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به نظر مي رسد كه اياﻻت متحده امريكا به اين باور رسيده باشد كه امكان ندارد بتوان همزمان با چين و

روسيه به مقابله پرداخت .لذا ،در دهه هاي آينده رقيب اصلي ژئوپليتيكي آنها پكن خواهد بود .در اين

باره  ،حتي بين دولت جمهوري خواه آقاي دونالد ترامپ و دموكرات ها كه در انتخابات رياست جمهوري
سال آينده به شدت با يكديگر به مبارزه خواهند پرداخت ،اتفاق نظر وجود دارد .بدين ترتيب  ،چين از

اين پس جايگاه »امپراتوري شر« يعني اتحاد جماهير شوروي وسپس »تروريسم اسﻼمي« را به مثابه

دشمن اصلي واشنگتن خواهد گرفت .اما  ،بر خﻼف اتحاد جماهير شوروي  ،چين اقتصاد پويايي دارد كه

توازن منفي تجاري اياﻻت متحده امريكا با آن روز به روز بيشترمي شود .قدرت چين به طرز چشمگيري
از توان دهها هزار مبارز اصولگرا كه درجايي ميان صحراهاي بين النهرين باستان و كوههاي افغانستان

سرگردان مي باشند بيشتر است.

آقاي باراك اوباما در تدوين نقشه راهي موجه براي روابط ديپلماتيك كشورش با »محور آسيا و

اقيانوس آرام« تﻼش كرده بود .ليكن همچون اغلب ديگر موارد ،جانشين وي با ظرافت كمتري با اين

راهبرد برخورد نمود .از آنجا كه به زعم وي هر نوع همكاري مترادف با به دام افتادن ونوعي بازي با

نتيجه صفر است  ،از نظر او رشد باﻻي اقتصادي رقيب آسيايي الزاما توسعه اياﻻت متحده را تهديد مي

كند و بر عكس »:ما درمقابل چين پيروز مي شويم« ،آقاي ترامپ در ماه اوت گذشته چنين اعﻼم كرد و
ادامه داد  » :آنها در نيم قرن اخير بدترين سال خود را داشته اند و اين از صدقه سر من است .البته من

به آن افتخارهم نمي كنم«.
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به او نمي آيد كه از خود »مفتخر نباشد«؟  ...كمي بيش از يك سال پيش ،او اجازه داده بود دوربين ها
جلسات رسمي به همراه هيئت دولت را به صورت زنده فيلم برداري و رسانه ها آن را پخش كنند.

همانجا همه چيز برمﻼشد  :يكي از وزيرانش از كندي رشد اقتصادي چين به وجد آمده بود .يكي ديگر

صادرات فنتانيل چيني را ريشه شيوع استعمال مواد افيوني در اياﻻت متحده اعﻼم كرد.نفر سوم مشكﻼت

كشاورزان آمريكايي را به محدوديتهاي تجاري چين نسبت داد .دست آخر هم خود آقاي ترامپ توضيح
داد كه كره شمالي سرپيچي هاي هسته اي اش را با اتكا به حمايت پكن ادامه مي يابد.
از اين پس براي واشنگتن تنها فروش كمي بيشتر ذرت يا الكترونيك به چين كافي نخواهد بود .ﻻزم

است اين رقيب را كه توليد ناخالص داخلي آن در عرض هفده سال نه برابر شده ،تضعيف كند  ،مانع از

گسترش نفوذ آن شود و خصوصاً نگذارد كه از لحاظ استراتژيك معادل اياﻻت متحده امريكا شود .رونق
چشمگير چين همراه با پذيرش آقايي امريكا و الگوي زندگي آن نبوده ،لذا مي بايست به شدت با آن

برخورد كرد.

روز  ٤اكتبر سال  ، ٢٠١٨مايك پنس  ،معاون رئيس جمهور آمريكا در سخنراني پر شور خود »سيستم
اورول ماب« چين را محكوم كرد كه در آن »سران رژيم صليب ها را مي شكنند  ،كتابهاي مقدس را

مي سوزاند و مومنين را زنداني مي كنند« » ،شركتها  ،استوديوهاي فيلم  ،دانشگاهيون  ،اتاق هاي فكر ،

محققان و روزنامه نگاران آمريكايي را طرد كرده و مي تارانند« .وي حتي »تﻼش براي تأثيرگذاري در
انتخابات رياست جمهوري سال  «٢٠٢٠از جانب چين را افشا كرد .آيا پس از» روسيه گيت« ،اينبار»

چين گيت« قصد شكست آقاي ترامپ را دارد؟ چنين به نظر مي رسد كه اياﻻت متحده امريكا كشوري

بسيار شكننده باشد ،بيدي كه به بادي مي لرزد؟ ...

