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 خاورميانه در چين گسترش
La Chine se déploie au Proche-Orient 

 .کند می آغاز ايران و مصر سعودی، عربستان به را سفرھايش دور Xi Jinping پينگ جين شی چين، جمھور رئيس

 چين .است شده پيشبينی اقتصادی مسائل پيرامون تنھا سفرھا اين مضمون بلکه نيست سياست از حرفی رسمی، ديدگاه از

 به غرب استعمار از رھائی در و دکنن شرکت »نوين ابريشم راه « ساخت در که کند می پيشنھاد خاورميانه کشورھای به

 .بخشند تحقق خود توسعۀ

 ٢٠١٦جنوری  ٢٢ / )سوريه( دمشق / ولتر شبکۀ

  

 آورد عمل به استقبال رياض فرودگاه در چينی تأھي از سلمان بن محمد شاھزاده ٢٠١٦ جنوری ١٦ در

 می عرب جوامع رشد مانع ويانهسودج اھداف با که برد می سر به امريکا متحدۀ اياالت سلطۀ تحت عرب جھان امروز

 مقابل در ايستادگی خواست بر گواه بحرين و يمن عراق، سوريه، فلسطين، در متعددی ھای شورش وجود اين با  .گردد

 .باشد می اروپائيان سياست از فرمانبرداری

 مداخلۀ دليل به مروزا است، بوده واشنگتن لوکنتر زير ًکامال کيسينجر ھنری ھای پيروزمندی دوران از که بازی اين

 در مديترانه بر تسلط تاريخی زمينۀ پيش با چين بازرگانی بازگشت دليل به ديگر سوی از و سوريه در روسيه نظامی

 .است شده تحول دچار وسطی قرون و متأخر باستان دوران

 ايران و مصر سعودی، عربستان به را سفرھايش دور پينگ جين شی چين جمھور رئيس که است انداز چشم اين در

 راه برای ھائی گاه تکيه تدارک ،»جاده کمربند،« : کرد مطرح ٢٠١٣ سال در گونه ھمان چين رھبر ھدف .کرد آغاز

 ھمان به دريائی راه از حال عين در و زمين از گذشته در »ابريشم راه« مانند کمربندی جادۀ اين .است جديد ارتباطی

 است شده طراحی بود شده تصور Zheng He ھه چنگ ساالر دريا سطتو Ming مينگ دودمان دوران در که شکلی

 و بوده چينی تبار ايرانی ترک و مسلمان مکتشف و ساالر دريا شمس محمود حاجی ،ھه چنگ اصلی نام ويکيپديا در(

 سال در چين خلق جمھوری شده، آماده پيش سال ده از که بزرگ طرح اين اجرای برای .)است زيسته می ١٥ قرن در

 از پينگ جين شی امروز که دولتی سه و کرد ايجاد زيربنائی امور برای را آسيا زيربنائی گذاری سرمايه بانک گذشته

 .باشد نپذيرفتهً رسما را قراردادی چنين ھنوز ايران اگر حتی اند، شده دعوت آن عضويت به کند می ديدن آنھا
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 طرح ولی گيرد، نمی ھدف را غربی منافع ًمستقيما و کرده اجتناب سياسی مسائل طرح از چين جمھور رئيس گرچه

 دريائی فرمانروائی به و انجاميد خواھد جھان در روسيه و چين برتری به رسد، نتيجه به روزی اگر او، اقتصادی

 .داد خواھد خاتمه متحده اياالت و بريتانيا

 کرد پشتيبانی فلسطين مقاومت از چين .اردند حضور منطقه در و زند نمی دست سياسی کار به چين که کنيم تصور نبايد

 که بود چينی دريای به ھوا ھای راکت ،٢٠٠٦ سال در .نمود ايجاد نمايندگی دفتر آنھا برای بيجينگ در پيش ھا مدت و

 ھا عرب توسط ھا  راکتاين کارشناسان، از بسياری گزارش به .شود لبنان ساحل بمباران مانع تا داد اجازه هللا حزب به

 ماه طی سوريه بحران پيرامون مذاکره در چين امروز .کردند می ھدايت را آنھا چينی مشاوران بلکه شد نمی يتھدا

 از دور اين طی پينگ جين شی صورت، ھر در .است کرده شرکت ھا جناح تمام نمايندگان شرکت با گذشته ھای

 .است کرده محدود را خود سياسی مداخالت سفرھايش

 باستان دوران در را »ابريشم جادۀ « مضمون با )اژدھا تيغ( Dragon Blade لمف ٢٠١٥ سال در چين خلق جمھوری

 منافع برای توانند می بلکه نيستند، دشمنً الزاما ھا امپراتوری که دھد نشان تا بود اين ھدفش و گذاشت نمايش به متأخر

  .کنند ھمکاری متقابل

 

 سعودی عربستان

 اميدوار و کند، می خريداری نفت کشور اين از سال در دالر ميليارد ٧٠ و است دیسعو عربستان مشتری مھمترين چين

 با .کند عبور آنھا خصوصی امالک از بگوئيم بھتر يا و کشور اين از چينی کاالھای تا دھند اجازه ھا سعودی که است

 می ديگر يک عليه رحمانه بی کيانگ سين در و ھستند ديگر يک رقيب پاکستان در ھا سعودی و ھا چينی اين، وجود

 ھای سرويس طريق از حج مراسم طی را چينی طلبان جھاد متحده اياالت سو اين به پيش سال ده از کم دست .جنگند

 تروريستی عمليات انجام برای ترکيه ھای سرويس طريق از مابعدی شکل به ھا، ايغوریً غالبا .کند می استخدام سعودی

 به دست اسالمی دولت نام به کشور سر سرتا در پراکنده شکل به پس اين از ولی چين، غرب در ءابتدا شوند، می ھدايت

 .زنند می تروريستی اعمال

 که کردند بازگشائی را Yasref-Yanbu يانبو ياسرف پااليشگاه پينگ جين شی چين چين جمھور رئيس و سلمان شاه

 در )چينی گاز و نفت شرکت( Sinopec ستينوپک ساخت پااليشگاه نخستين اين .است شده واقع کشور غرب ساحل در

 يک )عربستان نفت شرکت( آرامکو به متعلق آن سوم دو که است دالر ميليارد ١٠ پااليشگاه اين ارزش .است خارج

 دانست بايد شده، ساخته سال دو که عظيمی پااليشگاه اين گذاری سرمايه مورد در .باشد می چينی شرکت به متعلق سوم

 بمباران را عراق در چين گذاری سرمايه ھمين معادل داعش ضد المللی بين اتحاديۀ که گرفته صورت يتیوضع در که

 خواھد واقع مقدس مساجد پيرامون که کشوری در پااليشگاه شود، تجزيه عربستان که صورتی در .است کرده تخريب و

 .، موقعيت خواھد داشتشد

 راه و ايجاد کار در تسريع برای )فارس( خليج ھمکاری شورای کل دبير با حال عين در پينگ جين شی جمھور رئيس

 .است داشته مالقات اسالمی ھمکاری سازمان و آزاد مبادالت منطقۀ اندازی

 با بزرگ خواجۀ« Zheng He ھه چنگ سفرھای و زندگی دربارۀ بخشی ٥٠ سريال چين ملی تلويزيون٢٠٠٩سال در

 با ناوگانی او .دريا راه از بار اين ولی کند، سازی باز را »ابريشم جادۀ« خواست می پانزدھم قرن در که »گنجينه سه

 سپس و گشود بادبان مصر سوی به سرخ دريای از رفت، مکه زيارت به او .داد تشکيل دريانورد ٣٠.٠٠٠ و کشتی ٧٠

 داليل به .دارد تأکيد فرس ٧ طلبانۀ صلح ويژگی روی تلويزيونی سريال .پيمود را موزامبيک تا فريقائیا سواحل از
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 طی و کرد صادر را چين ناوگان تخريب دستور امپراتور و شد، سوزانده ھايش يادداشت او مرگ در داخلی، سياست

 .بست خودش روی به را ھايش دروازه چين سال  ٦٠٠

  

 مصر

 ترازنامۀ دو ھر کرد، مالقات سيسی ال نرالج خود قطار ھم با پينگ جين شی جمھور رئيس مصر، به ورود در

 شگفت قاھره فرعونی تالش از ھا غربی گذشته، سال .دادند قرار بررسی مورد برابر دو به را زيسو کانال بازسازی

 سعودی ھای کمک يمن به و است درمانده مصر مردم برای غذائی مواد تأمين از حتی مصر که حالی در بودند شده زده

 پيوندخود روشنی به کرد، می جلوه معنی بی کنونی جھانی بازرگانی متن در که طرحی اين پس اين از .است آورده دوام

 .سازد می آشکار چين با را

 سابقه بی ھای گذاری سرمايه .است شده ايجاد قاھره کيلومتری ١٢٠ در کانال ورودی در وسيع صنعتی منطقۀ يک

 گذاری سرمايه معادن در ھا چينی اکنون ھم از .کرد خواھد ايجاد کار مصری ٤٠.٠٠٠ برای آينده در که شده پيشبينی

 .است شده تبديل کشور دو بازرگانی محور به سنگ که شکلی به اند کرده

 .کرد خواھد شرکت مصر جديد پايتخت ايجاد در چين اين، بر عالوه

 اين، وجود با .شد حذف المللی بين صحنۀ از تدريج به شد، می تلقی عرب اصلی قدرت ناصر دوران در که قاھره

 زيحا دوباره تا داد اجازه او به کشور نسبی ثبات تضمين و المسلمين اخوان مقابل در سيسی ال جمھور رئيس پيروزی

 سرعت به تا دھد می اجازه او به ھا ايتاليائی توسط نفتی مھم منافع کشف .باشد قديمی نقش گرفتن عھده به برای شرايط

 .بگيرد وام المللی بين بازارھای از ناکنو ھم از و آمده فائق اش اقتصادی مشکالت بر

 Ali نمايندگان مجلس رئيس با الی نيچو و ناصر دوران در کشور بين مناسبات يادآوری با چين نمايندگی تأھي

Abdel Aal  کرد بنيانگذاری ملی مجلس با را نھادينه ھای ھمکاری و کرد مالقات. 

 ھر و کردند اعالم سوريه در سياسی روند از را خود تيبانیپشً رسما او مصری ھمقطار و پينگ جين شی جمھور رئيس

مذاکره  دربارۀ بيشتر توضيح از اين، وجود با .دانستند محکوم رژيم سرنگونی برای را زور به متکی تالش گونه

 .کردند داری خود موضوع اين پيرامون ھايشان

 قابل اھميت از منطقه بازرگانی پتانسيل که شد يادآور عرب اتحاديۀ به خطاب در سرانجام پينگ جين شی جمھور يسئر

 آنھا اقتصادی توسعۀ تسريع به تواند می ھا ملت بين جويانه صلح ھمکاری ضرورت و است برخوردار ای مالحظه

  .نجامدبي

 

 ايران

 ھر که دانيم می .است رسيده ايران به پينگ جين شی جمھور رئيس ھستم؛ خطوط اين نگارش حال در که لحظه اين در

 يادمانده در جمله از توانيم می را موضوع اين اند، داشته ديگر يک با طوالنی مشترک تاريخ باستان دوران از ملت دو

 زد می دور را ھند »ابريشم جادۀ« وسطی قرون در .ببينيم ايرانی نقاشی در چينی نقاشی تأثيرات يا و جمشيد تخت ھای

 دوران از پيش مدتی از علت ھمين به .کرد می عبور سوريه و عراق از سپس ايران، از مرکزی آسيای راه از و

 .اند پرداخته چينی آموزش به و داده کاھش را انگليسی زبان آموزش ايرانی دانشگاھيان نژاد احمدی
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 که بوده نزديک و آشنا فرھنگی بلکه نيست، »ابريشم جادۀ« مسير در تاريخی مرحلۀ يک تنھا ايران ، بيجينگبرای

 سھولت با تا دھد اجازه چين به تواند می اش اسالمی ھويت دليل به که طبيعی شريک است، مانده جدا نآ از مدتھا

 .کند می ارزيابی خشن و افتاده عقب را آن کلی طور به که کند نفوذ عرب جھان در بيشتری

 عنوان به را شانگھای ھمکاری سازمان به ايران ورود برای خود خواست روسيه فدراسيون و چين خلق جمھوری

 شده موکول آينده به غرب سوی از شده اعالم ھای مجازات دوران طی که تصميم اين .اند کرده اعالم عيار تمام عضو

 .سازد تبديل المللی بين مناسبات مھم بازيگر به را تھران تواند می بود،

  

 : باشيم داشته ياد به

 دو به سوئز کانال کردن عريض .بخشد تحقق عرب جھان راه از را نوين ابريشم جادۀ ساخت تا است آن بر چين )١

ه ب آسوده ايران و مصر با مناسباتش در ولی کند می رفتار احتياط با سعودی عربستان با .است آورده دسته ب را برابر

 .رسد می نظر

 .است خاورميانه راه از اروپا با مناسبات فکره ب بيشتر ولی است، خاورميانه با بازرگانی مناسبات خواھان بيجينگ )٢

 امپرياليست عليه عرب مقاومت ھای جنبش کنار در خفا در چين ولی کند، می کاری پنھان سياسی درسطح گرچه )٣

  .شد خواھد تبديل شانگھای ھمکاری سازمان عيار تمام و کامل عضو به ايران آينده در .است گرفته موضع غربی ھای

  

 سياسی جغرافيای/مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 ٢٠١٦ جنوری ٢٤

 

 

 


