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سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمانهای منطقهای است که در آغاز هزاره سوم مو الدی بوا هوف
اعتمادسازی ب ن کشمرهای عضم و مبارزه با تروریسم ،افراط گرایی مذهبی و جفاییطلبی و ن ز به منظمر
مقابله با هژممنی یکجانبهگرای ایاالت متحفه آمریکا در نظا بو نالملو  ،بوا عضومیت کشومرهای و ن،
روس ه ،کشمرهای آس ای مرکزی (بوه اسوتانای ترکمنسوتان) و عضومیت نوا ر ایوران ،هنوف ،پاکسوتان و
مغملستان تشک شفه است .به ممازات پمیاییهوای سوا هوای اخ ور در وومزههوای س اسوی ،امن توی و
اقتصادی ،ایفه تشک «باشگاه انرژی»با هف هماهنگ ساختن خط مشیهوای عرضوه و تقاضوا ،توأم ن
امن ت خطمط انتقا  ،رشف همکاریهای اقتصادی ب ن کشمرهای عضم و ن ز سازگاری بوا تحومالت جفیوف
در عرصه اقتصاد جهانی در نشست سا  2006سران در آستانه قزاقستان به تصومی رهبوران کشومرهای
عضم رس ف .مقاله واضر به ش مه تمص فی – تحل لی با مبنا قراردادن ایون تحوم مهوم ،بوه منظومر در
بهتر شرایط کنمنی سازمان همکاری شانگهای ضمن طرح مبانی نظری ب نوکممتگرایی ،نممنطقهگرایوی
و نظریه کانتمری و اشپ گ  ،با نگاهی آس شناسانه به مهمترین فرصتها و وال هوای پو روی ایون
سازمان در تحقق ایفه تشک «باشگاه انرژی»میپردازد.
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سازمان همکاری شوانگهای بوه منظومر

مقدمه
تأملی بر طرح تشک

برآینف تحم سواختاری و عملکوردی در
«گروه شانگهای»5-که به عنمان یک سازوکار
منطقهای با هف تمسعه اعتمادسازی امن تی
ب و ن کشوومرهای روس و ه ،و ن ،قزاقسووتان،

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

قرق زسووتان و تاج کسووتان در سووا 1996
شف ،منجر به شوک گ وری «سوازمان

تشک

1

همکاری شانگهای» در سا  2001گردیوف.
در وق قووووت بووووا گسووووترش اهووووفا و
س استگذاریهوای ایون گوروه از اقوفامات و
مباوووا امن تووی بووه ممضوومعات اقتصووادی و
همکاریهای س اسوی و عملکورد و ممفق وت
نسبی «گروه شانگهای  »5-ممج گردیف توا
ضمن پذیرش ازبکستان بوه عنومان ششوم ن
عضم ،تأس س سازمان همکاری شوانگهای بوه
عنمان یک سازمان منطقهای به طومر رسومی
در اجووالس سووا  2001در شووانگهای و ن
اعال گردد .پذیرش مغملستان درسوا 2004
و سه کشمر ایران ،هنوف و پاکسوتان در سوا
 2005به عنمان عضم نا ر ،رونف تکاملی و رو
به گسترش این سازمان را تسریع نمومد و آن
را به عنومان یکوی از پمیواترین سوازمانهوای
منطقهای در سطح نظوا بو نالملو مطورح
ساخت.
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1. Shanghai Cooperation Organization

تحقق اهفا پو

ب نویشوفه در اساسونامه،

اقفا به نهادسازیهای متعفدی در وار م
اهفا و ساختار خمد نممد و نهادهایی ماننوف
2

«ساختار ضف تروریسوتی منطقوهای» بورای
3

مقابله با سه ن وروی اهریمنوی مومرد هوف
سووازمان یعنووی تروریسووم ،جووفاییطلبووی و
افراطگرایی ،نهاد نماینفگان دایمی کشمرهای
5

4

عضووم  ،شوومرای تجووارت  ،صوونفوت تمسووعه
6

سووازمان و برخووی نهادهووای دیگوور را در
سا های اخ ر تأس س نممد .در هم ن راسوتا
و به منظمر تحقق اهفا منفرج در موماد  1و
 3اساسنامه که در آن به «تشومیق همکواری
کارآمف منطقوهای در وومزه انورژی و کواربرد
مؤثر زیرساختهای ممجومد و تمسوعه بخو
انرژی» اشاره

شفه است)(www.sectsco.org

و ن ز هماهنگ ساختن خطمشیهای عرضه و
تقاضا ،توأم ن امن وت خطومط انتقوا  ،رشوف
همکاریهای اقتصادی ب ن کشمرهای عضم و
ن ز سوازگاری بوا تحومالت جفیوف در عرصوه
اقتصاد جهانی ،ایفه تشک

«باشگاه انورژی»

به پ شنهاد والدیم ور پومت ن ،ریو سجمهومر
 2. Regional Anti-Terrorism StructureRATS
3. Three Evil Forces
4. Permanent Representative of Member
States
5. The SCO Business Council
6. The SCO Development Found

9

آسوووتانه قزاقسوووتان بوووه تصووومی رهبوووران

تاشوکنف برگووزارشوف ،از م وان پ شونهادهووای

کشمرهای عضم رس ف .در این اجوالس دکتور

مختلف ،طرح تشک

اومفی ن ژاد ،ری سجمهمر ایران ن ز برگزاری

قاب اجرای هماهنگکردن منوافع شوناخته -

نشسووت وزرای انوورژی سووازمان همکوواری

شف.

باشوگاه انورژی ،شوک



نزدیک و ب شتر ب ن کشمرهای تمل ف کننفه و

پمت ن ،در نشست نخست وزیران در سپتامبر

مصر کننفه (شام اعضای اصلی و نا ر) بوه

 2006در شووهر دوشوونبه ،کووارگووروههووای

و

تخصصی برای بررسی زم نههای ایجواد یوک

سمدمنف ،پ شنهادکرد و از طرح دولت روس ه

بوازار واووف انورژی در بو ن اعضوای سووازمان

ومایت نممد.

همکوواری شووانگهای تشووک

در واقع زم نههوای طورح ایون ایوفه از
مفتی پ

فراهم شفه بومد ،از جملوه در 23

سوووپتامبر  ،2004م خای ووو فرادکوووم

7

،

شووف .در پایووان

اجالس وزرای اممرخارجه سوازمان در ژوی وه
10

 ،2007همراهخان ریفی ،وزیر اممرخارجه
تاج کسووتان اعووال نموومد کووه شوو

وزیوور

11

نخستوزیر وقت روسو ه در نشسوت رؤسوای

اممرخارجه« ،منشمر انرژی» را که سنف آن

دولووتهووای سووازمان همکوواری شووانگهای

به صمرت رسمی در اجالس ب شوکک در مواه

پ شنهادکرد که یوک س سوتم واووف انتقوا

اوت امضاء شفه بمد ،به تصمی رسوانفنف .اموا

نفووت و گوواز و ن ووز یووک باشووگاه مرکوو از

علیرغوم تمایو شوفیف روسو ه بوه تشوک

مصر کننوفگان و تمل فکننوفگان انورژی در

باشگاه انرژی ،این ایفه با وجمد پ شرفتهایی

شوومد .در

در برخی از ومزهها به دالی مختلفوی هنومز

روزهووووای  6و  7دسووووامبر  2005ن ووووز در

تحقق ن افتوه و بوا دشوماریهوا و مالوظواتی

کنفووورانس بووو نالمللوووی «بوووازار انووورژی

روبووهروسووت کووه در ایوون نمشووتار بووا نگوواهی

آس ایمرکزی :رونفها و شمانفازها» کوه از

آسو

شناسووانه بووه مهوومتوورین فرصووتهووا و

7. Mikhail Fradkov.
8. The Energy Market of Central Asia :
Trends and Prospects.

9. The Center of Political Research of
Uzbekistan .
10. Hamrohon Zarifi.
11. Energy Charter .

ووار م ایوون سووازمان تشووک

8



شانگهای را با هوف تعامو و همکواریهوای

به هر صومرت در راسوتای تحقوق ایوفه

منظوومر تع وو ن ره افووتهووای مشووتر
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وقت روس ه در نشست سا  2006سوران در

سمی مرکز تحق قات س اسوی ازبکسوتان در
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ال های پ
ایفه تشک
تأملی بر طرح تشک

اما پ

روی این سوازمان در تحقوق
«باشگاه انرژی»پرداخته میشمد.

از آن کمشو خوماه مکورد در یوک

ووار م نظووری ،تحوومالت کلووی سووازمان
همکاری شانگهای ،سواختار و شورایط وواکم

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

برآن را تب ن نممده و با انطبات ممارد ع نوی
بر مفاه م انتزاعی ،فهم جامعتری از فرصتها
و ال های پ

روی تحقوق ایوفه «باشوگاه

انرژی»واص شمد.

13

نممنطقووهگرایووی و ن ووز نظریووه کووانتمری و
اشپ گ

14

با تحومالت ایون سوازمان تطب وق

داده شووفه اسووت کووه در ایوون بخ و

بووفان

پرداخته میشمد.

 -1-1نظریه بین حکومتگرایی
تحمالت سوازمان همکواری شوانگهای را
نمیتمان از منظر کارکردگرایان نگریست ،زیرا
آنها بر ایون اعتقادنوف کوه «گسوترش موفاو
سازمانهای کارکردی به عرصههای هور وه

 -1چارچوب مفهومی و نظری

وس عتری از فعال تهای بشری ،اوتمواالا بوه
15

ایوتال هوای منطقوهای پوس از

تسری یا پ شروی افقی-عممدی میانجاموف

پایووان جنووگ سوورد ،از بعووف عملووی متووأثر از

و این فراینف به همکاری و مشوارکت فزاینوفه

واقع ات س اسی ماننف تغ رات سواختاری در

در عرصه س اسی منجر مویشومد»( .دویو و

نظا ب نالمل و ضرورتهوای منطقوهای و از

نای ،1375 ،ص  )893را که همکاریهوای

بعف نظری نت جه همر و تکام نئمل برالسوم

ایوون سووازمان از اعتمادسووازی امن تووی در

نهادگراست .سازمان همکواری شوانگهای ن وز

مرزهووای کشوومرهای عضووم و بووه عبووارتی

تشک

16

متأثر از فضای واکم بر س است ب نالمل در

«س است واال» آغاز شفه است و نمیتومان

دوره پس از جنگ سرد و ضورورت همکواری

اینگمنه تعب ر نممد که به ماننف اتحادیه اروپا

س اسی ،امن توی و اقتصوادی م وان روسو ه،

از همکاری در یوک وومزه فنوی و کوارکردی

ن وکشمرهای آس ای مرکزی پایگرفوت و

ماننووف اغووا سوونگ و فوومالد و بووه عبووارتی
17

بوه تووفریو خومد را بووه عنومان یووک سووازمان

«س است سفلی» ،به همکاریهای گسترده

منطقهای تأث رگذار بر پمی های ب نالمللوی

س اسی و اقتصادی و س است واال رس فهانف.

مطرحساخت .بوه منظومر در

بهتور شورایط

سازمان همکواری شوانگهای از منظور مبوانی
12

نظووری ،نظری وههووای ب و نوکممووتگرای وی ،
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12. Intergovernmentalism

13. New Regionalization
14. Cantori and Spiegel
15. Spill-Over
16. High Politics
17. Low Politics

ن سووت .در ایوون زم نووه تمجووه بووه نظریووه

است و نممنههوای زیوادی از همکواری م وان

ب نوکممتگرایی به عنمان شاخهای از مکت

دولوتهوا در زم نوههوای مختلوف در قالو

ل برال سم کوه در انتقواد بوه نمکوارکردگرایی

همگراییهای ب نالمللوی و منطقوهای وجومد

مطوورح گردی وف ،مناس و بووه نظوور موویرسووف.

دارد ،اما آنچوه کوه سوب شوک گ وری ایون

ووک)(Moravcsik, 1993, pp.513-553

همکاریها میشومد ،وکمموتهوا و نخبگوان

مهمترین متفکر این نظریه در کتا خومد بوا

وکممتی هستنف و وکمموتهوا هسوتنف کوه

عنومان «انتخوابی بورای اروپوا» بور اسواس

زم نه همکاری م وان دولوتهوا را در عرصوه

مفروضههای ره افت ب نوکممتگرایی ،ایون

ب نالمللی و منطقهای فراهم میکننف و آنچه

گزاره نمکارکردگرایانه را به نقف میکشوف کوه

که سب تفاو تعامالت همکاریجمیانه م ان

فراینف همگرایی از سمی فون سواالران شوک

دولووتهووا در ووومزههووای مختلووف موویشوومد،

میگ رد .ممراو ک به جای تمجه بوه نقو

ترج حات وکممتهاست .ب ن وکممتگرایان

ن روهای غ روکممتی در شک گ وری فراینوف

استفال میکننف که دولتها و نوه نهادهوای

همگرایی در اروپا ،جایگواه عموفهای را بورای

فراملی کنتر کامو فراینوف همگرایوی را در

اسوت .از نظور ممراو وک

دست دارنف و نهادهای فراملی هم به واسوطه

ممراو

18

وکممتهوا قایو

مشوک اسوت کوه دربواره همگرایوی اروپووا و

تالقی منافع و تصم م وکممتها برای کسو

ساختهشفن اتحادیه اروپوایی اسوتفال هوایی

منافع از طریق آنها ایجاد میشمنف

ارایه شمد ،بفون این کوه از منوافع اقتصوادی

 2007, p. 5).ب ن وکممتگرایان به این گزاره

س اسی وکممتها سخن به م وان ب ایوف .وی

نمکوووارکردگرایی انتقووواد مووویکننوووف کوووه

همچن ن استفال میکنف که مشک است از

نمکارکردگرایوووان بوووا اهم توووی کوووه بووورای

همگرایی در اروپا سخنی گفته شومد ،اموا بوه

فنساالران در فراینف همگرایی قای میشمنف،

دولوتهوای عضوم جامعوه اروپوا اشواره

و اقتفار دولتها و وکممتها را در ایون

نق

نشمد(Puchala,1998, pp.38-64) .

نق

(Alleyne,

فراینف نادیفه میگ رنف .بهعوالوه از نظور آنهوا
این گزاره نمکارکردگرایی ،یعنی منجور شوفن

18. The Choice for Europe



نمکارکردگرایی ن وز نوفان تمضو ح دهنوفه

م ان دولتها در عرصه ب نالمللی امکانپوذیر



گسووترش ایوون سووازمان از منظوور نظریووه

ممراو ک بر این نظرنف که اگر ه همگرایوی
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همچن ن تب ن گمنگی شک گ وری و

بنابراین ،ب نوکمموتگرایوان از جملوه

79

همگرایی اقتصادی به همگرایی س اسوی ن وز

هم در مجممعهای از زم نهها کوه مهومتورین

تحقق ن افته است.

آنها فرهنگ ،امن ت ،س استهای اقتصوادی

تأملی بر طرح تشک
باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

از دیوفگاه نظریوه بو نوکمموتگرایووان،

و رژیمهای س اسی است .سطح مشخصوی از

نخبگان س اسوی و نظوامی ماننوف پریمواکف،

«همسانی»شرط الز است ،اما کافی ن سوت.

پمت ن ،ج انگ زم ن ،آقایف وکریموا نقو

از این رو نممنطقهگرایی و نف قطبوی بومدن

تع وو نکننووفهای در شووک گ ووری و تووفوا

نظا جهانی دو روی یوک سوکهانوف .کواه

سازمان همکاری شانگهای داشتهانف .سواختار

هژممنی آمریکا ،فروپاشی نظوا کممن سوتی و

اقتفارگرا ،فرهنوگ س اسوی منفعو (تبعوی)،

نظا های فرعی تابع آن ،فضایی اسوت کوه در

فراینف س اسگذاری خارجی

و گسوترش

تأث رپذیری انف

از افکار عمممی و مهمتر از همه ضع ف بومدن
بخ

جامعه مفنی ممج

آن نممنطقهگرایوی تومان پومی

مییابف»( .س مبر ،1383 ،صص )137-140

وضمر پور رنوگ و

در ووار م ایوون دیووفگاه و ن ووز بووا

تأث رگذار نخبگوان س اسوی و نظوامی و ن،

رویکووردی واقووعگرایانووه و ن ووز تووا وووفودی

روسو ه و آسو ای مرکوزی در شوک گ وری و

بفب نانووه ،شووک گ ووری سووازمان همکوواری

تفاو سازمان همکاری شانگهای شوفه اسوت.

شووانگهای را موویتوومان بووه عنوومان یووک
19

به نظر میرسف تحقق هرگمنه تحم دیگوری

«واکن » در مقابله با نظا سلسله مراتبوی

از هور

دستمری به محمریت واشنگتن و تالش بورای

ز به اراده نخبگان س اسی این سازمان بوه

تعفی آن در کمتاه مفت بوه سلسوله مراتبوی

ن و روس ه بستگی خماهوف

نف

ماننف تشک

«باشوگاه انور ژی» بو

وی ژه دو کشمر
داشت.

 -2-1نظریه نومنطقه گرایی
بووه دنبووا فروپاشووی جهووان دو قطبووی
پرواضووح اسووت کووه همگرایووی منطقووهای از
مفهم کالسو ک خومد فاصوله گرفتوه اسوت.
مفهم نممنطقهگرایی عبارت است از« :ایجواد

غ ردستمری و در بلنف مفت تحقق نظا

قطبی ارزیوابی نمومد .درواقوع هور دو کشومر
روس ه و

ن به این مسئله ن ک آگاه بمدنوف

که به تنهایی قادر به تحمو کوردن و نشوان
دادن واکن

مناس به فشارها و تهفیوفهای

س اسی ،امن تی و اقتصادی ایواالت متحوفه و
ناتم در مناطق پ راممنی خمد ن ستنف و از این

تحم در یک منطقه مشخص ،از پراکنفگی و
80

نفدستگی به یکفستشفن و همگرایی ،آن
19. Reaction.

رو راه همکاری عم گرایانهای را در ار م
برآینووف ایوون همکوواری شووک گ ووری

نظریووه کووانتمری و اشووپ گ ن ووز بوورای
تحل وو س اسووتهووای منطقووهای بووه ویووژه

زمانی به یک سازمان منطقهای موؤثر تبوفی

م ان مجممعه ای از کشمرها بوه کوار گرفتوه

گردیف .درطی سا های اخ ر این سازمان ه

میشمد .در این تحل ها مجممعه کشمرهای

نظووا تووک قطبووی و س اسووتهووای یووک
جانبهگرایانه واشنگتن و ه در س استهوای
اعمالی خمد ماننف اخطار شفیف به ازبکسوتان
برای تعط لی پایگاه نظامی ایاالت متحوفه در

مووی شوومنف .بوور مبنووای دیووفگاه کووانتمری و
اشووپ گ در سوواختار نظووا هووای منطقووهای،
هرنظا تابع دارای سه بخ
 .1بخ

زیر است:

مرکزی :این بخ

نف دولت تشک

از یک یوا

میشمد و نق

سا  2005و بر وفه شوفن آن و برگوزاری

اصلی را در س است منطقهای بازی

مانمرهای گسوترده نظوامی نشوانداد کوه در

میکنف.

راسووتای ع ن ووت بخشو فن بووه جهووان نووف
قطبی تالش میکنف .همچن ن تلف ق مسوای
س اسی و امن تی با مسای اقتصوادی ،تأک وف
برهمیت آس ایی سازمان (نممنه بارز آن عوف
پذیرش بالروس ،متحوف نزدیوک کورمل ن در
سازمان) و ن ز دعمت از کشمرهای ایران ،هنف
و پاکستان برای الحات به سوازمان بوه عنومان

 .2بخوو

واشو و های :ایووون بخوو

دولتهوایی را دربور مویگ ورد کوه
دارای نقوو

جووانبی در س اسووت

منطقهای هستنف.
 .3بخ

مفاخلوهگور :در اینجوا موراد

دولت های ب رون از منطقه هسوتنف
کووه بووه دخالووت در اموومر منطقووه
می پردازنف .منافع دولتهای بوزر

عضوووم نوووا ر ،جلووومه دیگوووری از شووورایط

بووه مرزهووای ملووی آنهووا محووفود

نممنطقووهگرایووی اسووت کووه آن را متفوواوت از

نمیشمد .آنهوا بور پایوه مالوظوات

ار م های کالس ک منطقهگرایی متصول

امن توی و اقتصووادی خومد در اموومر

دوران جنگ سرد میکنف.



در س استهای اعالنی خمد با انتقاد شفیف از

منطقه به عنمان یک س سوتم توابع شوناخته



مکان سوم شووانگهای پونو بوومد کوه در انووف

همجماری جغراف وایی و روابوط تنگاتنوگ در
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یک مشارکت استراتژیک در پ

گرفتنف.

 -3-1نظریه کانتوری و اشپیگل

دیگوور منوواطق مفاخلووه موویکننووف.

81

(Cantori and Spiegel, 1970,

یکی از اهفا طرح ایفههایی ماننوف تشوک

)p. 1

باشوگاه انورژی و یوا برگوزاری نشسوت وزرای

تأملی بر طرح تشک
باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

در صوومرت تطب ووق نظریووه کووانتمری و

انوورژی ،هماهنووگ سوواختن خووطمشوویهووا و

اشووپ گ برسووازمان همکوواری شووانگهای در

برنامووههووا بووهگمنووهای اسووت کووه وووفاکار

مووییوواب م کووه در ایوون سووازمان دو عضووم

بهرهبرداری از این پتانس

به نفع ملوتهوای

بن انگذار ،اصلی و قفرتمنوف یعنوی جمهومری

منطقه صمرت گ رد .مماردی ماننوف ضورورت

خلق و ن و ففراسو من روسو ه بوه عنومان

همکاریهای نفجانبوه در زم نوه عرضوه و

موویکننووف.

تقاضا در بوازار جهوانی انورژی ،ایجواد اخوایر

کشمرهای قزاقستان ،تاج کستان ،قرق زستان

اسووووتراتژیک منووووابع انوووورژی ،تمسووووعه

و ازبکستان به همراه اعضای نا ر و بفون وق

زیرسوواختهووای خطوومط انتقووا  ،جووذ

رأی ایران ،هنف ،پاکستان و مغملستان بخو

سرمایهگذاری خارجی ،تمسوعه فنواوریهوای

بخوو

مرکووزی ایفووای نقوو

مویدهنوف و

جفیف در کل ه ومزههای انورژی و مهومتور از

واش های این سازمان را تشک

در نهایت قفرتهای فرامنطقهای ماننف ایاالت

همه تأم ن امن وت خطومط انتقوا  ،مسوایلی

مفاخلوهگور

هستنف که ایجواد یوک سواز وکوار هماهنوگ

متحفه آمریکا بوه عنومان بخو

برتحمالت و پمیواییهوای سوازمان تأث رگوذار
میباشنف.

در یک نگاه کلی به وضوع ت انورژی در

 -2نگاهی به وضعیت انررژی در
سازمان همکاری شانگهای
سازمان همکواری شوانگهای از پتانسو
عظ می در بخ

انرژی برخمردار اسوت .ایون

سازمان با در برگرفتن یوک هوار جمع وت
جهان ،کنتر  23درصف نفت 55 ،درصف گاز

سوازمان همکوواری شوانگهای ،برجسووتهتوورین
نکتووهای کووه جل و تمجووه موویکنووف ،وجوومد
بووزر توورین تمل فکننووفگان انوورژی در کنووار
بزر ترین مصور کننوفگان انورژی جهوان
است که این امر جنبه همتکم لوی جوالبی را
پفیف میآورد و درصمرت تحقق ایوفه باشوگاه

طب عی و  35درصف اغا سنگ جهوان را در

انرژی ،وضوع تی متفواوت از سوازمانی ماننوف

بووا الحووات

اوپک خماهف داشوت .درووالی کوه اوپوک بوا

کشمرهای نوا ر بوه ویژه ایوران برجسوتگی و

هماهنگساختن یازده تمل فکننوفه نفوت کوه

رف ت ب شتری ن ز پ وفا مویکنوف .در واقوع

هوم هسوتنف ،نماینوفه

اخت ووار خوومد دارد .ایوون پتانس و
82

کننفه را اجتنا ناپذیر میسازد.

به صمرت بالقمه رق

آژانس ب نالمللی انرژی بوا تنظو م و تمصو ه

 -1-1-2فدراسیون روسیه

همکوووواری شووووانگهای ،تمل فکننووووفگان و

یکی از مهمترین کانمنهوای تمل وف و عرضوه

مصر کننفگان را یکجوا در خومد جوای داده

انرژی جهوان بوه شومار مویرود .ایون کشومر

است که درصمرت برنامهریزی صح ح و واکم

نخسووت ن اخووایر گوواز ،دومو ن منووابع اغووا

شووفن یووک نگوواه فراملووی موویتمانووف الگوومی

سنگ و هشوتم ن اخوایر نفوت جهوان را در

جفیفی از همکاری در بخ

انرژی را پو

روی جهان ان قراردهف.
بهتور از

این مقاله ن ز بوه منظومر در

دورنمووای همکوواریهووا در ووومزه انوورژی در
ووار م سووازمان همکوواری شووانگهای ،بووا
تقس مبنفی کشمرهای عضم (اصولی و نوا ر)
به عرضوهکننوفه و مصور کننوفه در پوی آن
است که جنبه همتکم لی اعضا را به صومرت
روشنتری نشاندهف .بفین ترت

در ادامه به

صمرت فشرده بوه وضوع ت کلوی و دورنموای
شرایط کشمرهای روس ه ،ایوران ،قزاقسوتان و
ازبکستان به عنمان عرضوهکننوفگان انورژی و
کشوومرهای و ن ،تاج کسووتان ،قرق زسووتان،
پاکستان و هنف بوه عنومان مصور کننوفگان
باشووگاه انوورژی سووازمان همکوواری شووانگهای
پرداختووه موویشوومد تووا در پرتووم آن در
روشوونتووری از ووال هووا و فرصووتهووای
شک گ ری باشگاه انرژی واص شمد.

اخت ار دارد .همچن ن بزر ترین صوادرکننفه



مصوور کننووفگان عم و موویکنووف ،سووازمان

با وسعتی معاد  17/8م ل من ک لممتر مربع



س اسووتهووای خوواص بووه عنوومان نماینووفه

روس ه به عنمان بزر ترین کشمر جهان

شماره پنجاه و یکم سا هجفهم تابستان 1388

تمل فکننفگان به شمار میرود و در مقاب آن

 -1-2عرضهکنندگان باشگاه انرژی

گاز طب عی ،دوم ن صادرکننفه نفوت پوس از
عربستان سوعمدی و سومم ن مصور کننوفه
انرژی در جهان به شمار میرود .بخ
روس ه با ال

انرژی

جذ سرمایهگذاری خارجی

روبه روست ،بوه گمنوهای کوه درووا واضور
هار م فان بزر

گاز روس ه با کاه

تمل ف

مماجه شفه است .اقتصاد روس ه به شفت بوه
صادرات نفت خا و گاز طب عی وابسته است.
«ایوون کشوومر بووه لطووف افووزای

بهووای

جهانی انرژی در سا  ،2007نرخ واقعی 8/1
20

درصفی در تمل ف ناخالص داخلوی را تجربوه
نممد که باالتر از متمسط نرخ رشوف در م وان
دیگر اعضای گروه هشت کشمر صونعتی بومد.
مسکم با هف مفیریت درآموفهای نفتوی در
سا  2004اقفا به تشک

صونفوقی نمومد

کووه تووا پایووان سووا  2007بووا سوورمایه 158
83
20. Gross Domestic Product – GDP.

م ل ووارد دالری ،دروووفود  12درصووف از ک و

استراتژیک به مقمله انورژی دارنوف .از ایون رو

تمل ف ناخالص داخلی این کشمر را در اخت وار

طراوی و اجرای برنامههای مختلفی از جملوه

تأملی بر طرح تشک

21

داشت .مطوابق بورآورد آلفوا بانوک  ،بخو

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

از  20/5درصووف از ک و تمل ووف

س استهای اسوتراتژیک و بلنفموفت روسو ه

ناخالص داخلی ففراس من روس ه را بوه خومد

در ومزه انرژی دانست ،تا با تضوم ن وضومر

اختصاص داده است و بور اسواس برآوردهوای

پررنووگ روس و ه و سوورازیر شووفن درآمووفهای

از 60

هنگفت به بازیابی تومان و منزلوت روسو ه در

انوورژی ب و

نفوت وگواز بو

بانک جهانی ،بخو

درصف درآمفهای صادراتی روس ه (به م وزان

ساختار نظا ب نالمل یاری رسانف.

 64درصووف در سووا  )2007و جووذ کننووفه

نکته دو به وضومر روسو ه در منطقوه

از  30درصف از مجممع سورمایهگوذاری

آس ای مرکزی برمیگردد که بخشی از خارج

ب

22

23

مسووتق م خووارجی در ایوون کشوومر اسووت».

نزدیک مشهمر روسهاست .درواقع فقوفان

) (www.eia.doe.govاما در کنار برخمرداری

یک برنامه درازمفت در زم نه انورژی آسو ای

از ن و ن پتانس و لی ،موویتوومان آنچووه را کووه

مرکووزی کووه در آن وضوومر پررنووگ روسوو ه

روس ه را واداشت توا پ شوگا طورح تشوک

پ

باشگاه انرژی در سازمان همکواری شوانگهای

رهبران کرمل ن در سوا هوای اخ ور بومد .در

شمد ،در نف نکته ب ان نممد.

هم ن راستا روسها سنف ممسم به «مفهوم

نکتوه او آنکووه درآمووفهای واصو از
فروش انرژی در رستاخ ز س اسوی روسو ه و
ارتقای جایگاه ایون کشومر در سواختار نظوا
ب نالمل  ،نق

بس ار و اتی ایفا میکنف و از

ب نی شوفه باشوف ،یکوی از دغفغوههوای

تمسوووعه اقتصوووادی و اجتمووواعی درازموووفت
ففراس من روس ه درآس ای مرکوزی توا سوا
24

 »2020و ن ز «مفهم تضم ن منوافع ملوی
25

روس ه در آس ای مرکوزی» را بوه تصومی

هم ن روست کوه س اسوتگذاران کورمل ن بوا

رسانفنف که دربردارنفه برنامههای وسو عی در

م فان نفادن به بخ های خصمصی و اعموا

زم نوووه اکتشوووا  ،بهوووره بووورداری ،ایجووواد

کنتر شفیف وواکم تی بور بخو
طریق شورکتهوای بوزر

انورژی از

دولتوی گوازپرو ،

روسنفت و ترانسنفت نگاهی کامالا س اسی و
84

ایفه تشک

باشگاه انرژی را بایف در راسوتای

21. Alfa Bank.
22. Foreign Direct Investment –FDI.

23. Near Abroad.
24. Concept of Long-Term Socioeconomic
Development of the RF in the Central Asia
until Year 2020.
25. Conception of Ensuring the National
Interest of Russian Federation in Central
Asia .

در منطقه آس ای مرکزی است .ایفه تشوک

داشت.

باشگاه انرژی این وضمر را در ار م یوک

نکته هوار و شوایف مهومتورین نکتوه،

میسازد.

فشار س اسوی در وار م س اسوت قوفرت

نکته سم ن از شوفیف بوه موفرنسوازی

مسکم و تقمیت واگرایی در جهان غر داشته

گسووتردگی روسوو ه در عوورف جغراف ووایی و

است .پمت ن در این رابطوه مویگمیوف :زموانی

تمسعه اقتصادی و

وملوه موینمومد و غور را

اجرای برنامههای نامناس

اجتماعی در دوران شومروی ،بخو

تزار با ن روهای

خواوری

تسخ ر میکرد و ما امروز با گاز و خوط لملوه

دارای عق مانفگی محسمسی در مقایسوه بوا

این کار را انجا میده م .از هم ن روست که

بخ

باختری روس ه است و رهبران کرمل ن

«روس و ه بووا وجوومد امضووای معاهووفه منشوومر

کمش

میکننف در این زم نه تمازن را برقرار

انرژی در سا  ،1991تاکنمن از تصمی آن

نماینف .یکی از مهمترین اهر های تحقق ایون

خمدداری کرده است .این سنف تأک ف میکنف

امر ،بهورهبورداری از منوابع عظو م انورژی در

که مشارکت در مسای انرژی م وان اتحادیوه

خوواوری از جملووه جزیووره سوواخال ن و

اروپا و روس ه بایف براسواس اصوملی همچومن

منابع گازی کمویت نسک در ایرکمتسک است.

عف تبع ض ،قاب پ

ب نی بومدن و امن وت

روسها عوالوه بور تمسوعه داخلوی ،گسوترش

عرضه گاز در طمالنی مفت ،دسترسی متقاب

صادرات به شرت و شما شرت آس ا را ن ز در

برای سرمایهگذاری و بر تمجه بوه اوتورا بوه

سر میپروراننف و ن ک میداننف که این مهوم

قمان ن رقابتی و مفواد منشومر انورژی اسوتمار

بخو

بفون مشارکت

نیها تحقق نخماهوفیافوت.

در هم ن راستا روس ه و

ن از سا 1999

دروا تمسعه م فان گواز موایع کمیکتوا

26

و

ایجاد یک خط صادراتی گاز هستنف که نق
مهمی در تمسعه صنعتی بخ



بخوو

خوواوری روسوو ه اسووت .بووه دل وو

است که نق

قاب تمجهی در پ شبرد اهفا



سازمان منطقوهای منسوجمتور و مطموئنتور

بهرهگ ری روس ه از انورژی بوه عنومان اهور
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زیرساختها و خطمط انتقا و سرمایهگذاری

و صادرات به

ن و شما شرت آس ا خماهف

27

باشف»( .وو فی ،1385 ،ص)82
بفیهی است که تصمی

و اجرای ن ن

معاهفهای به معنی از دست دادن مهومتورین
ابزار قفرت روس ه در مماجهه با جهوان غور

شرقی روس ه

خماهف بومد و نسو کنومنی رهبوران روسو ه

26. Kvykta Gas Condensate Field – KGCF.

27. Energy Charter Treaty
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باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

هرگز به ن ن اقفامی (دسوت کوم در کمتواه

مستحکمکردن کارت گوازی خومد از طریوق

مفت) دست نخماهنف زد .در واقوع وابسوتگی

پ منووووف دادن ترکمنسووووتان ،قزاقسووووتان و

 35درصفی آلمان 36 ،درصفی ایتال وا و 24

ازبکستان به گمنهای است که آنها نتماننف بوه

درصووفی فرانسووه بووه گوواز روسوو ه یکووی از

صمرت مستق اقفا به تمل وف و فوروش گواز

مهمتورین عمامو در بوه بون بسوت رسو فن

کننف و ن ز روس ه بتمانف نفما خمد را بر ایران

نشست سران ناتم در بهار  2008در بخارست

افزای

دهوف .روسو ه بوا همشو اری درصوفد

در الحات گرجستان و اوکراین به این سازمان

ایفای یک نق

و ن ز ناکامی نشست سران اتحادیه اروپا پوس

جهووان اسووت .در صوومرتی کووه ایووفه تشووک

از بحووران اوسووت ای جنوومبی و آبخازیووا بوورای

باشگاه انرژی به طمرکام عملوی شومد ،گوا

انحصاری در بازارهای آس ا و

دیگری در استراتژی جهانی روس ه بوه

اعما تحریم عل ه روس ه بمد .انتظار مویرود

بزر

کماکان مسکم از این اهر در تنظو م روابوط

شمار خماهفرفت»(Blank, 2006, p.4) .

خمد با جهوان غور بهوره جمیوف .از ایون رو

در هم ن راستا شرکت گازپرو روسو ه

روسها در راسوتای وفوو و توفاو ممقع وت

در  11مارس  2008اعال نممد که روس ه در

برتر خمد در مقاب اروپا ورکوت هماهنوگ و

سووا  2009گوواز قزاقسووتان ،ازبکسووتان و

واوف انرژی

ترکمنستان را به ق موت بوازار جهوانی یعنوی

فراگ ری را برای ایجاد یک بلم
به ویژه در بخ

گاز آغاز نممدهانف.

پمت ن پ

از پ شنهاد تشوک

بو و ن  200توووا  300دالر در متووور مکعو و
باشوگاه

خریفاری مویکنوف .همچنو ن در اوایو اوت

انرژی از سا  2002بوه طومر موفاو پ گ ور

 ،2006شوورکت گووازپرو روسوو ه و شوورکت

یووک کارت و گووازی 28در مجممعووه

سمناتراچ الجزایر بوه عنومان دو عرضوهکننوفه

المنافع بومد .ایون

گاز به اروپا ،یادداشت تفاهمی را بورای

تشووک

کشمرهای مستق مشتر

کارت گازی روس ه را به یک رق

بزر

بالمنوازع

هموواهنگی در بهووای انوورژی گوواز بووه امضوواء

در قبا خط مشیهای دیگور تمل فکننوفگان

رسانفنف .با تشک

اوپوک گوازی در روزهوای

آس ای مرکزی ماننف ترکمنستان ،قزاقستان و

آخر سا  ،2008مسوکم یوک گوا دیگور بوه

ازبکسووتان بووف مووینموومد« .شوورایط کنوومنی

اهفا خمد نزدیکتر شف .در واقوع ایونگمنوه

آشکارا نشوان مویدهوف کوه روسو ه درصوفد

اقووفامات روسوو ه محووفودیت جووفی بوورای
اروپاییهایی به دنبا دارد کوه پوس از بارهوا

86
28. Gas Cartel

درپی تنمعبخشی به واردات گاز مصرفی خمد

هووارم ن صووادرکننفه نفووت خووا درجهووان

هستنف .از این رو ایفه تشک

باشوگاه انورژی

است .از سمیی دیگور ایوران سومم ن مصور

تلقیشمد.

میرود و م وفان گواز پوارس جنومبی نقشوی

 -2-1 -2جمهوری اسالمی ایران

بن ادین در تأم ن گاز مصورفی آن ایفوا موی-



تشووک

کنف.
همچن ن «ایران با دارا بمدن ب

درسطمح استراتژیک و منطقوهای بوا اهوفا

از دو

س است خارجی ایران همپمشانیهای فراوانی

هزار مای خط ساولی در جنوم  ،دسترسوی

دارد .در سطح استراتژیک ،ایران س استهای

مناس

و مطمئن به بازارهوای جهوانی را بوه

یکجانبوهگرایانوه واشونگتن را کوه از هنگوا

کشمرهای شمالی محصمر در خشوکی ارزانوی

فروپاشووی شوومروی آغوواز و بووا وادثووه یووازده

میدارد .این ارتباط ،کمتاهترین ،سوریعتورین،

سپتامبر تسریع شفهاسوت ،مخوالف منوافع و

امنترین و اقتصادی ترین مسو ر را از منطقوه

امن ت ملی خمد ارزیابیکرده و س است نگواه

خزر -آسو ای مرکوزی بوه بازارهوای جهوانی

بوووه شووورت را یکوووی از راههوووای تعوووفی و

شام شبه قاره هنف ،ژاپن و خاور دور فوراهم

ممازنووهبخشووی بووه هژموومنی آمریکووا قلمووفاد

می کنوف؛ یعنوی بوه آن بخو

از جهوان کوه

موویکنووف .جووفا از مطلمب ووت اسووتراتژیک ،در

تقاضای آینفه شان برای انرژی به صمرت رشف

سووطح منطقووهای زم نووه همکوواری س اسووی،

مفاو برآورد میشومد .ایوران ن وروی انسوانی

امن تی و اقتصوادی فراوانوی وجومد دارد کوه

ماهر در فناوری نفتی ،یک س سوتم ومو و

انورژی از جملوه آنهوا بوه

نق نسبتاا تمسوعهیافتوه و ن وز زیرسواختهای

شمار میآیف .در ومزه انرژی ،ایران به عنومان

کشت رانی را دارا موی باشوف .ایوران همچنو ن

از

بنادر ،پاالیشگاهها و شبکههای شایان تمجهی

 137/5م ل ووارد دالر بشووکه نفووت ،سوومم ن

از لملووه نفووت و گوواز را در اخت ووار دارد کووه

اخایر عظو م اثبوات شوفه نفوت جهوان و بوا

مزیووتهووای لجسووت کی و فنوواوری قابوو

همکاری در بخو

یکی از اعضوای بن انگوذار اوپوک ،بوا بو

 992/99تریل من فمت مکع
دوم ن اخایر بزر

اخوایر گوازی،

گاز جهوان را در اخت وار



میتمانف گا مکمو روسهوا در ایون زم نوه

کننفه بزر

سووازمان همکوواری شووانگهای

گاز طب عی درجهوان بوه شومار
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قطع شفن جریان گاز تمسط روس ه به شفت

دارد .ایووران دوموو ن تمل فکننووفه اوپووک و

مالوظهای را برای صادرکننفگان نفت و گواز
خزر فوراهمموینمایوف»

(Mojtahed-Zadeh,
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 2005, p.181).این انتقا میتمانف از طریوق

خطمط انتقا منطقه قفقاز ،ایران از فرصوتی

لملههای نفتوی و یوا بوه صومرت معاوضوه یوا

طالیی برای بهرهمنفی از فرصت پو

آموفه

سمآپ (یعنی مصر نفوت وارداتوی خوزر در

برخمردار اسوت توا در قاموت یوک فروشونفه

داخ ایوران و صوفور م وزان مشوابه از نفوت

مستق به فروش و ترانزیوت نفوت و گواز بوه

ایران در جنم ) صمرت گ رد.

اروپا اقفا کنف .از این رو اگر ه ایوران بورای

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

متأسووفانه بووه دل وو س اسووتهووای

غلبه بر برخی مسای از جمله کاستن از فشار

واشنگتن در زم نه انزوای س اسی و اقتصادی

ایاالت متحوفه بوه ویوژه در خطومط انتقوا ،

ایووران ،توواکنوومن بهوورهگ ووری کام و از ایوون

پ شبرد سریعتور خوط لملوه صولح ،تضوم ن

رف تها و مزیتها م سر نشفه ،اما به مورور

امن ت خطمط انتقا و دسترسی به بازارهوای

زمووان سوو ر وووماد  -هر نووف بووا تووأخ ر-

مصر شرت آس ا به مکان ز باشگاه انورژی و

وقان ووت ایووران را بووه کشوومرهای منطقووه و

یا یک اوپک گازی ن ازمنف است ،اما بوه نظور

فرامنطقهای به اثبات رسوانفهاسوت .از جملوه

نگارنفه بایوف ممقع وت خومد بوه عنومان یوک

«بحران گرجستان که دشماریهایی در انتقا

بووازیگر موومثر و قفرتمنووف در ووومزه انوورژی را

انرژی از س اسیترین خط لملوه نفوت جهوان

وفووو نموومده و از ورود پرشووتا بووه داموون

یعنووی بوواکم – تفلو س – ج هووان پفیووفآورد

اختالفات روس ه و غور پره وز کنوف .بوفون

(خط لملهای کوه ترک وه آن را جواده ابریشوم

شک این امر هماهنگی نهادهایی ماننف وزارت

قرن  21میخمانف) ،به روشنی نشوان داد کوه

اممرخارجه ،نفت و مراکوز مطالعواتی صواو

راه ایران امنتورین و مناسو تورین راه بورای

صالو ت در ایران را برای اتخاا یک س است

انتقا نفت وگاز وومزه دریوای مازنوفران بوه

روشن و واقوعب نانوه مطوابق بوا منوافع ملوی

بازارهای جهانی اسوت و ایوران مویتمانوف بوا

ایجا میکنف.

برنامهریزی و س استهای سنج فه ،از شکا

 -3-1-2جمهوری قزاقستان

پفیفآموووفه در وووومزه انووورژی بوووه خووومبی
بهرهبرداری کنف»( .کالجی ،1387 ،ص )88

88

قزاقستان به عنمان یک کشومر غنوی در
منابع ه وفروکربنی و اوران وم و برخومردار از

نکته مهم ایون اسوت کوه بوا تمجوه بوه

منابع قاب تمجه نفت ،به عنومان یوک بوازیگر

شکا های ممجومد م وان روسو ه و اروپوا در

مطوورح در بووازار انوورژی منطقووه بووا منووافع

زم نووه انوورژی و ن ووز آشکارشووفن نوواامنی در

ژیمپل ت کی و ژیماکمنمم کی خواص خومد بوه

از  2/8م ل ومن

قزاقستان این است که س ستم شبکه خطمط

بشووکه در روز ،نخسووت ن کشوومر صووادرکننفه

داخلی نمیتمانف جمابگمی این وجوم عظو م

نفت خا در آس ای مرکوزی اسوت .صوادرات

انوورژی باشووف و ایوون اموور یکووی از مهوومتوورین

نفت قزاقستان نقشی بن ادین در اقتصاد ایون

ال های استراتژیک برای آستانه بوه شومار

اخت ار دارد و با تمل وف بو

سوا گذشوته شوفهاسوت.

درصفی در شو



کشمر داشته و ممج

تفاو رشف متمسوط 9

میرود.
قزاقستان وجوم عموفه نفوت صوادراتی

م وزان رشووف واقعووی تمل ووف ناخووالص داخلووی

خوومد را از روس و ه بووه بووازار مصوور منتق و

قزاقسووتان بووه  9/5درصووف در سووا 2007

مویکنوف کووه ایون مسو ر روسووی نمویتمانووف

از 30

جمابگمی وجم عظ م صادراتی باشف .از اینرو

درصف ک تمل ف ناخوالص داخلوی و ن موی از

تنمع بخشی به خطمط صادراتی تنهوا گزینوه

درآمووفهای صووادراتی ایوون کشوومر را دربوور

ممکوون پوو

روی رهبووران آسووتانه اسووت.

میگ رد .در تالش برای کاسوتن از وابسوتگی

«خطمط بواکم -تفلو س  -ج هوان و آت ورا -

به نمسوانات بهوای انورژی و صوادرات نفتوی،

آلشانکم ن ز وجمد دارد کوه بوه ترت و

نفوت

دولت قزاقستان مفتی قب تصم م بوه ایجواد

قزاقسووتان را بووه غوور و و ن موویرسووانف.

صنفوت ملی نفت قزاقستان گرفت .باتمجه به

قزاقستان به شوفت درگ ور سواخت خطومط

شفیف بهای انورژی در سوا گذشوته،

انتقا از بنادر دریای س اه و آزو روسو ه از

از  20م ل وارد

طریق کانا ولگا -دن است .تمافق در زم نوه

رسو ف .صوونعت نفوت قزاقسووتان بو

افزای

سرمایه این صنفوت بوه بو
دالر در سا  2007رس ف.

خطمط لمله خزر بس ار ووایز اهم وت اسوت،

استخراج نفت در قزاقسوتان بوه توفریو

زیرا با اجرای این پروژه ،قزاقستان تبوفی بوه

و رس فن به سطح تمل وف 80

کشمری ترانزیتی خماهف شف که  80توا 100

م ل من تن تا سا  2010و  130م ل من تون

م ل ووارد متوور مکعوو از گوواز ترکمنسووتان و

تا سا  2015است .اخایر م وفان کاشواگان

ازبکستان را به روس ه و

ن منتق خماهوف

قزاقستان  50م ل ارد بشکه و م وادین جفیوف

نموومد» (Morozov, 2008 ,p.7) .بووه دل و

دروا افزای

کشف شفه در بخ

روسی دریای خزر دارای



خا قاب برداشت در منطقه دریای خزر را در

شووفه اسووت .یکووی از مهوومتوورین مشووکالت
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شمار میرود .قزاقستان بزر ترین منابع نفت

اخایری در ووفود  5م ل وارد بشوکه بورآورد

وابسووتگی سوونتی آسووتانه بووه س اسووتهووای

89

کوورمل ن و ن ووز ن ازهووای داخلووی ،همراهووی

م ادین نفتی که پو

قزاقستان با طورحهوای س اسوی و اقتصوادی

بمدنف ،دروا تحل

تأملی بر طرح تشک

روس ه از جمله طرح تشوک

از ایون تمسوعه یافتوه
و افت تمل وف هسوتنف و

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

باشوگاه انورژی

پاالیشگاههای اصلی این کشمر ماننف فرغانه و

شانگهای دور از اهن نخماهف بومد .از ایون رو

بخووارا در زیوور خووط تمل ووف دروووا فعال ووت

شاهف هست م که در ژوین  2007در نشسوت

هستنف .با نرخ کنمنی تمل ف ،منابع اثبات شفه

مقفماتی اجالس سران در ب شوکک ،مقاموات

گاز به طمر کام در  33سا آینفه و عرضوه

قزات طرووی را بوا عنومان اسوتراتژی انورژی

نفت تا  11سا آینفه تما خماهفشف.

آسو و ایی29مطووورح نممدنوووف کوووه مسوووتلز

به طمر سنتی روس ه یکی از مهمتورین

هماهنگسوازی بو ن س اسوتهوای انورژی و

شرکای صنعت نفت و گاز ازبکستان به شومار

ب نیشفه

میآیف .هر نف به مفت کمتاهی ازبکستان بوا

با اخایر برآوردشفه کشمرهای عضوم سوازمان

بهرهگ ری از فرصت ایجادشفه درپوی وادثوه

(Matusov, 2007,

 11سپتامبر کمشو ف بوا نزدیکوی بوه ایواالت

 p. 3).طرح یادشفه شباهت بسو ار بوه طورح

متحفه از وابستگی به روسها خارج شمد ،اموا

باشوووگاه انووورژی روسهوووا دارد و از ایووون رو

فشووار شووفیف روسوو ه و سووازمان همکوواری

یکسمیی جهتگ ریهای آستانه و مسکم در

شانگهای ،رهبران تاشکنف را بار دیگر در مفار

به خمبی مشاهفه میشمد.

س استهای مسکم قورارداد .بوه گمنوهای کوه

برابرسازی نسبی م ان تقاضای پ
همکاری شانگهای اسوت»

این بخ

 -4-1-2جمهوری ازبکستان
بزر

والدیم ر پمت ن ری س جمهمر وقت روسو ه و

ازبکستان به عنمان هشتم ن تمل فکننفه

اسووال کریمووف ریوو س جمهوومر ازبکسووتان

گاز طب عی در جهوان ،بوا وال هوای

ممافقتنامووهای را در سووا  2005بووه امضوواء

جفی در انتقا انورژی بوه بازارهوای مصور

رسانفنف که شام یوک قورارداد مشوارکت در

جهانی روبه روست .این کشومر بوا تمجوه بوه

تمل ف به ارزش یک م ل ارد دالر جهت تمسعه

ممقع ت جغراف اییاش از دسترسی مسوتق م

اخایر گاز ازبکستان بمد .طبوق ایون قورارداد،

به مصر کننفه نهایی محرو است .وضوع ت

لم

اوی شرکت معورو تمل فکننوفه نفوت

کنوومنی تمل وف نفووت ازبکسووتان بووه سووختی

روسو ه قوورار اسووت بووه تمسووعه م وادین گوواز

میتمانف مابت تلقویشومد .منوابع ممجومد در

و شادی در جنم این کشومر

کنفیم ،خازا

بپووردازد .بووا سوورمایهگووذاری یووک م ل وواردی

90
29. Asian Energy Strategy

خماهووف یافووت».

سووا  2007تجربووه نموومد .برآوردهووا نشووان

 2/5م ل ووارد دالر افووزای

میدهف که این کشومر از سوا  2000دارای

(کرون ن ،1383 ،ص )45

 2005که جایگاه ازبکستان را یک بوار دیگور

برای واردات انرژی ن ز به شفت افزای

یافته

به ومزه نفما روس ه تنوز داد ،خوانم گالنوارا

است .بوه گمنوهای کوه ایون کشومر را از یوک

کریمووف 30فرزنووف بووا نفووما اسووال کریمووف و

صادرکننفه خالص نفت خوا در اوایو دهوه

نماینفه وی در مسکم برای ایجاد یک باشوگاه

 1990به دوم ن مصر کننوفه فعلوی جهوان

انرژی با همکاری روس ه اعال آمادگی نمومد.

پس از ایاالت متحوفه تبوفی نمومده اسوت و

به نظر میرسف با تمجه به این کوه ازبکسوتان

براساس برآوردهای آژانس ب نالمللی انورژی،

ترکمنستان در ومزه گازی اسوت ،ایون

ن در سوا  2009بوه  800هوزار

رق

تقاضای

کشوومر در پووی فووروش گوواز بووه مشووتریان

بشکه در روز خماهف رس ف که این م وزان 32

ترکمنستان یعنی کشومرهایی ومن روسو ه،

ب نوویشووفه در تقاضووای

ن و دیگر کشمرهای آس ای مرکزی اسوت

درصووف رشووف پ و
جهانی نفت است.

و از این رو کامالا محتم است که کریمف به

همچن ن مصر گاز طب عی ن وز رشوف

مووووومازات منوووووافع ازبکسوووووتان و ن وووووز

فزاینفهای در سا های اخ ر داشتهاسوت؛ بوه

باشوگاه

واردات

همنمایی با روسو ه بور ایوفه تشوک

انرژی در ار م سازمان همکاری شانگهای
تأک ف نمایف».

)(Blank, 2006 ,p. 3

 -2-2مصرف کننردگان باشرگاه
انرژی
 -1-2-2جمهوری خلق چین
ن به عنومان پرجمع وتتورین کشومر
جهان و با رشف اقتصادی بس ار پرشتا  ،رشف



پس از تمافق روسو ه – ازبکسوتان در نومامبر

ممازات رشف اقتصادی سریع ،تقاضوای و ن



در ادامه هم ن رونف و «تنها سوه هفتوه

م انگ ن رشوف  10درصوفی بومده اسوت .بوه

شماره پنجاه و یکم سا هجفهم تابستان 1388

گازپرو  ،سهم روس ه در ازبکستان به م وزان

 11/4درصفی در تمل ف ناخالص داخلی را در

گمنهای که و ن را وادار بوه افوزای

گاز طب عی از طریق خطمط لملوه و ن وز گواز
31

طب عی مایع نممدهاسوت .و ن همچنو ن
بزر ترین تمل فکننفه و مصر کننفه اغوا
سنگ در جهان اسوت کوه عنصوری مهوم در
بازار جهانی انرژی به شمار مویرود .ایون امور
ممج شفه است که اغا سنگ ب

از 70

درصف از انرژی مصرفی در سا  2005را بوه
91

30. Gulnara Karimov

)31. Liquefied Natural Gas (LNG

خمد اختصاصدهوف .نفوت خوا بو
تأملی بر طرح تشک

از 21

نگرانی اروپوا از وابسوتگی بوه انورژی روسو ه

درصف ،منابع برت آبی دروفود  6درصف و گاز

است .نقطه مشتر

هرسه ممرد وابستگی بوه

طب عی  3درصف و انرژی هستهای یک درصف

یک منطقه خاص است.

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

مویدهوف.

از سمیی دیگر ،پکن مالوظاتی را درباره

مصر انرژی این کشمر را تشک

در سا های اخ ر دولوت و ن بوا تمجوه بوه

سازمان همکاری شانگهای به صومرت کلوی و

مشکالت زیستمح طی ناشی از مصر اغا

ن ز ایفه باشگاه انرژی به صومرت خواص دارد.

هزینووههووای ناشووی از

به عنمان ماا « ن جفای از اینکوه از نظور

سوونگ و ن ووز افووزای

واردات نفت و گاز ،سرمایهگذاری سونگ نی را

س اسی عضمیت کام کشمری ماننف ایران در

انرژی هستهای و برت آبی انجوا

در دو بخ

دادهاست ،اما پ

ب نی میشمد توا زموان بوه

این مقطع به مبارزه طلب فن آمریکا میدانوف،

بهرهبرداری رس فن کام این طرحهوا و ن

وضمر ایران در ار م باشگاه انرژی را ن وز

همچنووان بووه عنوومان یکووی از بووزر توورین

تهفیفی بورای اسوتقال انورژی خومد تعب ور

مصر کننفگان انرژی در جهان باقی بمانف.

میکنف .در واقع پکن نگوران اسوت همراهوی

به عنمان یکی از جفیتورین وال هوا

ایران و روس ه بوه هموراه کشومرهای آسو ای

منابع نفت وارداتی نگرانویهوای

مرکزی  -کوه وابسوتگی شوفیفی بوه مسوکم

نووی پفیووف

دارنف  -به تحم

نممدن ق متهوای انورژی

منتهووویشووومد».

)(Blank, 2008 ,p. 8

«تنمع انف

جووفی را درم وان کارشناسووان

آوردهاست .امروزه نزدیک به ن موی از واردات
انرژی

ن از خاورم انه تأم ن میشومد و توا

میتمان از دیفگاه استفان بالنوک ایون گمنوه

سا  2010این مقفار به  80درصف میرسوف.

برداشت نمومد کوه و ن بوا نفوت روسو ه و

پذیری منطقوه

آس ای مرکوزی نومعی تعواد بوا خاورم انوه

از درگ ریهای نظامی تشفیف شوفه اسوت .از

ایجاد میکنف کوه رهبوران پکون مایو بوه از

ن درصفد اسوت توا

وزی

این نگرانیها به واسطه آس
این رو جمهمری خلق
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سازمان همکاری شوانگهای را دسوت کوم در

دست دادن این تعاد که نت جوه آن

خمد را از وابستگی به ایون منطقوه برهانوف».

جووز اخووتال و وابسووتگی در عرضووه انوورژی

) (Arkhangelskiy, 2008, p. 3دغفغه و ن

نخماهف بمد ،ن ستنف.

درباره نفت خاورم انه شب ه به نگرانی ایواالت

اما جفای از این مسوای  ،در سوا هوای

متحووفه از وابسووتگی بووه نفووت خاورم انووه و

اخ ر همکواریهوای بسو ار گسوتردهای بو ن

روس ه و

ن در بخ

است .به گمنهای کوه هوم اکنومن ففراسو من

مذه  ،نژاد ،سه م نشفن در قفرت س اسوی،

نفوت بوه

سطح پای ن تمسعه اقتصوادی در مقایسوه بوا

ن به شمار میرود .همکواری دوکشومر در

ن و ن وز قرارگ وری در نقواط

روس ه پنجم ن صادرکننفه بوزر

دیگر مناطق

منافع و ن و روسو ه در برخوی از وومزههوا

واسطه بارشفن ممارد پ

گفته ،نمعی شکا

33

مکم هم ن ز مویباشوف .روسو ه مجبومر بوه

متراکم در این گروه قممی به وجمد ب ایوف و

خاوری خمد از طریوق

جفاییطلبی را تا وف بسو ار زیوادی

تمسعه بخش فن بخ

پتانس

تمسعه ومزههوای انورژی اسوت و و ن ن وز

افوووزای دهوووف.

ن ازمنف تنمعبخشوی ب شوتر بوه واردات نفوت

سرمایهگذاری در منابع نسبتاا غنی نفوت ایون

است که از خاورم انه به عنمان بیثباتتورین

منطقووه و ن ووز ترانزیووت انوورژی از روسوو ه و

منطقه جهان تأم ن مویشومد .اموا علویرغوم

آس ای مرکزی ،ممجبات رشف اقتصوادی ایون

رف تهای فراوان و هم مرزبمدن دو کشومر،
محمملههای نفتی روس ه همچنوان از طریوق
خطمط راه آهن به

عووالوه بوور تنوومعبخشووی بووه واردات،

متراکم را تا وفودی تبفی به شکا متقاطع

خاوری خمد را در سر میپرورانف،

تمسعه شما باختری خمد بوه ویوژه منطقوه
س نک انگ را به طمر جوفی در دسوتمر کوار
قرار دادهانف .منطقه خمدمختار س ن ک انگ

32

نماینوووف توووا بتماننوووف آبوووی بووور آتو و

استقال طلبی این منطقه بریزنف.

همانگمنوه کوه روسو ه تمسوعه بخو هوای
نیها ن ز

نووویهوووا ام فوارنوووف بوووا

منطقه را فراهم آورنف و از این طریوق شوکا
34

ن منتق میشمد.

در واقع در راستای منافع مکم تمسعه
بخ

خاوری روس ه و بخ

شما بواختری

ن بمد که در دسامبر  2004نخسوت وزیور
وقت روس ه ،م خای

فرادکم  ،قراردادی در

زم نووه طراوووی و سوواخت خووط لملووه نفووت
35

با اقل ت اویغمری مسلمان ساکن در آن ،یکی

پاس ف ک -س بری شرقی با مقامات

از نوماوی گریوز از مرکوز بوا داع وه اسووتقال

امضا کرد و در پی آن ن ز شرکت ترانس نفت

خماهی از



روابووط اقتصووادی و تجوواری دو کشوومر اسووت.

نه گانه پ ترهاگت) ممج

شفه اسوت توا بوه



ومزه انرژی یکوی از مهومتورین زم نوههوای

مرزی این کشمر (به ویژه با تمجه به مف های

شماره پنجاه و یکم سا هجفهم تابستان 1388

انرژی شوک گرفتوه

جامعهشناسی س اسی وجمد تفاوت در زبوان،

نوی

ن به شومار مویرود .از دیوفگاه

32. Xinjiang Uygur Autonomous Region

33. Reinforcing Cleavage
34. Cross-Cutting Cleavage
35. Eastern Siberia-Pacific Oil Pipeline

93

روس ه پروژهای مطرحکرد کوه بوا اجورای آن
خط لمله خلو و ت شوت  -پ ریمزان وا

36

تعهفات مالی ،به تحقق ایفه تشوک

تأملی بر طرح تشک
باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

را توا

انرژی شانگهای  -دست کم آنگمنوه کوه موف

سا  2020تکم کنف .هزینه این پوروژه 16

نظر روس ه است  -تمای

نفانی نفارد و آن

م ل اردالر برآورد شفه است و نفت روسو ه را

را به شم انحصاری از سمی روس ه در بوازار

به کشمرهای شرت آس ا منتق و در این بو ن

انرژی میب نف که مویتمانوف تعواد و قوفرت

ن  30م ل من تن از  80م ل من تون نفوت

انهزنوی و ن را درمقابو بوازار خاورم انوه

برنامووهریووزی شووفه را دریافووت خماهووف ک ورد.
)2008,p. 8

 (Morozov,ضومن آنکوه روسو ه

برهم زنف.

 -2-2-2جمهوری تاجیکستان

بابت انتقا نفت روسو ه بوه بازارهوای شورت

قسمت اصلی منابع آبی آس ای مرکوزی

آس ا ،وق ترانزیت نسبتاا قاب تمجهی دریافت

با پتانس

ه فروانرژی و ن ز اغا سونگ در

خماهفکرد که این امر به رشف اقتصوادی ایون

کشووومر کم وووک آسو و ای مرکوووزی یعنوووی

کشمر و ن ز تمسعه مناطق داخلوی آن کموک

تاج کستان قرار دارد ،اما ایون کشومر از نظور

شایانی مویکنوف .همچنو ن مطوابق پروتکو

نفووت وگوواز دارای اخووایر زیووادی ن سووت.

امضا شفه تمسط شرکت ترانسنفت روسو ه و

جمهمری تاج کستان برخمردار از اخایر نفت

شرکت ملی نفت و ن ،37طورف ن در زم نوه

به م زان  430م ل من تن و یک تریل من متر

طراوووی و سوواخت خووط لملووه نفووت بووه

مکع و گوواز موویباشووف کووه در عمووق پووای ن

ن درووا فعال وت

قراردارنف و برای اسوتخراج آنهوا ،تمه وفات و

اسکمورودینم 38در مرز

هسووتنف .همچنوو ن بانووک روسووی وشووکنم

سرمایهگذاریهای کالن ن از است .این کشمر

39مسئمل ت تأم ن موالی خوط لملوه سو بری

که درسا  ،2003در ووفود 17/7هوزار تون

شرقی – اق انمس آرا را برعهفه دارد.

نفت و  32/9م ل من متر مکعو

گواز تمل وف

در مجممع میتمان این گمنوه برداشوت

کرد ،بوه شوفت بوه سورمایهگوذاری خوارجی

نممد که علیرغم مزیتهای اشارهشفه ،و ن

جهت تمسعه صادرات انرژی ،نمسازی خطمط

به دل

نگرانوی از شوک گ وری یوک کارتو

انرژی ،انحصار در عرضوه و تحم و ق موت و

94

باشوگاه

36. Taishet-Perevoznian Bay
37. CNPC
38. Skovorodino
39. Veshekonom Bank – VEB

انتقا و ایجاد خط لمله شما – جنم ن واز
دارد .نقطه قمت تاج کستان درومزه انرژی را
بایف برت آبی دانست که بو

از  5درصوف از

ه فروانرژی جهان را در اخت ار دارد.

از نظر س اسوی،گرای

سونتی رهبوران

منابع اغا سونگ آسو ا و  86/6درصوف کو

انرژی ،ضمن تأم ن ن ازهای انرژی از ممقع ت

به مروله اکتشوا نرسو فهانوف .ایون کشومر

مناسووو تاج کسوووتان در همجوووماری بوووا

ن ازمنف بازسازی و ایجاد رف تهوای جفیوف

ن برای انتقا منابع انرژی بوه

برای انتقا نفوت و گواز اسوت .از نقطوهنظور

شبه قاره و شرت آس ا بهره جمینف و در قامت

س اسی این کشمر همماره زیر سوایه سونگ ن

یک کشمر تأث رگذار در فع و انفعاالت ومزه

روسها قرار داشته و تغ ور قوفرت از عسوگر

انرژی مطرح گردنف.

آقایف به قربان ب ک بواقیا در پوی انقوال

 -3-2-2جمهوری قرقیزستان

اللووهای سووا  2005تغ وور شووگرفی در ایوون

افغانستان و

قرق زسوووتان یکوووی از ضوووع فتووورین

معادله به وجمد ن اورده است .نکته قاب تمجه

کشمرهای آس ای مرکزی بوه شومار مویرود.

این است که قرق زستان به همراه قزاقستان از

«دولت این کشمر به دنبا استقال  ،ورکوت

مهمترین مخالفان پ مسوتن کامو ایوران بوه

وس و عی را بوورای تعووفی سوواختار اقتصووادی

سازمان همکاری شانگهای بوه دل و مسوئله

کشمر به منظمر ایجاد فضای بواز اقتصوادی و

هسووتهای ایووران و وملووه اوتمووالی ایوواالت

ورکت به سمی اقتصاد مبتنی بر بوازار انجوا

متحفه و اسرای

داده است .بر اساس برنامههای جفیف ،گرای

رهبران ب شکک و آسوتانه ممجو

به سمت اقتصاد بازار مبتنی بر ارتباط با سایر

ناامنی به فضوای آسو ای مرکوزی مویشومد.

کشمرهای جهان تمسط دولت مومرد تشومیق

مخالفت قزاقستان پررنگتر است ،ازآن رو که

قرار گرفته و سرمایهگذاری خارجی به عنومان

به عنمان قفرتمنفترین کشمرآس ای مرکوزی

عوواملی ضووروری در تمسووعه اقتصووادی آینووفه

نگران کاه

نفما و تأث رگذاری خمد در پوی

ممرد تمجه بمدهاست»( .ابمالحسون شو رازی،

پ مستن کشمرهایی ماننف ایوران ،پاکسوتان و

 ،1382ص )105

هنف به ترت بات شانگهای اسوت .در مجمومع،



همکاری شانگهای و ن ز در ار م باشوگاه

جمهمری وجمد دارد ،اما هنمز به طومر کامو



تاج کها ام فوارنوف بوا عضومیت در سوازمان

کشوومر اسووت .منووابع نفووت و گوواز در ایوون
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دوشنبه همماره به سمی مسوکم بومده اسوت.

اخایر زغا سونگ آسو ای مرکوزی در ایون

هستنف .اموری کوه از دیوف
گسوترش

در ومزه انرژی ،قرق زستان دارای منابع

رهبران قرق زستان ن ز به عضمیت این کشومر

عظ م بورت آبوی اسوت و همچنو ن ن موی از

در ترت بات سازمان همکاری شانگهای در بعف
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باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

س اسووی ،امن تووی و اقتصووادی و ن ووز ت وأم ن

است که بفون تمل وف ب شوتر ایون کشومر بوه

انرژی ممرد ن از و بهرهمنفی از وق ترانزیوت

واردکننفه گاز طب عی ن ز تبفی خماهف شوف.

گاز کشمرهایی ماننف ترکمنستان به روسو ه و

در نت جووه پاکسووتان بووه شووفت در پووی بووه

از آنجا به بازارهای جهانی در وار م یوک

بهرهبرداری رسانفن خطمط مختلف انتقوا و

سووازوکار منطقووهای ماننووف باشووگاه انوورژی

گزینههای واردات گاز مایع بورای مماجهوه بوا

شانگهای با دیفی مابت مینگرنف.

تقاضای رو به رشف در ومزه گاز طب عی است.

 -4-2-2پاکستان

پاکستان برای گسترش زیرساختهوای

اقتصاد پاکستان پوس از بازیوابی نسوبی
متأثر از نا آرامیهای س اسی و قوممی ،شواهف

درگ ووریهووای قووممی ،مووذهبی ،تروریسووم،

رشف  8/4درصفی در م وزان تمل وف ناخوالص

افراطگرایی ،عف تأم ن امن ت خطمط انتقا

داخلی در سا موالی  2005-2006بومد ،اموا

و اختالفووات دیرپووای س اسووی بووا هنووف و

نرخ نسبتاا باالی تمر به م زان  9/1درصف در

افغانستان مماجوه اسوت کوه زم نوه را بورای

بهوای

جذ سرمایهگذاری خارجی در این کشمر بوا

انرژی در جهان به ویوژه نفوت خوا بومد کوه

مشکالت جفی روبهرو ساخته است .علی رغم

پاکستان یکی از واردکننوفگان عموفه آن بوه

کمک  250م ل من دالری صنفوت ب نالمللی

شمار می آیف .در سا هوای اخ ور ،همزموانی

پم به عنمان بخشوی از  1/5م ل وارد دالر از

نفوت از یوک سوم و

بسووته کمووکهووای مووالی ایوون صوونفوت بووه

تمل ف پای ن این محصم از سمیی دیگر منجر

پاکستان در سا  2004و واریز اولو ن قسوط

واردات نفت خا از خاورم انه شفه

از مجموومع کمووک  3م ل ووارد دالری ایوواالت

همو ن سوا عموفتاا متوأثر از افوزای

مصر درووا افوزای
به افزای

است .عالوه براین فقفان رف ت پاالیشوگاهی

متحفه در سا  2005که قرار است توا سوا

به شفت این کشمر را به واردات فراوردههوای

 2010ادامهیابف و تصومی

پتروش می وابسته ساخته است .گاز طب عی با

دالری بانوووک جهوووانی در سوووا  2005و

از  50درصف از مجممع انرژی مصورفی،

کمکهایی از این دسوت ،پرواضوح اسوت کوه

ب شترین سهم را در مصر انورژی پاکسوتان

اصووالوات اساسووی و ایجوواد زیرسوواختهووای

دارد .اخ راا پاکستان تمامی تمل ف گاز طب عی

جفیف در بخ

خطمط انتقا  ،اخ رهسوازی،

داخلی خمد را به مصر رسوانفه ،اموا روشون

پاالیشووگاه بووا هووف

ب
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بخو

انورژی بوا وال هوای بزرگوی ماننووف

وا  185م ل ومن

رف ووتسووازی مطلووم

عضمیت کام در سازمان همکاری شوانگهای

گردیفه و به  150م ل من تن در سا خماهف

ومایووت موویکنووف و در مقاب و  ،هنووف ن ووز از

رسو و ف .هنوووف در زموووره پووونو کشووومر او

پشت بانی ففراس من روس ه برخومردار اسوت.

مصر کننفه انرژی میباشف .این کشمر بورای

دهلوی نوم بوه

وفو تمسعه اقتصادی خومد ن ازمنوف مقوادیر

سمت واشنگتن است و مکوان ز شوانگهای را

بس اری انرژی است»( .دویومدی ،1383 ،ص

اهرمی برای همراهی هنف با خط مشویهوای

)19

در واقع روس ه نگران گورای

با وجمد اکتشا

کرمل ن میدانف .اما درمجممع به نظر میرسف

نف م فان بزر

گواز

رهبووران پاکسووتان بووا تمجووه بووه ن وواز شووفیف

طب عی در سوا هوای اخ ور ،هنوف همچنوان

ترانزیتوی

قاب مالوظهای از گاز ممرد ن واز خومد

کشمرشوان بوه انورژی و ن وز نقو

بخ

پاکسووتان درکنوواره اق ووانمس هنووف ،دیووفگاه

را از طریق خطمط لمله و یوا پایانوههوای گواز

باشوگاه انورژی

مایع وارد مویکنوف .دولوت هنوف مجومزهوای

مابتی نسبت به ایفه تشوک
داشته باشنف.

متعووفدی زیوور پمش و

 -5-2-2هند

منظمر ارتقای تمل ف داخلوی نفوت صوادرکرده

شووبکه  NELPرا بووه

هنف به عنمان دوم ن کشومر پرجمع وت

است .وجمد مشوکالت س اسوی و امن توی بوا

جهان پس از و ن از اقتصوادی روبوه رشوف

پاکستان به ویژه در منطقوه جوامم و کشوم ر

برخمردار است .رشوف واقعوی تمل وف ناخوالص

یکی از مهمترین ال هوای هنوف در واردات

داخلی به  9/1درصف در سا  2006رس ف .با

نفت و گاز از طریق پاکستان بوه ویژه از خوط

وجمد رشف پرشتا اقتصوادی ،هنوف یکوی از

لمله صلح است .اگر مکان ز شانگهای با تمجه

انورژی در جهوان بوه

به نفما روس ه بر هنف و ن وز نفوما و ن بور

شوومار موویآیووف .هنووف بووه عنوومان سوومم ن

پاکستان بتمانف در راستای کواه

اختالفوات

تمل فکننفه اغا سنگ جهان ،از منابع نفوت

ب ن هنف و پاکستان ورکت کنف ،بازار مصر

مصر کننفگان بوزر



س اسووی ،وو ن از ممضووع پاکسووتان بوورای

م ل من تن میباشف ،تا سوا  2010دو برابور

بخ



انورژی پاکسوتان اسوت .از نقطوه نظور

وووا واضوور بووه م وزان  60درصووف و یووا 75
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ن ازمنووف م ل وواردهووا دالر سوورمایهگووذاری در

اتکاء و وابستگی هنف به واردات انرژی کوه در

روی تمل فکننووفگان ش وانگهای

و گاز بیبهره است« .مصور انورژی در هنوف

بزرگووی پ و

اوتماالا رشف ساالنه  6درصفی خماهف داشت.

گشوومده خماهووف شووف .یکووی از ایوون اقووفامات
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میتمانف درگ ر نممدن شرکای دیگر در طورح

کشمرهای بزرگی ماننف ایران ،هنف و پاکستان

خط لمله صلح باشف و در این زم نه پ شونهاد

که میتماننف تعاد نسبی در ساختار تصوم م

گازپرو روس ه به سرمایهگذاری دراین طورح

توفاو ایون والوت

جال

تمجه است و ممجو

اطم نان و کاه

تن

افوزای

ضوری

خماهف شف.

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

 -3چالشهای پیش روی
سازمان همکاری شوانگهای بوه صومرت
عا و ایفه تشک

باشگاه انورژی بوه صومرت

خاص با ال های فراوانی روبهروست که در
این بخ

به مهمترین ال ها و ممانع پ

روی تحقووق و یووا تووفاو و کارآمووفی باشووگاه
انرژی شانگهای اشاره میشمد.

 -1-3ساختار سلسله مراتبی
در تحل

س ستمی  ،اجزای یک سازمان

منطقهای بایوف همگون و دارای قوفرت برابور
باشنف تا س ستم بتمانف بهتورین کوارآیی را از
خمد بروز دهف .با وجمد آنکه اعضای سوازمان
همکوواری شووانگهای از وووق رأی برابوور در
تصم م گ ریهای این سوازمان برخمردارنوف،
اما رونوفی کوه در عمو مشواهفه مویشومد،
وجمد نمعی نظا سلسله مراتبوی و از بواال بوه
پووای ن بووا محمریووت دو عضووم قفرتمنووف و
بن انگذار یعنی روسو ه و و ن اسوت کوه در
مقاب و کشوومرهای بووه مرات و کم ووک توور و
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ضع فتر آس ای مرکوزی قورار گرفتوه اسوت.
ادامووه عضوومیت نووا ر و بووفون وووق رأی

گ ری ایفا نماینف ،ممج

هرمی شوک شوفه اسوت (مطوابق بوا نظریوه
کانتمری و اشپ گ که پو

تور بوفان اشواره

شف) .از این رو ،عوف تعواد و نواهمگمنی در
ساختار قفرت سازمان همکواری شوانگهای را
بایف به عنومان یوک وال

س سوتمی مومرد

تمجه قرار داد کوه اگور همو ن سواز وکوار در
باشگاه انرژی ن ز ادامه یابوف ،سومت و سومی
بس اری از تصم مها به نفوع و ن و بوه ویژه
روس ه خماهوف بومد و منوافع جمعوی نادیوفه
انگاشته میشمد .به گمنهای که ایون ایوفه بوه
جای یک ساز وکار منطقهای و نفجانبه ،به
بخشی از روابط دوجانبه مسکم و پکن تبوفی
خماهف شف.

 -2-3وضررن نامشررژص رژیررم
حقوقی دریای خزر
مشخص نشفن کام وضع رژیم وقمقی
دریای خزر یکی دیگور از وال هوای پو
روی این سازمان در گسوترش رف وتهوای
اکتشا  ،بهرهبرداری و انتقا انورژی منطقوه
خزر است .در شورایط کنومنی ،شوانگهای بوه
پشتمانه تمافق سران پونو کشومر سواولی در
تهران ،به عنمان یک ساز وکار منطقهای و بوا
عضمیت هار کشومر درگ ور در بحوا رژیوم

مسلم است و و فص رژیم وقومقی دریوای

بووه خطوومط صووادرات انوورژی از اولمیووتهوای

خزر میتمانف ممج گسترش تجارت و رونوق

ترکمنسووتان بووه شوومار موویرود .امووری کووه

اقتصووادی کشوومرهای منطقووه شوومد و زم نووه

ن ازمنووف جووذ سوورمایهگووذاری خووارجی،

بهرهبرداری گسوتردهتور از ایون پهنوه آبوی را

کمووکهووای فنووی و ومایووت س اس وی بوورای

فراهم کنف.

اوووفا خطوومطی خووارج از کنتوور سوونتی

 -3 -3موقعیت خاص ترکمنستان

روس ه است .هر نف نشانههای مابتتوری از

س است بیطرفی ترکمنسوتان کوه ایون
کشوومر را از عضوومیت در هرگمنووه سووازمان
بوو نالمللووی و منطقووهای ازجملووه سووازمان
همکاری شانگهای بازداشته است ،نمعی خالء
و گسست برای اجرای هماهنوگ برناموههوای
پ

ب نی شفه ایجاد مویکنوف .ترکمنسوتان

هم دارای اخایر انرژی است و هم از ممقع ت
ترانزیتی بس ار مطلومبی بورای انتقوا انورژی
آس ای مرکزی برخمردار اسوت .ترکمنسوتان
که برخی کارشناسوان آن را «کمیوت آسو ای
مرکزی»مینامنف ،دوم ن تمل فکننفه گواز در
م ان کشمرهای مستق مشتر

المنوافع بوه

شمار میرود؛ اخوایر تاب وت شوفه آن 2/89



برونرفت از این بن بست کمک نمایف .آنچوه

گاز ترکمنستان به شمار میآیف .تنمعبخشوی



کشمرهای ساولی را به یکفیگر نزدیوک و بوه

کردکمی از طریق ایران دو خط اصلی انتقوا
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وقمقی دریوای خوزر مویتمانوف دیوفگاههوای

روس ه و اوکوراین و ن وز خوط لملوه کرپچوه-

قربانقلی بردی محمفا  ،جانش ن صفر موراد
ن ووازو فق ووف (توورکمن باشووی) در زم نووه
عالقهمنفی وی به خروج از انزوای س اسوی و
تحر

ب شوتر بورای جوذ سورمایهگوذاری

خارجی مشاهفه شفه است ،اموا ترکمنسوتان
همچنان با بهرهگ ری از س اسوت بوی طرفوی
تالش دارد با پره ز از هرگمنه وابستگی ،نق
مستقلی در عرضه و ترانزیت انرژی ایفا نمایف.
از ایوون رو بووا عنایووت بووه عووف عضوومیت در
شانگهای ،همکاری اوتموالی ترکمنسوتان بوا
برنامهها و اهفا باشگاه انرژی دشمار به نظور
میرسف.

 -4-3وضعیت بیثبات افغانستان

تریل من مترمکع گاز و  1/1م ل ارد تن نفت

افغانستان کشمر دیگری است که ولقوه

است .م فانهای آممدریا و مرغا مهومتورین

خالء ترکمنستان را تکم

میکنف .اسوتقرار

ومزههای اخایر گازی ایون کشومر بوه شومار

دولت ملی وامف کورزای در سوا  2004بوه

میرونف .خط لمله ازبکسوتان  -قزاقسوتان بوه

معنی پایان نواامنی در افغانسوتان نبومد و در
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وا واضر تنها شما افغانستان از امن وت و

 -5-3دخالررت ایرراتت مت ررده

ثبات نسبی برخومردار اسوت ،ولوی جنوم و

آمریکا

تأملی بر طرح تشک

جنم غر افغانستان همچنوان بوه واسوطه

پ

تر به نق

منفی و مفاخلهگرایانوه

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

تسوولط و نفووما طالبووان ،القاعووفه و دیگوور

ایاالت متحفه با تمجه بوه نظریوه کوانتمری و

گووروههووای تروریسووتی و افراطووی نوواامن و

اشپ گ اشاره شف .در این بخ

تنها به نف

بیثبات است و این مسئله الشی جوفی در

نکته بسنفه میشمد.

ترانزیت انرژی آسو ای مرکوزی بوه بازارهوای

نکته او آنکه به طمرکلی انرژی یکی از

مصر ایجاد کرده است« .اگر وه افغانسوتان

مهوومتوورین مملفووههووا در تووفوین اسووتراتژی

خمد فراهمکننفه منبع استراتژیک به معنوای

س اسووت خووارجی ایوواالت متحووفه بووه شوومار

واقعی کلمه ن ست ،اما بفون شک کل ف تمزیع

موویرود .تجربووه نشووان موویدهووف کووه قووفرت

و تخص ص انماع منابع استراتژیک ماننف نفوت

گرفتن اووزا دمومکرات یوا جمهومریخوماه

وگاز مویباشوف .موذاکرات یمنمکوا بوا رژیوم

ت وأث ری در ایوون رابطووه نفاشووته اسووت و هوور

طالبان این جنبه را برجسته و پررنوگ نمومد.

منطقه یا کشومر برخومردار از انورژی ،نقشوی

در این ارتباط مفاخله نظامی ایواالت متحوفه

محمری و تع نکننوفه در گومنگی توفوین

بعف از یازده سپتامبر میبایست با دیوفی کوه

خط مشیهوای واشونگتن ایفوا مویکنوف .توا

جفیف

اواسوووط دهوووه  ،1990منطقوووه خاورم انو وه

یاد کردهانف ،ممرد ارزیابی مجوفد قرارگ ورد».

مهمترین کانمن تأم ن امن وت انورژی ایواالت

(گلر ،1383 ،ص )50از جمله طرحهوایی کوه

متحفه به شمار میرفوت .بوه مومازات آشوکار

ناامنی بینت جه مانفه است ،میتومان

شفن اخایر عظ م انرژی در منطقوه آسو ای

به خط لمله تورانس افغوان بورای انتقوا گواز

مرکزی و قفقاز به ویژه در ومزه دریای خوزر،

ترکمنستان از مس ر افغانسوتان بوه پاکسوتان

واشنگتن تمجه جفیتری را بوه ایون منطقوه

اشوواره کوورد .از ایوون رو اتخوواا سوواز وکوواری

معطم نممد« .این تهاجم طالیی جفیف 40به

مشخص در باشگاه انورژی بورای وارد کوردن

منووابع طووالی س و اه بووه مجووادالت موورزی و

افغانسووتان در معووادالت منطقووه و بووه ویووژه

سرزم نی در م ان کشمرهای منطقه منتهوی

ترانزیت انرژی بس ار وایز اهم ت است.

گردیف و اثرات منفی را در دورنموای ثبوات و

برخی افراد از آن به عنمان بازی بزر

به دل

100
40. New Gold Rush

)(Mojtahed-Zadeh,2005, p. 179.

جمیف.
نکتوووه سوووم را بایوووف «در وووار م

نکته دو به عنمان عام تشفیف کننوفه

 2001دانست« .باتمجوه بوه شورایط متحوم

بازداشتن قفرتهای منطقوهای یعنوی و ن،

خاورم انووه و ن ووز وووماد عوورات ،آمریکووا

روس ه و ایران و به خصمص دو قفرت اخ ر از

ب نی مینممد کوه در راسوتای پ گ وری

تبفی شفن به بازیگر مؤثر در منطقه به طمر

پ

اهفا منطقهای و جاهطلبانه خمد ،کشمرهای
نفتی خاورم انه د ار تن
پ

و تنازع و ووماد

عا و فعال ت در زم نوه استحصوا و انتقوا
نفووت و گوواز بووه صوومرت خوواص بوومده اسووت.

ب نی نشفه گوردد ،لوذا ن واز بوه داشوتن

واشنگتن از یک سم کمش فه تا انحصوارگرایی

ومزههای نفتی متنومع کوه بتمانوف در زموان

روس ه در انتقا نفت وگاز را محفود کنف و از

بحران پاسخگمی ن ازهوا باشوف و وقفوهای در

سمی دیگر برآن بمده است تا هرگمنه مجا و

جریان انرژی پفیف ن اورد ،اوساس میشف .از

فرصت مشارکت فعا در انتقوا نفوت و گواز

این رو مقامات آمریکوا آشوکارا معتقفنوف کوه

منطقه را از تهران بگ رد .در این راستا سوعی

منابع انرژی منطقه آسو ای مرکوزی و قفقواز

آمریکا برای این بمده تا با شعار نه شوما نوه

میتمانف پشت بان مناسبی برای منطقوه بوی-

41

جنم  ،غر یا شرت و با استراتژی خطمط
42

ثبات خل و فوارس باشوف و از اتکوای ایواالت

لمله نفگانه با انتقوا نفوت وگواز منطقوه

متحفه و متحوفین بوه عرضوه انورژی از ایون

ازطریق ایران مقابله کنوف»( .یزدانوی،1385 ،

منطقووه بکاهووف»( .ف اضووی ،1386 ،ص )144

ص  )41ومایت از خط لمله بواکم -تفلو س-

بنوووابراین واشووونگتن در راسوووتای تحقوووق

ج هان و یا پروژه ترانس -خوزر بورای انتقوا

برنامه هوای تحوم گرایانوه و بسو ار پرهزینوه

گاز قزاقستان بوه آاربایجوان از بسوتر دریوای

س اسووی نممحافظووهکوواران از جملووه طوورح

خزر نممنوههوایی از س اسوت ووذ ایوران و

خاورم انه بزرگتر تالش نممد از اخایر انورژی

روس ه از مس ر انتقا انرژی است و از این رو

آس ای مرکزی و قفقواز بوه عنومان جوایگزین

ایاالت متحوفه بایوف بوه عنومان یوک

مناسوو بوورای کنتوور کشوومرهای نفتووی



وادثووه تروریسووتی یووازدهم سووپتامبر سووا

دیفگاه هوف واشونگتن در سوا هوای اخ ور



تمجه ایاالت متحفه به انرژی منطقوه را بایوف

مؤلفووههووای ژیمپل ت ووک دانسووت کووه از ایوون

شماره پنجاه و یکم سا هجفهم تابستان 1388

همکووواری منطقوووهای در پوووی داشوووت».

خاورم انه و افزای

قفرت موانمر خومد بهوره

به نق

41. Not North , Not South , West or East
42. Multilateral pipelines
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تأملی بر طرح تشک

عنصووور تأث رگوووذار در تخریو و انسوووجا و

واصوو رقابووت ،منووافعی بوو

یکپووار گی سووازمان همکوواری شووانگهای و

داشته باشف و نانچه در یک رونوف همکواری

تحقق و تفاو باشگاه انرژی تمجه داشت.

سمد اقتصوادی ب شوتر واصو شومد ،منطوق

 -4دورنمایی از همکاری

اقتصادی بوه همکواری وکوم خماهوف داد .در

تأم ن مطمئن انرژی قاب اطم نان یکی

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

از مهمترین مملفههای تمسعه پایفار و با ثبات
س اسووی در دن ووای معاصوور اسووت .از ایوون رو
مسای مربمط به امن ت انرژی اهن بسو اری
از س استمفاران و پژوهشگران و وتوی مورد
عادی را به خمد مشغم نمومده اسوت .طبوق
پوو

ب نوویهووای متعووفد تمسووط آژانووس

بو نالمللوی انورژی ،مصوور انورژی توا سووا
 2020رشف جهشی خماهف داشت و به وفود
 123ملی م ل من بشکه در روز خماهف رس ف.
در نو ن وضووع تی تمجووه بووه آینووفه منووابع
انرژی و گمنگی ساماندهی تمل ف ،انتقوا و
مصر آن بور عهوفه هموه تمل فکننوفگان و
مصر کننفگان انرژی است .این امور جوز بوا
اتخاا یک س است مناس

و فراگ ر در زم نه

همکاریهوای منطقوهای بورای بهورهبورداری
به نه از منابع و خطمط انتقا انرژی و برتری
دادن منافع بلنف موفت بوه منوافع زودگوذر و
کمتاهمفت امکانپذیر نخماهف بمد.
کشمرهای منطقه بایوف ایون وق قوت را
بپذیرنف که «رقابت در اقتصاد ،منطقی کوامالا
102

پذیرفتوه شوفه اسوت ،اموا مشوروط بور آنکووه

از همکوواری

یک بررسی اقتصادی از مجممعه هزینوههوای
متصوومر بوور اکتشووا و اسووتخراج نفووت وگوواز
ممجمد درومزه خزر ،هزینوههوای انتقوا بوه
بووازار مصوور و هزینووههووای ناشووی از آثووار
قرادادهووای منعقووفه بوور کنووفی همکوواری
کشوومرهای منطقووه در دیگوور بخوو هووای
اقتصادی این نت جه واص میشومد کوه اگور
یک رونف همگرایی منطقهای بر اساس منوافع
مشتر

اعضاء شک گ ورد و نانچوه اعضواء

بتماننف منافع بلنف مفت خمد را در یک رونوف
همکوواری منطقووهای تعریووف کننووف ،منووافع
واصله برای آنوان بوه مراتو ب شوتر خماهوف
بمد»( .ممسمی ،1383 ،ص )55
در مجممعه سازمان همکاری شانگهای،
خالء بزرگی م ان عرضه و تقاضای انورژی بوه
ویژه نفت وگاز در دو کشمر پرجمع ت جهوان
یعنی هنف و و ن وجومد دارد« .ایون امکوان
وجمد دارد که یک ره افت متعاد در زم نوه
امن ت انرژی در سراسور فضوای اوراسو ا و در
آینووفه در منطقووه آس و ا – پاسو ف ک شووک
گ رد .باشگاه انرژی شوانگهای ضومن وضومر
اعضووای اصوولی و فعووا تمل فکننووفه ماننووف

درهووای خوومد را بووه روی دیگوور کشوومرهای

صادر میشمد .این امر کشمرهای تمل فکننوفه

تمل فکننووفه ماننووف قطوور ،الجزایوور ،ل بووی و

گاز را از تع ن یک خطمشی کلی در زم نوه

ترکمنستان ن ز بگشایف .مجممع این کشومرها

بهای گاز برای پ شنهاد به مشتریان بازداشته

از  60درصوف

گواز

مقادیر قاب تمجه نفت و بو

است .یکی از تفواوتهوای م وان بخو

)(Arkhangelskiy, 2008, p. 9

مقووادیر گوواز از طریووق خطوومط لملوه منتقو
اوپوک

میشومد و نمویتومان آنهوا را ماننوف نفوت بوا

این امر بوا تحقوق ایوفه تشوک

گازی دور از دسترس ن ست .درواقع گامی که

تانکرهای سمخترسان به مشوتریان مختلوف

مجمووع کشوومرهای صووادرکننفه

در بنووادر تحمی و داد و هم و ن اموور یکووی از

گاز43در اوای سوا  2001در تهوران تمسوط

دالی اصلی انعقاد قراردادهای بلنف موفت در

بووا تشووک

روس ه ،الجزایر و ایران برداشته شوف ،منتهوی

بخو

به شک گ وری اوپوک گوازی در اواخور سوا

),p.9

 2008در مسووکم گردیووف .براسوواس بوورآورد
مؤسسووه مطالعووات انوورژی آکسووفمرد ،44سووه
کشمر یاد شفه ب
جهووان و ب و

از  40درصف تمل وف گواز
از  80درصووف صووادرات ایوون

محصووووم را دراخت ووووار خوووومد دارنووووف».
) (Arkhangelskiy, 2008, p. 8مطوووابق
پ

ب نی کارشناسان ،تفاوتهوای منطقوهای

در بهای گاز به تفریو از ب ن خماهوف رفوت و
این وق قت ،ضرورت تشک

ن ن کارتلی را

ایجا میکنف .در وا واضر ،گاز تمل ف شفه
درمقایسه با نفت ،وارد مزایفه ق موت آزاد در
43. Gas Exporting Countries Forum – GECF
44. Oxford Institute for Energy Studies

گواز اسوت.



عرضه گاز جهانی را در اخت وار خومد دارنوف».

درمقایسه با نفت این اسوت کوه بوزر تورین



عنمان نا ر ،به نظر میرسف در آینفه میتمانف

کشمر م زان و ش مه ق موتگوذاری تع و ن و

شماره پنجاه و یکم سا هجفهم تابستان 1388

روس ه ،قزاقستان ،ازبکستان و ن وز ایوران بوه

بازار سها نشفه است و باتمجه به قرارداد هور

(Arkhangelskiy, 2008

 -5بایدها و نبایدهای چگرونگی
تشکیل باشگاه انرژی
همکاری م ان کشمرهای عضوم سوازمان
همکوواری شووانگهای در بووازار جهووانی انوورژی
اگر ه مطلم اسوت ،اموا دسوت ابی بوه یوک
ره افت هماهنگ برای بهرهبرداری عاقالنوه از
پتانس

نفت وگواز و ن وز دسوت ابی بوه یوک

دیفگاه مشتر

درزم نه همکواری در بخو

انرژی در راستای منافع جمعوی ،بوا دشوماری
همراه است .این امر تا ووفودی همگرایوی را
با کنفی مماجه میسازد .کشومرهای آسو ای
مرکزی دروا مانمر دادن برای بهره جسوتن

103

از اختالفات ب ن روس ه و

ن با جهان غر

تأملی بر طرح تشک
باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

میباشنف .تالش اتحادیه اروپا بورای بخشوی و

شوورایط زیسووت مح طووی ،عرضووه انوورژی و

تأم ن انرژی از آس ای مرکزی و ایوران بوفین

ق متهای باثبات با در نظر گرفتن شورایط و

معنی است کوه صوادرکننفگان گواز سوازمان

منافع کشمرهای تمل فکننفه و مصر کننوفه

همکاری شانگهای در رقابت بوا روسو ه بورای

و ن ز تمجه جفی به نق

کشمرهای ترانزیتی

تسخ ر بازار گاز اروپا هستنف.

صمرت گ رد .عالوه بر این به منظمر هماهنگ

در شرایط کنمنی ن از به ایجواد باشوگاه

کردن منافع شرکتکننوفگان در بوازار واووف

انرژی به عنمان یک سازمان بوا یوک سواختار

انوورژی سووازمان همکوواری شووانگهای ،بایووف

سازمانی و بخو هوای موفیریتی ن سوت .در

ارزیابیهای عملی برای تضم ن عرضه باثبات

وهله او بایف با یاری جستن از مبوادی غ ور

انووماع منووابع سوونتی انوورژی تعریووف شوومد

رسمی درباره ماه ت باشگاه انرژی بحاهوای

درنخست ن گا بایف گزارشات کشمری شوام

کارشناسوووی صووومرتگ ووورد توووا از مسوووای

تجزیووه وتحل وو خووط مشوویهووا ،آمارهووا و

نفجانبه ماننف س ستم ترانزیت و گومنگی

بازب نیهای صمرت گرفته در زم نه عرضوه و

تمسعه آن ،تنظ م ق موتهوا ،یکسوانسوازی

تقاضای پ

ب نی شوفه بورای منوابع انورژی

عوومارف ،سوومدآوری تمل ووف و وم و و نق و ،

گردآوری شمد .هف اصلی این فعال وت بایوف

ب نوی تمسوعه

تعریف ومزههای خاص مزیتهای نف جانبه

کلووی

همکاری انرژی در م وان کشومرهای منطقوه

واص شمد .در گا بعوفی مویتمانوف تع و ن

باشوف (Arkhangelskiy, 2008, pp. 7-8) .از

باشگاه بوه منظومر طراووی و

این رو منطقی به نظر می رسف که سازمان از

باشگاه انرژی باشوف کوه

ورود به همکاری در دیگر وومزههوا از جملوه

بر مبنای آن اهفا  ،و ایف و قمان ن اجرایوی

انرژی هستهای خمدداری و تمرکز خمد را در

در ومزه انرژی برای کشومرهای متمایو بوه

مروله کنمنی بر نفت و گاز متمرکز نمایف.

برنامهریزی استراتژیک و پو

صوونعت نفووت و گوواز در منطقووه در
مرزها و ترک

تصمی سنف تشک

عضمیت در ایون باشوگاه مشوخص مویشومد.
)(Arkhangelskiy, 2008, p. 10

برای اجرای ممفق تآم ز طرح تشوک
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برنامه درازمفت ،واقعی ،قاب پوذیرش از نظور

نکته دیگر آنکوه شوک گ وری باشوگاه
انرژی شانگهای نبایف با هف شک گ ری یک
45

اتحاد بر عل ه شخص ثالوا تشوک

شومد.

باشگاه انرژی ،این اقفا بایف بور مبنوای یوک
45. Third Party

شانگهای به عنمان ناتمی شرت وجمد دارد ،بوا

خوومد گرفووت ،از سووا  1996و بووا مووفیریت

قمان ن ضف انحصار سازمان تجارت جهانی ن ز

پریماکف ،س است «نگاه به شرت»را به منظمر

درتضاد بمده و ممجو ایجواد نگرانوی و بوروز

تعفی و ممازنوهبخشوی در س اسوت خوارجی

واکوون هووای منفووی در بووازار جهووانی انوورژی

خمد در دستمر کار قرار داد.

باشگاه انورژی شوانگهای بوه عنومان تضوم ن

«نگاه به شرت» روس ه ،جمهمری خلق

ن،

کننفه عرضه باثبات در بازار جهوانی انورژی و

قفرت نم همر عرصه ب نالمل بمد .در طور

هماهنگکننفه منافع متقاب تمل فکننفگان و

مقاب ،

مصر کننفگان انرژی نگریسته شمد.

اقتصادی و نظامی را تجربوه مویکورد ،بورای

فرجام

وفو ممازنوه قوما در منطقوه شورت آسو ا در

به دنبا فروپاشی اتحاد جماه ر شمروی
و پایان جنگ سرد ،تغ رات شگرفی در نق
و جایگاه بازیگران مهم ب نالمللی ماننف

ن

و روسو ه از یوک سووم و بووازیگران تأث رگووذار
منطقووه آسوو ای مرکووزی ماننووف قزاقسووتان،
قرق زستان و ازبکستان پفیوف آموف .فروپاشوی
جهوان دو قطبوی در عو ن ووالی کوه نومعی
فرصت برای کشمرهای آس ای مرکوزی بورای
بوواز تعریووف نق و

و جایگوواه خوومد در نظووا

ب نالمل ایجاد نممد ،اما دورهای از بیثبواتی
س اسی ،امن تی و اقتصادی را بوه دل و خو
قووفرت در پووی داشووت .در واقووع زم نووههووای
شک گ ری سازمان همکاری شانگهای را بایف
در تحمالت دهه نمد جستجم نممد .جمهومری



خماهف شف .از این رو ضوروری اسوت کوه بوه

یکی از مهمترین کوانمنهوای س اسوت



جهووان غوور نسووبت بووه سووازمان همکوواری

جماه ر شمروی ،رونفی کامالا غر گرایانه به
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این مسئله با تمجه بوه اهن وت کلوی کوه در

فوفرا روسو ه کوه پوس از فروپاشوی اتحواد

ن ن ز که رونف پور شوتابی از رشوف

مقابو مالووا کووره جنوومبی ،ژاپوون و ایوواالت
متحفه آمریکوا ،نزدیکوی بوه مسوکم را مومرد
تمجه قرار داد .جمهمری های آس ای مرکوزی
ن ز پس از گذار از یوک دوره کمتواه در اوایو
دهه نمد که تمسعه اقتصادی و همچن ن ثبات
امن توووی و س اسوووی خووومی
همکوواری بووا قووفرتهووای بووزر

را ب شوووتر در
و خووارج از

منطقه دنبا میکردنف ،در م انه دهه نمد بوه
تقمیووت سووازمانه وای منطقووهای و تأس و س
نهادهای جفیف برای همکاریهای منطقوهای
دست زدنف .کشمرهای آس ای مرکزی پس از
تجربوووه و وضووومر در رونوووفهای همگرایوووی
منطقووووهای ماننووووف جامعووووه کشوووومرهای
مشووتر المنووافع ،سووازمان پ مووان امن ووت
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دسووتهجمعووی و سووازمان همکوواری آسوو ای
مرکزی با در

واقع تهای روابط ب نالملو

تأملی بر طرح تشک

به همکاریهای منطقهای ب

از پ

تمجه

نممدنف.

شانگهای و ن ز قاره کهن آس ا در نظا نومین
باشوگاه انورژی

ب نالمللی گردد .ایفه تشک

شانگهای ن ز از ایون منظور مطلوم بوه نظور

باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

نت جووه رونووفی کووه وو ن ،روسوو ه و

میرسف ،را کوه بوفون شوک مطلوم تورین

کشمرهای آس ای مرکزی دنبوا نممدنوف ،در

شمانفاز بورای آینوفه اقتصوادی کشومرهای

نهایت منجر به شک گ ری سازمان همکواری

عضم به ویژه همکاری در بخ

انرژی خماهف

شووانگهای گردیووف .ایوون سووازمان بووا وسووعت

بمد .تجربه نشان میدهف ه

کشومری قوادر

جغراف ایی نزدیوک بوه  37م ل ومن ک لوممتر

ن ست بوه تنهوایی تموا منوابع ممجومد را از

مربووع و جمع ووت  2م ل ووارد و  700م ل وومن

سرزم ن خمد عبمر دهف .بنابراین ایجواد یوک

نفری و برخومردار از 20درصوف اخوایر نفوت

نوومع همگرایووی منطقووهای موویتمانووف کمووک

جهان و وفود 50درصف اخایر گاز جهوان ،از

مؤثری در این زم نه تلقی گردد.

قابل تها و پتانسو هوای فراوانوی برخومردار

عماملی ماننف ن از روسو ه بوه گسوترش

است .آنچوه کوه در رونوف تواریخی و تکواملی

ومزه نفما و ارتقای جایگواه قوفرت خومد در

سازمان همکاری شانگهای به شم میخمرد،

سطح منطقه و جهان با بهورهگ وری از اهور

رونف روبه رشف این سازمان از لحوا کموی و

انرژی ،تمسعه صادرات به شرت و شما شرت

ک فی است.

آس ا ،تمسعه بخ

خواوری روسو ه در کنوار

سازمان همکاری شانگهای با تمجوه بوه

ن ازهای گسوترده و ن بوه انورژی و تمسوعه

ممقع ت ژیمپلت وک و ژیماسوتراتژیک اعضوای

بخ و هووای شووما بوواختری ایوون کشوومر ،از

خمد از اهم وت زیوادی در نظوا بو نالملو

مهمترین دالی پا گرفتن ن ن مبواوای در

برخمردار است .با تمجه به اینکه پو
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میتمانف باعا ارتقای نق

سازمان همکواری

ب نوی

ار م مکان ز شوانگهای شوفه اسوت .اموا

موویشوومد در ن مووه دو قوورن  ،21ممقع ووت

وجمد دیفگاهها و انتظوارات متفواوت ،نگرانوی

اقتصادی و س اسی آس ا در نظوا بو نالملو

ن از انحصار روس ه در بوازار انورژی ،عوف

جایگاه ویژهای پ فا خماهوفکورد ،بهورهگ وری

تمای پکن به تقب هزینههوای ایون طورح و

سازمان همکواری شوانگهای از رف وتهوا و

وجمد بمروکراسی اداری از مهومتورین عمامو

شناسایی و برطر نممدن وال هوای خومد

عف تحقوق ایوفه تشوک

باشوگاه انورژی در

سازمان همکاری شانگهای بمده است .به نظور

آس ای مرکزی و قفقواز :آینوفهنگوری بوه سوامانههوای
انرژی) ،شماره .47

پشت درهای بسته این سازمان قورار گرفتوه،

همکاریهای ب نالمللی و تمسوعه بخو

انورژی (نفوت

با طرح پ شنهاد برگزاری نشست هوای وزرای

وگاز) جمهمری اسالمی ایران ؛ بررسی تجربه روسو ه"،

انوورژی سووازمان همکوواری شووانگهای در پووی

فصلنامه راهبرد ،شماره .47
 .4دویمدی ،راما کانت" ،)1383( ،همکواریهوای آسو ای

نق آفرینی در پرتم بازار ال برانگ ز انرژی

شمانفازها" ،فصلنامه مطالعات آس ای مرکزی و قفقاز

است .اما همانگمنه که اشواره شوف ،عضومیت

(گزارش سم نار دوازدهم ن همای

آس ای مرکوزی و

ایران در ایون باشوگاه و ن وز مومارد مشوابهی

قفقاز :آینفه نگری به سامانههای انرژی) ،شماره .47

 .5دوی کار و نای جمز  ،)1375( ،نظریوههوای روابوط

ماننووف اوپووک گووازی نبایووف خفشووهای بووه

ب و نالمل و  ،ترجمووه و تووفوین وو ووف بزرگووی ،تهووران:

نق آفرینی ایران به عنمان یک بوازیگر مهوم

انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجف) ،اپ او .

در ومزه عرضه و ترانزیت انورژی وارد نمایوف.
به ویژه آنکه رویارویی روس ه و جهان غر و
بحووووران در قفقوووواز جنوووومبی ،فرصووووت
بسو ارگرانسوونگی را پو

 .6سو مبر ،رضوا "،)1383( ،منطقوهگرایوی در جغراف وای
س اسی جهان؛ دگرگمنی ره افتها و گزینههای فراسوم
" ،اطالعات س اسی  -اقتصادی ،سا نومزدهم ،شوماره
سم و هار  ،آار و دی.

روی ایووران قوورار

 .7ف اضی ،محسن (" ،)1386رقابت پ راممن انرژی آس ای

آموفه

مرکزی و قفقاز" ،فصلنامه مطالعوات آسو ای مرکوزی و

میدهف که بهرهگ ری از فرصت پو

در گروی برنامهریزی صح ح ،هففمنف و قاب
اجرای س استگذار ایرانی است.



روزنووهای بوورای ورود بووه ایوون سووازمان و

مرکوووزی و هنوووف در زم نوووه انووورژی :مشوووکالت و



س اسی و امن توی اعضوای اصولی شوانگهای،

 .3پهلوومانی ،عبووفالکریم و و رانووی ن ووا ،جووماد (" ،)1387

شماره پنجاه و یکم سا هجفهم تابستان 1388

میرسف ایران که به دل و برخوی مالوظوات

مرکزی و قفقاز (گزارش سوم نار دوازدهمو ن هموای

قفقاز ،شماره .60
 .8کوورون ن ،رابوورت" ،)1383( ،روسوو ه و وو ن در وووا
صعمد :رونفهای اخ ر همکاریهوای منطقوهای آسو ای

مرکزی و ژیمپل ت ک انرژی" ،فصلنامه مطالعات آسو ای
مرکزی و قفقاز (گزارش سوم نار دوازدهمو ن هموای

منابن فارسی
 .1ابمالحسن ش رازی ،وب

اهلل (" ،)1382خصمصیسوازی

در آس ای مرکزی" ،فصلنامه مطالعات آس ای مرکزی و
قفقاز ،شماره .41
 .2اسم ت ،دیمیف" ،)1383( ،منطقی بمدن تمسعه خطمط
انتقووا نفووت و گوواز آس و ای مرکووزی از مس و ر ایووران-

دیووفگاهی جغراف ووایی" ،فصوولنامه مطالعووات آسوو ای

آس ای مرکزی و قفقاز :آینوفه نگوری بوه سوامانههوای
انرژی) ،شماره .47
 .9کمزهگور کوالجی ،ولوی " ،)1387( ،نگواهی بوه بحوران
اوسووت ای جنوومبی و هجووم روسوو ه بووه گرجسووتان"،
اطالعووات س اسووی – اقتصووادی ،سووا ب سووت و دو ،
شماره .252-251
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