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   چيست؟کوريای شمالی  در امريکامنافع واقعی 
  است؟کوريا  در امريکاًچه چيزی واقعا پشت منافع 

  

ّرد پول را «ست که  ھای سرمايه داری، اين  جھت بررسی تصميمات سياست خارجی دولتئیی از قوانين ابتدايک

 و متحدان امريکابرد؟  ، به عبارت ديگر، به اين درک صحيح برسيم که چه کسی از اين تصميمات سود می»بگيريم

، يک جنگ تبليغاتی عليه اقدامات کشور کوچک امپرياليستی اش، ازجمله دولت استراليا، سر و صدای زياد، و در واقع

ست  دليل چرا؟ آيا بدين. کند  از خودش دفاع میامريکاًراه انداخته اند، که عليه تھديدات دائما تھاجمی ه  بکوريای شمالی 

ته ترسد؟ نه، الب می)  دی پی آر کی-کوريا ترش جمھوری دمکراتيک خلق  درست (کوريای شمالی ً واقعا از امريکاکه 

  .  ترسد که نمی

ھای  تر از تعداد سالح ی که خيلی بيشئھای ھسته  ازجمله سالح(جنوبی حضور نظامی زيادی دارد  یکوريا در امريکا

 یکورياآيند مردم  ، خوشوريا کۀآمادگی جنگی جھت شروع جنگی جديد در شبه جزير). ست کوريای شمالی ی ئھسته 

 در آخرين تالش خود جھت ريشه امريکاھا بخوبی آگاھند که  ئیکورياا که نيست، چر)  م– کوريای شمالی و (جنوبی 

  . کلی نابودی کرده کن کردن کمونيسم از منطقه، کشورشان را ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  
 دارای معادن زياد فلزدار کمياب است که در ساخت محصوالت با فن آوری باال مورد استفاده قرار کوريای شمالی 

  .گيرند می

 یکوريااز » دفاع« برای امريکاقاره پيمای  ھای موشکی ضد ی و سيستمئنيروھای ھسته ادعای مضحک نصب اخير 

 کوريای شمالی ھمه اقدامات . ترست، که ھست طور قاطع مردودست، و ھنوز ھم به عنوان تبليغات بيشه جنوبی، ب

 کند، جمھوری دمکراتيک خلق  تالش کند تا دوباره  به اين کشور حملهامريکاچه  ست، و چنانامريکامرتبط با تھديدات 

  .  از خود دفاع خواھد نمودکوريا 

 رۀ باالی شبه جزيۀ خود عليه اين کشور کوچک در نيمۀ در کمپين ھای اقتصادی و ديپلماتيک خصمانامريکاپس چرا 

را که  کورياھا سعی کردند رژيم سوسياليستی  امريکائیست که آخرين باری که   اصرار دارد؟ بخشی بدين دليلکوريا 

 مقامات ۀبايست ھنوز در خاطر آن شکست می. رو گشتنده مرز با روسيه و چين است ريشه کن کنند، با شکست روب ھم

  . خواھند تالفی کنند  مانده باشد و میامريکاباالی ارتش 

تھديد «ا ، ي»تھديد کمونيسم«اصطالح ه ، ب)١(امريکاژی پارانويای جھانی يبخشی بدين دليل اصرار دارند که سترات

 و ئیمناسب است تا رسانه ھای بورژوا» نقاط داغ«را حفظ کنند، که اين خود نيازمند وجود ) يا ھر دو(» روس و چين

که بدون آن ھزينه (به آن اشاره کنند ) فريب(ھای خود جھت حفظ اين پارانويا مداران نوکر صفت بتوانند در تالش سياست

  ).شود اموشی سپرده میھای زياد نظامی خنده دار و به دست فر

مند  قدرت) ھای بزرگ شرکت(ھا  جز ابزارھای کورپوراته ھا چيزی ب ھای سرمايه داری، آگاھند که آن حال، دولت با اين

ست که، چه مقدار پول و برای چه کسی  اين: تری که بايد درنظر گرفته شود ًچنين عامل ديگر و قطعا مھم نيستند، ھم

  دارد؟ کوريا ه ربطی به مورد جمھوری دمکراتيک خلق شود؟ اما اين چ ساخته می

 بر روی کوريای شمالی «، در اوايل ماه جاری به خوانندگان خود يادآوری نمود که )٣ ( کوارتز، در)٢(ُاستيو مولمن 

ترين  در زير کوھستانی« : او نوشت. »خواھند را می نشدنی نشسته است، و ھمسايگانش آن ر از ثروت تمامالتريليون ھا د

بخش کشور ذخايز معدنی زيادی وجود دارند، از جمله آھن، طال، منگنزيت، روی، مس، سنگ آھک، موليبيديوم، 

) زيرخاکی(چنين مقادير زيادی از فلزات زمينی ھم. ست  نوع مواد معدنی٢٠٠ که حدود –تری  گرافيت، و ذخايز بيش

و ديگر ) مند ھای ھوش گوشی(راه  ھای ھم  جھت ساختن تلفنالبته امروزه از اين فلزات زيرخاکی. »کمياب وجود دارند

  .شود محصوالت با فن آوری باال استفاده می

 ۶بيش از ] کوريای شمالیذخايز معدنی [جنوبی،  یکورياطبق يک برآورد از يک شرکت معدن متعلق به دولت «

 ١٠جنوبی اين رقم را نزديک به  یرياکو تحقيقاتی ۀسسؤيک تخمين ديگر از م.  ارزش دارندامريکائیر التريليون د

  .»دھد  قرار میامريکائیر التريليون د
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مصمم است که مانع ) ھا يا دولت آن(ھا  در ھمان حال آن. زنند ر نمیال حرفی از اين تريليون دامريکائیھای  کورپورات

 ۀمحاصر. خود شونداز ذخايز معدنی کشور ) کوريای شمالی(کوريا بھره برداری مردم جمھوری دمکراتيک خلق 

طور موفقيت آميزی مانع از ه حفظ کرده اند، بکوريا اقتصادی و ديپلوماتيکی که آن ھا عليه جمھوری دمکراتيک خلق 

  .توسعه معادن در اين کشور شده است

 استخراج معادن که از سال –روست ه با آن روبکوريا رغم مشکالتی که جمھوری دمکراتيک خلق  حال، علی با اين

 ١۴ کم کم توسعه يافت و اکنون حدود ١٩٩٠ھای  طور آھسته تا اوايل ساله  ب– در اولويت صنعت بوده است ١٩٧۵

کند که توليد معادن از  ُھرحال، مولمن اشاره میه ب. گيرد را دربر میکوريا درصد از اقتصاد جمھوری دمکراتيک خلق 

 دارد تا بدرستی بتواند به ئی و حتی زيرساخت ابتداکشور نياز به تجھيزات، متخصصين،«: آنزمان کاھش يافته است

  . »رسی پيدا کند ثروتی که در زير زمين نھفته است، دست

کمبود « : ، اشاره کرد کهامريکاژيک و بين المللی ي، مشاور ارشد مرکز مطالعات سترات)۴(، ليود آر ويسی اپريلدر 

ه عيت اقتصادی ناخوشايند خود، کمبود انرژی و فرسودگی و ب به دليل موقکوريای شمالی تجھيزات معادن وجود دارد و 

  .»رسانی قادر نيست که تجھيزات جديد بخرد  برقۀطور کلی شرايط بد  شبک

ی خود را در سال ئ، اولين آزمايش ھسته امريکادر پاسخ به تھديدات کوريا که جمھوری دمکراتيک خلق  پس از آن

با .  استفاده کردکوريای شمالی  متحد از نفوذ خود جھت تضمين تحريم عليه  در سازمان مللامريکا انجام داد، ٢٠٠۶

رغم  جنوبی گفت که علی یکوريامتعلق به دولت کوريا  ۀتوسعؤسسۀ مبر گذشته، مسپت«گويد،  ُمولمن میحال،  اين

باقی ) ۵(ًه  شيردوگا"مانند يک  و چين برای پيونگيانگ کوريای شمالی ، تجارت معدنی بين  متحدتحريمات ملل

  ." درصد از کل حجم تجارت با چين بوده است۵۴، برابر با ٢٠١۶ اول سال ۀماند، که در نيم می

 در مورد بخش معادن جمھوری امريکا از طرف بخش تحقيقات زمين شناسی ٢٠١۴در گزارشی که در سال 

ً مستقيما در معرض تحريمات اقتصادی کوريای شمالی بخش معادن «داده شد، اشاره گرديد که کوريا دمکراتيک خلق 

 ۀطبق گفت. »ست بين المللی نيست و بنابراين، تنھا منبع قانونی، و تجارت سرمايه گذاری سودآور موجود در کشور

سال [ اول ۀر روی در سه ماھال ميليون د۶٨٠ در سنگ آھن، و امريکار ال ميليون د٧٣، چين ٢٠١۵در سال « ُمولمن، 

  تمرکز - از جمله اقتصادی امريکاھرحال،  متعاقب ھشدار زياد ه ب. »، واردات داشته استمالی کوريای شاز ] ٢٠١۶

ھا از طريق  ، آن٢٠١۶ چدر ماه مار.  کردکوريا تغيير به منابع زيرزمينی جمھوری دمکراتيک خلق –  متحدالبی ملل

يرخاکی را از جمھوری دمکراتيک خلق ، صادرات طال، واناديوم، تايتانيوک، و فلزات کمياب ز متحد مللۀقطعنام

متحد  ديگری را از طريق ملل ۀ، قطعنام٢٠١۶مبر  که ھنوز راضی نشده بودند، در نوھا آن. ممنوع اعالم کردندکوريا 

را کوريا   جمھوری دمکراتيک خلق ۀگرفتند تا صادرات زغال سنگ را محدود کنند و حمل نيکل، مس، روی، و نقر

  .ممنوع سازند

متوسل به انواع حيله ھای جنگی » شکستن تحريمات «جھت کوريا دارد، که مقامات جمھوری دمکراتيک خلق تعجبی ن

در اوايل «ُطبق گفته مولمن، . تا قادر شوند به صادرات محصوالت خود ادامه دھند)  م-ات را دور بزنند متحري(شوند 

چنان مواد  رغم تحريمات، ھم ، علیکوريای شمالی به اين نتيجه رسيدند که متحد امسال، گروھی از کارشناسان ملل 

  .] شوک وحشتناک. [»کند معدنی قدغن شده را صادر می

ه  را در کنار پول نقد ب– طال – يکی ديگر از منابع کوريای شمالی چنين مشخص نمودند که  ھا ھم آن«: او اضافه نمود

 سعی کرده اند متوسل به شيوه ئی ھاکوريارسد که  ر مینظه ب. »ًگيرد تا ًبخش مالی رسمی را کامال دور بزند کار می
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شود و رشوه خواری جزء اصلی شيوه ھای بيزنس  ًھای واقعا رايج سرمايه داری شوند که رشوه خواری ناميده می

  . خوب، از زمان آغاز سرمايه داری بوده است... سرمايه داری از زمان ) کسب و کار(

 ۴٠٪ وارد کرده است، که حدود کوريای شمالی  زغال سنگ از امريکائیر الد د، چين حدود يک ميليار٢٠١۵در سال 

ُاز کل صادرات کشورست، اما با توجه به اھداف اقليمی توافق شده در پاريس، چين اکنون شروع به محدود کردن 

 جمھوری  اول سال جاری، واردات زغال سنگ چين ازۀدر سه ماھ.  خود نموده استۀواردات زغال سنگ از ھمساي

در کوريا ُحال، کل تجارت چين با جمھوری دمکراتيک خلق  با اين.  کاھش يافته است۵١/۶٪تا کوريا دمکراتيک خلق 

از سال « : گويد ُمولمن می.  افزايش يافته است٣٧/۴٪ اول امسال در مقايسه با زمان مشابه سال قبل، ۀواقع، در سه ماھ

  .     » افزايش داشته استبروری و فجنوری در ٢٧٠٪تا ، کوريای شمالی قبل واردات سنگ آھن از 

ر در پروژه ھای زيرساختی نزديک مرز جمھوری دمکراتيک خلق ال ميليارد د١٠حدود پنج سال قبل، چين مقدار 

، به کوريااز جمھوری دمکراتيک خلق ) ۶( اول، درست واقع در مرز، در بخش موسان ۀھزينه کرد، تا در درجکوريا 

در مرز کوريا چنين با جمھوری دمکراتيک خلق  و روسيه، که ھم. رسی يابد ذخايز سنگ آھن دستآسانی به 

رسی به منابع معدنی کشور،   را توسعه داد تا به ازای دستئیھا ، طرح٢٠١۴شريک است، در سال ) تری کوچک(

  .کنند فرد کار میه طرح منحصر بھنوز بر روی اين . ً را دقيقا بازبينی و بازسازی کندکوريای شمالی  راه آھن ۀشبک

 مالی را ۀست که اين ثروت بادآورد  آن واپس ، دلامريکا ۀ نوچ-) ُ آر او کی–کوريا جمھوری (جنوبی  یکورياچنين،  ھم

جھت شرکت در پروژه کوريا در ماه مه امسال، وزارت زراعت، زيرساخت و حمل و نقل جمھوری . از دست ندھند

ش منابع  که مربوط به بخئیھا ويژه آنه ھا، ب از شرکتکوريا جمھوری دمکراتيک خلق ھای زيربنای احتمالی در 

خانه اين بود که منابع معدنی موجود داوطلبان را قانع   وزارتۀ ارائه شدۀانگيز. کاری نمودمعدنی ھستند، دعوت به ھم

، ازجمله خطوط راه کوريای شمالی  ۀ تعمير زيرساخت فرسودۀھا ھزين که آن  پس از اينابرند، حت سازد که سود می می

  .آھن را بپردازند

داشته کوريا چشم طمع به ثروت جمھوری دمکراتيک خلق کوريا ھای بزرگ جمھوری  ھرحال، ھرچند که شرکته اما ب

 به احتمال و.  يابند توانند به آن دست میکوريا را فتح کنند، بلکه فقط با اتحاد مجدد صلح آميز دو  توانند آن باشند، اما نمی

. کنند تقديم نمیکوريا ثروت خود را بالفاصله به سرمايه داران جمھوری کوريا زياد مردم جمھوری دمکراتيک خلق 

 که مالکيت سوسياليستی جمھوری دمکراتيک ئیلمان را درنظر دارد، جاا اتحاد مجدد ۀ، نمونکورياالبته که جمھوری 

  . تحويل داده شدلمان اھای  لمان بدون مقاومت به کورپوراتا

لمان رقم خورد، بسيار بعيدست که اکند و سرنوشت شومی که برای جمھوری دمکراتيک  بار موقعيت فرق می اما، اين

ديوانه ای را « ست و تالش دارند امريکاھا   را نخوريد که سرچشمه آنئیھا فقط فريب داستان. ھرگز دوباره اتفاق بيفتد

  .  مثل ھميشه، چشم به جايزه دارندھا درست امريکائی. »ل کنندوکنتر

  

  :درباره نويسنده

 حزب کمونيست استراليا مقاالت ۀ نشري–راب گولند، عضو کميته مرکزی حزب کمونيست استرالياست، که در گاردين 

  . نويسد مفيد و روشنگرانه ای می

 
:ھا زيرنويس  

فريب، ترس=  پارانويا -)١(  
Paranoia 
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  استيو مولمن-) ٢(
Steve Mollman 

  نشريه اينترنتی کوارتز-)٣(
Quartz 

   ليود آر ويسی-)۴(
Lloyd R Vasey 

   گاو شيرده-)۵(
https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_cow 

Cash cow is business jargon for a business venture that generates a steady return of profits that far 
exceed the outlay of cash required to acquire or start it.  

 
 (۶)-  شھر يا بخش موسان

Musan County 
 

:برگردانده شده از  
.٢٠١٧ ژوئيه ٢۶، ۵، صفحه ١٧٨٧گاردين، شماره   
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