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چکیده
مقاله حاضر معطوف به تبیین رویکرد غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) در قبـال  

) اسـت.  1384-1392هـاي نهـم و دهـم (   سال مصادف با دولـت 8ایران در 
غـرب کـه   اند که چگونه مجموعه نویسندگان به بررسی این پرسش پرداخته

درگیر بحران عمیق اقتصادي است و قدرت نسبی آن رو بـه کـاهش اسـت،    
قادر به واردآوردن فشارهاي استراتژیک به کشورهایی همچون ایران اسـت؟  

الملل قلمرو بازي قدرت است، نویسندگان اسـتدالل  از آنجا که سیاست بین
رتقـد معنـاي بـه -اند که غرب در این دوران قدرت سـاختاري خـود   کرده

اي که گونـه -سایرینهايانتخاببهدهیشکلودیگرانبازيقواعدتعیین
اسـت. در ایـن   انحصاري و نادر از قدرت است را علیه ایـران بـه کـار گرفتـه    

ها تالش کرده تـا در چهـار سـاختار مـالی،     چهارچوب، غرب در قالب تحریم
را محـدود و در  دانش، امنیتی و تولیدي، دسترسی ایران به منابع مورد نیاز 

مواردي قطع نماید. از منظر نویسندگان، ساختارهاي مالی و تولیـدي بـیش   
انـد. در نهایـت   شـده از سایر ساختارها در این دوره علیه ایران به کار گرفتـه 

اند که بـا توجـه بـه ماهیـت قـدرت سـاختاري و       نویسندگان استدالل کرده
زینـه ممکـن و مطلـوب    ناکارآمدي ابزارهاي سنتی بـراي مواجهـه بـا آن، گ   

دهی به گیري حداکثري از ابزارهاي دیپلماتیک و شکلروي ایران، بهرهپیش
المللـی نسـبت بـه اهـداف     با هدف اقناع جامعه بـین » تعامل سازنده«نوعی 

استراتژیک این کشور است.
قدرت ساختاري، ایران، غرب، تعامل سازنده، اقناع: کلیديهايهواژ
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مقدمه
بـه  1929سـال  از )1(، بـدترین بحـران اقتصـادي غـرب    2008سـال اقتصاديبحران 

ن وارد ، جهـا رو به کـاهش رفتـه  قدرت نسبی مجموعه غربآید.میسو به شماراین
دوران انتقال قدرت شده و جهانی جدید در راه است؛ جهانی که در آن غـرب تنهـا   

در این ایام بسیار بیـان  هایی از این دستهاي قدرت خواهدبود. گزارهیکی از کانون
الملـل  مندان روابـط بـین  شود و در مورد صحت آنها اجماعی نسبی میـان اندیشـ  می

بـه  همچنـان قـادر  ،آنکـه غـرب درگیـر بحـران    ،آمیـز وجود دارد، اما نکته تنـاقض 
همچـون  اي هـاي منطقـه  ویـژه قـدرت  بهردن فشارهاي استراتژیک به سایرینآووارد

چگونـه قـادر   ،پرسش آن است که غرب درگیر بحـران ،ترایران است. به بیان واضح
است فشارهاي استراتژیکی به ایران وارد نماید؟ دیگران را وادار به قطـع یـا کـاهش    

آورد؛ به داخل کشور ممانعت بـه عمـل  از انتقال پول نفت؛خرید نفت از ایران نماید
اي ؛ پرونـده هسـته  را ممنوع نمایددر صنعت نفت ایرانگذاري سایر کشورهاسرمایه

هـاي متعـددي علیـه ایـن کشـور      ی کرده و در شوراي امنیـت قطعنامـه  ایران را امنیت
ي چینـی، هنـدي،   هـا ک مرکزي این کشور را تحریم نماید؛ شرکتباند؛تصویب کن

ها اقدام خصمانه و مـوثر  . را از تعامل تجاري با ایران بترساند و دهمالزیایی، ترك و..
,Katzman)دهد.را صورتدیگر  2013) (Rajiv, 2012) (Penghong, 2012)

توانـایی بـازیگران بـر    قدرت است و بازيقلمروالملل،بیناز آنجا که سیاست 
غرب درگیـر بحـران هنـوز بایـد از برخـی      قاعدتا،شودمیلفه سنجیده مبناي این مؤ

حتـی  هاي کلیدي قدرت برخوردار باشد تا بتواند طیـف وسـیعی از کشـورها،    مؤلفه
ایـران دارنـد را واردار بـه    نانی که ماننـد روسـیه، هنـد و چـین منـافع وسـیعی در       آ

نظر در این مناسبات نماید. فهم صحیح این موضوع در شرایطی کـه تعـارض   دیدتج
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شـده و  ایران و غـرب وارد دوران جدیـد و خطرنـاکی از منظـر منـافع ملـی ایـران        
سیاسـی و اقتصـادي کشـور را    یـات  هاي وسیعی از حفشارهاي این مجموعه، حوزه

رو پرسش کلیدي مقالـه  از ایناست. اي برخوردارتاثیر قرارداده، از اهمیت ویژهتحت
مصـادف بـا   سـال  امریکـا و اتحادیـه اروپـا) در هشـت     (آن است که غـرب حاضر
اي از قـدرت  )، از چـه چهـره  1384-1392هاي نهم و دهم ریاست جمهوري (دوره

، اي کـه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش طراحـی شـده       است؟ فرضیهبردهعلیه ایران بهره 
خود را علیه ایران بـه  1قدرت ساختاري،غرب در این دوره«عبارت از این است که 

».  استکار گرفته
تقسـیم گفتارپنجبراي تبیین این موضوع و آزمون فرضیه فوق، مقاله حاضر به

ایـن موضـوع مـورد کـاوش     پیشـینه پـژوهش در بـاب   ،نخستگفتاراست. در شده
اســـت. در گفتـــار دوم چهـــارچوب مفهـــومی مقالـــه مـــورد بحـــث قرارگرفتـــه
هـاي ایـن   ، ضمن تعریف قدرت ساختاري، شاخصهآنقالبگرفت و در قرارخواهد

گفتـار  گرفت.دبیات نظري قدرت مورد بررسـی قرارخواهـد  مفهوم و جایگاه آن در ا
، بـه  یالمللـ بـین قتصـاد سیاسـی   معطوف به تبیین قدرت ساختاري غـرب در ا ،مسو

نحـوة  بررسـی  متمرکـز بـر   ختلـف خواهـدبود. گفتـار چهـارم،    هاي متفکیک حوزه
گیري غرب از این چهره قدرت علیه ایران در دوران پس از انقالب با تاکیـد بـر   بهره
بنـدي مباحـث ارائـه    پـنجم، جمـع  هد بود و در نهایت در گفتـار هاي اخیر خواسال

خواهد شد.  

نه پژوهش . پیشی1
از آنجا که در دوران پس از انقالب اسالمی، غرب همـواره چـالش اصـلی سیاسـت     

، طبیعتا آثار مختلفی به زبان فارسی نیـز در مـورد مناسـبات    استخارجی ایران بوده
است. اما نکته مهم آنکه در ایـن آثـار، موضـوع    یران و غرب به رشته تحریر درآمدها

است. وم قدرت ساختاري مورد تبیین قرارنگرفتهمفهمناسبات ایران و غرب بر مبناي
توان واجد رویکردي نو به موضـوعی کهنـه در سیاسـت    رو مقاله حاضر را میاز این

توان مدعی شد که ادبیات اندکی در مورد فراتر از آن حتی میخارجی ایران دانست.

1. Structural Power
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خالف ، بـر دیگـر است. به بیان ساختاري به زبان فارسی تولید شدهتبیین ابعاد قدرت 
الملل ایـران بـه   بینمفاهیمی همچون قدرت نرم که به طور وسیع اندیشمندان روابط 

، مفهـوم  اسـت اند و حتی متون اصلی آن بـه فارسـی نیـز ترجمـه شـده      آنها پرداخته
(وحیـدي,  و تنهـا در معـدود مقـاالتی   تاري تا حد زیادي مغفول مانـده قدرت ساخ

است.  به آن پرداخته شده)1386

قدرت ساختاري. 2
اسـت. ناگفتـه   المللبینترین مفهوم علم روابط گونه که اشاره شد، قدرت مهمهمان

و تفاسـیر  برانگیزند و تعـاریف ، مناقشهعلمیرشته پیداست که مفاهیم کلیدي در هر 
ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و از     . مفهوم قـدرت نیـز از   شودمیمتفاوتی از آنها ارائه

عاریف متفاوت از این اي که تگونهاست؛ بهمختلفی از آن ارائه شدهاریفرو تعهمین
ایـن  .توان مبناي تمایز رویکردهاي نظري مختلف در این حوزه دانسـت مقوله را می

بـه  ،بنـدي کـرد. در ایـن پـژوهش    توان دستهمیل مختلف ابه اشکتعاریف را طبیعتاً
:اندتقسیم شدهچهار دستهطورکلی، تعاریف قدرت به

قدرت به معناي منابع . 2- 1
الملـل اسـت،  رترین نظریه روابـط بـین  داترین و ریشه، قدیمیگراییاز آنجا که واقع

اسـت. متفکـران   نیز در قالـب ایـن نظریـه بیـان شـده     تعاریف اولیه از قدرتطبیعتاً
ترین ایـن  یکی از شاخصاند. ، تعریف کردهعمدتا قدرت را بر مبناي منابع،گراواقع
هاي هاي آن در حوزهقدرت یک کشور را بر مبناي قابلیتکنت والتز است که ،افراد

هـاي  ؛ ب) توانمنـدي میزان جمعیـت و وسـعت سـرزمین   الف) کند:زیر تعریف می
,Waltz).ثبات و کفایت سیاسی؛ د) هاي نظامی؛ ج) توانمندياقتصادي 1979: 131)

قدرت به معناي رابطه و تاثیرگذاري. 2-2
بالـدوین از ایـن   در تعریـف معـروف دیویـد   وجـه اي از قدرت به بهترینرابطههمف

قدرت بـه معنـاي توانـایی یـک بـازیگر در      ،است. از منظر بالدوینمفهوم ارائه شده
.دادصـورت انجـام نمـی   یگر به انجام کاري اسـت کـه در غیـراین   واداشتن بازیگر د

اي از قدرت بر توانایی یک بـازیگر در  ، بنیان فهم رابطهواقعدر)1387:33،(دهقانی
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و شـود مـی قدرت در فرایندي تعاملی اعمال روایت،تغییر نتایج مبتنی است. در این
,Schmidt).گذاردت بر اقدامات دولت دیگر تاثیرمییک دول 2005: 530)

تعاریف پست مدرنیستی از قدرت. 2- 3
اجتماعی و سـاختاري و نـه   ايمدرنیستی، قدرت به صورت پدیدهدر تعاریف پست

چندشکلی، فراگیـر و در سراسـر   نامتعین،،. این نوع قدرتشودمیشخصی درك ابین
تملک فاقد هرگونه محتواي جوهري بوده و به ،جامعه پراکنده است. بنابراین قدرت

)1387:49،(دهقانی.یدآو تصرف هیچ بازیگري درنمی

قدرت ساختاري. 2- 4
اشـیه منـاظرات   هاي قدرت کـه گرچـه همـواره در ح   نديبومیکی از تعاریف و مفه

اي در توضیح تعامالت بـازیگران در  هاي ویژهالملل بوده اما قابلیتبینري روابط نظ
در موضوع مورد بحث این مقالـه دارد، قـدرت سـاختاري    ویژهبهی، المللبینصحنه 

بـه مقولـه قـدرت در    کرد استرنجاست. روید یافتهاست که با نام سوزان استرنج پیون
بـه  زیـرا  گیـرد الملل قرارنمیر روابط بینهاي متعارف نظري دبنديیک از دستههیچ

هـا در آثـار او قابـل مشـاهده اسـت. از      نوعی برخی از مفروضـات هریـک از نحلـه   
البتـه  اسـت.  قدرت نیز با تعاریف رایج متفـاوت بندي او ازرو تعریف و مفهومهمین

انـد، امـا   بنـدي کـرده  اندیشمندان دیگري نیز قدرت ساختاري را در آثار خود مفهوم
بندي اسـترنج در موضـوع مـورد بحـث ایـن مقالـه از       نویسندگان معتقدند که مفهوم

دهندگی بیشتري برخورداراست.  قابلیت توضیح
ن وقواعد بازي دیگـرا قدرت تعیینقدرت ساختاري به معناي ،جنراز منظر است

بـه  قـدرت سـاختاري  ،هاي سایرین است. به بیان دیگردهی به انتخابقدرت شکل
دهی بـه  قدرت شکلگیري در مورد چگونگی انجام امور است، معناي قدرت تصمیم

ون آنهـا  هـا در در با یکدیگر، با مردم و یا با شـرکت ها ساختارهایی که روابط دولت
هـاي بیشـتري در   ی از طرفین از قابلیـت ، هرچه یکترگیرد. به بیان واضحمیصورت

قدرت نسبی بیشـتري  کننده روابط برخوردارباشد، از دهی به ساختارهاي احاطهشکل
ت ساختاري را بـدین صـورت تعریـف    استرنج قدرنهایتدربود.برخوردار خواهد

کـه  ايگونـه به سـاختارهاي اقتصـاد سیاسـی جهـانی بـه     دهیشکلقدرت «کند: می



رب
ي غ

تار
ساخ

ت 
در

و ق
ن 

یرا
ا


تی

ریع
 ش

سن
مح

 و 
نیا

دي
وحی

را ت
زه

131

ایرین و دانشمندانشان با سـ هاي آنهاها، نهادهاي سیاسی آنها، شرکتتعامالت دولت
قـدرت بسـیار   مفهـوم  ،از منظـر اسـترنج  ».گیـرد مـی در درون این ساختارها صورت

قـدرت ،کنند. به بیان دیگـر گرایان تعریف و تبیین میتر از آنی است که واقعپیچیده
بـیش از آنکـه متـرادف    و اغلب نامحسـوس اسـت و   2پیچیده1،وجهیمفهومی چند

,Pustovitovskij). است4باشد، معادل ظرفیت3توانایی 2012)

بندي استرنج، قدرت ساختاري را به چهـار شـاخه مختلـف امـا     بر مبناي مفهوم
ساختار دانش که معطوف به توانـایی دسـتیابی و توسـعه    :توان تقسیم کردمیمرتبط 

است:ه آندانش و توانایی ممانعت از دسترسی سایرین ب
ساختار مالی که معطوف به قدرت تسهیل یا تحدیـد دسترسـی سـایرین بـه     . 1

اعتبارات مالی است.
دیگـر  ؛ بـه بیـان  دهـد انداز امنیتی سایرین را شکل میساختار امنیتی که چشم. 2

قدرت حفاظت از دیگران در برابر تهدیدات خارجی و داخلی. 
گیري در مورد اینکه چه چیزي، توسط ساختار تولید به معناي قدرت تصمیم. 3

از نیروي کار، زمین، سـرمایه و فنـاوري  چه کسانی، با چه ابزارهایی و با چه ترکیبی 
نس موفقیـت سـایرین بـه    باید تولید شود. طبیعی است که کنترل این ساختار بر شـا 

ــوان تولید ــ عن ــا مص ــده ی ــی رفکنن ــاثیر م ــده ت ــذاردکنن & ,Griffits, Callaghan). گ

Roacg.C.Steven, 2008: 258)

یمات در واقع مسئله اصلی در بحث قدرت ساختاري آن است که چگونه تصـم 
گـذارد.  بـا آن دولـت و بـا خودشـان تـاثیر مـی      هـا  یک دولت بر رابطه سایر دولـت 

ـ مـی چگونـه یـک دولـت    ،دیگریانببه و دادهالمللـی را شـکل  بـین کار دسـتور دتوان
تـر  . شاید به طور سـاده را محدود یا تسهیل نمایدروي سایر کشورهاهاي پیشگزینه

به قواعد بازي در یـک حـوزه   دهیشکلبتوان قدرت ساختاري را به معناي توانایی 
,Yoshizawa).خاص دانست 2010)

1. Multi-dimensional

2. Complex

3. Ability

4. Capacity
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هاي قدرت ساختاري غرب. جلوه3
به قواعد بازي دهیشکلگونه که اشاره شد، قدرت ساختاري به معناي توانایی همان
ی کـه در آن  المللـ بـین در یـک اقتصـاد   «:باره چنین گفته استدر ایناسترنج است.

ي میـان  قدرت تقسیم شده است و حالت متمرکز ندارد و نیروهـا بـه طـور نامسـاو    
بـه  ...-اشبراسـاس اقتصـاد سیاسـی   -است، تسـلط یـک دولـت   ها توزیع شدهدولت

جهـان بـر مـدل    ق کـردن اقتصـاد سیاسـی    صورت طبیعی به کوشش در جهت منطب
)1368،(استرنج.خواهد انجامیدهادولتنظر آن دولت یا مجموعه مورد

کردن اقتصـاد سیاسـی جهـانی بـر مـدل      هاي بزرگ براي منطبقکوشش قدرت
هـاي سیسـتمی رخ   موردنظر خود، بیش از هرزمانی پس از پیـروزي آنـان در جنـگ   

همـواره  الملل،بینروابط تاریخ هاي سیستمی درجنگناگفته پیداست که است. داده
هاي ، قدرتهااند. در پیامد این جنگالملل همراه بودهدر نظام بینبا بازتوزیع قدرت 

هـایی کـه یکـی از    اند، نظـم هاي متفاوتی شکل دادهبه نظماند و جدیدي ظهور کرده
ترین اهداف آنها منطبق کردن اقتصاد سیاسـی جهـانی بـا مـدل مـوردنظر خـود       مهم
. استبوده

ظهـور ،جهـانی دومجنـگ ازبعـد تحـول تـرین بـزرگ از دیدگاه نویسندگان،
امریکا،با پایان گرفتن این جنگد.بوحدوحصربیهايقابلیتازي برخوردارامریکا

هاگزینههموداشتحدوحصريبیقدرتهم؛بودقرارگرفتهنظیريبیوضعیتدر
ایاالت متحده در دوران پس از جنـگ دوم  اي. به بیانی نظري، گستردههايانتخابو

دربرتـري منـابع ازکـه اسـت دولتـی ،هژمـون ، موقعیتی هژمونیـک یافـت.   جهانی
راخـود ارادهتوانـد مـی واستبرخورداریکژایدئولوواقتصادينظامی،هايزمینه

هژمـون بـه آنازکـه جهـانی سـطح دریـا ،)ايمنطقههژمون(منطقهیکدروندر
نـوعی بـا دتوانمیجهانی، بر سایرین تحمیل نماید. هژمونیشودمیبردهنامجهانی

سـت هادولتازگروهیمیاندرامورادارهترتیباتنظم،ازمراد-یالمللبیننظماز
آندرکـه نظمـی شـود، همـراه -گیـرد برمیدررااصولوايپایهقواعدنهادها،که

ارزباثبـات، اقتصـادي نظامهمچونعمومیکاالهايتولیدبهمبادرتهژمونقدرت
,Ikenberry).نمایدمیامنیتنیزویالمللبینمعتبر 2006: 170-175)

چنـین مسـیري   نمـاد موفقیـت در   ي دوران پس از جنگ دوم جهانی نیز امریکا
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لیبــرالدر ایــن مســیر، پیــدایی و گســترش نظــمموفقیــت امریکــااســت. حاصــل 
م پس از این نظ. استهدادپیوندیکدیگربهرالیبرالهايقدرتکههبودمحورامریکا

بدان معنا که تعامالت اغلب کشورها در درون آن و بر پایان جنگ سرد، جهانی شد؛ 
در قالـب ایـن نظـم،    گیـرد.  ادها و هنجارهاي این نظم صـورت مـی  مبناي قواعد، نه

، اسـت کـرده اشـاره گونه که اسـترنج  اند تا همانهاي غربی همواره تالش کردهقدرت
لیبـرال اسـت، منطبـق    مـدل  نظر خود که همانا قتصاد سیاسی جهان را بر مدل موردا

Barnett)سازند. & Duvall, 2005)

نمـاد قـدرت   1آنکه ایـن نظـم نهادینـه   ،آنچه از منظر بحث حاضر اهمیت دارد
تارهاي اقتصـاد سیاسـی   سـاخ ،هـا شود؛ زیرا این قدرتمیساختاري غرب محسوب 

سیاسـی آنهـا،   ، نهادهاي هاسایر دولتاند که تعامالت اي شکل دادهگونهانی را بهجه
گر در درون ایـن  بـا مجموعـه غـرب و بـا یکـدی     هاي آنها و دانشمندانشـان شرکت

آن براي تبیین بهتر قدرت ساختاري مجموعه غـرب بایـد  گیرد.میساختارها صورت
داد:شد، مورد بحث قرارا اشارهبندي به آنههوماي که در مفرا در چهار حوزه

ر دانشاساخت. 3- 1
هـاي  مجموعه هنوز تسلط خود را بر حـوزه است و این غرب بودهمهد علوم جدید،

هـاي غربـی در   اسـت. شـاهد ایـن مـدعا، جایگـاه دانشـگاه      عمده دانش حفظ کرده
دانشـگاه برتـر جهـان،    10، 2013بنـدي سـال   بندي جهانی است. بـر مبنـاي رده  رده

,Times Higher Education).و اروپـایی هسـتند  جملگـی امریکـایی   در حـوزه  (2013
10مؤسسـه بلـومبرگ،   2013بنـدي سـال   یز بـر مبنـاي رده  ها ناختراعات و نوآوري

جنـوبی، آلمـان، فنالنـد،    ، کـره کشور برتر در این حوزه به ترتیب عبارتند از: امریکـا 
ضـروري اسـت کـه    فرانسه. ذکر این نکتهسوئد، ژاپن، سنگاپور، اتریش، دانمارك و

دارند، امـا بـه لحـاظ    ، گرچه در قاره آسیا قرارجنوبی و سنگاپورسه کشور ژاپن، کره
در آسیا شوند و هرسه از موتلفین امریکابخشی از جهان لیبرال محسوب میهویتی، 

,Bloomberg).آیندبه شمار می انـش یـا   که ساختار دتوان مدعی شدبنابراین می(2013
هاي پیشرو، عمدتاً در بخشویژهتر، توانایی دستیابی و توسعه دانش بهبه بیان روشن

1. Institutional Order
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نکته دارد. کشورهاي همسو با این مجموعه قراردر اختیار مجموعه غرب و قلیلی از 
انـد  همواره گزینشی عمل کـرده تر، آنکه این کشورها در انتقال دانش به دیگران،مهم

ویـژه در جهـت ممانعـت از دسترسـی بـازیگران چالشـگر بـه        و انرژي زیادي را به
هـاي مختلـف صـرف    ، در قالـب تحـریم  دستاوردهاي دانش بنیـان مجموعـه غـرب   

اند.کرده

ساختار مالی. 2-3
زیـرا نظـام مـالی    ،در ساختار مالی، برتري غرب بر سایرین بسـیار مشـهودتر اسـت   

ایـن تسـلط از دوطریـق    رد.هـاي غربـی قـراردا   تحت تسلط قدرتالمللی کامالًبین
است؛ مراکـزي کـه   دهی به مراکز جهانی مبادالت مالیاست: یکی شکلحاصل شده

بنـدي مرکـز   . برمبنـاي رده پذیردمالی جهانی از طریق آنها صورت میعمده مبادالت 
ه مبـادالت مـالی جهـانی عبارتنـد از: لنـدن،      عمـد مرکز10، 2013ژنو در سال مالی 

. نکفـورت اسنگاپور، زوریخ، توکیو، ژنو، بوستون، سئول و فرکنگ، نیویورك، هنگ
(Geneva Financial Centre, ابزار دیگري که بـه تسـلط غـرب بـر سـاختار مـالی       (2013

المللی پـول و  المللی همچون صندوق بیناست، نهادهاي مالی بینهجهانی کمک کرد
اصـلی محسـوب  هـاي غربـی سـهامداران   قدرتبانک جهانی است. در هر دو نهاد، 

ست که در تاریخ این دو نهاد، در قالب یـک قـانون نانوشـته،    اروشوند. از همینمی
ی پـول بـا   المللـ همواره ریاست بانک جهانی با یک امریکایی و ریاست صندوق بین

هاي غربی همـواره  آنکه قدرتاست. نکته مهم از منظر بحث حاضر،ها بودهاروپایی
انـد. شـاهد   ت اهداف سیاسی بهره بردهن نهادها در جهاز موقعیت مسلط خود در ای

ها و تسـهیالت از سـوي ایـن نهادهـا همـواره بـه صـورت        ئه واماین مدعا، آنکه ارا
هاي این نهادها براي در صورتی که توصیهمشروط انجام گرفته است و کشورها اوالً

بشـري را  مالحظـات حقـوق  تجدید ساختار اقتصاد کـالن خـود را بپذیرنـد و ثانیـاً    
ان دسترسـی بـه   رعایت نمایند و ثالثاً از تخاصم سیاسی با این مجموعه بپرهیزند، تو

اي این نهادها را خواهند داشت. منابع مالی و توسعه
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ساختار امنیتی. 3- 3
گونه که اشاره شد، ساختار امنیتی، به معناي قدرت حفاظت از دیگران در برابر همان

انـداز امنیتـی آنـان اسـت. در ایـن      به چشمدهیشکلتهدیدات داخلی و خارجی و
ــ  ــز مجموعــه غــرب از توانمن اســت؛فــردي برخوردارهبهــاي منحصــرديحــوزه نی

هاي قدرت و ثروت یا اساساً از آن برخوردار نیستند و هایی که سایر کانونتوانمندي
غرب در شـوراي هاي محدودي از آن برخوردارند.تنها در حوزهیا همچون روسیه،

؛ الملل، از موقعیت برتر برخـوردار اسـت  ترین ساختار امنیت بینامنیت به عنوان مهم
کنند و چـین و روسـیه   سه قدرت غربی تعیین میکار این شورا را عمدتاًزیرا دستور

هـا تهدیـدات علیـه    این قـدرت دیگر،بیاندهند. بهبه این دستورکار واکنش نشان می
تصمیماتی و به اتخاذ کنندمیقالب این شورا تعریف المللی را در صلح و امنیت بین

هـاي شـوراي   تحـریم ورزند. نماد ایـن امـر،  میآور براي تمام کشورها مبادرت الزام
امنیت علیه ایران و برخی دیگر از کشورهاست که از سوي اغلـب اعضـاي سـازمان    

شود.  ملل اعمال می
طـورکلی، مجموعـه   قدرت ساختاري ایاالت متحده و بـه ناتو از دیگر نمادهاي

تـرین ائـتالف نهادینـه شـده     تـرین و قـدیمی  آید. ایـن نهـاد، مهـم   غرب به شمارمی
بـا وجـود   ی است که حتی پس از اتمام جنگ سرد و فروپاشی شوروي نیـز  المللبین

ایفـاي  ی بهالمللبینهاي مختلف حیات خود ادامه داده و در بحرانبهبحران هویت،
به جنگ افغانستان و حمله به لیبی اشاره توانمیکه از آن جمله استنقش پرداخته

ی را درالمللـ بـین بر ناتو که طیف وسیعی از کشـورهاي مهـم در صـحنه    افزونکرد.
ویـژه در آسـیا و خاورمیانـه    گیرد، ایاالت متحده با تعداد زیادي از کشورها بـه  برمی

جنـوبی،  آسیا، کشورهایی همچون ژاپن، کرهاست. درادههاي دوجانبه شکل دائتالف
، هنـد، از جملـه مـؤتلفین ایـن     هاي اخیـر در سالسنگاپور، فیلیپین، تایلند، تایوان و

ز تمــامی اعضــاي شــوراي همکــاري آینــد. در خاورمیانــه نیــکشــور بــه شــمار مــی
ایـاالت  فین مهـم تلتان، افغانسـتان، مصـر و عـراق از مـؤ    فارس، اسرائیل، پاکسخلیج

روند.متحده به شمار می
هـاي نظـامی ایـاالت    ، پایگـاه دیگر نماد قدرت ساختاري غرب در حوزه امنیت

هایی که تقریباً در بخـش مهمـی از کشـورهاي   پایگاهمتحده در سراسر جهان است؛
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انـداز امنیتـی ایـن کشـورها و     اند و نقش مهمی در تعیـین چشـم  جهان احداث شده
کننـد.  مینوان کشورهاي ضعیف در برابر تهدیدهاي بیرونی ایفا حفاظت از آنها به ع

اشـاره نمـود کـه در وضـعیت     نیـز این، باید به نیروي دریایی ایاالت متحدهبرافزون
ز هاي آزاد حضـوري فعـال دارد و ا  ا نیروي نظامی جهان است که در آبکنونی، تنه

اگـر  .کنـد مـی حفاظـت  تلفین آن در ایـن دریاهـا   منافع ایاالت متحده و مجموعه مؤ
ایسـه  یعنی چین و روسـیه مق رب در حوزه امنیت را با رقباي آنقدرت ساختاري غ

شـویم؛ در همـین راسـتا، در مقـام مقایسـه،      اي معناداري را متوجه میهکنیم، تفاوت
کشور هستند: کره شمالی و پاکستان که هر دو بـیش  مؤتلفین چین در جهان، تنها دو

اي در برنـده عنوان برگلمللی به یاري این کشور برخیزند و بهابیناز آنکه در صحنه 
بـراي آنهـا هزینـه پرداخـت     اسـت کـه   چـین  این اختیار این کشور باشند، به نوعی 

یک از کشورهاي جهان داراي پایگاه نظامی نیسـت  براین، چین در هیچکند. افزونمی
هـاي سـرزمینی و   ة آبنها قادر به انجام عملیـات در حـوز  و نیروي دریایی آن نیز ت
هـاي نظـامی   وسیه نیز کشوري است که از پایگاهرهمچنینسواحل این کشور است.
تلفین اندکی دارد و حـوزه نفـوذ و حضـور آن    ار نیست؛ مؤمهمی در جهان برخورد

تنها در ساختارهاي امنیتی به عضویت این کشـور در شـوراي امنیـت سـازمان ملـل      
د.شوفوري این کشور محدود میمنیتیمتحد و نفوذ آن در محیط ا

ساختار تولید. 3- 4
عمده قدرت غرب در ساختار تولید، در تسلط آن بـر بازارهـاي سـرمایه و فنـاوري     

مـالی در کنتـرل   گونه که در بخش مالی اشاره شد، ساختار جهـانی  نهفته است. همان
گـذاري مسـتقیم   ز آنجایی که حجـم عظیمـی از سـرمایه   دارد. اکشورهاي غربی قرار

و کشورهاي نزدیک به آنـان  خارجی در سایر کشورها و نهادها توسط این مجموعه 
گیـرد.  ، تحت کنترل آنها قرارمیبخش مهمی از ساختار تولیدگیرد، طبیعتاًمیصورت

تواننـد سـایرین را از   مـی این، این کشورها با تسلط بر ساختار مالی جهـانی،  برافزون
، کننـد عنوان تهدید تعریـف مـی  را بههایی که آنهاهها یا حوزگذاري در کشورسرمایه

ي سایر کشـورها در  گذارسرمایهبه خوبی در ممانعت از ،برحذر بدارند. این توانایی
است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.ت و گاز ایران بروز و ظهور یافتهصنعت نف
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تازي ایـن کشـورها در   جنبه دیگري از قدرت غرب در ساختار تولید، بـه پیشـ  
هاي پیشـرفته و  ویژه فناوريه فناوري بهگردد. در واقع، در حوزمیحوزه فناوري باز

روي این حوزه، کشورهاي غربی با سایر کشورها فاصـله محسوسـی   هاي پیشبخش
در ویـژه بـه دهد که بر سـاختار تولیـد   برتري، به آنان این امکان را میدارند و همین

ثیر بگذارنـد  پیشرفته در کشورهاي مختلف جهان تأها و محصوالت حوزه تولید کاال
هاي حساس از کشـورهاي رقیـب   موضوع، دریغ کردن برخی از فناوريکه نماد این 

اند. در ادامه، این بحث را بـا تاکیـد بـر    کشورهایی است که مورد تهدید قرارگرفتهو 
داد. مورد واکاوي قرار خواهیمایران 

علیه ایران قدرت ساختاري غرب هاي به کارگیري . جلوه4
قدرت ایاالت متحده از ویژهبهبه روشنی پیداست که مجموعه غرب و ،از آنچه آمد

تـرین  قـدرتی کـه مهـم   ردارنـد؛ هاي مختلـف برخو ساختاري قابل توجهی در حوزه
و ثـروت  هـاي قـدرت   ، الیگاپولی بودن است؛ بدان معنا که سـایر کـانون  ویژگی آن

رو از همـین و روسیه از این چهـره قـدرت برخـوردار نیسـتند.    ، ژاپنهمچون چین
دوران پـس از جنـگ   ویـژه بـه مجموعه غرب در دوران پس از جنگ دوم جهانی و 

يچالشـگر ویـژه بـه از این چهره قدرت به دفعات علیـه کشـورهاي رقیـب و    ،سرد
کـه  بـرده اسـت. ناگفتـه پیداسـت     بهـره ... شـمالی، کوبـا و  همچون عراق، لیبی، کـره 

س از جنگ سـرد همـواره   کشوري که در دوران پترین این کشورها ایران است؛مهم
،، امـا در عمـل  قرارگرفتـه تهدید به اسـتفاده از زور  مورد هاي غربی از سوي قدرت

ار گرفتـه شـده   ترین ابزار به کمهم،الذکررت ساختاري غرب در چهار حوزه فوققد
به معناي تنظیم ،گونه که اشاره شد، قدرت ساختارياست. همانبودهعلیه این کشور

هـا و  هـا، شـرکت  دولتبه فضایی است که در آن دهیشکلی و المللبیندستور کار 
شوند. غرب با به کارگیري این چهره قدرت، تمـام تـالش   افراد با یکدیگر مرتبط می
هـاي ایرانـی بـا    ها و شرکتدولتباط دولت ایران با سایرخود را به کار بسته تا ارت

چـه  در تعـداد هر نخبگان را بـا همتایـان   ویژهبهها و شهروندان ایرانی، شرکتسایر 
بیشتري از کشورهاي جهان دچار محدودیت و اختالل سازد. براي تبیـین ایـن امـر،    

ـ عمال قدرت ساختاري علیه ایران در هر چهار حوزه فـوق الزم است نحوه ا ذکر را ال
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دهیم:رسی و واکاوي قرارمورد بر

ساختار دانش. 4- 1
هـاي دانشـگاهی   علمی و دانشگاهی ایران با مجموعهارتباطات ،در دوره مورد بحث

جویان ایرانـی  غربی به حداقل کاهش یافته و ممانعت از دسترسی دانشگاهیان و دانش
ابـت و  هاي غربی همواره یکی از اصول ثبدیل دانشگاههاي بیبه امکانات و ظرفیت

اوقـات  ها گـاهی این محدودیتالبتهاست.سیاستگذاري علمی در غرب بودهنانوشته 
پـذیرش  هـاي ایـن کشـور در مـورد    همچون زمانی کـه دولـت هلنـد بـه دانشـگاه     

یا در مقاطعی که ،اي هشدار دادمرتبط با علوم هستههاي دانشجویان ایرانی در رشته
ی بـا مشـکالتی   المللـ بـین در نشریات علمـی  انتشار مقاالت علمی دانشمندان ایرانی 

است.ی نیز به خود گرفتهمواجه شد، شکل رسم
ازحمایتقانون«ترین اقدام رسمی در این حوزه را امضايشاید بتوان مهم

کشـورهایی آن،مبنـاي بر، توسط جورج بوش دانست که2006در سال »آزادي
گیرند. در واقع با این قرارمیتحریمموردکنند،کمکایرانايهستهبرنامهبهکه

هـاي زیـادي   اي با ایران، با هزینـه قانون، همکاري سایر کشورها در حوزه هسته
مواجه شده و دسترسی این کشور به دستاوردهاي علمی به شدت محـدود شـده   

,Iran Freedom Support Act)است.  البتـه سـاختار دانـش، بخشـی از قـدرت      (2006
که هنوز در قیاس با سایر ساختارها چندان علیه ایـران بـه   ساختاري غرب است 

است.  کار گرفته نشده

ساختار مالی. 2-4
اس وسیع علیه هاي مختلف و در مقیغرب قدرت خود را در حوزهدر ساختار مالی، 
مـدعی شـد ایـن مجموعـه در تـالش      توانمیاي که گونه؛ بهاستایران به کار گرفته

گونه کـه اشـاره   است. همانکردهاز همه بر ابزارهاي مالی تکیه براي مهار ایران بیش 
ساختار مالی به معناي برخورداري از قابلیت تسهیل یا تحدید دسترسی سایرین ،شد

اي انحصاري برخـوردار اسـت.   گونهاست و غرب از این قابلیت بهبه اعتبارات مالی 
،رهبـري ایـاالت متحـده   دهد، مجموعه غرب بـه گونه که نمودار زیر نشان میهمان

قدرت خود در ساختار مالی جهانی را در جهت ممانعت از دسترسی ایران بـه نظـام   
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، بـه کـار   جانبه و چندجانبه اعمـال شـده  هاي یکالمللی که در قالب تحریمبینمالی 
است.گرفته

,Katzman)1979- 2013هاي مالی اعمال شده علیه ایران تحریم).1(شماره جدول 2013)

نوع و گستره تحریم مالیسال
هاي امریکادالر در بانکمیلیارد12ارزشدر امریکا بهایرانهايداراییکردنمسدود1979
طریقازویژهبهایران،بامالیمبادالتبرکشورهاتمامینظارتلزوم«شوراي امنیت: 1803قطعنامه2007

»هایی که مقصدشان ایران استهاي ایرانی و کشتیکشتیوهواپیماهابازرسیصادرات،وملیهايبانک
وهاشرکتازطیفیتحریمایران،بهجدیدهايوامارائهممنوعیت«شوراي امنیت:1747قطعنامه 2007

»ایرانیمقامات
ملی،بانکسهوسپاهمالیهايشرکتبههاتحریممتحده، تسريایاالتسويازهاتحریمتوسعه2007

ملتوصادرات
عضوکشورهايدرایرانملیبانکهايداراییتوقیفوفعالیتتوقف«اروپا: اتحادیهمالیتحریم2008

»اروپااتحادیه
هرگونهانجامازراکشوراینمالیمؤسساتتمامیبریتانیا«بریتانیا: وکاناداامریکا،دوجانبههايتحریم2011

)2»(کردمنعایرانبامالیوتجاريتعامل
»ايهستهبرنامهتوسعهبرايالمللیبینمالینظامازاستفادهممنوعیت: «1929قطعنامه2010
امریکاسويازهاتحریملیستدرمعدنوصنعتبانکقراردادن2011
امریکاسويازایرانمرکزيبانکتحریم2012
هفتتنهاوداشتبرحذرایرانبهنفتپولانتقالازجهانمختلفنقاطدرراهابانکمتحدهایاالت2012

کردمعافهاتحریماینازایرانازنفتخریدکاهششرطبهراکشور
)3شد(ممنوعایرانمالیمؤسساتوهابانکباتعاملدر قالب مصوبه اتحادیه اروپا هرگونه2012
دریاوکنندمیتسهیلراریالفروشوخریدمختلف کهکشورهايمالیتحریم امریکا علیه مؤسسات2013

دارندریالباالییمقادیرخودهايحساب
نظام مـالی جهـانی تقریبـا قطـع     ها، مبادالت مالی ایران بابا اجرایی شدن این تحریم

،گیـرد ک مرکزي یک کشور مورد تحریم قرارمیزمانی که بان،است. به بیان بهترشده
بـار آن  شود و آثار فاجعـه به نظام مالی جهانی قطع میدر واقع حلقه وصل آن کشور 

ز باشــد. از آن اســت کــه نیــاز بــه توضــیح داشــتهبــر حیــات اقتصــادي آشــکارتر ا
، لیبی و ایران کنون تنها در مورد سه کشور سودانگونه تحریم تاروست که اینهمین

Departement of).استبه کار گرفته شده Treasury, 2012)

هاي اخیـر، تهدیـد   قدرت مالی غرب علیه ایران در سالگیري وجه دیگر به کار
غربی به تحـریم مـالی، در صـورت انجـام     غیرمالی و تجاري مؤسساتها و شرکت

معامالت با ایران است. با این اقدام و با توجه به تسلط مجموعه غرب بر نظام مـالی  
فایده مبـاالت خـود   -هاي مختلف بر مبناي منطق هزینهالمللی، کشورها و شرکتبین

تـرین آنهـا، قطـع    این رفتار بسیار است که از مهـم ي . نمادهاکنندمیرا با ایران قطع 



ی 
رج

 خا
بط

روا
مه 

صلنا
ف


جم 

ل پن
سا


وم 

 س
اره

شم


یز 
پای

13
92

140

رفتن هند و چـین  هندي با ایران و ناتوانی یا طفرههاي چینی و شرکتهاي همکاري
,Dadwal).از پرداخت پول نفت ایران به دالر اسـت  ، قابـل درك گـر سـو  از دی(2012

ی همچون بانک المللبیند از اعتبارات نهادهاي مالی توانمیاست که چنین کشوري ن
گیرد. المللی پول بهرهبینجهانی و صندوق 

ساختار امنیتی. 4- 3
هاي خـود بـه دو صـورت علیـه ایـران بهـره       در ساختار امنیتی، غرب از قابلیت

جانبه و چندجانبه تسلیحاتی و دیگري، حفاظـت  هاي یکاست: یکی تحریمبرده
هـاي  و حمایت از رقباي استراتژیک ایـن کشـور و تسـلیح آنـان اسـت. تحـریم      

ر، تشــدید هــاي اخیــاي دارد امــا در ســالاي ســه دهــهتســلیحاتی ایــران ســابقه
وقت ایـاالت متحـده،   جمهوررئیسریگان،دستورباو 1984است. در سال شده

ممنوع شد؛ ممنوعیتی که همچنان پابرجاست. تحـریم  ایرانبهتسلیحاتفروش
تاثیرگذاشت، زیرا نیروي نظامی ایـن  تسلیحاتی بر موقعیت نظامی ایران به شدت 

ته بـود و ناچـار شـد تـوان     کشور به شدت به تسلیحات و فناوري غربـی وابسـ  
شـمالی) و  نظامی خود را بر مبناي ترکیبی از فناوري شرقی (روسی، چینی و کره

هـاي اخیـر در قالـب دو    بـراین، در سـال  تولیدات داخلی بازسازي نماید. افزون
هاي شدیدتري بر مبادالت نظامی ایـران تحمیـل   ، تحریم1929و 1747قطعنامه 

ازتسـلیحات وارداتیـا ایـران بـه سـنگین لیحاتتساي که صدورگونه؛ بهشد
تـرین قـرارداد خریـد    ممنوع شد. همـین امـر، یکـی از دالیـل فسـخ مهـم      ایران

روسی بـود. در واقـع   300-هاي استسلیحات ایران یعنی قرارداد خرید موشک
المللـی  هاي غرب، امنیتـی شـدن چهـره ایـران در صـحنه بـین      اثر جانبی تحریم

ه تعامل با آن همواره رنگ و بوي امنیتی دارد و بسـیاري از  است؛ کشوري کبوده
کنند.  المللی از آن احتراز میبازیگران بین

معطـوف بـه تسـلیح رقبـاي     ،بعد دیگر اعمـال قـدرت سـاختاري علیـه ایـران     
گونـه کـه   است. همانهاي غربی بودهک این کشور در منطقه از سوي قدرتاستراتژی

هـان از ژاپـن تـا    بخش مهمی از کشـورهاي ج ز امنیتی اندااشاره شد، غرب به چشم
حضور رقباي استراتژیک ایران نیز در میان آناندهد؛ کشورهایی کهبحرین شکل می
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تـرین  بـه عنـوان مهـم   یل و ترکیه س، اسرائاعضاي شوراي همکاري خلیج فاردارند؛
ـ   جملگی کشورهایی هستند کـه چشـم  یک ایران، رقباي استراتژ ان را انـداز امنیتـی آن

ده بـا حضـور مسـتقیم در منطقـه     ایـاالت متحـ  ،اینبـر دهـد. افـزون  مـی غرب شکل
انداز امنیتی این منطقه چشمترین ضلع محیط امنیتی ایران، به عنوان مهم،فارسخلیج

دهـد  نسبت به بستن تنگه هرمز هشدار میو حتی در موارد الزم کندمیرا نیز تعیین 
د. ایـن توانمنـدي باعـث شـده تـا در منطقـه       کنـ آن را خط قرمز خود تعریف میو

گیـرد؛ بـا محوریـت ایـاالت متحـده شـکل     اي پره-ورمیانه نوعی نظم امنیتی چرخخا
بخشـی  دهی و تـداوم شکلگیرند. نمیا ایران و سوریه در درون آن قرارنظمی که تنه

. اخیر همـواره علیـه ایـران باشـد    به این نظم باعث شده تا موازنه تهدید در سه دهه
(Walt, 2002)

ساختار تولید. 4- 4
هـاي غـرب عمـدتاً در حـوزه     گونه که اشاره شد، در ساختار تولید، توانمنـدي همان

رو این مجموعـه بـا تسـهیل یـا تحدیـد دسترسـی       سرمایه و فناوري است. از همین
اري جـدي بـر شـانس    هاي پیشـرفته قـادر بـه تأثیرگـذ    سایرین به سرمایه و فناوري

کننده اسـت. در دوران پـس از پیـروزي    موفقیت آنان به عنوان تولیدکننده و مصرف
اي فزاینده گونه، امریکا و اتحادیه اروپا به1990ویژه از اواسط دهه انقالب ایران و به

ــدودیت ــزایش داده    مح ــاوري را اف ــرمایه و فن ــه س ــران ب ــی ای ــاي دسترس ــد، ه ان
رات مخربـی بـر رونـد توسـعه ایـران گذاشـته اسـت. ایـن         هایی که تـاثی محدودیت
ها با قطع روابط تجاري ایران و امریکا آغاز شد و در دوران بیل کلینتـون،  محدودیت

ها صنعت استراتژیک نفت مورد هدف قرارگرفت. از آن هنگام، دایره این محدودیت
اي سابقهی)، شدت ب2008-2012پیوسته رو به گسترش بوده و در چهار سال اخیر (

هاي اعمال شده علیـه کشـورهایی همچـون عـراق و لیبـی      حتی در مقایسه با تحریم
هـاي اعمـالی علیـه ایـران در     است. نمودار زیر به خوبی گسترش دایره تحـریم یافته

دهد: هاي سرمایه و فناوري را نشان میحوزه
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,Katzman)سرمایه و فناوريهاي اي اعمال شده علیه ایران در حوزههتحریم).2(شماره جدول 2013:

10-13)

جمهور وقت امریکاگذاري در صنعت نفت ایران به دستور بیل کلینتون، رئیسممنوعیت سرمایه-1995
گذاري در این کشور از سوي بیل کلینتونممنوعیت رابطه تجاري امریکا با ایران و ممنوعیت هرگونه سرمایه-1995

میلیون دالر در 20م ایران و لیبی در کنگره امریکا که براساس آن هر شرکت خارجی که بیش از تصویب قانون تحری-1996
گذاري کند، مورد تحریم قرار خواهدگرفتصنعت نفت ایران سرمایه

اي به ایران و مسدودکردن : ممنوعیت صادرات کاال و فناوري مورد استفاده در صنعت هسته1737صدور قطعنامه -2006
اي ایرانهاي مرتبط با برنامه هستهسرمایه

هاي ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز، ممنوعیت فروش، گذاري مشترك با شرکتاتحادیه اروپا ممنوعیت سرمایه-2010
هاي داراي کاربرد در صنعت استخراج گاز را به تصویب رساندها و دستگاهعرضه و انتقال فناوري

هایی که در صنعت نفت و هاي امریکا به شرکتگسترش تحریم- به امریکا، کانادا و بریتانیا هاي دوجانتحریم-2011
کنند، بریتانیا تمامی مؤسسات مالی این کشور را از انجام هرگونه تعامل تجاري و مالی با ایران پتروشیمی به ایران کمک می

منع کرد
هاي بانکی، انرژي و تجارت ایران هاي شدیدتري را بر بخشرد و تحریماتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را ممنوع ک-2012

ها و مؤسسات مالی ایران ممنوع شد و صنعت گاز ایران نیز تحریم شداعمال کرد. در این قالب، هرگونه تعامل با بانک
مبادرت ورزندهاي شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایرانهایی که به بیمه نفتکشتحریم شرکت-2012

ایران از درخودروقطعاتیا سوارکردنوخودروسازيصنعتبهمربوطخدماتوکاالارسالوتهیهتحریم فروش،-2013
سوي ایاالت متحده

تحریم هشت شرکت پتروشیمی ایران از سوي ایاالت متحده-2013
فـت ایـران از   سو صنعت نباعث شد تا از یک،هاعی از تحریمین طیف وسیانجام چن

صادرات نفت ،د و از دیگر سوفناوري پیشرفته محروم شوي خارجی و گذارسرمایه
ي گـذار سـرمایه به داخل کشور به شـدت دشـوار گـردد؛   انتقال پول حاصل از آنو

هـاي  دهه اخیر صورت نگرفته است و شـرکت چندانی در صنعت نفت ایران در سه 
ست صـبر و  سیااند نیز عمدتاًضور یافتههاي اخیر در این عرصه حچینی که در سال

بـه ایـران نفـت تولیـد تاشدهباعثهاتحریمایناعمالاند. انتظار را در پیش گرفته
700یعنیگذشتهسال25درمیزانترینکمبهصادراتوروزدربشکهمیلیون1/1

جـایگزینی موجباتهامحدودیتوهاتحریمبراین،افزون. برسدروزدربشکههزار
97ژاپـن، کـه ايگونـه بـه اسـت؛ آوردهفـراهم راایراننفتسنتیبازارهايدررقبا

خریـداري روزدربشـکه 8000تنهـا ودادهکـاهش راایـران نفـت خریدازدرصد
،کـاهش اینباودادهکاهشبشکههزار117بهراایراننفتخریدنیزهند؛کندمی

قرارنـدارد، نیزهندبهنفتاصلیصادرکننده10میاندرحتیبارنخستینبرايایران
تـأمین سـه میـان درهمـواره اخیـر سالدودرهاتحریمتشدیدازقبلکهحالیدر

,Financial Times(.بودکشورایننفتاصلیکننده 2013(
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از مدیران با سابقه صـنعت نفـت ایـران، وضـعیت     ،اکبر ترکاندر همین راستا، 
موضـوع اصـل : «دهـد گونه توضیح مـی خارجی در این صنعت را اینيگذارسرمایه

کـار دیگراالنوکردندمیکارایراندرکهنفتیچندملیتیهايشرکتکهاستاین
،دهنـد مـی بازيرامازبانباآنهاشاید. کنندنمیتخطیامریکامقرراتاز،کنندنمی

وهـا اروپـایی فقـط نـه . اندازنـد نمـی خطردرراخودشانماخاطربهوقتهیچاما
کـار وگیرنـد میامتیازودهندمیبازيرامافقطنیزهاچینیحتیبلکههاچندملیتی

،بگیرنـد امتیازماازکهاستشدهاینهاچینیسیاستحاصل. دهندنمیانجامعملی
پـارس درمـثال . کننـد خـود بنجـل کاالهـاي جـوالن محلبهتبدیلرامابازاربعد

وشـد تمـام چیـز همـه وقتی. کردمیتمامراقراردادبایدپیشسال4چین،شمالی
امریکـا تلخـی اوقـات باعثتانکردندامضاراقراردادآنها،رسیدنتیجهبهمذاکرات

حقیقـت در. نیسـت فعالکدامهیچ،ایمبستهآنهاباماکهبزرگیقراردادهاي. نشوند
،(ترکـان ».دهنـد میبازيراما،زبانبااماهاستغربیمثلشانواقعیرفتارهاچینی
1389(

در مورد هند به عنوان دیگر خریدار بزرگ نفت ایران نیـز بـه اذعـان محققـین     
مخـرب  تـأثیر تعامالت دو کشور در حوزه انـرژي برجهتچندازهاتحریمهندي، 
:استگذاشته
لحـاظ ایـن ازواستکردهمشکلدچارراایرانبهنفتصادراتپولانتقال. 1
کردندتالشکشوردوراستاایندر. استشدهکشوردومیانمبادالتکاهشباعث

دوهـر درکـه گیـرد صـورت هـا پرداختاینايترکیهیاآلمانیهايبانکطریقاز
بـه وجـه ایـن ازدرصـد 45پرداخـت تاشدباعثوماندناکامهاتالشاینمورد،

.  گیردصورتوارداتیکاالهايصورتبهمابقیوروپیهصورت
دربیمـه بـزرگ هـاي شـرکت تمامیاینکهلحاظبهایرانايبیمههايتحریم. 2

از. اسـت کـرده مواجـه مشـکل بـا راایرانـی هايشکنفتبیمهعمالًقراردارند،اروپا
ایـن هنـدي، وایرانـی ناوگانازگیريبهرهبادارندتالشهاهنديکهروستهمین
بیمـه تـا انـد کـرده تـالش هنـدي هايشرکتراستا،ایندر. نمایندجبرانرانقیصه

هـا نفتکشاینبهکههنددولتیبیمهحداکثر. نمایندتأمینهندداخلازراهانفتکش
اتحادیـه ايبیمـه هـاي شـرکت درحالیکهدر،استدالرمیلیون500گیرد،میتعلق
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حتـی بنـابراین . گرفتمیتعلقهانفتکشاینبهبیمهدالرمیلیاردیکحداقلاروپا،
ازنفتانتقالریسکهندي،هايشرکتتوسطهانفتکشاینشدنبیمهصورتدر

.  استیافتهافزایشبسیارهاتحریمواسطههبهندبهایران
هنـدي هايشرکتبرايایرانباتجاريمعامالتریسکامریکاهايتحریم. 3

تـداوم صـورت درتـا نگراننـد هـا شـرکت ایـن زیرااست؛دادهافزایششدتبهرا
.قرارگیرندامریکاتحریملیستدر،ایرانبامعامالت

بسـت بندرراانرژيحوزهدرویژهبهایراندرهندگذاريسرمایههاتحریم. 4
جلوگیريهند،وایرانروابطبرامریکاتأثیرگذاريهايحوزهازیکی. استقرارداده

بــههنــديمحققــینراســتا،ایــندر. اســتبــودهایــراندرهنــدگــذاريســرمایهاز
گازونفتحوزهدرویژهبه،اندداشتهتمایلهاهنديکهمختلفیهايگذاريسرمایه

تـرین مهـم . انـد نمودهاشارهاست،شدهآنمانعمتحدهایاالتامادهندصورتایران
درپاالیشـگاه یـک تأسـیس بـراي هنـد ایسـر شـرکت تالشها،گذاريسرمایهاین
10تقریبـی ارزشبـه وروزدربشکههزار300ظرفیتبابندرعباسدر2007سال

دنبـال بـه امریکـا سـوتاي مینهایالتدرشرکتاینسال،همیندر.بوددالرمیلیارد
ایـن خریـد درشـرکت اینتوفیقایالت،اینفرماندار. بودفوالدشرکتیکخرید

کـه امـري نمـود، بنـدرعباس پاالیشـگاه تأسـیس موافقتنامهلغوبهمنوطراکارخانه
. شدمحقق

گـاز قـرارداد دربسـت بـن متحـده، ایـاالت تأثیرگـذاري ازدیگريمهمنمونه
در. اسـت ایـران نفـت ملـی شـرکت وهنـد گـاز ونفتشرکتمیانجنوبیپارس

پارس10فازسهامازدرصد40هند،گازونفتشرکتموافقتنامه،اینچهارچوب
بـرآورد دالرمیلیـارد 5/7بـر بـالغ قـرارداد، اینمبلغکهآوردمیدستبهراجنوبی

موردنیـاز اعتبـار داردتـالش هنـدوجا، شرکتهمراهبهکهشرکتایناما،بودشده
رانیـاز مـورد اعتبـار نتوانسـته هـا تالشرغمبههنوزکند،تأمینراقرارداداینبراي
سیسـتم نگرانـی وایـران علیـه امریکـا فشارهايبهها،توفیقاینعدمکهدکنتأمین
,Dadwal). گرددبازمییالمللبینمالی 2012)

ایـن صـنعت و در   ها بـر  فت نیز تأثیرات تحریموزیر ن،رستم قاسمیدر نهایت 
بسـیار کـار نفتفروشپولجاییجابه«کند: میرا چنین تبیین واقع بر اقتصاد ایران
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منتقلدیگربانکبهبانکیازدالرمیلیونیکباشیمخواستهاگرچون،استسختی
مرکزيبانکتحریمباامروزه...شوندمیمتوجهامریکاهم واروپااتحادیههم،کنیم

.. متاسـفانه .داردوجـود نفـت فـروش زمینـه درزیـادي مشـکالت ،نفتصنعتو
سـنگین، تکنولـوژي وابـزار ازاسـتفاده بـا کهزدندرقمايگونهبهراشرایطدشمنان

بـراي طریـق ایـن ازوکردنـد اعمـال نیزراکشورنفتفروشمنابعبرمالیکنترل
بـراي راشـرایط تـرین سـخت ،)1391(گذشـته . سـال کردنـد.. مشکلایجادکشور
)1392،(فرارو.داشتیمنفتفروش

گیرينتیجه
دوران پـس از انقـالب ایـران و    در از آنچه گفته شد، به روشنی پیداست کـه غـرب   

، قـدرت سـاختاري خـود را    هـاي نهـم و دهـم   ویژه هشت سال مصادف با دولتبه
گونه که است. همانصوص در ساختارهاي مالی و تولید، علیه ایران به کار گرفتهخهب

بـا  قـدرت غـرب  مفهومی اشاره شـد، سـاختارهاي چهارگانـه    چهارچوبدر بخش 
هـاي  ، در تحـریم ثیراتد. ایـن تـأ  دارنبطند و تأثیرات تقویتی بر یکدیگر یکدیگر مرت

،هـاي مـالی  اي که تحـریم گونهصنعتی ایران به روشنی مشهود است؛ بهو ، نفتیمالی
به طـور  راع ایرانبسیاري از صنایالمللی، بینمبادالت فروش نفت و موجب شده تا 

تأثیر قراردهد. دیگر آنکه قدرت ساختاري در انحصار غـرب اسـت   غیرمستقیم تحت
هـاي  گونه که تجربه این هشت سال به روشنی نشان داد، اتکـاء بـه ظرفیـت   و همان

توسل به کشورهاي در یا هاهایی همچون دور زدن تحریمداخلی در قالب استراتژي
تواند راهگشا باشد. بـه  ، نمی»نگاه به شرق«هایی همچون حال توسعه در قالب گزینه

هـا  شود تا گزینهبیان دیگر، ماهیت قدرت ساختاري و انحصاري بودن آن موجب می
هاي طرف مقابل کاهش یابـد. همـین امـر باعـث شـده تـا گزینـه ممکـن         و انتخاب

ن روي ایران، تعامل با غرب باشد. دقـت در تـاریخ روابـط کشـورهایی همچـو     پیش
روي هاي متنوعی پـیش دهد که گزینهشمالی، کوبا و عراق دوران صدام نشان میکره

شود، وجود ندارد. کشورهایی که قدرت ساختاري بر آنان اعمال می
هایی که در هشت سال اخیر در کشـور بـراي مقابلـه بـا قـدرت      تجربه سیاست

، شاهدي دیگر بر ایـن  شد و توفیق چندانی به بار نیاوردساختاري غرب به کار گرفته
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توان به مصـاف قـدرت   المللی میمدعاست که تنها از مسیر تعامل و اقناع جامعه بین
هـا متجلـی شـده اسـت، رفـت. در ایـن دوره       ساختاري غرب که در قالـب تحـریم  

هایی همچون سیاست نگاه به شـرق، ائـتالف بـا کشـورهاي امریکـاي التـین،       گزینه
د در منطقه، پیگیري دیپلماسی تهاجمی با تکیـه  هاي ضدنظم موجوحمایت از جنبش

هـاي اسـتراتژیک ایـران همچـون     گیري از مزیتبر گفتاري رادیکال و تهدید به بهره
هـایی کـه جملگـی در مواجهـه بـا قـدرت       بستن تنگه هرمز به کار گرفته شد، گزینه

دولت هاي اخیر، برايساختاري غرب ناکارآمد بودند. بنابراین، تجارب پرهزینه سال
بهتـرین گزینـه   دهـد کـه   سنگی دارد و به روشـنی نشـان مـی   گرانهايجدید آموزه

تعامـل  «اختاري غرب، به کارگیري اسـتراتژي روي ایران در مواجهه با قدرت سپیش
بر بنیان پشتوانه عظیم مردمی دولت جدیـد  تعاملی که ؛بر اقناع استو مبتنی» سازنده

گیرد.تواند صورتمیبرد -نوعی بازي بردبهدهیشکلبر محور دیپلماسی و و 
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هایادداشت
.. مراد از غرب در این مقاله، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکاست1
هاي اعمالی بریتانیا علیه بانک ملت بعدها با حکم دادگاه عالی این کشور لغو شد. تحریم.2
بانک ملت لغو شد.. بعدها با حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا، تحریم3
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