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  Von Jörg Kronauer رييورگ کرونو: نويسنده

 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده
  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٩

  

  غربسمت يک در به 
  

  . ستراتيژيک داردعللاز ھمه اولترروپا اقتصادی چين در جنوب اھای فعاليت 
 

 
Foto: KOCA SULEJMANOVIC/EPA  

 " توميسالو نيکوليچ  "Serbien با ريئس جمھور صربستان  Xi Jinping (M.) "شی جين پينگ"رئيس جمھور چين 

Tomislav Nikolic (l.)الکساندر ووچيچ " کشور و صدراعظم آن "Aleksandar Vucicمالقات کرد .  

  )٢٠١۶ جون ١٩اد بلگر(

 بيش ٢٠١۵ی تا سال چينشرکت ھای .  قرار داردآنغرب بيشتردر اروپا  قارۀدر" چين"مرکز ثقل فعاليتھای اقتصادی 

و حدود " فرانسه" ميليارد يورو در ٩.۵، "ايتاليا" ميليارد يورو در ١١، بالغ از "برتانيای کبير" ميليارد يورو در ١۵از 
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در مقايسه با اين سرمايه گذاريھای قرار داده شده فقط  به " چين. " سرمايه گذاری کرده اند"المان" ميليارد يورو در ٨

.  ھمين شکل استبهدر تجارت ھم .  ميليارد يورو در شرق و جنوب شرق اروپا سرمايه گذاری کرده است٣.٧ميزان 

د يورو با جمھوری خلق چين ثبت  ميليار۴٠ تبادل بيشتر از ٢٠١۵کشور ھای شرق و جنوب شرق اروپا در سال البته 

 ميليارد به ١۶٣ًحدودا چھار برابر يعنی بدون شک " چين"و " المان" کشور ھای معامالتدر ھمين سال حجم . کرده اند

می توان در آنجا پول به دست آورد، موضوعی است که چينی ھا که  است  اتحاديۀ اروپا جائی اين که.  شمار آمده است

 . ارندبه آن وقوف کامل د

  

ھای شرق و جنوب شرق اروپا ـ چه کشور ھای ن  روابط اقتصادی خود را با کشوربا وجود اين که جمھوری خلق چي

ابتکار عمل ، از طريق سيستماتيکبه طورداخل اتحاديۀ اروپا و چه ھم کشور ھای خارج از آن ـ در سالھای گذشته 

 چند  بيشتر از دو2015 ميليارد يورو در منطقه در سال 40از حجم داد و ستدی بيشتر .  استخود  توسعه داده" ١۶+١"

 سرمايه رفتهتجارت بسيار خوب پيش ھنوز ھم  صورت گرفته، ) ميليارد يورو18 (2006سال معامالتيست که در 

 مرکزی ساحات در بخش زير ساخت ھای مواصالتی در ًفعال سرمايه گذاری به درجۀ اول. گذاری افزايش می يابد

 توسعه می دھد و خطوط راه آھن را از جنوب شرق اروپا به سمت در اروپارا  بندرگاه ھا "چين"کشور: اردجريان د

  .  نوسازی می کند"المان"جنوب 

بدينسو خود را جھت پاسح يابی درک اين سياست مصروف  از ماه مارچ(DGAP)جامعۀ المان برای سياست خارجی 

ه اند که برای بيجينگ، اروپای شرقی حيثيت پلی را بين آسيا و اروپای ، در نتيجه بدين نکته متوجه شدساخته است

رد، می بايد از ھمين  پول به دست آو- به خصوص در المان- غربی دارد و از ديد آنھا ھرگاه کسی بخواھد از اينجا 

 .عامله بگرددطريق وارد م

عالوه بر اين که تسلط اقتصادی آن ست، امسلط  از نگاه اقتصادی در شرق وجنوب اروپا از مدت ھاست که "المان"

نسه و ايتاليا با به  کبير، فرایحجم داد و ستد مشترک بريتانيا. نيز می باشد طاقت فرسا بيش از حدمورد تھديد نيست 

ً تقريبا ٢٠١۵ در سال "ھنگری" و "سلواکيا"، "چکوسلواکيا"، "پوليند"ـ  Visegrád *"ويزيگريد"اصطالح کشورھای

در ھمين سال بالغ  Visegrád" ويزيگريد" با چھار کشور "المان"داد و ستد .  ميليارد يورو رسيده بود١٣١ بيشتر ازبه 

ليکن .  ميليارد يورو قرار داشته است٢٠ی ھا فقط نزديک به ه ئی چينارزش مقايس.  ميليارد يورو بوده است٢٣٣از 

 ساختار ھایًر ساحات مھم ستراتيژيک، خصوصا در به طور فزاينده موفق شده است تا با سرمايه گذاری د"بيجنگ"

حد اقل يک گزينۀ درست و ناب ًفعال کشور ھای منطقه در "چين"فعاليتھای . ، نقش و نفوذ خود را نمايان کندئیزيربنا

  .در چشمرس قرار می دھد "المان"توانائی   برغلبهجھت را 

============= 

 1335 است که در آنجا در اکتوبر "ھنگری"يکی از شھر ھای کشور" دونوکنی" نزديک به  Visegrád ويزيگريد* 

 تصميم به 1991وری سال ر فب15 به تاريخ "ويزيگريد"در.  مالقات نمودند"پولند" و "ھنگری"، "بوھم"پادشاھان 

 گرفته شد تا بعد ازاختتام توسط ھمان کشورھای بنيان گذار يعنی پوليند، ھنگری و چکوسلواکياقرارداد تجارت آزاد 

 .حل نماينديکديگرقسمت عمدۀ مشکالت مشترک خود را با ھمکاری  بلوک شرق  و جنگ سرد تا حد ممکن

  

  :افزوده مترجم
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سياست می خواھد تا "دنگ سياوپنگ" ی چينیبه قدرت رسيدن رھبر رويزيونيستھازمان  از  نو خاستۀ چينمامپرياليس

د را در رقابت با کشور ھای امپرياليستی که در رأس ھمه امپرياليسم امريکا قرار دارد، ھای استعماری و استثماری خو

توسعه و طوری که شما خوانندگان عزيز ترجمه را از نظر گذشتانديد نه تنھا در کشور ھای جنوب و جنوب شرق اروپا 

نی خود را در ذلت و خواری که ناشی ھای افريقا و آسيا که قرنھاست زندگا خلقھای کشورآنھا را بربلکه گسترش بدھد 

ه و سوء استفاده از نام سوسياليزم، و به اميد  بشر دوستانزير نقاب کمکھایاز سلطۀ استعمار گران کھن و نوين است، 

   . کاذب برخورداری از يک دورنمای روشن عملی نمايد

يم که ھيچ کشورامپرياليستی ئ می گوما" ھيچ پشکی به رضای خدا موش نگرفته است"ضرب المثلی داريم که می گويند

برآورده ساختن  جزھدف آنھا از ارائۀ کمک  . و نخواھند کردهاستعماری به رضای خدا کمک به خلقھای ستمديده نکرد

 چيز ديگری  خلقھا نابودی و قتل و قتال،ھا کشور آنھم با تخريبشانخود ستراتيژيک سياسی، اقتصادی و اھداف 

وش کاالھای خود را در ظاھر آرام  و با لبخند ربازار فتا در کشور ھای اروپا در صدد است چين کشور امروز . نيست

چين در قارۀ افريقا می . گامھای وسيع تر ديگری را در نظر داردسيائی ھای افريقائی و آدر کشورمگرتوسعه دھد ، 

اين مرتبه  بياورد وادی و ستراتيژيک خود تحت نفوذ سياسی و اقتص راقارۀ افريقا با گسترش تدابير استعماریخواھد تا 

  .برد افريقا  را به يغما خواھد ھایخلق ی دار و ندارکشور چين است که

به کمک  در ھر کجائی که گام نھاده اند، کوشش نموده اند تا یھای امپرياليستاز کشور يک ما خوب می دانيم ھر 

ليغ و گسترش فرھنگ استعماری پروگرامھا و فعاليت ھای سالحھای کشنده سلطه وحاکميت خود را حفظ نمايند و با تب

 امپرياليستی يد چشم اميد به کمک ھای ھيچ کشورخلقھا نبالذا  .سياسی و مبارزاتی خلقھای ستمديده را از بين ببرند

ه نسل  اين قار خلقھایطوری که ما جريان تاريخی قارۀ افريقا را از نظر می گذرانيم، ديده می شود که.  باشنددوخته

ھم خوب می دانيم تا زمانی که سيستم امپرياليستی حاکم در جھان  تھاجم و استثمار قرار گرفته اند و اينرااندر نسل مورد 

 چون سيستم امپرياليستی بدون .باشد، ھيچ کشوری نه در قارۀ افريقا، آسيا و امريکای التين روی آرامش را نخواھند ديد

 پس وظيفۀ خلقھای ستمديده است تا در جھت نابودی سلطۀ استعمارگران .جود داشته باشداستعمار و استثمار نمی تواند و

طوری که در گذشته ھا با دادن خون خود مبارزه کردند، امروز ھم فريب کمک ھای اقتصادی آنھا را نبايد بخورند و 

و  بايد بدانند که امروز کشور چين خلقھای افريقا. نشاندۀ استعمارگران به پا خيزند و نابودی رژيم ھای دست جھت محو

د تا سلطه و حاکميت خود ن متوصل می شوه اید و به ھر وسيلنقرار دارھای امپرياليستی روسيه در يک صف با کشور

  .را در جھان تحکيم نمايد
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