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Юрий Тавровский (1949) е руски специалист за страните на Югоизточна Азия. Избродил
е като пътешественик Китай и Япония. Написал е няколко книги, една от които „Новият
път на коприната. Най-важният проект на 21 век“ - преведена и в Китай. В последната
си книга „Америка срещу Китай. Поднебесната се подготвя на фона на пандемията
(2020)“, както и в последните си статии, Тавровски убедително показва, че САЩ
предприемат всичко възможно, за да отслабят най-опасния си конкурент, да постигнат
преформатиране на света и да осуетят неговата многополярност. Новият замисъл на
президента Байдън за „Сбор за демокрация“, е само част от стратегията на „неоконите“.
Но „стратегическото партньорство“ между Китай и РФ, постигнато с Московския
договор (2001), е много вероятно да осуети идеята за Антикитайски Интернационал.

На 9 и 10 декември американският президент Джоузеф Байдън свика „Сбор за
демокрация“ (Summit for Democracy) с участието на 110 страни. Русия, Китай и Унгария
не бяха поканени.

Демокрацията е безценно наследство от западната цивилизация. Моделът, който се
формира в Новия свят в резултат смесването на различни форми на християнството,
може да бъде определен като „Демокрация с американска специфика“.

След Втората световна война (ВСВ) този модел стана част от националното могъщество
на Съединените щати и на изграждащия се еднополюсен свят с Америка на върха на
пирамидата. Срещу други модели за демокрация и еднополюсен свят (националсоциализъм, а след разгрома на хитлеристка Германия - срещу
социалистическата демокрация), САЩ водиха гореща и студена войни.

Международната социалистическа система и нейният модел за демокрация бяха
равнопоставени конкуренти до края на 70-те години, когато Китай се присъедини към
антисъветския блок. Стратегическият баланс рязко се промени. На Москва й се наложи
да се противопоставя на два фронта: западен и източен. През 1991 г. СССР се
разпадна. Частите от раздробения Съветски съюз приеха догмите на западната
демокрация и се включиха в световната капиталистическа система. Китай започна
реформите на Дън Сяопин без претенции за самостоятелна икономическа и
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идеологическа роля, следвайки философията на лидера си: „ Да се остава в сянка, да
се натрупват сили и да се чака удобния случай“.

В началото на 21 век руският президент Владимир Путин, убедил се във вродената
ненавист на англосаксите спрямо Русия, независимо от цветовете на нейното знаме,
открито застана в Мюнхен (2007 г.) срещу хегемонията на Запада.

В Китай Си Дзинпин предложи на своята нация дългосрочната програма „Китайска
мечта“ (2012 г.) и посочи пътя за „великото Възраждане“, а именно СОЦИАЛИЗЪМ С
КИТАЙСКА СПЕЦИФИКА. Тази стратегия се възприе от комунисти и националисти, а
младите китайци повярваха, че „Мечтата“ ще може да се реализира по време на живота
им. В реалността на плана се убеди и възрастното поколение, след като за 8 години
беше изпълнен първия му етап – ликвидиране на бедността.

Китайският народ проявява дисциплина и солидарност (доказа го с контрола над
COVID-19) без да проявява съмнение в политическата система базирана на „социализъм
с китайска специфика“.

На този фон рязко изпъкна импотентността на държавното управление в САЩ ужасяващ брой на починалите от COVID-19; ръст на безработицата; погроми на черните
американци под лозунги за „общочовешки ценности“ и мултикултурализъм; остарялата
избирателна система предизвика съмнения в победата на Демократическата партия;
бунт и щурм на Капитолия.

Първото нещо, което „спящият Джо“ потвърди със започване на своя президентски
мандат, беше курс на Студена война срещу Китай. Общо взето това не беше неочаквано.
Сред главните течения в ръководството на Демократическата партия се открояват
„неокони“-те или неоконсерваторите. Те са силни традиционно в президентската
администрация, Държавния департамент, разузнаването, СМИ и в Холивуд.

Неоконс като идеологическо течение
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„Църквата” но Троцки се зароди и разви в Ню Йорк през 20-те и 30-те години на 20 век.
Едно от малкото висши учебни заведения, в които приемаха евреи, стана огнище на
болшевизъм и на неговия троцкистки уклон. След убийството на Троцки неговите
последователи култивираха ненавист към съветската власт и всички други форми на
социализъм, освен към тяхната. Възникна квазирелигия, провъзгласяваща
американците за „избран народ“, а тяхната страна САЩ - за имаща естественото право
да управлява света, да налага истината и да наказва непокорните.

Неоконите се опасяват, че социализъм с китайска специфика може в недалечно
бъдеще да стане главният съперник на тяхната квазисоциалистическа вяра.
Най-близкото обкръжение на Байдън се състои от неокони-ветерани като съпрузите
Клинтън и Обама и станалите висши чиновници - техни бивши помощници като Антъни
Блинкен и Джейк Съливан. Именно те са тези, които подтикват стопанина на Белия дом
към възстановяване на загубеното влияние в международните организации, към
скалъпване на нови военни блокове от типа на АУКУС и към създаване на нови
демократически обединения от типа на „Демократичен алианс“.

Неоконите са на път да подновят и предприемат контраатака и престарелият 46-ти
президент на Съединените щати вече даде сигнал. Неотдавна той заяви: „Ние
преживяваме преломен момент между две гледни точки. Едни смятат, че пред днешните
предизвикателства най-добрият избор е автокрацията. Ние сме тези, които смятат, че
демокрацията е необходима за преодоляване на тези предизвикателства.“

Към антикитайски интернационал

На 9 и 10 декември президентът Байдън свика „Сбор за демокрация“ под лозунга „Да
спрем отклонението от демокрацията и ерозията на гражданските права и свободи в
целия свят“. До Байдън нито един американски лидер не бе събирал под знамената си
повече от 100 страни в света. Във Вашингтон смятаха, че собствените им сили са
достатъчни за противопоставяне на съперниците. Сега ситуацията се промени и
перспективите за противопоставяне на два съперника едновременно, изглеждат
съмнителни. Като противници през последните години са посочени Китай и Русия. Но
само сляп не би видял, че главната мишена в обозримо бъдеще ще стане именно Китай,
който вдигна падналото на земята знаме на социализма и успешно гради „социализъм с
китайска специфика“.
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Съвременна Русия не генерира глобални идеи, които да застрашават „демокрацията с
американска специфика“.

На Вашингтон беше необходима идеологическа съставляваща, за да затвори около
Поднебесната империя пръстен от военни блокове и договорености за икономически и
технологически санкции.

Съединените щати не за първи път привличат съюзници за сдържане на Китай. Да си
спомним за Корейската война (1950-1953 г.). В разпалената от САЩ Виетнамска война
(1965-1973 г.) взеха участие 8 страни. В Афганистанската операция (2001-2021 г.) се
присъединиха 49 страни (включително България, б.пр.). Но това бяха регионални войни.
Сега Вашингтон играе глобално. Затова свиква този „Сбор за демокрация“ с цел от 100
страни-участнички да се учреди нещо като „Антикитайски интернационал“. Ще бъде ли
по обхват и ефективност подобен на Коминтерна, просъществувал от 1919 до 1943 г.,
скоро ще покаже бъдещето.

Замисълът може и да не се осъществи. На Байдън и „неоконите“ е възможно просто да
не им стигне времето да реализират лозунга: „Противници на Китай от всички страни,
съединявайте се!“ Все повече страни са разочаровани от американското управление на
световните проблеми, от слабеенето на хегемона (фиаското в Афганистан, 2021),
превръщащ се в „книжен тигър“, който може да бъде победен и със стари винтовки.

От друга страна все повече са страните, които желаят просперитет с развиване на
търговски и икономически връзки с Китай. Те не се съмняват, че скоро Китай ще стане
първа световна икономика, спасителен пояс и най-важният пазар включително и за
най-близките съюзници на Америка. За тях да се включат в Антикитайски
Интернационал означава да застрашат милиони работни места и да загубят милиарди
долари от търговия.

Пълното обкръжаване на Китай изглежда невъзможно и по още една причина.
Най-близкият му съсед - Русия има обща граница с него от 4000 км. Освен това
продължава сближаването на Китай и Русия, надхвърлящо обичайните отношения
между съюзници. Продължава и дистанциране на Русия от „мирното съвместно
съществуване“ със Запада, особено с Америка. Нахлулите след разпадането на
Съветския съюз западни ценности девалвират пред очите ни. Русия трескаво търси
собствен модел за икономическо и духовно развитие, за „демокрация с руска
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специфика“. Един междинен вариант беше предложен от Владимир Путин като
„здравословен консерватизъм“.

Шансовете да се създаде Антикитайски Интернационал, на базата на ценностите на
американската демокрация, ми се струват съмнителни по няколко причини. В ход е
саморазрушаване на основите на тази демокрация, пренаписване на историята на
американската нация; поощряване на отмяната на нормалния начин на живот: смяна на
пола, разрушаване на семейството, на нравствените устои и поведение.

В подобни условия, инициативата за провеждане на „Сбор за демокрация“; изглежда
като намерение на собственичка на публичен дом да дава уроци по морал на момичетата
от девическото училище.

„Сбор за демокрация“ явно се насочва срещу преобладаващите течения на глобалната
политика, срещу многополярния свят. Може би затова той ми напомня на последния
парад на войските на Наполеон преди битката при Ватерло.

Превод Румен ВОДЕНИЧАРОВ
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