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تأثیر قیمت نفت بر سیاست
اقتصادی امریکا در تحریم و
محدودسازی راهبردی ایران
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چکیده
اقتصند سننسی و ض ورتهنذ راهب دذ اینالت متحرده برهدهروا محوریر
اقتصند و امهن جهننی تحر تر ثن نن وهرنذ اجتمرندی مهرنبع توونردذ و
اوگوذ مدی ی بح ا هنذ مهطقه اذ ق ار ر فته اس  .چهنن ضر ورتهرنیی
همواره دنم اصلی تصمن رن ذ راهب دذ کشورهنذ صهعتی در ب خورد برن
بنمیگ ا مهطقه اذ امجمله ای ا محسو می شود .در این مقنوه چگرونگی و
مقننس محدودسنمذ راهب دذ جمهورذ اسرالمی ایر ا ام ط یرق سننسر
تح ی اقتصندذ کهت
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

011

حومه ان ذ و مبندالت منوی بهدهوا متغن وابسرته

محسو میشود .درحنوی که نوسنننت قنم نف در ش ایط رکود اقتصندذ
رونق بنمارهنذ جهننی ثبنت در اقتصند بنناومل و مهنمده ن نمی را بنیرد در
مم ه مؤوفه هنیی دانس

که ب اوگوذ تحر ی اقتصرندذ جمهرورذ اسرالمی

ای ا ت ثن میراارند .نوشتنر حنض که رابطر برنن تحر ی قنمر نفر و
تهدیدات راهب دذ را تبننن مریکهرد ایرن موضروع را مرورد پ سرد قر ار
میدهد که« :نوسنننت بنمار و قنم نف چه ت ثن ذ ب اوگوذ محدودسرنمذ
و ف ایهد تح ی اقتصندذ ای ا میراارد؟» ف ضنه ایرن مقنوره ننرز بر ایرن
موضوع ت کند دارد که« :رونرد تحر ی اقتصرندذ و محدودسرنمذ مبرندالت
ان ذ ای ا در بنمار مهطقهاذ و جهننی تنبعی ام نشننههنذ اقتصرند جهرننی و
قنم نف ب بنمار بنناومللی میبنشد».

واژههای کلیدی :اقتصند سننسی تح ی بح ا هنذ مهطقهاذ اقتصند جهننی امهن جهننی

نفت در زمر کاالهای مؤ ر در اعتصاد پ سیاست جهانی محسوب میشیود .هرگونیه
تحو ،در عی تگذاری پ سیاستگذاری نفت در اعتصاد جهانی میتوانید ر یاری بیر
موضوعات راهبردی بر جای گذارد .این مقاله تر یر پ ایامدهای عی یت نفیت ،بیازار
جهانی کاالهای مصرفی پ ه چنین موضوعات دیگری ازج له بحران میالی اعتصیاد
امریکا را بر نتای حاصل از تحری راهبردی امریکا تحلیل پ بررسی میکند .امیرپز
اعتصادهای ملی به میزان زیادی بهه پابسته پ دره تنید شید انید .از سیوی دیگیر،
موضییوعات اعتصییادی بییا ضییرپرتهییای راهبییردی کشییورهای مختلییف ازج لییه
عدرتهای بزرگ رابیه ارگانیک ایدا کرد اند.
در شنین فرایندی ،تحو ،در اعتصاد یکی از اعضای رن ،اعتصیاد سیایر اعضیا را
نیز به طور مثبت یا منفی متر ر هواهد کیرد .در ایین مییان ،هرشیه درهی تنییدگی پ
پابستگی اعتصادها به یکدیگر بیشتر باشد ،به ه ان نسیبت نییز تر یرایذیریشیان از
یکدیگر بیشتر هواهد شد .در شنین شراییی ،اگیر تر یرگیذاری اعتصیادی در حیوز
کاالهایی ه انند نفت باشد ،نشانههایی از ا ربخشیی اعتصیاد جهیانی در موضیوعات
راهبردی را منتکس میسازد .بنابراین کاربرد الگوهای امنیتی عیدرتهیای بیزرگ پ
بازیگران مؤ ر در سیاست جهانی را باید براساس تر یر هر اعداق نظامی در ارتبیاط بیا
موضوعات اعتصادی تبیین ن ود.
در سا،های  9117به بتد اعتصاد ایاالت متحد بهعنوان یکیی از ابراعتصیادهای
دهکد جهانی ،دشار بحران مالی شید .ر یار بحیران میالی اعتصیاد امریکیا بیه سیایر
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مقدمه

حوز های جغرافیایی منتقل گردید .کشورهای ارپاایی متناسب با میزان ایوند هود با

اعتصاد امریکا تحت تر یر بحران مالی عرار گرفتند .انتکاس بحران میالی را مییتیوان 017

در سیاست گذاری امنیتی پ راهبردی امریکا مشاهد کرد .در شنین فرایندی بیود کیه
عراردادهای نظامی پ امنیتی امریکا با عراق تصیویب شید .نیرپهیای نظیامی اییاالت
متحد بهصورت تدریجی هاک عراق را ترک کردند.
اگرشه باراک اپباما در سا 9171 ،تالش کرد طییف گسیترد تیری از نیرپهیای
نظامی امریکا را به افغانستان اعزاق کند ،اما شنیین اعیدامی ر یار هیود را بیر اعتصیاد
کشورهای ارپاایی بر جا گذاشت .بحران مالی ایاالت متحد در سا 9117 ،منجر بیه
تتدیل الگوهای مداهله گرایی شد .این امر نشان می دهد که هرگونه بحران امنیتیی پ
یا رکود در بازارهای جهانی میتواند با سایر حوز های اعتصاد ملی ،اعتصاد جهانی پ
الگوهای کن

راهبردی عدرتهای بزرگ ایوند یابد .انتظار بر این است که هرگونیه

بحران امنیتی میتواند با اعتصادهای ملی پ جهانی ایوند هورد  ،رنان را تحیت تیر یر
فرایندهای امنیتی هود عرار دهد.
اع ا ،تحری هیای اعتصیادی ر یار نیهتنهیا بیر موضیوعات راهبیردی پ امنیتیی
ا رگذارند ،بلکه در ارتباط بیا موضیوعات میرتبط بیا صیادرات غیرنفتیی ،تولییدات
اترپشی ی ،صادرات متدنی پ هشکبار نیز ا ربخ

هواهند بیود .بیهعبیارت دیگیر،
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درنتیجه بحران مالی جهانی ،دررمدهای مالیاتی دپلت از محل فرپش نفت هاق پ نیز
سود سهاق شرکت ملی نفت ،هریک به میزان  6درصد سالیانه کاه
این نیز به کاه

ایدا میکند کیه

کل دررمدهای دپلت میانجامد.

ارزیابی عی ت نفت براساس شکلبندیهای مربیوط بیه اعتصیاد جهیانی انجیاق
میگیرد .بهطورکلی میتوان این موضو را مورد توجه عیرار داد کیه نفیت در زمیر
کاالهای راهبردی در اعتصاد جهانی پ ه چنین بازار جهانی کاال عرار دارد .ازرنجاکیه
امریکا نیرپی متتاد،کنند نهادهای اعتصاد جهیانی اسیت ،بنیابراین ایین موضیو از
اه یت الزق برهوردار است که بین نفت ،اعتصاد ،امنیت پ عدرت راهبردی کشیورها
رابیه ارگانیک پجود دارد .کشورهایی که کنتر ،اعتصاد جهانی را عهید دار هسیتند،
هر اعداق هود را براساس ضرپرتهای راهبردی تنظی میکنند .ه وار بین اعتصیاد،
امنیت پ الگوهای کن

راهبردی کشورها رابیه مستقی پ متقابل پجود دارد.

با توجه به ارتباط ارگانیک بین مؤلفههای اعتصاد جهانی پ ضرپرتهای امنییت
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بینال لل ،در این مقاله تالش میشود تا نوسانات عی ت نفیت در سیا،هیای -9173

 9117مورد ارزیابی عرار گیرد .از سوی دیگیر ،موضیو مربیوط بیه «کشی

بیازار

جهانی» در ارتباط با نفت پ تر یر رن بر امنیت جهانی در زمر مؤلفههیایی محسیوب
می شود که بر سیاست راهبردی امریکا در برهورد با ایران تر یر مییگیذارد .تحیری
اعتصادی ج هوری اسالمی ایران در حوز انرمی را باید بیهعنیوان یکیی از عوامیل
کشورهایی که در زمر مصرفکنندگان انرمی می باشیند ،مخالفیت هیود را بیا
تشدید الگوی تتارض علیه ج هوری اسالمی اییران بییان داشیتهانید .نیورپری ایین
اژپه

را بایید درک رابییه تحیری اعتصیادی پ محیدپدیت راهبیردی ج هیوری

اسالمی اییران براسیاس متادلیه انیرمی دانسیت .اگیر صیادرات نفیت اییران عامیل
متتاد ،کنند اعتصاد جهانی پ بازار جهانی نفت باشد ،در رن شرایط امکیان گسیترش
تحری های اعتصادی ایران به میزان عابلتوجهی کاه

ایدا هواهید کیرد .شگیونگی

رابیه تحری اعتصادی پ محدپدسازی راهبردی ایران با موضیوعاتی ازج لیه نفیت،
اعتصاد پ امنیت سه مؤلفه مرتبط با یکدیگر در این مقاله هستند.
 .٠امنیت انرژی در راهبرد اقتصادی امریکا و کشورهای صنعتی غرب
امنیت انرمی یکی از شاهههیای اصیلی اعتصیاد پ سیاسیت بیینال لیل محسیوب
میشود .فرایندهای برنامه ریزی بازیگران مسلط در نظیاق جهیانی بیهگونیهای شیکل
گرفته است که به موجب رن امنیت انرمی از عابلیت الزق بیرای ا ربخشیی بیر نحیو
رفتار سیاسی پ اعتصیادی کشیورها بیهپییژ عیدرتهیای بیزرگ برهیوردار اسیت.
ضرپرت کنتر ،منابع ایجاب میکند که شنین بازیگرانی بتوانند از ابزار انیرمی بیرای
کنتر ،سیاست پ امنیت بینال لل استفاد کنند ).(Ebinger, 2007: 2
بهطورکلی میتوان این موضو را مورد توجه عیرار داد کیه انیرمی زیرسیاهت
تحرک اعتصادی پ راهبردی کشورها پ عدرتهای بزرگ است .بهعبارت دیگر تغییر
در شکلبندی های اعتصاد سیاسی تابتی از موضو انرمی هواهد بود .میتیوان ر یار
هرگونه تغییر در عی ت انرمی را بر الگوی رفتاری عدرتهای بزرگ مشیاهد کیرد.
یکی از پیژگیهای امریکا را باید ا رگذاری بر اعتصیاد پ سیاسیت جهیانی از طرییق
کنتر ،منابع انرمی بهپیژ انرمی فسیلی دانست.
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مرتبط با اعتصاد پ امنیت جهانی دانست.
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شال

ترمین انرمی برای ترمین نیازهای اعتصادی پ راهبیردی کشیورها از ایین

نظر اه یت دارد که این موضو میتواند تض ین الزق بیرای تحوییل می یهن نفیت
پارداتی را برای بسیاری از دپلتها فیراه سیازد .در ایین فراینید نییاز کشیورهایی
ه انند ایاالت متحد برای ترمین انرمی بهگونة فزایند ای افزای

مییابد .در شیرایط

موجود ،مراکز صنتتی پ هدماتی امریکا ،هر رپز تقریباً یکشهارق عرضه کل انیرمی
موجود جهان ،متاد 5/6 ،میلیون تن نفت را مصرف مییکننید .ایین رپنید بیهگونیة
مرحلهای افزای

یافته است ).(BP, 2006: 40

اگر کشورهای هاپرمیانه از عابلیت راهبیردی میؤ ری برهیوردار باشیند ،در رن
شرایط می توان ایین موضیو را میورد توجیه عیرار داد کیه سیاسیت انیرمی بیدپن
ضرپرتهای راهبردی شکل ن یگیرد .امنیت انرمی در اعتصاد سیاسی بینال للی بیه
مفهوق شراییی است که اپالً ،هیچگونه محدپدیتی برای تولید ،انتقا ،پ مبادلة انیرمی
در اعتصاد سیاسی بین ال للی ایجاد نشود .انیاً هرگونه فرایند متیوف بیه عیدرت در
ادبیات راهبردی کشورهای صنتتی رابیة مستقی ی با اعتصیاد پ سیاسیت بیینال لیل
ایجاد میکند.
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در این فرایند ،افزای

عی ت نفت از سا 7222 ،بر اعتصیاد سیاسیی هاپرمیانیه

ا رگذار بود است .افزای

عی ت نفت با تهدیدات امنیتی ،بی باتی سیاسی پ نوسیان

در سرنوشت کشورهای منیقه هلی فارس پ هاپرمیانه رابیة مستقی نشان میدهید.
اگرشه افزای

عی ت نفت بخشی از سیاستهای مدیریت عرضیه اپایک محسیوب

می شود ،اما تر یر شنین موضوعی را باید در مقیاس اعتصیاد جهیانی مشیاهد ن یود.
اعتصاد جهانی از طریق کنتر ،منابع انرمی ،ارتبیاط تنگیاتنگی بیا موضیو سیاسیت
بینال لل ایدا میکند.
اعتصاد جهانی در سا،های  9111-9117با بحران مرحلهای رپبهرپ شد است.
شنین بحرانی را باید در زمیرة بحیرانهیای سییکلی در اعتصیاد پ سیاسیت جهیانی
دانست .نظریه اردازان اعتصادی بر این اعتقادند که تحو ،دائ ی در تکنولومی تولیید
کاالهای هدماتی پ مصرفی منجر به ایجاد سییکلهیای مرحلیهای بحیران ،رپنیق پ
عادیسازی فرایندهای اعتصادی می شود .کشوری که بتوانید سییکلهیای بحیران را
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کنتر ،کند ،نیازمند متتاد،سازی تولید پ مصرف انیرمی در مقییاس جهیانی هواهید

بود.
براساس شنین نگرشی ،اگر عی ت نفت در مقییاس زمیانی اپاسیط سیا9117 ،
ابت باعی می ماند ،نرخ رشد تولید ناهاله داهلی جهان  5درصد بیاالتر از عی یت
نفت هاق در مارس  9116میشد .این امر بیه مفهیوق رن اسیت کیه هرگونیه بحیران
افزای

 5درصدی عی ت نفت بیه مییزان  71دالر در هیر بشیکه افیزای

میییابید.

براساس شنین رپیکردی می توان موضوعات مربوط به بحیران اعتصیادی امریکیا در
سا 9117 ،را نیز مورد توجه عرار داد( .رئیسطوسی پ موسوی)55 7396 ،
بسیاری از سایتهای امریکایی این موضو را میرح ن ودند که اشیغا ،نظیامی
عراق صرفاً ایامدهای امنیتی نداشته است ،بلکه باید ر ار رن را در ارتبیاط بیا عی یت
نفت نیز مورد توجه عرار داد .یکی از دالیل افزای

عی ت نفیت در سیا 9116 ،بیه

بتد را باید جنگ امریکا در عراق دانست .این جنگ در کوتا مدت ر ار محدپدی بیر
اعتصاد جهانی بهجا گذاشت .بهعبارت دیگیر ،هرگونیه تحیو ،در شیکلبنیدیهیای
سیاسی پ امنیتی میتواند ر ار هود را در اعتصاد جهانی نفت بهجا گیذارد .برهیی از
نظریهاردازان اعتقاد دارند که اشغا ،نظامی عراق ،ضیربه سیختی بیر اییاالت متحید
امریکا پ به تبع رن اعتصاد جهانی پارد کرد پ بی
نوسان مواجه ساهت.

از ای

نیرخ برابیری دالر را بیا

)(Bivens, 2006: 1

رابیة متقابیل اعتصیاد جهیانی پ سیاسیت جهیانی را بایید بخشیی از نیازهیای
راهبردی نخبگان پ نهادهایی دانست که تیالش دارنید تیا زمینیههیای الزق را بیرای
مهندسی عی ت نفت پ یا مهندسی سیاست جهیانی پ منیقیهای ایجیاد کننید .ایونید
مؤلفه های اعتصادی با سیاست جهانی بیانگر رن است که شرایط بازار بی بیاتتیر از
حدی است که تحوالت سیاسی بدپن توجه به ر یار پ عواعیب اعتصیادی رن انجیاق
اذیرد .در شنین شراییی این سؤا ،میرح میشود که موضیو عیدرت پ امنییت در
سیاست جهانی با ضرپرتهای اعتصاد سیاسی بینال للی در سنتامبر  9173براسیاس
شه متادلهای شکل میگیرد؟

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

منیقهای میتواند در حیوز هیای اعتصیادی پ راهبیردی تر یرگیذار باشید .بنیابراین،
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نمودار شماره ( .)2روند کاهش تولید نفت امریکا در مقیاس جهانی

فرایندهای اعتصاد صنتتی امریکا متیوف به فرایندی اسیت کیه نیازمنید منیابع هیاق
بیشتری برای اعتصاد صنتتی می باشد که نیازهای مربوط به صنایع هدماتی رن کشور
را ترمین کند .ریچارد ل گار ،سناتور ایالیت اینیدیانا در نیوامبر  9115گفیت «نفیت
صرفاً کاالیی در کنار سایر کاالها نیست ،بلکه در اعتصاد پ سیبک زنیدگی امریکیایی
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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جایگاهی مه پ بیمانند داردب شنیین نگرشیی در بیین برهیی دیگیر از کیارگزاران
اجرایی پ ن ایندگان کنگرة امریکا پجود دارد»( .پیلیامز)395 7321 ،
ارزیابی رپندهای اعتصادی در امریکا نشان میدهد که نییاز اییاالت متحید بیه
منابع انرمی بهپیژ نفت هاق بهگونه عابیلتیوجهی درحیا ،افیزای

اسیت .ن یودار

ش ار ( )7بیانگر رن است که تولید منابع انرمی امریکیا بیهگونیه مشیهودی درحیا،
کاه

است .برهی از نظریهاردازان بر این اعتقادند که اگرشه تولیید انیرمی امریکیا

در سا،های دهه  7291در حدپد  9میلیون بشکه در رپز بود است ،شنیین رپنیدی
ماهیت نزپلی داشته پ در دهیه سیوق عیرن  97بیه حیدپد  6میلییون بشیکه در رپز
میرسد .در سا ،های ریند نییاز امریکیا بیه نفیت هاپرمیانیه افیزای

اییدا کیرد پ

هرگونه سیاست راهبردی ایاالت متحد در برهورد با ج هوری اسالمی ایران تابتی
از ضرپرتهای اعتصاد جهانی تلقی میشود.

نمودار شماره ( .)1فرایند تغییرات قیمت انرژی در مقیاس جهانی

مقیاس جهانی نیز به پجود رمد است .دررمد نفتی اییران از سیا 9116 ،بیه بتید در
رپند تصاعدی عرار گرفته است .بسیاری از اژپهشگران در میالتات هیود بیه ایین
ج عبندی رسید اند که دررمد دپلت ایران از صادرات نفت طیی سیا،هیای -9179
 9115بیشتر از دررمد اعتصادی ایران در طو ،تاری صادرات نفتیی بیود اسیت .در
شنین شراییی ،هزینههای اعتصادی دپلت بهگونهای تدریجی افزای

یافیت .تجربیه

تاریخی نشان میدهد که هرگا هزینههای امور ع ومی دپلتهای صیادرکنند نفیت
ه انند ایران افزای

یابد ،در مرحله بتدی با مخیاطرات ناشیی از رکیود پ افیزای

پابستگی به فرپش نفت رپبهرپ میی شیود .یکیی از دالییل ا ربخشیی تحیری هیای
اعتصادی را میتوان افزای

هزینههای ع ومی دپلت دانست.

در شنین فرایندی «تولید نفت در ایاالت متحد با کاه

جیدی مواجیه شید

است .تولید نفت امریکا از  2/5میلیون بشکه در رپز در سا 7271 ،بیه  5/7میلییون
بشکه در سا 7225 ،کاه

یافته است .این امر نشان مییدهید کیه امریکیا در سیا،

 ،7271در حدپد  91درصد تولید نفت جهیان را در اهتییار داشیت .در سیا7225 ،
امریکا صرفاً  71درصد تولید جهانی نفت را به هیود اهتصیاص داد اسیت .تولیید
نفت امریکا در سا 9117 ،به  5/9میلیون بشیکه کیاه

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

بهموازات کاه

تولیدات نفت ایاالت متحد  ،زمینه بیرای افیزای

عی یت نفیت در

یافتیه کیه ایین امیر بییانگر

پابستگی  51درصدی امریکا به پاردات نفیت اسیت .در شنیین فراینیدی پابسیتگی 071

امریکا به نفت بهگونه عابلتوجهی افیزای

اییدا کیرد اسیت .تقریبیاً  51درصید از

پاردات نفتی امریکا از طرییق کانیادا ،مکزییک ،پنیزپئال پ  91درصید از عربسیتان
ستودی پ کشورهای حوز هلی فارس ترمین میشود» (کوهن.)997 7397 ،
نمودار شماره ( .)9روند افزایش قیمت نفت خام سبک و سنگین در مقیاس جهانی

مؤلفة دیگری که در حوزة اعتصاد سیاسی تحت تیر یر مؤلفیههیای بیینال للیی عیرار
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

میگیرد را می توان موضو مرتبط با تورق جهانی دانست .کشورهای صینتتی غیرب
نسبت به مقیاس تورق بهشدت حسیاس میی باشیند .رنیان ت اییل شنیدانی بیه درک
ضرپرت های سیاست امنیتی امریکا بدپن توجه به شکلبنیدیهیای اعتصیاد جهیانی
ندارند .کشورهای ارپاایی در دپران های مختلف تاریخی بیا نشیانههیایی از تهدیید
اعتصادی با ریشة امنیتی رپبهرپ بود اند .بحران اعتصادی اسنانیا ،ارتغا ،پ اتیری

را

باید در زمرة شنین فرایندی دانست .مخالفت کشورهای ارپاایی با ح لة نظامی علیه
ایران تحت تر یر ایامدهای اعتصادی ناامنی در منیقة هلی فارس عرار داشت.
 .٢تأثیر معادله نفت ـ امنیت بر الگوی کنش راهبردی امریکا در برخورد با
ایران
جغرافیای انرمی ،فرصت مناسیب اعتصیادی را ایی

رپی اییران عیرار داد اسیت.

کشوری ه انند ایران نهتنها بیهلحیاظ جغرافییای سیاسیی از جایگیا پییژ ای بیرای
توستة ارتباطات بینعار ای برهوردار است ،بلکیه از عابلییتهیایی بیرای اکتشیاف،
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استخراج پ انتقا ،نفت نیز بهر میگیرد .ایران  71/3درصد ذهایر ا بیاتشید نفیت

هاق جهان پ  75/9درصد ذهایر ا بات شید گیاز طبیتیی جهیان را در اهتییار دارد.
تهدید امنیتی علیه ج هوری اسالمی ایران را ن یتوان بدپن توجه به متادلیة انیرمی
در اعتصاد جهانی درنظر گرفت ).(BP, 2010: 6
بهه ایوستگی اعتصاد جهانی منجر به ارتقای اه یت منابع نفتیی در فراینیدهای
بالفاصله بر عی ت جهانی انرمی تر یر می گذارد پ ایامدهایی را در محیط بیینال لیل
ایجاد میکند .موضو امنیت از ایین نظیر در برنامیهرییزی اعتصیادی دارای جایگیا
می باشد که انرمی حدپاسط متادلة امنیت با اعتصاد سیاسی بینال للیی هواهید بیود.
این امر در بخشی ناشی از ابهامات مئیوالیتیکی بیهپییژ در منیقیه هاپرمیانیه پ در
بخشی بهدلیل بازارهای ارتقاضا مورد توجه عرار مییگییرد .نوسیانات عی یت نفیت
تابتی از موضو امنیت میباشد (فریدمن.)975 7399 ،
نمودار شماره ( .)٠فرایند نزولی کشف منابع نفتی جدید در مقیاس بازار تقاضا و مصرف جهانی

Source: www.aspo-ireland.org, IMF, AMP Capital

ه ان گونه که در ن ودار ش ار ( )6مشاهد می شود ،رپنید کشیف منیابع پ ذهیایر
هیدرپکربنیک جهان در سا،های عرن  97بهگونهای عابلتوجیه کیاه

یافتیه اسیت.

به عبارت دیگر ،می توان فرایندی را مورد مالحظه عرار داد که نیاز کشورهای صنتتی
غرب به منابع اعتصادی موجود جهان افزای

اییدا کنید .صیرفاً در شنیین شیراییی

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

رشد پ رکود اعتصادی میشود ،هرگا بحیران در منیاطق نفیتهییز گسیترش یابید

071

است که سازپکارهای جدیدی از کن

راهبیردی بیا اهیداف اعتصیادی سیازماندهی

هواهد شد.
برنامه ریزان دفاعی پ راهبردی امریکا در میالتیات هیود بیه ایین ج یعبنیدی
رسید اند که هرگونه تحو ،اعتصادی بدپن توجه به موضو امنیتی هلی فارس عابیل
محاسبه نخواهد بود .این موضو در اجالسیه داپپس فوریه  9173نیز مییرح شید.
اگر عی ت نفت تحت تر یر موضوعات پ مؤلفههای امنیتی افیزای

اییدا کنید ،در رن

شرایط میتوان زمینههای جدیدی از بحران در اعتصاد جهانی را نییز میورد مالحظیه
عرار داد .عی ت باالتر نفت بهمتنی سیوح باالتر بیکاری پ مشیکل کسیر بودجیه در
بسیاری از کشورهای عضو سازمان ه کاری پ توسته اعتصادی 1پ سایر کشیورهای
پاردکنند نفت است.
طبق نتای بررسیهای انجاقشد توسیط رمانیس بیینال للیی انیرمی ،2هرگونیه
تحو ،سیاسی پ فرایندهای ارمخاطرة امنیتی نتای اعتصیادی پ راهبیردی متنیوعی را
ایجاد می کند .برهی از میالتات رمانس بینال للی انرمی که بیا ه کیاری داارت یان
اعتصادی کشورهای توسیتهیافتیة صینتتی موسیوق بیه سیازمان ه کیاری پ توسیته
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

اعتصادی انجاق گرفته نشان میدهد که رپندهای تغییر در اعتصاد جهانی بدپن توجیه
به مؤلفه های امنیتی تبیین نخواهد شد .در این ارتباط ،داارت یان اژپهشیی صیندپق
بینال للی او ،،در میالتات راهبردی هود به این ج عبندی رسیید کیه افیزای
دالری در عی ت هر بشکه نفت هاق باعث کاه
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 9درصدی رشید تولیید ناهیاله

داهلی کشورهای عضو سازمان ه کاری پ توسته اعتصادی هواهد شد.
رمارهای ارائه شد از سوی نهادهای اعتصاد بینال لل به مفهوق رن است کیه بیه
هر میزان عی ت نفت با نوسانات بیشتری رپبه رپ شیود ،ر یار رن را بایید در متادلیه
اعتصاد پ سیاست جهانی مورد مالحظه عرار داد .به ه ین دلیل است کیه کشیورهای
ارپاایی پ ه چنین بسیاری از پاحدهای سیاسی عضو کشورهای توستهیافته صنتتی
موسوق به سازمان ه کاری پ توسته اعتصادی مخالف ح لة نظامی امریکا بیه اییران
میباشند .شنین نشانههایی از ایوند اعتصاد سیاسی بینال للی با شاهههیای امنیتیی
1. Organization of Economic Co-operation and Development
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)2. International Energy Agency (IEA

زمینة ایجاد تهدیدات راهبردی علیه امریکا برای انجاق اعدامات نظامی در برهورد بیا
ج هوری اسالمی ایران را بهپجود میرپرد.
تجربه نهادهای اعتصادی ،راهبردی پ امنیتی امریکا بتد از اشیغا ،عیراق نشیان
می دهد که در سا ،اپ ،پ دپق اس از اشغا ،نظامی ،میزان افزای

عی ت نفت نسیبتاً

دارای ر ار مرحلهای سریع در ارتباط با عی ت نفیت پ اعتصیاد جهیانی اسیت ،بلکیه
ایامدهای رن را میتوان در ارتباط با فضای کلی اعتصیاد سیاسیی جهیانی نییز میورد
مالحظه عرار داد .اشغا ،نظامی عراق در سا 9113 ،منجر به افزای

تورق در اعتصاد

ملی امریکا پ ه چنین اعتصاد کشورهای صنتتی غرب شد است .در سا،های دهیه
 7221به بتد شاهد افزای

مصرف انرمی هسیتهای پ سیایر گزینیههیای انیرمی در

اعتصاد جهانی هستی  .علیرغ شنین فرایندی بی

از  72درصد از مصیرف جهیانی

انرمی ،مربوط به ذهایر هیدرپکربنیک ه انند نفت ،گاز پ ذغا،سنگ است.
نمودار شماره ( .)٥مصرف بخشهای مختلف انرژی در اقتصاد جهانی

Source: EIA, International Energy Outlook 2011

موضو تورق ه وار یکی از دغدغیههیای راهبیردی دپلیت در نظیاقهیای سیاسیی

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

محدپد بود است .شنین فرایندی ،بهمنزله رن است که هرگونه اعداق نظیامی نیهتنهیا

مردقساالر محسوب میشود .در کشورهای صنتتی غرب نشانههایی از کنتر ،اعتصاد
ملی براساس نق

دپلت پ طبقات اعتصادی انجاق میگیرد .به هر مییزان کیه دپلیت

077

در برابر گرپ های اجت اعی پ طبقات اعتصادی انگییز بیشیتری بیرای ااسی گیویی
داشته باشد ،طبیتی است که ت ایل ک تری به انجاق اعدامات نظیامی در منیاطقی دارد
که هرگونه اعداق پ کن

نظامی منجر به تغییر در موازنه عی ت کاالهیای اعتصیادی پ

ه چنین دگرگونی در رپندهای مربوط بیه رشید اعتصیادی در جهیان سیرمایهداری
میشود.
بخ

عابلتوجهی از رسانه ها پ مراکز میالتاتی در ایاالت متحد در دپران بتد

از اشغا ،عراق ،انتقادات متنوعی را از سیاست نظامی پ راهبیردی امریکیا بیه ع یل
رپردند .گرپ های انتقادی بر این اعتقاد بودند که اعیدامات نظیامی ر یار هیود را در
فضای اجت اعی پ اعتصادی امریکا بر جا میگذارد .نتای حاصل از جنگ امریکیا در
عراق را می توان در بحران اعتصیادی  9117مشیاهد کیرد .رپنید ایجادشید نشیان
میدهد که افزای

هزینههای راهبردی با نشانههایی از انتقاد گسترد اجت اعی ه را

بود است .بحران در محیط اجت اعی امریکا نیز در عالب جنب

اشغا ،پا،اسیتریت

شکل گرفته است.
گرپ های انتقادی بر این اعتقاد بودند که اشغا ،نظامی عیراق بیدپن توجیه بیه
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

ضرپرتهای اعتصاد جهانی ازج له عی ت انرمی انجاق گرفته است .در رپند اشیغا،
نظامی عراق ،تورق ایاالت متحد به میزان  5درصد رشد پ بهموازات رن بیکاری نییز
افزای

یافته است .رپند افزای

عی ت نفت در سا 9115 ،به بتد را بایید تیابتی از

ضرپرت های جدید اعتصاد پ امنیت امریکا دانست .در این مقیع زمیانی کشیورهای
عضو سازمان  OECDمبلغی برابر بیا  951میلییارد دالر بیه پاردات نفیت اهتصیاص
داد اند .این مبل به مییزان  91درصید بیی

از سیا 9117 ،یتنیی در دپران اشیغا،

افغانستان است .تفاپت در هزینه های اعتصادی امریکا را باید ناشی از تفاپت جایگا
عراق پ افغانستان در بازار انرمی جهانی دانست.
شنین رپندی را میتوان در ارتباط با اتحادیه ارپاا نیز مورد مالحظیه عیرار داد.
کشورهای حوز اولی یورپ که هیلی بیشتر به نفت پابسته هستند ،در رپنید اشیغا،
نظامی عراق ضرر بیشتری را در ا یر افیزای

عی یت نفیت متح یل شید انید .رنیان

مخالفت هود را با اعداق نظامی امریکا علیه عراق اعالق داشته ،امیا اییاالت متحید از
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الگوی یکجانبه گرایی برای تحقق اهداف راهبردی هیود بهیر گرفتیه اسیت .نتیای

حاصل از اشغا ،عراق برای اعتصاد ارپاا مخاطرات بیشتری را در مقایسیه بیا رکیود
تورمی امریکا در سا 9117 ،بر جا گذاشته است.
براساس گزارش رمانس اطالعات انرمی 97 ،کشور عضو اتحادییه ارپایایی در
حدپد  77درصد کل انرمی مصرفی جهان را مصرف میکنند کیه سیه ع ید ای از
پارداتی در سا ،9112 ،حدپد  51درصد از کل انرمی مصرفی این عار بود است پ
ای بینی میشود بهجز تغییرات بسیار محدپد ،این رع برای کشیورهای عضیو ایین
اتحادیه به  55درصد در سا 9131 ،برسد ).(Beklin, 2008: 1-2
علت این امیر را بایید ذهیایر نفتیی ارپایا پ اپراسییا دانسیت .در ایین حیوز
جغرافیایی صرفاً  763میلیارد بشکه نفت پجود دارد که برابر با  79درصد از ذهیایر
جهانی انرمی میباشد .شنین نشانه هایی بیانگر رن است که رسیباذیری کشیورهای
صنتتی از موضو انرمی بسیار گسترد بود پ از سوی دیگر ایامدهای ارمخاطر ای
را برای کشورهایی که از ح له نظامی جدید در هاپرمیانیه ح اییت کردنید ،ایجیاد
مین اید.
رسیباذیری کشورهای منیقه سازمان ه کاری پ توسته اعتصیادی در مقایسیه
با ایاالت متحد بهگونهای تدریجی افزای

یافته است .در این فرایند ،کیاه

تولیید

ناهاله داهلی کشورهای ارپاایی به میزان  3درصد بود است .اگر در بحرانهیای
ریند زمینه برای شکل گیری شرایط مشابهی از اعیدامات نظیامی علییه اییران ایجیاد
شود ،در رن شرایط اعتصاد کشورهای ارپاایی بی

از سیا 9117 ،بیا رکیود تیورمی

رپبهرپ میشود .بهعبارت دیگر ،رکود تورمی انتکاس افزای

عی ت کاالهایی اسیت

که منجر به تغییر در موازنه اعتصادی بازار شد پ امکیان هریید برهیی از کاالهیا را
کاه

میدهد.
یکی از دالیل اصلی رسیبایذیری کشیورهای صینتتی جهیان غیرب ناشیی از

محدپدیت های تکنولومیک رنان در جهت استفاد از انرمیهای جایگزین است .این
کشورها ع وماً برنامه مشخصیی بیرای اسیتفاد از انیرمیهیای جیایگزین نفیت ییا

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

این انرمی مصرفی از را پاردات ترمین میشیود .نییاز اتحادییه ارپایایی بیه انیرمی

برنامههای هاصی برای صرفهجویی پ یا ذهیر سیازی انیرمی بیرای مواعیع بحرانیی

ندارند .بهطور متوسط این کشورها برای تولید یک کاالی مشابه ،دپ برابر یک کشور 079

عضو سازمان ه کاری پ توسته اعتصادی انرمی مصرف می کنند .شنین کشیورهایی
ک تر عادرند بحرانهای مالی ناشی از افزای

عی ت نفت را مدیریت پ تح یل کننید

(رئیس طوسی پ موسوی.)57 7396 ،
دیگییری از کشییورهای

عییالپ بییر کشییورهای صیینتتی جهییان غییرب ،بخ ی

درحا ،توسته جهان نیز با اعداق نظامی امریکا علیه ایران مخالفت دارند .ازج له ایین
کشورها می توان بیه هنید پ برزییل اشیار کیرد .هرییک از کشیورهای یادشید در
سا ،های بتد از اع ا ،تحیری هیای یکجانبیه امریکیا علییه اییران ،حجی مبیادالت
اعتصادی هود با ج هوری اسالمی را به میزان بسیار محیدپدی کیاه

داد انید .در

این مورد ،هند در سا 9113 ،به میزان  75میلیارد (برابر با  3درصد تولیید ناهیاله
داهلی این کشور) نفت پارد کرد است .این رع  75درصد بیشتر از عی ت پاردات
نفت سا 9117 ،بود است.
رپندهای تغییراذیری اعتصادی در شرایط شکل گیری بحران انرمی ،مخیاطرات
غیرعابل ای بینی را برای کشورهای فرپدست در سیاست بینال لیل نییز بیهپجیود
میرپرد .ای بینی میشود که یک افزای
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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درصدی رشد تولید ناهاله داهلی در رسیا پ  7/5درصدی در کشورهای بهشیدت
فقیر شود .شنین فرایندی میزان بدهیهای اعتصادی کشورهای حاشییهای در اعتصیاد
جهانی را افزای

می دهد .رپنیدهای ع یومی اعتصیاد جهیانی نشیان مییدهید کیه
1

گسترش بحران در منیقهای که از رن به «مئوالیتیک انرمی» یاد میشود ،مخیاطرات
زیادی را ایجاد میکند.
بحران امنیتی در منیقه رسیای جنوب غربی ر ار ارمخاطر ای را برای اعتصیاد پ
سیاست جهانی ایجاد میکند .امنیت را باید بهعنیوان بخشیی از راهبیرد مئیوالیتیکی
کشورهایی دانست که نیاز رنان به انرمی درحا ،افزای

است .رپندهای بحرانسیاز

در اعتصاد جهانی ازیک سو مربوط به بازار انرمی است پ از سوی دیگیر بایید رن را
در ارتباط با رشد اعتصاد جهانی مورد ارزیابی عرار داد .براساس گزارش سیا9112 ،
سازمان اطالعات انرمی ،کشورهای صنتتی پ درحا،توسته نیاز بیشتری بیه مصیرف
1. Geopolitics of Energy

میییابید.

گاز طبیتی ایدا کرد اند .مصرف گاز سالیانه در حدپد دپ درصید افیزای

هرگونه بحران امنیتی ،ر یار هیود را بیر انیرمی پ محصیوالت هییدرپکربنی بیهجیا
میگذارد.
افزای

عی ت نفت ه چنین توازن تجاری میان کشورها پ نرخ مبادله را تغیییر

مت والً دشار نوعی بهه ریختگی در تراز ارداهتهایشان مییشیوند کیه رپی نیرخ
مبادله رنها فشار می رپرد پ درنتیجه پارداتشان گرانتر پ صادراتشان ارزانتر میشود.
شنین رپندی زمینههای کاه

دررمد ملی کشورهای درحا،توسته را بهپجود رپرد

پ شنین فرایندی به گونه غیرمستقی بر اعتصاد جهانی ا ر میگذارد (رئییسطوسیی پ
موسوی.)52 396 ،
 .9رویکرد کارگزاران اجرایی و اتاقهای فکر امریکا درباره تصاعد تحریم
نفت ایران
بحران در اعتصاد جهانی تابتی از نشانههای رکود پ تورق سییکلی اسیت .زمیانیکیه
رکود پ تورق ه زمان شکل گیرد ،زمینیههیای بحیران در اعتصیاد جهیانی بیهپجیود
میرید .در برهی از مقاطع زمانی ،سیازپکارهای اعتصیاد سیاسیی بحیران در اعتصیاد
جهانی را تشدید می کند .ازرنجاکه اعتصاد جهانی بیه مییزان عابیلتیوجهی بیه نفیت
پابسته است ،بنابراین طبیتی است کیه زمینیههیای مربیوط بیه کنتیر ،اعتصیادی در
شراییی ایجاد شود که نفت بهعنوان کاالی سیاسی مورد استفاد عیرار مییگییرد .در
سا 7273 ،عی ت جهانی نفت به دلیل نگرش سیاسی به نفت با افزای

عابلتیوجهی

ه را شد .از رن مقیع زمانی به بتد ،شاهد نشانههایی از اترپدالر در فضای اعتصیاد
سیاسی پ راهبردی جهان پ بهپیژ کشورهای منیقه می باشیی  .تحیری نفتیی بیرای
کاه

عابلیت راهبردی پ اعتصادی ایران را میتوان نشان دیگری از نگرش سیاسیی

بازیگران مسلط نظاق جهانی به موضو انرمی در اعتصاد جهانی دانست.
رپندهای اعتصاد جهانی نشان می دهد که میزان نیاز کشورهای صنتتی به نفیت
هاپرمیانه به گونه عابل توجهی افزای
هاپرمیانه مشاهد ن یشود .بخ

یافته است .اعتصاد نفتی صیرفاً در کشیورهای
عابلتوجهی از سازپکارهای اعتصادی کشیورهای

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

میدهد .کشورهایی که ت امی نیاز هود به نفت را از محیل پاردات تیرمین مییکننید
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صنتتی جهان غرب تحت تر یر متادله انرمی عرار دارد .ادار انیرمی اییاالت متحید
ای بینی کرد است که نیاز به عرضه نفیت اپایک از  99میلییون بشیکه در رپز در
سا 7229 ،به  51میلیون بشکه در رپز در سا 9191 ،هواهد رسید .در ایین رپنید،
عس ت اعظ نیاز انرمی کشورهای صنتتی از هاپرمیانه ترمین میشود .شنین رماری
بیانگر رن است که تقاضای جهانی نفت تقریباً  9درصد در هر سا ،افیزای

یافتیه پ

به  75/6میلیون بشکه در رپز تا سا 9191 ،میرسد ).(Myers Jaffe, 2003: 4
فرایندهای اعتصاد جهانی به گونه ای سازماندهی شد است که نیاز کشیورها بیه
نفت پ انرمی را اجتنابنااذیر میسازد .ایران پ بسیاری دیگیر از کشیورهای حیوز
هلی فارس از عابلیت هایی برهوردارند که ه کاری پاحدهای سیاسیی کشیورهای
صنتتی با ایران ،عراق پ عربستان ستودی را گریزنااذیر مییکنید .بیهمیوازات منیابع
نفت ،شاهد اه یت یافتن سایر انرمیهای اعتصیادی مییباشیی  .در شیرایط موجیود
اعتصاد جهانی ،انرمی جایگزین مانند گاز مایع ،انیرمی هیای تجدیدایذیر ،ه چنیین
ذغا،سنگ پ نیرپی ات ی گرانتر ت اق میشیوند پ بیرای جیایگزین شیدن نییاز بیه
را اندازی دارند .بتضی از رنها از نظر مسائل محیط زیست زییر سیؤا ،هسیتند پ در
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حا ،حاضر اغلب رنها بهعنوان جایگزین نفت ،بهلحاظ ح لپنقل مناسب نیستند.
متتاد ،سازی عی ت انرمی در شراییی حاصل میشود که نو نگا کشورها بیه
اعتصاد جهانی پ سیاست بین ال لل براساس ضرپرتهای جهانی سیازماندهی شیود.
اگر فرایندهای اعتصاد جهانی تحت تر یر متادله سیاست عرار گیرد پ یا اینکه اعتصیاد
سیاسی نق

مؤ رتری در مقایسه با سایر حوز های اعتصادی ایفا کند ،در رن شیرایط

هرگونه محدپدیت اعتصادی علیه یک بازیگر ،ر ار هود را در فضای ع ومی اعتصیاد
جهانی بهجا هواهد گذاشت.
با توجه به شنین رپیکردی ،افزای

عی ت نفت از طریق سیازپکارهای اعتصیاد

سیاسی بینال للی پ نگرش سیاسی به متادالت اعتصیادی ،مشیکالت کوتیا میدت پ
طوالنی مدتی را برای کشورهای صادرکنند پ پاردکنند انرمی ایجاد میکند .انیرمی
از این نظر در اعتصاد جهیانی دارای اه ییت فراگییری اسیت کیه مییتوانید ت یامی
فرایندهای تولید ،توزیع پ انتقا ،کاالهای هدماتی بیه کشیورهای مختلیف را تحیت
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تر یر عرار دهد .شنین رپیکردی به مفهوق رن است که تصاعد تحری اعتصادی اییران

به پیژ تحری هرید نفت از ج هوری اسالمی ایامدهای هود بیرای اعتصیاد جهیانی
هواهد داشت .براساس ای بینی مراجع مختلف بین ال للی ،تقاضا برای نفیت ،طیی
بیست سا ،ریند ک اکان رپند صتودی هواهد داشت پ برای ااسی گیویی بیه ایین
تقاضا ،تولیدکنندگان نفت باید بر میزان عرصه هود بیافزایند ).(Cordesman, 2004:250
تهدیدات دپلتی یا غیردپلتی ،به اینترارسسرپیس گفت «یافتههای این تحقیق نشان
می دهد که هریک از اعدامات تحت فرمان امریکا هزینیههیای بیالقو ای دارد .شنیین
رپیکردی به مفهوق رن است که هرشه اعداق کشورهای صنتتی غرب برای مقابله بیا
عابلیتهای اعتصادی اییران از طرییق تحیری صینایع نفیت پ گیاز شیدیدتر باشید،
هزینههای رن نیز برای کشورهای صنتتی بهگونه عابلتوجهی بیشتر هواهد بود».
با توجه به شنین رپیکردی دربار تر یر تصاعد تحری اعتصادی ایران از سیوی
کشورهای صنتتی جهان غرب ،میتوان به این ج عبندی رسید کیه اگرشیه اییاالت
متحد درصدد محدپدسازی اعتصادی پ راهبردی ج هوری اسالمی ایران است ،امیا
شنین رپیکردی بهمتنای نادید گیرفتن ضیرپرتهیای اعتصیاد جهیانی کشیورهای
صنتتی غرب نیست .هرگونه محیدپدیت اعتصیادی علییه کشیورهایی کیه در زمیر
صادرکنندگان نفت پ انرمی هستند ،بر اعتصاد جهان غرب تر یر میگذارند.
در تبیین شنین فرایندی ،ش

سناریوی محت ل از اعدامات تحت فرمان امریکیا

علیه ایران شامل انزپا پ محاصر هلی فارس که منجیر بیه اعیدامات امریکیا بیرای
کاه

صادرات هرگونه محصوالت نفیت ایاالی شید  ،گیاز طبیتیی ،تجهییزات پ

هدمات انرمی می شود ،ارائه شد است .هریک از این سناریوها نشان مییدهید کیه
شگونه محدپدیت اعتصادی ،تهدیدات راهبردی پ یا ح لیه تیاکتیکی بیه ترسیسیات
ایران بر اعتصاد جهانی پ سیاست بینال لل تر یر میگذارد.
نظریه اردازان اعتصیاد سیاسیی جهیان در میالتیات هیود بیه ایین ج یعبنیدی
رسید اند که م نوعیت جهانی بخ

انرمی ایران هزینهای بال بیر  395میلییارد دالر

را به اعتصاد جهان تح یل میکند .براساس شنین نگرشی افزای

تحری ها پ تصاعد

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

مارک جانس ن ،مدیر ارپم های فدراسیون دانش ندان هستهای امریکیا دربیار

تهدیدات راهبردی علیه منابع اعتصادی پ سیاسی ج هوری اسالمی ایران مخیاطرات

هاصی برای اعتصاد جهانی پ ه چنین اعتصاد کشیورهای صینتتی غیرب بیهپجیود 081

می رپرد .در گزارشهای ارائه شد به این موضو اشار شد است که ب باران جیامع
ایران که شامل ب باران توان ندیهای ج هوری اسالمی برای انجاق اعدامات پاکنشیی
پ انتقامی میشود ،هزینهای بال بر  7/199تریلیون دالر را برای اعتصاد جهیان دربیر
هواهد داشت.
علی رغ گزارشهای تهییهشید توسیط نهادهیای اعتصیادی پ انیرمی اییاالت
متحد  ،مراکزی در ایاالت متحد به فتالیت هود ادامه مییدهنید کیه محدپدسیازی
راهبردی ایران را ضرپرت امنیتی برای اهیداف منیقیهای اییاالت متحید در هلیی
فارس پ رسیای جنوب غربی تلقی میکنند .ازج له ایینگونیه نهادهیا مییتیوان بیه
«اتحاد علیه ایران هستهای» پ «بنیاد نومحافظهکار دفا از دموکراسی» دپ گرپ تندرپ
در پاشنگتن اشار کرد که هواستار اعدامات اعتصادی علیه ایران شد اند.
بهموازات گزارشهای تهیهشد از سوی نهادهیای راهبیردی پ اتیاقهیای فکیر
امریکا ،برهی از مراکز پ سازمانها در ایاالت متحد فتالیت دارند کیه بیر ضیرپرت
کییاربرد سییازپکارهای اعتصییادی پ راهبییردی متیییوف بییه شییدت ع ییل فراگیییر پ
تصاعدیابند علیه ایران ترکید دارند .بهعنوان مثا ،،مارک دوبو ویتز ،میدیر اجراییی
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«بنیاد دفا از دموکراسی» در ما مپئن گفت «کاخ سفید باید از این موعتیت استفاد
کرد پ جنگ اعتصیادی را در تیالش بیرای لرزانیدن بنییان هسیتهای در ج هیوری
اسالمی افزای

دهد».

بهموازات شنین رپیکردی ،شاهد تنظی گیزارشهیای دیگیری هسیتی کیه بیر
ضرپرت محدپدسازی تهدیدات اعتصادی امریکا علیه ایران ترکید دارد .بهعنوا مثیا،
افرادی ه انند جان آیکنبری 1بر این اعتقادند که ایاالت متحد نیرپی محرک فرایند
جهانیشدن محسوب میشود .بنابراین این کشور نباید بیه انجیاق اعیداماتی مبیادرت
پرزد کییه ر ییار اعتصییادی پ راهبییردی تص ی ی ات اتخاذشیید از سییوی گییرپ هییای
راستگرا ،نتای مخاطر رمیزی را برای منافع ملی ایاالت متحد در رینید بیهپجیود
رپرد .درعینحا ،پل سوالی ان ،2اسیتاد اعتصیاد پ متخصیه امنییت هاپرمیانیه در
دانشگا جرجتاپن بیه اینترایرسسیرپیس گفیت «ایین حقیقیت کیه هسیته اصیلی
1. John IKenbery

081

2. Pole Sulivan

استراتژیستهای نومحافظه کار دربار هزینه های افزای

درگییری بیا اییران میالتیه

نکرد اند ،دلیل بیکفایتی عل ی گرپهشان است».
ا رات اصلی افیزای

شنیین تنشیی بیرای امریکیا بیا افیزای

عی یت نفیت پ

هزینههای نظامی پ امنیت ملی مشخه میشود .در این مورد ال سالیوان با ترکییب
ج ع بندی رسید است که «اگر به ایران ح له شود با ضیدح لههیایی کیه هواهید
داشت ،عی ت نفت بهراحتی به باالی  951دالر پ یا باالتر هواهد رسید .ایین مسیهله
میتواند امریکا را دپبار دشار رکود کند ».درحالیکه تن ها بر سر نزا شنددهیهای
دربار برنامه هستهای ایران افزای

مییابد.

اگرشه احت ا ،ح لة نظامی امریکا به اییران در شیرایط موجیود دپر از انتظیار
است ،اما تحلیلگران بهطور فزایند ای درحا ،بررسی هزینههای مربیوط بیه افیزای
درگیری سرد بین امریکا پ ایران هستند .گیزارش ایرپم اییران کیه در میا سینتامبر
منتشر شد ،نشان داد که هزینیه مقابلیهبیهمثیل اییران در درازمیدت افیزای

یافتیه پ

زمینههای الزق برای ظهور جنگ منیقهای در حیوز مئیوالیتیکی هلیی فیارس کیه
دارای منابع اعتصادی پ راهبردی است را اجتنابنااذیر میسازد.
گزارش های دیگری نیز از سوی مراکز میالتاتی «دپحزبی» 1دربیار ایامیدها پ
مخاطرات تصاعد محدپدیتهای راهبردی علیه اییران منتشیر شید اسیت .مراکیزی
ه انند شورای رپابط هارجی پ ه چنین مشاپرین ارشد شورای امنیت ملی امریکیا
دارای نگرش متتد،تری در مورد اع ا ،تحیری هیای اعتصیادی گسیترد پ تصیاعد
محدپدیت های اعتصادی به موضوعات راهبردی هستند .رنان بر این موضیو ترکیید
دارند که «عالپ بر هزینههای مالی ح الت نظامی علیه ایران کیه ششی گیر هواهید
بود ،ه چنین احت ا ،پجود هزینههای کوتا مدت مرتبط با اعداق تالفیجویانه اییران
از طریق ح الت مستقی نامتقارن عوامل

پجود دارد ».یافتیههیای گیزارش ایرپم

ایران از این اید که اعداق بزرگتر علیه ایران منجر به هزینیههیای بیشیتر مییشیود،
ح ایت میکند.
1. Bipartisan

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

مؤلفههای راهبیردی بیهمیوازات شیاهههیای کین

اعتصیادی بیازیگران بیه ایین
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در گزارش تهیه شد با عنوان ارپم ایران ،این موضو مورد ترکید عیرار گرفتیه
است که «افزای

تن ها ،اعدامات پ اعیدامات متقابیل مییتوانید منجیر بیه تبتیات

ناهواسته جدی شود .هرگونه برهورد نظامی بیشترین مخاطرات امنیتی طوالنیمدت
را برای امریکا پ جهان غرب ایجاد میکند .طبیتی است که شنین راهبیردی بیهطیور
شش گیری ه ه این هزینهها را افزای

داد پ بهطور بالقو منجر به جنگ منیقیهای

ت اقعیاری میشود ».مشابه شنین رپیکردی در سایر مراکز راهبردی امریکا نیز مورد
توجه عرار گرفته است.
رپیکردهای ارائهشد از سیوی سیایر اتیاقهیای فکیر پ مراکیز تصی ی گییری
راهبردی امریکا مورد اذیرش عرار گرفته است .بهعنوان مثا ،،مییتیوان بیه رپیکیرد
نشستی اشار کرد که رپز  72اکتبر  9177دربار مالحظات اعتصادی پ نظامی جنگ
با ایران در «مرکز منافع ملی امریکا» برگزار شد .اژپهشگران ایین مرکیز نییز راهبیرد
تنظی شد از سوی محققان ارپم ایران را مورد اذیرش عرار دادند .بیهعنیوان مثیا،،
ج رابینس نوست که است های ارشدی را در کاخ سفید ،پزارت انرمی پ انتاگون
در دپلییتهییای مختلییف ج هوریخییوا داشییت ،در بیییان ضییرپرت بهییر گیییری از
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سازپکارهای مرحلهای پ غیرهصومترمیز ترکید کرد «گسترش منازعیات راهبیردی
امریکا علیه ایران با پاکن

ج هوری اسالمی رپبهرپ مییشیود .در شنیین شیراییی

م کن است ایاالت متحد تولید هشت میلیون بشکه نفت را در ییک رپز از دسیت
بدهد .اگر امریکا در این منازعه در زمان محدپدی نیز به ایرپزی برسد ،این کیاه
در بازارهای جهانی انرمی فوراً جبران ن ی شود .متتقدی در شرایط منازعیه ،عی یت
نفت به باالی  911دالر در هر بشکه هواهد رسید( ».رامزی.)6 7327 ،
نیویورکتای ز رپز  91اکتبر  9177گزارش داد که امریکا پ ایران برای نخسیتین
بار بهطورکلی دربار برگزاری مذاکرات مستقی به توافق دست یافتنید .امیا تهیران پ

پاشنگتن مذاکرات دپجانبه محدپدی را در سا 9112 ،داشتند کیه بیه گفتیه فریوده
فرح  ،استاد مستقل دانشگا هاپایی «در رن زمان مقامات ایران اتانسییلی در دپلیت
جدید اپباما یافتند که میتوانست برهی از نگرانیهای ایران دربار حق ایین کشیور
برای غنی سازی را برطرف کند ».نگرش باراک اپباما برای متقاعدسازی ایران متتقید
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به راهبرد اع ا ،عدرت تدریجی است.

عدرت نرق امریکا از عابلیتهایی برهوردار است که در عالب سیاستهای مهیار
پ محدپدسازی راهبردی عادر هواهد بود محدپدیت هایی را در شهارشوب سیاست
بینال لل علیه کشورهای ایجاد کنید .شنیین فراینیدی بیهگونیة تیدریجی مییتوانید
زیرساهت های اعتصادی کشورهایی ه انند ایران را در میانمدت ناکاررمد سیاهته پ
سازد.
نگرش مبتنیبر «راهبرد مرحلهای» بخشی از سیاست باراک اپباما اسیت کیه در
عالب سازپکارهای عدرت نرق برای ک ا رسازی بازیگران شالشگر مورد استفاد عیرار
گرفته است .بهطورکلی ،میتوان این موضو را مییرح کیرد کیه راهبیرد مرحلیهای
بیشترین میلوبیت امنیتی را برای امریکا ایجاد کرد است .این راهبرد ازیکسو میانع
جنگ پ برهورد نظامی شد است پ از سوی دیگر میتیوان نشیانههیایی از کیاه
عابلیت اعتصادی ایران برای ترمین نیازهیای راهبیردی پ اجت یاعی را مالحظیه کیرد.
برهی از کارگزاران اجرایی ایران ،شنین پاعتیتی را مورد ترکید عرار داد اند.
بررسی ادبیات باراک اپباما نشان میدهد که پی بهه را تی سیاسیت هیارجی
امریکا تالش میکنند تا رپندهای جدیدی از ه کاری های محدپد پ مشیرپط را بیا
ایران ادامه دهند .نشانه شنین فرایندی از ه کاریها در مذاکرات گرپ  5+7مشیهود
است .رپندهای میذاکرات هسیتهای را بایید بیهعنیوان بخشیی از نییاز مئیوالیتیکی
کشورهایی دانست که ازیک سو در تالش بیرای فیراه ن یودن زمینیههیای عیدرت
راهبردی ایران هستند پ از سیوی دیگیر درصیددند میانع تصیاعد بحیران پ تبیدیل
تحری های اعتصادی به منازعات نظامی شوند.
 .٤رویکرد اروپایی به تصاعد تحریم نفت ایران
ارپاا در زمر بازیگرانی محسوب می شود که از عابلیت الزق برای مشارکت با امریکا
در کنتر ،پ یا تصاعد بحرانهای بینال للی برهوردار است .رپندهای کن

سیاسیی

کارگزاران اجرایی پ اتاقهای فکر ارپاا بهگونهای اسیت کیه نشیانههیایی از کیاربرد
الگوهای تتدیلیافته را مورد توجه عیرار مییدهید .نقی
به موازات نق

ایاالت متحید درحیا ،افیزای

ارپایا در اعتصیاد جهیانی

اسیت .شنیین رپیکیردی ناشیی از

تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران  .ابراهیم متقی ،امیر رمضانی و فاطمه نکولعل آزاد

ایامدهای هود را در فضای اجت اعی ،راهبردی پ تضادهای سیاسی نخبگان منتکس
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جهت گیری متیوف به شندجانبه گراییی راهبیردی امریکیا پ ارپایا بیرای میدیریت
بحرانهای بینال للی است .الگوی رفتاری ارپاا در برهورد با ایران را میتوان نسبتاً
مشابه سازپکارهای راهبردی ایاالت متحد دانست .شنین فرایندی از سا 9117 ،بیه
بتد به لحاظ راهبردی تشابهات زیادی داشته است.
دربار علل ه راهی راهبردی امریکا پ اتحادیه ارپایا بیرای تحیری محیدپد پ
مرحلهای ایران ،رپیکردهای مختلفی ارائیه شید اسیت .ه بسیتگی هیای راهبیردی
امریکا ی ارپاا را میتوان بهعنوان یکی از انگار های کیاربرد الگوهیای نسیبتاً مشیابه
برای نق رفرینی در بحرانهای منیقهای دانسیت .رپنیدهای اعتصیاد سیاسیی ارپایا
بهگونهای است که از طریق مشارکت راهبردی با ایاالت متحد مییتوانید بخشیی از
نیازهای اعتصادی پ راهبردی هود در سیاست بینال لل را ترمین کند.
از سوی دیگر ،از نظر پاردات نفت هاق نیز ،هاپرمیانه پ ش ا ،افریقا از دیگیر
مناطقی هستند که برای سیاست متنو سازی منابع انرمی مورد نیاز ارپاا در راسیتای
کاه

پابستگی به رپسیه ،مدنظر اعضای این اتحادیه هستند .ارپاا بیهدنبیا ،تتامیل

سیاسی ی اعتصادی با کشورهای این منیقه برای ترمین امنیت انرمی هود اسیت ،امیا
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بی باتیهایی سیاسی در منیقه پ رعابتهای کشیورهای عدرت نید رسییا پ امریکیای
ش الی در این منیقه ،ازج له شال های ایی

رپی ارپایا در ایین منیقیه هسیتند.

ه اکنون ارپاا بهطور متوسط بیه پاردات  31درصید نفیت هیاق پ  75درصید گیاز
طبیتی از هاپرمیانه پ ش ا ،افریقا پابسته است (مهدیان پ فخری.)55 7327 ،
اگرشه ارپاا نیاز فراگییری بیه منیابع انیرمی جهیانی دارد ،امیا ضیرپرتهیای
مئوالیتیکی عدرت های بزرگ برای کنتر ،منابع انرمی ایجیاب مییکنید کیه رنیان از
سازپکارهای نسبتاً مشیابهی بیرای مقابلیه بیا بحیرانهیای منیقیهای اسیتفاد کننید.
ضرپرتهای راهبردی با نیازهای اعتصادی اتحادیه ارپایا نسیبتاً ه گیون اسیت .بیه
ه ین دلیل است که موضو انرمی در رابیه با کشورهای مؤ ر ارپایا یتنیی رل یان،
انگلیس پ فرانسه نهتنها یکی از مؤلفههای اعتصادی محسوب میشود ،بلکه بایید رن
را از ضرپرتهای راهبردی تلقی کرد.
ازاین رپ تض ین امنیت انرمی برای اعتصادهای میدرن ،امیری ضیرپری اسیتب
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زیرا رنها بهشدت به انرمی پابسته هستند پ برنامهریزی درازمدت اعتصادی رنهیا ،بیه

بات در دسترسی انرمی بستگی دارد .در شنین شراییی میتیوان انگیار ه بسیتگی
راهبردی کشورهای دپسوی رتالنتیک را در مورد موضو انرمی تبیین کیرد .انیرمی
در تفکر امریکاییها بخشی از راهبرد امنیتی محسوب میشود .شنین نگرشی بهدلییل
ضرپرت های اعتصادی در تفکر راهبردی کشورهای ارپاایی به پیژ رل ان پ فرانسیه
کشورهای ارپاایی نیز بتد از اشغا ،عراق توسط ایاالت متحد به نگرش نسیبتاً
مشترکی با امریکا رسید اند .ضرپرت هیای راهبیردی پ نیازهیای مشیترک رنیان بیه
بازارهای اعتصادی به پیژ منابع انرمی را باید در زمر مؤلفههایی دانست که نیهتنهیا
ه کاری دپ حوز رتالنتیک را اجتنابنااذیر میکنید ،بلکیه هییچگونیه نشیانهای از
جدایی در سازپکارهای راهبردی رنان در زمینیة تصی ی گییری اعتصیادی در میورد
فرایند تحری نفتی ایران مشاهد ن یشود.
 .٥قابلیتهای راهبردی و رویکرد ایران نسبت به تحریمهای تصاعدیابنده
الگییوی محدپدسییازی راهبییردی ایییران را باییید بخشییی از سییازپکارهای ائییتالف
عدرتهای بزرگ در عالب عیتنامههای شورای امنیت دانست .عیتنامیههیایی کیه از
سا 9117 ،تا  9179در برهورد با ج هوری اسالمی ایران در شورای امنیت سیازمان
ملل تنظی شد است را باید بهعنوان زیربنیای نگیرش راهبیردی امریکیا پ اتحادییه
ارپاا برای اع ا ،تحری های اعتصادی یکجانبه دانست .اگرشه کشیورهای رپسییه پ
شین مخالفت هود را با تحری های یکجانبه امریکا پ اتحادیه ارپاا ابیراز داشیتهانید،
اما پاعتیت های راهبردی سیاست بین ال لل نشان میدهد که رنیان دربیار ضیرپرت
محدپدسازی اعتصادی ایران دارای رپیکرد مشترک بود  ،اما دربار تصاعد تحری ها
از الگوی تداپق دینل اسی ه کاریجویانه بهر گرفتهاند.
در شنین شراییی الزق است ایران از الگویی مبتنی بر هوداتکیایی پ هودییاری
در حوز سیاست بینال لل استفاد کنید .عابلییتهیای اعتصیادی پ راهبیردی اییران
بهگونهای است که در شرایط منازعه پ رپیارپیی نظیامی مییتوانید از توانیاییهیای
هود استفاد کند .این امر تر یراتی بر موضو امنیت انرمی می گذارد .از سوی دیگر،
عابلیت پ ظرفیت منابع انرمی ایران بهگونهای است که نظاق جهانی عادر نیسیت ایین
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نیز منتکس شد است ).(Joffe, 2007: 1
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کشور را در طوالنیمدت نادید بگیرد.
در میان کشورهای هاپرمیانه ،ایران بهتنهایی نزدیک به  61درصد منیابع گیازی
پ حدپد  91درصد منابع نفت هاق این منیقیه را در اهتییار دارد پ بیهطیور طبیتیی
انتظار میرپد از اصلی ترین شرکای انرمی اتحادیه ارپاا باشد .حضور ایران در کنیار
اعراب در طرح نابوکو (انتقا ،گاز از ایران پ گرجستان) برای ارپااییان مهی اسیت.
منابع گازی ایران پ اعتصادی بودن مسیر انتقا ،انرمی از اییران بیرای ارپایا اه ییت
هاصی دارد .لذا ارپاا شار ای جز اسیتفاد از ظرفییت اییران پ عیراق بیرای تیرمین
انرمی هود ندارند (مهدیان پ فخری.)55 7327 ،
برهی از نظریه اردازان بر این اعتقادند که محدپدیتهای راهبردی علییه اییران
در شراییی انجاق می شود که نیاز جهان صنتتی به انرمی ترمین شود .در تبیین شنین
موضوعی به فرایند پرپد نفت عراق به بازارهای جهانی اشار میشود .نفیت عیراق
از سا 9177 ،پارد بازار جهانی انرمی شد است .در شنین شراییی عراعیهیا عیادر
هواهند بود تا بهموازات عربستان ،امارات عربیی متحید پ کوییت نیازهیای انیرمی
امریکا پ اتحادیه ارپاا را در شهارشوب ه کاری با بازار جهانی انرمی تیرمین کننید.
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بنابراین انرمی بهعنوان یک متغیر مئوالیتیک ،جایگا پیژ ای را در بازیهای عیدرت
نظاق جهانی باز کرد پ دسترسی به منابع انرمی برای ت امی سییوح سلسیلهمراتبیی
عدرت جهانی ،اه یتی استراتژیک ایدا کرد است.
نتیجهگیری
ه وار بین سیاست انرمی پ راهبرد کشورهای صنتتی رابیه ارگانیک پجود داشیته
است .انرمی یکی از نیازهای بنیادین کشورهای توسته یافته صنتتی غرب محسیوب
میشود .نظریه اردازانی مانند جفری هارت بر این اعتقادند که هر کشوری که بتوانید
کنتر ،هیوط پ مسیرهای انتقا ،انرمی را در اهتیار گیرد ،نق

پ سیاست جهانی هواهد داشت .با توجه بیه اه ییت انیرمی در اعتصیاد پ سیاسیت
جهانی پ جایگا ایران در نظاق مئوالیتیکی انرمی جهانی ،رپندهای جدیید سیاسیت
اعتصادی امریکا در ارتباط با تحری ایران را باید براساس اجتناب از درگیری ،میورد
توجه عرار داد.
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محیوری در اعتصیاد

برگزاری اجالس منو  9 ،7پ  3در اکتبر پ نوامبر  9173را باید بهعنیوان تیالش
دپلت اپباما برای ارهیز از درگیری نظامی بیا اییران دانسیت .درحیالیکیه رپیکیرد
گرپ های محافظه کار در امریکا پ اسرائیل متیوف به تصاعد بحران بود است .ایین
امر نشان می دهد که یکی از دالیل اصلی جایگا یابی اییاالت متحید در سیاسیت پ
الگوی اعتصادی اییاالت متحید دربیار کنتیر ،انیرمی جهیانی متییوف بیه ایجیاد
کنسرسیومی است که رابیه متوازن بین اعتصاد ،سیاست پ امنیت بینال لیل را تنظیی
کند.
رپندهای تحری نه تنها منجر به اجتناب از درگیری نظامی شد است ،بلکه باید
یکی از نشانههای رن را موافقتنامة ایران پ گرپ  5+7در  96نوامبر  9173دانسیت.
برهی دیگر از نظریهاردازان بر این اعتقادند که سیاست اعتصادی امریکا متیوف بیه
حفظ بازارهای انتقا ،انرمی است ،بنابراین سیاست تحری اعتصادی ایران را باید در
عالب الگوی اعتصاد جهانی مورد تحلیل عرار دهد .رپندهای موجود بیانگر رن اسیت
که منابع اعتصادی پ بازارهای نظیاق سیرمایهداری رابییه مسیتقی ی بیا رپیکردهیای
سیاست بینال لل دارد.
سیاست تحری اعتصادی ایران را مییتیوان گزینیهای کوتیا میدت پ تغییرایذیر
دانست .کشورهای اتحادیه ارپاا نیز بهدلیل محدپدیتهای اعتصادی ایجادشد بیرای
ایران با مشکالتی برای بازارداهت هزینههای هود رپبهرپ شد اند .بخشی از بحیران
یونان ،ایتالیا ،اسنانیا پ ارتغا ،را باید ناشیی از سیاسیت اعتصیادی اتحادییه ارپایا در
ارتباط با تحری ایران دانست .هریک از کشورهای یادشید در دپرانهیای مختلیف
تاریخی مخالفت هود را با کاربرد ابزارهای نظامی علیه ایران بیان داشتهاند .به ه ین
دلیل است که کشورهای ارپاایی از موافقتنامة  96نوامبر  9173ایران پ کشیورهای
گرپ  5+7ح ایت بیشتری بهع ل رپرد اند.
رپندهای موجود نشان می دهد که افزای

عی یت نفیت در زمیرة مؤلفیههیایی

محسوب میشود که سیاست تحری ایران را تحت تر یر عیرار هواهید داد .اییران در
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اعتصاد جهانی ناشی از مؤلفههای ارتباطی پ عابلیت هدایت مسیرهای انیرمی اسیت.

بازار انرمی جهانی از جایگا مؤ ری برهوردار است .توسته صنتت نفت پ گیاز در
ایران منجر به ارتقای نق

ایران در بازار جهانی انرمی هواهید شید .هیدف اییاالت 090

متحد از اع ا ،تحری ها را باید تغییر در سیاست امنیتی پ راهبردی اییران دانسیت.
تغییر در الگوهای رفتار سیاسی ایران در دپلت حسن رپحانی ،دغدغههای راهبردی
امریکا را کاه

هواهد داد .در شنین شراییی است که ایران بهگونهای تدریجی بیار

دیگر پارد بازار انرمی جهانی هواهد شد .بخ

عابلتوجهی از تحری های اعتصادی

ایران که مربوط به انرمی پ فرپش نفت است ،در مترض تیرمی پ تتیدیل هواهید
بود .موافقتنامة  96نوامبر  9173را باید بهعنوان اایان مرحلة اپ ،دینل اسی فشیردة
ایران پ گرپ  5+7دانست .الزق به توضیح است که شنین فرایندی برای نق رفرینی
گسترد تر ایران در بازار جهانی انرمی در سا 9176 ،ادامه هواهد
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یافت.

الف ـ فارسی
رئیس طوسی ،رضا پ مستود موسوی شفیتی« .7396 .نگاهی بیر تیر یر شگیونگی افیزای
عی ت نفت بر اعتصاد پ سیاست جهان» ،سیاست (مجله دانشیکد حقیوق پ علیوق
سیاسی) ،ش ار .57
رامزی ،جاس ین« .7327 .تن با ایران موجب افزای عی ت نفت پ رکود اعتصادی امریکا
میشود» www.noorportal.ir
فریدمن ،توماس .7399 .جهان مسطح است :تاریخ فشرده قرن  ،21ترج ه اح د عزیزی،
تهران انتشارات هرمس.
کوهن ،سائو .7397 .،ژئ پلیتیک نظام جهان  ،ترج ه عباس کاردان ،تهران انتشارات ابرار
متاصر.
مهدیان ،حسین پ سیرپس فخری« .7327 .مئوالیتیک انرمی ایران پ امنیت انیرمی غیرب»،
پژوهشهای جورافیای انسان  ،دپر  ،66ش ار  ،6زمستان.
پیلیامز ،ال دی .7321 .درآمدی بر بررس هوای امنیوت ،ترج یه علیرضیا طییب ،تهیران
انتشارات امیرکبیر.
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