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  چكيده

در زمينه اهميت فزاينده رويكرد تامين امنيت انرژي در سياست هاي كشورهاي  هابحث برخي خالف  بر
، به نظر مي رسد گسترش حضور چين و ژاپـن در عرصـه هـاي مختلـف بـين      انرژي بزرگ واردكننده

براي ايمن سازي عرضه انـرژي   آن هاها به واردات نفت و تالش  واسطه افزايش نياز آنه بتنها للي، الم
و سياسي  پيشبرد اهدافدر پي تداوم بخشيدن به رشد اقتصادي و  اين دو كشور. يستدر سطح جهان ن

امين منافع براي ت حال توسعه و تالشبا كشورهاي در  آن هاگسترش پيوندهاي . خود هستنداستراتژيك 
در چارچوب سياسـت هـاي تـامين    تواند فقط اقتصادي و نفوذ سياسي خود در سطح بين المللي، نمي 

ـ    اگرچه . دشوانرژي اين كشورها ارزيابي  ي ايـن  دغدغه تامين امنيت انرژي گرچه بـر رفتـار بـين الملل
بـا   اين دو كشور بطروا ن عامل شكل دهنده بهاست، اما نمي توان گفت كه مهمتري كشورها تاثير گذار

ضمن تاكيد بر نقش انرژي به عنـوان  در اين مقاله تالش خواهد شد . استكشورهاي توليدكننده انرژي 
شود كه عامل انرژي تنها يكي از عوامل نشان داده عاملي مهم در تدوين سياست خارجي چين و ژاپن، 

پليتيك، محاسبات استراتژيك و نيز و عناصر ژئو استتاثيرگذار بر سياست هاي بين المللي اين كشورها 
سياست هاي مبتني بر حفظ موازنه قدرت در اين منطقه از جهان نيز در تعيـين سياسـت هـاي ايـن دو     

با در نظر داشتن تحوالت بين المللي در نويسندگان  .ندا مي كقدرت بزرگ آسيايي، نقش ويژه اي را ايف
اد سياسـي از ايجـاد وابسـتگي متقابـل ميـان      حوزه مباحث نظري و تغيير رويكردهـا در عرصـه اقتصـ   

الگوي همكاري جمعي جهاني بـراي دسـت يـابي بـه     توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي به ايجاد 
در زمينـه انـرژي بـا     چـين و ژاپـن  تعامـل   چگونگيبا مطالعه تطبيقي امنيت انرژي، تالش كرده اند تا 

ر سياست هاي بعوامل تاثيرگذار بررسي كزي، به كشورهاي صادر كننده نفت و گاز در حوزه آسياي مر
  .پردازندبانرژي اين دو كشور در اين منطقه 
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(Liaowang Dongfeng, 2003).  كـه بـه   است اصطالح نسبتا جديدي كه  "امنيت انرژي"در چارچوب بحث

   امنيـت دسترسـي دائـم بـه انـرژي بـا        مـي كوشـند  تازگي وارد ادبيات روابط بين الملل شده است، دولت ها 
كه بازارهاي مختلف نفـت و گـاز بـه شـدت از يكـديگر       جهانيدر . ندكنثابت و معقول را حفظ  ييمت هاق

هستند و رشد اقتصادي جهشي ابرقدرت هاي اقتصادي جديد نيـز بـه نـاامني وضـعيت بازارهـا افـزوده       متاثر 
. وز افـزايش مـي يابـد   است، رقابت بر سر دستيابي به منابع انرژي در ميان غول هاي اقتصادي جهان روز به ر

نفت، از جايگاه ويژه اي در سياست هاي اقتصادي كشورهاي توليدكننـده و نيـز از   سوخت هاي حياتي نظير 
به اين ترتيب، . برخوردار شده است منيت اقتصادي مصرف كنندگان انرژياهميت خاصي در استراتژي هاي ا

، بلكه به مسـاله  استژاپن  ن قديمي اين كاال مانندواردكنندگا دسترسي به منابع انرژي نه تنها همچنان دغدغه
چـين بـا رشـد اقتصـادي      مانندمصرف كنندگان عمده انرژي،  به جرگه شده تازه واردكشورهاي مهمي براي 

اين كشـور  اما اگرچه ژاپن از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي در جهان است،  .چشمگير، نيز بدل شده است
در زمينه نفت خام، گاز طبيعي و انرژي هسته اي مورد نياز راكتورهاي اتمي را از انرژي مورد نياز خود  بيشتر

ومين واردكننده نفت در جهان است و نيمي از گاز صـادراتي در جهـان را   دژاپن . وارد مي كندساير كشورها 
ـ       .(Calder, 2007)نيز خريداري مي كند راي وابستگي اين كشور بـه واردات مـواد خـام و انـرژي و تـالش ب

وابسـتگي گسـترده بـه    . فزونـي گرفـت  بعد از جنگ جهاني دوم  ،پيوستن به جمع قدرت هاي بزرگ صنعتي
سياست هاي . دارهاي بين المللي انرژي ايفا كنواردات انرژي موجب شده كه اين كشور نقش فعالي را در باز

 "ت هاي نفتي بـين المللـي  وابستگي فزاينده به شرك"دهه هاي گذشته از نوعي در انرژي اين كشور همچنين 
تـا   1970در  "وابستگي متقابل با كشـورهاي توليدكننـده نفـت   "به ايجاد الگوي  1960و  1950در سال هاي 

به نظام امنيت انرژي بين المللي تبـديل   "وابستگي جهاني"و پس از آن در دوران كنوني به نوعي مدل  1990
در بازارهـاي انـرژي، در   آفرين عناصر و عوامل بي ثباتي شده است كه بر اساس آن، مشاركت در مبارزه عليه 

اگرچـه ميـزان    .Koolaee& Tishehyar, 2008, 205- 223 )( دستور كار سياستمداران ژاپني قرار گرفته است
 77.4وابستگي بخش هاي مختلف اين كشور به مصرف نفت طي سه دهه گذشته كاهش يافته و از وابسـتگي  

ميزان واردات نفت در اين كشور همچنان همه،  رسيده است، با اين 2005د در درص 49به  1973درصدي در 
ميليون بشكه نفت مصرف كرد كه تقريبا تمام اين ميـزان از   5، ژاپن روزانه در حدود 2008در سال . باال است

 ن از سوي ديگـر، بـه گـزارش سـازما     . (EIA/Japan's Country Analysis Brief, 2008)خارج وارد شده بود
      آمـده اسـت، انتظـار     2002گونه كه در گزارش چشم انـداز جهـاني انـرژي در سـال      بين المللي انرژي و آن

ميليون بشكه در روز در سـال   4.9مي رود كه ميزان واردات نفت توسط كشورهاي در حال توسعه آسيايي از 
به تنهايي ميـزان واردات خـود را از   چين در اين ميان . برسد 2030ميليون بشكه در روز در سال  24به  2000

  .افزايش خواهد داد 2030ز در سال ميليون بشكه در رو 10به  2000ميليون بشكه در روز در سال  1.7
د و اقتصاد اين كشـور رو بـه   كرآغاز  1980سياست اصالح اقتصادي را از اواسط دهه چين كه  بعد از آن
چين كـه خـود    1993در . در اين كشور افزايش يافت ، ميزان مصرف نفت به طور چشمگيريشتتوسعه گذا
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ميليـون   5.5با مصرف روزانـه   2003زماني از صادركنندگان نفت بود، به يك واردكننده تبديل شد و در سال 

 ,Fangning) دشبشكه نفت، تبديل به دومين كشور مصرف كننده نفت در جهان بعد از اياالت متحده تبديل 

در سياسـت خـارجي   نيز  ه عطش براي نفت افزايش يافته است، بحث امنيت انرژيبه همان ميزان ك . (2005
معاون مدير موسسه تحقيقـات انـرژي در كميسـيون ملـي      1هان ونكه. اين كشور جاي خود را باز كرده است

چـين  } براي تامين امنيـت انـرژي  {" :گفته بود 2004در سخنراني خود در ژوئن ، 2و توسعه در چيناصالح 
تمام نفوذ بين المللي و توان ملي خود براي گسترش همكاري هاي بين المللـي بـا كشـورهاي عمـده      از دباي

 ."توليد كننده و صادركننده انرژي در حوزه هاي مختلف سياست، اقتصاد، تجـارت و ديپلماسـي بهـره گيـرد    
ماسـي چـين باشـد،    شايد بتوان گفت كه سخنان هان ونكه بيش از آنكه نسخه اي پيشنهادي براي دستگاه ديپل

در  .(Wenke, 2004, 24-25)توصيفي از واقعيت هاي جاري در برنامه سياسـت خـارجي ايـن كشـور اسـت     
شـامل   – 1980و  1970سياست هاي انـرژي ژاپـن در دهـه هـاي      مانند –در چين  "ديپلماسي منابع"نتيجه، 

توليد كننده، تشويق شركت هاي متنوع سازي منابع عرضه كننده انرژي، گسترش روابط دوجانبه با كشورهاي 
نفتي داخلي به سرمايه گذاري در وراي مرزها و باالخره، ايجاد اتحادهاي استراتژيك براي همكاري در زمينـه  

درست همچون دهه هاي   (Tang, 2006)حفظ امنيت و توسعه منابع انرژي در نقاط مختلف جهان بوده است
كيو و حجم عظيم واردات نفت توسط اين كشور بـراي سـاير   كه رشد اقتصادي سريع تو هاييتهديد و پيشين

قدرت هاي صنعتي به وجود آورده بود، امروزه بار ديگر كشورهاي صنعتي متوجه خطر رشـد سـريع تقاضـا    
   . (Daojiong, 2006)شده اندبراي انرژي در چين 

ـ    البته بايد در نظر داشت كه افزايش فعاليت ها و حضور چين و ژاپن در عرصه هاي ه بين المللـي، تنهـا ب
در . يستبراي حفظ امنيت عرضه جهاني نفت ن آن هابه واردات نفت و تالش  آن هاواسطه افزايش وابستگي 

واقع، تحوالت سياسي و رشد پايدار اقتصادي در اين دو كشور موجب شده است كه تمايل به ايفـاي نقشـي   
عامـل انـرژي   هرچند . ران چيني و ژاپني قرار گيردفعال تر در عرصه سياست بين الملل در دستور كار زمامدا

كه اين عامـل، جهـت دهنـده    نمي توان گفت نقشي كليدي در رفتار بين المللي چين و ژاپن بازي مي كند اما 
كه اگرچه تامين امنيت انرژي عاملي مهم نويسندگان بر اين باورند . اصلي سياست خارجي اين كشورها است

پن است، تاثير تقاضا براي انرژي در اين كشورها، تنها يك از ابعاد تاثيرگذار بـر  در سياست خارجي چين و ژا
ـ  آن هاو سياست انرژي ه است بود آن هارفتار سياسي  سـاير اولويـت هـاي چندگانـه سياسـت       كنـار در  دباي

 ايـه بـر پ  ودشـ  مقاله كوشش مـي اين در اين راستا، در . خارجي اين كشورها مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
مطالعه تطبيقي و در چارچوب سياست خارجي چين و ژاپن، به بررسي سياست هاي امنيـت انـرژي ايـن دو    

   .كشور در آسياي مركزي پرداخته شود
ي ژاولين بخش اين مقاله به بررسي ذخاير انرژي آسياي مركزي و جايگاه آن در بازارهاي بين المللـي انـر  

وم، سياست هاي انرژي چين و ژاپن در اين منطقه مورد مطالعه در بخش هاي دوم و س. اختصاص يافته است
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هاي فكري سياستگذاري خارجي در اين دو  چارچوبنيز تفاوت هاي ميان الگوها و پايان در . گيرند قرار مي

   .در منطقه آسياي مركزي بررسي خواهد شد آن هاكشور، بر اساس منافع هر يك از 
  

  ه آن در بازارهاي انرژيي و جايگاظرفيت انرژي آسياي مركز
موقعيت استراتژيك، منابع انرژي، رقابت براي تعيين خطوط انتقال انرژي و حضور مجموعه اي از بازيگران 

در  "بازي بزرگ جديدي"گران را متقاعد كند كه  ست تا بسياري از تحليلا منطقه اي و بين المللي، كافي
رقابت براي به دست آوردن پايگاه هاي . )Koolaee, 2009, 11-33(منطقه آسياي مركزي شروع شده است

. نظامي و تجربه تغيير نظام هاي سياسي از طريق انقالب هاي رنگين، ابعاد جديدي به اين رقابت داده است
در بسياري از تحليلگران معتقد بودند كه رقباي اصلي  در نخستين سال هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي،

چين، ژاپن و  مانندبعدها مشخص شد قدرت هاي ديگري . ت متحده و روسيه هستندتنها اياالاين منطقه، 
    اي و  نظامي و ايجاد نهادهاي منطقه تجارت، قراردادهاي انرژي، توافق هاياتحاديه اروپايي نيز از طريق 

 ,Sachdeva, 2006 & (Swanstrom, 2005, 569)بين المللي، براي خود در اين منطقه حساب باز كرده اند

23-34)(.  
معتقدند كه حفظ عرضه مستمر انرژي از آسياي مركزي، مي توانـد در  كشورهاي منطقه  برخي مقام هاي

از اين منظر، جاده جديـد   .باشد) خاورميانه(آينده ضربه گير شوك هاي نفتي ناشي از بي ثباتي در غرب آسيا 
در دنيـاي   كـانوني بـه  توانـد آسـياي مركـزي را    انتقال انرژي را بر عهده خواهد داشت، مي  وظيفهابريشم كه 

موجود  به اندازه انتظارهاي طور به نظر مي رسد كه ميزان ذخاير اين منطقه با اين همه، اين. انرژي تبديل كند
هم اكنون كشورهاي حوزه خزر سهم اندكي از توليد نفت خام و گاز طبيعي در جهـان را  . يستنسبت به آن ن

انتقال انرژي به بازارهاي مصـرف دسـت و   گوناگوني براي مشكالت اقتصادي و سياسي و با  در اختيار دارند
   .پنجه نرم مي كنند

ـ   بر اسـاس برآوردهـاي  .است فاوتع مختلف، بسيار متنابميزان ذخاير اين حوزه بر اساس م ين آژانـس ب
ه در وضعيت حـداقلي،  ك ميليارد بشكه است 49تا  17ين ذخاير نفت اثبات شده در اين منطقه ب المللي انرژي

 عضـو  ده كشـور  ، معادل ذخاير نفت ليبي مـي باشـد كـه يكـي از    بيشترين آوردمعادل ذخاير نفت قطر و در 
 2.3، كل ميزان توليد نفت منطقه در حـدود  2006در سال . است) اوپك(كننده نفت  سازمان كشورهاي توليد
مجمـوع ذخـاير   . اسـت ر، بـيش از ذخـاير نفتـي    ميزان ذخاير گاز طبيعي منطقه خز. ميليون بشكه در روز بود

است كه معادل ميزان ذخـاير گـازي نيجريـه    برآورد شده تريليون متر مكعب  232كشورهاي منطقه در حدود 
 5.2، مجموع توليدات گازي آذربايجـان، قزاقسـتان، تركمنسـتان و ازبكسـتان در حـدود      2005در سال . است

  . (EIA/Caspian Sea, 2007)رم توليد گاز طبيعي در كانادا استتريليون متر مكعب بود كه معادل سه چها
براي صادر كردن اين ذخاير  بسياركشورهاي منطقه با مشكالت  ذخاير انرژي، با وجود داشتناز سوي ديگر، 

از نظر جغرافيايي، اين كشورها از بازارهاي مصرف بسيار دور هستند و خط . به بازارهاي انرژي مواجه هستند
عالقمند هستند انرژي خود را از مسيرهاي ديگري غير  آن هاهمه . مناسب براي انتقال انرژي ندارندهاي لوله 
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اما براي دستيابي بـه ايـن هـدف،     .تا از ميزان وابستگي خود به اين كشور بكاهند ،از مسير روسيه انتقال دهند

  .ط لوله جايگزين به دست آورندبراي احداث خطورا سرمايه، تكنولوژي و حمايت هاي سياسي الزم  دباي
از جمله راه هاي جايگزين براي انتقال انرژي، استفاده از مسير ايـران در جنـوب يـا مسـير افغانسـتان در      

، طرح هايي براي احـداث خـط   2001با بركناري طالبان در افغانستان در سال . استجنوب شرقي اين منطقه 
اثبـات قطعـي    كت سرمايه گذاران بين المللـي، نبـود  مشار نبود حال، با اين. ارائه شدند ١لوله ماوراء افغانستان

ميزان ذخاير گازي تركمنستان و باالخره، مالحظات امنيتي موجب شدند كه در عمل گامي جدي براي اجراي 
توسعه مسير جنوبي از طريق ايران نيز بواسطه قانون تحريم نفتي ليبـي و ايـران كـه     .اين پروژه برداشته نشود

هاي غير آمريكايي را نيز از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز اين كشورها منـع مـي كنـد، مشـكل      شركت
 اخـتالف از سوي ديگر، بسياري از چاه هـاي نفـت بـزرگ منطقـه، در حـوزه هـاي مـورد         .آفرين شده است

ميـان   كشورهاي همسايه خزر قرار گرفته اند و تا هنگـامي كـه يـك توافـق نامـه بـراي تعيـين مـرز دريـايي         
به دنبـال  همچنين  .همسايگان خزر منعقد نشود، اين ميادين انرژي نيز مورد بهره برداري قرار نخواهند گرفت

مبادالت تجاري ميان جمهوري هاي تحت كنترل دولـت مركـزي،    اشي اتحاد شوروي و كاهش چشمگيرفروپ
اين منطقـه نيـز موجـب     ميان مردم مذهبي و فرهنگي اختالف هاي. نيز رو به ويراني نهاد اقتصاد اين كشورها

تروريست ها و نيروهاي تندرو نيز از اين اختالفات به نفع خود بهره . قومي و مذهبي شدند منازعه هاي ايجاد
بـا ايـن    .(Guang, 2007) گرفته و به گسستگي اجتماعي و آشوب هاي سياسي در سطح منطقـه دامـن زدنـد   

مشكالت موجود در مسير انتقال انرژي از ايـن  توجه به كزي و با چشم انداز از ذخاير انرژي منطقه آسياي مر
  .مي پردازيممنطقه به ساير نقاط جهان، به بررسي سياست هاي انرژي چين و ژاپن 

  
  رهيافت امنيت انرژي چين در آسياي مركزي

ابي بـه  واسطه رشد سريع تقاضا براي انرژي در چين، دولت اين كشور در تالش است تا راهي براي دسـتي ه ب
برنامه هاي چين در اين زمينه، تا حـدودي بلنـد پروازانـه، پرهزينـه و     . منابع انرژي حوزه آسياي مركزي بيابد

در  2000برنامه انرژي چين در سـال  . ژئوپليتيكي در اين منطقه استراتژيك از جهان مي باشدپيامدهاي داراي 
كيلومتري خطوط انتقـال   4200ساختن يك شبكه  تمركز اصلي اين برنامه بر. كنگره ملي خلق چين اعالم شد
در كنگـره   .ي اسـت بـه سـواحل شـرقي و ابرشـهر شـانگها      –سين كيانگ  –نفت و گاز از ايالت غربي چين 

براي سرمايه گذاري در منابع انرژي روسـيه و آسـياي مركـزي بـه تاييـد       "نگاه به غرب"شانزدهم استراتژي 
  . (Kreft, 2006, 107-120) رسيد

، اما پيگيري سياسـت  توجه چين به آسياي مركزي افزايش يافت 2001سپتامبر  11پس از حوادث ه چ اگر
در  2003كه رقيب جدي اين كشور يعني ژاپن در سـال   سرمايه گذاري در منابع انرژي اين منطقه، پس از آن

در واقـع،  . ل شـد جدي دنبـا  ز سيبري سرمايه گذاري كرد، به گونه ايزمينه ساخت خطوط لوله انتقال نفت ا

                                                 
1. Trans-Afghan natural gas pipeline  
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مردان  دولتبه شرق آسيا در انحصار چين قرار گيرد، سبب شد كه انتقال انرژي از روسيه  هراس ژاپن از اين

سرمايه گذاري گسترده براي احداث اين خطوط لوله و امتداد دادن آن به سواحل شرقي روسيه در  برايژاپني 
 . (Liu, 2006) & (Liao, 2006)دام كنندقااقيانوس آرام 

ايل اين كشور به كاهش وابسـتگي  عامل ديگري كه موجب افزايش حضور چين در آسياي مركزي شد، تم
در صورت وقوع جنـگ يـا هـر نـوع حملـه تروريسـتي در       . مسيرهاي دريايي بوده است به واردات انرژي از

بـه آسـاني متوقـف     خطوط دريايي و به ويژه در تنگه آسيب پذير ماالكا، عرضه انرژي به اين كشور مي تواند
وقوع منازعه اي ميان چين و آمريكا بر سر تايوان و يا آغاز جنگي جديد در منطقه خليج فارس هر يك . شود

اما در  . (David Vic, 2008)مي توانند تاثيري جدي بر قيمت و نيز ميزان نفت وارداتي به اين كشور بگذارد
پيدا كند، از ميزان آسـيب پـذيري ايـن     مهمي جايگاهي صورتي كه چين بتواند در اقتصاد منطقه آسياي مركز

ايجاد وابسـتگي متقابـل    .د نيازش، بيشتر خواهد شدو هزينه محروم كردن آن از انرژي مور هكشور كاسته شد
ز مـانع ا در صـورت وقـوع بحـران،    است كه  از قوي ترين بازدارنده هااقتصادي با كشورهاي پيراموني، يكي 

  .گانش شودتحريم چين توسط همساي
واردات انرژي از منطقه آسياي مركزي، برخالف غرب آسيا، جنوب شرق آسيا، آفريقـا و آمريكـاي التـين    

با توجه به اين امر كه چين نيز هنوز نتوانسته است ناوگان دريايي خود را به . نياز به تامين امنيت دريايي ندارد
امنيت انرژي از طريـق   تامين، كندح درياها مراقبت تواند از محموله هاي خود در سطه خوبي تقويت كند تا ب

همچنـين،  . گيري براي ايـن كشـور داشـته باشـد     انتقال انرژي با خط لوله مي تواند اهميت استراتژيكي چشم
كشورهاي آسياي مركزي نيز براي نخستين بار مي توانند با استفاده از خط لوله شرقي، منـابع انـرژي خـود را    

  .(Guang, 2007) ز روسيه و قفقاز، به بازارهاي مصرف برسانندبدون نياز به عبور ا
در قزاقستان نيز عامل ديگري بوده است كه چين را ترغيب به حضور در  1انغكشف ميدان عظيم نفتي كاش

اين ميدان نفتي كه در شمال درياي خزر قرار دارد، يكي از بزرگترين ميادين نفتـي در   .ده استكرمنطقه خزر 
مهمترين شريك تجاري چـين در آسـياي مركـزي، قزاقسـتان      به همين علت.  (Ottaway,2000) جهان است

هزار بشكه نفـت در روز   200ميلي متر و ظرفيت انتقال  813مايلي به قطر  613، خط لوله زمينهدر اين . است
 700سـرمايه  در چـين بـا    4در شمال غرب منطقه سين كيانگ 3در شمال غرب قزاقستان به آالشانكو 2از آتاسو

هدف اصلي آن است كه اين خـط لولـه تـا    .   (Liao, 2006)آغاز به كار كرده است 2006ميليون دالري از مه 
 يدر صورت عملي شدن اين طرح، چين از موقعيـت اسـتراتژيك  . شانگهاي در سواحل شرقي چين امتداد يابد

در انتقال نفت و گـاز از آسـياي    مهمقشي در زمينه انرژي در آسيا برخوردار خواهد شد و مي تواند ناي  ويژه
  . مركزي به بازارهاي ژاپن و كره جنوبي ايفا نمايد

                                                 
1. Kashagan 
2. Atasu 
3. Alashankou   
4. Xinjiang  
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هزار بشكه نفت در روز از سوي قزاقستان از اين خط لوله  85در حدود  فقط 2007البته تا اواخر سال 

وز موانع زيادي بر مي توان گفت كه هن.  (EIA/ Kazakhstan Country Analysis Brief, 2008) عبور كرده بود
 فت قدرت هاي ديگر بويژه روسيه با آن است، مخالآن هاسر راه تكميل اين شبكه وجود دارد كه از مهمترين 

(Pen-Chung, 2005)  .با سرمايه هاي هنگفت خود آماده سرمايه  بسياري از شركت هاي چند مليتي هم
  .شوند گذاري در قزاقستان هستند و رقيبي جدي براي چين محسوب مي

شركت ملي نفت . همكاري هاي انرژي ميان چين و تركمنستان نيز در سال هاي اخير گسترش يافته است
در حوزه ميادين گازي يك قرارداد مشاركت در توليد با دولت تركمنستان براي توسعه  2007ژوئيه در  ١چين

تريليون مترمكعب  1.1ساالنه  2009از سال  دبر اساس اين قرارداد، اين شركت باي. آمودريا به امضا رساند
در حال  2اين شركت به همراه شركت پتروچاينا. (Bhadrakumar, 2006) گاز از اين ميادين به چين صادر كند
متر  ميليارد 1060كيلومتر و با ظرفيت ساالنه  2582تركمنستان به طول  –احداث خط لوله انتقال گاز چين 

شرق -در غرب چين و اتصال آن به خط لوله غرب 3ريا به اورومكويمكعب براي صدور گاز از ميادين آمود
با تركمنستان، ازبكستان  براي بستن قراردادهاي جداگانه زمينهشركت ملي نفت چين در اين . در چين هستند

كه تامين آن را  برآورد شده،ميليارد دالر  14هزينه احداث اين خط لوله بالغ بر  .ده استكراقدام و قزاقستان 
البته بايد اين نكته را هم  . (EIA/Central Asia Analysis Brief, 2008)استپذيرفته اين شركت به تنهايي 

  . دايي اين طرح بلند پروازانه نيز هنوز به اجرا در نيامده اندتمتذكر شد كه حتي مراحل اب
به هنگام بازديد هو  2004در ژوئن . چين در ازبكستان نيز در جستجوي تامين انرژي مورد نياز خود است

به امضا  "5گاز-نفت -ازبك"از ازبكستان، شركت ملي نفت چين قراردادهايي را با شركت دولتي  4جين تائو
سال، موافقت خود را  25ميليون دالري به مدت  600طرف چيني با امضاي قراردادي 2005در ژوئن . رساند

       2015اين ميادين در مجموع تا سال . الم كردبا توسعه ميادين نفتي كوچك در مناطق بخارا و خيوه اع
  .(EIA/Central Asia Analysis Brief, 2008)هزار بشكه نفت در روز توليد كنند 20مي توانند 

تنها شريك اصلي اين . نيست در حوزه انرژي دردرياي كاسپين بازيگر فعاليبا اين همه، چين همچنان 
       مورد نيز روسيه همچنان شريك تجاري اصلي آستانه محسوب اما حتي در اين  ،قزاقستان است كشور

درصد آن به تنهايي به  40كه (درصد  72در زمينه سرمايه گذاري خارجي نيز كشورهاي غربي با . مي شود
 3درصد و چين با تنها  25روسيه با  آن هابعد از  .در مقام اول در منطقه قرار دارند) اياالت متحده تعلق دارد

، چهار پنجم انرژي مورد نياز چين همچنان با عبور از تنگه واقعدر  .(Niquet, 2006) د قرار گرفته انددرص
حمايت اين . درصد نفت وارداتي آن از منطقه غرب آسيا تامين مي شود 60ماالكا به اين كشور مي رسد و 

و نيز سياست افزايش سرمايه كشور از پروژه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان 

                                                 
1. CNPC  
2. PetroChina  
3. Urumqui   
4. Hu Jintao  
5. Uzbekneftegaz  
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كه اين كشور  استگوياي آن  (Daojiong, 2006, 179)گذاري در حوزه انرژي در آمريكاي التين و آفريقا 

  . استهمچنان در جستجوي تامين انرژي مورد نياز خود در ساير نقاط جهان 
ينده نزديك نقش مهمي چين نمي تواند اميدوار باشد كه آسياي مركزي در آ مجموع، به نظر مي رسددر 

انتقال نفت و گاز اين منطقه از مرزهاي غربي به سواحل شرقي چين . در عرضه انرژي به اين كشور ايفا كند
، تقالي برسد، با توجه به هزينه هاي انشانگهاچرا كه وقتي اين گاز به  ،از نظر اقتصادي نيز قابل توجيه نيست

سياست ترتيب،با اين  .استراليا و اندونزي را نخواهد داشتقدرت رقابت با قيمت هاي گاز وارداتي از 
 - انرژي محور باشد؛ بلكه تالش براي حفظ ثبات سياسي تنهاخارجي چين در آسياي مركزي نمي تواند 

. قومي در ايالت ناآرام سين كيانگ، يكي از علت هاي عمده افزايش حضور چين در آسياي مركزي است
كيانگ طي سال هاي اخير فعاالنه و گاه به طور خشونت آميز به دنبال جنبش هاي جدايي طلب در سين 

ه اين ترتيب، ايجاد ثبات در مناطق غربي، ضامن امنيت انرژي و ب. (Sheives, 2006) كسب استقالل بوده اند
 تعريف شده است "توسعه مناطق غربي"افزايش توسعه اقتصادي در اين مناطق مي باشد كه در قالب طرح 

(Hu and  Cheng, 2008).  نيرويچين همچنين در تالش است تا با يافتن متحديني، استراتژي مبارزه با سه 
، 3هنگامي كه جيانگ زمين. را پيش ببرد "2طلبي تروريسم، افراط گرايي و جدايي"در منطقه يعني  1اهريمني

، بر لزوم همكاري امنيتي دكراز ازبكستان، قرقيزستان و قزاقستان بازديد  1996رئيس جمهور چين در سال 
به دنبال اين ديدار بود كه شركت ملي نفت چين درصدد حضور در اين . دكرميان كشورهاي منطقه تاكيد 

   .(Andrews, 2006) منطقه با انعقاد قراردادهايي در زمينه انرژي با كشورهاي اين حوزه برآمد
هزار نفر در قزاقستان به  300تعداد، بيش از  در آسياي مركزي هستند كه از اين 4هزار ايغور 400بيش از 

از  به عالوه، تعداد زيادي از سازمان هاي حمايت. با قزاق ها دارند برند و پيوندهاي خانوادگي قوي سر مي
چين در تالش است تا . برخالف معاهده ميان دو كشور است كهفعاليت هستند  ايغورها در قزاقستان مشغول
، دولتمردان زمينهدر اين . ي نظامي ميان كشورهاي منطقه، نظم موجود را حفظ كندبا ايجاد يك شبكه همكار

مسائل امنيتي مشترك كه تهديدي جدي براي اين  ، برچيني در ديدار با رهبران كشورهاي آسياي مركزي
سطح  در. ، تاكيد مي ورزندهادولت هاي اقتدارگرا هستند و نيز بر لزوم ائتالف براي مبارزه با اين تهديد

روابط دوجانبه، چين با كليه كشورهاي منطقه مجموعه اي از برنامه هاي همكاري هاي استراتژيك را ترتيب 
گذشته از مسائل مربوط به برقراري ثبات و امنيت، بعد از فروپاشي اتحاد شوروي اين سوال نيز . داده است

نفوذ خود را در اين منطقه استراتژيك  است كه اين كشور تا چه حد مي تواند پايه هاي براي چين مطرح شده
سپتامبر كه تحولي جدي در معادالت  11حادثه  ه ويژه درپي رخداداز آغاز قرن جديد و ب. گسترش دهد

ده است حضور خود را از طريق گسترش روابط كرسياسي و استراتژيك اين منطقه پديد آورد، چين تالش 
پيوندهاي اقتصادي ميان چين و كشورهاي  1990در دهه . هدافزايش د ي منطقهاقتصادي و تجاري با كشورها

                                                 
1. Three forces of evil  
2. Terrorism, extremism and separatism   
3. Jiang Zemin  
4. Uighur  
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ميليارد  8.5به  1992ميليون دالر در سال  500اما ميزان تجارت ميان طرفين از . بوداندك آسياي مركزي بسيار 

برابر شده  16 ،سال 14 تجارت چين با كشورهاي منطقه درمدتحجم  رسيد، يعني 2005دالر در سال 
  . (Guang, 2007)است

استراتژي  مي توان گفت. ف قابل بررسي استاستراتژي اقتصادي چين در اين منطقه از ابعاد مختل
سياست هاي اقتصادي اين كشور براي توسعه مناطق غربي و كاهش ي اقتصادي چين در اين منطقه، دنباله رو

از . امتداد يابديز كشورهاي آسياي مركزي ن درمي تواند  اين مسئله. استتنش هاي سياسي در سين كيانگ 
جا كه عقب ماندگي اقتصادي يكي از مهمترين علل بروز شورش هاي اجتماعي و ظهور اسالم بنيادگرا در  آن

اين مناطق محسوب مي شود، كمك به توسعه اقتصادي در اين كشورها نيز موجب افزايش امنيت منطقه اي 
منطقه بوده  ايناقتصادي چندجانبه نيز در  ، چين به دنبال گسترش همكاري هايزمينهدر اين  .خواهد شد

توافقنامه اي را در زمينه گسترش همكاري هاي  1يشانگهااعضاي سازمان همكاري  2003در سپتامبر . است
پيمان چارچوب اجراي برنامه بلند مدت ايجاد منطقه آزاد تجاري در  در پيچين . اقتصادي به امضا رساندند

ي به شانگهاپيمان همكاري  اعالم شد 2005سازمان در مسكو در سال  ايندر نشست سران. استي شانگها
دنبال اجراي پروژه هاي مشترك انرژي در بخش هاي نفت و گاز، استخراج منابع هيدروكربني و استفاده 

ژوئن  29زراي انرژي كشورهاي عضو پيمان شانگهاي در و. (Harun, 2007)استمشترك از منابع آب منطقه 
اين چارچوب در  "باشگاه انرژي"دند تا در زمينه چگونگي شكل گيري يك كو گرد آمهم در مس 2006

ي شانگهانشست هاي  ويژه نفت، با ابتكار ايران در دستور كاره بحث انرژي و ب. پيمان به مذاكره بپردازند
انرژي  و پروژه هاي مشترك جرايي شودا است تا اين طرح به هر حال، زمان زيادي الزم. قرار گرفته است

ه افزايش نگراني هاي كشورهاي غربي در زمين ،هايي چنين اقدام .عملياتي شوندتوسط اعضاي اين پيمان 
. استرا تشديد كرده رقابت هاي ميان قدرت هاي شرق و غرب  چين در اين حوزه را در پي داشته،نفوذ 

  :مالحظات غرب در اين زمينه عبارتند از
  . رژي، مي تواند نظم موجود در بازارهاي انرژي را بر هم زندچين با نياز روزافزون خود به ان -
كه دولت هاي غربي در پي در حالي . ه حامي دولت هاي اقتدارگرا مانند ازبكستان تبديل شده استچين ب -

 . طرد و تنبيه اين دولت ها بنا به داليل بشردوستانه هستند

  .(Tang, 2006) استت از امنيت انتقال انرژي چين در حال افزايش توان نظامي خود در منطقه براي حفاظ -
را زير پا شهروندان خود مي كنند كه حقوق  متهم فعاالن حقوق بشر چين را به حمايت از دولت هايي

 منتقدين معتقدند چين در تعقيب منافع انرژي خود، كليه مالحظات سياسي و انساني را ناديده . مي گذارند
سط نخبگان سياسي اقليت در كشورهاي منطقه آسياي مركزي موجب شده كنترل منابع طبيعي تو. مي گيرد

در  آن هااست كه روابط تجاري چين با اين كشورها زمينه ساز گسترش فساد هيات حاكمه و تقويت بنيه 
از مداخله نيروهاي خارجي در امور  ه، جلوگيريسياست چين در اين منطق .برابر فعاالن حقوق مدني شود

                                                 
1. SCO  
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تنها مايل به همكاري با اين كشورها  اين كشور.است "حقوق بشر" مانندرها تحت عناويني داخلي اين كشو

مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي گروه هاي قومي و مذهبي در براي در قالب پيمان شانگهاي 
در آسياي ين مالحظات منطقه اي، سياست چين گذشته از ا . (Xinhua, 2007)استداخل كشورهاي منطقه 

براي پكن، اين خطر وجود . استمربوط  حضور آمريكا در اين منطقه بهدارد كه  هممركزي بعدي جهاني 
كه  دومينو در قالب حمايت از جنبش هاي بي ثباتي آفرين در كشورهاي آسياي مركزي د كه اجراي نظريهدار

نظريه پردازان چيني، . فراهم آورد سين كيانگ را تحت حمايت غرب قرار دارد، زمينه بروز بحران در استان
 استراتژي مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروريسم آمريكا را در تداوم سياست مبارزه با كمونيسم مي بينند كه

، در قالب تغيير رژيم هاي ديكتاتوري اين سياست كاندوليزا رايس ز نظرا .در دوران جنگ سرد در جريان بود
گ ناتو در يوگسالوي و اشغال كوزوو، موجب پيوند نزديك جن. (Niquet, 2006)داردجريان  سطح منطقه در

اياالت متحده در اين منطقه، سرنوشت ه هاي هستند كه مداخل نگران آن ها. تر ميان چين و روسيه شده است
 در مجموع، به نظر مي رسد با توجه به توان اندك توليد و .مشابهي را براي چچن يا سين كيانگ رقم زند

براي  انتقال انرژي از اين منطقه، اين ادعا كه حوزه خزر مي تواند جايگزين منابع انرژي روسيه و خليج فارس
يا از وابستگي اين كشور به حفظ امنيت در تنگه ماالكا بكاهد، در آينده نزديك تحقق نخواهد  چين شود،

اگر گفته شود هدف اصلي چين از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز اين بنابراين جاي تعجب ندارد . يافت
اساس  براي پيشبرد امنيت ملي بر ،منطقه، افزايش حضور اين كشور در آسياي مركزي و استفاده از آن

  .مالحظات منطقه اي و رقابت هاي جهاني چين با ساير قدرت هاي بزرگ است
  

  زيرهيافت امنيت انرژي ژاپن در آسياي مرك
ژاپن  "سياست هاي آسيايي" گ سرد و تغيير محيط بين المللي در دو دهه گذشته، زمينه ظهور دوبارهپايان جن

در شرايط جديد، آسياي مركزي از جذابيت هاي ويژه اي براي سياستمداران ژاپني . را فراهم آورده است
ي مالي به كشورهاي حوزه خزر گذشته از وجود ذخاير نفت و گاز در اين منطقه، كمك ها. برخوردار است

مي تواند نظر روسيه را نيز به اين نكته جلب كند كه در صورت موافقت براي حل مسائل مربوط به مالكيت 
   ، اين كشور نيز مي تواند از استكه از هنگام جنگ جهاني دوم تاكنون در اشغال روسيه  كوريلجزاير 

حضور فزاينده چين در اين منطقه نيز مشوق . دشوند كمك هاي مالي گسترده اين غول اقتصادي بهره م
  .استديگري براي ژاپن جهت مشاركت در بازي بزرگ جديد در آسياي مركزي 

چندان گسترده نبود و تنها به مناسبات  1997تا سال منطقه روابط تجاري ژاپن با كشورهاي اين 
اما با باال گرفتن بحث وجود ذخاير . )Koolaee& Tishehyar, 2008, 211( مي شدديپلماتيك دوستانه ختم 

عظيم نفت و گاز در اين منطقه و بزرگ نمايي آن به گونه اي كه حوزه خزر را به عنوان جايگزين روسيه و 
توجه شركت ها و مقامات ژاپني به تدريج به اين  ،دشخليج فارس در سياست هاي امنيت انرژي ژاپن معرفي 

براساس سياست جديد ژاپن، تحت حمايت دولت اين كشور، . (Len, 2006)سوي قاره آسيا جلب شد
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 ,Masaki)ان در قزاقستان را به دست آوردغدرصد سهام ميدان نفتي كاش 8.33توانست  1شركت اينپكس

جيحون به  -تفليس -نيز توانستند در احداث خط لوله باكو 3و اينپكس 2دو شركت ژاپني ايتوچو.  (2006
  . درصد داشته باشند 2.5و  3.4ترتيب سهمي معادل 

اين كشور همچنين به . داپن در اين منطقه را بر مي انگيزژ توجهاما نفت و گاز تنها منابعي نيستند كه 
در . دكندنبال آن است كه با افزايش ميزان مصرف انرژي هسته اي، امنيت دستيابي به منابع اورانيوم را حفظ 

 25به  ه نزديك ميزان صادرات اورانيوم به ژاپن را از يك درصد،اين زمينه، قزاقستان متعهد شده است در آيند
از سوي ديگر،  . (World Information Service on Energy Uranium Project, 2007)درصد افزايش دهد

منتشر  2006مه  ژي در اين كشور را درژاپن كه استراتژي نوين ملي انر ٤وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت
يز بر لزوم تقويت پيوندها با كشورهاي داراي منابع غني انرژي و ترغيب شركت هاي نفتي د، بيش از هرچكر

 "٥برنامه نفتي هينومارو"اين استراتژي جديد كه آن را . ژاپني به سرمايه گذاري در اين كشورها تاكيد كرد
گذاري كرده اند، مي نامند، بر لزوم افزايش خريد نفت از شركت هاي ژاپني كه در كشورهاي ديگر سرمايه 

 15از  2030تا سال  دمطابق اين برنامه، سهم شركت هاي ژاپني در تامين نفت اين كشور باي. تاكيد دارد
  .(Bustelo, 2008) & (Masaki, 2006)درصد افزايش يابد 40درصد به 
به  ياي مركزيبا ساختن جاده ها و خطوط انتقال انرژي از آس اساس، توكيو بسيار مايل است بر اين

ژاپني ها همچنين چندين بار در مزايده هاي انرژي در اين منطقه . دكنافغانستان اقدام  اقيانوس هند از مسير
هر . منطقه بوده استاين دو در اين رويارويي تركمنستان مهمترين نقطه . اند قرار گرفتهبا چيني ها در تقابل 

در قالب تالش هاي و  از تركمنستان مطرح مي كنند را براي تعيين مسير انتقال انرژيهايي  دو كشور اولويت
وزير خارجه وقت ، 6تارو آسو 2006در سال . رقابت با يكديگر هستنددر حال ديپلماتيك به طور جدي 

 -افغانستان -تركمنستان(حمايت خود را از آغاز طرح انتقال انرژي از مسير جنوب شرقي  به روشني ژاپن،
چندين آشكار است كه شركت هاي ژاپني حاضر نيستند ، با اين حال.  (Aso, 2006)دكراعالم ) پاكستان

مسير جايگزين براي اين طرح، انتقال انرژي . ميليون دالر پول خود را در افغانستان ناامن سرمايه گذاري كنند
و اما ژاپن طي سال هاي اخير به واسطه فشارهاي اياالت متحده در عرصه صنايع نفت  .از طريق ايران است

از سوي ديگر، چين اعالم كرده است كه از حضور سرمايه گذاران  .گاز ايران گام هايي به عقب برداشته است
نظام سرمايه داري  ان چيني استدالل مي كنندسياستمدار. كندژاپني در پروژه هاي انرژي منطقه استقبال مي 

فت و گاز خليج فارس و خزر از منابع ن در افزايش دسترسي زميني به ن منافع استراتژيك و تجاري بسيار،ژاپ
با اين حال، با .  غرب به شرق آسيا دارد مطمئن براي مسير دريايي پر خطرچين به عنوان جايگزيني  مسير
 اندك نوزتالش هاي انجام شده و هياهوي بسيار، ميزان تجارت ژاپن نيز با كشورهاي آسياي مركزي ه وجود

                                                 
1. Inpex Corp. 
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تريليون  1.227ليون دالر بود كه در مقايسه با تجارت جهاني ژاپن كه مي 620اين رقم  2007در سال . است

ميليون دالر بوده كه  900سرمايه گذاري شركت هاي ژاپني نيز در حدود . دالر بود، رقم بسيار ناچيزي است
عدم اصله زياد از اين منطقه و نيز ف.  (Leung, 2007) اكثر آن نيز در ميادين نفتي قزاقستان انجام شده است

قتصادي ژاپن در اين يكي از مهمترين علل محدود ماندن نقش ا دسترسي به وسايل حمل و نقل مناسب،
در حال حاضر، بهره برداري از منابع اورانيوم در كشورهاي اين منطقه، بيش از واردات نفت و . منطقه است

ريكا، روسيه و يا چين را براي اگرچه ژاپن توانمندي نظامي آم از سوي ديگر،. گاز براي ژاپن جذابيت دارد
آن به كشورهاي منطقه طقه را ندارد، اما ذخاير مالي اين كشور و كمك هاي اين من تاثيرگذاري بر معادالت

اكنون . يش نفوذ خود در منطقه بهره گيردمنافع و افزا پن بتواند از اين ابزار براي تامينژا ،موجب شده
اين منطقه عبارت است از استفاده از ابزار كمك هاي مالي براي مسلط در سياست خارجي ژاپن در  رويكرد

بر اين اساس، ژاپن در . (Masaki, 2006) رقابت با حضور فزاينده روسيه و چين در منطقه آسياي مركزي
با تاكيد  1گرايانهتالش است بنيان سياست خارجي منطقه اي خود در آسياي مركزي را بر پايه رهيافت سازه 

رهاي حكومتي ارزش هاي دموكراتيك در ساختابر اساس  و اقتصاد تييرات تدريجي سياسبر لزوم تغ
هدف از اجراي گام به گام اين طرح، برقراري ثبات و امنيت الزم در بخش هاي . دكشورهاي منطقه بنا كن

  .مختلف اين منطقه و فراهم آوردن زمينه سرمايه گذاري در آن مي باشد
-خاذ يك سياست خارجي پيشرو و فعال، تاكيد خـود را بـر منـابع غيـر    در دهه گذشته، ژاپن با ات

اقتصادي قدرت هم در زمينه قدرت سخت افزاري از طريق تقويت تدريجي بنيه نظامي خود و هم از 
 ,Laurence)ه اسـت وش هاي فرهنگـي و ديپلماتيـك، گذاشـت   طريق قدرت نرم افزاري با استفاده از ر

نزديك تر با كشورهاي آسياي مركزي، بخشـي از سياسـت نـوين ژاپـن     ، روابط ز اين ديدگاها .(2007
بر  و تاكيد آن "ارزه با تروريسممب"مشاركت ژاپن در برنامه  .است "2ها ديپلماسي ارزش"تحت عنوان 

 Ministry of) اسـت لزوم گسترش هاي ارزش هاي ليبرال دموكراتيك و حقوق بشر نيز در اين راستا 

Foreign Affairs, 2007).  4هاشـيموتو  1997در سـال   3"ديپلماسي اوراسيايي"برنامه  درپيش از اين نيز، 
كه حضور اقتصادي ژاپن در آسياي مركزي براي توسعه بخـش انـرژي در   د كراعالم خست وزير وقت ژاپن ن

و كشورهاي اين منطقه، نه تنها به منظور تامين منافع اين كشور است، بلكه ابزاري براي بهبود وضـع زنـدگي   
نگاه پاسيفيكي بـه ديپلماسـي   "هاشيموتو در حالي بحث  .(Len, 2006)اين كشورها خواهد بود مردمسعادت 
نگـاه آتالنتيكـي بـه ديپلماسـي     "را مطرح مي كرد كه هم زمان، اعضاي ناتو نيز در آن ايام بحـث   "اوراسيايي
حضـور روسـيه و چـين در ايـن      در واقع، ژاپن و غرب همزمان از دو سـو . را مطرح كرده بودند "اوراسيايي

  .(Yuasa, 2004)طلبيدند  به چالشبر بخش مهمي از جاده قديمي ابريشم را  آن هامنطقه و تسلط 

                                                 
1. Constructivism  
2. Values diplomacy  
3. Eurasian diplomacy  
4. Hashimoto  
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ـ  شروع شد، 2004را نيز كه از سال  "1ژاپن به عالوه آسياي مركزي"ابتكار گفتگوهاي  ديـدگاه   از همـين د باي

همگرايـي در ميـان كشـورهاي منطقـه و      اي تشويقهدف اصلي از اين طرح، يافتن سازوكاري بر. حليل كردت
نقـش  ژاپن ، در قالب اين طرح. استافزايش ظرفيت هاي آنان براي حل مشكالت منطقه اي توسط خودشان 

توجه اصلي ژاپن در اين طـرح، تـالش فعاالنـه و مـوثر بـراي كمـك بـه        . ژئوپليتيكي ويژه اي را ايفا مي كند
اجـراي   .اسـت تكايي و خروج از زير چتر برادر بزرگتر، يعني روسيه كشورهاي منطقه جهت رسيدن به خود ا

منطقه اي موجب شده است كه ژاپن بتوانـد  -اين طرح و تالش براي تشكيل شبكه اي از همكاري هاي درون
آگاه هستند كه چنين ابتكارهـايي هيچگـاه    البته ژاپني ها. دكني را در اين عرصه ايفا مهمنقش هماهنگ كننده 

همـه، ژاپـن    بـا ايـن  . دنـدار  اسي و مالي رقابت با برنامه هاي گسترده چين و روسيه در اين منطقه راتوان سي
اميدوار است كه چنين ايده اي بتواند بر اساس هنر ديپلماسي و نه ابزارهاي سنتي قدرت، تحولي تدريجي در 

   .(Dadabaev, 2006)كشورهاي اين منطقه پديد آورد 
 ده باشـد كـر ، تالش خود "2كمك هاي توسعه اي فرامرزي"قديمي  ظر در برنامهن ژاپن همچنين با تجديد

د و بـه تـامين منـافع    كنـ  رجي اين كشور با ساير كشورها ارائهتا كمك هاي مالي نقش موثرتري در روابط خا
ميليارد يـن   260در مجموع  2004در سال  ژاپن در اين راستا،. (Masaki, 2006) دنكمك كن استراتژيك خود

كمك هاي مالي در جهت حمايت از توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي منطقه به ) ميليارد دالر 2بيش از (
ري نسبت به كشـورهاي منطقـه   ت ، مي توان گفت كه ژاپن دست بازدر مقايسه با چين. دكراين حوزه سرازير 

 .(Yagi, 2007, 13) اسـت  هشـت گذا ام هاي بالعوض را در اختيار آن هـا و يبا دست و دلبازي بيشتر داشته،
اسـت، امـا در عمـل    از مهمترين عوامل جذب ايـن كمـك هـا بـوده      ين منطقهاگرچه وجود منابع انرژي در ا

دوستانه در سطح منطقه مشاركت داشته تا برنامه هاي  ژاپن بيشتر در اجراي پروژه هاي بشر مشاهده مي شود
آسياي مركـزي،  "تحت عنوان  2006ود در اول ژوئن تارو آسو در سخنراني خ. توسعه زيربنايي صنعت انرژي

: ، برنامه هاي دولتي ژاپن در تعميق روابط ديپلماتيك خود با اين منطقه را چنين برشـمرد "مسير صلح و ثبات
و . 3حمايت از همكـاري هـاي منطقـه اي بـاز     . 2در نظر گرفتن چشم انداز آتي منطقه از ابعادي وسيع تر . 1

دموكراسي، اقتصاد آزاد، حقوق بشر (ت كشورهاي منطقه در ارزش هاي جهانشمول تالش براي جلب مشارك
  .(MOFA, 2006) )و حاكميت قانون

  
 گيري و نتيجه جمع بندي

براي . را در منطقه آسياي مركزي دنبال مي كنند مختلفياست كه دو قدرت آسيايي چين و ژاپن، منافع  روشن
نفوذ اين كشور در حيـاط  گسترش طقه يكي از راه هاي حفظ و چين، مشاركت در صنايع انرژي كشورهاي من

به عالوه، همكاري موثر و گاه توام با رقابت با روسيه، مي تواند زمينه دور نگه داشـتن  . خلوت خود مي باشد
 انـرژي هـم از اهميـت   مسـاله  بـراي ژاپـن نيـز منـافع خـارج از      . بازيگران غربي از اين منطقه را فراهم آورد

                                                 
1. Central Asia plus Japan 
2. ODA (Overseas Development Assistance)   
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سـخت   روابط با كشورهاي منطقه، محاسبه هاي در كنار بهره گيري از يك ديپلماسي نرم در. ستبرخوردار ا

ي غربي هاژاپن مايل است در مرز .مي همچنان وجود دارديافزاري پشت پرده اي نيز در قالب رقابت هاي قد
ر حوزه نفت، گاز و كه سرمايه گذاري مستقيم دي دانند ژاپن و چين هر دو به خوبي م. چين نفوذ داشته باشد

سي كشورهاي منطقـه بـاز خواهـد    را براي مداخله در امور سيا آن هااورانيوم در اين منطقه، تا چه حد دست 
امنيـت منطقـه اي پـيش شـرط توسـعه       ندهسـت  هر دو طرف همچنين آگاه .(Townsend and King, 2007)كرد

مشتركي در حفـظ امنيـت و ثبـات در منطقـه      منافع آن هابنابراين  .استاقتصادي و فرهنگي در اين كشورها 
   .(Spyridoula- Amalia, 2006) & (Guang, 2007) دارند

آسيايي، اقتصادي  آسياي مركزي و دو قدرت بزرگ دربه هر حال، با در نظر گرفتن واقعيت هاي بازي انرژي 
ري بـراي ايـن   وضعيت استراتژيك حاكم بر منطقـه، چـين شـريك تجـاري بهتـ      به نظر مي رسد كه براساس
  :عبارتند از برخي داليل اين استدالل. ه استكشورها به نسبت ژاپن بود

، چـين بـا   ديـدگاه از ايـن  . دارد مرزهاي مشـترك  با اين منطقهچين . ه جغرافيا استمسال اولين دليل -
   و دغدغـه هـاي امنيتـي مشـتركي در زمينـه گسـترش تروريسـم و         هارهبران آسياي مركزي تهديـد 

اين همسايه قدرتمند، مهمترين حـامي رژيـم هـاي سياسـي     . شونت طلب مذهبي داردهاي خ جنبش
  .اقتدارگرا در اين منطقه به شمار مي رود

چين و ژاپن هر دو كمك هاي مالي گسترده اي را به . دومين دليل ابزارهاي سياسي و اقتصادي است -
مانند تـرويج   زمينه مسائليپيش شرط در  بدونمي كنند، اما كمك هاي چين رائه كشورهاي منطقه ا

در مقابل، بخش مهمي از همكاري هاي ژاپـن بـا كشـورهاي ايـن     . دموكراسي و يا حقوق بشر است
است كه از سوي نخبگان حاكم، تهديدي بـراي  ارزش هاي دموكراتيك  براي گسترشمنطقه، تالش 

رضـه كننـده   از آنجا كه ساخت قدرت در همـه كشـورهاي ع  . تلقي مي شود آن هاقدرت انحصاري 
همكاري با چين بنابراين است،  بستهو  اقتدارگرا) منستان و ازبكستانقزاقستان، ترك(انرژي در منطقه 

، هسـت نيـز   1و روسيه از آن جهت كه تضميني براي ممانعت از شكل گيري انقـالب هـاي مخملـي   
و همپيمانان غربـي  البته اين بدان معنا نيست كه اين جمهوري ها دست رد به سينه ژاپن  .دارد برتري

از بـرگ برنـده روابـط نزديـك بـا ايـن        مي كوشـند با هوشياري سياسي  آن هادر واقع، . آن زده اند
كشورها، در مقابل روسيه و چين بهره گرفته و با افزايش قـدرت مـانور خـود، امتيازهـاي بيشـتري      

 .ندكنكسب 

ن است، اما حجم تجارت اين كشـور  كه، اگرچه توان اقتصادي ژاپن تقريبا دو برابر چي و باالخره آن -
، حجم مبادالت تجاري چين و پـنج  2004در سال . استبا منطقه آسياي مركزي بسيار كمتر از چين 

در حالي كه اين رقم براي ژاپن در همان سـال معـادل    .ميليارد دالر بود 27جمهوري آسياي مركزي 

                                                 
1. Velvet Revolutions   
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 & (JETRO, 2005, 136)  كشـور بـود  درصد تجـارت جهـاني ايـن     0.1ميليون دالر يعني كمتر از  700

(Chinese Ministry of Commerce, 2006 ). 

هـاي   در حالي كه ژاپن به طور سنتي از قدرت اقتصـادي خـود بـراي برقـراري ارتبـاط     ها گذشته،  از اين
هنوز به طور جدي چنين رهيـافتي را در آسـياي مركـزي     وليسياسي با مناطق رو به توسعه استفاده مي كند، 

د كـه ژاپـن نـه در    كرمواضع و شعارهاي سياستمداران، مي توان در عمل مشاهده با وجود . ال نكرده استدنب
هاي آسـياي  صدد افزايش حجم واردات خود از اين منطقه در راستاي تقويت اقتصاد منطقه است و نه به بازار

هـاي آينـده واردات   درسـت اسـت كـه در سـال     . مركزي به عنوان مقصد مهمي براي كاالهاي خود مي نگرد
روابط تجاري ژاپـن  به نظر مي رسد ، اما مي تواند افزايش يابد ژاپناز سوي اورانيوم از قزاقستان و ازبكستان 

 .ماندب چنان اندك ياي مركزي همو آس

گفتگوهاي ژاپن بـه عـالوه    "سازمان همكاري شانگهاي در برابر ابتكاركنوني از سوي ديگر، جايگاه برتر 
ايـن  شـانگهاي  سازمان . را در اين منطقه نشان مي دهدمزيت سياسي چين نسبت به ژاپن  نيز "آسياي مركزي

بتواند در عالي ترين سطوح ديپلماتيك به گفتگو با رهبـران ايـن جمهـوري هـا     تا امكان را به چين داده است 
دارد و تيبات ضعيفي هرچند هنوز تر "گفتگوهاي ژاپن به عالوه آسياي مركزي"حال، ابتكار همان  در .بنشيند

مـان  از ميـزان نفـوذ پي  مـي شـود    براي حكومت هاي منطقه به بار نيـاورده اسـت، امـا تـالش     مزاياي روشني
ژاپـن   وظيفه. كه مورد حمايت آمريكا، اتحاديه اروپا و جمهوري هاي منطقه است شانگهاي در منطقه بكاهد؛

لستان به پيمان شانگهاي به عنوان اعضاي ناظر و نيز در اين عرصه با پيوستن ايران، هندوستان، پاكستان و مغو
تبـديل پيمـان همكـاري    بـي ترديـد   . تر شـده اسـت  دشوار افغانستان -شانگهايسازمان تشكيل گروه تماس 
در با منافع ژاپـن و متحـدين ايـن كشـور      ،مسلط بر امور در آسياي مركزيو چندجانبه  يشانگهاي به سازمان

  .نيستسازگاراروپا و آمريكا 
فعاليت هـاي خـود را   دامنه برنامه هاي اعالم شده، اين سازمان قصد دارد در آينده بر اساس  كه نآمهمتر 

چـرا  ، اين تحوالت پيامدهاي ژئوپليتيكي جدي اي به دنبال خواهد داشت. گسترش دهدي مركزي اوراسيادر 
متشكل از ايـران، قزاقسـتان،   ي مركزي كه مي تواند زمينه ساز شكل گيري يك بلوك انرژي بزرگ در اوراسيا

تركمنستان، ازبكستان و روسيه شود كه انرژي خود را از مسيرهاي ايران، روسـيه، چـين و هندوسـتان صـادر     
تالش هاي ژاپن براي تعميق روابط دو جانبه با كشورهاي منطقه و  ،در چارچوب اين مالحظات. خواهند كرد

به عنوان متحد غرب و نيز در جهت حفظ امنيت انرژي مورد ژاپن . نيز با افغانستان معناي ژئوپليتيكي مي يابد
هاي در عرصـه انـرژي در اوراسـيا    مداخلـه سـازمان همكـاري شـانگ     از مـي كوشـد  نياز خود، به طور جدي 

   . (Len, 2006) جلوگيري كند
ور چين در زمينه مسائل امنيتي در منطقه دارند، حض يدر مجموع، هرچند چين و ژاپن هر دو منافع مشترك

خود بسيار  دولت هاي آسياي مركزي نسبت به حفظ امنيت داخلي. در اين عرصه گسترده تر و عميق تر است
ـ  در ايـن حـوزه، ژ  . ارتقـا بخشـند  حساس هستند و عالقه دارند كه توانـايي نظـامي خـود را      واسـطه  ه اپـن ب
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نظامي با ديگر كشـورها، بـه   ري در زمينه فروش اسلحه و همكا ،در قانون اساسي اين كشور محدوديت هايي

ه تا با گسترش همكاري هاي نظامي، در شتعرصه را براي چين باز گذاموضوع همين  .طور كامل غايب است
رد، مـي تـوان نتيجـه    مـوا ايـن  با توجه به  .(Blank, 2002) كندتر مداخله  آسانامور سياسي اين كشورها نيز 
داف سياسـي و اسـتراتژيك    انرژي و نيز دستيابي به اهـ تامين  سياي مركزي برايآ گرفت تالش هاي چين در

به حضور قدرتمند خود در اين منطقه ادامه در ميان مدت چين  هرچند، حال با اين. غير قابل انكار استخود 
موانعي ، خواهد داد، اما رقابت ميان چين و روسيه و نيز تالش آمريكا براي افزايش حضور خود در اين منطقه

از . روابط اقتصادي چين با كشورهاي منطقه به ويژه در حوزه انرژي به وجـود خواهـد آورد   را براي گسترش
پيوندهايي را با كشـورهاي منطقـه برقـرار     ،حمايت هاي مالينيست كه ژاپن نيز با ارائه ترديدي سوي ديگر، 
بل تطبيق با هـر دو  توانسته است سياست خارجي باثباتي را طرح ريزي كند كه قاراه ژاپن از اين . كرده است

كشورهاي آسياي مركزي، ژاپن يك مدل آسـيايي   گاهديداز . نظام هاي ارزشي شرقي و غربي مي باشدالگوي 
بـراي  . كمـك كنـد   نوسـازي است كه مي تواند به اين كشورها در اجـراي برنامـه هـاي    موفق توسعه يافته و 

دموكراتيـك باشـد و در اصـالح     -ليبـرال  كشورهاي غربي، ژاپن نه تنها مي تواند اشـاعه دهنـده ارزش هـاي   
د، بلكه مي تواند ائتالف هايي را در سطح منطقه در كنتدريجي ساختار دولت هاي اقتدارگرا نقشي مثبت ايفا 

  .گسترش حضور چين و روسيه شكل دهد برابر
ت هاي وجود ساختارهاي حكومتي متفاوت در چين و ژاپن، اين دو كشور رهياف كه، به دليل كالم آخر آن

به نظر مـي رسـد اگرچـه    . آسياي مركزي دنبال مي كنند را در -برساخته گراييوابستگي متقابل و  –مختلفي 
رهيافت ايجاد وابستگي متقابل در سياست خارجي چين در سال هاي اخير سريع تر از سياست هاي ژاپن در 

كـه مـورد حمايـت     ،ژاپـن  گرايانـه  ر بلنـد مـدت، رهيافـت برسـاخته    منطقه پيش رفته و تاثيرگذار بوده، اما د
. دكنـ ايجاد ثبات پايـدار در ايـن منطقـه ايفـا      در روندرا ، مي تواند نقش موثرتري هستكشورهاي غربي نيز 

     واقعيتـي اسـت كـه حتـي چـين نيـز در        آن، بر پايه بنيان هاي پديده جهـاني شـدن  جوامع سازي  تيكدموكرا
از نظـر امنيـت   . سـازگار سـازد  خود را با شرايط جديد جهـاني   دخواهد شد و بايروبرو سال هاي آتي با آن 

بـه   آن هـا اگرچه دستيابي به ذخاير حوزه خزر مهمترين هدف اين دو بازيگر در منطقه نيست، امـا   انرژي نيز
ي رقبـا  بازي باانرژي براي پيشبرد اهداف استراتژيك و ژئوپليتيك خود در خوبي مي دانند كه چگونه از اهرم 

  . اين منطقه استفاده كنند درديگر 
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