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چکیده
با توجه به وابستگی ايران به درآمدهای نفتی ،همواره از تحريم نفتی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار
دادن ايران استفاده شده است .در اين شرايط ،اتخاذ ديپلماسی نفتی مناسب ،الزمه دفاع در برابر اين سالح
اقتصادی و کاهش اثرات تحريمهای نفتی است؛ لذا در اين پژوهش سعی می شود تا ملزومات ديپلماسی نفتی
مناسب ايران شناسايی و رتبه بندی گردد .برای انجام اين مهم ،راهکارهای پیش روی ديپلماسی نفتی ايران با
استفاده از بررسی ادبیات موضوع ،ماتريس  SWOTو تجربهی ايران و کشورهای منتخب شناسايی و سپس
با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده است .بر اساس نتايج اين پژوهش ،سه
راهکار «تمرکز بر روی صادرات فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی»« ،جذاب سازی قراردادهای نفتی»
و «به کار بستن پیمان های پولی و حذف دالر از مبادالت» ،به ترتیب به عنوان برترين گزينههای کاهش
فشارهای ناشی از تحريم نفتی کشور شناسايی شده اند.
واژگان کلیدی :تحريم ،تحريم نفتی ،ديپلماسی نفتی ،تحلیل سلسله مراتبی فازی.

 1دکتری مديريت مالی ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبايی (ره) ،تهران ،ايران.
()naserpoor64@gmail.com

 2کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی ،دانشکده مهندسی صنايع و مديريت ،دانشگاه علوم و فنون مازندران،
مازندران ،ايران .نويسنده مسئول)m.fazlol@yahoo.com( .
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 .1مقدمه
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی يکی از ويژگیهای اقتصاد ايران است که حدود صد سال است گريبانگیر
کشور شده است .اين وابستگی فرصتی را برای کشورهای متخاصم فراهم آورده است تا با اعمال تحريم بر
فروش نفت يا مبادالت بانکی ،دسترسی ايران را به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را کاهش دهند و از
طريق دامن زدن به کسری بودجه ،کشور را با مشکالت عديدهی اقتصادی و امنیتی مواجه سازند (حقیقت و
جلیلیمرند.)10 :1399 ،
اگرچه با توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در سال  ،2015تمامی قطعنامههای پیشین سازمان ملل ،تحريمهای
آمريکا و اروپا در باب پروندهی هستهای ايران بالاثر شد و میزان صادرات نفت ايران تقريباً به سطح قبل از
تحريمهای شديد سال  2011و  2012بازگشت؛ اما با روی کار آمدن دولت ترامپ ،رياستجمهوری آمريکا که
از مخالفان سرسخت برجام بود نهايت ًا از برجام خارج شد و از تاريخ  5نوامبر  2018شاهد بازگشت تحريمهای
ثانويه آمريکا از جمله در بخش انرژی و مبادالت بانکی هستیم (کتزمن.)2018 ،1
ارتقای ظرفیت تولید نفت و کنترل قیمت آن در بازارهای بینالمللی از مهمترين اهداف کشور است ،اما سیاست
های دولت آمريکا بعد از خروج از برجام ،تشديد تحريمها و روابط خصمانه کشورهای عرب حوزه خلیجفارس،
هدايت ديپلماسی نفتی ايران برای پیگیری اهداف توسعه ظرفیت تولید و استمرار صادرات و فروش نفت را با
چالشهای جدی مواجه کرده است.
پژوهش حاضر بر آن است که ضمن استخراج تهديدها ،فرصتها ،ضعفها و نقاط قوت ( )SWOTاقتصاد
نفت ايران ،با کمک تجربه تحريم نفتی ايران و کشورهای ديگر ،راهکارهای پیش روی ديپلماسی نفتی ايران
را تبیین و با استفاده از نظر خبرگان رتبهبندی کند.

 .2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
 .1-2مبانی نظری پژوهش
 .1-1-2دیپلماسی
برای واژه ديپلماسی در ادبیات سیاسی تعاريف متعددی وجود دارد که عمدهترين وجه مشترک اين تعاريف،
تالش برای کاربرد ابزارهای مسالمتآمیز در مديريت مناسبات خارجی است (صادقزاده .)9 ،1394 ،ديپلماسی
عبارت است از مجموعه روشها ،فنون ،تدابیر و اعمالی که دولتها اغلب با استفاده از روشهای مسالمتآمیز
برای حصول به حداکثر توافق در میان انبوه اختالفات صحنه بینالمللی و حفظ منافع ملی و اجرای سیاست
خارجی به کار میگیرند (قائدامینی هارونی .)7 :1393 ،سیاست خارجی ،خطمشی رسیدن به اهداف داخلی و
خارجی دولت را در عرصه بینالمللی مشخص میکند و ديپلماسی شیوهی اعمال خطمشیها و برنامههای
خارجی و کیفیت اجرای آن را برعهده دارد (اخوان.)2 :1394 ،
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هانس مورگنتا 1معتقد است که حکومتها میتوانند با سه ابزار اهداف خود را دنبال کنند :ترغیب ،سازش و
تهديد زور .بااينوجود ،ديپلماسی زمانی که تنها به يکی از اين ابزارها اکتفا کند ،ديپلماسی موفقی نخواهد بود؛
نماينده ديپلماتیک يک قدرت بزرگ ،برای اينکه بتواند منافع کشور خود را تأمین کند ،بايد همزمان ترغیب
کننده بوده ،آماده سازش باشد و قدرت خارجی را بهوسیله توانايی نظامی کشور خود تحت تأثیر قرار دهد .هنر
ديپلماسی استفاده از ابزار مناسب در لحظه مناسب است (خرمی .)11 :1389 ،در يک ديپلماسی کارآمد با معیار
قراردادن منافع ملی در سیاست خارجی تالش میشود تا دشمن را به مخالف ،مخالف را به رقیب ،رقیب را به
همکار و همکار را به شريک تبديل کرد.
 .2-1-2دیپلماسی انرژی و دیپلماسی نفتی
با بروز شرايط جديد و زمینههای رقابتی و درک اهمیت انرژی در توسعه صنعتی کشورها ،مناسبات انرژی
متحول گرديد .با تأسیس اوپک و تحوالت جهان در دههی  ،90انرژی در سلسله مراتب قدرت جايگاه جديدی
يافت و همه کشورهای ذینفع در بازار انرژی پی بردند که با انرژی بهعنوان يک ابزار قدرت سروکار دارند
(براری .)36-37 :1389 ،منطقی که بر اهمیت ژئوپلیتیکی نفت جهانی حاکم است از اين ديدگاه پیروی میکند
که نفت «انرژی» محسوب میشود ،انرژی قابل تبديل به «پول» است ،پول «کنترل» میآفريند و کنترل نیز
"قدرت" تلقی میشود .در نتیجه توزيع نامتوازن منابع نفتی از حیث جغرافیای تولید و مصرف ،تمامی طرف
های موضوع را ناگزير میسازد تا توجه ويژهای به ديپلماسی بهعنوان مهمترين ابزار نیل به اهداف و منافع ملی
در سیاست خارجی داشته باشند (ذوالفقاری.)24 :1388 ،
در مجموع دقیقترين تعريف ديپلماسی انرژی اين است که ديپلماسی انرژی هر کشور مجموعهای از راهبردها،
روشها و تدابیری است که در رابطه با مديريت کالن توسعه منابع انرژی ،تولید ،مصرف و تجارت حاملهای
انرژی در بستر رقابت و همکاری با ديگر بازيگران اين عرصه اتخاذ میشود و هدف از آن ،بهرهبرداری از فرصت
ها و به حداکثر رساندن منابع از يک سو و رفع تهديدها و به حداقل رساندن آسیبها از سوی ديگر است
(غفوری آهنگر.)32 :1393 ،
نفت بیش از ديگر منابع انرژی ،جنبه سیاسی داشته و يک کاالی استراتژيک محسوب میشود که گاهاً از آن
بهعنوان سالح سیاسی تعبیر میکنند؛ چراکه اين منبع انرژی ،همواره در تدوين سیاستهای اقتصادی کشورهای
تولیدکننده و همچنین تصمیمگیریهای کشورهای مصرفکننده ،نقشی مهم ايفا مینمايد و میتوان آن را
سیاسیترين کاالی اقتصادی به شمار آورد .نفت بهمثابه يک کاالی سیاسی ،همواره در صحنه بینالمللی و
حتی مراودات ديپلماتیک مطرح بوده و بسیاری از معادالت سیاسی بر اساس چگونگی دستیابی به اين ماده
مهم شکل گرفته است .نفت ،گرداننده اصلی چرخ صنعت و صنعت ،محور اساسی اقتصاد است و امروزه سیاست
ها تا حد بسیار بااليی تابعی از اقتصاد هستند (غرسبان 27 :1393 ،و .)31
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در زمینهی کاربرد نفت بهعنوان سالح اقتصادی در سیاست خارجی ،دولتها میکوشند تا پنج هدف سیاست
خارجی را با کاربرد سالح اقتصادی دنبال کنند که عبارتاند از:
 ايجاد تغییری محدود در سیاست کشور هدف؛
 بیثبات ساختن حکومت کشور هدف؛
 ازمیانبردن يک رويداد نظامی که تمايل ضعیفی آن را همراهی میکند؛
 تضعیف پتانسیل نظامی کشور هدف؛
 و حصول تغییراتی در سیاست دولت هدف (همتی.)31 :1391 ،
ديپلماسی نفتی بهعنوان شاخهای از ديپلماسی انرژی به مهارت هدايت گفتوگوهای بینالمللی توسط نمايندگان
صنعت نفت کشور با نمايندگان ديگر کشورها برای تحقق اهداف خارجی کشور در بخش نفت اطالق میگردد
(عسلی.)1397 ،
 .2-2پیشینهی پژوهش
 .1-2-2مطالعات داخلی
آشوری با استفاده از منابع کتابخانه ای در مقالهای با رويکرد توصیفی ،ضمن برشمردن شواهد عدم موفقیت
ديپلماسی انرژی ايران ،فرصتها ،تهديدات و نقاط ضعف و قوت ايران را در راستای تدوين ديپلماسی انرژی
مناسب تبیین میکند .در اين مقاله همچنین به ديپلماسی نفتی اوپک از بدو تاسیس ،بخصوص در مواجهه با
سیاستهای آمريکا پرداخته شده و به طور خاص روابط ايران و عربستان به عنوان دو عضو مهم اوپک بررسی
شده است (آشوری.)1-32 :1393 ،
طاهری فرد و همکاران در مقاله خود ضمن توصیف وضعیت صنعت نفت و گاز عراق به تحلیل نقاط ضعف و
قوت قراردادهای جديد عراق و چالشهای پیش روی عراق در اين حوزه پرداخته اند .بنا به پیشبینی نويسندگان،
عراق در آيندهای نهچنداندور به يک صادرکننده بزرگ نفت خام تبديل میشود و با توجه به حضور شرکتهای
متعدد چینی در عراق ممکن است نفت عراق جايگزين نفت ايران در چین گردد (طاهری فرد ،اخوان و برامکی،
.)61-80 :1394
نجفیان و همکاران ضمن بررسی وضعیت میادين مشترک ايران با همسايگان ،الزامات عملی تدوين ديپلماسی
انرژی کشور را در قالب بررسی فرصت ها ،تهديدات و نقاط ضعف عنوان داشتهاند و تشکیل شورای تدوين
ديپلماسی انرژی کشور ،تدوين منشور انرژی و فعال شدن بعد اقتصادی سفارتخانهها را زمینهساز ديپلماسی
انرژی موفق کشور دانستهاند (نجفیان ،جاويد و کريمی.)1395 ،
مهردادگیلگو در پژوهشی با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ديپلماسی انرژی قطر و روابط آن با ايران پرداخته
و جايگاه فعلی اين کشور در حوزه انرژی را مرهون سرمايهگذاریهای گسترده و حضور شرکت های تراز اول
جهان در اين کشور دانسته است (مهردادگیلگو.)1-6 :1396 ،
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شاکری در مطالعهای توصیفی-تحلیلی با بررسی علل همگرايی و واگرايی دو کشور چین و ايران طی سال
های  1384تا  ،1394روابط ايران و چین در حوزهی انرژی را در قالب سیاستهای کلی اين کشور بررسی کرده
است .نويسنده نزديکی ايران به عنوان يک منبع انرژی به چین و دسترسی چین به فناوری های جديد در حوزه
ی زيرساختهای انرژی را عامل نزديکی دو کشور در حوزه انرژی و روابط گسترده تجاری با آمريکا را عامل
اصلی تأثیرپذيری چین از تحريمهای آمريکا ،بخصوص در حوزهی سرمايهگذاری و فعالیت در حوزه زيرساخت-
های انرژی معرفی کرده است (شاکری.)1-25 :1396 ،
ياری و رضايی با روش توصیفی-تحلیلی گرهخوردگی ديپلماسی انرژی کشورهای تولیدکننده و مصرف کنندهی
انرژی را به واسطهی مفهوم امنیت انرژی تببین کردهاند .در اين پژوهش از تحريمهای بینالمللی به عنوان
بزرگترين مانع بر سر راه ديپلماسی انرژی ياد شده و تنوع دادن به شرکای تجاری در حوزه انرژی ،فراهم کردن
زمینهی جذب سرمايهگذار و همچنین ايجاد قراردادهای بلندمدت نفتی را راه کاهش تأثیر اين تهديد دانستهاند
(ياری و رضايی.)27-46 :1396 ،
صیادی و همکاران بعد از توصیف وضعیت انرژی ايران و آسیب پذيریهای اين بخش ،ديپلماسی انرژی ايران
را مورد بررسی قرار داده و راهکارهايی برای بهبود آن ارائه کردهاند که شامل گسترش مناسبات منطقهای و
بازتعريف روابط با کشورهای ديگر از منظر تقويت منافع اقتصادی ،عضويت در سازمانها و نهادهای بینالمللی
و تأثیرگذاری در تصمیمسازی نهادهای مؤثر در حوزه انرژی بويژه سازمان اوپک می باشد (صیادی و حسینپور
و حیدرزاده.)110-121 :1396 ،
 .2-2-2مطالعات خارجی
اسمیت 1در مقالهی خود به بررسی تحريمهای آمريکا و اتحاديهی اروپا ،تأثیر آن بر صادرات و سرمايهگذاری
در حوزه انرژی ايران سخن گفته و تهديد ايران به بستن تنگه هرمز در صورت اعمال تحريمهای بیشتر را
بررسی کرده است .محقق با مرور گفتههای صاحبنظران نتیجه میگیرد که علیرغم تهديدات مکرر ،ايران در
عمل راغب به انجام چنین کاری نیست ،اما به خوبی توانسته با اين حربه در مقاطع مختلف قیمت نفت را
افزايش داده و ضمن افزايش درآمد نفتی خود به اقتصادهای غربی ضربه بزند (اسمیت.)1-10 :2012 ،
پنت 2در پژوهشی به بررسی بازگشت ايران به بازارهای جهانی انرژی بعد از توافق هستهای پرداخته است .در
اين پژوهش از تغییر مسیر سیاستهای نفت و گاز ايران به سمت جذاب کردن قراردادهای سرمايهگذاری انرژی
در داخل کشور ،همکاری در سرمايهگذاری در حوزه انرژی در خارج کشور به منظور تضمین امنیت صادرات،
صادرات گاز به وسیلهی خط لوله و کاهش مصرف انرژی در حوزه داخلی با پیاده سازی بحث هدفمندی يارانه
ها صحبت شده است .در بحث ديپلماسی انرژی ،جذب سرمايه خارجی و سرمايهگذاری برای ساخت پااليشگاه
نفتی در کشورهای ديگر بهعنوان مهمترين ملزومات موفقیت ديپلماسی انرژی ايران معرفی شدهاند (پنت،
.)23-35 :2016
Smith
Pant

1
2
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استین 1در گزارشی جامع ،به تشريح سیاست روسیه برای استفاده از ترکیه برای انتقال انرژی به اروپا و اهرمی
سیاسی در مقابل تحريمها پرداخته است .وی به بررسی قرارداد گازی ايران و ترکیه و همراهی ترکیه با ايران
در دور زدن تحريمهای آمريکا و سیاست مستقل ترکیه در حوزه انرژی در قبال ايران و اربیل پرداخته است و
نهايتا از تالش ترکیه برای تثبیت جايگاه خود به عنوان کريدور صادرات انرژی صحبت کرده است (استین،
.)1-13 :2017
سزنک 2و پاالکندا 3به بررسی چارچوب تولید ،شرکت های فعال در حوزه انرژی و نیاز هند به ايران و کشورهای
حاشیه خلیج فارس به عنوان يک منبع انرژی پرداخته اند .نويسندگان علت تقويت روابط کشورهای حاشیه
خلیج فارس و هند را منعطف شدن توجه آمريکا از اين منطقه به سمت خاور دور دانسته و از سیاست عربستان
برای سرمايهگذاری عظیم در هند برای ساخت پااليشگاه با هدف مصون ماندن از خطر نوسانات تقاضا در بازار
صحبت میکند .محققین در ادامه ضمن بررسی روابط ايران و هند ،توضیح میدهند که چگونه عربستان با
افزايش تولید و پايین نگه داشتن قیمت نفت ،درصدد افزايش سهم در بازار و با مشکل مواجه کردن رقبای نفتی
از جمله ايران و تولیدکنندگان نفت شیل آمريکا برآمده است (سزنک و پاالکندا.)1-23 :2017 ،

 .3روش شناسی پژوهش
 .1-3روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری دادهها توصیفی و موردی است؛ چراکه نتايج
حاصل از آن میتواند در سیاستگذاری حوزه نفتی ايران مورد استفاده قرار گیرد و در آن سعی میشود با
مشاهده تمامی جوانب يک پديده و بررسی فرايند آن در ارتباط با ساير پديدهها ،شناختی جامع از آن فراهم آيد.
 .2-3روش گردآوری اطالعات
روش گردآوری اطالعات در اين طرح ،ترکیبی از دو روش کتابخانهای و میدانی است .در فاز کتابخانهای ،منابعی
از قبیل مقاالت ،پژوهشنامهها ،مجالت ،گزارشات ،بانکهای اطالعاتی ،نشريهها ،مطبوعات ،اسناد تحقیقات
گذشته و مصاحبهی کارشناسان مربوطه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در بعد میدانی پرسشنامه طراحی شده،
توسط خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش تکمیل گرديده است.
 .3-3جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعهی آماری اين پژوهش کارشناسان عرصهی ديپلماسی و صنعت نفت است و در اين پژوهش برای انتخاب
نمونه از نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .نمونهگیری هدفمند که نمونهگیری غیر احتمالی ،هدفدار يا
کیفی نیز نامیده میشود ،به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای کسب دانش يا اطالعات است
1
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(فرهت مقام .)48 :1397 ،نمونهی آماری انتخاب شده دربرگیرندهی تعدادی از فارغالتحصیالن دانشگاه نفت،
کارشناسان شرکت مهندسی توسعه نفت ،بخش صادرات میدان پارس جنوبی ،بورس انرژی و همچنین مرکز
مطالعات بینالمللی انرژی است .از میان پرسشنامههای توزيع شده در میان نمونهی آماری 45 ،پرسشنامه
تکمیل و برگشت داده شده است.
 .4-3روش تجزیهوتحلیل اطالعات
برای تجزيهوتحلیل اطالعات در اين پژوهش از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی و نرمافزار  Excelاستفاده
شده است .برای اطمینان از روايی ،پرسشنامه در اختیار چند تن از کارشناسان قرار گرفت تا ابهامی در آن وجود
نداشته باشد و بهمنظور تأيید پايايی پرسشنامه نرخ ناسازگاری ماتريس مقايسه زوجی محاسبه و بررسی گرديد.
 .5-3تکنیک SWOT
رويکردها و تکنیکهای زيادی در تجزيهوتحلیل فرايند برنامهريزی استراتژيک مورد استفاده قرار میگیرند که
تکنیک سوات ( )SWOTمعروفترين آنهاست (اسالمی .)8 :1397 ،تکنیک يا ماتريس سوات ابزاری است
برای شناخت تهديدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی يک سیستم و بازشناسی ضعفها و قوتهای
داخلی آن ،بهمنظور سنجش وضعیت و تدوين راهبرد برای هدايت و کنترل سیستم (خسروجردی.)57 :1396 ،
روش کلی کار در رويکرد سوات بدين ترتیب است (نقنه:)49 :1393 ،
 تدوين يا تشخیص مأموريت سازمان يا اهداف استراتژيک موضوع مورد بررسی؛
 تعیین وضعیت داخلی فعلی و وضعیت محیطی (شناسايی نقاط ضعف ،قوت ،تهديد و فرصتها)؛
 تعیین استراتژیهای مناسب جهت حرکت از وضع کنونی به وضعیت هدف.
منظور از نقاط ضعف ،قدرت ،تهديدها و فرصتها در اين تکنیک به شرح زير است:
ضعفها :محدوديتها يا عدم کارايی در استفاده از منابع و مهارتها و توانايیها که مانعی جدی برای عملکرد
موفقیتآمیز هر مجموعه و بهمثابه کاستی به شمار میروند .فقدان منابع و تسهیالت و هرگونه ضعف در توانايی
های مديريتی میتواند جزو نقاط ضعف محسوب شوند (چزگی.)97 :1395 ،
قوتها :هر نوع منابع يا قابلیت موجود هستند که اگر بهدرستی بر روی آنها سرمايهگذاری صورت گیرد ،می
توانند به يک برتری و مزيت تبديل شوند (اسالمی.)100 :1397 ،
تهديدها :منظور از تهديدها موقعیتهای نامطلوب اما پراهمیت محیط است که میتوانند موانعی اساسی برای
موقعیت جاری يا آتی ايجاد کنند (چزگی.)97 :1395 ،
فرصتها :همواره در محیط خارجی تعريف میشوند و مزيتهای نسبی و پتانسیلهای منطقهای هستند که
برنامهريزان سعی دارند با استفاده از روشها و تدابیر مختلف آنها را از قوه به فعل درآورند .فرصتها ممکن
است در شرايط حاضر امکان بروز نداشته باشند و يا حتی تحت تأثیر عوامل مختلف کاهش يافته و يا در معرض
نابودی قرار گیرند (عسکرآبادی.)17 :1395 ،
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بعد از شناسايی نقاط ضعف ،قدرت ،تهديد و فرصتها ،اين عوامل در ماتريس سوات تالقی داده میشوند و به
واسطهی آنها استراتژیهای پیش رو استخراج میگردد (کارگر شورکی .)26-27 :1395 ،انواع اين استراتژی
ها و مبنای شکلگیری آنها در جدول شماره ( )1بازتاب يافته است:
جدول شماره ( )1نمای کلی ماتريس  SWOTو استراتژی های چهارگانه ی حاصل از آن

فرصتها (Opportunities(O

تهديدها (Threats(T

قوتها
(Strengths(S
استراتژی تهاجمی ()SO
بهرهگیری از نقاط قوت برای استفاده از
فرصتها
استراتژی رقابتی ()ST
استفاده از نقاط قدرت بهمنظور حذف يا
کاهش تهديدات

ضعفها
(Weaknesses(W
استراتژی محافظهکارانه ()WO
غلبه بر ضعفها با استفاده از فرصتها
استراتژی تدافعی ()WT
کاهش تأثیر تهديدات با استفاده از
کاهش نقاط ضعف

منبع :يافته های پژوهش

مدل سوات هیچ استراتژی خاصی را به سازمان ديکته نمیکند ،بلکه اين مدل به استراتژيستها کمک میکند
تا ابتدا مجموعهای از استراتژیها را متناسب با فرصتها ،تهديدات ،نقاط قوت و نقاط ضعف خلق نمايند و پس
از آن از میان استراتژیهای خلق شده ،مناسبترين آنها را اتخاذ نمايند (کارگر شورکی.)25 :1395 ،
 .6-3تحلیل سلسله مراتبی فازی
تصمیمگیری با معیارهای چندگانه ( ،)MCDMمبحثی است که به فرايند تصمیمگیری در حضور معیارهای
متفاوت و بعضاً متناقض با يکديگر میپردازد (طالبی گیگلو .)55 :1396 ،تکنیک فرايند تحلیل سلسلهمراتبی يا
 AHPيکی از شناختهشدهترين انواع تصمیمگیری چندمعیاره است که بهخصوص هنگامیکه با معیارهای
کیفی مواجه باشیم مورداستفاده قرار میگیرد (امیدوار .)37 :1396 ،اين تکنیک نخستینبار در دههی 1970
میالدی توسط پرفسور ساعتی (عراقی االصل) ارائه شد .تکنیک  AHPمسائل پیچیده را بر اساس يک رويکرد
منطقی مورد بررسی قرار میدهد و امکان تحلیل آنها را به شکلی ساده فراهم میآورد (محمودی.)29 :1396 ،
شش گام اساسی فرايند تحلیل سلسلهمراتبی به شرح زير است (دقیقی:)83 :1396 ،
 شناسايی اهداف و تعیین اهداف؛
 شکستن مسئله به ساختار سلسلهمراتبی و اجزای تصمیم (هدف ،معیار ،زيرمعیارها و گزينههای
تصمیم)؛
 انجام مقايسات زوجی میان اجزای تصمیم و تشکیل ماتريس مقايسه زوجی؛
 تعیین اوزان نسبی اجزای تصمیم؛
 بررسی نرخ ناسازگاری ماتريسها برای اطمینان از اين امر که نظرات تصمیمگیرندگان سازگار است؛
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 و ترکیب اوزان نسبی بهمنظور بهدستآوردن رتبه نهايی گزينههای تصمیم.
از آنجايی که فرايند تحلیل سلسلهمراتبی سنتی ،قابلیت انعکاس کامل سبک تفکر انسانی را دارا نیست ،بهتر
است تا با استفاده از اعداد فازی که سازگاری بیشتری با عبارات کالمی و بعضاً مبهم انسانی دارند به تصمیم
گیری در دنیای واقعی پرداخت (محمدی .)48 :1396 ،نظريه فازی در سال  1965توسط پروفسور لطفی
عسگرزاده ،دانشمند ايرانیتبار و استاد دانشگاه برکلی آمريکا معرفی شد .اين نظريه ،نظريهای برای اقدام در
شرايط عدم قطعیت است و قادر است تا بسیاری از مفاهیم ،متغیرها و سیستمهای نادقیق و مبهم را به شکل
رياضی درآورده و زمینهی استدالل ،استنتاج ،کنترل و تصمیمگیری در شرايط عدم قطعیت را فراهم آورد (فرهت
مقام.)51 :1397 ،
اگرچه روشهای متعددی از جمله روش میانگین هندسی بوکلی و چانگ برای فرايند تحلیل سلسلهمراتبی
پیشنهاد شده است ،اما اين روشها با مشکالت عديدهای از جمله پیچیدگی و محاسبات طوالنی و يا حصول
اوزانی غیرواقعی ،برابر با صفر و يا حتی منفی همراه هستند (محمدی)48-52 :1396 ،؛ لذا در اين پژوهش به
جای استفاده از روشهای مذکور ،از الگوريتم  AHPفازی بهبوديافته استفاده شده است که مراحل آن به
صورت خالصه به صورت زير است (تابش مفرد:)33-34 :1396 ،
 ادغام ماتريسهای مقايسات زوجی با استفاده از روش میانگین هندسی؛
 بهدستآوردن میانگین هندسی سطرها؛
 بهدستآوردن مجموع میانگین هندسی سطرها؛
 ضرب میانگین هندسی سطرها در معکوس مجموع میانگین هندسی؛
 ديفازی کردن وزنهای فازی؛
 نرمال کردن وزن معیارها با روش نرمالسازی خطی.
 .7-3طرح تحقیق (الگوریتم اجرای پژوهش)
الگوريتم اجرای کلی اين پژوهش در قالب شکل شماره ( )1ارائه شده تا بتوان ديدی جامع از روش اجرای اين
تحقیق به دست آورد .در نخستین گام ،منابع متعددی از قبیل مقاالت ،پژوهشنامهها ،مجالت ،گزارشات ،بانک
های اطالعاتی ،نشريهها ،مطبوعات ،اسناد تحقیقات گذشته و مصاحبهی کارشناسان مربوطه مورد بررسی دقیق
قرار گرفته و بهواسطهی بستر به وجود آمده از مطالعات و بررسیهای گام قبل ،نقاط ضعف ،قوت ،تهديدات و
فرصتهای پیش روی ديپلماسی نفتی ايران شناسايی شده و مهمترين ملزومات يک ديپلماسی نفتی موفق ،در
قالب ماتريس آنالیز  SWOTاستخراج میگردد .برای رتبهبندی گزينههای بهدستآمده از اين ماتريس ،روش
تحلیل سلسلهمراتبی به کار گرفته میشود.
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شکل شماره ( )1الگوريتم اجرای پژوهش
منبع :يافته های پژوهش

در آغاز مسیر استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،درخت تصمیمگیری يا درخت سلسلهمراتبی در سه سطح
هدف ،معیار و گزينهها ساخته میشود .سپس برای وزندهی معیارها و گزينهها پرسشنامهای بر مبنای مقايسه
ی زوجی عناصر ساخته میشود .عبارات کالمی به کار برده شده در پرسشنامه و طیف فازی متناظر با آن در
جدول شماره ( )2قابل مشاهده است.
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جدول شماره ( )2عبارات کالمی به کار برده شده در پرسشنامه و طیف فازی متناظر
اعداد فازی مثلثی متناظر
()1،1،1
()1،2،3
()2،3،4
()3،4،5
()4،5،6
()5،6،7
()6،7،8
()7،8،9
()8،9،10

معیارهای زبانی
اهمیت يکسان
اهمیت يکسان تا نسبتاً مهمتر
اهمیت نسبتاً مهمتر
اهمیت نسبتاً مهمتر تا اهمیت زياد
اهمیت زياد
اهمیت زياد تا اهمیت بسیار زياد
اهمیت بسیار زياد
اهمیت بسیار زياد تا کامالً مهمتر
اهمیت کامالً مهمتر

منبع :چو ،1سان 2و ين.65 :2012 ،3

بعد از جمعآوری پرسشنامههای تکمیل شده توسط خبرگان ،پرسشنامهها تجمیع شده و در قالب ماتريس ادغام
شده از لحاظ نرخ ناسازگاری بررسی میشوند؛ چنانچه اين نرخ کمتر از  0/1بود ،اوزان فازی و سپس اوزان
غیرفازی معیارها و گزينهها بر اساس الگوريتم  AHPفازی محاسبه شده و نهايتاً بعد از نرمالسازی ،وزن
نهايی هر گزينه محاسبه میگردد (عبدی و مبینیدهکردی.)28 :1398 ،

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-4استخراج استراتژیهای کاهش تأثیر تحریمهای نفتی با استفاده از تکنیک SWOT
در اين بخش ،نخست با استفاده از اطالعات حاصل از بررسی منابع متعددی از قبیل مقاالت ،پژوهشنامهها،
مجالت ،گزارشات ،بانکهای اطالعاتی ،نشريهها ،مطبوعات ،اسناد تحقیقات گذشته و مصاحبه کارشناسان
مربوطه ،عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ديپلماسی نفتی ايران مطابق جدول شماره ( )3شناسايی گرديده
است؛ سپس استراتژیهای چهارگانهی تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی با کمک ماحصل ماتريس
سوآت و تجربهی ايران و کشورهايی از قبیل لیبی ،عراق ،سوريه ،روسیه و ونزوئال ،مطابق جدول شماره ()4
استخراج و نهايتاً تشريح شدهاند.
جدول شماره ( )3عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ديپلماسی نفتی ايران
عوامل داخلی
نقاط ضعف
عدم حضور گستردهی بخش خصوصی در صادرات نفت ()W1
کمبود منابع مالی جهت اجرای پروژههای انرژی کشور ()W2

نقاط قوت
وجود تجربهی بیمههای داخلی ()S1
بهرهمندی از ناوگان عظیم نفتکش ()S2
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بورس نفت و فرآوردههای نفتی ()S3
کندی فعالیتهای توسعهای صنعت نفت و پتروشیمی و کثرت
پروژههای ناتمام ()W3
ظرفیت باالی پااليشی و پتروشیمی ()S4
ضعف تکنولوژيک ()W4
اشراف بر تنگهی هرمز ()S5
حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی ()S6
وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ()W5
وجود تجربهی تحريمهای قبلی ()S7
هزينهی تمامشدهی پايین نفت ()S8
بهرهمندی از خوراک ارزان نفتی و گازی ()S9
دسترسی به آبهای آزاد ()S10
عوامل خارجی
تهديدات
فرصتها
باقیماندن قدرتهای بزرگ جهانی در برجام و مخالفت آنها با تحريمهای آمريکا ()T1
عدم اجرای برنامه عملیاتی مشخص از سمت ساير طرفین
آمريکا ()O1
پايبند به برجام ()T2
وجود همسايگان فعال در صنعت نفت ()O2
عدم پیروی شرکتهای خصوصی از رويکرد دولتهايشان
اعمال تحريمهای نفتی بر کشورهای نیازمند نفت و سوخت
()T3
()O3
روند روبهرشد تولید نفت ساير کشورها ()T4
وابستگی شديد کشورهای شرق آسیا ،ترکیه و عراق به
برداشت سريع از میادين مشترک ايران ()T5
محصوالت پتروشیمی ()O4
فراگیری بیماری کرونا ()O5
روند روبهرشد استفاده از ارزهای ديجیتال ()O6
سیاستهای يکجانبهی آمريکا و تحريم کشورهای مختلف
()O7
تمايل چین برای تبديل يوآن به ارزی بینالمللی ()O8

منبع :يافتههای پژوهش
جدول شماره ( )4عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ديپلماسی نفتی ايران
استراتژی تهاجمی ()SO
تمرکز بر روی صادرات فرآوردههای نفتی و محصوالت
پتروشیمی ()S2,S4,S6,S7-O3,O5,O7
صادرات به ونزوئال ،سوريه و کرهی شمالی
()S1,S2,S4,S7,S8,S9,S10-O1,O2,O3,O5
استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نفت
()S7,S8-O2
استراتژی رقابتی ()ST
ارائهی تخفیف ()S8,S9,S10-T1,T2,T3,T4,T5
استفاده از تنگهی هرمز و نیروهای نیابتی بهعنوان اهرم فشار
()S5-T1,T2,T4

منبع :يافتههای پژوهش

استراتژی محافظهکارانه ()WO
اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در کشورهای
ديگر ()W1,W2,W3,W4,W5-O1,O4
بهکارگیری ارزهای ديجیتال (W5-
)O1,O3,O4,O6,O7
بهکاربستن پیمانهای پولی و حذف دالر از مبادالت (W5-
)O1,O3,O4,O7,O8
استراتژی تدافعی ()WT
جذاب سازی قراردادهای نفتی و انعقاد قراردادهای بلندمدت
()W2,W3,W4,W5-T1,T2,T3,T4,T5
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 .1-1-4استراتژیهای تهاجمی
 .1تمرکز بر روی صادرات فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی
با توجه به سهولت تحريم نفت ايران از سوی آمريکا ،حرکت به سمت صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
میتواند بهعنوان يکی از مؤثرترين راهکارهای کاهش فشارهای وارده ،از سمت ايران به کار گرفته شود؛ چنان
که مقام معظم رهبری نیز با بصیرت خود همواره بر قطع وابستگی به صادرات نفت خام تأکید کردهاند (دانشفر
و مقدم .)13 :1395 ،با توجه به ظرفیت قابلتوجه ايران در تولید فرآوردههای نفت و پتروشیمی و عملکرد قابل
قبول اين بخش در دور قبلی تحريمهای نفتی میتوان انتظار داشت که اين راهکار در برهه فعلی نیز از فشار
تحريمها بر ايران بکاهد .لیبی نمونه ديگری است که نشان میدهد چگونه میتوان علیرغم تحريمها به
صادرات فرآوردههای نفتی ادامه داد؛ چراکه اگرچه سازمان ملل از سال  2014تمام تالش خود را برای فروش
غیرقانونی نفت خام به کار بسته است ،اما قاچاق فرآوردههای نفتی به کشورهای همسايه و اروپا جايگزين آن
شده و رونق گرفته است (دوپارک ،1فرر 2و هراری .)4 :2020 ،3در زمینهی فرآوردههای نفتی ،کشورهای همسايه
از قبیل عراق و افغانستان نیاز بااليی به فرآوردههای نفتی ايران داشته (ترازنامه هیدروکربوری کشور:1394 ،
 )205-206و نام چین و هند نیز بهعنوان دو شريک اقتصادی ايران در دور قبلی تحريمها ،در میان بزرگترين
واردکنندگان فرآوردههای نفتی به چشم میخورد (راديو فردا .)1398 ،در باب محصوالت پتروشیمی نیز وابستگی
شديد کشورهای شرق آسیا ،ترکیه و عراق به محصوالت ايران فرصتی است که میتوان در کنار مزايايی از
جمله توان بخش خصوصی و خوراک ارزان از آن بهره گرفت (شیريجیان و همکاران.)1092 :1397 ،
 .2صادرات به ونزوئال ،سوريه و کرهی شمالی
ايران تنها کشوری نیست که از تحريمهای آمريکا و به طور خاص از تحريمهای نفتی اين کشور رنج میبرد؛
لذا ايران میتواند با استفاده از تجارب قبلی خود و تجربه بیمههای داخلی ،با استفاده از ناوگان بزرگ نفتکش
های خود ،از دسترسی به آبهای آزاد استفاده کرده و نفت و محصوالت نفتی خود را به کشورهايی از قبیل
سوريه ،ونزوئال و کره شمالی صادر کند .بهعنوانمثال ازآنجايیکه تحريمها دسترسی سوريه به سیستم مالی
بینالمللی را قطع کردهاند ،واردات نفت و سوخت برای اين کشور از لحاظ مواجهه با تحريمهای بیشتر اگر
نگويیم بدون هزينه است الاقل هزينهی بسیار کمتری از نبود سوخت و نفت خام برای دمشق به همراه دارد
(شار .)3 :2019 ،4اگرچه ونزوئال هنوز هم صادرکننده نفت به شمار میرود اما کمبود سوخت در اين کشور و
شیوع بیماری کرونا (کاهش مصرف بنزين در ايران) فرصتی به وجود آورده است که میتوان از آن برای صادرات
بنزين به ونزوئال استفاده کرد .هزينه پايین تولید نفت و خوراک در ايران يکی از مهمترين نقاط قوتی است که
با کاهش هزينه تولید اين امکان را به ايران میدهد که نفت و محصوالت نفتی خود را حتی از طريق دورزدن
قاره آفريقا به سوريه و يا به ونزوئال در آن سر دنیا برساند .ناگفته نماند که بخش کوچکی از نفت خريداری شده
1
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ايران توسط چین نیز به کره شمالی صادر میشود که هیچگاه به تحريمهای ضدايرانی پايبند نبوده است (کتزمن،
 .)45 :2021در مجموع اگرچه تحريمهای آمريکا و اروپا ارسال نفت و فرآوردههای آن به نقاط مختلف از جمله
سوريه را دشوار کرده است ،اما اصول حاکم بر عبور و مرور در دريا و آزادی ناوبری ،توانايی اين تحريمها را
محدود کرده است (بوکه.)27-28 :2019 ،1
 .3استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نفت
استفاده از زيرساختهای کشورهای صادرکنندهی نفتی که در همسايگی ايران وجود دارند يکی از روشهايی
است که میتواند برای دورزدن تحريمها مورد استفاده قرار گیرد .با انتقال نفت ايران به عراق و مخلوط کردن
نفت اين کشور با نفت ايران ،میتوان با تغییر در مشخصات نفت صادراتی ،نفت مخلوط شده را به مشتريان
ايران بهخصوص چین فروخت .عالوه بر اين ،ايران میتواند نفت خود را از طريق دريای خزر به قزاقستان و يا
از طريق خشکی به آذربايجان صادر کند و با ترکیب نفت خود با نفت صادراتی اين دو کشور ،تحريمها را دور
بزند .همچنین میتوان نفت کشور را به روسیه فروخت تا روسیه از آن برای مصارف داخلی استفاده کند و در
عوض صادرات نفت خود را افزايش دهد و يا درصورتیکه قزاقستان و آذربايجان از دريافت مستقیم نفت ايران
امتناع کنند ،با توجه به صادرات نفت روسیه به اين دو کشور از طريق خط لوله ،میتوان اين کار را بهواسطه
روسیه انجام داد .همه اين موارد تنها در صورتی ممکن به نظر میرسد که ايران بهواسطه هزينه پايین تولید
نفت تخفیف خوبی برای کشورهای مذکور قائل شود (شیريجیان و همکاران 1102-1103 :1397 ،و .)1109
 .2-1-4استراتژیهای رقابتی
 .1ارائه تخفیف
دسترسی به ذخاير عظیم نفتی با هزينه پايین تولید نفت و مزيت نسبی خوراک گازی اين امکان را به ايران می
دهد که در شرايط اضطرار با استفاده از اعمال تخفیف ،جذابیت نفت ،فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ايران را
برای مشتريان اين محصوالت باال ببرد .در زمینه محصوالت پتروشیمی عالوه بر خوراک ارزان ،دسترسی به
آبهای آزاد نیز چه از لحاظ سهولت صادرات و کاهش هزينههای حملونقل و چه از لحاظ مصارف قابلتوجه
آب در واحدهای پتروشیمی از هزينههای اين صنعت کاسته و امکان اعمال تخفیف را فراهم کرده است .اعمال
تخفیف برای مشتريان راهکاری است که ايران در شرايط سخت جنگ تحمیلی آن را آزموده است (غفوری
آهنگر)49 :1393 ،؛ صدام حسین نیز در زمان تحريم عراق بهواسطه قیمتگذاری ارزانتر نفت خود و شبکهای
پیچیده ،با استفاده از کوپنهای نفتی ،به دور از چشم ناظران سازمان ملل به منابع مالی دست يافته و يا از اين
ابزار برای کسب حمايت کمپانیها و سیاستمداران بزرگ روسیه ،فرانسه و  ...بهره جسته است (ساچس 2و
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مايلر2004 ،1؛ شورای روابط خارجه)2005 :
 .2استفاده از تنگهی هرمز و نیروهای نیابتی بهعنوان اهرم فشار
تنگهی هرمز بهعنوان آبراهی که درصد قابلتوجهی از نفت موردنیاز جهان را از خود عبور میدهد میتواند از
طريق کاهش حجم صادرات و افزايش قیمت نفت ،بهعنوان ابزاری برای واردکردن فشار به آمريکا و کشورهای
واردکننده نفتی که از آمريکا تبعیت کنند مورداستفاده قرار گیرد .علیرغم استفاده قطر ،کويت و عراق از اين
تنگه ،عربستان مهمترين کشوری است که از تنگهی هرمز برای صادرات نفت استفاده میکند چراکه که قطع
يا کاهش صادرات اين کشور بهعنوان بزرگترين دارنده ظرفیت مازاد نفت ،قدرت مقابله با کمبود عرضه جهانی
نفت را در صورت بسته شدن تنگه هرمز به مقدار زيادی خواهد کاست (رتنر2018 ،2ک  .)4-6بااينحال به
دلیل هزينه باالی بستن تنگه هرمز برای خود ايران ،میتوان بهجای بستن آن تنها به انجام رزمايشهای گاه
وبیگاه برای اعالن هشدار بسنده کرد يا در شرايط مقتضی از اين موقعیت استراتژيک برای واردکردن فشار
متقابل همچون داستان آزادی نفتکش آدريان دريا  1استفاده کرد (ريدان.)2020 ،3
 .3-1-4استراتژیهای محافظهکارانه
 .1اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در کشورهای ديگر
بسیاری از کشورها زنجیره تولید و استفاده از نفت خام خود را با ساخت يا خريد پااليشگاه در خارج از کشور
تکمیل کردهاند؛ بهنحویکه اکنون نفت کويت بهسختی در بازار پیدا میشود ،چراکه در پااليشگاههای متعلق
به اين کشور در داخل يا خارج از مرزهای آن پااليش و صادر میشود .حتی کشورهای بزرگی مانند عربستان
که سیطره کاملی بر بازارهای نفت دارند نیز در کشورهای مصرفکننده ،پااليشگاههايی تأسیس کردهاند که
نفت خود را در همان جا و بعد از تبديل به فرآورده به فروش میرسانند و بهاينترتیب صادرات و درآمد صادراتی
نفتی خود را تضمین میکنند .ايران نیز میتواند از ظرفیت خالی بسیاری از پااليشگاههای دنیا که زير ظرفیت
خود تولید میکنند استفاده کند .بهاينترتیب که ظرفیت آنها را اجاره کرده و با استفاده از نفت خودمان با
عاملیت دولت يا بخش خصوصی ،هزينه پااليش را به آنها پرداخته و فرآورده نهايی را خود صادر کند (فارس
نیوز .)1398 ،با توجه بهکندی فعالیتهای توسعهای صنعت نفت و پتروشیمی و پروژههای ناتمام متعدد ،اجاره
يا خريد واحدهای کوچک فرآوری نفت و محصوالت پتروشیمی (ترجیحاً مستقل از روابط مالی با آمريکا) در
کشورهايی همچون چین و هند که وابستگی شديدی به محصوالت پتروشیمی ايران دارند ،میتواند گزينهی
مناسبی برای استفاده از ظرفیت تولید نفت ايران و درعینحال نزديکی به مصرفکننده نهايی باشد (شیريجیان
و همکاران.)1105-1106 :1397 ،
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 .2بهکارگیری ارزهای ديجیتال
خارج بودن ارزهای ديجیتال از حوزهی تسلط دولتها و بانکهای مرکزی و ناشناس بودن مبدأ و مقصد
تراکنشها ،امکان بینظیری برای جمهوری اسالمی فراهم میکند تا بتواند فرايند دورزدن تحريمها را گسترده
تر کند .نکتهی جالب اينجاست که نرخ پايین برق در ايران سبب شده است سرمايهگذارانی از چین ،مالزی،
روسیه و کشورهای اروپايی به ايران بیايند تا مزارع خود را در بیابانهای ايران به بهرهبرداری برسانند (دهقانی،
.)1399
اگرچه تحريمهای آمريکا کشورهايی همچون چین ،روسیه و ترکیه را به فکر استفاده از ارزهای ديجیتال انداخته
است (کوينتلگراف ،)2020 ،1اما جدیترين مورد استفادهی آن در مقابله با تحريمهای آمريکا ،مربوط به کشور
ونزوئال است که با راهاندازی يک واحد پولی مبتنی بر نفت با نام پترو تالش کرد تا شرايط را برای تداوم فروش
نفت خود به دور از نظام دالری آمريکا فراهم نمايد؛ اين کشور توانست تا بدينوسیله ،در ازای فروش پترو،
ارزی غیر از ارز رايج ونزوئال دريافت کند که میزان آن حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون دالر است (تسنیم،
.)1398
 .3بهکاربستن پیمانهای پولی و حذف دالر از مبادالت
در شرايطی که آمريکا از طريق فدرال رزرو و جريان دالر میتواند هر کشوری را تحريم کند ،کاهش وابستگی
به دالر آمريکا و استفاده از سازوکار پیمانهای پولی يکی از اصلیترين راههای پیش روی ايران در شرايط
کنونی است .در اين روش برای دورزدن تحريم بهجای ارز ثالث از ارزهای ملی دو کشور برای مبادالت استفاده
میشود .در بند چهارم سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه نیز بر انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با
کشورهای طرف تجارت ،در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده است؛ لذا میبايست با رفع
موانع موجود و عزم جدی پیمانهای پولی منعقد شده با چین ،روسیه ،ترکیه ،عراق و پاکستان را هرچه زودتر
عملیاتی کرد (دنیای اقتصاد ج.)1399 ،
مسئلهی دالرزدايی تنها محدود به ايران نیست .پس از تحريم روسیه در سال  2014بر سر داستان اوکراين،
اين کشور تصمیم گرفت تا در مبادالت تجاری خود از ارزهای ملی استفاده کند و تا جايی که امکان دارد استفاده
از دالر را در روابط خود کاهش دهد؛ در نتیجه از سال  2014و  2015تاکنون ،روسیه توانسته در روابط تجاری
خود با چین ،استفاده از دالر را بیش از  50درصد کاهش دهد (شوری .)1399 ،تحريمهای آمريکا علیه شرکت
های روسی فعال در زمینه انرژی عراق سبب مطرحشدن موضوع پیمانهای دوجانبه پولی و تبادالت مالی به
صورت روبل و دينار نیز شده است (محفوظی .)1398 ،بانک مرکزی چین با هدف تبديل يوآن به يک ارز بین
المللی کامل و جهانیسازی آن تاکنون اقدام به برقراری پیمان پولی با بیش از  32کشور کرده است (خبرگزاری
دانشجو .)1399 ،راهکار فروش يوآنی بخشی از نفت ونزوئال و تالش برای ايجاد بسترهای مالی مستقل از نظام
بانکی مبتنی بر دالر آمريکا با کمک چین و روسیه ،کارآمدترين اقدام ونزوئال در مقابله با تحريمهای آمريکا
Cointelegraph
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بوده است (مسیر اقتصاد .)1398 ،کره شمالی بهعنوان يکی از کشورهايی که از جانب آمريکا تحت تحريمهای
شديد قرار گرفته است ،برای پیوند با فضای مالی بینالمللی از بانکهای چین استفاده میکند و بانکهای اين
کشور توانستهاند با استفاده از گستردگی فضای مالی يوآنی ،تالشهای آمريکا برای انزوای اين کشور را به
چالش بکشند .در حال حاضر عالوه بر بانکهای چینی مستقر در خارج از خاک اين کشور ،بانکهای متعددی
از کشورهای مختلف امکان انجام عملیات يوآنی را پیدا کردهاند .در نتیجه ازآنجايیکه اين فضای مالی خارج از
اختیار و نظارت آمريکا است ،امکان فشار تحريمی بر آن سخت شده و در برخی موارد ناممکن است (مسیر
اقتصاد ب .)1398 ،شرايط دشوار ونزوئال و کره شمالی نشان میدهد که چین برخالف کشورهای اروپايی،
امکان و توانمندی اقدام برخالف تحريمهای آمريکا را دارد و حاضر است با تعامل نزديک با کشورهای تحت
تحريم آمريکا ،شرايط را برای ايجاد بستر تبادل مالی مستقل از دالر با آنها فراهم نمايند (مسیر اقتصاد)1398 ،؛
لذا ايران نیز میتواند با استفاده از ظرفیت سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی چین ( )CIPSمبادالت بانکی
خود با اين کشور و حتی ديگر کشورهای فعال در اين سیستم را مستقل از سیستم سوئیفت مديريت نمايد
(مسیر اقتصاد ج.)1398 ،
 .4-1-4استراتژیهای تدافعی
 .1جذاب سازی قراردادهای نفتی و انعقاد قراردادهای بلندمدت
جذب شرکتهای بزرگ نفتی و انعقاد قرارداد با آنها ،بهخصوص در شرايطی همچون دورهی برجام میتواند
کشور را بهجايی برساند که با تعدد تعداد قرارداد ،شرکتهای بزرگ نفتی که البیهای قدرتمندی در تعیین
سیاستهای بینالمللی دارند را درگیر کرده باشیم و اقتصادشان را آنچنان با اقتصاد خودمان گره زده باشیم که
امکان تحريم به اين شکلی که امروز شاهد آن هستیم وجود نداشته باشد و اگر اين اتفاق میافتاد ،هزينه خروج
از برجام برای آمريکا بسیار گران می بود(حاجیپور.)1396 ،
تاريخ ايران نشان داده است که قراردادی جذاب میتواند شرکتی همچون توتال را در مقابل آمريکا قرار دهد و
کشورهای ديگر نیز تجربه مشابه ای داشتهاند (صالحی .)90 :1391 ،بهعنوانمثال صدام حسین با استفاده از
داستان کوپنهای نفتی و شکلدهی روابط نزديک با شرکتهای نفتی روسیه و فرانسه از نفوذ آنها بهعنوان
عاملی مهم در راستای اثرپذيری سران اين کشورها و مقاومت در برابر حذف خود از قدرت استفاده کرده بود
(گاردينر .)2004 ،1در باب لیبی ،به دلیل وابستگی و سرمايهگذاری سنگین کشورهای اروپای غربی در حوزه
نفت لیبی ،حتی حادثهی الکربی نتوانست مسدودکردن دارايیهای ناشی از فروش نفت و گاز لیبی را در میان
تحريمهای بینالمللی علیه اين کشور بگنجاند (ريزمن 2و داگالس .)109 :1998 ،3همچنین در نزاع فعلی اين
کشور نیز خلیفه حفتر با انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی توانسته حمايت روسیه را به دست آورد (خبرگزاری
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جمهوری اسالمی ب .)1398 ،روسیه نیز با درگیرکردن آلمان و تعدادی از شرکتهای نفت و گاز غربی در حوزه
ی استخراج نفت و ساخت خط لولهی گاز و همچنین انعقاد توافقنامه همکاری با کشورهای چین و عربستان
در حوزه انرژی توانسته تا از شدت و تأثیر تحريمها بکاهد( .ولت و همکاران.)167-172 :2019 ،
 .2-4اولویتبندی راهکارها با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی
همانطور که از نام اين پژوهش پیداست ،کاهش آسیبپذيری از تحريمهای نفتی ،هدف اصلی اين پژوهش
است .در سطح معیار ،با توجه به مطالعات صورت گرفته« ،مقدار فروش نفت» و «بازگشت وجه فروش نفت»
بهعنوان دو معیار اصلی برآوردهکننده هدف در نظر گرفته شدهاند .در سطح آخر ،استراتژیهای چهارگانهی
استخراج شده بهوسیلهی تکنیک ( SWOTاستراتژیهای تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی) ،بهعنوان
گزينههای اين پژوهش در نظر گرفته میشوند .اين گزينهها در مراحل بعدی و با استفاده از نظرات خبرگان ،در
قالب ماتريسهای مقايسهی زوجی و با بهکارگرفتن تکنیک  AHPفازی اولويتبندی میشوند .شکل شماره
( )2درخت سلسله مراتبی پژوهش حاضر را به تصوير میکشد.
کاهش تاثیرپذیری از تحریم های نفتی

معیار بازگشت وجه فروش نف ت

معیار مقدار فروش نفت

صادرات فرآورده ی نفتی و محصوالت پتروشیمی

صادرات به ونزوئال ،سوريه و کره ی شمالی

استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نفت

اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در کشورهای ديگر

بکارگیری ارزهای ديجیتال

به کار بستن پیمان های پولی و حذف دالر از مبادالت

ارائه تخفیف

به کار بستن پیمان های پولی و حذف دالر از مبادالت

ج ذاب سازی قرار دادهای نفتی

تمرکز بر ظرفیت تهاتر نفت

شکل شماره ( )2درخت سلسله مراتبی پژوهش
منبع :يافته های پژوهش
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از میان پرسشنامههای توزيع شده در بین خبرگان 45 ،پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد که بعد از بررسی
های اولیه 17 ،عدد از آنها به دلیل نرخ باالی ناسازگاری از محاسبات آتی کنار گذاشته شدند .در محاسبه
ماتريس مقايسه زوجی ادغام شده با توجه به تخصص و تجربه کارشناسان ،برای نظر آنها يکی از وزنهای
 2 ،1و  3در نظر گرفته شده است؛ بهعنوانمثال به نظرات پرسشنامههای دريافتی از مرکز مطالعات بینالمللی
انرژی بیشترين وزن يعنی وزن  3تخصیص يافته است.
برای بهدستآوردن وزن فازی معیار و يا گزينهی موردنظر ،نخست میانگین هندسی عناصر هر سطر محاسبه
شده و در گام بعد بر مجموع میانگین هندسی تمامی سطرها تقسیم میگردد .برای بهدستآوردن وزن قطعی
میبايست از يکی از روشهای ديفازی کردن استفاده کرد؛ اوزان قطعی در اين گام بر اساس روش مرکز ناحیه
غیرفازی و رابطهی  1محاسبه شده است (چو  ،سان و ين .)68 :2012 ،
]) 𝑖𝑤𝐿 [(𝑈𝑤𝑖 − 𝐿𝑤𝑖 ) − (𝑀𝑤𝑖 −
𝑖 𝑤𝐿 +
3

رابطه شماره ()1

= 𝑖𝑐𝑊

بعد از محاسبهی اوزان قطعی ،با تقسیم وزن قطعی هر عنصر بر مجموع اوزان ،وزن نرمال حاصل میگردد.
اوزان قطعی و اوزان قطعی نرمال شده محاسبه شده در جدولهای شماره ( )6( ،)5و ( )7قابل مشاهده است.
جدول شماره ( )5وزن فازی و قطعی معیارها نسبت به هدف
معیار
مقدار فروش نفت
بازگشت وجه فروش نفت

وزن فازی
()0/237,0/266,0/300
()0/652,0/734,0/825

وزن قطعی
0/266
0/734

منبع :يافتههای پژوهش
جدول شماره ( )6وزن فازی و قطعی گزينهها نسبت به معیار مقدار فروش نفت
گزينه
صادرات فرآوردهی نفتی و محصوالت پتروشیمی
صادرات به ونزوئال ،سوريه و کرهی شمالی
استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نفت
اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در کشورهای ديگر
بهکارگیری ارزهای ديجیتال
بهکاربستن پیمانهای پولی و حذف دالر از مبادالت
ارائه تخفیف
استفاده از تنگهی هرمز و نیروهای نیابتی
جذاب سازی قراردادهای نفتی
تمرکز بر ظرفیت تهاتر نفت

منبع :يافتههای پژوهش

وزن فازی
()0/095,0/130,0/177
()0/026,0/036,0/050
()0/088,0/118,0/158
()0/065,0/088,0/121
()0/064,0/088,0/120
()0/088,0/121,0/165
()0/072,0/102,0/141
()0/035,0/048,0/069
()0/113,0/154,0/210
()0/085,0/115,0/156

وزن قطعی
0/129
0/037
0/115
0/088
0/088
0/121
0/104
0/051
0/153
0/114
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جدول شماره ( )7وزن فازی و قطعی گزينهها نسبت به معیار بازگشت وجه فروش نفت
گزينه
صادرات فرآوردهی نفتی و محصوالت پتروشیمی
صادرات به ونزوئال ،سوريه و کرهی شمالی
استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نفت
اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در کشورهای ديگر
بهکارگیری ارزهای ديجیتال
بهکاربستن پیمانهای پولی و حذف دالر از مبادالت
ارائه تخفیف
استفاده از تنگهی هرمز و نیروهای نیابتی
جذاب سازی قراردادهای نفتی
تمرکز بر ظرفیت تهاتر نفت

وزن فازی
()0/111,0/155,0/215
()0/031,0/044,0/062
()0/080,0/111,0/154
()0/060,0/085,0/121
()0/085,0/120,0/169
()0/100,0/140,0/194
()0/055,0/078,0/112
()0/028,0/039,0/055
()0/093,0/129,0/179
()0/071,0/098,0/137

وزن قطعی
0/155
0/044
0/111
0/086
0/120
0/139
0/079
0/039
0/129
0/098

منبع :يافتههای پژوهش

وزن معیارها منعکسکنندهی اهمیت آنها در تعیین هدف و وزن يک گزينه نسبت به يک معیار نیز نشاندهنده
ی سهم آن گزينه در معیار مربوطه است؛ لذا وزن نهايی هر گزينه از مجموع حاصلضرب وزن هر معیار در
وزن گزينه مذکور از آن معیار به دست میآيد (فرمانآرا و غفاری .)139 :1398 ،وزن نهايی گزينهها با استفاده
از توضیح مذکور به شرح زير است:
جدول شماره ( )8وزن نهايی گزينهها
گزينه
صادرات فرآوردهی نفتی و محصوالت پتروشیمی
صادرات به ونزوئال ،سوريه و کرهی شمالی
استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نفت
اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در کشورهای ديگر
بهکارگیری ارزهای ديجیتال
بهکاربستن پیمانهای پولی و حذف دالر از مبادالت
ارائه تخفیف
استفاده از تنگهی هرمز و نیروهای نیابتی
جذاب سازی قراردادهای نفتی
تمرکز بر ظرفیت تهاتر نفت

وزن نهايی
0/148
0/042
0/112
0/086
0/112
0/134
0/085
0/042
0/135
0/102

منبع :يافتههای پژوهش

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
تحقیق حاضر با هدف ارائه الگويی برای ديپلماسی نفتی جمهوری اسالمی ايران و بهمنظور کاهش آسیبپذيری
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از تحريمهای نفتی صورت گرفته است .در اين پژوهش بهواسطه بستر به وجود آمده از مطالعات و بررسیهای
صورت گرفته ،نقاط ضعف ( 5مورد) ،نقاط قوت ( 10مورد) ،فرصتها ( 8مورد) و تهديدات ( 5مورد) مربوطه
شناسايی شده و سپس مهمترين ملزومات يک ديپلماسی نفتی موفق با استفاده از ماتريس آنالیز  SWOTو
تجربه ايران و کشورهای منتخب ،در قالب استراتژیهای چهارگانهی تهاجمی ( 3مورد) ،تدافعی ( 1مورد)،
رقابتی ( 2مورد) و محافظهکارانه ( 3مورد) استخراج گرديده است .اين استراتژیها بهعنوان گزينههای درخت
تحلیل سلسلهمراتبی فازی در نظر گرفته شدند و برای رتبهبندی آنها با توجه به دو معیار «میزان فروش نفت»
و «بازگشت وجه فروش نفت» ،پرسشنامهای بر مبنای مقايسه زوجی طراحی و در اختیار کارشناسان قرار گرفت.
بعد از بررسی نرخ ناسازگاری پرسشنامههای تکمیل شده ،اوزان معیارها و گزينهها بر اساس الگوريتم AHP
فازی محاسبه شد و نهايتاً وزن نهايی هر گزينه محاسبه گرديد که در جدول شماره ( )8قابل مالحظه است.
نتايج اين پژوهش نشان می دهد که از نظر خبرگان ،معیار بازگشت وجه فروش نفت با وزنی برابر با  0/73از
اهمیت بهمراتب باالتری نسبت به معیار حجم فروش نفت با وزن  0/27برخوردار است .به عنوان ماحصل اصلی
اين پژوهش ،استراتژیهای پیش روی ديپلماسی نفتی ايران ،به ترتیب وزن نهايی و از بیشتر به کمتر ،در نمودار
شماره ( )1مرتب شدهاند؛ همچنین در اين نمودار ،برای حصول ديدی بهتر ،وزن هر راهکار با توجه به معیار
حجم فروش نفت و بازگشت وجه فروش نفت نیز در کنار وزن نهايی هر راهکار آورده شده است.
صادرات فرآورده ی نفتی و محصوالت پتروشیمی
جذاب سازی قراردادهای نفتی
به کار بستن پیمان های پولی و حذف دالر از مبادالت
استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه برای صادرات نفت
بکارگیری ارزهای ديجیتال
تمرکز بر ظرفیت تهاتر نفت
اجاره يا خريد واحدهای پتروشیمی و پااليشی در…
ارائه تخفیف
استفاده از تنگه ی هرمز و نیروهای نیابتی
صادرات به ونزوئال ،سوريه و کره ی شمالی
۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۴ ۰.۱۶

وزن بر اساس بازگشت وجه

وزن بر اساس حجم فروش

وزن نهایی

نمودار شماره ( )1وزن راهکارهای پیشروی ديپلماسی نفتی ايران برای کاهش اثر تحريمهای نفتی
منبع :يافتههای پژوهش

اگرچه جذابسازی و توجه به اهمیت قراردادهای نفتی مهمترين موردی است که به طرق مختلف در
پژوهشهای پیشین همچون پنت ( ،)2016شاکری ( ،)1396مهرادگیلگو ( ،)1396ياری و رضايی (،)1396
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طاهریفرد ،اخوان و برامکی ( )1394به آن اشاره شده است ،اما نتايج اين پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر
روی صادرات فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی اصلیترين گزينه پیش روی ديپلماسی نفتی ايران
برای کاهش اثر تحريمهای نفتی است.
در نهايت پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی ،بهجای استفاده از منابع کتابخانهای ،برای تعیین گزينههای
پیشروی ديپلماسی نفتی از مصاحبه مستقیم و يا روشهايی همچون مصاحبه دلفی استفاده شود که در اين
تحقیق با توجه به کمبود و دشواری دسترسی به افراد متخصص در زمینه ديپلماسی نفتی و عدم تمايل اين
متخصصان به همکاری به دلیل مشغله کاری و يا محرمانه بودن مسائل مربوط به دورزدن تحريم از آن
چشمپوشی شده است.
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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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