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 فرید سیاوش

مترقی و سکوالر از چند دهه بدینسو در ، بحران افگنی و توطئه چینی برای سرنگونی دولت های ملی
 راافغانستان منطقه به شدت جریان دارد. شاه و سلطنتش را درایران ساقط کردند، جمهوری دموکراتیک 

و سوریه  هکشور را جغل جغل کردند، صدام را اعدام، قذافی را مجازات، مبارک را در قفس انداختپاشان و 
اگر سیسی سکوالر نبود،  .آورده باشندرا به خاک و خون کشانیدند، تا بالیی بر سر اسد و رژیم سکوالرش 

. ایکاش تنها رهبران را مجازات میکردند ولی همۀ ملت ها را را در مصر برپاکرده بود سالمیمرسی امارت ا
حمایت کرده و  از"حقوق بشر !"و بدینگونه  هبیچاره و سرزمین های شانرا به خاک و خون کشانیدند

مداخالت خود را "بشردوستانه!" و برای جلوگیری از "تروریسم!"، سالح کشتار جمعی، شیمیاوی، قلع و 
 قمع دیکتاتور ها و... قلمداد کردند. 

 
است که ذات و وجود خارجی ندارد. مگر میشود با بمب،  یا گفتمان مداخله بشر دوستانه یک دیسکورس

از حقوق بشر دفاع کرد و یا آنرا مداخله بشر  هواپیما های بدون سر نشین ،٢٥وز و بی توماهاگ، کر
 دوستانه نامید. به این بهانه بشر و اخالق بشری و تمدن های بشری را به نابودی کشانیدند. 

منظور از کانتکس سایه ها و همسایه ها، فهم رفتارهای سایه ها)شبکه های بزرگ استخباراتی و مالی( 
گستره متاجیوپولیتیک)جیوپولیتیک،   ان افغانستان را باید دربحرپس می باشد.  و همسایه ها

بستر سیاست ها و استراتیژی های کالن و تقارن آن با اقتصاد  جیواستراتیژیک، جیواکونومیک( یعنی در
وهمچنان چالش ها و  گردش سرمایه ،سیاسی و جیوپولتیک منطقه و کانسپت طرح خاورمیانه بزرگ

 .مطالعه و بررسی کرد ان،شگاف های ساختاری افغانست
 د بود که آش بحران ویرانگر را برایناین منطقه نخواه هایاولین و آخرین کشور ، سوریه، عراقافغانستان

پخته اند؛ این دایرۀ خبیثۀ توطئه و تسلط توسط سرمایه داری جهانی ادامه خواهد داشت. سرمایه  انش
به دوران انداخته و بر منابع انرژی) نفت  منطقه نفت خیز فراملتی باید سرمایه مضاعف و راکد خود را در این

 و گاز( و راههای انتقاالت آنها تسلط و کنترول کامل داشته باشد.
شعله های این آتشفشان از حمله سازمان داده شده به برج های دوقلو در نیویارک زبانه کشید. عاملین 
آن اقداِم بسیار پیچیده و بزرگ القاعده و طالباِن بی خبر از آنهمه تکنالوژی پیشرفته برای آن اقدام 

ضور قدرتمند نظامی در تخصصی، معرفی شدند. آن حرکت زمینه سازِی بود برای حمله به افغانستان و ح
 که خود موجد آن بودند.  ،قدرت شدنداریکه  از  یمجبور به زیر کشیدن نیرو های برنامه ریزانمنطقه. 
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فراموش نکنیم که تحریک طالبان کدام پروسه نبود  که از بطن حوادث افغانستان و در داخل افغانستان  
استخباراتي كه در نتیجه تشریک مساعی انگلیسی ها، بوجود آمده باشد؛ جز يك پروژه كامالً استراتیژیک و

آمریکایی ها، سعودی ها و پاکستانی ها؛ از  مونتاژ قطعات مختلف ايديالوژيك و استراتیژيك در داخل 
پاکستان ساخته شدند و قرار نیست به اين زودي ها، دوره استهالك و اصطكاك خود را سپري كنند. در 

سی بودکه بفرمایش آمریکایی ها وارد بازی شدند. واما هر یک از این دو حقیقت طالبان یک پروژه انگلی
 کشور هدف خود را از بکار گیری این پروژه داشتند.

 
پیشین و مقتول پاکستان است که در  روشن این جمله ی معروف از بی نظیر بوتو صدر اعظم  ۀتاریخ گوا

 د چاپ پاریس در لندن گفت:میالدی به خبرنگار نشریۀ فرانسوی لومون ٥٣٣٣اکتوبر ٠٣
فکر روی کار آوردن طالبان از انگلیس ها بود، مدیریت آنرا امریکایی ها کردند، هزینه ی آنرا » 

پس از  خانم بوتو «سعودی ها پرداختند و من اسباب آنرا فراهم آوردم و طرح را اجرا کردم.
ر وزیر داخله پاکستان را پدر طالبان می خواند. و جنرال باب مادر طالبانتصرف کابل توسط طالبان خود را 

 گفتند. 
اشاره کرده که همه گویای  سیاستهایهای پاکستانی به  وگو با یکی از رسانه آقای حمید گل در گفت

عمقِ استراتژیِک پاکستان به کمک انگلیس ها در قبال مسایِل افغانستان است. از جمله مسایل با اهمیت 
نظیر بوتو  به دستور بی ۸۹۹۱در سال آباد تسخیر شهر جاللوگو، تأکید جنرال حمیدگل بر  در این گفت

نظیر بوتو به او دستور  د که در آن زمان، خانم بیوزیر وقتِ پاکستان است. آقای حمیدگل می گوی نخست
 آباد را تصرف کنند و پرچم پاکستان را در آن شهر برافرازند. داد که شهر جالل

های پیشیِن پاکستانی است که  ترین مقام این سخنان هرچند تازه نیست، ولی اعترافاتِ یکی از مهم
 ت.همواره به دخالت در امور افغانستان متهم بوده، اس

به افغانستان منحیث یک سنگر مناسب برای دفاع از ایران در خارج از ایران چشم  ایرانجمهوری اسالمی 
داشته و تالش دارد تا با استفاده از ابزار اسالم سیاسی و داشته های فرهنگی تاثیر و نفوذ خود بر 

 افغانستان را گسترش دهد. 
است خارجی خود را متوجه بیرون راندن آمریکایی ها و که بزودی ابر قدرت اول اقتصادی میشود، سی چین

. و برای دست یافتن به مرز ساخته اندناتو از افغانستان و تامین و تحکیم کنترول خود شان براین کشور 
های ایران و آسیای میانه و تسلط کامل بر این منطقه؛ در تالش ایجاد کنفدراسیون افغانستان و 

 ( می باشد.افپاکپاکستان)
آسیای میانه را دارد. مسکو منافع واقعی امنیتی افغانستان و انگیزه و میل کاهش نفوذ امریکا در  روسیه

گرایی اسالمی از افغانستان از  ترس مشروعی از سرازیر شدن مواد مخدر و افراط ،در این منطقه دارد
امنیت جمعی آسیای میانه  طریق آسیای میانه به خاک خود را دارد. اما اقدامات روسیه از طریق سازمان

خاطر جلوگیری از نفوذ  های دیگری هم دارد که یکی از آن احیای تسلط سابق بر این منطقه به  انگیزه
 واشنگتن است. 

 
 

 
در به ظاهر بسته شد اما گرچه حوادث اخیر مصداق این ادعاست که دفتر امارت اسالمی طالبان در قطر 

اسیر نبود آمریکایی که نه تنها  بوبرگدال )گروهبان( . خردضابطنگهداشته شده استفعال به شدت سایه 
و این حرکتش حد اقل باعث کشته شدن  هبل حتی به ادعای همقطارانش او با پای خود بسوی طالبان رفت

 .گردیداز اصل جریان، او پنج همرزم بی خبر 
اطالعات میرساند که پدر برگدال بر زبان پشتو تسلط دارد و با پسرش به پشتو حرف می زند. اگر این 

اما جامعه شناسیک و فرهنگی میداشت یک افتخار بود.  ،تسلط بر زبان پشتو کاربرد علمی و تحقیقاتی
سالها بعد مانند ماجرای )الرنس  است،که چه ضرورت دیگر او را به فراگیری زبان پشتو واداشته این

 امام مسجد پل خشتی روشن خواهد شد. انگلیسی( مال
 ادعای جدید مطرح شده است که دو ُرخ دارد: بوبرگدالدر مورد 
  ،بودبوبرگدال بمثابه یک واسطه و یک کانال تماس نزد طالبان فرستاده شده  
نامبرده همچنان زیر نام اسیر یک بهانه ای خوبی برای تماس آشکار مقامات امنیتی آمریکا با  

 طالبان بود.
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مشکوک آمریکا باعث شد تا آنکشور دولت افغانستان را  یقطر و برنامه هایامارت طالبان در   ۀدر سای رِ دفت

 دور زده و زندانیان طالب را به دولت قطر تسلیم دهد.
و بر سیاسی بهمه حال یک اقدام پسندیده است، به ویژه اگر در خدمت صلح و سازندگی  انی زندانیرهای

عبدالحق وثیق معاون  . اما اگر آزادی پنج تن از زبده های رهبری طالبان )اساس حقوق بشری باشد
خیرهللا خیر خواه وزیر داخله، نور هللا نوری والی  استخبارت، محمد فاضل مظلوم رئیس ارتش)لوی درستیز(،

آزادی های دیگر از بگرام و گوانتانامو  تسلسلکه در  بلخ و محمد نبی عمری فرمانده نظامی رژیم طالبان(
 یک مصیبت کالن خواهد بود. ،صورت گرفته باشدترور و خلق بیشتر بحران  ،و...  برای تشدید جنگ

فراد آزاد شده و آموزش دیده بزودی رهبری تحریک طالبان در افغانستان و منطقه اطالعات میرساند که این ا
 را در دست خواهند گرفت.

مایکل خطرناکی در حرکت است. در این زمان  حوادث نشاندهنده اینست که زیر پوست افغانستان مسایلِ 
افغانستان بازگشته و مجدداً به سالجاری انگلیس؛ از اوایل ماه جوزا  6افسر سازمان ام آی سمپل  

، فعالیت جدی را در نواحی جنوب بخصوص در قندهار، هلمند و سایر مناطق پشتون نشین آغاز کرده است
 فعالتر شده است.  بلک واتر همچنان

فشار بر  موج  ،آمریکایی ها تالش دارند با سهیم کردن طالبان در قدرت، و تقویت آن تحریک خود ساخته
. انتقال نیروها طالبان توسط انگلیسی ها به منظم تر و گسترده تر سازندروسها، چینی ها و ایرانی ها را 

نقاط شمال افغانستان دیگر بر کسی پوشیده نیست. تشدید حمالت انتحاری و تهاجمات گسترده تر در 
  نمی باشد. یهروس و مریکاآبی ارتباط با جریانات اوکرائین و تقابل بویژه شمال کشور  مختلف 

تالش های سازمانیافته برای مهندسی انتخابات افغانستان وظیفه مهم دیگریست که در دستور کار شان 
 قرار دارد.

 
 

 
پیدا  آمریکایی ها با از دست دادن دو برج، در دو منطقه بزرگ حضور قدرتمند نظامی، اقتصادی و سیاسی

 طرح خاورمیانه بزرگ زمینه ساز اقدامات بعدی شد. کهکردند 
( براي نخستین (The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI)  طرح خاورمیانه بزرگ

همزمان آقاي پاول تاسیس بنیاد انترپرايز   توسط کولین پاول مطرح گرديد. ٥٣٣٥سپتامبر  ۸٥بار در 
(Enterpriseرا اعالم کرد و متعهد شد آمريکا به کشورهايي مانند عربستان سعودي، لبنان، الجزيره )   و

کشورهايي نظیر  يمن براي الحاق به سازمان تجارت جهاني کمک نمايد، مناسبات تجاري دوجانبه خود را با
از برنامه هاي منطقه براي انجام اصالحات سیاسي، اجتماعي و اصالح نظام   مصر و بحرين گسترش دهد،

آموزشي حمايت نمايد و از مبارزات شهروندان منطقه براي کسب آزادي هاي سیاسي و استقرار 
متحده، ديك چیني   ت ور اياالجمه معاون رئیس  ٥٣٣٠ در ژانويه سال  متعاقبا،  دموکراسي پشتیباني کند.

استراتژي » سويس برگزار گرديد (Davos)كه در شهر داووس (WEO)در اجالس سازمان جهاني اقتصاد
نمايد كه در راه  دولت آمريکا را "متعهد به حمايت از كساني مي را مطرح ساخت كه «پیشرو براي آزادي

دولت بوش مصر  دهند." وي تاکید کرد ري به خرج مينمايند و فداكا اصالحات در خاورمیانه بزرگ فعالیت مي
نیكوالس   است "دموكراسي را در سراسر خاورمیانه و فراسوي آن ارتقاء بخشد." از سوي ديگر،

پراگ از اروپا  شهر در  ٥٣٣٠اكتبر  خود در متحده در ناتو در سخنراني نماينده اياالت (Nicholas Burns) برنز
متمركز سازد." در «خاورمیانه بزرگ»د را بر روي برقراري صلح و امنیت درهاي خو تالش تا دعوت نمود

پیش  دولت امريكا متعاقبا، دولت بوش طرح خود را براي خاورمیانه بزرگ رسما اعالم کرد. ٥٣٣٠نوامبر 
را پیش از اينكه كشورهاي عرب را از محتواي آن مطلع سازد بین كشورهاي  «خاورمیانه بزرگ»نويس طرح 

 توزيع نمود.  ٥٣٣٢، جهت بررسي در نشست آتي در ژوئن ۱ گروه
  

طرح خاورمیانه بزرگ از يکسو با مخالفت شديد کشورهاي عربي و از سوي ديگر با سوء ظن و ترديد 
کشورهاي عربي هراسان از پیآمدهاي آن براي دولتهاي خود اين   کشورهاي اتحاديه اروپا مواجه گرديد.

کشورهاي اروپايي در عین پشتیباني از اين طرح آنرا غیرواقع   خلي خود انگاشتند.طرح را دخالت در امور دا
که "تحريک منطقه  ه بودفرانسه هشدار داداسبق آقاي ژيراک رئیس جمهور   بینانه و بلند پروازانه خواندند.

 براي ايجاد تغییرات میتواند موجب تقويت بنیادگرايي و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد".
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د تا ناتو را در اجراي اين طرح درگیر یر میرسد آمريکا میکوشبه نظ« طرح خاورمیانه بزرگ»با شکل گیري 

و چالشهاي جديد در منطقه هماهنگ سازد. « طرح خاورمیانه بزرگ»سازد و يا دست کم کارکرد آنرا با 
در شهر  ٥٣٣٠( نماينده آمريکا در ناتو در سخنراني خود در اکتبر Nicholas Burnsنیکوالس برنز ) براي مثال،
با اين حال، ما  داشت "مأموريت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و امريكاي شمالي.  پراگ اظهار

توانیم با نشستن در جاي خود و محدود شدن به اروپاي غربي يا اروپاي  بر اين اعتقاد نیستیم كه مي
و همچنین تمركز ما بايد توجه ذهني  مركزي و يا امريكاي شمالي اين مأموريت را به انجام برسانیم. 
آينده ناتو در شرق و جنوب  به اعتقاد ما  نیروهاي نظامي خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهیم. 

 است". و يا به عبارت ديگر در خاورمیانه بزرگ
  

و متعاقب آن حمله به عراق  ٥٣٣۸سپتامبر  ۸۸ با واقعه« طرح خاورمیانه بزرگ»شکل گیري نقش ناتو در 
 شکل رسمي تر به خود گرفت. (ICIدر قالب طرح همیاري استانبول ) ٥٣٣٢در سال آغاز گرديد و 
 میدولت اسال، تشکیل، تسلیح و تجهیز اجیران جنگی و نیروهای افراطی مذهبی زیر نام  جنگ سوریه

می  ناتوبا فعالیت های افراطی که زمینه ساز مداخله نظامی   )داعش( و تشکیل  بوکوحرام عراق و شام 
 ،سرمایه فراملتی بر منابع انرژی، بزرگ راههای تدارکاتی و انتقاالتی تسلطبرای  ۀ این اقداماتهم ؛دنباش

 براه انداخته شده است.
 
ن کانواره گذشته هموي هادوران طی د خوه یژوئوپلتیک ژهمیت الیل دمیانه به شرق اطق آسیای میانه ومن

تژیکی استراسطه موقعیت وابه  نواحین یوزه امر. انداشته ار داقرري ستعماي اهارت قدو بیگانه دول توجه 
می ب لمللی محسوابین ت الدبر معاار عنصر مهم تاثیر گذآن ضعیت سیاسی حاکم بر و وئوپلتیکی و ژ
 د.ندگر

ان میزده و لملل بواعرصه بین رگ بزي هارت قدت عازمناذ و صحنه نفواره همو و آسیای میانه شرق میانه
ي هارت لمللی قداموقعیت بین و جهانی رت قدان تعیین میزدر مل مهم اعواز ین منطقه یکی ر در احضو

 .و می باشدده قابت جهانی بورعرصه رگ در بز
اي قیمت برم ارزان خااد مو منابع، یلمللابین رگ بزي هارت حد فاصل قددر گرفتن ار قرو ئوپلتیک برتر ژ
و صنعتی ي هارکشوات تولیدف مصررگ بززار باز و گاو نفت ص به خصون جهاژي نرن اکانوو نیا د دقتصاا

 ست.ده اتبدیل کرن جهادي قتصا، اسیاسیرگ بزي هارت توجه قدن به کانورا ین منطقه ، اتوسعه یافته
خام در جهان و افزایش هزینه کشف و استخراج منابع با رو به کاهش نهادن ذخایر شناخته شده نفت 

 .اند جدید، برخی قرن بیست و یکم را قرن گاز طبیعی نامیده
اهمیت حیاتی گاز طبیعی برای اقتصاد و حیات اجتماعی کشورهای اروپایی که فاقد منابع انرژی فسیلی 

تجاری با اوکراین صدور گاز و هنگامی که روسیه در پی یک منازعه  ٥٣٣۹هستند در زمستان سال 
های بزرگی از اروپا را در سرما و تاریکی فرو برد، به شکلی بی  اروپا را قطع کرد و بخش  اش به طبیعی

 ، مواد خام ارزان و تسلط بر ابر راه ها انرژیبر سر منابع بحران اوکرائین یکبار دیگر جنگ  .سابقه مطرح شد
تی  را با بازوی سیاسی اتحادیه اروپا و بازوی نظامی ناتو به نمایش سرمایه داری فرا مل انۀپیشرو و تالش

 .اعالم داشتایستادگی روسیه در برابر این حرکت؛ زوال دروان یک قطبی را  و چینمخالفت اشت. گذ

 

 
 منابع:

 رگبز میانهورخا حطر ايبر تتوجیها ،نیلدا جین 

 میانهورخا ايبر مریکاآ حطر ول،پا لینوکا 

 3131 روز،نو هیژو ق،شر نامهروز رگ،بز میانهورخا حطر متن 

 


