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 ژئوپلتيك انرژي بريكسو جايگاه ايران

∗اكبر ولي زاده

و علوم سياسي دانشگاه تهرانايمطالعات منطقهاستاديار  دانشكده حقوق

 سيد محمد هوشي سادات
 دانشگاه دورهام انگلستانمطالعات منطقه اي دانشجوي دكتراي

)20/2/91: تاريخ تصويب–5/10/90:تاريخ دريافت(

:چكيده

و ژئواكونوميك، جايگاه ويژهان اي را در نظام بين الملل به خود رژي به عنوان متغيري ژئوپليتيك

و به همين علت، هر  و دسترسي به منابع انرژي نيز اهميتي راهبردي پيدا كرده است اختصاص داده

 در يك از بازيگران نظام بين الملل درصدد بيان تعريفي از جايگاه خود در مبحث امنيت انرژي

و با در دست. باشندجهان مي در اين ميان ايران با واقع شدن در مركز بيضي استراتژيك انرژي

و گاز طبيعي جهان، جايگاه مهمي را در مباحث امنيت انرژي به خود  داشتن دومين منابع نفت خام

دا. اختصاص داده است و به منظور بهره جستن از اين قابليت خود نيازمند شتن بر همين اساس

و هند با بازار  و براي نيل به اين هدف، گروه بريكس به ويژه چين شركايي استراتژيك مي باشد

تقاضاي رو به رشد خود براي انرژي در كنار جايگاه تاثيرگذار اين كشورها در نظام جهاني، از 

و تحليلي به بررس. اي برخوردارنداهميت ويژه ي اين پژوهش بر آن است كه با روشي توصيفي

و مناسبات با اين كشورها در حوزه جايگاه ژئوپليتيك انرژي ايران بر امنيت انرژي گروه بريكس

.مذكور بپردازد

:وازگان كليدي

و گاز، روسيه، ايران،بريكس  چين، هند، برزيل،ژئواكونوميك،ژئوپليتيك انرژي، نفت
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 اهميت تحقيق
 تحصيل منافع خود، نخست بايد المللي براي امروزه بازيگران دولتي در عرصه بين

و بالقوه خود را ظرفيت و اولويتارزيابي نمودههاي بالفعل راو بر همين اساس، اهداف ها

به آنها تدوين نمايند و راهبرد الزم را براي نيل هاي مهم جمهوري يكي از ظرفيت. مشخص

به منظور تامين بهتر منافع ملي، توانمندي و قابلياسالمي ايران هاي آن در حوزه انرژيتها

به ويژه در كشورهاي نوظهور اقتصادي از جمله  كه موازي با رشد فزاينده تقاضاي انرژي است

و هند مي به همراه رو روشن نمودن ارزشاز اين. باشدچين  هاي ژئوپليتيك انرژي ايران

و برنامهطرح و آتي كشورهاي حوزههاي اجرايي در كنار ظرفيتها  بريكس، در هاي موجود

.رسدراستاي اهداف ياد شده، ضروري به نظر مي

 مفاهيم تحقيق
 ژئوپليتيك انرژي

گيري، افزايش گذاري، تصميمهاي مختلف انرژي بر سياستبه مطالعه تاثيرات جنبه

و مناسبات گوناگون و دولتملت توانمندي و در واقع انرژيها مي پردازد هاي فسيلي بويژه ها

و گا ايز طبيعي از آن حيث كه در سبد انرژي جهاني سهم بااليي دارند، جايگاه ويژهنفت خام

و سياست بين .)102:1385حافظ نيا،(اند المللي به خود اختصاص دادهرا در مناسبات

و هاي اصلي مصرف انرژي در جهان، مناطق توسعهاز آنجا كه مهمترين كانون يافته

و انرژي اساس قدرت وع نشاناقتصادهاي نوظهور هستند، اين موض دهنده پيوند ميان صنعت

و مسيرهاي هاي اصلي هيدروكربنلذا تسلط بر كانون. در قرن نخست هزاره سوم است ها

به طور ويژه، اساس بسياري از كنش الملل شكل ها را در حوزه قدرت در روابط بينانتقال آنها

.)299:1384كاوياني راد،(دهد مي

 بريكس
دهنده آن يعني برزيل، روسيه، برگرفته از حروف اول نام كشورهاي تشكيل» بريك«واژه

كه  و چين است » گلدمن ساكس«گذاري المللي سرمايهكارشناس موسسه بين» جيم اونيل«هند

كه البته 2005 در سالورا ابداع نمود،آن2001در آمريكا در سال  اين عنوان را منتشر كرد

و شكل 2011اي جنوبي به اين گروه در سال با پيوستن آفريق  به بريكس موسوم گشت

.تري به خود گرفتجهاني
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 امنيت انرژي
به ويژه اقتصادهاي امنيت انرژي اولويت نخست تصميم سازان در كشورهاي مختلف

و نوظهور اقتصادي به شمار مي و تقاضاي توسعه يافته به جريان عرضه به همين علت، و رود

ا و به طور مداوم ميخاصنرژي و گاز اطالق شود بدون آنكه مانعي در مسير استخراج، نفت

و نقل  و حمل و مصرف(توليد وجود داشته باشد كه البته امنيت انرژي مباحث) توليد، توزيع

و وابستگي بيشتر به گسترده اي را نيز از جمله افزايش تقاضاي جهاني، كاهش ظرفيت توليد

و حفاظت از خطوط لوله، تنشبازارهاي صادركنند هاي سياسي، گان، امنيت عرضه، ترانزيت

 ,Winstone, 2007) هاي انرژيهاي مناسب انرژي، تعيين سياستهاي جايگزين، قيمتانرژي

p.1(بر و محيط زيستي و هوايي .گيردمي تغييرات آب

 مقدمه
و نقش برتر1989 از سال با تحول گفتمان ژئواستراتژيك به گفتمان ژئواكونوميك به ويژه

و امنيت آن از جايگاه وااليي در عرصه  اقتصاد در عرصه مناسبات جهاني، ژئوپلتيك انرژي

و از اين. المللي برخوردار شده استبين رو مفاهيمي چون امنيت انرژي، خطوط انتقال نفت

و امنيت آن  پي نخستين شوك نفتي، با وقوعطور ويژهبهگاز در جنگ اعراب در و اسرائيل

. اند مطرح شده،1973سال

به راه به شدت نيازمند دستيابي و پيشرفت بهبشر براي ادامه توسعه ويژه هاي تامين انرژي

و گاز طبيعي است به و در مقايسه با ساير حاملنفت كه در سبد انرژي جهان هاي ويژه آن

و خورشيد هايانرژي از جمله زغال سنگ، انرژي اتمي، برق آبي، سوخت  زيستي، انرژي باد

مي64هاي تجديدپذير، از سهميو ساير انرژي كنندگان، براي مصرف. باشد درصدي برخوردار

و بدون  و گاز با قيمتي مناسب كه نفت امنيت انرژي در واقع چيزي جز تضمين اين امر نيست

و در امني،كنندگان، اين مفهوموقفه قابل دسترس باشد، اما از ديد عرضه ت براي تقاضاي مكفي

و تعادلي تعريف مي و سودآوري آن شود تا توسعه، سرمايهمداوم انرژي با بهايي منطقي گذاري

هاي در عين حال ضلع سوم مثلث امنيت انرژي به شركت. را در صنعت انرژي تضمين نمايد

و بين سرمايه و باال دستالمللي در بخشگذار ملي ميهاي پايين دستي، ميان دستي گرددي باز

ح و سياسي شدن بازار نفتوكه  تاثيرگذاري منفي بر روند امنيت انرژي سبباشي سود پايين

 كشور جهان در حال حاضر امنيت انرژي193 اما هيچ يك از.)73-72: 1386:مزرعتي،(دارد

و در واقع ميان مصرف فزمستقلي ندارند به نياز و توليدكنندگان با توجه به انرژيهدنايكنندگان

.وابستگي متقابل در اين حوزه وجود دارد
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 2030 تقاضاي جهاني انرژي تا سال بريتيش پتروليوم،توسط بر اساس آمارهاي ارائه شده

تافتياخواهد درصد افزايش45 بيش از و دالر ساالنه بيش از يك تريليون دو دهه آينده،و

كه البته با كاهش توليد ميدان هاي گذاريسرمايه دالر تريليون30تا25در مجموع  الزم است

به همراه افزايش ميزان تقاضا، تا سال به توليدبنفت ميليون بشكه50 حدود 2030موجود ايد

كه اين مقدار دو برابر بيشتر از توليد كنوني منطقه (Bp, 2009,p. 11). روزانه كنوني اضافه شود

. استخاورميانه

جهمچنين اعتقاد دارد،پي. بي اي، باد، خورشيد مله هسته استفاده از منابع انرژي متنوع از

 در بحث تامين امنيت انرژي در كوتاه مدت هاي فسيليسوختها در كنارو بيو سوخت

و هيدروكربنامكان ر80ها همچنان پذير نيست ا تا دو دهه آينده درصد نيازهاي انرژي جهان

. تامين خواهند كرد

در (EIA)اداره اطالعات انرژي آمريكاعالوه بر اين، كه بينپيش2009 سال نيز تاي نموده

معقول افزايش يابد كه البته بيشترين درصد تقاضا براي انواع انرژي با روندي2030سال

به كشورهاي  هنو ظهور اقتصاديافزايش تقاضا مربوط و چين خواهد بودبه ويژه .ند

و گاز در اقتصادهاي نوظهور آسيايي عضو بريكس از شتاب گرفتن مصرف جهاني نفت

كه تقاضا براي نفت در جهان تحوالت عمده در حوزه انرژي جهان به شمار مي به طوري رود

و طبق برآورد سازمان اوپك، تقاضاي  در حال توسعه سه برابر بيش از جهان توسعه يافته است

به طور متوسط از رشد2020 تا 2010هاني نفت در حد فاصلج در ميليون بشكه1/1 ساليانه

)روز برخوردار خواهد بود opec, world Oil Outlook, 2009 ) .

مي نيز پيش)NIC(گزارش اخير شوراي اطالعات ملي آمريكا كه قرن بيني ، متعلق21كند

و ديگر قدرتبراساس اين گزارش، ظهور چين،.به آسياست هاي آسيايي شبيه پيدايش هند

و آمريكا در ابتداي قرن بيستم مي به موجب تئوري ثبات. باشنداتحاد آلمان در قرن نوزدهم

و مبتني بر توسعه، شاخص هاي بنيادين قدرت هژمون در هر عصر كنترل بر منابع، خطوط

و افول و بر همين اساس صعود هاي بزرگ را با ميزان قدرتمسيرهاي انتقال انرژي بوده است

و مقرون به كنترل آنها بر منابع انرژي، حداقل تا زمان دسترسي فراگير به انرژي هاي جايگزين

.)1385،موسوي شفايي(توان سنجيد صرفه، مي

ميدر اين ارتباط انداز انرژي آسيا را هاي مختلفي چشمويژگي :كنندتبيين

. دارندهيدروكربندر داشتن منابع را محدوديت بااليي پاسيفيك-هاي آسيا نخست، ملت

و جهاني ترين ذخاير در واقع، اين منطقه از لحاظ نفت پايين درخصوص را در اختيار دارد

را، سومين نيز گازمنابع به خود اختصاص از نظر برخورداري از حداقل ذخاير جايگاه جهاني

. داده است
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و گاز آسيا دوم، وجود شكاف ميان توليد پايين و مصرف آن است- نفت  پاسيفيك

مي2/10طوري كه اين منطقه حدود به كهكند، درصد نفت جهان را توليد  در حالي

ميجهاني در عرصه درصد8/28كننده مصرف و مصرف گاز نيز رودبه شمار و در مورد توليد

مي3/13و9/11طق مذكور به ترتيبااين رقم در من ها از طريق شند كه اين شكافبا درصد

به ويژه از خليج فارس پر شده است .واردات از مناطق ديگر

كه جايگاه انرژي ايران به اين سوال است به مقدمه فوق، مقاله حاضر در پي پاسخ با توجه

چه خواهد  و دستاوردهاي آن و موانع چه شكلي است در مناسبات كشورهاي گروه بريكس به

 بود؟

 پيشينه
كه فرانسيس فوكوياما، نظريهه پرداز آمريكايي با پايان جهان دوقطبي راي پايان نگامي

كرد كه اين حكم در يك مقطع تاريخ را با پيروزي ليبراليسم صادر كرد شايد هرگز گمان نمي

و با استفاده از خالء قدرت تا انتهاي سده گذشته تداوم يابد،  كوتاه چند ساله در دوران گذار

و شكلاما از  و در گيري قدرتابتداي قرن حاضر شاهد رشد فزاينده تحوالت هاي نوظهور

و رشد منطقههاي نوين در نظام بيننتيجه چينش كه پس از اتحاديه گرايي بودهالملل ايم جايي

و حوزه اقيانوس آرام، گروهاروپايي، اتحاديه آفريقايي، اتحاديه آسه هاي شانگ آن در شرق آسيا

كه هر كدام ابعاد متنوعي از هاي نوظهور بريكس شكل گرفتهگي گروه قدرتو به تاز اند

و حتي فرامنطقههمگرايي، منطقه و در واقع برخالف گرايي گرايي را در ذات خود نهفته دارند

و شرق در تقابل با هم نظام بين الملل را دوران جنگ سرد كه دو اردوگاه ايدئولوژيك غرب

درتعريف مي  رقابت شكل–ها بر اساس منطق همكاري بندي حال حاضر اين گروهكردند،

و متنوع اين گروه. اندگرفته به جهت حريم باز ها، كشورهاي عضو اين امكان را بنديهمچنين

بهاند تا به واسطهداشته و منافع خاص خود طور هم زمان در چند اتحاديه حضوري اهداف

و حتي در شرايط رقاب و يا مقطعي به سمت داشته باشند ت با ديگر هم پيمانان به طور موردي

به. هاي گسترده نيز گام بردارندهمكاري از طرف ديگر توفق مفهوم ژئواكونوميك بر ژئوپلتيك

ميقدرت و قدرت هاي نوظهور از جمله گروه بريكس اين توانايي را دهد تا بر اساس رشد

و حتي فرا من . اي در پيش گيرندطقهاقتصادي خود رويكردي فرامرزي

دهنده آن يعني برزيل، روسيه، برگرفته از حروف اول نام كشورهاي تشكيل» بريك«واژه

كه  و چين است » گلدمن ساكس«گذاري المللي سرمايهكارشناس موسسه بين» جيم اونيل«هند

كه البته اين عنوان را منتشر2005را ابداع نمود، اما در سالآن2001در آمريكا در سال كرد

به اين گروه در سال  و شكل 2011با پيوستن آفريقاي جنوبي  به بريكس موسوم گشت
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در. تري به خود گرفتجهاني كه اين گروه شتاب بااليي را به اعتقاد گلدمن ساكس، از آنجايي

كه حتي تا سال اقتصاد خود تجربه مي را آمريكا اقتصاد2018كنند، از اين پتانسيل برخوردارند

و حتي در گزارشي ايران را در كنار ده اقتصاد نوظهور بيان مي كه نيز پشت سر بگذارند كند

به بريكس مي مي. باشندداراي پتانسيل براي پيوستن كه از آن به توان اين گروه را در واقع

مي»5گروه«عنوان  درصد43 باشگاهي اقتصادي با گرايشات سياسي دانست كه شود، نيز ياد

وجم به خود اختصاص داده30 عيت اند، هر چند پراكندگي درصد مساحت جهان را نيز

و سرزميني ميان اعضاي گروه بريكس، اين نهاد را از حالت يك سازمان منطقه اي خارج كرده

.ماهيتي ائتالفي به آن بخشيده است

به عنوان صندوق بين2011 آوريل11بر اساس گزارش  جوامع المللي پول، گروه بريكس

به رشد اقتصادي خود را همچنان ادامه خواهند2012 جديد در ساليعمدة اقتصاد  روند رو

كه از توانمندي و هستهداد .اي بااليي نيز برخوردارندهاي نظامي

 در شهر يكاترينبورگ روسيه 2009 ژوئن16نخستين اجالس سران عضو بريكس در

س و سران اين ائتالف در اجالس و 2011و2010هايالبرگزار شد  نيز به ترتيب در برزيل

.چين گردهم آمدند

كه مكانيزم اصلي هماهنگي20كشورهاي عضو بريكس در گروه  نيز عضويت دارند

ميهاي بينتالش و با المللي براي ايجاد سيستم جديد مديريت اقتصاد جهاني به شمار رود

به روند تحوالت اقتصادي  د- نگاهي اجمالي مي صنعتي كه اساسر اين كشورها توان دريافت

و زيربناي فكري براي شكل بهحركت بگيري اين گروه منظوره عنوان يك تشكل نو ظهور

و به چالش كشاندن نظم كنوني حاكم بر نظام بيننقش الملل، آفريني در دنياي چند قطبي آينده

. به طور جدي قابل بررسي است

ازكش5نسبت ارزش كل توليدات اين به ارزش كل توليدات جهان  درصد در سال9ور

به 2001 و پيش2010 درصد در سال17 ميالدي مي ميالدي ارتقا يافته است طي بيني 10شود

از5سال آينده ارزش كل توليدات اين را30 كشور بيش  درصد از ارزش كل توليدات جهان

به بزرگترين جامعه اقتصادي به اين ترتيب كه شدشامل شود .جهان تبديل خواهد

و ديگر كشورهاي عضو بريكس در مسير رشد خود داراي ضعف هايي نيز با اين حال چين

هستند، از جمله آنكه توزيع درآمد در ميان اين پنج كشور در مقايسه با كشورهاي غربي برابر 

و به نينيست به عنوان دومين كشور بزرگ اقتصادي در جهان در كنار از بسيار طور نمونه چين

.به انرژي، كارايي مناسبي را در استفاده بهينه از آن ندارد

و شمال ايران واقع از آنجايي كه سه كشور از اعضاي بريكس در حوزه منطقه اي در شرق

به شده و و بينهاي منطقهطور ويژه بر سياستاند در حوزه انرژيبه خصوص المللي تهران اي
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و البته منا اي ديگر بريكس نيز به ويژه در سبات كشورمان با دو عضو فرامنطقهتاثيرگذار هستند

به اين بازار رو به حوزه انرژي در سال هاي اخير گسترش بيشتري پيدا كرده است، لذا بايد

ويرشد  .اي داشتژهنگاه

 ژئوپلتيك انرژي ايران
كه در آن ايران كه به گفته جفري كمپ، در نقشه بيضي انرژي استراتژيك جهان قرار دارد

از70بيش از  و بيش  درصد از گاز طبيعي جهان تمركز يافته است40 درصد از ذخاير نفت

و هاركاوي،( و قفقاز، آسياي جنوبي،، تنها نقطه)193: 1383كمپ  اتصال مناطق آسياي مركزي

به درياي مديترانه نيزخليج و جهان عرب است كه مسير ارتباطي شبه قاره هند به شمار فارس

و هر كدام از اين زير سيستممي به نوعي پارادايمرود و–هايي را از لحاظ سياسي ها  امنيتي

.(Sajedi, 2009: 77-89) دهندتوسعه در سياست خارجي كشورمان مورد توجه قرار مي

به نوعي و شرق، كه در اين مقاله مد نظر ما قرار دارد، به آسياي جنوبي اين با اتصال ايران

به پارادايم مي"توسعه"و"انرژي"،"امنيت"يهاكشور و بنابراين از طريق مرتبط گردد

و آسيايي متصل مي به امنيت انرژي در مناطق شرقي و سپس چين، ايران و هند شود پاكستان

ميكه در واقع بخش مهمي از امنيت منطقه و به تبع امنيت جهاني محسوب  ارتباط.شوداي

وزميني اير و ارمنستان از شمال غرب، ان با دو كشور تركيه عراق از غرب، آذربايجان

و  و ارتباط دريايي كشورمان با روسيه و پاكستان از شرق تركمنستان از شمال، افغانستان

و شش كشور عضو  قزاقستان از سمت شمال از طريق درياي خزر، اولويت دوم انرژي جهان،

به عنو با ايران ان هارتلند انرژي جهان در جنوب باعث شده كه شوراي همكاري خليج فارس

و امكانات خاص مرتبط ميليون نفر، به همراه موقعيت520 كشور، با جمعيتي بالغ بر 15 ها

از6باشد، كه اگر جمعيت جهان را  كننده انرژي در مصرف نفر12هر ميليارد نفر محاسبه كنيم

.كننده بدون واسطه در ارتباط مي باشدجهان در شرايط كنوني ايران با يك مصرف 

و ژئواكونوميك آن در حاشيه و جايگاه ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك مرزهاي شمالي ايران

به طول   كيلومتر اين كشور را به پل ارتباطي حد فاصل آسياي 1259خليج فارس با مرز آبي

و خاورميانه مبدل ساخته است ا (Patey, 2006: 4) مركزي به عنوان كريدوريو در واقع ز ايران

و سواحل شود كه بخشياد مي هاي شمالي آن در هارتلند مورد نظر نيكال اسپايكمن قرار دارد

و به ميجنوبي اين كشور  كندطور ويژه تسلط بر تنگه هرمز موقعيت آن را در ريملند تعريف

كه با نيروي دريايي خود بتواند آلفرد ماهان نيز معتقد بود هر كشوري.)49–52: 2008توكلي اصل،(

و فارس را در اختيار خود بگيرد، در واقع بر همه راهكنترل خليج به شرق دور، هند هاي منتهي

 استاد مطالعات صلح دانشگاه،پل راجرز.)33: 1377اطاعت،(حتي استراليا تسلط خواهد يافت
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به علت در اختيار طي برادفورد انگلستان نيز معتقد است ايران و گاز  داشتن منابع عظيم نفت

و آمريكا پيدا خواهد كرد زيرا تقاضا براي چند سال آينده اهميت هرچه بيشتري براي غرب

و نظام بين الملل، دانشگاه دورهام،(منابع هيدروكربن آن كشور بسيار بيشتر خواهد شد كنفرانس ايران

2009(.

و گاز در بر اساس آمار نشريه بين ، ذخاير كشف شده نفت 2010ژانويه سال المللي نفت

كه تقريبا معادل ده درصد ذخاير مشابه جهاني6/137در ايران بالغ بر  ميليارد بشكه است

ميمي و هفت عدد از ميادين درون ساحلي باشد كه در چهل ميدان نفتي بدست كه بيست آيند

ميو سيزده عدد ديگر نيز برون دساحلي كه بيشتر آنها و باشند ر شرق منطقه اروند رود

. (Oil and Gas Journal, January 25, 2010) العرب هستندشط

كه تقريبا940ًذخاير گاز طبيعي ايران نيز بالغ بر مي شود  تريليون فوت مكعب تخمين زده

و پس از روسيه با برخورداري از  تريليون فوت 1680شانزده درصد ذخاير جهاني است

كه تقريبا شش هزار فوت مكعب گاز مكعب گاز طبي و از آن جا عي، در جايگاه دوم قرار دارد

كند، بنابراين ذخاير گاز طبيعي ايران معادل طبيعي انرژي معادل يك بشكه نفت خام توليد مي

كه در نتيجه ذخاير هيدروكربن ايران نزديك به 155  ميليارد290 ميليارد بشكه نفت خام است

ميبشكه نفت خام تخمي شود كه بر همين اساس پس از عربستان سعودي در جايگاه دومن زده

مي گيرد  .)همان(جهاني قرار

بر همين اساس، وزارت انرژي آمريكا نيز در گزارش خود ايران را كشوري بسيار تاثيرگذار

ميدر آينده بازار بين  ,US Energy Information Administration)كندالمللي گاز طبيعي معرفي

كه در سال (2007  مايلي برون ساحلي62 كشف شد، در 1990 حوزه گازي پارس جنوبي

ميهاي خليجآب و مهمترين ميدان گازي ايران به شمار رود كه البته با قطر نيز فارس قرار دارد

و معادل هشت درصد ذخاير شناخته شده گاز  و نيمي از ذخاير گاز اين كشور مشترك است

ميطبيعي در جه و قرار است ان در آن واقع  فاز آن در يك برنامه بيست ساله به طور28باشد

به مرحله بهره كه البته مراحل اول تا دهم آن وارد مدار شدهكامل تخمين زده. اندبرداري برسند

و گفته 436شود ذخاير كنوني گاز طبيعي اين ميدان بالغ بر مي  تريليون فوت مكعب باشد

 Oil & Gas). ريليون فوت مكعب آن نيز در آينده قابل حصول خواهد بودت325شود مي

Directory Middle East, 2011: p. 1075) 
سي ميليارد دالر از سال  در حوزه پارس جنوبي2008– 2007با سرمايه گذاري بيش از

ميو پيشخواهد بودچشم انداز صنعت گاز طبيعي ايران روشن آينده شود توليد آن در بيني

دو برابر شود مشروط بر آن كه در فازهاي باقيمانده آن در ده سال آينده تا چهل ميليارد دالر 

)سرمايه گذاري صورت گيرد  Dargin, 2008:4-5 ).
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و نزديكي منطقه و مناسبات ارزنده اقتصادي اي ايران به سه كشور حوزه گروه بريكس

ال ميسياسي با دو عضو ديگر آن در مناطق آمريكاي و آفريقا ساز ارتقاي جايگاه تواند زمينهتين

و ظرفيت و جهاني شودهاي منطقهسازي آن در زمينه انرژي در عرصهكشور .اي

 بريكسگروه ژئوپلتيك انرژي
از بيست شركت بزرگ%55حدود، 1991در پايان جنگ نخست خليج فارس در سال

و  كه شانزده.ي اروپايي بودندهانيز متعلق به كمپاني%45انرژي، آمريكايي اين در حالي بود

و در سال  به ببرهاي جديد%35، 2007سال بعد از بيست شركت بزرگ در حوزه انرژي

)يافتاقتصاد جهاني موسوم به گروه بريكس تعلق  Lederer, USS. Today, June 26, 2007 )  

به عنوان قطب چ در واقع اعضاي گروه بريكس ندقطبي آينده خواستار هاي مطرح در جهان

سه نقش و استقالل عمل بيشتر در جهت تامين امنيت خود در آفريني، كسب استقالل راي

و  و يورو، امنيت غذايي به چالش كشاندن اقتصاد حوزه هاي دالر و محور امنيت اقتصادي

و جدا كردن موضوع  همچنين امنيت انرژي با هدف كاهش نقش كنوني غرب در قلمرو انرژي

نيت انرژي كشورهاي عضو بريكس از قلمرو تاثيرپذيري از غرب با تاكيد بر ضرورت تعامل ام

مي باشندو توسعه همكاري .ها در اين صنعت

ميپيش در2008در سال  OECDشود بر مبناي چشم انداز محيطي بيني ، مصرف انرژي

و در صورت عدم رشد يابد%72 تا 2030 تا 2005 هايكشورهاي بريكس در حد فاصل سال

اعضاي اين گروه حاصل از عملكرد صنعتي اي اتخاذ سياستي مناسب، انتشار گازهاي گلخانه

.يافتدنافزايش خواه%46 تا 2030تا سال  (OECD Environmental Outlook, 2008)  تقاضاي

وهافزايش يافت%40 تا 2030تا2007هاي المللي در حد فاصل سالانرژي در عرصه بين

و حتي خاورميانهك  برخوردار مهم در اين رونديسهماز اي شورهاي در حال توسعه آسيايي

كه هيدروكربندر حاليو اين بوده حفظ همچنان ها تسلط خود را بر منابع مهم انرژي است

.)Watson, 2010( خواهند كرد

به عنوان غني گروسيه از ترين كشور جهان از حيث برخورداري از ذخائر كشف شده

از طبيعي به ويژه در جزيره ساخالين، بزرگترين توليد و كننده اين محصول نيز شناخته مي شود

و البته يكي از كشورهاي  به خود اختصاص داده است نظر داشتن زغالسنگ نيز جايگاه دوم را

به طوري كه هشت درصد ذخاير جهاني مهم داراي ذخاير نفت خام در جهان نيز مي باشد

و بر اساس پيش75ل نفت معاد بيني كارشناسان، ذخاير ميليارد بشكه در روسيه قرار دارد

و شرق دور كشف نشده هستند كه البته كشف گسترده به ويژه در شرق سيبري اي از نفت نيز

و استخراج آنها با توجه به موقعيت منطقه، بسيار هزينه بر خواهد بود . ذخاير آينده اين كشور
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ر وسيه از استقالل پايداري در حوزه انرژي برخوردار است اما از آن در جهت بر همين اساس،

و سياسي بهره مياهداف ژئوپلتيكي ) كندبرداري Ickes, 2011) 

به خود در ميان كشورهاي گروه بريكس، تقاضاي انرژي داخلي چين رتبه نخست را

به اولويت اولي و به همين علت امنيت دريافت انرژي و انتخاب استراتژيك اختصاص داده ه

و اقتصاد شتابنده رو به جلو مبدل گشته است،  پكن در جهت تضمين تداوم مدرنيزاسيون

و حوزه خليج فارس از به ويژه آن كه وابستگي شديد اين كشور به واردات انرژي از خاورميانه

و احتمال اقدام آمريكا در مسدود كردن اين تنگه در صورت  وقوع هرگونه طريق تنگه ماالكا

و توسعه خطوط لولهايحادثه و گاز طبيعي  مقامات چيني را به فكر تنوع مسيرهاي ورود نفت

و همچنين روسيه انداخته است به ويژه قزاقستان، تركمنستان  از ايران، آسياي ميانه
(Fillingham, 2009)   .

ميبه به توافقطور ويژه خطپكن- ميليارد دالري مسكو25 نامهتوان  به منظور اجراي

به منظور نهايي كردن هزار به طوللوله نفتي و همچنين ادامه مذاكرات  كيلومتر به غرب چين

كه پنج سال است  اختالفعليرغم برخي مهمترين قرارداد انرژي تاريخ دو كشور اشاره كرد

بنظره و در صورت نهايي شدن اين قراردادهاي نفت صادراتيا از جمله به ارزش ادامه دارد

به چين يكصد ميليون دالر دو خط لوله از ميدان و شرق سيبري هاي گازي روسيه در غرب

و بدين ترتيب، روسيه قادر خواهد بود   ميليارد متر مكعب گاز را ساالنه68كشيده خواهد شد

به مدت از30به چين كه در نتيجه بيش را50 سال صادر كند  درصد از نيازهاي گازي چين

. خواهد دادپوشش

سازان اين كشور در حوزه ترين منطقه تامين انرژي چين از منظر تصميمبا اين حال، اصلي

به ويژه منطقه خليج فارس مي و گاز، منطقه خاورميانه كه البته حضور آمريكا در نفت باشد

كه ايران مورد توجه پكن  و يكي از داليلي  منطقه مشكالتي را براي پكن ايجاد كرده است

به ويژه آمريكا در سياستمي و ملكي،(هاي تهران است باشد، عدم نفوذ كشورهاي غربي

به عنوان مولفه اصلي.)11:1386 حوزه آبي تاريم در منطقه شينجيانگ در كشور چين همچنان

كه توليد انرژي در اين كشور خودنمايي مي به طوري  درصد از نفت داخلي در اين14كند

ازشايالت توليد مي و بيش اين. درصد از منابع زغالسنگ چين نيز در آن واقع است40ود

و بر اساس  كشور در حال حاضر در ميان سه كشور برتر واردكننده انرژي در جهان قرار دارد

مي باشند تا بينيپيش و گاز در اين كشور كه معادل هشت درصد توليد جهاني ها مصرف نفت

ايش يابد در حالي كه ذخاير نفتي اين كشور همچنان ثابت دهه آينده به پانزده درصد افز

)خواهد ماند  Speigel, 2008) .
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و سنوك، به سينوپك، پتروچاينا و دولتي چين موسوم سه شركت اصلي در حال حاضر

به%98بيش از  به همراه نزديك ظرفيت%89 از ذخاير نفت خام كشف شده را در اين كشور

) دارندپااليش در اختيار خود  Mihlmeste and Anderson, 2010, p.6).به همراه در حقيقت، چين

و منابع فسيلي كشف اي برخوردار هستند، اما با ادامه روند رشد شدههند، اگر چه از ذخاير

به توليد در  به ترتيب تا اين اقصادي كنوني، ذخاير منجر  سال دوام خواهند11و21دو كشور

if آورد not BRICs, then what? ,p.2)(،از كه بريتيش پتروليوم در گزارش ساالنه خود به طوري

) داده است احتمال پايان يافتن كل ذخاير اثبات شده نفت خام هند تا دهه آينده خبر BP, 

2009 ).

 متر25/37 معادل2009 سالتااز سوي ديگر ذخاير اثبات شده گاز طبيعي هندوستان نيز

كه حتي با روند مكعب اعالم گردي ازد  سال برآورد35توليد كنوني، عمر اين ذخاير كمتر

.(Oil & Gas journal Energy Database, 2009)شود مي

و در نتيجه تقاضاي به واردات انرژي، افزايش جمعيت فشارهاي ناشي از وابستگي فزاينده

به   چهارمين اقتصاد بزرگ داخلي در كنار عامل مهم رشد فزاينده اقتصادي، هندوستان را

و ششمين مصرف كننده انرژي در سطح جهان تبديل كرده بين المللي، يازدهمين توليد كننده

به طور جدي  به منابع انرژي خارجي باعث شده است دهلي نو كه وابستگي شديد اين كشور

و به اعتقاد شماري از كارشن و گاز باشد پي يافتن راهي براي امنيت ورود نفت  اسان، در

ميپيش شود اين كشور وارد رقابتي جدي با چين در حوزه امنيت ورود انرژي در آينده بيني

.(Mihlmeste and Anderson, op.cit., p.6) شود

 كه ذخاير قابل استحصال آن بالغ2004كشف منابع نفت خام را در ميدان مانگاال در سال

ميبر بيش از يك ميليارد بشكه تخمين ميشودزده توان بزرگ ترين كشف منابع هيدروكربني،

و منابع انرژي حوزه آبي بارمر نيز اين احتمال را پيش روي1985در هند از سال   دانست

 دهد كه توليد نفت داخلي را در اين كشور تا بيست درصد افزايش دهددهلي نو قرار مي

Fesharaki, 2007:31-33 ) .( به تازگي با رشد هشت به خود اقتصاد هند درصدي شتاب بيشتري

و پيش ميگرفته است و بر اساس آمار 2015شود تا سال بيني و تا اواخر دهه كنوني ادامه يابد

و آژانس بين سوخت بيش از نيمي از كل انرژي المللي انرژي، هفتاد درصد از برق توليدي

ميمصرفي  كه البته از كيفيت نامطلوبهند از سوخت زغالسنگ تامين ي نيز برخوردار شود

و انتشار دي اكسيد كربن را تا سال مي سي درصد.سه برابر افزايش خواهد داد2035باشد

و گاز تامين مي و پيشباقيمانده نياز انرژي هند نيز از طريق نفت ميشود شود تا سال بيني

طر2025 به طوري كه نود درصد از نيازهاي اين كشور بايد از يق واردات نيز دو برابر شود

به  كه در حال حاضر شصت تا هفتاد درصد از نفت مورد نياز خود را تامين شود، در حالي
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و منطقه خليج بر همين. فارس به ويژه ايران وارد مي نمايدويژه كشورهاي منطقه خاورميانه

مياساس كارشناسان حوزه امنيت انرژي پيش  به سومين وارد2025كنند هندوستان تا سال بيني

.) (India’s Energy Dilemma, 2006 كننده انرژي در جهان مبدل شود

و در كوهپايه هاي رشته نيروگاه هاي برق آبي هند نيز بيشتر در مناطق شمال شرقي هند

ميكوه و مناطق محدودي را تحت پوشش قرار به هاي هيمااليا قرار دارند و در واقع بعيد دهند

و يا ميان مدت بتواند روند استفاده از زغالسنگ را تغيير دهد رسد دهلي نو در كوتاه نظر مي

(Chikkatur, Ananth, 2011 ) .

كه در قلب آمريكاي جنوبي قرار دارد عليرغم اتخاذ سياست هاي مبتني بر برزيل نيز

به ويژه پس از شوك نفتي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير از جمله تهيه اتانول از نيشكر

در، با كشف ذخاير عظيم گاز طبيعي در سال1970 اواسط دهه هاي اخير به سمت خودكفايي

مياين حوزه گام كه از آن جمله توان به كشف ميادين برون ساحلي در هايي برداشته است

)ريودوژانيرو توسط دولتي پتروبراس اين كشور اشاره داشت Luft, 2008 ) .

دهاي اوليه بين پنج تا هشت ميليارد بشكه نفت نيز كه بر اساس برآور"توپي"ميدان نفتي

به عنوان بزرگترين ميدان در نيمكره غربي در سي سال گذشته  خام در خود جاي داده است

عالوه بر اين، دورنماي ميدان ليبرا نيز در حوزه آبي سانتوس بر اساس. شودشناخته مي

كه در صورت هاي اوليه، پانزده ميليارد بشكه نفت خام را در خودتخمين  جاي داده است

).اثبات اين ظرفيت، حتي ميدان توپي را نيز پشت سر خواهد گذاشت Brooks, Associated 

Press, Aug 23, 2009 ) 
و گاز طبيعي در كشور آفريقاي جنوبي نيز به عنوان عضو جديد الورود گروه ذخاير نفت

به خو به انرژي به طوري كه اين بريكس، سهم كوچكي را از نياز اين كشور د اختصاص داده،

روند باعث شده است زغالسنگ سهم اصلي را در برآورده كردن نيازهاي انرژي آفريقاي

تواند افزايش بيش از پيش انتشارهاي گازهاي گلخانه هاي جنوبي شامل شود كه نتيجه آن مي

 :Background of South Africa Energy, 2010, at).كربن باشداكسيدو گاز دي

)www.eia.gov/emeu/cabs /South_Africa/pdf.pdf 
را%10در مجموع، كشورهاي حوزه بريكس در كنار يكديگر معادل  از ذخاير نفتي جهان

ازبه خود اختصاص داده به ترتيب بيش و زغالسنگ 40و25اند كه اين رقم براي گاز طبيعي

و در اين ميان روسيه تنها صادر كننده مي باشد بهب مهم انرژي در درصد ين اعضاي اين گروه

مي رود . شمار

به نظر مي رسد كه بتوان براي منابع كنوني انرژي به ويژه نفتبه اعتقاد كارشناسان، دشوار

بهو گاز طبيعي در آينده هاي جايگزين از جمله خورشيدي، ويژه در حوزه انرژياي نزديك

مياي جايگزيني تصور كرد، هر چند پيشبادي، برق آبي در كنار انرژي هسته شود در سال بيني
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 درصد9/0 بازار انرژي در حوزه كشورهاي بريكس، معادل2008 در مقايسه با سال 2014

. ( Mihlmeste and Anderson, op.cit., p.6 ) رشد خواهد يافت

مي15 معادل2020بر اساس آمارها، تا سال د توان درصد از مصرف انرژي جهاني

و هسته .  (Watson, op.cit)اي، باشدغيرفسيلي، از جمله انرژي هاي تجديدپذير

به2009شوراي امنيت ملي آمريكا نيز در سال رويكردهاي جهاني" در گزارشي موسوم

به"جهان دگرگون شده: 2025سال  كه جهان آينده چند قطبي خواهد بود  تاييد كرده است

به غولچياز جملهطوري كه كشورهايي و هند در كنار آمريكا  بين الملليهاي اقتصادين

او در همين حال،مبدل خواهند گشت و برزيل نيز شاهد رشد فزاينده ي خواهند قتصاد روسيه

. ( Smith, 2011) بود

و چالش ميهر چند اختالفات به چشم خورد كه از آن هايي نيز در ميان اعضاي بريكس

هاجمله مي  درخصوص واردات ارزان قيمت كاالهاي چيني، اختالفات مرزي توان به نگراني

و رقابت اين دو در قاره آفريقا، حمايت چين از برنامه و دهلي نو هاي ديرينه ميان پكن

و هسته و روسيه اشاره موشكي و همچنين اختالف در روابط چين . نمود اي پاكستان

Rupakjyoti, 2011 )(و عليرغم اين اخت و هماهنگي با اين حال الفات، تاكنون رويكرد همكاري

به عنوان نگرش اصلي بر گروه بريكس حاكم بوده است  منطقي در عين وجود حس رقابت
(Aparajit, 2011 ) .

و بريكس  ايران
و همچنين روسيه رقابتي جدي را كشورهاي نو ظهور اقتصادي به ويژه چين، هند، برزيل

و در حال توسعه آغاز در روند منابع انرژي جهاني در مقا يسه با ديگر كشورهاي توسعه يافته

و ايران به علت برخورداري از منابع غني هيدروكربني در كنار رشد اقتصادي آن در كرده اند

و حتي بينحوزه منطقه  بر همين (Patey, op.cit., p.4 ). المللي اهميت بيشتري پيدا كرده استاي

به شمار اساس، گسترش ارتباط با كشورهاي حوزه بريكس نيز از اولويت هاي نخستين تهران

 (IRNA news agency, 21 April 2011) رودمي

به عنوان بزرگ ترين دارندگان ذخاير انرژي و روسيه، و گاز(در اين ميان، ايران و) نفت

همچنين توليدكنندگان بزرگ آن در جهان، براي تشكيل يك سيستم واحد انرژي منحصر به

د و همكاريفرد و هاي منطقهر عرصه جهاني نياز به استراتژي انرژي مشتركي دارند اي

و همچنين در چهارچوب گروه بريكس موجب  سازماني از جمله در سازمان شانگهاي، اوپك

ميافزايش همكاري به چالش كشاندن نظم كنوني و حتي شود هاي مشترك در سطح جهان

كه در تيرماه مشروط بر آن كه دو كشور در سند چشم به ويژه نقشه راه  انداز خود در آينده،
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به منظور همكاري1389 و سرمايه به امضاء مقامات ارشد دو كشور سي سال گذاريها ها در

به تعهدات در قبال يكديگر پابرجا بمانند و گل افروز،(آينده رسيد، )1388سيمبر

ز همكاري و ايران در عين حال در و پايين دستي هاي دوجانبه روسيه مينه صنايع باالدستي

و برخي  و گاز در حد انتظار دو قطب انرژي جهاني هم مرز با يكديگر نبوده است نفت

و موانع را مي توان در شكل به همكاري نواقص  هاي مشترك از جمله در زمينه دهي

و سرمايه و انتقال انرژي المللي اي بينآفريني در بازارهنقشهمچنين گذاري براي استخراج

.انرژي مشاهده كرد

البته برخي از مقامات روس نيز گسترش توان صنعتي ايران را در زمينه صادرات انرژي

مي دانند كه اين امر  برخالف منافع خود براي حضور شبه انحصاري در بازارهاي جهاني انرژي

اق هاي اقتصاد بين با واقعيت و وابستگي متقابل ميان نهادهاي تصادي، چندان همخواني الملل

و بي مي شك، افزايش سطح همكاريندارد تواند زمينه رشد اقتصادي هر دو ها، در بلندمدت

.را فراهم آوردطرف 

به ويژه در منابع در مقابل نيز روسيه، براي اعمال نفوذ با سهولت بيشتر در آسياي مركزي

به گسترش روابط اي عمده از جملانرژي آن بدون حضور يك نيروي فرا منطقه ه آمريكا

به چالش كشاندن قدرت و نظامي با ايران نيازمند است ضمن آن كه مسكو براي اقتصادي

به مساعدت تهران نياز دارد .واشنگتن در خاورميانه نيز

مي توان دريافت كه بازار همچنين، با نگاهي به مشتريان سنتي ذخاير انرژي اين دو كشور

و حال آنكه مشتريان قديمي نفت مصرف انرژي روسيه عمدتاً  در ميان كشورهاي اروپايي بوده

و شرق آسيا بوده مي ايران، كشورهاي جنوب، جنوب شرق تواند عالوه اند، هر چند نگاه تهران

هاي اما يكي ديگر از موانع گسترش همكاري. اروپا نيز باشدسوي به مذكوربر كشورهاي 

و روسيه در سال گذاري المللي عليه سرمايه هاي بين اي اخير، وجود تحريمه انرژي ميان ايران

مي شركت و گاز ايران كه. باشد هاي خارجي در صنايع نفت اين امر موجب شده است

و گازي روسيه با طرف ايراني در اغلب موارد هاي ميان شركت همكاري هاي بزرگ نفتي

و آنان تحت فشارها و مذاكرات شود به انجام مطالعات بهي بينمحدود المللي، كمتر مايل

.هاي گسترده در اين بخش باشند گذاريسرمايه

از"نورسك هيدرو"و"لوك اويل"هاي روسي شركت  نيز در بلوك اناران با برخورداري

و ظرفيتي بالغ بر دو ميليارد بشكه نفت خام در نزديكي منطقه مرزي ايران با عراق فعال هستند

در"روبژنفتزا"و"روس نفت"هاي شركت  نيز نقشي مهم را در ميدان عظيم نفتي آزادگان

ميمنطقه . ( Groot, 2010: pp.87-88, 70, 48) كننداي مشابه ايفا
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و روسيه بر سر بازارهاي منطقه در كنار رقابت درخصوص انرژي هاي رقابت چين

و آمريكا، فرصت بهره اهيدروكربن با اتحاديه اروپا ميبرداري ايران را بيش آورد،ز پيش فراهم

و چين مؤيد بر همين اساس پيشنهاد عضويت نظارتي ايران در پيمان شانگ هاي توسط روسيه

و ديگران،(باشداين مطلب مي .)1387حافظ نيا

، طرح2006هاي در سال هاي شانگدر نشست سران سازمان همكاريايران همچنين

ي انرژي بين اعضاي اين سازمان از جملههارا در شكل دادن به همكاريخود پيشنهادي

به عنوان عضو ناظر در اين نهاد به همراه خود و روسيه و تركمنستان قزاقستان، ازبكستان

بامنطقه كه به عنوان كشورهايي غني از منابع هيدروكربن مطرح كرد  استقبال اعضا نيزاي

ميروبرو شد و ناظر سازمان شانگكه به ديگر اعضاي دائم و تواند هاي به ويژه چين، هند

و حتي در سطح بينپاكستان به عنوان بزرگترين مصرف و المللي كنندگان انرژي در آسيا نفت

. گاز صادر كند (Tishehyar, 2011) به كه تهران بسازمانبنابراين در صورتي ، پيوندد شانگهاي

به عنوان و همچنين دهلي نو را و مسكو را به عنوان اعضاي اصلي اين روند توانايي پكن

به منابع انرژي ايران تقويت مي . (Shenna, 2010: pp.13-15)نمايدعضو ناظر در دسترسي

درن و گاز نيز باعث گرديده كه اين كشور و بلندمدت چين به واردات نفت به رشد ياز رو

به روابط انرژي كنار حيات خلوت انرژي خود يعني منطقه آسياي مركزي، نگاهي استراتژيك

و مهديان(فارس به ويژه با تهران داشته باشديجبا كشورهاي حوزه خل .)1389،رحيم صفوي

به در حال حاضر نز مي%45ديك و از واردات نفت خام چين از خاورميانه صورت گيرد

و در عين حال، با  ايران دومين صادركننده بزرگ نفت به چين پس از عربستان سعودي است

و روسيه، ايران قادر است عالوه بر ايفاي نقشي مهم از جمله مشاركت  كمك فناوري چين

ا وز ميدانموثر در طرح خط لوله سه هزار كيلومتري به چين، نفت هاي نفتي خزر در قزاقستان

و  به خطوط لوله داخلي ايران هدايت و حتي كشورهاي ساحلي را در اين حوزه گاز خود

به بازارهاي بين و سواحل خليجسپس براي انتقال و اين روند المللي راهي جنوب فارس كند

و آسياي مركزي فراهم آوردحتي مي تواند زمينه نقش برجسته تر اين كشور را در خاو  رميانه

(Akhlaghi, 2009).

به ارزش 2006در سال 16 نيز قرارداد شركتي دولتي سنوك با شركت ملي نفت ايران

به منظور صادرات ال3/1ميليارد دالر به همراه توسعه.ان. ميليارد متر مكعب جي در هر روز

و همچنين قرارداد سال  ميليارد دالر ميان شركت6/2به ارزش 2007ميدان نفتي يادآوران

و وزارت نفت ايران براي توسعه ميدان درون ساحلي يادآوران از اين جمله به چيني سينوپك

.روندشمار مي
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طي ماه ژانويه را2009شركت ملي نفت چين همچنين  قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان

ب با شركت ملي نفت ايران  ميليارد دالري7/4گذاري ايد قرارداد سرمايهبه امضا رساند كه البته

و مذاكره براي خريد ال يكي از فازهاي حوزه عظيم پارس جنوبي جي توليد شده.ان. را در

به آن افزود گذاري در منابع انرژي درياي خزر در مذاكره براي سرمايه. فاز چهارده آن را نيز

دالآب  شمارر نيز از ديگر موارد در اين خصوص به هاي ايران به ارزش بيش از سيزده ميليارد

.)(www.petronews.ir روندمي

مي 2008در سال ايران همچنين و از دومين عرضه كننده بزرگ نفت به هند به شمار رفت

، براي"اويل اينديا"و"سي.او.آي"،"سي.جي.ان.او"هاي شركتگذاري نيز، نظر سرمايه

گازي بلوك فارسي ايران در حال گذاري سه ميليارد دالري به منظور توسعه ذخايرسرمايه

به ارزش چهل نامهدولت هند همچنين توافق)22/3/1388خبرگزاري شانا،(. اندگفتگو بوده اي را

كه به مدت ميليارد دالر با ايران امضا كرده ال5/7 سال خريد25 است را.ان. ميليون تن جي

هاي مذاكره خط لوله گاز موسوم به خط لوله هند همچنين يكي از طرف. نمايدتضمين مي

به طول  مي2775صلح .باشد كيلومتري، از ميدان گازي پارس جنوبي

كه در و مصرف انرژي در هند مبين اين واقعيت است اي نزديك آينده بررسي روند توليد

و گاز طبيعي اين كشور شكاف عميقي ايجاد شود همچنان بين ميزان و توليد نفت خام مصرف

و اين كشور ناچار است براي تداوم رشدكه تاكنون شواهدي از آن را نيز شاهد بوده ايم

الاقتصادي خود اين شكاف را با واردات اين فراورده به همراه در.جي جبران نمايد.ان. ها

و همچنين قرابت ژئوپليتيك با هند، و گاز به دليل داشتن منابع غني نفت اين ميان ايران

.ظرفيت تبديل شدن به يك شريك انرژي مطمئن براي اين كشور را دارد

اي بريكس از مناسبات خوبي با ايران در حوزه برزيل نيز به عنوان عضو ديگر فرامنطقه

حمانرژي برخوردار مي و اي ايران نيز مزيد بر علت هاي اين كشور از برنامه هستهايتباشد

به دهه مي كه البته پيشينه همكاري دو طرف در حوزه انرژي مي1990باشد در سال. گردد باز

 نيز شركت ملي نفت ايران حق اكتشاف در ميدان نفتي برون ساحلي در سواحل 2003

به شركت برزيلي پتروبراس اعطخليج . (New York Times, July 7, 2004)ا نمودفارس را

و حفاري نفت در به منظورعمليات اكتشاف پتروبراس همچنين توافق نامه دوم خود را

و برزيل همچنين. (Associated Press, July 14, 2004) درياي خزر با ايران امضا كرد ايران

مه سال  جي2010يادداشت تفاهمي را در ماه و15- در حاشيه نشست  در تهران امضا كردند

و آموزش هاي هاي الزم از شركتبر همكاري در عمليات اكتشاف، استخراج، انتقال فناوري

و همچنين توليد از منابع هيدروكربن  و انرژي در ايران برزيلي با هدف نوسازي بخش نفت

.)(Iran daily, May 22, 2010 تاكيد كردند
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ازاقتصاد آفريقاي جنوبي نيز به عنوان يكي  جديدترين عضو در حال حاضر

مييافتهتوسعه به ويژه در حوزه. رودترين اقتصاد در قاره آفريقا به شمار اين كشور با ايران

و قراردادها در اين عرصه پس از سال انرژي روابط گسترده به جلويي 1995اي دارد  روند رو

.(Tehran Times, January 30, 2008).اندرا به خود گرفته

354شود آفريقاي جنوبي از ذخاير قابل استحصال سنگ اورانيوم بالغ بر تخمين زده مي

به شمار مي كه معادل يازده درصد ذخاير جهاني در اين زمينه رود، با هزار تن برخوردار باشد

و گاز محسوب مي و دومين سيستم اين حال اين كشور از واردكنندگان جدي نفت شود

به ويژه پااليش  و بخش اعظمي از نياز انرژي خود را نفت را در قاره سياه در اختيار خود دارد

و در مراحل بعد از كشورهاي  و ايران در حوزه نفت خام از كشورهاي عربستان سعودي

و آنگوال وارد مي  نمايد، هر چند از مصرف كنندگان مهم زغالسنگ نيز در جهان نيجريه

ممي به طور كه از واردات نفت خام خود را در سال%40ثال آفريقاي جنوبي معادل باشد

و عليرغم مداخالت آمريكا كه از روابط خوبي نيز با اين جنوبي2006 ترين از ايران تامين كرد

.)(Iran Daily, January 20, 2009 كشور آفريقا برخوردار است

ا2009در ماه ژوئن سال كه شركت ساسول نيز شركت ملي پتروشيمي ايران عالم كرد

هاي پتروشيمي ايران هاي اين كشور در طرحمتعلق به آفريقاي جنوبي از بزرگترين نيروگاه

) نمايدمشاركت مي Shana News, June 9, 2009 ).

و رويكرد اين به همراه ديگر اعضاي بريكس و هند به جلو ميان چين، روسيه  مناسبات رو

راه تقاضاي فزاينده دو قدرت بزرگ اقتصاد آسيا، ظهور دوباره گروه در قبال ايران به هم

كه قدرت آن با منابع انرژي تقويت شده است، اين زمينه اي مستقل در روابط بينروسيه الملل

به شركايي مهم در حوزه به وجود آورده است تا و اقتصادي را براي تهران نيز  انرژي

ب (Patey,op.cit:4)بيانديشد به شرقا جهتكه البته و تمايل بيشتر گيري سياست خارجي تهران

و مي و هند همخواني دارد هاي بيشتر تواند زمينه جذب سرمايهبه ويژه كشورهاي روسيه، چين

و همچنين توسعه را در حوزه انرژي از طريق تشكيل كنسرسيوم شركت هاي ملي نفت اوراسيا

م و در نطقهبازارهاي اين عرصه به همراه تقويت مناسبات اي را در اين ارتباط فراهم آورد

.تواند تاثيرات منفي تحريم ها را نيز خنثي نمايدنتيجه مي

ازبه نظر مي به منظور استفاده به ارائه تعريفي جديد از مناسابت خود با خودرسد ايران

و نوظه و با توجه به نيازهاي كشورهاي صنعتي و كشورهاي صنعتي جهان نياز دارد ور غرب

به ويژه در آينده، زمينه به انرژي و در قبال اقتصادي و مشترك را با غرب بيابد هاي مورد توافق

هاي سياسي، سياست واشنگتن مبني بر اتخاذ راهبرد همه چيز بدون ايران، تاكيد تهران بر مولفه

ت و اقتصادي با پيگيري سياست اعتماد سازي، اتخاذ سياست غيرچالشي در روند حوالت امنيتي
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به همراه درگير ساختن سرمايهمنطقه و جهاني، پيگيري سياست مذاكره هاي خارجي در اي

المللي افزايش توانند زمينه تاثيرگذاري اين كشور را در عرصه تعامالت بينمنابع داخلي مي

و امنيت ملي خود به امنيت انرژي مصرف. دهد كنندگان در واقع ايران با پيوند زدن منافع

و امنيت ملي خود گام برداردبزرگ مي تواند در جهت تامين منافع و( انرژي، مختاري هشي، حسين

.)95-1389:124نصرتي، 

و مدير» گال لوفت« و كارشناس امنيت موسسه پژوهشي تحليل امنيت جهاني در واشنگتن

به نكته اشاره دارد كه هم به انرژي صادراتيانرژي نيز ايران اكنون كشورهاي مختلف جهان

كه آمريكا صنايع نفت اين كشور را به عنوان دومين ذخاير بزرگ گاز محتاج هستند در حالي

و اين نوع سوخت به ويژه پس از فاجعه هسته سالايطبيعي در جهان هدف قرار داده است

و ساير مالحظات براي كاهش مصرف سوخت بيشتري پيدا كننده اهميتهاي آلودهاخير ژاپن

قراردادها آينده ژئوپليتيك انرژي در منطقه را تعيينبه اعتقاد لوفت، مجموعه اين. خواهد كرد

مي كند  كه اين نقشه جديد را تعيين و متحدانش بلكه ايران است نه آمريكا و اين خواهند كرد

)Luft, 2011(.

و بلندمدت زماني مي  تواند حاصل شود كه بازارهاي انرژيادبيات امنيت انرژي پايدار

و بازار را- غيرسياسي و در حقيقت، قدرت هاي بزرگ تئوري تنگناهاي اقتصادي  محور شوند

به منظور دستيابي به اهداف سياسي كنار بگذارند تا زمينه براي توسعه بلند مدت صنعت

و ايجاد فضاي الزم براي سرمايه .)88-87: 1386مزرعتي،( گذاري مناسب فراهم گرددجهاني انرژي

ر به عنوان عضو اصلي همچنين به عنوان عضو ناظر در اوپك تمايل دارد تا با ايران وسيه

كه اوپك در ثبات  و از آن جا اين سازمان در حوزه انرژي از مناسبات خوبي برخوردار باشد

ميبهاي نفت از نقشي تعيين تواند جايگاه تهران را نيز در كننده برخوردار است اين روند

. حوزه انرژي تقويت نمايداي در معادله منطقه

و گروه اما در عين حال برخي عوامل نيز مي توانند تهديد كننده تقويت مناسبات ايران

به گسترش استفاده از منابع انرژي تجديدپذير، شكاف  كه از آن جمله بريكس تلقي شوند

به همرا و هند و يا حتي بين چين و روسيه ه تقويت داخلي ميان روسيه با ايران، ميان چين

.نيروهاي رقيب در داخل اين كشورها اشاره داشت

و لزوم ارائه مشوقنوع قراردادهاي در ايران با شركت به اين هاي خارجي هاي بيشتر

ها، افزايش مصرف داخلي گاز طبيعي در ايران، باال بودن عمر برخي چاه هاي نفت، شركت

و لزوم مدرنيزاسيون  آن به همراه تنش هاي سياسي به برخي مشكالت فني در صنعت انرژي

ويژه در ارتباط با موضوع هسته اي تهران از جمله موانع جدي در مسير مناسبات انرژي در

و جذب سرمايه و سطح گذاريايران هاي بيشتر خارجي از جمله براي افزايش ظرفيت پااليش
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درتوليد به شمار مي هاي جذب سرمايهروند، هر چند عليرغم اين مشكالت، جمهوري اسالمي

.هاي خوبي نيز داشته استخارجي در اين بخش موفقيت

به طور جدي رسدبه نظر مي دو موضوع مهم در كنار يكديگر بر ژئوپليتيك انرژي جهاني

و نقل براي تحويل  و ديگر مسيرهاي حمل كه نخست توسعه بخش انرژي تاثيرگذار هستند

و ايران در اين ميانانرژي مي و توانايي ارائه باشند با مجاورت جغرافيايي با مراكز مهم انرژي

به بخشي جدايي و نقل در اين عرصه امسيرهاي حمل ز رقابت ها در حوزه انرژي در ناپذير

و مي و منطقه خليج فارس تبديل شده است تواند در بازارهاي انرژي جهاني آسياي مركزي

و  بهنقشي حياتي را نيز ايفا نمايد كارگيري رويكرد سازماندهي نيروهاي متخصص ايراني،

گسهاي اقتصادي، برنامهموازنه مثبت در عرصه سياست و هاي ترش همكاريريزي صحيح

و بينمنطقه به منظور تشنجاي ميالمللي به نظر و اين ظرفيت زايي در اين خصوص مهم رسند

المللي پول ايران را در ميان ده كشور غيرعضو شود همان طور كه صندوق بيننيز مشاهده مي

كه سومين گروه اقتصادي برتر جهان را تشكيل مي   ,Walker)دهنددر گروه بريكس قرار داده

 در رتبه ششمين كشور در جذب2010و عليرغم فشارها بر اين كشور، در سال (2010

. (Tehran Times, January 3, 2011)است گذاري خارجي قرار گرفته سرمايه

به اهداف در عرصه انرژي، ميان به منظور دستيابي در بعد داخلي نيز ضروري است

حوهاي تصميم دستگاه  هاي مربوط به سياست خارجي در راستايزه با بخشساز در اين

به ويژه در بهره برداري صحيح از شكل با28گيري يك ديپلماسي انرژي موفق  ميدان مشترك

.كشورهاي همسايه تعامل صحيح وجود داشته باشد

 نتيجه
اقتصاد جهاني در حال تغيير پارادايم از مدل تحت تسلط غرب به سمت چند قطبي شدن

بهاست و نوآوري ديگر طور انحصاري در اختيار اقتصادهايو در واقع مراكز مصرف، توليد

و قدرت به هاي نوظهور اقتصادي در قارهغربي قرار ندارند به ويژه گروه بريكس هاي مختلف

مي كنند .طور خاص در اين مسير حركت

به طور فزاينده كه به قطبكشورهاي عضو ائتالف بريكس و مصرف منابع هاي تولياي د

هاي ها، تالش دارند از زيرساختهيدروكربن مبدل شده اند، عالوه بر جذب گسترده سرمايه

به منظور تقويت امنيت انرژي مد نظر خود حمايت مالي به عمل آورند، هر چند  ارسال انرژي

و با توجه به منابع تازه كشف شده در برزياين احتمال وجود دارد كه در سال ل اين هاي آتي

به عنوان و البته روسيه نيز همچنان و حتي صادركننده انرژي مبدل شود به يك توليد كشور
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پي كشف منابع تازه يك توليدكننده اصلي انرژي در عرصه بين و در المللي باقي خواهد ماند

.نيز بر خواهد آمد

و تقاضا مبين اين است كه تا آينده اي  قابل پيش بيني وضعيت بازار انرژي در زمينه عرضه

رو، اكثر مصرف كنندگان عمده انرژي از اين. تقاضا براي انرژي همچنان افزايش خواهد يافت

و چين، به دنبال تامين منابع انرژي  و شرق آسيا از جمله هند به ويژه كشورهاي جنوب جهان

. مطمئن خود در بلند مدت هستند

و برخورداري از ژئوپليتيك انرژي ايران با واقع شدن در مركز بيض ي استراتژيك انرژي دنيا

كه اين كشور را در جايگاه دوم جهاني قرار مي دهد، عامل مهمي در منابع عظيم هيدروكربن

و همچنين مرتفع نمودن دغدغه كنندگان بزرگ هاي امنيت انرژي مصرفتامين منافع ملي آن

ا به شمار رود كه از اين منظر در به ويژه گروه بريكس و جهاني منيت انرژي منطقهانرژي اي

به فرد مي به عنوان پل ارتباطي ايران در حد فاصل خليج. باشدمنحصر و درياي خزر فارس

و دوم انرژي جهاني به همراه موقعيت ترانزيتي كم نظير آن، باعث شده است اولويت هاي اول

و ژئواكونوميك اين كشور پيوندي مستحكم ايجاد شود، با عث نقش آفريني ميان ژئوپلتيك

و هرگونه اعمال فشار بيشتر تهران در معادالت انرژي نه فقط در آسيا بلكه در اروپا مي گردد

به منظور ناديده گرفته شدن اين جايگاه در نهايت واكنش منفي كشورهاي نوظهور  خارجي

پي خواهد داشت به ويژه در گروه بريكس در . اقتصادي را

و اهميت آن در استراتژي امنيت علت اين امر، جايگاه واالي و گاز انرژي بخصوص نفت

و آن چه مي باشد كه امنيت انرژي از طريق كاهش انرژي در عرصه جهاني  مسلم است اين

و حذف برخي مناطق مهم داراي ذخاير هيدروكربن تأمين  وابستگي به يك منطقه خاص

منمي به شمار به هم پيوسته و در واقع انرژي بازاري .ي رودشود

و گاز ايران از مهمترين عوامل توانمندي اقتصادي كشور به شمار مي روند منابع عظيم نفت

كهكه مي و هند، آن را تقويت نمود تواند با حضور فزاينده شركاي بزرگ اقتصادي مانند چين

.البته ديپلماسي فعال انرژي را به منظور ارتقاي وزن ژئوپلتيك نيز مي طلبد

ظ به منظور تداوم رشد اقتصادي خود، كشورهاي نو به فراخور نياز هور اقتصادي نيز

مي باشند و قابل اتكايي براي خود .درصدد يافتن شركاي استراتژيك انرژي مطمئن

مي توان انرژي را از حلقه هاي مهم پيوند ايران با جهان خارج قلمداد كرد، بنابراين در واقع

المللي انرژيه برخورداري از منافع حداكثرسازي بازار بينتواند زمينديپلماسي فعال انرژي مي

كه قدرت چانه به ارمغان آورد ضمن آن هاي زني اين كشور را نيز در برابر قدرترا براي تهران

ميتاثير گذار در نظام بين به سطح روابط انرژي ايران. بخشدالملل ارتقا البته با نگاه مختصري

به  ميويژه سه كشور منطقهبا كشورهاي عضو بريكس شويم كه اي خود با اين واقعيت روبرو
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هاي موثري از سوي طرفين براي برداشتن هاي واقعي بايد گامبراي دست يافتن به ظرفيت

. موانع موجود برداشته شود
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