
253

УДК: 327(574/575)
Примљено: 
20. 04. 2009.
Прихваћено: 
15. 06. 2009.
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година V, vol. 5
Број 1-2/2009.

стр. 253-280

253

АлександарСашаГајић*

ТРИ ФА ЗЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИГРЕ У 
КА СПИЈ СКОМ ПОД РУЧ ЈУ1

Ре зи ме

У овом ра ду аутор ис тра жу је ди мен зи је и раз вој ге о
по ли тич ког над ме та ња око ко ри шће ња и тран спор та енер
ге на та из Ка спиј ског под руч ја до свет ског тр жи шта, као и 
ње го ве ши ре ге о е ко ном ске и по ли тич ке ци ље ве. Уоча ва ју ћи 
глав не др жав не ак те ре, њи хо ве ин те ре се и ци ље ве, рад се 
усме ра ва на об ја шња ва ње то ка «Но ве ве ли ке игре» и ње не 
три до са да шње фа зе: ону пре 11. сеп тем бра 2001. го ди не, 
ко ја је про те кла у ру ским по ку ша ји ма за др жа ва ња при ма
та у тран спор ту енер ге на та на овом де лу пост со вјет ског 
про сто ра; дру гу, на кон 11. сеп тем бра 2001. го ди не, ко ја је 
про те кла у зна ку «уска ка ња» САД на овај про стор и њи хо
ве ини ци ја ти ве ко ја је пре ти ла да про ме ни од нос сна га; и 
тре ћу, на кон 2005. го ди не, ко ја пред ста вља пе ри од по нов ног 
пре о кре та у ко ме Ру си ја и ње ни са ве зни ци по но во пре у зи ма ју 
при мат у «Но вој ве ли кој игри» и нај ве ћи део ово га про сто ра 
до даљ њег пре те жно за др жа ва ју у соп стве ној ин те ре сној 
сфе ри. 
.Кључ не ре чи:ме ђу на род ни од но си, Ка спиј ско под руч је, ге о

по ли ти ка, Но ва ве ли ка игра, тран спорт наф те 
и га са

Свет ска по ли ти ка у 21. ве ку се не мо же до бро раз у ме ти 
без спо зна је да је она на ста вак по ли ти ке из про шлих вре ме-

* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град

1 Рад је део про јек та 149026 Ин сти ту та за европ ске сту ди је ко га фи нан си ра 
Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ср би је
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на, из ме ђу оста лог, и бор бе за рас по де лу свет ских ре сур са. 
Кон тро ла над енер ген ти ма и њи хо вим тран спор том ве ко ви-
ма је би ла сред ство по ли ти ке ве ли ких си ла уз по моћ ко је су 
чи та ве ре ги о не и де ло ве кон ти нен та др жа ли усло вље ним да 
се по ви ну ју њи хо вим на ме ра ма ко је су, по пра ви лу, пре ва зи-
ла зи ла ди мен зи је еко ном ске ло ги ке. 

Пост со вјет ски про стор пред ста вља низ под руч ја чи ји 
су ре сур си у нај ве ћој ме ри не ис цр пље ни, а не ки чак и не-
так ну ти. Дез ин те гра ци ја »пр ве зе мље со ци ја ли зма« још од 
по чет ка 90-их го ди на про шлог век отво ри ли су про стор за 
при кри ве но или отво ре но над ме та ње за по сто је ће енер гет ске 
ре сур се, тзв. »Но ву ве ли ку игру«, по пут оне де вет на е сто ве-
ков не из ме ђу Бри тан ске им пе ри је и Ру ског цар ства, у ко ме су 
се пре све га про сто ри Кав ка за и Сред ње Ази је при вла чи ли у 
сво ју ор би ту, од но сно »из вла чи ли« из ор би те так ма ца.

У од но су на ''Ве ли ку игру'' у Ка спиј ском под руч ју из 
19. ве ка »Но ва ве ли ка игра« на овом про сто ру до но си мно-
го но вих мо ме на та. Док се не ка да шња игра од ви ја ла из ме-
ђу две си ле (коп не не и по мор ске - Ру си је и В. Бри та ни је) на 
пре те жно »ни чи јој зе мљи« сред ње а зиј ских ка на та као пред-
др жав них тво ре ви на, уз па сив но или сла ба шно др жа ње су-
сед них »бо ле снич ких др жа ва« (Осман ско цар ство, Пер сиј ско 
цар ство), са да шњи ри ва ли тет се од и гра ва на про сто ру осам 
ме ђу на род но при зна тих др жа ва, ко је, у скла ду са сво јим мо-
гућ но сти ма, по ку ша ва ју да за шти те сво је основ не ин те ре се. 
Ве ћи је и број са мих »игра ча«, од ко јих су не ки ак тив ни ји и 
са мо стал ни ји (Иран), не ки огра ни че ни ји ши ром стра те ги јом 
по кро ви те ља (Тур ска), а не ки па сив ни ји не го што им соп-
стве на сна га и по ло жај до зво ља ва ју (Ки на). Све то ука зу је 
на тен ден ци ју усло жња ва ња »Но ве ве ли ке игре« у од но су на 
ста ру. Не ке ства ри се, ипак, ни су про ме ни ле - глав ни ак те ри 
»Но ве ве ли ке игре«, они ко ји је ди ни мо гу да пре суд но ути чу 
на бу дућ ност ре ги је је су две си ле (коп не на и по мор ска) - Ру-
си ја и САД, на след ни це цар ске Ру си је и В. Бри та ни је. Раз-
ли чи тост ста ре и но ве »Ве ли ке игре« уоч љи ва је и по пи-
та њу још не ко ли ко ди мен зи ја од ко јих је нај ва жни ја она ге-
о по ли тич ка. Де вет на е сто ве ков ни ге о по ли тич ки зна чај овог 
под руч ја био је по свом ка рак те ру пре те жно ге о стра те шки. 
Про стор на до ми на ци ја је има ла ис кљу чи ву функ ци ју у овла-
да ва њу под руч јем ра ди вој ног па ри ра ња так ма цу, а све због 
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за шти те сво је те ри то ри је и њо ме оме ђе ним ви тал ним ин те-
ре си ма. Са вре ме ни ге о по ли тич ки зна чај под руч ја по ка зу је, 
по ред ге о стра те шког зна ча ја у од но су на цео кон ти нент, и 
свој са мо стал ни зна чај. Он ни је ви ше до ми нант но ге о стра-
те шки, већ под јед на ко, ако не и ви ше, ге о е ко ном ски, пре све-
га за хва љу ју ћи бо гат ству енер гет ских ре сур са у Ка спиј ском 
под руч ју. 

За лихе нафте и земног гаса овог простора су веома 
значајне за развој глобалне економије 21. века. Савремени 
индустријски свет потражује нафтна налазишта ван Блиског 
истока (где се налази око 60% познате светске нафте) којих 
има највише на просторима Западне Африке, Југоисточне 
Азије и Каспијског подручја. Откривање преосталих 
лежишта енергената и унапређивање процеса експлоатације 
биће важне ставке за будућност светске економије која је, не 
заборавимо, на почетку миленијума расла за око 3% годишње. 
Узимајући ову стопу као просечну, лако је утврдити да ће 
светске потребе за енергентима до 2020. године бити пове ћа-
не за 60% у од но су на крај прет ход ног ми ле ни ју ма, од че га ће 
92% от па да ти на наф ту, гас и угаљ. 

По ред чи сто еко ном ске ко ри сти, стра те шка кон тро ла 
над ка спиј ским енер гет ским ре зе ро ва ром, као и над ру та-
ма из во за из евро а зиј ског за ле ђа у ре ги о нал не цен тре у Ri
mlandu (ЕЗ, Ки на, Ја пан, Ин ди ја), др жи ове ви со ко раз ви је не 
обла сти у енер гет ској за ви сно сти од оно га ко их кон тро ли ше. 
Уко ли ко се до го ди да не ка од ве ли ких си ла успе да исто вре-
ме но кон тро ли ше и Бли ски ис ток и Ка спиј ско под руч је, она 
ће би ти у при ли ци да све зе мље Евро пе и Да ле ког ис то ка др-
жи у трај но под ре ђе ном еко ном ском од но су.

 Бор ба за ути цај у Ка спиј ском под руч ју је за САД ви-
ше зна чај на. Пр во, успех у »Но вој ве ли кој игри« омо гу ћа ва 
још јед ну ал тер на ти ву (по ред Ла тин ске Аме ри ке) за ви сно сти 
по мор ске су пер си ле од глав ног енер гет ског ре зе ро ва ра у 20. 
ве ку, оног на Бли ском ис то ку. Дру го, он обез бе ђу је енорм ну 
за ра ду, кон тро лу при ли ва енер ге на та на свет ско тр жи ште и 
спре ча ва да се по ја ви так мац ко ји би угро зио ве ков ни при мат 
Ан гло а ме ри ка на ца на тр жи шту енер ге на та. Тре ће, обез бе-
ђу је се трај но »уси дра ва ње« у ду би ни кон ти нен тал не ма се, 
чи ме се ства ра осно ва за »ши ре ње у клин« чи ме би се трај но 
раз дво ји ле глав не евро а зиј ске ре ги је, а ње не си ле спре чи ле 
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да раз ви ју про це се кон ти нен тал не ин те гра ци је (са о бра ћај не, 
при вред не, вој но-по ли тич ке) су прот ста вље не са да шњој су-
пер си ли. Че твр то, на тај на чин се омо гу ћа ва стра те шка пред-
ност да љем на сту па њу у свим прав ци ма где се мо гу по ја ви ти 
озбиљ ни кон ку рен ти гло бал ној до ми на ци ји. То се од но си ка-
ко на да љи еко ном ски про дор у ду би ну евро а зиј ског He ar
tlad-а, пре ма си бир ским ре зер во а ри ма свих вр ста при род ног 
бла га, та ко и на ре ги је обо да кон ти нен та - Ri mlandа ко је су 
још увек ван аме рич ке сфе ре ути ца ја, а ко је се та ко до во де 
у по ло жај по лу о кру же ња. Стра те шка кон тро ла над Ка спиј-
ским под руч јем до во ди у ста ње по лу о кру же ња Иран (са мо-
ра, са ис то ка, са се ве ра), Ки ну (и са за па да и са ис то ка - са Па-
ци фи ка), док би ин диј ски так мац на се ве ро за па ду (Па ки стан) 
до био ду бин ско за ле ђе и по стао са мо пр ва ис ту ре на ли ни ја 
у ду бо ком про сто ру Ri mlandа и ју жног де ла He ar tlad-а на-
спрам ин диј ског пот кон ти нен та.

Под у пи ру ћи аме рич ку стра те ги ју, Тур ска се на да ла ја-
ча њу соп стве ног пре сти жа и ути ца ја у Ка спиј ском под руч ју, 
те еко ном ском про спе ри те ту, пр вен стве но од по сло ва ња на 
тр жи шту пост со вјет ских др жа ва и за ра дом од тран зи та енер-
ге на та ко ји пре ко Тур ске иду на за пад на тр жи шта. У слу ча ју 
по њу по вољ ног раз во ја до га ђа ња, ре ги о нал ни зна чај Тур ске 
би знат но оја чао, и то не са мо пре ма Ис то ку већ и пре ма За-
па ду. 

За Ру си ју по нов но овла да ва ње ве ћим де лом енер гет ског 
бла га у Ка спиј ском под руч ју омо гу ћа ва по ве ћан са мо ста лан 
при вред ни раз вој и ван ред но ве ли ки ути цај на свет ска тр-
жи шта. Дру го, са мо при су ство у под руч ју зна чи и за шти ту 
соп стве не др жав не те ри то ри је од ра зор них си ла ко је се са 
под руч ја Ка спиј ског под руч ја мо гу ши ри ти уну тар про сто ра 
Ру ске Фе де ра ци је. Тре ће, пре и мућ ство у Ка спиј ском под руч-
ју зна чи и оне мо гу ћа ва ње ди рект ног до ди ра са бив шим гло-
бал ним су пар ни ком на свом осе тљи вом ју жном бо ку, од но-
сно за шти ту глав ни не ру ског He ar tland-a од бу ду ћих ге о по-
ли тич ких прет њи. Че твр то, ју жни бок »бли ског су сед ства« 
под ру ском за шти том обез бе ђу је Ру си ји мо гућ ност ства ра-
ња ко про спе ри тет них зо на са кон ти нен тал ним стра те шким 
парт не ри ма (Ки на, Ин ди ја).

Ки на у са ве зни штву са Ру си јом на про сто ру Ка спиј ског 
под руч ја пре све га ви ди мо гућ ност за шти те сво је те ри то ри је 
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од се па ра ти стич ких по кре та у Ксин џи јан гу и оне мо гу ћа ва ње 
до ту ра ња по мо ћи ми ли тант ним ислам ским ор га ни за ци ја ма, 
као и спре ча ва ње да се ак ту ел на су пер си ла трај но »уси дри« 
из ме ђу ре ги о нал них си ла и поч не да усме ра ва по ли тич ке 
про це се на су прот ин те ре си ма Ки не. Стра те шко парт нер ство 
са Ру си јом, чак и на под руч ју где Ки на же ли са мо еко ном-
ску екс пан зи ју, исто вре ме но до при но си рас те ре ће њу ње не 
се вер не гра ни це и отва ра мо гућ но сти кон цен тра ци је ње них 
вој них по тен ци ја ла на про бле ма тич ни је гра ни це - оне пре ма 
Тај ва ну и Ко ре ји, на ју гу пре ма Ин ди ји и на за пад пре ма му-
сли ман ским др жа ва ма.

Иран у сво јој по ли ти ци »ти хог са ве зни ка Мо скве« у 
Ка спиј ском под руч ју стре ми из бе га ва њу дво стру ке опа сно-
сти: да оста не у еко ном ској изо ла ци ји ко ја ће је од ве сти у 
при вред ну стаг на ци ју, и да до жи ви пот пу но окру же ње од не-
при ја тељ ски на кло ње не САД и ње них са ве зни ка ко ји се мо-
гу од ва жи ти за вој ну ин тер вен ци ју у ци љу ру ше ња ислам ске 
вла сти у Те хе ра ну.

  »Но ва ве ли ка игра« до 11. сеп тем бра 2001.

САД су, убр зо на кон сти ца ња не за ви сно сти му сли ман-
ских со вјет ских ре пу бли ка, до бро уочи ле да ка пи тал аме рич-
ких нафт них ком па ни ја и уло же на тех но ло ги ја мо же да омо-
гу ћи овим зе мља ма да трај но на пу сте ру ску ор би ту и от ка жу 
по кро ви тељ ство сво јим се вер ним су се ди ма. Пред ста вља ју ћи 
се да (за раз ли ку од Ру си је) има ју са мо еко ном ске ин те ре-
се, а ко ри сте ћи не по ве ре ње и не тр пе љи вост пре ма бив шим 
сло вен ским ко ло ни за то ри ма, Аме ри кан ци су по ку ша ли да, 
ко ри сте ћи свог хлад но ра тов ског са ве зни ка Тур ску, »уско че« 
у Ка спиј ско под руч је и оства ре еко ном ски, вој но-стра те шки 
и ге о по ли тич ки успех. 

Иако је оства ри ван зна тан еко ном ски ути цај кроз де-
лат но сти аме рич ких нафт них ком па ни ја у фор ми ра ним ме-
ђу на род ним кон зор ци ју ми ма, то ком по след ње де це ни је 20. 
ве ка ни су оства ре ни ге о по ли тич ки при о ри те ти САД у Ка-
спиј ском под руч ју. Ни ти је ру ска моћ ис ти сну та ни трај но 
сма ње на, ни ти је ши ит ско-иран ска исла ми стич ка прет ња 
Аме ри ци су зби је на у ко рист су пар нич ке, та да »са ве знич ке«, 
су нит ско-ва ха бит ске ислам ске оп ци је.
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Аме рич ка стра те ги ја по ло ви ном де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка по чи ва ла је на два са ве за: тур ском и са у диј ско-
ва ха бит ском. Аме рич ко-тур ски са вез је за глав ни циљ имао 
да из вр ши ути цај ра ди об је ди ња ва ња тур ко фо них на ро да 
Ка спиј ског под руч ја на ет но-кул тур ном прин ци пу, и ство-
ри осно ву за је дан кон ти ну и ра ни ла нац »ту ран ских др жа ва 
од Сре до зе мља до ки не ских пу сти ња«, ко ме би Тур ска би ла 
ли дер. По пи та њу екс пло а та ци је енер гет ског бла га, Тур ска 
је требалo да бу де сто жер за за кљу че ње спо ра зу ма о за јед-
нич ким ула га њи ма и ва ђе њу наф те ис под Ка спиј ског мо ра 
из ме ђу др жав них ком па ни ја зе ма ља Ка спиј ског под руч ја, 
аме рич ких и са у диј ских ком па ни ја. Дру ги зна чај Тур ске био 
је ве зан за из град њу наф то во да. Про јек ти ула га ња ве ли ких 
сред ста ва у из град њу мре же наф то во да пла ни ра ни су та ко 
да се ка спиј ска наф та тран спор ту је ми мо тра ди ци о нал них 
ге о по ли тич ких ри ва ла Ира на и Ру си је, кроз те ри то ри је ван 
њи хо ве кон тро ле, а у прав цу Тур ске. Глав ни про је кат аме-
рич ко-са у диј ско-тур ске ге о е ко ном ске стра те ги је, ко ји је го-
ди на ма уна пред био про мо ви сан, је наф то вод Ба ку-Чеј хан. 
Ње го вим за вр шет ком и ста вља њем у функ ци ју, као и пу ном 
кон тро лом наф то во да Кир кук-Ја мјур та лик из Ира ка, стра те-
шки пла но ви САД би би ли на нај бо љем пу ту да се оства ре. 
По ред то га, го ди шњи тран спорт наф те кроз Тур ску из но сио 
би 14 ми ли јар ди до ла ра, од ко јих би Тур ска за ра ди ла 500 ми-
ли о на до ла ра, док би го ди шње уште де ла 2 ми ли јар де до ла ра.

Ре а ли зу ју ћи ову стра те ги ју, тур ско-азер беј џан ско са ве-
зни штво по ку ша ло је да се про ши ри на Ка зах стан пот пи си-
ва њем »Де кла ра ци је о да љем раз во ју и про ду бљи ва њу Ко о-
пе ра ци је из ме ђу Ка зах ста на и Тур ске«, за кљу че ним из ме ђу 
пред сед ни ка Су леј ма на Де ми ре ла и Нур сла на На зар ба је ва у 
Ал ма-Ати ју на 1995. го ди не. Та ко је и Ка зах стан по зван да 
по др жи из град њу наф то во да Ба ку-Чеј хан и, по ње го вој из-
град њи, тран спор ту је овим пу тем сво ју наф ту. 

Из ме ђу Ру си је и Тур ске је од та да вла дао нео бја вље ни 
нафт ни рат. Тур ска је ис ко ри сти ла све на чи не да дис ква ли-
фи ку је Ру си ју пред очи ма ме ђу на род не јав но сти. Уво ђе њем 
ли ми та про ла за бро до ва кроз Бос фор ју на 1994. го ди не, Ру-
си ји је упу ћен иза зов ко ји је оправ да ван еко ло шком за шти-
том Истам бу ла.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 12/2009, год. V vol. 5 стр. 253280

259

Да би се наф то вод Чеј хан-Ба ку из гра дио и ста вио у 
по гон, те по ве зао ка за шку и азер ску наф ту са Тур ском, по-
треб но је би ло ус по ста ви ти те ри то ри јал ни кон ти ну и тет под 
не спор ном аме рич ко-тур ско-са у диј ском упра вом. Нај кра ћи 
пут је онај од Ба куа, кроз На гор но Ка ра бах и Јер ме ни ју до 
ис точ не Тур ске, а ко ји је због ра та у На гор ном Ка ра ба ху на 
про сто ру ткз. »ко ри до ра Мер гин« био за тво рен. По др шком 
Ру си је и Ира на Јер ме ни ма, ство рен је са вез Ру си ја - Н. Ка-
ра бах –Јер ме ни ја - Иран. На ме ра да се по тур ску али јан су 
не по вољ ни »паx ру си ца« мо ди фи ку је ни је ус пео.

При вре ме но за у ста вље ни од са ве за Ру си је и Ира на на 
ге о граф ски нај кра ћој и на по вољ ни јој оп ци ји за из град њу на-
фо тво да, атлан ски нафт ни са ве зни ци има ли су још јед ну ал-
тер на ти ву, ону се вер ни ју, по ко јој би се те ри то ри ја из град-
ње наф то во да из Ба куа усме ри ла пре ко те ри то ри је Гру зи је 
до Тур ске. Ка спиј ски нафт ни кон зор ци јум је 1995. за по чео 
пре го во ре са Гру зи јом и Тур ском. Ме ђу тим, Ру си ја је још 
ути ца њем на зба ци ва ње Гам за хур ди је са ме ста пред сед ни ка 
Гру зи је и по др шком аб ха ским се па ра ти сти ма ста ви ла пред-
сед ни ка Ше вар над зеа у си ту а ци ју да оп ста нак гру зиј ске др-
жа ве за ви си нај ви ше од од но са пре ма Ру си ји.

Ви дев ши да је Ру си ја од луч на да за др жи сво ју пред-
ност ко ју јој пру жа по сто је ћа мре жа наф то во да, по бор ни ци 
из град ње ру те Ба ку-Чеј хан по др жа ли су че чен ски се па ра ти-
стич ки уста нак ко ји је за њих био од ве ли ке ва жно сти. Че-
чен ски успех у ви ду овла да ва ња се вер ним Кав ка зом и ши-
ре ња исла ми стич ке по бу не на Да ге стан трај но би оне спо-
со био функ ци о ни са ње по сто је ћег ру ског наф то во да чи је је 
нај ва жни је чво ри ште за Ка спиј ско под руч је и глав ни град 
ауто ном не Че че ни је - Гро зни. Ти ме би пут ка спиј ске наф те 
из Тен ги за (Ка зах стан) и Ба куа до ру ске цр но мор ске лу ке Но-
во ро сијск био пре ки нут, а Ру си ја из ба че на из над ме та ња око 
тран спор та наф те до ЕУ. Од луч на »дру га че чен ска кам па ња« 
ру ске ору жа не си ле из 2000. го ди не је, и по ред те шко ћа и 
озбиљ них гу би та ка, оне мо гу ћи ла бло ки ра ње Ру си је у »ге о-
по ли ти ци наф те« (А. Дел Вал) и по твр ди ла у том пе ри о ду и 
да ље до ми нант ну уло гу Ру си је у Ка спиј ском под руч ју.

Раз во јем до га ђа ја кра јем прет ход ног ми ле ни ју ма и са-
ве зом са Ру си јом мо гао је да бу де за до во љан и Иран ко ји је 
у про јек ту Ба ку-Че ја хан ви део де ло ва ње ан ти и ран ске, аме-
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рич ко-тур ско-са у диј ске али јан се. Да је Иран до бро про це нио 
на ме ре Аме ри ке и ње них са ве зни ка, по твр ђу је и Кри сти на 
Ше ли, за ме ник пред став ни ка Sta te De part ment-a, об ја шња ва-
ју ћи аме рич ки по ли ти ку пре ма Ира ну: “На ша по ли ти ка је да 
бло ки ра мо про јек те ко ји мо гу да бу ду од ко ри сти за Иран са 
по ли тич ког и фи нан сиј ског аспек та. Ми же ли мо да из вр ши-
мо при ти сак на Те хе ран и при мо ра мо ову др жа ву да про ме ни 
по на ша ње ко је је не при хва тљи во за са да шње вре ме.«2

У ме ђу вре ме ну, Ру си ја је за вр ши ла ре кон струк ци ју 
наф то во да дуж се вер не оба ле Ка спиј ског мо ра, ко ји по ве зу је 
ка за шка на ла зи шта у Тен ги зу3 са цр но мор ском лу ком Но во-
ро сијск. Про ши ре ње це во во да на ду жи ни од 1.580 ки ло ме та-
ра за вр ше но је 2000. го ди не. 

При мо ра ни да се по ми ре са по сто је ћим ге о по ли тич ким 
»ма том« Ру си је на се ве ро-за пад ном де лу Ка спиј ског под руч-
ја, са у диј ско-аме рич ка али јан са се кра јем де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка опре де ли ла да отво ри ју жни ко ри дор за 
из град њу наф то во да и ство ри по вољ ну атер на ти ву у скла ду 
са сво јим ге о по ли тич ким ин те ре си ма за о би ла же ња Ира на и 
Ру си је. Ра ди ло се о пла ну из град ње про ду же ња по сто је ћег 
наф то во да ко ји би од турк ме ни стан ске пре сто ни це Ашка ба-
да до се зао до тро ме ђе са Ира ном и Ав га ни ста ном. Овај план 
пред ви ђао је из град њу ав га ни стан ског наф то во да пре ко Хе-
ра та и Кан да ха ра до Па ки ста на, вер ног аме рич ког са ве зни ка 
још из вре ме на хлад ног ра та. 

Пла ни ра ње из град ње ју жног наф то во да пред ста вљао је 
увод у от по чи ња ње но ве ета пе »Но ве ве ли ке игре« ко ја се по-
сте пе но пре ба цу је и ван са мог Ка спиј ског под руч ја, на ју жни 
део евро а зиј ског Ri mland-a - у Ав га ни стан и Па ки стан.

 »Но ва ве ли ка игра« на кон 11. сеп тем бра 
2001. го ди не

До га ђа ји од 11. сеп тем бра, ка да су при пад ни ци Ал Ка-
и де из вр ши ли нај ве ћи те ро ри стич ки на пад на те ри то ри ју 
Аме ри ке у исто ри ји, сру шив ши тор ње ве бли зан це СТО у 
Њу јор ку, пред ста вља тре ну так ве ли ког пре о кре та и у де ша-
ва њи ма на про сто ру Ка спиј ског под руч ја. На кон овог да ту ма 
2 Gra ham Ful ler, New Gre at Ga me, Cas spian Cros sro ads, 1996.
3 На ла зи ште у Тен ги зу је ше сто по ве ли чи ни на све ту, са још си гур них 9 ми-

ли јар ди ба ре ла наф те.
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от по чи ње дру га фа зе ''Но ве ве ли ке игре'' ко ју ка рак те ри ше 
офан зи ва САД са ци љем да обез бе ди свој трај ни ути цај на 
под руч ју и на док на ди све так тич ке про пу сте из пр ве де це ни-
је тра ја ња овог ге о по ли тич ког над ме та ња. Исто вре ме но, аме-
рич ка »ге о по ли тич ка офан зи ва« про у зро ко ва ла је низ по те за 
Ру си је, Ки не, Ин ди је и Ира на ко ји су би ли при ну ђе ни да се 
при ла го де и, ко ли ко мо гу, ис ко ри сте но во на ста лу си ту а ци ју 
и по пра ве сво ју по зи ци ју на про сто ру Ка спиј ског под руч ја.4

Шок услед на па да на Њу јорк и Ва шинг тон и пр во бит ни 
страх бр зо су се пре тво ри ли у гнев аме рич ког јав ног мње ња. 
Он је из не дрио во љу за ак ци јом, дао мо ти ва ци ју и по треб но 
мо рал но по кри ће за уче шће у же ље ном ге о по ли тич ком пре о-
бли ко ва њу Ка спиј ског под руч ја, на чи ји је из о ста нак у прет-
ход ном пе ри о ду та ко че сто ука зи вао Хен ри Ки син џер. 

Не по сред но по сле 11. сеп тем бра ру ски стра те зи (као 
што је Ни ко ла ја Ле о нов) уви де ли су да су Аме ри ка ци у Пер-
сиј ском за ли ву и Арап ском мо ру кон цен три са ли огром не 
вој но-по мор ске сна ге, ко је су пре ко мер не за спро во ђе ње ан-
ти та ли бан ске ак ци је. »Бин Ла ден и та ли ба ни са мо су пр ви 
и, ве ро ват но, не нај ва жни ји циљ аме рич ке вој не гру па ци је. 
Ко ри сте ћи по вољ ну мо рал но-пси хо ло шку си ту а ци ју у све ту, 
САД на ме ра ва ју да у нај кра ћем ро ку за у зму до ми ни ра ју ће 
вој но-стра те шке и по ли тич ке ци ље ве у основ ним нафт ним и 
га сним ре ги о ним све та - Пер сиј ском за ли ву, у зо ни Ка спиј-
ске ни зи је и Сред њој Ази ји.... По ја ва аме рич ких вој них и оба-
ве штај них цен та ра у зе мља ма Сред ње Ази је и у са мом Ав га-
ни ста ну, где ће власт би ти без у слов но пре да та сна га ма ло јал-
ним САД, ра ди кал но ће про ме ни ти стра те шки од нос сна га и 
ство ри ти очи глед ну опа сност по ин те ре се Ру си је, Ин ди је и 
Ки не. НА ТО се при ми че гра ни ца ма Ру си је не са мо са за па да, 
већ и са ју га.«5 

 Ге о по ли тич ки по ло жај те ри то ри је Ав га ни ста на, још у 
вре ме ни ма пре ње го вог пре тва ра ња у су ве ре ну др жа ву 1747. 
го ди не (под вод ством Ах мад Ка на од Са до за ја) по ка зу је да 
се ра ди о ди на мич ном про сто ру ју жног Ri mland-a, где су се 
4 Са зна ња о раз во ју до га ђа ја у Ка спиј ском под руч ју и пла ни ра на ру та из град-

ње наф то во да из Турк ме ни ста на пре ко Ав га ни ста на до па ки стан ских лу ка, 
ба ца нам но во све тло на са му ан ти те ро ри стич ку ав га ни стан ску кам па њу и 
њен ши ри зна чај у окви ру стра те ги је САД.

5 Ге о по ли ти ка бр. 5, ок то бар 2001. стр. 2
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сме њи ва ли мно го број ни им пе ри јал ни ути ца ји. Овај про стор 
је не ка да при па дао Пер сиј ском цар ству Аха ме ни да и слу жио 
је као пут за Алек сан дров про дор у Ин ди ју, док је у ка сни јим 
вре ме ни ма био са став ни део пост-џин ги ска но вог Мо гул ског 
цар ства ко је је вла да ло и Ин ди јом. 

Свој ду го трај ни ге о по ли тич ки по ло жај там пон зо не Ав-
га ни стан је сте као по ло ви ном 19. ве ка, упра во то ком »Ве ли ке 
игре« из ме ђу В. Бри та ни је и Ру си је, ка да је чи нио део бри-
тан ског »са ни тар ног кор до на«, лан ца др жа ва од Тур ске пре-
ко Пер си је до Ти бе та, ко ји је слу жио да пред ста вља пре пре-
ку про до ру Ру си је ка Ин диј ском оке а ну. Ен гле зи су три пу та 
из вр ши ли ин ва зи ју на Ав га ни стан: пр ву 1839. го ди не, ко ја се 
1842. го ди не за вр ши ла ма са кром бри тан ске екс пе ди ци је (од 
16.500 вој ни ка са мо се је дан вра тио жив у Џа ла ла бад); дру-
гу 1878. го ди не, ко ја се, на кон две го ди не, та ко ђе за вр ши ла 
уни ште њем ме шо ви тог бри тан ско-ин диј ског кор пу са, ма да 
је на кон то га вла дар Аб дул ал-Тах ман Кан до вео Ав га ни стан 
у по ло жај бри тан ског про тек то ра та; и тре ћу, 1919. го ди не, 
на кон ко је се Ав га ни стан осло бо дио бри тан ског ко ло ни јал-
ног по ло жа ја и ус по ста вио до бре од нос са но во фор ми ра ним 
СССР-ом (Ав га ни стан је био пр ва др жа ва ко ја је при зна ла 
Со вјет ски Са вез), ко ји су тра ја ли све до ин тер вен ци је Со вје та 
у ав га ни стан ском гра ђан ском ра ту 1979. го ди не. По вла че њем 
Со вјет ске ар ми је из Ав га ни ста на де сет го ди на ка сни је, ова 
зе мља је на ста ви ла да кр ва ри у ра ту из ме ђу На џи бу ла хо ве 
вла де и му џа хе ди на, а ка сни је и у ме ђу соб ним об ра чу ни ма 
по бед нич ких му џа хе дин ских фрак ци ја.

У овом пе ри о ду би ла је при мет на је же ља Аме ри ка на ца 
и Па ки ста на ца да се зе мља ује ди ни од стра не јед не фрак ци-
је (за то су по ма га ни та ли ба ни) ко ју је тре ба ло по др жа ти, да 
би се овај про стор ге о по ли тич ки кон со ли до вао у ци љу ши ре 
кон ти нен тал не стра те ги је. По др шка та ли ба ни ма има ла је за 
циљ да об је ди ње ни Ав га ни стан по но во за до би је уло гу гра-
нич ног под руч ја у сле де ће свр хе: пр во, та ко би се ство рио је-
дин стве ни блок ко га би са чи ња ва ли Па ки стан и Ав га ни стан, 
а ко ји би спре ча вао фи зич ку ко му ни ка ци ју те ри то ри ја из ме-
ђу зе ма ља по тен ци јал них са ве зни ка: Ира на, Ин ди је и Ру си је 
(ко ја је у то вре ме по но во при сут на на ју жном бо ку »бли ског 
су сед ства«, у Та џи ки ста ну) и њи хо ву са о бра ћај ну, еко ном-
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ску и по ли тич ку ин те гра ци ју. Са дру ге стра не, та ли бан ски 
ре жим слу жио би као кон ку рент ан ти-аме рич ком иран ском 
фун да мен ти зму на про сто ру Сред ње Ази је. Тре ће, Ав га ни-
стан би по стао за ле ђе из ко јег би се вр ши ла ин фил тра ци ја 
исла ми ста у Ка спиј ско под руч је и де ста би ли зо ва ли »се ку-
лар ни« ре жи ми ко ји се одр жа ва ју уз по мо ћу ру ског вој ног и 
еко ном ског при су ства (Та џи ки стан, Уз бе ки стан). Че твр то, 
та ли бан ски Ав га ни стан слу жио би као ко ри дор за из град-
њу већ по ме ну тог наф то во да од Турк ме ни ста на кроз Хе рат 
и Џа ла ла бад до па ки стан ских лу ка. Из град ња тог наф то во да 
би ла би ал тер на ти ва не до вољ но успе шном по ку ша ју над и-
гра ва ња у пр вој фа зи ''Но ве ве ли ке игре«, ко ме се успе шно 
су прот ста ви ла ко а ли ци ја Ру си је и Ира на у за пад ном сек то ру 
Ка спиј ског под руч ја. Ју жни ко ри дор од во да ка спиј ске наф те 
омо гу ћио би Аме ри кан ци ма пот пу ну кон тро лу про сто ра од 
Ин диј ског оке а на (ко ји се над зи ре по мо ћу кључ не по мор ске 
ба зе Ди је го Гар си ја) до Ка спиј ског мо ра.

Ка ли фор ниј ски нафт ни ги га нат UNO CAL је, са одо бре-
њем Sta te De pert ment-а, фи нан си рао на о ру жа ва ње та ли ба на 
и њи хов по бед нич ки марш на Ка бул6. Исто вре ме но, нафт ни 
кон зор ци јум Цен та гас је (због про бле ма око за пад ног про-
јек та Ба ку-Чеј хан) од лу чио да по др жи усме ра ва ње азер ске и 
тур ке ме ни стан ске наф те ру том на југ кроз Хе рат и Кан да хар. 
Та да се у цео про је кат укљу чи ла са у диј ска ко ма па ни ја Del ta 
Oil7, чи је се ан га жо ва ње по ду да ри ло са вре ме ном на па да Бин 
Ла де на на Аме ри кан це у Нај ро би ју (Ке ни ја). Овај до га ђај је 
био по вод да UNO CAL, ко ји је био ини ци ја тор це лог про јек-
та, на пу сти ула га ња.

У пр вим да ни ма на кон на па да од 11. сеп тем бра вла де 
Уз бе ки ста на и Та џи ки ста на по ну ди ле су сво ју те ри то ри ју 

6 Де Мор ген, сеп тем бар 1996
7 Не по сред но уочи 11. сеп тем бра, у тре нут ку ка да је аме рич ка при вре да већ 

шест ме се ци би ла у озбиљ ној ре це си ји (од по чет ка ме се ца мар та, пре ма пи-
сњу В. Енг да ла у «Exe cu ti ve In tel li gen ce Re vi ew«) на по зор ни ци се по ја вљу ју 
но ви ак те ри: аме рич ка ком па ни ја Che vron укљу чу је се у про је кат из град ње 
наф то во да кроз Ав га ни стан и Па ки стан. Овај про јект до би ја отво ре ну по др-
шку пред сед ни ка Бу ша и Кон до ли зе Рајс. САД су (за јед но са Па ки ста ном и 
Тур ском) кра јем аугу ста по след њи пут по ку ша ли да убе де та ли ба не да по-
др же из град њу наф то во да Турк ме ни стан-Ав га ни стан-Па ки стан. Пре го во ри 
су про па ли. По том се до га ђа 11. сеп тем бар, чи је су по сле ди це по зна те.
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аме рич ким тру па ма за удар на осум њи че не за те ро ри стич ки 
акт, на ба зе Ал Ка и де и њи хо вих по кро ви те ља та ли ба на у 
Ав га ни ста ну. Му ње ви том кон цен тра ци јом тру па у За ли ву и 
Ин диј ском оке а ну, аме рич ке вој не сна ге за по се ле су ба зе на 
те ри то ри ји ове две ка спиј ске зе мље и от по че ли ак ци ју свр га-
ва ња та ли бан ског ре жи ма. У ја ну а ру 2002. го ди не, Аме ри ка 
је раз ме сти ла 3.000 љу ди и на под руч је Кир ги зи је, са обра-
зло же њем да ове сна ге слу же да сук це сив но за ме њу ју вој ни 
пер со нал број но сти 1.500 љу ди, ко га су до по чет ка ок то бра 
2001. го ди не ста ци о ни ра ли у Уз бе ки ста ну. Ти ме је у нај кра-
ћем ро ку, осим у (осе тљи вом због Ру са) Ка зах ста ну и не у-
трал ном Турк ме ни ста ну, за о кру же но при су ство аме рич ких 
тру па у Сред њој Ази ји.

У тре нут ку на гле про ме не од но са сна га на про сто ру 
Ка спиј ског под руч ја, чи ме je пре ко но ћи из ме ње на без бед-
но сна ар хи тек ту ра гра ђе на ви ше го ди шњим му ко трп ним са-
ве зни штвом Ру си је и Ки не, ру ска вла да је би ла при ну ђе на 
да бр зо ре а гу је. На кон па жљи вих про це на, Ру си ја се опре де-
ли ла не за кон фрон та ци ју, већ за пу ну по др шку САД у ра ту 
про тив те ро ри зма, са ци љем да што ви ше за шти ти соп стве не 
ин те ре се у но во на ста лој си ту а ци ји и не до зво ли да бу де ис-
кљу че на из про це са ко ји су се од ви ја ли са раз ме шта њем аме-
рич ких тру па у Сред њој Ази ји. 

Још ра ни је су ана ли ти ча ри САД и Ру си је, из бе га ва ју-
ћи ze ro summ мен та ли тет, за кљу чи ли да се у сред њо роч ном 
пе ри о ду ин те ре си ове две зе мље по кла па ју по сле де ћим пи-
та њи ма: су прот ста вља њу ра ди кал ном ислам ском фун да-
мен та ли зму (ма да су се про сто ри угро же но сти код две си ле 
раз ли ко ва ли), за јед нич ком су прот ста вља њу те ро ри зму на 
про сто ру по јед них ре ги ја (глав но раз ми мо и ла же ње је ру ско 
про ти вље ње овом су прот ста вља њу у не ким де ло ви ма Бли-
ског ис то ка, као нпр. у Па ле сти ни), за јед нич ка бор ба про тив 
нар ко ма фи је на про сто ру Ази је, за јед нич ки раз вој екс пло а-
та ци је енер гет ских ре сур са, где сва ка стра на мо ра узе ти у 
об зир ин те ре се дру ге, и спре ча ва ње швер ца ну кле ар них ма-
те ри ја ла и ар се на ла за ма сов но уни ште ње из вре ме на хлад-
ног ра та.8

8 U.S – Rus sian Se cu rity Co o pe ra tion in the Mid dle East, So uth Asia and East 
Asia,.Ro bert Oakley, Ken neth Pol lack and Ja mes Przystup, US - Rus sian Part ner-
ship, 2001, стр. 1
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Ру си ја је ушла у овај »брак из ин те ре са« са САД из 
сле де ћих раз ло га: да до при не се уни ште њу та ли бан ског из-
во ри шта те ро ри зма ко је се ши ри ло кроз про сто ре Ази је и 
по ма га ло си ла ма ко је те же рас па ду Ру си је; да, ана лог но аме-
рич кој ин тер вен ци ји, до би је од ре ше не ру ке да се об ра чу на 
са те ро ри стич ко-се па ра ти стич ким по кре ти ма на Кав ка зу; да 
парт нер ским од но си ма по ве ћа сво је вој но при су ство и одр-
жа ва га па ра лел но са аме рич ким (кон тро ли шу ћи та ко на ме ре 
са ве зни ка), као и да по бољ ша укуп ни пре го ва рач ки по ло жај 
по дру гим пи та њи ма са САД и по ве ћа свој углед у све ту, пр-
вен стве но код Не мач ке и зе ма ља ЕУ.9

Исто вре ме но са по др шком ра ту про тив те ро ри зма, Ру-
си ја је ис ко ри сти ла си ту а ци ју да се из бо ри са ду плим стан-
дар ди ма у свет ском јав ном мње њу, ко је су не ки отво ре но 
те ро ри стич ке гру пе ко је де лу ју на Кав ка зу на зи ва ли »бор-
ци ма за сло бо ду«. У су сре ти ма ми ни стра Сер ге ја Ива но ва у 
Вер кун деу и на Рим ској кон фе рен ци ји са НА ТО-м, Ру си ја је 
ин си сти ра ла на то ме да се те ро ри стич ке ор га ни за ци је по сма-
тра ју као је дин стве на мре жа ко ја се рас про сти ре од Ма ни-
ле до Са ра је ва, са ко јом се мо ра “рас чи сти ти” на гло бал ном 
ни воу. Мо сква је чак ус пе ла да при ве де кра ју и про да ју сво је 
вој не опре ме Ира ну, што је знат но оја ча ло од ба рам бе ни си-
стем ове зе мље, док су САД би ле при мо ра не да ћут ке пре ђу 
пре ко то га.

За раз ли ку од Ру си је, до га ђа ји на кон 11. сеп тем бра по-
ка за ли су сла ба шност ки не ске стра те ги је су прот ста вља ња и 
те ро ри зму и аме рич ком раз ме шта њу тру па у Сред њој Ази ји. 
Ки не ски од го вор на ова де ша ва ња је би ло прет ња ве том у 
УН и ин сти сти ра ње пот чи ња ва ња аме рич ких ак ци ја у ре ги ји 
над зо ру УН, ко ји мо ра би ти по твр ђен кон сен зу сом стал них 
чла ни ца Са ве та без бед но сти. Ки не ски не а де ква тан став био 
је пре су дан да се ру ски пред сед ник Пу тин опре де ли за парт-
нер ства са Аме ри ком и при вре ме но за по ста ви стра те шко 
парт нер ство са Ки ном.

Ки на је, по ред то га, по ка за ла да не мо же да про јек ту је 
сво ју вој ну моћ ван соп стве не ку тур но-ци ви ли за циј ске сфе-
ре у ме ри у ко јој мо же да за шти ти ти дру ге др жа ве од без-
бед но сних иза зо ва ве ли ког ин тен зи те та, ни ти да се мо же 

9 Ни но Ба шков, За што се Мо сква удру жу је са Ва шинг то ном?, Le Mon de Di-
plo ma ti que, но вем бар 2001



Алек сан дар Са ша Га јић ТРИ ФАЗЕ ПОЛИТИЧКЕ ИГРЕ...

266

при ка за ти као бо ља ал тер на ти ва од за пад не. Са ве зни штво са 
Ру си јом и њен до та да шњи ин сти ту ци о нал ни об лик у ви ду 
Шан гај ске гру пе по ка за ло се не до вољ но раз ви јен, ука зу ју ћи 
на ну жност озбиљ ни јег ан га жо ва ња у том прав цу.10

За раз ли ку од Ки не, Иран је бр зо уочио све мо гу ће по-
сле ди це у но вој фа зи “Но ве ве ли ке игре” и по др жао стра те ги-
ју Ру си је ко ја се при дру жи ла “ра ту про тив те ро ри зма”. Раз-
ме ном оба ве штај них по да та ка са Ру си ма и ути ца јем на про-
и ран ске ши и те на се ве ру Ав га ни ста на, Иран је дао до при нос 
ру ше њу та ли бан ског ре жи ма и исто вре ме но учвр стио сво је 
по зи ци је у Ав га ни ста ну.

Ин диј ска по ли ти ка, окре ну та мул ти ла те ра ли зму ме ђу-
на род них од но са 21. ве ка, при мет но је по ја ча на на Ка спиј-
ском под руч ју у ме се ци ма ко ји су усле ди ли по на па ду САД 
и са ве зни ка на та ли ба не. Оја чав ши би ла те рал не вој не спо-
ра зу ме са Ру си јом и Ира ном, чи ме је по бољ ша ла сво ју по-
зи ци ју у слу ча ју по нов не еска ла ци је на си ља у по гра нич ном 
по ја су са Па ки ста ном, Ин ди ја се укљу чи ла у по моћ Се вер ној 
али јан си у са мом Ав га ни ста ну. Исто вре ме но, Ин ди ја се про-
ти ви ла на ме ра ма САД да ду го трај но раз ме сти сво је тру пе у 
Ка спиј ском под руч ју, мо би ли за ци јом тру па и њи хо вим раз-
ме шта њем уз сво ју за пад ну гра ни цу вр ше ћи јак при ти сак на 
Па ки стан. 

Аме ри кан ци су бр зо уви де ли на ме ре Ру си је и дру гих 
ре ги о нал них си ла, да у окви ру ан ти те ро ри стич ке кам па ње 
за шти те пре све га сво је ге о по ли тич ке ин те ре се. За у зе ти вој-
ним опе ра ци ја ма, Аме ри кан ци су од лу чи ли да, пр во, што 
је ви ше мо гу ће ис ко ри сте са рад њу са њи ма, а тек по том да 
спре че оства ре ње њи хо вих скри ве них на ме ра. За то су, не ду-
го по оку па ци ји Ав га ни ста на, об но вље не ме диј ске оп ту жбе 
да Ру си не вр ше ан ти те ро ри стич ку кам па њу, већ ге но цид у 
Че че ни ји, да по ма жу се па ра ти стич ке по кре те на Кав ка зу и у 
Мол да ви ји, да спре ма ју уни ла те рал не ак ци је уну тар Гру зи је 

10  Не у спех око ор га ни зо ва ња ан ти те ро ри стич ког цен тра у Би ше ку, а, са дру ге 
стра не, и се бич на по ли ти ка Ки не да при до би је што ви ше зе мље при раз гра-
ни че њу са Кир ги ста ном, као и же ље да се по ста ви као ар би тар у рас по де ли 
во де них ре сур са у це лој Сред њој Ази ји, са мо су до ве ли до не го до ва ња ме ђу 
зе мља ма у под руч ју пре ма Ки ни, па и до на си ља ви со ког сте пе на, као у слу-
ча ју ка да је у Би ше ку уби јен кин се ки ди по ма та. О то ме ви ше код: Step hen 
Blank, Chi na’ s De fe at in Cen tral Asia, Ca u ca sus Analyst,Wed nes day / August 14, 
2002 
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про тив »из ми шље них« те ро ри ста у Пан киј ском клан цу, да 
спре ма ју атен тат на та да шњег гру зиј ског пред сед ни ка Ше-
вар над зеа. Што је вре ме ви ше про ла зи ло, са ве зни штво се по-
но во пре тва ра ло у ри ва ли тет, а »аме рич ки« и »ру ски« рат 
про тив те ро ри зма по ка за ли су се ин ком па ти бил ни, на ро чи то 
на кон по ра за та ли ба на и фор ми ра ња но ве вла сти у Ка бу лу.

Аме рич ко трај но при су ство у Ав га ни ста ну за на ме ру је 
има ло учвр шћи ва ње »му сли ман ског се ку лар ног кли на« (под 
аме рич ком кон тро лом) из ме ђу Ки не, Ин ди је и Ру си је и ства-
ра ње чвр стог по ја са »од Бал ка на до Ка шми ра.« Про сто ру Ав-
га ни ста на и Па ки ста на ту при па да уло га јед не од две »кљу-
ча о ни це« (дру га је на про сто ру »тра ди ци о нал ног Бал ка на«)11 
из ме ђу ју жне и ис точ не зо не Ri mland-а. У по ја су Ri mland-а 
из ме ђу две« кљу ча о ни це«, на кон то га, оста ле си са мо две др-
жа ве ван кон тро ле мор ске су пер си ле - јед на је би ла санк ци-
ја ма из ну ре ни Ирак, а дру га Иран, нај ва жни ја и нај ја ча др-
жа ва Сред њег ис то ка. Њи хо вим пот чи ња ва њем ју жни бок 
He ar tland-а - Ка спиј ско под руч је би био об у хва ће но лу ком 
атлант ске ге о по ли тич ке су пер си ле и по сте пе но при ву че но ка 
ње му, а Ру си ја од ба че на из »бли ског су сед ства«, са ре ал ном 
опа сно шћу од стра ног про до ра у Си бир и рас па да др жа ве12.

Да стра хо ви о на ме ра ма САД да се трај но по зи ци о ни-
ра ју у Ка спиј ском под руч ју ни су би ли нео сно ва ни, по ста ло 
је ја сно то ком ле та 2002. го ди не. У ка сном ав гу сту, на чел ник 
аме рич ког ге не рал шта ба Том Френкс по се тио је зе мље у ре-
ги о ну и об ја вио да ће аме рич ко вој но при су ство у Сред њој 
Ази ји би ти ду го трај но и по ве ћа но, те да је свр ха ње го вих по-
се та раз вој вој не са рад ње са вла да ма ка спиј ских др жа ва.

Рат про тив те ро ри зма био је увод у зна чај ни је аме рич ко 
при су ство и на под руч ју Кав ка за. Већ у но вем бру 2001. го ди-
не на про сто ру Азер беј џа на су из ве де ни вој ни ма не ври под 
на зи вом »Ко о пе ра тив на од луч ност 2001« у ко јој је уче ство-
ва ло де вет зе ма ља НА ТО пак та и де сет чла ни ца Парт нер ства 
за мир, као ко рак да ље у ин те гра ци ји Кав ка за у евро а тлан ске 
без бед но сне струк ту ре. То ком са мо 2001. го ди не, Азер беј џан 
је уче ство вао у ви ше од 250 раз ли чи тих ак тив но сти у окви-
11 Те ра са са по гле дом на Си бир, Ге о по ли ти ка бр. 5, ок то бар 2001. стр. 2
12 Ro bert Cu tler, US In ter ven tion in Afg ha ni stan: Im pli ca ti ons for Cen tral Asia, Fo-

re ign Po licy in Fo cus, 21 No vem ber 2001, ,www.fo re ig npo licy-in fo cus.org/com-
men tary
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ру за пад не вој не али јан се. Ја сно се при кло нив ши оп ци ји Ва-
шинг то на; 27. мар та 2001. одр жа не су пр ве би ла те рал не вој не 
кон сул та ци је на ре ла ци ји САД-Азер беј џан, усме ре не на мор-
на рич ку од бра ну азер ског де ла Ка спиј ског мо ра, стан дар ди-
за ци ју кон тро ле ле та, као и про грам обу ке за вој ску Азер беј-
џа на. 

Са от по чи ња њем из во ђе ња ра до ва на наф то во ду Ба-
ку-Чеј хан, Аме ри ка је по сла ла број не вој не са вет ни ке и ин-
струк то ре у Гру зи ју чи ји се број убр зо по пео до 800, што је 
Мо скву до ве ло до за кључ ка да Ру си ја трај но по чи ње да гу би 
ути цај на вла ду у Тби ли си ју. Ра ди ло се им пле мен та ци ји про-
гра ма »об у чи-и-опре ми« (Train-and-Equ ip) вред ног 64 ми ли-
о на до ла ра, ко јим је пла ни ра но да се по бољ ша ју гру зиј ске ан-
ти те ро ри стич ке спо соб но сти и ва тре на моћ ње них ору жа них 
сна га. При су ство че чен ских ге ри ла ца ко ји су на шли уто чи-
ште на те ри то ри ји гру зиј ског Пан киј ског клан ца, не спрем-
ност да се са њи ма но си, па чак и ин ди ци је да су гру зиј ски 
па ра ми ли тар ци са Че че ни ма и ва ха бит ским гру па ма от по-
че ли на пад на Аб ха зи ју, при мо ра ли су Ру си ју на енер гич ни 
од го вор. Про дор ге ри ле од 30 ки ло ме та ра у ду би ну Аб ха зи је 
за у ста ви ла је ру ска вој на ин тер вен ци ја, као и авио-уда ри на 
те ро ри стич ке кам по ве у Пан киј ском клан цу, без оба зи ра ња 
на спор на пи та ња гру зиј ског су ве ре ни те та ве за на за ову те-
ри то ри ју. 

Су о че ни са на глим бу ја њем вој но-по ли тич ких ве за 
Аме ри ке са по је ди ним зе мља ма Ка спиј ског под руч ја, ре ги о-
нал не си ле, чи ји су ин те ре си су прот ста вље ни ова квој по ли-
ти ци, по че ле су да уви ђа ју нео п ход ност сна жни јег по ве зи ва-
ња од про кла мо ва ног опре де ље ња за мул ти ла те рал ни свет, 
као и ну жност па ра лел ног ин сти ту ци о нал ног по ве зи ва ња и 
би ла те рал не са рад ње.

На ни воу мул ти ла те рал ног по ве зи ва ња, по бор ни ци 
ства ра ња рав но те же аме рич кој вој ној екс пан зи ји при хва ти ли 
су да ис ко ри сте по сто је ће, ма да не до вољ но раз ви је не ин сти-
ту ци о на ли зо ва не об ли ке ме ђу соб не са рад ње, у пр вом ре ду 
Шан гај ску ор га ни за ци ју за са рад њу. Осно ва на 1996. го ди не 
као ре ги о нал на гру па под име ном »Шан гај ска пе тор ка«, са 
по ста вље ним ци љем са рад ње из ме ђу чла но ва (Ру си је, Ки не, 
Та џи ки ста на, Кир ги ста на и Ка зах ста на) по пи та њу раз гра ни-
че ња и де ми ли та ри за ци је гра ни ца, по успе шно оба ве ље ном 
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пр во бит ном по слу ова ор га ни за ци ја је усме ри ла сво ја ин те-
ре со ва ња на дру гу де лат ност. Ра ди ло се су прот ста вља ну ра-
ди кал ном исла ми зу, у че му су зе мље чла ни це има ле ма ње 
успе ха. 

У ју ну 2001. го ди не гру пи је при сту пио Уз бе ки стан, 
ко ји је, ма да ви ђен као аме рич ки стра те шки парт нер још од 
1995. го ди не, то ком 2000. го ди не уви део да је Ру си ја је ди на 
од ве ли ких си ла ко ја има во љу да по ша ље тру пе да се бо ре за 
од бра ну вла де у Та шкен ту про тив Ислам ског по кре та Уз бе-
ки ста на. При сту па њем ове не ка да шње узда ни це про а ме рич-
ког GU U AM-а, ре ги о нал не гру пе за бор бу про тив те ро ри зма, 
»Шан гај ска пе тор ка« је пре ра сла у Шан гај ску ор га ни за ци ју 
за са рад њу (ШОС) ка да је и фор ми ран са мо стал ни се кре та-
ри јат у Шан га ју13. Из гле да ло је да ће нео ства ре ни план из 
Би ше ка 1999. го ди не ко нач но за жи ве ти, да ће ру ско-ки не ски 
кон до ми ни јум над Сред њом Ази јом (ко га је пра тио пр ви ру-
ско-кин се ки би ла те рал ни спо ра зум у по след њих пе де сет го-
ди на)14 по ста ти трај но ста ње, ка да се де сио 11. сеп тем бар и 
аме рич ко »уска ка ње« на пла то Сред ње Ази је.

Све сни по њих по раз не чи ње ни це да су САД за пет ме-
се ци не по сред ног вој ног при су ства у Ка спиј ском под руч ју 
учи ни ли ви ше не го ова ре ги о нал на гру па за пет го ди на, ру-
ско-ки не ско са ве зни штво је (на кон што су од но си Ва шинг то-
на и Мо скве у за јед нич ком »ра ту про тив те ро ри зма« по че ли 
да се хла де) од лу чи ло да уло жи све сна ге и ство ри од ШОС-а 
пра ву ме ђу на род ну ор га ни за ци ју са ши ро ким спек тром ак-
тив но сти и ја ким ин сти ту ци о нал ним апа ра том. О ди мен зи-
ја ма ру ско-ки не ског стра те шког од го во ра на аме рич ко вој но 
ши ре ње мо гло је да се су ди тек на кон 7. ја ну а ра 2002. го ди не, 
ка да је у Пе кин гу из вр ше на тран сфор ма ци ја ове ме ђу на род не 
ор га ни за ци је у чвр сту ре ги о нал ну без бед но сну ор га ни за ци ју 
са ка па ци те ти ма да из ве де за јед нич ке ан ти те ро ри стич ке ак-
ци је. За вр ше на је по ве ља ор га ни за ци је, фор ми ран је но ви се-
13 John Daly, Shang hai Fi ve’ ex pands to com bat Isla mic ra di cals, Ja ne’s de fen ce, 19. 

07. 2001, www.ja ne’s in ter na ti o nal se cu rity news
14 У пи та њу је спо ра зум из ју на 2001. го ди не под име ном “Спо ра зум о до бро су-

сед ским од но си ма, при ја тељ ству и са рад њи” ко јим је за по че ла ера нај бо љих 
од но са из ме ђу Ру си је и Ки не у зад њих 300 го ди на. Уго во ром је уви ше стру-
че на при вред на са рад ња, и, из ме ђу оста лог, пред ви ђе но да се 2000 ки не ских 
офи ци ра сва ке го ди не шко лу ју у Ру си ји, док је вред ност ку пље ног оруж ја из 
Ру си је пре ма ши ла 5 ми ли јар ди до ла ра на го ди шњем ни воу.
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кре та ри јат на чи је се че лу на ла зио бив ши ки не ски ам ба са дор 
у Мо скви Жанг Де гу анг са тро го ди шњим ман да том, по че ла 
је из град ња цен тра здру же них сна га у кир ги ском гра ду Би-
ше ку15. Уста но вље на је слу жба за ин те гри са ње ин фор ма ци ја, 
а 2003. го ди не из ве де не су и пла ни ра не ве жбе у бор би про тив 
швер ца нар ко ти ка, из град ње за јед нич ких пу те ва, слу жби за 
ин тер вен ци ју у слу ча ју еле мен тар них не по го да, као и ве жбе 
здру же них гра нич них је ди ни ца.

То ком 2002. го ди не Ру си ја је по ку ша ва ла да уна пре ди 
би ла те рал не од но се са Азер беј џа ном. Они су уро ди ли пот пи-
си ва њем до го во ра о вој но-тех нич кој са рад њи. Пред мет ове 
са рад ње је ра дар ска ста ни ца у Га ба ли16, ко ја је Ру си ји да та у 
за куп на још 10 го ди на као ин фор ма тич ко-ана ли тич ки цен-
тар, уз го ди шњу на док на ду од 7 ми ли о на до ла ра. Ру си ја се 
оба ве за ла да број осо бља у овом цен тру не ће пре ла зи ти 1500 
љу ди. 

На ју жном де лу Ка спиј ског под руч ја Ру си ја је то ком 
2002. го ди не по ја ча ла сво је при су ство. Про ду жен је бо ра вак 
201. ди ви зи је у Та џи ки ста ну, да би, на кон по се те пред сед-
ни ка Пу ти на Би ше ку, био по стиг нут и но ви спо ра зум о бли-
ској са рад њи Ру си је и Кир ги зи је у сфе ри еко но ми је, на уч не 
са рад ње, тран спор та и ху ма ни тар них ак тив но сти. Глав ни 
пред мет спо ра зу ма пред ста вља ло је фор ми ра ње ру ске авио-
ба зе у гра ду Кан ту, 20 ки ло ме та ра од пре сто ни це, а све га 80 
ки ло ме та ра од ба зе где су би ли сме ште ни Аме ри кан ци.

Ге о стра те шка ди на ми ка из ме ђу си ла на про сто ру Ка-
спиј ског под руч ја на кон 11. сеп тем бра до би ла је свој од раз 
и на по љу еко ном ске стра те ги је и ње ног нај ва жни јег сег мен-
та на овом про сто ру - из град ње це во во да. Док је про је кат 
из град ње наф то во да Ба ку-Чеј хан ушао у сво ју дру гу фа зу 
из град ње, ону кроз Гру зи ју, ли де ри Турк ме ни ста на, Ав га-
ни ста на и Па ки ста на су се то ком ју ла 2002. го ди не са ста ли 
у Исла ма ба ду где су (под по кро ви тељ ством пред став ни ка 
аме рич ке ADB-Asian De ve lop ment Bank, фи на си је ром сту ди-
је из во дљи во сти) по сти гли до го вор о из град њи га со во да од 
турк ме ни стан ског на ла зи шта Да у ла та бат, кроз Ав га ни стан 
све до па ки стан ске лу ке Гва дар.

15  Shang hai Co o pe ra tion Or ga ni za tion Se eks to Strengthen An tiTer ro rism Com po
nent, Eura si a Net.org, Ja nu ary 8, 2002.

16  Ра ди се о ра дар ској ста ни ци ло ци ра ној 350 км се ве ро зап адно од Ба куа, ко ја 
је у функ ци ји од 1985. го ди не са ци љем да пра ти кре та ње ин тер кон ти нен-
тал них ра ке та у ју жној хе мис фе ри.
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Убр зо на кон пот пи си ва ња спо ра зу ма, ин диј ска кор по-
ра ци ја ONGC (Oil and Na tu ral Gas Cor po ra tion-Over se as) по-
кре ну ла је кон тра пре длог из град ње »енер гет ског ауто пу та« 
ко ји би по ве зи вао Ру си ју, Ки ну и Ин ди ју, пот ко па ва ју ћи по-
ме ну ту ру ту под кон тро лом за пад них си ла. Овај га со вод RCI 
(Rus sia–Chi na-In dia) ишао би од Ру си је кроз Турк ме ни стан, 
Уз бе ки стан, Ка зах стан до Каш га ра у ки не ском Ксин џи јан гу, 
а ода тле би ишао ка ју гу до ин диј ског Ка шми ра кроз Ла дак, 
про ла зе ћи или ин диј ско-ки не ску ли ни ју раз гра ни че ња кроз 
пла ни не Си а чен или кроз Хам чал Пар деш.17

Ру си ја је не по сред но на кон до га ђа ја од 11. сеп тем бра по-
сти гла још је дан ве ли ки успех у оства ре њу сво је енер гет ске 
стра те ги је. За јед но са ита ли јан ским парт не ри ма из ЕНИ-ја, 
ру ски Га спром је ушао у за јед нич ко ула га ње (50:50 у про цен-
ти ма) у из град њу га со во да ис под Цр ног мо ра, од ру ског гра-
да Из о биљ но ја до тур ске оба ле, ду жи ном од 380 ки ло ме та ра. 
По знат као про јект под име ном »Пла ви по гон«18, це во вод је 
по ста вљен на дну мо ра на до сад не ви ђе ној ду би ни од 2180 
ме та ра, чи ме је над ма шен аме рич ки про јект у Мек сич ком за-
ли ву код на ла зи шта Мен се. Аме ри кан ци су без у спе шно по-
ку ша ва ли да при во ле са ве знич ку Тур ску да рас ки не уго вор 
и при хва ти из град њу ал тер на тив ног га со во да из Тур ке ме ни-
ста на, ко ји би ишао ис под Ка спиј ског мо ра до Азер беј џа на, а 
ода тле кроз Гру зи ју до Тур ске.

На кон про јек та «Пла ви по гон», дру ги тур ски су се ди ко-
ји не оску де ва ју га сом по че ли су да се утр ку ју у ре а ли за ци ји 
из град ње га со во да, бу ду ћи да тур ске по тре бе за зем ним га-
сом не пре ста но ра сту. Иран је за у зет из град њом га со во да ду-
гог 550 ки ло ме та ра ко ји се про те же од гра да Ка зви на у сред-
њем Ира ну до тур ске гра ни це, чи јом се из град њом пла ни ра 
по ве ћа ње из во за 10 ми ли јар ди куб них ме та ра га са у 2007. го-
ди ни. Про јект ко јим су САД хте ле да по мр се кон це ру ском 
»Пла вом по го ну« пла ни ран је као из вор до дат ног снаб де ва ња 

17  На кон фе рен ци ји Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу одр жа не у Ал ма Ати, 
пред ло же на је из ра да сту ди је о из во дљи во сти из град ње овог про јек та чи је 
су гру бе про це не из у зет но ви со ке, око 15 ми ли јар ди до ла ра. Оте жа ва ју ћа 
окол ност је што би из град ња це во во да еко ло шки угро зи ла про је кат «Пут 
сви ле», и ус по ри ла (због ви си не ин ве сти ци је) из град њу дру гог про јек та, 
наф то во да из ме ђу Ка зах ста на и Ки не ду гог 3000 ми ља ко ји је у то вре ме био 
у фа зи из ра де сту ди ја из во дљи во сти и при прем них рад њи.

18  The Rus sian–Tu kish Blue Stre am Gas Pi pe li ne pro ject en te ring the sta ge of prac
ti cal re a li sa tion, Prav da, 8.05.2001, www.Prav da.ru
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га сом Тур ске из Турк ме ни ста на, а на осно ву спо ра зу ма ко ји 
су Ан ка ра и Ашка бад за кљу чи ли још 1998. го ди не. Гра нич ни 
спор из ме ђу Турк ме ни ста на и Азер беј џа на је пот пу но бло ки-
рао из град њу га со во да и оста вио Тур ску да се снаб де ва ис-
кљу чи во од свог нај ве ћег ге о по ли тич ког ри ва ла, Ру си је. 

Аме рич ка ин ва зи ја и оку па ци ја Ира ка, из ве де на из 
стра те шких раз ло га да се за др жи кључ ни ути цај на про из-
вод њу наф те на Бли ском ис то ку и спре чи ши ре ње гло бал ног 
те ро ри зма, иза зва ла је бо ја зан и не го до ва ње код свих ли де ра 
му сли ман ских зе ма ља у Ка спиј ском под руч ју, са из у зет ком 
Уз бе ки ста на. Оп ште ми шље ње је би ло да ће се та ко са мо ви-
ше де ста би ли зо ва ти ме ђу на род ни од но си, да ће се по ве ћа ти 
ху ма ни тар на ка та стро фа и да ће то да ти но ви по лет ра ди-
кал ном исла ми зму на гло бал ном ни воу, па и на про сто ри ма 
Ка спиј ског под руч ја. 

По сле ди ца ово га је би ла да је стра те шка уло га Уз бе ки-
ста на за САД у ре ги ји по че ла да опа да. Еко ном ски про тек ци-
о ни зам ко ји је вла да Исла ма Ка ри мо ва по че ла да спро во ди и 
не при ста ја ње на ре фор ме за ко је су до би ли кре ди те од аме-
рич ких до на то ра, као и по др шка не по пу лар ној ин тер вен ци-
ји у Ира ку, до ве ли су до изо ла ци је и отво ре ног ан та го ни зма 
свих су сед них ка спиј ских зе ма ља пре ма Уз бе ки ста ну. 

Пад ре пу та ци је озна чио и по ди за ње гла ва ислам ских 
ра ди кал них по кре та ко ји су по че ли да из во де те ро ри стич-
ке ак ци је про тив цен трал них вла сти. По бу на ми ли тант них 
исла ми ста и њи хо ви про те сти пре тво ри ли су кра јем мар та 
2004. го ди не ули це Та шкен та у бој но по ље. По том су усле ди-
ли те ро ри стич ки на па ди на ци вил на и вој на по стро је ња у Бу-
ха ри и Та шкен ту екс по зив ним на пра ва ма и за се да ма на ма-
ги страл ним прав ци ма, ко ји су сва ко днев но по ве ћа ва ли број 
стра да лих при пад ни ка сна га без бед но сти. Све је ово на гна ло 
пред сед ни ка Ка ри мо ва да пре и спи та сво је спољ но по ли тич ке 
по зи ци је и по тра жи по моћ не код Аме ри ка на ца, чи је су ба зе 
у Уз бе ки ста ну би ле прак тич но под оп са дом, већ у Мо скви у 
ко ју се упу тио по ло ви ном ме се ца апри ла 2004.19 

Оп ште ста ње у Ка спиј ском под руч ју на кон ин тер вен-
ци је САД у Ира ку нај ви ше је ис ко ри сти ла Ру си ја да оја ча 
свој ути цај и про мо ви ше оно за шта се за ла же Пу ти но ва док-

19  Igor Tor ba kov, Uz be ki stan set to di vet sify its se cu rity op ti ons in wa ke of 
re cent mi li tant at tacks, 4/19/04 , www.Eura sia in sight.com
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три на – ус по ста вља ње ви со ке ин те гра ци је кључ них др жа ва 
ЗНД-а (Ру си је, Бе ло ру си је и Укра ји не) из ко је ће се гра на ти 
мре жа по је ди них ве за ин те гра ци је, пр вен стве но при вред-
не и без бед но сне, са оста лим др жа ва ма бив шег СССР-а.  
 Но во на ста ло ста ње по ку шао је да ис ко ри сти и Иран ко ји је, 
опо на ша ју ћи ру ске на по ре, пред ло жио осни ва ње без бед но-
сне гру пе на Кав ка зу ко јој би се, за јед но са Ира ном и Ру си јом, 
при дру жи ла и Тур ска. При ли ком по се те Је ре ва ну. иран ски 
ми ни стар спољ них по сло ва Ка мал Кар заи је по ну дио услу ге 
сво је зе мље у по сре до ва њу из ме ђу Јер ме ни је и Азер беј џа на 
око про бле ма На гор ног Ка ра ба ха, али су ње го ве ини ци ја ти ве 
на и шле на хла дан при јем. 

Тре ћа фа за »Но ве ве ли ке игре«

Да се ко ло сре ће окре ће, као и да се ис трај ност на ду-
же ста зе углав ном ис пла ти, по ка зу је и тре ћа, ак ту ел на фа за 
»Но ве ве ли ке игре« ко ја је от по че ла по ло ви ном пр ве де ка де 
но во га ми ле ни ју ма. До та да све је ука зи ва ло да се, упр кос 
ру ско-ки не ским на по ри ма да па ри ра ју ини ци ја ти ви ко ју су 
по сле 11. сеп тем бра и оку па ци је Ав га ни ста на и Ира ка има-
ле САД на ве ћем де лу Ка спиј ског под руч ја, цео ре ги он ипак 
по ступ но по ме ра у прав цу ин те ре сне сфе ре је ди не пре о ста-
ле су пер си ле. Ини ци јал ни ус пе си »обо је них ре во лу ци ја« у 
Укра ји ни и Гру зи ји, ја ча ње аме рич ког вој ног при су ства на 
Кав ка зу, не сум њи во опре де ље ње Са ка шви ли је вог ре жи ма у 
прав цу атлан ског са ве за, као и по сте пе но при бли жа ва ње Ба-
куа за пад ној ве ле си ли, фа зно по вла че ње ру ских вој них ба за 
из при мор ских гру зиј ских гра до ва, за вр ше так и пу шта ње у 
по гон стра те шког наф то во да Ба ку-Чеј хан 2005. го ди не, из-
гле да ли су као не спор ни по ка за те љи јед ног не за у ста вљи вог 
трен да. 

 Оду ше вље ни при ме ром успе шно сти Клин то но ве ад-
ми ни стра ци је у ру ше њу Ми ло ше ви ће вог ре жи ма у Ср би ји, 
аме рич ка кон ти нен тал на стра те ги ја је у ре а ли за ци ји до га-
ђа ња »обо је них ре во лу ци ја« ви де ла јед ну од ва жних ета па 
у ства ра њу ши ре ња соп стве ног ути ца ја на пост со вјет ском 
про сто ру. Уз по моћ де ла ло кал ног не вла ди ног сек то ра, знат-
них нов ча них ин јек ци ја, ва жног ме диј ско–про па ганд ног де-
ло ва ња, као и об је ди ња ва ња опо зи ци је и бив ших ре жим ских 
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функ ци о не ра у је дан по ли тич ки блок, сма тра но је да се на 
овај на чин мо же у це лом ре ги о ну при ме ни ти ре цепт уз по-
моћ ко га се до сти же кри тич на ма са за ру ше ње ис тро ше них 
и че сто ве о ма не по пу лар них ре жи ма на пр вим пред сто је ћим 
из бо ри ма. Ме ђу тим, убр зо се по ка за ло да су ус пе си стра те-
ги је САД у ре ги о ну за пра во ишли у прав цу ње ног »им пе ри-
јал ног пре на прег ну ћа« (П. Ке не ди) и, на ду же ста зе, до ве-
ли до кон тра е фек та, то јест да су ак те ри аме рич ке спољ не 
по ли ти ке са ми гур ну ли пре о ста ле пост-со вјет ске ре пу бли ке 
на зад у окри ље но во фор ми ра не ру ско–ки не ске без бед но сне 
ар хи тек ту ре. 

 Знат но чвр шћи и од луч ни ји ре жи ми пре о ста лих ка-
спиј ских др жа ва, ко ји су до та да одо ле ва ли исла ми стич ким 
по бу на ма (од ко јих су нај о па сни је би ле оне у Уз бе ки ста ну и 
Та џи ки ста ну), по че ли су да стре пе од од ви ја ња »ки јев ског« 
сце на ри ја и у њи хо вим др жа ва ма. Об зи ром да је те ку ћа 2005. 
го ди на у ве ћи ни сред ње а зиј ских др жа ва би ла из бор на го-
ди на, вла да ју ће ели те ових ка спиј ских др жа ва су по ву кле 
пре вен тив не по те зе. На кон сеп тем бар ске по бе де на пар ла-
мен тар ним из бо ри ма 2004. го ди не, вла да ју ћа но мен кла ту ра 
пред сед ни ка На зар ба је ва у Ка зах ста ну је пре ко су да из деј-
ство ва ла да се глав на опо зи ци о на пар ти ја Де мо крат ски из бор 
рас фор ми ра и ста ви ван за ко на због »про тив за ко ни тих ак-
тив но сти«. Исто вре ме но је по кре ну та ис тра га про тив та мо-
шње фи ли ја ле Со ро ше ве фон да ци је због фи нан сиј ских пре-
кр ша ја и по диг ну та оп ту жи ца про тив За ман бе ка Нур ка ди ло-
ва, не ка да ви со ког др жав ног функ ци о не ра, а по том же сто ког 
кри ти ча ра по ли ти ке пред сед ни ка На зар ба је ва. По сле то га, 
по нов на по бе да На зар ба је ва на пред сед нич ким из бо ри ма 
кра јем 2005. го ди не, по ка за ло се, би ла је ви ше не го из ве сна.

 На из глед нео че ки ва но, мар тов ски да ни 2005. го ди не 
до не ли су по ли тич ки пре врат у Кир ги зи ји. Пар ла мен тар ни 
из бо ри, одр жа ни зад њих да на фе бру а ра и пр вих да на мар-
та, ре зул ти ра ли су оче ки ва ном по бе дом вла да ју ће пар ти је. 
Та мо шња опо зи ци ја и не вла дин се тор по кре ну ли су ла ви ну 
до га ђа ја ко ји су од по ли тич ких про те ста у дру гој по ло ви ни 
ме се ца пре ра сли у улич не не ре де, те екс а ли ра ли у на си ље и 
пљач ку ко ја је на кра ју до ве ла до па да ре жи ма Аска ра Ака је-
ва. Дан на кон што су се де мон стран ти об ру ши ли на пред сед-
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нич ко зда ње у Би ше ку, Ака јев је на пу стио зе мљу и уто чи ште 
по тра жио у Мо скви. Во ђа опо зи ци је (а не ка да шњи пред сед-
ник вла де) Кур ман бек Ба ки јев се про гла сио при вре ме ним 
пред сед ни ком, по ни штио ре зул та те из бо ра и обе ћао но ве из-
бо ре у ро ку од три ме се ца, на кон ко јих је ње го ва власт по ста-
ла де фи ни тив но учвр шће на. У по ре ђе њу са укра јин ском »на-
ран џа стом« ре во лу ци јом и гру зиј ским мир ним пре вра том, 
на си ље у Би ше ку, про зва но »ре во лу ци јом ту ли па на«, од не ло 
је ви ше сто ти на жи во та и отво ри ло но ве про бле ме из ме ђу 
раз је ди ње них, а по мно гим пи та њи ма и оштро су прот ста-
вље них опо зи ци о них пар ти ја ко је су се на шле за те че не чи-
ње ни цом да су сру ши ле власт, ма да су ис пр ва са мо же ле ле 
да про те ству ју про тив не пра вил но сти у из бор ном по ступ ку. 
Сме на вла сти, ме ђу тим, ни је до ве ла до про ме не ге о по ли тич-
ке ори јен та ци је Кир ги зи је, већ је, на про тив, но во у сто ли че ну 
власт у Би ше ку, ко ја је стре пи ла од чи ње ни це да не ста бил ну 
си ту а ци ју ла ко мо гу да ис ко ри сте исла ми сти ко ји су че ка ли 
свој час, окре ну ла у прав цу оно га ко ји је ди ни и мо же и хо ће 
да им пру жи ди рект ну по моћ од но ве исла ми стич ке по бу не 
– ка Мо скви. 

 Уз беч ко окре та ње ле ђа САД-у и пре у сме ра ва ње пре ма 
Ру си ји, ипак, пред ста вља нај круп ни ји ге о по ли тич ки за о крет 
у Сред њој Ази ји од вре ме на рас па да СССР-а. Ви ше од де це-
ни је аме рич ки стра те зи су у свим сво јим пла но ви ма игра ли 
на кар ту Уз бе ки ста на као нај ва жни јег ре ги о нал ног парт не-
ра, па су и ре жи му Исла ма Ка ри мо ва, за рад ге о стра те шких 
пла но ва, ре дов но про гле да ва ли кроз пр сте због ауто крат ског 
на чи на вла да ња и гру бог кр ше ња људ ских пра ва. 

 Не по сре дан узрок Уз бе ки стан ског ге о по ли тич ког пре-
стро ја ва ња пред ста вљао је не у спе ли по ку шај ре а ли за ци је 
»ша ре не ре во лу ци је« у из во ђе њу та мо шње опо зи ци је и по-
слов но-пле мен ских кла но ва. Опо зи ци о не гру па ци је су, на и-
ме, по ку ша ле да ор га ни зу ју ма сов не про те сте на кон што је 
ши ром зе мље ухап ше но 23 та мо шња би зни сме на и тај ку на, 
чла но ва тај не ор га ни за ци је Акро ми ја, осум њи че них за при-
пре ма ње пре вра та у до го во ру са за пад ним оба ве штај ним 
слу жба ма. Пла ни ра но је да се то ком про те ста по ку ша из вр-
ши ти њи хо во бек ство из при тво ра. Де мон стра ци је су се, по-
сле ин тер вен ци је уз беч ке по ли ци је и вој ске, за вр ши ле улич-
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ним кр во про ли ћем у Ан ди ја ну20 ко је је од не ло ви ше сто ти на 
жи во та. На кон при ку пље них до ка за ко ји су ре жим Исла ма 
Ка ри мо ва учвр сти ле у убе ђе њу да иза при пре ма и по ку ша ја 
пре вра та сто је за пад не си ле, али и све сти о аме рич ком не у-
спе ху у об у зда ва њу швер ца дро ге из Ав га ни ста на, ко ја се на-
кон ру ше ња та ли бан ске вла сти умно го стру чи ла и пре пла ви-
ла окол не др жа ве (део нов ца ко ји обр ћу нар ко-кар те ли пре-
ко раз ли чи тих му џа хе дин ских фрак ци ја слу жи у окол ним 
др жа ва ма за фи нан си ра ње фун да мен та ли стич ких по кре та), 
зва нич ни Та шкент је ди рект но и не дво сми сле но пре шао у 
та бор ру ско-ки не ске ре ги о нал не али јан се. У нај кра ћем ро ку 
от ка за но је го сто прим ство САД ко је су ко ри сти ле аеро дром 
у Кар ши Ка хан ба ду, у ју жном Уз бе ки ста ну, да би и по след њи 
аме рич ки вој ник на пу стио тле Уз бе ки ста на у но вем бру 2005. 
го ди не. 

 Не по во љан раз вој до га ђа ја по по ли ти ку САД био је 
раз лог што се се кре тар од бра не До налд Рам сфелд два пу та 
у то ку 2005. го ди не упу тио у по се ту Кир ги зи ји (пр ви је био 
у апри лу, не по сред но по па ду ре жи ма Ака је ва), а ода тле у 
оби ла зак оста лих сред ње а зиј ских др жа ва. Циљ ове спољ-
но по ли тич ке тур не је био је по ку шај да се ис ка же не сла га ње 
САД са од лу ка ма ових др жа ва да тим на са ми ту ШОС-а и 
убе де пред став ни ци та мо шњих вла сти да про ду же ро ко ве за 
исе ља ва ње аме рич ког вој ног пер со на ла. Рам сфелд је ус пео 
са мо да од ло жи исе ља ва ње тру па до ко нач не „ста би ли за ци је 
си ту а ци је у Ав га ни ста ну“, ко је је пла ће но круп ним до на ци-
ја ма но вој вла сти у Би ше ку за об на вља не опре ме и оруж ја 
кир ги шкој на ци о нал ној гар ди, те по мо ћи за из град њу вој не 
ин фра стру ку ре.

 У оста лим др жа ва ма у ре ги о ну Рам сфел до ва тур не-
ја има ла је знат но скром ни ји учи нак. Ре жи ми у Ду шан беу 
и Та шкен ту оста ли су чвр сто при зах те ву да том на са ми ту 
ШОС-а. Са ми ни стром спољ них по сло ва Та џи ки ста на Тал-
ба ком На за ро вом и пред сед ни ком Рах ма но вом по стиг ну ти 
су са мо на чел ни до го во ри о за јед нич ким по гра нич ним ак ци-
ја ма про тив нар ко кар те ла ко ји се из Ав га ни ста на пре ба цу ју 
на про сто ре Та џи ки ста на, као и о ин тен зи ви ра њу ре ги о нал не 
20 О ма са кру у Ан ди ја ну ви ше код: An di jan mas sac re lin ked to lo cal po wer strug

gle, 9/29/05, www.Eura si a Net; A truth ful re port from Uz be ki stan’s An di jan, Prav-
da, 14.07.2005 ; Toe Tags Of fer Clu es to Uz beks Upri sing, New York Ti mes, 23 
May 2005
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тр го ви не. Су о чен са не по пу стљи во шћу вла сти Уз бе ки ста на 
око исе ља ва ња аме рич ког вој ног пер со на ла са ње не те ри то-
ри је, Рам сфелд је од у стао од по се те овој зе мљи. 

Су штин ски раз лог по нов ног ге о по ли тич ког пре о кре та 
ле жао је пре све га у еко ном ско-по ли тич ком ја ча њу Ру си је у 
гло бал ним окви ри ма и то ме ве о ма суп тил но при ла го ђе ном 
де ло ва њу у Ка спиј ском под руч ју, али и чи ње ни ци да је Ки на 
по чет ком 2005. го ди не на пу сти ла углав ном не ак тив ну по ли-
ти ку ру ског стра те шког парт не ра и по че ла да се на про сто ру 
Сред ње Ази је по на ша као не ко ко ула же ве ли ке на по ре да 
по ли ти ка “стра те шког тро у гла“ (Ру си је, Ки не и Ин ди је) по-
ста не ствар ност у без бед но сној ар хи тек ту ри Евро а зи је. 

 По ве ћа ње ки не ског ути ца ја у ре ги о ну има ло је и сво-
је на лич је јер, по ред уче шћа у по ти ски ва њу аме рич ког ре-
ги о нал ног при су ства, оно пре ти да, са про ме ном ба лан са 
сна га ме ђу са да шњим са ве зни ци ма, по ступ но еро ди ра по-
нов но ус по ста вље ну пре власт Мо скве. Ки на је у пе ри о ду од 
2005-2008. го ди не за кљу чи ла број не спо ра зу ме са сред ње-
а зиј ским др жа ва ма, пре све га са Ка зах ста ном и Турк ме ни-
ста ном, где је при ста ла да пла ћа ве ће це не за енер ген те не го 
што овим др жа ва ма пла ћа Мо сква. Њен по ве ћа ни ин те рес за 
ка спиј ску енер гет ску мре жу пре све га се очи ту је у ула га њу 
у до вр ше так из гра ње наф то во да Ати рау-Ала шан коу из ме ђу 
Ка зах ста на и нај за пад ни је ки не ске про вин ци је Ксин џи јан-
га. Из град ња овог наф то во да до го во ре на је још 1997. го ди-
не из ме ђу на ци о нал них ком па ни ја Ка зму неј га са и Ки не ске 
на ци о нал не нафт не кор по ра ци је. На кон из град ње де о ни це 
Ак то бе-Ати рау 2003. го ди не, пре о ста ли део ове ру те укуп не 
ду жи не пре ко 3000 ки ло ме та ра је до вр шен у де цем бру 2005. 
го ди не. По ве ћан ре ги о нал ни уплив Ки не и по сле дич но ве ћи 
ма не вар ски про стор ко ји он да је сред ње а зиј ским ре жи ми ма 
у пре го ва ра њу око це не енер ге на та (од 2006. го ди не и Ру си ја 
је би ла при ну ђе на да пла ћа не што ве ће це не), не сум њи во је 
за бри нуо Мо скву, па се ин си сти ра ња ру ских зва нич ни ка да 
се у окви ру ШОС-а офор ми и је дин стве ни енер гет ски клуб 
и на тај на чин ми ни ми зи ра на ста ју ће енер гент ско ри вал ство 
мо ра по сма тра ти у овом све тлу.21 

21 О пер спек ти ва ма ру ско-ки не ских од но са ви де ти код Step hen Blank, Rus sia 
and Cen tral Asian gas: Re cent Trends and the ir im pli ca ti ons, Ca cia Analyst, ју ли 
2008, стр. 9
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 И по ред то га, ру ски ути цај у Ка спиј ском под руч ју је 
од сре ди не 2005. го ди не у ве ли ком уз ле ту. На би ла те рал ном 
ни воу су кон со ли до ва ни од но си са прак тич но свим сред ње-
а зиј ским др жа ва ма, на ро чи то са Турк ме ни ста ном, где је, уз 
спо ра зум о про да ји ру ског на о ру жа ња22, са вла сти ма у Ашка-
ба ду за пра во до го ва ра но да се ова зе мља уз др жи од тран-
спор та свог га са кроз пла ни ра ни ри вал ски, аме рич ко-тур-
ски га со вод На бу ко пре ма зе мља ма ЕУ. У ју лу 2008. го ди не 
Турк ме ни стан се сло жио да за јед но са Мо со вом из гра ди до-
дат ни га со вод ка па ци те та 10 ми ли јар ди куб них ме та ра, ко-
ји би та мо шњи гас од 2010. го ди не та ко ђе тран спор то вао у 
прав цу Ру си је. Про ду бље не су и ве зе са Ира ном: по ред ис-
по ру ке кон вен ци о нал ног на о ру жа ња вред но сти 4 ми ли јар де 
до ла ра у пе то го ди шњем пе ри о ду, Га спром је по стао парт нер 
На ци о нал не иран ске нафт не ком па ни је (НИ ОК) у екс пло а та-
ци ји огром ног га сног по ља Ју жни Парс23 као и у jo int ven tu res 
ин ве сти ци ја ма око из град ње ра фи не ри ја и тран спор та наф-
те и га са Ру си је и дру гих зе ма ља Ка спиј ског под руч ја пре ма 
ју жним иран ским лу ка ма. Нај ве ћи успех у по ли ти ци пре ма 
Ка спиј ском под руч ју Ру си ја је по сти гла 20. де цем бра 2007. 
го ди не скла па њем три ла те рал ног га сног до го во ра у ка спиј-
ској лу ци Турк мен ба ши са Ка зах ста ном и Турк ме ни ста ном. 
Овим до го вом је пред ви ђе на ре кон струк ци ја га со во да дуж 
ис точ не оба ле Ка спиј ског мо ра од Турк ме ни ста на, пре ко Ка-
зах ста на до Ру си је, као и из град ња па ра лел ног га со во да ко ја 
је от по че ла 2008. го ди не и ко ја ће по ве ћа ти про точ ност га са 
са 8 на 12 ми ли јар ди куб них ме та ра го ди шње. Ма да ри вал-
ски, аме рич ки тран ска спиј ски пред лог ни је зва нич но от ка-
зан, овај до го вор пред ста вљао ве ли ки три јумф Мо скве над 
њим. 

 Сле де ћу при ли ку за де мон стри ра ње но ве ре ал но сти у 
од но си ма сна га на кав ка ском де лу Ка спиј ског под руч ја дао је 
гру зиј ски пред сед ник Са ка шви ли ис хи тре ном вој ном ин тер-
вен ци јом пре ма от це пље ној обла сти Ју жне Осе ти је по чет ком 
ав гу ста 2008 го ди не. По ку шај на сил не ре ин те гра ци је и те-
ри то ри јал ног за о кру жи ва ње про а ме рич ки усме ре не Гру зи је 
и исто вре ме но ге о по ли тич ко обез бе ђе ње за ле ђа на фо то во ду 

22 Ра ди се о БМ-30 Смерч ви ше цев ним ра кет ним ба ца чи ма. 
23 Ко ли чи на га са на овом по љу про це њу је се на око 500 ми ли јар ди куб них ме-

та ра што пред ста вља по ло ви ну укуп них иран ских га сних ре зер ви.
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Ба ку-Ба ту ми, от по че то оп штим ар ти ље риј ским и оклоп но-
пе ша диј ским на па дом гру зиј ских сна га на осе тин ску пре сто-
ни цу Цхин ва ли, као и на ру ске ми ров не сна ге, за вр ши ло се 
пот пу ним фи ја ском. Бр зом ин те вен ци јом ру ске 58. ар ми је на 
про сто ру Цхин ва ли ја су у ро ку од 48 са ти пот пу но уни ште-
ни удар ни по тен ци јал гру зиј ске ар ми је. У пре о ста лом пе ри-
о ду пе то днев ног рат ног су ко ба на Кав ка зу, ру ске тру пе су 
бр зим про до ром у два прав ца – јед ним пре ма гра ду Го ри ју, а 
дру гим из Аб ха зи је пре ма гру зиј ским цр но мор ским лу ка ма, 
у стра те шком сми слу ба ци ле Гру зи ју на ко ле на до пи ру ћи на 
све га 65 ки ло ме та ра од пре сто ни це Тби ли си ја. За вр ше так су-
ко ба и ка сни је при зна ње не за ви сно сти Аб ха зи је и Ју жне Осе-
ти је од стра не Мо скве пред ста вља ли су не са мо бр зо по те зно 
па ри ра ње на овом де лу Кав ка за, већ су за по сле ди цу има ле 
и об у ста вља ње ра да наф то во да кроз Гру зи ју, ко је је, за јед но 
са спо ра зу ми ма Мо скве са Турк ме ни ста ном и Ка зах ста ном 
о ис кљу чи вом тран спор ту њи хо ве наф те ру та ма пре ко Ру-
си је, до ве ле ме ђу на род ни нафт ни кон зор ци јум АИОЦ (чи ја 
се наф та тран спор ту је ру та ма Ба ку–Ба ту ми и Ба ку-Чеј хан) у 
ста ње пред бан крот. 

Алек сан др Га ич 
ТРИ ФА ЗЫ ГЕ О ПО ЛИ ТИ ЧЕ СКОЙ ИГРЫ В  

КА СПИ Й СКОМ РЕ ГИ О НЕ

Ре зю ме 

Ав тор ис сле ду ет раз ме ры и раз ви тие ге о по ли ти че ско
го со пер ни че ства в свя зи с ис по ль зо ва ни ем и тран спор ти
ров кой энер го но си те лей из Ка спи й ско го ре ги о на на ми ро вой 
ры нок, а так же его ге о э ко но ми че ские и по ли ти че ские це ли. 
Опре де ляя глав ных ак те ров, их це ли и ин те ре сы, ав тор объ
я сня ет ход «Но вой бо ль шой  игры» и пе ре чи сля ет ее 3 фа
зы (до на сто я щ е го вре ме ни): фа за до 11 сен тя бря 2001 го да, 
ко то рая про шла в по пыт ках Рос сии со хра ни ть свое пер вен
ство в во про се тран спор ти ров ки энер го но си те лей на со о
твет ству ю щ ей ча сти пост со вет ско го про стран ства; фа
за по сле 11 сен тя бря 2001 го да, ко то рая ха рак те ри зу ет ся 
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«вкли ни ва ни ем» США на обо зна чен ную тер ри то рию и угро
зой сме ны со от но ше ния сил; фа за по сле 2005 го да, ко то рая 
пред ста вля ет со бой но вый пе ре ход ный пе ри од, ког да Рос сия 
и ее со ю зни ки вно вь во звра щ а ют се бе пер вен ство в «Но вой 
бо ль шой игре» и кон тро ль над бо ль шей ча стью тер ри то рии 
ре ги о на. 
Клю че вые сло ва: ме жду на род ные от но ше ния, Ка спи й ский 

ре ги он, ге о по ли ти ка, Но вая бо ль шая игра, 
тран спор ти ров ка неф ти и га за.
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