همان لحظه تك قطبي شدن هژموني 

امريكايي بود. 
اوضاع اين بار كاماًل متفاوت است. همان نيروهايي كه در 
دهه ۸0 هژموني امريكايي را قوام بخشيدند، همان هايي 
هستند كه امروز كمر به شكستن آن بسته اند. چرخه هاي 
فضيلت آن روزها به چرخه هاي شرارت تبديل شده اند. 
ظهور چين، روسيه و پروژه هاي استبدادي و غيرليبرال، 
رهبري اياالت متحده را به چالش كش��يده اند. اين بار 
افول رهبري اياالت متحده چرخه اي نيست بلكه دائمي 
است. در گذش��ته جابه جايي قدرت و نفوذ غربي چنان 
غيرقابل تصور بود كه بس��ياري بر دائم��ي بودن قدرت 
ليبراليسم غربي معتقد بودند. حتي استثنائات رياكارانه 
مانند حمايت از رژيم هاي خودكامه اي مانند عربستان، 
هژموني نظم ليب��رال را تقويت مي ك��رد، زيرا مقامات 

امريكايي همچنان به هنجارهاي ليبرال متعهد بودند. 
در مجمع عمومي س��ازمان ملل، بين سال هاي 200۶ 
و 201۸ چين و روس��يه در ۸۶ درصد موارد با يكديگر 
هم نظر بوده اند. در مقابل، از سال 2005 به اين طرف، 
چين و اياالت متح��ده تنها در 21درصد م��وارد توافق 
داشته اند. چين همچنين در چندين سال گذشته ثابت 
كرده كه حاضر است نگراني ها و حساسيت هاي مسكو را 
برطرف كند. در بحران مالي 200۸ چين به منبع مهم 
تأمين مالي كشورهايي تبديل شد كه نمي توانستند به 
مؤسسات و صندوق هاي غربي دسترسي داشته باشند. 
از سال 2014 به بعد چين در پرداخت كمك هاي مالي 
از اياالت متحده پيشي گرفته است. پايان انحصار غرب 
حتي در كش��ورهايي ش��روع ش��ده كه كاماًل در مدار 

اقتصادي و امنيتي غرب قرار داشتند. 
البته برخي چالش هاي پيش آم��ده براي رهبري اياالت 
متحده تا زماني كه به ش��رايط سياس��ي و شرايط فردي 
رهبران مربوط مي ش��ود، چندان پاي��دار نخواهند بود. 
از س��وي ديگر انقالب ه��اي به اصطالح رنگ��ي در اوايل 
اين قرن و بهار عربي در همين اواخر، خود هش��داري به 
حكومت هاي خودكامه براي حمايت از حقوق بشر و ترويج 
دموكراسي بود. دو تحول، جنبش دگرش غيرليبرالي از 
غرب را تس��ريع كرد؛ ركود بزرگ س��ال 200۸ و بحران 
پناهندگان به اروپا در س��ال 2015. هژموني قدرت هاي 
گذشته اين جنبش هاي ضد نظم را نااميد كرد. ترامپيزم 
در نوع خود يك جنبش ضد نظم شناخته مي شود كه با 
دسترسي هاي فراملي اش اتحادها و همكاري هاي هسته 
هژمون��ي امريكايي را هدف قرار داده اس��ت. همه گيري 

كوويد 19 نيز فرسايش هژموني را تسريع مي كند. 
حتي اگر هسته سيستم هژمونيك اياالت متحده به قوت 
خود باقي بماند و اياالت متحده و اتحاديه اروپا از مزاياي 
اقتصادي و نظامي خود بهره گيرند، واشنگتن بايد به يك 
نظم بين الملل پيچيده و به چالش كش��يده شده عادت 
كند. هيچ راه حل ساده اي وجود ندارد. حتي اگر جو بايدن 
نيز ترامپ را در انتخابات آتي شكست دهد باز هم تجزيه 
اين روند ادامه خواهد داشت. آيا هسته متحداِن سيستم 
هژمونيك اي��االت متحده از آن جدا خواهند ش��د؟ چه 
مدت و تا چه ميزان اياالت متحده مي تواند تسلط پولي و 
مالي خود را حفظ كند؟ مطلوب ترين پيامد، نيازمند انكار 
صريح ترامپيزم و تعهد به بازسازي نهادهاي دموكراتيك 
ليبرال است. اياالت متحده بايد وزارت امور خارجه كم 
توانش را احيا و از منابع ديپلماتيكش استفاده كند. اياالت 
متحده از اراده و توان كافي براي پيشي گرفتن از چين و 
ساير قدرت هاي نوظهور برخوردار نيست. بازسازي بايد 
از درون خانه  امريكا آغاز شود. براي موفقيت، واشنگتن 
بايد بر اين موضوع آگاه باشد كه جهان ديگر آن جهان تك 

قطبي سابق نيست و به آن برنخواهد گشت. 
فارين افرز
ترجمه )خالصه شده(: 
اداره كل رسانه هاي خارجي
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