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 شريف بهاند: نويسنده
 

  نظم جهانی چند قطبی شدن
  قسمت اول

  
  .که ما را به ويرانه ها رهنمايی می نمايد نفت اشک شيطانی است،

و   ۀ نفت ونزويال وزير سابق،پريس الفون
  

  :آغاز سخن
 اضالع متحده. همزمان با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، تغيير و تحوالت در نظم جهانی نيز رونما گرديد  

از ويرانه های جنگ سرد، به برکت منابع اقتصادی، سياسی و نظامی خود منحيث يگانه ابر قدرت جهانی سر بر 
 ليبرال، حقوق بشر، آزادی ديموکراسیساير کشور های غربی نيز اضالع متحده را حاکم مهربان و مدافع . آورد

 ٢٠٠١وپا پس از وقايع يازده سپتمبر از همين جهت ار. سياسی، اقتصادی و حالل مشکالت جهانی ميدانستند
ۀ مبارزه با تروريزم  به بهانۀ امريکابالمقابل اضالع متحد. خود را از اين کشور اعالم نمودند" همبستگی نامحدود"

بين المللی هر ندای مخالفی را در هر نقطه ای از جهان به هر وسيله ممکن خاصتًا وسايل نظامی بشدت سرکوب 
 Emmanuel Toddدانشمند فرانسوی امانويل تود . ود را بر ساير کشور های جهان تحميل نمايدنموده، تا هژمونی خ

 و هر ۀ خاکی مااقدامات تنبيهی خود را در هر نقطه ای از کر" ۀ امريکااضالع متحد: به همين ارتباط مينويسد
تروريزم تا حد يک نيروی جهانی، سراسر دادن وزنه به . زمانيکه خواسته باشد، به نام مبارزه  با القاعده توجيه ميکند

). ,Emmanuel, 2004, S. 15-16 Todd ("ۀ قانونی ميدهد ما را به حالت جنگی در أورده و به آن وجهۀسيار
  :  از تطبيق چنين سياستۀ امريکاهدف اساسی اضالع متحد

در . کشور بر تمام جهان استحفظ هژمونی مستقيم و يا غير مستقيم يا به عباره ديگر، فرمانروائی اين : اوًال •
آمده  ) NNS“) The National Security Strategy  of the USA„ امريکاۀستراتيژی امنيت ملی اضالع متحد

د تاريخ په بهير کې د لومړی ځل له پاره د نړۍ هيڅ يوه برخه، ان په سويلی قطب کې هم نشته، چې د  ":است، که
همدا واقعيت د دې ښکارندوی دئ، چې واشنگټن له . ۍ تر قومندې الندې نه ويمتحدو ايالتونو د سيمه ييزې قوماندان

ي  ؛ )Wagner, Jürgen, 2003, S. 40( "سړې جگړې وروسته ځان د نړۍ د يوازينی پاتی شوی ځواک په توگه گ
، که الیۀ ديگر بوجود آمدن رقبای احتمجلوگيری از ايجاد هر نوع ائتالف منطقوی و جهانی يا به عبار: ثانيًا •

په پام کې ولری، هيڅ يوه ] بايد[ولسمشر ": پس ضرور است تا.   امريکا بر جهان را به مخاطره اندازدۀممکن سلط
بهرنی ځواک ته اجازه ور نه کړي، هغه ستره برترې، چې متحدو ايالتونو له سړې جگړې وروسته پر هغې بريالي 

 ؛ )Wagner, Jürgen, 2003, S. 40" (شوي، ترالسه کړي
ۀ يورگين به گفت. گاز و ساير منابع طبيعی کنترول بر مناطق کليدی يا حياتی جهان، خاصتًا منابع نفت و: ثالثًا •

 کليدې سيمې هغه هيوادونه ..." در سياست امريکا مناطق کليدی عالوه بر دولت های همجوار رقبای بالقوه، : واگنر 
زيرا در ). Wagner, Jürgen, 2003, S. 49(" واک کې لريدي، چې دوي ال تر اوسه د تيلو پاتې زيرمې په خپل 

حال حاضر از يک طرف تقاضا برای نفت رو به افزايش است و از جانب ديگر بروز تنگناهای تأمين نفتی آشکارتر 
 د تيلو پر پاتي زيرمو کنترول د واشنگټن له پاره ځکه ځانگړی ارزښت لري، چې د دغه هيواد د تيلو "پس . ميشود
 کې د دغه هيواد د تيلو لگښت څه نا څه اويا په سلو کې بايد له ٢٠٢٠ زيرمې هم مخ په خالصيدو دي او په کال پاتې

 ).Wagner, Jürgen, 2003, S. 50" (وارداتو څخه سمبال شي
داليل فوق، يعنی تقاضای روز افزون به انرژی، تنگناهای نفتی، اتمام ذخاير نفتی داخلی امريکا و ساير عوامل  

باعث شده، تا تأمين مواد اوليه خاصتًا انرژی با قيمت ارزان، که يک شرط اساسی برای رونق اقتصادي تلقی 
يورگين واگنر  از همين جهت، طوريکه .ۀ امريکا قرار گيردميگردد، در مرکز سياست خارجی اضالع متحد

د تيلو زيرمې، د هغو بيه، د .  انگيزه دهد نوي امپرياليستي سياست له پاره د انرژۍ سمبالښت يوه بنسټيزه":مينويسد
يورو او ډالرو تر منځه سيالې د متحدو ايالتونو د جگړه ييزو پالنونو د درک کولو له پاره په حقيقت کې له بنسټيزو 

ي ل کي   ). Wagner, Jürgen, 2003, S. 49" (مفاهيمو څخه گ
 نيز نظر به انکشاف کنونی اقتصادي شان در آينده ، ساير کشور ها مانند چين، هندۀ امريکاعالوه بر اضالع متحد

  آن است، که درگيری ۀاين شواهد نشان دهند. نزديک به طور فزاينده به واردات نفت و گاز وابسته خواهند شد
و غيره هنوز ...  و يورانيوم Coltanمسلحانه و رقابت بر سر منابع باقيمانده مواد طبيعی به ويژه نفت، گاز، کولتان 

 .  شدت خواهند يافتهم 
همين حاال هم  هر جا که خبر از جنگ، قتل عام و برخورد های مسلحانه است، آنجا منابع مواد خام و انرژی وجود 

که سياست خارجی، تالش های ] وحاال هم است[ بودۀنفت نقط: "  دانيل يرگينۀدارد و اين منابع نفتی نظر به گفت
). Yergin, Daniel, 1991, S. 519" ( متصديان بر سر آن به توافق رسيدنداقتصادي، امنيت بين المللی و منافع 
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نظر به اين ارزش انرژی، امريکايي ها نه خواستندبه تماشا بنيشنند، تا کشور های رقيب به صورت مستقيم و غير 
جهان، در تالش شد، با ۀ امريکا منحيث يگانه ابر قدرت بنًا دولت اضالع متحد. مستقيم بر منابع نفتی جهان تسلط يابند

 منابع باقی مانده انرژی و ساير مواد اوليه را تحت سلطه خود  تا حد ممکناستفاده از برتری سياسی و نظامی خود،
تا ": مينويسد" خون در راه نفت" در اثرش به نام  Hans Kronbergerدانشمند اطريشی، هانس کرونبرگر . در آورد

با . نفت و گاز است، تا همان زمان دليلی برای جنگ در بطن نظام ها وجود داردوقتيکه اقتصاد جهانی وابسته به 
ۀ بحرانی، يعنی خليج فارس، افريقا و اطراف بحيرۀ کسپين، هزارۀ سوم در حالی آغاز ميشود که موجوديت سه منطق

         "ر بر داشته باشدآثار نا خوش آيند زورگويی قدرت ها، هر لحظه ميتواند عواقبی وخيم و غير قابل پيش بينی د
)Kronberger, Hans, 1998, S. 84 .(   

که در پيش . اما ما حتی از دهۀ اخير قرن بيست به اينطرف شاهد چندين اين نوع جنگ ويرانگر و خانمانسوز بوديم
ای پرده اغلب از جنگهای قبيلوی، مبارزه با تروريزم، جلوگيری از تجارت مواد مخدره و يا استحکام دولت ه

طور مثال با . ديموکراتيک صحبت ميشود، اما در عقب پرده کنسرن های چند مليتی کشور های صنعتی قرار دارند
و کشور های اطراف بحيرۀ ) الجزاير و ليبيا( جنگ يوگوسالويا، خط السير پايپ الين های نفت گاز از شمال افريقا 

  ). Steinberg, 2001, S.1-5: به. ک. ن(کسپين به اروپا تضمين گرديد 
يکی از کارمندان سابق اداره بوش بدين ارتباط در وال . نيز نفت و گاز است) عراق(جنگهای خليج فارس  علت

 وروستی ځل چې موږ د عراق په وړاندې الس په عمل پورې کړ، د هغه تر ټولو مهم :" ستريت ژورنال مينويسد
 ,Wagner, Jürgen  ("څه په هماغه اندازه د ارزښت وړ دئدا ځل هم، که تر هغه مهم نه وي، څه نا . الَمل تيل و

2003, S. 54 .(امريکا در شرق ميانه، يکی هم تضعيف ۀزيرا در پهلوی ساير اهداف ستراتيژيک اضالع متحد 
د متحدو ايالتونو حکومت د اوپک د سازمان د ځواک د " Roger Divan از نظر راجر ديوان. قدرت اوپک است
دې . د تيلو پر بازار د هغه د واکمنۍ د له منځه وړلو له پاره اوږموديزه ستراتيژې طرحه کړې دهکمزوري کولو او 

 .Wagner, Jürgen, 2003, S( "موخې ته د رسيدو له پاره د اوپک له سازمان څخه د ځانگړو هيوادونو ايستل دي
  .  يکی هم عراق استۀ اين کشور هاکه از جمل). 54

هانس کرونبرگر روزانه اضافه  ۀبه گفت. ز کشور های قاره افريقا نيز منابع مواد اوليه استجنگها در بسياری ا عامل
 آن از کشور های الجزاير، ليبيا، مصر، ٪٩٠که . از هفت ميليون بيرل نفت از خاک های اين قاره استخراج ميشود

ن، کانگو برازاويل، چاد، کامرون، عالوه بر اين کشور هاساير مناطق اين قاره مانند گابو. آنگوال و نيجريا است
نفت و گاز و  ، ناميبيا، افريقای جنوبی، تانزانيا و موزامبيق نيز از لحاظ )زئير(سودان، جمهوری ديموکراتيک کانگو 

 :.Vgl. (ساير مواد اوليه دارای اهميت خاص بوده و از نگاه منابع طبيعی غنی ترين کشور های جهان ميباشند
Kronberger, Hans, 1998, S. 87-111 .( کرونبرگر مينويسد. با آنهم اين قاره به گداخانه ای جهان مسمی است :

در حاليکه نخبگان نظامی در کلوپ های مجلل و هوتل های گران قيمت در رفت و آمد اند، اطفال در زباله دانی ها " 
 " سالگرد تولدش را نمی بيندبه بازی مصروف می باشند، کودکانی که از هر سه نفر يک نفر شان حتی پنجمين

)Kronberger, Hans, 1998, S. 97.(  
با مداخله نظامی اتحاد شوروی در اين کشور . جنگ در افغانستان از طوالنی ترين جنگ های منطقوی شمرده ميشود

ارتر و برژينسکی مشاور امنيت ملی جيمی ک. ۀ هشتم قرن بيست شکل مقابلۀ ايديالوژيها را به خود گرفتجنگ در ده
 شوروی ها با حمله خود : "طراح پالن جنگ محرمانه در مقابل اتحاد شوروی در ارتباط به مداخله شوروی ميگويد
موصوف به رئيس جمهور . "به افغانستان، چانس جيوپولتيکی بی مانندی را برای اضالع متحدۀ امريکا مهيا نمودند

 ,Unger" (ويتنام اتحاد شوروی سازيم) افغانستان(آنرا حال فرصتی بدست داريم، که : "اين کشور، کارتر نوشت
Craig, 2004, S. 122 .( فلهذا برژينسکی جهت بسيج کشور های جهان، به کشور های اسالمی، غربی و ساير

از اينکه . کشور ها حتی چين سفر نمود، تا پشتيبانی معنوی، مالی و سياسی ايشان را به داعيه افغانستان جلب نمايد
گ در افغانستان موضوع بسيار پيچيده است و به تحليل و بررسی دقيق و همه جانبه ضرورت دارد، الزم علل جن

 تحقيق و "په افغانستان کې د جگړې د لوبغاړو جيوپولتيکي موخې "دانسته شد تا آنرا به صورت جداگانه تحت عنوان 
  . به عالقمندان ارائه نمايم

 از تحليل فوق به اين نتيجه ميرسيم که اضالع متحدۀ امريکا جهت تحقق اهداف ستراتيژيک خود، به استثنای بعضی 
چنين اقدامات اين کشور باعث شده، حتی دوستان عنعنوی آن، مانند آلمان . موارد، از نيرو نظامی استفاده نموده است

اما چهل و سومين .  سياست مستقلی را در پيش گيرندو فرانسه از اشتراک در جنگ عراق خود داری نمايند و
زيرا در اين کنفرانس نه تنها رقبا، بلکه . کنفرانس امنيتی مونشن، نقطه عطفی در روابط بين المللی دانسته ميشود
صدراعظم آلمان، انگيال ميرکل . طور مثال. دوستان اضالع متحدۀ امريکا از سياست خارجی اين کشور انتقاد نمودند

په نړۍ کې هيڅ يو هيواد دومره ځواک، پيسي او اغيز نه لري، چې په يوازې توگه : "رکنفرانس امنيتی مونشن گفتد
اما رئيس جمهور روسيه، والديمير پوتين ). ٢٠٠٧بهاند، شريف، " (د هغې له اوسنيو ستونزو سره مبارزه وکړي... 

دغه هيواد د : " اضالع متحده امريکا انتقاد نموده و گفتدر بيانيۀ شديد الحن خود از سياست کشور های غربی خاصتًا
موصوف در يک قسمت ديگر ی از " . يو وزری نظام په لټه کۍ دئ او غواړی په يوازې توگه تصميم نيونکی ووسی
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موږ د وخت د شاهدانو په توگه وينو، چې په نړيوالو چارو کې له پوځي وسايلو څخه له حده : "بيانيه خود می گويد
ي، چې پايله يې د پر له پسی کړکيچونو رامنځته کيدل ديزيا د متحدو " ... " ت او له کنتروله وتلې گټه اخيستل کي

هيڅ څوک د امنيت احساس نه کوي، ځکه هيڅ څوک نه شی کولی ځان تر . ايالتونو دغه سياست له گواښه ډک دئ
ي از سخنرانی پوتين يک تعداد از کارشناسان مسايل بعد ). ٢٠٠٧بهاند، شريف، " (نړيوالو قوانينو الندې خوندي وگ

آيا واقعًا فدراسيون . بين المللی از يک جنگ سرد جديد و تعدادی ديگری از چند قطبی شدن نظام جهانی سخن گفتند
روسيه به تنهائی دارای پوتنسيال سياسی، اقتصادی و نظامی است، که منحيث يک قطب در مقابل اضالع متحدۀ 

گردد؟ و يا اينکه روسيه به يک ائتالف کشور ها يا مناطق ضرورت دارد؟ در حال حاضرکدام امريکا مطرح 
قدرتهای اقتصادی و سياسی منطقوی و يا مناطق خواهند بود، که بتوانند با روسيه در يک ائتالف، قطب مقابل اضالع 

ان و خاصتًا اوضاع متشنج متحده امريکا را بوجود آورند؟ سياست خارجی اين قطب چه تاثيری باالی وضع جه
افغانستان خواهند داشت؟ جهت جواب به اين سواألت الزم دانسته شد، تا نظری به گذشته  انداخته و از البالی اوراق 

  . تاريخ عوامل ظهور و سقوط قدرتها را دريابيم
  

  : علل عروج و زوال قدرتهای جهانی
گر امپراتوريهاي ۀ دي از مراکز قدرت جهانی يا به عبارتاريخ معاصر بشريت، شاهد داستان عروج و سقوط بسياري

 در چين، امپراتوري عثمانی، امپراتوري مغول، Mingاز جمله اين امپراتوريها ميتوان از سلسله مينگ . بود
اکثری . در روسيه و امپراتوري بريتانيا نام برد" نووگورود" در جاپان، حکومت  Tokugawaحکومت توکوگاوا

عه شناسی و سياست به اين باور اند، که موقعيت جغرافيايی، روحيه ملی، ايجاد نهاد های دولتی و دانشمدان جام
اصالحات در نظام اداری، رشد اقتصادي با تغيير در شرايط زندگی مردم و جنگهای که در اثر ائتالف بين کشورها 

ابتهای جنگی ميان کشور ها و دولت شهر عالوه بر شرايط فوق رق. روی داد، علل سقوط و يا ظهور امپراتوريها اند
ها با نوع  و شکل دولتهای مختلف، جستجوی دوامداری را برای اصالحات و بهبود اداری و نظامی بوجود آورد، که 

  ) . Kennedy, Paul, 1994, S. 29-36به . ک. ن(به صورت مثمر با پيشرفتهای تخنيکي و تکنالوژيک همراه بود 
در حاليکه در . کنالوژيکي، اداري و اقتصادي به طور مؤثر بر مراکز قدرت اثر ميگذاشتتوانائيها و ضعفهای ت

جهان غرب در برابر چنين تغييرات تحوالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي موانعی کمتر وجود داشت، اما با گسترش 
ه تر شدن مسائل دولت، امپراتوريها در شرق همه مسائل محور شخص، و يا تعدادی از اشخاص ميچرخيد و با پيچيد

نه تنها اينکه حاکمان و شاهان چنين امپراتوريها متوجه اصالحات اداري، سياسي، اقتصادي، نظامي و ساير تنظيم 
امور کشور نبودند، بلکه ايشان کشور را جزء ملکيت شخصی دانسته و بر رعيت خود از هيچ نوع ستم و ظلم دريغ 

  ). Kennedy, Paul, 1994, S.235-239به . ک. ن(نمی ورزيدند 
 پايداري، ثبات سياسي، امنيت و همچنان مازاد سرمايه و سيستم بانکی را  زمامداران امپراتوريهای شرقی نتوانستند

جوامع غربی با پياده نمودن ريفورم های فوق الذکر . ، بوجود آورندکه شرايط الزم برای رشد صنعت و تجارت اند
پيروزی : "برنارد لوئيس به همين ارتباط مينويسد. شرقی نسبت به آنها عقب ماندندپيشرفت نموده و امپراتوريهای 

. ... ۀ آنان بودمسيحيان تا حدودی زيادی به دليل برتری آنان در تسليحات و فناوری، و اقتصاد های قوی تر پشتوان
 ,Lewis"  ( ی اسالم گرديداين پيشرفت اورپائيان موجب برتری آنها نسبت به تمدن های بزرگ و قديم و امپراتور

Bernard, 1993, S. 21-22 .(ۀ احتياجات زند گی غربيان از پيشرفت های تخنيکي نه تنها برای توليدات روزمر
 استفاده نمودند، بلکه از آن در توليد جنگ افزار ها و خاصتًا توليدکشتيهای جنگی و باربری نيز کار افراد جامعه

  : مانی، سالنيکی مصطفی، در ارتباط به کشتی انگليسی می نويسديک مورخ امپراتوری عث. گرفتند
 توپ را عالوه بر ٨٣ مايل را طی کرده و ٣٧٠٠. تا کنون کشتی ای به اين عجيبی وارد بندر قسطنطنيه نشده است"

اين کشتی از عجايب عصر به شمار می . توپ های آن به شکل خوک هستند. ديگر اسلحه ها با خود حمل کرده است
  ). Lewis, Bernard, 1993, S. 23( " آيد و مشابه آن ديده و ضبط نشده است

رشد صنعت نظامی در اروپا و تجهيز نيرو های جنگی شان با سالحهای مدرن به ايشان اين توانائی را بخشيد، تا در 
رب و جنوب اروپا باز پس گيری سر زمين های از دست رفته خويش موفق شوند، طور مثال اورپائيان توانستند در غ

جنوب ايتاليا و بعضی قسمت های شبه جزيرۀ بلکان را از دست  ، وين،)اسپانيه و پرتگال امروزی(ۀ ايبری شبه جزير
زمامدار روسيه " ايوان بزرگ"دشمنان خود، يعنی مسلمانان آزاد نمايند و در شرق اروپا ايوان سوم مشهور به 

بدين گونه اختالف فزايندۀ رقبای درگير در جنگ . نۀ تاتار ها پايان دهد ميالدی به سلطۀ ديري١۴٨٠توانست در سال 
از نقش علم و کلتور و روش نوين عالوه برآن در ساير بخشها مانند استفاده . و وسايل جنگی شان زودتر نمايان گرديد

جوامع شرقی  تفاوت های تجارت، مشارکت و حضور زنان در امور اجتماعی و در پيشگيری سياست نوين خارجی،
در ممالک عربی جريان علم در :" ... به گفتۀ عدنان آديوار، تاريخ دان ترکی. و غربی را بيش از پيش آشکار نمود
جهان اسالم در قرن های پانزدهم و شانزدهم شاهد هيچگونه رنسانس و اصالح . مقابل ادبيات و فقه شکست خورد

 ، جهان اسالم از ١۵٠٠در قرون قبل از "  در حاليکه ). Lewis, Bernard, 1993, S. 26" ( گرايی نبوده است
شهر هايشان بزرگ، کامًال روشن و دارای کاناليزاسيون بود و . نظر کلتوری و تکنالوژيکی از اروپا پيشرفته تر بود
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فيه، طب مسلمانان در رياضيات، جغرا. بعضی از آنها پوهنتون ها، کتابخانه ها و مساجد زيبا و حيرت انگيزی داشتند
  ) .  Kennedy, Paul, 1994, S. 39" (پيشقدم بودند... و بسياری از زمينه های علم و صنايع 

 پاول ۀبه گفت. در همين قرن، عالوه بر اسالم، چين هم از کلتور درخشان و نظام اداری خاصی خود برخوردار بود
اين کشور ). Kennedy, Paul, 1994, S. 32" (شگفت انگيزترين چهره تمدن چين، تقدم تکنالوژی آن بود" کندی

دارای پيشرفته ترين تکنالوژی جهان بود و اختراعاتی اساسی، چون ساعت آبی، چرخ نخ ريسی، قطب نما، باروت، 
کاغذ و چاپ وساير اختراعات در همين کشور به وقوع پيوسته بود و از سالها به اين سو پول کاغذی، جريان تجارت 

ۀ سر سوزنی با در قرن چهاردهم چين تنها به انداز" عت بخشيده بود و به گفته ای جونز و رشد بازار ها را سر
، اما يک باره روند انکشاف صنعتی در  )Manuel, Castells, 1999, Bd., S. 34" (صنعتی شدن فاصله داشت
 فرهنگ : "...اط می نويسدوی بدين ارتب. نيدهام علت اين مسأله را کلتور کنفوسيوسی ميداند. اين کشور متوقف گرديد

چين بيش از ارزش های غربی به رابطه هماهنگ انسان و طبيعت گرايش داشت، و اين چيزی بود که شايد با 
اما ساير دانشمندان ). Manuel, Castells, 1999, Bd., S. 35(  "نوآوريهای تکنولوژيک سريع به خطر می افتاد

 را عامل Mencheاکاير، زمامداران چين، سلسله مينگ و منچو و م   Wen-Yuan Qianمانند ِون يوان کی آن
ظاهرًا عامل تعيين کننده در محافظه کاری در زمينۀ : " ۀ ماکايربه گفت. اصلی عقب ماندگی تکنالوژی ميداند

 در چين نيز مانند ساير جوامع،. تکنالوژی ترس حاکمان از تأثيرات بالقوه مخرب تکنالوژيک بر ثبات اجتماعی است
ديوانساالران که از . نيروهای بی شماری، بويژه اصناف شهر نشين، با انتشار و گسترش تکنالوژی مخالف بودند

درگيريهای که ممکن بود در جامعۀ که . وضع موجود راضی بودند از امکان آغاز درگيريهای اجتماعی بيم داشتند
حتی دو پادشاه روشنفکر سلسله .  مخالفت همراه شودچندين قرن تحت کنترول بود با ديگر منابع بالقوۀ نارضايتی و 

 به جای تالش برای ترغيب Ch’ien Lung و چی ين لونگ  Kang Chiمنچو در قرن هجدهم، يعنی کانگ چی 
و در نتيجه مسير تکنالوژی را که چين قرنها و شايد هزاران . ... تحوالت جديد، به ايجاد نظم و آرامش همت گماردند

  ).Manuel, Castells, 1999, Bd., S. 36(" ت رهبری دولت طی ميکرد به بن بست کشاندسال دقيقًا تح
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