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More American troops to Afghanistan to keep the
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Mineral riches
ترومپ خواستار افزایش جنگ درا فغا نستا ن است ؛ چرا ؟ آیا این خواست او بخشی از
«جنگ جهانی علیه تروریسم» است؟ یا رفتن بد نبا ل بد بختی وسیاه روزی ویا چیزی
دیگری؟ .
افغانستان از نظرعا مه ناشناخته گذاشته شده کشور دارای منا بع نفتی ؛ گازطبعی
وموادخام زیاد ستراتیژیک است .
وازسوی هم از عدم تذ کر وپنهان نگهداشتن داد ستد اوپیوم ؛ صنعت چند ملیارد دالری
که بصورت غیر قانونی نیاز بازارهای ایاالت متحده امریکا را از نظر عرضه هیروین
تامین مینماید ناشناخته گذاشته شده است.
ا ین ذخایر معد نی د ست نخورده شا مل رگه های عظیم آهن  ،مس  ،کبالت  ،طال،
ولیتیم است  .که مواد اولیه ستراتیژیک مورد استفاده درتولید با تری های پیشرفته برای
لپ تا پ ها  ،تیلیفون های همراه واتومبیل الکتریکی است.
تصمیم وهدف از قطعنامه ترومپ این است که ثروت های عظیم مواد معدنی را که
از نظرمالی یک وجوه قا بل مالحظه برای «با زسازی » ا فغا نستا ن که در طول ()61
سال جنگ توسط امریکا و متحدانش تخریب وویران گردید است بمصرف رسد  ،این
منابع را به ادعای «باز پرداخت جنگ » بغارت ببرد وافغانستان را وادارد که پول های
بمصرف شده را به کشور مهاجم که آن خود ایاالت متحده امریکا می باشد بپردازد.

« چشم انداز دونالد ترومپ به ذخایر طبعی به ارزش یک تریلیون
دالر مینرال های افغانستان برای پرداخت با زسا زی پس از ()01
سال جنگ در افغانستان ».

ذخایرغنی کشور اعم از طال ،نقره  ،سنگ آهن  ،میتواند راه حلی برای استقالل اقتصادی شمرده
شود ویا مهره اساسی ستون فقرات اقتصا دی افغا نستا ن را میتواند تشکیل دهد ولی کا رشناسان
وماهران امور برنامه سا زی را دراین مورد یک رویایی لوله ای ( حلم اال نابیب) می پندارند.

نیویارک تایمزاز یک میمو یا یاداشت داخلی سال ()7162پنتاگون چنین نقل قول میکند:
که لیتیم افغانستان نظیر لیتیم عربستان سعودی دارای اوصاف بویژه ای است { نیویارک
تایمز  ،شناسایی غنی ترین مواد معدنی ا فغا نستا ن توسط ایاالت متحده امریکا « NY
 »times.comچهاردهم جون سال « -»7161همچنین به اخبار مورخ ( )61جون سا ل
( )7161بی بی سی ومقا له ای بقلم میخا یل جوسودوبسکی در گلو بال ریسرچ سا ل
( )7161مراجعه صورت گیرد } .
اما آنچه که دراینجا به ارتباط مواد معدنی افغانستان قابل تذکر پنداشته میشود این است
که سال های طوالنی را دربرخواهد گرفت تا صنعت معدن افغانستان توسعه یابد .
چونکه این خود یک پتا نسیل زیا د است وکا رشنا سا ن یا مد یران این صنعت به این
نظر واند یشه هستند که دراین بخش ضرورت به سرماهه گذاری بیشتر دیده میشود .
جنرال د یود پتریوس فرما نده مرکزی ایاالت متحده امریکا درمورد چنین گفت :
دراینجا شرایط زیادی قا بل دسترس ا ست که وجود دارد البته که شرایط زیادی ولی من
فکر میکنم که پتا نسیل آن زیا د ومهم ا ست.
جلیل جومریانی مشاوروزیر معدن گفت «:معدن افغانستان درواقیعت امرستون فقرات
اقتصادی ا فغا نستا ن میباشد .....نیویارک تایمز . » op,ect
آنچه که درگذارش تهیه شده سا ل( )7112چیزی به نظر نمیخورد هما نا چشم پوشی
از تالش ها وزحما ت تفحصا ت واستکشا فا ت ماهران اتحاد جماهیر شوروی وچین
درارتباط معدن ا فغا نستا ن درسال ( )6721میبا شد.

بهرصورت حکومت اشرف غنی ریس جمهور افغانستان از دونالد ترومپ ریس
جمهور ایاالت متحده امریکا خواسته است که دربخش استخراج معد ن افغا نستا ن
وبویژه در بخش لیتیم سرما یه گذاری نما ید ؛ حاالنکه چین در پیشبرد پروژه های
استخراج معدن وانرژی  ،پروژه های خط لوله وشاه راها وحمل ونقل توانسته است که
درافغانستان سرمایه گذاری کند.
چین یک شریک تجاری افغانستان در «کنار روسیه وایران» میباشد وسرمایه گذاری
هنگفتی در اکثر بخش های اقتصادی افغانستان نموده است که بطور بالقوه مانع منافع
اقتصادی واستراتیژیک امریکا را درآسیای مرکزی باعث شده است ویا منافع امریکا را
دراین حوزه مواجهه به موانع ساخته است .
از سوی دیگر چین درنظر دارد که راه حمل ونقل زمینی را از طریق مسیر معبر
تاریخی واخان اعما ر نما ید معبری که ا فغا نستا ن را به منطقه خودمختار سین کیانگ
ایغور چین وصل میکند (به نقشه ذیل نگاه کنید).

حسب براوردها توسط کارشناسان دربخش قیمت گذاری مینرال ها چنین گفته شده است
که ارزش ذخا یر مواد معد نی افغانستان در حدود(  )3تریلیون دالر تخمین زده شده است
که تا حال دست نخورده درزیر زمین با قی مانده است – شرکتهای چینایی حق و امتیاز
کندن کاری واستخراج مقا دیرزیادمس وزغال سنگ افغانستان را بد ست آورده اند ،ودر
کنار آن اولین امتیا ز اکتشافات و تفحصات نفت را که در دهه های گذشته به خارجی ها
تفویض ویا موکول شده بود آن امتیا زرا در مجلس مزاهده ودعواطلبی بیشتر چینا یی ها
بد ست آورده اند ؛ چینا یی ها همچنان به دقت تمام متوجه ذخایر وسیع لیتیم افغانستان
هستند وبه آن چشم دوخته اند که بخاطر استخراج این مینرال فوق العاده وباارزش که
درساخت باتری ها و  .....مورد استفاده قرارمیگیرد سرمایه گذاری کنند .
چینا یی ها همچنان تمایل دارند که در سکتورهای انرژی آبی ()Hydropower

کشا ورزی وساختما نی وزیر ساخت ها درافغا نستا ن سروما یه گذاری کنند از جانب
دیگر پیوند ویا اتصال یافتن مستقیم افغانستان با چین درامتداد مرز ( )21کیلومتری راه
دور صعب العبور بین دوکشور درحال انجام است( = نیو دهلی « »61جنوری سال
«. ) »7162
افغانستان دارای ذخایر نفتی نیز است که توسط شرکت نفت ملی چین ()CNPC
مورد تفصح واستکشاف قرار دارد.

معد ن «ذخیره» نفت افغانستان
وزیر معد ن ا فغا نستا ن کشف یک میدان نفتی عظیم جد ید را اعالم کرده است
که می تواند ده برابر حجم(  )051میلیون بشکه ذخا یر شناخته شده قبلی کشور با شد
 .این یک دلیل کافی دیگر برای ماندن امریکایی ها درافغانستان میتواند باشد.
افغانستان یک میدان نفتی حاوی تخمین ( ) 0، 0بشکه نفت خام درشمال کشور
را جدید ًا کشف کرده است این مطلب را یک مقام رسمی وزارت معدن اظهارکرد.
( اخبار ازمنابع معدنی اوگست «.) »7161
جنگ برای تجا رت خوب است  :اکنون پا یگاهای نظامی ایاالت متحده
امریکا درافغا نستا ن وجود دارد که بر ثروت معد نی ا فغا نستا ن ازنزدیک نظا رت
بعمل آورد؛ حسب گفته ای وزارت امورخا رجه نیروهای نظا می بیشتر ایاالت متحده
امریکا درمنا طق همجوار معد ن افغانستان نسبت به دیگرمنا طق وساحات جنگی مستقر
شده اند تا معد ن افغا نستا ن را از نزدیک تحت کنترول شد ید خود داشته با شند واین
نیروهای مستقرنظا می درظاهر قضیه جا بجای خودرا دراین ساحات طی بهانه ای چنین
وانمود می سا زند که آنها ما موریت دارند تا القاعده ودولت اسالمی افراطی عراق
وسوریه «داعش» ودیگر گروهای تروریستی را ازبین ببرند واین ما موریت خودرا
بعنوان بخشی از «جنگ جها نی با تروریزم» جلوه دهند.
اکنون چرا پایگاه زیاد ایاالت متحده امریکادرافغانستان وجود دارد وچرا دونالد ترومپ
میخواهد که سربا زان بیشتر اضا فی به ا فغا نستا ن اعزام نماید؟
بطوراسرارآمیز هد ف از حضور نظامی امریکا درافغانستان این است که جلو سرمایه
گذاری چین را دربخش های مختلف تجاری در افغانستان بگیرد .
بطور کلی ایجا د پا یگاه ها ی نظا می ایاالت متحده امریکا درا فغا نستا ن وبویژه
درمرزغربی چین بخشی ازروند گسترده ترمحا صره نظا می جمهوری خلق چین است .
یعنی اعزام نیروهای دریایی در دریای چین  ،امکانات نظامی در ( ،)Guamکوریایی
جنوبی ،اوکیناوا ( )okinawaجزیره جیجو ( )Jejuوغیره .

نقشه تهیه شده سا ل ()4808
در پیوند با آسیا  :درتوافقنامه مشترک امنیتی ایاالت متحده امریکا وافغانستان
که در تحت رهبری بارک «اوباما» درکابل صورت گرفت خوانده میشود که واشنگتن
ومتحد اش «ناتو» ازقبل درنظر داشتند که دراین توافقنامه گنجانیده شود که حضوردایمی
نظامی امریکا درافغانستان با امکانات وسیع در بخش مرز غربی چین باید درنظر گرفته

شود ؛ودرتوافقنامه چنین آمده ا ست که ا فغا نستا ن با ید برای حضور دایمی امریکا
درسراسر قلمرو افغانستان (نه) ساحه کلیدی وستراتیژیکی را واگذارد که این پایگاه های
نظامی درمنا طق ستراتیژیک ودرجوارمرزهای با چین  ،پاکستان ،ایران  ،وترکمنستان
ازبکستان و تاجکستان موقیعت داشته با شد .که همین اکنون قراردارد.

لهذا ایجاد پایگاه های نظامی ایاالت متحده امریکا در قلمرو افغانستان و حضور
دایمی نیروهای نطا می آن کشور به نسبت قرارداد مشارکت استراتیژیک بین کابل و
پکن که درسال « »7167به امضا رسیده است مانع گسترش روابط تجاری وسرمایه
گذاری چین و ا فغا نستا ن شده نمیتواند یعنی که چینایی ها بغرض سرمایه گذاری خود
میتوانند ازاین توافقنامه مشترک بین کابل وپکن استفاده بعمل آورندوازسوی هم افغانستان
همین اکنون به صفت عضو نا ظردرسا زما ن همکاریهای شانگهای( )SCOپذیرفته شده
است.
بخاطرباید داشت که پاکستان درهمسایگی افغانستان همین اکنون به صفت عضو کامل
شورای همکا ری خلیچ پارس پذیرفته شده است .وازسوی هم روابط نزدیک دوجانبه
با چین نیز برقرار ساخته است واکنون دونالد ترومپ پاکستان را تهدید میکند کشوری
را که از سالیان طوالنی هدف بمب گذاری توسط هواپیماهای بدون سرنشین امریکا
قرار گرفته است .

موضع دیگر قابل تذکر اینکه آمدن تغیر درهماهنگی های جیوپولیتیک منطقه را نباید
ازنظردور داشت واز آن جمله ادغام افغانستان درکنار پاکستان به تجارت  ،وسرمایه
گذاری ومحور انرژی در ایروآسیا (. ) Eurasia
همچنان پاکستان  ،افغانستان ،ایران وچین در پروژه های نفت وگاز باهم درهمکاری
قراردارند – که در سازمان همکاریهای شانگهای ترکمنستان  ،ازبکستا ن و تا جکستا ن
بعنوان اعضای کامل این سازمان هستند واینها یک پلت فرم جیوپولیتیک رابغرض ادغام
افغانستان تهیه دیده اند که برای تجا رت وحمل ونقل مواد تجا رتی خود از افغا نستان به
عنوان دهلیز ومعبر استفاده بعمل آورند یعنی که ا فغا نستا ن به حیث یک پل اتصا لی
برای حمل ونقل کاالها بین آسیای مرکزی وآسیای جنوبی قرار گیرد .
چین درنهایت امر درنظر دارد تا افغانستان را به شبکه حمل ونقل مسیر ویا جاده
غربی چین بعنوان بخشی از ابتکار کمربند وجاده خویش تبدیل کند.
عالوه برآن شرکت غول پیکر دولتی چین ( )MCCدرحال حاظر موفق شده است
که ذخایرعظیم مس عینک واقع دروالیت لوگر افغانستان را که درتحت تصرف طا لبا ن
قراردارد از آن نظارت بعمل آورد پس دراینصورت هراس واشنگتن دراین است که
مبادااین شرکت غول وحریص چین تمام ثروت های عظیم معد نی افغا نستا ن را از آن
خود نسا زد واین خود باعث تشویش ونگرانی امریکا شده است .لهذا چین بعد از آنکه
درمحضر دواطلبی بین المللی امتیاز استخراج وپروسس مس عینک را بد ست آورد
اکنون خواهان توضیحات بیشتر به ارتباط این معدن از مقامات افغانی میباشد.

چین ونبرد برای لتیم :کنگلومرات ها (شرکت های خوشه ای) معد نی
چینی همین اکنون برای کنترول استراتیژیک بازار جهانی لیتیم رقابت میکنند .که اخیر ًا
سه کنگلومراتهای بزرگ(  )Albemaris Rockwood Lithiumواقع در « کارولینای
شما لی »؛  Sociedad Quimicay Minera de chileوشرکت « »FMCواقع در
«فالدلفیا» را درتحت کنترول خود دارند شرکتهای که درآرژانتین کار وفعالیت مینما یند
چین سهم بزرگ بازار از تولید لیتیم جها نی را بخود اختصاص داده است  .که بعنوان
بزرگترین کشورتهیه کننده لیتیم بعدازاسرلیا ،شیلی وارژانتین کتگوری شده است درهمین
حال گروه ( )Tianqiکنترول بزرگترین معد ن لیتیم استرلیا را بنام ()Greenbushes
دراختیارخود دارد( )Tianqiاکنون سهمدارومالک( )26درصدسهام()Talison Lithium
درهمکاری تنگاتنگ به شرکت ( )Albemarle North Carolinaرادارد.

این نیروی پرتاب (فشار) درتولید وتدارک لیتیم در ارتباط به توسعه صنعت خودرو
سازی (اتومبیل سازی ) الکترونیکی چین است.
چین اکنون در دادوستد لیتیم (به مرکز جهانی لیتیم ) مبدل شده است  ،وچین همین حاال
بزرگترین عزضه کننده اتومبیل های الکترونیکی نیز میبا شد.
بی وای دی ( )BYDکمپنی چینا یی تحت حمایت ( )Warren Buffettبزرگترین
تولید کننده اتومبیل های الکترونیکی در سطح جهان است وشرکت های چینی مقا د یر
زیاد مواد شیمیا یی لیتیم را درسا خت با تری ها بکا ر میبرند .درچین « »76شرکت
فعا لیت دارند که اکنون ( )26مودل ماشین های الکترونیکی را درچین تولید می کنند.
چنا نچه طی همین سال بیش از ( )211111اتومبیل الکترونیکی را در چین بفروش
رسا نده اند .مسول شرکت گفت که فروش این اتومبیل ها هفت سا ل را در بر گرفت
تا که به تعداد(یکصد هزار) واگن ها تا سال ( )7117بفروش رسد .

بی وای دی ( )BYDشاید (یکصد هزار) خودروها را تنها درسا ل جا ری بفروش
خواهد رسا نید ( ) Mining.comگذارش ماه نومبر سال (.)7161

نوع اتومبیل  Cheve voltالکترونیکی ساخت چین
با ید اذعان کرد که اندازه ذخا یر لیتیم در ا فغا نستا ن تا حال ثابت نشده است:
تحلیلگران براین با ور اند که این ذخا یر هنوز موردبهره برداری قرار نگرفته است
وبه این سبب تا ثیر قابل مالحظه دربا زار ودر دادوستد جها نی لیتیم نخواهد داشت.

 ------------------------با تقدیم سالم ها ()4802-80-08

