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 1گزارش کامل

و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار انرژی  آثار» کارشناسییمنشست عل

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری  را «اروپا

سهدر روز  ای )کارگروه اوراسیای مرکزی(انجمن ایرانی مطالعات منطقه

این نشست، . کردندصورت وبینار برگزار به 1401بهشت اردی 27شنبه 

 مرکزی اوراسیای مطالعات مرکز کارشناسیعلمی تنشس صدویازدهمین

 تهران بود. دانشگاه

گاه در این نشست دکتر عباس ملکی دانشیار سیاستگذاری انرژی دانش

الملل نژاد استادیار گروه روابط بینصنعتی شریف و دکتر آرش رئیسی

پرداختند. مدیر این نشست دکتر های خود دانشگاه تهران، به طرح دیدگاه

  .یی بودندکوال

پاشی وفر: گفتنددر ابتدای این نشست دکتر کوالیی طرح موضوع کرده و 

الملل در روابط بیناتحاد شوروی و یازده سپتامبر همیشه نقاط عطفی 

جنگ  هستیم. رسد ما با گزاره دیگری روبرومی به نظراکنون  اند.بوده

و  هابلکه در معادلهسطح اوراسیا در  تنهاهن آنابعاد و پیامدهای  و اوکراین

 خواهد بود. بنابراین ما با تحولی روبرو موازنه قدرت در جهان تاثیرگذار

هستیم که شناخت ابعاد مختلف آن ضروری است. روابط روسیه با 

فرهنگی اوکراین با روسیه و موضوع  -اوکراین و پیوندهای تاریخی

هستند که با  نقاط پراهمیت این رویدادانرژی در رابطه روسیه با اروپا 

. نقش اهرم انرژی در توجه به اهمیت آنها باید به دقت بررسی شوند

سیاست خارجی روسیه در دو دهه اخیر به ویژه پس از به قدرت رسیدن 

                                                           
نگ اوکراین بر بازار انرژی آثار و پیامدهای ج»این گزارش از نوار صوتی سخنرانان در نشست  1 

 تهیه شده است. « اروپا



 

 
 

2 

که جایگاه انرژی را در پیگیری اهداف سیاست خارجی خود -پوتین 

 است. یکی از مسائل محوری این حوزه -مشخص کرد

*** 

 جنگ پیامدهای و آثار»سخنرانی خود را با عنوان لکی دکتر م ابتدا،در 

و گفتند: قیمت نفت و  کرده ارائه« اروپا در انرژی بازارهای بر اوکراین

دریای شمال قیمت نفت برنت  اینک، کرده است. زیادی گاز در دنیا تغییر

گاز  نرخاست.  دالر 114 تگزاس هموست دالر است. قیمت نفت 114

و  قیمت نفتبنابراین است.  نزدیک به هشت دالر اهم در آمریک طبیعی

های گذشته در سالاین در حالی است که شدت باال رفته است. به گاز

 15برنت  نفت قیمت 2020 ماه مه . درشدحتی منفی هم  نفت قیمت

در هر دالر  37منفیتگزاس تا الر بود در حالی که قیمت نفت وستد

 37 خریدمیکسی یک بشکه نفت  به این معنا اگر. بشکه هم فروریخت

 گرفت.دالر هم جایزه می

 قیمت یک میلیون فوریه 24وز روسیه به اوکراین در پس از تجا در اروپا،

 اکنوندالر بود.  51دالر و در ساحل ژاپن  72  گاز طبیعی 2واحد حرارتی

 هنگامی کهدالر برسد. در گذشته  100به  این رقمشود که بینی میپیش

 ن واحد حرارتیبرای هر میلیو ،خریدرا از ترکمنستان می روسیه گاز

  کرد.پرداخت می سنت دهحدود 

مهم است مجارستان  بسیار برایش انرژی یکی از کشورهایی که مساله

به  و از این رو تواند از جای دیگری گاز وارد کندنمی این کشوراست. 

اعضای لی که یکی از دالی .کندشدت با تحریم گازی روسیه مخالفت می

عمل  به وحدت نظر و در زمینه تحریم گازی روسیه اتحادیه اروپا

اما  ،کمی از روسیه دارند وارداتکشورهایی هستند که گرچه  ،رسندنمی
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های آزاد کشور مجارستان به آب توانند قطع کنند.نمی نیزآن مقدار کم را 

 دسترسی ندارد. نیز 

وز به اوکراین این بود که گازپروم روسیه  قبل از تجا هاییکی از اقدام

. مذاکره کرد ،روسیه بودند شریک تجاریهایی که در بازار اروپا با شرکت

 نیستانبارهای وسیع گاز  نیازی به اعالم کند که این بود گازپرومهدف 

سال  15-10بازه  برای و قراردادهای درازمدت ببندید توانیدمی شما و

این است  شودکه مطرح می پرسشی .شد خواهدامنیت انرژی شما تامین 

را در دنیا و امنیت آن وضعیت انرژی  گونهجنگ روسیه و اوکراین چ

 دهد؟ تغییر می

پایان  ،نخسترسد دو موضوع قیمت نفت را در جهان باال برد. به نظر می

در دوره پاندمی  تجاوز نظامی روسیه به اوکراین. ،و دوم 19کووید  دوران

 تگزاسوستنفت  پایین رفتند. قیمت بسیارای انرژی هقیمت 19 کووید

عجیبی  هایواکنش بازار در پی آن منفی شد و حتی 2020 مهو  آوریلدر 

 ذاری جدید در نفت و گاز یا گاین بود که سرمایه واکنشنشان داد. اولین 

 هایمصوبهبه صفر رسید یا بسیار پایین آمد. به ویژه اینکه در پرتو 

همه کشورها به این نتیجه رسیده بودند که  ،پاریس در 21کاپ  کنفرانس

گرم شدن زمین و باالآمدن سطح آب دریاها و  ،مهمترین مساله برای دنیا

 پیوندای ای است. افزایش گازهای گلخانهافزایش تولید گازهای گلخانه

در پاریس  2015فسیلی دارد. بنابراین سال  انرژیاستفاده از  باعمیقی 

ای را متوقف کنند تنها رشد تولید گازهای گلخانهند که نهتصمیم گرفت

ها و برسانند. پس از آن بانک 1990بلکه آن را به درصدی در سال 

هرگونه سرمایه ،کشورهای جهان بیشترگذاری در سرمایه هایموسسه

گذاری در نفت و گاز را محدود و ممنوع کردند و بانک جهانی و 

های نیروگاه ساختهرگونه وام برای  دادنالمللی پول هم صندوق بین

 ،کنندهای نفت و گاز طبیعی مصرف میکه  فرآوردهرا گرمایی و حرارتی 
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 به سوی کشورها مد شد همه گونهاین ممنوع کرد. در نهایت گویا

و با پاندمی  2020باعث شد در سال تصمیم های سبز بروند. این انرژی

در بخش نفت انجام جدی  به صورتجدیدی گذاری کووید سرمایه

های پاک بودند. انرژی گذاری رویسرمایه همه به دنبالدر واقع نشود. 

شکافی بین  و تقاضا برای انرژی افزایش پیدا کرد 19از کووید  پس

 عرضه و تقاضا به وجود آمد. 

رکود تورمی وقتی است که اقتصاد  رکود تورمی است؟ وضعیت آیا این

کشورهای عرب کنند. زمانی که ها رشد میتیمق اما ،تواند رشد کندنمی

نفت را به  صادرات ،1973در  سازمان کشورهای صادرکننده نفت

به دلیل خروج  همچنین ،کشورهای غربی کاهش دادند یا ممنوع کردند

بازار در سال خروج نفت عراق از  نیز و 1979نفت ایران از بازار در سال 

رسد چنین اتفاقی به نظر می اکنونا وجود آمد. امرکود تورمی به 1980

که کووید به ما تحمیل کرده  ما در حال خروج از رکودی رخ نداده است.

 هستیم. ،بود

عمل  از پیش تررسد کشورها هوشمندانهبه نظر میدر این وضعیت 

ند. اروپا اهنظر کردهای پاک تجدیدها در تعریف انرژیکنند. اروپاییمی

اما  ،های فسیلی را ممنوع کرده بودروی انرژی بر گذاریهرگونه سرمایه

در تعریف انرژی پاک را عوض کردند.  ،به جای برداشتن این ممنوعیت

-ن. اما اکنون ایتعریف انرژی پاک انرژی با کربن صفر بود بیشترگذشته 

 شود. هنگامیبلکه گاز طبیعی نیز انرژی پاک محسوب می ،نیست گونه

کار ، مقدار زیادی انرژی فسیلی بهکنیدت میشما توربین بادی درس که

فلزات نادر برای باتری آن  ویژهو مقدار زیادی از فلزات و بهرود می

انرژی گاز طبیعی هم یکی از  اعالم کردندها شود. اروپاییاستفاده می

های اروپایی برای سرمایه بانک ،های پاک است. پس از این تصمیمانرژی

 دهند. م میگذاری درحوزه گاز وا
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ای تحریم کنند و به دومین اقدام اروپا این بود که روسیه را تا اندازه

پذیر نیست. تحریم روسیه به معنای حاشیه ببرند که البته به راحتی امکان

شوروی یا از زمان کشف  ست. از زمان اتحادا خودزنی اتحادیه اروپا

یاالت در ا 1850در اروپا و خاورمیانه و قبل از آن در  1900نفت در 

این منطقه مهم بوده است. نفت یک لغت فارسی است. در سال  ،متحد

شد. در دوران روسیه صادر میاز مقدار زیادی نفت  1900-1917

 ند.ها چند دوره با اروپا کار کردروس ،یوشور

است به  ها به این نتیجه رسیدند که بهتربعد از جنگ جهانی دوم اروپایی

دو طرف  جنگ سرد به سود چون ،ی بروندوشور صلح با اتحاد سوی

ها نشان داد که بهتر  ییدوم به اروپا یتجربه پساجنگ جهان رایزنیست. 

راه  ییاروپا یها یبه داخل کشورها مسیکمون شهیو اند یاست شورو

آلمان شرقی،  کار کرد. یبهتر است با فاصله با شورو نیا یو برا ابدین

، یوگوسالوی، رومانی، اتریش و یونان و بلغارستان سلواکی، لهستان،چک

جا  نبودند آن لیهستند که روسها ما ینقاط جملهحتی آذربایجان ایران از 

ی به وشور نتیجه رسیدند که باید با اتحاداین به  اه. اروپاییرا ترک کنند

زدایی داشته ها تنشبه قول غربی وآمیز همزیستی مسالمت ،هاقول روس

 استفاده کردند.  نفت و گاز ابزاریل از باشند. به همین دل

گاز ایران به آلمان  فرستادنبرای  گفتگوهایی 1968در زمان شاه در سال 

. شرکت ملی ایجاد کردها را زیرساخت دولت ایران و غربی انجام شد

نفت دو خط لوله بزرگ از خوزستان به سمت آستارا در شمال کشید که 

این صورت بود که ایران گاز را از  هستند. قرارداد به 23و  1گت آی

که  ترانک( تی)سو یشورو بزرگجنوب به شمال ببرد و از خطوط لوله 

ویلی  . اما در آخرین لحظاتصادر کندبه آلمان  ،گذشتاز اوکراین می
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گفت شاید بهتر باشد ما به جای  (ی)صدراعظم وقت آلمان غرب برانت

ریم. به همین دلیل از اتحاد شوروی گاز بخ ،خرید گاز از ایران

قراردادشان را با ایران به هم زدند و قرارداد معروف خطوط لوله سوویت 

ها بستند. ایران گاز را به قیمت یک سنت برای هر یک ترانک را با روس

تاکنون ها ها و اروپاییبه روسیه فروخت. روس واحد گرمایی میلیون

وپاشی شوروی، مساله اند. بعد از فرعشق و نفرت داشته روابطی از جنس

پول اوکراین و  نکردن پرداخت و اوکراین، گرجستان، خطوط لوله

ها صحبت کنند و خط لوله دوباره با روس هاباعث شد آلمان گرجستان،

 ، نورد استریم دو، ترک استریم و یامال ساخته شدند. یکنورد استریم 

که شش خط رود ر حدود ده خط لوله از روسیه به اروپا میدر حال حاض

روسیه مایل نبود خط  اند.های اخیر به بهره برداری رسیدهلوله در سال

که  (یجامانده از انحالل شوروهب ی)کشورها کینزدهایش از خارج لوله

 بگذرد. ،یا پول نداشتند یا تمایلی به پرداخت نداشتند

خط لوله فعال  حدود چهار ،بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین ،اکنون

اروپا را  -اند. خط لوله یامال. دو خط لوله اوکراین بسته شدههستند

ها به دنبال درحالی که هیچ مشکلی ندارد. اروپایی ،بسته به عمدروسیه 

حالی  این دراین هستند که تحریم بیشتری را علیه روسیه اعمال کنند. 

 ند.اسروصدای زیادی به پا کرده ها در مورد کمبود گازاروپایی است که

خود را  گازاروپا کنند. ها بیهوده سروصدا میاروپایی بر این باورممن 

دهد نیست. به نظر من ، اما به قیمت ارزانی که روسیه میکندتامین می

اهایی از گاز محاصره شده است. در دری ،اتحادیه اروپا ویژهاروپا به

 سوی دریای شمال به یک خط لوله از .دریای شمال است ،ین دریانخست

 دهد.جنوب وارد لهستان شده و لهستان و بلغارستان را پوشش می
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 گاز را تواندمی . آمریکااست ایاالت متحد ،گاز برای اروپا دومین دریای

به اروپا برساند. همانطور که در ابتدا دیدیم  4شدهگاز طبیعی مایع شکلبه

 اهراز کا امریاما  ،باال رفته است شدتآمریکا به قیمت گاز طبیعی در

 ،رساند. سومین نکتهبه اروپا می ، گاز طبیعی مایع راروتردام مانندبنادری 

 زیادی شده و گفتگوهای .ستا ونزوئال در برابررویکرد جدید امریکا 

نفت سنگین ونزوئال وارد بازار اروپا شود. نکته بعدی  که هدف این است

 کنندههماهنگرا مو انریکه مدتی پیشرویکرد جدید غرب به ایران است. 

تهران بود. همچنین  ، دراروپا اتحادیه نماینده و هاتحریم رفع گفتگوهای

دهد ها نشان میمسائل حل شده است. اینبیشتر  گفته استبورل  جوزف

دید دوستان ج ،گذاری انرژی به سمتی رفته که دشمنان قدیمیکه سیاست

هم جالب است. با عربستان آمریکا  شوند. حتی رفتار ایاالت متحد

. با این کندنمی پشتیبانی جدیهای آمریکا را عربستان بعضی از سیاست

. یکی از نگرفته استهیچگونه اقدامی علیه عربستان صورت  وجود

کردن نفت ، این است با کمتر وارددهدکارهایی که عربستان انجام می

ن ایشته مدارد. این یک اتحاد نانومی قیمت را باال نگه ،اضافی به بازار

قیمت نفت  ،کنندمی همکاری عربستان، روسیه و ایران است که هرسه

 پایین نیاید.

به دلیل اینکه قیمت نفت منفی شد اوپک پالس تصمیم  2020در سال 

هزار بشکه در روز از تولید خود را کاهش  700و  میلیون 7گرفت که 

برای انرژی به تدریج از بین رفت و تقاضا  19از اینکه کووید  پسدهد. 

هزار بشکه جایگزین شود  700میلیون و  7این  رفتمیانتظار  ،زیاد شد

 باوجوداما اوپک پالس این کار را نکرد و  .و دوباره به بازار برگردد

اعضای اوپک پالس توافق کردند تنها  ،فشارهای زیادی که بایدن آورد

ز آن است که هزار بشکه به بازار وارد کنند. این رقم بسیار کمتر ا 432
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 .کنندها در مورد تحریم روسیه تعلل میتوقع آمریکا و اروپا بود. اروپایی

ای های هوشمند و پیچیدهما مردم ایران در برابر چه تحریم توجه کنید

های اروپا علیه روسیه در برابر تحریم نفتی تحریم ایم.مقاومت کرده

بسیار  ،هوشمند ایران است. تحریم سادهپیچیده ایران یک کار ابتدایی و 

 یهااز دانشگاه یامجموعههای دانشگاهی در پیچیده و یکی از پروژه

 ،خریدندبود. دولت آمریکا به کشورهایی که از ایران نفت می وانگلندین

نفت جایگزین عربستان سعودی و قطر را معرفی کرد و این کشورها نفت 

باید  مشتریان ایراناشتند. در اختیار مشتریان ایران گذ با تخفیف و گاز را

. کردندمیدرصد از وابستگی نفت خود را به ایران کم  18ماه  ششهر 

هند، کره جنوبی، ژاپن و چین به تدریج این کار را انجام  کشورهایی مانند

دوره سه ماهه تقریبا به صفر رسید. ژاپن نتوانست  5ایران در دادند. نفت 

از آمریکا فرجه گرفت و باالخره  این کار را در شش ماه انجام دهد و

 موفق شد خرید نفت خود از ایران را به صفر برساند.

کنند. ها در مقابل روسیه ضعیف عمل میبینیم چقدر غربیاما اکنون می

دهد برای اروپا انجام می آمریکا ر از کارهایی که ایاالت متحدیکی دیگ

 1945بعد از  .تاس 6برلین ایرلیفت مانندلیفت است، گس  5لیفتگس

ای ورود مواد غذایی و اتحاد شوروی برلین را اشغال کرد و در یک دوره

یک پروژه بزرگ  ،در کنار طرح مارشال .انرژی را به برلین غربی قطع کرد

را مواد غذایی و انرژی  هوایی، راهانجام شد و از  1949-1948در سال 

چنین  ،کمبودی که دارندرساندند. در مورد گاز اروپا و به برلین غربی می

 هایش زیاد است. تواند انجام شود اما هزینهکاری توسط امرِیکا می

آفریقا است. لیبی و الجزایر هر کدام شمال دریای گاز نیز در جنوب اروپا 

نقش اسپانیا در تامین گاز اروپا  اکنونیک خط لوله گاز به اسپانیا دارند. 
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خط  ،عالوه بر روسیهشرق،  ویاز سشدت افزایش پیدا کرده است. به

دنیز را از که حوزه گازی شاه وجود داردارزروم -تفلیس-لوله باکو

ماورایاین را به خط لوله  وجمهوری آذربایجان به خط لوله تاناپ 

 دیگر ویونان و ایتالیا به  . به این ترتیب گاز راکندآدریاتیک وصل می

ترک استریم و سومین  ،رساند. دومین خط لولهکشورهای اروپایی می

خط لوله  ایران به ترکیه است  ،چهارملوله خطخط لوله بلواستریم است. 

کند.  خط میلیارد مترمکعب گاز از ایران صادر می 10که اکنون حدود 

کاسپین که مطالعاتش در ورا مانندهایی هم در حال ساخت هستند لوله

 حال انجام است.

کنند؟ این یک فت روسیه تعلل میها در مورد گاز و نچرا اروپایی

 گسبریتیش فنی، رظاست. از ن فنی همچنینو  ، راهبردیموضوع سیاسی

ای رهیک دودر بیرمنگام انجام داده است. بحران گاز ای در مورد مطالعه

سه سال طول کشید. شبکه  اندازی دوبارهگاز بیرمنگام قطع شد و راه

نفت قابل ذخیره و نگهداری  قطع نفت نیست. مانندپیامدهای قطع گاز 

 اکنون .محدودیت دارد مقداریزمانی است اما گاز  برای استفاده در هر

مکرون مجوز تاسیس  ای است. امانوئلبحث روی انرژی هسته در اروپا

ای جدید را صادر کرده است. دولت انگلستان هم مجوز نیروگاه هسته 18

در حالی است که نیروگاه را به بخش خصوصی داده است. این  15

رسانیم. بعد از ای را به صفر میهای هستهها گفته بودند که نیروگاهآلمان

رفته است.  حاشیهبه  محیط زیستیهای همه صحبت ،بحران اوکراین

 کنند.میرا بررسی انرژی  منبع همه جاها اکنون اروپایی

 هشیار ها در مورد انرژی پاکیآلمان رسد،به نظر میدر تبلیغات آنچه 

کنند که دی اکسید هایشان را خاموش میپشت چراغ قرمز ماشین .هستند

با کنند. از انرژی بادی و خورشیدی استفاده می .کربن کمتری تولید کنند

درصد انرژی  50واقعیت این است که تنها  وجود چنین تصویری،
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لدرصد دیگر آن از زغا 50شود والکتریکی آلمان از انرژی پاک تامین می

با وجود در همه جای اروپا مصداق دارد.  مساله این .شودسنگ تامین می

مانند هند و چین از یافته توسعهکمترهای اگر کشو هایی،چنین واقعیت

 گیرند. مورد انتقاد قرار می ،سنگ استفاده کنندزغال

تا  رسد اروپابه نظر نمیتحریم نفتی و گازی روسیه کار سختی است. 

عیتی قرار گرفته . هند در موقبتواند این کار را انجام دهد 2022آخر سال 

یه هیمالیا و هندوکش و پامیر به روس مانندبه دلیل موانع طبیعی  که

کننده بزرگ ر انرژی هم بین یک مصرفظدسترسی سرزمینی ندارد و از ن

ار گرفته است. روابط هند و های خاورمیانه قربه نام چین و تولید کننده

 اریبسپدرش جواهر لعل نهرو تا امروز  و از دوره خانم گاندی روسیه

 ه،یدر تعامل هند و روس رانیمداخله ا یهااز روش یکیاست.  کینزد

صادرات نفت روسیه در شمال ایران و به اندازه آن  دریافت و مصرف

تیک ایران لیهای ژئوپترین برتریاین یکی از استثنائی است. نفت به هند

 است.

داریم. به نظر بحران انرژی یگری در مورد پیامدهای سیاسی مسائل د

شعار مردم انگلستان  .فشار هستند از این سو هم زیرها رسد دولتمی

برای یا پول خود را  معنا که باید به این است 7گرم کردن یا خوردن

 وضعیت فشار بسیاریخوراک خرج کنند. این  برای گرمای شب و یا

نامحبوب  طور عمومیبهوپا و آمریکا ارهای . دولتآوردها میروی دولت

گرایش به  ،. نخستوجود دارداصلی در این زمینه دو گرایش  هستند.

 های جدی برایچالشنزدیک بود  . این گرایش در فرانسهراست افراطی

جانسون  نیز محبوبیت . در انگلستانوجود بیاوردبهمکرون و حزبش 

ین شرایط همنیز تان و مجارستان و ایتالیا پایین آمده است. در لهسبسیار 

                                                           
7 heating or eating 



 

 
 

11 

. نکته دیگر اینکه تردیدی نیست آمریکا دچار تغییر خواهد برقرار است

است. مردم روی قیمت یک مهمی  شد. در آمریکا قیمت بنزین شاخص

 اند.برابرشده حساس پنجگالن بنزین که 

 ردننک ایران در ابتدا باید مساله حکمرانی خود را درست کند. توجه

دولت ایران به بخش انرژی درهیچ کشور دیگری نظیر ندارد. دولت 

گری گری زیاد و نفت و گاز را نیز با تصدیآب و برق را با تصدیایران، 

ها باید بنزین خود را از همه پمپ بنزین نمونهکامل در اختیار دارد. برای 

ای را چنین اجازه بخش خصوصیدولت بخرند. انحصار دولت به 

. به نظرم اگر برساندبه فروش  قیمتیو با یک  کنددهد که بنزین وارد نمی

شرایط بهتر می شود. تحریمی که مردم  ،گری را کنار بگذارددولت تصدی

همچنین مقاومت مردم ایران هم  نظیر است.در تاریخ بی ،ایران شدند

 تاریخی است.

لوله خط ،ممن از زمانی که در وزارت امور خارجه و دفتر مطالعات بود

شمس اردکانی و پچوری  با پاکستان و هند را ران،یا نایم یعیگاز طب

در دهلی پیشنهاد دادیم. این یک خط لوله  تاتارئیس موسسه انرژی 

 ،است. اگر اکنون بتوانیم این خط لوله را ادامه دهیم شده و مهمحساب

 به دست جنوب آسیادر را مانند موقعیت روسیه در اروپا  جایگاهی

اما  ،آوریم. ممکن است گفته شود که ما برای این خط لوله گاز نداریممی

توانیم گاز خود را به کسبه ما می . چگونهگردد به سیاستگذاریاین برمی

میلیارد متر  100درصد از گاز یعنی حدود  بیست توانیممیاما ن ،بدهیم

که ایران  این است اروپاصادر کنیم. نکته آخر در مورد در روز مکعب را 

یک شرکت د. متر مکعب گاز به اروپا بفرستمیلیارد 30 حدودتواند می

های مختلفی وجود را انجام داده است. راه این موضوع هایپژوهشتمام 

پسندم این است که خط لوله از عسلویه به عراق دارد اما  راهی که من می
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بیاید، از عراق به سوریه و از بستر دریای مدیترانه به یونان و ایتالیا برسد. 

  مکعب گاز به اروپا صادر کنیم.ترمیلیارد م 30 روزانه توانیممی راهاز این 

*** 

 و ژئوپلیتیک انرژی»نژاد سخنرانی خود را با عنوان در ادامه، دکتر رئیسی

ارائه کرده و گفتند: در ایران مفهوم ژئوپلیتیک « اوکراین و روسیه جنگ

این زمینه وجود  هایی درانرژی کاربرد وسیعی دارد. با این وجود ابهام

باالترین دارد. پوتین جزء معدود رهبران جهان بوده که موفق شده در 

جایگاه از مفهوم ژئوپلیتیک برای ایجاد قدرت ملی استفاده کند. همانطور 

روسیه  دانید در میانه تحریم و برخالف انتظار، برابری روبلکه می

شده و ارزش روبل افزایش یافته است. قبل از درمقابل دیگر ارزها تقویت

ست و روسیه روبل شده ا 65روبل بود و اما اکنون  75جنگ هر یک دالر 

تا امروز پول نفت و گاز خود را به طور کامل از مشتریان اروپایی گرفته 

محوری بوده که توانسته است. این موفقیت برخاسته از استراتژی انرژی

 اساس ژئوپلیتیک انرژی، سیاست خود را دنبال کند.  آینده را دریابد و بر

میان این دو مفهوم   گوییم ژئوپلیتیک انرژی، به رابطه دوسویهوقتی می

توانیم به این موضوع بپردازیم که چگونه از کنیم. از یک سو میاشاره می

انرژی برای اهداف کالن ژئوپلیتیکی استفاده کنیم. از سوی دیگر 

ها و منابع انرژی چگونه گونه نگاه کنیم که کنترل شریانتوانیم اینمی

این موضوع در سیاست د. دهقدرت ژئوپلیتیکی یک کشور را افزایش می

کند. روسیه پس از فروپاشی درستی نمود پیدا میخارجی پوتین به

میالدی  90شوروی به حضیض و نهایت ضعف رسیده بود. در میانه دهه 

کردند که اگر روسیه بسیاری از نخبگان و اندیشمندان روسی اشاره می

بحث انرژی،  ود.بخواهد دوباره برخیزد، انرژی مهمترین ابزار آن خواهد ب

بلکه از مباحث  ،شکل داده باشد ءپوتین آن را از خال موضوعی نیست که
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موجود استفاده کرده و استراتژی خود را تدوین کرده است. من نام این 

ام. نه قدرت سخت، نه قدرت گذاشته  8راهبرد را تولید یک قدرت وسط

اما توانست نرم، روسیه پس از شوروی نتوانست قدرت نرم را تولید کند. 

با اهرم انرژی، ابزار قدرت برای کنترل و وابسته کردن کشورهای اروپایی 

در میان مثلث  2020در دست داشته باشد. روسیه پیش از جنگ در سال 

  هژمونیک نفتی و گازی بوده است.

استفاده از شبکه خطوط لوله  ،تفاوتی که بین آمریکا وعربستان وجود دارد

از ناوگان  این کشور به طور کاملله گازی ندارد. گازی است. قطر خط لو

هند،  برای مشتریان آسیایی خود مانند صادرات گاز طبیعی مایععظیم 

و  تصورهابرخالف بسیاری از . این کشور کندچین و ژاپن استفاده می

تامین تواند مشتریان اروپایی خود را سه سال آینده نمی -در دو انتظارها،

خواهد آسیا هستند. استرالیا می منابع قطر، درریان چون عمده مشت ،کند

شکاف عرضه و اما هنوز یک  ،سرمایه گذاری کند گاز طبیعی مایعروی 

توانایی آن را ندارد که تقاضای اروپا را پوشش استرالیا وجود دارد.  تقاضا

از خطوط لوله انرژی برای است که دهد. در این مثلث فقط روسیه 

                  کند.ی اروپایی استفاده میوابسته کردن کشورها

سرچشمه گازی محاصره شده است. اما این روسیه  5-4اروپا توسط  

د. نورد برداری کنهای گازی بهرهلولهاز خطتواند در عمل است که می

اروپا، اوکراین، بلو استریم و ترک  -استریم یک و نورد استریم دو، یامال 

کرد. درصد گاز اروپا را تامین می 40ند. روسیه استریم از آن جمله هست

اما اکنون  گذشت،های گاز از اوکراین میولهدر گذشته بیشتر خطوط ل

 2009و  2006وابستگی به اوکراین کمتر شده است. این به سال 

ها در صدد گردد که اوکراین این خط لوله را قطع کرد و روسبرمی
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دهد در روسیه . این نشان میبرآمدند که خطوط دیگری ایجاد کنند

ه اهداف کالن ژئوپلیتیکی است. امروزی، انرژی ابزاری برای دستیابی ب

، «قدرت سیبری»تنها در اروپا بلکه در چین هم با استفاده از خط لوله نه

های قرن است. افتاده که یکی از بزرگترین پروژهماره دو آلتای راهخط ش

تنها به دنبال حفظ وابستگی اروپا به گاز نهدهد روسیه نشان می هاین اقدام

درصد  9/6روسیه است، بلکه به دنبال دستیابی به بازار چین است. آمارها 

درصد خالص افزایش  37دهند که افزایش مصرف جهانی گاز را نشان می

متعلق به چین است. عالوه بر چین، هند نیز با بیشترین جمعیت تقاضای 

به دنبال بازار  واهد داشت. از این رو روسیهگاز خبیشتری برای مصرف 

انرژی هند است. این کشور به تازگی به دنبال افزایش ناوگان گاز طبیعی 

مایع خود برای دستیابی به بازار هند است. حتی زمانی که طالبان به 

هایی مبنی بر این بود که روسیه از راه افغانستان و صحبت ،افغانستان آمد

هند برسد. ما باید بتوانیم به قاره کزی به بازار شبهشورهای آسیای مرک

های شمالی برویم و گاز ایران را به اروپا در استان (سواپمعاوضه ) سوی

بفرستیم. اما متاسفانه در وزارت نفت ما حتی پیش از انقالب نیز نگاه 

بخشی حاکم بوده و نه نگاه کالن. به این معنا که وزارتخانه همیشه به 

کند. ذهنیت راهبردی مبنی بر وابسته کردن کشورها به لی فکر میدرآمد ما

 انرژی ایران وجود ندارد. 

ای از خطوط به خطوط لوله گازی روسیه به اروپا، شامل مجموعه

درصد انتقال انرژی  70رومانی، مجارستان و اسلواکی است. در گذشته 

یمه این وابستگی اما بعد از بحران کر ،روسیه وابسته به مسیر اوکراین بود

درصد گاز روسیه از اوکراین صادر  30کمتر شده است. اکنون تنها حدود 

دهد که چگونه پوتین و سیاستگذاران حوزه انرژی شود. این  نشان میمی

روسیه و دولت روسیه، به دنبال رهایی از وابستگی به اوکراین و گسترش 

 اند.وابستگی مستقیم اروپا به خود بوده
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شد، اما از سنگ تامین میعمده انرژی اروپا از طریق زغال 2006تا سال 

سنگ را کردن، استفاده از زغالها و احزاب سبز با البیگروه 2006سال 

اند. از این رو امروز بیشتر انرژی اروپا به در کشورهای خود محدود کرده

های چپ اروپایی از سوی مسکو تامین روسیه وابسته است. بیشتر گروه

سنگ را کنار ها انرژی زغالشوند و به دنبال آن هستند که دولتلی میما

زمان پوتین بگذارند و از انرژی پاک یعنی از گاز روسیه استفاده کنند. هم

هایی کند و بحرانراستی به صورت مستقیم حمایت میهای دستاز گروه

ی های دست راستکند. تقویت گروهمانند بحران مهاجرت را تقویت می

های چپ به معنی وابستگی یعنی مخالفت با اتحادیه اروپا و تقویت گروه

به انرژی پاک روسیه است. یک سیاست گازانبری از سوی مسکو که 

 100انرژی در مرکز آن قرار دارد. بسیاری از کشورهای اروپایی حتی تا 

کنند. کشورهایی مانند اتریش، درصد انرژی خود را از روسیه تامین می

ند این وابستگی اند، مجارستان، لتونی، اسلواکی و حتی آلمان نتوانستهفنال

بیشترین انرژی  1996حال اوکراین که در سال را کم کنند. در همان

به دلیل ایجاد خطوط لوله پرشمار توسط ،کرد روسیه را به اروپا صادر می

 روسیه، وزن کمتری دارد. 

ی روسیه قابل جایگزینی است، گویند انرژبرخالف انتظار کسانی که می 

. کنندگاز طبیعی مایع استرالیا و قطر فقط بازارهای آسیایی را تامین می

وجود افزایش  به اروپا کمک کند. نروژ با تواند تا حدودیتنها امریکا می

تولید انرژی خود فقط توانسته نیازهای آلمان و تا حدودی هلند را 

ی مایع آمریکا هنوز نتوانسته پوشش دهد. به همین ترتیب گاز طبیع

هد روی خطوط انرژی از راه خواتقاضای اروپا را تامین کند.  الجزایر می

تواند این کار را نمی 2025گذاری کند اما زودتر از ایتالیا سرمایه -سیسیل

انجام دهد. در لیبی نیز همینطوراست.  جمهوری آذربایجان صادرات خود 

قط توانسته رومانی و بلغارستان را پوشش ولی ف ،را دوبرابر کرده است
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طور کامل از سوی تواند بهدهد. بنابراین این ایده که بازار انرژی اروپا می

تحلیلی غیرواقعی است. روسیه به دنبال این  ،کشورهای دیگر تامین شود

های فعلی، ه کند. با تحریمازپیش به خود وابستاست که چین را بیش

فروشد. در مورد تر به چین میدرصد ارزان 20 هر بشکه نفت را روسیه

که فروش ارزان منابع انرژی گاز هم همینطور است. برخالف این تصور 

روسیه است، این سیاست درستی در بلند مدت است. چون سهم  به زیان

پس  ،هنگامی که سهمی گرفته شود گیرد.دست میا بهکشورهای دیگر ر

 گرفتن آن دشوار است. 

کنند؟ رها از انرژی برای دستیابی به اهداف خود استفاده میچگونه کشو

هایی مثل لویاتان و اسرائیل با اینکه منابع گازی بزرگی ندارد، در حوزه

گاز اسرائیل در کشور مصرف  درصد 93گذاری کرده است. رمایهتمر س

ادرات گاز خود از پی ص تواند آن را صادر کند. اسراییل درشود و مینمی

یونان و کشورهای اروپایی است. کشورهای منطقه از  برس به سویراه ق

 کنند. انرژی به عنوان ابزار دستیابی به اهداف خودشان استفاده می

تواند رود؟ چون اسرائیل میبهبود می چرا رابطه ترکیه و اسرائیل رو به

عالوه و ترکیه تبدیل به هاب انرژی شود.  صادر کنداین گاز را به ترکیه 

 ط لوله گازی اسرائیل از کشورشترکیه به دنبال این است خاینکه  بر

 ترکیه گذرد.آذربایجان هم از ترکیه می جمهوری هایخط لوله ،عبورکند

ترین دروازه ورود گاز ایران به اروپا است و ما هیچگونه ذهنیتی که مهم

 شود که تبلیغ می مسیرینداریم.  ،کشور دیگری را جایگزین ترکیه کنیم

 .عراق و سوریه است ،گاز ایران را برای اروپا بفرستیم راهتوانیم از این می

این  ،های ارزان انرژی در داخلاما به دلیل حکمرانی نامناسب و قیمت

 نیز ایده به کناری گذاشته شده است. ترک استریم، بلو استریم و ناباکو

 دهد. بخشی از تقاضای اروپا را پوشش می
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 ای نداردانرژی قابل مالحظه منابع وری مثل ترکیه کهحتی کشبنابراین 

اما استخراج آنها منابع مالی زیادی  ،)در دریای سیاه منابعی کشف کرده

جایگاه شدن به هاب انرژی به دنبال دستیابی به لتبدی با خواهد(می

ایران  این موفقیت ترکیه درحالی که حوزه انرژی است.بازیگران اصلی 

در نظام یک فاجعه  نشانگر ،ندارد فرامرزیوله ل خطوط سهمی از

در سرخس یک خط لوله گاز داریم که  ما تنهااست. گیری ایران تصمیم

 به نزدیک مرز پاکستان رسیده است. 

در مسیرهای ترانزیتی  به دنبال این هستیم که شلمچه را به بصره وصل 

چون  ،بیفتد هبصره را-کنیم. اما عراق اجازه نخواهند داد خط لوله شلمچه

اهمیت  و شوددراین صورت کاال در آبادان خرمشهر ترخیص می

رود. عراق بیش از اینکه مسیرهای خود از بین میعراق فاو  بندر راهبردی

 تحرکیبینا کرده است. این به بجنوب -، شمالیغربی بنا کند -را شرقی

به حوزه  گردد. نگاهی کهدر تبدیل حوزه نفوذ به حوزه منافع برمی ایران

نفوذ داریم کامال سیاسی و نظامی است. باید یاد بگیریم که چگونه از 

بدون اینکه  ،کندپوتین هنوز از ابزار انرژی استفاده می .انرژی استفاده کنیم

بر سر ایران  هابا تحریم با آنچه در نتیجهزیادی متحمل شود.  هایضرر

 قابل قیاس با روسیه نیست.  ،آمده

هایی برای ما ایجاد بعد از جنگ اوکراین چه فرصت در این شرایط

دو در این زمینه، . البته است (سواپ) معاوضه هافرصت زیکی اشود؟ می

ر است بخشی از ضاینکه آیا ایران واقعا حا . نخستشودمساله مطرح می

دهد قاره هند را به روسیه تحویل دهد؟ آیا اجازه میبازار بالقوه شبه

یا اینکه  خواهد شد قط معاوضهف صت استفاده کند؟روسیه از این فر

گاز طبیعی  فناوری وعمل کنند  ترباهوشتوانند میهای ایرانی شرکت

های استان گاز ،معاوضه به بیان دیگر بارا از روسیه به دست بیاورند.  مایع
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شمالی توسط روسیه تامین شوند و ما از جنوب گاز به هند بفرستیم و 

 . به دست بیاوریمروسیه را  از طبیعی مایعگ فناوری همچنین

تیکی یدوم اینکه اگر بخواهیم از انرژی برای دستیابی به اهداف کالن ژئوپل

تصویر کنیم. ما دچار یک ناترازی را خود استفاده کنیم باید یک مثلث 

های شمالی پوشش انرژی هستیم. در زمستان بخشی از تقاضاهای استان

ن در این حوزه سیاست نوی و حاکم شدن اترازیاین ن حلشود. داده نمی

رسد. در این ها میبه تغییر قیمت انرژی و کنارگذاری یارانهسرانجام 

 رسیم. تقریباسوم یعنی تبدیل ابزار انرژی به قدرت می عصورت به ضل

 و مدیران اصلی کشورمیان سیاستگذاران  راهبردیهیچ نوع ذهنیت 

های از سیاسترا های الزم رسیم و درسنداریم. امیدوارم به این مهم ب

 . فرا بگیریم پوتین برای دستیابی به قدرت مبتنی بر انرژی

های خود را طرح ها یا پرسشدر ادامه نشست، حاضران نشست دیدگاه

 کردند.

*** 

سازد و دجله و فرات می رویبا توجه به سدهایی که ترکیه : پرسش

بهتر  ، آیابرابر نفت مبادله کندخواهد آب را در اردوغان که می نظریه

پا سرمایه گذاری رونیست ایران روی گسترش خط لوله گاز از ترکیه به ا

 کنند؟ ها چنین امکانی را برای ایران فراهم میکند؟ آیا ترک

موضوع  چون ،خواهم صحبت کنممن در مورد سدها نمی: دکتر ملکی 

 را به کتابی در طلبد. اما شماجالب و جاذبی است و وقت دیگری می

که سازمان ملل تهیه  آن زیستی محیط پیامدهایمورد سدهای بزرگ و 

کننده گاز به قدیمی صادر ما یکی از کشورهای دهم.ارجاع می ،کرده

ترکیه هستیم. خط لوله گاز از خوزستان به مرند و از آنجا به ترکیه را در 

ن ترکیه در بخش ای که االدوره جنگ ایران و عراق انجام دادیم. مساله
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دهم از طریق گوید من اجازه نمیکند این است که میانرژی مطرح می

به کشور دیگری صادر شود. شما گاز را به کشور من  کشور من گاز

باید در  فروشم.فروشید و من آن گاز را به قیمت خودم به اروپا میمی

رسیم. به یک نتیجه قطعی ب 2026تا سال این خط لوله  گاز بهایمورد 

 اکنوناما  ،کرد که این گاز خیلی گران استدولت ترکیه ادعا می ترپیش

شاید قرارداد ما همچنان برای ترکیه جذاب  ،گران شدن انرژی خاطرهب

کردن خط لوله دوم امکان این ما یک خط لوله داریم و اضافهباشد. بنابر

که به  کندپذیری حکم میتنوع ، اصلاما در امنیت انرژی .پذیر است

 دور از ذهنبیشتر توجه کنیم.  ،نداریمبه آنها کشورهایی که خط لوله 

از خط لوله گاز برای جلوگیری از  مدتدر کوتاه ما بتوانیم است

سدسازی ترکیه استفاده کنیم. ایران هم سدهایی ساخته که مانع انتقال آب 

کار  المللی تقسیم آب نیازمندکشورهای همسایه شده است. رژیم بینه ب

 بیشتر است.

در مورد وضعیت حوزه نفتی چالوس و دالیل حفاری  : لطفاپرسش

 توضیح دهید. نکردن ایران در این حوزه 

کشف  1917قبل از انقالب اکتبر نفت باکو و اطراف باکو : کتر ملکید

شد. در دوره اتحاد شوروی به ویژه پس از جنگ شده بود و استخراج می

نفتی در حوزه دریای خزر زیاد شد و اولین  جهانی دوم توجه به منابع

 .ای که کشف شد مجموعه سه قسمتی آذری چراغ گونشلی استحوزه

یکی از بزرگترین منابع نفتی قابل شناسایی در دنیا بود که اتحاد این حوزه 

اف و شرکت علی ،از فروپاشی شوروی پسکرد. شوروی آن را صادر می

داد قرن نامیده راند که قراامضا کرده قراردادی را نفت انگلیس )بی پی(

-های نفتی سرمایهروی این حوزه ده میلیارد دالر پیشود. شرکت بیمی

دوباره تولید را تا سطح یک میلیون بشکه در روز که  گذاری کرده است

 ها روی منابع فسیلی خزرآمریکایی ،باال برد. پس از فروپاشی شوروی
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 290 کردند اتی انجام دادند و اعالمکردند. مطالع زیادی نماییبزرگ

دارد.  در این حوزه وجود مکعب گازمترتریلیون میلیارد بشکه نفت و چند

کرد. حوزه نفتی لنکران را دنبال می ،لیپنزاوکنسرسیومی به رهبری 

یکی پس نی زهای گمانههم چاه و در آخر انجام دادگذاری زیادی سرمایه

 .دندیخشک رس یآب شور و هوانفت و گاز به  یجا بهاز دیگری 

داد نشان میقبال  هاپژوهش همچنین کنسرسیوم از خزر رفت. باالخره این

 10نفتی شاه دنیز یک حوزه نفتی بزرگی است. روسای جمهور  که حوزه

کشور را دعوت کردند. ایران هم ده درصد سهم دارد. پس از استخراج 

و ارد دوجود اما گاز  ،وجود ندارددر این حوزه متوجه شدند که نفتی 

 شود. ارزروم از آن تغذیه می-تفلیس -خط لوله باکو

درصد از  7فت جهان و شده ندرصد از ذخایر اثبات 3خزر تنها  دریای

درصد هم به حوزه  3این  بزرگشده گاز را دارد و بخش ذخایر اثبات

ایهمیلیارد دالر سرم 62کنون شود. تاان در قزاقستان مربوط میغنفتی کاش

هزار بشکه  200میلیون و  1اند که روزی کرده در این حوزه نفتی گذاری

. فشار استخراج شده استهزار بشکه  100اما فقط  ،استخراج کنندنفت 

سال ها زیاد شد. از به دلیل گوگرد زیاد خوردگی لوله ،را که بیشتر کردند

نرسید. ن به جایی غانرفت و کاش فراترهزاربشکه در روز  200از  2016

البته این های نفت و گاز ایران نیست. ترین بخشدریای خزر یکی از مهم

حاکمیت و محیط زیست به  مانندکه در مسائل دیگر  به این معنا نیست

محدود و متعادل از منابع خزر را هایمان بلکه باید توقع ،آن توجه نکنیم

کرد و  ای درمورد بخش ایرانیمطالعه 2013کنیم. شرکت شل در سال 

مشخص شد که منابع نفت و گاز در این بخش وجود دارد. اما دو نکته 

متر است. در  5 شمال دریای خزر متوسط عمق آب نخستوجود دارد؛ 

متر است. استخراج از این بستر  1000جنوب دریای خزر این عمق 

 . استای یدهچهای حفاری بسیار پیازمند دستگاهنی
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 جنوب های نفتیمتر است. حوزه 60 های خلیج فارسمتوسط عمق آب

دکل حفاری اگر یعنی  بسیار ساده است. برخی حتی نیاز به پمپ ندارند.

 مانند ایران آید. برای کشوریسنگ محافظ را بشکافد نفت و گاز باال می

خاک و آب جنوبی فعالیت  است بر روی بهتر ،ندارد فناوریکه سرمایه و 

مشترک هستند. در مورد چالوس  جنوب های نفتیحوزه بیشترکند. 

سال است که همه کارمندان  25 .به این نام هست یا نه ایحوزهدانم نمی

اما حتی یک پروژه هم  ،گیرندحقوقشان را سرماه می نفت خزر شرکت

اند. در نتیجه شرکت این کار را انجام داد که صرفا تحرکی انجام نداده

که سرمایه خارجی برای این  این است سیاستانجام داده باشد. بهترین 

برزیل  پتروبراس مناطق جذب شود. در اواخر دولت خاتمی شرکت نفت

از مجلس شورای اسالمی و شورای  .استخراج نفت در خزر را قبول کرد

اما به  ،گرفته شدمجوز نگهبان برای یک رژیم حقوقی مبتنی بر مشارکت 

ای داریم آن را در کاری پیش نرفت. بهتر است اگر سرمایه تحریم دلیل

صرف کنیم. دریای خزر اهمیت کشور های مشترک غرب و جنوب حوزه

ر کنیم و راهی برای ورود اما در حوزه نفت و گاز باید صب ،زیادی دارد

  به دریا پیدا کنیم. فناوری

سخنرانی دکتر ملکی و دکتر  این نشست، دکتر کوالیی از در پایان

 تشکر و قدردانی کردند.ر و همۀ میهمانان دیگنژاد رییسی
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 جرا: پيمان کاویانی فرنظارت و ا

 تهيه گزارش: عاطفه بكائيان
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