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 م6٢٠٠ اگستآلمان،                                                         یئ دکتورعبدالحنان روستا: تتبع، ترجمه و نگارش
 

 

 م ٢٠٠٥ دسمبر١٨              "   حوادث افغانستان در چهار راهِ                "      سيمينارسوم
 

 جنگ ابر قدرت ها و پروژه پایپالین افغانستان
 

 بخش سوم
 

 پروژه پایپالین افغانستان
 

 اهميت جيوپوليتيک و اهميت مسير پايپالين افغانستان    
 

 ومناطق بزرگ مصرف  مخصوصأ منابع انرژیافغانستان از نظر جغرافيائی در بين مناطق بزرگ مالک مواد خام 
 تمرکز یافته در حاليکه  ١بطور مثال مواد خام فلزی و منابع بزرگ انرژی در آسيای ميانه   .   این مواد قرار دارد  ۀکنند

.    قرار دارد منجمله چين و جاپان این مواد بيشتر در هندوستان، پاکستان، کشور های شرق دور   ۀصنایع مصرف کنند
رود  به شدت باال مي  درین رابطه  در کشور های شمال و جنوب افغانستان، اهميت موضوعسبا توجه به تناسب نفو

 بيليارد متر ٧،٥ جهان است که بالغ برفوس و مالک سومين منبع بزرگ گاز  ميليون ن٤،٥ دارای مثأل ترکمنستان
 در حاليکه هند و پاکستان با جمعيت  ).1( در صد مجموع ذخایر گاز جهان را در بر ميگيرد    ١٠مکعب ميشود و  

ت اقتصادی  چنانيکه هند که چهارمين قدر. ندارند انرژی قابل تذکر بزرگ و منبعکدام بيشتر از یک ميليارد انسان 
 به دو ٢٠٢٠ در صد انرژی خود را از خارج تهيه ميکند و این ضرورت هند به نفت و گاز تا سال ٧٥آسياست، 

 با  مقایسه معادن فلزی تاجکستان و ازبکستان در و عين همين مسئله در مورد نفت قزاقستان.٢برابر باال خواهد رفت
 مثأل پنبه نيز در مقایسه با نيم قاره هند از  ی کشور های آسيای ميانهپيداوار زراعت  همچنانيکه  نيم قاره هند صادق است

 . چنين اهميتی برخوردار است
حال اگر این مسئله در دایره بزرگتری مورد مطالعه قرار گيرد، دیده ميشود که در آن دور تر ها صنایع سيری ناپذیر         

گر هم حاضر نيستند که چشم طمع از ثروت چين و چاپان از یک طرف و از امریکا و اروپای غربی از جانب دی
 ِ ستراتيژیک و جيوپوليتيک نقش تعيين کننده پيدا     نۀ درین ميانه موقعيت افغانستان در صح  .های آسيای ميانه بردارند

 دردههء هشتاد   این وزارتایلی کراکوسکی که مامور وزارت دفاع آمریکا و مسئول بخش افغانستانچنانکه . ميکند
این کشور در تقاطع راهی قرار گرفته که   . افغانستان هميشه برای ما اهميت داشته است «: گویدنين مي ميالدی بود چ

این کشور اهميت خویش را از موقعيتش کسب ميکند، موقعيتی که در مرز  . قلب دنيا را به شبه قارهء هند پيوند ميدهد
مغولها و سکندر کبير از همين راه گذشتند   . ه استدریا و خشکه قرار گرفته و نقطهء تالقی قدرتهای جهانی تاریخ بود

در قرن بيستم ميالدی هم افغانستان مرز  . جا صورت گرفت نو بازی بزرگ روسها و انگليسهای قرن نزده هم در همي    
 آنها دور از آبهای گرم واقع شده اند،      ۀبا آزادی جمهوریت های آسيای ميانه که هم .  دو قدرت بزرگ جهانی بود

 . )یک (» دنيا تأثير خواهد افگندۀآنچه در افغانستان واقع ميشود بر هم .  منطقه شدتيژیکاسترِمحور افغانستان 
این   از طریق  راه های تجارتی آسيای ميانهک و جيوپوليتيک افغانستان نه تنها در آنست که تيژیاسترِ بزرگ اهميت
، فارغ از  افغانستان از طریق  بحيره خزر نيز و قفقازهنفت و گاز حوز، بلکه دن به آسيای جنوبی وصل ميگردکشور

تمدید پایپالین افغانستان  .   انتقال یافته ميتواند  که با امریکا مناسبات دوستانه ندارند، به بحر هند  کنترول روسيه و ایران  
  نه تنها اهميت اقتصادی دارد، بلکه بخاطر اهميت روز افزون نفت و گاز در جوامع مدرن دارای اهميت کليدی و         

ازینروست که فریدرک ستار رئيس انستيتوت قفقاز در پوهنتون جان هوپکنز ایالت بلتيمور  . ِستراتيژیک نيز است
هر کسيکه بتواند مسير نقشه پایپالین را ترسيم کند، ميتواند آیندۀ بخش وسيعی از جهان را نيز رقم  «: امریکا نوشت

 تجارتی را از حوزۀ بحيره خزر گرفته تا آسيای ميانه و هند به قول مفسرین سياسی، این پروژه که راه جدید» .بزند
منطقه بحيره خزر از راهای بحری دور افتاده     .  پيدا ميکند ٢١را در قرن   » راه ابریشم«ميگشاید، حيثيت تجارتی 

ل یابد، پيش از  است، لذا نفت و گاز این منطقه باید از طریق پایپالین به بحيره سياه، بحيره مدیترانه و یا بحر هند انتقا       
 .آنکه در تانکر ها پمپ شود

چنانيکه مقامات وزرات انرژی امریکا محاسبه کرده اند در پنج کشور ساحلی بحيره خزر یعنی ایران، آذربایجان،     
 ميليارد تن تثبيت گردیده و احتمال ميرود      ٣،٥روسيه، قزاقستان و ترکمنستان ذخایر قابل استخراج نفت به بيشتر از  

 ميليارد  8490مجموعه ذخایر گاز این حوزه حدود   همچنين ). ٢۴(ميليارد تن ذخایر جدید نيز کشف گردد  ٣١،٥که 
                                                 

.غزستان ميباشد  شامل کشور های ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان و قر 1  

٢٠٠۵ فبروری ٢٣ صفحه انترنيتی بی بی سی، بخش افغانستان، مؤرخ  2  



 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

از جمع کشور های آسيای ميانه تنها ترکمنستان تا قبل از فروپاشی اتحاد    ). ٢٩(یابی شده است   ارزمتر مکعب 
 در صد گاز استخراج شده       ١٤ ميليارد مترمکعب گاز استخراج کرده که   ٩٠، تا ١٩٩٠شوروی مثأل در سال   

در اثر کشيدگی هایکه بين فدراسيون روسيه و ترکمنستان رخ داد، فدراسيون         . فدراسيون روسيه را در بر ميگيرد  
در نتيجه استخراج گاز ترکمنستان به . روسيه ظرفيت صدور گاز ترکمنستان را از طریق پایپالین روسی محدود کرد

امکان ازدیاد مقدار استخراج گاز موجود است اما بازار فروش آن از       . ين آمد ميليارد متر مکعب در سال پائ٣٠
 .  زیرا این بازار ها مثأل در نيم قاره هند قرار دارند،)2(» دسترس هنوز دور است 

منابع انرژی ساحه بحيره خزر زمانی ميتواند به حيث بدیل جدی در مقابل منابع انرژی ساحه خليج فارس بنا برین 
 روسيه و ایران قرار دارند، یک مسير     فدراسيون  تثبيت نماید که عالوه بر دو مسير ممکن که تحت نفوذ   خودش را  

به این ترتيب پروژه  . برای حمل و نقل نفت و گاز که مستقيمأ زیر کنترول و نظارت امریکا باشد، بوجود آید    دیگر
ن برای امریکا این را ممکن ميگرداند که نفوذ روسيه      زیرا مسير افغانستا.  پایپالین افغانستان اهميت کليدی پيدا ميکند 

و ایران را به عقب زده و تالش اتحاد ممکن جيوپوليتيکی این دو دولت را که سلطه جویی جهانی امریکا را متضرر           
انتقال نفت و گاز حوزۀ بحيره خزر به بازار های جهان از سه سمت مختلف  .ميسازد از همان آغاز بی فرجام سازد

 : مطالعه قرار گرفته استمورد
  ـ به سمت جنوب١

انتقال نفت و درینصورت پایپالین باید از طریق افغانستان و پاکستان و یا از طریق ایران به بحر هند کشيده شود ولی 
گرچه نيازف رئيس جمهور ترکمنستان آقای الکساندر هيگ یکی . گاز از راه ایران برای امریکا هنوز نا ممکن است

رین امنيتی سابق دولت امریکا را در رابطه با تمدید پایپالین به کار مقرر کرد تا به وسيله او اعمار پایپالین  از مشاو
 .گاز را از طریق ایران از ارباب واشنگتن مسئلت کند، ولی این اقدام به جائی نرسيد  

  ـ به سمت غرب٢
فغانستان، در فکر اعمار پایپالین به سمت غرب   دولت امریکا بعد از نا اميدی از پروژه پایپالین ا     ١٩٩٨در سال  

ولی به علت  . گردید که از بحيره خزر مبداء گرفته از طریق آذربایجان و گرجستان به بندر جيهان در ترکيه ميرسيد 
منازعات کرد ها با ترکها، مصارف گزاف و تأمين ضروری امنيت توسط قوتهای نظامی، باعث دعواهائی در  

 ميليارد دالر سنجش شده که روزانه یک     ٣مصرف این پروژه ). 4، 3( و ره به جائی نبرد   شرکت های نفتی شده
یک دليلی که اعمار این پایپالین را پر مصرف ميسازد اینست که پایپالین باید  ). 4(مليون بيرل نفت را انتقال ميدهد  

ن از بخشی از کوهستانات قفقاز و عالوتأ باید پایپالی. به طول صد ها کيلو متر در عمق بحيره خزر کشيده شود
  ٢٠٠۶که در جوالی »  باکوـ تيفليسی ـ جيهان «ن سياسی پایپالین به باور مفسری). 5(کوهستانات شرقی ترکيه بگذرد 
زیرا  .  مدیترانه آغاز کرد، بيشتر یک پروژه سياسی است تا یک پروژه اقتصادی ۀبه انتقال نفت آذربایجان به بحير

بوده و منابع نفتی آسيای ميانه هنوز به آن پيوند نخورده   منابع نفت آذربایجان ایپالین بيشتر از  پ اینتی انتقاالظرفيت
 . اند

با تمدید پایپالینی که روسها قبأل برای گازرسانی به اروپای غربی احداث کردند، پالن امریکائيها را برای اعمار  
ار پایپالین جدید گاز از روسيه تا آلمان از طریق بحيره  از جانب دیکر با اعم. پایپالین جانب غرب نقش بر آب ساخت

 بين روسيه و آلمان امضاء گردید که تا چهار سال دیگر تکميل ميگردد و       ٢٠٠۵ که قرارداد آن در اخير سال   بالتيک
 . مناطق وسيعی را در اروپای غربی گاز ميدهد، ضربت دیگری بر اهميت پالن امریکائيها وارد آمد

این مسئله کشور   .  جریان گاز را باالی اوکراین نسبت عدم پرداخت ذمت آنکشور قطع کرد    ٢٠٠۵روسيه در زمستان 
های اروپای شرقی و جنوبی را که به خرید گاز از روسيه وابسته اند، تکان داده و بدان واداشت تا با اقداماتی درجۀ   

رومانيا، بلغاریا و ترکيه تحت رهبری  بنابرآن شرکت های انرژی هنگری، . وابستگی شان را از روسيه تقليل دهند
پروژۀ را طرح کردند که بر اساس آن پایپالینی به طول سه هزار کيلو  ) او ام فی(یک شرکت بزرگ انرژی اتریشی 

کار این    . ٣متر از طریق ایران و ترکيه تا اروپا کشانيده شود که گاز مناطق بحيره خزر و ایران را به اروپا برساند         
ولی امریکا به طراحان این پروژه هوشدار داد که آنکشور    .  باید تکميل شود٢٠١١ نام دارد تا ٤بوکوپایپالین که نا

همچنين .  ميخواهد ایران را تحریم اقتصادی کند و به این صورت دست رقبای خویش را درین معامله کوتاه کرد     
یپالینی را از بحيره سياه تا هنگری   روسيه آرام ننشسته با حکومت هنگری طرحی را ارائه نمود که به اساس آن پا     

ميکشد که به برکت گاز حوزۀ بحيره خزر، هنگری به حيث مرکز گازرسانی برای جميع کشورهای اروپای شرقی و  
بدینوسيله روسيه ميتواند دست کشور های غربی را در معامالت گاز در مناطق وسيع اروپا قطع . جنوبی توسعه ميابد

 .نماید
 انب چين ـ به سمت شرق ج٣
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این مسير بسيار طوالنيست که زیان اقتصادی و سياسی عظيمی را در قبال دارد و به همين دالئل بيشتر مورد مطالعه            
 .قرار نگرفت

  
در مقایسه با پایپالین مسير باکو تامدیترانه، . بنابرین یگانه راه معقول و ممکنی که باقی ميماند، مسير افغانستان است

مسير پایپالین در داخل افغانستان  گذشته ازین ). 5، 4(اه تر و کم مصرفتر و منفعت آور تر است مسير افغانستان کوت
زیرا این مسير از طریق افغانستان نه تنها کوتاه است، بلکه بخش . سهولت های عظيم اقتصادی و جغرافيائی دارد

دهار ميگذرد که کارحفاری لوله ها را    هلمند و قن  نيمروز،های وسيع آن از مناطق هموار و دشت های هرات، فراه،     
 قندهار تقریبأ به موازات پایپالین قرار دارد که مسئله مراقبت و   ـعالوتأ شاهراه هرات  . ميگرداندساده و اقتصادیتر   

 اعمار پایپالین از طریق افغانستان معقولترین مسير ممکن است  بنأ از نظر اقتصادی.تأمين امنيت آنرا آسانتر ميسازد
 گذشته ازین خوبيها، از طریق افغانستان نفت و گاز به بازار های سيری نا پذیر آسيا که به سرعت در حال رشد       ).5(

 تقریبآ دو برابر ميگردد،  ٢٠١٠ازینکه ضرورت انرژی کشور های آسيائی تا سال  . اقتصادی و بشری هستند، ميرسد
هميت مسير افغانستان را در رابطه با تمدید پایپالین باال ِستراتيژیک و ا این مسئله یک بار دیگر اهميت جيوپوليتيک و

 .ميبرد
 

  افغانستان   پايپالينپسمنظر پروژۀ
عودی برنامه ریزی شده بود    ساین پایپالین از طریق کنسرسيوم چندین مليتی زیر نظر امریکا به همکاری عربستان  

 :ابطه مفردات ذیل در خور اهميت اند درین ر.  که در قدم اول گاز ترکمنستان را به پاکستان انتقال دهد
 با طالبان داخل تماس شده و    ٦ مالک شرکت نفت و گاز ارژنتاینی بریداس٥ آقای کارلوس بولغيرونی١٩٩١ در سال ●

 در همين سال شرکت بریداس حق امتياز دو ساحه بزرگ گاز خيز کيمير و یاشالر .کمک های خویش را پيش کشيد
 کيلو متر از منطقه یاشالر ترکمنستان تا منطقه  ١۴٠٨ظر داشت تا پایپالینی را به طول ترکمنستان را خریده و در ن

شرکت . سوی بلوچستان از طریق افغانستان بکشد و پسانتر این پایپالین را از طریق ملتان تا دهلی جدید تمدید نماید     
.  طریق این پایپالین صادر نمایندبریداس پيشنهاد کرد که کشور ها و مؤسسات ذیربط ميتوانند هم گاز خود را از

شرکت بریداس درین زمينه با نيازوف رئيس جمهور ترکمنستان، احزاب جنگ افروز اسالمی افغانستان، طالبان و   
بعد ازین مذاکرات که نتائج آن برای شرکت بریداس مثبت بود، این شرکت با عدۀ از شرکت   . پاکستان مذاکره کرد

 که دوازدهمين شرکت بزرگ نفتی امریکائيست و در کشور های آسيائی تجارب     ٧نوکال های نفتی منجمله با شرکت یو
شرکت یونوکال با ابراز عالقه یاد آوری  .  بدینسو در پاکستان کار ميکند، تماس گرفت١٩٧۶فراوان دارد و از سال  

درین . ایپالین صادر نمایدکرد که در نظر دارد گاز منطقه دولت آباد ترکمنستان را استخراج کرده و از طریق این پ
رابطه نيازوف بر خود ميباليد که توانسته است پای یک شرکت بزرگ امریکائی و حکومت کلينتن را در امور 

 .پيشرفت و توسعه ترکمنستان بکشاند
  بين گاز پایپالین اعمار »کنسرسيوم پایپالین گاز آسيای ميانه« یعنی٨ پروژه سنت گاز قرارداد  ١٩٩٥ مارچ ١٦در  ●

در   .  پاکستان در اسالم آباد به امضأ رسيدصدر اعظمو هصفر مراد نيازوف رئيس جمهور ترکمنستان و بی نظير بوت
 در ١٥ در صد، دلتا آیل عربستان سعودی ٧٠یونوکال : شرکت سنت گاز شرکت های ذیل در اول چنين سهيم بودند

پسانتر در جون   .  در صد٥ترکمنستان  در صد، شرکت دولتی ترکمنمروزگاز ١٠صد، شرکت گاز پروم روسی 
شرکت یونوکال اعضای دولت امریکا را به کار ميگمارد تا به       «.  در صد رسيد   ٨٥ سهم یونوکال و دلتا آیل به      ١٩٩٨

 عالوه از زبگنيف برژنسکی مشاور امنيتی مثأل در رابطه با پروژه پایپالین افغانستان یونوکال. مقاصد خود دست یابد
اوکلی در دهه     .  بق امریکا در پاکستان را به کار درین شرکت مقرر کرده بود  سا سفير ٩برت اوکلی آقای روکارتر،
اوکلی به نوبه خود عده      .  در جنگ افغانستان به رهبران تنظيم های اسالمی کمک های مالی و نظامی کرده بود      ١٩٨٠

ت منجمله گوتير، بوردمن، خليلزاد و   دیگر از مأمورین عاليرتبه دولت امریکا را در شرکت یونوکال به کار گماش
بدین ترتيب شرکت یونوکال دست درازی در زیر قبای سياسی حکومت  . اولکوت که متخصص آسيای ميانه ميباشند 

 ).6(» امریکا دارد
 ۀ پيش از اینکه طالبان کابل را بگيرند و بعنوان یک دولت شروع به کار کنند، وزارت خارج ١٩٩٥در اپریل  ●

مشترک گروهی پدید آوردند که در   ۀ  به گونی آن کشورا آی مکاری شورای امنيت ملی و سازمان سیآمریکا با ه
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کال با ودر همين ماه مذاکرات مقدماتی یون. اتی را انجام دهد مطالعخزر ۀ موجودی منابع نفت و گاز بحيرۀزمين
 .ترکمنها آغاز شد

خره قراداد اعمار پایپالین گاز از دولت آباد ترکمنستان تا    در اثر فشار و فعاليت امریکا باال١٩٩٥ اکتوبر ٢١در  ●
ملتان پاکستان از طریق افغانستان بين شرکت یونوکال و دلتا آیل و نيازوف رئيس جمهور ترکمنستان به امضاء رسيد   

 ).بدون آنکه از افغانستان کسی چيزی پرسيده باشد: نگارنده (
ونو کال تأسيس شرکت سنت گاز را به حيث سنگ بنای معامالت معاون شرکت ی ١٠مارتی ميلر ١٩٩٦ در اگست ●

او در رابطه با استخراج گاز منطقه دولت آباد ترکمنستان و صدور آن به پاکستان و  . نفتی آسيای ميانه جشن گرفت
»    کندهيچ پروژه دیگری نميتواند تا این حد چنين مقدار عظيم گاز را با چنين قيمت نازل به بازار عرضه   «: هند گفت

 بيليارد متر مکعب گاز ميباشد که تقریبأ نيم این ذخایر در  ٧،٥ترکمنستان صاحب چنانيکه در باال تذکر رفت، ). 3(
 . منطقه دولت آباد ـ دونميز قرار دارد 

 امضاء کردند   با شرکت نفتی یونوکال افغانستان پيمانی را به اصطالح اسالمی احزاب جنگ افروز١٩٩٦در سال  ●
 ).4(س آن امنيت مسير پایپالین را در افغانستان تأمين مينمایند  که به اسا

 حکومت ربانی و مسعود از کابل به پنجشير و بدخشان فرار کرد و طالبان بر کابل مسلط            ١٩٩٦ سپتامبر ٢٦در  ●
ند    علنأ اظهار داشت که شرکت او طالبان را کمک ميک   ١١درین رابطه معاون شرکت یونوکال، کرست تاگرد  . گردیدند

اوضاع باالی پروژه پایپالین » انکشاف مثبت«و پيشرفت طالبان را مثبت خوانده، اظهار رضایت کرده گفت که این  
حتی امکان به رسميت شناختن حکومت طالبان از جانب امریکا ميسر شده  ). 7(افغانستان تأثيرات خوب ميگذارد 

صورت مشترک امنيت پایپالین را بگيرند، شرکت او عالوه کرد که اگر جنگساالران افغانستان ب). 8، 3(است 
: همچنين سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعالم کرد که). 5( یونوکال برای ایشان به عنوان مکافات پول ميدهد   

او عالوه کرد که طالبان ضد تجدد اند    . امریکا در مشی طالبان مبنی بر اعمال احکام اسالمی کدام نقطه زننده نميبيند«
 ».د کشور های غربی ولی نه ض

مقالۀ نوشت که در آن   » واشنگتن پست« ده روز بعد از آن خليل زاد در    .  کابل را گرفتند ١٩٩٦ طالبان در سال ●
 ).4(مزایایِ ستراتيژیک و اقتصادی پروژه پایپالین افغانستان را در رابطه با حکومت طالبان توضيح داده بود   

د که مؤافقتنامۀ را با طالبان و دوستم در مورد اعمار پایپالین به امضاء   شرکت بریداس اعالن کر ١٩٩٦ در نوامبر ●
این مسئله شرکت یونوکال و حکومت پاکستان را ظاهرأ       . رسانيده که برهان الدین ربانی نيز از آن پشتيبانی کرده است    

مر رسانيده و کوشش   چنان وارخطا کرد که سکرتر وزارت امور خارجه پاکستان فورأ خود را در قندهار نزد مال ع   
شرکت بریداس برای طالبان ساالنه مبلغ . نمود تا او را به طرفداری از طرح پروژه یونوکال بکشاند که مؤفق نگردید

طالبان عالوه برین خواستار پروژه های سرک سازی،   .  ميليون دالر از بابت ترانزیت گاز وعده داده بود    ١٠٠
 .  ودند که بریداس آنرا قبول کرده بود   آبرسانی، برقرسانی و شبکه تلفون شده ب

 ١٥ شرکت بریداس در مراجع حقوقی بين المللی باالی شرکت یونوکال عارض شده و مبلغ    ١٩٩٦ در جریان سال ●
.  ميليارد دالر از بابت سرقت طرح پروژه پایپالین افغانستان که توسط شرکت یونوکال صورت گرفته، مطالبه کرد

درین .   دولت ترکمنستان بخاطر تحریم مناطق گاز خيز یشالر و کيمير اقامه دعواء کرد همچنان شرکت بریداس باالی
رابطه حکومت کلينتن به سفارش شرکت یونوکال مداخله کرده و بينظير بوتهو صدراعظم پاکستان را به دليل آنکه از           

متعاقب .  همين اشتباهش بود  یکی از عوامل سقوط بينظير بوتهو    . طرح شرکت بریداس پشتيبانی کرده است، ادب کرد  
 در پاکستان و افغانستان از   ١٩٩٦آن آقای روبين رافل معاون وزیر خارجه امریکا در جریان دو سفرش در سال  

پشتيبانی سی آی ای از طالبان باعث سلب مزید ). 5(پروژه پایپالین شرکت نفتی یونوکال و از طالبان پشتيبانی کرد 
 .کا در قضيه افغانستان گردیداعتماد روسيه و ایران از امری 

 اطالعات  بعد از سقوط بينظير بوتهو صدراعظم پاکستان، حکومت نواز شریف، نظاميان و سازمان    ١٩٩٦ در سال ●
از یونوکال پشتيبانی کرده و این شرکت را زیر فشار گرفتند که هر چه زودتر کار   ) ١٢آی اس آی (نظامی پاکستان 

 ).5(» ا بدینوسيله تالش قانونيت بخشيدن به حکومت طالبان به پيش رود اعمار پایپالین را آغاز نماید ت
 ترکمنستان، پاکستان و یونوکال قراردادی را در عشق آباد امضاء کردند که بر مبنای آن ١٩٩٧ در ماه می ●

 صورت حساب مصارف پروژه  ١٩٩٧یونوکال مکلف گردید مصارف پروژه پایپالین را بررسی کرده و تا دسامبر 
آی اس آی پاکستان به حکومت ترکمنستان و  ). 5( آغاز نماید ١٩٩٨ا آماده نموده و کار اعمار پایپالین را در شروع  ر

اما نه تنها که طالبان به این کار مؤفق نشدند، بلکه . امریکا اطالع داد که عنقریب طالبان مزار شریف را ميگيرند
شهر به عقب زدند و آتش جنگ در نقاط مختلف مملکت دوباره زبانه    طالبان را بعد از دو هفته ازین ،نيرو های شمال

به این ترتيب بار دیکر پيشگوئی های آی اس آی پاکستان غلط برآمد و امریکائها را به منجالبی از مشکالت . کشيد
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ضرب گذشته ازین، شرکت یونوکال از درک تأمين در تمویل پروژه چنان دچار مشکل شد که زیر فشار آن   . انداخت
 .  تمدید گردید ١٩٩٨االجل قبلی در یک قراردارد جدید با ترکمنستان و پاکستان در دسامبر 

 دولت امریکا بصورت غير مترقبه اعالن کرد که، اگر پایپالین گاز ترکمنستان از طریق ایران     ١٩٩٧ در جوالی ●
این اعالميه بازار پروژه پایپالین  . به ترکيه کشيده شود، مانعی ندارد ولی این به معنی رفع تحریم ایران نيست  

 .افغانستان را از گرمی انداخت
 در صد   ۶،۵سهم انپکس  (١٣ یونوکال اعالن کرد که با دخول شرکت های نفتی جاپان ١٩٩٧ اکتوبر ٢٥ در ●

)  در صد٣،٥سهم کریسنت گروپ  (١٥و پاکستان)  در صد٥سهم هيوندی  (١٤کوریای جنوبی ،) در صد  ۶،۵وایتوشو 
 .وسيعتر و قویتر شده است »  پایپالین گاز آسيای ميانهکنسرسيوم«
 در همين .پروژه پایپالین سنت گاز در شهر عشق آباد ترکمنستان با یونوکال امضاء شد قرارداد  ١٩٩٧در نوامبر  ●

 شرکت یونوکال یک هيأت طالبان را به امریکا دعوت کرده بدین ترتيب مناسبات طالبان با امریکا    ١٩٩٧ماه سال 
عالوه برین    .  در عين زمان شرکت بریداس یک هيأت طالبان را به ارژنتاین دعوت کرد  . يمانه استحکام ميافتصم

شرکت بریداس در همين سال قوت بيشتر گرفت، زیرا اطاق تجارت بين المللی در یک فيصله مؤقتی تصویب کرد که 
اما نيازوف رئيس  .  بریداس اجازه دهد دولت ترکمنستان مکلف است که صدور نفت را از حوزه کيمير برای شرکت

با آنهم شرکت بریداس مؤفق گردید با دوازده نفر از مال های طالب       . جمهور ترکمنستان این فيصله را نا دیده انگاشت    
 .قراردادی را فورملبندی کنند

رای تعليمات و  در ایالت نبرسکا در امریکا، مرکزی را ب١٦ شرکت یونوکال در پوهنتون اورناها ١٩٩٧در دسامبر  ●
 در همين ماه خليلزاد ). 7( افغان به آموزش آغاز کردند   ١٣٧تربيت مسلکی برای اعمار پایپالین افتتاح کرد که در آن  

 .)يک (در تکساس دعوت شد که در آن نمايندگان طالبان نيز حضور داشتند ۀ به جلس
  ١٩٩٥راک کرد تا مؤافقتنامۀ را که در سال      زلمی خليلزاد در مذاکرات بين طالبان و یونوکال اشت      ١٩٩٧ در سال ●

چنانکه ثابت گردیده در مذاکرات     ). 4(بين طالبان و شرکت نفتی یونوکال امضاء شده بود به منصه اجراء در آورد          
). 9(اشتراک داشته است      به سفارش و نماینگی شرکت یونوکالنيز روی پروژه پایپالین افغانستان، حامد کرزی

 به همين  .ت های نفتی تحقيقاتی را در مورد مضار و مفاد پروژه پایپالین افغانستان انجام داده بود  خليلزاد برای شرک 
 روز بعد از آنکه دولت انتقالی کرزی توسط امریکا نصب گردید، خليلزاد که مشاور شرکت نفتی    ٩فقط دليل بود که  

 ).10(یونوکال بود، به حيث نماینده خاص بوش در کابل مقرر گردید  
 مضاف بر این، شرکت نفتی یونوکال برنامه .  کانسرسيوم اعالن کرد که کار پایپالین آغاز گردیده ١٩٩٧ در سال ●

در برابر این برنامه روسيه و ایران  .  کرده بود که به موازات پایپالین گاز یک پایپالین برای انتقال نفت بکشد ریزی
ژه بخاطر آن مخالفت ميکرد که با آغاز کار پایپالین باید دولت    دولت طالبان نيز گاهگاهی با این پرو. اعتراض کردند

طالبان از جانب امریکا و کشور های غربی به رسميت شناخته شود که این خواهش صرف از طرف عربستان 
 ).4١(سعودی و امارات متحده عربی پذیرفته شد  

 .ین را امضاء کردند  پایپالتمدید  ترکمنستان، پاکستان و طالبان قرارداد ١٩٩٨ در جنوری ●
طالبان به آن    «: اتهام تروریست بودن طالبان را رد کرده نوشت که     » واشنگتن پست « خليلزاد در    ١٩٩٨ در سال ●

به ). 10(» شيوه ایکه ایرانيها با بنيادگرائی اسالمی احساسات ضد امریکائی را تحریک ميکنند، مبادرت نمی ورزند   
 .با جنگ افغانستان و منابع مواد خام نقش عمده ایفا کرده است قول مفسرین سياسی خليلزاد در رابطه  

 امریکا قرارگاه بن الدن را در افغانستان بمباران کرد که در نتيجه یونوکال مجبور گردید   ١٩٩٨ در اگست ●
 .کارمندان خود را از قندهار و پاکستان فرا خواند 

ه شخص مدعی العموم ایالت کاليفورنيا عارض شدند     عدۀ از مدافعين صيانت از محيط زیست ب    ١٩٩٨ در سپتامبر ●
صدای   .  که شرکت یونوکال جنایاتی را در حق بشریت و محيط زیست مرتکب شده و روابط نزدیکی با طالبان دارد

این اعتراضات زمانی بيشتر باال گرفت که جنبش زنان امریکا نيز طالبان را به خاطر بد رفتاری با زنان محکوم      
 .کرد
پایپالین، بخاطر موجودیت تعليمگاهای تروریستان در ۀ  شرکت یونوکال از برنام١٩٩٨م دسامبر  در هشت●

کنسرسيوم پایپالین «افغانستان، تا زمان استقرار یک دولتيکه به رسميت شناخته شده باشد، ظاهرأ دست کشيد و از  
رهبری کنسرسيوم بعد  ). 5( در تماس بود ولی در خفاء یونوکال با طالبان پيوسته. هم خارج گردید» گاز آسيای ميانه

 . ازین به عهده دلتا آیل عربستان سعودی افتاد  
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 اعالن کردند که   ١٩٩٨ شرکت یونوکال با کار مقدماتی پایپالین آغاز کرد، زمانيکه طالبان در سال  ١٩٩٩ در سال ●
 .درا که قبأل روسها از بين برده بودند، دوباره احياء ميکنن  » د تيلو ملی مؤسسه «
 مذاکرات در مورد اعمار پایپالین به درخواست دولت ترکمنستان بين این کشور، افغانستان و  ١٩٩٩ در اپریل ●

 . پاکستان دوباره آغاز گردید
 گاز از   ۀ سعودی برای کشيدن لول    عربستان کال و دلتا اویل   و قراردادی بين ترکمنستان و یون  ١٩٩٩ اکتوبر  ٢٥در  ●

این قرارداد پس از کشمکشی بود که در ميان غولهای نفتی . اه افغانستان به امضأ رسيدترکمنستان به پاکستان از ر
 ).یک(» ه بودیونيکال و بریداس بر سر چاه های نفتی رخ داد 

 اقتصادی وضع کرد و دولت    تعزیرات  ملل متحد باالی افغانستان بخاطر اسامه بن الدن    ١٩٩٩ نوامبر ١٤ در ●
 .  اقامت اتباع خود را به افغانستان ممنوع کرده بود  وری، سفرامریکا قبل ازین سرمایه گذا

جيمز ريچی همراه با قوماندان عبدالحق و پيتر    يکی از سرمايه داران بزرگ امريکا  ٢٠٠٠  سالدر تابستان ●
د  در مور مجاهدين بود، به تاجکستان رفته و با احمد شاه مسعود تامسون که در زمان بوش اول سفير آمريکا در نزد

احمد شاه مسعود غرض رسيدن به هدف، در هر زمانی و با هرکسی   «).یک(  مالقات نمودپروژه پايپالين افغانستان
 ). دو(» ازینرو وی با سازمانهای جاسوسی کشور های مختلف در ارتباط بود. قرارداد ميبست

 کشور های آسيای ميانه به   حکومت کلينتون در امور انرژی و تجارت در که ١٧ آقای جان کاليکی ٢٠٠١ در اگست ●
حيث کوردیناتور کار ميکرد، از حکومت بوش تقاضاء کرد تا در خصوص منابع نفت و گاز آسيای ميانه تدابيری 

 .اتخاذ نماید
 کرزی با صفر مراد نيازوف در عشق آباد مالقات کرده و موافقت کردند که در مورد اعمار   ٢٠٠٢ در هشتم مارچ ●

فدراسيون روسيه از صحبت نيازوف و کرزی از قبل مطلع بود چنانچه مذاکرات   . ذاکره نمایندپایپالین با پاکستان م
بين روسيه، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان در این مورد جریان داشت تا یک ائتالف انرژی بين این کشور ها          

ئيس جمهور روسيه اعالن کرد  درین مذاکرات پوتين ر .   به امضاء رسيد٢٠٠٢این مؤافقت در اول مارچ   .  بوجود آید 
.   که این چهار کشور چنان یک شبکه بزرگ گاز رسانی را بوجود مياورند که نظير آنرا تا حال جهان بخود ندیده باشد        

 در صد منابع جهان را صاحب اند      ۴٠نظربایف رئيس جمهور قزاقستان اذعان کرد که این چهار کشور که بيشتر از    
 ).11(اد اروپا بلکه باالی اقتصاد همه جهان اعمال نفوذ کنند  ميتوانند نه تنها باالی اقتص

 آقای کرزی فقط ده روز قبل از تشکيل لويه جرگه اضطراری سفری به اسالم آباد داشت که ٢٠٠٢ می ٣٠در  ●
 ).یک( خالل آن قراردادی را با پاکستان و ترکمنستان در خصوص پروژهء پايپالين امضأ نمود در
 رؤسای جمهور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان قرارداد اعمار پایپالین را امضاء کردند که ٢٠٠٢ دسامبر ٢٧ در ●

 ). ٢٥( در صد از عواید پایپالین به افغانستان پرداخته ميشود     ٨به اساس آن 
 حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان در سفر سه روزه اش به هند بار دیگر موضوع انتقال  ٢٠٠٥ در فبروری ●

 .١٨وله گاز ترکمنستان به هند را که از مسير افغانستان و پاکستان ميگذرد، با مقامات هندی در ميان گذاشت خط ل
 

 مشخصات تخنيکی پايپالين  
 که مخفف ترکمنستان، افغانستان »تاپ« با پروژه پایپالین افغانستان قبأل کميته به وجود آمده بنام تی آی پی  هدر رابط

 این کميته نه بار جلسه     ٢٠٠٥ تا اپریل  .يته بار ها جلسه نموده و به مؤافقت هائی رسيده است   این کم. و پاکستان ميباشد
کار سروی و نقشه برداری این پروژه توسط یک کمپنی انگليسی بنام پيسپين از دو سال به اینطرف          .١٩کرده است 

نقشه هائيکه ایران در مورد طبقه  تأثيرات زلزله به اساس . تکميل و مسير انتقال آن در روی نقشه تثبيت شده است
این  . نقاط نصب ایستيشن های کمپرسور هم تثبيت شده اند. است بندی مناطق زلزله خيز درین ناحيه دارد، مطالعه شده

 ١نقشۀ  (پایپالین از والیات هرات، فراه، نيمروز، هلمند و قندهار گذشته و باالخره به بندر گوادر به بلوچستان ميرسد     
 سانتی متر در زمين دفن ميگرد، فلز  ١١٠ بار را تحمل نموده، به عمق ٩٠ فشار است  انچ٤٨ قطر آن ن کهپایپالی. )

ولدنکاری آن توسط ماشين صورت گرفته، جدار خارجی  . آن درجه اعلی بوده و ضخامت جدار پایپالین اعظمی است  
 .پایپالین در برابر رطوبت به طریقه برقی کاتود حفاظت ميشود

است که از حوزه گاز خيز دولت   )3( کيلومتر ١٢٧١پاکستان  دولت آباد ترکمنستان تا بندر گوادر  الین گازازطول پایپ
 کيلو متر آن از داخل    ٩١٧حدود  .  کيلومتر این پایپالین توسط ترکمنستان آباد ميگردد١٦٩آباد تا سرحد افغانستان 

 این ساالنه ظرفيت .شودیپالین موجود این کشور وصل مي در آنجا با پاميرسد و تا منطقه ملتان پاکستانافغانستان 
 .)٢٧( تخمين گردیده  مکعب گازميليارد ٢٠ پایپالین به
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 احداث   هزینه ).10( ميليون دالر تا هندوستان تمدید گردد   ٦٠٠همچنين در نظر است که این پایپالین با مصرف 
 سال دوام خواهد      ٧ تا ٥آن در افغانستان   ده که کاراعمار   ميليارد دالر تخمين زده ش   ٣،٣ کيلومتراین پایپالین به  ١٦٠٠

از درک حق العبورعاید افغانستان     ميليون دالر ٣٥ نفر مهيا خواهد گشت و ساالنه ٣٫٠٠٠ کرد و زمينه کار برای
 تا ٥٠ازینکه متن قرارداد پروژه تا حال افشاء نشده است، حق ترانزیت گاز از افغانستان بين   : نگارنده. (٢٠خواهد کرد 

مثأل پاکستان از بابت ترانزیت  .  ميليون دالر ساالنه حدس زده شده که این خود به بحث جداگانه احتياج دارد ١٥٠
 دریافت خواهد کرد و این در   ٢١ ميليون دالر  ٦٠٠پایپالینی که از طریق ایران و پاکستان به هند پالن شده ساالنه   

عالوه برین تجارب  . تر از طول پایپالین در خاک افغانستان است   حاليست که طول پایپالین در خاک پاکستان کوتاه  
سائر کشور ها نشان ميدهد که در مقابل هر دالریکه در اعمار پایپالین مصرف ميشود دو دالر دیگر مصارف فرعی     

در این خانه ها کارگران و کارمندان پروژه  . برای پمپ استيشن ها، سرکسازی و خانه سازی به مصرف ميرسد
 ).و پایپالین ها زندگی ميکنندهمچ

 
 ميليارد متر مکعب گاز از طریق  ٣٠ تا ١٥ سال، ساالنه ٣٠تنها از حوزه گازخيز دولت آباد ترکمنستان برای 

 مليارد متر مکعب گاز را تضمين کرده   ٧٠٨پایپالین افغانستان صادر شده ميتواند و حکومت ترکمنستان تحویلدهی   
 . آن مقدار گازی نيست که ترکمنستان از طریق پایپالین آسيای ميانه بفروش ميرساند این مقدار گاز شامل). 3(است 

  ١٦٧٣ به طول     ميليارد دالر٣،٣ به مصرف عالوه بر پایپالین گاز، شرکت یونوکال اعمار یک پایپالین نفت را 
طریق افغانستان تا  کيلومتر و ظرفيت روزانه یک ميليون بيرل نفت از منطقه نفت خيز چهار جوی ترکمنستان از 

، ٢٧( یاد ميگردد   ٢٢»پایپالین نفت آسيای ميانهپروژه «بندر گوادر بلوچستان هم پالن کرده است که این پروژه بنام       
قرار است که از طریق پایپالین های موجود نفت که از زمان اتحاد شوروی سابق به جا مانده، نفت مناطق  ). 5 3،

قزاقستان و بخارا در ازبکستان انتقال یابد و از آنجا به پایپالین نفت آسيای      زورگوت و اومسک سایبریا به چمکنت   
همچنين پالن شده است که سرک و خط آهن و یک بندرگاه نفتی برای بارگيری در بندر     . ميانه پيوند بخورد

ی قبأل آمادگی خود    بانک جهانی و بانک انکشاف آسيائ). 11( گوادراعمار شود تا گاز مایع را برای بارگيری آماده کند   
 . را برای تمویل پروژه پایپالین افغانستان نشان داده اند 
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 ).٢٨(مسير پایپالین نفت و گاز آسيای ميانه از طریق افغانستان : ١نقشۀ 

 
 عوامل مؤثر در قضيه  

تا ده سال دیگر از ناحيه انرژی به خود  گفته بود که امریکا ١٩٧١بق امریکا در سال ساریچارد نکسن رئيس جمهور 
ولی   . نفت امریکا بزودی و سال به سال کاهش ميابد   واردات    جيمی کارتر گفته بود که   ١٩٧٩در سال  . متکی ميشود

 نفت واردات   کهبر عکس، واردات نفت امریکا سال به سال افزایش یافت چنانکه وزارت انرژی امریکا اذعان کرده 
در سال   .  ارتقاء یافته است  ٢٠٠٤ ميليارد بيرل در سال  ٣،٧ به ١٩٧٩ليارد بيرل در سال    مي٢،٤در امریکا از  

 در صد نفت طرف    ٥٨ در صد نفت مورد ضرورت خود را وارد ميکرد در حاليکه امروز        ٤٤،٥ امریکا  ١٩٩٥
 روز باال   ميليون بيرل در ١٧ ضرورت نفت امریکا به  ٢٠٢٠تا سال  ).  ٢٦(ضرورت خود را از خارج وارد ميکند     

به همين دليل است که امریکا ميخواهد حضور نظامی خود را در افغانستان تقویت کند تا از منافع خود     ) 12(ميرود 
 .در منطقه، مخصوصأ در آسيای ميانه دفاع نماید 

 تا ٢٣چنانيکه در بخش دوم این نوشته آمد، دومين ذخایر بزرگ نفت جهان در قزاقستان قرار دارد که مقدار آن بين 
.  امریکا تالش دارد که بخش بيشتر این ذخایر را در چنگ خود آرد). 13 ،٢٧( ميليارد تن تخمين زده ميشود ٣۵

 پایپالینی را برای صدور نفت از طریق تمدید پالن ١٩٩٨ازینرو امریکا برای انتقال این ثروت عظيم در سال 
 . هزار بيرل نفت را انتقال ميدهد ١٠٠نيد که روزانه روسيه، آذربایجان و گورجستان تا بحيره سياه به انجام رسا

ذخايرگاز
پايپالين گاز

در آيندهپايپالين گاز 
ذخاير نفت
پايپالين نفت

پايپالين نفت در آينده
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 پایپالینی اعمار کرده با ظرفيت هفت برابر پایپالین های سابقه   ٢٠٠٣فدراسيون روسيه در مقابله با امریکا، در سال     
ننده  هزار بيرل نفت را انتقال ميدهد و به این ترتيب امریکا را از مقام بزرگترین کشور استخراج ک٧٠٠که روزانه 

پر واضح است که هر کشوریکه چنين مقام بلندی را احراز کند ميتواند اقتصاد همه . نفت به مقام دوم تهدید ميکند
با اعمار این پایپالین بزرگ توسط روسيه، امریکا به این خطر مواجه شده که   . جهان راتحت تأثير خود قرار دهد

 . کنترول خود را در صنایع نفت از دست بدهد 
این   . ع این خطر امریکا در پی این برآمده که پایپالین دیگری را در رقابت با پایپالین روسی اعمار کند    برای رف

ولی این بدیل بخاطر نا آراميها و عدم ثبات در    .  پایپالین از طریق روسيه، آذربایجان، ارمنستان و ترکيه پالن شده بود  
تان که زیر فشار امریکا متارکه کرده و هر زمان درگيری مناطق کردنشين ترکيه، منازعات بين آذربایجان و ارمنس

 ترکيه با خطر باسفورس گذشته ازین گذر تانکر های بزرگ از آبراهه. بين شان احتمال دارد، چانس اجرائی ندارد 
 .مواجه است و روسيه ميتواند در صورت لزوم این پایپالین را بسته کرده و امریکا را زیر فشار قرار دهد    

چون مسير ایران برای امریکا از  . ت که امریکا در فکر بدیل دیگری افتاد که پروژه پایپالین افغانستان باشدازینروس
اگر امریکا این امکان را از دست بدهد، خطر  . امکان به دور است، بنأ مسير افغانستان یگانه راه ممکن باقی ميماند

 در صد ٢٠ تقریبأ ١٩٧٠زیرا امریکا از سال .  دست برودآن ميرود که سيادت امریکا در بازار جهانی نفت نيز از
کمتر نفت استخراج کرده و از جانب دیگر حوزه های نفتی که امریکا در مکسيکو و وینزویال در اختيار دارد قابليت          

ای چون شرکت ه . توسعه بيشتر را ندارند، گذشته ازینکه مناسبات امریکا و وینزویال بيشتر از پيش خرابتر شده است  
نفتی امریکا در هر صورت تالش ميکنند که سيطره خویش را بر بازار نفت و گاز جهان حفظ نمایند، بنأ به هر قيمتی 
که باشد، پروژه پایپالین افغانستان را اجراء خواهند کرد و لو اینکه این پروژه مداخالت نظامی ناتو را در قبال داشته         

در » هفته« در مصاحبه با نشریه  ١٩٩٩انده عمومی ناتو در اول اپریل  چنانچه جنرال گرد شموکل معاون فرم . باشد
در آخرین تحليل این منافع جهان غرب و در رأس آن منافع «: آلمان در مورد اهداف مداخالت ناتو چنين گفته بود 

 در آینده در   امریکا است که تعيين ميکند که ناتو در کجا مداخله کند، مثأل نفت در کجا وجود دارد؟ چشمه های نفت  
 ).13( » کجا ها ظهور خواهند کرد؟

بنابرین ازینکه طالبان اعمار پایپالین را با به رسميت شناختن دولت خود وابسته ساخته و در کنار عوامل دیگر          
اسامه  . امریکا را در مضيقه قرار دادند، امریکا بر آن شد که ایشان را با مداخالت نظامی ار سر راه خویش بردارد 

بدست امریکا داد تا افکار جهانی را از اهداف واقعی امریکا منحرف سازد و بر   دن یار قدیم خانواده بوش بهانۀ  بن ال
 ).13( سياست جنایتکارانه امریکا مبنی بر خون در برابر نفت پرده اندازد  

 مصرف کننده مواد    نا گفته پيداست که افغانستان برای کشور هایبا در نظرداشت اهميت پروژه پایپالین افغانستان 
ه در جریان جنگ ک چنان .  از این ناحيه اهميت بزرگ دارد   منجمله امریکا، چين، هند، پاکستان و غيرهخام و انرژی

در امور   نه تنها پاکستان، بلکه سایر کشورها منجمله ایاالت متحده امریکا به بهانه های مختلف ضد روسی و تا امروز 
 و اینک کشور ما را عمأل اشغال      دن مداخله دار  توسط احزاب وابسته بخود   غير مستقيم افغانستان هم مستقيم و همداخلی  
 . بمنظور روشن شدن قضيه روی مداخالت کشور های ذیربط بصورت جداگانه اندکی مکث ميگردد   .کرده اند

 
 امریکا و کشور های غربی

 راه    از طریق آن از یک سو ندنشند که بتواامریکا و کشور های غربی در صدد آنند تا در کابل رژیمی را استقرار بخ 
نصب  .  کنندبازار های فروش را تصاحب از سوی دیگر وایند های خویش را جهت دستيابی به مواد خام هموار نم

جنگساالران و بنياد گرایان در مقامات دولتی و همکاری بيدریغ ایاالت متحده امریکا با آن اشخاص و احزابيکه در         
 افغانستان جلوه    و سنای نقش عمده داشته اند و سرانجام آوردن این خائنين و مزدوران در پارلمان     تباهی افغانستان 

 مغایر منافع ملی  سياست انرژی امریکا و امریکا که موافق به سياست پاکستان و  ۀ هائيست از همين سياست کوته بينان 
بخشی از .  ميتواند پالنهای خود را بهتر عملی کند با اتکاء به جنگساالران و خائنين ملی امریکا.مردم افغانستان است

پالنهای امریکا در آسيای ميانه طوری تمرکز یافته که انحصار فعلی روسيه را در هم شکند و چين، هند و ایران را  
 .نگذارد که در رقابت با امریکا بدیل این مسير پایپالین را در منطقه پيشکش کنند 

 
 روسيه

رف در صدد آنست که پایپالین را از خاک روسيه بگذراند تا توسط آن امریکا را بتواند    روسيه از یک ط فدراسيون 
 جلوگيری   در کشور های آسيای ميانه  بنيادگرایی اسالمینفوذاز توسط مزدوران خود    تهدید کند و از جانب دیگر   

 قصد آن دارد که با تأمين     از جانب دیگر .  نموده است  ازین سبب دوستم، مسعود و ربانی را از سالها تقویت     .نماید
 اعمار پایپالین و انتقال نفت و گاز .آرامش در کشور های آسيای ميانه از منابع عظيم طبيعی این کشور ها سود ببرد  

ترکمنستان از طریق افغانستان ضربه ایست بر نفوذ روسيه در آسيای ميانه، زیرا صدور نفت و گاز قزاقستان و  
 .وسيه بوده و انتقال آن از طریق پایپالین های این کشور صورت ميگيرد    ترکمنستان هنوز در انحصار ر

 
 چين
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 . ميباشد خویشدر منازعه افغانستان چين به تعقيب منافع خود مخصوصأ در پی منافع اقتصادی و مسله امنيت سياسی
 منطقوی خویش بزرگاز جانب دیگر چين در صدد آنست که منابع انرژی آسيای ميانه را به تنهایی بلع کند و رقيب   

 در صد نفت مورد ضرورت چين از      ٨٠ بيشتر از ٢٠٥٠ مخصوصأ که تا سال  امریکا را ازین بهره بی نصيب سازد 
در رابطه با امنيت سياسی، چين    . لذا دولت چين مخالف پروژه پایپالن افغانستان است   . )3( آسيای ميانه خواهد آمد  

 منجمله ترکمن ها و اویغور ها را در    مذهبی،تواند جنبش جدایی طلبان  بخاطر آن نگران است که اوضاع افغانستان مي 
 . چين تقویت کرده و مسله حمل و نقل مواد نفتی را به چين به مشکل مواجه گرداند  

 
 پاکستان

حکومت امریکا و شرکت نفتی یونوکال به مشوره آی اس آی پاکستان عمل ميکنند و آنهم به دو منظور، یکی اینکه در 
زیرا . تان حکومت زیر اراده پاکستان بوجود آید و دوم اینکه منابع جدید گاز باید به دسترس پاکستان قرار گيرد      افغانس
 در صد ضرورت انرژی پاکستان توسط گاز رفع ميگردد و ذخایر گاز بلوچستان تا چند سال دیگر به پایان           ٤٠حدود  
تأمين گاز برای ). 5( رد متر مکعب گاز مواجه خواهد بود      ميليا٢،٢ ساالنه به کمبود ٢٠١٠پاکستان تا سال . ميرسند

. بنأ پاکستان نه تنها به گاز ارزان، بلکه به نفت ارزان هم نيازمند است. پاکستان از قطر یا ایران گران تمام ميشود
شور را به ازینرو پروژه پایپالین افغانستان نه تنها مشکل پاکستان رااز رهگذر نفت و گاز رفع ميکند، بلکه این ک

منافع دولت    بنأ . بندرگاه بزرگ تجارتی نيز تبدیل ميکند که نفت و گاز آسيای ميانه را به بازار های جهان ميرساند
  پایپالین و دولت پاکستان باشد تا بدینوسيله بتواند از که به فرمانپاکستان در آنست که در افغانستان دولتی بوجود آید 

 نموده و از کشور های همسایه مخصوصأ از کشور های آسيای ميانه که منابع عظيم   راه های تجارتی استفاده اعظمی 
 به همين دليل است که پاکستان احزاب اسالمی مزدور را به کمک ربانی  .اقتصادی دارند از طریق افغانستان نفع برد 

 همچنان حل   . اکميت پيدا کند ـ مسعود، سياف، گلب الدین، مال عمر و غيره بوجود آورد تا در افغانستان ازین طریق ح         
پاکستان طرفدار آن نيست که در افغانستان   لذا  . له پشتونستان از منافع عمده پاکستان است  سئمعضله مهاجرین و م

به همين سبب است که . دولت ملی مقتدری بوجود آید تا بتواند بر فعل و انفعاالت سياسی در منطقه تأثير بگذارد 
 و طالبان است تا بتواند از یک طرف جلو پيشرویهای ربانی و دوستم را که    پشتون  پاکستان طرفدار دولت جهادی

طرفدار روسيه و هند اند، بگيرد و از جانب دیگر پيشروی های مدل انقالب اهل تشيع ایران را در افغانستان سد              
ر همين دالئل است که درین   بناء ب.گذشته ازاین با تقویت جهادیهای پشتون جلو تجزیه قومی پاکستان گرفته شود   . گردد

اواخر به تقویت بيدریغ طالبان پرداخته، آشوب عظيمی را در افغانستان بر انگيخته و زمينه های جنگ نيابتی را آماده     
 .ميکند

 
 عربستان سعودی 

 از طریق پشتيبانی عمال خویش در افغانستان یک جنگ نيابتی را که بخاطر احراز    مثل ایرانعربستان سعودی  
عربستان سعودی آن گروپ جهادیها را که مورد حمایت پاکستان     . رهبری در جهان اسالم است به پيش ميبرد قدرت 

 نمایندگان عربستان سعودی از طریق شرکت دلتا آیل و شرکت .پشتيبانی ميکندمجددیها و غيره اند مثل سياف، 
ی این اهداف، مداخالت عربستان سعودی در  در راستا. یونوکال در قضيه پایپالین افغانستان بطور مستقيم دخيل اند

افغانستان اگر از یکطرف جزء برنامه گسترش نفوذ به سمت شمال است، از طرف دیگر جلو گسترش نفوذ ایران به 
جنگ نيابتی ایران و عربستان سعودی   . سمت افغانستان را ميگيرد که بزرگترین و مهمترین رقيب آن در منطقه است

ين ترین صفحات دوران حاکميت فاجعه بار تنظيم های جهادی ميباشد مانند درگيریهای خونين در افغانستان از خون
همچنان در دوران طالبان قتل عام مليت هزاره بدست طالبان مثآل در جنگ     . کابل ميان اتحاد سياف و حزب وحدت

 نمونه از خروار ذکر  های کابل و هزاره جات و کشتار طالبان بدست هزاره ها در مزار شریف به عنوان مشت
این جنگ نيابتی ميان عربستان سعودی و ایران همين اکنون در پاکستان هر روز زخمی و کشته قربانی  . ميشوند
بنأ عربستان سعودی برای رسيدن به اهداف منطقه ای خود که در اصل کأل در خدمت اهداف امریکا است،         . ميگيرد

ربستان سعودی از تنظيم های جهادی پاکستان نشين گرفته تا وهابيهای    ع. با هر نيروئی حاضر به معامله بوده است  
و طالبان و حتی دوستم استفاده کرده است چناچه دوستم   ) مانند سياف و مولوی حسين کنر  (مزدور عربستان سعودی 

 .را به مکه دعوت کرد تا وی را در راستای سياست خویش استعمال نماید  
 
 
 

 ایران 
  و تاجک بخصوص، هزاره جهادیهای ازبک به مدد ميرساند، مثأل  امریکا و عربستان سعودی ندولت ایران به مخالفي 

 حوادث ماه محرم امسال و افگندن آشوب در هرات جلوه هائی از قدرت نمائی ایران در          . اهل تشيع افغانستان به
مال خویش در افغانستان به خطر      افغانستان است که به امریکا نشان دهد که ایران ميتواند امنيت پایپالین را توسط ع    

 دولت ایران در صدد آنست که پایپالین را از داخل ایران بگذراند و از طریق پاکستان به هند            اصأل .  مواجه سازد
بنأ ایران منافع خود را درین . برساند و بدینصورت آنرا به مثابه حربه سياسی و اقتصادی در مقابل امریکا بکار گيرد



 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
11

 گذشته از گاز ترکمنستان، ایران خود بعد از روسيه بزرگترین   ).14( تجارتی را مسدود نگه دارد    ميبيند که این راه
ذخائر گاز جهان را دارد و ميخواهد این متاع را بصورت گاز و یا مایع به بازار های جهان عرضه کند، مخصوصأ         

 . م بخشدبه بازار های آسيائی و سيادت خویشرا از بابت انرژی بيشتر از پيش استحکا
 

 هند
ولی همپيمان شدن   . هند همين اکنون از لحاظ نظامی وابسته به روسيه و از لحاظ اقتصادی وابسته به غرب است       

چون امریکا قدرت عبوری جهانيست در حاليکه چين . نظامی هند با امریکا، وجود هند را در منطقه به خطر مياندازد
لذا هند با وجود مشکالت سرحدی که با چين     . د در دشمنی با آنها بسر برد و روسيه در منطقه ماندگار اند و هند نميتوان   

 .دارد، به نفع خود ميداند که در کنار چين و روسيه قرار گيرد 
زیرا در صورتيکه    . هند منفعت خود را در آن ميبيند که پایپالین از طریق ایران و بحيره عرب مستقيمأ به هند برسد      

یا افغانستان از خاک پاکستان بگذرد، درین صورت حربه مؤثری بدست پاکستان ميافتد و      پایپالین چه از طریق ایران   
در صورت لزوم پاکستان ميتواند ازین حربه که حيثيت گلوگاه انرژی هند را کسب خواهد کرد، بر ضد هند استفاده        

 ميليون متر ٩٠ند روزانه به ه.  دوبرابر گردد ٢٠٢٠انتظار ميرود نياز هند به نفت و گاز تا سال مخصوصآ که . کند
 هند به منبع قابل اطمينان برای تأمين انرژی خود    أنب. مکعب گاز نياز دارد که این نياز به سرعت رو به افزایش است      

 برای اعمار   ميليارد دالری را٤،٥ پروژه  و پاکستانهند با ایرانبا آنهم  . نياز دارد و ميکوشد وابسته پاکستان نباشد  
، برای خرید گاز از ایران رویدست   یاد ميگردد» پایپالین صلح« و بنام   کيلو متر است ٢٧٧٥ طول آن پایپالینی که

ولی این پروژه تطبيق نخواهد گردید،  ). ٢٥( مورد استفاده قرار ميگيرد ٢٠١٠ تا ٢٠٠٩ است که بين سالهای گرفته
شست شورای بين المللی آژانس اتمی قطعنامه  مثأل هند در ن. زیرا این سه کشور بيشتر وجوه افتراق دارند تا اتحاد  

اتحادیه اروپا را که ایران را بخاطر برنامه های هسته ئی محکوم ميکند، امضاء کرد و مورد انزجار ایران قرار      
در هر حال اگر هند با پروژه پایپالین افغانستان مؤافقت نکند، درین صورت اهميت این پروژه بسيار پائين . گرفت
 .ميآید

 
 کستان، ازبکستان و ترکمنستانتاج

 این قضيه مواضع مختلف دارند مثأل     ا در رابطه ب   افغانستان  شمالمتناسب به اوضاع و احوال حاکم، همسایگان    
 مبادا بنيادگرایی   با تحول اوضاع افغانستان هراس ازین دارند که  از یک سو تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان

 از سوی دیگر در صدد آنند که مواد خام خویش منجمله گاز را از طریق   .داسالمی در کشور های شان رخنه کن
گر چه امریکا از طریق توسعه روابط با این کشور ها مخصوصأ با        . افغانستان به بازار جهانی بفروش برسانند

ِ ستراتيژیک انرژی روسيه گسترش دهد          ولی  ازبکستان در صدد آن بود که ساحۀ نفود نظامی خود را در مناطق 
با آنکه امریکا روابط خود را با ترکمنستان و آذربایجان . درین اواخر مناسبات امریکا با این کشور به سردی گرائيده

اسرائيل و پاکستان واداشته تا درین کشور ها سرمایه گذاری کنند، ولی  تقویه کرده و متحدین خویش را مثل ترکيه،  
ر حيطه نفوذ روسيه باقی ماندند و پروژه پایپالین افغانستان را کمتر   کشور های قزاقستان، قرغزستان و تاجکستان د

 . به نفع خود ميبينند
 

 کشور های دیگر
 منفعت ميبرند که سالح و    در رابطه با منابع انرژی عالوه برین کشور های متعددی از اوضاع جنگ افغانستان    

 . ترکيه، اسرایيل، ليبيا، سودان، چين و غيره مهمات را در بازار های سياه سرازیر ميکنند مثل اوکراین، مصر، 
 

 شرکت های نفتی و پروژه پايپالين افغانستان 
دولت ایاالت متحده امریکا به شدت زیر تأثير شرکت های نفتی امریکا چنانيکه در بخش اول این نوشته یادآوری شد،  

به اصطالح اعانه در مبارزات انتخاباتی در   البته شرکت های بزرگ نفتی با دادن مبالغ هنگفت   .  ستان قرار دارد لو انگ
سای جمهور امریکا تا این اندازه در گرو شرکت    ؤتعين ریس جمهور امریکا هميشه نقش داشته اند ولی هيچ یک از ر   

  اول از همين سبب است که آنچه را بوش   .  بوده اند و هنوز ميباشند    دومو  اول    های بزرگ نفتی نبوده اند مثليکه بوش  
 . در افغانستان و عراق تکرار کرد دوم  در جنگ عراق انجام داده بود، بوش    ١٩٩١در سال 

 بناأ جای تعجب نيست که جورج دبليو بوش در تيم مشورتی نزدیک به خویش افرادی را گماشته است که همه از کادر 
 و مشاور رهبری شرکت های غولپيکر نفتی ایاالت متحده امریکا ميآیند منجمله معاون ریس جمهور دیک چينی

مؤثرترین فرد در سياست افغانستاِن همچنان خليلزاد که .  و وزیر خارجه کنونی امریکا کندوليزا رایسسابقامنيتی 
 . که با حامد کرزی درین شرکت نفتی همکار بود است شرکت نفتی یونوکال پيشين از کارمندان امریکا ميباشد

. کشيد به بيرون  سر که این همکاری در فرجام از دفاتر بستهخليلزاد در ایجاد و پيروزی طالبان نقش مهمی داشت «
، آنها را در تکساس همراهی ميکرد و در تالش آن رفتت طالبان به آمریکا أ هنگامی که هي١٩٩٦خليلزاد در سال  
غانستان مدیر مرکز مطالعات اف) تاس ای گوتبر(ه او از ده ها سال است که با کچنان. کال تحقق یابدوبود تا پروژه یون

حامد کرزی از جملهء کسانی است    .کال در آن دانشگاه روابط دوستانه دارد       و یونۀدر دانشگاه نبراسکا و مدیر برنام   



 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
12

او در مصاحبۀ با کانال تلویزیونی . که از همان آغاز ارتباطات سياسی و دپلوماتيک طالبان را با آمریکا برقرار نمود
 پاکستان بودم که طالبان ظهور کردند و   ه در شهر کویت١٩٩٤در ماه می :  گفت٢٠٠٢الجزیره به تاریخ نهم اکتوبر 

)  کالویون( کمپنی نفتی آمریکا.  مؤسسين این جنبش بودم  ۀمن در آغاز از جمل   .  حرکت خویش جا دادند  ۀمرا در مقدم
پروژه پایپالین   د  تا بتوان نقش مهمی را در تعين حامد کرزی به حيث رئيس حکومت انتقالی افغانستان بازی کرده است

 ). یک(  »افغانستان را بدست آورد
 

 امريکا، طالبان، بن الدن و پروژه پايپالين افغانستان  
 به استشاره دولت   ر مبنای نياز های استعماری و نظامی پاکستان است که باستخباراتمخلوق سازمان  تحریک طالبان

 توسط سازمان سی آی ای امریکا و عربستان سعودی طالبان). 16، 15 (گردیدند ظاهر  ١٩٩٥امریکا در آغاز سال 
ميشایيل بيردن که در جریان جنگ ضد روسی نماینده سی      . کابل را گرفتند١٩٩٦پشتيبانی مالی شدند و درسپتامبر  

آی ای در افغانستان بود و امروز نيمه سخنگوی رسمی سی آی ای ميباشد در مورد اوضاع و احوال آنروز امریکایها      
این انسانها یعنی طالبان چندان آدم های بد نبودند، جوانان عجله کاری بودند که سلطه آنها در هر حال «: ویسدچنين مين

نفت و گاز خيز ترکمنستان را زیر کنترول   رحدات  ستاطالبان تمامی مناطق بين پاکستان  .  بهتر از جنگ داخلی بود
 که ما یک پایپالین نفت را از مسير افغانستان بگذرانيم و ما تصور کردیم که شاید این فکر بسيار خوب باشد . داشتند

 ).7(» درین صورت همه راضی ميبودند. ر های جدید انتقال دهيم اگاز و مواد خام را به باز
 خارجی ایاالت متحده امریکا نه به بنيادگرایی عصر حجر طالبان و نه       سياست ها و سياست مداران  ستراتيژستِ جيو
برای ایاالت متحده امریکا عمأل ثبات سياسی رژیم طالبان و    . برای مردم افغانستان وقعی گذاشتند  به فرجام شوم آنهم

 .تضمين امنيت برای پروژه پایپالین افغانستان مطرح بود
  خود در کانگرس گفت٢٠٠١مبر سال ا سپت١٧دانا رورا باکر کانگرسمن جمهوریخواه ایالت کاليفرنيا در سخنرانی  «
سعودی و  عربستان کا خود نقش مهمی در ایجاد طالبان داشت و همين آمریکا بود که پاکستان،   حکومت آمری: که

فکر : همچنان بينظير بوتهو در مصاحبه در لندن گفته بود که    . کشور های خليج را در تأیيد و تقویت آنها تشویق نمود  
، هزينهء آنرا سعودی ها پرداختند و من روی کار آوردن طالبان از انگليس ها بود، مديريت آنرا آمريکائيها کردند

 ).یک (» کردماءاسباب آنرا فراهم آوردم و طرح را اجر
 سپتامبر طالبان را به حيث وحشيان جماد فکر نميشناخت، بلکه با ایشان در مذاکره و معامالت اقتصادی  ١١امریکا تا 

لهذا این امر تصادفی نبود که جورج دبليو  ). 3( اند یبوده و ميگفت که برای معامالت نفتی طالبان معامله داران خوب
بوش اندکی پس از تقرر خویش به حيث ریس جمهور امریکا خاطر نشان کرد که ميخواهد که استفاده از انرژی     

به همين جهت از قراردادیکه در  . را بيشتر از پيش در خط اول سياست انرژی خود قرار دهد ) نفت وگاز(فوسيل 
.  خارج گردید٢٠٠١ بر کاهش گازات مضر در مورد تغيرات اقليم تعهد سپرده بود در مارچ  پروتوکول کيوتو مبنی 

بدین ترتيب برای سياست نفت و جيوپوليتيک قوت تازه داده شد و به همان اندازه برای حکومت امریکا پروژه        
 .پایپالین افغانستان عاجلتر گردید 

.  ده که پایپالین را از طریق افغانستان به بحر هند وصل کند    به اینطرف در صدد آن ش   ١٩٩٥شرکت یونوکال از سال 
سی (به همين دليل بود که سازمان جاسوسی امریکا . تطبيق این پروژه ایجاب ثبات و حکومت قابل اعتماد را مينمود

بستان و امریکا و عر) 17( طالبان را در کابل به مسند قدرت نشاندند ١٩٩٦در سال ) آی اس آی(و پاکستان ) آی ای
.  به تعقيب آن شرکت یونوکال طالبان را در شهر هوستن امریکا دعوت کرد ). 7(سعودی آنها را تمویل کردند 

طالبان چون شيوخ عرب خواهند شد که ميشود با ایشان کنار آمد، بدین معنی که  «سياسيون امریکا بدین باور بودند که  
). 17(»  شرعی بوجود خواهند آمد و پارلمانی وجود نخواهد داشت    در افغانستان پایپالین و امير با سلسلۀ از قوانين  

 اسامه بن الدن که از سودان به     ١٩٩٨ فبروری ٢٢ولی این پيشبينی ها معکوس گردید، مخصوصأ بعد از آنکه در 
 .افغانستان گریخته بود، وجود القاعده را اعالن کرده و فتوای حمله بر تأسسيات و اتباع امریکائی را صادر کرد     

همسایه های (» شش جمع دو« جلسه عمومی گروپ ١٩٩٩ جوالی ١٩در رابطه با قضایای بن الدن بود که در 
در تاشکند پایتخت  ) ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چين و پاکستان به اضافه روسيه و امریکا: افغانستان

برای اولين بار نمایندگان طالبان و  . ان باز کردازبکستان دائر گردیده و مرحله جدیدی را در دیپلوماسی افغانست
 در صد افغانستان را تحت کنترول داشتند،    ٩٠درین جلسه طالبان که تقریبأ  . ائتالف شمال دور یک ميز با هم نشستند 

 گرچه این جلسه به نتيجۀ نرسيد ولی بعد ازین همه  . هر نوع نمایندگی ائتالف شمال را از مردم افغانستان نفی کردند
 . افتاد» شش جمع دو«ابتکارات سياسی در قبال قضایای افغانستان بدست همين گروپ

 عبدالرحمان زاهد نماینده وزارت خارجه طالبان در     ٢٠٠٠ سپتامبر ٢٧به تأسی از همين فعل و انفعاالت بود که در 
 طالبان را کرده و در واشنگتن بيانيۀ داد که در آن خواهش به رسميت شناختن حکومت» انستيتوت شرق ميانه«

ن بود که از هر طریق ممکن آدولت امریکا بر). 18(اظهار داشت که تحت چنين شرایطی قضيه بن الدن حل ميگردد 
 فندرل نماینده   ٢٠٠٠ نوامبر ٣در ازینرو .  پروژه پایپالین افغانستان آغاز گرددباید ثبات را در افغانستان قائم کرد تا

 کرد که دو جناح مخالف یعنی طالبان و ائتالف شمال حاضر شده اند پالن صلح گروپ         ملل متحد در افغانستان اعالن  
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 اقتصادی طالبان را تحت فشار روز  تعزیرات ولی این مسئله زمانی اعالن شد که  ). 9(را قبول نمایند  »  شش جمع دو «
 . های باميان را تخریب کردنددر نتيجه طالبان در عوض مقابله با ملل متحد و امریکا تندیس  . افزون قرار داده بود 

 کشور صاحب نفوذ در افغانستان، در لندن دائر گردید که مقصد آن به   ٢١ کنفرانسی با شرکت ٢٠٠٠در آغاز جوالی 
قرار اظهار نياز نيک وزیر خارجه پاکستان، تام  . قدرت رسانيدن ظاهر شاه بود که طالبان از قبول آن سر باز زدند   

 جوالی ٢١ تا ١٧از ). 7(جلسه طالبان را با حمله نظامی از ازبکستان تهدید کرده بود زیمونس سفير امریکا درین 
 بار دیگر در برلين مالقات سری صورت گرفت که در آن وزرای خارجه طالبان مال متوکل و ائتالف ٢٠٠٠سال 

 .این مالقات هم نتيجۀ در قبال نداشت. شمال عبداله عبداله اشتراک داشتند    
و شرکت یونوکال و شریک ) 3( توسط امریکا پرداخت ميشد   ١٩٩٩ نمایندکان حکومت طالبان تا همۀ مصارف سفر

آن دلتا آیل عربستان سعودی قوماندانان احزاب اسالمی را ميخریدند تا افغانستان از ثبات به نفع آنها برخوردار گردد     
 از آن ساخت که در افغانستان حکومت ناگزیرمعهذا طالبان از کنترول امریکا برآمدند و این امریکا را   ). 5، 19(

 .دیگری را بر اریکه قدرت بنشاند
 به  ٢٠٠٢در جنوری سال » ليموند دیپلوماتيک « بخاطر تعقيب همين هدف بود که مذاکره با طالبان، چنانيکه   أدقيق

ل از فاجعه  یعنی شش هفته قب٢٠٠١این مذاکرات تا اول جوالی   . تفصيل بيان ميکند، شدت گرفته و عميقتر شد
: درین جریان تحویلدهی اسامه بن الدن اصأل مطرح نبوده بلکه برعکس . نيویارک و واشنگتن، ادامه یافت

امریکایها از مذاکراتی که با طالبان به عمل آمده بود چنان خشنود بودند که اف بی آی تحقيقات خویش را در مورد      «
خریب کننده امریکایی یو اس اس کول در آبهای یمن جنوبی   اینکه ممکن است اسامه بن الدن در حمله بر کشتی ت 

دو متخصص سازمان  قرار راپور). 7(»  کردمتوقفدست داشته باشد، به اساس حکم وزارت خارجه امریکا،  
استخبارات فرانسه یعنی بریسارد و داسکو، رئيس یک بخش اف بی آی که مسؤل تحقيق قضيه بن الدن بود و جان او  

چنانيکه جنرال . 21)(  به عنوان اعتراض عليه این ممانعت از مقام خویش استعفاء داد   ٢٠٠١در سال نيل نام دارد 
 در سودان    ١٩٩٦ارفا وزیر دفاع آن زمان سودان به واشنگتن پست اطالع داده بود که ميشد اسامه بن الدن که درسال              

به مالحظه اینکه مبادا در عربستان سعودی نا ولی امریکایها این پيشنهاد سودان را .   داشت، تحویل داده شود  تاقام
 . ندآرامی بوجود آید و مبادا که حاکميت اهل سعود لرزان گردد، رد کرد    

 در آن زمان در اداره امریکا جر و بحث شدیدی پيرامون این          ٢٠٠١قرار گزارش واشنگتن پست مؤرخ دوم اکتوبر    
 و محاکمه نماید و یا اینکه با او به عنوان همرزم امریکا در ارگرفتمسله جریان داشت که آیا ایاالت متحده بن الدن را 

 به عنوان همرزم خودی در  نظر دوم شد و با اسامه بن الدنمعلومدار که فيصله به. یک جنگ زیرزمينی معامله نماید
ی جيو شاید که این قضيه باالتر از خيال ما در مورد بازیهای تاکتيک    ). 20 (کردندیک جنگ زیرزمينی معامله 

 قرار داشته باشد، معهذا قدر مسلم اینست که این واقعيت را نميتوان نادیده انگاشت، آنهم در صورتيکه این           یکستراتيژ
. چنانيکه امریکا صدام حسين را هم مانع نشد که کویت را اشغال نظامی کند    . مورد را تا حاال کسی رد نکرده است    

در    ) ٢٢(  بی سی برای شرق ميانه و ایرک لورنت ژورنالست آزاد   پير سالينگر مدیر مسؤل دستگاه تلویزیونی ای  
 .  به نشر رسانيدند نيز به همين نتيجه رسيده اند  ١٩٩١کتابی که در سال 

 زمانی آغاز گردید که معاون بين المللی شرکت یونوکال  ١٩٩٨ فبروری ١٢جنگ ضد طالبان در حقيقت به تاریخ 
 افکار شرکت خود را در موردِ ستراتيژی ،سنای امریکا» ٢٤سيا و پاسيفيکهيأت آ« در مقابل ٢٣آقای جان ام مارسکا

او به نمایندگان سنا گفت که شرکت یونوکال یک شرکت بزرگ جهانی . امریکا در رابطه با آسيای ميانه بيان کرد
االی ذخایر برایتان تبریک ميگویم ازینکه شما کار تان را ب«او اضافه کرد که   . برای توسعه پروژه های انرژیست 

 ).٧ ،١٧ (»نفت و گاز آسيای ميانه تمرکز ميدهيد و نقش آنرا که بر سياست امریکا تأثير ميگذارد، مسجل ميگردانيد  
اول اینکه برای انتقال منابع عظيم نفت و گاز   : ای مارسکا سه مسئله را در مقابل سياست آینده امریکا ميگذارد قآ

 درین منطقه، منجمله در افغانستان، ساختار تر دوم اینکه امریکا باید هر چه زود .آسيای ميانه باید پایپالین کشيده شود
سوم اینکه درین منطقه یک فضای مثبت و دوامدار برای سرمایه گذاری بوجود      . های جدید سياسی بوجود بياورد

ا به طرف غرب و   او اضافه کرد که اتحاد شوروی سابق از دور و بر بحيره خزر پایپالین های خود ر        .  آورده شود  
اما بازار های آینده جهان در آسيا یعنی در جنوب و شرق آسيای ميانه       . شمال کشيده و به مراکز خود وصل کرده است

چون ایران همکاری نميکند، بنأ  . به همين دليل باید پایپالین ها به طرف جنوب جانب بحر هند کشيده شوند. قرار دارند
سر انجام آقای مارسکا به اصل مطلب چنين     . ین باید از طریق افغانستان کشيده شود  یگانه راه ممکن اینست که پایپال

چنانيکه از اول تأکيد کردیم، قبل از هر اقدام دیگر، قبل از آنکه پایپالین را از طریق افغانستان        «:  اشاره ميکند 
 دهندگان و شرکت ما را حاصل  بکشيم، باید اول در افغانستان حکومتی بميان آید که اعتماد سائر حکومات، قرضه

 .)١٧(» نماید
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 و بار کردن آنها بر گرده مردم افغانستان معلوم ميگردد که سياست   بعد از شکست طالبان از تقویت جنگساالران 
نيو .  های آنرا ميسازد محور یکی ازامریکا هنوز هم به همان روند کوته بينانه طی طریق ميکند و پروژه پایپالین

انجمن تحقيق انرژی  «  از ٢٥ خود به نقل از قول متف جان ساگرس  ٢٠٠١ دسامبر ١٥ر شماره مؤرخ یارک تایمز د
م، آنگاه به پروژه های خود     دیهمينکه طالبان را به زور بمب از افغانستان بيرون کشي  «: چنين نوشت » ٢٦کامبيرج

 ). ٣(» پایپالین یکی از آنجمله است  هميپردازیم که پروژ
 زمانی فعال ٢٠٠١ایکه مرکز تجارت جهانی را در امریکا تخریب کردند در آغاز اگست  در هر حال قومانده ه

 وضعيت معلوم گردید که طالبان حاضر نيستند به شرایط امریکا برای تطبيق ٢٠٠١گردیدند که در اخير جوالی 
 تشکيالتی معين آن در    رشد نيروی ایدئولوژیک و سياسی القاعده با ساختار       .پروژه پایپالین افغانستان تن در دهند  

لذا امریکا نه پروژه  . درون طالبان، آنها را به قوت مبدل ميکرد که کنترول دوامدار آنها برای امریکا مشکل ميگردید   
بخصوص که در کنار و در همسایگی با پاکستان    . پایپالین را بر آنها اعتماد ميکرد و نه هم به رسميت شناختن آنها را   

 .  در اردو و استخبارات نظامی این کشورنفوذ قوی داشته و دارای سالح اتمی نيز ميباشدکه بنيادگرائی اسالمی
 مصادف است که ریس هيأت امریکایی، قرار اظهار وزیر خارجه آن زمان جسارت طالبان در برابر امریکا با زمانی

این عمليات  ). ٢٠، ٧(کرد پاکستان، نياز نيک که درین مذاکرات حاضر بود، طالبان را با عمليات نظامی تهدید 
نظامی در پيامد یازدهم سپتامبر حقيقتأ تطبيق گردیده و بدین وسيله مسير حمل و نقل منابع انرژی بحيره خزر به سمت       

 تعداد زیادی از انتقاد کنندگان حکومت جورج دبليو   . اینک صاف گردید از طریق پروژه پایپالین افغانستانبحر هند
دليل اصلی تجاوز برین سرزمين و حضور دوامدار امریکا       » پروژه پایپالین افغانستان « کهبوش را باور بدان است    

 ).٢٥(درین کشور ميباشد 
ازاینکه این اتحاد نامقدس بين واشنگتن و صدام حسين و بين واشنگتن و اسامه بن الدن از طریق سی آی ای برنامه         «

ولی واقعيت اینست که بدون اشغال نظامی . شد، دقيق معلوم نيستریزی شده و قدم به قدم و هدفمندانه تطبيق گردیده با
 و ریاض عربستان سعودی و در کویت سيتی یا  ظهرانکویت توسط صدام حسين، حضور نظامی مستقيم امریکا در 

به عباره دیگر در تيررس مستقيم بزرگترین معادن نفت جهان واینک با اشغال نظامی عراق که بيشتر از نيم ذخایر     
 تأسيس پایگاه های نظامی در آسيای ميانه  همچنانيکه. ت و گاز حوزه خليج را صاحب است، نا ممکن به نظر ميرسد  نف
فقط به امتداد منابع نفت وگاز و مسير حمل و نقل آن در حوزه بحيره خزر ، )تاجکستان، ازبکستان و قزاقستان( 

حکومت بوش از طریق خانواده بن الدن در معامالت       «).  ١٦( » ممکن گردید اسامه بن الدن و یازدهم سپتامبر    توسط
 طبق اسناد مؤثق و انکار ناپذیر، آمریکا نقشهء حمله  .)١٥(» اتنگ قرار داردگنفت و گاز و اسلحه در رابطه تن

شخص بخصوصی چون  جالب اینست که ).یک( سپتامبر طرح کرده بود ١١نظامی به افغانستان را نيز ماه ها قبل از 
دن کسيکه سياست نفتی امریکا را دليل نفرت از امریکا ميآورد و بدینوسيله حمالت ترورستی یازدهم      اسامه بن ال

سپتامبر را بر حق ميداند، خودش به عنوان متحد امریکا نقش بازی ميکند تا سياست نفتی و جيوپوليتيک امریکا در   
 .شرق ميانه و آسيای مرکزی توسعه یافته و تحکيم گردد 

 

 ايگاه و پارلمانپايپالين، پ 
سياستمداران امریکا دریافته اند که اگر نفت و گاز مورد ضرورت آنکشور از منابع مختلف تهيه شود، امکان آن   
ميسر ميگردد که در اثر بروز نا امنی در یک منطقه، بتوان ضرورت نفت را از منطقه دیگر رفع کرد بدون آنکه در  

 بخاطر آن    مثأل از طریق پایپالین، انرژی با راه های حمل و نقل آن  زی منابعجدا سالذا   . تدارکات نفتی خللی وارد آید  
 صورت ميگيرد که تا از یک طرف وابستگی امریکا را از یگانه منبع انرژی شرق ميانه کاهش دهد و از جانب دیگر  

منابع نفتی با راه های    سياست جدا سازی .  تيژی دو گانه اش ازدیاد بخشد  استرِ  قابليت معامالت امریکا را برای تطبيق 
ی اماکو ئحمل ونقل آن فکریست که از کله زبگنيف برژنسکی تراوش کرده که به حيث مشاور شرکت نفتی امریکا

برژنسکی همان کسيست که درجنگ ضد روسی احزاب به اصطالح    . اینک در آسيای ميانه مصروف کار است
 .یه گذاری در افغانستان بهره گيری مينمایداسالمی را ميليارد ها دالر کمک کرد و اینک ازین سرما 

  امریکا به،نتایج بعدی حمالت تروریستی باالی مرکز تجارت جهانی و پنتاگون و برژنسکیبا در نظرداشت افکار 
 قبول   راه های انتقاالتی آن و با   خيز و  و گاز مناطق نفتختن سابی ثبات  و آن اینکه با   شد تيژی جدیدی متوسل استرِ

 ميشود به همچو مناطق از طریق ایجاد پایگاه های نظامی به سلطه مؤفقيت   این تاکتيک،ز و قابل محاسبه مضار ناچي
 .آميز و درازمدت دست یافت 

، امتداد مسير های جدید حمل و نقل نفت و گاز      با اعمار پایپالین در ایاالت متحده امریکا اکنون در صدد آنست که     لذا  
 تأسيس کند تا بتواند حق یکه تازی جهانی خود را بوسيله کنترول        دراز مدت  های نظامینجمله در افغانستان پایگاه  از آ

 نفوذ جيوپوليتيک روسيه را در آسيای  وی، جاپان و اینک چين تحکيم بخشدئمنابع انرژی در مقابل کشور های اروپا
 .غير مؤثر سازدميانه 
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برای اکماالت جنگی، وسایل یدکی و پرسونل جنگی هم   يهای ساختاری  ائجداسازی پایگاه های نظامی و توان همچنين 
با  . از برنامه سياست جداسازی منابع انرژی و مسير حمل و نقل آن برای مجموع حوزه آسيا ـ اروپا ميباشدئیجز

در حوزه بالکان، بخصوص در منازعه کوزوو و تأسيس    مثأل  فعل و انفعاالت امریکا  هدف توجه به این مسله است که 
های نظامی کمپ باندستيل در نزدیکی پریشتينا که یکی از پایگاه های بزرگ امریکا در خارج از ناتو ميباشد، پایگاه 

 این اردوگاه بزرگترین اردوگاهی است که پس از جنگ ویتنام در خارج از آمریکا ساخته .)١٦ (روشن ميگردد
که دک چينی در رأس آن قرار داشت،   نی ایميشود، جالب اینکه این اردوگاه توسط کمپنی نفتی هاليبرتون و کمپ

 هدف از تأسيس این پایگاه آنست تا راه های انتقاالتی نفت و گاز شرق ميانه و آسيای ميانه را از    ).یک(ساخته شد 
 . نفوذ رقباء فارغ نگه دارد و مخالفين را هر زمانی که خواسته باشد تهدید کند 

 تنها برای انقياد افغانستان و اجرای پروژه پایپالین، بلکه همزمان در   همچنان تالش نظامی امریکا در افغانستان نه
چنانيکه روشن گردیده آمادگی های نظامی که  . ارتباط با تهدید کشور های منطقه از طریق افغانستان صورت ميگيرد

ستان به آن نياز داشته   امریکا در افغانستان ميگيرد، اهميت آن فوق العاده وسيعتر و بيشتر از آنست که در ساحه افغان
ک در سطح منطقه دارند که ذکر جزئيات آن   تيژیاسترِدر حقيقت امر این آمادگی ها و اقدامات امریکا اهميت     . باشد

 سال دیگر در افغانستان ٦٠ تا ٥٠در کنار این آمادگی ها گفته ميشود که امریکا تصميم دارد . درین نوشته نميگنجد
 که در افغانستان در شهر های کابل، گردیز، ندامهای وزرات دفاع امریکا اعالن کردمق. حضور نظامی داشته باشد

ینست که  اجالب. ٢٧قندهار، هرات و مزار شریف به مصرف یک ميليارد دالر پایگاه های نظامی اعمار ميکنند 
ستنشاندگی دولت افغانستان   امریکائيها ميگویند که اینکار را به اثر تقاضای دولت افغانستان انجام ميدهند واین قضيه د   

امریکا در نظر دارد که ميدانهای هوائی نظامی این والیات که مهمترین ميدانهای افغانستان اند به         . را روشنتر ميکند
 . حيث پایگاه های نظامی دائمی امریکا در افغانستان از طرف حکومت دستنشانده و پارلمان زرخرید آن پذیرفته شود

نظامی یعنی تسخير افغانستان و تهدید رقبای منطقوی، دست باز در استفاده از منابع زیر    بر عالوه این دو هدف   
 هدف اساسی است که امریکا ميخواهد منظوری آنرا توسط پارلمان دستنشانده در افغانستان  ومينزمينی افغانستان س

رده بود، دفعتأ معادن طالی  همچنان در ازبکستان، در پناه قرارگاه نظامی ایکه امریکا بوجود آو  . بدست آورد
 امریکائی که مرکز آن در شهر دنفر امریکاست قرار گرفت که در ازبکستان ٢٨ازبکستان در اختيار شرکت نيومونت 

با وجود آنکه منابع طال، یورانيم و منرالهای دیگر منفعت آورند، با  ). ٤( ميليون دالر سرمایه گذاری کرده است   ١٠٠
 . منابع نفت و گاز و راه های انتقاالتی آن تمرکز یافته استآنهم توجه اصلی امریکا به 

با در نظر داشت تجارب و نتائج جنگ ضد روسی، جنگ های بين التنظيمی، نصب طالبان و با توجه به مجموع «
اقدامات سياسی، نظامی و تبليغاتی امریکا و متحدین غربی آن در چهار سال گذشته این نتيجه کلی بدست ميآید که 

انه ابر قدرت جهان در هر صورتی، تنها روی خط ترسيم شدۀ ِ ستراتيژیک خویش حرکت نموده و کليه امکاناتی یگ
را که در چهار چوب مساعدتهای بين المللی برای باز سازی افغانستان فراهم ميشود، به سوی امتداد همان خط   

توآم  ( استحکامات نظامی، برخورد های مسلحانه  مثأل پرداختن به  . ِستراتيژیک جهانی و منطقه ئی خویش کانال ميدهد
عليه بقایای طالبان و تروریست های عربی و پاکستانی، حمایت های مالی ـ سياسی از جنگ ساالرانی که   ) با مدارا

همچنان تطميع یا تابع سازی . مورد نفرت مردم اند و نفوذ قدم بقدم اقتصادی و پوليسی در تار و پود حيات ملی افغانها
نفذین مسلح، جابجا کردن آنها در نهاد های دولتی، گشایش راه های سازش و مذاکره با رهبران به اصطالح ميانه مت

گذشته . رو طالبان و دیگر مخالفين و مخربين زورگوی ارتجاعی جزء سياست روزمره امریکا در افغانستان است 
فع ملی مردم افغانستان و باالخره هموار سازی   ازین رعایت منافع و مطامع حکومت پاکستان و روسيه به زیان منا  

ِ ستراتيژیک نظامی غرض استحکام حاکميت مطلق بر افغانستان و رسيدن به    راه بسوی تأسيس پایگاه های بزرگ 
هدف های از قبل تعين شده در منطقه به شمول مقابله با چين، ایران و روسيه در آسيای ميانه بخشی از اهداف امریکا    

روی همين دالئل است که دو هدف برای ایاالت متحده از اولویت های خاصی برخوردار     . نستان ميسازدرا در افغا
یکی تأسيس پایگاه های دائمی نظامی در خاک افغانستان و دیگری تقرب به منابع سر شار نفت و گاز آسيای   . ميشوند
ه تنها تا کنون اجازه نداده است هيچ جنگ    روی همين پاليسی هدفمندانه و مالحظه کارانه است که امریکا ن  . ميانه

ساالر ویرانگر و یا هيچ جنایتکار جنگی به پای ميز محاکمه کشانيده شود، بلکه از آنها حمایت مالی و پشتيبانی  
 ).سه(»  سياسی نيز به عمل آورده است 

ه زای تاریخ معاصر کشور تبدیل کردن افغانستان به پایگاه نظامی امریکا، یکی از حوادث جنجال بر انگيز و فاجع «
خواهد بود که عواقب آن مسلمأ کمتر از کودتای ثور و لشکر کشی اتحاد شوروی، پيروزی مجاهدین و تسلط طالبان و   
پایمال شدن افغانستان زیر چکمه های ارتش سرخ و بعدأ نظاميان و مليشای پاکستان و تروریستان القاعده در زمان        

دیل کردن افغانستان به پایگاه نظامی یک ابر قدرت جهانی عواقب خطرناک و غير     تب.  حاکميت طالبان نخواهد بود 
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قابل پيش بينی ای را هم برای افغانستان، هم برای منطقه و جهان و حتی برای خود ایاالت متحده امریکا در قبال 
 ).چهار(» د گذاشت  این مسئله بر سرنوشت فرد فرد مردم افغانستان تأثير سؤ خود را به جا خواه  . خواهد داشت 

 مليارد دالر برای قوای نظامی خود در منطقه خليج فارس مصرف ميکند تا نفت کشور های عربی    ٥٠امریکا ساالنه 
 اقتصادی   پرواضح است که ارزش های امریکا را ارزش های   ). ٣(و راه های بحری حمل و نقل آنرا محافظت نماید   

اتومی نظامی  ۀیعنی برتری در تصاحب منابع نفت و گاز و قو» رژیتضمين ان« ميسازد که تجلی اش را در و نظامی
). ٣(پس روشن است که بمباران افغانستان و عراق بخاطر آن صورت ميگيرد که منابع انرژی در بغل دارند  . ميابد

ای زینرو واضح ميگردد که سياست امریکا بر سالح و نفت بنا یافته بدین معنی که سالح که تراکمش در پایگاها
لذا حضور نظامی امریکا  . نظامی صورت ميگرد بخاطر دفاع از دولت دستنشانده و سيادت بر منابع نفت و گاز است  

این سياست امریکا در افغانستان مصداق خود را در ایجاد     . دفاع مستقيم از منافع امریکا در مقابل رقبائش ميباشد
که منظوریش باید از پارلمان ساختگی گرفته شود تا عریضه پایگاهای نظامی و اعمار پایپالین نفت و گاز مييابد 

پایپالین با اعمار پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان    ژه مخصوصأ که پرو . دیموکراسی خواهی خالی نمانده باشد  
 : که٢٩ افغانستان در مورد تأمين امنيت پایپالین گفته بر کنار شدهچنانچه وزیر معادن و صنایع. پيوند زده ميشود

 شرکت های بين المللی، پليس و ارتش ملی افغانستان، امنيت این خط لوله را      یدولت قادر است به همکاری بعض «
با در نظر داشت اینکه اردو و پوليس افغانستان با کمک قوتهای ایساف امنيت پایتخت را گرفته نميتوانند،  » .دتأمين کن

عهده شرکت های نفتی و در  کيلو متر در خاک افغانستان به  ٧٠٠ریبأ  طول تق روشن است که تأمين امنيت پایپالین به 
یک کالم به عهده امریکا ميماند و این چيزیست که امریکا در هر صورت به آن متوسل ميشود و بر ضرورت اعمار  

 .پایگاه های خود بهانه چربتری حاصل ميکند
 اعمار گردیده، حاکميت ملی به سرعت  درت های بيگانه قواقعيت ها نشان ميدهد که در آن کشور هایکه پایگاه نظامی   

رخت بر بسته و زمينه برای حکومت های ضد مردمی و دست نشانده آماده گردیده و صحنه برای رقص مزدوران        
 در صد     ٩٠ به این منظور بود که اکثریت بسياربزرگ، شاید بيشتر از      .استعمار به ساز امپریاليزم تزئين ميگردد

 توسط امریکا و اداره کرزی نشانی و توسط پول، تقلب و زور به پارلمان آورده شدند تا مهر تائيد به اعضای پارلمان
دیپلوماتها و افغانهای مطلع معتقد اند که تا حد یک چهارم اعضای به اصطالح   «. اهداف فوق الذکر امریکا بگذارند  

خصوصأ یک چهره قابل  . د و ستد آن ارتباط دارند   نفری افغانستان به توليدات مواد مخدره و دا   ٢۴٩انتخابی شورای 
در یک مطالعه برای واحد مستقل تحقيق و   . منازعه عارف نورزی است که به حيث معاون شورا انتخاب شده است

 تن از اعضای انتخابی  ١٧ارزیابی افغانستان، اندرو وایلدر یک متخصص امور افغانستان نتيجه گيری مينماید که   
 قوماندان گروه  ۴٠.  تن دیگر به گروهای جنایت کار مربوط اند٢۴. ان خود قاچاقبران مواد مخدر اند پارلمان افغانست

 ).پنج(»  تن دیگر به اتهام جنایات جنگی و تخلفات حقوق بشر متهم ميباشند١٩های مسلح و 
همهء آنها  . قی نکرده اندنظام طالبی تعویض شده است و از نگاه جسمانی این مردم تغير کرده، اما از نگاه دماغی فر «

بقایای فاسد ائتالف شمال با استفاده از پول و اسلحه    . آنها اصأل به دیموکراسی عقيده ندارند. طالبان در لباس دیگر اند
یک افغانستان دارای یک نظام ضد ملی  «). شش(» حاال آنها بزرگترین خطر برای آینده افغانستان اند. بقدرت رسيدند

موجودیت یک شورای جنگ ساالری و پر از انسان کشان حرفوی و خائنين ملی، صالحيت بلند و ضد مردمی و با 
 ).هفت(» کردن صدای خود را هم نخواهد داشت   

 
 بلوک غربکشمکش ابر قدرت ها، قدرت های منطقوی و 

 گاز و   فروشازاردر مورد پروژه پایپالین افغانستان امریکا تا حال تبليغ اغواء گرانه ميکند که گویا ترکمنستان ب  
ولی به تعویق انداختن تطبيق این پروژه شاید دالئل . مردم افغانستان کار ميابند و پاکستان ار آن نفع اقتصادی ميبرد

اگر این تهدیدات تا سرحد . امنيتی در غرب و جنوب افغانستان باشد که به تهدیدات امریکا عليه ایران رابطه ميگيرد
 از ،بنأ تا روشن شدن اقدامات عملی امریکا عليه ایران   .  يت پایپالین را در خطر مياندازد اقدامات نظامی پيش رود امن

طریق افغانستان، کار پایپالین را شاید آغاز نتوانند، مگر اینکه چين به همدستی پاکستان، ایران و ترکمنستان ابتکار  
 مجبور به اقدامات پيشگيرانه شود و کار     عمل را برای تصاحب این پروژه از طریق خاک ایران بدست گيرد و امریکا     

کار پایپالین در خاک ترکمنستان  . ٣٠ آغاز گردد  ٢٠٠٥ در دسامبر  هقرار بود که کار پروژ. پروژه را زود تر آغاز کند 
 جنوب کشور آغاز نگردیده    ی آغاز گردد ولی کار بخش افغانستان پایپالین نسبت نا آراميها٢٠٠٦قرار است در سال 

 ).٢٥(است 
ر رابطه با پروژه پایپالین افغانستان از یک سو بازار بزرگ هندوستان که به منابع انرژی آسيای ميانه شدیدأ   د

از جانب دیگر بخاطر اوضاع متشنج افغانستان، هند ترجيح ميدهد که   . ضرورت دارد باعث رقابت جدی شده است  
این چيزیست که امریکا به هر قيمتی که باشد از آن      و  .  بخاطر رفع نيازمندیش از درک گاز با ایران وارد معامله شود     
در غير این صورت شرکت های امریکائی از این مفاد . جلوگيری خواهد کرد تا این بازار بزرک بدست ایران نيافتد

                                                 
  29 .٢٠٠۵ اپریل ١۶خ  صفحه انترنيتی بی بی سی، بخش افغانستان، مؤر

٢٠٠۵ اپریل ١۶ صفحه انترنيتی بی بی سی، بخش افغانستان، مؤرخ  30  
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عظيم بی نصيب ميمانند و کنترول امریکا باالی منابع انرژی آسيای ميانه از دست ميرود، چنانيکه بازار های اروپای 
عالوه برین شرکت نفتی گازپروم   . بی را از بابت گاز و تا حدودی هم از بابت نفت قبأل روسيه قبضه کرده استغر

بنأ این .  روسی در نظر دارد به کمک دولت هند و ایران پایپالینی را از ایران از طریق بحر هند به هندوستان بکشد 
امریکا در مقابل این اقدام روسيه،  . الین در افغانستان شوندسه کشور ائتالف شمال را کمک ميکنند که مانع اعمار پایپ

 . هند و ایران احتماأل ترجيح ميدهد که افغانستان را زیر سلطه پاکستان نگهدارد تا از نفوذ رقبایش جلوگيری کرده باشد  
اط مهم جهان و بنأ جنگ زیر نام تروریزم بهترین بهانه بدست امریکا ميدهد تا برای برتری طلبی نظامی خود در نق

قبضه کردن منابع انرژی تقالی بيشتر کند، مخصوصأ که عواملی چند تداوم پيوند این دو مهم را آسانتر ساخته است     
امریکا ميتواند با تسلط بر منابع انرژی آسيای ميانه از یک جانب بر سياست خارجی روسيه اثر بگذارد و از  ). ١٢(

 .سيای ميانه و از جانب غرب از عراق در پنجه گير آوردسوی دیگر ایران را از جانب شرق از آ 
گذشته از تقابل ابر قدرت ها و قدرت های منطقوی در رابطه با منابع انرژی آسيای ميانه و پروژه پایپالین افغانستان   

در تقابل در ميان بلوک غرب را ميتوان در ممانعت امریکا . در بين خوِد بلوک غرب هم تقابالتی در جریان است 
این پروژه را بانک جهانی و بانک انکشاف آسيائی تمویل   . برابر پروژه پایپالین گاز شبرغان ـ کابل به وضاحت دید 

 و شرکت انگليسی انرژی ورلد   ٣٢شرکت فرانسوی سوفریگاز.  سروی کرده بود٣١کرده و شرکت انگليسی پسپن
ز شبرغان از طریق پلخمری به کابل و بعدأ تا جالل        تطبيق ميکردند که گاز را ا     به مصرف سه مليارد دالر   آنرا٣٣لمتد 

برنامه مخفی . از پلخمری یک شاخه آن تا قندوز رفته آن ساحت را از نعمت گاز برخوردار ميساخت. آباد ميرساند
 بخاطر همين پروژه بود که طرح ساختن توربين   .بعدی انتقال پایپالین الی جالل آباد و از آنجا به پاکستان و هند بود 

 ترس امریکا از آن بود که تطبيق این پروژه ضرورت     .های گازی توسط امریکا در افغانستان رویدست گرفته شد 
لذا با وجود همه مصارف برای کار مقدماتی،   . یعنی پروژه پایپالین افغانستان را در آینده منتفی ميسازد » تاپ«پروژه 

 فرانسه زیر فشار امریکا باید از آن     ٢٠٠٤الی و اگست سروی و پالنگذاری این پروژه که صورت گرفته بود، در جو   
 در شبرغان  ٣٤ ميليون دالری را بنام هل انترنشنل  ٢٤انگليس که با امریکا نزدیک است یک پروژه  . منصرف ميشد

لذا    .  امریکا ميگفت که کابل به برق نياز دارد.  جریان این معامله نخيست که سر دراز دارد . تحفه گرفت و آرام شد
همين اکنون  » توربين گازی «هکار مقدماتی این پروژ.  گاز شبرغان برق توليد نموده آنرا به کابل ميرسانيمتوسط

.   فرانسه استدالل ميکرد که صنایع در حال ایجاد در کابل و در مسير پایپالین بيشتر به گاز نياز دارد. جریان دارد
خالصه وقتيکه    . ز در پروژه خود در نظر گرفته بودند  فرانسویها حتی تا تبدیل موتر های پطرولی به گازی را ني  

مگر اینکه زیر  . د داد ه امریکا به فرانسه اجازه فعاليت در ساحه منافع خود ندهد به چين، روسيه و دیگران هم نخوا   
 . فشار ناشی از درگيری و کشمکش در ساحات و جبهات مختلف مجبور به آن شود

 مواد خام مختلف دیگر نيز برای توليد کاال و چرخش نظام  ر نفت و گاز بهداری در کناه سرمایقابل تذکر است که 
خود ضرورت دارد و در کنار این مواد خام که ميخواهد ارزان بدست آورد به نيروی کار ارزان هم نياز دارد که           

این نيروی کار  که محصول غارت یتوليد  .عمدتأ در کشور های سه قاره آسيا، افریقا و امریکای التين بدنبال آنست
بدینگونه غارت مواد خام مختلف که مهمترین آنها نفت و گاز است،  . ارزان و مواد خام ارزان است به بازار نياز دارد    

غارت نيروی کار ارزان و تصاحب بازار ها برای فروش محصوالت، تمام کره زمين را در ساحه رقابت و کشمکش     
 کار ارزان که به بحران    محصولنمونۀ ازین تالش برای غارت . دآزمندانه قدرت های امپریاليستی قرار ميده

   . انجاميد، همه جهان را تکان داد ١٩٩٧اقتصادی اضافه توليد در جنوبشرق آسيا در سال   
 

 اهداف امريکا در افغانستان
ی را در بر  اقدامات امریکا در افغانستان تنها به تالش برای تصاحب پروژه پایپالین محدود نبوده، اهداف بزرگتر   

اهداف امریکا در این کشور عبارتند از استفاده از  . ميگيرد که مانند سائر نقاط جهان، نفت و گاز بخشی از آنست
 :افغانستان

چون افغانستان ميان کانفسيوس چين، ارتودوکس روسيه،  . ٣٥ـ بحيث تخته پرش در خدمت سياست تقابل مدنيت ها
 . اردهندویزم و بودیزم هند و اسالم قرار د 

 . ـ برای تهدید ایران و تکميل خط محاصره آن 
 .ـ عقب زدن فدراسيون روسيه از آسيای ميانه و مناطق ِ ستراتيژیک انرژی 

 .ـ برای محاصره چين که جای مهمترین دشمن و رقيب پوتنسيال امریکا را احراز کرده است
                                                 

Pispen 31  

Sofrigas 32  

Energi World Ltd. 33  

Hill-International 34  

 Clashes of civilization 35  



 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
18

از طرف دیگر . ام عليه چين مشکل خواهد بودولی تا زمانيکه امریکا مشکل ایران و پاکستان را یکطرفه نکرده، اقد
مداخله نظامی در ایران، منطقه را از خليج فارس تا افغانستان      . مشکل ایران و پاکستان نيز به سادگی قابل حل نيست   

امریکا بطور همزمان حد اعظمی در دو جبهه . در کام آتش جنگ فرو ميبرد که امریکا قادر به کنترول آن نيست
 .همين اکنون دو جبهه عراق و افغانستان امریکا را دچار مضيقه ساخته است . دارد نه در جبهه سومی قدرت جنگ را 

 : ضد چينی امریکا جور نمياید زیراتيژیاستراز جانب دیگر پاکستان در ِ 
ه و   رابطه درماند«ـ پاکستان رابطه بسيار نزدیک و دیرینه با چين دارد اگر چه به گفته عارفی این رابطه بيشتر  

 .را ماند»  درمانده طلب
بنيادگرائی اسالمی به . نيرومند است) آی اس آی (ـ بنيادگرائی اسالمی در اردو وسازمان اطالعات نظامی پاکستان    

 .حيث مهمترین ابزار مداخله پاکستان در افغانستان و هند برایش مطرح است و از آن به آسانی دست بردار نيست  
 راکت اتمی که در نقاط مختلف پاکستان جابجا شده اند و نابودی آنها برای ۴٨اید تا ش. ـ پاکستان سالح اتمی دارد

 .امریکا آسان نيست
اگر پاکستان در تقابل با امریکا بيشتر با چين نزدیک شود، دشمنی آن با هند، نزدیکی کشور های چين، هند، روسيه و         

این مشکل بسيار بزرگتر از .  باشند دچار مشکل ميسازدایران را که در برابر تهدید امریکا ميتوانند متحد همدیگر
مگر آنکه بخاطر ترس از تهدید امریکا مدتی روی  . مشکلی خواهد بود که امریکا با ترکيه و یونان در پيمان ناتو دارد

 .آن سرپوش گذارند  
که جورج دبليو بوش در   به همين دليل است  . هند با نفوس زیاد و بازار کالن برای امریکا جالبتر از پاکستان است 

 علمی در مورد استفاده از انرژی هستوی را در  ی خود به هند اذعان کرد که نه تنها دستآورد ها ٢٠٠٦سفر جنوری 
عالوتأ روابط تجارتی امریکا و   . خدمت هند ميگذارد، بلکه سالح و مهمات نظامی را نيز به آن کشور تحویل ميدهد 

 . داران امریکائی در هند سرمایه گذاری ميکنند هند به شدت ارتقاء یافته و سرمایه
بنأ پاکستان بيشتر از پيش خود را در دامن   . گذشته ازین امریکا ميکوشد که سد راه وحدت احتمالی روسيه و چين شود 

 چندی قبل در سر پيچی از امر  کهچنان. چين مياندازد و با امریکا در قضيه بنياد گرایان اسالمی دهن کجی ميکنند  
کا به کرزی یاددهانی ميکند که قبل ازینکه پاکستان را در رابطه با ترورست ها مالمت کند، اول نظری به خانه     امری

 . چه، به قول پاکستان طالبان از افغانستان به پاکستان ميآیند و نه برعکس . خود بياندازد
 

 امريکا بمثابه مالی بد عمل 
ی، آزادی و دفاع از حقوق بشر گوش فلک وخلق جهان را کر کرده   امریکا از یک قرن به اینطرف با فریاد دیموکراس

و این . است، همچنانيکه احزاب به اصطالح اسالمی افغانستان با فریاد اسالمخواهی شان مردم را به ستوه آورده اند   
خواهی   همه روزه بر ضد این فریاد های انسانخواهی و اسالم   خود شان در حاليست که این دو نوع مالیان بد عمل،  

دیموکراسی که امریکا از آن دم ميزند، . عمل ميکنند و جنگ و خونریزی وغارت در سرشت شان عجين شده است
آنچه را قشر سياسی امریکا در رابطه با تعقيب اهداف   . برای مردمان شرق جز اسارت چيزی به ارمغان نياورده است

رای مقوالت ایدیولوژیک راجع به دیموکراسی،   تيژی در مناسبت با انسانهای شرق در واسترِ اقتصادی وجيو 
 انرژی امریکا در پانزدهمين کانگرس سابقارزشهای جهان غرب و حقوق بشر ميداند اینست که جان شليسنگر وزیر 

آنچه را مردم امریکا از جنگ خليج آموخته اند اینست که این خيلی ها   «: شورای جهانی انرژی در مادرید گفته بود
 تا اینکه بخاطر وابستگی که امریکا از زد مردم پشتر مسرت آور است که در شرق نزدیک با لگد به آسانتر و بسيا

 ).16( » نفت دارد، برای محدود ساختن این وابستگی قربانی داده شود    واردات 
ق سط قرن گذشته تا حاال بصورت دقي اواسياست امریکا در شرق نزدیک و شرق ميانه و اینک هم در آسيای ميانه از

 و اینک در  شرق ترسيم ميکندیبازتاب خط فکری جان شليسنگر است که درارزشيابی هایش نسبت به انسانها
  منجمله افغانستانبيشتر از نيم قرن است که انسانها در شرق نزدیک و شرق ميانه .افغانستان همه روزه تطبيق ميشود

 های اقتصادی، سياسی و نظامی در  همکاریهاییر نام در کام سلطه جوئی شوروی آنوقت، امریکا و متحدین آنها که ز      
رژیم های استبدادی یکی پس دیگر     . ت استعماری به خورد مردم داده شده، در خاک سيه نشسته اند         سياسبازار مکاره

و عمدتأ توسط کودتاها بر مردمان این مناطق مانند هر کجای دیگر در کشور های سه قاره، تحميل ميگردد که گلوی            
طی این مدت ما شاهد کودتاهای خونين و تجاوزکارانه در این        . رشد و ترقی در این کشور ها را ميفشارد    ضعيف 

مناطق بوده ایم که یا بدست سی آی ای طرح و اجراء گردیده و یا هم رقيب روسی آن کا جی بی طراح و مجری آن           
مک کردند، غربيها به احزاب ویرانگر و    اگر روسها رژیم های سفاک تره کی، امين، ببرک و نجيب را ک  .بوده است 

  .خونریز به اصطالح اسالمی چون گلب الدین، ربانی، سياف مال عمر و دیگران مدد بيدریغ رسانيدند   
 عذاب تجاوزات نظامی، صدور سالح، جنگ، ویرانی و درد های عظيم اجتماعی را     ی کشور های شرقهانانسا

و از فلسطينيان زیر نام » اهللاحزب «ام مردم لبنان به بهانه مبارزه با  مثأل همين اکنون بمباران و قتل ع.ميکشند
 حتی یک نمونه اینرا نميتوان    .توسط اسرائيل و به استشاره امریکا بصورت وحشيانه ادامه دارد       » حماس«مبارزه با 

 اینکه از ارزش   سراغ کرد که از طرح و تطبيق دیموکراسی در این منطقه از خارج پشتيبانی صورت گرفته باشد و یا        
، آزادی فکر و صيانت از حقوق بشر به صورت یقين به )جمعگرایی(های کشور های صنعتی غرب مثل پلوراليزم 
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. مثابه خط فاصل روابط این کشورها در مناسبت با دولت های شرق نزدیک و شرق ميانه، دفاع صورت گرفته باشد
 بشر را بر گرده خالئق سوارکرده و منافع خویش را توسط    بلکه بر عکس مدام جنایتکاران و پامال کنندگان حقوق

 .همين گروه تأمين ميکنند
 مانند دوستم، سياف، ربانی، خليلی، محقق و    و تفنگ داران درنده خوی   مثأل همين حاال اکثریت جنایتکاران جنگی

ین و مسعود در قمار های  بيشتر از چهل و چهار هزار مردم بيگناه کابل را به کمک گلبد ١٩٩٠ که در دهه  راغيره
نظامی کشتند، شهر کابل را به تل خاکستر بدل کرده و ميليارد ها دالر ثروت کشور را نيست و نابود و چپاول کردند،    

این امریکا بود که توسط خليلزاد این فراریان را از سوراخهایشان بدر کرده و بر          . در قدرت دولت سهيم ساخته اند 
عين اینکار را شوروی سابق در رابطه با جنایتکاران هفت ثور انجام داده         .  انستان سوار کردگرده مردم بال کشيده افغ  

 چطور دستاورد های مثبت سياسی کشور های غربی را درک    مخصوصأ مردم افغانستانپس مردمان این منطقه  .بود
های غربی بلکه با سياست های  خود سازند در صورتيکه خود مدام نه با ارزش های مثبت کشور      ِننمایند و آنرا از آ 

بدین وسيله پروسه تعميم  . این کشور ها، با زور سالح و تازیانه جيوپوليتيکی روبرو ساخته ميشوندنۀ   سودجویامطلقأ
  منجمله افغانستاندیموکراسی در منطقه ده ها سال به عقب انداخته شده و بر مردمان شرق نزدیک و شرق ميانه  

 .ليکن برعکس منافع امریکا و کشور های غربی در امان ميمانند. ددخسارات هنگفتی تحميل ميگر
انتخابات پارلمانی در افغانستان بدون تردید نشان داد که دخالت امریکا صرف مرتجع ترین و بيرحم ترین عناصر  «

 جنگ قوای نظامی امریکا هرگز اکناف افغانستان را از شر ظلم و ستم  . را در جامعه افغانی تقویه نموده است 
حکومت . ساالران رها نساخته و نه وعده جورج دبليو بوش در عملی ساختن مارشال پالن تا کنون تحقق یافته است    

و این رژیم . کرزی نا توان و دست نشانده است که نه حمایت مردمی دارد و حتی در کابل قادر به اعمال قدرت نيست     
ی حيات ندارد که چهره آنرا مضحک تر از رژیم دست نشانده     بدون اتکاء به حضور بيگانه ها یک هفته هم قدرت بقا 

اگر ناتوانی این حکومت را از نگاه مشکالت فعلی افغانستان مانند امنيت، مواد مخدر،  . روسها در افغانستان ميسازد
ن  محيط زیست و بد رفتاری در ساحه حقوق بشر مورد قضاوت قرار دهيم، به این نتيجه ميرسيم که کرزی و اربابا

هکذا تا زمانيکه کرزی عوض نشود و شخصی با پشتوانه وسيع   .امریکائی اش مانع عمده احيای مجدد افغانستان اند
 ).هشت(» مردمی جانشين وی نگردد، هيچگونه زمينه برای بهبودی و انکشاف ميسر نخواهد شد 

 را مثبت خوانده و دليل ميآورند  اشغالگرانجالب توجه است که امریکا و تحليلگران مزدور آن در افغانستان حضور 
آنها حضور  . که به زور سالح امریکا طالبان سقوط کرد، اینک مکاتب باز شده و زنان نيز به حقوق خود ميرسند  

امریکا و نيرو های خارجی را یگانه مانع در برابر پيشروی و حاکميت مجدد طالبان ميدانند و همچنان استدالل ميکنند   
دمی و دیموکراتيک در صحنۀ سياست افغانستان وجود ندارد، لذا باید از اداره کرزی در برابر       که چون بدیل ملی، مر  

بدون شک سقوط طالبان امر مثبت است ولی نه به دستان خارجی و نه به قيمتی که خارجيان در       . طالبان حمایت کرد
.   ل دیگر را به خاک سيه خواهد نشاند    بدل آن بر مردم ما تحميل کردند که باج و خسارات مادی و معنوی آن چندین نس    

و باز این تحليلگران عوامفریب و بی خبر از ظرفيت شگفت انگيز مردم در مبارزه بخاطر رفاه و سعادت، چرا    
فراموش ميکنند که این خوِد امریکا بود که طالبان را بوجود آورد و کشور را به عقب برد و این امریکا بود که  

را سالها برای تعقيب اهداف جيو پوليتيک و اقتصاد نفتی خود کمک کرد و این      احزاب به اصطالح اسالمی   
امریکاست که این همه جنگساالران و ناقضين صریح حقوق بشر را بر گرده مردم افغانستان سوار ميکند تا اهداف    

وليس مذهبی   عالوه برین اداره کرزی، مثل حکومت طالبان، سازمان پ   . اقتصادی و نظامی خود را برآورده سازد
بوجود آورده تا دست این جنایتکاران را در تجاوز بر حریم آزادی های فردی    » امر بالمعروف و نهی عن المنکر «

 .این ملت باز کذارد و این در حاليست که کرزی و شرکایش از حقوق بشر دم ميزنند  
ه بدست آورده اید که باز هم خاک به      بناأ از این تحليلگران مزدور باید پرسيد که این جرأت را از کجا و در بدل چ          

. چشمان منتظر مردمی ميزنيد که تقریبأ از سه دهه در کام یکی از بدترین فاجعه های تاریخ بشریت دست و پا ميزند
داغ به خاک و خون کشانيدن . سنگی درین سرزمين نمانده که داغی از خون دل و دیده این مردم را نداشته باشد 

و   » خلق«مگر از سرنوشت .  زندگی اش لقمۀ نان و لحظۀ رفاه در ملک آزاد بوده استانسانی که همه آرزوی
نه آموختند که در بازی قدرت و پادوی به بادار روسی، شرف، عزت و غرور ایشان در بازار مکاره » پرچم«

پایانی نباشد؟  به خاطر چه گناهی مصيبت این ملت را .  معامالت استعماری چون متاع بی ارزش به حراج گذاشته شد
آیا شرمسارانه نيست تغيراتی را که بعد از سقوط طالبان در افغانستان آمده بنام دستآورد قناعت بخش سياسی و         
اجتماعی و اقتصادی به خورد مردم داد بدون اظهار آنچه ماهيت واقعی این دستآورد هاست؟ و آن باخت حاکميت و    

. به منجالب وابستگی غليظ اقتصادی، سياسی و نظامی دیگر استآزادی ملی ما و انداختن کشور از یک منجالب  
دستآورد های حکومت کرزی و تحوالت افغانستان از لحاظ اقتصادی، سياسی و اجتماعی درین دوره صفحه مضحک       
و مشمئزکننده دیگری را به تاریخ وابستگی افزوده که آنها را با جزئيات آن در مقاالت جداگانه به بحث خواهيم  

 . تگرف
.   مردم شود ِند که آزادی ملی تأمين و حاکميت سياسی کشور از آ    دخشنودی واقعی افغانستان فقط زمانی ميسر ميگر 

افغانستان از ساحه نفوذ اقتصادی، سياسی و نظامی اجانب، سازمانهای جهنمی جاسوسی و مافيای مواد مخدر و 
انه ها و مزدوران بومی آنها، این جنایتکاران حرفوی     شرکت های نفتی و اقتصادی آنها بيرون کشيده شود و دست بيگ     
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بر پایه این . و سازمانيافته و داره های ویرانگر و غارتگر از مرکز تصميم گيری بر سرنوشت مردم ما کوتاه گردد 
 .آزادی است که ميتوان پای دیموکراتيزه کردن و عادالنه ساختن حيات اجتماعی کشور در تمامی ساحات رفت 

 
 طانی مسابقات تسليحاتی، جنگ و بنيادگرايیدايره شي

 ایعها و فجامریکا و تجاوز عریان او بر عراق و افغانستان، کشتار بيرحمانۀ مردمان این کشور ۀ ناسياست جنگ طلب
زندانهای امریکا در عراق و افغانستان، جنگ لبنان و فلسطين اگر از یکطرف احساسات ضد امریکائی را در سطح          

 از طرف دیگر سائر کشور های جهان را مخصوصأ در آسيا، افریقا و امریکای التين در دائره      اده افزایش دجهان 
این سياست امریکا اگر از یکطرف بازار سالح فروشی .  شيطانی مسابقات تسليحاتی بيشتر از پيش احاطه کرده است

ر های فقير را در جيب سالح  از جانب دیگر خطرات جنگ را شدید تر ساخته، عواید کشو. است را گرم کردهاش
ی را به شدت دامن زده و باعث تقویت بنياد گرائی و تروریزم شده   فروشان کشور های غنی ریخته، فقر و گرسنگ

 .است
تيژی استر ِ اینک جهانی شدن تروریزم از سياست امریکا و کشور های غربی که بر منافع کوتاه مدت اقتصادی و جيو 

 سياست امریکا و کشور های  جهانی شدن تروریزم عکس العمل سياسی در برابر. استتهایشان بناء یافته، پيشی گرف
بدین ترتيب همه کشور های غربی، قبل از همه ایالت متحده امریکا و انگلستان خودشان هم مسؤليت عظيم         . غربيست

فون گردیده اند و    فاجعه نيویارک و واشنگتن و قتل هزاران قربانی که در مخروبه های مرکز تجارت جهانی مد  
همچنان خون .  دارند را هسپانيا و جاهای دیگر جان خود را از دست داده اند، ،آنهایکه در عمليات تروریستی در لندن

، بلکه بر دامن کشور های غربی و     و مزدوران خلقی و پرچمی آن   هزاران شهيد افغان نه تنها بر دامن شوروی سابق    
آنها مردمان بی گناه این کشور ها  .لکه ننگی ميماند ه اصطالح اسالمی به مثابه و احزاب مزدور بدر رأس آن امریکا

را در چنبر شيطانی مسابقات خود گير آورده و هنوز هم به قيمت خون مردم ما در قتلگاه اهداف شوم خود با هم    
 .زورآزمائی ميکنند

 جنگهای  بنيادگرا، جنگهای خليج،،وناليستیواقعيات به اثبات رساند که از سی سال به این طرف بين رژیم های ناسي  
بر همگان مبرهن  .  صدور بيش از حد سالح به منطقه و پائين رفتن قيمت نفت رابطه مستقيم وجود دارد   افغانستان،

 است که نرخ پائين قيمت نفت عامل عمده ثبات برای شگوفایی اقتصاد ملی کشور های صنعتی سرمایه داری ميباشد
 ، انحصار مثأل سفته بازی،عوامل دیگری دارد   ٢٠٠٦تا  ٢٠٠٤ های  سال بيننفت درباال رفتن قيمت (

 جنگ عراق که باعث کاهش توليد و صدور نفت شده، باال رفتن  ،واحتکارعمدی و شدید نفت توسط شرکت های نفتی
 توسط   سرسام آور مصرف نفت در سطح جهان، کمبود دستگاه های بزرگ تصفيه نفت، تخریب پالتفرم های نفت 

 ).طوفانهای کاترینا و ریتا در خليج مکسيکو و غيره 
بنا  . چنانيکه دیده شد، به همين دليل است که امریکا حاضر نيست که چشم طمع از منابع انرژی آسيای ميانه بردارد 
نایت بران برای پيشبرد منافع ِ ستراتيژیک خود در افغانستان با ظلمت گستران عصر و بنيادگرایان جنگ افروز و ج      

گذشته    . کاران شناخته شده در پای معامله سياسی مينشيند، آنها را حمایت مالی ميکند و در قدرت دولتی نگهميدارد      
ازین برای تسریع این پروسه، امریکا ميخواهد که سر نخ بخش هائی از طالبان را که مستقيمأ و یا هم از طریق      

ا را اخيرأ شدت بخشيده است تا حکومت کرزی و پارلمان را        عمليات آنه . کما کان حفظ کند پاکستان در دست دارد 
آن اعادۀ ثبات و نظم   زیر فشار قرار دهد و هم دليل برای آنها بوجود آورد که بدون امریکا و قبول اهداف قبل الذکر       

 .در افغانستان ممکن نيست
خصوص از هلمند علنأ سازماندهی و      از همينجاست که موازی با راه اندازی انتخابات در افغانستان، عمليات طالبی ب   

جالب آنست که این عمليات تنها در جنوب، شرق و بخصوص      . شدت یافته که تا کنون سير صعودی ميپيماید  
این بخاطریست . جنوبغرب شدت یافته در حاليکه راهها از کابل الی هر نقطه شمال و شمالشرق افغانستان امن است 

رش دهند، زمينۀ ميشود برای ائتالف شمال سابقه که به بهانه و به دليل مقابله با     که اگر عمليات آنها را در شمال گست  
واین چيزیست که امریکا نميخواهد چون بنا بر روابط آنها با  . طالبان به اقدامات نظامی و تسليح قوتهای خود بپردازند
 .روسيه و ایران ميتوانند از کنترول امریکا خارج شوند 

بازی ها، نتيجه کلی آنرا برای مردم افغانستان و سرزمين ایشان ميتوان چنين خالصه کرد که  گذشته از جزئيات این 
افغانستان اگر تا دیروز قربانی زورگوئی روسيه و تهاجم آن از شمال به جنوب برای رسيدن به بحر هند بخاطر تهدید 

 ميخواهد از جنوب به شمال پيشروی کرده ک خليج و بحر هند گردیده بود، اکنون امریکاتيژیاسترامریکا در مناطق ِ 
 پایگاه جنگ های خونين خود برای تهدید و احيانأ حمله بر ایران، چين و رقبای دیگر منطقه ای   بهو افغانستان را
 .  مبدل گرداند

 اگر در وقت طالبان، امریکا از افغانستان برای صدور بنيادگرائی و نا  . این جنگ عمأل از مدت ها آغاز شده است 
 استفاده کرد، اکنون عمأل صدور تروریزم و بنيادگرائی را از خاک     چچينآراميها در مناطق مسلمان نشين چين و  

در افغانستان دولتی وجود ندارد که از خود   . افغانستان و پاکستان به آسيای مرکزی عليه روسيه سازماندهی ميکند
که به امریکا نشان دهد که هنوز در منطقه برای امریکا   هدف داشته باشد و هدف دولت پاکستان ازین همکاری آنست     

از طرف دیگر پاکستان در چوکات این همکاری، بخشی از تروریزم   .  مهم است و نميتواند دوستی با آنرا جدی نگيرد   
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ای سازماندهی ميکند تا به امریکا بفهماند که این دولت بيثبات نميتواند ج  » پنهانی«مخفی خود را در افغانستان نيز  
 .دوست مطمئن چون پاکستان را برای امریکا بگيرد 

 
 سياست استعمار و امپرياليزم

این دیگر بر همگان روشن است که استعمار و امپریاليزم نوکران خویش را بر گرده مردمان به زور سوار ميکنند،       
شاه ایران  .  ميبازدولی همينکه نوکر نقشش را ایفا کرد، درآنصورت اهميتش را باخته و حتی ضرورت وجودش را 

که توسط امریکا در جای صدراعظم منتخب مردم ایران نصب گردیده بود همينکه از قدرت افتيد امریکا حاضر نشد 
 . او را در امریکا اجازۀ اقامت بدهد  ،در برابر چهل سال نوکرمنشی شاه

ه مزدوری که به شوروی نموده    همچنين وقتی ببرک کارمل بعد ازآنهمه خيانتی که در حق کشور خود و بعد از آنهم   
 .بود، همينکه از قدرت افتيد، شوروی حاضر نشد که حتی برایش ویزه ترانزیت صادر کند

ولی   . عين قضيه مصداق حال جنرال نویریگا در پانامه است که امریکایيها از طریق کودتا او را به قدرت رسانيدند       
اچاق مواد مخدر از سی آی ای بهره ميطلبيد، از قصر سلطنتی همينکه پا از گليمش فراتر نهاد و در دستاورد های ق 

مانول نویریگا که سالها هم رئيس جمهور، هم تاجر مواد مخدر وهم      «.  و در زندان امریکا انداخته شد     شد ربوده
 ).15(» سازمان جاسوسی امریکا سی آی ای نيز بود، اجير  دالر معاش   هزار٢٠٠معامله گر پول سياه بود در بدل   

 عبدالکریم قاسم زمامدار ،امریکایها به کمک صدام و شرکایش . استر مورد صدام حسين هم قضيه بر همين منوال    د
عراق را از قدرت انداختند و تا زمانی که صدام بر ضد ایران ميجنگيد سيل سالح های مدرن از امریکا به عراق      

بعد از آنکه در قبال جنگ کویت نيروهای امریکا    .  امریکا به کویت حمله کرد  در دام توطئه ای  صدام  .  سرازیر ميشد
امریکایيها . در کشور های عربی خليج جابجا شدند، آنگاه نقش صدام پایانيافته تلقی شده و سقوطش حتمی دانسته شد

باری صدام حسين که فریاد ش از نداشتن این    . سالحی نيافتند را به داشتن سالح هسته ای پيوند زدند ولی چنين   ۀ دسيس
يکه به ئاز خود امریکا باید پرسيد که در سيل سالحا     «:  سالح از پا ميافتاد ولی بگوش امریکا نميرسيد، گفته بود که  

 ». ، آیا سالح اتمی هم شامل آن بود و یا خيریدعراق سرازیر کرد
ات شمالی    ميالدی فریاد ميکشيدند که سرحد ٨٠همچنين حکمتيار، سياف، مجددی، مسعود، ربانی و غيره که در دهه  

کشور اسالمی پاکستان به آمو دریا ميرسد و اسالم مرز نميشناسد، طرح فدراسيون اسالمی ميان افغانستان و پاکستان       
این مزدوران همينکه یکی از اهداف پاکستان را برآورده ساختند و وطن را به خرابه تبدیل کردند، آنگاه              . را ميریختند

بخصوص از آنهائيکه با مشق دلربائی در آغوش پاکستان برای احراز موقعيت    . نقش عدۀ از آنها به انجام رسيده بود 
برتر در ميان مجموع نوکران تنظيم های هفتگانه عقب مانده و در عطش قدرت بدنبال بادار جدید جبهه عوض کرده       

 . اینها در برابر بدیل طالبان از خوان نعمت پاکستان طالق شدند  . بودند
ما نه :  که بریتانيای کبير گفتعوام لمرستون که بعد ها نخست وزیر انگلستان شد در مجلس      آقای پار١٩٨٤در سال  «

. دوستان دایمی داریم و نه هم دشمنان دایمی اما منافع دایمی داریم و رسالت ما سعی در جهت تأمين منافع ما است     
 منافعی که ثابت ،افع هميشگی داردایاالت متحدهء آمریکا هم نه دوست هميشگی دارد و نه هم دشمن هميشگی ولی من 

زمامداران می آیند و می روند،     .  محور آن می چرخند   بر و پایدار اند و متغيرات دیگر بر بنياد آن تحول پذیرفته و     
گروه ها به قدرت ميرسند باز سقوط داده ميشوند، ائتالف ها به پيروزی می رسند و باز شکست ميخورند، نظامهای   

 باز تغيير ميخورند، مليتها در این گوشه و آن گوشهء کشور سرکوب می شوند و شهر ها ویران      سياسی اعالن ميشوند
می شوند ولی یگانه چيزی که تغيير نميخورد طرح کمپنی های جهانخوار جنایتبار است که به خاطر رسيدن به اهداف 

وای هيچکس و هيج چيزی را و مقاصد خویش، از هر کس و هر چيز استفاده ميکنند ولی جز منافع خود شان پر
 ).یک(» ندارند

 

 پايان سخن
 اگر  . ميالدی کشيدن انتقام جنگ ویتنام و فروپاشانيدن شوروی سابق بود    ٨٠تا پایان دهه سياست امریکا در افغانستان 

ت  اهميت بزرگ و کليدی پروژه پایپالین افغانستان را در سياست دوگانه انرژی و پوليتيک امریکا در روشنی واقعي      
 ميالدی  ٩٠ که بعدأ از اواسط دهه    در آن صورت واضح ميگردد، تعقيب کنيمی که در باال از آن تذکر رفت،ها

ِ ستراتيژی نظامی جيوپوليتيکی و در قدم اول بر اساسسياست امریکا در افغانستان   تطبيق پروژه پایپالین بنا یافته 
 نفوذ امریکا و . چه کسی این پروژه به راه انداخته ميشود  صرفنظر از اینکه چه مقدار پول مصرف ميگردد و بااست،

کشور های غربی و حضور نظامی شان در افغانستان و در آسيای ميانه که برای امریکا یک دستآورد ِ ستراتيژیک 
به  .  بزرگ پنداشته ميشود، با سيطرۀ نظامی شان باالی منابع انرژی در کشور های غنی خليج فارس شباهت زیاد دارد  

در حقيقت .  این ترتيب ساحه نفوذ نظامی و منابع انرژی امریکا از ترکيه گرفته تا آسيای ميانه و افغانستان امتداد ميابد  
 ٢١امر با جنگ عليه تروریزم از یک جانب سنگ تهداب تأمين و تضمين انرژی امریکا و متحدین آن برای قرن 

و اقتصادی چين و روسيه و وحدت احتمالی ایشان با قدرت  ذاشته ميشود و از جانب دیگر از پيشروی های نظامی   گ
 .نوخاستۀ هند جلوگيری به عمل ميآید 

چنانيکه ذکر شد پروژه پایپالین افغانستان یکی از اهداف مهم امریکا تلقی ميشود که کنترول امریکا را بر بازار       
 دولت ترکمنستان و پاکستان در مورداز همين رو بود که مؤافقت . جهانی انرژی در برابر رقبایش توسعه ميبخشد
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ازینکه فيصله   .  ه و مقدمات نظامی و سياسی آن تدارک دیده شد     توسط دولت امریکا حاصل گردید   این پروژه یاجرا
، نميتواند    است زیر فشار دولت امریکا و در غياب نمایندگان واقعی مردم افغانستان صورت گرفته  »تاپ«ی ها

 جنگساالران و     وجود در نبود یک دولت ملی ودر   زیرا. بر داشته باشد  در تان رابازتابی از منافع ملی افغانس
 در اریکه قدرت، پروژه پایپالین افغانستان کشور را صحنه زورآزمائی       و ناقضين صریح حقوق بشر   وطنفروشان

اقتصادی در     گردانيده و وابستگی غليظ سياسی و       و قدرت های منطقوی زورآوران جهان و ميدان جنگ ابر قدرت ها   
وابستگی سياسی، پولی و استخباراتی به روسيه، ایران و         »ائتالف شمال« بر همه روشن است که    . قبال دارد

هندوستان دارد، طالبان از حمایت بيدریغ پاکستان و بعضی کشور های ثروتمند عربی برخوردار اند و اداره کرزی    
 امریکا و کشور های غربی رقابت  نظامی حضوراز جانب دیگر. به پشتگرمی امریکا و جهان غرب مينازد

  در افغانستان که قربانی آن افغانها اند و این خود جنگ نيابتی را انگيخته ایران و هند را بر  چين،فدراسيون روسيه، 
 افغانستان که قبأل قربانی گرم جنگ سرد شده است، بار دیگر صحنۀ زورآزمائی و بزکشی     . دامن ميزند  به شدت

افغانستان، مثل گذشته، برای کشور های غربی بخاطر تسلط بر کشور های    زیرا . جهان و منطقه ميگردد  زورآوران 
 ). 5(آسيائی، موقعيت کليدی را حائز است 

 و دلسوز کشور    ، غير وابسته در صورت استقالل کشور و در صورتيکه مقدرات کشور بدست نيرو های صداقتمند    
 این پروژه    بدون شک، پروژه پایپالین  و تطبيقر طرحنافع ملی افغانستان دباشد، با در نظر داشت و گنجانيدن م  

مخصوصأ که اگر با اجرای این پروژه زمينه آن مساعد گردد      . ميتواند به کالبد اقتصاد آشفته کشور رمق تازه بدماند    
 شناسی امریکا ذخایر گاز ، با نوید اینکه مرکز تحقيقات زمين شودکه گاز افغانستان نيز از طریق این پایپالین صادر 

 ميليارد بيرل و ذخایر گاز مایع آنرا به ١,٥ ميليارد متر مکعب، ذخایر نفت آنرا به ٥٠٠صفحات شمال کشور را به 
 سنجش کرده و اخيرأ صفحات جنوب و غرب کشور هم از بابت نفت و مخصوصأ گاز اميدوار       ٣٦ ميليون بيرل ٥٦٢

مين انرژی مناطق نزدیک به پایپالین منجمله والیات هرات، فراه، نيمروز، هلمند عالوه برین تأ. کننده خوانده شده اند  
اهميت این موضوع یکی در آنست که دستگاه . و قندهار در رابطه به امر باز سازی کشور به آسانی مرفوع ميگردد

دیگر . رق توليد کردها و شبکه های برق کشور در اثر جنگ های متوالی از بين رفته اند و ميشود به برکت گاز ب
اینکه با استفاده از گاز در امور صنعت و تسخين از قطع درختان جلوگيری شده و محيط زیست دوباره احياء ميگردد  

با پيشرفت . و این خود تأثيری مثبت باالی اقليم داشته و از تخریبات طبيعی خاک توسط باد و باران جلوگيری مينماید        
اعمار پایپالین و انتقال نفت و گاز .  به مناطق دور افتاده از پایپالین نيز مهيا ميگردداقتصادی کشور زمينه گازرسانی

آسيای ميانه از طریق افغانستان و با احراز مقام باال در صدور انرژی اهميت و اقتصاد کشور ما به سرعت باال        
 ضرورت عاجل دارد که از   ٣٧ن نفت ميليون ت١،٢همين اکنون افغانستان ساالنه به پنجصد هزار تن گاز و . ميگيرد

 .خارج وارد ميگردد و این مقدار ضرورت حد اقل کشور را تأمين نميکند 
 و همکاری  در شرایط اشغال کشور و امنيتی و اوضاع نا هنجار سياسی عينییبه تأسی از واقعيتهاو اما 

 کشور ما افروخته اند، بيم آن ميرود که جنگساالران با غارتگران بين المللی و با در نظر داشت آتشی که بيگانگان در
 ما ازین  يهنان بار دیگر پامال جنگ ابر قدرت ها گردد و به قول عوام قبل از آنکه همم    بخاطر همين موقعيتشکشور

انب مثبت و  پروژه پایپالین افغانستان با وجود جبنأ. آش گرم چيزی خورده باشد، از دود آن چشمانشان کور شود   
 : مصداق خود را در شعر ذیل ميابد    و غيرهابت حق ترانزیتاقتصادی آن از ب 

 
 ن که  پر تو با زیب  و با فر استَکگفتم  َم       خویش    رد پٌنيک  ِمس را  بدیدمووطا

 همين پر است م که دشمن جان ئی آگه ن  بگفتا که ای حکيم     بگریسـت زار زار
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