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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فدريکو پی يراسينی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ دسمبر ٠١

  

  چين و روسيه دشمنان را به دوستان تبديل می کنند

  

  فدريکو پی يراسينی

  

  ن و روسيه دشمنان را به دوستان تبديل می سازند چي: کاری کارستان

 را جھت ھژمونی جھانی مورد توجه قرار داد، و جزئيات امريکا) ٢(و اقتصادی ) ١(مقاله ھای قبل، ابزارھای نظامی 

در ھر دو تجزيه و تحليل، نشان داده شد که . ی امروزی رامشخص نمودامريکاقدرت ابرقدرت ) کاھش(چگونگی 

فوق ھای   شرکتۀ ديگر اعتباری ندارد، و چگونه تحريمات و رفتار قلدرمنشانامريکاات قدرت نظامی چگونه تھديد

) صندوق بين المللی پول، بانک جھانی،  بانک جھت پرداخت ھای بين المللی و غيره(ھای بين المللی   و سازمانبزرگ

طور فزاينده ای غيرضروری شود، و در روند  ه بامريکاو اين باعث شده است که . تأثيرات خود را از دست داده اند

 ثر يک نظم جھانی چندؤطور مه ُھای در حال ظھور چين و روسيه پر شود، که ب يک خالء ايجاد نمايد که توسط قدرت

شود تا حوادث مشخصی را نشان  در قسمت سوم و پايانی از اين مجموعه مقاالت، تفحص می. قطبی را معرفی نمايند

 ھای ستراتيژیتر شناخته شده، و با ترکيبی از  چنين کم ايران، روسيه و چين با ابزارھای شناخته وھمدھيم که چگونه 

  . بسازندامريکائیقطبی نوع  گزينی را در برابر جھان تک نظامی، اقتصادی و ديپلوماتيک توانسته اند نظم جھانی جای

 منافع عظيمی برده اند، و با بی امريکاقتصادی ھای اخير از کاھش قدرت نظامی و ا روسيه، چين و ايران در سال

در .  رفت کرده اند تر  پيش مپ بيش، ھر دو با اوباما و اکنون با ترھای سياسی و ديپلوماتيک ئیاعتمادی عمومی از توانا

 منافع ھا موقعيت گوناگونی دارند، اما در که آن  و تھران، حتی در صورتیبيجينگ قبلی نشان داديم که مسکو، ۀدو مقال

  .کنند کاری می ديگر ھم  نظامی، اقتصادی و ديپلوماتيک با يکستراتيژیآھنگ کردن  ند و جھت ھم مشابھی سھيم

طرف به  طرف، و بازيگران بی گران بیتغيير دشمنان به بازي مبنی بر اصل ضروری ئیسياآ اوروۀموفقيت سه گان

ی، ئمنظور تحقق اين پروژه، با توجه  به کشور و مفاد منطقه به . تر با کشورھای متحد است متحدان و بھبود روابط بيش
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انعطاف پذيری نشان داده شده توسط مسکو . کار گرفته شده استه ھای اقتصادی، نظامی و ديپلوماتيک گوناگونی ب تالش

و رش چنين در آموزش و پرو  نظامی و ھمۀ در مذاکرات معامالت تاريخی نه در بخش انرژی، بلکه در حوزبيجينگو 

  .فريقا مشاھده شده استاگونه که در   ناکاھش فقر انجام گرفته است، ھم

 ستراتيژیصورت جداگانه تجزيه و تحليل شوند،  چه بهو سوريه سه کشوری ھستند که، چنانعربستان سعودی، ترکيه 

اين . مرکز شده استبه چندين دليل توجه ويژه ای بر خاورميانه مت. سازند دقيق روسيه، چين و ايران را آشکار می

رسی  ، قادر نشد به اھداف ژئوپوليتيک خود در سوريه دستامريکاست که قدرت نظامی در حال کاھش  ئیمنطقه جا

ر که الروست، و باتوجه به موقعيت متزلزل روزافزون پتروده يابد، با زيان تصاعدی نفوذ اقتصادی واشنگتن روب

  . شودبه نبرد فراخواندهعودی و چين قرارست با معامالت پترويوان بين عربستان س

  

  ھا طرف از دشمنان به بی

و )  حزب هللاۀاضافه ب(راه با ايران ھم) اس ای ای(ل ارتش عربی سوريه دليه ًشکست نظامی دشمنان سوريه عمدتا ب

 توسط پوتين  اتخاذ شدهستراتيژیبه لطف .  بودبيجينگراه با حمايت اقتصادی و ديپلوماتيک  کاری نظامی روسيه، ھم ھم

، عربستان سعودی، ترکيه، قطر، فرانسه، انگلستان، اردن و امريکا ۀرفت  پيشۀدر سوريه، روسيه قادر شد تا پروژ

فدراسيون روسيه بتدريج وارد جنگ سوريه شد، و نتايج نظامی بالفاصله . اسرائيل جھت نابودی سوريه را متوقف سازد

  . مسير حوادث قادر به دخالت مستقيم نشدتغيير جھت امريکا يافت، و ارتش تغييربه نفع محور مقاومت 

 ئیعواقب اين  انتخاب منجر به آن شد که متحدان تاريخی در منطقه نسبت به تعھد واقعی واشنگتن به منطقه و توانا

اض، دوحه، نفع ري  مسير آن بهتغييرو ) ام ای ان ای(فريقا ا جھت مداخله در جنگی در خاورميانه و شمال امريکانظامی 

ھای ھژمونيک  تواند توقعات طرح  خودش را نشان داده است که نمیترمپدولت جديد .   يا تل آويو مشکوک شوندانقره

 دالر ميليارد ١١٠  به ارزشسعودی را برآورده سازد، حتی اگرچه اين پادشاھی قبول کرد که تاعربستان ی ئمنطقه 

  . بشودامريکاتری در  ھای بيش ی بخرد و متعھد به سرمايه گذارامريکائیسالح 

ه  را بدالر بار پتروئیتنھا بايد به. ًتر از آن قراردارد که معموال کسی بتواند تصور کند رياض حتی در موقعيتی تنگ

طور فزاينده ای ه  به پترويوان، بتغيير با امريکا دالردوش بکشد، که به لطف تمايل چين جھت حذف شکل پرداخت به 

ھای تھاجمی   از سياستامريکاعالوه، رياض مزايای قابل توجه کمی را نسبت به حمايت نظامی ه ب. متزلزل شده است

عربستان سعودی . معامله با ايران داردۀ  ايده ھای متفاوتی از اوباما در بارترمپايرانی خود می بيند، حتی اگرچه  ضد

  .اشنگتن، منافع مشترکی در منطقه دارد کاھش اثربخشی وۀھا دربار با اسرائيل با توجه به خشم مشترک آن

شکست در سوريه که مصادف با . ً نسبتا کوتاه رو به کاھش رفته استۀاز نقطه نظر سعودی، ھمه چيز در يک دور

در ھر دو سناريو، رياض .  بود١+۵بين ايران و کشورھای ) برجام( جامع اقدام مشترک ۀی برنامئ ھسته ۀتوافق معامل

فشار اقتصادی چين بر رياض جھت قبول پرداخت با پوان برای نفت، . کند  شمالی خود را حس مییامريکاخيانت متحد 

ثر در منطقه، و نقش سياسی و ديپلوماتيک جديد ايران به لطف توافق ؤرشد مسکو جھت مداخله م  روبهئیراه با توانا ھم

ک است که بتواند ستراتيژي تغيير، يک تنھا راه حل. برجام، رياض را بر مسير خاصی جھت سرنگونی رھا کرده است

  .با يک سبک مھم در منطقه تأثير بگذارد

 ميليارد ١يک صندوق سرمايه گذاری بيش از (بازديد ملک سلمان سعودی از مسکو جھت امضای قراردادھای تجاری 

 ۀ، منعکس کنندصورت شخصی انجام گرفت اقدامات ملک سلمان، که به. ، يک نفوذ سمبليک بود) تأسيس شده استدالر

 جھت عقب نشينی از نفوذ در منطقه  امريکارسميت شناختن نقش غالب جديد روسيه در خاورميانه، ناشی از مقاصد ه ب
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طور مستقيم مربوط به جانشينی بر تخت سلطنتی، با ه چنين ب نياز ملک سلمان از حضور شخصی در مسکو ھم.  است

کاری  ھا در يمن و بحران شورای ھم رغم مصيبت ليدی پادشاھی، علیوليت ھای کؤمحمد بن سلمان جھت ارث بردن مس

ويژه با قيمت بسيار پائين نفت، پادشاھی ه در شرايط ضعف شديد، ب. خليج فارس که ناشی از درگيری با قطر است

 نوعی ً را با مسکو آغاز کند و احتماالمذاکرهمانده است و مجبورست که يک  سعودی با چند کارت برای بازی باقی

 اصلی مالقات بين ۀ، بھانءدر ابتدا. کاری در زمينه ھای مختلف مرتبط با انرژی و سرمايه گذاری را شروع نمايد ھم

 ٢۴آھنگ کردن توليد و فروش نفت و گاز بود، که با توجه به کاھش قيمت نفت در طول  پوتين و شاه سعودی جھت ھم

رسد که اولين ھدف پوتين و شاه سعودی با افزايش قيمت نفت   مینظره ب. ماه گذشته، برای ھر دو کشور ضروری بود

 واشنگتن و رياض جھت ورشکسته کردن مسکو با کاھش شديد ۀ شکست خوردستراتيژیدر سطح قابل قبول، متعاقب 

  .قيمت نفت نائل شده است

مھوری عربی سوريه  عنوان تنھا رھبر ج رسميت شناختن اسد به دوم، اين مالقات بر شکست رياض در سوريه، وبه

  . متمرکز شده بود

در پشت صحنه چيزھای زيادی در حال توسعه ھستند، و اين آشکارست که رياض در حال حاضر يک راه حل سياسی 

که ھرگز توسط نمايندگان دولت سعودی  رسميت شناخته است، چيزی عنوان تنھا راه جھت پايان دادن به جنگ به را به

 رژيم را رھا کند، حتی اگر فشارھای اقتصادی، تغيير ۀر مشکل خواھد شد که پروژبرای رياض بسيا. ذکر نشد

بين رياض و تل  آويو پيمان مشترکی وجود دارد، اما . ديپلوماتيک و سياسی از طرف چين و روسيه افزايش يابد

وستی خود با ايران و اسد شود، خيال د کنند تا پوتين را متقاعد سازند که بی گونه که بارھا نشان داده اند، تالش می ناھم

را  وفاداری مسکو نسبت به تھران و دمشق، بر سعودی ھم تأثير مثبتی داشته است، که بايد آن.  ولی موفق نشده اند

ست  ھای متفاوتی نسبت به موارد خاصی داشته باشد، اما او مردی ست ديدگاه که پوتين ممکن رسميت بشناسد، در حالی به

ست برخی اوقات   که دولت جديد ممکنئی، جاامريکازند؛ خالف  ی ايستد و زير قول خود نمیکه روی حرف خود م

در اين قيل و قال، .  کند دوستان خود را فدا کند، اما پوتين به وعده ھای خود، حتی تحت فشار شديد وفا و عمل می

ت به اسرائيل و عربستان سعودی  حسن نيت دولت جديد نسبۀدھند  ايران نشانۀ جھت ملغی کردن معاملترمپتصميم 

  .است

علت کاھش قيمت نفت و سرمايه گذاری در چندين جنگ، خود را با ذخاير پولی بسيار پائينی می ه عربستان سعودی ب

، امريکادر پايان، . تر در يمن است اضافه بر اين يک شکست نظامی در سوريه و حتی يک افتضاح  بزرگ.  بيند

طف استقالل انرژی که ناشی از فراکينگ است، نسبت به سرنوشت سلطنت سعودی و باارزش ترين متحدش، به ل

کاری خليج فارس به علت جنگ اقتصادی عليه قطر از ھم افزون بر اين، شورای ھم. شده استعالقه تر  پادشاھی بی

 که رژيم سلطنتی ست  حد زيادی  مثال ديگری از حمايت نکردن واشنگتن از رياض تا آنۀدھند پاشيده است، که نشان

اگر واشنگتن قادر به حمايت نظامی از . استدالل رياض بسيار ساده است. عربستان سعودی انتظارش را نداشته است

شکالت فراوانی قرار عربستان سعودی نيست، اما رياض بايد از نظر اقتصادی تحمل کند، پس پادشاھی در معرض م

چنان از  اين برای عربستان سعودی  غيرقابل تصورست که ھم. نياز دارد مانند روسيه و چين ئیگزين ھايدارد و به جا

  .شود ی در خاورميانه تبديل میئکه ايران به رھبر منطقه  در حالی حمايت کند، دالرھژمونی پترو

  ۀطرسد که روسيه واس نظر می ھا به ست که با بازيگران اصلی مذاکره کنند، و برای آن برای سعودی ھا بھترين راه اين

 اين مشاجرات خاتمه يابد تا ۀماند که ھم چين درست منتظر می. گونه که بتازگی اعالم کرد ناتمام عياری است، ھم
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طور قاطع چھل سال آشوب منطقه  را که ناشی از رقابت سعودی و ايران است به ه قدرت اقتصادی خود را بياورد و ب

  .گذشته واگذار نمايد

وجود می ه  جدا کردن روسيه و ايران شکست بخورد، اما با اين وجود روابطی را ببرای رياض، حتی اگر تالش جھت

 يک نمايش روشن از گسترش نفوذ روسيه در ۴٠٠-خريد اس . فرستد آورد که سيگنال روشنی را به غرب می

 تغييربه که ين ااز  در رويدادی دارد امريکا ۀخاورميانه است، و رياض شايد يک ترس قابل درک از اقدام تالفی جويان

  . کرده استدالرمسير عطف به شروع فروش نفت به ارزھای ديگر غير از 

 ديپلوماتيک دست يافته است، فشار ۀمسکو به لطف  تالش نظامی در سوريه، با عربستان سعودی به يک  معجز

ی است،  که ئوافق ھسته تاز ويژه ناشی  ه اقتصادی چين از طريق صدور پترويوان، و موفقيت ھای ديپلماتيک ايران، ب

  . سياسی بين المللی خدمت کرده استۀبحشی تھران در صحن در توان

دھد که پادشاھی سعودی حاضرست  فرستد و نشان می  روسی سيگنالی روشن میۀرفت ھای پيش ھای سالح خريد سيستم

 قدرت ئیت شناساعھده بگيرد وآغاز ضربه به درب جھان چندقطبی، تصديقی جھه طرف تری ب که يک موضع بی

  .  تکنولوژيکی فدراسيون روسيه است–اقتصادی چين و برتری نظامی 

  

  ھا تا دوستان طرف از بی

 را با حمايت امريکاطرف، تالش کند تا نفوذ اقتصادی و نظامی  ست که رياض برای تبديل خود به يک  کشور بی  ممکن

 زياد ئیطرف با توانا ی روسيه و چين مھم است که کشوری بیچنين اشاره کرد که برا بايد ھم. روسيه و چين متعادل کند

 روسيه در سوريه، متصل به اميال ترکيه جھت تبديل شدن به ۀدر مورد ترکيه، مداخل. جھت خريد در منطقه داشته باشند

ديپلماتيک متعاقب کار . ُديگر ھل داد سوی يکه  را بانقره، بتدريج مسکو و ئی آسيا-يورو/ئیيک مرکز انرژی اوراسيا

زمان با موفقيت عملياتی ارتش سوريه و نيروی  ثر پس از ھدف قرار دادن يک جت جنگی روسيه توسط ترکيه، ھمؤم

شکست نظامی ترکيه از دوازده .  روسيه عليه تروريست ھای تحت حمايت ترکيه، روابط بتدريج بھبود يافته استئیھوا

 ألۀ داده، و بر مستغيير اولويت ھای خود را  اردوخانرسد که  نظر میه در سه تا چھار ماه گذشته، ب. ماه قبل روشن بود

ھا  جنبش سياسی اخوان المسلمين در ھر دو کشور کليدی است و برای روابط آن(کردھا و افزايش روابط با قطر

تر و  دارد، بيش   دور نگه میئیدر عين حال، ترکيه خودش را از متحدان ناتو.  متمرکز شده است)  ست ضروری

  ..شامل ايران، عراق و سوريه، متمايل شده است» محور مقاومت«سوی مدار ه تر ب بيش

 به انقرهھای ديپلوماتيک تھران و مسکو را جھت متقاعد کردن   سنگ بنای تالشه،برگزاری مذاکرات صلح در آستان

در ). که روسيه تصميم به مداخله کرده بود روشن بود زمانی ًاگرچه که اين قبال( نظامی طراحی کرد ۀرھا کردن گزين

 اکنون تصميم انقرهرسد که  نظر میه ب.  و مسکو را باز کندانقره تشويق شد که معامالت مھم انرژی بين انقرهمقابل، 

ين گاز را از چن  جريان گاز ترکيه را از روسيه تا اروپا، ھمۀگرفته است که به يک مرکز انرژی تبديل شود، که خط لول

 نفت و گاز ارتباط ۀرسد که چين قصد دارد که با  امکانات ترکيه جھت تھي نظر میه ب. قطر و ايران به اروپا حمل کند

در ) قطب مرکزی ترانزيت انرژی(عنوان يک  قطب مرکزی راه عبور انرژی   را بهانقرهبرقرار کند، و بنابراين، نقش 

  .منطقه افزايش دھد

نيروھای دمکراتيک . گردد ُ کردھا برمیألۀ را  بسيار متقاعد کرده سوريه را رھا کند، به مساردوخان ديگری که ۀجنب

ُجويان کرد تشکيل شده، تحت فرماندھی و به نيابت از ائتالف بين المللی  ، که اغلب از جنگ)اس دی اف(سوريه 

تيک سوريه را به عنوان بخشی از گسترش ُ کردھای نيروھای دمکراانقره. کند  در سوريه عمل میامريکارھبری  به
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شمار می ه داند، که يک گروه تروريستی در ترکيه ب می) پ ک ک(حزب کارگران کردستان ) دست دراز شده(مسلحانه 

بينی ھای دوره انتخابات رياست جمھوری  ، خالف پيشترمپ دولت زمان، حتی در انقره بين واشنگتن و ئیاين جدا. آيد

  .افزايش می يابدچنان  ، ھمامريکا

 ھای  ستراتيژی، امريکارھبری   تصاعدی از نيروھای دمکراتيک سوريه در سوريه توسط ائتالف بين المللی بهۀبا استفاد

  امريکا نياز دارد که به مخاطبان داخلی خود اين عقيده را بدھد که ترمپ.  باھم برخورد کرده انداردوخان و ترمپ

ُمعنای وابستگی به سربازان کردی باشد که منجر به جداشدن از روابط با  ی اگر اين بهمتعھد به جنگ با داعش است، حت

قدر زياد شده که چند روز  اين وضعيت آن.  را به عنوان يک موضوع از امنيت ملی می بيند  ايناردوخان. ترکيه بشود

.  و واشنگتن گرديدامريکاه در خانه ھای مربوط قبل، يک اختالف ديپلماتيک منجر به تعليق صدور ويزا از سفارت

يک واکنش طبيعی به .  خود می بيندئیُ به کردھا را به عنوان بدترين خيانت از طرف متحد ناتوامريکا کمک اردوخان

 ألۀ، بنابراين، توافق ميان ايران، عراق، سوريه و ترکيه جھت حفظ تماميت ارضی در مقابل مسامريکااين اقدامات 

  .ُکردھا بود

 ژۀبه منظور آرام کردن منطقه، بازسازی آن و ترکيب آن در پرو. ن و روسيه در اين وضعيت آشکارستموھبت چي

ھا بايد خاتمه يابند و ديپلماسی  ، و کريدور حمل و نقل شمال و جنوب، جنگ بحریيک کمربند يک مسير، جاده ابريشم

ر سوريه بدون حضور به عنوان يکی از ست تا از جنگ د افرده ، اين يک فرصت منحصر بانقرهبرای . چيره گردد

در ). جھت ترک ھا در مذاکرات آستانه با روسيه و ايران شرکت نمودند از اين(جناح ھای شکست خورده خارج شود 

.  اوراسيا اصرار داردۀعنوان يک مرکز توزيع انرژی در ابرقار  خود بهئیگاه جغرافياحال، ترکيه برای ھمين جاي عين

  .سازد ست، که ترکيه خود را از فشار واشنگتن رھا میامريکااب ھا ھمه به حس اين

ھای  عکس، افزايش تجارت با چشم اندازھای قابل توجھی در ساله  تحريمات عليه ترکيه را برداشته، و بۀًمسکو قبال ھم

  در ۴٠٠-س در مورد فروش سالح به عربستان سعودی، نفوذ روسيه، به لطف سيستم ا. تدريج رشد می يابده آينده، ب

 تالش ۴٠٠سيستم اس . رو شده استه وبر با اعتراضات شديد بسياری از کشورھای عضو ناتو انقرهروند فروش به 

 جھت تنوع، و اين بار از نظر انقرهچنين اولين نشانه از تمايل  ست، اما ھمامريکاتری جھت ممانعت از تجاوز  بيش

  .دھد د را شکل مینظامی است، که ستون يک نظم جھانی چندقطبی جدي

ھای نظامی و ديپلوماتيک متعدد، نقش خود را در منطقه در کنار ايران و قطر بازيابی کرده است،  ، پس از شکستانقره

 ئی تصاعدی از سيستم ناتوئیمانور جھت رھاۀ  را با حاشياردوخان بيجينگدر زمينه ای که شراکت او با مسکو و 

کاری  ورود آينده به سازمان ھم. وجود آورده استه ادی برای کشور بضمانت کرده است که مشکالت بسيار زي

 را به جھان چندقطبی  مھر و موم کند و در روند تبديل به يک متحد کامل با انقرهتواند عبور  می) ُاس سی ا(شانگھای 

 غيرمتحمل موفق  ۀست که بگوئيم مسکو و متحدانش در يک وظيف در عين حال، اين ممکن.  تبديل گرددبيجينگمسکو و 

ترين ضمانت   دخالت مستقيم در سوريه جھت حذف اسد در يکی از مھمۀبه جلوگيری از تبديل کشوری شدند که در آستان

 نزديک در قدرت بماند و حتی موافقت کرده ۀ توافق کرده است که اسد در آينداردوخان. ھای تماميت ارضی سوريه بود

 ارتش ترکيه در ادلب عمليات  داشته ًگونه که اخيرا آن در سوريه کمک کند، ھمھا  است که در مبارزه عليه تروريست

  .است

.  عميق ھستند، ھنوز بايد مورد آزمايش قرار بگيرندانقرهکه چقدر اين دوستی ھای جديد ميان مسکو، رياض و  اين

نظر ه يزی که ھست و بچ.  و پادشاھان سعودی معروفند که روی حرف و قول و قرارھای خود نمی ايستنداردوخان

 از کشورھای ايران، روسيه و چين ئی سه تاۀنظير اقتصادی، سياسی و نظامی از  مجموع کار بی رسد، اين يک شاه می
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 برنده شده است؛ گروھای تروريستی حمايت شده توسط سعودی ھا و ترک ھا خنثی شده ًجنگ در سوريه تقريبا. است

  . تنظيم شده استانقره کامل رياض و ئی و نظامی اوراسيااند؛ و شرايط برای يک ادغام اقتصادی

  

  حمايت از دوستان محتاج

در . ھای روسيه، چين و ايران به دولت و مردم سوريه اشاره شود کاری و کمک دارد که به ھمرا در پايان، اين ارزش 

انی، تجھيزات و حمايت طول شش سال تجاوز عليه جمھوری عربی سوريه، ايران ھرگز از کمک از لحاظ نيروی انس

 مستقيم، ۀ جنگ، حتی قبل از مداخلۀمسکو در مراحل اولي. در مبارزه عليه تروريسم کوتاھی نکرد) منطقی(لجستيکی

 سالح، انرژی و لجستيک  به ۀ جھت حل بدھی خارجی سوريه به روسيه برداشت، و در واقع از طريق ارائئیھا گام

  .سوريه کمک فعال نمودھا در  عنوان راھی جھت شکست تروريست

 سوريه از طريق اقتصادی صاف و ھموار نموده است، و کشور را به ۀجمھوری خلق چين اکنون راه را جھت آيند

قدرت . اعالم نموده است) بی آر آی(، بخشی از ابتکار کمربند و جاده ئیعنوان يک مسير مھم ترانزيت و يک مقصد نھا

ه کشور تخريب شده توسط شش سال تروريسم و تجاوز خارجی را بازسازی دھد ک اقتصادی چين به دمشق اجازه می

ھای نظامی روسيه، دمشق تمام ابزار الزم جھت پايان دادن به جنگ را داشته باشد و کشور را با ثبات  ئیبا توانا. نمايد

 سياسی و ديپلوماتيک،  نظرۀاز نقط. نمايد، پايه و اساس را جھت جلوگيری از ھر تجاوز غربی در آينده طراحی نمايد

 ناپذير از محوری ھستند که از ايران تا عراق ئیراه با دمشق، بخشی جدا  و مسکو، ھمبيجينگاقدامات مشترک تھران، 

با ترکيب عناصر اقتصادی، . تواند به ترکيه برود رسد، يا حتی می مديترانه می) بحيرۀ(و سوريه گسترش می يابد و به 

ًريبا از تھاجم بی سابقه ای جان سالم بدر برده است، به عنوان برنده ظاھر گرديده است، و نظامی و سياسی، سوريه تق

  .کند  میتعيين خود را بدون  تحميالت خارجی ۀ خود، استقالل آيندئیبدين ترتيب با تضمين توانا

  

   مقاالتۀنتايج مجموع

شود، باعث ثبات   و تھران دنبال مینگبيجيرود مسيری که توسط مسکو،  جنگ سوريه، انتظار میۀبه لطف قطعنام

ھاست تا  فشار اقتصادی چين بر سعودی:  جھانی که ما شاھديم شاملتغييربرخی از عناصر کليدی اين . خاورميانه گردد

پرداخت برای نفت را با يوان بپذيرند؛ ريشه کن ساختن تروريسم در عراق و کشورھای ھمسايه، و بدان وسيله دور 

  .یئ و متحدانش؛ و تبديل ترکيه به يک مرکز توزيع انرژی منطقه امريکاحميل شده عليه ايران توسط زدن تحريم ھای ت

کند، تا قدرت نظامی  ويژه در خاورميانه، از نظر اقتصادی مداخله میه  جمھوری خلق چين در شماری از مناطق، ب

  نقدينگی ۀحمايت کند، با ارائ) يک مسيريک کمربند (روسيه را از طريق پول، ديپلوماسی، سرمايه گذاری اقتصادی 

که با تحريمات غربی  گونه کمک کند که با مسکو شده زمانی نابه متحدان، ھم)  يا تسويه پذيریقابليت تبديل به پول(

 چين می باشد، ٢ زيرساخت جاده ابريشم ۀ، کاھش تروريسم يک عامل کليدی در تقويت توسعبيجينگبرای . مواجه شد

در . ھای بازسازی آسانی ارائه دھد  خاورميانه وارد شود و طرحۀدھد تا در مناطق تخريب شد  اجازه میبيجينگکه به 

ه  چين بۀ ھای آيندستراتيژیرسد که دارای اھميت مھمی برای  نظر میه  و پاکستان باحال حاضر، سوريه، مصر، ليبي

  .شمار می آيند

ای ای (، اتحاد اقتصادی اوراسيا )فريقای جنوبیاسيه، ھند، چين، برزيل، رو( مانند بريکس ئیھا روسيه و چين سازمان

را رھبری ) ای آی آی بی( چين ئی، و بانک سرمايه گذاری زيرساخت آسياُ)اس سی ا(، سازمان ھمکاری شانگھای )يو

ايت شود و  حمامريکا محور دالرگزينی جھت نظم جھانی نئوليبرال  که از ايجاد جای ست  بزرگ اينستراتيژی. کنند می
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آيا : طور فزاينده ای بايد بين دو سيستم انتخاب کننده کشورھا ب. دن را تضمين کامريکااثرات کاھش امپراتوری 

 برد باشند، و يا جھان تک قطبی، که بر مبنای –کاری برد  خواھد با جھان چندقطبی، مبنی بر اساس دوستی و ھم می

  .ستامريکاکاھش قدرت اقتصادی و نظامی 

 ۀچنين اعتبار و نفوذ ايران در منطق  نيروی  نظامی روسيه، ھمئیمند چين، ھمراه با توانا  اقتصادی قدرتحمايت

کنند،  چوب الی   حمايت میامريکا مانند سوريه  در برابر مداخالت نظامی ئیخاورميانه، که با موفقيت از کشورھا

ھای اقتصادی و نظامی   و راه را برای انزوای طرح)کنند  را از ھم جدا میامريکامتحدان (چرخ دنده می اندازند 

 جنوبی، وريایرو ھستند، مانند که  روبامريکابنابراين، کشورھای مشابه که با فشار . کنند واشنگتن در منطقه صاف می

ث کنند، که باع رھبری روسيه و چين گرايش پيدا میه سوی جھان چندقطبی به طور فزاينده ای به  و ونزوئال، بومکزيک

  .گردد  فراتر از خاورميانه میامريکاتسريع کاھش نفوذ 

ً ديگر تنھا ابرقدرت نيست، بلکه  ترجيحا يکی در ميان دو ابرقدرت امريکا. ماند جاست و می نظم جھان چندقطبی اين

 ھر چه زودتر اين واقعيت را بپذيرد، برای بشريت و برای صلح در امريکا. ی استئديگر مجھز به  سالح ھسته 

  .سراسر جھان بھتر خواھد شد

 

 :درباره نويسنده

ھا و  ھا، سياست فدريکو پی يرراسينی، نويسنده ای  آزاد و مستقل است که متخصص در امور بين المللی، جنگ

 . ھاستستراتيژی
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