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مقدمه
ش��هر هانگژوی چین در روزهای چهارم و 
پنجم س��پتامبر 20١6 )١4 و ١5 ش��هریور( 
میزب��ان رهبران گ��روه 20- نوزده کش��ور 
دارای اقتص��اد قدرتمند یا در حال ظهور به 
عاوه اتحادیه اروپا- بود که برای بررس��ی 
و تشریک مس��اعی در مورد مسائل جاری 
پی��ش روی اقتص��اد جهان گرده��م آمده 
بودن��د. گروه 20 که بعض��اً از آن به عنوان 
جایگزین گروه ۷ یاد می ش��ود، متشکل از 
کش��ورهایی اس��ت که در مجم��وع حدود 
85 درصد تولی��د ناخالص ملی، 80 درصد 
تج��ارت جهانی و دو س��وم جمعیت جهان 
را نمایندگ��ی می کنند. ام��ا برخاف گروه 
۷ ک��ه اقتصادهای صنعتی با خط مش��ی های 
بین الملل��ی نس��بتاً هماهن��گ را نمایندگی 
می کن��د، س��طح انس��جام و هماهنگ��ی در 
درون گ��روه 20 به مراتب پایین اس��ت. از 

ای��ن رو، قابل پیش بینی اس��ت که این تش��کل ظرفی��ت ایجاد یک 
جبهه بین المللی مس��تحکم برای سامان دهی به مسائل جهانی جاری 
را ن��دارد، هرچن��د که گفته می ش��ود نشس��ت گروه 20 اساس��اً به 
دنبال تش��کیل چنین جبهه ای نیس��ت، بلکه می خواهد سطح تفاهم 
میان اعضا را بهبود ببخش��د. این تش��کل بین المللی به طور عمده در 
زمان هایی اهمیت خود را نش��ان داده که در واکنش به یک یا چند 
معضل اقتصادی بین المللی تش��کیل شده اس��ت. در مواقع عادی و 

آرام معموالً جایگاه گروه ۷ مهم تر به نظر می آید.
نشس��ت اخیر گ��روه 20 در حالی تش��کیل ش��د ک��ه جهان با 
بحران ها و مس��ائل متنوعی از جمله تش��دید جنگ داخلی سوریه، 
بحران پناهجویان، ادامه بی ثباتی و باتکلیفی در اوکراین، افزایش 
نش��انه های اختاف بر س��ر دریای چین جنوبی، کندش��دن رش��د 
اقتصادهای بریکس، تقویت تمایات حمایت گرانه در اقتصادهای 
غرب��ی و کاهش قابل توجه رش��د تج��ارت جهانی مواجه اس��ت. 
بدیهی است بس��یاری از مسائل جاری حائز ویژگی هایی  هستند که 
رس��یدگی به آنها خارج از توان این گروه اس��ت. ب��ه همین دلیل، 
در حواشی نشس��ت اصلی، جلس��ات و گفتگوهای پراکنده ای که 
بیش��تر به ش��کل دوجانبه بودند، میان اعضا ص��ورت گرفت و چه 

نشست سران گروه 20؛ فرصتی برای 
نمایش موقعیت بین المللی چین

گردهم آیی رهبران گروه 20 در هانگژوی چین از زوایای مختلفی حائز اهمیت است. این اتفاق در حالی 
رخ داد که جهان چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاس�ی و امنیتی با ش�رایط پیچیده و مبهمی مواجه است. به 
همین خاطر، موضوعات قابل بحث و بررس�ی در اجاس نیز متنوع بود. موفقیت اجاس بس�تگی به این 
دارد که تا چه حد زمینه ساز همکاری بین المللی برای حل وفصل مسائل جاری باشد. این نکته به طبع برای 

ایران نیز – به عنوان دولتی که خواسته ها و دغدغه های بین المللی زیادی دارد – بسیار مهم است.
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بس��ا نشست های حاشیه ای گروه آثار جدی تر و مؤثرتری در حل و 
فصل مسائل جاری بر جا بگذارد.

در این گزارش، به ابعاد مختلف نشس��ت اخیر در چین پرداخته 
می ش��ود. با توجه به مواضع هژمونی طلبان��ه رئیس جمهور چین در 
این نشست، نگاه ویژه اي به سیاست های این قدرت نوظهور خواهد 

شد.

مسائل اساسی مورد بحث در نشست
چنان که انتظار می رفت، مباحث اصلی جلس��ه به طور عمده به بررسی 
و اع��ام موض��ع در م��ورد الزامات بهب��ود اقتصاد جه��ان اختصاص 
داش��ت. هم��ه اعضا روی یک نکت��ه توافق داش��تند و آن اینکه برای 
ب��رون رفت از تنگناهای فعلی اقتصاد جهان یا س��اماندهی بهتر به آن، 
تفاهم و همکاری بین المللی ضرورت دارد. در موضع گیری های علنی 
ش��رکت کنندگان نیز تمایل به همکاری محس��وس ب��ود، هرچند که 
اعام هماهنگی بر س��ر اصول کلی به معنی همسویی در سیاست های 
عملی نبوده و نخواهد بود. در بیانیه پایانی نشست، اعضا ضمن پذیرش 
واقعیت کندش��دن رش��د اقتصاد جهان و ضرورت روان سازی آن، بر 
س��ر یک سیاست کلی درازمدت اعام توافق کردند. آنچه به »اجماع 

هانگژو« معروف ش��د، از کلیه اعضای گروه 
می خواهد در استراتژی های اقتصادی خویش 
روی اص��ل رش��د اقتص��ادی ش��مول گراتر 
ماکرواکونومی��ک  سیاس��ت های  از طری��ق 
هماهن��گ، تج��ارت آزاد و ن��وآوری تکیه 
کنند. ش��رکت کنندگان ضمن اشاره به اینکه 
رویداد هایی چون خ��روج بریتانیا از اتحادیه 
اروپ��ا می توان��د بر ثب��ات اقتص��ادی جهان 
اثر منفی بگذارد، خواس��تار مه��ار تمایات 
حمایت گرایانه و ملی گریانه در سیاست های 

اقتصادی شدند.
یک��ی از موضوعات مهم��ی که فضای 
نشس��ت را تحت تأثیر قرار داد، تأکید ویژه 
ب��ر خط��ر تغیی��رات آب وهوایی جه��ان به 
عل��ت بهره ب��رداری نادرس��ت از منابع بود. 
از رویداده��ای نس��بتاً امیدوارکننده اجاس 
این بود که ش��ی جین پینگ و باراک اوباما، 
رؤس��ای جمهور چی��ن و آمری��کا مدارک 
مرب��وط به پیوس��تن کشورش��ان ب��ه معاهده 
جهان��ی پاریس برای مهار تغییرات اقلیمی را 
به صورت رسمی تقدیم بان کی مون کردند. 
آنه��ا در عی��ن ح��ال از دیگر کش��ورها نیز 
خواستند تا هر چه سریع تر به معاهده پاریس 
بپیوندن��د تا امکان اجرایی ش��دن آن تا پایان 
س��ال 20١6 فراهم گردد. تاکنون 26 کشور 
به طور رس��می به معاهده پاریس پیوسته اند و 
برای اجرایی ش��دن آن الزم است 55 کشور 
دیگ��ر به این معاه��ده بپیوندند. اقدام چین و 
آمریکا در مق��ام دو قدرت اقتصادی بزرگ 
که ح��دود 40 درصد گازه��ای گلخانه ای 
جه��ان را تولی��د می کنن��د، حرکت��ی مثبت 
جهت کنترل روند گرمایش زمین تلقی شد. 
اعضای دیگر گروه 20 نیز غالباً در راس��تای 
ضرورت همکاری بیشتر در این زمینه اعام 

موضع کردند.

نشست سران گروه 20؛ فرصتی برای 
نمایش موقعیت بین المللی چین

آنچه به »اجماع هانگژو« معروف شد، 
از کلی�ه اعضای گ�روه می خواهد در 
استراتژی های اقتصادی خویش روی 
اصل رش�د اقتصادی ش�مول گراتر از 
طریق سیاس�ت های ماکرواکونومیک 
هماهن�گ، تج�ارت آزاد و ن�وآوری 

تکیه کنند.



69

ض��رورت مقابل��ه جدی ت��ر و مؤثرتر با 
تروریسم موضوع دیگری است که در مورد 
آن اتفاق نظر وجود داش��ت. اعضا در بیانیه 
پایانی تصریح کردند که بر همبستگی و عزم 
خود در مبارزه با انواع مختلف تروریسم در 
ه��ر نقطه از جه��ان تأکید دارن��د و در برابر 
تمام��ی روش های تأمین مناب��ع و کانال های 
تأمی��ن مالی تروریس��ت ها از جمل��ه مالیات 
اجب��اری، قاچ��اق مناب��ع طبیع��ی، دزدیدن 
دارایی ه��ای  ت��اراج  بانک��ی،  دارایی ه��ای 
فرهنگ��ی و آدم ربایی مقابل��ه خواهند کرد. 
آنها اعام کردند که در مبارزه با تروریس��م 
به همکاری اطاعاتی، مسدودس��ازی اموال 
تروریست ها و مجازات فعالیت های مرتبط با 
تروریسم روی خواهند آورد. البته چنان که 
قبًا اش��اره ش��د، این گونه موضع گیری های 
همکاری طلبان��ه بیش��تر ب��ر روی اص��ول و 
موضوعات کلی اس��ت و در مورد جزئیات 
اختافات بس��یار وج��ود دارد. ب��رای مثال، 
عربستان س��عودی به عنوان یکی از اعضای 
گ��روه 20 پیگی��ر سیاس��ت هایی در منطقه 
خاورمیانه و جهان اس��ام اس��ت که از نگاه 
بسیاری از ناظران به گس��ترش افراط گرایی 
و تروریس��م انجامیده اس��ت، اما در نشست 
اصل��ی گروه 20 چنین مس��ائلی مورد بحث 

قرار نگرفت.
موض��وع دیگ��ری که در نشس��ت اخیر 
ب��ر آن تأکید ش��د، مس��ئله ش��یوع فس��اد و 
آث��ار مخ��رب آن ب��ر اقتص��اد جه��ان بود. 
شرکت کنندگان از ابتکار عمل دولت چین 
در ایج��اد مرکز تحقیقاتی با هدف بررس��ی 
راه های مبارزه جهانی با فساد استقبال کردند. 
این اتفاق در حالی روی داد که بس��یاری از 
شرکت کنندگان از جمله خود چین به فساد 
گسترده در سیس��تم اقتصادی خویش متهم 

هس��تند. حتی کشورهای توسعه یافته نیز از گزند این مسئله، مصونیت 
کامل ندارند. چنان که در س��ال گذشته، آن گونه که در قضیه افشای 
اس��ناد پاناما نمایان شد، سران برخی کشورهای توسعه یافته جهان نیز 
به اقداماتی چون فرار مالیاتی و پول ش��ویی دس��ت زده اند. مشخص 
نیس��ت اعام موضع تش��کل هایی چون گ��روه 20 مبنی بر ضرورت 
مقابله با فس��اد تا چه حد به تعهد عملی اعضا جهت مبارزه جدی تر با 

فساد منجر خواهد شد.
در کنار موضوعات فوق الذکر- که مس��ائل کان جهان کنونی 
به ش��مار می آیند- نکات مش��ابه دیگری مثل بح��ران پناه جویان و 
جنگ داخلی س��وریه مورد اشاره قرار گرفتند که در مورد آنها نیز 
به اعام مواضع کلی بس��نده ش��د و راه حل مشخصی ارائه نگردید. 
در نشس��ت های حاش��یه ای نیز مذاکراتی صورت گرفت که بیشتر 
روی موضوعات جزئی تر تأکید داش��تند. ب��رای مثال، رجب طیب 
اردوغان طی دیدارهایی با س��ران کشورهای غربی در مورد مسائل 
مختلف اخیر در منطقه خاورمیانه گفتگو کرد که نتیجه مش��خصی 
از آن اعام نشد. ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا نیز دیدارهایی 
با س��ران کش��ورهای اروپایی و غیراروپایی داشت که موضوع آن 
بیش��تر بر روی نحوه خ��روج کم هزینه کش��ورش از اتحادیه اروپا 
متمرکز بود. محمد بن س��لمان، نماینده عربس��تان س��عودی ضمن 
پیگیری مذاکره با نمایندگان کشورهای صادرکننده نفت باالخص 
روس��یه، تاش کرد تا نظر مثبت آنها راج��ع به طرح خرید نفتی را 
جلب کند که نتیجه ای از آن حاصل نش��د. گفته می شود والدیمیر 
پوتی��ن ضمن اعام این مس��ئله ک��ه در خصوص مس��ئله فریز نفتی 
مایل به همکاری با عربس��تان اس��ت، اعام ک��رد که می توان ایران 
را در این زمینه مس��تثنی کرد. با این  حال، نماینده عربس��تان باز هم 
تأکی��د کرده ک��ه تا زمانی که کلیه کش��ورهای اوپک به این طرح 
نپیوندند، امکان اجرایی ش��دن آن وجود ندارد. موضوع قابل توجه 
دیگ��ر اینک��ه، برخی نماین��دگان اروپا از چین خواس��تند تا صنایع 
تولی��د فوالد خود را محدود کند تا صنای��ع فوالد در اروپا و دیگر 
نقاط جهان از روند جاری متضرر نش��وند. ظاهراً قرار شده انجمنی 
جهانی برای کنترل بازار فوالد در دنیا تش��کیل شود که کار نظارت 
ب��ر تولید این ماده را بر عهده بگیرد و اجازه ندهد این فلز بیش��تر از 
نیاز بازار تولید شود. چین و هند تمایل چندانی به این طرح ندارند، 
چرا که بیش��ترین تولید مازاد فوالد در این دو کشور انجام می شود. 
این ها و مذاکرات متعدد دیگری که در حاشیه اجاس بین اعضای 

ل
حلی

ت
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گروه جریان داش��ت، بیشتر به حل وفصل مسائل فیمابین میل داشتند 
تا رسیدگی به مسائل کان جهانی.

مواضع هژمونیستی دولت چین در نشست
اج��اس هانگژو یکی از رویدادهای مهم در تاریخ دیپلماس��ی چین 
به حس��اب می آید. پکن تاش داش��ت تا با نمایش ی��ک میزبانی با 
ش��کوه، جلوه وی��ژه ای به نقش و جایگاه خوی��ش در جامعه جهانی 
بدهد. میزبانی این رویداد بین المللی با این درجه از ش��کوه و جال، 
ی��ادآور میزبانی پ��ر زرق و برق بازی های المپی��ک 2008 پکن بود. 
اما مهم تر از ش��کوه ظاهری میزبانی، خواسته ها و مواضع دولت چین 
جلب توجه بیش��تری کرد. مقام های پکن در این نشست نشان دادند 
که از نمایش نقش یک قدرت اقتصادی مس��ئول- که طی دهه های 
اخیر ب��ر آن تأکید داش��ته اند- فراتر رفته و اص��رار دارند خود را به 
عن��وان محوری فکری در حکمرانی جهان��ی معرفی  کنند. اظهارات 
رئیس جمهور چین در نشس��ت، بر دو موضوع تمرکز داش��ت: اول 
اینکه، چین قادر اس��ت مش��کات اقتصادی خویش را ترمیم کرده 
و وارد فاز جدید و باکیفیت تری از رش��د و رونق شود و دوم اینکه، 
چین مروج الگویی از رش��د و توسعه اس��ت که می تواند الهام بخش 

دیگر کشورهای جهان باشد.
رئیس جمهور چین در تبیین سیاس��ت این کش��ور ب��رای مقابله 
با روند کند ش��دن رش��د اقتصادی خویش بر اصاح سیاس��ت های 
اقتص��ادی طب��ق ش��رایط جدید تأکید ک��رد. وی هس��ته اصاحات 
جدی��د را در گرایش به نوآوری بیان کرد. رش��د چین طی دهه های 
گذش��ته به طور عمده نتیجه گس��ترش کمی تولیدات ب��ود. چینی ها 
اخی��راً به ای��ن نتیجه رس��یده اند ک��ه کمی گرایی در تولی��د حتی با 
وجود پایین بودن قیمت محصوالت، پاس��خ گوی استلزامات کنونی 
جهان نیس��ت. به همین دلیل، گرایش به کیفی��ت از طریق تمرکز بر 
نوآوری تقویت ش��ده اس��ت. بس��یاری از بخش های اقتصاد چین به 
رغ��م بزرگی در اندازه، از رقابت پذی��ری کافی در عرصه بین المللی 
برخوردار نیس��تند. این مدل رش��د در جهان کنونی آینده درخشانی 
ندارد. بنابراین، ساختار اقتصادی چین نیازمند تعدیل و اصاح است. 
دولت جین پینگ برای جبران این مسئله به استراتژی توسعه اقتصادی 
نوآوری مح��ور روی آورده اس��ت. برنامه این اس��ت ک��ه از طریق 
س��رمایه گذاری روی تحقیقات علمی و تکنولوژیک، استانداردهای 
کیف��ی تولیدات چینی ارتقا پیدا کند. نوآوری نه تنها به ارتقاء کیفی 

و رقابت پذیری محصوالت می انجامد، بلکه 
استانداردهای زیس��ت محیطی آنها را بهبود 
می بخش��د. بنابراین، چین ق��ادر خواهد بود 
ضمن عرض اندام قدرتمندانه تر در بازارهای 
جهان��ی، به الگوی��ی برای ایج��اد اقتصاد و 

صنعت زیست محیطی تبدیل گردد.
رئیس جمه��ور چین تصری��ح کرد که 
کشورش تاکنون برای پیشبرد توسعه خویش 
از جامعه بین الملل��ی و کاال های عمومی آن 
بهره برده و حال آماده است فعاالنه کاالهای 
عموم��ی بیش��تری ب��رای جامع��ه بین المللی 
فراهم کند. کمربند اقتصادی جاده ابریش��م 
و ج��اده ابریش��م دریایی ق��رن 2١ از جمله 
کاالهایی هس��تند ک��ه وی از آنه��ا نام برد. 
جین پین��گ از الگوی چینی توس��عه به مثابه 
الگوی��ی جدید یاد کرد ک��ه می تواند برای 
کش��ورهای دیگر جهان راهگش��ا باشد. در 
این الگو، اهمیت باالیی به برابری و انصاف 
داده می ش��ود. از آنجا که مردم موتور رشد 
و توس��عه کش��ور هس��تند، الزم است سهم 
منصفانه ای از عواید رش��د و توسعه را داشته 
باش��ند. بنابراین، توسعه اقتصادی چینی یک 
الگ��وی مردم گراس��ت. از س��ال ١9۷8 که 
اصاح��ات اقتصادی چین آغاز ش��د، بیش 
از ۷00 میلی��ون نفر از م��ردم چین تاکنون از 
فق��ر رهایی پیدا کرده ان��د. در جهان کنونی 
که بی��ش از یک میلیارد نفر در فقر ش��دید 
به س��ر می برن��د، دولت ها نیازمن��د تدابیری 
هس��تند که الگوی چینی توسعه می تواند در 
این زمینه الهام بخش باشد. براساس خط مشی 
دولت چین، سیاست های نئولیبرالی نهادهای 
بین المللی جهانی از جمله صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی نمی توانند کارایی مورد 
انتظار را در پی داش��ته باشند. این نهادها در 
حالی به دنب��ال تحقق رؤیای جهان عاری از 
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فقر هس��تند که سیاست هایش��ان اساساً مولد 
نابرابری و فقر اس��ت. این در حالی است که 
در الگوی توس��عه چینی که قوی��اً مردم گرا 
و ضدفق��ر اس��ت، راه های مؤثرت��ری برای 
ریشه کنی فقر در عرصه جهانی وجود دارد.

البته موارد فوق الذکر به معنی رویارویی 
چی��ن ب��ا اقتصاد آزاد نیس��ت. چین ن��ه تنها 
مخال��ف اقتصاد آزاد نیس��ت، بلکه یکی از 
تهدید  دغدغه های جدی کنون��ی اش مورد 
قرارگرفت��ن تجارت آزاد اس��ت. ش��ی در 
س��خنرانی اش تصریح کرد که تجربه توسعه 
اقتصادی جهان نشان داده که بازبودن الزمه 
پیشرفت است و انزوا چیزی جز عقب ماندگی 
به دنبال ندارد. بنابراین، در جهان کنونی که 
سرعت رش��د اقتصادی کاهش یافته، توسل 
ب��ه حرکت ه��ای حمایت گرایان��ه راه ح��ل 
ب��ه تعمیق  نیس��ت. حمایت گرایی برعکس 
رک��ود می انجامد و نتیجه آن باخت- باخت 
است. چین قویاً به دنبال الگویی از حکمرانی 
جهانی اس��ت که مروج تجارت آزاد باشد. 
اما تأکید دارد که این الگو باید ش��مول پذیر 
و مردم گرا بوده و دغدغه ریش��ه کنی فقر را 
داش��ته باش��د. برخی برآوردهای اخیر نشان 
می دهند ک��ه ضریب جینی جهان به محدود 
۷0درصد رس��یده که ای��ن بس��یار باالتر از 
سطح هش��دار دهنده 6درصد است. سیستم 
حکمران��ی کنونی نه تنها در ریش��ه کنی فقر 
ناموفق بوده، بلکه ب��ه جای کاهش نابرابری 
ب��ه افزای��ش آن دام��ن زده اس��ت. الگوی 
توس��عه چینی توانس��ته اصول اقتص��اد آزاد 
را به نحو شایس��ته ای با ارزش ه��ای مایل به 
ضدیت با فقر و نابرابری تلفیق کند. بر همین 
اس��اس، چینی ها اصرار دارند که الزم است 
حکمران��ی جهانی کنونی خود را با تغییرات 
و مقتضیات زمان وف��ق داده و برای تقویت 

اصل براب��ری در عرصه جهانی تاش کند. مقابله ب��ا فقر و نابرابری 
نیاز و هدفی اس��ت که جه��ان کنونی با جدیت به دنبال آن اس��ت. 
کلی��ه ملت ها بای��د از حقوق و فرصت های برابر برای شکوفاس��ازی 
اس��تعدادهای خویش برخوردار باشند و این حاصل نخواهد شد مگر 
از طریق همکاری و همفکری جهانی. سیس��تم حکمرانی جهانی باید 

برای ورود به این مسیر زمینه سازی کند.
رئی��س جمهور چین در بخش های پایانی س��خنرانی اش، مواضع 
انتقادی خویش از جهان غرب را پررنگ تر کرد. وی تأکید کرد که 
ب��ه جای تاش برای تفوق یا بازی همه چی��ز برای برنده و هیچ چیز 
برای بازنده، باید به تس��هیم مناف��ع و بازی برد- برد فکر کرد. بدیهی 
اس��ت که در عصر جهانی شدن اقتصاد، هیچ کش��وری نمی تواند به 
صورت جزیره ای و جدا از بقیه به پیش��رفت و توس��عه برس��د. اما در 
عین حال باید در نظر داش��ت که همه اعضای دهکده جهانی نیازمند 
آگاهی و توافق روی این نکته هس��تند که برای ساخت آینده ای بهتر 
برای بش��ریت نیازمن��د همفکری، همکاری و مش��ارکتند. این همان 
رمزی اس��ت ک��ه اعضای گروه 20 را گرد هم آورده اس��ت؛ باید با 
کلیه کش��ورها اعم از بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، و ثروتمند 
یا فقیر رفتاری برابر صورت گیرد؛ باید کمک کرد تا اختاف ها حل 
شده و شکاف ها تعدیل شوند؛ جهان تنها در صورتی به بهترین مکان 

تبدیل خواهد شد که همه در رفاه و آسایش زندگی کنند.
ن��کات فوق الذک��ر، مهمترین محورهای س��خنان جین پینگ در 
اجاس اخیر گروه 20 بود؛ س��خنانی که بار دیگر توجه رس��انه های 
جه��ان را به تمای��ات هژمونی طلبانه چین در عرص��ه جهانی جلب 
ک��رد. این مواضع ی��ادآور مفهوم »اجم��اع پک��ن« )در برابر اجماع 
واشنگتن( است که در سال 2004 وارد ادبیات توسعه گردید. اجماع 
پکن مروج این نکته اس��ت که رش��د ش��تابان و ش��گفت انگیز چین 
در کش��ورهای در حال توس��عه دیگر نیز امکان وق��وع دارد، البته به 
ش��رطی که از قید و بندهای خاص اجماع واشنگتن- که به شدت از 
آزادسازی و خصوصی س��ازی حمایت می کند- جدا شده و الگوی 
دولت گرای چینی را انتخاب کنند. تمایات هژمونیس��تی دولت شی 
در حالی عرضه می ش��ود که این کش��ور اخیراً به خاطر کاهش رشد 
اقتصادی اش در معرض انواع انتقادها قرار گرفته است. برخی ناظران 
بر آنند که دوران درخشان رشد چینی به سر رسیده و این کشور وارد 
دوره ای از رکود ش��ده که ممکن اس��ت مدتها ماندنی باشد. شرایط 
رکودی چین آنها را به این جمع بندی رس��انده که هیچ معجزه  ای در 
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کار نبوده و رش��د چینی در نهایت محکوم به چنین سرنوش��تی بوده 
است. حال، مواضع دولت کنونی چین واکنشی به این گونه تصورها 
و انتقادها قلمداد می ش��ود. رئیس جمه��ور چین ادعا کرد که نه تنها 
از پِس مش��کات اقتصادی برآمده و همه موانع را پشت سر خواهد 
گذاش��ت، بلکه همچنان برای الگوشدن تاش خواهد کرد. وی مثل 
گذشته، الگوی توسعه نئولیبرال غربی را زیر سؤال برد و اظهار داشت 

که این الگو در جهان کنونی محکوم به زوال و شکست است.

جمع بندی
اجاس سران گروه 20 در حالی برگزار شد که جهان با نابسامانی های 
سیاسی و اقتصادی مختلفی درگیر شده و این درگیری نشست گروه 
را نیز تحت تأثیر قرار داد. اگرچه در مواضع کلی مشارکت کنندگان 
و بیانیه پایانی اجاس نوعی اجماع و همس��ویی احساس می شود، اما 
در پس این جلوه ظاهری، اختافات جدی پیچیده و متقاطعی جریان 
دارد. چی��ن در مقام میزب��ان اجاس با تع��دادی از اعضای گروه از 
جمله ایاالت متحده، هند، ژاپن، استرالیا و بعضی کشورهای اروپایی 
به دالیل مختلف اختاف دارد. اختافات جدی دیگری بین روس��یه 
و قدرت های غربی در جریان اس��ت که هنوز چشم انداز روشنی در 
مورد حل و فصل آن تصور نمی ش��ود. ترکیه به ویژه در دوره پس از 
کودتا وارد فاز جدیدی از اختافات با شرکای غربی اش شده است. 
میان قدرت صنعتی پیش��رفته و اقتصادهای در حال ظهور بر سر نحوه 
س��امان دهی به اقتصاد جهان اختاف وجود دارد. حتی در درون این 
گروه بندی ها نیز ناهمسویی های چشمگیری وجود دارد که نمود آن 
را می توان در مشکات پیشبرد مذاکرات تی تیپ )مشارکت تجاری 
و س��رمایه گذاری فراآتانتیک( مش��اهده کرد. بنابراین، اگر هدف 
نشس��ت تعدی��ل اختافات یا ایجاد یک جبهه واحد بر س��ر مس��ائل 
پیش رو باش��د، باید گفت که چنین هدفی حاصل نشده و اساساً قابل 
انتظار هم نبوده است. چنانکه از گزارش های مربوط به گفتگوهای 
حاشیه ای اعضا استنباط می شود، هر چه آنها مذاکرات را به چانه زنی 
بر س��ر مس��ائل جزئی تر س��وق می دهند، ناهمس��ویی ها آشکارتر و 

مقاوم تر می شود.
ش��اید بتوان گفت دولت چین بزرگترین برنده این اجاس بود 
و مقام های این کش��ور نی��ز در مورد نتیجه اج��اس چنین ارزیابی 
را ارائ��ه کردند. اما این توفیق نه به دلیل توس��عه تفاهم و همکاری 
بی��ن اعضا، بلکه بیش��تر ب��ه خاطر نمای��ش قدرت خ��ود چین بود. 

پک��ن از تریب��ون میزبانی خویش ب��ه مثابه 
فرصتی بزرگ برای به چالش کشیدن نظم 
اقتصادی حاکم بر جهان استفاده کرده و به 
موازات آن از استقرار الگوی توسعه چینی 
در س��طح جهانی دفاع کرد. رئیس جمهور 
این کشور حاضر نش��د در مذاکره با سران 
کش��ورها از جمله رئیس جمه��ور آمریکا 
در  خوی��ش  مناقش��ه انگیز  سیاس��ت های 
موضوعات مختلف از جمله مس��ائل دریای 
چی��ن جنوبی را تعدیل کند. وی حتی نفس 
انجام مذاکره بر س��ر دری��ای چین جنوبی 
را- ب��ا این اس��تدالل که پک��ن فقط به حق 
می اندیش��د-  س��رزمینی خویش  حاکمیت 
زی��ر س��ؤال می برد، ام��ا مصران��ه غرب را 
مس��ئول اصلی فقر و نابرابری گس��ترده در 
عرص��ه جهانی معرف��ی ک��رد و راه نجات 
از آن را در انتخ��اب اص��ول و هنجارهای 
توس��عه چینی ارزیابی کرد؛ موضعی که از 
نگاه بسیاری از رس��انه های غربی، انحرافی 
و گمراه کننده تش��خیص داده ش��د. از نظر 
بس��یاری کارشناسان بیرونی، چین در حالی 
از برابری و رف��اه همگانی صحبت می کند 
که خ��ود در این زمینه کارنامه درخش��انی 
ندارد. این کش��ور در حالی حمایت گرایی 
را محک��وم می کند که خود قویاً بدان متهم 
بوده و در حالی از همکاری برای سرنوشت 
مش��ترک بش��ر دفاع می کند که خود را از 
بسیاری معضات بین المللی از جمله جنگ 

سوریه دور نگه داشته است.
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