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 "شمال"؟ ریمس ای"جنوب"  ریمس

 
سیاستمداران امریکائی اخیراً در رسانه ها تأکید مینمایند که عملیات های نظامی خویش را نظامیان و  

قوای هوائی امریکا تعداد پروازها و بمباری های و به تعداد آن افزوده اند.  در افغانستان شدت بیشتر
 ش داده است. پرواز در یک هفته افزای 25خویش را در خاک افغانستان افزایش داده، و آنرا حداقل به 

 آنها همچنان از اعزام قوای تازۀهوائی و قطعات خاص از عراق به افغانستان خبر می دهند. 
متحدین واشنگتن در پیمان ناتو یکی پی دیگر نیروهای تازۀ خود را )هریک به اندازۀ توان( به  

( میلیارد دالر را 5افغانستان اعزام میدارند. رئیس جمهور دونالد ترامپ اعالم داشت که مصمم است )
جنگی در افغانستان به مصرف برساند. به عبارۀ دیگر، ایاالت  کارزارهایبرای  2018در سال 

متحدۀ امریکا و ناتو طی چند ماه دیگر )شاید هم تا چند هفتۀ دیگر( کمیت قوای خویش را در 
 افغانستان افزایش قابل مالحظه داده و فعالیت نظامی آنرا شدت دهند. 

، فعالیت قطعات و مؤسسات تأمیناتی عقب جبهه و یگجن های عملیات و کثرت شدتء،ش قواافزای
لوژیستیکی قوای امریکا و ناتو در افغانستان را در وضعیت جدید قرار میدهد : تأمین سریع و به 

(، مهمات )به شمول بم های ها )به شمول مواد سوخت برای طیاره مؤقعِ مواد سوخت و روغنیات
 ناتو ره(، مواد خوراکه، اشیاء و اسباب مورد نیاز اولیه و دیگر به قوای امریکا و نظامیانهوائی وغی

وابسته به آن به  تدر اولویت قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب تعداد انتقال بارهای نظامی و تأمینا
 افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت. 

ئی هوا الف بین المللی در افغانستان از طریق انتقالدر شرایط کنونی، تأمینات و اکماالت قوای ائیت
ً به افغانستان( و "ترانزیت پاکستان" صورت میگیرد، یعنی بارها نخست به بنادر پاکستان  )مستقیما
رسانیده می شوند، و سپس از راه زمین، از طریق پاکستان و عبور از خط "دیورند" به افغانستان 

 وارد میگردند. 
در روشنائی "ستراتیژی جدید ترامپ" و وخیم شدن هرچه بیشتر مناسبات کابل و  با گذشت هر روز،

اسالم آباد احتمال آن میرود که "ترانزیت پاکستان" برای قوای امریکا و ناتو در افغانستان مورد سؤال 
و حتی تهدید قرار بگیرد. "ستراتیژی جدید دونالد ترامپ" تشدید فشار های سیاسی و اقتصادی را 

ی پاکستان در نظر دارد. به باور واشنگتن، پاکستان در مبارزه با طالبان و داعش چندان صادق و باال
فعال نیست. هرگاه مطابق "ستراتیژی جدید دونالد ترامپ"، باالخره تحریمات جدی و اثرگذار به ضد 

زیت بارها را پاکستان وضع گردد،در اینصورت اسالم آباد به اقدام باالمثل  متوسل خواهد شد و تران
 به قوای ائیتالف  در افغانستان مسدود خواهد ساخت. 

وضعیت مشابه قبالً نیز میان اسالم آباد و واشنگتن پس از آنکه نیروهای کوماندوی امریکا بدون در 
 جریان گذاشتن حکومت پاکستان اسامه بن الدن را در آنجا از بین برد، به میان آمده بود.  

ان" در آستانۀ تشدید عملیات های نظامی امریکا در افغانستان اگر باعث برهم تؤقف "ترانزیت پاکست
خوردن عملیات ها نگردد، پالنهای ضد تروریستی )علیه طالبان و داعش( را می توانند آسیب 
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برسانند. شکی نیست که امریکائیها پیشن بین  انکشاف اوضاع بدین منوال استند،چون ترانزیت 
نها در شرایط کنونی اهمیت ستراتیژیک و حیاتی دارد. در عین حال، آنها در پاکستان برای قوای آ

 سدد تعویض هرچه زوتر مسیر انتقال بارهای خویش استند. 
وقوع "جنگ جدید سرد" میان واشنگتن و مسکو باعث آن گردید که امریکائیها دیگر نتوانند از مسیر 

یعنی از طریق خاک روسیه و متعاقباً جمهوریت  ترانزیتی که طی سالهای "صفری" ایجاد گردیده بود،
های آسیای مرکزی که باالخره به افغانستان میانجامید، استفاده نمایند. طوریکه دیده می شود در 
شرایط فعلی همچو یک مسیری اجرائی نمی باشد. کشورهای غربی همکاری با روسیه را روی 

"ُگل کرده اش" را  ه نیز عالقمند نیست روابط تازهمسایل افغانستان رد میکنند. از جانبی دیگر، روسی
ً حتی از ایجاد "اتحاد" میان دو کشور سخن بر  با اسالم آباد متنازع بسازد. روسیه و پاکستان بعضا

 زبان میاورند. 
فعال بود، نیز اجازه فعالیت نمی  2002 -2001امریکائیها دهلیز ایران را که در جریان سالهای 

ً پس از تقرر  –نگتن دهند. مناسبات واش "بازهای تهران را در شرایط کنونی، مخصوصا
خشمگین"مثل "جون بولتن"، به حیث مشاور امنیت ملی و "مایک پامپئیو"، به حیث وزیر امور 

با تمام وضاحت می توان خصمانه نامید. ایرانیها در همچو یک وضعیتی کمک های شانرا به  خارجه،
 واهند ساخت، و به مجادله علیه امریکادوام خواهند داد.طالبان کمک های شانرا بیشتر خ

در شرایط فعلی یگانه مسیر تعویضی ممکن برای امریکا و ناتو بخاطر انتقال بارهای لوژیستیکی 
افغانستان" )مشهور به دهلیز "شمال"( می باشد. بارها  –ازبکستان  –قزاقستان  –"دهلیز آزربایجان 

")آزربایجان(، تمرکز یافته و سپس انتقال آن از طریق هوا و )یا( بحر نخست در تقاطع بارگیری "باکو
)بحیرۀ کسپین( به بنادر قزاقستان، و از آنجا باالوسیلۀ راه آهن به ازبکستان و متعاقباً به بندر حیرتان 

   صورت میگیرد.
قستان می آغاز فعالیت دهلیز ترانسپورتی "شمال" خواستار مؤافقۀ روسأی جمهور ازبکستان و قزا

باشد. ازدیاد تماسهای "شوکت میرضیاییف"، رئیس جمهور ازبکستان با محمد اشرف غنی، همتای 
افغانی اش در این اواخر نشان میدهد که مانعی در راه انتقال بارهای متعلق به امریکا و ناتو از طریق 

)پایتخت قزاقستان( از  قلمروی ازبکستان بروز نخواهد کرد. فشار "سبکی" که چنِد قبل باالی آستانه
بانک امریکا"  وارد گردیده "( میلیارد دالر متعلق به "نهاد ملی قزاقستان" از طرف 22بابت انجماد )

بود، پس از سفر نورسلطان نظربایف )رئیس جمهور قزاقستان( به واشنگتن و مالقات وی با دونالد 
خبرنگاران خاطر نشان ساخت که  ترامپ  نیز رفع گردید. نظربایف پس از برگشت از امریکا به

"منطقۀ ما باید از فعالیت های ایاالت متحدۀ امریکا در این استقامت )مبارزه با تروریزم در افغانستان( 
حمایت نماید،چون این مسأله برای همۀ ما نهایت مهم است." اینهمه بدان معناست که قزاقستان نه تنها 

زیتی امریکا و ناتو از طریق خاک خویش ایجاد نخواهد نمود، ممانعتی را در  راه انتقال بارهای تران
 بلکه در پروژۀ مذکور فعاالنه سهم خواهد گرفت. 

فبروری سالجاری  13-12مسافرت مشترک وزرأی دفاعی ازبکستان و قزاقستان که از طریق 
بۀ قزاقستان ( به کابل صورت گرفت، نیز در پیوند به همین مسأله قرار دارد. نظامیان بلند رت2018)

و ازبکستان به کابل برای اشتراک در کنفرانس منطقه ئی روی مسایل همکاری های نظامی در 
 "چهارچوب" تهدید های مشترک امنیتی آمده بودند.

نظامیان ازبیک و قزاق بالفاصله پس از مواصلت به کابل، به ارگ رفته و در مالقات سه جانبه :  
ن اشتراک ورزیدند. رئیس جمهور افغانستان، محمد اشرف غنی، پس ازبیکستا –قزاقستان  -افغانستان

از مالقات با نظامیان  بلند رتبۀ این دو کشور به خبرنگار گفت : "من با مسوولین نظامی کشورهای 
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ازبیکستان و قزاقستان مالقات داشتم. حضور آنها در اینجا به معنای آغاز مرحلۀ جدید همکاری میان 
می باشد. ما هچنان مسایل مربوط به مبارزه با تروریزم و توسعۀ همکاری های اردوی سه کشور ما 

 " اقتصادی میان کشورهای ما را به بحث گرفتیم.
باید یادآور شد که مسوولین سکتور نظامی سه کشور قبالً به ندرت در همچو ترکیبی گردهم آمده 

 بودند. 
اندان های قوای امریکا و ناتو نیز مالقات نمودند. در کابل با نظامیان ارشد ازبیکستان و قزاقستان قوم

 جزئیات مالقات مذکور تا اکنون به مطبوعات درز ننموده است. 
به افغانستان از  دلچسپ است که وقتی پروسۀ آمادگی ها برای آغاز فعالیت پروژۀ جدید انتقال بارها

محمد اشرف غنی و والی  طریق "مسیر شمال" شدت میگرفت، منازعه میان رئیس جمهور افغانستان
اسبق بلخ عطاء محمد نور هرچه بیشتر شدت کسب میکرد. اگرچه منازعۀ مذکور دیر زمانیست که 
جریان دارد و علل آنرا باید بیشتر در معادالت و معامالت داخلی جست و جو نمود، لیکن عوامل 

میان کابل و بلخ در این اواخر  بیرونی آن نیز نمی توانند از انظار پنهان بمانند. تشدید منازعۀ لفظی
 احتماالً با آیندۀ کنترول باالی بندر حیرتان از طرف حکومت مرکزی ارتباط داشته است.

حکومت مرکزی متحداصلی ائیتالف بیین المللی در افغانستان می باشد. عطاء محمد نور سیاستمدار   
در مقابلۀ خویش با حکومت زورگوی و مستقل به شمار میرفت، و برخی از کشورهای منطقه را 

 مرکزی متحدین خویش میانگاشت.
هویداست که برای فعالیت عادی و مثمر "مسیر شمال" امریکائیها در چوکی والی بلخ )یگانه والیت 
افغانستان که با کشور ازبکستان همسرحد می باشد( کسی را میخواهند ببینند که تحت کنترول و مورد 

همین دلیل بود که امریکائیها پشت پرده از رئیس جمهور غنی در منازعه اعتماد آنها باشد. شاید به 
 استعفاء نمودند. ودند و او را باالخره وادار بهماش با عطاء محمد نور پشتیبانی ن
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