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2022 Η απουσία των ΗΠΑ
και η παρουσία της Κίνας

Του ΘΑΝΟΥ Μ ΒΕΡΕΜΗ

Η απουσία των ΗΠΑ από τη σκηνή
των διεθνών εξελίξεων έδωσε

την ευκαιρία σε δευτερεύοντες
παίκτες να καταλάβουν στρατηγικές

θέσεις στο πεδίο Εδωσε
όμως ευκαιρίες και στην Κίνα

Η Τουρκία από τους δραστήριους
δευτεραγωνιστές έστειλε

μισθοφόρους

στη Λιβύη ρυθμίζοντας
τις εξελίξεις των τελευταίων

ετών εκεί κατέλαβε τμήμα της
βόρειας Συρίας για να ελέγχει
τη δραστηριότητα των Κούρδων
και έπληξε τους Αρμένιους στο
Ναγκόρνο Καραμπάχ του Αζερμπαϊτζάν

Μελλοντικά η Ελλάδα
θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις

του τουρκικού ναυτικού στο
ανατολικό Αιγαίο με έγκαιρη
ελπίζουμε προετοιμασία

Το Ιράν ασκεί πάντοτε τη στρατιωτική

του επιρροή στη Συρία
καιτον Λίβανο αλλά και στη σι
ιτική κυβέρνηση του Ιράκ Εχοντας

παίξει σημαντικό ρόλο στο
ξεκαθάρισμα της Μοσούλης από
στοιχεία του σουνιτικού χαλιφάτου

το Ιράν εξακολουθεί να
επηρεάζει την πολιτική ηγεσία
αυτής της χώρας

Το Πακιστάν υφίσταται τους τριγμούς

του Αφγανιστάν κάτω από
τους Ταλιμπάν αλλά εκμεταλλεύεται

και τις ευκαιρίες ελέγχου
που ο αδύναμος γείτονας

του προσφέρει Μελλοντικά ο
δεσμός των δύο κρατών θα εξελιχθεί

σε σχέση μητρόπολης
προτεκτοράτου

Στην Υεμένη συνεχίζεται ο ανταγωνισμός

Ιράν Σαουδικής Αραβίας

χωρίς ορατό τέλος Το τίμημα

καταβάλλουν οι άμαχοι
που υφίστανται τους βομβαρ
δισμού3 εκατέρωθεν

Στη Λατινική Αμερική η Κούβα
υποστηρίζει πάντοτε τη Βενεζουέλα

του Μαδούρο και το απόλυτα

διεφθαρμένο καθεστώς
του έναντι γενναίων παροχών
πετρελαίου Η οικονομία του
Μαδούρο έχει συρρικνωθεί κατά

75 τα τελευταία χρόνια

Η Λευκορωσία του Λουκασένκο
υποδέχθηκε τους αερομεταφερόμενους

πρόσφυγες της Ασίας
από την Τουρκία και τους προώθησε

στα σύνορα της Πολωνίας
με εργαλεία για να αλώσουν

την πολωνική άμυνα Προς το
παρόν n πολωνική άμυνα καλά

κρατεί Ομως n Ρωσία κάτι
μαγειρεύει εις βάρος της Ουκρανίας

Η ανάπτυξη της Κίνας υπό τη
μορφή του κρατικού καπιταλισμού

φτάνει σε μια καμπή
που ίσως δεν αντιλαμβάνεται n
απούσα Αμερική Η Ιαπωνία που
υπήρξε επί χρόνια o διαμορφωτής

των δράκων της Ασίας και
παράλληλα ο φορέας αμερικανικής

επιρροής στην ήπειρο χάνει
τα πρωτεία της έναντι της Κίνας

Ο Σι Τζινπίνγκ ετοιμάζεται για νέα
πενταετή θητεία στην εξουσία
και παράλληλα προσπαθεί να
επαναφέρει την εξισωτική απήχηση

της ιδεολογίας του σε μια
κοινωνία που έχουν υπονομεύσει
οι ανισότητες Είναι άραγε δυνατή

n επιστροφή στον κομμουνισμό

με τους ρυθμούς ανάπτυξης
της καπιταλιστικής Κίνας

Οι ίδιοι οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται

ότι n χώρα τους χωρίς

εξισωτικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις

οδεύει προς την
κοινωνική πόλωση Μία πόλωση
που το Ρεπουμπλικανικό κόμμα

αντιμετωπίζει με συνταγές
ή μάλλον μαντζούνια δεξιού
λαϊκισμού

Τουρκία και Ιράν
είναι από τους δραστήριους

δευτεραγωνιστές
στον χώρο της διεθνούς
πολιτικής σκηνής

Να λοιπόν που οι δύο αντίπαλοι
γίγαντες του καπιταλιστικού

συστήματος αποφασίζουν συγχρόνως

να αλλάξουν πορεία Η
Κίνα του Σι ενώπιον του εικοστού

συνεδρίου του κομμουνιστικού

κόμματος το 2022 στρέφεται

προς την επαναφορά μιας
κοινωνικής εξίσωσης την οποία
έπληξε ίσως ανεπανόρθωτα ο
κρατικός καπιταλισμός στον
οικονομικό τομέα Οι ΗΠΑ του
Μπάιντεν αντιλαμβάνονται ότι
η επιβάρυνση των χαμηλών εισοδημάτων

επί Τραμπ απειλεί
τη χώρα με ένα κοινωνικό ρήγμα
χωρίς επιστροφή στις καλές μέρες

της διαδεδομένης ευμάρειας

Υπάρχει ωστόσο μία σημαντική
διαφορά ανάμεσα στις δύο

δυνάμεις Ενώ οι ΗΠΑ αποσύρονται

από τη διεθνή σκηνή

για να αντιμετωπίσουν τα
εσωτερικά τους προβλήματα
n Κίνα επεκτείνει διαρκώς την
επιρροή της στον πλανήτη
Καλό 2022

0 κ Θάνος Μ Βερέμης είναι ομότιμος
καθηγητής ΕΚΠΑ
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