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 تعاليبسمه 
 

 و طرح مسئله  مقدمه 

 ای که اگر تصویبالیحهآغاز شده است.  چین الیحه استرداد مظنونان و متهمان بههای هنگ کنگ چند ماهی است به بهانه شورش

 از ندارد، استردادنامه داد تا افراد تحت تعقیب را به مناطقی که هنگ کنگ با آنها توافقشد، به مقامات محلی اجازه میمی

در . مطرح شد ۲۰۱۹، در فوریه وزیر امنیت جان لی الیحه اولین بار توسطد. این ، استرداد کننیوانتا و سرزمین اصلی چین  جمله

در طول تابستان رغم لغو این الیحه شورشیان ملغی شد. اما علیاعالم کرد که این الیحه  کنگهنگ اجرایی رئیس  کری لم ژوئیه 9

های رنگین و مخملی غرب ی اخیر هنگ کنگ خاطرات انقالبهاها آمدند. به اعتقاد کارشناسان حوزه شرق آسیا شورشبه خیابان

ت تظاهراکنگ در حال اجراست. فقط نماد آن متفاوت است. ... را زنده کرد. بار دیگر همان پروژه در هنگ علیه گرجستان، اوکراین و

 هشد معروف( نمایندمی حمل چتر اعتراضیون اغلب) «چترها انقالب» اصطالحاً به که «چین منطقه ویژه اداری» کنگاخیر هنگ

 سوال مهم این استحال . رسانه ها و اتاق فکر غربی ها از بنیه فکری قوی مردمی برخوردار نیست از تبلیغات برخی به رغم است.

ها ره به جایی نخواهد برد چرا کشورهای غربی همچنان به دنبال دمیدن آتش در هنگ کنگ رغم این که این شورشکه علی

 صورت گرفته است. به نیکارشناس مسائل چ یغفار یمحمد مهدهستند؟ برای یافتن پاسخ این سوال مصاحبه علمی با آقای 

لذا  ؛ها را کنترل کندولت چین به راحتی خواهد توانست این شورشاعتقاد این کارشناس تحوالت هنگ کنگ بنیه دار نبوده و د

 پکن سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته است.

 

  موقعیت جغرافیایی و سیاسی 

منطقه خودمختار قرار گرفته است.  چین در جنوباست که ای زیرهج شهری است« بندرگاه عطرآگین»به معنی که هنگ کنگ 

رود. هنگ کنگ شمار می ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان بهمهم زا هزار نفر جمعیت ۲۳۰هنگ کنگ با هفت میلیون و 

ای را امضا کردند که براساس آن، های بریتانیا و چین معاهده، دولت۱۸۹۸تحت حاکمیت بریتانیا بود اما در سال  ۱۸۴۲ سال از

و پس از پایان یافتن پیمان پیشین  ۱۹۹۷در سال این جزیره ساله در اختیار بریتانیا قرار گرفت.  ۹۹هنگ کنگ به صورت اجاره 

منطقه هنگ کنگ یکی از دو منطقه تقسیماتی ویژه در جمهوری خلق چین است. منطقه . یوستپجمهوری خلق چین  به

است که  زبان کانتونی در هنگ کنگ چینی و انگلیسی است. زبان رایج در هنگ کنگ اما عمالً  های رسمیاست. زبان ماکائو دیگر

کنگ به خاطر بندرگاه طبیعی عمیق هنگ تبار هستند. درصد از مردم هنگ کنگ چینی ۹۳٫۶باشد. های چینی مییکی از گونه

 از موقعیت ژئواکونومیکی برخوردار است. المللی است، های بزرگ باربری بینخود که پذیرای کشتی

https://www.wikiwand.com/fa/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.wikiwand.com/fa/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/en/Secretary_for_Security
https://www.wikiwand.com/fa/%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%85
https://www.wikiwand.com/fa/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.wikiwand.com/fa/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://www.wikiwand.com/fa/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
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 بازگشت به آغوش مادر 

نخست  “مارگارت تاچر”یست چین و کمون حزب کل دبیر و جمهور رئیس “زمین جیانگ” بینمیالدی قراردادی  ۱۹۸۴ سال در

بسته ل تحوالزم برای این های و مکانیسمچگونگی الحاق آن به سرزمین مادری یعنی چین هنگ کنگ و انگلیس درباره وقت وزیر 

سال به شیوه سرمایه داری اداره  ۵۰مدت است تا هنگ کنگ به در عین حال رئیس جمهور چین طبق این قرارداد پذیرفته  .شد

ا چین خودمختاری عالی ر .شود ظام ادارهندو  -یعنی یک کشور ائوپینگ ارائه داد،. در واقع هنگ کنگ با فرمولی که دنگ شیشود

ر اعالم کرد که دیگر بند تصریح پذیرفت که در امور داخلی آن مداخله نکند و طرف انگلیسی هم به اعطاء کرد و به هنگ کنگ 

 “پاتن سیفرانس ستوفریکر”میالدی  ۱۹۹۷یه سال یاول ژودر  .به خاک چین ملحق شدو شود لندن اداره نمیهنگ کنگ تحت نظر 

با یشه چشمانی پر از اشک برای همالبته با ن پرچم انگلیس و کردنیمه افراشته هنگ کنگ با مسلح  یروهایفرماندار و فرمانده کل ن

  .مادر بازگشتتخم طالی چین به آغوش یک بار دیگر مرغ هنگ کنگ وداع کرد. بدینسان 

  کنگنگاه چین به هنگ 

جز خوانی نداشت. طرف انگلیسی نیز بی شک به دالیلی بسیار رکرد و نیازی به  عمل ،با دست پرچین برداشت منطقی این بود که 

ا هثاری از بالندگی هژمونیک انگلیسیروشن، از جمله نداشتن هژمونی کافی وادار شد تن به چنین قراردادی بدهد اگرچه شاید هنوز آ

آن چنان ریشه دار نیست تا قابل حل هنگ کنگ  واقعیت این است که تحوالت درولی شود. تریاک مشاهده میدر جنگ اول و دوم 

 هستند یغرب هایارزش پی در که معنا بدان. دارد غربی بوی و رنگ آنها از نیمی از بیش البته هنگ کنگ و ساکنان نباشد. مطالبات
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اما در این واقعیت  .عمالً رنگ باخته است ۱۹۹۷ از بعد آن بر چین سنگین سایه لدلی به بندر این در سیاسی پلورالیسم معتقدند و

 نیست.  یتردید ،سال به شیوه سرمایه داری اداره شود ۵۰ هنگ کنگ،ن پذیرفت یکه چ

 انمعترض خواسته های 

 یعنی .سازوکار خود را داردد که نظام سرمایه داری نکنگ پیوسته بر همین مسئله تاکید دارطرفداران حزب دموکرات در هنگ

هنگ کنگ باید محصول همین مبارزات انتخاباتی باشد. معترضان به  یو علی القاعده مدیر اجرای مبارزات انتخاباتی بین چند حزب

ک شگاه کاندیدای آنها که بیگویند از تاریخ الحاق این بندر به سرزمین مادری یعنی چین هیچسیاست چین در هنگ کنگ می

یر شود با اتخاذ تدابمی اتانتخابه یک آمادهنگ کنگ ن هر بار که یروی کار نیامده است. ضمن آنکه چ ،ر سیاست غرب استطرفدا

باور نگ کنگ هبه سود چین تغییر کند. نیمی از ساکنان  یند مبارزات انتخاباتی با هر وضعیت دیگربرآ ،کندشدید امنیتی تالش می

 :ویندگمی غربکنگی طرفدار هنگ در چین به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کند. برخی شهروندان اقتصادی  دد که رشنندار

ق چین بازنده اصلی حقو هنگ کنکاز ساکنان  هدست این زعمبه  .کندست که خود را برای هر باختی آماده میاد با کسی برغالبًا 

 بشر است. 

 دیدگاه مردم چین و هنگ کنگ 

 گوید برای کشتن دشمن به چهدر عرصه سیاست و گرفتن نمره قبولی دستکم از مردم خود میدهه تمرین در بیش از پنج چین 

دیپلماسی خویشتندارانه رهبران چین، علوم اجتماعی چین با اشاره به کارشناسان حوزه  ت.ئت و باز هم جرئت، جرئ؟ جرنیاز داریم

چین  ،صصینبه گفته این متخ .ندنکتجزیه طلبی و تروریسم یاد می ،قه گراییهای سیاسی، فرالبته از قدرت آنها در فرونشاندن فتنه

م بودایی های ورزشی و تعالیحرکترا که معتقد به “ گونفالون ”فرقه با توانست بیماری سارس را با هزینه بسیار باال مهار کند. چین 

خواهی دموکراسیبه اصطالح  فتنهمیالدی  ۱۹۸۹ سال وئنژ در کنترل کرد. این کشورقیام تبت را  ۱۹۵۹در چین  .کردمقابله  ،بود

انون توانست با اعمال قاین کشور همچنین  .غربی داشت به شدت سرکوب کرد بورژوایپکن را که خاستگاه  “من.ان.تیان”در میدان 

چنانچه از این منظر بخواهیم اراده مقامات . های طوالنی مدت محکوم کندزندانیا را به مرگ  سدهای حزبی فادربسیاری از کا قضا

و موضوعات  مسائل ،به آسانی نوشیدن یک لیوان آبهیچ تردیدی، پکن بی ،بگذاریم نجشبه سهنگ کنگ پکن را در مورد تحوالت 

  .را مدیریت خواهد کردهنگ کنگ 

 

 !نقض حقوق بشر بهانه است 

نیازی به این نیست که چین به سمت اقدامات و تدابیر سخت در مورد هنگ کنگ گام بردارد. اما اساسًا رقم خوردن این گونه 

صرف نظر از اینکه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی  .تواند در اثر فقدان تدبیر به بحران تبدیل شودکه میهنگ کنگ تحوالت در 

تاده به راه اف موجو  گکیانسین  ت،به عنوان مثال بحران در تب .بهانه برای تضعیف چین است ،به چه میزان در آن دخیل هستند

همگی بهانه های غرب و در رأس آنها آمریکا برای تضعیف  ؛تر از همه دفاع و جانبداری از حقوق بشرمهمو استقالل خواهی در تایوان 

های تبلیغاتی غرب در کانون توجهات جهانی قرار دد پایگاهمکنگ به  در هنگ حرانب .چین به عنوان رقیب اقتصادی و سیاسی است

ن به یچ پذیرند کهشوند و میبرخی افکار عمومی منطقه و جهان دچار تردید می ،مسلماً با بمباران تبلیغات علیه چین .گرفته است
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و ادایی و تبعیدی بوداییان تبت و حامیان غربی داالیی الما رهبر بو ،در تبت به عنوان مثال؛ .عمل نکرد ،آنچه که وعده داده بود

 گستره رد جمعیتی ترکیب تغییرتالش برای  بودیسم وای فرهنگ ریشه دار حام ،ی دولت چین را به تالشی برای سرکوبگاهزاره

  کنند.می متهم تبت

وش پسر بجرج در زمان آمریکا که  نبریم یاد از دارند. کنگهنگ در اروپایی و برخی کشورهای انگلیس و امریکا را نگاه همین دقیقاً 

تحریم  نای رهگذر از تا بودند علیه چین تجاری هایتحریم تشدید و پکن المپیک تحریم خواستار اروپایی کشورهای برخی با همراه

 پدیدار بحران با در حالی دولت چین. نشدند موفق گاه هیچ اما دارند. باز توسعه زمینه در راهبردی اهداف به رسیدن از را چین ها،

تمرکز است. مکامال راهبردی و بلندمدت داخلی و خارجی  هاها و برنامهشده در هنگ کنگ مواجه است که نگاهش روی طرح

توانیم ما نمی ؛گویندصدا میاز کشورهای غربی همرهبران این دسته دانند. را ناقض حقوق بشر میچین انگلیس و فرانسه  ،آمریکا

برخی متحدان و امریکا دهد، بپذیریم. اما چین برخوردهای کیانگ و اکنون در هنگ کنگ رخ میسین  ،تبت را که درچه آن 

 . داندمی چین با تقابل برای سرد جنگ دوران ذهنیت داشتنرا در مورد مسائل هنگ کنگ ناشی از اش اروپایی

 هنگ کنگ از منظر حقوق بین الملل 

 ردس جنگ از بعد و قبل در را خود منافع چین که چرا ندارد. وجود چین به فشار اعمال برای ایبهانههیچ  المللبین حقوق منظر از

جمله  از .ط موجود دنبال کرده است و بر اساس قراردادهای اجتماعی و سیاسی در پی تنظیم راهبرد خود بودشرای با کامل انطباق در

دارانه تنخویشتری روبرو بود که اگر دیپلماسی چین در پنج دهه گذشته با تحوالت بزرگ ،طور که اشاره شدننگ کنگ همادر مورد ه

 ها چینی در کنار کادر رهبریاکنون صدای میلیون .شدشک این کشور دستخوش مسائل مهمتری میبی ،بودنو همه جا حاضر چین 

 ،به نام آزادی .نابود کرده است هاکشور دیگردر را راسی دموک ،در گذشته به نام دموکراسی غربگویند نسل پنجم باال رفته که می

برای این چین به هر حال  .را پایمال کرده استها انسان مشرق زمین حقوق میلیون ،کرده است و به نام حقوق بشر فهآزادی را خ

 وبمص راقوانینی  ،ادریبه سرزمین مالحاق هنگ کنگ قرار گیرد از همان نخستین سال غرب که کمتر در معرض انتقادهای تند 

عضو  ۶۰ دارای شورا این هنگ کنگ. تجاری ویژه منطقه در قانونگذاری ایجاد شورای جمله از داشت. و اجرایی حقوقی بار که کرد

دیگر به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای عضو  30شوند و عضو آن به طور مستقیم از طریق انتخابات تعیین می ۳۰است که 

  .شونددولت چین انتخاب میوابسته به 

 !سرانجام 

به دلیل دخالت عناصر خواه  دموکراسیبه اصطالح ن همیشه روی همین مسئله تمرکز دارند که احزاب یمعترضان به سیاست چ

که معترضان به سیاست چین را هرازگاهی وادار به اعتراض و  بهانه ایستاین همان  .شوندمتضرر می ،در انتخاباتچین طرفدار 

به  .سیاست مهار است 1،ج کنانورجتئوری  برتمرکز  باگفته شد هدف اصلی آمریکا که با توجه به آنچه  .کندخیابانی می تظاهرات

 .رتر حفظ کندتواند هژمونی خود را به عنوان قدرت بامریکا فقط از طریق مهار کشورها می ج کنانورجگفته 

                                                           
 سرد جنگ طول در شوروی مهار سیاست مدافع مشهورترین که به عنوان آمریکایی مورخ و سیاستمدار دیپلمات،( ۲۰۰۵– ۱۹۰۴) کنان فراست ورجج -1

 .شودمی شناخته


