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یئدکتورعبدالحنان روستا:  ازتتبع، ترجمه و نگارش  
 م6200آلمان، مارچ 

 
 جنگ ابر قدرت ها و پروژه پايپالين افغانستان

 
 بخش دوم

 
  انرژی و جيوپوليتيککتيژياسترِ  در کارزار خيزش چين

 
 عوامل داخلی و اوضاع خارجی 

ممالک صنعتی   کشور، توليدات عظيم این  که  پيشرفت کرده چناندر دو دهه اخير اقتصاد چين بصورت سرسام آوری   
منابع کارزاریکه ،  را متداومأ در یک کارزار بزرگ اقتصادی ئی آسيادول سرمایه داریاینک  اروپا و امریکا و

 که آینده آن به همين منابع انرژی وابسته  پيشرفت اقتصادیاین  .طلبدمي به مصاف ،ميسازد و گاز  آنرا نفتانرژی
از  . است چنان باال برده که نظير آن در دهه های گذشته دیده نشده       و گاز به نفت راضرورت چين از یک جانب است،

اگر چه . جانب دیگر منابع نفت و گاز چين به هيچوجهه ضرورت این کشور را حتی در کوتاه مدت تکافو نميکند      
فت و گاز کشف شده اند که مقدار   در شمالغرب چين منابع عظيم ن«:  اطالع داد که  2004باری آژانس سينهوا در سال 

اما اوضاع نا مساعد ). 1(» آن باالتر از مجموع مقادیری تخمين زده ميشود که در دهه گذشته پيدا گردیده اند 
 .جيولوجيکی استخراج نفت و گاز این منطقه را مشکل و بهره برداری ازین منابع را پر خرچ ساخته است 

ذغال سنگ این کشور که چين را بزرگترین کشوراستخراج کننده ذغال سنگ در  همچنين استفاده از منابع بسيار غنی 
زیرا در اثر سوخت ذغال سنگ گازات مضر و آالینده مثل ترکيبات سلفر و        . سطح جهان قرار داده، نا مناسب است   

. يگرددکاربن دای اوکساید آزاد گردیده و موجب بارانهای زهری ميشود که این خود باعث تخریب محيط زیست م        
چون درین کشور قوانين صيانت از محيط زیست و بکاربرد تجهيزات ضد این نوع گازات در بخش صنعت، چنانيکه   

از زمين های زراعتی این کشور ) 2( در صد 40در اروپای غربی رائج است، وجود ندارد، ازینروست که تا حال   
د کيوتو در رابطه با صيانت از محيط زیست که در     و این در حاليست که، به اساس قراردا   . زهری و تخریب شده اند 

اگر چه چين، .  مرعی االجراء گردید، کشور های صنعتی باید افرازات چنين گازات مضر را تقليل دهند2005سال 
همانند ایاالت متحده امریکا، این قرارداد را تا هنوز امضاء نکرده است، با آنهم ازین ناحيه زیر فشار جامعه بين        

گذشته ازین چين نميتواند در دراز مدت استخراج ذغال سنگ را مستدام از بودجه دولت تمویل           .  قرار دارد  المللی
 . نماید

همچنين به باور مفسرین اقتصادی توليد نيروی برق آبی هم در چين بخاطر اشکال در صيانت از محيط زیست بدیل       
که در منطقه ینگسه بناء ميشود و یکی از  » نگناهبند برق سه ت«خوبی نيست چنانچه که به باور متخصصين غربی 

عالوه    ). 1(بزرگترین پروژ های جهان محسوب ميگردد، به این خطر مواجه است که به زودی از ترسبات پر گردد 
 .برین خریداران برق این پروژه بزرگ بر تعهدات قبلی خویش وفادار نمانده در مورد قيمت برق ترازو بزمين ميزنند 

صد    در  ميليارد انسان و با رشد عظيم اقتصادی که تا ده 1,2 در چين با جمعيت  و گازرف نفتامصیگر از جانب د
اهميت این موضوع در آنست که ثبات داخلی    . در سال باال رفته به صورت سرسام آور و روزافزون شدت یافته است

 چنان پيشبينی ميشود    تنها در مورد گاز . وابسته است و گازچين به پيشرفت های اقتصادی و این خود به اقتصاد نفت  
 ميليون تن افزایش یافته و تا 30 تا 20م بين 2010که ضرورت به آن در چين و هند به صورت سرسام آور تا سال  

به باور مفسرین سياسی تعویض منابع انرژی مثأل از ذغال سنگ به گاز  ). 2( این مقدار به سه برار برسد  2015سال 
ند انقالبی را در آسيا در بخش تامين انرژی موجب شده و رقبای بين المللی را در عرصه ِ ستراتيژی تنها در چين و ه

با حفظ اینکه منابع نهایت عظيم گازاندونيزیا و سنگاپور زمينه صيانت بهتر   . انرژی و جيو پوليتيک به مبارزه ميطلبد 
 .رداز محيط زیست را در کشور های حوزه جنوبشرقی آسيا در قبال دا

چنانچه تذکر داده شد استفاده از منابع خودی نه تنها به هيچ وجهه کفاف ضرورت داخلی چين را نميتواند، بلکه از       
و این در حاليست که    . جانب دیگر ایجاب سرمایه گذاریهای عظيم را در بخش زیر ساخت های اقتصادی نيز مينماید 

است    ئل  همين دالبناء بر  . رسيده اند مثأل در بخش مواصالت   توسعه این زیرساخت ها اکنون اکثرأ به حد نهایی خود   
 بلکه خود را ناگذیر از آن ميبينند که این پيشرفت    ،که دولتمداران چين انکشاف اوضاع را به دست سرنوشت نداده    

صادی  کنند تا مبادا خود قربانی این پيشرفت های سرسام آور اقت  تأمين  و گازعظيم و سریع را بيشتراز پيش با نفت 
 .گردند

 که قيمت آن در اثر جنگ و تروریزم تورید ميگردد همين اکنون مقدار زیاد نفت مورد ضرورت چين از شرق ميانه  
 ميليارد دالریکه تنها در خارج از کشور ذخيره پولی دارد و   450گرچه دولت چين با . عمدأ باال نگهداشته شده است

ولی نميتواند کاهش آن . )3(  قيمت سرسام آور نفت را تا مدتی تحمل کنداین بلندترین ذخيره پولی جهان است، ميتواند
 توسعه اقتصادی آن    ،در صورت کمبود نفت  . دنمایمقدار نفتی را که برای پيشبرد اقتصاد کشور تضمين کرده، تحمل 
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دی    به کنقابل جلوگيری به صورت غير،کشور که چرخهای اقتصادی باقی مناطق آسيا را در حرکت مياندازد
بنأ ضرورت انرژی، سياسيون و دولتمداران چينی را در جستجوی کشور های فروشنده نفت و گاز کشانيده    . ميگراید
ازینروست  .  از منابع نفت و گاز از خارج کشور است  اعظمی برای چين بهترین بدیل حتی المقدور استفاده ای   . است

شبکه پایپالین داخلی مناطق صنعتی شمالشرقی، مرکزی و   که برای مقدمات این مهم، چين در نظر دارد که با اعمار   
موقعيت مناسب جغرافيایی چين این کشور را از چهار طرف به مناطق نفت و گاز خيز . جنوبی را با هم پيوند بزند

به همين دليل است که چين ميخواهد ازین موقعيت مناسب استفاده کرده از سمت های مختلف          . خارج وصل کرده است  
دی های انرژی خود را طوری تضمين و تأمين نماید که در صورت بروز بحرانهای امنيتی در یکی از جهات،    نيازمن

این مسئله برای چين بخاطر آن اهميت بيشتر کسب ميکند که . بتواند کمبود انرژی را از جهت دیگر پيوسته رفع نماید 
  40 حدود  2015بدین ترتيب چين تا سال . ابد در صد افزایش مي 15ضرورت چين به انرژی مثأل مصرف گاز ساالنه 

 . در صد ضرورت گاز خود را باید از خارج وارد نماید 
چنانيکه یادآوری گردید چين به منابع انرژی خارج کشوری نياز دارد، منابعيکه در مقياس جهانی تا حدود زیادی زیر 

 لذا دولت چين در      .حده امریکا قرار دارد نظارت کشور های رقيب منجمله کشور های غربی و در رأس آن ایاالت مت 
 راهای جدید  منابع وأناگذیر  وهدي کش و سائر رقباء بيرون خود را ازچنبره نفوذ امریکا درین رابطهنظر دارد که

 از همينروست که چين در آسيا، افریقا و . بدان وابسته است، جستجو کند   شدیدأ مواد نفتی را که اقتصاد چينانتقاالتی
. ی التين در رقابت با روسيه ، کشور های غربی و در رأس آن ایالت متحده امریکا و غيره قرار گرفته است     امریکا

مثأل در حوزه جنوب و جنوبشرق آسيا در برابر شرکت های غربی، جاپان، کوریای جنوبی، تایوان و امریکا در فعل 
يانه، ایران و پاکستان باالی اوضاع افغانستان    این فعاليت های چين مخصوصأ در آسيای م   . و انفعاالت درآمده است 

 .تأثير ميگذارد
 

 فعل و انفعاالت چين در مناطق نفت و گاز خيز جهان      
خيزش اقتصادی چين نه تنها در اروپا چشمگير است، بلکه درآسيا، افریقا و امریکای التين نيز بخوبی مشاهده     

ازینروست که کشور های این سه قاره  . ه ميشودميگردد، مخصوصأ در مناطقی که مواد خام برای فروش عرض  
با همچو  . عالوه بر جهان غرب انتخاب مراودات و معامالت اقتصادی روز افزون با چين را نيز پيدا کرده اند

معامالت، چين حکومات و شرکت های کشور های غربی را درین سه قاره تا جائی به عقب زده و نفوذ خویش را     
ری که کشور های غربی از طریق ان جی او ها، انستيتوت های بين المللی پولی و شرکت      همان طو. بسط داده است  

ها در امور داخلی کشور های جهان سوم علنأ مداخله ميکنند، چين هم مستقيمأ از طریق معامالت اقتصادی با      
 ) .4(حکومات کشور های رو به انکشاف در سطح جهان این کار را ميکند  

 منابع انرژی جهان اکثرأ زیر کنترول کشور های غربی و در رأس آن ایاالت متحده امریکا قرار      چنانيکه یادآوری شد
دارد، بنأ چين در صدد آنست که در قدم اول در کشور هائيکه با ایاالت متحده امریکا روابط خوب ندارند، مناسبت بر 

 و سی ان  2، زینوپک1 چينائی سی ان پی سیشرکت های نفتی. قرار نماید، مخصوصأ در آسيا، افریقا وامریکای التين 
 کشور افریقایی در معامالت نفتی، حضور دارند مثأل در نایجریا، انگوال، سودان، الجزایر، گابون      18 در 3او او سی  
 در صد نفت  5 ميليارد دالر سرمایه گذاری کرده اند و ازین درک   2شرکت های نفتی چين تنها در سودان  . و غيره

هکذا چين با کشور زمبابوی که با کشور های غربی مناسبت دوستانه ندارد،       ). 4( را وارد ميکنند   مورد نياز چين 
 .مناسبات اقتصادی برقرار کرده است

همچنين این سه شرکت بزرگ نفتی چينائی در امریکای التين سرگرم معامالت نفتی اند، منجمله در کشور های 
گذشته ازین چين در برازیل در بخش های دیگر اقتصادی سرمایه  . فياوینزویال، پيرو، اکوادور، ارژنتين و بولي 

ازینکه قضایای افریقا و امریکای التين درین رابطه باالی حوادث افغانستان تأثير مستقيم ندارند،   . گذاری کرده است
رق ميانه و    و اما چون این فعل و انفعاالت چين در آسيا بخصوص در ش   . درین نوشته مورد مداقه قرار نميگيرند  

 .آسيای ميانه دررابطه با قضایای افغانستان مهم پنداشته ميشوند، لذا درین رابطه اندکی بر آنها مکث ميگردد  
 

 تقالی چين در مناطق نفت و گاز خيز آسيا    
 به این طرف در صدد آن شده که در شرق ميانه نفوذ بيشترکرده تا ازین طریق ضرورت انرژی             2002چين از سال  

جستجوی منابع انرژی در شرق ميانه از یک سو زمينه همکاری این کشور را با کشور  . أمين و تضمين نماید خود را ت
های شرق ميانه مهيا ساخته و از سوی دیگر رقابت چين را با ایاالت متحده امریکا برانگيخته و منافعِ ستراتيژیک     

رویاروئی نظامی این کشور را با ایاالت متحده امریکا  این نفوذ روزافزون چين در شرق ميانه  . امریکا را تهدید ميکند 

                                                 
CNPC : China National Petroleum Corporation 1  

Sinopec 2  

CNOOC: China National Offshore Oil Cooperation 3  
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محتمل گردانيده است، زیرا چين به هر وسيله ممکن دست خواهد برد تا ا ز منابع انرژی شرق ميانه و آسيای ميانه       
 ).5(حد اعظم استفاده را نماید   

 : چند مثال زیر تقالی چين را در آسيا، به عنوان اندک نمود بسيار، روشن ميکند  
  
 قراردادی را با ایران امضاء کرد که به اساس آن این کشور در سکتور نفت و گاز در         2004چين در اکتوبر سال   •

 ).4( ميليارد دالر سرمایه گذاری ميکند  100ایران 
همين حاال چين مصروف اعمار یک بندرگاه بزرگ نفتی در پاکستان ميباشد که از طریق پایپالین نفت شرق ميانه      •

 ).6( انتقال دهد رابه چين
 ).7( خرید 2005 در آسيای ميانه شرکت نفتی سی ان پی سی، شرکت نفتی پتروقز را در اکتوبر  •
 ).3(شرکت سی ان او او سی چينائی در برما فعاليت ميکند که راهای انتقاالتی نفت را هموار نماید  •
 ).3(مدید پایپالین را ارزیابی ميکنند شرکت های نفتی چينائی در بنگال دیش، افغانستان و پاکستان راه های ت •
 ).3(شرکت های چينی در جنوب سریالنکا بندرگاه بزرگ نفتی اعمار ميکنند  •
. چين طرح حفر کانالی را در خاک تایلند بخاطر انتقال نفت آماده کرده که اهميت کانال پانامه را حائز ميگردد        •

 ).3( ميليارد دالر پيش بينی شده است  30 ميکند  مصارف این کانال که اوقيانوس آرام را با بحر هند وصل 
در   . این کشور در بحيره چين در مقابل جاپان، کوریای جنوی و تایوان به استخراج نفت و گاز آغاز کرده است     •

گذشته جاپان، کوریای جنوبی و تایوان از ذخایر بحيره چين زیادترین مقدار گاز را بی درد سر استخراج        
 .چين به حيث رقيب هر سه کشور مذکور وارد صحنه گردیده است ليکن اینک  . ميکردند

شرکت های نفتی چين در معامالت گاز با کشور های حوزه جنوبشرق آسيا مثل اندونيزیا، ماليزیا، سنگاپور و     •
 .برونی وارد معامله شده است 

 .ه آورده ميشود  برای روشن شدن موضوع در ذیل چند مثال مختصر از آسيا و در اول از جنوبشرق این قار     
 
 ـ حوزه جنوبشرق آسيا  1

مجموع ذخایر   »مثأل . در حوزه جنوب شرق آسيا کشور های اندونيزیا، ماليزیا و برونی دارای منابع عظيم انرژی اند
 در صد کارخانه های توليد برق این     30تقریبأ .  تریليون متر مکعب تخمين زده شده است  227گاز این سه مملکت به  

ی اندونيزیا چنان منابع عظيم گاز وجود دارد که تنها   تنگودر حوزه گاز خيز  . گاز فعاليت ميکنندحوزه از برکت 
 ).2(»  تریليون متر مکعب آنرا تصاحب کرده است20 حق استخراج  4شرکت نفتی بی پی اموکو

آنهم بازار نفت و  با وجود آنکه غربيها بصورت رسمی اندونيزیا را منطقه نا امن، بحرانی و بی ثبات ميدانند، با   
گازاین منطقه بطور مکمل در دست کانسرنهای بزرگ امریکائيست که این کانسرنها از طریق حکومت ایاالت متحده 

 آسيا و نقصان  1990واقعيت اینست که بعد از بحران اقتصادی دهه . امریکا وسيعأ پشتيبانی همه جانبه ميشوند
آغاز  » ببر های آسيائی« از شش کشور 1997اضافه توليد که در سال بحران اقتصادی ناشی از (اقتصادی اندونيزیا 

، ایاالت متحده امریکا وسيعأ در تالش آن    )گردید، به اقتصاد اندونيزیا که یکی ازین شش ببر است شدیدأ صدمه رسانيد  
 ورشکست از همينروست که شرکت های امریکائی شرکت های. برآمده تا منابع اقتصادی این کشور را قبضه نماید

شده صنعتی و تکنولوژی این منطقه را ميخرند و در صدد آنند که مؤسسات اقتصادی حوزه جنوبشرق آسيا را که    
اهميت کليدی دارند از قبيل تليکومونيکيشن، استخراج معادن و منابع انرژی، آبرسانی و غيره را مستقيمأ بدست   

 .گيرند
ظر دارد که طی یک پالن وسيع منابع گاز و راههای انتقاالتی آنها را   تحت فشار ایاالت متحده امریکا اندونيزیا در ن

اندونيزیا و ماليزیا تنها دو کشور حوزه جنوبشرق آسيا اند که در آینده هم ميتوانند دراستخراج نفت و            . جدا جدا کند  
 بر سوم حجم گاز  مليون تن گاز صادر ميکند که یک  28اندونيزیا ساالنه  . مخصوصأ گازاضافه توليد داشته باشند   

سر از سال    ). 2(فروش شده در جهان را در بر ميگيرد وعمدتأ به جاپان، کوریای جنوبی و تایوان صادر ميشود       
 . چين و هند هم هر کدام ساالنه هفت مليون تن گاز از اندونيزیا وارد ميکنند2005

م به منابع انرژی این مناطق دوخته و در    چين دورنمای انکشاف بازار های نفت و گاز اندونيزیا را نظاره کرده، چش
ازینروست که . نظر دارد یک مقدار گاز طرف ضرورت نواحی جنوب خود را از حوزه جنوبشرق آسيا تهيه نماید     

چين در نوارساحلی جنوبی این کشور سه پروژه بزرگ تأسيسات بندری برای بارچاالنی نفت و گاز اعمار ميکند 
 این نواحی از طریق پایپالین ها به حوزه های نفت و گاز خيز وصل ميشوند، مثأل  .منجمله در والیت گوانگدونگ

هکذا در   .  کيلو متر از حوزه جنوب چين شروع شده از طریق سنگاپور به اندونيزیا ميرسد        3588پایپالینی به طول 
 متر اعمار گردد که به      کيلو 10000 پایپالین دیگری از حوزه گاز خيز اندونيزیا به طول      2020نظر است که تا سال  

 ). 2(ده کشور آسيائی منجمله چين گاز برساند  
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همچنين توجه بيشتر چين به کشور های آسيای ميانه منجمله قزاقستان معطوف گردیده که درآنجا با ایاالت متحده    
 .امریکا و فدراسيون روسيه در رقابت شدید افتيده است 

 
 5 خريد شرکت نفتی پتروقز ونگاه تيز چين به منابع نفتی قزاقستان  ـ 2

برای آسانی محاسبات ذخایر   ( آنرا6 مليارد بيرل نفت و یا معادل 39,6قزاقستان، این جمهوریت سابق شوروی حدود   
 متر مکعب 0,000032و استخراج نفت و گاز، انرژی گاز را با انرژی نفت در معادلت ميگذارند، مثأل ازسوختاندن  

 ).7(  به دسترس دارد) کيلوگرام نفت ميباشد0,000024ميآید که معادل انرژی گاز یک کيلو ژول انرژی بدست 
 که اینک چين نيز وارد     تا حال کشور های غربی و روسيه در کشمکش بودند  شده،اقتصاد نفتی شگوفا ین کشور که  در

د،  نوز کاهش مياب  و روز تا ر  هدیچون ذخایر نفت و گاز جهان به سرعت استخراج گرد    . این ميدان نبرد گردیده است   
 دومين کشور  ایاالت متحده امریکابنأ چين که پس از . چين در نظر دارد که از منابع سرشار قزاقستان استفاده نماید
 550را خریداری کرده و یک ساحه ای را که دارای   بزرگ مصرف کننده نفت در جهان است، شرکت پتروقز
بدین  .  است راه خویش را در منابع نفتی قزاقستان باز کردهميليون بيرل نفت است تصاحب کرده و به این صورت

ين قضيه است که صدراعظم    هم به خاطر اهميت  و و روسيه برخواسته   ایاالت متحده امریکا  به رقابت با ترتيب چين
 .چين در سال گذشته دو بار به قزاقستان سفر کرد 

 و ساحه کارش در  )کانادا ( ا که مرکزش در تورنتوشرکت نفتی چينایی سی ان پی سی شرکت نفتی کانادایی پتروقز ر
قزاقستان است، به قيمت باال تر از ارزش آن که سایر شرکت های نفتی برای ذخایر نفت و گاز آن ميپرداختند،  

 و شرکت نفتی هندی او ان جی 7همزمان با شرکت نفتی چينایی، شرکت های نفتی روسی لوک اویل . خریداری کرد
چين با خرید شرکت نقتی پتروقز توسط سی ان پی سی به ارزش      .  خرید شرکت پتروقز گردیدند  نيزعالقمند8سی 

این معامله یکی از . )7 ( به پيش گذاشته است  اش ميليارد دالر قدمی بزرگ در معامالت نفتی در کشور همسایه 4,18
 بيرل نفت  150000 سی روزانه   شرکت سی ان پی  به اساس آن   قيمت ترین معامالت نفتی در آسيای ميانه ميباشد که 

 کيلو متر از سرحد چين     1000این حوزه های توليدی حدود   . )8(از مناطق مرکزی قزاقستان استخراج خواهد کرد 
 .فاصله دارند

تيژی انرژی چين قدمی به جلو در مقابل شرکت استرِ  چون خریداری شرکت پتروقز توسط شرکت سی ان پی سی در
لت چين به شرکت های نفتی چينایی از بودجه دولت کمک مالی ميکند تا بعض مصارف    های نقتی غربيست، بنأ دو
 و سی ان پی سی 9 شرکت نفتی پترو چایناميان های غول پيکر نفتی اتحادیهازینروست که . این شرکت ها تأمين گردد

ت پتروقز توسط شرکت خرید شرک. بوجود آمده که معامالت تجارتی بين المللی را در بخش انرژی سمت دهی نمایند      
اری بناء  ذ دارد در حاليکه از نظر سرمایه گ ءاهميت به سزا انرژی و جيوپوليتيک تيژیاسترِ سی ان پی سی از نظر 

 سال و از پترو    6زیرا ذخایر نفتی پتروقز به طور اوسط در ظرف     . بر باور مفسرین سياسی عجالتأ اهميت زیاد ندارد  
ولی اگر تفحصات و اکتشافات مزید شرکت نفتی پتروقز . )9( دنن به پایان ميرس سال در قزاقستا18چاینا در ظرف 

ين پيداست، در آنصورت غول های سرمایه در آنجا به سرعت       ئ، چنانيکه از قرابرانگيزد اميدواری ذخایر جدید را   
 .توسعه یافته و انکشاف ميکنند

 با کيفيت عالی و شرایط خوب در جریان شرکت پتروقز امتياز تفحص و استخراج نفت را در ساحات وسيع و
بر خالف بسياری شرکت های نفتی غربی،  . بدست آورده است  1990خصوصی ساختن ثروت های قزاقستان در سال 

 قزاقستان خریداری کرده و آنرا به )1شيمای  (چمکنت منطقه یک تصفيه خانه نفت را در عالوه برینشرکت پتروقز
لذا این یگانه شرکت  .  است  یلدهی پترول و مشتقات آن در آن کشور انکشاف داده  یکی از فابریکه های بزرگ تحو

با آنهم پتروقز تصميم فروش  . بزرگ خارجيست که باالی یکی از تصفيه خانه های بزرگ نفت قزاقستان تسلط دارد 
تروقز را سياسی   قزاقستان شرکت پد، بخاطر آنکه وباداره چيان قزاقستان به ستوه آمده       از، زیراشرکت را گرفت

که آیا تصفيه  آنست  قضيهنکته قابل مکث و مورد سؤال درین. ساخته بود و ميخواست ملکيت شرکت را تغير دهد
 .خانه بدست مالک جدید یعنی شرکت سی ان پی سی قرار ميگيرد و یا اینکه به دولت قزاقستان مسترد ميگردد

فت تثبيت شده در حوزه های نفت و گاز خيز قزاقستان در    ميليون بيرل نفت یا معادل ن 390شرکت پتروقز حدود 
مفسرین سياسی . )9 ( ميليون بيرل نفت و یا معادل نفت ميباشد1754 مالک 10اختيار دارد در حاليکه شرکت یونوکال  

صد ذخایر نفت و گاز قزاقستان را در اختيار شرکت های   ر د 2بر آنند که خریداری شرکت پتروقز بصورت کل 
چنانيکه از  . رار ميدهد که این فقط یک بخش کوچک ضرورت انرژی درازمدت چين را رفع کرده ميتواند چينایی ق
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 ميليارد دالریکه برای شرکت پتروقز پرداخته است، هر     4,18یک محاسبه ساده روشن ميگردد شرکت چينایی با مبلغ   
 است که خریداری یک شرکت که درین مسئله  اهميتولی. )9 ( دالر تمام ميشود9بيرل نفت برایش به طور اوسط 

امتياز تفحص و انکشاف نفت و گاز را در قزاقستان دارد، دست شرکت های چينایی را به منابع عظيم ثروت آسيای    
 .ميانه باز ميکند

خریداری شرکت نفتی پتروقز توسط  . شرکت سی ان پی سی چينایی از چندین سال بدین سو در قزاقستان فعاليت ميکند
ت موجودیت شرکت های نفتی چينایی را در قزاقستان استحکام بخشيده و پایه هایشان را در دو حوزه عمده             این شرک

 .)1شيمای (  ميبخشداستحکام االنشانکهو-اتاسو  کيلو متری 246نفتی قزاقستان و دو تصفيه خانه نفت و پایپالین 
 

 
 

 .تان به چينپایپالینهای برنامه شده قزاقستان منجمله از قزاقس: 1شيمای 
 

 کيلو متر     980شرکت پتروقز همچنان در اعمار پایپالین بزرگ نفت بخش غرب قزاقستان که مرحله اولی آن شامل      
 به دو تصفيه خانه نفت   اتاسوبخش اعمار شده این پایپالین حوزه های نفتی پتروقز را در       . ميشود عالقه مندی دارد  

بخش   . ک چين وصل ميکند و همين اکنون مورد استفاده قرار دارد      در خا هوکاالشانسی ان پی سی در نزدیکی های 
 .اول این پروژه حوزه های نفت و گاز خيز غرب قزاقستان را به این پایپالین وصل ميکند  

  ریزی در سال گذشته برنامه11 سی ان پی سی و شرکت نفتی دولتی قزاقستان قزمونی گاسهمچنين شرکت نفتی
 درشمالغرب چين اعمار  اورومچی قزاقستان تا کومکول کيلو متر از منطقه 1000ول کردند که پایپالینی را به ط

شرکت سی ان پی سی در نظر دارد سر از سال  . )8(  بيرل نفت را انتقال ميدهد200000 روزانه این پایپالین .کنند
ده شرکت نفتی روسی لوک      این پایپالین ميتواند مورد استفا  .  ازین طریق نفت ملکيت پتروقز را به چين برساند 2006

روسيه و هند با قزاقستان و چين      همچنين . است، هم قرار گيرد  کومکول اویل که معامله دار شرکت پتروقز در حوزه  
روسيه ميخواهد ازین طریق به چين نفت صادر کند و هند   . در حال مشاوره در مورد استفاده ازین پایپالین اند 

 .زندوند  به این پایپالین پي خود را  ميخواهد
 
 خريد شرکت نفتی يونوکال  ـ 3

 قيمتدرنظر داشت شرکت غول پيکر امریکایی یونوکال را در امریکا به  یسسی ان او او  شرکت نفتی چينایی
 .)9 ( ميليارد دالر امریکایی خریداری نماید ولی کارتل های نفتی غربی مانع آن گردیدند 18,5  ایماجراجویانه

 سی ان پی    اگر شرکت. ميخواست که شرکت یونوکال را خریداری نماید   سی ان پی سی   همچنين شرکت نفتی چينائی
بزرگترین شرکت های نفتی   شرکت یونوکال را خریداری ميکرد، درین صورت شرکت سی ان پی سی در قطار    سی
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ه امریکا بين المللی جهان شامل ميشد، بخاطر آنکه مالکيت چين در ذخایر ماورای ابحارمخصوصأ در ایاالت متحد 
ينتر ئشرکت نفتی یونوکال را شرکت نفتی چفرون به ارزش خيلی پا ولی این معامله صورت نبست و . ارتقاء ميافت

ی فروش شرکت نفتی یونوکال به شرکت سی ان او او سی چينایی ظاهرأ درین ئاندیشه مخالفان امریکا. اری کردخرید
، حضور نداشته و تجارب آن    ایاالت متحده امریکا صأ در   بود که گویا گروپ چينایيها در ماورای ابحار، مخصو 

ولی مفسرین سياسی را عقيده برآنست که کشور های غربی و در رأس شان ایاالت متحده امریکا  . کشورها را ندارند
مجدانه ميکوشند که از پيشروی شرکت های چينایی در حوزه های نفتی آسيای ميانه، حوزه خليج فارس، ماورای    

به همين دليل بود که شرکت نفتی یونوکال به شرکت نفتی چفرون که یک . غرب افریقا جلوگيری نمایندابحار و 
 .ده ش فروخت حاضر بودند بپردازند، شرکت غربی ميباشد به قيمت خيلی نازلتر از نرخی که چينایها

 دالرنفت و گاز به  ميليارد70 به ارزش 2004با در نظرداشت اینکه شرکت نفتی دولتی سی ان پی سی در سال 
فروش رسانيده است، این شرکت از درک ملکيت ذخایر و استخراج نفت وگاز در ردیف دهمين شرکت بزرگ نفت و       

 ميليارد دالر پول    13عالوتأ با در نظر داشت اینکه شرکت سی ان پی سی مبلغ بيشتر از . گاز جهان قرار گرفته است
 بنابر باور مفسرین سياسی . ست که بصورت جدی قدرت خرید را دارد نقد ذخيره دارد، این شرکت یکی از شرکت های  

 توان آنرا دارد که   ، نفت و گاز چين است هایتيژی سی ان پی سی که یکی از کالنترین شرکتاسترِ مزید  توسعه
ن  ی را در چيئاین شرکت بزرگترین ذخایر دارا. رشد سرسام آور اقتصاد چين را از بابت نفت و گاز مرفوع نماید

صاحب بوده ولی در سالهای اخيرتوليدات نفت و گاز این شرکت در حوزه های وسيع نفت و گاز خيز داخلی کاهش      
این شرکت نفتی تصفيه خانه های بزرگ نفت داشته و بدین سبب نفت خام وارد ميکند که این تصفيه خانه . یافته است

ید شرکت پتروقز در نظر دارد، با آنچه که شرکت سی آنچه را که شرکت سی ان پ سی از خر. فعال نگه دارندها را 
شرکت سی ان او او    . ان او او سی از خرید شرکت یونوکال که اینک از دست رفته است، در نظر داشت، فرق دارد  

نفت و گاز مصروف است، نظر به شرکت سی ان پی سی کوچکتر استخراج سی که بيشتر در سواحل ابحار وسيعأ به 
 شرکت سی ان او او سی در نظر داشت به مناطق نفت و . رقيبی در منطقه دارد بنام سينوپکاست و مضاف برین

 .گاز خيز خليج مکسيکو دست یابد
 در ماورای ابحار نشاندهنده آنست که شرکت های نفتی ملی چين در   ، حتیبازاریابی های چين برای خرید نفت و گاز

بناء . تحت کنترول آورند ين، منابع نفت و گاز را در خارج از کشور  تالش افتيده اند که بنا بر فرمان عاجل دولت چ    
برهمين دليل است که شرکت های نفتی چين از عهده پرداخت مبالغ هنگفت برای خریداری شرکت نفتی پتروقز در   

 .آسيای ميانه و یونوکال برآمده ميتوانند 
 ميگيرد تا کاهشی در سرعت حرکت چرخ  این همه تالش چين برای بدست آوردن منابع انرژی بخاطر آن صورت     

ورنه پيشرفت اقتصادی این کشور و کشور های    . های اقتصادی آن کشور که به مدد نفت ممکن ميگردد، رونما نشود 
 .آسيای شرقی را به کندی خواهد کشاند 

 
 نفتی   جديدشهر

غيره که نماهایست از جهانی  چين در نظر دارد در مقابل شهر های نفتی چون کویت، دهران، هوستون، سنگاپور و   
 بناء کند که از کشمکش های کشور های غربی در یشدن جنگ های که زیر چتر نفت طراحی ميشوند، شهر جدید 

  و در بخش اول این نوشته تذکری از آنها رفت،     این کشمکش ها که به خاطر اقتصاد نفتی به راه افتيده اند    . امان باشد
که معلومات کمتری در مورد این ماده که چرخ های اقتصادی جهان را به حرکت    برهمه هویدا ست، حتی برای آنهای 

 .مياندازد، دارند
 معامالت نفتی قد برافراشته و  یآوازه  بناء کند و اینک در پهلوی شهر های پر ميخواهد شهر نفتی را که چين

 بر زبانها افتيده  ت و معادالت نفتی  آن در معامال  نام دارد و بخاطر اهميت جيوپوليتيک    همبانتوتاخودنمایی ميکنند 
قرار دارد   بخش جنوبی یکی از جزایر فرامش شده از مجمع الجزایر سریالنکا در بحر هند   در این شهر. )3 (است

که در آن بارگيری و انتقال نفت صورت ميگيرد تا عطش سيری  شهری انکشاف ميابد  بهاین جزیره .)2شيمای (
 کيلو متر مربع وسعت دارد یکی از  1200 که حدود همبانتوتامنطقه . گذر نفت رفع نماید ناپذیر اقتصاد چين را از ره

در آن حيوانات    آخرین مناطق دست ناخورده آسيا ميباشد که از نظر اقتصادی در خواب عميقی فرو رفته بود و          
اما این حيوانات  . بودندوحشی در عالم صلح با هم ميزیستند و دانشمندان بيولوژی در تحقيق در مورد آنها مصروف   

 .باید بزودی جا را برای غول های نفتی و دستگاه های تصفيه نفت خالی کنند 
 به ارزش دو ميليارد دالر طرح کرده اند که       ییی پروژه سوپک و سی ان او او  نشرکت های دولتی غولپيکر چينی زی

د که به   نسازمي دیگر گ گویا یک هانکان .هددميير ياقتصاد چين تغ  برای این جزیره را عمأل به حيث مستعمره مؤثر  
 بوجهه  این پروژه یکی ازغریبترین مناطق جهان را که به سرمایه گذاری اشد ضرورت دارد   ،قول سرمایه گذاران

 .)3 ( تحول خواهد داد مثبتی
قيمت آن  فهم طرح چين خيلی ساده است و آن اینکه چين ميخواهد با این طرح مشکل خویش را از بابت نفت که اینک           

ستراتيژی بزرگ است، ِ   از یکئیاین پروژه که جز.  خيلی باال رفته، رفع نماید»یزمترور عليه جنگ«زیر تأثير
در اثر این دگرگونی از یک جانب راه های عبور و مرور   . )3( شيمای اقتصادی آسيا را از اساس دگرگون ميسازد   

 جانب دیگر اقتصاد  ازه امریکا تا حدودی خارج ميگردد و تانکر های نفتی در جنوب آسيا از کنترول ایاالت متحد 
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مثأل آستراليا که اقتصاد آن به   .  را صدمه جدی ميزندایاالت متحده امریکاسودجویانه بعضی کشور های همپيمان 
  . از آن سود فراوان به جيب ميزند  وتجارت با کشور های شمال آسيا متکيست 

سایگان چين اند مثل جاپان، تایوان و کوریای جنوبی از سالهای مدید معموأل     آسيا که همشرقیچين و کشور های شمال 
این تانکر ها به .  رفع ميکردندشدضرورت نفت خود را توسط تانکرهای بزرگ که از منطقه خليج فارس بارگيری مي 
 که منطقه ماالکا) تنگناهآبراهه، (امتداد سواحل غربی هند از ناحيه سریالنکا در بحر هند گذشته از باریکه آبی   

 گذشته به تصفيه خانه های سنگاپورانتقال  )2شيمای  (پنينوالی ماليزیا را از جزیره سوماترای اندونيزیا جدا ميکند
از جانب مقابل .  جانب کشور های شمالشرقی آسيا پيش ميگيرند،بعدأ تانکر ها راه خویش را به سمت شمال . ميابند

ند مثل موتر، کمپيوتر، منسوجات و غيره به بازار های فروش سرازیر  شويمحصوالتی که به کمک نفت توليد م
 .ميگردند
 را دولت چين، جاپان و   ایاالت متحده امریکا برای حمل و نقل نفت پر خطر است و این خطرماالکا آبراهه اما این 

تحده امریکا ميگوید که این  دفتر بين المللی دریانوردی زیر فشار ایاالت م. کوریای جنوبی به خوبی درک کرده اند
ایاالت متحده به همين بهانه تمسک  . ی ميباشدئباریکه یکی از خطرناکترین محل دزدان بحری و اعمال کشتی ربا    

جماعه  «جسته و ادعا دارد که آنکشور در جنگ با تروریزم مصروف است و دریافته که القاعده از طریق شرکای     
دگی بربایند، مناطق ساحلی را تصرف و این شریان تجارت بين المللی را مسدود     ميتواند تانکر ها را به سا»اسالميه
 بهانه به راه انداخته که    اینازین سبب است که ایاالت متحده مذاکراتی را با ماليزیا، سنگاپور و اندونيزیا به . ندساز

 توافق به عمل  ت متحده امریکا،ایاال به همان روش عمومی  ،در جریان مذاکرات . ازین خطر نجات ميدهد آنان را گویا 
 ميتواند ازین آله فشار به مثابه ایاالت متحده امریکادر نتيجه . رین باریکه گزمه نمایددآمد که قوای بحری امریکا 

چون دولت چين    . چماقی استفاده کرده و هر زمانی که خواسته باشد آنرا به فرق رقبای اقتصادی خویش حواله کند   
 بيایند، به خاطر اهميت مسایل تجارتی خامشی اختيار کرده و از طرق  شمریکا در نزدیکی آبهای قوای ا کهنميخواهد

 دیگر به همراهی جاپان و کوریای جنوبی فعاليت ميکند، مثأل از طریق اعمار کانالی در خاک تایلند که اقيانوس آرام 
 ). 2شيمای (گردید اهد خو درجه اهميت کانال پانامه را حایز و به هم وصل ميکند  را بحر هندو
 

 جستجوی راهای ديگر انتقاالتی نفت و گاز       وکرا استموسحفر کانال 
 که مناطق هند و چين را به ماليزیا و سنگاپور وصل ميکند در      کرا استموس   ی حوزه درهدف این پروژه آنست که 

طوریکه کشتی های  .حل نماید دارد وجودماالکا کانلی حفر نماید تا مشکلی را که در مورد باریکه فوکت ساحه 
 چين، جاپان، تایوان یا کوریای   تا رسيدن بهتجارتی به جای آنکه از جنوب سنگاپور گذشته، حوزه های جنوبی را 

 .)2شيمای ( ، در آینده مستقيمأ از خليج تایلند گذشته به سمت شمال ویتنام مواصلت نمایند  عبور کندجنوبی 
 

 
 

 .و موجود انتقال مواد نفتی از شرق ميانه به چينمسير های پالن شده : 2شيمای 
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ی و موجب نگرانی  ئژه مایه حيرت کشور های آسياواگر چه جزئيات این طرح هنوز افشاء نگردیده ولی با آنهم این پر
  30در هر حال این طرح عظيمترین پروژه جهان است که مصارف آن به     . های ایاالت متحده امریکا شده است  

 کيلو متر 42 تایلند حفر ميگردد استموس که در باریکترین ساحه منطقه کراکانال . )3 (خمين زده ميشودميليارد دالر ت
 6 تا 5نفت شرق ميانه از طریق این کانال در ظرف  ). کيلو مترطویل است80 کانال پانامه :طور مقایسه (طول دارد  

مور حمل و نقل نفت ممکن ا را در  ئیظه شمالشرق آسيا ميرسد که از یک جانب صرفه جویی قابل مالحبهروز 
 را در منطقه در رابطه با تجارت نفت  ایاالت متحده امریکا ميگرداند و از جانب دیگر قدرت مانور اقتصادی و نظامی   

 .کاهش ميدهد
 زمينه کار و رشد    ئیین باورند که تطبيق این پروژه دریک چنين منطقه عقب مانده دهرچند طراحان این پروژه ب 

ادی حوزه را موجب ميگردد و پشتيبانی کشور های غنی منطقه چون جاپان، کوریای جنوبی و تایوان را هم در     اقتص
 ولی چنانيکه تجارب کشور های شرق ميانه، آسيای ميانه، امریکای التين و غرب افریقا نشان ميدهد، در . قبال دارد
 ، سياسی و نظامی از پيش در مناسبات اقتصادی دولت های ملی، دست کمپنی های نفتی بيشتر   موجودیت  عدمشرائط

 دیده و    ی صدمه سنگينشاننفتی، منافع ملی بين المللی  به خاطر تأمين منافع شرکت های ،ها باز گردیده این کشور
 . دیکتاتورها بيشتر از پيش مساعد ميگردداقتدارزمينه 

دو حيثيت مرکزیت صنایع حمل و نقل نفت را  هر ماليزیا و سنگاپور که  هایکشور درین ميانه با تطبيق این پروژه
حفر این کانال همچنين برای دولت     . ميگردند و تا حدودی هم اندونيزیا خساره مند ميشود متضررحاصل کرده اند،  

 کشور عمدتأ بودیستی تعدادی از مسلمانان زندگی دارند که یک جامعه    ینتایلند درد سر آور به خاطر آنست که در   
بسياری ازین مسلمانان در دور و    . د حال انکشاف را در نواحی جنوبی تایلند در نزدیکی ماليزیا ميسازاسالمگرای در

يکه منطقأ ئ در جااستموسبا چنين یک تغير ناگهانی در باریکترین منطقه .  زندگی دارندکرا استموسبر همين منطقه 
ين کشيده ميشود که این خط در واقع باعث بروز       ستی و مسلمان نش  یکانال باید حفر گردد، خط فاصلی بين مناطق بود 

بنا برآن این کانال که خاک تایلند را به دو بخش تقسيم کرده و خط فاصل و مؤثر        . شده ميتواند یک سرحد غير رسمی 
بدليل اینکه با حفر این کانال مسلمانان     . سياسی را خواهد ساخت، دولتمداران تایلند را در بنکاک به ترس انداخته است        

 .آن کشور در جنوب تایلند به انزوا کشانيده ميشوند  
گذاریها به وقوع پيوست که به اثر آن قتل های مذهبی     ب از بم  ییدر همين نواحی سلسله    2005 و2004ل در سا

 در برنامه های اسامه بن الدن در     را این بخش تایلند ایاالت متحده امریکا اتفاقاتجالب توجه است که . صورت گرفت
گذاریهای جزیره بالی باین روابط در بم  قلمداد ميکند که ظاهرأ   اندونيزیا  »جماعه اسالميه «م پيوسته القاعده با شبکه به

تمامی نواحی کشور های گویا این شبکه القاعده . ه استگذاران در سنگاپور افشاء گردید باهداف بم اندونيزیا و در
این شبکه در صدد آنست تا جنبش اخوانی را   . احتواء ميکند  ور تيموراسالمی را از تایلند تا ماليزیا، اندونيزیا و تا کش

 با توجه به اینکه جنگ  .تقویت کرده و زمينه بوجود آمدن یک کشور کوچک اسالمی را در جنوب تایلند آماده کند     
منافع مسلمانان تایلند بر ضد دولت مرکزی ادامه دارد، زمينه بروز جنگ های دیگر توسط شرکت های نفتی بخاطر    

درین صورت دول ایاالت متحده امریکا و چين بحيث رقبای منطقوی . خود شان چندان از امکان بعيد به نظر نميرسد 
 .در خفاء و برمالء درین جنگ هيزم خواهند کشيد

 طوالنيست ولی به هيچ صورت از تالش کشور های ذیعالقه منجمله چين بدور      نسبتأ راه   کرادر هر صورت کانال  
عالوه برین چين تالش دارد تا رساندن نفت را به   . ن کشور را به نفت نشان ميدهدآو این خود ضرورت مبرم نميماند 

تأمين کند و در صدد آنست که امکانات امنيتی بوجود آورده و       از راههای دیگر کشورش به هر اندازه که ممکن باشد  
 این راههای انتقاالتی    . آن تا حدود ممکن تقليل دهد    وابستگی اش را از نفت شرق ميانه و راه های پر مخاطره تجارتی

بی مخاطره راههایست که از شمالغرب و جنوبغرب به چين منتهی ميشوند مثل راههای آسيای ميانه، افغانستان، برما، 
 . بنگله دیش و غيره 
نگله دیش و غيره در       تيم های زمينشناسان چينایی در کشور های آسيای ميانه، افغانستان، برما، ب از همينروست که  

 زمينه اعمار یک جریان دارد که در دو کشور اخيرالذکر تحقيقات    . )3 (جستجوی راه های تأمين منابع نفتی اند 
همچنين اعمار خطوط   .  در حال شگوفایی است، مطالعه نمایند  آنپایپالین را به نواحی جنوب چين، جائيکه اقتصاد

.  تا پاکستان و شرق ميانه ميرسد، جزء این برنامه اند، افغانستانآسيای ميانهطوالنی پایپالین در آسيا که از روسيه، 
 در جنوب سریالنکا در همان زاویه که کشتی های نفتی سمت حرکت  همبانتوتاعالوه برین چين در نظردارد تا از    

این    . تی بوجود آورد به طرف شرق تغير ميدهند، امکانات بار گيری نف اندشان را که از بحيره عرب استقامت گرفته 
 .می ا ست که نفت را به مناطق صنعتی جنوب چين ميرسانديبرنامه هم جزء همان پالن عظ

 این دو کشور باعث آن گردیده که پيمان طرح دوستی.  ميتوان در همين راستا مثال آورد نيزنزدیکی چين را با برما
 به خاطر آن به آغوش کشيده تا از نفوذ روز افزون چين   زیرا این پيمان برما را. ی بر افروخته گرددئکشور های آسيا

 در شمال برما تاجران چينی در همه جا به چشم ميخورند و پل های را که          در حاليکه .در شمال برما جلوگيری نماید 
شهر ساحلی  . )3 (جنوب چين را از طریق برما به بنادر بحر هند وصل ميکنند ترميم کرده و یا از نو آباد ميکنند  

 . بازسازی گردیده است توسط چيندومين شهر برما ميباشد که به یک شهر جدید و مدرن با آسمان خراش ها   مندالی
این مثالها تالش چين را برای تأمين انرژی به عنوان مشت نمودی از خروار نشان ميدهد که از جزئيات و طول و    

 .تفصيل بيشتر آن صرف نظر به عمل مياید
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 به سياسی ابر قدرت ها   تقابل اقتصادی و تشا 
چنانچه روشن گردید، اینک چين در سطح جهان به مثابه بازیگر مرکزی امور جهانی منجمله قضایای اقتصادی و  
سياسی و بخصوص در تعين قيمت نفت و گاز به حيث قدرت جهانی قد بر افراشته و قواعد و نورم های منطقوی و         

 صرف به خاطر اهداف اقتصادی خویشتن خویش پيوسته زیر سؤال       بين المللی جهان غرب را بدون درگيری نظامی،  
به . و نقش خود را در سطح اقتصاد و سياست جهان تثبيت ميکند   ) 5(برده و به زعم خود قاعده و نورم ميآفریند    

عنوان مثال بعد از آنکه کشور های غربی ارژنتين را بخاطر گریز از پرداخت قرضه هایش نکوهش کردند تا درسی         
ای کشور هایی شود که از پرداخت قرضه اباء ميورزند، فورأ چين وارد صحنه شده، برای ارژنتين قرضه داده و      بر

 ).6(اقدام کشور های غربی را نقش بر آب ساخت 
 برای کشور های منطقه و کشور های  که نفت و گاز رکن عمده آنست پيشرفت اقتصاد چينبه باور مفسرین سياسی 
 : است  به بار آوردهغربی دو نقصان بزرگ

.  به مصاف طلبيده رقابت گسترده و عظيم اقتصادی  را براییئ اینکه چين سایر کشور ها منجمله کشورهای آسيا :اول
 دیریست برای از توليدات جاپان و کشور های غربی به فروش ميرسد   که در آن بازار های این کشور هاکهزیرا 

 .توليدات چين جا خالی ميکنند 
ه بازار کار در سنگاپور و ماليزیا به کساد ميرود مخصوصأ در بخش صنایع متوسط و پيشرفته توليدی که        اینک:دوم

بخصوص که مزد کارگران چينی در . نميتوانند در برابر سرعت روز افزون انکشاف چين رقابت و مقاومت نمایند
 .يار پائين استمقایسه با کارگران دیگر کشور های آسيایی منجمله ماليزیا و سنگاپور بس 

 در مقایسه با رقبای خود توليد     ارزانتر اشياء را زودتر و   بتواند زمينه آنرا مساعد ساخته که چين و مزد کم نفوس زیاد 
کارگران چينی که در فوجيان و شينشن به سرعت تربيه ميشوند به جاهای دیگر به حيث کارگران صنعتی به کار       . کند

. د صد ميليون کارگر حرفوی آماده آنند که در نقاط مختلف چين به کار استخدام شوند    همين اکنون حدو . گماشته ميشوند
بياید تابتواند در    این اوضاع و احوال باعث آن گردیده که نرخ توليدات در سایر کشور های صنعتی متداومأ پائين         

ا به خود وابسته کرده است،      اقتصاد جهان به اقتصادی که چين آنر ازینروست که. مقابل توليدات چين رقابت نماید 
 .هدی گردمنوط

، کشور های منطقه سياست های جدید اقتصادی تدوین کرده اند تا در مقابل  در رابطه با خيزش اقتصادی چينبنابران 
در حاليکه  . تایلند و کشور های همسایه آن در صدد ارتقای توریزم اند  مثأل . هجوم اقتصادی این کشورمقابله نمایند

کومونيکيشن منطقه را  يمثأل فيليپين حيثيت مرکز تل.  های منطقه راه پيشرفت تخنيکی را در پيش گرفته اندسایر کشور
 فيصد این   70کوریای جنوبی که بزرگترین جامعه دارای شبکه الکترونيکی را تشکيل ميدهد که تقریبأ . پيدا کرده

 امریکا را پيدا   )مرکزانکشافات کمپيوتری ( فلیاجتماع با شبکه های فراخ الکترونيکی متصل بوده و حيثيت سليکن
کشور های ماليزیا و سنگاپور پول های هنگفتی را در تحقيقات علمی و صنایع متکی به این تحقيقات  . استکرده

 تا بتواند در برابر چين سنگاپور در تخنيک صنایع متوسط پيشرفت های چشمگيری کرده است . اری ميکنندذسرمایه گ
 .رقابت نماید

 توسط سرمایه گذاران از کشور های جنوب شرق آسيا سرمایه ،در هند که کشور دوست چين به حساب نمی آید 
 . با یک ميليارد جمعيت بازار بزرگ فروش است تقریبأزیرا هند. گذاری به مثابه رقابت با چين صورت ميگيرد

  ای ردد، درینصورت کتله آسيا بصورت قارهرین بدین باورند که اگر بين هند و پاکستان صلح برقرار گهمچنين ناظ
، باشدچنان بهم پيوسته خواهد شد که رشد آن باعث بوجود آمدن بازار مشترک آسيایی که بر پاهای خود استوار    

 .ولی عده دیگر را عقيده بر آنست که آسيا فقط یک کشور است که چين نام داشته و در همه جا حضور دارد   . ميگردد
اگر ایاالت متحده امریکا منافع روسيه   . ه در مورد چين بر اساس خوف و دوستی بناء یافته است      همچنين سياست روسي

در غير این صورت روسيه از انکشاف چين در هراس     . را تهدید نماید، درین صورت روسيه با چين نزدیکتر ميشود  
جام آنرا تعين کرده باشد، زیرا هنوز   روسيه اعمار پایپالین جدیدی را پالن کرده بود بدون آنکه نقطه ان«مثأل . است

. سرانجام روسيه بر آن شد که پایپالین را برای جاپانيها اعمار کند. معلوم نبود که آنرا به خاک چين و یا جاپان برساند
به باور مفسرین غربی روسيه نميخواست با اعمار پایپالین برای چين و تدارک انرژی زمينه بيشتر رشد اقتصادی   

 ).1(» جب شود که این خود خطری برای فدراسيون روسيه پنداشته ميشود    چين را مو
به این ترتيب چين بخاطر برتری طلبی به عنوان قدرت جهانی عرض وجود کرده و آگاهانه به نسبت عطش انرژی به     

در آسيا،  چين نفوذ کشور های غربی را . ساحه نفوذ کشور های غربی و در رأس آن ایاالت متحده امریکا رخنه ميکند
. افریقا و امریکای التين تالش امپریاليستی بخاطر تسخير جهان ميداند ولی خود در عين مسير طی طریق ميکند

همچنان کشور های غربی و در رأس آن ایاالت متحده امریکا چين را ناقض حقوق بشر و ضد دیموکراسی ميخوانند    
یکا خود در عصر استعمار کهن و عصر حاضر مرتکب    واین در حاليست که کشور های غربی و ایاالت متحده امر  

بمباران عراق و افغانستان و زندانهای این دو کشور  . بزرگترین جنایات در برابر بشریت شده اند و هنوز هم ميشوند
همچنان کشور های غربی چين را متهم    . با اضافه زندان گوانتنمور مثالهای کوچک و زنده نقض حقوق بشر اند    

ين تالش دارد تا امریکا و اروپای غربی را بخاطر منافع خود از هم متفرق سازد در حاليکه کشور های        ميکنند که چ
غربی هم چنين کاری را در برابر سائر کشور ها انجام داده اند و هنوز هم ميدهند، مخصوصأ که اگر مسئله نفت در  

م زدن و پيشگيری از نفوذ چين در منطقه نفت و      به عنوان مثال کشور های غربی و آستراليا به مقصد لگا     . ميان باشد
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گاز خيز تيمور شرقی، در یک مانور سياسی و نظامی پيشگيرانه، تيمور شرقی را از پيکر واحد اندونيزیا جدا کرده،     
بالفاصله عساکر آستراليائی در آنجا مستقر شده و یک رژیم دست نشانده را بوجود آوردند و بالدرنگ حق استخراج    

تنها در نوار ساحلی تيمور شرقی منابع نفت و گاز به ارزش باالتر از صد      . از این کشور به آستراليا داده شد   نفت و گ
 .ميليارد دالر تخمين زده شده است   

برخورد سياسی چين با کشور های جهان سوم از برخورد رقبایش فرق زیاد ندارد، مثأل اگر کشور های غربی و در    
ا رژیم های مستبد چون رضأ شاه در ایران، پينوچت در چيلی، مارکوس در فيليپين، رأس آن ایاالت متحده امریک

سوهارتو در اندونيزیا و دهها رژیم خوناشام را در آسيا، افریقا و امریکای التين بر گرده خالیق سوار کردند و هنوز  
م های خونریز چون تره کی، هم به اموری بد تر از آن مشغولند واگر اتحاد شوروی سابق و فدراسيون روسيه رژی   

امين، ببرک و نجيب را در افغانستان، قزافی را در ليبيا، اسد را در سوریه و غيره را سالهای متمادی بخاطر منافع     
, خود پشتيبانی کردند، اینک دولت چين هم بخاطر اهداف اقتصادی خویش از رژیم های سفاک چون البشير در سودان     

 .یوف در قزاقستان، مشرف در پاکستان و غيره حمایت سياسی ميکند موگابی در زمبابوی، نظر با
 

 چين و پروژه پايپالين افغانستان    
اژدهای خفته اقتصاد چين که اینک از خواب زمستانی بيدار شده، دهن باز کرده و برای تسکين اشتهای سيری نا پذیر  

اقتصاد زخمی، دل سياه و موهای سپيد چشمان خرس قطبی فدراسيون روسيه با . خویش به هر سو دهن مياندازد 
همراه با غول نظامی بی یال ودم ایاالت متحده امریکا از تماشای این اژدهای حيرت انگيز و از غر و لند هایش از 

اژدها و غول چنگ و دندان تيز ميکنند و خرس قطبی زخمی ازدور برین بازی اژدها وغول به      . حدقه بيرون آمده اند
ی برین یکی و زمانی بر آن دیگری غر زده، لنگ و لنگان گاهی به پيش و زمانی به عقب راه  تماشا نشسته، لخت

این موجودات سيری     خيزش . دیریست که این هر سه برای مقابله با یکدیگر از دور و نزدیک ژاژ خائی دارند     . ميکشد
خصوص کشورهای آسيائی منجمله    اثرات منفی باالی جهان و ب انرژی و جيوپوليتيک تيژیاسترِ ناپذیر در کارزار 

زیرا چين از یک جانب با پاکستان و ایران مناسبات دوستانه دارد و از جانب دیگر ایاالت   . افغانستان خواهد داشت
بنأ ممکن است که چين با پاکستان و ایران به توافق برسد      . متحده امریکا با پاکستان دوستی ولی با ایران دشمنی دارد   

بر این توافق صحه گذارد و پایپالین آسيای ميانه را از طریق ایران به پاکستان و از آنجا به چين  و فدراسيون روسيه  
یکی اینکه  . دو عامل عمده درین احتمال نقش خواهند داشت. برسانند و این لقمه چرب را اژدها از دهن غول برباید 

سر ميبرد ترجيح خواهد داد که چين وارد     فدراسيون روسيه که با ایران نزدیک است و با چين در خوف و رجا به  
معامله شود تا در شرق ميانه با کمک فدراسيون روسيه و ایران جای پای بيشتر باز کند و در آسيای ميانه در برابر   

درین صورت   . ایاالت متحده امریکا بایستد، دوم اینکه با شرکت هند درین معامله نقش پاکستان و امریکا را تقليل دهد  
احتمال دیگر اینکه غول بر اژدها فائق آید و        . بومی ایران، روسيه و هند در افغانستان خرسند خواهند شد      نوکران 

درین صورت نوکران امریکا در افغانستان شاد  . پایپالین را از طریق افغانستان به پاکستان و بحر هند وصل کند
نوکران این بازیگران که قبأل  . ه افغانستان نام دارددرین بازی آنچه مهم است ميدان این مسابقه است ک. خواهند گردید 

در صحنه سياسی افغانستان وارد ميدان شده اند، چنگ و دندان تيز کرده در انتظار اربابان خویش روز شماری  
 .قربانی این بازی را نه بازیگران و نه هم نوکران آنها، بلکه مردم مظلوم افغانستان خواهند پرداخت. ميکنند

این قدرت نمایيها و سير احتمالی این کشمکش ها در رابطه با پروژه پایپالین افغانستان در بخش سوم این       چگونگی 
 .نوشته به تفصيل مورد مداقه قرار ميگيرد
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