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 داکترميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١٧ جوالی ١٠
 

  دن غرب را به مبارزه می طلب، بيجينگ–مسکو 
  

ا موضوعات مھم اقتصادی و لمان اجتماع کردند تا درشھرھامبورگ در G-20)  (٢٠در روز ھائی که گروه جی 

 مطبوعات جھان را به خود جلب هد بحث قرار بدھند، حادثۀ بسيار مھم ديگری اتفاق افتاد که کمتر توجرسياسی را مو

 جوالی يعنی سه روز قبل از گرد ۴رئيس جمھور چين به روسيه بود که به تاريخ " سی ژن پينگ"آن حادثه سفر : کرد

، به ٢٠لمان غرض اشتراک در اجتماع جی اقبل از سفرش به " ژن پينگ. "ت صورت گرف٢٠ھمآئی  سران جی 

ًتلويزيون آرتی که سخنگوی دولت روسيه است، عمدا . مسکو رفت تا قرار داد ھای با ارزشی را با روسيه امضاء نمايد

باوجود اين، . ندکخلق ن در ھامبورک ھياھوئی ٢٠به اين موضع کمتر تماس گرفت تا در جريان مالقات سران دول جی 

 باشد که ٢٠سفر به موقع ژن پينگ به مسکو از نگاه زمان طوری عيار شده بود که مصادف به اجتماع گروه جی 

  .روسيه و چين ھم اعضای آن اند

مھم .  دالر ارزش خواھد داشتميليارد ١٢ توافقنامه به امضاء رسانند  که بيش از ٢٠چين و روسيه موفق گرديدند که 

، نظرات مشترک سياسی روسيه و چين بود که در قبال بحرانات جھانی مانند بحران سوريه و کوريا در تر از ھمه

جھان " بيجينگ را سرآغاز پايان –ران توافقات چھار جوالی مسکو ظاکثر صاحب ن.  امريکا تکوين يافتروياروئی با

 درآيد و نتيجه دھد، بزرگترين ءرحلۀ اجرااگر اين توافقات به م. می پندارند" جھان چند قطبی"و عروج " يک قطبی

عده ای از امريکائيان دست راستی، روش ناسالم واشنگتن را در نزديکی چين و . تغيير در سياست جھان پديد خواھد آمد

  . روسيه به باد انتقاد گرفته که چرا امريکا اين زمينه را برای آشتی ستراتيژيک اين دو کشور مھيا ساخته است

حين ديدار  پوتين و ترمپ و ترمپ و .  به مشاھده رسيد٢٠ بيجينگ در اجتماع گروه –انی توافقات مسکو انعکاس جھ

ژن پينگ در حاشيۀ اجتماع ھامبورگ، روسيه و چين مانند يک گروه ائتالفی ديگر تبارز نمودند، بدين معنی که ترمپ 

ًامريکا دقيقا دانست که .  و مورد نظر قرار دادوزن ھر دو کشور را حين مذاکرات با سران اين دو کشور درک نموده

ھمچنان، در حين مذاکره با . در جريان صحبت با رھبر چين پيرامون بحران سوريه، نظر مسکو نبايد ناديده گرفته شود

اين شايد روسيه و چين ھم به . ًرھبر روسيه در خصوص بحران کوريا، نقش چين بايد دقيقا ارزيابی شده و احترام گردد

 با ھويت جديد داخل صحنه شوند و از يک  ديگر در مذاکرات با جناح  غرب ٢٠توافق رسيده باشند که در گروه جی 

ر اسد در استعمال اسلحۀ کيميائی و اين به ارتباط رد ادعای امريکا عليه  بشچموقف مشترک روسيه و . حمايت نمايند

  . مساعی اين دو کشور در روياروئی با امريکاستاستعمال قوه عليه کوريای شمالی مثال بارز تشريک 
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لوژيک از ھم دور شده بودند، تغيير ئودر واقعيت، وصلت دوبارۀ روسيه و چين که سال ھا روی مسايل سياسی و ايد

تصور اين است که نزديکی . ال خواھد بردؤبزرگی را در سياست جھان پديد خواھد آورد و ھژمونی امريکا را زير س

 بيجينگ غرب را در مجموع و امريکا را طور خاص در اضطراب قرار داده که ھمين اکنون ھم –مسکو ستراتيژيک 

رشد سريع اقتصادی چين و ثروت بيکران اين کشور يکجا با تکنالوژی نظامی روسيه . فشار آن را احساس می نمايند

اين . ستاندن آن نخواھد شدبالک جديدی را روی صحنۀ سياست جھانی ظاھر خواھد ساخت که غرب قادر به شک

تغييرات ستراتيژيک باعث خواھد شد که ساير کشور ھای جنوب غرب آسيا و آسيای مرکزی در روابط خود با 

  .  بيجينگ را مورد مالحظه قرار دھند–واشنگتن تجديد نظر نموده  و وزن جديد محور مسکو 

ت اقتصادی چين با کشور ھای ديگر نه با دالر، بلکه اين تغييرات زمانی برای غرب خطرناک تر خواھد بود که معامال

امريکا  ھنوز ھم از نگاه . اينجاست که افول امپراتوری امريکا در افق به مشاھده خواھد رسيد. انجام بپذيرد" ين"با 

 قادر نظامی، اولين قدرت جھان است که بھترين تکنالوژی را در دست دارد و تا آيندۀ قابل پيش بينی ھم  کشور ديگری

الکن تحوالت سريع اقتصادی در ساير نقاط جھان باالخص در چين، . ين ساحه بر امريکا غلبه نمايدانخواھد شد که در

اگر کشور ھائی مانند چين و يا ھند معامالت . ال خواھد بردؤھند و برازيل آقائی امريکا را در ساحۀ اقتصادی زير س

اين را . يگر تغيير بدھند، زوال ھژمونی امريکا آھنگ سريع خواھد داشتتجارت جھانی خود را از دالر به کدام پول د

ھم بايد بدانيم که امريکا آنقدر زود ھم از صحنه بدر نخواھد شد و سال ھا مقاومت خواھد کرد که حتا شايد تصادمات 

  .نظامی را سبب گردد که در آن وقت جھان ديگری خواھيم داشت

ی ا بيجينگ، نقطۀ عطفی در سياست جھان خواھد بود که تغييرات عمده –ی مسکو  به ھر صورت، توافقات چھار جوال

  . را در سطح جھانی در قبال خواھد داشت

    

  

  

  

 


