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  یئدکتورعبدالحنان روستا: تتبع، ترجمه و نگارش
 

 م6200فبروری 
 

 
 جنگ ابر قدرت ها و پروژه پايپالين افغانستان

 
 

 آغاز سخن
 اهميت نفت

 بقایای نفت که از آن گاز ، دجله و فرات دریا های سرزمين بين ـ مسيح در بين النهرین  ميالددرسه هزار سال قبل از
بعد از آن انسانها در طول هزاران سال        ). 1(  پرستش آتش درشرق ميانه گردیدزمينهود که  آزاد ميگردید شناخته شده ب   

 تا اینکه منابع نفت شرق ميانه بناء بر نقش آن در اقتصاد جهانی اهميت گسترده پيدا     با نفت آشنائی بيشتر پيدا کردند 
عودی     سو ازعربستان م 1932ن در سال  ، از بحریيم1927، از عراق در سال  م1908 منابع نفتی ایران در سال   .کرد

 اهميت نفت به حيث منبع انرژی باال گرفت و بعد از   مبدین ترتيب در آغاز قرن بيست. ند کشف گردیدم 1936در سال 
تيژیک برای قدرت ا ستر زیرا نفت نه تنها به حيث ماده خام. بيشتر کسب کردرزش آن در جریان جنگ دوم جهانی ا

 بکار رفت، تا جائيکه اینک   داریبرای انکشاف سرمایه   بلکه بيشتر از هر ماده خام دیگر   گردید، مطرحهای نظامی
 جهان را زیر کنترول خود  های بازارهمه  است کهسرمایه داریهای   هفت شرکت غول پيکر نفتی کشور تافقط شش

ی صورت گرفت که   در صد نفت جهان توسط همين هفت شرکت نفت  80 حدود م فروش1973در سال ). 2(آورده اند  
 .گرفته و ازین بابت عواید سرشاری دارند اکنون اکثریت بازار های جهان را در قبضه 

قيمت نفت ميباشد که ظاهرأ توسط کشور های  متأثر از   شدیدأعاید سرانه و انکشاف اقتصاد کشور های صنعتی غربی
 های صنعتی با انکشاف تخنيک منجمله  کشور.  ولی در حقيقت امر توسط شرکت های نفتی تعين ميگردد   1مؤلد نفت

 ناشی از بحرانات ، توانسته اند تا حدودی از جنجالهای دست و پاگير و بدیل های دیگر انرژیتوليد وسایل کم مصرف
گرسنگی تشدید  فاجعه های اقتصادی،  بروزولی کشور های فقير از بابت صعود قيمت نفت که باعث.  کنار روندنفت

در یک کالم استفاده از نفت از یک جانب اقتصاد کشور های  .  ضربات مهلکی خورده اند ،و قحطی گردیده است
را در کشور های فقير توسعه داده    بيکاری و گرسنگی جنگ، ر پيشرفته صنعتی را تقویت بيشتر کرده و از جانب دیگ 

وانسته در تاریخ جامعه نت  خام دیگرۀهيچ ماد. را عميقتر گردانيده است و خط فاصل بين کشور های غنی و فقير
 حکومت »طالی سياه«ش باالی این کمثأل کشم. استداشته که نفت مانند تأثيری  جدی بجا بگذاردبشری اینقدر تأثير 

 سی قرن بيست آقای اچس وزیر داخله در حکومت  ۀ در ده. ها را سقوط داده و باعث بروز جنگها گردیده است 
د از عصر حجر، عصر برنج، عصر آهن، عصر صنعت آمده و اینک  بع«: روزولت رئيس جمهور امریکا نوشت که

هيچ کس در ایاالت متحده نميتواند انتخابات را ببرد، مگر اینکه مورد «: او افزود که . »عصر نفت فرا رسيده است
ومت   بدون آنها حک  د پشتيبانی شرکت های نفتی باشد و تا آن زمانيکه این شرکت های نفتی وجود دارند، کسی نميتوان   

ان شرکت های گاز همين سبب در ترکيب دولت امریکا نمایند.  نفت وابستگی سياسی بار آورده بهوابستگی .»کند
 .بزرگ نفتی چون بوش، چينی و رایس جابجا ساخته شده اند 

تنها  . اهميت انرژی، مخصوصأ نفت و گاز و ضرورت به آن روز تا روز به صورت سرسام آوری باال ميرود
این در حاليست که مصرف نفت عرادجات     حده امریکا روزانه دو صد ميليون عراده در حرکت است و      درایاالت مت

تنها در عراق مصارف نظامی امریکا از بابت  . در مقایسه با مصارف ساختار های صنعتی امریکا بسيار نا چيز است
 . استخراج شده جهان را مصرف ميکند  نفت¼ایاالت متحده امریکا به تنهائی . نفت روزانه هفت ميليون ليتر ميباشد

نفتيکه روزانه در  چنانچه  ،همچنين ضرورت نفت در کشور های آسيائی منجمله چين به سرعت رو به افزایش است
 سال آینده مصرف نفت 25 در. تنها ضرورت چين را تکافو کند به مشکل ميتواندعربستان سعودی استخراج ميشود،

به همين سبب منازعات بين کشور های . حاليکه ذخایر نفت روز تا روز کاهش ميابنددر صد باال ميرود در  50جهان 
 و کشور های کمزور جهان مثل افغانستان قربانی این   ابديزور آور جهان به خاطر تسخير منابع انرژی شدت بيشتر مي 

 .زورآزمائيهائی استعماری ميگردند
 

 نفت و استعمار
   حواشی   نظر به ميل خویش سرحدات کشور های »سایکس ـ پيکوت  «ر قراردادفرانسه و انگلستان د م 1916در سال 

به خليج فارس را خط کشی کردند بدون آنکه از کشور های آن منطقه پرسانی کرده باشند و شرکت های نفتی هم       
از یکی » قرارداد قلم با رنگ سرخ«در به اصطالح  ).1(همين روش را پيش گرفتند تعقيب سياست کشور های شان 

عودی س را از ترکيه گرفته تا عربستان ۀسرداران نفت بنام گلبنکيان با یک قلم دارای رنگ سرخ باالی یک نقشه ساح
به تعقيب آن شرکت  .  سپرد شامل یک کانسرسيومنشانی کرده و حق استخراج نفت آنرا به چند شرکت بزرگ نفتی
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ين قرن بيست شرکت های بزرگ نفتی انگلستان و دهه های نخستدر . های امریکائی داخل این کانسرسيوم شدند 
 ، مثأل به تنهائی حق کنترول باالی این ماده خام را داشتند  خود ساخته،امریکا به اعتبار قرارداد های کنسرسيوم

شرکت های نفتی   همچنان  . ازین حق بهره مند بودبزرگترین شرکت نفتی امریکا استکه شرکت نفتی آرامکو 
 . از چنين حقی برخورداربودند  موبایل، رویال دچ، بی پی، تکساکو و غيرهاکسون، شل، شفرون، 
  را که طرف اصلی معامله اند، از مدار معامله به حاشيه رانده و ازین    کشور های صاحب نفتاستعمارکهن و جدید،

ج نفت فقط در  سياست استخرا دلخواه خویش را ميپرداختند و این  » صدقۀ«ثروت عظيم نفتی که حق حقه آنهاست، فقط 
 .داشتسياست های استعمار کهن   ریشه در خدمت منافع اقتصادی شرکت های نفتی و این خود

و استخراج  است که نه تنها  افتيده اصلی باالی ذخایر نفت جهان به دست هفت شرکت نفتیبدین ترتيب حاکميت
ط آنرا از قبيل دستگاه های تصفيه نفت،   تمام تجهيزات مربو انحصار توليد و اکمال فروش نفت را بدست دارند، بلکه 

 . و بر عواید پولی سرشاری حاکميت دارند  نيز بدست گرفته اند تکنالوژی آنراپایپالین و
 نفتی را بدست ميآورد در حاليکه باقی را شرکت های اروپائی و  عواید هزارم  یکعودی سعربستان م 1952تا سال 

 که این عاید در مقابل      در بدل هر تن نفت فقط ده سنت دریافت ميکرد   همچنين کویت). 2(امریکائی در جيب ميزدند 
 .عواید نفتی که استعمار چپاول ميکرد، بسيار نا چيز بود

 مصدق در مجموع عواید توليدات و فروش نفت، حق بدون منازعه   زمامداری دکتورمردم ایران در زمانبر عکس 
استعمار کهن و جدید دست به دست هم داده در سال       به همين سبب  .  که این بمثابه خاری در چشم استعمار بود داشتند
  پهلوی را دوباره بر تخت شاه، رضاءبراه انداخته مصدق کودتای نظامی  دکتوربر ضدی آی ای  سازمان سم1953

نی    مصدق را دستگير و داخل یک سلول که آب تا کمرش باال می آمد زندا        دکتور پس از کودتا  .  نشاندندسلطنت ایران 
یده و    کامال فلج گرد ازرهائی از حبس پنج ساله این شکنجه او را به چنان روماتيسمی دچار نمود که بعد. کردند

 . متعاقب آن چشم از جهان پوشيد 
  در ایران  طرح ملی شدن نفتامریکا و انگليس از بابت نفت آرام گرفته، درد سرکودتا مؤفق گردید و بدین ترتيب 

نه تنها در     . کردندتصاحب  ایران برای خود منابع نفتگولف و استاندرد بزرگترین سهم را در     کمپنی های .ناکام شد
را به خليج فارس فرستاده و در صدد آن شد که منابع نفت و گاز     خود انگلستان کشتی های جنگی  مصدق دولت  زمان

 منابع نفتی  همين بخاطر اهميتبلکه،  نمایدتحریمرا اشغال نظامی نموده و فروش نفت ایران را در بازار های جهان   
 .انگليس اشغال گردیداستعماری   دولت بود که درفاصله بين جنگ اول و دوم جهانی ایران دو بار توسط  

با طرح سياست های جدید استعمار نو، کشورهای دارنده نفت زیر سلطه دولت های استعماری رفته و عواید نفت این         
.  این ممالک قرار گيرد، در جيب استعمارگران و نوکران آنها ریختانده ميشود  کشورها به عوض آنکه در خدمت مردم

چه این نوکران حضور استعمار را ضامن بقای خویش دانسته و عواید نفتی را با استعمارگران در گرو معامالت    
ه  اندمحدود ریخت   ۀ عواید نفتی کشور های عربی معموأل در جيب چند خانواد بطور مثال . تسليحاتی به آنها ميبازند

 عودی هنوز ميليونها عرب در حال زندگی بدوی در صحرا هایسميشود و این در حاليست که مثأل درعربستان  
 مليونها دالر را در خارج و داخل کشور هایشان        ها در حاليکه شيوخ این کشور    زندگی کوچيگری دارند سوزان

 نفت سطح زندگی حتی پائينتر استخراج کنندهور های در بسياری از کش .صرف خوشگذرانيها و سرگرمی ها ميکنند
 عواید نفتی خویش را در بخش توسعه زراعت و صنعت بکار       تا حدودی تنها اندونيزیا توانسته است که   .رفته است

 .گيرد
اگر چه .  به غرض تثبيت بازار نفت با هم متحد شوندآنکننده اسخراج مشکل نفت باعث آن گردیده تا کشور های 

 غير مستقيم زیر سيطره کشور های غربی و     یا بصورت مستقيم و  نيز همانند دولت هایشان نفتمؤلد   کشورهای  اتحاد
 بزرگترین کشور های مصرف کننده نفت در نقطه مقابل کشور های مؤلد نفت   با آنهمدر رأس آن امریکا قرار دارد، 

 .الی منابع نفتی استحکام بخشندبا هم متحد شده اند تا حاکميت استعماری خود را از طریق جنگ با
 

 نفت و جنگ
 ) :3( در کشور های ذیل تثبيت شده) به مليارد تن(بزرگترین ذخایر نفت خام 

، )12,3(، ایران )12,9(، امارات متحده عربی )13(، کویت )15(، عراق  )24(، کانادا )35(عودی  سعربستان 
و ایاالت متحده امریکا    ) 3,3(، نایجریا )3,3(، چين )3,7 (، مکسيکو)3,9(، ليبيا )6,6(، روسيه )10,9(وینزیویال 

 . است تحقيقاتيکه در کانادا، ليبيا، حوزه قفقاز و غرب افریقا صورت گرفته، منابع بيشتر نفت را ثابت کرده).3(
شدید و     با روسيه و چين درآسيای ميانه، شرق ميانه و افریقا در رقابت    ،نفتبخاطر چپاول ایاالت متحده امریکا  

ميزنند   نظاميگری دامن  بهکننده نفتاستخراج از همين روست که در کشور های . منازعات نظامی روبرو شده است  
جنگ بر ضد   «. )4 (و چون نفت برای امریکا از اهميت بزرگی برخوردار است با تروریزم پيوند زده ميشود   

 در صد ذخایر نفت    60 شرق ميانه که .)5(» دنتروریزم و نبرد برای تصاحب منابع انرژی دو طرف یک سکه ميباش
 زورآزمائی زورآوران جهان وميدان اولی جنگ شده و اینک         نيم قرن به اینسو جوالنگاهِ  بيشتر ازجهان را دارد از    

 .را مالک است عمأل اشغال گردیده است 2ر این ذخایمقادیر هنگفتعراق که 

                                                 
. از نيم منابع نفت و گاز شرق ميانه را در عراق نشان ميدهند  نتائج تحقيقات جدید بيشتر  2  
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.  مرکزی جنگ جهانی دوم بود که از طرف آلمان طرح شده بود های  برنامه از منابع نفت باکو و قفقازاشغالهمچنان 
چه طنز  نچنا. بقول عده از مؤرخين یکی از عوامل عمده در باخت این جنگ کمبود مواد نفتی در جریان جنگ بود    

ل از   ماشين جنگی هتلر که برای تصرف منابع تيل به حرکت افتيده بود، اندکی قب «: جالبی درین رابطه آمده که ميگوید  
 ).1( »تصاحب این منابع، تيل خالص کرد

 بار بر کشورهای نفتخيز حمله کرده، مسؤليت تآمين مجدد صلح و مصارف جنگ را 115 سال گذشته 15امریکا در 
تجاوز امریکا درکشور های نفتخيز شرق ميانه در اول با   . )4 (بر دوش کشور های غربی و جاپان تحميل کرده است 

یک نظر سطحی در  «. ی آغاز گردیده و با صدور اسلحه و ایجاد پایگاه های نظامی تکامل یافت اعزام مشاورین نظام
تجارت مناطق در همان  ، نقشه جهان نشان ميدهد که در آنجاهائيکه منابع مواد خام و راه های انتقاالتی آن قرار دارند   

 که در دست سرمایه داران       متحده امریکاایاالت  دولت  مواد مخدر شگوفان بوده و جنگ های داخلی زبانه ميکشند و     
 .)6(»  در چنين مناطق حضور عينی دارد بزرگ است،

 جز پاسداری از ۀ وظيف، گيتی مصروف خدمت اندۀامروز ده ها هزار عسکر آمریکائی که در این گوشه و آن گوش«
دیوید   . گ در این کشور اند    سرمایه داران، منادیان اصلی جن  . مرز های تجارتی سرمایداران بزرگ آمریکائی ندارند 
 این سرمایه داران    ."جنگ ضرورت قطعی پيشرفت است" راکفلر سرمایه دار بلند آوازه آمریکا معتقد است که     

مدافعان جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ کوریا، جنگ ویتنام و جنگ خليج بوده اند و از این راه سرمایه    
يشتر از آنکه هدف روسها باشد، بافغانستان جنگ نيدن پای روسها در باتالق کشا حتی .های زیادی را بدست آورده اند 

هدف از کشاندن پای روس ها در افغانستان نه تنها انتقام شکست از جنگ ویتنام بود،   . )یک (»هدف آمریکائيها بود
 . پيدا کند پایبتواند در آسيای ميانه جای ازین طریق تا بلکه امریکا مصمم بود 

یر عظيم نفت و گاز در آسيای ميانه، ميدان دومی جنگ درین جا معين گردیده و حاال کشور های بزرگ      با کشف ذخا
صنعتی، در رأس آن ایاالت متحده امریکا از جانب غرب، فدراسيون روسيه و جمهوریت مردم چين با رشد سرسام        

 .بع انرژی برآمده اند این منايدنآور اقتصادی وعطش سيری نا پذیر انرژی از جانب شرق، در پی بلع 
همچنين کشف منابع نفت وگاز در افریقا، منجمله در کشور های غرب افریقا، تشنگان منابع انرژی را به مصاف   

 به همينگونه کشور های دیگری در   .طلبيده که بر پایه این نياز، ميدان سومی جنگ در آنجا قبأل گشایش یافته است     
در کولمبيا امریکا از   . يگيرند که شامل کولمبيا، مکسيکو و وینزویال ميگردند   امریکای التين در محور اهميت قرار م 

همچنين رئيس سازمان . مدتها مصروف سرکوب جنبش آزادیبخش ضد حکومت و حفاظت از پایپالین هاست    
جاسوسی امریکا در سال گذشته سرنگونی چاویز رئيس جمهور منتخب وینزویال را که با امریکا سر سازش ندارد،    

 . وظيفه مبرم سی آی ای خواند
 درین ميانه نه تنها کشور های مالک نفت، بلکه کشورهائيکه خطوط انتقاالتی مواد نفتی از آنها ميگذرد، نيز در 

اهميت منابع انرژی و راه های حمل و ازینرو  . خریطۀ نظامی کشور های بزرگ صنعتی حائز اهميت بيشتر شده اند 
چنانچه به باور مفسرین   . پایان افغانستان را موجب گردیده است  بی تعددی منجمله جنگ  نقل آن زمينه بروز جنگهای م

 جنگ های ضد افغانستان و جنگ های داخلی این کشورنه تنها ازین ریشه آب ميخورند، بلکه از همين ۀسياسی هم
م بين المللی، بلکه بخاطر   افغانستان نه به خاطر تروریز « بناء بر همين واقعيت است که .)4 (واقعيت منبع ميگيرند

نفت و گاز انتقاالتی  راه  در چهار ابر قدرت های مختلف جهان و نفوذتيژیک آن که در نقطه تالقیاسترِ  موقعيت
به همين دليل بود که نمایندگان شرکت های نفتی امریکائی که قبآل با طالبان      . مورد حمله قرار گرفت   ،قرار دارد

 ).5( پایپالین را تطبيق کنند ۀتغير رژیم درافغانستان گردیدند تا بتوانند پروژ   خواستارهمکاری ميکردند، به خاطر آن
 ميسوزند، منجمله  ،مردمان این کشور ها درآتش جنگی که جنگ افروزان به خاطر منافع خود افروخته اندنتيجه در

 اولی به حيث منابع انرژی و دومی به   جيوپوليتيک ایاالت متحده امریکا  اهدافستراتيژی و ِ  عراق و افغانستان که در 
این کشور ها صحنه مخالفت  . حيث گذرگاه آن، مخصوصأ در پروژه پایپالین افغانستان، اهميت خاص پيدا کرده اند 

باعث آن شده که زورآزمائی در این زمينه هر چه بيشتر برانگيخته  این امر . ند اامریکا و روسيه گردیدهیی مانند رقبا
 .مه پيدا کندگردد و جنگ ادا 

 تا عوامل جنگ افغانستان در قمار های سياسی نظامی مستمر زورآوران جهان و کشمکش      شده درین نوشته کوشش  
 .رددگ توضيحهای شرق و غرب در روشنی اهميت منابع انرژی و راه های حمل و نقل آن 

جيوپوليتيک و نقش فدراسيون    ک وستراتيژی  از لحاظ در بخش اول این نوشته سياست انرژی ایاالت متحده امریکا 
در بخش سوم پروژه پایپالین افغانستان  . دنچين مورد مداقه قرار داده ميشودولت  سياستروسيه و در بخش دوم 

 . این کشور در روشنی نتایج بخش اول و دوم مورد ارزیابی قرار ميگيرد   کنونیامل اصلی جنگ  وع یکی ازمنحيث
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 بخش اول
 

 هنگامه ديموکراسی کشور های جهان سوم در هاله وغارت منابع انرژی 
 
 

 پيش درآمدی بر سياست امريکا
 صدام حسين در عراق جوانترین حلقات از     حکومتجنگ ایاالت متحده امریکا بر ضد طالبان در افغانستان و بر ضد  

این طرف در شرق ميانه     نيم قرن به  بيشتر از یک زنجير طوالنی تاریخ تجاوزکارانه انگلستان و امریکا است که از  
بدون درک این تاریخ تجاوزکارانه، مد وجذر های عظيم اتفاقات  . و شرق نزدیک و اینک در آسيای ميانه ادامه دارد

   پنجاه قرن گذشته، استبداد رضاء شاه به عنوان   ۀاجتماعی از قبيل سرکوب جنبش مشروطيت در ایران در آغاز ده  
 انقالب اسالمی ایران، تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان، جنگ های  در منطقه، امریکا ابر قدرتژاندارم

گرایی اسالمی، طالبان و اسامه بن الدن و غيره قابل درک    صدام حسين، بنياد حکومتداخلی افغانستان، ماجرای
. م صادق است هم 2001این مسأله در مورد حمله تروریست ها به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون درسپتامبر      . نيستند

 نيم قرن به این سو ادامه دارد   زنجيرحمالت تجاوزکارانه و قدرت نمایی که در شرق نزدیک و شرق ميانه از عرصِه
 .اینک در سطح جهانی بسته ميگردد

يان در قدم اول بدین نظر بودند که   ئ امریکا،واقعيت اینست که در آغاز جنگ هوایی در مقابله با طالبان در افغانستان
آنچه در ظاهر هدف جنگ   . نگه دارندباز ریزی بتيژیک حمل و نقل نفت و گاز را به بحر هند توسط بماسترِ  ایراه

یگانه نتيجه قابل رؤیت ازین   .  است گردیده بود یعنی سرکوب القاعده و گرفتاری بن الدن تا هنوز برآورده نشده       عنوان 
با . اند از صحنه تا جایی بيرون رفته اند » اتحاد شمال«قيب يان اینست که طالبان که رئجنگ و بمباران هوایی امریکا
 افروز جنگهای داخلی در قدرت، شکنند بودن امنيت وتشنج اوضاع داخلی، اعالن    آتشآوردن جنگساالران و احزاب 

 يس جمهورئيس کمسيون مصالحه ملی و تالش رئعفو گلب الدین حکمتيار و مال عمر توسط صبغت اله مجددی ر
 و ناقضين حقوق  طالبان و حزب اسالمی حکمتيار در دولت، ورود جنگ ساالران   سهيم ساختن بيشتر ی  براکرزی
 . نود ایستاده بود  ده که در آغاز دهِهسي در شورای ملی و مشرانو جرگه، اینک افغانستان در همان نقطه ر بشر

عراق، ایران را در محراق دید       ایاالت متحده با وجود شکست های مفتضحانه در صدد آنست که بعد از تجاوز به      
 در سال   خليج اولخویش قرار دهد و با تمسک به داشتن نيروی هسته ای زیر نظاره گيرد و سوریه را که در جنگ

یرات اقتصادی تهدید  ذ شش هزار عسکر در زیر فرمان امریکا گذاشته بود، با تع  حکومت صدام حسينعليهم 1990
 .نماید

ه امریکا با این فعل و انفعاالت در شرق نزدیک و شرق ميانه و افغانستان کدام اهداف را    سؤال اینست که ایاالت متحد 
آیا واقعأ گپ سر جنگ با تروریزم است؟ آیا واقعأ قضيه سر آزادی و دیموکراسی برای افغانستان و     . تعقيب ميکند

این راست است که برای توسعه     عراق است؟ آیا واقعأ هدف آنست که یک صلح دایمی در شرق ميانه حاکم شود؟ آیا          
ِ دیموکراسی مبارزه صورت ميگيرد؟ ویا اینکه اهداف امریکا را در گام اول تعقيب اهداف   اتيژیک  سترجيو

و یا اینکه تحکيم سياست   . جيوپوليتيک در منطقه ميسازد، منطقه ایکه بزرگترین ذخایر و منابع انرژی جهان را دارد   و
برای پاسخ به این سؤاالت باید   . ، چين، متحدین غربی، جاپان و اروپا ميباشدبرتری طلبی امریکا بر ضد روسيه

 .ستراتيژی جيوپوليتيک امریکا انداختِ  نظری به
 
 ستراتيژی دوگانه جيوپوليتيکی اياالت متحده امريکا  ِ

مشروطيت و بعد ازجنگ جهانی اول و مبارزات پيگير مردم افغانستان بر ضد استعمار انگليس و نهضت 
  دیموکراتيک و  امانی و بالخصوص بعد از جنگ دوم جهانی، شرق ميانه در یک تب و تاب تغيرات ۀزادیخواهی دور  آ

در ایران یک پارلمانی که آزاد      م 1951برای اولين بار در تاریخ این منطقه در سال      . پيچيده بود  اميدوارکننده اجتماعی  
در افغانستان در اثر مبارزات  . مصدق به وجود آمد  ر دکتو مردم یعنی منتخبانتخاب شده بود با یک صدراعظم  

 و مبارزات انتخاباتی دوره هفتم شورای ملی، پروسه دیموکراسی نيمبند » تاجداردیموکراسی «خونين مردم با اعالن 
آغاز شده بود و این سرآغاز پروسه آزادیهای اجتماعی بود که تازه راه افتيده و سرمشقی برای کشور های منطقه شده     

چنان معلوم ميشد  . به دنبال انکشافات درافغانستان و ایران رژیم های مطلق العنان درعراق و مصراز هم پاشيدند . بود
 .دیگر به سر رسيده اند که زمان رژیم های استبدادی و عصر استعمار 

  جيو   اهداف  کننده خفهولی این آرزو نه تنها به سر نرسيد بلکه بر عکس منطقه خليج فارس که در آن زمان در حلقهِ  
عالوه براین جنگ   .  استعمار کهن انگليس قرار داشت اینک در حيطه استعمار نو امریکا نيز داخل گردیدکستراتيژیِ

 .  محل تالقی و مسير انکشافات سياسی و اقتصادی آینده آسيا را رقم زد   هایسرد آغاز گردیده وکوردینات 
 به بهانه جلوگيری از توسعه ای امریکا اهميت جيوِ ستراتيژیک دارند، که برازین زمان به بعد دفاع از منابع نفتی

نفوذ شوروی درشرق ميانه و خليج فارس بمثابه یگانه مقياس روابط آینده جهان غرب با این منطقه به عنوان خط       
کا را کردند     از همين ترس بود که اروپائيها دها سال دنباله روی امری      . فاصل برای تفریق خوب از بد توجيه شد سرخ

حال که این خطر یعنی ). دو(از آنها حمایت کند » خطر سرخ«و به ميليارد ها دالر برایش جزیه ميداند که در برابر
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خطر شوری به بازوی مردم افغانستان مرفوع شده، ایاالت متحده امریکا با خطر بن الدن است که بازار فروش  
 .ر جهان است، گرم کرده است اسلحه و تسلط بردیگران را که تالشی برای تسخي  

 
 تسخير جهان

1920در سال  . تيژیک نفت را درک کرده بودنداسترِ  قدرت های استعماری اروپایی قبأل در آغاز قرن گذشته اهميت
هرآنکس که صاحب نفت شود، «: یکی از فابریکه داران فرانسوی، سناتور هنری بيرنگر چنين پيشبينی کرده بود م 

 .»صاحب جهان است
ریکا این ابر قدرت جدید بعد از ختم جنگ جهانی دوم برای تعقيب این هدف فرصتی را از دست نداده و این گفته را  ام

جورج فورست کنان که یک سياستمدار با نفوذ در .  خود گردانيددر بخش تجارتسر خط عمده در سياست خارجی 
ر کرد که نقش امریکا در کنترول چشمه های نفت سياست خارجی امریکا پنداشته ميشود در دهه پنجاه قرن گذشته ام

بنا بر همين نظریه بود  .  در مقابل کشور های متفقين، اروپا و جاپان تضمين گرددبال منازعه شرق ميانه به عنوان حق 
 و بزرگترین ارزش کذخایر عظيم ستراتيژی «که وزارت امور خارجه امریکا ذخایر نفت شرق ميانه را به عنوان 

امریکا در این مورد از یک ستراتيژی دوگانه بوجود آمده بود که    بال منازعه حق . )7(خواند » اریخ جهانمادی در ت
 .جيوپوليتيک عبارت بود از سياست انرژی و

 
 ستراتيژی دوگانهِ

م    امریکا و متحدین او بدون کدا ی این ستراتيژی امریکا بر آن بود که هر عمل مقدور باید انجام گيرد تا ضرورت نفت
در رابطه با تعين   . مزاحمت به قيمت نازل تأمين گردد یعنی اینکه انکشاف اقتصادی به کمک نفت ارزان پيش رود

 ليتر است، ده دالر     159ثأل اگر تفاوت نرخ نفت در یک بيرل که  م .دست بدست ميگرددقيمت نفت مبالغ هنگفتی 
 ميليارد دالر   350ميتواند ساالنه تا  » روپاپيمان اقتصادی ا«امریکایی باشد، درین صورت اقتصاد کشورهای   

 نفت باالی متحدین نظامی  بهاز جانب دیگر هم امریکا ميخواهد به اساس وابستگی  . امریکایی صرفه جویی نماید
خویش مثل اروپای غربی و جاپان، بخاطر نفت شرق ميانه، رهبری نظامی خود را نه تنها از طریق ناتو بلکه از         

 . تأمين کند نيزطریق سالح نفت
ستراتيژهای  ِ جيو. رویارویی بين امریکا و اتحاد شوروی ده ها سال این ستراتيژی دوگانه امریکا را مستور کرده بود     

امریکایی هر زمانی تهدید اتحاد شوروی را به پيش ميکشيدند مبنی بر اینکه اتحاد شوروی چشمه های نفت شرق    
 صرفنظر ازاینکه آیا این     ، های غربی را تحت فشار قرار ميدادند بدینترتيب کشور. ميانه را تصاحب خواهد کرد 

 این دليل برای امریکا بهانه بدست ميداد که خود را حق به جانب دانسته و به بهانه دفاع    .خطرواقعأ وجود داشت یا نه 
ه بهانه اینکه    ایجاد کند و آنهم ب   ميانه و ظرفيت های تجاوزی در شرق   اعمارخطر شوروی، پایگاهای نظامیدربرابر

 با این کار   ،گذشته ازین. کندمي ازین طریق تأمين نفت کشور های غربی را تضمين  چون  ، این امر است  بهگویا ناگذیر
 امریکا ميخواست که متحدین نظامی خود مثل اروپای غربی و جاپان را که در عين زمان رقبای اقتصادیش در 

.  ادب کند و یا حتی تحت فشار قرار دهد    عندالموقع تنبيه و رتد، در صورت ضرو نعرصه اقتصاد جهانی نيز ميباش 
 خليج فارس برای ملی کردن نفت صورت ميگرفت، عمومأ بعنوان   ۀدر دوران جنگ سرد همه تالش هائی که در حوز  

 ).یک(تهاجم کمونيستی تلقی می شد 
 در اتحاد جنگ های مثآل. ف دوام دارد جاپان از ده ها سال به این طر   و ستراتيژی دوگانه امریکا در رابطه با اروپاِ

 تا امروز   که همچنان در رابطۀ اتحاد عليه تروریزم در جنگ ضد افغانستانم،2003و م 1990ضد عراق در سالهای  
 .از اعتبار برخوردار است

 خارجه و دفاع همه با دقت خاص درین مورد توجه   ءيس جمهور، وزرائسای جمهور امریکا، مشاورین رئتمامی رو
اشتند که نه تنها اساسات این ستراتيژی دوگانه را به خطر مواجه نسازند، بلکه با وجود دگرگونيهای انقالبی در شرق          د

 آنرا با شيوه ها و وسائل   ميانه این ستراتيژی دوگانه را در ساحات وسيعترتطبيق نموده و از دید سياست خارجی
 . تلفيق دهند  ظامی انکشاف بيشتر داده و مطابق به اوضاع و احوال   ن

هرگاه یک قدرت خارجی در صدد آن براید       «:  به همين اساس استوار است   نيز چنانچه به اصطالح دکتورین کارتر  
که کنترول خليج فارس را تصاحب نماید، این اقدام باید بمثابه تجاوز به منافع حياتی امریکا تلقی شود و با تمام آنچه  

 ).م1980 جنوری 23، مؤرخ »دول متحد«اعالميه کارتر، (» ب شوددر قدرت ماست، منجمله قوت نظامی سرکو
ِل در طی کنفرانس جهانی انرژی در مونتریا م 1989همچنان آغای جيمز شليسنگر وزیراسبق انرژی امریکا در سال    

یق به هر ابر قدرتی که کنترول ذخایرانرژی را در خليج فارس به دست آورد، ميتواند از این طر   «:  ادعا کرد که  کانادا
اگر جنگ سوم جهانی در بگيرد، موضوع آن بدون شک مالکيت بر     . پيمانه زیاد بر انکشاف جهان سلطه داشته باشد  

ين جورج بوش نهمچ). 13.08.1991ميشائل مولر، تی آی زید، مؤرخ (»  خليج خواهد بودۀچشمه های انرژی حوز
اگر کنترول ذخایز بزرگ جهانی نفت به دست     «: ودچنين گفته بم 1990نفت خليج فارس در سال    در مورد ذخایر  پدر

صدام حسين بيافتد، در آنصورت اقتصاد ما، نوع زندگی ما، آزادی ما و آزادی کشور های دوست ما در همه جهان به 
ستراتيژیک ذخایر نفت شرق  ِ جيوسياست   بوش اهميت  ۀاین گفت). 8(» خطر مواجه شده و همه چيز رنج خواهند کشيد     

 . بخوبی نشان ميدهدرای امریکا را بميانه
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ستراتيژی دو    ِ   صحنه سازیهای تهدید آميز وبابعد از آنکه اتحاد شوروی درهم شکست، نقش تجاوزکارانه امریکا     
 این هدف را به   »شيطانی«   کشور های به اصطالح را هدف قرار داده بود، اکنون در وجود   شوروی که گانه او

به بنيادگرایان ایران داده شده بود که پسانتر به     ظاهرأ حنه سازی های امریکا  در ص اصطالحاین . نمایش ميگذارد
.  را در محراق هدف قرارداده است  انتقال پيدا کرده و دوباره ایران   و سوریه صدام حسين و اکنون به کوریای شمالی  

 کرد تا بتواند به سياست  صدام حسين در یک اتحاد ناميمون با امریکا ظاهرأ این نقش خود را با عالقه مندی بازی      
 . و به سلطه خویش استحکام بخشد  »قانونيت«داخلی خویش 

 
 جدا سازی منابع نفت با راه های حمل و نقل آن

باعث آن گردید که ایاالت متحده منابع     م  1997 و م1974، م1973تأثيرات عميق باال رفتن قيمت نفت در سالهای   
جدا کردن    . سازد تا از کمبود نفت و شرایط خفقان آور آن جلوگيری نماید   جدا   راراه های حمل ونقل آن و مواد خام 

 امریکا مبنی بر سياست انرژی و ۀستراتيژی دوگان  راه های حمل و نقل آن به حيث عنصر امنيتی در   ومنابع نفتی 
ط عميق با  ی و تأسيس روابئفعاليت های گسترده شرکت های غولپيکر امریکا. جيوپوليتيک اهميت حياتی پيدا کرد

ی از سياست امریکا  ی اخير بخاطر گشایش منابع جدید انرژی، جلوه هاحکومات شرق و غرب افریقا درجریان دو دهِه
پاول وزیر خارجه   لن بال فاصله کو. در سالهای اخير منابع مهم نفت در غرب افریقا کشف گردید. در همين راستاست

 را تقویه کند و ازین منابع سود    با این کشور هاد تا روابط سياسیهای افریقای غربی سفر کر مریکا به کشورااسبق 
بعد از آن همکاری های نظامی بين امریکا و کشور های غرب     . به تعقيب آن بوش به همان کشور ها سفر کرد  . ببرد

باال  در صد 20نفت امریکا از غرب افریقا وارد ميگردد که تا ده سال دیگر به     در صد  14اینک . افریقا آغاز گردید
 .ميرود

ميليون بيرل    14در منطقه زانتومی در کشور گينيا حدود   . نفت جهان وجود دارد   در صد  5در دلتای نيجر در نایجریا  
کمپنی شفرون در    .  سفر کرده و مناسبات بر قرار کرد  هايس جمهور امریکا دفعتأ به این کشور ئر. نفت تثبيت گردیده

عساکر . جابجا شده اند است و از همين لحاظ عساکر آمریکائی در آن کشور  نایجریا از نفوذ زیادی برخوردار
حوزه   های نفتی و پایپالینآمریکائی آموزش نظامی اردوی نایجریا را به عهده گرفته چنانچه راه های محافظت از     

  ن ای. زعات دخيل اندکمپنی های نفتی شل و آجيب مستقيمآ در منا« ).یک(نفت خيز را نيز برای آنها تعليم ميدهد های 
. شرکت ها به حکومت نایجریا هليکوپتر داده اند تا درمقابل مخالفين که ميخواهند بر این شرکت ها حمله کنند، بجنگد   

از سالهای متمادیست که نفت این کشور به . مخالفين تقاضاء دارند که مردم نایجریا باید از ثروت نفت بهره مند شود
همچنين منابع طالی  ).3(» خراج گردیده در حاليکه اکثریت مردم در فقر زندگی ميکنند   ميليارد دالر است 40ارزش 

 زانتومی پایگاه نظامی اعمار کرده و مسؤليت گزمه بر    امریکا فورآ در منطقهِ . این کشور توجه امریکا را جلب کرده  
 .سواحل کشور های غرب افریقا را به زور به عهده گرفت 

بالدرنگ کنفرانس شرکت های بزرگ نفتی امریکا درین  .  استایرنفت پيدا گردیدههمچنين در کشور کمرون ذخ
شرکت های بزرگ   باو  د   کشور چاد در ساحه فرو افتاده   یدرنوار مرزی کمرون در حوزه انجومينا . دش کشور دایر 

ه جيب ميزنند واین     اسو مصروف بهره برداری از منابع نفتی اند و سود فراوانی ب     ونفتی امریکا مثل ایکسان، چفرون
 25امریکا در نظر دارد که   .  سنت زندگی کنند50در صد از مردم کشور چاد مجبورند روزانه با     30 در حاليست که

در صد نفت مورد ضرورت خود را از افریقا وارد نماید که این مقدار از آنچه که از عربستان سعودی وارد ميکند         
 .بيشتراست

 بحيره خزر که بحيره کسپين هم ناميده  حواشیه منابع نفتی افریقا در مقایسه با منابع نقتی  درین رابطه باید متذکر شد ک 
 نفت جهان بعد از ذخایر حوزه خليج و    بزرگبنأ ساحه بحيره خزر که در آن دومين ذخایر . ميشود، بسيار ناچيز است

 جيوپوليتک  جدیدابع جدید انرژی و امکاناین من. بزرگترین ذخيره گاز جهان قرار دارد، برای امریکا بدیل بهتر است
 قرن گذشته به مثابه اعطيه بود که 90 جمهوریت های آسيای ميانه در دهه »استقالل«بعد از سقوط شوروی سابق و 

 ، ه منابع بزرگ این حوزهبدسترسی . از آسمان بر دامن امریکا ميریخت و امریکا ازین بابت به دل قند ميشکست
 قدرتهای دیگر جهان را از هم اکنون   قدرت بال منازعه ایکه .  برای آمریکا خواهد بخشيدحصرأ منقدرت اقتصادی را

آمریکا اکنون در تالش این نيست که متکی به نفت این منطقه باشد بلکه ميخواهد آنرا زیر    . به لرزه افگنده است 
 ).یک(ت کنترول کامل خود آورد، کنترول منابع نفتی خيلی مهمتر از دسترسی به آن اس 

خيلی از شرکت های بزرگ چندین مليتی نفتی در مناطق جدید نفت در آسيای ميانه به رفت و آمد پرداخته و در کشور       
شرکت های بزرگ نفتی امریکا   . های قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان وآذربایجان مسافرت های رسمی انجام دادند  

رده و مشاورین پر نفوذ را جلب کردند از قبيل ریشارد چينی وزیر در آن کشور ها شدیدأ کار های البيگری را آغاز ک
يس جمهور ئ، زبگنيف برژنسکی مشاور امنيتی رویو مشاور فعلی  ) پدر جورج دبليو بوش  (دفاع اسبق، جورج بوش  

  و غيره درین صحنه آرایهای کانسرن های بزرگ نفتی مثل اماکو، یونوکول، تکساکو و ایکسن       اسبق امریکا، کارتر 
موبيل که همه آنها قبأل ميليارد ها دالر برای تأسيسات پروژ های استخراج نفت و گاز و یا پایپالین سرمایه گذاری    

 قرن ۀبوش ها از نيم. نفت و سياست از دیر زمانی در خون خاندان بوش مزج شده است «. کرده اند، نيز شامل ميباشد
 الکساندر هيگ وزیر   .)یک(» کانگرس و سنا در رفت و آمد اند بيست تا امروز بين دفاتر کمپنيهای نفتی و دفاتر 

 هنری کيسنجر وزیر   .ترکمنستان کار ميکندرئيس جمهور  ریگن امروز بحيث مشاور ترکمنباشی ۀ  ادارۀخارج
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 ۀ اسبق در خدمت یونيکال است و جيمز بيکر جزء کارمندان کمپنی نفتی بریتش پتروليم است که روی پروژ ۀخارج
 ).یک(ان کار ميکند هيج  ـباکو

با ازبکستان و بعدأ با قزاقستان و    » بشرخواهانه«ایاالت متحده به بهانه فعاليت های  م  1996همزمان با این در سال 
به این ترتيب زمينه را برای تطبيقات عسکری و   . را امضاء کرد» بطریه آسيای ميانه«قرغزستان قرارداد نظامی  

در قطار اتصال جمهوریت های جدید آسيای ميانه در    . درازمدت نظامی آماده نمود  یگاه های اباال تر از آن اعمار پ 
 راه های حمل و نقل آن، جمهوریت های  گاز ووسياست جيوپوليتيک ا مریکا در رابطه با جدا سازی منابع نفت 

   وزبکستان ا،حوزه قفقاز چون گورجستان، قزاقستان، آذربایجان و جمهوریت های آسيای ميانه چون تاجکستان   
 .به این کشور ها حق توأميت با ناتو داده شد  م 1999ترکمنستان هم شامل اند که در جلسه سران ناتو در سال   

، چنانيکه برژنسکی در کتابی »3یورآسيا«ستراتيژی سيطره جهانی امریکا در تخته شطرنج ِ  «اتصال آسيای ميانه در 
ر نظر داشت اینکه جمهوریت مردم چين به حيث ابر قدرت نوشته بود، با د» یگانه قدرت جهانی«تحت عنوان 

تيژیک استرِ  رقيب جيوپوليتيک امریکا در شرق آسيا در حال خيزش اقتصادی است، لذا آسيا اهميت بيشتر        و منطقوی
 .نامبرده نوشته بود که آسيا و اروپا به حيث رقيب جيوپوليتيک امریکا پنداشته ميشوند   . پيدا ميکند

و زمينه   به منابع نفتی چشم دوخته، در رقابت با امریکا عمل کرده، آرام ننشسته نيزدراسيون روسيه درین رابطه ف
بر مبنای ترغيب و شاید فشار سياسی « . استنفوذ هر چه بيشتر خود را در آسيای ميانه و افغانستان آماده نموده 

چين، روسيه، قزاقستان، ( شانگهای م سران عضو سازمان همکاری  2005 جوالی 5مسکو بود که اعالميه مشترک    
از امریکا خواست تا زمانی را برای خروج قوای خود از آسيای مرکزی تعين  ) قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان

م این دو کشور    2005مانور نظامی مشترک اگست . درین راستا مسکو حمایت چين را هم بدست آورده است  . نماید
بدینترتيب فدراسيون روسيه اقدامات   ). سه(» روسيه عليه نفوذ امریکا در منطقه بود   گویای تحکيم مناسبات بين چين و  
افغانستان هم ازین یورش سياسی  «اتيژیک خود در آسيای ميانه براه انداخته که سترِ  وسيعی را بخاطر دفاع از منافع

ای بزرگ و کشور های  مسکو در منطقه بی نصيب نخواهد ماند و حتی بار دیگر ميدان جنگ سرد ميان قدرت ه
 ).سه(» همسایه خواهد شد 

با توجه به اینکه اقتصاد چين به تورید نفت و گاز وابسته است، بنأ آن سياست با وجود نزدیک شدن روسيه و چين، 
انرژی و جيو پوليتيک ستراتيژی دوگانه امریکا که تا حال در مورد اروپا و جاپان تطبيق ميشد، در آینده باالی چين        

 ازینروست که چين برای پيشگيری از آن وارد مسابقات اقتصادی شده و در صحنه سياست   .خواهد شدبيق هم تط
 .منابع انرژی و جيوپولتيک خودنمایی ميکند 

 :این راه ها عبارتند از .  نفتی با سياست جدا سازی منابع نفت وابسته استانتقاالتی سياست جدا سازی راه های  
 

 .قزاقستان آغاز گردیده از خاک روسيه گذشته به بندر نوفوروسيسک در بحيره سياه ميرسد  مسير روسيه که از :  الف
ربایجان، ارمنستان و گرجستان گذشته یا از طریق ایران و یا   ذمسير بحيره مدیترانه در غرب بحيره خزر که از آ:  ب

 .ترانه ميرسددیان ترکيه در مهيجاز طریق ترکيه به بندر 
 . که از بحيره خزر آغاز گردیده از ترکمنستان، افغانستان و پاکستان گذشته به بحر هند ميرسدمسير افغانستان:  ج
 
قریب تمامی جنگها و منازعات سالهای اخير در ساحه بين قفقاز و ترکيه منجمله جنگهای ارمنستان، آذربایجان، «

جنگهای داخل افغانستان و جنگهای ضد    چيچينستان و روسيه، گرجستان، ترک ها و کردها و در آسيای ميانه منجمله     
مسابقاتی که بخاطر  . افغانستان بطور مستقيم و یا غير مستقيم ریشه درمسابقات بين امریکا و روسيه داشته است

دستيابی به منابع ا نرژی و راه های حمل و نقل آن در منطقه به راه افتيده که هر کدام ميخواهد سرنوشت مسابقه را به    
 که نقش   منطقه وارد معرکه شده است   اقتصادی ظهورنو درین رابطه چين منحيث قدرت  ). 4(» ن کندنفع خویش تعي

 .آن در رابطه با منابع انرژی وراه های حمل ونقل آن در بخش دوم این نوشته مورد ارزیابی قرار ميگيرد   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. منابع انرژی جهان را صاحب است¾ که مجموع قاره اروپا و آسيا   3  



___________________________________________________________________________ 
8

 منابع آلمانی
 
(1) Walter, J. (1992): Erdölverarbeitung. In: Erdöl und fossile Brennstoffe. Ärzte gegen 

Atomkrieg, Nr. 39, S. 9-10. Hövener, Berlin. ISSN 0937-9479. 

(2) Launer, E. (1992): Die Geschichte von den „Sieben Schwestern und den „Vier 

Stiefschwestern“). Öl – eine klassische Kolonialware. In: Erdöl und fossile 

Brennstoffe. Ärzte gegen Atomkrieg, Nr. 39, S. 5-8. Hövener, Berlin. ISSN 0937-

9479.  

(3) Günther, S. (2004): Bis zum letzten Tropfen. Magazin für Politik, Sport und Kultur. 

http://www.plan14.de/magazin/artikel/politik/305  

(4) Massarrat, M. (2002): Im Visier: Ölquellen und Öltransportrouten. Wissenschaft & 

Frieden. 3. Bonn.  

(5) Scheffran, J. (2003): Ein neuer Krieg um Öl. Terror und Energie-Sicherheit. W&F 

Wissenschaft und Frieden. http://www.linksnet.de/drucksicht.php?id=1045.  

(6) Bülo, A. (2002): „Da sind Spuren wie von einer trampelnden Elefantenherde“. Der 

erste Verdacht kam ihm, da dass er im Bundestag Geheimdienste wurden sein 

Thema. Andreas Bülo traut ihnen Schlimmstes zu: Eine Verwicklung in die New 

Yorker Anschläge. Der Tagesspiegel vom 13.01.2002.  

(7) Chomsky, N. & Beinin, J. u. a. (1992): Die neue Weltordnung und der Golfkrieg, 

Grafenau.  

(8) Yergin, D. (1991): Der Preis. Die Jagd nach Öl, Geld und Macht, Frankfurt/Main. 
 
 

 منابع دری
. بنگاه نشرات ميوند، چاپ سوم). حقایقی که نا گفته ماند. (افغانستان در آتش نفت: خواجه بشير احمد انصاری  ) یک(

 . هـ ش1382
نشر نيما، چاپ اول،  . از تحميل تروریسم تا صدور دموکراسی  . افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی: آیيژ، و ) دو(

 .م، جرمنی2005  هـ ش مطابق جنوری  1383دلو 
سایت . نفوذ رو به تزاید امپریاليسم روس در آسيای مرکزی و خطرات آن برای افغانستان     :مير عبدالرحيم عزیز ) سه(

 .م2006انترنتی افغان ـ جرمن آنالین، جنوری 
 
 
 
 

 پایان بخش اول
  


