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 چکیده

 تاش  در یکاابه تبعیت از ایاات  متحادآ رمر اروپا هیاتحادقبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، 
 و یماا  دیشاد هایمتحری و روردآ یرو یاقتصاد جنگ یبسو «گرم جنگ» از دنیورز اجتناب
 اعماا  هاکشاور گارید یاریبس و کایرمر همراآ به را رانیا هیعل ی و از جمله تحریم نفتیاقتصاد

 زین و یاکتابخانه -یاسناد تحلیلی حاضر که مبتنی بر منابع –توصیفی  تحقیق هدفآ است. کرد
سا  تو رانیاا یاساشم یجمهاور ینفت میتحر رثار شناختاست تبیین و  رثار موجود لیتحل فرا

 نشاان قیتحق هایافتهی این اتحادیه است. یاسیس اقتصادها بر اتحادیه اروپا و تاثیرا  این تحریم
 دیپلماسی حلیلت و تجزیه زمیمکانمقو ه و  قدرتمندترین عنوان به سیاسی اقتصاد اوتً که دهدمی

 برناماه قباا  در کاایررم باا ااروپا هیاتحاد هماهنگ هایسیاست ثانیاً. ریدمی بشمار اروپا هیاتحاد
 بخصاو  ران،یاا برضاد رن کجانباهی هایتحریم اتخاذ در هیاتحاد نیا تش  و رانیا یا هسته

 ات یاا بار شادآ لیاتحم یهانهیهز سوم اینکه .است نبودآکارا  چندان رانیا نفت دیخر میتحر
 و تحادآم ات یا ینکهدیگر ا و است گستر  به رو همچنان و بودآ عیوس اروپا هیاتحاد و متحدآ

 باازار رد نیچ بخصو  و شرق نفوذ شتریب ساز نهیزم ،هاتحریم استیس خش  در اروپا هیاتحاد
 دو دشا موجا  و کارد میتحر رانیا در خود نفوذ هیعل را خود غرب گر،ید انیب به. شدند رانیا

 .شوند متضرر میتحر یاجرا ندیفرا در شوندآ میتحر و کنندآ میتحر طرف
 

 و یداقتصاا مناسابا  ساح  اروپا، کاهش هیاتحاد ،ینفت میتحر ،یاسیس اقتصاد :ان کلیدیواژگ
 یتجار

                                                           
و علاوم سیاسای،  گروآ علوم سیاسای، دانشاکدآ حقاوق، ا هیاا  ، استاد، استادیاردانشیار. به ترتی  4و3و1

 واحد علوم و تحقیقا ، دانشگاآ رزاد اسشمی، تهران، ایران
*  saie@ut.ac.ir 

 ا هیاا  حقاوق، دانشاکدآ علوم سیاسی، گروآ علوم سیاسی، محور ژوهشپ تخصصی دکترای دانشجوی. 2

 ایران تهران، تحقیقا ، و علوم واحد سیاسی، علوم و
 21/12/1397تاریخ پذیرش:                         5/9/1397 :تاریخ دریافت
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 مقدمه . 1

 ا مللای باین هاییمتحر انواع با کنون تا یستأس ابتدای از ایران اسشمی جمهوریقتصاد ا

 محادود طریاق از دو ات چناد یاا یک شدآ ریزی برنامه اقدام تحریم. است مواجه شدآ

 سیاسای مختلا  مقاصاد باا هادف کشور بر فشار اعما  برای اقتصادی با کردن مناس

 رن ای هساته برنامه د یل به ایران علیه هایمتحر از جدیدی موج اخیر یهاسا  در. است

 محوریات ا بتاه باا غربای و با خصاو  اتحادیاه اروپاا ی. کشورهااست رمدآ به وجود

 دسات جهت ای برنامه به را رن ایران، ای های هستهیتفعا  خواندن شفاف غیر با رمریکا

. اسات کاردآ رد را رن هماوارآ ایران که اتهامی اندکردآ متهم ای هسته یهاسشح به یابی

 شاورای در ایاران ای هساته برناماه علیاه هایییمتحر اخیر یهاسا  طی راستا همین در

 نیز مبادت صنعت نفت و  هایمتحر از این بخشی که شد وضع متحد ملل سازمان امنیت

 اقتصاد در محوری نفت نقشی صنعت. کندیم قحع کلی طور به یا محدود را ایران بانکی

 به دو ت یدررمدها از بخش مهمی اکنون هم که طوری به داشته ایران اسشمی جمهوری

 .است وابسته رن از حاصل یهافرروردآ و رن

 اتحادیه این اروپا، یهاتحاد در اسشمی جمهوری از نفت خرید تحریم از تصوی  پس

رورد  عمااال باااه جلاااوگیری اروپاااایی کشاااورهای باااه ایاااران نفااات ورود از

(2013:12,Korteweg). کااهش شاد  به ایران نفتی دررمدهای هایمتحر براثر اگرچه 

 اتحادیه برای هایمتحر این اما رمد، وارد زیادی فشار ایران مردم مختل  اقشار بر و یافت

 اتحادیاه ایان درون در اناریی کمباود باعث و داشت دنبا  به باتیی هایینههز نیز اروپا

 ایاران علیه بر هایمتحر اعما  در را متحدآ ایات  اروپا، اتحادیه فی ا واقع اگرچه .گردید

 باه اساشمی جمهوری بر اعما ی هاییمتحر که عنایت نمود این به باید اما نمود همراهی

 مساتقیم گاااری تاأثیر اروپاا اتحادیه حوزآ کشورهای اقتصاد و اروپایی جوامع بر نوعی

 است. داشته

 سیاسای اقتصااد هاییاهنظر در تحریم جایگاآ تبیین تا ضمن است رن بر تحقیق این

 اتحادیاه سیاسای اقتصااد بر ایران اسشمی جمهوری نفتی هاییمتحر تاثیرا  ا ملل، بین

 بار ایاران علیاه هاایمتحر اجارای رد اروپا اتحادیه اقتصادی سیاست تاثیرا  اروپا و نیز

ایاران را از  اساشمی جمهاوری اقتصاادی باازار در اتحادیه این رقبای اقتصادی عملکرد
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 خاارجی سیاسات بار هاایمتحر اجارای در اروپاا اتحادیاه اقتصاادی یکسو و سیاسات

 ایران را از سوی دیگر در قبل و پس از برجام بررسی نماید. اسشمی جمهوری

 

 ظری تحقیق. ادبیات ن2

 . تبیین مفهومی تحریم2-1

 دادن، اجاازآ م،یتحار» معااد  1«سنکشان»  غات یاسیس اصحشحا  و  غا  فرهنگ در

 انواع ع،یوس یمعنا به میتحر (.260: 1379 ،یانیقباد ینوروز) است شدآ یمعن «مجازا 

 در وقفاه جاادیا ،یاسایس روابا  قیتعل جمله از رد،یگ یبرم در را اقداما  از یگوناگون

 رن، یتماام ای یما  و یتجار امور از یبخش کردن قحع ای ساختن محدود راآ از ارتباطا 

 دو ات را کننادآ میتحار دو ت. (132: 137۵ راد، یافشار و یرقابخش) ینظام برخورد و

 در میتحار( 91: 1376 ن،یچ ی ) نامندیم هدف دو ت را شوندآ میتحر دو ت و رغازگر

 از رغاازگر دو ات رن در کاه جانباه کی میتحر: است صور  سه به هادو ت نیب رواب 

 رد،یاگیم بهارآ هادف دو ات هیاعل خاود یخارج استیس ابزار مثابه به یهیتنب اقداما 

 کاه یا ملل نیب میتحر و دارند، مشارکت رن در هادو ت از یگروه که جانبه چند میتحر

 اصاو  و هنجارها که یو تد هیعل جهان، یکشورها شتریب شامل یا ملل نیب جامعه رن در

 از هادف. کننادیم اعماا  یمشخصا یهامجازا  است کردآ نقض را ا ملل نیب حقوق

ظری  و است ) هنجارها مراعا  به رن واداشتن و یخاط دو ت هیتنب ،یا ملل نیب میتحر

 .(93: 1376 نگچه،ی ییرزایم

 یراهبارد و یاقتصااد جناگ در ماثثر یراهبارد عنوان به میتحردر اقتصاد سیاسی 

 میحارت کشاور در یاجتماع و یاسیس را ییتغ جادیا یبرا یساز نهیزم منظور به زیقهررم

شاود یم گرفتاه کاار باه جناگ یبارا یا مقدماه و «بازدارندآ یپلماسید» ابزار و شوندآ

  توقا یمعنا باه را یاقتصااد میتحار» و یا  و اسکا  هافبوئر، (.17: 1376 ،یزهران)

 «داننادیم دو ات کیا یساو از یما  ای یتجار معمو  رواب  توق  به دیتهد ای یعمد

 (.198: 1383 فر، یبهروز)

      

                                                           
1. Sanction 
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 عناوان تحات کاه دارد وجاود میتحر از یگرید نوع ،یاقتصاد هاییمتحر بر عشوآ

 هااییمتحر از قبال معموتً هایمتحر نیا. برد نام رن از توانیم یاقتصاد ریغ هاییمتحر

 نظار ماورد اساتیس رییاتغ به هدف کشور  یترغها رن هدف و شوندیم رغاز یاقتصاد

 در را ریز موارد تواندیم و است متفاو  موضوع  یشرا و کشور نوع به توجه با و است

 :ردیبرگ

 زا؛یو یاعحا از یخوددار. 1

 جانبه؛ چند یهامشقا   غو. 2

 ؛یاسیس یندگینما سح  کاهش. 3

 ؛یا ملل نیب یهاجشسا یبرا هدف کشور یزبانیم با مخا فت. 4

 ؛یا ملل نیب یهاسازمان در هدف یکشورها تیعضو از یریجلوگ. ۵

 مااورد در مخصوصاااً) یرساام یهامساااعد  و یمااا  یهاااکمک از یخااوددار. 6

 (.شودیم اعما  ریفق یکشورها

: 1381 ،یروحاان... )ییایادر و ییهوا نقل و حمل ،یوئیراد ،یتلفن ارتباطا  قحع. 7

34.) 

 یتجاار میتحار: شودیم میتقس یما  و یتجار گونه دو به مشخصاً ،یقتصادا میتحر

 قحاع شاامل یماا  میتحار اما رد،یگ یبرم در را کات چند ای کی و است ینشیگز معموتً

 یهااییدارا نماودن مسادود به مرحله، نیدتریشد در و است یدو ت و یرسم یهاکمک

 از و متوقا  را یماا  مناسابا  روناد میتحر نیا جه،ینت در شود؛یم منجر هدف دو ت

 ممانعات م،یرمستقیغ ای میمستق صور  به هدف، دو ت یتجار یهاتیفعا  گرفتن انجام

 توساعه، یادیبن یهاطرح یما  نیتأم موارد در ژآیوبه ،یما  میتحر  ،یترت نیا به. کندیم

و  بااورهوفکناد )یم لیاتحم هادف کشاور بار را یشتریب یهانهیهز و دشوارتر  یشرا

 .(181: 1376 ا یو ،

 

 الملل نیب یاسیس اقتصادهای یهنظراز منظر  اروپا هیاتحاد تحریمی رفتار. 2-2

 ییگرانوواقع منظر ازتحریمی  رفتار .2-2-1

 2002 ساا  از و اسات کاردآ ینیسنگ غرب و رانیا انیم رابحه در هموارآ، میتحربحث 

 یاساسا یچا شا باه هاامجازا  و هامیتحر ،رانیا یاهسته بحران با و سونیا بهمیشدی 
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. (70-76 :1394 ،یباااران ی واشاارف باااتزادآ،بااود ) شاادآ لیتبااد غاارب و رانیااا انیاام

 ییهاماد  ارائاه در رانیاا کنش و غرب یبرخوردها گونهنیا لیتحل یبرا انیگرانوواقع

 از نادیفرا لیاتحل رو  نیبهتار ساتم،یس  همسأ بر دیکتأ با ییواقعگرا نو. اندکردآ تش 

 ،ینسب قدر  ت،یامن همچون یمیمفاه با ارتباط در قدر  یندهایفرا. است قدر  منظر

 تحت را ا ملل نیب نظام در دو ت هر که یافتیره. گرددیم  یتعر... رآیغ و بقاء ساختار،

 نادیفرا بار هینظر نیا. کشدیم ریتصو به ا ملل نیب نظام متعارض یساختارها کنش ریثتأ

 را ا ملل نیب ساختار ییواقعگرا نو نکهیا جهت از. دارد تمرکز تیامن یمعما یرگی شکل

 کاه کیاهژمون دو ات نباود فرض شیپ و امر نیهم لید  به ،داردیم مفروض کیرنارش

 یاریا خاود اصال از خود یبقا جهت هستند مجبورها دو ت کند، نیمتأ را جهان تیامن

 قادر  کااهش باه دو ت کی قدر  شیافزا که  همسأ نیا به ییواقعگرا نو. ندیجو بهرآ

 کیرنارشا یفضاا کیا در تیاامن یمعماا نظر نیا از دارد؛ اذعان انجامدیم گرید دو ت

 .(Resende, Santos, 2007: 56) ریدیم صحنه به که است گونه مرج و هرج

 انیم مناسبا  و رواب  یعنصراصل وکشمکش تضاد کرد،یرو نیا یهارموزآ ٔ  یهپا بر

 در. اسات ا ملال نیبا نظاام کیرنارشا سااختار از گرفتاه  نشاأ امار نیا. هاستدو ت

 ریساا یتهااجم اقاداما  از کاه ندارد وجودها دو ت ریسا از فراتر یقدرت که یساختار

 تیاامن نیمتاأ مساوو  یاری خود اصل اساس برها دو ت رورد عمل به ممانعتها دو ت

 ریساا یتهاجم ا ین و اقداما  نگران هموارآها دو ت ،ینظام نیچن در هستند؛ خودشان

 قلماداد دیاتهد یگرید یسو از ت،یامن نیمتأ جهت تش  گونه هر و باشندیم گرانیباز

 .(Rittberger,2001:39) گیردیم  نشأ نظام کیرنارش ذا  از امر نیا و شدآ

 شادآ گریکادی باه نسابتهاا دو ت هاراس سب  لید  سه که است معتقد مر،یمرشا

 تیاواقع نیاا وها دو ت یتهاجم -ینظام تیظرف و ییتوانا ،یمرکز در ق فقدان: است

 واقاع ساپس و وا تاز کنات گرچاه باشند؛ رگاآ هم ا ین از توانندینم هرگزها دو ت که

 بافات اماا کردناد، جاادیا هیانظر نیا یابزارها و اهداف در را یراتییتغ ،یتهاجم انگرای

 هایساترئا  نظار از. اسات اساتوار کیساکش یایگرا واقع یهارموزآ اساس بر رن یاصل

. اسات گرفتاه  نشاأ سالحه و قادر  شیافازا یبرا لیم از یناش هموارآ شر، و جنگ

 کاه معتقدناد و کاردآ وارد ا ملال نیب استیس چهارچوب در را ا ینظر نیا هایسترئا 



156 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

 دیاتو  ،هاادو ت باارز هااییژگیو از یکایاند. قدر  کس  یپ در هموارآ زینها دو ت

 کیا در رشوب باعث و انگیزدیم بر ترس قدر ، توسعه. است قدر  حفظ و ستر گ

 ،نمایادیم جاادیاهاا دو ت یبرا یتیامن ألخ ینوع معضل، نیا. گرددیم کیرنارش  یمح

 .(Auten, 2008: 30) یدریم ا ملل نیب رواب  صحنه به تیامن یمعما سان نیبد

 قادر ، یبرا مبارزآ که معتقدند( یجمتها چه و یتدافع چه) گرایی واقع نو متفکران

 ترینیقاو درصاددند کشورها از کی هر که است ای عرصه در نهادن پا یبرا گام نیاو 

 رقباا گارید برابار در قادر  شیافازا مترصاد جهت نیبد باشند؛ ا ملل نیب نظام گریباز

 مقاصد ازها دو ت نانیاطم عدم ا ملل، نیب ستمیس در یرنارش وجود: فرض چهار. هستند

 زرمیا رقابات یرفتارها هیتوج یجملگ ،یتهاجم ییتوانا و بقا حفظ یبرا تش  گر،یکدی

 قیتشاو راها دو ت مزبور، ستمیس نکهیا جهینت ؛باشدیها مدو ت قدر  کس  یراستا در

 حاداکثر باه گارانید برابار در را خاود قادر  تاا باشند هاییفرصت مترصد تا کندیم

 (. 44۵: 1383 ت،یاسم و سیلیب) برسانند

 رفتار به اقدام یرنارش چهارچوب درها دو ت که است نیا ،یتوور نیا نیمتفکر نگاآ

 دو ات کی یابی قدر  که داردیم انیب صفر جمع حاصل با یباز جهت نیبد ؛نمایندیم

 باه دو ات کیا تیاامن شیافازا متعاقباً. است گرید یدو ت قدر  افتنی کاهش یمعنا به

 کاه یابادیم انیپا یزمان رقابت ه،ینظر نیا طبق. گرددیم منجر گرید دو ت تیامن کاهش

 (.216-238: 1389 ،ینصر) یابد دست کیهژمون قدر  ٔ  مرتبه به دو ت کی

 تیامن یمعما با هموارآ ییواقعگرا نو یتوور طبق هم، رانیا همچون یمتوسح قدر 

 سااختار با مواجهه در رانیا چگونه: باشد تواندیم نیچن یفرع پرسش. است بودآ مواجه

 تیاامن چاون یموارد بخشد؟یم بهبود را خود یتیامن یهاشکاف ا ملل نیب نظام قدر 

 گارید بار رن گاااریریثتأ تاا شاد خواهاد یبررسا ساختاری تقابل و یدئو وییا ،نسبی

 .گردد یبررس ایهسته پروندآ جمله از یخارج استیس موضوعا 

 باا رانیاا شاود،یم مشااهدآ گاردد افکندآ نظر موضوع به ییواقعگرا نو منظر از اگر

 به یگرید دو ت هر همانند رانیا که چرا است؛ مواجه انهیخاورم منحقه در تیامن یمعما

 گار،ید  همساأ. است شیخو یکیتییئوپو  منحقه در خود قدر  رساندن حداکثر به دنبا 

 بازر  یهاقادر  باا( متحادآ ات یا) ا ملل نیب نظام کیهژمون قدر  نیادیبن تضاد به
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 پرداختاه رن باه وا ت استفان یقحب چند ،قحبی تک یتوور در که رانیا جمله از ایمنحقه

 یدادهایرو لیتحل به وا ت استفان یفیتوص قحبی چند – قح  تک هینظر در. است شدآ

 شدن لیتبد وها قدر  ابر از یکی افتنی قدر  و برتر دست و یشورو یفروپاش از پس

 کاه داردیما انیاب را نیا قح ، چند – تک رقابت مفهوم. پردازدیم کیهژمون قدر  به

 ،(اناهیخاورم) رانیاا جملاه از ای منحقاه یهاقدر  با( متحدآ ات یا) کیهژمون قدر 

 نفاوذ توساعه یبرا( یجنوب یکایرمر) لیبرز ،(ایرس شرق) نیچ ،(اروپا -ایاوراس) هیروس

 .بردیم بسر سخت رقابت در

 و رانیاا یاهساته یانری بحث ریاخ یهاسا  در میتحر شیافزا در عامل نیتریاصل 

 ییگرانوواقاع دیاد از. اسات باودآ حا یتسال گساتر  مناع باا رابحه در غرب ینگران

 یواکنشا باه قائل ییگرانوواقع هارن در که دارد وجود یتیموقع: شودیم عنوان بارآنیدرا

 یواکنشا باا دشمن توس  ستر گ منع نقض. است گستر  منع نقض قبا  در دتریشد

 اگار(. Drezner,1999:73شاد ) خواهاد مواجاه متحادان توس  رن نقض از تر دیشد

 کوچاک یکشاورها باا ساهیمقا در رورناد، یرو خصمانه یرفتارها به بزر  یکشورها

 اسات کانمم زیان کوچاک اریبسا هایکشاور اما. شوندیم درک دیتهد عنوانبه ترعیسر

  یترتنیاهبا. شاوند یتلقا دیتهد ،یاتم توان ای یستیترور یهاتیفعا  در دخا ت لید به

 ،یاقتصااد ایا ینظاام قادر  مقابال در کشاور کی یهاییتوانا و اهداف اندازآ، از جدا

 .کرد خواهد جادیا توازن

 یریادرگ یبارا کشورها انتظار که کندیم عنوان انیگرانوواقع از یکی عنوانبه 1درزنر 

 لیادت بپردازند، بستبن جادیا صور  در است ممکن که یاحتما  یهانهیهز و ندآیر در

 صاحبت میتحار پاارادوکس یناوع از یو. هساتند میتحر تیموفق و اعما  یبرا یاصل

 یبارا میتحارننادآ  اعماا  یها-کشور بماند، شکل نیهم بر وضع اگر رن در که کندیم

 متحاد یکشاورها هیاعل رن ا اعم به یلیتما اما اند؛رمادآ دشمن یکشورها بر زور اعما 

 مقابال در غا بااً هاامیتحر کاه اسات نجایا در پارادوکس(. Drezner,1994:41ندارند )

 نیاا در که ینسب منفعت لید به رایز. است دشمن یکشورها از ترموفق متحد یکشورها

 کشاور گار،ید یساو از. شاوندیم میتسال دشمنان از تررسان متحدان است، محرح انیم

                                                           
1. Drezner 
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 دسات از مااکرا  در را خود گاآیجا تنهانه میتسل صور  در که کندیم ساساح دشمن

  یترتنیابه و دادآ شیافزا را کنندآاعما  کشور ینسب دستاورد ماًیمستق بلکه داد؛ خواهد

 لیاد  نیهما باه. کارد خواهاد کماک ندآیر مجادت  در کشور رن یهااهرم شیافزا به

 (. 281: 138۵ زادآ،یو دهند )ینم تن میتحر یهادرخواست به یسادگبه دشمنان

 دشامن یکشاورها باه هامشاوق محدود اریبس یحیشرا در تنها ان،یگراواقع ازنظرنو

 کشاور یبارا هامشاوق شادآ، ماااکرآ یرقابلغ هادرخواست  یترتنیابه. شوندیم ارائه

 در یاناهیزه چیها بااًیتقر دهنادآارائه کشاور یبارا مقابل در و شدآ جااب اریبس هدف

 یهادرخواسات نیهما از بشار حقاوق و گساتر  منع(. Drezner,1999:52برندارد )

 یتلقا میمساتق ینیتاوه عنوانباه معموتً بارآنیدرا یعموم اریمع و است مااکرآ یرقابلغ

 .شد خواهد منجر کشور در یثباتیب به شدنمیتسل که است معتقد هدف، کشور و شدآ

 از میتحار از یناشا یاقتصااد و یماا  یهانهیهز مورد در ییگرانوواقع گرید بحث 

 باشاد، کمتار( نادآیر در ایا یفور) انتظار مورد یهانهیهز زانیم هرچه. است غرب منظر

 شاتریب ناهیهز هرچاه. شاودیم شاتریب محلوب نهیگز کی عنوانبه میتحر یبررس احتما 

 شادآحاصل جاهینت نیاا نیشایپ محا عاا  در. شودیم کمتر میتحر اعما  احتما  باشد،

 میتحار اعما  از مانع یاقتصاد یهانهیهز شود،یم دیتهد کایرمر منفعت که یزمان است؛

 مناع باا رابحاه در انیاگرانوواقع(. Ellings, 1985:40) اسات نشادآ کشور نیا توس 

 :ندیگویم گونهنیا میتحر و گستر 

 میتحار احتماا  باشد، داشته یشتریب تیاهم یراهبرد نظر از ناقض کشور هرچه. 1

 ازنظار کشور ان هرچه و بود خواهد ترسبک زین یاحتما  اقداما  و شد خواهد کمتر رن

 شد؛ خواهد شتریب میتحر باشد ترتیبااهم یراهبرد

 یهاقادر  یبارا یتارمهم دیتهد ا ملل،نیب ساختار و قواعد ناقض کشور هرچه. 2

 باه یتاوجهیب صاور  در رن میتحر احتما  باشد، کایرمر با اروپا هیاتحاد ژآیوبه بزر 

 رفت؛ خواهد باتتر گستر  منع

 مشاوق ارائاه احتماا . شاد خواهناد میتحار متحدان از دتریشد احتماتً دشمنان. 3

 است؛ دشمنان از شتریب متحدان
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 از یریجلاوگ یبارا میتحار اعماا  ناهیهز باودنارزان و یاقتصاد منفعت لید به .4

 جنگ؛ با اسیق در ینافرمان گستر 

 ایا و یاهساته یاناری ایا نفات تیاما ک باازار، ،یتجاار ازنظر کشور کی هرچه. ۵

 مناع یاحتماا  نقاض باه توجاه بادون باشاد، داشاته شتریب یتیاهم ییایجغراف مجاور 

 (.28۵: 1387زادآ، یو شد ) خواهد کمتر یمنف اقداما  احتما  گستر 

 رنکاه توجاه انیشاا غارب یساو زا رانیاا میتحار و ییگرانوواقاع انیام ارتباط در

 همانناد یاساشم یهاگروآ از تیحما و رانیا یاهسته یهاتیفعا  یریگیپ انیگرانوواقع

 مناافع و لییاسارا جملاه از یغربا یکشاورها یملا مناافع دیتهد دنبا به  بنان، اهللحزب

 یبارا رنچاه ،درواقع. دانندیم دیتهد را مناطق ریسا و انهیخاورم منحقه درو اروپا  کایرمر

 یهامیتحر با انیگرانوواقع. است تیامن دغدغه است، داشته تیاهم شهیهم انیگرانوواقع

 را غارب مناافع کاه خود یهاتیفعا  از دنیکشدست یبرا رانیا کردنمجاب در مختل 

 و شاودینم یتلق دوست کشور کی عنوانبه رانیا ازرنجاکه. اندکردآ تش  کندیم دیتهد

 باه و نادادآ تن هامیتحر نیا به یراحتبه جهیدرنت ندارد کایرمر با یادیز یجارت مبادت 

 یاقتصااد و یتجاار مباادت  ساح  بودننییپا نیهم لید به. است پرداخته رن با مقابله

 اعماا  در کشاورها نیاا کاه است لییاسرا ، اتحادیه اروپا وکایرمر ژآیوبه غرب با رانیا

 هابادان یاقتصاد رابحه قحع ازنظر یبیرس گونهچیه رایز رند؛دا تش  هامیتحر یحداکثر

 (.73: 1394 ،یباران و یاشرف باتزادآ،ندارند ) یادیز رابحه رایز رسد؛ینم

 جاادیا در رانیاا در غرب به نسبت شتریب منافع داشتنلید به هیروس و نیچ سو،رن از

 تاا انیاگرانوواقع دیاد از پس .دارند تش  جنگ از یریجلوگ و هامیتحر نیا در توازن

 کاه یاقتصااد و یتجاار مباادت  از یحجما و نشاود برطارف تیامن دغدغه که یزمان

 خواهد ادامه یوادارساز و میتحر دامنه نشود، جادیا باشد تنش از یریجلوگ یبرا یضامن

 نظاام نیهمچنا و منحقه در یکیتییئوپل تیموقع لید به رانیا کشور گرید یسو از. افتی

 بازر  یخحار نیهمچنا و دارد تیااهم غارب یبرا چون رن بر حاکم ساترمردم ینید

 قباا  در رمریکا و اتحادیاه اروپاا ی توس دیشد واکنش و میتحر اا  شود؛یم محسوب

 شکل گرفته است. رانیا
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 برالینول یینهادگرا منظر ازتحریمی  رفتار. 2-2

 یمعرفا زین «افتهیرییتغ یساختار ییگراواقع» ای یینهادگرا یهانامبه را برا ینو  یینهادگرا

 یمبناا در گرایمااد سااختار و کشاورها رفتاار در یابزار ییگرامنحق دربارآ که کنندیم

 برا یناو  انیانهادگرا. کنادیم محرح ییگرانوواقع مشابه ییهاهیفرض کشورها، نیب رواب 

 و بشاار حقااوق ساات،یز  یمحاا ،یاساایس اقتصاااد موضااوعا  یرو را خااود محا عااه

 نهادهاا نقش بر شکل نیترسادآ در برا ینو  یینهادگرا کنند.یم متمرکز ناز  هاییاستس

 یینهاادگرا .دارد دیاتأک پارچاهکی عامل هیفرض همان بر و دارد دیتأک ا مللنیب سح  در

 برا ینو  یینهادگرا. دارد اشارآ رانیا میتحر بحث در یا مللنیب ینهادها نقش بر برا ینو 

 هامیتحر دیبا رانیا ساختنمجاب یبرا هامیتحر شتریب یرگااریتأث یبرا که کندیم انعنو

 را ناهیهز یهمکاار. ردیاگ قارار تیامن یشورا همچون یا مللنیب ینهادها چارچوب در

 ردیپاایم یاصال کنندآاعما  که یحیشرا در. کندیم میتقس را هاسکیر و دهدیم کاهش

 اعتباار شیافازا بهمسأ ه  نیا نیبنابرا بپردازد؛ رانیا میتحر اعما  برابر در را شتریب نهیهز

 .شودیم منجر کا،یرمر ریمس از یرویپ به کشورها گرید قیتشو و کایرمر

 زماان هار در کاایرمر و اروپاا هیااتحاد که است رن بر فرض برا ینو  یینهادگرا در 

 مگار نروناد فراتر ملل ازمانس یهامیتحر از و بودآ چندجانبه یهامیتحر دنبا به ممکن

 ییگراچندجانباه. باشاد نداشاته یدرپ هارن یبرا یانهیهز چیه یاقدام نیچن که یدرزمان

. داد خواهد شیافزا را میتحر ریتأث شودیم گفته رایز است، میتحر نهیدرزم مهم یامسوله

 دیتهد باراعت ابد،ی شیافزا کنندیم شرکت میتحر کی در که یتجار متحدان تعداد هرچه

 .(Martin, 1992) افتی خواهد شیافزا هدف کشور هیعل

 :میتحر مورد در برا ینو  یینهادگرا یهافرض نیتریاصل

 میتحار کسانی یباشدت باًیتقر زین را خود ترمهم یتجار یشرکا ،یدموکراس برا ی . 1

 هستند؛ ملل اتحاد دنبا به دوجانبه تجار  یجاآ یرربز کنندیم

 ناقضاان نیدتریشد هیعل ملل سازمان یهامیتحر اعما  دربارآ هایدموکراس برا ی . 2

 نیاا برابار در ملل سازمان یهامیتحر. رسندیم یا مللنیب توافق به ترسادآ گستر ، منع

 بود؛ خواهد دتریشد کشورها
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 در کاایرمر و اروپاا هیااتحاد که رودیم انتظار یینهادگرا یهاهیفرض نیا اساس بر. 3

 فراتار ملال ساازمان یهامیتحر از و باشند چندجانبه یهامیتحر دنبا به ممکن زمان هر

 باشد؛ نداشته یدرپ هارن یبرا یانهیهز چیه یاقدام نیچن که یدرزمان مگر نروند

 میتحر اعما  احتما  شود، ترنهینهاد یرسم توافقا  راآ از ا مللنیب رواب  هرچه. 4

 ؛بود خواهد توافقنامه نقض یمعن به یاماقد نیچن رایز شود؛یم کمتر

 تیابااهم معکاوس یارابحاه هاامیتحر سح  و اعما  که است معتقد سمیبرا ینو . ۵

 در دشامنان هیاتنب احتماا  نیهمچنا. داشات خواهاد هدف کشور یراهبرد و یاقتصاد

 .(Hazelzet, 2001:30) است کمتر هارن قیتشو احتما  و شتریب متحدان سهیمقا

گرایان، ها همانند نوواقعفرض نو یبرا ایران شایان توجه اینکه براساس پیش درمورد 

هر چه منفعت اقتصادی و مباد ه تجاری با کشور هدف بیشتر باشد، احتماا  تحاریم رن 

شاود. براسااس کشور کمتر و هرچه مبادت  تجاری کمتر باشد احتما  تحریم بیشتر می

ا مللی اعما  شاود، های بینها از راآ سازمانتحریم ها، هرچه اینهمین فرضیا  نو یبرا 

احتما  تأثیر رن بیشتر خواهد شد. ازرنجاکه اتحادیه اروپا در مقایساه باا رمریکاا روابا  

گااارد و که دیرتر گام به تحریم ایاران می شودتجاری بیشتری با ایران دارد، مشاهدآ می

صاور  هاا بهکند و چنانچه تحریمجرا میتری را اهای مشیمدر مقایسه با رمریکا تحریم

 ،یبااران و یاشارف بااتزادآ،شاود )ها به اجرا گااشته میکامل  غو شود زودتر  غو تحریم

هاا، علات های نو یبرا فرضبا توجه به پیش توان(. با توجه به نمودار زیر می74: 1394

 .یافتن دررفتار دوگانه اتحادیه اروپا و رمریکا را در قبا  تحریم ایرا
 

 سود و زیان اقتصادی کشورها در تحریم ایران: 1جدو  شمارآ

 شد  تحریم
 کشورها

تحریم محدود و 
 موقت

 تحریم نفتی
تحریم فراگیر و 

 نامحدود

 جمهوری اسشمی ایران
- 

 
 - ا

 + + + متحدآایات 

 - - + اتحادیه اروپا

 (804: 138۵)یزدان فام، 
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شااود، باارای رنکااه بتااوان در و یبرا  عنااوان میدر نو یبرا یساام و نهااادگرایی ناا

کشد تغییر ایجاد کارد، چا ش میرا به ا مللینهای کشوری که ساختار نظام بگیریجهت

توان برای مجازا  این های مجازا  میا مللی و تقسیم هزینههای بینبا توجه به سازمان

شود، هرچاه یاک سم عنوان میکشور خحاکنندآ بهتر و زودتر به نتیجه رسید. در نو یبرا ی

های اقتصادی داشته باشد، تحاریم رن کشور ازنظر اقتصادی رابحه بیشتری با دیگر قدر 

تر به یاک تر، وابستهتر و هرچه رابحه کمتری داشته باشد و ازنظر اقتصادی ضعی سخت

شاود کاه تر خواهد باود. همچناین عناوان مییا چند محصو  باشد، مجازا  رن راحت

جانبه خیلای کمتار خواهاد شاد و مبادت  تجاری بیشتر باشد، امکان تحریم یک هرچه

جانبه نیز بیشتر و بیشتر خواهاد های یکهرچه مبادت  تجاری کمتر باشد، امکان تحریم

 (.286: 138۵شد )و ی زادآ،

گرایی و های نوواقاعدر رابحه باا تحاریم ایاران رگاه اتحادیه اروپادر بحث رفتاری  

و رمریکاا خواساتار  اتحادیاهشاود. از دیاد قادر ، ایان را دیادآ می یبرا یی نو نهادگرا

های امنیتی شرط در مااکراتشان با ایران هستندو یا رنکه دغدغهوگو و گااشتن پیشگفت

دنبا  اعما  مجازا  علیه ایاران هساتند کاه دتیل منافع امنیتی خود بهدارند و هموارآ به

دنبا  کشاندن موضوع باه . رنجایی که هموارآ بهاستگرایی اقعکاربرد نووجلوآ و  بنوعی

هاا، باا ساایر کردن هزینه این مجازا شورای امنیت و مجازا  حداکثری ایران و تقسیم

دادن فشاارها بار ایاران هساتند، جاا پاای نو یبرا یسام و نهاادگرایی کشورها برای نتیجه

 .شودیممشاهدآ نو یبرا  

 

 تحریم نفتی ایران. 3

 شادن یملا باه پاسا  در و ایاتانیبر یساو از بار او  که است یاقدام رانیا نفت میتحر

 یبرخ 2012 سا  در رن از پس. گرفت صور  یشمس 1329 سا  به رانیا نفت صنعت

 برناماه کاردن محدود ای یریجلوگ منظور به متحدآ ات یا یرهبر به جهان یکشورها از

 کننادآمیتحر یکشاورها. کردناد اعما  رانیا هیعل بر یدیجد ینفت میتحر رانیا یاهسته

 کاردن وادار و ینفت یدررمدها از کشور نیا کردن محروم را هامیتحر نیا از خود هدف

 یاحتماا  برناماه درباارآ ابهاماا  کاردن طارف بر یبرا یجهان جامعه با یهمکار به رن
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 ایا دیاخر میتحر چونهم ،یمیمستق ییابزارها با هامیتحر نیا. دانندیم شینظام یاهسته

 ،یباانک میتحار ایا نفاتکش یهایکشات یامهیب میتحر همچون ،یمینامستق و داران،یخر

 گارید باه هاارن کاردن رو و کشاور نیاا نفات دارانیاخر انصاراف هادف باا و اعما 

 .شوندیم انجام کات نیا کنندگانعرضه

 سا  ۵0 از شیب و کشور در نفت صنعت جادیا از سا  100 از شیب گاشت وجود با

 یاقتصااد دگاآید از کشور عیصنا ینترمهم از یکی همچنان صنعت نیا رن، شدن یمل از

 کشاور یارز یدررمدها یاصل کنندآ ینتأم نفت صنعت رایز شودیم محسوب ،یاسیس و

 80 از شیبا ر،یااخ یهاساا  در غرب هاییمتحر دیتشد از شیپ تا که یا گونه به است

 صاادرا  از حاصال یدررمدها توس  کشور صادرا  از حاصل یارز یدررمدها درصد

 صنعت شدن یمل یهاسا  همان از صنعت نیا اساس نیهم بر. شدیم ینتأم گاز و نفت

 .است داشته قرار کشور نیا دشمنان هاییمتحر رماج هموارآ تاکنون نفت

 یکشاورها توسا  رانیاا یمیپتروش و گاز نفت، عیصنا هاییمتحر ،یکل صور  به

 در بخصاو  و تااکنون یاساشم انقاشب یروزیاپ یابتادا از کاایرمر بخصاو  یغرب

 :کرد میتقس ریز دسته چهار به توانیم را ریاخ یهاسا 

: رن یما  ینتأم و رانیا یمیپتروش و گاز نفت، عیصنا در یگاار هیسرما میتحر( ا  

 گااز و نفات عیناصا در ییکایرمر یهاشرکت توس  یما  ینتأم و هایگاار هیسرما هیکل

 .رانیا گاز و نفت عیصنا در ثا ث یکشورها وها شرکت یگاار هیسرما و رانیا

 و ینفتاا یهااافرروردآ و یگاااز عانااا یم خااام، نفاات فاارو  و دیااخر میتحاار( ب

 ران،یاا از ییکاایرمر یهاشارکت توسا  خام نفت واردا : رانیا یمیپتروش محصوت 

 محصاوت  واردا  و رانیاا از ثا اث یاکشاوره وها شارکت توس  خام نفت واردا 

 .رانیا ینفت خام مواد از شدآ هیتصف

 زا یاتجه و یفنااور صاادرا : رانیاا باه یفنااور و زا یتجه صادرا  میتحر( ج

 یشایپات محصاو  دیاتو  یبارا یهمکار ران،یا گاز و نفت ،یمیپتروش عیصنا به مربوط

 هاایتحما ریسا ای اطشعا  ،یفناور خدما ، کات، ینتأم ای فرو  شامل رانیا در نیبنز

 .راستا رن در



164 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

 و نیبنااز صاادرا : رانیاا بااه نیبناز و یشایپات یهااافرروردآ صاادرا  میتحار( د

 .رانیا به ینفت یشیپات یهافرروردآ

 ابتادا در کاایرمر نموناه، عنوان به. باشندیم زین مختل  درجا  یدارا ،هایمتحر نیا

 را رانیاا یاناری عیصنا در ییکایرمر یهاشرکت دتر نویلیم کی از شیب یگاار هیسرما

 هااییمتحر مشامو  زیان را ییکاایررمریغ یهاشرکت سپس. دکر اعما  میتحر مشمو 

 حااف باا یتااًنها و داد کاهش را یگاار هیسرما نیا سق  بعد، مرحله در. داد قرار خود

 را رانیاا یاناری بخاش در یگااار هیسرما و یما  ینتأم گونه هر ،یگاار هیسرما سق 

 .کرد ممنوع

 یرهبار باه جهاان یکشاورها از یبرخا یسو از که است یاقدام رانیا نفت میتحر

. گرفتاه صاور  رانیا یاهسته برنامه کردن محدود ای یریجلوگ منظور به متحدآ ات یا

 از کشاور نیاا کاردن محاروم را هاایمتحر نیاا از خاود هدف کنندآ میتحر یکشورها

 کاردن طارف بار یبارا یجهاان جامعاه با یهمکار به رن کردن وادار و ینفت یدررمدها

(. 2012 هیایانو 23 ترز،یرودانند )یم ی ایراننظام یاهسته یاحتما  برنامه دربارآ ابهاما 

 ،یمینامساتق و داران،یخر ای و دیخر میتحر همچون ،یمیمستق ییابزارها با هامیتحر نیا

 انصاراف هدف با و اعما  ،یبانک میتحر ای و نفتکش یهایکشت یامهیب میتحر همچون

 انجاام کاات نیاا کننادگان عرضاه گارید باه هارن کردن رو و کشور نیا نفت دارانیخر

 .شوندیم

 داریخر یکشورها تش  لید  به رانیا از نفت دیخر شدن کم و هامیتحر نیا یپ در

 در رانیاا نفت صادرا  ها،دکنندآیتو  گرید نفت با کشور نیا نفت کردن نیگزیجا یبرا

 (.2012 مارس 23 ترز،یرو) یدرس روز در بشکه ونیلیم 2 ریز به 2012
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 رانیا نفت میتحر و اروپا هیاتحاد. 4

 یهمراها باه یچنادان الیتما کشورها ریسا و هاییاروپا 2010 سا  از قبل تا کهیحا  در

 یریبکااارگ بااا توانااست رماارو باه کاایرمر اماا نداشاتند، رانیاا میتحر در کایرمر باا

 یراساتا در تا کند مجاب را گرید یکشورها یاریبس و خود متحدان مختلا  یابزارهاا

 باا ارانیا بار یاقتصاد فشار

 یبرخا شاامل کاایرمر متحادان از یاریبسا اکناون، هام. کنناد یهمکاار کشور نیا

 اران،یا گانیهماسا

 عناوان تحات یررسامیغ یشفاائت لیتااشک رانیاا بار فشاار یبرا کایرمر یرهبر به

 ایا فشار از یریرپایتأث ران،یا میتحر مسأ ه در رسدیم نظر بهاند. دادآ همفکر یکشورها

 و کاایرمر باه کشاورها وساتنیپ لیادت از منحقاه در رانیاا  یتاضع و کایرمر ازا یامت

 .است بودآها رن متحدان

 متعاددی یهاقحعنامه اکنونت نهاد نیا ت،یامن شورای به رانیا ای هسته پروندآ ارجاع

و  1803،1747،1737،1696 یهاقحعناماه ازاند عبار  که است کردآ  یتصو رانیا هیعل

 یمختلف اقتصادی هاییمتحر و شدآ صادر منشور 7 فصل اساس بر ها قحنامه نیا .1929

 ،ندباشایم رانیاا ای هساته برنامه با ارتباط در که یینهادها و افراد هیعل هوشمند طور به

 (.Burdeau 2001: 267) است نمودآ اعما 
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 هیاعل گاریید گساتردآ هاییمتحر بتوانند تا نمودند ارییبس تش  سیانگل و کایرمر

  یتصاو باه تیاامن شاورای در وگااز نفت حوزآ در خصو  به رانیا تجاری نهادهای

  ماراودا نیچا لیاقب از تیاامن شورای دائم عضو کشورهای از یبرخ چون اما برسانند،

 مخا فات میتحار از ناوع نیاا اعماا  باا دارد، اناریی حوزآ در رانیا با ارییبس تجاری

 ساازمان نیاا اروپاا، هیاتحاد بر فشار با تا گرفتند میتصم کشورها نیا رو نیا از. نمودند

 نفت دیخر میتحر خصو  به و انریی میتحر رانیا هیعل تا ند،ینما مجبور را یا ملل نیب

 قحعناماه اجارای راساتای در را رانیاا از نفات دیاخر میتحر اروپا هیاتحاد. دینما اعما 

 میتحار اقادام مبنای عنوان به قحعنامه، نیا مقدمه به و نمودآ عنوان تیامن شورای 1929

 (Dupont,2012:18است ) کردآ استناد خود

 بخاش از رمادآ دست به یما  دررمدهای انیم»: که داردیم انیب 1929 قحعنامه مقدمه

 «دارد وجااود بااا قوآ ارتباااط کشااور نیااا ای هسااته هاااییتفعا  بااا رانیااا یانااری

(Un,S,Res1929,2010:3) .باه تاکنون رانیا چون که نمود انیب هیاتحاد نیا رو نیا از 

 ینفت دررمدهای یانم ،1929 قحعنامه مقدمه طبق بر و نکردآ عمل خود ای هسته تعهدا 

 طارح اسااس بار رانیاا دارد، وجاود باا قوآ ارتبااط ای هساته هاییتفعا  و کشور نیا

 تیمساوو  متحمل ا ملل، نیب حقوق ونیسیکم 2001 مصوب دو تی ا ملل نیب تیمسوو 

 نیاا رو نیاا از. داد انجاام متقابال اقادام کشور نیا هیعل یستیبا  اا ،باشدیم یا ملل نیب

 داد قارار میتحار ماورد متقابال اقادام کیا عناوان باه را رانیاا از نفات دیاخر هیاتحاد

(Dupont,2012:18,21.) 

 شامارآ باه شاورا میتصام یطا بروکسال، نشسات در اروپاا هیااتحادبر این اساس 

CFSP/35/ 2012، از یبخشا ریاز ماوارد. کارد  یتصاو را رانیا از نفت دیخر میتحر 

 یهاافرروردآ خاام، نفات انتقا  ای دیخر واردا ، تیممنوع: بودند میتحر نیا مصوبا 

 یکشاورها ینفتا موجود یقراردادها از ؛  غو و فس رانیا یمیپتروش محصوت  و ینفت

 یهاا کش نفت توس  یگرید کشور هر به رانیا نفت حمل میتحر ران؛یا با هیاتحاد نیا

 از رانیا نفت حمل یبرا مهیب شامل یما  خدما  گونه هر ارائه میتحر عضو؛ یکشورها

 و اروپاا در رانیاا یمرکاز کبانا یهاحسااب هیاکل کردن بلوکه عضو؛ یکشورها یسو

 هیسارما تیممنوع و یفناور و زا یتجه صادرا  تیممنوع رن؛ با یما  مراودآ تیممنوع
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 از یپو  انتقات  و نقل هیکل کنتر  ران؛یا به گاز و نفت عیصنا یبرا وام یاعحا و یگاار

 یرانیتکشا شابکه یتجار شبکه تیفعا  تر رانهیسختگ کنتر  ران؛یا به اروپا هیاتحاد سح 

 .رانیا

 صاور  نیبد. گرفت رانیا نفت میتحر به میتصم اروپا هیاتحاد ه،ییانو 23  یتار در

 نیا دیتمد به اقدام ران،یا با ییاروپا ینفت یهاشرکت ساتنه یقراردادها افتنی انیپا با که

 باه رانیا از اروپا خام نفت واردا  حجم 2012 یوئن انیپا تا و. کرد نخواهند قراردادها

 (.2012 هییانو 24 مز،یتا رنجلس  س) یدرس خواهد صفر

 باه از شیپ را رانیا نفت دیخر پو ، پرداخت در یناتوان لید  به ونانی یهاشگاآیپات

(. 2012 لیارور 3 تارز،یروکردناد ) قحع اروپا هیاتحاد یسو از مقرر مهلت دنیرس انیپا

 6 ،یپارس یسیبیبشد ) قحع یکل به 2012 لیرور ماآ در زین رانیا از ونانی نفت واردا 

 (.2012 لیرور

 نفات دیخر در ایاسپان ،(CORES) یدروکربنیه یراهبرد ریذخا تهیکم گزار  بر بنا

 اعماا  یدرصاد 31 یکاهشا 2012 هییانو تا 2011 دسامبر یزمان دورآ در رانیا از خود

 لیارور 9 تارز،یرواسات ) دادآ شیافازا را هیاجرین و عاراق از دیاخر عوض در و کردآ

 دیاخر که کرد اعشم کشور نیا خارجه وزار  گزار ، نیا انتشار از پس یاندک(. 2012

 (.2012 لیرور 9 فردا، ویراداست ) کردآ قحع کل به هیفور ماآ انیپا از را رانیا نفت

 

 رانیا یمیپتروش صنعت میتحر. 4-1

 مقاررا  رابر بااب( 2012 مارس 23) 1391 نیفرورد 4 در اروپا هیاتحادهمچنین شورای 

 براسااس. کارد اعما  رانیا یمیپتروش صنعت دربارآ یا گستردآ هاییمتحر 267 /2012

 فارو : گرفات قارار میتحار ماورد صانعت نیاا باا ارتباط در ریز موارد مقررا ، نیا

 و واردا  ران،یاا یمیپتروشا صانعت در یگاار هیسرما ران،یا به یتکنو وی و زا یتجه

 نقال و حمال اروپاا، هیااتحاد عضو یکشورها توس  رانیا یمیپتروش محصوت  دیخر

 .ییاتکا مهیب و نقل و حمل مهیب مانند یما  خدما  ارائه و یمیپتروش محصوت 
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 نفت صنعت در یگذارهیسرما و یفن یهاشرکت میتحر. 4-2

 یهااطرح در هارن یگاارهیسرما عدم و رانیا با ینفت یهاشرکت یهمکار از یریجلوگ

 یفرساودگ و هااچاآ یباات عمار چاون یگارید عوامل کنار در کشور نیا نفت صنعت

 .اندشدآ رانیا نفت دیتو  یجیتدر کاهش باعث زا ،یتجه

 

 نفتکش و مهیب یهاشرکت. 4-3

 یهاشارکت زیان و رانیاا باا قارارداد طرف مهیب یهاشرکت بر اروپا هیاتحاد یهامیتحر

 و کاات نیاا یترابار در یمشاکشت ساب  کنندیم جابجا را کشور نیا نفت که یرانیکشت

 اروپاا هیاتحاد(. 1390 اسفند ۵ فردا، ویراد) شد نیچ و یاپن در رن با مرتب  یهاشرکت

 ران،یا مبداء از نفتکش هاییکشت گرمهیب یهاشرکت میتحر ماههسه انداختن قیتعو به با

 هاا نفتکش گرمهیب یهاکتشر یتمام باًیتقر. کرد موکو  یجار سا  یوئن کمی به را رن

 (.2012 مارس 24 بلومبر ،کنند )یم یرویپ اروپا هیاتحاد نیقوان از

 یکشات مهیب خدما  دهندآارائه  شرکت ینتربزر  ،«کشب یر اندیپ» مهیب مجموعه

 یجمهاور نفات حامل یهایکشت به خدما ارائه  از هییوئ ماآ از که کرد اعشم ن،یچ در

 (.2012 لیرور ۵ ترز،یروکرد ) دخواه یخوددار یاسشم

 

 نفتکش یمل شرکت. 4-4

 اماا گرفات قرار اروپا هیاتحاد میتحر فهرست در 2012 سا  رانیا کشنفت یمل شرکت

 هیااتحاد. داد هامیتحر نیا  غو به یرأ ران،یا تیشکا با اروپا یعموم دادگاآ 2014 هییوئ

 نیاا تاا داد ارائاه نفتکش یمل شرکت هیعل «یاتازآ شواهد» 201۵ هیفور درمجدداً  اروپا

 یملا شارکت(. 201۵ هیافور ،یفارس یسیبیببرگرداند ) هامیتحر فهرست به را شرکت

 مراجعاه سیانگلا ییقضاا مراجاع به خود دوبارآ میتحر از یریجلوگ یبرا رانیا نفتکش

 روپاا،ا هیااتحاد نینچنیا و دادند یرأ شرکت نیا دوبارآ میتحر نفع به مراجع نیا اما کرد

 .داد قرار خود یهامیتحر فهرست در دوبارآ را رانیا نفتکش یمل شرکت
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تحریم نفتی ایران 

و اقتصاد س اسی 

 اتحادیه اروپا

 

 یرات تحریم نفتی اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایرانتاث .5

 رییجلاوگ بارای یا ملل نیب جانبه چند یهاتش  بر عشوآ که باشدیم دهه دو به  یقر

 نیا هیعل ای جانبه کی اقتصادی هاییمتحر اروپا، هیاتحاد ران،یا ای هسته هاییتفعا  از

 .اسات نماودآ اتخااذ خود، ای هسته تعهدا  از مستمر اطاعت عدم به واکنش در کشور

 و تیاامن شاورای یهاقحعناماه ماوازا  باه اروپا هیاتحاد اقتصادی هاییمتحر از یبرخ

 .اندگرفته صور  نامشروع طور به وها قحعنامه نیا از فراتر زین گریدی برخ

 ساا  در باود شادآ رغااز شیپا یهاسا  از که یاقتصاد یهامیتحر و هاتیمحدود

 باناک ساا  نیاا اواخار در کاه یاگونه به شد دنبا  یشتریب یهایریگ سخت با 1390

 یهااییدارا زماان نیهما در زیان اروپا هیاتحاد و شد میتحر کایرمر توس  رانیا یمرکز

 نیهمچنا. شاد مسادود یرانیا یهاکبان یبرا زین فتیسوئ و کردآ ضب  را یمرکز بانک

  غاو اروپا یسو از نفت بخش در اروپا هیاتحاد یکشورها و رانیا نیب یقراردادها یتمام

 در و شاد رغااز اروپاا هیااتحاد یساو از رانیاا نفات واردا  میتحر با 1391 سا . شد

 در. دیاد خاود یرو شیپا را یترسخت یهامیتحر رانیا یما  بخش رن از پس یهاماآ

 یافتا شد، مواجه یدرصد ۵ درخورمشحظه افت با رانیا یداخل ناخا ص دیتو  سا  نیا

 متوسا  یدرصد 3 افت با 1391 سا . است بودآ رینظکم انقشب از پس یهاسا  در که

 یدرصاد 9 و یاساسا فلزا  یدرصد 13 افت نیهمچن و اوپک نفت سبد متیق روزانه

 باا رانیاا نفت صادرا  روزانه متوس  سا  نیا در. بود همراآ زین یمیپتروش محصوت 

 در تاورم نارخ 91 سا  در. دیرس روز در بشکه ونیلیم 1,9 به درصد 10 به کینزد یافت

 دتر نارخ. شاد باا   درصد 38 به یمصرف یکاتها و درصد 19 خدما  درصد، 29 کل

شامس رباادی، ) یدرسا ا یار 3۵000 از شیبا باه یدرصد 89 مشحظه قابل رشد با زین

 .(1394؛ یانگز، 1396

 به چند هر نبود، برخوردار یمناسب چندان تیوضع از رانیا اقتصاد زین 1392 سا  در

 3 افات باا کاه ساا  نیا در. شد کاسته یاقتصاد یرهایمتغ یمنف روند از یمحسوس نحو

 فلزا  یجهان متیق شاخص یدرصد 7 کاهش اوپک، نفت سبد متیق متوس  یدرصد

 درصاد 2 از کمتار زین یداخل ناخا ص دیتو  بود، همراآ یمیپتروش محصوت  و یاساس

 باه یدرصاد 11 یکاهشا با سا  نیا در رانیا نفت صادرا  روزانه متوس . داشت افت
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 خادما  درصد، 32 به کل در سا  نیا انیپا در تورم نرخ. افتی تنز  بشکه ونیلیم 1,7

 ماآ خرداد تا که رزاد ازارب در دتر نرخ. شد با   درصد 39 یمصرف یکاتها و درصد 24

 کااهش ا یار 30،000 از شیبا به یدرصد 1۵ یافت با بود دآیرس ا یر 36000 حدود به

 هیااتحادا یسو از رانیا یمیپتروش صنعت میتحر با ییابتدا یهاماآ در که سا  نیا. افتی

 باه یاهساته ماااکرا  شادن تریجد و یداخل یاسیس را ییتغ از پس بود، همراآ اروپا

 و 1393 یهاساا  .شاد همراآ گرفت، نام ینو توافق که یجهان یهاقدر  با هیاو  وافقت

 هماراآ رانیا یاقتصاد  یشرا ینسب بهبود با یجهان یبازارها ینزو  روند برخشف 1394

. باود همراآ درصد 1 و 2 نرخ با  یترت به یداخل ناخا ص دیتو  رشد با سا  دو نیا. بود

 یدرصاد 14 کااهش اوپاک، نفات سابد متیق متوس  یصددر 18 افت با 1393 سا 

 هماراآ یاساسا فلزا  یجهان شاخص یدرصد 11 نزو  و یمیپتروش محصوت  متیق

 شااخص و یاساسا فلازا  یجهاان متیق شاخص اوپک، نفت سبد متیق متوس . بود

 28 و 23 ،44 افات باا  یاترت به 1394 سا  در زین یمیپتروش محصوت  یجهان متیق

 باه 1390 ساا  در کاه اوپاک نفت سبد متیق متوس   یترت نیبد. بود اآهمر یدرصد

 تنز  دتر 4۵ به درصد 60 به کینزد یافت با 1394 سا  در بود دآیرس دتر 111 از شیب

 باا  یاترت باه 1394 و 1393 یهاساا  در زین رانیا نفت صادرا  روزانه متوس . افتی

 دتر نرخ. دیرس بشکه ونیلیم 1,6 و 1,4 حدود به یدرصد 10 رشد و یدرصد 1۵ افت

 باه دنیرسا باا و دیرسا ا یار 34000 از کمتار به یدرصد 12 یرشد با 1393 سا  در

. شاد باا   ا یار 3۵000 از کمتار به یدرصد 2 یرشد با 1394 سا  در داریپا یحیشرا

 در کاه یاگوناه باهباود  هماراآ رانیا یپلماسید عرصه در یمهم تحوت  با 1394 سا 

 و رانیاا نیب( برجام) مشترک اقدم جامع برنامه سا  نیا ماآ ریت اواخر ندریا ماآ ریت اواخر

 انگز،یا ؛1396 ،یربااد شامسشد ) ییاجرا ماآ ید اواخر در و دیرس امضا به ۵+1 گروآ

1394.) 

 باا ساا  نیاا. باود هماراآ رانیاا یداخلا ناخا ص دیتو  محلوب رشد با 139۵ سا 

 شااخص یدرصاد 8 رشاد و اوپک نفت سبد متیق متوس  یدرصد 1,۵ اندک شیافزا

 یمیپتروشا محصوت  متیق شاخص یدرصد 3 شیافزا و یاساس فلزا  یجهان متیق

. کرد خود رن از را یداخل ناخا ص دیتو  یدرصد 7,2 رشد ماآ رذر انیپا تا اما بود همراآ
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 از شیبا به یدرصد 31 یرشد با 9۵ وریشهر انیپا تا رانیا نفت صادرا  روزانه متوس 

 1 از کمتار یشایافزا با سا  نیا در اوپک نفت سبد متیق متوس . دیرس بشکه ونیلیم 2

 7 باه ساا  نیاا مااآ رذر تاا زین تورم نرخ. شد با   بشکه هر در دتر 46 کینزد به دتر

 از شیبا باه و داشات درصاد 8 حادود یرشد سا  نیا در دتر نرخ. افتی تنز  درصد

 .شد با   ا یر 37000

 

 
 

 اروپا هیاتحاد اقتصاد بر رانیا ینفت میتحر راتیتاث. 6

توانستند واردا  نفات از ها حتی طبق قوانین تحریمی رمریکا می، اروپایی2012در سا  

جناوبی و هناد انجاام درصد کاهش دهند )کاری کاه کشاورهایی نظیار کرآ 20ایران را 

اک اوباما، خود قاوانین تحریمای ها برای همراهی با دو ت باردادند(، با این حا  اروپایی

شدیدی علیه ایران وضع کردند و واردا  نفت ایران از ایران را به صفر رساندند. شاکل 
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ها و در وضعیت فعلای نشاان زیر مشتریان اروپایی نفت ایران را در دورآ پیش از تحریم

 دهد.می

 
 

 ر ماان اقتصااد ا،اروپا در. باود اروپاا هیااتحاد ،یاعماا  هاامیتحر بازندآ نیتربزر 

 تاا 2010 ساا  از را دتر یلیااردم 73 تاا 23,1 نیب کشور نیا. دید را  یرس نیترسخت

 ریمقااد  یاترت باه کاه فرانساه و ایاتا یا یکشاورها با سهیمقا در اما. داد دست از 2012

 نیاا یبارا یبااتتر نهیهز ر مان شدند، متضرر دتر یلیاردم 34,2 - 10,9 و 42,8 -13,6

 چند یط اروپا هیاتحاد اقتصاد در رمدآ وجود به مشکش  به ینگاه با. پرداخت هامیتحر

 .است بودآ توجه قابل رمدآ شیپ یهاانیز که است واض  ر،یاخ سا 

 4۵8 تاا 14۵ حادود در اروپاا، هیااتحاد عضاو یکشورها یمابق یبرا انیز نیهمچن

 نیبا. اسات شادآ عناوان ایاسپان یبرا دتر یلیونم 12,9 تا 4,1 و ونانی یبرا دتر یلیونم

 هیااتحاد ماورد در یتجاار یدررمدها برمثثر  میتحر هایینههز 2012 تا 2010 یهاسا 

 اماان در هاامیتحر نیا زازین کانادا. است بودآ کایمرر یبرا نهیهز نیا برابر 2 حدود اروپا

 یرمادهادر ازبخاش دتر یلیااردم 2,1 تاا دتر یلیاونم 6۵0 نیبا یانیاز متحمال و نماد

 دتر یلیااردم ۵2,8 میتحار سااتنه متوسا  یهاناهیهز ،یجهان اسیمق در. شد یصادرات
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اسات  شادآ گازار  2012 ساا  تاا 2010 ساا  از رانیاا به صادرا  دررمد از حاصل

(Blockmans, 2016; Factsheet,2016). 

 رانیاا نفات ینیگزیجا امکان که ینفت نوع تنها کارشناسان، نظر محابقدر این شرای  

 ینتاأم و قارارداد انعقااد یبرا اروپا اتحادیه بود که در این صور  روسیه نفتداشت  را

 روسایهاز سوی دیگار . دادیم قرار مدنظر را یمختلف نکا  دیبا کشور نیا از خود نفت

. نمایاد ینتاأم را اتحادیه این یکشورها نیاز مورد نفت مد طوتنی در توانستینمهم 

 هیااتحاد نیاا که بود رن نشانگر اروپا هیاتحاد با برخورد در روسیه بقهسا رنکه گرید نکته

 گاشاته چون کشور نیا و دینما نانیاطم هیروس به انریی حیاتی شاهر  برای تواندنمی

 نیهمچن. نماید متوق  را اروپا به نفت صادرا  باشد داشته تمایل که  حظه هر تواندمی

 تمایال بارخشفهاا، یناگاشاته از . بود تیهماحائز  روسیه از نفت خرید قیمت بحث

 معاادت  در یشتریب یرگااریتاث از اروپا به خود نفت صادرا  با روسیه اروپا، و رمریکا

 پایش از بیش خود انریی نیاز برروردن برای شد مجبور اروپا و شد برخوردار یا ملل نیب

ر  مصرفی ایران و تمایال ها، از دست دادن بازار بزیناگاشته از . شود متکی روسیه به

ی نوظهاوری همچاون هناد و روسایه در ماراودا  هاقدر ایران به جایگزینی چین و 

 بازرگانی عرصه را برای رقبای اروپا در خاورمیانه تدارک و مهیا ساخت.

 

 گیرینتیجه

 اساتفادآ ماورد خاود یخاارج اساتیس در کارا  به اروپا، هیاتحاد که یاقدامات جمله از

 باه اقتصاادی هااییمتحر از اروپاا هیااتحاد. باشندیم اقتصادی هاییمتحر ،دهد یقرارم

 گیرد.یم بهرآ هدف کشورهای یاسیس رفتار رییتغ جهت ابزار، کی عنوان

 یاقتصااد هااییمتحر دیتشاد یراستا در ،2012 هییانو 23 در اروپا هیاتحاد یشورا

 بخاش در یشاتریب یاداقتصا هااییمتحر گرفات میتصام ران،یا یاسشم یجمهور هیعل

 بخاش در ه،یاتحاد عضو یکشورها در رانیا از خام نفت واردا  میتحر جمله از یانری

 در. کناد وضع یحقوق و یقیحق اشخا  هیعل نیچن هم و رانیا یمرکز بانک هیعل یما 

در اقتصااد سیاسای باین ا ملال و  یشاتریب تیاهم از خام نفت واردا  میتحر انیم نیا

 .است برخوردارسیاسی این اتحادیه  بخصو  بر اقتصاد
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مروری بر تحوت  پس از تحریم نفتی جمهوری اسشمی ایران توس  اتحادیه اروپاا 

های ایات  متحدآ رمریکاا یاستستا قبل از توافقنامه برجام و دنبا ه روی این اتحادیه از 

 نماید:یمهای ذیل را منعکس در این زمینه، نتایج و یافته

های اقتصاادی مساتقل در اقتصااد یاستسی ناتوانی اتحادیه اروپا در برجسته ساز -

 سیاسی بین ا مللی؛

 های اقتصادی ایات  متحدآ رمریکا؛یاستسبرجسته سازی تبعیت اتحادیه اروپا از  -

فرصت سازی اقتصادی برای رقبایی همچون روسیه، چین و هناد در خاورمیاناه و  -

 بخصو  ایران؛

 ر ایران بعنوان یکی از بازارهای بزر  سنتی در خاورمیانه؛از دست دادن بازا -

 ؛رانیا بازار در و هند نیچ بخصو  و شرق نفوذ -

 از پاس یرانایا مقاماا ها به سیاسات نزدیکای باه شارق. چنانکاه یرانیاتشویق  -

 در اروپاا، باا یاقتصااد هاییهمکار درها ابهام شیافزا و های نفتی اتحادیه اروپایمتحر

 .افتندی ی همچون چیناقتصاد و یاسیس دیجد وزنه شرق یاکشوره

 

 منابع: 
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