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 خالصه مدیریتی 

اقدام پیش نوع  تحریمبینی  قبال  در  آمریکا  احتمالی  اات  به  های  نیاز  و  یران  ترکیبی  تحلیل 

  های متعدد، پیچیده، یکا دارد. آمریکا با اعمال تحریمآمر  رویکردهایها و  چندبعدی از فعالیت

از اعمال    دولتمردان آمریکا پس  ، تحت فشار قرار داده است.نظام اسالمی را از درون و بیرون

ه فشار وارده را به نتیج  ،کشور و به تبع آن  اقشار مردم  ها بر اقتصادفشارهای ناشی از تحریم

قرار   اثدقت مورد بررسی  را  رداده و  اقدامات بعدی  اساس آن  بر  برآورد کرده و  را  بخشی آن 

نماید. در این راستا اتاق جنگ اقتصادی ایاالت متحده آمریکا از اعمال هرگونه فشار  طراحی می

 اقتصادی، سیاسی و ایجاد جنگ روانی بهره خواهد برد. 

قبال تحریم کشورمان بر اساس تحلیل شرایط و متغیرهای ذکر شده تعیین  استراتژی آمریکا در  

که در شرایط خاص خود تهاجمی یا تدافعی خواهد بود. در هر صورت استراتژی کلی    شودیم

. در صورتی که ایاالت  باشدیم آمریکا دادن کمترین امتیاز در قبال گرفتن بیشترین امتیازها  

، سعی خواهد کرد  ادن امتیاز در یک موضوع مشخص شودمجبور به دمتحده در تعامل رو در رو  

نافع آن امتیاز  مانع از دستیابی ایران به م  ،تا با اعمال سایر اقدامات جانبی که در اختیار دارد

متناسب با  توان به اقدامات احتمالی ایاالت متحده آمریکا و راهکارهای تقابلی شود؛ بنابراین می

 به شرح ذیل اشاره نمود: و به صورت خالصه میجمهوری اسالآن توسط 

 

 های جمهوری اسالمی ایران ات احتمالی آمریکا در قبال تحریمالف( اقدام

ت .1 برای زمینه آمریکا  اجماع  ،سازی ذهنیالش مجددی  علیه  سازی بینروانی و  نظام  المللی 

ی را بر نظام وارد  افشار همه جانبه  ،جمهوری اسالمی ایران اعمال خواهد نمود تا به وسیله آن

 . دهدالمللی را علیه ایران شکل های بینکرده و همکاری

آمریکا تالش خواهد کرد که همراه با اعمال فشار بر ایران از طریق متحدان اروپایی خود،   .2

مذاکره به اهداف  های گفتگو و تعامالت را با ایران باز نگهدارد تا از این راه بتواند بر سر میز  راه

 خود دست یابد. 

دولت آمریکا امکان بازگشت به برجام را نخواهد داشت و    ،با توجه به فضای سیاسی آمریکا .3

اجازه بازگشت را به ایاالت متحده نخواهد داد.    ،های داخلی این کشورد و مخالفتفضای موجو

را با    یک سو فضای داخلی آمریکا بنابراین آمریکا یک بازی دوجانبه را طراحی خواهد نمود تا از  
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  یهاسازمانها و  با فشار به اروپاییتر کنترل کند و از طرفی دیگر  بهانه توافقی جدید و محکم

ببین ایران باید  جانبه هم  ه برجام بازگردد. در این بازی دوالمللی این نکته را دیکته کند که 

ایا به برجام الت متحده جلب شده و هم فشار بینموافقت کنگره  ایران  بازگشت  برای  المللی 

ای اما نکته  برجام به مذاکرات بازگردد. حفظ خواهد شد تا ایران مجبور شود برای بازگشت به  

گاه به شرایط قبل از ترامپ بازنخواهد گشت زیرا در حال  که وجود دارد آن است که آمریکا هیچ

ده از برجام  پذیرفته و هم ایاالت متح  اها رر برجام است و بسیاری از محدودیتحاضر هم ایران د

های شدیدتری خارج از برجام به ایران تحمیل شده است و این خارج شده و همچنین تحریم 

شرایط برای ایاالت متحده مطلوبیت زیادی دارد. بنابراین آمریکا در قالب مذاکرات بازگشت به 

توان موشکی و  -  و توافقات جدید  برجام سعی خواهد نمود تا ایران را مجبور به پذیرش تعهدات

 های برجام خواهد بود. بنماید که بیشتر از محدودیت -ای ایرانهای منطقهفعالیت

دور جدید مذاکرات در دولت سیزدهم،  اندازی  اکرات وین تا راه. آمریکا در فاصله تعطیلی مذ4 

د نارضایتی داخلی و  راستا ایجاکند. در این  های خود را فراهم میهای پذیرش خواسته زمینه 

کشوربی داخل  در  جمهوریثباتی  منافع  مغایر  تحوالت  ایجاد  کشورهای   ،  در  ایران  اسالمی 

ر محور مقاومت  حمالت پراکنده اما هدفمند د  ترور و  هدیدات امنیتی، خرابکاری،، ایجاد تهمسایه

به کشورمان،  داخل  در  منطقه و  متحدان  تضعیف  کارگیری  برای  آمریکا  جمهوری ای  جایگاه 

 آمریکا خواهد بود.  ساززمینه اقداماتجمله از  ،اسالمی ایران پیش از آغاز مذاکرات

، همزمان دولت جدید را خواهد آزمود و متناسب با رفتار  پوچهای  ا با ابزار تهدید و وعده. آمریک5

  هایی وعده  دپیشنهاهای جدید و همچنین  اقدام به طراحی و اعالم تحریم  ایرانجمهوری اسالمی  

ر این عرصه محک  ها خواهد نمود تا توان دولت جدید را دمبنی بر برطرف نمودن برخی تحریم

هوری های جدیدی را علیه جمتحریم  رسد قبل از آغاز دور جدید مذاکرات،بزند و به نظر می

 داد.هایی را ارائه خواهد اسالمی ایران اعمال یا وعده

ها باقی مانده و  واهد نمود ساختار و معماری تحریممذاکرات سعی خآمریکا در دور جدید    .6

ای باقی بماند و در قبال آزاد نمودن برخی منابع  در دستیابی ایران به انرژی هسته محدودیت  

ایران و ج از  لب توجه به لغو کاغذی برخی تحریممسدود شده  ها، بتواند امتیازهای خوبی را 

 مذاکرات به دست آورد. 
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ارزش به ایران داده  ها به این شکل خواهد بود که امتیازهای بیلغو تحریمدر  ست آمریکا  . سیا7

نداشته باشد و در عوض    ایرانجمهوری    را به نحوی رفع نماید که نفعی برای  های جزئیو تحریم

 حفظ نماید. خود های اصلی را به عنوان اهرم قدرت تحریم

پایی و آمریکا حفظ وابستگی جمهوری اسالمی ایران  های اروترین اهداف دولتیکی از مهم .8

آمریکا    باشد. می  آن  اعمال قدرت بروابسته نگهداشتن ایران و  برای  ها  به آن  های مختلف زمینهدر  

ساز و  ختلف از جمله تطمیع مدیران تصمیماین منظور از ابزارهای م  دستیابی به  برایو اروپا  

جوّتصمیم ایجاد  و  تئوریانی  رو  گیرنده  و  ادبیات  اساس  بر  تالش  کاذب  غربی  اقتصادی  های 

اقدامات دولت جدید را فاقد مبانی کارشناسی نشان داده و اعتماد عمومی را از   کرد تاخواهند  

این  ترین چالش  این دولت سلب نمایند، در حقیقت حفظ پشتوانه مردمی دولت سیزدهم مهم

 دولت خواهد بود. 

به  .آمریکا تالش خواهد نمود ن9 اقدام کرده و دامن زدن  ثباتی در منطقه  ایجاد بی  به   سبت 

آرامی و آشوب در کشورهای همسایه را دنبال خواهد نمود تا تهدیداتی را علیه منافع جمهوری    نا

اسالمی ایجاد نماید. با به کارگیری این راهبرد، تمرکز و انسجام سیاسی و امنیتی ایران دچار  

هش مقاومت ایران در مقابل فشارهای بین المللی برای پذیرش برجام تزلزل گردیده و احتمال کا

 و تعهدات بیشتر خواهد شد.  

 

 ها بلی جمهوری اسالمی در قبال تحریماقدامات تقا  ب(

ترین معضل  ادی و شرایط تحریم به عنوان اصلیصحیح از جنگ اقتص  و نگرش  ایجاد درک.  1

، از نخستین سازی صحیح در این خصوصسازماندهی و ساختارمردان و لزوم  کشور نزد دولت

 باشد. میاقدامات ضروری 

دامات در راستای ترین اقها یکی از اصلیسازی اقتصاد ایران در قبال تحریم. تأکید بر مصون2

 باشد. ها میمقابله با تحریم

، برطرف نمودن نیازهای کشور  رویهور از طریق جلوگیری از واردات بی . ساماندهی اقتصاد کش3

اقدامات احتمالی   اقداماتی هستند که در مقابل  از  ارز  از طریق تولید داخل و ساماندهی نرخ 

 پذیری کشور را کاهش خواهد داد. آسیبآمریکا 
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اعتماد و پیوستگی عموم آحاد جامعه با انقالب و نظام    و  حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی  .4

عوامل موفقیت در مقابل   تریناز مهم هاستاهش فشاری که متوجه آن و تالش برای ک  اسالمی

 باشد. ها میتحریم

پلماسی و تعامالت  سازی جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران و گسترش دیجلوگیری از اجماع  .5

تواند منجر  مدت است که نتیجه آن میین اقدامات دولت سیزدهم در کوتاهتراقتصادی از مهم

 .  شودبه بهبود شرایط برای ایران 

نمودن    .6 بلندعملیاتی  از  قراردادهای  یکی  چین  و  روسیه  مانند  توانمند  کشورهای  با  مدت 

 باشد. های آمریکا میتحریماقدامات بسیار مهم در زمینه مقابله با 

ورهای همسیایه  . اتخاذ دیپلماسیی فعال در منطقه و برقراری منافع مشیترک اسیتراتژیک با کشی7

زایی اقدامات آمریکا و کاهش آسییییب پذیری جمهوری اسیییالمی ایران در مقابل  موجب هزینه

 های اقتصادی و سیاسی خواهد شد.فشارهای آمریکا و کاهش آثار تحریم

 

 پیشینه  . 1

 تحریم تعریف  .  1-1     

شده و برای ایجاد  شود که علیه یک یا چند کشور اعمال  تحریم به تدابیر قهرآمیزی گفته می

از سوی آن  های آن  حداقل اعالم واکنش درباره سیاست  های کشور هدف یا تغییر در سیاست

تحریم کشورهای  یا  میکشور  اعمال  تحکننده  موردنظر  شود.  اهداف  تحقق  برای  ابزاری  ریم 

 المللی است. کشورها در عرصه بین

از مهمتحریمامروزه   اقتصادی یکی  کاربردیهای  اعمال شده در  ترین نوع تحریمترین و  های 

طوری که دچار تغییر الگوی اساسی شده، به میالدی 1990از دهه  هامیتحرسطح جهان است. 

ابزار نظامی و با هزینه کمتر در سیاست   اقتصادی به عنوان سیاست برتر یا جایگزین  تحریم 

  گرفته است.نظر قرار  وردخارجی کشورها م

 

 اقتصادی از نظر موضوع های  انواع تحریم. 1-2     

های  های تجاری، تحریماقتصادی به چهار گروه کلی تحریم  هایی کلی تحریمبنددر یک تقسیم

 شود.  های نظامی تقسیم میهای مسافرتی و تحریممالی، تحریم
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از ممنوعیت فروش و داد و ستد کاال و خدمات با اشخاص    های تجاری تحریم عبارت است 

البته همواره منع صادرات  های صادرات و واردات تقسیم می به تحریمهدف که معموالا  شود. 

انواع مختلفی است    های تجاری دارایبیشتر ترجیح داده شده است. تحریمنسبت به منع واردات  

 نقل اشاره کرد. وهای نفت و گاز و حملتوان به تحریمبرای نمونه می

رین تهای مالی قویشود. تحریمبه سه حوزه بانک، بیمه و بورس تقسیم می  های مالیتحریم

توان به قطع دهد که برای نمونه میها را در دل خود جای میها بوده که دیگر تحریمنوع تحریم

 ت بانکی اشاره کرد. خدما

های  که با ایجاد محدودیت برای مسافرتها بوده  ترین تحریمیکی از رایج  های مسافرتیتحریم

زمینی هوایی  دریایی،  می،  قرار  فشار  تحت  را  اشخاص   ... تحریمو  از دهد.  یکی  هدف  های 

به  المللی  شمندی است که از سوی نهادهای بینهای هوتحریم کار گرفته نظیر سازمان ملل 

 شود. می

نظامی فرد را تحت تحریم قرار   های تجاری و مالی بوده که توانبخشی از تحریم  تحریم نظامی 

 . توان به ممنوعیت صادرات تسلیحات نظامی اشاره کرددهد. برای نمونه میمی

 شود.جانبه و یک جانبه تقسیم می  ، چندیم اقتصادی به سه گروه همه جانبهاز منظری دیگر تحر

های هدف  سازمان ملل علیه کشورها یا گروه  توسط شورای امنیت   معموالا  تحریم همه جانبه

 شود و تمامی کشورها ملزم به رعایت آن هستند. وضع می

داوطلب اقدام    شود و کشورهایعلیه کشور هدف اعمال می  تحریم چند جانبه توسط چند کشور

 شود.  ها تلقی میای از این تحریمپا نمونههای اتحادیه اروکنند. تحریمبه اعمال تحریم می

کشور  جانبه  های یک تحریم یک  گروعلیه  یا  سازمان  مثال ،  عنوان  به  که  هستند  هدف  ه 

 های آمریکا اشاره کرد. توان به تحریممی

 شود. لیه یا سرزمینی یا ثانویه یا فراسرزمینی تقسیم میجانبه خود به دو نوع او تحریم یک

یا سرزمینیهای  تحریم تحریماولیه  کشور  تحریم،  نوع  این  در  اهداف  :  راستای  در  کننده 

در اقتصادی  فشارهای  از  خود  اقتصادی  و  می  سیاسی  استفاده  خود  کشور  قلمرو  کند.  حوزه 

شونده اقدام به برقراری ارتباط توانند با کشور هدف و تحریمشورهای ثالث میبنابراین سایر ک

 کنند. 

سرزمینیهای  تحریم فرا  یا  تحریمثانویه  از  نوع  این  در  د:  عبارتی  به  تحریم  ها  از  یگر 

های اقتصادی خود  کننده از اهرم ، کشور تحریم شود. در این نوع تحریممیمستقیم استفاده  غیر
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دارد و در صورتی   میرمستقیغ کند. این تحریم کارکردی  کشور ثالث استفاده می  برای فشار به

کند معین  موضوع  در  با کشور هدف  ارتباط  برقراری  به  اقدام  ثالث  تحریم  که کشور  اعمال   ،

 شود. می

الملل گی به قدرت کشور هدف در عرصه بینها بستطبیعی است که میزان اثرگذاری تحریم 

، به تبع  تر باشدالمللی بیشکننده در عرصه بین، هر چه قدرت کشور تحریم دارد. به عبارتی دیگر

 باشد و بالعکس.  های ثانویه نیز بیشتر میتحریم  یاثرگذارآن 
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 آمریکاهای تحریم  .1-4-1          

کارتر دوران  دولت  در  جمهوری  :  اعمال  کارترریاست  شاهد  س  سه،  علیه تحریم  رزمینی 

ایران میلیون   12بودیم که منجر به انسداد دارایی بانک مرکزی که شامل    جمهوری اسالمی 
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  ی هاگروگانسازی  با معاهده الجزایر و آزاد  ها میتحردالر و تحریم کامل تجاری ایران شد. این  

 انسداد دارایی ایران باقی ماند.   یهامیتحرآمریکایی برداشته شد اما همچنان 

: ریگان، جمهوری اسالمی ایران را به بهانه اقدام به تحرکاتی برای صدور انقالب   ریگان  دولت

اقتصادی قرار داد. این نوع تحریم بر اساس دستور    یهامیتحرهدف  ،  IEEPAبر اساس قانون  

اعمال   آمریکا  جمهور  رئیس  آمریکا   شوند یماجرایی  جمهور  رئیس  قانون  این  اساس  بر  که 

  یی هاتیمحدود  ،ضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهدهر زمان که و  تواندیم

یکی تحریم  .  تحریم سرزمینی بودیم  دو شاهد    ،را در رابطه با آن اعمال کند. در دوران ریگان

 صادراتی هدفمند که شامل اقالم دو منظوره بود و دیگری تحریم وارداتی غیر از نفت بود. 

راتی اقالم دو  پدر یک تحریم سرزمینی که شامل تحریم صاد: در دولت بوش  دولت بوش پدر

 ، اعمال شد. منظوره هدفمند بود

طی سه دستور ش قانون تحریمی ضد ایران بودیم.  : در دوران کلینتون شاهد شکلینتون  دولت

روابط تجاری بین ایران و آمریکا تا مرز قطع شدن کامل    13059  و  12959،  12957اجرایی  

 پیش رفت.  

. به عبارتی دیگر در  علیه ایران بودیم  هام یتحران کلینتون شاهد اعمال نوع جدیدی از  در دور

یکجانبه آمریکا در چارچوب   یهام یتحربازطراحی شد. در این دوران    هامیتحراین دوره ساختار  

 .  شودیممصوبات کنگره این کشور اجرایی  

تصویب شد. به موجب   ایلسا  یا داماتو  ایران و لیبی مشهور به    یهامیتحرقانون    ،در این دوره

میلیون دالر در بخش   40گذاری ساالنه بیش از  دیگر کشورها از سرمایه  یهاشرکتاین قانون  

گذاری  جلوگیری ایران و لیبی از سرمایه  نفت و گاز ایران و لیبی منع شدند. هدف این قانون ، 

از   قانون به خاطر    نی تأمدر بخش نفت و ممانعت  مالی تروریسم ) به زعم آمریکا ( بود. این 

 ضمانت اجرای ضعیفی که داشت مورد تبعیت قرار نگرفت.  

شاهد اعمال چهار تحریم سرزمینی بودیم که    ،: در دوران دولت جرج بوشدولت جورج بوش

 د. ایران ش یها ییدارامنجر به انسداد هدفمند 

 40گذاری از  جم سرمایهایران و لیبی بار دیگر تمدید شد اما ح  ی هامیتحردر دوران بوش قانون  

 رسید و این قانون ایسا نام گرفت.  دالر میلیون 20به  دالر میلیون

. تغییر از 1:  ایش یافت و از دو منظر تغییر کردافز  ها میتحرتعداد  : در دوران اوباما  اوباما   دولت

 . تغییر از نوع سرزمینی به فراسرزمینی 2جامع    یهامیتحرفاز هدفمند به 
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علیه ایران تصویب شد. تصویب    1929قطعنامه    ،88پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال  

علیه ایران بود.    ها میتحر  جانبه  این قطعنامه در واقع نوعی چراغ سبز به کشورها برای اعمال یک

کنگره آمریکا قانون تحریمی جدیدی را با نام سیسادا وضع    ،این در فاصله کمتر از یک ماهابربن

. به موجب شودیمایسا را نیز شامل    ی هامیتحر. سیسادا در واقع نوعی از تحریم است که  کند یم

 این تحریم:

این تحریم    یها مجازاتمحرومیت به عنوان مجازات در نظر گرفته شد. یعنی    9 •

 تحریم ایسا بیشتر شد. یهامجازاتثانویه از 

 فروش بنزین ایران ذیل این قانون مورد تحریم قرار گرفت.  •

  ، بانک بودند  20تحریمی ایران که بیش از    یهابانکخارجی با    یهابانکارتباط   •

 ممنوع شد.

بود و عالوه بر  صادر شد که شامل قانون ایسا    13590و    13574پس از آن دستورهای اجرایی  

پتروشیمی حوزه  سال    ،آن  گرفت.  قرار  سیسادا  قانون  در    2011ذیل  دبی  اسالمی  نور  بانک 

 نفتی ایران چرخه درهم را قطع کرد.  یهاتراکنشواکنش به 

ی ایران مورد تحریم قرار گرفت و دسترسی  بانک مرکز  ،به استناد قانون میهن پرستی آمریکا

 کارگزاری در آمریکا بسته شد. یهاحسابایرانی به  یهابانک

 : تصویب شد. به موجب این قانون NDAAقانون   2011در آخرین روز سال 

و   • ایران  مرکزی  بانک  با  که  دیگر  مرکزی کشورهای  در   26بانک  تحریمی  بانک 

باشند لغو    ،ارتباط  آمریکا قرار   یهاحسابذیل تحریم فراسرزمینی  کارگزاری در 

 . رندیگیم

مگر    شودیممذکور مجازات قطع دسترسی به دالر در نظر گرفته    یهابانکبرای   •

 بار خرید نفت خود را از ایران کاهش بدهند.  ماه یک 6هر  اینکه

چهار تحریم فراسرزمینی اعمال شد که    ، 13622به استناد دستور اجرایی    30/7/2012در تاریخ

  ی هاشرکتنفتی و پتروشیمی ایران و منع ارتباط با    یهافرآوردهشامل ممنوعیت انتقال وجوه  

ملی نفت و نیکو بود. مجازات در نظر گرفته شده برای این دستور اجرایی مشابه مجازات قانون 

NDAA  .بود 

حقوق بشر ایران و    ی هامی تحربه صورت قانون    ITRSHRA  ی هامیتحر  10/8/2012در تاریخ  

 سوریه تصویب شد که شامل موارد زیر بود : 
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 بانک ایرانی   26تحریم فراسرزمینی قطع سوئیفت برای  •

 به صدا و سیما یاماهوارهقطع خدمات  •

امکان انتقال وجوه نفت ایران به کشور ثالث یا استفاده از آن برای واردات مجدد   •

 کشور ثالث ممنوع شد. کاال از  

 نفت در برابر کاال و خدمات آن کشور مجاز شمرده شد. •

 مازاد پول نفت ایران در کره و ژاپن مسدود شد.  •

و اشخاص غیر آمریکایی   هاشرکتسرزمینی آمریکا به  یهامیتحر: تمام 13628ستور اجرایی د

 سرایت پیدا کرد.  ،در سراسر جهان که تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارد

تجاری، صنعتی،    یهابخشتصویب شد. به موجب این قانون    2013ژانویه    2در    IFCPAقانون  

،  ات واسطه نظیر آلومینیوم و فوالد ، فلزبها، طال و فلزات گرانژی و کشتیرانی ایران، انرونقلحمل

آمریکا قرار    یهامیتحر، انتقال و پرداخت وجوه گاز ایران ذیل  نرم افزارهای صنعتی  گرافیت و

 گرفت.

بر   اوباما   ی هامیتحرعالوه  فراسرزمینی  یا  دوران   ی هامیتحر،  ثانویه  طول  در  اوباما  سرزمینی 

. عالوه  ر لیست توقیف دارایی قرار گرفتنداز افراد ایرانی د  یاعدهخودش منجر به این شد که  

منجر به توقیف دارایی    کهتمامی نهادهای دولتی در لیست توقیف دارایی قرار گرفتند    ،بر آن

 بانک ایرانی شد.  48

لغو   که  است  ضروری  مهم  نکته  این  و  ITRSHRA وNDAA   و   CICADA  یهامیتحرذکر 

IFCPA باشد یم ر اختیار کنگره آمریکا  د  . 

پس از انعقاد این توافق و طبق متن برجام بحثی از لغو یا تعلیق :  های آمریکا و تحریمبرجام  

بلکه  شودینمآمریکا مطرح    یهامیتحر بیان    صرفاا.  توقف   توقف موقت  ،شودیمآنچه  است. 

 . باشدیماز لغو یا تعلیق   ترف یضع یامرحله ceaseموقت یا 

  صرفاا بلکه  شودینمآمریکا را شامل  یهامیتحر همه ،ه اساسی آنجاست که این توقف موقتنکت

  ، هاحوزهی  را آن هم در برخ  یاهستههای  مالی ثانویه مرتبط با فعالیت  - اقتصادی  یهامیتحر

 این:. بنابرشودیم شامل 

اولیه و ثانویه    ی هامیتحرباقی ماندند که شامل    یاهستهغیر مرتبط با    یهامیتحر •

 . باشدیم

 باقی ماندند.  یاهستهاولیه مرتبط با  یهامیتحر •
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 باقی ماندند.  یاهستهغیر اقتصادی وغیر مالی مرتبط با  یهامیتحر •

 ایالتی نیز باقی ماندند.  یهامیتحر •

 نیز باقی ماندند.  یاهستهمالی ثانویه مرتبط با -اقتصادی یهامیتحربرخی مفاد   •

ایران    یهامیتحر،  ها میتحراز سویی دیگر محدوده توقف موقت   این در  ؛ بنابرباشدیممختص 

مذکور توقف موقت    ی هامی تحر،  کشور دیگر با هم تحریم شده باشندفرضی که ایران و چند  

 نخواهند شد. 

سال پس از انعقاد توافق برجام    8،  رند یگینمکه مورد توقف موقت قرار    یی ها میتحردر ارتباط با  

 پیگیری خواهد شد.   صرفاا ها می تحر این در صورت اقتضا برای لغو

تحریم بگیرنداینکه  قرار  توقف  مورد  شده  مشخص  جمهور    ، های  رئیس  دستور  به  وابسته 

ایاالت متحده    آمریکاست آمریکا رئیس جمهور  اختیار کنگره  روز    120هر    تواند یمکه طبق 

صدور   به  اقدام  بخشی    waverیکبار  اجرای  از  موقت  اغماض  به  اقدام  یعنی  قانون  کند.  از 

 مشخص شده بنماید. 

، 13574ذیل چهار دستور اجرایی    ، که قابلیت توقف موقت دارند  یی هامیتحرطبق متن برجام  

 ( قرار داشتند.15و  7تا  5 یهابخش) 13628و بخشی از دستور  13645، 13622، 13590

برجام متن  که طبق  است  نکته ضروری  این  از    ،ذکر  ماند  یهامیتحربرخی  باقی  که  مهم  ند 

 عبارتند از : 

که منجر به توقیف دارایی دولت و نهادهای مالی ایران از   13599دستور اجرایی   •

 جمله بانک مرکزی شد. 

که ناظر بر ممنوعیت روابط بانک مرکزی ایران و سایر کشورها    311قانون پاتریوت   •

 بانک و موسسه مالی( بود.  ،شرکت 273)از جمله 

،  ها بانک،  و نقل و انتقال دالری برای اتباعتحریم چرخه دالر که ناظر بر تراکنش   •

نهادها و دولت ایران است. ذکر این نکته ضروری است که عدم امکان افتتاح حساب 

دالری توسط اتباع و نهادهای ایرانی و عدم امکان تراکنش دالری توسط اتباع که 

 ز جمله پیامدهای باقی ماندن این تحریم است. ا ،بر فروش نفت اثر بگذارد تواندیم

 برجام است. 2بخش پیوست  4-3نفتی که مربوط به بند   یهاتراکنشتحریم  •

برخی    ، . یعنی به عبارتی دیگراندگرفتهذیل استثنا قرار    ،از طرفی دیگر برخی موارد توقف موقت

 : رندیگینمذیل توقف موقت قرار   هاحوزه 
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این  بنابر  ؛رندیگ یمل توقف موقت قرار  ذی  d3و   d1یهابخش  صرفااNDAA از قانون   •

 . رندیگینماین قانون ذیل توقف موقت قرار  یهابخشسایر 

  باشد یماین قانون    d4بخش    ،ردیگینمیکی از موارد مهم این قانون که ذیل توقف موقت قرار  

.  ردیگینمقرار    هامیتحرکه ذیل    باشدیممالی برای خرید نفت ایران    یهاتراکنشکه شامل انجام  

ایران به حساب  بنابر ثانویه   یهامیتحرذیل    ،خارجی واریز شود  یهاشرکتاین اگر پول نفت 

 . ردیگیمایاالت متحده قرار 

 .ردی گیمآن ذیل توقف موقت قرار  Aبخش   صرفاا ایفکا  1247از قانون  •

دیگر   این    یهامیتحراز طرفی  ماندند.  باقی  برجام  متن  طبق  آمریکا  اتباع،    هامیتحراولیه  بر 

 . شودیمو نهادهای آمریکایی اعمال  هاشرکت

 ند از: اآمریکایی عبارت  یهاشرکت  ،امنکته جالب توجه اینجاست که طبق تعریف مندرج در برج

حداقل  1 که  وقتی  سهام    50.  باشد.    ها شرکتدرصد  آمریکایی  اتباع  اختیار  اکثریت  2در   .

. اتباع آمریکایی  3هیئت مدیره شرکت مذکور از اتباع آمریکایی تشکیل شده باشد.    یهایکرس

که شرکت را کنترل کنند    ،یا تصمیمات شخصی  هااستیس،  اقدامات  قالب  به شکل دیگری در

  .شوندیم آمریکایی تلقی  صورتدر این

 :اقدامات زیر به نقض آن پرداخت با انجام، این خود اوباما بود که پس از انعقاد برجام

 ایران یا همان ایسا با برچسب جدید بازاعمال شد.  یهامیتحرقانون  •

سال   5ممنوعیت صدور ویزا اعمال شد که بر این اساس کسانی که در   یهامیتحر •

  نیاز به اخذ ویزا از آمریکا داشتند. مجدداا ، اخیر به ایران سفر کرده بودند

به ابزاری ممتاز در سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا تبدیل    ها میتحر  ، در پایان دولت اوباما

به عنوان ابزار اصلی   هامیتحربارها از    2015شد. به نحوی که در سند راهبرد امنیت ملی سال  

 اعمال قدرت ملی یاد شده است.

ترامپ ترامپ  توانیم:  دوران  دوران  در  که  کرد  جمهوری    هامیتحرشدیدترین    ،بیان  علیه 

گذاری بیشتر  به معنای اثر  ها میتحرکه کمیت زیاد    باید متذکر شداعمال شده است.    اسالمی

اثرگذاری بیشتری بر   یا بازهباید در    هام یتحرزیرا    ؛نیست مناسب و به تدریج اعمال شوند تا 

، ایاالت متحده از برجام خارج شد و ایران ذیل رژیم  در دوران ترامپ کشور هدف داشته باشند. 

 ایاالت متحده قرار گرفت. یهامیتحرسنگین 

 بندی کرد:دسته تقسیم 5به  توانیماعمال شده از جانب ترامپ را  یهامیتحر ،کلیطوربه
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مختلف بارها از جانب ترامپ    یهابهانهبه    ها میتحراین    :اعمال شده بر اشخاص  یهام ی تحر  . 1

و   مقامات  اعمال    یهاتیشخصعلیه  اسالمی  جمهوری  از اندشدهمختلف  برخی  ادامه  در   .

 : شوندیماین افراد ذکر   نیترمهم

 تحریم مقام معظم رهبری  •

 تحریم رئیس قوه قضائیه  •

 تحریم اعضای شورای نگهبان  •

 تحریم چند قاضی  •

 تحریم وزیر خارجه  •

 تحریم دبیر شورای عالی امنیت ملی   •

 تحریم رئیس بانک مرکزی •

 تحریم رئیس صدا و سیما و ....  •

، نهادهایی است که با  مقصود از نهادهای فرعی  :اعمال شده بر نهادهای فرعی  یهام یتحر  . 2

این نهادها ذکر    نیترمهم. در ادامه برخی از  ند یبینمها کشور هدف آسیب چندانی  تحریم آن

 : شودیم

 تحریم دفتر مقام معظم رهبری •

 تحریم لشکر فاطمیون و زینبیون   •

 تحریم سازمان افق نو •

 تحریم وزارت دفاع   •

را تحت تحریم  دوران گذشته برخی از صنایع ایران    ترامپ نیز مانند   :تحریم صنایع مختلف  . 3

 : شودیمذکر   هاآن نیترمهمقرار داد که در ادامه 

 تحریم پتروشیمی •

 تحریم هواپیمایی ماهان  •

 تحریم گروه سازنده واکسن کرونا  •

 تحریم سایبری •

با  .  4 از    :جدید  یهابرچسب اعمال تحریم  استفاده  بر  دو  ق تحریمی ساب  یهابرچسبعالوه   ،

  NPWMD( و )مقررات تحریم مبادالت مالی  IFSR یهاعنوانبرچسب تحریمی جدید نیز با 

 ( نیز افزوده شد. کشتار جمعی یهاسالحدهندگان )مقررات تحریم اشاعه
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که ذیل عناوین یا به اصطالح   هام یتحر، برخی  در دوران ترامپ  جدید:  یهابرچسب تحریم با  .  5

 ند از: اعبارت ها میتحراین جدیدی بازاعمال شد.  یهابرچسب ، ذیل دیگری بود یهابرچسب 

 ذیل حقوق بشر قرار گرفت. که تحریم فلزات •

 ذیل تروریسم قرار گرفت. که تحریم بانک مرکزی  •

ذیل تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی   که  تحریم خطوط کشتی رانی •

 قرار گرفت.

 کشتار جمعی قرار گرفت.  یهاسالحذیل   که هایکشتتحریم برخی  •

 کشتار جمعی قرار گرفت.  یهاسالحبخش نفت ذیل تروریسم و  یهامیتحر •

 

 

 اتحادیه اروپا   یهامیتحر تاریخچه  .  1-4-2           

به موازات آغاز   نهادهایی است که  از  نیز یکی  اروپا  ایرانفلج  یهامیتحراتحادیه  علیه   ،کننده 

اتحادیه اروپا    ی هامیتحراوج    توانیمشروع به اعمال تحریم علیه جمهوری اسالمی نموده است.  

 دانست. 1388و وقایع سال  یاهستهرا همزمان با جریان گرفتن مسئله 

انواع   مختلف هستند.   یهاسازمانو    هاگروه،  ها شرکت،  هادولت،  اروپا اتحادیه    یهامیتحرهدف  

 اتحادیه اروپا:   یهامیتحر

 تسلیحاتی   یهامیتحر •

 محدودیت در پذیرش یا ممنوعیت سفر •

 توقیف دارایی  •

 وارداتسایر اقدامات اقتصادی مانند محدودیت در صادرات و   •

و حقوق بشر جمهوری   یاهستهاتحادیه اروپا مرتبط با مسئله   یهامیتحرالزم به ذکر است که 

 :ند ازاعبارت که بر ایران اعمال شده است یی هامیتحر اسالمی ایران است.

 گذاریتوقیف دارایی و ممنوعیت سرمایه •

 محدودیت در پذیرش یا محدودیت در سفر •

 مورد استفاده برای سرکوب داخلیمحدودیت در تجهیزات  •

 تجهیزات مخابراتی •

 صادرات اسلحه  •
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 خرید اسلحه  •

 گذاریتوقیف دارایی و ممنوعیت سرمایه •

 منظورهکاالها و اقالم دو •

 ( هایبررس)  هایبازرس •

 (Prohibition to satisfy claims)  محدودیت بهره برداری از دعاوی •

  ممنوعیت محصوالت •

 

 

 

 

 : شودیماتحادیه اروپا در ادامه ذکر  یهامیتحربرای نمونه برخی 

2007 /140 /CFSP  یاهسته حوزه   

یا    یاهسته سازی  ات کاالها و فناوری مربوط به غنیممنوعیت صادرات و وارد  •

 .یاهسته سالح   یهاسامانه

، نظامی و موشک بالستیک یاهسته  یهابرنامهممنوعیت صادرات مواد مربوط به   •

 ایران. اسالمیایران یا صنایع تحت کنترل سپاه پاسداران انقالب 

ایرانی در استخراج اورانیوم و تولید   یهاشرکتگذاری اتباع و  ممنوعیت سرمایه •

 در اتحادیه اروپا.   یاهستهمواد و فناوری 

مصادره  مسدود • و  حساب  در    یهاییداراسازی  که  اشخاصی  مشاغل  اقتصادی 

 . کنندیم فعالیت  یاهسته یهاسالحمشکوک به گسترش  یاهسته 

های خود و یا  ، در سرزمینانیاز آموزش تخصصی یا آموزش اتباع ایر جلوگیری  •

به    ییها رشته  ها دراتباع آن  ایران مرتبط    یاهسته  یهاتیفعالکه  حساس در 

 . شودیم

2010 /413 /CFSP  یاهسته مرتبط با 



21 ها در مواجهه با دولت سیزدهمراهبردهای احتمالی ایاالت متحده در قبال تحریم 

فروش   • گرافممنوعیت  انتقال  نیمهیا  یا  خام  فلزات  و  ایران  به  مانند  یت  تمام 

طور مستقیم یا غیرمستقیم هآلومینیوم و فوالد که مربوط به صنایعی است که ب

 . )برنامه موشکی( شوند یمتوسط سپاه پاسداران ایران کنترل 

فنآوری • انتقال تجهیزات و  یا  برای های کممنوعیت فروش  لیدی حوزه دریایی 

های ایرانی  ، تعمیر و نگهداری یا اعزام کشتی به ایران یا شرکت ساخت کشتی

 که در این بخش مشغول به فعالیت هستند. 

به    ی هاحساباقتصادی و     یهاییدارامصادره کردن کلیه اموال،   • مالی متعلق 

چه با    و  ها چه مستقیمیا تحت کنترل آن   یاهسته  یهاتیفعالافراد مرتبط با  

واسطه. مگر آنکه پیشتر مجوز آن به طور ویژه صادر شده باشد. ممکن است برای  

 در برخی موارد خاص مجوز صادر شود.  ها پرداخت 

مالی    ی هادادهکه برای تبادل  ه خدمات تخصصی پیام رسانی مالی ممنوعیت ارائ •

 در نظر گرفتن هرگونه معافیت.   بدون  ؛شودیماستفاده 

اروپا.    یهابانک  یهابهشع  سیتأسممنوعیت   • اتحادیه  با  همکاری  یا  ایرانی 

مالی اتحادیه اروپا حق ندارند شعبه یا حساب بانکی در ایران   مؤسساتهمچنین  

 ایجاد کنند. 

دولتی  ممنوعیت ص • بهادار  اوراق  تجارت  و  و  دور  مرکزی  بانک  ایران،  دولت  با 

 این کشور. یهابانک

اتحادیه    یهافرودگاهایران نباید به    مبدأپروازهای باری خطوط هوایی ایرانی از   •

 اروپا دسترسی داشته باشند. 

با   • مرتبط  افراد  برای  متحد  ملل  سازمان  سوی  از  روادید  صدور  ممنوعیت 

 .یا هستهتسلیحات   یهاسامانهایران و یا گسترش  یاهسته ی هاتیفعال

2011 /235 /CFSP  حقوق بشری  یهام یتحر 

ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و محکوم کردن اقدامات ناقض   •

 حقوق بشر در ایران. 

در   • بشر  حقوق  نقض  با  مرتبط  و  مسئول  افراد  جابجایی  یا  ورود  ممنوعیت 

 اتحادیه اروپا.  یکشورها
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کلی • کردن  مسدودمصادره  و  اقتصادی  دارایی  اموال،  مالی    یهاحسابسازی  ه 

ها چه مستقیم و چه با کننده حقوق بشر یا تحت کنترل آنمتعلق به افراد نقض

 . واسطه

وز برای معافیت از امکان صدور مجعضو    یکشورهاگیری  با صالحیت و تصمیم •

 کننده وجود دارد. اقدامات محدود

 2012 /35 /CFSP بانکی  -پتروشیمی و مالی  ، حوزه صنایع نفت، گاز 

 .شدید بر نظام مالی ایرانگذاری هدف اثر •

یا حمل • واردات  ایرانخرید،  از  خام  نفت  هم  یهافرآورده ،  ونقل  و  چنین نفتی 

 ممنوع است. محصوالت پتروشیمی این کشور 

نفت و تانکرهای    ها بخشمربوط به این    یهامهیبمنابع مالی و    نیتأمممنوعیت   •

منع و همچنین  قال این مواد را به ایران ندارند  اجازه انت  ،حامل مواد پتروشیمی

 پتروشیمی ایرانی.  یهاشرکتاعطای وام یا اعتبار مالی به 

، گاز و پتروشیمی به مهم صنایع نفت  یهای فناورممنوعیت صادرات تجهیزات و   •

 ایران. 

 . ، گاز و پتروشیمی ایرانصنایع نفتگذاری در ممنوعیت سرمایه •

بها و الماس با نهادهای دولتی ایرانی و بانک  فلزات گران،  ممنوعیت تجارت طال •

 مرکزی ایران. 

تحویل   • بانک   یهاسکه و    هااسکناس ممنوعیت  به  ایران  رایج  شده  چاپ  تازه 

 مرکزی این کشور.

، مگر آنکه پیشتر مجوز آن به طور ایرانی  یهابانکممنوعیت نقل و انتقال پول با   •

در برخی موارد خاص از جمله   هاپرداخت ویژه صادر شده باشد. ممکن است برای  

 مواد غذایی و بهداشتی مجوز صادر شود. 

 2012 /168 /CFSP  ارتباطاتی و مخابراتیو تجهیزات   های فناورحوزه 

فروش • نرم  ممنوعیت  یا  تجهیزات  صادرات  و  انتقال  بیافزارها،  امکان  که  -هی 

تلفن همراه یا    یهاشبکه، ارتباطات تلفنی،  ارگیری در کنترل و رصد اینترنتک

 . رسانی خدمات و ارائه آنروزهثابت به ایران و یا ب
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سرکوب مردم به    بهممنوعیت فروش و صادرات تجهیزاتی که که ممکن است   •

 ایران کمک کند.

و  از جمله   • و سیما  و  رئیس وقت صدا  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر وقت 

 رئیس وقت قوه قضائیه.

2012 /635 /CFSP  ها و ساخت مخازن نفتی حوزه نفتکش 

پرچم • طبقه ارائه خدمات  و  و  گذاری  نفتی  تانکرهای  به  باری   یهایکشتبندی 

 ایران باید ممنوع باشد. 

  ی هافرآوردهنقل یا ذخیره نفت و  وکه برای حمل  ییهای کشتممنوعیت عرضه   •

با هدف حمل یا    شخاص ایرانی یا سایر اشخاص مرتبطنفتی و پتروشیمی به ا

 . اندشدهنفتی ایرانی طراحی  یهافرآوردهذخیره نفت و 

و مخازن نفتی رکت در ساخت تانکرهای نفتی جدید  ممنوعیت ساخت یا مشا •

 برای ایران یا برای اشخاص ایرانی.

شورهای  توسط اتباع کشورهای عضو یا از قلمرو تحت حاکمیت کارائه خدمات   •

ثبت و    یهاشماره، از جمله  بندیگذاری و طبقهعضو در راستای خدمات پرچم

 2013ژانویه    15باری ایران از    یهایکشتشناسایی هر نوع  تانکرهای نفتی و  

 ممنوع است. 

حمل • برای  کشتی  ووتحویل  نفت  ذخیره  یا  به   نقل  پتروشیمی  محصوالت 

 ایرانی ممنوع است.  یهاطرف

 

  اروپایی مشروط به اقدام   یها طرفطبق متن برجام اقدام  :  های اتحادیه اروپاو تحریمبرجام  

 المللی انرژی اتمی است. ایران و راستی آزمایی آژانس بین

مهم    از عنوان    یهامیتحرقوانین  با  اروپا  برجام شوندیمیاد    decisionاتحادیه  متن  طبق   .

قوانین    شودیمحفظ    ها میتحرساختار   برخی  از طرفی دیگر  آ  تعلیقو  برخی    ی هانامهئینو 

 . شوندیماجرایی لغو 

. طبق  شوندیمتعلیق    صرفاا ها     decisionدر برجام بخشی از قوانین تحریمی اتحادیه اروپا یا  

پس از    ها آنن نامه اجرایی  و تعلیق آئی   شوند ینمکه تعلیق    یی هامیتحرآن    5برجام و پیوست  

 ها( آن نیترمهمند از: )اعبارت  ،سال از انعقاد برجام محقق خواهد شد 8گذشت 
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 شخص 224دارایی توقیف  •

 تحریم سوئیفت  •

 در موارد دلخواه  هایکشتتحریم خدمات و سوخت رسانی  •

 تحریم خدمات تعمیر و نگهداری هواپیمای باری در موارد دلخواه •

  یاهستهآوری دو منظوره تحریم اقالم و فن •

 تحریم فلزات  •

 افزار و ... تحریم نرم •

، دانشگاه  بهشتی، دانشگاه مالک اشترن دانشگاه شهید  تحریم اشخاص حقوقی چو •

 صنعتی شریف 

 ، بانک صادرات و ... چون بانک سپه، بانک مهر ییهابانکتحریم  •

ندا    یهاشرکت،  اقتصادی مانند بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم   تحریم نهادهای  •

 و ... 

ریامانند وزارت دفاع  ییها سازمانتحریم   • پدافند  ست جمهوری، دفتر فناوری   ،

 عامل و ... غیر 

، افزارها که مرتبط با گاز، نفت، مالی، صنعتی، دریانوردی، هوانوردیتحریم نرم •

 .  باشدیمساز و نظامی   ساخت و

آنجایی   از  است که  نکته ضروری  این  از  ذکر  بانکی سوئیفت  ارتباطات    ی هامیتحرکه سامانه 

تبعیت   از گذشت  کند یم ایاالت متحده  پس  زیرا تحت    8،  نخواهد شد  تحریم  رفع  نیز  سال 

 . کندیمو از آن تبعیت  ردیگیمآمریکا نیز قرار  یهامیتحر

 

 سازمان ملل   یهامی تحرتاریخچه  . 1-4-3           

یران و مطرح شدن آن در جوامع  جمهوری اسالمی ا  یاهستهگیری پرونده  و با اوج  2006از سال  

قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران      6، شورای امنیت سازمان ملل اقدام به صدور  المللیبین

 : ند ازانمود که عبارت

صادر شد و محتوای آن درخواست از   2006این قطعنامه در تاریخ جوالی    :1696قطعنامه    . 1

 ای و موشکی بود. کشورها برای جلوگیری از انتقال مواد مرتبط به اهداف هسته 
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تاریخ دسامبر    :1737قطعنامه    . 2 در  صادر شد و محتوای آن ممنوعیت    2006این قطعنامه 

عناصر، همه  با  رابطه  در  ایران  به  فناوری  کاالها  ،زاتیتجه  ،مواد  صادرات  با  و  مرتبط  های 

ممنوعیت اعطای تسهیالت فنی و    ،ایهای هستههای توسعه سالحنظامای یا  های هستهفعالیت

ای ، ممنوعیت صادرات تجهیزات و مواد هستهایهای هستهفعالیتران مرتبط با  کمک مالی به ای

ایرانی داراییتوسط  کردن  مسدود  و  شرکتها  و  افراد  هستههای  برنامه  در  درگیر  و های  ای 

 موشکی ایران بود.

صادر شد و مفاد آن ممنوعیت صادرات    2007این قطعنامه در تاریخ مارس    :1747قطعنامه   . 3

 های تحریم شده بود. می و مواد مرتبط و گسترش لیست افراد و شرکتهرگونه تجهیزات نظا

ها  صادر شد و مفاد آن گسترش ممنوعیت   2008این قطعنامه در تاریخ مارس    :1803قطعنامه    . 4

ای و ممنوعیت مسافرت افراد تحریم شده و گسترش بر تجارت تجهیزات و مواد حساس هسته

 د. های تحریم شده بولیست افراد و شرکت

کید بر محتوای صادر شد و مفاد آن تأ  2008پتامبر  این قطعنامه در تاریخ س  :1835قطعنامه    . 5

 قبلی بود.  ی هاقطعنامه

ژوئن    :1929طعنامه  ق  . 6 تاریخ  در  قطعنامه  ممنوعیت   2010این  آن  مفاد  و  شد  صادر 

های عمده به  ای خارجی و ممنوعیت صادرات سالح های هسته گذاری ایران در فعالیتسرمایه

 به ایران بود.  هاسالحایران و ممنوعیت اعطای تسهیالت فنی و کمک مالی مرتبط با این  

را صادر کرد.    2231شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه    ،پس از انعقاد برجام  :2231قطعنامه    . 7

و از زبان مسئوالن داخلی    ی هارسانهاین قطعنامه متن مکمل برجام بود. برخالف آنچه که در  

طور کامل لغو نشد بلکه برخی از مفاد  هسازمان ملل ب  ی هامیتحر، با انعقاد برجام  دولتی بیان شد 

مفاد قبلی   تا سال    ،شد و حداقل در برخی مفاد آن  دیی تأ   ها قطعنامهآن حذف شده و  ایران 

 ذیل این قطعنامه قرار دارد. 2023

 : 2231به موجب قطعنامه 

 سال  5در نظر گرفتن محدودیت تجارت تسلیحاتی برای  .1

 سال  8.در نظر گرفتن محدودیت موشکی برای  2

قرار   هامیتحرذیل    1737ته  در نظر گرفتن تحریم برای افراد و نهادهایی که از کمی  .3

 نهاد در آن. 61فرد و  23مورد آن و باقی ماندن  36با حذف  اندگرفته
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در ارتباط با مطرح شدن پرونده جمهوری اسالمی ایران در شورای امنیت ذکر چند نکته ضروری  

 است :

،  ز زبان برخی مسئولین نیز بیان شدمطرح بود و ا  هارسانه برخالف آنچه که در    .1

 فصل هفت قرار گرفت.   41رفت بلکه ذیل بند  قرار نگ  7یران هیچ گاه ذیل کلیت فصل  ا

گاه قبل از توافق  فضای افکار عمومی جامعه مطرح شد، هیچ  بر خالف آنچه که در  .2

دلیل   به  و  امنیت  یهاقطعنامهبرجام  قرار   ،شورای  نظامی  حمله  خطر  تحت  ایران 

مان ملل قرار فصل هفت منشور ساز  42نگرفت. مجوز برای حمله نظامی ذیل بند  

رئیس جمهور  -ا  گاه ذیل این بند قرار نگرفت. از طرفی دیگر اوبام دارد اما ایران هیچ

متحده  ایاالت  بیان    -وقت  خود  خاطرات  کتاب  دوره »  :که  کند یمدر  طول  در 

بود رخ بدهدامیزمامدار را که ممکن  ایران  با  ،  ، گاهی سناریوهای مختلف مناقشه 

خارج  می کردیمسازی  شبیه محزون  جلسات  آن  از  من  متوجه   شدم یم .  که  چرا 

یابد  شدم یم به آن برسم    دمیکوشیمهر آن چیزی که    باایتقر  ، اگر جنگ ضرورت 

 «.  شدیمواژگون  احتماالا

 ی اهستهآن است که علت ارجاع پرونده    رسدیمکه ذکر آن ضروری به نظر    یانکته  .3

بود که در دوره اصالحات   یاداوطلبانه، تعهدات  لایران به شورای امنیت سازمان مل

کتاب   599داده شده بود. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در صفحه  

اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده "ه  ک  کندیمبیان    یاهستهامنیت ملی و دیپلماسی  

پرونده   ارجاع  از  آغاز نشده  فعالیت نطنز  تا زمانی که  ایران به شورای    یاهسته بود 

ایران به شورای   یاهستهدر شرایطی پرونده    84امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن  

نقض کرده  این اروپا تعهد خود را  ، بنابرشد که نطنز در تعلیق بود  داده  امنیت ارجاع

   "بود.

شورای امنیت آن است که در صورتی که یکی    2231نکته قابل توجه در قطعنامه    .4

صادر شود   یاقطعنامهروز    30، باید ظرف  کمیسیون برجام اعتراض کند  از اعضای

این حتی اگر ایران  ادامه داشته باشد یا خیر. بنابر  ها میتحرمبنی بر اینکه آیا این لغو  

گیری قرار بگیرد که با توجه به یرأدوباره مورد    هامیتحرباید تداوم لغو    ،اعتراض کند

، امکان اعمال مجدد  شورای امنیت سازمان ملل  وجود حق وتو برای بعضی اعضای
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حق اعتراض از جمهوری    عمالاو    باشدیمعلیه جمهوری اسالمی بسیار باال    هامیتحر

 اسالمی ایران سلب شده است. 
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چه    هامیتحرمداران کشور این دغدغه مطرح بوده که  همواره در میان افکار عمومی و سیاست

پایان   اابدییم زمانی  به  صحیح  پاسخ  خنثی؟  مسیر  در  اولیه  گام  دغدغه    ها میتحرسازی  ین 

ذهنی   نیازمند داشتن بعداثر کردن نسبی آن  از مسیر درست و بی  هامیتحر. مقابله با  باشدیم

 صحیح و به عبارتی دیگر بینش و نگرش صحیح است که در گرو حل این مسئله است.

 : قابل توجه است، نکات زیر    هامیتحردر ارتباط با پایان یافتن 

افکار عمومی وجود دارد که مشکل اصلی در  این دیدگاه در میان برخی سیاست  .1 مداران و 

دهی کافی  ان و ناتوانی در مذاکره و امتیازتارهای جمهوری اسالمی ایررف  ها میتحرباقی ماندن  

  ها میتحربا یک مذاکره صحیح    توانیمبرای راضی کردن آمریکاست. این دیدگاه معتقد است که  

یابی  نکته اساسی آنجاست که برای ریشه  را لغو کرد تا اثرات آن بر اقتصاد کشور مشاهده شود.

اسالمی ایران و ایاالت متحده باید به ذات و ماهیت انقالب اسالمی رجوع کرد.  تقابل جمهوری  

نقطه ایجاد تقابل میان آمریکا و جمهوری اسالمی ایران ماهیت انقالب اسالمی   ،به عبارت دیگر

و شعارهای آن است. طبیعی است که تا زمانی که ماهیت انقالب اسالمی دگرگون نشود غرب  

  ها میتحرنخواهد رسید و    ها میتحرمتحده به تمامی اهداف خود در اعمال  آن ایاالت    رأسو در  

 ادامه خواهند داشت.

تحریم یکی از ابزارهای اصلی ایاالت متحده در اعمال قدرت علیه مخالفانش   ،در حال حاضر .2

و اصلی    مؤثرسالح    هامیتحر"که    کندیم. جان بولتون در کتاب خاطرات خودش بیان  باشدیم

بنابراین با توجه به موارد   "استفاده ماست نه اقدامی که از بکارگیری آن احساس گناه کنیم مورد  

ابیان شده نام  به  تا زمان وجود ماهیتی  استفاده    ، نقالب اسالمی،  این سالح  از  ایاالت متحده 

 خواهد کرد. 

نباید  ، پیش فرض آن است که بر روی نقاط قوت کشور هدف  در منطق تحریم ایاالت متحده  .3

ایران در کتاب خاطرات خود به آن    یهامیتحر، معمار  تحریم کرد. امری که ریچارد نفیو  اعمال

باعث کاهش کارآمدی    ،اعمال تحریم در نقاط قوت کشور هدف  ،هاییکایآمر. از دید  کندیماشاره  

 البتهرد.  کننده را به دنبال دارفی دیگر کاهش اقتدار کشور تحریمو از ط  شودیم   ها میتحرسالح  
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ایاالت متحده استفاده کند.    یهامیتحراز همین منطق برای لغو    تواندیمجمهوری اسالمی ایران  

.  شوند یماثر  آن حوزه برداشته خواهد شد یا بی  یهامیتحر،  دیگر با تقویت در هر حوزه  به عبارت

را   آن  نیز  تاریخی  تجربه  است که  امری  به شروع  کند یم  دییتأ این  اقدام  با  نمونه  عنوان  به   .

، ایاالت متحده اقدام به اعمال تحریم در این حوزه کرد اما با  توسط ایران  کرونا   ساخت واکسن

 د.ایران را در حوزه واکسن لغو نمو یهام یتحرآمریکا  ،ساخت واکسن ایرانی و خودکفایی در آن

میان   .4 که  است  داشته  وجود  عمومی  افکار  و  مسئولین  برخی  میان  در  دغدغه  این  همواره 

  ، و جمهوری خواهان در تقابل با جمهوری اسالمی ایران تفاوتی بنیادین وجود دارد  ها دموکرات 

. در ارتباط  سازد یماین دو حزب امر دیگری را آشکار  یکردهایرودر حالی که تجربه تاریخی و 

 :ن دغدغه ذکر چند نکته الزامی استبا ای

ابزارهای رسید تاکتیک و  اگر چه دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در  با  الف.  ن به هدف 

، اما این نکته به معنی تفاوت رویکرد دو حزب در تقابل با جمهوری اسالمی یکدیگر اختالف دارند

همانند جمهوری   ها دموکرات ران نیست. نکته اساسی آنجاست که تجربه تاریخی نشان داده که  ای

  ی هام یرژ  نیترنیسنگخواهان در تقابل با جمهوری اسالمی تفاوتی ندارند. به عنوان مثال یکی از  

تحریم اقتصادی در دوران اوباما که رئیس جمهوری دموکرات بود علیه جمهوری اسالمی ایران  

ال شد. پس از روی کارآمدن دولت بایدن بسیاری توقع داشتند تا بایدن مسیر جدیدی را اعم

در تقابل با جمهوری اسالمی ایجاد کند اما این دولت همچنان به مسیر ایجاد شده در اعمال  

 دوران ترامپ پایبند مانده است.  یهامیتحر

، ابتدا باید ساختار سیاسی ایاالت  ایرانین دو حزب در تقابل با  ا  ی هاتفاوتب. برای پی بردن به  

را   ایاالت متحده  را شناخت. ساختار سیاسی  به عبارتی   توانیممتحده  کنگره محور دانست. 

آفرینی کنگره آمریکا را از دولت آن بیشتر دانست. به همین جهت  قدرت و نقش  توانیمدیگر  

.  باشدیم کنگره ایاالت متحده    ،تری داردکنندهرت تعیینقد  ،آنچه که در عرصه سیاست خارجی

ایاالت متحده قرار نگرفت.    برای نمونه برجام توسط دولت اوباما امضا شد اما مورد تصویب کنگره 

 ( باقی ماند. executive orderاین در سطح یک دستور اجرایی )بنابر

است. سیاست ثروت  و  پول  بر  مبتنی  ایاالت متحده  و از طرفی دیگر ساختار سیاسی  مداران 

،  سیاسی باقی بمانند  ی هارقابتسای جمهوری آمریکا برای اینکه بتوانند در عرصه  رؤ  مخصوصاا

یاالت متحده هستند. یکی از  ا  اقتصادی  یهایالبو   اقتصادی  یهاقدرتنیازمند حمایت مالی  

نهاکنندهتعیین متحدهترین  ایاالت  سیاست  تعیین  در    . باشندیمصهیونیستی    یهایالب،  دها 
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ان با جمهوری خواهان در تقابل با ایر  هادموکرات  یهاوعدهاین در صورتی هم که شعارها و  بنابر

 ، در عمل چنین امری محقق نخواهد شد. متفاوت باشد

حاظ قانونی نفوذ  در عمق ساختارهای ایاالت متحده به ل  ها میتحر ،  اشاره شد   قبالا که  همانطور    .5

ایاالت متحده نیست.    یهادولتها در اختیار  میان برداشته شدن آناین لغو و از  . بنابراندکرده

لغو    را به صورت کلی  هامیتحر  توانندیمآمریکا   یهادولتاین چنین تصوری مبنی بر اینکه  بنابر

 تصوری خطاست. ،کنند
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بندی کلی به دو  در یک تقسیم  توانیم هامیتحرسیاسی را نسبت به مسئله    یهاانیجررویکرد  

 :  دسته تقسیم کرد

سیاسی مبنی بر اینکه کلید حل مشکالت کشور در داخل   یهاانیجر. رویکرد برخی  1

 داخلی است.  ی هایناکارآمد ،است و آنچه عامل اصلی مشکالت است

اینکه حل مشکالت و معضالت کشور از سیاسی مبنی بر    ی هاانیجررویکرد برخی    .2

 و مذاکره است.    هامیتحرطریق رفع 

ایجاد    عتاایطب موجب  و  زده  ناپذیری  جبران  لطمات  اداره کشور  در  دوم  رویکرد  حاکم شدن 

 . شودیمو مشکالت کشور  هامیتحرتصوری ناصحیح از مسئله 

ذکر این نکته اساسی است که با توجه به تجربیات گذشته و مسیر پیش رو نکات زیر ضروری  

 : رسدیمبه نظر 

  ی هاانیجر  یهارقابتباید از مسائل و    هام یتحر. سیاست خارجی و به تبع آن مسئله  1

کنار رود. تجربه نشان داده است که شرطی    هاانتخاباتدر عرصه    مخصوصااسیاسی  

آثار و پیامدهای نامناسبی    ،شدن بهبود اقتصاد ایران و گره زدن آن به سیاست خارجی

 را به همراه دارد.

ذاکره و امر دیپلماسی  ند که به مسیاسی باید به این پختگی و بلوغ برس  ی هاانیجر  .2

مذاکره و  ن است که  ای  هاانیجرسفانه تصور برخی  نگاهی بلندمدت داشته باشند. متأ

با امتیاز دادن مسائل و مشکالت حل    صرفاا مدت است که  دیپلماسی فرآیندی کوتاه

دوران   در  رو  این  از  شد.  برجامخواهد  بارها  مذاکرات  اسالمی  مسئولین جمهوری   ،
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  ها ییکایآمراذعان کردند که هر توافقی از عدم توافق بهتر است. در حالی که بنای  

 امری بر خالف این بود. 

بر  .3 اندی  فشار  برخی  ایران:  اسالمی  جمهوری  متوسط  آمریکایی  شکدهطبقه  های 

موضوع   در  را  ایران  آنچه  آورد  یاهسته معتقدند  مذاکره  میز  از    ،پای  ناشی  فشار 

اقتصادی نبود بلکه تمایل مردمی از طبقه متوسط ایران برای اتصال ایران   یهامیتحر

فشار بر طبقه متوسط   هاییکایآمربه اقتصاد جهانی بود. ذکر این نکته اساسی است که  

ران ریاست جمهوری آقای رئیسی نیز در نظر دارند. البته خود معترف به  را برای دو

این نکته هستند که با وجود فشارهای اقتصادی چند سال اخیر تمایل طبقه متوسط  

 ایرانی به این امر کاهش یافته است.
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 ایران  یهام یتحر رویکردهای احتمالی آمریکا در قبال . 2
سی قرار خواهد رایران مورد بر  یهامیتحردر این بخش رویکردهای احتمالی آمریکا در قبال  

است    یی هااستیس، رفتارها و  است که مقصود از رویکردهای آینده گرفت. ذکر این نکته ضروری  

ایران  بایدن و دولت سیزدهم جمهوری اسالمی  ریاست جو  به  آمریکا   که در دولت دموکرات 

 اتخاذ خواهد شد. 

 

: آمریکا از ظرفیت جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل  سازی جهانیاجماع.  2-1      

برای ایجاد تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده خواهد نمود. برای دستیابی به این هدف  

و جوسازی گسترده،   تبلیغات  با  بشر یامنطقه ،  یاهسته  یهاتیفعالابتدا  حقوق  و  موشکی   ،

و بسیار خطرناک برای امنیت و منافع سایر کشورها  جمهوری اسالمی ایران را تهدیدی جدی  

و با توجه به ذهنیت ایجاد شده در جامعه جهانی از همراهی کشورهای مختلف   کندیم معرفی  

منافع خود استفاده خواهد نمود.    در راستای تحریم و فشار مضاعف بر ایران برای دستیابی به

سازی و برآیند اجماعاشاره کرد که خروجی    سازمان ملل  1929به قطعنامه    توانی مبرای نمونه  

، دو رکن اقتصاد و رسانه  زم است که در نظم آمریکاییِ جهانبود. ذکر این نکته العلیه ایران  

سازی کشورها علیه  این اجماع . بنابرکند یم است که نقش ابر قدرتی را برای ایاالت متحده ایفا  

توجه با  قریب  ایران  جهان  آمریکایی  فعلی  نظم  ن  الوقوعبه  فعلی  است.  دولت  اینکه  دیگر  کته 

سازی توانمندی  دراجماع  ها دموکرات بوده و تجربه نشان داده است    هادموکرات، دولت  آمریکا

 زیادی دارند. 

های بین المللی میسر خواهد که ایجاد اجماع در عرصه جهانی از طریق سازمان  رسدیمبه نظر   

 :  بود 

اجماعالمللی  بین  یهاسازمان  :المللیبین  یهاسازمان  پدیده  پیشبرد  در  موثری  سازی نقش 

توجه کشورهای مختلف و همکاری آنان را جلب کرده و همین امر   ها سازمانجهانی دارند. این 

ایران به کار رود. از طرفی دیگر این  در راستای اجماع   تواندیم سازی علیه جمهوری اسالمی 

طرفانه دارند اما در راستای نظم جهانی به رهبری ایاالت متحده  در ظاهر رویکردی بی  ها سازمان

اشاره کرد    "سرزمین موعود"به کتاب خاطرات اوباما به نام  توان یم. برای نمونه  کنندیم عمل  

  .کندیم  دیی تأ را  چنین مطلبی صراحتااکه او 
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تا کنون هیچ دولتی در ایاالت متحده نتوانسته تا یک اجماع کامل جهانی    هاییکایآمرطبق بیان  

جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند و ایجاد یک اجماع کامل جهانی در    یهامیتحررا در عرصه  

برای خود در نظر دارد و مسئله    یی ها تیمأمورزمره   آمریکا  و    یاهستهاست که دولت فعلی 

 است که امکان ایجاد اجماع در آن وجود دارد. ییهاعرصه منطقه غرب آسیا از 

است خارجی فعاالنه با بکارگیری سی  تواندیمذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسالمی  

  بها تبدیل کند.سازی توسط ایاالت متحده شده و این تهدید را به فرصتی گرانمانع از اجماع

 

آمریکا و    یهامیتحرعوامل کارآمدی   نیترمهمیکی از  :  یارسانهبکارگیری ظرفیت  .  2-2      

به دو    توانیمرا    ها رسانهاست. کارکرد    یارسانهگیری ظرفیت  بیشتر، بکار  ی هامیتحراعمال  

 : ل کشور و خارج از کشور تقسیم کردبخش داخ

از   تیمأمور  در بخش داخل کشور ایران  افکار عمومی جامعه  نزد  اصلی ایجاد ذهنیتی خاص 

 اخلی است.دغربگرای   یهارسانهفارسی زبان معاند یا   یهاشبکهطریق ماهواره و 

دهی به ذهنیت افکار عمومی در  شکل  توانیم را    ها رسانههدف این    بخش خارج از کشوردر  

 قرار ندارند.   ایرانسطح جهان و کشورهایی دانست که در سطح تقابلی با جمهوری اسالمی 

انقالبی و وابسته به نظام جمهوری   ی هارسانهبه محدود کردن دسترسی    توانیمعالوه بر آن  

وی از آن دست تیاماتی مانند محدود کردن شبکه پرسکه برای نمونه اقد  اسالمی اشاره کرد

 . باشدیم

متأ  که  است  اساسی  نکته  این  مسئله  ذکر  اقسام   یاهسته سفانه  و  انواع  دستخوش  ایران  در 

نسبت به فواید صنعت    هارسانهشده به نحوی که حتی در برخی از جراید و    یارسانهتحریفات  

آن   ی کارکردهاو    یاهستهسفانه تصور درستی از مسئله  . متأ شودیمنیز تشکیک ایجاد    یاهسته 

درست پیرامون صنعت    یارسانهگیری  می وجود ندارد. به همین دلیل جهتدر میان افکار عمو

 کشور دارای ضرورت است.   یاهسته 

رسانی   اطالع  عرصه  این  در  مهم  نکات  از  روند یکی  پیرامون  مقامات کشور  جانب  از  صحیح 

  است.  یاهستهو همچنین روند مذاکرات  یاهسته تحوالت 
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: آنچه که از رویکرد آینده ایاالت متحده برداشت ایران  ی اهستهطرح مجدد پرونده  .  2-3      

آن است که دولت آمریکا همچنان دارای تمایل به مطرح بودن پرونده برجام بوده و    شودیم

که ایاالت متحده به دنبال    رسد یم. به نظر  کند یمبازگشت جمهوری اسالمی به برجام را دنبال  

، سیاست خارجی جمهوری  هامیتحرآن است که با فرسایشی کردن مذاکرات و تحمیل برخی  

 توافق کند.  اسالمی را درگیر این

، بازگشت جمهوری اسالمی ایران به برجام بیان شده دولت فعلی ایاالت متحدهعالوه بر موارد  

و تغییر    2023برجام تا سال    یهاتیمحدود. بلکه با توجه به انقضای برخی  داندینمرا کافی  

توافق   ایجاد  پی  در  متحده  ایاالت  و  ایران  که    یاهستهشرایط  است    ی هاتیمحدودجدیدی 

ایران اعمال کند. توافقی که در    یاهستهرا بر فعالیت    یترقی دق  ی هانظارتداشته و    تربادوام

 . شودیمبه عنوان توافق جامع و محکم یاد   ها ییکایآمرسخنان 

 

ایران را    :هامی تحرچینش دیوار  .  2-4       چینش دیوار    توانیمرویکرد آمریکا در تقابل با 

مختلف به دنبال    یهاحوزه مختلف در    ی هامیتحرنامید. به عبارت دیگر آمریکا با ایجاد    هامیتحر

اسالامتیاز از جمهوری  امتیازگیری  با  از طرفی دیگر  است.  ایران  می  از  از   صرفااگیری  بخشی 

. در نتیجه برای رفع مشکالت تحریم  ماند یمگذار و اصلی باقی  را رفع کرده و بخش اثر  ها میتحر

ه پس از انعقاد موافقتنامه  . برای نمون خوردیمدیگر به چشم    یاحوزهنیاز به توافقی دیگر در  

، نیاز به پیوستن ایران به ی ایراند که برای حل مشکالت بانکاشاره داشتن  ها ییکایآمر،  برجام

طور که از آن  عالوه بر این، .  باشدیم آن    یهادستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی و اجرای دقیق  

، ایاالت متحده نگرانی بسیاری پیرامون خروج د یآیم سخنان مقامات و کارشناسان آمریکایی بر  

،  عتقدند که با خروج جمهوری اسالمیکشور مجمهوری اسالمی از برجام دارد و کارشناسان این  

 کند.  نیتأممنافع خودش را  تواندیماین کشور بهتر 

 : تی ایاالت متحده به شرح زیر باشدآ  یهابرنامهکه   رسدیمهمچنین در ارتباط با برجام به نظر  

 میلیاردی برای مبادالت ایران از طرف آمریکا  10تا  5ایجاد یک کانال مالی ( الف

 ترامپ و بازگشت به برجام  ی هامیتحر درصد  70اشتن حدود بردب( 

 تبادل زندانیان و شهروندان اروپایی و آمریکایی ج( 

 اف و استانداردهای شفافیت بانکی  تیایایجاد شرط مبنی بر پذیرش کامل افد( 
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سرمایه  ی هاشرکتتشویق  ه(   برای  اعطای  اروپایی  طریق  از  ایران  در  گذاری 

 مالیاتی   یهاتیمعاف

 

  ی هاارزش با توجه به مسیر پیش رو و روی کارآمدن دولت متمایل به  :  . مسئله نفوذ2-5      

و مسئولین کاسته شده اما از طرفی    هادولتبرای کارشکنی در سطح    هاییکایآمر، امید  انقالب

برای ناکام ماندن اهداف جمهوری اسالمی در چنین شرایطی اقدام به نفوذ در    هاییکایآمردیگر  

. اگر چه ندینمایماساسی زندگی مردم از این طریق  یهاحوزه مراکز حساس و ایجاد اخالل در 

ادعا کرد که میان نفوذ    توانیماما    ،کی از مسائل مهم همواره مطرح استمسئله نفوذ به عنوان ی

به این    توانیمدارد. برای توضیح بیشتر    وجود  آمریکا ارتباط مستقیمی  ی هامیتحرو کارآمدی  

نکته اشاره کرد که طبق برآورد کارشناسان از طرفی دیگر کیفیت مناسب رویارویی جمهوری  

ایاالت متحده وابسته به ایران در قبال  ایرانی است. بنابرانسجام و وحد  اسالمی  این  ت جامعه 

اساسی مرتبط با زندگی   یها طهیحفرض دور از ذهن نیست که آمریکا از طریق اعمال نفوذ در 

ایرانی و سست کردن بنیان اندیشه مقاومت در برابر  مردم ، سعی در ایجاد تفرقه بین جامعه 

 آمریکا داشته باشد. 

 

سیاسی و اجتماعی نقش مهمی    یهاآشوب  :سیاسی و اجتماعی  یهاآشوبایجاد  .  2-6      

سیاسی و اجتماعی این انگاره را تقویت   یهاآشوبآمریکا دارد.    یامقابلهدر کارآمدی اقدامات  

اقدامات    کند یم به  نسبت  و  داده  از دست  را  خود  درونی  وحدت  و  انسجام  ایران  جامعه  که 

اقدامات    تواندیمناراضی است. در چنین شرایطی برآورد دشمن آن است که    هادولتحکومت و  

کار بگیرد. برای نمونه  ه  ، بدر شرایط عادی امکان اعمال نداردخود مانند تحریم را که   یامقابله

کننده از سوی آمریکا پس از وقایع  فلج  یهامیتحرو اعمال    1929صدور قطعنامه  به    توانیم

 اشاره کرد.   88انتخابات ریاست جمهوری سال 

 

از مسائلی است که در آینده نزدیک  :  . مسئله حقوق بشر2-7       مسئله حقوق بشر یکی 

  یی هاعرصه یکی از    توانیممحور تقابالت ایران و ایاالت متحده باشد. حقوق بشر را نیز    تواندیم

در زمینه   .استالوقوع  آمریکا در آن ممکن و قریبدانست که اجماع کامل جهانی به رهبری  

به عنوان ابزاری    را  و مذاکرات  هام یتحرترکیبی از    توانیممعتقدند که    هاییکایآمر  ،حقوق بشر
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از طریق مذاکرات و تعامل میان مقامات ایرانی و    تواندیم. این امر  به کار بردبرای بهبود شرایط  

 شود.  اروپایی پیگیری

گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در    از سویی دیگر آمریکا با تحریک یا تطمیع  

مشکالت جدی برای   تواندیمدار علیه جمهوری اسالمی ایران  جهت  ی هاگزارش ایران و ارائه  

 کشور فراهم کند. 

 

کید ایاالت متحده بر آن است که در تأ:  پذیر اقتصاد ایرانتمرکز بر نقاط آسیب .  2-8      

نقاط   هامیتحراعمال   آسیببر  آن  در  ایران  که  کند  تمرکز  بحث  ی  در  دارد.  بیشتری  پذیری 

به هیچ    ها ییکایآمرپذیر اقتصاد ایران است.  ، تمرکز اصلی بر نقاط آسیباقتصادی  یهامیتحر

و در صورت خودکفایی و تقویت    کنندینموجه در نقاط قوت کشور هدف اقدام به اعمال تحریم  

طور مشخص پس از  ه. بشوندیمکشور هدف در آن حوزه از اعمال تحریم در آن حوزه منصرف  

  ها م یتحرهای ایران در مورد  پذیریمدت، آمریکا و جامعه جهانی آسیب  طوالنی  یهامیتحراعمال  

. نفت و گاز دو صنعت مهم ایران هستند که قابلیت اعمال تحریم دارند.  اندشناخته را به خوبی  

زمینه اهمیت   ها در این، خودروسازی، کاالهای مصرفی و هیدورکربنصنایعی چون پتروشیمی

ه  ایران  مالی  بخش  دارند.  سرمایهزیادی  دلیل  به  و  است  شکننده  در    یهایگذارنوز  ضعیف 

را اعمال کند که    یی هااستیسنکته اساسی آن است که آمریکا باید    معرض ورشکستگی است.

پذیر اقتصاد ایران اعمال کند  به صورت دقیق و منسجم و با بازدهی باال فشار را بر نقاط آسیب

خودداری   ، ها در آن وجود نداردپذیریاز اعمال فشار بر نقاطی که آسیب  و در عین حال باید

متحده در اعمال  که یکی از نقاط اصلی که ایاالت    رسدیمبه نظر    کرده و فشاری وارد نکند.

مسئله تورم و کنترل نقدینگی    ،بر آن به عنوان یکی از نقاط ضعف تمرکز خواهد کرد   هامیتحر

 بر این مساله تمرکز داشته است. نیز طور که در گذشتهخواهد بود. همان

 

ایاالت متحده  :  ایران  یهامی تحردر خصوص    یامنطقهجلب مشارکت و حمایت  .  2-9      

، نیازمند جلب مشارکت و حمایت  ایران داشته باشد   ی هامیتحربرای اینکه طراحی درستی از  

موجود   یهاطرف را ایجاد تضمین برای همه  مؤثر یهاگامیکی از  توانیماست. پس  یامنطقه 

ایران دانست. هر چقدر تعداد   ده و  مذاکره کنن  یهاطرفدر منطقه نسبت به مسائل مختلف 

 ، میزان فشار به جمهوری اسالمی ایران نیز بیشتر خواهد شد.  چند جانبه گرایی بیشتر باشد 
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، از حوادث لبنان و نفوذ جمهوری اسالمی  با توجه به اتفاقات پیش آمده  ها ییکایآمر  :. لبنانالف

از این نزدیک به دنبال بهره  یاندهیآدر    هاییکایآمرکه    رسد یمنگران هستند. به نظر   گیری 

باشند. اتفاقی که در ماجرای صدور   ها میتحرکشور علیه منافع جمهوری اسالمی ایران در قبال 

با دیپلماسی فعاالنه    ها ییکا یآمرو    توسط شورای امنیت سازمان ملل رخ داد  1921قطعنامه  

منصرف کنند که در    1929منفی علیه صدور قطعنامه    یرأخود توانستند تا لبنان را از دادن  

 ممتنع داد.  یرأموفق شده و لبنان به صدور این قطعنامه امر این 

  یهاحوزهعربستان سعودی پس از سه دهه تقابل با جمهوری اسالمی در    :ب. عربستان سعودی

که در این    یاژهیومختلف به این نتیجه رسیده است که با روی کارآمدن دولت بایدن و اهمیت  

مسیر تعامل و دیپلماسی را با ایران دنبال کند. رهبران  ،شودیمبه سیاست خارجی داده دولت 

 که دیپلماسی شانس بیشتری در تقابل با ایران داشته باشد.   اندده یرسسعودی به این نتیجه 

آن است که ایاالت متحده به دنبال آن است که از طریق مذاکرات ایران   رسد یمآنچه به نظر   

جمهوری اسالمی در منطقه غرب آسیا داشته باشد    یامنطقه و عربستان سعی بر کنترل حضور  

 و بتواند از این طریق امتیازاتی بگیرد.

خود را از    بدون حمایت ایران  تواند ینماز طرفی دیگر عربستان به این نتیجه رسیده است که  

این برای تحقق این امر به مذاکره و تعامل با جمهوری  که جنگ با یمن رهایی بخشد. بنابرمعر

 اسالمی ایران نیاز دارد.

که آمریکا در پی آن است تا عربستان سعودی را در    رسدیمبه نظر    ،عالوه بر موارد بیان شده

که این اقدام ایاالت متحده در    رسدیمو پرونده برجام دخیل کند. به نظر    یاهسته مذاکرات  

 باشد.  ی امنطقهراستای ایجاد یک اجماع 

متمادی جنگ و ناآرامی  به دنبال    ی هادههکه کشور عراق پس از    رسد یمبه نظر    :عراق.  ج 

ان ایران و به همین جهت عراق سعی در میانجیگری و مذاکرات میصلح و ثبات باشد.  ایجاد  

 عربستان و قدرت های مختلف دارد.

قرار گرفته و سعی    ها ییکایآمرنفوذ جمهوری اسالمی در عراق نیز مورد توجه    ، از طرفی دیگر

 دارند در برنامه آتی سیاست خارجی خود این امر را در نظر بگیرند. 

اقتصادی    یهایهمکار، نفوذ و  را در این کشور ایجاد کرده  هاییکایآمرآنچه که نگرانی    :د. سوریه

ایاالت متحده برای جلوگیری از همکاری   رسدیم ایران و سوریه در این منطقه است که به نظر  

 اقتصادی ایران و سوریه در این کشور اقدام کند. 
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آن است که ایاالت متحده از نفوذ جمهوری اسالمی ایران   شودیمآنچه که مطرح    ه. افغانستان:

نگرانی   ابراز  این کشور  نظر  .  کند یمدر  که   رسدیم به  است  مواردی  از  یکی  طالبان  موضوع 

 تقابل جمهوری اسالمی و ایاالت متحده را در این منطقه ایجاد کند.   تواندیم

 

باشروع به کار دولت    اخالل در روابط ایران و همسایگان با هدف زنده کردن برجام:. 2-10      

که با    شودیمبینی  قرار خواهد گرفت. پیشسیزدهم، دیپلماسی اقتصادی در دستور کار دولت  

ی دولت سیزدهم شاهد اخالل و کارشکنی توسط عوامل مختلف در روابط ایران هاتیفعالآغاز  

یابیم که  قریب به شش  و همسایگان باشیم. با مرور اتفاقات چند سال گذشته به روشنی درمی

از تصویب و اجرایی شدن برجام گذشته است. در توافق ب ایران  سال  رجام، جمهوری اسالمی 

هایی شد. اما در  برای برخورداری از برخی منافع خود ناگزیر به پذیرش تعهدات و محدودیت

های اروپایی و آمریکا به تعهدات خود عمل نکردند. علیرغم پایند بودن طرف مقابل، یعنی دولت

ا علیه کشورمان اعمال کرد  ایران به برجام، آمریکا از برجام خارج شده و شدیدترین تحریم ها ر

و علیرغم خروج آمریکا از برجام دولتمردان ما به برجام متعهد ماندند. در نهایت آنچه از برجام  

توافقی   و  نیامده  دست  به  منافع  شده،  پذیرفته  بسیار  محدویتهای  از   بود  عبارت  ماند  باقی 

بینبی دیپلماسی  نظر  از  که  مخدوش  و  آن  اعتبار  اعتبار  هم  اما  الملل  است.  تردید  محل 

خواهی آمریکا به همین جا محدود نشده و نخواهد شد. دولتمردان آمریکا درحال حاضر  زیاده

های بیشتر، ایران را وادار به  تالش دارند تا به بهانه بازگشت به برجام ضمن تحمیل محدودیت

عهدات بیشتر از  پذیرش آن نمایند. از آنجا که پذیرش بازگشت به برجام بی اعتبار و پذیرش ت 

ها و خاستگاهی که دارد بعید به نظر می رسد به نظر  سوی دولت سیزدهم با توجه به گرایش

می رسد، سیاستمداران آمریکا راهبرد جدیدی را در پیش گرفته اند و آن عبارت است از ایجاد  

و انسجام  امنی در منطقه به منظور ایجاد تهدیدات پیرامونی و تضعیف جایگاه    بی ثباتی و نا

استراتژیک جمهوری اسالمی ایران.  نتیجه به کارگیری این راهکار درگیری ایران در چند جبهه  

ای و بین المللی می باشد. به این  و سرگرم شدن به مسائل مختلف و دور شدن از اهداف منطقه

  ترتیب احتمال تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی  و بازگشت به برجام وپذیرش آن و 

 در نتیجه کوتاه آمدن در مقابل آمریکا بیشتر خواهد بود. 
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 هام یتحرراهبردهای مناسب در مقابله با . 3
ایاالت متحده درعناوین    یها میتحرتا راهبردهای مناسب مقابله با    شودیمدر این بخش سعی  

 مختلف مورد برسی قرار گیرد.

 

سفانه در بین بخش قابل توجهی  متأ :  و جنگ اقتصادی  هامی تحر. نگرش صحیح به  3-1     

وجود ندارد. همین عامل سبب   ،از مسئولین اعتقاد به اینکه در برهه جنگ اقتصادی قرار داریم 

مدت دانسته که با مذاکره قابل رفع است. ذکر این نکته  کوتاه یامسئلهتحریم را  صرفااشده که 

سالح اصلی ایاالت متحده در قبال جمهوری اسالمی ایران است و با    ها میتحراساسی است که  

د. به همین جهت پایان یابن  هام یتحرزمانی را تصور کرد که    توانینمتوجه به قرائن و شواهد  

بلند  نگاهی  به  داشتن  به  امری    ها می تحرمدت  صحیح  نگرش  است.  موجب   ها میتحرضروری 

وجود داشته و از    هامیتحرکه میان نهادهای مختلف کشور عزم جدی برای مقابله با    شودیم

 نظم جلوگیری شود.و از اقدامات پراکنده و بی هماهنگ بوده هادستگاهطرفی دیگر فعالیت این  

برای مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی : ساختار اجرایی مناسبی در کشور  شودیم پیشنهاد  

 در سطح معاون رئیس جمهور و اعمال فرماندهی متمرکز در این خصوص ایجاد گردد. 

 

مذاکره را به مذاکره خوب و    توانیم بندی  در یک تقسیم:  . نگرش صحیح به مذاکره3-2     

است که منافع ملی یک کشور را به صورت تمام    یامذاکرهمذاکره بد تقسیم کرد. مذاکره خوب  

های گذشته نگرش صحیحی به امر مذاکره در میان  سفانه در سال. متأ کندیمو کمال حفظ  

 مداران ایرانی وجود نداشته است. سیاست

 ذکر چند نکته ضروری است :در ارتباط با مذاکره صحیح 

باید    ،مذاکره برای اینکه بتواند منافع ملی کشور را به صورت مطلوب حفظ کند  .1

بر   در    یهاقدرتمبتنی  که  است  آنجایی  از  مسئله  این  اهمیت  باشد.  عینی کشور 

عینی کشور    یهاقدرتهای گذشته شاهد ایجاد نوعی دوگانگی میان امر مذاکره و  سال

هایی که با عباراتی همچون تقابل میدان و  دوگانه  .میابوده مسئولین    از جانب برخی

 دیپلماسی بیان شده است. 

دستگاه سیاست خارجی کشور باید برای مذاکره برنامه داشته باشد. نگرش صحیح   .2

، مذاکره  مدت. در نگرش راهبردیگرش راهبردی است و نه امری کوتاهبه مذاکره ن



39 ها در مواجهه با دولت سیزدهمراهبردهای احتمالی ایاالت متحده در قبال تحریم 

. مذاکره باید با  شودیمجزئی از یک مجموعه بوده که متغیرهای دیگری را نیز شامل 

  نیتأمتا بتواند منافع ملی کشور را  باشد  سویی داشته  هماهنگی و هم  این متغیرها

 کند. 

  
: تشکیل سبد دیپلماسی به این معناست که در تعامالت  . تشکیل سبد دیپلماسی3-3     

ین راهبرد کشورهای کشورها، بهای مناسب و در حد خودشان داده شود. در اخارجی به ارتباط با  

، خاورمیانه و آسیای میانه برای جمهوری اسالمی ایران بیشترین اهمیت را داشته و در همسایه

به    توانیمتعامل با کشورهای جهان باید به این دسته از کشورها بهای بیشتری داد. برای مثال  

  ها مورد غفلت قرار گرفتهبا کشورهای همسایه اشاره کرد که در این سال ظرفیت تجارت ایران  

تشکیل سبد دیپلماسی به این معناست که نباید بخش اعظم ظرفیت دیپلماسی کشور را  .است

مناسب در شرق آسیا و اروپا و    یهاتیظرفمحدود به چند کشور اروپایی یا آمریکایی کرده و  

 موشی سپرده شود. کشورهای آمریکای التین به فرا

تر قبل از آغاز دور جدید مذاکرات و رویارویی ایران و آمریکا هر چه سریع  :شودیم پیشنهاد  

 های منعقده بین ایران و چین و روسیه اقدام نمود.نسبت به اجرایی نمودن موافقتنامه

 

، تعدادی از کشورها هستند که مانند ایران در میان کشورهای جهان:  سازیبلوک  .3-4     

نجایی  آمریکا قرار گرفته یا با جمهوری اسالمی ایران منافع مشترکی دارند. از آ ی هامیتحرذیل 

خدا وجود بنابراین چیزی تحت عنوان کد  ،است  الملل آنارشیککه منطق حاکم بر روابط بین

ایران   الملل  خود ایجادکننده یک بلوک در عرصه روابط بین  تواندیمندارد. جمهوری اسالمی 

اقتصادی داشته و  شکلباید متذکر شد که  .  باشد ایران منافع    تواند یمگیری این بلوک برای 

کننده قدرت نرم برای جمهوری اسالمی باشد. حتی در فرضی که تعامل با این کشورها  ایجاد

چندانی اقتصادی  نداشت  منافع  اسالمی  باشد برای جمهوری  آنان  ه  با  تعامل  موجب   تواند یم، 

و   مجامع  در  را  ایران  از  کشورها  این  حمایت  و  شده  اسالمی  جمهوری  نرم  قدرت  افزایش 

 المللی جلب کند. بین  یهاسازمان
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  ارجه منفعل به سیاست خارجه فعال.گذار از سیاست خ  3-5     

ف  اولین سربازان منافع ملی در کشور هد  ها پلماتید  :کشور  یهاخانه سفارت سازی ظرفیت  فعال

کشور   ی هاتیظرفنقش بسزایی در شناسایی    ها خانهسفارت،  هستند. در سیاست خارجی فعاالنه 

همکاری میان کشور هدف    یهاتیظرف  تواندیمهدف متناسب با نیازهای ایران دارد. یک سفیر  

کشور خود    یهای توانمندا متناسب با  و کشور خود را شناسایی کرده و نیازهای کشور هدف ر

از بشناسد.   ایران پیش  برای تحقق این هدف، ضرورت دارد تمامی سفرای جمهوری اسالمی 

اعزام به ماموریت کشور مقصد دوره های آموزشی الزم و کامل را گذرانده و دانش و اطالعات  

اسی و اقتصادی  الزم در خصوص موضوعات مهمی مانند دیپلماسی اقتصادی، ظرفیت های سی 

از   استفاده  راهکارهای  و  اقتصادی کشور مقصد  و  فرصتهای سیاسی  ایران،  اسالمی  جمهوری 

 فرصتهای موجود را  کسب نمایند. 

 

لیان گذشته نگرش  سفانه در طول سامتأ   :به صورت امری دائمی  هام ی تحرسازی  نگرش به خنثی

-خنثیبه صورت یک فرآیند مستمر و دائمی وجود نداشته است.    هامیتحرسازی  به امر خنثی

با    هامیتحرسازی   مذاکره  از  که  گرفته  قرار  مسئولین  کار  دستور  در  و  زمانی  غربی  طرف 

سازی یامید شده باشند. این در حالی است که در سیاست خارجی فعاالنه خنثگیری از او ناامتیاز

.  شودیمبهای بیشتری به آن داده    ها میتحردر قیاس با لغو  امری دائمی و مستمر بوده و    هامیتحر

در این راستا با فعال سازی و افزایش گستره دیپلماسی و تحکیم و تثبیت مولفه های ژئوپلتیک  

در منطقه ضمن ایجاد ثبات منطقه ای، هزینه فعالیتهای آمریکا بر علیه جمهوری اسالمی ایران  

یپلماسی فعال، عرصه را به نفع خود تغییر دهیم. اتخاذ رویکرد  را افزایش داده و با پیگیری یک د

دیپلماسی فعال به نوعی جنگ غیر مستقیم و نا متقارن بر علیه تحریم های ایاالت متحده می  

باشد.با اتخاذ این رویکرد، نه تنها زمینه ارتباط منا سب با کشورهای منطقه برا ی جمهوری  

بل فراهم  خواهد شد  ایران  افزایش  اسالمی  نیز  آمریکا  تحریمی  اقدامات  زایی  روند هزینه  که 

خواهد یافت و در نهایت به کاهش آسیب پذیری و افزایش مقاومت در مقابل تحریمها دست  

 خواهیم یافت. 

 

با کشورهای همسایه: تعامل  خنثی   اولویت  برای  راهکارها  از  دادن ها م یتحرسازی  یکی  قرار   ،

وه بر ایجاد  . تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه عالباشدیماولویت تعامل با کشورهای همسایه  
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اقتصاد  ایران نیز  منافع  . برای  شودیم، موجب باالرفتن ضریب امنیتی برای جمهوری اسالمی 

 : ند ازاتی باید انجام شود که عبارتایجاد تعامل صحیح با کشورهای همسایه اقداما

  ها خانهسفارت،  : در تعامل گسترده با همسایگانیاز تجار ایران  هاخانهسفارتحمایت  

باید نقش فعالی را در گسترش تجارت در کشورهای همسایه ایفا کنند. یکی از مواردی 

، حمایت از تجار ایرانی است.  انجام شود  هاسفارتخانهباید توسط    رسدیمکه به نظر  

گذاری و تجارت در کشور ز تجار ایرانی موجب گسترش سرمایها  هاخانهسفارتحمایت  

 و همچنین موجب پشتیبانی از تجار خواهد شد.   شدههمسایه 

: در تجارت با همسایگان برخی  بر امور تخصصی تمرکز کند صرفااوجود یک سفیر که  

به عنوان مثال در تجارت با کشور ترکمنستان ندکنیمامور اهمیت بیشتری پیدا    .

وجود یک سفیر   ،. به همین جهتردیگیم  گاز در اولویت قرار  مخصوصاابحث انرژی و  

و به صورت تخصصی آن موضوع را پیگیری   صرفاا االختیار بوده و  امکه در آن موضوع ت

این امر از طریق ضروری است. علت این امر آن است که در    ،کند صورت پیگیری 

متداولسازو و  معمول  ب  ،کارهای  وجود  ه  مسئله  اداره   ترمهم  ی هات یاولوخاطر  در 

 .ردیگیمبعدی قرار  یهاتیاولوپرده شده یا در سمربوطه به فراموشی 

بلند  ها میتحرسازی  خنثی  :یامنطقه  یهامانیپ  اقدامات  گرو  با  در  تعامل  در  مدت 

همکاری با    یهامانیپ کشورهای مختلف و همسایگان است. به همین جهت انعقاد  

 .  رسد یممدت ضروری به نظر بلند  یهایهمکارکشورهای مختلف همسایه در زمینه 

 یسفرا را مناسب با کشور مورد نظر طراح  یوزارت امور خارجه دوره آموزش  :شودیم پیشنهاد  

با تعامل میان وزارت امور   سفرا موظف به گذراندن دوره مذکور باشند.   ینموده و تمام   نیو تدو

های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی، کشورهای هدفی که امکان صادرات محصوالت خارجه و بخش

گذاری شده  شناسایی و برای هر کدام هدف  ،داردها وجود  آن   با  یروابط اقتصاد  یو برقرار  ایرانی

 مربوطه سنجیده و ارزیابی شود.   یهاخانه سفارتو به صورت ماهیانه عملکرد هر یک از 

 

یکی از عوامل اصلی عدم ثبات در اقتصاد کشور که در سایر  :  ماندهی نرخ ارز. سا3-6     

کشور   اقتصادی  ارز    ،دارد  اثرعوامل  نرخ  تعیین  از  باشدیمنظام  یکی  رو  این  از    ن یتریاصل. 

 . باشدیمگیری در خصوص نظام تعیین نرخ ارز  وران تحریم و مقابله با آن تصمیمتصمیمات در د
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در  :  رویهو جلوگیری از واردات بیباش و فراخوان تولیدکنندگان    اعالم آماده.  3-7     

، اشتغال از عناصر مهم زندگی عموم مردم  باشدیمشرایط جنگ اقتصادی که کشور ما درگیر آن  

رویه و  ، واردات بی. در حال حاضر یکی از موضوعات اساسی که با اشتغال مغایرت داردباشدیم

موضوعباشدیمضابطه  بی اساسی  اقدام  یک  عنوان  به  بی  .  واردات  و   ستیبا یم رویه  قاچاق 

  اصالح قرار بگیرد. مورد    ،گذاری و ساختاری و ایجاد نظام کارآمدساماندهی شده و از بعد قانون

کنندگان داده شود تا هرکس توان تولید  باید فراخوانی برای تمامی تولید  در مقابل این اقدام

رده و  نسبت به تولید آن اقدام ک  ، دینما یمکاالیی با کیفیت را دارد که نیاز کشور را برآورده  

 کنندگان بر طرف نمود.کاالی مشابه داخلی را برای تولیدنگرانی از واردات 

 

در این زمینه الزم :  کارآمد بر نحوه مصرف منابع ارزی  نظارت دقیق و صحیح و   . 3-8     

از ثبت سفارش تخصیص ارز و ترخیص کاال را پایش کرده و منابع ارزی  یاکپارچهیاست نظام 

باید به موارد مورد نیاز و ضروری اختصاص یابد    صرفاا  ،منابع  نیترمهم در حال حاضر به عنوان  

 و در صورت نیاز برخی ساختارها باید مورد بازنگری قرار گیرد. 

 

در شرایط بحرانی جنگ  :  مقابله با بحران ای حاکمیتی برای  کارگیری نهاده. به3-9     

اقتصادی و تحریم وضعیت اقتصاد و بازار از تعادل خارج شده و بخش خصوصی دیگر قادر به 

نیازها نیست. به همین جهت نیاز به مداخله نهادهای دولتی و حاکمیتی برای ساماندهی    نیتأم

  هزینه بودن اقدامات انجام . در شرایط تحریمی بخش خصوصی به علت پروجود داردو مدیریت 

ه عنوان یک ارتش اقتصادی این ورود نهادهای حاکمیتی بشده حاضر به همکاری نیست. بنابر

 ضروری است.    هامیتحرسازی و مقابله با  در خنثی

اقتصادی حاکمیتی و وزارت صنعت معدن  :شودیم پیشنهاد   نهادهای  میان    و  با هماهنگی 

کننده،  های وارد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه یا سازمانتجارت

گذاری نهادهای  ، شناسایی شده و با سرمایهرداتی که نقش حیاتی در کشور دارندامحصوالت و

 سازی شود. محصوالت معین شده، تولید و تجاریاقتصادی حاکمیتی زنجیره ارزش 

 

گستر برون  .3-10      و  صادراتگرایی  مشکال:  ش  از  تعامالت  یکی  حوزه  در  کشور  ت 

بی بروناقتصادی،  مسئله  به  مشکل توجهی  این  نمودهای  از  یکی  است.  صادرات  و  گرایی 
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مسائلی    نیترمهمیکی از    ،آوری برای کشورات کشور است. مسئله ارز ات و واردناهمگونی صادر

که برون  است  در  پیشرفت  گرو  در  آن  که  بهبود  است  از   تواندیمگرایی  سیاست حمایت  در 

تسهیل مقررات گمرکی    ،یکی از مواردی که  در این زمینه ضرورت دارد گر شود.صادرات جلوه

سفانه شاهد آن هستیم که در موضوع گمرکی قوانین دست و پاگیر  . متأ باشدیمبرای صادرات  

اقتصادی با سایر    بعضااو   متناقضی وجود دارد. ذکر این نکته ضروری است که تسهیل تعامل 

حد در وا  یاهیروکشورهای همسایه در گرو تسهیل قوانین گمرکی و ایجاد    مخصوصااکشورها  

 کشور است. یهاگمرک

 

جمهوری   کهدر شرایط کنونی  :  بهبود فروش نفت خام ایران در شرایط تحریم   . 3- 11     

  درآمدهای  به  آن  بودجه  از  توجهیقابل  بخش   و  کند می  تجربه  را  تحریم   شرایط  اسالمی ایران

  شناسایی   است.  حیاتی  و  ضروری  امری  نفت   فروش  برای  راهبردهایی  شناسایی   است،  وابسته  نفتی

  درآمدهای   افزایش  و  نفت  فروش  برای  ها آن  از   استفاده  و   اجرا  برای  تالش  و  راهبردها   اینتک  تک

  اجرای   ظرفیت  حاضر  شرایط  در  پیداست  ناگفته  است؛ اما  مهم  بسیار  خود  جای   در  آن  از  ناشی 

  بازاریابی   راهبردهای  از  جامعی  نسبتاا  احصای  با  میادهیکوشو در اینجا    ندارد  وجود  راهبردها  همه

 موجود  شرایط  بهبود  جهت  در  گامی  ایران،  اسالمی  جمهوری  برای  تحریم  شرایط  در  خام  نفت

 ریم.بردا

 

 : در شرایط تحریم  رانیفروش نفت خام ابه منظور    یشنهادیپ  یراهبردها

 کهدر شرایط کنونی    است.  وابسته  نفتی  درآمدهای  به  کشورمان  بودجه  از  توجهیقابل  بخش

  امری  نفت   فروش  برای  راهبردهایی  شناسایی   ،کند می  تجربه  را  تحریم   جمهوری اسالمی ایران

  برای   هاآن   از  استفاده  و  اجرا  برای  تالش  و  راهبردها  اینتک  تک  شناسایی  است.  حیاتی  و  ضروری

 پیداست ناگفته امااست؛  مهم  بسیار خود جای در آن از ناشی درآمدهای  افزایش و  نفت فروش

ندارد برخی از این راهبردها به شرح ذیل    وجود  راهبردها  همه  اجرای  ظرفیت  حاضر  شرایط  در

 . باشدیم

 ی تجارت متقابل و فروش تهاتر −

 کشور مقصد  ج یدالر در فروش نفت و استفاده از ارز را حذف  −
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 شگاهیپتروپاالایجاد  −

 )سوآپ(  یامبادلهمعامالت   ی براکننده نفت دیتول گانیهمسا لیاز پتانس  استفاده −

 کوچک در داخل کشور  هایشگاهیپاال ساخت −

 ن ی ( و واسط امی)پوشش یتراست یهاشرکت ایجاد  −

 رمزنهاد(  ی)ارزها تالیجید یاز ارزها استفاده −

غ  ورود − بازار  یردولتیبخش  در  تشک  یابیکشور  و  خام    ن یب  وم یکنسرس  لینفت 

 کشور  یخصوص یهاشرکت 

 بزرگ همسو  ی و کشورها یامنطقه گانیهمسا تیاز ظرف استفاده −

و ارائه محصول به    ن یدر چ  پات ی مستقل معروف به ت  یهاشگاهیپاال  یبر رو   تمرکز −

 صورت منعطف 

 د یجد یقراردادها استفاده از   −

 مختلف(  یهانفت ب ینفت )فروش ترک  نگیبلند −

 نفت داخل کشور  بورسراه اندازی  −

 ی فروش نفت برا تام اری اخت یاز افراد خبره دارا استفاده −

طر  ی گذارهیسرما − اول  ن ی تأم  ق یاز  در  ه یخوراک  پاال  افت یو    یهاشگاهیسهام 

 در حال رشد  یکشورها

 کشورها   گرینفت خام توسط د یابتیو فروش ن یفرآور −

 نفت در داخل کشور رهی مخازن ذخ  ساخت −

سراسر  استفاده − لوله  خط  ب  یبرا  یاز  و  گاز  و  نفت  کردن  یانتقال   یهام ی تحراثر 

 یکیلجست
 

را به ی  راهبرد تجارت متقابل و فروش تهاتر  ،موجود  یراهبردها  نیکارشناسان و خبرگان از ب

را به عنوان   کشور مقصد  جی حذف دالر در فروش نفت و استفاده از ارز راو    تیاولو  نیعنوان اول

با اختالف در رتبه    نسبتااانتخاب که    ن یو ا  کنندیم  هی کشور توص  ی زمان فعل  یبرادومین راهبرد  

گام    ن یاگر فروش نفت اول  یالمللنیب  ی ابیبازاراست که در    نیا  ن یمب  ، قرار دارد  ها تیاولواول  

  ی بعد  ی گام اصل  ی و مال  یبازگشت پول حاصل از فروش نفت و انجام تبادالت پول  ،محسوب شود

به پاشنه    لیتبد  یو بانک  ی بحث تبادالت مال  دیشا  یفعل  یبانک   یهام یتحراست و با توجه به  

  جایگزین   تواندیمی  نفت شده است و تجارت متقابل و فروش تهاتر  ی ابیبحث فروش و بازار  لیآش
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و    ی اسیو س  کیپلماتید  یهاساخت  ریز  جادیبه ا  ازیمعضل باشد که البته ن  ن یرفع ا  یبرا  یخوب

. الزم به ذکر است بازگشت مورد نظر دارد  یکشورهافعال در    یاقتصاد  یپلماسیدر اصطالح د

  طیاست که در شرا  یمشکالت و موانع  نیتراز مهم  یکیخدمات    ا یاز فروش کاال    حاصلپول  

 . دهدیمرخ  میتحر

منتخب راهبرد  پتروپاالیشگاه  ،سومین  نشان  باشدیمها  ایجاد  ارزش  که  ایجاد  اهمیت  دهنده 

  ی هاپروژهمالی این    نیتأم. البته موضوعاتی مانند  و جلوگیری از خام فروشی نفت است  افزوده

 این راهبرد است. یهاچالش ن یترمهمعظیم یکی 

راهبرد پتانس  ،چهارمین  از  برادیتول  گانیهمسا  لیاستفاده  نفت    ی امبادلهمعامالت    یکننده 

است که در گذشته نیز مورد استفاده قرارگرفته است و   ییراهبردهااست که یکی از    )سوآپ(

امنیتی در  -اقتصادی  یهایهمبستگ عالوه بر حل مشکل صادرات نفت موجب به وجود آمدن  

 که در دوران تحریم برای ما بسیار کارگشا خواهد بود.   شودیم کشورهابین 

  ن یاز علت ا  هیاول  لیتحل  .کوچک در داخل کشور است  یهاشگاهیپاالساخت    ،راهبرد  پنجمین

  ی مال  ن یتأمو    یخارج  یگذارهیموجود سرما  ی هامیتحربا توجه به    اوالا است که    نیا  ،انتخاب

  ی داخل  یتوان مال  یبر رو  ی ستیدشوار است و با  یخارج  یمال  نیتأم  قیبزرگ از طر  یهاپروژه

به منابع    ازیکه ن  ترکوچک  یهاپروژه  یبر رو  یستیبا  لیدل  نیبه هم  ؛کرد  یگذارهیکشور سرما

-هیکشور خواهد شد، سرما  یروند اقتصاد  شرفتیاشتغال و پ   جاد یا  موجب  یکمتر و از طرف  یمال

مالی    نیتأمعموم مردم و جامعه به عنوان منابع    یهاهیسرمادر این راستا جذب    . کرد  یگذار

 . موجب جذب نقدینگی و کنترل تورم در کشور خواهد شد  هاپروژه

است که هم   ییراهکارهااز  یکی به عنوان است یتراست یهاشرکت استفاده از  ،ششمین راهبرد

 ؛کشور مثمرثمر هستند  یها تیفعالدر    ال حاضرحدر  و هم    اندبودهگشا  کشور راه  یدر گذشته برا

راهبرد    سکیر  البته ب این  از  ا  هیسرما  فتنر  نیخطر  ز  هاشرکت   نیدر  این    رایاست  با  ارتباط 

اعتماد به شخص    ی مبتن  هاشرکت امین  اشخاص آن شرکت    ا یبر  به عنوان    تیفعالاست که 

وجود   هیاحتمال سوخت شدن سرما  ، به افراد  انتخاب و اعتماد و در صورت اشتباه در    کند یم

  .دارد

بازارها و وجود   نیو مشکالت ورود به ا  هامیتحر  دلیل وجودبه    فروش نفت خام در بورس  راهبرد

توسط   رانینفت ا  دیخر  سکیعدم قبول ر  وهمچنین  یلالملنیب  نیبا قوان  هاتطابقعدم    یبرخ

 .اولویت و قابلیت اجرایی شدن کمتری دارد ،خریداران
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ذخ  یراهبردها مخازن  کشور  رهیساخت  داخل  در  سرمانفت  پاال  یگذارهی،    ی هاشگاهیدر 

  ز ین  ی شیپاال  وستینفت با پ   نیادیدر توسعه م  یگذارهیدر حال رشد و قرارداد سرما  یکشورها

  شود یمموجب  عامل    نیفراوان دارد که هم  یبه منابع مال   ازیهستند که ن  یی از جمله راهکارها

 باشد. از اولویت کمتری برخوردار  کشور  یفعل طیدر شرا

  در   تالش  و  کشور  داخلی  ی هایتوانمند  و  ها ظرفیت  به کار گرفتن،  خام   نفت  فروش  و   بازاریابی

  دیگر یکی  ،المللیبین هایشرکت به  وابستگی کاهش برای فناورانه  یهای توانمند ارتقای جهت

 است.   تحریم  عمر و دوام با  تقابل در مدتمیان راهبردهای از

 عنوان مثال توصیه سیاستی مطرح است؛ به   نیتریاصل  استفاده ترکیبی از راهبردهای اشاره شده،

دارای ظرفیت خالی پاالیشی و    یهاشگاهیپاالکشور به    غیردولتی  عرضه نفت از طریق بخش

دریافت سهام پاالیشگاه در ازای ارزش نفت یا حتی خرید یک پاالیشگاه در خارج کشور از طریق  

اولیه    نیتأم طریق    صورتبه خوراک  از  ظرفیت   یهاشرکتبلندمدت  از  استفاده  یا  تراستی 

ات نفت خام  ای در بلندینگ نفت و تغییر مشخصکشورهای بزرگ همسو و همسایگان منطقه

که روسیه نفت ونزوئال را از طریق بلندینگ با نفت غرب آفریقا به پاالیشگاه »اسار«   طورهمان)

و همچنین ترکیب راهبرد تجارت متقابل نفت با راهبرد همکاری با کشورهای   فروخت(هند می

ور مانند  بزرگ همسو مانند روسیه و چین، برای تجارت متقابل نفت در برابر کاالهای اساسی کش

طریق   از  خدمات  یا  صنعتی  ابزارآالت  و  انجام    یهاشرکتغالت  مانند  نفت  خریدار  کشور 

 . باشدیمیکی از راهبردهای اساسی فروش نفت  ، ی و عمرانی در داخل کشورسازراه یهاپروژه

سازی در خارج از کشور با راهبرد تجارت متقابل  ترکیب راهبرد ساخت یا خرید مخازن ذخیره

بلندمدت    صورتبهنفت    نی تأمتوان از طریق تحویل و  ینه خرید یا ساخت مخازن را میکه هز

 .  باشدیمپرداخت نمود، از نظر عملیاتی قابل اجرا 

و دریای عمان در جنوب کشور موقعیت  فارسجیخلدسترسی به دریای خزر در شمال کشور و 

کند تا با استفاده از ظرفیت همسایگان نفتی از جمله مطلوبی را برای جمهوری اسالمی ایجاد می

آپ، بخشی از نفت خام خود را به  روسیه، قزاقستان و عراق و استفاده از راهبرد سوآپ و تاپ

 فروش برساند. 

  یهاشرکتد و راهبرد فروش مویرگی نفت از طریق  ترکیب راهبرد استفاده از ارزهای رمزنها 

تواند استفاده  ی، عالوه برحل مسئلة بازگشت پول به چرخه اقتصادی، میردولتیغ تراستی بخش  

 هم ممکن سازد.  ترنیی پااز ارزهای رمزنهاد را با ظرفیت  
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