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  دهـچكي
آغاز شده و همچنان اكثر كشورهاي صـنعتي   2008آيا غلبه بر بحران اقتصادي كه از سال  -1سؤال 

  پـذير اسـت؟  ي ارزان امكـان تحت تاثير قرار داده، بدون دسترسي به منابع انرژ ايرا به طور فرساينده
چـين،  (ظهـور  گرايي شتابان در اقتصـادهاي درحـال  وقفه و صنعت آيا رشد اقتصادي بدون –2سؤال 

پاسـخ   بدون دستيابي به منابع سوختي فسيلي آسياي مركـزي تـداوم خواهـد داشـت؟    ...)هند، روسيه
و گسـترش جايگـاه جهـاني     است، زيرا تداوم رشد، بقاي جوامع صـنعتي  "نه" كوتاه به اين دو سؤال

كه اين امـر بـدون دسترسـي بـه      كشورها وابسته به ديناميسم اقتصادي و نوآوري تكنولوژيكي است
است كه پـس از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير      به اين دليل. باشدمواد اوليه و منابع انرژي غيرممكن مي

نـام  (ي كاسـپين  گاز در منطقـه  نفت وي گسترده از آغاز قرن بيست و يكم، ذخاير ويژهشوروي و به
 Great) "بازي بزرگ"تبديل به موضوعي حساس در آخرين مرحله از ) صحيح درياي شمال ايران

Game) شده است. 
  

   :هاواژه دـكلي
 درياي كاسپين، اوراسياي مركزي، انرژي، بازي بزرگ، جنگ سرد جديد

                                                 
بـراي  ) قـزوين (نگارنده در اين مقاله، همچون نوشتارهاي قبلي و تدريس در دانشگاه، بر استفاده از نام صـحيح دريـاي كاسـپين     1

. تأكيد دارد) شدهزمين و منقرضقومي وحشي از دشمنان ايران( "خزر"مجعول ي ناميدن درياي شمال ايران و عدم استفاده از واژه
جغرافيايي اين دريا باشد، چه ساحل جنـوبي  ي دهنده گسترهتواند نشاننيز نمي) مازندران(طبرستان واژه هاي ديگر همچون درياي 

. دريا بر سه استان گلستان ، مازندران و گيالن به طور مستقيم وچندين استان ماوراء البرز، به طور غير مستقيم پهنه گسترانده است
مي ناميده اند چرا  "كاسپين"ن هردوت تا امروز، اين دريا را با نام اصيل پارسي آن ها و كشورها، از زماكه تمامي ملتپس در حالي

 گذاري آن به نام يكي از دشمنان تاريخ خود داريم؟    ما ايرانيان اصرار بر نام
 دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار دانشكده علوم زمين  2

خـراسان بـزرگ: شمـاره)3(،  تابستـان 1390
No. 3, Summer 2011, Great Khorasan
خراسان بزرگ:سال دوم،شماره)3(، تابستان 1390
Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.2, No. 3, Summer 2010 
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٢ 
 

  هـمقدم
ـ ـهاي فوختـذخاير س: "ازي بزرگـب"داوم ـت ـ كاسـپين و آسي ي هـسيلي در منطق اي ــ
1ركزيـم

  :قرن بيست ويكم، ژئوپوليتيك نوين جهاني با چهار عاملي در پايان نخستين دهه
 )ناتو/امريكا(قطبي كاهش هژموني قدرت نظامي تك

 ...)اسالم (افزايش قدرت مناطق فرهنگي 
 )جنوبي/اروپا، آسياي شرقيي امريكاي شمالي، اتحاديه(اقتصاد جهاني سه قطبي شدن 

 ...)برزيل، تركيه، روسيه (ظهور اقتصادهاي در حال خيزش 
كاهش حجم  همزمان، رقابت در دستيابي به منابع سوختي به داليلي همچون. رو شده استروبه 

 و يافتـه گسـترش  بـه واردات  ذخاير، تمركز جغرافيـايي، افـزايش تقاضـاهاي داخلـي و وابسـتگي     
تـأمين منـابع سـوق داده     اجبار به سـمت هاي انرژي و توسعه روابط خارجي كشورها را بهسياست

 "دسترسي بـه منـابع انـرژي   "هاي بزرگ در حول محور ريزي سياسي قدرتامروزه، برنامه. است
  .چرخدمي

ژئوپوليتيـك آن از  ي حوزه هاي افغانستان و عراق موجب شد تا مرزهاي نظامي امريكا وجنگ
 اسـتراتژي  در ايـن حوضـه،  . جنوب اروپا به خاورميانه و حوضه هاي غني كاسپين گسـترش يابـد  

مدت نظامي امريكـا   حضور دراز. امريكا بر مبناي قطع نفوذ روسيه، اروپا و چين طراحي شده است
ـ      ي كاسپين دروازهدر منطقه ر روي بازرگانـان و  هاي امكانـات كشـورهاي اطـراف ايـن دريـا را ب

خـود بـه امريكـا ايـن قـدرت را       ياين امر به نوبه. هاي غير دولتي امريكايي گشوده استسازمان
هاي اجتماعي منطقه بپردازد و كنترل ذخاير نفت و گاز را بـه  خواهد داد كه به تغيير شكل سازمان

ي دهـد كـه توسـعه   ن مـي قدرت امكابه اين ابر بعد كنترل ذخاير سوختيي در مرحله. دست گيرد
 .مستقيم تحت كنترل درآورداقتصادي و تكنولوژيكي رقبايي همچون روسيه و چين را به طور غير

 

                                                 
 ,”Xuetang Guo & Mehdi P. Amineh, “The Great Game Continued  :اصل اين مقاله ترجمه و اقتباسي از 1

International Institute for Asian Studies Newsletter, 45, Autumn 2007, Leiden, The Netherlands. 
  .رسدجا به چاپ ميبوده است كه با تغييرات كلي، در اين

٣ 
 

  "زرگـازي بـب"دف ـه
% 45بـيش از    )آذربايجان، ايران، تركمنستان، قزاقستان و روسـيه (كاسپينيكشورهاي حوضه

حـال  ايـن حجـم عظـيم و درعـين    . ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده انـد %  10ذخاير گاز و 
اي بـراي تالقـي   متمركز ثروت، اين منطقه و درواقع سراسر اوراسياي مركزي را تبديل بـه نقطـه  

  .ه استهاي منطقه و خارج از آن كرددولت المللي و دخالتهاي بينمنافع كشورها، رقابت شركت
يـك از  نظامي هـيچ -يادشده به طور كامل در قلمرو امنيتيي به استثناء روسيه و ايران، منطقه

شده و با ثبـات  ي نفوذ  توافقزههاي بزرگ قرار ندارد و بنابراين هيچ تضميني براي يك حوقدرت
هـاي  تي گـروه اي از طريق جلب حمايت و دوسمنطقهبازيگران دولتي و غيردولتي فرا. وجود ندارد

با توجه به ماتريس پيچيده . داخل منطقه اي سعي در اعمال قدرت و گسترش نفوذ خود مي كنند
اقتصـادي   –نيروهاي اجتماعي، دو مسئله رقابت و همكاري تبديل به بخشي از زنـدگي سياسـي   

تبـديل بـه   ها بيني بودن وقايع و جريانقابل پيشعدم اطمينان و غير. جاري در منطقه شده است
هاي بزرگ بـه نحـوي در منطقـه فعاليـت     جا كه تقريبا تمامي قدرتار آن. قانون بازي شده است

-منطقه داراي ظرفيت ايجاد بيهاي حكومتي چندان استوار نيستند، رقابت در اين دارند و سيستم
-ي براي مثال، چين مجبور به دستيابي بـه منـابع حوضـه     .جهاني است ثباتي در تمامي سيستم

كشـور را در رقابـت، اگـر نـه     اين امر مطمئنـا ايـن  . كاسپين براي تأمين انرژي خود در آينده است
  .هاي اخير، به اين غير مستقيم تحت كنترل درآورددر دهه. دهدمقابله، با امريكا قرار مي

بـا پشـت سـر     2010اقتصاد چين با نرخي بسيار فراتر از متوسط جهاني رشد داشت و در سال 
چـين را بـه طـور روز     ايـن امـر  . شتن ژاپن به دومين قدرت بزرگ اقتصادي جهان تبديل شدگذا

حال توليد نفت در امريكا به صورتي درعين. استهاي فسيلي وابسته كردهافزون به واردات سوخت
پيمانـان اروپـائي يـا    گونه ظرفيت اضافي براي ارائه بـه هـم  است كه در صورت قطع واردات، هيچ

هـاي  هر دو قدرت خواستار حضور در منطقه اي غني از ذخاير سوخت. ود نخواهد داشتآسيائي خ
  .طورسنتي حياط خلوت روسيه بوده استفسيلي اند كه به
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  هـمقدم
ـ ـهاي فوختـذخاير س: "ازي بزرگـب"داوم ـت ـ كاسـپين و آسي ي هـسيلي در منطق اي ــ
1ركزيـم

  :قرن بيست ويكم، ژئوپوليتيك نوين جهاني با چهار عاملي در پايان نخستين دهه
 )ناتو/امريكا(قطبي كاهش هژموني قدرت نظامي تك

 ...)اسالم (افزايش قدرت مناطق فرهنگي 
 )جنوبي/اروپا، آسياي شرقيي امريكاي شمالي، اتحاديه(اقتصاد جهاني سه قطبي شدن 

 ...)برزيل، تركيه، روسيه (ظهور اقتصادهاي در حال خيزش 
كاهش حجم  همزمان، رقابت در دستيابي به منابع سوختي به داليلي همچون. رو شده استروبه 

 و يافتـه گسـترش  بـه واردات  ذخاير، تمركز جغرافيـايي، افـزايش تقاضـاهاي داخلـي و وابسـتگي     
تـأمين منـابع سـوق داده     اجبار به سـمت هاي انرژي و توسعه روابط خارجي كشورها را بهسياست

 "دسترسي بـه منـابع انـرژي   "هاي بزرگ در حول محور ريزي سياسي قدرتامروزه، برنامه. است
  .چرخدمي

ژئوپوليتيـك آن از  ي حوزه هاي افغانستان و عراق موجب شد تا مرزهاي نظامي امريكا وجنگ
 اسـتراتژي  در ايـن حوضـه،  . جنوب اروپا به خاورميانه و حوضه هاي غني كاسپين گسـترش يابـد  

مدت نظامي امريكـا   حضور دراز. امريكا بر مبناي قطع نفوذ روسيه، اروپا و چين طراحي شده است
ـ      ي كاسپين دروازهدر منطقه ر روي بازرگانـان و  هاي امكانـات كشـورهاي اطـراف ايـن دريـا را ب

خـود بـه امريكـا ايـن قـدرت را       ياين امر به نوبه. هاي غير دولتي امريكايي گشوده استسازمان
هاي اجتماعي منطقه بپردازد و كنترل ذخاير نفت و گاز را بـه  خواهد داد كه به تغيير شكل سازمان

ي دهـد كـه توسـعه   ن مـي قدرت امكابه اين ابر بعد كنترل ذخاير سوختيي در مرحله. دست گيرد
 .مستقيم تحت كنترل درآورداقتصادي و تكنولوژيكي رقبايي همچون روسيه و چين را به طور غير

 

                                                 
 ,”Xuetang Guo & Mehdi P. Amineh, “The Great Game Continued  :اصل اين مقاله ترجمه و اقتباسي از 1

International Institute for Asian Studies Newsletter, 45, Autumn 2007, Leiden, The Netherlands. 
  .رسدجا به چاپ ميبوده است كه با تغييرات كلي، در اين

٣ 
 

  "زرگـازي بـب"دف ـه
% 45بـيش از    )آذربايجان، ايران، تركمنستان، قزاقستان و روسـيه (كاسپينيكشورهاي حوضه

حـال  ايـن حجـم عظـيم و درعـين    . ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده انـد %  10ذخاير گاز و 
اي بـراي تالقـي   متمركز ثروت، اين منطقه و درواقع سراسر اوراسياي مركزي را تبديل بـه نقطـه  

  .ه استهاي منطقه و خارج از آن كرددولت المللي و دخالتهاي بينمنافع كشورها، رقابت شركت
يـك از  نظامي هـيچ -يادشده به طور كامل در قلمرو امنيتيي به استثناء روسيه و ايران، منطقه

شده و با ثبـات  ي نفوذ  توافقزههاي بزرگ قرار ندارد و بنابراين هيچ تضميني براي يك حوقدرت
هـاي  تي گـروه اي از طريق جلب حمايت و دوسمنطقهبازيگران دولتي و غيردولتي فرا. وجود ندارد

با توجه به ماتريس پيچيده . داخل منطقه اي سعي در اعمال قدرت و گسترش نفوذ خود مي كنند
اقتصـادي   –نيروهاي اجتماعي، دو مسئله رقابت و همكاري تبديل به بخشي از زنـدگي سياسـي   

تبـديل بـه   ها بيني بودن وقايع و جريانقابل پيشعدم اطمينان و غير. جاري در منطقه شده است
هاي بزرگ بـه نحـوي در منطقـه فعاليـت     جا كه تقريبا تمامي قدرتار آن. قانون بازي شده است

-منطقه داراي ظرفيت ايجاد بيهاي حكومتي چندان استوار نيستند، رقابت در اين دارند و سيستم
-ي براي مثال، چين مجبور به دستيابي بـه منـابع حوضـه     .جهاني است ثباتي در تمامي سيستم

كشـور را در رقابـت، اگـر نـه     اين امر مطمئنـا ايـن  . كاسپين براي تأمين انرژي خود در آينده است
  .هاي اخير، به اين غير مستقيم تحت كنترل درآورددر دهه. دهدمقابله، با امريكا قرار مي

بـا پشـت سـر     2010اقتصاد چين با نرخي بسيار فراتر از متوسط جهاني رشد داشت و در سال 
چـين را بـه طـور روز     ايـن امـر  . شتن ژاپن به دومين قدرت بزرگ اقتصادي جهان تبديل شدگذا

حال توليد نفت در امريكا به صورتي درعين. استهاي فسيلي وابسته كردهافزون به واردات سوخت
پيمانـان اروپـائي يـا    گونه ظرفيت اضافي براي ارائه بـه هـم  است كه در صورت قطع واردات، هيچ

هـاي  هر دو قدرت خواستار حضور در منطقه اي غني از ذخاير سوخت. ود نخواهد داشتآسيائي خ
  .طورسنتي حياط خلوت روسيه بوده استفسيلي اند كه به
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۴ 
 

  رژيـاستهاي خطوط انتقال انـسي
 مانع اصلي در راه گسترش نقش امريكا در منطقه كاسپين نفوذ روسيه و قـدرت كنترلـي ايـن   

  . اروپا استي انتقال نفت و گاز به اتحاديهكشور بر مسيرها و خطوط 
جيهـان   –تفلـيس   –، آمريكا نقش اساسـي در تعيـين خـط لولـه بـاكو      1990يدر اواخر دهه

(BTC) اين خط لوله با پشتيباني كامل كلينتون، رئيس جمهور وقت امريكا، در سـال  . بازي كرد
تي بريتانيا و امريكا سهم اساسي هاي نفتوسط يك كنسرسيوم بين المللي كه در آن شركت 2002

غربي بـراي انتقـال انـرژي    -امروزه تبديل به يك كريدور اصلي شرقي BTC. داشتند، ساخته شد
 يهدف اصلي احداث اين خط لوله دور زدن ايـران و روسـيه در انتقـال نفـت حوضـه     . شده است

از  2005يجان در مـاه مـي   نفت آذربا. اروپا و كاهش نفوذ اين دو كشور بودي كاسپين به اتحاديه
درون خط لوله جديد به سمت بندر جيهان در ساحل مديترانه و در نزديكي پايگاه بـزرگ نظـامي   

  .  1امريكا در اينجرليك تركيه جريان يافت
آباد در مـاه  ، روسيه در كنفرانس سران در عشق BTCدر پاسخ به اين اقدام و جريان نفت در 

  .داث خطوط لوله جديد انتقال گاز از درون خاك خـود امضـا نمـود   چند قرارداد براي اح 2007مي 
 اين قراردادها مشتمل بر احداث خط لوله گاز ساحل كاسپين از شرق تركمنستان، يـك خـط لولـه   
 موازي از قزاقستان و بازسازي و توسعه خط لوله مركزي آسياي ميانه از تركمنسـتان و ازبكسـتان  

ايش كنترل روسيه بر صادرات انرژي و رقابت با خطوط رقيب، نفوذ اين قراردادها از طريق افز. بود
   2.سياسي منطقه اي آن را تقويت خواهد نمود

                                                 
1 en.wikipedia.org/wiki/Baku–Tbilisi–Ceyhan_pipeline 
www.sourcewatch.org/index.php?title=Baku.Ceyhan_(BTC)_pipeline 
2 http://eurodialogue.org/Caspian-Pipelines-Map 

 
 

 
  

شديد به نفت خاورميانه و عدم كنترل بر بازار و عوامـل  چين نيز به داليلي همچون وابستگي 
ي كاسپين تبديل شـده  يابي و احداث خطوط لوله در منطقهاستراتژيك، به عنصري فعال در مكان

 ناثبـاتي . نفت مورد نياز خود را از خاورميانه تامين مـي كنـد   % 60اين كشور در حال حاضر. است
نفـت، همـراه   ن، به عنوان يكي از صادركنندگان عمده يهاي سياسي در اين منطقه و تحريم ايرا

؛ زيرا اين كشور در حـال  با امكان برخورد با امريكا بر سر مسئله تايوان، موجب نگراني چين است
ويـژه در  حاضر توانايي كافي براي حمايت از حمل نفت و گاز در مسـيرهاي طـوالني دريـايي بـه    

دريايي ي به عبارت ديگر، چين از محاصره. ارا دارا نيست هايي همچون تنگه هرمز و ماالكگلوگاه
  . امريكا بر كشتي هاي نفتكش از خاورميانه در صورت بروز بحران بيمناك است

ماننـد خريـد و انتقـال    ) و رو به افزايش(بر اين اساس، ايجاد تنوع در تأمين سوخت مورد نياز 
آلترناتيوي جذاب مـورد توجـه چينـي هـا      نفت اوراسياي مركزي از طريق خطوط زميني به عنوان

، چين و قزاقسـتان در مـورد سـاخت دومـين     2006بر اين اساس، در اواخر سال . قرار گرفته است
همچنين تركمنستان با منـابع  . توافق كردند Atasu-Alashankouي نفتي بخش از خط   لوله

از درون سـرزمين قزاقسـتان    انتقـال گـاز بـه چـين    ي عظيم گاز طبيعي، در مورد ايجاد خط لولـه 
 .1موافقت كرد

                                                 
1 http://www.neurope.eu/articles/AtasuAlashankou-oil-pipeline-wraps-up/55897.php 
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  رژيـاستهاي خطوط انتقال انـسي
 مانع اصلي در راه گسترش نقش امريكا در منطقه كاسپين نفوذ روسيه و قـدرت كنترلـي ايـن   

  . اروپا استي انتقال نفت و گاز به اتحاديهكشور بر مسيرها و خطوط 
جيهـان   –تفلـيس   –، آمريكا نقش اساسـي در تعيـين خـط لولـه بـاكو      1990يدر اواخر دهه

(BTC) اين خط لوله با پشتيباني كامل كلينتون، رئيس جمهور وقت امريكا، در سـال  . بازي كرد
تي بريتانيا و امريكا سهم اساسي هاي نفتوسط يك كنسرسيوم بين المللي كه در آن شركت 2002

غربي بـراي انتقـال انـرژي    -امروزه تبديل به يك كريدور اصلي شرقي BTC. داشتند، ساخته شد
 يهدف اصلي احداث اين خط لوله دور زدن ايـران و روسـيه در انتقـال نفـت حوضـه     . شده است

از  2005يجان در مـاه مـي   نفت آذربا. اروپا و كاهش نفوذ اين دو كشور بودي كاسپين به اتحاديه
درون خط لوله جديد به سمت بندر جيهان در ساحل مديترانه و در نزديكي پايگاه بـزرگ نظـامي   

  .  1امريكا در اينجرليك تركيه جريان يافت
آباد در مـاه  ، روسيه در كنفرانس سران در عشق BTCدر پاسخ به اين اقدام و جريان نفت در 

  .داث خطوط لوله جديد انتقال گاز از درون خاك خـود امضـا نمـود   چند قرارداد براي اح 2007مي 
 اين قراردادها مشتمل بر احداث خط لوله گاز ساحل كاسپين از شرق تركمنستان، يـك خـط لولـه   
 موازي از قزاقستان و بازسازي و توسعه خط لوله مركزي آسياي ميانه از تركمنسـتان و ازبكسـتان  

ايش كنترل روسيه بر صادرات انرژي و رقابت با خطوط رقيب، نفوذ اين قراردادها از طريق افز. بود
   2.سياسي منطقه اي آن را تقويت خواهد نمود

                                                 
1 en.wikipedia.org/wiki/Baku–Tbilisi–Ceyhan_pipeline 
www.sourcewatch.org/index.php?title=Baku.Ceyhan_(BTC)_pipeline 
2 http://eurodialogue.org/Caspian-Pipelines-Map 

 
 

 
  

شديد به نفت خاورميانه و عدم كنترل بر بازار و عوامـل  چين نيز به داليلي همچون وابستگي 
ي كاسپين تبديل شـده  يابي و احداث خطوط لوله در منطقهاستراتژيك، به عنصري فعال در مكان

 ناثبـاتي . نفت مورد نياز خود را از خاورميانه تامين مـي كنـد   % 60اين كشور در حال حاضر. است
نفـت، همـراه   ن، به عنوان يكي از صادركنندگان عمده يهاي سياسي در اين منطقه و تحريم ايرا

؛ زيرا اين كشور در حـال  با امكان برخورد با امريكا بر سر مسئله تايوان، موجب نگراني چين است
ويـژه در  حاضر توانايي كافي براي حمايت از حمل نفت و گاز در مسـيرهاي طـوالني دريـايي بـه    

دريايي ي به عبارت ديگر، چين از محاصره. ارا دارا نيست هايي همچون تنگه هرمز و ماالكگلوگاه
  . امريكا بر كشتي هاي نفتكش از خاورميانه در صورت بروز بحران بيمناك است

ماننـد خريـد و انتقـال    ) و رو به افزايش(بر اين اساس، ايجاد تنوع در تأمين سوخت مورد نياز 
آلترناتيوي جذاب مـورد توجـه چينـي هـا      نفت اوراسياي مركزي از طريق خطوط زميني به عنوان

، چين و قزاقسـتان در مـورد سـاخت دومـين     2006بر اين اساس، در اواخر سال . قرار گرفته است
همچنين تركمنستان با منـابع  . توافق كردند Atasu-Alashankouي نفتي بخش از خط   لوله

از درون سـرزمين قزاقسـتان    انتقـال گـاز بـه چـين    ي عظيم گاز طبيعي، در مورد ايجاد خط لولـه 
 .1موافقت كرد

                                                 
1 http://www.neurope.eu/articles/AtasuAlashankou-oil-pipeline-wraps-up/55897.php 
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  يـازي چينـب

ي اوراسياي مركزي و كشورهاي حوضـه ي حضور چين به عنوان يك بازيگر اصلي در منطقه
نـا  . ها شده اسـت ويژه در قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان، موجب نگراني امريكايي كاسپين، به

هـا آغـاز نمودنـد،    آرامي هاي سياسي دو سال گذشته در منطقه و رقابت ژئوپوليتيك انرژي كه آن
ترين آن اي كرده است كه مهمروسيه و چين را وادار به همكاري هاي مشترك استراتژيك منطقه

رهبري اين سازمان بـا چـين و روسـيه و اعضـاي آن     . است(SCO) كاري شانگهاي سازمان هم
مغولستان، ايران، پاكستان (شامل قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان و چهار عضو ناظر 

جانبـه نقشـي   ، همكاري هاي انـرژي دوجانبـه و چنـد   SCOدر چارچوب . مي باشد) و هندوستان
ي امريكا براي حال، برنامهدرعين. امريكا در منطقه خواهد داشت هايتاساسي در مقابله با سياس

شـده    SCOيهاي دفاع موشكي منجر به نزديكي بيشتر روسيه و چين در محدودهايجاد سيستم
  .است

كاسـپين و اوراسـياي مركـزي در    ي اقتصادي در منطقه يبدون ترديد، ثبات سياسي و توسعه
 كيلومتر مرز مشترك با قزاقستان، 3000اين كشور داراي . ن خواهد بودمدت چيجهت منافع دراز

در گذشته اي نه چنـدان دور، چـين   . كيلومتر مرز با روسيه است 4300قرقيزستان و تاجيكستان و 
هـاي  با هر چهار كشور اختالفات مرزي داشت كه حتي مي توانست منجـر بـه تحريـك جنـبش    

. ين كيانگ اويقور شود و امنيت داخلي چين را به خطر اندازدجدايي طلبانه در منطقه خودمختار س
 

 

 Agreement on Deepening)با امضاي قرارداد تعميـق اعتمـاد نظـامي در منـاطق مـرزي      
Military Trust in Border Regions)   در چـارچوب سـازمان همكــاري    1996در سـال

قرارداد دوجانبه و چندجانبه ديگـر در  شانگهاي، به عنوان اولين قرارداد امنيتي چندجانبه و چندين 
عالوه، از زمان برقراري روابط گسترده به. 1هاي قرن بيستم، مشكالت مرزي حل شدواپسين سال

، 2005تـا   1992از سـال  . سياسي، روابط اقتصادي چين نيز با اين كشورها بسيار افـزايش يافـت  
 73/8ميليـون دالر بـه    459رقـم  حجم تجارت دوجانبه ميان چين و پنج كشور آسياي مركزي از 

 SCOسـران  همزمان، همكاري هاي چندجانبه نيز از زمان برگزاري كنفرانس. ميليلرد دالر رسيد
جمهور وقت در اين كنفرانس والديمير پوتين، رئيس. در شانگهاي كامال فعال بوده است 2006در 

هاي فسيلي و همكاري ختروسيه، طرح ايجاد يك باشگاه انرژي رابراي گسترش حمل و نقل سو
كاسپين، چه ي هرحال، حضور چين در بازار انرژي منطقهبه. هاي ارتباطي و اطالعاتي مطرح نمود

-ي اين امـر مايـه  . در چارچوب قراردادهاي چندجانبه و چه توافقات دوجانبه، رو به گسترش است
  .نگراني عميق امريكا است

  
  ده روابطـامريكا؛ آينه ، چين و ـروسي: ويندگان نفت ـمثلث ج

هاي اين كشور موجب هشدار امريكا شـده  افزايش مستمر تقاضاي استراتژيك چين و سياست
اوراسـياي  ي ماهيت روابط چين و امريكا در رابطه با منطقهي كنندهچهار عامل اصلي تعيين. است

  :مركزي و كاسپين است
ترش روابط خود با منطقـه را مـديون   چين گس. سال آيندهنقش چين در پيمان شانگهاي در ده

پيمـان  . دانـد مـي  SCOافزايش همكاري هاي نظـامي، سياسـي و اقتصـادي در ميـان اعضـاي      
المللي نقـش  شانگهاي چه به عنوان يك پيمان منطقه اي و چه به عنوان نيروي ايجاد توازن بين

گي اعضـا در صـورت   هر چند عدم اطمينـان از وجـود يكپـارچ   . انكارناپذير چين را عرضه مي كند
  .تواند نفوذ ژئوپوليتيك چين را تحت تأثير قرار دهدمي مواجهه با چالش امريكا، 

اگر همكـاري هـاي دوجانبـه و چنـد جانبـه      . همكاري انرژي چين با كشورهاي اوراسيا و كاسپين
ن انرژي سرعت بيشتري بگيرد، كشور امريكا كه در حال حاضر نگراني خود را ابراز داشـته، ممكـ  

 .العمل شديدتري نشان دهداست عكس

                                                 
1 www.globalsecurity.org/military/world/int/sco 
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Kazakhstan-China natural gas pipeline (KCP)
  

 
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9907 

 
  يـازي چينـب

ي اوراسياي مركزي و كشورهاي حوضـه ي حضور چين به عنوان يك بازيگر اصلي در منطقه
نـا  . ها شده اسـت ويژه در قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان، موجب نگراني امريكايي كاسپين، به

هـا آغـاز نمودنـد،    آرامي هاي سياسي دو سال گذشته در منطقه و رقابت ژئوپوليتيك انرژي كه آن
ترين آن اي كرده است كه مهمروسيه و چين را وادار به همكاري هاي مشترك استراتژيك منطقه

رهبري اين سازمان بـا چـين و روسـيه و اعضـاي آن     . است(SCO) كاري شانگهاي سازمان هم
مغولستان، ايران، پاكستان (شامل قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان و چهار عضو ناظر 

جانبـه نقشـي   ، همكاري هاي انـرژي دوجانبـه و چنـد   SCOدر چارچوب . مي باشد) و هندوستان
ي امريكا براي حال، برنامهدرعين. امريكا در منطقه خواهد داشت هايتاساسي در مقابله با سياس

شـده    SCOيهاي دفاع موشكي منجر به نزديكي بيشتر روسيه و چين در محدودهايجاد سيستم
  .است

كاسـپين و اوراسـياي مركـزي در    ي اقتصادي در منطقه يبدون ترديد، ثبات سياسي و توسعه
 كيلومتر مرز مشترك با قزاقستان، 3000اين كشور داراي . ن خواهد بودمدت چيجهت منافع دراز

در گذشته اي نه چنـدان دور، چـين   . كيلومتر مرز با روسيه است 4300قرقيزستان و تاجيكستان و 
هـاي  با هر چهار كشور اختالفات مرزي داشت كه حتي مي توانست منجـر بـه تحريـك جنـبش    

. ين كيانگ اويقور شود و امنيت داخلي چين را به خطر اندازدجدايي طلبانه در منطقه خودمختار س
 

 

 Agreement on Deepening)با امضاي قرارداد تعميـق اعتمـاد نظـامي در منـاطق مـرزي      
Military Trust in Border Regions)   در چـارچوب سـازمان همكــاري    1996در سـال

قرارداد دوجانبه و چندجانبه ديگـر در  شانگهاي، به عنوان اولين قرارداد امنيتي چندجانبه و چندين 
عالوه، از زمان برقراري روابط گسترده به. 1هاي قرن بيستم، مشكالت مرزي حل شدواپسين سال

، 2005تـا   1992از سـال  . سياسي، روابط اقتصادي چين نيز با اين كشورها بسيار افـزايش يافـت  
 73/8ميليـون دالر بـه    459رقـم  حجم تجارت دوجانبه ميان چين و پنج كشور آسياي مركزي از 

 SCOسـران  همزمان، همكاري هاي چندجانبه نيز از زمان برگزاري كنفرانس. ميليلرد دالر رسيد
جمهور وقت در اين كنفرانس والديمير پوتين، رئيس. در شانگهاي كامال فعال بوده است 2006در 

هاي فسيلي و همكاري ختروسيه، طرح ايجاد يك باشگاه انرژي رابراي گسترش حمل و نقل سو
كاسپين، چه ي هرحال، حضور چين در بازار انرژي منطقهبه. هاي ارتباطي و اطالعاتي مطرح نمود

-ي اين امـر مايـه  . در چارچوب قراردادهاي چندجانبه و چه توافقات دوجانبه، رو به گسترش است
  .نگراني عميق امريكا است

  
  ده روابطـامريكا؛ آينه ، چين و ـروسي: ويندگان نفت ـمثلث ج

هاي اين كشور موجب هشدار امريكا شـده  افزايش مستمر تقاضاي استراتژيك چين و سياست
اوراسـياي  ي ماهيت روابط چين و امريكا در رابطه با منطقهي كنندهچهار عامل اصلي تعيين. است

  :مركزي و كاسپين است
ترش روابط خود با منطقـه را مـديون   چين گس. سال آيندهنقش چين در پيمان شانگهاي در ده

پيمـان  . دانـد مـي  SCOافزايش همكاري هاي نظـامي، سياسـي و اقتصـادي در ميـان اعضـاي      
المللي نقـش  شانگهاي چه به عنوان يك پيمان منطقه اي و چه به عنوان نيروي ايجاد توازن بين

گي اعضـا در صـورت   هر چند عدم اطمينـان از وجـود يكپـارچ   . انكارناپذير چين را عرضه مي كند
  .تواند نفوذ ژئوپوليتيك چين را تحت تأثير قرار دهدمي مواجهه با چالش امريكا، 

اگر همكـاري هـاي دوجانبـه و چنـد جانبـه      . همكاري انرژي چين با كشورهاي اوراسيا و كاسپين
ن انرژي سرعت بيشتري بگيرد، كشور امريكا كه در حال حاضر نگراني خود را ابراز داشـته، ممكـ  

 .العمل شديدتري نشان دهداست عكس
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ويژه امريكا و چين، هاي بزرگ، بهروسيه چگونه از حياط خلوت خود در مقابل نفوذ ساير قدرت
دفاع خواهد كرد؟ سياست دفاعي جاري روسيه در منطقه، همچون سياست اتحاد جماهير شوروي 

 د با سياسـت تهـاجمي امريكـا در   در دوران جنگ سرد، استفاده از چين براي ايجاد توازن و برخور
جانبـه نـه تنهـا بـر     عدم اطمينان از پايـداري چنـين روابـط سـه    . استراتژي نبرد با تروريسم است

روابـط  ي گذارد، بلكه ژئوپوليتيـك آينـده  استراتژي همكاري درازمدت ميان چين و روسيه اثر  مي
 .ميان چين و امريكا را نيز تحت تأثير قرار مي دهد

در  .نـاتو در منطقـه و پيامـدهاي ژئوپوليتيـك آن اسـت     /عامل حضور نظامي امريكا چهارمين
ثبـاتي در منطقـه شـده، روابـط دوجانبـه يـا       جانبه امريكا منجر به بحران و بـي كه نفوذ يكحالي

چندجانبه در پي گسترش روابط چندقطبي و ايجاد توازن از طريق همكاري بـا كشـورهاي عضـو    
SCO هـاي  كه حضور نظامي امريكـا منجـر بـه واكـنش    استشهود است اينآنچه امروز م. است

مختلف از طرف روسيه، چين و ساير كشورهاي منطقه شده و حتـي در مـوارد متعـدد منتهـي بـه      
 .افزايش خواسته ها براي خروج از منطقه گرديده است

 
  از يك جنگ سرد جديدـآغ

 ي اين ذخـاير سرچشـمه  . شكيل ميدهدامروزه، نفت و گاز منبع اصلي تأمين انرژي جهاني را ت
 ي ثروت و قدرت دارندگان آن بوده و ظرفيت الزم رابراي اعمال قدرت نظامي در منـاطق دارنـده  

انداز ذخاير مزبور به سرعت در حال تحليل رفتن است و اكتشافات جديد چشم. سازدآن فراهم مي
 ضـاي نيازهـاي نفتـي خـود بـه     نفـت بـراي ار  ي كنندگان عمـده مصرف. داردروشني عرضه نمي

خيز ارائه كنند و حتي دخالـت نظـامي را   تري در كشورهاي نفتهاي فعالطورمستمر بايد سياست
تواند با مانع صادرات نفت در هر لحظه مي. در جهت ضمانت از جريان نفت مورد نظر داشته باشند

  .گذارداين امر اثرات شگرفي بر صلح و امنيت جهاني مي. رو شودروبه
 از يك پـروژه  -امريكا، روسيه، چين -هاي جهاني در اين بازي بزرگ جديد، هر يك از قدرت

هاي منطقه در مـدار  كند و به دنبال جذب دولتپشتيباني مي) اكتشاف يا خط لوله(نفتي جديد ي 
هـاي بـزرگ   جا كه هنوز به روشني معلوم نيسـت كـه آيـا ايـن قـدرت     ار آن. قدرت خويش است

مي بينند، بسياري از تحليلگران از پيـدايش زمينـه هـاي يـك      متحديا رقيب گر را به چشم يكدي
نظـر   امريكا قادر است اهرم هاي سياسي، اقتصادي و احتمـاال  . گويندجنگ سرد جديد سخن مي

نظامي قادر به رقابت با امريكا نيست، سعي خواهد كرد از درگيري مستقيم با اين كشـور اجتنـاب   
 

 

روسـيه، همزمـان،   . براي دفاع از منافع منطقه اي خود با نيروهاي محلـي متحـد گـردد    ورزيده، و
هـاي ژئوپوليتيـك امريكـا، بـا چـين      ممكن است براي دفاع از حياط خلوت خود و مقابله با چالش

  1.همكاري بيشتري داشته باشد
 بوسآنچه مسلم است جدا ماندن هر يك از سه قدرت در مقابـل اتحـاد دو قـدرت ديگـر كـا     

براي جهان نيز كابوس اصلي بـر  . كنند دچار آن نشونداين سه كشور سعي ميوحشتناكي است كه
 . ها استخورد مستقيم ميان هر يك از اين قدرت
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ويژه امريكا و چين، هاي بزرگ، بهروسيه چگونه از حياط خلوت خود در مقابل نفوذ ساير قدرت
دفاع خواهد كرد؟ سياست دفاعي جاري روسيه در منطقه، همچون سياست اتحاد جماهير شوروي 

 د با سياسـت تهـاجمي امريكـا در   در دوران جنگ سرد، استفاده از چين براي ايجاد توازن و برخور
جانبـه نـه تنهـا بـر     عدم اطمينان از پايـداري چنـين روابـط سـه    . استراتژي نبرد با تروريسم است

روابـط  ي گذارد، بلكه ژئوپوليتيـك آينـده  استراتژي همكاري درازمدت ميان چين و روسيه اثر  مي
 .ميان چين و امريكا را نيز تحت تأثير قرار مي دهد

در  .نـاتو در منطقـه و پيامـدهاي ژئوپوليتيـك آن اسـت     /عامل حضور نظامي امريكا چهارمين
ثبـاتي در منطقـه شـده، روابـط دوجانبـه يـا       جانبه امريكا منجر به بحران و بـي كه نفوذ يكحالي

چندجانبه در پي گسترش روابط چندقطبي و ايجاد توازن از طريق همكاري بـا كشـورهاي عضـو    
SCO هـاي  كه حضور نظامي امريكـا منجـر بـه واكـنش    استشهود است اينآنچه امروز م. است

مختلف از طرف روسيه، چين و ساير كشورهاي منطقه شده و حتـي در مـوارد متعـدد منتهـي بـه      
 .افزايش خواسته ها براي خروج از منطقه گرديده است

 
  از يك جنگ سرد جديدـآغ

 ي اين ذخـاير سرچشـمه  . شكيل ميدهدامروزه، نفت و گاز منبع اصلي تأمين انرژي جهاني را ت
 ي ثروت و قدرت دارندگان آن بوده و ظرفيت الزم رابراي اعمال قدرت نظامي در منـاطق دارنـده  

انداز ذخاير مزبور به سرعت در حال تحليل رفتن است و اكتشافات جديد چشم. سازدآن فراهم مي
 ضـاي نيازهـاي نفتـي خـود بـه     نفـت بـراي ار  ي كنندگان عمـده مصرف. داردروشني عرضه نمي

خيز ارائه كنند و حتي دخالـت نظـامي را   تري در كشورهاي نفتهاي فعالطورمستمر بايد سياست
تواند با مانع صادرات نفت در هر لحظه مي. در جهت ضمانت از جريان نفت مورد نظر داشته باشند

  .گذارداين امر اثرات شگرفي بر صلح و امنيت جهاني مي. رو شودروبه
 از يك پـروژه  -امريكا، روسيه، چين -هاي جهاني در اين بازي بزرگ جديد، هر يك از قدرت

هاي منطقه در مـدار  كند و به دنبال جذب دولتپشتيباني مي) اكتشاف يا خط لوله(نفتي جديد ي 
هـاي بـزرگ   جا كه هنوز به روشني معلوم نيسـت كـه آيـا ايـن قـدرت     ار آن. قدرت خويش است

مي بينند، بسياري از تحليلگران از پيـدايش زمينـه هـاي يـك      متحديا رقيب گر را به چشم يكدي
نظـر   امريكا قادر است اهرم هاي سياسي، اقتصادي و احتمـاال  . گويندجنگ سرد جديد سخن مي

نظامي قادر به رقابت با امريكا نيست، سعي خواهد كرد از درگيري مستقيم با اين كشـور اجتنـاب   
 

 

روسـيه، همزمـان،   . براي دفاع از منافع منطقه اي خود با نيروهاي محلـي متحـد گـردد    ورزيده، و
هـاي ژئوپوليتيـك امريكـا، بـا چـين      ممكن است براي دفاع از حياط خلوت خود و مقابله با چالش

  1.همكاري بيشتري داشته باشد
 بوسآنچه مسلم است جدا ماندن هر يك از سه قدرت در مقابـل اتحـاد دو قـدرت ديگـر كـا     

براي جهان نيز كابوس اصلي بـر  . كنند دچار آن نشونداين سه كشور سعي ميوحشتناكي است كه
 . ها استخورد مستقيم ميان هر يك از اين قدرت
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  ريـگينتيجه
يان، ميتوان گفت هر يك از قدرت هاي بزرگ به اين نتيجه رسيده اسـت كـه درگيـري    پا  در

اول قرن بيست و  يهاي دههجنگ. حلي خواهد بود كه بايد به آن متوسل شودمستقيم آخرين راه
يكم و تحميل هزينه اي بيش از يك تريليون دالر بر اقتصاد جهاني، اين قدرت هـا را بـه سـمت    

برداري از ذخاير انرژي و تزريق سود حاصـله  گذاري اقتصادي در جهت توسعه منايع و بهرهسرمايه
ترديد، يكي از بهتـرين گزينـه هـا بـراي     كاسپين، بيمنطقه ي. سوق داده استبه اقتصاد جهاني 

  .گذاري ها خواهد بودافزايش سرمايه
المللـي  توسعه منابع نفت و گاز در چهار كشور اين منطقه در نمودار زير كه توسط آژانس بـين 

1.است نشان داده شده، انرژي تهيه شده،
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  ريـگينتيجه
يان، ميتوان گفت هر يك از قدرت هاي بزرگ به اين نتيجه رسيده اسـت كـه درگيـري    پا  در

اول قرن بيست و  يهاي دههجنگ. حلي خواهد بود كه بايد به آن متوسل شودمستقيم آخرين راه
يكم و تحميل هزينه اي بيش از يك تريليون دالر بر اقتصاد جهاني، اين قدرت هـا را بـه سـمت    

برداري از ذخاير انرژي و تزريق سود حاصـله  گذاري اقتصادي در جهت توسعه منايع و بهرهسرمايه
ترديد، يكي از بهتـرين گزينـه هـا بـراي     كاسپين، بيمنطقه ي. سوق داده استبه اقتصاد جهاني 

  .گذاري ها خواهد بودافزايش سرمايه
المللـي  توسعه منابع نفت و گاز در چهار كشور اين منطقه در نمودار زير كه توسط آژانس بـين 

1.است نشان داده شده، انرژي تهيه شده،
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