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  نوشتۀ ميشل شوسودوسکی

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٧ سپتمبر ٠١

  

 افزايش سربازان امريکائی در افغانستان برای جلوگيری از ورود چينی ھا؟

  بی به ثروتھای معدنیليتيوم و نبرد برای دستيا

  ٢٠١٧ اگست ٢۶مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  

جنگ جھانی عليه «چرا ؟ به اين علت که چنين امری جزئی از .  در مورد گسترش جنگ در افغانستان اخطار دادترمپ

 رد ؟است ؟ و يا به اين علت که افراد شرور را بايد سرکوب کرد ؟ ولی آيا دليل ديگری نيز وجود دا» تروريسم

ک است، بی ستراتيژيآنچه را که توده ھای مردم نمی دانند، اين است که افغانستان دارای منابع نفت و گاز، مواد اوليۀ 

 بازار سياه ھروئين در اياالت متحده را دالرکه ترياک را به حساب بياوريم،  يعنی صنعتی که معادل چندين ميليارد  آن

  .تغذيه می کند

در اينجا بايد يادآوری کنيم که به . ان شامل رگه ھای عظيم آھن، مس، کوبالت، طال و ليتيوم استذخيرۀ معادن افغانست

 قابل کمپيوتریک است که در توليد باطريھای تکنولوژی برتر برای دستگاه ھای ستراتيژيويژه ليتيوم يک مادۀ اوليۀ 

  . برقی کاربرد داردموترھاین سلولی و ولفيحمل، ت
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افغانستان را بايد به معنای غارت و چپاول ثروتھای معدنی کشوری تعبير کنيم که » بازسازی«برای  ترمپعزم پايدار 

ًکه معموال بايد » خسارات جنگی«در نتيجه .  سال جنگ ويران شده است١۶دست اياالت متحده و ھم پيمانانش طی ه ب

  .به کشور خسارت ديده پرداخت شود، به کشورھای متجاوز تعلق خواھد گرفت

  

 : Capture d’écranThe Independent. 

، اعالم کرده بود که افغانستان می تواند به ٢٠٠٧ِی داخلی پنتاگون به تاريخ به گزارش نيويورک تايمز يکی از يادداشتھا

به اين معنا که به ھمان درجه ای که نفت عربستان اھميت : مترجم . (تبديل شود) lithiumِعربستان سعودی ليتيوم «

  )١) (دارد، افغانستان نيز به دليل معادن ليتيوم حائز اھميت است

ه يع معدنی به چندين سال وقت نياز ھست، ولی قابليت افغانستان به اندازه ای حائز اھميت بگرچه برای گسترش صنا

نظر می رسد که نمايندگان و کارفرمايان صنعتی بر اين باورند که می توانند سرمايه گذاری ھای مھمی را جذب کنند، 

در اينجا قابليتی «: ن مورد اعالم کرده بود نرال ديويد پترائوس  فرمانده ستاد فرماندھی مرکزی اياالت متحده در ايج

کنم قابليت بسيار باالئی وجود  ی وجود دارد، روشن است گرچه اگر ھائی نيز در کار می باشد، ولی فکر مینباور نکرد

  ».دارد

يل اين امر به ستون اقتصاد افغانستان تبد«: جليل جومريانی مشاور صنايع و معادن افغانستان نيز اظھار داشت که 

  )٢(» .خواھد شد

و چين از سالھای ) اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی( ناگفته گذاشته اين است که روسيه ٢٠٠٧آنچه را که گزارش 

  . از اين ذخائر معدنی مطلع بودند١٩٧٠

  را به سرمايه گذاری اياالت متحده درترمپنی، رئيس جمھور دونالد  که دولت رئيس جمھور محمد اشرف غپيش از آن

بخش معادن در افغانستان دعوت کند، به ويژه برای استخراج ليتيوم، چين پيش دستی کرده و طرح ھای معدنی و 

  .انرژتيک خود را راه اندازی کرده و طرح ھائی برای لولۀ انتقال نفت و گاز با ايجاد داالن ترابری تدارک ديده است

است، يعنی وضعيتی که به ) در کنار روسيه و ايران(يه گذاری چين ھمکار اصلی افغانستان از ديدگاه بازرگانی و سرما

  .ک اياالت متحده در آسيای مرکزی دامن می زندستراتيژيخطر برخورد منافع اقتصادی و 

ًچين احتماال روی پيوند ترابری زمينی از راه دھليز واخان حساب می کند که افغانستان را به منطقۀ خود گردان 

  )نقشۀ زير را ببينيد. (انگ متصل می کنداويغورستان يا سين کي

 تخمين زده شده است، شرکت ھای چينی حق استخراج حجم دالرمنابع معدنی دست نخوردۀ افغانستان تا سه ھزار مليارد 

عظيمی مس و ذغال سنگ و عالوه بر اين نخستين قراردادھای صادرات نفت که به خارجی ھا واگذار می شود را نيز 

چين در عين حال به ذخيرۀ گستردۀ معادن ليتيوم نيز چشم دوخته است که در . دست آورده انده  باز دھه ھای پيش

  .ی کاربرد داردئساخت باطری و عناصر صنعت ھسته 
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راه زمينی مستقيم به . ، کشاورزی و ساختمان سرمايه گذاری می کند)ھيدرو الکتريسيته(چين در زمينۀ نيروی برق آبی 

نيو دھلی تايمز، . (يلومتری بين دو کشور عبور می کند در اين منطقۀ دور افتاده دست ساخت است ک٧۶چين که از مرز 

  )٢٠١۵ جوالی ١٨

  .چين واگذار شده استست که استخراج آن به شرکت ملی نفت اافغانستان دارای ذخائر نفتی عظيمی 

  

Source : Mining News, août 2010 

 

  »جنگ، برای داد و ستد خوب است«

پايگاه ھای نظامی اياالت متحده در محل مستقر شده اند 

ازی اياالت متحده بر ثروتھای معدنی افغانستان تا دستي

 Foreign(» فارن افرز«به گزارش . را ممکن سازند

Affaires (» بيش از ھر منطقۀ جنگی ديگری در

در [جھان، نيروھای نظامی اياالت متحده در آنجا 

، و مجوز رسمی چنين »گسترش يافته اند] افغانستان

انی ھا، القاعده و طالب» تعقيب«مداخله ای نيز به بھانۀ 

» جنگ جھانی عليه تروريسم«داعش در چھارچوب 

  .اعالن شده است

 ترمپئی ؟ چرا امريکاچرا اين ھمه پايگاه نظامی 

  نيروی نظامی بيشتری به آنجا گسيل می کند ؟

ھدف اعالم نشدۀ حضور نظامی اياالت متحده در 

افغانستان جلوگيری از ورود چين به آنجاست، به سخن 

جلوگيری از چين برای برقراری مناسبات ديگر، 

  .بازرگانی با افغانستان و سرمايه گذاری در آنجاست
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 در نزديکی مرز غربی چين به فرآيند محاصرۀ جمھوری خلق چين امريکاطور کلی، استقرار پايگاه ھای نظامی ه ب

 وريایظامی در گوآم، ک جنوبی چين، ساخت و سازھای نبحيرۀ در بحریتعلق دارد که جزئی از گسترش نيروی 

  ) در زير را مشاھده کنيد٢٠١١نقشۀ . (جنوبی، جزيرۀ ججو، اوکيناوا و جز اينھا می باشد

  

   روی محور آسيا

ساخت و سازھای نظامی در نزديکی مرز غربی چين جزئی از حضور نظامی دائمی در افغانستان است که در 

چھارچوب توافق امنيتی اياالت متحده و افغانستان که روی محور آسيای اوباما، واشنگتن و ھم پيمانان ناتو واقع شده 

يگاه نظامی دائمی در افغانستان داشته باشد که از ديدگاه  پا٩بر اساس اين توافق اياالت متحده می تواند . تعريف می شود

  .ک در مرز چين، پاکستان، ايران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجيکستان واقع شده استستراتيژي

 با 

اياالت متحده از افزايش سرمايه گذاری و مناسبات بازرگانی چين و افغانستان جلوگيری وجود اين حضور نظامی 

 رسيد، و افغانستان نيز به عنوان ء به امضا٢٠١٢ در سال بيجينگک بين کابل و ستراتيژيتوافق ھمکاری . نکرده است

 .ناظر در سازمان ھمکاری شانگھای پذيرفته شد

غانستان که عضو تمام عيار سازمان ھمکاری شانگھای است، مناسبات دو جانبۀ عالوه بر اين، پاکستان ھمسايۀ اف

جنگ اعالم « پاکستان را که طی چندين سال ھدف ترمپتنگاتنگی با چين بر قرار کرده، به ھمين علت اکنون دونالد 

  .بود تھديد می کند» امريکانشدۀ پھپادھای اياالت متحدۀ 

ای در سطح جغرافيای سياسی ھستيم که زمينۀ مساعدی برای اتحاد افغانستان و به بيان ديگر، ما شاھد چرخش تازه 

  .پاکستان روی محور اورآسيای فعال در بخش ھای بازرگانی، سرمايه گذاری و انرژی فراھم می کند
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اری سازمان ھمک. پاکستان، افغانستان، ايران و چين برای اجرای طرح انتقال لوله ھای گاز و نفت ھمکاری می کنند

شانگھای که ترکمنستان، ازبکستان و تاجيکستان از اعضای تمام عيار آن ھستند، پالتفرم جغرافيای سياسی جديدی در 

  .چشم انداز ورود افغانستان به داالنھای اورآسيا برای ترابری و انرژی پيشنھاد کرده است

  

 .بپيوندد) راه ابريشم(چين تمايل بسياری دارد تا افغانستان به شبکۀ ترابری چين غربی و جادۀ کمربندی 

 Metallurgical Corporation of China عالوه بر اين، شرکت غول آسای معدنی که به دولت چين تعلق دارد

Limited (MCC)کيلومتری جنوب شرقی ۴٠ در واليت لوگر در عينک مس( در مس عينک  موفق شد که معدن مس 

 واشنگتن بيم ٢٠١٢در سال . ل طالبان استومس عينک در عين حال جزء مناطق زير کنتر. را از  آن خود کند) کابل

 ولعی که برای بلعيدن مواد اوليه دارد روند بھره برداری از منابع افغانستان را به ضرر اياالت متحده داشت که چين با

دست آوردن قرارداد بھره برداری از معدن مس عينک در واليت لوگر روشن است که ه پس از ب(...). گسترش دھد 

  .چين خواھان سھم بيشتری ست

  

  چين و نبرد برای ليتيوم

ت و معادن چينی در حال حاضر برای گروه ھای صنع

ک بازار جھانی ليتيوم ستراتيژيل وکسب امتياز کنتر

  .وارد رقابت می شوند

: ًليتيوم تا ھمين اخيرا زير سلطۀ سه مجتمع صنعتی بود 

متعلق به  Rockwood Lithium  راکوود ليتيوم

، )کارولينای شمالی (Albermarleشرکت البرمارل 

يميائی ک ھلدينگ صنايع شرکت(شرکت اس کيو ام 

که ) فيالدلفيا(موبيل سازی فورد ، و  شرکت اتو)چيليائی
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در وضعيتی که سه شرکت بزرگ بازار را در اختيار دارند، در حال حاضر چين بخش مھمی .  فعال استارجنتايندر 

 به چھارمين توليد ارجنتاينيلی و چخود اختصاص داده و اين کشور را پس از استراليا، ه از توليد ليتيوم را در جھان ب

ل بزرگترين معدن ليتيوم به نام گرينباشز  و کنترTianqiعالوه بر اين گروه تيانچی . کنندۀ مھم جھان تبديل کرده است

Greenbushesاز سھام تاليسون ليتيوم استراليائی را با ۵١%تيانچی در حال حاضر .  در استراليا به دست گرفته است 

اين گرايش شديد به توليد ليتيوم به دليل گسترش سريع بازار . ر کارولينای جنوبی در اختيار داردمشارکت آلبرمارل د

  .اتوموبيل برقی در چين است

 BYDشرکت چينی . است و بزرگترين بازار اتوموبيل برقی را تشکيل می دھد» مرکز جھانی ليتيوم«از اين پس چين 

گترين توليد کنندۀ اتوموبيل برقی در جھان است و شرکتھای چينی  بزرWarren Buffettبه پشتيبانی وارن بوفت 

  .يميائی با ترکيب ليتيوم ھستند که در توليد باطری به کار می رودکبزرگترين توليد کننده ھای محصوالت 

 اتوموبيل برقی ۵٠٠٠٠٠امسال، .  مدل اتوموبيل برقی توليد می کنند۵١ شرکت صنعتی ٢۵در حال حاضر در چين، 

 را از سال Chevy Volts شيوی ولتز ١٠٠٠٠٠جنرال موتورز بايد ھفت سال صبر می کرد تا . خته خواھد شدفرو

مبر مراجعه شود به گزارش نو! ( رساندفروش خواھده  فقط امسال بBYDشرکت چينی . فروش رسانده  ب٢٠٠٩

٢٠١۶ Mining.com(  

تحليل گران بر اين باورند که اين ذخائری که ھنوز . استًابعاد ذخائر ليتيوم در افغانستان ھنوز کامال مشخص نشده 

  .مورد بھره برداری قرار نگرفته اند تأثير مھمی در بازار جھانی ليتيوم نخواھد داشت

Notes : 

1)  (New York Times, U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan – NYTimes.com, 

14 juin 2010; voir aussi la BBC, 14 juin 2010; et Michel Chossudovsky, Global Research, 

2010) 

) ٢ (New York Times, op. cit.) 
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