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  در جهان ين المللين روابط بيعصر نو
  

 د ؟ين ترسيد از چيا بايآ

  
  

  *نوشته كيشور محبوباني

؟ فايار، پاريس، آيا غرب بازنده استسفير پيشين سنگاپور در سازمان ملل متحد، استاد سياست عمومي در دانشگاه سنگاپور، نويسنده، به ويژه كتاب *

  .منتشر شد Harper’sدر  ٢٠١٩ت كه در فوريه اي اس هايي از نوشته اين مقاله بخش. ٢٠١٩

  ترجمه عبدالوهاب فخرياسري

  

  

ن با يچ: وستنديبه آن پ يغرب يشتر  كشورهاياالت متحده آغاز شد و سپس بيمله از اح

است كه  ياش به دنبال بهم زدن نظم جهان ينظام يها ي، جاسوسان و بلندپروازمحصوالت

ن يج يش يآقا. كند يعتا پكن از خود  دفاع ميطب. برقرار شده بود يپس از جنگ دوم جهان

كرده  ينيش بيا ، فرانسه  و موناكو پيتاليا ياغوا يبرا يژه اينگ در سفرش اروپا  برنامه ويپ

  است ؟ يواقع يامر» ن يد چيتهد« ا يآ. بود
  

  

  

  

رتمندترين اقتصاد پانزده سال ديگر، اقتصاد چين از اقتصاد اياالت متحده پيشي خواهد گرفت و به صورت قد

چين منافع و : گيرد با نزديك شدن زمان موعود، نوعي اتفاق نظر در واشنگتن شكل مي. جهان درخواهد آمد

ژنرال جوزف دانفورد، رئيس ستاد نيروهاي مسلح، به صراحت . اندازد ها را به خطر مي رفاه آمريكايي

سپتامبر  ٢٦جلسه رسيدگي سنا، (اهد بود خو ٢٠٢٥در سال » بزرگترين تهديد«پكن، احتماال، : گويد مي

در » د نظرطلبيتجد يقدرت ها «، چين و روسيه همچون ٢٠١٨در راهبرد دفاع ملي سال ). ٢٠١٧
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هاي اقتصادي، ديپلماتيك و امنيتي ساير ملل، جهان را  گيري با به دست آوردن حق وتو در تصميم«اند  تالش
، به گفته كريستوفر ري، مدير اداره تهديد چين«. »)١(به شكل و شمايل مدل استبدادي خود درآورند

گذارد، و  بر تمام جامعه تاثير مي: تنها محدود به مسائل راهبردي و حاكميتي نيست، )FBI(تحقيقات فدرال 
اين انديشه آن چنان گسترده و فراگير است كه، » .كنم بايد پاسخي در مقياس كل جامعه به آن دهيم فكر مي

اش عليه پكن را به راه انداخت، از  ، جنگ تجاري٢٠١٨ر دونالد ترامپ، در ژانويه سال وقتي رئيس جمهو

  .رويي چون سناتور دموكرات چاك شومر نيز برخوردار شد هاي ميانه حمايت شخصيت

  

هاي تجاري  چين با توسل به سياست: اولي، اقتصادي است. دو مشغوليت ذهني عامل اين نگراني است

اي، كه مانع  بر انتقال فناوري، زير پا گذاشتن حق مالكيت فكري و تحميل موانع غيرتعرفه غيرمنصفانه، اصرار

توسعه اقتصادي در : دومي، سياسي است. كند شوند، اياالت متحده را تضعيف مي دسترسي به بازارهايش مي

پكن، همين . نيست هاي غربي، به ويژه واشنگتن، همراه آن با اصالحات دموكراتيك ليبرال مورد انتظار دولت

شناس، با  گراهام اليسون، سياست. كند تر از گذشته عمل مي تهاجمي هاحاال هم، در روابطش با ساير كشور

گيرد  كننده را مي نگران  اين نتيجه) ٢(به سوي جنگاش با عنوان  هايي است كه، در كتاب اتكا به چنين تحليل

به با اين حال، چين .رسد نظر بيشتر از يك احتمال ميانداز برخوردي مسلحانه بين دو كشور به  كه چشم

چنان نيروي نظامي نيست كه تهديدي براي آمريكا به حساب آيد؛ براي مداخله در امور داخلي  دنبال

 . كند كه هدف آن تخريب اقتصاد آمريكا باشد كند؛ و كاري نمي ها تالش نمي آمريكايي

  

 يبرا آميز راهي صلحر باشد كه يد امكان پذيبا يمتحده خطر چين، براي اياالت مگران هياهورغم  يعل

كه در ده سال آينده به صورت نخستين قدرت اقتصادي، حتي ژئوپليتيك، جهان ابد يببا كشوري برخورد 

  .باشد پكن به ضرر، حتي  دفاع از منافع خودانجام دهد كه در  يآنرا طورو . درخواهد آمد

  

از زمان سقوط اتحاد . اوري قديمي درباره نظام سياسي چين شروع كنيماما، بهتر است با به پرسش كشيدن ب

شوروي، رهبران اياالت متحده باور دارند كه حزب كمونيست چين نيز به دنبال حزب كمونيست شوروي به 

پيش كشيد، مورد قبول ، صريح يا ضمني،  ١٩٩٢تزي كه فرانسيس فوكوياما در سال . تاريخ خواهد پيوست

بلكه پايان تاريخ، بدان گونه كه (...) نه تنها شاهد پايان جنگ سرد ، «: سي كشور قرار گرفتهمه طيف سيا
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ها و جهاني شدن دموكراسي ليبرال  به عبارت ديگر، نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك انسان: تاكنون بوده، هستيم
  »).٣(غربي همچون شكل نهايي حاكميت بشر

  

اش از پيوستن پكن به سازمان جهاني  ويليام كلينتون از چرايي حمايت، وقتي آقاي ٢٠٠٠در ماه مارس سال 

گفت، اطمينان داد كه آزادي سياسي خود به خود به دنبال جنبه اقتصادي آن، مثل دم مار پس از  تجارت مي

اي بازتر و آزادتر براي مردم چين باور  اگر به آينده«: و از همتايانش خواست. پيدا شدن سرش، خواهد آمد
راهبرد دفاع ملي سال بوش، نيز با وي موافق بود و در . اش، جرج و جانشين» .اريد، با من همراه شويدد

هاي اجتماعي و سياسي تنها منابع  با گذشت زمان، چين خواهد فهميد كه آزادي«عنوان كرد كه،  ٢٠٠٢
ه گفته او، در ها، ب با ادامه حاكميت حزب كمونيست چين، چيني. »آيند عظمت يك ملت به حساب مي

ولي تالش . ها موفق به انجام اين كار نخواهند شد آن. مانع سير رويدادها شوند؛ تالشي بيهوده«اند،  تالش
  .»خواهند كرد، تا جايي كه ممكن است، آن را كندتر سازند

  

  يسته ساالريدر مقابل شا يپول  ساالر

  

دانند،  شان به پكن محق مي هاي سياسي توصيهگيرندگان آمريكايي، كه خود را در  شود در صداقت تصميم مي

شايد هيچ امپراتوري پيش و بيش از اياالت متحده نيروي اقتصادي، سياسي و نظامي را در يك جا . شك كرد

. گردد تنها به كمتر از دويست و پنجاه سال پيش بازمي) ١٧٧٦(نيانباشته، در حالي امضاي بيانيه استقالل 

گذرد كه مردم اين كشور  بيش از هزار سال از زماني مي. است آغاز شدهش از آن تاريخ چين، اما، بسيار پي

كه كشور ) ١٨٤٢(تر از آن نيست كه، همچون در يك سده پس از جنگ ترياك  دريافتند هيچ رنجي جانكاه

هاي ديگر بود، حكومت مركزي ضعيف و پراكنده  ها و بسياري مصيب در تاراج هجوم بيگانگان، خشكسالي

. ميليون تن از فقر نجات يافتند و بزرگترين طبقه متوسط جهان به وجود آمد ٨٠٠، ١٩٧٨از سال . گردد

توان گفت كه طي چهل سال  مي«نوشت،  China Dailyهمچنان كه گراهام آليسن در سرمقاله روزنامه 
ها  تمام اين. »آسا، خوشبختي و رفاهي به مراتب بيشتر از چهار هزار سال تاريخ چين حاصل شد رشد معجزه
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زماني صورت گرفت كه حزب كمونيست چين بر سر قدرت بود، ولي كاهش اميد به زندگي، افزايش مرگ و 

  .مير شيرخواران و افت درآمد مردم روسيه در پي سقوط حزب كمونيست شوروي، نصيب مردم چين نشد

  

در . است يكه ساالريو  دموكراسينظام سياسي كشورشان و چين، تقابل بين ان يمها، تفاوت  از نظر آمريكايي

خواهند به زبان  توانند هر چه را كه مي كنند، مي را انتخاب مي  با آزادي كامل حكومت خود  مردم يدموكراس

اما از . ستين يها خبر ين آزاديچ كدام از اياز ه يكه ساالريدر  آورند و دين را به ميل خود برگزينند، و

 يثروت ساالرتقابل بين : زه تعصب ندارند، تفاوت در جاي ديگري استنظر ناظريني كه تا به اين اندا

و  -هاي سياسي به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است گيري كه در آن تصميم-آمريكايي 

 شان هاي هاي سياسي بر عهده مسئولين حزبي است كه بر پايه توانايي گيري ساالري چيني كه تصميم شايسته

در سي سال اخير، درآمد متوسط كارگران در آمريكا . اند كمك بزرگي به كاستن فقر كرده شوند و مي انتخاب

-% ٦، دستمزد واقعي كارگران به ازاي هر ساعت كار تنها ٢٠١٣و  ١٩٧٩هاي  بين سال: درجا زده است

  ).٤(افزايش داشته است -%٢/٠ساالنه كمتر از 

  

موارد نقض حقوق بشر، از . همين وضعيت باقي بماند اين بدان معنا نيست كه نظام سياسي چين بايد در

صداهاي بسياري از چين به گوش . ، همچنان مشكل بزرگي است)٥(جمله بازداشت صدها هزار اويغور

، كه بيشترين انتقاداتش خطاب به )٦(از جمله، پروفسور خو جيلين. رسد كه خواهان اصالحات هستند مي

هاي فرهنگي و  دولت و تاكيد بر تفاوت-به خاطر طرح مكرر موضوع ملت ها را است و آن  دانشگاهي  همكاران

از نظر وي، اين پافشاري بر . دهد هاي سياسي غربي مورد سرزنش قرار مي تاريخي بنيادي چين با مدل

 (تيانخياهاي ملي، در واقع، برخالف فرهنگ سنتي چين است كه، همچنان كه در پندار تاريخي  ويژگي
تمام «با انتقاد از طرد بنيادي او . است به تصوير درآمده، همواره نظامي فراگير و باز بوده ) يسماو يامپراتور

، تاكيد دارد كه، درست برعكس، چين اش »گراي افراطي ملي«از سوي برخي همكاران » ها دستاوردهاي غربي

  .گشود ها مي به روي ساير فرهنگرا همواره به اين دليل موفق بود كه درهاي خود 

  

خو نيز خواهان باز توليد نظام سياسي آمريكا در كشور خود پروفسور خواهي چون  فرد ترقي  با اين حال،

تيانخياي «تا » هاي سنتي روي آورد بيش از پيش به حوزه فرهنگ«داند كه  برعكس، وظيفه خود مي. نيست
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 بري قانوني و حقوق يكسان بهرههاي ملي از برا ها و بسياري اقليت هان«در اين صورت، . اي برانگيزد»تازه
در . »ها حمايت كنيم هاي گوناگون احترام گذاريم و از آن خواهند بود؛ بايد به خصوصيات فرهنگي مليت مند

بر اساس احترام به استقالل حاكميتي ديگران، برخورد  «، مناسبات با كشورهاي ديگر زين سطح ديپلماتيك
هاي اقتصادي و اجتماعي  نظام سياسي چين نيز، همگام با پيشرفت.»دآميز خواهد بو برابر و همزيستي مسالمت

از بسياري لحاظ، به ويژه از نظر گشايش، بسيار تغيير كرده   كشور، پيش خواهد رفت و تا همين امروز هم ،

سال گذشته، . ، هيچ چيني مجاز به مسافرت به عنوان گردشگر به خارج از چين نبود١٩٨٠در سال . است

ها  همين طور، تا كنون ميليون. ميليون نفر به خارج رفتند و آزادانه به كشور خود بازگشتند ١٣٤ نزديك به

، هشت ٢٠١٧در سال . ها آمريكا را از نزديك تجربه كنند اند آزادي در دانشگاه ذهن درخشان جوان توانسته

  .تن از هر ده دانشجوي چيني مقيم خارج تصميم به بازگشت به وطن گرفتند

  

  ك نكرده يسال گذشته شل يش در عرض سيبه خارج از مرزها يا گلوله چيه

  

تري  مقررات سختنگ ين پيج يشاگر همه چيز به اين خوبي است، چرا آقاي : ماند يك پرسش، اما، باقي مي

؟ رشد چشمگير اقتصادي را )٧(را محدود كرده  ها وضع كرده و چرا دوره رياست جمهوري براي كمونيست

بازي  جمهوري او با فساد و دار و دسته اما دوره رياست. دانستينتائو، جهو  اش، سلفآورد  دستتوان  مي

كانك،  يونگو يتش، و )ميليون تن جمعيت ٥/٣٠با ( ها كينگ ي، رهبر چونگاليشبيشتر ، به ويژه از سوي بو

ر است كه اين بر اين باونگ ين پيج يشآقاي . رهبر پيشين و قادر مطلق امنيت كشور، نيز همراه بود

توانند مشروعيت حزب كمونيست چين را به زير سوال برند و احياي كشور را متوقف سازند و،  گرايشات مي

اما، عليرغم تمام . داند هاي خطرناك، بازگشت به مركزيتي قدرتمند را ضروري مي براي مقابله با اين چالش

 .حبوب استهمچنان بسيار م) ها؟ و شايد هم به خاطر آن(ها  اين تالش

  

اما اين . دانند دارند و آن را پيش درآمد برخورد مسلحانه مي ميب بسياري در غرب، از قدرت عظيم چين

بر اساس . به دنبال نداشته استتحول در راس كشور، تغييري اساسي در راهبرد ژئوپليتيك درازمدت چين 

برخالف اياالت متحده، كه اين شانس را . فايده اجتناب كرده است هاي بي اين راهبرد، كشور همواره از جنگ
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است، مناسبات چين با همسايگان قدرتمند و  -كانادا و مكزيك–طلب  دارد كه در همسايگي دو كشور صلح

يكي از پكن جنوبي و ويتنام همواره با دشواري همراه بوده و، با اين كه كره  مانند هند، ژاپن،  گرا، به غايت ملي

پس از يك برخورد   پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد است، تنها كشوري است كه طي سي سال،

برعكس، . اي به خارج از مرزهايش شليك نكرده است ، هيچ گلوله١٩٨٨دريايي كوتاه با ويتنام در سال 

 تنها در يك سال  طلبي بود، متحده، حتي در زمان پرزيدنت باراك اوبا، كه مشهور به صلحارتش اياالت 

ها استاد  دهند كه چيني همه شواهد نشان مي. بيست و شش هزار بمب بر سر هفت كشور فروريخت

 .اند داري راهبردي خويشتن

  

با ژاپن در نزديكي جزاير گرفت؛ مثال،  الوقوع قوت مي آمد كه تصور جنگي قريب گاه پيش مي  البته،

چيزهاي زيادي هم درباره امكان نزاع در درياي جنوب چين، كه يك پنجم رفت و آمد دريايي ). ٨(سنكاكو

  ها، هايي از اين آب در زمينه حاكميت مناقشه برانگيز بر بخش. گذرد، گفته شده است جهان ساالنه از آن مي

اما، برخالف . اند مجزا و پايگاه تاسيسات نظامي خود كرده ها و گدارها را ها برخي صخره بايد گفت چيني

اش در منطقه همواره بيشتر سياسي بوده تا نظامي، چيزي كه قابل انكار  ها، پكن، كه موضع تحليل غربي

اين توانايي را داشت كه رقيبان كوچكي  پكنبه ويژه،. است  تر از پيش نشده نيست، از نقطه نظر نظامي، مهاجم

  .لزي، فيليپين و ويتنام را به راحتي از آن جا دور كند، ولي اين كار را نكردمانند ما

  

  يفناور يبرتر ينبرد برا

  

رود كه اياالت متحده  در اين ناحيه از ذكر اين واقعيت طفره مي» تهاجم چين«به طور كلي، روايت تكراري 

ستپلتون روي، سفير سابق . ته آقاي جبه گف. ها براي كاستن از تشنج را از دست داده است بسياري از فرصت

، ٢٠١٥سپتامبر سال  ٢٥با پرزيدنت اوباما، در  نگين پيج يشآمريكا در چين، در كنفرانس مشترك آقاي 

هاي مورد حمايت ده عضو  وي درياي پيشنهاداتي براي جنوب چين، از جمله شامل اعالم پشتيباني از بيانيه

نظامي كردن   اش، به تاكيد وي، ، مطرح نمود كه نيت)Anase(هاي آسياي جنوب شرقي  اتحاديه ملت

دولت اوباما تالشي براي . كه همان موقع ساخت و ساز زيادي در آن جريان داشت، نبود Spratleyجزاير 
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چين نيز، در پاسخ، به . هاي دريايي افزود در عوض، بر گشت  جويانه نكرد، دنبال كردن اين پيشنهاد مصالحه

  .ظامي در اين جزاير سرعت بخشيدساخت تاسيسات ن

  

منظور راهي نيست كه . ها كمتر از امور نظامي و ديپلماتيك نيست مهارت آن  در مورد مسائل اقتصادي، نيز،

برانگيز جنگ تجاري كه بر عليه پكن به راه انداخته،  آقاي ترامپ در پيش گرفته و با وجود توجيهات شبهه

اشتباه  است بر يديده تائين پديخود بروز ا. را به خود جلب كندكا يمراتوانسته حمايت گسترده عموم مردم 

 يل رفتارهايدل يامر به تنهائآيا اما  . نادرست اشتوجهي به انتقادات فزاينده از برخي رفتارهاي  بي: ها چيني

ور مثل هر جاي ديگر، هر روز بيشتر نسبت به درستي سياست رهبري كش آقاي ترامپ شد؟ مردم چين نيز، 

اما به گفته . طلبي چين براي رهبري در فناوري است هدف اصلي واشنگتن مخالفت با جاه. كنند ترديد مي

مارتين فلدستاين، رئيس پيشين كميته مشاورين اقتصادي رونالد ريگان، اياالت متحده در سياست ممانعت از 

ساخت «ه با برنامه راهبردي ملي دهد ك هاي خود كامال محق است، ولي اين به وي اجازه نمي سرقت فناوري

ها  هاي برقي، روبوت اي كه براي توسعه صنايع پيشرفته مانند اتومبيل مخالف كند؛ برنامه» ٢٠١٥چين 

 .پيشرفته و هوش مصنوعي طراحي شده است

  

ر آمريكا، براي حفظ برتري در صنايع با فناوري باال مانند هوافضا و ربوتيك، نبايد به سادگي موانع گمركي ب

پژوهش و توسعه است، تا   گذاري بيشتر در آموزش عالي، سياست بهتر، اما، سرمايه. شركايش تحميل كند

 .بتواند راهبرد اقتصادي درازمدت خود را، در پاسخ به راهبرد مشابه چين، توسعه دهد

  

. خويش دارد انداز روشني از آينده اقتصاد و مردم دولت چين، هم از نظر سياسي و هم در بيان اهداف، چشم

شان، به خوبي  هاي زيرساختي ، با پروژه)BRI(» ابتكار كمربند و راه«و » ٢٠٢٥ساخت چين «هاي چون  برنامه

رهبران كشور نيز اصرار دارند كه اين مسابقه در . نمايانگر تمايل اين كشور به رهبري در صنايع نوين هستند

در . ها و آلودگي محيط زيست نابرابري: ادامه ندهد هاي اجتماعي آن رشد را به بهاي ناديده گرفتن هزينه

بين رشد نامتوازن و نامناسب و نياز روزافزون شهروندان «لزوم رفع تنش  نگين پيج يشآقاي   ،٢٠١٧سال 
توانيم  فعال، مي. دانيم كه آيا پاسخي براي آن  پيدا خواهد شد هنوز نمي. را پذيرفت» )٩(به زندگي بهتر
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در اياالت متحده، اما، هيچ مانعي براي . يم كه، الاقل، وقوف به اين موضوع وجود داردخوش به اين باش دل

  .نيل به اين هدف وجود ندارد

  

. با اين حال، آمريكا نيز بايد، براي حل تضاد بنيادي در اصول خود، راهبردي درازمدت داشته باشد

نعتي با هدايت دولت كار نخواهند كرد و هاي ص ترين اقتصاددانان كشور بر اين باورند كه سياست پيشرفته

كننده تجاري  اگر اين باور درست باشد، پس رابرت اليتيزر، مذاكره. داري بازار آزاد هستند طرفدار سرمايه

بلكه بهتر است . بهراسدهاي فناوري خويش  هاي پكن براي بهبود توانمندي اصلي ترامپ، نبايد از تالش

تظار نشيند تا شاهد سقوط خود به خود اين ابتكار صنعتي و شكست چين آرامش خود را حفظ كرده و به ان

  .باشد

  

تواند موفق شود، اين ديگر با او خواهد بود كه از  مي ٢٠٢٥اما اگر، برعكس، آقاي اليتيز باور دارد كه برنامه 

خواهند  در اين صورت،. هاي ايدئولوژيك خود بيانديشند فرض اش بخواهد يك بار ديگر به پيش هموطنان

صنعتي جهان است، ن قدرت ياولآلمان، كه احتماال . توانست راهبرد درازمدتي مشابه آن در پيش گيرند

  .، را مد نظر دارد٠/٤با عنوان صنعت   مسير مشابهي،

  

 به پكن يراهبرد  يه ايهد

  

ها است؛  ينيترديد، همان همكاري با چ ها، بي كه سودمندترين همكاري براي آمريكايين شرائط آن يمزاح ا

گذاري بيشتر در اياالت متحده  اش براي سرمايه هزار ميليارد دالري٣خواهد از ذخاير  كشوري كه تنها مي

خواهد توانست به مشاركت در ابتكار كمربند و راه بيانديشد و رضايت  كايامر در اين صورت، . استفاده كند

آن كه سخن كوتاه . ها را به دست آورد يكشورهاي در مسير اجراي پروژه و خواهان تعديل برتري چين

درست مثل سودي كه بوئينگ و جنرال الكتريك از رونق هوانوردي . هاي بسيار براي همه وجود دارند شانس

توانند از ساخت و سازهاي كالن در اين كشورها  هايي مثل كاترپيالر و بچل نيز مي شركت  ها بردند، چيني
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ها از دخالت دولت در اقتصاد، چنين  دلزدگي ايدئولوژيك آمريكايياما، در حال حاضر، . منتفع شوند

 .سناريوهايي را نامحتمل ساخته است

  

اش بر تمام  كه قدرت اقتصادي بود يمنطقبودجه دفاعي جهان توسط اياالت متحده زماني ن يداشتن بزرگتر 

نخستين بودجه همچنان ن كه دومين اقتصاد بزرگ جها خواهد بود يمنطقآيا . داشتهاي ديگر برتري  ملت

ن يچ؟ ست ين نيبه چ يه راهبردين هديبهترنيل به اين برتري، اصرار به  ؟ آيا  دفاعي جهان را داشته باشد

. داشته باشدت يالوهاي تسليحاتي  هزينهبر رشد اقتصادي بايد : از سقوط بلوك شوروي گرفتبزرگ  يدرس

فايده  هايش را خرج تسليحات بي بيند واشنگتن پول مي تواند خوشحال باشد كه در اين صورت، پكن تنها مي

 .كند مي

  

نسبت به چين تغيير دهد، به اين واقعيت خواهد رسيد كه در نگرش را اگر، سرانجام روزي، اياالت متحده 

پذير خواهد  انديشد، امكان و بيشتر به رشد اقتصادي مي   هاي نظامي پيش گرفتن راهبردي، كه كمتر به هزينه

، به بيان انديشه پس اين راهبرد پرداخت و ٢٠٠٣در سخنراني خود در دانشگاه ييل در سال   كلينتون، . بود

صحبت از آن نمود كه براي محدود ساختن ابرقدرت بعدي اساسا راهي جز قواعد و مقررات و 

 .هايي محدود كننده نخواهد بود مشاركت

  

 ي چند جانبه گراجهانكننده معماري  ي و تقويتچين همچنان حام  ، نگين پيج يشآقاي  ت يحاكم يدر ط

بانك جهاني، ملل   ،)FMI(المللي پول  و از جمله صندوق بين ماند  يم يباقكه خالق آن اياالت متحده است، 

پكن نيروهاي حفظ صلح به مراتب پرشمارتري، از . حمايت مي كند) OMC(متحد، و سازمان تجارت جهاني 

ها تازه براي  همين سياست است كه فرصت. امنيت، در اختيار گذاشته است چهار عضو دائمي ديگر شوراي

ها، بايد  اما، رهبران آمريكا، براي استفاده از اين فرصت. همكاري به صورت چندمليتي به وجود خواهد آورد

  توان ناديده گرفت را نمي) و هند(چين : يك واقعيت را بپذيرند
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