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 خالصه مدیریتی

ها در فاصله های اقتصادی ایران و بررسی اثرات تشدید این تحریمگزارش حاضر باهدف بازخوانی تحریم

ه که ایران به واسطه ید شدتأکاست. در این گزارش  بر اقتصاد کشور تهیه گردیده 1390-94 هایسال

ی گذشته همواره از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است که سبب هادههمشکالت ساختاری اقتصادی طی 

؛ پذیر و شکننده شودیبآسی داخلی و خارجی از دست بدهد و هاشوکشده پایداری خود را در مقابل 

های اقتصادی ینابسامانیدکننده تشدا ها به عنوان یک شوک خارجی تنهبنابراین در چنین شرایطی تحریم

ی اثرگذاری تحریم بر هاگلوگاهایران بوده است. با علم به این مهم، در این گزارش سعی شده است مجراها و 

ها نشان های اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریماقتصاد ایران و تغییرات شاخص

 .داده شود

های اقتصادی، مروری بر ادبیات تحریم منظور آشنایی با مفهوم و فلسفه تحریمارش، بهگز بخش اولدر 

صورت گرفته است.  های اثرگذاری این دسته از تحریماقتصادی شامل مفهوم، تاریخچه، اهداف، انواع و کانال

   شوند، ازا میصورت کاهش یا قطع روابط تجاری و مالی متعارف اجرهای اقتصادی که معموالً بهتحریم
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    توانند آثار مخربی را بر اقتصاد کشورالمللی هستند که میهای بینترین و پرکاربردترین تحریمرایج

 شده تحمیل نمایند.تحریم

های اقتصادی فزاینده علیه ایران اختصاص یافته، گزارش که به بررسی تاریخچه اعمال تحریم بخش دوم

ای طوالنی در تاریخ معاصر ای نیست و از سابقهان توسط غرب موضوع تازهایر حاکی از آن است که تحریم

برخوردار است. این بخش عالوه بر معرفی  1357های پس پیروزی انقالب اسالمی ویژه در سالکشور به

های جدی این کشور برای همراه ساختن سایر کننده اصلی ایران، از تالشعنوان اولین تحریمآمریکا به

گرفتن دهد چگونه آمریکا باعث شکلدارد و نشان میدر راستای اعمال فشار بر ایران پرده برمی کشورها

ویژه اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آسیایی علیه های سایر کشورها بههای سازمان ملل و تحریمتحریم

 ایران شده است.

توافق  ی)امضا 1394تا سال  1390سال  ها ازگزارش، آثار و تبعات اقتصادی تشدید تحریم بخش سومدر 

پذیری اقتصاد های آسیبکنندگان با تمرکز بر کانالژنو(، بررسی  و چنین نتیجه گرفته شده است که تحریم

کننده اصلی بودجه دولت در راستای مختل کردن توان عنوان تأمینویژه مجرای درآمدهای نفتی بهکشور به

و منجر به کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی شدند. اند اقتصادی کشور گام برداشته

هزار بشکه( به نسبت  1500)حدود  1394سال منتهی به سال  4متوسط ساالنه صادرات نفت خام در طی 

 درصد کاهش داشته است.  27.06 هزار بشکه(  معادل 2100)حدود  1390سال منتهی به سال   4

های اقتصادی بود که به شکل جهش تحریم یهاثمرهکمبود عرضه ارز، از دیگر  تنش در بازار ارز ناشی از

 ارزی نمایان شد و آثار و تبعات منفی خود را بر تولید و رفاه مردم بر جای گذاشت.

المللی منجر به افزایش ها از طریق محدود ساختن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بینهمچنین تحریم

های خارجی، افزایش کارمزدهای بانکی سهیالت، افزایش نرخ تنزیل اسناد ایران در بانکنرخ حق بیمه ت

ها، افزایش هزینه کارمزد گشایش های خارجی، افزایش هزینه خرید از واسطهپرداختی در مراودات با بانک

اعتباری و هزینه های جایگزینی کارگزاران بانکی، شد و ریسک افزایش هزینه یتدرنهااسنادی و اعتبارات 

 مبادله را افزایش داد. 

یران، کاهش ا یتجار یشرکا ییرتغای، کاهش تولیدات صنعتی، یهو سرما یاواسطه یه،کاهش واردات مواد اول

های اقتصادی بوده است. خارجی، افت نرخ رشد و بدتر شدن شاخص رفاه از دیگر آثار تحریم گذارییهسرما

به میزان  1391( را در سال 1396قتصادی طی دهه اخیر )منتهی به سال افت نرخ رشد ا ترینیشبایران 

 درصد شاهد بوده است.  -7.7
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های امریکا علیه ایران به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. این نیز دور جدید تحریم بخش چهارمدر 

های ( و تحریم1397مرداد  15روزه ) 90های بازگشتی پس از دوره ها شامل دو بخش تحریمتحریم

هایی ها شامل بازگشت تحریم. دور جدید تحریمشودیم( 1397آبان  13روزه ) 180بازگشتی پس از دوره 

 است که به واسطه برجام لغو شده بودند. 

، بر ضرورت تدوین یک برنامه عملیاتی و جامع مقابله با دور جدید شدهارائهدر پایان با توجه به مطالب 

پذیری اقتصاد ایران از طریق آوری و کاهش نقاط آسیبمدت و افزایش تابدر کوتاه های آمریکاتحریم

 است. شعارزدگی در بلندمدت تأکید شده دورازبهاجراسازی اقتصاد مقاومتی 

بینانه تدوین و در آن از موضع توسعه ملی و کالن اقتصادی ها واقعرود برنامه جامع مقابله با تحریمانتظار می

نگریسته شود. ضمن آنکه برای موفقیت برنامه مذکور حضور و همراهی مردم ضروری است لذا الزم  به مسئله

 اعتماد عمومی تالش گردد. آوردناست در راستای به دست 
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 مقدمه

ها از های گذشته اقتصاد ایران همواره درگیر طیف وسیعی از مشکالت اقتصادی بوده که دامنه آنطی دهه

حساب و کتاب درآمدهای ارزی و تزریق همچون وابستگی به درآمدهای نفتی، هزینه کردن بیمشکالت ملی 

های غیرمولد، های مولد و بزرگ شدن بخشجویی، فشارهای فزاینده به بخشمنابع، گسترش فساد و رانت

رده شده ها گستالمللی نظیر تحریموکار نامناسب تا معضالت بینرویه نقدینگی و محیط کسبافزایش بی

آوری در مقابل است. لذا اقتصاد ایران به دلیل مشکالت ساختاری آن همواره شکننده بوده و توان تاب

های امریکا در نیمه اول دهه اقتصاد با شدت گرفتن تحریم پذیرییبآساقتصادی را نداشته است.  یهابحران

ک مرکزی رشد تولید ناخالص ، بیش از پیش شد. به گزارش بان1390-92های به صورت خاص سال 90

زمان تورم که همدرصد بود؛ درحالی -0.3و  -7.7، 3.1به ترتیب معادل  1390-92های داخلی در سال

و  1391های درصد در سال 34.7و  30.5 به رقم 90در سال  21.5دورقمی به صورتی افسارگسیخته از رقم 

 تورمی را تجربه کردیم.ترین رکودهای یافتهافزایش یافت و یکی از عمق 1392

ها بر اقتصاد ایران های مختلفی در ارتباط با اثرگذاری تحریمذکر است، متخصصان اقتصادی دیدگاهشایان

ی بیان کردند اعدهیامدهای منفی قوی معرفی کردند و در مقابل پها را اثرگذار و دارای دارند. برخی تحریم

اند. با توجه به اینکه مشکالت داخلی و اثرات مدت بودهکوتاه بعضاًها دارای اثرگذاری اندک و که این تحریم

ها بر اقتصاد ایران، نیازمند اند، میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تحریمها بسیار در هم تنیدهتحریم

نسبت داد، ها به تحریم کامالًها را توان وقایع اتفاق افتاده طی این سالمطالعات دقیقی است. لذا گرچه نمی

پذیر کرد های اخیر مشکالت ساختاری، اقتصاد ایران را تا حدی آسیبتوان اذعان داشت که طی دههاما می

 تواند آن را دچار بحران کند.های اقتصادی نظیر تحریم به راحتی میکه شوک

 یاقتصاد هاییمتحر یاتادب -1

المللی هستند که کشور یا پلماسی بینها، ابزارهایی غیرنظامی در عرصه سیاست خارجی و دیتحریم

کردن شرایط برای کشور ها جهت ایجاد درد، ناکامی و در یک کالم سخت کننده از آنکشورهای تحریم

العمل مورد انتظار کنند کنند تا آن را وادار به تغییر در رفتار مورد انتقاد و یا انجام عکساستفاده می 1هدف

 .(1393؛ هافبوئر، 1397)نفیو، 

                                           
آنها را به خطر انداخته و یا اقدام به نقض قوانین  بازیگران دولتی و غیردولتی خود، منافع کنندگان با تصمیمات استراتژیککشوری که به زعم تحریم 1

 .(CFR,2017)المللی نموده است بین
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دهند های اقتصادی از آن جهت که منافع اقتصادی کشورها را هدف قرار می، تحریم1هادر میان انواع تحریم

ها ترین تحریمزنندهترین و آسیبعنوان مخربزنند، بهو شرایط اقتصادی نامطلوب را در کشور هدف رقم می

ترین و ها از رایجین نوع از تحریمهمین دلیل است که ا(. احتماالً به1397شوند )نفیو، شناخته می

 (.1397؛ نفیو، 1378؛ تدبیر اقتصادی، 1393المللی نیز هستند )هافبوئر، های بینترین تحریمپراستفاده

 تعریف تحریم اقتصادی -1-1

و یا قطع این  2های اقتصادی که معموالً در قالب تهدید یا اقدام به کاهش روابط تجاری و مالی مرسومتحریم

کننده )یا ائتالفی از کشورها و یا حتی یک صورت تالش آگاهانه کشور تحریمشوند، بهابط اعمال میرو

؛ 1393شوند )قاسمی، بر کشور هدف تعریف می 3المللی( در راستای تحمیل فشارهای اقتصادیسازمان بین

 (.1388سیدنورانی، 

 های اقتصادیتاریخچه تحریم -1-2

ها عنوان جزئی الینفک از سیاست خارجی بسیاری از دولتهای اقتصادی )بهحریمبررسی سابقه استفاده از ت

هایی که تا قبل از جنگ جهانی اول از عهد یونان باستان تاکنون(، حاکی از آن است که بسیاری از تحریم

ی برای اقدامات عنوان مکملها بهزمان با جنگاند و یا همای برای شروع جنگ بودهزمینهاند، یا پیشاجرا شده

ها به این موضوع اند. تنها پس از پایان جنگ جهانی اول، توجه بسیاری از دولتکار گرفته شدهنظامی به

ها را جایگزین هایی مستقل استفاده کرد و آنعنوان سیاستهای اقتصادی بهتوان از تحریمجلب شد که می

 (.1393؛ هافبوئر، 1393اقدامات نظامی نمود )طغیانی، 

ها دانست که خود را خواه، ویرانگر و پرهزینه جنگماهیت تمامیت»توان الذکر را میدلیل تغییر نگرش فوق

ها، در جستجوی ابزار و روش ویژه در طول جنگ جهانی اول نشان داد و باعث شد بسیاری از استراتژیستبه

ق آن اراده خود را بر رقبا و های حاصل از جنگ باشند و از طریجایگزین خونریزی، خشونت و ویرانی

 « سالح اقتصادی»(. از همین رو، با پایان جنگ جهانی اول، توسل به 1397)نفیو، « ، دیکته کنندحریفان

قرار گرفت و اعالم شد هر  4(LNدر دستور کار جامعه ملل ) عنوان سالحی غیرنظامی برای برقراری صلح،به

                                           
 (.1397های اقتصادی )نفیو، های حوزه فناوری و تحریمهای نظامی، تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک، تحریماعم از تحریم 1
افتد )قاسمی، ها اتفاق مینیست، بلکه معنای ساده آن سطوحی از تجارت و فعالیت مالی است که احتماال در غیاب تحریم مرسوم به معنای قراردادی 2

1393.) 
صادی و غیره ای اقتهفعالیت از قبیل محدودیت در دسترسی به منابع و ابزارهای اقتصادی، اخالل در مبادالت اقتصادی با سایر کشورها، افزایش هزینه 3

 (.1393و قاسمی،  1397فیو، )ن
4 League of Nations (LN) 
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 16شود )ماده د، تحریم میدعاوی خود به جنگ روی آور یزآمکشوری که قبل از تالش برای حل مسالمت

 (.1393میثاق جامعه ملل( )طغیانی، 

وفصل برخی از مناقشات مرزی های اقتصادی جهت حلاگرچه جامعه ملل توانست از تهدید به اعمال تحریم

قلمرو بلغارستان ( و ادعاهای ارضی یونان درباره 1921)همچون تالش یوگسالوی برای تصرف قلمرو آلبانی )

ها برای دفع تجاوز کشورهای قدرتمند همچون ایتالیا، آلمان، (( بهره ببرد، اما در استفاده از تحریم1925)

 (.1393ژاپن و شوروی و جلوگیری از آغاز جنگ جهانی دوم موفق نبود )طغیانی، 

کار داشتند و معموالً بهها همچنان رنگ و بوی جنگ با شروع جنگ جهانی دوم، اهداف استفاده از تحریم

های نظامی را بگیرند یا مکمل اقدامات جنگی باشند. سرانجام با پایان شدند تا جلوی ماجراجوییگرفته می

عنوان ابزاری برای ایجاد صلح های اقتصادی به(، بار دیگر تحریمUNجنگ و تشکیل سازمان ملل متحد )

 5شد هر زمانی که شورای امنیت سازمان ملل )متشکل از مورد توجه قرار گرفتند و بر همین اساس اعالم 

عضو انتخابی(، به این نتیجه برسد که صلح تهدید یا نقض شده است، به تحریم مبادرت  10و عضو اصلی 

 (.1393منشور سازمان ملل( )هافبوئر،  39کند )ماده می

هداف سیاست خارجی همچون منظور دستیابی به سایر اهای اقتصادی بهتدریج، تحریمدر ادامه به

ای(، های هستهویژه قابلیتهای کشتار جمعی )بههای کشور هدف برای توسعه سالحناکارآمدسازی تالش

گر برای بهبود مسائل حقوق بشر، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، های سرکوبتحت فشار قرار دادن رژیم

 (.1393د استفاده قرار گرفتند )هافبوئر، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مور

 یاقتصاد هاییماهداف تحر -1-3

های اقتصادی، ابزاری برای مجازات، تنبیه، ترغیب و اعمال فشار )تحمیل یا ممانعت( و حتی نمایشی تحریم

های توانند با اعمال تحریماز نوع قدرت بر علیه کشور هدف، هستند، از همین رو کشورهای تحریم کننده می

 اند از:اقتصادی، اهداف گوناگونی را پیگیری نمایند، برخی از این اهداف عبارت

 المللی؛ابراز وجود یا قدرت در سطح بین 

 کننده در خصوص مخالفت دولت انتخابی اطمینان خاطر دادن به مخاطبان موردنظر در کشور تحریم

 های کشور هدف؛یاستس با هاآن

 های کشور هدف؛ادین با سیاستنشان دادن مراتب مخالفت نم 

 های آن؛دلیل سیاستتنبیه و مجازات کشور هدف به 

 کاهش توان نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف؛ 
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 های کشور هدف و حتی تغییر رژیم سیاسی آن کشور؛تمایل به تأثیرگذاری در سیاست 

 سی آن کشور(؛ثباتی در کشور هدف )عموماً به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاایجاد بی 

  تفهیم به کشور هدف و متحدان بالقوه آن در خصوص وجود اراده الزم برای اجرای عملیات علیه

 (.1394؛ مختاری، 1380)علیخانی،  هاآن

 های اقتصادیانواع تحریم -1-4

 به طمربو مالی منابع جابجایی کاال و فیزیکی های اقتصادی با توجه به ماهیت مبادله )شامل جابجاییتحریم

 شوند:های مالی اعمال میهای تجاری و محدودیتمبادله(، به دو شکل اصلی شامل ممنوعیت

 تجاری هایتحریم -1-4-1

صورت محدود کردن یا قطع نمودن انواع واردات و صادرات یا امتناع از خرید و فروش با های تجاری بهتحریم

هایی از قبیل از دست دادن بازارهای صادرات، ( و هزینه1394شود )اقبالی، کشور هدف وضع و اجرا می

های حساس و مهم، کاهش قیمت دریافتی بابت کاالها، خدمات و فناوری وارداتجلوگیری از دسترسی به 

      صادرات انجام شده و افزایش قیمت پرداختی برای کاالهای وارداتی را بر اقتصاد کشور هدف تحمیل

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:های اقتصادی میمصادیق تحریم(. از 1393نمایند )هافبوئر، می

 بندی، تحدید و توقف کلی صادرات و واردات؛سهمیه -

ای ای، شامل رد همکاری بیشتر با کشور هدف و پذیرش امتیاز تعرفهآمیز تعرفهسیاست تبعیض -

 عمومی؛

 های مشترک؛ی تجاری و پروژههانامهموافقتتعلیق و لغو  -

دن صادرات تکنولوژی و تهیه لیست سیاه از معامالت تجاری در حال انجام توسط کشور ممنوع کر -

 هدف؛

 (.1378های آموزشی )تدبیر اقتصادی، های فنی و برنامهقطع، تعلیق و لغو کمک -

 مالی هایتحریم -1-4-2

ایجاد ممنوعیت  ای کشور هدف )از طریق اقداماتی همچوندر این نوع تحریم، روابط مالی و فرایندهای بیمه

های خارجی ای، مالی و بانکی یا نقل و انتقاالت مالی؛ مسدود نمودن دارایییا محدودیت بر ارائه خدمات بیمه

های نفتی؛ ایجاد اختالل در گشایش هایی در فروش نفت خام و واردات فراوردهکشور هدف؛ ایجاد ممنوعیت

گذاری خارجی و یا حتی محروم نمودن کشور ذب سرمایهاعتبار اسنادی برای تجار کشور، ایجاد موانع در ج
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های بالعوض( تحت المللی پول و نیز کمکها و اعتبارات بانک جهانی و صندوق بینهدف از دسترسی به وام

 (.1397گیرند )تدبیر اقتصادی، تأثیر قرار می

ر نحوه انجام معامالت یا تبادالت کنند و بیشتر بهای مالی کمتر بر کاالها و خدمات تمرکز میدر واقع، تحریم

های های تجاری مذکور، جریانمالی تمرکز دارند چراکه فرض اصلی این است که زیرساخت انجام فعالیت

 (.1397مالی هستند )نفیو، 

 های اقتصادیهای اثرگذاری تحریمکانال -1-5

کنند اثرگذاری تالش میکنندگان با هدف قرار دادن مجراهای مختلفی در اقتصاد کشور هدف، تحریم

های ین کانالترمهمهای اقتصادی را افزایش دهند و از این طریق اهداف خود را محقق سازند. ازجمله تحریم

بنابراین، در ؛ گذاری و اشتغال، اشاره نمودتغییرات در تجارت، تولید، سرمایه توان بهها میاثرگذاری تحریم

     های اقتصادی را در سه گروه واردات، صادرات و ات تحریمتوان عمده اثربندی ساده مییک دسته

 بندی کرد:گذاری طبقهسرمایه

 مجرای واردات -1-5-1

های مربوط به وارداتِ حجم یابد و از سوی دیگر هزینهسو واردات کاهش میبا تحریم واردات، از یک

ه کاهش واردات، کاهش درآمدهای یابد. باید توجه داشت کمشخصی از کاالها نسبت به قبل افزایش می

ویژه واردات مواد اولیه، های واردات بهدارد و افزایش هزینه به دنبالهای وارداتی را دولت از محل تعرفه

کاالهای تولیدی در داخل کشور هدف  شدهتمامای منجر به افزایش قیمت ای و واسطهکاالهای سرمایه

شود و از طرف دیگر قدرت ها و درنتیجه افزایش تورم میطرف موجب افزایش قیمتشود که از یکمی

 (.1395)گرشاسبی،  دهدپذیری تولید را در بازارهای جهانی کاهش میرقابت

 مجرای صادرات -1-5-2

های هنگام اعمال تحریمی برای هر کشور است، بنابراین بهارزآوربا توجه به اینکه صادرات یکی از مجراهای  

یجه تهیه ارز موردنیاز درنتکاالها و خدمات، کشور هدف در خصوص منابع ارزی خود و  اقتصادی بر صادرات

    ی که تنوع کاالهای صادراتی در کشورزمان درشود. تحریم صادرات برای واردات با مشکل مواجه می

ای ویژه در خصوص کشورهآمیز باشد. این موضوع بهتواند بسیار مخاطرهشونده پایین باشد، میتحریم

 (.1395های ناچیز صادرات غیرنفتی از صادرات کل، صادق است )گرشاسبی، صادرکننده نفت با سهم
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 گذاریسرمایه -1-5-3

که طوریشود، بهمی "کشور هدف"موجب شکل گرفتن نوعی عدم اطمینان در اقتصاد  اعمال تحریم، 

سو، موجب کاهش انگیزه این شرایط از یک کند.گذاران داخلی و خارجی را وادار به تأمل و صبر میسرمایه

گذاری مستقیم های جذب سرمایهگذاران داخلی و از سوی دیگر، منجر به از دست رفتن فرصتسرمایه

گذاری شود. به این ترتیب رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی که با تجهیز بهینه منابع سرمایهخارجی می

 (.1395 افتد )گرشاسبی،گردد، به خطر میحاصل می

 های اقتصادیتجربه کشورهای جهان در خصوص تحریم -2

 سوریه -2-1

جانبه های یکگردد. در آن زمان تحریمباز می 1986سابقه اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه سوریه به سال 

 آمریکا علیه سوریه به بهانه حمایت این کشور از تروریسم وضع و اجرا شدند.

ای آمریکا با هدف پایان بخشیدن به حمایت سوریه از تروریسم، خاتمه دادن به ، مجلس سن2003در سال 

های کشتار جمعی و توقف واردات غیرقانونی نفت از عراق، اشغال لبنان از سوی سوریه، منع گسترش سالح

انون کرد تا از طریق این ق 1(SALSA« )پذیری سوریهاعاده حاکمیت لبنان و مسئولیت»صدور قانون اقدام به

     وجود آمده بود،ای بهالمللی و منطقهسوریه را در قبال مشکالت جدی امنیتی که در سطح بین

 (. 1392پذیر کرده باشد )مرادی، مسئولیت

نمود و  13338جمهور آمریکا، اقدام به صدور دستور اجرایی شماره نیز جرج بوش رئیس 2004در سال 

های هایی از قبیل مصادره داراییکرد که منجر به تحمیل تحریم را صادر  ”SALSA“اجازه اجرای قانون 

اشخاص معین، ممنوعیت فروش مهمات و کاالهای با کاربرد دوگانه، ممنوعیت صادرات هر نوع کاال به 

، متحدهایاالتسوریه غیر از غذا و دارو و منع هواپیماهای سوری برای فرود در آمریکا یا عبور از حریم هوایی 

 (. 1393ه سوریه شد )هافبوئر، بر علی

آمیز مخالفین، گیری بحران سوریه و متهم شدن دولت این کشور به سرکوب خشونت، با شکل2011در سال 

المللی علیه این کشور شکل گرفت. های بیننقض حقوق بشر و جنایت علیه مردم سوریه، رژیمی از تحریم

س شورای امنیت سازمان ملل اقدام به وضع قطعنامه علیه آغاز شد، سپ متحدهایاالتها از سوی این تحریم

سوریه نمود که از سوی چین و روسیه وتو شد. با این حال اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عرب و ترکیه به 

                                           
1 Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Act (SALSA). 
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     شکل ذیل توان بهها را می(. این تحریم1393و )هافبوئر،  (Friberg, 2012)تحریم سوریه تن دادند 

 مود:بندی ندسته

 1جمهور آمریکاهای قبلی و پنج دستور اجرایی رئیس: شامل تشدید تحریممتحدهایاالتهای تحریم 

های سوریه در آمریکا، تحریم نفتی و افزایش قابل توجه اشخاص و شامل بلوکه کردن دارایی

 .(Friberg, 2012) های مشمول تحریمسازمان

 بها به سوریهنفتی و بانکی، تحریم فروش فلزات گران هایهای اتحادیه اروپا: اعمال تحریمتحریم 

 )همان(.

 های اتحادیه عرب: توقف معامالت با بانک مرکزی و بانک بازرگانی سوریه، قطع معامالت تحریم

های سوری، مالی پروژه ینتأمهای آن، توقف تجاری و مالی با دولت سوریه و مصادره دارایی

 )همان(. هاآنبه کشورهای عربی و مصادره اموال ممنوعیت ورود سران دولتی سوریه 

 های ، تحریمهاآنهای های ترکیه: ممنوعیت سفر افراد معین به ترکیه و مسدود کردن داراییتحریم

تسلیحاتی، تعلیق روابط با بانک مرکزی و بانک بازرگانی سوریه، تعلیق اعتبارات و مسدودسازی 

ها مالی زیرساخت ینتأمترکیه برای   Eximbankاعتباری مهناهای دولت سوریه، تعلیق توافقدارایی

 )همان(. 2های استراتژیکعالی همکاری در سوریه و تعلیق شورای

های نفتی منجر به المللی بر اقتصاد سوریه بسیار گسترده و قابل توجه است. تحریمهای بینتحریم یرتأث 

ه موانع ایجاد شده بر سر راه صادرات نفت، تولید و تولید نفت در سوریه شد. با توجه بکاهش صادرات 

المللی که مسئول دو نفت در سوریه نیز به مقدار قابل توجهی کاهش یافت، عمده اپراتورهای نفتی بین

ها و یا وضعیت امنیتی نامناسب در این کشور، سوم تولید کل نفت در سوریه بودند، بر اساس تحریم

 اند و از بازار نفت سوریه خارج شدند )همان(.ه حالت تعلیق درآوردههمکاری خود با دولت سوریه را ب

های مالی و بانکی با بانک های مالی )شامل قطع همکاریدر کنار تحریمممنوعیت استفاده از دالر آمریکا 

های سوری( نیز توانایی دولت سوریه را برای انجام معامالت مرکزی سوریه، بانک تجاری و سایر بانک

منبع درآمدی دولت( و ارز خارجی  ینترمهمعنوان لمللی و بنابراین دستیابی به درآمدهای نفتی )بهابین

سو منجر به تعمیق قاچاق در های غیررسمی نیز از یکاقتصادی از کانال هایاز بین برد. افزایش فعالیت

                                           
، 2011آگوست  18در تاریخ  13582، 2011می  18در تاریخ  13573، 2011آوریل  29در  13572های دستورهای اجرایی رئیس جمهور به شماره 1

 .2012در تاریخ یک می  13608و  2012آوریل در تاریخ  13606
منظور رتبه کشورها بههای استراتژیک در سطح مقامات عالیمنظور همکاریتوسط کشورهای ترکیه، سوریه، اردن و لبنان به 2009این شورا در سال  2

 (.Forien Minister Affairs of Turkey,2018)افزایش گفتگوی سیاسی، افزایش روابط اقتصادی و تعامالت فرهنگی و غیره شکل گرفت 
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 ,Friberg) زد شور رقمهای معامله، تورم باالیی را در این کسوریه و از سوی دیگر با افزایش هزینه

2012) 

المللی ها و اعتبارات بیناقدامات تنبیهی اعمال شده علیه سوریه، نه تنها دسترسی این کشور را به وام

المللی به ارز سوریه و کاهش ارزش پول ملی آن شد. با کاهش داد، بلکه منجر به کاهش اعتماد بین

شدت افزایش یافت و از طرفی با افزایش های تولید نیز بهههای واردات کاال به سوریه، هزینافزایش هزینه

های کشاورزی و ساخت نیز به شدت آسیب دید و سوریه نه تنها ناامنی و خشونت در این کشور، بخش

امکان صادرات این نوع محصوالت را از دست داد بلکه در تامین مواد غذایی برای مردم خود نیز ناتوان 

 )همان(. شد

 لیبی -2-2

، با ممنوعیت فروش تجهیزات نظامی به این کشور آغاز 1978علیه لیبی در سال  متحدهایاالتهای تحریم

المللی (. یک سال بعد نیز لیبی از سوی آمریکا در لیست کشورهای حامی تروریسم بین1393شد )طغیانی، 

و  مریکا، ممنوعیت پرداخت وامهای لیبی در آهای بیشتر از جمله مصادره داراییقرار گرفت و مشمول تحریم

منع  متحده به لیبی والمللی تحت حمایت ایاالتهای اقتصادی آمریکا و برخی نهادهای بیناعطای کمک

            یرتأثها این دسته از تحریم (Ong, 2016) صادرات کاالهای دارای کاربرد دوگانه به لیبی شد

              یاًثاندرصد از اموال لیبی در آمریکا بود و  2کمتر از  اوالً چندانی بر اقتصاد لیبی نداشتند، چون

       نکرده بودالمللی پول و یا بانک جهانی کمک مالی دریافت آمریکا یا صندوق بین هرگز از قبالًاین کشور 

(Barnum & Fearey, 2016). ی به خاک ، با تحریم واردات نفت از لیب1982های آمریکا در سال تحریم

آمریکا و جلوگیری از صادرات تجهیزات آمریکایی موردنیاز بخش انرژی لیبی به این کشور تشدید شد. در 

های رم و وین، جمهور آمریکا در واکنش به حمله تروریستی اتباع لیبیایی به فرودگاهنیز، رئیس 1986سال 

ادی بین دو کشور و مصادره اموال دولت های اقتصمبنی بر قطع تمام فعالیت 12543دستور اجرایی شماره 

  های صادراتی آمریکا نیز برای لیبی آثار منفی چندانی . تحریم(Ong, 2016)لیبی در آمریکا را صادر کرد 

وجود داشت. تنها استثنا در خصوص  هاآنهای اروپایی یا آسیایی برای همراه نداشت، چراکه جایگزینبه

های تخصصی در حوزه صنعت نفت لیبی بود که تنها توسط اصی از فناوریونقل هوایی و انواع خصنعت حمل

های باال در بازار سیاه شد. مجبور به پرداخت هزینه هاآنشد و لیبی برای دستیابی به آمریکا تولید می

دلیل فقدان پرسنل آموزش دیده و آشنا با تجهیزات طراحی شده توسط همچنین، بخش نفت لیبی به

وری شد. ریکایی و مشکالتی نظیر دستیابی به قطعات جایگزین، دچار کاهش مداوم بهرههای آمشرکت

دولت لیبی بالفاصله بازارهای  چراکهوجود نیاورد تحریم واردات نفت لیبی نیز مشکلی برای این کشور به
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رکای تجاری خود اروپایی و آمریکای التین را جایگزین بازار از دست رفته آمریکا نمود و به این ترتیب به ش

های آمریکا اثر مستقیم چندانی از خود نشان ندادند اما منجر به ادغام اقتصاد تنوع بخشید. اگرچه تحریم

های چندجانبه سازمان ملل پذیری این کشور از جانب تحریملیبی با اتحادیه اروپا و بنابراین افزایش آسیب

 .(Barnum & Fearey, 2016)میالدی شکل گرفتند  90شدند که در دهه 

که  1گذاری الکربیدست داشتن در حادثه تروریستی بمب، با محکوم شدن اتباع لیبی به1992در سال 

      خطوط هواپیمایی آمریکا از لندن به مقصد فرودگاه  103سرنشین پرواز شماره  270منجر به مرگ 

رد عمل شد و اقدام به صدور قطعنامه المللی جان اف کندی نیویورک شد، شورای امنیت سازمان ملل وابین

علیه لیبی نمود. در این قطعنامه، شورای امنیت خواستار استرداد مظنونین حادثه مذکور به کشورهای  748

هایی نظیر ممنوعیت پرواز، ممنوعیت فروش تجهیزات نظامی، محدود کردن ویزای شد و تحریم دیدهیبآس

 .(Sillman, 2016)نمود های این کشور را وضع اتباع و دیپلمات

با رد اتهام مذکور از سوی لیبی و عدم همکاری آن در تحویل مظنونین الکربی، شورای امنیت با صدور  

 های قبلی، تمام منابع مالی لیبی در خارج از این کشور را مسدود نمود، عالوه بر تقویت تحریم883قطعنامه 

(2016 Ong,.) نیز، آمریکا بر اساس 1996 در سال ( قانون مجازات ضدتروریسمAEDPA)1  کلیه روابط

بخش انرژی  2(ILSA« )لیبی –های ایران قانون تحریم» تجاری و مالی خود را با لیبی قطع کرد و بر اساس

 (.Ong, 2016)های اقتصادی خود قرار داد در لیبی را هدف تحریم

های لیبی از بازار جهانی نفت نشد، اما تحریمدلیل نفوذ اروپا هرگز منجر به حذف های سازمان ملل بهتحریم

های تجاری که امکان مالی هدفمند که دسترسی این کشور به درآمدهای نفتی را محدود کرده بود و تحریم

ویژه در بخش نفت را از لیبی گرفته بود، منجر به کاهش رشد تولید ناخالص های تولید بهارتقاء ظرفیت

میالدی متوسط رشد اقتصادی در لیبی  2000تا  92های که در فاصله سالطوری داخلی در لیبی شد، به

 .(Barnum & Fearey, 2016)درصد بود  0.8تنها 

های توان به تضعیف پول ملی لیبی اشاره کرد که با توجه به وابستگی شدید بخشها میاز دیگر آثار تحریم 

گیری نرخ تورم بسیار ها و شکلزایش شدید قیمتمختلف اقتصاد لیبی به واردات، تضعیف دینار منجر به اف

   دلیل به ییمواد غذاکاالها و   ویژهبه ونقلحمل یهاینههز افزایش باال شد. الزم به ذکر است که 

های قاچاق و گیری کانالرا رقم زد. در این میان شکل هایمتق یشترب یشافزاهای سفر و پرواز، ممنوعیت

                                           
1 The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA) 
2 Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) 
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امور خارجه لیبی در  وزارتها دامن زد. بنابر اعالم ی از کاالها نیز خود بر تشدید قیمتبازار سیاه برای بسیار

میلیارد دالر هزینه بر اقتصاد لیبی تحمیل  24، بیش از 1992های سازمان ملل از سال ، تحریم1998سال 

 (.Barnum & Fearey, 2016کردند )

، اقدام به بازگرداندن دو مظنون حمله الکربی به 1999 در سالها و افزایش فشارها، لیبی با تشدید تحریم

گذاری و های خود را لغو کرد اما آمریکا خواستار پذیرش مسئولیت بمبهلند نمود و سازمان ملل تحریم

ها، قانون ایلسا رغم تمام مخالفت، علی2001های قربانیان شد و در سال جبران خسارت برای خانواده

(ILSA را برای )میلیارد دالری از سوی  2.7، با پرداخت خسارت 2003دیگر تمدید کرد. در سال سال  5

( و این قانون به قانون 2004های قربانیان الکربی، نام لیبی از قانون ایلسا خارج شد )سال لیبی به خانواده

ملی در مورد  جمهور آمریکا، همچنین به اعالم شرایط اضطرارهای ایران )ایسا( تغییر نام داد. رئیستحریم

 (.Ong, 2016) های آمریکا علیه این کشور را لغو کردلیبی پایان داد و تمام تحریم

های سیاسی خود، بودجه عمومی را کاهش داده و با اعتراض مواجه شده دولت لیبی که در راستای اولویت

دگان کرد. این اقدام آمیز معترضان و تظاهرکننمنظور بقای سیاسی خود اقدام به سرکوب خشونتبود، به

های آمریکا، سازمان ملل و کشورهایی گیری تحریمبه اوج خود رسید و منجر به شکل 2011لیبی در سال 

ی مسلحانه و حذف هاسرکوبها که اهدافی نظیر توقف نظیر استرالیا و کانادا علیه این کشور شد. این تحریم

سفر قذافی و اعضای دولت  کردند، در قالب ممنوعیتمیقذافی، خانواده و وابستگان وی از قدرت را دنبال 

و نهادهای دولت او )شامل بانک مرکزی لیبی(،  هاسازمانوی، ممنوعیت هرگونه معامله مالی با قذافی و تمام 

های مالی لیبی، همچنین تحریم تسلیحاتی علیه دولت مصادره دارایی وی نظامی به لیبی هاکمکتوقف 

را صادر  ، مجوز حمالت هوایی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع2011سازمان ملل در سال  قذافی اعمال شدند.

یانه به شورشیان اقدام کردند و ناتو نیز مخفآمریکا، انگلستان و فرانسه به ارائه مشاوره نظامی و کمک  کرد.

یروهای شورشی اقدام به انجام حمالت هوایی کرد، به این ترتیب کنترل بیشتر شهرهای لیبی به دست ن

ها مبنی بر حذف قذافی از قدرت، ، اولین هدف تحریم2011اکتبر  20افتاد و سرانجام با قتل قذافی در 

 (.1393)هافبوئر،  عملی شد

 ایران علیه های اقتصادیتحریم -3

ه ویژای نیست و از قدمتی طوالنی در تاریخ معاصر کشور بهتحریم ایران توسط کشورهای غربی موضوع تازه

  پس از پیروزی انقالب اسالمی برخوردار است. اولین تجربه غرب در ارتباط با تحریم ایران به دوران 

گردد. در این دوره وزیری دکتر محمد مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت برمینخست

منبع درآمدی آن، کشور را آمریکا و انگلستان تالش کردند با تحریم خرید نفت از ایران و بنابراین قطع تنها 
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(. با این حال 1393تحت فشار اقتصادی قرار دهند و جریان ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند )طغیانی، 

ها با (، کلید خورد. این دور از تحریم1357های ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی )سال دور اصلی تحریم

آغاز شد، سپس در طول زمان از نظر عمق  1979ده در سال متحیاالتاجانبه از سوی های یکتحمیل تحریم

جامعه "منظور جلب حمایت و مشارکت های جدی آمریکا بهو دامنه اثر گسترش یافت و درنهایت با تالش

متحده یاالتاهای المللی شامل تحریمهای بینبرای اعمال فشار علیه ایران، به رژیمی از تحریم "جهانی

ویژه اتحادیه های سایر کشورها به( و تحریم2006شورای امنیت سازمان ملل )از سال های تحریم آمریکا،

 (.Spider Web, 2013)(، تبدیل شد )جدول یک( 2007اروپا )از سال 

توان گفت های پس از انقالب، میهای اعمال شده علیه کشورمان در سالطور خالصه در خصوص تحریمبه

ن حمایت ایران از تروریسم، بهبود حقوق بشر در ایران، محدود نمودن قدرت دالیلی همچوها بهاین تحریم

ای( و ویژه بمب هستههای کشتار جمعی )بهحاستراتژیک ایران در منطقه، جلوگیری از دسترسی ایران به سال

ه بر سر ای ایران و متقاعد کردن ایران برای انجام مذاکرآمیز بودن برنامه هستهدرنهایت اطمینان از صلح

 (.1397؛ نفیو، 1397اند )عسگری، ای خود، وضع و اجرا شدههای هستهمحدود نمودن فعالیت

کننده ایران در عنوان اولین تحریمالذکر، آن است که آمریکا بههای فوقنکته حائز اهمیت در زمینه تحریم

که رار دادن ایران )با توجه به اینجانبه خود را برای تحت فشار قهای یکهای پس از انقالب، اثر تحریمسال

منظور رو، بهناچیز برآورد کرد و از همین  گاه به سطوح قبل از انقالب نرسید(،تجارت میان دو کشور هیچ

 های خود:افزایش دامنه اثر تحریم

  ی،گذاری خارجبخش انرژی ایران یعنی وابستگی به حضور سرمایه ضعفنقطهاوالً باهدف قرار دادن 

و از این طریق تالش  1های ثانویه( علیه ایران نمودهای فراتر از مرزها )تحریمم به اعمال تحریماقدا

های خارجی کشورهای ثالث را وادار به انتخاب میان ماندن در بازارهای آمریکا و یا کرد شرکت

 2ادامه مبادله با ایران و انجام فعالیت در بخش انرژی ایران نماید.

                                           
تند. این لیبی یا همان قانون داماتو شکل گرف –های ایران با تصویب قانون تحریم 1996های ثانویه آمریکا علیه ایران برای اولین بار در سال تحریم 1

  کردند، گذاری میمیلیون دالر در بخش انرژی ایران سرمایه 40های کشورهای ثالث که بیش از داد علیه شرکتقانون به دولت آمریکا اجازه می

لیون دالر کاهش یافت می 20گذاری در آن به های ایران تغییر نام داد و مبلغ سرمایه، به قانون تحریم2006هایی وضع کند. این قانون در سال مجازات

 (.1393)تدبیر اقتصادی، 
های ثانویه آمریکا علیه ایران روی خوش نشان ای ایران به تحریمویژه اتحادیه اروپا تا پیش از جدی شدن موضوع هستهالبته کشورهای خارجی به 2

های ویژه تحریماین قانون به از اعـمال بـرخی از مـواردهمین اعتراضات، آمریکا  (، در نتیجه1397ندادند حتی به آن اعتراض هم کردند )عسگری، 

های بعد این قانون دوباره در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد )تدبیر اقتصادی، اما در سال (،Belfer Center, 2015)نظر کرد بخش انرژی ایران صرف

1393.) 
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 از فرصت 20021ای ایران در سال های هستهدن توجه جامعه جهانی به فعالیتثانیاً با جلب ش ،

ای، در راستای ارجاع پرونده های هستهایران برای دستیابی به سالح استفاده کرد و با اتهام تالش

 (.1397)نفیو،  2ای ایران به سازمان ملل تالش کردهسته

)متشکل از سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان(، آژانس      گانه اروپا های آمریکا و اتحاد سهبا پیگیری

، به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد و این شورا 2006ای ایران را در سال المللی اتمی، پرونده هستهبین

با صدور قطعنامه  2006جوالی سال  31ای ایران، در های هستهضمن ابراز نگرانی در خصوص فعالیت

سازی اورانیوم را متوقف کند، در غیر های مربوط به غنیروز، فعالیت 30خواست تا ظرف  ، از ایران1696

(. عدم اعتنای ایران به قطعنامه 1387های اقتصادی و سیاسی روبرو خواهد شد )آذری، صورت با تحریماین

 (.1جدول )های اقتصادی فراگیر علیه ایران شد فوق، موجب تصویب پنج قطعنامه دیگر و اعمال تحریم

های تشویقی کنندگان، معتقد به استفاده از سیاستاتحادیه اروپا نیز که تا پیش از پیوستن به جرگه تحریم

به تبعیت از سازمان ملل، اقدام  2007(، از سال 1393ها بود )قاسمی، جای اعمال تحریمدر قبال ایران به

شورای امنیت،  1929پس از صدور قطعنامه  2010های این اتحادیه در سال به تحریم ایران نمود. تحریم

انرژی و روابط مالی ایران به اوج خود رسیدند  با هدف قرار دادن بخش 2012گسترش یافتند و در سال 

 (.1جدول )

 

                                           
سازی اورانیوم در نطنز و کارخانه تولید آب سنگین در اراک و تائید ه ساخت تاسیسات غنیدلیل انتشار برخی شواهد مبنی بر اقدام مخفیانه ایران ببه» 1

 (.1397)نفیو، « 2004المللی اتمی در سال آن توسط آژانس بین
آژانس در شرایطی  ، تمایل داشت پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شود با این حال گزارش2004آمریکا در همان سال »الزم به ذکر است که  2

سازی اورانیوم بودند. مذاکرات مذکور گانه اروپا شامل کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه در حال مذاکره با ایران برای توقف غنیمنتشر شد که اتحاد سه

های اتمی در ازای همکاری انرژی لیالملبین آژانس با تهران کامل سازی اورانیوم توسط ایران و همکاریرغم حصول توافقی مبنی بر توقف غنیعلی

های غربی به تعهداتشان، به شکست دلیل پایبند نبودن طرفسازی اورانیوم توسط ایران به، با اعالم از سرگیری غنی2005اقتصادی اروپا، در سال 

 (.1397)نفیو، « انجامید
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 (1979-2005)های اعمال شده علیه ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی تحریم -1جدول 

-تحریم

 کننده
 مفاد تحریم

آمریکا 

 ای)دستوره

 اجرایی(

  در آمریکا )نوامبر  های بانک مرکزی و دولت ایران: مصادره تمام دارایی12170دستور اجرایی شماره

1979.) 

  ممنوع کردن صادرات آمریکا به ایران؛ غیرمجاز کردن هر نوع 12211 و 12205دستورهای اجرایی شماره :

سفر به  شهروندان آمریکایی از انجام مبادالت مالی با ایران یا مراه با بازداشتنواردات از ایران به آمریکا ه

 (.1980ایران )

  دور جدید ممنوع کردن ورود کاال و خدمات دارای منشأ ایران )سال 12613دستور اجرایی شماره :

1987.) 

  گذاری بر یه: ممنوع کردن اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی از سرما12957دستور اجرایی شماره

 (.1995صنعت نفت و مشتقات نفتی، به جز گاز طبیعی )سال 

  به هر نوع تجارت کاال و خدمات با ایران )سال  12957: گسترش دامنه 13059دستور اجرایی شماره

1997.) 

  8های کشتار جمعی، شامل دهنگان سالحهای اشاعه: مسدود کردن دارایی13382دستور اجرایی شماره 

 (،2005نی )سال هویت ایرا

  کردن ثباتکه در بی های اشخاص حقیقی و حقوقی: مسدود کردن دارایی13438دستور اجرایی شماره

 (.2007عراق مشارکت دارند )جوالی 

  های سپاه پاسداران به خاطر حضور و کمک به نقض : مسدودکردن دارایی13572دستور اجرایی شماره

 (.2011حقوق بشر در سوریه )آوریل 

 استفاده در بخش انرژی یا پتروشیمی: تحریم فروش تجهیزات و خدمات قابل13590ور اجرایی شماره دست 

 (.2011ایران )نوامبر 

  (.2012های دولت ایران و نهادهای مالی ایرانی )فوریه : بلوکه کردن دارایی13599دستور اجرایی شماره 

  در  کنندهگیری از ورود افراد حقیقی مشارکتها و جلو: بلوکه کردن دارایی13606دستور اجرایی شماره

 (.2012های ایران و سوریه )آپریل نقض حقوق بشر توسط دولت

  های پتروشیمی ایران و دادن فلزات خرید نفت خام و فراورده : تحریم13622دستور اجرایی شماره

حریم ارائه خدمات مالی به بها به این کشور؛ تحریم معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتیران؛ تگران

 (.2012های مذکور و بانک مرکزی ایران و تحریم کمک به دسترسی ایران به دالر آمریکا )جوالی شرکت

  های موضوع قانون کاهش تهدید ایران و : موافقت و اجازه اعمال تحریم13628دستور اجرایی شماره

 (.2012های بیشتر علیه ایران )اکتبر حقوق بشر سوریه و تحریم

  ها ازجمله ممنوعیت ورود به بازارهای مالی آمریکا، در : وضع برخی تحریم13645دستور اجرایی شماره

ای از دارایی خود مالحظهدادند، یا بخش قابلالمللی که مبادالتی با ریال را انجام میمورد مؤسسات مالی بین

النکا و وری کره، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریداشتند. کشورهای چین، هند، مالزی، جمهرا به ریال نگه می

 (.2013روز مهلت داشتند که خرید نفت خود را از ایران کاهش دهند )ژوئن  180تایوان 
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-تحریم

 کننده
 مفاد تحریم

مریکا آ

)قوانین 

 کنگره(

 های منجر به تحمیل تحریم «کشور حامی تروریسم»عنوان : اعالم ایران بهقانون مدیریت صادرات آمریکا

ها شامل ( علیه ایران شد. این تحریم1979)مصوب « قانون مدیریت صادرات آمریکا»از  6(jمصوب ذیل بند )

 های مالی دولت آمریکا، فروش سالح، صادرات کاالها، خدمات ومواردی از قبیل ممنوعیت ارایه کمک

 (.1984باشند )های ویژه برای ایران میهایی با کاربرد دوگانه و برنامهفناوری

 های کشتار جمعی هایی که برای توسعه سالح: تحریم هویتهای ایران و عراقع گسترش سالحقانون من

 (.1992سال )به ایران کمک کنند 

 (.1996های خارجی شریک تجاری ایران توسط آمریکا )سال : تحریم بنگاههای ایران و لیبیقانون تحریم 

 هایی که به برنامه ساخت حقوقی و دولت: کلیه اشخاص حقیقی و های ایرانقانون منع گسترش سالح

 (.2000ها قرار گفتند )سال کردند در لیست تحریمتسلیحات کشتار جمعی ایران کمک می

 مجازات کردن اشخاصی که برای انتقال یا های ایران، کره شمالی و سوریهقانون منع گسترش سالح :

 (.2006سال های کنترل شده تسلیحات به ایران کمک کنند )فناوری کسب

 و اصالح  13059از  5و  3، 2ها و بخش 12959، 12957: قانونی کردن قانون حمایت از آزادی ایران

های شیمیایی، همراه با مجاز شمردن کمک به مخالفان دولت ایران برای شمول سالح 1996های سال تحریم

الت ایرانیان که به نوعی از ، مؤسسات پولی آمریکایی از حضور در مباد2008(، از نوامبر 2006)سال 

 شد، ممنوع شدند.های غیرایرانی ختم میشد یا به بانکهای غیرایرانی شروع میبانک

 های خارجی که بیش از تحریم شرکت گذاری از ایران:قانون جامع تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه

 5های )با ارزش بیش از محموله گذاری کنند؛ تحریم فروشمیلیون دالر در بخش انرژی ایران سرمایه 20

به  رسانهای بنزین، سوخت هواپیما و سایر و فروش تجهیزات و خدمات یاریمیلیون دالر در سال( از فراورده

های مالی خارجی دارای روابط تجاری با سپاه پاسداران؛ تحریم واردات تولید یا واردات ایران؛ تحریم موسسه

 (.2012به آمریکا )جوالی برخی مواد غذایی و فرش ایرانی 

  المللی که با بانک مرکزی ینبتحریم تلویحی هر بانک  :2012قانون دفاع ملی مربوط به سال مالی

 دسامبرجمهوری اسالمی ایران مبادالت مالی داشته باشد یا درآمدهای نفتی ایران را به این بانک واریز کند )

2011.) 

 دالر از کاالها و خدماتی  1تحریم فروش بیش از یک  ریه:بشر سوقانون کاهش تهدید ایران و حقوق

رسان هزار دالر از کاالها و خدماتی یاری 250دهنده بخش نفت و گاز به ایران؛ تحریم فروش بیش از توسعه

های آمریکایی های بنگاههای پتروشیمی؛ تحریم نمایندگیبه ایران برای حفظ یا توسعه سطح تولید فراورده

ها، نویسی، بیمه کشتیخاک آمریکا در مورد داشتن ارتباط با ارائه خدمات به ایران شامل پذیره در خارج از

های های مربوط به گسترش سالحهای مربوط به دولت ایران؛ بسط تحریمانجام خدمات مالی در مورد وام

سوریه  ر در ایران وتحریم ناقضان حقوق بش سپاه پاسداران، های مرتبط باهای شرکتکشتارجمعی، تحریم

 (.2012)آگوست 

  ها و وضع تحریم بر اشخاص : مصادره دارایی2013قانون مجاز کردن دفاع ملی مربوط به سال مالی    

ای و بانکی با سازی، بنادر ایران و یا خدمات بیمههای انرژی، کشتیدهنده کاال و خدمات به بخشارائه

جز کشورهایی دارای مجوز خرید نفت از ایران(؛ تحریم به ایران )بههای مربوط به آمریکا استفاده از شبکه

سازی فرایندهای صنعتی به ایران، افزارهای مربوط به یکپارچهساخته و نرمبها، فلزات نیمفروش فلزات گران

 (.2013یمای ایران )ژانویه صداوستحریم 
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 کننده
 مفاد تحریم

سازمان 

ملل 

-)قطعنامه

های شورای 

 امنیت(

  ای ایران به شورای امنیت، این شورا با ابراز (: با ارجاع پرونده هسته2006الی سال جو 31) 1696قطعنامه

 1696اقدام به صدور قطعنامه  2006جوالی سال  31ای ایران، در های هستهنگرانی در خصوص فعالیت

ای تهکرد و ضمن درخواست از کشورها برای هوشیاری و جلوگیری از انتقال مواد موردنیاز برای اهداف هس

سازی اورانیوم را های مربوط به غنیروز، فعالیت 30های بالستیک به ایران، از ایران خواست ظرف موشک و

 های اقتصادی و سیاسی روبرو خواهد شد.با تحریم صورت ینامتوقف کند، در غیر 

 ی، حاوی بر مفاد قطعنامه قبل تأکیددومین قطعنامه ضمن  (:2006دسامبر سال  23) 1737 قطعنامه

های مربوط به صنعت آوریینه مواد، اقالم و فندرزمها )ازجمله تحریم تجارت با ایران اولین دور از تحریم

ای و موشکی ایران( و یک های درگیر در برنامه هستههای افراد و شرکتای و مسدودسازی داراییهسته

 موشکی ایران بود. ای وفرد درگیر در برنامه هسته 12نهاد و  10پیوست شامل نام 

  های قبلی به تصویب سومین قطعنامه که در ادامه قطعنامه(: 2007مارس سال  24) 1747قطعنامه

تر )ازجمله ممنوعیت صادرات سالح یا فناوری مرتبط با رسید شامل اقدامات تنبیهی شدیدتر و گسترده

های سنگین به ایران و حواردات سالهای کشتار جمعی از ایران به سایر کشورها؛ ممنوعیت صادرات و سالح

المللی برای عدم ارائه کمک مالی و وام جدید به یا از ایران؛ درخواست از کشورها و مؤسسات مالی بین

 18نهاد و  13های تحریم شده( بود. در پیوست اول این قطعنامه نام ایران؛ گسترش لیست افراد و سازمان

های تشویقی برای ایران در عناصر یک توافق بلندمدت و ارائه بسته و در پیوست دوم آن فرد مورد تحریم

 المللی اعالم شد.ای، سیاسی، اقتصادی و بینهای هستهحوزه

 در چهارمین قطعنامه ضمن ممنوعیت صادرات کاالهای با قابلیت  (:2008مارس  3) 1803 قطعنامه

های دریایی و هوایی به مقصد ایران؛ درخواست از استفاده دوگانه به ایران؛ صدور اجازه بازرسی از محموله

کشورها برای عدم صدور ویزا به مقامات ارشد اتمی ایران، احتیاط در خصوص اعطای اعتبارات و تسهیالت 

با  هاآنتجاری به بخش خصوصی برای مبادالت بازرگانی با ایران و احتیاط در همکاری مؤسسات مالی 

مدیر ارشد  13شرکت و  12، نام هاآنهای صادرات، ملی و شعب خارجی های ایرانی به خصوص بانکبانک

 ها اضافه شد.ای ایران به فهرست تحریمتأسیسات هسته

  ای علیه ایران نبود و فقط های تازهپنجمین قطعنامه حاوی تحریم (:2008سپتامبر  27) 1835قطعنامه

تر اجرا کند. این قطعنامه، در شرایطی چه سریعاز ایران خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هر

های اقتصادی و فنی به ای حاوی مشوق( بسته5+1عضو دائم شورای امنیت و آلمان )گروه  5صادر شد که 

 داد.سازی اورانیوم پایان میبایست به غنیایران ارائه داده بودند که در ازای دریافت آن ایران می

  درصدی توسط ایران صادر  20سازی ششمین قطعنامه در واکنش به غنی :(2010ژوئن  9) 1929قطعنامه

ای علیه ایران های تازههای پیشین، تحریمهای اعمال شده در قطعنامهشد. این قطعنامه ضمن تأیید تحریم

. طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران را هدف قرار دادبرقرار کرد که به

شرکت وابسته یا زیرمجموعه کشتیرانی جمهوری اسالمی  3فرد و نام  1شرکت،  22ین قطعنامه نام در ا

ای، سیاسی، های هستههای تشویقی برای ایران در حوزهها اضافه شد، همچنین بستهایران به لیست تحریم

 المللی نیز ارائه گردید.اقتصادی و بین
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 کننده
 مفاد تحریم

اتحادیه 

 اروپا

 ها به ایران )که ممکن بود به پیشبرد اهداف موشکی یا جهیزات و فناوریخودداری از ارسال برخی ت  

 (.2007ای آن کمک کنند( )فوریه هسته

 های این حوزه؛ ممنوعیت خرید و های ایرانی از تأسیس شعب در اتحادیه اروپا و ارتباط با بانکمنع بانک

ت بیمه یا تمدید بیمه نهادهای مرتبط با های ایران؛ ممنوعیفروش اوراق قرضه عمومی توسط دولت یا بانک

هزار  40هزار یورو با اطالع قبلی و اخذ مجوز برای انتقال بیش از  10الزام انتقال مبلغ بیش از  دولت ایران؛

ای یورو؛ ممنوعیت تجارت کاالهای با قابلیت مصرف دوگانه، تجهیزات نظامی و اقالم مرتبط با انرژی هسته

ای؛ ممنوعیت صادرات تجهیزات درات تجهیزات نظامی و اقالم مرتبط با انرژی هستهبا ایران؛ ممنوعیت صا

های فنی مهندسی، کلیدی و تکنولوژی برای تولید، استخراج و پاالیش نفت و گاز طبیعی؛ ممنوعیت کمک

های های هوایی ایران به فرودگاهآموزش و تأمین مالی بخش انرژی ایران؛ ممنوعیت دسترسی محموله

های ناقض های ایرانی و سایر کشتییری، ممنوعیت ارائه خدمات به کشتیگسوختحادیه اروپا و نیز ات

 (.2010ها )جوالی تحریم

 (.2011به اروپا )آوریل  هاآنهای افراد ناقض حقوق بشر در ایران و جلوگیری از سفر مسدودسازی دارایی 

 ان و کاهش خرید نفت در قراردادهای موجود تا صفر خودداری از عقد قرارداد جدید برای خرید نفت از ایر

های حامل نفت یا شدن خرید نفت کشورهای عضو اتحادیه از ایران؛ ممنوعیت ارائه خدمات بیمه به کشتی

های پتروشیمی با الماس و فراورده بها،های پتروشیمی ایران؛ توقف تمام معامالت طال، فلزات گرانفراورده

)البته معامالت تجاری، در صورت دریافت مجوز  های بانک مرکزی ایراناراییایران؛ مسدود کردن د

 (.2012)ژانویه  یر بود.(پذامکانهمچنان 

  قطع ارائه خدمات سرویس(SWIFT)1 (.2012های ایرانی )مارس به بانک 

 یژه؛ ارائه خدمات های ایرانی، مگر با صدور مجوز وهای اروپایی و تمام بانکممنوعیت: انجام مبادله بین بانک

 کردن تالشمدت اعتباری، تضمین اعتبار و بیمه برای ایران؛ واردات گازطبیعی از ایران باهدف متوقفکوتاه 

        ساخته مانند آلومینیوم و آهن و ایران برای توسعه صادرات گاز به اروپا؛ صادرات گرافیت، فلزات نیمه

سازی، ذخیره نفت و خدمات استفاده از پرچم یا ثبت اوری کشتیفن ارائهافزارهای صنعتی به ایران؛ نرم

های چند های حمل بار ایرانی. مسدود کردن داراییو کشتی هاکشنفتکشتی در کشورهای اروپایی برای 

های کشتیرانی شرکت کشتیرانی اند یا از فعالیتشرکت ایرانی که در حمل سالح به سوریه نقش داشته

قطع رابطه تجاری با شرکت مدیریت بنادر تایدوایر مثال عنوانبهاند )ان پشتیبانی کردهجمهوری اسالمی ایر

 (.2012خاورمیانه( )اکتبر 

                                           
1 Society Worldwide for Interbank Financial Telecommunication 

 یرقابلو غ ترینهپرهزکندتر،  گذارییهو سرما یتجارت جهان در فقدان آن که است یمال یامپ یکیسامانه الکترون یک ذکر است که سوییفت شایان

 .شوداعتمادتر می
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 کننده
 مفاد تحریم

 ژاپن

 و

 کره جنوبی

 های تجارت، بانکداری و انرژی علیه های اتحادیه اروپا علیه ایران در بخشهایی مشابه با تحریماعمال تحریم

 (،2010ایران )سپتامبر 

 (2011هایی در زمینه فروش تجهیزات به بخش انرژی ایران به پیروی از آمریکا )ریماعمال تح 

 های آمریکا و حفظ آناز تحریم منظور برخورداری از معافیتکاهش واردات نفت خام از ایران به 

 هایی در داخل کشورپرداخت پول نفت خریداری شده از ایران به پول ملی خود و نگهداری از آن در حساب 

 خود

 هند

 های آمریکا و اتحادیه اروپاالمللی علیه ایران و عدم تمایل به پیروی از تحریمهای بیناعمال تمام تحریم 

  2010کاهش روابط اقتصادی با ایران در سال 

  درصد از خرید نفت از ایران بر اساس روپیه )واحد پول هند( 50تسویه 

  ،های سویا، قطعات خودرو، دارو و سایر کاالها با ایرانقند، دانهانجام مبادالت تهاتری در زمینه گندم، برنج 

  2012درصد در پایان سال  10به  2008درصد در سال  16کاهش سهم واردات نفت این کشور از ایران از 

 2013درصد در اواسط سال  6و به 

  درصدی واردات هند از ایران 27کاهش 

 (2009ن )سال خروج از پروژه خط لوله گاز ایران به پاکستا 

 روسیه
 های سازمان مللاعمال تحریم 

 های بزرگ در ایران همواره سعی در تحمیل گذاران و مجریان اصلی اجرای پروژهعنوان یکی از سرمایهبه

 ها و حمایت از ایران داشته است.حداقلی تحریم

 چین

  2011نسبت به سال  2013درصدی واردات نفت از ایران در سال  21کاهش 

 های خود در بخش انرژی ایرانگذارییق بسیاری از سرمایهتعل 

  تسویه تراز تجاری خود با ایران از طریق صادرات کاالها )مانند فروش خودروی چینی و یا فروش واگن به

 متروی تهران(

 یکشورها

حاشیه 

 فارسخلیج

 دلیل کاهش صادرات  کمک به تأمین کمبود عرضه بازار نفت برای ثابت نگه داشتن قیمت جهانی نفت به

 نفت ایران به ویژه از سوی عربستان

 های آمریکایی به ایران و قطع روابط بانکی با ایرانتالش برای جلوگیری از صادرات مجدد فناوری 

 ترکیه
 های سازمان مللپیروی از تحریم 

 های آمریکااز تحریم منظور برخورداری از معافیتکاهش واردات نفت از ایران به 

 های ایران؛ گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در مورد تحریم1397؛ عسگری، 1397خلعتبری،؛ 1394: مختاری، بعامن    
 Katzman,2018 ،Spider Web,201؛ 2013
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 ها در ایرانآثار و تبعات اقتصادی تحریم -4

امریکا، سازمان ملل متحد و متحده به بعد عالوه بر ایاالت 2006تر عنوان شد، از سال طور که پیشهمان

به بعد شدت گرفته  2011ها از سال هایی را علیه ایران وضع کردند که این تحریمسایر کشورها، تحریم

 است.

ها و نقاط ضعف اقتصاد ایران، گلوگاه اصلی اقتصاد یعنی نفت و درآمدهای یژگیوها، با آگاهی از در این تحریم

های مستقیم صادرات نفت و این امر از طریق تحریم .قرار داده شده استناشی از صادرات منابع نفتی هدف 

تولید این محصوالت صادراتی و تحریم بخش  یازموردنهای های نفتی، واردات تجهیزات و فناوریفراورده

 مالی کشور )به صورت خاص تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( اتفاق افتاده است.

توجه اقتصاد و درآمدهای ایران به پذیری اقتصاد ایران، وابستگی قابلترین نقاط آسیبازآنجاکه یکی از مهم

 1آوریسازد. در ادبیات تابشدت کشور را شکننده تواند بهصادرات منابع نفتی است، تحریم این بخش می

اد اخالل شود که وابستگی حداقل نیمی از صادرات یک کشور به یک محصول خاص در صورت ایجعنوان می

تواند پیامدهای منفی اقتصادی از قبیل کاهش درآمدهای ارزی، در صادرات آن محصول، همانند تحریم، می

بر اساس آمار بانک مرکزی در سال  (.1393مجلس،  یها)مرکز پژوهشتولید و اشتغال را در پی داشته باشد 

های نفتی تأمین شده است. همچنین هدرصد از درآمدهای دولت از محل فروش نفت و فراورد 54.8، 1396

درصد بوده  68.8متوسط ارزش صادرات نفتی از کل ارزش صادرات ایران )فوب(  1390-96های طی سال

است. عالوه بر آن صادرات غیرنفتی نیز تا حد بسیاری وابسته به منابع است. بر اساس آمارهای منتشر شده 

درصد از صادرات غیرنفتی، صادرات پتروشیمی، گاز و  47.5، 1396توسط سازمان توسعه تجارت، در سال 

های آن سبب شده است میعانات گازی بوده است. این وابستگی شدید به صادرات منابع نفتی و فراورده

 بسازد. متأثراقتصاد ایران را  های نفتی و ارزی بارهاتاکنون شوک

پذیری اقتصاد ایران یعنی وابستگی به صادرات بهای مالی ایران نیز با در نظر گرفتن همین نقطه آسیتحریم

و درآمدهای ناشی از فروش منابع نفتی صورت گرفته است. گرچه این درآمدها به صورت مستقیم از طریق 

های مالی حربه دیگری است که ، ولی تحریماندشدهگرفتهتحریم صادرات منابع نفتی مورد هدف قرار 

 حاصل از فروش نفت را محدود کند.تواند دسترسی ایران به منابع می

                                           
توانایی مردم، جوامع و کشورها برای " 2014شود در گزارش توسعه جهانی در سال یمصاد مقاومتی شناخته ی که در ایران با اصطالح اقتآورتاب 1

المللی ایالت متحده در ینبتعبیر شده است. همچنین آژانس توسعه  "در عملکرد هاآنحال حفظ یا بهبود )توانایی( یندرعی منفی هاشوکبازیابی از 

، انطباق یافتن هاشوکها برای کاهش اثرات یستمستوانایی مردم، خانوارها، جوامع، کشورها و "ه تعریف کرده است:گونینای را آورتاب 2013سال 

 ."های مزمن را کاهش و رشد فراگیر را تسهیل نمایدپذیرییبآسبه شکلی که  هاشوک)سازگاری( با شرایط و بهبودی از 



 

 

22 

تواند بهتر از تحریم صادرات باشد. در تحریم های مالی میگیری از تحریمبرای تحریم کنندگان ایران، بهره

خوش المللی، این بازار دستصادرات منابع نفتی، این امکان وجود دارد که با حذف ایران از بازار نفت بین

که با تحریم مالی دسترسی ایران به منابع حاصل از نفت شود ولی هنگامیتغییراتی ازجمله افزایش قیمت 

های مجلس، )مرکز پژوهش شودالمللی کمتر دچار شوک مییابد، بازار نفت بینفروش نفت کاهش می

1390.) 

تواند شدت اثر بیشتری بر اقتصاد ایران داشته باشد. های صنعت نفت میهای مالی در کنار تحریمتحریم

بع اصلی تأمین ارز ملی، صادرات منابع نفتی و درآمدهای ناشی از آن است. قطع دسترسی نظام مالی من

 تواند به ایجاد شوک ارزی در اثر کاهش منابع ارزی منجر شود.المللی میایران به نظام مالی بین

 ها علیه ایران اشاره خواهد شد.در ادامه به بررسی پیامدهای ناشی از تحریم

 اهش تولید و صادرات نفت ک -4-1

که مراودات تجاری ایران با امریکا قابل توجه نبود و های امریکا، ازآنجاییجانبه بودن تحریمهای یکدر سال

ها، همچنان امکان فروش نفت به سایر کشورها را داشت، ایران به علت عمق و گستردگی اندک تحریم

ها بود. دولت به یمن وجود این درآمدها )و همچنین در ریمکننده اثر تحدرآمدهای نفتی، کاهنده و جبران

هایی همچون صادرات و ها در حوزهتوانست خألهای ناشی از تحریممقاطعی از تاریخ افزایش قیمت نفت( می

تولید را پرکند. اما هدف قرار دادن فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی و همچنین همراه شدن اتحادیه اروپا 

 ها را کاهش داده است.های ایران، کارایی این ابزار کاهنده تحریمها با امریکا در تحریمو سایر کشور

زمانی که اتحادیه اروپا  1390در زمستان سال  یرانصادرات نفت خام ابر اساس آمار بانک مرکزی، میزان 

میلیون  2قم قطع شد، ر SWIFTتحریم بخش نفتی ایران را شروع کرد و همچنین ارتباط مالی ایران با 

در زمان شروع مذاکرات ژنو کاهش  1392بشکه در روز در پاییز  میلیون 1.4بشکه در روز بود که به رقم 

 درصد کاهش داشته است. 30.3به عبارت دیگر طی دوره مذکور صادرات نفت ایران ؛ پیدا کرد

هزار بشکه(  1500دود )ح 1394به سال  یسال منته 4 یطورکلی متوسط ساالنه صادرات نفت خام در طبه

 درصد کاهش داشته است.  27.06 هزار بشکه( معادل 2100)حدود  1390به سال  یمنتهسال  4به نسبت 
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 )هزار بشکه در روز( 1385-96های صادرات نفت خام ایران طی سال -1نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

های توسط بانک جهانی منتشر شده است، تحریم 2016 که در سال 1بر اساس گزارش رصد اقتصادی ایران

مالی در کنار تحریم صادرات نفت ایران سبب شد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران طی 

میلیارد دالر  43.9و  52.7، 93روند نزولی پیدا کند و به ترتیب به میزان  2013و  2012، 2011های سال

درصد کاهش  16.7به میزان  2013 درصد و در سال 43.3به میزان  2012 به عبارت دیگر در سال؛ برسد

دالر به ازای هر  100های مذکور بهای نفت خام ایران باالی ی است که طی سالدر حالداشته است. این 

  (World Bank, 2016).استسابقه بودهبشکه بوده که در تاریخ فروش نفت خام ایران بی

ماه به طول انجامید، روند کاهش صادرات نفتی در ابتدا  22مذاکرات ژنو که تقریباً در ادامه و در طی دوره 

استمرار داشته و سپس تا حدودی بهبود یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، طی این دوره صادرات نفت 

روند  1394ر در پی توافق ژنو در بها کاهش یافت. 1393بشکه در روز در تابستان  1300خام ایران تا میزان 

هزار بشکه در روز در  2300با اجرای برجام شدت گرفت و تا میزان  وافزایشی صادرات نفت خام ایران شروع 

به بعد جهت عکس به خود  1395افزایش داشته است. متأسفانه این روند افزایشی از پاییز  1395پاییز 

مقصد صادراتی اصلی ایران  5گازی( به  میزان کاهش صادرات نفت خام )شامل میعانات 2گرفت. در نمودار 

 نشان داده شده است.

                                           
1 Iran Economic Monitor: Seizing The Opportunitly.  

 برجاماجرای 

 امضای برجام

و  SWIFTاستفاده از شبکه  درخصوصمیت محرو
 ایران توسط اتحادیه اروپا شروع تحریم بخش نفتی
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 مقصد صادراتی اصلی ایران )هزار بشکه در روز( 5به  تغییرات صادرات نفت خام ایران )شامل میعانات گازی( -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 کاهش صادرات نفت، منجر به کاهش تولیدات نفت و درنتیجه کاهش نرخ رشد و ارزش

سال منتهی به سال  4، در 1390ثابت سال  هاییمتقافزوده ساالنه گروه نفت به ایران شد. متوسط ارزش

-90های ساالنه گروه نفت در سال افزودهارزشدرصد متوسط  64یارد ریال معادل هزار میل 887.9، 1394

 هزار میلیارد ریال( بوده است.  1395.6، )1387
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 (1390درصد( )سال پایه -)میلیارد ریال 1386-96های افزوده و رشد گروه نفت طی سالارزش -3نمودار 

 
 ج.ا.ا یی بانک مرکزهامنبع: محاسبات نگارنده بر حسب داده 

 ایجاد تنش و نوسان در بازار ارز -4-2

اقتصاد ایران، وابستگی درآمدی دولت به  پذیریآسیبتر نیز عنوان شد، ازجمله نقاط طور که پیشهمان

پذیری، های نفتی و ارزی بارها از طریق این مجرای آسیبدرآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است. شوک

، ضعفنقطهکنندگان ایران با علم به این رسد تحریماند. به نظر میدچار مشکل ساختهاقتصاد ایران را 

های نفتی و همچنین درآمدهای ارزی آن را از طریق تحریم صادرات این محصوالت و صادرات نفت و فراورده

 .انددادهتحریم بانک مرکزی ایران مورد هدف قرار 

های تولیدی را تحت تأثیر قرار دهند. وابستگی دت فعالیت بخششتوانند بهها و نوسانات ارزی میشوک

باال رفتن سبب شده است که با  اییهو سرما یاواسطه یه،مواد اول واردات تولید کشور بهای از بخش عمده

کاسته  هاآنافزایش و سودآوری کاهش یابد. لذا از توان تولیدی  تولیدکنندگانتولید برای  ینهنرخ ارز هز

گذاری و افزایش یهسرماپذیری یهتوجیابد. این امر یمرقابت تولید داخلی نیز کاهش  توان، آنو در پی شده 

 .دهدمیخود قرار  الشعاعتحتظرفیت تولید را نیز 

با  ،کنندتأمین می یوزانسو  یق فاینانسکه منابع خود را از طر یتولیدکنندگان"از طرفی در پی تحریم مالی، 

نیستند، در  مشخص کاالهای تولیدی خود در زمان یلچون قادر به تحو همچنین ه وتنگنا مواجه شد
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 منابع شوند. درنتیجهنیز با مشکل روبرو می یها و تسهیالت داخلوام و بازپرداخت یانتعهدات خود به مشتر

 (.1391)معظمی،  "گرایندمی یمطالبات به کاست یشنیز با افزا یداخل یمال

، روند کلی افزایشی درآمدهای نفتی دولت سبب ایجاد روند صعودی 1390ه سال های منتهی بطی سال

ارزش دالری درآمدهای المللی، های بینهای خارجی بانک مرکزی شد. در پی اعمال تحریمدر دارایی باثبات

 شد.های خارجی خود محدود دسترسی بانک مرکزی به داراییزمان و به صورت هم یافتنفتی کشور کاهش 

کننده ارز، توانایی خود در کنترل نوسانات نرخ ارز را از دست داد ترین عرضهلذا بانک مرکزی به عنوان بزرگ

های تحریم زمان انتقال درآمدهای (. ضمن آنکه در سال1391که منجر به افزایش نرخ ارز شد )معظمی، 

ارز حاصل از صادرات نفت خام در بازه در ابتدا  که یاگونهبهارزی به حساب بانک مرکزی نیز افزایش یافت. 

افزایش یافت. این امر  1394ماه در سال  5شد که این مدت به ماهه به حساب بانک مرکزی واریز مییک

 (.1394سبب کاهش توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز شد )زهابی، 

 هزار میلیارد ریال(-)ریال 1385-96های جی بانک مرکزی طی سالهای خارنرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و خالص دارایی -4نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

درصد بوده  11.6و  24.7، 73.4، 11.8، 6به ترتیب  1390-94های میزان افزایش نرخ ارز رسمی طی سال

 5.2و  3، 22.2، 92.1، 28های مذکور به ترتیب به میزان است. نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز طی سال

  درصد افزایش یافته است.

 شروع تحریم ها
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های در کشوری که تولید به شدت به واردات وابسته است، افزایش نرخ ارز به معنی فشار فزاینده به بخش

های ترین رکودها را تجربه کردیم که یکی از علل آن افزایشتولیدی است. طی دوره مذکور یکی از عمیق

 نرخ ارز بوده است.

 عملکرد نظام بانکی ایران اخالل در -4-3

ها و مؤسسات مالی ایران، سبب المللی اکثر بانکهای بانکی با قطع کردن و یا محدود کردن روابط بینتحریم

المللی ایران از طریق بازار غیررسمی و چندین واسطه صورت پذیرد که این امر شدند که مبادالت پولی بین

 شدت افزایش داد. ها را بهآنهزینه مبادالت و همچنین ریسک ناشی از 

های خارجی، افزایش کارمزدهای ایران در بانک ت، افزایش نرخ تنزیل اسنادالافزایش نرخ حق بیمه تسهی"

ها، افزایش هزینه کارمزد خرید از واسطه های خارجی، افزایش هزینهبانکی پرداختی در مراودات با بانک

بانکی، ازجمله مواردی هستند که  های جایگزینی کارگزارانهزینه درنهایتگشایش اعتبارات اسنادی و 

 (. 1396)طاهر پور،  "شده با آن مواجه بودند های تحریمبانک

 هایرسانپیامخدمات گیری از ، ایران را از بهرهاروپا یهو اتحاد یکاآمر متحدهایاالت سبب شد که هاتحریم

های قدیمی ارسال های ایرانی به ناچار سراغ روشه بانکدرنتیج بازدارند. یترزو رو( SWIFTی سوئیفت )مال

ها هزینه و ریسک بیشتری را به همراه داشت. رفتند. این امر برای بانک تلکس رمزدار و فکسپیام نظیر 

ها بر سودآوری و همچنین تحریم بانک .1رسانی بودندها شاهد تأخیر در پیامضمن آنکه در مواردی بانک

تأمین مالی تولید و ها یعنی ها اثر منفی گذاشت و توانایی ایفای نقش اصلی آننکریسک اعتباری با

 (.1396، )طاهر پور را تحت تأثیر قرار داد گذاریسرمایه

گذاری المللی و تأمین مالی تولید و سرمایهها نقش واسطه را در مراودات و معامالت بینبانک کهییازآنجا

ها، بخش تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار داد. المللی بانکعملکرد بینکنند، این اخالل در بازی می

های رایج تولیدکنندگان و تجار برای واردات از سایر گیری از اعتبارات اسنادی، از راهمثال، بهرهعنوانبه

ان کشورها است که بدون وجود پشتوانه بانکی در کشور واردکننده و صادرکننده ممکن نیست. لذا در فقد

مواد اولیه و  تأمین هایاندرکاران واردات ایرانی با مانع جدی روبرو و درنتیجه هزینهپشتوانه بانکی، دست

 (. 1389یافته است )وصالی، افزایش  شدتبه ایسرمایهو  ایواسطهکاالهای 

                                           
1 http://www.mbri.ac.ir 

http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=181460&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=181460&Language=1
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ی از گرچه در پی برجام تا حدودی از میزان مشکالت بخش بانکی کاسته شد ولی پس از برجام نیز برخ

به موارد زیر اشاره  توانمیاند. ازجمله دالیل این امر های جهانی در ورود به بازار ایران، احتیاط کردهبانک

 کرد:

تحت  متحدهیاالتاتوسط  های ایرانیامکان تحریم نقل و انتقاالت مالی با بانک بر مبنی هانگرانی .1

 اند؛مانده باقی ها کهبندهایی از تحریم

 پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ با زمینه مبارزه در کاریکم و ایران مالی خشب شفافیت عدم .2

 در ایران، با نقل و انتقاالت مالی به دلیل ها در گذشتهکه بانک مالی هایمجازات نگرانی به دلیل .3

 اند؛متحمل شده متحدهایاالت مالی سیستم

عدم امکان پردازش معامالت مالی  ی به دلیلدر نقل و انتقاالت مال اضافی هایرویه و هاتحمل هزینه .4

 (Katzman, 2018دالر ) از امکان استفاده یا متحدهایاالت مالی سیستم طریق از با ایران

 مؤسسات و ایران میان دالر به مالی معامالت از اعالم کرد برخی آمریکا داریخزانه وزارت ،2016 اکتبر در

 اتحادیه بزرگ هایبانک که حاکی از آن است هاگزارش حال، این با .است یرپذامکان آمریکا از خارج مالی

زیرا بیشتر نقل و انتقاالت مالی باید به سیستم مالی آمریکا ورود  ،اندناتوان ایران با معامله از همچنان اروپا

 .(همان) های آمریکا این امکان در هیچ زمانی میسر نگردیدپیدا کنند که برابر با تحریم

 ایای و سرمایهکاهش واردات مواد اولیه، کاالهای واسطه -4-4

مالی و اخالل در انجام  انتقالوسی و نقلدر گشایش ال سو بیشتر به علت ایجاد موانعها از یکاعمال تحریم 

های مبادله ناشی از دور زدن سبب کاهش میزان واردات و از سوی دیگر به علت افزایش هزینه سوئیفت

 ا سبب افزایش هزینه واردات شد.هتحریم

 یای و کاالهاواسطه یو کاالها یهمواد اولشود گرچه روند واردات مشاهده می 5طور که در نمودار همان

ها روند نزولی به خود یک روند صعودی بوده است ولی با شروع تحریم 1390تا پیش از سال ای سرمایه

 یکاالها"و  "ایواسطه یو کاالها یهمواد اول"واردات رکزی، ای که بر اساس آمار بانک مگونهگرفت. به

 اند.درصد کاهش داشته 7.4و  26.6، 1391-94 یهاسالطی به ترتیب  "ایسرمایه
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 )میلیون دالر( 1385-96های ای طی سالای و کاالهای سرمایهواردات مواد اولیه و کاالهای واسطه -5نمودار 

 
 ا.امنبع: بانک مرکزی ج.

خوش تغییر شد. بر اساس گزارشی از مرکز های تحریم، واردات کاالهای صنعتی نیز دستطی سال

درصد(  90تا  80توجهی )از کل واردات کشور، میزان قابل 1های مجلس، همواره سهم واردات صنعتیپژوهش

های منتهی سال ی است که طیدر حالکاهش داشته است. این  1392و  1391، 1390هایبوده که در سال

میزان کاهش در  1391در سال  واردات صنعتی ایران همواره دارای رشد مثبت بوده است. 1390به سال 

و در سال  -15.5و  -11.4، -24.9 ای و مواد خام به ترتیبای، واسطهواردات کاالهای صنعتی سرمایه

لیدی کشور و کاهش بوده است. این امر سبب تضعیف توان تو -27.4و  -11.8، -3.8، 1392

 (.1393مجلس،  یهارکز پژوهشهای جدید صنعتی شده است )مگذاریسرمایه

 افزایش شاخص بهای تولیدات -4-5

 بـاای، توانسته است ای و کاالهای سرمایهها عالوه بر کاهش میزان واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهتحریم

 کند.ولید در داخل را با افزایش روبرو شده تبهای تمام ،های وارداتافزایش هزینه

 

 

                                           
 گردد.یم( تولید Manufactureی )اکارخانهآن دسته از واردات کاالیی که توسط بخش تولید  1

 هایمتحرشروع 

 برجام
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 (1390 یهسال پا-بدون واحد) 1385-96 یهاسال یط تولیدکنندهشاخص بهای  -6نمودار 

 

ها در داخـل و از سـوی سطوح قیمتمنجر به افزایش از یکسو  شده تولیدات داخلی،این افزایش بهای تمام

طور که در نمودار همان .شودمیالمللی در بازارهای بین کاالهای تولیدی پذیریقـدرت رقابت کاهش دیگـر

ها ی پس از شروع تحریمصادرات یو کاالها یمیمحصوالت پتروشهای بهای شود شاخصمشاهده می 7

 افزایش یافته است.

 (1390سال پایه -)بدون واحد 1385-96های شاخص بهای محصوالت پتروشیمی و کاالهای صادراتی طی سال -7نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
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 کاهش تولیدات صنعتی -4-6

ها تأثیر پذیرفته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش عالوه بر گروه نفت، گروه صنعت نیز از تحریم

درصد را طی کرده است. ولی  5.9میانگین رشد  طوربه 1386-90های طی سال صنعت علیرغم نوسانات

درصد در  -4.1به رقم  1390درصد در سال  5.6رشد بخش صنعت از رقم مثبت ها، نرخ زمان با تحریمهم

 کاهش یافته است. 1392درصد در سال  -5.3و  1391سال 

 (1390درصد( )سال پایه -)میلیارد ریال 1386-96های افزوده و رشد گروه صنعت طی سالارزش -8نمودار 

 
 ج.ا.ا یرکزهای بانک ممنبع: محاسبات نگارنده بر حسب داده

لطمات  هایمطور خاص به واسطه تحربهیرمجموعه گروه صنعت، دو بخش صنعتی پتروشیمی و خودرو زدر 

 . خوردند یجد

و کمبود  ییمحصول نها یدخر یه،در فروش مواد اول یمتحر ازجملهتولید محصوالت پتروشیمی به دالیلی 

(. بر اساس 1392های مجلس، مرکز پژوهشکاهش یافته است ) 1385-96 یهاسال یطیراتی تعم یزاتتجه

میلیون  40.6میلیون تن بوده که به رقم  42.7تولید محصوالت پتروشیمی  1390آمار بانک مرکزی در سال 

درصد  1.2، 1392و در سال  3.9، 1391به عبارت دیگر در سال ؛ تنزل یافته است 1392تن در سال 

 کاهش داشته است.
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 )هزار تن(  1385-96های سال یطپتروشیمی  تولید محصوالت -9نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

 یمیپتروش یعصنا یمل ی شرکتروابط عموم یرساناطالع یتسابرگرفته از  1396رقم سال  *

ها قرار گرفت. بر اساس آمار بانک مرکزی، صادرات صادرات محصوالت پتروشیمی نیز تحت تأثیر تحریم

 9.9 و 1391میلیارد دالر در سال  12.1به رقم  1390میلیارد دالر در سال  15.2 پتروشیمی ایران از رقم

زمان با شروع مذاکرات ژنو متوقف و به ثبات نسبی رسیده کاهش یافته و هم 1392میلیارد دالر در سال 

درصد بوده  -35به میزان  1390-92های . میزان افت صادرات محصوالت پتروشیمی ایران طی سال1است

 ست.ا

ها متحمل شده است تنها به ای که بخش صادراتی انرژی ایران به واسطه تحریمباید توجه داشت هزینه

ها روند افزایشی صادرات اقالم شود، بلکه این تحریمکاهش میزان صادرات این محصوالت منتهی نمی

شود طی مشاهده می 10طور که در نمودار همانمثال عنوانخوش تغییر کرده است. بهپتروشیمی را دست

کرده توجهی را طی میصادرات محصوالت پتروشیمی ایران روند مثبت قابل 1391های قبل از سال سال

 ها و حتی پس از رفع آن همچنان نتوانسته به رشد قبلی دست یابد.است که با اعمال تحریم

 

 

 

                                           
ی گریز و مقاصد صادراتی جدید برای محصوالت پتروشیمی خود هاراهاست ها، ایران توانسته یمتحرسال از تشدید  2رسد پس از گذشت یمبه نظر  1

 پیدا کرد.
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 ر()میلیون دال 1385-96های ارزش صادرات پتروشیمی طی سال -10نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

های رنو و تولید محصوالت صنایع خودروسازی نیز به دلیل عدم پایبندی شرکای خارجی به خصوص شرکت

های ناشی ها تعامل خود با صنایع خودروسازی ایران را به بهانه محدودیتپژو کاهش یافته است. این شرکت

 (.1392لس، های مجاز تحریم قطع کردند )مرکز پژوهش

مرکزی  دلیل تحریم و مشکالت در نقل و انتقال مالی و محدودیت بانک بخش واردات قطعات خودرو بهدر 

یافت و به کمتر  شدت کاهشبه 1392و  1391های میزان واردات قطعات خودرو در سال ،در انجام سوئیفت

 بارهیکقطعات خودرو به رداتهرچند حجم وا 1393های قبل رسید. در سال از نصف در مقایسه با سال

ناشی از تحریم و افزایش  هاییتمحدود دلیل میلیارد دالر رسید، اما به 3.2افزایش یافت و به رقم حدود 

فاقد کیفیت الزم بوده و عموماً باواسطه از کشورهایی مانند چین وارد  های مبادله، اغلب این قطعاتهزینه

نشان از آن  هایمتحر(. کاهش شدید تولید خودرو در پی 1394 های مجلس،)مرکز پژوهش کشور شده است

به ایران، وابستگی شدید به واردات دارد و  یصنعت خودرو همچنان قرنیمبه ن یکدارد که بعد از نزد

  یم تاب بیاورد.تحریی نظیر هاشوکدر مقابل که  یدهنرس ییخودکفااز  یادرجه

 

 

 

 

 

 هایمتحرشروع 

 ژنوشروع مذاکرات 

 برجام
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 )دستگاه( 1385-96های سال تولید خودروی سواری طی-11نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

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

کاهش داشته است  1390-92های مشخص شده است تولید خودرو در سال 11گونه در نمودار همان

نسبت به  1392درصد و در سال  44.2با  1390نسبت به سال  1391که تولید خودرو در سال ایگونهبه

های پس از امضای برجام تولید خودرو در ایران درصد کاهش مواجه شده است. در سال 20.8با  1391سال 

ها در سال توانست حتی از سطح اولیه تولید خودرو قبل از شروع تحریم که یاگونهبا شتاب افزایش یافت به 

 نیز پیشی بگیرد. 1390

 جاری ایرانتغییر شرکای ت -4-7

ها بر اقتصاد ایران فارغ از کاهش میزان تجارت خارجی کشور، تغییر شرکای عمده از دیگر اثرات تحریم

ترین تحریم کننده ایران، کشور امریکا بود، به علت حجم اندک ای که اصلیتجاری ایران بوده است. در برهه

مراودات به جای امریکا با سایر کشورها، مراودات تجاری ایران با امریکا و سهولت جانشین کردن این 

جانبه )تحریم توسط امریکا( به های یکها از تحریمچنان خطرساز نبودند. ولی با تغییر تحریمها آنتحریم

های چندجانبه )پیوستن کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی همچون کره، ژاپن و امارات( تحریم

تر شد )طغیانی، انشین کردن کشورها در مبادالت تجاری برای ایران سختها فراگیر و جاثرات تحریم

 ازجملهیاز شرکای تجاری موردنهای (. این امر سبب شد که شرکای تجاری ایران نه بر حسب ویژگی1393

ونقل( بلکه کیفیت تولیدات این کشورها و یا فاصله بهینه این کشورها با ایران )به منظور کاهش هزینه حمل

 های سیاسی انتخاب شوند.حسب مؤلفه بر
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مثال در شرایط تحریم، صنعت نفت ایران به جای عقد قرارداد خرید تکنولوژی با کشورهای غربی عنوانبه

دارای مزیت و مولد تکنولوژی، اغلب مجبور شد به کشورهایی روی بیاورد که مایل به همکاری هستند، حتی 

تری به مزیت پایین کشورهاتری عرضه شود و یا اینکه این یینپا یفیتباکاگر تکنولوژی در این کشورها 

و  چینی هایاز شرکت ضیبع یبرا یامر فرصت ینا(. 1391نسبت سایر کشورها داشته باشند )معظمی، 

 (.1395های مجلس، )مرکز پژوهش کرد یجادا یروس

 مقاصد وارداتی ایرانتغییر ترکیب  -4-7-1

های افریقا، امریکا و اقیانوسیه اندک، شود همواره واردات ایران از قارهشاهده میم 12طور که در نمودار همان

میزان  1390-92های ها طی سالتوجه بوده است که به واسطه تحریمولی حجم واردات از آسیا و اروپا قابل

 واردات از دو قاره مذکور کاهش یافته است. 

 (دالر میلیون)1385-93های الطی س بر حسب قاره  یواردات گمرک -12نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
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 )میلیون دالر(  1385-93های ی طی سالبر حسب گروه کشور  یواردات گمرک -13نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

 که یاگونهبهضمن آنکه ترکیب کشورهای صادرکننده به ایران در دو قاره اروپا و آسیا نیز تغییر کرده؛ 

افزایش و کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش  2و اتحادیه پایاپای آسیا 1واردات از کشورهای عضو اسکاپ

 یافته است.

ید این مطلب مؤبررسی کشورهای عمده وارداتی کاالی ایرانی برگرفته از آمار منتشر شده توسط گمرک نیز 

میلیون دالر(، فرانسه  3772یس )سوئر(، میلیون دال 4585کشور آلمان ) 4، 1389که در سال یدرحالاست. 

مقصد وارداتی ایران قرار داشتند، در کشور اول  10میلیون دالر( جزء  1745میلیون دالر( و ایتالیا ) 2042)

حتی پس از  که یاگونهبه. به مرور از میزان صادرات خود به ایران کاستند 1390های پس از سال سال

میزان واردات ایران از این کشورها به رقم ( همچنان 1396پایان سال گذشت دو سال از توافق برجام )

 نرسیده است. 1389واردات سال 

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

و  یامنطقه آس ین ملل براسازما یامنطقهتوسعه  ی( بازوESCAPآرام ) یانوسو اق یاآس یسازمان ملل متحد برا یو اجتماع یاقتصاد یسیونکم

. ایران، چین، هند، ژاپن، مالزی، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، سنگاپور، شده است یلعضو وابسته تشک 9کشور عضو و  53از که  آرام است یانوساق

 ازجمله اعضای اسکاپ هستند. تاجیکستان، تایلند
2 Asian Clearing Union (ACU) 

 یمرکز یهابانک ینب یامنطقهاعضا در معامالت درون  یهاپرداختبر اساس آن تسویه است که  یتوافق پرداخت یک (ACU) یاییآس پایاپای یهاتحاد

، مالدیو و بوتان اعضای این النکایسرمرکزی ایران، هند، پاکستان، بنگالدش، میانمار، نپال،  یهابانک .پذیردیمصورت خالص چندجانبه  یبر مبنااعضا 

 اتحادیه هستند.
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ی دارای روند کلی افزایشی بوده؛ بررس موردهای از طرفی میزان واردات ایران از کشور چین طی سال

 13216به رقم  1389میلیون دالر واردات در سال  5756درصد افزایش، از رقم  129.6با  که یاگونهبه

 رسیده است.  1396میلیون دالر واردات در سال 

 تغییر ترکیب مقاصد صادراتی ایران -4-7-2

یرنفتی ایران نیز حاکی از آن است که کشورهای چین، عراق، امارات و غمقصد اول صادرات  10بررسی 

. کشور کره جنوبی گرچه اندداده ی افزایشطورکلبههای تحریم ترکیه میزان واردات خود از ایران را طی سال

واردکننده اول کاالی ایرانی بوده ولی همواره از میزان واردات خود از ایران  10جزء  1389-91های در سال

 از لیست مذکور خارج شده است. 1392-94های طی سال که یاگونهبهکاسته 

 (FDIگذاری مستقیم خارجی )کاهش سرمایه -4-8

های ایران طی سال FDIایران داشته است. متوسط ساالنه دریافتی  FDIتوجهی بر جذب ها اثر قابلتحریم

 50جذب بخش نفت و گاز )بیش از  FDIمیلیارد دالر است. بخش اعظم این  4، 2011منتهی به سال 

 و بخش صنعت )همانند خودروسازی و داروسازی( و معدن شده است. درصد( 

گذاری است. سرمایه مشاهدهقابلبه خوبی  14در اعداد و ارقام و نمودار گذاری مستقیم کاهش میزان سرمایه

 4.3به باالترین میزان خود یعنی  1390در حال افزایش بوده است و در سال  1386مستقیم خارجی از سال 

گذاری مستقیم خارجی روند نزولی به خود به بعد سرمایه 1390هزار میلیون دالر رسیده است. از سال 

، -21.4، 3.7به ترتیب  1391-93های طی سال خارجی گذاری مستقیماست. نرخ رشد سرمایه گرفته

 بوده است. -61.3
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 )میلیون دالر( 1385-96های گذاری خارجی طی سالسرمایه -14نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

 کاهش نرخ رشد اقتصادی -4-9

، شرایط اقتصادی را 80گذاری در دهه یاستسفاحش در  مشکالت ساختاری حاکم بر اقتصاد و خطاهای

پذیر و شکننده شد. اعمال ی پیش برد که در برابر هرگونه شوک داخلی و خارجی بسیار آسیباگونهبه

و  1391های طی سال که یطوریدکننده شرایط نامناسب اقتصاد کشور شد به تشدها بر کشور، عامل تحریم

 اقتصادی بودیم.  باراجعهفشاهد رشدهای منفی  1392

با  1391نشان داده شده است. در سال  15در نمودار  1385-96 یهاروند تولید ناخالص داخلی طی سال

 سال در تولید ناخالص داخلی ایران رخ داد. 1میلیارد ریال در عرض  491ها، افت شدید معادل شروع تحریم

 

 

 

 

 

 

 شروع تحریم ها
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 (1390=100هزار میلیارد ریال( )) 1385-96ی هاتولید ناخالص داخلی طی سال -15نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

همچنان تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت روند به نسبت صعودی خود را  1391که در سال ازآنجایی

شتر ناشی از کاهش در تولید و توان چنین نتیجه گرفت که در ابتدا کاهش تولید ناخالص بیکرد، میطی می

ترین و یکی از مهمهای نفتی است. البته این موضوع دور از انتظار نیز نیست؛ چراکه فروش نفت و فراورده

داخلی داشته و  افزوده آن نقش مؤثری در رشد تولید ناخالصهای اقتصادی که ارزشاثرگذارترین بخش

بررسی رشد تولید ناخالص  باشد، بخش نفت است.ن نیز میموتور محرک طرف تقاضای اقتصاد ایرا ینوعبه

کاهش در میزان رشد تولید ناخالص داخلی  92و  91های داخلی ایران نیز مؤید این مطلب است. طی سال

 با نفت بسیار بیشتر از کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده است.

درصد  0.5و  0.4، 4.4الص داخلی بدون نفت به ترتیب رشد تولید ناخ 1390-92های که در سالدرحالی

سقوط کرده و در سال  1391در سال  -7.7به  1390درصد در سال  3.1بوده، رشد تولید ناخالص داخلی از 

 درصد رسیده است. -0.3به  1392

 

 

 

 

 

 تحریم ها شروع

 برجام
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 (1390=100)درصد( ) 1386-96های رشد تولید ناخالص طی سال-16نمودار 

 
 های بانک مرکزی ج.ا.اارنده بر حسب دادهمنبع: محاسبات نگ

 کاهش رفاه -4-10

 های ایرانی در های اقتصادی نادرست، به طرق مختلف بر رفاه خانوادهیاستسها در کنار تشدید تحریم 

آن کاهش درآمدهای اقتصادی از  تبعبهکاهش تولید و اثرگذار بوده است.  1390های پس از سال سال

ها و درنتیجه آن کاهش قدرت خرید خانوارها سبب کاهش رفاه ر افزایش هزینهسو و از سوی دیگیک

 های اقتصادی شده است. های ایرانی در پی تحریمخانواده

متوسط  17آمار درآمد و هزینه خانوار گویای وضعیت معیشتی یک خانوار شهری در ایران است. در نمودار 

نشان داده شده که گویای روند افزایشی  یخانوار شهر یکص ناخال یهاناخالص و متوسط هزینه یدرآمد پول

متوسط هزینه مابین شود که همواره شکاف فیمیی است. همچنین مشاهده موردبررسهای طی سال

ها افزایش یافته که در دوره تشدید تحریمشود ناخالص و درآمد پولی ناخالص یک خانوار شهری دیده می

 یقاز طراین فاصله  یبانک مرکز "یرانا یبودجه خانوار در مناطق شهر یبررس"بر اساس گزارش . است

پوشش درآمد حاصل از اجاره، سود انواع سپرده و ... ناخالص اعم از حقوق بازنشستگی،  یپول یرغ یدرآمدها

  .شودداده می
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 )میلیون ریال( 1386-96های سال های ناخالص یک خانوار شهری طیمتوسط درآمد پولی ناخالص و متوسط هزینه -17نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

متوسط هزینه  1390-92های بر اساس اطالعات مندرج در گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، در سال

درصد افزایش داشته است. سه گروه  31.4و  24.5، 22.8ناخالص ساالنه یک خانوار شهری به ترتیب 

ها )متوسط یدنیها و آشامخوراکیدرصد(،  32.5)متوسط با سهم  هاسوخت یرسا و مسکن، آب، برق و گاز

های مختلف هزینه از سهم گروه تریندرصد( بیش 9.9نقل )متوسط با سهم ودرصد( و حمل 25.8با سهم 

 اند.های مذکور داشتهرا در سال متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار

یب شاخص ضرپذیرد. هایی نظیر ضریب جینی صورت مییری از شاخصگبررسی توزیع درآمد اغلب با بهره

 دهنده نابرابری بیشتر در توزیع درآمدی ایران است.، نشانجینی بدون واحد است و رقم باالتر این شاخص

که  طورهماننشان داده شده است.  1385-95 یهاسال یط یدر مناطق شهر ینیج یبضر 18در نمودار 

نزولی و در  1390ی منتهی به سال هاسالطی  1روند شاخص ضریب جینی آنکهعلیرغم شود، یممشاهده 

به بعد این شاخص به سمت نابرابری توزیع درآمد تغییر جهت  1390جهت بهبود رفاه خانوارها بوده، از سال 

 داده است.

 

 

                                           
 درآمد( یعکامل توز یبا برابر یاجامعه)معرف  صفر ینشاخص ب یناندازه ا .باشدیم درآمد یعتوز ینابرابر یریگاندازهمهم  یهاشاخصاز  ینیج یبضر 1

 .کندیم ییرتغ درآمد در جامعه( یعتوز یعدم برابر یانگر)نما یک و
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 )بدون واحد(1385-95های طی سال در مناطق شهری ضریب جینی-18نمودار 

 
 بانک مرکزی ج.ا.امنبع:  

 هادور جدید از تحریمبازگشت  -5

 یجمهور ینب 1394 یرماهت 23در  ماه مذاکره فشرده، 22در پی بیش از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

، مورد توافق 5+1سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به  یتامن یدائم شورا یو اعضا یرانا یاسالم

در  ی،مقام معظم رهبر یتاًو نها یاسالم یمجلس شورا ی،مل یتامن یعال یأیید شوراقرار گرفت، پس از ت

 یشورا یزن یرماهت 29ازآن، در هفته پس یکرسماً به مرحله اجرا درآمد. حدود  1394 ماهید 26 یختار

 یاهرا که بر برنامه هست یشینپ یمی، شش قطعنامه تحر2231سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه  یتامن

 . کرد یوضع شده بود، ملغ یرانا

و مخالفت او با توافق برجام و  2016در ادامه با روی کار آمدن ترامپ بر صحنه سیاست امریکا در سال 

به ( 1397اردیبهشت  18) 2018می  8در تاریخ  رسماًمتحده یاالتاتهدید به خروج امریکا از آن، سرانجام 

داری آمریکا سری جدید یانیه منتشر شده توسط وزارت خزانهببر طبق  جانبه از برجام خارج شد.یک صورت

روزه  90ها بعد از پایان دوره شود. بر اساس این بیانیه برخی تحریمها علیه ایران در دو بخش اجرا میتحریم

دامه گشت که در ا بازخواهند( 1397آبان  13روزه ) 180( و برخی دیگر بعد از پایان دوره 1397مرداد  15)

 .(1397)عسگری،  دانشده دادهتوضیح  اختصار به

ین تاریخ، دولت آمریکا ا از بعدرسد. ( به پایان می1397مرداد  15) 2018اوت  6روزه در تاریخ  90دوره »

 موجب برجام رفع شده بودند احیا خواهد کرد:های ذیل را که بهتحریم

 دالر آمریکا توسط حکومت ایران، هایهای مربوط به خرید یا اکتساب اسکناستحریم 

 بها توسط ایران،های مربوط به تجارت طال یا فلزات گرانتحریم 
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 های مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند تحریم

 ایران، سازی فرآیندهای صنعتی بهبرای یکپارچه افزارنرمآلومینیوم و فوالد و صادرات یا 

  ای که در ها و وجوه عمدههای مربوط به معامالت خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حسابتحریم

 شوند،می خارج از خاک ایران بر پایه ریال ایران نگهداری

  نویسی یا تسهیل معامالت دیون حاکمیتی ایران،های مربوط به خرید، پذیرهتحریم 

 ران.های بخش خودروسازی ایتحریم 

های اولیه زیر را لغو همچنین، بعد از گذشت این دوره، دولت آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریم

 خواهد کرد:

  ذیل  هاآنایران به آمریکا و برخی مبادالت مالی مرتبط با  مبدأمجوز واردات فرش و مواد غذایی از

 ؛"انها و مبادالت ایرقانون تحریم"مجوزهای مربوط به 

 برای صادرات و باز صادرات هواپیماهای تجاری مسافربری  صادرشدههای انجام شده وفق مجوزهای یتفعال

 و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛

اند بایستی برای اجتناب های باال شدهیتفعالهای آمریکا علیه ایران توافق برجام وارد اشخاصی که بعد از رفع تحریم

 ها را به تدریج کاهش دهند.یتفعالاین  2018اوت  6های آمریکا تا فهرست تحریماز قرار گرفتن در 

های مربوط رسد دولت آمریکا تحریم( به پایان می1397آبان  13) 2018نوامبر  4روزه که در تاریخ  180بعد از دوره 

احیا خواهد  مجدداًده بودند را که پس از اجرایی شدن برجام برداشته ش هاآنهای زیر و خدمات مرتبط با یتفعالبه 

 کرد: 

 سازی ایران و عامالن بنادر شامل شرکت کشتیرانی ی کشتیرانی و کشتیهابخشهای معامله با تحریم

 ؛هاآنجمهوری اسالمی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به 

  کت بازرگانی نفت ایران ایران، شر کشنفتتحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی

 )نیکو( و ازجمله خریداری نفت، محصوالت مفتی یا محصوالت پتروشیمی از ایران؛

 یران و مؤسسات مالی ایرانی که به اهای مربوط به مبادالت مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی تحریم

 اند.م قرار گرفتهدر فهرست تحری 2012قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی  1245موجب بند 

 رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگری مؤسسات مالی های مرتبط با ارائه خدمات پیامتحریم

 توضیحات الزم آمده است. هاآندرباره  CISADAقانون  104ایران در بند 

 نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی؛های مربوط به ارائه خدمات پذیرهتحریم 

 ط به بخش انرژی ایران.های مربوتحریم 

 13622و  13590، 13574های ذکر شده بر اساس دستورات اجرایی نکته حائز اهمیت آن است که برخی از تحریم

 وزارتاند، اما در بیانیه لغو شده 13716وضع شده است که پس از برجام مطابق دستور اجرایی  13628و  13645و 

لغو  13716دستور اجرایی )وضع شوند  مجدداًها رود این تحریمتظار میداری آمریکا تأکید شده است که انخزانه

)عسگری، « های معامله با ایران خواسته است که در این خصوص تمهیدات الزم را بیندیشندشود( و از همه طرف

1397.) 
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های پیشین، توجهی است. در تحریمهای قبلی دارای تفاوت قابلها از سوی امریکا با تحریمدور جدید تحریم

توجه اقتصاد و درآمدهای ایران اقتصاد ایران یعنی وابستگی قابل پذیریآسیبامریکا با شناخت دقیق نقاط 

. قراردادرا مورد تحریم های بانکی ونقل، بیمه و بخشنفت، حمل هایی از قبیلبه صادرات منابع نفتی، بخش

المللی از قبیل سازمان ملل های بینحادیه اروپا و سازمانپیمانان خود همانند اتدر این راه امریکا از کمک هم

های اعمالی علیه کشورها گیری از تجربیات خود در تحریمها امریکا با بهرهدر دور جدید تحریم استفاده کرد.

تحریم کشورها تا های خود را از سطح ها، سطح تحریمهای دور زدن تحریمازجمله ایران و شناسایی راه

ها بر اقتصاد ایران خواهد گسترده کرده است که این امر سبب تشدید اثرگذاری تحریم هایم بنگاهسطح تحر

ای جامع تدوین گردد که در ادامه به آن شد. لذا الزم است در این ارتباط تصمیم عاجل گرفته شود و برنامه

 (.1397پرداخته شده است )خلعتبری، 

 برنامه جامع مقابله با تحریم -6

 یجتواند نتاها میمقابله با آن یبرا یاتیها نبود برنامه عملمشخص است در صورت بازگشت تحریمآنچه 

نامناسب  یطشرا یدسبب تشدای جامع به همراه داشته باشد. فقدان برنامه یرانا یبرا یجبرانغیرقابل 

در برنامگی ن به بیتوادر این ارتباط میشود. می یمردم یدهی انتظارات منفشکل ینو همچن یاقتصاد

توجهی به همراه نداشته عایدی قابلتنها اشاره کرد که نههای اخیر در ماهسکه  فروشیشپارز و  یصتخص

افزایش فاصله و  اجتماعی، کاهش سرمایهمردم یانم ینانینااطم یدسبب تشد ،فساد یجادبلکه به جهت ا است

 حکومت شده است.بین مردم و 

 یاتکه در ادب یمثال اقتصاد مقاومت عنوانبه .ها از دست رفتسال یندر ا یزن یاریبس یهاضمن آنکه فرصت

 ییهادر مقابل بحران یرانا یسازمقاوم یبرا یمناسب یریتدب شودیم یاد یآوراز آن با عنوان تاب المللیینب

 یو در عمل ثمره خاصشد  یدچار شعارزدگ رااست که متأسفانه در مرحله برداشت و اجبوده  یمتحر یلاز قب

 .یریماز ثمره آن بهره بگ توانستیمیامروز م شدینم چنینینابه همراه نداشت که اگر 

رود برنامه جامع مقابله با انتظار می هاو اضطرار مسئله بازگشت تحریم یتحاضر و با توجه به اهم یطدر شرا

 ی اجرایی و بخش خصوصی قرار بگیرد.هاتر تدوین و در اختیار دستگاهها هر چه سریعتحریم

 ها الزم است که موارد زیر در نظر گرفته شود:برای تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم

 سبب  ،گرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریم کننده. شعارزدگی، آرمانبینانه تدوین شودواقع

 نقصان برنامه مقابله با تحریم خواهد بود.
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 تا با شناسایی منطق رفتاری موجود،  ه ملی و کالن اقتصادی به مسئله نگریسته شوداز موضع توسع

و نه در سطوح بخشی و دستگاهی در راستای مواجهه کشور با  ای سیستماتیک در سطح ملیبرنامه

 کار گرفته شود.به ها، تهیه وناپذیر بازگشت تحریمپیامدهای اجتناب

 در  یرانا یمجدد کارنامه عمل یشود ضمن بررسمی یشنهادپ .دها به درستی پایش شوناثرات تحریم

به منظور درس  یرفتهو غلط صورت پذ یحصحاقدامات  یو بررس ی پیشینهای اقتصادبرخورد با تحریم

 یشیدهاند یریهر اقدام تدب یازابه  یرانا یمتحر یبرا یکاامر یعمل یهاها، به موازات اقدامگرفتن از آن

هر کدام  یجنتادر ارتباط با اقدام، ضد اقدام و  یو گزارش یردصورت پذ یاقتصاد اسبالعمل منو عکس

قرار  یرانا یبعد یمیتحرو اقدامات ضد  هاگذارییاستس یگردد که مبنا یهها تهآن یتموفق یزانو م

 .یردگ

  ند مانع از توامراحل می یمردم در تمام یهمراه. اعتماد عمومی تالش شود آوردندر راستای به دست

در این زمینه  تورم، احتکار و... شود. ی،بازسفته یه،سرمادر قالب خروج  یمتحر هایینههز یشافزا

های و مقصران به صورت خاص مسئولین خاطی دستگاه فاسدانسازی، برخورد جدی با شفاف

برای ایران در  زافگهای تواند هزینهحکومتی )با توجه به شرایط بحرانی کنونی، کوتاهی مسئولین می

و طرح مشکالت و ارائه  پی داشته باشد لذا الزم است در چنین مواردی برخورد جدی صورت پذیرد(

ن و نبود تناقض در رفتارهای آشکار و پنهان والوی ممکن به صورت صادقانه توسط مسکارهاراه

 تواند مثمر ثمر باشد.مسئولین می

 راهکاری و ارائه بندجمع -7

های اشتباه، تزریق گذارییاستسی کارآمد، هابرنامهران همواره از مشکالت ساختاری همانند خالء اقتصاد ای

رنج برده است.  وکارکسبهای محیط ینابسامانحساب و کتاب منابع و درآمدهای ارزی، فساد سیستمی و یب

قتصادی ناتوان و ی اهاشوکو  هاتکانهاین امر سبب شده است که اقتصاد ایران ضعیف و در مقابل 

 ید این مطلب است. مؤها از تحریم 1390یرپذیری شدید اقتصاد ایران در نیمه اول دهه تأثپذیر باشد. یبآس

شد. این امر در کنار  این محصولصادرات ، تحریم صادرات نفت ایران موجب کاهش 1390-94ی هاسالطی 

رآمدهای ارزی ایران را کاهش داد که نتیجه آن به المللی دینب یبه نظام مال یرانا ینظام مال یدسترسقطع 

  یررسمی و همچنین فاصله بین این دو نرخ مشاهده شد.غی ارز در بازار رسمی و هانرخصورت افزایش 

های شدت تحت تأثیر قرار داد تا جایی که بانکهای ایرانی را بهالمللی بانکینبهای مالی روابط تحریم 

المللی خود را از طریق بازار غیررسمی با صرف هزینه و ریسک باالتر ادالت پولی بینایرانی مجبور شدند، مب
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های تولیدی را به علت افزایش هزینه تأمین مالی دچار پیگیری کنند. این مهم عالوه بر سیستم بانکی، بخش

 خسران کرد.

ای دارند، از یهو سرما یاواسطه یه،لواردات مواد او های تولیدی در ایران وابستگی باال بهیتفعالکه از آنجایی

کاهش  هاآنی و سودآور یشافزایدکنندگان تول یبرا یدتول ینههزافزایش نرخ ارز تأثیر پذیرفتند. درنتیجه 

 پذیرییهامر توج ین. ایافتکاهش  یزن یداخل یدتوان رقابت تولو ها کاسته آن یدی. لذا از توان تولیافت

به صنعت خودرو  توانمیمثال عنوانبه .دادالشعاع خود قرار تحت یزنرا  یدتول تیظرف یشو افزا گذارییهسرما

طور که مشاهده شد درنتیجه تحریم واردات قطعات، تولید خودرو در ایران کاهش اشاره کرد که همان

مواجه شد که با افت  هاآندیده و تولید یانزی تولیدی هابخشها بنابراین درنتیجه تحریم؛ ی یافتتوجهقابل

گواه این امر است. این امر نیز سبب کاهش رفاه در  -گفته شود سقوط نرخ رشداست بهتر –کاهش نرخ رشد 

 های تحریم گشت.سال

برای اقتصاد ایران است  توجهقابلها توسط امریکا، یک خطر با توجه به مطالب عنوان شده، بازگشت تحریم

از  یریگبهرهها، امریکا به علت شود. ضمن آنکه در دور جدید تحریمکه الزم است برای آن تدبیری اندیشیده 

سطح  ،هادور زدن تحریم یهاراه ییو شناسا یرانکشورها ازجمله ا یهعل یهای اعمالخود در تحریم یاتتجرب

امر سبب  ینها گسترده کرده است که ابنگاه یمکشورها تا سطح تحر یمهای خود را از سطح تحرتحریم

 .خواهد شد یرانها بر اقتصاد اتحریم یاثرگذار یدتشد

 یجتواند نتاها میمقابله با آن یبرا یاتینبود برنامه عمل ،هاآنچه مشخص است در صورت بازگشت تحریم

نامناسب  یطشرا یدتدبیری سبب تشدبه همراه داشته باشد. فقدان برنامه و بی یرانا یبرا یجبرانغیرقابل 

 شود. می یمردم یدهی انتظارات منفشکل ینو همچن یاقتصاد

 دورازبهپذیری اقتصاد ایران از طریق اجرا سازی اقتصاد مقاومتی ی و کاهش نقاط آسیبآورتابافزایش 

رود برنامه جامع یممدت انتظار یانمتواند مثمر ثمر باشد. ولی در کوتاه مدت و شعارزدگی در بلندمدت می

. این یردقرار بگ یو بخش خصوص ییاجرا یهادستگاه یارو در اخت ینتدو تریعرهر چه سها مقابله با تحریم

ی و کالن از موضع توسعه ملینانه تدوین و اثرات تحریم به درستی پایش شود؛ در آن بواقعبایست برنامه می

 گردد. ضمن آنکهتالش  یبه دست آوردن اعتماد عموم یدر راستاو  اقتصادی به مسئله نگریسته شود

نقص، یب هرچندی نیز بسیار حائز اهمیت است. هر برنامه جامعی رقابت یفضا یجادو ا یاقتصاد یسازشفاف

 یرشفاف اقتصادی، قابلیت اجرا و ثمر بخشی نخواهد داشت.غدر فضای 
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