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 چکیده 

 یمرکز یایمرکز مطالعات اوراس کارشناسیعلمینشست  یازدهمینصدو

 «اروپا انرژی بازار بر اوکراین جنگ پیامدهای و آثار»با عنوان  

 

مرکز مطالعات اوراسیای  یکارشناسیعلم نشست یازدهمینصدو

 بازار بر اوکراین جنگ پیامدهای و آثار»با عنوان مرکزی دانشگاه تهران 

 شکل مجازی،ای بهانجمن ایرانی مطالعات منطقه ریبا همکا «اروپا نرژیا

عباس  دکتراین نشست  شد. در برگزار ۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷ شنبهسه
آرش  دکترو  شریف صنعتی دانشگاه انرژی گذاریسیاست دانشیار ،ملکی

های دیدگاه ،تهران دانشگاه المللبین روابط گروه استادیار ،نژادرئیسی

 مدیر نشست دکتر الهه کوالیی بودند. را بیان کردند.د خو

از دکتر ملکی دعوت گفتند و ای کوتاه دکتر کوالیی مقدمه ،نخست

سخنرانی خود با در . دکتر ملکی را بیان کنندهای خود دیدگاهتا کردند 

: گفتند «آثار و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازارهای انرژی در اروپا»عنوان 

برای برطرف ،های انرژی متفاوتنیاز به حامل دلیلبهاز دیرباز  اروپا ۀقار

های اقتصادی و اجتماعی خویش با اتحاد شوروی و کردن نیاز بخش

. تا جایی که در پیش گرفتزدایی آمیز و تنشزیستی مسالمتهم ،روسیه

مین أاین کشور ت راسبز  ۀقاردرصد از تقاضای انرژی  ۴۰حدود  در

این ازگاز محاصره شده است.  و از نفت منابع سرشاری بااروپا  .کردمی

 و برای خرید نفت باالتر ۀهزینناظر بر  ،ن اروپاییمسئوال اعتراض ،رو

 مین انرژی مشکلی ندارد.أت نظر اروپا از که حالی درگاز است 

 ۀدر حوز های انرژی فسیلی حرف اول را، حامل۲۰3۰ سال تا

و همراه با مشکالت  های پاک، کندنرژی. گذار به اخواهند زد انرژی

که  هاییحزبکشورها و  ،رواین ازدر بخش مالی است.  ویژهبه پرشمار

پیش  در انتخابات ،و احتیاط عمل کردند دوراندیشیدر این زمینه بدون 
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 دمکراتحزب  در آمریکا نیز احتماالًرو وضعیت ضعیفی خواهند داشت. 

ای بنزین و گاز طبیعی، انتخابات میان دوره دالیلی از جمله قیمت باالیبه

 ،در این میان رو را خواهد باخت.جمهوری پیشمجلس و ریاست دو

 .گاز اروپا باشد و مین نفتأت ۀصحندر  یتوجهقابل تواند بازیگرایران می

گاز و  و حکمرانی در بخش نفت ،شودبرجام حل  ۀشرطی که مسئلهب

گری و دولت از تصدی یابد توسط ارتقابرق ایران در تراز کشورهای م

 .شود خارج

 ژئوپلیتیک»سخنرانی خود با عنوان در نژاد یسیرئدکتر  ،در ادامه

 گاز دکنندگانیتول نیتربزرگ اگر گفتند: «اوکراینو  روسیه جنگ و انرژی

 یکی ،حوزه دو هر در هیروس م،یده یجا مثلث کی در را جهان نفت و

 مثلث و یگاز کیهژمون مثلث ،هامثلث نیا. است مثلث رئوس از

. کنندمیاشاره  گاز و نفت یاصل گریباز سه به و دارند نام ینفت کیهژمون

 و گاز چهارمکی و سومکی حدود ب،یترت به ه،یروس حاضر، حال در

شمار به اروپا یانرژ ۀکنندنیمأت نیتریاصل و کندیم نیمأت را اروپا نفت

انجام  لوله خطوط بیشتر با هیروس و اروپا نیب یانرژ تجارت نیا. آیدمی

منجر  منطقه در لوله خطوط استیس یریگشکل به این الگو که شودمی

 داده قرار ریثأت زیر را جهان و منطقه در یانرژ کیتیژئوپل و است شده

 یهاسکیر شیافزا سبب هیروس و نیاوکرا نایم ریاخ جنگ. است

 هیروس. شد جهان و اروپا در یانرژ متیق شیافزا آن یپ در و یالمللنیب

 یبرا یعموم یبازدارندگ ینوعاست  توانسته یانرژ اهرم از استفاده با

 به نسبت اروپا واکنش ،است شده سبب موضوع نیهم .کند ایجاد خود

 به ییاروپا یکشورها یوابستگ رایز .ردینگ شکل اجماع براساس هیروس

 یاروپا به نسبت یشرق یپاارو یکشورها و است متفاوت هیروس یانرژ

  .دارند هیروس یانرژ به یشتریب یوابستگ یغرب

 تالش ،یانرژ صادرات در خود یرگذاریثأت شیافزا یبرا هیروس

 تیامن با این روش، تا سازد متنوع را صادراتش یرهایمساست  کرده

 از هیروس گاز درصد 8۰ حدود ،شیپ دهه دو تا. کند نیتضم را عرضه

 ۀلول خطوط ساخت با رفتهرفته اما. شدیم صادر اروپا به نیاوکرا خاک

 ترک اکنون همو  ۱میاستر ردون امال،ی م،یبلواستر جمله از یدیجد
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 ۲5 حدود به اروپا به هیروس یانرژ تیترانز در نیاوکرا سهم م،یاستر

 شکست لیدال از یکی مییبگو توانیممی. است کرده دایپ کاهش درصد

 در یرگذاریثأت کاهش نیهم ه،یروس ۀحمل برابر در نیاوکرا یبازدارندگ

 با. است انرژی (کانون) جایگاه هاب دادندستاز و یانرژ کیتیژئوپل

 ریمس نیا و است اروپا به یانرژ اصلی ۀصادرکنند هیروس نکهیا به توجه

 به تیذهن نیا شود،یم انجام نیاوکرا جز به ییکشورها از بیشتر زین

 تهاجم به دست یکمتر ۀنیهز با توانندیم هک شدهالقا نیکرمل رهبران

 باشد داشته زین رانیا رانرهب یبرا یمهم درس تواندیم موضوع نیا .دننزب

 به ،یانرژ صادرات ۀحوز در شتریب ینیآفرنقش یبرا تالش کنار در که

 کنار در با این روش، تا باشیم منطقه یانرژ کانون به شدنلیتبد فکر

 کشور یبرا هم یعموم یبازدارندگ ینوع ،گانیهمسا به سودرساندن

 .شود جادیا

 

 

 

 

 


