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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درن آن�ين افغان جرم
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  ٢٠٠٣کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                               فبروری 

  ؟نبرد بخاطرذخايرنفت يا نبردعليه تـروريزم، 

  :القاعده، نطفه جھاد افغانستان 

مالی عربستان سعودی و با حمايت ھای شوروی  جھادمردم افغانستان برضد تجاوز ، قرن بيستم٨٠در دھه 
خليج به مجاھدين  افغان حوزۀ ھای پولی ولوژيستيکی امريکا وسايرکشورھای غربی وسرمايه داران عرب کمک

 وبھره برداری ھای سياسی پاکستان ازاين روند سبب شدتا بنيادگرائی اس�می ست شورویدرپاکستان  بخاطر شک
نطفه ايکه جھاد افغانستان برضد شوروی در بطن خود پرورش داد . کند ممکن رشددرمنطقه تا عالی ترين سطح 

  .ه شدسرانجام از آن القاعده زائيد

وبنابرين دولت   مسعود از اسامه بن aدن رھبر القاعده دعوت کردند به افغانستان بيايد- ربانی ١٩٩۶در ماه می 
اسپورت ھای افغانی و حتی تذکره ھای افغانی ارسال کرده  آنھا  مسعود به اسامه وسايرکدرھای رھبری القاعده پ- ربانی

  .جا کردندب ستان خواستند و درج�ل آباد جارا از سودان به افغان

ُ دراينجا اسامه  تمام کسانى را که آموزش دھشت افگنى ديده بودند از مصر ، سودان، يمن ، تونس، اردن، 

ماليزيا،ھند و پاکستان و ديگر کشورھا، فراخواند وبه سازماندھی ورھبری مراکش، لبنان، عربستان، ايران ،اندونيزيا، 
  .، پرداخت شدند میياد» افغان« به نام   که ازاين ببعد اينھا"القاعده"شبکه دھشت افگنى 

، اسامه با م�عمررھبر طالبان طرح دوستى ريخت و در سال ١٩٩۶بعد از فتح کابل توسط طالبان در سپتامبر 
درمعرفى اسامه به رھبرى طالبان در قندھارنقش استخبارات نظامی  پاکستان .ده شدل آباد به قندھار بر از ج�١٩٩٧

با اين حرکت ميخواست کمپ تربيتی دھشت افگنی خوست را که در تصرف طالبان بود، براى . ای.اس.آی. عمده داشت
  .تربيه رزمندگان کشمير به کمک مالى اسامه فعال نگھدارد

مديربررسى انجمن مطالعه نبردھاى استراتيژيک ، و مشاور عالى مقام در وزارت ( »سف بودانسکىيو"به قول 
و استخبارات ايران، زيربناى . آى . اس. ، آى ١٩٩٤در پايان سال ):" دفاع امريکا و وزارت امورخارجه آنکشور

آموزش دھشت افگنى » بھشت« به اينجا با سرعت. ساختار ھاى دھشت افگنى را در ژور خوست در افغانستان ريختند
سرنخ تمام . تروريستان تاجيکستان، چيچنيا، بوسنى ھرزه گوئين، فلسطين ، فليپين ،مولداويا، اوکراين و تاتاران بدل شد

» دھليز«از اينجا بود که مبارزان به سراسر جھان از. قرارداشت ) آى. اس . آى (اين شبکه به دست خبره گان جنگى 
گوھر انديشه و ايديولوژى اش " بن aدن"  دايرشد، ١٩٩۶در کنفرانس تھران که در پايان سال .  ميشدندافغانستان گسيل

. دھشت افگنى فرمان ميراند» شاھنشاھى«حاa ديگر او در افغانستان بر . ارائه داشت » اع�ن جنگ با امريکا«را با 
روشنى ، ."( اس�مى را راھى کشمير ميساختند» نمبارزا«ازھيمنجا . اين شاھنشاھى را تغذيه ميکرد. آى. اس. آى

  ) ١٥، ص ١٥شماره 

چون بن aدن ھيچگاھی دشمنی خود را از حضور امريکا درعربستان سعودی پنھان نميکرد، بنابرين وقتی  دو 
مقامات تخريب کرد، ) تانزانيا(و دارالس�م ) کينيا( دو سفارت امريکا را در نايروبى ١٩٩٧ اگست ٧انفجار ھمزمان در

امريکائى ب� فاصله بن aدن را متھم به انفجار ساختند واز رژيم طالبان خواستند تا بن aدن را به دولت امريکا تسليم 
امريکا .کنند، اما طالبان از تسليمی بن aدن به امريکا خود داری ورزيدند واز دولت امريکا سند اثبات جرم خواستند

  . ھزاردالری گذاشت٢۵برای سر بن aدن جايزه طالبان را مورد تحريم قرارداد و 

، عبدالس�م محمد بنگله ديشى ، و فضل )رھبرگروه الجھاد مصر( ايمن ظواھرى ١٩٩٨بن aدن ھم درفبرورى 
الرحمن خليلى رھبرجنبش انصار پاکستان را م�قات کرد و از مجموع گروه ھاى المغرب با ابو نصيرو يسيراحمد طھـا 

ميثاق اين . نمود و به توافق رسيدند تاجبھه اس�مى بين المللى را برضد يھودى ھا و مسيحيھا ايجاد کنندمذاکره و مفاھمه 
در متن ميثاق به قدر کافى به قرآن و قول و قرارابن تيميه اتکا . جبھه به وسيله پنج رھبر، گروه ھاى اس�مى امضاء شد

 فرض عين است که در صورت    امکان امريکائيان و متحدين بر ھر مسلمان« ميثاق با بيان اين فتوا که . شده است
برخورد خشونت آميزرا وارد مرحله جدى وجديدی » ملکى و نظامى آنھا را در ھر کشورکه مى بينند، به قتل برساننند

  . مى نمايد
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»CIA « دن به احمدشاه مسعود توسل جستa وبا اين اع�ميه راتھديدى جدى گرفت و برای از بين بردن بن
دادن پنجصدھزاردالرپول نقد به احمدضياء مسعود برادر مسعوددرپاکستان و معاش  ماھانه دوصد ھزار دالرو 
ديگرکمک ھای تخنيکی از اوخواست بن aدن را شکار کند، مگرمسعود سيا را بازی داده به غرض در آمد بيشتر 

 افراد شبکۀ القاعده مسعود را در اقامتگاه او در خواجه روزگذرانی می نمود ، تا اينکه اسامه ازاين جريان مطلع گرديد و
 .بھاءالدين حين مصاحبه نابودکردند

 سپتمبردر امريکارخداد وامريکا ب�فاصله بن ١١دوروز بعد از تروراحمدشاه مسعود،حادثه  تکان دھنده وناگوار 
رژيم طالبان ودستگيری بن aدن کشور جھان برای سرنگونی a٣٧دن  را متھم کرد،وسپس تصميم گرفت با ھمراھی 

رھبر القاعده در افغانستان،  دست به تھاجم تاريخی بزند و دوماه  کامل برسرمردم افغانستان بمب ھای ھفت ھزارکيلوئی 
بريزد تا طالبان را از قدرت ساقط کند و با ھمياری ائت�ف شمال به دنبال بن aدن در دره ھا وکوه پايه ھای افغانستان  

درحالی که بن aدن با کمک ھمين ائت�ف شمال به پاکستان انتقال داده شد و اکنون ھم درپاکستان تحت . ن بگرددسرگردا
بن aدن . نظر ومراقبت استخبارات نظامی آنکشور درمنطقه چترال مثل يک رھبر مذھبی قابل احترام  نگھداری ميشود

  .امريکا وغرب پنداشته ميشود اکنون ھم يکی از خطرناک ترين چھره ھای تروريستی برای 

  طالبانيزم،مصيبت بزرگ

بايد توجه داشت که پاکستان حامی درجه اول .ناگفته پيداست که اس�م سياسی با بنيادگرائی پيوند جدائی ناپذيردارد
 ھفتگانه بنيادگرايی و يکی از طراحان بوجود  آوردن طالبان درافغانستان بوده ، ھمانگونه که سازنده و پرورنده رھبران

افزون برين پاکستان خود يکی از کانون ھای پرورش بنيادگرائی و تروريستی در منطقه است و . مجاھدين بوده است
تروريستان پاکستان در کشمير ھمواره مشغول عمليات تخريب کارانه اند و کشور ھند بيشتر از اعمال تروريستی 

ر مدرسه دينی در پاکستان وجود دارد که در آنھا در پھلوی  ھزا٣٠ھمين اکنون بيش از . پاکستان دل پرخون دارد
تدريس مسايل مذھبی ، به شاگردان شيوه ھای بکارگيری عمليات تروريستی آموزش داده می شود، طالبان نيز دست 

 .پروردگان و تربيت ديدگان مدارس ديوبندی پاکستان اند 

a  نه بنيادگرائی و تروريزم محل ستر و اختفای مناطق قبايلی شمال غرب پاکستان ھمين اکنون به حيث
يکی از شاھدان عينی در گفتگوی راديويی در .  تروريستان القاعده و طالبان وساير گروه ھای بنياد گرای اس�می است

گفت که قاضی حسين احمد رھبر جماعت اس�می پاکستان ) ٢٠٠٣ جنوری ٢٣روزجمعه (مجله آسيای ميانه بی بی سی 
ل الرحمن رھبر جمعيت العلمای پاکستان و ژنرال حميدگل رئيس پيشين سازمان جاسوسی ارتش پاکستان با و موaنا فض

حکمتيار و م� عمر رھبر پيشين طالبان در مناطق قبايل آزاد پاکستان مصروف توطئه و تبليغ عليه دولت افغانستان 
دروغ و ترفند خود را ھم پيمان امريکا در نبرد عليه اما حکومت پاکستان با . ونيروھای بين المللی برھبری امريکا اند

  . تروريزم به حساب می آورد و از امريکا پول و امتياز ميگيرد

در سه دھه اخيرتاريخ کشورما، ھواداران اس�م سياسی از صبغت هللا مجددی گرفته تامولوی محمدنبی و مولوی 
ن حکمتيار وقاضی وقاد و از شيخ آصف محسنی گرفته يونس خالص و از استادربانی واستاد سياف گرفته تاگلبدي

ُتااکبری و خليلی و غيره درلباس رھبران تنظيمھای جھادی، و ازم�عمر به عنوان رھبر طالبان تا اسامه بن aدن رھبر 

ع و ما نمونه اين نو.ھمگی بنيادگرايانی ھستند که بر ضرورت برپائی حکومت اس�می تأکيد ميورزند» گروه القاعده«
 قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم، در دوره حکومت حضرت صبغت هللا مجددی و ٩٠حکومت اس�می را در دھه 

 . حکومت ربانی و شرکاء و صدارت گلبدين حکمتيار و م�عمر درافغانستان تجربه کرديم

عامه و کشتن و بستن و  استبداد خشن تنظيمی و بی بند و باری نسبت به امنيت جان و مال مردم و دارائی ھای  
زورگوئی و حق تلفی و تعدد مراکز قدرت در پايتخت وپرتاب راکت و خمپاره بر شھرھا و ويران کردن و به آتش 
کشيدن ھمه دار و ندار جامعه وتخريب تمام نھادھای اقتصادی و فرھنگی و خدماتی و محروم کردن  زنان از حق کار 

طاف آنھا و تجاوز بر ناموس آنھا و غيره خطوط کلی کارنامه ھای حکومت در بيرون از منزل با روی گشاده و اخت
  . اس�می تحت رھبری تنظيم ھای جھادی بود

 سيمای نفرت انگيزخشونت بار از خود، بدترين و نا بخشودنی ترين  دادن بدين سان تنظيم ھای جھادی بانشان
رج سياسی در کشور بود که  گروه طالبان با حمايت حزبی ھای رژيم گذشته رابرائت دادند، و براثر ھمين ھرج و م

  . پاکستان درتبانى باعربستان سعودى و سيا، وارد صحنه سياسى افغانستان شدند

فکر روی کارآوردن طالبان ازانگليسھا بود، مديريت آنرا امريکايی ھا «: بينظيربوتو باری درلندن گفته بود 
 طالبان که از حمايت ھمه »ن اسباب آنرا فراھم آوردم و طرح را اجرا کردم کردند، ھزينه آنرا سعودی ھا پرداختند و م
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 برخوردار - پدر خوانده طالبان- »جميعت علمای اس�م«جانبه دولت خانم بی نظير بوتو، و شريک دولت ائت�فی او يعنی 
در آغاز طالبان  با . يرد بود و توانست در عرض کمتر از سه ماه کنترول چھارده وaيت از سي ودو وaيت را بدست گ

مگرھمينکه بر شھرکابل تسلط خود را قايم کردند، قوانين اس�می را که حکومت ربانی وضع . استقبال مردم روبروشدند
طالبان که از . کرده بود، چنان باشدت وحدت به منصه تطبيق قرار دادندکه زندگی را برمردم به جھنم مبدل ساختند

 سال قبل به عقب ١۴٠٠ بودند، سعی داشتند تابرخ�ف منطق زمان، مردم ما را به شرايط انديشه بنيادگرائی مشبوع
 . امريکا روبروساخت برگردانند که تاريخ پاسخ دندان شکنی به آنھا داد و آنھا را با ابرقدرت جھان،

  :حمله امريکا عليه طالبان

 طبقه ئى را ١١٠يا دو آسمان خراش بزرگ  سپتامبر که دومرکز تجارت بين المللى ١١حادثه ناگوارتروريستى 
در نيويارک و واشنگتن ويران ساخت و باعث مرگ بيش ازسه ھزار نفرگرديد، ) وزارت دفاع امريکا(با پنتاگون 

امريکا را برآن داشت تا بصورت جدى مبارزه با تروريزم و بخصوص اسامه بن aدن مظنون اصلى اين حوادث را 
يکا رژيم طالبان را تحت فشار قرار داد تا اسامه را به امريکا تسليم دھد و مراکز تروريستى يکبار ديگر امر. آغاز کند

سازمان القاعده را در افغانستان مسدود کند ، اما طالبان که فاقد خرد سياسى وفاقد فھم کشوردارى بودند وعواقب اخطار 
در حالى که اين بار ( سرباز زدند و در نتيجه امريکا امريکا را بدرستى درک کرده نمى توانستند، از قبول شرايط امريکا

عمليات نظامى خود را برضد طالبان و محو آن رژيم از ) مليون دالر را براى سر بن aدن جايزه تعيين کرده بود٢٥
قع  آغاز نمود و با پرتاب پنجاه موشک کروز ازعرشه کشتى ھوا پيمابرامريکائى وا٢٠٠١ اکتوبر ٧افغانستان در تاريخ 

) که بعد از بمب اتم بزرگترين بمب بحساب ميرود (در خليج عمان و نيزبا فرو ريختن بمب ھاى ھفت ھزار کيلوگرامى 
 برمواضع طالبان در شھرھاى کابل، ج�ل آباد، مزار شريف ، ھرات و تالقان و قندھار، B٥٢ و F١٦بوسيله ميگ ھاى 

اضع خود را بر اثر بمباران بى امان امريکا از دست دادند و ضربات شديدى وارد آورد وديرى نگذشت که طالبان مو
  . شروع به عقب نشينى نمودند

شھر مزار شريف به تصرف نيروھاى جنرال . طالبان از مزارشريف عقب نشستند و بسوى قندز روى آوردند
 تالقان و مزارشريف و  ھزار مليشه ھاى طالبان فرارى از٢٠ّدوستم درآمد و متعاقبا شھر قندز که پناھگاه بيش از 

سمنگان قرار گرفته بود و به مقاومت خود ادامه ميدادند نيز بر اثر بمباردمان بمب افگن ھاى امريکائى سقوط نمود و 
 نفر از اسراى طالبان از مزارشريف به شبرغان توسط کانتنر ھاى سربسته انتقال ٣٥٠٠ّطالبان قسما تسليم و بيش از 

ر حضور نيروھاى امريکائى ھمه بقتل رسيدند و بطور دسته جمعى درگودالھاى بزرگ دفن گرديد و در مسير راه و د
گرديدند و بعدھا فلمى که از کشتار اسيران طالبان در دشت ليلى شبرغان در پارلمان اروپا به نمايش گذاشت و موجب 

يف، ھرات نيز سقوط نمود و ھمزمان با سقوط شھر مزارشر. سرو صداى بسيارى در رسانه ھاى جمعى اروپائى گرديد
جنرال اسماعيل خان قسمت ھاى غرب کشور را از وجود طالبان پاک ساخت و فراه و نيمروز را در تحت تصرف خود 

طالبان بقندھار رفتند و .  نومبر طالبان کابل را تخليه کردند و کابل بدست نيروھاى ايت�ف شمال افتاد١٢در تاريخ . گرف
 نفر از نيروھاى امريکائى و انگليسى در ١٥٠٠و به مقاومت بيھوده خود ادامه دادند تا آنکه درقندھار سنگرگرفتند، 

اطراف ميدان ھوائى قندھار فرود آمدند تا با ھمراھى نيروھاى ضد طالبان در تسليمى شھر قندھار و از بين بردن 
  . ّم�عمر رھبر طالبان و اسامه بن aدن عم� داخل عمليات شوند

حاضر شد قندھار، آخرين سنگر خود را براى امريکا ٢٠٠١ دسامبر ٧ که م�عمردرست بتاريخ گفتنى است
تسليم کند درحالى که در اثر بمباران جنگنده ھاى امريکائى ھزاران نفر از مردم قندھار کشته شده بودند وبقيه بسوى 

نظام طالبى در افغانستان توسط امريکا با بدينسان پس از دوماه مقاومت بيھوده . مرزھاى پاکستان در حال فرار بودند
در وaيت ننگرھارپنھان شده » توره بوره«در محل ) سفيدکوه(اما بن aدن در کوه ھاى سپين غر. سقوط مواجه گرديد 

 دسامبرافراد بن aدن که اکثريت شان از اعراب ١١براثر بمباران بى امان امريکا در توره بوره، در تاريخ . بود
 فلسطينى ومصرى و سودانى و سايراعراب افغانى شده متشکل است به گروه مخالفين افغانى اط�ع دادند که الجزايرى و

 دسامبر خود را به نيروھاى افغانى تسليم خواھند نمود، اما در تاريخ مزبور از تسليم کردن خود استنکاف ١٢به صبح 
لل متحد خود را تسليم کنند و اa تا دم مرگ دست از ورزيدند و شرط گذاشتند که فقط حاضرند در حضور نمايندگان م

بنابرين جنگ براى از بين بردن اسامه و گروه القاعده بشدت ادامه يافت و چھار روزبعد در . مقاومت نخواھند گرفت
  . ّ دسامبر کوه ھاى توره بوره کام� فتح و از وجود افراد القاعده تخليه گرديد١٦تاريخ 

   اع�م داشت که بن aدن راه فرار ندارد ، ٢٠٠١ دسمبر ١٧ليو جورج بوش درتاريخ رئيس جمھور امريکا دب
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اما امريکا نتوانست مرده يا زندۀ بن aدن را بدست آورد، زيراافرادحزب اس�می .زنده يا مرده بن aدن بايد بدست آيد
  . ر پاکستان انتقال دادندحکمتيار به بن aدن کمک کردند ووی را از مخفيگاه توره بورا به جای مصئونی د

، امريکا درمدت يک سال بمباردمان خود ٢٠٠٢ اکتوبر٧در تاريخ ) بى بى سى(بر طبق ارزيابى راديو  
ُو کندز  و  مزارشريف و ديگر جاھايى که » توره بوره«درافغانستان مقدار ده ھزار تن بمب باaى قندھارو کوه ھاى 

 نفر قربانى ٣٧٠٠اين بمباردمان ھا در حدود .  درآنجا مخفى شده اند، ريخته استگمان برده ميشد شبکه القاعده و طالبان
رئيس پروژه امنيت ملى ( سريک اريسون.ازمردم غيرنظامى افغان شامل زنان و کودکان و پيرمردان گرفته است

وضاع افغانستان در مولف آثار متعدددر بارۀ افغانستان، به اين باور است که ا)مرکزبين المللى پوليس در واشنگتن
تلفاتى که . شرايط عدم توسعه قواى صلح و فقدان ت�ش جدى براى بازسازى اقتصادى به سوى انارشى انکشاف مينمايد

  . به اثر بمباردمان امريکا برمردمان ملکى تحميل شده عامل مزيد براين امرگرديده است 

 نفر ملکى گرديد ١٥٠به قتل و مجروح شدن که منجر ) اول جوaى(بمباردمان يک محفل عروسى در روزگان 
رقم « : بچاپ رسانده و در بخشى از آن ميگويد) ٢٠٠٢مى (اين مقام امريکائى مقاله بسيار دقيقى در لوموندديپلوماتيک.

حقيقى تلفات مردمان ملکى ناشى از بمباردمان امريکا در افغانستان را که بالتدريج موجب تحريک خشم مردم ميگردد، 
پس ) ارولد. دبليو. ام(» نيوامپشير«اما طبق سروى دقيقى که ازجانب يک اقتصاد دان پوھنتون .درستى نمى داندکسى ب

 ھفته اول ٨از گفت و شنيد با تعداد زيادى از کارمندان موسسات کمک بشرى و ژورناليستان صورت گرفته است ، طى 
 نفرى است که در انفجار ٣٠٦٧اين تعداد زيادتر از.  است نفر بوده٣٧١٢بمباردمان امريکا، تعداد تلفات اشخاص ملکى 

ُخ�صه امريکا طالبان را سقوط داد و با تدوير کنفرانس بن اداره مؤقت افغانستان را .سپتامبرنيويارک به قتل رسيدند١١
ومت دوره به رياست حامد کرزی و کابينه آنچنانی برای شش ماه ايجاد نمود و سپس با تدوير لويه جرگه اضطراری حک

اما شگرد حکومت اس�می تنظيمھا ھمچنان برسرنوشت مردم مسلط است، . انتقالی با رياست آقای کرزی شکل گرفت
بگفته ژورنالستان خارجی، تجاوز و دست اندازی و غارت اموال و دارائی مردم و اختطاف و تھديد زنان در پايتخت از 

وان کشور ھمچنان در پشت چادری زندانی مانده اند و ميترسند که اگر ميان نرفته و ھنوز نيمی از جامعه يعنی طبقه نس
با روی برھنه و بدون نقاب در بيرون از خانه ظاھر شوند، مورد اذيت و حتی تجاوز تفنگدارانی قرار بگيرند که وابسته 

  .به تنظيم ھای جھادی اند

. را تا داخل خاک پاکستان تعقيب ميکنندنيروھای امريکائی مستقر در وaيت خوست گاه گاھی جنگجويان مذھبی 
امريکا ازپاکستان اجازه خواسته تا تندروان اس�می را در داخل مناطق مرزی پاکستان بمباران کند،ولی نظاميان پاکستان 

نام حکمتيار اکنون در ليست . ازاين تشويش دارندکه دراينصورت ده ھاھزارمردم منطقه دست به تظاھرات خواھند زد
 جنوری در اثر يک برخورد غيرمترقبه ميان ٢٨ در تاريخ  . القاعده و طالبان به عنوان تروريست ذکر شده استرھبران 

 کيلومتری شرق سپين بولدک قندھار ، ٢۵در » ادی غر«تندروان اس�می و نيروھای ھوائی و زمينی امريکا در کوه 
بدنبال اين . شدند و چند نفر ديگر از ايشان دستگيرشدند جنگجوی متعلق به طالبان و والقاعده وحکمتيار کشته ٢٠ تا١٨

سپين بولدک کنترول نمودند و شواھدی مبنی بر استفاده شش » ادی غر«عمليات سربازان امريکائی ده مغاره را در کوه 
 ٧٧» ادی غر«درکوه.اسيران از افراد وابسته به طالبان وحکمتيارھستد. مغاره توسط نيروھای شورشی را بدست آوردند

نيروھای امريکا ھمچنان يکصدمغاره را .  مغاره تخريب شده است٢٢ مغاره ت�شی و ۴٩مغاره وجود دارد که تا کنون 
نبرد ھفته : پل اندرسون گزارشگربی بی سی دراس�م آباد خبر ميدھد. درکوھستانھای ھم مرزبا پاکستان کنترول کرده اند

 جنوری ٣١جمعه (نار آن انفجار بمب در يک بس در نزديکی قندھار، و درک) ٢٠٠٠٣ جنوری٢٨(جاری درافغانستان 
، بار ديگر اين پرسش را درکانون توجه قرار داده است که ) تن زن و کودک را قطعه قطعه کرد١٨ يا ٨که 

درحال  {آياجنگجويان القاعده و طالبان برای نبرد تازه ای با نيروھای امريکا و دولت افغانستان ، آماده می شونديا خير؟
بخشی .  ھزار سرباز امرکائی بخاطر عمليات نظامی برضد طالبان و القاعده در افغانستان مستقراند٢٨حاضر درحدود 

 ) از اين قوا در چوکات ناتوعمل ميکنند

 مي�دي تاپايان سال ٢٠٠١به تازگي وزارت دفاع امريكا در گزارشي تلفات اين كشوررا در افغانستان از سال  
سخنگوي ارشد نيروھاي .  نفر در جريان نبرد كشته شدند١٩٢ نفر اع�م كرد كه از اين تعداد ٣۵٧ی مي�د٢٠٠۶

.  سرباز اين سازمان درافغانستان كشته شدند۵٨ مي�دي ، ٢٠٠۶در سال : سازمان پيمان ناتو در افغانستان گفت
تن از سربازان ٨١  بتعداد ٢٠٠٧دسمبرتا آغاز ماه . حمله انتحاري بود١٣١ مي�دي شاھد ٢٠٠۶افغانستان در سال 

  .کشته شده اند٢٠٠٧تن امريکائی نيز در١١٢و.بريتانيائی درنبرد با طالبان در وaيت ھلمند به قتل رسيده اند

كننده ، افراد غيرنظامي، سربازان  نفر شامل اشخاص حمله١١۶۶ھاي محلی، در اين حم�ت  به گزارش رسانه
  سال مي�دي گذشته كه با حمله انتحاري آغاز شد، با تلفات سنگيني به مردم . ندداخلي و خارجي كشته و زخمي شد
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  . غيرنظامي در مقايسه با نيروھاي خارجي و دولتي به پايان رسيد
  

  :نفت،درنبردبرضد تروريزمدست نيرومند

 ھمه روزه  امريکا در حالی که مصروف نبرد با بقايای طالبان و القاعده در افغانستان است  و نيروھايش 
موردحم�ت چريکی بنياد گرايان اس�می در کنر و خوست وننگرھار و قندھار و ارزگان و حتی کابل قرار می گيرد، 
منطقه را بشدت تحت کنترول گرفته وبه تقويت نيروھای نظامی خود در حوزه خليج فارس وحوزه دريای خزر پرداخته 

ای ھای نفت خيزخليج، حتی بدون تأئيد شورای امنيت سازمان ملل و قصد دارد که  برعراق يکی از غنی ترين کشورھ
 . متحد حمله کند

 در ظاھر چنين وانمود ميشود که ھدف تھاجم بر عراق گويا اين است تا بساط صدام حسين از آن کشور جمع و  
ح ھا به دست ترور ظرفيتھای موجود عراق برای توليد س�ح ھای کيمياوی، بيولوژيک و اتمی تخريب شوند تا اين س�

درواشنگتن فيصله شده که جريان  متدوام واردات نفت از : يست ھا نيفتد، اما در واقعيت ھدف ديگری دنبال ميشود
مزيد برآن استراتيژيستھای امريکا ميخواھند اطمينان داشته . منطقه خليج مواجه به خطر نباشد، طور مثال توسط عراق 

منبعد تنھا در اختيار کمپنی ھای نفتی امريکاقرار داشته باشند و از عرصه نفوذ باشند که منابع بزرگ نفت عراق 
 ) ۴، ص ١۶ - نشريه نھضت آينده-آينده .(شرکتھای نفتی روسيه ، چين و اروپا خارج شوند

صدھا ھزارتن تظاھرکنندگان ضد جنگ در . می آيد» بوی نفت« ناظران اذعان ميدارند که از جنگ با عراق  
، حمله احتمالی امريکا برعراق را محکوم کردند ٢٠٠٢ اکتوبر٢۶اشنگتن و ديگر شھرھای امريکا وجھان در لندن و و

 نيز در مخالفت با حمله احتمالی ٢٠٠٣ جنوری ١٨در تاريخ . خون مردم را نريزيد» نفت«و فرياد زدند که بخاطر 
.  نظامی امريکا برعراق صورت گرفتامريکا بر عراق دربيش ازسی کشور جھان تظاھراتی بر ضد جنگ و حمله

رسانه ھای گروھی معتبر جھان بزرگترين اين تظاھرات را در واشنگتن و سانفرانسيسکو برشمرده اندو سخنرانان اين 
عراق پس از عربستان . تظاھرات ، ھدف حمله نظامی بر عراق را دست يابی بر منابع نفت آن کشور وانمود کردند

اين کشور بطورقطع دارای ذخاير » ب�نس گايد«خاير نفت جھان است و بگفته موسسه معتبر سعودی دارای بزرگترين ذ
امريکا اکنون در رأس مصرف کنندگان نفت . ً ميليارد بشکه نفت است که عمدتادر جنوب عراق واقع ميباشد١١٢معادل 

  ) bbcسايت فارسی.(    توليدی جھان را ميسوزاند درجھان است و يک چھارم کل  نفت

، پروفيسور درکالج ) Michal T.Klar(ک�ر.يکی از تحليلگران مسايل صلح وامنيت جھانی،مايکل تی
، ھدف نبرد امريکا عليه » جنگھا به خاطر ذخاير انرژی«ھامپشيرايالت ماساچوست، نويسنده آثار زياد، منجمله 

« : رسی به منابع نفت دانسته، مينويسدتروريزم راچه در افغانستان و چه در عراق و چه در جاھای ديگر بخاطر دست
نبرد عليه تروريزيم ، مساعی برای دسترسی به ذخاير مھم نفت ، قبل از ھمه در منطقه خليج و حوزه دريای خزر را 

جنگ افغانستان را ميتوان ادامه آن جنگ مخفی تلقی کرد که در عربستان سعودی ميان مخالفين قسم . تقويت ميکند
  .نواده سلطنتی جريان داردخورده سلطنت و خا

 به امريکا اجازه داد که عساکرش را در عربستان مستقر کند و قلمروآن ١٩٩٠ از زمانی که ملک فھد در اگست 
جنگ » اسامه بن aدن«کشور را به مثابه پايگاه حمله بر عراق به کار برد، افراطيون عربستان سعودی تحت رھبری 

پس .ھند سلطنت سعودی راسقوط داده و امريکايی ھا را از کشور شان بيرون کنندزير زمينی را آغاز کردند و ميخوا
ميتوان مساعی امريکابرای تخريب پايگاه ھای القاعده در افغانستان رابه مثابه اقدامی در جھت حفاظت خانواده سلطنتی 

 .سعودی تلقی کرد، خانواده ايکه دسترسی امريکا به ذخاير نفتی را تضمين ميکند 

پيوند دارد که ميخواھد ترانسپورت نفت و گاز را  برد عليه تروريزم و دھشت افگنی ھمچنان با اين نيت امريکا ن 
مساعی امريکا در ھمين راستا در زمان حکومت کلينتن . به بازار ھای غرب تضمين کند) دريای خزر(از منطقه کسپين 

 آذر بائيجان ، گرجستان ، قزاقستان ، قيرغزستان و آغاز شد، زمانی که پنتاگون نخستين تماس را با قوای جنگی
مزيد براين چندی پيش تصميم .ازبکستان بر قرار ساخت و به اين کشورھا کمکھای نظامی و آموزشی را پيشنھادکرد

علت اين امر منازعه يی . گرفته شدکه در آذربايجان بکمک امريکا يک ظرفيت نظامی بحری در دريای خزر ايجاد شود
اين ابتکارات .  چندی پيش ميان کشتی ھای استخراج نفت آذربائيجان و کشتی ھای توپدار ايران رخ داده بودبود که

امريکا بايد سھمگيری اين کشورھا را در مبارزه عليه دھشت افگنی آسان تر سازد، اما ھم چنان با مساعيی ارتباط 
  ) ۶ ، ص١۶آينده، (» .نفت دريای خزر تضمين کنددارندکه يک محيط مطمئنی را برای استخراج و راه ھای انتقال 

 ٢٠٠١ سپتمبر٢۶روز » نفت«چاپ سانفرانسيسکو، در مورد دست پنھانی » وقايع«يکی از دبيران نشريه 
نقشه وارد کردن ضربه بر پرورشگاه ھای دھشت . نفت ، دست نيرومندی در نبرد عليه دھشت افگنی است« : نوشت



  
 

 

  ١٢تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ی مرکزی، در چار چوب دست يابی به کان ھای نفت و گاز در دنيا برای سده بيست و يک افگنان در شرق ميانه، وآسيا
ی »شوران ، ايکس سون، و آرام کو«به نظر بسياری نبرد با دھشت افگنی به نفع شرکت ھای نفتی . ريخته شده است

می باشد ...ھالند و ديگر و ديگر» شلرويال دچ و « بريتانيا، » بريتش پتروليم « فرانسه ، » توتا، فينا و ايلف «امريکا، 
 )١٨ و١٧ روشنی ، (».که ميتوانند دراين راستا ميلياردھا دالر سرمايه گذاری نمايد

 ضمن مقاله ای در ھفته ١٩٩۶ اين تذکر ما را به ياد سخنان دانشمند افغان داکتر اکرم عثمان می اندازد که در  
ًميداند که نه ظھور طالبان، نه ظاھرشاه، نه چھره احتمالی ديگری که بعدا حاa ھر ابجد خوانی « :نامه اميد نگاشته بود

شد و نه استقراريک حکومت متمرکزدر افغانستان ھيچکدام ھدف استراتيژيک اياaت متحده نيستند، اينھا  ظاھر خواھد
ه اھميت ظواھرقضيه ومقدمات اجرای يک بازی بزرگترھستند،بازی ايکه سرانجام مولود کشف و درک دوبار

ژئوپوليتيک افغانستان است و غرب بار ديگردريافته است که کوتاھترين راه ھای رسيدن به چاه ھای نفت آسيای ميانه 
از افغانستان ميگذرد و در رقابت با جمھوری اس�می ايران، تحکيم و استقراريک دولت با ثبات سنی و آراسته با ظواھر 

ًو چنين توجيھی کام�با ھدف  ھای استراتيژيک بريتانيای کبير و .  داردحاکميت شرعی در افغانستان ضرورت مبرم

ھفته نامه (» .روس تزاری در قرن نزدھم مطابقت دارد که می پنداشتندکوتاھترين راه ھای فتح ھند از افغانستان ميگذرد
 )١٧٣اميد، شماره 

 ترين راه برای انتقال گاز و نفت آسيای مرکزی  به تائيد از سخنان دانشمند افغانی بايد افزود که افغانستان کوتاه 
به اقيانوس ھنداست و در شرايط عدم حضور اتحادشوروی ودر ادامه سياست ھای امريکادر موردسرکردگی جھانی و 

در » باثبات«دراختيار گرفتن منابع نفتی جھان وبه ويژه ذخاير عظيم نفتی در آسيای ميانه ، يک حکومت مطيع و
ذخاير نفتی کناره دريای خزر يکی از غنی ترين ذخاير نفتی . ی از بزرگترين ھدف ھای امريکاست افغانستان ، يک

 تريليون دaر تخمين زده ميشود، اما در ديد امپرياليستھا اين ذخاير تا زمانی که ۴جھانست که ارزش آنھا برابر با 
امريکا ع�وه برتقويت حضور ھمه جانبه سياسی از اين رو، . استخراج نشده وبه فروش نرسيده اند، فاقد ارزش ھستند

درمنطقه، پايگاه ھای نظامی خود را در جمھوريھای سابق اتحاد شوروی، از جمله در اذزبائيجان، تاجيکستان و 
 .قرغزستان نيز ايجاد کرده است

ز آن که تلخيصی ا» جغرافيای نوين منازعه« پروفسورک�ر در يک مقالت پر محتوای ديگرش زير عنوان  
اھميت نوين آسيای ميانه و غنای بالقوه نفتی آن يکی از ع�يم « : به نشر رسيده ، مينويسد » ٢٣فردا، شماره « درمجله 

ھنگام تسلط جنگ سرد بزرگترين مناطق با . تغيير بزرگتر در تفکر استراتيژيک اياaت متحده امريکا را بيان ميکند
ق دور بود، اما پس از ختم جنگ سرد در حالی که اين مناطق اھميت جنوب شرقی و شر. اھميت ، اروپای مرکزی 

، )به استثنای منطقه غير نظامی بين شمال و جنوب کوريا(استراتيژيک خود را برای اياaت متحده امريکا از دست داد 
آنچه در عقب  .ساير مناطق مانند خليج فارس، دريای خزر، و بحيره جنوب چين مورد ع�قه خاص پنتاگون قرار گرفت 

اين تغيير در جغرافيای استرتيژيک قابل فھم است ، حراست از مجاری انتقال منابع حياتی بخصوص نفت و گاز طبيعی 
 . می باشد

ھمانطورکه جنگ سرد اقطاب ھا و اتحادھا را برمبانی ايدئولوژی ايجاد کرده بود، در حال حاضر رقابت  
ً بخشيده و متناسبا دسترسی به ثروت ھای حياتی اقتصادی را در ارجحيت قرار اقتصادی به روابط بين المللی تحرک تازه

ًع�وتا به موازات صعود مصرف انرژی در جھان که ساaنه به دو فيصد بالغ می شود، اجندای سال ھای . داده است 

امنيتی مسايل ناشی از ھمين دليل است که کارمندان امور . آينده را رقابت به خاطر دسترسی به منابع بزرگترميسازد
ًرقابت باaی دسترسی به اين منابع حياتی بخصوص نفت را که اکثرا در مناطق مورد منازعه يا در ساحات بی ثبات 

 قصر سفيد در باره ١٩٩٩طوريکه شورای امنيت ملی در گزارش سال . سياسی قرار دارند مورد توجه قرار داده اند
مابايد از ضرورت ثبات و امنيت منطقوی در ساحات اساسی توليد نفت «: می نويسدسياست امنيتی اياaت متحده امريکا 

نويسنده با اشاره به فشار باaی عرضه پترول در مقياس جھانی » .که دسترسی ما رابه اين منابع تعيين ميکند، آگاه باشيم 
ودکه مصرف پترول درجھان روزانه بر طبق تخمين وزارت انرژی اياaت متحده امريکا توقع مير: اخطار داده ميگويد

 ٪ را نشان ميدھد، بلند ۴٣ که يک افزايش ٢٠٢٠ ميليون بشکه در سال ١١٠ بود به ٢٠٠٠ ميليون بشکه در سال ٧٧
  . برود

 بليون بشکه نفت ۶٧٠ً جمعا به انداره ٢٠٢٠ھرگاه اين تخمين درست باشد، جھان از ھمين اکنون تا سال 
البته تا آن زمان ذخاير جديد .  دو سوم ذخاير نفت شناخته شده جھان را تشکيل می دھدمصرف خواھد کردکه اين مقدار

کشف خواھد شد و تکنالوژی امکانات دسترسی به منابع جديد را که اکنون غير قابل دسترسی اند، مانند مناطق دور افتاده 
توليد نفت ھنوز نمی تواند با تقاضای روبه در شمال سايبريا و در عمق بحر ات�نتيک را به ما اجازه خواھد داد، اما 

   تجربه شد ممکن است که ٢٠٠٠ھمانطوريکه کمبود دورانی اين محصوaت در تابستان . افزايش موجود ھماھنگ باشد



  
 

 

  ١٢تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 ....اين تجربه بيشتر و تکرار شود

قی قرار دارند که  آنچه که اين گرايش را تشويش آورميسازد، اينست که بسياری از اين منابع با ارزش در مناط 
بعضی از منابع آينده نفت و گاز در آن مناطق . يا در آنجا ھا منازعه موجود است و يا دارای بی ثباتی مزمن می باشد

طور مثال پنج کشور ساحلی . ساحلی واقع اند که کشورھای مربوطه در مورد مالکيت آن با يک ديگر مناقشه دارند
 مورد تقسيم زونھای ساحلی اين منابع به توافق نرسيده اند و در بحيره جنوب چين ھنوز در) دريای خزر( بحيره کسپين 

بسياری از دول به ... که ھفت کشور ساحلی آن ادعای مالکيت بر تمام منطقه يا بخشی از آنرا دارند، وضع بدتراز آنست 
ت می بايد با جنگ از اين منابع اين نظراندکه کنترول برمنابع طبيعی با امنيت شان م�زمه دارد و در صورت ضرور

ھرگونه ت�ش از جانب نيروھای :   اع�م نمود که١٩٨٠طور مثال جيمی کارتر رئيس جمھور امريکا درسال .دفاع کنند
و اياaت » بحيث تعرض  برضد  منافع اياaت متحده امريکا تلقی خواھد شد«دشمن برای قطع عرضه نفت خليج فارس  

رؤسای جمھور بعدی نيزبا صدور اع�ميه ھايی اين سياست را ادامه . آنرا دفع خواھد کرد» امیھروسيله نظ« متحده با 
فردا ، ( » .دادند و نيروھای نظامی امريکا اکنون بخاطر اجرای ھمين سياست بطور دايم در خليج فارس مستقر شده اند

 )٧-۶، ص ٢٣

طالبان، «کتابی نوشته بنام ) م٢٠٠٠سال ( احمدرشيد ژورناليست معروف و صاحب نظرپاکستانی، دراين اواخر 
. که سخت پرمايه ومستند است و دررسانه ھای بين المللی انعکاس وسيعی داشت » نفت و بازی بزگ نو در آسيای ميانه

ميان شرکت ھای بزرگ نفتی جھان بخاطر کسب امتياز نويسنده دراين کتاب بر اھميت ذخاير نفت و گاز و رقابت شديد 
حوزه (منابع زيرزمينی منطقه کسپين: بقول او. انتقال آن از آسيای ميانه به اروپا و امريکا، ھمه جانبه بحث کرده است

، آخرين منطقه نفت خيزدست نخورده در جھان است که بازشدن راه بدانجا و امکان دست يابی به اين )دريای خزر
متوجه ) ١٩٩٢-١٩٩١(شرکتھای نفت غربی در آغاز . ايرعظيم ، ھيجان کمپانی ھای بزرگ را بر انگيخته است ذخ

 به آذربائيجان و ٩٧-١٩٩۵ توجه خود را به قزاقستان ، و در سالھای ٩۴-١٩٩٣سايبريای غربی شدند و بعد در سالھای 
، بيست وچھار شرکت بزرگ ١٩٩٨-١٩٩۴ بين سالھای در.  به ترکمنستان مبذول داشتند٩٩ - ١٩٩٧باaخره در سالھای 

 .دادھايی را در منطقه کسپين امضاء کردند  قرار  کشور١٣نفتی از 

 بليون بيرل نفت، بزرگترين ذخاير نفت را داراست ، ممکن ذخاير نفتی آذربائيجان ٨۵ قزاقستان با تخمين ذخاير  
 بليون ٢٢در حالی که ذخاير نفتی امريکا(بيرل تخمين گرديده ،  بليون ٣٢منابع ترکمنستان .  بليون بيرل برسد٢٧تا 

 تريليون فوت مکعب تخمين ٣٣٧ تا ٢٣۶مقدارگاز تصفيه شده منطقه کسپين به .) بليون است ١٧بيرل و بحيره شمال 
از  تريليون فوت مکعب گ١۵٩ترکمنستان باداشتن . تريليون فوت مکعب گاز است ٣٠٠حاaنکه امريکا دارای .ميشود

 تريليون فوت مکعب ٨٨ تريليون و از قزاقستان ١١٠اندازه گاز ازبکستان . خود، يازدھمين کشور گازدارجھان است 
ت�ش ...  تريليون فوت مکعب پيش  بينی شده است ٣۵تخمين گرديده ، در حالی که گاز ازبکستان و آذربائيجان  ھرکدام

زرگ بخاطر نفوذ برمنطقه کسپين ، سالھای دھه دوم قرن بيستم برای دستيابی منابع وسيع نفت و ت�ش قدرت ھای ب
شرق ميانه را به ياد ميدھد، ولی رقابتھای شديدو مغلق امروزی منطقه کسپين ، منطقه را به باط�قی تبديل نموده است 

ريکا، ھمسايه روسيه ، چين و ام: قدرت ھای بزرگ مانند. که ھربازيگر برای کسب منافع بيشتر، درآن دست و پا ميزند
ايران، پاکستان، افغانستان و ترکيه ، خود جمھوريتھای آسيای ميانه ، از ھمه قدرت مندتر، شرکت ھای : گان مثل 

  )٢١٢ - ٢١١، صص .. احمد رشيد، طالبان . (بزرگ نفتی با ھم دررقابت اند

در اعمارلوله ھای انتقال بقول احمدرشيد، رئيس جمھور ترکمنستان نيازوف شرکت ھای غربی را تشويق نمود تا 
 ترکمنستان ، ترکيه و ١٩٩٢در اپريل . گاز اقدام کنند تا ترکمنستان از احتياج به شبکه پايپ aين گاز روسيه ، نجات يابد

ايران موافقت کردند پايپ aين را از ترکمنستان از طريق ايران و ترکيه به اروپا به مصرف دو نيم ميليارد دالرسردست 
 شرکت نفتی ارجنتاينی ١٩٩۴باaخره در سال . داخل شدن امريکا در ماجرا،اعمار پايپ aين آغازنيافت با . گيرند

امتياز اعمار خط لوله گاز و نفت را از ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان و ھندوستان » بريداس«موسوم به 
   .حاصل کرد

 رقابت و .واشنگتن اعمار لوله ھای گاز را پيشنھاد نمود شرکت نفتی امريکائی يونوکال به کمک ١٩٩۵ درسال  
 .مناقشه ميان دوشرکت نفتی بريداس و يونوکال برای انحصار امتياز اعمار لوله ھای گاز از طريق افغانستان آغاز يافت 

افغانستان در » بازی بزرگ نو« نزاع بر سر کسب امتياز کشيدن لوله ھای گاز ميان اين دو شرکت بزرگ ، اولين نبرد 
که ايران وروسيه آنرا بيشتر دامن (با آنکه دراين نبرد يونوکال برنده شد، اما تداوم جنگ داخلی درافغانستان . است 
   ، ١٩٩٨سبب گرديد تا پس از حمله موشکی امريکا بر aنه ھای تروريستی اسامه بن aدن در خوست در ) ميزدند

 ) ٢٢۶ھمان، ص . (يق افغانستان را ببندديونوکال پرونده اعمار لوله ھای گاز از طر



  
 

 

  ١٢تر ٨  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 تريليون ٢٢مقدارگازتثبيت شده پاکستان، «: احمد رشيد از احتياج شديد پاکستان به انرژی ياد آور شده مينويسد
تريليون ديگر . ر٧با ازديادسريع تقاضا مقدار . است) ٠ر٧(مقدار مصرف ساaنه صفر عشاريه ھفت . مکعب فت است 

، ساaنه صفر عشاريه ھشت تريليون ٢٠١٠ود، با در نظرداشت افزونی مصرف، پاکستان تا سال ساaنه مصرف ميش
 به ٩۶درسال .  پاکستان برای دستيابی به نفت اشد ضرورت دارد.مکعب فت گاز کمبود ميباشد که بايد تدارک نمايد

خطوط پيشنھادی انتقال نفت . يل ميداد درصد تمام واردات پاکستان را تشک٢٠دو ميليارد دالرنفت وارد نمود که   ارزش
و گاز يونوکال ، نه تنھا نفت طرف ضرورت پاکستان را تھيه ميکند ، بلکه پاکستان را به مرکزصادرات نفت آسيای 

به ھمين دليل پاکستان گروه طالبان رابعد از مجاھدين سرو سامان داد ) ٢٨۵ص (».ميانه به بازارھای آسيا تبديل مينمايد
نستان صادر نمود تا زمينه انتقال گاز و نفت آسيای ميانه را از طريق افغانستان ھرچه زودتر آماده کنند ، ولی و به افغا

 .توانائی و درايت چنين کار بزرگ را ندارد و نميتواند داشته باشد ھرگزطالب يا جنگساaر

 مانند ترکيه از اوضاع  احمد رشيد در موردترکيه ميگويدکه، پس ازفروپاشی اتحاد شوروی، ھيچ کشوری 
ًآزادی جمھوريت ھای آسيای ميانه دفعتا ترکيه را بيدار ساخت و متوجه ميراث تاريخی خود .درمنطقه سود نبرده است 

که از مديترانه تا چين وسعت دارد، يک خيال » وطن ترک« ، پان ترکيزم ، مفکوره ١٩١٩تا سال . در منطقه گردانيد
ولی کمتردر اجندای پاليسی خارجی ترکيه تبارز . اقليت روشنفکران ترکيه عنوان می شدرومانتيک بودکه از جانب يک 

اکنون . ، پان ترکيزم، به يک واقعيت قابل وصول درآمد و جزء پاليسی خارجی ترکيه شد١٩٩١ًدفعتا بعد از سال . نمود
 يک کمربند را تشکيل ميدھد، صحبت زبان و لھجه ترکی از استانبول تا قفقاز،آسيای ميانه وايالت سينکيانگ چين که

ترکيه بحيث يک کشور . جمھوريت ھای آسيای ميانه ، ترکيه را مودل انکشاف اقتصادی خود در نظر دارند.ميشود
در بين . ميل دارد با توسعه نفوذخود در منطقه ، به يک بازيگرعمده در صحنه جھانی تبارز نمايد)ولی aئيک(اش�می 
ميليارد دالر در منطقه سرمايه گذاری ) يک و نيم(١ ر۵رکت ھای ترکی مبلغی در حدود  ش١٩٩٨ - ١٩٩٢سالھای 

ترکيه درک کرده است که بخاطر توسعه نفوذش در آسيای مرکزی نبايد روسيه رابرنجاند، به ھمين خاطر . نموده است 
يه به انرژی و توقع آنکشوربه روابط تجارتی خود رابا روسيه از طريق خريد گاز روسی افزايش داده است احتياج ترک

نفوذ در منطقه ، حکومات ترکيه رايکی بعد ديگری تشويق کرد تا ترکيه را بصفت مسيرمطمئن انتقال انرژی و صدور 
 . نفت و گاز آسيای ميانه ، تبارز دھند

. گرديدمسمی » دھليزانتقال« ً، امريکا و ترکيه مشترکا مفکوره يی را پيش کشيدند که بنام ١٩٩٧ در سال 
آن بودکه ، يک شبکه لوله ھای انتقال و ترانسپورت نفت از باکو در آذربائيجان تا بندرجيھان » دھليز انتقال« مفکوره 

قزاقستان و ترکمنستان دعوت خواھند شد تا از راه اين شبکه نفت خود را . درترکيه از طريق جورجياو قفقاز کشيده شود
 اشتراک قزاقستان و ترکمنستان در اين شبکه ، حجم صدورنفت را باaمی برد و امريکا تاکيد ميکرد که. صادرنمايند

امريکا تقاضا داشت که ترکمنستان اعمار پروژه . را اقتصادی ميگرداند» جيھان- باکو«پروژه طوaنی و پرقيمت 
ت گيرد و گاز خود را  جيھان، روی دس- باکو» دھليز انتقال«تمديدخطوط گاز را از زير بحيره کسپين ، موازی با شبکه 

ھمچنان امريکا قزاقستان را تشويق نمود ھمانند پروژه ترکمنستان، يک پروژه ديگر را از زير . به اروپا صادر نمايد
از ذخايرعظيم نفت .انتقال دھد )  جيھان-باکو(» دھليز انتقال«بحيره کسپين تمديد نمايد تا بتواندنفت خود را موازی با 

ُم عمده غربی در تنغز کارچاگنگ استفاده ميکنند، در حالی که چين منطقه سوم نفت را در حوالی قزاقستان، دوکنسرسيو
ًقزاقستان عجالتا طرحی داردکه لوله ھای انتقال نفت را از تنغز به بندر روسی نوو روسک در . اوزن، انکشاف ميدھد

 سيھان يک راه -باکو» دھليز انتقال« گر شبکه م.بحيره سياه تمديد کند و کار از طريق شرکت نفتی شفران جريان يافت 
شرکت عملياتی بين المللی آذربائيجان که از چندين شرکت . بديل انتقال است که روسيه را از جريان خارج ميسازد

 جيھان ، -بزرگ نفتی جھان ايجاد گرديده و برانکشاف آينده صنايع نفت آذربائيجان تسلط کامل دارد، با اعماردھليز باکو
امريکا . ُکه از مناطق آسيب پذيرکردھای ترکيه عبور ميکند زيرا پروژه را خيلی پر مصرف تلقی مينمايد. خالف است م

 .  جيھان طرفداری کرد و آنرا جزءپاليسی خود در مورد منطقه کسپين گردانيد-از اعمار دھليز باکو 

 پاليسی امريکا انکشاف سريع «: متخصص انرژی در شورای امنيت ملی امريکا» شي�ھسلين«  بقول  
ذخايرانرژی منطقه کسپين بود و ما بخاطری اين پاليسی را پيش گرفتيم که آزادی جمھوريت ھای تازه آزادشده و غنی از 
ذخاير زيرزمينی انرژی را تقويت نمائيم و انحصار روسيه را برترانسپورت و صدورنفت آن منطقه برطرف سازيم و 

 )٢۶١ھمان ، ص (» .غرب را تأمين کنيمامنيت انرژی طرف ضرورت 

 ادامه يافت تا اينکه ارزش نفت از ١٩٩٨ جيھان تا دو سال يعنی تا اواخر - مناقشه و جنجال باaی پروژه باکو 
 دaرمی ١٨ سقوط نمود، قيمت نه نفع و نه ضررھر بشکه ، بايد ١٩٩٧ دaر در سال ١٣ دaر برای ھر بشکه به ٢۵
ھمان ، .(  جيھان را غير اقتصادی جلوه داد، معھذا امريکا به اعمار آن ادامه داد-ش نفت دھليز باکوپايان آمدن ارز. بود

يونوکال از پروژه لوله ھای گاز ترکيه ھم . سقوط ارزش نفت در جھان، يونوکال را ھم صدمه زد) ٢٣٠- ٢٢٩ص 
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

پس از حم�ت موشکی (ازبکستان و قزاقستان عقب نشينی نمود و دفاتر نمايندگی ھای خود را در پاکستان وترکمنستان، 
 در صد را در مصارف خود در ۴٠مسدود نمود و کاھش ، )١٩٩٨امريکا بر مراکز بن aدن در افغانستان در اگست 

پيروزی يونوکال در روزھای دشوارفقط آن بودکه دعوای . اع�ن نمود و علت آنرا سقوط ارزش نفت خواند١٩٩٩سال 
 ميليارددالری شرکت بريداس را عليه يونوکال ١۵، ادعای ٩٨ اکتوبر۵ محکمه تکساس روز.شرکت بريداس را برد

  )٢۶٣ھمان، ص .( ناشنيده اع�ن نمود

  :نقش ايران در بازی بزرگ جديد

ايران با ذخاير بيش از . ، ايران دربازی بزرگ نو، اھميت مرکزی پيدا کرد١٩٩٩با سقوط قيمت نفت در سال 
 ميليون ۴بنابرگزارش رسانه ھای گروھی ايرانی ، (  ميليون بشکه در روز٣٠۶تثبيت شده و توليد  بليون بشکه نفت ،٩٣

وقتی که پروژه ھای اعمار و تمديد خطوط . ، دومين ذخاير عظيم نفت را دارا می باشد)بشکه در روز درست است ، س
آسيای ميانه را تشويق نمود تا نفت خود را ايران جمھوريت ھای .انتقال بخاطر پايان بودن ارزش نفت ،روبه زوال رفت 

اعماراين لوله ھا انتقال با . ً جنوب از طريق ايران مستقيما به کشورھای خليج صادر  بدارند-از طريق شبکه شمال
مصرف اندک در مقايسه با مصرف اعمار و تمديد لوله ھای جديد از راه ترکيه صورت ميگرفت ، زيرا ايران در حال 

يلی گسترده دارد و می تواند با اعمارلوله ھای فرعی و اتصال آنھابه شبکه خطوط آذربائيجان به آسانی حاضر شبکه خ
 .به ھدف برسد و زودترکارتمديد را انجام دھد

از سال . در مرحله اول ، ايران پيشنھاد نمود که نفت خام خود را بانفت خام آسيای ميانه مبادله و معاوضه نمايد 
انتقال می يابد و بعد از ) انيکه( زاقستان و ترکمنستان از روی بحيره کسپين به بندرايرانی کسپين بنام ، نفت خام ق١٩٩٨

در عوض نفت خام شرکت ھای نفتی اجازه داشتند نفت ايرانی را از . تصفيه در پاaيشگاه ، در ايران بمصرف ميرسد
طوط انتقال ، شرکت ھای نفتی ترجيح می دادند که با وجود با به تعويق افتيدن کار ساختمان خ.بندر در خليج تسليم گيرند

دو شرکت نفتی امريکائی، شفران و موبل که . مخالفت امريکا، اين نوع تبادله و تعويض را پيش ببرند و آنرا توسعه دھند
ن تقاضا نمودند که  از اداره کلينت١٩٩٨در ماه می . امتياز خريد و انتقال نفت خام قزاقستان و ترکمنستان را دارا ھستند

اين موضوع تغيير پاليسی را ايجاب ميکرد و تا حدی . اجازه بدھد تجارت تعويضی و تبادلوی نفت را با ايران پيش ببرند
سرانجام امريکا با يک عقب گرد بی سابقه اع�ن نمود ، در تمديد لوله ھای . موجب درد سر برای اداره کلينتن گرديد

. ران امريکاممانعت ايجاد نميکند، ولی اين چرخش بر تعزيرات عليه رژيم ايران تاثير نداردگاز ترکمنستان از طريق اي
 )٢۵٩، ٢٣٢احمدرشيد،ھمان اثر، صص (

 به نظر بسياری از صاحب نظران، از جمله دaيلی که به ناکامی ايران در تثبيت حضور موثرآن کشور در  
بحث برسرچگونگی تقسيم دريای خزر و منابع عمده نفت و گاز .ست منطقه منجرشده، روابط تيره آن با امريکا بوده ا

از ميان پنج کشورساحلی دريای خزر، تنھا ايران از سياست . اين منطقه ، يکی ازنمونه ھای بزرگ اين ناکامی است
سيه و حاaنکه کشورھای قزاقستان، رو. ھرکشور از اين دريا و منابع آن سخن ميگويد)  درصدی٢٠(تقسيم مساويانه 

آذربائيجان با امضای توافق نامه ھای  دوجانبه ، اصل طول ساحلی ھرکشور و خط منصف اص�ح شده را مبنای ميزان 
. بھره مندی کشورھای ساحلی دريای خزر دانسته اند و به نظر ميرسد که ترکمنستان نيز به زودی به اين جمع بپيوندد

يران ھم عقيده بود و از تقسيم مساوی منابع روی دريا و زيردريای اين در حالی است که تا يک سال پيش روسيه با ا
خزر سخن ميگفت ، اما پس ازبه نتيجه نرسيدن مذاکرات سران اين پنج کشوردر نشست عشق آباد، روسيه آشکارا 

 ١٣ا ديدگاھی که سھم ايران را ت.سياست ديگری را درپيش گرفت و به ديدگاه ھای آذربائيجان و قزاقستان نزديک شد
نيست که بطور غيرمستقيم برسر ايران و منافع آنکشور فرود می آيد؟ ايران تا  آيا اين چوب امريکا. کاھش ميدھد درصد

سھم می برد، ولی امروز به بيست درصد راضی است   درصد۵٠شوروی از منابع دريای خزر  پيش از فروپاشی اتحاد
 .ن امريکا ازدادن اين حق به ايران دريغ ميورزند، اما کشورھای ساحلی دريای خزر برای خوشحال ساخت

 با يد توجه داشت که روسيه ازعھد پطرکبير به اين طرف برای ايران يک ھمسايه نيک و خيرخواه نبوده است و  
ھرچندگاھی يک بار بخش ھای از ايران و کشورھای آسيای ميانه را غصب کرده و مناسبات ھمسايگی را فدای اميال 

از روسيه دل پرخون دارد که پس از تسخيرسرزمين ھای آسيای ميانه در  افغانستان نيز. د ساخته استاستعماری خو
پنجده را از ناحيه  ١٨٨۴نيمه دوم قرن ھژدھم ، به پيش روی و تجاوز خود برخاک افغانستان ادامه داد و درسال 

به ھند نبود، شايد تا ھندوکش پيش می افغانستان غصب نمود و اگر پای انگليس بخاطر جلوگيری از خطرات روسھا 
ولی آز و حرص رسيدن روسيه به آبھای گرم ھند تا ربع چھارم قرن بيستم فروکش نکرد و سرانجام بر افغانستان . آمدند

دست تجاوز دراز نمود تا خود را به بحر ھند برساند، اما با مشت دندان شکن ملت غيور افغان روبروشد و پس از ده 
 . ويرانگری در کشور ما باaخره ناکام از افغانستان بيرون رانده شدسال تباھی و
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

مذاکراتی را بانمايندگان وزارت معادن و صنايع افغانستان » مفادصلح« اينک امروز روسھا بار ديگر زيرنام  
روھی از و با اعزام گ. روی تجارت چند ميلياردی به بھانه استخراج نفت و گاز افغانستان بطور سری پيش ميبرند

برطبق مطالعات زمين شناسی . کارشناسان زمين شناسی ، ميخواھند آخرين قطرات باقيمانده گاز افغانستان را ببلعند
روسھاکه در سالھای قبل در افغانستان صورت گرفته، در مناطق شمال و شمال مغرب افغانستان که با ترکمنستان ھم 

ارزش مخازن نفت وگاز افغانستان به بيست ودوميليارد . ده است  ساحه غنی از نفت و گاز تشخيص ش١٨مرز اند ، 
 درصد گاز ساحات شمال افغانستان به انبار ھای گاز ٩٠در دوران تجاوز شوروی بر افغانستان، . دالربالغ ميگردد

رکت ھای کارشناسان ش.ميليارد مترمکعب گازباaرفته بود٣به١٩٨۴اين رقم درسال .شوروی سابق انتقال داده شده است 
انتظار دارند تا ھزينه استخراج گاز و نفت افغانستان را موسسات بين المللی ) Itera(و)Rosneft(نفت وگاز روسی

بدين گونه روسھا ميخواھند بار ديگردر افغانستان حضورداشته باشد منتھا نه بگونه .مربوط به ملل متحد تمويل کنند
 )١٠٨ ، ص ۶مجله صلح و افغانستان امروز، شماره :ديده شود.( و گازنظامی ، بلکه درسيمای يک استخراج کننده نفت

 با وجود پايان افتادن قيمت نفت و حالت مخمصه آميز اقتصادی روسيه ١٩٩٨درسال :  احمد رشيد متذکر ميشود  
کشورھای ما نمی توانيم دربرابر ھيجان و ھمھمه ايکه در برخی « : ، بوريس يلتسين رئيس جمھور روسيه بيان داشت 

غربی برباaی منابع و ذخاير انرجی کسپين جريان دارد، بيطرف بمانيم، بعضی ھا ت�ش دارند روسيه را از اين بازی 
و سرانجام ) ٢٣۴ھمان ، ص ( » .جنگ پايپ aين قسمتی از اين بازی است .خارج کنند و منافع ما را در نظر نگيرند

از دريای خزر )  جيھان- باکو( مرحله اول پروژه اعمارلوله نفت ٢٠٠٢بر  سپتم٢٠بدون اعتنا به خواست روسيه بتاريخ 
و درعوض از طريق گرجستان به بندر . اين نخستين خط لوله منطقه است که از روسيه نمی گذرد. به مديترانه آغازشد

 ٢٠٠۴رد وتاسال  کيلومتر طول دارد و سه ميليارد دaر ھزينه برميدا١٧۵٠اين خط لوله . جيھان ترکيه وصل ميگردد
اين لوله ظرفيت انتقال يک ميليون بشکه نفت را در روز به بندر . مورد بھره برداری قرارميگيرد ٢٠٠۵تکميل و در 

  .جيھان در ترکيه دارد

  :اھداف امريکا درمنطقه

:  تحليلگر مسايل استراتيژيک، در مقاله ديگری ، سه ھدف عمده امريکا راچنين بر ميشماردک،پروفسور ک�ر
،وارد کردن مقادير مضاعف نفت ھدف دومی  ، عصری سازی و گسترش ظرفيت نظامی اياaت متحده و ھدف نخست

  .  ،نبرد عليه تروريزم است  ھدف سومیخام و

، در ارتباط به ھدف اولی، از قول بوش ميگويد که نخست بايد آسيب ناپذيری توانمندی امريکا را تضمين کک�ر
ايد سيستم موثردفاع راکتی را ايجاد نمودو برتری اياaت متحده امريکا را در عرصه س�ح ھای کرد و برای اين منظورب

دوم ، بايد توانمندی امريکا را افزايش داد تا بتواندبه سادگی بر . حفظ کرد) Hightec-Weaponsھايتيک (پيشرفته 
، حمله ور )ياد ميکند» محور شرارت«رھای که آنھا را کشو(دشمنان منطقوی اش مانند ايران ، عراق و کوريای شمالی 

 .شده آنھا راتسخير کند

: در باره نفت ، پرداخته مينويسد» گزارش ديک چينی« اين دانشمند امريکائی در مورد ھدف دومی به ارزيابی  
اين ھدف . دومين اولويت سياست خارجی حکومت بوش ، ھمانا تأمين واردات مضاعف نفت از منابع خارجی است «
 از جانب چينی ، معاون رئيس جمھور امريکا ارائه ٢٠٠١ می ١۶رای بار نخست در گزارشی فورمولبندی شده که در ب

محتوای مرکزی اين گزارش يک طرح فراگيربرای تامين نيازمندی . شھرت يافته است » گزارش چينی«شد و به نام 
اين گزارش مطرح شده که نيازمندی فزاينده امريکا به مواد در .  سال آينده ميباشد٢۵فزاينده امريکا به مواد انرژی برای 

راه حل اين است که کشورھای صادر کننده نفت وادار شوند که . انرژی بايد از راه واردات مضاعف نفت مرفوع شود
يکسو از : در گزارش چنين آمده . توليد نفت خود را بلند ببرند و بخش بيشتر صادرات نفت خود را به امريکا بفروشند

ًبايد واردات از کشورھای خليج افزايش يابد که جمعا بيشتر از دو ثلث ذخايرکشف شده جھان را در اختيار دارند و از 

سوی ديگر بايد واردات نفت امريکا از ديدگاه جغرافيائی متنوع شود، زيراتمرکز توليدجھانی نفت در تنھا يک منطقه 
پس بايد در جھت توليد نفت در مناطق مختلف جھان ت�ش . بی ثبات سازدجھان خطری را در بردارد که بازار نفت را 

ھای انرژی  در اين گزارش از رئيس جمھور و ديگر مقامات امريکاخواسته شده تا در ھمکاری نزديک کنسرن. کرد
و از ) يابخصوص ازانگوa و ناجير(، از افريقا)بخصوص آذربائيجان( امريکا ، واردات نفت را از منطقه دريای خزر

  ... افزايش دھند) بخصوص از کولمبيا، مکسيکو و ونيزوي�( امريکای aتين

  سياست انرژی که تسلط بيشتر و قويتر امريکا بر منابع نفت را در مناطق بی ثبات جھان : ک�رک می افزايد

تيجه مثبت به بار آورد که مطالبه ميکند، زمانی ميتواند ن) خليج فارس ،منطقه دريای خزر، امريکای aتين و افريقا(
استرتيژی نظامی با آن ھمسويی داشت باشد، يعنی استراتيژی نظامی پيروزی آن را تضمين کند، نتيجه اينکه ظرفيت 
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به گفته پروفسور ک�رک، اولويت سومی امريکا ، يعنی نبرد . امريکا برای اعزام قوا در اين مناطق بايد افزايش يابد
جنگ ما عليه تروريزم با القاعده آغاز : بوش گفته است . يزم سزاوار بر رسی دقيق تر است عليه دھشت افگنی و ترور

ميشود، اما اين جنگ تا زمانی ادامه خواھد يافت که ھمه گروه ھای تروريستی را کشف کنيم ، متوقف بسازيم و برآنھا 
سخن بر . برد بزرگ ختم نمی شوداين جنگ به ھيچوجه پس از يک سلسله عمليات جزائی و يايک ن. پيروزگرديم 

ما منبع پولی تروريستھا را قطع ... سريک جنگ دراز مدت است ، در رزمگاه ھای مختلف ، به شکل علنی و مخفی 
ميکنيم، آنھا را به جان ھمديگر می اندازيم، آنھا را در ھمه جا شکار می کنيم تا که ھيچ پناھگاه يا ھيچ آرامشگاھی 

اين بيانيه و .ت ھايی را مورد حمله قرار خواھيم دادکه به تروريستھاکمک ميکنند يا پناھگاه ميدھندما دول. نداشته باشند
  :بيانيه ھای بعدی بوش استراتيژی نظامی را در دومستوی مطرح ميسازد

 در مستوی استخبارات و تعقيب جزائی ، در اينجا سخن برسر اينست تا سلولھايا حوزه ھای تروريستی کشف - ١ 
 .بود شوندو نا

 شکلی از   در مستوی نظامی ، بايد کنامھای تروريستھاتخريب شوند و ھرکشوری که به آنھا پناه مي دھد يا به -٢ 
برای پيروزی بر تروريزم ھردومستوی تعيين کننده ميباشند، اما فعالين .اشکال به آنھا کمک ميکند، مجازات شود

  ) ۵-۴، ص١۶آينده ، ...(  ھستندحکومت بوش به مستوی نظامی اھميت بيشتری قايل

  :پروژۀ جنجال برانگيزلوله ھای گاز

يکی از جنجال برانگيزترين پروژھا دردوران ظھور طالبان کشيدن لوله ھای گاز و نفت ترکمنستان از طريق 
رژيم اشاره کردکه پس از سرنگونی  واما بايد.افغانستان به پاکستان بود که شرح ماجرای آن دراين مختصرنمی گنجد

طالبان، سومين نشست ھيئت ھای بلند پابه کشورھای افغانستان و پاکستان و ترکمنستان برای کشيدن خط لوله گاز به 
 درکابل صورت گرفت و بانک ٢٠٠٢ ماه سپتمبر١۶ کيلو متر ازطريق افغانستان تا aھورپاکستان در ١٧٠٠طول 

 . فتانکشاف آسيائی ھزينه مطالعات و سروی پروژه را بدوش گر

 اکتوبر در عشق آباد برگزار گرديد تا روی ١٨ چھارمين جلسه ھيئت با ص�حيت سه کشور مزبوربه تاريخ  
 اکتوبر در عشق آباد آخرين ٢۶اين طرح نھائی شد وقراربود تا در تاريخ . طرح نھائی کشيدن لوله گاز به بحث بپردازند

ولی پرويزمشرف رئيس .طرح امضاء بگذارندنشست سران کشورھای مزبور صورت بگيرد تا در پای اين 
جمھورپاکستان بنابر مشک�ت انتخابات اخير نتوانست در تاريخ مزبور به عشق آباد سفرنمايد و از رئيس جمھور 

سرانجام سران . ترکمنستان تقاضانمود تا نشست سران کشورھا تا بعد ازبيستم ماه دسامبر به تعويق انداخته شود
 دسامبر در عشق آباد پايتخت ٢٧، ترکمنستان و صدراعظم پاکستان مير ظفرهللا جمالی در تاريخ کشورھای افغانستان 

. ترکمنستان گردھم آمدند و موافقت نامه اعمارلوله گاز از ترکمنستان به پاکستان را از طريق افغانستان امضاء گذاشتند
رکتھای بزرگ نفتی و بانکھا تقضا گردد تا در اين قراراست اعمار اين خط لوله برای يک کنسرسيوم واگذار شود و از ش

ًاين پروژه حتما . کنسرسيوم اشتراک ورزند و با سھم گيری خود اين پروژه را تکميل و برای بھره برداری آماده سازند

 به شرکت نفتی امريکائی يونوکال را تشويق خواھد نمود تا به ساختمان خط لوله نفت از ترکمنستان از طريق افغانستان
 .پاکستان اقدام کند

قراراست آخرين مذاکرات حکومات افغانستان وپاکستان وترکمنستان روی خط لولۀ گاز   bbcبگزارش 
براساس پيش بينی ھای .  در ترکمنستان آغاز گردد٢٠٠٧ جوaی۵ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان درتاريخ 

خط لوله گاز مسيری به .   خط لوله گاز، تا يک سال ديگر آغاز شودمقامات افغان، انتظار می رود کار عملی انتقال
گفته می شود سود .  کيلومترآن از افغانستان خواھد گذشت٧٣۵ کيلومتر را در بر می گيرد که نزديک به ١٧٨٠طول 

 ٣٠٠٠برای لر است، برع�وه، اين پروژه ا ميليون د۴٠٠اقتصادی افغانستان از احداث اين خط لوله ساaنه در حدود 
  نفر زمينه کار ايجاد خواھد کرد 

ازسوي شرکت "  افغان-ترانس"اع�م کرده بود که طرح مطالعاتي خط لوله گاز )٢٠٠٧(ترکمنستان اواخر سال 
ظرفيت طرح خط لوله انتقال گاز يک ھزار و .  و با حمايت مالي بانک توسعه آسيا تھيه شده است" پنسپن" انگليسي 

 سال پيش ١٠ ميليارد مترمکعب اع�م شده که اجراي اين طرح دستکم از ٣٣نستان تا پاکستان  کيلومتري ترکم٥٠٠
بدون ترديد پروژه اعمار و . تاکنون به علت برخي مشک�ت نظير ناامني در افغانستان جنبه عملي به خود نگرفته است 

ه دار وندار او را از وی ربوده، بسيار مفيد  ساله ھم٣٠تمديد لوله ھای گاز و نفت از افغانستان برای کشورما که جنگ 
  خواھد بود وع�وه بر مبالغی که از ناحيه ترانزيت گاز و نفت نصيب کشور ميگردد، افغانستان نيز در صورت استخراج 

  . گاز خود ، امکان صدور آن از طريق ھمين لوله گاز ميسر خواھدشد

   در مي�دي ٢٠١٠ سال دسامبر يازدھم تاريخ در "TAPIتاپي" گازي لوله خط پروژه در كننده شركت كشورھاي
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 ساخت توافقنامه ھند، طبيعي گاز و نفت وزير و افغانستان و پاكستان تركمنستان، كشور ٣ سران و آباد جلسه کردند عشق
 بيلق از مھمي مسائل ھنوز. كردند امضا را تاپي گازي لوله خط پروژه اجراي حكومتي بين توافقنامه و گاز لوله خط

 آماده كه كرد اع�م گذشته ھفته در افغانستان دولت. است بحث مذاكره مورد امنيتي مسائل و ترانزيت تعرفه گاز، قيمت
 گاز مكعب متر ميليارد ٣٣ انتقال لوله خط اين ظرفيت  .كند تامين افغانستان خاك در را گاز لوله خط اين امنيت است

 دالر ميليارد ٦/٧ لوله خط اين ساخت مصارف. است گاز مكعب متر لياردمي ١٨ خريدار  ھند كه سال است در طبيعي
 افغانستان از كه گازي لوله خط .دارد اختيار در را جھان گاز بزرگ ذخاير چھارمين  تركمنستان. شده است  برآورد

 از بعد لوله خط اين.  برسد پايان  به ٢٠١٤ سال تا آن ساخت است قرار و دارد طول كيلومتر ١٧٠٠ حدود كند، مي عبور
 طي از پس و شد خواھد افغانستان  خاك وارد " ھرات "وaيت طريق از تركمنستان خاك داخل در كيلومتر ١٤٧ طي

 اين بر افغانستان دولت.  شد خواھد خارج كشور  اين از " قندھار "و " ھلمند "، "فراه "ھاي وaيت از كيلومتر ٧٣٥
 ترانزيت حق آن، تكميل از پس و شد خواھند كار  به مشغول افغان ھزار ١٢ پروژه ناي اجرايي كار آغاز با كه بارواست
  .  بود  خواھد دaر ميليون ٧٠٠ تا ٣٠٠ بين ساaنه افغانستان

نزديکی بيشتر روسيه با ايران وکشور ھای  :"تحليلگر مسايل جاری  افغانستان ، داکتر روستار تره کی مينويسد
آتش جنگ در شمال  افغانستان از پی آمد ھای احتمالی موضعگيری جنگی امريکا در آسيای مرکزی و دامن زدن 

در . است ) به علت نصب  راکت ھای دور برد آخرين سيستم رادار امريکا در پوليند و چکوسلواکيا (اروپای شرقی
وب افغانستان در تمديد حاليکه امريکا بخش عمده امکانات خود را در جنگ بکار انداخته و بدليل فقدان امنيت در جن

گاز ترکمستان ، افغانستان ، پاکستان ، ناکام مطلق است ؛ روسيه ابتکار عمل تمديد نل گاز ايران ، پاکستان و ) لولۀ(نل
مليارد دالر را متعھد شده ٧روسيه سرمايه گذاری » گاز پروم « به اين منظور کمپنی . ھندوستان  را بدست گرفته است 

 به پايان خواھد رسيد اگر اين پ�ن متحقق شود ٢٠٠٩کيلومتر طول خواھد داشت و کار آن در سال ٢٧٧۵نل گاز . است 
 . ميشود)نقش براب(قصه تمديد نل گاز ترکمنستان از راه افغانستان بکمک امريکا  مفت

سته روس ھا در حاليکه با بھره برداری از مصروفيت ھای جنگی امريکا در افغانستان به سرعت مناسبات گس
قبلی را  با ممالک آسيای مرکزی تازه  مينمايند ،در عين حال از گاز به مثابه افزار نفوذ اقتصادی در آسيای مرکزی و 

کنترول بر ذخاير گاز آسيای مرکزی  به مثابه معامله بسيار پر منفعت ، چوکات عمومی . حتی اروپا کار  ميگيرند 
   ١٠٠ متر مکعب ،١٠٠٠اين کمپنی روسی مث²   گاز ترکمنستان   را فی  . را احتوا مينمايد» گاز پروم « ماستر پ�ن 

دکتورروستارتره کی،تاثير ضابطه ھای ژيوپولتيک ."( دالر به مشتريان اروپايی ميفروشد٢۵٠دالر خريداری مينمايد و
  ) جرمن آن�ين-برادامه جنگ در افغانستان،افغان

 رقابت شديد ميان کشورھاو :نطقه به اين نتيجه ميرسيم کهر ماز بحث فوق وبازی بزرگ قدرتھای رقيب د
شرکتھای بزرگ نفتی جھان غرب منجمله امريکا، ترکيه ، پاکستان، عربستان و ايران و روسيه و چين به اين 

ھدف عمده طرف ھای رقيب در اين . منظورجريان دارد که ھريک منافع خود رادراين بازی بزرگ نو جستجو مينمايند
آنست تا ھرکدام به منابع بزرگ انرژی ، حصول امتياز مسيرانتقال و ساختمان شاه لوله ھای انتقال نفت و گاز بازی ، 

  .آسيای ميانه ، تسلط بيشترپيدا نمايند

کشورھای بزرگ واز جمله امريکا به اين نظراست که کنترول برمنابع طبيعی با امنيت امريکا م�زمه دارد و 
طور مثال جيمی کارتر رئيس جمھور امريکا درسال .با جنگ از اين منابع دفاع کرددر صورت ضرورت می بايد 

بحيث تعرض «ھرگونه ت�ش از جانب نيروھای دشمن برای قطع عرضه نفت خليج فارس :   اع�م نمود که١٩٨٠
ا دفع خواھد آنر» ھروسيله نظامی« و اياaت متحده با » برضد منافع حياتی اياaت متحده امريکا تلقی خواھد شد

رؤسای جمھور بعدی امريکا نيزبا صدور اع�ميه ھايی اين سياست را ادامه دادند واکنون  ) ٢٣مجله فردا،ش .(کرد
نيروھای نظامی امريکا بخاطر اجرای ھمين سياست در خليج فارس مستقر شده اند و حضور نيرو ھای وی در 

ی ميانه و دريای خزر در  راستای ھمين اھداف ارزيابی افغانستان برای دسترسی به منابع انرژی کشورھای اسيا
بيجای نخواھدبوداگراين مقاله را با اين خبرخوش به پايان ببرم که . ميشودولو به بھانه مبارزه با تروريسم عنوان شود

 ميليارد متر ۴۴۴ اع�م نمود که در ساحات شمال کشور٢٠٠٨ جون ٢۶وزارت معادن وصنايع افغانستان درتاريخ 
آقای احمدی مشاور وزارت معادن و صنايع کشور در ھمايش نفت در وaيت بلخ به خبرنگاران  .مکعب گازموجوداست 

 ميليارد  ۴۴۴ اع�م کرد كه براساس بررسيھای صورت گرفته در حوزه درياي آمو در شمال افغانستان بيش از 
  لي از سوي كارشناسان روسي ذخيره گاز را ھاي قب بررسي : آقاي احمدي افزود.مترمكعب ذخيره گاز وجود دارد

  ھای سازمان ناسا امريکا در اين حوزه بيش از  بر اساس بررسی: وی اضافه كرد. ميليارد متر مكعب تخمين زده بود ١٨٠

           )٢٠٠٨/ ۶/ ٢۶ين جرمن آن�-افغان.( باشد ميليون تن نفت خام نيز موجود مي ٢١۵  

  م٢٠٠٨با تجديد نظر درفبروری  ٢٠٠٣نوشته شده درفبروری 


