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  ُمعضل ابرقدرت  -سام ُمعضل عمو

  
 نظر کاخ سفيد و ۀن کرد که دربارولفي جمھور تايوان، تسای لينگ ون ت، به رئيس٢٠١۶مبر دونالد ترمپ در دس

چنين به  مپ ھمتر. ، بحث کنند»تايوان وجود دارد و امريکاتری که بين  روابط اقتصادی، سياسی و امنيتی نزديک«

  .تسای تبريک گفت که رئيس جمھور تايوان شده است

، واشنگتن از ١٩۴٩انقالب چين در سال از پس . ين است نسبت به چامريکا تاريخ رويکرد ۀاين منعکس کنند

کرد که دولت   و ادعا می  تايوان فرار کرده بودۀشک که به جزير چيان کایفرمان ھای ناسيوناليست تحت  مانده پس

  .  ست، حمايت نمود مشروع کل کشور چين

 تنھا با جمھوری امريکاشناخت،  یرسميت م که اکثر کشورھای جھان سرزمين اصلی جمھوری خلق چين را به درحالی

طور رسمی جمھور خلق ه  بامريکا، جيمی کارتر، رئيس جمھور سابق ١٩٧٩در سال . چين در تايوان رابطه داشت

 پس از امريکا ۀحال، کنگر با اين. ُنيز پر کرده بود، به رسميت شناخت چين را که صندلی شورای امنيت سازمان ملل را

که اذعان داشت که تنھا  ان را تصويب نمود، که روابط غيررسمی با تايپه را رسمی کرد، در حالی رابطه با تايوۀآن اليح

  . از تماس با رھبران تايوانی خودداری نموده اندامريکا ۀيک چين وجود دارد و مقامات بلندپاي

ُگرفتن ھنگ کنگ در س پس ُ سلطه امپرياليستی  طوالنی خلق چين در آزادی خود ازۀ، گام ديگری در مبارز١٩٩٧ل اُ

  .ھای چين بود که در دوران استعماری از چين جدا کرده بودند  بخشۀاين گامی در اتحاد ھم. بود
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تانگ  ماندگان ارتش ارتجاعی کومين  فتح شده بود، اما به اين دليل که باقیجاپانتايوان در طول جنگ جھانی دوم توسط 

 راه انداخته بودند، پس گرفتن آن امريکااندھی خود را تحت حمايت به تايوان عقب نشينی کرده بودند و مراکز فرم

  .پيچيده شده بود

  .چنين است کسب و کار چرنديات ناتمام غرب وحشی وحشی

ُھنگ کنگ به دلخواه بريتانيا به چين برگردانده نشد ھای بريتانيا صادقانه استعمار را رھا کرده بودند،  اگر دولت. ُ

 ۀاما اين سقوط امپراتوری بريتانيا و ظھور چين آزاد شد. النی، از قبل اين گام را بردارندھای طو توانستند مدت می

  .ھای بريتانيا را مجبور ساخت که تسليم روند اجتناب ناپذير گردند سوسياليستی بود که دولت

آنھا حتی برای يک لحظه ھم ھدف سرنگونی سوسياليسم . دادند به بازی با يک چين ادامه امريکاحال، بريتانيا و  با اين

  .اند در چين و تحميل مجدد نوع استعماری مدرن خود را از ياد نبرده

ُھنگ کنگ در طول اشغال امپرياليستی، ھمواره توسط  حاکمان منصوب شد ھيچ انتخاباتی . شد ل میوھا کنتر ئی بريتانياۀُ

راه انداخت، و از ه  جنگ سرد بامريکاچھار سال پس از انقالب چين، . داشت ديگر وجود نۀجھت اين يا آن وظيف

 مانند ئی و از عضويت چين نه تنھا در نھادھا کاربرد چين به عنوان يکی از محبوب ترين ملت واجد شرايط تجارت

  . را مسدود ساختمتحد چنين راه عضويت چين در ملل  سازمان تجارت جھانی جلوگيری کرد، بلکه ھم

ُکه ھنگ گنگ سيستم سرمايه داری دارد، اما  در حالی: را اتخاذ نموده است» يک ملت، دو سيستم «چين سياست  ُ

  . جديدی برای ھر ملتی استۀشود، که تجرب سرزمين اصلی با سيستم سوساليستی اداره می

ی چين در رابطه با به علت نقش کليد» رسميت شناختن به« به سوی چين با ژست خالی از امريکابخشی از چرخش 

  .از نظر واشنگتن است» ياغی«، يکی از کشورھای ھميشه )شمالیوريايک (ورياجمھوری دمکراتيک خلق ک

کاری،   از اولين روز بنيانگذاری، حتی برای يک لحظه ھم از دخالت خارجی، خرابورياجمھوری دمکراتيک خلق ک

 ۀه و تحريم اقتصادی فلج کننده آرام نبوده است و از ھمی، محاصرئحمله، کشتار جمعی، جنگ ميکروبی، تھديد ھسته 

ھا با  اما تمام اين تالش.  منطقه ای خود برداردۀُ استفاده شده که اين مانع را از  سلطامريکارھبری ه ھا در تالش ب اين

 کشورھای ھای بزرگ امپرياليستی به منظور جلب افکار عمومی، چنين ست، که قدرت بديھی. رو شده انده شکست روب

  . اند را ھدف کمپين بی امان شررات و بھتان قرار داده» ياغی«

دنبال تقويت ه ست که بامريکا نه تنھا خاری در چشم ابرقدرت رو به زوال امپرياليسم ورياجمھوری دمکراتيک خلق ک

ست، چشم ارتش  مرز با جمھوری خلق چين  شمالی، که ھموريایست، بلکه قلمرو ک موقعيت خود در آسيا و پاسيفيک

حل اختالفات حقوق «چين تأکيد کرده است که .  گرفته استامريکای ئھای ھسته   را برای موقعيت پرسنل و سالحامريکا

افتد مگر  اما اين اتفاق نمی. »کاری براساس برابری و احترام متقابل باشد وگوی سازنده و ھم بشری بايد از طريق گفت

 تجاوزاتش را نسبت به جمھوری امريکارار ورزد و خواستار آن گردد که که افکار عمومی بر روی آن اص آن

  . و چين متوقف سازدوريادمکراتيک خلق ک

  :برگردانده شده از

  
The superpower’s dilemma 
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