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Abstract 
The current study intends to examine the phenomenon of sanctions and its sustainability from an alternative 

perspective and based on that, explain the new road map of Iran's economic diplomacy. The question of the current 

research is whether the is solely due to the conflict between Iran and the Western bloc or whether we should 

include another factor in the issue of the permanence of the sanction in our analysis. To answer this question, a 

descriptive-analytical method has been used and three results have been obtained as follows, and these results are 

considered to be the contribution to the current research: a. The possibility of sanctioning Iran was created in 2012 

because the strategic relationship between Iran and the West in the oil case (oil exports to the Western bloc and 

imports of development materials) was disturbed. b. The sanction is basically a geo-economic issue and a 

manifestation of the conflict between geopolitical spheres; It is a strategic mistake to consider the sanctions as a 

result of the conflict between Iran and the america. c. Iran's geography is an important factor in the sustainability 

of the sanctions due to its location at the critical point of the formation of the new world order. Based on the above 

results, the exact answer to the saction is "exiting the oil life and new placement in the international arena". In this 

new multi-dimensional approach, the challenges imposed on Iran by sanctions are now being resolved under 

multiple cases . 
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 چکیده 

قرار داده و بر اساس آن، نقشه راه جدید    یموردبررسپژوهش حاضر در نظر دارد پدیده تحریم و ماندگاری آن را از منظری بدیل  

ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب   صرفاًپژوهش حاضر آن است که آیا تحریم    دیپلماسی اقتصادی ایران را تبیین کند. سؤال 

باید عامل دیگ اینکه  یا  به این پرسشهالی تحلری را در موضوع ماندگاری تحریم در  است  ، روش ی خود وارد کنیم. برای پاسخ 

در حقیقت نوآوری پژوهش حاضر محسوب   یجنتااست که این    شدهحاصلو سه نتیجه به شرح زیر    شدهگرفتهتحلیلی به کار  -توصیفی

و غرب در پرونده نفت )صادرات نفت  رانیا ی شد که رابطه راهبرد جادیجهت اازآن 2012از سال  رانیا میامکان تحر .شوند: الفمی

 کی ت یژئوپل  ی هاحوزه  ان یاز تعارض م  ی و نمود  کیژئواکونوم  ی اساساً امر  میتحر  .بتوسعه( مخدوش شد.    لوازمبه بلوک غرب و واردات  

در   رانیا  ییایجغراف  تیموقع  .ج  .میو بلوک غرب بدان  رانیا  ان یناقشه ماز م  یصرفاً ناش  را  میآن است که تحر  ی راهبرد  ی است؛ خطا

مهم   یعامل  یجهان  نینظم نو  ی ریگشکل  یگاهیدر نقطه گران  ی ریقرارگ  لیبه دل  رانیا  ی ایمؤثر است؛ جغراف  امری   ها میتحر  ی ماندگار

کشور   دیجد ییو جانما ینفت ستی»خروج از ز ازتحریم عبارت است به  قیپاسخ دقبر اساس نتایج فوق،  است. میتحر ی در ماندگار

  ی هاپرونده  لیاند اکنون ذبار شده   رانیبر ا  میواسطه تحرکه به  ییهاچالش  ،یچندبعد  د  یجد  کردیرو   نی. در االملل«نیدر عرصه ب

 ند.ریگی وفصل قرار محل مورد( ی اسیس ی ایبر جغراف یمبتن   ی متعدد )ابتکارها 
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 مقدمه 

پدیده  سال  تحریم  از  که  است  سایه    صورتبه   1389ای  ایران  اقتصاد  بر  جدی 

و مدیران   رانیگ م یتصم،  گذاراناست یسدر میان    همواره  تاکنون  انداخت؛ از آن زمان

  اتخاذشده این پدیده متضادی در نسبت با  بعضاًرویکردهای متفاوت و  ارشد کشور

تقدند تنها از طریق رفع حقوقی تحریم کلی، گروهی مع   یبنددسته ؛ در یک  است

مرزی اقتصاد ایران گذاشت؛ در نقطه مقابل، برون یها چالش نقطه پایانی بر  توانیم

باورند که تحریم،   این  بر  ایران و  گروهی  بین  نتیجه مناقشه سیاسی  از آنکه  بیش 

مرتبط با ایران  نظم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آمریکا باشد نمود تحول زیربنایی در 

نفت ایران،  نسبت به    آن کشورشدن آمریکا و کشورهای تحت ائتالف    یمستغناست؛  

ایران فراهم کرد. همچنین این دیدگاه معتقد است که   گسترده  تحریم  و امکان  زمینه

، تبعبه تا زمانی که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران احیا نشود تداوم تحریم و  

 کالن اقتصاد ایران امری ناگزیر خواهد بود. یهاشاخصانقباض در 

رویدادهای   دیگر،  طرف  نظیر  از  جهان  چین،    یتجارجنگامروز  و  آمریکا  بین 

اقتصاد جهانی، جنگ   در  برتر  جایگاه  تصاحب  به سمت  چین  و دورخیز  روسیه 

ارزش کاالهای اساسی، تنش میان تایوان   یهارهیزنجاوکراین و تأثیر اساسی آن بر  

تمرکز آمریکا بر سیاست مهار چین و ... همگی نشان از آن دارد که نظم و چین،  
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بیان    موضوعاین    رابطه با  نیز در  یرهبرمقام معظم  .  سابق جهانی در حال تغییر است

از همان  یبخش دهندهل یروزها، تشک نیدر ا یو نظام  یاسیس یدادهای»رو :اندداشته 

  ن ینخبگان و زبدگان ملت ما در ا  ؛جهان است که گمان آن رفته بود  یخیتار  چیپ

ا  نیا  1« .اندژه ی و  یهات یمرحله حامل مسئول اتفاقات   عاز اوضا  شانیتنها برآورد  و 

ن ا  ستیجهان  ملت  دشمنان  برآورد  به   زین  رانیبلکه  با  کهینحوهست   دنیجو 

اذعان داشت که اتفاقات    ویکواد در توک  یتیامن  هیدر اجالس  متحدهیاالتا  جمهورس یرئ

 2. شکل خواهد داد ندهیقرن آ کیرا تا حداقل  ینظم جهان آتی،ده سال 

برای   اوالًجمهوری اسالمی ایران    در شرایط حاضر،مفاد فوق نشان از آن دارد که  

باید  اًیثانپاسخ به پدیده تحریم و   کنش    برای احیا جایگاه خود در عرصه جهانی 

با  یالمللنیب را  و    خود  اولویتهوشمندی  یک  اساس  برنامهبر  شده بندی  ریزی 

پژوهش حاضر ارائه منطق زیربنایی برای کنش جمهوری اسالمی   مسئله.  طراحی کند

خالصه، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده   طوربه  است.  المللیبینایران در عرصه  

فعلی اقتصاد ایران در نسبت با   یاقتضا،  عالوهبهاست که پاسخ به پدیده تحریم و  

اهمیت   «.المللنیدر عرصه ب  رانیاقتصاد ا  دیجد  ییجانمافرامرز عبارت است از »

برنامه  نظام  که  است  آن جهت  به  حاضر  پژوهش  آستانه موضوع  در  کشور  ریزی 

توسعه   هفتم  برنامه  قانون  تصویب  و  داردتدوین  این لذا    قرار  در  است  ضروری 

سیاست خارجی و ابتکار اقتصادی کشور در نسبت با هبردی  گیری راقانون، جهت 

معرفی فهمی بدیل از پدیده ،  پژوهش حاضر نوآوری  الملل مشخص شود؛  عرصه بین 

 نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی کشور است. تحریم و بر اساس آن، ارائه

 

 1400اسفند   21،  در اروپا  انیدانشجو  یاسالم  یهاانجمن هیرهبر انقالب به نشست اتحاد امیپ 1
2  Remarks By President Biden At The Second In-Person Quad Leaders’ Summit, Us 

Embassy And Consulate In China, May 25, 2022 
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در بخش دوم،   پس از چکیده و مقدمه  :مباحث پژوهش به این شرح استتوالی  

 مبنای   عنوانبهاست؛ در بخش سوم، فهم بدیل از تحریم    شدهارائهپیشینه پژوهش  

 ینفت  ستیخروج از ز  ،چهارمو سپس در بخش    قرارگرفته  موردبحثنظری پژوهش  

 شده یمعرف میبه تحر ق یپاسخ دق مثابهبه  المللنیدر اقتصاد ب رانیا دی جد ییو جانما

است که اگر قرار باشد ایران نقشی جدید برای خود   شدهیانباست. در بخش پنجم  

ابتدا الزم است مختصات    المللین بدر عرصه   کند   هاقدرتعارض  تقابل و  تپیدا 

تحلمورد   استخراج شود.  یهاداللتو    قرارگرفته  یلفرا  ایران  با  در بخش   مرتبط 

نقش در اقتصاد    فیو بازتعر  دیجد  ییجانما  یها و محورهامؤلفه ششم پژوهش،  

 دیبرنامه جد  که  است  شدهداده توضیح  و در بخش هفتم    قرارگرفته  موردبحث  جهان

کدام  باید  کشور   یاقتصاد  یپلماسید بودهراهبرد  گیریجهت   واجد  و    ی 

در بخش آخر، مفاد    نیز  یتدرنها  ؛هستند  یموارد  آنچه  لیذ  یاتیعمل  یهاپروژه کالن 

 گیری ارائه خواهد شد.بندی شده و نتیجهپژوهش جمع

 . پیشینه پژوهش 1

تحریم،   با  مرتبط  پژوهشی  ادبیات  موضوع    حالتابه در  در  متفاوتی  رویکردهای 

اشاره    هاآنکه در ادامه به بخشی از    است  قرارگرفته  یموردبررس سازی تحریم  خنثی

 . شودیم

 ( درخشان  و  اثر  1393طغیانی  تشدید  مهم  عوامل  برشمردن  با  هایم تحر(، ضمن   ،

راهکارهای مقابله با تحریم   بندییت اولو، به  یمراتبسلسله استفاده از روش تحلیل  

اهمیت  اندپرداخته  ترتیب  به  راهکارها  این  به 1از:    اندعبارت؛  وابستگی  کاهش   .

فعال،   گذاریسیاست.  3،  المللیبیندی  . کنترل تعامالت اقتصا2تولیدات خارجی،  

 ریزی برنامهو    پذیرآسیب. شناسایی موارد  5اقتصاد مقاومتی،    هاییافتره. پیگیری  4
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رفع   مردم،  6،  هاآنبرای  ادراک  و  عمومی  افکار  مدیریت  تراز 7.  کسری  کنترل   .

 .پذیرآسیب. حمایت از اقشار 8نظام ارزش کشور و  سازیمتنوع و  هاپرداخت 

 ت یقابل  نیاز ا  رانیا  یاسالم   یجمهور( بر این باورند  1393مسعودنیا و همکاران ) 

با   که  است  مقاومت  یراهبردها  کردن  یاتیعملبرخوردار  و    یطراح  ر؛ینظ  یاقتصاد 

در س  یانرژ  یپلماسید  نیتدو کارآمد  و  وابستگ   ،یخارج   استیفعال  به   یکاهش 

از   استفاده  انرژ  یتیترانز  هاییتمزنفت،  انتقال  ا  یو  از   گیریبهره   ران،یاز خاک 

مل   یناش  هاییت ظرف پول  ارزش  کاهش  شرا  یاز  س  م،یتحر  طیدر   استیاتخاذ 

 هایمتحراثرات    تنهانه جهان،    یکشورها  گریفعال و گسترش روابط با د  گراییمنطقه 

از شر  یرا خنث بلکه  و   تیامن  یارتقا  یدر راستا  یفرصت  عنوان به   میتحر  طی اکند، 

 خود استفاده کند. یمنافع مل  نیتأم

از ناحیه تحریم معرفی کرده؛    پذیریآسیبنقاط    ینترمهم (، سه محور را  1396بیات ) 

انرژ  یخارج  گذاریسرمایه به    یوابستگ از:    اندعبارتاین سه محور    ،یدر بخش 

پتروش  ی وابستگ  مواد  واردات  و  نفت  صادرات  کاهش    زعمبهی؛  میبه  نویسنده 

؛ در این زمینه نیز  آوردیموابستگی به موارد فوق، زمینه مقابله با تحریم را فراهم  

در   گذاریسرمایه  قصندو  جادیا:  کندیمنویسنده، پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح  

نفت و گاز به آن،   ادراتص  حاصل از  ی از درآمدها  یبخش  صیو تخص  رژیان  حوزه

و   یمال   یابزارهایق  از طر   رژیان  هدر حوز  گذاریسرمایه به    یداخل  هی سرما  یقتشو

صادرات    ،یاتیمال  هاییتمعافمانند    یقانون تدر  ،ینفتغیرگسترش  ی جیکاهش 

  یق طراز    یمیمواد پتروش  یو مصرف داخل  ازیآن، کاهش ن  موازاتبهنفت و    صادرات

 .مصرف سوخت سازیبهینه  مانند ییهاراه 

 ( ایران و  1400جونقانی و همکاران  بانکی  نظام  اهمیت تحریم  بیان  قطع ( ضمن 
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سوئ   یدسترس سامانه  به  و  فتیکشور  نخبگانی  روش  از  استفاده  با    گیریتصمیم، 

مع   بندیرتبه ،  ( AHP)   چندمعیاره و  با    شدهییشناسا  یارهایراهکارها  مقابله 

ارائه    هاییمتحر   میانآن است که از    ی ایگو  این پژوهش  جینتا.  اندکرده بانکی را 

 وستن یو پ   یدوجانبه و سواپ ارز  یپول  مانیپ  ی، راهکارهاشدهاستخراج   هایراهکار

 هستند.   فتیسوئ  ینیگزیبرتر جهت جا  هاییت اولودر    هیو روس  نیچ  یمال  ستمیبه س

 توانندیم  بنیاندانش   عی امروزه صنا( بر این اعتقادند که  1400احمدی و همکاران ) 

و اقتصاد    دینفروش نفت خام نما  نیگزی را جا  گرید  یدرآمدزا  یاقتصاد  هاییتفعال

به سمت عدم    اقتصاد ایران را  بر درآمد نفت را متحول کرده و  یو مبتن  محصولیتک

 سوق دهند. به نفت  یوابستگ 

است  1401)   نژادعلی باور  این  بر  اقتصاد(  فساد  و  رشوه  احتکار،  با  از   یمقابله 

بستر و    جاد یاقتصاد سالم، در ا  یهامؤلفه   عنوانبه است که    ییسازوکارها  ینترمهم 

مبارزه    زین  یاست. از منظر حقوق  رگذاریتأث  یاقتصاد  هاییم تحرمقابله با    یسازوکارها

و   یاقتصاد  و  یمال  هاییتفعالظارت بر  ن  ،ییو پولشو  یبا اخالل در نظم اقتصاد

و لذا در مقابله    یدشدهتولاقتصاد سالم و رونق    جادیمبارزه با قاچاق کاال و ارز باعث ا

ب  هایم تحرهدف    رایدارد، ز  یمهم  ینقش  یاقتصاد  هاییمتحربا    د یتول  نبرد  ن یاز 

اصالحات اقتصاد  ، قائل به شایستگی رویکرد  پژوهش  نویسنده  رسدیمبه نظر    است.

 داخلی در مقابله با تحریم است.

 پژوهش: فهمی بدیل از پدیده تحریم   نظری   نای مب   . 2

در این قسمت تصویری بدیل از پدیده تحریم ارائه خواهد شد؛ در این تصویر، نقش 

ای، نقش جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی عوامل مختلف اعم از پرونده هسته 

چنین چرخش تمرکز آمریکا از غرب آسیا و حوزه  و هم   فرا منطقهایران در منطقه و  



 147    ...  الملل ن ی در عرصه ب   ران ی اقتصاد ا   د ی جد   یی جانما   و   سازی تحریم خنثی 

به به چین  سمت  به  تروریسم  ایاالت عنوااصطالح  متخاصم  اصلی  قدرت  متحده ن 

 است.  قرارگرفته یموردبررس

 . عامل شروع تحریم گسترده علیه اقتصاد ایران 2-1

متحده آمریکا جمهوری اسالمی ایران اگرچه از ابتدای انقالب هدف تحریم ایاالت

، تحریم آمریکا علیه اقتصاد ایران شدت گرفت 1389از سال    مشخصاًقرار گرفت اما  

گذاری  ی حداکثری آمریکا علیه ایران نامهامیتحرموج اول    توانیمو این دوره را  

عوامل   کدام  که  داد  خواهیم  توضیح  ادامه  در  شروع توضیح   توانندیمکرد.  دهنده 

 تحریم گسترده اقتصاد ایران باشند.

مرزی خود را تمرکز سیاستی و امنیتی برون  21ز ابتدای قرن  متحده آمریکا اایاالت

اصطالح تروریسم معطوف کرده و این رویکرد در منطقه غرب  بر موضوع مبارزه با به

و مداخله در    سمیجنگ با ترورآسیا در حمله به عراق و افغانستان نمود پیدا کرد.  

به   یدار خارجنگ ادامه ج  نهیهز  قالب  را در  ینیسنگ   ی نظام  نهیا هزیمنطقه غرب آس

تاریتحم  کایآمر  یبودجه دفاع  است.   بوده  سابقهیب  کا یآمر  خیل نمود که در طول 

متحده نیز نشان داد که این امکان وجود دارد که ایاالت  2008بروز بحران مالی سال  

ی زهایسرر،  هاچالش این    اتفاقاًی اقتصادی اساسی شود و  هاچالش از درون، دچار  

ای ضربه   2008متحده داشت؛ بحران سال  توجه به اقتصادهای متعامل با ایاالتقابل 

دار کرد؛ نقشی  اساسی به اعتبار آمریکا وارد کرد و نقش پیشین این کشور را خدشه 

و این کشور را متکفل    شده بودکه متعاقب پایان جنگ سرد برای آمریکا تعریف  

 .کردیمالمللی معرفی ی بینهاچالش رفع 

توانمندین و روسی، چموردبحث   یهاخالل سال در   بر  افزودند  یه  با خود  ؛ چین 

افزایش   با  اقتصادی و همچنین روسیه  مسیر رشد  در هایتوانمندپیمودن  ی خود 
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به   نظامی،  که هاچالش حوزه  بود  همین شرایط  در  تبدیل شدند.  آمریکا  ی جدی 

سمت   به  استراتژیک خود را از منطقه غرب آسیا  نگاه  جیتدربهمتحده آمریکا  ایاالت

، 2006نشان داده که از سال    کوهنچرخاند.  ه  ین و روسیچ  یعنی  تری جد  یرقبا

ن را مورد رصد قرار داده و از  یگذاری چروند سرمایه   کا،یمتحده آمراالتی ا  مقامات

 ی اصلاول و    دین به تهدی، چ2020  یبینی کردند که در افق زمانپیش   زمان،  همان

آمریکا نسبت   2007در آستانه سال    (Cohen, 2018, P. 61)  خواهد شد.  لیتبد  کایآمر

با خیزش چین    زمانهم به حضور در منطقه غرب آسیا دچار تردیدهای جدی شد و  

های پس از بحران مالی، سیاست حرکت به سمت شرق را برای مهار چین در سال

های عملیاتی در غرب در پیش گرفت. الزمه چنین تغییر رویکردی، کاهش هزینه 

اما داللت مشخص این کاهش تمرکز، ایجاد خأل قدرت در منطقه غرب  ؛  آسیا بود

توسط بازیگرانی مانند    گرفتهشکل قدرت    آسیا بود و این امکان وجود داشت که خأل

 شدند پر شود.ایران که قدرت رقیب با آمریکا محسوب می

ای و افزایش توانمندی ایران در این حوزه، یک  افزایش کنش ایران در حوزه هسته 

  یجادشدهامداران آمریکایی ایجاد کرد؛ اینکه خأل قدرت  انگاره مهم در ذهن سیاست 

ای ای پر شود؛ فناوریاید توسط ایرانِ صاحب فناوری هسته در منطقه غرب آسیا نب

بازیبه  تواندیمخود    نوبهبه که   تغییردهنده  عامل  یک  کند. نقش   1عنوان    آفرینی 

گیری  ، زمینه شکل 1389از سال  هام یتحرمتحده بر آن شد با تشدید ایاالت یجهدرنت

اقتصادی و  هاتنش  بروز چالش یجهدرنتی  و  ،  فراهم ها یتینارضاها  را  اجتماعی  ی 

تهران را از پیگیریِ پیشبرد    توانستیم   ها ییکایآمرزعم  یی که بههایتینارضاآورد؛  

زمان، یک عامل مهم دیگر ایجاد   درگذراما  ؛  ای پشیمان کندو تقویت فناوری هسته
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ایران را فراهم کرد که   اقتصاد  همین عامل،    ازقضاشد که زمینه تحریم حداکثری 

متحده آمریکا کرد. در ادامه تعاقب تحریم ایران منفعت اقتصادی نیز نصیب ایاالت م

 توضیح بیشتری در مورد گزاره فوق ارائه خواهد شد. 

 فایده   - کننده تحریم حداکثری ایران؛ تحلیل هزینه عامل توجیه .  2-2

، نفت ایران جزئی از بازار جهانی نفت بوده  ازآنپس چه در دوران قبل از انقالب چه  

در دوران پس از انقالب نیز تا قبل از وضع تحریم حداکثری علیه    مشخصاًاست؛  

و   ایران  نفت  ایران،    یافتنخاتمه  صادرات  از  نفت  واردات  موردی  مجوزهای 

کشورهای مندرج در ائتالف بلوک غرب اعم از کره جنوبی، ژاپن، هند و تعدادی از 

ایران  کشوره از  نفت  اصلی  واردکنندگان  جزء  اروپایی،  دسترسی اندبوده ای  ؛ 

پترودالر   به  ایران  و    هیجدرنتبلندمدت  غرب  بلوک  کشورهای  به  نفت  صادرات 

ی اروپایی، زمینه مرتفع ساختن هابانکروا برای ایران در  انباشت سپرده ارزی جهان 

فراهم   را  ایران  فرامرزی  نیازهای  این    کردیمکلیه  ی هامخالفموضوع همواره  و 

ی جدی سیاسی هاتنش جدی در فضای سیاست خارجی آمریکا داشته است. بروز  

قوام نیز  آمریکا  و  ایران  قطع میان  و  نفت  بازار جهانی  از  ایران  اخراج  ایده  بخش 

دسترسی به پترودالر بوده است اما همواره این ایده محل شک و تردید بوده است.  

، گفتگوهایی در فضای سیاست 1385ای ایران از سال  برنامه هسته  شدت گرفتن با  

درآمد ارزی ایران )درآمد   نیترمهم داخلی آمریکا مبنی بر امکان یا عدم امکان قطع  

توجهی  ، بخش قابل هاسال در آن    مشخصاً  .ردیگ یمحاصل از صادرات نفت( شکل  

، بر این اعتقاد بودند  آمریکا  همتحدیاالتا  گران حوزه انرژیتحلیل   مداران وسیاست   از

 ,Schott, 2006, Lantos, 2007)   که اخراج ایران از بازار جهانی انرژی غیرممکن است.

deutch, 2007, nanay, 2006  ) 
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  را تصویب کرد؛   1«آمریکا »قانون سیاست انرژی  متحدهیاالت ا، کنگره  2005در سال  

متحده آمریکا در راستای کاهش وابستگی این کشور  نیز کنگره ایاالت   2007در سال  

حرکت به سمت را به تصویب رساند.    2«به نفت، »قانون استقالل و امنیت انرژی

واردات نفت خام و  ،  2014ای رسید که در سال  ی تا نقطه به تراز انرژ  یبخشتعادل

 ن یکه کمتر  رسیدهزار بشکه در روز    260  به کمتر از  ی این کشورنفت   یهافرآورده 

کاهش تقاضا    جهیهم نت  ی،. کاهش اتکا به نفت خارجقبل از آن بوددر دو دهه    زانیم

  در خاک آمریکا )انقالب نفت شیل( بود؛   یداخل  یانقالب انرژ  کخروجی یو هم  

به   2010بشکه در روز در سال    ونی لیم  کیاز کمتر از    آمریکا  محدود نفت  دیتول

تک تک  دیکه از تول  افتی  شیافزا  2015بشکه در روز تا دسامبر    ونیلی از چهار م  شیب

سعود  جزبهاوپک    یاعضا انرژی   3.شد  شتریب  ی عربستان  تراز  شدن  متعادل 

از وضعیت اعتیاد به واردات نفت، دست این کشور    دورشدنمتحده امریکا و  ایاالت

( انقالب 1400)  4دانیل یرگینرا در اعمال اهداف سیاست خارجی خود بازتر کرد؛  

، ازآنپس عنوان عامل تغییر در جغرافیای سیاسی معرفی کرده و معتقد است  شیل را به 

یرگین، آمریکا توانمندی بیشتری در پیگیری اهداف سیاست خارجی کسب کرد. ) 

 (80، ص. 1400

آمریکا مبنی بر تحریم اساسی صادرات نفت ایران و   متحدهیاالتاتصمیم سیاسی  

این کشور   NDAA 2012همچنین تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی ایران در قانون 

در جلسه    2005سال  که در    تحلیلگر حوزه انرژی  نمود پیدا کرد؛ جفری اسکات 
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ا کنگره  در    متحدهاالتیاستماع  ایران  علیه  گسترده  تحریم  گزینه  بود  کرده  بیان 

پذیری تغییر در رویکرد سیاست خارجی آمریکا ، امکان2012دسترس نیست در سال  

اینک    کندیمو بیان    کندیمتحلیل    تحوالت بازار جهانی نفتدر قبال ایران را بر پایه  

اد ایران از طریق دو  و تحریم گسترده اقتص  NDAA 2012سازی مفاد قانون  اجرایی

. 2. پوشش کمبودهای احتمالی بازار نفت توسط عربستان؛ 1پذیر است: اقدام امکان 

ورلگر نیز در گزارشی (  Schott, 2012)  مازاد ذخایر استراتژیک آمریکا.  آزاد کردن

و معتقد است سایر کشورها قادرند خأل   داندیمپذیر  تحریم گسترده ایران را امکان

اج نفت ایران از مدار را پر کنند و همچنین آمریکا نیز به دلیل افزایش  ناشی از اخر

تنش    تواندیمتوجهی از ذخایر استراتژیک  تولید نفت و در اختیار داشتن حجم قابل 

 ( Verleger, 2012, p. 12احتمالی بازار نفت را مدیریت کند. ) 

تغییردهنده جغرافیای سیاسی( را با عنوان عامل  یرگین نیز انقالب شیل آمریکا )به

ایران مرتبط می بیان میموضوع تحریم  هایی  ، تحریم 2012دارد: »در سال  سازد و 

علیه صادرات و دارایی نفت ایران اعمال شد. هدف این بود که ایران را مجبور به  

کنیم مذاکره  میز  سر  بر  تحریم؛  حضور  این  که  نبود  مشخص  است. اما  مؤثر  ها 

قیمت   شدهبینییش پ افزایش  باعث  جهانی  عرضه  در  کمبود  میبود  و ها  شود 

را   نفت  واردکننده  می  یرتأثتحتکشورهای  تحریمقرار  فروپاشی  باعث  و  ها دهد 

اطمینان،   مطمئناًشود.  می با  زیرا  داشت  انتظار  تهران  که  بود  چیزی  همان  این 

،  متحده ولید ایاالت افزایش ت اما  ؛  های جدید را محکوم به شکست اعالم کردتحریم

های مالی همراه های نفتی که با تحریمکاهش صادرات ایران را جبران کرد. تحریم 

ای منجر شد که برنامه هسته  2015بود و فشار اقتصادی بر ایران سرانجام به توافق  

 (82، ص. 1400ها محدود ساخت.« )یرگین، حذف تحریم ی ازا  درایران را 
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رویداد   توانیملذا   که یک  آمریکا  در  شیل  نفت  استحصال  فناوری  توسعه  گفت 

ترین تولیدکننده نفت ژئوپلیتیکی مهم بود باعث شد این کشور در بلندمدت به بزرگ

، برنامه امنیت انرژی آمریکا که در تولید نفت شیل متبلور  یجهدرنتجهان تبدیل شود؛  

ن در بازار جهانی نفت را ایجاد شده بود توجیه و زمینه الزم برای کاهش حضور ایرا

 نمود.

آفرینی جغرافیای اقتصادی و سیاسی ایران  عامل ماندگاری تحریم؛ نحوه نقش .  2-3

 فرا منطقه در منطقه و  

در   ایران  علیه  آمریکا  تحریم  رفتههاسالتشدید  اخیر  ژئوپلیتیکی  ی  معنای  رفته 

موازات رشد اقتصادی چین و تالش بیشتری به خود گرفته است؛ توضیح اینکه به 

این کشور در جهت کنش فرامرزی در قالب ابتکار کمربند و جاده، استفاده آمریکا 

چین   مهار  در جهت  مختلف  ابزارهای  از    ترگسترده از  یکی  شد؛  خواهد  و  شده 

در گزارشی   1آمریکا در این زمینه تحریم بوده است. اندیشکده رند  ابزارهای مهم

  ن یب  مندنظام  یریدرگ   ی وهایبزرگ، سنار  یهابازگشت جنگ قدرتتحت عنوان »

  شود یمبینی  شدت، پیش در سناریوی جنگ کم  داردیم« بیان  نیمتحده و چاالتیا

و جاده یعنی مسیرهایی  در امتداد مسیرهای ابتکار کمربند  تقابل بین آمریکا و چین  

  بندی کرده است اولویت   المللی خودعنوان مبنای جغرافیایی قدرت بین که چین به 

 یک   صرفاًرخ خواهد داد. این گزارش معتقد است درگیری بین چین و آمریکا را نه  

مجموعه   جنگ  اینبرد   باید  بلکه  از  واحد  پراکند   یِ متوال   ی ها تقابل ای  و    ه مرتبط 

در گستره  پهن  از   ای جغراف شده  بود  تقابل عبارت خواهند  این  کرد؛ مصادیق  تلقی 

 Heath. ) ی متعارف نیابتیها جنگ ی اقتصادی و  ها تقابل مناقشات سایبری مداوم،  
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et.al, 2022, p. 9 ) 

تقابل اقتصادی میان آمریکا و چین در مسیرهای جانمایی شده در ابتکار کمربند و  

ای اقتصاد ایران خواهد داشت. یکی از محورهای مهم  ی مشخصی برهاداللت جاده  

منابع طبیعی و  الذکر، رقابت برای دسترسی به  تقابل این دو کشور در مسیرهای فوق 

المللی انرژی آمریکا، تقاضای جهانی انرژی بینی آژانس بیناست. بر اساس پیش   بازار 

افزا  50،  2050تا سال   این  که رهبری  یافت  افزایش خواهد  تقاضا در  درصد  یش 

 منجر به  جستجوی منابع و تالش برای تأمین امنیت انرژی،  1.دست آسیا خواهد بود

ثباتی در مناطق خود منجر به بی  نوبهبه منابع خواهد شد که    بر سررقابت    گیریشکل 

 ی جنوب  نیچ  یایتا در  یجنوب  یکایو از آمر  انهیمختلف، از قطب شمال تا خاورم

تما شد.  م  نانیاطم  یبرا  نیچ  لیخواهد  منابع  تأمین  درخواست  تواندیاز   یهابا 

 جه یبه منابع مشابه در تضاد باشد. نت  ی دسترس  یمتحده برااالتیا  یمتحدان و شرکا 

و    تواندیم تنش  تقو  جنگمنابع  م  تیرا  که  درگ   یگرید  هیال  تواندیکند    یریاز 

  ( ibid, pp. 12-16)   اضافه کند.  نیمتحده و چاالتیا  یستمیحل را به جنگ سرقابل یغ

این   جیتدربه باعث شده است    خود  یانرژ  تیانداز امنچشم نگرانی چین در مورد  

تر مشخص  ایدر منطقه غرب آس  یانرژ  تیامن  نیتأم  یخود را برا  یراهبرد کل   کشور

منظر،  کند؛ این  کنترل ضع متحدهیاالتاحضور    از  مثلث    ،ی انرژ  یدورهایکر  فی، 

 یاسیس  یریگ و جهت  کایو آمر  رانیمنطقه و ا  یکشورها  انیم  یهامنازعات و تنش 

مورد    هدر منطق  نیچ  یانرژ  تیامن  یمعما  در پرونده  دیرا با  ایغرب آس  یکشورها

 (1400تحلیل قرار داد. )قربانی، 

 

1  Ari Kahan, “EIA Projects Nearly 50% Increase in World Energy Usage by 2050, Led by Growth in Asia”, Washington, D.C.: 

U.S. Energy Information Administration, September 24, 2019. 
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در دل خود جنگ و برخورد    شمیراه ابر  تیگسترش و تثبمعتقد است »  نیز  نژادرئیسی

کالن خود را با    یکه بخواهد استراتژ یهر کشور  لیدل  نی. به هم..  درا به همراه دار 

  ن ی. از اخواهد گرفتقرار  کایآمر یضرب فشارها ریدهد ز  قیتطب نی نو شمیرراه اب

در نطفه    یبس مهم برا  یگام  دیدر دولت ترامپ را با  رانیدوباره ا  میتحر  چه، یدر

آمدن از   رونی. بدید  ایدر اوراس  نینو  یو آغاز خشن باز  نینو  شمیکردن راه ابرخفه 

از   ییهاه یسو  توانیرا م  هی سور  یلجنگ داخ  یو حت  رانیدوباره ا  میبرجام و تحر

، ص. 1401نژاد،  )رئیسی  «.دید  کایآمر  یاز سو  نیچ  ن ینو  شمیمهار راه ابر  یاستراتژ

در مناطق مختلف جهان آنکه دو کشور آمریکا و چین،    بهباتوجه   (154-150و    93

مواجه    گری کدیبا    یتیو امن  یاقتصاد  ک،ی تیژئوپل  ،یاسیگوناگون س  یهاو در عرصه

و همچنین نظر به اینکه جغرافیای ایران در مسیر ابتکار کمربند و جاده چین  هستند

آمریکا و چین داللت تقابل  لذا  ایران خواهد  های مشخص واقع شده است  برای  ی 

ا  کهی طوربه داشت   مسیر،  رانیحضور  این  عاملبه   در  باعث موازنه   یعنوان  ساز 

(  1400)گوهری مقدم و انصاری و بارده،    خواهد بود  نیکفه تقابل به سود چ  ینیسنگ 

 این موضوع از چشم آمریکا دور نخواهد ماند.  قطعاًو 

می  فوق  مطالب  اساس  که بر  گفت  آن،   م ی تحر   توان  تداوم  بر    ی مبتن  ی ا ده ی پد   و 

و    معنا   کشورها   کالن   معامالت   حوزه   در   قاً ی دق   و   بوده ی  اس ی و س   ی اقتصاد   ی ا ی جغراف 

دهی به نظم اقتصادی جدید و در سطحی باالتر، در راستای شکل   کند می   دا ی پ   مفهوم 

بین ایران و   همناقش  صرفاًشود. لذا پدیده تحریم را نباید  و مطلوب به کار بسته می

آمریکا تلقی کرد. بر اساس تصویری که در باال از تحریم ارائه شد در بخش آتی 

چرا مسیرهای مرسوم    پاسخ دقیق به پدیده تحریم چیست و  توضیح داده خواهد که

فاقد    در بخش پیشینه پژوهش معرفی شد(  هاآن )که بخشی از    سازی تحریمخنثی
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 هستند. وجاهت علمی و اتقان کارشناسی الزم

پاسخ    مثابه به الملل  بین   اقتصاد در    رانی ا   د ی جد   یی جانما خروج از زیست نفتی و  .  3

 م ی تحر به    دقیق 

 شدهتجربه سازی تحریم  گذاری کشور، چهار مسیر خنثیدر فضای سیاست   حالتابه

ادامه   در  داده    اختصاربهاست؛  توضیح  و  پرداخته  برداشت  چهار  این  توضیح  به 

 یی دارند: هانقصچه  هاآنهر یک از  شودیم

معتقد است   کردیرو  نی ا:  سازی روابط اقتصادیو عادی   م ی تحر   یرفع حقوق الف.  

طر از  حقوق  ق یصرفاً  م  میتحر  یرفع  که  پا  توانیاست  چالش   یانینقطه   یهابر 

اما باید گفت که تصمیم و اراده سیاسی تحریم ؛  تگذاش   میاز تحر  یناش  یاقتصاد

پایه عبارتایران مقدم بر ایجاد زیرساخت حقوقی آن بوده است؛ به  ابتدا بر  دیگر 

سیاست نظام  در  ایران  تحریم  اراده  ژئواکونومیک،  و  ژئوپلیتیک  گذاری، تحوالت 

گرفته قانون  شکل  آمریکا  اجرایی  و  درگذاری  اراده  این  سپس  و  و    است  قوانین 

دستورات اجرایی آن کشور نمود پیدا کرده است؛ تا زمانی که آن زیربنای سیاسی و 

باشد   داشته  وجود  تحریم  حقوقی    صرفاًاقتصادی  رفع  ی هاچالش   توانینمبا 

با    یجهدرنت  یجادشدها اقتصادی  تعامل  و  کرد  برطرف  را  و  هاشرکت تحریم  ی 

سازی کرد. تجاری متعارف را وارد مرحله عادی ی مندرج در نظام مالی و  هابانک

)که همین گزینه نیز به   1نکته مهم آن است که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم 

 

تفصایل  مرکز ارائه خدمت پژوهشای کنگره آمریاا گزارشای منتشار کرده و در آن، به  2020در ژانویه ساال  1
چاه    شااادنیطتوضااایا داده اسااات کاه تعلی  و لیو قوانین تحریمی آمریااا علیاه ایران، هر یاک نیاازمناد  

 ,Rennackجمهور آمریااسات. )فرایندهایی در مجلس نمایندگان آمریاا و انجام چه اقداماتی توساط رئیس

( ناته مهم آناه شاارود در ن ر گرفته شااده جهت لیو بندها و مواد مندر  در اسااناد تحریمی آمریاا 2020
پوشاان  ای و در بسایاری از موارد، همهساتهگیرانه و چندوجهی )فراتر از موضاوعا   چنان ساتتعلیه ایران، آن

اند که اصاالال  مقابله با تروریسام، مقابله با نقح وقوق بشار و...( در ن ر گرفته شادههای مرتبط با بهبا بحث
 رسد.ها اساساً غیرممان به ن ر میتبع، اماان لیو تحریمتحق  آن شرود و به
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درهم  تحریمتنیدهدلیل  آگاهانه  هسته شدن  غیرهسته های  و  دشوار    شدتبه،  1ایای 

با  مانانیپهمآمریکا و    شده است.( قادرند  م   استفاده   آن کشور  از ابزار ریسک  انع 

 انتفاع اقتصاد ایران شوند.

»دور زدن تحریم« عبارتی بود که  ب. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی:  

ای از اقدامات قرار گرفت و داللت بر مجموعه   موردتوجه  هامیتحربا آغاز موج اول  

عدم در نظر گرفتن ماندگاری   د.کریم مدت برای مقابله با تحریم  ضربتی و کوتاه 

  ران یاقتصاد ا  یمیتحر  ی عدیدههابا چالش   یمورد  یمجوزها  حداقلی  نسبتتحریم،  

ی دالیلی هستند که رویه  مورد  یبه مجوزها  هایدسترسو همچنین تفاوت سطح  

کنند.  به پدیده تحریم تبدیل می  بسنده  یر غدور زدن تحریم را به پاسخی ناکافی و  

بر خدشه وارد کردن بر سرمایه اجتماعی، چالشی اساسی دیگری این رویکرد عالوه  

ابزار کنترل رفتار ایران همچنان در اختیار دشمن باقی    دهدیمنیز دارد؛ اینکه اجازه  

تحریمیگردعبارتبهبماند؛   محدوده  از  را  ایران  اقتصاد  رویه،  این  خارج  ،  پذیری 

 

باره ( در اینFoundation for Defense of Democracies)  هایدماراساادوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از  1
 د یبا  ین برود و ویبرجام از ب  یایاو  یدولت دمارا  برا کی دیکند که تمام ام یکار  دیترامپ با: »سدینویم
جمهوری بعد از او رئیس چیکند که ه   یهای اضااافه با موضااوعا  متتل  را بنا کند و کاراز تحریم  یوارید

  ه ید برپایبلاه با  ،رانیای اهساته  تینه فقط به بهانه فعال  ین اقداماتی. چنزدیفرو بر  یآساانرا به  وارینتواند آن د
و موضوعا  مرتبط با نقح وقوق بشر در   یسم، برنامه موشایت از تروریران ازجمله ومایهای ار فعالیتیسا
و  یمؤساااساااا  مال دیباشاااد که ترس و ترد  یاگونهبه دیها، بااز تحریم  یوارید نیچن  یران باشاااد. بنایا

مرتبط با موضاوع محدود )  یاگر توافق  یشاود که وت ادیشاد  زبه  ران،یبازگشات به ا  یبرا  یخارج  یهاشارکت
 .Dubowitz et)  «.بازنگردند  رانیبساته شاد، باز هم آنها به بازار ا رانیآمریاا با ا یدر دولت بعد  ی(اهساته

al, 2019, p. 4نترل  کارشاناس ووزه تحریم، مشااور رئیس و مدیر ارشد ساب  دفتر  کبرایان اوتوله   ( همچنین
آمریااا،  دارخزاناهی خاارجی وزار   هااییدارا دوره تراماپ را تحات  ارهساااتاهیغی  هاامیتحری  عنوان  ی 
ی جدید، در فضاای سایاسات داخلی  هامیتحره رفع این  کرده و معتقد اسات  کی گذارنامی سامی«  هاقرص»

  شاود یم( و پابرجا ماندن آنها باعث  شاودیم  ربطیذمقاما    ساو  شاهر منجر به ) آمریاا بسایار دشاوار بوده
، منتفع  هامیتحری، ایران نتواند از رفع اهساتهی  هامیتحره وتی در صاور  بازگشات آمریاا به برجام و رفع ک

 (O'Toole, 2021, pp. 4-6) .آورد  به دستشده و عایدی اقتصاد 
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 کند. نمی

این راهکارها  :  و ...  یفراساحل   یبانکدار   ، ی پول   مانی پ  ر ینظ   ییاستفاده از ابزارها ج.  

که  زمانی  تا  و  با تحریم هستند  مقابله  راهبرد کالن  ابزارهایی در خدمت  حداکثر 

راهبرد کالن مقابله با تحریم طراحی نشود انتظار اینکه ابزار مقابله با تحریم کارگر 

 افتد بسیار بعید است.

داخلی:   اقتصاد  اقتصاد    اهمیت  رغمبه د. اصالحات  موردنیاز  فوریت اصالحات  و 

پاسخ   اوالًد  کریرو  نیا   ایران، این رویکرد نیز پاسخ دقیق به پدیده تحریم نیست.

به   و  هاتنش دقیقی  ارزی  )که  هاشوک ی  آن  از  ناشی  تورمی   گذاری یاستسی 

منابع موردنیاز برای   تواندینم  اًیثاناقتصادی ایران را با چالش روبرو کرده( نیست  

گذاری فراهم آورد؛ در صورت اصل قرار گرفتن رویکرد اصالحات اقتصاد  سرمایه 

سیاست  توان  کشور  داخلی،  رسمی  مرزهای  داخل  به  کشور  اقتصادی  گذاری 

ا تحلیل خواهد رفت؛ امری که قوه ایران در خارج از مرزه  یجهدرنتو    محصورشده

 هدف تحریم است.  قاًیدق

و   جدید  جانمایی  جز  نیست  چیزی  تحریم  به  دقیق  پاسخ  فوق،  تبیین  با  مطابق 

تا قبل از تجربه   رانیاقتصاد االملل؛ توضیح اینکه  بازتعریف نقش ایران در عرصه بین

ریم نظام صورت تحریم تدریجی صادرات نفت و تحکه به   2012تحریم فراگیر سال  

 یبرا  الملل نیرا در عرصه ب  یخاص  گاهیجا  یخیصورت تاربه بانکی نمود پیدا کرد  

ای میان معاملهگفت که کالن   توانیمصورت مشخص  بود و بهنموده    فیخود تعر

 عبارت  غرب  لوک و ب  رانیاقتصاد ا   معاملهکالن بود؛    یجادشده اایران و بلوک غرب  

فارس و در ازاء آن  نفت خلیج   عرضه   ت ی امن  ن ی تضم   و   نفت   صادرات   از   ه است بود

جهان  ارز  به  ودسترسی  معاملتوسعه   لوازم  واردات   روا  آن  در  یا   ه؛  کالن 
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دردیگریعبارتبه نفتی آن    ،  ارز زیست  طریق  از  ایران  فرامرزی  نیازهای  همه   ،

پرونده و  جهان  ذیل یک  تولیدشده،  فرآورده    همآنروای  نفت و  پرونده صادرات 

؛ نیازهایی اعم از تأمین کاالهای اساسی، کاهش یا رفع کامل ریسک شدیموفصل  حل 

سرمایه  با  مرتبط  مالی  و  سرمایه سیاسی  کاالهای  واردات  خارجی،  و  گذاری  ای 

 ای مرتبط با تولید، تأمین ارز خارجی جهت مدیریت بازار ارز داخلی و غیره. واسطه 

 م یبه تحر  ییلذا پاسخگوبق ایران،  اما با تحریم ایران و از دست رفتن کالن معامله سا

اینکه نیاز اقتصاد ایران در شرایط    شود.  یریگ یقواره پوددر همان سطح و ق  دیبا  زین

الملل است؛ این تعریف نقش حاضر، تعریف نقشی جدید برای خود در عرصه بین

سازی تحریم« تلقی توان »پاسخ دقیق به پدیده تحریم« یا همان »خنثیجدید را می

کنش، تقابل  برای ایران متوقف است بر فهمی دقیق از برهم   دینقش جد  فیتعر  کرد.

در عرصه جغرافیای سیاسی و اقتصادی است؛ تا زمانی که تصویر    هاقدرتو تعارض  

ای در پهنه ی منطقه هاقدرتی بزرگ و  هاقدرت و ادراکی دقیق از مختصات کنش  

تعیین کرد که ایران قرار است چه نقش جدیدی  توانینمجغرافیا ایجاد نشده باشد 

از تقابل و   یلیفرا تحلالملل تعریف کند. در بخش آتی،  برای خود در عرصه بین 

هایی ، چه داللتهاو تعارض   شود این تقابلو بیان می  شدهارائه  هاقدرتتعارض  

 برای اقتصاد ایران دارد. 

 های آن برای ایران و داللت   ها قدرت و تعارض    تقابل   یل فرا تحل .  4

راهبرد مواجهه با    نیترنهیهزو کم   نیو انتخاب بهتر  رانیا  یرامونیپ  طیدرک مح  یبرا

جهت   یهر راهبرد  یاز طراح   شیپ  ی، ضروری است او منطقه  یجهان  یهاچالش 

ها با مختصات برخورد و رقابت قدرت  ران،یا  یاسالم  ینقشه عمل جمهور  نیتدو
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و    1قرارگرفته و کنکاش    یموردبررس  فرا منطقهاز منطقه و    یدر هر سطح  گریکدی

 برای ایران احصا شود.  یها رقابت این  یهاداللت سپس 

 های جغرافیای سیاسی و اقتصادی ها در عرصه . تقابل و تعارض قدرت 4-1

لید زد. این برنامه تنها به کراه ابریشم جدید خود را    ابر پروژه  2013از سال    چین

ها اعم از فناوری و نظامی  املی از حوزه کو بسته    شودینمامور زیرساختی منحصر  

نیز شامل   به سطح برتری  شودیمرا  را  این راهبرد، خود  از طریق  دارد  بنا  . چین 

برساند و  -اقتصادی های این راهبرد چین داللت  مشخصاًنظامی در عرصه جهانی 

در منطقه   هندخاص    طوربهپیمان این کشور و  و کشورهای هم  آمریکامهمی برای  

ز در این آمریکا نیمشخص    طوربه(؛  1401زاده و رضوی،  شرق آسیا دارد )چگنی

المللی را بپذیرد و باید از ظهور قدرت یابی چین در عرصه بینتواند قدرتمیان نمی

فلذا در دو زمینه سخت و نرم دست به طراحی نظامات  ؛آینده جهان جلوگیری کند

 کریدورهایی تحت ائتالف به شرح زیر ایجاد کرده است.  مشخصاًجدید زده است و  

 

 محور  نیا در.  دارد مجزا و  مساتوفا  یپژوهشا به  ازین  یجهان  عرصاه در  هاقدر   تقابل  ابعاد  یشاک بررسایب 1
 موضوع پژوهش واضر باشد. یبرا یضمن ای ایصرواجد داللت  که  شودیم اشاره  مباوثی بهصرفاً 
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  مهار چین  منظور به آمریکا    تحت ائتالف   یدورها ی کر . 1شکل  

 : شکل  ح ی توض 

 ر یجزا   وان،ی ازجمله تا  نیچ  رامون یپ  ریجزا   مهار،  خط اول  ؛نیمهار چ  وطخط  از  اندعبارتی آبی  هارنگ •

با همان    زین   دومین خط  است.  یو نظام  یتیخط عمدتاً امن  نی ا   ؛شودرا شامل می  نیپ یل یپاراسل و شمال ف 

 ی مانند ژاپن و کره جنوب  کایآمر  نیخط و خط اول توسط متحد  نیا  ؛است   شدهیلکارکرد خط اول تشک

 . شودیم تیتقو

تعر  سبز،خط   • سوم  آمر  شدهیفخط  جزا   کایتوسط  شامل  که  اق   ریاست  کارائ  هیانوسیکوچک    بیتا 

 .رندیگیقرار م کایآمر  ینظام یتیو امن یاقتصاد  یها و تحت مراقبت باشدیم

  دور یکر  شودیم  ا یآس  غرباز    ییهاهند و بخش  ه،یانوسیاق   شامل  قرمز که  رنگ  با  شدهمشخص  هیناح •

این کریدوراست  یمیهندوابراه اندونز  ؛  به هند و کشورها  یاز  اتصال  با  و  پ  ی آغازشده    مانیعضو 

گرفته  سرخ و کانال سوئز( شکل  یایدر  هی)حاشی  وپیمصر، سودان و ات  و همچنین  ( 2کواد    ای )  میابراه

 است. 

  توسط   شرق  به  ناتو  گسترش  یله وسبه  زین  )به رنگ سیاه(   ایاوراس  عمدهبخش    در  شده  مشخص  هیناح •

 .استتوسعه درحال زبان ترک  یکشورها اتحاد و الجورد جاده رینظ یمختلف  یهاپروژه تحت هیترک

 های پژوهش: یافتهمنبع
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گسترده  ینهدرزم اقدامات  آمریکا  نیز  جدید  نرم  استانداردهای  تنظیم  برای  را  ای 

به مواردی نظیر    توانیم  هاآن   ازجملهحکمرانی اقتصادی جهانی انجام داده است که  

آبی نقاط  جهانی1شبکه  زیرساخت  هاب  بهتر 2،  جهانی  ساخت  ابتکار  برنامه   3،  و 

- 128،  97-93، صص.  1401نژاد،  )رئیسی  اشاره نمود.  4بازاتصال کشورهای آسیا 

134 ،163-185) 

صورت مشخص پس از برگزیت و روی کار آمدن جانسون به دنبال به  نیز  بریتانیا

اعالم  با  راستا  همین  در  است؛  بریتانیا  امپراطوری  سنتی  مناطق  بر  مجدد  تمرکز 

در صدد بازتعریف نقش    6و بریتانیای جهانی  5بریتانیایی  چرخشهایی نظیر  سیاست 

الخصوص در مسیرهای تجارتی جدید است. هند نیز  المللی علیخود در عرصه بین

. 7اقتصادیِ »نگاه به شرق« را به سیاست »کنش شرق« تغییر داده است  سابقاً سیاست  

مؤلفه  رویکرد جدید  در  در  نیز  علیه چین  امنیتیِ  گرفته های  قرار  هند  کار  دستور 

های نگاه به غرب و پیوستگی همچنین این کشور سیاست   (Harper, 2020).  است

پیگیری   نیز  را  و   کندیمغرب  اوراسیا  با  روابط  توسعه  دنبال  به  آن  ذیل  در  که 

 اروپاست.

قابل   روسیه کنشگری  که  است  کشورهایی  از  دیگر  تجارت یکی  در  توجهی 

 

1 Blue dot network 

2 Global infrastructure hub 

3 Build back Better the World 

4 Reconnecting asia 

5 A Very British Tilt 

6  Global Britain: delivering on our international ambition, Foreign & Commonwealth 

Office and Foreign, Commonwealth & Development Office United Kingdom, 2018 

7 india east act policy 
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انرژی به اروپا و چین و    توجهقابلها و کاالهای اساسی دارد؛ صادرات  کامودیتی

اقتصاد  توجه غالت، این کشور را طی سالیان اخیر بههمچنین تجارت قابل  عنوان 

ها مطرح کرده است؛ هدف اصلی انحصاری در بازار کامودیتیدارای وضعیت شبه 

روسیه،تقابل  با  آمریکا  ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  وضعیت   های  بردن  بین  از 

انحصاری مذکور است. آمریکا در تقابل ژئوپلیتیک با روسیه چند هدف عمده شبه 

. چرخش وابستگی راهبردی اتحادیه اروپا از روسیه به سمت الفکند:  را دنبال می

. ایجاد تنش امنیتی و از رونق انداختن مسیر شمالی کمربند و جاده چین  بآمریکا؛ 

ها تن کاال از چین به اروپا و  ز بحران، محل عبور حدود میلیون )مسیری که تا پیش ا

توجه درآمدهای ارزی روسیه از محل تجارت کاالهای . کاهش قابل جبالعکس بود.(؛  

اساسی. در نقطه مقابل، روسیه نیز از طریق سازوکارهای نظیر الزام به خرید انرژی 

ضوع نحوه صادرات، در در مو  هایییت محدوداز روسیه به روبل و همچنین وضع  

شبه  وضعیت  حفظ  کامودیتیصدد  حوزه  در  خود  و   هاست.انحصاری  )صالحیان 

 ( 2022، اوسمولوکوا، 1400همکاران، 

 برای ایران   ها قدرت و تعارض    تقابل   ل ی فراتحل   از   مستخرج   ی ها داللت .  4-2

به نظر   بین  امروزی  تعارضاتکه    رسدیمبر اساس توضیحات فوق   و   المللنظام 

و   یو منازعات نظام  یاس یس  یهاافزون بر رقابت  ،یجهان  یدر نظم کنون  راتییتغ 

بهتیامن جد  ی،  قدرت  یدیمدل  زده   زین  یاقتصاد  یابیاز  زنجاستدامن    ی هاره ی. 

آسلیتشک  یجهان   یاقتصاد در  آمر  ا،یشده  و  مرزها  یشمال  ی کایاروپا  اشباع   ی به 

خود را بدون تعارض   یاتوسعه   یروندها  توانندینم  رگ یشده و د  کینزد   ی خوددرون

نیز برای اقتصاد ایران خواهد داشت   ییهاداللت . این موضوع  ندینما  یط  گریکدیبا  

 اشاره خواهد شد. هاآن ینترمهم که در ادامه به 
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اول راهبردی  قدرت داللت  تعامل  و  تقابل  نوع  حاضر،  شرایط  در  جهانی :  های 

گرایانه که هر کشوری برای بقا ی شده است؛ جهانی چندجانبهکیتیژئوپلازپیش  بیش

ای ناچار اما هر قدرت منطقه ؛  و توسعه خود باید به دنبال ایجاد نوعی موازنه باشد

نظم  تعریف کند؛  آینده جهان  نظم  برای خود در  نقش جدید  تا  انتخاب است  به 

و حتی استانداردهای تبادالت اقتصادی در   ردیگ یمای به خود  جدید ابعاد پیچیده

کشورها در راستای ایفای نقشِ متناسب با   روینازانظم جدید متفاوت خواهد بود؛  

بخش های توازن باید سازوکارهای اجرایی خود را در انطباق با پروندهنظمِ پیشِ رو 

  مستثنا تمدنی نیز از این قاعده مهم  -ایران اسالمی کنند.    سازیبهینه و    بازآراییجدید  

 . ست ی ن

ای مهم و محوری : به دلیل جانمایی جغرافیایی ایران در منطقه داللت راهبردی دوم

کن نزاع  و  تنش  محل  که  بین)جغرافیایی  دلیل  شگران  به  و همچنین  است(  المللی 

مجموعه نیآفرنقش  صادرات  در  ایران  گاز، ی  نفت،  نظیر  راهبردی  کاالهای  از  ای 

تأثیر قرار گرفتن کشورمان  فرآورده، محصوالت پتروشیمی، فلزات معدنی و ...، تحت

مدت انبینی در بازه زمانی میمحتمل و قابل پیش   کامالًها امری  از ناحیه تنش قدرت

بسا بلندمدت است؛ چه اینکه در ادوار مختلف تاریخی، اقتصاد ایران از ناحیه و چه 

مشخص، اینکه در   طوربه است؛    قرارگرفته  الشعاعتحتهای قدرت  نزاع میان قطب 

حال حاضر ذینفع صادرات نفت، گاز و فرآورده ایران کدام کشور است و همچنین، 

نفع خواهد    یافرا منطقه اینکه موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران به کدام کنشگر  

هستند؛    هاآندر موضوع تداوم تحریم یا رفع    کنندهنیی تع رساند پارامترهایی مهم و  

نای خریداران سابق )هند، کره جنوبی، ژاپن و ...( نسبت به نفت  با توجه به استغ 

مندی کشورهایی نظیر چین، روسیه و آسیای میانه از ایران و همچنین امکان بهره 



 1401 زمستان ♦ 56پیاپی  ♦ 4  شماره ♦ 14سال  ♦ روابط خارجی     164

ها و انتفاع واقعی موقعیت جغرافیای اقتصادی و ترانزیتی ایران، رفع زیربنایی تحریم

 رسد.سترس به نظر میاقتصاد ایران از آن محل، بسیار بعید و دور از د

که آمریکا به   رسدیم: در پرونده تقابل آمریکا و چین به نظر  داللت راهبردی سوم

اصلی   کنترل مسیرهای  یا  این   ن یابتکار کمربند و جاده چدنبال تخریب  با  است؛ 

تفسیر تحریم ایران بیش از آنکه به روابط ایران و آمریکا و نوع نظام سیاسی کشور 

ژئواکونومیک بوده  -پوشی نیست( یک امر ژئوپلیتیکالبته قابل چشم   مرتبط باشد )که 

ثباتی سیاسی عراق،  یی نظیر ظهور طالبان در افغانستان، بیهاپروندهو باید در کنار  

های حاکمیتی در پاکستان، ناامنی در سوریه و فروپاشی دولت در لبنان مورد  تنش 

 تحلیل قرار گیرد.

در بخش چهارم گزارش، زمینه ایجاد   شده یمعرفدهای  رویدا:  داللت راهبردی چهارم

رسد سرجمع اند که به نظر میچند تغییر عمده در مسیرهای کریدوری را ایجاد کرده 

تغییرات می ایرانداللت تواند  این  اقتصاد  برای  باشد؛    های مهمی  مسیر   اوالً داشته 

کاهش    اًی ثان است؛    یداکردهپارزندگی بیشتری    نیابتکار کمربند و جاده چمیانی زمینی  

روسیه به مقصد اروپا باعث خواهد شد تجارت انرژی این کشور با    صادرات انرژی 

عنوان جغرافیای مناسب کشورهای جنوبی روسیه اهمیت بیشتری پیدا کند و ایران به

  ثالثاً است؛    یداکرده پهای گرم، ارزش راهبردی باالیی  جهت دسترسی روسیه به آب

از   یباز فرآورمازاد تجاری غله روسیه و کشورهای آسیای میانه، قابلیت ترانزیت و  

دیگر   طرف  از  داشت.  خواهد  را  ایران  جغرافیای  که    کامالًمسیر  است  بدیهی 

گیری است و از تمامی ابزارهای نظمِ جدیدِ در حال شکل   همتحده در حال نظارایاالت

  ن یترمهم استفاده خواهد کرد.    یکاییآمر  یرغله با تفوق نظم  در اختیار خود برای مقاب

صورت گسترده علیه  به   راًیاخابزار آمریکا در مقابل ایران تحریم است و این ابزار  
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است. بر اساس توضیحات فوق، بسیار بعید است   شدهگرفته اقتصاد روسیه نیز به کار  

 خود خارج کند. ابزارجعبه را از هایی نظیر ایران و روسیه، تحریم آمریکا در پرونده

در    و بازتعریف نقش   د ی جد   یی جانما و محورهای    ها مؤلفه ابتکار راهبردی ایران:  .  5

 اقتصاد جهان 

یک کنش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی   درواقعکه گفته شد تحریم ایران    طورهمان

ایاالت  سوی  برای از  سیاستی  چنین  توجیهات  که  زمانی  تا  و  بوده  آمریکا  متحده 

آمریکا برقرار شد سیاست آن کشور در تحریم ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ 

خوردن  هم به   امری مؤخر بر  و   ایران و جهان   تجارت  نقشه   در   ریی تغ   را  م ی تحر   اگر 

  م ی تحر   ی ساز ی خنث آنگاه    م ی کن   ر ی تعب   یاس ی س   ی ا ی جغراف   یها حوزه   میان   معامالت کالن 

  یکالن کشور است که به اقتضا   معامالت در    ن ی اد ی و بن  ی نهاد   راتیی تغ   به معنای ایجاد 

ی در دستور دستگاه  اقتصاد و    ی اجتماع   ، ی اس ی س   باتی از ترت   یینو   یمهندس   دی با آن  

ایران در    حکمرانی کشور  اقتصاد  قرار گیرد؛ امری که در عبارت »جانمایی جدید 

ایران در این زمینه باعث خواهد شد نهالملل« متجلی استبین عرصه   ابتکار  تنها . 

 گذاری پیشرفت کشور نیز صورت گیرد.نقش تمدنی ایران احیا شود بلکه ریل 

سیاست  دستگاه  است  ضروری  جدید  جانمایی  راهبرد  پیشبرد  راستای  گذاری  در 

وفصل  اقدام به حل کشور با احصاء نیازهای فرامرزی و طی یک تدبیر چندبعدی،  

ای  پهنه یی که هر یک بر  هاپروندهکند؛    ی متعدد هاپروندهنیازهای فرامرزی خود ذیل  

معنا و مفهوم پیدا    1ای از مناطق پیرامونیو در نسبت با زنجیره  خاص از جغرافیا

انتظار داشت که نیازهای   توانینم د؛ بدیهی است که در این راهبرد جدید  کننیم

 

طلبد چراکه پیگیری صِرف سیاست  ها، چارچوبی فراتر از سیاست همسایگی را میسازی تحریمسیاست خنثی  1

، تبعبههای ارزش و تأمین فرامنالقه و  شود متتصا  زنجیرهجه به فرامنالقه باعث میهمسایگی و عدم تو 

 نقشه ارزی، امنیتی و تجاری برآمده از آن، از ن ر دور بماند. 
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رفع شوند بلکه در این راهبرد،   فردمنحصربهفرامرزی ایران، همگی ذیل یک پرونده  

اساسی خوراکی،   کاالهای  واردات  و  تأمین  از  اعم  کشور  فرامرزی  نیازهای  برای 

ای مرتبط با تولید، دسترسی به نقاط تقاطع ارزی ای و واسطه واردات کاالهای سرمایه 

ی متعدد طراحی شود  هاپروژهو    هاپروندهی تسویه تجاری و ... باید  هاسمیمکانو  

 هایی باید چند ویژگی اساسی داشته باشند:که البته چنین پرونده

پیوسته و در نسبت با  همی جغرافیایی بههاپهنهها در  و پرونده  هاپروژهجایگیری   •

نه  هارهیزنج فرامنطقه؛  و  منطقه  ارزش  بین یهاپرونده  صرفاًی  روابط  در  که  ی 

ای نفی مسیر گذشته است؛ مسیری چنین گزاره  طبعاً،  شوندیمدوکشوری تعریف  

 به دنبال پیدا کردن مفرهایی مقطعی برای فروش بیشتر نفت بوده است.   صرفاًکه  

ی و اجرا در ریگ م یتصمطراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت   •

ی و متناسب با استانداردهای حکمرانی شایسته در مرزبرونی  هاپروندهبا  نسبت  

 گیری؛ژئوپلیتیک جدید در حال شکل 

همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط انرژی و  •

و   لجستیکی  با    یتدرنهامسیرهای  کشور  سرزمین  آمایش  ی هاپروژه برنامه 

 ی استراتژاه مختار این پژوهش،  شده؛ توضیح اینکه بر اساس نگ راهبردیِ تعریف

صنعت لجستیکیتوسعه  مسیرهای  و  انرژی  توسعه خطوط  آما  ی،  برنامه    شی و 

تعریف شوند نه اینکه در   المللی کشور جایگاه بین باید با نگاه به    کشور  نیسرزم

ی ها استان   تیظرفپهنه جغرافیایی خودِ کشور و    صرفاًی فوق،  هابرنامهتدوین  

 قرار گیرد. مدنظر ی ناکارآمد فعلی( هایمرزبندکشور )با 

های بست حوزه ی با یکدیگر و هممرزبرونی راهبردی  هاپروژهسازگار بودن   •

ی تعریف شده مرزبرون ی  هاپروژهقدرت؛ سازگاری به این معنا که هر یک از  
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سازی پیاده  اً یثانمرزی کشور را مرتفع کند  باید بتواند یک یا چند نیاز برون  اوالً

مرزی ایجاد نکند؛ به  ی برونهاپروژهای برای اجرای سایر  آن، چالش و مخاطره 

باید در یک سازگاری و هارمونیِ   شدهیفتعری  هاپروژه ، مجموعه  ترق یدقبیان  

بین از محیط  یا  به جزء  به داخل )کل  بیرون  به داخل کشور(،  از  ایران  المللی 

المللی در اختیار بخش را در نسبت با کنشگران بینای از ابزارهای توازن مجموعه 

 نهاد قدرت در کشور قرار دهد.

ایجاد هارمونی میان استفاده از منابع داخلی پیشرفت و منابع خارجی: در منطق  •

منابع خارجی   صرفاًمنابع داخلی یا    صرفاًگونه که نیست که  معامالت، اینکالن 

 گیرد.مورد استفاده قرار گیرند بلکه ترکیبی از هر دو مورد استفاده قرار می

 
کالن   گیری جهت .  6 و  دیپلماسی  پروژه راهبردی  جدید  برنامه  ذیل  عملیاتی  های 

 اقتصادی کشور 

فوق  مطالب  پایه  کالن   یراهبرد  یریگ جهت ،  بر  برنامه   لیذ  یاتیعمل  یهاپروژه و 

 است: یانبقابل به شرح زیر  کشور یاقتصاد یپلماسید دیجد

 گیری راهبردی جهت . تبیین  6-1

 رانیا  یخارج   استیو س  یاقتصاد  یپلماس ید  یراهبرد  یریگ جهت در دوره جدید،  

»جانما  باید سمت  ا  دیجد  یی به  ب  رانیاقتصاد  عرصه  این   الملل«نیدر  باشد؛ 

دنبال  جهت  را  زیر  شرح  به  اهدافی  باید  محدوده .  الف  کند:گیری  از  خروج 

و اقتضائات    ینفت  ستیخروج از ز .  ب؛  ی اقتصاد  یآورتاب   شیو افزا  یریپذمیتحر

رفع تمام   ،آمریکایی و اروپایی  یبه استانداردها  یانحصار  یبندیآن اعم از پا  لیذ

تول  ل یذ  رانیا  یفرامرز  یازهاین پا   عیو توز  دیپرونده نفت، تمرکز   تختیمنابع در 

منطقه و فرامنطقه    یدورهایدر کر  یتی و امن  یمؤثر اقتصاد   یگریباز.  ج ؛  و ...  یاسیس
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کنشگران   یسازنفع یو ذ  رانیا  کیو ژئواکونوم  کیتینقش ژئوپل  یبازطراح  یدر راستا

توسعه  یالمللنیب محدود.  د؛  متنوع  یهاپرونده  لیذ  ران یا  در   ی هاتیرفع 

 یاساس  یکاالها  ،یخارج  ریبه ذخا  یدسترس  یهاچالش   ازجمله  رانی ا  کیژئواکونوم

کالن    یهاان یدر جر  رانینقش ا  یفایمنظور ابه  یکار دستگاه  میتقس.  ه؛  یو فناور

 رهیزنج  ن،یتأم  رهیزنج  یهاه یدر ال  یاقتصاد   یدورهایجهان و منطقه و کر  یتجار

 ی و صنعت یتجار ،یمال یهاانیارزش و جر

 عملیاتی های  پروژه کالن   و تبیین   معرفی . 6-2

 : شودیمی راهبردی زیر پیگیری  هاپروژه گیری فوق از طریق جهت 

 ی ارزش کاالها  رهیو زنج  یاساس  یکاالها  نیتأم  رهیدر نقشه زنج  رانیا  یگریباز.  1

 :ریبه شرح ز یراهبرد

 یهادر حوزه گندم، جو و دانه   یتجار   ه یو نقاط تسو  یکیلجست  باتیترت  جادیا •

 الذکر به مقصد مناطق مصرف عمده اقالم فوق ایاز مبدأ اوراس یروغن

زنج  رش یپذ • در  اساس  رهینقش  فلزات  آلوم  یارزش  مس،  و   ومینی)فوالد، 

آب  یدارا  جوارهم   یکشورها  یمعدن   یهات یمز در طول مسیمنابع    کی  ری( 

 کمربند کیجاده 

 جانبه سه پذیرش نقش در زنجیره ارزش یک کمربند یک راه در قالب همکاری   •

مرز جاسک به سمت  -تکمیل خط لوله گوره از طریق   ایران - پاکستان-چین

تکمیل خط  در حوزه انرژی و همچنین    1پاکستان و پیوستن به کریدور سیپک

 لوله گاز تا پاکستان

 

1 CPEC | China-Pakistan Economic Corridor 
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ا • برق و تجارت  گاز،  با   یبا کشورها  رانیتوسعه شبکه همبست آب،  منطقه 

 خرید و فروش   یشبکه سنکرون برق منطقه و توسعه قراردادها   جادیبر ا  دیتأک

 گاز

 تیمز  یدارا  یکاالها  ٔ  ینهدرزماروپا    -جنوبِ هند    -شمال    دور یتوسعه کر •

 مناطق  نیا

ب  هریزنج   یطراح.  2 رق  یالمللنیتوافقات  نقاط  مس   بیدر   مانیپ  یتجار  یرهایبا 

 ی منظور اعمال توازن اقتصادبه انیکابنیآمر یهاو ائتالف 2کواد  م،یابراه

روبل    وآن،یبا    یارز  وندی پ  جادیمنظور ابه   یالیر  یهارساخت یز  یتوسعه فرامرز.  3

ی از طریق استقرار نهادهای مالی و بانکی ایران در نقاط تسویه  خارج  یارزها  ریو سا

 فوق 

ارزش   رهیگسترش زنج  یلهوسبه داخل کشور    یدیمعطل تول  تیظرف  یسازفعال.  4

 با تأکید بر صنایع فرآوری مواد غذایی و غالت  هدف  یمحصوالت در کشورها  نیا

 ی بحر  یهااست یبه س  یبرّ  یهااستیاز س   رانیا  یخارج  استینوع نگاه س  لیتعد.  5

پبه  رانیا  ینیآفرنقش.  6 ذ  مانکار یعنوان  منطقه   یراهبرد  یهامانیپ  ل یتوسعه 

 ی هارساختیزبازسازی    پروندهمثال همکاری چین و ایران در    طوربه )   چندجانبه

کشورها و   نیبا ا  یاقتصاد  یدگیتندرهم  جادیمنظور ابه  افغانستان، سوریه و عراق(

 کشور   یگسترش حلقه امن اقتصاد

خاص    طوربه)   کشور  یاقتصاد  -  ییای جغراف  یهاپهنه   برای  یالمللنقش بین  نییتع.  7

با کر  ها(کرانه بنادر، سواحل و پس ا  یریگ قابل شکل   یدورهایدر نسبت    ران، یدر 

 حوزه  نیدر ا یچنداستان یهامشارکت  جادیمطابق آن و ا ینهاد رییتغ 

 .نهاد راهبر توسعه  لیذ  د«یجد  ییمرتبط با راهبرد »جانما  ینگاشت نهاد  یبازطراح.  8
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 گیری نتیجه 

دوم    یاز دوره پس از جنگ جهان   یالمللنیابزار شناخته شده ب  کیعنوان  به  میتحر

ماده   قالب  به  41در  متحد  ملل  رسممنشور  ادب  یصورت  نو  اتیوارد   نینظام 

 نهیهزابزار کم   کیعنوان  را به   میتحر  کایآمر  نیز  دیو در دوره جد  دیگرد  یالمللنیب

وضع و اعمال    خود  یست خارجایدر جهت تحقق اهداف س  یاجبار و تحکم اقتصاد

ابزار را    نیا  کایاست که آمر  تیواقع   نیا  انگر یب  کایآمر  یمی. مطالعه رفتار تحرکندیم

تحت عنوان کشور    یاده یپد  گر،یدعبارتبه  ایپابرجا باشد    یاسیکه مناقشه س  یتا زمان

دنبال خواهد    شدکشور وجود داشته با  نیاصطالح متخاصم در مقابل او به  رهمسویغ

ناشی    صرفاًاین پژوهش نشان داد که ماندگاری تحریم،    یهایبررس  ،عالوهبه  نمود.

  اقتصاد   بلکه باید جغرافیای ایران و کنشگری  ا نیستمناقشه میان ایران و آمریک  از

  عنوان بهجهان )نفت( را    یهایتیکامود  نیترمهمیکی از    صادرات  کشور در عرصه

 اساسی در ماندگاری تحریم در نظر بگیریم. ییهامؤلفه 

  ران یا  نیمدت و گذرا بکوتاه   یاعنوان مناقشه نه به   می تحر  ،یچارچوب نظر  نیدر ا

  طور بهو    یجهان  یروندهابر کالن   یرگذاریدر جهت تأث  یعنوان ابزاربلکه به  کایو آمر

با رقبا به نظر   اساس ن یبرا؛  شودیم  فیتعر  کایآمر  کیاستراتژ  یخاص در نسبت 

  قیبا آن جز از طر  یو مواجهه اصول  م ی به مسئله تحر  قیپاسخ درست و دق  رسدیم

تحر محدوده  از  تصد  یریپذمیخروج  ب  د یجد  ینقش  ی و  عرصه   ی المللنی در 

 ک یبر اساس    دیبا  زین میتحر  دهیبه پد  رانیپاسخ ا  ،یجهدرنتنخواهد بود.    ریپذامکان 

طراحچشم  کالن  چشم   یانداز  روابط    یاندازشود؛  کالن  نقشه  اول،  وهله  در  که 

ا  نییها را رصد کرده و در گام دوم تع قدرت ی نقش  تواندیچگونه م  رانیکند که 
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متفاوت از نقش سابق    تاًیکه ماه  ینقش  ؛ پیدا کند  المللین بجدید برای خود در عرصه  

گر نتواند با استفاده از م یتحر( باشد و کشور  ینفت  ستی)ز  یدر عرصه جهان  رانیا

ایران  ، خود  ی اقتصاد  یتحکم   یابزارها جدید  نما  نقش  مخدوش  پژوهش   .دیرا 

«  المللینبحاضر پاسخ به پدیده تحریم را »جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه  

»جانما   شبرد یپ  .داندیم برنامه  د«یجد  ییبرنامه  محمل  میان نیازمند  و  ای  مدت 

برنامه نظام  که  اینک  است؛  قانون  بلندمدت  تدوین و تصویب  مهیای  ریزی کشور 

ضروری است رد پای چنین دستور کاری در قانون برنامه برنامه هفتم توسعه شده  

 هفتم گذاشته شود. 
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 ع مناب 

 الف: فارسی 

های فضیییای مجازی و (. چالش1398دهقان بنادکی، فاطمه. نصییییری زاده، نوید ) 

همایش علمی فرهنگ رضیوی و بانوان فرهیخته های سییره رضیوی،  راهکار

بزرگداشیت بانو سیتی فاطمه، یزد، دانشیگاه آزاد اسیالمی واحد  -و نیکوکار

 .یزد

  یبر ثبات اقتصیاد   یاسییاقتصیاد سی  ریتأث(، »1400عبدالرضیا، عبدالخانی، لنا ) احمدی، 

 ی اینو در جغراف  یهانگرش « (هامیتحربر  دی)با تأک رانیا یاسیالم  یجمهور

 53شماره  ،سال پانزدهم ،یانسان

(، 1400امانی جونقانی، الهام، باسیتانی فر، ایمان، حیدری خوراسیگانی، محمدرضیا ) 

:  ی )مطالعه مورد  میتحر طیدر مح  فتیسیوئ نیگزیجا  یراهکارها بندیرتبه»

 .37شماره  ،سال دهم، یراهبرد اقتصاد« (رانیا یاسالم یجمهور

و  هایریپذبیشییناخت آسیی یبرا یراهبرد م؛یتجربه تحر(؛ »1396بیات، محسیین ) 

و   سیتیسیال ب  ،راهبرد«،  رانیا یاسیالم  یدر جمهور یتحقق اقتصیاد مقاومت

 .84شماره  ،ششم

 یراه و آثار راهبرد-ابتکار کمربند(، »1401چگنی زاده، غالمعلی، رضیوی، حسیین ) 

، 14، دوره  روابط خیارجی«،  (2013-2022)   نیآن بر منیاسیییبیات هنید و چ

 .32الی  1، صفحه 54شماره 
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 طیاقتصییاد کشییور در شییرا  ریتدب(، »1400رزم آهنگ، مهدی، نیکونسییبتی، علی ) 

«، هامیتحر یبا فرض ماندگار یاقتصیاد مل ریزیبرنامه. ضیرورت  1: میتحر

، شیماره مسیلسیل  1400، فروردین ی مجلس شیورای اسیالمیهاپژوهشمرکز 

17447 

 اسیییتییسییی»(،  1400صیییالحییان، تیاج الیدین، پیادرونید، مهیدی، اکبری، سیییمیرا ) 

 ی ایاروپا در آسیی هیاتحاد  یو راهبرد ژئوانرژ هیروسیی یانرژ یانحصییارطلب

 .820-785صفحه ، 52، شماره 13، دوره روابط خارجیی«، مرکز

روابط «، ایدر غرب آسی  نیمعاصیر چ یانرژ تیامن  یاسیتراتژ(، »1400قربانی، وحید ) 

 .658-627صفحه ، 51، شماره 13، دوره خارجی

  یها میتحر  یرگذاریعوامل تأث لیتحل(، »1393طغیانی، مهدی، درخشیان، مرتضیی ) 

  ،و سیوم  سیتیسیال ب،  راهبرد«، مقابله با آن یو راهکارها  رانیبر ا  یاقتصیاد

 .73شماره 

ایلنیاز ) نژادعلی  یهیامیتحرمقیابلیه بیا    یحقوق  یفقه  یسییییازوکیارهیا(، »1401، 

 .3شماره  1401 زییپا ،سال چهارم، یمطالعات فقه اقتصادی«، اقتصاد

در ابتکار  نیو چ کایتقابل آمر(، »1400) گوهری مقدم، ابوذر، انصیاری بارده، رضیا 

، 50، شییماره  13دوره    ،روابط خارجی  «،رانینقش ا یکمربند و راه و بررسیی

 .231-209صفحه 

 یصیالح یمان، ترجمه یعصیر صیفو  رانیتجارت در ا  اسیتیسی(، 1401متی، رودی ) 

 ، نشر فرهنگ جاوید، تهران، ایران.عالمه

  ؛ی اقتصییاد  میتحر(، »1393مردای، اسییدا) ) مسییعودنیا، حسییین، ابراهیم، علی، 

راهبرد ی«،  منافع مل  نیدر تأم  رانیا  یاسالم  یجمهور  یو راهبردها  هافرصت
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 .11شماره  ،سال سوم ،یاقتصاد

،  ها ملتنقشییه جدید جهان، انرژی، تغییرات اقلیمی و تقابل  (، 1401یرگین، دانیل ) 

 ایران.نشر پارسه، تهران، ترجمه امیر میرحاج، 

را درباره   هایده نقشییه که همه آموختن ا؛یدر اسییارت جغراف(، 1401)  میمارشییال، ت

 . رانینشر مرکز، تهران، ا  ،ییترجمه مرجان رضا  کند،یم انیب  یجهان  استیس

 ب: انگلیسی

Cohen, R. S. (2018). The history and politics of defense reviews. RAND 

Corporation Santa Monica United States. 
Deutch, john (2007), hearing before the committee on foreign affairs house of 

representatives one hundred tenth congress, foreign policy and national 

security implications of oil dependence, march 22, 2007. 

Dubowitz, Mark, Marc Gerecht, Reuel, Ben Taleblu, Behnam (2019), What 

“Yes” With Iran Looks Like, The Foundation for Defense of 

Democracies, June 26, 2019. 

Green, will, Roth, Taylore (2021), ChinaIran Relations: A Limited Enduring 

Strategic Partnership, U.S.-China Economic and Security Review 

Commission. 

Heath, Timothy, Gunness, Kristen & Tristan Finazzo (2022), The Return of 

Great Power War, Scenarios of Systemic Conflict Between the United 

States and China,  RAND corporation. 
Lantos, Tom (2007) Hearing Before The Committee On Foreign Affairs House 

Of Representatives One Hundred Tenth Congress, Foreign Policy And 

National Security Implications Of Oil Dependence, March 22, 2007. 

Nanay, julia (2006) hearings before the committee on foreign relations united 

states senate, iran's political/nuclear ambitions and u.s. policy options, 

may 17 and 18, 2006 

O'Toole, Brian Patrick (2021), Rejoining the Iran nuclear deal: Not so easy, 

Atlantic Council, January 2021. 

Osmolovska, aliona (2022), The ruble gas gamble, Atlantic council, April 29, 

2022. 

Rennack, D. E. (2020). Iran: US economic sanctions and the authority to lift 



 175    ...  الملل ن ی در عرصه ب   ران ی اقتصاد ا   د ی جد   یی جانما   و   سازی تحریم خنثی 

restrictions, Congressional Research Service, R43311. 

Schott, Jeffery (2006), Economic Sanctions, Oil, and Iran, Testimony before the 

Joint Economic Committee, United States Congress Hearing on "Energy 

and theIranian Economy". 

Schott, Jeffery (2012), Economic Sanctions Against Iran:Is the Third Decade a 

Charm?, Peterson Institute for International Economics. 

Verleger, P. K. (2012). Using US strategic reserves to moderate potential oil 

price increases from sanctions on Iran. Peterson Institute for International 

Economics. 
 آنالین ج. منابع  

ای خامنه العظمی سیدعلی  ا)رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اطالع 

 یهاانجمن  هینشست اتحاد  نیبه پنجاه و ششم  امیپ  (1400اسفند    21)  العالی(ظله )مد

 https://khl.ink/f/49778  . قبل دسترس در:در اروپا انیدانشجو  یاسالم

https://khl.ink/f/49778



