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  چكيده

 گروه و ايران اسالمي جمهوري دولت وار سلسله ديپلماتيك هاي تالش و ها رايزني ايران، اي هسته مذاكرات    

 اين مهلت. است ايران اي هسته برنامه ادامه چگونگي خصوص در جامع توافق يك آوردن بدست براي 1+5

 ژوئيه اول تا سپس و است بوده 2014 نوامبر تا ايران اي ستهه برنامه روي بر ژنو موقت توافق در مذاكرات

 جامع برنامه توافق 1394 تير 23 شنبه سه روز در لوزان، اي هسته تفاهم پي در. است گرديده تمديد 2015

 متحد ملل امنيت شوراي ثابت عضو پنج( 5+1 گروه و اروپا اتحاديه ايران، بين اتريش وين در مشترك اقدام

  . شد منعقد) آلمان و متحده اياالت بريتانيا، متحد پادشاهي روسيه، فرانسه، چين، شامل

حال بعد از اين توافق بزرگ فرصت هاي زيادي نصيب كشورمان شد كه مي توان از آن به رشد و تعالي   

  كشور كمك كرد .

  فرصت هاي پيش رو بعد از توافق هسته خواهيم پرداخت .در اين مقاله به بررسي 

  ليدي :نكات ك

  توافق هسته اي ، فرصت ها ، مديريت فرصت ها ، راهكارها
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  مقدمه

، نزاعي كه بيش از يك دهه، 1394تيرماه سال  23اي در وين در تاريخ بعد از دستيابي به توافق هسته  

غربي  موجب تحريم و بلوكه كردن توسعه همكاري و روابط سياسي، اقتصادي ايران با دولت هاي غربي و غير

  شده بود، به پايان رسيد.

هاي سخت بانكي، مالي، بيمه اي و انرژي، شرايط سختي بر كشورمان تحميل شده بود و در اثر در اثر تحريم  

ها، ضررهاي مالي زيادي، ناعادالنه بر جمهوري اسالمي ايران تحميل شد. اين در حالي بود كه اين تحريم

اي اي، از حق برخورداري و استفاده از انرژي صلح آميز هستهاي هستهايران طبق معاهده منع اشاعه سالح ه

    برخوردار بود.

 موضوعات پرونده 2015 دسامبر 15 در بايد ايهسته انرژي المللي بين آژانس  طبق روند توافق شده،  

ش خود را ارائه و اي را خاتمه يافته اعالم كند و آمانو در اين تاريخ گزارمربوط به گذشته و حال پرونده هسته

آذر)، موضوع پي ام دي( يا ابعاد نظامي  24دسامبر( 15اي در همان تاريخ شوراي حكام آژانس نيز با قطعنامه

 خواهد وين توافق اجراي  احتمالي) را خاتمه يافته تلقي نمايد. مرحله اي مهم كه گامي اساسي در مسير 

    .بود

 پسا و تحريم پسا دوران در كشورمان روي پيش هايفرصت رب نگاهي يادداشت اين با اين مقدمه كوتاه، 

فرصت هاي را در چند بخش جايگاه ايران در بين كشورهاي همسايه ،  رو پيش هايفرصت. دارد توافق

  اقتصادي ، فرهنگي،  نظامي و ... بررسي ميكنيم .
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    فرصت اقتصادي: -الف

هاي ها، فرصتايران در دوران پسا تحريم ترين و آشكارترين فرصت پيش روي جمهوري اسالميمهم - 1

-هاي بانكي فراهم شده و اين مهمها، امكان نقل و انتقاالت مالي از طريق شبكهاقتصادي است. با رفع تحريم

هاي غير مستقيم فساد آور را از سيستم هاي اضافي و روشها است كه هزينهترين و موثرترين اثر لغو تحريم

هاي جديد با شرايط قراردادي جديدي را در ف خواهد نمود و از طرفي شركاء و طرفمالي و بانكي كشور حذ

  اختيار ايران قرار خواهد داد.

 تحريم، دوران در اقتصادي مختلف هايبخش در كشور ضعف نقاط شدن آشكار و شناسايي به توجه با  - 2

هاي اقتصادي جديد را فراهم و مانع از تر از فرصتامكان بهره برداري موثرتر، كارآتر و دقيق هاتحريم لغو

  تكرار يا كاهش تكرار آسيب پذيري در شرايط مشابه در آينده خواهد شد.

هاي بومي ها با تواناييهاي مختلف غربي از ايران در دوران تحريم و جايگزيني آن ظرفيتخروج شركت - 3

مانور و استغناء بيشتري را در مذاكرات هاي رقيب آسيايي، قدرت (هر چند داراي كيفيت پايين) و يا شركت

هاي غربي فراهم نموده كه امكان امتياز گيري بيشتر يا تنظيم قراردادهاي دوران پسا تحريم با شركت

   دوجانبه بهتر را فراهم نموده است.

هاي داخلي دولتي و خصوصي، با استفاده از تجربه دوران تحريم، شناخت بهتري از بازارهاي شركت - 4

اند كه قطعاً در المللي و شركاء مختلف و ميزان اعتماد يا عدم اعتماد به آنها پيدا نمودهاي و بينقهمنط

  مذاكرات و انعقاد قراردادها در دوران پسا تحريم مفيد خواهد بود.

در دوران پسا تحريم امكان توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي مختلف بويژه كشورهاي غربي مجدداً  - 5

تواند عاملي مهم در شده است و توسعه اقتصادي در روابط، طبق تئوري و مدل كاركردگرايي ميفراهم 

  توسعه روابط سياسي با اين كشورها نيز باشد.
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اي كشورها در راستاي تغيير هاي مختلف صنعت هستهورود كشورهاي پيشرفته و داراي تجربه در بخش - 6

آلود و اي بدور از فضاي تنشر و از طرفي تداوم برنامه هستههاي ديگكاركرد نيروگاه اراك و يا در بخش

  هاي اقتصادي جديدي در اين عرصه را براي كشور به همراه داشته باشد.تهديد، ميتواند ظرفيت

  فرصت هاي سياسي: -ب  

 برطرف غيرغربي و  ي شدن روابط ايران با كشورهاي غربي عاد در موجود مشكل اي،هسته  با حل پرونده  - 1

  .است گشته فراهم سياسي روابط توسعه امكان و شده

هايي كه نياز به حضور ايران دارد را اي، امكان و زمينه را براي حل ساير مسائل و بحرانتوافق هسته - 2

فراهم كرده است. اين واقعيت، خيلي سريع در يافتن راه حل براي بحران سوريه خود را نشان داد و در آينده 

  ها نيز موثر خواهد بود.ندر حل ساير بحرا

اي در كوتاه مدت موجب نگراني برخي كشورهاي عربي و بازيگران منطقه خاورميانه گرچه توافق هسته - 3

شده و تنش در روابط ايران و آنها همچنان ادامه دارد ولي در ميان مدت و دراز مدت، مسير روابط به سمت 

  .كاهش بحران و ارتقاء و توسعه روابط خواهد رفت

هاي مختلف اي موجب ارتقاء نقش فعال و كنشگرانه جمهوري اسالمي ايران در سازمانتوافق هسته - 4

  المللي خواهد شد.اي و بينمنطقه

اي همراه با حفظ چرخه بهره برداري صلح اي و حل بحران هستهموفقيت به حفظ انرژي صلح آميز هسته - 5

ك موفقيت سياسي و ديپلماتيك براي جمهوري اسالمي ايران آميز از اين انرژي به اقرار دوست و دشمن ي

  بوده است.
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  هاي نظاميفرصت -ج  

-هاي موشكي جمهوري اسالمي ايران از بحث نظارت و كنترل، پيشرفتبا توجه به استثنا نمودن توانايي - 1

افت كه هاي كشورمان در عرصه موشكي نه تنها متوقف نخواهد شد بلكه با شدت بيشتر ادامه خواهد ي

  هاي جديد نظامي براي كشور خواهد بود.موجب فراهم نمودن فرصت

اي و تداوم روند توسعه و تقويت آن، با توجه به نقش و تأثير اين اي صلح آميز هستهحفظ فناوري هسته  - 2

هاي مختلف فناوري در ساير ابعاد نظامي متعارف، موجب رشد و توسعه توان نظامي متعارف ايران در بخش

    خواهد شد.

اي از طريق صلح آميز و حفظ تمامي دستاوردهاي توانايي جمهوري اسالمي ايران به حل بحران هسته - 3

خود در اين حوزه، بدون تغيير شعارها و اهداف سياست خارجي و روابط بين المللي خود، نه تنها از قدرت و 

ه نوعي بازدارندگي براي جمهوري اسالمي پرستيژ كشورمان نكاسته بلكه موجب ارتقاء و افزايش آن و بويژ

  ايران در برابر تهديدهاي خارجي شده و خواهد شد.

اي، موجب تثبيت بيشتر كشور و تقويت امنيت و ثبات اجتماعي و سياسي گشته و از اين  توافق هسته - 4

ايران  هايهاي نظامي و امنيتي جديدي را عايد كشور نموده است. خنثي شدن پروژهطريق نيز فرصت

 ديگر هايبخش تقويت امكان و بيشتر خاطر فراغت موجب ايران اسالمي جمهوري  هراسي و امنيتي سازي 

  .گشت خواهد نياز مورد نظامي

  ايران توافق و منطقه كشورهايفرصت هاي  –د   

 ودش مي موجب و شد خواهد الملل بين صحنه در ايران حقوقي جايگاه ارتقاي سبب اي هسته توافق حصول   

 شوراي قاطع راي و موافقتنامه اين امضاي با حال. دهند تغيير ايران به را خود نگاه منطقه كشورهاي كه

 كرده كسب زيادي حقوقي اعتبار ايران امنيت، شوراي قطعنامه از اعضا تمامي موافقت همچنين و امنيت

 با برخورد نوع دو بودند راناي با خصومت دنبال به درمنطقه كه كشورهايي گفت توان مي رو اين از. است



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 4فقط 

 

 فرصت اين از اينكه ديگر بيفزايند، خود برخصومت آنكه نخست. گرفت خواهند نظر در بعد به اين از را ايران

 ارتقاي به نسبت تمايلي هيچ منطقه كشورهاي برخي زيرا كنند استفاده روابط بهبود براي آمده دست به

 نگران گذشته از بيشتر متخاصم كشورهاي شده دگرگون شرايط كه اكنون است طبيعي. ندارند ايران جايگاه

 انجام كاري چه بايد ايران افزون روز قدرت دربرابر كه رفت خواهند فرو فكر اين به بيشتر و بود خواهند

 هاي بازتاب تواند مي منطقه كشورهاي در ايران اي هسته توافق. بگيرند را آن توسعه و رشد جلوي تا دهند

 طي. است شده منتشر زيادي منفي و مثبت هاي واكنش آنها ي ها رسانه در حتي باشد شتهدا متفاوتي

 گرفته قرار توجه و بحث مورد تركيه مطبوعاتي محافل در ايران جايگاه ارتقاي آينده، حتي و گذشته روزهاي

 كه دانند مي آنها. دنگرن مي ايران به بيشتري تعمق با و شده دگرگون كامالً ايران به نسبت منطقه نگاه. است

 نيروهاي و كند مديريت را شرايط بتواند اگر كه گرفته قرار خاص درموقعيتي متمدن كشوري عنوان به ايران

 به تواند مي الملل بين محيط در بگيرد پي را مستحكمي داخلي هاي سياست و كند همصدا يكديگر با را خود

 از تواند مي ايران. هستند هراسان منطقه كشورهاي خيبر رو اين از. شود تبديل اي منطقه مطلق قدرت يك

 پي در موفقيتي ها اقيانوس سوي آن در و منطقه از دور متحداني يافتن زيرا ببرد را بهره بيشترين فرصت اين

 فضاي از بتواند همسايه كشورهاي ويژه به منطقه كشورهاي در كه است اين در ايران موفقيت. داشت نخواهد

 ايران هرحال به. بخشد ارتقا آذربايجان و افغانستان مانند كشورهايي با را خود روابط و كند استفاده موجود

. ببرد باال را خود اجتماعي هاي سرمايه و دهد پيوند يكديگر با را افزاري  نرم و افزاري سخت مسائل بايد

 به و آمده پديده تيمشكال مردم براي اقتصادي وضعيت و اشتغال لحاظ از گذشته سال چند در متاسفانه

 تا گيرد صورت ريزي برنامه اجتماعي هاي سرمايه تقويت براي بايد كه خورده لطمه عمومي اعتماد نوعي

 جايگاه افزايش. برساند دارد را اش شايستگي كه جايگاهي به را كشور سرمايه اين به اتكاي با بتواند دولت

 كه گفت توان مي ديگر سوي از. شد خواهد الملل بين صحنه در ايران جايگاه افزايش سبب منطقه در ايران

 جنوب در ايران كه منظور بدين. كند تر گسترده را خود ديد افق آمده پيش شرايط به توجه با بايد ايران

 سرمايه افزايش و تقويت به بايد و دارد راه ها اقيانوس به و است دريايي مرز كيلومتر 2040 حدود داراي
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 چين، هاي سرمايه بتواند بايد اين بر عالوه و بكوشد است ايران اقيانوسي بندر كه چاربهار در گذاري

 پيوستن جاي به و شود فعال هند اقيانوس حوزه در بايد ايران. كند جذب را منطقه كشورهاي و هندوستان

 اعضاي يبرا تنها و نيستند كارآمد كافي حد به كه اي منطقه ساختارهاي به پيوستن همچنين و شانگهاي به

 بتواند تا كند حركت جهان سمت به و كند خارج حوزه اين از را خود باشند داشته كاربرد توانند مي خود

 هاي سرمايه لحاظ از داخل در ايران زيرا ببرد؛ را استفاده كمال خود هاي موقعيت از و شود شناور فضا دراين

 به مردم مندي عالقه و وري بهره افزايش. فتگر كار به را آن بايد تنها و است قدرتمند طبيعي و انساني

 از و كند انديش هم و همدل دولت با را داخلي نيروهاي بتواند كه ديگري موضوعات و ميهن سربلندي

  .»باشد شعارهايش و اهداف تحقق در دولت ياريگر تواند مي ببرد بهره ها فرصت

  فرصت هاي فرهنگي بعد فرهنگي –ه 

 روزهاي در را مجالي ايران، اسالمي جمهوري براي تاريخي فرصت يك مثابه به هعزتمندان اي هسته توافق  

 اقتصاد تا گرفته خارجي و داخلي سياست از مختلف هاي حوزه فعاالن و تحليلگران كارشناسان، براي اخير

 ها آن عالقه مورد و تخصصي حوزه روي بر كه منفي شايد و مثبت تأثيرات و توافق اين ابعاد تا آورده فراهم

  .دهند قرار بررسي مورد را گذارد مي

 و دقيق راهكارهاي يافتن براي هايي روزنه و گيرد مي قرار واكاوي مورد ها فرصت و تهديدها فضا اين در

 گشوده هاي زمينه و ايران ورزش وضعيت درباره كه ام ديده اخير روزهاي در حتي شود، مي گشوده اصولي

 و بهتر روزهايي رسيدن از خبر همه كه كنند مي مطرح را مباحثي مرا متخصصان نيز آن روي پيش شده

  .دارند حوزه اين در ظالمانه هاي تحريم از ناشي هاي مرارت و ها سختي پايان و نو هاي افق شدن گشوده

 اين فرهنگي پيامدهاي درباره صاحبنظران و رسانه و هنر و فرهنگ اهالي خوبست معتقدم وجود اين با   

 و است تر مهم هم اقتصاد از فرهنگ ايران، اسالمي جمهوري در آنكه حال. بگويند سخن تر قيقد توافق،
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 شناختند مي آن با را ايران روزگاري كه زعفران و پسته و نفت كرده مؤثر و متمايز دنيا در را ما كه آنچه

 كه است كهن سرزمين اين ويژه و مخصوص كه اسالمي ايراني اصيل فرهنگ. است فرهنگ بلكه نيست،

  .دارد ما شيعي اعتقادي تاريخ سال 1400 عالوه به ايراني تاريخ سال هزاران در ريشه

 كرده عرضه را سينما از متمايز اي گونه جهان در انقالب از پس ايران سينماي است، پرواضح كه همچنان   

 و البي هيچ رد حضور بدون و خشونت و سكس چون جهان سينماي در رايج فاكتورهاي بدون كه است

 و است گفته كه همچنان دارد، گفتن براي ناب هايي حرف سينما، جهاني هاي قدرت به متصل فكري جريان

  .است درخشيده جهان سينماي هاي قله باالترين در

 منطقه، كشورهاي همه از بيشتر ترديد بي اما بيش و كم است توانسته كه ايران اسالمي جمهوري معتقدم  

 تالشگران مجاهدت و مبارزه طوالني هاي سال نتيجه و كند حفظ ها شبيخون و تهاجمات از را خود فرهنگ

 فرهنگ به انقالب چهارم نسل جوانان توجه قابل كشش و برانگيز تحسين ميل امروزه هنر و فرهنگ عرصه

 بيش اي هسته توافق پي در آمده پيش فرصت نيست، پوشيده چشمي هيچ بر كه است سرزمين اين اصيل

  .است »فرهنگي فرصت« يك چيز هر از

 پيروزي يك را اتفاق اين كه هستند خارجي مهم هاي رسانه اين ما از پيش بينيم مي كه است جالب

 ساله چهار و نود تاريخ در بار نخستين براي گاردين روزنامه ديديم كه همچنان كنند مي ارزيابي فرهنگي

 چاپ االخبار روزنامه فارسيِ تيتر يا كند، مي منتشر »سيفار زبان« به را خود سرمقاله و تيتر انتشارش

 و خط نمادهايش ترين مهم از يكي كه ايراني فرهنگ اينكه جز كند مي تداعي را معنايي چه اين بيروت،

  .است بوده توافق اين حقيقي پيروز است زبان

 ميهن فرهنگ بيشتر ختشنا براي و ايران سمت به عجيب اي جاذبه و كنجكاوي جهان در كه گويي امروزه

  .است شده ايجاد مان
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 هاي فرصت به دستيابي براي هم از گرفتن پيشي براي دنيا بزرگ المللي بين هاي شركت هاي واكنش

 تاريخيِ سرزمين ايران، شناخت و كشف براي جهاني ميل يك از ايست نمونه ما كشور در موجود اقتصادي

 ادعا، و هياهو بي و ايستند مي شرايطي هر در هايشان آرمان پاي كه دارد متديني مردمان كه رازآلودي

 نجيبش سينماي و است رؤيايي دنيا مردم براي خاويارشان و زعفران و پسته و فرش و اند صلح پاسداران

 را تماشاگري هر دين و دل اش تاريخي و طبيعي فرهنگي، معنوي، ميراث و است كرده زده شگفت را همه

  .دارد مي وا احترام به را او و ربايد مي

 اش واقعي اشاعه و فرهنگ اين گذاشتن نمايش به فرصت گويم؛ مي سخن آن از كه است فرصتي همان اين

 را آن بتوانند دنيا جاي همه در تاريخ و هنر به عالقمندان و طلب آرامش و دوست صلح مردمان كه آنجا تا

 كارزار اين در سينما از گذارتر تأثير و بهتر را اي هرسان چه و بگيرند قرار آن طرفداران شمار در و بشناسند

 مذاكره، براي زمان ها ماه و ها سال صرف وحتي دعوا جنگ، بدون تواند مي كه اي رسانه داريد؟ سراغ

  .كند معرفي جهان به را ايران فرهنگ

 مساله، اين كنار در و شده صادراتي و خالقانه توليدي، تفكر جايگزين نفتي تفكر اخير هاي دهه در متأسفانه

. است شده ايران فرهنگ و هنر جهاني بازارهاي رفتن دست از باعث ناعادالنه هاي تحريم گذشته سال چند

 است گشوده "ايران سينماي" اخص بطور و ما هنر و فرهنگ مقابل در نظيري بي فرصت اي، هسته توافق

 سمت به سينما گيري جهت بايد الملل بين دبع در و برهه اين در. برد بهره آن از بايد هوشمندي با كه

 در انگيزه با و خالق فعاالن از هوشمندانه هاي حمايت با و باشد مشترك توليد و مليتي چند هاي پروژه

 و پيام بستر در را نجيب سينماي اين محصول و كرد ويژه تأكيد سينمايي مشترك توليد بر خصوصي، بخش

  .داد ننشا جهانيان به ايران واقعي تصوير

 كه چرا است گشوده هنري آثار صادرات و هنر و فرهنگ اقتصاد رونق براي راهي فرصت، اين همچنين

 و سازي فرهنگ در اجتماعي گسترده آثار از برخورداري و فكري و ذهني هاي خالقيت بر »خالق اقتصاد«
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 و ايراني هنري و فرهنگي خالق محصوالت عرضه پتانسيل و قابليت به توجه با و است متكي اقتصادي توسعه

 و اي منطقه بازارهاي در فرهنگي كاالهاي و دستي صنايع تجسمي، آثار موسيقي، فيلم، مانند اسالمي

 در خالق صنايع نقش و است »گرا برون« و »زا برون« مقاومتي اقتصاد نوعي عنوان به خالق اقتصاد جهاني،

 حائز شرايط اين در زايي اشتغال و ملي آفريني تثرو طريق از مقاومتي اقتصاد تحقق و ملي توليد رونق

  .است اهميت

 و منطقه بازارهاي در را خود واقعي سهم بايد »ايران نرم قدرت مثابه به سينما« رو پيش فرصت اين در

  .باشد گري افراطي و خشونت از عاري جهان در فرهنگي گفتگوي پيشتاز و صلح منادي و بيابد جهان

  ش روي توافق هسته ايپي و مشكالت هاي چالش

  تندروها كارشكني خطر -1 

 زودهنگام هاي واكنش و ندارند رضايت توافق اين از كه دارند وجود تندرويي نيروهاي توافق طرف دو هر در

 را جمهور رئيس توانند مي تندروها ائتالف امريكا در. دهد مي بازتاب كامال را شان نارضايتي نيز توافق به آنها

 ممكن همچنين. ببندند را رو ميانه دولت دست طريق اين از و كنند كنگره داخل در توافق بتصوي به مقيد

 اي منطقه دشمنان و اسرائيل ايران، خاك داخل در اورانيوم سازي غني حق شدن شناخته رسميت به است

 آتي فقتوا نويس پيش نوشتن روند در امريكا داخل در تندرو نيروهاي همكاري با كه وادارد را ايران

  .كنند روبرو فروپاشي خطر با را نامه توافق كل حتي و كنند كارشكني

  آتي توافق مفاد برخي بودن مبهم و پذير تفسير -2

 در دهد مي نشان »مشترك بيانيه« اعالم از پس ساعت چند طي غربي و ايراني مقامات نظر اظهار رصد

 طرف خوانش در اما شد، خواهند لغو يكجا و مرجله يك صورت به تحريمها كليه توافق، از ايراني طرف تفسير
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 است شده اشاره مشترك بيانيه در همچنين. شد خواهند لغو »مرحله به مرحله« تحريمها بيانيه، از امريكايي

 واژه نيز بخش اين در. آورد درخواهد اجرا به »موقتي و داوطلبانه« صورت به را الحاقي پروتكل ايران كه

 پيش نوشتن هنگان در چه باشد، آينده در احتمالي اختالف موارد از يكي است ممكن و بوده مبهم »موقتي«

  .آن نمودن اجرايي زمان در چه و »برجام« نويس

  يكديگر به نسبت طرفين اعتمادي بي -3

 را بمب يك به ايران دستيابي براي الزم زمان توافق، اين كه شده اعالم رسما امريكا خارجه وزارت بيانيه در

 دارند باور عميقاً آنها دهد مي نشان اين! انداخت خواهد تعويق به سال يك تا) حاضر حال در( ماه 3 تا 2 از

  . ندارد اي هسته بمب به دستيابي جز هدفي ايران كه

 كل كه گردد تشديد جايي تا »آژانس هاي آزمايي راستي« روند در اخاللي كوچكترين با تواند مي ظن اين

  .سازد مواجه روپاشيف خطر با را توافق

  

 همچنين و دارد خاطر در پيشين توافقات در را غربي هاي طرف عهدشكني سابقه ايران ماجرا، ديگر سوي در

 غربي به ايران بيشتر سؤظن باعث نيز دادند انجام 2004 و 2003 سالهاي در قذافي با ها غربي كه اي معامله

  . شد خواهد ها

 مي چقدر توافق و لغزنده چقدر رو پيش مسير دهد مي نشان متناقض فاسيرت و ابهامات احتماالت، اين تمام

 پاره طناب اينكه احتمال آن هر اما است شده بسته سنگ به چاه ته در محكمي طناب. باشد شكننده تواند

 خيلي برخالف( مذاكرات روند كار اينجاي تا. دارد وجود كند رها را آن راه نيمه در طرفين از يكي يا و شود

 .ماند منتظر بايد هنوز نهايي گيري نتيجه تا اما بوده آميز موفقيت) بدبينانه هاي بيني پيش از
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  پساتحريم فضاي مديريت

 جوامع در اما بود، متكي كوشي سخت و عاليه تحصيالت از تركيبي به بايد عمدتا زندگي در پيشرفت براي    

 كه فرهنگي. گيرد مي شكل پيشرفت براي متفاوتي فرهنگ هستند معتاد نفت پول به ملت و دولت كه نفتي

 كنترل از خارج عوامل نقش اينها بر عالوه. است شده بنا دهي رشوه و شخصي روابط ايجاد و زدن پل بر

 عرش به فرش از ناگهان به را فرد تواند مي شود مي تصور كه است پررنگ هم اقبال و شانس مثل شخصي

  .برساند

 سرنوشت ارباب كنند مي احساس مردم بيشتر دهد مي نشان پيشرفته كشورهاي در شده انجام هاي پيمايش   

 اين در. دهد مي نسبت شخصي كنترل از خارج عوامل به را زندگي در موفقيت كسي كمتر و هستند خود

 در كه حالي در. است مهم بسيار زندگي در پيشرفت براي سخت كار معتقدند اكثريت همچنين كشورها

  .داد نخواهند پاسخي چنين بسياري شود پرسيده سؤاالت ينا اگر ايران

 ترقي نردبان از باالرفتن باعث كه است فرد توانايي و قدرت كه برسند باور اين به بايد نيز ايران مردم پس     

 انگيزشي نظام تغيير و نفت به دولت بودجه وابستگي قطع هم آن الزمه ٫شانس و رشوه و روابط نه شود مي

 در كه كنند پيدا بهتري شناخت و درك و ببينند آموزش بايد مردم. باشد توليد و كار بر مبتني كه است

 هم آن الزمه و كند مي پيشرفت كشور كه است گذاري سرمايه و تجارت و اقتصادي آزادي و آزاد بازار نظام

  .است ديگران با تمراودا در سود مالك به توجه و جهاني بازارهاي به اتصال و ارتباط انحصارزدايي،

 جاي نفتي اقتصاد و شود برداشته اقتصاد سر از دولت سنگين سايه است قرار كه پساتحريم جديد دوران در

 رخت بايد است نفتي فرهنگ حاصل كه اي ضدتوسعه روحيات چنين بدهد غيرنفتي اقتصاد به را خود

  .بربندد
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 رسيده باور اين به جامعه كه طوري به است؛ نيبي خوش روحيه توافق، از آمده دست به سرمايه نخستين    

 تابستان به دور بسيار نه اي آينده در و اميد بهار به اينك نااميدي، زمستان و سخت هاي سال كه است

  .بود خواهد بهتر بسيار شان فرزندان و خود زندگي سطح و شغلي آينده و شد خواهد تبديل ثمردهي

 از خارج نه و داخل در را شغلي هاي فرصت كه برسد باور اين به ايدب جوان نسل پساتحريم، جديد فضاي در

 معكوس جريان ترتيب، اين به. باشد داشته اطمينان خود اقتصادي آينده به و كند وجو جست ايران مرزهاي

  .بگيرد شكل كشور داخل به خارج مقيم ايرانيان بازگشت يعني مغزها فرار

 درواقع و است بوده خالي جهان نوظهور اقتصادهاي بين در آن جاي تاكنون كه است نوظهوري اقتصاد ايران

 ورود امكان ها تحريم رفع با. بپيوندد نوظهور اقتصادهاي صف به خواهد مي ديرتر سال 20 كم دست

 ساله هر آمريكا اقتصاد. گذارد مي آنها اختيار در عظيم فرصتي آمريكا، بزرگ بازار به ايراني صادركنندگان

 از ايران درصدي يك سهم به توجه با. دارد خدمات و كاالها واردات تقاضاي دالر تريليون 3 به نزديك

 صادرات از دالر ميليارد 30 ميانگين طور به تواند مي ايران توليدي، محصوالت تنوع و جهان وسعت و جمعيت

 آورد مي دست به آتي يها سال در كه بااليي اقتصادي رشد با و كند آمريكا بازار روانه تنهايي به را خود

 از بيش آمريكا به جنوبي كره صادرات نمونه براي برساند، هم دالري ميليارد 50 تا 40 ارقام به را صادراتش

  .است دالر ميليارد 70

 بقيه از زودتر كه است هايي بخش ازجمله گردشگري بخش ايران، به گذاري سرمايه ورود و صادرات زمينه در

 گردشگري هاي زيرساخت به توجه. بود خواهيم خارجي گردشگران باالي هجوم شاهد و پذيرد مي مثبت تاثير

 به و دوباره ايران، به آمده گردشگر تا است ضروري بسيار گسترش و بازسازي نوسازي، ساخت، حيث از

 بسيار هاي هجنب اين به بايد اينها از جدا. آورد ارمغان به فزاينده و ماندگار درآمدي و بازگردد كشور به دفعات

  .كرد توجه هم مهم

 و شرايط و ها فرصت از شفافي و دقيق اطالعات كه رساني اطالع و اطالعاتي هاي شبكه دادن گسترش كنار در

 نيز باند پهناي و سرعت و اينترنت شاهراه و شبكه تقويت به بايد دهد، مي انتقال ها خارجي به ايران واقعيات
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 به اكتشافي سفرهاي در خارجي هاي شركت و گذاران سرمايه به توان مي تمهيداتي چنين با. گمارد همت

  .كنند قضاوت و سنجيده بهتر را ها فرصت تا كرد كمك ايران

 و خارجي گذار سرمايه انصراف باعث كه بيني پيش غيرقابل و آور شوك اقتصادي هاي سياست و مداخالت از

  .كرد اصالح را فاسد و كند روكراسيبو و كرد پرهيز بايد شود، مي اقتصادي عملكرد تضعيف

 مالي و جاني امنيت تا است ضروري نيازهاي پيش از نيز بخش اطمينان و طرفانه بي قضايي چارچوب

  .شود تقويت قضائيه قوه به اعتماد و حفظ خارجي و داخلي گذار سرمايه

 درستي به آمده دست به فرصت از توانستيم ما آيا كه كرد خواهد قضاوت گذشته همچون تاريخ هم بار اين

 قهرمان ديگر بار و شد خواهد افزوده پيشين رفته دست از هاي فرصت انبوه به هم مورد اين يا كنيم استفاده

 .»گيريم مي لقب ها فرصت دادن دست از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پيشنهادات به دولت

  .باشد داشته هآمد پيش هاي فرصت و شده آزاد منابع از استفاده براي روشني برنامه بايد دولت
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 از بعد ها تحريم از برخي زيرا بود خواهد موثر ايران اقتصاد بر شود برداشته تدريجي ها تحريم اگر حتي

 قبيل اين از و كشتيراني و مركزي بانك هاي تحريم شدن برداشته كه شد خواهد برداشته فورا نهايي، توافق

  .داشت خواهد كشور اقتصاد بر مثبتي آثار ها تحريم

 به زمينه خودشان بنابراين است، ايران اقتصادي هاي فرصت از استفاده مذاكره از ها غربي اهداف از يكي

  .كنند نفوذ ايران بازارهاي به كشورشان اقتصادي فعالين تا كرد خواهند تسهيل را مسئله اين آمدن وجود

 هزينه حاضر حال در بود،زيرا هدخوا اثرگذار ايران در اقتصادي ستد و داد هاي هزينه بر احتماال مسئله اين

  .است توجه قابل و باال بسيار خارجي كاالهاي كنندگان وارد و كنندگان توليد براي كاال خريد و پول انتقال

 و دارد اثر كشور اقتصاد بر و كرد خواهد پيدا كاهش سرعت به ها هزينه از برخي توافق از بعد صورت هر در

 نياز مورد كاالهاي ما كه دارند نياز ها آن زيرا شد، خواهد آزاد كشور منابع از هايي بخش زمينه اين در حتما

 و برود اروپايي و آمريكايي كنندگان توليد سمت به منابع اين از بخشي و كنيم وارد كشورها اين از را خود

  .آمد خواهد وجود به توافق از بعد آمريكايي و اروپايي كشورهاي بين رقابتي طبيعتا البته

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 4فقط 

 

  خالصه و نتيجه گيري

 ي حوزه در را توجهي قابل هاي فرصت گذشته، هاي سال طي كشورمان عليه المللي بين هاي تحريم - 1

 با ارتباط علمي، اطالعات به دسترسي در رو پيش تنگناهاي و ها محدوديت. ستاند دانش اصحاب از علمي

 افزارهاي نرم آزمايشگاهي، تجهيزات و ابزارها از مندي بهره المللي، بين معتبر پژوهشي و علمي هاي مركز

  .شد تحميل كشورمان بر كه بود هايي محروميت...  و تخصصي هاي نشريه ضروري، و پيچيده

 مي قرار چشممان پيش را كشور علمي فضاي پويايي از روشني افق ها، تحريم اين رفع با يي هسته توافق

 پيش دانش، از يي تازه فصل: «نوشت خود اخير ي شماره در »ساينس« آمريكايي ي نشريه چنانكه دهد

  .»شويم مي وارد تحريم از پس كشور اين علمي هاي پيشرفت شكوفايي دوران به و است ايران روي

 فضاي از را ركود غبار المللي، بين علمي مركزهاي و نهادها با تعامل ي زمينه آوردن فراهم با ها، تحريم رفع

  .گرداند بازخواهد آن به را پويايي و نشاط و زدود خواهد كشور علمي

 المللي بين و سياسي نظر از را توجهي قابل هاي فرصت همچنين آن شدن اجرايي و يي هسته توافق - 2 

 المللي بين انزواي سياست شكست بر تاييدي مهر برجام، رسيدن نتيجه به. داد خواهد قرار كشور روي پيش

 پيشين مسووالن زاي تنش هاي كنش از متاثر زيادي حد تا كه ييانزوا است؛ ايران اسالمي جمهوري

 دولت خارجي سياست سكانداران نادرست درك. بود ديگر كشورهاي با تعامل در ناتواني و ديپلماسي دستگاه

 شكل موجب جهان، با گفتن سخن براي نامفهوم زباني انتخاب و المللي بين رفتار قواعد از دهم و نهم هاي

 جدي تهديدي ايران حتي دوره آن در. بود شده هراسي ايران موج گسترش و ايران مخالف يي جبهه گيري

  .شد مي معرفي منطقه ثبات و صلح براي

 ي عرصه در هايي فرصت المللي بين و يي منطقه تنگناهاي از خروج با يي، هسته توافق از پس و اكنون

 منطقه در ثبات پايگاه ايران اكنون مثال نعنوا به. شود مي نمايان ديگري از پس يكي خارجي سياست

 افراط با مقابله در كشورمان باالي هاي ظرفيت از استفاده مورد در جدي هايي بحث و شود مي معرفي

  .است مطرح منطقه در گرايي
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 دستيابي قابل يي هسته توافق از پس بود، شده دريغ كشورمان از ها سال كه اقتصادي هاي فرصت - 3

 قرار تنگنايي چنان در را ما اقتصاد ها، تحريم ي دوره در المللي بين پولي و مالي هاي حدوديتم. بود خواهد

 افت و ارزي درآمدهاي شديد كاهش منفي، اقتصادي رشد و ركود چون سابقه كم رخدادهايي كه داد

 هاي سرمايه از گيري بهره چون هايي فرصت. آورد بار به را...  و خارجي هاي سرمايه فرار صادرات، چشمگير

 مالي، سازي شفاف اقتصادي، ساختارهاي بازسازي واردات، و صادرات در محدوديت رفع خارجي، فني و مالي

 مسير در ما اقتصاد روي پيش توافق لطف به و پس اين از...  و المللي بين اقتصادي نهادهاي در عضويت

  .است توسعه

 هاي نابساماني به يادشده، ي دوره در معهجا بر حاكم اقتصادي و سياسي سخت شرايط ي مجموعه

 از بيش را اجتماعي هاي معضل ايجاد هاي زمينه بيكاري گسترش نمونه عنوان به. زد دامن هم اجتماعي

 اما يي هسته توافق. نمود مي نااميدكننده اجتماعي شرايط دنبال به هم فرهنگي وضعيت. كرد فراهم پيش

 و كرد خواهد فراهم شهروندان براي را بالندگي و رشد هاي فرصت اجتماعي، مشكالت هاي زمينه كاهش با

  .آورد خواهد ارمغان به ما براي را تري سالم ي جامعه ها فرصت اين از استفاده

 بخشيد خواهد بهبود را ما اجتماعي و فرهنگي امنيتي، سياسي، اقتصادي، هاي شاخص حتم به برجام اجراي

 در نيز دانش و علم سپهر فضايي چنين در. گشود خواهد كشور روي پيش را يي تازه هايي افق و ها فرصت و

 از بيش فناوري و علم ي عرصه در كشور هاي پيشرفت رود مي انتظار و شد خواهد تر درخشان نو فصل

  .گيرد شتاب پيش
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