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نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به همگرایی
مثلث «ایران ،چین و روسیه» در مهارسیاست های
امریکا به بررسی چالش های کاخ سفید پرداخت

خطــر
نگ
ز
برای واشنـگتن

در صفحه  5بخوانید

«ایران» ابعاد سفر نانسی پلوسی به تایوان و پیامدهای آن را بررسی می کند

پرواز هژمونی!
مهدی خورسند

پژوهشگر مسائل اوراسیا

ëëخطــر نانســی پلوســی؛ آیــا درگیــری صــورت
میگیرد؟
تا زمانی که نانسی پلوسی در خاک تایوان
حضور داشت بعید می بود که چین تحرکی
انجام دهد و جنگی صورت بگیرد .با وجود اینکه
چین اکنون رزمایش خود را آغاز کرده اما به

منبع عکس :بلومبرگ

امریکاییها در شرایط گذار نظم بینالملل ،به
دنبال ایجاد دغدغههای امنیتی برای قدرتهای
نوظهور هستند؛ بویژه قدرتهایی که در مقابل
نظم امریکایی در حال اقدام و عمل هستند و
برای تحقق آن ،برنامهریزیهای بلند مدتی
کردهاند .اولین اقدام آنها علیه روسیه و در
راستای ایجاد دغدغه امنیتی علیه مسکو و
گسترش ناتو به شرق بود .روسیه نیز برای حفظ
موقعیت ،ثبات و امنیت ژئوپلیتیکی خود و حفظ
حد حائلی برای خود و ناتو مجبور شد که وارد
جنگ با ناتو شود .این فضا اکنون برای چین نیز
تکرار شده است .آنها قصد دارند برای چینیها
نیز دغدغه امنیتی و سیاسی ایجاد کنند تا سرعت
گسترش چین را بگیرند و آن را درگیر یک جنگ
فرسایشی منطقهای کنند و از این رو ،از هژمونی
چین در عرصه بینالملل جلوگیری کنند .از
سویی دیگر ،چینیها از یک حربه بلندمدت
در دنیا استفاده میکنند که امریکاییها همواره
به آن نقد داشتهاند و آن هم راهبرد «سواری
رایگان» است که از ظرفیتهای نظام بینالملل
بهره می برند ،در حالی که هزینههای آن را
پرداخت نمیکنند .حتی در جنگ اوکراین،
چینیها مواضع مشخصی اتخاد نکردند .زیرا
روسیه رقیب منطقهای چین است و این تنشی
که بین روسیه و اوکراین به وجود آمده به نیابت
از امریکاست .چینیها از تضعیف روسیه و نفت
ارزان آن به دلیل تحریمهای امریکا ممکن است
استفاده کنند و از سمت دیگر هزینههایی که
هژمون بودن و ابرقدرت بودن برای امریکا دارد،
متوجه چین نیست .چون ارسال تسلیحات برای
اوکراین باعث تضعیف امریکا و اروپا میشود.
همچنین هزینههای دیگری مانند تورم ،گرانی
سوخت و مشکالت اقتصادی دیگر نیز بر غرب
و امریکا وارد شده است .به نظر میآید چینیها
در این فضا خدمات رایگان دیگری میگرفتند
که امریکاییها با این حربه خود در تالش بودند
چین را وارد مسیری مشابه مسیر روسیه کنند .از
این رو چین را وارد یک فضای تنش و نگرانی
کرده تا متحمل هزینهای در قبال آن گردد.

خواهـد افتـاد .بخصـوص بـازار سـرمایه و ارزهـای
دیجیتـال دچـار تالطمهای بسـیاری خواهد شـد.
ایـن موضـوع بـر آینده تحـوالت بینالملل بسـیار
تأثیرگـذار خواهـد بـود و نظامهـای صنعتـی در
کشـورهای پیشـرفته دنیـا بیشـتر از تحریـم چیـن
متضـرر خواهنـد شـد.

نظر میآید نقطه اوج آن را برای روزهای بعد
از خروج پلوسی قرار داده است .چینیها برای
خود ردای هژمونی دوختهاند و امروزه دارای
چنین جایگاهی هستند و توان آن را دارند که
در معادالت بینالملل بسیار تأثیرگذار باشند.
بنابراین به نظر میرسد که چینیها اقدامات
نظامی سنگینتری در این فضا انجام دهند.
چینیها یک سرخوردگی در قبال جدایی
تایوان و هنگکنگ که توسط غرب بر آنها
تحمیل شده ،دارند .با توجه به اینکه چینیها
ابرقدرت بودن خود را در عرصه اقتصادی اثبات
کردهاند ،اگر حال بخواهند در عرصه نظامی
نیز ابرقدرت بودن خود را پیاده کنند و درصدد
بازگرداندن غرور ملی خود به تناسب جداسازی
این دو منطقه باشند ،نیاز دارند که تایوان را
به جغرافیای خود اضافه کنند .اگر چین این
فرصت را مغتنم نشمارد ،احتمال اینکه در
دوران گذار نظم بینالمللی -حدود دو دهه
نظم کنونی بعد از شوروی -تثبیت شود و امریکا
همچنان خود را ابرقدرت بداند ،زیاد است .در
چنین شرایطی چینیها فضایی برای ابرقدرت
شدن نخواهند داشت و از سویی دیگر فشارهای

امریکا بر قدرتهای نوظهور افزایش پیدا خواهد
کرد .پس چین باید به این مسأله نیز فکر کند.
ëëسایه تحوالت اوکراین بر چین
هر دو رقیب چین یعنی روسیه و امریکا
در جنگ اوکراین هزینههایی کردهاند؛ اما
این موضوع برای ایاالت متحده با توجه به
درگیری روسیه و تحریک چین ،به معنای
جنگ برای حفظ سلطهجویی خود است .چرا
که این دو بازیگر یعنی چین و روسیه در سطح
بینالملل و ایران در سطح منطقهای مخالف
و منتقد و عمالً برخالف نظم امریکایی در
دنیا عمل میکنند و اقدامات آنها هر روزه در
تماس بیشتری با امریکا بوده است .قاعدتاً از
جنگ روسیه و اوکراین میتوان مقدمهای برای
تنشهای دوران گذر نظام بینالمللی یاد کرد.
ëëتحریم چین و آینده جهان
اگـر چیـن تحریـم گـردد هـم خـود چیـن
تحـت تأثیـر قـرار خواهـد گرفـت و هـم ایـن
موضـوع قاعدتـاً بـر نظـم بینالملـل بسـیار
تأثیـر خواهـد گذاشـت .امـا چیـن بـا کشـورهای

دیگـری کـه تحریـم شـدهاند ،متفـاوت اسـت.
زیـرا سـرمایهگذاریهای بسـیار عظیـم و اوراق
قرضـه زیـادی را در کشـورهایی از جملـه امریـکا
خریـداری کـرده و در اختیـار دارد .از سـوی دیگـر،
چینیهـا مدلـی از اقتصـاد را در جهـان فراهـم
کردهانـد کـه قابلیـت هضـم آنهـا بـرای نظـام
بینالملـل ابـداً مطـرح نیسـت .بـه معنایـی
نظـام بینالملـل نمیتوانـد چیـن را از عرصـه
اقتصـادی جهـان حـذف کنـد .امـروز چیـن طبـق
آمـاری کـه موجـود اسـت تـا پایـان سـال 2022
نیمـی از غلات دنیـا را انبـار خواهـد کـرد و بـر
دغدغههـا و نگرانیهـای غربیهـا و امریکاییهـا
خواهـد افـزود .چینیهـا بسـیاری از کاالهـای
صنایـع پیشـرفته (هایتک) دنیـا را تولید میکنند.
علاوه بـر آن واقعـاً بـرای دنیـا غیـر قابـل تصـور
اسـت کـه چیـن تحریم شـود .بنابرایـن در صورت
تحریـم ،تحریمهـای اقتصـادی آن چنـان شـدید
نخواهـد بـود .ولـی اگـر غـرب بخواهـد دیوانگـی
انجـام دهـد و سـراغ تحریمهایـی در قبـال چیـن
بـرود ،عاقبـت چنـدان خوبـی در انتظـار دنیـا
نخواهـد بـود .بـی نظمیهـای بسـیار بزرگـی در
حوزههـای اقتصـادی دنیا و بازارهـای مالی اتفاق

تا زمانی که نانسی پلوسی در
خاک تایوان حضور داشت بعید
می بود که چین تحرکی انجام
دهد و جنگی صورت بگیرد.
با وجود این که چین اکنون
رزمایش خود را آغاز کرده اما به
نظر می آید نقطه اوج آن را برای
ایام آتی بعد از خروج پلوسی
قرار داده است .چینی ها برای
خود ردای هژمونی دوخته اند
و امروزه دارای چنین جایگاهی
هستند و توان آن را دارند که در
معادالت بین الملل بسیار تاثیر
گذار باشند .بنابراین به نظر می
رسد که چینیها اقدامات نظامی
سنگینتری در این فضا انجام
دهند

ëëپیامد تحرکات نظامی امریکا در آبهای چین
موضـوع اصلـی مناقشـه بیـن چیـن و امریـکا
در تایـوان ،اثبـات جایـگاه هژمونیک اسـت .حال
ایـن تحـرکات ممکـن اسـت بـه جنـگ نیـز ختـم
شـود .امـا امریکاییهـا بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه
پیـام ابرقدرتـی خـود را بـه دنیـا مخابـره کننـد؛
پیامـی کـه مدتهاسـت شـنونده ای نـدارد .امـا
برخـی در دنیـا بـر ایـن باورنـد کـه چیـن قصـد
دارد خـود را بـه عنـوان تنهـا ابرقـدرت تثبیـت
کنـد و نهایتـاً بـرگ برنـده و ابتـکار عمـل بـا
اوسـت و امریـکا نیـز تنهـا مـی توانـد بـه تحریـم
اقتصـادی بسـندهکنـد .امـا آنچـه مشـهود اسـت
ایـن کـه تحریمهـای روسـیه نتیجـه عکـس داده
اسـت .غربیهـا بزرگتریـن نظـام تحریمـی
علیـه روسـیه را بسـیج کردنـد و در نتیجـه ارزش
روبـل بـه بیـش از گذشـته خـود برگشـت .ایـن
مسـأله نشـان از ایـن دارد کـه دنیـا متوجـه شـده
کـه امریـکا بـه صـورت جنونآمیـزی از ابزارهـای
هژمونیسـاز خـود ماننـد نهادهـای بینالمللـی
و دالر اسـتفاده میکنـد ،بنابرایـن جهـان سـعی
دارد کـه خـود را از زیـر فشـار هژمونیسـاز امریـکا
رهایـی بخشـد .چیـن در ایـن عرصـه پیشـرو
اسـت و نهادهـای منطقـهای و فرامنطقـهای
بسـیاری در همیـن راسـتا ایجـاد کـرده اسـت.
آنهـا بنـای تجـارت خـود را بـر ایـن گذاشـتند کـه
بـا ارزهـای ملـی مبـادالت تجـاری انجـام دهنـد و
دالر را از مناسـبات خـود حـذف کننـد .ایـن خـود
بزرگتریـن یورشهـا و حملات بـه اسـباب
هژمونیسـاز امریکا به حسـاب میآید .از سـمت
دیگـر ،یکـی از اهـداف امریکاییهـا بـرای کنتـرل
چیـن در آخریـن گام میتوانـد راهانـدازی جنـگ
در دریـای چیـن جنوبـی باشـد .ماهیـت حضـور
امریـکا در این آبهـا و رفتارهای مخاطرهآمیزی
چـون سـفر نانسـی پلوسـی بـه تایـوان ،ایجـاد
تنشـی فرسایشـی اسـت تا چین را بـه کنترل خود
در بیاورنـد .زیـرا امریـکا از ابتدای قـرن  21تاکنون
نتوانسـته بـرای کنتـرل چیـن بـه نتیجـه مناسـبی
علیرغـم بـه کارگیـری تمـام ابزارهـا برسـد و
امریکاییهـا در آخریـن حربـه خـود بـه دنبـال
ایجـاد دغدغـه بـرای چیـن هسـتند.

