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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ اکتوبر ١٢

  تالنتيک جنوبیاذخائر نفتی دست نخوردۀ 
  ٢بخش 

  

» ارجنتاينبريتانيا و احتمال جنگ با : آتالنتيک جنوبی «متن زير بخشی از مقالۀ ريک روزوف است که تحت عنوان 

   اين جا را کليک کنيد برای خواندن تمام مقاله به زبان انگليسی. می پردازد) فالکلند(به بررسی اھميت جزاير مالوين 

cliquez ici.  

  جزاير ملوين و منافع

در اين . به مدت دو روز دست به عمليات نظامی زد) فالکلند(مبر، بريتانيا در سواحل جزاير ملوين در پايان ماه دس

  . از موشک ھای تايفون چند منظوره و ناوھای جنگی استفاده شدنور نظامیما

 پيشبينی شده بود، انجام گرفت که ٢٠١٠ بروری که در فئیپيش از آغاز حفاری ھا» کيپ بايونت« به نام مانور نظامی

می آيد، پس از سال آن چه از طرز تلقی نشريات بر . طرح آن عبارت بود از شبيه سازی مقابله با تھاجم دشمن خيالی

   حضور نظامی اش را در جزاير مالوين تقويت می کند و پايگاه نظامی مھمی  برای نخستين بار است که بريتانيا١٩٨٢

  . مايلی استانلی، مرکز فالکلند ايجاد کرده است٣٥در » مون پلزانت«نيزبرای تمرين ھای نظامی در منطقۀ 

   منابع مھم درآمد نفتی برای بريتانيا موجب افزودن آب به آسياب نظاميان وچشم انداز جزاير ملوين به عنوان يکی از

چھار روز پيش از آغاز حفاری در نزديکی جزاير، نخست . افزايش فعاليت ھای آنھا در آتالنتيک جنوبی شده است

ا به انجام رسانده  امنيت ساکنين جزاير ملوين ر ما تمام تمھيدات ضروری برای« : وزير، گوردن براون اعالم کرد 
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اقيانوس  ی به دفعات مختلف اعالم کرده باشند که پاسخ نظامی به تحريکات بريتانيا در ارجنتاين، حتی اگر نمايندگان »ايم

  .آتالنتيک جنوبی را نفی کرده باشند

فت و گاز ، ويکتوريو تاستی با اشاره به موضوع نارجنتاين معاون وزير امور خارجۀ ٢٠١٠بروری ف١٨در ھمان روز 

   بوئنوس آيرس آب ھای خود را به روی.  بريتانيا را به موضع گيری يک جانبه و خشونت آميز متھم کرد در منطقه،

  . که مبدأ و يا مقصد شان جزاير ملوين است ممنوع اعالم کردئیآمد و رفت کشتی ھا

 ٦٠اسی بريتانيا اعالم کرده اند، معادل  که سازمان ھای زمين شنئیاھميت ميدان نفتی جزاير ملوين، بر اساس تخمين ھا

در اواخر ماه ).  ليتر نفت خام برای ھر يک از ساکنين روی کرۀ زمين١٠ تا ٩يعنی معادل (ميليارد بشکه نفت است 

 يکی از تحليلگران نظامی روس اظھار داشت که اين معدن عظيم انرژی در حاشيۀ سواحل مالوين يگانه ٢٠١٠ جنوری

    . ھا نيستئیانگيزۀ بريتانيا

بريتانيا می باشد، جزاير ملوين در مسير جنوبگان واقع شده  با جزاير ھمسايه که تحت نظارت «: کرامنيک می نويسد 

 پا فشاری لندن را نسبت به حاکميت بر جزاير جورجی جنوبی و جزاير ساندويچ جنوبی و ئیاين موقعيت جغرافيا. است

» آنتارکتيک«ت به جزاير شتالند جنوبی و اورکنی جنوبی مطابق بر قرارداد به ھمين ترتيب دعاوی ارضی اش را نسب

  .به روشنی توضيح می دھد 

جنوبگان بايد دانست که زير سطح قاره منابع معدنی و طبيعی بسياری وجود دارد و عالوه بر اين يخچال  در مورد خود 

اھميت اين يخچال ھا با نادر شدن آب شيرين و افزايش .  درصد آب شيرين جھان است٩٠ھای قطب جنوب حاوی 

  .جمعيت کرۀ زمين بيش از پيش احساس می شود

 پيش از اين طی مقاله ای مدعی شده بود که پا فشاری بريتانيا روی اين جزاير و  چينی دو ساليکی از تحليل گران

 به ھمين علت بوده و دليلی وجود ندارد که به خاطر کنترل جنوبگان در آينده نيز دوباره ١٩٨٢جنگ ملوين در سال 

ق العاده بھادار از منابع  که پوشيده از يخ به نظر می رسد گنجينه ای فوئیصحراۀ گسترۀ منطق«. دست به جنگ نزند

 ٥٠٠معادل ذغال سنگ که از دوران اوليه روی اين قاره به جا مانده و حجم آن تا کنون در حد ...طبيعی و انرژی است

شيرين  تپه ھای يخ که روی سطح زمين گسترده شده عظيم ترين ذخيرۀ آب . ميليارد تن تخمين زده شده و حتمی است

 درصد از تمام آب ھای شيرين جھان را ٧٥ و سه دھم ميليون کيلومتر مکعب يخ ٢٩يبا با جھان را در خود دارد و تقر

 می تواند تمام کرۀ زمين را تغذيه  قطب جنوب با منابع طبيعی، آب شيرين و ذخيرۀ انبوه ماھی. در بر می گيرد

گارد ساحلی . ز اھميت استارزش قطب جنوب تنھا وجھۀ اقتصادی نداشته بلکه از ديدگاه ستراتژيک نيز حائ...کند

 اياالت متحده نيرومند ترين نيروی ئیمريکا از مدت ھا پيش در اين منطقه حضور داشته و نيروی ھواااياالت متحدۀ 

: شدار می دھد ونويسندۀ مقاله با تکيه به نقل قول ھای متعدد در نتيجه گيری ھايش ھ.  در اين منطقه می باشدئیھوا

در غير اين .  به قطب جنوب، بھره برداری از اين منطقه بايد واجد اھداف صلح آميز باشدمبنی بر معاھدات مربوط«

  . »صورت قطب يخ زدۀ جنوب به صحنۀ جنگ تبديل خواھد شد

 تاريخ ئی يعنی موعدی که متخصصين آن را بزرگترين تقسيم اراضی دريا٢٠٠٩ می ١٣دو روز پيش از فرارسيدن 

بريتانيا دعاوی خود را روی حدود مرزی اش در » دعاوی خودشان را مطرح می کردندمی نامند و کشورھا می بايستی 

قطب جنوب به کميسيون سازمان ملل متحد تسليم کرد که عبارت است از يک ميليون کيلومتر مربع از قطب جنوب 

 مطرح شد که حاکی از در ادامۀ ھمين ادعا، پنج روز بعد داعيۀ ديگری. يعنی از آتالنتيک جنوبی تا اقيانوس جنوبگان

دو و نيم ميليون کيلومتر   ٢٠٠٨ اپريلدر  مقاله مدعی می شد که . تقسيم اراضی قطب جنوب بين بريتانيا و استراليا بود

  .مربع در اقيانوس جنوبگان به استراليا واگذار شده بوده
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ح بلند پروازی ھای لندن در ارتباط با  پيش از اين مقاله ای منتشر کرده بود که در آن به تشريئیيک روزنامۀ بريتانيا

 امپراتوری، برای ئیپس از عصر طال« : دعاوی ميليون ھا کيلومتر مربع در آتالنتيک جنوبی و جنوبگان پرداخت 

و اگر چه . نخستين بار است که بريتانيای کبير داعيۀ ارضی به اين بزرگی را در سطح جھانی مطرح می کند

يدی ست که به گذشته پيوسته، با اين وجود جنوبگان انگيزۀ نوين برای قدرت ھای رقيب امپراتوری بريتانيا مدت مد

دعاوی . ايجاد کرده تا برای تصاحب سرزمينی غنی از نفت و منابع طبيعی در جبھه ھای مختلف به مقابله بپردازند

پيش با يک ديگر جنگيدند ولی  سال ٢٥ در ارجنتاينبريتانيا و . ر استتارضی بر سر ملوين از نظر سياسی خيلی فرا

 ميليارد بشکه ٦٠آزمايش ھای لرزه نگاری .ارزش نفتی که زير دريا در اين منطقه کشف شده اھميت بسيار زيادی دارد

  ».را تخمين زده اند

   

  گاھنامه ھنر و مبارزه

    حميد محوی ترجمه توسط

  روزنامه حزب کمونيست کانادا
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