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  )٨/٣(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
لگراد را مورد حمله قرار داد و موجب مرگ سه نفر  نيروی ھوائی اياالت متحده سفارت چين در ب١٩٩٩ مه ٧طی 

 .اشتباه چين در مخالفت  با جنگ ناتو عليه يوگوسالوی بود. شد

  
 »راه ابريشم نوين«تخريب چين و . ٣

واشنگتن به ھر قيمتی شده می خواھد مانع . بمباران يک اخطار بود«: با تحليل عذر خواھی ھای پوچ ما نوشتيم که 

ول بمباران ھا بود از ؤمريکا کلينتون که مسارئيس جمھور » .سيه و حتی ھند و ديگر قدرت ھا شوداتحاد چين و رو

  . »امروز موضوع نگران کنندۀ من چين است«: سوی ديگری اعالم کرد 

جادۀ قديمی با راه ھای . است» جادۀ ابريشم نوين«ولی امروز، کابوس واشنگتن به مرحلۀ تکوين عينی رسيده و نام آن 

ولی آيا جادۀ جديد . تعدد چين را به ترکيه متصل می ساخت، و موجب ثروت بسياری از کشورھا و بازرگانان شدم

  موجب دگرگونی تعادل جھانی خواھد شد ؟

  :اقتصاد چين دارای سه خصوصيت 

يست که از ديکتاتور کمون«به شکل خنده آوری .  از بيست سال پيش به ماھرترين در سطح جھانی ارتقاء يافته است.١

ۀ قدر حال حاضر برای نظام سرمايه داری جھانی بحران زده ولی مثل ھميشه متکبر به جلي» اقتصاد چيزی نمی داند

  . نجات تبديل شده است
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فريقای جنوبی، بخش مھمی اآھن از % ٧٠مس کنگو، % ٧۵. ً چين در زمينۀ مواد اوليه قويا به واردات وابسته است.٢

  .ه و به ھمچنين روسيه و جمھوری ھای شوروی سابق در آسيای مرکزی، و غيرهاز نفت و گاز خاورميان

به دليل پاسخگو نبودن راه ھای . تبديل شده، بسياری از محصوالت مصرفی را صادر می کند» کارگاه جھان« به .٣

ھای ديگر متصل بازرگانی کنونی، چين طرح عظيمی را برای ايجاد جاده راه اندازی کرده تا اين کشور را به قاره 

جادۀ زمينی ترکيبی است از راه آھن با قطارھای پر سرعت، جاده ھای عريض، لوله ھای انتقال نفت و گاز، فيبر . سازد

 به مسکو متصل می گردد، ولی می تواند تا ايران نيز گسترش يابد بيجينگبا عبور از آسيای مرکزی، . نوری مخابرات

ًن مستقيما به يروتردام، آنور و برل. ، ترکيه و تمام اروپا نيز در اين طرح ھستند)دبه محض اين که مجازات ھا ملغا شو(

  .چين و اقتصاد آسيائی متصل خواھند شد

ساخت و سازی که اقتصاد تمام اين مريکای التين وصل خواھد کرد، يعنی افريقا، اروپا و حتی اراه ھای آبی چين را به 

ولی نقل و انتقاالت دريائی مستلزم وجود بنادر با لنگرگاه عميق خواھد بود تا . ًمناطق را قويا گسترش خواھد داد

  .و اين جزء ساخت و سازھائی است که بايد در آينده ساخته شود. تدارکات و عبور سريع کشتی ھا را ممکن سازد

. ی تا روتردام از طريق دريا يک ماه به طول می انجامد، سه ھفته با قطار، دو ھفته با کاميوندر حال حاضر از شانگھا

از ديدگاه . با بھبود بخشيدن به زيربناھا و تنزل توقف در گمرک، طول مدت ترابری زمينی به نصف کاھش خواھد يافت

ست، ولی اين موضوع بحث ديگری والنه ای نيؤزيست شناسی و حفظ محيط زيست افزايش کاميون کار چندان مس

  .خواھد بود

و به کشورھای .  به کشورھای جنوبی پيشنھاد می کند که اقتصادشان را با گسترش مبادالت تقويت کنندبيجينگدر واقع، 

 به ويژه —البته، شرکت ھای اروپائی . شمالی که کارخانه ھايشان به کندی می گردد فضای تازه ای را پيشنھاد می کند

برای تأمين مالی .   در چشم انداز قراردادھای ساخت و سازھای عظيم از شادی در پوست خود نمی گنجند—ی لمانا

جادۀ ابريشم .  دو بانک بزرگ برای سرمايه گذاران خارجی ايجاد کرده استبيجينگتمام اين طرح ھای اقتصادی، 

توليد % ٢٩کشورھا در حال حاضر  نفر از جمعيت جھان است و اين ۴۴٠٠٠٠٠٠٠٠ کشور يعنی ۶۵جديد شامل 

  .جھانی را تأمين می کنند، ولی اين حجم می تواند در چھار چوب طرح جديد به دو برابر افزايش يابد

روياروئی . تنھا کشوری که از اين جادۀ بازرگانی رضايت خاطر ندارد اياالت متحده است، و از آن بی بھره می ماند

  ود ؟ و نقش ايران در اين شطرنج کدام است ؟ و واشنگتن تا کجا پيش می ربيجينگ

  آيا اوباما دوست ايران است ؟: ايران : برای ادامۀ حيات 

  

) 3/8(Obama envisage un conflit mondial   
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