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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١٧ می ١۴

  

  صعود چين در تجارت جھانی

 

توسط چين اکثر صاحب نظران اقتصادی و تحليگران "  يک جاده- يک کمر بند "ی  به نام  اطرح احداث جاده 

اگر اين طرح چين به پای اکمال برسد، شرق دور با اروپا وصل شده و . ه استحوادث منطقه ئی را به ھيجان آورد

چين از اکمال . انقالب بزرگی در روابط جھانی پديد خواھد آورد و افول امپراتوری امريکا را سرعت خواھد بخشيد

تر نسبت به طرح خود بيشترين منفعت را نصيب خواھد شد و اموال چين به بسيار آسانی در مارکيت اروپا بيش

 .گذشته سرازير خواھد گرديد

 توسط دولت چين اعالم شد، اين کشور را با آسيای مرکزی وصل خواھد کرد و بعداً  ٢٠١٣اين طرح که در سال 

قسمت ديگر اين طرح اگر عملی گردد، چين را به  جنوب شرق آسيا، . تا سرحدات اروپای غربی امتداد خواھد يافت

 سوی ساحل شرقی افريقا وصل خواھد کرد که  برگترين ضربه را به حيثيت جھانی امريکا جنوب آسيا و سرانجام به

 ھای  آماده را ببلعد و قدرت اقتصادی و سياسی خود را هچين قادر خواھد شد که لقم. و حتا اروپا وارد خواھد کرد

الص ملی دنيا را در بر صد نفوس جھان و يک سوم عايد خدر ۶۵تکميل اين طرح، .  در سطح جھانی افزايش دھد

 يک عده صاحب نظران اين پروژه را مانند طرح مارشال برای اعمار مجدد اروپای بعد از جنگ می. خواھد گرفت

  .دانند
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افريقائی ساختار ھای زير بنائی الزم را تکميل اين طرح خالی ازاشکال نيست، زيرا  اکثر کشور ھای آسيائی و 

عدۀ ديگر معتقدند که ھدف چين بيشتر سياسی است تا .  ندارندیبرای به راه انداختن چنين يک پروژۀ عظيم

درين صورت، . چين مصمم است که  تا ده سال آينده يک قدرت عظيم جھانی شود و امريکا را عقب بزند. اقتصادی

بنابران، جنگ سرد سرتاسری بين اين دو کشور . شست و چين را آسوده نخواھد گذاشتامريکا ھرگز آرام نخواھد ن

 ياد آور شد که به موازات پيشرفت اقتصادی و سياسی، چين به سرعت قدرت دباي. و متحدين به راه خواھد افتاد

ت نظامی به مبارزه نظامی اش را تکامل می بخشد و تا چند سال ديگر قادر خواھد شد تا امريکا را در تمام ساحا

  .بطلبد

زير "بانک . از نگاه اقتصادی، اين طرح عظيم ھر سال  تقريباً بين دو تا سه تريليون دالر مصرف خواھد داشت 

اين پروژه را تمويل خواھند کرد و شايد در آينده ھم منابع ديگری  را " صندوق وجھی جادۀ ابريشم"و " بنائی آسيائی

 تکميل اين پروژه انقالب بزرگی را در سکتور تجارت باعث خواھد شد و چين من. برای اکمال آن سراغ نمايند

  .حيث يک قدرت عظيم دنيائی تبارز خواھد کرد و در نتيجه مناسبات بين المللی بعد از جنگ دگرگون خواھد شد

 

  

 

 

 

 


