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پیشگفتار

هدف کتاب حاضر »ش��ناخت آثار تحریم های  نفتی جمهوری اس��المی ایران بر اقتصاد سیاسی 
اتحادیه اروپا« است که با بهره گیری از روش توصیفي - تحلیلي و تکیه بر منابع اسنادی- کتابخانهاي 
و نیز فرا تحلیل برخی آثار موجود به شکل فیش بر داری از منابع و اسناد انجام شده است. یافته های 
 این اثر نش��ان داد که اوال اقتصاد سیاسي به عنوان قدرتمندترین مکانیزم تجزیه و تحلیل اقتصادي 
و عناصر کلیدي سیاسي مرتبط با آن در امور کشورها، سازمان ها  و فعالیت هاي حقیقي و یا حقوقي 
از جمل��ه اتحادیه اروپا بش��مار می آید. ثانیا سیاس��ت های  هماهنگ اتحادیه اروپ��ا با آمریکا در قبال 
برنامه هس��ته ای  ایران و تالش این اتحادیه برای ص��دور قطعنامه های  تحریمی علیه ایران و اتخاذ 
تحریم های  یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران و نیز کاهش سطح مناسبات 
اقتص��ادی و تجاری در برانگیختن همکاری تهران، موفق نبوده اس��ت و سیاس��ت تحریم غرب به 
رادیکال تر ش��دن ایران منجر شده اس��ت. ثالثا هزینه های تحمیل شده بر ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا وس��یع بوده و همچنان رو به گس��ترش اس��ت و رابعا نتیجه کتاب مبین این اس��ت که ایاالت 
متحده و اتحادیه اروپا در خالل سیاس��ت تحریم ها، زمینه س��از بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین 
در ب��ازار ایران ش��دند. به بیان دیگر، غرب خود را علی��ه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و راه را برای 
ورود رقبای��ی مانند چین، روس��یه و هند باز کرد. در واقع تحریم ه��ا، جهت تجارت بین المللی ایران 
را از غرب به ش��رق تغییر داد و موجب ش��د دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای 

تحریم متضرر شوند.
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مقدمه

جمهوري اس��المی ایران از ابتداي تاس��یس تا کنون با انواع تحریم هاي بین المللی مواجه شده 
اس��ت. تحریم اقدام برنامه ریزي ش��ده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادي 
براي اعمال فش��ار بر کش��ور هدف با مقاصد مختلف سیاسی اس��ت. نوعی از تحریم ها  که اغلب به 
عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می ش��ود، تحریم مناس��بات اقتصادي است. مقصود 
از مناس��بات اقتصادي نیز هم��ه انواع روابط اقتصاد ي اعم از تجاري و مالی اس��ت. ایاالت متحده 
آمریک��ا و به تبع آن اتحادیه اروپا به پیروی از آن در س��ال ه��اي اخیر به طور فزاینده اي از تحریم 
هاي اقتصادي به عنوان وسیله اي براي پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده کرده و به طور یک 
جانبه و یا از طریق نفوذ خود در س��ازمان ملل متحد و ش��وراي امنیت تحریم هاي اقتصادي را علیه 
برخی از کش��ور ها  که خواسته هایش را به چالش کش��یده اند تحمیل کرده است. آمریکا که امکان 
دس��تیابی به انرژي هس��ته اي و سالح ها  ي شیمیایی و بیولوژیک را توسط برخی از کشورها نگران 
کننده می دانس��ت و به اصطالح منافع خود را در این کشورها در خطر می دید به اعمال تحریم ها  بر 

این کشورها می پرداخت )روشنی و امامی، 12:1392(

در س��ال هاي اخیر موج جدیدي از تحریم ها  علیه ایران به دلیل برنامه هس��ته اي آن به وجود 
آمده اس��ت. کش��ور هاي غربی و بالخصوص اتحادی��ه اروپا البته با محوریت آمریکا با غیر ش��فاف 
خواندن فعالیت هاي هسته اي ایران، آن را به برنامه اي جهت دست یابی به سالح هاي هسته اي 
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متهم کرده اند اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده اس��ت. در همین راس��تا طی س��ال هاي اخیر 
تحریم هایی  علیه برنامه هس��ته اي ایران در ش��وراي امنیت سازمان ملل متحد وضع شد که بخشی 
از ای��ن تحریم ه��ا  مبادالت بانکی ایران را محدود یا به طور کلی  قطع می کند . صنعت نفت نقش��ی 
محوري در اقتصاد جمهوري اس��المی ایران داش��ته به طوري که هم اکنون بخش مهمی از درآمد 

هاي دولت به آن و فرآورده هاي حاصل از آن وابسته است. 

از ابتدای مطرح ش��دن موضوع هس��ته ای  ج.ا.ایران در سال 2003، قدرت های  بزرگ به صورت 
ف��ردی یا در قالب گروه بندی های  مختلف اصلی تری��ن بازیگران تأثیرگذار بر این موضوع بوده اند. 
اگرچه اتحادیه اروپا که یکی از بازیگران تأثیر گذار در این عرصه بوده و به دالیل مختلف از اعمال 
تحریم ه��ا  بر جمهوری اس��المی ایران حمایت کرده اس��ت، اما از یک جانب��ه گرایی و به خصوص 
دکترین بازدارنده آمریکایی ها  نگران است و این نگرانی ناشی از آن است که آمریکا به نام مقابله با 

تروریسم و کشورهای خودسر ، شورای امنیت سازمان ملل وناتو را نادیده می گیرد.

اروپائیان همواره به دنبال آن هس��تند ضمن مقابله با یکجانبه گرایی آمریکائی ها  ، وضعیت چند 
جانب��ه گرای��ی را درنظام بین الملل ایجاد نمایند و در این بین ایران به نقطه ای  هویت بخش��ی برای 
اروپائیان تبدیل ش��ده است. هرچند این به آن معنی نیست که اروپائیان نگرانی های  آمریکا در مورد 
ایران را درک نمی کنند و ضد آمریکا هس��تند ، بلکه مس��ئله آنها مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا 

است.

پس ازتصویب تحریم خرید نفت از جمهوری اسالمی در اتحادیه اروپا، این اتحادیه از ورود نفت 
ای��ران به کش��ورهای اروپایی جلوگیری به عمل آورد. اگرچه براث��ر تحریم ها  درآمدهای نفتی ایران 
به ش��دت کاهش یافت و بر اقش��ار مختلف مردم ایران فشار زیادی وارد آمد، اما این تحریم ها  برای 
اتحادیه اروپا نیز هزینه های  باالیی به دنبال داشت و باعث کمبود انرژی در درون این اتحادیه گردید. 
فی الواقع اگرچه اتحادیه اروپا ، ایاالت متحده را در اعمال تحریم ها  بر علیه ایران همراهی نمود اما 
بای��د به این عنایت نمود که تحریم های  اعمالی بر جمهوری اس��المی به نوعی بر جوامع اروپایی و 

اقتصاد کشورهای حوزه اتحادیه اروپا تأثیر گذاری مستقیم داشته است. 



15 قمدقم 

این کتاب بر آن اس��ت تا ضمن تبیین جایگاه تحریم در نظریه های  اقتصاد سیاس��ی بین الملل، 
تاثیرات تحریم های  نفتی جمهوری اس��المی ایران بر اقتصاد سیاس��ی اتحادی��ه اروپا و نیز تاثیرات 
سیاس��ت اقتص��ادی اتحادیه اروپا در اج��رای تحریم ها  علیه ایران بر عملک��رد اقتصادی رقبای این 
اتحادیه در بازار اقتصادی جمهوری اس��المی ایران را از یکس��و و سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا در 

اجرای تحریم ها  بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را از سوی دیگر بررسی نماید.
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فصل  اول

کلیات

اتحادی��ه اروپ��ا با تحریم نفت ایران عمال نف��ت، این ابزار غیرسیاس��ی را وارد بازی ها و مطامع 
سیاسی کرد. در سطح بین المللی این اقدام عواقب ذیل را بدنبال داشت:

اس��تفاده ابزاری و غیر متعارف از نفت در معادالت سیاس��ی حاکم ب��ر جهان به عنوان یک . 1
بدعت خطرناک در دنیا.

ضرر و خس��ارت س��نگین اقتصادی ناش��ی از تحریم نفتی ایران به مردم بحران زده اروپا و . 2
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه.

بی ثباتی در امنیت عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان.. 3

تحمیل هزینه های اضافی گزاف به مصرف کنندگان فرآورده های نفتی در اروپا.. 4

تش��دید بحران ه��ای اقتصادی در کش��ورهای مبتال به آش��فتگی های اقتص��ادی خصوصا . 5
کشورهای اروپایی.

از اواسط دهه 1980 تا اواسط دهه 2000 میالدی، سیاست های  تحریمی آمریکا اغلب منجر به 
درگیری های  فراآتالنتیکی می شد. اعضای اتحادیه اروپا همواره تحریم های  آمریکا علیه کشورهایی 
نظیر ایران و کوبا را که به ضرر شرکت های  اروپایی بود تضعیف می کردند. اتحادیه اروپا در خصوص 
نگرانی از برنامه هس��ته ای  ایران و نقض حقوق بش��ر در کوبا با آمریکا همنظر بود، اما راه حل های 
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 دیپلماتی��ک را ب��ه جنگ تجاری ترجیح م��ی داد. آمریکا تالش کرد از تحریم ه��ای  ثانویه )مجازات 
شرکت های  خارجی به دلیل همکاری با کشورهای تحت تحریم آمریکا( شرکت های  اروپایی را وادار 
به پیروی از سیاس��ت های  واشنگتن کند. اما اتحادیه اروپا با طرف شکایت از طریق سازمان تجارت 
جهان��ی و وضع قانونی در زمینه ممنوعیت تبعیت ش��رکت های  اروپایی از قانون تحریم های  آمریکا 
واکنش��ی متقابل نش��ان داد. مشی اتحادیه اروپا با آمریکا در دوران دولت اوباما با تحریم های  آمریکا 
در مقایسه با دولت ترامپ همکارانه تر بود و اروپایی ها  به منظور محدود کردن برنامه هسته ای  ایران 
اقدام به قطع دسترس��ی ایران به س��وئیفت، و توقف خرید نفت از این کشور کردند. این همکاری ها 
 به ضرر بس��یاری از شرکت های  اروپایی تمام ش��د و البته به اقتصاد ایران نیز آسیب زد. حاصل این 
همکاری، انعقاد برجام بود که به موجب آن بسیاری از تحریم های  اتحادیه اروپا علیه ایران برداشته 

شد و شرکت های  اروپایی مجددا به پیگیری فرصت های  موجود در بازار ایران پرداختند. 

بر این اس��اس اثر حاضر تالش دارد به این سواالت پاس��خ دهد که تحریم های  نفتی جمهوری 
اس��المی ایران توسط اتحادیه اروپا بواسطه برنامه هسته ای  این کشور چه تاثیری بر اقتصاد سیاسی 
این اتحادیه داش��ته است؟ دیگر اینکه اوال سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم ها  علیه 
جمهوری اس��المی ایران بواسطه برنامه هس��ته ای  این کشور مبتنی بر چه رویکرد نظری در اقتصاد 
سیاس��ی بین الملل بوده اس��ت؟ ثانیا سیاس��ت اقتصادی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم ها  علیه ایران 
بواس��طه برنامه هس��ته ای  این کشور چه تاثیری بر سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران داشته 
اس��ت و ثالثا سیاس��ت اقتصادی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم ها  علیه ایران چه تاثیری بر عملکرد 

اقتصادی رقبای این اتحادیه در بازار اقتصادی جمهوری اسالمی ایران داشته است.

تاکنون مطالعات کمی بر روی هزینه های  تحریم ها  بر روی کشورهای اعمال کننده آنها، صورت 
گرفته است. ایران تنها کشوری است که تحریم های  بی سابقه آمریکایی و بین المللی علیه آن اعمال 
ش��ده تحریم هایی  که بخش��ی از آنها در قالب برجام )توافق بر سر برنامه هسته ای( ملغی شد؛ فهم 
هزینه این سیاس��ت تحریم درب��اره ایران و بخصوص اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاس��ی بین الملل از 
اهمیت خاصی برخوردار است و این نکته ای  است که تحقیق حاضر بدان توجه وافری دارد. در بیانی 
دیگر بیشتر تحقیقات انجام شده به بررسی تاثیرات تحریم های  نفتی بر اقتصاد ایران توجه داشته اند 
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و کمت��ر به بررس��ی تاثیرات این مهم ب��ر اقتصاد جهانی و بخصوص اتحادیه اروپ��ا توجه نموده اند. 
تحقیق حاضر در نوع خود اولین تحقیق در این زمینه در سطح دانشگاهی می باشد.

مروری بر آثار ارائه ش��ده در سال های  اخیر در قالب کتب، مقاالت، پایان نامه های  دانشگاهی و 
سخنرانی های  مطرح شده در همایش ها، نشان می دهد که اثری که به طور مستقیم به مساله تحریم 
نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا پرداخته باشد وجود ندارد و بعضا به شکل حاشیه ای  و جانبی به این 

مساله توجه نموده اند که در اینجا به آنها اشاره می شود:

یکی از کتبی که به مقوله تحریم در ایران توجه خاصی داشته است کتاب »واکاوی تحریم های 
 اقتصادی؛ مبانی نظری و تجربه بین المللی« اس��ت که توس��ط موسس��ه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در 
قالب ش��ش فصل در س��ال 1393 تهیه و تدوین ش��ده و حمیدرضا درخش��ان و محمد جعفری آنرا 
ترجمه نموده اند. در این کتاب آمده است تحریم اقتصادی ابزاری است که کشورهای تحریم کننده 
با استفاده از آن سعی دارند بر سیاست های کشورهای هدف تأثیر بگذارند و با وارد ساختن فشارهای 
اقتصادی بر این کش��ورها، آنها را به پذیرش خواس��ته های خود وادار کنند. با وجود آنکه اس��تفاده از 
تحریم های اقتصادی توس��ط کشورهای مختلف و بنابه دالیل متعددی صورت گرفته است، اما باید 
گفت کش��وری که بیشترین اس��تفاده از ابزار تحریم اقتصادی را برای تحمیل خواسته خود بر سایر 
کش��ورها داش��ته، کشوری جز آمریکا نبوده است؛ این کش��ور در طول قرن بیستم میالدی در بیش 
از 60 درصد موارد اس��تفاده از تحریم، به عنوان تحریم کننده اصلی یا یکی از تحریم کنندگان اصلی 
مطرح بوده و تالش کرده است که در حوزه سیاست خارجی قلدرمابانه خود، با اعمال فشار اقتصادی 
بر سایر کشورها آنها را به انجام خواسته های خود وادار کند که جمهوری اسالمی ایران نیز از همان 

ابتدا از گزند تحریم های آمریکا مصون نبوده است.

در عرصه سیاست تحریم های آمریکا، عالوه بر دولت و کنگره این کشور که به طور مستقیم در 
این حوزه نقش دارند، نهادها و مؤسسه هایی نیز هستند که نقش مشورتی دارند و با انجام مطالعات 
و تحقیقات در زمینه تحریم های اقتصادی، بر تصمیمات دولت و کنگره آمریکا تأثیر می گذارند. یکی 
از این مؤسس��ه های تحقیقاتی، مؤسسه اقتصاد بین الملل پترسون بوده که با دارا بودن دو کارشناس 
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ب��ه نام های گری هافبائر و جفری اس��کات، از اوایل دهه 1980 میالدی بخش��ی از مطالعات حوزه 
سیاست های تحریم آمریکا را انجام داده است. هافبائر و اسکات که در اواخر دهه 1970 میالدی از 
کارشناس��ان وزارت خزانه داری آمریکا )به عنوان یکی از دو وزارتخانه مس��ؤول در زمینه تحریم های 
اقتصادی در کنار وزارت امور خارجه این کش��ور( بوده اند، از همان زمان، کار خود روی تحریم های 
اقتص��ادی را آغ��از کرده اند که نتیجه بیش از 25 س��ال کار آنها در ویرایش س��وم کتاب »واکاوی 
تحریم های اقتصادی« منتشر شده است. هافبائر و اسکات در کنار الیوت و اوگ، تاریخ بیش از 100 
س��ال تحریم اقتص��ادی را مطالعه کرده اند و با جمع آوری اطالع��ات مربوط به 174 تحریم در قرن 
بیس��تم میالدی، عالوه بر انتش��ار کتاب پیش رو، در برخی موارد، به طور مس��تقیم نظرات خود را به 
اطالع دولت و کنگره آمریکا رس��انده اند و در م��ورد تحریم های اقتصادی ایران نیز مصاحبه هایی را 

انجام داده اند. 

بر اساس یافته های  این، کتاب »واکاوی تحریم های اقتصادی« را می توان به عنوان دستورالعمل 
علمی و اجرایی تحریم های اقتصادی آمریکا در صحنه سیاس��ت خارجی این کش��ور در نظر گرفت 
که حاوی یافته های آماری و توصیه های سیاس��تی در زمینه تحریم اقتصادی بوده که این موارد در 
عمل نیز از زمان دولت ریگان مورد اس��تفاده سیاس��ت گذاران آمریکا قرار گرفته اس��ت. جای تأسف 
اس��ت که برای مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا و همدس��تان وی علیه کش��ورمان به این کتاب 
پیش از این مراجعه چندانی نش��ده و با وجود آنکه ویرایش س��وم کتاب در س��ال 2007 )یعنی سال 
1386( بوده، اما ترجمه آن در س��ال 1392 انجام شده است. اظهار تأسف نگارنده از آن جهت است 
که برخی موارد که حتی در س��ال 2007 به آن اش��اره شده، در فاصله زمانی 5 سال پس از آن و در 
سال 2012 میالدی دامنگیر اقتصاد کشور شد و از جمله این موارد می توان به تأکید ویژه نویسندگان 
کتاب بر اعمال تحریم های مالی برای فشار آوردن بر کشور هدف و لزوم همراه سازی سایر کشورها 
و س��ازمان های بین المللی برای مقابله با برنامه های به اصطالح تولید سالح های کشتار جمعی اشاره 
کرد که این موارد در خصوص ایران به شکل تحریم بانک ها و بانک مرکزی ایران و تالش آمریکا 

برای همراه سازی اتحادیه اروپا و سازمان ملل در اعمال تحریم علیه ایران نمود یافتند.

در این ترجمه تالش شده است ضمن آشنایی با روش های اجرایی و تاکتیک های مورد استفاده 
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آمریکا برای اعمال تحریم های اقتصادی، 1- فضای الزم برای آشنایی با روش های مقابله و کاهش 
آثار تحریم ها فراهم ش��ود. این موضوع با توجه به ش��رایط حس��اس کنونی و موقعیتی که در زمینه 
مذاکرات هس��ته ای به وجود آمده، از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. 2- این برگردان فارسی کمک 
می کند سیاس��ت های الزم برای دوره پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها شناسایی شود و موارد قوت 
و ضعف این سیاس��ت ها برای دوره کنونی و دوره های آتی آش��کار شوند و از این طریق، هزینه های 
دوره قبل و بعد از لغو تحریم ها برای اقتصاد ملی کاهش یابد و از منافع ممکن حداکثر اس��تفاده به 

عمل آید.

کتاب »بازخوانی تحریم های  اقتصادی« کتاب دیگری است که توسط موسسه مطالعات اقتصادی 
)ناش��ر کتاب اصلی( که در پیش از س��ه دهه گذشته در زمینه پژوهش های  علمی درباره تحریم های 
 اقتصادی پیش��رو بوده منتشر شده و نادر جعفری به سفارش س��ازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ای��ران آن را به زبان فارس��ی برگردان کرده و با پیوس��ت هایی  در زمینه تحریم ه��ای  اعمالی علیه 

جمهوری اسالمی ایران توسط انتشارات طلوع دانش در سال 1392 به زیور طبع آراسته است.

بر اس��اس نظر تحلیلگران طراز اول مس��ایل اقتصادی و سیاس��ی مرتبط با ح��وزه تحریم های 
 اقتصادی همچون »چقری چی ش��ات، کیمبرلی آن البیت و باریارا آگ« ، کتاب حاضر منبعی اس��ت 
که بیشترین ارجاعات در زمینه تحریم های  اقتصادی بدان صورت می گیرد و داده های  بنیادین آن در 
طیف وس��یعی از تحلیل های  کارشناسانه معطوف به سیاستگذاری در سطوح عالی حاکمیتی تا پایان 
نامه های  دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد این کتاب حاصل پژوهش ها  و تجارب تیم کارشناسی 
تحریم های  اقتصادی موسس��ه پترس��ون است که با حضور مشاوران ارشدی چون » گری هافیوتر و 
جفری شات و کیمبرلی البیت« مجموعه داده جامعی درباره تحریم های  اقتصادی به کار گرفته شده 
در س��ده گذش��ته گردآوری کرده و با الگویی روشمند و علمی در قالب کتاب حاضر عرضه کرده اند. 
آنها براساس تجزیه و تحلیل حدود 200 مطالعه موردی آموزه هایی  از تجارب مهم در حوزه تحریم ها 
 را برای آگاهی سیاس��تگذارانی اس��تخراج کرده اند که به زعم خودشان در واکنش به نافرمانی های 
 خارجی به تحریم های  اقتصادی متوس��ل می شوند. در نسخه حاضر تحقیقات پیشین بسیار موثر این 
تیم به طور موشکافانه ای  بازخوانی و به روزآوری شده است در این کتاب همچنین به روش شناسی 
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و یافته های  اصلی و نتایج پژوهش تحریم های  اقتصادی پرداخته ش��ده است.در پیشگفتار این کتاب 
محمدحس��ین داجمر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به ماهیت 
تحریم ه��ای  اقتص��ادی و اهداف تحمیلی آنها و همچنین تکیه برخی کش��ورها بر مزمون اقتصادی 
سیاس��ی خود، برای اس��تفاده ابزاری از تحریم های  اقتصادی برای پیش��برد مقاصد و مطامع دولت 
متبوعش��ان دربر داشته و نیز به تحریم های  ناعادالنه و بی سابقه غرب به سرکردگی ایاالت متحده 

آمریکا علیه شرکت کشتیرانی در حوزه نفتی ایران.

یک��ی دیگر از کتب مرتبط با اث��ر حاضر کتاب »تحریم ایران در دوران اوباما« نوش��ته مرتضی 
رفیعی بصیری اس��ت. این کتاب ضمن تشریح ویژگی های گوناگون تحریم های بین المللی در برخی 
کش��ور ها و از جمله ایران، کارآیی علیه آنها علیه جمهوری اسالمی ایران را بررسی نموده و اثرات و 
پیامد های آن را در کش��ور ارزیابی می کند. در بخش��ی از کتاب می خوانیم: اگر بخواهیم در جمله ای 
 ساده اثرات تحریم ها  را بیان کنیم باید بگوییم که اگر هدف از تحریمها اعمال فشار بر مردم عادی 
ایران بوده ؛ تحریم ها  موفق بوده اس��ت. اّما اگر بخواهی��م هدف از تحریم ها  را قانع کردن حکومت 
ایران به توّقف برنامه اتمی خود بدانیم؛ تحریم ها  تنها روند مذاکرات هسته ای  تسریع کرده است ولی 
رهبران جمهوری اس��المی ایران به توقف برنامه اتمی اعتقادی ندارند. همان گونه که گزارش��های 
آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی اذع��ان دارد پیش از آغاز تحریم های  مرتبط با مس��أله اتمی؛ ایران 
دارای تنها یک مرکز غنی س��ازی اورانیم و دارای 164 دستگاه سانتریفیوژ فعال بوده که اورانیوم را 
تا س��طح3/5 درصد غنی کرده؛ دارای یک نسل از دس��تگاههای سانتریفیوژ و حدود 100 کیلو گرم 
ذخیره اورانیم غنی ش��ده بود. امروزه و بعد از تحریمها، ایران دارای دو مرکز غنی س��ازی و تقریبا 
12000 سانتریفیوژ؛ سطح غنی سازی تا حدود 20 درصد؛ دارای نسل جدید دستگاه های  سانتریفیوژ 
و ذخایری بالغ بر حدود 8000 کیلو گرم اورانیوم غنی ش��ده اس��ت. در عمل دولت آمریکا با اعمال 
تحریمها، روابط اقتصادی ایران با ش��رق بویژه کش��ور رقیب خود؛ چین را توسعه داده است. از سال 
2001 صادرات چین به ایران تقریبا 16 برابر ش��ده اس��ت. سهم اروپا از اقتصاد ایران در دهه 1990 
بال��غ بر 50 درصد بوده اس��ت. اما به دلیل تحریم ها  امروز چی��ن ٪50 تجارت خارجی ایران را از آن 
خ��ود ک��رده و اهرم اروپا برای تأثیر گذاری بر اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده اس��ت)رفیعی بصیری، 
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کت��اب دیگ��ری در رابطه با اثر حاضر کتاب »جامع تحریم ها؛ گزارش ناخوانده از س��رانجام یک 
مس��یر« است که به همت پژوهشگران اندیشکده ی صدق در قالب 595 صفحه تهیه و تنظیم شده 

است و چاپ دوم آن نیز تیراژی 3000 نسخه ای دارد. اما این کتاب کدام خأل را پر کرده است؟

موضوع تحریم ها و راه صحیح مواجهه با آنها را شاید بتوان مهم ترین مسئله ی مطرح در فضای 
عمومی این سال های کشور دانست. این کتاب قصد دارد با فراهم کردن شناخت نسبت به واقعیات 
موجود و جزئیات تعیین کننده  در حوزه ی تحریم ها، و آشنا کردن خوانندگان با طراحی های پیچیده ی 
حقوقی، سیاس��ی، اقتص��ادی تحریم کنندگان در میز مذاکره و در میدان عم��ل، و نیز واکاوی دقیق 
تجربه ی توافق ژنو در رفع تحریم ها، سرنوش��ت مس��یر رفع تحریم ب��ا مذاکره را به طرز ملموس و 

دقیقی روشن نماید. 

انتشار این کتاب در شرایطی است که با وجود سابقه ی سی و چند ساله ی تحریم های کشورمان، 
تا کنون پژوهش��ی جامع پیرامون س��اختار و تأثیرات عملی تحریم ها در حوزه های مختلف اقتصادی 
منتشر نشده بود. این کتاب حقایقی مهم از تحریم ها و میزان تاثیر آنها را نشان می دهد که تا کنون 

مطرح نشده و حتی در موارد حساسی آن حقایق وارونه جلوه داده شده است.

اما این کتاب به چه مباحثی می پردازد؟ بخش اول این کتاب که شامل 9 فصل است، به ساختار 
تحریم های اقتصادی کش��ورمان در حوزه های اصلی، یعنی حوزه های مالی-بانکی، نفتی، کاالهای 
اساس��ی، پتروشیمی، خودروس��ازی، هواپیمایی، کشتیرانی، و فلزات گران بها پرداخته، و در هر حوزه، 
عالوه بر احصاء و دس��ته بندی قوانین تحریمِی مختلِف اعمال شده، سابقه، اهمیت، و تأثیرات عملی 
آنها را مورد بررسی قرار داده، و برخی راهکارهای فعالین اقتصادی و مسئولین حوزه ی مربوطه برای 

بی اثر نمودن آن تحریم ها را ذکر نموده است.

همچنی��ن در هر یک از حوزه های تحریمی مذکور، تعهدی که در توافق ژنو از طرف گروه 5+1 
به کشورمان داده شده بود و میزان فایده ی واقعی آن، با بررسی مسائل زیر، مورد واکاوی موشکافانه 

قرار گرفته است:
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معنا، محدوده و اهمیت دقیق تعهد ذکر شده در متن توافق و نسبت آن با تحریم های اصلی  -
آن حوزه؛

توافق��ات ص��ورت گرفته پیرامون جزئیات و نحوه ی اجرای آن تعهد )با اس��تفاده از اس��ناد  -
مختلف مربوط به توافق ژنو و مذاکرات اجرایی پس از آن( ؛

وقای��ع و اقدام��اِت عملِی صورت گرفته بعد از اجرای توافق، و میزان عملی ش��دن تعهدات  -
1+5؛

میزان تغییر واقعی در وضعیت تحریم های آن حوزه، نسبت به قبل از توافق ژنو؛ -

اظهارات دس��ت اندرکاران آن حوزه ی اقتصادی پیرامون میزان فایده ی عملی امتیاز دریافت  -
شده از 1+5؛

موان��ع موجود بر س��ر راه مفید واقع ش��دن امتی��از دریافتی کش��ور از 1+5 در آن حوزه، و  -
طراحی های قانونی و اجرایی گسترده ی طرف مقابل در این زمینه.

در بخش دوم کتاب، نقشه ی تحریم های صورت گرفته علیه کشورمان از ابتدای انقالب تا کنون 
تبیین گردیده اس��ت. این بخش ابتدا در س��ه فصل، به قوانین تحریمی وضع ش��ده علیه کشورمان 
توس��ط آمریکا، اتحادیه اروپا و ش��ورای امنیت می پردازد. اهداف، مفاد، سیر تاریخی، ویژگی ها، علل 
وضع، میزان اهمیت، و ش��رایط لغو این تحریم ها، و ارتباط این س��ه مجموعه تحریم با یکدیگر، در 

این سه فصل مرور شده اند.

فص��ل چه��ارم از بخش دوم کتاب، ای��ن موضوع را مورد واکاوی ق��رار می دهد که کدام یک از 
تحریم های مذکور، »مرتبط با هس��ته ای« هس��تند و در صورت انجام توافق نهایی احتمال برداشته 

شدن آن ها وجود دارد.

در واقع بخش دوم کتاب، تمرکزی حقوقی بر قوانین تحریم صورت گرفته است، تا مکمل بخش 
اول کتاب باشد که تمرکزی اقتصادی بر وضعیت تحریم ها در صحنه ی عمل دارد.
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بخش آخر کتاب نیز حاوی پنج ضمیمه اس��ت. این ضمائم عبارت اند از: »جدول اس��ناد رس��می 
منتش��ر ش��ده توافق ژنو« )غیر از سند 4 صفحه ای منتشر ش��ده از توافق ژنو، 10 سند دیگر مرتبط 
با آن معرفی گردیده اس��ت که در فضای رس��انه ای اصال دیده نش��ده اند(، »ترجمه ی رسمی وزارت 
خارجه از برنامه مش��ترک اقدام، به همراه اش��کاالت آن«، »فهرس��ت تعهدات ایران در توافق ژنو و 
وضعیت اجرای آنها«، »ج��دول تطبیقی مرکز تحقیقات کنگره آمریکا از تحریم های ایران« )که در 
آن به صورتی فشرده تحریم های آمریکا، اروپا، شورای امنیت و سایر کشورها علیه ایران به تفکیک 
حوزه های مختلف مورد مقایس��ه قرار گرفته است(، »گزارش تصویری از صفحات اول روزنامه های 
کش��ور در ایام پس از توافق ژنو« )که فضاس��ازی گس��ترده ی رس��انه ها برای القای موفقیت مسیر 

مذاکرات در رفع تحریم ها را ثبت کرده است(.

سوای کتب در زمینه اثر حاضر مقاالتی وجود دارند که بطور غیر مستقیم به جنبه های  از تحقیق 
حاضر اش��اره دارند. فی الواقع در زمینه تحریم مقاالت بس��یاري وجود دارد اما همه آن ها  به مس��ئله 
تحریم به صورت عمومی پرداخته اند و تحریم در حوزه خاصی مورد بحث قرار نگرفته است به عنوان 
مث��ال پیتر اي جی ون برجیک و چارلز ون مارویک1 می نویس��ند: اقتص��اد دانان در مورد تا ثیر زمان 
در احتم��ال موفقیت تحریم هاي اقتص��ادي توافق نظر ندارند. بعضی ها  بر این باورند که: براي اینکه 
تحریم شونده قانع شود، زمان الزم است. حال آنکه برخی دیگر اعتقاد دارند که تعدیل اقتصادي تمایل 
به پیروي را کاهش خواهد داد. در ادامه نویس��ندگان نشان می دهند که تحریم هایی  که بالفاصله اثر 
نمی کنند در طوالنی مدت می تواند اثر کند به شرطی که اثر یادگیري بر اثر تعدیل غلبه کند. شرایط 
کافی براي پیروي کامل این اس��ت که خسارت ناشی از تحریم که در طوالنی مدت به وسیله تعدیل 

.)Bergeijk & Marrewijk,1995( .نمی توان از آن اجتناب کرد بیش از عدم پیروي باشد

» تامل��ی بر تحریم های  اقتص��ادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل« عنوان مقاله ای 
 اس��ت که همایون مافی در ش��ماره 1 )تابستان 1385( از فصلنامه پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه مازندران آنرا منتشر نموده است. این مقاله به بررسی موضوع تحریم های  اقتصادی و بویژه 
تحریم های  آمریکا علیه ایران می پردازد. س��والی که مطرح می ش��ود این اس��ت که آیا تحریم های 

1. Peter A G van Bergeijk and Charles van Marrewijk
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 اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع هستند؟ هدف تحقیق و مدافه، 
در م��ورد جنبه های  مختلف قانون دامانو اس��ت که س��واالتی را درباره تع��ارض قوانین و صالحیت 
دادگاههای آمریکا درباره اختالفات بین ایاالت متحده و شرکتهای خارجی مطرح می کند. تالش بر 
این خواهد بود تا به این سواالت پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صالحیت برون مرزی 
آمریک��ا در حقوق بین المللی عمومی در یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را بر اجرای 
یکجانبه تالش��های آمریکا اعمال میکند یا تحریم های  اقتصادی و بخصوص تحریم ش��رکت های 
 نفتی ایران از اولویت و اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت و این اسامی تحقیق حاضر به بررسی ابعاد 

مختلف این موضوع بر اقتصاد جهانی و بخصوص اقتصاد اروپا پرداخته است.

»نق��د تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپ��ا از منظر حقوق بین الملل« عنوان مقاله دیگری 
است که الهام امین زاده، ناصرخداپرست در شماره 60 )زمستان 1391( فصلنامه دیدگاه های  حقوق 
قضای��ی ب��ه آن پرداخته اند. در این مقاله آمده اس��ت: ش��ورای اتحادیه اروپ��ا در 23 ژانویه 2012، 
در راس��تای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اس��المی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای 
اقتصادی بیش��تری در بخش انرژی از جمله تحریم واردات نفت خام از ایران در کش��ورهای عضو 
اتحادیه، در بخش مالی علیه بانک مرکزی ایران و هم چنین علیه اش��خاص حقیقی و حقوقی وضع 
کند. در این میان تحریم واردات نفت خام از اهمیت بیشتری برخوردار است که الزم است، در کنار 
مباحث و مناقش��ات سیاس��ی و اقتصادی جاری پیرامون این تحریم نفتی، مش��روعیت آن از منظر 
حقوق بین الملل نیز مورد بررس��ی قرار گیرد. آیا تحریم نفت اتحادیه اروپا، در راس��تای تحریمهای 
ش��ورای امنیت علیه ایران می باش��د؟ کشورها و س��ازمانهای بین المللی تا چه حد در تفسیر و اجرای 
قطعنامه های  ش��ورای امنیت صالحیت دارند؟ هدف از این پژوهش این است که اقدام اتحادیه اروپا 
در خصوص تحریم نفت ایران و مشروعیت آن، از طریق تفسیر قطعنامه های  شورای امنیت، اصول 

منشور ملل متحد و نیز مقررات اتحادیه اروپا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

»نق��د اق��دام متقابل )تحریم نفت( اتحادیۀ اروپا علیه ایران از منظر حقوق مس��ئولیت بین المللی 
دولت« عنوان مقاله دیگری اس��ت که احمد مومنی راد و ناصر خداپرس��ت در ش��ماره )1( نش��ریه 
مطالعات حقوقی انرژی و در بهار و تابس��تان 1394 آن را منتش��ر نموده اند . در این مقاله آمده است 



27لصا  اوف   تایاک

ش��ورای اتحادیۀ اروپا در 23 ژانویۀ 2012، در راس��تای تشدید فش��ارهای بین المللی علیه جمهوری 
اس��المی ایران، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید 
نف��ت از ای��ران وضع کند.اتحادیۀ اروپ��ا مبنای حقوقی اقدام خود را ع��دم پایبندی ایران به تعهدات 
هس��ته ای  خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر 
اساس مقدمۀ قطعنامۀ 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت 
دولت ها مصوب 2001 کمیس��یون حقوق بین الملل اس��تناد کرد و خرید نفت از ایران را به مثابۀ یک 
 NPT اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نس��بت به تعهدات هس��ته ای خود بر اس��اس معاهدة
، نق��ض تعهدی انجام داده اس��ت؟ آی��ا اتحادیۀ اروپا و دول عضو آن ش��رایط مربوط به انجام اقدام 
متقابل علیه ایران را بر اس��اس طرح مس��ئولیت بین المللی دولت به طور قانونی رعایت کرده اند؟ در 
این پژوهش مش��روعیت اقدام متقابل اتحادیۀ اروپا دربارة تحریم نفت ایران از طریق بررس��ی طرح 
مسئولیت بین المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیۀ اروپا هیچ کدام از شرایط 

مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین المللی دولت را رعایت نکرده است.

اکب��ر تربت در مقاله اي با عنوان »اثرات تجارت و تحریم هاي مالی آمریکا بر ایران« به میزان 
فزاینده تحریم هاي اقتصادي آمریکا علیه ایران به عنوان وس��یله اي براي پیش��برد اهداف سیاست 
خارجی این کش��ور طی سال هاي اخیر اشاره کرده اس��ت. وي ابراز می دارد که تحریم هاي ایالت 
متحد آمریکا با ایجاد آسیب به اقتصاد ایران، اقتصاد این کشور را با شکست مواجه کرده است. این 
تحریم ها  اثرات قابل توجهی بر صادرات و واردات کاالهاي سرمایه اي غیر نفتی نسبت به صادرات 
نفت داش��ته اس��ت و این به دلیل قابل تعویض بودن نفت و بازار جهانی رقابتی در مورد نفت است. 
ایش��ان از دیگر اثرات تحریم را کاهش توانایی ایران براي س��رمایه گذاري در پروژه هاي توس��عه 
میادی��ن نفت��ی بیان می کند. و در آخ��ر هزینه تحریم هاي مالی بر ای��ران را حدود 1/1 درصد تولید 
ناخالص داخلی می داند که باعث کاهش رش��د اقتصادي ایران ش��ده اس��ت، که این میزان نیز 4/7 

.)Torbat, 2005(درصد به ازاي هر . سال در طول پنج سال گذشته تخمین زده شده است



تبیین آثار تحریم های  نفتی جمهوری اسالمی ایران بر اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا 28

کالیفانی اش ش��یدیکی1 و ریماوان پرادیپتیو2 در مقاله خ��ود با عنوان »تجزیه تحلیل بازي ها  از 
تحریم اقتصادي« مدلی را که تی س��بلیس براي تحریم هاي اقتصادي بدس��ت آورده بود را براي 
تجزیه و تحلیل روابط بین المللی بکار می گیرند. از نظر ایش��ان هر گونه تالش از س��وي کشورهاي 
فرس��تنده ممکن اس��ت احتمال نقض قوانین بین المللی را توس��ط کش��ور هاي هدف افزایش دهد 

.)Shidiqi & Pradipstyo, 2011 (

مرتض��ی بهروزي فر در مقال��ه اي تحت عنوان »اثر تحریم هاي یک جانب��ه آمریکا بر اقتصاد 
بازرگانی ایاالت متحده و بازار هاي جهانی انرژي« بیان کرده اس��ت که محدودیت هاي ایجاد شده 
توس��ط آمریکا براي ایران با سیاست این کش��ور جهت تنوع بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت 
در تضاد می باش��د. در این مقاله در مورد ایران بیان ش��ده اس��ت که با توجه به جهانی شدن اقتصاد، 
نرخ موفقیت تحریم هاي اعمال ش��ده کاهش یافته است و خود آمریکا نیز هزینه هایی  را به صورت 

کاهش امکان سرمایه گذاري در ذخایر غنی ایران تحمل نموده است )بهروزي فر، 1383(.

در مقاله دیگر با عنوان » تحریم اقتصادی؛ فرصت ها و راهبردهای جمهوری اس��المی ایران در 
تأمین منافع ملی« تالیف حس��ین مسعودنیا و همکاران در ش��ماره 11 فصلنامه راهبرد اقتصادی در 
زمس��تان 1393 نویس��ندگان بر این اعتقادند که در طول عمر انقالب اسالمی، همواره تحریم  های 
اقتصادی یکی از راهبردهای ایاالت متحده در مقابله با سیاس��ت ها و رویکردهای جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده اس��ت؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد اس��ت تا به این 
پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش  روی جمهوری 
اس��المی ایران ب��رای تأمین منافع ملی و اهداف انقالب اس��المی وج��ود دارد؟ روش پژوهش این 
مقاله توصیفی و تحلیلی اس��ت و ابزار گردآوری اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 
شامل کتاب ها، مقاالت تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری 
اس��المی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ 
طراحی و تدوین دیپلماس��ی انرژی فعال و کارآمد در سیاس��ت خارجی، کاهش وابس��تگی به نفت، 

1. Shidiqi

2. Pradipty
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اس��تفاده از مزیت ه��ای ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناش��ی از 
کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر 
کش��ورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم  ها را خنثی کند، بلکه از ش��رایط تحریم به عنوان فرصتی در 

راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.

در مقاله ای  دیگر با عنوان » تحلیلی بر وضعیت تحریم نفت ایران و بررس��ی س��ناریوهای برون 
رفت« که توسط علیرضا علی احمدی و حامد نجفی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی با موضوع نفت 
و انرژی در بهمن ماه 1391 ارائه شد. نویسندگان پس از رویدادنگاری تحریم های  نفتی اعمال شده 
بر ایران، منطق حاکم بر تدوین و اجرای تحریم های  نفتی بر اس��اس رویکرد تئوری بازی ها  تبیین 
می گردد و پس از آن با بررسی اثرات تحریم نفت ایران بر اقتصاد جهانی، آمریکا و ایران سناریو های 
 رویاروی��ی ب��ا این پدیده تهدید آور مورد واکاوی قرار می گی��رد. دول غربی با هدف تضعیف و ایجاد 
ناهنجاری های  عمیق در اقتصاد ایران و در نتیجه تغییر رفتار و نرمش جمهوری اسالمی در مواجهه 
با نظام سلطه جهانی تا سرحد تغییر رژیم جمهوری اسالمی ایران، اقدام به طراحی و اعمال تحریم 
نفتی گس��ترده علیه ایران نموده اند. در این مقاله پس از رویدادنگاری تحریم های  نفتی اعمال شده 
بر ایران، منطق حاکم بر تدوین و اجرای تحریم های  نفتی بر اس��اس رویکرد تئوری بازی ها  تبیین 
می گردد و پس از آن با بررسی اثرات تحریم نفت ایران بر اقتصاد جهانی، آمریکا و ایران سناریو های 
 رویاروی��ی با این پدی��ده تهدید آور مورد واکاوی قرار می گیرد. س��ناریوی اول اتخاذ سیاس��ت های 
 مذاکره و سازش به منظور لغو تحریم ها  می باشد که بر همین اساس شرایط حقوقی لغو اصلی ترین 
تحریم های  نفتی علیه ایران مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت در س��ناریوی دوم با فرض حفظ سهم 
ایران در بازار صادراتی جهان، راهکارهای دور زدن تحریم ها  به اختصار مورد بررس��ی قرار می گیرد 
و در س��ناریوی س��وم بر اساس مقاوم س��ازی اقتصاد و تالش در جهت لغو واقعی تحریم ها، از یک 
منظر سیاس��ت های  مناس��ب به منظور کاهش اثرات شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، حاصل 
از تحری��م نفت و کاهش صادرات نف��ت ایران ارائه می گردد و از منظر دیگر اقدامات الزم به منظور 
افزایش حداکثری فشار بر قیمت نفت به جهت افزایش هزینه های  آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

زه��ره باال زاده و همکاران در مقاله دیگری که با عنوان » بررس��ی واکنش ایران به چالش ها و 
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تحریم های بین المللی از منظر س��ازه انگارانه « در ش��ماره 32 فصلنامه مطالعات روابط بین الملل در 
زمس��تان 1394 منتش��ر نموده اند ضمن تبیین مس��ئله تحریم ایران از سوی غرب به بررسی کنش 
س��لبی ایران به این تحریم ها پرداخته اند. مس��ئله ای که از سال 2002 به این سو به چالشی اساسی 
میان ایران و غرب تبدیل شده بود. استدالل این نوشتار آن است که غربی ها با تحریم های گوناگون 
در مجاب س��ازی ایران در راس��تای اهداف راهبردی خود تالش کرده ان��د. درعین حال، ایران نه تنها 
در براب��ر ای��ن تحریم ها از خود کنش ایجابی نش��ان نداده؛ بلکه به راهبرد کنش س��لبی روی آورده 
اس��ت. درواقع، کش��ور های  غربی و به ویژه آمریکا و اروپا در برخورد با ای��ران همواره بر ارزش های 
غربی همچون پیشینه س��ازی امنیت اسرائیل، مهار ایران و نادیده گرفتن حقوق هسته ای ایران تأکید 
داشته اند. در مقابل، ایران هم به کارگیری و تشدید این تحریم ها را عامل بی ثباتی سیاسی و تشدید 
کاهش ضریب امنیت ملی خود دانس��ته اس��ت؛ لذا نویسندگان در این پژوهش تالش کرده اند تا این 

موضوع را در ورای نظریه سازه انگاری بررسی کنند.

سایر منابع

آرغا در پایان نامه خود به بررس��ی تحریم ها  در مش��ارکت شرکت هاي نفتی در پروژه هاي نفتی 
ایران در ش��رایط تحریم می پردازد. وي ایران، آمریکا و ش��رکت هاي سرمایه گذار نفتی را به عنوان 
بازیکنان خود معرفی و با استفاده از نظریه بازي ها  در دو حالت ایستا و پویا تعادل میان آن ها  را بررسی 
می کند. در این پژوهش براي هر یک از بازیکنان دو اس��تراتژي در نظر گرفته ش��ده است استراتژي 
هاي ایران به صورت واگذاري توسعه میادین نفتی به شرکت هاي بین المللی و شرکت هاي داخلی، 
اس��تراتژي هاي آمریکا به صورت اعمال فش��ار بیشتر و اعمال فش��ار کمتر و استراتژي شرکت هاي 
بین المللی به صورت مشارکت کمتر و بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران تعریف شده است. در تعادل 
نش به دس��ت آمده از بازي ایس��تا، ایران استراتژي واگذاري به شرکت هاي داخلی، آمریکا استراتژي 
اعمال فشار بیشتر و شرکت هاي بین المللی نیز استراتژي مشارکت بیشتر را انتخاب می کنند. که این 

شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد)آرغا، 1390(.


