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 از پذیری آسیب کاهش منظور به ایران نفتی دیپلماسی الگوی ارائه 
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 چکیده
نفتی، همواره از تحريم نفتی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار با توجه به وابستگی ايران به درآمدهای 

نفتی مناسب، الزمه دفاع در برابر اين سالح  یپلماسيددادن ايران استفاده شده است. در اين شرايط، اتخاذ 
لذا در اين پژوهش سعی می شود تا ملزومات ديپلماسی نفتی  های نفتی است؛اقتصادی و کاهش اثرات تحريم

اسب ايران شناسايی و رتبه بندی گردد. برای انجام اين مهم، راهکارهای پیش روی ديپلماسی نفتی ايران با من
ی ايران و کشورهای منتخب شناسايی و سپس و تجربه SWOTاستفاده از بررسی ادبیات موضوع، ماتريس 

ژوهش، سه بر اساس نتايج اين پبا استفاده از نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده است. 
 «جذاب سازی قراردادهای نفتی»، «های نفتی و محصوالت پتروشیمیتمرکز بر روی صادرات فرآورده»راهکار 

اهش های ک، به ترتیب به عنوان برترين گزينه«به کار بستن پیمان های پولی و حذف دالر از مبادالت»و 
 شده اند.فشارهای ناشی از تحريم نفتی کشور شناسايی 

 فازی.مراتبی : تحريم، تحريم نفتی، ديپلماسی نفتی، تحلیل سلسله واژگان کلیدی
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 . مقدمه1
گیر های اقتصاد ايران است که حدود صد سال است گريباننفتی يکی از ويژگی درآمدهای به بودجه وابستگی

رده است تا با اعمال تحريم بر کشور شده است. اين وابستگی فرصتی را برای کشورهای متخاصم فراهم آو
فروش نفت يا مبادالت بانکی، دسترسی ايران را به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را کاهش دهند و از 

ی اقتصادی و امنیتی مواجه سازند )حقیقت و طريق دامن زدن به کسری بودجه، کشور را با مشکالت عديده
 (.10: 1399مرند، جلیلی

های های پیشین سازمان ملل، تحريم، تمامی قطعنامه2015امع اقدام مشترک )برجام( در سال اگرچه با توافق ج
به سطح قبل از  باًيتقرای ايران بالاثر شد و میزان صادرات نفت ايران ی هستهآمريکا و اروپا در باب پرونده

جمهوری آمريکا که رياستبازگشت؛ اما با روی کار آمدن دولت ترامپ،  2012و  2011های شديد سال تحريم
های شاهد بازگشت تحريم 2018نوامبر  5از برجام خارج شد و از تاريخ  تاً ينهااز مخالفان سرسخت برجام بود 

 .(2018، 1کتزمن)ثانويه آمريکا از جمله در بخش انرژی و مبادالت بانکی هستیم 
استیساست، اما  ترين اهداف کشوراز مهم المللیبین یدر بازارها و کنترل قیمت آن نفت دیتول تیظرف یارتقا

فارس، عرب حوزه خلیج یکشورها خصمانهو روابط  هاميتحر ديتشد، خروج از برجام بعد از کايدولت آمر یها
نفت را با  و فروشاستمرار صادرات  و دیتول تیتوسعه ظرف اهداف یریگیپ ینفتی ايران برا یپلماسيد تيهدا

  ست.مواجه کرده ا یجد یهاچالش
 اقتصاد( SWOT) قوت نقاط و هاضعف ها،فرصت پژوهش حاضر بر آن است که ضمن استخراج تهديدها،

تحريم نفتی ايران و کشورهای ديگر، راهکارهای پیش روی ديپلماسی نفتی ايران  ايران، با کمک تجربه نفت
 بندی کند.را تبیین و با استفاده از نظر خبرگان رتبه

 ی پژوهششینه. مبانی نظری و پی2
 . مبانی نظری پژوهش2-1

 . دیپلماسی2-1-1
 تعاريف، اين مشترک وجه نيترعمده که دارد وجود متعددی تعاريف سیاسی ادبیات در ديپلماسی واژه برای

 ديپلماسی (.9 ،1394 زاده،صادق) است خارجی مناسبات مديريت در آمیزمسالمت ابزارهای کاربرد برای تالش
 آمیزمسالمت هایروش از استفاده با اغلب هادولت که اعمالی و تدابیر فنون، ها،روش جموعهم از است عبارت
 سیاست اجرای و ملی منافع حفظ و المللیبین صحنه اختالفات انبوه میان در توافق حداکثر به حصول برای

 و داخلی اهداف به دنرسی مشیخط خارجی، سیاست (.7: 1393 هارونی، قائدامینی) گیرندمی کار به خارجی
 هایبرنامه و هایمشخط اعمال یشیوه ديپلماسی و کندمی مشخص المللیبین عرصه در را دولت خارجی
 .(2: 1394 اخوان،) دارد برعهده را آن اجرای کیفیت و خارجی

                                                           
1 katzman 
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 و سازش ،ترغیب: با سه ابزار اهداف خود را دنبال کنند توانندیها محکومتمعتقد است که  1هانس مورگنتا
 بود؛ خواهدموفقی ن ديپلماسی ند،ک تفاکا ابزارها اين از به يکی تنها هک زمانی ديپلماسی ،وجودني. باازور تهديد

بیترغ زمانهم بايد ند،ک تأمین را خود شورک بتواند منافع کهاين برای بزرگ، قدرتک يک ديپلماتی نماينده
 هنر. دهد قرار تأثیر تحت خود شورک نظامی توانايی لهیوسبه ار خارجی و قدرت باشد سازش آماده بوده، کننده

 معیار با يک ديپلماسی کارآمد در .(11: 1389است )خرمی،  مناسب لحظه در مناسب از ابزار استفاده ديپلماسی
 به را رقیب رقیب، به را مخالف مخالف، به را دشمن تا شودمی تالش خارجی سیاست در ملی منافعقراردادن 

 کرد. تبديل شريک به را همکار و ارهمک

 . دیپلماسی انرژی و دیپلماسی نفتی2-1-2
 انرژی مناسبات کشورها، صنعتی توسعه در انرژی اهمیت درک و رقابتی هایزمینه و جديد شرايط بروز با

 یجديد جايگاه قدرت مراتب سلسله در انرژی ،90 یدهه در جهان تحوالت و اوپک تأسیس با. گرديد متحول
 دارند سروکار قدرت ابزار يک عنوانبه انرژی با کهبردند  یپ انرژی بازار در نفعیذ کشورهای همه و يافت

 کندمی یپیرو ديدگاه اين از است حاکم جهانی نفت ژئوپلیتیکی اهمیت بر که منطقی (.36-37: 1389 براری،)
 نیز کنترل و نديآفریم «کنترل» پول ،است «پول» به تبديل قابل انرژی شود،می محسوب «انرژی» نفت که
طرف تمامی مصرف، و تولید جغرافیای حیث از نفتی منابع نامتوازن توزيع نتیجه در. شودمی تلقی "قدرت"

 ملی منافع و اهداف به نیل ابزار ترينمهم عنوانبه ديپلماسی به ایويژه توجه تا سازدمی ناگزير را موضوع های
 (.24: 1388 ذوالفقاری،) باشند داشته خارجی سیاست در
 راهبردها، از ایمجموعه کشور هر انرژی ديپلماسی که است اين انرژی ديپلماسی تعريف نيترقیدق مجموع در

 هایحامل تجارت و مصرف تولید، انرژی، منابع توسعه کالن مديريت با در رابطه که است تدابیری و هاروش
فرصت از برداریبهره ،آن از هدف و شودمی اتخاذ عرصه اين بازيگران ديگر با همکاری و رقابت بستر در انرژی

 است ديگر سوی از هابیرساندن آس حداقل به و تهديدها رفع و سو يک از منابع رساندن حداکثر به و ها
 (.32: 1393 آهنگر، غفوری)

 آن ازگاهاً  که شودمی محسوب استراتژيک کاالی يک و داشته سیاسی جنبه انرژی، منابع ديگر از بیش نفت
 کشورهای اقتصادی یهااستیس تدوين در همواره انرژی، منبع اين چراکه ؛کنندیم تعبیر سیاسی سالح عنوانبه

 را آن توانمی و دينمایم ايفا مهم نقشی کننده،مصرف کشورهای یهایریگمیتصم همچنین و تولیدکننده
 و المللیبین صحنه در همواره سیاسی، کاالی يک مثابهبه نفت. وردآ شمار به اقتصادی کاالی ترينسیاسی

 ماده اين هب دستیابی چگونگی اساس بر سیاسی معادالت از بسیاری و بوده مطرح ديپلماتیک مراودات حتی
استیس هامروز و است اقتصاد اساسی محور صنعت، و صنعت چرخ اصلی گرداننده نفت،. شکل گرفته است مهم

 (.31 و 27: 1393 غرسبان،) هستند اقتصاد از تابعی بااليی بسیار حد تا ها

                                                           
1 Hanse Morgentha 
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تا پنج هدف سیاست  کوشندیمها عنوان سالح اقتصادی در سیاست خارجی، دولتی کاربرد نفت بهدر زمینه
 اند از:خارجی را با کاربرد سالح اقتصادی دنبال کنند که عبارت

 ايجاد تغییری محدود در سیاست کشور هدف؛ 

 بات ساختن حکومت کشور هدف؛ثبی 

 کند؛يک رويداد نظامی که تمايل ضعیفی آن را همراهی می بردنانیازم 

 تضعیف پتانسیل نظامی کشور هدف؛ 

  ،(.31: 1391و حصول تغییراتی در سیاست دولت هدف )همتی 

 نمايندگان توسط یالمللبین وگوهایگفت هدايت مهارت به ی از ديپلماسی انرژیاشاخهعنوان نفتی به ديپلماسی
 گرددیم اطالق نفت بخش در کشور خارجی اهداف تحقق برای کشورها ديگر نمايندگان با نفت کشور صنعت

  (.1397 عسلی،)

 پژوهش ی. پیشینه2-2

 . مطالعات داخلی2-2-1
فقیت ای با رويکرد توصیفی، ضمن برشمردن شواهد عدم موآشوری با استفاده از منابع کتابخانه ای در مقاله

ها، تهديدات و نقاط ضعف و قوت ايران را در راستای تدوين ديپلماسی انرژی ديپلماسی انرژی ايران، فرصت
کند. در اين مقاله همچنین به ديپلماسی نفتی اوپک از بدو تاسیس، بخصوص در مواجهه با مناسب تبیین می

تان به عنوان دو عضو مهم اوپک بررسی های آمريکا پرداخته شده و به طور خاص روابط ايران و عربسسیاست
 (. 1-32: 1393شده است )آشوری، 

همکاران در مقاله خود ضمن توصیف وضعیت صنعت نفت و گاز عراق به تحلیل نقاط ضعف و  و فرد طاهری
بینی نويسندگان، های پیش روی عراق در اين حوزه پرداخته اند. بنا به پیشقوت قراردادهای جديد عراق و چالش

های شود و با توجه به حضور شرکتدور به يک صادرکننده بزرگ نفت خام تبديل میچندانای نهراق در آيندهع
 فرد، اخوان و برامکی، متعدد چینی در عراق ممکن است نفت عراق جايگزين نفت ايران در چین گردد )طاهری

1394 :80-61.) 
ان با همسايگان، الزامات عملی تدوين ديپلماسی همکاران ضمن بررسی وضعیت میادين مشترک اير و نجفیان

 نيتدو یشورا لیتشکاند و انرژی کشور را در قالب بررسی فرصت ها، تهديدات و نقاط ضعف عنوان داشته
ساز ديپلماسی ها را زمینهسفارتخانه یو فعال شدن بعد اقتصاد یمنشور انرژ نيکشور، تدو یانرژ یپلماسيد

 (.1395اند )نجفیان، جاويد و کريمی، انرژی موفق کشور دانسته
 تحلیلی به بررسی ديپلماسی انرژی قطر و روابط آن با ايران پرداخته-مهردادگیلگو در پژوهشی با روش توصیفی

تراز اول  یها گسترده و حضور شرکت یهایگذارهيسرماو جايگاه فعلی اين کشور در حوزه انرژی را مرهون 
 (.1-6: 1396)مهردادگیلگو،  در اين کشور دانسته استجهان 
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تحلیلی با بررسی علل همگرايی و واگرايی دو کشور چین و ايران طی سال -ای توصیفیشاکری در مطالعه
های کلی اين کشور بررسی کرده ی انرژی را در قالب سیاست، روابط ايران و چین در حوزه1394تا  1384های 

ع انرژی به چین و دسترسی چین به فناوری های جديد در حوزهاست. نويسنده نزديکی ايران به عنوان يک منب
تجاری با آمريکا را عامل  انرژی و روابط گسترده های انرژی را عامل نزديکی دو کشور در حوزهی زيرساخت

-زيرساخت گذاری و فعالیت در حوزهی سرمايههای آمريکا، بخصوص در حوزهاصلی تأثیرپذيری چین از تحريم

 (.1-25: 1396ژی معرفی کرده است )شاکری، های انر
 یخوردگی ديپلماسی انرژی کشورهای تولیدکننده و مصرف کنندهتحلیلی گره-ياری و رضايی با روش توصیفی

المللی به عنوان های بیناند. در اين پژوهش از تحريمی مفهوم امنیت انرژی تببین کردهانرژی را به واسطه
تنوع دادن به شرکای تجاری در حوزه انرژی، فراهم کردن ديپلماسی انرژی ياد شده و  بزرگترين مانع بر سر راه

ند ارا راه کاهش تأثیر اين تهديد دانسته یقراردادهای بلندمدت نفت جاديا نیو همچن گذارهيجذب سرما یزمینه
 (.27-46: 1396)ياری و رضايی، 

های اين بخش، ديپلماسی انرژی ايران آسیب پذيری همکاران بعد از توصیف وضعیت انرژی ايران و و صیادی
ی و اگسترش مناسبات منطقهاند که شامل را مورد بررسی قرار داده و راهکارهايی برای بهبود آن ارائه کرده

المللی و نهادهای بین هاسازماندر  عضويت اقتصادی، منافعبازتعريف روابط با کشورهای ديگر از منظر تقويت 
پور می باشد )صیادی و حسین کسازمان اوپ هانرژی بويژ هسازی نهادهای مؤثر در حوزی در تصمیمو تأثیرگذار

 (.110-121: 1396و حیدرزاده، 

 . مطالعات خارجی2-2-2
گذاری ی اروپا، تأثیر آن بر صادرات و سرمايههای آمريکا و اتحاديهی خود به بررسی تحريمدر مقاله 1اسمیت

های بیشتر را هرمز در صورت اعمال تحريم سخن گفته و تهديد ايران به بستن تنگه در حوزه انرژی ايران
رغم تهديدات مکرر، ايران در گیرد که علینظران نتیجه میهای صاحببررسی کرده است. محقق با مرور گفته

ت را مت نفعمل راغب به انجام چنین کاری نیست، اما به خوبی توانسته با اين حربه در مقاطع مختلف قی
 (.1-10: 2012افزايش داده و ضمن افزايش درآمد نفتی خود به اقتصادهای غربی ضربه بزند )اسمیت، 

ای پرداخته است. در در پژوهشی به بررسی بازگشت ايران به بازارهای جهانی انرژی بعد از توافق هسته 2پنت
گذاری انرژی اب کردن قراردادهای سرمايههای نفت و گاز ايران به سمت جذاين پژوهش از تغییر مسیر سیاست

گذاری در حوزه انرژی در خارج کشور به منظور تضمین امنیت صادرات، در داخل کشور، همکاری در سرمايه
داخلی با پیاده سازی بحث هدفمندی يارانه ی خط لوله و کاهش مصرف انرژی در حوزهصادرات گاز به وسیله

گذاری برای ساخت پااليشگاه اسی انرژی، جذب سرمايه خارجی و سرمايهها صحبت شده است. در بحث ديپلم
اند )پنت، ترين ملزومات موفقیت ديپلماسی انرژی ايران معرفی شدهعنوان مهمنفتی در کشورهای ديگر به

2016 :35-23.) 

                                                           
1 Smith 
2 Pant 
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پا و اهرمی به ارودر گزارشی جامع، به تشريح سیاست روسیه برای استفاده از ترکیه برای انتقال انرژی  1استین
ها پرداخته است. وی به بررسی قرارداد گازی ايران و ترکیه و همراهی ترکیه با ايران سیاسی در مقابل تحريم

انرژی در قبال ايران و اربیل پرداخته است و  های آمريکا و سیاست مستقل ترکیه در حوزهدر دور زدن تحريم
ود به عنوان کريدور صادرات انرژی صحبت کرده است )استین، نهايتا از تالش ترکیه برای تثبیت جايگاه خ

2017 :13-1.) 
به بررسی چارچوب تولید، شرکت های فعال در حوزه انرژی و نیاز هند به ايران و کشورهای  3و پاالکندا 2سزنک

 هحاشیه خلیج فارس به عنوان يک منبع انرژی پرداخته اند. نويسندگان علت تقويت روابط کشورهای حاشی
خلیج فارس و هند را منعطف شدن توجه آمريکا از اين منطقه به سمت خاور دور دانسته و از سیاست عربستان 

گذاری عظیم در هند برای ساخت پااليشگاه با هدف مصون ماندن از خطر نوسانات تقاضا در بازار برای سرمايه
دهند که چگونه عربستان با ضیح میکند. محققین در ادامه ضمن بررسی روابط ايران و هند، توصحبت می

افزايش تولید و پايین نگه داشتن قیمت نفت، درصدد افزايش سهم در بازار و با مشکل مواجه کردن رقبای نفتی 
 (.1-23: 2017از جمله ايران و تولیدکنندگان نفت شیل آمريکا برآمده است )سزنک و پاالکندا، 

 . روش شناسی پژوهش3
 . روش پژوهش3-1

 نتايج ها توصیفی و موردی است؛ چراکهی گردآوری دادهحاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه پژوهش
شود با گیرد و در آن سعی می قرار مورد استفاده ايران نفتی حوزه گذاریسیاست در تواندمی آن از حاصل

 ها، شناختی جامع از آن فراهم آيد. دهتمامی جوانب يک پديده و بررسی فرايند آن در ارتباط با ساير پدي مشاهده

 . روش گردآوری اطالعات3-2
ای، منابعی ای و میدانی است. در فاز کتابخانهروش گردآوری اطالعات در اين طرح، ترکیبی از دو روش کتابخانه

حقیقات ، مطبوعات، اسناد تهاهينشری اطالعاتی، هابانکها، مجالت، گزارشات، نامهاز قبیل مقاالت، پژوهش
طراحی شده،  ی کارشناسان مربوطه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در بعد میدانی پرسشنامهگذشته و مصاحبه

 توسط خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش تکمیل گرديده است.
 

 . جامعه آماری و نمونه پژوهش3-3
نفت است و در اين پژوهش برای انتخاب  ی ديپلماسی و صنعتکارشناسان عرصهی آماری اين پژوهش جامعه

يا  دارهدفی، احتمال ریغگیری گیری هدفمند که نمونهگیری هدفمند استفاده شده است. نمونهنمونه از نمونه
واحدهای پژوهش برای کسب دانش يا اطالعات است  دارهدفشود، به معنای انتخاب کیفی نیز نامیده می

                                                           
1 Stein 
2 Seznec 
3 Pallakonda 
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التحصیالن دانشگاه نفت، ی تعدادی از فارغی آماری انتخاب شده دربرگیرنده(. نمونه48: 1397)فرهت مقام، 
نفت، بخش صادرات میدان پارس جنوبی، بورس انرژی و همچنین مرکز  کارشناسان شرکت مهندسی توسعه

نامه پرسش 45ی آماری، های توزيع شده در میان نمونهاز میان پرسشنامه المللی انرژی است.مطالعات بین
 .کمیل و برگشت داده شده استت

 وتحلیل اطالعات. روش تجزیه3-4
استفاده  Excelافزار فازی و نرممراتبی ل سلسلهیروش تحلوتحلیل اطالعات در اين پژوهش از برای تجزيه

نامه در اختیار چند تن از کارشناسان قرار گرفت تا ابهامی در آن وجود شده است. برای اطمینان از روايی، پرسش
 منظور تأيید پايايی پرسشنامه نرخ ناسازگاری ماتريس مقايسه زوجی محاسبه و بررسی گرديد.نداشته باشد و به

 SWOT. تکنیک 3-5

که  رندیگیمريزی استراتژيک مورد استفاده قرار وتحلیل فرايند برنامهی زيادی در تجزيههاکیتکنرويکردها و 
 است تکنیک يا ماتريس سوات ابزاری (.8: 1397 اسالمی،)هاست آن نيترمعروف( SWOTتکنیک سوات )

 یهاقوت و هاضعف بازشناسی و سیستم يک خارجی در محیط موجود یهافرصت و تهديدها شناخت برای
(. 57: 1396سیستم )خسروجردی،  کنترل و هدايت برای راهبرد و تدوين وضعیت سنجش منظوربه آن، داخلی

 (: 49: 1393بدين ترتیب است )نقنه، روش کلی کار در رويکرد سوات 

 تدوين يا تشخیص مأموريت سازمان يا اهداف استراتژيک موضوع مورد بررسی؛ 

 ها(؛تعیین وضعیت داخلی فعلی و وضعیت محیطی )شناسايی نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت 

 های مناسب جهت حرکت از وضع کنونی به وضعیت هدف. تعیین استراتژی 

 در اين تکنیک به شرح زير است: هافرصتضعف، قدرت، تهديدها و منظور از نقاط 
 عملکرد برای جدی مانعی که هايیتوانا وها مهارت و منابع از استفاده در کارايی عدم يا هاتيمحدود ها:ضعف
یياناتو در ضعف هرگونه و تسهیالت و منابع فقدان. روندیم شمار به کاستی مثابهبه مجموعه و هر زیآمتیموفق

 .(97: 1395شوند )چزگی،  محسوب ضعف نقاط جزو تواندیم مديريتی یها
می گیرد، صورت گذاریسرمايه هاآن روی بر یدرستبه اگر که هستند موجود قابلیت يا منابع نوع هر ها:قوت

 (.100: 1397 اسالمی،) شوند تبديل مزيت و برتری به يک توانند
توانند موانعی اساسی برای ی نامطلوب اما پراهمیت محیط است که میهاتیموقعمنظور از تهديدها  تهديدها:

 (.97: 1395موقعیت جاری يا آتی ايجاد کنند )چزگی، 
ای هستند که های منطقههای نسبی و پتانسیلشوند و مزيتتعريف می همواره در محیط خارجی ها:فرصت
ها ممکن ها را از قوه به فعل درآورند. فرصتبیر مختلف آنها و تداسعی دارند با استفاده از روش زانيربرنامه

است در شرايط حاضر امکان بروز نداشته باشند و يا حتی تحت تأثیر عوامل مختلف کاهش يافته و يا در معرض 
 (.17: 1395نابودی قرار گیرند )عسکرآبادی، 
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شوند و بهتريس سوات تالقی داده می، اين عوامل در ماهافرصتبعد از شناسايی نقاط ضعف، قدرت، تهديد و 
یاستراتژ. انواع اين (26-27: 1395 شورکی، کارگر)گردد ی پیش رو استخراج میهایاستراتژها ی آنواسطه

 ( بازتاب يافته است:1ها در جدول شماره )گیری آنو مبنای شکل ها

 آن از اصلح ی چهارگانه های استراتژی و SWOT ماتريس کلی ( نمای1شماره ) جدول

 
 هاقوت

(Strengths(S 
ها ضعف

(Weaknesses(W 

 Opportunities(O)ها فرصت
 (SO) تهاجمی استراتژی

 زا استفاده برای قوت نقاط از گیریبهره
 هافرصت

 (WO) کارانهمحافظه استراتژی
 هافرصت از استفاده با هاضعف بر غلبه

 Threats(T) تهديدها
 (ST) رقابتی استراتژی

 يا حذف منظوربه قدرت نقاط از دهاستفا
 تهديدات کاهش

 (WT) تدافعی استراتژی
 از استفاده با تهديدات تأثیر کاهش

 ضعف نقاط کاهش

 يافته های پژوهشمنبع: 

 کندیم کمک هاستياستراتژ به مدل اين بلکه ،کندینم ديکته سازمان به را خاصی استراتژی مدل سوات هیچ
 پس و خلق نمايند ضعف نقاط و قوت نقاط تهديدات، ،هافرصت با متناسب را هایتراتژاس از ایمجموعه ابتدا تا
 (. 25: 1395نمايند )کارگر شورکی،  اتخاذ را هاآن نيترمناسب شده، خلق یهایاستراتژ میان از آن از

 . تحلیل سلسله مراتبی فازی3-6
گیری در حضور معیارهای فرايند تصمیم(، مبحثی است که به MCDMگیری با معیارهای چندگانه )تصمیم

مراتبی يا (. تکنیک فرايند تحلیل سلسله55: 1396پردازد )طالبی گیگلو، متناقض با يکديگر می بعضاًمتفاوت و 
AHP  با معیارهای  کهیهنگامخصوص گیری چندمعیاره است که بهانواع تصمیم نيترشدهشناختهيکی از

 1970ی بار در دهه(. اين تکنیک نخستین37: 1396گیرد )امیدوار، قرار می کیفی مواجه باشیم مورداستفاده
مسائل پیچیده را بر اساس يک رويکرد  AHPمیالدی توسط پرفسور ساعتی )عراقی االصل( ارائه شد. تکنیک 

 (. 29 :1396آورد )محمودی، ها را به شکلی ساده فراهم میدهد و امکان تحلیل آنمنطقی مورد بررسی قرار می

 (:83: 1396مراتبی به شرح زير است )دقیقی، شش گام اساسی فرايند تحلیل سلسله

 شناسايی اهداف و تعیین اهداف؛ 

 ی هانهيگزو  ارهایمعريزمراتبی و اجزای تصمیم )هدف، معیار، شکستن مسئله به ساختار سلسله
 تصمیم(؛

 يسه زوجی؛انجام مقايسات زوجی میان اجزای تصمیم و تشکیل ماتريس مقا 

 تعیین اوزان نسبی اجزای تصمیم؛ 

  گیرندگان سازگار است؛برای اطمینان از اين امر که نظرات تصمیم هاسيماتربررسی نرخ ناسازگاری 
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 ی تصمیم.هانهيگزآوردن رتبه نهايی دستمنظور بهو ترکیب اوزان نسبی به 

س کامل سبک تفکر انسانی را دارا نیست، بهتر مراتبی سنتی، قابلیت انعکااز آنجايی که فرايند تحلیل سلسله
صمیممبهم انسانی دارند به ت بعضاًاست تا با استفاده از اعداد فازی که سازگاری بیشتری با عبارات کالمی و 

توسط پروفسور لطفی  1965(. نظريه فازی در سال 48: 1396گیری در دنیای واقعی پرداخت )محمدی، 
ی برای اقدام در اهينظرو استاد دانشگاه برکلی آمريکا معرفی شد. اين نظريه،  بارتیرانياعسگرزاده، دانشمند 

ی نادقیق و مبهم را به شکل هاستمیسشرايط عدم قطعیت است و قادر است تا بسیاری از مفاهیم، متغیرها و 
فراهم آورد )فرهت گیری در شرايط عدم قطعیت را ی استدالل، استنتاج، کنترل و تصمیمرياضی درآورده و زمینه

 (.51: 1397مقام، 
 مراتبیسلسله تحلیل فرايند برای چانگ و بوکلی هندسی میانگین روش جمله از متعددی هایروش اگرچه

 حصول يا و طوالنی محاسبات و پیچیدگی جمله از ایعديده مشکالت با هاروش اين اما است، شده پیشنهاد
(؛ لذا در اين پژوهش به48-52: 1396هستند )محمدی،  همراه منفی یحت يا و صفر با برابر غیرواقعی، اوزانی

استفاده شده است که مراحل آن به افتهيبهبودفازی  AHPی مذکور، از الگوريتم هاروشجای استفاده از 
 (: 33-34: 1396صورت خالصه به صورت زير است )تابش مفرد، 

  میانگین هندسی؛ ی مقايسات زوجی با استفاده از روش هاسيماترادغام 

 آوردن میانگین هندسی سطرها؛دستبه 

 آوردن مجموع میانگین هندسی سطرها؛دستبه 

 ضرب میانگین هندسی سطرها در معکوس مجموع میانگین هندسی؛ 

  ی فازی؛هاوزنديفازی کردن 

 سازی خطی.نرمال کردن وزن معیارها با روش نرمال 

 (پژوهش اجرای الگوریتم) تحقیق طرح .3-7
 اين اجرای روش از جامع ديدی بتوان تا شده ارائه (1شماره ) شکل قالب در پژوهش اين کلی اجرای گوريتمال

بانک گزارشات، مجالت، ها،نامهپژوهش مقاالت، قبیل از متعددی منابع گام، نخستین در. آورد دست به تحقیق
 دقیق بررسی مورد مربوطه کارشناسان یمصاحبه و گذشته تحقیقات اسناد مطبوعات، ها،نشريه اطالعاتی، های
 و تهديدات قوت، ضعف، نقاط قبل، گام هایبررسی و مطالعات از آمده وجود به بستر یواسطهو به گرفته قرار

 رد موفق، نفتی ديپلماسی يک ملزومات ترينمهم و شده شناسايی ايران نفتی ديپلماسی روی پیش هایفرصت
 روش ماتريس، اين از آمدهدستبه هایگزينه بندیرتبه برای. گرددمی راجاستخ SWOT آنالیز ماتريس قالب

 .شودمی گرفته کار به مراتبیسلسله تحلیل
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 پژوهش اجرای الگوريتم (1شماره ) شکل
 يافته های پژوهشمنبع: 

سه سطح  مراتبی درگیری يا درخت سلسلهمراتبی فازی، درخت تصمیمدر آغاز مسیر استفاده از تحلیل سلسله
ای بر مبنای مقايسهنامهپرسش هانهيگزی معیارها و دهوزنشود. سپس برای ساخته می هانهيگزهدف، معیار و 

ی به کار برده شده در پرسشنامه و طیف فازی متناظر با آن در کالمشود. عبارات ی زوجی عناصر ساخته می
 ( قابل مشاهده است.2جدول شماره )
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 متناظر فازی طیف و نامهپرسش در شده برده کار به کالمی ات( عبار2شماره ) جدول
 متناظر مثلثی فازی اعداد زبانی معیارهای

 (1،1،1) يکسان اهمیت

 (1،2،3) رتمهم نسبتاً تا يکسان اهمیت

 (2،3،4) ترمهم نسبتاً اهمیت

 (3،4،5) يادز اهمیت تا ترمهم نسبتاً اهمیت

 (4،5،6) زياد اهمیت

 (5،6،7) زياد بسیار اهمیت تا دزيا اهمیت

 (6،7،8) زياد بسیار اهمیت

 (7،8،9) رتمهم کامالً تا زياد بسیار اهمیت

 (8،9،10) ترمهم کامالً اهمیت

 .65: 2012، 3و ين 2، سان1منبع: چو                        

ع شده و در قالب ماتريس ادغام تجمی هانامهپرسشهای تکمیل شده توسط خبرگان، آوری پرسشنامهبعد از جمع
بود، اوزان فازی و سپس اوزان  1/0؛ چنانچه اين نرخ کمتر از شوندیمشده از لحاظ نرخ ناسازگاری بررسی 

سازی، وزن بعد از نرمال تاًينهافازی محاسبه شده و  AHPبر اساس الگوريتم  هانهيگزغیرفازی معیارها و 
 (. 28: 1398دهکردی، ی و مبینیگردد )عبدنهايی هر گزينه محاسبه می

 های پژوهشها و یافته. تجزیه و تحلیل داده4
  SWOTهای نفتی با استفاده از تکنیک ی کاهش تأثیر تحریمهایاستراتژ. استخراج 4-1

ها، نامهمقاالت، پژوهش لیاز قب یمنابع متعدددر اين بخش، نخست با استفاده از اطالعات حاصل از بررسی 
کارشناسان  گذشته و مصاحبه قاتیها، مطبوعات، اسناد تحقنشريه ،یهای اطالعاتزارشات، بانکمجالت، گ

( شناسايی گرديده 3، عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ديپلماسی نفتی ايران مطابق جدول شماره )مربوطه
ا کمک ماحصل ماتريس کارانه، رقابتی و تدافعی بی تهاجمی، محافظههای چهارگانهاست؛ سپس استراتژی

( 4ی ايران و کشورهايی از قبیل لیبی، عراق، سوريه، روسیه و ونزوئال، مطابق جدول شماره )سوآت و تجربه
 اند.تشريح شده تاًينهااستخراج و 

 ايران نفتی ديپلماسی بر تأثیرگذار خارجی و داخلی ( عوامل3شماره ) جدول
 داخلی عوامل

 قوت نقاط ضعف نقاط

 (W1ی بخش خصوصی در صادرات نفت )ر گستردهعدم حضو
 (W2های انرژی کشور )کمبود منابع مالی جهت اجرای پروژه

 (S1های داخلی )ی بیمهوجود تجربه
 (S2کش )مندی از ناوگان عظیم نفترهبه
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ای صنعت نفت و پتروشیمی و کثرت های توسعهکندی فعالیت
 (W3های ناتمام )پروژه

 (W4ضعف تکنولوژيک )
 (W5وابستگی کشور به درآمدهای نفتی )

 (S3های نفتی )بورس نفت و فرآورده
 (S4ظرفیت باالی پااليشی و پتروشیمی )

 (S5ی هرمز )اشراف بر تنگه
 (S6بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی ) پررنگحضور 

 (S7های قبلی )ی تحريموجود تجربه
 (S8ی پايین نفت )شدهی تمامهزينه
 (S9اک ارزان نفتی و گازی )مندی از خوربهره

 (S10های آزاد )دسترسی به آب

 خارجی عوامل

 تهديدات هافرصت

با  هاآنی بزرگ جهانی در برجام و مخالفت هاقدرتماندن باقی
 (O1آمريکا )

 (O2وجود همسايگان فعال در صنعت نفت )

های نفتی بر کشورهای نیازمند نفت و سوخت اعمال تحريم
(O3) 

ديد کشورهای شرق آسیا، ترکیه و عراق به وابستگی ش
 (O4محصوالت پتروشیمی )
 (O5فراگیری بیماری کرونا )

 (O6رشد استفاده از ارزهای ديجیتال )روند روبه

ی آمريکا و تحريم کشورهای مختلف جانبهی يکهااستیس
(O7) 

 (O8المللی )تمايل چین برای تبديل يوآن به ارزی بین

 (T1های آمريکا )تحريم
عدم اجرای برنامه عملیاتی مشخص از سمت ساير طرفین 

 (T2پايبند به برجام )
 شانيهادولتهای خصوصی از رويکرد عدم پیروی شرکت

(T3) 
 (T4رشد تولید نفت ساير کشورها )روند روبه

 (T5برداشت سريع از میادين مشترک ايران )

 های پژوهشمنبع: يافته

 ايران نفتی ديپلماسی بر تأثیرگذار ارجیخ و داخلی ( عوامل4شماره ) جدول

 (WO) کارانهمحافظه استراتژی (SO) تهاجمی استراتژی

 محصوالت و نفتی هایفرآورده صادرات روی بر تمرکز
 (S2,S4,S6,S7-O3,O5,O7پتروشیمی )

ی شمالی صادرات به ونزوئال، سوريه و کره
(S1,S2,S4,S7,S8,S9,S10-O1,O2,O3,O5) 

نفت  صادرات برای همسايه کشورهای فیتظر از استفاده 
(S7,S8-O2) 

 کشورهای در پااليشی و پتروشیمی واحدهای خريد اجاره يا
 (W1,W2,W3,W4,W5-O1,O4ديگر )

-W5ديجیتال ) ارزهای کارگیریبه

O1,O3,O4,O6,O7) 

-W5مبادالت ) از دالر حذف و پولی هایپیمان کاربستنبه

O1,O3,O4,O7,O8) 

 (WT) تدافعی استراتژی (ST) رقابتی استراتژی

 (S8,S9,S10-T1,T2,T3,T4,T5تخفیف ) یارائه

شار ف اهرم عنوانبه نیابتی نیروهای و هرمز یتنگه از استفاده
(S5-T1,T2,T4) 

بلندمدت  قراردادهای انعقاد و نفتی قراردادهای سازی جذاب
(W2,W3,W4,W5-T1,T2,T3,T4,T5) 

 پژوهش هایيافته: منبع
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 ی تهاجمیهایستراتژا. 4-1-1
 نفتی و محصوالت پتروشیمی  های. تمرکز بر روی صادرات فرآورده1

های نفتی و پتروشیمی با توجه به سهولت تحريم نفت ايران از سوی آمريکا، حرکت به سمت صادرات فرآورده
ر گرفته شود؛ چنانراهکارهای کاهش فشارهای وارده، از سمت ايران به کا نيمؤثرترعنوان يکی از تواند بهمی

 دانشفر)اند که مقام معظم رهبری نیز با بصیرت خود همواره بر قطع وابستگی به صادرات نفت خام تأکید کرده
های نفت و پتروشیمی و عملکرد قابلتوجه ايران در تولید فرآوردهبا توجه به ظرفیت قابل (.13: 1395 مقدم، و

فعلی نیز از فشار  توان انتظار داشت که اين راهکار در برههتی میهای نفقبول اين بخش در دور قبلی تحريم
ها به رغم تحريمتوان علیدهد چگونه میديگری است که نشان می ها بر ايران بکاهد. لیبی نمونهتحريم

 فروش برای را خود تالش تمام 2014 سال از ملل سازمان های نفتی ادامه داد؛ چراکه اگرچهصادرات فرآورده
 آن جايگزين اروپا و همسايه کشورهای به نفتی هایفرآورده قاچاق اما است، بسته کار به خام نفت غیرقانونی

های نفتی، کشورهای همسايه ی فرآورده. در زمینه(4: 2020، 3و هراری 2، فرر1دوپارک)است  گرفته رونق و شده
: 1394 کشور، هیدروکربوری ترازنامه)ايران داشته های نفتی از قبیل عراق و افغانستان نیاز بااليی به فرآورده

 نيتربزرگها، در میان عنوان دو شريک اقتصادی ايران در دور قبلی تحريمو نام چین و هند نیز به( 206-205
. در باب محصوالت پتروشیمی نیز وابستگی (1398 فردا، راديو) خوردیمهای نفتی به چشم واردکنندگان فرآورده

توان در کنار مزايايی از ای شرق آسیا، ترکیه و عراق به محصوالت ايران فرصتی است که میشديد کشوره
 (.1092: 1397 همکاران، و شیريجیان)جمله توان بخش خصوصی و خوراک ارزان از آن بهره گرفت 

 ی شمالی. صادرات به ونزوئال، سوريه و کره2
برد؛ های نفتی اين کشور رنج میبه طور خاص از تحريمهای آمريکا و ايران تنها کشوری نیست که از تحريم

کشهای داخلی، با استفاده از ناوگان بزرگ نفتبیمه تواند با استفاده از تجارب قبلی خود و تجربهلذا ايران می
های آزاد استفاده کرده و نفت و محصوالت نفتی خود را به کشورهايی از قبیل های خود، از دسترسی به آب

ها دسترسی سوريه به سیستم مالی که تحريممثال ازآنجايیعنوانشمالی صادر کند. به ، ونزوئال و کرهسوريه
های بیشتر اگر اند، واردات نفت و سوخت برای اين کشور از لحاظ مواجهه با تحريمالمللی را قطع کردهبین

نفت خام برای دمشق به همراه دارد نبود سوخت و  ازی بسیار کمتری نگويیم بدون هزينه است الاقل هزينه
رود اما کمبود سوخت در اين کشور و نفت به شمار می . اگرچه ونزوئال هنوز هم صادرکننده(3: 2019، 4شار)

توان از آن برای صادرات شیوع بیماری کرونا )کاهش مصرف بنزين در ايران( فرصتی به وجود آورده است که می
ترين نقاط قوتی است که پايین تولید نفت و خوراک در ايران يکی از مهم . هزينهبنزين به ونزوئال استفاده کرد

دهد که نفت و محصوالت نفتی خود را حتی از طريق دورزدن تولید اين امکان را به ايران می با کاهش هزينه
 شده یداريخر کی از نفتآفريقا به سوريه و يا به ونزوئال در آن سر دنیا برساند. ناگفته نماند که بخش کوچ قاره
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ی ضدايرانی پايبند نبوده است )کتزمن، هاميتحرگاه به شود که هیچشمالی صادر می ايران توسط چین نیز به کره
نقاط مختلف از جمله  به آن هایفرآورده و نفت ارسال اروپا و آمريکا یهاميتحر اگرچه (. در مجموع45: 2021
 را هاتحريم اين توانايی ناوبری، آزادی و دريا در مرور و عبور بر حاکم اصول اما است، کرده دشوار را سوريه
 .(27-28: 2019، 1بوکه)است  کرده محدود

  نفت صادرات برای همسايه کشورهای ظرفیت از . استفاده3
 يیهاروش از يکی دارند وجود ايران همسايگی در که نفتی یصادرکننده کشورهای یهارساختيز از استفاده

 کردن مخلوط و عراق به ايران نفت انتقال با. گیرد قرار مورد استفاده هاميتحر دورزدن برای تواندیم که است
 انمشتري به را شده مخلوط نفت صادراتی، نفت مشخصات در تغییر با توانیم ايران، نفت با کشور اين نفت
 يا و قزاقستان به خزر دريای طريق از را خود نفت تواندیم ايران اين، بر عالوه. فروخت چین خصوصبه ايران

 دور را هاميتحر کشور، دو اين صادراتی نفت با خود نفت ترکیب با و کند صادر آذربايجان به خشکی طريق از
 در و کند استفاده داخلی مصارف برای آن از روسیه تا فروخت روسیه به را نفت کشور توانیم همچنین. بزند

 نايرا نفت مستقیم دريافت از آذربايجان و قزاقستان کهدرصورتی يا و دهد افزايش را خود نفت صادرات عوض
 واسطهبه را کار اين توانیم لوله، خط طريق از کشور دو اين به روسیه نفت صادرات به توجه با کنند، امتناع
 تولید پايین هزينه واسطهبه ايران که رسدیم به نظر ممکن صورتی در تنها موارد اين داد. همه انجام روسیه

 (.1109و  1102-1103: 1397شود )شیريجیان و همکاران،  قائل مذکور کشورهای برای خوبی تخفیف نفت

 رقابتی یهااستراتژی. 4-1-2
 . ارائه تخفیف1

یپايین تولید نفت و مزيت نسبی خوراک گازی اين امکان را به ايران م دسترسی به ذخاير عظیم نفتی با هزينه
های نفتی و پتروشیمی ايران را دهد که در شرايط اضطرار با استفاده از اعمال تخفیف، جذابیت نفت، فرآورده

محصوالت پتروشیمی عالوه بر خوراک ارزان، دسترسی به  برای مشتريان اين محصوالت باال ببرد. در زمینه
توجه ونقل و چه از لحاظ مصارف قابلهای حملهای آزاد نیز چه از لحاظ سهولت صادرات و کاهش هزينهآب

های اين صنعت کاسته و امکان اعمال تخفیف را فراهم کرده است. اعمال آب در واحدهای پتروشیمی از هزينه
 غفوری)تخفیف برای مشتريان راهکاری است که ايران در شرايط سخت جنگ تحمیلی آن را آزموده است 

ای نفت خود و شبکه ترارزانگذاری قیمت واسطهان تحريم عراق به؛ صدام حسین نیز در زم(49: 1393 آهنگر،
های نفتی، به دور از چشم ناظران سازمان ملل به منابع مالی دست يافته و يا از اين پیچیده، با استفاده از کوپن
 و  2و سیاستمداران بزرگ روسیه، فرانسه و ... بهره جسته است )ساچس هایکمپانابزار برای کسب حمايت 
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 (2005؛ شورای روابط خارجه: 2004، 1مايلر

 عنوان اهرم فشاری هرمز و نیروهای نیابتی به. استفاده از تنگه2
تواند از دهد میتوجهی از نفت موردنیاز جهان را از خود عبور میعنوان آبراهی که درصد قابلی هرمز بهتنگه

ابزاری برای واردکردن فشار به آمريکا و کشورهای  عنوانطريق کاهش حجم صادرات و افزايش قیمت نفت، به
قطر، کويت و عراق از اين  رغم استفادهنفتی که از آمريکا تبعیت کنند مورداستفاده قرار گیرد. علی واردکننده

کند چراکه که قطع ی هرمز برای صادرات نفت استفاده میترين کشوری است که از تنگهتنگه، عربستان مهم
جهانی  ظرفیت مازاد نفت، قدرت مقابله با کمبود عرضه دارنده نيتربزرگعنوان درات اين کشور بهيا کاهش صا

حال به (. بااين4-6ک 2018، 2هرمز به مقدار زيادی خواهد کاست )رتنر نفت را در صورت بسته شدن تنگه
گاهی هاشيرزمان تنها به انجام جای بستن آتوان بههرمز برای خود ايران، می باالی بستن تنگه دلیل هزينه

برای اعالن هشدار بسنده کرد يا در شرايط مقتضی از اين موقعیت استراتژيک برای واردکردن فشار  گاهیوب
 (. 2020، 3استفاده کرد )ريدان 1کش آدريان دريا متقابل همچون داستان آزادی نفت

 کارانهی محافظههایاستراتژ. 4-1-3
 دهای پتروشیمی و پااليشی در کشورهای ديگر. اجاره يا خريد واح1

 کشور زا خارج در پااليشگاه خريد يا ساخت با را خود خام نفت از استفاده و تولید زنجیره کشورها از بسیاری
 متعلق هایپااليشگاه در چراکه شود،می پیدا بازار در سختیبه کويت نفت اکنون کهنحویبه اند؛کرده تکمیل

 عربستان مانند بزرگی کشورهای حتی. شودمی صادر و پااليش آن مرزهای از خارج يا داخل در کشور اين به
 که اندکرده تأسیس هايیپااليشگاه کننده،مصرف کشورهای در نیز دارند نفت بازارهای بر کاملی سیطره که

 صادراتی درآمد و صادرات بترتیاينبه و رسانندمی فروش به فرآورده به تبديل از و بعد جا همان در را خود نفت
 ظرفیت زير که دنیا هایپااليشگاه از بسیاری خالی ظرفیت از تواندمی نیز ايران. کنندمی تضمین را خود نفتی
 با خودمان نفت از استفاده با و کرده اجاره را هاآن ظرفیت که ترتیباينبه. کند استفاده کنندمی تولید خود

ارس ف)کند  صادر خود را نهايی فرآورده و پرداخته آنها به را پااليش هزينه خصوصی، بخش يا دولت عاملیت
اجاره  متعدد، ناتمام هایپروژه و پتروشیمی و نفت صنعت ایتوسعه هایفعالیت یکندبه توجه . با(1398نیوز، 

 در( اريکآم با مالی روابط از مستقل حاًی)ترج پتروشیمی محصوالت و نفت فرآوری کوچک واحدهای خريد يا
 یگزينه تواندمی دارند، ايران پتروشیمی محصوالت به شديدی وابستگی که هند و چین همچون کشورهايی

 انیجيری)شباشد  نهايی کنندهمصرف به نزديکی حالدرعین و ايران نفت تولید ظرفیت از استفاده برای مناسبی
 (.1105-1106: 1397و همکاران، 
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 یتال کارگیری ارزهای ديج. به2
 مقصد و مبدأ بودن ناشناس و مرکزی هایبانک و هادولت تسلط یحوزه از ديجیتال هایارز بودن خارج

گسترده را هاتحريم دورزدن فرايند بتواند تا کندمی فراهم اسالمی جمهوری برای نظیریبی امکان ها،تراکنش
 مالزی، چین، از گذارانیسرمايه است شده سبب ايران در برق پايین نرخ که اينجاست جالب ینکته .کند تر

برسانند )دهقانی،  برداریبهره به ايران هایبیابان در را خود مزارع تا بیايند ايران به اروپايی کشورهای و روسیه
1399). 

های آمريکا کشورهايی همچون چین، روسیه و ترکیه را به فکر استفاده از ارزهای ديجیتال انداخته اگرچه تحريم
به کشور  های آمريکا، مربوطی آن در مقابله با تحريمترين مورد استفاده(، اما جدی2020، 1تلگرافاست )کوين

 فروش داومت برای را تالش کرد تا شرايط پترو نام با نفت بر مبتنی پولی واحد اندازی يکاست که با راه ونزوئال
 پترو، فروش ازای در ،لهیوسنيبداين کشور توانست تا نمايد؛  فراهم آمريکا دالری نظاماز  دور به خود نفت
نیم، است )تس دالر میلیون هفتصد و اردیلیدو م حدود آن میزان کند که دريافت ونزوئال رايج ارز از غیر ارزی

1398). 

 های پولی و حذف دالر از مبادالتکاربستن پیمان. به3
 وابستگی کاهش کند، تحريم را کشوری هر تواندمی الرد و جريان رزرو فدرال طريق از در شرايطی که آمريکا

های پیش روی ايران در شرايط ترين راهپولی يکی از اصلی هایپیمان و استفاده از سازوکار آمريکا دالر به
 استفاده مبادالت برای کشور دو ملی ارزهای از ثالث ارز جایبرای دورزدن تحريم به روش اين در. است کنونی

 با چندجانبه و دوجانبه پولی پیمان نیز بر انعقاد توسعه ششم یبرنامه کلی هایسیاست چهارم بند رشود. دمی
بايست با رفع است؛ لذا می شده مقاومتی تأکید اقتصاد کلی هایسیاست چارچوب در تجارت، طرف کشورهای

اق و پاکستان را هرچه زودتر چین، روسیه، ترکیه، عر با پولی منعقد شده هایموانع موجود و عزم جدی پیمان
 (.1399عملیاتی کرد )دنیای اقتصاد ج، 

 بر سر داستان اوکراين، 2014ی دالرزدايی تنها محدود به ايران نیست. پس از تحريم روسیه در سال مسئله
 فادهاست اردد امکان که جايی تا و کند استفاده ملی ارزهای از خود تجاری مبادالت در اين کشور تصمیم گرفت تا

 تجاری روابط در توانسته روسیه تاکنون، 2015 و 2014 سال از دهد؛ در نتیجه کاهش خود روابط در را دالر از
شرکت علیه آمريکا هایتحريم .(1399دهد )شوری،  کاهش درصد 50 از بیش را دالر از استفاده خود با چین،

به مالی تبادالت و پولی دوجانبه هایانپیم موضوع شدنمطرح سبب انرژی عراق زمینه در فعال روسی های
بین ارز به يک تبديل يوآن با هدف چین مرکزی بانک .(1398است )محفوظی،  نیز شده دينار و روبل صورت
است )خبرگزاری  کرده کشور 32 از بیش با پولی پیمان برقراری به اقدام آن تاکنون سازیو جهانی کامل المللی

نظام  زا مستقل مالی بسترهای ايجاد برای و تالش ونزوئال نفت از بخشی يوآنی شفرو راهکار .(1399دانشجو، 
 آمريکا هایتحريم با مقابله در ونزوئال اقدام کارآمدترين روسیه، و چین کمک با بانکی مبتنی بر دالر آمريکا

                                                           
1 Cointelegraph 
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 یهاميتحر تحت اآمريک جانب از که کشورهايی از يکی عنوانبه شمالی کره .(1398است )مسیر اقتصاد،  بوده
 اين یهابانککند و می استفاده چین یهابانک از المللیبین مالی فضای با پیوند برای است، گرفته قرار شديد

ی آمريکا برای انزوای اين کشور را به هاتالش يوآنی، مالی فضای اند با استفاده از گستردگیکشور توانسته
 متعددی یهابانک کشور، اين خاک از خارج در مستقر چینی یاهبانک بر عالوه حاضر حال در. چالش بکشند

 از خارج مالی فضای اين کهازآنجايی نتیجه در .اندکرده پیدا را يوآنی عملیات انجام امکان مختلف کشورهای از
 است )مسیر ناممکن موارد برخی در و شده سخت آن بر تحريمی فشار امکان است، آمريکا نظارت و اختیار

 اروپايی، کشورهای برخالف که چین دهدمی شمالی نشان و کره ونزوئال دشوار شرايط. (1398ب،  اقتصاد
 تحت کشورهای با نزديک تعامل با حاضر است و دارد را آمريکا هایتحريم برخالف اقدام توانمندی و امکان
؛ (1398نمايند )مسیر اقتصاد،  فراهم هاآن با دالر از مستقل مالی تبادل بستر ايجاد برای را شرايط آمريکا، تحريم

 بانکی مبادالت( CIPS) چین فرامرزی یبانکنیب پرداخت سیستم تواند با استفاده از ظرفیتايران نیز می لذا
نمايد  ريتمدي سوئیفت سیستم از مستقل را سیستم اين در فعال کشورهای ديگر حتی و کشور اين با خود

 .(1398)مسیر اقتصاد ج، 

 ی تدافعیهایتراتژاس. 4-1-4
 . جذاب سازی قراردادهای نفتی و انعقاد قراردادهای بلندمدت1

 تواندی برجام میخصوص در شرايطی همچون دورهها، بههای بزرگ نفتی و انعقاد قرارداد با آنجذب شرکت
 تعیین در ندیقدرتم هایالبی که نفتی بزرگ هایشرکت که با تعدد تعداد قرارداد، برساند جايیبه را کشور

 که یمزده باش گره خودمان اقتصاد آنچنان با را اقتصادشان و باشیم کرده درگیر را دارند المللیبین هایسیاست
 خروج هزينه افتاد،می اتفاق اين وجود نداشته باشد و اگر هستیم آن شاهد امروز که شکلی اين به تحريم امکان

 .(1396پور، حاجیبود) گران می بسیار آمريکا برای برجام از
تواند شرکتی همچون توتال را در مقابل آمريکا قرار دهد و تاريخ ايران نشان داده است که قراردادی جذاب می

 از استفاده با حسین صدام مثالعنوان. به(90: 1391 صالحی،)اند مشابه ای داشته کشورهای ديگر نیز تجربه
 عنوانها بهاز نفوذ آن فرانسه و روسیه های نفتیشرکت با ديکنز روابط یدهشکل و نفتی هایکوپن داستان
خود از قدرت استفاده کرده بود  حذف برابر در مقاومت و کشورها اين سران اثرپذيری راستای در مهم عاملی

 در حوزه غربی اروپای کشورهای سنگین گذاریسرمايه و وابستگی دلیل در باب لیبی، به (.2004، 1گاردينر)
میان  در را لیبی گاز و نفت فروش از ناشی یهايیدارا مسدودکردن الکربی نتوانست یحادثه حتی لیبی، نفت
. همچنین در نزاع فعلی اين (109: 1998، 3و داگالس 2ريزمن)المللی علیه اين کشور بگنجاند ی بینهاميتحر

 برگزاریخ)روسیه را به دست آورد کشور نیز خلیفه حفتر با انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی توانسته حمايت 

                                                           
1 Gardiner 
2 Reisman 
3 Douglas 
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حوزه در غربی گاز و نفت یهاشرکت از تعدادی و آلمان رکردنیدرگ. روسیه نیز با (1398 ب، اسالمی جمهوری
 عربستان و چین با کشورهای همکاری توافقنامه و همچنین انعقاد گاز یلوله خط ساخت ی استخراج نفت و

 (. 167-172: 2019ولت و همکاران، ) بکاهد. هاميتحرو تأثیر انرژی توانسته تا از شدت  در حوزه 

 مراتبیبندی راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله. اولویت4-2
های نفتی، هدف اصلی اين پژوهش پذيری از تحريمطور که از نام اين پژوهش پیداست، کاهش آسیبهمان

 «بازگشت وجه فروش نفت»و « مقدار فروش نفت» است. در سطح معیار، با توجه به مطالعات صورت گرفته،
ی ی چهارگانههایاستراتژاند. در سطح آخر، هدف در نظر گرفته شده کنندهبرآوردهعنوان دو معیار اصلی به

عنوان کارانه، رقابتی و تدافعی(، بهی تهاجمی، محافظههایاستراتژ) SWOTی تکنیک وسیلهاستخراج شده به
در مراحل بعدی و با استفاده از نظرات خبرگان، در  هانهيگزشوند. اين وهش در نظر گرفته میی اين پژهانهيگز

شوند. شکل شماره بندی میفازی اولويت AHPتکنیک  کارگرفتنبهی زوجی و با ی مقايسههاسيماترقالب 
 . کشدیممراتبی پژوهش حاضر را به تصوير  ( درخت سلسله2)

کاهش تاثیرپذیری از تحریم های نفتی

معیار بازگشت وجه فروش نفتمعیار مقدار فروش نفت
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 پژوهش مراتبی سلسله درخت (2شماره ) شکل
 يافته های پژوهشمنبع: 
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یبررسپرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد که بعد از  45های توزيع شده در بین خبرگان، نامهاز میان پرسش
 محاسبهبه دلیل نرخ باالی ناسازگاری از محاسبات آتی کنار گذاشته شدند. در  هاآنعدد از  17ی اولیه، ها

ی هاوزنيکی از  هاآنکارشناسان، برای نظر  زوجی ادغام شده با توجه به تخصص و تجربه ماتريس مقايسه
المللی های دريافتی از مرکز مطالعات بینمثال به نظرات پرسشنامهعنواندر نظر گرفته شده است؛ به 3و  2، 1

 تخصیص يافته است. 3انرژی بیشترين وزن يعنی وزن 

ی موردنظر، نخست میانگین هندسی عناصر هر سطر محاسبه آوردن وزن فازی معیار و يا گزينهدستبه برای
آوردن وزن قطعی دستگردد. برای بهشده و در گام بعد بر مجموع میانگین هندسی تمامی سطرها تقسیم می

 م بر اساس روش مرکز ناحیههای ديفازی کردن استفاده کرد؛ اوزان قطعی در اين گابايست از يکی از روشمی
 .(68: 2012 ، ين و  سان ، محاسبه شده است )چو 1ی غیرفازی و رابطه

𝑊𝑐𝑖 (1شماره )رابطه  =
[(𝑈𝑤𝑖

− 𝐿𝑤𝑖
) − (𝑀𝑤𝑖

− 𝐿𝑤𝑖
)]

3
+ 𝐿𝑤𝑖

 

گردد. ع اوزان، وزن نرمال حاصل میی اوزان قطعی، با تقسیم وزن قطعی هر عنصر بر مجموبعد از محاسبه
 ( قابل مشاهده است.7( و )6(، )5ی شماره )هاجدولاوزان قطعی و اوزان قطعی نرمال شده محاسبه شده در 

 هدف به نسبت معیارها فازی و قطعی ( وزن5شماره ) جدول
 وزن قطعی وزن فازی معیار

(237/0 نفت فروش مقدار , 266/0 ,  (300/0  266/0 

(652/0 نفت فروش هوج بازگشت , 734/0 ,  (825/0  734/0 

 های پژوهشيافته: منبع                            

 ها نسبت به معیار مقدار فروش نفتگزينه قطعی و فازی ( وزن6شماره ) جدول
 وزن قطعی فازی وزن گزينه

(095/0 پتروشیمی محصوالت و نفتی یفرآورده صادرات , 130/0 ,  (177/0  129/0  

(026/0 شمالی یکره و سوريه ونزوئال، به اتصادر , 036/0 ,  (050/0  037/0  

(088/0 نفت صادرات برای همسايه کشورهای ظرفیت از استفاده , 118/0 ,  (158/0  115/0  

(065/0 ديگر کشورهای در پااليشی و پتروشیمی واحدهای خريد يا اجاره , 088/0 ,  (121/0  088/0  

(064/0 ديجیتال ارزهای کارگیریبه , 088/0 ,  (120/0  088/0  

(088/0 مبادالت از دالر حذف و پولی هایپیمان کاربستنبه , 121/0 ,  (165/0  121/0  

(072/0 تخفیف ارائه , 102/0 ,  (141/0  104/0  

(035/0 نیابتی نیروهای و هرمز یتنگه از استفاده , 048/0 ,  (069/0  051/0  

(113/0 نفتی قراردادهای سازی جذاب , 154/0 ,  (210/0  153/0  

(085/0 نفت تهاتر ظرفیت بر تمرکز , 115/0 ,  (156/0  114/0  

 پژوهش هایيافته: منبع        
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 نفت بازگشت وجه فروش معیار به نسبت هاگزينه قطعی و فازی ( وزن7شماره ) جدول
 وزن قطعی فازی وزن گزينه

(111/0 پتروشیمی محصوالت و نفتی یفرآورده صادرات , 155/0 ,  (215/0  155/0  

(031/0 شمالی یکره و سوريه ونزوئال، به ادراتص , 044/0 ,  (062/0  044/0  

(080/0 نفت صادرات برای همسايه کشورهای ظرفیت از استفاده , 111/0 ,  (154/0  111/0  

(060/0 ديگر کشورهای در پااليشی و پتروشیمی واحدهای خريد يا اجاره , 085/0 ,  (121/0  086/0  

(085/0 ديجیتال ارزهای کارگیریبه , 120/0 ,  (169/0  120/0  

(100/0 مبادالت از دالر حذف و پولی هایپیمان کاربستنبه , 140/0 ,  (194/0  139/0  

(055/0 تخفیف ارائه , 078/0 ,  (112/0  079/0  

(028/0 نیابتی نیروهای و هرمز یتنگه از استفاده , 039/0 ,  (055/0  039/0  

(093/0 نفتی قراردادهای سازی جذاب , 129/0 ,  (179/0  129/0  

(071/0 نفت تهاتر ظرفیت بر تمرکز , 098/0 ,  (137/0  098/0  

 پژوهش هایيافته: منبع         

دهندهنشان نیز معیار يک به نسبت گزينه يک وزن و هدف تعیین در هاآن اهمیت یکنندهمنعکس معیارها وزن
 در معیار هر وزن ضربحاصل مجموع از گزينه هر نهايی وزن لذا است؛ مربوطه معیار در گزينه آن سهم ی

 استفاده با هاگزينه نهايی وزن(. 139: 1398آرا و غفاری، فرمان) آيدمی دست به معیار آن از مذکور گزينه وزن
 :است زير شرح به مذکور توضیح از

 هاوزن نهايی گزينه (8شماره ) جدول
 وزن نهايی گزينه

 148/0 پتروشیمی محصوالت و نفتی یفرآورده صادرات

 042/0 شمالی یکره و سوريه ونزوئال، به صادرات

 112/0 نفت صادرات برای همسايه کشورهای ظرفیت از استفاده

 086/0 ديگر کشورهای در پااليشی و پتروشیمی واحدهای خريد يا اجاره

 112/0 ديجیتال ارزهای کارگیریبه

 134/0 مبادالت از دالر حذف و پولی هایپیمان کاربستنبه

 085/0 تخفیف ارائه

 042/0 نیابتی نیروهای و هرمز یتنگه از استفاده

 135/0 نفتی قراردادهای سازی جذاب

 102/0 نفت تهاتر ظرفیت بر تمرکز

 پژوهش هایيافته: منبع                        

 . نتیجه گیری و پیشنهادها5
 پذيریمنظور کاهش آسیبمهوری اسالمی ايران و بهالگويی برای ديپلماسی نفتی ج تحقیق حاضر با هدف ارائه
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 هایبستر به وجود آمده از مطالعات و بررسی واسطههای نفتی صورت گرفته است. در اين پژوهش بهاز تحريم 
مربوطه ( مورد 5) تهديدات و مورد( 8ها )مورد(، فرصت 10مورد(، نقاط قوت ) 5صورت گرفته، نقاط ضعف )

و  SWOTبا استفاده از ماتريس آنالیز  موفق ی نفتیپلماسيد کيترين ملزومات مهمسپس  شناسايی شده و
مورد(،  1مورد(، تدافعی ) 3ی تهاجمی )های چهارگانهتجربه ايران و کشورهای منتخب، در قالب استراتژی

های درخت زينهعنوان گها بهاين استراتژی گرديده است.استخراج  مورد( 3کارانه )مورد( و محافظه 2رقابتی )
« میزان فروش نفت»ها با توجه به دو معیار بندی آنمراتبی فازی در نظر گرفته شدند و برای رتبهتحلیل سلسله

زوجی طراحی و در اختیار کارشناسان قرار گرفت.  ای بر مبنای مقايسه، پرسشنامه«بازگشت وجه فروش نفت»و 
 AHPها بر اساس الگوريتم میل شده، اوزان معیارها و گزينههای تکامهنبعد از بررسی نرخ ناسازگاری پرسش

 ( قابل مالحظه است.  8وزن نهايی هر گزينه محاسبه گرديد که در جدول شماره ) تاًينهافازی محاسبه شد و 
از  73/0نتايج اين پژوهش نشان می دهد که از نظر خبرگان، معیار بازگشت وجه فروش نفت با وزنی برابر با 

برخوردار است. به عنوان ماحصل اصلی  27/0 با وزن نفت فروش حجم معیار مراتب باالتری نسبت بههاهمیت ب
های پیش روی ديپلماسی نفتی ايران، به ترتیب وزن نهايی و از بیشتر به کمتر، در نمودار اين پژوهش، استراتژی

، وزن هر راهکار با توجه به معیار اند؛ همچنین در اين نمودار، برای حصول ديدی بهتر( مرتب شده1شماره )
 حجم فروش نفت و بازگشت وجه فروش نفت نیز در کنار وزن نهايی هر راهکار آورده شده است.

 

 های نفتیروی ديپلماسی نفتی ايران برای کاهش اثر تحريم( وزن راهکارهای پیش1شماره ) نمودار
 های پژوهشمنبع: يافته

ترين موردی است که به طرق مختلف در یت قراردادهای نفتی مهمسازی و توجه به اهماگرچه جذاب
(، 1396(، ياری و رضايی )1396(، مهرادگیلگو )1396(، شاکری )2016های پیشین همچون پنت )پژوهش

۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۴ ۰.۱۶

صادرات به ونزوئال، سوريه و کره ی شمالی

استفاده از تنگه ی هرمز و نیروهای نیابتی

ارائه تخفیف

…اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در 

تمرکز بر ظرفیت تهاتر نفت

بکارگیری ارزهای ديجیتال

تاستفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نف

به کار بستن پیمان های پولی و حذف دالر از مبادالت

جذاب سازی قراردادهای نفتی

صادرات فرآورده ی نفتی و محصوالت پتروشیمی

وزن نهایی وزن بر اساس حجم فروش وزن بر اساس بازگشت وجه
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( به آن اشاره شده است، اما نتايج اين پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر 1394فرد، اخوان و برامکی )طاهری
ترين گزينه پیش روی ديپلماسی نفتی ايران های نفتی و محصوالت پتروشیمی اصلیآوردهروی صادرات فر

 های نفتی است.برای کاهش اثر تحريم
های ينهای، برای تعیین گزجای استفاده از منابع کتابخانههای آتی، بهشود که در پژوهشدر نهايت پیشنهاد می

هايی همچون مصاحبه دلفی استفاده شود که در اين يا روشروی ديپلماسی نفتی از مصاحبه مستقیم و پیش
عدم تمايل اين  نفتی و ديپلماسی زمینه در متخصص افراد به دسترسی دشواری و تحقیق با توجه به کمبود

از آن  تحريم دورزدن به مربوط مسائل بودن و يا محرمانه کاری متخصصان به همکاری به دلیل مشغله
 پوشی شده است.چشم
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 نابع و مأخذم
 مراجع فارسی

 ،اسالمی جمهوری ایرسانه ديپلماسی در اجتماعی هایرسانه کارکردهای(. 1394) منصوره اخوان 
 .ايران طباطبائی، عالمه پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه. ايران

 ،هیات خبرگان و ارشد مديران منظر از مازندران دانشگاه استراتژيک توسعه(. 1397) مسعود اسالمی 
 .ايران مازندران، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه. SWOT-ANP ترکیبی مدل از استفاده با علمی

 ،رويکرد با ماسه و شن معادن ريسک مديريت ارزيابی و تحلیل(. 1396) مجتبی امیدوار AHP فازی 
پايان نامه  ،(قزوين استان ماسه و شن معادن: مطالعه مورد) پايدار توسعه هایشاخص اساس بر

 .ايران البرز، کارشناسی ارشد، دانشگاه
 ،32 ص فارس، خلیج پژوهشی علمی همايش اولین ،ايران در نفتی سیاست(. 1393) سعیده آشوری-

1. 
 زا استفاده با خودروسازی صنايع در تأمین زنجیره استراتژی تدوين ،(1396) حمیدرضا مفرد، تابش 

پايان نامه  ،(خودروايران شرکت: مطالعه مورد) یفاز AHP و SWOT تکنیک تلفیقی رويکرد
 .ايران خوارزمی، دانشگاه کارشناسی ارشد،

 قابل. است تریآسان راه پولی پیمان دارد؛ شرطپیش 8 کوينبیت با تحريم دورزدن(. 1398) نیوزتسنیم
 https://www.tasnimnews.com: آدرس در دسترسی

 ،و چندمعیاره گیریتصمیم هایمدل از استفاده با يرزمینیز سدهای ارزيابی(. 1395) جواد چزگی 
SWAT مدل با آنها توسعه جهت راهبردی برنامه ارائه و SWOT،دانشگاه ، پايان نامه کارشناسی ارشد 

 .ايران يزد،
 جديد؛ هایتحريم از جلوگیری در نفتی قراردادهای نقش(. 1396 ارديبهشت 2) وحید پور،حاجی 

 http://www.mizenaft.com: آدرس در یدسترسقابل. «هیچ»
 ،مالی تأمین منظور به اسالمی بهادار اوراق بندی رتبه(. 1399) علیرضا مرند،جلیلی و جعفر حقیقت 

 ص ،18 شماره ،5 دوره ،دفاع اقتصاد فصلنامه ،AHP-SAW ترکیبی روش: ايران مسلح نیروهای
10. 

 در دسترسیقابل. لیبی در حفتر برنده برگ نفتی تحريم(. 1398 بهمن 6) اسالمی جمهوری اریخبرگز 
 https://www.irna.ir: آدرس

 ،پايان نامه متحده اياالت خارجی سیاست در سايبر عمومی ديپلماسی(. 1389)محمدامین  خرمی ،
 .ايران معلم،تربیت دانشگاه کارشناسی ارشد

 ،فادهاست با عمر بیمه صنعت توسعه مناسب راهبردهای تدوين و شناسايی(. 1396) افشین خسروجردی 
 فردوسی، دانشگاه ، پايان نامه کارشناسی ارشد،(سبزوار و مشهد: موردی یمطالعه) SWOT تحلیل از

 .ايران

http://www.mizenaft.com/
https://www.irna.ir/


 ... بیبه منظور کاهش آس رانیا ینفت یپلماسید یارائه الگو                                                                                         84

 
 

 ،گاز و نفت صنعت در قاومتیم اقتصاد راهبردهای(. 1395) محمدرضا مقدم، و محمدحسین دانشفر 
 .1-16 ص جهانی، اقتصاد و مديريت ملی کنفرانس اولین کشور،

 ،استفاده با مشتريان وفاداری بر مؤثر عوامل ترينمهم بندیرتبه و شناسايی(. 1396) سادات زهرا دقیقی 
د، ارشناسی ارشپايان نامه ک ،(البرز استان ملت بانک مطالعه مورد) فازی مراتبسلسله تحلیل تکنیک از

 .ايران صفادشت، واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 ،فارسی اينديپندنت ايران، هایبیابان دل از تحريم دورزدن(. 1399 ارديبهشت 16) مجتبی دهقانی. 
 ،ايران اسالمی جمهوری ملی امنیت و انرژی ديپلماسی سیاسی اقتصاد(. 1388) مهدی ذوالفقاری، 

 .ايران بهشتی، شهید نشگاهدا پايان نامه کارشناسی ارشد،
 دسترسیقابل. ايران نفتی محصوالت فروش گیریاوج و خام نفت صادرات سقوط(. 1398) فردا راديو 

 https://www.radiofarda.com: آدرس در
 قابل ،4983 یشماره. پولی هایپیمان تسهیل راهکار 7(. 23/6/1399) اقتصاد دنیای یروزنامه 

 https://donya-e-eqtesad.com: آدرس در دسترسی
 ،کنفرانس ،1394 تا 1384 سال از چین و ايران اقتصادی سیاسی روابط بررسی(. 1396) مهرزاد شاکری 

 .1-20 ص مديريت، در نوين های پژوهش ملی
 ،تحريم با مواجهه کاربردی راهبردهای(. 1397) علی فرد، طاهری و اهللروح مهدوی، محمد؛ شیريجیان

 ص ،10 شماره ،3 دوره ،دفاع اقتصاد فصلنامه ،SWOT روش بر مبتنی کشور ازگ و نفت صنعت های
80-51. 

 ،دوران در سیاسی جغرافیای منظر از ايران ا.ج انرژی ديپلماسی بررسی(. 1391) معصومه صالحی 
 مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، پايان نامه کارشناسی ارشد،هاشمی آقای جمهوریرياست

 .ايران
 ،ارتقای در انرژی ديپلماسی نقش ،(1396) محمد حیدرزاده، و اسماعیل پور،حسین محمد؛ صیادی 

 .110-121 پیشرفت، پیشگامان ملی کنگره يازدهمین ،ايران انرژی امنیت
 اساس بر حسابداری اطالعات سیستم استقرار بر عوامل شناسايی و تحلیل(. 1396) ناصر گیگلو، طالبی 

 .ايران شهريار، واحد اسالمی آزاد نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پايان. فازی تکنیک
 آتی تحوالت در عراق نقش بررسی(. 1394) اهلل حجت برامکی، و مهدی اخوان، علی؛ فرد، طاهری 

 .61-80 ص ،4 شماره ،5 دوره ،فناوری و علم نامه سیاست فصلنامه نفت، جهانی بازار
 ،اسالمی مالی تأمین هایروش بندیاولويت و بررسی(. 1398) مصطفی دهکردی،مبینی و مجید عبدی 

 ،14 شماره ،4 سال ،دفاع اقتصاد فصلنامه ايران، اسالمی جمهوری مسلح نیروهای مالی تأمین جهت
 .  9-38 ص

 ،بر ايران اسالمی جمهوری ملی امنیت بر داعش تکفیری گروه تأثیر(. 1395) فهیمه، عسکرآبادی 
 .ايران فردوسی، امه کارشناسی ارشد، دانشگاهپايان ن ،SWOT مدل اساس
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 ،4354 شماره اقتصاد، دنیای روزنامه بزنگاه، در نفتی ديپلماسی(.  30/3/1397) مهدی، عسلی. 
 ،المللیبین بازار بر ايران اسالمی جمهوری نفتی هایسیاست تأثیر بررسی(. 1393) مرتضی، غرسبان 

 .ايران قم، اسالمی معارف دانشگاه پايان نامه کارشناسی ارشد،، نفت
 جمهوری انرژی ديپلماسی در تحول اقتصادی سیاسی هایضرورت(. 1393) مجید، آهنگر، غفوری 

 .ايران مازندران، ، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاهايران اسالمی
 اندور در فرآورده به خام نفت فروش از نفت وزارت جنگی آرايش تغییر مزايای(. 1398. )نیوز فارس 

 /https://www.farsnews.ir: در دسترسیقابل. تحريم
 ايران بانکی نظام نظارت و ارزيابی هایشاخص و الگو ارائه ،(1398) فرهاد، غفاری، و وحید آرا،فرمان 

 ،4 دوره ،دفاع اقتصاد فصلنامه ،( کشورها ساير المللیبین تجارب و الگوها باالدستی، اسناد اساس بر)
 .129-149 ص ،12 شماره

 هایپروژه سازیپیاده موفقیت بر عوامل بندیرتبه و شناسايی(. 1397) سادات مبینا مقام، فرهت 
 ،دريانوردی و بنادر سازمان فازی مراتبیسلسله تحلیل فرايند از استفاده با کا و کسب مجدد مهندسی

 .ايران آمل، عالی آموزش پايان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه
 مدل اساس بر ايران ایهسته بحران مديريت تحلیل(. 1395) یعل شورکی، کارگر SWOT . پايان

 .ايران يزد، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
 ،آدرس در دسترسیقابل. عراق نفت صنعت در روسیه حضور(. 1398 آبان 26) حسن، سید محفوظی :

https://masireqtesad.ir 
 ،تحلیل فرايند اساس بر نگهداری و تعمیر هاییاستراتژ بهترين انتخاب(. 1396) محمد، محمدی 

 ، پايان نامه کارشناسی ارشد،رجايی شهید بندر بارگیری و تخلیه تجهیزات در فازی مراتبیسلسله
 .ايران بندرعباس، واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 دوجانبه مالی کانال ايجاد با آمريکا هایتحريم آثار شدن خنثی(. 1398 مرداد 28) ب، اقتصاد مسیر .
 https://masireqtesad.ir: درآدرس دسترسیقابل

 ناپذيرتحريم مبادالت انجام برای چین بانکی نظام ظرفیت ،(1398 اسفند 14) ج، اقتصاد مسیر 
 https://masireqtesad.ir: آدرس در دسترسیقابل. گزارش+

 آمريکا هایتحريم با مقابله یبرا ونزوئال راهکار چین با يوآنی تجارت(. 1398 آذر 12) اقتصاد، مسیر .
 https://masireqtesad.ir: آدرس در دسترسیقابل

 استراتژيک تحقیقات مرکز در مرکزی آسیای و روسیه گروه سابق مدير) شوری مهدی با مصاحبه 
(. 1399 مرداد 26) ،(میانه آسیای و قفقاز روسیه، مسائل کارشناس و نظام مصلحت تشخیص مجمع
: در دسترسیقابل. کارشناس 3 متفاوت روايت ايران؛-روسیه-چین مثلت در ردال منهای تجارت

https://www.tahlilbazaar.com 

 ،علوم ملی همايش ،ايران با آن روابط و مناسبات و قطر انرژی ديپلماسی(. 1396) پرويز مهردادگیگلو 
 .1-6 ص انسانی،



 ... بیبه منظور کاهش آس رانیا ینفت یپلماسید یارائه الگو                                                                                         86

 
 

 ،و منطقه در ايران جايگاه و انرژی پلماسیدي(. 1395) کريمی امید و جاويد محمدجواد دلنیا؛ نجفیان 
 .انرژی نگهداشت در نوين رويکردهای المللی بین کنفرانس ششمین جهان،

 ،آنالیز از استفاده با ايران آلومینیوم صنعت برای استراتژيک ريزی برنامه(. 1349) سپیده نقنه SWOT ،
 .ايران شاهرود، صنعتی پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه

 ايران،  در سیاست و اقتصاد بازارهای توسعه در نفت نقش نفت؛ سیاسی اقتصاد(. 1391) بابک ی،همت
 .ايران طباطبائی، عالمه پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه

 ،ماهنامه ايران، اسالمی جمهوری انرژی امنیت و ديپلماسی(. 1396) رضايی، دانش و احسان ياری 
 .27-46 ص ،21 شماره ، 2 دوره ،ملل پژوهش
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Presenting a Model for Iran's Oil Diplomacy in Order 

to Reduce Vulnerability to Oil Sanctions 

Alireza Naserpour1 

Mohammad Fazlollahtabar2* 
 

Abstract 
Given Iran's dependence on oil revenues, oil sanctions have always been 

used as an effective tool for exerting pressure on the Islamic Republic of 

Iran. Amidst such these circumstances, it is necessary to adapt appropriate 

means in terms of oil diplomacy to counteract this economic pressure and 

thus reduce the effects of oil sanctions. In line with this objective, this 

study attempts to identify and prioritize the requirements for adopting a 

suitable oil diplomacy for Iran. To achieve this purpose, this paper first 

presents a review of the current literature on the subject and uses the 

SWOT matrix to characterize the experience of Iran and selected countries, 

and subsequently, ranks the possible strategies for Iran by drawing on 

expert opinions and utilizing the FAHP method. Based on the results of 

this study, the three optimal strategies are, "Focusing on the export of 

petrochemical and petroleum products", "Making oil contracts attractive" 

and "Implementation of monetary agreements and removal of the US 

dollar from foreign exchange reserves", respectively. These strategies are 

believed to be the most effective options for reducing the pressures caused 

by oil sanctions. 

Keywords: Sanction, Oil Sanction, Oil Diplomacy, FAHP. 
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