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 چگونه چين بدون شليک حتا يک گلوله فاتح جنگ خاورميانه شد؟

 
بدون –ھای آن است   جنگ عراق و پس لرزهئی، برنده نھاامريکا نفت و نفوذ باشد، پس گويا چين و نه لۀأاگر مس«

 یجميل آندرلين. »ا يک گلولهشليک حت

ھای  وقفۀ چين و جاه طلبی  در دولت بايدن، چگونگی مقابله با رشد اقتصادی بیامريکاسياست خارجی قابل انتظار 

جز اياالت متحده، ھند، استراليا و ه  اجالسی مجازی برگزار شد، که بچ مار١٢در اين مورد در تاريخ . سياسی آن است

  .ند ھم در آن شرکت داشتاپانج

چيز جديدی در بيانيۀ مشترک خود فاش نکرد، اما رھبران اين چھار کشور در » چھار«اگرچه اين گروه موسوم به 

»  عطف مھمی در تکامل گروه بندیۀنقط«را  آن» ديپلمات«سايت  صحبت کردند و وب» تاريخی« جالسامورد يک 

  .توصيف کرده است

 چيز جديدی ندارد در مورد اين که چگونه می توان ً مشترک، محتوای چشمگيری ندارد و مطمئناۀدرحقيقت بياني

يک جھانی ژيستراتھای  ن، و افزايش حضورش در آبراه، افزايش اعتماد به نفس نظامی آيجينگبھای ژئوپليتيک  موفقيت

  . کاستھا را متوقف کرد و يا حتا از سرعت آن و يا در اطراف آن آبراه

ای در برابر چين بوده است، ولی موفق به طراحی چيزی  ژی يکپارچهيستراتھا مشغول تدوين  ، سال»چھار«اين گروه 

به کنار، چين تنھا اقتصاد مھم جھان است که پيش بينی » تاريخی«جلسات . نشده است که دارای اھميت عملی باشد
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المللی پول، اقتصاد چين در  ھای صندوق بين بينی بنا بر پيش. شود امسال ھم رشد اقتصادی چشمگيری داشته باشد می

، توليد امريکا ۀ تحليل اقتصادی اياالت متحدۀھای ادار  درصدی است، در حالی که طبق داده١/٨ دارای رشد ٢٠٢١سال 

  . درصد کاھش يافته است٥/٣، حدود ٢٠٢٠ در سال امريکاناخالص داخلی 

 کار خود ٢٠١٧ تشکيل شد و در سال ٢٠٠٧است، در سال »  امنيتی چھارگانهھایذاکره م«که مخفف » چھار«گروه 

اين اتحاديه ھم مانند اکثر اتحادھای . ھاست  زمينهۀھدف آن آشکارا ممانعت از پيشرفت چين در ھم. را از سر گرفت

 آغاز شد و ١٩٩٢ مورد اخير در سال.  ماالبار استحریب، مظھر سياسی يک اتحاد نظامی يعنی مانورھای ئیامريکا

  .ھر چھار کشور در آن مشارکت داشتند

ر در سياست خارجی تثبيت شدۀ اياالت متحده که متکی به تمرکز يييعنی تغ» آسياسمت  چرخش واشنگتن به«از زمان 

 يجينگبای واشنگتن، تجارت يا ديپلماسی  ھای مقابله بيشتر بر خاور ميانه بود، مدرکی وجود ندارد که نشان دھد سياست

 چين حيرۀب و چين در امريکا حریبگذشته از برخوردھای نزديک بين نيروی . در سراسر قاره را تضعيف کرده است

  .جنوبی، مورد ديگری گزارش نشده است

اند، در مورد محوريت چين در  توجه زيادی نشان داده»  به آسياامريکاچرخش «ھا به  در حالی که بسياری از رسانه

  .اند  در اين حوزه بوده است، توجه چندانی نکردهامريکاتر از  اش بسيار موفق  تالش اقتصادی و سياسیخاور ميانه که

، ٢٠٠٣ در تبديل جنگ عراق و تجاوز سال امريکا، ريشه در ناکامی امريکاھای سياست خارجی  ر بنيادی اولويتييتغ

ل بزرگراه نفتی ودست گرفتن کنتر  در نتيجۀ بهبايست موفقيت اقتصادی که می. به يک موفقيت اقتصادی ملموس دارد

  . در عمل اشتباه محض بوده استامريکاژی يستراتحاصل شود اما .  نفتی جھانۀعراق، دومين ذخير

اوچنين .  جالبی را مطرح کردۀ نکت"جميل آندرلينی" در فايننشال تايمز منتشر شد، ٢٠٢٠ سپتمبرای که در  در مقاله

ھای پس از آن   جنگ عراق و پس لرزهئی؛ برندۀ نھاامريکانفوذ باشد، پس گويا چين؛ و نه  نفت و ۀمسألاگر «: نوشت

 » .است؛ بدون شليک حتا يک گلوله

 در خاور ميانه نيز يجينگبچين اکنون نه تنھا بزرگترين شريک تجاری عراق است، بلکه نفوذ گستردۀ اقتصادی سياسی 

ر خارجی خاور ميانه و بلکه شريک ز، چين اکنون بزرگترين سرمايه گذابه گفتۀ فايننشال تايم. رود پيروزی به شمار می

را با سياست خارجی مغشوش اياالت متحده در منطقه،  اين. ژيک تمام کشورھای حوزه خليج فارس استيسترات

  .دی مقايسه کنيئ ھای منطقه سابقه، نبود دکترين سياسی قابل تعريف، و فروپاشی سيستماتيک پيمان بالتکليفی بی

، چين از نظر ٢٠١٩در پايان سال . شود تر می تر و متقاعد کننده اين پارادايم وقتی در مقياس جھانی درک شود، روشن

بسياری از آنھا کنسولگری ھستند .  پست ديپلماتيک خود می باليد٢٧٦ديپلماسی رھبر جھان شد، زيرا در آن زمان به 

 که ٢٠١٩بنابر آمار و ارقام سال . تری دارند ھای اقتصادی نقش پررنگ لهھا از نظر تجارت و مباد خالف سفارتخانهکه 

در حالی که تا سال .  استامريکا کنسولگری ٨٨ کنسولگری در مقابل ٩٦درمجله فارين افرز منتشر شد، چين دارای 

  .تر بود  پست نمايندگی ديپلماتيک، به طرز قابل توجھی از واشنگتن عقب٢٣ با يجينگب، ٢٠١٢

ژی ناھماھنگ اياالت يستراتخالف . ه چين حضور ديپلماتيک داشته باشد، توسعۀ اقتصادی ھم به دنبال آن استھرجا ک

ر بيان می لاھا د متحده، اھداف جھانی چين از طريق يک شبکۀ گسترده، معروف به کمربند و جاده، با تخمين تريليون

ھای تجاری به  ھای اقتصادی و راه ژیيسترات حول وقتی تکميل شود، بيش از شصت کشور را کمربند و جاده .شود

ژيک يستراتھای  زيکی با آبراھه، چين به سرعت به ايجاد نزديکی فبه منظور تحقق اين امر. کند رھبری چين متحد می

گاه المندب برای تثبيت تنھا پاي  بابۀھای کالنی انجام داد، مانند تنگ جھان رو آورد و در بعضی از آنھا سرمايه گذاری

  .اش در خارج از کشور، در جيبوتی واقع در شاخ آفريقا نظامی
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دشواری  اند، به  آن از نظر سياسی دچار شکست شدهئی سير نزولی دارد، و متحدان اروپاامريکادر دورانی که اقتصاد  

يا و يا ھر جای ديگری  برای مقابله با نفوذ چين، چه در خاور ميانه، چه در آسامريکاھای  توان تصور کرد که برنامه می

  .رو شوده با موفقيت قابل توجھی روب

 بتواند امريکاای به دست نخواھد آمد که در آن   در قبال چين اين است که ھيچ نتيجهامريکاژی يستراتترين معضل  بزرگ

انی از نظر اقتصادی، چين اکنون موتور رشد جھانی است و در نتيجه بحران جھ. پيروزی شفاف و صريحی کسب کند

المللی و  ضربه به چين، باعث تضعيف بازارھای بين. ر کرده استيي در اياالت متحده، توازن به نفع چين تغ١٩و کوويد 

در » چرخش به آسيا«در مورد خاور ميانه، . کند يک نيز ھمين امر صدق میژيستراتاز نظر سياسی و . شود  میامريکا

 دست نيامده، و از سوی ديگر خأله  ھيچ موفقيت محسوسی در آسيا باز يک سو،.  معکوس داده استۀچندين جبھه نتيج

  .ژی خود در خاور ميانه، متمرکز شوديستراتوجود آورده تا بر   سود چين به  عظيمی را به

که از  حال آن. است» تجارت«ژی چين ناشی از تمايل اين کشور به يستراتکنند که کل   نادرستی استدالل میھا به بعضی

، يجينگبتالش به دستيابی به برتری جھانی از سوی .  اقتصادی استۀھا، سلط  ابرقدرتۀ ھمۀ انگيزنظر تاريخی،

به عنوان نمونه، در تاريخ . ھا يا پيشتاز بوده يا به آن نزديک شده است چين در بسياری جبھه. محدود به امر مالی نيست

با توجه به .  کردء ماه امضاۀالمللی در کر قات بينای برای ساخت ايستگاه تحقي نامه ، چين با روسيه توافقچ ماه مار٩

از جمله اولين فرود فضا پيما در - و دستاوردھای اخير چين در اين زمينه ئیسابقۀ طوالنی روسيه در اکتشافات فضا

  . پيشگام شوندئیرود ھر دو کشور در مسابقۀ احيا شدۀ فضا انتظار می – تاريک ماهۀمنطق

ھا   شاخصۀچرا که ھم. ر دھندۀ بازیييبه رھبری اياالت متحده نه تاريخی بود و نه يک تغ» گروه چھار«ًمطمئنا، جلسۀ 

رويدادی قابل مالحظه که ھم اکنون نيز . دھند که رھبری جھانی چين بی ھيچ مانعی ادامه خواھد يافت گواھی می

  .يده استای بخش لتيک جھان را که بيش از يک قرن پا برجا بود، آرايش تازهوپارادايم ژئوپ

***** 
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