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 بـرد اسـت و      -الملل، روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه یا چند جانبه، عمدتاً بازی برد            براساس نظریه اقتصاد بین   
شونده   کننده و تحریم ها به هر دو طرف تحریم ویژه با اعمال تحریم محدودیت بر سر راه تجارت بهایجاد هرگونه 

هایی که از جنگ دوم جهـانی بـه بعـد    به لحاظ کشورهای تحریم شونده تقریباً تمام تحریم. کندآسیب وارد می  
المی ایران تقریبـاً از بـدو       جمهوری اس  . علیه کشورهای جنوب بوده است     – بجز مورد یوگسالوی     –اعمال شده   

سازی اورانیوم این      به بهانه غنی   1384 از سال    اماگیری مورد تحریم آمریکا و متحدان این کشور قرار داشته             شکل
ایجـاد تغییـر بنیـادین در رویکردهـا و          زعم ایشان    کنندگان به  هدف اصلی تحریم  . ای شد   ها وارد دور تازه     تحریم
ـاریخ        ترین تحریم   سابقه   حاضر ایران با بی    در حال  .استهای ایران     سیاست ـا در ت ـانی   ه ـ    اقتـصاد جه ه  روبروسـت؛ ب
 بـا بکـارگیری ابزارهـای       توانسته است آمریکا   .توان درباره آن اصطالح جنگ اقتصادی را بکار برد           می که طوری

 با این کشور    مختلف، متحدان خود و بسیاری کشورهای دیگر را مجاب کند تا در راستای فشار اقتصادی بر ایران                
  تـوان   هـای وضـع شـده از سـوی غـرب بـر علیـه کـشورمان مـی                    با نگاهی به روند کلیه تحریم      .همکاری کنند 

  گـذاری و تجهیـزات نظـامی، محدودسـازی           هـای تکنولوژیـک، سـرمایه       تحریم:  موج تحریم را شناسایی کرد     5
بهـا و    ممنوعیت مبادالت فلزات گـران  های فروش نفت و گاز و       نقل و انتقاالت مالی، تحریم بانک مرکزی، تحریم       

 مقامـات   امـا هرچند تحریم ها بخش های مختلف اقتصاد ایران را متأثر کـرده اسـت                .طال و مسدودسازی وجوه   
  . اقتصادی کشور کوشیدند با اتخاذ تدابیر مناسب اثرات تحریم ها را مدیریت نمایند

  
  .JEL: F3, F5, H1 بندی طبقه
  .قتصادی، جنگ اقتصادی، اقتصاد ایرانتحریم ا :کلیدی های واژه

                                                            
  12/3/1392:                                تاریخ پذیرش10/2/1392: تاریخ دریافت *
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22 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

  مقدمه. 1
گیری مورد تحریم آمریکا و متحدان این کشور قرار           جمهوری اسالمی ایران تقریباً از بدو شکل      

اظهـارات  . ای شد ها وارد دور تازه سازی اورانیوم این تحریم  به بهانه غنی1384 از سال    ، اما داشته
ای ایـران   زعم آمریکا، برنامه هسته دهد که به ر نشان میهای اخی مکرر مقامات آمریکایی در سال    

 .  اسرائیل و حتی ثبات خاورمیانه است وچالشی جدی برای منافع و امنیت آمریکا

ای شد که بـا گذشـته تفـاوت     های میان ایران و آمریکا وارد فاز تازه    های اخیر تنش    در سال 
، دیپلماتیک و نظامی خود را بکار گرفته جدی دارد و امروز آمریکا تمام توان سیاسی، اقتصادی    

ایـن  . هـای خـود بنمایـد    تا بتواند با مشارکت سایر کـشورها، ایـران را وادار بـه پـذیرش خواسـته         
ای جمهوری اسالمی ایران و کشاندن آن به شورای امنیـت   کردن پرونده هسته  کشورها با سیاسی  

) 2010 (1929و  ) 2008 (1803،  )2007 (1747،  )2006(1737هـای     سازمان ملل تاکنون قطعنامه   
هـای شـورای امنیـت        عـالوه بـر قطعنامـه     . انـد   را علیه جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسـانده        

های   سازمان ملل متحد، آمریکا، اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای دیگر نیز تحریم             
. باشـد   هـای شـورای امنیـت مـی         ز قطعنامه اند که فراتر ا      را علیه ایران به اجرا گذاشته      ای جانبه یک

همچنین، سایر کشورها برای تحدید روابط اقتصادی خود با ایـران تحـت فـشار ایـاالت متحـده                   
  .مریکا قرار دارندآ

هـا را واداشـتن جمهـوری اسـالمی ایـران بـه               تحلیلگران و مقامات غربـی هـدف از تحـریم         
 ایران در دستیابی بـه اقـالم و تجهیـزات           ، محدودکردن توانایی  ای  های هسته    برنامه متوقف کردن 
  و از حـزب اهللا  واداشتن ایران به متوقف کردن حمایت    ،ای  های هسته    برنامه  توسعه موردنیاز برای 

  در  و  ایران در منطقه    نفوذ کردن حوزه  وادار نمودن ایران به رعایت حقوق بشر، محدود          ،حماس
ــوع ــه مجم ــارت ب ــایی عب ــتگذاران آمریک ــاد برخــی سیاس ــا و   ایج ــادین در رویکرده ــر بنی  تغیی
  .اند  ذکر کردههای ایران سیاست

  
  نظریه تحریم .2

 اسـت کـه      فصل هفـتم اساسـنامه سـازمان ملـل         ها اجرای   بهانه کشورهای غربی در اعمال تحریم     
هـای تهدیدکننـده صـلح و امنیـت          شورای امنیت سازمان ملـل موظـف اسـت زمینـه           براساس آن 
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 در بـه هرحـال،  . های مـوردی را بـه اجـرا بگـذارد     اسب با آنها تحریم   المللی را شناسایی و متن    بین
با توجـه بـه سـاختار       .  است  های متفاوتی از آنچه مورد هدف بوده پیدا کرده          ها رویه   عمل تحریم 

 در بسیاری ها  تحریم گیری گیری آن، جهت ها در ارکان تصمیم سازمان ملل و نفوذ برخی قدرت
 ، سـازمان ملـل    یهـا    تحـریم  عـالوه بـر   . ها متمایل شـده اسـت      قدرتاز موارد به سمت منافع این       

صـورت   کننـد بـا اسـتفاده از نفـوذ اقتـصادی و سیاسـی خـود بـه                    سـعی مـی    گـر  سلطههای   قدرت
کـه بـرخالف    ی  یجانبه یا با مشارکت سایر کشورها نسبت به اعمـال تحـریم علیـه کـشورها                یک

  .  اقدام نمایند عمل می کنندهامصالح آن
عنوان یک ابـزار دیپلماتیـک        به  حاکی از آن است که استفاده از تحریم ها         هایمتجربه تحر 

هـا    کوشند تحریم  کنندگان می  ین جهت تحریم  انیست و به    از اثربخشی چندانی برخوردار     عمدتاً  
 را  خـود اعمـال نماینـد تـا احتمـال موفقیـت            کـشورها    تمام مشارکتجانبه و با     صورت همه  ه ب را

صـورت   ه کـه بـ    برسد به نتیجه    تواند   می  تنها در صورتی   ها  تحریمند  ا هدریافتافزایش دهند چراکه    
  حـال،  هـر    بـه . باشـد  و از مشروعیت و اعتبار الزم برخوردار          اجماعی، فراگیر و مداوم بکار رفته     

 آنکـه در تغییـر رفتـار        جانبـه بـیش از     های اقتـصادی و تجـاری همـه        اعمال تحریم  رسد نظر می  به
پذیر جامعه نظیر بیماران و کودکان آسیب        به شهروندان عادی و اقشار آسیب      شدثر با ؤها م   دولت
   .رساندمی

جانبه یـا چنـد جانبـه عمـدتاً           اقتصادی دو   تجاری و  الملل، روابط  اقتصاد بین  اساس نظریه  بر
 بـه  هـا  ویژه با اعمال تحـریم       برد است و ایجاد هرگونه محدودیت بر سر راه تجارت به           -بازی برد 
ــده و تحــریم تحــریم طــرف هــر دو ــد تجــارت،  چراکــهکنــد مــیشــونده آســیب وارد کنن  رون
گذاری و تعامالت مالی طرفین را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش درآمد، افزایش                سرمایه
 هرچه  ،در این میان  . شود  کندی فرایند توسعه فناوری می    های تأمین مالی و     ها، افزایش نرخ  هزینه

 ، در ایـن میـان     .هـا نیـز بیـشتر خواهنـد بـود           تـر باشـند آسـیب      شکننده شونده یماقتصاد کشور تحر  
 بـه لحـاظ  . دارنـد برخورتـری   قـوی آثـار   ازهـای تجـاری   تحـریم در مقایـسه بـا   های مالی   تحریم
 بجـز مـورد     –هایی که از جنگ دوم جهانی به بعد اعمـال شـده              تقریباً تمام تحریم   شونده تحریم

، تحریم کوبا   1950تحریم کره شمالی در سال       .جنوب بوده است   علیه کشورهای    –یوگسالوی  
، تحـریم سـودان     1990در سال   ) میانمار(، تحریم برمه     1979، تحریم ایران از سال      1962از سال   
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هـایی   تحریمجمله از2004 و تحریم سوریه از سال       2003، تحریم زیمبابوه در سال      1997از سال   
  .شده است  از جنگ جهانی دوم اعمالپسکه است 

 شورای امنیت سازمان ملـل متحـد   تعداد تحریم های وضع شده توسطبا خاتمه جنگ سرد     
 طـی  هـای اخیـر رخ داده و   ها در سـال    که اغلب این تحریم     به طوری  ،شدت افزایش یافته است    به

ــیش از 45دوره  ــه 1990 ســاله پ ــصل   شــورای امنیــت ب ــا 7موجــب ف ــل تنه ــشور ســازمان مل    من
 )1977 و تحریم آفریقای جنوبی در سال        1966ریم رودزیای جنوبی در سال      تح ( مورد تحریم  2
  .)1387سسه تدبیر، ؤم ( وضع نموده استرا

آن بـر زنـدگی و رفـاه         آثار منفی    باتوجه به جانبه    تحریم همه  اعمال 1990در نیمه دوم دهه     
ها  ابزار تحریم  ی از این رو بازنگری در بکارگیر      ، قرار گرفت   کارشناسان  مورد انتقاد  عموم مردم 

مورد توجه قرار گرفت و به همین  جانبه های همه جای تحریم  به1های هدفمندو استفاده از تحریم
 تببین  برای طراحی، سمینارهای تخصصی مختلفی در سوئیس، آلمان و سوئد         ها و    جهت کارگاه 

  .برگزار شدهای هدفمند  و مستندسازی تحریم
 

  علیه ایرانشده  های وضع  تحریممروری بر. 3
 در پی ماجرای تسخیر سفارت آمریکا از سوی ایاالت 1358جمهوری اسالمی ایران از سال 

در حال . نوعی در تحریم بوده است متحده آمریکا مورد تحریم قرار گرفت و تاکنون همواره به
ای در پی همراه کردن سایر حاضر آمریکا به بهانه ممانعت از دستیابی ایران به سالح هسته

  .ای ایران شودهای هستهکشورهاست تا با اعمال فشار بیشتر مانع فعالیت
هایی که طی سه دهـه گذشـته و بـا محوریـت آمریکـا بـر ایـران         یک از تحریم  تاکنون هیچ 

ها افـزوده     ، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد این تحریم         نیافتهتحمیل شده نه تنها لغو نشده یا کاهش         
کـه   طـوری ه ها در تاریخ خـود روبروسـت؛ بـ          ترین تحریم   سابقه   با بی  شده و در حال حاضر ایران     

طور خالصه عبـارت     هجنگ اقتصادی ب  . توان درباره آن اصطالح جنگ اقتصادی را بکار برد          می
منظور تضعیف اقتـصاد آن کـشور و در          است از استفاده از ابزارهای اقتصادی علیه یک کشور به         

ها یا رفتار و حتی رژیم حـاکم بـر           همچنین تغییر سیاست  نتیجه کاهش قدرت سیاسی و نظامی و        

                                                            
1. Targeted Sanctions 
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گـذاری یـا      ها، ممانعت از سرمایه     ها، تعلیق کمک    کردن دارایی   ها، بلوکه   تحریم. کشور موردنظر 
هـای مـصادیق معمـول        های یک کـشور از نمونـه        ها و مصادره اموال و دارایی       ورود سایر سرمایه  

تضعیف اقتصاد یک کشور از طریق ممانعت از هدف جنگ اقتصادی . باشند  جنگ اقتصادی می  
مندی از منـافع      دسترسی به منابع فیزیکی، مالی و تکنولوژیک یا به عبارتی دیگر ممانعت از بهره             

 ترتیـب جنـگ     بـه ایـن   . اسـت ناشی از مبادالت تجاری، مالی و تکنولوژیکی بـا سـایر کـشورها              
. باشـد  توسـل بـه حملـه نظـامی مـی     ای برای به زانو درآوردن یک کـشور بـدون       اقتصادی گزینه 

هــای مــالی دو ابــزار اصــلی در اعمــال جنــگ اقتــصادی  هــای تجــاری و محــدودیت محـدودیت 
  .ها در سطوح مختلفی قابل اعمال هستند شوند که این محدودیت محسوب می

 همراهـی بـا   تمایـل چنـدانی بـه     کشورهاسایرها و   اروپایی2010 تا قبل از سال    که حالی در
 آمریکا به مـرور توانـست بـا بکـارگیری ابزارهـای مختلـف              اما ،تحریم ایران نداشتند   آمریکا در 

متحدان خود و بسیاری کشورهای دیگر را مجاب کند تا در راستای فشار اقتصادی بـر ایـران بـا                    
اکنون، بسیاری از متحدان آمریکا شامل برخی همـسایگان ایـران،             هم. این کشور همکاری کنند   

 به رهبری آمریکا برای فشار بر ایران تـشکیل          1حت عنوان کشورهای همفکر   ائتالفی غیررسمی ت  
رسد در مسأله تحریم ایران، تأثیرپذیری از فشار یا امتیازات آمریکا و تـضعیف      نظر می  به. اند  داده

  .ایران در منطقه از دالیل پیوستن کشورها به آمریکا و متحدان آنها بوده است
هـای مـصوب تـاکنون کـه از مراجـع              تحـریم  تمامش شده تا     تال )3(و  ) 2(،  )1(جداول  در  

آوری، تلخیص و در مـوارد مقتـضی          اند، جمع   مختلف و با اهداف مختلف علیه ایران وضع شده        
ایـن مـوارد در سـه بخـش شـامل           . بـا جزئیـاتی بیـشتر ارائـه شـوند         ) های آمریکا   همچون تحریم (

 گـزارش های اتحادیه اروپـا       ل و تحریم  های شورای امنیت سازمان مل      های آمریکا، تحریم    تحریم
  .اند شده

  
  
  
  

                                                            
1. Like Minded Countries 
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26 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

  امریکا علیه ایران آجانبه های یک تحریم. 1جدول 
قانون یا حکم اجرایی  تاریخ تصویب دولت

  هدف تحریم موضوع تحریم نحوه لغو یا اصالح رئیس جمهور
 )به زعم امریکا(

فشار به ایران برای آزاد کردن  های دولت ایران اییبلوکه کردن دار حکم اجرایی 12170حکم اجرایی  11/4/1979 کارتر
 های امریکایی دیپلمات

  های دولت ایران انتقال دارایی حکم اجرایی 12277حکم اجرایی   1/23/1981 کارتر
  دستورالعمل مرتبط با  سند تضمینی حکم اجرایی 12276حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر

  دستورالعمل مرتبط با  انتقال حکم اجرایی 12278حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر
  های خارجی ایران  دارایی

 حکم اجرایی 12279حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر
های  دستورالعمل مرتبط با انتقال دارایی

های این کشور  دولت ایران که در بانک
 شدند نگهداری می

 

های  انتقال داراییدستورالعمل  حکم اجرایی 12278حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر
  خارجی دولت ایران

 حکم اجرایی  12280حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر
دستورالعمل مرتبط با انتقال 

های مالی دولت ایران که در  دارایی
 شوند نهادهای غیر بانکی نگهداری می

 

های  مجوز انتقال یکسری دارایی حکم اجرایی 12281حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر
  یراندولت ا

 حکم اجرایی 12283حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر
ها و  عدم پیگیری ادعاهای گروگان

همچنین اقدامات سفارت امریکا و 
 جاهای دیگر

 

  های محدودیت انتقال دارایی حکم اجرایی 12284حکم اجرایی  1/23/1981 کارتر
  شاه ایران

احکام اجرایی مصوب : توجه
 2/26/1981 و 1/23/1981

ه توافق الجزایر و مذاکرات نتیج
بعضی . ها هستند گروگانآزادسازی 
 که ابتدا اعمال شده و از مواردی

سپس ابطال شده در اینجا قید 
 اند نشده

   تأخیر در دادرسی علیه ایران حکم اجرایی 2/26/1981 کارتر

 وزارت خارجه
 1/19/1984 امریکا

ایران به لیست 
کشورهای حامی 
 تروریست اضافه شد

ختیار رئیس جمهور با تصویب ا
کنگره، اگر کنگره از طریق 

تصمیم مجلسین از آن را لغو 
تواند آن  کند رئیس جمهور می
 را وتو کند

های خارجی امریکا؛  محدودیت در کمک
ممانعت در صادرات و فروش تجهیزات 
نظامی؛ کنترل جدی صادرات اقالم با 
های  کارکرد دوگانه؛ و یکسری محدودیت

 ها ایر محدودیتمالی و س

محدود کردن ظرفیت نظامی 
و اعمال محدودیت در حمایت ایران 

 های ایران از تروریسم ، تضعیف تالش
ایران برای حمایت از انقالب در 

 )به زعم امریکا( کشورهای منطقه 

 ایجاد موانعی برای واردات از ایران حکم اجرایی 12613حکم اجرایی  10/29/1987 ریگان

رفیت نظامی و محدود کردن ظ
 های نظامی ایران، مجازات فعالیت

های  محدود کردن حمایت
های تروریستی   ایران از گروه

، محدود کردن )ه زعم امریکاب( 
 نفوذ ایران در منطقه

 10/23/1992 بوش
قانون عدم تکثیر 

عراق -های ایران سالح
)P.L.102-484( 

اختیار رئیس جمهور در اعمال 
ی تحت ها یا عدم اعمال تحریم

نیاز به قانون کنگره . صالحدید او
 برای لغو

منع انتقال یکسری کاال یا تکنولوژی 
 ایران یا عراق، شامل کاالها یا به

های با کاربرد دوگانه، جایی که  تکنولوژِی
تواند در دستیابی یکی از دو کشور به  می

های پیشرفته شیمیایی،  سالح
ای کمک کند یا   یا هستهبیولوژیکی

های  امکان تکثیر فراوان سالحاینکه 
 متعارف را فراهم کند

محدود کردن توان نظامی ایران از 
طریق متقاعد و منصرف کردن 

هایی  فروشندگان چنین سالح
از ) مانند چین و روسیه(
های آتی به ایران، و محدود  فروش

 المللی ایران کردن نفوذ بین

 12957حکم اجرایی  3/15/1995 کلینتون

ه یا اصالحات اساسی ابطال کنگر
 در  CISDAبه مقررات 

راستای برگرداندن اختیار کامل 
 جمهور به رئیس

ممانعت از مبادالتی که منجر به توسعه 
 شوند منابع نفتی ایران می

فشار به ایران برای تغییر سیاست 
داخلی، فشار برای پایان دادن به 

 و )به زعم امریکا( حمایت از تروریسم 
 ن در منطقهتضعیف نفوذ ایرا

ممانعت از مبادالتی که منجر به توسعه  حکم اجرایی 12959حکم اجرایی  5/6/1995 کلینتون
 12957تقویت حکم اجرایی  شوند منابع نفتی ایران می
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27 ها، اهداف و اقدامات ویژگی: های ناعادالنه بازخوانی تحریم                                                            

قانون یا حکم اجرایی  تاریخ تصویب دولت
  هدف تحریم موضوع تحریم نحوه لغو یا اصالح رئیس جمهور

 )به زعم امریکا(

قانون تحریم ایران  8/5/1996 کلینتون
)P.l.104-172( 

قانون کنگره و موافقت 
البته رئیس . جمهور رئیس

آن را به تواند اعمال  جمهور می
 تعویق بیندازد

گذاری  تحریم اشخاصی که سرمایه
مستقیم در منابع نفتی ایران کنند یا اینکه 
در ارتقاء ظرفیت نفتی ایران مشارکت 

 کنند

کاهش پتانسیل تولید  نفت و گاز 
های  ایران و محدود کردن حمایت

های نظامی  مالی ایران از گروه
 و محدود ]به زعم امریکا[ منطقه 

های  توسعه ظرفیتکردن 
 استراتژیک ایران

 12957تقویت حکم اجرایی  ممانعت از یکسری مبادالت معین با ایران حکم اجرایی 13059حکم اجرایی  8/19/1997 کلینتون

 3/14/2000 کلینتون
قانون منع تکثیر 

های  سالح
 غیرمتعارف ایران

ابطال کنگره یا اصالحات 
اساسی به مقررات 

CISDA  در راستای 
برگرداندن اختیار کامل 

 به رئیس جمهور

به زعم [ هایی که  تحریم شرکت
 در برنامه تسلیحات کشتار ]امریکا

جمعی ایران مشارکت دارند، این 
ها عدم مبادالت تجاری و  تحریم

مسدود کردن منابع مالی شرکت را 
 شود شامل می

المللی به  فشارهای بین
کشورهایی که به برنامه 

 عه سیستماتمی ایران و توس
موشکی این کشور کمک 

 )از جمله روسیه(کنند  می

 9/30/2001 بوش

حکم اجرایی 
13224/ISA  

قانون الحاقی 
2001 

قانون کنگره و توافق 
البته . رئیس جمهور

تواند  رئیس جمهور می
اعمال آن را به تعویق 

 .بیندازد

ها و ممانعت از  بلوکه کردن دارایی
امریکا مبادالت با اشخاصی که به زعم 

کنند یا به هر  از تروریست حمایت می
 کنند شکلی در ان مشارکت می

ممانعت از انجام مبادالت 
اقتصادی تمام شهروندان 

هایی  امریکایی با شرکت
 که )اعم از ایرانی و غیر ایرانی(

 های به زعم امریکا از سازمان
 کنند تروریستی حمایت می

حکم اجرایی  6/28/2005 بوش
 راییحکم اج 13382

های تکثیرکنندگان  بلوکه کردن دارایی
های کشتار جمعی و حامیان  سالح

هایی  ها، از جمله ایجاد محدودیت ان
 بر کشتیرانی ایران

متوقف کردن برنامه 
های  ای و سیستم هسته

 موشکی ایران

 9/30/2006 بوش

قانون حمایت از 
آزادی در ایران 

)ISLA (
(p.L.109-293) 

ت قانون کنگره و موافق
این قانون . رئیس جمهور

همچنین احکام اجرایی 
 و ,12959 12957
 را به قانون 13059

 .تبدیل کرد

هایی علیه ایران،  تدوین تحریم
گذاری در  ممنوع کردن سرمایه

، فراهم کردن )ISAالحاقی (ایران 
کمک مالی و سیاسی برای ارتقاء 

، )به زعم امریکا(دموکراسی 
تحریم علیه کشورهایی که در 

های  ای و سالح توسعه هسته
 کنند، پیشرفته با ایران همکاری می

های مرتبط  شویی جلوگیری از پول
 های کشتار جمعی با سالح

فشار به ایران برای تغییر 
های داخلی و عدم  سیاست

 به زعم(حمایت از تروریسم 
 های ، حمایت از گروه)امریکا

داخلی و خارجی حامی 
 )به زعم امریکا(دموکراسی 

حکم اجرایی  7/7/2007 وشب
 حکم اجرایی 13438

های اشخاص  بلوکه کردن دارایی
حقیقی و حقوقی که به زعم امریکا، 

 .ثبات کنند کنند عراق را بی تالش می

تنبیه ایران به دلیل تالش 
 برای اعمال نفوذ در منطقه

 7/1/2010 اوباما

های  قانون تحریم
جامع، پاسخگویی 

 گذاری و عدم سرمایه
 2010یران در ا

(CISADA,P.
L.111-195) 

قانون کنگره و موافقت 
اختیار . رئیس جمهور

رئیس جمهور در تعیین 
مصادیق تخطی از قانون 

های  و تعیین شرکت
 خارجی متخلف

های اعمال شده در  گسترش تحریم
، تحریم »های ایران قانون تحریم«

نهادهای مالی ایران، تحریم اشخاصی 
 بشر را نقض که به زعم امریکا، حقوق

کنند و یا در آن مشارکت دارند،  می
جلوگیری از عقد قرارداد با اشخاصی 

های حساس به ایران  که تکنولوژی
کنند، در نظر گرفتن  صادر می

کنندگان  هایی برای نقض تنبیه
هایی که هر  ها، تحریم شرکت تحریم

 ای با بخش انرژی ایران دارند نوع مبادله

مجبور کردن ایران به 
های داخلی،  ییر سیاستتغ

ای برای  ایجاد زمینه
های چندجانبه آتی،  تحریم

مجبور کردن ایران به 
دست کشیدن دایمی از 

های اتمی و  توسعه سالح
های  حمایت از گروه

 )به زعم امریکا(تروریستی 

حکم اجرایی  9/28/2010 اوباما
 حکم اجرایی 13553

های اشخاص  بلوکه کردن دارایی
که به زعم امریکا، دولتی ایرانی 

کنند و یا در  حقوق بشر را نقض می
های مشخص  یکسری فعالیت

 مشارکت دارند

 فشار بر دولت ایران به دلیل
 نقض حقوق بشر و حمایت از

 به زعم(های اپوزیسیون  گروه
، فشار به ایران برای )امریکا

های داخلی،  تغییر سیاست
دست کشیدن دایمی از 

 یابیسازی اورانیوم و دست غنی
به توافقی از طریق مذاکره 
 پیرامون برنامه اتمی ایران
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28 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

قانون یا حکم اجرایی  تاریخ تصویب دولت
  هدف تحریم موضوع تحریم نحوه لغو یا اصالح رئیس جمهور

 )به زعم امریکا(

 12/3/2011 اوباما
قانون اختیارات 

 FY2012 دفاع ملی 
(NDAA,P.L.

112-81) 

قانون کنگره و موافقت 
اختیار رئیس . رئیس جمهور

جمهور در تعیین مصادیق 
تخطی از قانون و تعیین 

 های خارجی متخلف شرکت

اشخاص های  بلوکه کردن دارایی
دولتی ایران که  به زعم امریکا حقوق 

کنند و تحریم  بشر را نقض می
های خارجی که با بانک مرکزی  بانک

 ایران در ارتباط هستند

مجبور کردن ایران به 
مصالحه پیرامون برنامه 

 ای ان هسته

حکم اجرایی  4/29/2011 اوباما
 حکم اجرایی 13572

های یکسری  بلوکه کردن دارایی
که به زعم امریکا، در نقض افرادی 

 حقوق بشر در سوریه ارتباط دارند

تنبیه ایران برای تالش بر 
تأثیرگذاری در منطقه و 

حمایت از دولت بشار اسد 
 در سوریه

حکم اجرایی  5/23/2011 اوباما
تأیید اصالحات صورت گرفته در  حکم اجرایی 13574

 »های ایران قانون تحریم«

، CISADAتقویت 
ن ایران به مجبور کرد

 دست کشیدن دایمی از برنامه
 اتمی و دستیابی به یک توافق

 ای از طریق مذاکره هسته

حکم اجرایی  11/20/2011 اوباما
 حکم اجرایی 13590

  های جدید تأیید اعمال تحریم
 در خصوص تأمین اقالم، خدمات، 
تکنولوژی، و یا هرگونه حمایت از 

 های انرژی و پتروشیمی ایران بخش

، CISADAت تقوی
مجبور کردن ایران به 

دست کشیدن دایمی از 
برنامه اتمی و دست یابی 

  به یک توافق اتمی
  از طریق مذاکره

حکم اجرایی  7/30/2012 اوباما
های بیشتر  تأیید اعمال تحریم حکم اجرایی 13622

 علیه ایران

گیری درآمد نفت  هدف
ایران، مجبور کردن ایران 
به دست کشیدن دایمی از 

 رنامه اتمی و دستیابی به یکب
 توافق اتمی از طریق مذاکره

 8/1/2012 اوباما

قانون کاهش 
تهدید ایران و 
  حقوق بشر سوریه
(H.R. 1905) 

(P.L. 112-158) 

لزوم تصویب در کنگره 
. برای ابطال یا اصالح

اختیار رئیس جمهور در 
تعیین مصادیق تخطی از 

 های قانون و تعیین شرکت
 خارجی متخلف

های چندجانبه، بسط  سط تحریمب
های مرتبط با بخش انرژی ایران  تحریم

های کشتار جمعی،  و گسترش سالح
های مرتبط با سپاه  های شرکت تحریم

پاسداران، تحریم علیه کسانی که 
کنند  حقوق بشر را در ایران نقض می

، تحریم ناقضان حقوق )به زعم امریکا(
 بشر در سوریه

نشان دادن نقض حقوق 
ر در ایران و فشار به بش

دولت ایران به دلیل نقض 
 ،)به زعم امریکا(حقوق بشر 

 های اپوزیسیون حمایت از گروه
های مدنی، فشار  و آزادی

به ایران برای تغییر 
سیاست داخلی، فشار به 
ایران به دلیل حمایت از 
 دولت بشار اسد در سوریه

حکم اجرایی  2/5/2012 اوباما
های دولت ایران و  که کردن داراییبلو حکم اجرایی 13599

 نهادهای مالی ایرانی

گیری کل اقتصاد  هدف
 ایران، فشار برای دست کشیدن
کامل از گسترش برنامه 

ای و دستیابی به  هسته
  توافقی اتمی با ایران
  از طریق مذاکره

حکم اجرایی  4/23/2012 اوباما
13606 

مصوبه کنگره و موافقت 
 رئیس جمهور

ها و جلوگیری از  اراییبلوکه کردن د
ورود افراد حقیقی که در نقض حقوق 

های ایران و سوریه از طریق  بشر دولت
تکنولوژی اطالعات مشارکت دارند به 

 کشور امریکا

تنبیه دولت ناقض حقوق 
بشر ایران به دلیل استفاده 

از تکنولوژی اطالعات، 
های حامی  حمایت از گروه

 دموکراسی
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29 ها، اهداف و اقدامات ویژگی: های ناعادالنه بازخوانی تحریم                                                            

قانون یا حکم اجرایی  تاریخ تصویب دولت
  هدف تحریم موضوع تحریم نحوه لغو یا اصالح رئیس جمهور

 )به زعم امریکا(

 10/9/2012 اوباما
اجرایی حکم 

13628 
 حکم اجرایی

موافقت و اجازه اعمال 
 قانونهای موضوع  تحریم

کاهش تهدید ایران و حقوق 
های بیشتر  بشر سوریه و تحریم
 علیه ایران

فراهم کردن سازوکار 
اجرایی قانون کاهش 

تهدید ایران و حقوق بشر 
های بیشتر  سوریه و تحریم

علیه ایران، نشان دادن 
ن نقض حقوق بشر در ایرا

و فشار به دولت ایران به 
  دلیل نقض حقوق بشر 

، حمایت از )به زعم امریکا(
 و های حامی دموکراسی گروه

های مدنی، فشار به  آزادی
ایران برای تغییر سیاست 

  داخلی فشار به ایران 
به دلیل حمایت از دولت 

 بشار اسد در سوریه

 2/2013 اوباما
قانون اختیارات 

 دفاع ملی

 کنگره لزوم تصویب در
. برای ابطال یا اصالح

اختیار رئیس جمهور در 
تعیین مصادیق تخطی از 

 های قانون و تعیین شرکت
 خارجی متخلف

ها و اعمال حداقل  انسداد دارایی
 تحریم بر اشخاص حقیقی یا 5

حقوقی که اقدام به تأمین کاال 
های انرژی،  یا خدمات در بخش

ساخت کشتی و کشتیرانی 
 مذکور را بنمایند یا عملیات

بیمه کنند؛ ضمن اینکه 
 های خارجی که در راستای بانک

خدمات مذکور همکاری نمایند، 
های امریکا  از دسترسی به بانک
ممانعت از . محروم خواهند شد

ورود ارز حاصل از فروش نفت 
ایران به داخل کشور و اجازه 

این . خرید صرفاً اقالم مجاز
ها شامل خرید گاز ایران  تحریم
. شود  کشورهای معاف نمیو نیز

تحریم بر   5اعمال حداقل 
اشخاص حقیقی یا حقوقی که 

بها  اقدام به تأمین فلزات گران
، گرافیت، زغال کک، )مثل طال(

مواد خام یا نیمه ساخته مانند 
افزارهای  فوالد، آلومینیوم و نرم

های  صنعتی مرتبط با بخش
انرژی و کشتیرانی با ایران 

ا و سیمای تحریم صد. بنمایند
و ریاست آن به دلیل ایران 

 نقض حقوق بشر

افزایش فشار جهت توقف 
  سازی اورانیوم غنی

 از طریق کاهش شدید 
 درآمدهای ایران

  .نتایج تحقیق: مأخذ                                
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30 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

  های سازمان ملل علیه ایران تحریم. 2جدول 
  

 وعموض نحوه لغو یا اصالح عنوان تاریخ تصویب
  هدف

 )به زعم صادرکنندگان(

7/31/2006 
قطعنامه شماره 

  شورای امنیت1696
 قطعنامه سازمان ملل

سازی اورانیوم توسط  تعویق غنی
 ایران؛ و در غیر این صورت، افزایش

 های اقتصادی و دیپلماتیک تحریم

ترغیب ایران به رها کردن توسعه 
 برنامه اتمی

12/27/2006 
قطعنامه شماره 

 رای امنیت شو1737
 قطعنامه سازمان ملل

ها به ایران به دلیل  اعمال تحریم
 سازی اورانیوم عدم توقف غنی

متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از 
سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای  غنی

المللی انرژی اتمی و تالش  آژانس بین
برای دستیابی به توافقی در خصوص 

 برنامه اتمی ایران

3/24/2007 
امه شماره قطعن
  شورای امنیت1747

 قطعنامه سازمان ملل
های ایران و منع  تشدید تحریم

 فروش تجهیزات نظامی به ایران

متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از 
سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای  غنی

المللی انرژی اتمی و تالش  آژانس بین
برای دستیابی به توافقی در خصوص 

 برنامه اتمی ایران

3/3/2008 
قطعنامه شماره 

  شورای امنیت1803
 قطعنامه سازمان ملل

های  اعمال فشار بیشتر به فعالیت
اتمی ایران، افزایش حساسیت و 
هوشیاری نسبت به نظام بانکی 
ایران و لزوم بازرسی بیشتر از 

 های ایرانی محموله

متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از 
دهای سازی اورانیوم، گسترش بازدی غنی

المللی انرژی اتمی و تالش  آژانس بین
برای دستیابی به توافقی در خصوص 

 برنامه اتمی ایران

9/27/2008 
قطعنامه شماره 

  شورای امنیت1835
 قطعنامه سازمان ملل

های پیشین  تأکید بر قطعنامه
 سازی اورانیوم ایران درباره غنی

متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از 
یوم، گسترش بازدیدهای سازی اوران غنی

المللی انرژی اتمی و تالش  آژانس بین
برای دستیابی به توافقی در خصوص 

 برنامه اتمی ایران

6/9/2010 
قطعنامه شماره 

  شورای امنیت1929
 قطعنامه سازمان ملل

های مبادالت  گسترش محدودیت
نظامی با ایران، و تشدید 

های مالی و کشتیرانی  محدودیت
های انتشار  یتمرتبط با فعال

 های کشتار جمعی سالح

فشار به اقتصاد ایران برای متقاعد کردن 
رهبران این کشور جهت رها کردن 

سازی اورانیوم، اجازه به گسترش  غنی
المللی اتمی و  بازدیدهای آژانس بین

  تالش برای دستیابی به توافقی
  در خصوص برنامه اتمی ایران

  .نتایج تحقیق: مأخذ         
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31 ها، اهداف و اقدامات ویژگی: های ناعادالنه بازخوانی تحریم                                                            

	های اتحادیه اروپا علیه ایران تحریم. 3جدول 

 موضوع تحریم عنوان تاریخ تصویب

CF/2010/413 2010جوالی 
SP 

تحریم تجارت تقریباً تمام کاالهای با قابلیت مصرف دوگانه، تجهیزات نظامی و اقالم مرتبط با انرژی 
، استخراج و پاالیش نفت و گاز ممنوعیت صادرات تجهیزات کلیدی و تکنولوژی برای تولید. ای هسته

ممنوعیت . های فنی مهندسی، آموزش و تأمین مالی بخش انرژی ایران ممنوعیت کمک. طبیعی
های اتحادیه اروپا و نیز سوختگیری و سایر خدمات به  های هوایی ایران به فرودگاه دسترسی محموله

 هزار یورو باید با اطالع 10 بیش از انتقال مبلغ. ها های ناقض تحریم های ایرانی و سایر کشتی کشتی
های ایرانی از تأسیس شعب در  منع بانک.  هزار یورو با اخذ مجوز صورت گیرد40 و بیش از قبلی

ممنوعیت خرید و فروش اوراق قرضه عمومی با دولت یا . های این حوزه اتحادیه اروپا و ارتباط با بانک
 .ممنوعیت بیمه یا تمدید بیمه نهادهای مرتبط با دولت ایران. های ایران بانک

CF/2011/235 2011آوریل 
SP 

 ها و ممانعت از ورود ناقضان حقوق بشر در ایران به اتحادیه اروپا انسداد دارائی

CFS/2012/35 2012ژانویه 
P 

ممنوعیت واردات، خرید یا انتقال کلیه محصوالت نفتی ایران و نیز تأمین مالی، تسهیل آن و یا 
ممنوعیت فروش . کسری نهادهای دیگر ایرانیهای ی انسداد دارایی. مشارکت در صنعت پتروشیمی ایران

از دولت ایران یا نهادهای وابسته به آن به صورت مستقیم یا /بها و الماس به یا انتقال فلزات گران
 .تر شدن لیست اقالم با مصارف دوگانه گسترده. غیرمستقیم

CF/2012/168 2012مارس 
SP 

سایر وسایل مخابراتی مشابه که برای سرکوب ممنوعیت فروش تجهیزات کنترل یا رهگیری اینترنت و 
 .شود ها استفاده می از آن

CF/2012/152 2012مارس 
SP 

که امکان مبادالت ) نظیر سوئیفت ("کنندگان ارتباطات مالی فراهم"منع ارائه خدمات مالی توسط 
 .کند به نهادهای مالی تحریمی المللی را در سراسر جهان فراهم می بانکی بین

CF/2012/365 2012اکتبر 
SP 

. های ایرانی و اروپایی، مگر با اخذ مجوز تحت شرایط خاص ممنوعیت هرگونه تعامل بین بانک
افزارهای صنعتی و هرگونه کمک فنی مهندسی و  ممنوعیت صادرات گرافیت، آلومینیوم، فوالد، نرم

نامه  مدت، ضمانت  کوتاهممنوعیت اعطای اعتبارات. ممنوعیت واردات گاز طبیعی از ایران. مالی مرتبط
ممنوعیت ارائه خدماتی مانند خدمات تولید و تضمین استانداردهای تانکرها  و . یا بیمه به ایران
ممنوعیت انتقال یا ذخیره نفت ایران توسط تانکرهای . گذاری به تانکرهای ایرانی همچنین، پرچم
هیزات و تکنولوژی ساخت کشتی به ممنوعیت انتقال تج. ها و اشخاص اتحادیه اروپا متعلق به شرکت

افزودن . گسترش دامنه تجهیزات ممنوعه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای فروش به ایران. ایران
ها از جمله وزرای نفت و نیرو، بانک مرکزی   شخص ایرانی جدید به لیست مشمول انسداد دارائی34

 .ایران و چندین شرکت نفت و پتروشیمی

  .قیقنتایج تح: مأخذ
  

 ها های تحریم  و ویژگیهاروند. 4
موج  5توان  های وضع شده از سوی غرب بر علیه کشورمان می با نگاهی به روند کلیه تحریم

  : کردشناسایی را تحریم
ها عمدتاً  این فاز از تحریم: گذاری و تجهیزات نظامی های تکنولوژیک، سرمایه تحریم -

خصوص در مورد  سازی تولید به لوگیری از ظرفیتبا هدف محدود کردن توان نظامی ایران و ج
  .نفت و گاز وضع گردید

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            11 / 23

http://qjfep.ir/article-1-29-fa.html


32 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

 آغاز 2010ها که تصویب آنها از سال  این تحریم: محدود سازی نقل و انتقاالت مالی -
شد با هدف جلوگیری از ورود درآمدهای ارزی به چرخه تجاری کشور و کاهش توان 

 .مبادالت تجاری ایران وضع گردید

 و با 2012 و 2011های  ها که در سال در این فاز از تحریم: زیتحریم بانک مرک -
مریکا تدوین شد، جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به درآمدهای آمشارکت اتحادیه اروپا و 

طور  ارزی، اختالل در پشتوانه پولی کشور و محدویت هر چه بیشتر جریان تجارت خارجی و به
 .داد صلی غرب را تشکیل میکلی آسیب جدی به اقتصاد ایران اهدف ا

  که به موازات فاز پیشین وضع شد،ها این فاز از تحریم:  نفت و گاز فروشهای تحریم -
تبع آن، تخریب متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور نظیر  کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران و به

 .ارزش ریال، بودجه دولت، تجارت خارجی را هدف قرار داده است

ها  در این فاز از تحریم:  فلزات گرانبها و طال و مسدودسازی وجوهمبادالتممنوعیت  -
 به تصویب 2013مریکا در اوایل سال آ و کنگره 2012که توسط اتحادیه اروپا در اواخر سال 

 امکان استفاده از درآمدهای ارزی انباشت شده ایران در کشورهای دیگر رسید تالش شد تا
 .مادر ایران گسترده شودمحدود شود و فشارها در بخش صنایع 

های اخیر برشمرد، هوشمند بودن و پویا بودن آنها           توان برای تحریم    دو ویژگی مهم که می    
 :ها بر دو ویژگی ذیل تأکید دارد هوشمند بودن تحریم. است

 منفی و بازدارنده بر اقتصاد ایران و حداقل نمودن آثار معکوس بر آثارحداکثرسازی  -
  کننده اقتصاد کشورهای تحریم

تشکیل کمیته رصد یا پایش و اتخاذ تدابیر الزم متناسب با ابتکارات ایران برای  -
  ها دورزدن تحریم

 : ویژگی ذیل تأکید دارد3ها نیز بر  پویایی تحریم

  ای و فراسرزمینی از سوی کلیه کشورها های فراقطعنامه امکان اعمال محدودیت -
  ها بدون نیاز به مجوز مجلس سنا ریممریکا در اعمال تحآاختیارات ویژه رییس جمهور  -
  ها ها بر علیه کشور عالوه بر دولت ها و نهادها به اعمال تحریم ، شرکتاشخاصالزام کلیه  -
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33 ها، اهداف و اقدامات ویژگی: های ناعادالنه بازخوانی تحریم                                                            

   ها میتحر دیجد دور. 5
 چند یط آنها از یبرخ که – رانیا هیعل کایآمر یبررس دست در  جدید ویمیتحر یهاطرح
 به طال فروش تیممنوع ،یارز ریذخا انسداد شامل مهم حوزه 4 بر -اندشده ییاجرا ریاخ هفته
 پول با مرتبط و یتجار یهامیتحر ،رانیا نفت فروش کامل میتحر ،یرانیا شهروندان و دولت

 موضوع چند ای ک ییبررس مورد یهاطرح از یک هر. دارد تمرکز رانیا معادن و عیصنا و جیرا
 نظر در رانیا مردم و دولت بر فشارها شیافزا یراستا در که ردیگ یم بر در را فوق موارد از

 فشار آوردن وارد آنها تمام هدف که است نیا هامیتحر نیا مشترک وجه. است شده گرفته
  . باشدیم رانیا یارز منابع بر شتریب هرچه

  
 رانیا یارز ریذخا انسداد .5-1

 است، یقو ارز به رانیا یابیدست از ممانعت یفعل طیشرا در کنندگانمیتحر یهادغدغه از یکی
 ،رو نیا از. کندیم استفاده یاهسته یهاپروژه بردن شیپ یبرا ارز نیا از رانیا که بهانه نیا با

 تمام که اندنهاده امر نیا بر یقانونگذار مراحل در ژهیبو را خود توان تمام کنندگانمیتحر
 مبادالت به شیپ از شیب را رانیا و کنند مسدود یقو ارز به یابیدست یبرا را رانیا زیگر یها راه

  .دهند سوق یتهاتر
 و هـا بانـک  میتحـر  بـر  یمبنـ  گذاشـت  بحـث  بـه  و یمعرفـ  را یطرحـ  راًیاخ کایآمر کنگره

 اقـدام ) 1392  ماه بهشتیارد 19 (2013 یم 9 شنبهپنج روز از که جهان سراسر در یمال ینهادها
  . کنند آنها ندگانینما ای شدهمیتحر یمال ینهادها با یارز مبادالت به

 1392  مـاه  بهـشت یارد 18 چهارشـنبه  کـه  یگزارشـ  یطـ  ترزیرو یخبرگزار ارتباط نیا در
 زده نیتخمـ  دالر اردیـ لیم 100 تـا  60 نیبـ  کـشور  از خـارج  در را رانیا یارز ریذخا کرد، منتشر
 مـسدود  یخـارج  یهـا بانـک  در ریذخـا  نیـ ا اوبامـا  بـاراک  توسـط  دیجد طرح یامضا با. است
 19 شـنبه پـنج  روز از بعـد  کـه  یخـارج  بانـک  هـر  هـا میتحـر  از دور نیـ ا اساس بر. شد دخواهن
 به) یمحل پول جزب (یارز هر با آن لیتسه ا ی یمال انتقاالت و نقل به اقدام آگاهانه  ماه بهشتیارد

 ،یسازیکشت ،یرانیکشت ،یانرژ یهابخش جمله از رانیا میتحر تحت ینهادها ا ی یمرکز بانک
. گرفت خواهد قرار کایآمر اهیس فهرست در دهد، انجام آنها از ابتین به یینهادها ای ندرب اپراتور
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34 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

 محـسوب  2-یآلمـات  جـه ینت بـدون  مـذاکرات  از بعـد  رانیـ ا بـا  یمیتحر مقابله نینخست طرح نیا
 یینهـا  بیتـصو  زمـان  به توجه بدون که کرده میتنظ یطور را طرح نیا کرک سناتور. شودیم

 هـر  کـه  امعنـ  بـه ایـن   . شـود یم آغاز) 1392  ماه بهشتیارد 19 (2013 یم ماه 9 از هامیتحر آن،
 خیتـار  از که یبانک هر هیعل و شده ماسبق به عطف شود، امضا و یینها بیتصو طرح نیا یزمان
بـه   حاضـر  حـال  در هـا میتحـر  دیـ تهد. شد خواهد اقدام دهیورز مبادرت یمعامالت نیچن به فوق
  .ندارند هم بیتصو به یازین یحت یرگذاراث یبرا که است عیوس یقدر

  
  یرانیا شهروندان و دولت به طال فروش تیممنوع .5-2

 یک ییردولتیغ و یدولت از اعم یرانیا شخص و نهاد هر به طال انتقال و صادرات از ممانعت
 گسترش با مبارزه و رانیا یآزاد قانون در که بوده رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر از گرید

 اجرا به) 1392  ماهریت 10 (2013 یجوال یابتدا از و بود شده ینیبشیپ (IFCPA) اتحیتسل
 در یازیامت عنوان به اوباما دولت دیشا که بود آن میتحر نیا یاجرا در ریتأخ علت. شد گذاشته

  .کند صرفنظر آن یاجرا از مذاکرات انیجر
   دیـ گرد موضـوع  نیـ ا طـرح  باعـث  ینـ یروب مؤسـسه  و یدموکراسـ  ادیـ بن یقـ یتحق گزارش

 نیچنـ  اعمـال  کـه  دادیم نشان مذکور گزارش. شد متذکر ییکایآمر مقامات به را آن تیهما و
 تحـت  را کـشور  نیـ ا رانیا یدرآمدها کاهش قیطر از تواندیم و بوده اثرگذار اریبس یتیممنوع
  رانیـ ا یاصـل  یاتکـا  نقطـه  یخـارج  ارز ریذخـا  کـه  اسـت  آمده گزارش نیا در. دهد قرار فشار
 برنامـه  سـر  بـر  یالمللـ نیبـ  فشار برابر در مقاومت نیهمچن و هاپرداخت دیشد بحران با مقابله در

  را رانیـــا بـــه طـــال صـــدور منـــع فرمـــان اوبامـــا کـــه 2012 یجـــوال 30 از. اســـت یاهـــسته
 را یانـرژ  صـادرات  یازا در خـود  یهـا یافتیـ در از دالر اردیـ لیم 6 از شیبـ  رانیـ ا کـرد،  امضاء

 رانیـ ا طال میتحر عدم صورت در که زده نیتخم گزارش نیا. است کرده افتیرد طال لهیوس هب
  حـدود  رقـم  نیـ ا کـه  کند کسب درآمد سال در دالر اردیلیم 20 حدود تا قیطر نیا از تواندیم

  .است 2013 سال در رانیا شده ینیبشیپ یانرژ صادرات از درصد 30
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35 ها، اهداف و اقدامات ویژگی: های ناعادالنه بازخوانی تحریم                                                            

  رانیا نفت فروش کامل میتحر .5-3
 شتر،یب یفشارها اعمال با تا دارد وجود یشنهادیپ حهیال چند رانیا ینفت کامل میتحر نهیزم در

. برسد کامل قطع یحت ای و بشکه هزار 500 از ترنییپا یرقم به 2013 سال انیپا تا رانیا صادرات
 قانون ،(H.R. 850) 2013 سال یاهسته رانیا از یریجلوگ طرح به توانیم حیلوا نیا جمله از

 اشاره(S.1001)  رانیا صادرات منع قانون و(S.965)  2013 سال در رانیا یهامیتحر یاجرا
  .کرد

 از کـه  یاطالعـات  زیـ ن و مطلـع  منـابع  به استناد با 1392ماه   خرداد 15 در ترزیرو یخبرگزار
ــل ــل و حم ــدر نق ــ ییای ــت هب ــزارش آورد دس ــه داد گ ــا ک ــاه در رانی ــ م ــر 2013 یم   از کمت

 نیتـر عمـده  کـه  ییایآسـ  دارانیـ خر واقـع  در و کـرده  صـادر  روز در خام نفت بشکه هزار 700
 کـاهش  درصـد  12 را رانیـ ا از نفـت  واردات مـاه  نیـ ا در رونـد، یم شمار به رانیا ینفت انیمشتر
 گــرید کــشور چنــد و کــشورها نیــا بــه کــایآمر کــه شــد ســبب واردات کــاهش نیــا. انــدداده
 از نیچـ  نفـت  واردات یحت که اندگفته نیهمچن یکایآمر یهامقام. بدهد یواردات یهاتیمعاف
 کـه  گفـت  ژوئن ماه یابتدا در اوباما ،گرید یسو از. است بوده روبرو یواقع کاهش با زین رانیا
 اسـت  یااندازه به نفت صادرکننده یکشورها ریسا توسط یجهان یبازارها به نفت عرضه زانیم

  .داد ادامه را رانیا از خام نفت دیخر هیعل رانهیسختگ یهامیتحر توانیم که
 بـه  رانیـ ا نفـت  صادرات کاهش با تا است صدد در رانیا شدن یاهسته از یریجلوگ قانون

 خـارج  نفـت  دکننـده یتول اول کشور چهار فهرست از را رانیا روز، در بشکه هزار 500 از کمتر
 در کـا یآمر یداخلـ  دیـ تول شیافزا لهیوس هب رانیا نفت صادرات حذف طرح گرید یسو از. کند
 1250000 روزانـه  رانیـ ا نکـه یا بـه  استناد با 2013 سال در رانیا یهامیتحر یاجرا قانون یراستا
 1250000 زانیـ م بـه  کـا یآمر نفـت  دیتول شیافزا با که است آن یپ در کندیم صادر نفت بشکه
  .کند جبران را یجهان بازار در رانیا نفت صادرات تمام روز در بشکه هزار

 فـروش  قطـع  ایـ  و محـدودکردن  یپـ  در که است یاحهیال گرید رانیا صادرات منع قانون
 دولت به وابسته ینهادها و افراد ای رانیا دولت با که یافراد تمام آن اساس بر و است رانیا نفت
 کـا یآمر جانبـه  ک ی یهامیتحر با گردند نفت فروش و دیخر وارد میرمستقیغ و میمستق شکل به

  .شد خواهند روبرو
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36 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

  رانیا معادن و عیصنا ج،یرا پول با مرتبط و یتجار یهامیتحر .5-4
 طـور  هبـ  که دارد وجود رانیا هیعل هامیتحر دامنه کردن گسترده یبرا ییهاطرح ،حاضر حال در

 اقـدام  دو رابطه نیا در .ردیگیم بر در را رانیا معادن و عیصنا و یمل پول تجارت، حوزه میمستق
 و رانیـ ا الیـ ر بـا  مبادلـه  نیهمچن و خودرو صنعت قراردادن هدف بر یمبن کایآمر یسو از ریاخ

  .باشندیم هاطرح نیتر مهم 2013 سال یاهسته رانیا از یریشگیپ طرح
 تمـام  کـرد  اعـالم  یدیـ جد یهـا میتحـر  یامـضا  بـا  کـا یآمر جمهـور  سیرئـ  اوباما باراک
 را یمعامالت نیچن ای معامله ،یگذارسپرده رانیا الیر با که ییکایرآمریغ یمال مراکز و مؤسسات

 الیر کا،یآمر که است بار نینخست یبرا نیا. رندیگیم قرار واشنگتن مجازات مورد کنند لیتسه
 لیتـسه  ایـ  انجـام  کـه  اسـت  آمده فرمان نیا در. دهدیم قرار هدف مورد میمستق طور به را رانیا

 از شـده  مـشتق  مبادالت ای رانیا الیر فروش ای دیخر با مرتبط توجه قابل معامله هرگونه آگاهانه
 گرفته صورت رانیا الیر نرخ اساس بر که مشابه یقراردادها گرید ای و یآت یقراردادها در آن

 در یالیر حساب داشتن ای توجه قابل یالیر یمال منابع نیهمچن. شوندیم هامیتحر مشمول باشند
  .گرددیم ممنوع زین رانیا از خارج
 یکاالهـا  انتقـال  ای نیتأم فروش، به که ییها سازمان و افراد نیهمچن اوباما، حکم اساس بر
  . شـوند یمـ  میتحـر  کننـد  اقـدام  رانیـ ا خـودرو  صـنعت  بخـش  در اسـتفاده  مورد خدمات ای مهم
   رانیــا یخــودرو صــنعت داتیــتول اگرچــه کــه شــده ادعــا خــودرو صــنعت میتحــر هیــتوج در

   چگونــهیه معمــول طــور هبــ اســت ممکــن و اســت متوســط طبقــه یبــرا یاساســ ییکــاال شــامل
 لیـ دل دو کـا یآمر مقامـات  یبرخـ  نظر از اما اورد،ین شیپ را یاهسته یهاسالح گسترش ینگران
 و هـا یتکنولـوژ  هم نخست،. شوند میتحر دیبا یرانیا یخودروها چرا نکهیا بر یمبن دارد وجود
ــم ــواد ه ــام م ــرا الزم خ ــتول یب ــ خــودرو دی ــدیم ــصارف توانن ــه م ــته دوگان ــند داش    دوم،. باش

 کـه  است یاسیس مقامات و یمذهب یادهایبن پاسداران، سپاه یبرا سودآور یراه خودرو صنعت
  .هستند رانیا در خودرو صنعت یاصل سهامداران
 معـادن  بخش خودرو، یهابخش هیعل را هامیتحر ،2013 یاهسته رانیا از یریجلوگ طرح

 یط را رانیا نفت صادرات کل کندیم تالش و داده شیافزا رانیا دولت ییورو ی یارز ریذخا و
 خـدمات  هئارا به اقدام آگاهانه که یاشخاص نیهمچن حهیال نیا اساس بر. کند متوقف سال کی
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 اداره یسـو  از شدهمیتحر یرانیا یمال ینهادها ریسا به ای رانیا یمرکز بانک به توجه قابل یمال
  خـدمات  ایـ ) ینفتـ  یهـا فـرآورده  ایـ  خـام  نفت بجز (کاال فروش یراستا در کایآمر یدارخزانه

   خـام  نفـت  بجـز  (کـاال  دیـ خر و آنهـا  یبـرا  واسـطه  هبـ  ا یـ  یرانـ یا یحقـوق  ا یـ  یقیحق اشخاص به
  آنهـا  از واسـطه  بـا  ا یـ  یرانـ یا یحقـوق  ا یـ  یقـ یحق اشـخاص  از خـدمات  ای) ینفت یهافرآورده ای
 در افتـاده،  اتفـاق  انریـ ا نفـت  دیـ خر میتحر یبرا آنچه مانند. رندیگیم قرار میتحر مورد ندینما 

 بـا  خود یتجار مبادالت که ییکشورها یبرا شدن لیقا استثناء امکان زین رانیا با تجارت میتحر
 یهـا بخش تواندیم کایآمر جمهورسیرئ طرح، نیا در. است شده فراهم دهند، کاهش را رانیا
  .کند میتحر ولمشم و کرده نییتع کیاستراتژ یهابخش عنوان به را رانیا اقتصاد از یگرید
  
 ها   تحریمآثارمدیریت . 6

 جمهوری های مختلف و رویکردهای ها بر اقتصاد ایران در حوزه  تحریمآثارطور اجمالی  هدر این قسمت ب
  . اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است

بودجه عمومی دولت با توجه به سهم باالی درآمدهای نفتی در تـأمین اعتبـارات جـاری و                  
. باشـد المللـی مـی    های نفتـی و مـالی بـین       ی دولت نخستین حوزه تأثیرپذیر از اعمال تحریم       عمران
تبع آن عدم تعادل در      ها، کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و به              تحریم

تـرین رویکـرد دولـت در مواجهـه بـا             مهم. دنبال داشته است   منابع و مصارف عمومی دولت را به      
عمـل آمـده     در عین حال، بـا اقـدامات بـه        . ای بوده است    ر مدیریت مصارف بودجه   شرایط مذکو 
تقویت منابع غیرنفتـی، اسـتفاده از منـابع    .  کشور در سطح مناسبی مدیریت شد 1391بودجه سال   

   . تداوم یابدبایست میها ازجمله اقداماتی است که  جویی های مازاد و تداوم صرفه  دارییمانندراکد 
ها در اقتصاد ایران، تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز          ر تبعات تحریم  از جمله دیگ  

هـای   همچنـین بـا تـشدید دامنـه تحـریم         . های مختلف اقتـصادی بـوده اسـت         و تأثیر آن بر بخش    
المللی، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در انتقال درآمدهای ارزی به داخل کـشور در                 بین

تحـت ایـن شـرایط،      . بازی موجب افزایش نـرخ انـواع ارز گردیـد           های سفته   کنار افزایش انگیزه  
دولـت سـعی کـرد بـا        .  بـود  1391 و   1390هـای     اقتصاد کـشور شـاهد دو شـوک ارزی در سـال           

سازی جریان اختـصاص و مـصرف ارز، مـدیریت منـابع و مـصارف ارزی، ایجـاد مرکـز                      شفاف
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  مـاه کـه از آبـان   ای اید؛ به گونـه ها را مدیریت نم   مبادالت ارزی و برخورد با متخلفان این شوک       
های قبلی به هر حال موجـد       شوک اما به بعد بازار ارز کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده            1391
  . بر نرخ تورم بوده استویژه به در اقتصاد کشور آثاری

در حــوزه تجــارت خــارجی، محــدودیت در خریــد و تــأمین کاالهــای وارداتــی، افــزایش 
سـو قیمـت       با افزایش نرخ ارز از یـک      . دنبال داشته است   الهای وارداتی را به    کا  ها و قیمت    هزینه

هـای تولیـد را در        ای وارداتی افزایش یافته و در واقع افزایش هزینـه           ای و سرمایه    کاالهای واسطه 
 محصوالت پتروشـیمی و میعانـات گـازی کـه            بجز در مقابل در بخش صادرات    . پی داشته است  

هـای    اند سایر کاالها در واکنش به افـزایش نـرخ ارز از مزیـت               ها بوده   ممستقیماً در معرض تحری   
 آثـار دارای  هـای تجـاری و تولیـدی     تغییرات نرخ ارز در بخـش ، بنابرایناند مند شده رقابتی بهره 

  .  ها بوده است های تولیدی و صادرات آن نامتقارن بر سودآوری بنگاه
ای و حمل و نقل       روز تضییقات مالی، بیمه   در بخش نفت و گاز، تحریم خرید نفت خام و ب          

و گاز طبیعی گردیده و کاهش صادرات نفت خام  المللی موجب کاهش صادرات نفت خام بین
  . دنبال داشته است هطور طبیعی کاهش تولید نفت خام را ب هب

های تولیدی مختلف در بخش صـنعت و معـدن نامتقـارن              های خارجی بر فعالیت     اثر تحریم 
ای ای و سـرمایه اسـب بـا سـطح نیـاز ارزی واحـدهای اقتـصادی بـه کاالهـای واسـطه         بـوده و متن 

میـزان اهمیـت راهبـردی و سـطح      خـارجی، امکـان بنگـاه اقتـصادی بـرای صـادرات محـصول،       
های دولتی از صنعت و امکان تعدیل قیمت از سوی واحدهای اقتصادی در بازار داخلی،  حمایت
  . اند ی متأثر شدهصورت متفاوت های صنعتی کشور به بخش

دلیـل ارزبـری کمتـر در معـرض آسـیب            های زراعـی بـه      در بخش کشاورزی، اغلب بخش    
توان گفت افزایش نرخ ارز حائز آثار مثبتی بر توان رقابتی بخش کـشاورزی                اند و حتی می     نبوده

ت بـه خـوراک دام، قیمـ       های دام و طیور     دلیل وابستگی تولید فرآورده    با این حال، به   . بوده است 
 .این محصوالت روند افزایشی را تجربه کرده است

هـا بـا رشـد قابـل           و پـس از تـشدید تحـریم        1391 و   1390های    بازار سرمایه کشور در سال    
 افـزایش ارزش جـایگزینی      ،در واقـع  . های اصلی خود روبرو شـده اسـت         ای در شاخص    مالحظه
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ای صادراتی باعث شده است ه دنبال افزایش نرخ ارز در کنار بهبود وضعیت شرکت ها به شرکت
  .های وابسته به واردات جبران شود  منفی ناشی از شرکتآثار

هـای    هـا ایـران در مقابـل مـوج تحـریم            بـا وجـود شـدت و گـستردگی تحـریم          درمجموع،  
شده منفعل نبوده و توانسته با تدابیری که تاکنون برای مقابله با آنها اتخاذ نموده از بـسیاری              وضع

های کشورهای غیرمتخاصم و نگاه بـه         استفاده از ظرفیت  . وار آن جلوگیری کند   از پیامدهای ناگ  
هـای   هـای بانـک    شرق در روابط اقتصادی، انتقال بخش عمده ذخـایر ارزی موجـود در حـساب              

غربی به داخل کشور، استفاده از ابزارهـای جـایگزین نقـل و انتقـال پـول نظیـر تهـاتر، پیگیـری                       
های کشور از لیست تحریم،      قانونی و خارج کردن برخی بانک     های غیر   حقوقی برای رفع تحریم   

... های خارجی و     های خارجی کشور توسط ذخایر ارزی کشور در بانک          تسویه بخشی از بدهی   
ها صـورت گرفتـه    المللی جهت مقابله با آثار سوء تحریم از جمله تدابیری بوده که در عرصه بین      

هـا و کـاهش آثـار سـوء آن بـر       رای مقابله با تحریمدر داخل کشور نیز اقدامات متعددی ب   . است
هایی کـه     های حمایتی برای بخش     توان تدوین بسته    اقتصاد کشور انجام شده که در این زمینه می        

هـا   اند، مدیریت مصرف سوخت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانـه     بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته    
های مولد    گذاری در بخش    ویژه بنزین، سرمایه   ههای نفتی ب    و کاهش قابل توجه واردات فرآورده     

گذاری  عنوان یک صنعت پیشرو جهت فعال نمودن تولید داخل، سرمایه از جمله بخش مسکن به
  .را ذکر نمود... پتروشیمی و  ویژه تبدیل نفت به محصوالت هدر جهت پرهیز از خام فروشی نفت ب

  
  گیری بندی و نتیجه جمع. 7

بازی  اقتصادی دو جانبه یا چند جانبه عمدتاً  تجاری والملل، روابطین اقتصاد ببراساس نظریه
 به هر دو ها ویژه با اعمال تحریم  برد است و ایجاد هرگونه محدودیت بر سر راه تجارت به-برد

  .کند میشونده آسیب وارد کننده و تحریم تحریمطرف 
از اثربخـشی چنـدانی برخـوردار       عمـدتاً   عنوان یک ابزار دیپلماتیک       به استفاده از تحریم ها   

 مشارکتجانبه و با  صورت همه ه بها را کوشند تحریم کنندگان می نیست و به همین جهت تحریم
  .اعمال نمایند تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهند کشورها تمام
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هایی که از جنگ دوم جهانی بـه بعـد           تقریباً تمام تحریم   به لحاظ کشورهای تحریم شونده    
  . علیه کشورهای جنوب بوده است– بجز مورد یوگسالوی –ل شده اعما

گیری مورد تحریم آمریکا و متحدان این کشور  جمهوری اسالمی ایران تقریباً از بدو شکل      
 .ای شـد  هـا وارد دور تـازه   سـازی اورانیـوم ایـن تحـریم      به بهانه غنـی 1384 از سال اماقرار داشته   

ها را واداشـتن جمهـوری اسـالمی ایـران بـه متوقـف        حریمتحلیلگران و مقامات غربی هدف از ت      
، محدودکردن توانایی ایران در دستیابی به اقالم و تجهیـزات موردنیـاز       ای  های هسته    برنامه کردن
،  حمـاس   و  از حزب اهللا    واداشتن ایران به متوقف کردن حمایت      ،ای  های هسته    برنامه  توسعه برای

  درمجمـوع   و  ایران در منطقه    نفوذ کردن حوزه ر، محدود   وادار نمودن ایران به رعایت حقوق بش      
هـای     تغییـر بنیـادین در رویکردهـا و سیاسـت           ایجـاد   برخی از سیاستگذاران آمریکایی    عبارتبه  

  . ذکر کرده اندایران
هایی که طی سه دهـه گذشـته و بـا محوریـت آمریکـا بـر ایـران         یک از تحریم  تاکنون هیچ 

هـا   کاهش پیدا نکرده، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد ایـن تحـریم             تحمیل شده نه تنها لغو نشده یا        
  ههـا در تـاریخ خـود روبروسـت؛ بـ      تـرین تحـریم   سـابقه  افزوده شده و در حال حاضر ایران با بـی    

  .توان درباره آن اصطالح جنگ اقتصادی را بکار برد که می طوری
 همراهـی بـا   یـل چنـدانی بـه   تما  کشورهاسایرها و   اروپایی2010 تا قبل از سال   درحالی که 

 آمریکا به مرور توانـست بـا بکـارگیری ابزارهـای مختلـف،        اما ، تحریم ایران نداشتند   آمریکا در 
متحدان خود و بسیاری کشورهای دیگر را مجاب کند تا در راستای فشار اقتصادی بـر ایـران بـا                    

  .این کشور همکاری کنند
 5تـوان     سوی غرب بر علیـه کـشورمان مـی         وضع شده از     های  تحریمبا نگاهی به روند کلیه      

، گـذاری و تجهیـزات نظـامی        هـای تکنولوژیـک، سـرمایه       تحـریم : موج تحریم را شناسایی کرد    
 و  هـای فـروش نفـت و گـاز          تحـریم ،  تحریم بانـک مرکـزی    ،  محدودسازی نقل و انتقاالت مالی    

  .ممنوعیت مبادالت فلزات گرانبها و طال و مسدودسازی وجوه
 یطـ  آنهـا  از یبرخـ  کـه  – رانیا هیعل کایآمر یبررس دست در جدید و ی  میتحر یهاطرح

 طال فروش تیممنوع ،یارز ریذخا انسداد شامل مهم حوزه 4 بر -اندشده ییاجرا ریاخ هفته چند
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 پول با مرتبط و یتجار یهامیتحر ،رانیا نفت فروش کامل میتحر ،یرانیا شهروندان و دولت به
  .دارد تمرکز رانیا معادن و عیصنا و جیرا

 مقامـات اقتـصادی     اماهای مختلف اقتصاد ایران را متأثر کرده است          ها بخش  هرچند تحریم 
بودجه عمومی دولـت،    .  تحریم ها را مدیریت نمایند     آثارکشور کوشیدند با اتخاذ تدابیر مناسب       

حـوزه  دولت، نخستین   با توجه به سهم باالی درآمدهای نفتی در تأمین اعتبارات جاری و عمرانی              
 با اقدامات به عمل آمده،      در عین حال،   .باشدالمللی می   های نفتی و مالی بین    تأثیرپذیر از اعمال تحریم   

تقویت منابع غیرنفتـی، اسـتفاده از منـابع    .  کشور در سطح مناسبی مدیریت شد 1391بودجه سال   
  . باید تداوم یابد اقداماتی است که جملهها از جویی های مازاد و تداوم صرفه  دارییمانندراکد 

ها در اقتصاد ایران، تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز          از جمله دیگر تبعات تحریم    
سـازی جریـان      دولت سعی کرد بـا شـفاف       .های مختلف اقتصادی بوده است      و تأثیر آن بر بخش    

اختصاص و مصرف ارز، مدیریت منابع و مصارف ارزی، ایجاد مرکز مبادالت ارزی و برخـورد   
 به بعد بازار ارز کـشور از        1391که از آبان     ای  ها را مدیریت نماید؛ به گونه       با متخلفان این شوک   

 ویـژه   به در اقتصاد کشور     آثاریهای قبلی به هر حال موجد          شوک اماثبات نسبی برخوردار بوده     
  .بر نرخ تورم بوده است

 و  هـا   تی، افزایش هزینه  در حوزه تجارت خارجی، محدودیت در خرید و تأمین کاالهای واردا          
 محـصوالت    بجـز  در مقابـل در بخـش صـادرات        .دنبال داشته است    کاالهای وارداتی را به     قیمت

اند سایر کاالها در واکـنش بـه          ها بوده   پتروشیمی و میعانات گازی که مستقیماً در معرض تحریم        
هـای    نـرخ ارز در بخـش   تغییـرات ، بنابرایناند مند شده های رقابتی بهره  افزایش نرخ ارز از مزیت    

هـا بـوده    هـای تولیـدی و صـادرات آن         ری بنگـاه   نامتقارن بر سودآو   آثاردارای   تجاری و تولیدی  
  .  است

ای و حمل و نقل       در بخش نفت و گاز، تحریم خرید نفت خام و بروز تضییقات مالی، بیمه             
نفت خام و گاز طبیعی گردیده و کاهش صادرات  المللی موجب کاهش صادرات نفت خام بین
  . دنبال داشته است هطور طبیعی کاهش تولید نفت خام را ب هب

های تولیدی مختلف در بخش صـنعت و معـدن نامتقـارن              های خارجی بر فعالیت     اثر تحریم 
ای ای و سـرمایه بـوده و متناسـب بـا سـطح نیـاز ارزی واحـدهای اقتـصادی بـه کاالهـای واسـطه          
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میــزان اهمیــت راهبــردی و ســطح   محــصول،خــارجی، امکــان بنگــاه اقتــصادی بــرای صــادرات
های دولتی از صنعت و امکان تعدیل قیمت از سوی واحدهای اقتصادی در بازار داخلی،  حمایت
  .اند صورت متفاوتی متأثر شده های صنعتی کشور به بخش

ــازار ســرمایه کــشور در ســال  ــا رشــد   و پــس از تــشدید تحــریم1391 و 1390هــای  ب هــا ب
 افزایش ارزش جایگزینی    ،در واقع . های اصلی خود روبرو شده است       اخصای در ش    مالحظه قابل

های صادراتی باعث شده است  دنبال افزایش نرخ ارز در کنار بهبود وضعیت شرکت ها به شرکت
  .های وابسته به واردات جبران شود  منفی ناشی از شرکتآثار

هـای    وج تحـریم  هـا، ایـران در مقابـل مـ          با وجـود شـدت و گـستردگی تحـریم         درمجموع،  
شده منفعل نبوده و توانسته با تدابیری که تاکنون برای مقابله با آنها اتخاذ نموده از بـسیاری              وضع

  . آن جلوگیری کندمنفیاز پیامدهای 
  
  
  
  منابع

  .، تهران، آبان)1387 ("های هدفمند گزارش مقدماتی مؤسسه واتسون درباره تحریم"
های  نگاهی به قطعنامه" ، دفتر تحقیقات پولی و بازرگانی،ت امور اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون

 .، گزارش منتشرنشده"صادره شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسالمی

 .، گزارش منتشر نشده"اقتصاد ایران همراه با تحریم"، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،

های  نگاهی به تحریم" ، دفتر تحقیقات پولی و بازرگانی،ی و دارایی، معاونت امور اقتصادیوزارت امور اقتصاد
 .، گزارش منتشرنشده"های مضاعف کشورهای غربی علیه ایران سازمان ملل و تحریم

های جدید  تحریم" دفتر تحقیقات پولی و بازرگانی،،وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی
 .، گزارش منتشر نشده")1245تحریم شماره (ه اروپا علیه ایران اتحادی

جنگ اقتصادی غرب " دفتر تحقیقات پولی و بازرگانی، ،وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی
  .، گزارش منتشر نشده"علیه ایران

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/127444.pdf. 
Hogan Lovells; 3 August 2012; U.S. significantly expands sanctions against Iran. 
http://www.senate.gov/pagelayout/legislative/b_three_sections_with_teasers/acti
ve_leg_page.htm. 
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