
 چکیده

بشًذ. ابضاس اقتصادی یکی اص ایي هعوَالً کطَسّا بشای اجشای سیاست خاسجی خَد اص ابضاس گًَاگًَی بْشُ هی

ادی ٍ جْاًی ضذى اقتصاد، ابضاسّای اقتصادی اّویت ابشاصّا است. بَیظُ اهشٍصُ با گستشش استباطات اقتص

ضَد. دسکطَسّایی کِ داسای اًذ ٍ بِ ٍفَس اص آًْا بشای پطبشد سیاست خاسجی استفادُ هیای یافتٍِیظُ

ّای خاصی ّا ٍ ظشفیتخاسجی ٍیظگیاقتصاد ًفتی ّستٌذ،کاسبشد ابضاسّای اقتصادی بشای پیطبشد سیاست

سَ بِ هٌابع عظیوی دستشسی داسًذ کِ دیگش کطَسّا ًیاصهٌذ آى ّستٌذ. اص ا اص یکداسد. ایي گشٍُ اصکطَسّ

-ّایی سا بشای آًْا دس عشصِ سیاستطشف دیگش ٍابستگی ضذیذی بِ دسآهذّای ًفتی داسًذ کِ هحذٍدیت

خاسجی ایجاد هی کٌذ. جوَْسی اسالهی ایشاى اص جولِ کطَسّایی است کِ داسای هٌابع ًفت ٍ گاص ٍ بِ 

لیل ٍابستگی اقتصادی بِ ایي هٌابع داسای اقتصاد ًفتی است. پشسص ایي پظٍّص ایي است کِ اقتصاد ًفتی د

داسد ٍ اقتصاد   7531تا  7531طی سالْای آى دس  خاس جیجوَْسی اسالهی ایشاى چِ تاثیشی بش سیاست

داسد؟ دس ایي پظٍّص ّا ٍ چِ تْذیذّایی بشای سیاست خاسجی جوَْسی اسالهی بِ ّوشاُ ًفتی چِ فشصت

 تحلیلی بِ ایي سَال پاسخ دادُ ضَد. -تالش ضذُ است کِ با اتخار سٍش تَصیفی

ّای هتعذدی سا بشای پیطبشد سیاست خاسجی دس اختیاس ّا ًطاى هی دّذ اقتصاد ًفتی ابضاسّا ٍ فشصتبشسسی

اعوال  -4اعطای تسْیالت   -5ّای اقتصادی کوک -1سْویِ بٌذی  -7دّذ کِ عباستٌذ اص: ایشاى قشاس هی

ّای خاسجی کاّص یا تعلیق کوک -1بستي تٌگِ ّشهض -6ّا ٍ سلب هالکیتهسذٍد کشدى داسایی -3تحشین 

کاّص تَلیذ ًفت. دس عیي حال اقتصاد ًفتی   -71بَسع ًفت ایشاى  -3لغَ  یا تعلیق اهتیاصات ًفتی  -8

ضخصی ضذى سیاست  -7اُ داسد کِ عباستٌذ اص: ّایی ًیض بشای سیاست خاسجی بِ ّوشّا ٍ آسیبهحذٍدیت

ضعف ٍ کاّص سضذ  -4الوللی افضایص فطاسّای بیي -5خاسجی پشّضیٌِ پیگیشی سیاست -1خاسجی 

عذم ٍجَد اعتواد دس  -6ّا ٍ ساختاس صٌعت ًفت خاسجی اص سیاستتأثیش پزیشی سیاست -3اقتصادی 

ّا خاسجی جوَْسی اسالهی. با تَجِ بِ ایي فشصتایجاد تضاد ٍ تقابل دس سیاست  -1سیاست خاسجی  ٍ

ّایی کِ ّا، جوَْسی اسالهی ایشاى ًیاص بِ تذٍیي دیپلواسی اًشطی داسد تا بتَاًذ اص فشصتٍ هحذٍدیت



کٌذ، بیطتشیي بْشُ سا ببشد؛ ٍ دس ضوي اص اقتصاد ًفتی بشای سیاست خاسجی جوَْسی اسالهی ایجاد هی

 آٍسد بکاّذ.بِ باس هی صاد ًفتی بشای سیاست خاسجیّای اقتآسیبْایی کِ هحذٍدیت
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