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  ونـدل خـب  درازـگ
  یک سکه می باشندرد برای تصاحب منابع انرژی دو روی جنگ با تروریزم و نب

  
با طرح سیاست های جدید استعمار نو، کشورهای دارندۀ نفـت زیر سلطۀ دولت های استعماری رفـته و 

یرد، در جیب  این ممالک قـرار گمت باشنده گاِن کشورها به عوض آنکه در خدعـواید نفـت این
 . آنها ریختانده می شودوابستگاناستعمارگران و 

مسؤولیت تأمین مجدد و خیز حمله کرده،   کشورهای نفـت بار باالی»١١٥« سال گذشته »١٥«مریکا در ا
ای نفـت خیز تجاوز امریکا بر کشور ه.  استگذاشته جنگ را بر دوش کشور های غـربی اتصلح و مصارف

و با صدور اسلحه و ایجاد پایگاه های نظامی تعقیب عـزام مشاورین نظامی آغاز شرق میانه در اول با ا
 که منابع مواد خام و  مناطقی جهان نشان می دهـد که در آنیک نظر سطحی در نقـشۀ «. گردیده است

ر شگوفان بوده و جنگ های داخلی راه های انتقاالتی آن قـرار دارند، در همان مناطق تجارت مواد مخد
   ».امریکا، در چنین مناطق حضور عـینی داردبانه می کشند و دولت ز

در نتیجه مردمان این کشور ها در آتش جنگی که جنگ افـروزان به خاطر منافع خود افـروخته اند، می 
 متحدۀ امریکا، یک ایاالتراتیژی و اهـداف جیوپولیتسوزند، منجمله عـراق و افغانستان که در رابطه با ست

 در پروژۀ پایپ الین افغانستان، اهمیت ًااولی به حیث منابع انرژی و دومی به حیث گذرگاه آن، مخصوص
این امر باعث . این کشور ها صحنۀ مخالفـت رقـبایی مانند امریکا و روسیه گردیده اند. خاص پیدا کرده اند

  . گردد و جنگ ادامه پیدا کندتحریکتر رین زمینه هـر چه بیشآن شده که زورآزمائی د
  وهندوستان ازطریق خاک افغانستان به کشورهای، ترکمنستانال گاز از قتاحداث پروژۀ انقرار داد 
.  به امضاء رسیدترکمنستان و دولت )کرزیحامد( رییس جمهور دولت اسالمی افغانستانتوسط پاکستان، 

 و  غرض اخذ قرار دادترکمنستانبه کرزی دراین اواخر : که مبنی برایننظر به گذارشات اخیر منابع خبری 
 .انتقال گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به کشور های هندوستان و پاکستان مسافرت نمود

 که میتوان از قرارداد ).داد ها به توافقات نهایی رسیده بودر قراودرچه قبالً همه مسایل فیصله شده بگ(
  :  شد های ذیل یادآور

داد اعمار پایپ الین گاز از دولت ر قـرا، بالخره امریکا در اثر فشار و تالش»١٩٩٥ اکتوبر ٢١«در   )١
یکایی و  امر»یونیکال«آباد ترکمنستان تا ملتان پاکستان از طریق افغانستان بین شرکت 

 . نیازوف رییس جمهور ترکمنستان به امضاء رسید عربستان سعودی با»آیل  دلتا«
  قراردادی را در عشق آباد امضاء»یونیکال« ترکمنستان، پاکستان و کمپنی »١٩٩٧«ماه می  در )٢

 مکلف گردید، مصارف پروژۀ پایپ الین را بررسی کرده و تا »یونیکال« که بر مبنای آن ،کردند



آغاز سال  صورت مصارف پروژه را آماده نموده و کار اعمار پایپ الین را در »١٩٩٧« دسامبر
 .ایندشروع نم» ١٩٩٨«

 در شهر عشق آباد ترکمنستان با »سنت گاز«داد پروژۀ پایپ الین رقرا» ١٩٩٧«در نوامبر  )٣
 یک هـیات طالبان را به »کالیونی«شرکت » ١٩٩٧«در همین ماه سال .  امضاء شد»یونیکال«

 .یافـتاستحکام بان با امریکا امریکا دعوت کرده، بدین ترتیب مناسبات طال
 اشتراک کرد، تا »لکایونی«  شرکت و»طالبان«زاد در مذاکرات بین لیلزلمی خ» ١٩٩٧« سال  در )٤

شده بود،  امضاء »یونیکال« و شرکت نفـتی »طالبان«بین »  ١٩٩٥«  را که در سال موافـقـتنامۀ
 کرزی حامدوز بعد از آنکه دولت انتقالی  ر٩به همین دلیل بود که فـقـط  (به مرحلۀ اجراء در آورد

 بود، به حیث نمایندۀ خاص »یونیکال«جود آمد، خلیلزاد که مشاور شرکت نفـتی توسط امریکا به و
 ).بوش در کابل مقـرر گردید

 .ترکمنستان، پاکستان و طالبان قـرارداد تمدید پایپ الین را امضاء کردند» ١٩٩٨«در جنوری  )٥
:  نوشت کهدهاتهام تروریست بودن طالبان را رد کر" ستواشنگتن ُپ"خلیلزاد در » ١٩٩٨«سال  در )٦

 که ایرانیها با بنیادگرائی اسالمی احساسات ضد امریکایی را تحریک می کنند، ۀطالبان به آن شیو«
به قـول مفـسران سیاسی، خلیلزاد در رابطه با جنگ افغانستان و منابع مواد . » مبادرت نمی ورزند 

 .خام نقـش عمده ایفاء کرده است
شرکت  که در نتیجه ،مان نموده را در افغانستان بمبارد»الدنبن «  امریکا قـرارگاه١٩٩٨در اگست  )٧

 . مجبور گردید کارمندان خود را از قـندهار و پاکستان فـرا خواند»یونیکال«
 کرزی فـقـط ده روز قـبل از تشکیل لویۀ جرگه اضطراری سفـری به اسالم » ٢٠٠٢ می ٣٠« در )٨

 و ترکمنستان در مورد پروژۀ پایپ الین امضاء ا با پاکستانآباد داشت که در خالل آن قـراردادی ر
 .نمود

  
  

کیلومتر آن از » ٧٣٥« کیلومتر را در بر می گیرد که نزدیک به »١٧٨٠«  مسیری به طول مذکورلوله گاز
  . خاک  افغانستان خواهد گذشت

یون دالر میل» ٤٠٠« ساالنه در حدود  افغانستان از احداث این لولۀ گاز اقتصادی شود که عوایدگفته می
 ایجاد خواهد کرد و در کنار آن افغانستان می  را  نفر زمینه کار»  ٣٠٠٠« است، برعالوه، این پروژه برای 

  .مین کند نیاز خود را نیز از این پروژه تأتواند گاز مورد
 کشور جدید در  پاکستان، زلمی خلیلزاد سفیر-  افغانستان-  لوله گاز ترکمنستانمهمترین حامیان

جمعه محمد محمدی سابق وزیر   افغانستان، دولت اسالمیحامد کرزی رئیس جمهور، ق اشکشورساب
ونیکال همین پالن کمپنی ی  بنابر.رییس دیوان عالی افغانستان هستند و عبدالسالم عظیمی معادن

 نام مبارزه با زیر  تحت رهبری امریکا،»ناتو«قوت های بود که )  چینیکمپنی بوش و دیک(امریکایی 



 به خاطر ی کور، عملیات هاهموطن ما را در اثرانسان بیگناه  صدها انهروز اشغال و  را کشور ما،ریزمترو
   .ندان به قتل میرسایجاد شرایط انتقال گاز ازطریق افغانستان،

 و پاکستان  هندوستانصورتیکه ایران با کشورهای در( شدن امنیت در امتداد مسیر لولۀ گاز مذکورخرابتر 
ق این طرح در تعوی)  پاکستان دروبه بلوچستانبادغیس، هرات، قندهار و منطقه ص( ،!)نرسندبه توافق 

  . نقش موثری داشته و دارد
 تریلیون »٨١٢«  ذخایر گاز طبیعی  با داشتن»اوپک«دگان نفت و گاز در ایران بزرگترین صادر کنناما 
طرف مورد توجه  میالدی بدین»١٩٩٣« از سال مکعب که بعد از روسیه مقام دوم را در جهان دارد، متر

 سال گرچه تقریباً به مراحل نهایی رسیده است، که بنابر »١٤ « بوده و با گذشتمریکاییدقیق مقامات ا
امریکا را در این  ادامۀ تشنج در افغانستان و عراق، ابسرسختانه درتالش است که همین پالن دولت ایران 

  ناکام سازد، و)کشور هندوستانق افغانستان به پاکستان و انتقال گاز ترکمنستان از طری (پالنش
 امریکا باالی های اراما فش.  و پاکستان قرار داد انتقال گاز را با ایران به توافق برسند هندوستانهایکشور
  . گردیده است ایران مانع اجرای این عمل و پاکستان تا بحال نسبتًا هندوستانایران،

، چندی قبل به کشور هندوستان وزیر خارجه » موکرجیپراتاب« پاکستان و  رییس جمهور»مشرفپرویز «
 به کشور هندوستان لوله گاز ایران به پاکستان و سایل حاد سیاسی، در موردایران سفر کردند و در کنار م

 .ارزش تقریبی هفت و نیم میلیارد دالر، با مقامات ایرانی به گفتگو پرداختند
 کار عملی :هفته قبل گفته بود کهدو  وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان » جدون امان الله« طرف دیگر، از

 خرید و فروش بین ایران  شود و مسایل قیمت، شروع می»٢٠٠٧« پاکستان امسال -لوله گاز ایراناحداث 
 که – برای امضای توافقنامه سه جانبه کشور هندوستانهر چند هنوز . و پاکستان حل و فصل شده است

 . یک ماه دیگر مهلت خواسته است- می شوددالرل حق العبور ساالنه پاکستان به ارزش نیم میلیارد شام
یی امریکا کیلومتر است که احداث آن تا پاکستان توسط چند شرکت غیر »٢٧٠٠ «لوله گاز ایران به طول

ری با مقامات نفت ، یک شرکت خصوصی ایرانی در همکایازی مال»پتروناس«، »بریتیش گاز«، »شل«مانند 
  .و گاز ایران و پاکستان انجام خواهد شد

 نیز -  فرانسه»توتال« و »مالیزیا«  استرالیا، شرکت ملی گاز ایران، پتروناس)BHP( –چهار شرکت دیگر 
  . مشغول مذاکره هستندکشور هندوستان باگاز لوله برای توسعه این 
  از سوء استفاده و پاکستان،کشور هندوستانستانۀ  بنابر روابط غیر دوکشور هندوستاننگرانی امنیتی 

شرکت های .  از خاک خودش بسیار عمده استکشور هندوستان پاکستان از گاز انتقالی ایران به دولت
 امریکا و پاکستان و مناقشه اتمی کشور هندوستانبیمه هم قیمت های گزافی را بخاطر روابط متشنج بین 

  .و ایران در نظر گرفته اند
  . برآورد کرده انددالررا حدود سه و نیم میلیارد گاز لوله  بیمه این  بودجۀت های بیمه هاودن و ری،شرک

کشور در حال حاضر ایران از نظر جغرافیایی به : " در دهلی نو می گوید»«BBCرینو آگال، خبرنگار 
 اهمیت کشور هندوستان  ایران برایآن بنابر.  میانه نزدیکتر است نسبت به منابع انرژی آسیایهندوستان



ترجیح می دهد  درعین حال سایر کشورها گاز وارد کند ولی  بتواند ازکشور هندوستانشاید . دارد
  ." حفظ کندات حسنه خود را با ایرانمناسب

. کشور هندوستانایران تا پاکستان و پاکستان تا : در حال حاضر، این خط لوله دو بخش دارد: "وی افزود
 ایران نیز یکی از دالیل این تشنج شکالت بوده و فشار امریکا بر از م همیشه مملو،ل گازاین پروژه انتقا

گاز بخرد،  از ایران کشور هندوستان، گفته است که اگر )کاندولیزا رایس( امریکا وزیر خارجه . استشده
  !" نمودهد تأمین خواکشور هندوستانتعزیرات اقتصادی را باالی کشورش 

کل مین نفت چندان مشز نیاز دارد ولی از نظر تأن نفت و گا میلیون ٌت»٤٠«النه به  ساکشور هندوستان
 از  در سال میشودبیرل میلیون »١٧٥«این کشور یک چهارم نفت مورد ضرورت خود را که معادل . ندارد

 ار روزه اش به دهلی نو پایان داد، به سفر چهملک عبدالله چندی قبل . کندمین میعربستان سعودی تأ
 .  بگذاردکشور هندوستانرا در اختیار " حجمی قابل مالحظۀ ": کرد و وعده کرد کهء را امضاوی قراردادی

  .  با آنها مشکلی نداردامریکا در حال بررسی سایر مناطق گازخیز است، مناطقی که کشور هندوستان
ا از دسترسی به  امریک از طرف»١٩٩٨ و ١٩٧٤  « به خاطر آزمایشهای اتمی سالهایکشور هندوستان

 بعد از دیدار با امریکا هفته گذشته جورج بوش، رییس جمهور .راکتور و سوخت هسته ای محروم شده بود
 و سایر کشورهای متحدامریکا  از کنگره : که، اعالم کرد)من موهن سینگه (کشور هندوستاننخست وزیر 

 بتواند به شکل هد وکشور هندوستان د پایانکشور هندوستان تا به تحریم اتمی  خواهد خواستامریکا به
 . داشته باشد  دسترسیبه انرژی اتمی میزصلح آ

  خواسته است به خاطرکشور هندوستان از امریکا، گزارش شده بود که ه بوش و سینگانبعد از دیدار آقای
  .خرد، نباید از ایران گاز باتمیانرژی   و استفاده ازدریافت اجازه

 کشور هندوستان به مناسبت سفر وزیر خارجه ۀ اپریل، در مقال١٨، روز دوشنبه »رک تایمزنیویا«روزنامه 
حساسیت بیش از حد مقام های کاخ « : کهین سفر پرداخته و اضافه نمودهبه امریکا، به بررسی اهمیت ا

شد  از طریق پاکستان، باعث کشور هندوستانسفید درباره ایران و تمرکز آنها بر طرح انتقال گاز ایران به 
 میان شنجتا موضوعات مهمی مانند تحرکات استراتژیک چین، تشویق توسعه اقتصادی در منطقه و رفع ت

 تالش دارند با همکاری  و پاکستانکشور هندوستان.  و پاکستان تحت الشعاع قرار گیردکشور هندوستان
 برساند، بر ور هندوستانکشپاکستان به گاز طبیعی ایران را با عبور از  قرار است  که گازلولۀدر اعمار 

چندین دهه بی اعتمادی بین دو کشور غلبه کنند، اما با وجود تمام مزایای این مسیر، دولت و کنگره 
 ». تحریم می کنند تهدید وداشته باشد،را  کت در این پروژههر کمپنی خارجی که قصد شر، ایاالت متحده

 بدون کشور هندوستان رشد اقتصادی«: شود کهآور مییاد  در شماره های بعدی خویش »نیویارک تایمز«
ن کشور در ای« : و در مورد پاکستان اضافه میکند که،» انرژی، از حرکت باز خواهد ماندوجود چنین منابع

قادر خواهد بود از طریق فراهم ساختن زمینۀ کار برای اتباع پاکستان،  عالوه بر ، گاز لولهصورت اعمار
  ».نیز عواید داشته باشد میلیون دالر»  ٧٠٠ تا ٦٠٠  «ینساالنه ب دریافت حق ترانزیت



 می تواند به حیث یک نقطۀ آغاز  گاز لولهواید اقتصادی، احداث اینه بر ع، عالو»رک تایمزنیویا«به نوشته 
 و پاکستان نیز باشد که به دیده مثبت به این امر نگاه می  هندوستانم منازعات بین کشورهایبرای خت

 . کنند
 لوله گاز میان  از احداثه چندی قبل  برخی قانونگذاران امریکایی از دولت جورج بوش خواستند تاچنانچ

 پشتیبانی کند و حمایت صادقانه خود را از روند صلح دهلی نو با اسالم کشور هندوستانایران، پاکستان و 
مین کند  و پاکستان را تأانکشور هندوست لوله می تواند ضرورت های آنها عقیده دارند این. شان دهدآباد ن

  . بوش با این امر شدیداً مخالفت خویش را ابراز نموداما.  کشور به ارمغان بیاوردو امنیت متقابل را برای دو
 حامد نصبکشی به کشور ما آغاز و از   امریکایی که به لشکر»یونیکال«بوش و کمپنی  پالن این است

سفیر و نمایندۀ دولت امریکا در کشور خودش سابق کرزی به حیث رییس جمهور و زلمی خلیل زاد 
 و همچنان کار ایشان در این راستا در تطبیق این پالن حد اکثر استفاده خویش را نمودندکه  )افغانستان(

  . جریان دارد
 این عواید ساالنه که در باال  در صورت احداث لولۀ انتقال گاز از طریق افغانستان،اما اگر بی اندیشیم که

 گردید، با از دست دادن چه تعداد از هموطنان ما و ریختن خون بیگناهان و اشغال وطن عزیز مان ذکر
چون هیچگاهی قادر نخواهیم بود که از دست رفته گان خویش را . بدست می آید، جای نهایت تأثر است 

نافع انتقال گاز را با آیا م! خریداری و دوباره به دست آورد) اگر ملیارد ها ملیارد دالر هم باشد(با پول 
  بدست آوریم؟؟؟) گاز در بدل خون(ریختاندن خون هموطنان خویش 

 را از طریق ترکمنستان گاز ی که باشد،طوریکه مشاهده میگردد دولت امریکا تالش دارد تا به هر شکل
 چینی، که بوش، دیک) یونیکال(سط کمپنی  توکشور هندوستان افغانستان به کشورهای پاکستان و

گرچه این پالن با از ا. شاندنآن سهیم اند، به کرسی ب در... مسفلد سابق وزیر دفاع، کرزی، خلیل زاد ورا
  !نیز تمام شود) افغانستان( بین رفتن تمام باشنده گان کشور ما

های  ال گاز از ایران به کشورکه مانع انتقدارند خرین توان تالش  تا آ)اعضای کمپنی یونیکال (افراد مذکور
ۀ مذکور پول و عایدی ژو از پرو در آن سهیم نخواهد بود »یونیکال« شود، چون شرکت و پاکستان هند

برخالف اگر همین فردا ایران با شرکت یونیکال به این ! نصیب آقای بوش، چینی و کرزی نخواهد گردید
کشور  و کمیشن کاری آن شرکت احداث لولۀ گاز از ایران به کشورهای پاکستان توافق برسند که با

نه  بود، نه مسلمانان فوندامینتال،  آغاز گردد، در آنصورت کشور ایران نه تروریست خواهدهندوستان
  ! و اجازۀ داشتن نیروی اتمی را نیز کمایی خواهد نموددشمن امریکا
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