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 هاي ژئوپليتيك جهان اسالم در سازمان كشورهاي صادركنندة گاز فرصت
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  2علي اكبر دبيري

  

   چكيده
و با تعيين شهر  كشور 11كه به اوپك گازي معروف شد با عضويت » سازمان كشورهاي صادركنندة گاز«، 2008در سال 

ه اين سازمان داراي ماهيتي اقتصادي و تجاري است، اما بسياري از اگر چ. دوحه به عنوان مقر خود رسماً آغاز به كار كرد
از همين . داننداي براي تحول در ساختار ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك جهان ميگيري اوپك گازي را مقدمهنظران شكل صاحب

اين سازمان را از منظر  گيريشوند، شكلكنندگان گاز طبيعي محسوب مي ترين مصرف روست كه اروپا و آمريكا كه از بزرگ
در اين ميان، نكتة حائز . شدت با آن مخالف هستند دانند و بهيابي آسان به گاز طبيعي مي خود تهديدي بر امنيت انرژي و دست

كه كشورهاي ايران، قطر،  طوري دهند، بهاهميت اين است كه اكثريت اعضاي اين سازمان را كشورهاي اسالمي تشكيل مي
را به خود ) عضو ناظر 2عضو اصلي و  11(عضو  13عضو از  9) ناظر(ئي، الجزاير، ليبي، مصر، نيجريه و قزاقستان اندونزي، برون
با پيوستن كشورهاي تركمنستان، مالزي، ازبكستان، موريتاني، مالي سهم كشورهاي اسالمي در  كه ضمن اين. انداختصاص داده

ت روزافزون گاز به عنوان يك منبع انرژي پاك، وابستگي اقتصادي غرب و اهمي. تر خواهد شد تر و پررنگ اين سازمان بيش
خصوص اروپا به گاز صادراتي اين سازمان، تأثيرپذيري صنايع نظامي و دفاعي غرب از تحوالت بازار گاز، تغيير نقشه  به

زني  ش قدرت مانور و چانهرنگ شدن نقش آمريكا و غرب در اقتصاد جهاني، افزاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي جهان و كم
تر كشورهاي عضو سازمان و  گرايي بيش خصوص روسيه و ايران در برابر غرب و آمريكا، ايجاد زمينه براي هم اعضاي سازمان به

خصوص  هاي مناسبي است كه به اعتقاد كارشناسان باعث افزايش وزن ژئوپليتيك كشورهاي عضو بهاز جمله فرصت... 
در اين مقاله تالش شده تا ضمن بررسي پتانسيل كشورهاي اسالمي در . رابر غرب و آمريكا خواهد شدكشورهاي اسالمي در ب

گيري از اين سازمان در ارتقاء جايگاه جهان اسالم در نظام ژئوپليتيك جهاني مورد  هاي موجود براي بهرهاوپك گازي، زمينه
   .تجزيه و تحليل قرار گيرد

  
   .وپليتيك انرژي، جهان اسالم، جمهوري اسالمي ايران، غرباوپك گازي، ژئ :هاواژهكليد 
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 مقدمه
هاي قبل بارها مورد بحث و بررسي   در دهه (OGEC)گاز  ةايدة تأسيس سازمان كشورهاي صادركنند

ويژه افزايش قيمت  المللي گاز طبيعي و به اين موضوع با توجه به افزايش اهميت تجارت بين. قرار گرفته بود
 ،1386تكين، (ها را به خود معطوف كرد  هاي اخير توجه نين اهميت روزافزون اوپك در سالچ نفت و هم

در تهران تشكيل شده بود، با  2001سرانجام مجمع كشورهاي صادركنندة گاز كه در سال ). 89ص
ميالدي به سازمان  2008عنوان مقر خود در اواخر سال  تصويب اساسنامه و انتخاب دوحة قطر به

ها  گيري اين سازمان واكنش شكل. صادركنندة گاز تبديل شد و اوپك گازي موجوديت يافت كشورهاي
اعضاي اصلي اين سازمان از جمله روسيه و ايران تشكيل اوپك . و اظهارنظرهاي متفاوتي را به همراه داشت
كه  گذاري و عرضة مناسب و امن گاز طبيعي دانستند، درحالي گازي را گامي مؤثر در زمينة قيمت

گيري اين سازمان را تهديدي بزرگ براي امنيت  كنندگان اصلي گاز از جمله آمريكا و اروپا شكل مصرف
زا دانسته و نسبت به استفادة سياسي از اين سازمان توسط اعضاء  انرژي و دسترسي آسان به اين حامل انرژي

هاي روسيه در استفاده  رنامة فعاليتالبته اين احساس تهديد و خطر، تا حد زيادي ناشي از كا. هشدار دادند
 . نمايدابزاري از گاز در انتقال به بازارهاي مصرف اروپا بوده و قابل توجيه مي

كه از  طوري هاي اسالمي در آن است، بهنكتة قابل توجه در مورد اين سازمان، حضور برجسته و مؤثر كشور
دهند را كشورهاي اسالمي تشكيل مي و آنعض 9عضو فعلي سازمان كشورهاي صادركنندة گاز تعداد  13

وجود اين تعداد از . ايران، قطر، امارات، نيجريه، الجزاير، مصر، ليبي، اندونزي و قزاقستان :كه عبارتند از
سو و پراكندگي جغرافيايي  كشورهاي اسالمي كه دارندة حدود نيمي از ذخاير گازي جهان هستند از يك

و شمال و غرب آفريقا ) امارت –قطر  –ايران (تا خاورميانه ) دونزي، مالزيان(ها از آسياي جنوب شرقي  آن
آفريني جهان اسالم در  از سوي ديگر، فرصت مناسبي را براي نقش) ليبي و نيجريه –الجزاير  –مصر (

توصيفي،  -در اين مقاله تالش شده است تا با روشي تحليلي. عرصة ژئوپليتيك انرژي فراهم كرده است
به تصوير كشيده شود و نقش و اهميت بازيگران اين » ژئوپليتيك گاز«ة رقابت جديد، يعني اين صحن

هدف اصلي مقاله مشخص كردن نقش و جايگاه كشورهاي اسالمي . صحنه رقابت مورد بررسي قرار گيرد
 مقاله اين است كه با توجه به اهميت روزافزون گاز در مصارف يهفرض. در اين رقابت ژئوپليتيك است

تزايد كشورهاي بزرگ و صنعتي همچون آمريكا، اروپا، چين و  خانگي، صنعتي، نظامي و نياز شديد و روبه
هاي ژئواكونوميك كننده در رقابت ژاپن به اين حامل مهم انرژي، گاز همانند نفت به عنصري تعيين

نظير  اين فرصت كمترديد استفادة صحيح كشورهاي اسالمي از بي. ها و كشورها تبديل خواهد شدقدرت
در افزايش وزن ژئوپليتيك كشورهاي اسالمي و ارتقاء جايگاه جهان اسالم در نظام ژئوپليتيك جهاني 
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البته اوپك گازي در راه رسيدن به يك سازمان منسجم و هماهنگ با موانع و . سزايي خواهد داشت نقش به
اراده و همكاري مشتركي را طلب  وفصل اين موانع و مشكالت رو است كه حل هاي بزرگي روبه چالش

  .كندمي
  بيان موضوع -1

هاي ژئوپليتيك تر، نقش منابع انرژي گاز در رقابت اساساً در ارتباط با ژئوپليتيك گاز و به عبارت دقيق
گروه اول كشورهاي دارنده و صادر كنندة منابع گاز، گروه . كشورها، با سه گروه از كشورها مواجه هستيم

نيازمند و واردكنندة گاز و سرانجام گروه سوم كشورهايي كه در مسير منابع توليد و دوم كشورهاي 
ها، اقدامات و رفتارهاي اين سه گروه ها، واكنشها، كنشمجموعه تالش. گيرندبازارهاي مصرف قرار مي

جهان شكل تر، ژئوپليتيك گاز را در  ديگر و در راستاي رسيدن به منافع بيش از كشورها در رقابت با يك
چه بر اهميت و پيچيدگي اين صحنه رقابت افزوده است، حضور كشورهاي قدرتمندي چون  آن. دهدمي

هايي چون آمريكا، اروپا، چين و ژاپن در روسيه، ايران در جرگة توليدكنندگان اصلي و حضور قدرت
م گازي از جمله ايران و در راستاي اين رقابت ژئوپليتيكي، كشورهاي دارندة منابع عظي. گروه مقابل است

اوپك (روسيه با همكاري برخي ديگر از كشورها، در يك اقدام مهم، سازمان كشورهاي صادركنندة گاز 
رفت، اين موضوع بالفاصله واكنش هايي را از سوي جناح  كه انتظار مي را تأسيس كردند و همچنان) گازي

گيري اين سازمان را تهديدي  ريكا و اروپا شكلكه آم چنان. مقابل يعني آمريكا و اروپا به همراه داشت
زا دانسته و نگراني خود را از استفادة سياسي  بزرگ براي امنيت انرژي و دسترسي آسان به اين حامل انرژي

در ادامه مطلب وضعيت و جايگاه گاز طبيعي در ميان . از اين سازمان توسط كشورهاي عضو اعالم كردند
هاي خواهد شد و سپس نقش و اهميت اوپك گازي و همچنين فرصتهاي مهم انرژي بررسي  حامل

دهد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار  ژئوپليتيك كه اين سازمان در اختيار كشورهاي اسالمي قرار مي
  .گيرد مي

  مفاهيم و مباني نظري تحقيق -2 
  ژئوپليتيك -2-1

هارتشورن معتقد است، . رفته استدر مورد ماهيت و مفهوم ژئوپليتيك تعاريف متعددي صورت پذي
 ,Dwiedi(المللي  هاي جغرافياي سياسي در مسائل بين ژئوپليتيك عبارت است از كاربرد دانش و تكنيك

1990, p.51.( ژئوپليتيك عبارت است از « : كند فرهنگ لغت آكسفورد ژئوپليتيك را چنين تعريف مي
فرهنگ لغت . )Cowie, 1989, p.515( »افيايي ها از عوامل جغر مطالعة چگونگي تأثيرپذيري سياست

وِيژه سياست خارجي  ها بهوبستر نيز ژئوپليتيك را تأثير عوامل جغرافيايي، اقتصادي و جمعيتي بر سياست
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در اين پژوهش ژئوپليتيك به معني و مفهوم ارزيابي تأثيرات عوامل، عناصر ). Gove, 1986, p.950(داندمي
  . ها در نظر گرفته شده است روابط ميان قدرت هاي جغرافيايي در و ارزش

 ژئوپليتيك انرژي -2-2

صنعت، كشاورزي، خدمات، گرمايش و سرمايش، توليد . اي داردالعاده انرژي در زندگي بشر اهميت فوق
. اندهاي علمي و غيره به انرژي وابستههاي پزشكي و درماني، پژوهشگري، فعاليتونقل، نظامي غذا، حمل

آوري انرژي و  رو، منابع تأمين انرژي، مسيرهاي انتقال انرژي، بازارهاي مصرف، تجارت انرژي، فنّ از اين
كنند، در واقع رقابتي كه براي دسترسي و تأمين انرژي براي نيازمندان آن و اي پيدا مينظاير آن اعتبار ويژه

وجود  كنندگان بهگان و مصرفدر مقابل فروش مناسب و امنيت مسيرهاي انتقال انرژي براي توليدكنند
تر، با توجه به به عبارت دقيق. دهندة بعد ديگري از ژئوپليتيك به نام ژئوپليتيك انرژي است آيد، شكلمي

ها، امروزه  ارتباط تنگاتنگ انرژي با زندگي روزمره مردم و جوامع و همچنين حيات كشورها و دولت
المللي پيدا نموده است و الگوهايي از رقابت،  و بين هاي ملّي اي در سياست انرژي نقش تعيين كننده

الملل و در روابط بين كشورها و  گرايي و واگرايي را در عرصة بين همكاري، كشمكش، تجاوز، تعامل، هم
در قالب ژئوپليتيك انرژي، . شودوجود آورده است، كه از آن به عنوان ژئوپليتيك انرژي ياد مي ها به دولت
هاي مصرف انرژي و هر  كننده، مكان هاي توليد هاي توليد انرژي و دولت ننده، مكانك هاي مصرف دولت

هاي مربوط به انرژي را جزو اهداف ملّي و امنيت ملّي خود  دو دسته كشورها، مسيرهاي انتقال و تكنولوژي
ها و ابعاد  بهتوان گفت، ژئوپليتيك انرژي به مطالعة نقش و اثر انرژي و جنرو مي از اين. كنند محسوب مي
، ص 1385نيا،  حافظ(پردازد  ها مي ها و دولت بر سياست و قدرت و مناسبات گوناگون ملت  مختلف آن

  ).102ـ103
  ژئوپليتيك گاز  -2-3

هاي اصلي انرژي است كه روند استفاده و مصرف آن در زمان كنوني و  گاز طبيعي يكي از حامل
ها و مراجع  با توجه به برآوردهاي سازمان. دهد نشان مي انداز آينده سير صعودي را خصوص در چشم به
، در چند دهة آتي ميزان مصرف گاز طبيعي در سبد WEO5و  IEO, 3IEA4المللي مختلف از جمله  بين

گيري خواهد داشت و گاز طبيعي در استراتژي انرژي كشورها جايگاه منحصر به  انرژي جهان رشد چشم

________________________________________________________________ 
3 International Energy Agency 
4 International Energy Outlook 
5 World Energy Outlook 
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رو، گاز طبيعي هم مانند نفت،  از اين). 16، ص1385 بهشتي، ( دهد فردي را به خود اختصاص مي
ها و كشورهاي توليدكننده از دربردارندة اين قابليت است كه شكل خاصي از رقابت قدرت را بين قدرت

سو و كشورهاي واردكننده از سوي ديگر ايجاد كند، كه از آن تحت عنوان ژئوپليتيك گاز نام برده  يك
  ).125، ص 1390زرقاني،(شود مي

   
http://www.eia.govSource:             

  2040پيش بيني ميزان رشد مصرف گاز طبيعي تا سال : 1نمودار
 

ها در بازار جهاني در  اپك گازي نام سازمان جديدي است كه به منظور هماهنگي توليد و كنترل قيمت
ح تأسيس اوپك طر. تشكيل شد 2008در دسامبر  قطرو  روسيهتوسط ايران،  نفتشرايط افت شديد قيمت 

دبير شوراي امنيت وقت  ايگور ايوانفدر ديدار با رهبر انقالب از سوي  1385بهمن سال  10گازي در 
با اشاره به وجود نزديك به نيمي از ذخاير گاز جهان در روسيه و ايران  اي اهللا خامنه آيت. روسيه مطرح شد

هاي گازي را  ديگر مي توانند يك سازمان مربوط به همكاري اين دو كشور با كمك يك: ردپيشنهاد ك
يكي ديگر از كشورهاي دارندة  قطرهاي روسي به  گذاري كنند كه بعدها در سفر مقام پايه اوپكهمچون 

 . هاي دوحه قرار گرفت ذخاير عظيم گازي اين پيشنهاد به آن كشور نيز ارائه و مورد موافقت مقام
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  فرصت ژئوپليتيكي  -2-4
منظور افزايش قدرت ملّي  يتيك بهگيري از عوامل ثابت و متغير ژئوپل عبارتست از بهره 6فرصت ژئوپليتيكي

ها و عوامل جغرافيايي و ژئوپليتيك داراي طيف  ارزش(الملل  و ارتقاي موقعيت كشور در نظام بين
  ).اي از عوامل انساني، طبيعي، فضائي، مكاني و غيره هستند گسترده

  چهارچوب نظري تحقيق -3
بت كشورهاي مختلف جهان در قالب سو و رقا ديگر از يك افزايش وابستگي كشورهاي جهان به يك

اي را با  هاي منطقه ها و نظام گيري اتحاديه اي، ضرورت ايجاد و شكل هاي منطقه ها و سازمان اتحاديه
بر همين اساس است . نمايدتر مي روز بيش محورهاي اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي روزبه

هاي  هاي جغرافيايي با توجه به منافع و ديدگاهستگيخصوص كشورهايي با پيو كه كشورهاي جهان به
 گيريشكل براي .نماينداي ميهاي منطقه اقدام به تشكيل سازمان... مشترك اقتصادي، سياسي، نظامي و 

در همين . اي در يك منطقه مشخص، متغيرهاي مختلفي مورد نياز و تأثيرگذار استسامانه منطقه يك
اين حوزه معتقد است، متغيرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و نظران  چارچوب هتن از صاحب

اي استوار بر هاي منطقهبر همين اساس وي به سامانه. اي مؤثر است ويژه امنيتي در تحقق يك سامانة منطقه به
ر اي مبتني بكه عبارتند از سامانة منطقه ؛)128، ص 1387مستقيمي، ( كندهاي گوناگوني اشاره ميپايه

جغرافيا، در اين حالت، وجود يك عامل جغرافيايي پديدآورندة منافع مشترك و متضاد براي گروهي از 
به عنوان نمونه درياي مديترانه براي . اي باشد ساز پيدايش سامانة منطقه تواند زمينه كشورها است كه مي

اي را شكل داده است و  ديترانهاي آن، اعم از اروپايي، آسيايي و آفريقايي، يك سامانة م كشورهاي كرانه
عالوه بر اين نفت عاملي شده است . كند خليج فارس همين نقش را براي كشورهاي ساحلي آن بازي مي

نوع ديگر ). 147-148، ص 1383بزرگمهري، (گيري سازمان كشورهاي صادركنندة نفت  براي شكل
هاي  اجتماعي گروه-خواني فرهنگي همهاي اجتماعي است؛ كه درآن به  اي مبتني بر پايه سامانه منطقه

در واقع در چنين ). 129، ص1387مستقيمي، (انساني ساكن يك حوزة جغرافيايي پهناور اشاره دارد 
-تواند در شكل هايي، متغييرهاي گوناگوني مانند قوم، نژاد، پيوندهاي تاريخي، زباني و مذهبي ميسامانه

________________________________________________________________ 
6 Geopolitical Opportunity 
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ي نمونه گسترش زبان عربي، شالودة اتحادية كشورهاي عربي برا. آفرين باشداي نقشگيري سامانة منطقه
گرايي در چهارچوب  ساز تحقق و تعميق هم فرهنگي در اروپاي غربي زمينه -شود يا پيوستاري تاريخيمي

اي  هاي منطقه در نهايت به عقيده هتن، ساير سامانه). 148، ص1383بزرگمهري، (گردد اتحادية اروپا مي
هاي گوناگون فرهنگي، سياسي و  تعاون، همبستگي و همكاري ميان دولتي در حوزه تواند مبتني بر مي

اي مؤثر  توانند در تعامالت سامانة منطقه اي نيز ميهاي فرامنطقه عالوه بر اين موارد، قدرت. اقتصادي باشد
حوزة  شان به ها كه منافع ويژه ابرقدرت هاي خارجي به بدين ترتيب، در برخي مناطق، قدرت. باشند

شود، بر پايه مالحظات امنيتي و اقتصادي خود در پيدايش،  شان محدود نمي جغرافيايي و مرزهاي ملّي
  . اي مؤثرندهاي منطقه تخريب، تقويت يا تضعيف سامانه

اي و  گيري و تقويت يك سازمان منطقهالزم به ذكر است در كل و در ميان عوامل متعددي كه در شكل
بخش كه  رند؛ عامل مشترك جغرافيايي و همين طور وجود يك ايدئولوژي وحدتالمللي تأثيرگذا بين
عالوه بر اين ممكن . تواند ماهيت مذهبي و ديني نيز داشته باشد از اهميت قابل توجهي برخوردارند مي

اي كه بر اساس يك عامل جغرافيايي شكل گرفته است كشورهاي كه داراي  است در يك سازمان منطقه
تر منافع مشترك  برد هر چه بيش ئولوژي و مذهبي هستند از اين سازمان براي تقويت و پيشنزديكي ايد
گيري سازمان كشورهاي صادركنندة گاز نيز داراي ماهيتي اقتصادي رسد، شكل به نظر مي. استفاده كنند

ز كشورهاي بدين معني كه در اين سازمان تعدادي ا. است هر چند كاركرد ژئوپليتيكي آن نيز برجسته است
دارندة ذخاير غني گاز، بر اساس يك عامل و ارزش جغرافيايي به نام گاز روابطي از نوع همكاري و 

هاي ها با قدرتتواند در روابط اين قدرت اند كه اين همكاري مي گرايي را در پيش گرفته هم
  .تأثيرگذار باشد و نوعي رقابت ژئوپليتيك ايجاد كند) واردكنندگان گاز(ديگر

  انداز ميزان ذخاير و وضعيت مصرف گاز طبيعي در سبد انرژي جهان چشم -3-1
هاي اصلي انرژي است كه روند استفاده و مصرف آن سير صعودي را نشان  گاز طبيعي يكي از حامل

توان به مواردي چون، آلودگي  از داليل اصلي توجه به گاز طبيعي در سبد انرژي كشورها مي. دهد مي
وجود ذخاير عظيم گازي براي تأمين نياز   تر آن نسبت به نفت، گاز، قيمت پايينزيست محيطي كم 

ها و  برآوردهاي سازمان. هاي آتي و كاهش محسوس ذخاير نفتي اشاره كرد كنندگان در دهه مصرف
دهد ميزان مصرف گاز طبيعي در چند دهة آتي در سبد انرژي جهان  المللي مختلف نشان مي مراجع بين
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يري خواهد داشت و گاز طبيعي در استراتژي انرژي كشورها جايگاه منحصر به فردي را به گ رشد چشم
 ).16، ص 1385 بهشتي، (دهد  خود اختصاص مي

  

  
  المللي گيري و تقويت يك سازمان بين جايگاه عامل جغرافيايي و ايدئولوژي مشترك در شكل) : 1(مدل 

 
كه در  همچنان. دهد نشان مي 2013جهان را در سال هاي مختلف انرژي  وضعيت مصرف حامل 2نمودار  

درصد رتبة سوم  24نمودار مشخص است، گاز طبيعي از نظر مصرف پس از نفت و ذغال سنگ، با حدود 
رسد اگر با رويكردي تطبيقي نمودار فوق را تحليل كنيم، متوجه  به نظر مي. را به خود اختصاص داده است

دليل اين ادعا آن است كه . شويم ز نسبت به ساير منابع تأمين انرژي مياهميت روزافزون ذخاير جهاني گا
هاي خاص  اي و نيروي برق آبي هر كدام محدوديت منابع ديگر انرژي يعني نفت، ذغال سنگ،انرژي هسته

بخشي از . رو هستند رو نسبت به گاز با اقبال كمتري از سوي كشورهاي جهان روبه خودرا دارند و از اين
روند رو به كاهش ذخاير نفت در بسياري از مناطق جهان، قيمت بسيار : ها عبارت است از دوديتاين مح

خصوص در وضعيت وخيم زيست محيطي  آاليندگي بسيار شديد ذغال سنگ به  باالي نفت نسبت به گاز،
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گذاري زياد  يهآوري پيشرفته و سرما اي به دليل نياز به فنّكنوني جهان، انحصاري بودن كاربرد انرژي هسته
  .هاي جغرافيايي بسياري از كشورها در استفاده از منابع آب براي توليد انرژي و سرانجام محدوديت

  

 
Source: Statistical Review of World Energy June2013                    

  هاي انرژي در سبد مصرفي انرژي جهان سهم هر يك از حامل: 2نمودار 

  
تر و  هاي انرژي آلودگي زيست محيطي كم ر، مزيت اصلي گاز نسبت به ساير حاملت به عبارت دقيق

هاي حامل  كنندة عمدة انرژي نسبت به قيمت اكثر كشورهاي مصرف. تر آن است خصوص قيمت كم به
هاي توليدشان و نيز رفاه خانوارها اثر مستقيم  ها روي هزينه انرژي حساسيت زيادي دارند؛ چراكه اين قيمت

تا  2007هاي  هاي انرژي را در سال نمودار زير مقايسة قيمت حامل). 77، ص 1386مزرعتي، (گذارد  مي
در اين دو سال، در بين سه حامل انرژي يعني گاز طبيعي، نفت و ذغال سنگ، گاز . دهد نشان مي 2009

  . تري بوده است تر و روند كاهش قيمت بيش داراي قيمت پايين
هاي انرژي يكي ديگر از  تر ذغال نسبت به ساير حامل يست محيطي كماز سوي ديگر، آلودگي ز

پاي  هاي زيست محيطي هم در آغاز هزارة سوم، تهديدات ناشي از آلودگي. هاي نسبي آن است مزيت
تري  هاي فسيلي آلودگي بسيار كم گردد و گاز طبيعي در مقايسه با ديگر سو خت تهديدات اتمي قلمداد مي
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رو گرايش جهاني به سمت گاز طبيعي به عنوان يك سوخت  از اين). 3نمودار.: ك.ر(برخوردار است 
  .پردازد هاي مختلف انرژي مي نمودار زير به مقايسه ميزان آلودگي حامل. پاك افزايش يافته است

  

  
  

 2009تا  2007هاي  هاي انرژي طي سال هاي حامل روند قيمت:  3نمودار 

  

 
  ) Kg co2/kwh(هاي مختلف انرژي حاملميزان آاليندگي : 4نمودار 

  
 2030المللي انرژي، تقاضاي گاز طبيعي جهان تا سال  كه بر اساس برآوردهاي آژانس بين نتيجة بحث اين

 3/7سال آينده، بازارهاي جهاني انرژي به  30طي . درصد رشد خواهد داشت 3/2طور متوسط ساالنه  به
طور متوسط بايد در اين  گاز طبيعي نياز خواهند داشت كه به تريليون متر مكعب ظرفيت جديد براي توليد

طي ). 88ـ 89، ص 1386رام، (ميليارد متر مكعب افزايش يابد  260دهه توليد گاز طبيعي جهان ساالنه  3
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المللي انرژي صورت گرفته است، آغاز  هاي متعددي كه توسط مراكز و مؤسسات مطالعات بين بررسي
ميالدي خواهد بود كه با توجه به كاهش ذخاير  2015تا  2010هاي  سالشكوفايي صنعت گاز بين 

شناخته شده نفت خام در جهان و اتمام ذخاير گازي برخي از كشورها از جمله كانادا و آمريكا تغيير و 
  ). 90، ص 1386رام، (تحوالتي جديد در عرضه و تقاضاي اين مادة حياتي پديد خواهد آمد 

   صرف كنندگان عمدة گاز طبيعيواردكنندگان و م -3-2
تر  گان اصلي گاز به ترتيب شامل آمريكاي شمالي، اروپا، ژاپن، چين و هند هستند كه بيش كنند مصرف

  .تري نيز خواهد داشت هاي آينده اين ميزان رشد بيش رسانند و در دهه ميزان گاز طبيعي را به مصرف مي
  اياالت متحدة آمريكا  - 3-2-1

با پشت سر  2012كه در سال  اين كشور با وجود آن. الترين مصرف جهاني گاز را دارداياالت متحده با
گذاشتن روسيه به ردة اولين توليدكنندة گاز جهان رسيد، اما در روند صادرات جهاني گاز هيچ نقشي 

نس با باال) ميليارد متر مكعب 4/681: توليد(ميليارد متر مكعب  1/722اي كه با مصرف  به گونه. ندارد
مصرف گاز طبيعي . )pp. 21British Petroleum ,2013 ,-22(منفي توليد و مصرف مواجه بوده است 

در حال حاضر نيز همين روند ادامه دارد يعني آمريكا بخشي . آمريكا از دهة هفتاد از توليد آن پيشي گرفت
شور به دليل مصرف بسيار باال بنابراين اين ك).  90 ، ص1386رام، (كند از گاز مورد نياز خود را وارد مي

  .و ذخاير محدود احتماال در آيندة نزديك يكي از وارد كنندگان عمدة گاز طبيعي خواهد بود
  اروپا - 3-2-2

تقاضاي گاز طبيعي در اروپا به دليل جايگزيني زغال و نفت با گاز طبيعي و گازي شدن روزافزون صنايع 
، 2025تا  2000هاي  دهد در دورة بين سالها نشان مينيبي پيش. اروپا به سرعت در حال افزايش است

ذخائر گازي اروپا محدود است و امروزه اروپا . درصد افزايش خواهد يافت 140واردات گاز اروپا تا 
ميليارد  500مصرف گاز اروپا كالً حدود  2030در سال . شودترين بازار وارداتي گاز محسوب مي بزرگ

شود كه به دليل ذخاير اندك  بنابراين مشاهده مي). 193ـ 211، ص 1386ي، دهق(متر مكعب خواهد بود 
در ميان كشورهاي اروپايي . شود ترين واردكنندة گاز دنيا محسوب مي گازي در اروپا اين قاره بزرگ

كنندة  بريتانيا بزرگترين مصرف. انگلستان و آلمان بيش از ساير كشورها داراي مصرف گاز طبيعي هستند
كنندة گاز طبيعي جهان ترين كشورهاي مصرف اروپا به شمار رفته و در مرتبة پنجم بزرگ گاز در
  ).  47، ص1384يادگاري، (قراردارد
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 چين، ژاپن و هند  - 3-2-3

شود و روند مصرف گاز اين كشور كنندگان بزرگ گاز طبيعي محسوب مي چين نيز از جمله مصرف 
افزايش  2002ـ 2030هاي انجام شده در دورة  بيني ه پيشطوريك دهد، بهافزايش سريعي را نشان مي

مصرف گاز چين در سال ). 193، ص 1384طاهرزاده، (اند  برابر در نظر گرفته 5مصرف چين را تا 
جمعيت ). p. 22British Petroleum ,2013 ,(ميليارد متر مكعب رسيده است  8/143به رقم  2012

 6ژاپن نيز جزء . شوددة اين افزايش مصرف چين محسوب ميزياد و رشد اقتصادي باال از عوامل عم
اي خود سعي دارد كه  ژاپن به دليل موقعيت جزيره. كننده گاز طبيعي در دنيا است كشور بزرگ مصرف

ميلياردمتر  32/76اكنون ژاپن با واردات  برطرف سازد هم LNG7نياز خود به گاز طبيعي را از طريق 
 ).92، ص 1386رام، (را به خود اختصاص داده است LNGاي جهاني درصد از تقاض 40مكعب حدود 

تريليون فوت مكعب برآورد شده است، اما به دليل جمعيت باال و نياز  14اگر چه ذخاير گازي هند حدود 
فزآينده به انرژي براي توسعة اقتصادي امروزه از جمله واردكنندگان گاز محسوب شده و در آيندة نيز 

وابستگي هند به واردات گاز . عمده در زمينة مصرف و واردات گاز طبيعي خواهد بود يكي از كشورهاي
شود تقاضاي گاز هند در  بيني مي پيش. درصد رسيد 91درصد به  53از  2010تا  2001طبيعي در دورة 

  ) .79، ص 1385زارعي، (تريليون فوت مكعب برسد  9/3به حدود به  2030سال 
اياالت . دهد نشان مي 2020و  2010، 2005ترين واردكنندگان گاز را در سه مقطع  ، بزرگ4نمودار 

ترين  هند و ژاپن مهم  ، به همراه چين،)ويژه انگلستان،آلمان، ايتاليا و فرانسه به( متحدة آمريكا،اروپا
ن كه در نمودار مشخص است، در بي همچنان. روندهاي آينده به شمار مي واردكنندگان گاز در سال

همچنين . تر خواهد بود كشورها و مناطق مزبور، روند افزايش واردات گاز براي اروپا و چين بسيار سريع
دهد كه عبارتند از آمريكاي شمالي، ترين بازارهاي مصرف گاز را در سطح جهان نشان مي نقشة زير مهم

  . اروپا، ژاپن، چين، كره جنوبي
  

________________________________________________________________ 
7 Liquefied Natural Gas 
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Source: British Petroleum Statistical Review of World Energy June2012         
  

 2020تا  2005هاي  واردكنندگان عمدة گاز جهان در سال: 5نمودار 

  

  
  بازارهاي اصلي مصرف گاز طبيعي در جهان: 1نقشه 

  
  )اوپك گازي(توليدكنندگان و صادركنندگان عمدة گاز  -3-3
گاز كشورهاي دارندة منابع گاز و صادركنندة آن ترين بازيگران عرصة ژئوپليتيك  رسد مهم به نظر مي 

توليدكنندگان و صادركنندگان عمدة گاز طبيعي بيش از دارندگان اين ماده داراي قدرت مانور و . هستند
چنين تسلط بر كشورها و مناطق نيازمند به گاز هستند و با در دست داشتن بازار  تأثيرگذاري در بازار و هم
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در پايان سال . ز اين ابزار براي رسيدن به اهداف سياسي ـ اقتصادي خود استفاده كنندتوانند ا جهاني گاز مي
تريليون فوت مكعب بوده است كه كشورهايي  1/6614حجم كل ذخاير گازي دنيا در حدود  2012

اير، ونزوئال، الجز  نيجريه،  نظير ايران، روسيه، قطر، تركمنستان، عربستان، اياالت متحده آمريكا، امارات،
British Petroleum ,( جزء كشورهاي اصلي دارندة اين حامل انرژي ارزشمند هستند... اندونزي، نروژ و

2013, p.20.( كه موضوع اين مقاله اوپك گازي و جايگاه و نقش كشورهاي اسالمي در اين  با توجه به اين
كرد و جايگاه كشورهاي اسالمي  لسازمان است، در ادامه فقط به بررسي اهميت اين سازمان با تأكيد بر عم

  . عضو آن پرداخته خواهد شد
   )اوپك گازي(سازمان كشورهاي صادركنندة گاز  - 3-3-1

نامه و انتخاب دوحة قطر به عنوان مقر خود  ، با تصويب اساس(OGEC)سازمان كشورهاي صادركنندة گاز 
، مصر، اندونزي، ايران، ليبي، برونئي، الجزاير، بوليوي. موجوديت يافت ميالدي رسماً 2008در اواخر سال 

كه قزاقستان و نروژ نيز از اعضاي ناظر  عضو اين مجمع هستند؛ ضمن اين 11نيجريه، قطر، روسيه، و ونزوئال 
  . شوند مجمع كشورهاي صادركنندة گاز محسوب مي

  
  

Source: Statistical Review of World Energy June2013 
  گاز اعضاء اوپك با ساير كشورها جهانمقايسة ذخاير : 6نمودار 

  
كه در  چنان. پردازدنمودار فوق به مقايسة ميزان ذخاير گاز اعضاي اوپك و بقية كشورهاي جهان مي

درصد ذخاير گازي جهان را  63نمودار مشخص است، مجموعة كشورهاي عضو اوپك گازي در مجموع 
مهم اين سازمان نوپا را در معادالت جهاني قدرت  خوبي نقش بسيار اين سهم عظيم، به. در اختيار دارند

  . در ادامه به بررسي نقش و جايگاه كشورهاي مسلمان در ژئوپليتيك گاز پرداخته خواهد شد. دهد نشان مي
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  نقش و جايگاه كشورهاي اسالمي در اوپك گازي و ژئوپليتيك انرژي  - 3-3-3
درصد ذخاير گازي جهان  63گازي دارندة نشان داده شد، اعضاي اوپك  6كه در نمودار  همچنان 

دهندة نقش و اهميت بسيار زياد اين سازمان در ژئوپليتيك انرژي در آيندة نزديك  هستند، كه اين امر نشان
شود كه كشورهاي اسالمي عضو اين سازمان در چه جايگاهي قرار دارند و  حال اين سؤال مطرح مي. است

 نمودار زير، به مقايسة سهم ذخاير گازي. آفرين باشند جديد نقش آيا خواهند توانست دراين عرصة قدرت

بر اين اساس اگر مجموع ذخاير گازي كشورهاي عضو اوپك . پردازد مي كشورهاي عضو اوپك گازي 
سهم كشورهاي عضو سازمان در قالب سه كشور روسيه، كشورهاي  درصد در نظر بگيريم، 100گازي را 

درصد از مجموع  28روسيه به تنهايي . سلمان عضو به شرح زير استمسلمان عضو و كشورهاي غير م
 7كشورهاي غير مسلمان عضو اوپك گازي هم سهم . ذخاير اوپك گازي را به خود اختصاص داده است

بيش (درصدي خود 65كشور اسالمي عضو اوپك گازي با سهم  9. اند درصدي را به خود اختصاص داده
طور قطع،  به. اندميت و نقش برجستة خود را در اين سازمان به نمايش گذاشته، اه)برابر سهم روسيه 3/2از 

درصدي  65سهم . آفريني آن كشور در سازمان دارد سزايي درجايگاه و نقش سهم هر كشور عضو، تأثير به
  .دهد روشني نقش و جايگاه كشورهاي اسالمي را در اين سازمان نوپديد نشان مي به  كشورهاي اسالمي،

توجه به افزايش سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهان و افزايش مصرف، همچنين قيمت مناسب و ساير با 
ها و كشورها تبديل هاي گاز طبيعي، درآيندة نزديك گاز طبيعي به يكي از منابع اصلي رقابت قدرت مزيت

در اختيار داشتن اين رسد كشورهاي اسالمي عضو اين سازمان به دليل  بر اين اساس، به نظر مي. خواهد شد
وضعيت  2نقشة . منابع به عنوان يكي از بازيگران اصلي ژئوپليتيك انرژي و مخصوصاً گاز در خواهند آمد

  . دهد بسيار مناسب كشورهاي اسالمي دارندة گاز طبيعي را در بيضي استراتژيك گاز جهان نشان مي
آفرين محسوب  ت به خودي خود، قدرتالبته در مباحث ژئوپليتيك، داشتن يك توانمندي و منبع قدر

هاي بديع و هوشمندانه در استفاده از اين زمينه براي كسب و اعمال  شود، شرط اصلي ارائه استراتژينمي
اين امر لزوم توجه بيشتر به اين منبع بالقوه قدرت آفرين را در استراتژي هاي كالن كشور . قدرت است

ها و قابليت هايي كه اوپك گازي براي طلب، مهمترين زمينهدر ادامه م. سازدهاي اسالمي ضروري مي
  .كشورهاي اسالمي عضو به همراه دارد، به صورت خالصه مورد بررسي قرار مي گيرد



      85                                                           زمان كشورهاي صادركنندة گازهاي ژئوپليتيك جهان اسالم در سا فرصت 

  
Source: Statistical Review of World Energy June2013  

  
  مقايسة سهم درصدي ذخاير گازي كشورهاي عضو اوپك گازي: 7نمودار 

  

 
     Source: http://energeopolitics.com  

 
  بيضي استراتژيك گازي جهان و موقعيت كشورهاي مسلمان:  2نقشه 
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  هاي ژئوپليتيكي كشورهاي اسالمي در اوپك گازي فرصت -3-4
  گذاري مناسب افزايش درآمد ارزي و توسعة اقتصادي كشورهاي اسالمي با قيمت - 3-4-1

در اين عرصه را با هم هماهنگ كند و از زيان ناشي از  تواند كشورهاي فعال تشكيل اوپك گازي مي
كارشناسان . ها خواهد بود جلوگيري كند ناهماهنگي بين اين كشورها كه در نهايت به زيان منافع ملّي آن

 265قيمت هر هزار متر مكعب گاز طبيعي مايع از   كنند بعد از تشكيل سازمان اوپك گازي، بيني مي پيش
خصوص دارندگان ذخاير عظيم  اعضاي مسلمان اوپك گازي و به. دالر افزايش يابد 400تا  350دالر به 

ترين دارندة ذخاير  درصد از ذخاير گازي جهان بزرگ 18كه با دارا بودن (گاز اين سازمان مانند ايران 
ق اوپك گازي اقتصاد گذاري مناسب وافزايش صادرات گاز از طري توانند با قيمت مي) گازي جهان است

 .خود را رونق بخشند و در راه رشد اقتصادي گام بردارند

  ذخاير عظيم گازي كشورهاي مسلمان منبع عظيم ثروت و يك ابزار ژئوپليتيك - 3-4-2
افزايش ميزان مصرف گاز طبيعي در سبد انرژي جهان و اهميت روزافزون گاز طبيعي به عنوان يك حامل  

افزايش ميزان ذخاير گازي كشورهاي اسالمي در مقابل كاهش و تحليل ذخاير  سو و مهم انرژي از يك
گازي ساير مناطق جهان از سوي ديگر، به كشورهاي اسالمي اين ظرفيت را داده است تا با استفادة صحيح 

كشور  57از حدود . از اين منبع ثروت، با پشتوانة محكمي اهداف سياسي و ژئوپليتيك خود را تعقيب كنند
از كل . كشور داراي ذخاير گازي قابل استحصال هستند 23سالمي عضو سازمان كنفرانس اسالمي، ا

. درصد در اختيار كشورهاي اسالمي است 2/64ذخاير گازي اثبات شده در جهان، چيزي در حدود 
را پيوستن بقية كشورهاي اسالمي داراي ذخاير غني گاز به اين سازمان نقش و جايگاه كشورهاي مسلمان 

كشورهاي مسلمان عضو . دهدگيري ارتقاء مي در اين سازمان و در عرصة ژئوپليتيك گاز به نحو چشم
بدين ترتيب نوعي  .استفاده كنند توانند از اهرم گاز در جهت گرفتن امتيازات اقتصادي اوپك گازي مي

و كاهش رابطة  موازنة قوي را بين كشورها و مناطق مختلف ايجاد كنند و همچنين در تعديل روابط
به عنوان نمونه اخيرا كشور الجزاير كه نقش . آميز غرب با كشورهاي اسالمي نقش مؤثري داشته باشد سلطه

ـ 60، ص 1384فر،  بهروزي(مهمي در تأمين ارزان گاز مصرفي كشورهاي صنعتي و بزرگ اروپايي دارد
رائه تسهيالتي براي ورود كارگران و ، اعالم كرد كه تداوم انتقال گاز خود را به اروپا منوط به ا)59
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، سهم جهان اسالم را در 8نمودار . شهروندان الجزايري به كشورهاي عضو اتحادية اروپا كرده است
  .دهد مجموع ذخاير گازي جهان نشان مي

  
                 Source: British Petroleum, 20013               

  
  توزيع ذخاير گاز در جهان: 8نمودار

  
  ميان كشورهاي اسالمي ) در عرصة گازي(گرايي و جلوگيري از رقابت  اوپك گازي عامل هم - 3-4-3

هاي مختلف استخراج، توليد،  تر در زمينه هاي بيش اوپك گازي، زمينه و بستر مناسبي را جهت همكاري
كشورهاي  انتقال و فروش گاز طبيعي، احداث خطوطه لولة بين مرزي و گسترش روابط اقتصادي ميان

هاي جديد تجاري را براي كشورهاي مسلمان اين سازمان همچنين فرصت. كند اسالمي فراهم مي
، ص 1386رام، (سزايي خواهد داشت  ها نقش به توليدكننده و معبر، ايجاد كرده و در توسعة اقتصادي آن

توانند در گاز هستند ميجا كه اكثر كشورهاي اسالمي توليدكننده و صادركنندة  عالوه بر اين از آن). 8
طور  به. ديگر همكاري داشته باشند چهارچوب سازمان كشورهاي صادركنندة گاز به جاي رقابت با يك

درصد از كل ذخاير گازي دنيا را در اختيار دارند  4/31مثال، دو كشور اسالمي ايران و قطر كه به تنهايي 
كنند؛ قادر خواهند بود با  ديگر رقابت مي ا يكاكنون در زمينة برداشت گاز از ميادين مشترك ب و هم
هاي ايجاد شده در اوپك گازي تغير رويه داده و به جاي رقابت با در نظر گرفتن منافع گيري از فرصت بهره

تواند زمينه را براي تشكيل  ها در آينده ميتداوم اين همكاري. مشترك به همكاري و مشاركت بپردازند
  . اي با محوريت كشورهاي اسالمي فراهم كند منطقهسياسي  –يك قطب اقتصادي
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  هاي ژئوپليتيكي كشورهاي مسلمان عضو اوپك گازي استفاده از موقعيت جغرافيايي و مزيت - 3-4-4
به دليل در ... ايران ، قطر ، الجزاير و: در ميان كشورهاي اسالمي عضو اوپك گازي چند كشور از جمله

تر گاز، قدرت ملّي  موقعيت جغرافياي مناسب، توليد و صادرات بيشاختيار داشتن ذخاير گازي عظيم، 
توجه كشورهاي اسالمي ). 43، ص 1386اديبي، ( تر و تأثيرگذارتري هستند داراي نقش پررنگ... باالتر 

گيري سازمان همانند رياست سازمان در تقويت جايگاه به اين كشورها براي كسب اركان تصميم
نقشة زير موقعيت عالي ترانزيتي . سزايي خواهد داشت ار جهاني انرژي نقش بهكشورهاي اسالمي در باز

بين )بحري _موقعيت برّي (ايران را در زمينة صادرات و ترانزيت گاز به وسيلة خطوطه لوله و گاز مايع 
از سوي ديگر پراكندگي جغرافيايي مناسب اعضاي مسلمان اوپك گازي . دهدكشورهاي منطقه نشان مي

و شمال و غرب  )ايران، قطر، امارات(تا جنوب غربي آسيا ) اندونزي، مالزي، برونئي(وب شرقي آسيا از جن
، اين قابليت را دارد تا نيازهاي انرژي كشورهاي صنعتي و بزرگ )مصر، ليبي، الجزاير، نيجريه(آفريقا 

اور دور گرفته تا شبه جهان را در نقاط مختلف جهان از ژاپن، كرة جنوبي، چين در جنوب شرقي آسيا و خ
  . قاره و آسياي صغير واروپاي جنوبي و غربي را تأمين نمايد

  
  توجه كشورهاي مسلمان به محصوالت استراتژيك و با قابليت صادراتي باال  - 3-4-5
هاي تدوين استراتژي. دهندجهان را كشورهاي اسالمي تشكيل مي LNGپنج كشور اول صادركنندة  

خصوص محصوالت نوين واستراتژيك آن  هاي مختلف انرژي گاز، به ري از قابليتبردا مشخص براي بهره
كشور . توسط كشورهاي اسالمي عضو سازمان، نقش مهمي در ارتقاء جايگاه اقتصادي آنان خواهد داشت

اين كشور پيشرفت خود را در زمينة صادرات گاز مديون اتخاذ . قطر در اين زمينه نمونة خوبي است
بر اين اساس در . است LNGاتژيك مبني بر تجاري كردن ذخاير گاز طبيعي با توسعة بخش تصميمي استر

جهان تبديل شد و اكنون از موقعيت مهمي در بازار  LNGترين صادركنندة  قطر به بزرگ 2006سال 
ته است ياف اكنون اقتصاد ملّي قطر بسيار توانمند و توسعه ها هم در پي اين تالش. جهاني گاز برخوردار است

  ).11ـ 12، صص 1384يوسفي ليمايي، (
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  موقعيت ترانزيتي مناسب جمهوري اسالمي ايران در منطقه براي انتقال گاز : 3نقشه 

  
  ارتقاء وزن ژئوپليتيك كشورهاي مسلمان عضو سازمان اوپك گازي - 3-4-6

اسالمي از اين  دهد كه در صورت استفادة مناسب كشورهايهاي كشورهاي غربي نشان مي گيري موضع 
كه اياالت  چنان. ها در برابر غرب باال خواهد رفت زني آن ظرفيت، وزن ژئوپليتيك و در نتيجه قدرت چانه

كنندگان عمدة گاز است تشكيل اين سازمان را در ارتقاء وزن ژئوپليتيك  متحدة آمريكا كه از مصرف
در واقع . پردازد داند و با آن به مخالفت مي مؤثر مي...) روسيه، ايران، ونزوئال و(رقيبان و دشمنان خود 

طلبانه آمريكا در جهان و روسيه به  هاي توسعهحضور ايران، ونزوئال، بوليوي به عنوان مخالفان سياست
تواند جريان ضد آمريكايي را تقويت  عنوان كشوري كه خواهان افزايش قدرت خود در جهان است، مي

طبعاً   ترين ذخاير ثابت شدة گاز جهان را دارا هستند، يران و روسيه بيشكه ا خصوص با توجه به اين به. كند
رو كارشناسان معتقدند ايجاد سازمان  از اين. نقش محورتري را نسبت به ساير اعضا برعهده خواهند

كشورهاي صادركنندة گاز كه قوياً مورد حمايت ايران و روسيه است، سبب تغيير نقشه ژئوپليتيك و 
  رنگ خواهد كرد هان خواهد شد و نقش آمريكا را در اقتصاد جهاني كماستراتژيك ج
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  پذيري صنايع دفاعي و استراتژيك غرب به دليل وابستگي به مشتقات گاز آسيب - 3-4-7
مشتقات گاز طبيعي از كاربرد وسيعي در توليد محصوالت دفاعي برخوردار است و عدم صدور آن باعث 

ي غرب و آمريكا خواهد بود و اين امر اهميت منابع گازي كشورهاي هاي صنايع دفاع متزلزل شدن پايه
  ) 3، ص 1387شعيب، (سازد تر نمايان مي مسلمان را بيش

  
  جايگاه اوپك گازي در افزايش نقش و وزن ژئوپليتيكي اعضاي مسلمان:  2مدل شماره 

 

  گيري نتيجه
بر سياست و قدرت و مناسبات   عاد مختلف آنها و اب ژئوپليتك انرژي به مطالعة نقش و اثر انرژي و جنبه 

اي  كننده المللي نقش تعيين هاي ملّي و بين امروزه انرژي در سياست. پردازد ها مي ها و دولت گوناگون ملت
گرايي و واگرايي را در عرصة  پيدا نموده و الگوهايي از رقابت، همكاري، كشمكش، تجاوز، تعامل، هم

  .وجود آورده است ها به شورها و دولتالملل و در روابط بين ك بين



      91                                                           زمان كشورهاي صادركنندة گازهاي ژئوپليتيك جهان اسالم در سا فرصت 

هاي اصلي انرژي است كه روند استفاده و مصرف آن در زمان كنوني و  گاز طبيعي يكي از حامل 
آاليندگي بسيار كم گاز نسبت به ساير . دهد انداز آينده سير صعودي را نشان مي خصوص در چشم به

ود ذخاير عظيم گازي براي تأمين نياز وج  تر آن نسبت به نفت، هاي انرژي، قيمت پايين حامل
هاي آتي و روند روبه كاهش ذخاير نفت در بسياري از مناطق جهان از داليل  كنندگان در دهه مصرف

دهد المللي انرژي نشان مي برآوردهاي آژانس بين. اصلي توجه به گاز طبيعي در سبد انرژي كشورها است
. گيري خواهد داشت سبد انرژي جهان رشد چشم در چند دهة آينده ميزان مصرف گاز طبيعي در

درصد رشد خواهد داشت  3/2طور متوسط ساالنه  به 2030كه تقاضاي گاز طبيعي جهان تا سال  طوري به
اين . ميليارد متر مكعب افزايش يابد 260دهه توليد گاز طبيعي جهان ساالنه  3طور متوسط بايد در اين  و به

  آمريكاي شمالي، اروپا، نيازهاي كشورهاي صنعتي و بزرگ جهان در افزايش مصرف عمدتاً ناشي از 
تر، كشورهاي صنعتي و قدرتمند جهان همچون اياالت به عبارت دقيق. جنوب شرق آسيا و شرق دور است

كنندگان اصلي گاز  نيازمندان و مصرف... كرة جنوبي و چين، ژاپن،  متحدة آمريكا، فرانسه،آلمان، ايتاليا، 
  .هستند

، 2008در جناح مقابل اين صحنة ژئوپليتيك، كشورهاي دارندة ذخاير عمدة گاز قرار دارند كه در سال  
مجموع كشورهاي عضو اوپك . را تأسيس كردند» اوپك گازي«سازمان كشورهاي صادركنندة گاز يا

قش بسيار خوبي ن درصد ذخاير گازي جهان را در اختيار دارند و اين سهم عظيم، به 65گازي در مجموع 
البته اوپك گازي در راه رسيدن به يك . دهدمهم اين سازمان نوپا را در معادالت جهاني قدرت نشان مي

توان به ساختار  ها مي ترين آن رو است كه از جمله مهم هاي متعددي روبه سازمان منسجم و كارآمد با چالش
هاي ناشي از ماهيت فنّي و  ت، محدودي)46ـ47، ص 1385كواليي، ( نامتوازن قدرت در بين اعضا

، وجود رقابت در برداشت از ميادين مشترك و )91ـ92، صص 1386تكين، ( تكنولوژي صادرات گاز
، ص 1386راعي، (بازارهاي مصرف و مخالفت شديد اروپا، آمريكا با تشكيل اين سازمان اشاره كرد 

91 .(  
ي را براي اعضاي آن فراهم كرده است؛ هاي ژئوپليتيكي متعدد در مقابل تشكيل اوپك گازي فرصت   
درصدي  65ويژه براي كشورهاي مسلمان عضو كه ضمن در اختيار داشتن اكثريت اعضاء، داراي ذخاير  به
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هاي ژئوپليتيكي در جهت گرفتن امتيازات توانند از اين فرصت گاز در اوپك گازي نيز هستند و مي
برخي از اين . خود در نظام قدرت جهاني استفاده كننداقتصادي و سياسي و ارتقاء جايگاه ژئوپليتيكي 

زني كشورهاي مسلمان در نظام ژئوپليتيك جهاني،  افزايش قدرت مانور و چانه: ها عبارتند ازفرصت
افزايش درآمد ارزي و توسعة اقتصادي كشورهاي اسالمي عضو، استفاده از ذخاير عظيم گازي كشورهاي 

گرايي كشورهاي اسالمي، تحت تأثير قرار دادن صنايع  يتيكي، تقويت هممسلمان به عنوان يك حربة ژئوپل
كه در مجموع اين موارد باعث ارتقاء وزن ... دفاعي و استراتژيك غرب به دليل وابستگي به مشتقات گاز و

  . ژئوپليتيكي كشورهاي مسلمان عضو و تغيير ساختار ژئوپليتيكي جهان خواهد شد
ژئوپليتيك گاز صحنة رقابتي است كه در آن دو بازيگراصلي با اهداف : سرانجام مي توان چنين گفت 

كنندگان اين منبع  سو و مصرف توليدكنندگان و صادر كنندگان گاز در يك متضاد حضوري فعال دارند؛ 
طبيعي است، بازيگراني در اين عرصة رقابت به هدف خود خواهند رسيد . ارزشمند انرژي در سوي ديگر

رسد به نظر مي. هاي بديع و به موقع صحنة بازي را به نفع خود تغيير دهند طراحي استراتژي كه بتوانند با
كشورهاي صادركنندة داراي ذخاير غني گاز، در اقدامي هوشمندانه با ايجاد سازمان كشورهاي صادر 

ايد ديد تا چه اند، حال ب خوبي انجام داده كنندة گاز، نخستين حركت را در صفحة شطرنج ژئوپليتيك گاز به
ساز  توانند از اين فرصت قدرتخصوص كشورهاي اسالمي مي حد كشورهاي عضو اين سازمان به

  .صورت كامل استفاده كنند به
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