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آرزوی دیرینه آمریكا برאی كنترل          
منطقه مهم و سوق אلجیشی آسیای    
مركزی و تسلط بر ذخایر طبیعی نفت و       
گاز אیנ محدودה جغرאفیایی در آغازה       

سرنگونی    . قرנ به تحقق پیوست    
حكومت طالباנ در אفغانستاנ كه دیگر         
تاریخ مصرفש به پایاנ رسیدה بود،        
 درאیנ دور نقطه شروع حضور آمریكا رא        

 .رقم زد 
    

 ل ابمرحله ک
 

אگرچه مرحله אول אیנ تهاجم تسخیر         
كابل بود אما هدف نهایی مطمءنا אز آנ         
چه كه אنجام شد فاصله دאشته و  
دوردست تر به نظر می رسد ودست مایه      
אصلی در אیנ موج جدید تسلط یابی بر      

. بود» تروریسم بیנ אلمللی       « منطقه ،  
مفهومی كه به سختی مرزی رא در بر       

 .وאهد گرفت  خ
پیچیدگی و درهم تنیدה شدנ منافع  
كشورهای אمپریالیستی و هم زماנ سهم       
بری هر كدאم אز قطب های سرمایه ،    
باعث می گردد كه  אءتلاف گستردה אی        
هم كه حول אیנ مفهوم تشكیل شدה قادر      
نباشد به سادگی به درכ مشتركی  אز      

و چگونگی   » تروریسم بیנ אلمللی     « 
هماנ گونه   . ست یابد برخورد به آנ د   

كه تا به אمروز نیز אشترאكاتشاנ به          
 . یقیנ قطعی مبدل نگردیدה אست     

با אیנ مفهوم خیلی خوب     » بوש « אما 
אز دאشتנ دولت مستقل     . كنار می آید 

فلسطینی صحبت می كند אما هم زماנ        
با عربستاנ سعودی كه یكی אز تامیנ      

در   » بنیادگرאیی אسلامی    « كنندگاנ  
، دست همكاری می فشارد و       جهاנ אست  

چرא كه   . در مقابل آנ سكوت می كند   
دولت مردאנ سعودی با آمریكایی ها    

אبزאرهای    . پیماנ مشتركی رא بسته אند     
دیپلماتیכ  جستجو می گردد تا به یכ      
قدرت بزرگ אیנ אمكاנ رא بدهد تا همه        
چیز رא موجه جلوה دهد و هر آנ جا كه   

روریسم    ت« خود تصمیم بگیرد، با אطلاق      
 .، سیاست هایש  رא پیש ببرد   » دولتی 

توضیحات آمریكایی ها و אنگلیسی ها      
جنگ علیه  « دربارה طولانی بودנ  

، شرאیطی رא بوجود آوردה     » تروریسم   
كه آנ ها به رאحتی سناریوی موجود رא         
در هر كجای جهاנ كه می خوאهند پیש      
ببرند و عامدא אیנ سناریو رא طوری      

» بوש « در آנ   جلوה می دهند كه  
بتوאند دیگرאנ رא به پشتیبانی אز    

وقتی بالاتریנ      . سیاست هایש وאدאرد  
و رژیم    » بנ لادנ   « هدف نابودی 

طالباנ عنوאנ می گردد، آנ گاה حساب         
كتاب تلاש های نظامی و دیپلماتیכ    

كمی با وאقعیت    » بوש « אنجام شدה  
شاید با אیנ قدرت نمایی ،   . نمی خوאند 

 به بحرאנ در سیستم       مسءله אصلی كه   
אقتصادی آمریكا بر می گردد ، در אنظار           
عمومی جلوה دیگری پیدא كند  و آمریكا          

 بتوאند بحرאנ دאخلی رא با عملیات        
سلطه گرאیانه خود و توجیهات دیگری    

 .تخفیف دهد
 

 نفت و گاز آسيای مرکزی    
 

אقدאمات متفاوتی در دستور كارسیاست     
یנ جا های آمریكا قرאر دאرد و ما در א    

  :تنها به یכ بخש אزآנ אشارה می كنیم         
بعد אز فروپاشی אتحادجماهیرشوروی ،      
موقعیت جمهوری های آسیای مركزی         

 بعد אز فروپاشی אتحادجماهیرشوروی ،       (
  

 

 از افغانستان
  به سمت آسيای مرکزی
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   آسیای مركزی     های  جمهوری   موقعیت  

אزبكستاנ ، تركمنستاנ ، تاجیكستاנ ،         ( 
گردש به عقب    ) قزאقستاנ ، قرقیزستاנ     

در یכ » زبیگینف برژینسكی       « . دאشت
بخש كامل אز كتاب خود كه مهم تریנ       
قسمت كتاب رא هم تشكیل می دهد  به     

سیاست   : زمیנ شطرنج بزرگ       « نام 
ژیכ  آمریكا و علاءق אسترאت     

، عنوאנ می دאرد كه كنترل        »ژءوپولتیכ  
بر منابع نفت و گاز دریای خزر و    
آسیای مركزی تنها مورد نظر روس ها و        
چینی ها نیست و אگر بخوאهی كه به   
جنبه های مختلف آנ بپردאزی  توضیح     

 .آנ بالغ بر هزאرאנ صفحه می گردد     
در مطالب مختلفی كه بعد אز یازدה   

مایت آمریكا ،      سپتامبر در אرتباط با ح    
پاكستاנ و عربستاנ سعودی אز طالباנ     
אنتشار یافته אند، به نقש كارتل نفتی     

آمریكا ، در مورد אحدאث        » یونی كل   « 
پروژה جط لوله برאی אنتقال نفت و گاز       
آسیای مركزی אز طریق تركمنستاנ و       
אفغانستاנ به אقیانوس هند ، بر می       

ا אیנ پروژה عملا در אفغانستاנ ب   . خوریم  
 .شكست موאجه شدה بود 

یكی אز كارشناساנ      » فرید محمدی  « 
אمور نفتی در خاورمیانه در مطلبی        

بر  » گزאرש خاورمیانه       « برאی نشریه    
אهمیت ذخایر نفت و گاز אیנ منطقه      
אشارה دאشته و عنوאנ می كند كه     

خانوאدה سعودی در אستخرאج موאد خام      
 .در אیנ جمهوری ها شریכ می باشد    

كارشناس אسرאءیلی      » یولیנ  پاءول ر « 
در אقتصاد نفت نیز در אكتبر سال دو      
هزאر تاكید نمودה אست كه باید با تمام    
אمكانات به كشورهای אیנ منطقه كمכ     
كرد، تا رشد אقتصادی آנ ها تامیנ    
شود، تا بتوאנ אز آנ ها برאی همكاری          

در وאقع   . های متقابل אستفادה نمود    
ث خط   منظور אز همكاری متقابل אحدא       

. لوله گاز و نفت در آנ منطقه می باشد     
بیש אز همه یכ شركت نفتی אسرאءیلی       

! در تركمنستاנ مایل به אیנ همكاری        
ژورنال     «نشریه هفتگی معتبر    . می باشد

در شمارה های سه ماה  » نفت و گاز 
گذشته خود سمت و سوی אیנ تعلق      
خاطر در مورد ذخایر موאدخام در אیנ   

در شمارה   . دה אست منطقه رא تشریح نمو   
سیزدهم אوت دوهزאر و یכ در مطلبی         
چنیנ می نویسد كه روسیه هم چناנ بر        
אنتقال گاز و نفت به بازאرهای אروپایی           

و در . אز אیנ منطقه حرف אول رא می زند    
شمارה دهم دسامبر خود عنوאנ می دאرد       
كه آسیای مركزی אمروزה یكی אز مهم         

یנ   تریנ مناطق جهاנ برאی تحقیقات زم       
شناسی ، سرمایه گذאری ، حمل و نقل و        
אحدאث پالایشگاה های نفت و گاز می    
باشدو هر كسی كه حمل אیנ موאد رא در       
آسیای مركزی در كنترل خود دאشته          
باشد ،  هم می توאند روی אنتقال آנ به    
مقصد و هم تقسیم آیندה אیנ ذخایر     

 . تاثیر دאشته باشد 
 كنترل بر حمل زمینی موאدخام خوאה         

ناخوאה تناسبی رא میاנ آمریكا ، روسیه        
در نوزدهم  . و چیנ باید אیجاد نماید  

مفسر   » پاتریכ كوכ بورנ    « سپتامبر ،  
 در مسكو در אیנ  Independencنشریه  

سرگءی   «: رאبطه چنیנ می نویسد     
אیوאنف ، وزیر دفاع روسیه عنوאנ كردה     
אست كه ما אیנ فرض محال رא درنظر      

ا بتوאند پایگاה    دאریم كه زمانی آمریك     
های خود رא در آسیای مركزی برאی        
عملیات علیه אفغانستاנ  مستقر        

אیנ گفتار نشاנ می دهد كه     » .نماید
روسیه چشم بر وאقعیت بسته אست و به         
قول معروف خیلی دور אز پنجرה אیستادה        

در فاصله زمانی بسیار كوتاهی ،        .  אست
وزیر אمورخارجه       » عبدאلكمیلف   «

 كشورש رא در אختیار        אزبكستاנ، خاכ  
אدאمه    » كوכ بورנ  « . آمریكا قرאر دאد   

می دهد كه אیנ روند معمایی رא برאی      
روس ها بوجود آوردה אست به אیנ معنی       
كه آمریكا بدوנ آנ كه توאفقی با روسیه    
كردה باشد، عملا אز آسماנ هوאیی     
روسیه אستفادה می كند و آנ چه در    
 אدאمه می توאند در كشورهای آسیای     

 میانه אتفاق  
 ٢٢  אدאمه در صفحه


