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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٣ اکتوبر ١١

  تالنتيک جنوبیاذخائر نفتی دست نخوردۀ 
  ١بخش 

  

   آيا در چشم انداز جزاير ملوين تنشی تازه در شرف تکوين است؟

  رزم آيش ھای نوين انگلستان

بی شک، جنگ ملوين يکی از آخرين جنگ .  شبح جنگ دوباره به جزاير ملوين به پرواز در می آيد  سال بعد،٢٨ دقيقاً 

در . ست که برگ ننگين ديگری را در دفتر تاريخ امپراتوری بريتانيا به ثبت می رساند استعماری بريتانيای کبير ا ھای

 بانوی آھنين، نخست وزير بريتانيا مارگارت تاچر واحدھای رزمی را برای دفاع از جزاير ملوين گسيل می ١٩٨٢سال 

   می بايستی با دعاوی ارضی ملوين را تحت اشغال خود درآورد از اين پس ١٨٣٣بريتانيای کبير که از سال . کند

  . مبنی بر حق مالکيت اين کشور بر اين جزاير مقابله کندارجنتاين

   کيلومتر فاصله١٢٠٠٠مريکای جنوبی واقع شده و با انگلستان ا کيلومتری سواحل قارۀ ٣٠٠ در جزاير ملوين تقريباً 

از .  بودنداجنتاينیدو سوم آن  نفر کشته شدند که بيش از ٩٠٠ روز جنگ در مجموع حدود ٧۴در طول . دارد

 ٢٣٢ياد کنيم که با » ژنرال بلگرانو« به نام اجنتاينیمشھورترين حوادث اين جنگ، می توانيم از غرق شدن ناو 

با پرتاب دو اژدر به قعر آبھای آتالتيک  » کنکرور«ی ئبريتانيا ی ئ توسط زير دريا١٩٨٢ می ٢ينش روز سرنش

ی تلقی کند و در ئن را به عنوان اشتباه نيروی دريا که مارگارت تاچر به ناچار آاين حمله موجب شد. فرستاده شد
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 برای بريتانيا هوفانی از اعتراضات را برپا کرد، زيرا حادثه در خارج از مرز آبی تعيين شدطعرصۀ بين المللی نيز 

  .ل حرکت بوده است به طرف غرب يعنی در جھت مخالف جزاير ملوين در حا»بلگرانو«روی داده بود و ناو 

و به اين ترتيب .  ھا اظھار خوشنودی کردندارجنتاينیاز کشته شدن » سان«ی ئ در نشريۀ بريتانيابا اين وجود صراحتاً 

 مورد استفادۀ مارگارت تاچر و دولت  ی ھا را به وجد آورده بود،ئی که تحت تأثير جنگ روح بريتانياروحيۀ شوينيست

 از دو سال حکومت، بانوی آھنين که به خاطر تحميل کاھش دستمزد و قطع خدمات پس. محافظه کار او قرار گرفت

 می   محبوبيت خود را از دست داده بود، با چنين جنگی برای دفاع از شکوه بريتانيای کبير، از اين پساجتماعی عميقاً 

  . حساب باز کند١٩٨٣توانست برای انتخاب مجدد خود در سال 

نخست وزير فعلی گوردن براون از ھر سو . ين وقايع، دوباره داليل مھمی مطرح می شوندبيست و ھشت سال بعد از ا

 بايد خود را برای شکست در  با آمار و ارقام رسانه ھا در گير است و دولت او که از حزب کارگر تشکيل شده،

ود اقتصادی، ورشکستگی تجاری و بريتانيا در عين حال با رک. انتخاباتی آماده کند که در چند ماه ديگر برگزار می شود

چندان دوری از اراضی تحت ولی در فاصلۀ ن. نفعل ساخته اند اين کشور را مقروض ملی مواجه می باشد که مشخصاً 

تالنتيک، به کشف معدنی پر از نعمت نفت نائل آمده اند که ارزش آن در مقايسه با ذخائر اتصرفش در جنوب 

 سال  ، حتی نسبت به وقتی که در)که در حال حاضر به پايان رسيده است(ال ھيدروکربور انگلستان در دريای شم

  .  در اوج توليد خود بود، خيلی بيشتر موجب رونق تاج و تخت انگلستان خواھد شد١٩٨٠

  . ميليارد بشکه تخمين زده شده است٦٠بر اساس گزارشات حجم اين مخازن نفتی در حاشيۀ جزاير ملوين، حدود  

   

        ليتر ١۵٩ 

يم، می توانيم آن را با ذخائر نفتی عربستان ئا در چشم انداز جھانی مشاھده نمای چنين رقمی رئاز اين جھت که بازنما 

به عبارت ديگر .  ميليارد بشکه است٢٦٧ دارای  وليد کنندۀ نفت در جھان،سعودی مقايسه کنيم که به عنوان اولين ت

کشف نفت در آتالنتيک جنوبی، در صورتی که مورد بھره برداری قرار گيرد نام انگلستان را بين ھفده کشور مھم توليد 

  . خواھد گرفتجای) مقام نھم(و روسيه ) مقام ھشتم ( اکنندۀ نفت در جھان ثبت خواھد کرد، يعنی بين ليبي

شمال جزاير ملوين شروع به )  کيلومتری١٠٠( مايلی ٦٢، انگلستان در فاصلۀ )٢٠١٠ بروری ف٢٢(در اين ھفته 

 از اين موضوع خشنود نيست و علی رغم شکست تحقير آميزش ھم چنان در دعاوی خود ارجنتاين. حفاری کرده است

ا کنون عبارت بوده است از تحميل محدوديت ھای کشتی  تارجنتاينعکس العمل . روی اين جزاير اصرار می ورزد

يد ديپلماتيک وپشتيبانی تمام کشورھای ھمسايه اش قرار ئ مورد تأ فوراً ارجنتايناقدامات اخير . رانی در اطراف جزاير

ارجۀ منشی امور خ. گرفت، عالوه براين به زودی شکايت نامه ای در اين زمينه به سازمان ملل متحد ارسال خواھد کرد

 با رعايت قوانين بين المللی تالنتيک جنوبی کامالً ابريتانيا، داويد ميلی باند اعالم کرد که اکتشافات نفتی کشورش در 

  .انجام می گيرد
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 کيلومتری از ساحل تعيين ٢٢ی در ئ، حقوق مرتبط به مرز دريا١٩٨٢ال  اساس قوانين سازمان ملل متحد، به سهولی ب

منطقه ای که تحت حفاری بريتانيای کبير قرار گرفته خيلی دورتر از اين مرز و به طور به اين ترتيب . شده است

 کيلومتری آن را با سواحل انگلستان قديمی به ١٢٠٠٠ کيلومتری واقع شده، بی آن که فاصلۀ ١٠٠ در فاصلۀ  مشخص

يلومتری از سواحل جزاير  ک٣٧٠دعاوی مرزی خود اختيارانۀ بريتانيا که مرز آبی را در فاصلۀ . حساب بياوريم

  .تالنتيک جنوبی تعيين کرده است به ھيچ عنوان پايه و اساس معتبری در حقوق بين المللی نداردا

 وقتی دومين جنگ در جزاير ملوين شايد دور از ذھن به نظر رسد، ولی خطر جنگ ھرگز برطرف نمی شود خصوصاً 

تاريخ نشان می دھد . نه، احساس کند که بايد دست به عمل بزندکه قدرتی امپرياليستی با دعاوی غرورآسا و بزرگ منشا

که علی رغم اقتصاد ورشکسته و طبقۀ سياسی بی اعتبار، انگلستان از مداخله در سوئز و جنگ جھانی اّول و دّوم 

 آخرين منازعات ديپلماتيک چنين چرخشی را که شاھد تناقضات عميق است به روشنی به. ترديدی به خود راه نداد

ی ئ، کريستينا کريشنر، در گردھم آارجنتايندر اين ھفته در شھر کانکن در مکزيک، رئيس جمھور . نمايش می گذارد

 قراردادھای سازمان ملل متحد را بريتانيای کبير می تواند دائماً «: مريکای جنوبی، به روشنی اظھار داشت ادولت ھای 

يد و تصويب ئقوانين تأ  است، در حالی که ملت ھای ديگر بايد اززيرپا بگذارد، به اين دليل که عضو شورای امنيت 

  .شده توسط سازمان ملل متحد تبعيت کنند، در غير اين صورت بر چسب دشمن يا بدتر از آن بر او خواھند زد
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