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  1390-94 يهاسال ياقتصاد هاييمتحر يبازخوان
 هاآن ياثرات اقتصاد يبررس و

 
 
 

  خالصه مديريتي

ها در فاصله هاي اقتصادي ايران و بررسي اثرات تشديد اين تحريمگزارش حاضر باهدف بازخواني تحريم
ده كه ايران به واسطه يد شتأكاست. در اين گزارش  بر اقتصاد كشور تهيه گرديده 1390- 94 هايسال

ي گذشته همواره از وضعيت نامناسبي برخوردار بوده است كه سبب هادههمشكالت ساختاري اقتصادي طي 
؛ پذير و شكننده شوديبآسي داخلي و خارجي از دست بدهد و هاشوكشده پايداري خود را در مقابل 
هاي اقتصادي ينابسامانيدكننده تشدها ها به عنوان يك شوك خارجي تنبنابراين در چنين شرايطي تحريم

ي اثرگذاري تحريم بر هاگلوگاهايران بوده است. با علم به اين مهم، در اين گزارش سعي شده است مجراها و 
ها نشان هاي اقتصادي اصلي درگير با اين مجراها در دوره قبل و بعد از تحريماقتصاد ايران و تغييرات شاخص

  .داده شود

هاي اقتصادي، مروري بر ادبيات تحريم منظور آشنايي با مفهوم و فلسفه تحريمزارش، بهگ بخش اولدر 
صورت گرفته است.  هاي اثرگذاري اين دسته از تحريماقتصادي شامل مفهوم، تاريخچه، اهداف، انواع و كانال

   شوند، ازرا ميصورت كاهش يا قطع روابط تجاري و مالي متعارف اجهاي اقتصادي كه معموالً بهتحريم



 
 

2 

    توانند آثار مخربي را بر اقتصاد كشورالمللي هستند كه ميهاي بينترين و پركاربردترين تحريمرايج
  شده تحميل نمايند.تحريم

هاي اقتصادي فزاينده عليه ايران اختصاص يافته، گزارش كه به بررسي تاريخچه اعمال تحريم بخش دوم
اي طوالني در تاريخ معاصر اي نيست و از سابقهران توسط غرب موضوع تازهاي حاكي از آن است كه تحريم

برخوردار است. اين بخش عالوه بر معرفي  1357هاي پس پيروزي انقالب اسالمي ويژه در سالكشور به
هاي جدي اين كشور براي همراه ساختن ساير كننده اصلي ايران، از تالشعنوان اولين تحريمآمريكا به

گرفتن دهد چگونه آمريكا باعث شكلدارد و نشان ميا در راستاي اعمال فشار بر ايران پرده برميكشوره
ويژه اتحاديه اروپا و برخي از كشورهاي آسيايي عليه هاي ساير كشورها بههاي سازمان ملل و تحريمتحريم

  ايران شده است.

توافق  ي(امضا 1394تا سال  1390ز سال ها اگزارش، آثار و تبعات اقتصادي تشديد تحريم بخش سومدر 
پذيري اقتصاد هاي آسيبكنندگان با تمركز بر كانالژنو)، بررسي  و چنين نتيجه گرفته شده است كه تحريم

كننده اصلي بودجه دولت در راستاي مختل كردن توان عنوان تأمينويژه مجراي درآمدهاي نفتي بهكشور به
و منجر به كاهش صادرات نفت و در پي آن كاهش درآمدهاي ارزي شدند.  انداقتصادي كشور گام برداشته

) به در روز هزار بشكه 1500(حدود  1394سال منتهي به سال  4متوسط ساالنه صادرات نفت خام در طي 
درصد كاهش داشته  27,06 )  معادلدر روز هزار بشكه 2100(حدود  1390سال منتهي به سال   4نسبت 
  است. 

هاي اقتصادي بود كه به شكل جهش تحريم يهاثمرهزار ارز ناشي از كمبود عرضه ارز، از ديگر تنش در با
  ارزي نمايان شد و آثار و تبعات منفي خود را بر توليد و رفاه مردم بر جاي گذاشت.

ش المللي منجر به افزايها از طريق محدود ساختن دسترسي ايران به نظام بانكي و مالي بينهمچنين تحريم
هاي خارجي، افزايش كارمزدهاي بانكي نرخ حق بيمه تسهيالت، افزايش نرخ تنزيل اسناد ايران در بانك

ها، افزايش هزينه كارمزد گشايش هاي خارجي، افزايش هزينه خريد از واسطهپرداختي در مراودات با بانك
كي، شد و ريسك اعتباري و هزينه هاي جايگزيني كارگزاران بانافزايش هزينه يتدرنهااسنادي و اعتبارات 

  مبادله را افزايش داد. 
يران، كاهش ا يتجار يشركا ييرتغاي، كاهش توليدات صنعتي، يهو سرما ياواسطه يه،كاهش واردات مواد اول

هاي اقتصادي بوده است. خارجي، افت نرخ رشد و بدتر شدن شاخص رفاه از ديگر آثار تحريم گذارييهسرما
به ميزان  1391) را در سال 1396افت نرخ رشد اقتصادي طي دهه اخير (منتهي به سال  نترييشبايران 

  درصد شاهد بوده است.  - 7,7
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هاي امريكا عليه ايران به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است. اين نيز دور جديد تحريم بخش چهارمدر 
هاي ) و تحريم1397مرداد  15( روزه 90هاي بازگشتي پس از دوره ها شامل دو بخش تحريمتحريم

هايي ها شامل بازگشت تحريم. دور جديد تحريمشوديم) 1397آبان  13روزه ( 180بازگشتي پس از دوره 
  است كه به واسطه برجام لغو شده بودند. 

، بر ضرورت تدوين يك برنامه عملياتي و جامع مقابله با دور جديد شدهارائهدر پايان با توجه به مطالب 
پذيري اقتصاد ايران از طريق آوري و كاهش نقاط آسيبمدت و افزايش تابهاي آمريكا در كوتاهحريمت

  است. شعارزدگي در بلندمدت تأكيد شده دورازبهاجراسازي اقتصاد مقاومتي 
اقتصادي بينانه تدوين و در آن از موضع توسعه ملي و كالن ها واقعرود برنامه جامع مقابله با تحريمانتظار مي

به مسئله نگريسته شود. ضمن آنكه براي موفقيت برنامه مذكور حضور و همراهي مردم ضروري است لذا الزم 
  اعتماد عمومي تالش گردد. آوردناست در راستاي به دست 
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 مقدمه

ا از ههاي گذشته اقتصاد ايران همواره درگير طيف وسيعي از مشكالت اقتصادي بوده كه دامنه آنطي دهه
حساب و كتاب درآمدهاي ارزي و تزريق مشكالت ملي همچون وابستگي به درآمدهاي نفتي، هزينه كردن بي

هاي غيرمولد، هاي مولد و بزرگ شدن بخشجويي، فشارهاي فزاينده به بخشمنابع، گسترش فساد و رانت
ها گسترده شده ظير تحريمالمللي نوكار نامناسب تا معضالت بينرويه نقدينگي و محيط كسبافزايش بي

آوري در مقابل است. لذا اقتصاد ايران به دليل مشكالت ساختاري آن همواره شكننده بوده و توان تاب
هاي امريكا در نيمه اول دهه اقتصاد با شدت گرفتن تحريم پذيرييبآساقتصادي را نداشته است.  يهابحران

شد. به گزارش بانك مركزي رشد توليد ناخالص ، بيش از پيش 1390- 92هاي به صورت خاص سال 90
زمان تورم كه همدرصد بود؛ درحالي - 0,3و  - 7,7، 3,1به ترتيب معادل  1390- 92هاي داخلي در سال

و  1391هاي درصد در سال 34,7و  30,5 به رقم 90در سال  21,5دورقمي به صورتي افسارگسيخته از رقم 
  ترين ركودهاي تورمي را تجربه كرديم.تهيافافزايش يافت و يكي از عمق 1392

ها بر اقتصاد ايران هاي مختلفي در ارتباط با اثرگذاري تحريمذكر است، متخصصان اقتصادي ديدگاهشايان
ي بيان كردند اعدهيامدهاي منفي قوي معرفي كردند و در مقابل پها را اثرگذار و داراي دارند. برخي تحريم

اند. با توجه به اينكه مشكالت داخلي و اثرات مدت بودهكوتاه بعضاًثرگذاري اندك و ها داراي اكه اين تحريم
ها بر اقتصاد ايران، نيازمند اند، ميزان اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم تحريمها بسيار در هم تنيدهتحريم

ها نسبت داد، به تحريم الًكامها را توان وقايع اتفاق افتاده طي اين سالمطالعات دقيقي است. لذا گرچه نمي
پذير كرد هاي اخير مشكالت ساختاري، اقتصاد ايران را تا حدي آسيبتوان اذعان داشت كه طي دههاما مي

  تواند آن را دچار بحران كند.هاي اقتصادي نظير تحريم به راحتي ميكه شوك

  ياقتصاد هاييمتحر ياتادب - 1

المللي هستند كه كشور يا سياست خارجي و ديپلماسي بينها، ابزارهايي غيرنظامي در عرصه تحريم
كردن شرايط براي كشور ها جهت ايجاد درد، ناكامي و در يك كالم سخت كننده از آنكشورهاي تحريم

العمل مورد انتظار كنند كنند تا آن را وادار به تغيير در رفتار مورد انتقاد و يا انجام عكساستفاده مي 1هدف
  ).1393؛ هافبوئر، 1397(نفيو، 

                                            
آنها را به خطر انداخته و يا اقدام به نقض قوانين  كنندگان با تصميمات استراتژيك بازيگران دولتي و غيردولتي خود، منافعريمكشوري كه به زعم تح 1

  .)CFR,2017(المللي نموده است بين
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دهند هاي اقتصادي از آن جهت كه منافع اقتصادي كشورها را هدف قرار مي، تحريم2هادر ميان انواع تحريم
ها ترين تحريمزنندهترين و آسيبعنوان مخربزنند، بهو شرايط اقتصادي نامطلوب را در كشور هدف رقم مي

ترين و ها از رايجين دليل است كه اين نوع از تحريمهم). احتماالً به1397شوند (نفيو، شناخته مي
  ).1397؛ نفيو، 1378؛ تدبير اقتصادي، 1393المللي نيز هستند (هافبوئر، هاي بينترين تحريمپراستفاده

  تعريف تحريم اقتصادي - 1- 1

و يا قطع اين  3هاي اقتصادي كه معموالً در قالب تهديد يا اقدام به كاهش روابط تجاري و مالي مرسومتحريم
كننده (يا ائتالفي از كشورها و يا حتي يك صورت تالش آگاهانه كشور تحريمشوند، بهروابط اعمال مي

؛ 1393شوند (قاسمي، بر كشور هدف تعريف مي 4المللي) در راستاي تحميل فشارهاي اقتصاديسازمان بين
  ).1388سيدنوراني، 

  هاي اقتصاديتاريخچه تحريم - 2- 1

ها عنوان جزئي الينفك از سياست خارجي بسياري از دولتهاي اقتصادي (بهبقه استفاده از تحريمبررسي سا
هايي كه تا قبل از جنگ جهاني اول از عهد يونان باستان تاكنون)، حاكي از آن است كه بسياري از تحريم

عنوان مكملي براي اقدامات ها بهزمان با جنگاند و يا هماي براي شروع جنگ بودهزمينهاند، يا پيشاجرا شده
ها به اين موضوع اند. تنها پس از پايان جنگ جهاني اول، توجه بسياري از دولتكار گرفته شدهنظامي به

ها را جايگزين هايي مستقل استفاده كرد و آنعنوان سياستهاي اقتصادي بهتوان از تحريمجلب شد كه مي
  ).1393هافبوئر،  ؛1393اقدامات نظامي نمود (طغياني، 

ها دانست كه خود را خواه، ويرانگر و پرهزينه جنگماهيت تماميت«توان الذكر را ميدليل تغيير نگرش فوق
ها، در جستجوي ابزار و روش ويژه در طول جنگ جهاني اول نشان داد و باعث شد بسياري از استراتژيستبه

گ باشند و از طريق آن اراده خود را بر رقبا و هاي حاصل از جنجايگزين خونريزي، خشونت و ويراني
 » سالح اقتصادي«). از همين رو، با پايان جنگ جهاني اول، توسل به 1397(نفيو، » ، ديكته كنندحريفان

قرار گرفت و اعالم شد هر  LN(5در دستور كار جامعه ملل ( عنوان سالحي غيرنظامي براي برقراري صلح،به
                                            

 ).1397هاي اقتصادي (نفيو، هاي حوزه فناوري و تحريمهاي نظامي، تحريمهاي سياسي و ديپلماتيك، تحريماعم از تحريم 2
افتد (قاسمي، ها اتفاق ميمرسوم به معناي قراردادي نيست، بلكه معناي ساده آن سطوحي از تجارت و فعاليت مالي است كه احتماال در غياب تحريم 3

1393.( 
صادي و غيره اي اقتهفعاليت نهاز قبيل محدوديت در دسترسي به منابع و ابزارهاي اقتصادي، اخالل در مبادالت اقتصادي با ساير كشورها، افزايش هزي 4

 ).1393و قاسمي،  1397(نفيو، 
5 League of Nations (LN) 
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 16شود (ماده د، تحريم ميدعاوي خود به جنگ روي آور آميزراي حل مسالمتكشوري كه قبل از تالش ب
  ).1393ميثاق جامعه ملل) (طغياني، 

وفصل برخي از مناقشات مرزي هاي اقتصادي جهت حلاگرچه جامعه ملل توانست از تهديد به اعمال تحريم
ضي يونان درباره قلمرو بلغارستان ) و ادعاهاي ار1921(همچون تالش يوگسالوي براي تصرف قلمرو آلباني (

ها براي دفع تجاوز كشورهاي قدرتمند همچون ايتاليا، آلمان، )) بهره ببرد، اما در استفاده از تحريم1925(
  ).1393ژاپن و شوروي و جلوگيري از آغاز جنگ جهاني دوم موفق نبود (طغياني، 

كار ن رنگ و بوي جنگ داشتند و معموالً بهها همچنابا شروع جنگ جهاني دوم، اهداف استفاده از تحريم
هاي نظامي را بگيرند يا مكمل اقدامات جنگي باشند. سرانجام با پايان شدند تا جلوي ماجراجوييگرفته مي

عنوان ابزاري براي ايجاد صلح هاي اقتصادي به)، بار ديگر تحريمUNجنگ و تشكيل سازمان ملل متحد (
 5همين اساس اعالم شد هر زماني كه شوراي امنيت سازمان ملل (متشكل از مورد توجه قرار گرفتند و بر 

عضو انتخابي)، به اين نتيجه برسد كه صلح تهديد يا نقض شده است، به تحريم مبادرت  10و عضو اصلي 
  ).1393منشور سازمان ملل) (هافبوئر،  39كند (ماده مي

ستيابي به ساير اهداف سياست خارجي همچون منظور دهاي اقتصادي بهتدريج، تحريمدر ادامه به
اي)، هاي هستهويژه قابليتهاي كشتار جمعي (بههاي كشور هدف براي توسعه سالحناكارآمدسازي تالش

گر براي بهبود مسائل حقوق بشر، مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر، هاي سركوبتحت فشار قرار دادن رژيم
  ).1393مالي تروريسم مورد استفاده قرار گرفتند (هافبوئر، مبارزه با پولشويي و تأمين 

  ياقتصاد هاييماهداف تحر - 3- 1

هاي اقتصادي، ابزاري براي مجازات، تنبيه، ترغيب و اعمال فشار (تحميل يا ممانعت) و حتي نمايشي تحريم
هاي د با اعمال تحريمتوانناز نوع قدرت بر عليه كشور هدف، هستند، از همين رو كشورهاي تحريم كننده مي

  اند از:اقتصادي، اهداف گوناگوني را پيگيري نمايند، برخي از اين اهداف عبارت

 المللي؛ابراز وجود يا قدرت در سطح بين 
 كننده در خصوص مخالفت دولت انتخابي اطمينان خاطر دادن به مخاطبان موردنظر در كشور تحريم

 هاي كشور هدف؛ياستس با هاآن
 هاي كشور هدف؛مراتب مخالفت نمادين با سياست نشان دادن 
 هاي آن؛دليل سياستتنبيه و مجازات كشور هدف به 
 كاهش توان نظامي، اقتصادي و سياسي كشور هدف؛  
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 هاي كشور هدف و حتي تغيير رژيم سياسي آن كشور؛تمايل به تأثيرگذاري در سياست 
 غيير در نظام سياسي آن كشور)؛ثباتي در كشور هدف (عموماً به قصد ايجاد تايجاد بي 
  تفهيم به كشور هدف و متحدان بالقوه آن در خصوص وجود اراده الزم براي اجراي عمليات عليه

 ).1394؛ مختاري، 1380(عليخاني،  هاآن

  هاي اقتصاديانواع تحريم - 4- 1

 به مربوط مالي منابع جابجايي كاال و فيزيكي هاي اقتصادي با توجه به ماهيت مبادله (شامل جابجاييتحريم
  شوند:هاي مالي اعمال ميهاي تجاري و محدوديتمبادله)، به دو شكل اصلي شامل ممنوعيت

  تجاري هايتحريم - 1- 4- 1

صورت محدود كردن يا قطع نمودن انواع واردات و صادرات يا امتناع از خريد و فروش با هاي تجاري بهتحريم
هايي از قبيل از دست دادن بازارهاي صادرات، ) و هزينه1394ي، شود (اقبالكشور هدف وضع و اجرا مي

هاي حساس و مهم، كاهش قيمت دريافتي بابت كاالها، خدمات و فناوري وارداتجلوگيري از دسترسي به 
      صادرات انجام شده و افزايش قيمت پرداختي براي كاالهاي وارداتي را بر اقتصاد كشور هدف تحميل

  توان به موارد ذيل اشاره نمود:هاي اقتصادي مي). از مصاديق تحريم1393بوئر، نمايند (هافمي

  بندي، تحديد و توقف كلي صادرات و واردات؛سهميه -
اي اي، شامل رد همكاري بيشتر با كشور هدف و پذيرش امتياز تعرفهآميز تعرفهسياست تبعيض -

  عمومي؛
  مشترك؛ هايي تجاري و پروژههانامهموافقتتعليق و لغو  -
ممنوع كردن صادرات تكنولوژي و تهيه ليست سياه از معامالت تجاري در حال انجام توسط كشور  -

  هدف؛
  ).1378هاي آموزشي (تدبير اقتصادي، هاي فني و برنامهقطع، تعليق و لغو كمك -

  مالي هايتحريم - 2- 4- 1

ق اقداماتي همچون ايجاد ممنوعيت اي كشور هدف (از طريدر اين نوع تحريم، روابط مالي و فرايندهاي بيمه
هاي خارجي اي، مالي و بانكي يا نقل و انتقاالت مالي؛ مسدود نمودن دارايييا محدوديت بر ارائه خدمات بيمه

هاي نفتي؛ ايجاد اختالل در گشايش هايي در فروش نفت خام و واردات فراوردهكشور هدف؛ ايجاد ممنوعيت
گذاري خارجي و يا حتي محروم نمودن كشور ايجاد موانع در جذب سرمايهاعتبار اسنادي براي تجار كشور، 
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هاي بالعوض) تحت المللي پول و نيز كمكها و اعتبارات بانك جهاني و صندوق بينهدف از دسترسي به وام
  ).1397گيرند (تدبير اقتصادي، تأثير قرار مي

كنند و بيشتر بر نحوه انجام معامالت يا تبادالت يهاي مالي كمتر بر كاالها و خدمات تمركز مدر واقع، تحريم
هاي هاي تجاري مذكور، جريانمالي تمركز دارند چراكه فرض اصلي اين است كه زيرساخت انجام فعاليت

  ).1397مالي هستند (نفيو، 

  هاي اقتصاديهاي اثرگذاري تحريمكانال - 5- 1

كنند اثرگذاري قتصاد كشور هدف، تالش ميكنندگان با هدف قرار دادن مجراهاي مختلفي در اتحريم
هاي ين كانالترمهمهاي اقتصادي را افزايش دهند و از اين طريق اهداف خود را محقق سازند. ازجمله تحريم

بنابراين، در ؛ گذاري و اشتغال، اشاره نمودتغييرات در تجارت، توليد، سرمايه توان بهها مياثرگذاري تحريم
     هاي اقتصادي را در سه گروه واردات، صادرات و توان عمده اثرات تحريمميبندي ساده يك دسته

  بندي كرد:گذاري طبقهسرمايه

  مجراي واردات - 1- 5- 1

هاي مربوط به واردات حجم يابد و از سوي ديگر هزينهسو واردات كاهش ميبا تحريم واردات، از يك
بايد توجه داشت كه كاهش واردات، كاهش درآمدهاي يابد. مشخصي از كاالها نسبت به قبل افزايش مي

ويژه واردات مواد اوليه، هاي واردات بهدارد و افزايش هزينه به دنبالهاي وارداتي را دولت از محل تعرفه
كاالهاي توليدي در داخل كشور هدف  شدهتماماي منجر به افزايش قيمت اي و واسطهكاالهاي سرمايه

شود و از طرف ديگر قدرت ها و درنتيجه افزايش تورم ميوجب افزايش قيمتطرف مشود كه از يكمي
 ).1395(گرشاسبي،  دهدپذيري توليد را در بازارهاي جهاني كاهش ميرقابت

  مجراي صادرات - 2- 5- 1

هاي هنگام اعمال تحريمي براي هر كشور است، بنابراين بهارزآوربا توجه به اينكه صادرات يكي از مجراهاي  
يجه تهيه ارز موردنياز درنتقتصادي بر صادرات كاالها و خدمات، كشور هدف در خصوص منابع ارزي خود و ا

    ي كه تنوع كاالهاي صادراتي در كشورزمان درشود. تحريم صادرات براي واردات با مشكل مواجه مي
ژه در خصوص كشورهاي ويآميز باشد. اين موضوع بهتواند بسيار مخاطرهشونده پايين باشد، ميتحريم

 ).1395هاي ناچيز صادرات غيرنفتي از صادرات كل، صادق است (گرشاسبي، صادركننده نفت با سهم
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  گذاريسرمايه - 3- 5- 1

كه طوريشود، بهمي "كشور هدف"موجب شكل گرفتن نوعي عدم اطمينان در اقتصاد  اعمال تحريم، 
سو، موجب كاهش انگيزه كند. اين شرايط از يكمل و صبر ميگذاران داخلي و خارجي را وادار به تأسرمايه
گذاري مستقيم هاي جذب سرمايهگذاران داخلي و از سوي ديگر، منجر به از دست رفتن فرصتسرمايه

گذاري شود. به اين ترتيب رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي كه با تجهيز بهينه منابع سرمايهخارجي مي
  ).1395افتد (گرشاسبي، يگردد، به خطر محاصل مي

  هاي اقتصاديتجربه كشورهاي جهان در خصوص تحريم - 2

  سوريه - 1- 2

جانبه هاي يكگردد. در آن زمان تحريمباز مي 1986سابقه اعمال تحريم از سوي آمريكا عليه سوريه به سال 
  آمريكا عليه سوريه به بهانه حمايت اين كشور از تروريسم وضع و اجرا شدند.

، مجلس سناي آمريكا با هدف پايان بخشيدن به حمايت سوريه از تروريسم، خاتمه دادن به 2003ل در سا
هاي كشتار جمعي و توقف واردات غيرقانوني نفت از عراق، اشغال لبنان از سوي سوريه، منع گسترش سالح

ا از طريق اين قانون كرد ت SALSA(6» (پذيري سوريهاعاده حاكميت لبنان و مسئوليت«صدور قانون اقدام به
     وجود آمده بود،اي بهالمللي و منطقهسوريه را در قبال مشكالت جدي امنيتي كه در سطح بين

  ). 1392پذير كرده باشد (مرادي، مسئوليت
نمود و  13338جمهور آمريكا، اقدام به صدور دستور اجرايي شماره نيز جرج بوش رئيس 2004در سال 

هاي هايي از قبيل مصادره داراييرا صادر كرد كه منجر به تحميل تحريم  ”SALSA“اجازه اجراي قانون 
اشخاص معين، ممنوعيت فروش مهمات و كاالهاي با كاربرد دوگانه، ممنوعيت صادرات هر نوع كاال به 

، متحدهتاياالسوريه غير از غذا و دارو و منع هواپيماهاي سوري براي فرود در آمريكا يا عبور از حريم هوايي 
  ). 1393بر عليه سوريه شد (هافبوئر، 

آميز مخالفين، گيري بحران سوريه و متهم شدن دولت اين كشور به سركوب خشونت، با شكل2011در سال 
المللي عليه اين كشور شكل گرفت. هاي بيننقض حقوق بشر و جنايت عليه مردم سوريه، رژيمي از تحريم

آغاز شد، سپس شوراي امنيت سازمان ملل اقدام به وضع قطعنامه عليه  حدهمتاياالتها از سوي اين تحريم
سوريه نمود كه از سوي چين و روسيه وتو شد. با اين حال اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي عرب و تركيه به 

                                            
6 Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Act (SALSA). 
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     شكل ذيل توان بهها را مي). اين تحريم1393و (هافبوئر،  )Friberg, 2012(تحريم سوريه تن دادند 
  بندي نمود:دسته

 7جمهور آمريكاهاي قبلي و پنج دستور اجرايي رئيس: شامل تشديد تحريممتحدهاياالتهاي تحريم 
هاي سوريه در آمريكا، تحريم نفتي و افزايش قابل توجه اشخاص و شامل بلوكه كردن دارايي

 .)Friberg, 2012( هاي مشمول تحريمسازمان

 بها به سوريهنفتي و بانكي، تحريم فروش فلزات گران هايعمال تحريمهاي اتحاديه اروپا: اتحريم 
 (همان).

 هاي اتحاديه عرب: توقف معامالت با بانك مركزي و بانك بازرگاني سوريه، قطع معامالت تحريم
هاي سوري، مالي پروژه ينتأمهاي آن، توقف تجاري و مالي با دولت سوريه و مصادره دارايي

 (همان). هاآنان دولتي سوريه به كشورهاي عربي و مصادره اموال ممنوعيت ورود سر
 هاي ، تحريمهاآنهاي هاي تركيه: ممنوعيت سفر افراد معين به تركيه و مسدود كردن داراييتحريم

تسليحاتي، تعليق روابط با بانك مركزي و بانك بازرگاني سوريه، تعليق اعتبارات و مسدودسازي 
ها مالي زيرساخت ينتأمتركيه براي   Eximbankاعتباري نامهه، تعليق توافقهاي دولت سوريدارايي

 (همان). 8هاي استراتژيكعالي همكاري در سوريه و تعليق شوراي

هاي نفتي منجر به المللي بر اقتصاد سوريه بسيار گسترده و قابل توجه است. تحريمهاي بينتحريم يرتأث 
يه شد. با توجه به موانع ايجاد شده بر سر راه صادرات نفت، توليد كاهش صادرات و توليد نفت در سور

المللي كه مسئول دو نفت در سوريه نيز به مقدار قابل توجهي كاهش يافت، عمده اپراتورهاي نفتي بين
ها و يا وضعيت امنيتي نامناسب در اين كشور، سوم توليد كل نفت در سوريه بودند، بر اساس تحريم

  اند و از بازار نفت سوريه خارج شدند (همان).دولت سوريه را به حالت تعليق درآورده همكاري خود با

هاي مالي و بانكي با بانك هاي مالي (شامل قطع همكاريدر كنار تحريمممنوعيت استفاده از دالر آمريكا 
ام معامالت هاي سوري) نيز توانايي دولت سوريه را براي انجمركزي سوريه، بانك تجاري و ساير بانك

منبع درآمدي دولت) و ارز خارجي  ينترمهمعنوان المللي و بنابراين دستيابي به درآمدهاي نفتي (بهبين
سو منجر به تعميق قاچاق در هاي غيررسمي نيز از يكاقتصادي از كانال هاياز بين برد. افزايش فعاليت

                                            
، 2011گوست آ 18در تاريخ  13582، 2011مي  18در تاريخ  13573، 2011آوريل  29در  13572هاي دستورهاي اجرايي رئيس جمهور به شماره 7

 .2012در تاريخ يك مي  13608و  2012آوريل در تاريخ  13606
منظور رتبه كشورها بههاي استراتژيك در سطح مقامات عاليمنظور همكاريتوسط كشورهاي تركيه، سوريه، اردن و لبنان به 2009اين شورا در سال  8

 ).Forien Minister Affairs of Turkey,2018(ي و غيره شكل گرفت افزايش گفتگوي سياسي، افزايش روابط اقتصادي و تعامالت فرهنگ
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 ,Friberg( زد االيي را در اين كشور رقمهاي معامله، تورم بسوريه و از سوي ديگر با افزايش هزينه

2012(  

المللي ها و اعتبارات بيناقدامات تنبيهي اعمال شده عليه سوريه، نه تنها دسترسي اين كشور را به وام
المللي به ارز سوريه و كاهش ارزش پول ملي آن شد. با كاهش داد، بلكه منجر به كاهش اعتماد بين

شدت افزايش يافت و از طرفي با افزايش هاي توليد نيز بهال به سوريه، هزينههاي واردات كاافزايش هزينه
هاي كشاورزي و ساخت نيز به شدت آسيب ديد و سوريه نه تنها ناامني و خشونت در اين كشور، بخش

امكان صادرات اين نوع محصوالت را از دست داد بلكه در تامين مواد غذايي براي مردم خود نيز ناتوان 
 همان).شد (

  ليبي - 2- 2

، با ممنوعيت فروش تجهيزات نظامي به اين كشور آغاز 1978عليه ليبي در سال  متحدهاياالتهاي تحريم
المللي ). يك سال بعد نيز ليبي از سوي آمريكا در ليست كشورهاي حامي تروريسم بين1393شد (طغياني، 

و  هاي ليبي در آمريكا، ممنوعيت پرداخت وامييهاي بيشتر از جمله مصادره داراقرار گرفت و مشمول تحريم
منع  متحده به ليبي والمللي تحت حمايت اياالتهاي اقتصادي آمريكا و برخي نهادهاي بيناعطاي كمك

            يرتأثها اين دسته از تحريم )Ong, 2016( صادرات كاالهاي داراي كاربرد دوگانه به ليبي شد
              ياًثاندرصد از اموال ليبي در آمريكا بود و  2كمتر از  اوالًداشتند، چون چنداني بر اقتصاد ليبي ن

       نكرده بودالمللي پول و يا بانك جهاني كمك مالي دريافت آمريكا يا صندوق بين هرگز از قبالًاين كشور 
(Barnum & Fearey, 2016). نفت از ليبي به خاك ، با تحريم واردات 1982هاي آمريكا در سال تحريم

آمريكا و جلوگيري از صادرات تجهيزات آمريكايي موردنياز بخش انرژي ليبي به اين كشور تشديد شد. در 
هاي رم و وين، جمهور آمريكا در واكنش به حمله تروريستي اتباع ليبيايي به فرودگاهنيز، رئيس 1986سال 

هاي اقتصادي بين دو كشور و مصادره اموال دولت تمبني بر قطع تمام فعالي 12543دستور اجرايي شماره 
  هاي صادراتي آمريكا نيز براي ليبي آثار منفي چنداني . تحريم)Ong, 2016(ليبي در آمريكا را صادر كرد 

وجود داشت. تنها استثنا در خصوص  هاآنهاي اروپايي يا آسيايي براي همراه نداشت، چراكه جايگزينبه
هاي تخصصي در حوزه صنعت نفت ليبي بود كه تنها توسط ي و انواع خاصي از فناوريونقل هوايصنعت حمل

هاي باال در بازار سياه شد. مجبور به پرداخت هزينه هاآنشد و ليبي براي دستيابي به آمريكا توليد مي
دليل فقدان پرسنل آموزش ديده و آشنا با تجهيزات طراحي شده توسط همچنين، بخش نفت ليبي به

وري شد. هاي آمريكايي و مشكالتي نظير دستيابي به قطعات جايگزين، دچار كاهش مداوم بهرهشركت
دولت ليبي بالفاصله بازارهاي  چراكهوجود نياورد تحريم واردات نفت ليبي نيز مشكلي براي اين كشور به
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ترتيب به شركاي تجاري خود  اروپايي و آمريكاي التين را جايگزين بازار از دست رفته آمريكا نمود و به اين
هاي آمريكا اثر مستقيم چنداني از خود نشان ندادند اما منجر به ادغام اقتصاد تنوع بخشيد. اگرچه تحريم

هاي چندجانبه سازمان ملل پذيري اين كشور از جانب تحريمليبي با اتحاديه اروپا و بنابراين افزايش آسيب
  .(Barnum & Fearey, 2016) ميالدي شكل گرفتند 90شدند كه در دهه 

كه  1گذاري الكربيدست داشتن در حادثه تروريستي بمب، با محكوم شدن اتباع ليبي به1992در سال 
      خطوط هواپيمايي آمريكا از لندن به مقصد فرودگاه  103سرنشين پرواز شماره  270منجر به مرگ 

مان ملل وارد عمل شد و اقدام به صدور قطعنامه المللي جان اف كندي نيويورك شد، شوراي امنيت سازبين
عليه ليبي نمود. در اين قطعنامه، شوراي امنيت خواستار استرداد مظنونين حادثه مذكور به كشورهاي  748
هايي نظير ممنوعيت پرواز، ممنوعيت فروش تجهيزات نظامي، محدود كردن ويزاي شد و تحريم ديدهيبآس

  .)Sillman, 2016(ور را وضع نمود هاي اين كشاتباع و ديپلمات

با رد اتهام مذكور از سوي ليبي و عدم همكاري آن در تحويل مظنونين الكربي، شوراي امنيت با صدور  
 هاي قبلي، تمام منابع مالي ليبي در خارج از اين كشور را مسدود نمود، عالوه بر تقويت تحريم883قطعنامه 

)2016 Ong,.( نيز، آمر 1996 در سال) يكا بر اساس قانون مجازات ضدتروريسمAEDPA(9  كليه روابط
بخش انرژي  ILSA(10» (ليبي –هاي ايران قانون تحريم« تجاري و مالي خود را با ليبي قطع كرد و بر اساس

 ).Ong, 2016(هاي اقتصادي خود قرار داد در ليبي را هدف تحريم

هاي جر به حذف ليبي از بازار جهاني نفت نشد، اما تحريمدليل نفوذ اروپا هرگز منهاي سازمان ملل بهتحريم
هاي تجاري كه امكان مالي هدفمند كه دسترسي اين كشور به درآمدهاي نفتي را محدود كرده بود و تحريم

ويژه در بخش نفت را از ليبي گرفته بود، منجر به كاهش رشد توليد ناخالص هاي توليد بهارتقاء ظرفيت
ميالدي متوسط رشد اقتصادي در ليبي  2000تا  92هاي طوري كه در فاصله سال، بهداخلي در ليبي شد

  .(Barnum & Fearey, 2016)درصد بود  0,8تنها 
هاي توان به تضعيف پول ملي ليبي اشاره كرد كه با توجه به وابستگي شديد بخشها مياز ديگر آثار تحريم 

گيري نرخ تورم بسيار ها و شكلمنجر به افزايش شديد قيمتمختلف اقتصاد ليبي به واردات، تضعيف دينار 
   دليل به ييمواد غذاويژه  كاالها و به ونقلحمل يهاينههز افزايش		باال شد. الزم به ذكر است كه 

هاي قاچاق و گيري كانالرا رقم زد. در اين ميان شكل هايمتق يشترب يشافزاهاي سفر و پرواز، ممنوعيت

                                            
9 The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA) 
10 Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) 
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امور خارجه ليبي در  وزارتها دامن زد. بنابر اعالم براي بسياري از كاالها نيز خود بر تشديد قيمتبازار سياه 
ميليارد دالر هزينه بر اقتصاد ليبي تحميل  24، بيش از 1992هاي سازمان ملل از سال ، تحريم1998سال 

  ).Barnum & Fearey, 2016كردند (
، اقدام به بازگرداندن دو مظنون حمله الكربي به 1999 در سالي ها و افزايش فشارها، ليببا تشديد تحريم

گذاري و هاي خود را لغو كرد اما آمريكا خواستار پذيرش مسئوليت بمبهلند نمود و سازمان ملل تحريم
ها، قانون ايلسا رغم تمام مخالفت، علي2001هاي قربانيان شد و در سال جبران خسارت براي خانواده

)ILSAميليارد دالري از سوي  2,7، با پرداخت خسارت 2003سال ديگر تمديد كرد. در سال  5اي ) را بر
) و اين قانون به قانون 2004هاي قربانيان الكربي، نام ليبي از قانون ايلسا خارج شد (سال ليبي به خانواده

يط اضطرار ملي در مورد جمهور آمريكا، همچنين به اعالم شراهاي ايران (ايسا) تغيير نام داد. رئيستحريم
  ).Ong, 2016( هاي آمريكا عليه اين كشور را لغو كردليبي پايان داد و تمام تحريم

هاي سياسي خود، بودجه عمومي را كاهش داده و با اعتراض مواجه شده دولت ليبي كه در راستاي اولويت
تظاهركنندگان كرد. اين اقدام آميز معترضان و منظور بقاي سياسي خود اقدام به سركوب خشونتبود، به

هاي آمريكا، سازمان ملل و كشورهايي گيري تحريمبه اوج خود رسيد و منجر به شكل 2011ليبي در سال 
ي مسلحانه و حذف هاسركوبها كه اهدافي نظير توقف نظير استراليا و كانادا عليه اين كشور شد. اين تحريم

سفر قذافي و اعضاي دولت  كردند، در قالب ممنوعيتا دنبال ميقذافي، خانواده و وابستگان وي از قدرت ر
و نهادهاي دولت او (شامل بانك مركزي ليبي)،  هاسازمانوي، ممنوعيت هرگونه معامله مالي با قذافي و تمام 

هاي مالي ليبي، همچنين تحريم تسليحاتي عليه دولت مصادره دارايي وي نظامي به ليبي هاكمكتوقف 
را صادر  ، مجوز حمالت هوايي و ايجاد منطقه پرواز ممنوع2011ال شدند. سازمان ملل در سال قذافي اعم

يانه به شورشيان اقدام كردند و ناتو نيز مخفآمريكا، انگلستان و فرانسه به ارائه مشاوره نظامي و كمك  كرد.
دست نيروهاي شورشي  اقدام به انجام حمالت هوايي كرد، به اين ترتيب كنترل بيشتر شهرهاي ليبي به

ها مبني بر حذف قذافي از قدرت، ، اولين هدف تحريم2011اكتبر  20افتاد و سرانجام با قتل قذافي در 
  ).1393(هافبوئر،  عملي شد

  ايران عليه هاي اقتصاديتحريم - 3

ويژه بهاي نيست و از قدمتي طوالني در تاريخ معاصر كشور تحريم ايران توسط كشورهاي غربي موضوع تازه
  پس از پيروزي انقالب اسالمي برخوردار است. اولين تجربه غرب در ارتباط با تحريم ايران به دوران 

گردد. در اين دوره وزيري دكتر محمد مصدق و سياست او مبني بر ملي شدن صنعت نفت برمينخست
تنها منبع درآمدي آن، كشور را  آمريكا و انگلستان تالش كردند با تحريم خريد نفت از ايران و بنابراين قطع
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). با اين حال 1393تحت فشار اقتصادي قرار دهند و جريان ملي شدن صنعت نفت را مهار كنند (طغياني، 
ها با )، كليد خورد. اين دور از تحريم1357هاي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي (سال دور اصلي تحريم

آغاز شد، سپس در طول زمان از نظر عمق  1979متحده در سال تياالاجانبه از سوي هاي يكتحميل تحريم
جامعه "منظور جلب حمايت و مشاركت هاي جدي آمريكا بهو دامنه اثر گسترش يافت و درنهايت با تالش

متحده ياالتاهاي المللي شامل تحريمهاي بينبراي اعمال فشار عليه ايران، به رژيمي از تحريم "جهاني
ويژه اتحاديه هاي ساير كشورها به) و تحريم2006هاي شوراي امنيت سازمان ملل (از سال متحري آمريكا،

  ).Spider Web, 2013()، تبديل شد (جدول يك) 2007اروپا (از سال 

توان گفت هاي پس از انقالب، ميهاي اعمال شده عليه كشورمان در سالطور خالصه در خصوص تحريمبه
ي همچون حمايت ايران از تروريسم، بهبود حقوق بشر در ايران، محدود نمودن قدرت داليلها بهاين تحريم

اي) و ويژه بمب هستههاي كشتار جمعي (بهحاستراتژيك ايران در منطقه، جلوگيري از دسترسي ايران به سال
مذاكره بر سر  اي ايران و متقاعد كردن ايران براي انجامآميز بودن برنامه هستهدرنهايت اطمينان از صلح

  ).1397؛ نفيو، 1397اند (عسگري، اي خود، وضع و اجرا شدههاي هستهمحدود نمودن فعاليت

كننده ايران در عنوان اولين تحريمالذكر، آن است كه آمريكا بههاي فوقنكته حائز اهميت در زمينه تحريم
كه فشار قرار دادن ايران (با توجه به اينجانبه خود را براي تحت هاي يكهاي پس از انقالب، اثر تحريمسال

منظور رو، بهناچيز برآورد كرد و از همين  گاه به سطوح قبل از انقالب نرسيد)،تجارت ميان دو كشور هيچ
  هاي خود:افزايش دامنه اثر تحريم

  يگذاري خارجبخش انرژي ايران يعني وابستگي به حضور سرمايه ضعفنقطهاوالً باهدف قرار دادن، 
و از اين طريق تالش  11هاي ثانويه) عليه ايران نمودهاي فراتر از مرزها (تحريماقدام به اعمال تحريم

هاي خارجي كشورهاي ثالث را وادار به انتخاب ميان ماندن در بازارهاي آمريكا و يا كرد شركت
 12ادامه مبادله با ايران و انجام فعاليت در بخش انرژي ايران نمايد.

                                            
يبي يا همان قانون داماتو شكل گرفتند. اين ل –هاي ايران با تصويب قانون تحريم 1996هاي ثانويه آمريكا عليه ايران براي اولين بار در سال تحريم 11

  كردند، گذاري ميميليون دالر در بخش انرژي ايران سرمايه 40هاي كشورهاي ثالث كه بيش از داد عليه شركتقانون به دولت آمريكا اجازه مي
ميليون دالر كاهش يافت  20گذاري در آن به مبلغ سرمايههاي ايران تغيير نام داد و ، به قانون تحريم2006هايي وضع كند. اين قانون در سال مجازات

 ).1393(تدبير اقتصادي، 
هاي ثانويه آمريكا عليه ايران روي خوش نشان اي ايران به تحريمويژه اتحاديه اروپا تا پيش از جدي شدن موضوع هستهالبته كشورهاي خارجي به 12

هاي ويژه تحريماين قانون به همين اعتراضات، آمريكا از اعـمال بـرخي از مـوارد در نتيجه)، 1397ندادند حتي به آن اعتراض هم كردند (عسگري، 
هاي بعد اين قانون دوباره در دستور كار قرار گرفت و اجرا شد (تدبير اقتصادي، اما در سال )،Belfer Center, 2015(نظر كرد بخش انرژي ايران صرف

1393.( 
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 از فرصت 200213اي ايران در سال هاي هستهجلب شدن توجه جامعه جهاني به فعاليت ثانياً با ،
اي، در راستاي ارجاع پرونده هاي هستهايران براي دستيابي به سالح استفاده كرد و با اتهام تالش

 ).1397(نفيو،  14اي ايران به سازمان ملل تالش كردهسته
اروپا (متشكل از سه كشور انگلستان، فرانسه و آلمان)، آژانس      گانه هاي آمريكا و اتحاد سهبا پيگيري

، به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد و اين شورا 2006اي ايران را در سال المللي اتمي، پرونده هستهبين
با صدور قطعنامه  2006جوالي سال  31اي ايران، در هاي هستهضمن ابراز نگراني در خصوص فعاليت

سازي اورانيوم را متوقف كند، در غير هاي مربوط به غنيروز، فعاليت 30ايران خواست تا ظرف  ، از1696
). عدم اعتناي ايران به قطعنامه 1387هاي اقتصادي و سياسي روبرو خواهد شد (آذري، صورت با تحريماين

گير عليه ايران شد هاي اقتصادي فراو اعمال تحريم 2010ديگر تا سال فوق، موجب تصويب پنج قطعنامه 
كنندگان، معتقد به استفاده از اتحاديه اروپا نيز كه تا پيش از پيوستن به جرگه تحريم .15)1جدول (

به تبعيت از  2007)، از سال 1393ها بود (قاسمي، جاي اعمال تحريمهاي تشويقي در قبال ايران بهسياست
پس از صدور قطعنامه  2010ين اتحاديه در سال هاي اسازمان ملل، اقدام به تحريم ايران نمود. تحريم

انرژي و روابط مالي ايران  با هدف قرار دادن بخش 2012شوراي امنيت، گسترش يافتند و در سال  1929
 ).1جدول به اوج خود رسيدند (

  

                                            
سازي اورانيوم در نطنز و كارخانه توليد آب سنگين در اراك و هد مبني بر اقدام مخفيانه ايران به ساخت تاسيسات غنيدليل انتشار برخي شوابه« 13

  ).1397(نفيو، » 2004المللي اتمي در سال تائيد آن توسط آژانس بين
ارجاع داده شود با اين حال گزارش آژانس در  ، تمايل داشت پرونده ايران به شوراي امنيت2004آمريكا در همان سال «الزم به ذكر است كه  14

سازي اورانيوم بودند. گانه اروپا شامل كشورهاي انگليس، آلمان و فرانسه در حال مذاكره با ايران براي توقف غنيشرايطي منتشر شد كه اتحاد سه
اتمي در ازاي  انرژي الملليبين آژانس با تهران كامل اريسازي اورانيوم توسط ايران و همكرغم حصول توافقي مبني بر توقف غنيمذاكرات مذكور علي

هاي غربي به تعهداتشان، به دليل پايبند نبودن طرفسازي اورانيوم توسط ايران به، با اعالم از سرگيري غني2005هاي اقتصادي اروپا، در سال همكاري
 ).1397(نفيو، » شكست انجاميد

 (سال 2049)، قطعنامه 2011(سال  1984، چهار قطعنامه ديگر شامل قطعنامه 2010الزم به ذكر است كه شوراي امنيت سازمان ملل بعد از سال  15
ها اثر تحريمي نداشتند و صرفا عليه كشورمان صادر نمود، البته اين قطعنامهرا ) 2014(سال  2159) و قطعنامه 2013(سال  2105)، قطعنامه 2012

  هايبراي نظارت بر اقدامات اجرايي عليه برنامه 2010در سال  1929قطعنامه  29كه مطابق بند  »يهيأت كارشناس«براي تمديد مدت ماموريت 
  تصويب شدند.، اي ايران تشكيل شده بودهسته
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 )1979-2013(هاي اعمال شده عليه ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي تحريم -1جدول 
-تحريم

  مفاد تحريم  كننده

آمريكا 
 اي(دستوره

  اجرايي)

 در آمريكا (نوامبر هاي بانك مركزي و دولت ايران: مصادره تمام دارايي12170دستور اجرايي شماره
1979.( 

  ممنوع كردن صادرات آمريكا به ايران؛ غيرمجاز كردن هر نوع12211 و 12205دستورهاي اجرايي شماره :
سفر به شهروندان آمريكايي از انجام مبادالت مالي با ايران يا ز ايران به آمريكا همراه با بازداشتنواردات ا

 ).1980ايران (
  دور جديد ممنوع كردن ورود كاال و خدمات داراي منشأ ايران (سال12613دستور اجرايي شماره :

1987.( 
  گذاري برقي آمريكايي از سرمايه: ممنوع كردن اشخاص حقيقي و حقو12957دستور اجرايي شماره

 ).1995صنعت نفت و مشتقات نفتي، به جز گاز طبيعي (سال 
  به هر نوع تجارت كاال و خدمات با ايران (سال 12957: گسترش دامنه 13059دستور اجرايي شماره

1997.( 
  8ي، شامل هاي كشتار جمعدهنگان سالحهاي اشاعه: مسدود كردن دارايي13382دستور اجرايي شماره

 )،2005هويت ايراني (سال 
  كردنثباتكه در بي هاي اشخاص حقيقي و حقوقي: مسدود كردن دارايي13438دستور اجرايي شماره

 ).2007عراق مشاركت دارند (جوالي 
  هاي سپاه پاسداران به خاطر حضور و كمك به نقض: مسدودكردن دارايي13572دستور اجرايي شماره

 ).2011ه (آوريل حقوق بشر در سوري
  استفاده در بخش انرژي يا پتروشيمي: تحريم فروش تجهيزات و خدمات قابل13590دستور اجرايي شماره

 ).2011ايران (نوامبر 
  2012هاي دولت ايران و نهادهاي مالي ايراني (فوريه : بلوكه كردن دارايي13599دستور اجرايي شماره.( 
  در كنندهها و جلوگيري از ورود افراد حقيقي مشاركتردن دارايي: بلوكه ك13606دستور اجرايي شماره

 ).2012هاي ايران و سوريه (آپريل نقض حقوق بشر توسط دولت
  هاي پتروشيمي ايران و دادن فلزاتخريد نفت خام و فراورده : تحريم13622دستور اجرايي شماره

ان، شركت نفتيران؛ تحريم ارائه خدمات مالي بهبها به اين كشور؛ تحريم معامله با شركت ملي نفت ايرگران
 ).2012هاي مذكور و بانك مركزي ايران و تحريم كمك به دسترسي ايران به دالر آمريكا (جوالي شركت

  هاي موضوع قانون كاهش تهديد ايران و: موافقت و اجازه اعمال تحريم13628دستور اجرايي شماره
 ).2012عليه ايران (اكتبر هاي بيشتر حقوق بشر سوريه و تحريم

  ها ازجمله ممنوعيت ورود به بازارهاي مالي آمريكا، در: وضع برخي تحريم13645دستور اجرايي شماره
اي از دارايي خودمالحظهدادند، يا بخش قابلالمللي كه مبادالتي با ريال را انجام ميمورد مؤسسات مالي بين

النكا وين، هند، مالزي، جمهوري كره، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريداشتند. كشورهاي چرا به ريال نگه مي
  ).2013روز مهلت داشتند كه خريد نفت خود را از ايران كاهش دهند (ژوئن  180تايوان 
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-تحريم

  مفاد تحريم  كننده

مريكا آ
(قوانين 
  كنگره)

 يهامنجر به تحميل تحريم»كشور حامي تروريسم«عنوان : اعالم ايران بهقانون مديريت صادرات آمريكا
ها شامل) عليه ايران شد. اين تحريم1979(مصوب » قانون مديريت صادرات آمريكا«از  6)jمصوب ذيل بند (

هاي مالي دولت آمريكا، فروش سالح، صادرات كاالها، خدمات ومواردي از قبيل ممنوعيت ارايه كمك
 ).1984باشند (هاي ويژه براي ايران ميهايي با كاربرد دوگانه و برنامهفناوري

 هاي كشتار جمعيهايي كه براي توسعه سالح: تحريم هويتهاي ايران و عراققانون منع گسترش سالح
 ).1992سال (به ايران كمك كنند 

 1996هاي خارجي شريك تجاري ايران توسط آمريكا (سال : تحريم بنگاههاي ايران و ليبيقانون تحريم.( 
 هايي كه به برنامه ساختخاص حقيقي و حقوقي و دولت: كليه اشهاي ايرانقانون منع گسترش سالح

 ).2000ها قرار گفتند (سال كردند در ليست تحريمتسليحات كشتار جمعي ايران كمك مي
 مجازات كردن اشخاصي كه براي انتقال ياهاي ايران، كره شمالي و سوريهقانون منع گسترش سالح :

 ).2006كمك كنند (سال هاي كنترل شده تسليحات به ايران فناوري كسب
 و اصالح 13059از  5و  3، 2ها و بخش 12959، 12957: قانوني كردن قانون حمايت از آزادي ايران

هاي شيميايي، همراه با مجاز شمردن كمك به مخالفان دولت ايرانبراي شمول سالح 1996هاي سال تحريم
ور در مبادالت ايرانيان كه به نوعي از، مؤسسات پولي آمريكايي از حض2008)، از نوامبر 2006(سال 
 شد، ممنوع شدند.هاي غيرايراني ختم ميشد يا به بانكهاي غيرايراني شروع ميبانك

 هاي خارجي كه بيش ازتحريم شركت گذاري از ايران:قانون جامع تحريم، پاسخگويي و خروج سرمايه
5هاي (با ارزش بيش از تحريم فروش محمولهگذاري كنند؛ ميليون دالر در بخش انرژي ايران سرمايه 20

به رسانهاي بنزين، سوخت هواپيما و ساير و فروش تجهيزات و خدمات ياريميليون دالر در سال) از فراورده
هاي مالي خارجي داراي روابط تجاري با سپاه پاسداران؛ تحريم وارداتتوليد يا واردات ايران؛ تحريم موسسه

 ).2012رش ايراني به آمريكا (جوالي برخي مواد غذايي و ف
  المللي كه با بانك مركزيينبتحريم تلويحي هر بانك  :2012قانون دفاع ملي مربوط به سال مالي

جمهوري اسالمي ايران مبادالت مالي داشته باشد يا درآمدهاي نفتي ايران را به اين بانك واريز كند (دسامبر
2011.( 

 دالر از كاالها و خدماتي 1تحريم فروش بيش از يك  بشر سوريه:وققانون كاهش تهديد ايران و حق
رسانهزار دالر از كاالها و خدماتي ياري 250دهنده بخش نفت و گاز به ايران؛ تحريم فروش بيش از توسعه

هاي آمريكاييهاي بنگاههاي پتروشيمي؛ تحريم نمايندگيبه ايران براي حفظ يا توسعه سطح توليد فراورده
ها،نويسي، بيمه كشتير خارج از خاك آمريكا در مورد داشتن ارتباط با ارائه خدمات به ايران شامل پذيرهد

هايهاي مربوط به گسترش سالحهاي مربوط به دولت ايران؛ بسط تحريمانجام خدمات مالي در مورد وام
سوريه حقوق بشر در ايران و تحريم ناقضان سپاه پاسداران، هاي مرتبط باهاي شركتكشتارجمعي، تحريم

 ).2012(آگوست 
  ها و وضع تحريم بر اشخاص: مصادره دارايي2013قانون مجاز كردن دفاع ملي مربوط به سال مالي

اي و بانكي باسازي، بنادر ايران و يا خدمات بيمههاي انرژي، كشتيدهنده كاال و خدمات به بخشارائه
جز كشورهايي داراي مجوز خريد نفت از ايران)؛ تحريمآمريكا به ايران (به هاي مربوط بهاستفاده از شبكه

سازي فرايندهاي صنعتي به ايران،افزارهاي مربوط به يكپارچهساخته و نرمبها، فلزات نيمفروش فلزات گران
  ).2013يماي ايران (ژانويه صداوستحريم 
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-تحريم

  مفاد تحريم  كننده

سازمان 
ملل 
-(قطعنامه

هاي شوراي 
  امنيت)

 اي ايران به شوراي امنيت، اين شورا با ابراز): با ارجاع پرونده هسته2006جوالي سال31(1696قطعنامه
1696اقدام به صدور قطعنامه  2006جوالي سال  31اي ايران، در هاي هستهنگراني در خصوص فعاليت

اياهداف هستهكرد و ضمن درخواست از كشورها براي هوشياري و جلوگيري از انتقال مواد موردنياز براي 
سازي اورانيوم راهاي مربوط به غنيروز، فعاليت 30هاي بالستيك به ايران، از ايران خواست ظرف موشك و

 هاي اقتصادي و سياسي روبرو خواهد شد.با تحريم صورت ينامتوقف كند، در غير 
 مه قبلي، حاوي بر مفاد قطعنا تأكيددومين قطعنامه ضمن  ):2006دسامبر سال  23( 1737 قطعنامه

هاي مربوط به صنعت آوريينه مواد، اقالم و فندرزمها (ازجمله تحريم تجارت با ايران اولين دور از تحريم
اي و موشكي ايران) و يك هاي درگير در برنامه هستههاي افراد و شركتاي و مسدودسازي داراييهسته

 اي و موشكي ايران بود.هفرد درگير در برنامه هست 12نهاد و  10پيوست شامل نام 
  هاي قبلي به تصويبسومين قطعنامه كه در ادامه قطعنامه): 2007مارس سال  24( 1747قطعنامه

تر (ازجمله ممنوعيت صادرات سالح يا فناوري مرتبط بارسيد شامل اقدامات تنبيهي شديدتر و گسترده
هاي سنگين به ايران وحرات و واردات سالهاي كشتار جمعي از ايران به ساير كشورها؛ ممنوعيت صادسالح

المللي براي عدم ارائه كمك مالي و وام جديد بهيا از ايران؛ درخواست از كشورها و مؤسسات مالي بين
18نهاد و  13هاي تحريم شده) بود. در پيوست اول اين قطعنامه نام ايران؛ گسترش ليست افراد و سازمان

هاي تشويقي براي ايران دردوم آن عناصر يك توافق بلندمدت و ارائه بستهو در پيوست  فرد مورد تحريم
  المللي اعالم شد.اي، سياسي، اقتصادي و بينهاي هستهحوزه

 در چهارمين قطعنامه ضمن ممنوعيت صادرات كاالهاي با قابليت ):2008مارس  3( 1803 قطعنامه
هاي دريايي و هوايي به مقصد ايران؛ درخواست ازحمولهاستفاده دوگانه به ايران؛ صدور اجازه بازرسي از م

كشورها براي عدم صدور ويزا به مقامات ارشد اتمي ايران، احتياط در خصوص اعطاي اعتبارات و تسهيالت
با هاآنتجاري به بخش خصوصي براي مبادالت بازرگاني با ايران و احتياط در همكاري مؤسسات مالي 

مدير ارشد 13شركت و  12، نام هاآنهاي صادرات، ملي و شعب خارجي ص بانكهاي ايراني به خصوبانك
 ها اضافه شد.اي ايران به فهرست تحريمتأسيسات هسته

  اي عليه ايران نبود و فقطهاي تازهپنجمين قطعنامه حاوي تحريم ):2008سپتامبر  27( 1835قطعنامه
تر اجرا كند. اين قطعنامه، در شرايطيرا هرچه سريع از ايران خواست چهار قطعنامه پيشين شوراي امنيت

هاي اقتصادي و فني بهاي حاوي مشوق) بسته5+1عضو دائم شوراي امنيت و آلمان (گروه  5صادر شد كه 
 داد.سازي اورانيوم پايان ميبايست به غنيايران ارائه داده بودند كه در ازاي دريافت آن ايران مي

  درصدي توسط ايران صادر 20سازي ششمين قطعنامه در واكنش به غني ):2010 ژوئن 9( 1929قطعنامه
اي عليه ايرانهاي تازههاي پيشين، تحريمهاي اعمال شده در قطعنامهشد. اين قطعنامه ضمن تأييد تحريم

.طور مشخص سپاه پاسداران و شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران را هدف قرار دادبرقرار كرد كه به
شركت وابسته يا زيرمجموعه كشتيراني جمهوري اسالمي 3فرد و نام  1شركت،  22در اين قطعنامه نام 
اي، سياسي،هاي هستههاي تشويقي براي ايران در حوزهها اضافه شد، همچنين بستهايران به ليست تحريم

  المللي نيز ارائه گرديد.اقتصادي و بين
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-تحريم

  مفاد تحريم  كننده

اتحاديه 
  اروپا

 ها به ايران (كه ممكن بود به پيشبرد اهداف موشكي يابرخي تجهيزات و فناوري خودداري از ارسال
  ).2007اي آن كمك كنند) (فوريه هسته

 هاي اين حوزه؛ ممنوعيت خريد وهاي ايراني از تأسيس شعب در اتحاديه اروپا و ارتباط با بانكمنع بانك
ممنوعيت بيمه يا تمديد بيمه نهادهاي مرتبط با هاي ايران؛فروش اوراق قرضه عمومي توسط دولت يا بانك

هزار 40هزار يورو با اطالع قبلي و اخذ مجوز براي انتقال بيش از  10الزام انتقال مبلغ بيش از  دولت ايران؛
اييورو؛ ممنوعيت تجارت كاالهاي با قابليت مصرف دوگانه، تجهيزات نظامي و اقالم مرتبط با انرژي هسته

اي؛ ممنوعيت صادرات تجهيزاتوعيت صادرات تجهيزات نظامي و اقالم مرتبط با انرژي هستهبا ايران؛ ممن
هاي فني مهندسي،كليدي و تكنولوژي براي توليد، استخراج و پااليش نفت و گاز طبيعي؛ ممنوعيت كمك

هايهاي هوايي ايران به فرودگاهآموزش و تأمين مالي بخش انرژي ايران؛ ممنوعيت دسترسي محموله
هاي ناقضهاي ايراني و ساير كشتييري، ممنوعيت ارائه خدمات به كشتيگسوختاتحاديه اروپا و نيز 

  ).2010ها (جوالي تحريم
 2011به اروپا (آوريل  هاآنهاي افراد ناقض حقوق بشر در ايران و جلوگيري از سفر مسدودسازي دارايي.(  
 از ايران و كاهش خريد نفت در قراردادهاي موجود تا صفر خودداري از عقد قرارداد جديد براي خريد نفت

هاي حامل نفت ياشدن خريد نفت كشورهاي عضو اتحاديه از ايران؛ ممنوعيت ارائه خدمات بيمه به كشتي
هاي پتروشيمي باالماس و فراورده بها،هاي پتروشيمي ايران؛ توقف تمام معامالت طال، فلزات گرانفراورده

(البته معامالت تجاري، در صورت دريافت مجوز هاي بانك مركزي ايرانكردن دارايي ايران؛ مسدود
  ).2012(ژانويه  ير بود.)پذامكانهمچنان 

  قطع ارائه خدمات سرويس)SWIFT(مارس به بانك ١) 2012هاي ايراني.(  
 مجوز ويژه؛ ارائه خدمات هاي ايراني، مگر با صدورهاي اروپايي و تمام بانكممنوعيت: انجام مبادله بين بانك

كردن تالشمدت اعتباري، تضمين اعتبار و بيمه براي ايران؛ واردات گازطبيعي از ايران باهدف متوقفكوتاه 
ساخته مانند آلومينيوم و آهن وايران براي توسعه صادرات گاز به اروپا؛ صادرات گرافيت، فلزات نيمه

سازي، ذخيره نفت و خدمات استفاده از پرچم يا ثبتفناوري كشتي رائهاافزارهاي صنعتي به ايران؛ نرم
هاي چندهاي حمل بار ايراني. مسدود كردن داراييو كشتي هاكشنفتكشتي در كشورهاي اروپايي براي 

هاي كشتيراني شركت كشتيرانياند يا از فعاليتشركت ايراني كه در حمل سالح به سوريه نقش داشته
قطع رابطه تجاري با شركت مديريت بنادر تايدوايرمثال عنوانبهاند (مي ايران پشتيباني كردهجمهوري اسال

  ).2012خاورميانه) (اكتبر 

                                            
1 Society Worldwide for Interbank Financial Telecommunication 

 يرقابلو غ ترينهپرهزكندتر،  گذاريهيو سرما يتجارت جهان در فقدان آن كه است يمال يامپ يكيسامانه الكترون يك ذكر است كه سوييفت شايان
 .شوداعتمادتر مي
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-تحريم

  مفاد تحريم  كننده

  ژاپن
  و

 كره جنوبي

 هاي تجارت، بانكداري و انرژي عليههاي اتحاديه اروپا عليه ايران در بخشهايي مشابه با تحريماعمال تحريم
 )،2010ايران (سپتامبر 

 2011هايي در زمينه فروش تجهيزات به بخش انرژي ايران به پيروي از آمريكا (عمال تحريما( 
 هاي آمريكا و حفظ آناز تحريم منظور برخورداري از معافيتكاهش واردات نفت خام از ايران به 
 خل كشورهايي در داپرداخت پول نفت خريداري شده از ايران به پول ملي خود و نگهداري از آن در حساب

  خود

  هند

 هاي آمريكا و اتحاديه اروپاالمللي عليه ايران و عدم تمايل به پيروي از تحريمهاي بيناعمال تمام تحريم 
  2010كاهش روابط اقتصادي با ايران در سال 
  درصد از خريد نفت از ايران بر اساس روپيه (واحد پول هند) 50تسويه 
 ،هاي سويا، قطعات خودرو، دارو و ساير كاالها با ايرانبرنج، قند، دانه انجام مبادالت تهاتري در زمينه گندم 
  2012درصد در پايان سال  10به  2008درصد در سال  16كاهش سهم واردات نفت اين كشور از ايران از

 2013درصد در اواسط سال  6و به 
  درصدي واردات هند از ايران 27كاهش 
 2009پاكستان (سال  خروج از پروژه خط لوله گاز ايران به(  

  روسيه
 هاي سازمان مللاعمال تحريم 
 هاي بزرگ در ايران همواره سعي در تحميلگذاران و مجريان اصلي اجراي پروژهعنوان يكي از سرمايهبه

  ها و حمايت از ايران داشته است.حداقلي تحريم

  چين

  2011نسبت به سال  2013درصدي واردات نفت از ايران در سال  21كاهش  
 هاي خود در بخش انرژي ايرانگذاريتعليق بسياري از سرمايه 
 تسويه تراز تجاري خود با ايران از طريق صادرات كاالها (مانند فروش خودروي چيني و يا فروش واگن به

  متروي تهران)
 يكشورها

حاشيه 
 فارسخليج

 نفت به دليل كاهش صادرات كمك به تأمين كمبود عرضه بازار نفت براي ثابت نگه داشتن قيمت جهاني
 نفت ايران به ويژه از سوي عربستان

 هاي آمريكايي به ايران و قطع روابط بانكي با ايرانتالش براي جلوگيري از صادرات مجدد فناوري  

 هاي سازمان مللپيروي از تحريم   تركيه
 كاهاي آمرياز تحريم منظور برخورداري از معافيتكاهش واردات نفت از ايران به  

 هاي ايران؛ گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا در مورد تحريم1397؛ عسگري، 1397خلعتبري،؛ 1394: مختاري، بعامن    
  Katzman,2018 ،Spider Web,201؛ ٢٠١٣
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  ها در ايرانآثار و تبعات اقتصادي تحريم -4

متحده امريكا، سازمان ملل متحد و به بعد عالوه بر اياالت 2006تر عنوان شد، از سال طور كه پيشهمان
به بعد شدت گرفته  2011ها از سال هايي را عليه ايران وضع كردند كه اين تحريمساير كشورها، تحريم

  است.

ها و نقاط ضعف اقتصاد ايران، گلوگاه اصلي اقتصاد يعني نفت و درآمدهاي يژگيوها، با آگاهي از در اين تحريم
هاي مستقيم صادرات نفت و اين امر از طريق تحريم .ي هدف قرار داده شده استناشي از صادرات منابع نفت

توليد اين محصوالت صادراتي و تحريم بخش  يازموردنهاي هاي نفتي، واردات تجهيزات و فناوريفراورده
  مالي كشور (به صورت خاص تحريم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) اتفاق افتاده است.

توجه اقتصاد و درآمدهاي ايران به پذيري اقتصاد ايران، وابستگي قابلترين نقاط آسيباز مهمازآنجاكه يكي 
 2آوريسازد. در ادبيات تابشدت كشور را شكننده تواند بهصادرات منابع نفتي است، تحريم اين بخش مي

رت ايجاد اخالل شود كه وابستگي حداقل نيمي از صادرات يك كشور به يك محصول خاص در صوعنوان مي
تواند پيامدهاي منفي اقتصادي از قبيل كاهش درآمدهاي ارزي، در صادرات آن محصول، همانند تحريم، مي

بر اساس آمار بانك مركزي در سال  ).1393مجلس،  يها(مركز پژوهشتوليد و اشتغال را در پي داشته باشد 
هاي نفتي تأمين شده است. همچنين فراوردهدرصد از درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و  54,8، 1396

درصد بوده  68,8متوسط ارزش صادرات نفتي از كل ارزش صادرات ايران (فوب)  1390-96هاي طي سال
است. عالوه بر آن صادرات غيرنفتي نيز تا حد بسياري وابسته به منابع است. بر اساس آمارهاي منتشر شده 

درصد از صادرات غيرنفتي، صادرات پتروشيمي، گاز و  47,5، 1396توسط سازمان توسعه تجارت، در سال 
هاي آن سبب شده است ميعانات گازي بوده است. اين وابستگي شديد به صادرات منابع نفتي و فراورده

  بسازد. متأثراقتصاد ايران را  هاي نفتي و ارزي بارهاتاكنون شوك
پذيري اقتصاد ايران يعني وابستگي به صادرات طه آسيبهاي مالي ايران نيز با در نظر گرفتن همين نقتحريم

و درآمدهاي ناشي از فروش منابع نفتي صورت گرفته است. گرچه اين درآمدها به صورت مستقيم از طريق 
هاي مالي حربه ديگري است كه ، ولي تحريماندشدهگرفتهتحريم صادرات منابع نفتي مورد هدف قرار 

  منابع حاصل از فروش نفت را محدود كند.تواند دسترسي ايران به مي

                                            
توانايي مردم، جوامع و كشورها براي " 2014شود در گزارش توسعه جهاني در سال يمي كه در ايران با اصطالح اقتصاد مقاومتي شناخته آورتاب 2

المللي ايالت متحده در ينبتعبير شده است. همچنين آژانس توسعه  "در عملكرد هاآنحال حفظ يا بهبود (توانايي) يندرعي منفي هاشوكبازيابي از 
، انطباق يافتن هاشوكها براي كاهش اثرات يستمستوانايي مردم، خانوارها، جوامع، كشورها و "گونه تعريف كرده است:يناي را آورتاب 2013سال 

 ."ي مزمن را كاهش و رشد فراگير را تسهيل نمايدهاپذيرييبآسبه شكلي كه  هاشوك(سازگاري) با شرايط و بهبودي از 
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تواند بهتر از تحريم صادرات باشد. در تحريم هاي مالي ميگيري از تحريمبراي تحريم كنندگان ايران، بهره
خوش المللي، اين بازار دستصادرات منابع نفتي، اين امكان وجود دارد كه با حذف ايران از بازار نفت بين

كه با تحريم مالي دسترسي ايران به منابع حاصل از قيمت نفت شود ولي هنگامي تغييراتي ازجمله افزايش
هاي مجلس، (مركز پژوهش شودالمللي كمتر دچار شوك مييابد، بازار نفت بينفروش نفت كاهش مي

1390.(  
شد. تواند شدت اثر بيشتري بر اقتصاد ايران داشته باهاي صنعت نفت ميهاي مالي در كنار تحريمتحريم

منبع اصلي تأمين ارز ملي، صادرات منابع نفتي و درآمدهاي ناشي از آن است. قطع دسترسي نظام مالي 
  تواند به ايجاد شوك ارزي در اثر كاهش منابع ارزي منجر شود.المللي ميايران به نظام مالي بين

  ها عليه ايران اشاره خواهد شد.در ادامه به بررسي پيامدهاي ناشي از تحريم

  كاهش توليد و صادرات نفت  - 1- 4

كه مراودات تجاري ايران با امريكا قابل توجه نبود و هاي امريكا، ازآنجاييجانبه بودن تحريمهاي يكدر سال
ها، همچنان امكان فروش نفت به ساير كشورها را داشت، ايران به علت عمق و گستردگي اندك تحريم

ها بود. دولت به يمن وجود اين درآمدها (و همچنين در اثر تحريمكننده درآمدهاي نفتي، كاهنده و جبران
هايي همچون صادرات و ها در حوزهتوانست خألهاي ناشي از تحريممقاطعي از تاريخ افزايش قيمت نفت) مي

توليد را پركند. اما هدف قرار دادن فروش نفت و كسب درآمدهاي نفتي و همچنين همراه شدن اتحاديه اروپا 
  ها را كاهش داده است.هاي ايران، كارايي اين ابزار كاهنده تحريمر كشورها با امريكا در تحريمو ساي

زماني كه اتحاديه اروپا  1390در زمستان سال  يرانصادرات نفت خام ابر اساس آمار بانك مركزي، ميزان 
ميليون  2شد، رقم  قطع SWIFTتحريم بخش نفتي ايران را شروع كرد و همچنين ارتباط مالي ايران با 

در زمان شروع مذاكرات ژنو كاهش  1392بشكه در روز در پاييز  ميليون 1,4بشكه در روز بود كه به رقم 
  درصد كاهش داشته است. 30,3به عبارت ديگر طي دوره مذكور صادرات نفت ايران ؛ پيدا كرد

 هزار بشكه 1500(حدود  1394به سال  يسال منته 4 يطوركلي متوسط ساالنه صادرات نفت خام در طبه
درصد  27,06 ) معادلدر روز هزار بشكه 2100(حدود  1390به سال  يمنتهسال  4) به نسبت در روز

  كاهش داشته است. 
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  (هزار بشكه در روز) 1385- 96هاي صادرات نفت خام ايران طي سال ‐1نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

هاي توسط بانك جهاني منتشر شده است، تحريم 2016كه در سال  3رصد اقتصادي ايرانبر اساس گزارش 
مالي در كنار تحريم صادرات نفت ايران سبب شد كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ايران طي 

ر ميليارد دال 43,9و  52,7، 93روند نزولي پيدا كند و به ترتيب به ميزان  2013و  2012، 2011هاي سال
درصد كاهش  16,7به ميزان  2013 درصد و در سال 43,3به ميزان  2012به عبارت ديگر در سال ؛ برسد

دالر به ازاي هر  100هاي مذكور بهاي نفت خام ايران باالي ي است كه طي سالدر حالداشته است. اين 
  (World Bank, 2016).استسابقه بودهبشكه بوده كه در تاريخ فروش نفت خام ايران بي

ماه به طول انجاميد، روند كاهش صادرات نفتي در ابتدا  22در ادامه و در طي دوره مذاكرات ژنو كه تقريباً 
استمرار داشته و سپس تا حدودي بهبود يافته است. بر اساس آمار بانك مركزي، طي اين دوره صادرات نفت 

 1394در پي توافق ژنو در بهار  كاهش يافت. 1393بشكه در روز در تابستان هزار  1300خام ايران تا ميزان 
هزار بشكه در  2300با اجراي برجام شدت گرفت و تا ميزان  وروند افزايشي صادرات نفت خام ايران شروع 

به بعد جهت عكس به  1395افزايش داشته است. متأسفانه اين روند افزايشي از پاييز  1395روز در پاييز 
مقصد صادراتي اصلي  5كاهش صادرات نفت خام (شامل ميعانات گازي) به ميزان  2خود گرفت. در نمودار 

  ايران نشان داده شده است.
                                            

3 Iran Economic Monitor: Seizing The Opportunitly.  

 برجاماجراي 

امضاي برجام

SWIاستفاده از شبكه  درخصوصمحروميت FT  و
 ايران توسط اتحاديه اروپا شروع تحريم بخش نفتي
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  مقصد صادراتي اصلي ايران (هزار بشكه در روز) 5به  تغييرات صادرات نفت خام ايران (شامل ميعانات گازي) - 2نمودار 

  
Source: Katzman, K. (2018, June 29). Iran Sanctions. Retrieved from Congressional Research Service: 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf 

افزوده گروه نفت در كاهش صادرات نفت، منجر به كاهش توليدات نفت و درنتيجه كاهش نرخ رشد و ارزش
منتهي به سال سال  4، در 1390ثابت سال  هاييمتقافزوده ساالنه گروه نفت به ايران شد. متوسط ارزش

- 90هاي ساالنه گروه نفت در سال افزودهارزشدرصد متوسط  64هزار ميليارد ريال معادل  887,9، 1394
  هزار ميليارد ريال) بوده است.  1395,6، (1387
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  )1390درصد) (سال پايه - (ميليارد ريال 1386- 96هاي افزوده و رشد گروه نفت طي سالارزش -3نمودار 

  
  ج.ا.ا يهاي بانك مركزع: محاسبات نگارنده بر حسب دادهمنب 

  ايجاد تنش و نوسان در بازار ارز - 2- 4

اقتصاد ايران، وابستگي درآمدي دولت به  پذيريآسيبتر نيز عنوان شد، ازجمله نقاط طور كه پيشهمان
پذيري، جراي آسيبهاي نفتي و ارزي بارها از طريق اين مدرآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت است. شوك

، ضعفنقطهكنندگان ايران با علم به اين رسد تحريماند. به نظر مياقتصاد ايران را دچار مشكل ساخته
هاي نفتي و همچنين درآمدهاي ارزي آن را از طريق تحريم صادرات اين محصوالت و صادرات نفت و فراورده

  .انددادهتحريم بانك مركزي ايران مورد هدف قرار 
هاي توليدي را تحت تأثير قرار دهند. وابستگي شدت فعاليت بخشتوانند بهها و نوسانات ارزي ميشوك

باال رفتن سبب شده است كه با  اييهو سرما ياواسطه يه،مواد اول واردات توليد كشور بهاي از بخش عمده
كاسته  هاآنا از توان توليدي افزايش و سودآوري كاهش يابد. لذ توليدكنندگانتوليد براي  ينهنرخ ارز هز

گذاري و افزايش يهسرماپذيري يهتوجيابد. اين امر يمرقابت توليد داخلي نيز كاهش  توان، آنشده و در پي 
  .دهدميخود قرار  الشعاعتحتظرفيت توليد را نيز 

با  ،كنندتأمين مي يوزانسو  يق فاينانسكه منابع خود را از طر يتوليدكنندگان"از طرفي در پي تحريم مالي، 
نيستند، در  مشخص كاالهاي توليدي خود در زمان يلچون قادر به تحو همچنين تنگنا مواجه شده و
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 منابع شوند. درنتيجهنيز با مشكل روبرو مي يها و تسهيالت داخلوام و بازپرداخت يانتعهدات خود به مشتر
  ).1391(معظمي،  "گرايندمي يمطالبات به كاست يشنيز با افزا يداخل يمال

، روند كلي افزايشي درآمدهاي نفتي دولت سبب ايجاد روند صعودي 1390هاي منتهي به سال طي سال
ارزش دالري درآمدهاي المللي، هاي بينهاي خارجي بانك مركزي شد. در پي اعمال تحريمدر دارايي باثبات

 شد.هاي خارجي خود محدود دارايي دسترسي بانك مركزي بهزمان و به صورت هم يافتنفتي كشور كاهش 
كننده ارز، توانايي خود در كنترل نوسانات نرخ ارز را از دست داد ترين عرضهلذا بانك مركزي به عنوان بزرگ

هاي تحريم زمان انتقال درآمدهاي ). ضمن آنكه در سال1391كه منجر به افزايش نرخ ارز شد (معظمي، 
در ابتدا ارز حاصل از صادرات نفت خام در بازه  كه ياگونهبهايش يافت. ارزي به حساب بانك مركزي نيز افز

افزايش يافت. اين امر  1394ماه در سال  5شد كه اين مدت به ماهه به حساب بانك مركزي واريز مييك
  ).1394سبب كاهش توانايي بانك مركزي در مديريت بازار ارز شد (زهابي، 

  هزار ميليارد ريال)-(ريال 1385-96هاي هاي خارجي بانك مركزي طي سالي و غيررسمي و خالص دارايينرخ ارز در بازار رسم -4نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

درصد بوده  11,6و  24,7، 73,4، 11,8، 6به ترتيب  1390- 94هاي ميزان افزايش نرخ ارز رسمي طي سال
 5,2و  3، 22,2، 92,1، 28ذكور به ترتيب به ميزان هاي ماست. نرخ ارز در بازار غيررسمي نيز طي سال

   درصد افزايش يافته است.

 شروع تحريم ها
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هاي در كشوري كه توليد به شدت به واردات وابسته است، افزايش نرخ ارز به معني فشار فزاينده به بخش
ي هاترين ركودها را تجربه كرديم كه يكي از علل آن افزايشتوليدي است. طي دوره مذكور يكي از عميق

  نرخ ارز بوده است.
  اخالل در عملكرد نظام بانكي ايران - 3- 4

ها و مؤسسات مالي ايران، سبب المللي اكثر بانكهاي بانكي با قطع كردن و يا محدود كردن روابط بينتحريم
المللي ايران از طريق بازار غيررسمي و چندين واسطه صورت پذيرد كه اين امر شدند كه مبادالت پولي بين

  شدت افزايش داد. ها را بهنه مبادالت و همچنين ريسك ناشي از آنهزي

هاي خارجي، افزايش كارمزدهاي ايران در بانك ت، افزايش نرخ تنزيل اسنادالافزايش نرخ حق بيمه تسهي"
ها، افزايش هزينه كارمزد خريد از واسطه هاي خارجي، افزايش هزينهبانكي پرداختي در مراودات با بانك

بانكي، ازجمله مواردي هستند كه  هاي جايگزيني كارگزارانهزينه درنهايتاعتبارات اسنادي و  گشايش
  ). 1396(طاهر پور،  "شده با آن مواجه بودند هاي تحريمبانك

 هايرسانپيامخدمات گيري از ، ايران را از بهرهاروپا يهو اتحاد يكاآمر متحدهاياالت سبب شد كه هاتحريم
هاي قديمي ارسال هاي ايراني به ناچار سراغ روشدرنتيجه بانك بازدارند. يترزو رو) SWIFT(ي سوئيفت مال

ها هزينه و ريسك بيشتري را به همراه داشت. رفتند. اين امر براي بانك تلكس رمزدار و فكسپيام نظير 
ها بر سودآوري و كهمچنين تحريم بان .4رساني بودندها شاهد تأخير در پيامضمن آنكه در مواردي بانك

تأمين مالي توليد و ها يعني ها اثر منفي گذاشت و توانايي ايفاي نقش اصلي آنريسك اعتباري بانك
  ).1396(طاهر پور،  را تحت تأثير قرار داد گذاريسرمايه

ذاري گالمللي و تأمين مالي توليد و سرمايهها نقش واسطه را در مراودات و معامالت بينبانك كهييازآنجا
ها، بخش توليدي كشور را تحت تأثير قرار داد. المللي بانككنند، اين اخالل در عملكرد بينبازي مي

هاي رايج توليدكنندگان و تجار براي واردات از ساير گيري از اعتبارات اسنادي، از راهمثال، بهرهعنوانبه
صادركننده ممكن نيست. لذا در فقدان  كشورها است كه بدون وجود پشتوانه بانكي در كشور واردكننده و

مواد اوليه و  تأمين هاياندركاران واردات ايراني با مانع جدي روبرو و درنتيجه هزينهپشتوانه بانكي، دست
  ). 1389يافته است (وصالي، افزايش  شدتبه ايسرمايهو  ايواسطهكاالهاي 

                                            
4 http://www.mbri.ac.ir 
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كاسته شد ولي پس از برجام نيز برخي از گرچه در پي برجام تا حدودي از ميزان مشكالت بخش بانكي 
به موارد زير اشاره  توانمياند. ازجمله داليل اين امر هاي جهاني در ورود به بازار ايران، احتياط كردهبانك
  كرد:

تحت  متحدهياالتاتوسط  هاي ايرانيامكان تحريم نقل و انتقاالت مالي با بانك بر مبني هانگراني .1
  اند؛مانده باقي كه هابندهايي از تحريم

  پولشويي و تأمين مالي تروريسم؛ با زمينه مبارزه در كاريكم و ايران مالي بخش شفافيت عدم .2
 در ايران، با نقل و انتقاالت مالي به دليل ها در گذشتهكه بانك مالي هايمجازات نگراني به دليل .3

  اند؛متحمل شده متحدهاياالت مالي سيستم
عدم امكان پردازش معامالت مالي  در نقل و انتقاالت مالي به دليل اضافي هايرويه و هاتحمل هزينه .4

 )Katzman, 2018دالر ( از امكان استفاده يا متحدهاياالت مالي سيستم طريق از با ايران

 مؤسسات و ايران ميان دالر به مالي معامالت از اعالم كرد برخي آمريكا داريخزانه وزارت ،2016 اكتبر در
 اتحاديه بزرگ هايبانك كه حاكي از آن است هاگزارش حال، اين با .است يرپذامكان آمريكا از خارج مالي
زيرا بيشتر نقل و انتقاالت مالي بايد به سيستم مالي آمريكا ورود  ،اندناتوان ايران با معامله از همچنان اروپا

  .)همان( ماني ميسر نگرديدهاي آمريكا اين امكان در هيچ زپيدا كنند كه برابر با تحريم

  اياي و سرمايهكاهش واردات مواد اوليه، كاالهاي واسطه - 4- 4

مالي و اخالل در انجام  انتقالوسي و نقلدر گشايش ال سو بيشتر به علت ايجاد موانعها از يكاعمال تحريم 
ي مبادله ناشي از دور زدن هاسبب كاهش ميزان واردات و از سوي ديگر به علت افزايش هزينه سوئيفت
  ها سبب افزايش هزينه واردات شد.تحريم

 ياي و كاالهاواسطه يو كاالها يهمواد اولشود گرچه روند واردات مشاهده مي 5طور كه در نمودار همان
ها روند نزولي به خود يك روند صعودي بوده است ولي با شروع تحريم 1390تا پيش از سال اي سرمايه

 يكاالها"و  "ايواسطه يو كاالها يهمواد اول"واردات اي كه بر اساس آمار بانك مركزي، گونههگرفت. ب
 اند.درصد كاهش داشته 7,4و  26,6، 1391-94 يهاسالطي به ترتيب  "ايسرمايه
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  دالر) (ميليون 1385- 96هاي اي طي سالاي و كاالهاي سرمايهواردات مواد اوليه و كاالهاي واسطه -5نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

خوش تغيير شد. بر اساس گزارشي از مركز هاي تحريم، واردات كاالهاي صنعتي نيز دستطي سال
درصد)  90تا  80توجهي (از كل واردات كشور، ميزان قابل 5هاي مجلس، همواره سهم واردات صنعتيپژوهش

هاي منتهي ي است كه طي سالدر حالداشته است. اين كاهش  1392و  1391، 1390هايبوده كه در سال
ميزان كاهش در  1391در سال  واردات صنعتي ايران همواره داراي رشد مثبت بوده است. 1390به سال 

و در سال  -15,5و  - 11,4، -24,9 اي و مواد خام به ترتيباي، واسطهواردات كاالهاي صنعتي سرمايه
ه است. اين امر سبب تضعيف توان توليدي كشور و كاهش بود -27,4و  -11,8، - 3,8، 1392
  ).1393مجلس،  يهاركز پژوهشهاي جديد صنعتي شده است (مگذاريسرمايه

  افزايش شاخص بهاي توليدات - 5- 4

 بـااي، توانسته است اي و كاالهاي سرمايهها عالوه بر كاهش ميزان واردات مواد اوليه و كاالهاي واسطهتحريم
 كند.شده توليد در داخل را با افزايش روبرو بهاي تمام ،هاي وارداتزينهافزايش ه

 

  

                                            
  گردد.يم) توليد factureManuي (اكارخانهآن دسته از واردات كااليي كه توسط بخش توليد  5

 هايمتحرشروع
 برجام
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  )1390 يهسال پا- بدون واحد( 1385- 96 يهاسال يط توليدكنندهشاخص بهاي  - 6نمودار 

  

ها در داخـل و از سـوي سطوح قيمتمنجر به افزايش از يكسو  شده توليدات داخلي،اين افزايش بهاي تمام
طور كه در نمودار همان .شودميالمللي در بازارهاي بين كاالهاي توليدي پذيريقـدرت رقابت كاهش ديگـر

ها ي پس از شروع تحريمصادرات يو كاالها يميمحصوالت پتروشهاي بهاي شود شاخصمشاهده مي 7
  افزايش يافته است.

  )1390سال پايه -(بدون واحد	1385- 96هاي شاخص بهاي محصوالت پتروشيمي و كاالهاي صادراتي طي سال -7نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا
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  كاهش توليدات صنعتي - 6- 4

ها تأثير پذيرفته است. بر اساس آمار بانك مركزي، بخش عالوه بر گروه نفت، گروه صنعت نيز از تحريم
ت. ولي درصد را طي كرده اس 5,9ميانگين رشد  طوربه 1386- 90هاي طي سال صنعت عليرغم نوسانات

درصد در  -4,1به رقم  1390درصد در سال  5,6ها، نرخ رشد بخش صنعت از رقم مثبت زمان با تحريمهم
  كاهش يافته است. 1392درصد در سال  - 5,3و  1391سال 

  )1390درصد) (سال پايه - (ميليارد ريال 1386-96هاي افزوده و رشد گروه صنعت طي سالارزش -8نمودار 

  
  ج.ا.ا يهاي بانك مركزت نگارنده بر حسب دادهمنبع: محاسبا

لطمات  هايمطور خاص به واسطه تحربهيرمجموعه گروه صنعت، دو بخش صنعتي پتروشيمي و خودرو زدر 
  . خوردند يجد

و كمبود  ييمحصول نها يدخر يه،در فروش مواد اول يمتحر ازجملهتوليد محصوالت پتروشيمي به داليلي 
). بر اساس 1392هاي مجلس، كاهش يافته است (مركز پژوهش 1385-96 يهاسال يطيراتي تعم يزاتتجه

ميليون  40,6ميليون تن بوده كه به رقم  42,7توليد محصوالت پتروشيمي  1390آمار بانك مركزي در سال 
درصد  1,2، 1392و در سال  3,9، 1391به عبارت ديگر در سال ؛ تنزل يافته است 1392تن در سال 
 ه است.كاهش داشت
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  (هزار تن)  1385- 96هاي سال يطتوليد محصوالت پتروشيمي  - 9نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

  يميپتروش يعصنا يمل ي شركتروابط عموم يرساناطالع يتسابرگرفته از  1396رقم سال  *

زي، صادرات ها قرار گرفت. بر اساس آمار بانك مركصادرات محصوالت پتروشيمي نيز تحت تأثير تحريم
 9,9 و 1391ميليارد دالر در سال  12,1به رقم  1390ميليارد دالر در سال  15,2پتروشيمي ايران از رقم 

زمان با شروع مذاكرات ژنو متوقف و به ثبات نسبي رسيده كاهش يافته و هم 1392ميليارد دالر در سال 
درصد بوده  -35به ميزان  1390-92هاي . ميزان افت صادرات محصوالت پتروشيمي ايران طي سال6است
  است.

ها متحمل شده است تنها به اي كه بخش صادراتي انرژي ايران به واسطه تحريمبايد توجه داشت هزينه
ها روند افزايشي صادرات اقالم شود، بلكه اين تحريمكاهش ميزان صادرات اين محصوالت منتهي نمي

شود طي مشاهده مي 10طور كه در نمودار همانمثال نوانعخوش تغيير كرده است. بهپتروشيمي را دست
كرده توجهي را طي ميصادرات محصوالت پتروشيمي ايران روند مثبت قابل 1391هاي قبل از سال سال

 ها و حتي پس از رفع آن همچنان نتوانسته به رشد قبلي دست يابد.است كه با اعمال تحريم

 

  
 

                                            
ي گريز و مقاصد صادراتي جديد براي محصوالت پتروشيمي خود هاراهها، ايران توانسته است يمتحرسال از تشديد  2رسد پس از گذشت يمبه نظر  6

 پيدا كرد.
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  (ميليون دالر) 1385- 96هاي ي طي سالارزش صادرات پتروشيم - 10نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

هاي رنو و توليد محصوالت صنايع خودروسازي نيز به دليل عدم پايبندي شركاي خارجي به خصوص شركت
هاي ناشي ها تعامل خود با صنايع خودروسازي ايران را به بهانه محدوديتپژو كاهش يافته است. اين شركت

  ).1392هاي مجلس، ريم قطع كردند (مركز پژوهشاز تح

مركزي  دليل تحريم و مشكالت در نقل و انتقال مالي و محدوديت بانك بخش واردات قطعات خودرو بهدر 
يافت و به كمتر  شدت كاهشبه 1392و  1391هاي ميزان واردات قطعات خودرو در سال ،در انجام سوئيفت

 بارهيكقطعات خودرو به هرچند حجم واردات 1393ل رسيد. در سال هاي قباز نصف در مقايسه با سال
ناشي از تحريم و افزايش  هاييتمحدود دليل ميليارد دالر رسيد، اما به 3,2افزايش يافت و به رقم حدود 

فاقد كيفيت الزم بوده و عموماً باواسطه از كشورهايي مانند چين وارد  هاي مبادله، اغلب اين قطعاتهزينه
نشان از آن  هايمتحر). كاهش شديد توليد خودرو در پي 1394هاي مجلس، (مركز پژوهش ور شده استكش

به ايران، وابستگي شديد به واردات دارد و  يصنعت خودرو همچنان قرنيمبه ن يكدارد كه بعد از نزد
  يم تاب بياورد.تحريي نظير هاشوكدر مقابل كه  يدهنرس ييخودكفااز  يادرجه

 

 

 

 

 

 هايمتحرشروع 

وژنشروع مذاكرات

 برجام
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  (دستگاه) 1385- 96هاي توليد خودروي سواري طي سال-11نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

  برگرفته از اعالم انجمن خودروسازان ايران است. 1396رقم سال  *

كاهش داشته است  1390-92هاي مشخص شده است توليد خودرو در سال 11گونه در نمودار همان
نسبت به  1392درصد و در سال  44,2با  1390نسبت به سال  1391ل كه توليد خودرو در ساايگونهبه

هاي پس از امضاي برجام توليد خودرو در ايران درصد كاهش مواجه شده است. در سال 20,8با  1391سال 
ها در سال توانست حتي از سطح اوليه توليد خودرو قبل از شروع تحريم كه ياگونهبا شتاب افزايش يافت به 

  ز پيشي بگيرد.ني 1390

  تغيير شركاي تجاري ايران - 7- 4

ها بر اقتصاد ايران فارغ از كاهش ميزان تجارت خارجي كشور، تغيير شركاي عمده از ديگر اثرات تحريم
ترين تحريم كننده ايران، كشور امريكا بود، به علت حجم اندك اي كه اصليتجاري ايران بوده است. در برهه

امريكا و سهولت جانشين كردن اين مراودات به جاي امريكا با ساير كشورها،  مراودات تجاري ايران با
جانبه (تحريم توسط امريكا) به هاي يكها از تحريمچنان خطرساز نبودند. ولي با تغيير تحريمها آنتحريم
مارات) هاي چندجانبه (پيوستن كشورهاي اروپايي و برخي از كشورهاي آسيايي همچون كره، ژاپن و اتحريم

تر شد (طغياني، ها فراگير و جانشين كردن كشورها در مبادالت تجاري براي ايران سختاثرات تحريم
 ازجملهياز شركاي تجاري موردنهاي ). اين امر سبب شد كه شركاي تجاري ايران نه بر حسب ويژگي1393

ونقل) بلكه ظور كاهش هزينه حملكيفيت توليدات اين كشورها و يا فاصله بهينه اين كشورها با ايران (به من
  هاي سياسي انتخاب شوند.بر حسب مؤلفه
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مثال در شرايط تحريم، صنعت نفت ايران به جاي عقد قرارداد خريد تكنولوژي با كشورهاي غربي عنوانبه
داراي مزيت و مولد تكنولوژي، اغلب مجبور شد به كشورهايي روي بياورد كه مايل به همكاري هستند، حتي 

تري به مزيت پايين كشورهاتري عرضه شود و يا اينكه اين يينپايفيت باكر تكنولوژي در اين كشورها اگ
و  چيني هاياز شركت ضيبع يبرا يامر فرصت ينا). 1391نسبت ساير كشورها داشته باشند (معظمي، 

  ).1395هاي مجلس، (مركز پژوهش كرد يجادا يروس

  ايرانمقاصد وارداتي تغيير تركيب  - 1- 7- 4

هاي افريقا، امريكا و اقيانوسيه اندك، شود همواره واردات ايران از قارهمشاهده مي 12طور كه در نمودار همان
ميزان  1390- 92هاي ها طي سالتوجه بوده است كه به واسطه تحريمولي حجم واردات از آسيا و اروپا قابل

  واردات از دو قاره مذكور كاهش يافته است. 

  )دالر ميليون(1385-93هاي طي سال	بر حسب قاره			يواردات گمرك - 12نمودار 

  
 منبع: بانك مركزي ج.ا.ا
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  (ميليون دالر)		1385-93هاي ي طي سالبر حسب گروه كشور			يواردات گمرك - 13نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

 كه ياگونهبهيا نيز تغيير كرده؛ ضمن آنكه تركيب كشورهاي صادركننده به ايران در دو قاره اروپا و آس
افزايش و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كاهش  8و اتحاديه پاياپاي آسيا 7واردات از كشورهاي عضو اسكاپ

  يافته است.

يد اين مطلب مؤبررسي كشورهاي عمده وارداتي كاالي ايراني برگرفته از آمار منتشر شده توسط گمرك نيز 
ميليون دالر)، فرانسه  3772يس (سوئميليون دالر)،  4585كشور آلمان ( 4، 1389كه در سال يدرحالاست. 

مقصد وارداتي ايران قرار داشتند، در كشور اول  10ميليون دالر) جزء  1745ميليون دالر) و ايتاليا ( 2042(
از  حتي پس كه ياگونهبه. به مرور از ميزان صادرات خود به ايران كاستند 1390هاي پس از سال سال

ميزان واردات ايران از اين كشورها به رقم ) همچنان 1396گذشت دو سال از توافق برجام (پايان سال 
  نرسيده است. 1389واردات سال 

                                            
7 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 

و  يامنطقه آس يسازمان ملل برا يامنطقهتوسعه  ي) بازوESCAPآرام ( يانوسو اق ياآس يسازمان ملل متحد برا يو اجتماع يصاداقت يسيونكم
. ايران، چين، هند، ژاپن، مالزي، تركيه، آذربايجان، پاكستان، سنگاپور، شده است يلعضو وابسته تشك 9كشور عضو و  53از كه  آرام است يانوساق

 ازجمله اعضاي اسكاپ هستند. تايلندتاجيكستان، 
8 Asian Clearing Union (ACU) 

 يمركز يهابانك ينب يامنطقهاعضا در معامالت درون  يهاپرداختبر اساس آن تسويه است كه  يتوافق پرداخت يك (ACU) ياييآس پاياپاي يهاتحاد
، مالديو و بوتان اعضاي اين النكايسرهند، پاكستان، بنگالدش، ميانمار، نپال،  مركزي ايران، يهابانك .پذيرديمصورت خالص چندجانبه  يبر مبنااعضا 

  اتحاديه هستند.
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ي داراي روند كلي افزايشي بوده؛ بررس موردهاي از طرفي ميزان واردات ايران از كشور چين طي سال
 13216به رقم  1389ميليون دالر واردات در سال  5756درصد افزايش، از رقم  129,6با  كه ياگونهبه

  رسيده است.  1396ميليون دالر واردات در سال 

  تغيير تركيب مقاصد صادراتي ايران - 2- 7- 4

يرنفتي ايران نيز حاكي از آن است كه كشورهاي چين، عراق، امارات و غمقصد اول صادرات  10بررسي 
. كشور كره جنوبي گرچه انددادهي افزايش طوركلبههاي تحريم ي سالتركيه ميزان واردات خود از ايران را ط

واردكننده اول كاالي ايراني بوده ولي همواره از ميزان واردات خود از ايران  10جزء  1389- 91هاي در سال
  از ليست مذكور خارج شده است. 1392-94هاي طي سال كه ياگونهبهكاسته 

  )FDIم خارجي (گذاري مستقيكاهش سرمايه - 8- 4

هاي ايران طي سال FDIايران داشته است. متوسط ساالنه دريافتي  FDIتوجهي بر جذب ها اثر قابلتحريم
 50جذب بخش نفت و گاز (بيش از  FDIميليارد دالر است. بخش اعظم اين  4، 2011منتهي به سال 

  و بخش صنعت (همانند خودروسازي و داروسازي) و معدن شده است. درصد) 

گذاري است. سرمايه مشاهدهقابلبه خوبي  14گذاري مستقيم در اعداد و ارقام و نمودار كاهش ميزان سرمايه
 4,3به باالترين ميزان خود يعني  1390در حال افزايش بوده است و در سال  1386مستقيم خارجي از سال 

يم خارجي روند نزولي به خود گذاري مستقبه بعد سرمايه 1390هزار ميليون دالر رسيده است. از سال 
، - 21,4، 3,7به ترتيب  1391- 93هاي طي سال خارجي گذاري مستقيمگرفته است. نرخ رشد سرمايه

 بوده است. -61,3
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  (ميليون دالر) 1385- 96هاي گذاري خارجي طي سالسرمايه - 14نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

  كاهش نرخ رشد اقتصادي - 9- 4

، شرايط اقتصادي را 80گذاري در دهه ياستسساختاري حاكم بر اقتصاد و خطاهاي فاحش در  مشكالت
پذير و شكننده شد. اعمال ي پيش برد كه در برابر هرگونه شوك داخلي و خارجي بسيار آسيباگونهبه

و  1391ي هاطي سال كه يطوريدكننده شرايط نامناسب اقتصاد كشور شد به تشدها بر كشور، عامل تحريم
  اقتصادي بوديم.  بارفاجعهشاهد رشدهاي منفي  1392

با  1391نشان داده شده است. در سال  15در نمودار  1385- 96 يهاروند توليد ناخالص داخلي طي سال
 سال در توليد ناخالص داخلي ايران رخ داد. 1ميليارد ريال در عرض  491ها، افت شديد معادل شروع تحريم
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  )1390=100هزار ميليارد ريال) (( 1385-96هاي توليد ناخالص داخلي طي سال - 15نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

همچنان توليد ناخالص داخلي ايران بدون نفت روند به نسبت صعودي خود را  1391كه در سال ازآنجايي
كه در ابتدا كاهش توليد ناخالص بيشتر ناشي از كاهش در توليد و توان چنين نتيجه گرفت كرد، ميطي مي

ترين و يكي از مهمهاي نفتي است. البته اين موضوع دور از انتظار نيز نيست؛ چراكه فروش نفت و فراورده
داخلي داشته و  افزوده آن نقش مؤثري در رشد توليد ناخالصهاي اقتصادي كه ارزشاثرگذارترين بخش

بررسي رشد توليد ناخالص  باشد، بخش نفت است.وتور محرك طرف تقاضاي اقتصاد ايران نيز ميم ينوعبه
كاهش در ميزان رشد توليد ناخالص داخلي  92و  91هاي داخلي ايران نيز مؤيد اين مطلب است. طي سال

  با نفت بسيار بيشتر از كاهش در رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده است.

درصد  0,5و  0,4، 4,4رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به ترتيب  1390-92هاي در سالكه درحالي
سقوط كرده و در سال  1391در سال  -7,7به  1390درصد در سال  3,1بوده، رشد توليد ناخالص داخلي از 

  درصد رسيده است. -0,3به  1392

  

  

  

  

  

 تحريم ها شروع

 برجام
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  )1390=100د) ((درص 1386- 96هاي رشد توليد ناخالص طي سال- 16نمودار 

  
  هاي بانك مركزي ج.ا.امنبع: محاسبات نگارنده بر حسب داده

  كاهش رفاه - 10- 4

 هاي ايراني در هاي اقتصادي نادرست، به طرق مختلف بر رفاه خانوادهياستسها در كنار تشديد تحريم 
اي اقتصادي از آن كاهش درآمده تبعبهكاهش توليد و اثرگذار بوده است.  1390هاي پس از سال سال
ها و درنتيجه آن كاهش قدرت خريد خانوارها سبب كاهش رفاه سو و از سوي ديگر افزايش هزينهيك

  هاي اقتصادي شده است. هاي ايراني در پي تحريمخانواده

متوسط  17آمار درآمد و هزينه خانوار گوياي وضعيت معيشتي يك خانوار شهري در ايران است. در نمودار 
نشان داده شده كه گوياي روند افزايشي  يخانوار شهر يكناخالص  يهاناخالص و متوسط هزينه يدرآمد پول
متوسط هزينه مابين شود كه همواره شكاف فيميي است. همچنين مشاهده موردبررسهاي طي سال

يافته ها افزايش كه در دوره تشديد تحريمشود ناخالص و درآمد پولي ناخالص يك خانوار شهري ديده مي
 يقاز طراين فاصله  يبانك مركز "يرانا يبودجه خانوار در مناطق شهر يبررس"بر اساس گزارش . است

پوشش درآمد حاصل از اجاره، سود انواع سپرده و ... ناخالص اعم از حقوق بازنشستگي،  يپول يرغ يدرآمدها
   .شودداده مي
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  (ميليون ريال) 1386- 96هاي هاي ناخالص يك خانوار شهري طي سالينهمتوسط درآمد پولي ناخالص و متوسط هز - 17نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا

متوسط هزينه  1390- 92هاي بر اساس اطالعات مندرج در گزارش بودجه خانوار بانك مركزي، در سال
گروه  درصد افزايش داشته است. سه 31,4و  24,5، 22,8ناخالص ساالنه يك خانوار شهري به ترتيب 

ها (متوسط يدنيها و آشامخوراكيدرصد)،  32,5(متوسط با سهم  هاسوخت يرسا و مسكن، آب، برق و گاز
هاي مختلف هزينه از سهم گروه تريندرصد) بيش 9,9نقل (متوسط با سهم ودرصد) و حمل 25,8با سهم 

  اند.هاي مذكور داشتهرا در سال متوسط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار

يب شاخص ضرپذيرد. هايي نظير ضريب جيني صورت ميگيري از شاخصبررسي توزيع درآمد اغلب با بهره
  دهنده نابرابري بيشتر در توزيع درآمدي ايران است.، نشانجيني بدون واحد است و رقم باالتر اين شاخص

كه  طورهماناست. نشان داده شده  1385- 95 يهاسال يط يدر مناطق شهر ينيج يبضر 18در نمودار 
نزولي و در  1390ي منتهي به سال هاسالطي  9روند شاخص ضريب جيني آنكهشود، عليرغم يممشاهده 

به بعد اين شاخص به سمت نابرابري توزيع درآمد تغيير جهت  1390جهت بهبود رفاه خانوارها بوده، از سال 
  داده است.

  
  

                                            
 درآمد) يعكامل توز يبا برابر ياجامعه(معرف  صفر ينشاخص ب يناندازه ا .باشديم درآمد يعتوز ينابرابر يريگاندازهمهم  يهاشاخصاز  ينيج يبضر 9
 .كنديم ييرتغ درآمد در جامعه) يعتوز يعدم برابر يانگر(نما يك و



 
 

42 

 (بدون واحد)1385- 95ي هاطي سال در مناطق شهري ضريب جيني- 18نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي ج.ا.ا 

  هادور جديد از تحريمبازگشت  - 5

 يجمهور ينب 1394 يرماهت 23در  ماه مذاكره فشرده، 22در پي بيش از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
، مورد توافق 5+1سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به  يتامن يدائم شورا يو اعضا يرانا ياسالم

در  ي،مقام معظم رهبر يتاًو نها ياسالم يمجلس شورا ي،مل يتامن يعال يقرار گرفت، پس از تأييد شورا
 يشورا يزن يرماهت 29ازآن، در هفته پس يكرسماً به مرحله اجرا درآمد. حدود  1394 ماهيد 26 يختار
 يارا كه بر برنامه هسته يشينپ يميتحر، شش قطعنامه 2231سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه  يتامن
  . كرد يوضع شده بود، ملغ يرانا

و مخالفت او با توافق برجام و  2016در ادامه با روي كار آمدن ترامپ بر صحنه سياست امريكا در سال 
 به) 1397ارديبهشت  18( 2018مي  8در تاريخ  رسماًمتحده ياالتاتهديد به خروج امريكا از آن، سرانجام 

داري آمريكا سري جديد يانيه منتشر شده توسط وزارت خزانهبجانبه از برجام خارج شد. بر طبق يك صورت
روزه  90ها بعد از پايان دوره شود. بر اساس اين بيانيه برخي تحريمها عليه ايران در دو بخش اجرا ميتحريم

گشت كه در ادامه  بازخواهند) 1397آبان  13روزه ( 180) و برخي ديگر بعد از پايان دوره 1397مرداد  15(
  .)1397(عسگري،  دانشده دادهتوضيح  اختصار به

ين تاريخ، دولت آمريكا ا از بعدرسد. ) به پايان مي1397مرداد  15( 2018اوت  6روزه در تاريخ  90دوره «
  موجب برجام رفع شده بودند احيا خواهد كرد:هاي ذيل را كه بهتحريم
 هاي دالر آمريكا توسط حكومت ايران،بوط به خريد يا اكتساب اسكناسهاي مرتحريم 
 بها توسط ايران،هاي مربوط به تجارت طال يا فلزات گرانتحريم 
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 هاي مربوط به فروش، عرضه، تأمين يا نقل و انتقال گرافيت، فلزات خام و نيمه ساخته مانند تحريم
 سازي فرآيندهاي صنعتي به ايران،يكپارچه براي افزارنرمآلومينيوم و فوالد و صادرات يا 

  اي كه در ها و وجوه عمدههاي مربوط به معامالت خريد يا فروش ريال ايران يا نگهداري حسابتحريم
 شوند،مي خارج از خاك ايران بر پايه ريال ايران نگهداري

  يران،نويسي يا تسهيل معامالت ديون حاكميتي اهاي مربوط به خريد، پذيرهتحريم 
 هاي بخش خودروسازي ايران.تحريم  

هاي اوليه زير را لغو همچنين، بعد از گذشت اين دوره، دولت آمريكا مجوزهاي برجامي صادر شده براي رفع تحريم
  خواهد كرد:

  ذيل  هاآنايران به آمريكا و برخي مبادالت مالي مرتبط با  مبدأمجوز واردات فرش و مواد غذايي از
 ؛"ها و مبادالت ايرانقانون تحريم"به مجوزهاي مربوط 

 براي صادرات و باز صادرات هواپيماهاي تجاري مسافربري  صادرشدههاي انجام شده وفق مجوزهاي يتفعال
 و قطعات و خدمات مربوطه به ايران؛

تي براي اجتناب اند بايسهاي باال شدهيتفعالهاي آمريكا عليه ايران توافق برجام وارد اشخاصي كه بعد از رفع تحريم
  ها را به تدريج كاهش دهند.يتفعالاين  2018اوت  6هاي آمريكا تا از قرار گرفتن در فهرست تحريم

هاي مربوط رسد دولت آمريكا تحريم) به پايان مي1397آبان  13( 2018نوامبر  4روزه كه در تاريخ  180بعد از دوره 
احيا خواهد  مجدداًپس از اجرايي شدن برجام برداشته شده بودند را كه  هاآنهاي زير و خدمات مرتبط با يتفعالبه 

  كرد: 
 سازي ايران و عامالن بنادر شامل شركت كشتيراني ي كشتيراني و كشتيهابخشهاي معامله با تحريم

 ؛هاآنجمهوري اسالمي ايران، خطوط كشتيراني جنوب و وابستگان به 
  ايران، شركت بازرگاني نفت ايران  كشنفتايران، شركت ملي تحريم مربوط به معامله با شركت ملي نفت

 (نيكو) و ازجمله خريداري نفت، محصوالت مفتي يا محصوالت پتروشيمي از ايران؛
 يران و مؤسسات مالي ايراني كه به اهاي مربوط به مبادالت مؤسسات مالي خارجي با بانك مركزي تحريم

 اند.در فهرست تحريم قرار گرفته 2012براي سال مالي قانون اختيارات دفاع ملي  1245موجب بند 
 رساني مخصوص مالي به بانك مركزي ايران و ديگري مؤسسات مالي هاي مرتبط با ارائه خدمات پيامتحريم

 توضيحات الزم آمده است. هاآندرباره  CISADAقانون  104ايران در بند 
 ه يا بيمه اتكايي؛نويسي، بيمهاي مربوط به ارائه خدمات پذيرهتحريم 
 هاي مربوط به بخش انرژي ايران.تحريم 

 13622و  13590، 13574هاي ذكر شده بر اساس دستورات اجرايي نكته حائز اهميت آن است كه برخي از تحريم
 وزارتاند، اما در بيانيه لغو شده 13716وضع شده است كه پس از برجام مطابق دستور اجرايي  13628و  13645و 

لغو  13716دستور اجرايي (وضع شوند  مجدداًها رود اين تحريمداري آمريكا تأكيد شده است كه انتظار ميخزانه
(عسگري، » هاي معامله با ايران خواسته است كه در اين خصوص تمهيدات الزم را بينديشندشود) و از همه طرف

1397.( 
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هاي پيشين، توجهي است. در تحريمي تفاوت قابلهاي قبلي داراها از سوي امريكا با تحريمدور جديد تحريم
توجه اقتصاد و درآمدهاي ايران اقتصاد ايران يعني وابستگي قابل پذيريآسيبامريكا با شناخت دقيق نقاط 
. قراردادرا مورد تحريم هاي بانكي ونقل، بيمه و بخشنفت، حمل هايي از قبيلبه صادرات منابع نفتي، بخش

المللي از قبيل سازمان ملل هاي بينپيمانان خود همانند اتحاديه اروپا و سازماناز كمك هم در اين راه امريكا
هاي اعمالي عليه كشورها گيري از تجربيات خود در تحريمها امريكا با بهرهدر دور جديد تحريم استفاده كرد.

تحريم كشورها تا ا از سطح هاي خود رها، سطح تحريمهاي دور زدن تحريمازجمله ايران و شناسايي راه
ها بر اقتصاد ايران خواهد گسترده كرده است كه اين امر سبب تشديد اثرگذاري تحريم هاسطح تحريم بنگاه

اي جامع تدوين گردد كه در ادامه به آن شد. لذا الزم است در اين ارتباط تصميم عاجل گرفته شود و برنامه
  ).1397پرداخته شده است (خلعتبري، 

  رنامه جامع مقابله با تحريمب -6

 يجتواند نتاها ميمقابله با آن يبرا ياتيها نبود برنامه عملآنچه مشخص است در صورت بازگشت تحريم
نامناسب  يطشرا يدسبب تشداي جامع به همراه داشته باشد. فقدان برنامه يرانا يبرا يجبرانغيرقابل 

در برنامگي توان به بيدر اين ارتباط ميشود. مي يدممر يدهي انتظارات منفشكل ينو همچن ياقتصاد
توجهي به همراه نداشته عايدي قابلتنها اشاره كرد كه نههاي اخير در ماهسكه  فروشيشپارز و  يصتخص
افزايش فاصله و  اجتماعي، كاهش سرمايهمردم يانم ينانينااطم يدسبب تشد ،فساد يجادبلكه به جهت ا است

  ومت شده است.حكبين مردم و 
 ياتكه در ادب يمثال اقتصاد مقاومت عنوانبه .ها از دست رفتسال يندر ا يزن ياريبس يهاضمن آنكه فرصت

 ييهادر مقابل بحران يرانا يسازمقاوم يبرا يمناسب يريتدب شوديم ياد يآوراز آن با عنوان تاب الملليينب
 يو در عمل ثمره خاصشد  يدچار شعارزدگ رارحله برداشت و اجاست كه متأسفانه در مبوده  يمتحر يلاز قب

  .يريماز ثمره آن بهره بگ توانستيميامروز م شدينم چنينينابه همراه نداشت كه اگر 

رود برنامه جامع مقابله با انتظار مي هاو اضطرار مسئله بازگشت تحريم يتحاضر و با توجه به اهم يطدر شرا
  هاي اجرايي و بخش خصوصي قرار بگيرد.تر تدوين و در اختيار دستگاهعها هر چه سريتحريم

  ها الزم است كه موارد زير در نظر گرفته شود:براي تدوين برنامه جامع مقابله با تحريم

 سبب  ،گرايي و كوچك شمردن توانايي كشور تحريم كننده. شعارزدگي، آرمانبينانه تدوين شودواقع
  با تحريم خواهد بود.نقصان برنامه مقابله 
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 تا با شناسايي منطق رفتاري موجود،  از موضع توسعه ملي و كالن اقتصادي به مسئله نگريسته شود
و نه در سطوح بخشي و دستگاهي در راستاي مواجهه كشور با  اي سيستماتيك در سطح مليبرنامه

  كار گرفته شود.به ها، تهيه وناپذير بازگشت تحريمپيامدهاي اجتناب
 در  يرانا يمجدد كارنامه عمل يشود ضمن بررسمي يشنهادپ .ها به درستي پايش شونداثرات تحريم

به منظور درس  يرفتهو غلط صورت پذ يحصحاقدامات  يو بررس ي پيشينهاي اقتصادبرخورد با تحريم
 يشيدهاند يريم تدبهر اقدا يازابه  يرانا يمتحر يبرا يكاامر يعمل يهاها، به موازات اقدامگرفتن از آن

هر كدام  يجنتادر ارتباط با اقدام، ضد اقدام و  يو گزارش يردصورت پذ ياقتصاد اسبالعمل منو عكس
قرار  يرانا يبعد يميتحرو اقدامات ضد  هاگذاريياستس يگردد كه مبنا يهها تهآن يتموفق يزانو م
  .يردگ
  تواند مانع از مراحل مي يمردم در تمام يمراهه. اعتماد عمومي تالش شود آوردندر راستاي به دست

در اين زمينه  تورم، احتكار و... شود. ي،بازسفته يه،سرمادر قالب خروج  يمتحر هايينههز يشافزا
هاي و مقصران به صورت خاص مسئولين خاطي دستگاه فاسدانسازي، برخورد جدي با شفاف

براي ايران در  گزافهاي تواند هزينهاهي مسئولين ميحكومتي (با توجه به شرايط بحراني كنوني، كوت
و طرح مشكالت و ارائه  پي داشته باشد لذا الزم است در چنين مواردي برخورد جدي صورت پذيرد)

ن و نبود تناقض در رفتارهاي آشكار و پنهان والوي ممكن به صورت صادقانه توسط مسكارهاراه
 تواند مثمر ثمر باشد.مسئولين مي

  راهكاري و ارائه بندمعج -7

هاي اشتباه، تزريق گذاريياستسي كارآمد، هابرنامهاقتصاد ايران همواره از مشكالت ساختاري همانند خالء 
رنج برده است.  وكاركسبهاي محيط ينابسامانحساب و كتاب منابع و درآمدهاي ارزي، فساد سيستمي و يب

ي اقتصادي ناتوان و هاشوكو  هاتكانهو در مقابل  اين امر سبب شده است كه اقتصاد ايران ضعيف
  يد اين مطلب است. مؤها از تحريم 1390يرپذيري شديد اقتصاد ايران در نيمه اول دهه تأثپذير باشد. يبآس

شد. اين امر در كنار  اين محصولصادرات ، تحريم صادرات نفت ايران موجب كاهش 1390-94ي هاسالطي 
المللي درآمدهاي ارزي ايران را كاهش داد كه نتيجه آن به ينب يبه نظام مال يرانا ينظام مال يدسترسقطع 

   يررسمي و همچنين فاصله بين اين دو نرخ مشاهده شد.غي ارز در بازار رسمي و هانرخصورت افزايش 

هاي ه بانكشدت تحت تأثير قرار داد تا جايي كهاي ايراني را بهالمللي بانكينبهاي مالي روابط تحريم 
المللي خود را از طريق بازار غيررسمي با صرف هزينه و ريسك باالتر ايراني مجبور شدند، مبادالت پولي بين
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هاي توليدي را به علت افزايش هزينه تأمين مالي دچار پيگيري كنند. اين مهم عالوه بر سيستم بانكي، بخش
  خسران كرد.

اي دارند، از يهو سرما ياواسطه يه،واردات مواد اول ن وابستگي باال بههاي توليدي در ايرايتفعالكه از آنجايي
كاهش  هاآني و سودآور يشافزايدكنندگان تول يبرا يدتول ينههزافزايش نرخ ارز تأثير پذيرفتند. درنتيجه 

 پذيرييهامر توج ين. ايافتكاهش  يزن يداخل يدتوان رقابت تولو ها كاسته آن يدي. لذا از توان توليافت
به صنعت خودرو  توانميمثال عنوانبه .دادالشعاع خود قرار تحت يزنرا  يدتول يتظرف يشو افزا گذارييهسرما

طور كه مشاهده شد درنتيجه تحريم واردات قطعات، توليد خودرو در ايران كاهش اشاره كرد كه همان
با افت مواجه شد كه  هاآنديده و توليد يانز ي توليديهابخشها بنابراين درنتيجه تحريم؛ ي يافتتوجهقابل

گواه اين امر است. اين امر نيز سبب كاهش رفاه در  -گفته شود سقوط نرخ رشداست بهتر –كاهش نرخ رشد 
  هاي تحريم گشت.سال

براي اقتصاد ايران است  توجهقابلها توسط امريكا، يك خطر با توجه به مطالب عنوان شده، بازگشت تحريم
از  يريگبهرهها، امريكا به علت زم است براي آن تدبيري انديشيده شود. ضمن آنكه در دور جديد تحريمكه ال
سطح  ،هادور زدن تحريم يهاراه ييو شناسا يرانكشورها ازجمله ا يهعل يهاي اعمالخود در تحريم ياتتجرب

امر سبب  ينده كرده است كه اها گستربنگاه يمكشورها تا سطح تحر يمهاي خود را از سطح تحرتحريم
  .خواهد شد يرانها بر اقتصاد اتحريم ياثرگذار يدتشد

 يجتواند نتاها ميمقابله با آن يبرا ياتينبود برنامه عمل ،هاآنچه مشخص است در صورت بازگشت تحريم
نامناسب  يطشرا يدتدبيري سبب تشدبه همراه داشته باشد. فقدان برنامه و بي يرانا يبرا يجبرانغيرقابل 
  شود. مي يمردم يدهي انتظارات منفشكل ينو همچن ياقتصاد

 دورازبهپذيري اقتصاد ايران از طريق اجرا سازي اقتصاد مقاومتي ي و كاهش نقاط آسيبآورتابافزايش 
جامع  رود برنامهيممدت انتظار يانمتواند مثمر ثمر باشد. ولي در كوتاه مدت و شعارزدگي در بلندمدت مي

. اين يردقرار بگ يو بخش خصوص يياجرا يهادستگاه يارو در اخت ينتدو تريعهر چه سرها مقابله با تحريم
ي و كالن از موضع توسعه ملينانه تدوين و اثرات تحريم به درستي پايش شود؛ در آن بواقعبايست برنامه مي

گردد. ضمن آنكه تالش  ياعتماد عمومبه دست آوردن  يدر راستاو  اقتصادي به مسئله نگريسته شود
نقص، يب هرچندي نيز بسيار حائز اهميت است. هر برنامه جامعي رقابت يفضا يجادو ا ياقتصاد يسازشفاف

  يرشفاف اقتصادي، قابليت اجرا و ثمر بخشي نخواهد داشت.غدر فضاي 
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