پیام حزب کمونیست به ترامپ
پل هانل
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حزب کمونیس��ت چین��ی ( )CCPنوزدهمین
کنگره خ��ود را برگ��زار کرد .آنها قانون اساس��ی
خود را اصالح کردهاند ،اولویتهای سیاسی برای
آینده چین مشخص شده است ،همچنین در این
کنگره اعض��ای جدیدی هم به ش��ورای مرکزی
ح��زب ملحق ش��دهاند؛ این یک��ی از بزرگترین
تغییرات از زمان مائو تا به حال است .در حالی که
کنگره عمدتا بر سیاست داخلی متمرکز بود ،یک
بیانیه کلیدی همه جهان بهوی��ژه آمریکاییها را

تحت تاثیر قرار داد؛ اگرچه ترامپ در مبارزههای
انتخابات��ی خود گفته بود ک��ه چینیها بر اقتصاد
آمریکا تاثیرات مخرب گذاش��تهاند و باید مواضع
خود را تغییر دهند.
از زمان انتخاب ترامپ در سال گذشته تا به حال،
ش��ی جین پینگ نس��بت به سیاستهای ترامپ
تردید دارد .در ماه ژانویه او برای حمایت از جهانی
شدن و تجارت آزاد به داووس رفت .در ماه مه اعالم
ک��رد میخواهد یک کمربند ایم��ن برای اقتصاد
چین بسازد و ابتکار یک جاده تجاری را داد البته او
همان زمان اعالم کرد که آماده اقدام جهانی برای
تغییرات اقلیمی و آبوهوایی است.
اقدام شیجین پینگ نشان میدهد راهبردهای

جدیدی در برابر ترامپ دارد .او با قدرت تمام برای
بار دوم بهدبیر کلی حزب کمونیست انتخاب شد
و اصالح��ات بی نظیری در س��اختار حزب ایجاد
کرده که از زمان مائو تا به حال بینظیر اس��ت .او
میخواهد چین را تبدی��ل به یک بازیگر نیرومند
جهانی کند .او به ارتقا و نوسازی نظامی دست زده
اس��ت ،اما مهمترین اقدام او برنامه بزرگش برای
مبارزه با فس��اد اس��ت که با اس��تقبال زیادی هم
روبهرو ش��د .جالب آنکه وزیر دفاع چین ،سونگ
چان گینگ در کمیته سیاس��ی حزب قرار گرفته
و متحد وفادار و آش��کار رییسجمهور محسوب
میش��ود .این به آن معناست که شی جین پینگ
حداقل برای پنج سال آینده قدرت مافوق تصوری
در کنترل چین خواهد داشت .مجلس نمایندگان
چین هفته گذش��ته اعالم کرد که چندین مدل و
راهکار وجود دارد تا چین بتواند منافع خود را در

شکلگیری سیاس��تهای جهانیساز حفظ کند.
جیکی میگوید که نس��خه سوسیالیس��م چین
یک مدل جایگزین برای دموکراس��ی غربی برای
کشورهایی است که میخواهند «در جهت تحقق
بخشیدن به توس��عه خود حین حفظ استقالل»
تالش کنند.
در سیاس��ت بلندم��دت ،چینیه��ا میخواهند
صدایشان و نیز نفوذشان در کشورهای نوظهور
و در حال توسعه را افزایش دهند ،آنها میخواهند
یک بلوک مهم و یک قدرت بزرگ در دیپلماس��ی
باش��ند .کی اش��اره کرد که تحت رهبری انقالبی
مائو زدونگ ،مردم چین ایس��تادهاند .تحت دنگ
جین پنگ ،مردم چینی توس��عه یافتگی را تجربه
کردند .چین در سومین دوره تاریخی خود بسیار
قدرتمند ش��ده اس��ت .چی��ن در دوران جهانی
شدن خود نگاهی نیز به س��ازمان ملل دارد ،آنها

میخواهن��د هدایتگر این نهاد جهانی باش��ند و
با همکاریه��ای بینالمللی تالش میکنند نقش
موثری در تغییرات اقلیمی داشته باشند .چینیها
خ��ود را «قدرتمند» و «قدرت ب��زرگ» توصیف
میکنند و ادعا دارند که بعد از یک قرن تحقیر در
برابر قدرتهای امپریالیستی به جایگاه اصلی خود
در جهان بازگشتهاند.
کنگره نوزدهم ح��زب البته پیامهای ویژهای هم
برای ایاالت متحده آمریکا دارد .ترامپ یک رابطه
قوی شخصی با رئیسجمهور چین ایجاد کرده و
میخواهد از نتایج کنگره حزب برای پیشرفت در
اولویتهایش مانند افزایش فش��ار بر کره شمالی
اس��تفاده کند .او نیاز به حمایت شیجین پینگ
دارد ،اما بس��یاری از متحدان و شرکای آمریکا در
آسیا نیز نگران نفوذ رو به رشد و تحقیرآمیز چین
هستند ،بهخصوص در نبود یک آمریکای قدرتمند!
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چین و آمریکا در کنار یکدیگر
بزرگ میمانند

دو غول در یک قایق

چین بزرگترین تهدید برای حاکمیت ایاالت متحده در قلمرو جهانی است ،اما آمریکا از آن غافل است
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دنیل کلیمن ،زاک کوپر

درحالیک��ه توجه جهان��ی به رویک��رد ترامپ،
پیرام��ون کرهش��مالی و سیاس��تهای ای��ران
معطوف است ،کاخ سفید درحال آمادهباش برای
مواجهه با مسئله دیگری است که نتیجه منطقی
سیاس��تهای خارجی آمریکاست اما در قیاس با
موارد نامبرده کمتر بدان توجه شده است؛ اینبار
پای چین در میان است.
گزارشها حاکی از آن است که ترامپ استراتژی
سرس��ختتری علیه اعمال تج��اری غیرقانونی
چین ،تعقیب فناوری آمریکا و مواردی دیگر بهکار
خواهد بست .اگر از دیدگاه نظری به بررسی این
موضوع بپردازیم ،میتوانیم آن را ناظر بر کیفیت
رویکرد ایاالت متحده درخصوص چین ،که حاال
دومین نیروی ابرقدرت جهان بهش��مار میرود،
بدانیم.
اما هنوز جای تردید است که دولت ترامپ بتواند
این رویکرد تازه را به عملکردی توانمند بدل کند.
دولته��ای مختلف ایاالت متح��ده بارها تالش
کردهان��د توجه خود را به چی��ن مترقی معطوف
کنند اما همیشه ناکام ماندهاند.
وقتی تی��م امنیتی جورج دبلیوبوش برس��ر کار
میآم��د ،یکی از مهمترین اهداف��ش این بود که
تمرکز بلندمدت و اس��تراتژیک خود را بهگونهای
فزاینده بر چین بگذارد.
آوریل  ،2001هواپیمای جنگنده چینی با هواگرد
امنیتی آمریکا برخورد کرد و مهمترین سبب بروز
این کشمکشها شد.
س��پتامبر  ،2001درحالیک��ه پنتاگون بازبینی
اس��تراتژیک دفاعی خود را بهپایان میرس��اند،
رقابت خطی��ر سیاس��ی و نظامی با چی��ن را در
حواشی عملیات خود پیش میبرد.
س��پس حادثه  11س��پتامبر رخ داد .تمام توجه
آمریکا از چین منحرف شد و این انحراف تا سالها
پایدار مان��د .از دیدگاه چین ،بع��د از آن حادثه،
جنگ عراق باعث دلمشغولی تماموکمال آمریکا
در خاورمیانه شد و این رویکرد فرصت بیسابقهای
در اختیار پکن گذاشت تا در شرایطی که واشنگتن
دلمش��غولیهای دیگری پیدا کرده بود ،رش��د و
ترقی پیدا کند.
یکدهه گذشت و باراک اوباما ،رئیسجمهور وقت
عزم کرد تا دوباره به مس��ائل آسیای شرقی توجه
نش��ان دهد .حاصل آن ،این بود که برای تجدید
توازن در توجه به آس��یا ،خاورمیانه باید از دایره
تمرک��ز ایاالت متحده خارج میش��د و آس��یای
ش��رقی در آن جای میگرفت .با اینوجود دولت
اوباما در ترغیب کنگره به تصویب پیمان مشارکت
تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس ( )TTPناکام
ماند و زمانی که پکن جزایر مصنوعی را در دریای
جنوبی چین احداث میکرد ،واش��نگتن بر خود
میلرزید.
سرانجام اوباما موضوع مشارکت چین را در رأس
مس��ائل جهانی دیگر –از قبی��ل تصویب توافق
 2016پاریس برای بهبود تغییرات آبوهوایی و
حمایت از تحریمهای مجمع امنیتی سازمان ملل
متحد علیه ایران -و نگرانیهای رقابتی دوجانبه
و مسائل منطقهای قرار داد.
سران آمریکایی چنان س��هل و آسان دلمشغول
موضوع��ات و مش��کالت کوتاهمدت ش��دند که
نتوانس��تند در قب��ال ق��درت گرفت��ن نظامی و
اقتص��ادی چین که او را به رقی��ب یکهتاز ایاالت
متحده در آسیا و س��ایر بخشهای جهان تبدیل
میکرد ،واکنشی شایسته نشان دهند.
چین درحال جبران آن گسس��ت بزرگ نظامی
اس��ت که تصور میش��ود زمانی میان او و ایاالت
متح��ده پرناش��دنی خواهد ماند .اش��تیاق پکن
برای تبدیلش��دن به قدرت نظامی برتر در آسیا،
ن��ه تازگی دارد و نه توقف میپذیرد .پکن از اواخر
دهه  90بر آن شد که برنامه مدرنیزاسیون نظامی
را پیاده کند.
درص��دی دورقمی از بودج��ه وزارت دفاع به این
برنامه اختصاص داده ش��ده است؛ گرچه عدهای
قدرت نظامی چین را «ببر کاغذی» مینامیدند،
ام��ا پک��ن در نوزدهمین مراس��م کنگ��ره از آن
بهمنزله «ارتشی که برای نبرد برپا شده» یاد کرد.
درعینحال جنگهای خانمانسوز در افغانستان
و عراق به انضم��ام برخی برنامههای فرعی دیگر،
س��ران آمریکای��ی را از اینک��ه بتوانن��د توجهی
درخور به چالشهای نظامی چین نش��ان دهند،
بازداشت.
چین از حیث توانمندیه��ای اقتصادی رقیب و
همتای ایاالت متحده اس��ت .چین تنها به اینکه
در ح دواندازه کشوری پراشتغال باقی بماند ،اکتفا
نکرده اس��ت و چهبسا همتش را بهکار بسته تا در
فناوری و پیش��رفت ،از خالل عملکردهایی چون
اعمال تجاری غیرقانونی –مث��ل قاچاق واردات
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از کشورهای خارجی -گوی س��بقت را از ایاالت
متحده برباید.
عدم ارتباط تج��اری ایاالت متح��ده با چین که
رو به گس��ترش اس��ت ،دالیل متعددی دارد؛ اما
یک��ی از عوامل عمده آن ،تمای��ل پکن به قوانین
تج��اری پیرام��ون سیاس��ت موازن��ه اقتصادی
است.
س��ران آمریکای��ی بیان��دازه به سیاس��تهای
اقتصادی چی��ن اغماض نش��ان دادهاند .طوری
که وقت��ی تالش کردن��د محدودیتهایی بر این
سیاستها اعمال کنند –چنانکه اوباما بر سیستم
جاسوسی چین پیرامون مسائل اقتصادی اعمال
کرد -اعطای امتیازاتی از س��وی پکن موجب شد
تا تمرک��ز ،از روی اعمال غیرقانون��ی تجاری آن
برداشته شود.
طی دهه اخیر ،چین بهطور فزایندهای با حاکمیت
ایاالت متحده در آسیا و اقصینقاط جهان ،بهویژه
در قلمرو تجاری ،به رقابت برخاس��ته اس��ت .در
دورانی که ای��االت متحده و اروپ��ا در پی ترفیع
وضعیت دفاعی و حفاظتی خود هس��تند ،چین
بهمثاب��ه رقیب تازهای پا به عرصه جهانیس��ازی
گذاشته است.
برای نمون��ه ،پکن در مجمع جهان��ی اقتصاد که
امس��ال در داووس برگزار ش��د ،به سایر کشورها
پیش��نهاد داد تا از سیستم جدید خط آهن چین
اس��تقبال کنند؛ این پیش��نهاد باور کنگره حزب
کارگری ب��ر این مدعا را برم�لا میکرد که پکن،
نویدبخش عصر جدیدی است و چین در مرکزیت
ترقی نوین قرار دارد.
ط��رح جاهطلبان��ه و ابت��کاری کمربن��د و جاده
چین ،توانایی پکن ب��رای رقابت با ایاالت متحده
را در مقی��اس جهان��ی تش��دید خواه��د ک��رد.
چی��ن درنظر دارد زیر س��ایه این ط��رح1000 ،
میلیارد دالر س��رمایهگذاری کند تا بخشهایی
از آس��یا را ب��ه خاورمیان��ه ،اروپا و آفریق��ا پیوند
دهد .س��رمایهگذاریهای پکن روابط چین را با
کشورهایی که برای آمریکا موقعیتی استراتژیک
دارن��د ،تغییر میده��د؛ از جمله این کش��ورها
میت��وان ب��ه پاکس��تان و جیبوت��ی –که چین
بهتازگی پایگاهی نظامی در آن برپا کرده است-
اشاره کرد.
حت��ی اگر تنه��ا بخش��ی از پیشبینیهای پکن
در رابطه با س��رمایهگذاری درست از آب درآید،
پیش��رفت کاف��ی برای وح��دت دوب��اره مناطق
استراتژیک از حیث اقتصاد جهانی محقق خواهد
شد و چین در مرکز این گرایش واحد قرار خواهد
گرفت.
اگر ای��االت متحده اصرار دارد نف��وذ منطقهای و
جهانی ،مناف��ع نظامی و توفی��ق اقتصادی خود
را حفظ کند ،سران آمریکایی که با دولت کنونی
س��روکار دارند ،باید رویکرد رقابتیتری با چین
اتخاذ کنند .البت��ه این بهمعنای ایج��اد مانع در
مشارکت مناطقی که در آن منافع متقابل دارند،
نیست.
پکن هی��چ دلیل��ی نمیبیند که ب��ه موضوعات
س��تیزهجویانه بازگردد بلکه از خالل روابطش با
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آیا ابرقدرت اول جهان تغییر خواهد کرد

چینیه��ا مانند بازیکن��ان یک تی��م فوتب��ال در مرحل��ه نیمهنهایی
جامجهانیاند؛ آنها درحال گرمکردن خود هس��تند تا جای آمریکا را در
نهادهای بینالمللی بگیرند .چین تالش میکند تا قدرت چانهزنی خود
را در مجامع بینالمللی افزایش بدهد و ب��ا پرکردن خأل حضور آمریکا،
پای خود را جای پای تنها ابرقدرت موجود دنیا بگذارد.
اگرچه بین چین و کش��ورهای اروپایی همواره اختالفات تجاری زیادی
وجود داش��ته اس��ت اما درنظر اروپاییها جایگاه خاصی که آمریکا در
دهههای اخیر در جهان داشته ،ندارند؛ درنتیجه تغییرات در جهتگیری
سیاستهای دولتی چین تا  ۵سال آینده ،عمدتا بر آمریکا تاثیر خواهد
گذاش��ت؛ بهویژه اگر با افزایش قدرت رئیسجمه��ور چین ،او بتواند در
مبارزه با فس��اد و اصالح اقتصادی پیش��رفت کند ،ش��انس چین برای
تصاحب جایگاه آمریکا در اروپا بیشتر خواهد شد.
این روزها چین درحال اس��تفاده از نفوذ اقتصادی و سیاسی روزافزون
خود در س��ازمان ملل اس��ت؛ پکن تالش میکند پس��تهایی که طی

سایر کشورها ،مس��ائل جاری خطیری را دنبال
میکند؛ واش��نگتن هم باید به همین شیوه عمل
کند و در پی نزاع نباش��د .اما چین به مش��ارکت
با ای��االت متح��ده احتی��اج دارد ،همانطور که
ایاالت متح��ده ،محتاج چنین رابطهای اس��ت.
یک رویک��رد رقابتیتر به چی��ن ،در صورتیکه
هوش��مندانه تنظیم ش��ود ،آس��یبی به طرفین
کنون��ی یا آتی مش��ارکت وارد نخواه��د کرد .اما
این س��وال که آیا ایاالت متحده میتواند بر چین
تمرکز کن��د ،در ابه��ام خواهد مان��د .اگر دولت
ترامپ بخواهد از اش��تباهات اسالف خود درس
بگیرد و آنه��ا را تکرار نکند ،با چهار چالش مواجه
خواهد شد.
نخس��تین چالش عبارت اس��ت از عدم تمرکز
کافی بر چی��ن .جوزف دانفورد ،رئیس س��تاد
مش��ترک ارت��ش آمری��کا ،این واقعی��ت را در
کنگ��ره چنی��ن بی��ان ک��رد« :چین تا س��ال
 2025بزرگتری��ن تهدی��د ب��رای مل��ت م��ا
خواه��د ب��ود ».گرچه س��ران ای��االت متحده
میدانن��د ،چین تنه��ا قدرت خارجی اس��ت
که میتوان��د از نو به روابط بینالمللی س��امان
ببخش��د ،اما همچنان تمرکز خود را بر روسیه،
ای��ران ،کرهش��مالی و همچنی��ن تروریس��م
گذاشتهاند.
البته ای��ن موضوعات همگی مس��ائلی امنیتی
هستند و بیتردید توجهی جدی را میطلبند،
اما بیش��ک دوازدهمی��ن ،بیس��تونهمین و
صدوسیزدهمین کش��ورها از حیث توانمندی
اقتصادی ،مستلزم همان تمرکزی نیستند که
باید صرف چین ،در مقام کشوری که میخواهد
رتبه اول اقتصادی را کسب کند ،شود.
دومی��ن چال��ش از ای��ن قرار اس��ت ک��ه پکن،
واش��نگتن را ترغیب خواهد کرد تا از س��ازوکار
رقابت��ی می��ان ای��االت متح��ده و چین چش��م
بپوش��د و برای این کار در پی مش��ارکت «بُرد-

س��الیان اخیر از سوی آمریکا رها ش��ده را پر کند تا به این طریق بتواند
این پستها را در راس��تای اهداف استراتژیک خود بهکاراندازد و مورد
استفاده قرار دهد« .پیتر یو» رئیس سازمان جهانی «Better World
 -»Campaignیک گروه مدافع سازمان ملل -میگوید« :این مسئله
باعث شگفتی من نیست که چین بکوشد تا از هر فرصتی برای پرکردن
شکاف سازمان ملل بهرهبرداری کند؛ چرا چنین نکند؟» او معتقد است
در ش��رایطی که چین ،دومین تامینکننده مالی بزرگ س��ازمان ملل
است باید همینطور عمل کند .او خواستار این است که چینیها با فشار
خود ،آمریکا را عقب برانند و عدممشارکت این کشور را در موقعیتهای
مختلف پر کنند.
در عرص��ه داخلی نیز چینیها بیکار ننشس��تهاند .رئیسجمهور چین،
چهار هدف را از اولویتهای اول خود در سیاست قرار داده است-1 :ایجاد
جامعه نسبتا مرفه-2 ،تعمیق اصالحات-3 ،پیشرفت در حاکمیت قانون
و -4تقویت خودراهبری حزب.

بُ��رد» باش��د و چش��مانداز حمایت��ی چی��ن بر
موضوعات��ی نظیر کرهش��مالی را به حالت تعلیق
درآورد.
پکن امیدوار است توهم پیشرفت ،توجه آمریکا
را از مس��ائل اختالفبرانگیز بالقوه مثل اعمال
غیرقانونی تجاری و تهدید همس��ایگان آن دور
کند،که در اغلب موارد این استراتژی موثر واقع
شده است.
سومین چالش عبارت است از اینکه آمریکا برای
دس��تیابی به خطمشی سیاس��ی موفق پیرامون
چین ،ناگزیر است منطقه حاش��یه اقیانوس آرام
را ج��دی بگیرد و ن��ه برعکس .ای��االت متحده و
همتایانش تمایل��ی به رواب��ط تنشآمیز با پکن
ندارن��د ،بنابراین کاربرد کالم پرخاش��گرانه علیه
چین ،خطر از دستدادن دوستان خارجی را در پی
دارد ،حتی اگر در مسائل داخلی مفید واقع شود.
در عوض ،کشورهای منطقه خواستار آن هستند
که واش��نگتن به قوانین بینالمللی و ارزشهای
مش��ترک کرنش کن��د و حامی رش��د اقتصادی
باشد .اگر ایاالتمتحده مشارکت خود در TTP
را منحل کند ،مجبور خواهد شد برنامه اقتصادی
ت��ازهای را طراحی کن��د .اما گذش��ته از ،TTP
بس��یاری از مش��ارکان منطقه چنین میپرسند
که آیا مذاکرات دوجانبه با ایاالت متحده بر س��ر
پیمانهای تج��اری برای آنه��ا منافعی بههمراه
خواهد داشت؟
یک استراتژی موثر اقتصادی برای منطقه باید بر
مبنای قوانینی معین پیاده شود و فقط در صورت
ضرورت ،ب��ا چین وارد عرصه رقابت ش��ود .در
صورتیکه همه این موارد رعایت شود ،میتوان
امیدوار ب��ود به فه��م دقیقت��ری درخصوص
اهمی��ت تجارت آمری��کا و س��رمایهگذاری بر
منطق��ه –با وج��ود رش��د اقتص��ادی چین-
دست یابیم.
م��ورد چهارم این اس��ت که اس��تراتژی بهلحاظ

نظری امری ممکن اس��ت اما هیچ پایه و اس��اس
عملیای برای اج��رای آن درنظر گرفته نش��ده
است.
ناسازگاریهای اولیه و کشمکش اوباما با کنگره،
دولت او را در اجرای استراتژی آسیایی محدود
کرد .دولت حاضر بهدلیل اینکه هیچ گماشتهای
در میان مقامات مهم آس��یایی ندارد ،دستش
بسته است.
اختالف در عرصه اجرای��ی ،چنانکه در کنگره
مشهود است ،تعهد و اعتبار ایاالت متحده را از
س��که میاندازد .استراتژی آتی سازمان امنیت
ملی و اسناد مرتبط با آن ،نشانههای امیدبخش
و قابلتاملیاند ،اما کارگزاران و منابع سیاسی،
عوامل مهمتری هستند .با این اوصاف چه کاری
از دست دولت ترامپ برخواهد آمد؟
خطر مهمی که س��ران ایاالت متحده را تهدید
میکند ،آن اس��ت که آزمندی استراتژیک آنها
بر توانایی اجراییش��ان پیش��ی خواهد گرفت.
اگر مس��ائل بحرانی روز توجه سران را به خود
معطوف کند ،واش��نگتن از پکن بیش��تر عقب
خواهد افتاد.
نظر به نخستین س��فر ترامپ به آسیا که بهزودی
ص��ورت خواه��د گرف��ت ،ح��اال وقتش رس��یده
ک��ه ای��االت متح��ده تمرک��ز خ��ود بر چی��ن را
تش��دید کن��د و برنامههای خ��ود را در آن منطقه
توسعه بخشد .برنامه سخنرانی ریاستجمهوری،
پیرام��ون «رابط��ه آزاد و گش��وده هند-اقیانوس
آرام» نش��انه خوبی اس��ت ،بهش��رط آنکه به اجرا
درآید.
روس��ای جمه��ور ای��االت متح��ده معموال در
جهت کاربست اس��تراتژی مطلوب درباره آسیا
تالشهای��ی کردهان��د .اگر دول��ت ترامپ این
تالشها را پیگیری نکند ،احتمال اینکه فرصت
دوبارهای حاصل آید ،ناممکن است.
منبع :فارن پالیسی
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ح��زب کمونیس��ت چی��ن چن��دروز پس از
نوزدهمی��ن کنگره ملی خ��ود اعالم کرد که
دونالد ترامپ ،هش��تم نوامبر ب��ا چین دیدار
رس��می خواهد داش��ت .ش��یجین پینگ،
رئیسجمهور چین ،در گزارشی به این کنگره
مدرن سوسیالیست
از تش��کیل یک کش��ور
ِ
بزرگ تا اواس��ط قرن بیس��تویکم خبر داد.
درحالیک��ه ترام��پ تالش میکن��د دوباره
آمری��کا را به کش��وری ب��زرگ تبدیل کند؛
بهنظر میرسد ارتباط بین آمریکا و چین برای
بزرگتر شدن هر دو کشور باید بازتعریف شود.
ظاهرا تمام جهان ش��اهد آمریکای متفاوتی
شدهاند .ترامپ با داشتن شعار «اول آمریکا»،
قصد دارد سیاستهای مالیاتی و مهاجرتی را
بهطور چشمگیری تعدیل کند .بهگونهای که
آمریکا در طول چندماه گذش��ته با خروج از
پیمان ترانس پاس��یفیک ،معاه��ده اقلیمی
پاریس و یونس��کو ،تمایل خود ب��ه خروج از
مسائل جهانی را نشان داده است.
س��خنرانی ترامپ در س��ازمان مل��ل متحد
در ماه س��پتامبر ،نش��اندهنده گرایش او به
جهانیشدن از طریق ناسیونالیسم اقتصادی
بود .تحلیلگر روزنامه فایننش��یال تایمز ،این
عملک��رد ترامپ را ب��ه جداییطلبی او تعبیر
کرد.
چین ش��اهد تغییرات بزرگی در کش��ورش
است .س��رعت توس��عه اقتصادی چین کند
شده اما تغییرات اساسی در ایجاد اقتصادهای
نوآوران��ه و تروی��ج اصالحات مال��ی درحال
رخ دادن اس��ت .رهبری حزب کمونیس��ت
چین در سیاس��ت تقویت شده است و بهنظر
میرسد که لیبرالیسم پیشبینیشده توسط
غرب ،رخ نخواه��د داد؛ زیرا چین برای ایجاد
ارتشی در س��طح جهانی بهمنظور اصالحات
نظامی تحتفشار قرار گرفته است .اما چین
در دیپلماسی بسیار فعال عمل کرده است و
در دفاع از حاکمیت اراضی ،تاکید کرده که بر
سر منافع اصلی سازش نخواهد کرد.
تغییر توس��عه در هر دو کشور منجر به تغییر
ارتب��اط بی��ن چی��ن و آمریکا خواهد ش��د.
ش��یجین پینگ برای جلوگیری از مواجهه
پک��ن و واش��نگتن ،در س��ال  2012ایجاد
مدل جدیدی از ارتباط بین چین و آمریکا را
پیشنهاد داد .اما با این حال چالشهای بزرگی
بر س��ر این راه وجود دارد .ج��وزف دانفورد،
رئیس ستاد مشترک آمریکا در این خصوص
گفت :تا س��ال  2025چین ب��ه بزرگترین
تهدید برای آمریکا بدل میشود.
ممکن است مدیریت همکاری رقابتی چین
و آمریکا بس��یار دشوار باشد ،اما از زمان روی
کار آمدن ترام��پ ،ارتباط دوطرف��ه آمریکا
و چین پایدارت��ر بوده و ترامپ و ش��یجین
پینگ ،ارتباطات موثر بین دو کشور را حفظ
کردهاند .البته برای ادامه صلح ،دو طرف باید
همکاریه��ای خود را توس��عه دهند .طبقه
متوس��ط قوی در چی��ن تمایل به اس��تفاده
از محص��والت و خدمات آمریکای��ی دارند،
درحالیک��ه آمری��کا میتواند ب��رای بهبود
زیرساختهای کشورش از شرکتهای چینی
استفاده کند .عالوه بر این ،دو کشور میتوانند
همکاریهایی در زمینه انرژی انجام دهند.
ش��رکت جن��رال الکتری��ک ب��رای احداث
نیروگاهه��ای برق در عربس��تان س��عودی و
پاکستان ،با چندین شرکت چینی توافقنامه
امضا ک��رده اس��ت .همچنین این ش��رکت
برای توسعه ش��بکه برق ،انرژیهای جدید و
بخش نفت و گاز که موجب اشتغال کارگران
آمریکایی میشود ،قراردادهایی را با صندوق
سرمایهگذاری راه ابریش��م چین امضا کرده
است.
در کن��ار اینه��ا ،چی��ن و آمری��کا میتوانند
همکاری خ��ود را در افغانس��تان نیز تقویت
کنن��د .ترامپ در ماه آگوس��ت ،اس��تراتژی
جدیدی برای جنگ افغانس��تان اعالم کرد.
افغانس��تان نیاز به اقتصادی پایدار دارد و در
این زمینه چین عالوه بر کمکهای اقتصادی
پیشنهاد آموزش کشاورزی ،حفاظت از منابع
آبی و مسائل بهداشت و سالمت را به جمعیت
افغان داده است.
بهرغم ش��عار اول آمری��کای ترامپ ،چین و
آمری��کا قلمرو هم��کاری کافی داش��تهاند و
نمیتوان روابط آنها را با درنظر گرفتن مسئله
کرهشمالی تعریف کرد .آینده دو کشور ،نباید
نوسان داشته باشد بلکه هر دو کشور احتیاج
به تقسیم قدرت مسئوالنه دارند.
منبع :گلوبال تایمز

