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  لگدمالی قارۀ سياه با چکمه ھای خونين امپرياليست ھا

  )بخش چھارم(

  

  چين، از غارتگران ممتاز در قارۀ سياه

 کارگر قدرت سياسی را در ۀ حزب کمونيست چين تحت رھبری مائوتسه دون به عنوان پيشاھنگ سياسی طبقزمانی که

ھا با ھمين روحيه،  چينی. دست داشت، روابط با کشورھای فقير افريقا با روحيۀ انترناسيوناليستی صورت می گرفت

تا .  يافته بودند، ھمکاری نمايندئی استعمار رھافرستادند تا با کشورھای فقير که از ھای خود را به افريقا می تکنسين

، چين بيش از پانزده ھزار داکتر و بيش از ده ھزار متخصص زراعت را به اين قاره فرستاده بود ١٩٧٠اواسط سالھای 

حجم مبادالت ميان چين و افريقا در . خواندند ھای چين درس می  در پوھنتونئی ھزار محصل افريقا١۵و در حدود 

دريغ   بخش اين قاره حمايت بیئی دالر می رسيد و حزب کمونيست چين از جنبش ھای رھاميليون ٨١٧ به ١٩٧٧سال 

  .نمود می

در سال . ، چين رشد اقتصادی غارتگرانۀ خود را آغاز کرد»پولدار شدن شکوھمند است «ئیاما با شعار دون سيائوپينگ

 دالر در ميليارد ١٠ارت چين با افريقا از چيزی نزديک به تج.  چين به بزرگترين شريک تجاری افريقا مبدل شد٢٠٠٩

 ١٠٠سرمايه گذاری مستقيم چين در اين قاره از مبلغ  . رسيد٢٠١١ دالر در ميليارد ١۶۶.٣ ميالدی به ٢٠٠٠سال 

و ھمين بود که ھيلری کلنتن در سفرش به .  افزايش يافت٢٠١١ دالر در ميليارد ١٢، به ٢٠٠٣ دالر در سال ميليون

، سرمايه گذاری چين را در افريقا استعمار جديد خواند و گفت که افريقا را استعمار جديد تھديد ٢٠١١زامبيا در جون 

  . می کند

Shen Dingliپوھنتون فودان شانگھای در ئی رئيس انستيتوت مطالعات بين المللی و مدير مرکز مطالعات امريکا 

توسعۀ برق آسای چين، قدرت ھای حاکم را «: می نويسد» ندن ديگریپکن و واشنگتن، بازی ترسا«مطلبی تحت عنوان 

واشنگتن با درپيش گرفتن . به وحشت انداخته و به طور جدی روابط اين کشور با اياالت متحده را پيچيده می کند

ه سوی تدابيری به ظاھر پيشگيرانه واکنش نشان می دھد، اما اين امر می تواند تھاجمی به نظر رسيده و پکن را ب

  » . اين دھه خواھد بودۀ ميان دو کشور دعوای عمدءبرقراری مجدد تعادل قوا... رفتارھای متقابالنه براند
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سسۀ دولتی چينی در قارۀ افريقا بخش عمدۀ سرمايه ھای شان ؤ م۶٧۴: چين با سرعت تمام افريقا را در چنگ می گيرد

جوی نفتی در گابون را  و ن مس شامبزی در زامبيا و جستاستخراج معاد را در بخش ھای سودآور متمرکز کرده اند،

طور انحصاری توسط شرکت چاينا رود ايند بريج ه  پروژۀ عمليات ساختمانی و راھسازی ب۵٠٠ از سر گرفته است،

 شرکت بين المللی در صف اول سرمايه گذاران بخش ٢٢۵سسۀ چينی در جمع ؤ م۴٣ شود، کارپوريشن تطبيق می

 را چين پرتاب کرده ئیدارد، بازار مخابرات اتيوپيا کامالً در اختيار چين است، اولين ماھوارۀ نايجرياساختمانی قرار 

واقع در ( درصد نفت خام موگالد ۵٠شامل امتياز رسمی مقصد توريستی چين شده اند،   ئیاست، ھشت کشور افريقا

 ۴ درصد از ۶٠ آن چينی است، ١٣ن،  شرکت بزرگ مستقر در سودا١۵به چين صادر می شود، از ) جنوب سودان

رود، چين در   درصد آن به چين می٩۶ متر مکعب تنۀ درختانی که ھر ساله افريقا به آسيا صادر می کند تقريباً ميليون

يک بر سوم نفت مورد ضرورت خود را از افريقا وارد می کند، سھم سرمايه گذاری صنعتی چين در افريقا به  حدود 

 ۵٠رسد؛ شرکت ھای چينی ساالنه به ارزش بيش از   درصد می٢٩گذاری مجموعی آن به  مايه درصد و سھم سر٢٢

 درصد نفت انگوال به چين صادر می شود، ٢۵ دالر قراردادھای ساختمانی در افريقا امضاء می کنند، ميليارد

 سال چپاول به اين ۴٠٠د که در انی ھستنئي سال گذشته به افريقا آمده اند، بيشتر از آن عده اروپا١٢ که در ئیھا چينی

  ...قاره رفته اند و

 آن شرکت در عمليات حفظ صلح در ۀچين ضمن اين غارت در عمليات نظامی در اين قاره نيز شرکت می کند که نمون

 سرباز حافظ صلح در چارچوب ١۵٠٠ بيش از ٢٠٠۴ است که به ھمين منظور در سال »کنگو« تا »ليبريا« ۀمنطق

اين کشور در عين حال خواھان اعطای چوکی دايمی به يکی از کشورھای . د به افريقا اعزام کردسازمان ملل متح

  .در شورای امنيت سازمان ملل متحد است) خصوص نايجرياه ب (ئیافريقا

طور نمونه در روابط اين کشور با افريقای جنوبی به خوبی ه  افريقا توسط چين را می توان بۀ چپاول منابع قارۀفاجع

افريقای . رود  تفاوت عميق طبقاتی در جھان به شمار میۀد، کشوری که در حال حاضر يکی از کشورھای نموندي

 با تايوان قطع کرد ١٩٧٧جنوبی که بزرگترين شريک اقتصادی چين در افريقا است و به اين منظور روابط خود را در 

ت که از تجارت و مراودۀ اقتصادی با چين  اسئینيز شده است، يکی از کشورھا» بريکس«و اينک شامل سازمان 

 دالر بود، در حالی که ميليون ٢۴ در حدود ١٩٩٢کسر تجاری اين کشور با چين در سال . ضربۀ خردکننده ديده است

  .  سنگين غارت چين را نشان می دھدۀ دالر رسيد که به درستی موازنميليون ۴٠٠ به ٢٠٠۵در سال 

 

  گر منابع افريقاامپرياليزم امريکا، دومين غارت

از يک طرف . ستراتيژی امريکا در افريقا به دور دو محور می چرخد. امريکا پس از چين دومين غارتگر افريقا است

دسترسی بی حد و حصر به بازارھای وسيع، منابع انرژی و ذخاير طبيعی و کوتاه کردن دست چين از منابع ذخاير 

منيت نظامی راه ھای ارتباطی به شمول راه ھای ارسال مواد خام از اين طبيعی در اين قاره و از طرف ديگر تأمين ا

  . قاره به امريکا

تاگون می توانست از آن طريق اقيانوس ھند را از در دوران جنگ سرد، افريقای جنوبی پايگاھی به امريکا داد که پن

دست ه افريقا تا ديگوگارسيا کنترل کند، امتيازی که چين اکنون از طريق نزديکی روابط با افريقای جنوبی در صدد ب

 تجاری امريکا و چين با اين کشور با گذشت زمان ۀآوردن آن است، و به اين منظور رقابت سرمايه گذاری و رابط

 به افريقای جنوبی اعالم کرد که اياالت متحدۀ ٢٠١٢ اگست ۶ھيلری کلنتن در سفرش به تاريخ . رود شده میبيشتر 

 تجارت ۀھمين اکنون موازن.  سال آينده به سرمايه گذاری بزرگ در افريقای جنوبی اقدام کند٢٠امريکا تصميم دارد در 

  .  دالر استميليارد ٢٢ميان دو کشور ساالنه در حدود 
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 اعالم کرده بود که افريقا جايگاھی در ٢٠٠٠وجودی که جورج بوش در تبليغات انتخابات رياست جمھوری سال با 

ھای امنيت ملی امريکا ندارد، ولی ھمه می دانستند که چنين اعالمی دروغ شاخداری بيش نبوده و احدی باور  اولويت

 منابع غنی و وافر اين قاره و موقعيت جيوپولتيک آن کرده نمی توانست که اين امپرياليزم خونخوار امريکا از کنار

سرسری بگذرد، آن ھم در حالتی که بحران اقتصادی اين کشور را در تنگنا قرار داده بود؛ به ھمين خاطر به زودی 

  .اھميت قارۀ افريقا در ستراتيژی امريکا آشکار شد

 در يکی از مناسبت ھا اظھار ٢٠٠١از يازدھم سپتمبر والتر کانشتاينر معاون وزير خارجۀ امريکا در امور افريقا پس 

متعاقب آن اِد رايس .  امريکا قرار گرفته استۀداشت که نفت قارۀ سياه در جملۀ منافع ملی ستراتيژيک اياالت متحد

ازده منيت ملی امريکا پس از يسناتور جمھوريخواه کاليفرنيا و رئيس کميسيون فرعی افريقا اعالم کرد که برای تأمين ا

  .مبر، نفت افريقا را بايد يک اولويت به شمار آوردسپت

 Abramovici. باعث شد که امريکا پس از يازدھم سپتمبر به افريقا برود» منافع ملی ستراتيژيک«و ھمين اولويت و 

قا  ضد تروريزم، حضور خود را در افريه می نويسد که امريکا تحت لوای جنگ ب» صخرۀ اشغال شده« کتاب ۀنويسند

ھای اقتصادی و نظامی خود را  گسترش داده است و با آگاھی از وابستگی اش به مواد خام ستراتيژيک، تعداد توافقنامه

  . افزايش داده تا به اين ترتيب امنيت ذخاير خام خود را افزايش دھدئیبا بسياری از کشورھای افريقا

ا در اين قاره به سرمايه گذاری ھای ھنگفتی دست اين گسترش روابط اقتصادی سبب شده تا شرکت ھای نفتی امريک

 دالر در صنعت نفت افريقا سرمايه گذاری ميليارد بيش از ده ٢٠٠٣شرکتھای امراداھس، ماراتون در سال : بزنند

 دالر در نفت افريقا در پنج سال گذشته سرمايه ميليارد ۵ اعالم نمود که ٢٠٠٢کردند؛ شرکت شيفرون تگزاکو در سال 

 دالر ديگر در صنعت نفت اين قاره سرمايه گذاری ميليارد ٢٠کرده و در نظر دارد طی يک برنامۀ پنج ساله گذاری 

کند؛ در مقابل شرکت اگزون موبيل که از رقبای سنتی شرکت شيفرون است، اعالم کرد که قصد دارد در چھار سال 

 دالر در نفت اين قاره سرمايه گذاری ميليارد ٢۵مبلغ  دالر در نفت آنگوال و در برنامۀ ده ساله ميليارد ١۵آينده مبلغ 

 ھزار بيرل نفت توليد می ۶٠٠ھای نفتی الجزاير فعال است و روزانه حدود   انادارکو در حوزهئیکند؛ شرکت امريکا

می  بيرل نفت وارد ميليونکند؛ امريکا از نايجريا که يازدھمين توليد کنندۀ نفت جھان و عضو اوپک است، روزانه يک 

 درصد کل واردات نفتی خود را از اين ١٠نايجريا پنجمين صادرکننده نفت به امريکا است و امريکا در حدود  کند؛

 درصد ٧۵ درصد توليدات نفتی انگوال به امريکا صادر می شود؛ شرکت نفتی شيفرون ۴٠کشور تأمين می کند، حدود 

 از اوپک برآمد، در حال حاضر ١٩٩۵ق امريکا در سال کل صنعت نفت انگوال را در دست دارد؛ گابون که با تشوي

شھرت دارد و » کويت افريقا« که به نام ئی درصد نفت توليد شدۀ خود را به امريکا صادر می کند، در گينه استوا۴۴

 است  داده شدهئیھای امريکا  بيرل برآورده شده است، دو سوم امتيازھای نفتی به قراردادیميليارد ٢ذخاير نفتی آن تا 

  ...و

 امريکا خواھد توانست واردات نفت خود را از منطقۀ افريقا ٢٠١۵مطابق تخمين شورای اطالعات ملی امريکا، تا سال 

 درصد است، در حالی که ٧.۶حجم سھم امريکا از بازار افريقا فقط .  درصد برساند٢۵ درصد کنونی به ١۶از 

  .را در اختيار دارند درصد کل بازار افريقا ٣٠کشورھای اتحاديۀ اروپا 

ديگر به نام مرسی که اخوانی و از » فرعون«در مصر که حسنی مبارک را از قدرت به زير کشيد و » بھار عربی«

 ۀمصر از جمل. عمال امريکاست و ظاھراً از طريق انتخابات روی کار آمد، مصر را کماکان در چنگ امريکا حفظ کرد

در سياست ای ررس غارتگران قرار داشته است و بيجا نيست که جايگاه ويژه  است که ھمواره در تيئیکشورھای افريقا

 دالر به اين کشور می پردازد که در حقيقت يکی از ميليارد ٢امريکا به ھمين منظور ساالنه . خارجی امريکا دارد

  .رود ھای اياالت متحده به شمار می»کمک «ۀبزرگترين کشورھای دريافت کنند
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 سابق و جان ِکری وزير امور خارجۀ فعلی امريکا به مصر و ديدار با مرسی، اين ۀير امور خارجسفر ھيلری کلنتن وز

امنيت سرمايه « دالری مصر و اطمينان حاصل کردن از ميليارد کريه اخوانی، و اعالم بخشش بدھی يک ۀچھر

 و اخوانی ھا نيز منحيث نوکران داند نشان داد که امپرياليزم امريکا ھنوز مصر را از خود می» ئیھای امريکا گذاری

  . در خدمت امريکا قرار دارند، چنانچه در کشور ما نيز منافع امريکا را تأمين می کنند

اين امپرياليزم در صدد صيانت از امپراتوری خود است و .  سياه بسنده نمی کندۀاما امريکا ھرگز با اين غارت در قار

» القاعده«از اينرو، شرکت سھامی امپرياليست ھا که به نام . تواند ادامه يابداين امپراتوری فقط با غارت ملل ديگر می 

 برود تا چنگال اين امپرياليزم خونخوار و ئیمشھور شده است، بايد به سومالی، مالی، نايجريا و ساير کشورھای افريقا

، کانادا، بلژيک، المان، انگلستان، ساير امپرياليست ھای غربی را بر اين قاره عميقتر فرو ببرد، لذا امريکا، فرانسه

کنند و می کشند، تا اين قاره را به  در اين قاره در ھماھنگی و ھمکاری با ھم، بم می ريزند، بمبارد می... دنمارک و

  .طور مکمل در چنگ داشته باشند

 


