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 ۰۱۹۰/۹۰۰۳۰          غوث جانباز
 :تحت نظر و ویرایش

 نیر کریم عطائیدیپلوم انج
 

 بازی بزرگ در حوزۀ کسپیئن
 (زون. و ایژیلڅوف . س: مولفین)

 
 سخن مترجم

 

اثر . شروع کردم" سبقت جویی امریکا برای دستیابی به بحیرۀ کسپیئن"نام ترجمۀ اثری را به  /۰۰۰در سپتمبر 
 :مذکور از طرف دو تحلیلگر معاصر مسایل بین المللی در روسیه

به رشتۀ تحریر درآمده و به گمان من سندی است مستند در بارۀ انکشاف اوضاع در حوزه زون  . و ایژیلڅوف .س
میهن . بوقوع پیوست ۰//۳وبی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی که در سال  های کسپیئن، آسیای میانه و آسیای جن

این اثر تالش های سیاسی، اقتصادی، . داردکتاب  اه خاص خود را در این گجای ما افغانستان و حوادث اطراف آن
نفوذ خویش  اضالع متحدۀ امریکا و همچنان فدراسیون روسیه را برای توسعۀ ... نظامی، فرهنگی، و مخصوصاً  و

در مجموع در آسیای میانه و در  حوزۀ کسپیئن که سرشار از منرال های طبیعی میباشد تحلیل نموده آنرا به طور 
 .علمی و همه جانبه بررسی مینماید

 .اثر مذکور برای اولین بار به شکل انترنیتی در سایت وزین و ملی افغان جرمن آنالین به نشر رسیده است
 .مشوره میدهم صمیمانه و دوستانه ه غالقمندان را به هم ارزندهاریخی و خواندن این اثر ت

 

 پیشگفتار
 قبأل من از چنین چیزی. به طور ناگهانی کسب کرد، در تاریخ سابقه ندارد" کسپیئن"ارزش ستراتیژیک که ناحیۀ "

 ."خبر نداشته ام
 ریچارد چینی، معاون رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا؛

 

 ."خواستار ادارۀ جهان استی، باید کنترول نفت را به دست بیاوری،همۀ نفت را، در همه جا هااگر "
 میشیل کولون، ژورنالیست بلژیکی؛

 

، میتوانند ممدی برای هماهنگی روابط "جنگ پایپ الینها"مسایل مربوط به جیوپولیتیک نفت و گاز، در تبانی با "
 ."میتوانند محرک رقابت های سرسختانه نیز گردند بین الدول باشند، ولی در عین زمان آنها
 مارتین اوولیر، ژورنالیست امریکایی؛

 

آزربایجان، ارمنستان و )که در ترکیب آن روسیه، دول قفقاز (۳)، حوزۀ  کسپیئن۰۰سدۀ  ۰/در شروع سال های 
 ۳۰۰درست مانند . گردیدو آسیای میانه شامل اند، مرکز مبارزۀ  جیوپولیتیک کشور های گوناگون ( م -گرجستان

سال قبل ناحیۀ مذکور به دالیل موقعیت با ارزش جغرافیایی، ذخایر سرشار طبیعی، منابع بی همتای بیولوژیکی 
، تقاطع مواصالت که انکشاف و امتداد بعدی آنها هم در منطقه (قبل ازهمه موجودیت خیل های عظیم ماهیان سرخ)

 .یر مثبت بر جا خواهد گذاشت، توجه خاص را به خود معطوف داشته استو هم در هر کشور به طور جدا گانه تأث
کسپیئن . روسیه و خلیج فارس به شمار می آید –ناحیۀ کسپیئن یکی از نقاط مهم و ستراتیژیک میان شمال و جنوب 
ای ناحیۀ مذکور در مرکز بسیاری از ساختار ه. منبع اکماالت نفت و گاز برای جهان غرب و مشرق زمین است

" ستراتیژی انرژی( بیضوی)ایلیپس "یکی از این مراکز عبارت از . هندسی و جیوپولیتیکی واقع شده است
 (۰).میباشد

 

 .هردو به حیث بزرگترین ذخایره مواد طبیعی قرار دارند( عرب)در ایلیپس مذکور بحیرۀ کسپیئن و خلیج فارس 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Janbaz_g_great_game_kasp.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Janbaz_g_great_game_kasp.pdf
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ضاع منطقه را به طور بنیادی تغییر داده  و بازسازی فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشور های جدید و مستقل او
به . تحوالت مذکور مخصوصأ در ناحیۀ کسپیئن وضاحت بیشتر داشت. روابط جدید بین المللی را تحریک کرد

روسیه و ایران که طی دهه های متمادی سرنوشت حوزۀ کسپیئن را تعیین مینمودند، کشور های همچون آزربایجان، 
کشور های . قستان افزون گردیده و بدینترتیب مرحلۀ جدید انکشاف منطقه  تهداب گذاری گردیدترکمنستان و قزا

خارج گردیدند، بالفاصله آماج توجه دول مقتدر " مرکزیت شوراها"قفقاز و آسیای میانه پس از آنکه از سرپرستی 
 (۱).قرار گرفتند جهان

 

ه خاطر طرح و روسیه شروع به برداشتن نخستین گامها بکشورهای جدیدالتأسیس ماورای کسپیئن و همچنان ایران 
 .و تدوین سیاست های خویش در شرایط جدید جیوپولیتیک نمودند

غرب و کشور های منطقه نمیتوانستند موضعگیری واضح و دقیق خویش را .اما خالی جیوپولیتیکی دفعتأ پر نشد
 فروپاشی اتحاد شوروی دست بلند داشته باشند، تشریح ودرمورد اینکه چرا باید آنها در مسایل کسپیئن بعد از 

یگانه فکتور که توجه را به منطقه معطوف میداشت، همانا موجودیت ذخایر طبیعی نفت و گاز در . توضیح نمایند
 .اینجا بود

 لُبعدی دراضالع متحدۀ امریکا نیز از پروسه های نو پیدای جیوپولیتیک دور نمانده و به پیاده نمودن پالیسی کثیرا
جنگ "با شروع پالیسی  نو، واشنگتن عمأل مودل جدید روابط بین المللی را که پس از ختم . ناحیۀ کسپیئن پرداخت

سال بعد از  ۰۰که امریکا پس از   تأکید میکردندسیاستمداران امریکایی ( ۴).به میان آمده بود پی ریزی کرد" سرد
 (۰.)ردیده استگ ،"ساحۀ جدید نفوذ"مبتکر ایجاد  ،شرق میانه

 

اضالع متحدۀ امریکا هرچه بیشتر . حوزۀ کسپیئن در سیاست پیشرفتۀ جیوپولیتیک واشنگتن جای اول را احراز نمود
یکی از اولویت  (۶)."نقش ضامن ثبات در منطقه و تأمین کنندۀ صدور نفت به بازارهای غربی میدید"خود را در 

تیابی بی خطر و با ثبات به منابع طبیعی حوزۀ مورد بحث تشکیل های سیاست خارجی اضالع متحده را تأمین دس
تحلیلگران روسی به این عقیده بودند که پالیسی انرژی، یکی از عناصر مرکزی سیستم فعالیت های سیاست . میداد

در  پالیسی مذکور دشواری های معینی را در روابط امریکا با روسیه. تشکیل میدادخارجی اضالع متحدۀ امریکا را 
 (۷.)نواحی قفقاز و آسیای میانه به وجود می آورد

 

ش، امریکا را وامیداشت تا موضعات خود را در مورد پارۀ از ا از  طبیعیگارزش منطقه با ذخایر سرشار نفت و 
 .مسایل منطقوی وضاحت بخشد

حوزۀ کسپیئن نامیده  کشور های غربی با استفاده از شیوه ها و ابزار مختلف سعی داشتند تا کنترول ساحۀ را که
 .توجه اصلی دول نامبرده قبل از همه متوجه ثروت های طبیعی منطقه بود. میشود به دست بیاورند

 از و آسیایقده سال پیش قف صرف " :نوشته بود ۷//۳سال در " ایتونگڅفرانکفورتر آلگیماینی "روزنامۀ آلمانی 
ی در شرایط کنونی نقاط دور افتادۀ امپراتوری شوراها ول. اتحاد شوروی سابق موقعیت داشتند ۀدر حاشیمیانه 

اکنون از بابت سرشاری نفت حاشیۀ مذکور در مرکز انظار کشور های . جایگاه و اهمیت خاصی کسب کرده اند
خویش " استقامت اساسی پالیسی خارجی"اضالع متحدۀ امریکا ناحیۀ مذکور را . منطقه و غرب قرار گرفته است

یکی از وظایف بنیادی : "مقارن همین زمان وزیر امور خارجۀ امریکا مادلین اولبرایت نظر داد که (۸).اعالم کرد
 که باید

 (/)."حل و فصل شود، عبارت از کار باالی تعیین  سرنوشت آیندۀ این منطقه میباشد
 

یل جیوپولیتیک، به تأسی از اظهارات زبیگنیف بژیزینسکی، یکی از سیاستمداران مشهور امریکایی وصاحبنظر مسا
شرق نزدیک و میانه  قفقاز، کشور های آسیای میانه،( ۳۰).آسیا حکمفرما باشد -ستراتیژی امریکا باید در تمام اروپا

. در این ناحیۀ وسیعنفوذ  کلیدی است برای کنترول جهان از طریق  اروپا را تشکیل میدهند و  -آسیا "بالقانهای"
سیاسی کشور های حوزۀ کسپیئن  -اقتصادی و نظامی(  ادغام)انتگراسیون  مساعی اضالع متحدۀ امریکا به خاطر

در این میان کشورهای کوچک منطقه بیشتر مورد . در یک ستراتیژی واحد تمرکز یافته بود
 (۳۳.)های جیوپولیتیک قرار میگیرند تا به مثابۀ کشور های متساوی الحقوق(مانیپولیشن)دستبازی

نظر میدهند که بعد از ختم عصر نفت حدود   World watch instituteی بین المل نظارت ران انستیتوتگتحلیل
دسترسی غیرعادالنه به نفت از طرف کشور های چون امریکا، . اربعۀ جهان تقسیمات جدیدی  خواهد یافت
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را در مناطقی که ذخایر طبیعی و  این دول فدراسیون روسیه و کشور های شرق نزدیک، قدرت بی حد و حصر
است که در آن بنیۀ منابع  یچون حوزۀ کسپیئن یکی از مناطق (۳۰).دارند، به وجود آورده است وجودتراتیژیک  س

انرژی آینده نهفته است، لذا کشور های نامبرده برای حفظ نفوذ و حاکمیت خویش عالقمندی و وابسته گی روز 
 .افزون خود را به کسپیئن افزایش خواهند بخشید

 
 فصل اول

 

 از بوش پدر تا بوش پسر کسپیئن
 

 نخستین گامهای بوش پدر در حوزۀ کسپیئن. ۱
 

به قدرت رسید،  /۳/۸به حیث چهل و یکمین رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا در سال ( ۳۱)( پدر)جورج بوش 
ا جورج بوش در آستانۀ به ج. یا بازسازی در جریان بود" پیریسترویکا"زمانیکه در اتحاد شوروی سابق سیاست 

 باید بگویم که آنها  رئیس جمهوری را برای امریکا به"  :آوردن تحلیف ریاست جمهوری خاطر نشان ساخته بود
ی فته هاگحد اقل همین  (۳۴.")دست آوردند که از عرصۀ نفت و گاز برخاسته  است و با آن به خوبی معرفت دارد

 .آشنایی عمیق و مسلکی داشت کافی بودپدر با مسایل نفت و گاز در مجموع بوش برای درک اینکه  او
 

خاتمه " جنگ سرد. "تغییرات بنیادی در عرصۀ بین المللی رخ دادند(  پدر)طی دورۀ ریاست جمهوری جورج بوش 
 .رژیم های کمونیستی در اروپای شرقی ازهم پاشیدند. یافته بود

ه دیوار برلین را از بین میبردند، ک گ شکنهمزمان با غرش ماشین های سن ،(۳۰) واتیوسربه گفتۀ بیرنارد سی
اتحاد شوروی به حیات خویش . آلمان متحد میشد ،"تالیتاریزم نیز محو میگردیدوسرحد میان دیموکراسی و جنون ت"

در زمرۀ همۀ این تغییراتو . آغاز گردید خاتمه داد و در کشور های جدید و مستقل پروسۀ اصالحات  و دیموکراسی
کشورها برای انکشاف . مانده بود و آن نفت بود" بدون تغییر"برگرفته بود، فقط یک چیز  تحوالت که  جهان را در

 .قرار داشت( و وینزویال عرب خلیج)و تعالی خویش محتاج به نفت بودند که در دو نقطۀ مخالف دنیا 
صورت  در .عراق میخواست دولت شماره یک نفتی در جهان شود .عراق باالی کویت حمله کرد ۰//۳در سال 

فیصد ذخایر نفت  ۰۰فیصد نفت استخراج شدۀ سازمان اوپیک و  ۰که عراق از عملیات کویت کامیاب بدرمی آمد، 
 طرز زندگی ما، همۀ  فعالیت های ما،: "در همین اوضاع بود که جورج بوش گفت. جهان را به دست می آورد

خایر نفت جهان به دست صدام حسین کنترول ذ اگرآزادی ما و آزادی کشورهای دوست صدمه خواهند دید، 
 (۳۶.")بیافتد
در جملۀ این کشور ها اتحاد . رأس کشور های که به دفاع از کویت شتافتند، اضالع متحدۀ امریکا قرار گرفتدر 

 .در این اوضاع حرف از نفت مجددأ به میان آمد. شوروی نیز شامل بود
یکی از عناصر اساسی نیروی داخلی کشورها، فکتور بنیادی نفت کمافی السابق به مثابۀ " به گفتۀ دانییل یرگین 

 (۳۷)."اقتصاد جهانی، علت جنگ و مناقشات و در عین حال نیروی فیصله کن در روابط بین المللی میباشد
 

 ."نفت و گاز بنیاد امنیت ملی را تشکیل میدهد": از بودعبارت جهان بینی نفتی اضالع متحدۀ امریکا  عمدۀ عنصر 
موفقانه مورد استفاده قرار گرفت، " جنگ سرد"مذکور که طی جنگ دوم جهانی ظهور نموده بود در جریان شعار 

این بدان معنی است که کمپنی )و مخصوصأ طی سال های بحران انرژی نهایت به کار آمد؛ نفت پدیدۀ است مترقی 
یعنی طرز زندگی  -؛ نفت(فاده میکنندهای نفتی امریکایی در این صنعت از آخرین دست آوردهای علم و تخنیک است

 (۳۸.)یعنی آزادی و دموکراسی –امریکایی ؛ نفت 
سیاست اضالع متحدۀ امریکا برای توسعۀ اشتراک کشورش در منطقۀ : "شیرمان گارنیت در  همان وقت نوشته بود

ریاست جمهوری  ، حین تصدی مقام(پدر)جورج بوش ( /۳.")آغاز یافت( پدر)کسپیئن از ادارۀ دورۀ جورج بوش 
همراه با اداره اش، فیصلۀ اساسی را که عبارت از به رسمیت شناختن استقالل کشور های که در نتیجۀ فروپاشی 

افتتاح سفارت خانه . اتیک و قونسلی با آنها را، اتخاذ نمودمط دیپلوباتحاد شوروی عرض اندام نمودند و تأمین روا
گتن عمأل موقع داد تا تأثیر و نفوذ مستقیم خویش را در این کشور ها هاو دفاتر قونسلی در این کشورها به واشن

ریکا مسیس منطقه، وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ اأتأمین روابط سیاسی با دول نو تقبل از ( ۰۰).بیشتر بسازد
 (۰۳.)بیکر مسافرت های به پایتخت های کشور های حوزۀ کسپیئن انجام داد. ج



  

 

 

 09تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

. ز به گفتۀ .کماکان ادامه داشتاتحاد شوروی سابق  های وری روسیه ازجمهوریتهمزمان با این، پروسۀ د
روسیه کشوری "بژیزینسکی، رهبری روسیه که در آن زمان بوریس یلڅین در رأس آن قرار داشت مطمئن بود که 

غرب تقلید است متعلق به دنیای غرب و باید بخشی از غرب باشد و همچنان در انکشاف خویش باید هرچه بیشتر از 
. نیز مورد توجه قرار گرفتند در عین حال کشور های نو به استقالل رسیده و رها شده از مرکزیت شوراها،." نماید

و پروسۀ بازنگری روابط  ههای اتحاد شوروی سابق اوضاع منطقه را دگرگون ساختجمهوریت به استقالل رسیدن 
 .تحریک کردرا بین المللی 

همچنان . استحکام مواضعش در ناحیۀ کسپیئن تشکیل میداد متعاقبأ جی امریکا را رخنه ویکی از اجزای سیاست خار
تأمین و انکشاف همکاری های دو جانبه با کشور های که مستقیمأ به بحیرۀ کسپیئن راه دارند و همچنان با کشور 

گرجستان با آنکه به . بودنیز از اولویت ها ( مثل آزربایجان و گرجستان)های که در همسایگی آن قرار داشتند 
 .بحیرۀ کسپیئن راه ندارد، ولی از موقعیت خیلی مهم ترانزیتی و جغرافیایی برخوردار است

 

گفتگو ها و نشست ها میان رجال  اضالع متحدۀ امریکا در این زمینه توجه خاص خود را به تبادلۀ مالقات ها،
شنگتن طی مدت  کوتاه سطح همکاری های وا. سیاسی خویش و هیأت رهبری این کشور ها متمرکز ساخت

در عین زمان کمپنی های امریکایی زیر . اقتصادی و روابط دیپلوماتیک را با کشورهای حوزۀ مورد بحث باال برد
بناهای اقتصاد روبه انکشاف کشور های منطقه را نفس تازه بخشیده  و تا حدودی جای روابط  اقتصادی روسیه را 

 .میگرفتند را در آنجا از دست میداد،  مواضع اش  ۰۰قرن  ۰/که طی نیمۀ اول دهۀ 
قزاقستان از جملۀ کشور های بود که طی این دوره بیشترین مؤفقیت ها را در تأمین روابط با اضالع متحدۀ امریکا 

به واشنگتن سفر کرد و معاهدۀ  ۰//۳رئیس جمهور قزاقستان، نور سلطان نظر بایف در می . به دست آورده بود
کریستوفیر . هئیت امریکا به رهبری وزیر امور خارجۀ آن کشور و ۱//۳در اکتوبر . با امریکا به امضأ رسانید را

به قزاقستان آمد و در بارۀ مساعدت های مشخص اقتصادی از طرف امریکا و سایر همکاری ها با رهبری 
 .قزاقستان به گفتگو پرداخت

اما، . ه با برداشتن گام های تدریجی و دیپلوماتیک به پیش میبردنداضالع متحدۀ امریکا منافع خویش را در منطق
نخستین تماس ها با لیدران کشور های ماورای کسپیئن را . نقش اول به کمپنی های خصوصی واگذار شده بود

در حقیقت . "نمایندگان سرمایه داران امریکا برقرار نمودند، در حالیکه مامورین رسمی بعدتر داخل عمل شدند
مکانات رخنه به زیر بناهای اقتصادی این کشورها  که هر چه بیشتر از مرکزیت واحد دور میشند مطالعه ا

کمپنی های نفتی پیگیرانه متخصصینی را در رهبری این کشورها جستجو میکردند تا گروپ های البی . میگردید
 ( ۰۰)."شوندرا ایجاد نموده و برای رخنۀ سریع در این بخش اقتصادی ممد واقع ( فشار)

 همکاری های بین المللی در رابطه به طرح استخراج نفت در شیلف مربوط به بخش آزربایجان در بحیرۀ کسپیئن،
کمپنی  ن  داوطلبی که برگزار گردید،یدر اول. آغاز گردیده بود ۰//۳قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 

نیز در " شیورون"کمپنی نفتی  (۰۱.)نفت به دست آوردفیصد سهم را درپروژۀ استخراج  ۰/" آموکو"امریکایی 
به طرح استخراج یکی از بزرگترین منابع نفتی در قلمرو  ۳/۸۰زمان موجودیت اتحاد شوروی، در اخیر سال های 

منجر به عقد معاهدۀ میان  ۱//۳مذاکرات مذکور باالخره در اپریل . پرداخته بود" تینگیز"به نام قزاقستان 
“Chevron Overseas Petroleum”  ایجاد موسسۀ و "قزاقستان مونای گاز"و کمپنی دولتی قزاقی به نام

 .گردید" تینگیز شیورون اویل"مختلط 
علل چنین یک طرز العمل واشنگتن .فعالیت های حکومت امریکا در حوزۀ کسپیئن بیشتر خصلت اتوماتیکی داشت

یکی از آنها این بود که منطقۀ کسپیئن قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در مرکز توجه امریکا قرار . متعدد بودند
ی دریافت منابع و ذخایر طبیعی، امریکائیها داشت، زیرا دوری حوزۀ مذکور و عدم موجودیت راه های مستقیم بران

روزنامۀ چینایی . را وامیداشت تا به خاطر رخنه در منطقۀ راه های غیر مستقیم و دست دوم را جستجو نمایند
از زمان سقوط اتحاد شوروی، روسیه عمدتأ مصروف حل و فصل : " در این رابطه نوشته بود" ژینمین ژیباو"

ادی و سیاسی بود، و در فعالیت های ستراتیژیک خویش نزدیکی با غرب را ترجیح مسایل داخلی اعم از اقتص
 ."میداد

 

بخش )پالیسی اضالع متحده در ماورای قفقاز و آسیای میانه  ۰//۳قابل تذکر است که حتی الی اواسط سال های 
همزمان با به استقالل . دمیان شوروی و امریکا متأثر بو ۳/۸۰از روابط اخیر سال ( همسرحد آن با بحیرۀ کسپیئن
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رسیدن کشور های جدید، موجی از امیدواری ها و خوشبینی ها در بارۀ پیروزی ارزش های غربی، شکل و طروق 
بخش قابل مالحظۀ از صاحبنظران مسایل سیاسی در غرب به آن . ادارۀ دولت و اقتصاد به شکل غربی به میان آمد

بلکه  ی را نه تنها میشود در کشورهای اروپای غربی و شرقی تطبیق کرد،باور بودند که  ُمدل انکشاف و ادارۀ غرب
لیدر های کشور های ماورای کسپیئن با ذیدخل . به کشور های نو به استقالل رسیده نیز صادر کرد توانآن را می

 نموده تضعیفمنطقه ساختن کشورهای غربی در مسایل منطقه میخواستند بدینوسیله مواضع روسیه و ایران را در 
 .و خود ها را هرچه بیشتر مطرح سازند
تفکر "تا حدود معینی بربنیاد  ۰//۳حدۀ امریکا در برابر روسیه بعد از سال تبا در نظر داشت آنکه پالیسی اضالع م

که اساس آنرا رئیس جمهور اسبق  شوروی میخائیل گورباچوف گذاشته بود استوار بود، تأمین روابط و توسعۀ " جدید
 .های اقتصادی میان روسیه و امریکا، حلقات معین را در حاکمیت هردو کشور به اندیشۀ واهی انداخته بودهمکاری 

  
امریکا جریاناتی را . نشدند" بریده"روابط اقتصادی و فرهنگی میان جمهوریت های سابق شوروی و روسیه بالفاصله 

عتقد بود که کشور های آسیای مرکزی و ماورای که در قلمرو اتحادشوروی سابق رخ میدادند زیر نظر داشته، و م
و صرف با گذشت چند سال . کمافی السابق در ساحۀ نفوذ روسیه قرار داشته و زیر کنترول او میباشند ،قفقاز عمأل

 بعد از مشاهدۀ آنکه سیاست خارجی روسیه در این ناحیه نهایت غیرفعال است، و کشور های ماورای قفقاز و آسیای
 بیشتر در جستجوی تأمین ارتباطات با دول غرب میباشند، اضالع متحدۀ امریکا به طرح و تدوینمرکزی هرچه 

 .در عین حال امریکا روابطش را با روسیه نیز عادی ساخت. سیاست متوازن و طویل المدت در این ناحیه آغاز کرد
 

ردید، توافق سه کشور، آزربایجان، یکی از دالیل دیگری که باعث رخنۀ  سریع سرمایه های امریکا در این حوزه گ
قزاقستان و ترکمنستان  بر سر آن بود که در موجودیت همسایه های مقتدری چون روسیه و ایران ثبات در این دول و 

. ایندهمچنان رهایی از فشارهای ایشان صرف در تأمین روابط محکم با اضالع متحدۀ امریکا میتوانند به دست بی
همیت حوزۀ مذکور دفعتأ پی نبرده بود، کشور های منطقه روابط خویش را قبل از همه با چون حکومت امریکا به ا

رئیس کمپنی بین المللی نفت آزربایجان، پسر رئیس جمهور آزربایجان . کمپنی های تجارتی این کشور تأمین میکردند
برای آنکه یک  -تفاده کردیماز نفت برای دستیابی به هدف اساسی خویش اس ما: " الهام علی یف باری اعالم کرد

 (۰۱) ."دولت واقعی شویم
 

به طور مثال مشاور . ارزیابی های مأمورین ادارۀ اضالع متحدۀ امریکا در این میان محتاطانه و دیپلوماتیک بود
همزمان : " جان وولف عقیده داشت" مسایل انرژی در حوزۀ کسپیئن" ه درخاص رئیس جمهور و وزیر امور خارج

صر امنطقه ارگان ها و سیستم های حقوقیی را که با اقتصاد جهان مع کشورهای با به دست آوردن استقالل، حکومات
و تطبیق جنون روزافزون برای صادرات، شیوه ها وطروق  مدیریت اقتصاد، انفاذ . به میراث بردند ندهماهنگی نداشت

قوانین شفاف و قابل پیشبینی و انکشاف متوازن اقتصادی را نفی میکرد، ثبات را از بین میبرد و تعالی اقتصادی را 
 (۰۴.)مسخ مینمود

 

زوایای ستراتیژی خود را در  ،۰/، حین ورود به حوزۀ کسپیئن در شروع سال های (پدر)ادارۀ رئیس جمهور بوش
 ت با کشورهای حوزۀ کسپیئن که عمدتأ در جستجوی مفاد اقتصادی و سیاسی بودند،در تفاو. این منطقه تعیین نمود

واشنگتن از طریق کمپنی . کار داشتمالحظات جیوستراتیژیک  برای بیشتر را اضالع متحدۀ امریکا سواحل کسپیئن
و بدینوسیله  کارپوریشن های فرا ملیتی به افزایش و تشدید نفوذ خویش در منطقه پرداخته و های خصوصی نفتی

موانع را برای شراکت کمپنی های نفتی روسیه که میخواستند به سروی و استخراج ذخایر بحیرۀ کسپیئن و صدور آن 
 .به بازار های خارجی دست یازند، خلق نمایند

 

فرهنگی و  جیواقتصادی، ، موضوع کسپیئن به سرعت به ترکیبی از مسایل جیوپولیتیک ۰//۳در آغاز سال های 
در عین زمان سلسلۀ مراتب مسایل  (۰۰).باید حل و فصل میشدندی مبدل گردید که هر یک از عناصر یاد شده حقوق

 .متذکره به اندازۀ کافی دشوار به نظر میرسید، زیرا روابط دو جانبه و چند جانبه را مطرح ساخته و دربر میگرفت
درِشپ خویش را در منطقه در رابطه به مسایل در مجموع ستراتیژی امریکا هدف آنرا دنبال میکرد تا مواضع لی

بدون هرگونه تردید میتوان تأکید کرد که اجزای مهم ستراتیژی مذکور را استخراج و صدور مواد . کلیدی حفظ نماید
جدید روابط اقتصادی در منطقه وغیره نظام  خام نفتی به بازار های خارجی، مواصالت ترانسپورتی، دهلیزها، ایجاد 
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هدف امریکا  در درازمدت تنوع منابع دریافت انرژی بود، تا بدینوسیله احتیاجات نفتی خود را از شرق . دادتشکیل می
 .میانه کاهش دهد

 

 بیل کلینتون کلید های کسپیئن را درمیابد. ۲
 

 عدم تثبیت موقف حقوقی بحیرۀ: ذاشتگحوزۀ کسپیئن  در از خود تأثیر وسیع ۰/دو موضوع در نیمۀ اول سال های 
مسئلۀ اول، یعنی موقف حقوقی بطور  .این منطقه یکسپیئن و انتظار کسب مفاد زیاد از استخراج ذخایر زیر زمین

 مشکل در آن بود که کشور های همسرحد با بحیرۀ کسپیئن از. طبیعی پس از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود آمد
مساعی همه جانبه به خرچ میداد تا عالقمندی به  دوم، اضالع متحدۀ امریکا.  منافع همرنگ ملی برخوردار نبودند

واشنگتن در حقیقت کشور های حوزۀ کسپیئن و همسایه ها را علیه . ذخایر طبیعی این منطقه مطرح و تازه باشد
و آنها را همچنان تشویق میکرد تا به اقدامات و  بخشیده  یکدیگر تحریک نموده و مناقشات را میان آنها تشدید

و درآمد های بی سابقه از آن " عصر طالئی نفت"باورمندی بی بنیاد در بارۀ . ک جانبه دست بزنندفعالیت های ی
اضالع متحده با استفاده از فکتور نفت و آرزوی لیدران منطقه که میخواستند هرچه بیشتر از . تبلیغ گردیده بود

 . رف هدف خویش میرفتروسیه دوری جویند، با استفاده از ترکیب روش های گوناگون مصممانه به ط
 

او مسیر جورج بوش ( ۰۶).به قدرت رسید ۱//۳بیل کلینتون، چهل دومین رئیس جمهور اضالع متحده در سال 
گروپ  ۴//۳ کلینتون در سال . ادارۀ ب .م مواضع اضالع متحده در حوزۀ کسپیئن ادامه دادکیرا دربارۀ تح (پدر)

 Inter ) Agency.در مورد مسایل کسپیئن ایجاد نمود مخصوص مختلط را برای تدوین و انسجام پالیسی
Working Group to  Focus on Caspian Policy در ترکیب گروپ مذکور نمایندگان وزارت  خانه های

کانگرس امریکا در همان سال . خارجه، امور انرژی، تجارت، سی آی ای و شورای امنیت ملی شامل گردیدند
( ۰۷.")ن امنیت انرژی، عنصر عمدۀ پالیسی اضالع متحدۀ امریکا را تشکیل میدهدتأمی:" اعالمیۀ  را تحت عنوان

به این سو امریکا و کشورهای غربی سیاست تمرکز یافتۀ خویش را  ۴//۳از آغاز سال :"شوروخوف . به گفتۀ  و
ور های نو به در روابط با روسیه شروع کردند و آنرا هرچه بیشتر در حمایت از بنیاد های سیاسی و اقتصادی کش

، روبرت بلیک ویل متخصص (پدر)در این میان دستیار  سابق جورج بوش  (۰۸).نداستقالل رسیده متمرکز ساخت
مسایل اروپا و اتحاد شوروی همراه با عدۀ از صاحبنظران، منافع غرب را در منطقه  در شورای امنیت ملی 

که اسلحۀ اتومی دیگر کامأل از قزاقستان بیرون شده است، اجتماع سه  اکنون،: " به شرح ذیل معرفی نمود ،امریکا
یگانه عالقمندی غرب را در این مناطق . دیگر هیچگونه منافع  در ناحیۀ قفقاز و آسیای مرکزی ندارد (/۰)جانبه 

ۀ کمپنی های خارجی تالش دارند در زمین. موجودیت ذخایر بزرگ مواد نفتی در حوزۀ کسپیئن تشکیل میدهد
اجتماع سه "کشور های . ندواستخراج این ذخایر کمک نمایند ولی با ممانعت و مقابله های جدی روسیه روبرو میش

مکلف استند از مساعی کمپنی های خصوصی انرژی حمایت نمایند، زیرا ذخایر مذکور  میتوانند ارزش " گانه
اد سوخت  از شرق نزدیک روبه کاهش چون صادرات مو ،خاص برای اروپای غربی در سدۀ آینده داشته باشند

 (۱۰)."اند
 

با گذشت چند سال، پالیسی اضالع متحدۀ امریکا در این منطقه از اقدامات پراگندۀ حکومت و فعالیت های مستقل 
 .متشبثین خصوصی به طرف یک پالیسی منسجم و تدوین یافته برای دفاع از منافع ملی خویش تحول نمود

واشنگتن برای تطبیق اهداف خویش در عرصۀ پالیسی خارجی در حوزۀ کسپیئن از ابزار کلیدی معینی استفاده 
ساحۀ مذکور . میکانیزم سیاسی و اقتصادی در کشورهای حوزۀ کسپیئن بودوسیلۀ اول، عبارت از استحکام . میکرد

اقتصاد نظام ایجاد  ایت از حقوق بشر،حم مسایل استحکام دیموکراسی را در جمهوریت های اتحاد شوروی سابق،
عناصر یاد شده که در عین حال به طور وسیع  توسط رسانه های گروهی تبلیغ . بازار آزاد را در بر میگرفت

جایگاه خاص خویش را در ستراتیژی خارجی امریکا احراز نموده و ادارۀ رئیس جمهور کلینتون را برای  میشدند،
واشنگتن از این طریق میتوانست  . رای کشورهای حوزۀ کسپیئن اعالم میکردسالهای متمادی یگانه قاضی ب

 .نفع خویش استعمال کندکشورهای متذکره را به 
 به میان آمدنعنصر مهم دیگر در ستراتیژی سیاست خارجی اضالع متحدۀ امریکا در حوزۀ کسپیئن عبارت از 

ار نباشد، نمیتواند با ثبات بماند و در دراز مدت به نظریۀ بود که گویا اگر کشور از نظام دیموکراتیک برخورد
واشنگتن از یک طرف پیگیرانه علیه رژیم های : در این باره استدالل ذیل صورت میگرفت. شگوفایی دست یازد
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نموده و به "  زحمت"دیکتاتور عمل میکرد و تعزیرات مختلف را به ضد آنها پیاده مینمود، از جانب دیگر قبول 
طرز العمل متذکره به امریکا موقع میداد تا از طریق ارگان های . رژیم ها در منطقه میپرداخت" یاصالح ساز"

دولتی و غیر دولتی، سازمان های حقوقی و نهاد های که غالبأ از حمایت جدی ادارۀ واشنگتن برخوردار میبودند در 
به گونۀ مثال امریکا، پیاده . ام بخشدکشورهای منطقه اثر گذاشته و موقف خویش را هرچه بیشتر در آنها استحک

نمودن اصالحات سیاسی را در حوزۀ کسپیئن بلوسیلۀ پروگرام های همکاری، به راه اندازی دیپلوماسی رسمی و 
 .مردمی و حمایت از سازمان ها و نهادهای غیر دولتی در نظر گرفته بود

واشنگتن از طریق آن سیاستش را در منطقه تعمیل ستراتیژی مذکور همزمان با گسترش میکانیزم  و وسایل که 
به گفتۀ آمر مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی کالج شاهی کانادا و صاحب نظر در . تطبیق میکرد صورت گرفت

مسایل بحیرۀ کسپیئن، پروفیسور هوشنگ حسن یاری اهداف اساسی امریکا در قبال گسترش حضورش در حوزۀ 
جدید مواد سوخت و  را تضعیف مواضع روسیه در منطقه، دستیابی به منابع" جنگ سرد"کسپیئن بعد از ختم  دورۀ 

میداد؛ امریکا  تشکیل خلع فعالیت های چین و ایران که قادر اند درد سرهای متعددی را برای امریکا ایجاد نمایند،
سعی میکرد تا از نزدیکی کشور های نو بنیاد با چین جلوگیری صورت بگیرد و جمهوری مردم چین به حمایتگر 

 و در  ۰۰قرن  ۴۰حسن یاری همچنان عالوه میکند که همۀ اداره های امریکا از سال های . احتمالی آنها مبدل نشود
امریکا توجه خاص خود را به . حاد شوروی چشم دوخته بودندبا دقت تمام به ملکیت های ات" جنگ سرد"زمان 

در مناطق . طرف اوکرائین و کشور های حوزۀ بالتیک که تمایالتی زیاد به اروپای غربی داشتند معطوف نموده بود
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، . غربی توجه واشنگتن را ترکیه، ایران و پاکستان جلب نموده بود-جنوبی و جنوب

گسترش حضور امریکا در حوزۀ کسپیئن، تضعیف  -اول: یکائیها  چهار هدف را در برابر خویش قرار دادندامر
عالوه بر . موقف مسکو در شرایطی که روسیه بدون آنهم از دیدگاه اقتصادی در وضعیت نچندان خوبی قرار داشت

روسیه در . امی نیز مشکل داشتآن روسیه به علت جنگ در چیچنیا و کمبودی های کدری در اردو در عرصۀ نظ
دست یافتن به منابع جدید مواد سوخت،  –عین زمان با دشواری های فراوانی سیاسی نیز مواجه بود؛ دوم 

و اوضاعیکه کشور های نو به استقالل رسیده هنوز از نیروی کافی برخوردار نبودند و سعی میکردند تا  درشرایط 
بر بنیاد  -سوم. ورده و بدینترتیب وابستگی خویش را از روسیه کاهش دهندحمایت کشور های قدرتمند را به دست آ

همین پالیسی توسعه طلبانه، واشنگتن دست به ایجاد کمپنی نفتی در قزاقستان  زد و پروسۀ مذکور به تدریج در سایر 
دشواریهای احتمالی واشنگتن مساعی معین به خرچ داد تا از . کشورهای همسرحد با بحیرۀ کسپیئن نیز پیاده گردید

و باالخره هدف چهارم امریکا را در کشور های . که چین میتوانست ایجاد نماید عندالموقع جلوگیری صورت بگیرد
بر عالوه میتوان گفت . تشکیل میداد" مودل ایران"و جلوگیری از ترویج " مودل ترکیه"منطقه ترویج  به اصطالح 

 (۱۳).یگری در زنجیر محاصرۀ ایران بودکه حضور امریکا در بحیرۀ کسپیئن حلقۀ د
 

پروگرام شدۀ  خویش  از قبل طی بیانیۀ ۰//۳کریستوفیر، در بهار . وزیر امورخارجۀ اضالع متحدۀ امریکا، او
در قدم اول  (۱۱).حمایت از استقالل همسایه گان روسیه خواند"یکی از اولویتهای پالیسی خارجی کشورش را 

عالیم تحول در پالیسی امریکا : " چومالوف اظهار داشت. م  طوری که. جان گردیدندکشورهای قزاقستان و آزربای
تحول مذکور در ارتباط مستقیم با . مالحظه میشد ۰//۳در قبال کشورهای جدیدأ به استقالل رسیده از سال 

 ذارشات در بارۀگ
 (۱۴)."موجودیت نفت و گاز در عمق این کشورها قرار می گرفت 

 

مسافرتی به کشورهای  آسیای میانه انجام داد و   ،بیل وایت ،عین وزارت امور انرژی امریکاطی همان سال م
 ،حیدر علی یف ،نیف بژیزینسکی از آزربایجان دیدن نموده و مذاکراتی را با رئیس جمهورآنوقت این کشورگزبی

احیۀ ستراتیژی قفقاز و آسیای بژیزینسکی تأکید میکرد که امریکا بنیۀ جیوسیاسی آزربایجان را در ن .بعمل آورد
در نتیجه کمپنی . در منطقه خواهد بود" عنصر اتکاء"مهم  ارزیابی نموده و باور دارد که این کشور میانه نهایت

در اثر حمایت و مساعی واشنگتن اعمار پایپ الین انتقال گاز را از طریق افغانستان  ۰//۳در سال " یونوکال"
نظارت " یونوکال"موافقت نامۀ پروژۀ نامبرده از طرف هنری کیسینجر، به حیث مشاور عقاد نا مراسم. پیشنهاد نمود

 (۱۰.)میشد
 

 متعلق به شیلف ون در بارۀ ذخایر عظیم مینرال ها درگوناگبه زودی در رسانه های اضالع متحده معلومات 
را برای دستیابی به این  امریکاانتشار یافت و عالقمندی وافری حلقات سیاسی و تجارتی  ،آزربایجان بحیرۀ کسپیئن
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 أاضالع متحده در امور کشور های جدید ۀمعاون وزیر امور خارج ۶//۳ در اخیر. ذخایر تحریک و ترغیب کرد
کولینز طی . از آزربایجان دیدن کرد ،جنوب قفقازکشورهای جیمس کولینز، حین مسافرت به  ،به استقالل رسیده

در پیام، کلینتون به علی یف پیشنهاد کرده  .سپردپیام بیل کلینتون را به او  دیدارش با رئیس جمهور حیدر علی یف،
 .بود تا به همکاری ها در عرصۀ استخراج نفت و صدور آن به غرب به امریکا دست یاری بدهد

 

ئن بدینترتیب اضالع متحدۀ امریکا پیگیرانه مساعی همه جانبۀ دیپلوماتیک را به خرچ میداد تا با دول حوزۀ کسپی
واشنگتن در این زمینه از احساسات شهرت طلبی لیدران نو به قدرت رسیده و ضعف . روابط نزدیک برقرار نماید
 .اقتصادی آنها استفاده میکرد

حین تحلیل تحوالت در پالیسی امریکا در قبال کشور های حوزۀ کسپیئن به جاست فرمان رئیس جمهور روسیه را 
ردید، نتایج گصادر  ۰//۳فرمان مذکور که در سال . به خاطر آورد" ن روسیهمسیر ستراتیژی فدراسیو"در بارۀ 

در بخشی از  (۱۶.)رفتگبر می لمقطع سیاست خارجی روسیه را در مورد کشورهای نو به استقالل رسیده دراب
فاعی، د در کشورهای تازه به استقالل رسیده منافع عمده و حیاتی ما در عرصه های اقتصادی،: "فرمان آمده بود

در ." تأمین منافع متذکره اساس امنیت ملی کشور را تشکیل میدهد. حمایت از مردم روس تبار وغیره قرار دارند
ایجاد  نو به استقالل رسیده، کشورهایقبال سند مذکور هکذا قید گردیده بود که هدف اصلی سیاست روسیه را در 

اتحاد مذکور باید جای خویش را در قطار سایر . ل میدهدیک اتحاد از لحاظ جمعبندی اقتصادی و سیاسی آنها تشکی
روسیه باید نقش انسجام کنندۀ "که  ددر فرمان تأکید میش." حراز نمایداسازمان ها و نهادهای منطقوی و بین المللی 

جمهوریت های سابق اتحاد شوروی را به عهده گرفته و نیروی رهبری کنندۀ برای تدوین روابط جدید میان دولت 
فرمان مذکور برای اضالع متحدۀ امریکا در حقیقت زنگی بود که پس از آن به فعالیت هایش ." ای نو بنیاد باشده

 .می بخشید بیشترو شدت  در منطقه سرعت 
 

تدوین و تطبیق سیاست  به طرح، ۶//۳-۰//۳جمع بندی مسایل متذکره نشان میدهند که امریکا در بین سال های 
 "پروژۀ کسپیئن"آمر . در کسپیئن پرداخت شو استحکام مواضع به آنجا میکانیزم های رخنهمتوازن در منطقه، 

از " ۰//۳تاکید میکرد که سیاست امریکا در سال ( ۱۷)چوفرین. انستیتوت مطالعات بین المللی در ستوکهولم، گ
در مسایل  قیقأ سنجیده شدهبه طرف اشتراک د ،به استقالل رسیده تازهپالیسی نهایت غیر فعال حمایت از کشورهای 

 (۱۸.")تحول نموداین حوزه منطقه و انجام وظایف گسترده در ساحات سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
 

غرب را انتخاب نمودند، برخورد امریکا  در رابطه به آنعده از کشور های همسرحد با بحیرۀ کسپیئن که پالیسی پرو
از آنجائیکه . ان  برای روسیه نقش نهایت کوچک داده شده بوددر این می. در قبال آنها جرئت بیشتر کسب کرد

 روسیه و ایران موقعیت های خوبی جغرافیائی داشتند، و چون سیستم پیشرفتۀ پایپ الین ها را دارا بودند، میتوانستند
 .به بازار های بیرونی راه پیدا کنند

  
سیه را منحیث تهدید عمده برای منافع امریکا و کمپنی فکتور های نامبرده، امریکا را وادار میساخت  تا ایران و رو

 .های خویش تلقی نماید
الزم است : " اظهار داشته بود۶//۳معاون پیشین وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا، ستروب تیلبت، در سال 

ن های منطقوی به خاطر انتیگراسیون در سازما( مولفین -هدف اضالع متحدۀ امریکا است)تا از نقش عمدۀ خویش 
و بین المللی به خوبی استفاده نمائیم و دروازه های آنها را به روی روسیه و سایر کشور های نو به استقالل رسیده 
باز نگهداریم، مشروط برآنکه آنها از مسیر اصالحات عدول ننمایند و در صحنۀ بین المللی روش مسووالنه داشت 

تا زمانیکه روسیه از مسیر تطبیق دیموکراسی منحرف نشود، : " بودتیلبت افزوده . بر عالوه س( /۱.")باشند
 (۴۰.")مکلف است از  آن به خاطر  رفع دشواری های که با آن روبرو است حمایت نماید اامریک

 

 .، پالیسی معینی بود که روسیه باید آنرا به پیش میبرد"روش مسووالنه " میتوان حدس زد که معنی اصلی کلماتی 
هدف :" ستروب تیلبت در ادامه گفته بود. تشکیل میداداش از منافع ملی روسیه  اساس پالیسی مذکور را انکار

وضع مناسب سیاسی باشد، به عبارۀ دیگر استقرار تماس های  یک امریکا در همکاری ها با روسیه باید ایجاد
مادی  یعتوضبهتر شدن دیموکراسی و  های که روسیه را هرچه بیشتر در مسیر انکشاف پروژه و تدوین ،مثبت

 (۴۳.")مردم این کشورتشویق نماید
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اصالحات موفقانۀ اقتصادی در این شروع  به قول ستروب تیلبت، عالقمندی اضالع متحده در منطقه قبل از همه 
منجمله روسیه  اصالحات مذکور قرار بود کشورهای نو به استقالل رسیدۀ اتحاد شوروی سابق،. نهفته بودکشور ها 

و اوکرائین را برا ی دستیابی به انکشاف مشابه ترغیب نماید؛ ثبات را در ساحۀ مهم و ستراتیژیک که با کشورهای 
همچون چین، ترکیه، ایران و افغانستان با روابط روزافزون اقتصادی و اجتماعی با هند و پاکستان تأمین میکرد؛ در 

که اروپا و آسیا را با یکدیگر وصل " راه کبیر ابرشیم"رانسپورتی در امتداد منطقۀ مذکور دهلیز پربهای تجارتی و ت
در صورت حفظ فضای صلح آمیز میان مردم که در منطقۀ بحیرۀ سیاه و کوه های پامیر )میکرد به میان می آمد

دسترسی ، تأمین شرایط از لحاظ دلچسپی داشت؛ اما مهمترین عنصری که واشنگـتن به آن (حیات به سر میبرند
 های رکشو

 .بود ردیده، گمیلیارد بیرل ارزیابی  ۰۰۰غربی به ذخایر نفت در منطقه که در شرایط کنونی 
اظهارات فوق را میتوان انعکاس عقاید و تفکراتی که در ادارۀ امریکا در قبال روسیه و کشورهای نو به استقالل 

اضالع متحدۀ امریکا از احیای اتحاد شوروی و یا  ، رهبری۰/در اواسط سالهای . رسیده وجود داشتند، تلقی کرد
الزم . هم حد اقل اتحاد بعضی از کشور های شوروی سابق که در رأس آن روسیه قرار داشته باشد تشویش داشت

است به خاطر آورد که در همین زمان، واشنگـتن کوشش های همه جانبه به خرچ داد تا به طور مثال اوکرائین را 
، به پالیسی های خارجی گرجستان و آزربایجان رنگ ضد روسیه بدهد و ارتباطات اقتصادی "بکشد"از نفوذ روسیه 

 .را میان جمهوریت های شوروی سابق از بین ببرد
 

از نزدیکی روسیه با کشورهای : استوار بود آتی ستراتیژی اضالع متحدۀ امریکا در منطقۀ کسپیئن بربنیاد  اصل
 ،شمرده میشد خصوصأ در ساحۀ مواد سوخت که منابع اصلی انکشاف اقتصادیم منطقه ممانعت صورت بگیرد،

 .دونسد راه نزدیکی آنها با روسیه شتا  باید موانع ایجاد میگردید 
 

ی سعی میکردند دسترسی به ذخایر نفت و گاز را  توسعه داده، بدینترتیب نه تنها از منافع ئکمپنی های نفتی امریکا
با در نظر داشت روابط تنگا تنگ تجارت نفتی با ادارۀ امریکا از مواضع دولت نیز دفاع خود دفاع میکردند بلکه 

کلینتون حمایت خود را از تجار نفت اعالم نموده و حمایت مذکور را . بنابرهمین دلیل بود که ادارۀ ب. مینمودند
ید که ادارۀ اضالع متحده در باال خاطر نشان گرد. یکی از اولویت های خویش در عرصۀ پالیسی خارجی میشمرد

 .را بازی میکرد" پیش قراوال"در عقب کمپنی های نفتی قرار داشت، و برای آنها نقش 
 

در راه حمایت از کمپنی های نفتی امریکایی و به خاطر اهداف ملی و ستراتیژیک تالشهای صورت گرفت تا 
ایجاد گردیده بود، رفع  (۴۰)"یت از آزادیقانون حما"کانگرس در رابطه به  ۰۷/محدویت های که از بابت مقررۀ 

 Freedom Support Act,Section 907. گردند، ولی تالش های مذکور به پیروزی نیانجامیدند
" ثـقل"که در منطقۀ کسپیئن به وقوع میـپوستند و تدوین پالیسی طویل المدت، مرکز تحوالتی بعدتر، به مرور درک 

مقامات رسمی به نوبۀ خویش کمپنی های نفت را  برای . امریکا منـتـقل گردیداتخاذ تصامیم به رجال رسمی ادارۀ 
 .ساختند مبدل ابزار مثمر نفوذ و توسعۀ منافع خویش

 

تأکید های مقامات امریکا در بارۀ حمایت از کمپنی های نفت در منطقه و ایجاد مواضع تحکیم یافتۀ برای آنها قسمأ 
مناسب را برای تجار غیر دولتی خویش روی آن هدف ایجاد میکرد تا  به  واشنگتن شرایطادارۀ . واقعیت داشت

چندی بعد، مشاور وزارت تجارت و نمایندۀ . آن به مثابۀ نقطۀ آغاز برای جا به جا شدن در منطقه کار بگیرد تعقیب
انا که در بارۀ امریکا در امور انرژی و روابط تجارتی با کشورهای جدیدأ به استقالل رسیده، طی کنفرانس در وی

منافع سیاسی منطقه قدم به قدم : " ساختارهای نفت و گاز در کشورهای جدیدأ به استقالل رسیده دایر گردیده بود گفت
 (۴۱.")با فعالیت تجارتی کارخانه جات استخراج نفت در همۀ منطقۀ کسپیئن یکجا میشوند

 

تن در قبال کشور های همسرحد با کسپیئن گواشنم هرچه بیشتر مواضع امریکا در منطقه، پالیسی یبه مرور تحک
، باعث آن گردید تا به اش هدر عین حال ضعف و عدم قابلیت روسیه در راه به کار اندازی بنی. ردیدگمتعرضتر می

الزم است تذکر یابد که ادارۀ بیل کلینتون برای طرز العمل فوق دالیل و اساس  .نظر و موضع او کمتر توجه شود
اقتصادی داشت، در حالیکه ( از دیدگاه سرعت و تداوم زمانی) یریکا در آن زمان انکشاف بی همتاام. قوی داشت

صاحب . میشد هروسیه در انظار عام  ظرفیت اقتصادی خویش را از دست میداد و از نفوذ جیوپولیتیک آن کاست
ن در سخن حق روسیه را در ساحۀ ادارۀ کلینتو: " باری در این باره اظهار داشت  مالیشووه. نظر مسایل سیاسی، د
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اما  واشنگتن . منافع حیاتی اش به رسمیت میشناخت و به مناقشات مستقیم در حوزۀ کسپیئن با روسیه نمی پرداخت
هدف نهایی  این سیاست دور ساختن روسیه از . روسیه را به راه انداخته بود" ترد"درعین حال پالیسی آشکار 

 (۴۴).همسرحد آن بودحوزۀ کسپیئن و هم از کشورهای 
 

پیساریف صاحبنظری دیگری مسایل سیاسی اهداف اساسی اضالع متحدۀ امریکا را در منطقۀ کسپیئن به سه . و
 :گروپ تقسیم کرد

 استفاده از اوضاع تغییریافتۀ جیوپولیتیک و اهمیت ستراتیژیک منطقۀ کسپیئن؛  -گروپ اول"
امریکا . قرار حضور و استحکام مواضع امریکا در منطقه بودتأمین، است دخول،: اهداف گروپ دوم دربرگیرندۀ

 منطقه حضور داشته باشد و بدینوسیله مشکالت بین المللی خویش را رفع نماید؛   قرار بود در همۀ نقاط
دسترسی به طرح، پروژه سازی و امکانات کنترول از استخراج ذخایر طبیعی کشور های سواحل  -گروپ سوم

کمک های محتاج به با ایجاد شرایطی که جمهوریت های اتحاد شوروی سابق  ،راسیون روسیهکسپیئن، منجمله فد
تخنیکی وغیره به واشنگتن باشند؛ توسعۀ تأثیر گذاری باالی چگونگی اشتراک روسیه در  -علمی سیاسی، اقتصادی،

 (۴۰)."انکشاف اقتصادی سیاسی منطقه و کشور های همجوار
 

 هدف طویل المدت امریکا –ۀ کسپیئن ذخایر طبیعی حوز
 

برای ( عرب)نفت کسپیئن در قرن بیست و یکم، اهمیتی را که امروز نفت خلیج فارس : "باری گفته بود بیکر. ج
کشورهای حوزۀ کسپیئن همانا  نفوذ در میکانیزم نیرومند و مثمرِ  بنا ً  (۴۶)."دنیای صنعتی دارد، کسب خواهد کرد

مشاور خاص وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا در مسایل کشورهای . دنباشمی هاذخایر مینرال های طبیعی آن
ذخایر مواد : " نو به استقالل رسیده در ادارۀ رئیس جمهور کلینتون، ستیوین سیستانووویچ، به این باور بود که

کشور های سوخت حوزۀ کسپیئن علت کلیدی مساعی ادارۀ امریکا را در مسایل حمایت از استقالل و شگوفایی 
 آلبرت گور،"در این میان در سرمقالۀ خویش، " فیگارو ایکونومی"نشریۀ پاریس ( ۴۷.")حوزۀ قفقاز تشکیل میدهد

از ( ۴۸)."معاون رئیس جمهور امریکا را در راه رخنه نمودن به حوزۀ کسپیئن به عنوان بازیگر کلیدی اعالم کرد
 زیرا یهودی ها سخت آرزو داشتند تا امریکا پشتیبانی میکرد،تن البی فعال اسرائیل گور در واشنگمساعی آلبرت 

 (/۴.)دتحت کنترول خویش درآور نیز ، نفت حوزۀ کسپیئن را(عرب)در پهلوی نفت خلیج فارس 
( عرب)با آنکه موجودیت مینرال های بی حد و حصر در حوزۀ کسپیئن و احتمال رقابت آن با ذخایر خلیج فارس 

 اشت، رویهمرفته مقدار تائید ناشدۀ ذخایر نفت در کسپیئن به ادارۀ امریکا موقع میداد تا ازهنوز کدام جواب روشن ند
 .به سود خویش استفاده کند  هده یک آن طی تقریبأ

 

از معلومات نادرست در بارۀ مقدارنفت و گاز سوء استفاده کلینتون، امریکا موفقانه به . حین ریاست جمهوری ب
، پرداخته تحریک خود خواهی های مأمورین عالیرتبۀ کشور های همسرحد با کسپیئن به و دست زده بحیرۀ کسپیئن

واشنگتن از طریق اعمال فشارهای مختلف قصد داشت . سیاسی را باالی این کشورها ایجاد نمود -فشار بزرگی مالی
ایل حقوق توماس ویلدی، متخصص مس. انکشاف جیوستراتیژیک و جیو سیاسی منطقه را تحت کنترول درآورد

مبالغه در بارۀ حجم و مقدار نفت و گاز اکثرأ بر پالیسی های ملی و بین المللی : "انرژی اروپایی به این نظر بود که
در منطقه تأثیر میگذارد و توجه کشورهای عمدۀ استخراج کننده را تقریبأ منحصر به دسترسی به شگوفائی از 

 (۰۰)."طریق عرضۀ مینرال ها به بازار متمرکز میسازد
 

سؤال در اینجاست که چرا کشورهای غربی و بالخص اضالع متحدۀ امریکا با سرتمبه گی تمام به حوزۀ کسپیئن 
را در عرصۀ نفت به امضأ میرساندند؟ روبرت نایت یک تن از  بزرگمیروند و با کشورهای حوزه قرار داد های 

کمپنی های  -اول:" سابقه نظریات ذیل را ارایه میکند در بارۀ این دلچسپی بی" بریتیش پترولیوم"تحلیلگران کمپنی 
و " دور شدند"کمپنی های مذکور بعد از آنکه از ایران و عراق  -نیستند؛ دوم" اطمینان بخش" بین المللی نفت طبیعتأ 

جاگزین گردیدند، این اولین بار بود که در یک حوزۀ جدید نفتی در شرق ( عرب)در کشور های دیگر خلیج فارس 
ستراتیژی حکومت امریکا بود که نفت در آن همیشه بخشی از  –زدیک راه می یافتند؛ و باالخره فکتور سوم ن

 (۰۳.)جیوپولیتیک میباشد
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اشد ضروری بود  زیر نرال های طبیعی که برای حیات کشورهای همسرحد با بحیرۀ کسپیئن یمقدار م در این میان
گفت  و شنود های که طی سال . خایر و مقدار آنها خیلی متضاد اندارزیابی های ذ (۰۰).سؤال  عمده قرار گرفت

طوریکه . نزدیک نساختاز مقدار حقیقی ذخایر نفت  را "سوء استفاده ها"پایان  جاری بود  ۸//۳ -۶//۳های 
متفاوت فوقأ گفته شد در بارۀ ذخایر تثبیت شده و پیشبینی شدۀ  نفت در حوزۀ کسپیئن تا کنون ارزیابی ها و نظریات 

میلیارد بیرل،  ۳۰۰ -۳۰۰قرن بیستم، امریکا مقدار ذخایر نفت کسپیئن را میان  ۰/در آغاز سال های  .وجود دارند
وزارت امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا خبر داد که  ۸//۳در سال . ارزیابی کرده بود( میلیارد تن ۳۱-۰۰،۰)

تخمین می ( میلیارد تن ۰۴،۱)میلیارد  بیرل  ۳۷۸ بهر کسپیئن شده و همچنان پیشبینی شدۀ نفت دتثبیت مقدار ذخایر 
تأکید  .و بحیرۀ شمال قرار میدادند( عرب)کسپیئن را در آنوقت هرچه بیشتر در یک قطار با خلیج فارس . شود

منبع ( سی)۱۰دست کم ( در بحیرۀ کسپیئن)صورت میگرفت که در یکی از شیلف قسمت های مربوط به آزربایجان
یاد آوری هکذا ).یشتازان نفت در حوزه به شمار میرفتپبدینتریب آزربایجان از . صنعتی وجود دارندارزش  با نفت

ارزیابی های امریکا ارزش ذخایر نفت کسپیئن را  (.متر قرار دارند ۰۰۰میشد که منابع نفت خیز مذکور در عمق 
در " ارقام"در خور توجه است که بخش اعظم  .تریلیون دالر تعیین کرده بود( هفت)۷به یک رقم غیر طبیعی، یعنی 

و همآهنگ از باکو، " هدفمند"آوری ذخایر نفت کسپیئن و کشورهای همسرحد به آن بطور  رابطه به مقدار سرسام
 (۰۱.)انقره و واشنگتن به  گوش میرسیدند

 

بروز بحران های مختلف  همزمان، ضمن پیدایش ارزیابی های جدید و خوشبینانه در بارۀ ذخایر مواد طبیعی، عالیم
در کشورهای نوبه استقالل رسیدۀ حوزۀ کسپیئن نیز شدت مییافتند و تقاضاها و انتظارات رهبران کشورهای منطقه 

 ۷//۳ستروب تیلبت در سال . رفتگاوج میدر مورد استخراج  و بهره برداری هرچه زودتر  از ذخایر نیز 
در صورت ناکامی اصالحات اقتصادی " نه چنین توضیح میکرد، موضعگیری اضالع متحدۀ امریکا را در این زمی

و سیاسی در کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، در صورت عدم فروکشی و تشدید مناقشات داخلی و بین الحکومتی، 
منطقۀ متذکره میتواند  به ساحۀ تغذیه برای تروریزم، ایجاد النه های افراط گرائی مذهبی و سیاسی  مبدل و نقطۀ 

میلیارد ( دو صد) ۰۰۰اضالع متحدۀ امریکا نمیتواند بی تفاوت بماند، در ناحیۀ که . صادمات مسلحانۀ علنی گرددت
 (۰۴)".، اوضاع به اساس سناریوی متذکره انکشاف یابدتن نفت قرار دارد

بررسی ها  و اارقام مبالغه آمیز زمانی به فراموشی سپرده شدند که اولین چاها عمیق برمه شدند و در پیشبینی ه
 ترمطابق آمار نهایت خوشبینانۀ جیولیجیست های غربی، ذخایر تثبیت شدۀ نفت کسپیئن  بیش. تجدید نظر به عمل آمد

( شیلف)قسمت اعظم این ذخایر در قلمرو قزاقستان قرار داشته، سپس آزربایجان. میلیارد تن  نمیباشد ۴،۰الی   ۱از 
خوشبینانه  .ملیون تن قرار دارد ۳۰۰الی  ۷۰سوم ترکمنستان با ذخایر از میلیون تن و در جای  ۳۷۰۰الی  ۰۰۰از 

سال از این حوزه  ۳۰ -۳۰پس از  ،اقتصادی در منطقه -ترین ارزیابی ها در تبانی با مناسب بودن شرایط سیاسی
سازمان همکاری های "أسی از گزارش به ت. فیصد نفت جهان به بازار ها عرضه میشد( شش)۶باید صرف 

 .فیصد منابع جهانی را تشکیل میدهد ۱ت شدۀ نفت کسپیئن تقریبأ یثبتذخایر " یاقتصادی و انکشاف
میلیارد تن،  ۳۰،۰–قزاقستان : ، که از آنجملهدمیلیارد تن میباش /۰الی  ۰۰نفت در منطقه  ۀ رقم  پیشبینی شد

را دارا  میلیارد تن ۰،۰الی  ۳،۰–وسیه میلیارد تن و ر ۳۰الی  ۴–میلیارد تن، ترکمنستان  ۴،۰( شیلف)آزربایجان 
ذخایر پیشبینی شدۀ سکتور قزاقستان در بحیرۀ کسپیئن " کنفرانس بین المللی نفت و گاز"حین دهمین   (۰۰).میباشند

به همه حال، کاهش و تغییر در ارقام مقدار ( ۰۶).اعالم گردیده بود" میلیارد تن  ۳۱رقم یکصد میلیارد بیرل یا 
 .خوشبینی ها را در باکو،انقره و واشنگتن کمتر نساخت ذخایر، مراتب

 

به باور روسها . به عقیدۀ ما ارقام و ارزیابی های را که متخصصین روسی به عمل آورده اند بیشتر عینی میباشند
را که امریکا و بعضی از کشورهای حوزۀ کسپیئن توقع دارند تا در کسپیئن دستیاب گردد، دیر زمانی است  یذخایر

دهه ها پیش، جیولوجیست های شوروی همۀ معادن و منابع نفت خیز را بررسی و ارزیابی . ه در آنجا وجود نداردک
 .انعقاد یافته اند" قرن"نموده بودند، منجمله منابعی که در مورد شان قرار داد های بین المللی 

 

داشتند و یا هم همین اکنون مورد استفاده  ، یا قبأل مورد استفاده قراروجود داشتمعادن که در آن ذخایر کافی نفت 
 (۰۷).مقدار ذخایر کسپیئن هرچه بیشتر شد شک و تردید های در بارۀ  زیادی ۰/در اخیر سال های . استند
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در نیمۀ دوم . خویش در قبال کسپیئن تجدید نظر کند با اینهمه، اضالع متحدۀ امریکا قصد نداشت در مسیر تفکر
ر داشت که حوزۀ کسپیئن کماکان توجه بی سابقه را به خود از بابت بنیۀ مینرالها معطوف اظهایان کالیڅکی  ///۳

که چندی قبل در آزربایجان رخ داد و پیدایش معادن بزرگ " شاه دینیز"معدن بزرگ گاز به نام کشف " . نموده است
فیصله کن در راه ایجاد پایپ الینها فکتور  ،(قزاقستان مربوطدر سکتور  ،در داخل بحیره" )کاشه غان"در منطقۀ  

 (۰۸.)در حوزۀ کسپیئن میباشد
 

ارقام آتی گویندۀ آن اند که که عالقمندی امریکا به حوزۀ کسپیئن تنها به دلیل موجودیت مینرال های طبیعی در آنجا 
امارات مقدار مجموعی نفت در کشورهای شرق نردیک از قبیل عربستان سعودی، ایران، عراق، کویت و . نبود

یک شبانه  در ،قزاقستان، ترکمنستان و آزربایجان یکجا. میلیارد بیرل ارزیابی میگردید( ششصد) ۶۰۰متحدۀ عربی 
در . قزاقستان میباشد آن مربوط سکتور هزار ۰۰۰هزار بیرل نفت تولید میکنند، از اینجمله ( هشت صد) ۸۰۰روز 

میرفت که  احتمال. میلیون بیرل نفت عرضه مینماید ۷،۴شرایط کنونی تنها عربستان سعودی در یک شبانه روز 
میلیون بیرل در یک شبانه روز دست  ۴ -۱کشورهای حوزۀ کسپیئن به صدور نفت از  ۰۰۳۰صرف در سال 

 .د یازیدنخواه
 

خود داری از اشتراک در پروژه های استخراج مواد سوخت کسپیئن و ترک پروژه های آغاز یافته، بدان معنی بود 
 -باکو"کمپنی ها غالبأ پروژۀ ایجاد پایپ الین . مطلوب ندارندرخی از معادن این حوزه  آیندۀ سود آور و که ب

اعالم نمود که پروژۀ یاد شده مطابق انتظاراتش  ”Exxon mobil“به گونۀ مثال کمپنی . را ترک میگفتند "جیهان
 (/۰).نمیباشد

. در معدن قزاقستان تمرکز یافته بود او بیشتردلچسپی عمدتأ ریشه در آن داشت که  ”Exxon mobil“اجتناب 
اجتناب . اعالم نمود" قرار داد قرن"قاطعانه تر از دیگران قطع عالیقش را از پروژۀ  ”Ramco“کمپنی برتانوی 

“Ramco” کمپنی . رفتگمیای دریافت معادن نفت در آزربایجان منشأ رغالبأ از ناکامی های این کمپنی ب
“Devon Energy”  باکو " نیز تردید جدیش را در مورد ادامۀ اشتراک در پروژۀ ایجاد پایپ الین صادراتی– 

درمنطقه به نظر " طالی سیاه"در مجموع در بارۀ ذخایر پیشبینی شدۀ  ”Devon Energy“. ابراز داشت" جیهان
 .شک و تردید میدید

 

یکی از اهداف اساسی . تأثیری خاصی نداشتکاهش فعالیت های کمپنی های نفتی در منطقه باالی اهداف امریکا 
یکی از خصوصیت های روش . اضالع متحده را ثبات در تأمین  مواد سوخت برای آیندۀ  اقتصاد خودش میدانست

برقرار ( عرب)ادارۀ امریکا در رابطه به حمایت از منابع احتیاطی مواد سوخت در این بود تا ثبات در خلیج فارس 
 .ها از عراق و ایران کاهش یابندباشد و همزمان تهدید 

 

 -دا ماتو" قانون  ۶//۳آگست  ۰به خاطر دسترسی به اهداف فوق الذکر رئیس جمهور، بیل کلینتون، به تاریخ 
در اثر قانون مذکور کمپنی های که در عرصۀ نفت و گاز در کشور های لیبیا و . را به امضأ رسانید( ۶۰)"کینیدی

 Iran & Libya).میپرداختند، مورد تعزیرات از طرف حکومت امریکا قرار میگرفتندایران به سرمایه گذاری ها 
Act 0f 1996)  

 

کمپنی  خارجی یی که در عرصۀ صنعت نفت گاز ایران و یا لیبیا اضافه از " کینیدی -دا ماتو"مطابق شرایط قانون 
 (۶۳).یگیردمیلیون دالر سرمایه گذاری نماید مورد تعزیرات از طرف امریکا قرار م۴۰

 

منطقۀ کسپیئن از دیدگاه حجم و مقدار نفت و گاز اهمیتی  ۰/بدینترتیب میتوان نتیجه گیری کرد که طی سال های 
در نطر بود تا منابع کسپیئن . نداشت؛ امریکا به کسپیئن بیشتر به مثابۀ  حوزۀ احتیاطی مواد سوخت چشم دوخته بود

. وزیر پیشین امور انرژی اضالع متحدۀ امریکا، ف( ۶۰.)ر داشته باشندامریکا قرا" افع طویل المدتنم" در خدمت 
پینیا . ف." رقابت کند( عرب)حوزۀ کسپیئن و ذخایر آن نمیتوانند با کشورهای خلیج فارس : " تأکید میکرد پینیا،

یر گردیده بود نظریاتش را در جلسۀ کمیتۀ روابط بین المللی ولسی جرگۀ امریکا که در رابطه به مسایل کسپیئن دا
ولی استخراج مواد سوخت در ناحیۀ مذکور میتواند عواقب مهم از لحاظ : "... نامبرده در ادامه گفت. ابراز داشت

  (۶۰)."افزایش ذخایر جهانی و تنوع منابع آن در سطح بین المللی داشته باشد
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نها عجله آدلخواه بودند،  ۰/سال های  طیحتی در زمان که قیمت های مواد سوخت برای کمپنی های غربی نفت 
 حوزۀ کسپیئنبر آن مصارف ترانسپورت مواد سوخت از  نافزو. نمیکردند تا از منابع نفت  کسپیئن استفاده نمایند

روی همین ملحوظ کمپنی های امریکائی با آنکه برای دسترسی . در تناسب با مناطق عرب نشین به مراتب بلند بود
النه شروع نمودند، ولی استخراج بالفاصلۀ نفت را از این ناحیه آرزو نداشتند؛ پیشبینی به نفت کسپیئن به مجادلۀ فعا

فعالیت های  .سال نقش نهایت مهم را بازی میکردند ۰۰ها طوری بود که مواد سوخت این متطقه باید با گذشت 
زیابی مینمودند، ربررسی و ا  را به طور گسترده حوزۀ مورد بحث  شروع،کمپنی های غربی که در  متعرضانۀ

در . تجار غربی معتقد بودند که ذخایر کسپیئن ریزرف ستراتیژیک  خواهد بود. پیشبینی های فوق را تائید میکنند
باال برود و از  ۰۰۳۰-۰۰۰۶عین حال  مالکین آیندۀ نفت  بحیرۀ کسپیئن انتظار داشتند تا قیمت نفت طی سال های 

 (۶۴.)بیشتری به دست آرند عواید این درک
 

نفت منطقه اصوأل در آسیب پذیری اقتصاد این " هندل" آوردن "چنگ"علت اساسی تالش های امریکا به خاطر به 
سهم . کشور نهفته بود که به نوبۀ خویش ریشه در مصرف بی حد و حصر مواد سوخت و سایر منابع طبیعی داشت

فیصد بیشتر از تولیدات ملی آن  ۰۸که   فیصد رسیده ۰۴امریکا در مصرف مواد سوخت در سطح جهان اکنون به 
فیصد  ۰۰ .فیصد ضروریات خویش را از بابت مواد سوحت از طریق واردات تأمین میکند ۰۰امریکا ( ۶۰).میباشد

 -فیصد، عربستان سعودی ۳۰ -کانادا: یردگواردات مواد نفتی امریکا از کشور های ذیل و به مقدار آتی صورت می
 .فیصد ۳۰ -فیصد، مکسیکو ۳۴ –فیصد، وینزویال  ۳۴

 

نقض و برهم خوردن ثبات در صدور و استخراج نفت، منافع امریکا را تهدید میکرد و به اقتصاد این کشور صدمۀ 
لغ هنگفتی را به خاطر حضور نظامی خویش در ار ادارۀ امریکا را وامیداشت تا مبودلیل مذک. جدی میرسانید

تیاج به منابع خارجی مواد سوخت واشنگتن را مجبور می ساخت ، اح. مناطق نفت خیز دنیا به مصرف برساند
این امر از آن جهت . در مناطق نفت خیز رعایت شود ازنپالیسی خارجی خویش را هر چه بیشتر تشدید بخشد، تا تو

نیز دلچسپ بود که ادارۀ امریکا هنوز کدام تصمیمی در بارۀ استخراج و یا ازدیاد نفت خویش از خلیج مکسیکو 
 (۶۶.)داشتن
 

توجه خود را به طرف  باید با درنظر داشت معلومات فوق، کامأل طبیعی به نظر میرسد که اضالع متحدۀ امریکا
 .میداشتحوزۀ کسپیئن معطوف  

 

منطقۀ کسپیئن، قفقاز و  بی ثباتی سیاسی حوزۀ کسپیئن به امریکا کمک میکند تا آنرا زیر ادارۀ خویش داشته باشد
ضل چیچین، کردها، آبخازیا، قره باغ امنازعات منطقوی از قبیل مع ااتی بودند که در بطن آنهآسیای مرکزی ساح

ها در ایران و اوضاع دور از ثبات در تاجکستان  مسئلۀ حقوق آزربایجانی. کوهستانی و افغانستان جا داشتند
ربایجان خیلی مکدر به زو آسی کشورهای چون گرجستان اآیندۀ سی. طالب توجه مداوم بودندعاتی بودند که وموض

باید اذعان نمود که همۀ اختالفات و مناقشات در منطقه به نحوی از انحا، مستقیمأ و یا هم غیر . نظر میرسید
سرحدی و اختالفات  ازعاتنمطوریکه هویداست . مسستقیم به مسایل استخراج و صدور مواد سوخت ارتباط داشتند

کمپنی های غربی و حکومت امریکا مجبور بودند شرایط بهتری  ین، بنابرقومی در مدت کوتاه حل و فصل نمیشوند
از طرف دیگر . را برای تأمین منافع خویش و اشکال جدیدی اشتراک در امور منطقه را روی دست بگیرند

منازعات منطقوی، عدم ثبات سیاسی و عدم موجودیت همکاری ها میان کشور های حوزه ابزاری بودند در دستان 
 .ا که از آن به خاطر افزایش نفوذ خویش در منطقه استفاده میکردامریک

 

های ناپختۀ سیاسی کشورهای نو به استقالل رسیدۀ  نظاماضالع متحدۀ امریکا برای تطبیق پالن های خویش از 
نقش عنصر نامبرده و . قزاقستان و ترکمنستان به سود خود استفاده میکرد حوزۀ کسپیئن به خصوص آزربایجان،

تطبیق "ای هثمریت آن خیلی بلند ارزیابی میگردید و به حکومت اضالع متحده موقع میداد تا در پروسه م
طوریکه خود امریکا اظهار . این کشورها فعال بوده و منافع طویل المدت خویش را در آنجا پیاده نماید" دیموکراسی

ۀ تطبیق دیموکراسی و کمک برای پیاده حضور آنها در منطقه فعالیت به خاطر توسعۀ پروس میداشت دلیل جدی
 (۶۷).بازار آزاد بود نمودن اصالحات اقتصاد
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عمدۀ پالیسی طویل المدت واشنگتن  فت که مناقشات منطقوی و عدم ثبات سیاسی در کشورهای منطقه جزگمیتوان 
 .کار گرفته میشد  منطقه دنو از آن به مثابۀ ابزار تحت اداره درآور هبود

 

نی مسیر پایپ الین های پیشنهاد شده همه یا از طریق محالت دارای مناقشه و یا هم از همجواری با در شرایط کنو
کشورهای تمویل کننده تشویش دارند که مبادا تالش های کشورهای همسرحد با بحیرۀ کسپیئن به . آنها میگذرند

از پیش بی ثبات ساخته و  خاطر به کنترول درآوردن پروسۀ سروی و استخراج ذخایر طبیعی اوضاع را بیش
در عین زمان چنین یک وضعیتی کامأل به به نفع امریکا . یردگبمورد تهدید قرار  ها بدینترتیب مسیر پایپ الین

 .بود، زیرا میتوانست در بی ثباتی متذکره، پروسه ها را در منطقه به نفع خود به پیش ببرد
 

ه نیز بیشتر خصلت سیاسی داشت، این در حالیکه مذهب و برخورد ادارۀ امریکا با مسائل مذهبی در این منطق
نظریه پردازی های امریکائیها که گویا . احساسات مذهبی در تضادها و منازعات در اینجا ریشۀ خاصی نداشتند

نظریه . مناقشات در این منطقه ریشه در نفرت تاریخی در برابر یکدیگر دارند شک و تردید زیاد را به بار می آورد
از این قبیل که در میان اهالی پخش میگردیدند تضادها را هرچه بیشتر چاق میساختند و به رفع آن ممد واقع های 

اما طوریکه در باال تذکر یافت، طرز العمل مذکور امکانات وسیع را برای ادارۀ واشنگتن مساعد میساخت . نمیشدند
 .نماید تا از آنها به گونۀ ابزار در تطبیق ستراتیژی خویش استفاده

 

ولی آنها . لیدران کشورهای ماورای کسپیئن مغرورانه از موجودیت ثبات در ساختار سیاسی دول شان یاد میکردند
در بارۀ آنکه این ثبات نسبی از طریق تمویالت سازمان های بین المللی پولی و سایر کمک های بشری تأمین 

اضالع متحدۀ امریکا با استفاده از لفاظی   .سکوت نمایندگردیده، نه به وسیلۀ تطبیق دیموکراسی، ترجیح میدادند 
تکتیک مذکور کمپنی های . در حوزۀ کسپیئن پشتیبانی میکرد" ثبات و شگوفائی" های  های سیاسی از افسانه

مطلق العنانی . خارجی را هرچه بیشتر تشویق میکرد تا در اقتصاد منطقه به سرمایه گذاری هایشان ادامه بدهند
کشورهای این منطقه، حاکمیت یک گروپ و یک قشر باالی جامعه، اتکاه به رسوم و عنعنات و مذهب  معمول در

دالیل و ابزار فوق الذکر . دالیلی دیگری بودند که برای ثبات و شگوفائی ظاهری در این کشور ها مفید واقع میشدند
ها تأمین میکرد و گذار را به طرف مرحلۀ  در تبانی با عواید سرسام آور از نفت ثبات نسبی را در داخل این کشور

به اصطالح اقتصاد آزاد نرمتر جلوه  داده، از بروز انفجارات اجتماعی جلوگیری میکرد و حل و فصل مسایل حاد 
 .اقتصادی و اجتماعی را به بعدها موکول مینمود

 

کشور های که :" وده بود اظهار نم ۷//۳، در سال (۶۸)براونیک. س(  جمهوری خواه)تصادفی نیست که سناتور
کشورهای مذکور از تجربۀ . قرار دارند، اکنون دیگر به دست خودشان رها گردیده اند" کبیر ابریشم"در مسیر 

ضعیف ادارۀ دولت و اقتصاد برخوردار بوده، مجبور استند همه چیز ها را از صفر شروع کنند، آنها در وضعیت 
. ت نامطلوب جغرافیائی ممالک مذکور نیز وضع ایشانرا بدتر ساخته استبرعالوه موقعی. خیلی دشواری قرار دارند

آنها در میان باقی مانده های امپراتوری که چندی پیش از آن جدا گردیدند و رژیم های افراطی مذهبگرا قرار گرفته 
موده  و آنها هردو طرف مصرانه تالش میورزند فشار های سیاسی و اقتصادی را باالی این کشور ها اعمال ن. اند

سناتور براونیک حکومت امریکا را دعوت  (/۶)."را تشویق نمایند تا سد راه نفوذ امریکا به این منطقه گردند
میکرد تا به کشور های منطقه کمک های اقتصادی مبذول بدارد  تا بدینترتیب از نفوذ روسیه و ایران به آنجا 

 . جلوگیری شده باشد
 

 "دروازۀ کسپیئن"گشایش . ۳
 

همکار رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا در مسایل امنیت ملی نخستین مأمور بلند رتبه ادارۀ واشنگتن  بیرگیر. س
اگر چه فقط چند . رسمأ خاطر نشان ساخت تا به حوزۀ کسپیئن توجه خاص معطوف گردد ۷//۳بود که در مارچ 

ار نموده بودند که کشورهای قفقاز جنوبی و پنج ماه قبل، یعنی در جنوری همان سال، نمایندگان ادارۀ امریکا اظه
 (۷۰.)جمهوریت اتحاد شوروی سابق در آسیای مرکزی، اهمیت مهم سیاسی و اقتصادی برای حیات امریکا دارند

 

در گذارش قصر سفید تحت عنوان  ۷//۳در بارۀ ارزش ذخایر حوزۀ کسپیئن در ماه می ت بیشتر تفصیال
نویسندگان گذارش، خاطر نشان میساختند که به مرور کاهش  .ارایه گردید "جدیدستراتیژی امنیت ملی برای سدۀ "



  

 

 

 09تر 15 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. ذخایر نفت در خود امریکا، احتیاجات این کشور به خاطر دسترسی به منابع خارجی هرچه بیشتر خواهد شد
" جیمزمک دوگال، به قول . ع به میان بیایدستراتیژیست ها در واشنگتن  پا فشاری داشتند تا در منابع سوخت تنو

را به عنوان سالیکه اضالع متحدۀ امریکا به تطبیق پالن پر ارزش جیوستراتیژیک  ۷//۳تاریخنویسان آینده، سال 
 (۷۳.")بحیرۀ کسپیئن پرداخت و پالیسی خارجی خویش را با آن هماهنگ خواهد ساخت، یاد خواهند کرد

 
، ۷//۳در جوالی  ستروب تیلبت، به آن باور بود که  قبل از بیانیۀ احمد رشیدلمللی، دیگری مسایل بین اتحلیلگر 

این ستروب تیلبت بود . کدام پالن منظم در رابطه با دسترسی به مواد سوخت کسپیئن نداشت اضالع متحدۀ امریکا
* اسپ تاریک وداع با"تحت عنوان  جان هوپکینسخود در پوهنتون  ۷//۳جوالی  ۰۳که در سخنرانی مورخ 

: " ، استقامت های اساسی پالیسی امریکا را در منطقه برجسته ساخت"امریکا در قفقاز و آسیای مرکزی پالیسی
 "بازی بزرگی" دیگر مود شده بود که گفته شود و یا هم حد اقل حدس زده شود که گویا در قفقاز و آسیای مرکزی 

و کوشش های فوق الذکر، انکشاف این منطقه که بنیاد آنرا در نتیجۀ پالن ها   (۷۰.)روی دست گرفته شده است
و موجبات رقابت ها را میان  گرفتسروی، استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز تشکیل میداد سرعت 

بیائید دوره های . هدف ما را ممانعت از انکشاف اوضاع به این شکل تشکیل میدهد. کشورهای مقتدر فراهم ساخت
را به طاق   Georg Mc Donald Frazer و جورج مک دونالد فریزر  Rudyard Kipling پلینگریدیار کی

نامیده شده  "فلش من"و در اثر فریزیر به عنوان  "کیم"که در اثر کیپلینگ به نام " بازی بزرگ. "تاریخ بسپاریم
 (۷۱.")است،  بار دیگر با یک نتیجۀ صفر پایان خواهد یافت

 

: در آسیای مرکزی به نوبۀ خود میگفت  Shell International Venturesمعاون منطقوی کمپنی  گریهمگیوین 
سدۀ نزده، زمانیکه روسیه و برتانیۀ کبیر به خاطر کسب اقتدار در آسیای میانه در مبارزه " بازی بزرگ"در "

ب و غالبی در این مجادله به میان بودند، در حقیقت توطئه ها و دسیسه های سیاسی فراوانی وجود داشتند، کدام مغلو
 "بازی بزرگ سوم"چنین تصور میرود که در شرایط کنونی دیگر کسی اجازه نخواهد داد تا در به اصطالح . نیآمد

محدود به نظر میرسد، ولی با آنهم هر کشور ( یعنی نفت و گاز آسیای میانه) "کلچه"با آنکه حجم .  بازنده باشد
هدف من تقسیم بحیرۀ کسپیئن که باید در سطح )را از آن خود بسازد  "کلچه"ز این حوزۀ کسپیئن باید بخشی ا

 (۷۴) ."(حکومات صورت بگیرد نمیباشد
 سیاهبحیرۀ  –ساحۀ بحیرۀ کسپیئن در شروع دور دوم ریاست جمهوری بیل کلینتون، کانگرس اضالع متحدۀ امریکا 

نطقۀ مذکور برای امریکا تا حدی زیاد بود که ادارۀ اهمیت م( ۷۰.)را منطقۀ منافع حیاتی خویش اعالم نمود
و گروپ  بخش مخصوص. را در پالیسی خارجی خویش تدارک دید مستقل و مخصوصیواشنگتن برای آن بخش 

. کاری هدفمند که در ترکیب آن اعضای شورای امنیت ملی در جنب ریاست جمهوری قرار داشتند، ایجاد گردید
، یک تن از صاحبنظران گلین هووارد. یک بار و سپس هر هفته تشکیل جلسه میدادگروپ مذکور در  شروع ماه،  

و مشاور کمپنی های بزرگ نفتی و ارگان های مهم در حکومت امریکا باری چنین ابراز نظر  "آسیا -اروپا"مسایل 
 (۷۷.")نبوده استهیچ منطقۀ در دنیا طی سال های اخیر از توجه مشابۀ در چنین یک سطح بلند برخوردار : " نمود

ایجاد  نفت کسپیئن س جمهور و وزیر امور خارجه را در اموریرئ صپست مشاور خا بیل کلینتون ۸//۳در سال 
 .کرد

 

حوزۀ کسپیئن که : " فعالیت های مذکور را به طور آتی ارزیابی نمود روبرت مانینگیماقتصاد دان مشهور امریکائی 
این . ت اکنون  اهمیت نهایت بلندی در سیاست جهانی کسب نموده استقبأل در حاشیۀ اتحاد شوروی موقعیت داش

منطقه زمانی در سیاست خارجی امریکا جای خاص را دریافت که مقام مشاور خاص رئیس جمهوردر بارۀ  مسایل 
 (۷۸.")کسپیئن ایجاد گردید

یابی ها و پیش بینی ها، واحد خاصی اوپراتیفی را که وظیفه داشت انکشاف پروسه های سیاسی، ارز" سی آی ای"
سی آی "مقارن همین زمان . سروی وبهره برداری ثروت های طبیعی منطقه را زیر نظر داشته باشد ایجاد نمود

بعد از آشنائی با گذارش . گذارش مخصوصی ترتیب داده آنرا در اختیار رهبری اضالع متحدۀ امریکا قرار داد" ای
یکی از مهمترین وظایف که آنرا باید انجام "خاطر نشان ساخت،  اولبرایتمادلین مذکور وزیر امور خارجۀ امریکا 

 (/۷.")داد، کار به خاطر آیندۀ این منطقه است
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چند صد متخصص در ادارۀ ریاست جمهوری،  واشنگتن را "ستراتیژی کسپیئن"آمار دست داشته نشان میدهند که 
از طریق اشتراک متخصصین مذکور ( ۸۰). ترتیب و تدوین مینمودند این کشور تحقیقاتی -کانگرس و مراکز علمی

یین راه ها و میتود های تطبیق مسیر سیاسی عت برای مساعدت  هاسیمینار ها، گردهم آیهای که هدف آن کنفرانس ها،
 .، به راه می افتادنددر منطقه بود

 

ا در کل و سیستم موجوده در اطراف آنرا تغییر منطقۀ ر: "مأمورین رسمی ادارۀ کلینتون نه کم نه زیاد میخواستند
 ۷//۳افزون بر آن ادارۀ واشنگتن در اثر معلومات که کمپنی های نفتی در اختیارش گذاشته در سال ( ۸۳.")دهند

 (۸۰).اشداعتراف کرد که بحیرۀ کسپیئن منبع بی همتای انرژی میب
 

و از میدانست انفجاری این ناحیه را  ساسیتحواشنگتن  ،نظر از اهمیت جیوستراتیژیک منطقۀ کسپیئن صرف
به سوی ایران میلمید  آزربایجاناشتیاق نزدیکی با روسیه را داشت،  ارمنستان. پالیسی نهایت محتاطانه کار میگرفت

میان ) قره باغ کوهستانیافزون بر آن معضالت . روابط تنگاتنگ خویش را با چین تأمین مینمود و قزاقستان
( ج. آبخازیا یکی از والیات جدائی طلب در گرجستان است غ) گرجستان و آبخازیا.( ج. غ -آزربایجان و ارمنستان

در داخل امریکا، از حکومت این کشور تقاضا  ۰/در عین حال در نیمۀ دوم سال های . پا بر جا باقی مانده بودند
بخش قابل مالحظۀ امریکائیها به این باور . بحث، وسعت یابندمیشد تا ابزار و طرق تحت کنترول آوردن منطقۀ زیر 

. سبه طور مثال سناتور . بودند  که حکومت برای دفاع از منافع ملی در این منطقه از قاطعیت استفاده نمیکند
 عدم توازن در برخورد با مسایل منطقه و فوت بیش از حد از لحاظادارۀ بیل کلینتون را  ۷//۳در جون  براونبیک

عالوه بر آن واشنگتن در طرز العمل خویش با کشورهای . دادمورد انتقاد قرار  برای روسیه" دلداری ها"و  وقت
 .منطقه کماکان فکر می کرد که گویا آنها  هنوز هم مستقل نبوده و در ساحۀ نفوذ روسیه قرار دارند

 

تا پالیسی  تقاضا کرددارۀ واشنگتن ااز  مای شاڅاضالع متحدۀ امریکا  انستیتوت سیاست خارجیمعاون رئیس 
کاندید عمدۀ خارجی برای نفوذ و تاثیر گذاری در این منطقه " هوشدار میداد که  شاڅ. خویش را در منطقه تغییر دهد

مشاجرات در . روسیه فطرتأ کشور های اتحاد شوروی سابق را ساحۀ منافع حیاتی خویش میشمارد." روسیه میباشد
تن توصیه میکرد تا گبه واشن شاڅ. ها از کدام مسیرها بگذرند نیز ریشه در همینجا داشتبارۀ آنکه پایپ الین 

 .منجر گرددروسیه زیند که نه به تضعیف و نه هم به استحکام مواضع گروشی را در برابر روسیه بر
 

: ن سخرانی جدیتر بودحی( ایالت آریزونا)گلیندیل  در "انستیتوت پالیسی بین المللی"، رئیس اجرائیوی نورمان لیواین
را  سازمان کشور های مستقل مشترک المنافعهدف سیاست امریکا در قفقاز و آسیای مرکزی عبارت از آنست تا "

تضعیف نموده و پایپ الین های نفت و گاز را که از بحیرۀ کسپیئن سرچشمه  میگیرند تحت کنترول خویش در   
 .باشد" بعد از ختم جنگ سرد"در مرحلۀ  "دفاع"ما باید پالیسی جدید سیاست : " لیواین در ادامه میگفت. ن."  آورد

تضعیف  نفوذ روسیه باالی کشورهای حوزۀ کسپیئن نقطۀ عطف سیاست خارجی . واقعیت هم به همینگونه بود
 .امریکا را تشکیل میداد

 

د میکانیزم ها را برای رخنه اهمیت جیوستراتیژیک حوزۀ کسپیئن برای اضالع متحدۀ امریکا، آنرا وامیداشت تا تعدا
. و نفوذ باالی کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی گسترش دهد و صرف در مسایل مواد سوخت در گیر نباشد

، حین ایراد "رسیده نو به استقالل"مشاور خاص وزیر امور خارجۀ امریکا برای کشورهای  ستیوین سیستانوویچ
منظور ادارۀ بیل کلینتون )هدف ادارۀ کنونی : "ی جرگۀ آن کشور اظهار داشتبیانیۀ در کمیتۀ روابط بین المللی ولس

آزربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، : عبارت از آن است تا هشت کشور منطقه( مولفین -است
ور های تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان میکانیزم های سیاسی و اقتصادی  را به میان بیاورند  تا به کش

دیموکرات، موفق و با ثبات تبدیل گردیده و اعضای متساوی الحقوق جامعۀ بین المللی با مواضع مثبت و مثمر 
 (۸۱." )گردند

 

، کمپنی های عمدۀ نفتی اضالع متحدۀ امریکا در واشنگتن گروپی را از شرکت های نفت ۰//۳مدتها قبل، در 
نیز عضویت این گروپ   "یونوکال"کمپنی  .کسپیئن ایجاد نمودندخارجی به خاطر دسترسی به منافع شان در حوزۀ 

و کارتر استفاده ( پدر)کمپنی مذکور برای البی منافع خویش از سیاستمداران دوره های بوش . را کسب کرد
 (۸۴.)میکرد
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 پروسۀ همکاری های تنگاتنگ رجال سیاسی که ستراتیژی طویل المدت را برای تأمین مواد سوخت کشور طرح و
مشاورین . تدوین مینمایند با کمپنی های فرامیلیتی که ستراتیژی مذکور را پیاده مینمایند نهایت دلچسپ به نظر میرسد

کمپنی ) "آموکو"، اکنون بالترتیب  راهنما های کمپنی سکوکروفت. بژیزینسکی و ب. زسابق رئیس جمهور امریکا 
وزیر  بیکر. جبودند؛  پینز اویلو کمپنی ( تصاحب دارد مذکور بیشترین اسهام شرکت های نفت آزربایجان را در

را داشت، او امور حقوقی " بیکر و بوتس"پیشین امور خارجۀ امریکا به نوبۀ  سمت مالک کمپنی حقوقی  
سابق سفیر امریکا ) هارتمن.آبزرگترین کنسورسیوم نفت بین المللی را که در آزربایجان فعالیت دارد به پیش میبرد؛ 

، نمایندۀ شورای سهمداران کمپنی که از ترکمنستان نفت خریداری نموده و از طریق بحیرۀ کسپیئن آنرا (در مسکو
کریدی سویس فیرست "، اکنون نمایندۀ بانک (همکار سابق وزیر امور خارجه) هولبروک. ربه باکو انتقال میداد؛ 

. خ؛ (ابق آمر کدر و پرسونل ادارۀ واشنگتنس)  سونونو. ج، که در تمویل اعمار پایپ الین ها سهم دارد؛ "بوستن
وزیر امور خارجه در ادارۀ ۰//۳در سال )  ایگیلبیرگر. ل؛ (سابق عضواکثریت در مشرانو جرگۀ امریکا) بیکر

 (.۸۰( )پدر)جورج بوش 
 

کلینتون توجه خاص خویش را به تماس های دیپلوماتیک با سران کشور های حوزۀ . ادارۀ ب ،در دورۀ مورد بحث
لیدران مذکور وقتأ فوقتأ به امریکا به خاطر مالقات ها با رئیس جمهور و معاون او . کسپیئن مبذول داشته بود

 -روسأی جمهور گرجستان ۷//۳در سال ، اسالم کریموفرئیس جمهور ازبکستان  ۶//۳ الدر س. دعوت میشدند
و در  نورسلطان نظربایف -، قزاقستانعسکر آقایف -، قرغزستانحیدر علی یوف -، آزربایجانشیوردنازی ادوارد
 .دن کردنداز اضالع متحدۀ امریکا دی سپر مراد نیازوفجمهور ترکمنستان  رئیس ۸//۳سال 

 

فهرست اهداف اساسی اضالع متحده را در منطقۀ کسپیئن به شرح ذیل خاطر نشان  یان کالیڅکی ۸//۳در شروع 
یئن، افزایش و تنوع منابع بین المللی مواد سوخت، تأمین تأمین استقالل و آزادی کشور های حوزۀ کسپ: "ساخت

همکاری ها در حوزۀ کسپیئن، حمایت از کمپنی های نفت امریکا، تشدید فشار باالی ایران به خاطر تغییر پالیسی 
 (۸۶)."این کشور

 ه بیشتر ایرانوابستگی قفقاز و آسیای مرکزی از روسیه باید کاهش میافت؛ تداوم و انزوای هرچ: عبارۀ دیگربه 
دول قفقاز و آسیای مرکزی در ساختارهای بین المللی و سیاسی، تشدید حضور ( ادغام)؛ انتگراسیون افزایش میافت

نظامی امریکا در منطقه؛ افزایش موارد  استعمال نیروی نظامی علیه رژیم های غیر مطلوب برای اضالع متحدۀ 
 (۸۷( )مثل عراق و سوریه)امریکا 

 

، فرستاده و مشاور خاص رئیس جمهور و وزیر امور خارجۀ امریکا در مسا ئل مواد سوخت ینگستارریچارد مورن
 :پالیسی واشنگتن را در منطقه مشخصتر ابراز داشت (ایالت اوهایو)کینت کسپیئن حین بیانیۀ در پوهنتون 

رف دیموکراسی در حرکت اند، که به ط نو به استقالل رسیدهتقویه و استحکام هرچه بیشتر آنعده از کشور های  -" 
 اقتصاد بازار آزاد  را ایجاد مینمایند، از طریق حمایت از استقالل، تمامیت ارضی و شگوفائی آنها؛

 گسترش امکانات تجارتی برای امریکا؛ -
 حل و فصل منازعات منطقوی از طریق ایجاد روابط اقتصادی میان کشور های نو به استقالل رسیده؛ -
استحکام هرچه بیشتر استقالل اضالع متحدۀ امریکا و متحدین آن در عرصۀ نفت بلوسیلۀ منابع انرژی کسپیئن و  -

 آزاد و تضمین شدۀ نفت و گاز کسپیئن به بازار صدور کشورهای نو به استقالل رسیدۀ حوزۀ کسپیئن از طریقبرای 
 ("۸۸. )های جهان

 

اگر جمالت دیپلوماتیک فوق الذکر را به زبان عام فهم افاده کنیم و : " بوددر این باره اظهار داشته  ستارگمورنین. ر
قفقاز و آسیای های وابستگی به  همچنان محتوای جیوپولیتیک سیاست را در نظر بگیریم، در آنصورت ما باید 

ورهای نامبرده د و باالخره انتگراسیون کشو؛ ایران هرچه بیشتر به انزوا کشانیده  شخاتمه دهیممرکزی از روسیه 
 (/۸." )توسعه یابد در نهاد های بین المللی اقتصادی و سیاسی

. س به طور مثال به قول. کلینتون تکرار میشدند. وظایف مذکور بعدتر بارها از سوی نمایندگان ادارۀ ب
: ر داشتکه قبأل از او یاد آوری شد، پالیسی اضالع متحدۀ امریکا حل و فصل وظایف آتی را در نظ سیستانوویچ

استحکام میکانیزم های معاصر سیاسی و اقتصادی به خاطر انکشاف دیموکرا تیک بازار آزاد، حل منازعات 
سرحدی، انکشاف زیر بناهای صنعت مواد سوخت و ایجاد دهلیز انرژی میان شرق و غرب، همکاری روی مسا ئل 
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بارت از تأمین دسترسی بال قید و شرط کمپنی ، عاما مهمترین هدفی را که امریکا دنبال میکرد( ۰/.)تأمین امنیت
 .های امریکائی و اروپای غربی به منابع نفت و گاز این منطقه بود

 

دسترسی مذکور به کمپنی ها موقع میداد تا از وابستگی غرب به نفت شرق نزدیک کاسته شده  و در دهۀ آینده قیمت 
کا به آن باور بود که نفت ناحیۀ کسپیئن در سدۀ بیست و وزیر امور خارجۀ امری جیمز بیکر (۳/.)نفت نازلتر گردد

 ۰۰قرن  ۰/منظور سال های )برخوردار باشد مثل که امروز " جهان صنعتی"یک میتواند از همان اهمیتی برای 
به بهره برداری و ، امریکایها در حقیقت( ۰/.)این اهمیت را دارد( عرب)نفت خلیج فارس  (مولفین –است 

مواد سوخت کسپیئن عالقمند نبودند؛ آنها بیشتر متمایل به آن بودند تا پروسۀ استخراج نفت به  لۀصاستخراج بالفا
سال به بهره  ۶۰ -۰۰تعلیق بیافتد، رقیبان از صحنه دور شوند و مالکین عام و تام منابع نفت گردیده و بعد از 

 (۱/. )ردازندپبرداری ب
 

من از : "اظهار داشتوضاحت بخشیده  پالیسی کشورش را در زمینه   بیل ریچاردسنوزیر امور انرژی امریکا 
یکی از عناصر امنیت ما در این عرصه وابستگی به ایجاد تنوع در منابع نفت و . امنیت انرژی امریکا حرف میزنم

رف تطبیق پالیسی مذکور همچنان در نظر دارد تا خطرات و تعرضات احتمالی را از ط. گاز در سراسر دنیا دارد
را به "  کشور های نو به استقالل رسیده"ما تالش میورزیم تا . آنهای که به ارزش های ما عقیده ندارند دفع کند

ما البته آرزو داریم تا کشورهای مذکور اتکاء به منافع تجارتی و سیاسی غرب داشته . طرف غرب جلب نمائیم
قابل مالحظۀ را  در حوزۀ کسپیئن نموده ایم و برای " یسرمایه گذاری های سیاس"ما . باشند، نه به کدام سوی دیگر

 (۴/.")ما فوق العاده مهم است که نقشه های پایپ الین ها مطابق  پالیسی ما در اینجا نتیجۀ مثبت بدهند
 

 .سهای فوق در رابطۀ مستقیم با خطوط اساسی سیاست امریکا در آسیای مرکزی که قبأل از طرف گفته 
تأمین استقالل، "به عقیدۀ او هدف نهایی امریکا در منطقه عبارت از . یده بود قرار داشتندبیان گرد سیستانوویچ

 در عین زمان اهداف پالیسی مذکور قرار ذیل بودند." آزادی و تمامیت ارضی کشورهای حوزه بود
 دیموکراتیک سیاسی؛( انستیتوت های)ایجاد نهاد های . ۳
 ه خاطر تسریع انکشاف اقتصادی؛تطبیق اصالحات اقتصاد بازار آزاد ب. ۰
 توسعۀ همکاری ها میان کشور ها و انتگریشن آنها در جامعۀ بین المللی؛  .۱
عرصۀ امنیت، منجمله مبارزه با تروریزم و معامالت غیر قانونی مواد به راه اندازی پالیسی مثمر در . ۴

 (۰/.")مخدر
 

کسپیئن قرار  ۀ امریکا در قبال کشور های همسرحد با بحیرل مرکزی که در آجندای سیاست خارجی ئ یکی از مسا
اگرچه . بوددر منطقه داشت، عبارت از استحکام میکانیزم های معاصر اقتصادی و سیاسی و توسعۀ بازار آزاد 

مسئلۀ مذکور ظاهرأ شکل عمومی داشت ولی در بطن خویش به امریکا موقع میداد تا از  مانورهای وسیع استفاده 
واشنگتن بدینترتیب میتوانست با استفاده از ابزار و وسا ئل مختلف وابستگی کشور های کسپیئن را از پالیسی . نماید

 .خود  به میان بیاورد
 

 .  اهداف آیندۀ ادارۀ واشنگتن را با وضاحت تمام بیان نمود "هیریتاژ"تحلیلگر ارشد نهاد  آرییل کوین
او تأکید میکرد که اضالع متحدۀ امریکا برای تأمین منافع خویش در قفقاز باید گفتگوهای سیاسی را مبنی بر ایجاد 

تشدید نماید، روابط خویش را با گرجستان در عرصۀ امنیت انکشاف دهد،  جیهان -(تفلیس)تبلیسی  –باکو پایپ الین 
ماند که در صورت ادامۀ حمایت از جدائی طلبان در قفقاز تعزیرات را علیه آزربایجان لغو نماید، به مسکو بفه

جنوبی به  مساعدت های واشنگتن متمایل نباشد، و باالخره به گفتگو ها با لیدران گروه های اتنیکی در قفقاز شمالی 
 (۶/.)آغاز نماید

 

امریکا در   ۰۰رن ق ۰/تحلیل و ارزیابی تحول سیاست امریکا در منطقه نشان میدهد که در نیمۀ دوم سال های 
 ۰/به طور مثال، در مقایسه با شروع سال های  .ل و ابزار جدید را به کار انداختئ وسا ،پالیسی منطقوی خویش

 واشنگتن به اشتراک در میکانیزم های حل و فصل منازعات منطقوی پرداخت، انکشاف زیر بنای انرژی و ایجاد
 .را روی دست گرفت ل امنیتئ مکاری در مسادهلیز برای ترانسپورت نفت میان شرق و غرب و ه
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نقش . هریک از عناصر فوق الذکر در حقیقت پروگرام های طویل المدتی بودند که استقامت های مختلف داشتند
 .هرکدام آنها ارتباط به اوضاع و احوال هر مملکت و خود امریکا داشت

 

 ادارۀ سیاست( ابزار)پایپ الین های نفت به مثابۀ وسیلۀ 
 

نقطۀ نظر تاریخی همه جمهوریت های همسرحد با بحیرۀ کسپیئن ارتباطات و تماسهای خویش را با کشورهای  از
به همین دلیل بود که ستراتیژی اضالع متحدۀ امریکا در . غربی صرف از طریق قلمرو روسیه برقرار میکردند

ا را به وجود آورده،  دهلیز انرژی حوزۀ کسپیئن قبل از همه و عمدتأ هدف داشت تا مهندسی جدید پایپ الین ه
نظریۀ مذکور را به  ستوین مان. را ایجاد نموده که روسیه را در بر نمیگرفت و از کنار آن میگذشت "غرب -شرق"

 (۷/)!"نخیر –بلی، پایپ الین از روسیه  –نفت از روسیه ":شرح ذیل ابراز نموده بود
 

انظار خویشرا به سوی آسیای میانه و کشور  ۰/طی سال های واشنگتن به خاطر استحکام موقف بین المللی خود 
امریکا مصمم بود کشورهای آسیای مرکزی را از حیطۀ نفوذ روسیه بیرون . های حوزۀ کسپیئن معطوف ساخت

نموده و آنها را به پروژه های مواصالت منطقوی برای صدور مواد سوخت به نفع کمپنی های بزرگ خویش جلب 
دۀ امریکا اقدامات مشخصی را به خاطر پیاده کردن این پروژه ها روی دست گرفته و تالش اضالع متح. نماید

. میکرد تا توجه کشور های آسیای مرکزی را در کوتاه مدت به افغانستان و به همۀ آسیای جنوبی متمرکز بسازد
ای سیاسی، اقتصادی و وابستگی سابقۀ این کشورها به روسیه در عرصه ه"واشنگتن آرزو داشت تا از این طریق 

چنین یک انکشاف اوضاع به معنی آن بود که کشور های منطقه روابط خود را باید با ." تخنیکی  قطع گردد -نظامی
روسیه به پایان میرساندند، نفوذ و گسترش اثر گذاری چین دفع میگردید و دوستان جدید به ایشان تحمیل 

 (۸/).میشدند
اختار جدید مواصالت باید غیر متمرکز میبود و اتکاه به مواصالت متعددی که به به تأسی از پالن های واشنگتن س
 .جوانب گوناگون میروند میدااشت

با تطبیق پالن های . در عمل حرف از ایجاد مسیرهای جدید و تغییر مسیر  پایپ الین های موجود در میان بود
امریکا . در عرصۀ بین المللی متحول میگردید مذکور محتوای ارتباطات اقتصادی و تجارتی در منطقه و در کل

 .رسمأ از ستراتیژی تنوع کثرت و چند ضلعی پایپ الین ها حمایت میکرد
 

ایجاد پایپ الین : "حین بیانیۀ در کانگرس خاطر نشان ساخت پینیا،. فوزیر امور انرژی اضالع متحدۀ امریکا 
خش اعظم منافع تجارتی کمپنی ها و همچنان کشور های های متعدد در اثر مساعدت های ما موقع خواهد داد تا ب

پایپ الین ها هکذا اجازه میدهند تا از وابستگی های بی حد و حصر از رقیبانی که ... حوزۀ کسپیئن تأمین گردند؛
برعالوه یقین است که ایجاد چندین پایپ الین . در عرصۀ ترانزیت و انتقال مواد سوخت فعالیت دارند رهائی یابند

 (//)".لبأ از تمرکز گرائی منابع مواد سوخت جهانی گسسته به تنوع و  افزایش کمیت آن می افزایدغا
فشردۀ فوق الذکر در تطابق کامل با مجموع اقدامات ستراتیژیک که ادارۀ بیل کلینتون تصویب کرده بود قرار 

 .داشت
 

آغاز گردید، دیگر تنها یک  ۰/سال های  مبارزۀ سرسختانۀ که پیرامون پایپ الین های نفت و گاز از نیمۀ دوم
فعالیت های  از این قبیل مبارزۀ جیوپولیتیکی بود به  خاطر انکشاف آیندۀ  منطقۀ مورد بحث . رقابت اقتصادی نبود

اعضای فعال مبارزۀ  مذکور را کشورهای همسرحد با بحیرۀ کسپیئن، دول غربی و کمپنی های نفت . در مجموع
ین میان اجزای ستراتیژی کشورهای حوزۀ کسپیئن را جلب سرمایه گذاری های عظیم خارجی، در ا. تشکیل میدادند

اما در . تحکیم ثبات در منطقه و انکشاف اقتصادی از طریق بهره برداری و عواید از  مواد سوخت تشکیل میداد
یلۀ تقویه و تشدید بنیۀ ، اهداف مذکور که بنیاد آن بر صدور مواد سوخت استوار بود صرف بلوس۰/اخیر سال های 

وضعیت مذکور کشورهای کسپیئن . پایپ الین های که در زمان اتحاد شوروی اعمار گردیده بودند امکان پذیر بود
البته جستجوهای این کشورها غالبأ به اشارۀ خارجیها )را وامیداشت تا مسیرهای بدیل صدور گاز را جستجو نمایند

 (.صورت میگرفت
 

گفته میشد که اعمار پایپ الین های نفت ضامن . بزرگ و گسترده  طالب ثبات در منطقه بودسرمایه گذاری های 
ثبات در داخل هر کشور که از طرف حکومات کشورهای منطقه باید تأمین  . تأمین ثبات آینده در منطقه خواهند بود
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بود که سرمایه گذاری  میشد و به وسیلۀ اشتراک وسیع کمپنی های نفت خارجی ضمانت میگردید، همان عنصری
 .های وسیع و هدفمند را باید به اقتصاد کشورهای حوزۀ کسپیئن جلب میکرد

 

ادارۀ واشنگتن قصد داشت جریانات موجودۀ صدور نفت را تغییر داده و از این طریق امکان ادارۀ منطقه را به 
 بارت از آنبود که پایپ الین ها وع -یکی از شرایطی که واشنگتن دراین زمینه جدأ وضع نموده بود. دست بگیرد

 .مسیرهای آینده نباید از قلمروهای روسیه و ایران بگذرند
که به مثابۀ پایپ الین اساسی پیشبینی شده بود و  "جیهان -(تفلیس)تبلیسی -باکو"بربنیاد همین دلیل بود که پروژۀ 

 .قلمرو روسیه را در بر نمیگرفت، به میان آمد
 

به طور خسته گی ناپزیر تأکید میکرد که از سیاست آزربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که اضالع متحدۀ امریکا 
هدف آن راه های مکمل و یا هم قسمی از وابستگی ها به روسیه در زمینۀ انتقال و صدور نفت و گاز به کشورهای 

یگانه مسیر عینی برای . نمیدادندولی تأکیدات و اعالمیه های مذکور اوضاع را تغییر . اروپای میباشد، حمایت میکند
 .صدور و انتقال مواد سوخت به خارج از منطقه، کماکان مسیری بود که از قلمرو روسیه میگذشت

 

عرض ///۳بود که در اپریل  "سوپسه -باکو"ایجاد پایپ الین  "غرب –شرق "نخستین پیشرفت در راه ایجاد دهلیز 
پروژۀ . انتقال می یافت "چراغ"ازه رسیدۀ آزربایجان از معدن به نام نفت ت الین مذکورپ ایپاز طریق . داندام کر

قبأل از .)مورد تائید قرار گرفته و به منصۀ اجرأ گذاشته شد چیچینیابعد از پیدایش بی ثباتی در " سوپسه -باکو"
فاصلۀ . یکردفعالیت م( یکی از بنادر روسیه در سواحل بحیرۀ سیاه)"نوورسیسک -باکو"پایپ الین  چیچینیاطریق 
 و( بلغاریا) بورگاس، (سامسون و فراکیا)که از طریق گرجستان نفت به بندر های ترکیه " سوپسه -باکو"مسیر 
ظرفیت انتقال نفت از طریق پایپ الین مذکور قرار بود ساالنه  .کیلومتر میرسد ۸۰۰میگذشت به ( اوکرائین) ادیسه

 گور. آمعاون رئیس جمهور امریکا مذکور  حین افتتاح پایپ الین ( ۳۰۰.)ملیون تن نفت رسانیده شود ۳۰به 
مامورین عالیرتبۀ امریکائی بارها خاطر نشان ساخته بودند که پایپ الین متذکره از زمان شروع به . حضور داشت

بین  کمپنی"اهمیت حیاتی برای تأمین صدور نفت از منابع بحری که فعالیت آنرا "بهره برداری ثابت ساخت که از 
را برای " دروازه"به عقیدۀ واشنگتن، ترکیه باید نقش یک . به پیش میبرد برخوردار است "آزربایجان المللی نفت

 ."خروج نفت به بازار های اروپا بازی کند
 

عبارت از پایپ  -به میان بیاید "کنسورسیوم پایپ الین های کسپیئن"دومین پروژۀ بزرگ نفت که قرار بود از طرف 
مشاور وزارت  څکییان کالیکه به باور  "نوورسیسک –(مترجم –نام معدنی در در قلمرو قزاقستان)ینگیزت"الین 

 .سرازیر شود" باید زمینۀ آنرا مساعد میساخت تا نفت کسپیئن به بازار های ترکیه و اروپا"تجارت در امور انرژی 
 

حرف از ) "پایپ الین افغانستان"رۀ انکشاف که پالن های اضالع متحدۀ امریکا در بامعلوم شد  ۸//۳مقارن سال 
جای " جیهان -(تفلیس)تبلیسی -باکو"به بعد ها موکول میگردد، و بنابرین دهلیز ( دو پایپ الین، نفت و گاز میرود

با اینهمه به گفتۀ . اول را در سیاست واشنگتن در راه بهره برداری از ناحیۀ کسپیئن احراز نمود
بودن " بطی"کلینتون را متهم به . ، ادارۀ ب"سیاسی واشنگتن در ساحۀ تأمین امنیتمسا ئل  مرکز"شوروخوف،ږو

: در پروژۀ کسپیئن کرده خاطر نشان ساخت که اعمار پایپ الین نفت منافع معلوم الحال امریکا را در بر میگیرد
بین المللی؛ تأمین  تأمین صادرات آزاد نفت و گاز از حوزۀ کسپیئن و جمهوریت های آسیای میانه به بازارهای

استقالل و ظرفیت اقتصادی کشور های حوزه؛ ایجاد ممانعت ها برای رستاخیز حاشیۀ جنوبی اتحاد شوروی سابق 
؛ دفع ابتکارات سیاسی و نظامی ایران و روسیه (DE URI,DE FACTO -چه از دیدگاه حقوقی و چه هم عملی)

انتخاب مسیر پایپ الین ها و سایر مسایلی که برای طرح و بهره به خاطر تشدید نفوذ و اثر گذاری آنها در مسا ئل 
 (۳۰۳...")برداری ذخایر عظیم نفت منطقه اهمیت حیاتی دارند

 

 سازمان"باالخره در مالقات سران عضو " جیهان -(تفلیس)تبلیسی -باکو"تسریع فعالیت ها به خاطر اعمار مسیر 
جر به انعقاد موافقت نامۀ بین الحکومتی در بارۀ انتقال نفت من( ///۳نومبر  ۳۸) "امنیت و همکاری در اروپا

برعالوه . موافقت نامۀ متذکره را روسأی جمهور ترکیه، گرجستان و آزربایجان به امضأ رساندند. کسپیئن گردید
لیدران آزربایجان، گرجستان، ترکمنستان در حضور رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون که مشخص به همین مناسبت 
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پایپ الین )"اصول تطبیق پایپ الین ماورای ترکمنستان"ه استانبول آمده بود، اعالمیۀ بین الحکومتی را در بارۀ ب
 .به امضأ رسانیدند( گاز

در آزربایجان موضوع حل انتقال آنرا به بازار های ( به جای نفت)"شاه دینیز"کشف ذخایر جدید گاز در معدن 
این : "در بارۀ آن گفته بود هارلد فینویک، "ستات اویل"گ نفت  ناروی معاون کمپنی بزر. خارجی مطرح ساخت
گاز نفت نیست . کامأل یک مسئلۀ دیگر است -گاز. ولی با آنهم ما نباید از عجله کار بگیریم. بهتر از آب بحر است

پایپ الین های  باید. گاز را نمیتوان در خم و یا تانکر ریخت و نگهداری کرد. وعرضۀ آن به مراتب دشوارتر است
 (۳۰۰.)چیزی که در آزربایجان وجود ندارد. انتقال گاز ایجاد شوند

 
از طرف حکومت " جیهان -تبلیسی -باکو"بیل کلینتون در خطابه اش به مناسبت تائید موافقت نامۀ پایپ الین 

پایپ . اعمار کندرا " جیهان -تبلیسیی -باکو"اضالع متحده مصمم است پایپ الین : "گرجستان خاطر نشان ساخت
ما میخواهیم تا . الین مذکور عنصر مهم در طرز دید مشترک ما برای انکشاف انرژی در حوزۀ کسپیئن میباشد

دسترسی کشورهای منطقه را به بازار های جهان تأمین نمائیم؛ در عین حال ما کمک میکنیم تا منابع تأمین مواد 
به قول روزنامۀ ( ۳۰۱.")ا و سراسر جهان تنوع یابدسوخت برای مصرف کنندگان در اضالع متحدۀ امریک

 (۳۰۴)."برای سیاست خارجی امریکا نهایت دلخواه بود"پروژۀ مذکور " نیویورک تایمز"
 

که به آن سخت ضرورت )در صورت تطبیق موفقانۀ همۀ پالن های در نظر گرفته شده گرجستان عواید اضافی را 
: کشور های استخراج کنندۀ نفت قلمروش به دست می آورد، یاز درک ترانزیت مواد سوخت باال( داشت

چنین یک وضعیتی  . بایجان و قزاقستان امکان مانور های سیاسی و اقتصادی را بدست  می آوردندترکمنستان، آزر
منافع اضالع متحدۀ امریکا . مطابق  منافع امریکا بود، زیرا به آن موقع پیشروی های بعدی در منطقه میسر میشد

( ///۳) چوماروفبه عقیدۀ ( جیهان( تفلیس) تبلیسی –باکو )صورت ایجاد موفقانۀ پایپ الین صادراتی عمده  در
 :قرار ذیل بودند

  متفاوت و مستقل از آسیای مرکزی به طرف اروپا؛اعمار یک دهلیز کامأل -
اتحاد شوروی سابق  کنترول بر مواد سوخت منطقه، کار واشنگتن را در جهت نفوذ سیاسی باالی کشور های -

 آسانتر
 میساخت؛

 امریکا مصمم بود از این طریق متحد ستراتیژیک خویش، یعنی ترکیه را هر چه بیشتر با اروپا پیوند دهد؛ -
 بدینترتیب یکی از منابع تأمین مواد سوخت برای چین مسدود میگردد؛ -
های آن را مبنی بر قطع انزوای بین المللی دهلیز غربی ایران را از آسیای مرکزی و روسیه دور ساخته و تالش  -

 (۳۰۰.)به ناکامی مواجه میسازد
 

الزم است یکبار دیگر خاطر نشان گردد که دستیابی به مواد سوخت منطقه یگانه فکتور کلیدی عالقمندی واشنگتن 
ولیتیکی در ساحۀ منابع طبیعی حوزۀ کسپیئن غالبأ ابزاری بود برای ادارۀ پروسه های جیوپ. به منطقه نبوده است

با در نظر داشت تذکرات فوق درمیابیم که امریکا منتظر بود تا فواید . که کسپیئن جز الینفک آن میباشد" آسیا-اروپا"
در  زبیگنیف بژیزینسکی . و دست آورد های اساسی را در بدل مساعی خویش با گذشت دهه ها به دست بیآورد

ابتکاراتش که سد راه احیای مجدد امپریالیزم روسیه گردید قابل ستایش و  کلینتون از بابت. ب: "اینباره نوشته بود
میباشد که از طرف امریکا تمویل " جیهان -باکو"یکی از موانع در این راه، پایپ الین انتقال نفت . قدردانی است

ی میانه دسترسی محتوای پایپ الین مذکور در آن است تا غرب به طور مستقیم به نفت در کسپیئن و آسیا. میگردد
 (۳۰۶." )یابد

 

 دهلیز های ترانسپورتی
 

 "اروپا -آسیا" ورتی ماورای پتن عالقمندی زایدالوصفی خود را به مواصالت ترانسگواشن ۰//۳طی سال های 
از میداشت، زیرا آنها ابزار مثمر نفوذ بوده و برای سرمایه گذاران خصوصی امریکا موقع  میدادند تا مواضع ابر

صاحبنظر مسایل  کوزمینه. یخانم . استحکام یافته را در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی ایجاد نماید
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دی، ترجیحات مستقیم سیاسی نیز کامأل  وضاحت بر عالوۀ منافع اقتصا: "سیاسی در زمینه چنین ابراز نظر مینماید
 (۳۰۷.")دارند؛ الزم بود تالش های هژمونستی روسیه و ایران محاصره گردند

 

هشت کشور آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در ان وزرای کار و ترانسپورت که با شرکت لیدر ۱//۳ در کنفرانس
 -دهلیز ترانسپورتی اروپا"ردید، نظریۀ فوق انکشاف بعدی خویش را در پروژۀ اتحادیۀ اروپا به نام گبروکسل دایر 

کمک های تخنیکی به کشور های )  TACISپروژۀ مذکور در چوکات پروگرام  .پیداکرد "آسیای میانه -قفقاز
رسیدۀ آسیای مرکزی " نو به استقاللکشورهای "لیدران . اتحادیۀ اروپا تطبیق می گردید "(مستقل و مشترک المنافع"

ۀ مذکور عالقمندی وافری داشتند، چون دورنمای آن به آنها موقع میداد تا اموال و مواد خام ژو جنوب قفقاز به پرو
کمی بعدتر . به قلمرو روسیه به بازارهای اروپا انتقال دهندداخل شدن مستقیمأ از کوتاه ترین مسیر بدون  خویش را

در راه حمایت از پروژۀ یاد . ئین، ملداویا و منگولیا نیز به عضویت پروگرام نامبرده شامل شدندکشورهای اوکرا
" پوتی"شده موافقت نامه های متعددی به امضأ رسید و متعاقبأ خط آهن و راه موتر رو، مسیر بحری از بندر 

 -دهلیز ترانسپورتی اروپا"پروژۀ . ذاشته شدندگ وغیره اعمار و به بهره برداری (روسیه)تا الیچیفسک ( گرجستان)
به  "راه جدید ابریشم"به استقامت  (چین)تیانزین  –( قزاقستان" )دوستی"با مسیر قبأل اعمار شدۀ  "آسیای میانه -قفقاز

که شبکه های آسیای میانه و ایران را با  "سیراکس -تیجین"برعالوه، بهره برداری از مسیر خط آهن . میان می آمد
 .انتقال میداد نیز آغاز گردیده بود( عرب)میکرد و اموال ترانزیتی را به خلیج فارس همدیگر وصل

 

به تأسی . پیشنهاد کرد (۳۰۸)"ستراتیژی راه ابراشیم"را در بارۀ  ی، طرح قانونبرانبیک. س سناتور ۷//۳در سال 
شده و  دفاعمنافع اقتصادی و ستراتیژیک اضالع متحدۀ امریکا در منطقۀ بحیرۀ کسپیئن از از طرح مذکور قرار بود

واقع بودند ترتیب و تدوین  "مسیر راه کبیر ابریشم"از اقدامات را در برابر کشورهای که در  بود مجموعدر نظر
صویب قانون مذکور در صورت ت. بود آسیا -قفقازهدف از این طرح ایجاد دهلیز   –به عبارۀ دیگر . نماید

کشورهای منطقه میتوانستند امیدوار باشند تا کمک های بیشتر اقتصادی را به دست بیآورند؛ همکاری ها و مساعدت 
طرح متذکره در . ها را در سائر عرصه ها، منجمله تحکیم ارگان های دولتی و ایجاد جامعۀ مدنی را کسب نمایند

 (/۳۰.)را از ذخایر نفت شرق نزدیک دنبال میکردبطن خویش هدف کاهش وابستگی های امریکا 
 .دیرس امریکا قانون مذکور را به تصویب رسانگکان ///۳بعد از دو سال در 

 

قانون  در آلمان، "راه کبیر ابریشم"حین معرفی کتابش به نام   ،گرجستان رئیس جمهور آنوقت ادوارد شیواردنازی
تفکر نوین آنهای را که : " تشریحات ذیل را ارایه کرد هدر زمین شیورنادزی. نامید "ثمر تفکر نوین"مذکور را 

دارای تجربۀ مثبت دولت داری استند و آنهای را که در راه کسب تجربۀ مذکور قرار دارند دعوت میکند تا در ادغام 
 (۳۳۰.")اقتصادی اشتراک نمایند -مساوی سیاسی( انتگراسیون)
 

 چند جانبهسازمان های بین المللی و همکاری های 
 

امریکا برای تطبیق پالن های خویش سعی میکرد از همکاری های چند جانبه و سازمان های بین المللی به طور 
 همکاری به"ملل متحد، ناتو، پروگرام : واشنگتن قبل از همه سازمان ها و مؤسسات چون . فعاالنه استفاده نماید

ش پرسونل نظامی محلی مطابق ستندردهای ناتو  و پروگرام آموز Partnership for peace "خاطر صلح
International Military Education and Training Program  در اثر فعالیت های . را به کار انداخت

متذکره اضالع متحده امکانات عملی را برای انکشاف و توسعۀ روابط دوجانبه با کشورهای منطقه به دست آورده، 
. ها جابجا نموده و تماس های شفافتر را با دول همسرحد با بحیرۀ کسپیئن تأمین میکردنیروهای امنیتی را در آن

افزون براین همه، عضویت ترکیه در پیمان ناتو و متحد نزدیک امریکا سهولت های خوبی را برای ادارۀ امریکا به 
 .خاطر تطبیق ستراتیژی اش در کسپیئن تأمین میکرد

 

رسیدۀ حوزۀ کسپیئن و آسیای مرکزی از شروع سال " تازه به استقالل"کشورهای روابط اضالع متحدۀ امریکا با 
در خطابه های رسمی نمایندگان ادارۀ آنوقت امریکا گفته میشد که کشورهای . به سرعت انکشاف میافت ۷//۳

مریکا مخصوصأ مأمورین عالیرتبۀ ا. مذکور پیاده نمودن موفقانۀ دیموکراسی را در ممالک خویش به راه انداخته اند
اظهار میداشتند که برنامه های خصوصی کردن امالک دولتی، انکشاف نظام اسعاری و بانکی و سرمایه گذاری 

کمک های پولی امریکا و . های خارجی زمینه های انکشاف اقتصادی را در این کشورها مساعد ساخته است
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 ۱،۳ۀ کسپیئن و آسیای مرکزی به رقم به کشورهای حوز ۸//۳الی  ۰//۳صندوق وجهی بین المللی از سال 
 .ظه محسوب میگردیدمبلغ مذکور برای کشورهای منطقه نهایت قابل مالح. میلیارد دالر رسیده بود

 

کمپنی مستقل تجارتی و ( سه)۱اضالع متحدۀ امریکا اعالم داشتند که پروگرام جدیدی را با شرکت  ۸//۳در سال 
نام داشت کمپنی های نزدیک به  "ابتکار جدید در کسپیئن"در پروگرام مذکور که . تمویلی روی دست گرفته اند

کارپوریشن سرمایه ، United States Export-Import Banc "یونیکسیم بانک": حکومت امریکا هریک
آژانس  و  Overseas Private Investment  Corporation,OPIC خصوصی در خارج گذاری های

هدف ابتکار . اشتراک داشتند US Trade & Development Agency TDA تجاری و انکشافی امریکائی
در حقیقت مؤسسۀ : "  پینیا. فبه گفتۀ . جدید همآهنگ سازی و حمایت از پروژه های مشخص در کسپیئن بود

در ساحۀ مواد سوخت، صادرات امریکائی و سرمایه گذ  واحدی برای مسایل انرژی که دربرگیرندۀ روابط تجارتی
 (۳۳۳.)اریها خواهد بود به میان می آمد

 

 Caspian Finance Centre مرکز خاص پولی کسپیئن( ترکیه)کلینتون در انقره . طی سال یاد شده، ادارۀ ب
CFC رده وظیفه داشت در تمویل مرکز نامب. را با ترکیب موسسات متذکره، تحت قیادت سفارت امریکا افتتاح نمود

و سرمایه گذاریهای پروژه های انرژی و زیربنائی امریکا که از طرف کمپنی های خصوصی در کسپیئن به پیش 
اشتراک تجارت امریکا را در پروگرام های امدادی که به " برعالوه، این مرکز باید . برده میشدند مساعدت نماید

به واشنگتن " مرکز خاص پولی کسپیئن." "آمد تا حد اکثر توسعه می بخشیدخاطر اعمار پایپ الین ها به میان می 
آنعده از آژانس های . موقع میداد تا میکانیزم های رخنه را در منطقه به کار انداخته و میدان را برای آینده پاک کند

اف منطقه ارسال قرار داشتند مبالغ هنگفتی را برای انکش" مرکز خاص پولی کسپیئن"امریکائی که در ترکیب 
در آن هنگام بدون شک نقش همآهنگ کنندۀ جریان های پولی را که برای ایجاد پایپ " مرکز پولی کسپیئن. "داشتند

 .الین ها مواصلت میکردند و همچنان برای تعمیق نفوذ بر بعضی از کشورهای منطقه بازی میکرد
 

ری را برای حمایت از صادرات امریکا به ملیون دال( هشتصد) ۸۰۰قرضۀ " یونیکسیم بانک" ۸//۳در سال 
میلیارد دالر را برای تمویل پروژه ها و  ۳،۰مبلغ اضافه از  OPICگرجستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه و 

 برایهزار دالر را ( هفتصد) ۷۰۰مبلغ  TDA ترکمنستان از . تأمین بیمه های برای اطمینان سیاسی ارایه کرد
 .سروی امکانات اعمار پایپ الین ماورای کسپیئن به دست آورد
که از طرف امریکا " جیهان -(تفلیس)تبلیسی  -باکو"این سه کمپنی، هکذا مکلف بودند در حصۀ اعمار پایپ الین 

در عین حال کمپنی های خصوصی نفتی با پروگرام های از این . حمایه میشد، مساعدت های الزم را انجام بدهند
 بیلق

میلیارد دالر ( سه) ۱قبل از آنکه : " یکی از تحلیلگران غربی چنین ابراز نظر نموده بود. برخورد محتاطانه داشتند
سال آینده با شما رقابت خواهد ( چهل)۴۰را برای اعمار پایپ الین سرمایه گذاری نمائید، بنگرید که کی طی 

که سرمایه گذاری های نهاد  OPICدانست که از کمپنی تن دور از امکان نمیگدر این رابطه واشن( ۳۳۰.")کرد
 .های امریکائی را در مناطقیکه احتمال بروز خطر از  آنها برای توسعۀ منافع امریکا وجود داشت، حمایت کند

 

یکی از طرق مثمر تطبیق پالیسی در کسپیئن، که اضالع متحدۀ امریکا آنرا بررسی میکرد عبارت از ایجاد یک 
سخن صرف .ولی برای سرمایه گذاریها بود که باید در انکشاف پروژه های زیربنائی به مصرف برسندنهاد واحد پ

قرار بود انکشاف . از اعمار پایپ الین ها نمیرفت، بلکه راه ها و خطوط رادیو و تلیفون نیز باید ایجاد می گردیدند
دهلیز های مذکور باید کشورهای حوزۀ کسپیئن . پروژه های زیربنائی با اعمار دهلیز های ترانسپورتی مرتبط گردند

را با یکدیگر وصل می کردند و بدینترتیب عالقمندی آنها را برای تأمین ثبات و دفع بروز منازعات سرحدی و 
 .اتنیکی بیشتر میساخت

 

سائر  یکی از اجزای مهم دیپلوماسی امریکا را در این موضوع دعوت و اشتراک کمپنی های نفتی در قرارداد ها از
 .اشتراک کمپنی های مختلف به موضوع رنگ بین المللی میبخشید. کشورها تشکیل میداد

. از جانب دیگر امریکائیها در هر صورت نمیتوانستند منافع سرمایه داران خصوصی جهان را به کلی نفی نمایند
دارند و یا هم از حمایت آنها در اگر در نظر بگیریم که در همۀ کشورها کمپنی های نفتی، یا مستقیمأ به دولت تعلق 
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عرصۀ فعالیت بین المللی برخوردار میباشند، پس میتوان گفت که امریکائیها در این مسئله توانسته بودند میکانیزم 
 (۳۳۱.)نهایت مثمر را در نفوذ بر کشورهای حوزۀ کسپیئن به دست آرند

 

یها برنامه های مثمر ئطبیعی حوزۀ کسپیئن امریکاحین تطبیق پالن های سروی، استخراج و بهره برداری از منابع 
اساسات پالیسی کمک های ایکولوژیکی اضالع متحدۀ امریکا برای . ایکولوژیکی را نیز روی دست داشتند

آن  "ستراتیژی بین المللی ایکولوژیک"در  که کشورهای تازه به استقالل رسیده و مخصوصأ دول حوزۀ کسپیئن
 .تسجیل یافته بودتون قید گردیده، کشور در اعالمیۀ بیل کلین

مستقل و مشترک "محیط زیست در کشورهای بهبود آژانس بین المللی انکشافی در شروع دهۀ نود، تطبیق پروژۀ 
: در ترکیب پروژۀ مذکور پروگرام های آتی جا داشتند. منجمله دول حوزۀ کسپیئن را شروع کرده بود" المنافع

امریکائی به سران کشورهای مشترک المنافع برای تدوین پالیسی جدید مساعدت ها از جانب متخصصین 
 (۳۳۴).ایکولوژیکی و همکاری برای تثبیت مناطقیکه در آنها باید عملیات عاجل ایکولوژیکی به را می افتادند

 

 دفاع از حقوق بشر به مثابۀ فکتور فشار
 

مان به مثابۀ عنصر فشار باالی لیدران دول حوزه یکی از ابزار پالیسی خارجی ادارۀ امریکا که از آن در عین ز
 .کسپیئن استفاده میشد، رعایت مواذین حقوق بشر و انکشاف دیموکراسی در  این کشورها بود

مسائل مانند اعطای کمک های اقتصادی به کشورهای حوزۀ کسپیئن را با واشنگتن  ///۳-۷//۳طی سالهای 
از مشکالت معینی که در این زمینه در کشورهای چون صرفنظر  .رعایت حقوق بشر مرتبط و وابسته نمیساخت

. قزاقستان، ترکمنستان و آزربایجان وجود داشتند، آماج انتقاد از نگاه نقض حقوق بشر و آزادی بیان قرار نمیگرفتند
 پالیسی اضالع. مسائل مربوط به فساد اداری و ضعف انستیتوت های سیاسی نیز از مصئونیت برخوردار بودند

در حوزۀ کسپیئن حقوق بشر را یک عنصر مهم میپنداشتند، ولی آنرا عنصر فیصله کن  ///۳متحدۀ امریکا الی 
که از طرف  ذارشگر مثال در وبه ط .اوضاع تحول یافت ۰۰۰۰در سال  .درستراتیژی خارجی خویش  نمیدانستند

در  وخاصتا ًرهای اتحاد شوروی سابق ع حقوق بشر در کشواوضاردیده بود، مستقیمأ به گرس امریکا آماده گکان
گذارش به صراحت آمده  بود که در کشورهای مذکور در . میشد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی اشاره

اوتوکراسی، عدم دیموکراسی، نقض حقوق بشر، عدم موجودیت آزادی بیان وغیره با گذشت هر روز استحکام 
 (۳۳۰.)میابند

شمرد در حالیکه منجر به میصرف مسائل معلوم الحال را ( گذ ارش کانگرس)د مذکور که سنفته شود گولی باید 
اظهارات قاطع و دقیق ادارۀ امریکا اهداف  ،با اینهمه. هیچگونه تغییری در روابط امریکا با این کشور ها نگردید

تا اینها برای فعالیت هرچه بیشتر در  ،فشار بر دول حوزۀ کسپیئن ازدیاد می یافت -کامأل واضحی را دنبال میکرد
امریکا کوشش میکرد تا بدینترتیب این کشورها برای اعمار پایپ الین . استقامت ستراتیژی امریکا ترغیب شوند

ظهور گذارش نامبرده زنگی بود در مورد آنکه کشورهای منطقه در چوکات سیاست  هبرعالو. تشویق گردند
 .شده اندداخل نه " ادفیتص" خارجی امریکا

 

 عصری سازی روابط اقتصادی در منطقه
 

یکی از عناصر مرکزی ستراتیژی امریکا را در کسپیئن حمایت از کشورهای منطقه در راستای زیربنای جدید 
اقتصادی تشکیل میداد، زیرا ساختار اقتصادی جمهوریت های اتحاد شوروی سابق برای همکاری های روز افزون 

 علت این عدم مطابقت در آن بود که سیستم. یرۀ کسپیئن قرار داشتند مطابقت نداشتکشورهای که در اطراف بح
اقتصادی اتحاد شوروی اهداف دیگری را دنبال میکرد و غالبأ از یک مرکز واحد فدرالی همآهنگ و رهبری 

یجه بعد از به در نت. ارتباطات مستقالنه و جداگانه میان اعضای اتحاد شوروی در نظر گرفته نشده بود. میگردید
استقالل رسیدن کشورهای ماورای کسپیئن معلوم شد که همکاری های متقابل و همآهنگی اقتصادی این کشورهای 

 .حوزۀ کسپیئن با مشکالت جدی روبرو میباشد
استقامت دیگری که واشنگتن از طریق آن میخواست مواضع اش را استحکام بخشد، عبارت از حمایت اقتصادی از 

قبل از همه امریکا در این زمینه کشور ترکیه را درنظر داشت، زیرا نیرومندی . کلیدی در منطقه بود "بازیگران"
ترکیه به نوبۀ خویش تالش مینمود تا جایگاه لیدر منطقه را . این کشور با اهداف دیپلوماسی واشنگتن مطابقت میکرد

. آسیای میانه، نفوذش  را در منطقه افزایش میبخشیدبا استفاده از نزدیکی فرهنگی با اقوام ترک تبار . احراز نماید
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نباید از نظر دور داشت که طی سال های متمادی انقره متحد عمدۀ امریکا در منطقه بوده  و همزمان به مثابۀ سد در 
 .بنابرین میتوان تأ کید نمود که نیرومندی ترکیه صرف به نفع واشنگتن بود. برابر روسیه و ایران عمل نموده است

واشنگتن از عالقمندی کشورهای کسپیئن و "جمعبندی تالش های اضالع متحدۀ امریکا در منطقه نشان میدهد که 
آسیای مرکزی برای جلب سرمایه گذاریهای خارجی در اقتصاد شان، قصد داشت اقتصاد و سیاست این کشورها را 

 (۳۳۶...")زیر کنترول درآورد 
 

 تقسیم روابط  و ارتباطات با کشورهای آسیای میانه و"ۀ را در بارۀ اندیشانروی این هدف حکومت امریکا پالن دور
قسمت عمدۀ این پالن را کشورهای استخراج کنندۀ نفت قبل از همه آزربایجان .  روی دست میگرفت "قفقاز جنوبی

سال طرح گردیده و دربرگیرندۀ سه مرحلۀ ( دوازده) ۳۰پالن متذکره برای یک میعاد . و قزاقستان در بر میگرفت
 .۰۰۳۰-۰۰۰۰، سوم ۰۰۰۰-۰۰۰۰دوم  ۰۰۰۰الی  ///۳مرحلۀ اول از . زمانی بود

 

قبل از همه . تغییر میداد پالیسی خود را در برابر بعضی از کشورهای حوزۀ کسپیئن  در عین حال واشنگتن رسمأ
امریکا کمافی السابق کشورهای حوزه را دعوت میکرد تا از انکشاف همکاری تنگاتنگ . حرف از ایران میرفت

ی ایران در بطن خویش خطراتی داشت برای  به باور امریکا پالیس. اقتصادی و سیاسی  با ایران خود داری کنند
 .منطقه وهمۀ جهان

 

که از طرف بیل کلینتون روی دست گرفته شده بود، ضمنأ  چنین اظهار می " ستراتیژی امنیت برای سدۀ جدید"در 
 پالیسی ما در رابطه با ایران این هدف را دنبال میکند تا حکومت این کشور طرزالعمل و روش خود را در: "گردید

تالش  برای دسترسی به سالح اتومی و راکت : بعضی از مسائل کلیدی سیاست بین المللی تغییر دهد، بطور مثال
های دور رس، حمایت از گروه های تروریستی و دسته های که از راه خشونت میخواهند سد راه پروسۀ صلح شوند 

، فعالیت های تخریبکارانه علیه .(ج. غ-د باشدبه احتمال زیاد منظور از پروسۀ صلح میان فلسطین و اسرائیل بای)
شورای " حکومات کشورهای دوست در منطقه، تالش بخاطر تولید تسلیحات تعرضی برای تهدید کشورهای 

 (۳۳۷.")و مواصالت ترانسپورت نفت( عرب)همکاری ممالک خلیج فارس 
به خاطر اعمار پایپ الین نفت و گاز رد  یکا هرگونه پالن و کوشش ایران رایل اضالع متحدۀ امربربنیاد همین دال

با ایران پیدا نمایند، حتی " وابستگی"واشنگتن جدأ به این عقیده بود که کشورهای حوزۀ کسپیئن نباید کدام . میکرد
 .اگر تعزیرات اقتصادی بر ایران رفع هم شوند

ر را در رفع احتیاجات بین المللی ستراتیژی امنیت ملی واشنگتن از آن برمی آمد که حوزۀ کسپیئن نقش هرچه بیشت
ما مکلف استیم : " در این مورد باری بیل کلینتون چنین اظهار نظر کرد. مواد سوخت در آینده بازی خواهد کرد

مخصوصأ باید به امنیت و ثبات در . در نظر داشته باشیم را همیشه ضرورت تأمین ثبات و امنیت در این منطقه
 یان کالیڅکی (۳۳۷)."تا بالتکلیف به این منابع دسترسی امکان پذیر باشد کنیمز توجه مناطق کلیدی تولید نفت و گا

را داشته باشند، ولی  سرشارنکه کمپنی های نفت میتوانند امکانات دسترسی به عواید ای صرفنظر از :تاکید میکرد 
 .خواهد بودنه از خطرات سیاسی و اقتصادی  خالیامکانات  این باید به خاطر داشت که دستیابی به

 

 تعلیقبه  فعاالنه ادامه پیدا کرد ولی سپس ( نود)۰/سرمایه گذاری های خارجی در حوزۀ مورد بحث الی اخیر دهۀ 
سبقت جویی برای "در  به طور فعال( نود)۰/تا اخیر سالهای  مربوط اضالع متحدۀ امریکا و کمپنی های  .درآمد 

کاهش فعالیت های کمپنی های امریکائی از بحران . ن اشتراک میورزیدندعمدتأ در قلمرو آزربایجا "دستیابی به نفت
پولی  -بحران روسیه مستقیمأ بر نظام بانکی. سرچشمه میگرفتپولی جهانی منجمله بحران اقتصادی در روسیه 

روی . را داشتند اثر میگذاشت" کشورهای مستقل و مشترک المنافع"کشورهای حوزۀ کسپیئن که عضویت سازمان 
مرفته حدس آن نیز میرود که امریکا احتماأل اهداف خود را در کوتاه مدت به دست آورده باشد و سرمایه گذاری ه

 .های بعدی احتماالً در تضاد با منافع ملی آن قرار گرفته باشند
 

و ابزار میکانیزم ها ( قرن بیستم) ۰/بازنگری تحول ستراتیژی امریکا در کسپیئن نشان میدهد که در اخیر سالهای 
در عین حال این تعویض به معنی تغییر در . که واشنگتن به کمک آنها در منطقه رخنه میکرد، تعویض گردیدند

افزون بر آن فعالیت های ادارۀ امریکا در تطابق با ستراتیژی . کسب نفوذ و اقتدار در این ناحیه نبود -مسیر عمومی
 طویل
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سال به  ۱۰الی  ۰۰ناحیه  و دسترسی به منابع انرژی منطقه تا بعد از المدت ، یعنی استحکام حضور آن در این 
 .ردازند، قرار داشتپاستخراج منابع متذکره ب

ارزش مجموعی . که در ارتباط  به نفت حوزۀ کسپیئن عقد میشدند نیز بازگوی همین ادعا بودند "قرار داد های سده"
با سرمایه )همه خصلت سیاسی داشتند و امتیازات آنها ها  این .یدمیلیارد دالر میرس( پنجاه) ۰۰این قرار داد ها به 

قرار "  بخور و نمیر"موقع میدادند تا اقتصاد کشورهای همسرحد با کسپیئن در وضعیت ( رددگذاریها مغالطه نگ
مصارف سرمایه گذاریهای خصوصی از طرف سازمان های بین المللی . داشته و رژیم های حاکم در امان باشند

 .داشتند، سخاوتمندانه پرداخته میشد تمایل به غرب را ی که موضعگیریپول
تأمین آزادانۀ دسترسی به منابع سوخت و انتقال بدون خطر آن به خارج از منطقه هدف کوتاه مدت اضالع متحدۀ 

نظر نموده ، اظهار مایکل کوتیردر این مورد شارژدافیر سفارت امریکا مقیم ترکمنستان، . امریکا را تشکیل میداد
او ." سرمایه گذاریهای قابل مالحظۀ در این حوزه به میان می آیند"بود که بعد از تقسیم بحیرۀ کسپیئن امکان 

در صورتیکه بحیرۀ کسپیئن قلمرو مشترک همه کشورها محسوب میگردد، در این : "همچنان عالوه کرده بود
د با حکومات کشورهای حوزۀ کسپیئن به مذاکره صورت کمپنی های خارجی که آرزوی سروی آنرا دارند مکلف ان

 (۳۳۸.")بپردازند، چیزیکه عمأل ناممکن است
 

پرواضح بود که عناصر پالیسی امریکا در منطقۀ کسپیئن در تثبیت موقف حقوقی بحیرۀ کسپیئن، اعمار پایپ الین 
شده را توسعه بخشیده و آنها را امریکا عناصر یاد . ها، حمایت از ترکیه و مقابله در برابر ایران خالصه نمیشد

در نتیجه موضع اضالع متحدۀ امریکا در کسپیئن استحکام . میخواند اقتصادی خویشستراتیژی  اجزای دیپلوماسی و
در . یادت در منطقه قوت بیشتر کسب کرد و نفوذ روسیه را در آن مورد سوال قرار دادقیافت، هژمونی آن برای 

( بیست و یک) ۰۳اقداماتی را روی دست گرفت که به زعم خود در دهۀ اول سدۀ  اضالع متحدۀ امریکا ۰۰۰۰سال 
 .گردید تبدیل میباید  به حیث کشور لیدر در منطقه 

 

کمیتۀ روابط بین المللی مشرانو جرگۀ اضالع متحدۀ امریکا یکبار دیگر  ۰۰۰۰اپریل سال  ۳۰در جلسۀ مورخ 
استحکام استقالل و شگوفانی کشورهای جدید : دنموتعیین  ذیل را به شرح هدف اساسی پالیسی در حوزۀ کسپیئن

توسعۀ امکانات  ،منطقه با تشدید امنیت انرژی امریکا از طریق جریان اضافی مواد سوخت به بازارهای جهانی
 (/۳۳.)تجارتی برای کمپنی های امریکائی و سائر کشورها

 

طی سال های اخیر تحوالت زیادی را در "خویش را که متحده تالش میورزید هرچه فعالتر پالیسی انرژی اضالع 
 .کسپیئن تحمیل نماید بر کشورهای حوزۀ (۳۰۰")بر داشت 

 (مولفین –ناحیۀ کسپیئن )پالیسی امریکا در اینجا : "، خاطر نشان نمود که وولف. جان س ۰۰۰۰در شروع سال 
ای متعدد حمایت میکنیم، زیرا معتقدیم که  این گام ما از ایجاد و اعمار پایپ الین ه. و پیگیر باقی مانده استروشن 

اما تالشهای واشنگتن در خفا این هدف را دنبال ." باعث استحکام استقالل و شگوفانی کشورهای این منطقه میگردد
مینمود تا بلوسیلۀ ایجاد میکانیزم های مشخص، کشورهای این ناحیه را هرچه بیشتر به سرمایۀ غرب و مخصوصأ 

آنچه که به استقالل کشور . باید اذعان کرد که امریکائیها قسمأ به این هدف خود نایل گردیدند. ابسته سازدامریکا و
 .های جدید حوزۀ کسپیئن ارتباط میگرفت، قبل از همه سخن از حصول استقالل آنها از روسیه در میان بود

ترکمنستان در مسئلۀ اعمار پایپ الین نفت  ترکیه، گرجستان، آزربایجان و: حمایت فعال امریکا از کشورهای منطقه
 و پایپ الین گاز ماورای ترکمنستان نشان میداد که استقامت های نامبرده برای دیپلوماسی" -جیهان -تبلیسی -باکو"

 .نهایت ارزشمند و خطیر بودند واشنگتن
 

پیشین سی  رئیس ۰۰۰۰یر سال در اخ. را نیز از نظر دور نمیداشت( اکتشافی)ادارۀ واشنگتن فعالیت های جاسوسی 
در . حین جلسۀ محرم، اولویت های استخباراتی امریکا را در رابطه به حوزۀ کسپیئن تعیین کرد جورج تینیتآی ای 

زمرۀ سائر کارها، فعالیت در زمینۀ جمع آوری معلومات، مطالعه و تحلیل ستراتیژی های کشورها و تأثیر آن باالی 
ژیکی، فساد اداری و موارد اعمال ترور در امور شخصی کردن امالک دولتی، مسائل ستراتی -پروگرام های نظامی

 .اقتصادی در قدم اول قرار داشتند -اجتماعی
 

 عنصر نظامی ستراتیژی امریکا
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پالن  تطبیق به تشدید هلوی افزایش فعالیت های دیپلوماتیکپدر ( نود) ۰/اضالع متحدۀ امریکا در اخیر سال های 
حین بازدیدها و مسافرت های روئسای جمهور کشورهای حوزۀ کسپیئن به  .های نظامی در حوزۀ کسپیئن پرداخت

امریکا و مأمورین بلند رتبۀ آنکشور به منطقه  فیصله صورت گرفت تا در بارۀ مکلفیت ها در برابر یکدیگر در 
در نتیجۀ توافقات متذکره . می توسعه یابندعرصۀ امنیت منطقوی تجدید نظر صورت گرفته و همکاری های نظا

اضالع متحدۀ امریکا مکلف گردید تا به کشورهای منطقه کمک های مختلف نظامی را ارایه نماید، دسته های از 
افسران ارشد اردوی خویش را به منطقه بفرستد، طالب نظامی این کشورها را آموزش نظامی دهد و تطبیقات 

پالن تعرض نظامی را به نام ( وزارت دفاع امریکا)مقارن همین زمان پنتاگون . دازدمشترک نظامی را به راه ان
 .در صورت بروز تهدید به منافع امریکا طرح و تدوین نمود "طوفان"
 

ۀ امریکا را به امضأ شده از طرف لوی درستیز اردوی اضالع متحدتدوین  بیل کلینتون پالن  ۸//۳در فبروری 
ابق قانون درهر دو سال یک بار ترتیب و تدوین گردیده و وظایف و ساحات مسوولیت پالن مذکور مط. رسانید

این پالن برای اولین بار جمهوریت های اتحاد .  ستراتیژیکی اردوی امریکا را تعیین مینماید -قطعات اوپراتیفی 
 .شوروی سابق را در بر میگرفت

 

حوزۀ کسپیئن، برای  کشورهای همجوار  و امریکا خروج کلی حضور نظامیان اتحاد شوروی سابق از کشورهای 
از هزاران هزار عسکر شوروی که  ۰۰۰۳در اخیر . فضای مطلوبی را برای فعالیت های آینده فراهم ساخته بود

( مرکز)عمأل صرف سه واحد  داشتند  قبأل در ترکیب قول اردوهای آسیای میانه، ترکستان و قفقاز جنوبی قرار
و میدان فضانوردی  (آزربایجان)"جبلیه" رادار در ناحیۀ  سیستم ،(قزاقستان)"بلخاش"جهیل: نظامی روسیه

 .در قزاقستان باقی مانده بودند "بایکونور"
 

کشورهای آزربایجان، ارمنستان، گرجستان و همچنان اوکرائین، بیالروس و ملداویا با  ۸//۳از تاریخ اول اکتوبر 
امریکا  حنداشتند، روی هم رفته تحت قیادت قوماندانی اروپائی قوای مسلآنکه در ناحیۀ آسیای مرکزی موقعیت 

 .USEUCOMگرفته شد 
 

ترکمنستان، قزاقستان و : هریک ادستۀ دیگری  از کشوره  ///۳ درست یک سال بعد، به تاریخ اول اکتوبر
همچنان ازبکستان، تاجکستان و قرغزستان با آنکه راه مستقیم به بحیرۀ کسپیئن نداشتند، در ساحۀ مسوولیت 

مسوولیت قوماندانی های  ۀساح توسعۀ. USCENTCOMقوماندانی مرکزی اضالع متحدۀ امریکا شامل گردیدند 
 .بر دفاع از منافع ملی آن بودۀ منطق پالیسی امریکا مبنی ادام ،منطقوی

در ساحۀ مسوولیت قوماندانی اروپائی قوای " ممالک مستقل و مشترک المنافع" شامل ساختن کشورهای سازمان 
مسلح اضالع متحدۀ امریکا در ارتباط با آغاز فعالیت های همه جانبۀ سروی برخی از معادن بزرگ در ساحۀ 

بدینترتیب نتیجه گیری . تعیین مسیر اساسی انتقال نفت کسپیئن قرار داشتکسپیئن و تالش کمپنی های نفت از لحاظ 
وابسته ساختن منابع نفت جهان ( مثأل ترکیه)اقتصادی ناتو و پارۀ از اعضای آنرا  -صاحبنظران  که اهداف نظامی

 (۳۰۳.)به نزدیکترین پایگاه های نظامی آن تشکیل میدهد، تائید میگردید
یۀ آسیای میانه و قفقاز ذخایر قابل مالحظۀ مواد سوخت را نداشتند، ولی رویهمرفته اگرچه همه کشورهای ناح

عمدتأ سعی صورت میگرفت که . تشریک مساعی همۀ آنها در مسایل منطقه در پالیسی امریکا مدنظر گرفته میشد
ن کشورهای مذکور به طور مثال واشنگت. کشورهای این دسته عضویت غیر مستقیم را در مسائل منطقه داشته باشند

که از ثروت های طبیعی نفت و گاز  با کشورهای میداد تا روابط فرهنگی و سرحدی خویش را" وظیفه"را 
پاکستان، هندوستان : برخوردار اند استحکام بخشیده تا در آینده اعمار پایپ الین های نفت و گاز به کشورهای چون

ضعیف بوده و چنین به نظر میرسد  سیاسی ن کشورها در مسائلاما در شرایط کنونی اشتراک ای. و چین، سهل گردد
قابل تذکر . داشته باشدنکه در دهه های اول و دوم سدۀ جاری نفوذ و اثر گذاری آنها کدام انکشاف قابل مالحظۀ 

است که روسیه شامل هیچیک از ساحات مسوولیت ها نگردید؛ این بدان معنی است که رهبری نظامی ناتو به آن 
کندک متحد صلح "ستراتیژی اضالع متحدۀ امریکا را انکشاف و توسعۀ روابط با ر گدی جزی . ..ی داردخاص توجه

 (۳۰۰.)تشکیل میداد  CENTRAZBA "آسیای میانه
 

، صرفنظر از اشتراک روسیه در آن، موفقیت دیپلوماسی "کندک صلح آسیای میانه"باید تأکید شود که شروع فعالیت 
 .کسپیئن بودامریکا در حوزۀ 
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نظامی امریکائی زریعۀ پراشوت در یکی از دشت های  ۰۰۰برای نخستین بار در حدود  ۷//۳در سپتمبر 
نظامی از روسیه، قزاقستان، ازبکستان و قرغزستان  ۰۰/پیاده گردیده و به  "شیمکینت"قزاقستان جنوبی در منطقۀ 

لین مورد همکاری اضالع متحدۀ امریکا با سازمان ورود پراشوتیستهای امریکائی در منطقه او( ۳۰۱. )پیوستند
. به تمام معنی موفق خوانده شد CENRAZBAT - 79تطبیقات . بود" کشورهای مسقل و مشترک المنافع"

 فورت درام صدها نظامی امریکائی از. صورت گرفت ۸//۳در سپتمبر  CENTRAZBATتطبیقات دوم 
این . ده و از آنجا به پولیگون نظامی در قزاقستان انتقال داده شدندنخست به تاشکند مواصلت نمو( اضالع نیویورک)

همکاری های بعدی را امریکا کوشش میکرد مطابق پالنهای . به راه افتاده بودند منطقهتطبیقات به ابتکار کشورهای 
 .روی دست داشته از طریق تأمین روابط شخصی و مستقیم  با رهبری نظامی این کشورها به پیش ببرد

 

در قفقاز بود که رهبری آنرا باید  KAVBATاقدام احتمالی بعدی دیپلوماسی واشنگتن عبارت از ایجاد واحد مشابه 
ۀ کسپیئن استحکام بخشیده و ساحۀ نفوذ باید مواضع امریکا را در حوز KAVBATایجاد .ترکیه به عهده میداشت
باید کشورهای گرجستان، ارمنستان و  مطابق پالن های واشنگتن در کندک مذکور. آنرا وسعت می بخشید

 .آزربایجان شامل میگردیدند
گرجستان از امریکا و ناتو درخواست کرد تا قطعه ای نظامی را در قلمرو آن کشور جهت  ۸//۳در دسمبر 

 .پروسۀ انتقال نفت کسپیئن جابجا نماینداز حفاظت 
را که هدف آن ایجاد قوت های GUUAM (۳۰۴ )گرجستان، اوکرائین، آزربایجان و ملداویا سازمان  اندکی بعد

مالقات سران این  در جریان . ، تأسیس نمودندبود صلح منطقوی برای حفاظت از پایپ الین های صادرات نفت
 PARTNIRSHIPدر چوکات پروگرام  گوآم کنندگان تقاضا به عمل آمد تا قوت های آیندۀاشتراک از سازمان  

FOR PEACE  (۳۰۰.)قرار بگیرند 
 

نیز به " خط دوم"اضالع متحده برعالوۀ کشورهای که مستقیمأ با بحیرۀ کسپیئن همسرحد بودند با دول به اصطالح 
دور مواد سوخت از قلمرو شان میگذشت، عالقمند صکشورهای مذکور که غالبأ پایپ الین های . مذاکره پرداخت

واشنگتن در نظر داشت،  به علت اوضاع مختل ولی ( ۳۰۶. )بودند از معامالت ترانزیتی عوایدی داشته باشند
ملحوظات جیوپولیتیکی، به هر یک از این ممالک  برای انتقال نفت  نقش معینی در  و سائر سیاسی در این کشورها

 .واشنگتن سعی داشت تا خطرات سیاسی و اقتصادی در معامله ها با این کشور ها به حد اقل تنزیل یابند. نظر بگیرد
طی یک گذارش  "آسیا به خاطر صلح جهانی -روسیه اروپا" در پروگرام "کارنیگی"سائل سیاسی مرکز تحلیلگران م

پالیسی اضالع متحدۀ امریکا طی : نتایج فعالیت های ادارۀ کلینتون را در حوزۀ کسپیئن به طور ذیل ارزیابی نمودند
یت مذکور کدام دست آورد قابل مالحظۀ فعال... پروسۀ سروی منابع طبیعی کسپیئن را بطی ساخت( نود)۰/سالهای 

سیاست واشنگتن که در اصل برای تحکیم استقالل کشورهای منطقۀ کسپیئن روی دست  .برای منافع امریکا نداشت
سروی منابع سوخت بطی شد، رشد اقتصادی کشورهای نسبتأ فقیر : ردیدگگرفته شده بود،سبب تضعیف این کشورها 

در حالیکه کشورهای نامبرده از بابت افزایش ترانزیت میتوانستند عواید خود را مانند گرجستان متوقف گردید؛ 
افزون برآن مساعی امریکا برای به دست . کشورهای نسبتأ سرمایه دار نیز با تهدیداتی روبرو شدند. بیشتر سازند

در این کشورها آوردن حمایت سران کشورهای پولدار یا صاحب اعتبار منطقه باعث رشد و تشئید فساد اداری 
 .گردید

رئیس جمهور عمری را به دست آورده و امتیازات عظیمی را "  بسیاری از روسأی جمهور در این حوزه موقف
 (۳۰۷) ".پرداخت ها در این کشورها به خزانۀ دولت نمیرسید. حین انعقاد موافقتنامه ها تصاحب گردیدند

 

 پسر راه پدر را ادامه میدهد. ۴
 

برنده و در  آلبرت گوررقیب انتخاباتی اش  بردر انتخابات ریاست جمهوری ( پسر)وش ب جورج ۰۰۰۰در سال 
 چهل و سومین رئیس( پسر)جورج بوش . به کرسی ریاست جمهوری اضالع متحدۀ امریکا تکیه زد ۰۰۰۳شروع 

 .جمهور امریکا به حساب میرود
هیچ نوع عالیمی دال بر اجتناب ادارۀ :"  داردباور واگیف حسینوف، یک تن از صاحبنظران مسائل سیاسی و نفت، 

از پالیسی عظمت طلبانۀ اقتصادی ( که پس از حکومت هشت سالۀ بیل کلینتون به قدرت رسیده بود)جدید واشنگتن 
 .و سیاسی خویش در منطقه دست بکشد، به چشم نمیخورد
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ش نشان دادند که اضالع متحدۀ و اظهارات نمایندگان حکومت( پسر)نخستین گامهای رئیس جمهور جورج بوش 
امریکا مصمم است نه تنها به مثابۀ دولت یکه تاز در ناحیۀ کسپیئن باقی بماند، بلکه تأثیر و نفوذ خویش را در اینجا 

  اقتصادی ساالنۀ المللی ردهمای بینگامریکا در ، هیأت ذکرلید اظهارات فوق ائتا بخاطر (/۳۰.")تشدید بخشد
حکومت ما حوزۀ کسپیئن را ساحۀ منافع حیاتی  : "اعالمیۀ ذیل را منتشر نمود ۰۰۰۳ری در جنو "داووس -سویس"

 (۳۱۰.")را تعویض نماید( عرب)منطقۀ مذکور از دیدگاه ما میتواند منبع نفت خلیج فارس . خویش اعالم میدارد
 

در این زمینه نیز پر معنی ( ۳۱۳) ،ور در امور امنیت ملیهدر آنوقت مشاور رئیس جم ،کانده لیزه رائیساظهارات 
سیاست . قرار خواهد داشت سیاست خارجی ادارۀ جمهوری خواه در دفاع از منافع علیای کشور مابنیاد  منبعد : "اند

 (۳۱۰.")برنمی آید "جامعۀ تخیلی جهانی"خارجی ما  دیگر از منافع کدام 
 

تازۀ اضالع متحدۀ امریکا و  تیم خارجی او را میتوان مخلوطی  نظریات رئیس جمهور" :میخائیلوف. آ. سبه  قول 
جریان " جنگ سرد"وقتیکه  مبارزات شدید برای پیروزی نهائی در ) (پدر)بوش  -ریگاناز میراث تفکر دورۀ 

بیل کلینتون در تفاوت با جورج بوش . و درک روشن نقش برتری امریکا در شرایط کنونی ارزیابی کرد( داشت
در سطح بین المللی به تدریج خارج شود، چون هنوز همه " جنگ سرد"یح داده بود تا از وضعیت ترج( پسر)

در تحوالت " عنصر تدریجی( "پسر)باالی جورج بوش . برتری های امریکا  به طور واضح مشاهده نمیشدند
للی گردیده بود و اولین او فقط چندی پیش داخل سیاست بین الم. سیاست های بین المللی اصأل کدام تأثیر نمیگذاشت

 (۳۱۱.")چیزی که  توانست ببیند، برتری کشورش بر کشورهای جهان و بر متحدینش بود
 

در سیاست " یک جانبگی"دکتورین جمهوری خواهان در بارۀ "حرف از  "پالیسی"آمر مرکز  نیکونوف. و به گفتۀ
تحدین، با همکاران ذیعالقه، با مخالفین و خارجی در میان بود؛ آزادی کامل عملکرد در قسمت تأمین روابط با م

عدم پذیرش هرگونه توافقنامه های شکلی، اتکاء به خود کفائی موقع آنرا . حتی با خود کانگرس باید تأمین میگردید
یکی از بخش های با . مساعد میساخت تا تصامیم در عرصه های نظامی و  سیاست خارجی به سرعت اتخاذ شوند

 اهمیت
هدف این بازی جلوگیری از . ر را آغاز بازی پیچیدۀ با کشورهای بزرگ و مستقل تشکیل میداددکتورین مذکو

 (۳۱۴.")پیشروی های چین و همچنان بی طرف ساختن و یا هم جلب روسیه و هندوستان به طرف خود بود
 

ه مسائل مواد و اداره اش از همان روز اول ورود به قصر سفید مجبور بودند توجه خود را ب( پسر)جورج بوش 
علت این توجه ریشه در تأمین مواد سوخت برای ایالت کالیفورنیا  و کاهش حجم استخراج . سوخت معطوف بدارند
ملیون بیرل نفت را  ۳۰،۰امریکا  به دلیل آنکه در یک شبانه روز . داشت Opecاوپک  نفت از طرف سازمان

انستیتوت شرق "متخصص  دئیلی. ج. خود مواجه بودوارد میکرد نیز به دشواریها و خطرهای برای امنیت ملی 
نفت کسپیئن امیدواری های بزرگی را برای حل عاجل دشواری ها : "که مقر آن در واشنگتن است نوشت "نزدیک

ندارد، بنابرین نفت مذکور میتواند وسیلۀ اضافی  "اوپک"نفت کسپیئن هیچ رابطۀ به کشورهای . به وجود آورده است
 (۳۱۰." )باشد" اوپک"ست کشورهای عضو  سازمان فشار باالی سیا

 یاف. آ به قول. پالیسی این کشور در بارۀ حوزۀ کسپیئن گردید غییرتغییر رهبری در اضالع متحدۀ امریکا باعث ت
 :این تجدید نظر منجر به تحول در مورد برخی از مسائل کلیدی گردید"
گردیدند، اضالع متحدۀ امریکا نباید مسائل مذکور را جز پالیسی آسیای میانه و قفقاز با مسائل بی سابقۀ روبرو . ۳

 . خود در قبال فدراسیون روسیه میدانس
 .برای این حوزه است رام سیاسی امریکا گحل و فصل مناقشات موجود در منطقه یکی از عناصر مهم پرو. ۰
اتیژیک منطقه برای اضالع متحدۀ نیستند تا اهمیت بی حد و حصر ستر گذخایر مواد سوخت حوزه آنقدر هم بزر.۱

 (۳۱۶").امریکا به صورت کل باال برود
 

پالیسی را که از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در رابطه به  "مسائل انرژی"کمیسیون خاص قصر سفید روی 
کمیسیون یاد شده به رئیس جمهور بوش توصیه . حوزۀ کسپیئن و روسیه به میراث رسیده بود مورد تائید قرار داد

در  .نمود تا به حمایتش از پروژۀ صدور نفت و گاز طبیعی از حوزۀ کسپیئن از طریق گرجستان و ترکیه ادامه بدهد
عین حال الزم است خاطر نشان گردد که جورج بوش هنگام کمپاین انتخاباتی تاکید میکرد که اعمار پایپ الین 
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از نقطۀ نظر اقتصادی مطلوب نمیباشد، او میگفت بهتر بود اگر نفت کسپیئن از طریق قلمرو  "جیهان -باکو"
 (۳۱۷) .کشورهای روسیه و ایران به خارج انتقال داده میشدند

هدف پالیسی مذکور ارتقاع . بود "پالیسی جدید ملی انرژی امریکا"اول ادارۀ جورج بوش ارزیابی و اعالم ام های گ
موازی با  (۳۱۸. )مؤثریت مصارف انرژی، کاهش استفاده از انرژی و تقلیل احتیاجات از واردات منابع طبیعی بود

. زای کلیدی ستراتیژی جدید این کشور را تشکیل میداداین، تأمین کنترول باالی مناطق اصلی نفت خیز در جهان اج
 .یاد میکردند" تامین کنترول بر توازن انرژی در جهان" امریکائیها عملکرد خود را در این مسیر رسمأ به عنوان 

ارزیابی  فیصد و گاز طبیعی را بیشتر از نیم ۱۱سال آینده  ۰۰ستراتیژی مذکور افزایش مصارف نفت را طی 
اضالع : "تالیف یافته است آمده کلیر .مکه از طرف  "شکل جدید مناقشۀ جهانی. جنگمنابع "کتاب  در. میکرد

نفت عامل امنیت ملی را تشکیل میدهد، انتقال نفت به ... متحدۀ امریکا مکلف است نفت این منطقه را به دست بگیرد
ها و عوامل نمیتوانند باالیی داشته  کشور ما باید از هر طریق ممکن صورت بگیرد، در این راه هیچگونه ارزش

 (/۳۱.")باشند
 "کمپنی ملی ترانزیت نفت و گاز"با شرکت سهامی  "سابسایدی ها"ۀ واشنگتن با امضای موافقتنامۀ در بارۀ ادار

کمپنی ملی، . "تاکید میکرد که پالیسی حکومت این کشور در حوزۀ کسپیئن از استمرار برخوردار است( قزاقستان)
هزار دالر برای  ۱۴۶از برکت انعقاد موافقتنامۀ فوق تضمین حکومت امریکا را به مبلغ " نفت و گازترانزیت 

پ ایپنظر صدور نفت قزاقستان الی  اقتصادی و ایکولوژیکی مسیر مورد -سروی و ارزیابی خصوصیات تخنیکی
 .به دست می آورد جیهان -باکوپالن شدۀ الین 

در رابطه به ( ۳۴۰) ستوین مانزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا سفیر و مشاور خاص رئیس جمهور و و
تن گپیام ساده ولی بسار مهم واشن"پالیسی مسائل انرژی در حوزۀ کسپیئن اظهار داشت که به این منطقه آمده است تا 

طرح پایپ الین . کامال ً حمایت میکند "غرب -شرق"حکومت اعالم میدارد  که از اعمار دهلیز . را به سمع برساند
 ."تثبیت گردیده و آنرا اعمار خواهد کرد

 :در زمرۀ توصیه ها در رابطه به انرژی بین المللی مقرره های آتی در نظر گرفته شده بودند
تالش به خاطر اتصال شبکه های پایپ الین های ترکی و یونانی، تا بدینوسیله کشورهای اروپائی از منبع تأمین  -

 برخوردار گردند؛ گاز از حوزۀ کسپیئن
مساعدت برای ایجاد شرایطی که کمپنی های نفتی در قزاقستان امکان صدور مواد خام خود را از طریق پایپ  -

 الین کسپیئن که از جانب امریکا پیشنهاد و حمایت میگردید به دست بیآورند؛
امریکا در آینده نیز قصد دارد و اظهارات مامورین قصر سفید نشان دادند که ( پسر)به قدرت رسیدن جورج بوش  -

 .با شدت تمام از منافع خویش در جهان در عرصۀ مواد سوخت منجمله زریعۀ توسل به  نیروی نظامی ادامه میدهند
به عقیدۀ ( ۳۴۳.)، قوای مسلح اضالع متحدۀ امریکا مسوولیت سه گانه را به دوش داشتندکانده لیزه رائیسبه گفتۀ 
." جلوگیری نماید "جنگ بزرگ"ه اردو در سطح جهان است که میتواند از شعله ورشدن اردوی امریکا یگان" رائیس
 بود که احتماأل در منطقۀ منقطۀ همچون خلیج فارس "جنگ جهانی با اهمیت ستراتیژیکی"قبل از همه  رائیسهدف 

وظ امریکا نمیتوانست روی این ملح. فیصد ذخائر نفت دنیا تمرکز یافته اند ۴۰میتوانست رخ بدهد، جائیکه ( عرب)
فراهم  "ساحات منافع مهم حیاتی و ستراتیژیکی"در حاشیۀ مناقشات منطقوی که موجب تصادمات وسیع را در 

نیروهای نظامی میتوانند برای جلوگیری از افزایش خشونت های بزرگتر محلی مورد . نمایند، قرار داشته باشد
 اهداف"از نیروهای نظامی هکذا میتوان به خاطر تطبیق "د که همچنان عالوه میکررائیس  .استفاده قرار بگیرند

در این صورت حرف از مداخلۀ مستقیم نظامی نمیرفت بلکه نیروهای محلی باید حمایت ." استفاده کرد "بشری
 .میشدند

خطر آن محسوس است که  : "که از او در صفحات قبلی یاد آوری صورت گرفته است، نوشت( ۳۴۰) یان کالیڅکی
اخیر به علت ضعف توجه ( مولفین -کلینتون میرود. حرف از دست آوردهای رئیس جمهور ب)آورد های  دست

یان کالیڅکی ." ادارۀ بوش و سیاست محدود سیاسی که اضالع متحدۀ امریکا پیش میبرد، میتوانند از بین بروند
رجه در مسائل پالیسی انرژی در عالئیم چنین یک پالیسی را لغو مقام مشاور خاص رئیس جمهور و وزیر امور خا

 (۳۴۱).حوزۀ کسپیئن میدید
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ۀ اضالع متحدۀ امریکا و اظهارات مقامات رسمی این کشور در سطوح مختلف نشان میدهند تحلیل فعالیت های ادار
که هدف  نهائی ستراتیژی امریکا در حوزۀ کسپیئن تأمین مواضع برای لیدر شدن این کشور در شروع قرن بیستم 

 .بود
کمافی السابق به مثابۀ  عوامل اساسی در سد راه منافع امریکا در حوزۀ کسپیئن  ۰/روسیه و ایران مثل سال های 

محتوای عمومی رقابت های روسیه و امریکا را سیاست تعرضی واشنگتن در مقابل روسیه تشکیل . قرار داشتند
 .میداد

 

این کشور منبعد قصد داشت معامالت و روابطش را  عنصر جدید در سیاست خارجی امریکا  عبارت از آن بود که
وزارت امور خارجۀ امریکا  ۰۰۰۳گذارش سال . با روسیه مثل سائر کشورهای اتحاد شوروی سابق عیار بسازد

استقامت ها و اولویت های  هتیزس مذکور بازگو( ۳۴۰.)موضوع مذکور را با صراحت تمام خاطر نشان ساخته بود
دیده میشد که ادارۀ واشنگتن به بازنگری نقش و جایگاه کشور شان در جهان . بودجی جدید در ستراتیژی خار

واشنگتن مصمم بود از سائر کشورهای حوزۀ کسپیئن از قبیل . معاصر برای سال های نزدیک پرداخته است
در مورد . مایدگرجستان و آزربایجان نیز در مقابله با روسیه در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی استفادۀ فعاالنه ن

ادرۀ حکومت درا ین : " آزربایجان در گذارش یاد شدۀ وزارت امورخارجۀ اضالع متحدۀ امریکا ضمنأ گفته شده بود
 (۳۴۶.")کشور خصلت گروپی داشته و حقوق بشر در آن  پیوسته نقض میگردد

نشان میدادند که سیاست تن در رابطه به کشورهای اتحاد شوروی سابق در حوزۀ کسپیئن گارزیابی های تند واشن
 .امریکا در قبال آنها تغییر کرده است

 

کشور های حوزۀ مورد بحث خودشان شروع به ثبوت اطاعت . در نتیجه اوضاع شکل دیگری به خود اختیار کرد
افزون بر آن گرایش کشورهای منطقه به طرف غرب دیگر آنقدر زیاد بود که بروز تغییر در . از امریکا کردند

ارجی این ممالک در کوتاه مدت، اول امکان نداشت و دیگر اینکه عواقب ناگواری بر اقتصاد آنها به جا سیاست خ
از طرف دیگر اطاعت کشورهای کسپیئن از واشنگتن برای حکومت امریکا در درجۀ دوم قرار گرفته . میگذاشت

حمایت کورکورانۀ اقتصادی و سیاسی ادارۀ این کشور هرچه بیشتر به تأمین روابط عملی می اندیشید و دورۀ . بود
 .از حکومات جدید این منطقه دیگر به تأریخ سپرده شده بود

. در استقامت قفقاز جنوبی شدت هرچه بیشتر کسب کرد ۰۰۰۰فعالیت های سیاسی اضالع متحدۀ امریکا در سال 
ش میانجیگر اصلی در حل و تن کوشش کرد تا نقگدر پهلوی استفاده از میکانیزم رخنه نمودن به این حوزه، واشن

مذاکره چی "دیپلومات های امریکائی سعی میورزیدند به  . داده شود آنفصل مناقشه میان آزربایجان و ارمنستان به 
اساسی تبدیل گردیده و بدینترتیب روسیه را به حاشیه رانده و ابتکار عمل را در این مسئله به دست خود " های

 (۳۴۷.)ه حفظ وضعیت کنونی نتیجۀ فعالیت های پیگیرانۀ دیپلوماسی آنها میباشدامریکا تاکید میکرد ک. بگیرند
یها از تمام میکانیزم های دست داشته برای شرکت در پروسۀ مذاکرات به خاطر حل مسائل ئشکی نیست که امریکا

اشتراک واشنگتن . ضع خود را در حوزۀ متذکره استحکام بخشندمنطقه استفاده نموده و تالش به خرچ دادند تا موا
در پروسۀ حل و فصل مناقشات به این کشور موقع میداد تا در تدوین پالیسی های کشورهای حوزه هرچه فعالتر 

به طور مثال  درارمنستان در رابطه به مناقشه اش با . اما این تالش ها نتایج محسوس نداشتند. ذیدخل باشد
تفاهم مذکور حل وفصل سریع مناقشه را بدون عقب . مده بودآزربایجان، میان حاکمیت و جامعه تفاهم به میان آ

حکومت آزربایجان به نوبۀ خود از پروسۀ مذاکرات برای . نشینی از موضع جاری و یا هم جنگ در نظر داشت
 .اتحاد ملت خود  استفاده میکرد

 

قیقت یک مرحلۀ در ح ۰/دیده میشد که مساعی اضالع متحدۀ امریکا طی سال های  ۰۳و  ۰۰در تقاطع قرون 
امریکا باید به " سرمایۀ"زمانی که  .و متعرض در آینده بود عملیمقدماتی برای پیاده نمودن یک پالیسی سرسخت، 

با کشور های " خاص"سرمایۀ که قادر باشد شرایط خود را بدون در نظر گرفتن روابط . این منطقه سرازیر میشد
 .منطقه، به آنها دیکته کند

پشتیبانی نموده و عالوه  جیهان، -تبلیسی -باکوکماکان مصمم بود از اعمار پایپ الین نفت ( سرپ)ادارۀ جورج بوش
را معتقد بسازد تا نفت را از طریق پایپ الین مستقلی  به ترکیه انتقال دهد، نه از ( پایتخت قزاقستان) آستانه بر آن

واشنگتن روش اش را در قبال صدور نفت کسپیئن که قزاقستان را نیز . کنسورسیوم پایپ الین های کسپیئنطریق 
ادارۀ رئیس جمهور بیل کلینتون حین حکومتداری اش از پروژۀ اعمار پایپ الین از . در بر میگرفت شدیدتر ساخت
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ایجان طریق قلمرو روسیه  به شرط حمایت کرد که مسکو ممانعتی در راه اعمار پایپ الین اساسی صدور نفت آزرب
تا جایکه میتوان از فعالیت های فزایندۀ آن در ( جورج بوش پسر است)از طریق ترکیه خلق نکند، اما ادارۀ بعدی 

ساحۀ کسپیئن، مخصوصا ً در قزاقستان قضاوت کرد مصمم است به رقابت های سرسختانه در قبال نفت قزاقستان 
 .بپردازد

 

خاطر نشان  "کنسورسیوم پایپ الین های کسپیئن"فعالیت  در پیام خویش به مناسبت شروع( پسر)جورج بوش 
شروع فعالیت موسسۀ مذکور گویندۀ آن است که کشورهای این حوزه به انکشاف مهمی در راه ایجاد : "ساخت

کنسورسیم پایپ "عالوه بر آن . شرایط شفاف و با ثبات برای تجارت بین المللی و سرمایه گذاری ها دست یازیده اند
به تطبیق پالیسی ملی کشورم در عرصۀ انرژی مساعدت میکند، زیرا از برکت آن شبکه های " کسپیئن الین های

 -جیهان؛ باکو -تبلیسی -باکو :متعددی پایپ الین ها در حوزۀ کسپیئن ایجاد گردیده که در ترکیب آنها پایپ الین های
پروژه های نامبرده . شامل میباشند (ترکیه)ارزیروم –تبلیسی  -باکوو پایپ الین گاز  نوورسیسک –باکوو  سوپسه

کمک خواهند کرد تا تأمینات مواد سوخت اضالع متحدۀ امریکا از طرق مختلف صورت گرفته امنیت انرژی ما 
 (۳۴۸.")استحکام یافته  و در نتیجۀ آن انکشاف اقتصاد جهانی تأمین میگردد

 تبلیسی -باکوه موضع واشنگتن در مورد حمایت از مسیر بازدید های مامورین عالیرتبۀ ادارۀ امریکا نشان میداد ک
تغییری ننموده و گرجستان کماکان نقش ستراتیژیک را در پالیسی خارجی اضالع متحدۀ امریکا  جیهان -(تفلیس)

تمایالت گرجستان به کشورهای غربی از جانب واشنگتن فعاالنه حمایت میگردید و در مقابل کمک . بازی میکند
. را به دست می آورد( که به هیچ وجهه برابر با بنیۀ اقتصادی گرجستان نبود)حصر اقتصادی امریکا  های بی حد و

گرجستان یک کشور کوچکی است که مرحلۀ دشوار اصالحات اقتصادی را به عقب گذاشته و از کدام منابع قابل 
ت موقعیت خاص جغرافیائی آن بر اما اهمیت ستراتیژیک این کشور از باب. مالحظۀ مواد سوخت برخوردار نمیباشد

می آمد، چون از قلمرو این کشور به مثابۀ ترانزیت مواد سوخت از کشورهای همچون آزربایجان، قزاقستان و 
بدینترتیب گرجستان یکی از نقاط با اهمیت در راه . ترکمنستان که به طرف غرب صادر میگردید استفاده میشود

هر آن کسی که گرجستان را تحت کنترول داشته باشد به طور اتوماتیک همۀ . ایجاد مسیرهای جدید ارزیابی میشد
 (/۳۴.)مسیرها را در کنترول خواهد در می آورد، مسیرهای کنونی و آنهای که در آینده اعمار خواهند شد

 

ن کمپنی های نفتی و کشورهای حوزۀ کسپیئن نشا –تحلیل فعالیت های دیپلوماسی امریکا و همکاران اساسی آن 
 .میدهد که جوانب نامبرده ستراتیژی ها و روش های متفاوت را در قبال انکشاف حوزۀ کسپیئن دنبال مینمایند

پالیسی رسمی حکومت امریکا از آن برمی آمد تا نفوذ واشنگتن در منطقه استحکام یافته و امکانات فعالیت های 
واشنگتن در نظر داشت تا بهره برداری از منابع در عین زمان . تجارتی برای کمپنی های امریکائی گسترش یابند

ستراتیژیست های امریکائی پالن نموده بودند که سرمایه گذاری ها در . طبیعی کسپیئن به تمام معنی آغاز گردد
شروع قرن بیست و یکم در صنعت انرژی کشورهای حوزۀ کسپیئن باید صرف به سطح رسانیده شود که برای بهره 

 .منابع که از قبل تعیین شده کافی باشدبرداری تدریجی از 
در این کشورها و قبل از همه لیدران تشکیل تحول افکاریکی از اجزای مهم ستراتیژی امریکا در حوزۀ کسپیئن را 

برخی . در تبانی با کشورهای همسرحد با کسپیئن، واشنگتن در زمینۀ یاد شده از طرق مختلف استفاده میکرد. میداد
بنیاد گرائی اسالمی و تهدید روسیه " خطر"کار ستراتیژیک اعالم میکرد، عدۀ را  در برابر از کشورها را هم

مسئلۀ مرکزی برای همۀ کشورهای منطقه جلب کمک های پولی و اقتصادی امریکا و سازمانهای . حمایت میکرد
 .بین المللی بود

 

کز روابط بین المللی انستیتوت امریکا  و مر"نتایج فعالیت های اضالع متحدۀ امریکا در حوزۀ کسپیئن را رئیس 
با استفاده از مانور ماهرانۀ جیوپولیتیکی، واشنگتن توانست : "چنین جمع بندی نمود اوتکین. آ" کانادای روسیه

تعمیل نماید؛ کشور  "کسپیئن بزرگ"نفوذ خویش را بر ساحۀ : امکان حل و فصل چند مسله را همزمان دریابد
به طور مثال عالقۀ خود مختار )نامطلوب برای امریکا را به انزوا بکشاند؛ از عقب فشارها را بر نقاط ضعیف چین 

وارد نماید؛ به کنترول درآوردن افغانستان نه تنها از داخل بلکه از بیرون؛  (اویگور –سین دزیان  -این کشور
لوسیلۀ پایگاه های زمینی؛ توانمندی عکس العمل در برابر  تهدید های حمایت از متحد خویش یعنی پاکستان ب

 (۳۰۰. )احتمالی اتومی در نیم قارۀ هندوستان
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 (فصل دوم)
 

 ۲۰۰۱حوزۀ کسپیئن پس از یازدهم سپتمبر 
 

 کسپیئن را تغییر میدهد ۀعملیات تروریستی در امریکا حوز.۰
در تاریخ امریکا  دوم  پیرل هاربرآنرا عدۀ ) تن کهگو واشنرک ادر نیوی ۰۰۰۳یز یازدهم سپتمبر گحوادث غم ان

نیویارک برسد، محتوای اوضاع " دوگانۀ"در نتیجۀ آن تروریزم بین المللی توانست به بلندی برج های (۳۰۳)مینامند
ی این روز را میتوان آغاز یک مرحلۀ نوین در پالیس( ۳۰۰. )جیوپولیتیکی و توازن قدرت را در جهان تغییر داد

 .امریکا، منجمله در حوزۀ کسپیئن نامید( ۳۰۱)خارجی 
 

که ساختار و چگونگی حضور ( زبیگنیف بریژینسکینقل قول از ) "تختۀ بزرگ شطرنج"حرکات اساسی باالی 
 .سیاسی آیندۀ امریکا را در آسیای مرکزی و حوزۀ کسپیئن تعیین میکردند، صورت گرفتند –نظامی 

 

واشنگتن توانست در کوتاه ترین  . جنگ جهانی را علیه تروریزم بین المللی اعالم کرد( پسر)رئیس جمهور بوش 
فاجعۀ که به وقوع پیوسته بود همۀ جهان متمدن را متحد . مدت ائتالف ضد تروریستی بین المللی را ایجاد نماید

های اضافه و سوء تفاهمات در برابر یکدیگر ساخت و برای یک مدت نامعلوم کشورها را واداشت تا از تقاضا 
هر کشور در هر جای که موقعیت دارد باید فیصله کند که با کی است؟ با : "بوش اکیدأ تکرار میکرد. دست بکشند

مارگریت . متحدین اروپائی از رئیس جمهور بوش پشتیبانی خویش را اعالم نمودند( ۳۰۴")ما یا با تروریست ها؟
امریکا دیگر هیچگاه کشوری که قبأل بود، نخواهد : "نوشت ۰۰۰۰بق برتانیۀ کبیر در فبروری ، صدراعظم استیتچر
قدرتی  ، این کشور هم به خود و هم به دیگران ثابت ساخت که نه تنها در حرف یگانه قدرت جهانی می باشد. ماند

رسیده  که آنها در آیندۀ ( کشافچه موجود و چه هم در حال ان)که به چنان یک سطح برتری در تناسب با رقیبانش 
 ."نزدیک به آن دست نخواهند یازید

 

استفاده به  یمانپمنشور این  ۰شورای پیمان ناتو برای اولین بار در تاریخ این سازمان فیصله بعمل آورد تا از مادۀ 
اعضای پیمان همه الی پیمان، حمله و تهاجم بااعضای  در مادۀ مذکور قید گردیده که تهاجم باالی یکی از . عمل آید

روسیه به نوبۀ خود تجارب خود را منجمله معلومات استخباراتی را که  در دست داشت برای . شمرده میشود
روسیه هکذا موافقت کرد تا برخی از مناطق در . عملیات آیندۀ نظامی در قلمرو افغانستان در اختیار ناتو قرار داد

اینکه کدام تروریستها  .بجا شدن نیروهای غرب به اختیار گذاشته شودقلمروهای ازبکستان و قرغزستان برای جا 
این عمل تروریستی را علیه امریکا به راه انداختند و آیا آنها واقعأ  از جملۀ مسلمان ها بودند، تا کنون از جانب 

که  "طالبان"در اثرش به نام  پیتیر مارسدین .مقامات استخباراتی امریکا به این سوالها جواب روشن داده نشده است
شایعه بود که امریکا، عربستان سعودی و پاکستان " طالبان"بعد از ظهور " : به نشر رسیده مینویسد ۰۰۰۰در سال 

برخی از حلقات در ادارۀ . مخفیانه از مساعی طالبها برای تحت کنترول درآوردن همۀ افغانستان حمایت میکنند
گویا طالبها میتوانند با استفاده از فکتور اسالم ثبات را در افغانستان تأمین کنند تا امریکا به آن باور بودند که 

در غیر آن باید نفت و گاز حوزۀ . بدینترتیب زمینۀ ایجاد پایپ الین های انتقال نفت و گاز از این کشور مساعد گردد
مسیر ایران برای . ا ارسال گرددآسیای مرکزی مجبورأ از طریق ایران به اروپا و به بعضی از مناطق در آسی

 .اروپائی ها و امریکا نامطلوب بود زیرا هیچگونه ثبات و امیدواری در بهبود روابط آنها با ایران به نظر نمیرسید
عده ای از محقیقین مسائل سیاسی و صاحبنظران، روایت رسمی اضالع متحدۀ امریکا را در بارۀ حوادث یازدهم 

نظریات اینها در تفاوت فاحش با روایت های رسمی ادارۀ واشنگتن . دید قرار میدادندمورد شک و تر۰۰۰۳سپتمبر 
ند؛ به طور مثال تأکید میشد که تا هنوز ردیدگو تردید ها در کشورهای مختلف ابراز می یشکاک( ۳۰۰.)قرار داشت

رک ارائه نگردیده است که هیچنوع ثبوتی مبنی بر حمله باالی تعمیر وزارت دفاع امریکا و آسمان خراش های نیویا
در هر  (۳۰۶. )صرف از طرف نزده تن انتهاری عرب تبار صورت گرفته و کسی دیگری در عقب آنها نباشد

به ادارۀ امریکا در امر دسترسی به اهداف پالیسی  (۳۰۷" )القاعده"صورت، عملیات تروریستی و مبارزه با 
 .خارجی اش کمک کرد

ریاست جمهوری امریکا کسی پیروزی روشن و بال قید و شرط را نصیب  به کرسی ۰۰۰۰در انتخابات سال 
با پیشقدمی صرف در چند صد رأی باالی ( پسر)در نتیجۀ شمار  پر جنجال آرای مردم  جورج بوش . نگردید

جامعۀ امریکا را عمأل به دو بخش تقسیم کرد و " انتخاب"این . حریفش، رئیس جمهور کشور اعالن گردید
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اما همه پرسیهای که پس از وقوع حوادث تروریستی صورت گرفت نشان  .یس جمهور را تحت بردمشروعیت رئ
بدینترتیب یکی از وظایف سیاست . دادند که جورج بوش از حمایت اکثریت آرای امریکایها برخوردار گردیده است

 .متحد سازی جامعۀ متفرق شدۀ امریکا موفقانه عملی گردید –داخلی 
 

پتمبر اضالع متحدۀ امریکا امکانات بی سابقه را برای تشدید سیاست خارجی خویش به دست آورد پس از یازدهم س
حین بیانیۀ در برابر اعضای  کولین پاویل. مسائل مهم بین المللی را به دوش گرفت "رهبری آرکستر"و عمأل نقش 

بعد از حادثۀ یازدهم سپتمبر مبارزه با "  (۳۰۸) :گفت ۰۰۰۳در نومبر  "شورای مشورتی امنیتی امریکا در خارج"
ما ائتالف خیلی ... هم برای کشور ما و هم برای جامعۀ بین المللی... تروریزم در صدر اولویت ها قرار گرفت

عالی را ایجاد نمودیم، ائتالف که در برگیرندۀ همه قاره های دنیاست، همه ادیان و مذاهب در آن شامل اند، تمام 
که مسوول سازماندهی " القاعده"همه اعضای این ائتالف یکجا شده اند تا علیه . سی در آن قرار دارندسیستم های سیا

جنگ کنونی مبارزۀ است بر ضد هرگونه اشکال تروریزم در . عملیات تروریستی یازدهم سپتمبر میباشد بجنگند
د از فاجعۀ که در اضالع متحدۀ بع"  :اشته بودگیکی از روزنامه های روسی در آنزمان ن( /۳۰)."جهان سراسر

امریکا به وقوع پیوست، واشنگتن عمأل از کشورهای بزرگ دنیا اجازه به دست آورد تا به هر کشوری که مظنون 
مرکز بین المللی "به زودی معلوم گردید که تخریب . داشتن روابط با تروریزم بین المللی باشد قوا اعزام نماید

به عملیات  جامعۀ بین المللیتوجه اساسی . قرار گرفتند ردیف دوم اولویت هادر و عواقب آن  "تجارتی نیویارک
 (۳۶۰.")تروریزم قلمداد شده بود "آشیانۀ"هدف عملیات مذکور امحای . ضد تروریستی در افغانستان متمرکز گردید

وزۀ کسپیئن که اضالع متحده توانست در کوتاه ترین مدت مواضع خویش را در مناطق مختلف جهان منجمله در ح
ادارۀ واشنگتن برای تدوین یک . بارها از طرف واشنگتن ناحیۀ منافع حیاتی خوانده شده بود استحکام بخشد

 ماالشینکوشاید آقای . ستراتیژی سیاسی در آسیای مرکزی که در مطابقت با منافع اش قرار داشته باشد آغاز کرد
در برابر چشمان ما پروژۀ : "انب بوده باشد که گفته بودیکی از صاحبنظران مسائل سیاسی در روسیه حق به ج

 (۳۶۳...")عظیمی اعمار مجدد آسیای مرکزی نسج میگیرد
 

مواضع بنیادی خویش را در حوزۀ کسپیئن تهداب گذاری  اضالع متحدۀ امریکا ،سدۀ بیستم( نود) ۰/طی سال های 
شک و شبهه اساسات و استقامت  های پالیسی بدون هرگونه ۰۰۰۰و شروع  ۰۰۰۳حوادث اواخر  در حالیکه نمود،

نقاط فشار در سیاست خارجی امریکا در حوزۀ کسپیئن به  .خارجی امریکا را برای دهۀ آینده پایه گذاری کردند
 .طور جدید تصریح شدند، روشها و برخوردهای به کار افتادند که قبأل صرف امکانات نظری داشتند

بازنگری ماهیت روابط "در مقالۀ تحت عنوان  ۰۰۰۳در ماه می  س گریهامتوماقبل از حوادث یازدهم سپتمبر 
کم ( مؤلفین –هدف آسیای مرکزی است )منافع اضالع متحدۀ امریکا در این ساحه : " نوشته بود" روسیه –امریکا 

ر منطقۀ که قبل از همه ما خواهان دسترسی به مواد سوخت این ناحیه و جلوگیری از گسترش بی ثباتی د. بها نیستند
 (۳۶۰.)با چهار کشور اتومی همسرحد میباشد، میباشیم

 

ران مسائل سیاسی، ژورنالیستان بین المللی و شاید هم همۀ آنها بر این نظر اتفاق داشتند که هدف گبسیاری از تحلیل
 کمیتۀ" .دنهائی عملیات ضد تروریستی امریکا را تحت کنترول قرار دادن منابع طبیعی حوزۀ کسپیئن تشکیل میده

خاطر نشان میساخت که در زمرۀ اهداف که امریکا پس از حادثۀ یازدهم سپتمبر  "پالن گذاری های سیاسی خارجی
و تأمین امنیت ( عرب)آنرا دنبال میکند تشدید کنترول از مناطق نفت خیز دنیا، از بحیرۀ کسپیئن الی خلیج فارس 

 (۳۶۱.")انتقال جریان مواد سوخت را تشکیل میدهد
 

 حین ایراد بیانیۀ  در در آسیای مرکزی "فردریخ الیبیرت"هماهنگ کنندۀ صندوق  پیتیرس –وینفرید شنایدر 
در این باره با صراحت تمام چنین  (۰۰۰۰آلماته " )تدوین روش های جدید: سیاست خارجی پاکستان "  کنفرانس

مبارزه با . نظر گرفته شده است حضور نظامی امریکا در منطقه برای یک مدت دراز در: "اظهار نظر کرد
بن الدن ایجاد  فانتومتروریزم در این جا صرف یک بهانه بوده و پایگاهای نظامی در منطقه برای جستجوی 

نمیشوند، هدف قوای مذکور بازداری  چین که تسلیحات اتومی و میدان هوائی فضانوردی آن اکنون در ساحۀ 
امریکائیها از چانس تاریخی که یازدهم سپتمبر به آنها داد . دارد میباشد دسترسی قوای هوائی تاکتیکی امریکا قرار

تأمین امنیت جمهوریت های آسیای . قاطعانه استفاده کردند و نیروهای خود را در اطراف چین جا به جا ساختند
 ."مرکزی صرف ارزش ضمنی دارد
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تنوع منابع مواد : ا نهایت عملی به نظر آمد در نتیجه، دورنمای تطبیق ستراتیژی بین المللی اضالع متحدۀ امریک
در همین جا میتوان وظیفۀ ستراتیژیک ادارۀ امریکا را که . سوخت و تأمین انتقال آزاد آن به بازارهای خارجی 

عالوه بر آن امریکا امکانات وسیع را برای . سپس به سائر مسائل بزرگ منطقوی منقسیم میگردیدند مشاهده کرد
یش در عرصه های کلیدی انکشاف منطقه از قبیل مواصالت ترانسپورتی، ایجاد ساختار جدید تحکیم  دفاع خو

 .روابط اقتصادی در منطقه وغیره را به دست آورد
. دورنمای درخشان حوزۀ کسپیئن برای بسیاری ها  روشن به نظر میرسید، اما طرق انکشاف آن وضاحت نداشت

 .مغلق جیوپولیتیک منطقه را به دست میدادعوامل متعدد و گوناگون در منطقه تصویر 
پالیسی منطقوی اضالع متحدۀ امریکا، ابزار، میتودها، فشارها در قبال حوزۀ کسپیئن  ۰۰۰۳بعد از حوادث سپتمبر 

 ۳تابلوی شماره ).تغییرات و تحوالت مذکور بازگوکنندۀ روابط نوین با کشورهای منطقه بودند. تحول کیفی نمودند
 (دیده شود

 

" ذیدخل"ریکا نه تنها فعالیت های خود را تشدید بخشید، بلکه هرچه بیشتر کشورهای دیگر را نیز در پالیسی خود ام
یکی از استقامت های کامأل جدید پالیسی امریکا را در راه رخنه به منطقه و تحکیم مواضعش در کسپیئن، . ساخت

و قفقاز که مستقیمأ به بحیرۀ کسپیئن راه نداشتند ولی  انکشاف روابط دو جانبه  با آنعده از کشورهای آسیای مرکزی
با اتکاء به همین هدف امریکا عالقمندی اش را به کشورهای به . موقعیت مهم جیوپولیتیکی داشتند، تشکیل میداد

 .ازبکستان و قرغزستان، بیشتر ساخته بود: منطقه  "دست دوم" اصطالح
از حوادث سپتمبر ادارۀ واشنگتن به تطبیق آن پرداخت، ایجاد میدان   یکی از وظایف با اهمیت دیگر که با استفاده

چین در صورت پیدایش جهان چند قطبی در آینده میتوانست به . تراکم نیروهای جنگی در همجواری با چین بود
 رقیب

د تا اوضاع را استقرار یاب "آسیا -اروپا"بنابر همین دلیل امریکا آرزو داشت تا در مرکز . جدی امریکا مبدل گردد
 .کامأل تحت کنترول داشته و رقبا را از آنجا براند

 به حوزۀ کسپیئن دسترسیتحول روش های کلیدی امریکا   به خاطر    (       ۳تابلوی شماره )

 بعد از یازدهم سپتمبر قبل از یازده سپتمبر 

تمرکز مساعی به خاطر توسعۀ منافع خویش 
کشورهای حوزۀ از طریق مذاکرات مستقیم با 

 کسپیئن

واشنگتن فعاالنه کوشش کرد تا به خاطر تطبیق 
اهداف ستراتیژیک خویش در پهلوی کشورهای 
آزربایجان، قزاقستان، ترکمنستان که مستقیمأ به بحیرۀ 
کسپیئن راه دارند، کشورهای دیگر منطقۀ قفقاز و 
آسیای مرکزی قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان و 

 .مدار خود شامل سازد گرجستان را نیز در

افزایش هرچه بیشتر عنصر نظامی در ستراتیژی  اجتناب از مداخلۀ نظامی
 امریکا در حوزۀ کسپیئن

استفادۀ فعال ارگان های دولتی از  کمپنی 
 های خصوصی 

 نفوذ ارگان های دولتی در اتخاذ تصامیم مهم

قبل از همه کمپنی های )کمپنی های خصوصی جای . شکل و طرز تطبیق سیاست خارجی امریکا نیز تغییر یافت
ارگان های دولتی امریکا در مدت کوتاه از اخیر . را در منطقه ارگان های دولتی این کشور احراز نمودند( نفتی

ابتکار تدوین و تطبیق ستراتیژی را در حوزۀ کسپیئن به دست خود گرفته و فعاالنه از  ۰۰۰۰الی شروع  ۰۰۰۳
 .ستفاده پرداختندکمپنی های خصوصی به ا

آزربایجان، : البته این همه بدان معنی نبود که واشنگتن توجه اش را به کشورهای همسرحد به بحیرۀ کسپیئن
به عقیدۀ . امریکا در این کشورها مواضع معین را به دست آورده بود. قزاقستان و ترکمنستان کاهش داده باشد
آسیای مرکزی بعد از "در کنفرانس  بین المللی   که شاه ُخماروف سیدانورنمایندۀ انستیتوت شرق شناسی تاجکستان 

علل " : در قزاقستان تدویر یافته بود ابراز داشت ۰۰۰۰که در اخیر فبروری " تهدید های جدید: جنگ در افغانستان
 ."ورود امریکا به این منطقه قبل از همه تحت کنترول درآوردن منابع اقتصادی آسیای مرکزی میباشد

 

به کشورهای حوزۀ کسپیئن راه یافتند و توافق ایشان را برای به راه اندازی عملیات یها قسمأ به آسانی ئنکه امریکاای
. جستجو کرد( نود) ۰/نظامی به دست آوردند، دالیل کامأل واضح داشت که ریشه های آنرا باید در سال های 
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ۀ تهدید های که گویا از طرف روسیه وبی در باراعالمیه های متعدد رهبری کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جن
محسوس میباشند و ضرورت شامل ساختن کشورهای منطقه به تشکیالت امنیتی غرب در حقیقت هیچنوع امکانی را 

عکس العمل این کشورها در اصل به معنی موافقت آنها با . برای اجرای مانوری دیپلوماتیک باقی نمیگذاشت
برعالوه  (دیده شود ۰تابلوی شماره ). ز طرف واشنگتن به پیش برده میشد قرارداشتعملیات ضد تروریستی که ا

حجم . امریکا سالح قویتری دیگری نیز در دست داشت و آن عبارت از قرضداری های خارجی این کشورها بود
 ۰۰۰۰وع به طور مثال در شر. قرضهای مذکور غالبأ برابر به سر جمع بودجه های این کشورها بالغ می گردید

میلیارد دالر  ۳،۰صدراعظم قرغزستان خاطر نشان ساخت که قرضه های خارجی کشورش برابر به یک رقم 
گی مکمل پولی قرار داشته و همۀ شرایط برای ادارۀ این این بدان معنی بود که کشور مذکور در وابست. میباشد

 .کشور از طرف مراکز خارجی آماده بود
 

بعد از یازدۀ سپتمبر عمدتأ به دور توسعۀ هرچه بیشتر  ع متحدۀ امریکا در کسپیئنستراتیژی اضالبدین ترتیب 
 .حضور این کشور در ممالک که حتی به طور غیر مستقیم میتوانستند بر اوضاع منطقه تأثیر داشته باشند میچرخید

مساعد میساخت تا در پیشروی به سوی کشورهای همسایۀ حوزۀ کسپیئن، یعنی آسیای مرکزی و قفقاز امکان آنرا 
با آنکه پروسه های مذکور در تبانی با . آینده با اطمینان هرچه بیشتر پروسه های منطقوی تحت کنترول قرار بگیرند

 .خطرات و تهدیدها بودند
در نتیجه طی چند ماه ادارۀ امریکا توانست موفقیتهای را به دست بیآورد که دسترسی به آنها در موجودیت اوضاع 

تیکی پیشین در منطقه، موضعگیری بسیاری از کشورها و توازن قوتها، به احتمال قوی سال ها را در بر جیوپولی
تحول سریع فعالیت ها در استقامت های پراگنده به یک ستراتیژی همه جانبه برای سال های متمادی، . میگرفت

 .میساختشرایط را نه تنها برای دفاع بلکه برای عملی ساختن منافع امریکا فراهم 
به طور مثال، اضالع . واشنگتن برای تطبیق ستراتیژی خویش از طرق و روش های مختلف و متعدد استفاده میکرد

 .و تحقیقاتی را در حوزۀ کسپیئن به راه انداختندنظامی  –آزمایشات علمی( نود)۰/های  متحدۀ امریکا در اخیر سال
روی همین هدف از شروع سال . آیندۀ جنگها ترسیم میشد در آزمایشات مذکور منطقۀ کسپیئن به  عنوان تیاتر

مذکور همه اجزای قوای " تطبیقات"در . بین المللی کمپیوتری در ناحیۀ کسپیئن به راه افتادند" تطبیقات" ۰۰۰۰
هفته نامۀ . مسلح و ارگانهای اساسی دولتی این کشور از قبیل سی آی ای و وزارت خارجه اشتراک ورزیدند

چهرۀ آیندۀ اردوی امریکا از طریق سلسلۀ از بازی های کمپیوتری که : " نوشت ۰۰۰۰در سال  "زدیفانس نیو"
بدینترتیب امریکا ." سدۀ جاری را در بحیرۀ کسپیئن مودول میسازند، تدوین و شکل میگیرد ۰۰جنگهای سال های 

نظر تازۀ به بسیاری از مسائل ناحیۀ سعی مینمود میکانیزم های جدید را برای پیشبرد منافع خویش به کار اندازد  و 
حل و فصل مناقشات میان کشورهای حوزه، توسعۀ دهلیز های ترانسپورتی و : مورد بحث بیافگند که از آنجمله 

 .انرژی میان شرق و غرب، همکاری در عرصۀ نظامی بود
   ۰تابلوی

 امواضع کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در رابطه به فعالیت های امریک     

 گیریموضع                          کشور       

رئیس جمهور امام علی رحمانوف اعالم کرد که کشورش آماده است نه  تاجکستان     
تنها دهلیزهای هوائی بلکه پایگاه های نظامی را نیز در اختیار اضالع 

تاجکستان قوای  آنوقت در روسیه در( )۳۶۴) متحدۀ امریکا قرار بدهد
 (نظامی بیست هزاری داشت

به  ۰۰۰۳رئیس جمهور نور سلطان نظربایف حین سفرش در اکتوبر  قزاقستان   
کشورش به واشنگتن با همه وسایل و امکانات " آلمان اظهار داشت که 

 (۳۶۰) .دست داشته کمک خواهد کرد

فعالیت امریکا ابراز رئیس جمهور سپر مراد نیازوف حمایت خویش را از  ترکمنستان
فضای هوائی و دهلیز های ترانزیتی ( مرکز ترکمنستان)عشق آباد . داشت

زمینی خود را صرف برای انتقال تدرکات بشری در اختیار امریکا قرار 
در عین حال عشق آباد تقاضای ناتو را مبنی برجا به جا سازی . میداد

 .نیروهای نظامی رد کرد
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الم کریموف اعالم کرد که تاشکند برای نیروهای نظامی رئیس جمهور اس ازبکستان 
هوائی امریکا حاضر است صرف یک میدان هوائی نظامی را برای 
ارسال تدارکات غیر نظامی و فعالیت های جستجوی و نجات  بخش قرار 

 .بدهد

رئیس جمهور ادوارد شیواردنازی اعالم داشت که کشورش آماده است  گرجستان
اختیار اضالع متحدۀ امریکا برای آغازعملیات های ضد قلمرو خود را در 

 (در صورت مراجعۀ رهبری امریکا. )تروریستی قرار بدهند

قرغزستان باید سهم نهایت : "رئیس جمهور عسکر آقایف اعالم داشت که  قرغزستان
 (۳۶۶.")فعال را در راه حمایت از عملیات ضد تروریستی بگیرد

عملیات های ضد آغاز رهبری آزربایجان از فعالیت های امریکا در مورد  آزربایجان
 .تروریستی پشتیبانی خویش را اعالم داشت

 
 میدان آماده گی برای مبارزه باتروریزم -آسیای میانه 

کمیت ابزاری که اضالع متحده امریکا برای تعمیل اهداف جیوپولیتیک خویش از  ۰۰۰۳بعدازواقعه یازدهم سپتمبر 
آنها استفاده میکند نهایت گسترش یافت، اهمیت ستراتیژیکی حوزه کسپیئن واشنگتن را وا دار کرد تا راه های جدید 

اضالع متحد ًه امریکا ضرورت . رخنه وحضور یافتن را درکشورهای منطقۀ قفقاز وآسیای میانه جستجو نما ید
تطبیق سیاست مذکور در . تبلیغ وترویج میکرد واهمیت سیاست کثیر البعد ی را درمیان کشورهای حوزه نامبرده

 .دراز مدت مدنظر گرفته شده بود 
 

 عناصرستراتیژی اضالع متحدهً  امریکا درحوزه کسپیئن

 عناصر ستراتیژی مشخصات

 قبالز یازدهم سپتمبر                بعداز یازدهم سپتمبر          

حفظ طرز العمل قبلی تالش به 
الین های که دربر خاطر ایجاد پایپ 

گیرندۀ قلمرو فدراسیون روسیه 
 .نباشد 

اداره واشنگتن تالش به خرچ میداد تا 
به کمپنی هاوموسسا ت دولتی کشورش 
در حصًه ایجا د مواصال ت مطلوب 
برای    انتقا ل نفت وگاز مساعد ت 

 .نماید 

 پایپ الین  ها

ازاهمیت مسله هنوز هم کاشته نشده 
 .است 

فاکتور عمده در ستراتیژی بین المللی 
 این کشور 

حقوقی      -وضعیت بین المللی  
 بحیره کسپیئن

یکی از  –مبارزه علیه تروریزم 
میکا نیزم های اساسی برای رخنه 
واستحکام یافتن دراین ناحیه، 
شرکت فعاالنه ً امریکا ومتحدین آن 

 درمبارزه علیه تروریزم

اهمیت مبارزه انتشار اعالمیه درمورد 
علیه تروریزم ، خود داری از ارایًه 
کمکهای قابل مالحطه به کشور های 

 حوزه کسپیئن

 مبارزه با تروریزم

دریافت مجوز کشور های حوزه به 
خاطر جا بجا سازی قوای نظامی و 
همچنان کسب توافق آنها برای 
احتمال ایجا د پایگاه های نظامی در 

 .قلمرو ایشان 

تطبیقات مشترک کندک  به راه اندازی
های صلح وآموزش کادر های نظامی 

 کشور های منطقه

 همکاری نظامی باکشور
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دست یافتن به اهداف متذ کره برای اضالع متحده امریکا زمینۀ آنرا مساعد میساخت تا درآینده   با 
بدین وسیله . وبدون احساس خطر ارسال نفت را به بازار های خارجی تامین نماید" دست آزاد"

هدف اساسی  واشنگتن ایجاد  . امریکا  میتوانست به  یکی از اهداف اساسی خویش دست یازد

فعا ل ساختن همکاری صندوق 
جهانی پولی و بانک رهنی و 
انکشافی اروپائی با کشور های 
حوزه؛ ارائه کمکهاهرچه بیشتر 
مالی به خاطر حمایت از ا قتصاد و 

 حکومت های کشور های حوزه

یکی از اجزای طرح تاثیر گزاری 
وتحت کنترول قرار دادن کشور های 

 حوزه   

 استفاده ابزاری از سازمان     
 های بین المللی             

بی توجوهی وبی عال قه گی به 
موارد نقض حقوق بشر از طرف 
کشور های حوزه دربدل حمایت از 

 عملیات نظامی درافغانستان

نقض اعتراضا ت ضعیف درباره 
حقوق بشر که عواقب منفی باالی 

 روابط طرفین  نداشته باشند

 حقوق بشر                 

حفظ اهمیت فاکتور مذکور  
 واستحکام هرچه بیشتر آن

اشتراک فعاالنه درامور داخلی کشور 
را کمپنی های " نقش عمده "های حوزه 

 بزرگ و کثیر الملیتی بازی نمودند

 نقش سرمایه های شخصی       
 خارجی                     

در جریان چند ماهی محدود 
انکشاف قابل مالحظًه دراین راستا 

تعزیرات موجود : صورت گرفت 
علیه کشور های حوزه یا به تعلیق 

 درآمد ن ویاهم لغو گردیدند

به راه اندازی مذاکرات و گفتگو های 
نتایج طویل المدت بدون دست یابی به 

.... 

 تعزیرات                     

افزایش قابل مالحظۀ کمکها برای 
ایجاد زیر بناهای اقتصادی وتامین 
روابط نوین اقتصادی باکشور های 

 .خارجی

حمایت سیاسی ،ارائه کمک های محدود 
 پولی 

تدارکات برای تامین روابط جدید 
 اقتصادی میان کشور های حوزه

بیشتر فاکتور  استحکام وتقویه هرچه
 مذکور

اعالمیه های پی در پی درمورد 
ضرورت به راه اندازی اصالحات 

 دموکرا تیک

تاثیر گذاری باالی پروسه های 
 سیاسی  

بذ ل هرچه بیشتر توجه به مسایل 
ایکولوژیکی، جستجوی میکانیزم 
های طویل المدت اداره حوزه ذریعه 
منابع طبیعی منطقه، قبل ازهمه 

 آبیازطریق منابع 

به راه اندازی پروگرام های جدید در 
 ساحه محیط زیست 

 مسایل ایکولوژیکی

شرکت فعاالنه دراین گفتگو ها و 
درحل وفصل منا قشا ت " کمک "

 موجود 

به راه اندازی گفتگو ها برای حل 
 وفصل منا قشا ت 

 منا قشا ت منطقه ای              

تالش به خاطر تحت کنترول 
درآوردن چینل های عمدۀ انتقال 

 مواد مخدر 

 مواد مخدر                       نظارت ازاین مسلًه 

اشتراک در پروژه های مختلف  ادامه طرز العمل قبلی     
 منطقوی 

 دهلیز های ترانسپورتی                  

 
 اشتراک فعال در مسائل مذکور 

تالش  به خاطر عدم مداخله درمسائل 
 قابل مناقشه وبحث برانگیز 

مسائل مربوط به مذهب ؛          
 منا قشا ت اتنیکی                               
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بود که در نتیجۀ پیدایش آن کشور های حوزه کسپیئن در دراز مدت باید مواد " محوری"هلیز نفتی د
مرکز "در گزارش . نفتی خویش را از طریق خلیج فارس به  بازار های خارجی صادر میکردند

درقسمت روابط : "آمده است " ۰۰۳۰ملی سروی و معلوما ت  استقا مت های انکشاف  جهان الی 
در این . ، روسیه نقش صادر کنندۀ مواد خام وسایرمنابع انرژی را بازی خواهد کرداقتصادی

سال آینده مسیرهای جدید انتقال ۳۰الی  ۳۰رابطه صاحب نظران امریکائی نظر میدهند که طی  
قلمرو روسیه باشد ( ۳. ")نفت و گاز ازبحیره کسپیئن به میان خواهد آمد که نباید در بر گیرنده ً

ریۀ جدید صرف در صورت ایجاد پایپ الین انتقال نفت به  پاکستان از طریق  افغانستان تطبیق  نظ
 .متصور بود

هدف اساسی امریکائیها، انتقال وصدور گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به بنادر بحیرۀ عرب 
شده  طرح متذکره قبالً درشروع سالهای نود سدهً  گذشته از طرف خود ترکمنستان پیشنهاد. بود
لبها در . بود و وخامت اوضاع دراین کشور باعث آن  ۶//۳غصب قدرت درافغانستان ازطرف طا

قرار بود پایپ الین گاز از والیات هرات وقندهار گذشته بسوی . گردید تا پروژهً مذکور راکد بماند
راه " ه نام برعالوه درامتداد مسیر پایپ مذ کور باید  شاهراهی موتر رو ب( ۰.)پاکستان ادامه یابد

عالقمندی واشنگتن برای اعمار مسیر  ۰۰۰۰در شروع . نیز اعمار میگرد ید" کبیر ابریشم 
ً اوج گرفت به گفتۀ نمایندۀ رسمی وزارت امور خارجه اضالع متحده امریکا،  نامبرده مجددا

" رابزیر وی"روزنامًه  (۱.)امکانات و چگونگی اعمار شاهراه مذ کور عمال روی دست قرار داشت
حوادثی  که در افغانستان بوقوع  پیوستند زمینه ساز آن گردیدند تا پروژه : " دراین زمنیه نوشت

های واشنگتن مبنی بر ایجاد پایپ الین ها از طریق افغانستان و پاکستان باالخره جامعه عمل 
ت از نقاط افغانستان که فرسنگها  از حوزۀ کسپیئن فاصله دارد و کشوری است فاقد ثبا( ۴.)بپوشند

سیاسی  به طور ناگهانی به یکی از عناصر کلیدی سیاست خارجی امریکا د ر  -نظر اجتماعی 
. نامید" مبارزه با تروریزم"امریکا عملیا ت نظامی خویش را در افغانستان  . منطقه مبدل گردید

لبها در افغانستان بر پروژه های مربوط به ذخایر  طبیعی حوزۀ الزم است تاکید شود که جنگ با طا
. کسپیئن سایه ا فگند، درحالیکه حوزۀ کسپیئن محرک اصلی و اساسی همه حوادث درمنطقه بود

استخراج وانتقال مواد خام حوزۀ کسپیئن، علت اصلی توجه خاص کشور های مختلف جهان به 
انکشاف اقتصادی و . چگونگی ساختار بعدی دولتی و ترکیب اعضای حکومت دراین کشور بود

ر داخل افغانستان و همچنا ن مسا ئل مربوط به ذخایر طبیعی حوزه کسپیئن مربوط به آن ثبات د
، یکی از صاحب اوتکین. میشد که کدام یک از گروه ها دراین کشور قدرت را به دست میگرفت

فعالیت های اضالع محتده امریکا خوب : "نظران مستقل سیاسی در زمینه چنین اظهار نظر نمود
نمیکنند امریکائیها به هدف خود، یعنی "  په خپل سر"آنها هیچگاهی کار های  . د سنجیده شده ان

لبها رسیدند وحضور قوای نظامی امریکا در سه جمهوریت  اتحاد شوروی  سرنگونی حکومت طا
هدف از حضور نظامی امریکا در آسیای . اسبق، منبعد مهفوم واهمنیت  جیو پولیتیک کسب میکند

شاید به همین علت بوده باشد  (۰...")یره کسپیئن وبه گاز ترکمنستان میباشد میانه نزدیکی به بح
را در حکومت " حضور طالبها ی مالیم" کولن پاولکه وزیر امور خارجۀ آنوقت اضالع محتده 

لبها در . افغانستان بعید از واقعیت نمیدانست تالشهای واشنگتن در رابطه به داخل نمودن طا
ه افگنی بر پروژه های استخراج و انتقال مواد طبیعی حوزه کسپیئن را حکومت، اصالً هدف سای

که لشکر های مسلح " ائتالف شمال " از قوماندانان ( پسر )تقاضا ی جورج بوش . دنبال میکرد
شمال افغانستان را به قبضه درآورده بودند، مبنی بر  ۰۰۰۳مربوط به آنها در اواسط  ماه  نوامبر 

ه پایتخت، افغانستان الی ترتیب وتنظیم پروسۀ ایجاد حاکمیت جدید در کابل خود داری از دخول ب
 .نیز بر همین بنیاد استوار بود 

 

حین جروبحث باالی ترکیب حکومت آیندۀ افغانستان، آشکار گردید که واشنگتن و مسکو دراین 
در اعالمیۀ مطبوعاتی که پس از مال قات  روسای جمهور فدراسیون . زمینه نظر یات مختلف دارند

:  روسیه  والدیمیر پوتین، تاجکستا ن امام علی رحمانوف و افغانستان برهان الدین ربانی آمده بود
طالبها نباید در حکومت آیندهً افغانستا ن شمولیت داشته باشند، زیرا آنها به دلیل همکاری با "
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یک زمانی  (۶.")تروریرستهای بین المللی خویشتن را از چارچوب پروسه سیاسی دور نمودند
 که از طرف  اسالم آباد  به راه انداخته شد برای ستراتیژیست های  واشنگتن" پروژۀ طالبان"

امریکا آرزو داشت تعزیرات علیه ایران کمافی . خیلی به درد  بخور و به وقت جلوه میکرد 
. السابق به قوت خویش باقی بمانند و شاخه های مختلف انتقال نفت وگاز آسیای میانه ازدیاد یابند

. شتبرای دستیابی به اهداف ذیل واشنگتن به یک افغانستان با ثبا ت و قابل پیش بینی ضرورت دا
برعالوه به خاطر اعمار پایپ الین آینده از طریق افغانستان الزم بود تا ثبات اوضاع در پاکستان 

پاکستان الی وقوع . به وخامت گرائیده بود  نیز حفظ شود۰۰۰۰و شروع  ۰۰۰۳نیز که  در اواخر 
لبها حمایت میکرد بلکه طی چند سال از آنها ب ۰۰۰۳حوادث سپتمبر رای نه تنها از جنبش طا

اسال م آباد در اثر فشار های  ۰۰۰۳پس از حادثۀ سپتمبر . دستیابی به مقاصد خویش استفاده نمود
روز افزون واشنگتن مجبور گردید از حمایت طالبها دست بکشد، زیرا آنها با  تروریریستهای  

ری داشتند اسامه بن الدن  که امریکا او را متهم به سازماندهی جنایات یازدهم سپتمبر نمود، همکا
بدین ترتیب میتوان مشاهده کرد که تشدید مساعی برای تحت  کنترول درآوردن  راه های انتقال . 

برای هدف مذکور . ذخایر طبیعی منطقه در صدر سیاست خارجی اضالع متحده امریکا قرار گرفت
دول سیاسی باالی کشور های حوزۀ کسپیئن و  –واشنگتن از تاکتیک افزایش فشار های نظامی 

فاکتور فشار در سیاست  خارجی اضالع  ۰۰۰۰ -۰۰۰۳در تقاطع سالهای . همجوار استفاده نمودند
، دستیار خاص رئیس جمهور امریکا روی مسایل انرژی ستیون مان. متحده نهایت برازنده بود

 ما به آن عقیده هستیم که مشکل: "حوزۀ کسپیئن دیدگاه حکومتش را در این مورد چنین ابراز داشت
اساسی این منطقۀ محاط به خشکه، در آن نهفته است که پایپ الین های انتقال نفت و گاز از جنوب 
به طرف شمال استقامت و تمرکز یافته اند و کشور های تازه به استقالل رسیدۀ این منطقه وضعیت 

ر خیلی دشواری دارند، زیرا کمپنی های فدراسیون روسیه عمالً انحصار انتقال و صدور ذخای
بنابر همین دلیل است که کشور ما از خط مشی . طبیعی منطقه را تحت کنترول خویش درآورده اند

وضعیتی که در نتیجۀ کثرت پایپ الین ها و . کثرت و چند جانبه بودن پایپ الین ها حمایت میکند
ی ازدیاد مسیر های صدور آن به و جود خواهد آمد عمال به استحکام، تعالی واستقالل کشور ها

درعین حا ل باید به یاد داشت که سیاست انحصارگرائی و کنترول بر صدور . منطقه خواهد افزود
زیرا هرگونه انحصار گرائی باعث برهم . ذخایر طبیعی به ضرر خود فدراسیون روسیه نیز میباشد

 (۷.)خوردن توازن اقتصادی میگرد د
 

 :پاورقی ها
 

 ۰۰۰۳سال  ۱۷شماره" ینی زاویسیموی واینوی ابوزرین"روزنامۀ  .۳
کیلو متر آن باالی قلمرو افغانستان اعمار  ۷۶۴کیلو متری انتقال گاز که  ۳۴۶۰پایپ الین .  ۰

ملیارد متر مکعب گاز در سال بوده وقرار است از شهر دولت  ۳۰، ۱۰خواهد شد، دارای انتقال 
. شروع به طرف قند هار ادامه پیدا نموده الی شهر ملتان پاکستان امتداد یابد( ترکمنستان ) آباد 

                                                                              .                                          ملیارد دالر امریکائی بر آورد گردیده است   2،5قیمت تخمینی این پروژه 
 ۰۰۰۰جنوری  ۱۳نی زاویمسیمایا گازیته مورخ  .۱
 . ،ص  ۰۰۰۰جنوری ۰۱مورخ " کامیرسانت "  .۴
 ۰.، ص ۰۰۰۰فبروری  ۳۰مورخ   څموسکوفسکی کومسومولی .۰
                                                          ۰۷، ۰۸. حفات  ، ص ۰۰۰۳اکتوبر /۰، مورخ "ایکسپیرت" ۀمجل .۶

itlustratedt,2002,July, №2.p.32 7. America 
 

 افغانستان عملیات آزادی شکست ناپذیر
 

اهمیت جیوستراتیژیک و جیو سیاسی دولت های آسیای میانهبه طور  ۰۰۰۳سپتمبر  ۳۳پس از حمالت تروریستی 
سپتمبر، جنرال تومی فرنکس ، لوی  ۳۳باید یاد آورشد که مد تها قبل از وقوع حادثه ی. ای بلند رفت مالحظهقابل 

 .درستیز قوای مسلح  اضالع متحده به آسیای میانه سفری نموده بود
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دن به قزقستان ،  ترکمنستان ،  قرغزستان ،  ازبکستان وتاجکستان دی: نامبرده حین سفرش به منطقه از کشورهای  
چنین به نظر میرسد که سران دول نامبرده باجنرال فرنکس توافق نمود ه بودند که در صورت  بروز . عمل آورد 

همزمان با به راه . بحران دراین منطقه به قوای نظامی امریکا اجازه بدهند تا در کشورهای شان جا بجا شوند 
ورود و نفوذ گسترده ی امریکا   ۰۰۰۳اکتوبر   ۷تاربخ  در افغانستان به" آزادی شکست ناپزیر" اندازی عملیات  

قوای نظامی امریکا و متحدین عمد تأ از طر یق سرحدات تاجکستان و ازبکستان به (  ۳.)یها به منطقه آغاز میشود 
"  القاعده " امحا وسرکوب تروریستهای " آزادی شکست ناپزیر " هدف عملیات . قلمرو افغانستان داخل گردیدند 

اداره ی امریکا به خاطر تطبیق اهداف سیاست خارجی خویش موازی با اولین . نبش طالبها اعالم گردیده بود وج
نظریه ی تاسیس پایگاه های نظامی را (مترجم  -مطابق متن روسی" ) مسلمانهای تروریست " انداخت ها به طرف 

حوزه کسپیئن از فعالیتهای نظامی امریکا ،  بعداز حمایت کشور های( ۰. ) درساحه ی بحیره کسپیئن پیشنهاد گرد 
امریکایها معتقد بودند که کنترول بر افغانستان و کشور (  ۱. )نظریه ی پایگاه ها در منطقه انکشاف بیشتر یافت 

های مسلمان آسیای میانه کلید دست یابی و تصاحب  دونقطه بزرګترین حوزه ی نفت خیز جهان را در اختیارآنها 
دست یابی امریکا یها به این دونقطه ی ستراتیژیک موانع معین را " حوزه کسپیئن"و " شرق نزدیک ": قرار داد  

بدین ترتیب در اثر موافقه ی سران دولت های آسیای میانه .  برای تمایالت چین در مورد این منطقه به وجود آورد 
جنوب اتحاد شوروی اسبق آغاز گردید از جا بجا سازی هر چه بیشتر و فعالتر نیروهای جنگی امریکا و ناتو در 

طرز العمل امریکایها به خوبی هویدا بود که ورود آنها به منطقه جز یک سیاست دراز مدت است طوریکه دستیار 
وزیر امور خارجه در مسایل آسیای مرکزی وجنوبی ریچارد باوچر حین سخنرانی در مجلس نماینده گان کا نگرس 

اداره ی بوش عالقمند است تا جمهوری های آسیای میانه اتحاد شوروی اسبق : اخت اضالع متحده خاطر  نشان س
نزدیک شوند تااینکه دول مذکورمناسبات خویش رابا پارتیزهای . هر چه بیشترباکشور هایکه جنوبتر موقعیت دارند 

عامه درکشور های غربی ها برای توجیه فعالیت ها وپوشش اذهان . عنعنوی خویش استحکام و گسترش داده باشد 
که گویا منافع جهان غرب را درحوزه ی کسپیئن به خطر "  اسالم خشن و ستیز گر " خویش به بخش افسانه ی 

در امریکا باتمام جانفشانی تبلیغ میشد که استفاده از قوت نظامی مانع ایجاد گروپ های تند . انداخته اند ، پرداختند 
جز اساسی تبلیغات عوام فریبانه درغرب " اسالم خششن " شعار. اهد شد رو و خشنونت گرای اسالمی در آینده خو

جهاد " رسانه های گروهی غرب به طور گسترده به تحریف کلمات ، عنوانین و واژه های چون   . گردیده بود 
عینی پرداختند به جای آنکه به تشریح وتعریف صادقانه و".... ، تصادم مدنیت ها " علم سبز اسالم  "، " مقدس 

پدیده های یادشده که ریشه های سیاسی ، اقتصادی ، قومی  ، جغرافیائی وغیره دارند پرداخته میشد ، معانی 
فوق شامل پروگرام وفعالیت " جزئیات  " توجه به  ( ۰. )آنهاوارونه وبه ضد مسلمانها از آنها استفتده میشد 

اصلی واژه ها واصطالحات پی ببرند آنها باید بالفاصله داخل امریکای ها نمیشد ، آنها وقت آنرا نداشتند تا به مهفوم 
نام دارد ودرفرانسه به چاپ رسیده است سخنان (  ۶"  )بن الدن ، یک حقیقت ممنوع " درکتابی که . عمل میشدند

" سدی اساسی درراه تحقیقات در مورد ( : " ۷)جون او نیل  ، معاون  اف بی آی  به شرح ذیل نقل شده اند 
شارل بریزارد حین مصاحبه  –منافع کمپنی های این کتاب ژان ( مترجم  –مطابق متن روسی " ) یسم اسالمی ترور

یاشما پیشنهاد های مارا :"حین مذاکرات ،دریکی از لحظات امریکایها به طالبها اظهار داشتند:"ی در پاریس گفت 
(  ۸.")مباریها مانند قالین فرش خواهیم کردبه دست می آورید ویاماشما را ذریعه ی ب"قالین طال"میپزیریدویک
امریکا ضمن مصاحبه ای با خبر نگار شبکه ی  س ان ان  " شورای اموربین المللی " کارشناس ( /)ریچاردباتلر 

ا دارهی کنونی بوش بالفاصله بعد از به قدرت رسیدن اتکابه : "اظهارات غلغله انگیزی داشت  که ذیأل ذکر میشود 
اداره ی بوش . نمود " وتروریزم در افغانستان  " القاعده " شوره های  اف  بی  ای  در رابطه به د یدگاه ها وم

درمورد نفت از درمعامله پیش " طالبان " درمورد نفت از طریق با    "  طالبان " هدف داشت تا ازاین طریق با 
 . "                                                                                             بحث گیرد آمده وموضوع اعمار پایپ الین رااز طریق قلمرو افغانستان با آنها به 

 

امریکایها در آن . واشنگتن کوشش کرد تا به اظهارات فوق دیگر توجه ننماید  ۰۰۰۳پس از وقوع حادثه ی سپتمبر
شبکه های استخباراتی  امریکا فعا لیت های . یاد میکردند " تهدید اسالمیت های تندر و" هنگام با تمام قوت از 

نفوذ " در  چارچو ب  ادار ه ی واشنگتن مرکز خاص . اجنتوری خویش را علیه تروریزم بین المللی گسترش دادند 
مرکز مذکور بر ای تعمیل وظایف ضد پرو پاگندی زمان جنگ معلومات نادرست را در . تشکیل شد " ستراتیژیکی 

از همان آغاز هویدا بود که اهداف امریکایها فراتر از توفیف ( ۳۰. )ر رسانه های گروهی خارجی قرار میداد اختیا
هدف بعدی شبکه های استخباراتی امریکا را تشدید قابل مالحظه . اسامه بن الدن است بن الدن اصال مطرح نبود  
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درجمهوری های اتحاد شوروی سابق تشکیل میداد  ای مساعی و فعالیت های  اوپراتیفی و اجنتوری سی ، آی ، ای 
ثبوت تشدید فعالیت های یاد شده رامیتوان در ازیاد  بودجه و تمویل هر چه بیشتر شبکه های استخباراتی آن ( ۳۳. )

 ۴که از طرف مشرانوجرگه ی امریکا تائید گردید برابر  به   ۰۰۰۱به طور مثال بودجه سال . کشور مشاهده کرد 
. فیصد بیشتر بوده است  ۳۰به اندازه ی  ۰۰۰۰ارد دالر بود بودجه ی مذکور درمقایسه بابودجه ی سال ملی ۱۰۰،

به علت ادامه ی ( ۳۰. )مبلغ مذکور بزرگترین بودجه ی نظامی در تاریخ اضالع متحده امریکا ارزیابی میشود 
ملیارد را   ۱۴، ۴میان امریکا مبلغ اضافی عملیات در افغانستان و آماده گی های پنتاگون برای حمله بر عراق ، نظا

رسما حمایت  ۰۰۰۳قزاقستان اولین کشور منطقه ی آسیای میانه بود که در دسمبر . از کانگرس تقاضا نمودند
امریکا یها در قلمرو افغانستان اعالم کرد کشور مذکور به اضالع متحده خبر "  انتقامی " خودرا از عملیات نظامی 

خویش را در اختیار "  ولوگووه " چیمکینت " همکاری با او است ووعده داد  تا میدانهای هوائی  داد  که آماده ی
قزاقها هکذأ اشاره کردند  که حاضر خواهد بود  پایگاه های دیگری را نیز برای نیروهای ائتالف .  آنها قرار بدهد 

قبال در زمان  -ت جدید جمهوری قزاقستان  پایتخ)درعین حال آستانه  . ضد طلبان در قلمرو خویش ایجاد نمایند 
مدتها قبل به مامورین عالی رتبه ی امریکا ئی به ( مترجم –اتحا دشوروی پایتخت این جمهوری شهر الماتا بود 

عسکر در  ۰۰۰۰گونه ی نیمه رسمی میفهما ند ند که حاضرند تا یک لوای موتوریزه ی پنتاگون را باکمیت الی 
موازی با این تماس ها متخصیصین امور نظامی دوکشور پالن های . بپزیرند "  نده  قره غ" نزدیکی والیت 

گسترده ی همکاریهای نظامی را طرح ریزی نمودند نقش عمده را در  طرح های مذکور وزارت خانه های دفاع  
ا مکلفیت داشتند به تاسی از سواد اسناد متذکره امریکایه. دو کشور و لوی درستیزیت اضالع متحده بازی میکردند

اردوی اضالع متحده  " عکس العمل عاجل " به آموزش نظامیان قزاق در پوهنتون های خویش بپردازند ، نیروهای 
دولت امریکا تمویل . وظیفه  تربیه ی مربی ها ومتخصیصین مسلکی رابرای کماندوی قزاقستان به دوش میگرفت 

را نیز باید بامصارف خویش آماده " کندک صلح قزاق " همچنان کامل پروگرامهای یاد شده را به عهده میگرفت و 
پالیسی و طرز .                                                                                                     میساخت

دید رسمی رئیس  طی باز(  ۳۱)العمل مقامات نظامی اضالع متحده هر چه بیشتر شکل تعرضی به خود میگرفت 
جمهور ازبکستان اسالم کریموف از واشنگتن موافقت نامه ی همکار یهای ستراتیژیک میان دوکشور به امضا رسید  

دربدل ازبکستان متکلف میگردید . مطابق سند مذکور وا شنگتن متعهد میگردید تا امنیت ازبکستان  را تامین نماید . 
خویش که در همجواری "  قشقه دریای " را در والیت " خان آباد " و " توزیل " ، " قوی قادی" پایگاه های 

درآغاز عملیات  نظامی امریکا ، ازبکستان  بال فاصله  مبلغ در . افغانستان قراردارد به اختیار امریکایها بدهد 
به خاطرترمیم مبلغ مذکور با درنظر داشت پاره ی ازمالحظات . ملیون دالر را از امریکا به دست آورد  ۸۰حدود  

هلیکوپتر ها " خان آباد " درپایگاه  .به مصرف رسید " وقوی قادی " خان آباد " و  مد ر نیزه  سازی پایگاه های 
روسای جمهور دوکشورطی مالقاتی اظهار نمودند تا پایگاه نظامی در . وجیب های امریکائی بسته کاری میشدند 

دراین  .ارد  به یک پایگاه  نظامی دایمی درآسیای میانه مبدل گرددشهر خان آباد که در جنوب ازبکستان موقعیت د
میان ایراد هاو انتقاداتی  که قبال ازحکومت ازبکستان ازبا بت نقض حقوق بشرد رآن کشور میشدند کامال به با د 

 .فراموشی سپرده شدند
هزار نظامی   ۱بگیرد و درآن الیسال به اجاره  ۰۰رابرای " خان آباد " حکومت امریکا قصد داشت  میدان هوائی 

 ۰۰۰اداره ی امریکا همچنان مصمم بود مبلغ باالتر از. فروند طیاره های جنگی را جا بجا بسازد   ۶۰تا    ۰۰واز
قیمت اجاره ی ساالنه ی پا یگاه از  . ملیون دالر را به  خاطر تجدید اعمار زیر بنای این پا یگاه  تخصیص دهد 

درعین حال  ، ازبکها جا بجا سازی جت های شکاری ( ۳۴. )دالر پیش بینی شده بود ملیون   ۱۰۰الی   ۰۷۰
اجازه  داشتند به " حاالت خاص " طیاره های مذکور صرف در . امریکا را درقلمرو خویش منع قرار داده بودند

هزار عسکر واضافه از  ۳،۰تقربیأ  " خان آباد " درپایگاه  . فرود آیند  " توزیل " و" خان آباد " میدانهای هوائی 
طی مدت زمانی که بمباریهای افغانستان به شدت جریان  داشت . بال هلیکوپتر امریکائی قرار داشتند   ۱۰

باربری امریکا که حامل مهمات و سایر وسایل جنگی میبودند فرود   –درمیدانهای متذ کره سیاره های ترانسپورتی 
ع امریکا  دونالدرا مسفید پیشنهاد کر د تابه خاطر تها جمات باالی وزیردفا ۰۰۰۳دراواخر نومبر. می آمدند 

(  ۳۰. )داده شود " پایگاه نظامی " افغانستان به نیروهای موجود نظامی امریکا در ازبکستان موقعیت حقوقی 
مقارون همان زمان دوتن از سناتوران امریکا کارل لیون  وجون ورنیر که طی بازدید رسمی دو روزه در 

بکستان  بودند اظهار نظر نمودند  که واشنګتن آماده است به ازبکستان کمک های تخنیکی نظامی نماید وهمچنان از
امریکایها وعده (  ۳۶. )درحصه ی ازمیان برداشتن عواقب فاجعه ی ایکولوژیک حوزه ی ارال مساعد ت  کند 
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" ) رستاخیز "درجزیره . ) نبه نمایند مساعی همه جا " رستاخیز " دادند  تادرقسمت احیای مجد د جزیره ی 
واشنگتن ( . ازمسکو الی پولیگون آزمایشات بیولوژیکی نظامی اتحا دشوروی اسبق قرار داشت (  دربحیره ارال 

سناتوران نامبرده ضمن مالقاتی که (  ۳۷. )ملیون دالر تخصیص دهد"  رستاخیز " آما ده بود برای تمویل پروژه 
کریموف داشتند درباره ی همکاری های نظامی وبشری امریکا به افغانستان یاد آورشدند واز با رئیس جمهور اسالم 

راکه درسرحد افغانستان قرار دارد به خاطر انتقال اموال وبا ( ۳۸" )دوستی"کریموف خواستند تا پل مسدود شده ی 
 رهای بشری مجد دأ باز نمای

ی آسیای میانه دست به افتتاح دومکتب حربی برای تربیه ی  امریکایها  به منظور گسترش حضور خویش در ناحیه 
واحد های قوت های کوماندوی د و کشور تمریناتی مشترک  ۰۰۰۳طی سال . خورد ضابطان اردوی ازبکستان زدند 

پارلمان دولت قرغزستان موا فقت کردتا میدانهای هوائی این کشور برای پیشبرد عملیات نظامی و . را به انداختند 
ک های بشری درافغانستان به استفاده ی نظامیان امریکائی درآینده د راثر موا فقت نامه که میان اضالع متحده ی کم

امریکا وجمهوری قرغزستان به امضا رسید ،  قرغزستان مکلف شد تا برای مدت یک سال پایگاه های نظامی 
 . متذکره امکان تمدید آنرا نیز قید میکرد موافقت نامه ی.  کشورش را دراختیار نیروهای امریکائی قرار دهد 

جا بجا " ماناس " اندکی بعد قرغزستان اعالم کرد که به نیروهای فرانسوی اجازه میدهد در میدان هوائی بین المللی 
                                                 .           فرود آمدند " ماناس "  درمیدان هوائی "   ۰۰۰۰-میرا ژ" طیاره های  جت  نوع    ۰۰۰۰درماه مارچ . گردند

سازمان معاهده ی امنیت "شگفتی طرز العمل قرغزستان درآن بود  مطابق مواد مذکور در عین زمان عضو پیمان 
دول مستقل  مشترک المنافع بود مطابق مواد معاهده ی مذکور ، قرغزستان اجازه نداشت قلمرو خود "  دسته جمعی 

به منظور بیرون رفت از نزاکت به وجود آمده ،  دولت . یار نیروهای نظامی خارجی قرار بدهد را در اخت
قرغزستان فیصله  کرد تا به تمام پرسونل نظامی اسناد  دپیلوما تیک ترتیب شود وآنها به مثابه اعضای نماینده گی 

معاهده ی دسته " تان در پیمان در این میان واشنگتن صرف نظراز عضویت قرغزس. دپیلوماتیک شناخته شوند 
( /۳) .را به پایگاه نظامی کشور ش مبدل سازد" ماناس " رسما اعالم کرد که آرزو دارد میدان هوائی" جمعی 

طیاره جنگی آن کشور راباید به  ۴۰هزار عسکر که امورات    ۴قراربود الی " ماناس " درپایگاه نظامی هوائی 
ه که ارتباط داشت به عملیات بشری موافقتنامه ی طرفین قید میکرد که عملیات پیش میبردند جا بجا میگردید آنچ

" ماناس " پنتاگون در بدل ا ستفاده از پایگاه . متذکره باید ذریعه ی طیاره های ترانسپورتی قرغزی صورت بگیرد
تاجکستان رامبنی واشنگتن همچنان موافقه ی حکومت . پرداخت مبلغی قابل مالحظه ی رابه دولت قرغزوعده داد 

 –میدان هوائی مذکور در نزدیکی شهر دوشنبه " ) عینی " بر استفاده از فضای هوائی آنکشور ومیدان هوائی  
برای " عینی " نیز به دست آورد خطوط نشست و پرواز میدان هوائی (مترجم -پایتخت این کشور موقعیت د ارد

به متحدین زمینه ی " عینی " استفاده از میدان هوائی . دند  طیاره های امریکا ئی و فرانسوی تجدید ترمیم گردی
دوشنبه هکذا اجازه ی جا بجا سازی . آنرافراهم میساخت تا از دخول طیاره ها به قلمرو پاکستان جلوگیری شود 

دادکشور های عضو پیمان ناتو از هر نشست و بر " کل آب"قوای هوائی ناتو و واحد های پیاده آنرا در والت 
طیاره ازامریکا ،فرانسه وایتا لیا ( ۴۰)هزاردالر به تاجکها تحویل میکردند ۷الی ۴ست طیاره های خویش از خا

امریکایها در نظر داشتند به قوای سرحدی . مبلغ مذکوررا برای اقتصاد تاجکستان درآمدی عظیمی محسوب میشد
ا وسایل وتجهزات معاصرسمبال کنند وکدر تاجک  کمکهای تخنیکی نمایند وسرحدات این کشور را با افغانستان ب

بدین ترتیب کشور های منطقه به اشکال مختلف زمینه ی ورود . های امور سرحدی آنها را آموزش مسلکی بدهند
ریچارد مایرس لوی درستیز .  فعال قوای نظامی امر یکا و متحدین آنرا درحوزه ی بحیره ی کسپیئن فراهم نمودند

. مذاکراتی بارهبری ازبکستان و قرغزستان به عمل آورد۰۰۰۰امریکا دراواسط فبروری قوای مسلح اضالع متحده 
 حین مذاکرات مایرس خاطر نشان ساخت

که ادامه ی فعالیت وحضور نیروهای نظامی غرب در منطقه محدود به امحای کامل شبکه های تروریستی در 
قرغزستان،اقتصاد این "ماناس"میدان هوائی ازبرکت حضور قوای ائتالف غرب در( ۰۰)افغانستان خواهد بود 

قوای هوائی ائتالف غرب به منظور ( ۰۳.)ملیون دالر به دست آورد   2،5کشور صرف درچند ماه اول مبلغ  
ملیون دالر را برای خریداری مواد سوخت ازبازار  5حمایت از اقتصاد قرغزها و تکافوی ضروریت خویش مبلغ 

بر عالوه قرغزها ازنشست وبرخاست هواپیماها مبالغ جداگانه به دست می آوردند این کشور به مصرف رسا نیدند 
اندازه تادیاتی را که قرغز ها از نظامیان غربی به دست می آوردند از چهار هزار  دالر هیچگاهی پائین نبوده است .

مقارن همین زمان . پرواز میرسید  ۰۰پرواز ها ونشست های هوا پیما ها دریک شبانه روز اغلبأ به ( ۰۰. )
ریاست هیئت اول را عضو ولسی جرگه ی این کشور جیم کولبی .دوهیئت کانگرس امریکا از منطقه باز دید کردند
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هیئت دوم دومی را توماس دشل لیدر . جیم کولی وهمرانش سفر های به تاشکند ودوشنبه نمودند.به عهده داشت 
هیئت های مذکور تاکید مینمودندکه عالقمندی .رهبری میکردحزب دموکرات ها درمشرانو جرگه ی کنگرس امریکا 

: " توماس دشل ضمن اظهار دراین زمینه گفت .وهمکاریهای امریکا به ازبکستان در درازمدت ارزیابی میشوند 
وارتباطات ما با ازبکستان و سایر کشور های منطقه آنی ( آسیای میانه )ماباید اعتراف نمائیم که حضور ما دراینجا 

استحکام روابط جانبین . روابط اضالع متحده با دول این حوزه در دراز مدت ارزیابی میگردد . وموقتی نمیباشد 
روابط امریکا با : " دشل همچنان اضافه کرد ( ۰۱" )نهایت پراهمیت بوده و هدفی است که ما باید به آن دست یابیم 
سناتورلیبیرمان به نوبه ( ۰۴." )اهمیت حیاتی دارد ازبکستان در درازمدت برای پیروزی پالیسی ما در منطقه

خویش ضمن مالقاتش با رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرد که منافع اضالع متحده در منطقه دایمی بوده و قوای 
اضالع متحده مصمم بودند  کمک های قابل مالحظه ی .  نظامی کشورش دراینجا برای دیرزمانی باقی خواهد ماند 

کانگرس امریکا مبلغ  ،  ملیون دالر رادرسال ( ۰۰)خنیکی و نظامی را به ازبکستان پیشنهاد نمایند اقتصادی ، ت
 ۶۰مبلغی  ۰۰۰۳به طورمقایسه حجم کمک های امریکا به ازبکستان درسال )برای ازبکستان مدنظر گرفته  ۰۰۰۰

  .(میلیون دالر بود
 

گفته . ملیون دالر دیگر رابرای فعالیت نظامی امریکا در ازبکستان تعین کرد  ۳۰۰برعالوه ی مبالغ فوق ،کانگرس 
حواله ی این کمکها به ازبکها یک بار ." تاشکند باقی میماند "میشد که یک قسمت قابل مالحظه ی این پولها باید در 

واشنگتن حاضر بود . من دیدارش از تاشکند تائید گردیدض۰۰۰۰دیگر از طرف  سناتور ریچارد شیلبی  در مارچ 
( ۰۶. )صد ها ملیون دالر دیگر را نیز برای تمول مدرنیزه سازی اردوی ازبکستان در اختیار این کشور قرار بدهند

طرحهای متذ کره به وضاحت نشان میدهند که اداره ی امریکا قصد داشت نظامیان خویش را در ازبکستان در دراز 
آسیا  –دستیار وزیر امور خارجه اضالع متحده امریکا در مسایل اروپا و اروپا . نماید " مسکن گزین "  مد ت

اظهار کرد که واشنگتن قصد ندارد بعداز ختم جنگ درافغانستان از حوزه آسیای  ۰۰۰۳الیزابت جونس در اخیر 
ما میخواهیم از کوشش : "  اوگفت . ر دارند میانه خارج شود زیرا در اینجا منافع طویل المدت وحیاتی کشور ما قرا

های کشور های آسیای میانه به خاطر به راه اندازی اصالحات درجوامع شان حمایت کنیم ، هما نطوریکه  آنها از 
امریکا ئیها درعین حال تاکید میکردند که یکی از اهداف ( ۰۷." )ما در جنگ علیه تروریزم  پشتیبانی نمودند 

الیزابت جونس درعین حال . استفاده ی شفاف از ذخایر طبیعی حوزه ای بحیره کسپیئن میباشد  –حیاتی امریکا 
اقدامات مشخص آنها به سوی اصالحات خواهد "تاکید کرد که کمک های کشورش به دول آسیا ی میانه مرتبط به 

ه گفت که اضالع متحده  ،  بعدها ضمن دیدارش از ترکمنستا ن اظهار عقیده نمود الیزبت جونس(   ۰۸." )بود 
قصد ایجاد پایگاه های مستقل نظامی را در ناحیه ی آسیای میانه ندارد ، ولی مصمم است از امکاناتی که حکومت 

خانم جونس شایعا ت را درباره آنکه امریکا . منطقه در اختیارش قرار داده اند الی پایان ضرورت استفاده نماید 
ا فش منطقه را ترک نموده وکشور های آسیا میانه را با دشواریهای شان رها  بالفاصله بعداز دست یابی به اهد

ما مصارفی گزافی را متقبل میشویم و وقت گرانبها ی خودرا مصرف : "خواهد کرد تکذ یب نموده عالوه کرد 
ر دارد والزم امریکا همین اکنون ده سال است که در منطقه حضو... مینمایم تا توضیح نمایم که چنین قصدی نداریم 

 ( /۰"  )میدانیم که به فعالیت خویش دراینجا در آینده نیز ادامه دهیم 
 

عده ای از قدرت های منطقه که اهداف و منافع خویش را در حوزه ی بحیره ی کسپیئن دنبال مینمودند نیز با استفاده 
ترکیه به . ید از ترکیه یاد آوری شود دراینجا قبل از همه با. اضالع متحده امریکا به فعالیت پرداختند " از چتر 

خاطر دست یابی به مقاصد ستراتیژیک  خویش  موافقت نامه های معینی را با وزارت خانه های  د فاع  قزاقستان 
مطابق اظهارات لوی درستیز قوای مسلح ترکیه ،کشورش مصمم بود به اردوی . و قرغزستان  به امضا رسانید 

ملیون  دالر کمک های مذ کور قرا  ۳،۳ن دالر و به اردوی  قرغزستان مبلغ مساوی به ملیو ۳، ۰۰۰قزاقستان مبلغ 
ر بود به طور تحویل دهی  تجهزات نظامی ، وسایل  تخنیک  مخابره و آموزش طال بهای  اردوی  این کشور در 

قرغزستان رسما دراین میان ترکیه پیشتر رفت و حتی از پارلمان . پوهنتون های نظامی ترکیه صورت بکیرند 
موازی با فعالیت های فوق ، ( ۱۰.)تقاضا کرد  امکان حضور نظامیان ترکی را در قلمرو خو یش بررسی نماید

نظامیان امریکائی به یاری کشور های آسیای میانه شروع به اعمار میدان هوائی نظامی در والیت نیمروز 
ها در این  ناحیه طرح ایجاد  یک  پایگاهی جدید نظامی را آن. افغانستان که در همسایگی ایران قرار دارد نمود ند 

اعمار میدان هوائی مذ کور به امریکائیها زمینه ی آنرا مساعد میساخت تا یکی از دو راه عمده را . در سر داشتند 
در امریکا درعین زمان کشور های را که . که افغانستان  را با ایران وصل مینماید زیر کنترول خویش درآورند 
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طی یک اعالمیه مشترکی جورج بوش و . سواحل و حومه ی بحیره قرار  داشتند از توجه خویش دور نمیکرد 
گسترش پروگرام های مشخص را برای تامین امنیت سرحدات " نورسلطان نظربایف متعهد گردید ند که امریکا  

برعالوه امریکا یها اظهار " .د داد قزاقستان  پوتنسیل دفاعی قوای مسلح  قزاق مورد غور و بررسی قرار خواه
 –جیکسن "عقیده نمودند که میخواهند قزاقستان را از تاثیر محدویت های تجارتی با امریکا که از بابت ماده ی 

باالی اتحاد شوروی اسبق و جمهوری های نو تاسیس تا هنوزهم در قوت حقوقی باقی مانده بود ، خاج " وینیک 
القمند بود تا جمهوری قزاقستان از امکاناتی مختلف و متعد د برای صدور مواد طبیعی واشنگتن همچنان ع. نماید 

امریکایها معتقد بود ند که قزاقستان تا ده سال آینده به دومین کشور صادر کننده ( ۱۳)اش به خارج برخوردار باشد 
افقت نموده اعالم کرد که رئیس جمهور قزاقستان با نقطه ی نظر امریکا مو . نفت در جهان مبدل خواهد شد 

به یک صد ملیون تن در یک سال و تا سال   ۰۰۳۰کشورش مصمم است حجم استخراج مواد سوخت را الی سال  
قسمت اعظم نفت استخراج شده  قرار  بود به خارج صا در ( ۱۰.)ملیون تن دریک سال بر ساند ۳۰۰به  ۰۰۳۰
نوشت چنین به نظر میرسد که اداره ی واشنگتن با رئیس "  اویزرویر" دراین زمینه روزنامه ی انگلیسی . شود 

امریکا از قزاقها میخواهد تا نظامیان خویش را به افغانستان  .جمهور قزاقستان نظربایف داخل مذاکرات گردیده است 
پایه ی  یکی از مامورین بلند. " بفرستند و به امریکا اجازه بدهند تا پایگاه نظامی را در این کشور تاسیس  کند 

هویدا است که ادامه ی جنگ درافغانستان بهانه ای است که امریکا از طریق ."  حکومات قزاقستان چنین نظر داد 
جنگ با تروریزم دلیلی است تا به واسطه ی آ . آن میخواهد نفوذ سیاسی خویشرا در منطقه تا مین و استحکام بخشد 

نورسلطان نظربایف  ۰۰۰۳قبال ، درآغاز ( ۱۱. )ما برقرارگردد ن تاثیر و کنترول باالی ذخایر طبیعی مواد سوخت
رئیس جمهور قزاقستا ن ضمن مالقا تش با وزیر امور خارجه ی امریکا کولین پاول خبر داد بود که مناسب ترین 

نظربایف . راه برای صدور نفت قزاق به بازار های جهانی از طریق قلمرو ایران به جانب خلیج فارس است 
تاکید کرده بود که حکومتش عالقمند کثرت راه های صدور نفت به خارج میباشد با اتکا به پالیسی کثرت  همچنان

) مسیر های صدور نفت به بازار های جها ن حکومت قزاق آما ده بود از طرح ایجا د پایپ الین از طریق باکو 
( مترجم  –شهرک بندری ترکیه )یهان ، ج( مترجم –پایتخت گرجستان )، تبلیسی ( مترجم  –پایتخت آزربایجان 
 .حمایت سیاسی نماید

 

به طور مثال واشنگتن . کشور های نوتا سیس حوزه ی قفقاز نیز از توجه اضالع متحده امریکا دورنمانده بودند 
گرجستان " عکس العمل عاجل "ملیون دالر را برای برنامه های آموزشی و تجهیز ی قوت های   ۶۴مبلغ  

( ۱۴. )مبلغ مذکور چهار برابر بیشتر از حجم  بودجه ی ساالنه ی وزارت د فاع  گرجستان بود. تخصیص داد 
در  ۰۰۰۳طی سال ( ۱۰. )همزمان پروسه ی هما هنگی امور نظامی گرجستان با تشکیال ت ناتو ادامه  پیدا کرد

. ناتو سهم گرفت گرجستان در تمرینا ت نظامی به رهبری " همکاری به خاطر صلح  " چار چوب پروگرام 
دایر گردید ، " نفت وگاز ومنابع انرژی گرجستان " تحت عنوان   ۰۰۰۰درکنفرانس بین المللی که در  مارچ  

طرف امریکا تاکید کرد که درصورت بروز ضرورت ، قوای نظامی امریکا وناتو از پایپ الین های نفت وگاز ی 
 (۱۶.)دافعه خواهند کرد که هم اکنون فعال اند و یاایجاد میشود محافظه و م

                                                                      
درمحلی به نام وازیانی ( پایگاه نظامی اردوی اتحاد شوروی سابق )  ۳۱۷در پولیگونی شماره   ۰۰۰۰جون  طی

 -همکاریها به خاطر صلح  " ا تو به نام ، گرجستان برای بار دوم در تمرینا ت ن( در نزدیکی شهر تبلیسی(   )۱۷)
در تمرینات مذکور فدراسیون روسیه و ازبکستان اشتراک ننمودند ، جمهوری اوکرائین دو ( ۱۸.)سهم گرفت ۰۰۰۰

 (/۱. )افسر لوی درستیزیت خویش را به گونه ناظر فرستا ده بود
در سرحد دوکشور ی که "  وا ت صلح نا تعملی"هدف تمرینا ت . سناریو تمرینا ت نهایت جالب طرح گردیده بود 

به دو بخش تقسیم گردیده "  هدف   –کشور "  مطابق سناریو . ازیک کشور جدا شده بود  به راه انداخته افتا ده بود 
قوای مسلح این دو کشور کنترول راباالی مناطق . بود  ودر سرحد میان این بخشها زد وخورد های مسلحانه داشتند 

داده بودند ، منا قشا ت مسلحانه باعث بی جاشدن کتله ی عظیمی اهالی از مناطق مسکونی شان  سرحدی از دست
با مشاهده ی وضع مذکور سازمان ملل متحد از پیمان .گردیده و حتی به کشور های همسایه  سرازیر گردید ند

انتخا ب سناریو ی . را تامین نماید نظامی ناتو تقاضا مینماید تا نظا میان خویش را به ساحه داخل نموده نظم و امنیت
گرجستان تمام تالشهای ممکنه را به خرچ میداد تا بخش از کشور  را . تمرینا ت نظامی مذکور تصادفی نبوده است 

. که از ابخاز یا  نام دارد و عمال از حاکمیت دولت مرکزی دور شده ، دوباره تحت کنترول خویش در آورد 
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بدین .  میداد تا بر گردانید ن ا بخازیا  به وسیله ی متحدین  غربیش صورت بگیر دگرجستان سخت تمایل نشان  
ترتیب دیده میشود که اضالع متحده امریکا به صورت پیگیرانه به گسترش نفوذ وتاثیر خویش در ساحه ی حوزه 

آزربایجان ، ارمنستان ) ی البته کنترول باالی گرجستان برای دست یابی همه جانبه بر قفقاز جنوب. قفقاز ادامه میداد
 .کافی نبود( مترجم  –
 

( در مقایسه با گرجستان ) در دور نمای نه چندان دور امریکا یها و ترکها میخواستند با کمیت بیشتری از نظامیان 
واشنگتن به خاطر  تطبیق برنامه های بعدی با باکو موافقت نامه ی رادرباره ی . به   آزربا یجان  داخل شوند 

وزیر امور خارجه ی آزربا یجان  والیت گولییف (  ۴۰. )نیزه سازی قوای مسلح آن کشور به امضا رسانید مدر
مکرر ا اظهار عقیده مینمود که کشورش عالقمند است  تا موضعات خویشرا درساحه ی سیاست خارجی با اضالع 

ه بیشتر مواضع واشنگتن در منطقه ما طرفدار استحکام هر چ:" موصوف باری گفت.  متحده امریکا هماهنگ بسازد
برنامه های اقتصادی  که هم اکنون در منطقه ای ما درحال اجرا  قرار دارند مثا لی ارزنده ی است برای . استیم

جیهان  یاد  –دست یابی به هدف مذکور ، البته دراین راستا قبل از همه باید از ایجاد پایپ الین انتقال نفت  باکو 
مریکا نقش اساسی را در تامین امنیت  منطقه بازی نموده  ویک حمایت عملی از بر نامه های حضور ا. آوری کرد

واشنگتن میخواست از طریق قلمرو آزربایجان  ( ۴۳.)انکشاف اقتصادی و سیاسی این مرز و بوم ارزیابی میشود
این هدف امریکایها  برای دست یابی به.  فضای هوائی ایران، عراق  و حتی چین را زیر نظارت داشته باشد

" کیوردامیر "و " ناسوسنایا " میتوانستند  از دو پایگاهی نظامی هوائی اتحاد شوروی اسبق در قلمرو آزربیجان  
درعین حال . استفاده نماید برعالوه میدان هوائی بین المللی باکو نیز کامال در اختیار امریکائیها  قرار میگرفت 

دین آن در خاک افغانستا ن که همجوار ی کشور های متذکره موقعیت دارد به حضور قوای نظامی امریکا و متح
از کشور های ذیل جابجا  گردیده " دفاع از امنیت  " طور روز افزون افزایش مییافت در افغانستان قوای نظامی 

) ایتالیا ، ( عسکر ۳۰۰) ، ناروی ( عسکر ۰۰/)،المان (عسکر ۰۰۰) ، فرانسه ( عسکر  ۰۰۰۰)بودند برتانیا 
، در عملیات ضد تروریستی ( عسکر ۰۰۰)، اردن ( عسکر۰۰۰)، دنمارک ( عسکر  ۰۰۰)، ترکیه (عسکر  ۳۰۰

 بدین ترتیب( ۴۰. )هزار آن امریکائی و یک هزار کاندائی  بودند سهم داشتند( ۸)هزار نظامی که ( ۳۰)مجموعا 
ارت دفاع اضالع متحده ی امریکا از وز  .سیاست خارجی جورج بوش انکشاف بعدی یافت" نظامی عنصر"

برای گسترش حضور ( از طریق تشکیالت ناتو )اوضاع موجوده ی بین المللی چه بطور مستقیم وچه غیر مستقیم 
به تعقیب نظامیان امریکائی ، هم پیمان ناتوی آنها نیز به . نظامی خویش دراتحاد شوروی اسبق استفاده مینمود 

اما متحدین اروپائی . و طرز العمل قوای ناتو از طرف امریکائیها تعین ورهبری میشد نقش . منطقه کشانیده شدند 
امریکا در پیمان ناتو از همان آغاز عملیات ضد تروریستی عال قمند ی کمتری برای حضور قوت هایشان در منطقه 

این بدان . الیل داخلی داشتند بیشتر تهدید های احتما لی علیه ثبات درحوزه کسپیئن علل ود. از خود نشان میداد ند 
معنی بود که پا لیسی غرب درقسمت همکاری های نظامی باید هرچه بیشتر برای دستیا بی به ا منیت سیاسی ، 

دست یابی به این اهداف از تشکیالت نظامی غرب خواهان اجرای وظایف . اقتصادی و انرژیکی تمرکز می یافت 
در . در تناسب با به راه اندازی عملیا ت جنگی اصال قابل مقایسه نبود نهایت مغلق ، خطر ناک و گزاف بود که 

. آنزمان کشور های اروپائیان ناتو از پالیسی و توصیه های امریکائیها در منطقه حمایت نموده وآنرا عملی  مینودند 
د ند  به طورمثال روابط وهمکاریهای اروپائیا ن با کشور های منطقه عمد تا در ساحا ت نظامی تمرکز یافته بو

وزیر دفاع برتانیه جیفری هون اظهار داشت که کشورش مصمم است همکاریهای نظامی ، تخنیکی را با ازبکستان 
برتانوی ها برنامه های مشخصی را برای آموزش افسران اردوی ازبکستان و تدریس زبان ( ۴۱. )افزایش دهد

انیه  باری خاطر نشان ساخت که همکاری های نظامی دو وزیر دفاع  برت. انگلیسی برای آنهاروی دست داشتند 
 ."صدور تجهزات و لوازم نظامی را به ازبکستان نیز در برمیگیرد"کشور 

اداره ی واشنگتن در عین حال تالش داشت تا کشور های حوزه کسپیئن هرجه سریعتر و هرچه بیشتر از نقاط نظر 
وند ند ودر مراکز و سازمانهای پولی ، اقتصادی و سیاسی اقتصادی ، سیا سی ، نظا می به جامعه ی غرب بپی

روی این هدف جهان غرب به رهبری اضالع متحده به کشورهای حوزه کمک های . جهانی    جذ ب شوند  
اقتصادی را گسیل میداشتند و آنها را برای ایجاد روابط جدید اقتصادی ، سیاسی درمنطقه تحریک و تشویق مینمودند 

کشور های حوزه ی کسپیئن منافع اقتصادی ، سیا سی امریکا را در منطقه مدنظر میگرفتند و چه  درصورتیکه . 
بهتر اگر به تطبیق و رعایت آنها میپرداختند و همچنان درجنگ علیه تروریستان با واشنگتن متحد میکردید ند ، 

ادی  به این کشور ها مبذول دراین صورت امریکا مصمم بود  کمک های به مراتب گستر ده تری پولی  و اقتص



  

 

 

 09تر 47 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

برنامه های چنین کمک های  قبال از طرف  یکی از وکالی  کانگرس به  نام سم برآتبیک آما ده  گردیده بود . دارد 
بود که حکومت امریکا را از " حمایت از آزادی " قانون   ۰۷/یکی از اجزای  برنامه ی    متذ کر ه الغای شماره  

مقرره قید کرده بود که سطح رعایت ما ذین حقوق بشر در آزربایجان غیر . ن  منع   میکرد همکاریها با  آزربا یجا
بعد از آن که امریکا یها  با طالبها داخل جنگ گردید ند ، درقوت ماندن بعدی مقرره ی مذکور . قابل پزیرش است

در باره ی به تعلیق در آوردن  مشرانو جرگه ی اضالع متحده امریکا قطعنامه ی را . دیگر اضافی به نطر میرسد 
کمیسون امور هماهنگ سازی مجالس کانگر س به رئیس (۴۴.)درقسمت آزربایجان به تصویب  رساند  ۰۷/مقرره 

به رئیس جمهور . متوقف سازد  ۰۰۰۰جمهور بوش صالحیت  داد  تا تعزیزات نافذ را علیه باکو الی اول دسمبر 
ز اختتام معیاد دریافت موافقه ی مجد د کانگرس مقرره را کماکان به حالت همچنان صالحیت داده شد ه بود تا پس ا

اداره امریکا پالیسی خویش را مبنی برحمایت از کشورهای نو به اسقالل رسیده به صورت ( ۴۰. )تعلیق نگهدارد 
دراین کشور ا صالحات دموکراتیک  -در کشور های مذکور بازار آزاد انکشاف می یابد ؛  -: ذیل تشریح مینمود 

کشور های مذکور سعی دارند تا روابط همه جانبه ی اقتصادی ، تجارتی را با کشور  -ها به راه انداخته شده اند ؛ 
کشور های مذکور برنامه های تامین و گسترش روابط اقتصادی ، تجارتی باهمدیگر  -تامین نمایند؛  ( امریکا ) ما 

برنامه های فوق باعث کاهش تشنجات و اختالفات میان . ارند و همچنان در سطح منطقه ی خویش روی دست د
 .کشور همجوار و همچنان در سطح منطقه میگردد

 

دراین میان ولسی جرگه ی ا یاالت متحده ی امریکا با اتکا به شرایط جدید جیوپولیتیک در جهان طرح مقرره ی را 
ملیارد دالر تصویب کرد    ۳۰، ۱به حجم  ۰۰۰۰درباره کمکهای اضالع  متحده  به کشور های خارجی درسال  

باالی  آزربایجان و ارمنستان ملغی " کمکها و  همکاریها ی نظامی " تعزیزات  ۰۰۰۰مارچ  ۱۰به تاریخ ( ۴۶)
الزم است تذ . ( به اینطرف به علت جنگها در قره باغ کوهستانی نافذ گردیده بودند  ۱//۳تعزیزات . )اعالم شد 

ملیون دالر ۴، ۴کمک های احتمالی وعرصه ی تسلیحات به هردو کشور به هیچوجه نباید از مبلغ  کر داده شود که
آزربایجان قصد داشت مبلغ مذکور را برای استحکام . تجاوز میگرد د ( مترجم   -به هر کشور به صورت جداگانه )

خویش به سطح  ستاندارد های امنیت سرحدات بحری و هوائی خویش و همچنان به خاطر ارتقا دادن  قوای مسلح 
با اتخا ذ " واشنگتن " به عقیده ی رسیم موسی بیکوف کارشناس امور سیاسی آزربایجان . ناتو به مصرف برساند 

امریکا میخواست از این طریق امنیت سرمایه گزاری ها و . فیصله ی مذ کور اهدافی مشخصی را دنبال میکرد 
حضور اقتصادی و پالیسی عمومی ( ۴۷." )و حوزه ی کسپیئن تامین نماید پروژه های نفت وگاز را در آزربایجان

امریکا در قبال آرزبایجان قبل از همه تهدید ی بود برای ایران و ترکمنستان ، ایران آزربایجان را مکرر ا فرا 
کمنستان  به تر. میخواند تا ساحه ی فعالیت خویش را برای جستجو مواد خام نفتی در حوزه کسپیئن محدود بسازد 

نوبه خو د بعضی از نقاط نفت خیز بحیره کسپیئن را که اکنون در تصاحب دولت آزربایجان  قرار دارند از آن 
کشور قرغزستان پس از آن که از پالیسی واشنگتن در منطقه فعاالنه طرفدار  ی کرد مورد الطاف و . خویش میداند 

( مترجم  –پایتخت قرغزستان ) نه اتهامات به ادرس بیشکیک هر گو. مکافات بال فاصله ی واشنگتن قرار گرفت 
ملیون دالر  ۰/صندوق جهانی پولی ، مبلغ . در رابطه با عدم موجودیت دموکر اسی دراین کشور متوقف ساخته شد 

واشنگتن همچنا ن متعهد گردید تاحجم کمک هایش را این کشورهمه ( ۴۸)کرید ت را به قرغزستان منظور کرد 
دستیار معاون وزیر امور خارجه ی اضالع متحده درامور اروپا ، قفقاز و آسیای میانه لینو . زایش دهد ساله اف

اضالع متحده ی امریکا طی ده سال اخیر به :" پاسکو پس از مال قاتش باریس جمهور قرغزستان در زمینه گفت 
بوده تا قرغزستان انکشاف نماید و  هدف از کمک های متذکره درآن. قرغزستان کمک های معینی را نمود ه است 

 –مطابق متن روسی .)دراین جهانی که سرعت انکشاف  درآن نهایت سریع است به حیات خویش ادامه بدهد  
حکومت اضالع متحد ه امریکا از قرغزستان که درمراحل مختلف مبارزه با تروریزم بین المللی با ما ( مترجم 

 ۰۰۰۳دراینجا قابل یادآوری است که امریکا قبال در سال ( /۴.")مینماید همکار ومتحد بوده سپاس و قدر دانی 
هزاردالر به خاطر مبارزه علیه ترافیک مواد مخدر نموده   ۱۰۰برای نخستن بار به قرغزستان کمکی پولی به حجم 

 .بود
 

جم مجموعی     وعده ی اعطای کمک های پولی به ح"  آزادی شکست ناپزیر "  به ازبکستان از بابت عملیات  
حین مالقات  رئیس  جمهور ازبکستان اسالم کریموف  با جیم کولبی  کا نگرسمن   (۰۰. )هشت ملیون دالر داده شد

در .  امریکائی  مسائل  مبارزه با تروریزم و  کمک  های اقتصادی  به  ازبکستان مورد  بحث قرار  گرفتند 
(  صد )   ۳۰۰شروع در چار چوب  همکار ی ها ی  طویل المد ت ، واشنگتن  اظهار آماده گی کرد  تا مبلغ 
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بعد از ختم مرحله .  ملیون دالر را به  خاطر حمایت از برنامه های اقتصادی  ومدنی دراین کشور تخصیص دهد 
ی فعال عملیات نظامی در افغانستا ن و اشنگتن حجم  کمکهایش را به ازبکستان مرتبط به سطح پیشرفت اصال حا 

. راتیژی چدید مساعدت ها به ازبکستان خبر داد از ست  ۰۰۰۰بانک جهانی دراوسط  مارچ( ۰۳: )ت  ساخت 
  ۳:ستراتیژی مذکور در سناریوی ارائه ی قرضه هارا به جمهوری ازبکستان طی سه سال روی دست گرفته بود  

ملیون دالر درصورت به راه  اندازی  اصالحات اقتصادی صریح و   ۱۰۰الی  ۱۰۰ارائه ی قرضه به سطح از . 
ملیون دالر درصورت تسریع اصالحات و خود داری از صد مه رسانید ن   ۳۰۰به سطح ارایه ی قرضه .  ۰جدی 

به وضعصت ماکرواقتصادی سازمانهای  جهانی پولی به فعالیت های مستقیم در کشور های حوزه کسپیئن  پرداختند 
ت شرایط سفر مذکور هی. طی. سفری به جمهوری آزربایجان  نمود   ۰۰۰۳هیت  صدوق جهانی پولی در اخیر 

قرضه ی مذکور در چارچوب برنامه :  ملیونی را به این کشور بررسی کرد  ۳۰عرضه ی قسمت دوم قرضه ی  
عالوه برآن طی ( ۰۰. )ی کاهش سطح فقر و حمایت از اصالحات زیر بنائی در  اقتصاد مد نظر گرفته شده بود

ملیونی را در چارچوب یک   ۳۰۰صندوق جهانی پولی به آزربایجان وعده ی عرضه ی قرضه    ۰۰۰۰سال 
ملیون دالر تخصیض داده شده بود (  چهل )  ۴۰در اصل به آزربایجان قرضه ی به ارزش  . پروگرام علیحده داد 

بدین ترتیب دیده میشود که کشور های غربی (  ۰۱. )ملیون دالر تشکیل میداد ( ده ) ۳۰که قشمت اول آنرا مبلغ 
کشور ها و سازمانهای بین . خاصی به دول حوزه ی کسپیئن مبذول میداشتند وسازمان های جهانی پولی توجه 

المللی سعی میکرد ند برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در این ناحیه پروگرام های متعد د وگوناگون را به 
ال آن به بازار تحت کنترول درآوردن منابع طبیعی و مسیر های انتق  -هدف اصلی همه ی این مساعی  . پیش ببرند 

اقتصادی وابسته به آنهاکوشش داشتند اداره ی ستراتیژیک  و   -غربیهای و سازما نها ی پولی .های بیرونی بود 
دراختیار داشته باشند جز ( که حوزه ی کسپیئن جز آن شمرده میشود ) آسیا  –جیوپولیتیک را درمنطقه ی اروپا 

البته کتمان نمودن اهداف اصلی از . در این منطقه شمرده نمیشد عمده ی سیاست خارجی اضالع متحده ی امریکا 
درعین حال معلومات عینی درباره . اهمیت و ارزش این حوزه برای غربیها و خاصتا برای امریکایها نمی کاست 

ل از جانب دیگر به دلی. اعالم شد و درخفا نگهداری میشد"  راز تجارتی  " ی حجم ذخایر نفت و گاز در منطقه  
، ذخایر (  درمقیاس با سایر نقاط نفت خیز دنیا  ) گزاف بودن پروسه ی استخراج مواد سوخت دراین حوزه  

 .مذکور میتوانست در دراز مدت به ذخیره گاه جهانی مواد سوخت مبدل گردد  
یت حقوقی  تعین صلح  آمیز وقابل پزیرش  وضع –یکی از دشواری هایکه  امریکا  با آن دراین حوزه  روبرو شد 

. اجزای عمده  وضعیت حقوقی کسپیئن را تعین حدود ، منابع وحجم ذخایر آن تشکیل میداد ند . بحیره کسپیئن بود
حین سخنرانی در "  دیپلوماسی انرژی درحوزه مسکو  " سنیووین مان مشاور رئیس جمهور امریکا در مسایل  

درمسکو دایر گردید چنین اظهار ۰۰۰۰فبروری    ۰۶تاریخ که ب"  حقوقی  "کسپیئن مسائل  " کنفرانس بین المللی 
ما پا فشاری خاصی باالی تعین فورما لیته ی وضیعت حقوقی به مثابه ی یک پیش شرط برای سروی  : " نظر کرد 

ده  سال گذشته به وضاحت ثابت ساخت که تولیدات نفت  وگاز  میتوانند  .  ذخایر طبیعی حوزه کسپیئن نداریم  
درعین حال گمان میرود که در صورت عقد . د قرار دادها  جریان داشته باشند و موفقانه انکشاف نمایند بدون عق

. معایده ی میان همه ی پنج کشور این حوزه پروسه های همکاریهای متقابل  موثرتروموفقانه تر به پیش بروند 
عقاد یک معایده ی دسته جمعی میان حکومت اضالع متحده ای امریکا مصمم است به مساعی خویش در راستای ان

دول حوزه ی کسپیئن و کشور های همجوار فعالتر وعالقمندی (  ۰۴.")کشور های ذیدخل در آینده نیز ادامه بدهد 
گرجستان وترکیه .هرچه بیشتر رو ی مسائل مربوط به انتخاب مسیر های احتمالی نفت وگاز به مذاکره پرداختند 

ادوار شیوارد " روسای این دوکشور . برای ایجاد پروژه های بزرگ ابراز میکرد ند  عالقمند ی وآماده گی شدیدی
حین یک کنفرانس مطبوعاتی در تبلیسی برشروع هر چه زودتر این پروژه ها تاکید " واحمد نجیب سیز "  نازی 

ترکی هماهنگی  گفت که یکی از موضوعات عمده مذاکرات اش با همتای" ادوارد شیواردنازی (  " ۰۰. )ورزیدند
 –جیهان و پایپ الین انتقال گاز ازطریق باکو  –تبلیسی  –مسائل اجرای پروژه ی پایپ الین انتقال نفت باکو 

مطابق برنامه های پیش بینی شده ی واشنگتن پالیسی ایجا د  . بوده است (مترجم  –ترکیه ) ارزیروم       –تبلیسی 
پالیسی مذکور در عمل اعمار ر اه . متکی میبود " ودن وکثرت مسیر ها غیرمتمرکز ب" پایپ الین ها باید براصل 

صدور نفت (وهمچنان پایپ الین های موجود ) راه های نو آباد . های جدیدانتقال مواد سوخت را در نظر داشت 
باطات قرار بود تحول مذکور باعث ایجاد همکا ریها و ارت. وگاز باید به بازارهاومراکز جدید ثوق میگردیدند 

 .باکیفیتی نوینی شوند
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کار شناس مسائل سیاسی گرجستان ،هدف حضور امریکایها در گرجستان ، " کلی میا شوویلی . ر " به عقیده ی 
اردوی گرجستان "  عکس العمل عاجل  " قوای . قبل از همه حمایت و محافطه ازپایپ الین های درحال اعماربود

ئی آموزش یافته بودند وظیفه داشتند تا ازپایپ الین های که درقلمرو که به وسیله ی متخصیصین نظامی امریکا
                       (                                                                                         ۰۶.)گرجستان اعمار میگردیدند وقرار بود نفت وگاز آزرزبایجان را د ر بنادر ترکیه انتقال دهند محافظت نمایند

امریکا از همان آغاز به صورت پیگرانه  تاکید میکرد که راه های جدید انتقال مواد سوخت نباید برگیرنده ی خاک 
. در منطقه بی همتا بودند " ازریروم  –تبلیسی  –باکو " و " جیهان  –تبلیسی  -باکو  " اعمار مسیر . روسیه باشد 

. ملیارد دالر دست نزده بود ۷،۱قبال هیچگا هی به سرمایه گذاری های به حجم "  وم بریتیش پیتزر ولی" کمپنی 
واشنگتن ازابتکارات آزربایجان ، قزاقستان وترکمنستان در مورد اعمار پایپ الین های مستقل و جدا از (  ۰۷)

قل بودند اما به همه هویدا با آنکه حلقات معین دراین کشور ها طرفدار ایجاد پروژه های مست. روسیه حمایت میگرد 
بود که مسیر عینی و فعال برای انتقال مواد طبیعی حوزه ی کسپیئن ، صرف از طریق قلمرو روی روسیه 

ابراز " اروپا  -ترانس آسیا" اضالع متحده عالقمندی شدید ی در باره ی مواصالت  .  میتوانست وجود داشته باشد 
که مواصالت میتوانند ابزار ی مثمر ی برای نفوذ و تاثیر دراین ناحیه باشند آنها به خوبی درک کرده بودند . میگرد 

و اشنگتن درعین حال مساعی همه جانبه به خرچ میداد  تا کمپنی های غیر دولتی آن کشور مو ضعات قوی تجاری 
مریکا دراین مساعی روز افزون اضالع متحد ه ا. را در کشور های آسیای میانه و جنوب قفقاز به دست بیآورند 

 :                                                                                                  حوزه عمدتا اهداف ذیل را دنبال میکردند
 حمایت از ابتکارات کشور های سواحل کسپیئن در راه ایجاد دهلیز های ترانسپورتی ؛ -
 ؛بهبود بخشیدن اوضاع اقتصادی  -
. برای اعمار پایپ الین ها" راه های درست "وباالخره ترغیب و تشویق کشور های نامبرده به خاطر انتخاب  -

یکی از اجزای مهم کمک های اضالع متحده امریکا را توجه به مسائل ایکولوژیکی ، حین استخراج و صدور 
مواد نفتی وگاز ی پاک از دید ه گاه پالیسی استخراج وعرضه ی . ذخائر طبیعی حوزه ی کسپیئن تشکیل میداد 

ایکولوژیک به بازار های امریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلیتن گذاشته شده بود به تاسی از پالیسی فوق 
بااتکا به این پالیسی ، .   درسطح جهان میگردیدند ( ایکولوژیک)امریکا یها باید لیدران استفاده از مواد پاک

امریکا یها مصمم بودند که با پیاده . را پیشنهاد کرد " ایکولوژیکی حوزه ی کسپیئن پروگرام " واشنگتن طرح 
واشنگتن ( ۰۸. )نمودن برنامه های طویل المدت اقتصادی و سیاسی خویش دراین ناحیه در دراز مدت باقی بماند

رفتن پروگرام های باالی کشور های منطقه نیز فشارمی آورد تاکا ستی های ایکولوژیک را ذریعه ی روی دست گ
" جمهورازبکستان و تاجکستان روی مسائل ایکولوژ یک  به مذاکر ات  متذکره معایده ی . مثمر تری از بین ببرنند 

مسائل مربوط به استفاده ار آب دریای آمو .میان دو کشور به امضا رسید " استفاده ی مشترک منابع و انرژی 
 (/۰.)اجرات و تضاد ها میان تاشکند و دوشنبه گردید ه بودوهمچنان مناقشات سرحدی بارها منجر به مش

هردو کشور موافقه نمودند تا دوشنبه که سرچشمه های  دریا آمو در اختیارش است اما تکالیف کمبودی ذخایر 
ورود امریکا به منطقه باعث پیدایش گرمی در .  طبیعی مواجه است از ازبکستان گاز را دربدل آب به دست بیآورد 

دیپلومات های امریکائی مساعی هد فمندی دراین زمینه به . بط برهم خورده میان تاجکستان و ازبکستان گردید روا
طور یکه در باال تذکر یافت دیپلوماسی اضالع متحده امریکا در حوزه ی کسپیئن اهداف ( ۶۰.)عمل آوردند

دیپلوماسی مذکور به صورت گسترده از ستراتیژیک را دنبال نموده و موظف به استحکام هر چه بیشتر آن بود  
میکانیزم های مختلف اقتصاد ی ، سیاسی وغیره به خاطر دستیابی به اهداف دراز مدت و خوب حساب شد ه ی 

موازی با رسیدن به مقاصد ستراتیژیک اجرای برنامه . خویش درکشور های حوزه ی مورد بحث استفاده مینمود ند 
 :    بود های زیر را نیز روی دست گرفته 

 ایجاد  دولت های دموکراتیک ؛  -
 دفاع و رعایت موازین حقوق بشر ؛ -
 ایجاد سیستم اقتصاد بازار آزاد  ؛ -

باآنکه امریکا یها توجه اساسی خویش را از اهداف ستراتیژیک دور نمی نمودند  وکشورهای لیدر دراین منطقه 
راقبت دایمی قرار داده بودند ، درعین حال واشنگتن سعی می را  زیر نظر وم(قزاقستان ،آزربایجان  و ترکمنستان )

دراین کشور ها بیفزاید و آنها را "  سوم " و  دست  " دوم " کرد تا به نفوذ و تاثیر خویش باالی مامورین دست 
" کوشش های واشنگتن برای تعمیل نفوذ باالی مامورین حلقات  . درحیطه ی بعدی خویش دراین حوزه درآورند 

این منطقه از آن برمیخا ست که امریکا یها از گذشته های دور رهبران کنونی این دول  به خوبی " سوم " و "  م دو



  

 

 

 09تر 59 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آنها به نیروهای تازه و . اگاهی داشتند و به این علت نمیتوانستند به اندازه ی کافی باالی آنها اعتماد داشته باشند 
دی حوزه ی کسپیئن را به نفع غرب و قبل  ازهمه به نفع عصر ی تر ضرورت داشتند تا طریق آنها مسائل کلی

عده ای از کشور های منطقه که درگیر مناقشات سرحدی بودند طی ده سال . ایااالت متحده ی امریکا به پیش ببرند 
اثر مناقشات مذکور ریشه های اقتصادی و یاهم علل مجادله برای . استقاللیت موفق به حل و فصل آنها نگردیدند 

میان کشور های این حوزه به واشنگتن موقع میداد تا درامور آنها به طورگسترده ( ۶۳.)ست آوردن قدرت دارند بد
دیپلوماسی امریکا تالش داشت تا جستجو . دخالت نماید تا از این طریق اوضاع را تحت کنترول خویش داشته باشد 
حل . پالیسی طویل المدت خویش درآورد  ی طروق حل وفصل مناقشات قومی وسرحدی میان این کشور هارا جز

از جانب دیگر موکول نمودن حل وفصل آنها .منازعات و مناقشات در کوتاه مدت امکان پزیر به نظر نمیرسید 
برای آینده ی مهجول نیز مصلحت نبود وضعیت مذکور امریکا یها را وامیداشت تا میکانیزم واشکال قابل قبول را 

در واشنگتن به خوبی درک میکردند که ادامه ی اختالفات واوج . نطقه جستجو نماید برای اشتراک در قضایای م
گیری آنها مستقیمأ باالی پروسه ی استخراج ذخایر طبیعی این حوزه و انتقال آن به بازار های مطلوب تاثیر منفی 

واهی با هم دیگر عملیات ضد تروریستی ، رژیم آسیای میانه و لیدر های غرب را خواهی نه خ. خواهد داشت
اگر چه در سطح . دراعالمیه های جانبین از دوستی وهمکاری های دراز مدت یاد آوری میشد . نزدیک میساخت 

اعالمیه های سیاسی غربی ها از استقاللیت کشورهای منطقه ابراز حمایت نموده واز تالشهای آنها به خاطرفاصله 
لی درعمل محال به نظر میرسید که دول متذکره بتواند در دهه گیری از روسیه قدردانی به عمل می آورد ند ، و

های نزدیک به اعضای معتبر و با صالحیت درساحات مختلف روابط بین المللی مبدل گردند بر عالوه برهمه هویدا 
. بود که غربیها منجمله اضالع متحده امریکا کشورهای منطقه را به حیث پارتنرهای مساوی الحقو ق نمیپنداشتند 

دالیل و علل چنین . آنها از این کشور ها به مثابه یاابزار برای د ست یابی منفع ستراتیژیک خویش استفاده میکرد ند
یک طرز المعل غرب درمقابل این کشورها قبل ازهمه ازعقب مانی اقتصادی ، عدم ثبات رژیم های حاکم و باالخره 

کشورهای حوزه ی متذکره به طور . شا میگرفت از ضرورت داشتن به حمایت سیاسی لیدران دول غرب من
مناقشات و تضاد های مذکور تهدید ی جدی علیه امنیت و ثبات . دوامدار با مناقشات داخلی و منطقوی روبرو بودند 

مناقشات منطقوی ، : کشورهای این حوزه عمدتا با دشواریهای ذیل روبرو بودند . دراین کشورها ارزیابی میگردید 
ومی ، سمتی ،افزایش تفاوت ها میان اقشار وطبقات ،عدم موجودیت میکانیزم مدنی تحویل دهی قدرت ، تضاد های ق

نابسامانی های ایکولوژیکی ، مشاجرات و تضاد های سرحدی ، اختالفات جدی روی منابع آب و ذخایر طبیعی ، 
 (۶۰)جدا طلبی اتنیکی ، فساد اداری ، معضله ی مواد مخدره وغیره 

 

ائلی که در باال ار آنها یاد آوری صور ت گرفت صرف پارۀ از تهدید های بودند که ایااالت متحده امریکا البته مس
نهایت دلخواه میبود اگر کشورهای منطقه  . درصورت اشتراک فعال وعمیق درمسائل منطقه با آنها روبرو میگردید 

ه ، بدون مداخله بیگانگان در مساعی مشترک حل قادر میبود تا مسائلی که از آنها در باال یاد آوری شد مستقالن
اما ضعف ساختار دولتی این کشورها و ضعف اقتصادی ، به رهبران دول این منطقه امکان آنرا . وفصل مینمودند 

تردیدی وجود ندارد که کاهش مناقشات . نمیداد  تا میکانیزم مثمری همکاریهاو تفاهمات متقابل را ایجاد نمایند 
ان این کشورها به نفع پالیسی عمومی واشنگتن بود   دراین راستا اجزای اساسی ستراتیژی غرب برای اختالفات می

 :از بین بردن اختالفات و بی ثباتی در منطقه را میتوان قرار ذ یل برشمرد
 حمایت سیاسی و پولی ازبرنامه های اعمار پایپ ال ین های انتقال نفت وگاز ؛  -
 دی به کشور های حوزه به خاطر تطبیق اصال حا ت دموکراتیک ؛افزایش کمک های اقتصا  -
 ارتقا ی سطح تعلیم وتربیه ؛ -
 . مبارزه با دوران غیر قانونی مواد مخدر و حفظ ومواظبت از محیط زیست  -

 فصل سوم
 تالش برای تدوین جهان یک قطبی

 امریکانیزه سازی حوزۀ کسپیئن. ۸
 

اضالع متحدۀ امریکا با بهره برداری از اوضاع پس از حمالت تروریستی در نیویورک و واشنگتن توانستند الی 
منافع قابل مالحظۀ جیوپولیتیک را در ناحیۀ کسپیئن به دست آورده  و در مدت  نسبتأ کوتاهی از این  ۰۰۰۰نیمۀ 

. نماید و مواضعش را در آنجا استحکام بخشد چانس استفاده نموده و به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز رخنه
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جایزۀ "استحکام مواضع کشورشان را در این ناحیه ( نود) ۰/ستراتیژیست های  امریکائی در اواسط سال های 
تن که آنرا طی نیم گیکی از اهداف اساسی واشن( ۳۶۴. )میخواندند "جنگ سرد"در بدل پیروزی در  "جیوپولیتیک 

 ساحۀ نفوذ مسکو به حساب میرفت یعنی تضعیف و راندن تدریجی روسیه از مناطق که قبآل قرن در سر میپروراند،
 /۳به آنچه که برتانیۀ کبیر طی قرن . و به طور عنعنوی ناحیۀ منافع حیاتی آن خوانده میشد، دیگر حل گردیده بود

به دست بیاورد و در جنوب  ۰۳نتوانست در آسیای میانه دست یازد، اضالع متحدۀ امریکا موفق شد در شروع سدۀ 
 .اتحاد شوروی سابق جا به جا شود

: " تن از صاحبنظران مسائل سیاسی روسی مؤفقیت امریکا را به طور ذیل ارزیابی مینماید  یک الکساندر دووگین
اضالع متحدۀ امریکا در نتیجۀ موقف متزلزل و شکاک مسکو که از بابت ناگهانی و بی سابقه بودن حمالت 

تی باالی شهرهای امریکا به آن دست داده بود، ظریفانه به سود منافع خویش استفاده نموده و با یک حرکت تروریس
از طریق این کشور میتوانست نقاط )سریع مواضع خود را در مناطق ستراتیژیک آسیای میانه، چه در افغانستان 

 کشورهای"و چه هم در ( ه باشدحساس را در صورت شروع تصادمات با ایران  و روسیه تحت کنترول داشت
بدینترتیب هدفی که ستراتیژیست های اتالنتیک سعی داشتند طی چند دهه . استحکام بخشد "مستقل و مشترک المنافع

  "آسیا -اروپا"به آن دست یابند با برداشتن یک گام قاطع، یعنی ایجاد پایگاه های نظامی و حضور سیاسی در منطقۀ 
ز این طریق دسترسی مستقیم برای ادارۀ روابط میان روسیه و ایران، مخصوصأ در عرصۀ امریکائیها ا. حل گردید

روسیه برای ستراتیژیست های واشنگتن همیشۀ مایۀ درد سر  –روابط ایران . ستراتیژیکی به دست آوردند -نظامی
 -طریق فشارهای سیاسیرا از   "سازمان کشورهای مستقل و مشترک المنافع"چون امریکا توان از بین بردن  . بود

 ."اقتصادی نداشت ، لذا توانست با جا به جا سازی پایگاه های نظامی در قرغزستان و ازبکستان به هدف خود برسد
عالوه برآن امریکا به یکی از اهداف جیوپولیتیکی دیگر دهۀ اخیر نیز دست یافت ، و آن استفاده از کشورهای 

جنگ است، جائیکه پایگاه های امریکا میتوانستند وظایف مختلف را انجام  آمادگی" میدان"آسیای مرکزی به مثابۀ 
مخصوصأ در نزدیکی ساحات حساس این کشور، ناحیۀ خود )واشنگتن بدینوسیله توانست به سرحدات چین . دهند

" ااروپ -آسیا"نزدیک شده و همزمان باالی مواصالت ترانسپورتی در ساحۀ گستردۀ  "(سین زیان اویگور"مختار 
در عین حال دیپوهای تسلیحات اتومی چین در ساحۀ  دسترسی نیروی هوائی تاکتیکی . کنترول خود را برقرار نماید

 . امریکا  قرار گرفتند
 کارلوفدر پوهنتون  ۰۰۰۰مارچ  ۰۳منشی عمومی آنوقت پیمان ناتو حین سخرانی به تاریخ  جورج روبرتسن

صرفنظر از افزایش کمیت اعضای پیمان ناتو ما به یک میکانیزم محکم که بتواند ناتو را با قفقاز و : " اظهار داشت
 ."آسیای مرکزی وصل نماید، ضرورت داریم

در خور توجه است که ایجاد پایگاه های نظامی در قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان و افغانستان در مطابقت کامل 
را نقل  ماالشینکو. آدر اینجا میخواهیم گفته های صاحبنظر مسائل سیاسی . قرار داشت محاصرۀ چینبا ستراتیژی 

روسیه از " لغزیدن"اضالع متحدۀ امریکا قبل از همه به احتمال قوی میخواهد خالی را که به مرور : "قول نمائیم
چین در سدۀ نزدیک . چین نزدیک میسازد امریکا از طریق خشکه خود را به. این ناحیه به میان می آید، پر نماید

 (۳۶۰.")جای مخالف اصلی امریکا را احراز خواهد کرد
 

امریکائیها دور از امکان نمیدانستند که سرعت . نزدیکی به قلمرو چین اهمیت زیاد عجالتأ در طویل المدت داشت
دولت نیرومندی " آسیا -اروپا"ۀ سال بعد باعث آن خواهد گردید که در حوز ۰۰الی  ۳۰توسعۀ اقتصادی این کشور 

 .به میان بیاید تا از لحاظ کنترول مواد سوخت و مواصالت ترانسپورتی به مبارزه بر خیزد
.  توسعۀ حضور نظامی اضالع متحدۀ امریکا و تغییر توازن نیروها به نفع این کشور مایۀ ناراحتی چین گردیده بود

رقابت ها میان مسکو و پیکن " میدان"در ساحۀ که فقط چندی قبل  به گمان اغلب چین نمیخواست با نفوذ واشنگتن
فلهذا احتمال آن محسوس بود که پیکن فعالیت های دیپلوماتیک خود را در این ناحیه تشدید بخشیده . بود موافقت کند

 پایانجمن تحقیقات و مطالعات ارو"مسوول )گوانچین به عقیدۀ سین . و همزمان عنصر نظامی آنرا تقویه کند
، پیکن عالقمند حضور اضالع متحدۀ امریکا در ناحیۀ آسیای مرکزی در نزدیکی سرحداتش در (چین) "شرقی

 (۳۶۶.")درازمدت نبوده و از آن حمایت نمیکند، زیرا حضور مذکور به منافع چین خطرناک ارزیابی میشود
 

او ، در این زمینه نظر مشابه داشت رویژکینکنستانتین سع، (قاره) "کانتینینت"ر ارشد مجلۀ گشناس و تحلیل قزاقستان
نا راحتی چین کامأل قابل درک است، : "ناحیۀ مورد بحث تأکید میکرددر یکی از تبصره هایش در بارۀ اوضاع 

حضور نظامی امریکا در . چون در حقیقت اصال ً عملیات ضد تروریستی همۀ ستراتیژی چین را از بین خواهد برد
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ف دفع نفوذ روسیه را دنبال میکند، بلکه مقاصد تحت کنترول گرفتن چین و بنیۀ راکتی و این ناحیه نه آنقدر هد
قلمرو چین عمأل میتوانست زیر حمالت احتمالی  "ماناس"و  "خان آباد"با دسترسی به میدان های هوائی . اتومی آنرا

 .قوای هوائی ناتو قرار گیرد
در سطح دیپلوماتیک، حکومت چین حمایتش را از مبارزۀ اضالع متحدۀ امریکا با تروریزم ابراز داشت، اما در 
. سطوح غیر رسمی نارضایتی و حتی ناخشنودی خود را از حضور نظامی امریکا در پهلوی کشورش نشان میداد

واشنگتن نه تنها تأثیر و : " ظهار مینمایددر این باره چنین ا دوسیم صدپایفصاحبنظر دیگر مسائل سیاسی قزاقستان 
نفوذش را در منطقۀ آسیای مرکزی تشدید بخشید، بلکه توانست متحد و همکار سابقه دار پیکن، یعنی پاکستان را نیز 

 "موسسۀ اقتصادی لندن"ئل افغانستان، پروفیسور و باالخره صاحبنظر ارشد برتانوی در مسا( ۳۶۷.")از آن دور کند
. امریکا قادر نیست پایگاه های خویش را در سائر کشورهای همجوار جابجا نماید: "در اینباره میگوید ینمیتیو فیلد

ایران برای امریکا مسدود است و حضور امریکائیها در افغانستان باعث ناخرسندی ها و نارضایتی های مردم این 
یگانه راه و چارۀ بی خطر بوده  -در آسیای میانهفلهذا میتوان نتیجه گرفت که پایگاه های نظامی . کشور گردیده است

 (۳۶۸.")است
 

، اسرائیل، اردن، سوریه، (شرق آن -لبخش های شمابه استثنای )طوریکه که قبآل خاطر نشان گردید، اروپا، افریقا
 قوماندانی"لبنان و همچنان ارمنستان، گرجستان، آزربایجان و ناحیۀ اتالنتیک جنوبی تحت پوشش و مسوولیت 

در نظر بود تا بخش اعظم اتالنتیک  ۰۰۰۰بعد از اول اکتوبر . ناتو قرار داشتند (EVCOM")اروپائی اوپراتیفی
  (/۳۶.)شمالی، بحیرۀ کسپیئن و حتی روسیه نیز تحت پوشش قوماندانی فوق الذکر قرار گیرند

ید کنترول از مسیرهای تشد ۰۰۰۰یکی از اولویت های پالیسی اضالع متحدۀ امریکا در حوزۀ کسپیئن در سال 
نظامی باالی کشورهای همسرحد و همجوار  -به تأسی از همین هدف واشنگتن به فشارهای سیاسی. صدور نفت بود

سفرها و بازدید های مکرر و متعدد دولتمردان و نظامیان بلند رتبۀ امریکا به کشورهای این . بحیرۀ کسپیئن ادامه داد
 .دعاناحیه ثبوتی خوبی است برای این ا

 

 ،هئیت نظامی امریکا که در رأس آن قوماندان قوای خاص اضالع متحدۀ امریکا در اروپا ۰۰۰۰در اخیر می 
یکی از اهداف سفر نظامیان امریکا را مذاکرات در . دیدن کرد( آزربایجان)قرار داشت از باکو  ،لیسلی فولرجنرال 

تصادفی نبود که حین گذار به ستاندارد های ناتو، قوای . بارۀ همکاری های نظامی میان دو کشور تشکیل میداد
مسلح آزربایجان توجه اساسی خود را به طرف عصری سازی قوای بحری و استحکام سرحدات بحری در کسپیئن 

 (۳۷۰.)معطوف کرده بود
جمهوریت  او حین اقامت در. به قرغستان سفر کرد پول او نییلدر اواسط جوالی وزیر مالیۀ اضالع متحدۀ امریکا 

واشنگتن کمک هایش را به قرغزستان به خاطر استحکام هرچه بیشتر قدرت دفاعی ادامه : "مذکور اظهار داشت
در چوکات ائتالف ضد تروریستی به ( مرکز قرغزستان) بیشکیکایجاد پایگاه نظامی امریکا در حومۀ . خواهد داد

 (۳۷۳.")انکشاف اقتصادی این کشور ممد واقع میشود
 

از کانگرس تقاضای کمک های اضافۀ نظامی را برای کشورهای چون  ۰۰۰۰در ( پسر)جورج بوش ۀ ادار
تقاضای مذکور ثابت میسازد که واشنگتن به این کشورها و جابجا . گرجستان، قرغزستان و ازبکستان بعمل آورد

میلیون ( بیست) ۰۰ به طور مثال قصر سفید از کانگرس خواست تا تخصیص. شدن در آنها اهمیت زیاد قائل بود
میلیون دالر به همین  ۳۳دالری را برای کمک های عاجل برای قوای مسلح گرجستان تائید نماید، این در حالیکه 

 ۳۳برای کشورهای ازبکستان و قرغزستان به خاطر اهداف یاد شده نیز بالنوبه . کشور قبأل در نظر گرفته شده بود
در نظر گرفته شده  (میلیون دالر قبلی ۰افزون بر )دالر میلیون  /و ( قبلی میلیون دالر ۰۰افزون بر )میلیون دالر 

این . همکار عمدۀ ناتو و امریکا در منطقه مبدل میگرددبه گرجستان متدرجأ " پیچنادزی. شبه قول ( ۳۷۰).بود
ضد ترور  میلیون دالر برای آموزش نیروهای ۶ادعای ما را فیصلۀ حکومت امریکا مبنی بر به مصرف رسانیدن 

و اعزام متخصصین نظامی به کشور ما ثابت  "آموزش بده و مجهز بساز"أسی از پروگرام به ت گرجستان
 (۳۷۱.")میسازد

 

مرحلۀ بعدی را در مسیر تطبیق پالن های طویل المدت امریکا توسعۀ حضور نظامی آن در قلمرو قزاقستان تشکیل 
یوپولیتیکی اهمیت دارد بلکه ذخائر قابل مالحظۀ مواد سوخت نیز در قزاقستان نه تنها از نقطۀ نظر موقعیت ج. میداد
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به پالن های اضالع  مطابقچنین به نظر میرسد که قزاقستان به تعقیب قرغزستان و از بکستان، . میباشند وجودمآن 
 .امریکا در منطقۀ آسیای مرکزی میگردید "اتکاء"متحدۀ امریکا، باید در آینده نقطۀ بعدی 

طیاره های قوای "تفاهمنامۀ را به امضأ رسانیدند که در اثر آن  و واشنگتن( مرکز قزاقستان) آستانه ۰۰۰۰در جون 
حاال یکی ،  پایتخت قزاقستانقبأل) آلماتا تا در میدان هوائیداشتند هوائی امریکا در صورت ضرورت عاجل اجازه 

همزمان وزیر امور خارجۀ این )زاقستان صدراعظم ق." جهت تیلگیری فرود آیند( از شهرهای مهم این کشور
که عکس العملی مسکو را پیشبینی میکرد، عجله نموده خاطر نشان ساخت که مسئلۀ ایجاد پایگاه نظامی ( کشور

 (۳۷۴.")موارد فوق العاده و عاجل میرود"امریکائی در خاک کشورش در میان نیست و حرف صرف از 
نتیجۀ استحکام مواضع در قزاقستان، این کشور کنترول باالی مسیر صادرات پیشبینی نموده بودند که در  ئیهاامریکا

امریکائیها در قزاقستان نیز قصد داشتند از . مواد خام را که دربرگیرندۀ خاک روسیه نخواهد بود، به دست می آورد
توسعه داده میشد نخست به کشور، واحد کوچک نظامی داخل شده و به مرور زمان : نقشۀ آزمایش شده استفاده کنند

سپس به اصالحات در قوای مسلح کشور پرداخته . و موازی به آن منطقه مطلوب رنگ و رونق ظاهری  میگرفت
 .میشد، تا بدیترتیب به ستاندارد های ناتو و غربی نزدیک ساخته  شوند

ثابت  ۰۰۰۰سناریوی مذکور را فعال شدن امریکائیها در زمینۀ همکاری های نظامی در قزاقستان در سال 
قزاقستان  . ملحق گردید "پروسۀ پالن گذاری و تحلیل" در ماه جون همان سال قزاقستان به پروگرام ناتو  .میساخت

عضویت . بیستمین عضو پروگرام مذکور و اولین کشور در آسیای مرکزی بود که عضویت آنرا به دست می آورد
نظامی با ناتو توسعه داده   –ری هایش را در عرصۀ تخنیکی در  ترکیب این سازمان به آستانه موقع میداد تا همکا

پروفیسور . و ماموریت های تأمین صلح در مناطق که مناقشات مسلحانه وجود داشتند اشتراک ورزد و در عملیات
 :در این زمینه چنین اظهار نظر کرده بود گریگ بریند انستیتوت ادارۀ پروگرامهای همکاری نظامی داکتر

بدینترتیب ما میتوانیم . ندازی پروگرام های از این قبیل برای تطبیق اهداف پالیسی خارجی ما اهمیت دارندبه راه ا" 
 ."در مبارزه علیه تروریزم  و عملیات تأمین صلح در کشورهای دیگر باالی قوای مسلح قزاقستان اتکاه نمائیم

حین  لینو پاسکو" وپا، قفقاز و آسیای مرکزیار"معاون همکار وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا در مسائل 
بازدیدش از قزاقستان که مقارن همین زمان اتفاق افتاد  روابط کشورش را با قزاقستان در چوکات ائتالف بین المللی 
ضد تروریستی و تطبیق پروژه های  مشترک بهره برداری از منابع طبیعی حوزۀ کسپیئن و همکاری های اقتصادی 

 -جیکسن"عالوه نمود که واشنگتن در حال بررسی شرایط الغای مقررۀ حقوقی  پاسکو. ل. نمود عالی ارزیابی
امریکا پیش از این قزاقستان را به . که ساحۀ معامالت تجارتی را با این کشور محدود میسازد قرار دارد "وینیک

اولین کشور  از جملۀ دولت . )حیث کشوری که دارای موقف مارکیت آزاد اقتصادی است به رسمیت شناخته بود
را که راه او را به طرف عضویت در  قزاقستان ده سال تالش داشت موقف مذکور"( مستقل و مشترک المنافع"های 

 .باز میکرد به دست بیاورد "سازمان جهانی تجارتی"
 

میلیون دالر را  ۰،۷۰واشنگتن برای ترغیب و تشویق هرچه بیشتر آستانه به سوی خود در آگست همان سال مبلغ 
در چوکات . ادقزاقستان تخصیص د "عکس العمل سریع"برای خریداری وسایل تخنیک نظامی برای نیروهای 

میلیون دالر را برای  ۳،۸واشنگتن مبلغ  "تمویالت نظامی خارجی"و  "تحصیالت و آماده گی نظامی"پروگرام های 
 (۳۷۰.)منسوبین اردوی قزاق مد نظر گرفته بود ۰۰۰تحصیل 

 

 وهنتونپ: از آنجمله . یرفته میشدندذ صاحب منصبان قزاقستانی در موسسات عالی نظامی امریکا پ ۰۰۰۰از شروع 
به خاطر تعمیل همین  ۰۰۰۱در نظر بود به آستانه در سال . دفاع ملی، اکادمی قوای هوای، اکادمی ویست پوینت

 .میلیون دالر تحویل داداه شود ۱اهداف مبلغ 
توسعۀ روزافزون و پیگیرانۀ مقدار سرمایه گذاری های امریکا نشان میداد که واشنگتن آرزو دارد در قزاقستان 

ش را قوت بخشیده و با استفاده از امکانات و شیوه های دیپلوماتیک، نظامی، اقتصادی و فشارهای سیاسی، مواضع
 .نخست پالیسی خارجی این کشور را تغییر داده، سپس مواصالت صدور نفت آنرا به طرف خارج استقامت دهد

 معاهدۀ"افزایش حضور نظامی امریکا در کشورها چون قرغزستان، ازبکستان و قزاقستان عمأل میتوانست سازمان 
در . ایجاد و منعقد گردیده بود متوقف سازد "کشورهای مستقل و مشترک المنافع"را که میان  "امنیت دسته جمعی

، به تشدید مواضعش در قرغزستان پرداخته در این میان روسیه که نمیخواست از ناحیۀ مورد بحث دور ساخته شود
تشکیل واحدی نیروهای هوائی که جز (  کیلومتر به طرف مشرق از بیشکیک ۰۰) "کانت"جنب میدان هوائی 
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در آسیای مرکزی نامیده شد روی دست  معاهدۀ امنیت دسته جمعینیروهای نظامی عکس العمل سریع 
 (۳۷۶.)گرفت

 

که در آن کشورهای ارمنستان، بیالروس، " معاهدۀ امنیت دسته جمعی"های سازمان تشکیل واحد مذکور در پالن 
سازمان  ۰۰۰۱ در اجالس سران ماه اپریل سال  .قزاقستان، قرغزستان و تاجکستان عضویت دارند پیشبینی شده بود

. ه امضأ برسدب "کانت"قرار بود موافقتنامۀ جابجا سازی قوای هوائی روسیه در " معاهدۀ امنیت دسته جمعی"
قرار بود برای تمویل پایگاه مذکور ساالنه مبلغ . بدینترتیب پایگاه جدید نظامی روسیه باید در خارج به میان می آمد

 .میلیون دالر به مصرف برسد ۰۰
ایجاد پایگاه های نظامی و همکاری های امریکا در عرصۀ استحکام قوای مسلح عناصری بودند که از طریق آن 

طقۀ آسیای مرکزی و قفقاز میتوانستند مشکالت سیاسی و اقتصادی را در داخل کشورهای خویش حل کشورهای من
همۀ کشورهای حوزۀ آسیای . و فصل نمایند، در حالیکه همکاری با روسیه آنها را به چنین نتایجی نمیرسانید

جاد پایگاه ها در منطقه و مرکزی که با دشواری های سیاسی و اقتصادی روبرو بودند عالقمندی خود را برای ای
در این رابطه اظهار داشت که  عسکر آقایفرئیس جمهور قرغزستان . همکاری های طویل المدت ابراز داشتند

در این  آقایف (۳۷۷.)حکومتش آماده است موافقتنامۀ ساالنه را برای حضور نظامی امریکا در کشور تمدید نماید
و همچنان عدم ثبات در افغانستان، خواستار آن اند تا غرب در مسائل  تهدید تروریستی: "باره اظهار داشته بود

وقت در کار است، شاید هم سال های متمادی تا مردم افغانستان بتوانند کشور . منطقه در طویل المدت ذیدخل باشد
غذای برد و به جای صرف افیون، بشان را به صوب انکشاف سوق دهند، تا کشور در صلح و تفاهم حیات به سر 

فلهذا ما عالقمند هستیم که نیروهای غرب در افغانستان تا زمانی باقی بمانند که اهداف فوق . عادی را صرف کند
 (۳۷۸.")کامأل عملی گردند

در کشورهای آسیای مرکزی با زمانی  تصادم کرد " سازمان معاهدۀ امنیت دسته جمعی"عالقمندی نچندان جدی به   
سفر رئیس جمهور ازبکستان اسالم کریموف در جون . ه ایجاد پایگاه هایش  نموده بودکه امریکا در منطقه شروع ب

حین بازدید مذکور، . به اضالع متحدۀ امریکا تأثیری زیادی باالی موضعگیری این کشور به جا گذاشت ۰۰۰۰
تحدۀ امریکا در همکار ستراتیژیک اضالع م"کریموف سندی را به امضأ رسانید که در نتیجۀ آن تاشکند به مثابۀ 

امضای این سند تصادفی نبود، زیرا ازبکستان از بنیۀ قابل مالحضۀ نظامی . اعالم میگردید" اسیای مرکزی
افزون بر این هم کشور مذکور . برخوردار بوده و موقعیت مهم جغرافیائی و جیوستراتیژیکی را در منطقه دارا بود

سیاسی اوضاع  –د قادر بود نقش فعال را در انکشاف نظامی اینکه تاشکن. در همجواری کسپیئن نیز قرار داشت
 (/۳۷.)منطقه بازی نماید تردیدی وجود نداشت

 

اضالع متحدۀ امریکا برای ازبکستان کاری کرد که  : "پس از عودت از سفر واشنگتن اعالم داشت کریموف
ازبکستان و مردم . نتوانستند آنرا انجام دهند "سازمان کشورهای مستقل و مشترک المنافع"همکاران ما در چوکات 

باید گفت که به صورت مطلق اضالع  .آن در پنج سال اخیر زیر تهدید حمالت مسلحانۀ طالبها حیات به سر میبردند
متحدۀ امریکا با قاطعیت تصمیم و قوای مسلح نیرومند اش نقش فیصله کن را در دفع  کشانیدن تشنج به سرحدات 

مستقل و مشترک "کشورهای  "سازمان قرار داد امنیت دسته جمعی"ان بازی کردند، نه اعضای جنوبی ازبکست
 .(۳")المنافع

اظهارات بعدی کریموف در آستانۀ  دیدار سران کشورهای دول آسیای مرکزی  صورت گرفتند که در آن ضمنأ 
آن هستم تا امریکا اینجا  را ترک من الی برقراری صلح و ثبات همه جانبه  در آسیای مرکزی مخالف : "آمده بود

منجر به خروج این کشور از باالخره  گرایش پالیسی خارجی ازبکستان به طرف اضالع متحدۀ امریکا ( ۰.")بگوید
که کشورش از خبر داد   ۰۰۰۰جوالی  ۳۱وزیر امور خارجۀ ازبکستان به تاریخ ( ۱).گردید "گووام"پکت 

 .آن دیده نشده است از نتایج مثبت فعالیت  آن طی چهار سال  زیرا خارج میشود" گووام"عضویت در سازمان 
است روابط مستقیم و دو جانبه اش را با کشورهای گرجستان، اوکرائین، ملداویا و آزربایجان توسعه  تاشکند مصمم

 ."بخشد
گ برقرار گردند، ادارۀ واشنگتن نیز درک میکرد که روابط دو جانبه نه تنها موقع میداد تا همکاری های تنگاتن
 .بلکه از آن میشد به مثابۀ  ابزار مثمر تأثیر گذاری در سیاست های کشورهای منطقه استفاده کرد
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قرار بود  . میلیون دالر را در نظر گرفته بود ۰ "خان آباد" اضالع متحدۀ امریکا برای اعمار مجدد پایگاه هوائی
اگر امریکائیها میخواستند از این منطقه  به . خط پرواز و زیر بناهای الحاقی این میدان هوائی مجددأ اعمار گردند

 (۴.)این زودی ها خارج شوند ، محال بود  که به چنین سرمایه گذاری ها دست میزدند
صاحنظران امور سیاست  یروزی های ستراتیژیک در حوزۀ کسپیئن، برخی از پبه خاطر استحکام هرچه بیشتر 

 "*حلقۀ شمالی"در مورد  ۰۰در سالهای  داالس. ف. ج خارجی پیشنهاد کردند تا حلقۀ ارتباطی را مشابه نظری که 
که الی  (ینتوس" )سازمان معاهدۀ مرکزی"به عنوان  ۳/۰۰نظر مذکور باالخره در سال . ارائه کرده بود ایجاد گردد

" قلعۀ دفاعی را علیه هژمونی شوری" نیز یاد میگردید عرض اندام نموده، نقش  "پکت بغداد" به نام ۳/۰۰آگست 
 .در شرق نزدیک ایفا کرد

 

مشابه بود که نقش سنگر   تا شمالی" حلقۀ مرکزی" بیشتر به یک " گووام"سازمان  ۰۳۹۰۰در تقاطع قرون 
یه از طرف شمال و ایران و سائر نیروهای بنیادگرا از سوی  جنوب بازی را در بازداری روس "تصفیوی"

 (۰.)میکرد
پایگاه های نظامی در آسیای مرکزی و افزایش کمک های نظامی به  تن به خاطر ایجاد و استحکامگاقدامات واشن

شد تا نفوذ  تقلیل شدۀ آن کشورهای منطقه بدان معنی بود که روسیه باید به تدریج ولی هدفمندانه از منطقه بیرون  می
تأکید میکرد که  از دست رفتن   گریشینکوف. ن. آیکی از وکالی ولسی جرگۀ روسیه . ضرب صفر میگردید

کنترول در ناحیۀ کسپیئن مستقیمأ معنی آنرا خواهد داشت که روسیه قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و حتی شرق میانه 
تحدۀ امریکا تمام تالش های خویش را به خرچ میدهد تا در این منطقه تصادفی نیست که اضالع م. را از دست بدهد

مواضع خود  را استحکام بخشیده ، برای طویل المدت در این جا استقرار یابد و منافع کشورما را صدمه 
 دور سازی روسیه از: "به نوبۀ خود در اینباره چنین اظهار نظر کرد آندری فورسوفتاریخدان روسی ( ۶.")برساند

طی سالهای ( هدف مؤلفین امپراتوری روسیه است)سابق جای که کشور ما  جمهوریت های آسیای میانۀ شوروی 
اقتصادی به خاطر  –میالدی حضور یافته بود، در حقیقت جنگ بطی و بی سر و صدای سیاسی  ۳۸۶۰-۳۸۷۰

ت برای این غصب؛ در واقعیت  مقدمۀ اس" عملیات به اصطالح ضد تروریستی"غصب میراث روسیه است و 
 (۷.")روسیه است –طرف عمدۀ مقابله  در این جنگ 

 

این )، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز یک بار دیگر آماج اهداف جیوسیاسی دیپلوماسی قرار گرفتند/۳مانند سدۀ 
و  هد داوضاع موجود به واشنگتن موقع داد تا روابط خود را با کشورهای منطقه فعاالنه انکشاف . (بار امریکا

موضوع تأمین امنیت جمهوریت های آسیای مرکزی از  بدینترتیب .را تغییر بدهد کوشش کرد پالیسی خارجی آنها
ردیف دوم وظایف قرار گرفتند، چه وظایف مذکور مرتبط و وابسته   بابت تهدید های تروریستان و تأمین ثبات در

لیونید اکادمی مسائل جیوپولیتیکی روسیه جنرال  ون رئیسابه عقیدۀ مع. به تطبیق ستراتیژی بین المللی گردیده بود
اضالع متحدۀ امریکا برای این منظور  در آسیای مرکزی پایگاه های نظامی نمی سازد تا سپس منطقه  "ایواشوف 

امریکائیها صرف زمانی این ناحیه را ترک خواهند گفتند که تعویضی را برای نیروی نظامی خویش . را ترک گوید
تعویض مذکور زمانی به دست می آید که وابستگی های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه از . آرند به دست

واشنگتن هرچه بیشتر تشدید یابد و از دیدگاه منافع امریکا دولتمردان مطمئن سیاسی در این کشورها آماده 
 (۸.")شوند

گستردۀ آسیای مرکزی و قفقاز و آسیای  ۀ کسپیئن به نقطۀ مبدل گردید که در اطراف آن در ساحۀنتیجه حوز رد
اول بودن  ۰۰۰۳اگر قبل از سپتمبر . میانه با شدت هرچه بیشتر مجادله برای دستیابی به منابع طبیعی آغاز گردید

امریکا را در حوزۀ کسپیئن کشورهای چون روسیه، چین و ایران مورد سؤال قرار میدادند، ولی پس از یک سال 
 (/.")را دیگر صرف در واشنگتن  رقم میزدند" آسیا -اروپا"آیندۀ ساحۀ عظیمی میشد گفت که سناریوی 

تشدید روز افزون حضور امریکا در آسیای میانه، پالنی ستراتیژیک از :" در این باره تأکید میکرد بژیزینسکی .ز 
ل آسیای مرکزی ، زیرا دوقبل طرح شده نمیباشد، ولی حضور مذکور در این حوزه بدون شک افزایش خواهد یافت

بدینترتیب از دیدگاه کشورهای منطقه افزایش . عالقه ندارند تا روسیه و چین در منطقۀ آنها دست باال داشته باشند
ما در اینجا شاهد گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی . اشتراک امریکا در مسائل آنها نهایت به جا ارزیابی میشود

 (۳۰.")د، میباشیم و روشن است  که  این پروسه ادامه نیز خواهد یافتامریکا که عنصر نظامی را نیز با خود دار
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که به کمک همه کشورها علیه " اتحاد عمل"ریستی وعملیات ضد ترواشنگتن از شدت  به بعد ۰۰۰۰نیمۀ از 
کشاف علت اصلی این پالیسی به میان آمدن بحث ها پیرامون ان. تروریزم بین المللی به راه انداخته بود اندکی کاست

 .بعدی منطقه در مجموع و کشورهای مشخص در آن گردید بود
تالش ها به خاطر : به نظر میرسد که مقارن همین زمان امریکا باید مرحلۀ جدید  ستراتیژی خود را آغاز کرده باشد

خاک روسیه واشنگتن پایپ الین ها باید  خارج از  به عقیدۀ. دور ساختن روسیه از جریانات آیندۀ نفت ادامه یافتند
در چوکات چنین یک پروگرام، دیپلوماسی امریکا به طور پیگیرانه علیه منافع روسیه در حوزۀ . ایجاد می گردیدند

 .کسپیئن که کماکان نقش مهم را در پالیسی انرژی امریکا بازی میکند به فعالیت پرداخت
 

بعد از یازدهم سپتمبر قاطعانه تر از قبل "...اظهار داشت که  ، مایک بیلبو(بریتیش پیترولیوم)  BPنمایندۀ کمپنی 
جیهان در میان  -(تفلیس)تبلیسی  -، یعنی باکو"پایپ الین اساسی"سخن از )برای تطبیق این پروژه مصمم گردیدیم 

 (۳۳.")بدیل صدور مواد سوخت به همه هویدا بود  ، زیرا دیگر اهمیت اعمار مسیرهای(مولفین -بود
 

، تفحص مواد نفتی و کیمیای نفتی حوزۀ کسپیئن گاز نفت،" عنوانی کنفرانس بین المللی یامشپدر ( پسر)جورج بوش
برگزار گردید از پروژه های اعمار پایپ الین های نفت و گاز که اهمیت  ۰۰۰۰که در شروع جون  "۰۰۰۰ –

ترکیه انتقال  ن و ستراتیژیک داشته و مواد انرژی را از ناحیۀ کسپیئن به بازارهای جهانی از طریق خاک گرجستا
زمینۀ ادغام " جیهان-(تفلیس)تبلیسی -باکو"عملی شدن پروژۀ "بوش خاطر نشان ساخت که . میدهند حمایت کرد

آزربایجان، گرجستان و سائر کشورهای منطقه را در اقتصاد جهانی فراهم ساخته و موقع خواهد داد تا وابستگی 
افزون بر آن ایجاد پایپ الین مذکور با . زدیک کاهش یابدهای اروپای غربی و امریکا از مواد سوخت شرق ن

 نی های تولید نفت در کشورهای چون آزربایجان،پیک شبانه روز به کم ملیون بیرل نفت در( یک) ۳ظرفیت 
 (۳۰.")ئی یابندالین های روسیه رها پایپی به سیستم گاز وابست موقع میداد تا قزاقستان و ترکمنستان

اتحاد اضالع : "در این باره دلچسپ اند مراد الومولین" مطالعات ستراتیژیک قزاقستان"نظریات معین انستیتوت 
است که قبأل  متحدۀ امریکا با کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی استحکام یافت، این خودش مداخله در ساحات

همه کشورهای  اتحاد عملسوی قصر سفید زیر نام  اقداماتی که از. مناطق منافع حیاتی روسیه به شمار میرفتند
جهان علیه تروریزم بین المللی، منجمله تعلیم و تربیۀ واحد های ضد تروریستی در گرجستان، ایجاد پایگاه های مؤ 
قت نظامی در ازبکستان، قرغزستان و قزاقستان، افزایش کمک های پولی به آنها میتوانند اهداف مختلف را دنبال 

اید هدف استحکام ثبات در کشورهای نامبرده باشد، یا هم تالشی باشد برای وابسته ساختن هرچه بیشتر به ش: کنند
عالوه بر آن مساعی امریکا به خاطر ایجاد . امریکا، کاهش نفوذ روسیه  در این کشورها و شاید همۀ مسائل یاد شده

. ای البیست های کهنه کار نفتی امریکا میباشدیک رژیم طرفدار غرب در افغانستان به معنی پیاده کردن پالن ه
البیست های یاد شده مدتها بود که میخواستند راه های برای صدور نفت و گاز کسپیئن بدون دخول به قلمرو روسیه 

 (۳۱.")به طرف جنوب به بازارهای آیندۀ آسیای جنوبی باز گردد( ایران)و سائر کشورهای نامطلوب برای غرب 
، را میتوان یکی از (بعمل آمده بود ۰۰۰۰که فیصلۀ اعمار آن در آگست )جیهان  -(تفلیس)تبلیسی -پایپ الین باکو

سی از فیصلۀ مذکور نفت آزربایجان باید جدا از خاک روسیه أزیرا به ت. پیروزی های ستراتیژی امریکا شمرد
 Newsweekشریۀ امریکائی با نقل قول از ن "ائینه"مجلۀ آزربایجانی  ۰۰۰۰در شروع اپریل . فتاجریان می
واشنگتن اکنون به هدف خویش، : امریکا میتواند یکی از مؤفـقـیتهای ستراتیژیک خود را جشن بگیرد: " نوشته بود

یعنی قطع انحصار همیشگی  روسیه در پایپ الین که از آن برای صدور نفت به خارج از حوزه استفاده صورت 
یکرد تا حداقل یک پایپ الین از حوزۀ کسپیئن بدون دخول به خاک ادارۀ واشنگتن سعی م. میگیرد دست یافت

 .روسیه از طریق ترکیه اعمار گردد
پایپ الین مذکور نه تنها به جمهوریت های حوزۀ کسپیئن کمک میکرد تا استقالل واقعی نفتی و اقتصادی خویش را 

که خصم امریکا به شمار )وزن این کشور  از روسیه به دست بیاورند، بلکه ایران را نیز در حاشیه قرار داده از
فلهذا انکشاف اوضاع و مبارزه پیرامون پایپ الین ها به نفع امریکا به پیش . در منطقه میکاست( میرفت
بدینترتیب اضالع متحدۀ امریکا عمأل در چند قدمی تطبیق یکی از مقاصد ستراتیژیک خود، یعنی  (۳۴)."میرود

 .رای پایپ الین های روسیه قرار داشتب یاعمار پایپ الین های تعویض
یک افغانستان مطیع . عملیات در افغانستان نیز برای ایجاد پایپ الین های مجزا از خاک روسیه به راه انداخته شد

در برابر پالیسی های امریکا زمینۀ آنرا مساعد میساخت تا ترانزیت بدون موانع منابع طبیعی حوزۀ کسپیئن از 
در نتیجۀ تطبیق همۀ این تعامالت روسیه . کشور های پاکستان و حوزۀ اقیانوس هند مهیا گردد طریق افغانستان به
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اضالع متحدۀ امریکا به نوبۀ . میتوانست کسپیئن را کامأل از دست داده و از دسترسی به منابع طبیعی آن دور گردد
جنگ در . کاهش یابد( عرب)خود سخت عالقمند است تا وابستگی اش به مواد انرژی کشورهای خلیج فارس 

به طور مثال عربستان سعودی ( ۳۰)افغانستان ثابت ساخت که کشورهای این حوزه متحدین مطمئین نمی باشند 
 .رد کرد را  یکا مبنی بر در اختیار قرار دادن زیر بناهای خویش برای عملیات نظامی در افغانستانتقاضای امر

معکوسأ . امریکا عجله نداشت تا این کشور را ترک بگوید(  رحلۀ اولحداقل در م)صرفنظر از موفقیت های معین 
به . در همۀ اعالمیه های نمایندگان حکومت امریکا در بارۀ ضرورت حضور امریکا در افغانستان حرف زده میشد

: اظهار داشت که  ۰۰۰۰عضو ولسی جرگۀ امریکا حین سفرش به کابل در آخر آگست  جیمس باریسه گونۀ مثال
 (۳۶)."سال در این خاک بماند ۳۰الی  ۰ریکا برای ختم ماموریتش در افغانستان حداقل باید از ام"
 

کشورهای حوزۀ کسپیئن که میخواستند برخی از مشکالت اقتصادی و زد و بندهای سیاسی داخلی خویش را به 
مثال ترکمنستان مجددأ مسئلۀ به طور . نیز بر حضور امریکا تأکید مینمودند ،وسیلۀ واشنگتن حل و فصل نمایند

اعمار پایپ الین مذبور وابستگی های این . را مطرح ساخت پاکستان -افغانستان -الین گاز ترکمنستان پایپ اعمار
 .کشور را از ناحیۀ انرژی از روسیه از بین میبرد

ر زمینۀ نفت که پالن به قدرت رسیدن رژیم طرفدار غرب در افغانستان مقاصد دیرینۀ سرمایگذاران امریکائی را د
بدینترتیب دو هدف به دست . صادرات مواد سوخت معادن کسپیئن را به طرف جنوب در سر داشتند عملی میساخت

. پایپ الین مجزا از روسیه اعمار شده و همچنان قلمرو کشور نامطلوب، یعنی ایران  نیزتجرید میگردید: می آمد
ای چشمگیری به دست آورده و ضمنأ کمپنی های نفتی به کمک اضالع متحدۀ امریکا در این زمینه پیروزی ه

این . نیروهای ائتالف توانستند دفاع از معادن مواد سوخت و مسیر آیندۀ پایپ الین ها را برای خویش تأمین نمایند
در حالی بود که افغانستان صرف یکی از مهره ها در ستراتیژی طویل المدت ادارۀ امریکا برای استحکام هرچه 

 .بیشتر مواضعش در مناطق سرشار از ثروت های طبیعی حساب میشد
 

اضالع متحدۀ امریکا سعی میکرد تا دهلیز نفتی را برای کشورهای حوزۀ  ۰۰۰۳سپتمبر  ۳۳قبل از حوادث اسفناک 
 .ندبه بازارهای خارجی انتقال داده بتوان( عرب)مواد سوخت خویش را از طریق خلیج فارس  تاکسپیئن اعمار نماید 

طرزالعمل های اضالع متحدۀ امریکا گویندۀ آن . تا اندازۀ معینی تصحیح گردیدمذکور  النپ ۰۰۰۰سال در اخیر 
بود که واشنگتن در درازمدت میخواهد نه تنها کشورهای حوزۀ کسپیئن را به دهلیز نفتی بکشاند، بلکه عالقمند است 

در ساحۀ  "تحت کنترول انرژی کمان"ایجاد یک . ردندتا کشورهای چون عراق و عربستان سعودی نیز شامل آن گ
شرق میانه باشد هدف ادارۀ جورج بوش  –آسیای مرکزی  –حوزۀ کسپیئن : که دربرگیرندۀ " آسیا -اروپا"وسیع 

با دسترسی  به هدف مذکور، امریکا موقع می یافت تا بیشر از نیمۀ مواد سوخت فعلی و . را تشکیل میداد( پسر)
فعالیت های واشنگتن متوجه دهه های آینده بود، چنین به نظر میرسید که بر .  ا در دست داشته باشدآیندۀ جهان ر

 .یابد، اتکاء میکرد سال آینده خاتمه ۰۰ -۴۰پیشگوئی  آنکه نفت در معادن موجوده میتواند الی 
ست جریان انتقال مواد مخدر واشنگتن توان: ورود به افغانستان یکی از مقاصد مهم دیگر واشنگتن را نیز عملی کرد

مواد مخدر در شرایط کنونی یکی از ابزارهای قوی و مثمر تأثیر گذاری باالی پروسه . را نیز تحت کنترول درآورد
 .، اروپا و آسیا میباشد"مستقل و مشترک المنافع "سیاسی و اقتصادی در کشورهای جدید  –های اجتماعی 

در . به صادر کنندۀ اساسی مواد مخدر مبدل گردیده بود( نود)۰/قابل یادهانی است که افغانستان از نیمۀ سال های 
که  رسید آمده بود به نشر ملل متحد  "پروگرام کنترول باالی مواد مخدر"از طرف ادارۀ  ۰۰۰۰گزارش که در سال 

حصۀ افیون در سطح جهان تولید شده که از آن متعاقبأ  ۱۹۴در افغانستان ( مولفین -۰//۳ اخیر)در شرایط کنونی 
یا به عبارۀ دیگر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجکستان  ،"مسیر کبیر هیروئین". هیروئین به دست می آید

 .حرکت میکرد"شمال"میرفت و از آنجا مانند بادبان کاغذی باز شده به طرف 
بدینترتیب با تن افیون تولید میکرد و  ۰۴۰۰ -۰۰۰۰انقطاع ساالنه  افغانستان بال ۰//۳و  ۰//۳سال های طی 
افغانستان  ۶//۳در سال . رقابت مینمود (برمای قبلی)میانمار مولد افیون خام در سطح جهان یعنی  ترینگبزر

به مرور آنکه طالبها ساحات شمال افغانستان را به تصرف خود  ۷//۳در سال . کرد تن خاشخاش تولید ۰۰۰۰
 .را تشکیل داد تن ۰۸۰۰ در صد افزایش یافت و رقم  ۰۰می آوردند حاصالت خاشخاش در

سازمان ملل متحد " پروگرام کنترول مواد مخدر" ادارۀ . سقوط رژیم طالبان باعث رشد تولیدات مواد مخدر گردید
(UNDCP )هزار تن را  ۰،۷هزار الی  /،۳رقم از  ۰۰۰۰در سال  افیون پیشبینی نموده بود که محصوالت

 (۳۷.)تشکیل خواهد داد ۰۰۰۳تن حاصالت افیون در سال  ۳/۰دربرابر 
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ترکمنستان و  تاجکستان، پاکستان، ایران، چین،: کشورهای همسایه با افغانستان) ۰+۶باری کشورهای گروپ 
: اعالم کردند ۀ افغانستان را جستجو نمایندکه وظیفه داشتند راه حل معضل (ازبکستان و همچنان روسیه و امریکا

قصد دارند اقدامات قاطعانۀ را برای محدود کردن قاچاق مواد مخدر از افغانستان که در این اواخر افزایش یافته "
 (۳۸.")است، روی دست بگیرند

رویهمرفته، پس از نیم سال همکاری های فعال . شیوع مواد مخدر در روسیه به یک مصبیت ملی مبدل گردیده بود
استخباراتی امریکا و روسیه، خوشبینی ها در این زمینه جایش را به یأس و نا امیدی جدی  میان سرویس های

ما امید وار بودیم که حین عملیات : "اظهار داشت کنستانتین توڅکیمسوول ادارۀ امور سرحدات روسیه . واگذاشت
روسیه مدتها قبل اسناد . داقداماتی به خاطر قلع و قمع  شبکه های مواد مخدر عملی خواهند ش" طالبان"علیه 

در اسناد مناطق . استخباراتی را که از تفحص فضائی به دست آمده اند در اختیار همکاران غربی خویش قرار داد
ولی ما تا همین اکنون هیچگونه معلوماتی در . که در آن مزارع خاشخاش وجود دارند به خوبی مشاهده میشوند

از بین رفته " طالبان"و یا یک البراتوار تولید آن از طرف ائتالف ضد دست نداریم که حتی یک گدام هیروئین 
افغانستان که واحد های نظامی ما سد  –امیدهای ما بر آورده نشدند، جریان مواد مخدر در سرحد تاجکستان . باشد

 (/۳.")راه آن میباشند، کاهش ندارد
 

*************  
 
 «نوینُمدل »: امریکا  –همکاری های روسیه ( ۹)
 

روسیه و امریکا در شروع سدۀ بیستم با زمانی تصادف کرد که اضالع متحدۀ امریکا " ُپـرمقصد " نزدیکی 
میخواست در مجموع در طرزالعمل ها و روش هایش در قبال کشورهای اتحاد شوروی سابق تجدید نظر بعمل 

معتقد گردیده بودند که رستاخیز اتحاد  به باور برخی از صاحبنظران مسائل سیاسی روسیه، امریکائیها . بیآورد
خلع سالح و حل و "، آمر بخش الکساندر پیکایفبه طور مثال . شوروی به شکل قبلی آن دیگر غیر ممکن است

قبل از یازدهم : "در انستیتوت  اقتصاد و روابط بین المللی در این باره ذیأل اظهار نظر کرده بود" فصل مناقشات
پالیسی امریکا در قبال روسیه قسمأ رو به تغییر  ،۰۰۰۳وری خواهان به قدرت در جنوری سپتمبر، با رسیدن  جمه

که هدف آن ممانعت از احیای ( نود)۰/به گمان اغلب پروسۀ تدریجی دوری از اولویتهای سال های . نهاده بود
طور پیگیرانه علیه لوماسی امریکا به پپالیسی مذکور دیچوکات در . بود گردیدهمجدد اتحاد شوروی بود شروع 

منافع روسیه در ساحۀ اتحاد شوروی سابق عمل میکرد و کوشش داشت نفوذ مسکو را متوازن ساخته و کشورهای 
 .نو به استقالل رسیده تشویق میگردیدند  تا در امور امنیتی خویش از روسیه دوری بجویند

 

وروی دیگر ممکن نیست و تضعیف  بعدی ۀ واشنگتن درک کرد که رستاخیز اتحاد شبخشی از ادار ۰۰۰۳در سال 
روسیه  نیز دیگر به نفع امریکا نبوده زیرا میتوانست بی نظمی ها و خال های جیوپولیتیکی  را در تمام ساحۀ اتحاد 

. در تغییر روش واشنگتن کشورهای سابق اتحاد شوروی نیز نقش خود را بازی نمودند. شوروی سابق به میان آورد
کشورها به  اختالس و سرقت کمک های که از طرف غرب به اختیار آنها گذاشته شده بود،  رهبری بعضی از این

این ضعیت مراتب یاس و نا . دست برده و نتواستند کشورهای خویش را به مسیر انکشاف خدشه ناپذیر هدایت نمایند
 (۳)"امیدی امریکائیها را فراهم ساخته بود

 

نیز از  غیر ممکن بودن احیای اتحاد شوروی سخن زده ضمنأ  پوتین. وئیس جمهور روسیه ر ۰۰۰۰ۀ جون در نیم
تالش ها برای احیای اتحاد شوروی به منافع اقتصادی روسیه تمام شدنی نیست، زیرا چنین یک روش مرکز : " گفت

 (۰)." بخشیده و روسیه را از نظر اقتصادی ضعیف خواهد ساخت  زدائی را در داخل کشور شدت
گران روسی نتیجگیری میکردند که اشتراک روسیه در عملیات ضد تروریستی تحت رهبری لیلحال تح در عین

 .امریکا مواضع روسیه را به طور محسوس در حوزۀ کسپیئن و آسیای مرکزی ضعیف ساخت
لی به کمک امریکائیها در مبارزه علیه تروریزم بین المل والدیمیر پوتینروسیه مدتها قبل از آنکه : "به طور مثال 

حین . شتافت، خود را در برابر پالیسی غرب عیار ساخته بود و در این راه از انعطافات معین کارمیگرفت
در خلیج حمایت کرد  گ، روسیه در شورای امنیت ملل متحد از جنڅینمیخائیل گورباچوف و بوریس یلحکومتداری 

رئیس جمهور سابق ) وشیوویچسلوبودان میل، با رد حمایت از (مولفین -است( عرب)هدف خلیج فارس )
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در حقیقت ماموریت ناکام ناتو را در بالقان نجات داد و  ناخواسته، ولی رویهمرفته با گسترش کمیت   ،(یوگوسالویا
روسیه حین اعطای استقالل به اوکرائین، قزاقستان و سائر کشورها در . اعضای ناتو در مرحلۀ اول موافقت کرد

 .عوض هیچ چیزی طلب نکرد
بسیاری از  این . این اقدامات جمع از انعطاف پذیری های قابل مالحظۀ روسیه را در برابر غرب نشان میدهدهمۀ 

احتمال آن نیز وجود دارد که روسیه در . انعطافات در اذهان عامۀ روسیه به عنوان خیانت های ملی نامیده شدند
حاال وقت آن رسیده است تا غرب گامهای . دآنزمان نهایت ضعیف بوده و کاری جز عقب نشینی از آن ساخته نبو

بهترین آغاز برای برداشتن این گامهای دوستانه رفع ممانعت ها در راه روسیه برای اشتراک در . متقابل را بردارد
 (۱." )طرح، استخراج  و بهره برداری ها از منابع نفت و گاز بحیرۀ کسپیئن خواهد بود

به )آغاز گردیده بود  میخائیل گورباچوفپالیسی خارجی که از زمان  عرصۀ با اینهمه عقب نشینی ها روسیه در
 سهمگیری روسیه در عملیات ضد تروریستی یکبار دیگر. اشتندمعموأل جواب متقابل ( اساس پافشاری های غرب
ع پولی، حمایت از مبارزۀ اضالع متحدۀ امریکا علیه تروریزم به روسیه هیچگونه مناف. روش مذکور را تائید نمود

اشتراک در ائتالف ضد تروریستی غرب به ("۴()دیده شود ۴تابلوی شماره . )جیوپولیتیکی و جغرافیائی نداشت
عنوان متحد ستراتیژیک، برای روسیه  عمأل معنی  واگذاری مواضع جیوپولیتیکی اش را در کشورهای آسیای 

سابق را فراخواند تا فعاالنه در ردیف مبارزین  شخصأ لیدران کشورهای اتحاد شورویوالدیمیر پوتین . میانه داشت
ائتالف ضد تروریستی ملحق گردیده و بدین ترتیب حتی المقدور به غرب یاری برسانند، احتماأل خودش نیز 
نمیدانست که نیروهای ناتو با جا به جا شدن در پایگاها و میدان های نظامی اتحاد شوروی سابق دیگر آنها را ترک 

افزون بر آن اکنون دیگر حرف از حضور نظامی امریکا در قفقاز درمیان است، به طور مثال در . نخواهند کرد
 (۰.")گرجستان

 

حمایت روسیه از مبارزۀ اضالع امریکا علیه تروریزم، منجر به عقب نشینی های  –پراگماتیک بدینترتیب وضعیت 
افزون بر آن . جیوپولیتیکی مسکو در برابر واشنگتن گردید، که در طویل المدت عواقب منفی خواهند داشت

در حقیقت باالی مساعی همکاری روسیه با اضالع متحدۀ امریکا و ورود امریکائیها به ساحۀ اتحاد شوروی سابق، 
خط  سیستم امنیت دسته جمعیروسیه به خاطر شناسائی مسکو به عنوان مرکز جیوپولیتیکی در کسپیئن و ایجاد 

از جملۀ دشواری های جیوپولیتیکی که در : "در اینباره چنین اظهار نموده اند "سپیری"مولفین سالنامۀ . بطالن کشید
 ."می آیند، اهمیت به سزا را مسئلۀ آسیای مرکزی احراز مینماید برابر روسیه در شرایط نوین به وجود

 

در روسیه هراس آن به وجود می آید که . عامل مرکزی و جدید در این مسئله میتواند حضور امریکا محسوب گردد
در کشورهای مستقل و مشترک المنافع و در )از حضور نظامی امریکا برای تحکیم هژمونی این کشور در منطقه 

در نتیجۀ این تعامالت روسیه نه تنها از طرف غرب . و برای تضعیف نفوذ روسیه به کار خواهد رفت( فغانستانا
روسیه ظرفیت سیاسی آنرا دارد تا فعالیت های قاطعانۀ  . خواهد آمد" محاصره"شرق نیز به  -بلکه از جانب جنوب

اما باید به خاطر داشت که تالش های مسکو در . دکاهش  حضور امریکا به راه بیانداز( یا)را در برابر تشدید و 
امریکا خواهد گردید و نتیجتأ خطر آن میرود که  -این زمینه باعث پوسیدن همکاری های در حال جان گرفتن روسیه

سیاسی غیر پیشبینی شده  –جدید که عواقب جیوپولیتیکی و نظامی " بازی بزرگ"آسیای مرکزی به میدان یک 
 (۶.")گردد خواهد داشت، مبدل

دعوت از قوای ناتو به آسیای : "که در قبال ناتو موضعگیری نهایت شدید دارد تأکید میکرد ایواشوفجنرال 
برعالوه، موضع روسیه . مرکزی، حساسیت و بی اعتمادی را در مورد روسیه از طرف کشور چین دامن زد

به اعتبار مسکو در جهان عرب و ( پسر)ش بازی ها با جورج بو. را ویران کرد "سازمان همکاری های شانگهای"
ر به گدر عین حال ا (۷.")عواقب جیوپولیتیکی در این بازی برای روسیه قریب به فاجعه است. حتی اروپا لطمه زد

ویا اضالع متحدۀ امریکا در تدوین گوش داده شود، از آن چنین برمی آید که گ ستیوین مانطور مثال به حرفهای 
ما نظریۀ آنرا که امریکا و روسیه در حوزۀ کسپیئن باید در : " او میگفت. نده ایه ذینفع بودروابط مساوی با روس

 (۸.")که جایزۀ ممتاز آن حکمروائی در آسیای میانه و قفقاز باشد، رقابت کنند، رد میکنیم" بازی بزرگ جدید"
 

روابط خود را با روسیه مقدمتر از  (پسر)در ستراتیژی امنیت ملی که فوقأ از آن یاد آوری شد، ادارۀ جورج بوش 
کوریای جنوبی، آسترالیا ارزیابی نموده و بر ضرورت تأمین همکاری های نوین و  متحدین ناتو، جاپان،

در شرایط کنونی ما با اضالع متحدۀ امریکا دشمن مشترک، یعنی تروریزم بین المللی را . ستراتیژیک تأکید میکرد
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اظهارات مشابه در ( "/. )هرچه بیشتر عامل پالیسی های بین المللی میشود" ینپوت. وداریم، چیزی که به گفتۀ 
طی " ، "اضالع متحدۀ امریکا و کانادا" ، رئیس انستیتوت (۳۰) روگوف. م. سبه عقیدۀ . شدند پدیدار روسیه نیز

در جریان . است سال گذشته ُمدل جدیدی روابط متقابل دو کشور تدوین یافت که براساس اصول همکاری ها استوار
طی . عملیات ضد تروریستی در افغانستان همکاری بی سابقه میان  ادارات استخباراتی دو کشور به راه افتاد

اعالم نمودند که روسیه و امریکا عالیق و ( تین و بوشوپ)روئسای جمهور دو کشور  ۰۰۰۳مالقات ماه نوامبر 
 (۳۳.")دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد وفادار هستندارزش های عقیدوی مشترک دارند، هردو کشور به اصول 

 

 ۴تابلوی شماره 
 تالف ضد تروریستیئنتایج اشتراک روسیه در ا

 روسیه چی را به دست آورد روسیه چی میخواست به دست بیآورد

اشتراک در ائتالف ضد تروریستی به مثابۀ 
 متحد متساوی الحقوق و ستراتیژیک

 جیوپولیتیک خوددر عمل روسیه مواضع 
نقش  را در کشورهای آسیای میانه از دست داد،

 اضالع متحدۀ امریکا در گرجستان به شدت باال رفت 

دفاع ضد "اضالع متحدۀ امریکا  معاهدۀ 
 .را ترک نمیگوید" ۳/۷۰راکتی 

اضالع متحدۀ امریکا به  ۰۰۰۰جنوری  ۳۱به تاریخ 
" ۳/۷۰دفاع ضد راکتی "طور یک جانبه از معاهدۀ 

 خارج میشود

تسلیحات ستراتیژیک "کاهش متقابل 
 "تعرضی

به " کاهش تسلیحات ستراتیژیک تعرضی"معاهدۀ 
امضأ رسید اما اضالع متحدۀ امریکا ذخائر خود را 
نابود نمیکرد، بلکه آنها را برای نگهداری به دیپوها 

 انتقال داد

درک مناقشۀ چیچین از طرف غرب به نفع 
تن جدائی طلبان روسیه، به رسمیت شناخ

 چیچین به عنوان تروریستهای بین المللی

طی دو ماه اول پس از حادثۀ یازدهم سپتمبر، انتقادات 
از فعالیت های قوای روسیه در چیچین خاموش بود، 

 مگر سپس کمافی السابق ادامه یافتند

 نآالمعاون وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا  رفع بخشی از قرضداری های خارجی
دلیل اقتصادی برای رفع : " اظهار داشت الرسون

 ."قرضداری خارجی روسیه وجود ندارد

به رسمیت شناختن روسیه به حیث کشور 
 دارای اقتصاد بازار آزاد

به جز از وعده ها، هیچگونه جنبشی در این راستا 
در عین حال واشنگتن قزاقستان را . صورت نگرفت

آزاد به رسمیت به حیث کشور دارای اقتصاد بازار 
 .شناخت

کسب عضویت در سازمان بین المللی 
 تجارتی 

اضالع متحدۀ امریکا پروسۀ دریافت عضویت این 
سازمان را برای روسیه طویلتر میساخت، ولی از 
روی انصاف باید گفت که خود روسیه نیز برای 

 کسب عضویت در این سازمان آماده نبود

عضویت ناتو را  رومانیا و سلووینیاانتظار میرفت که  جلوگیری از گسترش ناتو به طرف شرق
دریابند، مذاکرات در بارۀ شمولیت کشورهای ماورای 

 بحیرۀ بالتیک به راه افتاده بودند

اشتراک روسیه در پیمان ناتو منحیث 
همکار، حق در نظر گیری نقطۀ نظر 
روسیه حین اتخاذ تصامیم مهم و 

 ستراتیژیک

کشور، روسیه " ۰۰"ناتو به تبدیلی فورمالیتۀ پیمان 
 را در نمی یافت" ویتو"حق 

تجارتی  -الغای مقررۀ روابط اقتصادی
 "وینیک -جیکسن"

صرفنظر از آنکه مقررۀ مذکور دیگر ماهیت 
مضحک کسب کرده بود، ولی رویهمرفته مزاحمتی 
برای تأمین روابط گستردۀ تجارتی میان دو کشور 
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ررۀ مذکور مشرانو جرگۀ امریکا مق. محسوب میشد
 .را لغو نکرد

لغو سهمیه ها برای صدور فوالد   روسیه 
 به بازار های امریکا 

  

از طرف اضالع متحدۀ امریکا علیه  "جنگ فوالد"
روسیه در جواب این اقدام . روسیه به راه افتاد

واشنگتن تورید مرغهای امریکائی را موقتأ به کشور 
 منع اعالن کرد

امریکا در عرصۀ همکاری های روسیه و 
انرژی، صدور نفت روسیه به براعظم 

 امریکا

برای نخستین بار صدور نفت از  ۰۰۰۰در سال 
موافقت صورت گرفت . روسیه به امریکا آغاز گردید

 تا سائر تولیدات نفتی نیز به امریکا صادر گردند

  

 
 :پاورقی ها

 /۰، مورخ ۴. ص -"وریمیا نووستی"روزنامۀ "۹۹ برابردوستی به جایش، مگر حساب افیون " گولوتیوک . یو( ۳)
 ۰۰۰۰اپریل 

تسلیحات، خلع  .۰۰۰۳" سپیری"سالنامۀ " ۹۹ ۰۰۰۳امریکا و حوادث یازدهم سپتمبر  -روابط روسیه"پیکایف . آ( ۰)
 ۸۸۳ص . ۰۰۰۰مسکو –. سالح و امنیت بین المللی

 ۰۰۰۰جون  ۳۱، "ریا نووستی"آژانس ( ۱)
 ۰۰۰۰، سال ۰شماره " تحلیلی"نشریۀ ( ۴)
 ۰۰۰۰مورخ یازدهم سپتمبر  ۳،۰: صفحات " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ ( ۰)
، ۳،۰صفحات " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ " ۹۹ اتحاد نامناسب با امریکا"تروپکینه . آندروسینکو، و. ل( ۶)

 ۰۰۰۰تمبر پس ۳۳مورخ 
۹۹ عملیات تروریستی در امریکاسیاسی  –ب احتمالی بین المللی در بارۀ عواق"سیمونیا . بارانوفسکی، ن. و( ۷)

 ۸۰۰ -۸۴۱، صفحات ۰۰۰۰مسکو  –. تسلیحات، خلع سالح و امنیت بین المللی. ۰۰۰۳" سپیری"سالنامۀ 
 ۰۰۰۰دسمبر  ۰نومبر  /۰مورخ ، ۳، ص ۴۰شمارۀ  –. نشریۀ مستقل نظامی( ۸)
 ۰۰۰۰، جوالی ۱۰ص  ۰امریکا در تصویرها، شمارۀ ( /)
 ۰۰۰۰از بیانیه در حلقۀ رهبری وزارت دفاع فدراسیون روسیه، نومبر ( ۳۰)
 دسمبر  ۰مورخ  ۳۰ -/: صفحات. روزنامۀ گازیته"۹۹ جدی و برای دایم( : پسر)جورج بوش "روگوف . س( ۳۳)

۰۰۰۰  
 

 فصل چهارم 
 

 بازنگری: اضالع متحدۀ امریکا در کسپیئنپالیسی 
 

 برای کسپیئن« و لرز  ترس» . ۳۳
 

در نیمۀ اول دهۀ  نخست سدۀ بیست و یکم، حوزۀ کسپیئن کمافی السابق در محراق حوادثی که ادارۀ واشنگتن برای 
پالن های  را که امریکا به پیش . تطبیق پالن های طویل المدت در کشورهای مختلف پیاده میکرد، قرار داشت

ذخایر نفت و گاز، امور استخراج و انتقال آن به بازار های خارجی ارتباط  میبرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم با
نسبت بیشتر  را ۰۰۰۳سپتمبر  در جهان کمترین نقطۀ وجود دارد که عواقب وقایع یازدهم: "چوفرینبه گفتۀ . داشت

 (۳.")حساس کرده باشدحوزۀ کسپیئن ابه 
 

اضالع متحدۀ  از طرف مطبوعات تبلیغاتی فشار. نمود تن بعد از افغانستان توجه اش را به عراق معطوفگواشن
عراق  به انزوای بین المللی کشانیده  شد  و واشنگتن با استفاده از . داشتامریکا در کوتاه ترین مدت نتایج خود را 

این عملیات به زودی  . فرصت برای آغاز عملیات نظامی علیه این کشور سرشار از مواد سوخت آمادگی گرفت
بود  که هدف آن سرنگونی رژیم صدام حسین  را امریکا جنگ علیه عراق ۰۰۰۱مارچ  ۰۰به تاریخ . ردیدشروع گ

 (۰.)نامیده شد "ترس و لرز"عملیات نظامی واشنگتن علیه عراق . شروع نمود
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طرح حمله باالی عراق پالیسی جدید واشنگتن را در سطح جهان نمایان میساخت، منجمله در مناطق همچون خلیج 
طوریکه حوادث عراق نشان دادند، امریکا نخواست انتظار بکشد تا معضلۀ عراق . و حوزۀ کسپیئن( عرب)فارس 

طابق منافع و عالقۀ خویش داخل اقدام از طرف جامعۀ جهانی حل و فصل گردد، بلکه معکوسأ به طور یک جانبه م
در  "ترس و لرز"در بارۀ عملیات  گور ویدالرومان نویس، نمایشنامه نگار و حکایتگر مشهور امریکائی . شد

هیچگونه خطری از بابت سالح . این صرف جنگ بوش است: "نوشته بود The Independent("۱)"روزنامۀ 
 (۴." )خطر از ادارۀ عاشق به جنگ خود ما برخاسته است. اشتکشتار دسته جمعی از جانب  عراق وجود ند

 

در عراق یکبار دیگر امکان آنرا یافت تا جدید ترین  "ترس و لرز"اجرای عملیات اضالع متحدۀ امریکا حین 
 تسلیحات و مهمات نظامی  را آزمایش نماید، همانطوری که قبأل در جریان عملیات برای آزادی کویت به نام

 .از فرصت مشابه  استفاده کرده بود" در صحراگردباد "
در هر حال، آزمایش انواع تسلیحات جدید و تقویۀ دموکراسی اهدافی نبودند که اضالع متحدۀ امریکا آنها را در 

 .هدف اصلی نفت بود. عراق دنبال میکرد و به خاطر دستیابی به آن عملیات نظامی گزافی را به راه انداخته بود
، رئیس خزانۀ فدرالی امریکا در خاطراتش درج کرده بود که مقصد اصلی جنگ در عراق تحت آالن گرنسپین

که طی سه و نیم سال پروسۀ اشغال عراق را   جان ابی زئید جنرال. کنترول درآوردن منابع نفت این کشور بود
 ."وانیم از آن انکار کنیمروشن است که هدف نفت بود و ما نمیت: "تحت کنترول داشت با آالن گرینسپین همنوا بود

آنچه  صرف از روسها که افغانستان : " به نوبۀ خود خاطر نشان میساخت  توماس پاویرس صاحبنظر مسائل سیاسی
پراشوت های . ، در حقیقت امریکائیها انجام دادند می رفت انتظار ،اشغال کرده بودند ۳/۸۰را طی سالهای 

 واشنگتن همزمان با. فت پیاده شده و امکان کنترول  آنرا به دست گرفتندامریکائی عمأل باالی بزرگترین جویبار ن
 (۰.")این وسیلۀ قوی، امکان دیکتۀ شرایط  خود را به کشورهای وابسته  به نفت به دست آوردند

، هدف و مقصد باشدتن را به خود جلب کرده گمقدار استخراج و صادرات نفت عراق موضوعی نبود که افکار واشن
 ، در آینده(هندل نفتی) آن از طریق در اختیار داشتن در اینکشور بود، چیزی که موقع میداد تا نفتخایر اصلی ذ

تأکید ( پسر)تصادفی نبود که رئیس جمهور جورج بوش  بنأ . به دست آید ،در اقتصاد جهانیاستحکام  یافته    قفمو
عالی رتبۀ افسران (۶).و عراق باقی خواهند ماندسال دیگر در قلمر( ده)۳۰نظامیان امریکائی احتماأل  میکرد که

به نوبۀ  خود اظهار داشتند که امریکائیها در این ناحیه طی مدت زمانی طوالنی باقی خواهند  اردوی امریکا 
اظهار داشت که برای او  ،ک کارلوچیانفر ،یکی از مشاورین رئیس جمهور امریکا در مسائل امنیت ملی( ۷.)ماند

وقت وزیر امور خارجۀ . سال در خاک افغانستان باقی بماند( بیست) ۰۰یا ( ده) ۳۰اگر امریکا  ،اصأل مهم نیست
صرفنظر از اعالمیه ها در بارۀ خروج  احتمالی قوأ از : " باور بود که این به  ،کولن پاول ،اضالع متحدۀ امریکا

کشور نیست، معکوسأ پنتاگون غالبأ در اصأل در فکر ترک این .( ج. غ -وزارت دفاع امریکا)، پنتاگون افغانستان
کولن پاول قبآل  هنگام سخنرانی در برابر اعضای کمیتۀ ." فکر آن بود تا تکیه گاه مطمئن  در این ناحیه به دست آید

اضالع متحدۀ امریکا در منطقۀ آسیای  مرکزی منافع طویل المدت  : " روابط بین المللی کانگرس امریکا گفته بود 
یک نظامی دیگر ." ر ما در آنجا به شکلی خواهد بود که قبل از این حتی در تخیل ما هم نمیگنجیدداشته و حضو

که قوماندانی قطعۀ انجنیری را در کشور قرغزستان به  بیلی مونت گومیر، اردوی امریکا، ډګروال قوای هوائی
ما در اینجا برای طویل المدت باقی  من به این باورم که: " پاویل همنوا بوده عالوه میکرد. عهده داشت با نظر ک

 (۸) ".خواهیم ماند، حتی بعد از ختم عملیات نظامی هم
 

آنکه اضالع متحدۀ امریکا قصد دارد در طویل المدت در کشورهای نزدیک به کسپیئن  منجمله  های ثبوت یکی از
تمایل نظامیان . مرکزی بود افزایش تعداد پایگاه های نظامی اینکشور در آسیای خواستار درعراق باقی بماند،

 که آنها. عالیرتبۀ امریکا به تداوم عملیات هوائی در افغانستان و حضور دوامدار نظامی آنها در منطقه ثابت میسازد
پنتاگون مصمم بود پایگاه های زیادی در خاک عراق ایجاد نماید تا . بعد از جنگ نیز در اینجا باقی می مانند

ذ واشنگتن تعمیق یافته باشد و از جانب دیگر مواضع آنکشور برای دسترسی به معادن بدینوسیله از یک طرف نفو
در " )مطالعات عمیق ستراتیژیک و سیاسی"کارمند ارشد علمی انستیتوت . مواد سوخت استحکام بیشتر یافته باشد

کشورهای غربی  جنگ در عراق مسئلۀ صدور نفت و گاز کسپیئن را به: " اظهار داشت که  سوکور. و( واشنگتن
وضعیت مذکور خواستار تسریع پروسۀ اعمار پایپالین از ناحیۀ کسپیئن به استقامت . هرچه بیشتر بی بدیل میسازد

 (/.")در عین حال الزم است تا شرق نزدیک آرام و بازسازی گردد. غرب میباشد
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مختلف دنیا که فرسنگ ها دور شاهد آن است که قوای نظامی امریکا با سرعت تمام در نقاط  طی دهۀ اخیر جهان
منجمله قفقاز، آسیای )الی سرحد چین  بالقاناز شبۀ جزیرۀ : از قلمرو این کشور قرار دارند جا بجا میگردند

تا میدان هوائی  (در کوزوو" )بوند ستیل"و همچنان از کمپ ( مرکزی، شرق نزدیک و نیم قارۀ هندوستان
بدینترتیب امریکائی ها در .  در افغانستان کرایه گرفته شده است در قرغزستان برای عملیات نظامی "بیشکیک"

کشور که ( نه) /اه جدید در گسیزده پای( ۳۰.)نقاطی استقرار یافته اند که قبأل در آنجاها اصأل  وجود نداشتند
ردیدند، منطقۀ که برای اولین بار گدر کوتاه ترین فرصت در آسیای مرکزی ایجاد  بر می گیرد در نیز انستان را غاف

واشنگتن هکذا در نظر داشت تا پایگاه های نظامی خود را از آلمان به . تیاتر فعالیت های نظامی امریکا گردیده بود
اروپای شرقی، از جمله به پولند، رومانیا و بلغاریا که نچندان دور از شرق نزدیک و شرق میانه قرار دارند منتقل 

 .سازد
 

جوئی برای دسترسی به نفت، ادارۀ امریکا را وامیداشت تا نه تنها از مواذین حقوق بین المللی  عدول نماید، سبقت 
 .بلکه دست به جعل معلومات در بارۀ موجودیت سالح کشتار دسته جمعی در عراق نیز بزند
د که اطالعات  در بارۀ  چند سال بعد از حملۀ امریکا باالی عراق، رسانه های گروهی کشورهای مختلف خبر دادن

حین تهیۀ گزارش تحت فشار قرار ( سی ای ای)عراق از جانب سی آی ای نادرست  بوده و کارمندان این اداره 
مامورین مکلف گردیده بودند، معلومات و گزارشهای را آماده سازند تا فیصلۀ رهبری امریکا را مبنی بر . داشتند

و آمر دفتر  دیک چینی،ن ادارۀ مذکور خبر میدادند که معاون رئیس جمهور، ماموری. حمله باالی عراق  برائت دهند
حضور این دو شخص و صحبت های آنها با . بیش از هر زمان دیگر به ادارۀ آنها سر میزدند لیوسی لیبیاو 

." ا دارنداز آنها انتظار معلومات کامأل مشخص ر"مامورین، مستقیم و یا غیر مستقیم، میرساند که ادارۀ واشنگتن 
نیز صورت ( رئیس سی آی ای) جورج تینتو ( معاون وزیر دفاع امریکا) پال ولفویڅفشارهای مشابه از جانب 

 (۳۳.)میگرفت
رهبری استخبارات اضالع متحدۀ امریکا و نمایندگان قوماندانی نظامی  تائید کردند که قصر سفید باالی متخصصین 

اظهار داشت که معلومات در  دونالد رامسفیلدوزیر دفاع آنوقت امریکا . فشار جدی را اعمال مینمود "دوسیۀ عراق"
عملیات کشف : "  خاطر نشان نمود که  اً وی ضمن( ۳۰.)نادرست بود مورد موجودیت سالح کشتار جمعی در عراق

. رست بودبلی، معلومات ناد. نباشداهی از اشتباه عاری گهیچ مشکل است پذیرفت، که است پیچیده و ثقیل فعالیتی –
احتمال اینکه به اصطالح  معلومات نادرست اداره های استخباراتی امریکا از قبل پالن  شده  ." این رقت آور است

 .باشد، زیادتر به نظر میرسد، زیرا هدف، صرف  دسترسی به ذخایر نفت و حل و فصل مسائل ستراتیژیک  بود
اتهامات جدی به  آدرس رهبری اضالع متحدۀ امریکا و اعترافات سیاسیون و نظامیان اینکشور در مورد جعل 
کاری های عمدی در موضوع عراق، باالی پالیسی ادارۀ امریکا هیچگونه تاثیری منجمله در حوزۀ کسپیئن جائیکه 

نوقت امریکا در مسکو موجودیت تضاد های سفیر آ ویلیام برنس. منافع روسیه و امریکا در تقابل بودند، نداشت
برنس اضالع متحدۀ امریکا و فدراسیون . به عقیدۀ و. عمیق را میان امریکا و روسیه در حوزۀ کسپیئن  تأئید کرد

روسیه میتوانند در بازار های انرژی کسپیئن و بحیرۀ سیاه رقابت داشته باشند، اما بدون  صدمه رسانیدن به منافع 
عمدتأ مسکو و واشنگتن  "بازی بزرگ نفتی"ۀ یکی از نشریه های آزربایجانی در فتگبه  (۳۱. )یگربنیادی  یک د

 (۳۴.)هستند که در بارۀ مسیر های رقیب صدور نفت و گاز مشاجره دارند و اشتراک می ورزند
ه و غرب به سیاسی برای ترسیم مبارزۀ روسی در میان حلقات "بازی بزرگ جدید"ذا تصادفی نبود که اصطالح هلف

خاطر تصاحب منابع گستردۀ نفت و گاز این ناحیه که پس از سقوط اتحاد شوروی، جیولوجیستهای غربی به آن 
مشاجرات اساسی درمورد  مسیرهای اعمار پایپ الین ها  به راه افتاده . دست یافته بودند، مجددأ معمول گردید

به عقیدۀ آنها میکانیزم صدور نفت و گاز قزاقستان،  کمپنی های غربی میخواستند هژمونی روسیه را که. بودند
  (۳۰.)آزربایجان و ترکمنستان را به بازارهای غرب در دست گرفته بود برهم بزنند

منجمله در )بنابر دلیل مذکور امریکا نه تنها به تجدید نظر در اولویت ها ی پروژه های اقتصادی مختلف منطقوی 
 .کشورهای حوزۀ کسپیئن را در حل مشکالت اقتصادی شان نیز متأثر ساختپرداخت، بلکه نقش ( حوزۀ کسپیئن

( عرب)آن در خلیج فارس " نفت خیز"واشنگتن، بعد از عراق، همسایه های " اهداف خاص"جای اول را در زمرۀ 
 .اظهارات بعضی از اراکین ادارۀ واشنگتن در این باره شهادت میدادند. احراز نمود

 

ر جنگ عراق، رهبری نظامی این کشور را واداشت تا نظریاتش را در مورد شیوه های  ناکامی های امریکا د
پنتاگون به طرح خط مشی جدید نظامی که بنیاد آنرا تعویض از پالیسی . پیشبرد جنگ های معاصر تغییر دهد
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ر بهار د. حضور مستقر نظامی در سراسر جهان به نیروهای متحرک و عکس العمل سریع تشکیل میداد پرداخت
پنتاگون هدایت داد تا برای آشنائی قوای مسلح کشور با خط مشی جدید اقداماتی را روی دست رامسفیلد به . د ۰۰۰۴
روز پس از اتخاذ ( ده) ۳۰محتوای خط مشی جدید نظامی در آن بود که قوای نظامی امریکا باید در ظرف . بگیرد 

روز آینده ( سی) ۱۰شت تا به هر نقطۀ کرۀ زمین رسیده و طی فیصله از طرف رهبری سیاسی، باید توان آنرا  میدا
مدت زمانی که امریکا مصروف تدوین خط مشی جدید نظامی خویش بود، بی نظمی درظرف . دشمن را از بین ببرد

وضعیت مذکور به علت اشتباهات فاحش رهبری امریکا در این کشور اتفاق . رفتگعراق را فرا ۀهای بی سابق
نیروی که قادر بود نظم را در کشور )در زمرۀ این اشتباهات میتوان از انحالل اردوی منظم عراق . افتاده بودند

، انفکاک هزاران مامور دولتی و برهم خوردن سیستم مرکزی (تأمین نموده و از بروز خشونت ها جلوگیری نماید
 (۳۶.)ادارۀ پولی کشور نام برد

در حکومت عراق وظیفۀ هماهنگ سازی روابط را با نیروهای ائتالف بین المللی به دوش  اً که موقت لیفتی صابر
اکنون کشور غرق در بی ثباتی است، هیچکس . بهتر میبود اگر صدام در قدرت باقی میماند: " داشت، اظهار داشت

ین حرفهای را بتوانم به من هیچگاهی فکر نمیکردم که چن. کار نمیکند، زیرا کسی نمیخواهد مسؤولیت را قبول کند
اما من میخواهم تا صدام حسین مجدداً در رأس . زبان بیاورم، چون صدام حسین مرا محکوم به اعدام نموده بود

 (۳۷." )صرف او میدانست این کشور را که حتی خداوند آنرا فراموش کرده، اداره نماید. دولت قرار داشته باشد
 

که در آن از اهانت ها  سیمور هیرشمقالۀ نویسنده ای را به نام " New Yorker"مجلۀ امریکائی  ۰۰۰۰در آغاز 
در این نوشته تحت عنوان . علیه عراقیان پرده برداشت "ابوغریب"و بی رحمی های  نظامیان امریکائی در زندان 

ت مخفی را علیه کتباً هدایت داده است تا عملیا( پسر)نویسنده  هکذاً تأکید میکرد که جورج بوش  "جنگ های آینده"
 .دنواحد های خاص به راه انداز با استفاده ازکشور آسیائی ( ده) ۳۰تروریستهای احتمالی در 

در ناحیۀ مذکور به اساس . در خور توجه است که واحد های مذکور دیر زمانی بود که در شرق ایران فعالیت داشتند
نشر مضمون مذکور جنجال برپا کرد و رئیس . یدندراپورهای پاکستانی ها محالت  برای بمباری ها تعیین میگرد
حین اظهارات خود بوش زیاد از لفافه ها استفاده . جمهور بوش مجبور گردید شخصاً در این باره تبصره نماید

نمیکرد، او تأکید کرد که اگر ایران از پروگرام ایجاد سالح اتومی دست نکشد، حمله بر این کشور دور از امکان 
 .تن در فکر آن بود تا از کدام ناحیه  ایران زیر ضربات قرار داده شودگاشنو( ۳۸. )نیست

 

 :پاورقی ها 
 

" نشریۀ "۹۹ اضالع متحدۀ امریکا به عنوان بازیگر جدید جیوپولیتیک در حوزۀ کسپیئن"چوفرین، . ای. گ.۳
 ، مسکو۰۰۰۰، سال ۱۰ -۰۱، صفحات "جیوپولیتیک  منطقۀ کسپیئن

که  عسکر هزار ۱۰۰در ترکیب قطعات تعرضی . آغاز گردید ۰۰۰۱مارچ  ۰۰به تاریخ  "ترس و لرز"عملیات . ۰
دو ) ۰۰۰و  ولندیپهزار ( دو) ۰ ،هزار آسترالیائی( دو) ۰هزار انگلیس،  ۴۰، ئیهزار امریکا ۰۰۰از آنجمله 

بحری نیز ذیدخل  در این عملیات، بر عالوۀ قوای پیاده نیروهای هوائی و. اشتراک داشتند نظامی  دنمارکی ( صد
امریکا . اپریل واشنگتن عملیات را پایان یافته اعالم کرد ۳۴اپریل بغداد اشغال گردیده و به تاریخ  ۰به تاریخ . بودند

در کمتر از یک ماه توانست پیروزی نظامی را به دست بیآورد، ولی نتوانست صلح و ثبات را در کشور اشغال  
این اعالمیه را . پیروزی اش را در جنگ عراق اعالم کرد ۰۰۰۱یخ اول می واشنگتن به تار. شده، تأمین نماید

 .به سمع جهانیان رساند" آبراهام لینکولن"از لبۀ کشتی طیاره بردار ( پسر)شخص جورج بوش 
۱.The Independent-2005Feb.9 
۴.http://www.inosmi.ru/translation/216993html  
 ۴، ص ۰۰۰۸جنوری  ۰۰( اوکرائین" )۰۰۰۰سال ".۰
 ۰۰۰۸جنوری  ۳۰" انترفاکس"آژانس مطبوعاتی . ۶
 ۰۰۰۷مسکو . ۳۰۷. ص" پلوماتیکلوموند دی"اتلس . ۷
 Inosmi.ru 4 Jul.2003 :پورتال انترنیتی. ۸
/.The Wall Street Journal. – 2003  March 2 

۳۰ .The Guardian. – 2003 – April 21   
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. س. س گرینیویڅکی،. ر. س: یگاه های امریکائی در بلغاریا و رومانیا دیده شودبرای تفصیالت در بارۀ پا. ۳۳ 
 ۳۷۸ -۳۷۷، ۳۷۰ -/۳۶، ۳۶۳ -۳۶۰، صفحات "بحیرۀ سیاه نقطۀ تقاطع"زون، . س. ژیلڅوف، ای

۳۰Berliner Zeitung. 2003.- 6 Jun. 
۳۱.Pro Ua. – 2006 11 may  
 ۰۰۰۷جوالی  ۳۳" انترفاکس"آزانس مطبوعاتی  .۳۴
 ۰۰۰۱جوالی  ۴( آزربایجان" )آئینه"نشریۀ  .۳۰
 United Press Internatinal ۰۰۰۰جنوری  ۹۹۳۰ مبارزه به خاطر حاکمیت در آسیا "اولیر، .م .۳۶
 ۰۰۰۸مارچ  ۰۰مورخ  /،۳، صفحات "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ  .۳۷
 .سپری کردسال را در سلول محکومین به اعدام  ۸صابر در زمان صدام حسین  .۳۸

 

 در عراق( پدر)کار های ناتمام جورج بوش  .۱۰
 

توجه دوامدار اضالع متحدۀ امریکا به حوزۀ کسپیئن و سرزمین های همسرحد با بحیرۀ کسپیئن نه تنها به علت 
. نقش خود را بازی میکرد سرشار بودن معادن مواد سوخت در این منطقه بود، بلکه اهمیت جیوپولیتیکی  آن نیز

حوزۀ کسپیئن عمأل به میدان رقابت کثیر البـُعدی و مقابله میان کشورهای که آرزوی نفوذ و حاکم بودن در این 
اضالع متحده در حقیقت چندان عالقمندی به نفت کسپیئن نداشتند، این . منطقۀ ستراتیژیک را داشتند مبدل گردیده بود

تطبیق پالیسی اقتصادی خویش در شرق نزدیک استفاده  در "قطعۀ توس کسپیئن"کشور بیشتر تالش داشت تا از 
پالیسی مذکور بدان معنی بود که کشورهای همسرحد با بحیرۀ کسپیئن، منجمله روسیه، نمیتوانستند امیدوار . نماید

 (۳.)باشند که در دورنمائی نزدیک از طرف امریکا در صنعت نفت این کشورها سرمایه گذاری صورت بگیرد
 :و پالیسی اعالم شدۀ امریکا در منطقه قرار ذیل بودندژیک وظایف  ستراتی

 

 تأمین استقالل و آزادی کشورهای قفقاز جنوبی و حوزۀ کسپیئن،  -
 به امریکا،  گی شانروسیه و وابست و اینها ایجاد فاصله بین -
 آهنگی میانهم گسترش و تنوع منابع جهانی مواد سوخت و ایجاد شرایط حد اکثر کنترول باالی آنها با تأمین -

 ،کشورهای حوزه های بحیرۀ سیاه و بحیرۀ کسپیئن
بودند و  نفتی امریکا که در حوزۀ مورد بحث مصروف تجارت  های حمایت از کمپنی، مقابله با منافع روسیه  -

 .باالخره اعمال فشار باالی ایران برای تغییر سیاست آن کشور
 

 :: اهداف پالیسی کوتاه مدت اضالع متحدۀ امریکا در حوزۀ کسپیئن عناصر ذیل را در بر داشت
استحکام دولتداری و استقالل در عدۀ از کشورهای حوزه که راه رشد اقتصاد مارکیت آزاد را دنبال نموده و  -

 ارتباطات خود را با روسیه کاهش میدادند؛ 
ده از طریق ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری خصوصی امریکا در توسعۀ امکانات تجارتی برای اضالع متح -

 دراز مدت؛
مساعدت برای حل و فصل مناقشات منطقوی، منجمله از طریق ایجاد روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی میان   -

 کشورهای نو به استقالل رسیدۀ منطقه؛ 
 ایجاد واحدهای خاص و نیروهای محافظ برای مواصالت ترانسپورتی؛  -
استحکام استقالل امریکا در عرصۀ انرژی به وسیلۀ مواد سوخت کسپیئن و همچنان کاهش وابستگی های  -

 کشورهای منطقه از روسیه  و صدور مطمئین و تضمین شدۀ نفت و گاز طبیعی کسپیئن به بازار های بین المللی؛ 
 تخنیکی و نظامی با -سیاسی، نظامی -واشنگتن توجه خاص خود  را به همکاری ها در زمینۀ نظامی -
 .کشورهای حوزه معطوف میداشت -
 

سپتمبر چنین اظهار نظر  ۳۳ضمن تحلیل از اوضاع بین المللی بعد از وقایع  ۰۰۰۳در اخیر ( ۰) لیونید شیبارشین
مقامات رسمی اضالع متحدۀ امریکا . افغانستان محدود نخواهند ماند هبه نظر میرسد که فعالیت ها صرف ب": کرد

. روشن است که  حاکمیت  واشنگتن در مناطق نفت خیز جهان استحکام میابد... ه طرف عراق داشتنداشاراتی ب
احتماأل اوضاع ... برقرار گردیده( عرب)حاکمیت و کنترول امریکا در این عرصه  همین اکنون در خلیج فارس
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منطقۀ منافع مهم و حیاتی اضالع این حوزۀ مدتها قبل به عنوان .  مشابه در حوزۀ کسپیئن نیز به وجود خواهد آمد
 (۱.")متحدۀ امریکا اعالن گردیده است

 .پیشبینی های آقای شیبارشین غالبأ جامۀ عمل پوشیدند
به تطبیق مرحلۀ بعدی  ۰۰۰۰اضالع متحدۀ امریکا به دست آوردهایش در جنگهای افغانستان اکتفانکرده از تابستان 

" محروم"در آنعده از کشورهای منطقه که تا کنون از توجه امریکائیها پالیسی طویل المدت خود، یعنی احمال نفوذ 
اما امریکا برای مشروعیت حضور دایمی خویش در منطقه به  یک دلیل موجه و مقنع ضرورت داشتکه آنرا . بودند

 دلیل مقصود عراق بود، کشوری که ظرفیت  نظامی خود را انکشاف میبخشید و میخواست در. نیز به دست آورد
 .منطقه به حیث لیدر شناخته شود

طی ( پسر)جورج بوش . معطوف گردید ۰۰۰۳سپتمبر  ۳۳توجه همه جانبۀ واشنگتن به عراق بعد از حوادث 
محور "کشورهای عراق، ایران و کوریای شمالی را  ۰۰۰۰جنوری  /۰خطابه اش به ملت امریکا به تاریخ 

. تروریزم بین المللی حمایت کرده و منابع اصلی تهدید ها میباشندنامیده، عالوه کرد که این کشورها از  "شرارت
یکی از اهداف اضالع متحدۀ امریکا علیه عراق را تغییر پالیسی این کشور تشکیل میداد و روی آن، رژیم صدام 

 .حسین باید سرنگون میگردید و به جای آن حکومت طرفدار امریکا به میان می آمد
 

( پدر)کانگرس که به رئیس جمهور بوش  ۳//۳ای آغاز عملیات نظامی را  فیصلۀ سال بر( قانونی)اساس حقوقی 
یکی از اجزای تقاضاهای امریکا از عراق . صالحیت میداد تا جنگ را بر ضد عراق به راه اندازد، تشکیل میداد

یکرد که تقاضای تأکید م( پسر)ادارۀ جورج بوش . امحای سالح زروی بود که گویا در اختیار بغداد قرار داشت
امریکائیها اوضاع به میان آمده را کافی شمرده کمپاین گسترده و شدید تبلیغاتی را در سطح . مذکور عملی نمیگردد

 .بین المللی برای حمایت از عملیات نظامی علیه رژیم صدام حسین به راه انداخت
ظامی علیه عراق شک داشتند افزایش می در این میان در امریکا تعداد آنهائی که به موجه بودن شروع عملیات ن

جورج بوش و رئیس جمهور  فورد ، مشاور امنیتی در زمان  رئیس جمهوربرینت سکوکروفتهکذا به عقیدۀ . یافت
: " ، جنگ در عراق این احتمال را که به عملیات امریکا علیه تروریزم بین المللی لطمه برسد، بیشتر میساخت(پدر)

اند توجه ما را برای یک مدت نامعلوم از مبارزه با تروریزم دور نماید، و این  یک  دلیل آغاز جنگ در عراق میتو
 (۴.")اساسی علیه این جنگ است

 

ۀ پیشین اضالع متحدۀ امریکا نیز ادارۀ  واشنگتن را فرامیخواند تا در یکی از وزرای امور خارج هنری کیسینجر
به عقیدۀ او عملیات مذکور خطرات بزرگ و مصارف سرسام  .قسمت شروع عملیات نظامی علیه عراق عجله نکند
تا : " اگر چه هنری کیسینجر در یکی آثار اخیر خود مینویسد. آوری را برای اضالع متحده در قبال خواهد داشت

زمانی که صدام در حاکمیت قرار داشته باشد، هر نوع نزدیکی با بغداد در منطقه و در جهان ناکامی و تحقیر 
 (۰." )خوانده خواهد شدامریکا 
به طور مثال . ۀ  عملیات ضد تروریستی در روسیه نیز وجود داشتندگسترش ساح مورد های معینی در  تشویش

 این  عواقب گسترش ساحۀ عملیات ضد تروریستی و خروج: " هوشدار میداد که ۰۰۰۰در سال  لیونید ایواشوف
عملیات ضد تروریستی در حقیقت . لی نهایت وخیم خواهد بودعملیات از سرحدات افغانستان برای جامعۀ بین المل

نتایج عملیات . صرف یک پوششی است که برای تأمین دیکتاتوری نظامی امریکا در سطح جهان به راه افتاده است
افغانستان در آینده برای سائر کشورها طوری خواهد بود که آنها در صورت سرکشی قهرأ مجبور خواهند شد تا در 

 (۶." )واشنگتن راه بروندمسیر 
صرفنظر از ( پسر)جورج بوش بوش . اما واشنگتن قصد نداشت از تطبیق پالن های ستراتیژیک خویش دست بکشد

حمایتگر اساسی او در این . انتقاداتی که پالیسی او در خود امریکا با آن مواجه بود، مصمم بود آنرا به سر برساند
. د( ۷. )تأکید میکرد تا هر چه زودتر باالی عراق حمله صورت بگیرد  چینیدیک . بود دیک چینی راه معاون او،

خطر عمل نکردن در این جا بیشتر از عمل کردن است، همۀ جهان باید بداند : " چینی ضمنأ خاطر نشان میساخت 
 (۸." )که ما عمل میکنیم تا از آزادی خود دفاع کنیم و امنیت خویش را تأمین نمائیم

عراق حمله   است تا باالی ار عسکر به طرف سرحدات عراق ثابت میساخت که واشنگتن مصممهز ۶۰انتقال 
در این میان  گفته میشد که یکی از روایت های عملیات خاص واشنگتن علیه عراق  مبین آن بود  تا از میدان . نماید

 "تحلیالت نظامی"آمر بخش به باور . های هوائی در تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده صورت بگیرد
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میدان های هوائی کشور های متذکره میتوانستند نقش  کریستوفیر لینتون، انستیتوت بین المللی تحقیقات ستراتیژیک،
 .را بازی نموده  و یا هم میدان های حمایوی باشند" احتیاطی"

عقیده داشت که  "طالعات نظامیا"یکی از جنرال های متقاعد قوای بحری و کارمند ارشد علمی مرکز  پیتیر بیکر
نقش پایگاه های آسیای میانه زمانی پراهمیت خواهد بود، که امریکا با عدم موافقت عربستان سعودی روبرو "

 (/.")گردد
میلیارد دالر  ۳۰۰الی  ۰۰از  ۰۰۰۰آن در سال  مصارفاز دیدگاه طویل المدت عملیات نظامی علیه عراق که 

قبل از همه امریکائیها کنترول صدور ( ۳۰.)بود، میتوانست دست آوردهای  قابل مالحظۀ داشته باشد ردیدهگتخمین 
نفت و گاز ناحیۀ وسیع و سرشار مواد سوخت را که در بر گیرندۀ کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و خود عراق 

طبق اظهارات مأمورین . بودجنگ در عراق هکذا  به سود  کمپنی های نفتی امریکا . میگرفتند به دست بود 
با گذشت . باعث بلند رفتن قیمت مواد سوخت میگردید ۰۰۰۰عالیرتبۀ امریکا، شروع جنگ در عراق، در نیمۀ اول 

یا به بهره : هر روز واضحتر میشد که صعود بعدی قیمت ها امریکا را عمأل در برابر این انتخاب قرار میداد
. شروع نماید و یا هم عملیات نظامی را علیه عراق به راه اندازد یج مکسیکواالسکا و خلبرداری از ذخائر خود در 

(۳۳) 
 

جنگ فرمایشات جدید را : بود جالباز دیدگاه های ذیل  ، شروع جنگنظامی –تولیدات صنعتی  برای مجموع
و بدینوسیله طرح تولیدات جدید به میان  گردیدهافزایش میبخشید، امکان آن میسر میگردید تا تسلیحات جدید آزمایش 

 .از دولت مطالبه شود بیشترد و متعاقبأ تمویالت آی
 . میلیارد دالر را تشکیل میداد ۳،۸مصارف امریکا در یک روز در جنگ افغانستان مبلغ : برای مقایسه 

ه با عراق خط بطالن قادر بود باالی پالن های روسیه برای همکاری های آیند( عرب)جدید در خلیج فارسجنگ 
حاکمان جدید و طرفدار . در عین حال روشن بود که که عراق از نقشۀ نفت و گاز جهانی محو نخواهد شد. بکشد

در نتیجۀ تعامالت . امریکا به کمک کمپنی های غربی صنعت نفت و گاز کشور را به زودی  احیا خواهند کرد
گردد، بلکه  در عین حال رقیب قویی را در چهرۀ عراق نیز  مذکور روسیه نه تنها از این پروسه میتوانست دور

 (۳۰.)درمقابل خود میافت
مبنی بر به راه اندازی عملیات نظامی علیه عراق، ریشه در پالن های ( پسر)پافشاری های مصرانۀ جورج بوش 

 .طویل المدت امریکا برای کنترول در مناطق نفت خیز جهان داشت
روابط میان دو کشور رو به وخامت . نظامی میتوانست عربستان سعودی قرار گیردبه تعقیب عراق هدف حمالت 

 (۳۱.)نهاده بود
اما اضالع متحدۀ امریکا میتوانست به عملیات نظامی خویش در عراق اکتفا نموده و انظار خود را مجددأ متوجه 

سریع در عراق میخواست رئیس  به نظر میرسید که واشنگتن بعد از ختم عملیات. کشورهای ناحیۀ کسپیئن نماید
را از قدرت دور نموده و بدینترتیب کشور دیگری حوزۀ مورد بحث را تحت ( ترکمن باشی)جمهور ترکمنستان 

. روش مذکور ایران را هر چه بیشتر به انزوا میکشانید و فشار را بر آن شدت میبخشید. کنترول خود  درآورد
باالی سفر ( مرکز ترکمنستان) عشق آباددر مرکز شهر  ۰۰۰۰نومبر  ۰۰ممکن تصادفی نبود که به تأریخ ( ۳۴)

سناریوی غصب قدرت  .قتل او صورت گرفتهدف  محمد نیازوف، رئیس جمهور آنوقت این کشور سوء قصد به 
 (۳۰.)در ترکمنستان به کمک نیروهای خاص امریکا در یکی از روز نامه های روسیه انتشار یافته بود

در تطابق قرار The Wall Street Journal در روزنامۀ  مایکل بووتا مشوره های عملی تشریحات فوق بهمۀ 
واشنگتن مکلف است نه تنها افغانستان را اشغال نماید، بلکه عراق و سائر کشورهای ناآرام را که از عدم : "داشت

 (۳۶.)رهبری معاصر داد و فریاد میزدند اشغال کند
 

 :پاورقی ها
 ۰۰۰۱جنوری  ۰۳( اتحاد اقتصادی)، ضمیمۀ "رسیسکایا گازیته"روزنامۀ . ۳
به  ۳/۸۰طی سالهای . ، جنرال متقاعد"خدمات ملی امنیت اقتصادی روسیه"مرکز رئیس  –لیونید شیبارشین . ۰

کی " عمومی اول"حیث معین ادارۀ کشف خارجی کی جی بی ایفای وظیفه میکرد، موصوف همچنان رئیس ادارۀ 
در پاکستان کار میکرد، ریزیدینت اتحاد شوروی در هند و ایران  ۳/۸۰ -۳/۷۰طی سالهای . نیز بوده است جی بی

 .برای اجرای ماموریت های متعدد بارها به افغانستان سفر کرده استنیز بوده، 
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نی " روزنامۀ"۹۹ اضالع متحدۀ امریکا اکنون همۀ کشورها را در یک قطار ایستاده کرده"شیبارشین، . ل. ۱
 ۰۰۰۳اکتوبر  ۰۳، "زاویسیمایا گازیته

 ۰۰۰۰ آگست ۰۷، مورخ ۴A. ص" ویداماستی" روزنامۀ ۹۹ "باالی صدام نتازید"  سکوکروفت. ب. ۴
، ۰۰۰. ص" ۰۳در رابطه به دیپلماسی در سدۀ . آیا امریکا به پالیسی خارجی ضرورت دارد" هنری کیسینجر . ۰

 ، مسکو۰۰۰۰سال 
 ۰۰۰۰جنوری  ۳۳، "یستایفیر دایج"نشریۀ . ۶
 ۰۰۰۰آګست  ۰۸، "وریمیا نووستی"روزنامۀ . ۷
 ۰۰۰۰آگست  ۰۸مورخ  ۳،۱صفحات " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۸
 ۰۰۰۰روری بف /۰، مورخ ۳،۶، صفحات "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . /

 ۰۰۰۰اکتوبر  ۰۳، مورخ ۴. ، ص"رسیسکایا گازیته"روزنامۀ . ۳۰
 ۰۰۰۰ست گآ ۰۷" وریمیا نووستی"روزنامۀ . ۳۳
، عراق جای دوم ذخایر نفت را در جهان در زمرۀ ""Statistical Review of Worldمطابق آمار . ۳۰

میلیارد بیرل نفت قرار  ۰۶۳،۸در جای اول عربستان سعودی با (. میلیارد بیرل ۳۳۰،۰)کشورهای نفت خیز داشت 
فیصد ذخایر جهان را ( ۳۳)میلیارد تن یا  ۳۰،۰جود و ثبوت شدۀ عراق ذخایر مو ۰۰۰۳در شروع سال . داشت

 .ملیون تن رسیده بود ۳۱۰،۰استخراج نفت در آن زمان به رقم . تشکیل میداد
 ۰۰۰۰ست گآ /۳، "کامیرسانت"روزنامۀ . ۳۱
 ۰۰۰۰ست گآ ۰۸، "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۴
 ۰۰۰۰ست گآ ۸مورخ  ۳۳. ، ص"نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۰
 ۰۰۰۰سپتمبر  ۳۰مورخ  ۳،۶، صفحات "نی زائیسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۶
 ۳۸، مورخ ۶. ص" وریمیا نووستی"، روزنامۀ "زیر چتر آسمان امپراتوری جدید: "اوتکین. از آ قول نقل. ۳۷

 ۰۰۰۰نومبر 
 

 :پاورقی ها
 ۰۰۰۰جون  ۳۰، "کامیرسانت"روزنامۀ . ۳
 ۶.۳ص " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ "۹۹ اضالع متحدۀ امریکا به ازبکستان راه یافتند"ویکتوروف، . و. ۰

 ۰۰۰۰اکتوبر  ۳۸مورخ 
ئین، آزربایجان و ملداویا اتحادیۀ را برای تطبیق پروژۀ دهلیز اوکرا رجستان،گکشورهای  ۷//۳در سال . ۱

کشورهای مذکور قصد داشتند برای انتقال . تأسیس نمودند بود قفقاز و آسیا -ترانسپورتی اروپا که در برگیرندۀ اروپا
به   ۸//۳ازبکستان نیز در سال . مسافرین و اموال از راه های بحری، دریائی، راه آهن و موتر استفاده نمایند

 .کشورهای نامبرده پیوست
۴.Eurasia  Insight// Eurasia Net. Org.- 2002 Aug.7  
 ۰۰۰۳ – ۳شمارۀ ( سویدن")آسیای میانه و قفقاز"نشریۀ " ۹۹ تلکی برای غرب؟ -نفت آزربایجان"راسیزاده، .آ. ۰
 ۰ریشینکوف، همانجا، ص گ. آ. ۶
 ۰۰۰۰، سال ۰۰-۳۴ –" کولتوره"ۀ نشری. ۷
 ۰۰۰۰مارچ سال  ۰، "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۸
بعد از )نتایج و استقامت های اساسی : پالیسی امریکا در حوزۀ کسپیئن"اوشکوف، . م. څوف، آژیل. س .س. /

، ۴مسکو، شماره  –" علوم سیاسی" –عۀ ومجم .روسیه" دوستی خلقهای"نشریۀ پوهنتون دولتی ۹۹ ۰۰۰۳سپتمبر 
 ۰۰۰۱، سال /۷ص 
 ۰۰۰۰نومبر  ۴رخ مو /، ص " دیپلوماسی"، ضمیمۀ "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۰
۳۳ .Matthews O. The Next More is Check // Newsweek International. – 2002. April 
8 

 ۰۰۰۰جون  ۴ –" انترفاکس"آژانس مطبوعاتی . ۳۰
 ۰۰۰۰سال  ۴، شمارۀ ۱۴ -۱۱، صفحات "آسیای مرکزی و قفقاز"نشریۀ . ۳۱
 ۰۰۰۰اپریل  ۳۰، مورخ (آزربایجان" )آئینه"نشریۀ . ۳۴
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نشریۀ تحلیلی، ص ۹۹ مناقشۀ میان ستراتیژی اقتصادی وسیاسی: مبارزه به خاطر تقسیم کسپیئن "حسینوف، . و. ۳۰
 ۰۰۰۰سال  ۰، شماره ۳۳۳
 ۰۰۰۰ست سال گآ ۰۶" کامیرسانت"روزنامۀ . ۳۶
 .Rashid A. Op. citنقل قول . ۳۷
مارچ  ۰، مورخ ۷، ص (امروز" )دنیاسیگو"روزنامۀ " ۹۹ از مشرق فرامیرسد" مرگ فوالدی"سکاکونوف . و.۳۸

۰۰۰۰ 
، ۴ص " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ " ۹۹ دوستی در جایش، اما خاشخاش حسابش برابر"گولوتیوک . یو../۳

 ۰۰۰اپریل  /۰مورخ 
، یک سازمان "سنتو"باید همانا ایجاد پکت " حلقۀ شمالی"چنانچه از مطالعۀ متن بر می آید هدف نویسندگان از *

نیز یاد " اتالنتیک شمالی"منطقوی دیگر  به نفع و برای حمایت از پکت نظامی ناتو که غالبأ آنرا به نام  –نظامی 
 (ج. غ.)مینمایند باشد

 
 انرژی را به محاصره خویش درآوردمناطق   اضالع متحدۀ امریکا باید. ۱۳

 
یاسی خویش در عرصۀ انرژی، توجه خود سی از پالن و منطق س پس از اشغال عراق اضالع متحدۀ امریکا به تاً 

. را به طرف ایران، کشور سرشار از منیرال های طبیعی  و دارندۀ موقعیت پر اهمیت جغرافیائی معطوف نمود
ادارۀ امریکا . ادارۀ بوش بارها تکرار کرده بود که اهداف بعدی حمالت امریکا غالباً سوریه و ایران خواهند بود

حین ابراز اتهامات لحن امریکائیها تعرض آمیز بوده و . تولید اسلحۀ زروی متهم میساخت ایران را به تالش برای 
 .آنها عمالً به ایران التیماتوم میدادند

به طور مثال چند راکت . واشنگتن گامهای نخست را علیه ایران در جریان عملیات جنگ در عراق برداشت
 یکی از این راکتها به انبار نفت در شهر. در آنجا منفجر گردیدندبه خاک ایران اصابت نموده و " سهواً "امریکائی 

ایران از جانب . قوای هوائی ائتالف روزانه چند مرتبه حریم فضائی ایران را نقض مینمودند. اصابت کرد آبادان
اما یکی از واقعات در این زمره  واقعاً هم همه . خود احتجاجات شدید خود را هر بار در این زمینه ابراز میداشت

ا با خود نداشت و افزون بر آن ملبس با تجهیزات کوماندوی امریکا که غالباً   نقشۀ  منطقه  ر. را متعجب ساخت
این حادثه اهالی محل را شدیداً به . ایران از طریق پراشوت پیاده گردید خوزستانمدرن هم نبود، اشتباها ً در والیت 

حرکات اردوی امریکا همه را به این فکر انداخته بود که واشنگتن برعالوۀ وظیفۀ اصلی اش، قصد . وحشت انداخت
 فت که ایرانگباید ( ۳.)را نیز بررسی کند "آزمایش توانمندی های ایران"د یکی از وظایف مهم درجه دوم یعنی دار

 .داده شده بودقرار "شرارت محور"در جملۀ کشورهای  از طرف امریکا 
مانند ایران، : در امریکا سناریو های ذیل انکشاف اوضاع را بعد از مداخلۀ احتمالی به ایران بررسی میکردند

ترک نشین، فارس نشین بخش های جدا شده عبارت از مناطق )یوگوسالویا به  به دو یا سه قسمت تقسیم خواهد شد 
طرح ؛ سناریوی دیگر تعویض رژیم موجود آخندی در این کشور بود؛ و باالخره (پیشبینی میشدند و عرب نشین

 .یر مستقیم واشنگتن باشد در نظر گرفته شده بودکه تحت حمایۀ غ سومی برای ایران استقرار یک رژیم دیکتاتوری
. اضالع متحدۀ امریکا در عرصۀ ایدیالوژیکی نیز اقداماتی را برای عملیات احتمالی در ایران روی دست گرفت

به کانگرس پیشنهاد کرد؛ طرح قانون " حمایت از آزادی در ایران"واشنگتن در این زمینه طرح قانون را در بارۀ 
عنامۀ ملل متحد را در بارۀ عراق به خاطر می آورد،  حکومت ایران  فراخوانده  میشد تا  مسؤوالنه مذکور متن قط

تر عمل نموده و کمپنی های که قصد اشتراک را در پروژه های ایرانی میداشتند تحت تهدید تعزیرات از جانب 
 .ح زروی را تولید خواهد کردواشنگتن جداً در تشویش بود که تهران به زودی سال. واشنگتن قرار میگرفتند

. ایران به خاطر به تعویق انداختن عملیات نظامی علیه خود، پروسۀ مذاکرات با اتحادیۀ اروپا را فعالتر ساخت
اروپائیها از تهران میخواستند تا در بدل سهولت های اقتصادی پروگرام های دست داشته اش را در ساحۀ  اتومی 

وبۀ خود کوشش میکردند ایران به این هدف دست نیازد و تالش میورزیدند تا امریکائیها به ن. متوقف سازد
 .گفتگوهای ایران را با اتحادیۀ اروپا قطع نمایند

ادارۀ واشنگتن  در نظر داشت پایگاه های نیروهای هوائی خود را به خاطر حمله بر ایران در قلمرو های 
یکائی مصمم بودند با اندکی تفاوت در ایران نیز سناریوی تغییر نظامیان امر. آزربایجان و گرجستان جا به جا بسازد
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قرار بود ایران اشغال نشود، همه امیدواری ها به نیروهای درونی  مخالف . رژیم درعراق  را  تطبیق نمایند
 .حکومت ایران بسته بود

 

 عکس العمل"های نظامی کشور آزربایجان در دکترین نظامی امریکا جایگاه مطلوبی را برای جابجا سازی واحد 
. احراز نموده بود "جیهان( تفلیس) -تبلیسی -باکو"اینکشور، حملۀ احتمالی به ایران و حفاظت از پایپ الین  "سریع

رادار  ستیشنبرای ثبوت آنکه امریکا احتماالً از خاک آزربایجان استففاده خواهد کرد، پخش  خبر در بارۀ نصب 
افزون بر آن امریکائیها عالقۀ وافری خویش را به پایگاه نظامی در قصبۀ . در اینکشور بود TR ml – 3D نوع

. که به بحیرۀ کسپیئن راه داشت و از موقعیت مناسبی در نزدیکی ایران برخوردار بود، مبذول داشته بودند چوخانلی
 "تامین امنیت ملی آزربایجان"ون در این میان واشنگتن و رهبری آزربایجان  هیچنوع تشویش در بارۀ اینکه قان

معاون وزیر  آراز عظیموف. حضور نظامی خارجی را در خاک اینکشور منع قرار داده است، به خود راه نمیدادند
نیروهای عکس العمل سریع امریکا میتوانند : " امور خارجۀ آزربایجان در رابطه به مسألۀ مذکور اشاراتی داشت 

پروگرام ناتو برای ایجاد و توسعۀ قوت های "وند، زیرا کشور ما به موافقتنامۀ در قلمرو آزربایجان مستقر ش
 (۰." )ملحق گردیده است" اوپراتیفی سریع

حین تطبیقات  ۰۰۰۱آزربایجانی ها و امریکائیها برای اولین بار همکاری های عملی نظامی خویش را در سال 
تصور . در برابر حمالت تروریستی بود آغاز نمودند  که هدف آن دفاع از معادن GOPLATبحری به نام  -نظامی

( ۱. )به دست آمده بودند اتکاء داشتند GOPLATباید بر تجاربی که طی تطبیقات  عظیموف. آمیرود که اظهارات 
 .تعمیق همکاری های نظامی آزربایجان و امریکا ایران را هرچه بیشتر به هراس می انداخت

 .د. بود تا حضور نظامی در همجواری ایران ادامه داشته باشد یشانه عبارت از آن  هدف این همه پالن های دور اند
امریکا به همکاری های ستراتیژیک با : "اظهار داشته بود  ۰۰۰۱حین بازدیدش از آزربایجان در سال  رامسفیلد

را روشنتر ساخته و  رامسفیلددونالد هارنیش اظهارات . سفیر امریکا در باکو  ر." آزربایجان ارزش زیاد قایل است
مبارزه با تروریزم  بین المللی، توسعۀ دهلیز : به استقامت های آتی همکاری ها میان واشنگتن و باکو اشاره نمود 

، حل و فصل معضلۀ قره باغ کوهستانی، حمایت از اصالحات سیاسی و اقتصادی در این "غرب -شرق"انرژی 
 (۴.)کشور

 

باکو فیصله کرد : وبۀ خود گامهای را برای نزدیکی هرچه بیشتر با امریکا برداشت ه نان بآزربایجان نیز در این زم
 ۰۰۰۱که در آگست  الهام علی یف .نظامی اینکشور برای اشتراک در عملیات نظامی به عراق اعزام گردند ۳۰۰تا 

از تبریکات او مبنی  یس جمهور بوشئبه حیث صدراعظم کشور احراز وظیفه نموده بود طی یک پیامی عنوانی ر
بر تقررش به کرسی صدارت ابراز امتنان نموده عالوه کرده بود که کشورش به حمایت خود از پالیسی واشنگتن در 

طبیعی به نظر میرسید که پنتاگون حوزۀ کسپیئن را به مثابۀ میدانی برای حملۀ . قفقاز جنوبی ادامه خواهد داد
 .احتمالی باالی ایران  میپنداشت

رت های پی در پی مامورین عالیرتبۀ ادارۀ امریکا به آزربایجان نمایانگر ارزش زایدالوصفی بود که واشنگتن مساف
 ریچارد لوگارمسؤول روابط خارجۀ مشرانو جرگۀ امریکا  ۰۰۰۰آگست  ۱۳به تاریخ . به این کشور قایل بود

د کرسی ریاست جمهوری در انتخابات کاندی) بارک اوبامهو عضو هئیت رهبری کمیتۀ یاد شده ( جمهوری خواه)
که بارها  به آزربایجان سفر کرده بود، بازدید  زبیگنیف بژیزینسکی. از باکو بازدید بعمل آوردند( ، دموکرات۰۰۰۸

 .میخواند( ۰)"هدفمند و غیر تصادفی"های متعدد مامورین عالیرتبۀ امریکائی را به منطقه 
. تشکیل و تدوین اردوهای ملی کشورهای حوزۀ کسپیئن ادامه پیدا کرد تالش برای در اثر حمایت فعال امریکاُ،

کمک های مجموعی مالی به کشورهای ماورای کسپیئن در چهار چوب پروگرامهای مختلف تسلیح مجدد و تعلیم و 
گفت، در مبالغ مذکور برای امریکا پولی بود نچندان هن. تربیۀ نظامیان در سال اخیر به ده ها ملیون دالر رسیده بود

 .حالیکه برای کشورهای منطقه قابل مالحظه به نظر می رسید
، در قلمرو آزربایجان ده ها متخصص نظامی امریکائی در حالیکه نمیخواستند حضور شان ۰۰۰۰در اواخر سال 

روز از  ۳۸۰در اواسط همین سال حکومت ازبکستان از واشنگتن تقاضا کرد تا طی . افشا شود، کار میکردند
این تصمیم ازبکستان امریکا . تخلیه نماید "خان آباد -قرشی"این کشور پایگاه نظامی هوائی خود را در ناحیۀ  قلمرو

امریکا از سال . را واداشت تا هرچه فعالتر نقطۀ احتیاطی دیگری را در نزدیکی سرحدات ایران جستجو نماید
ایت از عملیات ضد تروریستی در افغانستان برای حم "خان آباد -قرشی"هوائی بدینسو از پایگاه نظامی  ۰۰۰۳

 .استفاده میکرد
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ستراتیژیکی دشواری های داخلی  -حاکمان ازبکستان در نظر داشتند تا از طریق همکاری های اقتصادی و نظامی
تاشکند هر چه بیشتر فضا را برای خود در ساحات مختلف  ۰۰۰۰اما در اخیر . اقتصادی خویش را مرفوع سازند

تاشکند علت وضعیت پیدا شده را در . یدید، در حالیکه وابستگی هایش از واشنگتن بیشتر شده میرفتندتنگ شده م
 (۶. )موجودیت پایگاه های نظامی امریکا در قلمروش نامید

 

در مرحلۀ  ،(STRATFOR) "پیشبینی های ستراتیژیک"اسرائیل در بارۀ  -به باور محققین مرکز مشترک امریکا
همچنان از سه میدان هوائی . را بازی میکردند "نیروهای موقت محرک"اول قوای امریکا در آزربایجان باید نقش 

 ،"غاله"و " ناسوسنی"، "قیودر امیر": محلی که در آنها پیلوت های امریکائی  باید  جابجا میشدند نیز نام برده میشد 
ر میدان های هوائی مذکور عندالموقع مطابق ستاندارد های ناتو خطوط نشست و پرواز د فتنی است کهگ(. ۷)

پیشبینی گردیده بود که در آزربایجان باید پایگاه های . درآورده شده بودند و میتوانستند هر نوع طیاره ها را بپزیرند
کا در منطقه کوچک و متحرک نظامی امریکائی ایجاد  شده و قوا در این پایگاه ها بنابر ضرورت های نظامی امری

 (۸. )تعویض گردند
در آزربایجان بارها از جانب مامورین بلند پایۀ " نیروهای عکس العمل سریع"تمایالت امریکا در بارۀ ایجاد 

اضالع : "، قوماندان نیروهای ناتو در اروپا در این باره گفته بود جیمس جونسجنرال . امریکائی تائید میگردید
و پایگاه های "  نیروهای عکس العمل سریع"جانبه به خرچ میدهد تا در آزربایجان متحدۀ امریکا تالش های همه 

هکذا گفته ." نظامی ایجاد نماید، نیروهای مذکور هدف خواهند داشت تا امنیت تمام حوزۀ کسپیئن را تأمین نمایند
 "گارد کسپیئن" را به نام وظیفه داشت تا تطبیق پروگرام امریکائی هارنیش. رمیشد که سفیر امریکا در آزربایجان 

(Caspia Guard) و ایجاد پایگاه های نظامی را در حوزۀ کسپیئن به پیش ببرد. 
در نظر بود تا در کشورهای ماورای کسپیئن شبکۀ از . به میان آمد ۰۰۰۱نظریۀ ایجاد پروگرام فوق الذکر در سال 

امبرده  باید در برابر بروز حوادث فوق العاده، واحد های ن. واحد های نظامی خاص و قوتهای پولیسی ایجاد گردند
دفع حمالت تروریستی، حفظ و مراقبت از پایپالین های نفت، قاچاق مواد مخدر و تولید سالح کشتار دسته جمعی 

 .جلوگیری مینمودند
. ته شدقرار داشت به کار گرف( آلمان) شتوتگارت روی این هدف قوماندانی اروپائی قوای مسلح امریکا که در شهر

برای تطبیق پروگرام مذکور اضالع متحدۀ امریکا قصد داشت در قدم اول همکاری های فعال آزربایجان و 
 .قزاقستان و در دورنما، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه را جلب نماید

 

رقم و پنتاگون تصمیم گرفت طی شش سال تمویل این پروگرام  را که هدف آن تشدید امنیت در منطقۀ کسپیئن بود 
امریکا امیدوار بود امور محافظوی  هبدینوسیل. ملیون دالر را تشکیل میداد بپردازد( یک صد و سی ملیون) ۳۱۰

کشتار  سالحتولید   ،ا بدینترتیب از شیوع تروریستهاُ حفاظت از سرحدات را تشدید داده  تو  کسپیئن را بهبود بخشیده
ۀ را که در آن منافع قابل مالحظۀ سیاسی و تجارتی آنها یری شده و حوزگو قاچاق مواد مخدر جلو دسته جمعی

 .تمرکز  یافته بود  ثبات ببخشند
" گارد کسپیئن"ام در چوکات پروگر ۰۰۰۴مدتها قبل در سال " سکووت سویتسیرامریکا  اردوی ډګرمن  به قول

نظامیان امریکائی . واحدهای نظامی قوماندانی اروپائی به تعلیم و تربیۀ نیروهای بحری آزربایجان پرداخته بودند
هنر مبارزه با تروریزم، قاچاق مواد مخدر و دوران غیر قانونی سالح از طریق کسپیئن را به آزری ها می 

 ( /)."صیات دفاع از سرحدات نیز آشنا خواهند شددر آینده نظامیان آزری با خصو. آموختاندند
در پهلوی هدف رسماً اعالن شدۀ آن، یعنی مبارزه با تالش های " گارد کسپیئن"نقطۀ مرکزی را در پروگرام 

برای دستیابی به سالح کشتار دسته جمعی، عبارت از به محاصره کشیدن ایران از طریق پایگاه  کشورهای مطرود
این کشور خطرناک اسالمی که میتوانست ظرفیت دسترسی به سالح زروی را پیدا کند تحت  های نظامی بوده تا

افزون بر این همه، پروگرام یاد شده ایجاد سیستم نظارت رادیو الکترونیکی از . کنترول دایمی قرارداشته باشد
انجام " گارد کسپیئن"باید  اما مهمترین وظیفۀ را که( ۳۰. )فضای هوای و بحری ایران را نیز در نظر گرفته داشت

و منابع هایدروجن در بحیرۀ کسپیئن "  جیهان -(تفلیس)تبلیسی  -باکو"است از پایپالین میداد عبارت از حفظ و حر
پروژهای انرژیکی انتقال منابع هایدروجن از باکو به به تفلیس : "در این رابطه عالوه میکند  سکووت سویتسیر. بود

حفاظت از منابع طبیعی " گارد کاسپین"فلهذا عنصر الینفک پروگرام . زیاد برخورداراند و ترکیه از اهمیت نهایت
 (۳۳.)منطقه نیز میباشد
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گرفته بود قصد داشت همکاری های تنگاتنگ آزربایجان و  دست الن های وسیعی که رویپامریکا برای تطبیق 
و در سواحل کسپیئن برای اه های قومانده قرار گ در نظر بود تا در خاک این کشورها. قزاقستان راجلب نماید

مرکز قوماندۀ بحری که قرار  ۰۰۰۰در خود شهر باکو در سال . عملیات مخفی مراکز هوائی و بحری ایجاد گردند
قوای محافظت بحری امریکا به آزربایجان رسماْ  ۰۰۰۱تمبر پس ۰۰اندکی پیش به تأریخ . بود توسعه یابد اعمار شد

تن دو گآزربایجان از واشن ۰۰۰۰قابل تذکر است که در سال . را تحویل داده بود S- 201نوع  کشتی گزمۀ بحری
رادار  دستگاه امریکا در قلمرو آزربایجان دو ۰۰۰۶در شروع . کشتی اندکی کوچکتر را نیز به دست آورده بود

 .دبرای نظارت از بحیرۀ کسپیئن در جنوب و شمال این کشور جابجا کر را متحرک
 

 :رقی ها پاو
. مقاصد استخباراتی علیه ایران شروع کردبه استفاده  از  آن خاک از بالفاصله بعد از اشغال عراق، امریکا. ۳

 .طیاره های بدون پیلوت وقتاْ فوقتاْ در فضای ایران برای جمع آوری اطالعات استخباراتی به پرواز پرداختند
 ۰۰۰۰سال  ۰۴، ص ۳، شمارۀ " نشریۀ کسپیئن".۰
 GOPLAT( Gas & oil platform)رداری از نفت تعلیمات دربارۀ دفاع از پالتفورم های استخراج و بهره ب. ۱
 ۰۰۰۱دسمبر  ۶، مورخ "روسکی کورییر"نشریۀ . ۴
 ۰۰۰۱نومبر  ۳۰مورخ " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۰
 ۰۰۰۶، سال ۰، شماره ۳۱ص " نشریۀ کسپیئن".۶
 هراچاله :ئی ذیل نیز به آنها افزود میشدند های هوا گاهباالی ایران، پای در صورت شروع حمالت نظامی.۷
 .، یوالح، ناخیچیوان، گنجه، دالیار(سامیان)
 ۰۰۰۰ست گآ ۱، "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۸
 ۰۰۰۰سال  ۰۱. ص ۴، شمارۀ "نشریۀ کسپیئن. /

 ۰۰۰۰اپریل  ۳۰مورخ  ۳،۰، صفحات "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۰
 ۰۰۰۰سال  ۴، شمارۀ ۰۱ص " نشریۀ کسپیئن".۳۳

 

باید اتحاد سه جانبۀ  میان امریکا، آزربایجان و قزاقستان در حوزۀ کسپیئن  "گارد کسپیئن" در نتیجۀ تطبیق پروگرام 
ت اضالع متحدۀ در طویل المد. به عضویت این اتحادیه درآیند ترکیه و ترکمنستان قرار بود متعاقبا ً. به میان می آمد

ستراتیژیکی خود را در کسپیئن  استحکام بخشیده و هر چه بیشتر در   -امریکا سعی داشت کنترول نظامی
 .همجواری سرحدات ایران جابجا گردد

از جملۀ کشورهای همسرحد با  "بحری کسپیئن -گروپ نظامی"در  مقابل ابتکارات امریکا روسیه پیشنهاد کرد تا 
رابطه با کنفرانس بین المللی در ( جنوب روسیه) آستراخان در شهر ۰۰۰۰جوالی  ۳۰ه تاریخ ب( ۳.)آن ایجاد شود

در نظر بود تا در ترکیب گروپ  .برای همکاری های اوپراتیفی دائر گردید "بحری کسپیئن -گروپ نظامی"تاسیس 
 (۰.)مذکور کشتی های جنگی تمام کشورهای همسرحد با بحیرۀ کسپیئن شامل گردند

 

را مبارزه " بحری کسپیئن –گروپ نظامی "و اهداف ایجاد  رفتهگروسیه در این میان ابتکار عمل را به دست خود 
با تهدید های موجود علیه امنیت منطقه، قبل از همه ایستادگی در برابر تروریزم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و 

در بارۀ انکشاف اوضاع در کسپیئن چنین اظهار  سکیزبیگنیف بژیزین. سرقت منابع بیولوژیکی کسپیئن می نامید
با آنکه روسیه مانع مساعی نظامی امریکا که هدف آن تغییر وضعیت ستراتیژیکی این حوزه میباشد : "نظر کرد

، تالش های امریکا را از لحاظ استحکام (عرب)نیست، با این هم زمین لرزۀ جیوپولیتیکی کنونی در خلیج فارس 
 (۱.")ی حوزۀ کسپیئن تحت سؤال قرار میدهداستقالل کشورها
. تالش در استقامت جلوگیری از بروز قوای نظامی ناتو و امریکا در منطقه بود مذکور " گروپ"دلیل دیگر ایجاد 

نیروی واحدی بود از  قوتهای وزارت "  گروپ"، وزیر دفاع آنوقت روسیه، تاسیس این سیرگی ایوانوفبه قول 
 (۴. )استخباراتی و قوای سرحدی  در برابر تهدید ها و چلنج های موجود در منطقه خانه های دفاع، دوائر

حین مسافرتش به آزربایجان اظهاز داشت که  ایوانوف. سوزیر دفاع روسیه  ۰۰۰۶جنوری  ۰۴به تاریخ  ،بعدتر
جمعی، را جلوگیری از تهدید تروریزم و گسترش سالح کشتار دسته " بحری کسپیئن –گروپ نظامی "اهداف 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر، دوران غیر قانونی سائر تسلیحات و همچنان دفاع از منافع اقتصادی پنج کشور 
 (۰." )آزربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و روسیه  تشکیل میدهد: همسرحد با بحیرۀ کسپیئن 
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به آنجا نیز  "گارد کسپیئن"مسؤول  ز وولدچارل ، جنرال(آزربایجان)دلچسپ است که قبل از سفر ایوانوف به باکو 
 .سفر کرده بود

 

وزیر امور . فشار های نظامی و مطبوعاتی را علیه ایران افزایش داد ۰۰۰۶اضالع متحدۀ امریکا در شروع 
خاطر نشان ساخت که ایران تهدید بزرگی  آنکشور  حین سخنرانی در مشرانو جرگۀ کوندالیزه رائیسخارجۀ امریکا 

ایران اکتفأ  "اتومی شدن"در عین حال از جامعۀ جهانی خواست تا صرف به مسألۀ  رائیس. یکا میباشدبرای امر
دیمتری " مرکز نیکسون"تحلیلگر امریکائی رئیس ( ۶.)ننموده، به مسائل مربوط به این کشور وسیعتر بنگرند

ل فشارها ـقـث( ۷.)ز امکان نمیداندخاطر نشان میساخت که واشنگتن نظریۀ حملۀ احتمالی بر ایران را دور ا سائمس
بحری در خلیج  –تن به مانورهای وسیع نظامی گ، زمانی که واشن۰۰۰۶نومبر  -باالی ایران طی ماه های اکتوبر

 (۸. )بوقوع پیوست ،پرداخت( عرب)فارس 
: ی تشکیل میدهنددستۀ اول را اهداف انرژ. ایران مشروطاً میتوان به سه دسته تقسیم کرد اهداف امریکا را در قبال

تحت کنترول درآوردن معادن سرشار ایران، قبل از همه نفت و گاز این کشور؛  در صورت دسترسی به نفت و گاز 
واشنگتن موقع  میابد تا نرخ و نوا را در بازارهای بین المللی انرژی (  بلوسیلۀ حملۀ نظامی بر این کشور)ایران 

شروع سدۀ  .حضور امریکا در حوزۀ مهم و ستراتیژیک کسپیئن تشکیل میداداهداف دستۀ دوم را تشدید . تعیین نماید
بیستم حوزۀ مذکور تا اندازۀ در حاشیۀ  سیاست جهانی قرار گرفت، اما آیندۀ این منطقه هیچ نوع شک و شبۀ باقی 

یعنی به   "امریکابحیرۀ روسیه و "کنترول باالی ایران عمالً  منجر به آن میگردید که حوزۀ کسپیئن به . نمیگذاشت
تمایالت آزربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به سوی اضالع . بحیرۀ رقابت میان واشنگتن و مسکو، تبدیل گردد

متحدۀ امریکا به روسیه میرساند که دیگر نباید فکر کند، منافع این کشورها در بسیاری جهات می توانند با منافع 
زی با تحکیم مواضع امریکا در منطقه، نقشه های  مسیر پایپالین ها و موا. روسیه در مطابقت قرار داشته باشند

 .مواصالت نیز متدرجاً در حوزۀ کسپیئن تغییر می یافتند
 

پالن های طویل المدت را در قبال  دستۀ سوم اهداف سدۀ گذشته (نود) ۰/و باالخره واشنگتن از شروع سالهای 
الن ها را ایجاد موانع مطمئن اقتصادی، سیاسی و نظامی در اساس عمدۀ این پ. منطقه طرح ریزی نموده بود

 .نزدیکی سرحدات چین ، کشوری که اقتصادش به سرعت روبه انکشاف است، تشکیل میداد
این اجتناب واشنگتن از دشواری . اضالع متحدۀ امریکا مستقیماً اعالم نمیداشت که قصد حمله باالی ایران را دارد

اما اطالعاتی متعددی که از وزارت دفاع و وزارت . مواجه گردیده بود سرچشمه میگرفتهای که با آنها در عراق 
پنتاگون در وقت . امور خارجه استماع می گردیدند، میرساندند که ادارۀ امریکا چنین یک سناریور را رد نمی نماید

بازی  ورجینیادر ایالت  لوورفورت بیطرح ریزی نمودو سپس در پایگاه نظامی  "تیران"و زمانش عملیات را به نام 
پیشبینی  ۰۰۳۰که هدف آن آمادگی برای هجوم باالی ایران برای سال  ”Hotspur – 2004“نظامی را تحت کود 

در عین حال بحیرۀ کسپیئن  نقطۀ تمرکز تجهیزات و وسایط جنگی انتخاب گردیده . گردیده بود، به راه انداخت
 (/.)بود

 

 –ایران "را تحت عنوان " بازی جنگی"  ”Atlantic Monthly “کائی به نام مجلۀ معروف امری ۰۰۰۰در سال 
مذکور طرح و تدوین مراحل مختلف آمادگی ها برای هجوم بر " بازی"هدف از . به نشر رساند "ستراتیژیک تحفۀ

خبر داد که اضالع متحدۀ  ۰۰۰۶فبروری  ۳۰به تاریخ  ”Sunday Telegraph“روزنامۀ (  ۳۰.)ایران بود
روزنامه خبر مذکور را از منبعی در . امریکا قصد دارد حمالت سریع  را بر مراکز اتومی ایران اجرأ نماید

آخرین "اما گفته میشد که  پنتاگون بمباری مراکز اتومی  ایران را به مثابۀ .  وزارت دفاع امریکا به دست آورده بود
امریکا هکذا دور از امکان نمیدانست که علیه ایران از راکت های بالیستیک . به منصۀ اجرا قرار خواهد داد" هوسیل

روزنامۀ مذکور . از کشتی های تحت البحری که در حاشیۀ سواحل جنوبی ایران قرار داشتند، نیز استفاده میشد
 ۰۰که ظرفیت برداشت الی  B-52یاره های همچنان خبر میداد که حین عملیات باالی ایران، قرار بود از ط

را برای از بین بردن پناهگاه ها در زیر زمین داشتند  استفاده  ("رخنۀ عمیق"بمب های  منجمله)تن بمب ( بیست)
طیاره های . این بمب ها به مراتب قویتر از آنهای بودند که در عراق به کار گرفته شده بودند. صورت بگیرد

هم  پرواز  میسوریگرفتن مواد سوخت  در هوا ، حتی اگر از پایگاه نظامی در منطقه  مذکور میتوانستند با
به . استفاده شود "ترایدینت"افزون بر آن در نظر بود تا از کشتی های اتومی نوع . میکردند، به فضای ایران برسند

صرف ( : "۰۰۰۸تخابات جمهوری خواه و کاندید برای کرسی ریاست جمهوری در ان) ماک کئینقول سناتور جان 
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یک یک موضوع بدتر از حملۀ احتمالی امریکا به ایران میتواند باشد و آن ایرانی است که سالح اتومی  در دست 
برعالوه، واشنگتن برای حل این وظایف عملیات مخفی استخباراتی را در خاک ایران به راه ( ۳۳". )داشته باشد

که از او قبأل یاد آوری صورت گرفت، در عملیات مذکور  هیرش سیمورمطابق معلومات ژورنالیست . انداخت
هدف واحد های . واحد های خاص قوای مسلح امریکا، با رخنه از عراق به قلمرو ایران، اشتراک ورزیده بودند

رهبری فعالیت های مذکور را معاون رئیس . اجنت های ایرانی بود" شکار"مذکور جمع آوری معلومات اکتشافی و 
واشنگتن امیدوار بود  که در صورت شروع کشمکش ها در ایران،  (  ۳۰. )به دوش داشت دیک چینی جمهور
که مخالفین  عمیقأ  مخفی حکومت ایران در آن فعالیت  دارند، به متحد آن مبدل خواهد  "آزربایجان ایران"منطقۀ 

 .شدند
 

به قول روزنامۀ . رسانه ها چند بار خبر دادند  که امریکا آماده است باالی ایران حمله نماید ۰۰۰۷در سال 
معلومات مذکور را افسران عالیرتبۀ اردوی امریکا در اختیار آنها قرار   ”The Jeruslaem Post“اسرائیلی 

ح امریکا به صورت قطع از جورج بوش در راه افسران مذکور همچنان تائید میکردند که رهبری قوای مسل. میدادند
روزنامه هکذا از یک سلسله جزئیات جدید حملۀ احتمالی بر . منع ایران از دستیابی به سالح اتومی حمایت میکند

گفته میشد که در عملیات های آینده علیه ایران نقش اساسی را باید نیروهای هوائی و بحری . ایران خبر میداد
نیروهای نامبرده به اساس یکی از روایت ها وظیفه داشتند که ایران را از هر طرف به . یندامریکا بازی نما

قوۀ مقننۀ امریکا حمایت را پالن های مذکور   (۳۱.)محاصره درآورند تا از صدور نفت آن به خارج جلوگیری شود
اشت که امریکا باید برای اظهار د ۰۰۰۷جون  ۳۰به تاریخ  جوزیف لیبیرمانعضو مشرانو جرگۀ امریکا  .میکرد

آغاز یک جنگ  تمام عیار علیه ایران آماده باشد، تا بدین ترتیب ایرانیها مجبور گردند که از به قتل رسانیدن 
 .امریکائیها در عراق دست بردارند

حریک باید خاطر نشان شود که ایران وقتأ فوقتأ به طور غیر مستقیم امریکا را مجبور می کرد تا به عملیات های ت
به طور مثال رئیس . آمیز دست بزند؛ مخصوصأ زمانیکه ایران وابستۀ امریکا، اسرائیل را مورد تهدید قرار میداد

با لحن  ۰۰۰۰جمهور ایران احمدی نژاد حین سخنرانی اخیرش به مناسبت سالروز مرگ آیت هللا خمینی در جون 
ش نزدیک گردیده  و باید به زودی از روی نقشۀ اسرائیل به آخرین لحظات بقای خوی: "شدید اظهار داشت که 

 (۳۴.")جیوپولیتیکی جهان محو گردد
 -اسرائیل"نوبۀ خود هنگام سخنرانی در واشنگتن در برابر کمیتۀ اجتماعی  به ایهود اولمیرتصدراعظم اسرائیل 

قیمت را که ما در . ما باید به هر طوری که شود تهدیدات ایران را متوقف سازیم: " خاطر نشان ساخت  "امریکا
آینده از بابت یک ایران مجهز با سالح اتومی خواهیم پرداخت به مراتب بیشتر از عواید کوتاه مدتی است که امروز 

معاون صدراعظم اسرائیل با لحن شدیدتر از ایهود  شاوول موفاذ (۳۰.")از تجارت با این کشور به دست می آید
ات در راه منع ایران برای راجتناب ناپذیر به نظر میرسد، زیرا تعزی" نحمله باالی ایرا: "اولمیرت تاکید کرد

در صورتیکه ایران به پروگرام های اتومی خویش ادامه بدهد ما بر او یورش . دستیابی به سالح زروی مثمر نیستند
 (۳۶." )خواهیم برد

 

 :پاورقی ها
نشریۀ ۹۹ در حوزۀ کسپیئن سیاسی  –اوضاع نظامی "نوسیولوف، . و. س: رددگبرای تفصیل بیشتر مطالعه . ۳

 ۰۰۰۷سال  ۳،۰،۱،۰؛ شماره ها ۰،۶کسپیئن، شماره ها 
تجربۀ تاسیس گروپ اوپراتیفی همکاری های متقابل "  کسپیئن بحری –واحد نظامی "حین تدارکات برای ایجاد . ۰

: اهداف اصوالً به طور سابق باقی مانده بودند. ته شده بوددر نظر گرف Blackseaforدر بحیرۀ سیاه به نام 
 .استحکام سیستم امنیت منطقوی، مبارزه با تروریزم و سائر جرائیم

 ۰۰۰۴اول مارچ   Inosmi.ru:ویب سایت . ۱
 ۰۰۰۶جنوری  ۰۰" نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۴
 ۰۰۰۶سال  ۳۰نشریۀ کسپیئن شمارۀ ص . ۰
 ۰۰۰۶مارچ  ۱۰" ویسیمایا گازیتهنی زا" روزنامۀ . ۶
 ۰۰۰۸اپریل  ۰۱مورخ  ۳۱ص " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۷
 ۰۰۰۸می  ۳۱ -۷مورخ  ۰ص " صنعتی -تولیدات نظامی کمپلیکس"نشریۀ . ۸
 ۰۰۰۶اپریل  /۳" انتخاب ایران برای آزربایجانEcho " ۹۹مجلۀ . /
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 ۰۰۰۶اپریل  ۷، " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۰
 ۰۰۰۶فبروری  Newsru.com ۳۰ویب سایت . ۳۳
 ۰۰۰۷فبروری  ۳۷" کامیرسانت"روزنامۀ . ۳۰
 ۰۰۰۶جون  Lenta.ru ۳۳ویب سایت . ۳۱
 ۰۰۰۸جون  ۱" وریمیا نووستی"روزنامۀ . ۳۴
 ۰۰۰۸جون  ۰ "وریمیا نووستی"روزنامۀ . ۳۰

 ۰۰۰۸جون  /" نی زاویسیمایا گازیته"ۀ روزنام .61
 

 «ۀ ممتازجایز»بحیرۀ کسپیئن 
 

سیاسی در آسیای میانه و  -میالدی برتانیه و روسیه برای تعمیل نفوذ خویش به رقابت های نظامی /۳طی سدۀ 
 "بازی بزرگ"بعدها رقابت های این دو قدرت بزرگ را . حوزۀ کسپیئن با استفاده از ابزار اقتصادی ادامه دادند

 .نامیدند
به وجود آمد که آنرا در حلقات " کسپیئن"جیوپولیتیک و جیواقتصادی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، حوزۀ جدید 

 .یاد می نمایند" ۰ -بازی بزرگ"سیاسی هرچه بیشتر به نام 
در تناسب به زمان  بازیگرانتعداد )آن است " بازیگران"در کمیت  "۳-بازی بزرگ "کنونی از "  بازی"تفاوت 

در حجم مصارف است که اکنون به صدها " بازی دوم"وت دیگر تفا(. به مراتب افزایش یافته" بازی بزرگ اول"
 .میلیارد دالر میرسد

بازی "و صرف آنها شامل بودند، در حالیکه در  دولتها "بازی بزرگ اول"برعالوه باید به خاطر داشت که در 
... های تروریستیافزون به دولت ها، کمپنی های بین المللی، دسته های جنایت پیشه، شورشیان، سازمان" بزرگ دوم

نسبت به نیمۀ دوم سدۀ  در آن پیچیده تر، پررنگتر و تعامالت" بازی"در شرایط کنونی تصویر . نیز اشتراک دارند
تفاوت اصلی، همانا اشتراک فعال سازمانها و حلقات غیر دولتی و غیر رسمی در . ردیده استگونتر گ وناگ /۳

سال قبل  ۳۰۰نسبت به " بازی جیوپولیتیک " بازیگران اصلی این  دلچسپ است که اهداف( ۳.)فعلی میباشد" بازی"
تحت کنترول درآوردن حوزۀ سرشار از ذخایر طبیعی که همزمان موقعیت نهایت مناسب : تغییر بنیادی نیافته اند

 .نیز دارد  جیوپولیتیک
از  عبارت"  ایزۀ ممتازج"در شرایط کنونی : " معاون وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا باری نوشته بود

دست یابی، استخراج، صدور و امور ترانسپورتی نفت کسپیئن است؛ در این میان افغانستان یکبار دیگر مورد بحث 
فرق اصلی مسئله در آن است که بازی کنونی را با روسیه، اضالع متحدۀ امریکا به پیش خواهد . قرار گرفته است

 ".برد
       در منطقه حین تصدی وزارت امورخارجۀ فدراسیون روسیه توسط کوزیریف تضعیف نفوذ و تاثیر نقش روسیه

دور نااندیشانۀ کوزیریف خارجی  در نتیجۀ پالیسی ( ۰.)آغاز گردید (طرفدار سرسخت نزدیکی روسیه با غرب)
گزاری روسیه با جمهوریت های سابق شوروی به زوال گراید ، شرایط را برای هجوم سرمایه روابط اقتصادی 

 .های غربی مهیا ساخته و کشور های حوزه به خارج راه یافتند
 

اضالع متحدۀ امریکا که ازمدتها میخواستند تا کشورهای حوزۀ قفقاز و آسیای میانه هرچه بیشتر از روسیه فاصله 
در حوزۀ  پالیسی واشنگتن. بگیرند، نقش فعال را در ترغیب دول حوزۀ مذکور به بازار های بیرونی بازی نمودند

کسپیئن بازگوی  منافع گستردۀ جیوپولیتیک این کشور در منطقه بوده و آنرا باید از همین دیدگاه مطالعه و ارزیابی 
تطبیق ستراتیژی اضالع متحدۀ امریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دربرگیرندۀ همه کشور های حوزۀ . کرد

 .ز ثقل این ستراتیژی میباشدکسپیئن و آسیای مرکزی بوده و بحیرۀ  کسپیئن مرک
واقعیت های جغرافیائی این منطقه خواهان امکانات بنیادی و : " تحلیلگران امریکایی در این باره اشاره می کنند 

به طور مثال چون منابع نفت و گاز در حوزۀ  کسپیئن و آسیای مرکزی ارزش ستراتیژیک . نیروی نظامی است
قوای  نظامی را در فاصله های دور، دور از سواحل کشور ما و همچنان دور از دارند، کشور ما باید استفاده از 

 (۱".)پایگاه های نظامی موجود ما در نقاط مختلف دنیا، در نظر بگیرد 
 



  

 

 

 09تر 76 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

عالی رتبۀ حکومت خود را از قبیل رئیس سی آی  نبیل کلینتون در اخیر دور دوم ریاست جمهوری خویش، ماموری
بی آی، لویس فری، و وزیر امور خارجه،  مادلین اولبرایت را به کشور های تینت، رئیس اف جورج ، ای

 .قزاقستان، ازبکستان و قرغزستان اعزام کرد
، تید کارپینتر، چنین (مرکز مغزهای متفکر)در بارۀ سفر اشخاص بلند رتبۀ  فوق به منطقه، معاون انستیتوت کاتون 

 (۴".)ا ساحۀ نفوذ امریکا را درسرحدات جنوبی روسیه  تعین نمایدهدف واشنگتن از اعزام آنها در آن بود ت: "گفت
استقرار اضالع متحدۀ امریکا در ناحیۀ قفقاز و آسیای مرکزی، بخشی از ستراتیژی عمیق واشنگتن را در قلمرو 

 واشنگتن از این طریق قصد دارد سد راه انسجام و همگرایی مجدد جمهوریت های. اتحاد شوروی سابق دربر دارد
. امریکا میخواهد تا روابط میان کشورهای این حوزه و روسیه به شکل کامأل جدید تأمین گردند. سابق شوروی گردد

چنین به نظر میرسد که در شرایط کنونی یگانه قوت که میتواند  در برابر پالنهای واشنگتن در منطقه کم و بیش 
 .ایستاده گی  نماید، کشور چین است

در این میان قصد دارد پالیسی تقویۀ نفوذ خویش را در ناحیه به پیش ببرد تا بدین ترتیب منافع اضالع متحدۀ امریکا 
در عین حال بی ثباتی و نا آرامی های که . محفوظ  نگهدارد( قبل از همه در ساحۀ منابع انرژی) اقتصادی خود را

راه های صدور تولیدات نفتی را به خارج از  در این ناحیه گاه  گاهی به وقوع میپوندند، واشنگتن را وادار میکند تا
 .منطقه  دریافت کند

 

واشنگتن در آینده نیز از تأمین روابط کشور های حوزۀ قفقاز و آسیای میانه  با سایر دول استقبال نموده و برای 
ن از تالش واشنگت. جهت دادن آنها در ساحات مختلف و دخول ایشان به بازار های جدید بین المللی مساعدت نماید

در این . های حکومات این حوزه مبنی بر دوری جستن هر چه بیشتر از روسیه تاکید نموده  و مساعدت خواهد کرد
راستا امریکا حاضر است حتی در حل و فصل مناقشات و اختالفات موجود میان کشور های این منطقه نیز مساعی 

 .خویش در درازمدت  به پیش برودبه خرچ داده و بدینترتیب در طریق دست یابی به اهداف 
بدون تردید که برخی از کشور های حوزۀ قفقاز و آسیای مرکزی، آزربایجان، گرجستان عالقمند اشتراک کشور 

نام )های غربی در حل و فصل  کشیدگیهای موجود دراین ناحیه میباشند، در حالیکه ارمنستان، ناگورنی قره باغ  
، و آبخازیا مخالف مداخلۀ اضالع متحدۀ امریکا در مسایل (مه شده میتواند،مترجماین محل قره باغ باالی کوه ترج

مداخلۀ فعال کشور های سوم در مناقشات بین االتنیک میتواند وضعیت ناهنجار منطقه را هر ( ۰.)این ناحیه استند
از عناصر ستراتیژی  از جانب دیگر ما معتقد استیم که اقدام مذکور یکی. چه بیشتر بی ثباتر و متشنجتر سازد

واشنگتن را در منطقه تشکیل میدهد، زیرا اضالع متحدۀ امریکا بدینوسیله میخواهد نفوذ و تأثیر خود را در اوضاع 
 (۶.)منطقه تشدید  بخشد

 

پالیسی کشور های مانند گرجستان و آزربایجان که از ستراتیژی واشنگتن پشتیبانی میکنند در شرایط کنونی کامأل به 
واشنگتن از اینکه دیگر در کار نیست کشور های یاد شده را برای  همکاری با دول غربی تشویق . مریکا استنفع ا

در عین حال دور از امکان نیست که اضالع متحدۀ امریکا در آینده بلوسیلۀ .  و معتقد بسازد، نهایت رضایت دارد
ا را تحت کنترول خویش آورده و استقالل قرضه ها، سایر مساعدت های پولی و مادی به کشور های منطقه آنه

 .ایشان را در ساحۀ سیاست خارجی سلب نماید
 

 :استقرار و استحکام موقف اضالع متحدۀ امریکا در حوزۀ کسپیئن ذیأل صورت خواهد گرفت
 حمایت فعال از رژیم های که در سیستم های  اقتصادی و سیاسی خویش تغییر و تحول بیآورند؛ -
 د کشور های منطقه بر مبنای اصول بازار آزاد؛انکشاف اقتصا -
 حمایت و تقویۀ دموکراسی، استحکام و گسترش اصول حقوق بشر؛ -
 مساعت برای شمول هرچه زودتر کشورهای این حوزه در سازمانهای سیاسی و اقتصادی بین المللی و سروی -
 منابع انرژی حوزۀ کسپیئن؛ -
 .حل وفصل مناقشات موجود در منطقه -

هکذا در زمرۀ وظایف درجه یک برای واشنگتن دست یابی به ذخایر طبیعی این حوزه و امنیت انتقال آن به خارج 
 .باقی میماند
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در آستانۀ ترک کرسی ریاست جمهوری  عبارت از آن است تا همه تالش ها و ( پسر)هدف ادارۀ جورج بوش 
را که شامل  دول " اتحادیۀ منطقوی" گردیده و " ع پروگرام وسی"مساعی که در منطقه صورت گرفته اند شامل یک 
 (۷.)چون امریکا، ترکیه و قفقاز بزرگ باشد ایجاد نماید

استخراج و بهره  ،به آن دارد تا در حصۀ سروی اءبدین ترتیب ستراتیژی ایالت متحدۀ امریکا در منطقه عمدتأ اتک
در راه  تأ نفوذ و تاثیر کشورهای مانند روسیه و ایران رایکه تاز و لیدر باشد و نتیج ،رژی منطقهنبرداری از منابع ا

 .به حداقل برساند ایجاد پروژه های اسخراج نفت و اعمار پایپ الین های صدور آن 
در واشنگتن به این عقیده اند که سرمایه گزاریهای بزرگ در اقتصاد دول منطقه در تبانی با همکاریها در ساحات 

مسئلۀ نفت بحیرۀ . الع متحدۀ امریکا را به لیدر در این منطقه مبدل خواهد کردنظامی، اقتصادی و بشری، اض
اجازه بدهد، میتواند به مثابۀ یک ذخیرۀ اساسی نفت  جهانی در نظر ( ۸")نفت تازه "کسپیئن در صورتیکه ذخایر 

حوزۀ بحیرۀ شمال،  از ذخیرۀ نفت حوزۀ کسپیئن می تواند در صورت به پایان رسیدن منابع طبیعی در. گرفته شود
در شرایط کنونی . و همچنان در صورت تغییر قیمت نفت در بازار های جهانی استفاده صورت بگیرد...خلیج فارس

 .مشتریان نفت عظیم کسپیئن که اشدأ به آن محتاج باشند وجود ندارد
 

استخراج  )پروژه ها در اینجا، اضالع متحدۀ امریکا به این امر ملتفت بوده و به همین دلیل در حصۀ به راه اندازی 
محاسبات وزارت انرژی اضالع متحدۀ امریکا نشان میدهند که . عجله ندارند( نفت و سایر بهره برداری ها

در . به باالترین درجه خواهد رسید و پس از آن رو به نزول میگذارد ۰۰۳۰استخراج نفت در سطح جهانی در سال 
روی این ( /.)رصه، رسیدن به نقطۀ صعودی را یک دهه باال میبرندعین حال صاحب نظران خوشبین در این ع

 -۰۰۳۰طی سالهای )دلیل احتمال آنکه بهره برداری گسترده از منابع نفت و گاز کسپیئن در دورنمای وسطی 
 .نهایت ضعیف به نظر میرسد ،رددگشروع ( ۰۰۳۰

 

شاخص های ستراتیژیک " رشی را تحت عنوان گزا ۰۰۰۰انستیتوت تحلیلهای پالیسی  بین المللی امریکا در سال 
 .به نشر رسانید" ۀ امریکا در عصر جدیداضالع متحد ایرب یطرح پالن امنیت: ۰۰۰۰سال 

در دورنمای کوتاه مدت : " قسمت اعظم گزارش نامبرده در بارۀ اوضاع آسیای میانه بوده و در آن آمده است 
احتمال آنکه انتقال ... مواد نفتی بحیرۀ کسپیئن پیوند خواهد داشت اوضاع در آسیای میانه کماکان به سرنوشت ذخایر

 (۳۰).به وقوع بپیوندد ضعیف به نظر میرسد ۰۰۳۰قبل از سال  نفت از قفقاز و آسیای میانه 
 

چنین به نظر میرسد . ستراتیژیک مواد نفتی ارزیابی مینمایند  ۀمقامات امریکا حوزۀ کسپیئن را به مثابۀ یک ذخیر
به . عالقۀ امریکایها را به خود جلب  نمایند ۰۰۳۰-۰۰۳۰ور های ماورای کسپیئن صرف بعد از سالهای که کش

ثروت های مواد مساعی خویش را عمدتأ در حصۀ تأمین کنترول  همههمین دلیل است که اضالع متحده اکنون 
واشنگتن در زمینه محاسبۀ خود را . طبیعی حوزۀ کسپیئن متمرکز نموده اند ، تا به استخراج و بهره برداری از آن

ستراتیژی نفتی کمپنی ها و موسسات دولتی امریکا در حوزۀ کسپیئن متوجه آن است تا منابع اصلی نفت و ... دارد
 .گاز را در این ناحیه بدون سرمایه گذاریهای عظیم و ابسته به خود بسازد

ذخایر حوزۀ کسپیئن کاهش دهد؛ قدم به قدم اقتصاد  که تأمین انرژی  چین را از: در دراز مدت واشنگتن ذینفع است
و منابع انرژی طبیعی حوزۀ قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را وابسته به غرب بسازد؛ از طریق اشتراک در پروسه 
های مربوط به ذخایر نفتی منطقه، کنترول سیاسی خویش را در کشور های حوزه تأمین نماید؛ با استفاده از پروژۀ 

ترکیه را با اتحادیۀ اروپا وصل نماید؛ با حضور فعال در این ناحیه سدی گردد در راه پیش  -حد خویشمذکور مت
روی ایران به سوی نزدیکی با دول آسیای مرکزی و روسیه و نتواند از انزوای سیاسی که در آن همین اکنون قرار 

تاریخی و ستراتیژیک او ترکیه و اسرائیل  گرفته است بیرون آید؛ واشنگتن همچنان سعی به خرچ میدهد  تا متحدین
 بتوانند در دراز مدت به نفت غیر عربی و غیر ایرانی دست یابند

 

برخی از تحلیگران امریکایی هوشدار میدهند که حضور طویل المدت کشور شان در حوزۀ کسپیئن میتواند عواقب 
ر حوزۀ مورد بحث امریکا را به تهدید های به عقیدۀ صاحبنظران حضور دایمی د. منفی برای آنکشور داشته باشد

 :آتی مواجه خواهند ساخت
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دورنمای مشکوک انکشاف اقتصادی این حوزه؛ درک و تصور بی همتا بودن این حوزه هنوز روشن و تثبیت 
نیست؛ حمایتی که اضالع متحدۀ امریکا از حکومات کشور های منطقه که غالبأ غیر دیموکرات و خود کامه استند، 

 (۳۳.)بیشتر در داخل امریکا به مخالفت مواجه میشود هرچه
. طرح ریزی نمود" مسیر سیاسی را در این منطقه " ادارۀ رئیس جمهور کلینتن برای خود و برای اداره های بعدی 

در صورت توسعۀ منافع ملی امریکا در منطقه، با ( مولفین -پسر میرود  -حرف از ادارۀ جورج بوش)ادارۀ کنونی 
در صورت بروز اوضاع که در نتیجۀ آن اعتماد نسبت به امریکا در جهان . های جدی روبرو خواهد شددشواری

تا چه حد مصنوعی و جعلی بوده " مسیر سیاسی در این منطقه " شدیدأ متزلزل گردد، روشن خواهد شد که طرح 
 (۳۰.)است

عمدتأ  بلوسیلۀ استفاده از سالح و به راه اندازی عملیات  تن در منطقهگدست آوردهای اقتصادی و سیاسی واشن
در نتیجۀ عملکرد های امریکا در منطقه دهلیز "  . :یا. به گفتۀ بیلوکرینیڅکی و. نظامی در عراق به دست آمده اند

به  (۳۱.")وسیعی حضور نظامی امریکا از وسط اقیانوس هند الی حصص جنوبی آسیای مرکزی به وجود آمده است
رخنۀ نظامی امریکا در آسیای " کمیتۀ اسالم در روسیه  " مسوول فتۀ صاحبنظری دیگر به نام حیدر جمال گ

چین، و از طرف  –از یک طرف : مرکزی باعث آن گردید تا در نتیجه دو منطقۀ بزرگ آسیا به محاصره درآیند
 (.۳۴")دیگر شرق میانه

 .به همه گان روشن استند قرار دارند این اقدامما اهداف که در عقب  نظربه 
در این کجراهی خالی از ثبات، زنجیری ( " مترجم -صاحب نظر مسایل سیاسی در روسیه) .ماالشینکو آبه عقیدۀ 

هدف . از مناقشات به وجود آمده که بدون داشتن ارتباط مستقیم دانه های آن با همدیگر، با آنهم با یکدیگر پیوند دارند
 (۳۰.")افغانستان و آسیای میانه است –عراق  –چیچین  –از، شرق نزدیک 

 

اقتصادی امریکا و ضاع واعملیات نظامی در عراق علی الرغم پالنهای سازماندهند گان آن شاخص های منفی را در
قیمت های نفت و گاز اکنون به نقطۀ رسیده اند که عبور از آن    .اروپا در بازار های نفت و گاز بغرنجتر ساخت

اما چه عوامل فوق الذکر و چه هم (. ۳۶)رز زنده گی مرفع جامۀ اروپای اتالنتیک می باشدتهدیدی برای ط
مصارف پولی و بشری، رهبری امریکا را از تصمیم به کنترول درآوردن منابع نفت و گاز منطقه نمیتواند 

أ چهار هزار تقریب ۰۰۰۸منابع مختلف خبر میدهند که تلفات بشری اضالع متحدۀ امریکا در شروع سال . برگرداند
های که مدعی دقیقتر استند، تلفات بشری احصائیه . رد بوده استلمیلیارد دا ۰۰۰نفر و سایر مصارف در حدود 

هزار نظامی  /۰نفر و در حدود  ۱۸۶۰تا الحال  ۰۰۰۱امریکا را از زمان شروع عملیات نظامی  در مارچ 
قیاس میتوان   (.۳۷)امریکایی مستقر بودند یهزار نظام ۳۶۰در عراق  ۰۰۰۸در اوایل . مجروح قلمداد نموده اند

 .تأمینات لشکری جنگی به این مقیاس به میلیارد ها دالر ضرورت دارد کرد که
ملیون آنها کشور شان را ترک نموده  ۴هزار عراقی به قتل رسیده اند، و اضافه از  ۳۰۰سال  ۰در جریان 

 (۳۸.)اند
پروفیسور ) و لینده بیلمزا( سابق کارمند مسلکی صندوق وجهی جهانی) گیڅصاحبنظرانی همچون جوزیف ستی

با اتکاء به پیشبینی های . میشود گمیلیارد دالر مصرف جن ۳۰ارزیابی نموده اند که ماهانه الی ( پوهنتون هارورد
مت نیز به نشر رسیده است، قی" جنگی به ارزش سه تریلیون دالر" صاحبنظران متذکره که در کتاب به نام 

تقرب خواهد تریلیون دالر  ۰،۷تا  ۳،۷از  ۰۰۳۷مجموعی جنگ و پروسۀ اشغال عراق و افغانستان الی سال 
 (/۳.)کرد

و  در عراق گپروفیسور پوهنتون کولمبیا ارزیابی نموده است که مصارف مستقیم امریکا برای جن جوزیف بیلمسا
 ۱سال آینده مبلغ مذکور به  ۳۰در عین حال طی  .میلیارد دالر خواهد رسید ۰۰/به  /۰۰۰الی سال  افغانستان
 (۰۰.)رب خواهد کردقتریلیون ت

ۀ امریکا و متحدین آن هیچگونه عجلۀ را در قسمت اعمار مجدد عراق و انکشاف دلچسپ است که اضالع متحد
قتصاد عراق منتشر نموده است، برای احیای ا" بانک جهانی " مطابق آماری که . اقتصاد آن از خود نشان نمیدهند

میلیارد دالر به عراق رسیده، در  ۴میلیارد دالر ضرورت بود؛ عمأل  برای این هدف  ۰۶به مبلغ  ۰۰۰۱در سال 
 (.۰۳)قی به مصرف رسیده استرامیلیارد آن از طرف مقامات ع ۳،۰حالیکه صرف 
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به راه انداخت و قوای  پالیسی اضالع متحدۀ امریکا در حوزۀ کسپیئن، تطبیقات نظامی را" جواب " روسیه در 
زی به اقدامات فوق، مسکو فعالیت های دیپلوماتیک خویش را  موا .بحری خود را هر چه بیشتر تقویه نمود -نظامی

 .در کشور های حوزۀ کسپیئن تشدید بخشید
ساخته  روسیه با به راه اندازی فعالیت های جدید غرب خواست تا تضاد ها و پیچیده گیهای موجود در منطقه را رفع

مخالفت ایران و . کشور های حوزه ایجاد نماید  و زمینه های استقرار و استحکام روابط دو جانبه و چند جانبه را با
چین با  پیشروی و استقرار مواضع واشنگتن در این ناحیه  نیز تا اندازۀ  مراتب آرامش روسیه را به وجود آورده 

ی چین از جغرافیای مورد بحث و همچنان بی عالقه گی بیجینگ ایران و دور ولی ضعف موقف بین المللی. است
برای تشدید و برهم زدن بیش از حد روابطش با واشنگتن، امکانات مسکو را برای تدوین و ترتیب یک راه و رسم 

 .واحد در مقابل پالیسی های ستراتیژیک امریکا بی رنگ و ضعیف ساخته است
زۀ کسپیئن تأثیری مثبتی برای استقرار ثبات در منطقه  نداشته است؛ فعالیت های اضالع متحدۀ امریکا در حو

مداخلۀ امریکا در امور این ناحیه به بهبودی روابط دو جانبه و چند جانبۀ کشور های همسرحد با بحیرۀ کسپیئن 
دارد،  افزون برآن افزایش حضور سیاسی امریکا در اینجا که بیشتر به منابع پولی و مادی تکیه. نگردیده است

بلنتیجه حل وفصل بسیاری از پروبلم ها و مناقشات موجود منطقوی . اوضاع را هر چه بیشتر بغرنجتر نموده است
 .موکول گردیده است" آیندۀ مجهول" به 

 

هرکدام آنها . یکی از نتایج حضور هرچه بیشتر امریکایها در این حوزه، تشدید رقابت های واشنگتن و مسکو میباشد
مقابله ها و رقابت های این دو کشور روی مسایل . چ میدهد تا به حیث لیدر در منطقه شناخته شودتالش به خر

 .مربوط به حوزۀ کسپیئن  گاه گاهی تند و جدی به  نظر میرسند
. کامال ً واضح است که اضالع متحدۀ امریکا منافع طویل المدت  اقتصادی خویش را در این ناحیه در نظر دارند

موجود انتقال نفت و گاز طبیعی به خارج که " دهلیز تاریخی"واشنگتن تالش کرد تا به عوض  طی دهۀ اخیر
روی . کنترول آن در دست روسیه میباشد، راه های جدید صدور و انتقال منابع طبیعی حوزۀ کسپیئن را ایجاد نماید

ا بدین ترتیب روسیه به حاشیۀ را  با مقامات این کشورها به راه انداخت ت" کاری"این هدف واشنگتن تفاهمات 
سیاسی کشانیده شود؛ مذاکرات را برای ایجاد پایگاه های نظامی در منطقه با لیدران کشور های ناحیه به راه 
انداخت، در عین حال به رجال سیاسی منطقه تفهیم میشد که منافع کمپنی های امریکایی در مسایل مربوط به نفت و 

در نتیجۀ مساعی متذکره اضالع متحدۀ امریکا توانست به اعمار . ی اولویت دارندگاز در مقابل هرکسی و هر چیز
 –در متون دری اسم تفلیس نیز دیده میشود، که پایتخت گرجستان میباشد )تبلیسی  –پایپ الین انتقال نفت باکو 

 به. جیهان دست یازد –( مترجم
ورنمای نه چندان طویل نفت قزاقستان از طریق قلمرو وسیلۀ پایپ الین مذکور در وهلۀ اول نفت آزربایجان و در د

وصل پایپ الین مذکور همچنان به این معنی است که حوزۀ کسپیئن . گرجستان به بازارهای اروپا صادر خواهد شد
تقریبأ موازی با فعالیت های فوق ادارۀ واشنگتن کار های ذیل را نیز در . میگردد( جهانی" )گلوبال"عضوی اقتصاد 

 :نطقه و دنیا به راه انداختسطح م
حضور نظامی در افغانستان و قرغزستان و به راه اندازی مذاکرات با سایر کشورها  به همین منظور؛ به راه 

؛ نصب دو سیشن رادار در آزربایجان؛ تغییر بنیادی و یا هم حداقل قسمی افکار "محافظ کسپیئن " اندازی پروگرام 
 .نفع امریکا رجال سیاسی  کشور های منطقه به

از اهمیت بزرگ بین المللی در زمینه کنترول " دست یابی به کسپیئن"رهبری اضالع متحدۀ امریکا معتقد است که 
در عین حال واشنگتن به خوبی درک ". بازی بزرگ جدید"مواد سوخت برخوردار بوده و مضمون است برای 
 .میکند که کسپیئن نقطۀ تصادم  او با مسکو خواهد بود

 

استخبارات اضالع متحدۀ امریکا روسیه را رسمأ منبع تهدید خارجی برای این کشور اعالم  ۰۰۰۸شروع سال  در
مشرانو جرگۀ " امور استخباراتی"در گزارش رئیس استخبارات ملی امریکا که در جلسۀ ساالنۀ کمیتۀ . کرد

تالش : " ذیل را به سمع حاضرین رسانیدکانگرس امریکا که در رابطه به امنیت ملی کشور دایر گردیده بود، نکاتی 
های مذبوحانۀ روسیه به خاطر تحت کنترول قرار دادن ، انسداد و حتی محاصرۀ ترانزیت مواد سوخت از ناحیۀ 

، بنیۀ اصلی "غرب  –شرق " کسپیئن به سوی غرب، آرزوی اختیار عام و تام باالی  دهلیز انتقال ذخایر طبیعی 
 کوتاه مدتدورنمای  دربعید از امکان نیست که ( ۰۰)."در زمینۀ انرژی ثابت میسازدقوت و نفوذ  این کشور را 

روابط  میان عده ای از کشورها را بیان خواهد " آرایش یافتۀ"عمومی گردیده و خصلت  "دیوار برلین"اصطالح 
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می نمایند ، احتمال  نظامی خویش را  تقویه –اینکه همۀ کشور های همسرحد با بحیرۀ کسپیئن نیروهای بحری . کرد
به وجود آید که در استقامت غربی آن " دیوار کسپیئن " آنرا قوی میسازد که در آیندۀ نه چندان دور اصطالح جدید 

مستقر خواهند " آسیا –اروپا "نفوذ خواهند داشت، و در قسمت شرقی آن روسیه و چین یا " اتالنتیست ها"امریکا، یا 
 (۰۱.)بود

منابع . اب زمانی نوشته میشود که امریکایها در آستانۀ انتخاب رئیس جمهور جدید قرار دارنداخرین صفحات این کت
طبیعی و تأمین انکشاف مستقالنۀ کشور های جدید التاسیس آسیای میانه و ناحیۀ قفقاز به طور دایمی در محراق 

را ( پسر)خصی که جورج بوش هر ش. قرار داشته اند( مترجم -پسر)توجه ادارۀ بیل کلینتون و سپس جورج بوش 
در کاخ سفید تعویض نماید باید یا ستراتیژی عمومی را در قبال حوزۀ کسپیئن تغییر دهد، یا از آن حمایت کند و به 

در هر حال اینکه در ستراتیژی کسپیئن تحوالت، ضمایم و حتی نقاط . تطبیق اهداف و وظایف دست داشته ادامه دهد
 .د شک نیستنو فشار به وجود خواهند آم

طرح ریزی "  بازی بزرگ سوم"حوزۀ مورد بحث کماکان طرف عالقه قرار خواهد داشت، تا عالیم، آثار و تهداب 
اینکه اضالع . فقط شروع شده است" بازی بزرگ. "گردد، بازییکه در سواحل کسپیئن باستان به راه خواهد افتاد

 .ضر اند به پیش بروند، فقط زمان نشان خواهد دادمتحدۀ امریکا در ستراتیژی کسپیئن خویش تا به کجا حا
 

  :پاورقی ها
  ۰۰۰۰، ۰۰ -۳۴: ، صفحات "کلتور"ماهنامۀ . ۳
به . تصدی وزارت امور خارجۀ روسیه را به عهده داشت ،۰//۳آندری والدیمیرویچ کوزیریف، از اکتوبر . ۰

 .به اساس فرمان رئیس جمهور روسیه بوریس یلڅین از وظیفه اش برطرف گردید ۶//۳جنوری  ۰ تاریخ
3 .Transfoming  Defense.Natural Security in the 21-st Century. Report of the 

Natural Defense Panel. – Wash.,D.C., Dec. 1997. – P.1         
  ۰۰۰۰، اول اپریل "ایزویستیا " روزنامۀ . ۴
 مناسبت دهمین سالگرد اسقرار زوایط دیپلوماتیک میان آزربایجان و اضالع متحدۀ امریکا، رئیس جمهوربه . ۰
 معضلۀ آزربایجان حیدر علی یف ضمن پیامی عنوانی جورج بوش از موصوف خواست تا در حصۀ حل و فصل   
 (. ۰۰۰۰مارچ  /۰، مورخ ۳ ، ص"وریمیا نووستی " روزنامۀ . ) با کشورش همکاری نماید" قره باغ کوهستانی" 
به خاطر الحاق بخشی از قلمرو کشورش در حصۀ اسیتیای جنوبی متوسل  رجستانگ، ۰۰۰۸اگست  ۸به تاریخ . ۶
 .عملیات نظامی علیه این ناحیۀ یاغی و جداطلب گردید به
 یازیکووا: ، مولف" ا تحلیه" از نشریۀ ۹۹ منافع عینی و پالیسی های ذهنی " : دولت های قفقاز جنوبی و روسیه ." ۷
 . ۰۰۰۳، مسکو ۴، شماره ۳۱۳ -۳۰۴، صفحات . آ

 .نفت از ذخایر که مورد بهره برداری قرار دارند. ۸
 ". ۳//۳وضعیت جهان سال : " نقل قول از. /

 ۰.، ص۰۰۰۰جوالی سال  ۱ –جون ۰۷، مورخ ۰۰، شماره "مسایل نظامی " آزاد  نشریۀ . ۳۰
 – ۰۰، صفحات (۰۳) ۱شمارۀ . آسیای میانه و قفقاز" ۹۹  ۰۰۰۳حوزۀ کسپیئن، پس از یازدۀ : " نقل قول از. ۳۳
 .، ایتون م.دمیترییف ک: ، مولفین۰۰۰۰، سال ۱۰
 .۳۰۰. ص .او. ش ارنیتگهمانجا، نقل قول از . ۳۰
 .مدیر بخش شرق نزدیک و شرق میانۀ انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم روسیه. ۳۱
 .۰۰۰۳جنوری سال  ۰۳، ۳،۳۰، صفحات " نی زاویسیمایا گازیته " روزنامۀ . ۳۴
 .۰۰۰۰، مارچ ۸. ص، (۰۰)یر، شمارۀ سترینگ. ۳۰
 /۷. ، ص۰۰۰۰، شمارۀ ماه اپریل "اروپا امروز  -آسیا" . ۳۶
 .۳.، ص۰۰۰۸مارچ  ۰۰ -/۳، شمارۀ "صنعتی  -مجمعۀ نظامی" مجلۀ . ۳۷
 .۰۰۰۸جنوری  ۳۰، "س اینترفاک" آژانس خبری . ۳۸
  ۰.، ص۰۰۰۰جوالی  ۱ –جون  ۰۷، مورخ  ۰۰، شمارۀ "مسایل نظامی " نشریۀ  آزاد . /۳
 .۳۴. ، ص۰۰۰۸مارچ  ۳۷، (ضمیمۀ مسایل دیپلوماتیک)، " زاویسیما یا گازیته نی " . ۰۰
 .۰.، ص۰۰۰۸اپریل  ۰۰ – ۳۶، " مجمعۀ مسایل نظامی و صنعتی " مجلۀ . ۰۳
  ۰. ، ص۰۰۰۸اپریل  ۳۷ – ۳۳، " مسایل نظامی " نشریۀ آزاد . ۰۰
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 .۰۰۰۸فبروری  ۷، "کامیرسانت " ۀ روزنام. ۰۱
 ۰۰۰۰اگست  ۳۰، ۳۴۰شماره ( آزربایجان)ایکو . ۰۴

 

 :پا ورقی ها 
رد ضربات راکتهای  .اضالع محتده امریکا افغانستان را م ///۳درزمان ریاست جمهور بیل کلنیتون در اگست . ۳
امریکایها اعالم کردند که تروریستهای وابسته به بن الدن سفارت خانه های آن کشور را در . ال دار قرار داد ب

 .منفجر ساخته اند ( تانزانیا )ودراسالم آباد ( کینیا)نایروبی 
خط مشی . روی دست گرفته شد" قوت های آینده " درامریکا در سطح دولت خط مشی نظامی تحت عنوان – ۰

قادر " قوت های آینده "را در برداشت ( منجمله کوماندوی هوائی )وتاکتیکی " خفیفه  " ایجاد واحد های  مذکور
از " قوت های آینده " درحصه ای ایجاد . بودند درکوتا ترین فرصت به هر نقطه ی دنیا ذریعه ی هوا رسانیده شوند 

تذکره بدیل مثمر و معاصر ی باشند در برابر ماشین آخرین دست آوردهای تکنالوژی نظامی استفاده شده بود قوتها م
های ثقیل زره ای ومکانیزم هی سنگینی که برای مقابله با اتحادشوروی اسبق در جریان جنگ سرد از آن استفاده  

 . قرار بود مطابق طرز المعل  ذیل  مورد  استفاده  قرار بگیرند " قوت های آینده . " صورت  میگرفت 
ساعت پس ازدریافت امر به نقطه ی مورد نظر میرسید و درآنجا جا بجا  ۶/باید در ظرف "   خفیفه" لوای  -

 ؛( صرف نظر از مصافه ی راه. ) میگردید
 ساعت ؛ ۳۰۰فرقه درضرف  -
 . شبانه روز آمادًه عملیات جنگی میشد  ۱۰قوای نظامی با ترکیب پنج فرقه باید پس از  -
واداشت تا به هماهنگی فعالیت شبکه های استخباراتی اش تحت ادارۀ وزارت سپتمبر ، واشنگتن را ۳۳حوادث   ۱

همزمان  اندر کاران امور نظامی این کشور به ازریابی  واکنش و طرزالمعل  قوای  مسلح . امنیت داخلی   بپردازد 
اگست    –ی در همین رابطه طی جوال. حین حمالت تروریستی پرداخته و در قسمت  نقش آن تجدید نظر نمودند 

 بزرگترین  تطبیقات  نظامی امریکا بنام  ۰۰۰۰
  )Millennium chalange-2002 به راه انداخته شد .  
 ۰۰۰۰اپریا ۰۰-۳۶،۰۱. ص"صنعتی ونظامی ( مجتمع )کامپلیکس "مجلۀ  –۴
 ۰۰۰۳سال ۶۰ – ۰۸صفحات  ۰اندایشه های دربارۀ اسالم ، مجلۀ تحلیلی ، شماره ی  "شیبارشین ،.ل  –۰

Jean-Charles B risard.Guillame D asquie “bIn Ladin,la verite  interdite”-2001 
 .به دلیل عد م موافقت با پالیسی اداره ً امریکا استعفا کرد  -۷
  Nov .15( IPS),Yahoonews- Paris.- ۸ 
 .امر اسبق ملل متحد درامور تفتیش تسلیحات عراق  –/

 .مسدود گردید  ۰۰۰۰آنکه شروع نماید در فبروری  قبل از(   او ،اس ، آی )   – ۳۰
  ۰۰۰۳اکتوبر  –۰" نیز اویسیمایا گازیه "روزنامه ً – ۳۳
 ۰۰۰۰سال ۱ص .شماره ی سوم " باز نگری آزاد مسائل نظامی " ماهنامۀ  -۳۰
                   دلچسپ است تذکر داده شود که شعار معمول درقوای مسلح امریکا جای خود را به شعار             61

An army  of one (be all you can be ) 
شعار مذکور به آن معنی بود که نه تنها همًه اردو باید ب تکنالوژیمعاصر سمبال باشد ،هرعسکر نیز از آخرین 

 . دست آورد های صعنت  نظامی برخوردار شود 
 ۳۴شماره " باز نگری آزاد مسائل نظامی " دراسارت تعصبات کهنه  " آفیناگینوف و  ویسین :مولیفین  – ۳۴

 ،صفحات اول وچهرم 
پوهنتون "علوم سیاسی "پوهنخی  ۳/۰۴در شیکاگو به دنیا آمده است ودرسال ۳/۱۰دونالد را مسفیلد درسال – ۳۰

کانگرسمین از اضالع ایلینیوس در زمان ریاست (  /۳/۶ -۳/۶۰) طی سالها . پرینستون رات  به پایان رسانید 
مشاور  – ۳/۷۰درسال . کمیته ًامریکا در ناتو اداره آن کشور و طیفه داشت " ر ، نیکسن به حیث امر  جمهور

رئیس جمهور  ج فورد را مسفیلد را چوکی جوانترین وزیر دفاع آن کشور را به دست می  ۳/۷۴رئیس جمهور ،
امی باالی اتحا دشوروی شهرت هنگامی تصدی وزارت دفاع را مسفیلد به پیشقراوالن سر سخت برتری نظ. آورد 

طی چهارده ماهی که درسمت وزیر دفاع ایفای اجرا کرد ،موصوف نقش برازنده ی را در انکشاف . داشت 
برای کشتی های " تراید ینک" ، راکتهای هستوی ( ۳ب )پروگرامهای نظامی از قبیل تولید بم افگن ستراتیژیک 
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درسال . رامسفیلد به امور غیر دولتی رو می آورد . د  ۳/۷۷ر سال د. تحت البحری ،راکتهای بال دار بازی نمود 
 .را مسفیلد مجد دا به کرسی وزیر دفاع در حکومت خویش میگمارد ( پسر)چورج بوش  ۰۰۰۰

  ۰۰۰۳نوامبر  ۰۰(انتر فاکس ) آزانس خبری رسانی - ۳۶
 ۰۰۰۸سکو ،م" دائره التمعارف ارال  –کالنخ . خ .زوون و م .س  .ای : مولفین  –۳۷
 .مسما گردید " پل آزادی "  دپل مذکور بعد از مداخله ی امریکا به نام  - ۳۸
  ۰۰۰۰جنوری ۳۶" ایز ویستیا " روزنامًه  – /۳
 ۰۰۰۰فبروری ۰۰" نیز اویسیمایا گازیتا  " روزنامه ی  – ۰۰
به یاد  امریکی از واحد های   "گانسی " را طور غیر رسمی بنام پایگاهی هوائی " ماناس " امریکایها پایگاهی  –۰۳

 .نفر را نجات داد یاد میکرد ند ۰۰به قیمت حیات خویش  ۰۰۰۳اطفائیًه  که در واقعه ی یازدهم سپتمبر 
 ۳۳.ص  ۰۰۰۰جنوری  /۳" کامیرسانت  " روزنامًه    - ۰۰
 تاشکند  ۰۰۰۰جنوری  ۳۸کنفرانس مطبوعاتی  –۰۱
 ۰۰۰۰جنوری  ۰۳" ایفیر دایجست "  – ۰۴
 ۰۰۰۰جنوری /همانجا  – ۰۰
  ۰۰۰۳اکتوبر ۳۷" وریمیا ام ان "روزنامه ی   - ۰۶
  ۰۰۰۳دسبر  ۰۰" ایزویستیا  " روزنامه  ی  ۰۷
 ۰ص  ۰۰۰۳دسمبر  ۰۶"  نیزاویسیمایا گازیته " روزنامه  ی –۰۸
  ۰۰۰۰فبروری  ۰همانجا ،   - /۰
  ۰ص ۰۰۰۰مارچ  ۳۸همانجا ،  – ۱۰
  ۰۰۰۰جنوری ۰۱" میدیا ماکس " – ۱۳
پالیسی }:قرن جدید نقش نوی را برای سکتور نفت و گاز قزاقستان دیکتیه میکند " نورسلطا ن نظر بایف   – ۱۰

  ۱۷ – ۱۰صفحات  ۰۰۰۰سال  /،شمارۀ {  جهان در امور انرژی 
  ۶ص ۰۰۰۰جنوری ۳۳،" کامیر سانت  "  روزنامه  –۱۱
 ۶ص ، ۰۰۰۰مارچ  ۰۶،"  نیزاویسیمایا  گازیته  " روزنامه  – ۱۴
از تمدید خویش در معایده ی امنیت دسته جمعی کشور های مستقل  ///۳روزنامۀ گرجستان در سال  – ۱۰

 . مشترک المنافع                ابأ ورزید 
  ۷ص ، ۰۰۰۰مارچ ۰۶،" رسیسکایا بیز نیس  گازیته "  روزنامًه  –  ۱۶
 . وی گرجستان جا بجا گردید ارد ۳۳در ناحیه ی مذکور لوای شماره  ۰۰۰۰درسال  – ۱۷
کانادا ، یونان ، مجارستان ، ترکیه ، برتانیا واضالع متحده : دراین تطبیقات شش کشور عضو پیمان ناتو  – ۱۸

ارمنستان ، اتریش ، آزربایجان ، بلغاریا ، گرجستان ، لیتو انیا ، : کشور همکار این پیمان   /امریکا و همچنا ن  
 .اوکرائین  سهم گرفتندملداویا ، رومانیا  و 

  ۰ص، – ۰۰۰۰،   ۰۶، /۳،" نیز اویسمیایا گازیته  "  روزنامه ی – /۱
 همانجا  – ۰۰۰۰، ۰۱، ۳۴همانجا ،  – ۴۰
 همانجا    – ۰۰۰۰،  ۰۱، ۰۳همانجا  –۴۳
 همانجا –۰۰۰۰، ۰۱،  ۰۰همانجا ،  – ۴۰
 .تاشکند باز دید یک روزۀ نمود از  ۰۰۰۳نوامبر  ۳۴وزیر دفاع برتانیه جیفری هون به تاریخ  – ۴۱
 ۰۰۰۳، ۳۳، ۳۱"  نیز او یسیما یا گازیته  " روزنامه ی – ۴۴
 ۰۰۰۳،  ۳۰،  ۰۶همانجا ،  -۴۰
 ۳۰،۰۰۰۰،  ۰۶همانجا ،  - ۴۶
 ۰۰۰۰،  ۰۴،  ۰۰همانجا ،  -۴۷
 ۰۰۰۳، ۳۰،  ۰۰" کامیر سانت  "  روزنامه ی   – ۴۸
  ۰۰۰۳، ۳۳، ۰۷" ریا نوویستی " آزانس خبر رسانی  – /۴
  ۰۴ص  ۰۰۰۳،سال /۴شماره ً "  نوویی وریمیا  " مجله ی   –۰۰
 ۰۰۰۰، ۰۳، ۳۰" نیزاویسمیا یا گازیته " روزنامه ی  –۰۳
 ۳۳،۰۰۰۳، /۳" انتر فاکس " آژانس خبری رسانی  – ۰۰
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 ۰ص – ۰۰۰۳، ۳۰، ۰۶"  نیز اویسیمایا گازیته  " روزنامًه  –۰۱
America  illustrated -2002 N№ 2 –j UNE, p 23  

  ۰۰۰۳، ۳۳،  /۰"انتر فاکس آنی  "  آژانس خبری رذسانی  – ۰۰
 ۰۰۰۰،  ۳۰،۰۱همانجا ،  - ۰۶
 ۰۰۰۳،  ۳۰،  ۰۱"گرجستان آزاد  " مجله ی–۰۷
  ۸۷ص  ۰۰۰۳مسکو " بحیره کسپیئن در جالهای متخلفین " آن ، گر یشینکوف  – ۰۸
  ۰۰۰۳، ۳۰، ۰۸" نیز اویسیما یا گازیته " روزنامه ی  – /۰
 هما نجا  – ۶۰
معضله کرد ها ،آبخازیا ، قره باغ کوهستانی و مناقشات  قومی در افغانستان درایران معضله ی آزربایجانیها  - ۶۳

تصفیه   ۰/روسیه توانست معضله اش را با چیچینیها در اخیر سالهای  . ، تشنجات منطقوی وقومی در تاجکستان 
 . دهد نماید وبدین ترتیب تنشها را در سرحدات جنوبی خویش کاهش 

به   ۰۰۰۰قرغزستان در اواسط مارچ  " اقسا ی "  دراین زمینه از شورشها وبی نظمی های که درناحیه ی  – ۶۰
 . وقوع پیوستند باید آوری کرد 

 
 :پاورقی ها

 .۰۰۰۸مراجعه شود، مسکو،  "کسپیئن جدید: "به اثر همین مولفین" حوزۀ کسپیئن"برای تعریف مفصل از . ۳
۰.Kemp G. Energy Superbowl. Strategic, Politics & the Persian Gulf & Caspian 

Basin. – Wash.,1997. – P.97 
 ۸//۳اگست  ۰۰، "نی زاویسیمایا گازیته. "۱
. کسپیئن -بحیرۀ سیاه -بحیرۀ مدیترانه. مسایل مسیر جنوبی: اروپا و روسیه ۹۹ پالیسی امریکا در حوزۀ کسپیئن . ۴

 ۱۷۴ص  -.۴//۳مسکو،
 ۰۰ -۰۰می ، ص  ۰۷ -،.۰۰۰۰، سال "بیزنیس وییک"با " پروفیل"مجلۀ مشترک . ۰
۶.The Moscow Times. – 1999. – 15 June  
ص  –. ۰شمارۀ  -.۰۰۰۰ – .ز. ژیزنین س: ، مولف"امریکا و کانادا۹۹ دیپلوماسی امریکا در عرصۀ انرژی " .۷

۷۰- /۴ 
۸ .Frankfurter Allgemeine Zeittung – 1997. – 7 July 
 ۱۰ص  ۴، شمارۀ ۸//۳ –" کسپیئن"نشریۀ . /

 ۰۰۶،ص ///۳بژیزینسکی، . ، ز"امریکا و اولویت های ستراتیژیک آناقتدار . کبیر شطرنج( میدان)تختۀ ".۳۰
 Caspian L. ,1990- 2000-№ 1. قومقومبایف س: مولف" در چهار راه منافع جیوپولیتیککسپیئن " .۳۳
" در بارۀ انکشاف جامعۀ استحکام یافته  Watchزارش انستیتوت بین المللی گ .///۳ –" جهانی اوضاع" .۳۰

 ۰۷ -/۰، ص ۰۰۰۰مسکو، 
معاون رئیس  /۳/۸ -۳/۸۳از سال های  -  George Herbert Walker Bushبزرگ  –جورج بوش .۳۱

بوش بعد از ختم پوهنتون . یس جمهور امریکا، جئر ۱//۳ -/۳/۸جمهور اضالع متحدۀ امریکا، طی سال های 
او در حال که . که پایتخت نفت غربی نامیده میشود گردید( ایالت تکزاس)عازم شهر میدلند  ۳/۴۸در سال " ئیل"

دورۀ ستاژ خویش را به پیش میبرد در عین زمان در محل کارش به رنگ مالی اشیاه و اسباب نفتی نیز مصروف 
پس از آن به تجارت در مناطق آفشور روی . بنیان گذاری میکند" ساپاته"ه نام بعدتر، کمپنی مستقل نفتی را ب. میبود

از عرصۀ نفت به  ۳/۶۰در اخیر سال . می آورد و به برمه کاری ها و استخراج نفت در خلیج مکسیکو میپردازد
به  ولی Bush Exploration / Arbustoکمپنی کوچکی را به نام   ۳/۷۰اما در سال . سیاست قدم میگذارد

 BP, ”General Electric”, “Duke: بوش دارای اسهام کمپنی ذیل می باشد. ج. زودی از آن منصرف میشود
Energy”, “Exxon Mobil”, “Newmont Gold Mining Corporation”, “Penzoil”, “Tom 

Brown, Inc.”. 
 ۸۰۰ص  ///۳، مسکو . یرگین د: ، مولف" استخراج" .۳۴
 .، آلمان فدرال"آکسیل شیرینگیر"ئیس مطبعۀ  پروفیسور و ر –بیرنارد سیراتیوس . ۳۰
 ۸۰۰ص . همانجا، یرگین د .۳۶
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 .همانجا.۳۷
، شمارۀ ۰۰۰۳، .و. رازووایف و: ، مولف"سیاستمدار" لۀ مج۹۹  "تجارت بزرگ و جامعه در روسیۀ معاصر".۳۸
۴ 

، ۰۰۰۳، واتانابی، نشریۀ تحلیلی، .رار آ ، .او .کارنیت ش: ، مولفین "در پی ثبات: آسیای مرکزی معاصر"./۳
 ۰/، ص ۳شمارۀ 

شخصی پیامی ( رئیس جمهور قزاقستان)جورج بوش عنوانی نورسلطان نظر بایف  ۳//۳دسمبر  ۰۰به تاریخ . ۰۰
 ۰//۳در دسمبر . یک روز بعد میان دو کشور روابط گستردۀ دیپلوماتیک برقرار گردیدند. خویش را فرستاد

 .امریکا روابط دیپلوماتیک را با جمهوری آزربایجان تامین نمود
 IIIبیکیر . ج.۰۳

James Baker III- پدر -بوش. وزیر مالیه در ادارۀ رئیس جمهور ریگین، وزیر امور خارجه در حکومت ج. 
: و روسیهآزربایجان : ، نشریۀ  .جعفرلی ت: مولف "جستجوگری های فعالیت های متوازن: آزربایجاننفت ".۰۰

 ۴۱۴ -/۱۷ص  – ۰۰۰۳، سال ۴جامعه و دولت، شمارۀ نشر 
. ، تحقیقات مرکز مطالعات بین المللی پوهنتون دولتی روابط  بین المللی مسکو "نفت و سیاست آزربایجان."۰۱

 ۳۰ص  -۷//۳مسکو، سال 
۰۴.Morgan D. & Ottawa D. Azerbaijans  Riches Alter the Chssboard// Washington 

Post. – 1998. – 4 Oct. – P. 2-3. 
 ۴۱ص  ۱شماره  – ۰۰۰۰، سال " کسپیئن"نشریۀ .۰۰
 .قومقوم بایف   س همانجا،. ۰۶
 -۱//۳یس جمهور امریکا طی سال های ئر ،William Jafferson Clintonویلیم جیفیرسن کلینتون . ۰۷

سال به حیث  ۳۰به پایان رسانیده و  ۳/۶۸رج تاون را در سال وبه دنیا آمده،پوهنتون ج ۳/۴۶در سال  ،۰۰۰۳
 .والی ایالت آرکانزاس ایفای وظیف کرد

 ۴/-۷۰، ص . ژیزنین  س همانجا،.۰۸
 ۱۳.ص.  شوروخوف و همانجا،./۰
موسسۀ غیر دولتی که در ترکیب آن نمایندگان نامدار مسایل سیاسی و . است" سه جانبهکمیسیون "هدف از .۱۰

 .های امریکای شمالی، اروپای غربی و جاپان قرار دارند علمی، صنعتی، مالی، از کشور
تاناکه، مسکو، . بریت وایت، آ. بلک وییل  ر. ر: ، مولفین"کمیسیون سه جانبه"گذارش " روسیهاستقامت  به ".۱۳

 ۸۴، ص ۰//۳
 جنوری Iran Ru،۰۰۰۱ ،۰۳سایت ایران رو . ۱۰
 .بیانیه در پوهنتون ایالت اندیانا. ۱۱
 .///۳، مسکو ۳۸۸. ص. یو. چومالوف م: ، مولف"و روابط بین االقوامی نفت کسپیئن."۱۴
۱۰.Rashid A Taliban. Militant Islam, Oil & Fundamentalism in Central Asia.- 

L.,2001- P. 160. 
 با کشور کمنظوری مسیر ستراتیژی در بارۀ" ۰//۳سپتمبر  ۳۴فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ . ۱۶

 .۶۷ -۱۶. ص ،۱۸، شمارۀ ۰//۳کلیات قوانین روسیه،  سال ". مستقل و مشترک المنافع"های      
 .ستوکهولم" تحقیقات مسایل جهانی"انستیتوت بین المللی . ۱۷
 : مسکو، مولف -.تسلیحات، خلع سالح .///۳، مسکو "سیپری"سالنامۀ ۹۹ ارزیابی های امنیتی: حوزۀ کسپیئن. ۱۸

 .۰۰۰۰، مسکو ۰۰۷ -۰۱۷.ص. م .چوفرین گ      
 .۶//۳نومبر  ۰۷، "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . /۱
 .///۳اکتوبر  ۰۳" ایزویستیا"روزنامۀ . ۴۰
 .۷//۳دسمبر  ۳۳" نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۴۳
 به تصویبامریکا از طرف کانگرس  ۰//۳در سال ". حمایت از آزادی"در ادامۀ قانون " ۰۷/"مقررۀ شماره . ۴۰
 .رسید     
 .۰۰۰۰، سال۰۸. ، ص۳، شمارۀ "کسپیئن"نشریۀ . ۴۱
 .۰۰۰۰، مسکو ۴۶صفحۀ . ب. مالیشیووا د: مسایل انکشاف بی خطر، مولف: روسیه و حوزۀ کسپیئن. ۴۴



  

 

 

 09تر 85 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .، همانجا.د. مولف پیساریوف و: نقل قول. ۴۰
 .۱۷. ص ۷//۳سپتمبر  ۳۶، مورخ .آرلوف آ: ، مولف"نتایج"مجلۀ ۹۹ و بحیرۀ کسپیئن ( عرب)خلیج فارس. ۴۶
، سال ۰۱. ، ص۳، شمارۀ "زندگی بین المللی"مجلۀ ۹۹ چیرنیافسکی. س: مولف " ستراتیژی قفقاز واشنگتن". ۴۷

۳///. 
مقام  ۰۰۰۳در اخیر سال . ۰۰۰۳الی  ۱//۳، معاون رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا از سال ورگآلبرت . ۴۸

دفتر مرکزی کمپنی مذکور در الس . احراز کرد Metropolitan West Financialشخص دوم را در کمپنی 
 .انجلس موقعیت دارد

 .۸//۳اکتوبر  ۳۸، مورخ "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . /۴
 .۰۰۰۰جوالی  ۰۳، "تاس -ایتار"آژانس خبر رسانی . ۰۰
۰۳.International Dialogue. – 1998 - № 1  
 .۰۰۰۳، سال۳۰۸ -/۸. ، ص۳، شمارۀ "تحلیلی"نشریۀ ۹۹ در جستجوی ثبات: آسیای مرکزی جدید .۰۰
در اثری آماری که به کمپنی ها از طرف موسسات  أاز اغلبگمعلومات در مورد افزایش مقدار ذخایر نفت و . ۰۱

 تحقیقاتی 
 .یردگجیولوجیک و زلزله سنج ارایه میشود،صورت می     
۰۴.Caspian Basin – July 1997 
 .یۀ پالیسی بین المللی انرژینشر شافرانیک،. یو: مولف ۹۹"هجوم نفتی به کشور های مستقل و مشترک المنافع."۰۰

 .۰۰۰۰،سال ۶۰-۰۶. ، ص۶-۰شماره های 
 .ردیده بودگدر آلماتی دایر  ۰۰۰۰اکتوبر  ۴الی  ۰کنفرانس مذکور از تاریخ .۰۶
، ۰، شمارۀ " ها تحلیل" نشریۀ  حسینوف. و: مولف ۹۹جیوپولیتیکی و اقتصادی استقامت های : معضلۀ کسپیئن."۰۷
 .۰۰۰۳، سال ۳۴۴ - /۸. ص
ذخایر منبع . در شیلف بحیرۀ کسپیئن کشف گردیده است ۸//۳یکی از منابع عظیم گاز، در سال " دینیزشاه " . ۰۸

 .میلیارد الی یک تریلیون متر مکعب ارزیابی شده اند ۷۰۰مذکوراز 
 .///۳اکتوبر  ۳۶مورخ ( آزربایجان" )آئینه"نشریۀ . /۰
 .۰۰۰۳جون  ۰۸مورخ ( آزربایجان" )آئینه " نشریۀ . ۶۰
رد درخواست ارایۀ الیسنس به خاطر صادرات به امریکا؛ منع ارایۀ قرضه : تعزیرات احتمالی قرار ذیل بودند. ۶۳

بهادار دولتی امریکائی؛ منع خریداری کاالها و  ها از طرف بانک های امریکائی؛ منع عملیات پولی با کاغذ های
 .خدمات از کمپنی های مختلف؛ رد درخواست صدور ویزۀ برای مسافرت به امریکا

 .۴/-۷۰. ژیزنین، ص. ز. س: همانجا، مولف. ۶۰
 .۸//۳مورخ دوم جوالی ( قزاقستان" )دیالوایا نیدیلیا " نشریۀ . ۶۱
 . و.میتیایووا ی: مولف ،"کانادا  -امریکا" نشریۀ " ۹۹ منافع امریکاو  انکشاف اوضاع در منطقۀ کسپیئن". ۶۴

  ۳۳شمارۀ 
 .///۳سال  ۱۰ -۰۳ص        

 .۰۰۰۰، مسکو، /۱، ص ماکارینکو .و.و :، مولف"متحدین روسیه کی ها اند؟". ۶۰
را تشکیل ( میلیون تن ۸۰)میلیون بیرل  ۰/۰رقم  ۰۰۰۰نفت در اضالع متحده در سال  ذخایر ستراتیژی. ۶۶

 .میداد
( پسر)ئیس جمهور جورج بوش ر. روز امریکا را تکافو میکرد( پنجاه و یک) ۰۳ذخایر مذکور مصارف       

 هدایت داد 
ذخیرۀ مذکور باید به زعم ادارۀ بوش . افزایش یابد( میلیون تن ۰،۰/)میلیون بیرل  ۷۰۰تا ذخیرۀ مذکور الی       

 در
 .واردات نفت را به اینکشور تأمین میکرد" امنیت طویل المدت"     
 .۰۰۰۳،سال ۳۰۸ -/۸. ، ص۳، شمارۀ "تحلیلها"نشریۀ . ۶۷
 .آمر یکی از شعبات کمیتۀ روابط بین المللی مشران جرگۀ کانگرس امریکا، روی مسایل شرق نزدیک. ۶۸
لیسووا، . گ.آواکووا، ل. م .ر: ولفینم" ۹۹ واقعیت های استقالل و همکاری های جدید: روسیه و قفقاز جنوبی". /۶
 ص
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  . ۰۰۰۰، مسکو، سال ۰۴۴       
 ۰۱همانجا، ص . ۷۰
۷۳ .MacDougall James. A new Stage in US- Caspian Sea Basin Relations. Central 

Asia. – 1997. - № 5 (11). 
به ساحات نفوذ در قفقاز و آسیای به خاطر دسترسی حرف از رقابت ها میان روسیه، ترکیه و برتانیۀ کبیر . ۷۰

 .میانه طی سدۀ نزده در میان است
۷۱ ..Caspian Kazakhstan, KIOGE99 آلماتا ،///۳ –" نفت و گاز"نمایشگاه بین المللی قزاقستان. 
۷۴.Op. cit. – P. 164   نقل قول از احمد رشید 
مرکز تقاطع "زون به نام . اس. څوف، ایژیل. س .، سگرینیویڅکی. ر. س: مولفین  برای تفصیل بیشتر اثر. ۷۰

 ۰۰۰۷مسکو، . دیده شود" بحیرۀ سیاه
۷۶ .Howard G. NATO & The Caucasus, the Caspian Axis. 1998.- P. 162    
 ۰۰۰۳، ۱۰ص  ۶شمارۀ  –. نشریۀ کسپیئن. ۷۷
 ۸//۳، ۱۰ص  ۴شمارۀ  -.نشریۀ کسپیئن. ۷۸
" ۹۹ پالیسی امریکا به خاطر استحکام نفوذش در آزربایجان". حرف زده میشودنفر  ۱۰۰از یک رقم اضافه از . /۷

 ۰۰۰۰چیرنیافسکی، جلد دوم، مسکو . ای. س: استقامت های جدید، مولف: آزربایجان آزاد
 واتانابی. رار، ک. گارنیت، آ. او  .ش: ، مولفین/۸همانجا، ص  ۸۰
 ۷//۳اکتوبر  ۳۳" رسیسکایا گازیته"روزنامۀ . ۸۳
 ، امریکا(ایالت اریزونا)شهر گلیند لیند،" پالیسی بین المللی"رئیس اجرائیوی انستیتوت  .۸۰
 ۸//۳، سال ۰شمارۀ ( منافعلضمیمۀ کشور های مستقل و مشترک ا" )نی زاویسیمایا گازیته" روزنامۀ . ۸۱
 ۳/۸۳ -۳/۷۷رئیس جمهور امریکا طی سال های  -.James Earl Carter jrکارتر . ج. ۸۴
ئیس جمهور اون رعم –دیک چینی . نیز جا داشتند( پسر)حوادثی مشابه حین ریاست جمهوری جورج بوش . ۸۰

ریاست بزرګترین  ۰۰۰۰الی  ۰//۳از سال (. پدر)بوش . اضالع متحدۀ امریکا، وزیر پیشین دفاع در حکومت ج
ث رئیس هئیت رئیسۀ به حی ۰۰۰۰و  ۶//۳دو مرتبه در . را به عهده داشت Halliburtonکمپنی نفت جهان 

به  ۰۰۰۰ – ۳//۳کانده لیزه رائیس، مشاور مسایل امنیت ملی؛ طی سال های . کمپنی فوقأ یاد شده انتخاب گردید
به افتخار این زن . ایفای وظیفه میکرد Chevron Corporationصفت عضو هئیت رهبری کمپنی بزرگ نفت 

وزیر تجارت دونالد ایوانس و وزیر امور انرژی . مسما گردیده است "کونده لیزه"یکی از تانکر های نفت به نام 
 .کار کرده اند" توم براون"ستینلی ابراهام در کمپنی 

 ۸//۳جنوری  ۰۰، " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۸۶
. ل. کارابوشینکو، پ. ل. دمیترییف، پ. و. آ: ، مولفین(نظری از روسیه" )جیوپولیتیک حوزۀ کسپیئن".۸۷

 ۰۰۰۴سال  ۰۱۸عثمانوف؛ شهر آستراخان، ص 
 ۱۰-۰۴ص ص  ۰بورک آدریان، شمارۀ : مولف. کسپیئننشریۀ  ۹۹ "ستراتیژی امریک در ناحیۀ بحیرۀ کسپیئن. ۸۸

 ۰۰۰۰سال 
 ۰۰۰۳سال  ۱۴، ص ۶نشریۀ کسپیئن، شمارۀ . /۸
سال  ۳۰ص  ۰، شمارۀ (فعر های مستقل و مشترک المنا.کش: ضمیمۀ " )نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۰/

۳//۸ 
 ۰۰۰۰، سال ۴۱ -۴۰مسکو، ص  -حقایق استقالل و همکاری های جدید: روسیه و قفقاز جنوبی". ۳/
 ۳۶، مورخ ۱۷ص  ارلوف . آ: نویسنده  ،(نتایج" )اتوگی"مجلۀ " ۹۹ در بحیرۀ کسپیئن( عرب)خلیج فارس". ۰/
 ۷//۳تمبر \س
 ۴۰ص  –. حقایق استقالل و همکاری های جدید: روسیه و قفقاز جنوبی". ۱/
/۴ .New York Times.- 1998. – 8 nov. 
 ۰۰۰۰، سال ۳۰-۳اخبار آسیای مرکزی و قفقاز، شمارۀ ۹۹ آسیای مرکزی در متن سیاست خارجی امریکا . "۰/
 ۸//۳نومبر  ۰۸ –" رسیسکایا گازیته"روزنامۀ . ۶/
 سفیر امریکا در آزربایجان ۰۰۰۳ -۸//۳طی سال های . ۷/
 ۰۰۰۶نومبر  ۳۷مورخ  /،۳، ص " صنعتی -مجمعۀ نظامی"نشریۀ . ۸/
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 ///۳دسمبر  ۰۶( امروز" )سیگودنیا"روزنامۀ . //
مسکو  ۳۳۴اوشکوف، ص . م. زون، آ .اس. ژیلڅوف، ای. س. س: ، مولفین"جیوپولیتیک حوزۀ کسپیئن."۳۰۰

۰۰۰۱ 
 ۱۰شوروخوف، همانجا، ص . ۳۰۳
 ///۳اکتوبر  ۱۰، مورخ (آزربایجان)در روزنامۀ آئینه ( سوئیس")لو تام"اقتباس از روزنامۀ . ۳۰۰
 ۰۰۰۰سال  ۰۳ص  – ۱نشریۀ کسپیئن شمارۀ . ۳۰۱
حتی با ادغام " جیهان -باکو"معتقدانه ثابت نیساختند که مسیر  Exxon Mobilبررسی های کمپنی امریکائی . ۳۰۴

 ۰۷مورخ " نی زاویسیمایا گازیته"در اینباره روزنامۀ . ) مفید نخواهد بود( قزاقستان" )کاشه غان"مابع معدن جدید 
 (دیده شود ۴ص  ۰۰۰۳جوالی 

 ///۳ –نقل قول از چومالوف، همانجا . ۳۰۰
 ۰۰۰۷ینسکی، مسکو، یزبژ . ز" یک چانس دیگر".۳۰۶

را به این نام یاد میکنند که در خفا  قرار داشته  ولی از نفوذ زیاد برخور دار   روسها  کسی –" اسپ تاریک*"
 . باشد
 ۰۰۰۷کوزمینه، مسکو، . م. ی: ، مولف"آسیای میانه جیوپولیتیک."۳۰۷
۳۰۸.The Silk Road Strategy Act of 1997. A Bill.1995 602؛S. 1344.105th Congress. 

1st Session. US Senate. 30 Oct. 1997. 
۳۰/.The Silk Road Strategy Act of 1999. Rpt 45. Senate Report. 104-105. 106th 

Congress.1st  Session. US Senate. 5 Nov.1999. 
 ///۳اکتوبر  ۳۶، مورخ "گرجستان آزاد"مجلۀ . ۳۳۰
 ۸//۳، ۰۰. ، ص۴شمارۀ " نشریۀ کسپیئن"مجلۀ . ۳۳۳
۳۳۰.Landers J. The Caspian Conundrum// Dallas Morning News. – 1998.- 

December 28. – P. 2-4  . 
. ص. گذارش انستیتوت جهانی مراقبت به خاطر انکشاف جامعۀ استحکام یافته" ///۳اوضاع جهان، سال ".۳۳۱
 ۰۰۰۰، مسکو، ۰۱ -/۰

 ///۳جا، پیساریف، همان. د.و: نقل قول از. ۳۳۴
 ۰۰۰۰اکتوبر  ۰۰" کامیرسانت"روزنامۀ . ۳۳۰
 ///۳، مسکو، ۰/۰. آرین، ص. آ. و: ، مولف"روسیه در حاشیۀ جهان".۳۳۶
 ///۳، ۰، شماره "سناریوها"، ضمیمۀ "نی زاویسیمایا گازیته"ۀ روزنام.۳۳۷

 
 ۰۰۰۰، مسکو، ۳۱۰. حسینوف، ص. و: ، مولف"نفت کسپیئن، اقتصاد و جیوپولیتیک"./۳۰
 ۰۰۰۳، سال ۴نشریۀ کسپیئن، شمارۀ . ۳۱۰
او در سال . در تاریخ اضالع متحدۀ امریکا که به این مقام رسیده است است رائیس  اولین زن کانده لیزا. ۳۱۳

رائیس پوهنځی . پدرش یک شخص روحانی بوده  و پیشۀ معلمی داشت. در خانوادۀ سیاه پوستان به دنیا آمد ۳/۰۴
در پوهنتون مذکور راهنمای او جوزیف کوربیل، پدر وزیر . نتون دینویر به پایان رسانیدعلوم سیاسی را در پوه

. رائیس به مشورۀ کوربیل به روسیه شناسی پرداخت. سابق اضالع متحدۀ امریکا مادلین اولبرایت بودامور خارجۀ 
در حکومت جورج بوش . مشهور امریکا گردید" روسیه شناسان"و " کرملین شناسان"چندی بعد رائیس یکی از 

. وی مسولیت بخش اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی را در ترکیب شورای امنیت ملی به عهده داشت( پدر)
 -۰۰۰۳)مشاور رئیس جمهور در مسائل امنیت ملی بود( پسر)حین دورۀ اول ریاست جمهوری جورج بوش 

 .امریکا ایفای وظیفه میکرد به حیث وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ ۰۰۰۰از جنوری (. ۰۰۰۰
 ۰۰۰۰دسمبر  /۳، مورخ ۶.ص" نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۱۰
نشریۀ مسائل پالیسی خارجی و دفاعی روسیه، ۹۹  "در مورد اروپا( پسر)طرزالعمل های ادارۀ جورج بوش ".۳۱۱

 ۰۰۰۰، سال ۷۰ -۴۷. ، ص۸شمارۀ 
۳۱۴.Jaffe A. US Policy Towards the Caspian Region Can the Wish- list Be 

Realized? //The Security of the Caspian Sea Region. – 2001- 136-150. 
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 ۰۰۰۳سال  ۳۱، مورخ ۴، ص "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۱۰
در منطقۀ االسکا " آرکتیک"روی این هدف اضالع متحدۀ امریکا ممانعت برای استخراج نفت از پارک ملی . ۳۱۶

وزارت انرژی امریکا . بیل کلینتون معتقد بود که حفریات در پارک ملی مذکور امکان پذیر نیست .لغو کرد را
 .میلیارد بیرل نفت استخراج خواهد شد ۳۰،۱پیشبینی نموده است که در ناحیۀ االسکا 

۳۱۷ .Klare M.T. Op.cit. – P.289  
 (ترکمنستان)سفیر اسبق امریکا در عشق آباد . ۳۱۸
در شرایط کنونی یان کالیڅکی در . ۰۰۰۳سال  ۰۰ -۴۷، ص ۰، شمارۀ "گازیتهنی زاویسیمایا "روزنامۀ  ./۳۱

 .به حیث متخصص مسائل سیاسی کار میکند" ودرو ویلسون"مرکز بین المللی 
ائل انرژی در حوزۀ مس"یس جمهور و وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا در ئاولین مشاور خاص ر. ۳۴۰

، ایلیزابت جونس (۰۰۰۰ -///۳)، سپس جون وولف (///۳—۸//۳)ریچارد مورنینگستار بود ". کسپیئن
 ۰۰۰۴ -۰۰۰۳، و باالخره ستیوین مان از (۰۰۰۳ -۰۰۰۰)

 ۰۸، مورخ (۱۶) ۱شمارۀ " کشورهای مستقل و مشترک المنافع"ضمیمۀ " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۴۳
 جا 655 – ۰۰۰۳مارچ 
 ۰۰۰۳اپریل  ۳۰مورخ " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۴۱
 ۰۰۰۰، مسکو، ۴۷ -۴۶، ص ۶شمارۀ  "نفت و گاز"نشریۀ . ۳۴۴
پالیسی بین المللی : اوتکین، نشریه . آ: ، نویسنده "مرکزی در ادارۀ سیاسی جهانآسیای . انرژی اسالم".۳۴۰

 ۰۰۰۰، سال ۰۶ -۰۴. ، ص۷انرژی، شمارۀ 
 

به . بحری اضالع متحدۀ امریکا در اقیانوس آرام است -نام پایگاه نظامی –( Pearl Harbor)پیرل هابور.۳۴۶
در نتیجۀ هجوم ناگهانی قوای هوائی و کشتی های تحت البحری جاپان به این پایگاه امریکا  ۳/۴۳دسمبر  ۷تاریخ 
طیاره  ۳۸۸ی و گکشتی جن ۳۸افزون بر این به تعداد  .تن دیگر زخمی گردیدند ۳۳۸۷کشته و امریکائی  ۰۴۱۱

 .ساخته شدند /۳۰منهدم و 
یازدهم سپتمبر که خصوصیات عملیات تروریستی  "روسیه کمیتۀ پالن گذاری سیاست خارجی"تبصرۀ  مطابق.۳۴۷

عظمت فعالیت تروریستی که همراه با تلفات  :را مشخص ساخته است قرار ذیل اند چهرۀ تروریزم معاصراکنون 
ی میباشد؛ خصلت بین المللی تروریزم و مجهولیت اجرأ کنندگان و سازمان دهندگان؛ گسترده میان مردم ملک

؛ (به طور مثال معلوم نشد که تروریستها از حکومت امریکا چی میخواستند) تقاضاهای نا مشخص تروریستها؛ 
هدف ترور . ندگردیده، تا از این طریق کمیت بیشتر مردم شوک و صدمۀ روانی ببین" نمایشی"شکل ترور، بیشتر 

نظم جهانی بعد از : "در این زمینه مطالعه گردد. )در شریط کنونی دیگر رساندن حد اکثر ضرر و صدمه نیست
 (۰۰۰۰، مسکو، "دشواری ها: عملیات تروریستی در امریکا 

 پرواز" American Airlines"کمپنی : رک دو طیارۀ که از طرف تروریستها اختطاف گردیده اندادر نیوی. ۳۴۸
 United"کمپنی  با برج شمالی مرکز بین المللی تجارتی تصادم میکند؛ ۸:۴۶مسافر  به ساعت  ۰/با  ۳۳شماره 

Airlines" صبح با برج  جنوبی تصادم میکند /عت امسافر به س ۶۰با  ۳۷۰، پرواز شماره. 
گردیدند و در برج جنوبی " داخل" ۸/و  ۴/طیاره ها در برج شمالی میان طبقات . طبقه بود ۳۳۰هر برج دارای   

، /۰:/برج جنوبی به ساعت : فرو پاشیدند" دوگانه"در نتیجۀ تصادمات مذکور برج های  .۸۴و  ۷۸میان طبقات 
نفر و در  ۳۴۰۰را تشکیل میداد که از آن جمله در برج شمالی  ۰۸۰۱تعداد تلفات رقم  .۳۰:۰۸شمالی به ساعت 

را تشکیل  ۴۳۰سانی که حین پاک سازی خرابه ها تلف شدند رقم کتعداد  .نفر رسید ۶۳۴تعداد آنها به  جنوبی  برج
نفر، آنهای که در پهلوی  ۳۴۷تلفات در طیاره ها  .منام باقی مانده اندگتن تا همین اکنون مجهول و  ۰۰۰داد، 

 ( USA Today 3.9.2002 – P.4A) –ان طیاره ها گنفر ربایند ۳۰تن،  ۳۰عمارات قرار داشتند 
" دوگانگی"م تلفات در برج های رق( ۰۰۰۶)که از طرف رژیسیور امریکائی الیویر ستون ساخته شده است  در فلم  

 .تن یاد شده است /۰۷۴
، نتیجۀ اساسی عملیات ضد تروریستی، برتری هژمونی بالتردید امریکا در جهان بود "جهان پیچیده"، گولڅ. آ./۳۴

 ۰۰۰۰سپتمبر  ۳۰، مورخ هفته نامه۹۹ 
ری گ، معامله ۰۰۰۳سپتمبر  میازده" تیری میسان : نام برد میتوان زمرۀ مولفین مذکور از نویسندگان آتیدر .۳۰۰

 ۰۰۰۷مسکو " برجها چرا فرو پاشیدند؟. معماهای یازدهم سپتمبر"ورولیوف ک. م. ، و۰۰۰۰، مسکو "مهلک
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 ۰۰۰۱سال  ،۱۰. ، مسکو، ص"اسالمیزم، اضالع متحدۀ امریکا و اروپا"کلیوچنیکوف . ب.۳۰۳
که در ترکیب آژانس امنیت ملی این امریکا قرار داشته  " echelon"سیستم جاسوسی الکترونیکی تحت نام .۳۰۰

 .را به تقیب انداخته است" القاعده"اسم اسامه بن الدن را افشأ  و از همان وقت او را و شبکۀ  ۸//۳در سال 
ناحیۀ هارلیم نیو یارک در خانوادۀ مهاجرین از در  ۳/۷۱در سال ( Colin R. Powell)کولین پاویل .۳۰۱

فاکولتۀ زمین شناسی را در کالج شهر نیویورک به اتمام رسانیده و سپس شامل . جیمیکاه چشم به جهان گشود
از طرف قوماندانی اردو . موصوف در جنگهای ویتنام اشتراک داشته است. کورسهای احتیاط برای افسران گردید

طی . را به درجۀ ماستری کسب نمود" ادارۀ تجارت"نگتن فرستاده شد و در آنجا  دیپلوم به پوهنتون جورج واش
در سال . را در آپارات کاخ سفید سپری کرد در حالیکه در رتبۀ جګړنی بود دورۀ ستاژ ۳/۷۱ -۳/۷۰ سالهای
ی قول اردوی قوماندان ۳/۸۶ -۳/۸۱طی سالهای . اینبیرگر بودو .دستیار نظامی وزیر دفاع امریکا ک ۳/۸۱
پس از عودت به کشور به حیث مشاور رئیس جمهور . قوای پیادۀ امریکا را در آلمان به عهده داشت ۰شماره 

ریگان . ر. رونالد ریگان در مسائل امنیتی تعیین و چندی بعد در رأس شورای امنیت ملی این کشور قرار میگیرد
جنرال چهار ستاره ی رساند و ا را به حیث قوماندان حین ریاست جمهوری اش کولین پاویل را به رتبۀ نظامی 

پاویل به درجۀ لوی درستیز . ک( پسر)در زمان ریاست جمهوری جورج بوش . کشور مقرر کرد" قوای قاره ی"
 .قوای مسلح اضالع متحدۀ امریکا رسید

 ۰۰۰۳، سال ۴۰، شمارۀ (مسائل نظامی)ضمیمۀ " نی زاویسمیایا گازیته"روزنامۀ . ۳۰۴
 ۰۰۰۳اکتوبر  ۳۴مورخ  ۰ .، ص"نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ  .۳۰۰
به میان آمده  ۴//۳که در سال ( کلمۀ طالب به معنی متعلم یا محصل میباشد" )طالبان"تحریک یا جنبش . ۳۰۶

در راس تحریک مذکور در افغانستان شخص به نام مالعمر قرار . میباشد مذهبی فرا ملیتی ایاست، جریان بنیادگر
عربها و استخبارات و پالن گذاری های سی آی ای امریکا به " نفتی"گفته میشود که جنبش در اثر دالر های . دارد

ز در عین حال برخی ا.( ج.مطابق متن روسی غ. )به میان آمده است" را کبیر ابریشم"خاطر ایجاد مجدد 
در این کشور که در اثر به قدرت رسیدن " برگردانیدن نظم"صاحبنظران به میان آمدن  طالبان را ضرورتی  برای 

 .که جنگ های داخلی به اوج خود رسیده بودند نیز مینامند( بعد از قوای اتحاد شوروی" )مجاهدین"
 ۰۰۰۰جنوری  ۰۳، ۰،ص "وریمیا نووستی"روزنامۀ . ۳۰۷
می  ۱۳، مورخ (پسر)گریهم . ، توماس ای"کارنیگی"، کارمند ارشد مرکز "میان خلقها به خاطر صلح". ۳۰۸

 ".نی زاویسسمایا گازیته" ، روزنامۀ ۰۰۰۳
کمیتۀ پالن "تبصرۀ . دشواری ها و دورنماها: ۀ امریکانظم جهانی بعد از عملیات تروریستی در اضالع متحد. /۳۰

 ۰۰۰۰، مسکو ۳۰، ص "گذاری های خارجی
 ۰۰۰۰فبروری  ۰۳، مورخ ۶، ص "سیااسویتسکایا ر"وزنامۀ ر. ۳۶۰
 ۰۰۰۳اکتوبر  /" وریمیا نووستی"روزنامۀ . ۳۶۳
 ۰۰۰۳اکتوبر  /" نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۶۰
 ۰۰۰۳اکتوبر  ۸، "کامیرسانت"روزنامۀ . ۳۶۰
، مورخ ۳۷. ص –". یا گازیتهرسیسکا"روزنامۀ "۹۹ هیچ قدمی به پیش، اما سه قدم به عقب"بوگدانوف،  .و. ۳۶۴
 .۰۰۰۰نومبر  ۳۴

 .۰۰۰۰جنوری  ۰۳، مورخ ۰. ، ص"وریمیا نووستی"روزنامۀ . ۳۶۰
 .۰۰۰۰، سال ۰۳-۳۱: صفحات ۴، شمارۀ "آسیای مرکزی و قفقاز"نشریۀ . ۳۶۶
، "زاویسیمایا گازیتهنی "روزنامۀ "۹۹ محل مالقات نظامیان امریکائی و چینائی تغییر نمیابد"واسیلیووا،  .و. ۳۶۷
 .۰۰۰۰ست گآ ۰۱، مورخ ۶ص 
 .۰۰۰۰اکتوبر  ۰۰مورخ  ۰ُ، ص "مسکوفسکی کمسومولیڅ"روزنامۀ . ۳۶۸
، ص (مسائل نظامی)ضمیمۀ " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ "۹۹ ایجاد مجدد با هدف جهانی"پیچوروف  .س. /۳۶

 .۱۴، شمارۀ ۰۰۰۰اکتوبر  ۳۸، مورخ ۰
 .۰۰۰۰اکتوبر  ۳۸، مورخ ۰ص " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۷۰
 .۰۰۰۰جوالی  ۳۰، "فاکس انترفاکس"آژانس خبر رسانی . ۳۷۳
 .۰۰۰۰اپریل  ۱، مورخ (آزربایجان")آئینه"نشریۀ . ۳۷۰
 .۰۰۰۰جوالی  ۳۳، مورخ ۰، ص "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۷۱
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، مورخ ۰ص " نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ "۹۹ دیوار اطراف سفارت امریکا"خان بابیان، . پانفیلووا، آ. و. ۳۷۴
 .۰۰۰۰جوالی  ۰۷

 .۰۰۰۰آگست  /، مورخ ۰هماجا، ص "۹۹ مطابق عنعنات مهمانوازی های مشرق زمین"واسیلووا،  .و. ۳۷۰
 .همانجا. ۳۱

 -طیارۀ  نظامی 5و  SU- 25دو طیارۀ هجومی نوع  SU- 27به  منطق سه طیارۀ نوع  ۰۰۰۰در شروع . ۳۷۶
-SUجت نوع  2نظامی تشکیل  در نظر بود تا در مجموع در این . مواصلت نمودند  IL- 86ترانسپورتی نوع 

 -زشیوفروند طیارۀ آم IL- 86  ،2فروند طیارۀ  AN-26 ،5طیارۀ نوع  SU- 25 ،5جت هجومی نوع  2، 27
نی زاویسیمایا "روزنامۀ . قرار داشته باشند MI- 8 هیلیکوپتر کثیر الهدف نوع2و همچنان   L-39تمرینی نوع 

 .۰۰۰۰دسمبر  ۳۱-۶،مورخ ۳ص ( مسائل نظامی)، ضمیمۀ "گازیته
 .۰۰۰۰سال  ۰۰، شمارۀ "نی زاویسیمایا گازیته"روزنامۀ . ۳۷۷
 .۰۰۰۰جوالی  ۰۴، مورخ "MNوریمیا "نشریۀ . ۳۷۸
اما . را اساس گذاشت" مان معاهدۀ امنیت مشترکساز" ۴//۳ازبکستان در جملۀ کشورهای بود که در سال . /۳۷

مجددأ به آن  ۰۰۰۶عضویت خویش را در سازمان مذکور تمدید نکرد و صرف در سال  ///۳تاشکند در سال 
 .پیوست
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