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Abstract
Iran and Venezuela are two oil-producing countries that have both been subject
to unfair economic and non-economic sanctions over the past decades. Sanctions
imposed on the two countries have limited their main source of foreign exchange
and oil revenue, and created many problems for their economies, including
inflation, recession, and the devaluation of the national currency. These tensions
have created other problems. After examining the effects of sanctions on the two
countries' oil industry, this article seeks to answer the question: What are
Venezuela's anti-sanctions strategies to counter US oil sanctions? And in the
current context of sanctions, how can manage relations between sanctions
countries in the field of oil trade the oil sanctions? Also, what are the differences
and similarities between the two countries' counter-sanctions strategies for the
oil trade? The method of the present research is a qualitative type of document
analysis that is done using library resources. The research results show that
according to the current smart sanctions, in the technical field of oil swap
strategies, oil blending, construction of small refineries and petroleum refineries
in the sanctioned countries, construction of storage tanks inside and outside the
country, domestic oil exchange and development projects The country should be
used by foreign companies to benefit from oil revenues to counter sanctions.
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چکیده
ایران و ونزوئال دو کشور تولیدکننده نفت هستند که هر دو طی دهههای ذشتاته ت ات
ت ریم هی نیعیدالنه اقتصید و غیراقتصید قرار ذرفتهاند .ت ریمهی اعمای تاده عییاه
این دو کشور سبب تده عمده ترین منبع ارزآور و درآمد آنهی یعنی فروش نفت ت ات
تأثیر ت ریمهی م دود تود و مشکالت زیید از جمیه تورم ،رکود اقتصید  ،کیهش ارزش
پولی میی را برا اقتصید آنهی ایجید کند .این تنشهی در پی خود ،معضالت دیگر را نیز
ایجید کرده است .این مقیله پس از بررسی اثرات ت ریم بر صنعت نفت این دو کشاور ،باه
دنبی پیسخ به این پرسشهی است که راهبرده ی ضد ت ریمی ونازوئال بارا مقیبیاه بای
ت ریم هی نفتی اییالت مت ده آمریکی چیست؟ و در ترایط ت ریمی کنونی ،روابط میاین
کشورهی ت ریمی در حوزه تجیرت نفت و ذایز چگوناه مایتواناد آسایبهای نیتای از
ت ریم هی نفتی را مادیریت کناد؟ همیناین ،تفایوت و تابیهتهای راهبردهای ضاد
ت ریمی این دو کشور برا تجیرت نفت کدام است؟ روش پژوهش حیضر ،کیفای از ناو
ت ییل اسنید است که بی استفیده از منیبع کتیبخینها انجایم مایتاود .نتایی پاژوهش
همینین نشین میدهد بی توجه به ت اریم های هوتامند فعیای بییاد در عرصاه فنای از
راهبردهی سوآپ نفت ،بیندینگ نفت ،سیخت پیالیشگیه هی کوچک و پتروپیالیشاگیه در
کشورهی ت ریم تده ،سیخت مخیزن ذخیرهسیز در داخل و خیرج از کشور ،بورس نفت
داخل کشور و پروژههی توسعها کشور توسط تارکتهای خایرجی بای ب ارهمناد از
درآمدهی نفتی برا مقیبیه بی ت ریم استفیده ذردد.
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مقدمه
از موضوعات مهمی که در حوزه روابط بینالملل که هموواره موورد جو وه بووده
است مباحث مرجبط با اقتصاد بینالملل است .موضوع اقتصاد سیاسوی رابطوه بوین
دولت و بازار است و در سطح کالنجر اقتصاد سیاسی بینالملل ابعاد هانی ایون
رابطه را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .در اقتصواد بوینالملول ییوی از نطوا
آسیب پذیری کشورها اقتصاد جک محصوولی اسوت کوه براوی از کشوورها ن یور
جولیدکنندگان نفوت یوا دارنوده منوابد معودنی اواو یوا جولیدکننودگان محصوو ت
کشاورزی ااص به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصول از یوک محصووح جحوت
جأثیر رکود یا صعود بازار هانی قرار مویگیرنود و از ایون هوت د وار جنگنوا یوا
گشایشهای اقتصوادی مویگردنود .در ایون میوان سیاسوتهوای اعموالی از قبیول
سیاست های اقتصادی ارزی و ججاری بوینالمللوی از سووی قودرتهوای بوگر
اقتصاد کشورهای جک محصولی را بیش از سایر کشورها با اقتصاد متنووع را متواثر
مینماید .همچنین ییی از ابعاد سیاسوی اقتصواد بوینالملول ججوارت بوینالملول
مباحث سیستم مالی بینالمللی روابط کشورها جعاما ت شرکتهای نود ملیتوی
درسطح بین المللی و ن ریه قدرت مسلط است.حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل بور
روی مباحثی ن یر ججارت بین الملول مباحوث سیسوتم موالی بوین الملول روابوط
کشورها و جعامالت شرکت های ندملیتی در سطح بین الملل است.
جحریمهای نفتی از مله مواردی هستند که در ار وب اقتصاد بوینالملول قابول
ارزیابی است .با سطو اجحاد ماهیر شوروی و پایان نگ سرد اقتصوادهای نگدیوک
به اجحاد ماهیر شوروی ن یر کشور ونگوئال و اقتصادهای غیرمتعهد ن یر ایران جحوت
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جاثیر ییجانبهگرایی ایا ت متحده آمرییا قورار گرتتنود .کشوورهای جولیود کننوده نفوت
(اوپک) در دهههای گذشته جوانسته بودند سهم قابل جو هی را در بازارهای بینالمللوی
نفت ن یر آسیا و اروپا به دست آورند .جولیدکنندگان اوپک نیگ به دو گوروه کشوورهای
میانهرو و جنودرو جطسویم مویگردنود .ایوران و ونوگوئال در دسوته کشوورهای جنودرو و
عربستان سعودی در دسته کشورهای میانهرو اوپک قرار میگیرند( .میبدی )1831
جحریم های نفتی ایا ت متحده آمرییا علیه ونگوئال و ایران با جو ه به اقتصواد
جک محصولی این دو کشور مو ب ایجاد جنگناهای اقتصوادی در ایون دو کشوور
شده است .مسأله اصلی پوووهش ایون اسوت کوه راهبردهوا و سیاسوتهوای ضود
جحریمیونگوئال برای مطابله با جحریم هوای نفتوی ایوا ت متحوده آمرییوا یسوت
همچنین جفاوت و شباهت های راهبردهای ضد جحریمی ونوگوئال بوا راهبوردهوای
کشور ایران کداو است و در شورایط جحریموی کنوونی روابوط میوان کشوورهای
جحریمی در حوزه ججارت نفوت و گواز گونوه مویجوانود آسویبهوای ناشوی از
جحریم های نفتی را مدیریت کند روش پووهش حاضر کیفی و جوصیفی از طریو
مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است .با جو ه به روند جاریخی تشار هوای ناشوی از
جحریم هوا و همچنوین بوه روزرسوانی و پیگیوری موداوو ایوا ت متحوده آمرییوا
راهبردهای اجخاذی کشورهای جحریم شده در صنعت نفت دارای اهمیوت بیشوتری
میباشد .نوآوری این پووهش عبارت است از مطایسه راهبورد مطابلوه جحوریمهوای
نفتی ونگوئال و ایران و ترصتهایی که برای مطابله با جحریم نفتوی ایوران از طریو
همیاری مشترک کشورهای جحریمی است و این مطالعه برای اولوین بوار صوورت
گرتته است .در این پووهش جالش شده است سیاستهوا و راهبردهوای مطابلوه بوا
جحووریم نفووت کشووور جولیدکننووده نفووت ونووگوئال را بررسووی وسوواه راهبردهووا و
سیاست های آن را با راهبردهای اجخاذی ایران مطایسه نموده و ظرتیت مشوترک در
حوزه صنعت نفت این دو کشور برای مطابله با جحریم های نفتوی را موورد بررسوی
قرار دهد .این جحطی از طری سیاست پووهشی راهبردها را در شرایط جحریم در
مورد کشورهای ایران و ونگوئال را شناسایی و به سیاستگذاران ارایه نماید .به این
من ور بخش ابتدایی مطاله به ار وب ن ری پووهش ااتصواص داشوته و براوی
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اصطالحات و مفاهیم کلیدی مورد استفاده در ایون پوووهش جعریو

شوده اسوت.

ساه به مرور پیشینه پووهش پردااته شده است .در ادامه وضعیت مو ود صنعت
نفت کشورهای مذکور و راهبردهای آن ها در شرایط مطابله با جحریم است و بخش
پایانی به جبیین نتایج و مدبندی ااتصاصیاتته است.
 .0ادبیات نظری
ییی از مفاهیم ن ری اقتصادی سیاسی بینالملل ییجانبهگرایی است .ییجانبوهگرایوی
سیاستی است که بر مبنای آن یک کشور برای جأمین مناتد ملی و امنیت اود جنها بور
جواناییهای اود جییه کند .این دولتها اود را بوینیواز از سوایر دولوتهوا قلموداد
میکنند و دلیلی برای داشتن جعهد در مطابول سوایر دولوتهوا نمویبیننود( .

& Olton

 )Plano, 1969, 50ییجانبهگرایی هم در عرصوه سیاسوی و هوم در عرصوه اقتصوادی
میجواند از سوی قدرتهای هومون اعماح شود .در عرصه سیاسوی ییجانبوهگرایوی
در سیاست اار ی بر مبنای هومونیکگرایی جعری

مویشوود کوه بوه عنووان مثواح

میجوان به اقدامات ایا ت متحده آمرییا در حمله به عورا و اتاانسوتان پوه از 11
ساتامبر  1111اشاره کرد( .عامریگلستانی و شجاعی  :1831ص )178
ییجانبه گرایی اقتصادی با سیاستهای یک انبه ججاری یوک کشوور ارجبوا
پیدا میکند که دو جعبیر از آن میشود؛ نوع اوح از برداشتن مواند ججواری بوه نفود
اود بدون در ن ر گرتتن مناتد اقتصادی سایر کشورها می باشد که این اقداو بدون
هماهنگی با سایر کشورها اجفا میاتتد .نوع دیگری از ییجانبهگرایوی کوه جحوت
عنوان ییجانبهگرایی جها می 1جعبیر میشوود کوه در وار وب آن کشووری کوه
دست برجر اقتصادی دارد سیاسوتهوای ججواری ناعاد نوهای را در قبواح شورکای
ججاری ضعی جر اود اجخواذ نمووده و بوا محاصوره اقتصوادی براوی از کشوورها
اهداف و منواتد سیاسوی را دنبواح مویکنود (Bhagwati, 1992: p 85) .بورای نمونوه
میجوان به اقدامات و رتتارهای ضدرقابتی همچون :انحصار کارجل حمایتگرایی
داماینگ و ایجاد مواند جعرته ای و غیرجعرته ای در هوار وب هوای پذیرتتوه شوده
ججارت آزاد بینالملل انجاو گیرد اشاره کرد .آمرییا در ند سواح اایور بوا ایجواد
1. aggressive unilateralism
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نگ جعرته ای جالش داشته مواند جعرتهای برای شرکای ججاری اود ایجاد نمووده
و از این رو وضعیت اقتصاد اود را جطویت نماید .برای مثاح شورایط یواد شوده را
میجوان در مباد ت اقتصادی میان آمرییا با ین اجحادیوه اروپوا میگیوک کانوادا
وسایر کشورها شاهد بود( .محتشم دولتشاهی  :1831ص )39
در راستای «پروژه قرن دید آمرییا» 1از مهمجرین مأموریتهوا بورای قودرت
آمرییا دتاع از سرزمین اصلی و رتد جهدیدهای عمده علیه ایا ت متحوده آمرییوا
بوده است .از آنجایی که بر اساس دکترین مونروئه 2آمرییای نوبی حیا الووت
ایا ت متحده آمرییا محسوب میگردد و از سوی دیگر منططه غورب آسویا عمو
استراجویک برای آمرییا به حساب می آید رتد جهدید ونگوئال و ایوران در راسوتای
دتاع از سرزمین اصلی ایا ت متحده آمرییا در دستورالعمل دولتهای آمرییا په
از نگ سرد قرار گرتت .جحریم های ایالت متحده آمرییا علیه ایران و ونگوئال در
دوره جرامپ شدت بیشتری یاتت (طباطبایی .)1831
جفیر اقتصادی جرامپ بر مبنای روییرد مرکانتیلیستی اسوت کوه بور مبنوای آن
همگرایی اقتصادی جضعی

و رد شده و ییجانبهگرایی اقتصادی جطویت میگوردد.

جرامپ با این جو یه که اتگایش همگرایی آمرییا با قدرتهای اقتصوادی و ججواری
سبب جضعی

اقتصادی آمرییا میشود به مخالفت با ار وبهای حاکم در ن او

بینالملل پرداات .بر مبنای این دیدگاه جرامپ به مطابله با جواتطناموه هوانی جاییور
اقلیم پاریه برهم زدن مواتطت نامههای ججاری منططهای (از ملوه نفتوا) وضود
جعرته های سنگین بر واردات تو د آلومینیوو و اودرو و اروج از جوات هستهای
ند انبه با ایران ابعادی دیدی از رتتارهای ییجانبهگرایانه ججاری در بازارهای
بینالمللی ارایه کرد.
ییجانبه گرایی ایا ت متحده آمرییا در پی جأمین مناتد مردو آمرییا اسوت؛ از
این رو بدیهی می نماید که این مسأله ابعاد حطو بینالملل اقتصواد بوینالملول و
روابط بینالمللی را در پی داشته باشد و جهدیدی برای امنیت هانی ن یور شورایط
1. Project for a New American Century
2. Monoroe Doctorine
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زیست محیطی هانی کسب و کار هانی ایجاد نگ ججواری هوانی و رکوود
هانی باشد( .رضوی  :1833ص  )131ن واو مرکانتلیسوتی روییوردی در اقتصواد
سیاسی بینالملل است که دستور کار رتتار اقتصادی کشورهای اروپای غربوی بوین
قرن پانگده جا اواار قورن هجوده مویالدی بوود .درایون دوره جوأمین امنیوت بسویار
هگینه بردار (ایجاد و ججهیگ نیروهای ن امی و ناوگان دریایی) بود بوه هموین دلیول
کلید دستیابی به قدرت را در دستیابی به ثروت مویدانسوتند( .نموازی  :1839ص
 ) 91از همین ا رابطه در هم جنیوده و متطوابلی بوین قودرت و ثوروت در اقتصواد
مرکانتلیستی ایجاد شد .دولتهوای اروپوایی مرکانتلیسوتی در پوی جولیود ثوروت از
طری ججارت به وسویله اتوگایش صوادرات و محودود کوردن واردات بودنود .در
اندیشه مرکانتلیستی واردات و ذایره طال و نطره ایگاه ویووهای داشوت .روییورد
مرکانتلیستی با جأکید بور بوازی بوا حاصول مود بوری صوفر سیاسوت موازنوه
بازرگانی مثبت به نفد کشور اودی و در مطابل جضعی

موالی کشوورهای مطابول

ممنوعیت ورود کا ی سااتهشده صدور مواد ااو و مها رت نیروهای اوارج در
مطابل جأکید بر صدور کا ی سااتهشده ورود مواد ااو و تراهم کردن زمینه بورای
ذب نیروهای متخصص بوه دااول کشوور و اشوتااح داالوی جأکیود مویکردنود.
( )Balaam & Veseth, 2004 : 60مهمجورین مبنوای اقتصوادی مرکانتیلیسوم در قورن
شانگده ادغاو مراکگ قدرت منططهای دوره تئودالی جوسط دولت  -ملتهای بوگر
و رقابتی بود .دیگر عوامل مهمی که در این امر داالت داشوتند عبوارت بودنود از
شیل گیری مستعمرات در اارج از اروپا رشد ججارت و صناید این قاره در قیاس
با کشاورزی آن اتگایش حجم و گستره ججوارت و اتوگایش اسوتفاده از ن واوهوای
پولی تلگی به ویوه طال و نطره در قیاس با مباد ت پایاپای.
ییی از روشهایی که در روییرد مرکانتلیسمها و ود دارد استفاده از جحریم
برای رسیدن اهداف اقتصادی سیاسی و  ...میباشد که در این زمینه موی جووان بوه
جحریم های یا اقتصادی هستند یوا غیراقتصوادی اشواره نموود .جحوریمهوای ن وامی
(اسووتفاده از نیروهووای ن ووامی) سیاسووی یووا دیالماجیووک (ترااوانوودن نماینوودگان
دیالماجیک صادر نیردن ویگا برای مطامات دولوت جحوریم شوده در یوک سوازمان
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بین المللی مخالفت با پیشنهاد کشور جحریم شونده یا قطد روابط یا جحریم مطامات
کشور جحریم شونده) ترهنگوی (محودودیت بورای شورکت در گردهمواییهوا یوا
رویدادهای ترهنگی ورزشی و میگبانی وقاید مهوم بوینالمللوی همچوون برگوگاری
مسابطات او هانی المایک و ) ...در دسته جحریمهوای غیراقتصوادی هسوتند( .
 )Ilieva & et al. 2018: p 202جحریمهای اقتصادی که در هت جوقو

عمودی یوا

جهدید روابط معموح ججاری و مالی یک کشور است اود بوه دو دسوته ججواری و
مالی جطسیم میشوند .در جحوریمهوای ججواری ممنوعیوت و محودودیت در زمینوه
صادرات و واردات اعماح میشود در حالی که در جحریمهای مالی جحریمکننده از
انجاو معامالت نطل و انتطا ت پوح و سرمایهگذاری اودداری میکند و با استفاده
از نفوذ اود در مؤسسههای مالی بوینالمللوی از هرگونوه همیواری تنوی سورمایه
گذاری رسومی و انعطواد قراردادهوای واو لووگیری مویکنود .شودیدجرین شویل
جحریمهای مالی انسداد یا مصادره دارایی های کشور جحریم شونده یا رهبران آنها
است .در حالی که هودف جحوریمهوای موالی دولوت و مطاموات حیوومتی اسوت
جحریمهای ججاری بر طبطه متوسط امعه و اقشار کم درآمد تشوار وارد مویکنود.
(آقووایی و همیوواران  :1837ص 91

و2017: 100

 )Nephew,در دهووههووای اایوور

جحریمهای اقتصادی محبوبجر از جحوریمهوای غیراقتصوادی شوده اسوت .در ایون
ارجبا جحریمهای نفتی ییی از جحریمهای اقتصادی محسوب میگردد.
 .0-0مروری بر وضعیت اقتصاد ونزوئال

اقتصاد ونگوئال در ساح  1111وارد هفتمین ساح رکود اقتصادی گردیده اسوت .رشود
اقتصادی این کشور برای شش ساح متوالی منفی بوده است .روند سطو آزاد اقتصواد
این کشور که از  1118آغاز شده است کماکان ادامه اواهود داشوت بوه طووری کوه
رشد اقتصادی این کشور در ساح  1113منفی  89درصد بوده که این رقم پایینجورین
رشد اقتصادی هان طی پنجاه ساح گذشته است .دلیل اصولی ایون امور مربوو بوه
کاهش صادرات نفوت ونوگوئال مربوو مویشوود کوه سوهمی معوادح  31درصود از
درآمدهای ارزی دولت را جأمین مینماید .اقتصاد این کشور در مطایسه با سواح 1118
حدود  19درصد کو کجر شده اسوت .صوندو بوینالمللوی پووح سواح اقتصوادی
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سختی را در مطایسه با سایر کشورهای این منططه با جو ه بوه نور بییواری تراجور از
 ۴۴درصد پیشبینی نمود( .گگارش ماهانه صندو بینالمللی پووح  )1111بوه دنبواح
جحریم اعمالی از سووی آمرییوا بوا کمبودهوای گسوترده کا هوای مصورتی و دارو

کاهش ذاایر بین المللی بانک مرکگی جورو از  ٪1111تراجر رتوت .دولوت ونوگوئال
برای جأمین نیازهای اساسی غذایی و کا های مصرتی اود بر

واردات متیوی اسوت.

دستمگد واقعی اانوار در مطایسه با ساح گذشته  79درصد علیرغم اتگایش دسوتمگد
جوسط دولت کاهش یاتته بود .سیاست بانک مرکگی در موورد کواهش عرضوه پووح
(اتگایش نر ذایره) به کاهش پایدار جورو کمک نمیکند .ایون در حوالی اسوت کوه
ونگوئال در ساحهای  1371جا  1339ثروجمندجرین کشوور در آمرییوای نووبی بووده
است .جحریمهای آمرییا علیه ونگوئال سرمایهگذاران اار ی را از سرمایهگوذاری در
این کشور باز میدارد .امیان بازپرداات بدهیهای عمومی برای سرمایهگذاریهوای
عمومی با جو ه به عدو جوانایی مالی که بیشتر ناشی از جحریم ایا ت متحوده آمرییوا
است اندک میباشد .شرکتها در این کشور دسترسوی محودود بورای جوأمین موالی
دارند( .گگارش بانک هانی  )1111مازاد حساب اری با کاهش تروش نفوت کوه
از زمان جشدید جحریمهای ایا ت متحده در اوایل ساح  1113با جو ه به روند نگولی
صادرات غیرنفتی اتت قابل مالح وهای را ججربوه نمووده اسوت .کسوری واردات در
موا هه با کاهش جطاضا به معنای آن است که جراز ججاری همچنان مازاد باقی بمانود.
این مازاد همراه با حوالههای اارج از کشور به دلیل ضوع

بخوش گردشوگری و

هگینه ادمات مهندسی نفت کسری ادمات را بران میکند .زو به ذکر است کوه
مهمجرین تعالیتهای غیرنفتی در این کشور کشواورزی داماوروری صوناید مربوو
سوواات ماشووینآ ت و ججهیووگات ججهیووگات حموول و نطوول مصووالح سووااتمانی
ججهیگات پگشیی داروسازی مواد شویمیایی آهون و توو د اسوت .موازاد حسواب
اری و ورود سرمایه اار ی دید برای بران یوا بازپردااوت بودهیهوای ایون
کشور کاتی نخواهد بود( .گگارش صندو بینالمللی پوح )1111
همانطور که در نمودار  1مشاهده میگردد ذاایر بینالمللی ونگوئال با جو وه
به جحریمهای اقتصادی به حداقل میگان اود طی  81ساح گذشته رسویده و و ووه
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نطد این کشور به زیر یک میلیارد د ر سطو نموده است.

نمودار  .0داراییهای ونزوئال بر اساس تفکیک آن

منبد :سایت بلومبر

بانک مرکگی ونگوئال در حواح حاضور حودود  311میلیوون د ر پووح نطود و 111
میلیون د ر سایر دارایی های نطدی دیگر دارد در حالی که ایون کشوور حودود 78
جن طال دارد .در نمودار  1روند ذاایر اار ی مشاهده موی گوردد .هموانطور کوه
مالح ه میشود ذاایر ججاری اینن کشور از ساح  1111جا  1113اتت شودیدی را
ججربه نموده است .با جحریمهای گسترده ایا ت متحده علیه ونگوئال این کشور از
بازارهای بین المللی سرمایه دا شده و در نتیجه کمبود پوح نطود جوانوایی دولوت
این کشور برای جأمین برنامههای یارانه غوذا و واردات کا هوای اساسوی را جهدیود
میکند( .گگارش روزانه سایت جحلیلی بلومبر

)1113

نمودار  .2روند ذخایر خارجی ونزوئال در سالهای مختلف
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 .0-0-0سیاستهای دولت ونزوئال برای بهبود وضعیت اقتصاد

برنامه دولت ونگوئال در قباح بحران اقتصادی اتگایش کنترح دولوت بور اقتصواد و
محدودیت بخش اصوصی بوود .دولوت ایون کشوور صوالحیت جولیود و جوزیود
کا های اساسی را به ارجش و کمیته حگب سوسیالیست داده است .دولت ونوگوئال
از ساح  1118کنترح های سخت ارزی را حفظ کرده است .دولوت نتوانسوته اسوت
سازوکارهای اود را برای جوزید د ر به بخش اصوصی حفظ کند جا حدودی به
دلیل اینیه برای پرداات اورا بهادار اار ی اود نیاز به لووگیری از براوی از
ذاایر ارزی دارد .در نتیجه کنتورح قیموت و ارز صوناید محلوی جوالش کورده انود
ورودی های جولیدی زو را برای حفظ عملیرد اود یا تروش کا هوا بوا سوود در
بازار محلی اریداری کنند .سیاست های پولی انبساطی و کنترح ارز ترصوت هوایی
برای ایجاد تساد تراهم کرده است( .گگارش سوایت جحلیلوی استاجیسوتا  )1111در
نمودار  8رشد اقتصادی کشور ونگوئال در دوره تعلی در مطایسه بوا دولوت موادرو
مشاهده میگردد.

نمودار  .3مقایسه رشد اقتصادی دوره ریاست جمهوری چاوز با دوره مادرو

منبد  :سایت استاجیستا

 .2-0-0وضعیت نفت و گاز ونزوئال

ونگوئال ییی از اعضای بنیانگذار سازمان کشورهای صادر کننده نفوت (اوپوک) و
ییی از جولیدکنندگان مهم در بازار هانی نفت است .این کشور در میان  19کشور
جولیدکننده برجر نفت و ترآورده های نفتی در ساح  1117میباشود .اموا جولیود ایون
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کشور با جو ه به اتت قیمت نفت ااو از اواسط ساح  111۴به طوور قابول جوو هی
کاهش یاتته اسوت .ونوگوئال دارای بگرگتورین ذاوایر نفتوی هوان اسوت ایون در
صورجی است که جولید نفت ااو این کشور به طور مداوو کواهش موییابود .جولیود
نفتااو جحت جاثیر مشیالت مالی و جحریمهای اعمالی آمرییا در بخوش نفوت و
گاز این کشور کاهش قابل مالح ه ای را ججربه نمووده اسوت .ایون کشوور دارای
ذاایر نفتی اثبات شده حدود  811میلیارد بشیه در ژانویه  1113می باشود کوه بور
این اساس بگرگترین دارنده ذاایر نفت در هان میباشد( .گگارش اداره اطالعات
انرژی آمرییا  )1113بیشتر ذاایر اثبات شده نفت این کشور از نفتاواو سونگین
جشییل میشود .در نمودار  ۴میگان ذاایر نفت جولیدکنندگان مالح ه میگردد.

نمودار  .٠ذخایر نفت کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت

منبد :اداره اطالعات انرژی آمرییا

شوورکت دولتووی نفووت ونووگوئال 1در حوواح تعالیووت و سوورمایهگووذاری مشووترک بووا
شرکتهای اار ی اسوت .شورکای بوگر

سورمایه گوذاری مشوترک عبارجنود از:

شورون شرکت ملی ین انی استات اویل جوجاح و رزنفت.
جولید نفتااو ونگوئال جوسط شرکت دولتی این کشوور و شورکای آن در مواه
مه ساح  1111به دلیل کاهش قیمت نفت مشیالت تنی قطعی بر و جحریمهوای
1. PdVSA
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آمرییا علیه دولت مادرو به  ۴71هگار بشیه در روز کاهش یاتوت .در مواه آوریول
شاهد کاهش جولید نفتااو به میگان  111هوگار بشویه در روز بوود .در نموودار 9
جأثیر جحریم اعمالی ایا ت متحده بر روی جولید نفت ونگوئال مشاهده میگردد.

نمودار  .5تأثیر تحریم آمریکا بر تولید نفت ونزوئال و ایران

منبد :موسسه جحلیلی پالجه
 .0مشتریان نفتی ونزوئال

مشتریان اصلی ونگوئال قبل از جشدید جحریمهوای نفتوی از سووی ایوا ت متحوده
کشو رهای ین هنود و آمرییوا بووده اسوت .رونود صوادرات نفوت ونوگوئال بوه
کشورهای یاد شده در نمودار  1قابل مشاهده است.

نمودار .6روند صادرات نفت ونزوئال به تفکیک مقاصد

منبد :اداره اطالعات انرژی آمرییا
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این در صورجی است که په از جحریمهای اعمالی از سوی آمرییا صادرات نفوت
این کشور به شدت اتت نموده و حتی بازار آمرییا کوه ییوی از بازارهوای اصولی
صادراجی آن بوده از دست رتته است .نمودار  7روند صوادرات نفوت ونوگوئال در
شرایط جحریم طی ساحهای  1113جا 1111را نشان میدهد.

نمودار  .7صادرات نفت ونزوئال به کشورهای مختلف پس از تحریمهای آمریکا

منبد :گگارش ی بی سی

صادرات نفت ونگوئال به دنباح جحریم بوه پوایینجورین سوطح اوود طوی  17سواح
گذشته رسیده است .مشتریان دید ونگوئال از ماه آوریل  1113کشورهایی ن یور
مالگی و آتریطای نوبی بوده است .نموودار  3میوگان واردات تورآوردههوای نفتوی
ونگوئال را نشان میدهد.

نمودار  .8واردات فرآوردههای نفتی ونزوئال

منبد :بلومبر

1113
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 .2انواع نفتخامهای ونزوئال

ونگوئال هشت نوع نفتااو مختل

جولید میکنود اموا بیشوتر نفوتاواوهوای آن

سنگین و جرش میباشند .برای از نفتااوهای سنگین آن با نفتااو سبک سوایر
کشورها ن یر نیجریه مخلو میگردد( .گگارش موروری اطالعوات انورژی هوان
 )1119همانطور که در شیل  1مشاهده میگردد سهم جولید نفت سنگین ونوگوئال
در بین سایر کشورها  13درصد است.

شکل  .0مقایسه میزان نفت سنگین ونزوئال با سایر کشورهای جهان

منبد :گگارش مروری اطالعات انرژی هان 1119

مهمترین نفتااوهای جولیدی این کشور بر اساس ویوگیهوا ومشوتریان آنهوا بور
اساس دوح  1عبارجند از:
جدول  .0ویژگیهای نفتخام ونزوئال

منبد :اداره اطالعات انرژی آمرییا ()1113
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 .2وضعیت پاالیشگاههای ونزوئال

ظرتیت اسمی پا یشی ونگوئال در ساح  1117حودود  1/7میلیوون بشویه در روز
بوده که پا یشگاههای آن در ایا ت متحده کارائیب اروپا و ونگوئال میباشوند .بوا
این حاح ظرتیت عملیاجی پا یشی با جو ه به مشیالت جأسیساجی پا یشوگاههوای
آن در داال این کشور به میگان قابل جو هی پایین بووده و در سوطح  1/3میلیوون
بشیه در روز بود و در ابتدای ساح  1113با نر بسیار پوایین  11درصود تعالیوت
می نمودند .ظرتیت اسمی پا یش نفت ااو این کشوور در سواح  1117حودود 1/8
میلیون بشیه در روز بوده که جوسط شرکت دولتی آن پوا یش مویگردیوده اسوت.
این در صورجی است که ظرتیت پا یش واقعی ایون کشوور در اوایول سواح 1113
کمتر از نیمی از ظرتیت اسمی آن حدود  111هگار بشویه در روز بوود( .گوگارش
اداره اطالعات انرژی آمرییا  )1113در شیل  1میگان ظرتیت پا یشی ونگوئال در
مناط مختل

مشاهده میگردد.

شکل  .2میزان ظرفیت پاالیشی ونزوئال در مناطق مختلف

منبد :گگارش اداره اطالعات انرژی آمرییا 1113

این در صورجی است کوه در مواه ابتودایی سواح  1111شورکت نفوت ونوگوئال دو
پا یشگاه عملیاجی اود پا یشوگاه هوای  Amuayو  Cardonرا در ونوگوئال جعطیول
کرده و امیانات آن ها را در مرکگ پا یش پاراگوئا را بسته است .به دلیل ارابی های
متعدد و عدو و ود ترآوری نفتااو پا یشوگاه  Amuayبوا ظرتیوت حودود 1۴9
هگار بشیه در روز به طور کامل جعطیل شد .همچنین شرکت نفت دولتی ونگوئال
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بر آن است جا واحد  FCCپا یشگاه  Cardonبا ظرتیت  31هگار بشیه در روز را با
 111متریک جن کاجالیگور وارداجی راه اندازی کند( .گگارش ماهانه پالجوه )1111
تعالیت واحد  FCCاین پا یشگاه به دلیل کمبود کاجالیگور و مشیالجی که در واحد
ادمات صنعتی پا یشگاه و ود داشت از مواه آوریول سواح  1113متوقو

شوده

است .بنابراین ییی از مسایل مهم حوزه پا یشی ونوگوئال جعمیورات و نگهوداری
پا یشگاههای این کشور میباشد که این امر نیاز بوه قطعوات و ججهیوگات دارد .در
این ارجبا با جو ه به جحریمهای اعمالی جوسط آمرییا امیان جهیوه ایون ججهیوگات
تراهم نبوده است به همین دلیل ونگوئال برای جرمیم پا یشوگاههوای دولتوی ایون
کشور و جیمیل ترآورده های نفتی مورد نیاز اود از کشور ایران دراواست کموک
نموده است.
در این راستا کشور ایران در حاح جحویل ججهیگات بخشهوای پا یشوگاهی
کاجالیگور و جینسینها برای جرمیم

مجتمد CRP

میباشد .در صوورجی کوه شورکت

PdVموت به جرمیم پا یشگاههای یاد شده و واحدهای مرجبط با آن باشد میجواند
کسری ترآورده های نفتی که مو ب رشد ناآرامی در این کشور گردیده بود را بوه
طور قابل جو هی کاهش دهد .جحریم های نفتی مشوترک ایوران و ونوگوئال جوسوط
ایا ت متحده عالوه بر روابط جاریخی ایون دو کشوور در اوپوک سوبب همیواری
کشورهای ایران و ونگوئال در راستای هماوشانی تنواوری اسوت( .گوگارش ماهانوه
پالجه  )1111در دوح  1ظرتیت و پا یشگاههای مختل

ایون کشوور مشواهده

میگردد.
جدول  .2ظرفیت و پاالیشگاههای مختلف کشور ونزوئال

منبد :گگارش االصه وضعیت صنعت نفت ونگوئال اداره اطالعات آمرییا
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 .2-0مروری بر وضعیت نفت ایران

مهوووری اسووالمی ایووران هووم بووه دلیوول موقعیووت ژئوپلتیووک ژئواسووتراجویک و
ژئواکونومیک و هم به عنوان ییی از بگرگتورین دارنودگان ذاوایر هیودروکربوری
هان دارای اهمیت است .نگدییی به بازارهای مصرف اروپایی از طریو اشویی
در مطایسه با سایر کشورهای غرب آسیا و همچنین امیان دسترسی به آبهای آزاد
در مطایسه با کشورهای آسیای میانه و قفطاز از نطا قوت کشور ایوران محسووب
میشود .عالوه بر این سااتار با ثبات سیاسی و ا تماعی در منططه نیروی انسانی
متخصص و نیگ سطح با ی دانش عمومی و جخصصوی در کشوور از مگیوتهوای
سرمایه گذاری در ایران به حساب می آید( .ابراهیمی  )1831سهم عمده درآمدهای
ارزی حاصل از صادرات نفت در بود ه کشور وابستگی بخش هوای جولیودی بوه
انوورژی ارزان و بسوویاری نمونووههووای دیگوور نشوواندهنووده ایگوواه سووواتهووای
هیدروکربنی در اقتصاد ملوی یوک کشوور اسوت )Stevens, 2000 : 100( .ایوران بوا
داشتن  111/11میلیارد بشیه ذایره قابل استحصاح هیدروکربور مواید و همچنوین
 88/88جریلیون مترمیعب ذایره قابل استحصاح گاز طبیعی در ساح  1831ییی از
عمدهجرین کشورهای جأمینکننده انرژی هان است.
جدول  .3مقایسه شاخصهای مهم بخش نفت در سالهای  0383و 0317
یگسس 1131س
تدح س
هیح
س
111731
س
كس
رسب
ئسلسگ
س
سئگیع
تكیبو
جدگسستس
ذخسیمسیگبلسدی
160.12
س
26762
س
یسئكاب
سئ
ییلسو
جدگسسدگتسطبسام
ذخسیمسیگبلسدی
33.33

یگسس 1131س

منبد :گگارش نفت و جوسعه روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران ()1837

همانطور که در دوح  8نیگ مشاهده میشود ذاایر قابول استحصواح هیودروکربور
ماید و گاز طبیعی در ساح  1837نسبت به ساح  1838به جرجیب نگدیک بوه %1169
و  %1961اتگایش یاتته که این امر بوه طوور مسوتطیم ناشوی از اکتشواتات دیود و
همچنین بازنگریهای انجاو شده ناشوی از مطالعوات دیود مخوازن نفوت و گواز
میباشد.
همچنین با و ود جحریمهای اقتصادی و بینالمللی همانطور که در نمودار 3
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مشاهده میگردد این شرکت جوانسته جطریباً سطح جولید نفتااو را حفظ نمووده و
به اهداف صادراجی اود دست یابد .عالوه بر این شرکت ملی نفت ایران بوا جییوه
بر جوانمندیهای داالی اقداو به جوسعه میادین گازی به ویوه در میادین مشوترک
نموده که این مهم منجر اتگایش جولید گاز غنی در ساح  1831گردیده است.
هگار بشیه در روز روزه

نمودار  .1میزان تولید نفتخام ایران از سال  0175تا 2101

منبد سایت :

tradingeconomics.com

هل ساح جحریم ایران که شامل جوقی

امواح و داراییهای ایران جوسط آمرییا بوه

دنباح ریان گروگانگیری سفارت آمرییوا قوانون جحوریم ایوران و لیبوی ()ILSA
معروف به «قانون داماجو» جحریم های مربو به ادعای حمایت ایوران از جروریسوم
( )ISAجحریمهای سازمان ملل بر اسواس قطعناموههوای متعودد شوورای امنیوت و
بازگشت جحریم های اولیه و ثانویه په از اروج آمرییا از بر او بووده اسوت بوه
جدریج تروش نفت ایران را دشوار کرد .گفتنی اسوت جحوریمهوای اعمواحشوده از
ابتدای انطالب اسالمی محتوای ییسان نداشتهاند؛ جحوریم هوای ابتودایی بیشوتر بور
جوقی

داراییها و درآمدهای حاصل از تروش نفت ایران متمرکگ بود و در مرحلوه

بعد جحریمها متو ه سرمایهگذاری شرکت های اار ی (آمرییایی و غیرآمرییایی)
شد ولی از ساح  1111و با سختجر شودن شورایط سیاسوتگوذاران جحوریم بور
لوگیری از تروش نفت ایران جمرکگ کرده با جحوریمهوای هدتمنود توروش نفوت
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ایران را د ار ااتالح کردند .در پی جوات ایران با گوروه کشوورهای  9+1در سواح
( 1111بر او) حجم تروش نفت ااو ایران روند صوعودی گرتوت؛ ولوی پوه از
اروج ایا ت متحده از این جوات دوباره تروش نفت ایران کاهش یاتوت و اکنوون
به میگان پیش از بر او بازگشته است .عملیرد صادرات نفوتاواو در سواح 1838
حدود  1۴11هگار بشیه در روز بوده که این میگان جحت شرایط اواص بازارهوای
هانی انرژی در ساحهای  1831-3۴با کواهش شودیدی روبورو بوود .مهومجورین
بازارهای نفتااو ایران را میجوان به سوه گوروه اصولی جطسویم نموود :بازارآسویا
مدیترانه و شماحغرب اروپا .مهمجرین بازار مشتریان آسیایی ایران عبارت هستند از
ین هند و کره نوبی .کشورهای یونان اساانیا جرکیه و ایتالیا از مشوتریان بوازار
مدیترانه کشور ایران میباشند.
د .راهبردهای ونزوئال برای مقابله با تحریمهای نفتی
کاهش قیمت نفت از اواار ساح  1118بحران اقتصوادی ونوگوئال را جشودید کورده
است و حجم نطدینگی اندک مو ب شد که برای از شرکت های بوینالمللوی بوه
ویوه شرکتهای نفتی آمرییایی و ند ملیتی عملیات جولید در ونگوئال را کواهش
دهند یا متوق

کنند .عدو اطمینان مو ود در بازار و ریان ضعی

پووح شورکت

دولتی باعث کاهش سرمایه گذاری در بخش نفت و در نتیجه کواهش جولیود نفوت
این کشور شده است.
سرمایه گذاری های ین در صنعت نفت ونگوئال با هدف اتگایش جولید روزانه
 111هگار بشیه در روز در این کشور گسترش یاتته است که  ۴3درصد متعل بوه
شرکت ملی نفت ین و  91درصد آن جوسط شرکت دولتی نفوت ونوگوئال اسوت.
این سرمایه گذاری مو ب اتوگایش صوادرات نفوت توو العواده سونگین موری بوه
بازارهای آسیا می شود .این در حالی است کوه واشونگتن بارهوا پیون و مسویو را
جهدید کرده است که روابط نگدیک اود با دولت مادورو را متوق
ماهانه پالجه )1111

کنند( .گگارش
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 .0تقویت ارتباط با با كشورهای چین و روسیه

آمرییا شرکت بازوی ججاری رزنفت از زیرمجموعههای شرکت نفت دولتی روسیه
در ژنو را به دلیل ارجبا ججاری با ونگوئال و حمایت از بخش نفتی این کشوور بوا
پنهان کردن محموله های صادراجی و بر عهده داشتن بیش از نیمی از صادرات نفتی
این کشور را جحریم کرد .همین امر باعث ایجاد واکونشهوایی در بوازار و اتوگایش
جطاضا برای نفت ااو جرش ااورمیانه شده است .نمودار  11میگان مشارکت شرکت
رزنفت روسیه در جولید نفت ونگوئال در شرایط جحریم نشان میدهد.

نمودار  .01میزان مشارکت شرکت رزنفت روسیه در تولید نفت ونزوئال در شرایط تحریم

منبد :بلومبر

1111

جولید نفتااو در میدان  Orinoco Beltونگوئال به علوت تطودان رقیو کننودههوا و
مشیالت تنی در سیستم پمااژ از از ماه مارس ساح  1111به طوور مرجوب کواهش
یاتته و به  8۴درصد از ظرتیت اصلی آن رسیده است.
به عالوه دولت ونگوئال در بازپرداات بدهی هوای اصولی وثیطوه هوای اورا
بهادار و شبه حاکمیتی آن از اواار سواح  1117جوا سواتامبر سواح  1113طلبیواران
اصوصی را به من ور دریاتت بدهیها و نطد کوردن اورا آنهوا بوه بانوک جوسوعه
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بینالمللی 1معرتی مینمود .در شرایط کنونی با جو ه به جشدید جحوریمهوا دولوت
ونگوئال مذاکرات با طلبیاران برای بازپرداات بدهی از کاناح کشورهای روسویه و
ین آغاز کرده است .بر این اساس دولوت ونوگوئال درصودد اسوت جوا از وزارت
اگانه داری ایا ت متحده ساح 1111برای ارایه دارایی های شرکت  Citgoواقود در
آمرییا -که متعل به شرکت دولتی ونگوئال  -به عنوان وثیطوه بورای اورا قرضوه
شرکت ونگوئالیی برای پرداات بدهیهای آن استفاده میشوود مجووز بوه دسوت
آورد .بنابراین به ن ر میرسد ییی از جنها میانیسم های جأمین مالی دولوت موادورو
معامالت واو برای نفت با ین و روسیه از طری اعتبارات شرکت موذکور اسوت.
زو به ذکر است شرکت رزنفت روسیه در قباح سرمایهگذاریهای مشوترک اوود
با شرکت دولتی نفت ونوگوئال محمولوه هوای نفتوی را دریاتوت و سواه آ را بوه
پا یشگاه های اود صادر می نماید که این برداشت نفت جوسوط شورکت روسوی
مذکور مشموح جحریم ها و مجازاتهای ایا ت متحده نیست.
 .2صادرات نفت با استفاده از پرچم سایر كشورها در نفتکشها

با و ود ذاایر گسترده نفت در ونگوئال جشدید جحوریمهوای نفتوی و موالی ایون
کشور در دوره ریاست مهوری جرامپ مو ب شد جا دست انودرکاران نفتوی آن
ن یربرای از کاپیتان های کشتی و کارترمایان برای مطابله با جحریم هوای اعموالی از
طری سیستم آتالین کشتی یا نفتیش ها نفت این کشور را انتطواح دهنود .کاپیتوان
کشتی از پر م سایر کشورها ن یر لیبریا به ای ونگوئال بوه من وور لووگیری از
براوردهای آمرییا و همچنین در معرض اطور قورار گورتتن کشوتیهوا اسوتفاده
می نماید .زو به ذکر اسوت کوه بور اسواس پیموان دریوایی سوازمان ملول متحود
کشتی های بیش از  811جن از ساح  111۴زو است که از آنچه که به عنووان یوک
سیستم شناسایی اجوماجیک شنااته میشود برای لوگیری از براورد و کمک بوه
نجات در صورت ریختن یا جصادف در دریا استفاده کنند .سواحل مالوت در حواح
جبدیل شدن به محلی است برای انتطاح کشتی به کشوتی و نیوگ بورای پنهوان کوردن
روسیه از جهیه مواد شیمیایی است که صنعت ونگوئال به شدت بوه آن بورای رقیو
1. IDB
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کردن نفتااو سنگین اود نیاز دارد.
 .2استفاده از ظرفیت كشور ایران برای مقابله با تحریمها

کشور ونگوئال به دو صورت از ظرتیت ادمات نفت کشور ایران بورای مطابلوه بوا
جحریمهای آمرییا استفاده می کند .اوح از ظرتیت تنی و ادمات کشور ایران بورای
انجاو عملیات جعمیرات و نگهداری پا یشگاه های اود اسوتفاده نمووده جوا از ایون
طری کمبود ترآورده های نفتی را بران نماید .دوو با جو ه به کسری ترآوردههای
نفتی در کوجاهمدت جا زمان انجاو جعمیرات ترآوردههوای نفتوی موورد نیواز واردات
اود را از کشور ایران انجاو دهد .در این ارجبا نفوتیشهوای ایرانوی بوه صوورت
آشیار با پر م ایران با هدف جأمین سوات مورد نیاز ونوگوئال اسوفندماه  1833از
ایران حرکت و په از عبوور از منواط اسوتراجویک کوه جحوت ن وارت آمرییوا و
متحدانش ن یر الیجتارس دریای عمان دریای سر

دریوای مدیترانوه اقیوانوس

اطله و دریای کارائیب و همچنین آبراه های بین المللی هرمگ باب المنودب کانواح
سوئگ و بل الطار در ابتدای ارداد  1833در سواحل ونگوئال پهلو گرتتنود .ایون
اقداو در پاسخ به نیاز ایران برای صادرات و نیاز ونگوئال به واردات توری سوات
انجاو شد صرف ن ر از مگایای اقتصادی آن حائگ پیامودهای مثبوت سیاسوی بورای
ایران و ونگوئال نیگ بود .هر دو کشور جحت تشارهای جحریمی ایوا ت متحوده قورار
دارند و این اقداو جا اندازه بسیاری کفه جرازو را به نفد دولوت موادورو و بوه زیوان
گروه اپوزیسیون مورد حمایت آمرییا سونگین کورد .همچنوین توار از همیواری
سیاسی و امنیتی در سطح عالی میان جهران و کاراکاس حضور نفتیش هوای ایرانوی
از شدت بحران انسانی ناشی از جحریم و کمبوود سووات کوه زمینوه سواز بحوران
انسانی در شرایط کرونایی بود اواهود کاسوت کوه در صوورت جو وه موی جوانود
روایت سازی بسیار مؤثری را بوه نفود مهووری اسوالمی در حووزه کموک هوای
بشردوستانه تراهم آورد که این امر به طور قطد منجر به ارجطای جووان بازدارنودگی
مهوری اسالمی اواهد شد.
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 .0خصوصی سازی صنعت نفت ونزوئال راهی برای مقابله با تحریمها

کمیته ای از سوی دولت هت بررسی سوااتاربندی مجودد شورکت دولتوی نفوت
ونگوئال 1شیل گرتته که درصدد بررسی لاو کنترح دولت بور جموامی تعالیوت هوای
این شرکت بوده و اواستار سرمایه اصوصی ملی و بین المللوی هوت گسوترش
ججارت نفتی ونگوئال شده است .از آنجا که ونوگوئال دیگور نطشوی اسوتراجویک در
بازار نفت ندارد جالش دارد جا جولید نفت را از میگان تعلی که  113هگار بشویه در
روز است در کوجاه جرین زمان ممین به  1میلیون بشویه در روز برسواند .ونوگوئال
با جعدیل سیاست های اقتصادی اود درصدد اصوصی سازی وسید در جولید نفوت
و گاز پا یشگاهها و بازار داالی بوده و از ایون طریو کنتورح دولوت در صونعت
نفت کشور و بازار کاهش دهد .حذف ملی سوازی از جموامی تراینودها یوک جاییور
اساسی در محوریت این مدح اقتصادی می باشد که جوسط دولت نییو س موادورو
حمایت شده است .احتما ً اصوصی سازی این صنعت حتی از پیشونهاد مخالفوان
سیاسی برای برداشتن مادورو از قدرت جها میجر است.
آمرییا جحریمهایی را علیه بازوی ججاری شرکت رزنفت کوه مطور آن در ژنوو
است اعماح کرد .این شرکت به د یل حمایت از بخش نفتوی ونوگوئال بوه وسویله
ادامه دادوستد با شرکت ملی نفت ونگوئال که در قبول جحوریم شوده پنهوان کوردن
محموله ها و اداره کردن بیش از نیمی از صادرات نفت ونگوئال جحریم شده اسوت.
عرضه نفت در بازار تراوان است و با اینیه این حرکت اقودامی ودی اسوت اموا
بازار هانی باثبات باقی اواهد ماند.
 .5استفاده از ارزهای دیجیتال در فروش نفت

دولت ونگوئال برای مطابله با جحریم هوای موالی و بوانیی از ظرتیوت ارز دیجیتواح
استفاده نمود .با جو ه به تناوری بالک ین امیان پتهان نمودن جراکنشها را برای
ارزهای دیجیتاح از طری برنامه نویسی هدتمند تراهم می سازد .ییوی از ارزهوای
دیجیتاح که در ساح  1113طراحی گردید ارز پترو بود .این ارز دارای پشتیبان یک
بشیه نفت ونگوئال بود .ارز پترو در اولوین پویش توروش اوود جوانسوته اسوت 9
1. PDVSA
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میلیارد د ر از طری 131111اریود جاییود شوده

وذب سورمایه کنود (گوگارش

رویترز 1دسامبر .)1117
راهبردهای مقابله با تحریم توسط ایران
 .0تشکیل سازمان كشورهای تحریمی

بر اساس جحریم های اعمالی علیه برای از کشورها ن یر ونوگوئال ایوران روسویه
ین و  ...این کشورها می جوانند با ایجاد اجحادیه ای روابط اقتصادی ند انبه بین
ییدیگر را جسهیل نمایند .گفتنی است این اجحادیه باید به گونهای جشییل شود کوه
مناتد همه کشورهای عضو مد ن ر قرار گیرد .به عنوان مثاح روسویه بوا اسوتفاده از
اط لوله صادرات نفت را به ین انجاو داده و از این طری جحوریمهوای نفتوی را
بی اثر نموده و همچنین همیاری مشترک شورکت دولتوی رزنفوت روسویه نیوگ بوا
شرکت نفت ونگوئال و کمک به صادرات نفت ونگوئال و کاهش اثرات جحریمی آن
از نمونههای موت همیاری دو انبه بین کشورهای جحریم شده است که میجوانود
مطدمهای بر همیاری های ند انبه باشد .البته این نیته حائگ اهمیت است که هور
کداو از این کشورها در ندین حوزه مگیت دارند از اینرو مویجواننود در جوأمین
نیاز سایر کشورهای جحریمی جأثیرگذار باشند.
 .2بلندینگ (مخلوط كردن) نفت

نوع نفتااو هر کشور بر اساس مشخصات تنی و نیگ نمونوهبورداری از نفوت هور
نفتیش و مسیر حمل آنها به سمت پا یشگاهها (با جو ه بوه اینیوه اووراک هور
پا یشگاه متناسب با نفتااو معین می باشد) قابل شناسایی است .از اینرو ییی از
راههای مطابله با جحریمهای نفتی میجواند مخلو کردن نفتااو بوه من وور جاییور
مشخصات تنی نفتااو می باشد .بر این مبنا ند نوع نفتااو با ییدیگر جرکیوب
گردیده و نفت ااو با مشخصوات تنوی دیود کوه قابول شناسوایی نیسوت جولیود
میگردد.
currency. Reuters. December,س1. Enter the 'petro': Venezuela to launch oil-backed crypto
2017.
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 .2سرمایهگذاری در پروژههای خارجی و خرید پاالیشگاه خارج از كشور

در راسووتای گسووترش بووازار نفووت و بووی اثوور نمووودن جحووریم سوواات یووا اریوود
پا یشگاه های دید در کشورهای اریدار نفت از اهمیوت بوه سوگایی براووردار
است .با سرمایه گوذاری انجواو شوده جوسوط کشوور جولیدکننوده در ایون زمینوه از
ااو تروشی نفت لوگیری شده و عالوه بر تروش نفت میجوان ترآوردههای نفتی
را نیگ با هگینه کمتر به کشورهای متطاضی تروات به عبارت دیگر زنجیره توروش
نفت را در کشوور متطاضوی نفوت ایجواد کورده و سوبب وابسوتگی آن کشوور بوه
ترآوردههای نفت ایران میگردد.
 .0استفاده از ظرفیت همسایگان منطقهای و كشورهای بزرگ همسو

استفاده از ظرتیت سرمایهگذاری های پیشین در حوزه نفت و گاز ن یور اوط لولوه
صادرات گاز به جرکیه عرا

پاکستان و  ...در راستای کم اثر نمودن جحوریمهوا بوا

جو ه به بلندمودت بوودن قورارداد و سورمایهگوذاری وهگینوه نسوبتاً بوا ی ایجواد
زیرساات های اط لوله گاز یا نفت بوا اهمیوت اسوت .بوه عنووان مثواح قورارداد
صادرات گاز ایران به عرا علی رغم جحریم آمرییا با جو ه بوه مووارد ذکور شوده
مشموح جحریم نگردیده است.
 .5ورود بخش غیردولتی كشور در بازاریابی نفتخام

بخش غیردولتی به دلیل جوانایی در ارجبا با بخوش اصوصوی سوایر دولوتهوا و
ابیی در دور زدن جحریم ها و داشتن انگیگه برای کسب سوود و امیوان عبوور از
حصار جحریم با کمترین هگینه ن ارجی از سوی نهاد جحوریم کننوده بهتور از بخوش
دولتی میجواند ججارت نفت را در شرایط جحریمی مدیریت نماید.
بررسی واكنش ایاالت متحده آمریکا به واردات ونزوئال از كشور ایران
با حرکت نفتیش های ایرانی جحلیلهای مختلفی که نططوه جمرکوگ شومار بوا یی از
آن ها واکنش جند ایا ت متحده بوود ارایوه شود .اقوداو سوورانه ایوران در ارسواح
نفتیش ها و عبور دادن آن از آبراه های اسوتراجویک بوا پور م براتراشوته بوه نووعی
نمایش قدرت ایران جعبیر شد و در شرایطی که ایا ت متحده جهران را مورد تشوار
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حداکثری هت جاییر رتتوار و کواهش واه طلبوی هوای منططوه ای قورار داده ایون
بی واکنشی بسیار معنادار به ن ر موی آیود .حرکوت نفوتیش هوای ایرانوی در ابتودای
اسفندماه و پیش از اپیدمی کرونا بوده و درنتیجوه نموی جووان دلیول بوی واکنشوی را
«شرایط بحرانی» در داال آمرییا دانست .از سوی دیگر آمرییا به عنووان قودرت
هومون باید جوان جصمیم واکنش و اقداو در ند حوزه و موضووع مختلو

را دارا

باشد؛ درواقد یک هومون جالش دارد در همه پروندههای بوینالمللوی ایفوای نطوش
تعاح کند و اگر به دلیل تشارهای داالی حاضر به پردااوت هگینوه هوای هوموونی
اود نباشد و پرونده ها را اولویت بندی کند بوه نووعی بوا کواهش نطوش و ایگواه
هومونیک اود روبرو شده است در غیر این صورت یک قودرت مودعی هوموون
همچون آمرییا نمی جواند به کنشگری بازیگر معارض آن هوم در آمرییوای جوین
که بهنوعی حیا الوت آمرییا محسووب مویشوود واکونش نشوان ندهود .جطلیول
رایی بیواکنشی آمرییا به بحران کرونا مسیر جحلیل را به بیراهه اواهد

کشاند.

از زمره د یل احتمالی «بی واکنشی» ایا ت متحده می جوان به موارد زیر اشواره
کرد :

 .1جمایل کم جرامپ به درگیری با ایران در تضای نگدیک به انتخابات ریاسوت
مهوری
 .1شرایط ناشی از بحران همهگیری کرونا
 .8جالش برای ایجاد ا ماع بین المللی علیه ایران به دلیل نطو

جحوریم هوای

بینالمللی علیه ونگوئال
 .۴گسترش شیاف میان آمرییا و ین و همچنین آمرییا و اجحادیه اروپا
 .9مدیریت جنش با ایران هم زمان با جالش صهیونیست ها بورای الحوا کرانوه
بااتری به رژیم صهیونیستی
 .1مدیریت جنش با ایران برای پیشبرد جحریم هوای جسولیحاجی در اکتبور 1111
در شورای امنیت.
علی رغوم د یول برشومرده نموی جووان پوذیرتت کوه واشونگتن هگینوه ورود

مهوری اسالمی به عنوان کشور جحریم شده از سوی آمرییا به اقیانوس اطله –
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حیا الووت آمرییوا -و کموک بوه ونوگوئال و احتموا ً کوبوا کوه موورد اصوم
ایا ت متحده هستند را به ان بخرد و شم روی این موضووع ببنودد؛ زیورا ایون
اقداو می جواند مو ب گسترش اقدامات متهورانه در آمرییای جین و دیگر منواط
گردد و همچنان این سؤاح به قوت اود باقی است کوه ورا آمرییوا ا وازه ورود
کشتی های ایرانی به آب های کارائیب را داد درحالی که به سادگی می جوانست ا ازه
اروج آن را از جنگه بابالمندب جنگه هرمگ و کاناح سوئگ ندهد.
 .2تهدیدات و نقاط ضعف تجارت نفت كشورهای ایران و ونزوئال باا لحاا
شرایط تحریمی
 .0-2تهدیدات و نقاط ضعف تجارت نفت كشور ایران
 .0-0-2عدم تعامل مناسب با كشورهای همسایه

از آنجایی که کشورهای جولید کننده همسایه از لحاظ مشخصات تنی رقیوب ایوران
در بازار نفت هستند و به دنباح سوهم بوازار بیشوتر هسوتند و ااتالتوات در موورد
مسائل سیاسی تیمابین و عدو ا رای سیاست هماهنوگ در کنتورح بوازار و جن ویم
عرضه با جو ه بوه گسوترش نفوت شویل آمرییوا و و وود موازاد عرضوه نفوت از
دیالماسی ضعی

انرژی کشور مویباشود .همیواری سیاسوی بهتور بوا کشوورهای

همسایه که نیازمند واردات تراورده های نفتی از ایوران هسوتند هماننود اتاانسوتان
ارمنستان کردستان و پیشنهاد به سرمایهگذاران کشورها هت مشوارکت در ایوران
که این امر نیاز به جمایل سیاسی طورتین دارد و در ایون راسوتا زو اسوت مراحول
عملیاجی شدن کار به صورت دی بازنگری شده و سرعت عمل در ااذ مجوزهوا
زو است.
 .2-0-2گسترش استفاده از نفتخام شیرین و كم سولفور به جای نفتخام ترش

مسووائل زیسووت محیطووی و جرغیووب کشووورها در اسووتفاده بیشووتر از انوورژیهووای
کمتر آ یندهها مثل گاز و انرژی های ججدید پذیر که منجور بوه کواهش جمایول بوه
استفاده از سواتهای تسیلی بهاصوص نفتااوهای جرش و ترآوردههای نفتوی

بررسی راهبردها و سیاست های ضد تحریمی تجارت نفت ونزوئال و مقایسه آن با راهبرهای ایران 433

با در ه سولفور با شوده اسوت .البتوه سیسوتم پا یشوی در بسویاری از کشوورها
متوسط بوده که اود عامل کمتر استفاده کردن از نفتاواوهوای سونگین و جورش
اواهد بود .بخشی از نفت جولیودی کشوور ایوران نیوگ در زموره نفوتاواو جورش
طبطه بندی می گردد .این در صورجی است که بیشتر نفت جولیود کشوور ونوگوئال از
نوع سنگین و جرش است و از آنجا که ایون مسوئله بوا قووانین زیسوت محیطوی از
سازمان های بین المللی ن یر سازمان دریانوردی آی او او 1مبنی بر عدو اسوتفاده از
نفت کوره با در ه سولفور با در سوات کشتی میجواند محدودیت دی بورای
بازارهای تعلی و آینده ونگوئال ایجاد نماید.
 .2-0-2استفاده از ظرفیت دیپلماسی انرژی با تأكید بر كشورهای تحریمی

بخش اصوصی با داشتن ظرتیتهای گسترده ای ن یر امیانات مناسب و همچنین
عدو شموح در حوزه محدودیتهای بخش دولتی می جواند جاثیر بسگایی در مطابله
با جحریمهوا ی نفتوی داشوته باشود .در شورایط جحریموی تعلوی عودو اسوتفاده از
ظرتیتهای بخش اصوصی و قابلیتهوای انعطواتی آن مو وب اسوارات قابول
جو هی شد که عمدجا به دلیل ضع

همیواری مجموعوه وزارت نفوت بوا وزارت

امور اار ه ( سفارجخانهها)است؛ لذا به من ور بهبود این شرایط و در هت تعواح
نمودن بخش اصوصی) همیاری و ایجاد روابط بهتری در این زمینه موورد نیواز
است .با جو ه به نیاز ترآورده های نفتی از انب ونگوئال و ججربه صادرات بنوگین
به این کشور ییی از راهها میجواند پا یش بیشتر در داال و تروش بوه آن کشوور
در قالب همیاری دو انبه باشد.
البته وضعیت اقتصادی و جولیدی اراتیایی و همسوایگان ایوران بوا ونوگوئال
قابل قیاس نمی باشد؛ زیرا در حواح حاضور بور اسواس ارزش حرارجوی صوادراجی
غیرنفتی ترآوردههای نفتی و گاز ایران علیرغوم جحوریم مویجووان گفوت ایوران
هارمین کشور صادر کننده نفتااو محسوب مویشوود و نانچوه بتوانود حجوم
صادرات را جا دو میلیون بشویه در روز برسواند همسوطح عربسوتان بوه صوورت
)1. International marine Organization (IMO
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االص صادرات نفت اواهد داشت.
 .0-0-2عدم توسعه صادرات نفت و گاز از طریق خط لوله

انتطاح نفت و ترآورده های نفتی از طری اوط لولوه بوا جو وه بوه حجوم سورمایه
گذاری نسبتا با و مشترک میان ند کشور مو ب می شوود جوا اثور جحوریم روی
انتطاح مواد مواد هیدروکربوری از طری اط لوله به دلیل گره اوردن مناتد نود
و اقتصاد ند کشور به انرژی کاهش یاتتوه و از ایون روش امنیوت بوازار نفوت را
اتگایش داد .زو به ذکر است که در ند دهه گذشته تعاح سازی ظرتیت اط لوله
انتطاح نفت ترآورده های نفتی و گازی در اولویت برنامه دیالماسی انورژی کشوور
قرار نداشته است (به گ اط لوله انتطاح گاز به عرا )  .به عنوان نمونه موی جووان
به این مورد اشاره کرد  :عدو استفاده از ظرتیت دیالماسی انرژی در راسوتای تعواح
سازی صادرات گاز از طری اط لوله به پاکستان علی رغوم و وود قورارداد بوین
المللی و انجاو جعهدات طرف ایرانی (سرمایه گذاری و انجاو پوروژه احوداخ اوط
لوله جا مرز پاکستان).
درصورجی که تعاح سازی شوبیه داالوی اوط لولوه پاکسوتان موی جوانسوت
دسترسی صادرات گاز به بازار ع یم هند را تراهم نماید .در مطابول رقبوای حووزه
گاز کشور ن یر قطور در حواح اتوگایش سوهم بوازار گواز از طریو اح ان وی در
پاکستان هستند؛ به عالوه عدو استفاده از ظرتیت دیالماسوی انورژی در سواح هوای
اایر مو ب شده جا رقبای نفتی و گوازی ایوران ن یور روسویه کشوور ایوران را از
کوریدورهای منططه ای حذف نماید .در این راستا می جوان به اطو لوله روسویه
برای صادرات نفت و ترآورده های نفتی به ین و همچنین اطو لولوه گواز بوه
جرکیه و  ....اشاره نمود.
 .5-0-2عدم اجاره بخشی از ظرفیت پاالیشی در كشورهای مصرفكننده بزرگ

مذاکره هت ایجاد پا یشگاههای بگر

به اصوص در کشوور وین بوا جو وه بوه

حجم با ی مصرف به من ور ا اره نموودن بخشوی از ظرتیوت پا یشوی آنهوا کوه
بتوانند محصوح را به طور مشوترک بوه توروش برسوانند .در ایون اصووص بخوش
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اصوصی ینی و شرکتهای معرتی شوده از طورف ایرانوی بوه صوورت محرمانوه
میجواند این کار را مدیریت و انجاو دهند و مشیل جحریم نیگ برای توروش تورآورده
نخواهند داشت .یک راهیار دیگر مویجوانود احوداخ پا یشوگاههوای اصوصوی در
داال و حمایتهایی از طری ا رای پروژه جوسط شرکتهوای اوار ی  EPCو یوا
مالیین آن که در حاح حاضر جمایل زیادی به این کار از طرف ینویهوا و وود دارد
که بازگشت سرمایه از طری تروش محصوح باز پرداات گردد.
 .6-0-2راهکار مقابله با تحریم نفتکش

از آنجا که نفتااو دارای مشخصات تنی است و از ایونرو نفوت صوادراجی قابول
ردیابی است .ییی از راههای عدو شناسایی نفتااو مخلو کوردن نفوتاواو بوا
سایر نفتااوها می باشد که از این طری مشخصات تنی آن نیگ جاییر مویکنود کوه
این امر دارای هگینه است .با جو وه بوه رصود آنهوا صواحبان کشوتی جمایول بوه
بارگیری از حوزه های نفتی و بنادر ایران نداشوته و لوذا قراردادهوای بلندمودت بوا
مشاوره با شرکتهای جراستی متعل به شرکتهای جانیری برای حمول بوه کشوور
ین که آمرییا کمتر بتوانند به آنهوا تشوار وارد کنود ییوی از راهیارهوای قابول
بررسی است .در این صورت حتی ممین است شرکت یا شخصی اقداو بوه اریود
کشتی یا سرمایهگذاری کرده و با قورارداد بلندمودت از بازگشوت سورمایهاش نیوگ
مطمئن اواهد بود و تعالیت در مسیر ایران و ین در یک دوره طو نی را اواهد
پذیرتت.
 .0تهدیدات و نقاط ضعف تجارت نفت ونزوئال
 .0اقتصاد نفتی
ب -مشخصات فنی نفت ونزوئال به عنوان نفت سنگین

با جو ه به جوضیحات بخوشهوای قبول در اصووص نفوتاواو ونوگوئال بیشوتر
نفتااوهای جولیدی از نوع نفتااو های تو سنگین است .همچنین پا یشگاهها
بر اساس مشخصات تنی نفتااو طراحی گردیده و بیشتر آنها بر اساس نفتااو
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با در ه متوسط طراحی شدهاند .نفت جولیدی این کشور بیشتر تو سنگین بوده و
برای تروش آنها نیاز به مخلو با نفتااو سبک میباشود کوه ایون امور از نطوا
ضع

تروش نفت این کشور به شمار میرود.

 .2وابستگی ونزوئال به بازار آمریکا

آمرییا از عمده اریداران نفت ونگوئال بود که بعد از اعماح جحوریمهوا واردات از
این کشور را متوق

نمود و ایگگین آمرییا برای این نفتاواو پا یشوگاههوایی

هستند که در ه پیچیدگی آنها با باشود و تطوط کشوورهای وین و هنود قوادر
اواهند بود نفتااو آن را با سایر نفتااوهای سبک مخلو و اقداو بوه پوا یش
نمایند که این کشورها در شرایط جحریمی با جو ه به هگینه بسیار بوا جمایول بوه
این کار ندارند .بر االف ایران همسایگان ونگوئال محودودجر بووده و امیانوات و
موقعیت صادراجی که ایران برای تروش ترآورده و سایر محصو جش دارا میباشود
ونگوئال ندارد.
 .2نیاز شدید ونزوئال به تجهیزات و نیروی متخصص در حوزه صنعت نفت

ونگوئال در بخشهای با دست و پایین دست نفت وابستگی شدید به شرکتهوای
اار ی از لحاظ جأمین نیروی انسانی متخصص و ججهیگات در راستای جولید نفت
و تراورده های مورد نیاز این کشور دارد .مشویل جوأمین ججهیوگات و نیوروی کوار
متخصص در حوزه نفت نیگ از دیگر جهدیدهای آن میباشد.
جمع بندی و نتیجهگیری
با جو وه بوه وابسوتگی اقتصواد ایوران و ونوگوئال بوه درآمودهای نفتوی و جشودید
جحریم های اعمالی از سوی آمرییا علیه دو کشوور در سواحهوای اایور شناسوایی
راهبردهای ضد جحریمی برای تروش نفت امری ضروری و حیاجی اسوت .در ایون
پووهش برای از مهمجرین راهبردها و سیاستهای مطابله با جحریم که از سوی دو
کشور میجواند اعماح شود بوا روییورد مطایسوهای ذکور شوده اسوت .در عرصوه
سیاسی جشوییل سوازمان کشوورهای جحوریمشوده ییوی از راهبردهوای مطابلوه بوا
جحریمهاست .در واقد «ا ماعسازی» میجواند آثار و جبعات جحوریمهوا تشوارها و
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اقدامات آمرییا علیه مهوری اسالمی و به جبد آن دیگور کشوورهای جحوریمشوده
کاهش دهد .بر این مبنا ارجبا بین کشورهای جحریم شده ییی از بهترین راهبردها
برای مطابله با جحریمها بوده که همه طورتین از آن منتفود مویشووند .جحوریم جنهوا
تروش نفت را د ار ااتالح نیرده است بلیه عوارض دیگری نیگ داشوته اسوت از
آن مله کمبود تراوردههای نفتی که برای مطابله با آن (هماننود کمبوود بنوگین) در
ونگوئال که ناشی از جحریم قطعات و ججهیوگات پا یشوگاهی در ایون کشوور بوود.
ارجبا با کشورهای جحریم شده و قدرت های بگر

همانند ایران روسویه و وین

جوانست راهگشا باشد .ونگوئال جوانست کمبود بنگین اود را از ایران دریاتت کنود
و قطعات و ججهیگات پا یشگاهی را از این سه کشور دریاتت کند جا به این طریو
از جوق

جولید نفت لوگیری نماید.

از سوی دیگر با جو ه به جحریم شرکتهای دولتوی نفوت ونوگوئال و ایوران
اصوصیسازی این شرکتها میجواند ییی از راههای مطابله بوا جحوریمهوا باشود.
سرمایهگذاری در پروژههای اار ی و ارید پا یشگاه اارج از کشوور و اسوتفاده
از پیمان های پولی دو یا ند انبه و ارزهوای رمگنهواد از راهبردهوایی هسوتند کوه
ابرگان صنعت نفت برای تروش نفتااو ایوران ارایوه کوردهانود .ییوی دیگور از
عوارض جحریم های اعمالی آمرییا در حمل نفت ونگوئال است کوه در اصووص
راهبرد مطابله با جحریم حمل نفت با نفتیش میجوان با اقوداو بوه اریود کشوتی و
سرمایهگذاری و نیگ با قرارداد بلندمدت از بازگشت سرمایهاش نیگ مطمئن اواهود
بود  .این در صورجی است که برای حل مسوئله محودودیت در حمول و انتطواح از
طری نفتیشها در میانمدت اط لوله انتطاح نفت و تراوردههای نفتوی موی جوانود
راهبرد قابل جامل باشد.
نتایج پووهش همچنین نشان میدهد با جو ه به جحریم هوای هوشومند تعلوی
باید در عرصه تنی از راهبردهای سوآپ و جاپآپ نفت بلنودینگ نفوت سواات
پا یشگاه های کو ک و پتروپا یشگاه در کشورهای جحریم شده سواات مخوازن
ذایره سازی در داال و اارج از کشور بورس نفت دااول کشوور و پوروژههوای
جوسعهای کشور جوسط شرکت های اار ی با بهرهمندی از درآمدهای نفتوی بورای
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مطابله با جحریم اسوتفاده کنویم .از سووی دیگور بهورمنودی از ظرتیوت همسوایگان
منططهای و کشورهای بگر

همسوو ججوارت متطابول و جهواجر نفوت نیوگ ییوی از

راههای مطابله با جحریمهاست .در عین حاح ارجطای جوانمنودیهوای تناورانوه بورای
کاهش وابستگی به شرکتهای بینالمللی ییی دیگر از راهبردهوای میوانمودت در
جطابل با عمر و دواو جحریم است .در یک نگاه کلی میجوان این راهبردهای اایر را
با هم جرکیب نمود و به این طری به مطابله با جحریمها پردااوت .بوه عنووان مثواح
میجواند با بلندینگ نفتااو و جاییر مشخصات آن در کنار بهورهمنودی از ظرتیوت
سایر کشورها و قدرت های همسو برای تروش آن به مطابله با جحریمهوا پردااوت.
ججربه موت همیاری روسیه و ونگوئال در این زمینه نشان داد که ایون امور امیوان
پذیر است .همچنین جرکیب راهبرد ججارت متطابول نفوت بوا راهبورد همیواری بوا
کشورهای بگر

همسو مانند روسیه و ین برای ججارت متطابول نفوت در برابور

کا های اساسی کشوور ماننود غوالت و ابوگارآ ت صونعتی یوا اودمات از طریو
شرکت های کشور اریدار نفت مثول پوروژه هوای راهسوازی و عمرانوی در دااول
کشور قابل استفاده است .جرکیب راهبرد ساات یا ارید مخازن ذایورهسوازی در
اارج از کشور با راهبرد ججارت متطابل کوه هگینوه اریود یوا سواات مخوازن را
میجوان از طری جحویل و جوأمین نفوت بوه صوورت بلندمودت پردااوت از ن ور
عملیاجی قابل ا را اواهد بود.

منابع
آقایی مجید .رضاقلیزاده مهدی .محمدرضایی مجید .1837 .بررسی جوأثیر جحوریمهوای
اقتصادی و ججاری بر روابط ججاری ایوران و کشوورهای شوریک عموده ججواری.
تصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی  .)13( 3صص .13 -۴3
ابراهیمی محسن .1831 .جخمین الگوی عرضه نفتااو ایوران .نشوریه مطالعوات اقتصواد
انرژی .)13( 3 .صص .118-187
با و دیوید .وست ماییل .1831 .درآمدی بر اقتصاد سیاسی بینالملول .جر موه سواعی
احمد و سیفی عبدالمجید .جهران :قومه.
پالنو ک سی .روی آلتون .1879 .ترهنگ روابط بینالملل .جر مه پستا حسن .جهوران:
ترهنگ معاصر.
رضوی سید عبداله صادقی شاهدانی مهدی .1833 .جأثیر سیاست های انرژی آمرییوا بور
قیمت نفت ااو .تصلنامه پووهش های سیاست گذاری و برنامه ریگی انرژی.)8( 9 .
صص .111-138
رضوی سیدعبداله .بیات محمدباقر .1833 .درس هوای ججوارت نفوت و گواز مهووری
اسالمی ایران مبتنی بر راهبردهای ججارت نفت و گواز روسویه در دوران جحوریم.
تصلنامه علمی پووهشی راهبرد اقتصادی .)13( 3 .صص .19۴-111
طباطبایی سید محمد ( )1831سیاست اار ی ایا ت متحده آمرییا  :از اماریالیسم قاره
ای (دکترین مونروئه) جا اماریالیسم هانی (ذکترین جورومن) تصولنامه مطالعوات
بسیج  )17( 9صص .91-39
عووامری گلسووتانی حاموود .شووجاعی بهووروز .1831 .مطایسووه روییوورد ییجانبووهگرایووی و
ند انبه گرایی ایا ت متحده در قباح پرونده هسته ای ایران .تصولنامه جحطیطوات
سیاسی بینالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا .81 .صص .133-113
محتشم دولتشاهی طهماسب .1831 .مبانی علم اقتصاد :اقصاد ارد اقتصاد کوالن .جهوران:
اجسته.
نمازی حسین .1839 .ن اوهای اقتصادی .جهران:شرکت سهامی انتشار.
Balaam, D. N. & Veseth, M. (2004), Introduction to International Political
Economy, Taylor & Francis, New York : 3rd Edition
Bhagwati, J. 1992. Aggressive Unilateralism. In: Giersch H. (eds) Money,
Trade, and Competition. A Publication of the Egon-SohmenFoundation. Springer, Berlin, Heidelberg
Ilieva, J, Dashtevski, A & Kokotovic, F. 2018. ECONOMIC SANCTIONS IN

0٠11  ♦ تابستان2  ♦ شماره01 راهبرد اقتصادی ♦ سال

433

INTERNATIONAL LAW. UTMS Journal of Economics. 9 (2). pp 201–
211.
Olton, R & Plano, J. C. (1969), The international relations dictionary, New
York: Holt: Rinehart & Winston : First Edition
Jana Ilieva, Aleksandar Dashtevski, Filip Kokotovic. 2018. ECONOMIC
SANCTIONS IN INTERNATIONAL LAW. UTMS Journal of
Economics. 9 (2). pp 201–211.
Mosashvili, G. & Levan N. 2020. Do Economic Sanctions Work? Case Study
of the U.S. Sanctions against Venezuela, Law and Humanities Junior
Scholars Workshop at the University of California, Los Angeles Los
Angeles, CA, United States.
Nephew, R (2017), The Art of Sanctions: A View from the Field (Center on
Global Energy Policy Series), Columbia : Colombia University Press.
Rodríguez, F. 2019. Sanctions and the venezuelan economy: what the data say,
Latam Economics Viewpoint, Torino Economics, New York.
Stevens, P (2000), The Economics of Energy, London: Chatham House.

سایتهای مورد استفاده
) برگرتته از سایت بلومبر1113 جحلیل روزانه بازارنفت (ساتامبر
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-07/trump-s-hollow-newvenezuela-sanctions

) برگرتته از سایت سرویه انرژی ی بی سی2011جحلیل روزانه بازارنفت (ژوئن
http://Jbc energy service.com.
) برگرتته از سایت اداره1113 جحلیل ماهانه قیمت نفتااو در بازارهای مختل (ژوئن
اطالعات انرژی آمرییا
https://www.eia.gov/international/analysis/country/VEN

)1837روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران (بهمن
) برگرتته از سایت اقتصادی ایستاجیستا1111 گگارش جحلیلی (ژوئن

https://www.nioc.ir

https://www.statista.com/chart/17366/venezuelan-gdp-from-1990-to-2023/

) برگرتته از سایت1119 گگارش مروری اطالعات انرژی هان ( و ی
https://www.iea.org/countries/Venezuela

) از سایت2019 گگارش ماهانه (ژانویه
https://www.argusmedia.com/en/hubs/venezuela

) از سایت1111 گگارش ماهانه (ژانویه
https://blogs.platts.com/ 1۴/11/1111/maduro-venezuela-oil-sanctions/

