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  لگدمالی قارۀ سياه با چکمه ھای خونين امپرياليست ھا

  )بخش سوم(

  

  ذخاير طبيعی افريقا در محراق غارت امپرياليست ھا

طال، . رود افريقا از لحاظ ثروت زيرزمينی، درياچه ھا، آب و اراضی يکی از قاره ھای ثروتمند جھان به شمار می

مس، يورانيم، نفت، گاز، زغال سنگ، نمک، پالتينيم، الماس، بوکسيت، سلفر، سنگ آھک، سنگ گچ، خاک سفيد 

از جملۀ ... يتيم، آھن، قلعی، مگنيزيم و، گرافيت، ريگ مخصوص برای شيشه سازی، ل)برای ساخت ظروف چينی(

دست آوردن اختيار عام و تام آنھا جنگ ه مواد معدنی مھم اين قاره است که امپرياليست ھا آنھا را می قاپند و برای ب

  .ی ھا ميان شان گرم استئھای غارتگرانه به راه انداخته و رقابت بر چپاول اين دارا

 ٨بيش از .  درصد پالتين جھان را توليد می کند۴٨ درصد طال و ٢٩ الماس،  درصد۴٨ درصد فلز کروم، ۴۶افريقا 

 ٢٠٠٣ در پايان سال Arab Gas and Oilبر اساس گزارش نشريۀ . درصد ذخاير نفت جھان در افريقا قرار دارد

شپيگل به در ھمين حال مجلۀ .  ميليارد بيرل برآورد شده است١٠١.٨ معادل ئیميزان ذخاير نفتی کشورھای افريقا

 ١٠۵ گزارش کرد که کارشناسان، نفت موجود در زير آب ھای ساحل غربی افريقا را در حدود ٢٠٠۴ مارچ ٢۴تاريخ 

 سازمان ملل متحد، منابع نفتی افريقا ۀ و توسعCnucedاز طرف ديگر، کنفرانس تجاری . ميليارد بيرل تخمين زده اند

  .  ميليارد بيرل تخمين زده است٨٠در حدود  را

 درصد ٣۶توليد نفت در افريقا در دوازده سال گذشته بيش از .  کشور افريقا، نفت توليد نمی کنند۵۴ کشور از ۵تنھا 

 ١۶افزايش داشته است، در حالی که در ھمين فاصلۀ زمانی، افزايش توليد ديگر کشورھای جھان چيزی باالتر از 

 درصد کل ذخاير گاز جھان می باشد که مقدار آن ٧به ميزان اين قاره در عين حال دارای ذخاير گاز . درصد بوده است

  . تريليون متر مکعب برآورد گرديده است١۵٠در حدود 

 درصد ذخاير جھانی کروم در ٩٨ درصد ذخاير جھانی کوبالت را در اختيار دارند؛ ۵٠و زاميبيا ) زئير سابق(کنگو 

پالتين، پاالديم، ( درصد ذخاير فلزی از گروه پالتين ٩٠ کشور زيمبابوه و افريقای جنوبی موقعيت دارند؛ به عالوه، اين

 درصد ٨، )٢٠١٠بر اساس تخمين سال ( ) Guinea(گوينه . را در اختيار دارد) روديم، روتنيم، ايريديم و اسميوم
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  درصد طالی جھان را۵.٨ درصد مس جھان و گانا و مالی مشترکاً ۶.٧بوکسيت جھان، زيمبابوه و کنگو در حدود 

  .توليد می کنند

اين حجم . ليون تن تخمين زده می شودي م۴.٧در کنار اين، ذخاير يورانيم مالی طبق آژانس بين المللی اتمی بالغ بر 

حجم کلی ذخاير يورانيم در جھان در . ی جھان کافی استه ئ سال فعاليت تمام نيروگاه ھای ھست٨۵يورانيم جھت تأمين 

 ششم و از لحاظ توليد در ۀاست که در اين ميان نايجريا از لحاظ ذخاير يورانيم در رتبليون تن برآورد شده ي م٣۵حدود 

  . چھارم جھانی قرار داردۀرتب

در بيش از يک دھۀ گذشته .  ميليارد دالر رسيد٣٣٣ ارزش حجم صادرات ذخاير طبيعی افريقا به ٢٠١٠در سال 

فزايش يافت که شامل صدور تيل از سودان و کنگو  ا٢٠١٠ درصد در سال ١٩.٣ درصد به ۵صادرات سب سحارا از 

  .و فلزات و ساير منرال ھای صادراتی از زيمبابوه، موريتانيا و کنگو بود

سير صعودی حجم صادرات ذخاير طبيعی افريقا نشان می دھد که غارت اين منابع غنی، جزئی از ستراتيژی ھای 

 چپاول و غارت تعريف شده نمی تواند و اين غارت و چپاول بدون ھاست، زيرا امپرياليزم بدون چپاولگرانۀ امپرياليست

تقسيم اراضی ملل فقير و نادار امکان ندارد چيزی که بدون راه اندازی رقابت و در نھايت جنگ ھای امپرياليستی 

  .تطبيق شده نمی تواند

يعی را مثل سگ بو می کشند و ھمين اکنون در اين قاره، معادن و ذخاير طب... چين، امريکا، فرانسه، انگلستان و

شرکت ھای اين غارتگران با بيرحمی تمام دار و ندار افريقا را از خلق آن می ربايند و از استثمار و بھره کشی دريغ 

 قرار گرفته و با امريکا و فرانسه نسبت ،چين به حيث امپرياليست تازه کار در کنار غارتگران سابق اين قاره. نمی کنند

  .ھايش را در معادن اين قاره عميقتر فرو برده است چنگالبه دول ديگر 

دولت امريکا بارھا اعالم کرده است که افريقا به حيث . افريقا به مرکز غارت توسط امپرياليست ھا مبدل شده است

ين متھم به غارت ا» استعمار نوين«اولويت ستراتيژيک برايش از اھميت فراوان برخوردار است و چين را با کاربرد 

معادن اين قاره شناخته می شود، روابطش را با دولت ھای مرتجع اين قاره » کاشف«اما چين که . قاره کرده است

فرانسه نيز که زمانی اين قاره را در چنگ . گذاری می کند مستحکم ساخته، در معادن و ساير سکتورھای آن سرمايه

. دست بياورد و به اين منظور افريقا را انتخاب کرده استش را در بازارھای جھانی به  جايگاھداشت، ھوس نموده تا

  .حمله بر ليبيا و پياده کردن سربازان در مالی، نشاندھندۀ اين انتخاب فرانسه است

اش  امريکا که چين را تھديدی در برابر امپراتوری. امريکا و چين در حال حاضر بازيگران اصلی غارت جھان ھستند

اين کشور را در اقيانوس آرام در تنگنا قرار دھد و به ھمين شکل » دکترين اوباما«ر اساس داند، در صدد است که ب می

رود و  چين که دومين اقتصاد جھان به شمار می. رو سازده  روبمشکلسرمايه گذاری و تجارت آن را در افريقا با 

 با غارت بيشتر جھان در صدد است تا گذاری کرده است، لياردھا دالر در اوراق بھادار وزارت ماليۀ امريکا سرمايهيم

که بيشتر از امريکا غارت کند و  امپراتوری جھانی را از امريکا بربايد، و برای اين کار ھيچ راھی ندارد، مگر اين

برای اين غارت، بايد روزی با امريکا شاخ به شاخ شود، اين ناگزيری امپرياليزم است و چين را نيز از آن گريزی 

  .نيست

ام آور اقتصادی چين، تبديل شدن به دومين اقتصاد و نخستين صادر کنندۀ جھان، روند شتابزدۀ سرمايه گذاری رشد سرس

سبب نگرانی اياالت متحده  آن در کشورھای ديگر، افزايش درشت ذخاير ارزی، اشغال بازارھای اروپا و حتی امريکا

 امريکا افزايش يافته ۀد ده بار سريع تر از اياالت متحددر طول دھۀ گذشته، توليد ناخالص داخلی چين در حدو. شده است

 ۵٨٨٠ به ٢٠١٠ليارد دالر می رسيد، در ي م١١٠٠ به ٢٠٠٠ارزش توليد ناخالص داخلی چين که در سال . است
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ليارد دالر ي م١۴۶٠٠ليارد دالر به ي م١٠٠٠٠در ھمين مدت توليد ناخالص داخلی امريکا از . ليارد دالر افزايش يافتيم

  . سيدر

چنانچه گفته شد، سرمايه گذاری چين در آسيا، امريکای التين و افريقا، امپرياليزم امريکا را نگران ساخته است و ھمين 

. امريکا است» رقيب ستراتيژيک« گفت که چين ٢٠٠٠ اسبق امريکا در سال ۀاست که کاندوليزا رايس وزير خارج

چگونه با «لی و مشاور وزارت دفاع امريکا در مقاله ای به نام  رابرت کاپالن متخصص امنيت م٢٠٠۵بعد، در سال 

 تسليحاتی امريکا با چين در اقيانوس آرام تعريف ۀقرن بيست و يکم بر اساس مسابق«نوشت که » چين مبارزه کنيم

 امريکا در حال از ۀنوشت که سلطۀ اياالت متحد» آدام سميت در پکن«و جيوانی اريگی در کتابش به نام » .خواھد شد

 تجاری و اقتصادی در آسيا و فراسوی آن آغاز به جانشينی آن ۀھم گسيختگی است و چين به عنوان نيروی محرکۀ توسع

 پيش بينی کرد ٢٠١١گزارش ماه اپريل  ئيد نموده است و در أکرده است، چيزی که صندوق بين المللی پول نيز آن را ت

  .قتصاد جھان مبدل خواھد شد به نخستين ا٢٠١۶که چين تا سال 

، به يکی از قطب ھای مھم اقتصادی جھان تبديل شده است، چنانچه »به سوی جھان «ئیچين با رويدست گرفتن ستراتيژ

لمان را به عنوان بزرگترين کشور صادر کننده عقب گذاشت و در مصرف انرژی از اياالت ا ٢٠٠٩اين کشور در سال 

 جاپان را به حيث دومين اقتصاد جھان عقب زد و انگلستان را در افريقا پشت ٢٠١٠ در سال.  امريکا پيش رفتۀمتحد

در ميان سال . تبديل شد سر گذاشت؛ و بعد از اياالت متحده و فرانسه نيز پيشی گرفت و به اولين شريک تجاری افريقا 

 درصد ٣١۴ بود، در چين  درصد کاھش نموده۵٢که سرمايه گذاری جاپان در امريکا   در حالی٢٠٠٣ و ١٩٩٩ھای 

ی چين در حال حاضر صادرات خود را از اياالت متحده به چين منتقل کرده اند؛ چين ه ئھمسايگان منطق. افزايش يافت

 را که از آنطريق ئیھا را ايجاد کرده و در صدد سرمايه گذاری بيشتر بر آن می باشد تا آبراه) ١٣(»گردنبد مرواريد«

  .ا وارد می کند، در چنگ خود داشته باشدانرژی و ساير مواد خام ر

 »اوباما«از ھمين رو دولت . بی تفاوت بماند» گردنبند مرواريد«امريکا نمی تواند در برابر سرمايه گذاری چين بر 

 ۀاعالم کرده است که امريکا بر اساس سياست تازۀ خارجی اش توجه بيشتر خود را از لحاظ نظامی و سياسی به منطق

 »اوباما«به ھمين منظور . خصوص آسيای جنوب شرقی که ھدف آن چين است، متمرکز می کنده يک، بآسيا ـ پسيف

ما ... موريت امريکا را در رأس اولويت ھا قرار بدھدأام دستور داده ام که حضور و م به تيم امنيت ملی«: ابراز داشت

منافع ... وی در آسيا ـ پسيفيک تدارک ببينيمبه اين منظور تالش می کنيم که منابع فراوانی به خاطر حضور نظامی ق

  » .درازمدت در اين منطقه، حضور درازمدت ما را در اين منطقه تقاضا می کند

روی دست گرفته است »  ـ درياءنبرد فضا«به نام   رائیامريکا برای منافع و حضور درازمدت در اين منطقه ستراتيژ

چين را بشکند و بعد ھر » گردنبند مرواريد«اين نبرد وظيفه دارد تا . که ھدف آن ضربه زدن به منافع چين می باشد

که کنترول انرژی، مواد خام و تجارت را از آسيا تا يورو آسيا و سواحل افريقا » گردنبندی«حلقۀ آن را تصاحب کند، 

  .کنترول می کند

برای وزير دفاع دانولد رامز فيلد » ياآينده ھای انرژی در آس«  گزارش محرمانه ای به نام ٢٠٠۵اندريومارشال در سال 

اين اصطالح در حقيقت بيانگر تھديد رو به . کار گرفته شده بود» گردنبند مرواريد«تھيه کرد که در آن از اصطالح 

چين در «: اندريو در اين گزارش نوشته بود. آسيا می باشد رشد نظامی چين در برابر منافع ستراتيژيک امريکا در 

 شرق ميانه تا دريای جنوبی چين در حال ايجاد روابط ستراتيژيک است که ھدف آن تقويت موقعيت دفاعی  ازئیآبراه ھا

و تھاجمی اين کشور برای حفظ منافع از رھگذر انرژی است، ولی در عين زمان اھداف امنيتی وسيعتری را نيز دنبال 

  ».می کند
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جھان است و ھر کسی که » مرکز با اھميت ستراتيژيک«د، کاپلن مشاور سابق پنتاگون گفته بود که بحر ھن. رابرت د

 درصد مردم جھان در اين منطقه زندگی می کنند ٧۵در حدود (اين مرکز را در دست داشته باشد، می تواند يورو ايشيا 

ع  درصد توليد ناخالص ملی جھان و سه بر چھارم مناب۶٠. بيشترين ثروت ھای جھان در اين منطقه موجود می باشد و 

اين بحر گذرگاه انرژی و تجارت ميان شرق ميانه، . به شمول چين را نيز کنترول کند) انرژی جھان در اين منطقه است

ی را به منظور حاکميت ه ئ تدارکات منطق٢٠٠۵بنابرين امريکا عمالً پس از سال . چين و کشورھای شرق دور می باشد

ازمندی ھای انرژی و در کل اقتصادی چين را تأمين می کند، چين که ني» گردنبند مرواريد«بر بحر ھند و شکستن 

  .روی دست گرفت

 به دست رويزيونيست ھا افتاد، به زودی از سوسياليزم به سرمايه داری »مائوتسه دون«چين که پس از درگذشت 

ش قرار داد، اينک برگشت نمود و باالخره به امپرياليزم تمام عيار مبدل شد و چپاول خلق ھا را در رأس ستراتيژی ھاي

پولدار شدن «اما اين . وارد شده است» پولدار شدن شکوھمند است« به عصری که »دنگ سيائوپينگ« ۀبه گفت

 درصد ثروتمندان، ١٠چنانچه ھمين اکنون . به بھای استثمار خلق ھای چين و ساير ملل صورت می گيرد» شکوھمند

 درصد را ۵٠رشد ساالنه )  مليون دالر دارند١۵۴نی که در حدود کسا(ليونرھا يربايند، م  درصد عايد کشور را می۶٠

سھم چين برای .  رسيده است٢٠١٠ تن در سال ١٣۶٣ به ٢٠٠٠ نفر در سال ٢۴امتحان می کنند، و تعداد آنھا از 

به چھل و   ٢٠٢٠ درصد است، بر اساس پيش بينی ھا تا سال ١۵تقاضای کاالھای لوکس جھان که در حال حاضر 

  .درصد خواھد رسيدچھار 

بر اساس برآورد پوھنتونی در .  کارگر ھمراه استۀچين امروز به شدت طبقاتی شده است، روندی که با اعتراضات طبق

 به ٢٠١٠می خوانند، در سال » حوادث«پکن، تعداد اعتصاب، اعتراض و شورش که آن را در ادبيات دولتی 

  .بر افزايش را نشان می دھد رسيد، که نسبت به پنج سال گذشته دو برا١٨٠٠٠٠

خود   کارگر و خلق زحمتکش ۀ جان طبقۀچين برای رشد سرسام آور اقتصادی و رقابت با امپرياليزم امريکا بايد شيراز

ای جز اين  را بمکد و ثروت خلق ھای ديگر به شمول خلق افريقا را به غارت ببرد، زيرا برای اربابی جھانی چاره

ليون انسان آن به آب آشاميدنی دسترسی ندارد، نرخ بيکاری در ميان ي م٣٠٠افريقا که بيش از در کشورھای فقير . ندارد

جھان  ليون از فقيرترين مردمي م۴٠٠ درصد است و تنھا در منطقۀ سب سحارای آن در حدود ۶٠ تا ۵٠جوانان آن ميان 

ذاری در سکتورھای گوناگون اين  معادن و سرمايه گۀکنند، شرکت ھای چينی مصروف استخراج بيرحمان زندگی می

 قطعنامۀ سازمان ملل ٢٠٠۴چين در سپتمبر . قاره ھستند که گاھی با دادن اسلحه به دولت ھای مرتجع نيز ھمراه است

در مورد کشتار دارفور و ممنوعيت فروش اسلحه به سودان را ِوتو کرد و در جنگ ھای خونين اريتره ـ ايتوپيا 

  .ليارد دالر برای فروش اسلحه امضاء کردياز يک مقراردادی را به ارزش بيش 

  

  

از دريای چين جنوبی تا سواحل  به مجموعه ای از بنادری در اعماق دريا اطالق می شود که » گردنبند مرواريد «.١٣

 را و گوادر در پاکستان افريقا را از طريق اقيانوس ھند که بنادر سريالنکا، مالديف، برمه، چيتاگونگ در بنگله ديش 

ـ امنيتی چين  بخشی از برنامۀ تجاری» گردنبند مرواريد«سرمايه گذاری بر روی .  می کندءدر بر می گيرد، احتوا

  . مين مواد خام روی دست گرفته شده استأ تجاری و تۀ ساحۀاست که برای توسع

  

 


