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امنیـت و توسـعۀ بـازیگران جهـانی بـه مؤلفـۀ       
حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بـازیگري هـر قـدر    

لـزوم  ، آیـد  از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمـی 
المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشـترك و  

ویژه قدرت  هکنندة منافع همگان ب
لزوم تکرار الگـوي اوپـک بـراي    
گذاري نهادي که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسـو  

زار این حامـل  پاسخگوي تقاضاي رو به گسترش در با
هـر چنـد مجمـع کشـورهاي     
ولی در این مقالـه چشـم انـداز    
ایجاد یک سازمان از کشورهاي صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهاي سـازمانی و  
انرژي بتواند تحوالت گسـترده اي بـراي کشـورهاي صـادر     

هـدف اصـلی   . مورد نظر اسـت 
ثیرات کارکرد سـازمان کشـورهاي صـارکننده گـاز در     

میـان اعضـا و    ثیر این سازمان در تحقـق همگرایـی  
امنیت و منافع اقتصادي و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گـاز  
گیـري از رویکـرد اقتصـاد سیاسـی     

ال اصـلی  ؤسـ ایـن  الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به 
یل سازمان کشورهاي صادرکننده گاز چگونه بر همگرایـی و گسـترش   

ـ ، امنیت و سایر منافع آنـان  ویـژه جمهـوري    هب

، اقتصاد سیاسی جهانی، )اوجک
  قطر و روسیه، ایران، نهادگرایی نئولیبرال

  

  چکیده
امنیـت و توسـعۀ بـازیگران جهـانی بـه مؤلفـۀ       ، با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی

حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بـازیگري هـر قـدر     زمان انرژي در
از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمـی  به تنهایی، هم که توانمند باشد

المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشـترك و   همگرایی کشورها در چارچوب نهادهاي بین
کنندة منافع همگان ب تأمینهمسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوي که 

لزوم تکرار الگـوي اوپـک بـراي    ، بنابراین. نماید اجتناب ناپذیر می، و امنیت آنان باشد
گذاري نهادي که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسـو   گاز و پایه

پاسخگوي تقاضاي رو به گسترش در با، هاي فروشندگان کردن سیاست
هـر چنـد مجمـع کشـورهاي     . شود هر روز بیشتر احساس می، استراتژیک انرژي باشد

ولی در این مقالـه چشـم انـداز    ، پا به عرصه نهاده است 2001صادر کننده گاز از سال 
ایجاد یک سازمان از کشورهاي صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهاي سـازمانی و  

انرژي بتواند تحوالت گسـترده اي بـراي کشـورهاي صـادر     جهانی آن در حوزه گاز و 
مورد نظر اسـت ، کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد

ثیرات کارکرد سـازمان کشـورهاي صـارکننده گـاز در     أسنجی ایجاد و ت این مقاله امکان
ثیر این سازمان در تحقـق همگرایـی  أنظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و ت

امنیت و منافع اقتصادي و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گـاز  ، تأمین قدرت
گیـري از رویکـرد اقتصـاد سیاسـی      در این نوشتار با بهره. در نقطه کانونی مطالعه است

الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به  بین
یل سازمان کشورهاي صادرکننده گاز چگونه بر همگرایـی و گسـترش   هستیم که تشک

امنیت و سایر منافع آنـان ، قدرت يرفتار جمعی اعضا و نیز ارتقا
  ثیر خواهد گذاشت؟أاسالمی ایران ت

اوجک(سازمان کشورهاي صادر کننده گاز : کلیدي هاي هواژ
نهادگرایی نئولیبرال، امنیت ملی، منافع ملی، بازار جهانی انرژي
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قطر و روسیه بیشـترین و عمـده تـرین ذخـایر گـازي جهـان را در       
اي از سـوي ایـن سـه کشـور و     

خاورمیانـه و روسـیه سـهم    ، 
اروپا و آسیاي جدیـد صـنعتی   
جهان امروز به واحدي یکپارچه از 
است که دائماً در حال ارتبـاط و انـدرکنش بـا یکـدیگر     

تواننـد   که هیچ کـدام نمـی   تا حدي
کـه   انـد  برخـی ادعـا کـرده    

وضـعیت جـوي آسـمان     در
جهانی شدن در عرصـۀ اقتصـاد و   

اقتصاد سیاسـی  «پدیدة ، سیاست فروغ بیشتري داشته و با امتزاج کامل این دو عرصه
با این توجیه که قـدرت  ، در این فضاي نوپیدا

تصـور ثنویـت   ، سـازند  گـر مـی  
 :18 .(  

هاي  ظهور اقتصاد سیاسی جهانی را باید وامدار عواملی چون گسترش همکاري
هاي خارجی و گسـترش نقـش نهادهـاي    

تپـد و   قلب دولت هماهنگ با قواعد حاکم بر بازار مـی 
نتیجـه اینکـه امـروزه    . شـود 

                                                                
1. Global Political Economy

  

  مقدمه
قطر و روسیه بیشـترین و عمـده تـرین ذخـایر گـازي جهـان را در       ، سه کشور ایران

اي از سـوي ایـن سـه کشـور و      که در صورت تشکیل اتحادیه طوري هب، اختیار دارند
، گاز تصمیم به رفتار مشترك در حوزه تولید و صادرات

اروپا و آسیاي جدیـد صـنعتی   ، امریکااصلی صدور گاز به سایر نقاط جهان از جمله 
جهان امروز به واحدي یکپارچه از  .(Dipeso, 2011)را در انحصار خود خواهند گرفت

است که دائماً در حال ارتبـاط و انـدرکنش بـا یکـدیگر      شدهبازیگران متعاملی بدل 
تا حدي، سرنوشتشان طوري به هم گره خورده هستند و

 چنانکـه ، اي خود را جدا از سایرین در نظر بگیرند لحظه
در امروزه از تأثیرِ به هم خوردن بال یک پروانه در برزیـل 

جهانی شدن در عرصـۀ اقتصـاد و   ). 53: 1384، روزنا(آید  شیکاگو بحث به میان می
سیاست فروغ بیشتري داشته و با امتزاج کامل این دو عرصه

در این فضاي نوپیدا. را جامۀ وجود پوشانده است»1جهانی
گـر مـی   خود را هم در دولت و هم در بازار جلوه، و سرمایه

: 1386، پاالن(ریزد سرمایه فرو می/ ت و بازارقدر/ دولت
ظهور اقتصاد سیاسی جهانی را باید وامدار عواملی چون گسترش همکاري

هاي خارجی و گسـترش نقـش نهادهـاي     گذاري گسترش سرمایه، تجاري -اقتصادي
قلب دولت هماهنگ با قواعد حاکم بر بازار مـی ، همچنین.  المللی دانست بین

شـود  مـی » رقابت«دغدغۀ اصلی او دغدغۀ بازار جهانی یعنی 

                         
Global Political Economy 



اي از تعـامالت و   فراگیر و درهم تنیده
که تنها به واسطۀ اتصال با همین شـبکۀ  
کـدام منفردانـه کـاري از پـیش نخواهنـد      
واردکننـدگان گـاز در اروپـا و    
کنند کـه قیمـت گـاز بـر اسـاس شـرایط       

ار بازهاي   حداقل باید قیمت، 
این نگرش جدید پیش از همه الجزایر را 

واداشـت تـا   ، که از سوي خریداران اروپایی براي کاهش بهاي گاز تحت فشار است
در حاشیه نشست مجمع جهانی انـرژي درکـانکن مکزیـک از    

عرضـه را  ، گـاز هـاي    دفـاع از قیمـت  
روز پـس از نشسـت مجمـع جهـانی انـرژي در      

 30نشست کشورهاي عضو مجمع کشورهاي صـادرکننده گـاز روز   
در این نشست اگرچه روسـیه و قطـر   

امـا در برابـر   ، صادرکننده گاز پیشنهاد الجزایر را رد کردنـد 
کیـد  أگاز بـا نفـت ت  هاي   نندگان موضع قاطعی اتخاد و بر حفظ رابطه قیمت

هـاي جهـانی    تـوان در بسـتر آن نشـانه   
اثرپذیري بازیگران از تصمیمات همدیگر و از نیروها و قواعـد  

انـرژي چنـان   . عرصۀ مبادالت انرژي اسـت 
کنـد کـه کمتـر کـاالیی از نظـر خصوصـیات       

معـادالت حـاکم بـر    استراتژیک و توانِ تحت تأثیر قرار دادنِ سرنوشت بـازیگران و  
دلیـل اهمیـت روز افـزون    . 

حکایـت خـونِ   ، حکایت انـرژي 
هاي پیکرة جهان صنعتی جریان دارد و تمامی اجـزاي  

بـا  ، شرقی یا غربـی باشـند  ، 
ترین نارسایی یـا انقطـاع    بروز کوچک

از سـوي  . هاي صنعت را فلـج کنـد  

فراگیر و درهم تنیده، عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی به شبکۀ پیچیده
که تنها به واسطۀ اتصال با همین شـبکۀ   شدههاي بازیگران گوناگونی مبدل  اندرکنش

کـدام منفردانـه کـاري از پـیش نخواهنـد       یابنـد و هـیچ   جهانشمول امکـان بقـا مـی   
واردکننـدگان گـاز در اروپـا و    ، براي مثـال  .)23-22: الف1386موسوي شفایی (برد

کنند کـه قیمـت گـاز بـر اسـاس شـرایط        می و نیز چین و هند به تازگی ادعا امریکا
، در بازار آزاد گاز نیست ها  تابعی از قیمت قراردادي اگر

این نگرش جدید پیش از همه الجزایر را . آزاد گاز را در برآوردهاي خود لحاظ کند
که از سوي خریداران اروپایی براي کاهش بهاي گاز تحت فشار است

در حاشیه نشست مجمع جهانی انـرژي درکـانکن مکزیـک از     1389اوایل فروردین 
دفـاع از قیمـت  کشورهاي صادرکننده گاز بخواهد تا به منظور 

روز پـس از نشسـت مجمـع جهـانی انـرژي در       20حـدود   به فاصله.  کاهش دهند
نشست کشورهاي عضو مجمع کشورهاي صـادرکننده گـاز روز   ، کانکن مکزیک

در این نشست اگرچه روسـیه و قطـر   . در وهران الجزایر برگزار شد 1389فروردین 
صادرکننده گاز پیشنهاد الجزایر را رد کردنـد به عنوان دو کشور عمده 

نندگان موضع قاطعی اتخاد و بر حفظ رابطه قیمتک  مصرف
  .)1389، رضوي(کردند 

تـوان در بسـتر آن نشـانه    هایی که می یکی از عرصه، بدین ترتیب
اثرپذیري بازیگران از تصمیمات همدیگر و از نیروها و قواعـد    ویژه به، شدن اقتصاد

عرصۀ مبادالت انرژي اسـت ، بازار جهانی را آشکارا به تماشا نشست
کنـد کـه کمتـر کـاالیی از نظـر خصوصـیات        نقش پررنگی در دنیاي اقتصاد ایفا مـی 

استراتژیک و توانِ تحت تأثیر قرار دادنِ سرنوشت بـازیگران و  
. رسـد  نفوذ می ا به گَرد پاي این کاالي ذينهآ میانروابط 

حکایت انـرژي . رسد انرژي در جهانِ امروز کامالً روشن به نظر می
هاي پیکرة جهان صنعتی جریان دارد و تمامی اجـزاي   حیات بخشی است که در رگ

، جنوبی، ظر از اینکه شمالین صرف، شبکۀ جهانی اقتصاد
بروز کوچک بنابراین. شدت و ضعف محتاج انرژي هستند

هاي صنعت را فلـج کنـد   تواند گردش چرخ رسانی می در این جریان خون
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انی بـه  امنیت و توسعۀ بـازیگران جهـ  
مؤلفۀ انرژي در حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگري هر قدر 

لـزوم  ، آید از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمی
المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشـترك  
، کنندة منـافع همگـان باشـد   

از جمله ضـرورت  ، از جمله در بخش انرژي
انـرژي در   رشد فزاینـده مصـرف  

 نگرانی نسبت، درحال توسعه

افــزایش ســریع مصــارف محصــوالت گونــاگون 
نهـاده صـنعتی ممتـاز در عرصـه     

المللی  بینهاي   همکاري رو گسترش و تعمیق
طراحـی شـده و   هـاي    شـرایط اساسـی توفیـق در اجـراي برنامـه     

 بخـش  دگرگونی در مبانی فنی تولید و جلب سرمایه در بخش انرژي به طور عام و

  1 »)اوجـک (سازمان کشورهاي صادر کننده گـاز  
رتبه روسیه در  با مقامات عالی

، این پیشنهاد با توافـق اولیـه سـه کشـور ایـران     
دو واقعیت استراتژیک ضـرورت تشـکیل هـر    
بـرآورد کارشناسـان از بـاال رفـتن     

افـزایش  «. اضاي جهانی براي گاز در آینـدة نزدیـک حکایـت دارد   
تر از رشـد مصـرف نفـت     روندي حتی فزاینده

طـی سـه دهـۀ آینـده     ، روند مصرف گاز در جهان
ون برسـد  تریلی 156تریلیون فوت مکعب به 

درصد کل تقاضاي جهـانی انـرژي   
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امنیت و توسعۀ بـازیگران جهـ  ، با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، دیگر
مؤلفۀ انرژي در حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگري هر قدر 

از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمی به تنهاییهم که توانمند باشد 
المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشـترك   همگرایی کشورها در چارچوب نهادهاي بین

کنندة منـافع همگـان باشـد    ت بازار به نحوي که تأمینو همسو و حفظ ثبات و امنی
  . نماید ناپذیر می اجتناب

از جمله در بخش انرژي، ساختاري اقتصاد جهانی تحوالت
رشد فزاینـده مصـرف  ، امنیت عرضه، مین انرژيأتنوع بخشیدن به منابع ت

درحال توسعه وبلند مدت و در کشورهاي نوخاسته صنعتی هاي   افق
افــزایش ســریع مصــارف محصــوالت گونــاگون ، محــیط زیســتهــاي   بــه آلــودگی

نهـاده صـنعتی ممتـاز در عرصـه      انرژي و گاز را به منزله یک منبع.. .پتروشیمیایی و
رو گسترش و تعمیق ینا از. اقتصاد جهانی مطرح کرده است

شـرایط اساسـی توفیـق در اجـراي برنامـه     اي از جمله  منطقه
دگرگونی در مبانی فنی تولید و جلب سرمایه در بخش انرژي به طور عام و

  .طور خاص است گاز به
سازمان کشورهاي صادر کننده گـاز  «در این راستا پیشنهاد تشکیل 

با مقامات عالی توسط رهبر انقالب اسالمی و در دیدار 1385در سال 
این پیشنهاد با توافـق اولیـه سـه کشـور ایـران      1387و در شهریور  شدتهران اعالم 

دو واقعیت استراتژیک ضـرورت تشـکیل هـر    . طور جدي دنبال شد هروسیه و قطر ب
بـرآورد کارشناسـان از بـاال رفـتن     ، نخسـت  :کنـد  تر اوجک را تسریع مـی  چه سریع

اضاي جهانی براي گاز در آینـدة نزدیـک حکایـت دارد   تصاعدي میزان تق
روندي حتی فزاینده، هاي آتی مصرف جهانی گاز طی دهه

روند مصرف گاز در جهان، شود بینی می پیش. خواهد داشت
تریلیون فوت مکعب به  92درصد افزایش یافته و از  70بیش از 

درصد کل تقاضاي جهـانی انـرژي    28به  23از  2030و تقاضاي گاز طبیعی تا سال 
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طبیعـی درجهـان    حجم ذخایر تثبیت شده گاز
ایـن   در شده است و بررسی عمر ذخایر جهـانی گـاز  

به طور کلی از مشخصات دو دهه قـرن  
که میـزان مصـرف گـاز     در حالی

با  2000-2005هاي   در سال
درصد همراه بـوده   2/2طور متوسط با رشد 

درصـد از تقاضـاي    25از  بـیش 
 35سـهم نفـت بـه     این در حالی است که

این در حـالی اسـت    .)1389
جم کل ذخـایر گـازي بـه    میلیارد بشکه و ح
.  

 بحـث مـدیریت جمعـی   ، بازارهـاي گـاز  
. سازمانی و هماهنگ صادرات آن هنـوز بـه مرحلـۀ بلـوغ و تکامـل نرسـیده اسـت       

قد زیرساخت نفت نگرفته و حتی فا
بنـابراین  . گـذاري هسـتند   نهادینه شدة قیمـت 

گذاري نهادي که بتوانـد بـا سـاماندهی بـه     
پاسـخگوي  ، هـاي فروشـندگان  

هـر روز بیشـتر   ، این حامل استراتژیک انرژي باشـد 
ایــن ســازمان بــراي  :کیــد دارنــد

تـوان بـا مبادلـه     کشورهاي صادرکننده گاز اسـت و در قالـب آن مـی   
 مین نیاز کشورها را به انرژي گاز
با فعالیت مجمع کشورهاي صادرکننده گاز که بیش 

رقابـت واقعـی در   ، شناخته شده گاز جهان را دراختیار دارنـد 
، هـاي جهـانی گـاز    چنـد کـه حفـظ ثبـات در قیمـت     

طریق خط لولـه میـان تولیدکننـده و    
پیشاپیش طی قراردادي براي یـک یـا چنـد    

حجم ذخایر تثبیت شده گاز). 5: ب1386، واعظی(»کند  ارتقا پیدا 
شده است و بررسی عمر ذخایر جهـانی گـاز   برابر 3در سه دهه اخیر تقریباً 

به طور کلی از مشخصات دو دهه قـرن   .ذخایر استدوره حاکی از افزایش عمر این 
در حالی. افزایش مصرف و نقش گاز مایع طبیعی است، آتی

در سال، درصد 2/2با رشد  2000-1995هاي   در جهان در سال
طور متوسط با رشد  هب 2010-2000هاي   و در سال 2/3رشد 
بـیش  2010-2020هـاي    شود در سـال  بینی می پیش، است

این در حالی است که. انرژي جهان توسط گاز تأمین خواهد شد
1389، شانا(یابد درصد کاهش می 27درصد و زغال سنگ به 

میلیارد بشکه و ح3/150که حجم کل ذخایر نفت ایران به 
.)1389، میرکاظمی(تریلیون متر مکعب رسیده است1/33

بازارهـاي گـاز   به علت ماهیت و طبیعـت  دوم اینکه
سازمانی و هماهنگ صادرات آن هنـوز بـه مرحلـۀ بلـوغ و تکامـل نرسـیده اسـت       

نفت نگرفته و حتی فا همانند بازار بازارهاي گاز هنوز شکل منسجمی
نهادینه شدة قیمـت  سازوکاراز جمله بازار بورس یا ، الزم

گذاري نهادي که بتوانـد بـا سـاماندهی بـه      لزوم تکرار الگوي اوپک براي گاز و پایه
هـاي فروشـندگان   فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کـردن سیاسـت  

این حامل استراتژیک انرژي باشـد تقاضاي رو به گسترش در بازار 
کیــد دارنــدأطرفــداران تشــکیل اوجــک ت. شــود مــیاحســاس 
کشورهاي صادرکننده گاز اسـت و در قالـب آن مـی    گذاري سیاست
مین نیاز کشورها را به انرژي گازأتولید گاز را کاهش داد و ثبات در ت هزینه ، فناوري

با فعالیت مجمع کشورهاي صادرکننده گاز که بیش ، گفته کارشناسان به. تقویت کرد
شناخته شده گاز جهان را دراختیار دارنـد  درصد از ذخایر 70از 

چنـد کـه حفـظ ثبـات در قیمـت      هـر . بازار آغـاز خواهـد شـد   
طریق خط لولـه میـان تولیدکننـده و     از بیشتر زیرا صدور گاز، هایی نیز دارد دشواري
پیشاپیش طی قراردادي براي یـک یـا چنـد     کننده در جریان است و بهاي آن مصرف
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بـراي اولـین بـار     2001در سال 
 در مسـکو  2008دسـامبر سـال   

انـداز ایجـاد یـک سـازمان از کشـورهاي      
صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهاي سـازمانی و جهـانی آن در حـوزه گـاز و     

کننـدگان   اي براي کشورهاي صادرکننده و نیز مصـرف 
پـذیر   حاضـر امکـان  پژوهش 

، براي تولیدکنندگان گاز  هاي آن
  .دهد از جمله جمهوري اسالمی ایران را در کانون توجه خود قرار می

ما که در طول پژوهش باید بدان پاسخ دهیم این است که تشـکیل  
، قـدرت  يعـی اعضـا و نیـز ارتقـا    

ـ    ثیر خواهـد گذاشـت؟   أویژه جمهوري اسـالمی ایـران ت
المللـی بـا توسـعه     عنـوان یـک نهـاد بـین    

و تعامالت میان اعضا و از طریق همسو و هماهنگ نمودن روابـط میـان   
دهـی   دلیل منافع مشترك و در نتیجه شکل

 از یکسو تحقق همگرایی در میان ایـن کشـورها  
امنیت و منافع اقتصادي و استراتژیک آنـان را  

ایـن   هدف اصلی. تضمین خواهد کرد
ثیرات کارکرد اوجک در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقـش  

امنیـت و منـافع   ، ثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تـأمین قـدرت  
اقتصادي و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گـاز در نقطـه کـانونی مطالعـه     
یعنی پیداییِ اوجـک را بـر دو متغیـر    

امنیـت و  ، قـدرت  يارتقـا  .
  .ویژه جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار دهیم

و چـارچوب نظـري    2یاقتصاد سیاسـی بـین المللـ   
در . اسـت تحلیلـی آن  ـ   مندي از روش توضـیحی 
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در سال   1»مجمع کشورهاي صادر کننده گاز«هر چند 
دسـامبر سـال    23هفتمین نشست ایـن مجمـع در   تشکیل و حتی 

انـداز ایجـاد یـک سـازمان از کشـورهاي       چشـم ، حاضـر  ولی در مقالـه ، دبرگزار ش
صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهاي سـازمانی و جهـانی آن در حـوزه گـاز و     

اي براي کشورهاي صادرکننده و نیز مصـرف  انرژي بتواند تحوالت گسترده
پژوهش ، بدین ترتیب. جهان در پی داشته باشد مورد نظر است
هاي آن ها و چالش بودن تحقق تشکیل اوجک و نیز فرصت

از جمله جمهوري اسالمی ایران را در کانون توجه خود قرار می
ما که در طول پژوهش باید بدان پاسخ دهیم این است که تشـکیل  سئوال اصلی 

عـی اعضـا و نیـز ارتقـا    اوجک چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جم
ـ    هب، امنیت و سایر منافع آنان ویژه جمهوري اسـالمی ایـران ت

ـ  ، مورد آزمون ما فرضیه عنـوان یـک نهـاد بـین    ه ایجاد اوجـک ب
و تعامالت میان اعضا و از طریق همسو و هماهنگ نمودن روابـط میـان    ها  همکاري

دلیل منافع مشترك و در نتیجه شکله تولیدکننده و صادرکننده گاز بکشورهاي 
از یکسو تحقق همگرایی در میان ایـن کشـورها  ، سازمانی به رفتار و تصمیمات آنان

امنیت و منافع اقتصادي و استراتژیک آنـان را  ، افزایش قدرت، و از سوي دیگر است
تضمین خواهد کرددر مقابل خریداران گاز در بازار جهانی انرژي 

ثیرات کارکرد اوجک در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقـش  أسنجی ایجاد و ت امکان مقاله
ثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تـأمین قـدرت  أو ت

اقتصادي و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گـاز در نقطـه کـانونی مطالعـه     
یعنی پیداییِ اوجـک را بـر دو متغیـر    ، ثیر متغیر مستقلأبنابراین تالش داریم ت .است

.2همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضـا و   .1: وابسته
ویژه جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار دهیم هب، سایر منافع آنان

اقتصاد سیاسـی بـین المللـ   ، رویکرد ما در این پژوهش
مندي از روش توضـیحی  منظور بهرهه نهادگرایی نئولیبرال ب
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گـاز و  ، در قسـمت دوم . پـردازیم 
مـورد  و نقش آن در تحقق همگرایـی میـان اعضـا    

سنجی ایجاد و کارکرد اوجک در نظـام  
نقش اوجک در تأمین امنیت تولیدکنندگان گـاز در  
منافع و قـدرت جهـانی تولیدکننـدگان    

  

ة نظري پژوهش حاضر که در حقیقت پشتوانۀ تئوریک اثبـات فرضـیه خواهـد    
بر . رویکرد نهادگرایی نئولیبرال در اقتصاد سیاسی جهانی و رفتار سازمانی است

خـواهیم ثابـت کنـیم کـه تشـکیالتی و نهادینـه عمـل کـردنِ         
، موجـب افـزایش ضـریب امنیـت    

پـژوهش از زاویـۀ نگـاه رویکـرد     
  بـازار انـرژي  ویـژه   بـه تحوالت عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی و 

بازیگران حاضر در شبکۀ پیچیـده و فراگیـرِ اقتصـاد سیاسـی     
که منفعـت و سـود بیشـتر     انگاشته

خویش را در سایۀ عمـل جمعـی و همگرایـی بـا یکـدیگر حـول محـور نهادهـاي         
خـاطر بخشـی از قـدرت و حاکمیتشـان را بـه      

ت خـود و  گذارند تا بدین صـورت بتواننـد ضـریب موفقیـ    
نهادهـا نیـز از طریـق    . سایرین را در یک محیط پیچیده و چندوجهی ارتقـا بخشـند  

خط سـیرِ  ، کنند هاي ساختاري که بر رفتار و عملکرد بازیگران تحمیل می
در اي واحـد سـوق داده و    هاي آنان را بـه جانـب نقطـه   
  .سازند ترك را فراهم می

آفرینیِ پررنگ رویکرد نهادگرایی نئولیبرال در عرصۀ اقتصاد سیاسـی  
متعاقـب فروپاشـی نظـام     1970

از تأمین هزینـۀ   به تنهاییوقتی آمریکا دیگر نتوانست 

پـردازیم  این پژوهش ابتدا به طـرح چـارچوب نظـري مـی    
و نقش آن در تحقق همگرایـی میـان اعضـا    اوجک در اقتصاد سیاسی جهانی 

سنجی ایجاد و کارکرد اوجک در نظـام   امکان، در قسمت سوم. بررسی قرار می گیرد
نقش اوجک در تأمین امنیت تولیدکنندگان گـاز در  . اقتصاد جهانی مورد توجه است

منافع و قـدرت جهـانی تولیدکننـدگان     يارتقا نیز قسمت چهارم و در قسمت پنجم
  .گاز از طریق ایجاد اوجک در نقطه کانونی مطالعه است

  چارچوب نظري پژوهش .1
ة نظري پژوهش حاضر که در حقیقت پشتوانۀ تئوریک اثبـات فرضـیه خواهـد    شالود
رویکرد نهادگرایی نئولیبرال در اقتصاد سیاسی جهانی و رفتار سازمانی است، بود

خـواهیم ثابـت کنـیم کـه تشـکیالتی و نهادینـه عمـل کـردنِ          می، مبناي این رویکرد
موجـب افـزایش ضـریب امنیـت    ، نیا به رفتار سـازما نهتولیدکنندگان گاز و التزام آ

پـژوهش از زاویـۀ نگـاه رویکـرد     ایـن  در . خواهـد شـد   آنـان  منافع ملی و قـدرت 
تحوالت عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی و ، نهادگرایی نئولیبرال

بازیگران حاضر در شبکۀ پیچیـده و فراگیـرِ اقتصـاد سیاسـی      بنابراین. شود میرصد 
انگاشتهطلب  هایی عقالیی و منفعت یتجهانی را موجود

خویش را در سایۀ عمـل جمعـی و همگرایـی بـا یکـدیگر حـول محـور نهادهـاي         
خـاطر بخشـی از قـدرت و حاکمیتشـان را بـه        با طیب رو از این. اند المللی یافته بین

گذارند تا بدین صـورت بتواننـد ضـریب موفقیـ     المللی وامی نهادهاي بین
سایرین را در یک محیط پیچیده و چندوجهی ارتقـا بخشـند  

هاي ساختاري که بر رفتار و عملکرد بازیگران تحمیل می محدودیت
هاي آنان را بـه جانـب نقطـه    گذاري تصمیمات و سیاست

ترك را فراهم میامکان نیل به اهداف و منافع مش، نهایت
آفرینیِ پررنگ رویکرد نهادگرایی نئولیبرال در عرصۀ اقتصاد سیاسـی   آغاز نقش

1970جهانی به زمان افول هژمونی ایاالت متحده از دهـۀ  
وقتی آمریکا دیگر نتوانست . گردد برمی» برتون وودز«مالیِ 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
 س
ال
س

® 
رم 
چها

ره 
شما

 ®
ن 
ستا
زم

13
90

14 



ان
مک
ا

 
و ت

ی 
نج
س

أ
ي 
رها
شو
ن ک
زما
سا

ل 
شکی
ر ت
ثی

گاز
ده 
کنن
ادر
ص

 )
ک
وج
ا

( 
تقا
و ار

ی 
رای
مگ
ر ه
ب

 ي
گاز

ده 
کنن
ادر
 ص
اي
وره
کش

ع 
ناف
ر م
سای

 و 
رت
قد

ت، 
منی
ا

 
 ®

دي
حم
ورا
ن پ
سی
ح

15  

المللی برآید و جایگاه هژمونیـک آن رو  
هاي جدي فراوانی پیرامون آینده نظام اقتصاد سیاسی جهـانی  

المللـی انـرژي میـان     المللـی از جملـه رژیـم بـین    
مختلفـی در مـورد چگـونگی    
و در شرایط فقدان یک هژمون غالبِ ثبات دهنـده و  
نهادگرایان نئولیبرال ایـده جـایگزینی همکـاري    

المللـی   هـاي بـین   نفره بـراي پرداخـت هزینـۀ رژیـم    
از طریـق تجـارت     هژمونیـک 

المللــی  هــاي بــین ســناریويِ نهــادگرایی نئــولیبرال مربــوط بــه تشــکیل رژیــم
امور مالی و ، ها اقیانوس، از جمله تجارت

ها متناسـب بـا هنجارهـاي نهادینـه شـده بـدون فشـار        
هاي چندجانبه در اینجـا بـه وسـیلۀ اعتمـادي کـه قـبالً       

هاي پست هژمونیک بـیش   ین همکاري
معی و ناشی از ضرورت زیرا مبتنی بر خواست و اراده ج
اسـت و   یجمعی بین الملل دسته
بـه   هـا   ایـن همکـاري  . افتد می

ها تکیه دارد که بخشی از اقتصاد جهانی آزاد را که آنهـا بـراي امنیـت و    
هزینه هرگونه سهیم شـدن  ، 

» اسـت نههاي بین المللی خاص بیشتر از همراهی کردن بـا آ 

هدف رویکرد نهادگرایی نئولیبرال تالش در نشان دادن سود همکاري و هزینـه  
وابستگی متقابـل پیچیـده   ، در این نظام

دهد که منظور از آن وابستگی متقابـل پیچیـده   
بازیگران داخلـی و  هاي   منافع و هزینه

                                                                
1. Public goods 
2. Post- hegemonic 

المللی برآید و جایگاه هژمونیـک آن رو   هاي بین همان رژیم و یا 1»مومیکاالهاي ع«
هاي جدي فراوانی پیرامون آینده نظام اقتصاد سیاسی جهـانی   بحث، به افول گذاشت

المللـی از جملـه رژیـم بـین     هاي بین و تکلیف سرنوشت رژیم
مختلفـی در مـورد چگـونگی    نظران مطرح شد و سـناریوهاي   اندیشمندان و صاحب

و در شرایط فقدان یک هژمون غالبِ ثبات دهنـده و   2»پساهژمونیک«مدیریت جهانِ 
نهادگرایان نئولیبرال ایـده جـایگزینی همکـاري    . شدالملل ارائه  برقرار کننده نظم بین

نفره بـراي پرداخـت هزینـۀ رژیـم     مشترك را به جاي هژمونی تک
هژمونیـک  وابسـتگی در جهـان پسـا   ، انهبه زعم آ .پیشنهاد کردند

  . پذیر بود اساس منافع خود امکان ها بر دولت
ســناریويِ نهــادگرایی نئــولیبرال مربــوط بــه تشــکیل رژیــم«

از جمله تجارت(هاي ویژه  در حوزه) هاي مدیریتی سیستم(
ها متناسـب بـا هنجارهـاي نهادینـه شـده بـدون فشـار         ایی که ملتج. است)  انرژي

هاي چندجانبه در اینجـا بـه وسـیلۀ اعتمـادي کـه قـبالً        نهاد. کنند هژمونیک رفتار می
ین همکاريا. شوند تقویت می، توسط هژمون ایجاد شده

زیرا مبتنی بر خواست و اراده ج، اند شده  از گذشته انتخابی
دستههاي   مین منافع کشورهاي حاضر در نظام همکاريأت

می هژمونیک اتفاق دولت سابقاًهاي   ثر از ایجابأکمتر مت
ها تکیه دارد که بخشی از اقتصاد جهانی آزاد را که آنهـا بـراي امنیـت و     منافع دولت
، در نتیجه. دهد تشکیل می، به آن وابسته هستندرفاه خود 

هاي بین المللی خاص بیشتر از همراهی کردن بـا آ  در شکستن قواعد رژیم
  ).21: 1384، کاکس و دیگران(

هدف رویکرد نهادگرایی نئولیبرال تالش در نشان دادن سود همکاري و هزینـه  
در این نظام. استتکروي در نظام اقتصاد سیاسی جهانی 

دهد که منظور از آن وابستگی متقابـل پیچیـده    تري خود را نشان می به شکل گسترده
منافع و هزینه المللی از یکسو و میان میان سطوح ملی و بین

                         



هـا بفهمانـد    کوشد به دولت وابستگی متقابل پیچیده می
هـاي    قدرت و کارایی آنان از تعامل و گردن نهادن به ضـرورت 

المللـی را   دایت فرادولتیِ نهادهاي بین
المللـی تحـول    خواهد در ساختار نهادهاي بـین 

مـاجرا دیگـر از    بنـابراین . تا آنها را با مقتضیات جهانی سـازگار گردانـد  
، سـت ا فراتـر رفتـه  ) هاي کیوهین و ناي

کوشد  رویکرد نهادگرایی نئولیبرال می
ابزارهـا و  ، هـا  تا نحوة تعامل بازیگران با یکدیگر را با توجه به تحولی که در عرصـه 

جویانه سازد که این مستلزم گـذار از  
  .المللی است ها و نیز تغییر در ساختار نهادهاي بین

، شـود  نیز نامیده می 1»اقتصاد جدید سازمان
خواهد توضیح دهد که چگونه نهادهـا  

هـا و   دهنـد و چگونـه محـدودیت   
افراد به طـور هدفمنـد   . کنند

اخـل  کنند و از لحاظ استراتژیک در د
کنند تـا بـه    رفتار می، بوده موجود

گیرد که افراد بـه صـورت عقالنـی    
ادبیـاتی کـه بـر نهادهـا بـه عنـوان       

رفتارهـاي فـردي    گی تحت تأثیر قرار گرفتن
وضـیح  تسـاختارهاي نهـادي و سـازمانی    

کـاربرد متفـاوتی از انتخـاب    
ایـن  . قـرار دارد  یالمللـ  عقالیی در رویکرد نهادگرایی نسبت به اقتصاد سیاسـی بـین  

هـا   ها و تعامل آنها با دیگر دولت
فرضـیۀ  ، اینکه نهادها چرا و به چه منظـوري وجـود دارنـد   

                                                                
1. New Economics of Organization

وابستگی متقابل پیچیده می. خارجی از سوي دیگر است
قدرت و کارایی آنان از تعامل و گردن نهادن به ضـرورت ، که بستر مشروعیت

  . آید وابستگی متقابل جهانی به دست می
دایت فرادولتیِ نهادهاي بیننهادگرایی نئولیبرال تالش دارد تا نقش ه

خواهد در ساختار نهادهاي بـین  اما همچنین می، بخشد او ارتق تثبیت
تا آنها را با مقتضیات جهانی سـازگار گردانـد   کردهایجاد 

هاي کیوهین و ناي اندیشه(ها به همکاري  صرف ترغیب دولت
رویکرد نهادگرایی نئولیبرال می .توانند تکروي کنند ها اصوالً نمی چراکه دولت

تا نحوة تعامل بازیگران با یکدیگر را با توجه به تحولی که در عرصـه 
جویانه سازد که این مستلزم گـذار از   جهانی و همکاري، بازي آنان رخ داده يقلمرو

ها و نیز تغییر در ساختار نهادهاي بین برخی منافع ملی دولت
اقتصاد جدید سازمان«نظریات نهادگرایی جدید که گاهی 

خواهد توضیح دهد که چگونه نهادهـا   در مرکز تحلیل خود می» نهادها«با قرار دادن 
دهنـد و چگونـه محـدودیت    چـه کارکردهـایی را انجـام مـی    ، کننـد  ظهور مـی 

کنند هایی را بر رفتارهاي فردي درون آنها تحمیل می فرصت
کنند و از لحاظ استراتژیک در د نهادهایی را براي خدمت به منافعشان ایجاد می

موجودکه پیش از این  هاي ساختارهاي نهادي محدودیت
گیرد که افراد بـه صـورت عقالنـی     همچنین فرض می. اهداف مطلوبشان دست یابند

ادبیـاتی کـه بـر نهادهـا بـه عنـوان       . طلبانه دارند منفعت  کنند و قطعاً دیدگاه رفتار می
گی تحت تأثیر قرار گرفتنچگون، کند متغیرهاي مستقل تمرکز می

سـاختارهاي نهـادي و سـازمانی     را توسـط از لحاظ اسـتراتژیک  ) کشورها(
کـاربرد متفـاوتی از انتخـاب    ، بـدین ترتیـب  . )209-215: 1386، اسپرویت( دهد می

عقالیی در رویکرد نهادگرایی نسبت به اقتصاد سیاسـی بـین  
ها و تعامل آنها با دیگر دولت هاي انتخاب عقالیی را دربارة دولت رویکرد فرضیه

اینکه نهادها چرا و به چه منظـوري وجـود دارنـد    براي مثال. برد به کار می

                         
New Economics of Organization 
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آورنـد و قـدرت را بـه     المللی به وجود می
هاي بازارهـاي جهـانی و    کنند تا سودمندي را با توجه به محدودیت

شود کـه مسـائل    میغالباً این امر از این ضرورت ناشی 
یابنـد کـه    هـا درمـی   دولـت ، 

زیست به اهداف خود دست 
ها نیز اقدامات دیگري و هماهنگ بـا آنـان را بـر عهـده     

و  دهایجـاد نشـ   یآیند تا هیچ ضـعف 
648(.  

در این مقاله چارچوب نظري نهـادگرایی نئـولیبرال از یکسـو مـا را در فهـم و      
هاي نـاظر بـر تعـامالت و     توضیح منافع حاصل از تقویت و گسترش و نیز ضرورت

کشورهاي صادرکننده گـاز کـه داراي منـافع مشـترك حاصـل از      
تقویت جایگاه خـود در نظـام اقتصـاد سیاسـی جهـانی و در نتیجـه امکـان تعمیـق         

یـاري  ، گیـري اوجـک در پـی خواهـد داشـت     
قدرت و امنیـت   يمنطق استدالل و درك نحوه ارتقا

ــگ و     ــاي هماهن ــق اتخــاذ رفتاره ــتراتژیک اعضــا از طری ــی و اس ــافع مل ــز من و نی
هاي جمعـی در حـوزه تولیـد و صـادرات گـاز در یـک نظـام جهـانی         

رویکـرد اقتصـاد   ، بـه بیـانی دیگـر   
فضـاي تحلیـل و توضـیح    و چارچوب نظري نهادگرایی نئولیبرال 

همگرایـی و  ( بـر متغیرهـاي وابسـته   
ـ ، امنیـت و سـایر منـافع آنـان     ویـژه   هب

  .  

  گاز در اقتصاد سیاسی جهانی
، امروزه اقتصاد سیاسی جهانی چارچوب تحـوالت و نیـز فهـم رویـدادهاي جهـانی     

هــا در ایــن چــارچوب بــه تنظــیم مقــررات و 
این چـارچوب خصوصـاً   . کنند

اي بـه جایگـاه و نقـش اقتصـاد جهـانی      

المللی به وجود می ها نهادهایی بین اصلی این است که دولت
کنند تا سودمندي را با توجه به محدودیت آنها تفویض می

غالباً این امر از این ضرورت ناشی . دنیاي سیاست افزایش دهند
، به عنـوان مثـال  . با اقدام جمعی باید حل و فصل گردند

زیست به اهداف خود دست   انرژي و محیط، هایی مانند تجارت توانند در حوزه نمی
ها نیز اقدامات دیگري و هماهنگ بـا آنـان را بـر عهـده      مگر آنکه سایر دولت، یابند

آیند تا هیچ ضـعف  دها بدین منظور به وجود مینها بنابراین. بگیرند
648: 1383، بیلیس و اسمیت( شوداهداف جمعی حاصل 

در این مقاله چارچوب نظري نهـادگرایی نئـولیبرال از یکسـو مـا را در فهـم و      
توضیح منافع حاصل از تقویت و گسترش و نیز ضرورت

کشورهاي صادرکننده گـاز کـه داراي منـافع مشـترك حاصـل از      هاي میان  همکاري
تقویت جایگاه خـود در نظـام اقتصـاد سیاسـی جهـانی و در نتیجـه امکـان تعمیـق         

گیـري اوجـک در پـی خواهـد داشـت      همگرایی میان آنان را از طریق شکل
منطق استدالل و درك نحوه ارتقا، خواهد رسانید و از سوي دیگر

ــگ و     ــاي هماهن ــق اتخــاذ رفتاره ــتراتژیک اعضــا از طری ــی و اس ــافع مل ــز من و نی
هاي جمعـی در حـوزه تولیـد و صـادرات گـاز در یـک نظـام جهـانی          گیري تصمیم

بـه بیـانی دیگـر   . وابستگی متقابل را در اختیار ما قرار خواهد داد
و چارچوب نظري نهادگرایی نئولیبرال  یالملل سیاسی بین

بـر متغیرهـاي وابسـته    )پیداییِ اوجک(ثیرگذاري متغیر مستقلأنحوه ت
امنیـت و سـایر منـافع آنـان    ، قدرت يگسترش رفتار جمعی اعضا و ارتقا

.  کردرا در این مقاله فراهم خواد  )جمهوري اسالمی ایران

گاز در اقتصاد سیاسی جهانیگاز و ضرورت سازماندهی تولید و صادرات  .2
امروزه اقتصاد سیاسی جهانی چارچوب تحـوالت و نیـز فهـم رویـدادهاي جهـانی     

هــا در ایــن چــارچوب بــه تنظــیم مقــررات و  المللــی و ملــی اســت و دولــت بــین
کنند سیاسی و امنیتی اقدام می، هاي اقتصادي گیري تصمیم

اي بـه جایگـاه و نقـش اقتصـاد جهـانی       محوریت ویـژه ملی   در ساختاربندي امنیت



ها در عصر جهانی  هاي قدرت و اقتدار دولت
رونـد   .)35: 1386، پوراحمـدي 

د الملل بعد از پایان جنگ سـرد و پیـدایش نظـام اقتصـا    
ملـی از منظـر پـارادایم رئالیسـتیِ     
ت یک کاالي صرفاً نظامی نگریسته نشود؛ بلکه با غلبۀ پارادایم 
ملـی را نیـز از زاویـۀ نگـاه اقتصـاد سیاسـی       

هـاي تأثیرگـذار در تولیـد     یکی از مؤلفـه 
اقتصـاد جهـانی بـا تمـامی     . 

، وقفـه  تأکید بـر رقابـت بـی   
تـأمین امنیـت آن    همچنان وابسته به انرژي نفت و گاز و

از سـوي  . استانرژي نقطۀ حرکت و سنگ بناي توسعۀ اقتصاد جهانی 
، در جهـان امـروز   زیـرا ، شـود 

، بـر ایـن اسـاس   . تواند تولید قدرت کند
رود کـه تـأمین و امنیـت آن نقشـی کـانونی در      

  ).11: الف
هاي انـرژي و احتیـاج مبـرم صـنایع     
کننده در مقابل بروز هرگونه تغییر و تحـول در  

ها و نیاز مستمر سـبب   همین حساسیت
هـاي بسـیار عجیـب     شده تا بازار انرژي به یک بازار جهانیِ تمام عیار بـا پیچیـدگی  

، خریـدار هـاي فروشـنده و   
مجمـع کشـورهاي   «یا  1»اوپک

مشغول اندرکنش هستند کـه هـر کـدام از تصـمیمات     
  . پذیرند

م یک کشور غیر اوپک بـراي  

                                                                
1. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

هاي قدرت و اقتدار دولت بخشیده است؛ به طوري که تمام مؤلفه
پوراحمـدي (شوند و متحول می گرفتهتأثیر آن شکل  شدن تحت

الملل بعد از پایان جنگ سـرد و پیـدایش نظـام اقتصـا     تحوالت اقتصاد سیاسی بین
ملـی از منظـر پـارادایم رئالیسـتیِ      تا دیگر به مقولۀ امنیـت  شدسیاسی جهانی سبب 

ت یک کاالي صرفاً نظامی نگریسته نشود؛ بلکه با غلبۀ پارادایم ئمحور و در هی دولت
ملـی را نیـز از زاویـۀ نگـاه اقتصـاد سیاسـی        امنیت، نظران صاحب اکنون، لیبرالیستی

  .کنند رصد می یالملل بین
یکی از مؤلفـه ) به طور مشخص نفت و گاز( انرژي«

. شـود  ثروت و قـدرت در جهـان کنـونی محسـوب مـی     
تأکید بـر رقابـت بـی   ، وابستگی متقابل، اعم از جهانی شدن، هاي خود ویژگی

همچنان وابسته به انرژي نفت و گاز و... استفاده از مزیت نسبی و
انرژي نقطۀ حرکت و سنگ بناي توسعۀ اقتصاد جهانی  چراکه، است
شـود  انرژي خود یکی از ارکان قدرت محسوب مـی ، دیگر

تواند تولید قدرت کند می) که خود وابسته به انرژي است(توسعه 
رود کـه تـأمین و امنیـت آن نقشـی کـانونی در       می شمار انرژي کاالیی استراتژیک به

الف 1386، واعظی(» الملل و اقتصاد جهانی دارد ت بینامنی
هاي انـرژي و احتیـاج مبـرم صـنایع      العاده استراتژیک حامل نظر به ماهیت فوق

کننده در مقابل بروز هرگونه تغییر و تحـول در   کشورهاي مصرف، انهمترقی دنیا به آ
همین حساسیت. شدیداً حساسیت دارند  روند تولید یا عرضه

شده تا بازار انرژي به یک بازار جهانیِ تمام عیار بـا پیچیـدگی  
هـاي فروشـنده و    عوامل گوناگونی از قبیل دولت، در این بازار. دشومبدل 
اوپک«المللی نظیر  نهادهاي بین، هاي نفتی چندملیتی شرکت

مشغول اندرکنش هستند کـه هـر کـدام از تصـمیمات     ، و حتی افراد» صادرکنندة گاز
پذیرند متقابل یکدیگر و نیز از قواعد و نیروهاي بازار اثر می

م یک کشور غیر اوپک بـراي  تصمی، گاه تنها وقوع یک بحران سیاسی در آفریقا

                         
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
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گیري یک توفان در آمریکا کافی است تا تالطم 
بـه  . نفع را بـه نـوعی متـأثر نمایـد    

نظـر از   اي صرف کننده و تولیدکننده
از آنجـا کـه   . ها و نوسانات آن رها سـازد 

بازار انرژي بسیار درهم تنیده است و بازیگران در سطوح متفـاوت داراي اهـداف و   
بـا  ، بـازیگر مملـو از   هرگونـه تحـول در ایـن بـازار    
  ).3: ب 1386، واعظی

تا مقولۀ انرژي و بازار انرژي از دنیـاي نـاب   
سیاست و حتی امنیت یعنی اقتصـاد  
دغدغۀ بسـیار مهمـی بـراي    
بروز اندکی ناامنی در عرصـه  
تأثیرات مخرب فراوانی بر روند توسـعۀ پایـدار   
تواند بـه مثابـه اهـرم توانمنـدي جهـت      

روسـیه   زمـانی کـه  ، راي مثال
در نقش یک فروشندة عمده انـرژي از ابـزار تهدیـد بـه قطـع صـادرات گـاز بـراي         
اروپـایی بهـره جسـته و امنیـت انـرژي      
در حقیقـت از طریـق انـرژي بـه عنـوان یـک کـاالي        

. کنـد  منافع ملی خود را دنبال می
هـاي گـاز در پرتـو تحـوالت     

ن بنـابرای ، تکنولوژیک و مقرون به صرفه شدن تولید گازهاي غیرمتعارف کاهش یابد
گذاري و چه اجراي خطـوط  

.  
آفرینـی در معـادالت کـالن جهـانی     

اي کارشناسـان  ه بینی زمانی بیشتر هویدا خواهد شد که نگاهی به آمار و ارقام و پیش
پایان صنایع کشـورها   پیرامون آیندة عرضه و تقاضاي این کاالي استراتژیک و نیاز بی

گیري یک توفان در آمریکا کافی است تا تالطم  افزایش یا کاهش تولید و حتی شکل
نفع را بـه نـوعی متـأثر نمایـد     هاي ذي و همۀ طرف شدهشدیدي در بازار ایجاد 

کننده و تولیدکننده در بازار جهانی انرژي هیچ مصرف«، بیانی دیگر
ها و نوسانات آن رها سـازد  تواند خود را از شوك اللش نمیمیزان استق

بازار انرژي بسیار درهم تنیده است و بازیگران در سطوح متفـاوت داراي اهـداف و   
هرگونـه تحـول در ایـن بـازار    ، هسـتند هایی غیرهمسـو   انگیزه

واعظی(» اقتصادي و امنیتی در ارتباط است، متغیرهاي سیاسی
تا مقولۀ انرژي و بازار انرژي از دنیـاي نـاب    شدهمسائلی از این دست موجب 

سیاست و حتی امنیت یعنی اقتصـاد  ، اقتصاد فاصله گرفته و به منطقه متداخلِ اقتصاد
دغدغۀ بسـیار مهمـی بـراي    » امنیت انرژي«امروزه بحث . سیاسی جهانی قدم بگذارد

بروز اندکی ناامنی در عرصـه   که دانند نیک میآنها  چراکه، آید ها به حساب می دولت
تأثیرات مخرب فراوانی بر روند توسـعۀ پایـدار   ، گذاري یا توزیع انرژي قیمت، تولید

تواند بـه مثابـه اهـرم توانمنـدي جهـت       انرژي حتی می. کشورهایشان خواهد داشت
راي مثالب. اعمال فشار سیاسی در اختیار تولیدکنندگان قرارگیرد

در نقش یک فروشندة عمده انـرژي از ابـزار تهدیـد بـه قطـع صـادرات گـاز بـراي         
اروپـایی بهـره جسـته و امنیـت انـرژي       هاي ولتمدیریت روابط سیاسی خویش با د

در حقیقـت از طریـق انـرژي بـه عنـوان یـک کـاالي        ، افکنـد  اروپا را به مخاطره می
منافع ملی خود را دنبال می و در واقعاقتصادي راهبردي تولید قدرت و امنیت 

هـاي گـاز در پرتـو تحـوالت       اگـر قـرار باشـد قیمـت    ، در این میـان و بـراي مثـال   
تکنولوژیک و مقرون به صرفه شدن تولید گازهاي غیرمتعارف کاهش یابد

گذاري و چه اجراي خطـوط   بازار گاز باید شاهد تحوالت نوینی چه در زمینه قیمت
.)1389، رضوي(ویژه در اروپا باشد به، لوله صادرات گاز

آفرینـی در معـادالت کـالن جهـانی      اهمیت و جایگاه کانونی انرژي براي نقـش 
زمانی بیشتر هویدا خواهد شد که نگاهی به آمار و ارقام و پیش
پیرامون آیندة عرضه و تقاضاي این کاالي استراتژیک و نیاز بی



متوسـط نـرخ رشـد     1، اساس نتایج سناریوي پایه دبیرخانه اوپـک 
گاز طبیعی با رشد متوسـط سـاالنه   

هـاي انـرژي برخـوردار     نرخ رشد در میان تقاضا براي حامـل 
که نـرخ رشـد متوسـط سـاالنه     

سـاالنه بـه طـور     2030تقاضاي جهانی نفـت تـا سـال    
لغ میلیـون بشـکه در روز بـا   

، دهـۀ آینـده   دودهـد در   برآوردها از ترکیب تقاضاي انـرژي نشـان مـی   
در . هاي فسیلی همچنان سهم باالیی در تأمین انرژي جهان خواهنـد داشـت  

درصـد خواهـد بـود کـه      36
هـاي   مقایسه بـا دیگـر حامـل   

سهم بیشتري از افزایش تقاضا را به خود اختصاص خواهد داد؛ به طوري که 
درصـد در   4/27بـه   2005درصد در سـال  

 34بیش از  2030مجموع افزایش تقاضا براي نفت تا سال 
درصـد ایـن تقاضـا از سـوي     

تقاضاي نفـت ایـن   . ویژه کشورهاي آسیایی خواهد بود
درصـد   102میلیـون بشـکه در روز بـوده کـه بـا      

ه این در حالی است ک. رسد میلیون بشکه در روز می
هـاي   یافتـۀ عضـو سـازمان همکـاري    

با ایـن  . میلیون بشکه در روز خواهد بود
، مصرف سرانۀ نفت کشورهاي در حال توسـعه در پایـان دورة مـورد بررسـی    

 بنـابراین . یافتـه اسـت  پـنجم مصـرف نفـت کشـورهاي توسـعه      
دهد که وابستگی کشورهاي صنعتی بـه واردات نفـت و   
بلکـه در بعضـی از کشـورها    

  
جی بی نیاز شده و همین امر عـالوه بـر   
                                                                
1. OWEM 
2. OECD 

اساس نتایج سناریوي پایه دبیرخانه اوپـک  بر«: بدان بیندازیم
گاز طبیعی با رشد متوسـط سـاالنه   . شود درصد برآورد می 7/1تقاضاي انرژي جهان 

نرخ رشد در میان تقاضا براي حامـل  درصد از باالترین 4/2
که نـرخ رشـد متوسـط سـاالنه      ـ) هیدرو(اي و آبی  پس از انرژي هسته. خواهد بود

تقاضاي جهانی نفـت تـا سـال     ـدرصد خواهند داشت   9/1
میلیـون بشـکه در روز بـا    6/117درصد برخوردار بـود و بـه    4/1متوسط از رشد 

برآوردها از ترکیب تقاضاي انـرژي نشـان مـی   . خواهد شد
هاي فسیلی همچنان سهم باالیی در تأمین انرژي جهان خواهنـد داشـت   سوخت

5/36سهم نفت در تقاضاي انرژي جهان  2030پایان سال 
مقایسه بـا دیگـر حامـل   گاز در . کمتر است 2005درصد از سال  2البته حدود 

سهم بیشتري از افزایش تقاضا را به خود اختصاص خواهد داد؛ به طوري که ، انرژي
درصد در سـال   23سهم گاز در تقاضاي انرژي جهان از 

مجموع افزایش تقاضا براي نفت تا سال . خواهد رسید 2030سال 
درصـد ایـن تقاضـا از سـوي      88شود کـه بـیش از    رآورد میمیلیون بشکه در روز ب

ویژه کشورهاي آسیایی خواهد بود به، کشورهاي در حال توسعه
میلیـون بشـکه در روز بـوده کـه بـا       29حدود  2005کشورها در سال 
میلیون بشکه در روز می 5/58به  2030افزایش در سال 

یافتـۀ عضـو سـازمان همکـاري     میزان افزایش تقاضاي نفت کشـورهاي توسـعه  
میلیون بشکه در روز خواهد بود 4در این مدت کمتر از  2اقتصادي و توسعه

مصرف سرانۀ نفت کشورهاي در حال توسـعه در پایـان دورة مـورد بررسـی    ، حال
پـنجم مصـرف نفـت کشـورهاي توسـعه       کماکان کمتر از یک

دهد که وابستگی کشورهاي صنعتی بـه واردات نفـت و    برآوردهاي موجود نشان می
بلکـه در بعضـی از کشـورها    ، دهۀ آینده نه تنهـا کـاهش نخواهـد یافـت     دوگاز در 

  ).4: 1386، کاظم پور اردبیلی(» یابد شدت افزایش می به
جی بی نیاز شده و همین امر عـالوه بـر   .ان.از واردات ال امریکادر حال حاضر 
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کاهش قیمت این فرآورده باعث تغییر جهت بازار فروش بـه سـمت اروپـا و ژاپـن     
نشان از تغییـر سـاختار   ، در بازار گاز

خـود  هاي   سیاست گاز در بازار جهانی دارد و این بدین معنی است که ایران نیز باید
  .)1389، جزایري

نهایت منجـر بـه    در، احساس نیاز مبرم به همگرایی در میان تولیدکنندگان نفت
اینـک نیـز     د کـه هـم  شـ ) اوپـک 

هـدف اصـلی تشـکیل    . فت جهان دارد
هاي نفتی کشورهاي عضـو و  

طبـق آخـرین   . ها براي تأمین منافع فردي و جمعی سازمان اسـت 
درصد ذخایر اثبات شدة نفت خـام جهـان در   

همچنـین سـهم   . اسـت ) بدون اکوادور
. درصـد اسـت   3/49بالغ بر  

میلیون بشکه در روز نفت خـام و مایعـات   
. اسـت درصـد بـوده    2/42میلیون بشکه در روز یا معـادل  
میلیـون بشـکه در روز    1/4حـدود  

قـدرت و  ، با عنایت به پیوستگی و گستردگی روزافـزون و عمیـق منـافع ملـی    
مسئله امنیت بازیگران جهانی به مؤلفۀ انرژي در حال و آینده و با در نظر گرفتن این 

از پسِ تدبیر بـازار جهـانی    
المللـی   لزوم همگرایی کشـورها در چـارچوب نهادهـاي بـین    

جهت اتخاذ تصمیمات مشترك و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار بـه نحـوي کـه    
  اصوالً در شرایطی که محـیط 

المللـی و   نهادهـاي بـین  ، اقتصاد سیاسی جهانی فاقد یک هژمون ثبات دهنـده اسـت  
فراملی تنهـا ملجـأ بـازیگران بـراي گـریختن از هـرج و مـرجِ ناشـی از تکـروي و          

آمـوزد کـه کاسـتن از حاکمیـت     
المللی و اتخاذ رفتارها و عملکردهاي سازمانیِ 

کاهش قیمت این فرآورده باعث تغییر جهت بازار فروش بـه سـمت اروپـا و ژاپـن     
در بازار گاز تمام این تحوالت در دو سال اخیر .شده است

گاز در بازار جهانی دارد و این بدین معنی است که ایران نیز باید
جزایري( را در جهت مذاکرات و تبادالت گازي تغییر بدهد

احساس نیاز مبرم به همگرایی در میان تولیدکنندگان نفت
اوپـک (» سازمان کشورهاي صادرکنندة نفـت «گذاري  پایه

فت جهان داردجایگاه غیرقابل انکاري در سازماندهی بازار ن
هاي نفتی کشورهاي عضـو و   ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی، سازمان اوپک

ها براي تأمین منافع فردي و جمعی سازمان اسـت  تعیین بهترین شیوه
درصد ذخایر اثبات شدة نفت خـام جهـان در    2/77، آمار منتشر شدة دبیرخانۀ اوپک

بدون اکوادور(ه کشورهاي عضو اوپک متعلق ب 2006سال 
 2006اوپک در ذخایر اثبات شدة گاز جهان نیز در سال 

میلیون بشکه در روز نفت خـام و مایعـات    4/84سهم اوپک از تولید  2006در سال 
میلیون بشکه در روز یا معـادل   5/35گازي جهان حدود 

حـدود   2006تولید مایعات گـازي اوپـک نیـز در سـال     
   .)6: پیشین، کاظم پور اردبیلی(» برآورد شده است

با عنایت به پیوستگی و گستردگی روزافـزون و عمیـق منـافع ملـی    
امنیت بازیگران جهانی به مؤلفۀ انرژي در حال و آینده و با در نظر گرفتن این 

 به تنهایی، که هیچ بازیگري هر قدر هم که توانمند باشد
لزوم همگرایی کشـورها در چـارچوب نهادهـاي بـین    ، آید نفت و گاز برنمی

جهت اتخاذ تصمیمات مشترك و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار بـه نحـوي کـه    
اصوالً در شرایطی که محـیط . نماید ناپذیر میتأمین کنندة منافع همگان باشد اجتناب 

اقتصاد سیاسی جهانی فاقد یک هژمون ثبات دهنـده اسـت  
فراملی تنهـا ملجـأ بـازیگران بـراي گـریختن از هـرج و مـرجِ ناشـی از تکـروي و          

  .شوند هاي متعارض محسوب می گذاري سیاست
آمـوزد کـه کاسـتن از حاکمیـت      ان میهایی نظیر اوپک به بازیگر تجربۀ سازمان

المللی و اتخاذ رفتارها و عملکردهاي سازمانیِ  بالمنازع به نفع حاکمیت نهادهاي بین



قدرت آنان را تا حد زیادي افزایش داده و راه نیل بـه اهـداف مشـترك را    
ـل    ب در این صورت حتی منافع ملی یکایک اعضاي سـازمان نیـز از ق 

بـاور روزافـزون کشـورها    ، 
است که تولیدکننـدگان گـاز را بـه فکـر ایجـاد      
نهادي مشابه اوپک براي سازماندهی و مدیریت بهینـۀ فراینـد تولیـد و عرضـۀ ایـن      

هـاي    واقعیـت کارگیري مفـاد تحلیلـی نهـادگرایی نئـولیبرال و درك صـحیح      
موجود در خصوص نتایج حاصل از همکاري و همگرایی در راستاي رفتار سازمانی 
کشورهاي صادرکننده نفت در چـارچوب اوپـک کـه در فـوق مـواردي از آنهـا بـه        

ـ        راي اهمیـت و نتـایج مـورد انتظـار از تشـکیل اوجـک ب
همچنین چنانکـه پـیش از   . است

کیـد بـر سـاختار وابسـتگی     
متقابل در نظام اقتصـاد سیاسـی جهـانی در روابـط میـان دو گـروه تولیدکننـدگان و        

ـ    منظـور  ه همسویی و تعـامالت گسـترده ب
دهی بـه همگرایـی میـان     تحقق همکاري میان کشورهاي گروه اول در راستاي شکل
ـ  ، اعضا و ارتقاي منافع و قدرت و امنیت آنان از سوي دیگر عنـوان  ه ایجاد اوجـک ب

 کننده رفتار سـازمانی ایـن کشـورها بـیش از پـیش ضـرورت      
ون تحقق این نهاد همکاري و سازماندهی به تصمیمات همسو کشورهاي 

از  ویـژه  بـه ، شـده  و فشـارهاي وارد 
رو خواهنـد بـود و ایـن امـر نـاتوانی آنـان در       

تولیـدي و ذخـایر و   هـاي    مندي هرچه بیشتر از منافع و نتایج حاصل از توانـایی 
تقویـت اوجـک و   هـر گونـه   

جمعـی   مین منافع دسـته أعالوه بر ت
توانـد از برخـی    مـی ، است اقتصادي

و جایگاه و منافع کوتاه مـدت اعضـا را   

ضرورت و نتایج گوناگون ایجاد اوجک اشاره داشـتیم و آن  

قدرت آنان را تا حد زیادي افزایش داده و راه نیل بـه اهـداف مشـترك را    ، یکپارچه
ـل   . سازد هموار می ب در این صورت حتی منافع ملی یکایک اعضاي سـازمان نیـز از ق

، در واقع. همکاري نهادینه بهتر و بیشتر تأمین خواهد شد
است که تولیدکننـدگان گـاز را بـه فکـر ایجـاد       مدتی، بر گریزناپذیر بودن همگرایی

نهادي مشابه اوپک براي سازماندهی و مدیریت بهینـۀ فراینـد تولیـد و عرضـۀ ایـن      
  .حامل انرژي انداخته است

کارگیري مفـاد تحلیلـی نهـادگرایی نئـولیبرال و درك صـحیح       هب
موجود در خصوص نتایج حاصل از همکاري و همگرایی در راستاي رفتار سازمانی 
کشورهاي صادرکننده نفت در چـارچوب اوپـک کـه در فـوق مـواردي از آنهـا بـه        

ـ       ، اشارت گذشت ضرورت اهمیـت و نتـایج مـورد انتظـار از تشـکیل اوجـک ب
است خوبی قابل ردیابی هکشورهاي صادرکننده گاز نیز ب

کیـد بـر سـاختار وابسـتگی     أبـا ت ، بر رویکرد نظري مقاله به آن پـرداختیم  نیز بنااین 
متقابل در نظام اقتصـاد سیاسـی جهـانی در روابـط میـان دو گـروه تولیدکننـدگان و        

ـ    کنندگان گاز از یک سو و اهمیت مصرف همسویی و تعـامالت گسـترده ب
تحقق همکاري میان کشورهاي گروه اول در راستاي شکل
اعضا و ارتقاي منافع و قدرت و امنیت آنان از سوي دیگر

کننده رفتار سـازمانی ایـن کشـورها بـیش از پـیش ضـرورت       المللی هدایت نهاد بین
ون تحقق این نهاد همکاري و سازماندهی به تصمیمات همسو کشورهاي بد. یابد می
و فشـارهاي وارد  ها  رکننده گاز با حجم انبوهی از محدودیتدصا

ـ   سوي کشورهاي مصرف رو خواهنـد بـود و ایـن امـر نـاتوانی آنـان در        هکننـده روب
مندي هرچه بیشتر از منافع و نتایج حاصل از توانـایی  بهره

هـر گونـه   . همراه خواهد داشته استراتژیک گاز را بهاي   دارایی
عالوه بر تهمسویی سازمان یافته کشورهاي صادرکننده گاز 
اقتصادي اعضا که بسیار گسترده تر از منافع آنی و صرفاً

و جایگاه و منافع کوتاه مـدت اعضـا را    کاستهی در بازارهاي گاز تبعات تحوالت آن
  .)1389، جزایري( کندنیز حفظ 

ضرورت و نتایج گوناگون ایجاد اوجک اشاره داشـتیم و آن  ، حال که به اهمیت
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را میدان تحقق غیرقابل گریز تعامالت و همکاري میان کشـورهاي صـادرکننده گـاز    
و البته برخی موانع احتمـالی ایجـاد   

سنجی تشـکیل   تالش ما براي امکان
و  هـا   ظرفیـت ، سـازمانی و همسـویی منـافع اعضـا    

رضـه و  مالحظـات مربـوط بـه ع   
از جملـه مشـکالت گسـتردگی و    

دسـتیابی بـه منـابع    هاي   چالش
کشـورهاي  هـاي    ل مربوط به رقابـت و البتـه مخالفـت   

و همگرایی ) اوجک(رهاي صادرکننده گاز 

  تقاضا براي انواع منـابع انـرژي  
تواند یک گزینۀ بدیل باشد کـه مصـرف   

سـعه نظیـر   در یک کشور در حال تو
. برابر مصرف ذغال سنگ بـوده اسـت  

اي بر اقتصاد جهـان خواهـد   
  هـاي ژئوپلیتیـک   هـاي متقابـل و ائـتالف   

، هـا  بینـی  این خوش اما با وجود
به . رود پیش می به کندياز به نسبت حجم ذخایر اثبات شده 

ریسک سیاسی نیز یک دلیل عمـده بـراي کمبـود    
تا جایی کـه هـم اکنـون منـابع عظـیم      

بـرداري نشـده    گازي در شماري از کشورهاي خاورمیانه هنوز دست نخورده و بهـره 

به منظور غلبه بر این مشکالت و جهت اعمـال مـدیریت و نظـارت بهینـه بـر      
» مجمـع کشـورهاي تولیدکننـدة گـاز    

گذاري  پایه. ن نیز در قطر ایجاد شد

را میدان تحقق غیرقابل گریز تعامالت و همکاري میان کشـورهاي صـادرکننده گـاز    
و البته برخی موانع احتمـالی ایجـاد    ها  زمینه شود تا میدر ادامه تالش ، معرفی کردیم

تالش ما براي امکان. قرار گیردارزیابی  مورداین سازمان استراتژیک 
سـازمانی و همسـویی منـافع اعضـا    هاي   اوجک هم ناظر بر ضرورت

مالحظـات مربـوط بـه ع   ، رکننده گـاز دموجود کشـورهاي صـا  هاي   توانایی
از جملـه مشـکالت گسـتردگی و    ، و هم نگاهی به موانع پیش رو است تقاضاي گاز

چالش، به تصمیمات هماهنگ عتعدد اعضا در دستیابی سری
ل مربوط به رقابـت و البتـه مخالفـت   ئمسا، گذاري ضروري سرمایه

  .مصرف کننده دارد

رهاي صادرکننده گاز سنجی سازمان کشو امکان .3
  اعضا

تقاضا براي انواع منـابع انـرژي  ، به موازات افزایش جمعیت جهان، شدچنانکه اشاره 
تواند یک گزینۀ بدیل باشد کـه مصـرف    گاز طبیعی می. شود تر می نیز هر روز افزون

در یک کشور در حال تو، براي مثال. جهانی آن شدیداً رو به فزونی دارد
برابر مصرف ذغال سنگ بـوده اسـت   4، میزان رشد مصرف گاز طی دهۀ اخیر، هند

اي بر اقتصاد جهـان خواهـد    کنند که گاز طبیعی تأثیر گسترده بینی می تحلیلگران پیش
هـاي متقابـل و ائـتالف    وابسـتگی ، ها و خطرات گذاشت و فرصت

اما با وجود. (Banks, 2003: 27)جدیدي را به وجود خواهد آورد 
از به نسبت حجم ذخایر اثبات شده توسعۀ ظرفیت تولید گ

ریسک سیاسی نیز یک دلیل عمـده بـراي کمبـود    ، غیر از برخی مالحظات اقتصادي
تا جایی کـه هـم اکنـون منـابع عظـیم      ، شود در بازار گاز محسوب می  گذاري سرمایه

گازي در شماري از کشورهاي خاورمیانه هنوز دست نخورده و بهـره 
  . (The Economist, 2004)اند  باقی مانده

به منظور غلبه بر این مشکالت و جهت اعمـال مـدیریت و نظـارت بهینـه بـر      
مجمـع کشـورهاي تولیدکننـدة گـاز    « 2001در سـال  ، فرایند تولیـد و عرضـۀ گـاز   

ن نیز در قطر ایجاد شدآدبیرخانه دائمی  2008در سال  و شدگذاري  پایه



ایـن  . است »سازمان کشورهاي تولیدکنندة گاز
تواند نقش مهمی را در عرصۀ مبادالت گاز ایفا کـرده و  
  دیگـر حامـل اسـتراتژیک انـرژي    

ده و بـر امنیـت   کراوجک احتماالً قادر خواهد بود قیمت جهانی گاز را تعیین 
قیمت گاز به شرطی از نظر اوجـک معقـول و باثبـات    

موجـب  دیگـر آنکـه   و  کـرده 
خطـرات  ، البته در مقابـل . دشو

یافتـۀ گـاز    از جمله اینکه تشکیل یک کارتـل سـازمان  
بازارهـاي انـرژي   «هاي گوناگونِ صورت پذیرفته به منظور ایجاد 

ت که عرضۀ سازماندهی شده جهانی گـاز شـاید نتوانـد از    
نگرانی و ابهام سوم نیز . کننده برآید

اینکـه  : اسـت به تأثیرات احتمالی چنین کارتلی بر اقتصـاد سیاسـی جهـانی مربـوط     
دگان و متعاقب پیدایش اوجک چه نوع روابط دیپلماتیـک و اقتصـادي میـان فروشـن    

گیـري یـک    رسد شـکل  به نظر می
نهاد جدید انرژي در جهان بنام اوجک بیش از هر چیز نیازمند بررسـی و مطالعـات   
هاي سیاسی و اقتصادي فراوان جهت بررسی همۀ جوانب 

هـا و   سی جهانی و نیز درنظر گرفتن فرصت
بازارهـاي گـاز   ، بدین علت که برخالف نفت

دهنـده بـه عرضـه و تقاضـا و     

به عنـوان هسـتۀ اولیـۀ     2001
سازمانی براي ایجاد وحدت رویه و تبـادل دانـش و تجربـه میـان صـادرکنندگان را      

طـی ایـن   «. توان گام مؤثري در راستاي تسریع تحقق ایـدة اوجـک قلمـداد کـرد    
ۀ خـود بـه تبـادل    ها مجمع کشورهاي صـادرکنندة گـاز در چـارچوب اساسـنام    

                                                                
1. Competitive  Global  Energy Market

سازمان کشورهاي تولیدکنندة گاز«گام اول در راستاي ایجاد ، این مجمع
تواند نقش مهمی را در عرصۀ مبادالت گاز ایفا کـرده و   سازمان در صورت ایجاد می

دیگـر حامـل اسـتراتژیک انـرژي    ساز تکرار الگوي اوپک در مورد  در حقیقت زمینه
اوجک احتماالً قادر خواهد بود قیمت جهانی گاز را تعیین . باشد

قیمت گاز به شرطی از نظر اوجـک معقـول و باثبـات    . عرضه در آینده تأثیر بگذارد
کـرده خواهد بود که اوالً درآمد کافی را براي اعضـا ایجـاد   

شوتقاضا و حمایت از رشد اقتصاد جهانی افزایش سطح 
از جمله اینکه تشکیل یک کارتـل سـازمان  ، هایی نیز وجود دارد و نگرانی

هاي گوناگونِ صورت پذیرفته به منظور ایجاد  ممکن است تالش
  . را دچار مخاطره سازد 1»رقابتی

ت که عرضۀ سازماندهی شده جهانی گـاز شـاید نتوانـد از    نگرانی دیگر این اس
کننده برآید پس تأمین نیاز رو به گسترش کشورهاي مصرف

به تأثیرات احتمالی چنین کارتلی بر اقتصـاد سیاسـی جهـانی مربـوط     
متعاقب پیدایش اوجک چه نوع روابط دیپلماتیـک و اقتصـادي میـان فروشـن    

به نظر می). (Banerjee, 2004 شدخریداران گاز حاکم خواهد 
نهاد جدید انرژي در جهان بنام اوجک بیش از هر چیز نیازمند بررسـی و مطالعـات   

هاي سیاسی و اقتصادي فراوان جهت بررسی همۀ جوانب  علمیِ کارشناسانه و بحث
سی جهانی و نیز درنظر گرفتن فرصتایجاد چنین نهادي در سیستم اقتصاد سیا

بدین علت که برخالف نفت ویژه به. است روي آن  هاي پیش چالش
دهنـده بـه عرضـه و تقاضـا و      همچنان نابالغ بوده و فاقد ساختارهاي منسجمِ سـامان 

  .هستنداي  هاي قیمت گذاريِ تعریف شدهسازوکار
2001تشکیل مجمع کشورهاي تولیدکنندة گاز در سال 

سازمانی براي ایجاد وحدت رویه و تبـادل دانـش و تجربـه میـان صـادرکنندگان را      
توان گام مؤثري در راستاي تسریع تحقق ایـدة اوجـک قلمـداد کـرد     می
ها مجمع کشورهاي صـادرکنندة گـاز در چـارچوب اساسـنام     سال

                         
Competitive  Global  Energy Market 
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هاي تحقیقاتی مشترك پیرامون گـاز پرداختـه   
هاي بهتر و  سازوکارها و  است تا از این طریق کشورهاي صادرکننده بتوانند به روش

بـرداري گـاز و    توسـعۀ فنـاوريِ اسـتخراج و بهـره    
بدین ترتیـب ایـن کشـورها ضـمن حفـظ      

، پور اردبیلی کاظم(» مدت گاز را تأمین خواهند کرد
دلیل استوار بودن بر ساختار ناپایدارگونه خـود  

بلنـد و  هـاي    یرات و گـام تا دستیابی به چارچوب یک سازمان رسمی نظیر اوپک تغی

، د که کشورهاي روسـیه شدر تهران برگزار 
، قطـر ، عمـان ، )بـه عنـوان نـاظر   

دومـین نشسـت بـه    . حضـور داشـتند  
دایـرة  ، در ایـن نشسـت  . تشـکیل شـد  

در اجـالس  . لیبی و ونزوئال توسعه پیدا کـرد 
، وزیـران کشـورهاي عضـو    پس از پایان گردهماییِ نخست

همکاري و تشـریک مسـاعی بـه    
تـأمین امنیـت عرضـه و تقاضـا و     

قطر ، 2003فوریه  4اریخ در ت
ل گردهمایی نخسـت  در خال

ایـن  . گرفـت  1»ادارة اجرایـی 
تشکیل شـد و در چهـارمین نشسـت مجمـع در جـوالي      
َلف خـود یعنـی       پیداییِ ادارة مذکور در مقایسـه بـا سـ

ترینیـداد و توبـاگو نیـز    . شـد 
(Wagbara, 2005: 10).   مجمـع

                                                                
1. Executive bureau 
2. Liaison office 

هاي تحقیقاتی مشترك پیرامون گـاز پرداختـه    و انجام پروژه فناوريانتقال ، اطالعات
است تا از این طریق کشورهاي صادرکننده بتوانند به روش

توسـعۀ فنـاوريِ اسـتخراج و بهـره    ،  گذاري پویاتري در زمینۀ سرمایه
بدین ترتیـب ایـن کشـورها ضـمن حفـظ      . تصادي آن دست یابندعرضۀ مستمر و اق

مدت گاز را تأمین خواهند کرد آیندة عرضۀ بلند، منافع ملی خود
دلیل استوار بودن بر ساختار ناپایدارگونه خـود  ه این مجمع ب، حال با این .)6 :1386

تا دستیابی به چارچوب یک سازمان رسمی نظیر اوپک تغی
  .جدي در پیش دارد

 مجمع کشورهاي صادرکننده گاز. 3- 1

در تهران برگزار  2001نشست افتتاحیۀ این مجمع در می 
بـه عنـوان نـاظر   ( نـروژ ، نیجریـه ، مالزي ، اندونزي، برونئی، الجزایر

حضـور داشـتند  ) یزبانم(رانترکمنستان و ای، ترینیداد و توباگو
تشـکیل شـد   2002میزبانی الجزایـر در اول و دوم فوریـه   

لیبی و ونزوئال توسعه پیدا کـرد ، مصر، عضویت مجمع با ورود بولیوي
پس از پایان گردهماییِ نخست» اُساکا«در  2002سپتامبر 

همکاري و تشـریک مسـاعی بـه    : گیري خود را به شرح زیر اعالم کرد مجمع جهت
تـأمین امنیـت عرضـه و تقاضـا و     ، ِ باثبـات و شـفاف   منظور ایجاد بازارهـاي انـرژي  
در ت (Wagbara, 2005)1 نرژيگسترش تجارت جهانی منابع ا

در خال. میزبانی جلسۀ سوم مجمع را در دوحه بر عهده داشت
ادارة اجرایـی «مجمع تصمیم به ایجاد یـک  ، 2004وزیران در مارس 

تشکیل شـد و در چهـارمین نشسـت مجمـع در جـوالي       2004اداره در پایان ژوئن 
َلف خـود یعنـی      . اعالم موجودیت نمود 2004 پیداییِ ادارة مذکور در مقایسـه بـا سـ

شـد  جلو محسوب مـی  یک گام به، 2»دفتر ارتباطی مجمع«
( میزبانی کـرد  2004پنجمین اجالس مجمع را در آوریل 

                         



تـا پـیش از   ، معـروف شـده اسـت   
در هفتمین نشست . اعضاي ثابت نبود
اساسـنامه خـود را   ، برگـزار شـد  

در قطـر مسـتقر   ) دبیرخانـه (

، اسـت مجمع کشورهاي تولیدکنندة گاز که ریاست آن بـه صـورت چرخشـی    
گـاز را از طریـق   ها و موانع موجود بر سر راه تجارت جهـانی  

در همـین  . گذاري براي قراردادهاي بلندمدت کنار بزنـد 
گذاري را بـه ادارة اجرایـی مجمـع پیشـنهاد داده     

هـا   مصـري . کنـد  هاي نفت جـدا مـی  
شـان یـاري    هـاي آینـده    ریـزي 

دارد و جریـان باثبـات    خریداران را از نوسانات قیمت در امـان نگـاه مـی   
، در صــورت پــذیرش ایــن فرمــول توســط مجمــع

گذاري قراردادهاي بلندمدت از سوي اعضا بـه شـکل هماهنـگ و یکنواخـت     

) اوجـک (یک نهاد رسمی جهانی گاز یعنی سازمان کشورهاي صادرکننده گـاز  
زیـرا میـزان   ، ها تأثیرگذار باشـد 

و  سـازوکار ایـن  . کنندگان در بازار مشـخص خواهـد کـرد   
جانبه و البتـه بـا پیـروي     طور همه

گسترده اعضا در چارچوب رفتار سازمانی اوجک بیشتر و گسترده تر تحقق خواهـد  
حال آنکه در چارچوب مجمع کنـونی ضـرورت کمتـري بـر پـذیرش اعضـا       
وقتی در آینده اوجـک بتواننـد   

و اعضا را ملزم بـه تبعیـت    کرده
اداره . گاه بازار جهانی گاز تا حد زیادي به حالت تعادل خواهد رسـید 

اینـک   کـه   اسـت  1»بنـدي تولیـد  

                                                                
1. Production-quota System

معـروف شـده اسـت   » اوپـک گـازي  « صادرکننده گاز که بهکشورهاي 
اعضاي ثابت نبود داراي اساسنامه مدون و، هفتمین نشست خود

برگـزار شـد   در مسـکو  2008دسامبر سال  23ع که در این مجم
(تدوین کرد و پس از آن قرار شد دفتر دائمی این مجمع 

 .شود
مجمع کشورهاي تولیدکنندة گاز که ریاست آن بـه صـورت چرخشـی    

ها و موانع موجود بر سر راه تجارت جهـانی   قصد دارد محدودیت
گذاري براي قراردادهاي بلندمدت کنار بزنـد  ایجاد قواعد هماهنگ قیمت

گذاري را بـه ادارة اجرایـی مجمـع پیشـنهاد داده      راستا اخیراً مصر یک فرمول قیمت
هاي نفت جـدا مـی   است که حساب قیمت گاز را از حساب قیمت

ریـزي  کنندگان جهت برنامـه معتقدند که این فرمول به تولید
خریداران را از نوسانات قیمت در امـان نگـاه مـی   ، رساند می

در صــورت پــذیرش ایــن فرمــول توســط مجمــع. دکنــ نقــدینگی را تضــمین مــی
گذاري قراردادهاي بلندمدت از سوي اعضا بـه شـکل هماهنـگ و یکنواخـت      قیمت

  .شدانجام خواهد 
یک نهاد رسمی جهانی گاز یعنی سازمان کشورهاي صادرکننده گـاز  

ها تأثیرگذار باشـد  قیمت سازوکارتواند بر  بیشتر می، در صورت پیدایی
کنندگان در بازار مشـخص خواهـد کـرد    تولید را تقاضاي مصرف

طور همه هب ثیرگذاري عنصر تقاضا بر میزان تولید و قیمتأت
گسترده اعضا در چارچوب رفتار سازمانی اوجک بیشتر و گسترده تر تحقق خواهـد  

حال آنکه در چارچوب مجمع کنـونی ضـرورت کمتـري بـر پـذیرش اعضـا       ، یافت
وقتی در آینده اوجـک بتواننـد   . و نتایج حاصله وجود دارد ها  گیري نسبت به تصمیم
کردهگذاري معقول و درآمدزا را ایجاد  یک فرمول قیمت

گاه بازار جهانی گاز تا حد زیادي به حالت تعادل خواهد رسـید  آن، دکناز آن 
بنـدي تولیـد   نظام سـهمیه «تر از اداره  آسان  کنترل قیمت سازوکار

                         
quota System 
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هـاي   هـا و شکسـت   از موفقیـت 
اوجـک بایـد   . سودمندي بیشتري خواهـد داشـت  

 دست آورد درك درست و جامعی از واقعیات و خصوصیات بازارهاي جهانی گاز به

؛ که اگر استروسیه و قطر ، 
گذاري بر روي گاز در  کشور در مورد روش عرضه و تعیین چگونگی قیمت

چارچوب ایجاد یک سازمان انرژي به اجماع برسند؛ یقیناً تحول شگرفی در صـنعت  
، ماراتا، کشور دیگر جهان از جمله عربستان

ونزوئال و عراق نیز که منـابع عظیمـی از گـاز را در اختیـار     
سـو سـهم    البته از یک. دیگر عرصه اوپک گازي باشند

روسـیه   .روابط خارجی ایران در برخورد بـا ایـن بـازیگران نیـز بسـیار مهـم اسـت       
کل ذخایر اثبات شدة گاز درصد 
در  درصـد  9و قطـر بـا    درصـد 

گـاز وارداتـی خـود را از     درصـد 
از امتیـاز   ـیه  روسـ   کمپانی دولتی انرژي

ازبکستان و قزاقستان برخـوردار  
سهم قابل توجه آن در بـازار گـاز و موقعیـت جغرافیـایی     

بـرگ برنـدة مهـم    ، ثباتی برخی از تولیدکنندگان گـاز 
هـا ایجـاد    این مسئله فرصت ارزشمندي را بـراي روس 

 2.کنندکند تا نقش رهبري اوجک را همانند نقش عربستان سعودي در اوپک ایفا 
گیـري اوجـک    مستقیماً داللت بر احتمال شـکل 

این ادعـا بـا درنظـر گـرفتن ماهیـت      

                                                                
1. Gazprom 

از موفقیـت شک اگر اوجـک   بی. آید توسط اوپک به اجرا درمی
سودمندي بیشتري خواهـد داشـت  ، گذشته و حال اوپک درس بگیرد

درك درست و جامعی از واقعیات و خصوصیات بازارهاي جهانی گاز به
Wagbara, 2005: 11)(.  

  چشم انداز تشکیل اوجک .2-3

  نقش عامل تولید. 3- 1-2
، جهان در کشورهاي ایراندرصد از منابع گاز  50حدود 

کشور در مورد روش عرضه و تعیین چگونگی قیمت سهاین 
چارچوب ایجاد یک سازمان انرژي به اجماع برسند؛ یقیناً تحول شگرفی در صـنعت  

کشور دیگر جهان از جمله عربستان 7البته حدود . وجود خواهد آمد هگاز ب
ونزوئال و عراق نیز که منـابع عظیمـی از گـاز را در اختیـار     ، الجزایر، نیجریه، آمریکا
دیگر عرصه اوپک گازي باشند آفرینان توانند از نقش می، دارند

روابط خارجی ایران در برخورد بـا ایـن بـازیگران نیـز بسـیار مهـم اسـت       
درصد 30ز جهان است که حدود ترین تولیدکنندة گا بزرگ

درصـد 15پـس از او ایـران بـا    . کرة زمین را در اختیار دارد
درصـد  40اتحادیۀ اروپـا  . هاي دوم و سوم هستند جایگاه

کمپانی دولتی انرژي ـ 1»گازپروم«همچنین . کند روسیه تأمین می
ازبکستان و قزاقستان برخـوردار  ، حمل و نقل و فروش گازِ تولیدشده در ترکمنستان

سهم قابل توجه آن در بـازار گـاز و موقعیـت جغرافیـایی     ، حجم منابع روسیه. است
ثباتی برخی از تولیدکنندگان گـاز  روسیه با عنایت به ضعف و بی

این مسئله فرصت ارزشمندي را بـراي روس . شود این کشور محسوب می
کند تا نقش رهبري اوجک را همانند نقش عربستان سعودي در اوپک ایفا  می

مستقیماً داللت بر احتمال شـکل  ممکن است هاي فوق اگرچه گزاره
این ادعـا بـا درنظـر گـرفتن ماهیـت      . سازد انداز آن را روشن می ولی چشم، نداشته باشد

                         



در حال حاضر روسـیه از گـاز   
به مثابه یک اسلحۀ ژئوپلیتیک در حوزه پیرامونی خود و نیز در روابطـش بـا اروپـا بهـره     
ه در سازمان تجارت جهـانی و نـه در اوپـک    

توانـد تـا    دهنده به بازارهاي گاز می
در . الملل افـزون گردانـد   حد بسیار زیادي وزن مسکو را در عرصۀ معادالت سیاست بین

اوجـک را  اي خود تشـکیل   اي و فرامنطقه
احتمال پیداییِ سـازمان مـذکور   

بـه میـزان     تقاضاي جهانی انـرژي 
افـزایش خواهـد    درصـد  90

خواهـد   درصـد  25جهان به 
لعاده مـؤثري را در اختیـار   ا  اهرم فشار فوق
موردنظر خود قرار خواهـد  هاي 

بـه شـرطی کـه بتواننـد از طریـق اتخـاذ تصـمیمات و        
گذاري و البته در چـارچوب  
ایـن امـر مسـتلزم عملکـرد جمعـی      

یافتـه    همین نیاز مشترك به اقـدام سـازمان  
ضـریب  ، گیري بهینه از اهرم گـاز 

عـراق  ، والن گازي ایران در حال مذاکره با سه کشور ترکیـه 
 نشـان  هـا   که سـاده تـرین بررسـی   

قدیمی موجود با روسیه کـه  
خواستار یافتن راهی دیگر براي انتقال گاز بـه  

بـراي احـداث آن از    هـا   کو و تـالش اروپـایی  
  .طریق کشورهایی غیر از روسیه دلیل موجهی براي این ادعا باشد

در حال حاضر روسـیه از گـاز   . نماید منطقی می  سیاسیِ کاالهاي حامل انرژي ـ اقتصادي
به مثابه یک اسلحۀ ژئوپلیتیک در حوزه پیرامونی خود و نیز در روابطـش بـا اروپـا بهـره     

ه در سازمان تجارت جهـانی و نـه در اوپـک    با عنایت به اینکه روسیه ن بنابراین. گیرد می
دهنده به بازارهاي گاز می حضور محوري در یک سازمانِ شکل، عضویت دارد

حد بسیار زیادي وزن مسکو را در عرصۀ معادالت سیاست بین
اي و فرامنطقه قدرت منطقه يها در راستاي ارتقا نتیجه روس

احتمال پیداییِ سـازمان مـذکور   ، نگرند و همین مسئله به چشم یک هدف استراتژیک می
  .(Agoulnik, 2004) کند را تقویت می

  نقش عامل تقاضا. 2-3 -2
تقاضاي جهانی انـرژي  2030تا  2002هاي  شود که بین سال بینی می پیش

90مصرف گاز نیـز تـا   . باال خواهد رفت درصد 60تقریباً 
جهان به   سهم گاز را از مصرف کل انرژي، یافت که این افزایش

اهرم فشار فوق، کنندگان گسترش تقاضاي مصرف. رساند
هاي  تولیدکنندگان گاز جهت کنترل بازار و تحمیل قیمت

بـه شـرطی کـه بتواننـد از طریـق اتخـاذ تصـمیمات و         البته .(Wagbara, 2005: 12) داد
گذاري و البته در چـارچوب   هاي هماهنگ قیمت سازوکارهاي واحد و ارائۀ  سیاست

ایـن امـر مسـتلزم عملکـرد جمعـی      . نبض بازار را در دسـت گیرنـد  ، رفتار سازمانی
همین نیاز مشترك به اقـدام سـازمان  . ه رفتار سازمانی استنهادینه و پایبندي ب

گیري بهینه از اهرم گـاز  جهت نفوذگذاري مؤثر بر بازارهاي جهانی و بهره
  .برد تر اوجک را باال می احتمال ایجاد هر چه سریع

والن گازي ایران در حال مذاکره با سه کشور ترکیـه ئدر حال حاضر مس
که سـاده تـرین بررسـی    در حالی. براي انتقال گاز به اروپا هستند و روسیه

قدیمی موجود با روسیه کـه  هاي   دهد مقامات کشورهاي اروپایی به دلیل اختالف می
خواستار یافتن راهی دیگر براي انتقال گاز بـه  ، شود می تر ن پیچیدهآهر سال نیز گره 

کو و تـالش اروپـایی  این قاره هستند و شاید خط لوله نـابو 
طریق کشورهایی غیر از روسیه دلیل موجهی براي این ادعا باشد
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از کل ذخایر گاز جهان را در اختیـار  
کـه ایـن آمـار     کننـد؛ در حـالی  

بـا عنایـت   . اسـت درصد از تولید جهـانی  
در صورتی که مجمع فعلی به یک کارتل گاز با نام فرضـی اوجـک   

توانـایی  . باشـد داشته   تواند تأثیري حتی بیشتر از تأثیر اوپک بر بازار انرژي
متغیـر  «و نیـز   1»اضـافی    ظرفیـت 

قدرت بازاري عظیمی را به کارتـل تولیدکننـدگان   
(Wagbara.  
را بعد از روسـیه   مقام دوم، 

صـادرات  . دارد ولی متاسفانه در بازار صادراتی گاز دنیا سهمی نزدیک به صفر
طبیعـی نیـز    شود و در مـورد گـاز مـایع   

تلفیقـی   ریـزي  رنامـه طبـق اعـالم ب  
 ساله گـاز ایـران بـراي مصـارف داخلـی و     

بیلیـارد مترمکعـب گـاز بـراي     
، ماند که چون همین مقدار گاز را در میدان مشترك بـا قطـر داریـم   

  .)1386، 3نژاد حسینیان

تـوجهی از ذخـایر    قاطبۀ اعضاي مجمع تولیدکنندگان گاز که صـاحب بخـش قابـل    
باشـند کـه بـه     در زمرة کشـورهاي در حـال توسـعه مـی    

نیازهـاي  ، اجتماعی ـ مشکالت اقتصادي
تالش براي کسب جایگاه قدرتمند در نظام اقتصاد سیاسی جهـانی و  

آنهـا   از طرفی بسیاري از. برخوردار از اراده تقویت و گسترش منافع ملی خود دارند
تمایـل   بنـابراین . عمدتاً بر درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبیعـی متکـی هسـتند   

                                                                
1. Spare capacity 
2. Cost variable 

  نقش عامل ذخایر و سهم بازار. 3- 3-2
از کل ذخایر گاز جهان را در اختیـار   درصد 9/78، اعضاي فعلی مجمع تولیدکنندگان گاز

کننـد؛ در حـالی   د میگاز مصرفی بازار جهانی را تولی درصد 6/55دارند و 
درصد از تولید جهـانی   40از کل ذخایر نفت و  درصد 75براي اوپک 

در صورتی که مجمع فعلی به یک کارتل گاز با نام فرضـی اوجـک   ، به آمار و ارقام فوق
تواند تأثیري حتی بیشتر از تأثیر اوپک بر بازار انرژي می، دشومبدل 

ظرفیـت «یک کارتل براي اثرگذاري بر بازار عمدتاً بسـتگی بـه   
قدرت بازاري عظیمی را به کارتـل تولیدکننـدگان   ، بنابراین وفور ذخایر گاز. دارد 2»هزینه

(Wagbara, 2005: 19گیري خواهد بخشید گاز در صورت شکل

، رصد ذخایر گاز دنیاد3/15ایران با دارا بودن حدود 
ولی متاسفانه در بازار صادراتی گاز دنیا سهمی نزدیک به صفر، دارد

شود و در مـورد گـاز مـایع    گاز ایران با خط لوله تنها به ترکیه انجام می
طبـق اعـالم ب  . گونه تولید یا صادراتی نـدارد  سفانه هنوز هیچأمت

ساله گـاز ایـران بـراي مصـارف داخلـی و      50اگر نیازهاي ، شرکت ملی نفت ایران
بیلیـارد مترمکعـب گـاز بـراي      14معـادل  ، هاي نفت را کنـار بگـذاریم   تزریق در چاه

ماند که چون همین مقدار گاز را در میدان مشترك بـا قطـر داریـم    باقی می صادرات
نژاد حسینیان( کنیمتر نسبت به استخراج آن اقدام  سریع هرچه دبای

  نقش عامل همسویی منافع. 2-3- 4
قاطبۀ اعضاي مجمع تولیدکنندگان گاز که صـاحب بخـش قابـل    

در زمرة کشـورهاي در حـال توسـعه مـی    ، اثبات شدة گاز دنیا هستند
مشکالت اقتصادي، ار توسعهاقتضاي قرار گرفتن در دوران گذ

تالش براي کسب جایگاه قدرتمند در نظام اقتصاد سیاسی جهـانی و  ، درآمدي مشابه
برخوردار از اراده تقویت و گسترش منافع ملی خود دارند

عمدتاً بر درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبیعـی متکـی هسـتند   

                         



هـدف مشـترك جملگـی    ، مستمر به افزایش کسب سود بیشتر از صادرات این منابع
گیري یک اجماع  موجب شکل

تدوین ، شود که این مسئله زیربنایی بر سر موضوعات مبتالبه میان اعضاي مجمع می
من تأمین منافع متقابل اعضا باشد را 

(Wagbara, 2005 .   چشـم انـداز
اي مجمع و اعالم نظر اعضا مبنی بر آمـادگی  

  .است ایجاد یک سازمان از کشورهاي صادرکننده گاز به خوبی قابل رصد

، شمار زیاد کشورهاي تولیدکنندة گاز که در مجمع تولیدکنندگان گاز عضویت دارند
ممکن است بر روند ایجاد و سپس عملکرد یک کارتل گازي تأثیر منفـی و مخـرب   

هـا   توافق پیرامون سیاسـت دستیابی به 
همین امر در چـارچوب مجمـع و از   
تاکنون مانع مهمی در دستیابی بـه یـک چشـم انـداز مشـترك اعضـا در       

، جریـان اطالعـات  ، بـدین ترتیـب  
تــر و  ي ســازش میـان منــافع اعضــا پیچیــده 

ها  آنچه به این دشواري، در مورد کارتل گازي به طور خاص
قرار داشتن صنایع گازي کشورهاي تولیدکننـده در  
در شرایطی کـه برخـی کشـورها بـه     
هاي صنعتی و تکنولوژیک همچنان مجبورند جهت توسعۀ میادین گازي 

ماننـد کشـورهاي   (هـاي خـارجی اعطـا کننـد     
هاي تولیـد خـود     برخی مانند روسیه و الجزایر مشغول گسترش ظرفیت

شـعاع   سازي را تحـت  میمفرایند تص
از سوي دیگر توزیع پراکندة ذخایر ثابت شدة گاز در سراسر جهان نیز 

(Wagbara.  

مستمر به افزایش کسب سود بیشتر از صادرات این منابع
موجب شکل، وجود مشکالت و منافع مشترك. آید شمار می آنها به

زیربنایی بر سر موضوعات مبتالبه میان اعضاي مجمع می
من تأمین منافع متقابل اعضا باشد را هاي مشترك همسو که متض و هدایت خط مشی

(14 :2005کند  در صورت ایجاد یک کارتل گازي تسهیل می

اي مجمع و اعالم نظر اعضا مبنی بر آمـادگی   دورههاي   این اراده و اجماع در اجالس
ایجاد یک سازمان از کشورهاي صادرکننده گاز به خوبی قابل رصد

  هاي موجود بر سر راه کارتل گازي اوجک چالش .3- 3

  عدم تمرکز عضویت. 3- 1-3
شمار زیاد کشورهاي تولیدکنندة گاز که در مجمع تولیدکنندگان گاز عضویت دارند

ممکن است بر روند ایجاد و سپس عملکرد یک کارتل گازي تأثیر منفـی و مخـرب   
دستیابی به ، دشوهر چقدر تعداد اعضا بیشتر . داشته باشد

همین امر در چـارچوب مجمـع و از   . و خط مشی یک سازمان دشوارتر خواهد بود
تاکنون مانع مهمی در دستیابی بـه یـک چشـم انـداز مشـترك اعضـا در        2001سال 

بـدین ترتیـب  . ثیرگذاري همسو بر بازار گاز تلقی شده اسـت أت
ي ســازش میـان منــافع اعضــا پیچیــده هماهنـگ نمــودن تصــمیمات و برقــرار 

در مورد کارتل گازي به طور خاص. گیرتر خواهد شد وقت
قرار داشتن صنایع گازي کشورهاي تولیدکننـده در  ، زند ها بیشتر دامن می و پیچیدگی

در شرایطی کـه برخـی کشـورها بـه     ، به عبارت دیگر. استسطوح گوناگون توسعه 
هاي صنعتی و تکنولوژیک همچنان مجبورند جهت توسعۀ میادین گازي  ناتوانیدلیل 
هـاي خـارجی اعطـا کننـد      هاي تولید را بـه شـرکت   پروانه، خود

برخی مانند روسیه و الجزایر مشغول گسترش ظرفیت، )خاورمیانه
فرایند تص، وجود این شرایط متفاوت و ناهمگون. هستند

از سوي دیگر توزیع پراکندة ذخایر ثابت شدة گاز در سراسر جهان نیز . دهد قرار می
(Wagbara, 2005 افزاید تر شدن موضوع می بر هرچه بغرنج
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ايِ  هـاي سـرمایه   زینهه، هاي اخیر
بیشتر کشـورهاي دارنـدة ذخـایر    

این وضـعیت  . هستندهاي عظیم الزم براي توسعۀ ذخایر خود 
زیرا آنها حتی از جـذب  ، تر است

ایـن کشـورها همچنـین از بازارهـاي مـالی      
  . هاي خود برخوردار نیستند

زیــرا صــنایع نفــت کشــورهاي 
. توجهی توسعه پیدا کـرده بـود  

 دکاه گذاران می ریسک مالحظات سیاسی نیز از اشتیاق سرمایه
هـاي ایـاالت متحـده یـا      در ایران به خاطر تحـریم 

هاي امنیتـی زیـرا وقتـی منـافع و     
گـاه کفـۀ   ، گیرنـد  هاي گاز مورد سنجش قرار می

موانـع مـذکور سـبب     وجـود 
تولید و افـزایش سـهم خـود در بـازار     
 مجمع کشورهاي صادرکننده گاز به کارتـل اوجـک  

تولید است کـه     تفاوت موجود میان تولید واقعی و ظرفیت
، بـراي مثـال  . اسـت یک معیار کلیديِ نشانگر توانایی تولیدکنندگان براي کنترل بازار 

امــا ، اضــافی اوپــک را در اختیــار دارد
تـر   هاي باالي تولید که پـیش 

ایـن  ، رسـد  البته به نظـر مـی  
گذاري ثابت از سوي مجمع و 

                                                                
1. Liquefied Natural Gas

  اي باال هاي سرمایه هاي سیاسی و هزینه ریسک. 3- 2-3
هاي اخیر طی سال LNG«1«هاي  رغم افزایش تعداد پروژه علی

بیشتر کشـورهاي دارنـدة ذخـایر    . باال همچنان صنایع گاز را در تنگنا قرار داده است
هاي عظیم الزم براي توسعۀ ذخایر خود  فاقد سرمایه، غنی گاز

تر است ثبات جهان سوم وخیم براي کشورهاي سنتی و بی
ایـن کشـورها همچنـین از بازارهـاي مـالی      . نیز نـاتوان هسـتند   هاي خارجی سرمایه
هاي خود برخوردار نیستند یافته به منظور تأمین اعتبار پروژه توسعه

زیــرا صــنایع نفــت کشــورهاي ، رداوضــاع اوپــک تــا حــد زیــادي تفــاوت دا
توجهی توسعه پیدا کـرده بـود   پیش از پیدایش این کارتل به میزان قابل، تولیدکننده

ریسک مالحظات سیاسی نیز از اشتیاق سرمایه، هاي باال یر از هزینهغ
در ایران به خاطر تحـریم   گذاري ریسک سرمایه، براي مثال

هاي امنیتـی زیـرا وقتـی منـافع و      در خاورمیانه به دلیل نگرانی  گذاري ریسک سرمایه
هاي گاز مورد سنجش قرار می پروژهدر   گذاري هاي سرمایه ریسک
وجـود  (Shebonti, 2006).یابـد  ها و خطرات چربش مـی  ریسک

تولید و افـزایش سـهم خـود در بـازار        ناتوانی تولیدکنندگان گاز از گسترش ظرفیت
مجمع کشورهاي صادرکننده گاز به کارتـل اوجـک   يارتقا، شده است که همین امر

  . دهد اي از ابهام قرار می را در هاله

  اضافی تولید   کمبود ظرفیت. 3- 3-3
تفاوت موجود میان تولید واقعی و ظرفیت، اضافی   منظور از ظرفیت

یک معیار کلیديِ نشانگر توانایی تولیدکنندگان براي کنترل بازار 
اضــافی اوپــک را در اختیــار دارد   یــتعربســتان ســعودي بــاالترین میــزان ظرف

هاي باالي تولید که پـیش  کشورهاي عضو مجمع تولیدکنندگان گاز به دلیل هزینه
البته به نظـر مـی  . اضافی ناتوان هستند   از تأمین و حفظ ظرفیت، شدبیان 

گذاري ثابت از سوي مجمع و  مشکل در صورت طراحی و اجراي یک فرمول قیمت
  .(Shebonti, 2006) حل باشد در آینده اوجک قابل

                         
Liquefied Natural Gas 



اطالعات عنصري بسیار مهم و حیاتی براي ایجاد و استمرار کنترل بر بازار از سـوي  
مبناي اصلی تقلـب بیشـترِ   ، ناکافی بودن و نادرست بودن اطالعات

، هاي مصوبِ اوپـک بـوده اسـت   
شکنی اعضاي خود را به دقـت شناسـایی   
نظیر همین مشکل براي مجمع گـاز یـا   
کمبـود اطالعـات مـانع از ادارة بهینـۀ     
گونـۀ متفـاوت از یکـدیگر عمـل     
اعمال نظارت مؤثر بـر بـازار نیازمنـد تبـادل     

هـا و سـطوح    هزینـه ، هاي جدیـد 
مجمـع تولیدکننـدگان گـاز اخیـراً     

رود ایـن   انتظـار مـی  . را در مورد گاز تهیه نماید
اي و جهـانی بـه منظـور فهـم بهتـر      

(Wagbara.  

گذاري گـاز وجـود نـدارد و مبـادالت     
کشورها ناشی از توافقاتی است که به طور صوري بـین تولیدکننـده و خریـدار    

جی بـا اسـتفاده از   . ان. البه دو شیوه 
هزینـه انتقـال متفـاوت خواهـد     

، از سـوي دیگـر  . شـود  می فراوانی
هاي تولید و انتقال و ارزش حرارتی ناشـی  

مشـکالت زیـادي   باعث شده بازاریابی جهانی گاز با 
حال آنکه با وجود سازمان اوجک به عنوان یک نـاظر و در چـارچوب   
وحدت تمام صادرکنندگان گاز حفظ خواهـد شـد و   

                                                                
1. Simulation scheme 

  کمبود اطالعات. 3-3- 4
اطالعات عنصري بسیار مهم و حیاتی براي ایجاد و استمرار کنترل بر بازار از سـوي  

ناکافی بودن و نادرست بودن اطالعات. استیک کارتل 
هاي مصوبِ اوپـک بـوده اسـت    مهکشورهاي تولیدکنندة  نفت و تخطی آنان از برنا

شکنی اعضاي خود را به دقـت شناسـایی    اوپک هنوز نتوانسته تقلب و قانون بنابراین
نظیر همین مشکل براي مجمع گـاز یـا    (Mabro, 1999). شودآنها  و مانع از بروز کرده

کمبـود اطالعـات مـانع از ادارة بهینـۀ     ، به عبارت دیگر، احیاناً اوجک نیز وجود دارد
گونـۀ متفـاوت از یکـدیگر عمـل      زیرا بازارهاي گاز بـه ، دشو بازار توسط سازمان می

اعمال نظارت مؤثر بـر بـازار نیازمنـد تبـادل     . کنند و هنوز در مسیر توسعه هستند می
هاي جدیـد  فناوري، ها اطالعات و دسترسی به اطالعات قیمت

ـ . اسـت تولید در هر بازار یـا کشـوري    مجمـع تولیدکننـدگان گـاز اخیـراً     ، رو ناز ای
را در مورد گاز تهیه نماید 1»سازي طرح شبیه«کوشد تا یک  می

اي و جهـانی بـه منظـور فهـم بهتـر       طرح بتواند اطالعات بازار را در دو سطح منطقه
(Wagbara, 2005: 15)کند صنعت گاز جهان جمع آوري و تحلیل 

  ها سئله قیمترقابت و م. 3- 3- 5
گذاري گـاز وجـود نـدارد و مبـادالت      حال حاضر روند مشخصی در مورد قیمت در

کشورها ناشی از توافقاتی است که به طور صوري بـین تولیدکننـده و خریـدار     میان
به دو شیوه  از آنجایی که انتقال گاز فعالً .گیرد صورت می

هزینـه انتقـال متفـاوت خواهـد     ، گیرد ط لوله صورت میو  خ ها کش شناورها و نفت
فراوانیباعث بروز مشکالت  بود که این امر به نوبه خود

هاي تولید و انتقال و ارزش حرارتی ناشـی   هزینه پراکندگی قیمت گاز که از دو اصل
باعث شده بازاریابی جهانی گاز با ، شود از سوزاندن گاز ناشی می

حال آنکه با وجود سازمان اوجک به عنوان یک نـاظر و در چـارچوب   . روبرو شود
وحدت تمام صادرکنندگان گاز حفظ خواهـد شـد و   ، توافقات صورت گرفته در آن

  .یابد بازار گاز در دنیا ثبات می
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جهانی گاز تأثیر منفی داشته  
بـازار نفـت و دیگـر منـابع     ، 

در بـا عنایـت بـه    . دنـ هاي تجدیدپذیر نیز همچنان داغ و پررونـق خواهـد مان  
، اي هسـته   ذغـال سـنگ و انـرژي   

بـا  ) اوجـک (یک کارتل گـازي  
و بازار جهانی براي گاز نیز لـزوم  

هـاي   این مسئله حتی از اشـتیاق بانـک  
بنابراین تحقق ایـدة تشـکیل   

در   تـرین کـاالي حامـل انـرژي    
(Wagbara.  

مـدیر اجرایـی   ، ه نشریه گلوبال مارکتز در سرمقاله خود به نقل از تونی هیوارد
توانـد   می انقالب تکنولوژیک در عرضه استخراج گاز

درصد افزایش دهد که براي مصرف جهان به میـزان  
 2009در سـال   امریکـا این رویداد جدید سبب شد تا 
یدکننده گاز جهـان بـدل   ترین تول

بـا ایـن   . ال ان جی به شـدت بکاهـد  
که درحال از دست دادن یکی از بازارهاي عمده 
ناچارند گاز خود را در بازارهـاي دیگـري از جملـه اروپـا عرضـه      

گاز مـایع خـود را   هاي   ژه قطر را وادار کرده است تا محموله
این در حالی است که کاهش تقاضا در اروپـا از یـک سـو و    
اضافه شدن عرضه گاز قطر به گاز روسیه و الجزایر در اروپا بهـاي گـاز را در بـازار    

 تفـاوت  بب شـده اسـت  این تغییرات در مواردي س
و فـروش آن در  ) دالر به ازاي هر یک میلیون بـی تـی یـو   

دالر  85محاسبه بهاي گاز بر مبناي هر بشکه نفـت  
واردکننـدگان گـاز را    هـا   فاصله بسیار زیاد قیمـت 

  تواند بر قیمت می  وجود رقابت بر سر منابع انرژي
، زیرا بـه مـوازات افـزایش تقاضـاي گـاز طبیعـی      ، باشد
هاي تجدیدپذیر نیز همچنان داغ و پررونـق خواهـد مان   انرژي

ذغـال سـنگ و انـرژي   ، نفـت  ویژه به، هاي جایگزین دسترس بودن انرژي
یک کارتل گـازي  تولیدکنندگان گاز ممکن است نسبت به ایدة تشکیل 

و بازار جهانی براي گاز نیز لـزوم    قیمت سازوکارنبود . دیدة تردید و احتیاط بنگرند
این مسئله حتی از اشـتیاق بانـک  . دکن لحاظ کردن چنین احتیاطی را تشدید می

بنابراین تحقق ایـدة تشـکیل   . کاهد هاي گاز می گذار جهت تأمین اعتبار پروژه سرمایه
تـرین کـاالي حامـل انـرژي     ک ممکن است تا زمانی که گاز به جایگاه اصلیاوج

(Wagbara, 2005: 15-16 سراسر جهان ارتقا نیافته به تأخیر افتد

  مخالفت کشورهاي مصرف کننده. 6-3-3
ه نشریه گلوبال مارکتز در سرمقاله خود به نقل از تونی هیواردچنانک

انقالب تکنولوژیک در عرضه استخراج گاز: اعالم کردشرکت نفتی بی پی 
درصد افزایش دهد که براي مصرف جهان به میـزان   60ذخایر گاز جهانی را به میزان
این رویداد جدید سبب شد تا  .یکصد سال کافی خواهد بود

ترین تول در زمینه تولید گاز از روسیه پیشی گیرد و به بزرگ
ال ان جی به شـدت بکاهـد  هاي   دات گاز به صورت محمولهرشود و از وا

که درحال از دست دادن یکی از بازارهاي عمده ، دگرگونی صادرکنندگان ال ان جی
ناچارند گاز خود را در بازارهـاي دیگـري از جملـه اروپـا عرضـه      ، گاز خود هستند

ژه قطر را وادار کرده است تا محمولهوی هشرایط نوین ب. کنند
این در حالی است که کاهش تقاضا در اروپـا از یـک سـو و    . روانه بازار اروپا سازد

اضافه شدن عرضه گاز قطر به گاز روسیه و الجزایر در اروپا بهـاي گـاز را در بـازار    
این تغییرات در مواردي س. آزاد به شدت کاهش داده است

دالر به ازاي هر یک میلیون بـی تـی یـو    4(بهاي گاز در بازار نقد 
محاسبه بهاي گاز بر مبناي هر بشکه نفـت  (قالب قراردادهاي طوالنی مدت 

فاصله بسیار زیاد قیمـت . به ده برابر برسد) در حال حاضر



هـاي    گذاري را که در آن بهاي گـاز بـا قیمـت   
در : پرسـند  مـی  کننـدگان  وارد

چرا بهاي گاز وارداتی از طریق 
  )1389، رضوي( محاسبه شود؟

سـیس سـازمان   أت 2008 مـی  
ـ  ویـژه در اروپـا توصـیف     هب

ـ    مین أدرصد گاز طبیعی خود را از طریـق واردات از روسـیه ت
وجک به علت افزایش نفوذ روسیه بر تولیدکنندگان گـاز هـراس   

ـ معـاون ر . سیس اوجک اعالم کرده است یس ئ
در واکنشـی انفعـالی   ، ایلنـارز لهتیـنن  

و ایـران در  مدعی شد که امکان ایجاد اوجک با حضـور کشـورهایی ماننـد روسـیه     
ثیر منفی أجدي براي صدور منابع انرژي جهانی بوده و عالوه بر ت

حتی می تواند امنیت ملی ایـاالت متحـده را بـه خطـر     

پذیري تشکیل یک کارتل گـازي میـان تولیدکننـدگان ایـن     
هـاي آن را   هـا و چـالش   را مـورد بررسـی قـرار دادیـم و فرصـت     

ها و برآوردهاي صورت گرفته از سـوي کارشناسـان   
ایجـاد چنـین کـارتلی    ، هـاي آینـده  

طراحـی  ، دادهـا دادن به روند انعقاد قرار
گذاري و تأمین امنیت عرضه از یکسو و تضمین و تقویت منـافع  

ناپـذیر   و قدرت و امنیت تولیدکنندگان گاز از سوي دیگـر تـا حـد زیـادي اجتنـاب     
هاي خوبی نیز براي تکرار تجربۀ اوپک و این بـار بـا نـام    

هـاي   بالفعـل شـدن پتانسـیل   
آنهـا   هایی اسـت کـه برخـی از   

اي هستند و تحقق ایدة کارتل گاز را شـدیداً دسـتخوش ابهـام و تردیـد     

ـمار و هـر یـک در مراحـل مختل      فـی از توسـعه   بسـیار پرشُ

گذاري را که در آن بهاي گـاز بـا قیمـت    ا شیوه سنتی قیمتبرآن داشته است ت
وارد. ال ببرنـد ؤنفت در بازار آزاد در ارتباط است زیـر سـ  

چرا بهاي گاز وارداتی از طریق ، شرایطی که بهاي گاز در بازار نقد بسیار پایین است
محاسبه شود؟باالي نفت هاي   خط لوله باید بر مبناي قیمت

 در، رئیس سازمان بین المللـی انـرژي  ، فیت بیرول
ـ ، کنندگان آن تولیدکنندگان گاز را خبر بدي براي مصرف ب

ـ    44اتحادیه اروپا . کرد درصد گاز طبیعی خود را از طریـق واردات از روسـیه ت
وجک به علت افزایش نفوذ روسیه بر تولیدکنندگان گـاز هـراس   کند و از ایجاد ا می
سیس اوجک اعالم کرده استأآمریکا هم مخالفت خود را با ت. دارد

ایلنـارز لهتیـنن  ، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکـا 
مدعی شد که امکان ایجاد اوجک با حضـور کشـورهایی ماننـد روسـیه     

جدي براي صدور منابع انرژي جهانی بوده و عالوه بر ت يبلندمدت تهدید
حتی می تواند امنیت ملی ایـاالت متحـده را بـه خطـر     ، در روابط مسکو و واشنگتن

  .)1387، باي( اندازد
پذیري تشکیل یک کارتل گـازي میـان تولیدکننـدگان ایـن      در این بخش امکان

را مـورد بررسـی قـرار دادیـم و فرصـت      کاالي استراتژیک
ها و برآوردهاي صورت گرفته از سـوي کارشناسـان    بینی با توجه به پیش. برشمردیم

هـاي آینـده   پیرامون افزایش چشمگیر تقاضاي گاز طی سـال 
دادن به روند انعقاد قرار سامان، جهت مدیریت بازارهاي جهانی گاز

گذاري و تأمین امنیت عرضه از یکسو و تضمین و تقویت منـافع   هاي قیمت سازوکار
و قدرت و امنیت تولیدکنندگان گاز از سوي دیگـر تـا حـد زیـادي اجتنـاب     

هاي خوبی نیز براي تکرار تجربۀ اوپک و این بـار بـا نـام     همچنین پتانسیل. نماید می
بالفعـل شـدن پتانسـیل   ، که به تفصیل بیـان کـردیم  چنان اما. اوجک وجود دارد

هایی اسـت کـه برخـی از    مستلزم عبور از موانع و چالش، مذکور در وهلۀ اول
اي هستند و تحقق ایدة کارتل گاز را شـدیداً دسـتخوش ابهـام و تردیـد      بسیار ریشه

  . سازند می
ـمار و هـر یـک در مراحـل مختل     ، تولیدکنندگان گاز بسـیار پرشُ
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هاي تولید ناهمگونی دارند و صنایع گاز آنها به یک میـزان پیشـرفت   
اصوالً صنایع گاز جهان هنوز چنانکه باید و شاید به مرحلـۀ شـکوفایی   

نخـورده   توجهی از ذخایر کشورهاي تولیدکننده همچنان دسـت 
کـالن و    گـذاري  شکوفایی این صنایع نیازمنـد سـرمایه  

هاي توسعۀ  هاي بزرگ چندملیتی در پروژه
چراکه خود تولیدکنندگان به هیچ وجـه قـادر بـه تـأمین اعتبـار      

، یِ گـاز امـا نامشـخص بـودن وضـعیت بازارهـاي جهـان      
گـذاران   اي باال و وجود برخی مالحظات سیاسی از اشتیاق سـرمایه 

توان گفت که هنوز چیزي به عنوان بازار جهانی گـاز بـه   
در دسـت  گـذاري   هاي تعریف شدة قیمـت 
بـا  . استهاي معینی  نیست و انعقاد قراردادهاي خارجی فاقد اسلوب و دستورالعمل

رو دارد تـا خـود را در     رسد که گاز راه دور و درازي را پـیش 
نفـت کـه منـابعش تکـافوي مصـرف فزاینـدة       
هاي بسیاري باید محقـق شـوند   

تواند بسیار پررنـگ و   می» مجمع کشورهاي تولیدکنندة گاز
مجمـع در حـالِ حاضـر صـرفاً محـل گردهمـایی و همفکـري        
  گاز به عنوان یک منبـع راهبـردي انـرژي   

هـاي   گـام ، مجمع قادر است در صورت تمایلِ قاطبۀ اعضا به ایجاد یک کارتل
همچنـین  . بلندي را به سوي آن بردارد و بسترهاي الزم را به مرور زمان فراهم آورد

 در این بین نباید از جایگاه روسـیه بـه عنـوان سرسلسـلۀ تولیدکننـدگان گـاز و نیـز       
بسیار بعیـد اسـت کـه    . ترین قدرت سیاسی و اقتصادي این مجموعه غافل شد

تصـمیم   بنـابراین . یک کارتل گاز بدون مشارکت روسیه امکان ظهـور داشـته باشـد   
  .ساز خواهد بود کننده و سرنوشت

آیـا ادامـۀ وضـع    . گزیننـد  ا برمـی 
موجود خرید و فروش گاز به همین منوال را بیشـتر در خـدمت منـافع ملـی خـود      

هاي تولید ناهمگونی دارند و صنایع گاز آنها به یک میـزان پیشـرفت     ند؛ ظرفیتهست
اصوالً صنایع گاز جهان هنوز چنانکه باید و شاید به مرحلـۀ شـکوفایی   . نکرده است

توجهی از ذخایر کشورهاي تولیدکننده همچنان دسـت  نرسیده و حجم قابل
شکوفایی این صنایع نیازمنـد سـرمایه  . اند برداري نشده مانده و بهره

هاي بزرگ چندملیتی در پروژه یافته و شرکت بلندمدت کشورهاي توسعه
چراکه خود تولیدکنندگان به هیچ وجـه قـادر بـه تـأمین اعتبـار      ، میادین گازي است

امـا نامشـخص بـودن وضـعیت بازارهـاي جهـان      . هـا نیسـتند   هنگفت پروژه
اي باال و وجود برخی مالحظات سیاسی از اشتیاق سـرمایه  هاي سرمایه هزینه

  . کاهد براي پذیرش ریسک ورود به این عرصه می
توان گفت که هنوز چیزي به عنوان بازار جهانی گـاز بـه    ت میئبه جرهمچنین 

هاي تعریف شدة قیمـت  سازوکارمعناي واقعی کلمه وجود ندارد؛ 
نیست و انعقاد قراردادهاي خارجی فاقد اسلوب و دستورالعمل

رسد که گاز راه دور و درازي را پـیش  این تفاسیر به نظر می
نفـت کـه منـابعش تکـافوي مصـرف فزاینـدة        ویـژه  بـه ، هاي انرژي میان دیگر حامل

هاي بسیاري باید محقـق شـوند    شرط پیش. بیندازد جا، هاي آینده را نخواهد کرد دهه
  . دشوتا زمینۀ تشکیل یک کارتل گاز مهیا 

مجمع کشورهاي تولیدکنندة گاز«در این راستا نقش 
مجمـع در حـالِ حاضـر صـرفاً محـل گردهمـایی و همفکـري        ایـن  . اثرگذار باشـد 

گاز به عنوان یک منبـع راهبـردي انـرژي   هاي  پتانسیل يتولیدکنندگان با هدف ارتقا
مجمع قادر است در صورت تمایلِ قاطبۀ اعضا به ایجاد یک کارتل. است

بلندي را به سوي آن بردارد و بسترهاي الزم را به مرور زمان فراهم آورد
در این بین نباید از جایگاه روسـیه بـه عنـوان سرسلسـلۀ تولیدکننـدگان گـاز و نیـز       

ترین قدرت سیاسی و اقتصادي این مجموعه غافل شد بزرگ
یک کارتل گاز بدون مشارکت روسیه امکان ظهـور داشـته باشـد   

کننده و سرنوشت ها پیرامون آیندة بازارهاي گاز بسیار تعیین روس
ا برمـی ها چه راهی ر باید منتظر ماند و دید که روس

موجود خرید و فروش گاز به همین منوال را بیشـتر در خـدمت منـافع ملـی خـود      



همپـاي  ، هـاي رفتـار سـازمانی   
و منـافع خـود را در سـایۀ     

انـدازِ بلندمـدت تشـکیل     ما چشم
تشکیل چنین نهادي را ، اوجک را روشن ارزیابی کرده اما نظر به وجود موانع متعدد

از یک سـو تحـت تـأثیر     چراکه
کنندة جهانی شدن قـرار دارد کـه مایـل اسـت     
و امنیت آن را مانند سـایر کاالهـا و خـدمات اقتصـادي در چـارچوب بـازار       

در   انـرژي ، جهانی قرار دهد تا از حساسیت ژئوپلیتیک آن بکاهـد و از سـوي دیگـر   
هاي بزرگ نقشـی   معادالت  امنیتی ـ ژئوپلیتیک و رقابت قدرت 

هـاي   با تأکید بر نگرش، اساسی دارد که برخالف روندهاي همگراکنندة جهانی شدن
. سـازد  را به عنصري وراي یک کاالي اقتصادي صرف مبدل می

ژئوپلیتیـک   میـان در جایی   نرژي
هـاي متنـوعی بـه     گـذاران پاسـخ  

توزیع نامتقارن منابع انرژي در عرصـه جهـانی و رونـد خـالی شـدن نـامتوازن       
گر در ژئوپلیتیک انرژي برخی کشورها را در جایگاه صادرکنندگان و برخی دی
انـداز   را واردکنندگان عمده قرار داده است؛ که از جانب مسائل امنیتی مرتبط با چشم

در ارتبـاط بـا   ، موضوعیت امنیتی اخیر
که متعاقب تغییري عمـومی در نظـام اقتصـاد    

. (Cox, 1994: 49)رود  ها به پـیش مـی  
کـه تـدارك امنیـت را در    ، واسطه در دستورکار امنیتی قرار گـرفتن بخـش انـرژي   

، امنیـت انـرژي در میـان کشـورهاي مختلـف     
سـبت بـه   هـا ن  کردن دیدگاه اما در راستاي نزدیک

هـاي رفتـار سـازمانی    انگارند یا اینکه حاضرند با تن دادن به محدودیت می
 ردهدیگر تولیدکنندگان در چارچوب یک کارتل عمل کـ 

ما چشم، هر چه که باشد. دکننجستجو  تأمین منافع جمعی
اوجک را روشن ارزیابی کرده اما نظر به وجود موانع متعدد

  .بینیم می جدي روبرو یهای  در آیندة نزدیک با چالش

  امنیت انرژي و ضرورت تشکیل اوجک .4
چراکه، آید می شمار اي به مفهوم بسیار پیچیده  امنیت انرژي

کنندة جهانی شدن قـرار دارد کـه مایـل اسـت      روندهاي اقتصادي و تجاريِ یکپارچه
و امنیت آن را مانند سـایر کاالهـا و خـدمات اقتصـادي در چـارچوب بـازار         انرژي

جهانی قرار دهد تا از حساسیت ژئوپلیتیک آن بکاهـد و از سـوي دیگـر   
معادالت  امنیتی ـ ژئوپلیتیک و رقابت قدرت ، نی قدرتبازي جها

اساسی دارد که برخالف روندهاي همگراکنندة جهانی شدن
را به عنصري وراي یک کاالي اقتصادي صرف مبدل می  انرژي، ـ امنیتی ملی

نرژيناشی از آن است که ا  پیچیدگی مفهوم امنیت انرژي
گـذاران پاسـخ   سیاست، و اقتصاد قرار گرفته است و بر این اساس

  .دهند مسائل آن می
توزیع نامتقارن منابع انرژي در عرصـه جهـانی و رونـد خـالی شـدن نـامتوازن       

در ژئوپلیتیک انرژي برخی کشورها را در جایگاه صادرکنندگان و برخی دی، منابع
را واردکنندگان عمده قرار داده است؛ که از جانب مسائل امنیتی مرتبط با چشم

موضوعیت امنیتی اخیر. گیرد استراتژیک انرژي مورد مالحظه قرار می
که متعاقب تغییري عمـومی در نظـام اقتصـاد    ، رقابت براي بازارها و مواد خام است

ها به پـیش مـی   یري در نهاد دولتسیاسی جهانی و به همراه تغی
واسطه در دستورکار امنیتی قرار گـرفتن بخـش انـرژي    هب

امنیـت انـرژي در میـان کشـورهاي مختلـف     ، سـازد  اشکال مجزایی قابل تعقیب می
اما در راستاي نزدیک. داراي تعاریف متفاوتی شده است
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انـرژي ارائـه    از امنیـت   2کند کـه تعریفـی کـه ویلـریش    
هاي صنعتی و هم غیرصنعتی گسـترده  

تـا  ، اطمینان از عرضه بسنده انـرژي 
» از نظـر سیاسـی در روالـی قابـل قبـول کـار کنـد       

گونه قابل تعبیـر اسـت    عدم وجود امنیت انرژي این
هایی که درباره قیمت و دسترسی بـه عرضـه انـرژي دارنـد و     

رکنندگان بـا  و صـاد ، انـد  تحت شرایطی که امنیت ملی خود را وابسته به نفـت یافتـه  
قطع تقاضـا و   ٔبا مشکالت قابل مقایسه

بنابراین ضرورتی مشترك براي تمام کشورها به منظـور  
  .المللی در موضوع امنیت انرژي وجود دارد

گـازپروم روسـیه   ، ن شرکت گـازي جهـان  
هـاي قـدرت    است که از طریق انحصار صادرات گاز به اروپا به عنوان یکی از اهـرم 

هـدف اساسـی ایـن    ، حفظ این انحصـار 
زیرا از یک طرف گازپروم از این طریـق قـادر بـه    
گاز و حفظ درآمدهاي ناشی از آن براي دولت روسیه خواهد بـود  
و از طرف دیگر دولت روسیه از این راه موقعیت خود را به عنوان شریک تجاري و 

. شـود  اقتصادي اروپا تحکیم کرده و از مزایاي اقتصادي و امنیتـی آن برخـوردار مـی   
در حالی کـه تکیـه   . کند میدرصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین 

کمبـود  ، کنـد  انحصاري بر منابع گاز و نفت روسیه امنیت انرژي اروپا را شکننده مـی 
هاي قبل ثابـت کـرد کـه نگرانـی     
اروپا درصدد متنـوع سـاختن   
از و شکستن انحصـار روسـیه برآمـد و احـداث خـط لولـه نـابوکو را        
ارسال گـاز از حاشـیه دریـاي خـزر و     
قرار است گاز کشورهاي این 

و سـپس بـه سـایر     اتریشبه 
                                                                
1. Linda Miller 
2. Willrich 

کند کـه تعریفـی کـه ویلـریش     ادعا می 1میلر، امنیت انرژي
هاي صنعتی و هم غیرصنعتی گسـترده   دهد به اندازه کافی براي دربرگرفتن دولت می

اطمینان از عرضه بسنده انـرژي «امنیت انرژي یعنی ، طبق تعریف ویلریش. است
از نظـر سیاسـی در روالـی قابـل قبـول کـار کنـد       ، داده شود به اقتصاد ملی فرصت 

(Miller, 1977: 119-120) .عدم وجود امنیت انرژي این بنابراین
هایی که درباره قیمت و دسترسی بـه عرضـه انـرژي دارنـد و      که واردکنندگان با بیم

تحت شرایطی که امنیت ملی خود را وابسته به نفـت یافتـه  
با مشکالت قابل مقایسه، نگرانی درباره حاکمیت و بازارهاي خارجی

بنابراین ضرورتی مشترك براي تمام کشورها به منظـور  . نظامی روبرو هستند مداخله
المللی در موضوع امنیت انرژي وجود دارد اقدام هماهنگ و همکاري بین

ن شرکت گـازي جهـان  تری در حال حاضر بزرگ، براي مثال
است که از طریق انحصار صادرات گاز به اروپا به عنوان یکی از اهـرم 

حفظ این انحصـار . کند اقتصادي و نیز سیاسی روسیه عمل می
زیرا از یک طرف گازپروم از این طریـق قـادر بـه    ، شرکت و نیز دولت روسیه است

گاز و حفظ درآمدهاي ناشی از آن براي دولت روسیه خواهد بـود   هاي کنترل قیمت
و از طرف دیگر دولت روسیه از این راه موقعیت خود را به عنوان شریک تجاري و 

اقتصادي اروپا تحکیم کرده و از مزایاي اقتصادي و امنیتـی آن برخـوردار مـی   
درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین  25اکنون  روسیه هم 

انحصاري بر منابع گاز و نفت روسیه امنیت انرژي اروپا را شکننده مـی 
هاي قبل ثابـت کـرد کـه نگرانـی      گاز و افزایش قیمت گاز مصرفی در اروپا در سال

اروپا درصدد متنـوع سـاختن   ، براي رفع این مشکل. اروپا در این رابطه واقعی است
از و شکستن انحصـار روسـیه برآمـد و احـداث خـط لولـه نـابوکو را        منابع تأمین گ
ارسال گـاز از حاشـیه دریـاي خـزر و     ، میلیارد دالري 9/7این پروژه . درپیش گرفت

قرار است گاز کشورهاي این . کند خاورمیانه را به کشورهاي اتحادیه اروپا ممکن می
به  مجارستانو  بلغارستان ، رومانی، حوزه از طریق ترکیه

                         



از جملـه   عـراق ایران و حتی 
  .)1389، 4عطري( ن پروژه را دارند

از روش ، در آینـده  خـود  مـورد نیـاز  
هاي دوجانبـه و   همکاري، المللی
و تشـویق کشـورها بـراي     1

جدیـد جهـت انتقـال گـاز از     
لوله گـاز   هاي مسیر با عنوان طرح خط

، هاي بزرگ دیگر ماننـد ژاپـن  
کننـده   تولیـد  ي درازمدت با کشورهاي

ایــن قبیــل . بــراي تولیــد بیشــتر گــاز هســتند
 هاي جدیـدي را در جهـان شـکل   

منجر به وابستگی بیشتر سیاسی 
هـا   باعث خشـم و وحشـت آمریکـایی   

، العاده امنیت انرژي در چشم انداز ایجاد اوجک
پرداختـه و    با تمرکز بیشتري به بررسی موضوع امنیت در عرصۀ بازار جهانی انـرژي 

امنیت تولیدکنندگان گاز را مورد سـنجش  
به همان مناسبت که امروزه عمدة تعـامالت بـازیگران محـیط جهـانی     
نیز به عنوان یـک کـاالي اقتصـاديِ    

تنیـدة   هـم  این شـبکۀ بـه   العاده استراتژیک از نقش اثرگذار و غیرقابل انکاري در
که قابلیت تبـدیل بـه    استاز یک سو عامل قدرت 

الملـل   عامل تحرك در عرصـۀ سیاسـت بـین   
بـیش  ) نفت و گاز(  هاي انرژي

المللـی مبـدل    ملی و قدرت بین

                                                                
1. ECT 

ایران و حتی ، ترکمنستان، آذربایجان. کشورهاي اروپایی منتقل شود
ن پروژه را دارندکشورهایی هستند که ظرفیت مشارکت در ای

مـورد نیـاز   اروپا براي تضمین امنیت انرژي، بنابراین
المللی بین همکاري در ایجاد ساختارهاي، گرایی چندجانبه

1»انــرژي پیمان منشور«تدوین . کند چندجانبه استفاده می
جدیـد جهـت انتقـال گـاز از      ن به آن و ایجاد شرکتی براي احداث خط لولـه پیوست

هاي مسیر با عنوان طرح خط منطقه دریاي خزر به اروپا با مشارکت کشور
هاي بزرگ دیگر ماننـد ژاپـن   اقتصاد. هایی از اجراي این سیاست هستند ناباکو نمونه

ي درازمدت با کشورهايچین و هند نیز هریک به دنبال عقد قراردادها
بــراي تولیــد بیشــتر گــاز هســتند هــاي مشــترك گــذاري گــاز و ســرمایه

هاي جدیـدي را در جهـان شـکل    بندي بلوك، هاي درازمدت در زمینه گاز همکاري
منجر به وابستگی بیشتر سیاسی  طبیعتاً، ها خواهد داد و وابستگی اقتصادي این بلوك

باعث خشـم و وحشـت آمریکـایی   ، اي که از ابتداي امر نکته، هد شدنیز خوا آنها
  .)1386، نژادحسینیان( شده است

العاده امنیت انرژي در چشم انداز ایجاد اوجک دلیل اهمیت فوقه در اینجا و ب
با تمرکز بیشتري به بررسی موضوع امنیت در عرصۀ بازار جهانی انـرژي 

امنیت تولیدکنندگان گاز را مورد سـنجش   يتشکیل اوجک بر ارتقاتأثیرات احتمالی 
به همان مناسبت که امروزه عمدة تعـامالت بـازیگران محـیط جهـانی     . دهیم می قرار

نیز به عنوان یـک کـاالي اقتصـاديِ      انرژي، گیرد حول محور عنصر اقتصاد شکل می
العاده استراتژیک از نقش اثرگذار و غیرقابل انکاري در فوق

از یک سو عامل قدرت   انرژي. تعامالت برخوردار است
عامل تحرك در عرصـۀ سیاسـت بـین   ، ها را دارد و از سوي دیگر سایر قدرت

هاي انرژي حامل، در جهان امروز، به عبارت دیگر. شود می تلقی
ملی و قدرت بین کنندة توسعه و رفاه و امنیت عییناز پیش به فاکتور ت

  .)7: 1386، کاظم پور اردبیلی( اند شده
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را به مـتن مباحـث   »  امنیت انرژي
هـا و مجـامع    هـاي مطـرح در نشسـت   

تـرین اخـتالل یـا انقطـاع در عرضـۀ      
هـا و مشـکالت    توانـد بحـران  

، اي را براي واردکنندگان به بار آورده و موجب افـزایش نـرخ تـورم   
چه رتبۀ   انرژيناگفته پیداست که 

. زدایی بازیگران جهانی داشـته باشـد  
هاي بزرگ و کشـورهاي   را حتی براي قدرت

افزایش وابستگی جهانی بـه منـابع   
و تـأثیر آن بـر اقتصـاد کشـورهاي     

12(.  
و عرضـه ناشـی از     هاي حاد قیمت

این در حالی است که به قـول دانیـل   
براي کشورهاي صادرکننده به معناي امنیت تقاضا جهت 
براي روسیه به معناي تقویت کنتـرل دولتـی بـر منـابع     

بـراي  ،  هاي بازار انـرژي  استراتژیک و کسب تفوق بر مسیرهاي اصلی انتقال و کانال
کـافی جهـت تـداوم رشـد پرسـرعت      
براي ژاپن به معنـاي جبـران کمبـود داخلـی از طریـق متنـوع سـازي        
  و براي کشورهاي در حال توسعه بـه معنـاي تغییـر قیمـت    

، موسـوي شـفایی  ( هاي آنـان خواهـد داشـت   

د سیاستمداران از کاربرد واژة امنیت انرژي ناظر بر ایـن موضـوع اسـت کـه     
د؛ شـو اوالً دسترسی آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گـاز جهـانی فـراهم    

منابع انرژي بـه صـورت منطقـی داراي تنـوع وگونـاگونی از لحـاظ موقعیـت        
جریان نفت و گاز عمومـاً   سوم اینکه

، هاي مستقر در آن نقاط از نقاطی تأمین شوند که احتمال ثبات و عدم تغییر حکومت
امنیـت انـرژي را از   ، کنندگان نفت و گاز

امنیت انرژي«اینک مقولۀ   اهمیت و جایگاه انرژي بنابراین
هـاي مطـرح در نشسـت    الملل وارد کرده و در صدر دغدغه امنیت بین

تـرین اخـتالل یـا انقطـاع در عرضـۀ       طبعاً وقتی وقوع کوچـک . جهانی نشانده است
توانـد بحـران   مـی   هـاي قیمـت   و نیز ایجاد شـوك   هاي انرژي حامل

اي را براي واردکنندگان به بار آورده و موجب افـزایش نـرخ تـورم    اقتصادي عدیده
ناگفته پیداست که ، دشورکود اقتصادي یا بروز وقفه در روند توسعه 

زدایی بازیگران جهانی داشـته باشـد   زایی یا امنیت تواند در فرایند امنیت واالیی را می
را حتی براي قدرت  یکی از عواملی که مسئلۀ امنیت انرژي

افزایش وابستگی جهانی بـه منـابع   ، سازد حساس و پراهمیت می، کنندة عمده مصرف
و تـأثیر آن بـر اقتصـاد کشـورهاي      ـ بینی اي قابل پیش حداقل در آینده ـ نفت و گاز

12: الف 1386، واعظی(کننده است  تولیدکننده و مصرف
هاي حاد قیمت اغلب مربوط به شوك  سیاست امنیت انرژي

این در حالی است که به قـول دانیـل   . هاي سیاسی و بالیاي طبیعی بوده است تحریم
براي کشورهاي صادرکننده به معناي امنیت تقاضا جهت   مفهوم امنیت انرژي، گینیر

براي روسیه به معناي تقویت کنتـرل دولتـی بـر منـابع     ، حفظ درآمدهاي نفتی دولت
استراتژیک و کسب تفوق بر مسیرهاي اصلی انتقال و کانال

کـافی جهـت تـداوم رشـد پرسـرعت        يچین و هند به معناي تضمین و تأمین انـرژ 
براي ژاپن به معنـاي جبـران کمبـود داخلـی از طریـق متنـوع سـازي        ، شان اقتصادي

و براي کشورهاي در حال توسعه بـه معنـاي تغییـر قیمـت      گذاري تجارت و سرمایه
هاي آنـان خواهـد داشـت    و تأثیري که بر موازنۀ پرداخت  انرژي
  .)35: ب 1386

د سیاستمداران از کاربرد واژة امنیت انرژي ناظر بر ایـن موضـوع اسـت کـه     مرا
اوالً دسترسی آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گـاز جهـانی فـراهم    

منابع انرژي بـه صـورت منطقـی داراي تنـوع وگونـاگونی از لحـاظ موقعیـت        ، دوم
سوم اینکهجغرافیایی و همچنین مسیرهاي انتقال باشند و 

از نقاطی تأمین شوند که احتمال ثبات و عدم تغییر حکومت
کنندگان نفت و گاز بنابر این مصرف. درازمدت و طوالنی باشد



کنند و طبیعی است که متقابالًٌ تولیدکنندگان نیـز تعریـف   
امنیت انرژي براي تولیدکنندگان وقتـی برقـرار خواهـد    
. بود که به یک بازار مداوم و همراه با رشد منطقی در آینده دسترسـی داشـته باشـند   

محصـولی هسـتند کـه بـه      زیرا قاطبۀ تولیدکنندگان انرژي از گروه اقتصـادهاي تـک  
احتمـال کـاهش تقاضـا یـا توجـه      
هاي جایگزین به معناي ایجاد موانع جدي در رونـد  

  .)8: 1386، ملکی( د
از یک سو در سیاسـت شـامل قـدرت و امنیـت و از طـرف      

دو الگوي متعارض بـر  ، ندة جهانی حضور اساسی دارد
که تاکنون مانع ایجاد یک نظام یکپارچـۀ اجمـاعیِ   

 .شـده اسـت   ــ  شود کنندگان را شامل 
ــرژي  ــر دیــدگاهی اســت کــه امنیــت ان ــب نگــرش   مبتنــی ب را در قال

ها تعقیـب و   این الگو که بیشتر توسط استراتژیست
امنیت صرفاً از طریق کسب و حفـظ قـدرت سـخت و    

دسـت   بـه ) برد ـ باخـت  (در برابر ناامنی دیگران و طی یک بازي حاصل جمع صفر 
به زیان سایر ملل افزایش دهد تـا  

بـه دلیـل   ) تولیدکننـدگان (این دیدگاه در سمت عرضـه  
از فراینـدهاي قدرتمنـد   ، اي

مراتـب   که با سرعت فـراوان در حـال تغییـر سلسـله    
را   نظرانـه امنیـت انـرژي    غافل مانده و با نگرشی تنگ

اي محـدود   داند و از این نظر در حـوزه 
در چارچوب همین نگـرش و در سـمت   
نجر به تـالش بـراي کسـب و    
اعمال کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه و حتی مداخلۀ نظامی در این منطقه شده اسـت  

  . تا ایجاد ساختاري تعاملی و مبتنی بر همکاري به منظور تأمین امنیت انرژي
المللی بوده و بر این باور است که امنیـت  

که  ـ دیدگاه مذکور. ها ارتقا یابد

کنند و طبیعی است که متقابالًٌ تولیدکنندگان نیـز تعریـف    منظر نگاه خود تعریف می
امنیت انرژي براي تولیدکنندگان وقتـی برقـرار خواهـد    . ۀ خود را ارائه دهندبرساخت

بود که به یک بازار مداوم و همراه با رشد منطقی در آینده دسترسـی داشـته باشـند   
زیرا قاطبۀ تولیدکنندگان انرژي از گروه اقتصـادهاي تـک  

احتمـال کـاهش تقاضـا یـا توجـه      انـد و هرگونـه    فروش نفت و گاز عمیقـاً وابسـته  
هاي جایگزین به معناي ایجاد موانع جدي در رونـد   کشورهاي توسعه یافته به انرژي

دها خواهد بوتوسعۀ اجتماعی و رشد اقتصادي این کشور
از یک سو در سیاسـت شـامل قـدرت و امنیـت و از طـرف        نجاییکه انرژيآاز 

ندة جهانی حضور اساسی دارددر اقتصاد یکپارچه شو، دیگر
که تاکنون مانع ایجاد یک نظام یکپارچـۀ اجمـاعیِ    استحاکم   موضوع امنیت انرژي

کنندگان را شامل  جهانی که نفع متقابل تولیدکنندگان و مصرف
ــرژي ، الگــوي اول ــر دیــدگاهی اســت کــه امنیــت ان مبتنــی ب

این الگو که بیشتر توسط استراتژیست. نگرد محور امنیت ملی می قدرت
امنیت صرفاً از طریق کسب و حفـظ قـدرت سـخت و    : معتقد است، شود تقویت می

در برابر ناامنی دیگران و طی یک بازي حاصل جمع صفر 
به زیان سایر ملل افزایش دهد تـا   به این معنا که هر ملتی باید قدرت خود را. آید می

این دیدگاه در سمت عرضـه  . امنیت خویش را تأمین کند
اي محـورِ خاورمیانـه   اسیر بودن در چارچوب نگرش امنیت

که با سرعت فـراوان در حـال تغییـر سلسـله     ـ یکپارچه شدنِ اقتصاد جهانی
غافل مانده و با نگرشی تنگ ـ ت جهانی استثروت و قدر
داند و از این نظر در حـوزه  اي براي تهدید و بازدارندگی می صرفاً وسیله

در چارچوب همین نگـرش و در سـمت   . کند استفاده می  و مناقشه برانگیز از انرژي
نجر به تـالش بـراي کسـب و    نیز حاکمیت چنین نگرشی م) کنندگان مصرف(تقاضا 

اعمال کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه و حتی مداخلۀ نظامی در این منطقه شده اسـت  
تا ایجاد ساختاري تعاملی و مبتنی بر همکاري به منظور تأمین امنیت انرژي

المللی بوده و بر این باور است که امنیـت   دیدگاه دوم متأثر از نگرش امنیت بین
ها ارتقا یابد یابد که امنیت همۀ ملت ی افزایش مییک ملت زمان
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بـه یکپارچـه شـدن اقتصـاد     
جهانی و تحوالت فراگیر و پرشتابی که در جهان در حال دگرگـون سـاختن الگـوي    

اس درصدد درك بـازار  توجه کرده و بر این اس
ها  به مثابه یک بازار یکپارچه است که امنیت آن از طریق همکاري تمام طرف

همـۀ   .)35-36: پیشـین ، موسوي شفایی
اي از  در شـبکه   کنندگان و واردکنندگان انـرژي 

اي کـه در هـر نقطـه و هـر     
بنـابراین آینـدة   . پذیرنـد  مند یا آسـیب 

یک کشور احتماالً به وسیلۀ حـوادثی شـکل داده خواهـد شـد کـه خـارج از       
اً در جهـت حمایـت از   جهـانی اساسـ  

: الـف  1386، واعظی(بین کشورها ایجاد شده است 

بر اساس دیدگاه دوم که بیشتر با تحوالت نوین اقتصاد سیاسی جهانی سـازگار  
ملـی   توانـد در راسـتاي تـأمین امنیـت    

طور کـه در   ن از سویی هما. 
امنیـت  ، الملـل  در فضاي نوپیداي محیط بـین 

بازیگران بیش از هر چیز به جایگاه و سهم آنان در اقتصاد سیاسـی جهـانی و تولیـد    
المللـی و نیـز    بـین هـا و نهادهـاي   

هاي مستقیم خارجی   گذاري شان براي جذب سرمایه

اثر خواهد  هاي فوق منشأ همۀ شاخص
بـرم   با توجه به مصرف رو به تزاید گاز طی دهه هاي آینده و نیاز م

ایجـاد کـارتلی کـه    ،  ندگان به تأمین مستمرِ این حامـل اسـتراتژیک انـرژي   
ساز اتحاد و همسـویی   موجب سامان یافتن جریان عرضه و تقاضاي بازار و نیز زمینه

شک جایگاه آنان را به واسطۀ دراختیـار داشـتن   
نـبض بازارهـاي جهـانی تـا حـد      
، هـر چقـدر صـاحبان منـابع گـازي     

بـه یکپارچـه شـدن اقتصـاد      ـ شود گذاران اقتصادي تعقیب می اساساً توسط سیاست
جهانی و تحوالت فراگیر و پرشتابی که در جهان در حال دگرگـون سـاختن الگـوي    

توجه کرده و بر این اس، توزیع ثروت و قدرت جهانی است
به مثابه یک بازار یکپارچه است که امنیت آن از طریق همکاري تمام طرف  انرژي

موسوي شفایی(و براساس بازي برد ـ برد قابل تأمین است 
کنندگان و واردکنندگان انـرژي  مصرف، صادرکنندگان، تولیدکنندگان

اي کـه در هـر نقطـه و هـر      همۀ آنها نسبت به هر حادثه. قرار دارندوابستگی متقابل 
مند یا آسـیب  بهره، زمان در زنجیرة عرضه و تقاضا رخ دهد

یک کشور احتماالً به وسیلۀ حـوادثی شـکل داده خواهـد شـد کـه خـارج از         انرژي
جهـانی اساسـ    سـاختار انـرژي  . کنترل و تأثیرگذاري هسـتند 

بین کشورها ایجاد شده است   وضعیت وابستگی متقابل انرژي
13-12(.  

بر اساس دیدگاه دوم که بیشتر با تحوالت نوین اقتصاد سیاسی جهانی سـازگار  
توانـد در راسـتاي تـأمین امنیـت     می جهتتشکیل احتمالیِ اوجک از دو ، است

. آفرین باشد کننده گاز نقشو صادرکشورهاي تولیدکننده 
در فضاي نوپیداي محیط بـین ، شرح مباحث تئوریک این فصل گفتیم

بازیگران بیش از هر چیز به جایگاه و سهم آنان در اقتصاد سیاسـی جهـانی و تولیـد    
هـا و نهادهـاي    در سـازمان آنها  ثروت و قدرت اقتصادي و نقش

شان براي جذب سرمایه مالی و تولیدي و قابلیت  توانایی
  .بستگی دارد

همۀ شاخص يتشکیل اوجک احتماالً در جهت ارتقا
با توجه به مصرف رو به تزاید گاز طی دهه، نخستزیرا ، بود

ندگان به تأمین مستمرِ این حامـل اسـتراتژیک انـرژي   کن مصرف
موجب سامان یافتن جریان عرضه و تقاضاي بازار و نیز زمینه

شک جایگاه آنان را به واسطۀ دراختیـار داشـتن    بی، هاي تولیدکنندگان گردد سیاست
نـبض بازارهـاي جهـانی تـا حـد       یک کاالي استراتژیک و تواناییِ به دست گـرفتنِ 

هـر چقـدر صـاحبان منـابع گـازي     ، بـه عبـارت دیگـر   . زیادي افزایش خواهـد داد 



بـه وزن آنـان در   ، تر و در قالب یک کالبد واحـد عمـل کننـد   
المللی افزوده خواهـد   هاي بین

گــذاري از طریــق  هــاي یکســان قیمــت
، عواید تولیدکنندگان را از فروش گاز بیشتر کرده و به تبـع آن 

در  سوم اینکه. بر سهم ایشان از کل تولید و انباشت ثروت جهانی اضافه خواهد کرد
هـاي   شروط و شیوه صورت نظم و سازمان یافتن فرایند فروش گاز و مشخص شدن

، در ایـن صـنعت    گذاري نهایت کاهش ریسک سرمایه
هاي توسعۀ میـادین گـاز فزونـی    

هـاي خـارجی    تواننـد سـرمایه  
، تحقـق هـر یـک از مـوارد مـذکور     

  . ملی تولیدکنندگان گاز را ترفیع خواهد بخشید
نـام اوجـک از طریـق پیونـد بـازیگران عضـو بـه        
هـاي نهـاديِ و ضـرورت همسـو کـردن رفتارهـاي       

شـان را در هـم    شدید کرده و منافع و امنیت ملـی 
هنجارهـا و قواعـد   ، تولیدکنندگان گاز از رهگذر عمل کردن بـر اصـول  

گیرنـد کـه بایـد امنیـت خـود در بـازار       
ــد و از اتخــاذ   ــافع جمعــی بنگرن امنیــت و من
بـدیهی اسـت هرقـدر رشـتۀ وابسـتگی      

تـر   تر شود و در عرصۀ بازارهاي جهانی یکپارچـه 
به نظـر  . امنیت و ثرورت ملی یکایک آنان بهتر و بیشتر تأمین خواهد شد

  . ها باشد تعمیق این وابستگی
کید بـر چـارچوب نظـري و    

تشـکیل اوجـک   ، شـد بر رویکرد نهادگرایی نئولیبرال ارائه 
صـورت منطقـی   . آفـرین باشـد  

جایگـاه و افـزایش سـهم     ي
ضـریب  ، بازیگران در عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی و فرایند تولید و انباشـت ثـروت  

تشـکیل اوجـک بـه دلیـل متحـد و همسـو       

تر و در قالب یک کالبد واحـد عمـل کننـد    یافته سازمان، تر منسجم
هاي بین و نیز دیگر نهادها و سازمان  تعامل با خریداران انرژي

هــاي یکســان قیمــت طراحــی و اعمــال فرمــول ینکــهدوم ا. شــد
عواید تولیدکنندگان را از فروش گاز بیشتر کرده و به تبـع آن ، سازوکارهاي اوجک

بر سهم ایشان از کل تولید و انباشت ثروت جهانی اضافه خواهد کرد
صورت نظم و سازمان یافتن فرایند فروش گاز و مشخص شدن

نهایت کاهش ریسک سرمایهدر انعقاد قراردادهاي گازي و 
هاي توسعۀ میـادین گـاز فزونـی     گذاران بزرگ جهت تأمین اعتبار پروژه اقبال سرمایه

تواننـد سـرمایه   کشورهاي فروشنده گاز مـی ، در نتیجه. خواهد گرفت
تحقـق هـر یـک از مـوارد مـذکور     . دکننـ ع خود تزریق بیشتري را جذب و به صنای

ملی تولیدکنندگان گاز را ترفیع خواهد بخشید ضریب امنیت
نـام اوجـک از طریـق پیونـد بـازیگران عضـو بـه        ه تأسیس یک کارتل گازي ب
هـاي نهـاديِ و ضـرورت همسـو کـردن رفتارهـاي        یکدیگر تحت لواي چـارچوب 

شدید کرده و منافع و امنیت ملـی وابستگی متقابل آنان را ت، سازمانی
تولیدکنندگان گاز از رهگذر عمل کردن بـر اصـول  . زند گره می

گیرنـد کـه بایـد امنیـت خـود در بـازار        فرامی، آفرین و همگراکننده سازمانیِ وحدت
ــرژي ــانی ان ــدرت  جه ــۀ ق ــد و از اتخــاذ  ، را در آئین ــافع جمعــی بنگرن امنیــت و من

بـدیهی اسـت هرقـدر رشـتۀ وابسـتگی      . هاي خودمختار و تکروانه بپرهیزند سیاست
تر شود و در عرصۀ بازارهاي جهانی یکپارچـه  متقابل تولیدکنندگان گاز مستحکم

امنیت و ثرورت ملی یکایک آنان بهتر و بیشتر تأمین خواهد شد، رفتار کنند
تعمیق این وابستگی تواند محمل مناسبی جهت اوجک می، رسد می

کید بـر چـارچوب نظـري و    أعطف به توضیحات فوق و با تکوتاه سخن اینکه 
بر رویکرد نهادگرایی نئولیبرال ارائه  تحلیلی این نوشتار که بنا

آفـرین باشـد   تواند از دو جهت براي تولیدکنندگان گـاز امنیـت   می
يامـروزه ارتقـا   .1 :دهیم نشان می زیراستدالل را به شرح 

بازیگران در عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی و فرایند تولید و انباشـت ثـروت  
تشـکیل اوجـک بـه دلیـل متحـد و همسـو       ، همچنین .امنیت آنان را باال خواهد برد
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و افـزایش  ساختن و سازماندهی رفتار جمعی تولیدکنندگان یک کـاالي اسـتراتژیک   
جایگاهشـان در عرصـۀ    يسـبب ارتقـا  

تشـکیل اوجـک ضـریب امنیـت     
وجود شرایط وابستگی متقابل و بازي بـرد ـ   

تشکیل اوجک بـه  ، همچنین
، تولیدکنندگان گاز به یکدیگر در چـارچوب سـاختار و روابـط سـازمانیِ    

تشــکیل اوجــک امنیــت در نتیجــه 

  ع تولیدکنندگان گاز
گذشـته تحقـق همگرایـی    هاي 

گیـري اوجـک    عنوان محصول مستقیم شکل
نهایـت  در براي کشورهاي صادرکننده و هم البته مصرف کننده گاز مورد بررسـی و  

ـ  يدستاوردهایی همچون ارتقا مین سـایر  أقدرت و ت
عنوان چشم اندازهاي پـیش رو بـراي تشـکیل    

. دهـد  می اوجک اهمیت بسزایی دارند که ضرورت این تشکیل را بیش از پیش نشان
دسـتاوردها  ارچوب الگوي نظـري مقالـه ایـن    

در عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی شاهد رواج و غلبۀ تفسـیر ویـژه اي از قـدرت    
هـا   ه و دولـت شـد افزاري بسیار پرهزینـه و خطرآفـرین   

چراکه گسـترش روزافـزون   ، 
تجاري سبب شده تا فضـاي سـیاه و سـفید جنـگ سـردي کـه       

و  رفتـه داشـت از بـین    آرایی رویاروي یکدیگر و منازعـه وامـی  
د؛ قاعـدة بـازيِ   شـو آمیز جایگزین آن 

؛ ها از حاصل جمع جبري صفر به حاصل جمع جبري مثبت تغییـر یافتـه اسـت   
، زاده سیف(اند  افزاري گذر کرده

افـزاري از جملـه    هـاي سـخت  

ساختن و سازماندهی رفتار جمعی تولیدکنندگان یک کـاالي اسـتراتژیک   
سـبب ارتقـا  ،  توان  اثرگذاري آنان بر شرایط بازار انـرژي 

تشـکیل اوجـک ضـریب امنیـت     بـدین ترتیـب   . اقتصاد سیاسی جهانی خواهد شـد 
وجود شرایط وابستگی متقابل و بازي بـرد ـ    .2. تولیدکنندگان گاز را باال خواهد برد

همچنین. تأمین خواهد کردامنیت یکایک بازیگران را بیشتر ، برد
تولیدکنندگان گاز به یکدیگر در چـارچوب سـاختار و روابـط سـازمانیِ     دلیل پیوند

در نتیجــه . وابســتگی متقابــل آنــان را افــزایش خواهــد داد
  .تولیدکنندگان گاز را بیشتر تأمین خواهد کرد

ع تولیدکنندگان گازمین منافأقدرت و ت ياوجک و ارتقا .5
هاي   بر رویکرد نظري نهادگرایی نئولیبرال و در قسمت بنا

عنوان محصول مستقیم شکله میان اعضا و دستیابی به امنیت انرژي ب
براي کشورهاي صادرکننده و هم البته مصرف کننده گاز مورد بررسـی و  

دستاوردهایی همچون ارتقا، بر این عالوه. یید قرار گرفتأت
عنوان چشم اندازهاي پـیش رو بـراي تشـکیل    ه منافع اقتصادي و استراتژیک اعضا ب

اوجک اهمیت بسزایی دارند که ضرورت این تشکیل را بیش از پیش نشان
ارچوب الگوي نظـري مقالـه ایـن    چدر این قسمت از مقاله حاضر و در 

  .باشند می کانون تمرکز
در عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی شاهد رواج و غلبۀ تفسـیر ویـژه اي از قـدرت    

افزاري بسیار پرهزینـه و خطرآفـرین    اعمال قدرت سخت. هستیم
، دهند بیشتر به جانب مصادیق قدرت نرم اقبال نشان می

تجاري سبب شده تا فضـاي سـیاه و سـفید جنـگ سـردي کـه        تعامالت اقتصادي و
آرایی رویاروي یکدیگر و منازعـه وامـی   بازیگران را به صف

آمیز جایگزین آن  فضایی سرشار از همگرایی و رقابت مسالمت
ها از حاصل جمع جبري صفر به حاصل جمع جبري مثبت تغییـر یافتـه اسـت    مهره

افزاري گذر کرده افزاري به نرم حتی نوع تهدیدات امنیتی نیز از سخت
هـاي سـخت   البته این بـدان معنـا نیسـت کـه مؤلفـه      .)139: 1382



بلکه در فضاي همگرایانۀ کنـونی رواج  
. اینک قدرت نرم خصـلت فراگیـر یافتـه اسـت    

اي غیرآشکارا رفتـار و   کوشند تا به گونه
یکی از اَشکال مؤثر این نـوع اعمـال   

نهـادگرایی  که در غالـب نظریـۀ   
  .عنوان چارچوب نظري نوشتار حاضر نیز مورد بحث قرار گرفت

العـاده   بـه عنـوان منـابع طبیعـی فـوق     
، الملـل  از همان آغازِ مطالعـات روابـط بـین   

بـراي  . کردنـد  هاي موجد قدرت قلمـداد مـی  
، مسـاحت زمـین  ( مـورد دیگـر  

، قـدرت مـادي  ، پیشـرفت اقتصـادي و تکنولوژیـک   
بـه عنـوان    )ثبـات سیاسـی و روحیـه ملـی    

اما بـه دلیـل    .)115-113: 1388
و دخیل بودن عوامل بسیار زیاد در تعیـین شـرایط   

توانـد ایـن اهـرم     ها بـه آسـانی نمـی   
تـأثیر   به کـار بنـدد و چـه بسـا خـود تحـت      

برعکس ، آفرین نیروهاي بازار قرار گیرد و برخورداري از یک کاالي راهبرديِ قدرت

بـا قـرار گـرفتن در      تولیدکننـدگان انـرژي  
توانند قدرت اثرگـذاري خـود را   
این تجربه از سوي کشورهاي تولیدکننـدة نفـت   

تا پیش از تشکیل اوپک . توجهی بر جاي گذاشت
یـا   هاي بزرگ نفتـی و  تأثیر شرایطی بودند که شرکت
تن دادن  گذاري اوپک و اما پس از پایه
مشی خود بـا اصـول    خطهمسوسازي 

                                                                
1. Nicholas J. Spykman 

بلکه در فضاي همگرایانۀ کنـونی رواج  ، تسلیحات نظامی دیگر موجد قدرت نیستند
اینک قدرت نرم خصـلت فراگیـر یافتـه اسـت     اند و هم و غلبۀ خود را از دست داده

کوشند تا به گونه بازیگران به جاي استفاده از زور می بنابراین
یکی از اَشکال مؤثر این نـوع اعمـال   . نفوذ خود قرار دهند عملکرد یکدیگر را تحت

که در غالـب نظریـۀ    استهاي سازمانی و نهادي  استفاده از اهرم، قدرت
عنوان چارچوب نظري نوشتار حاضر نیز مورد بحث قرار گرفته ب، نئولیبرال
بـه عنـوان منـابع طبیعـی فـوق       هاي انـرژي  حامل، عرصۀ بازار جهانیدر

از همان آغازِ مطالعـات روابـط بـین   . نفسه مولّد قدرت هستند فی، استراتژیک
هاي موجد قدرت قلمـداد مـی   لفهمنابع طبیعی را در عداد مؤ، محققین

مـورد دیگـر   9از منابع طبیعی در کنار  1»نیکالس اسپایکمن«مثال 
پیشـرفت اقتصـادي و تکنولوژیـک   ، کثرت جمعیـت ، ماهیت مرزها
ثبـات سیاسـی و روحیـه ملـی    ، میزان همگونی جمعیت، تجانس نژادي

1388، فتحی( برد عناصر متشکلۀ قدرت یک کشور نام می
و دخیل بودن عوامل بسیار زیاد در تعیـین شـرایط     هاي فراوانِ بازار انرژي پیچیدگی

ها بـه آسـانی نمـی    کشور دارندة این حامل،  عرضه و فروش انرژي
به کـار بنـدد و چـه بسـا خـود تحـت        ران انرژيقدرت را در رابطه با خریدا

نیروهاي بازار قرار گیرد و برخورداري از یک کاالي راهبرديِ قدرت
  . دشوموجب تضعیف و وابستگی او 

تولیدکننـدگان انـرژي  ، بر مبناي نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال
توانند قدرت اثرگـذاري خـود را    ار سازمانی میچارچوب یک سازمان و التزام به رفت
این تجربه از سوي کشورهاي تولیدکننـدة نفـت   . بر بازار تا حد زیادي افزایش دهند
توجهی بر جاي گذاشت صورت گرفت و نتایج مثبت قابل

تأثیر شرایطی بودند که شرکت تولیدکنندگان نفت کامالً تحت
اما پس از پایه. کردند خریداران قدرتمند بر بازار تحمیل می

همسوسازي ، وب سازماناعضا به تصمیمات مص به تدریج
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شـاهد بـودیم کـه اوپـک بـه      
توانست ، ر از قدرت یکایک تولیدکنندگان دارد

تا جایی کـه  . دکنتري را بر بازار اعمال کرده و منافع اعضا را بیشتر تأمین 
درصد نیاز بـازار را بـرآورده   

. دشـو مـت نفـت   ه و موجب افزایش قی
یعنی گاز نیز اگر با نگـاه  ،  اي در مورد دیگر حامل راهبرديِ انرژي

قدرت تولیدکنندگان  يتواند عاملی در جهت ارتقا

هـاي   ملـی خـویش حاضـرند از برخـی جنبـه     
فرصت همگرایی با جمعی از بازیگران دیگر 

در ایـن فضـاي   . المللی به دست آورنـد 
ایجـاد کـارتلی متشـکل از    ، 

کـردن بـر    تواند از طریق ملزم نمودن کشورهاي عضو به عمـل 
هاي همگـن سـازمانی در عرصـۀ    
موجب افزایش توان آنان جهت تحمیل هرچه بیشتر ارادة خـود  
بـر مبنـاي نظریـۀ نهـادگرایی     
نهادینه و تشکیالتی عمل کردنِ بـازیگران  

تشـکیل اوجـک    همچنـین . 
، در نتیجـه . موجب نهادینه و تشکیالتی عمل کردن تولیدکنندگان گـاز خواهـد شـد   

قدرت و تامین گسترده منـافع ملـی تولیدکننـدگان گـاز     

یافتن پاسـخی بـراي ایـن پرسـش بـود کـه       
 يتشکیل اوجک چگونه بر همگرایی و گسـترش رفتـار جمعـی اعضـا و نیـز ارتقـا      

ـ      ثیر خواهـد  أویـژه جمهـوري اسـالمی ایـران ت
، تـأثیر متغیـر مسـتقل    دبای و بودیم و 

شـاهد بـودیم کـه اوپـک بـه      ، هاي تولید تعیین شده به سهمیهپایبند ماندن سازمان و 
ر از قدرت یکایک تولیدکنندگان داردعنوان یک نهاد واحد که قدرتی بیشت

تري را بر بازار اعمال کرده و منافع اعضا را بیشتر تأمین  نفوذ جدي
درصد نیاز بـازار را بـرآورده    40رغم اینکه اوپک تنها حجمی نزدیک به  امروزه علی

ه و موجب افزایش قیکردقادر است نقش پررنگی را ایفا ، سازد می
اي در مورد دیگر حامل راهبرديِ انرژي تکرار چنین تجربه

تواند عاملی در جهت ارتقا می، نهادگرایانه به موضوع بنگریم
  . آن باشد

ملـی خـویش حاضـرند از برخـی جنبـه      قـدرت  يکشورها به منظور ارتقا
فرصت همگرایی با جمعی از بازیگران دیگر ، شند تا در عوضحاکمیتشان چشم بپو

المللی به دست آورنـد  هاي بین ها و تشکل را در چارچوب سازمان
، دهـد  مـی  طور که تجربۀ اوپک نیـز نشـان   فکري و همان

تواند از طریق ملزم نمودن کشورهاي عضو به عمـل  تولیدکنندگان گاز می
هاي همگـن سـازمانی در عرصـۀ     وفق چارچوبی واحد و اتخاذ رفتارها و خط مشی

موجب افزایش توان آنان جهت تحمیل هرچه بیشتر ارادة خـود  ، بازار جهانی انرژي
بـر مبنـاي نظریـۀ نهـادگرایی     . قدرتشـان را ارتقـا بخشـد   ، بر خریداران شود و بالتبع

نهادینه و تشکیالتی عمل کردنِ بـازیگران  ، انیدر محیط اقتصاد سیاسی جه، نئولیبرال
. دشـو  قدرت آنان مـی  يدر قالب یک سازمان سبب ارتقا

موجب نهادینه و تشکیالتی عمل کردن تولیدکنندگان گـاز خواهـد شـد   
قدرت و تامین گسترده منـافع ملـی تولیدکننـدگان گـاز      يتشکیل اوجک سبب ارتقا

 .خواهد شد

  گیري نتیجه
یافتن پاسـخی بـراي ایـن پرسـش بـود کـه       ، ترین دغدغۀ ما در طول پژوهش اصلی

تشکیل اوجک چگونه بر همگرایی و گسـترش رفتـار جمعـی اعضـا و نیـز ارتقـا      
ـ ، امنیت و سایر منافع آنان، قدرت ـ      هب ویـژه جمهـوري اسـالمی ایـران ت

و بودیم و گذاشت؟ در حقیقت ما با دو متغیر وابسته روبر



همگرایـی و گسـترش رفتـار    
ویژه جمهوري اسالمی  هب، امنیت و سایر منافع آنان

سؤال فرعی که نقش گاز به عنـوان یـک کـاالي اسـتراتژیک در     
ین نتیجه رسیدیم که گاز بـه عنـوان   
یک کاالي اقتصادي بسیار راهبردي و حساس که تقاضـاي رو بـه گسـترشِ جهـانی     

زا بـراي تولیدکننـدگان در    آفـرین و امنیـت  
تواند به مثابه اهرمـی جهـت   
هاي سیاسی مورد اسـتفاده قـرار   
ترین فروشندة گاز جهان از این کارکرد گـاز در روابـط   

کوشـد تـا    برد و گاه بـا قطـع صـادرات گـاز مـی     

پذیري تشکیل اوپک گازي در شرایط کنونی را مورد سنجش قرار 
سـامان  ، نتیجۀ این بود که ایجاد کارتلی جهت مدیریت بازارهاي جهانی گـاز 

گـذاري و تـأمین امنیـت     هاي قیمـت 
 امـا . اسـت ناپـذیر   براي تولیدکنندگان بسیار نافع و حتی ضروري و اجتنـاب 

ها  این چالش از جمله. بر آنها فائق آمد
ــر   ــا از نظ ــودن آنه اهمگون ب

عدم شکوفایی مطلـوب  ، ...میزان پیشرفت صنایع گاز و
نخورده ماندن حجـم قابـل تـوجهی از ذخـایر کشـورهاي      

ــود     ــدم وج ــاز و ع ــانی گ ــاي جه ــودن بازاره ــالغ ب ــازوکارناب هاي س
کننده  مخالفت کشورهاي قدرتمند مصرف

و دخیـل بـودن برخـی مالحظـات سیاسـی کـه از       
  ...کاهد و گذاران بزرگ براي تأمین اعتبار توسعۀ میادین گاز می
تا خـود  رو دارد  رسد که گاز راه دور و درازي را پیش

هاي بسـیاري بایـد     شرط همچنین پیش
نهایـت  در . دشـو نام اوجـک مهیـا   

همگرایـی و گسـترش رفتـار     .1: سنجیدیم یعنی پیداییِ اوجک را بر روي آن دو می
امنیت و سایر منافع آنان، قدرت يارتقا .2جمعی اعضا و 

  .ایران
سؤال فرعی که نقش گاز به عنـوان یـک کـاالي اسـتراتژیک در      اینپاسخ به در

ین نتیجه رسیدیم که گاز بـه عنـوان   ه اب نهایتدر چگونه است؟   زار جهانی انرژيبا
یک کاالي اقتصادي بسیار راهبردي و حساس که تقاضـاي رو بـه گسـترشِ جهـانی     

آفـرین و امنیـت   به عنوان یـک عامـل مهـم قـدرت    ، دارد
تواند به مثابه اهرمـی جهـت    کند و می معادالت اقتصاد سیاسی جهانی ایفاي نقش می

هاي سیاسی مورد اسـتفاده قـرار    اعمال نفوذ بر خریداران و رفتار آنها حتی در عرصه
ترین فروشندة گاز جهان از این کارکرد گـاز در روابـط    بزرگ ـروسیه   چنانکه. گیرد

برد و گاه بـا قطـع صـادرات گـاز مـی      کشورهاي اروپایی بهره می خود با
  . دکنهاي خود را بر آنان تحمیل  خواسته

پذیري تشکیل اوپک گازي در شرایط کنونی را مورد سنجش قرار  امکان، سپس
نتیجۀ این بود که ایجاد کارتلی جهت مدیریت بازارهاي جهانی گـاز . دادیم

هاي قیمـت سازوکارطراحی ، نعقاد قراردادهادادن به روند ا
براي تولیدکنندگان بسیار نافع و حتی ضروري و اجتنـاب ، عرضه
بر آنها فائق آمد دبای اي بر سر راه هستند که  هاي عمده چالش

ــد از ــ  : عبارتن ــاز و ن ــدگان گ ــودن تولیدکنن ــمار ب ــر  پرش ــا از نظ ــودن آنه اهمگون ب
میزان پیشرفت صنایع گاز و، تولید   ظرفیت، یافتگی توسعه

نخورده ماندن حجـم قابـل تـوجهی از ذخـایر کشـورهاي       صنایع گاز جهان و دست
ــده ــود    ، تولیدکنن ــدم وج ــاز و ع ــانی گ ــاي جه ــودن بازاره ــالغ ب ناب

مخالفت کشورهاي قدرتمند مصرف، قاد قراردادهاهاي انع گذاري و شیوه قیمت
و دخیـل بـودن برخـی مالحظـات سیاسـی کـه از         گذاري باالي سرمایه  ریسک، گاز

گذاران بزرگ براي تأمین اعتبار توسعۀ میادین گاز می اشتیاق سرمایه
رسد که گاز راه دور و درازي را پیش به نظر می، با وجود این

همچنین پیش. جا بیندازد  هاي انرژي را در میان دیگر حامل
نام اوجـک مهیـا   ه محقق شوند تا زمینۀ تشکیل یک کارتل گازي ب
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بـا  ، رغم ایجـاد مجمـع کشـورهاي صـادرکننده گـاز     
مزمه هاي نیاز براي ایجاد اوجک بـیش  
آنچه مشخص است اینکه ایجاد چنین سازمانی ضـرورتی  
است که اجراي آن تنها بـه گذشـت زمـان و تقویـت مجمـع کشـورهاي       

بـا جـایگزینی تـدریجی    ، بدین ترتیب
تشـکیل سـازمان   ، جی.ان.ال
اقتصاد جهانی بدل شـده   ثیرگذار در

بخشی به بـازار گـاز باعـث آرامـش خـاطر کشـورهاي تولیدکننـده و هـم         
گـاز   قـرن اقتصـاد   را 21با توجه بـه ایـن نکتـه کـه قـرن      

ـ ، یابـد  هاي بزرگ به گاز سال به سال افزایش می فـروش   دبای
کار  به هاي سیاسی ایران گاز ایران به کشورها را به عنوان اهرمی جهت تحقق خواسته

ضروري است که استراتژي فروش گاز ایران توسط دولت به وزارت نفت و 
گذاري در صـنایع   یکی از مشکالت موجود در امر سرمایه

تعیین فرمول قیمت گاز است که با تشکیل اوجک ایـن مشـکل نیـز    

از آنجایی که تشکیل اوجک به دلیل متحد و همسو ساختن تولیدکنندگان یـک  
 يسبب ارتقـا ،  بازار انرژي کاالي استراتژیک و افزایش توان اثرگذاري آنان بر شرایط

جایگاهشان در عرصۀ اقتصاد سیاسـی جهـانی خواهـد شـد و نیـز بـه دلیـل پیونـد         
وابسـتگی متقابـل آنـان را    ، 

تر خواهد کرد و در نتیجه در چارچوب روابط نهادي تعامالت و همکـاري  
پـس  ، و همگرایـی میـان اعضـا را در پـی خواهـد داشـت      

بـین متغیـر   ، بـدین ترتیـب   
تضمین و تقویت امنیت تولیدکنندگان گاز 

رار گـرفتن عنصـر   امـروزه بـا محـور قـ    
جایگـاه و افـزایش سـهم هـر بـازیگر در      
عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی و فرایند تولیـد و انباشـت ثـروت و نیـز تعامـل او بـا       

ضـریب امنیـت او را   ، ـ برد دیگران تحت شرایط وابستگی متقابل پیچیده و بازي برد

رغم ایجـاد مجمـع کشـورهاي صـادرکننده گـاز      چشم انداز تشکیل اوجک علی
مزمه هاي نیاز براي ایجاد اوجک بـیش  در حالی که ز. است جدي روبروهاي   چالش

آنچه مشخص است اینکه ایجاد چنین سازمانی ضـرورتی  ، رسد می از پیش به گوش
است که اجراي آن تنها بـه گذشـت زمـان و تقویـت مجمـع کشـورهاي        انکارناپذیر

بدین ترتیب. صادرکننده گاز از سوي اعضاي آن نیاز دارد
ال المللی و توسعه بازار در بازارهاي بینگاز به جاي نفت 

ثیرگذار درأاي ت کشورهاي صادرکننده گاز در آینده به وزنه
بخشی به بـازار گـاز باعـث آرامـش خـاطر کشـورهاي تولیدکننـده و هـم          و با نظم
با توجه بـه ایـن نکتـه کـه قـرن      . کننده خواهد شد مصرف
هاي بزرگ به گاز سال به سال افزایش می اند و نیاز قدرت نامیده

گاز ایران به کشورها را به عنوان اهرمی جهت تحقق خواسته
ضروري است که استراتژي فروش گاز ایران توسط دولت به وزارت نفت و . گرفت
یکی از مشکالت موجود در امر سرمایه. ودخارجه ابالغ ش وزارت

تعیین فرمول قیمت گاز است که با تشکیل اوجک ایـن مشـکل نیـز    ، انرژي در ایران
  .رفع خواهد شد

از آنجایی که تشکیل اوجک به دلیل متحد و همسو ساختن تولیدکنندگان یـک  
کاالي استراتژیک و افزایش توان اثرگذاري آنان بر شرایط

جایگاهشان در عرصۀ اقتصاد سیاسـی جهـانی خواهـد شـد و نیـز بـه دلیـل پیونـد         
، تولیدکنندگان به یکدیگر در چـارچوب سـازمانیِ خـود   

تر خواهد کرد و در نتیجه در چارچوب روابط نهادي تعامالت و همکـاري   مستحکم
و همگرایـی میـان اعضـا را در پـی خواهـد داشـت       میان آنان را افزایش داده

 .تواند ضریب امنیت تولیدکنندگان گاز را ارتقا بخشد می
تضمین و تقویت امنیت تولیدکنندگان گاز و مین أتمستقل و دیگر متغیر وابسته یعنی 

ینیز  امـروزه بـا محـور قـ    ، بنابراین .شدـ معلولی برقرار  رابطۀ علّ
جایگـاه و افـزایش سـهم هـر بـازیگر در       يارتقا، اقتصاد در تعامالت بازیگران نظام

عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی و فرایند تولیـد و انباشـت ثـروت و نیـز تعامـل او بـا       
دیگران تحت شرایط وابستگی متقابل پیچیده و بازي برد



یعنـی   ـمتغیر وابسته   دیگرـ معلولی میان متغیر مستقل و 
بـه   ـبررسی اجمـالیِ مفهـوم قـدرت     

که بـا   شود روشن میاین نکته 
امروز شاهد اقبـال  ، گذار از قدرت سخت به قدرت نرم در جهانِ جهانی شدة کنونی

بازیگران به نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال هستیم کـه از قـدرت سـازمانی و تشـکیالتی     

که طبق نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال در محیط اقتصـاد سیاسـی جهـانی    
نه فقـط تعـامالت و   ، شکیالتی عمل کردنِ بازیگران در قالب یک سازمان

بلکـه  ، جویانه و در نتیجه همگرایی میان آنان را تقویت خواهد کـرد 
تشکیل اوجـک هـم موجـب    

کاري و همگرایی میـان  نهادینه و تشکیالتی عمل کردنِ تولیدکنندگان و گسترش هم
امنیـت و سـایر منـافع اقتصـادي و     

ـ معلولی میان متغیر مستقل و  لیرابطۀ ع. باال خواهد برد
بررسی اجمـالیِ مفهـوم قـدرت     و  است برقرارنیز  ـ قدرت تولید کنندگان گاز

این نکته  ـ معناي توانایی اثرگذاري بر رفتار و عملکرد دیگران
گذار از قدرت سخت به قدرت نرم در جهانِ جهانی شدة کنونی

بازیگران به نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال هستیم کـه از قـدرت سـازمانی و تشـکیالتی     
  .آورد سخن به میان می
که طبق نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال در محیط اقتصـاد سیاسـی جهـانی     از آنجایی

شکیالتی عمل کردنِ بازیگران در قالب یک سازماننهادینه و ت
جویانه و در نتیجه همگرایی میان آنان را تقویت خواهد کـرد  روابط همکاري

تشکیل اوجـک هـم موجـب    ، به عبارت دیگر. دشو قدرت آنان نیز می يسبب ارتقا
نهادینه و تشکیالتی عمل کردنِ تولیدکنندگان و گسترش هم

امنیـت و سـایر منـافع اقتصـادي و     ، توانـد قـدرت   آنان می شود و هـم اوجـک مـی   
  ù .استراتژیک تولیدکنندگان گاز را افزایش دهد
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1. www.dundee.ac.uk/cepmlp

www.irane1404.com 
3. http://www.oibroker.com

4. http://www.hamshahri.org/news
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