
 
 
 

  كاين و آمريچ يتجار

  رخ خواهد داد ؟
  ٢٠١٩تا 

د يتول يبرا ي، ضروراب

ن كشور يا ٢٠١٩تا  ٢٠١٨

نه يزمن يدر ا يتوان از گردش

ن يد ايتولار وابسته به يبسالت متحده 

  .د كرده كه صدور آن را متوقف خواهد كرد

 يجنوب شرق(يانگشيت  در استان ج

 يديتول ين، از خط هايس جمهور چ

او كه  ياقتصاد يو هه، مشاور اصل

 يبررس يدار برايد« ن ين دو ابر قدرت است، در ا

  .كند يم يس جمهور را همراه

 
   ٢٠٢٠ ژوئيه: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

تجار يها يريدر قلب درگ يراهبرد  ي

    

رخ خواهد داد ؟ بايكم يخاك يجنگ عنصرها
تا  ٢٠١٧ ين سالهايوزارت اقتصاد فرانسه در پنك ب يل گر اقتصاديتحل

ابيكم يخاك ين انحصار عنصر هايآمد كه چ 

٢٠١٨ ين سالهايب، شرفته را در دست دارد يپ ي

توان از گردش يا ميآ. زان صادراتش آنها  را وارد كرده است

الت متحده ياز جمله ان يچ يها يكه مشتريكرد در حال

د كرده كه صدور آن را متوقف خواهد كرديرا بارها تهد واشنگتنپكن 

ت  در استان جيون جمعيليم ١٠كانژوو با حدود در شهر ،  ٢٠١٩

س جمهور چينگ ، رئين پيج يش يآقا. خورد يبه چشم م

و هه، مشاور اصليل يآقا. كند يد مياب بازديكم يخاك يه عنصرها

ن دو ابر قدرت است، در ايب ياقتصادكاهش تشنج  يكا برا

س جمهور را همراهيع همراه است ، رئيوس يكه با پوشش رسانه ا
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ياستخراج ها

  

جنگ عنصرها
تحل  Camille Bortoliniنوشته 

  ين احمديترجمه شرو

  

 يكه بنظر ميدر حال

يبا فناور يمحصوالت

زان صادراتش آنها  را وارد كرده استيش از ميب

كرد در حال صحبت

پكن  عناصر هستند ؟ 

  

٢٠١٩ماه مه  ٢٠  روز

به چشم م يجنب و جوش) نيچ

ه عنصرهايك كارخانه تصفي

كا برايمسئول مذاكره با امر

كه با پوشش رسانه ا»  ت يوضع

  



 
 
 

س يرئ ياه ادارگن دستيش از ا

بر  يارد دالر حقوق گمركيلي

اه اضافه يست سيبه لرا  ينيچ ي، غول مخابرات

است  يد ضروريستم آندروئيس ي

ن ضربات، ياب،  درست چند روز بعد از ا

ار يدر اخت يپاسخگوئ يممكن برا

تواند از امروز به فردا به  ين م

Global Timesن ين الملل جي، پروفسور روابط ب

در  يروزيپ يبرا يسه برتر ين دارا

چند  ).١(اب استيكم يخاك يت صادرات عنصرها

 يكند رسما اعالم كرد كه با اجرا

 ينيچ يك كشتيف يبه دنبال توق

سن كاكوكه مورد نزاع دو كشور است، 

ن كار باعث وزش يا. اب به ژاپن را متوقف كرد
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ش از ايده روز پ. ستين يد دونفره تصادفين بازديا ي

يم ٢٠٠را با اعمال  ياز جنگ تجار يديمرحله جد

، غول مخابرات يسپس واشنگتن شركت هواوو. آغاز كرد

يكا را كه برايساخت امر يمه رساناهايارسال ن يب جلو

  .ر منتظره زده شديغ يكه بصورت 

اب،  درست چند روز بعد از ايكم يه عنصرهايد از كارخانه تصفين بازد

ممكن برا ين ابزاريچ: بدون ابهام بفرستد ياميخواهد پ ينگ م

ن ميچ: دهند يام پر و بال مين پين به اياز رسانه ها و محقق

  .ان دهديپا يكائيامر يبه شركت ها ياب خاك

Global Timesن، يزبان چ يسيمنتشر شده در روزنامه انگل

ن دارايچ« :كند يم يابين ارزين پكن ، چنيمدرس دانشگاه رنم

ت صادرات عنصرهاياز آنها ممنوع يكيكه » كاستيه امر

كند رسما اعالم كرد كه با اجرا يم يندگين بخش را نماين در ايع چيكه صنا

  ). ٢(انه موافق است

به دنبال توق. ز اجرا شده استين نيش از ايد چرا كه پيآ يم

سن كاكوكه مورد نزاع دو كشور است، ر يژاپن در سواحل جزا يائيدر يرويتوسط ن

اب به ژاپن را متوقف كردي، ارسال عناصر كمين بالفاصله بدون اعالم رسم

  .  شد يجهان ياز وحشت بربازار ها
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يخ انتخاب شده برايتار

مرحله جدجمهور دونالد ترامپ 

آغاز كرد ينيمحصوالت چ

ب جلوين ترتيكرد و بد

 يدو ضربه ا. ، گرفت

  

ن بازديكردن ا يبا رسانه ا

نگ مين پيج يش يآقا

از رسانه ها و محقق يتعداد. دارد

اب خاكيكم يارسال عنصرها

  

منتشر شده در روزنامه انگل يدر مقاله ا

مدرس دانشگاه رنم كانرونگ،

يه امريعل يجنگ تجار

كه صنا يروز بعد، سازمان

انه موافق استيجو يتالف يراهكارها

  

م يد بنظرجدين تهديا

توسط ن ٢٠١٠در سپتامبر 

ن بالفاصله بدون اعالم رسميچ

از وحشت بربازار ها  يطوفان



 
 
 

كه  يعنصر معدن ١٧مجموعه از 

د يو در تول) رهيم و غيم، ارب

و وسائل ) ديجد يبا تكنولوژ ي

ان دهه ياز پا. كاربرد دارند يدفاع

  .ار دارد

مطالعات  يتويانست. ن خود داردي

ن يا و هم چنيه، هند و استراليل، روس

استخراج در  ي، پروژه ها٢٠١٠از آغاز دهه 

كند كه  يز ادعا مين يكره شمال

  .كرده است

نگ بود كه يائوپيدنگ شو در دوران 

ن صنعت يا. ب كردياب را تصو

) Mountain Pass(ن پاسيمعدن مانت

تابعه جنرال موتورز ، كنترل  ياز شركت ها

ك يت ژئوپلتينگ از اهميائوپينهمه دنگ ش
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مجموعه از ند ؟ يآ يچه هستند و به چه كار م ياب خاكي

م، اربيسپروزيدم، ياز جمله سر( دارند ك به هم ينزد 

ي، خودرو هايباد ين هاياز تورب يبعض( شرفته يپ ي

دفاع ع  ين در صناياب همچنيكم يعنصر ها. هستند

ار دارديآنها را در اخت يد جهانيدرصد تول ٩٠بطور متوسط 

  يد صنعتي

ين عناصر را در سرزميك سوم معدن شناخته شده ا

يل، روسيرا در برز معادن آنهاوجود ) USGS(االت متحده

از آغاز دهه ). ٣(كرده است يشناسائ يحنوب شرق

كره شمال يحت. نلند آغاز به كار كرده انديقا، قزاقستان و گر

كرده است يب را در خاك خود شناسائايكم ين عنصر ها

و در دوران  ١٩٨٠در دهه . نه داشتيزمن يادر  يانحصار

اب را تصويكم ياست فعال در مورد عناصر خاكيك سين 

معدن مانت ه بريبا تكاالت متحده قرار داشت كه يدرآنزمان تحت تسلط ا

Magnequench   از شركت ها يكيانا  ، ينديدر ا

نهمه دنگ شيبا ا). ٤(كرد يل اعمال ميو تبده يبر تمام چرخه تصف

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

يكم يعنصر هان يما اا

يائيميش يت هايخاص

يمحصوالت با تكنولوژ

هستند يضرور يكيالكترو ن

بطور متوسط ن ي، چ ١٩٩٠

  

يشرفت در توليپ

  

ك سوم معدن شناخته شده اين تنها ينحال چيبا ا

االت متحدهيا ين شناسيزم

حنوب شرق ياين كشور آسيچند

قا، قزاقستان و گريكانادا، جنوب آفر

ن عنصر هايم ايمنابع عظ

  

انحصار ين موضعيمدتها چ

ن يست چيحزب كمون

درآنزمان تحت تسلط ا

 Magnequenchشركتو ا يفرنيدر كال

بر تمام چرخه تصفخود را 



 
 
 

 يبرا ١٩٩٢ن در سال يجنوب چ

ن يانه نفت دارد و چيخاورم« :دارد

 ين، انرژين زميدولت چ: ن صنعت بكار گرفته شد

ار سخت يبس ينه شرائط زندگ

با آن بازار استخراج  يمواز. 

كه  يدر همان حال. ماند ي

 يل رسوائيا به دليفرنين پاس در كال

رنده آمار استخراج ين كه در برگ

ش يافزار يخلل ناپذ يشود، بصورت

 .٢٠٠٦هزار تن در  ١٢٠، ٢٠٠٤هزار تن در 

 يمد يهزار تن در سال تول ١٠٠

متخصص در  يخارج ياكرد، شركت ه

 يگاه باالتريجاافزوده ره ارزش 

 Zhong Ke ينيشركت چ ١٩٩٥

ن يا ياينينديكارخانه اپنج سال بعد ، 
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جنوب چ يمعروفش به استان هادر زمان سفر . ن آگاه بود

دارديپرده از نگرش  خود بر م ينير چيشروع و دفاع از اصالحات ، رهبر پ

.  

ن صنعت بكار گرفته شديگسترش ا يب از آنزمان تمام امكاناب برا

نه شرائط زندگ. د داديد سوبسيار گذاشت و به استخراج معادن جد

. مقامات نبود يموضوع دلمشغول يطيست محيان و نه عوارض ز

يباق ينيباز نشد و در انحصار صنعتگران چ يرقابت خارج

ن پاس در كاليت در معدن مانتيفعال –برگرداندند  يت روين فعال

ن كه در برگيچ يد رسميتول -)٥(ست متوقف  شديط ز

شود، بصورت يم يابيدرصد كل استخراج ارز ٤٠تا  ٢٠ن ي

هزار تن در  ١٠٠، ٢٠٠٢هزار تن در  ٨٠،  ١٩٩٨هزار تن در 

١٠٠به زحمت  يگر كشورهايمتوقف شد و د ٢٠٠٣

كرد، شركت ه يشتر ميرا هر چه ب يد معدنيكه تسلط خود بر تول

ره ارزش يب در زنجين ترتيكرد تا بد يق به همكاريل را تشو

١٩٩٥سال : گرفت ياشكال مختلف ، و سپس جذب ن دعوت

پنج سال بعد ، . ديرا خر    Magnequench يكائيشركت امر

  .افتين انتقال يچ ين در جنوب شرقيانجيشركت بسته شد و به شهر ت
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ن آگاه بودياستخراج معادن چ

شروع و دفاع از اصالحات ، رهبر پ

.»ابيكم يعناصر حاك

  

ب از آنزمان تمام امكاناب براين ترتيبد

ار گذاشت و به استخراج معادن جديدر اختارزان 

ان و نه عوارض زيمعدنچ

رقابت خارج يمعدن به رو

ن فعاليها از ا يكائيامر

ط زيدر ارتباط با مح يئها

يست كه بين يرقانونيغ

هزار تن در  ٦٠: افتي

٢٠٠٣كا از سال يد امريتول

  .كردند

  

كه تسلط خود بر تولين در حاليچ

ل را تشويه و تبدينه تصفيزم

ن دعوتيا. كسب كند

San Huan  شركت امر

شركت بسته شد و به شهر ت

  



 
 
 

ت ها بر يك سلسله محدوديد و به مرور 

 يداخل يبازار هااز ين ياعمال كرد كه هم پاسخگو

را در  يبا كامليكه انحصار تقريدر حال

چهار سال . هزار تن در سال رساند

مقابله با  يبرا. )٦(ه بودن كار را محكوم كرد اما كار از كار گذشت

متخصص  يو ژاپن يكائيامر يشتر، شركت ها

و از جمله در بخش  ديره توليدر تمام زنج

به  يكه موجب انتقال تكنولوژ 

  .ن بخش هستنديدر ا يتكنولوژ

ن كشور امروز قادر است در خاك 

ل يه و تبديرا استخراج، تصف ياب خاك

ن يا: شرفته فوق العاده جذاب است 

 ي، كه در تلفن ها) ميميب نئود

 ين هاياز تورب يو بعض) MRI(ي

مختلف مرتبط با استخراج  يت ها

ت با يمسموم، مسموم ياچه ها

ت  نگران از خطرات ياز جمع يبخش

آلوده كننده  يه استخراج هايج شدند و عل

هر چه  براي رژيم يمعدن يت ها

نگ در ين پيج يش يار است و آقا
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د و به مرور يازيم دست ير مستقيغ يوه هاين حال به ش

اعمال كرد كه هم پاسخگو) يه بندي، سهميات ، داشتن اجازه رسم

در حال ٢٠١٠دز سال . رديانش را بگيانبار كردن مشتر

هزار تن در سال رساند ٣٠ه صادراتش را بشدت كاهش داد و به ين سهم

ن كار را محكوم كرد اما كار از كار گذشتيا) OMC( يبعد سازمان تجارت جهان

شتر، شركت هايب ياز اجبار به پرداخت بهائ يريجلوگ

در تمام زنج. ن متمركز كردنديشان را در چيت هايل فعال

 گرفتشكل  يهائ، مشاركت س يمغناطد يبا ارزش افزوده مثل تول

تكنولوژ يامروز سردمدار جهان كه يئشركت ها. شد ي

ن كشور امروز قادر است در خاك يا. ن به همراه آورديچ يبرا يت صنعتيك موفق

اب خاكيكم يعنصرها، Shengheمانند  ينيكامال چ 

شرفته فوق العاده جذاب است يباال ، از معدن تا محصوالت پ افزوده د با ارزش 

ب نئوديبا ترك(پر مصرف  يس هايمغناط يد جهانيدرصد تول

يسيد مغناطيتشد ير سازيتصو يها ك، دستگاهيالكتر

  .كند يد ميكاربرد دارند را تول

ت هايتوسعه فعال. ستيالن چندان مثبت نين بياما ا ي

اچه هايشاهد تعدد در يمغولستان داخل: مناطق مترادف با فاجعه بود

بخش. نامند، بود يم»  يسرطان يدهكده ها« و آنچه آنرا 

ج شدند و عليبس يمثال در گوانش يدر سطح محل يط

ت هايفعالن يا يطيست محينه زيهزتوجيه ك كالم، 

ار است و آقايبس دولتانتظارات از  يمبارزه با آلودگحوزه در 

  .خواند» نياديبن همبارز«  ن آنرايست چ
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ن حال به شين در عيدولت چ

ات ، داشتن اجازه رسميمال( صادرات 

انبار كردن مشتر يباشد و هم جلو

ن سهميار داشت، چياخت

بعد سازمان تجارت جهان

جلوگ يخطر كمبود و برا

ل فعاليه و تبديدر تصف

با ارزش افزوده مثل تول يهائ

ينيچ ينفع شركت ها

ك موفقياست توسعه ين سيا

 يخود و با شركت هائ

د با ارزش يهدف تول. كند

درصد تول ٨٠كشور امروز 

الكتر يل، موتورهايموبا

كاربرد دارند را تول يباد

  

يطيست محياز منظر ز

مناطق مترادف با فاجعه بود يدر بعض

و آنچه آنرا  كيد سولفورياس

طيست محيو ز يسالمت

ك كالم، يدر . تظاهرات كردند

در  .شود  يسخت تر م

ست چيكنگره حزب كمون



 
 
 

 يجهان يتقاضاستند و يان نيپا 

ن يبد .ست برابر شوديب ٢٠٣٥تواند تا سال 

ه يژه در چرخه تصفيره ارزش افزوده بو

  .استخراج را محدود تر كند

هزار تن در سال   ٢٠٠هزار تا  

 يمتمركز كرده اند تا جلورا حول چند گروه 

ن عرضه يآورد تا تام يد رو مي

 يوارد كننده خاك ها ٢٠١٨ن از سال 

 يمعدن يهزار تن خاك ها ٤٧ن 

زان صادرات يش از مياب واردات داشته كه ب

 يا با واسطه مالزيغربال شده از استرال

Lynas Corporation يبرا يكارخانه هائ 

 يرمانيتنام و بين ويقا و هم چني

 يول صنعتغ، ٢٠١٥در سال 

 ين غول صنعتيا. در ماداسگار بست

Greenland Minerals Ltd يشد و با آن به توافق  

 در  Kvanefjeld معدن

  .اجت استخر
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 يشوند، ب يم يابيون تن ارزيليم ٤٤ن كه حدود يگر ذخائر چ

تواند تا سال  ياز عنصر ها م يمصرف بعض. ش خواهد داشت

ره ارزش افزوده بويكنترل بر زنج: ابد ي يمتناقض م يب پكن خود را در شرائط

استخراج را محدود تر كندش در حوزه يت هايكند كه فعالين كشور را مجبور م

 ١٠٠ن يرا ب يد رسميتول ٢٠١٠تالش كرده اند از سال 

را حول چند گروه ار پراكنده يبسصنعت ن يان امر آنها يبا ا

يجد ي، پكن به شركا ٢٠١٠ انه دههياز م. رنديرا بگ

ن از سال يدر كمال تعجب چ: ن كنديرا تضمه نشده يتصف

ن يبراساس آمار گمرك، چ ٢٠١٩در سال . اب شدي

اب واردات داشته كه بيكم يعنصر هاد يهزار تن اكس ٣٦

غربال شده از استرال يا تا اندازه ايه نشده و يتصف يمعدن ين خاك ها

Lynas Corporation يائيند كه درآنجا بعنوان مثال شركت استرال

يدر افر يگريد يكشورها. اك ها بوجود آورده است

   .ن هستنديه نشده به چيتصف ين خاك ها

در سال .ن واردات استيدن به ايت بخشيامنب ين ترت

در ماداسگار بست ياستخراج معدن يبرا يك شركت آلمانيبا  

Greenland Minerals Ltd  يائياسترال يمعدنشركت  يسال بعد سهام دار اصل

معدناب يكم ين عنصرهايسنگ يد خاك هايتول ي

ت استخريپس از شروع عمل هزار تن در سال ٣٢معادل 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

گر ذخائر چيد ياز سو

ش خواهد داشتيهمچنان افزا

ب پكن خود را در شرائطيترت

ن كشور را مجبور ميل، ايو تبد

  

تالش كرده اند از سال   ين دولتيمسئول

با ا يمواز.محدود كنند

را بگ ير قانونياستخراج غ

تصف يمعدن يخاك ها

يكم يعنصر ها يمعدن

٣٦اب و يكم يعنصر ها

ن خاك هايا. آنها بوده است

ند كه درآنجا بعنوان مثال شركت استرالشو يوارد م

اك ها بوجود آورده استن خيا يه ابتدائيتصف

ن خاك هايصادر كننده ا

  

ن ترتين بدينده چيچالش آ

Shenghe يقراردار 

سال بعد سهام دار اصل

يد تماميخر يد برايرس

Groenland  ، معادل



 
 
 

كا كه متوجه يدولت امر.  االت متحده است

ا يفرنين پاس در كاليمانت ياز بازگشائ

ه يتصف  يفاقد كارخانه ها يمنطقه صنعت

كند كه در آنجا  ين صادر ميه نشده را به چ

ن يكا، اروپا و همچنيس، به بازار امر

محدود كننده صادرات  يراهكارها

قابل  يكه به راحت يشده ا يممتاز به محصوالت نهائ

چرخه  يآنها را ملزم به متنوع ساز

. ن در چرخه ارزش افزوده شود

ت ها ين محدوديدر عمل ا .ت رقبا گردد

د را سود ي، استخراج معادن جدي

ه يات تصفياالت متحده، عمليدر ا. 

شود و پنتاگون اعالم كرده  يان سال آغاز م
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االت متحده استين از اياز واردات چ يآورتر آنكه ، بخش قابل توجه

از بازگشائ. شد) ٧(» يب راهبرديرق« ن ين ، اياش در مقابل چ

منطقه صنعت نياما ا. شد ياتيعمل ٢٠١٨ سالاول ن معدن از 

ه نشده را به چيتصف يمعدن يكا خاك هايجه در حال حاضر امر

س، به بازار امري، مثل مغناط ينهائ يل شده و سپس بصورت محصول

  .شود

راهكارها ياجرا  ؟است  يعمل كايامره يم عليد تحريا تهد

ممتاز به محصوالت نهائ يدسترس يتواند در كوتاه مدت با اهدا

آنها را ملزم به متنوع ساز ين امر شركاياما ا. شود ينيچ يبه نفع شركت ها

ن در چرخه ارزش افزوده شوديت چير سوال رفتن  مركزيز باعثتواند  يسازد و م

ت رقبا گردديتواند موجب تقو يت در صادرات ميمتناقض محدود

يمت جهانيش قيآورند  و با افزا يبوجود م» شوك عرضه

. ن كامال روشن استيبه چ يعدم وابستگ يكا براي

ان سال آغاز مين پاس از پايه نشده مانتيتصف يمعدن

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

  ميد تحريتهد

  

آورتر آنكه ، بخش قابل توجهتعجب 

اش در مقابل چ يريب پذيآس

ن معدن از يدفاع كرد و ا

جه در حال حاضر امرياست در نت

ل شده و سپس بصورت محصوليه و تبديتصف

شود يهند و ژاپن صادر م

  

ا تهديآ يانه ين زميبا چن

تواند در كوتاه مدت با اهدا يشك م يب

به نفع شركت هاستند ين ينيگزيجا

سازد و م يشان م يتجار

متناقض محدود يبصورت

شوك عرضه« ك ياحتماال 

  .كنند يآور م

  

كا برايب ، اراده امريبهر ترت

معدن يل خاك هايو تبد



 
 
 

دولت  يكين نزديچ. كند يه گذار

 Global، ٢٠١٩در تابستان . را تحت نظر دارد

Groenland  خبر داد كه بنظر

  .)٨(اب استيكم يخاك ي

ه يم عليد تحرين هنوز تهدي، چيانگش

از ناظران  ياريد بسيك نكته از د

 ١٠اب را كاهش نداده بلكه يد عناصر كم

مت ياشباع بازار و كاهش ق يپكن برا

  .االت متحده را در نطفه خفه كند

ن محاسبه را يشد، ا ين و البته اقتصاد جهان

شد ، ياند ين  ميشان به چ يهمه  جهان در مورد وابستگ

Jin Canrong, « China has three trump cards to win trade war with US
15 mai 2019. 

 

« China rare earths group support counter
7 août 2019. 
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ه گذاريكا سرمايل در خاك امريه و تبديتصف يدر كارخانه ها

را تحت نظر دارد) ايكانادا و بخصوص استرال(ش ياز شركا

Groenland» ديباز خر«  يد برايبا طعنه از تالش روشن مستاجر  كاخ سف

يعنصرها بخش ن بريسلطه چكا از يامر» تيعصبان

انگشيج يس سازينگ از كارخانه مغناطين پيج يد ش

ك نكته از ديدو ابر قدرت  ياهويدر مشاجره پر ه. نكرده است

د عناصر كميه تولي، نه تنها سهم٢٠٢٠سال  ين برا

پكن برا ياست از سو يوه اين شيد ايشا .زان آن فزوده است

االت متحده را در نطفه خفه كنديا يد معدنيجد يب پروژه ها

ن و البته اقتصاد جهانيچ يمعدن يت هايكه باعث توقف فعال

همه  جهان در مورد وابستگ ياما روشن است كه در شرائط

  .شود يل ميتبد ياساس ياب به مسئله ا

China has three trump cards to win trade war with US », Global Times,

China rare earths group support counter-measures against US “bullying” 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

در كارخانه هاقصد دارد 

از شركا يترامپ با بعض

Times با طعنه از تالش روشن مستاجر  كاخ سف

عصبان« ن روزنامه نشانه يا

  

د شيكسال پس از بازدي

نكرده است يكا را عمليامر

ن برايچ. مانده است يمخف

زان آن فزوده استيدرصد بر م

ب پروژه هاين ترتيتا بد يجهان

  

كه باعث توقف فعال ١٩-ديكو يريهمه گ

اما روشن است كه در شرائط. ر سوال برديز

اب به مسئله ايكم يعنصر ها

١-  

Global Times, Pékin, 

٢-  

 », Reuters, 



 
 
 

 

« Minerals commodity summaries

 

  ٢٠١٠، لوموند ديپلماتيك، نوامبر 

https://ir.mondediplo.com/article1619.html  

  

Cf. Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares,

 

Organisation mondiale du commerce, «
l’exportation de terres rares, de tungstène et de molybdène

 

Cf. la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine présentée par M.
décembre 2017. 
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mmaries 2020 », US Geological Survey, Reston, janvier

، لوموند ديپلماتيك، نوامبر »چگونه چين در نبرد فلزات استراتژيك برنده شد

https://ir.mondediplo.com/article1619.html

La Guerre des métaux rares, Les liens qui libèrent, Paris,

Organisation mondiale du commerce, « Différend DS432. Chine. Mesures relatives à 
tion de terres rares, de tungstène et de molybdène », Genève, mai 2015.

la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine présentée par M. Trump en 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

٣-  

», US Geological Survey, Reston, janvier 2020. 

چگونه چين در نبرد فلزات استراتژيك برنده شد« مقاله  -٤
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Les liens qui libèrent, Paris, 2018. 
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Greenland interest exposes US rare-earth deficit », Global Times,
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Global Times, 

  

  

  

  

  

  


