
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس وضعیت فعلی و چشم

 با رویکرد امنیت انرژی
1محمد جعفری

چکیده
های عمیق دریای در آب 2013تا  2009 یهابین سالرژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان 

هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما  توجهی وابسته به واردات انرژی بود.مدیترانه، به میزان قابل

مورد نیاز صنایع  این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور

دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات  توجهی افزایش داده است.ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابلو نیروگاه

ه کشورهای همسایه یژوبهزدن منافع سایر کشورها گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تالشی در جهت گره

تالش این  خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد.

ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه دنبال توسعه فعالیترژیم برای خروج از انزوای سیاسی به

همزمان با اتمام دوره  2025ویژه پس از سال باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسالمی ـ بهشرقی و ناحیه خزر، 

قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه ـ و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسالمی در مناطق مذکور 

منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای ر بهخواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوا

تواند در دستور کار قرار گیرد.ویژه از منطقه خزر میمنطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به

 .امنیت انرژی، رژیم اشغالگر قدس، اکتشاف میادین گازی، دیپلماسی انرژی واژگان کلیدی:

 مقدمه
اشغالگر قدس از جهت وابستگی رژیم پذیری آسیب

تاریخی به واردات انرژی موجب شده است تا 

عرضه و  امنیت ریزی وسیعی در راستای ارتقایبرنامه

و  . این مناسباتدر پیش گیردانرژی خود  تقاضای

کند تا اوالً کمک می رژیم این به روهای پیشِبرنامه

 قالبامنیت خود را با سایر کشورها پیوند زند و ثانیاً در 

ای خود را انزوای سیاسی و منطقه ،انرژی صادرات

manager@tier.irبندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایرانمدیر گروه فساد و رتبه -1

های قدرت است تاتالش  . این رژیم درجبران کند

خود های پیچیده بهبزرگ در دیپلماسی انرژی را با شبکه

در مورد موجودیت  شدهمطرحتا تهدیدات  کندمتصل 

رژیم اشغالگر با دنبال  .را با دیگران تقسیم نمایند خود

نقل، وسازی صنایع و بخش حملکردن سیاست گازی

خواهان افزایش ضریب امنیت عرضه انرژی خود است. 

ریزی رژیم اشغالگر در زمینه توسعه میادین گازی برنامه

رژیم بعد از ایران ای است که این گونهو صادرات گاز به



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى 
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شناخته  منطقهسومین قدرت گازی عنوان به ،و روسیه

های انرژی این رژیم تا حدی شود. هرچند برنامه

بر اساس  رسد، اما این رژیمنظر میبینانه بهخوش

ود تالش دارد بخشی از ظرفیت خ بلندمدتهای برنامه

را به صادرات اختصاص  2لویاتان و 1تامار ن گازییدامی

یکی از  های متمادیطی سالدهد. این رژیم که 

گاز  کنندگانمصرف ترینبزرگانرژی و از  واردکنندگان

سعی دارد  است،شمار رفته طبیعی در حوزه مدیترانه به

اندک ود، اندکتوسعه میادین گازی تازه کشف شده خبا 

. تبدیل شود دنیا گاز ترین صادرکنندگانبزرگبه یکی از 

دیپلماسی  به افزایشرژیم صهیونیستی در همین راستا، 

بررسی  .در منطقه مبادرت کرده است انرژی خویش

انداز آتی حوزه انرژی این رژیم وضعیت کنونی و چشم

تواند برای گری آن در منطقه میتوجه به کنشبا

گیران حوزه انرژی کشورمان حائز گران و تصمیمتحلیل

 باشد.اهمیت فراوان 

صورت است که در بخش دوم چارچوب گزارش بدین

به بررسی وضعیت فعلی انرژی رژیم اشغالگر پرداخته 

انداز آتی بخش انرژی شود. بخش سوم به ترسیم چشممی

پردازد. بخش چهارم به مالحظات امنیت رژیم اشغالگر می

بندی و اقتصادی اختصاص دارد. در بخش پنجم به جمع

شود.زارش پرداخته میگیری از گنتیجه

. بررسی وضعیت فعلی انرژی در رژیم 1
 اشغالگر

در این بخش وضعیت انرژی در رژیم اشغالگر از 

 گیرد.های مختلف مورد بررسی قرار میجنبه

1. Tamar

2. Leviathan

. تصویر کالن انرژی در رژیم اشغالگر1-1

برای ارائه تصویری کالن از وضعیت انرژی در رژیم 

اشغالگر، روند تولید و مصرف انرژی رژیم اشغالگر 

( به تصویر کشیده شده است. بر این 1در نمودار )

توجهی اساس، مصرف انرژی این رژیم به میزان قابل

دهنده نیاز وارداتی از تولید انرژی باالتر است که نشان

که، میزان نکته مهم دیگر اینانرژی این کشور است. 

توجهی از تولید انرژی رژیم اشغالگر به میزان قابل

طور عمده افزایش داشته است که به 2012سال 

دلیل تولید گاز در این رژیم بوده است. روند به

افزایشی تولید انرژی موجب کاهش نیاز به واردات 

های اخیر شده است. انرژی این رژیم طی سال

تفصیل بیشتر بیان خواهد شد، که در ادامه بهطور همان

گاز  ای از تولید انرژی این کشور بهبخش عمده

 39/0نحوی که از طبیعی اختصاص دارد، به

تولید انرژی این رژیم در سال  BTUکووادریلیون 

 آن به گاز طبیعی تعلق دارد. 377/0، 2018

پیشبینی میشود تولید گاز با یک 
روند صعودي از حدود 004 میلیارد 
به   9102 سال  در  مکعب  فوت 
بیش از 0021 میلیارد فوت مکعب 
افزایش  که  برسد   9202 سال  در 
این  در  گاز  تولید  درصدي   003

رژیم محسوب میشود.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى        
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: روند تولید و مصرف انرژی1نمودار 
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بررسی ترکیب سبد مصرف انرژی رژیم اشغالگر 

( سبد مصرف انرژی رژیم 1دهد که: نشان می

ترتیب به شترین وابستگی را بهاشغالگر بی

سنگ های نفت خام، گاز طبیعی و زغالسوخت

( سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی 2دارد. و 

دلیل تولید چشمگیر این حامل انرژی این کشور به

های سرعت در حال افزایش است. در میان حاملبه

انرژی مختلف، نفت بیشترین سهم را در عرضه 

اشغالگر دارد. رژیم اشغالگر  انرژی اولیه رژیم

های خود نیاز به دلیل تأمین نیاز پاالیشگاهبه

واردات نفت دارد که همین امر موجب باال رفتن 

سهم نفت در سبد عرضه انرژی اولیه این کشور 

شده است. با کشف میادین گازی، سهم گاز طبیعی 

در سبد عرضه انرژی رژیم اشغالگر رو به افزایش 

سنگ در رژیم اشغالگر رف زغالاست. عمده مص

شود در بینی میها است که پیشمربوط به نیروگاه

عنوان های آینده با جایگزینی گاز طبیعی بهسال

سنگ در سبد ها، سهم زغالسوخت اصلی نیروگاه

 عرضه انرژی اولیه کم شود.
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دنبال پروژه احداث خط رژیم صهیونیستی به

لوله زیر آبی خود با ترکیه است تا از این 

طریق بتواند خط لوله جیحان را به بندر 

اشکلون برساند و از آنجا از طریق شبکه 

لوله اصلی، به دریای سرخ متصل شده خط 

و از طریق بندر ایالت در صادرات انرژی 

.دریای خزر به اروپا نقش کلیدی ایفا کند



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى 
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نرژی: ترکیب سبد مصرف ا2نمودار 
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یکی از روندهای قابل تأمل در بررسی وضعیت 

 1توجه شدت انرژیانرژی رژیم اشغالگر، کاهش قابل

در این رژیم طی چند دهه اخیر است. کاهش شدت 

معنای افزایش کارایی عامل انرژی در اقتصاد انرژی به

تعبیر بهتر، طی چند دهه اخیر، استفاده از انرژی است. به

توجهی کاراتر شده است که در این رژیم به میزان قابل

این تغییر روند، امکان مدیریت مصارف انرژی را برای 

 تری فراهم کرده است.ه نحو مطلوباین رژیم ب

: روند شدت انرژی در رژیم اشغالگر3نمودار 

. EIA, 2020مأخذ: 

شود.دهد، برای ایجاد هر دالر تولید ناخالص داخلی به چه میزان انرژی مصرف میطور ساده نشان می. این شاخص به1
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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. تولید، مصرف و واردات نفت و میعانات2-1

 گازی رژیم اشغالگر

گونه تولیدی در زمینه نفت چیباً هیتقررژیم اشغالگر 

ای هزار بشکه 230خام و میعانات ندارد و نیاز حدود 

کند. این رژیم با خود را از طریق واردات تأمین می

سازی صنایع درصدد کاهش دنبال کردن برنامه گازی

تبع آن واردات نفت خام است. و به نفتمصرف 

نقل وشود مصرف نفت در بخش حملبینی میپیش

  یابد.درصد کاهش  60تا  2025رژیم در سال این 

رژیم اشغالگر دو پاالیشگاه نفت دارد که در 

هزار بشکه نفت خام  300مجموع ظرفیتی معادل با 

 197دارای ظرفیت  1در روز دارند. پاالیشگاه حیفا

هزار بشکه نفت خام در روز و ظرفیت پاالیشگاه 

داشته  2013بعد از ارتقایی که در سال  2اشدود

 100میلیون تن در سال افزایش یافته و به  5/0است، 

هزار بشکه نفت خام در روز رسیده است. این رژیم 

گذاری پاالیشگاه حیفا را با سرمایه 2007در سال 

ساله ارتقا  5یک میلیارد دالری مطابق یک برنامه 

ی پاالیشگاه بخشیده است. این برنامه درجه پیچیدگ

رسانده است. در این برنامه واحد  9به  4/7را از 

هزار بشکه در روز ایجاد  25با ظرفیت  3هیدروکرکر

 شده است.

: روند مصرف و واردات نفت و میعانات گازی رژیم اشغالگر4نمودار 

EIA, 2020.مأخذ: 

. تولید و مصرف گاز رژیم اشغالگر3-1

میلیارد  366، 2018تولید گاز رژیم اشغالگر در سال 

برق بیشترین سهم  هاییروگاهنبوده که  مکعبفوت 

1. Haifa

2. Ashdod

3. Hydrocracker

خود اختصاص ا بهمصرف گاز طبیعی رژیم اشغالگر ر

 عنوان سوخت در سه نیروگاه برقگاز به دهند.یم

دود( و ش(، اشکول )نزدیک ایوآوریدینگ )شمال تل
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى 
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شود. افزایش چشمگیر تولید گاز در میحیفا استفاده 

توجهی این رژیم، نیاز به واردات گاز را تا حد قابل

برداری از کاهش داده است. این افزایش با آغاز بهره

سازی ازی سیستم فشردهاندمیدان گازی لویاتان و راه

گاز از میدان تامار محقق شده است. گاز وارداتی رژیم 

از  1اشغالگر از طریق خط لوله العریش ـ اشکلون

 صورتبهمیادین گازی مصر و مقدار کمی گاز 

(LNGانجام می ) ،شود. با تکیه بر تولیدات میدان تامار

این رژیم درصدد تبدیل شدن به یک صادرکننده گاز 

های اخیر رژیم های نزدیک است. در سالسالدر 

( را در دستور کار LNGهای )اشغالگر توسعه پایانه

خود قرار داده است. هدف اصلی رژیم صهیونیستی از 

( افزایش ضریب امنیت انرژی و LNGواردات )

 کاهش ریسک تولید برق عنوان شده است. 

: روند تولید و واردات گاز5ار نمود

EIA, 2020.مأخذ: 

. تولید و صادرات برق رژیم اشغالگر4-1

( روند تولید و صادرات برق به 6در نمودار )

تصویر کشیده شده است. ظرفیت تولید برق رژیم 

رشد  2019تا سال  1991اشغالگر از سال 

تراوات  2/20طوری که از چشمگیری داشته، به

ات ساعت در تراو 64به  1991ساعات در سال 

1. Al Arish-Ashkelon pipeline

رسیده است. این افزایش تولید برق نیز  2019سال 

ید گاز بوده است. مرهون افزایش چشمگیر تول

افزایش تولید برق، ظرفیت صادراتی برق را برای 

 3/6، 2019این رژیم فراهم نموده است. در سال 

تراوات ساعت برق از این رژیم به کشورهای 

 همجوار صادر شده است.
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى        
 تدبیر اقتصاد
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: روند تولید و صادرات برق6نمودار 

EIA, 2020.مأخذ: 

. دیپلماسی انرژی رژیم اشغالگر5-1

رژیم صهیونیستی در چارچوب دیپلماسی انرژی 

امنیت  دنبال تحقق چند هدف مهم است.خویش به

و پیدا کردن بازار  داخلی در کنار فقدان منابع انرژی

عامل بسیار مهم است که  برای گاز طبیعی مازاد سه

حرکت وتور دیپلماسی انرژی رژیم صهیونیستی را بهم

است. این رژیم تالش دارد با برقراری  در آورده

و  خیز نظیر آذربایجانارتباط با کشورهای نفت

کشورهای همسایه خود نظیر ترکیه، اردن، یونان و 

ای خود دست پیدا به اهداف و مقاصد منطقه قبرس

گاز  و فروشی برای رفع نیازهای نفت . این رژیمکند

زمان در سه منطقه به رایزنی برای طبیعی خود هم

 ت:پرداخته اس خودتأمین انرژی 

محوریت کشور  با (خاورمیانهغرب آسیا )الف: 

 و امارات متحده عربی. قطر

قبرس و  ترکیه، محوریت باب: منطقه مدیترانه 

.یونان

محوریت روسیه، قزاقستان و  باج: اوراسیا 

 .جمهوری آذربایجان

با کشور این روابط صهیونیستی رژیم دیدگاه از

رژیم این است. اهمیت حائز بسیار همسایگان

و میان خود مشترک سرنوشت ایجاد درصدد

کشورها این با منافع زدنگره و پیرامونی کشورهای

منطقه را پیمانان خود در صورت ضمنی هماست تا به

 افزایش دهد.

ثباتی سیاسی در مصر که باعث شده توجه به بیلذا با

کننده انرژی خود ترین منبع تأمینرژیم صهیونیستی بزرگ

گذاری را تا حدودی از دست بدهد یا امکان سرمایه

بلندمدت در آن با تردید مواجه شود، قطر در طراحی 

با های اقتصادی خویش تالش خواهد کرد تا ظرفیت

آویو بیش از پیش در منطقه خودنمایی صدور گاز به تل

کننده گاز رسد قطر گزینه بعدی تأمیننظر میلذا به د.کن

البته بعد از اکتشاف طبیعی رژیم صهیونیستی است. 

میادین تامار و لویاتان احتمال واردات گاز رژیم اشغالگر 
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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از قطر به حداقل رسیده است. عالوه بر این، این رژیم 

سازی با کشورهای عرب منطقه دنبال سیاست عادیبه

، مبادرت به 2020جمله امارات متحده عربی در سال از

که منجر به  یانرژ ینهمشترک در زم یاستراتژ ینتدو»

«، پرداخته است که شودیم یشترب ییو شکوفا ینوآور

 هاییمانند انرژ هاییینهرا در زم یشترب یهماهنگ

و  یعینفت، منابع گاز طب ی،انرژ یوربهره یر،پذیدتجد

کند.دنبال می سازی آب(یی )شیرینزدانمک یهایفناور

دیپلماسی انرژی رژیم صهیونیستی در محیط 

سیا تقویت پیوندهای اقتصادی و سیاسی با آاور

رژیم  کند. بنابرایناین منطقه را دنبال میکشورهای 

کشور منطقه ترین عنوان مهمبه در روسیه اشغالگر

مشارکت جلب دنبال جذب سرمایه و به اورآسیا،

ها در تأسیسات گاز این رژیم و تأمین امنیت روس

ای محیط منطقهاست. های اشغالی انرژی سرزمین

های اشغالی شامل کشورهای اروپای نزدیک سرزمین

 ، ترکیه وجنوب شرقی ازجمله یونان، قبرس

 . ودشکشورهای حاشیه دریای مدیترانه می

 صادرکنندهگاز به  واردکنندهگذار رژیم اشغالگر از 

های اخیر قراردادهایی در این آن باعث شده در سال

زمینه میان رژیم اشغالگر و سایر کشورها منعقد شود. 

رژیم اشغالگر در زمینه انتقال گاز با کشورهای مصر، 

هایی امضا کرده است. نامهترکیه، یونان و قبرس تفاهم

ای که ، کابینه رژیم اشغالگر برنامه2013 در ژوئن

گردند را درصد از منابع گازی صادر می 40مطابق آن 

درصدی، تقاضای  40رغم صادرات أیید کرد. علیت

سال  25مدت گاز طبیعی مورد نیاز رژیم اشغالگر به

گردد.ین میتأم

کند در خالل اکتشافات رژیم اشغالگر سعی می

دنبال کند که در دسترس بودن ، سیاستی را گازی

ر گاز طبیعی را برای آینده تضمین ئمقادیر کافی از ذخا

از سیاست امنیتی سنتی  ینماید. این سیاست، جزئ

با هر  داردرژیم اشغالگر است که در خالل آن تالش 

وسیله ممکن برای کاهش وابستگی نسبت به واردات 

یم انرژی از کشورهای عربی همسایه خودکفا شود. رژ

اشغالگر در حال حاضر، بازسازی نیروگاه برق را 

سنگ شروع جای زغالبرای استفاده از گاز طبیعی به

کرده است. دولت رژیم اشغالگر همچنین به تشکیل 

کمیته بررسی نیازهای انرژی اقدام کرده و پس از 

بحث و بررسی بسیار تصمیم گرفته است با افزایش 

درصد موافقت  40 ر گازی تائمقدار صادرات از ذخا

ر کافی ئکند. هدف اصلی این سیاست، دستیابی به ذخا

است؛  یگاز برای آینده و عدم وابستگی به گاز واردات

که این تصمیم، سود دلیل اینهای عامل بهاما شرکت

دهد، با آن مخالفت کردند زیرا ها را کاهش میآن

تنها در فروش ها نهبخش اعظم سود این شرکت

 یهاداخلی بلکه در صادرات و طرحبازارهای 

ها در که قیمتبا توجه به این ؛صادراتی است

 ترپایینهای جهانی بازارهای محلی نسبت به قیمت

ت.اس

با این فرض، این تصمیم را  رژیم اشغالگر

ر گازی کشف شده، ئاتخاذ کرده است که ذخا

درصد از برق مورد نیاز کافی  70برای تولید 

اکنون در حالی است که همخواهد بود. این 

درصد انرژی برق را  35تواند تنها سنگ میزغال

درصد از برق تولیدی  45تولید کند و در مقابل 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى        
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شود؛ اما می ینگاز تأم یریکارگاز طریق به

استفاده از گاز تنها برای تولید برق نیست بلکه 

های صنعتی، درخواست گاز برای شرکت

رخانه را دارند. کا 400اندازی نزدیک به راه

ریزی برای این رژیم درصدد برنامهعالوه بر آن 

ونقل و انتقال در حملبرق  استفاده بیشتر از

این امر در آینده،  است کهمستقیم برق به منازل 

ذکر عالوه بر آنچه که . نیازمند گاز بیشتری است

دولتی، صندوقی  یهابرخی از سازمان شد

 بینییشکه پکردند  یسحمایتی برای گاز تأس

میلیارد دالر در آن  75، 2037شود تا سال می

ذخیره شود و همچنین سهم بودجه عمومی در 

 .میلیارد دالر خواهد بود 55آن تا سال مذکور، 

انداز آتی بخش انرژی رژیم اشغالگر. چشم2
گونه که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت، همان

همراه سال اخیر بهتوجه تولید گاز در چند افزایش قابل

انداز آتی تولید گاز، قدرت مانور این رژیم را در چشم

گذاری انرژی به نحو چشمگیری تغییر داده است. سیاست

 2029انداز تولید گاز این رژیم در سال ( چشم7در نمودار )

شود تولید گاز با بینی میبه تصویر کشیده شده است. پیش

میلیارد فوت مکعب در  400یک روند صعودی از حدود 

میلیارد فوت مکعب در سال  1200به بیش از  2019سال 

درصدی تولید گاز در این  300برسد که افزایش  2029

بینی مصرف گاز نیز شود. بیشترین پیشرژیم محسوب می

ترتیب به تولید برق/ حرارت، صادرات به مصر و به

 مصارف صنعتی اختصاص خواهد داشت.

بینی تولید و تفکیک مصارف گاز طبیعی در رژیم اشغالگر: پیش7نمودار 

BMI, Israel Oil and Gas Report, 2020.مأخذ: 

ای، دلیل روابط ضعیف منطقهرژیم اشغالگر به

خط لوله برای انتقال نفت از هنوز موفق به احداث 

طریق کشورهای همسایه خود نشده است. در طی 

سال اخیر نفت رژیم اشغالگر از طریق واردات  25

از کشورهای آنگوال، کلمبیا، مکزیک، مصر و نروژ 

بیشتر نفت  2015تا  2012شده است. از سال  نیتأم



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى 

62

مورد نیاز رژیم اشغالگر توسط روسیه، آذربایجان 

ارزش واردات نفت شده است.  نیتأم و قزاقستان

میلیارد دالر  4/1آویو از قزاقستان بالغ بر تل

ای که از قزاقستان به بندر . خط لولهشودیم

شود، نوروسیوک روسیه در دریای سیاه متصل می

مذکور را به این بندر انتقال داده و از آنجا با نفت 

 های اشغالیکشتی نفت را به بندر حیفا در سرزمین

بعد از ایتالیا دومین  صهیونیستی رژیمد. کنمنتقل می

احداث خط لوله  ت.مشتری نفت آذربایجان اس

واردات نفت رژیم عطفی در جیحان نقطه ـ باکو

با شود. اشغالگر از آذربایجان محسوب می

 20اکنون بالغ بر از این خط لوله هم برداریبهره

واردات نفت رژیم صهیونیستی از طریق این  درصد

شود. عالوه بر این رژیم صهیونیستی خط تأمین می

دنبال پروژه احداث خط لوله زیر آبی خود با به

ترکیه است تا از این طریق بتواند خط لوله جیحان 

را به بندر اشکلون برساند و از آنجا از طریق شبکه 

ه و از خط لوله اصلی، به دریای سرخ متصل شد

طریق بندر ایالت در صادرات انرژی دریای خزر 

( میزان نیاز 8. نمودار )به اروپا نقش کلیدی ایفا کند

به واردات نفت خام در رژیم اشغالگر را نشان 

 دهد.می

رروند تولید، مصرف و نیاز به واردات نفت در رژیم اشغالگ :8 نمودار

 BMI, Israel oil and gas report مأخذ:

درصد  75 نیتأمحاضر با حالکردستان عراق در

نفت  کنندهنیتأمنیاز وارداتی رژیم اشغالگر، اولین 

رود. در میان منابع داخلی نفت شمار میاین رژیم به

منطقه رنتیس در غرب توان به در رژیم اشغالگر می

 800رژیم صهیونیستی روزانه  اشاره کرد.اهلل رام

و در  کندیماستخراج  این میدانبشکه نفت از 

مقابل، تشکیالت خودگردان فلسطین هیچ سهمی 

 .از آن ندارد
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى        
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 مالحظات امنیت اقتصادی. 3

یاتان تامار و لو برداری از میادین گازیکشف و بهره

های عمیق دریای مدیترانه، قدرت مانور این در آب

توجهی افزایش رژیم را در عرصه انرژی به میزان قابل

های برق این ای از نیروگاهداده است. بخش عمده

این  اند وسنگ به گاز تغییر سوخت دادهرژیم از زغال

رژیم که به واردات انرژی در ادوار گذشته وابسته 

اکنون برنامه صادرات گاز به مصر و بوده است، هم

 هایتوسعه کنشاردن را عملیاتی نموده است. 

با  یروابط انرژ یهاشغالگر برپا یمرژ یپلماتیکد

خزر هم  یهو ناح یشرق یترانهمنطقه مد یکشورها

و  یاسالم یورگاز جمه یتقاضا یتباعث کاهش امن

 یجمهور یرگذاریهم مانع گسترش نفوذ و تاث

 .شودیدر مناطق مذکور م یاسالم

دیپلماسی انرژی رژیم صهیونیستی تنها بر بعد 

صادرات گاز متکی نیست بلکه این رژیم برای 

ای در زمینه های گستردهتأمین نفت خود نیز کنش

عنوان مثال کشورهای دیپلماسی انرژی دارد. به

کنندگان اصلی نفت رژیم ه خزر جزء تأمینناحی

روند که این روابط متکی بر شمار میاشغالگر به

مناسبات انرژی باعث افزایش حوزه نفوذ رژیم 

دلیل همسایگی اشغالگر در این کشورها شده که به

با ایران از منظر امنیت داخلی برای جمهوری 

اهمیت  رژیم اشغالگراسالمی مناسب نیست. 

ده به نفوذ در منطقه قفقاز در مرز جمهوری العافوق

اسالمی ایران و تعامل با کشور مسلمان با اکثریت 

کوشد تا . این رژیم میدهدیمشیعه آذربایجان 

جامعه یهودیان ساکن در جمهوری آذربایجان را 

با  . رژیم اشغالگرتحت حمایت خود قرار دهد

گذاری شناسایی منابع انرژی فسیلی و سرمایه

دنبال نفوذ اقتصادی و به آذربایجان، ده درگستر

. در این تبع آن نفوذ امنیتی در این کشور استبه

سران صهیونیست با اولویت نیاز به نفت و ، راستا

مواد اولیه برای توسعه اقتصاد ملی، در بخش نفت 

  آذربایجان حضور فعالی دارند.

اشغالگر توسعه صادرات گاز رژیم  عالوه بر این،

جمله ترکیه باعث کاهش امنیت به کشورهای منطقه از

که ترکیه شود، چراتقاضای گاز جمهوری اسالمی می

تواند روی های گاز ایران میعنوان یکی از مشتریبه

های گازی رژیم اشغالگر حساب باز کند و ظرفیت

این مانع گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری 

و بازار صادرات گاز ایران شود اسالمی در منطقه می

را به مخاطره اندازد. تهدیدات مختلف روندهای در 

ویژه از منظر امنیت اقتصادی حال تغییر مورد اشاره به

 توجه خواهد بود.قابل

 

 بندی و ارائه راهکارجمع
به  یابیدر دست یونیستیصه یمرژ یبرخالف ناکام

 یرسال اخ 15 یط یمرژ ینا یهانفت، تالش ئرذخا

 هایییتگاز با موفق یبرداراکتشاف و بهره یبرا

این مسئله در کنار تالش موفق برای  همراه بوده است.

کاهش شدت انرژی در داخل، قدرت مانور این رژیم 

توجهی افزایش داده در حوزه انرژی را به میزان قابل

است. این مسئله آثار و پیامدهای مختلفی را در 

طقه ایجاد خواهد کرد. در مناسبات انرژی ایران در من

پذیری امنیت انرژی در گام راستای کاهش آسیب



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

وضعیت فعلى و چشم انداز انرژى رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژى 
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نخست و امنیت اقتصادی ایران در گام دوم، توجه به 

 نکات زیر ضروری است:

تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای  -

منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در همجوار به

ز داخلی افزایش تولید بیشتر از نیا: کشورهای منطقه

رژیم اشغالگر موجب ایجاد ظرفیت صادراتی گاز 

طبیعی برای این رژیم شده است. همین مسئله موجب 

توسعه دیپلماسی انرژی این رژیم با کشورهای منطقه 

جمله مصر، اردن، آذربایجان و ترکیه شده است. از

 یبرا یلهوس ینرا بهتر یحوزه انرژ واقع، این رژیمدر

نظر به  .آوردیشمار مبه منطقه یبه کشورها یکینزد

اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه در سال 

ملموس است که ترکیه  ، این تهدید کامال2025ً

درصدد تأمین نیاز گاز طبیعی از مقاصد دیگر از تولید 

داخلی و رژیم اشغالگر برآید. هرچند این مسئله نیاز 

فزایش به بررسی مجزا دارد، اما روند در حال ا

دیپلماسی انرژی رژیم اشغالگر قدس یکی از 

های در حال افزایش ایران در منطقه خواهد چالش

منظور کنترل نفوذ رژیم اشغالگر در منطقه، نیاز بود. به

است کشورمان روابط و مناسبات مبتنی بر انرژی را 

جمله انعقاد قراردادهای با کشورهای همسایه از

انرژی در  ت در زمینهمدت و بلندمدهمکاری میان

هایی مانند صادرات گاز و توسعه ظرفیت حوزه

 نیروگاهی تعمیق دهد.

احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ  -

موقعیت ویژه و خاص : ویژه از منطقه خزرانرژی به

را  تواند زمینه گسترش همکاریژئوپلیتیکی ایران می

و مانند پلی، وجود آورد با کشورهای همسایه خزر به

فارس را به هم متصل خیز خزر و خلیجحوزه انرژی

گاز ومنابع نفت دتوانبا رویکردی اقتصادی میکند و 

ر شویا خرید، در ک صورت سواپخزر را چه به

 وبجن در فروشنده به را آن معادل یا ندک صرفم

هد. یکی از آثار مهم توسعه استفاده تحویل د کشور

تواند کاهش سوآپ نفت منطقه خزر میاز ظرفیت 

تبع صادرات نفت این کشورها به رژیم اشغالگر و به

آن کاهش وابستگی اقتصادی این کشورها به رژیم از 

سو و افزایش وابستگی این کشورها به ایران از یک

گذاری مؤثر رسد، سیاستنظر میسوی دیگر باشد. به

رمان را ارتقا تواند امنیت انرژی کشودر این زمینه می

 دهد.
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