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  واكاوي موضوع انرژي در منطقه اوراسيا 
   (با تاكيد برمنافع متقابل ايران و سازمان شانگهاي)

  1ميثم پيرزاده شهناني-1
  2محسن پيرزاده شهناني-2

  
  چكيده:
 مختلـف تهديدات با مقابله براي يكديگر با كشورها همكاري اهميت بر معاصر، جهان كنوني تحوالت

 از يكـي شـانگهاي همكـاري سازمان.  است افزوده ،ندايافته المللي بين ماهيت ها آن از بسياري كه
 شـبيه را نآ نظـران صاحب كه داشته توجهي قابل رشد كه است ظهوري نو اي منطقه هاي سازمان
 به ژرفي نگاهي با . دانندمي يك و بيست قرن تعريف با و عملي كاركرد با تعهد عدم جنبش سازمان
و   اورآسـيا در اي برجسـته جـاي كوشد مي سازمان اين كه يابيم مي در شانگهاي همكاري سازمان

يكي از عناصر مـورد نيـاز سـازمان شـانگهاي و كشـورهاي عضـو آن  .آورد دست بهمعادالت جهاني 
 نيـاجهت جهش قدرت در معادالت جهاني دستيابي به منابع مطمئن انرژي متنوع و ارزان اسـت و 

 و بـزرگ اقتصـاد داراي كشورهاي خصوصا منطقه، در كافي ژيانر فاقد كشورهاي كه است يحال در
. از سـوي دارنـد نيـاز كشورشـان داخل توليد از بيشتر بسيار گازي و نفت به هند و چين رشد به رو

 ريذخـا نـهيزم در كه يا گونه به باشد مي گاز و نفت منابع يعني يانرژ يغن منابع يدارا رانيديگر ا
 ايـران ياسالم جمهوري.دارد قرار جهان دوم مقام در زين گاز منابع نهيزم در و جهان سوم مقام نفت
 كه آن عين در و است خود قلمرو مختلف نقاط در يانرژ متنوع منابع داراي كه است ايكننده توليد

 نيـز سـياااور منطقـه انرژي حوزه به است، فارس خليج در نفت كننده توليد و ايخاورميانه كشوري
 دارد مركـزي آسياي و چين براي را يانرژ بزرگ انبار كي نقش ايران كه اين به نظر. باشدمي متعلق

،همكاري اين كشورها در حوزه انـرژي دارد منطقه براي گاز و نفت تامين در كشور نيا كه اهميتي و
  مي تواند براي طرفين منافع متقابلي به دنبال داشته باشد.

  
  

  كلمات كليدي:
 شانگهاي،انرژي،اوراسيا سازمان                 

  
  

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز فسا-  1
 هندسي فرآيند هاي نفتيمكارشناسي ارشد -  2
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  :مقدمه
نفـت  ريذخـا نهيكه در زم ييعني منابع نفت و گاز مي باشد به گونه ا يانرژ يمنابع غن يدارا رانيا

اسـت كـه  يدر حـال نيـدر مقـام دوم جهـان قـرار دارد. ا زيمنابع گاز ن نهيمقام سوم جهان و در زم
و  نداراي اقتصاد بزرگ و رو به رشـد چـيكشورهاي فاقد انرژي كافي در منطقه، خصوصا كشورهاي 

هند به نفت و گازي بسيار بيشتر از توليد داخل كشورشان نياز دارند. چين، پاكستان و هند، در حال 
حاضر، در ميان اقتصادهاي داراي رشد سريع در آسيا قرار دارند. بقيه منطقه نيز رشد و توسعه قابـل 

پر جمعيت تـرين  ازن مي دهد. با در برداشتن دو كشور مالحظه اي را در فعاليت هاي اقتصادي نشا
كشورهاي جهان كه در حال توسعه سريع در زمينه فعاليت هاي اقتصادي نيز مي باشـند، و اقتصـاد 

باشد، پـيش بينـي مـي شـود نيـاز كشـورهاي  يمنطقه كه به سرعت در حال پيشرفت م گريهاي د
شود. در همين حال، بايد اشاره كرد در حـالي كـه منطقه به انرژي در چند سال آينده چندين برابر 

كشورهاي مصرف كننده انرژي بر متنوع ساختن منابع ورودي انرژي خود بـه خصـوص نفـت و گـاز 
در نقـاط  ياي است كه داراي منابع متنوع انـرژايران توليد كننده يكنند. جمهوري اسالمتاكيد مي

اي و توليد كننده نفت در خليج فـارس اورميانهو در عين آن كه كشوري خ مختلف قلمرو خود است
  باشد. است، به حوزه انرژي منطقه اوراسيا نيز متعلق مي

  شانگهاي: سازمان
اي و تحـول و مـنظم و پي تغييرات عميق در سياست، اقتصاد و امنيت جهاني و مسـائل منطقـه در

اطق بـه صـورت نيروهـاي ساختاري كه پس از جنگ سرد در روابط بين الملل ايجاد شده است، منـ
باشـند. جهـاني اند كه هر يك منافع و ادعاهـاي مسـتقل خـود را دارا ميالمللي در آمدهمستقل بين

اي در تضـاد بـا جهـاني شـدن علتي است كه در وراي آن قرار دارد. كشورها به گونه مهمترينشدن 
خواهنـد ايـن رونـد را  يم خواهند در روند جهاني شدن ادغام گردند در حالي كههستند. آن ها مي

گرايي، و منطقه ييادهند. بدين ترتيب فضاي منطقهتحت كنترل موثر سياسي و ارضي خود قرار مي
  دهد.حائلي را ميان كشورها و جهاني شدن قرار مي طقهمن
اي براي تقويت امنيت جمعي و توسعه تعـامالت يكي از مهمترين راهكارهاي منطقه تيوضع نيا در

گران سياسي، همگرايي و همكاري هاي نهادينه شده سازماني است. سازمان همكاري هـاي ميان بازي
سـازمان  يريـاسـت. مقدمـه شـكل گاي نسـبتاً موفـق بودهشانگهاي نيز نمونه يك سازمان منطقـه

گـروه در اسـتمرار رونـد  نيـا ليپنج جستجو كرد. تشك يدر گروه شانگها ديرا با يشانگها يهمكار
شـكل  1996 ليـآور 26 خيگـروه در تـار نيـا يرسم ليبود. تشك هيو روس نيط چرواب يساز يعاد

گرد  نيچ يدر شانگها كستانيو تاج زستانين،قزاقستان،قرقيه،چيروس يگرفت. چون سران كشورها
پـنج در  يعضو گروه شانگها يشد. سران كشورها دهيپنج نام يبه شانگها ييگردهما نيهم آمدند، ا
اجـالس سـران در سـال  نينشسـت برگـزار كردنـد.دوم كيهرساله  2001تا  1996 يفاصله سالها
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در مـورد مسـائل  يديـبرگزار شـد و سـران بـه توافقـات جد هيدر شهر مسكو در كشور روس 1997
قزاقستان برگزار شد،  يكه در آلمات 1998  هياجالس سران در ژوئ ني. در سومافتنديمشترك دست 

 شككيدر شهر ب 1999اجالس سران در سال   نيبود. چهارم بر  صلح و ثبات در منطقه ياصل ديتاك
. در افـتي ليعضو تشـك يكشورها يتيمتشكل از مقامات امن شككيبرگزار شد و گروه ب زستانيقرق

برگـزار  كسـتانيكشور تاج تختيكه در دوشنبه پا 2000  درسالپنج  ياجالس پنجم سران شانگها
 يو هنـد بـرا رانيـا يو تقاضـا افـتين در آن حضـور جمهور ازبكسـتا سيبار رئ نياول يبرا د،يگرد
 يدر شـانگها 2001اجالس سـران در ژوئـن  ني. ششمديپنج مطرح گرد يدر گروه شانگها تيعضو

نهـاد چنـد جانبـه  كيپنج به  يو گروه شانگها وستيپ هگرو نيو ازبكستان رسما به ا ديبرگزار گرد
 يتـينظم امن يبرا يباتيجلسه ارائه ترت نيا يشد.از جمله دستاوردها ليبا شش عضو تبد يمنطقه ا
قرار دارد. در  زستانيبود كه مركز آن در قرق هيروس شنهاديبه پ عيواكنش سر يروين جاديا ليو تشك

و  يالملل نيو ب يو توسعه آن و مسائل مهم منطقه ا موجوددر خصوص ساختار  نيجلسه همچن نيا
به  هياجالس ني.اديبه امضا رس يظر شد و اسناد مهمبحث و تبادل ن يتيو امن ياقتصاد يها يهمكار

 يسـازمان همكـار بيـترت نينـام گرفـت. بـد يشانگها ياجالس سران سازمان همكار نيعنوان اول
قـرار  يشناخته شده و رسم ين الملل در زمره سازمان هاياز لحاظ حقوق ب يبه طور رسم يشانگها

 نيقزاقستان برگـزار شـد.در همـ تختيتانه پااجالس پنجم سران در شهر آس 2005گرفت. در ژوئن 
  )1(ناظر سازمان درآمدند. تيهند و پاكستان به عضو ران،ياجالس سه كشور ا

  
  :هاي ايران در توليد و انتقال انرژي توانايي

متنـوع اسـت؛  ارياز شمال به جنوب و از غرب به شرق بس رانيدر سرتاسر ا يشناس نيزم ساختار   
نفـت و گـازو  تـوانياست كـه از آن جملـه م رينظيب رانيدر ا يعيمنابع طب يعلت گوناگون نيبه هم

 شـدهينفت محسوب م ياصل يهااز صادر كننده يكيهمواره به عنوان  رانيرا نام برد. ا يمنابع معدن
درصد از  2/11 يبشكه نفت، دارا ارديليم 138با دارا بودن  رانيشود. بر اساس آمار ارائه شده ا يو م

فـوت  ارديـليهـزار م 75/981بـا دارا بـودن  نيهمچنـ رانيع كشف شده نفت جهان است. اكل مناب
 نـابعكشور دارنـده م نيدرصد از كل منابع گاز جهان است به عنوان دوم 7/15مكعب گاز كه معادل 

در حـال  رانينفت ا ريحجم كل ذخا ران،ينفت ا ري.اما بنا به اظهار نظر وزشوديشناخته م يعيگاز طب
 دهيمتر مكعـب رسـ ونيليتر 33,1به  يگاز ريبشكه و حجم كل ذخا ارديليم 150,3 زانيه محاضر ب
قرار داده  عربستاندر رتبه دوم دارندگان نفت پس از  ريرا از نظر ذخا رانيمقدار نفت، ا نيا )2(است. 
و  هيرتبه چهارم را در جهـان پـس از عربسـتان، روسـ زينفت ن ديهم اكنون از لحاظ تول رانياست. ا

  دوازده كشور برتر دارنده نفت آورده شده است. ياسام ري. در جدول زباشديدارا م كايآمر
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   ايدوازده كشور برتر دن ينفت ريذخا زاني: م1شماره  جدول

         
 
درصـد از  4/5كه  باشديبشكه م ونيليم 4در حدود  يهم اكنون رقم رانينفت متوسط روزانه ا ديتول

سال نفت صادر  86قادر خواهد بود تا  رانينفت ا ديتول زانيم نيچن ني. با اباشديم يجهان ديكل تول
 زيـن ير گازياز نظر ذخا رانيشد ا انياكتشاف نشود. همان گونه كه ب ديجد يكند اگر كه مخازن نفت

درصـد  8/3وجود تنها  نيباشد. اما با ا يرتبه دوم در جهان م يباشد و دارا يم ياديز تياهم يدارا
    )3(.كنديم  ديتول رانيگاز را ا يجهان ديتول زانيكل ماز 
 

   ايدوازده كشور برتر دن يگاز ريذخا زاني:  م2 جدول

  
  

  انرژي انتقال
در  ايو آبخاز يجنوب يايدر قفقاز (مناقشه اوست يالديم 2008مهم بحران آگوست  يامدهاياز پ يكي

 ژهيو قفقاز به و يمركز يايحوزه آس يرژان ميعظ ريانتقال ذخا تيگرجستان) طرح مجدد مساله امن
منابع  انتقالو مساله  دياست. دور بودن بازار مصرف از منابع تول يجهان يخزر به بازارها يايحوزه در
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رو به همان اندازه كه منابع نفت و گـاز  نيباشد. از ا يجهان م يبارز اقتصاد انرژ يها يژگياز و يكي
 اريبس زيمنابع ن نيانتقال ا يجلوه نموده است، در مقابل راه ها مهم يجهان يبازارها يحوزه خزر برا

است و جهت صدور  يدر خشك صورمهم و البته پر چالش نشان داده است. منابع نفت و گاز خزر مح
 يياسـت. از سـو ازمندين هيهمسا يخطوط لوله كشورها قياز طر يمصرف به انتقال انرژ يبه بازارها

بـه  يمبرمـ ازيـكه دارند، ن ينوپا بودن و فقر مال ليو قفقاز به دل يكزمر يايآس يها يجمهور گريد
 يخود دارند. مساله انتقال منابع انرژ عهتوس يبرنامه ها يمنابع جهت اجرا نياز صدور ا يناش ديعوا

سـو و  كيـاز  گريكديمنطقه با  يرقابت كشورها ليخزر به دل يايو قفقاز و در يمركز يايحوزه آس
از  يموجب شـده اسـت موضـوع انـرژ گريد يياز سو هيو روس رانيا يانزوا يتحده برام االتيتالش ا

در زمـان  )4(شـود.  ليتبـد يكيو اسـتراتژ يكيتيوپليمساله ژ كيبه  ليتبد يبحث صرفا اقتصاد كي
نفت و گاز منطقـه در حـوزه  يخطوط صادرات ،يالديم1991مشترك المنافع در  ياستقالل كشورها

در جهـت نگاهداشـت و  يرار داشت و از آن پس نيز روسي ها اقـدامات زيـادتحت سيطره روسيه ق
در مقابـل عبـور  يمركـز ايآسـي ياز كشـورها يتوسعه اين خطوط بـه عمـل آورده اسـت. بسـيار

خطوط لوله نفت و گاز از روسيه مقاومت كرده اند و اين نه تنها به دليـل حفـظ اسـتقالل  يانحصار
بوده است. آذربايجـان و  يو مسائل ارز يمناقشات بر سر قيمت گذارجستن از  يبلكه به انگيزه دور

سياه احـداث كـرده  يريابه سمت د يغرب خطوط لوله جديد ينفت يقزاقستان با كمك شركت ها
سازد. با اين همـه خطـوط جديـد  يرا ممكن م يشرق ياروپا يبه بازارها ياند كه در نهايت دسترس

از بـاكو و نيـز از حـوزه تنگيـز در  ي. حداقل دو خط لولـه نفتـروسيه به دور نيست يكالً از دسترس
شوند. روسيه قطعا به اعمال نفـوذ خـود  يم يسياه منته يدر دريا يروس يقزاقستان به ترمينال ها

از خطوط موجـود نفـت و گـاز متعلـق بـه  يبه بهره گير يمركز يآسيا يوادار كردن كشورها يبرا
 ،يـ غربـ يشـرق يانرژ يگر آمريكا از تأسيس يك مسير ترانزيتدي يروسيه ادامه خواهد داد. از سو

زدن ايران و نيـز كـاهش  ربا دو يمشتمل بر يك شبكه از خطوط لوله چند گانه به سمت بازار جهان
بـاكو ـ  يكند. اين شبكه مشتمل است بر خط پيشنهاد ياتكا به خطوط لوله نفت روسيه حمايت م

) بـين حـوزه تنگيـز CPCتركيه و خط لوله كنسرسيوم خزر ( جيهان بين آذربايجان و بندر جيهان
نفت روسيه،  يبرا داثسياه و خطوط لوله جديد االح يقزاقستان و بندر نووروسيسك روسيه در دريا

انتقـال  يكـه بـرا يباكو به سوپسا و نووروسيسك و خط لوله گاز از تركمنستان به تركيه. گزينه هاي
گزينه شمال ـ شمال غرب؛ كه همان مسير روسيه است كـه  يكمطرح شده، ي يمركز يآسيا يانرژ

. گزينـه مسـير غـرب ندآزرده شـد يمنطقه از كنترل روسيه بر بازار صادرات و مسائل ارز يكشورها
كـه  يتـأمين نفـت بـازار يبرا ي(پروژه باكو ـ جيهان)؛ كه شركت ها از ميلياردها دالر سرمايه گذار

مال رشد بيشتر آن ضعيف است، نگـران هسـتند. گزينـه مسـير كرده و احت يمراحل رشد خود را ط
بـه چـين و  يطـوالنانتقال لولـه  از طريق خطوط  يمركز يشرق؛ كه بر اساس آن نفت و گاز آسيا
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 يمـايل 1800خواهد يافت. در حال حاضر طرح يك خط لوله   آسيا ـ پاسيفيك ينهايتاً به بخش ها
 ياز تركمنستان به شمال چين در حال بررسـ يمايل 4200از قزاقستان به چين و يك خط لوله گاز 

ترين راه حل و  انبه خاور دور است اما گر يمركز ياست. اين مسير مستقيم ترين خط انتقال آسيا
آيد. گزينه مسير جنوب؛ كه  ياحداث خط لوله به حساب م ييك گزينه دشوار برا ياز نظر جغرافياي

به سمت پاكستان و هند از طريق افغانستان در حال  يديگربه سمت ايران و  يدو طرح خط لوله يك
فـوق  يخـط پيشـنهاد يبـرا ياست. ولي تمايل هند به دور زدن پاكستان مشكالت عمده ا يبررس

 يبـه عنـوان يـك تـأمين كننـده انـرژ يمركز يالذكر ايجاد كرده است. ايران در تعيين آيندة آسيا
كننده نفت خاورميانه و عضو اوپك است كـه هـم مـرز بـا  كند. ايران تنها صادر ييگانه ايفا م ينقش
 يمـ پاسـيفيكبه خليج فارس ونهايتـا آسـيا ـ  يدسترس يبرا يمركز ياست. آسيا يمركز يآسيا

 يمسـير ايـران را بـرا ،يبايست خطوط لوله خود را در خاك ايران احداث كند. كارشناسان اقتصـاد
بـا توجـه بـه  )5(داننـد.  يفه، امن، مهم و قابل توجه مبه صر يجهان يمنطقه به بازارها يانتقال انرژ

است كه در  ينوبج ريمس رها،يمس نيا نيتوان گفت كه مهم تر يفوق، به صورت قاطع م حاتيتوض
توانـد  يخطـوط مـ نيـ. ارديپـذ يصورت م رانيا ريمس قياز طر يانتقال انرژ ،يشنهاديپ ريمس نيا

عمـان و از آن  يايـفارس و در جيخل يفقاز را به بازارهاو ق يمركز يايخزر و آس يايدر يمنابع انرژ
بـا  رانيـا قيـانتقال نفت و گـاز خـزر از طر يجنوب ريمس يبرساند. به طور كل يجهان يجا به بازارها

را جهت احداث خط  ريمس نيدر ا يگذار هيكم، سرما نهيو هز ريطول مس ت،يتوجه به سه عامل امن
جذاب تر و باصـرفه تـر كـرده اسـت.  يو غرب يشرق ،يشمال يهارينسبت به مس ت،يلوله و حق ترانز

و مطمـئن بـه  ناسـبم يدر جنـوب، دسترسـ يخط سـاحل لياز دو هزار ما شيبا دارا بودن ب رانيا
كوتـاه  يارتباط ريمس نيدارد. ا يم يشمال ارزان يمحصور در خشك يرا به كشورها يجهان يبازارها

شـان  ندهيآ يرا به آن بخش از جهان كه تقاضا ريمس نيتر يو اقتصاد نيامن تر ن،يتر عيسر ن،يتر
 يمـاهر در فـن آور ينسـانا يرويـن رانيا )6(كند.  يبه صورت مداوم رشد دارد، فراهم م يانرژ يبرا
 رانيرا داراست. ا يرانيكشت يساخت ها ريز زيو ن افتهيحمل و نقل نسبتا توسعه  ستميس كي ،ينفت

دارد كـه  اريـاز لولـه نفـت و گـاز را در اخت يتوجه انيشا يها و شبكه ها شگاهيبنادر، پاال نيهمچن
 ينفت و گاز خزر فراهم مـ دگانصادركنن يرا برا يقابل مالحظه ا يو فن آور يكيلجست يها تيمز
بـه گونـه معاوضـه  نكـهيا ايـو  رديـصورت گ ينفت يلوله ها قيتواند هم از طر يانتقال م ني. ادينما

)Swap) (در  رانيـمشـابه از نفـت ا زانيـو صدور م رانيخزر در داخل ا ينفت صادرات مصرف يعني
نكتـه از  نيا دييرغم تا يعل اما. ردينفت صادركنندگان خزر در جهان) صورت گ دارانيجنوب به خر

اسـت،  نـهيگز نيو ارزان تـر نيمطمـئن تـر رانيـا رياز كارشناسان نفت و گاز كه مس ياريبس يسو
شـده اسـت. عـالوه بـر  يخطـوط لولـه ا نيچنـ جاديمتحده مانع از ا االتيا يفشارها و مخالفت ها

 االتيـا ياسـيبا فشـار س زيخزر ن يايدر منطقه در يعيصادرات گاز طب يخطوط انتقال نفت، راه ها
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با هدف حفظ و تداوم  هيروس ونيفدراس يها استيس زيسو و ن كياز  رانيا يانزوا يمتحده در راست
  كند. يعبور م رانياز ا ريغ يريمنطقه از مس يرهاخود بر كشو يسلطه سنت

  
  

  :سازمان شانگهاي و ايران
از موقعيـت بسـيار ممتـاز و شـرايط  يكيو ژئواسـتراتژ يكيسرزميني ايران به لحاظ ژئوپلت جغرافياي

آزاد  يآن به آب ها قيخزر مرتبط است و از طر يايسو به در كيمتنوعي برخوردار است چرا كه از 
فـارس و تنگـه هرمـز  جيخلـ يعنـيجهـان  ياتيبر شاهراه ح گريد يباشد و از سو يصل مو اروپا مت

براي انتقال انرژي آسياي مركزي به خليج فارس اسـت  ريتسلط دارد و آسان ترين و كوتاه ترين مس
مهم از نگاه تيزبينانه چين و روسيه دور نمانده است. ايران به لحاظ نزديكـي جغرافيـايي بـه  نيكه ا

مركـزي  يايانرژي خزر بهترين شرايط را براي احيا و بازسازي صنايع نفت و گاز كشورهاي آسحوزه 
درصـد از نيازهـاي  3اگـر چـه تنهـا  )7(و صدور آن از طريق سواحل جنوبي به دنياي پيرامون دارد. 

سـت نفتي جهان از خزر تامين مي شود اما به دليل نياز شديد بازارهاي جهاني به انرژي اين ايـران ا
كند. زيرا بـا توجـه بـه  اهمكه مي تواند شرايط الزم را براي انتقال ارزان و ايمن انرژي اين منطقه فر

به خلـيج فـارس و درياهـاي آزاد و  رانيامنيت كاملي كه در ايران وجود دارد و نيز به دليل اتصال  ا
ن بهترين مسيري است كه نبود موانع طبيعي و استعداد و امكانات باال در صنايع نفتي، ايرا نيهمچن

براي سـازمان  نيلوله انتقال دهد. همچن طمي تواند مواد هيدرو كربني اين مناطق را از طريق خطو
امكان وجود دارد تا ازآسياي جنوبي به آسياي مركزي و سپس بـه خلـيج  نيهمكاري شانگهاي نيز ا

توان  يم گريد يشود. از سو يفارس گسترش يافته و تبديل به يك سازمان اقتصادي و امنيتي جهان
كه دوبـاره  شميجاده ابر رياشاره نمود. مس زين يخشك يراه ها نهيدر زم رانيا يكيژئوپلت تيبه موقع

سـازمان  يكشورها و حتـ نيا يبرا يخاص تيمنطقه قرار گرفته از اهم يمورد توجه خاص كشورها
 يمحصوره خشك كيه را كه در منطق يتواند كشورها يم ينيزم ريمس نيبرخوردار است. ا يشانگها

و هـم  مـنيكه هم ا يمتعاقبا به اروپا متصل كند. راه و هيبه ترك رانيخاك ا قيقرار گرفته اند از طر
  )8( رسد. يبه نظر م نهيكم هز
تنوع در عرضه از سوي ايران و تنوع تقاضـا از سـوي مهـم وبـزرگ سـازمان ماننـد چـين و  نيبنابرا

آيد. و ايـران مـي هاي انرژي در داخل سازمان به شمار مييت همكاريهندوستان، از جمله نقاط تقو
تواند به مركزفعاليت انرژي براي چين و روسيه تبديل شود. تهيه نفت و گـاز از ايـران ايـن دو غـول 

و هند) را قادر مي سازد نياز انرژي خود را برآورده سازند. نظـر بـه ايـن كـه  نياقتصادي منطقه (چ
كشـور در  نيـرا براي چين و آسياي مركزي دارد و اهميتـي كـه ا يار بزرگ انرژانب كيايران نقش 

بايد حمايت از ايـران را  هيو روس نيتامين نفت و گاز براي منطقه دارد، سازمان مذكور و باالخص چ
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انرژي در منطقه و دومين عرضه كننده توليدات انرژي به چين محسوب مـي  ميكه داراي ذخاير عظ
همـه جانبـه از  يهـا تير كار خود قرار دهند. اگر چين و روسيه گامي درجهت حماگردد، در دستو

از دسـت دادن  يعنـابه م نيرا به حال خود رها كنند، ا رانيا يالملل نيبر ندارند و در صحنه ب رانيا
از  كياشـتباه اسـتراتژ كيـامـر  نيمنابع انرژي در خليج فارس و خاور ميانه خواهد بود كه مسلما ا

سـازمان  ياز سوي ديگر چين بـه عنـوان نمـاد و سـمبل اقتصـاد )9( .باشد  يدو كشور م نيا يسو
 انيـدارد. و درم يرژانـ نيبه ا يفوق العاده مهم ازين شيخو يو براي استمرار رشد اقتصاد يشانگها
از  يبرخـوردار زيـمصرف و نـرخ رشـد مصـرف و ن زانيم نيبا داشتن باالتر نيچ ييايآس يكشورها

اقتصـاد  ازيمورد ن يانرژ انيجر نيدر خصوص تضم يتريجد يهاينگران ،يرشد اقتصاد نيترعيسر
بـه  ونيزاسـيمدرن متداو نيدر تضم ياساس يعامل ،يبه منابع مطمئن انرژ يابيدست  رايخود دارد ز

كشـور در سـال  نيـباعـث شـد تـا ا نيچ ياقتصاد عياست. رشد سر نيچ كيمثابه انتخاب استراتژ
بـه صـف وارد كننـدگان  رفـت،ينفت در جهان به شمار م دكنندهيتول نيآنكه پنجم با وجود 1993

كشور  نيتا ا ديموجب گرد نيدر چ يمصرف انرژ يدهه پس از آن نرخ رشد باال كي. وندديبپ يانرژ
 يشود. بر مبنا ليمصرف كننده نفت در جهان تبد نيگرفتن از ژاپن به دوم يشيبا پ 2003در سال 

بنـا بـه گـزارش  )10(.درصد رشد داشـته اسـت 90 ني، مصرف نفت چ2003تا  1993 آمارها از سال
در حــال  نيچــ ،يانــرژ يالمللــ نيآژانــس بــ ديــژورنــال، براســاس آمــار جد تيروزنامــه وال اســتر

از ده هـا سـال  يمسـئله بازتـاب نيدر جهان است كه ا يمصرف كننده انرژ ني) بزرگتر2010(اضرح
از  شيهم اكنـون بـ )11(.باشد يجهان م يبه عنوان غول صنعت نيون چو نفوذ روز افز يرشد اقتصاد

. دشـو يم نيتام رانيعربستان و ا يو عمدتا از سو انهياز منطقه خاور م نيچ ازياز نفت مورد ن يمين
خـود را در منطقـه  گاهيحضور و جا ديبا ندهيآ يسال ها يخود ط ازيمورد ن يانرژ نيتام يبرا نيچ

كـه  رانيـا ياقتصـاد ميرا نسبت به هرگونه تحر نيچ يريپذ بيامر آس نيند. اك تيتثب انهيخاور م
فـارس شـود، بـه  جينفت از منطقه خل انيتر جر عيو به طور وس رانيموجب اختالل در صدور نفت ا

 نيبـه چـ يتداوم عرضه انرژ يفارس برا جيثبات در منطقه خل نيتأم رونيدهد. از ا ينشان م يخوب
 رانيـگسترده با ا يهايهمكار يرا برا ييهاطرح زيبلند مدت ن يادر برنامه نياست. چ يجد اريبس

در  يمياكتشـاف، اسـتخراج، خطـوط لولـه و پتروشـ نهيدر زم تيفعال نيجهت واردات گاز و همچن
 نيدر مركـز توجـه بـ رانيـا يكه برنامـه هسـته ا يدر حال 2006 هيدستور كار دارد. در اواسط فور

 100پرداختند كه به حـدود  يانرژ نهيدر زم يابه انعقاد موافقتنامه نيو چ رانياقرار داشت،  يالملل
هـزار تـن  2418به  2010شود. ميزان واردات نفت چين از ايران نيز در نوامبر  يدالر بالغ م ارديليم

هزار تن نفـت از ايـران وارد كـرده  19592,5چين بيش از  2010ماه نخست  11رسيده است و در 
ان  پس از عربستان و آنگوال، سومين تامين كننده نفت مورد نياز چين طي اين مدت بـوده است. اير

  )12(درصد نفت مورد نياز چين طي اين مدت را تامين كرده است.  9است و در مجموع 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي فرآيند، پااليش و پتروشيمي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       

www.Processconf.ir 
 
 
 

باشـد. بـي ترديـد  يمـ يباشـگاه انـرژ سيتاسـ يسازمان  شانگها ياز برنامه ها يكي گريد يسو از
تواند در افـزايش سـود و منـافع متقابـل مصـرف كننـدگان و وسط سازمان ميباشگاه ت نيتاسيس ا

سـازد بـه حضـور  يبرنامه خود را عملـ نيتوليدكنندگان درون سازمان بيفزايد. اگر سازمان بخواهد ا
و مقام  ينفت ريمقام سوم در ذخا يدارا رانيشد، ا انيدارد چرا كه همان گونه كه ب يمبر م ازين رانيا

 يريـرا در شـكل گ رانيـا تيـنقـش و اهم يخود بـه روشـن نيجهان است و ا يگاز ريدوم در ذخا
  )13(كند.  يم انيباشگاه ب نيا تيو تثب ياحتمال

  
  گيري: نتيجه

 يو سـازمان در پـ رانيـا يرا بـرا يمنافع متقابـل و دو جانبـه ا يبه سازمان شانگها رانيا وستنيپ
روشـن  يا ندهيتواند آ يم  يدر صورت يشانگها ياقتصاد يسو سازمان همكار كيخواهد داشت. از 

را در  كـايآمر يكمـك كـرده و هژمـون ايداشته باشد كه نسبت به باالنس قدرت در دن يرو شيدر پ
رقابت را در منطقه باال بـرده و  ليسازمان؛ پتانس نيتواند با حضور در ا يم رانيكند. ا ليتعد نطقهم

و  نيچـ يبـا همكـار رانيـكنـد. ا يانيهدفش كمك شـا نيتحقق ا يدر راستا يبه سازمان شانگها
 تينزتجارت و ترا ،يانرژ يرا در حوزه ها يمنطقه ا يهمكار يها نهياز زم ياريتواند بس يم هيروس

نشـده اسـت، بـه  يعملـ گـريد يمنطقـه ا يكاال كه تا به حال به خاطر خالء قدرت در سازمان هـا
 يكـي يو مساله انتقال منابع انرژ ديمصرف از منابع تول كند.  در واقع، دور بودن بازار ليتبد تيواقع
نفت و گاز حوزه  ابعرو به همان اندازه كه من نيباشد. از ا يجهان م يبارز اقتصاد انرژ يها يژگياز و
 نيانتقال ا يمهم جلوه نموده است، در مقابل راه ها يجهان يبازارها يخزر برا يايفارس و در جيخل

 يايحـوزه آسـ يو البته پرچالش نشان داده اسـت. مسـاله انتقـال منـابع انـرژمهم  اريبس زيمنابع ن
 االتيـسو و تـالش ا كياز  گريكديمنطقه با  يرقابت كشورها ليخزر به دل يايو قفقاز و در يمركز

بحث صـرفا  كياز  يموجب شده است موضوع انرژ گريد يياز سو هيو روس رانيا يانزوا يمتحده برا
 يدارا رانيـا نـهيزم نيـشـود. در ا ليتبـد يكيو اسـتراتژ يكيتيوپليمساله ژ كيبه  ليتبد ياقتصاد
 گـريو د نيو چـ هياز آن جهت است كـه روسـ ليپتانس نيباشد؛ ا يم يمهم اريو نقش بس ليپتانس

 يمتصل م يالملل نيعمده ب يفارس و شاهراه ها جيو قفقاز را را به خل انهيم يايحوزه آس يكشورها
 يانـرژ ريمجمـوع ذخـا %75در قلب  رانياست كه  ا نيدر ا رانيا تيموقع يكيژاسترات تيكند. اهم
خـزر) قـرار دارد. و تنهـا  اچـهيعمـان و در يايفارس، در جيخل يانرژ ميعظ يحوزه ها انيجهان (م

در جهـان از  يكمتـر كشـور دياست. بدون ترد يدو حوزه انرژ نيا انيواسطه م يو ب ميمحور مستق
اقتصاد  يانهايبه شر يبه لحاظ انتقال انرژ يكيحساس و منحصر به فرد ژئوپلتممتاز،  تيموقع نيچن

 ياياز مزا يشانگها يها يهمكار مانبه ساز وستنيبا پ زين رانيا گريد يجهان برخوردار است. از سو
 رياروپـا در روابـط خـود بـا سـا هيـكـه اتحاد ييتهايبرخوردار خواهد شد. با توجه به محدود ياريبس
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بـه  ياسـياروپا بر اثر مالحظـات س هيبا اتحاد رانياست و همواره مناسبات ا ليقا رانيا ژهيكشورها بو
محسـوب  ياسـالم يجمهـور يبرا يبزرگ تيمز يدر سازمان شانگها رانيا تيعضو د،يگرايم يرگيت
 تيـدر دراز مدت ظرف يسازمان ضمن دستاورد اقتصاد نيدر ا رانيا يتي. گره زدن منافع امنشوديم

 هيـو قاچـاق مـواد مخـدر و تحركـات تجز ديـتول سم،يمانند ترور ييمقابله با چالشها يبرا يبزرگتر
بـا سـازمان  ياز همكـار رانيـمنفعـت ا نيهمتر.اما مشوديم جاديا شوديم تيطلبانه كه از خارج هدا

 نكـهيجستجو نمود. بـا توجـه بـه ا يدر ابعاد اقتصاد ديجهان با يكنون ليرا باتوجه به مسا يشانگها
 رانيـا ياقتصاد يها يقرار گرفته است،همكار يالملل نيب يها ميسخت تحر طياكنون در شرا رانيا

. در ديـنما ياديـز اريكمـك بسـ طيشـرا نيران از ايتواند در خروج ا يم يعضو شانگها يبا كشورها
داشـته اسـت بـه  يرشد قابل مالحظـه ا رانيدر ا ينيچ يشركت ها يگذار هيسرما ريچند سال اخ

بـه  كينزد ران،يدر دست انجام صنعت نفت و گاز ا يدالر قراردادها ارديليم70كه از مجموع  يطور
  2007اسـت كـه تـا سـال  يدر حـال نيـ. اسـتاز رقم قراردادها را بـه خـود اختصـاص داده ا يمين
داشـته  رانيـصنعت نفت و گاز ا يسهم را در حجم قراردادها نيشتريب يياروپا يها ،شركتيالديم

ژاپـن و  نـپكسيا ،يهمچون توتـال، رپسـول، انـ ييكار آمدن دولت نهم، شركت ها ياز رواند. قبل 
تحت  ريبودند اما در چند سال اخ لجنوب فعا زيو مناطق نفت خ يپارس جنوب يدر حوزه ها پيآج
 زين يدرآوردند و برخ قيخود را به حالت تعل يشركت ها، قراردادها نياكثر ا ،ياسيمناسبات س ريتاث

  انصراف دادند.  رانيمه حضور خود در ااز ادا
داند كه بـا  يباشد و م يدر جهان آگاه م يانرژ نهيدر زم رانيا ياقتصاد گاهيو جا تيكه از اهم نيچ

كـرده  يرا برطـرف كند،سـع يانـرژ نهيخود در زم يازهايتواند ن ي،م رانيشدن روابطش با ا كينزد
در  ميعظـ يهـا يگذار هياده را بكند و با سرمااستف تيفرصت مناسب به دست آمده نها نياست از ا

عمـل را نسـبت بـه  اريداشته باشد و اخت نهيزم نيدر ا يگسترده تر يران،حضوريحوزه نفت و گاز ا
  .رديبه دست گ يياروپا يكشورها
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