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مقدمه
بعــد از حملــه روســیه بــه اوکرایــن کــه در 24 فوریــه 2022 میــادی رخ داد، بهــای 
انــرژی یعنــی نفــت و گاز بــه طــور ناگهانــی ســر بــه فلــک کشــید و تمــام بازارهــای 
جهانــی اعــم از بازارهــای انــرژی و بازارهــای مالــی و حتــی بازارهــای مــواد غذایــی 
عمــده نیــز دچــار بــی ثباتــی شــدند. درســت اســت کــه اکثــر اقتصادهــای جهانــی از 
افزایــش بهــای انــرژی زیــان مــی بیننــد، امــا در دیگــر ســو، کشــورهایی نیــز هســتند 

کــه از ایــن بحــران ســود مــی برنــد. 
در ســطح سیاســی، انتظــار مــی رود کــه افزایــش بهــای انــرژی پیامدهــای چنــدی 
بــرای ائتافهــای بیــن المللــی بــه همــراه داشــته باشــد. و احتمــاال نقــش مؤثــری 

در تغییــر ائتافهــا و توازنــات در بســیاری از کشــورهای دنیــا داشــته باشــد. 

نخست: تأثیر جنگ روسیه – اوکراین بر بهای انرژی
تحــوالت ژئوپلیتیــک اخیــر یعنــی جنــگ روســیه و اوکرایــن ســبب شــد کــه بهــای 
نفــت و گاز افزایــش بســیاری را تجربــه کنــد؛ همانطــور کــه تقریبــا ده ســال قبــل 
بعــد از قیامهــای 2011 میــادی کــه »بهــار عربــی« نــام گرفــت، همیــن امــر اتفاق 

افتــاد. 
تنهــا چنــد روز از جنــگ روســیه و اوکرایــن نگذشــته بــود کــه در مــاه مــارچ امســال 
بهــای یــک بشــکه نفــت خــام برنــت بــا عبــور از مــرز 120 دالر نســبت بــه مــاه نوامبــر 
2021 میــادی بیــش از 50 درصــد گــران شــد. امــا بهــای گاز طبیعــی در طــول 
ســال 2021 میــادی چندیــن مرتبــه افزایــش یافــت و هنــوز هــم بهــای آن بســیار 
بــاال اســت. زیــرا گاز روســیه بــرای اروپــا از اهمیــت و جایــگاه خاصــی برخــوردار 
اســت و از ســویی دیگــر بخاطــر جنــگ و در پــی تصمیمــات سیاســی صــادرات گاز 
متوقــف شــده اســت و عملیــات تکمیــل احــداث خــط گاز روســی نــورد اســتریم 

2 بــه اروپــا نیــز متوقــف گردیــده اســت. 
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شكل )1(: بهای نفت در بازه زمانی از 2011- مارچ 2022 میالدی

Source: Financial Time Charts

شكل )2(: بهای گاز در بازه زمانی از  2010- مارچ 2022م

Source: Financial Time Charts
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دوم: فرصت ها و دستاوردهای صادر کنندگان انرژی
از آنجــا کــه کشــورهای صــادر کننــده انــرژی بخــش اعظــم درآمدهــای مالــی و 
بودجــه خــود را از محــل صــادرات انــرژی تأمیــن مــی کننــد و چندیــن ســال انــرژی را 
بــا بهــای ارزان مــی فروختنــد، بــی تردیــد افزایــش بهــای انــرژی تأثیــر مثبتــی بــر ایــن 
کشــورها خواهــد گذاشــت. ســازمان اوپــک بزرگتریــن و مهمتریــن ائتافــی اســت 
کــه اعضــای آن را تولیــد کننــدگان نفــت و گاز فشــرده در جهــان تشــکیل مــی 
دهنــد کــه عبارتنــد از: عربســتان ســعودی، الجزائــر، عــراق، ایــران، ونزوئــا، کویــت، 
لیبــی، امــارات، نیجریــه، گابــون، آنگــوال، کونگــو و گینــه اســتوایی. عــاوه بــر آن، 
کشــورهایی چــون روســیه، آذربایجــان، قزاقســتان، بحریــن، مالــزی و عمــان یــک 

ائتــاف دیگــری را بنــام »اپــک پــاس« تشــکیل داده انــد. 
افزایــش بهــای نفــت ســبب شــده اســت کــه در حــال حاضــر تولیــد کننــدگان نفــت 
در مقابــل غــرب یــک موضــع سیاســی متحــدی اتخــاذ کننــد. قبــل از ایــن نیــز 
ائتــاف » اپــک پــاس« بــا اتخــاذ موضــع متحــدی بــا افزایــش ســریع تولیــد نفــت 
ــن  ــر ای ــوز هــم ب ــا هن ــد و ت ــه کاهــش بهــای آن منجــر شــود، مخالفــت کردن کــه ب
موضــع خــود پایبنــد هســتند. کشــورهای عضــو »اپــک پــاس« کــه روســیه نیــز 
جــزو آنهاســت، ترجیــح دادنــد طبــق اهــداف ایــن ســازمان طــرح افزایــش تدریجــی 

تولیــد  کــه ســال گذشــته بــه تصویــب رســید، را اجرایــی کننــد. 
امــا افزایــش بهــای گاز بــه ســود کشــورهایی اســت کــه در حــال حاضــر از بزرگتریــن 
صــادر کننــدگان گاز در جهــان هســتند از جملــه آنهــا روســیه – کــه تــا هنــوز هــم بــه 
کشــورهای اروپایــی و ســایر کشــورها صــادرات گاز دارد- قطــر، ایــاالت متحــده و 
الجزائــر هســتند. همچنیــن کشــورهایی چــون مصــر و ترکیــه کــه اخیــرا میدانهــای 
گازی بزرگــی در حوضــه دریــای مدیترانــه کشــف کــرده انــد نیــز از ایــن افزایــش 
بهــای گاز خرســند هســتند. و کشــورهای خلیــج نیــز در اندیشــه بهــره بــرداری از 

میادیــن عظیــم ذخیــره گازی در آینــده هســتند. 
ایــران نیــز از جملــه کشــورهایی اســت کــه از افزایــش بهــای انــرژی از چندیــن ناحیــه 
ســود مــی بــرد. ایــن کشــور کــه تــا حــد زیــادی بــه صــادرات نفــت وابســته اســت، 
صــادرات نفــت آن بخاطــر تحریمهــای تجــاری و نفتــی، نســبت بــه قبــل از تحریمهــا 
بیــش از 60 درصــد کاهــش یافتــه و بــه کشــورهای خاصــی همچــون چیــن محــدود 
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شــده اســت. از ایــن رو، بیــش از ســه ســال اســت کــه از کمبــود درآمــد مالــی رنــج 
مــی بــرد.  لــذا، ایــران از چندیــن ناحیــه، از افزایــش بهــای نفــت و گاز ســود مــی بــرد 

کــه در اینجــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی کنیــم:
یــک. افزایــش درآمدهــای مالــی ایــران از محــل افزایــش بهــای نفــت: اکنــون بهای 
یــک بشــکه نفــت در حــدود 120 دالر اســت کــه تقریبــا دو برابــر آن چیزی اســت که 
در بودجــه کشــور بــرای ســال مالــی آینــده یعنــی 1401 ه. ش پیــش بینــی شــده 
اســت ) در بودجــه امســال، قیمــت هــر بشــکه 60 دالر پیــش بینــی شــده اســت(. 
بــا اینکــه ایــران بودجــه امســال را بــا فــرض ادامــه تحریمهــا و صــادرات انــدک نفــت 
تدویــن کــرده اســت، امــا بعــد از جنــگ روســیه و اوکرایــن کــه هــم صــادرات نفــت 
ایــران بیشــتر شــده و هــم بهــای نفــت افزایــش یافتــه اســت، ایــران بیــش از مبالــغ 

پیــش بینــی شــده درآمــد کســب مــی کنــد. 
دو. اســتفاده از عطــش بازارهــای جهانــی بــرای نفــت و افزایــش میــزان نفــت 
صادراتــی بــه خــارج – حتــی بــا وجــود تحریمهــا –، و بــرای بی اثر ســاختن تحریمهای 
امریــکا، ایــران مشــوق هایــی چــون تخفیــف در بهــای نفــت بــه برخــی شــرکتها و 
حتــی دولتهــا را در نظــر مــی گیــرد. و بــرای اینکــه مشــتریان خــود را همچنــان 
حفــظ کنــد، نفــت را بــه قیمتــی پاییــن تــر از قیمــت بــازار بــه آنهــا عرضــه مــی کنــد؛ 

مخصوصــا بــه کشــورهایی کــه مصــرف انــرژی باالیــی دارنــد. 
ســه. علــی رغــم اینکــه ایــران ذخیره گازی فراوانــی دارد، اما صادرات گاز همچون 
نفــت بــرای ایــران درآمــد زایــی نــدارد بلکــه ایــن کشــور مقــدار محــدودی گاز را 
بــه عــراق صــادر مــی کنــد و حتــی بــرای جبــران کمبــود گاز مــورد نیــاز اســتانهای 
شــمالی، از ترکمنســتان گاز وارد مــی کنــد. زیــرا از یــک طــرف، مصــرف گاز در 
داخــل ایــران زیــاد اســت و از طــرف دیگــر، ایــران بــرای صــادرات گاز نیــاز بــه زیــر 
ســاختهای الزم و ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش دارد. امــا در دراز مــدت و بــا 
تغییــر راهبردهــای اروپــا در قبــال روســیه، ایــن وضعیــت نیــز ممکــن اســت تغییــر 

کنــد. 
ــران در مذاکــرات  ــرای ای ــازی ب ــرگ امتی ــوان ب ــه عن ــرژی ب چهــار. افزایــش بهــای ان
برجامــی اســت: زیــرا برداشــته شــدن تحریمهــای نفتــی ایــران موجــب افزایــش 
صــادرات جهانــی شــده و در نتیجــه بهــای نفــت بطــور نســبی کاهــش مــی یابــد. 
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ــد و مصــرف  ــان تولی ــه گذشــته، اختــاف می ــرژی در ژانوی ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
جهانــی را 900 هــزار بشــکه در روز تخمیــن زده بــود. و پیــش بینــی مــی شــود کــه 
برداشــته شــدن تحریــم نفتــی ایــران، صــادرات نفــت ایــن کشــور را حداقــل حــدود 

یــک میلیــون بشــکه در روز افزایــش مــی دهــد. 
ــران از افزایــش  ــز کــه تحــت تحریمهــای امریــکا قــرار دارد، همچــون ای ــال نی ونزوئ
بهــای نفــت بســیار ســود مــی بــرد. بعــد از ســفر یــک هیــأت امریکایــی بــه ونزوئــا 
کــه چنــدی پیــش صــورت گرفــت احتمال کاهش تحریمهــا و مخصوصا تحریمهای 
نفتــی ایــن کشــور مطــرح شــد. بدنبــال آن، نیکــوالس مــادورو رئیــس جمهــور 
ونزوئــا از امــکان افزایــش تولیــد نفــت بــه میــزان یــک میلیــون بشــکه در روز 
خبــر داد البتــه بــه شــرط اینکــه امریــکا دولــت وی را بــه رســمیت بشناســد. ایــن 
کشــور در حــال حاضــر روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت تولیــد مــی کنــد. ایــن در 
ــکا در ســال  ــا امری ــط ب ــل از قطــع رواب ــن کشــور قب ــد نفــت ای حالیســت کــه تولی
ــه بیــش از دو میلیــون بشــکه در روز مــی رســید. امــا افزایــش  2019 میــادی، ب
ــکا دو چالــش مهــم را پیــش  ــه امری ــا و صــادرات آن ب ــد نفــت ونزوئ ســریع تولی
روی خــود دارد. از یــک طــرف روابــط ونزوئــا و روســیه مانــع ایــن امــر اســت و 
از طــرف دیگــر، ســه ســال قبــل، بــا خــروج ســرمایه گــذاران خارجــی در پــی قطــع 
روابــط امریــکا بــا ایــن کشــور، ونزوئــا زیــر ســاخت هــای مناســب بــرای افزایــش 

تولیــد و صــادرات نفــت را در اختیــار نــدارد.

ســوم: زیانها و دورنمای ناخوشــایند برای مصرف کنندگان 
انرژی

در حــال حاضــر، کشــورهایی کــه واردات انــرژی زیــادی دارنــد یعنــی کشــورهای 
صنعتــی و در حــال رشــد بیشــترین زیــان را از افزایــش بهــای انــرژی متحمــل مــی 
شــوند کــه در رأس آنهــا بزرگتریــن کشــورهای صنعتــی دنیــا ماننــد ایــاالت متحــده، 
کانــادا، آلمــان، فرانســه، بریتانیــا، ژاپــن، ایتالیــا، کــره جنوبــی و همچنین کشــورهای 
در حــال رشــد ماننــد هنــد، چیــن و کشــورهای شــرق آســیا قــرار دارنــد و بســیاری 

از کشــورهای دیگــر هــم کــم و بیــش از ایــن امــر متضــرر مــی شــوند. 
کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــه ویــژه آلمــان بعــاوه ایــاالت متحــده، چیــن، هنــد و 
ژاپــن بزرگتریــن وارد کننــدگان نفــت در جهــان بــه شــمار می روند که بیشــترین زیان 



8 پیامدهای اقتصادی و سیاسی افزایش بهای انرژی

را از افزایــش بهــای انــرژی متحمــل مــی شــوند. همچنیــن تعــدادی از کشــورهای 
عربــی ماننــد مصــر، لبنــان، تونــس، اردن و مغــرب کــه واردات نفــت زیــادی دارنــد، 
از ایــن امــر متأثــر مــی شــوند. امــا کشــورهایی کــه از افزایــش بهــای گاز زیــان مــی 
بیننــد عبارتنــد از آلمــان، ژاپــن، چیــن و ایــاالت متحــده کــه بزرگتریــن وارد کننــدگان 

گاز در جهــان بــه شــمار مــی رونــد. 
در کوتــاه مــدت، افزایــش بســیار زیــاد بهــای انــرژی بــه زیــان اقتصــاد جهانــی و 
وارد کننــدگان انــرژی تمــام مــی شــود و اگــر ایــن افزایــش بهــا ادامــه دار باشــد، 
حتــی ممکــن اســت بــه زیــان صــادر کننــدگان نیــز تمــام شــود. زیــرا افزایــش زیــاد 
بهــای انــرژی موجــب افزایــش هزینــه تولیــد و کاهــش تقاضــا و مصــرف جهانــی 
مــی شــود و ایــن امــر در نهایــت بــه رکــود اقتصــاد جهانــی منجــر مــی شــود کــه 
تقاضــا بــرای نفــت کاهــش یافتــه و در نتیجــه بهــای ایــن کاال بــه شــدت افــت مــی 
کنــد و صــادر کننــدگان نفــت در تأمیــن بودجــه خــود دچــار مشــکل مــی شــوند؛ 
همانطــور کــه در ســال 2016 میــادی بــا کاهــش بهــای نفــت، قیمــت هــر بشــکه 
نفــت بــه کمتــر از 40 دالر رســید و بخاطــر رکــود جهانــی ناشــی از همــه گیــری 
کرونــا، همیــن مســأله در در ســال 2020 میــادی نیــز تکــرار شــد ) رجــوع شــود بــه 
شــکل 1(. لــذا، برخــی از تولیــد کننــدگان بــزرگ نفــت قیمــت هــر بشــکه  100 دالر 

را یــک قیمــت عادالنــه مــی داننــد. 
ــا، بخاطــر افزایــش بهــای انــرژی از دو جنبــه زیــان مــی بینــد. اول اینکــه  امــا اروپ
کشــورهای اروپایــی نفــت و گاز فراوانــی از خــارج وارد مــی کنــد؛ پــس از افزایــش 
بهــای نفــت و گاز متضــرر مــی شــود. و دوم اینکــه کشــورهای اروپایــی نگــران 
هســتند کــه روســیه دیگــر عرضــه نفــت و گاز بــه آنهــا را متوقــف کنــد. اروپــا هــم 
ــاه مــدت  ــد کــه در کوت ــادی گاز از روســیه وارد مــی کن ــر بســیار زی اکنــون مقادی
ــی  ــدارد. بیــش از 40 درصــد گاز واردات ــه جــای روســیه وجــود ن ــی ب ــچ جایگزین هی
اروپــا از طریــق خطــوط انتقــال گاز روســیه تأمیــن مــی شــود کــه از خــاک اوکرایــن 

عبــور مــی کنــد و ایــن نقطــه ضعــف اروپــا در مقابــل روســیه اســت.  
آلمــان، فرانســه و بریتانیــا از بزرگتریــن اقتصادهــای صنعتــی در اروپــا هســتند کــه 
بیشــترین زیــان را از افزایــش بهــای انــرژی تحمــل مــی کننــد. و ایــن امــر بــر صنایــع 
ــوز از رکــود و  ــن اقتصادهــا هن ــر منفــی مــی گــذارد و در حالیکــه ای تولیــدی تأثی
ــرژی هــم  ــد، اینــک بهــای ان ــا خــارج نشــده ان ــورم ناشــی از همــه گیــری کرون ــا ت ی
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بــرای تولیــد کننــدگان و هــم بــرای مصــرف کننــدگان گــران تمــام مــی شــود. بــه 
عنــوان مثــال، روزنامــه »ایندپندنــت« پیــش بینــی کــرده اســت کــه خانــواده هــای 
بریتانیایــی حــدود 50 میلیــارد دالر هزینــه بیشــتر بــرای تأمیــن انــرژی مــورد نیاز خانه 
هایشــان پرداخــت خواهنــد کــرد کــه ایــن افزایــش هزینــه ناشــی از افزایــش بهــای 
انــرژی اســت. و دولتهــای اروپایــی ناگزیــر خواهنــد شــد در ایــن زمینــه طرحهــای 

حمایتــی بــرای خانــواده در نظــر بگیرنــد. 
لــذا، در صورتیکــه افزایــش زیــاد بهــای انــرژی ادامــه یابــد و یــا اینکــه جنــگ روســیه 
و اوکرایــن همچنــان شــعله ور بمانــد، رشــد اقتصــاد جهانــی در معــرض یــک 
شــوک شــدیدی قــرار خواهــد گرفــت. اکثــر اقتصادهایــی کــه در طــی ســالهای 
2019 و 2020 میــادی دچــار رکــود شــده بودنــد، در ســال 2021 انــدک انــدک 
بهبــودی را تجربــه مــی کردنــد و انتظــار مــی رفــت کــه ایــن رونــد بهبــودی در 
ســال 2022 میــادی نیــز ادامــه یابــد. امــا جنــگ و گرانــى انــرژی ایــن پیــش بینــی 
هــا را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد و ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه جهــان یــک 
بــار دیگــر وارد رکــود شــود بــه گونــه ای کــه هــم کاهــش تولیــد و هــم کاهــش 
تقاضــای جهانــی را تجربــه کنیــم. و بدتــر از رکــود اقتصــادی ایــن اســت کــه جهــان 
در رکــود تورمــی فــرو رود و آن حالتــی اســت کــه همزمــان بــا رکــود، افزایــش 
قیمــت هــا نیــز صــورت مــی گیــرد. و امــروز جهــان عمــا، شــاهد افزایــش شــدید 
قیمــت کاالهــای صنعتــی، غذایــی و خدمــات اســت بــه گونــه ای کــه بــرای برخــی 
ــر بــی  ــا در چنــد دهــه اخی از کشــورهای صنعتــی همچــون ایــاالت متحــده و اروپ
ســابقه بــوده اســت. در عیــن حــال، پیامدهــای تورمــی بــرای جوامــع در حــال رشــد 

دو چنــدان اســت. 
بحــران افزایــش بهــای مــواد غذایــی نیــز متأثــر از جنــگ و افزایــش بهــای انــرژی 
اســت. در افزایــش قیمــت مــواد غذایــی چندیــن فاکتــور دخیــل اســت کــه از 
جملــه آنهــا مــی تــوان بــه قیمــت مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد و قیمــت 
انــرژی مــورد نیــاز در تولیــد، برداشــت محصــول و صنایــع کشــاورزی اشــاره کــرد 
و صــد البتــه کــه جنــگ روســیه و اوکرایــن بــر صــادرات غــات عمــده از روســیه و 
اوکرایــن تأثیــر فراوانــی دارد. زیــرا ایــن دو کشــور، از مهمتریــن کشــورهای جهــان 
در زمینــه تولیــد غــات ماننــد گنــدم، جــو، ذرت، روغــن طعــام و غیــره هســتند. 
ســازمان غــذا و کشــاورزی )فائــو( پیــش بینــی کــرده اســت کــه قیمــت مــواد 
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غذایــی افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن افزایــش احتمــاال تــا 20 درصــد برســد. 
جــدول زیــر ) جــدول شــماره 1 ( تغییــرات ســاالنه قیمــت مهمتریــن مــواد غذایــی 
و صنعتــی در ســطح جهــان را نشــان مــی دهــد کــه  قیمــت برخــی از ایــن اقــام 
افزایــش زیــادی را تجربــه کــرده اســت بــه عنــوان نمونــه، گنــدم 66 درصــد ، ذرت 
37 درصــد، دام 16 درصــد، چــوب 60 درصــد، پنبــه 60 درصــد افزایــش قیمــت 
داشــته انــد و بســیاری از کاالهــای حیاتــی و تجــاری دیگــر نیــز ایــن افزایــش بهــا را 

بــه خــود دیــده انــد.

جدول )1(:  لیست تغییرات قیمت مهمترین کاالهای تجاری 
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ــه تمــام جهــان خواهــد رســید. و در  ــات در امنیــت غذایــی ب ــذا، بحــران عــدم ثب ل
ایــن میــان کشــورهایی کــه از لحــاظ غذایــی بــه خــارج وابســته هســتند، ماننــد 
اکثــر کشــورهای خاورمیانــه و دیگــر کشــورهای جهــان کــه در زمینــه تأمیــن مــواد 
غذایــی مخصوصــا غــات و گوشــت بــه واردات از خــارج متکــی هســتند، بیشــتر از 
دیگــر کشــورها از ایــن امــر زیــان مــی بیننــد و ممکــن اســت کــه ایــن امــر در برخــی 
از کشــورها بــه ناآرامیهــای اجتماعــی نیــز منجــر شــود. بســیاری از کشــورهای 
ــه  ــی خــود ب ــن از وابســتگی غذای ــاالت متحــده، فرانســه و چی ــد ای ــی مانن صنعت
خــارج  مخصوصــا در زمینــه تأمیــن کاالهــای اساســی همچــون غات، کاســته اند. 
بــه همیــن ســبب، تأثیــر ایــن گرانــی بــر زندگــی مــردم ایــن کشــورها کمتــر خواهــد 
بــود. امــا ایــن کشــورها از افزایــش بهــای انــرژی و پیامدهــای آن بــر افزایــش بهــای 
اکثــر  تولیــدات صنعتــی زنــج مــی برنــد کــه ممکــن اســت بــه یــک بحــران بزرگتــری 
منجــر شــود و آن افزایــش مصــرف و کاهــش تولیــد و درآمــد در وضعیــت رکــود 

اقتصــادی جدیــد اســت. 

چهارم: پیامدهای سیاسی احتمالی افزایش بهای انرژی
بــی تردیــد روســیه از همــان آغــاز جنــگ بــر ایــن بــاور بــود کــه اهــرم نفــت مــی توانــد 
جلــوی تنــش زایــی هــای ایــاالت متحــده و غــرب را بگیــرد. امــا اکنــون کــه روســیه 
بطــور بــی ســابقه ای هــدف تحریمهــا قــرار گرفتــه و حتــی صــادرات نفــت روســیه 
نیــز از تحریمهــا در امــان نمانــده اســت، مــی تــوان گفــت کــه والدیمــر پوتیــن 
رئیــس جمهــور روســیه ایــن شــرط بنــدی را باختــه اســت. امــا بهــر حــال، روســیه 
همچنــان ایــن اهــرم مهــم و کارآمــد را در اختیــار دارد؛ زیــرا بهــای انــرژی در بــازار ســر 
بــه فلــک کشــیده و روســیه هنــوز بطــور کامــل از بــازار نفــت خــارج نشــده اســت. 
و شــاید پوتیــن بــرای مقابلــه بــا غــرب همچنــان روی همیــن ســاح حســاب کــرده 
اســت. و شــاید ایــن تحریمهــا ســبب شــود کــه روســیه بــه چیــن رو کنــد بــه ویــژه 
اینکــه ایــن دو کشــور در مــورد مقابلــه بــا هژمونــی امریــکا بــر نظــام بیــن الملــل 
اتفــاق نظــر دارنــد و چیــن نیــز بــرای اینکــه روســیه در مقابــل امریــکا و غــرب تــاب 
بیــاورد، از هــر گونــه کمکــی کــه در تــوان داشــته باشــد دریــغ نخواهــد کــرد؛ هرچند 
ــا مبــادا بــه  کــه امریــکا چیــن را تهدیــد کــرده و بــه ایــن کشــور فشــار مــی آورد ت
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روســیه در راســتای نــاکام ســاختن فشــارها و تحریمهــای غربــی کمــک نمایــد. 
همانطــور کــه رقابــت سیاســی در عرصــه بیــن الملــل ســبب شــد کــه روســیه 
ــز ســبب  ــرژی نی ــار بحــران ان ــن ب ــد، ای ــار هــم قــرار گیرن ــن در یــک جبهــه در کن و چی
ایــن همگرایــی مــی شــود. در شــرایطی کــه ایــاالت متحــده در تــاش اســت تــا 
ضمــن محاصــره چیــن در دریــای جنوبــی ایــن کشــور تــوان نظامــی اردوگاه غربــی 
را تقویــت نمایــد، ائتــاف دو کشــور روســیه و چیــن حتمــی بــه نظــر مــی رســد. 
امــکان نــدارد کــه غــرب بــدون محاســبات دقیــق تأثیــرات منفــی تحریمهــا بــر 
عرضــه انــرژی، بــازار جهانــی و نیــز بــر رشــد اقتصــادی اقــدام بــه وضــع آنهــا کــرده 
باشــد. از ایــن رو، روندهــای اقدامــات کشــورهای غربــی و مخصوصــا ایــاالت 
متحــده دارای اهمیــت اســت گفتنــی اســت کــه ایــن کشــور تماســهای خــود را 
بــا تولیــد کننــدگان نفــت کــه جملــه همپیمانــان ایــن کشــور نیــز هســتند همچنــان 
حفــظ نمــوده و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــرای مقابلــه بــا بحــران کنونــی، بــه 

ــز روی آورد.  ــا برخــی از دشــمنان خــود نی ترمیــم روابــط ب
بــی تردیــد، ایــن بحــران، کشــورهای اروپایــی را بــر آن مــی دارد کــه در صحنــه بیــن 
الملــل نقــش فعــال تــری بــازی کننــد. زیــرا ایــن بحــران، ثبــات کشــورهای اروپایــی را 
بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد و کشــورهای اروپایــی، دیگــر بــرای مقابلــه 
بــا بحرانهــای سیاســی، نظامــی و اقتصــادی بــه تکیــه بــر ایــاالت متحــده بســنده 
نخواهنــد کــرد. ایــن افزایــش فعالیــت کشــورهای اروپایــی اساســا در مرزهــای 
جغرافیایــی جنــوب و شــرق دریــای مدیترانــه و فضــای اوراســیایی نمــود خواهــد 
یافــت تــا ضمــن تقویــت نفــوذ سیاســی و اقتصــادی خــود، روســیه را نیــز بــه 
محاصــره در آورنــد. اروپــا بعــد از ایــن، بــه جــای دنبالــه روی و تکیــه بــر ایــاالت 
متحــده، تــاش خواهــد کــرد تــا بیــش از پیــش در سیاســت هــای جهانــی نقــش 

آفرینــی داشــته باشــد. 
از ســویی دیگــر، ایــن بحــران اهمیــت برخــی مناطــق ماننــد خاورمیانــه را کــه از 
نظــر امریــکا دیگــر اولویــت نداشــت، بــار دیگــر پــر رنــگ ســاخت. همچنانکــه در 
بحــران انــرژی در دهــه هفتــاد قــرن بیســتم روی داد، ایــن بــار نیــز بحــران انــرژی 
مجــددا بــرگ چانــه زنــی مهمــی را در اختیــار کشــورهای خلیــج قــرار داد. در چنیــن 
شــرایطی، بــه نظــر مــی رســد کــه کشــورهای خلیــج در صــدد بــر آینــد بــرای تغییــر 
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روابــط بــا ایــاالت متحــده، از ایــن بحــران اســتفاده کننــد. ایــن کشــورها کــه نمــی 
خواهنــد سیاســت هــای نفتــی خــود را تغییــر دهنــد، تــا کنــون در مقابــل فشــارها 
مقاومــت کــرده انــد. و بــی تردیــد، تحــوالت اخیــر ایــن زمینــه را بــرای کشــورهای 
خلیــج فراهــم ســاخت کــه بــه دنبــال جایــگاه خــود در ائتافهــای بیــن المللــی 
باشــند. و اساســا، ایــن کشــورها نســبت بــه راهبــرد امریــکا در خاورمیانــه و عقــب 
نشــینی امریــکا از ایــن منطقــه احتیــاط را در پیــش گرفتــه انــد. گفتنــی اســت 
کــه خــروج نیروهــای امریکایــی از منطقــه آنهــم بــدون در نظــر گرفتــن منافــع 
همپیمانــان دیرینــه اش، موجــب تهدیــد امنیــت و ثبــات منطقــه شــده و چــه 
بســا نگرانیهایــی را برانگیختــه کــه مبــادا ایــران بــرای برقــراری موازنــه مــورد نظــر 

در محاســبات امریــکا در خاورمیانــه راه را در مقابــل خــود همــوار ببینــد. 
امــا بــه نظــر نمــی رســد کــه کشــورهای خلیــج تمایلی بــه تغییر موازنــه کنونی بین 
المللــی و نــگاه بــه شــرق داشــته باشــند. و نشــانه ای هــم در دســت نیســت کــه 
نظــام بیــن الملــل در صــدد تغییــر رویکــرد قدرتهــای در حــال رشــد و رقیــب ایــاالت 
متحــده باشــد. امــا ایــن بحــران، یــک بــرگ چانــه زنــی مهمــی را در اختیار کشــورهای 
خلیــج قــرار داده تــا بــرای حفــظ جایــگاه راهبــردی خــود در مناســبات کنونــی بیــن 
الملــل از آن اســتفاده کننــد. و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کشــورهای خلیــج در 
ســایه درخواســتهای مکــرر غربیهــا مبنــی بــر کنتــرل افزایــش قیمتهــا، در تحقــق 
ایــن خواســته خــود موفــق شــوند. عــاوه بــر آن، در صــورت ادامــه جنــگ روســیه 
ــا متوقــف  ــه اروپ و اوکرایــن احتمــال اینکــه روســیه عرضــه نفــت و گاز خــود را ب
کنــد بیشــتر مــی شــود. لــذا، اروپــا بــه دنبــال جایگزینــی بــرای تأمیــن منابــع انــرژی 

مــورد نیــاز اســت.  
و امــا در دراز مــدت، ایــن بحــران کشــورهای وارد کننــده نفــت را بــر آن داشــت 
تــا در پــی یافتــن منابــع جایگزیــن بــر آمــده و بــرای روی آوردن بــه انــرژی پــاک 
طرحهایی را روی دســت گیرند. و احتماال این امر ســبب می شــود که بســیاری 
از کشــورهای صــادر کننــده نفــت امتیازهــای اقتصــادی زیــادی را از دســت بدهنــد 
و اهــرم فشــاری را کــه برخــی کشــورها در مقابلــه بــا غــرب و ایــاالت متحــده روی 
آن حســاب بــاز کــرده بودنــد، بــی اثــر كنــد.  پــس اگــر غــرب و ایــاالت متحــده بــه 
جــای نفــت بــه منابــع انــرژی پــاک روی آورنــد و نفــت از معادلــه سیاســی میــان 
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قدرتهــای جهانــی حــذف گــردد، در اینصــورت کشــورهای صــادر کننــده نفــت 
جایــگاه و اهمیــت خــود را از دســت مــی دهنــد. از ایــن رو، برخــی کشــورهای 
تولیــد کننــده نفــت ماننــد ایــران و ونزوئــا کــه تحــت تحریمهــای امریــکا قــرار 
دارنــد، در بحــران افزایــش قیمــت انــرژی، روزنــه امیــدی بــرای رهایــی از تحریمهــا 
ــازار جهانــی بــرای  ــرا ب ــا جهــان را جســتجو مــی کننــد. زی و بازســازی روابــط خــود ب
کنتــرل افزایــش سرســام آور قیمتهــا نیازمنــد نفــت و گاز ایــن دو کشــور اســت. 
و بــا فــرض تحریــم بخــش انــرژی روســیه، پیــش بینــی مــی شــود کــه ایــن افزایــش 

بهــا همچنــان ادامــه یابــد. 
از ســویی دیگــر، ایــران بــه درآمدهــای کانــی دســت خواهــد یافــت کــه نــه بــرای 
ســامان دادن بــه اوضــاع داخلــی و حــل بحــران اقتصــاد تحریــم زده اش بلکــه بــرای 
تقویــت قــدرت »جنــاح تنــدرو« کــه مــورد حمایــت رهبــری اســت، هزینــه خواهــد 
شــد. همچنیــن ایــران بخشــی از درآمدهــای بــه دســت آمــده را بــرای تقویــت نفوذ 
منطقــه ای و شــبه نظامیانــی کــه مجــری طــرح نفــوذ منطقــه ای هســتند، 
ــن  ــان ای ــت می ــن امــر رقاب ــن احتمــال وجــود دارد کــه ای ــه خواهــد کــرد. و ای هزین
ــران  ــد. البتــه ای کشــور و همســایگانش مخصوصــا در غــرب آســیا را تشــدید نمای
بــرای حفــظ تعــادل در روابــط خــود بــا غــرب، همچنــان در راســتای نــگاه بــه شــرق، 
بــه ســمت چیــن، روســیه و کشــورهای آســیای میانــه و قفقــاز روی خواهــد آورد. 
بعیــد نیســت بــازار اروپــا بــرای تأمیــن گاز مصرفــی خــود بــه برخــی کشــورهای قاره 
افریقــا روی آورد. زیــرا ایــن قــاره از ظرفیــت باالیــی در تولید انرژی برخوردار اســت. 
علــی رغــم اینکــه بزرگتریــن تولیــد کننــدگان از لحــاظ زیــر ســاخت مشــکل دارنــد، 
امــا ایــن شــکافی نیســت کــه ترمیــم آن زمانبــر باشــد. در ایــن میــان کشــورهایی 
چــون نیجریــه، آنگــوال، لیبــی و الجزائــر بــه حکــم نزدیکــی جغرافیایــی بــا اروپــا بــازار 
مهمــی بــرای تأمیــن گاز مایــع طبیعــی وارداتــی اروپــا بــه شــمار مــی رونــد. و 
نفــوذ دیرینــه اروپــا در ایــن قــاره، ســبب خواهــد شــد کــه کشــورهای ایــن قــاره بــا 
دیگــر تولیــد کننــدگان انــرژی در شــرق دریــای مدیترانــه و کشــورهای خلیــج وارد 
رقابــت شــوند؛ چــرا کــه همــه ایــن کشــورها گزینــه هــای احتمالــی بــرای جایگزینــی 

بــا گاز روســیه هســتند. 
و هیــچ بعیــد نیســت کــه پیامدهــای ناشــی از افزایــش بهــای انــرژی کــه بــه تــورم، 
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افزایــش قیمــت هــا و بیــکاری مــی انجامــد، در بســیاری از کشــورهای جهــان بــه 
ناآرامیهــای اجتماعــی منجــر شــود؛ زیــرا برخــی دولــت هــا در انجــام وعــده هــای 
خــود ناتــوان مــی ماننــد و نمــی تواننــد بــار زیانهــا را از دوش ملــت خــود بردارنــد. 
ایــن ناآرامیهــای اجتماعــی ثبــات برخــی کشــورها را بــر هــم مــی زنــد و اگــر دامنــه 
آن  گســترش یابــد و بــا اوضــاع شــکننده سیاســی همــراه شــود، احتمــال دارد بــه 
ســرنگونی برخــی نظامهــا نیــز منجــر شــود. کــه ایــن امــر قیامهــای عربــی در ســال 
2011 میــادی را در اذهــان تــازه مــی کنــد. امــا ایــن بــار اوضــاع بســی ســخت تــر 

خواهــد بــود.  

برآیند
مــی تــوان گفــت کــه بــدون پیــش بینــی جنگــی کــه هــم اکنــون میــان روســیه از 
یــک ســو، و اوکرایــن، اروپــا و ایــاالت متحــده از ســویی دیگــر جریــان دارد، نمــی 
تــوان آینــده بهــای انــرژی را پیــش بینــی کــرد زیــرا کــه بهــای انــرژی یــک متغیــر 
ــی و  ــرژی بلکــه قیمــت تمــام بازارهــای جهان ــه تنهــا قیمــت ان وابســته اســت. ن
آینــده اقتصــاد جهانــی همگــی بــه روندهــا و رویکردهــای جنــگ در آینــده بســتگی 

دارد. 
در صــورت ادامــه و شــدت یافتــن جنــگ، بــی تردیــد بحــران انــرژی نیــز ادامــه 
خواهــد یافــت و احتمــال دارد کــه جهــان وارد یــک رکــود اقتصــادی خطرناکــی 
شــود یعنــی همزمــان بــا افزایــش بهــای انــرژی هزینــه تولیــد و کاالهــای تولیــدی 
ــی دچــار اختــال  ــا تعطیــل شــدن بندرگاههــا، تجــارت جهان ــد و ب ــز افزایــش یاب نی
شــده و هزینــه هــای بیمــه و حمــل و نقــل نیــز گــران شــود. عــاوه بــر آن، تجــارت 
مــواد غذایــی دچــار نابســامانی شــده و قیمــت مــواد غذایــی افزایــش مــی یابــد. 
میلیونهــا نفــر شــغل خــود را از دســت مــی دهنــد و تقاضــا و مصــرف نیــز کــم مــی 
شــود. در اینصــورت رکــود اقتصــادی شــدیدتر و وخیــم تــر مــی شــود؛ مخصوصــا 
اگــر بــا افزایــش شــدید قیمــت هــا همــراه شــود یعنــی رکــود تورمــی رخ دهــد. در 
ایــن حالــت احتمــال دارد قیمــت انــرژی بــه میــزان زیــادی ســقوط کنــد همانطــور 
کــه در ســالهای 2015 و 2016 میــادی روی داد و صــادر کننــدگان ســنتی نفــت 

متضــرر شــدند. 
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ــا وضعیــت فعلــی  ــد، یقین ــان یاب در صورتیکــه ایــن جنــگ در آینــده ای نزدیــک پای
بهــای انــرژی هــم بــرای تولیــد کننــدگان و هــم بــرای مصــرف کننــدگان و هــم 
بــرای اقتصــاد جهانــی ایــده آل خواهــد بــود؛ هرچنــد کــه ایــن ضرورتــا بــه معنــای 
بازگشــت اوضــاع بــه دوران قبــل از حملــه روســیه بــه اوکرایــن نیســت. یعنی اینکه 
بهــای انــرژی باالتــر از آغــاز بحــران ولــی در ســطح قابــل قبولــی ثابــت مــی مانــد. 
امــا روســیه بــرای مدتــی از ســوی کشــورهای غربــی در تحریــم و انــزوا مــی مانــد 
ــرای نفــت و گاز روســیه  ــه تنهــا ب کــه الزمــه آن یافتــن منابــع جایگزینــی اســت ن
بلکــه مــواد خــام و مــواد غذایــی کــه از روســیه صــادر مــی شــود. امــا مهــم ایــن 
اســت کــه بازگشــت آرامــش ژئوپلیتیــک ناآرامیهــای اقتصــادی کنونــی را پایــان 
مــی دهــد زیــرا نوســانات زیــاد و ســریع قیمــت انــرژی از بیــن رفتــه و بهــای انــرژی 
ثابــت مــی مانــد. در نتیجــه، تقاضــا بــرای انــرژی و رشــد اقتصــادی در کشــورهای 
صنعتــی و كشــورهاى در حــال رشــد نیــز ثبــات را تجربــه مــی کنــد. و همچنیــن 
بازارهــای مالــی و تجــارت جهانــی ثبــات مــى يابــد و امنیــت غذایــی جهانــی تأمیــن 

مــی شــود. 
در زمینــه پیامدهــای سیاســی بحــران انــرژی ناشــی از جنــگ روســیه و اوکرایــن 
بایــد گفــت کــه طرحهــای احتمالــی بــرای حــل بحــران کنونــی انــرژی و جلوگیــری از 
تکــرار آن در آینــده، منجــر بــه تغییــر ائتافهــا و موازنــه هــا در بســیاری از کشــورها 
خواهــد شــد و احتمــاال خطــوط انتقــال نفــت و گاز نقــش راهروهــای ژئوپلیتیــک 
را بــازی خواهنــد کــرد کــه ائتافهــا و صــف بنــدی هــای تــازه کشــورها را شــکل 
مــی دهنــد. و ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ایــن بحــران موجــب احیــای بســیاری 
از طرحهــای انتقــال انــرژی میــان کشــورها شــده تــا در طوالنــی مــدت، اقتصــاد به 

عنــوان لوکوموتیــو مهــم ائتافهــای سیاســی وســیع تــر مطــرح گــردد. 




