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 بررسی تحریم های اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

 
 یاسر موهبتی

 دکترای علوم اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 

 

 چکیده

اسالمی بر ايران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی های پس از انقالب  های بسیاری که در طول سال به دنبال تحريم

ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و اين تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده  اقتصاددانان اين بوده، که اين تحريم

در سالهای اخیر  يران بررسی کند. ها را بـه عنـوان متغیـر موهـومی بـر اقتصاد ا است؟ اين پژوهش بر آن است تا تأثیر تحريم

اما تعداد انتشارات  .مسائل روز مورد بحث در مجامع علمی ايران قرار گرفته است مهمترينهای اقتصادی به عنوان يكی از  تحريم

يم که آور کم بوده است. اما کشورهای صادرکنندة تحر علمی، کتاب، مقاله و نوشته در اين زمینه، در داخل کشور به شكلی شگفت

غالبـاً زيـان کمتـری از تحـريم متحمـل میشوند، مطالعات دقیقی را در مورد تـأثیر آن در بخـش هـای مختلف اقتصادی انجام 

های مالی و تجاری به طـور مسـتقیم و غیرمستقیم بر جريان تجارت يك کشور  تأثیر تحريم مهم تريناند. از آنجا که اولین و  داده

باز و بسته بودن اقتصاد کشور در فضـای بـین المللـی و رابطـة تجاری و مالی با کشور يا کشورهای شود و حسب  وارد می

 صادرکنندة تحريم، تأثیر آن متفاوت خواهد بود، لذا الزم است در اولین گام بـرای مطالعـة تأثیر تحريم بر اقتصاد، تأثیر تحريم

های اقتصادی بر  رسی قرار گیـرد. لذا در اين پژوهش تاريخی، تأثیر تحريمهـای اقتصـادی بـر جريـان تجارت مورد تحلیل و بر

 داد . اقتصاد کشور ايران را مورد بررسی قرار خواهیم 

 متغیر موهومی ، اقتصاد ايران ، فضای بین المللیتحريم های اقتصادی ،  کلیدواژگان :
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 و بیان مسالهمقدمه 

المللی حاکم بر جهان کنونی است از که سوی کشـورهای تحـريم کننـده بـه عنـوان ابـزاری  بینجزئی از ديپلماسی  "تحريم "

 ،  "از تحريم اقتصـادی "غیرنظامی برای اجبار دولت های کشورهای هدف جهت انجـام واکنش مورد نظر اعمال میشود. منظور 

 و مالی متعارف با کشور هدف از سـوی دولـت کشـور تحريم کاهش يا متوقف ساختن، يا تهديد به توقف روابـط اقتصـادی، تجاری

در واقـع تحـريم، سـالحی  . ايـن تعريـف، روابط در وضعیت بدون اعمال تحريم است« متعارف در » کننده است. منظور از روابط 

  نهاد ( 7002،  1)ايلرعمل میشـود  ديپلماسی از را گفتگو فراتر برده و وارد اقتصـادی در میـدان مبـارزه ای غیرنظـامی اسـت کـه 

»  . المللی از قبیل سازمان ملل باشد ممكن است دولت يك يـا چنـد کشور از قبیل آمريكا يا و يك سازمان بین "کننده تحريم"

 ، «از اهداف سیاست خارجی » های تحريم واقع شده است. منظور  کشوری است که مستقیماً مورد اعمال سیاست« کشور هدف 

همكاران ، و  7کننده به طور صريح يا ضمنی در آن پی است ) هافباور غییر در رفتارهای سیاسی کشورهدف است که کشور تحريمت

اهمیت موضوع در کشور مـا در سـالیان پس از انقالب، امری بديهی است و نیازی به توضیح ندارد. در سالهای پس از ( . 7002

روند جديدی  1131آبان سـال  11های اقتصـادی علیـه ايـران نیـز شدت يافته است و با تسخیر سفارت آمريكا در  انقالب تحريم

هـای تجـاری و اقتصـادی آمريكـا و متحـدان اروپايی آن مواجه شد  در تحريم ايران شكل يافت و ايران به طور رسمی با تحريم

ر سالهای پس از انقالب اسالمی، از جانب آمريكا بوده و يا بـه تحريك آمريكا شكل گرفته های علیه ايران د البته تقريباً تمام تحريم

است و لذا در نظر گرفتن اهداف و نظريات اياالت متحده، در مورد تحـريم هـای اقتصـادی حـائز اهمیت خواهد بود . در سالهای 

ی، آمريكا توانست متحـدانی در بین ساير کشورهای اروپايی برای ا سـازی اورانیوم و جريان انرژی هسته اخیر به دنبال بهانة غنی

های گذشته را نیـز افـزايش دهد. همین امر باعث شد تا در داخل،  های مـالی و تجـاری علیه ايران پیدا کند و شدت تحريم تحريم

المللی دولت را مورد نقد و نظر قرار های عمومی و بین  های اقتصادی دانسته و سیاست مشكالت اخیر اقتصادی را ناشی از تحريم

و بازرگانی گسترده يا محدودی هستند محدوديت های اقتصادی  1تحريم ها يا به عبارت درست تر مجازات های اقتصادی  .دهند

که توسط يك کشور علیه کشور ديگر وضع می شود . تحريم های اقتصادی دارای مصداق های گوناگونی هستند و شامل وضع 

ا ، ايجاد موانع تجاری ، محدوديت و يا سهمیه بندی واردات و يا صادرات است ، اما تنها به اين مصداق ها محدود نمی شود تعرفه ه

و ديگری  4. دو مفهوم ديگری نیز وجود دارد که با تحريم اقتصادی دارای قرابت و نزديكی هستند . يكی منزوی کردن اقتصادی

اعمال تحريم های ريم بسیار پوياست و می توان فرآيند آنها را فرآيندی تصادفی دانست . . فرآيند تح 6است 3محاصره اقتصادی

همزمان با عوامل گوناگونی مانند مديريت کشور ، توانايی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تاثیرات متفاوتی بر اقتصادی 

يك تحريم اقتصادی را به شكل روشنی ارزيابی کرد . مثال يك  اقتصاد داشته باشد . اين امر موجب می شود که نتوان اثر خالص

تحريم اقتصادی معین در شرايط اقتصادی مختلف اثر يگانه و يكسانی ندارد . اثرات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و بین المللی 

                                                           
1 Eyler (2007) 
2 Hufbauer et al. (2007) 
3 Sanctions 
4 Embargo 
5 Blockade 

وسـیله محدوديت بازرگانی با يك کشـور  تر از تحريم بوده و عبـارت اسـت از منـزوی کـردن جزئـی يـا کامـل بـه مفهوم منزوی کردن اقتصادی وسیع 4 

های  و محدوديت دسترسی به راه تواند شامل محاصره پیوندد و می وقـوع می ـرايط پـیش از جنـگ بـهمعـین اسـت. محاصـره اقتصـادی امـا معمـوال در ش

تـوان  نیز مـی الملل است، اما از چند منظر ديگر های اقتصادی غالبا روابط و سیاست بین دريايی و يا زمینی باشد. هر چنـد حـوزه پـژوهش در مورد تحريم

 . از جمله منظر حقوقی، اخالقی، سیاسی و مديريت ريسك و اقتصادی بررسی کرد مسـاله مجـازات اقتصادی را
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ك تحريم اقتصادی نیز از نكات تحريم اقتصادی نیز مرکب و پیچیده است و سمت و سوی يكسانی ندارد . رابطه زمان و پیامدهای ي

قابل توجه است . يك تحريم اقتصادی ممكن است در کوتاه مدت پیامدهای محدودی داشته باشد ، اما در بلند مدت پیامدهای آن 

 ممكن باشد. طبقه گیری اثرات يك تحريم اقتصادی بسیار دشـوار اسـت و شـايد غیر اندازهبسیار قابل توجه باشد و يا بالعكس .  

بندی تحريم اقتصادی به موفق يا شكست خورده مورد نقد واقـع شـده است. چون معموال تصور بر اين است که در فرآيند تحريم 

اقتصـادی، بـازيگران يـا بازنـده هستند يا برنده. اما پژوهشگران موضـع ديگـری را نیـز يـادآور مـی شـوند و آن اينكـه يـك تحريم 

ثر باشد و يـا هـر دوی بـازيگران ايـن فرآينـد بازنـده باشـند و پیامدهای تحريم اقتصادی همانی نباشد که ا اقتصادی میتواند کم

اند. بنابراين به فرض عدم تغییر رفتار سیاسی يك دولت نمیتوان ادعا کرد که تحريم اقتصـادی مـؤثر نبـوده اسـت يـا  انتظار داشته

ممكن است هدف .يـك بـازيگر را الزامـا نشـانه موفـق بـودن آن تحـريم اقتصـادی دانست بـالعكس ، نمیتوان تغییر رفتار سیاسی

هـای  های حاکمیت منجر شود. هدف تحريم تحريم مثال تغییر رژيم در يك کشور باشد، اما تحـريم اقتصـادی بـه دگرگونی جناح

در اين پژوهش هدف  .به سرنگونی آن رژيم منجر شوداقتصـادی ممكـن اسـت تغییـر رفتار سیاسی حاکمیت باشد، اما فرآيند 

اصلی بررسی تحريم های اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ايران می باشد . امید است نتايج اين پژوهش مورد استفاده پژوهشگران 

 قرارگیرد . 

 فرضیه های تحقیق 

 داشته باشد .. به نظر می رسد تحريم های اقتصادی تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد ايران  1

 . به نظر می رسد با مقاومت در برابر تحريم های اقتصادی می توان به پیشرفت های اقتصادی دست يافت . 7

 اهداف پژوهش 

 . بررسی تاثیر تحريم های اقتصادی بر اقتصاد ايران . 1

 . بررسی مقاومت در برابر تحريم ها و تاثیر آن بر پیشرفت های اقتصادی . 7

 تعاریف و اصطالحات 

المللی )مجری تحريم(، علیه يك يا چند فعالیتی است که به وسیله يك يا چند بازيگر بین (Sanction) سانكشِن يا تحريمتحريم : 

کشور ديگر )هدف تحريم(، به منظور مجازات اين کشورها، بااهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادالت يا وادار ساختن آنها 

 ( .1726،  گالتانگ) شودپذيرش هنجارهايی معین و مهم )از ديد مجريان تحريم(، اعمال می به

 پیشینه تحقیق

اند و  هايی نوشته شده که از منظر خود به موضوع نگاه کرده در زمینة اقتصاد تحريم از سوی کشورهای صـادرکنندة تحـريم کتاب

هايی کـه موجـب تـأثیر بیشـتر  های مختلف خود بر کشورهای مختلف، راه با مدل های مختلف عالوه بر تحلیل تأثیر تحريم

المللـی کـه  کنند، که آيا منافع بین ها را ارزيابی می اند. از لحاظ اقتصادی اعمال تحريم ها میشود را مورد تحلیل قرار داده تحريم

يی که بر کشور صادرکننده آن تحمیل شده به گونـه ای ها دسـت آمـده در مقايسـه بـا هزينه هـا بـه در طـول تـاريخ از تحـريم

است که صرفة اقتصادی داشته باشد؟ لذا ممكن است مطالعات بسیاری در ديگر کشورها صورت گرفته باشـد، امـا بـه غیـر از برخی 

ـا تحـريم مطالعـات داخلی اطالعات خام، چندان برای استفادة سیاستی داخلی مفید نخواهد بود، لذا برای ارائة راهكار مقابله ب

 :  بیشتر قابل اسـتفاده خواهـد بـود . در مطالعـات داخلـی

های يـك جانبـة آمريكـا را بـر اقتصـاد خـود آمريكا تحلیل مـی کنـد کـه در واقـع هزينـة اعمـال تحـريم  فر تحريم بهروزی .  1 

 .  ( 1111داند )بهـروزی فـر،  ها می آمريكـا را متأثر از تحريمتوجه میداند. بازرگانی آمريكـا و بـازار انـرژی  را قابل
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ها  اند. در اين مقاله بیشتر بر تجارت خارجی و آثار تحريم سیدنورانی به بررسی آثار تحريم بر اقتصاد ايران پرداخته عزيزنـژاد و.  7 

 ( 1111بر تجـارت خارجی تمرکز شـده اسـت )عزيزنـژاد و سـید نـورانی، 

ياوری و محسنی به تحلیـل آثـار تحـريم هـای تجاری و مالی بر اقتصاد ايران پرداخته و بـه صـورت تـاريخی تحلیل خود را .  1  

تأثیر  اند. در نهايت به اين نتیجه مـی رسـند که درست است که تحريم نفتی ايران به دلیل ماهیت بازار نفت جهانی بی ارائه نموده

درصـد تولیـد ناخالص داخلی  1/1های مالی و تجاری بر اقتصاد ايـران  ازاد مصـرف کننـده، تـأثیر تحريماست، امـا از روش مـ

 ( . 1117ايران برآورد شده است که رقـم قابـل تـوجهی است )ياوری و محسنی، 

ند. ايشان عـدم همكـاری اتحاديـة ا هـا بـر اقتصـاد و سیستم بانكی ايران پرداخته وصالی و ترابی به بررسی اثرات تحريم بانك.  4

تـأثیر بـودن تحـريم هـای گذشـته و همكاری آنها را دلیل تأثیرگذاری آن در سالهای اخیر میدانـد  اروپا در گذشته را دلیل بی

 (. 1117: 47وصالی و ترابی، )

تحـوالت را ارزيابی کرده است، و با تبیین های اقتصادی در ايـن  بـی نیـاز تحـوالت خاورمیانـه را بررسی کرده و نقش تحريم.  3

کند ) بینیاز،   ای و بالعكس لـزوم ديپلماسـی منطقـه ای بـرای ايران را تبیین می تأثیرگـذاری ايـن تحـريم هـا بـر تحوالت منطقه

1170. ) 

 : در مطالعات خارجی 

وی در کتـاب خـود کـه بـه زبـان انگلیسی نوشته شده، ای انجام داده اسـت .  هـای ايـران مطالعه علیخانی در مورد تحريم.  1

های اقتصادی،  ای کلی از تحريم داند. وی در کتاب خود پس از ذکر تاريخچه هـای ايـران را سیاسـتی شكسـت خورده می تحريم

 کنندگان را بیان می يمکنـد و اهـداف تحر را تحلیـل مـی 7000بر اسـاس تـاريخ انقـالب اسـالمی از گروگـان گیـری تـا سـال 

ها بـر ايـران را  پردازد و در نهايت تأثیر تحريم ها می کند. وی بدون جهـت گیـری خاصـی تنها به تحلیل نوع و شكل تحريم

 ( .  7000: 401قابـل توجـه نمـی دانـد و آن را سیاسـتی شكست خـورده مـی دانـد )علیخـانی، 

 های مهار دوجانبـه و ... را ها، جنگ، سیاست رسی رابطة ايران و آمريكـا پرداخته و تحريممنش نیز در کتاب خود به بر فیاض.  7

الملل ايران بررسی کرده است  های ايران و ديپلماسی بین مورد بررسی قـرار داده اسـت . همچنـین نقـش اسـرائیل را در تحريم

 ( . 7001 ،منش  فیاض)

 هم روش .های اقتصادی بر کشورهای مختلف پرداخته است هـای تحلیـل تأثیر تحريمآيلر در کتاب خود به بررسـی روش .  1

هايی که میتواند برای اين منظور استفاده  کند و هم روش هايی را که به طور تاريخی مورد استفاده قـرار گرفتـه را معرفی می

 ( .  7002شورهای هدف نیز مفید باشد )آيلر،  شـود، را پیشـنهاد مـی دهـد . اسـتفاده از ايـن روش هـا میتواند برای ک

، هافباور و  (1777)1قرار داده است میتوان به کراوفورد و کالتژو های اقتصـادی را مـورد بررسـی هايی که تحريم از ديگر کتاب.  4

خی بررسی و اهداف و های اقتصادی را به صورت تاري اشاره کرد که که تحريم (7001) 1کلرمن و همكاران ( ، 7002) 7همكاران

ها و قوانین مربوط به آن  نیـز در کتاب خود به اقتصاد تحريم و سیاست  4المللی آن را بررسـی کردنـد . الكسـاندر وسعت بین

های اعمال شده در دنیا و اهـداف آن داده هـايی خـام را  پرداخته است. وی در ابتدا با ذکر تاريخچـه ای نسـبتاً کامـل از تحريم

کند. وی پس از پرداختن بـه ابعـاد قـانونی  الملل تحلیل می کند و آن را از منظـر سیاسـت بین های بعدی ايجاد می ای تحلیلبر

های يك جانبه و چند جانبه پرداخته و تحـريم شـرکت هـای چنـد ملیتـی و دخالـت  های اقتصادی، به تحريم المللی تحريم بین
                                                           
1 Crawford & KlotzHow (1999) 
2 Hufbauer et al. (2007) 
3 Klerman et al. (2008) 
4 Alexander (2009) 
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الكساندر سعی کرده تا نگاهی بی طرفانه نسبت به مقولة تحريم  . ز مـورد ارزيـابی قـرار داده اسـتنهادهـای بـین المللـی را نیـ

 ( .  7007)الكساندر ، داشــته باشــد و تنهــا بــه صــورت علمــی آن را تحلیــل کنــد 

 مبانی نظری و مدل نظری

است از که سوی کشـورهای تحـريم کننـده بـه عنـوان ابـزاری  المللی حاکم بر جهـان کنـونی جزئی از ديپلماسی بین "تحريم "

 "از تحريم اقتصـادی "شود. منظور  می     های کشورهای هدف جهت انجـام واکنش مورد نظر اعمال غیرنظامی برای اجبار دولت

 ف از سوی دولـت کشـور تحريمتجاری و مالی متعارف با کشور هد کاهش يا متوقف ساختن، يا تهديد به توقف روابط اقتصادی و ، 

غیرنظامی است که ديپلماسی از را گفتگو فراتـر بـرده و وارد عمل ه در واقع تحريم، سالحی اقتصادی در میـدان مبارز. کننده است 

المللی  ممكـن است دولت يك يا چند کشور از قبیل آمريكا يا و يك سازمان بین "کننـده  تحريم "   (. نهاد 7002ايلر، کند )می 

های تحـريم واقـع شـده است.  کشـوری است که مستقیماً مورد اعمال سیاست "کشـور هـدف  ".  از قبیل سازمان ملل باشد

کننده به طور صريح يا  تغییر در رفتارهـای سیاسی کشور هدف است که کشور تحريم ، "اهداف سیاست خارجی  "از منظور 

 اول تحريم  : همانطور که در تعريف روشن است تحريم دو نوع عمده دارد(  7002ضمنی در آن پی اسـت ) هافبـاور و همكـاران، 

هـای مـالی . تحـريم هـای تجاری بر روی صادرات و واردات کاالی خاص يا کاالهايی به کشور هدف  های تجاری و دوم تحريم

 ها و يا بانك مرکزی از نوع تحريم هـای مـالی بیشـتر بـر جريان مالی کشور تمرکز دارد. تحريم بانك ؛ اما تحريمصورت میگیرد

 ها بـه صــورت نظــامی و غیرنظــامی يــا بــه اصــطالح بــه صــورت سخت باشد. به لحاظ تاريخی تحريم های مالی می

های نظامی و سـخت، بلوك  کند. معموالً به تحريم خود انواعی از تحريم را ايجاد میگرفت که  افزاری صورت می نرم       افزاری و

افزاری  های نرم تحريم     گويند و اما اصطالح رايـج در تحريم در زبان اقتصادی امروزه برای  کردن يا محاصرة اقتصادی می

 . شود استفاده می

 تاریخچه تحریم 

 اهـداف مختلفـی مـورد استفاده قرار می گرفت، اما غالباً در طول جنگ به عنـوان ابـزار های اقتصـادی بـرای در گذشته تحريم

قبل از میالد اعمـال  417های اقتصادی در را سال  در واقع برای اولین بار يونان تحريم . گیرد فرعی نظامی مورد استفاده قرار می

های مذهبی  در طول جنگ . ت کاال از شبه جزيرة جنوبی يونان منع شدندواردا ( ازاهالی پايتخت يونان  ها )کرد، زمانی که آتنی 

های اقتصادی برای مجبور کردن گروه ها بـه حمايـت از  و تحوالت اروپا، دولـت از هـا ممنوعیـت هـای تجـاری و سـاير تحريم

اقتصادی غالباً در زمان های جنگ های  در اواخـر قـرن نوزدهم، تحريم . مـی کردنـد     های خاص مسیحی استفاده اقلیت

ايـن کاالهـا بـه  هعرض شد وکاالهـای استراتژيك کنترل می  هاين شـكل بـود کـه صـادرات و عرضـ شد و بهاسـتفاده می 

سال         هايی از غیر جنگ تا های اقتصادی در زمان استفاده از تحريم ( ،1737،  1خاصی منع میشد )مدلیكات کشـورهای 

در بیشتر کشورها معمول نبود، که پس به آن از دنبال تصويب معاهدة کشورهای متفق ) متفقین( پس از جنگ جهانی اول،  1770

آغاز نموده بودند، صورت گرفت. اگرچه ايـن پیمان در  ها را های اقتصادی علیه کشورهايی که تجاوز نظامی بـه ديگر دولت تحريم

المللی  بـرای حـل مشـكالت و مشـاجرات در مـورد مرزهـای بین 1770های ابتدايی دهة  های اقتصادی، در سال تهديد به تحريم

درحقیقـت، اين گونه تحريم  . مقابـل تجاوز دولت های بزرگ و قدرتمنـد موفـق نبـوددر کشورها صورت گرفت، اما اين تحريم هـا 

اتیـوپی در مقیـاس محـدود اجـرا شـد و تنهـا بـرای تسلیحات نظامی علیه کشور ايتالیا، برای تجاوز به کشور      1713در سال ها 

شـد . بـه همین صورت، پیمان  المللی نمی های بین و مبادالت خاص تجـاری صـورت گرفـت و شامل فروش نفت و ساير تجارت

                                                           
1 1. Medlicott (1952) 
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اجرا نشد از( اين دست ها  علیه ژاپن برای تجاوز به استان منچوری صورت گرفت و) البته هیچ وقت 1711تهديدی در که سال 

به نتیجه محض اينكه  .المللی صورت میگرفت در برای ايجاد صلح جهانی و برای کاهش تجاوزات بینها پیمان است. اين تحريم 

ت های اقتصادی قرار میدادند تا بتوانند از اين اقداما کشورها اقدامات نظامی و تجاوز گرايانـة کشوری را میديدند، در را آن تحريم

 .  بكاهند

 و انواع آنتعریف تحریم اقتصادی 

تحريم اقتصادی اغلب به عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه قهريه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط 

اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحريم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای 

د، ولی اين نوع تحريم عموما کم اثر بوده است. تحريم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز هدف استفاده می کنن

به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت 

 از گیری بهره با نتوانست ملل جامعه واقع در. بود موفق آن بار دو  د که تنهاتنها چهار بار مبادرت به تحريم يا اعمال تحريم کر

 تحريم از قبل نیز متحد ملل سازمان. شود 1716 و 1713 های سال در کشور آن تصرف و اتیوپی به موسولینی حمله مانع تحريم

و ديگری تحريم تسلیحاتی همه  1766رودزيا در سال ی بر علیه يك ;زد جانبه همه تحريم به دست بار دو تنها 1770 سال در عراق

 و مهم بسیار نكته. رفتار تغییر يا بازدارندگی يا است، تنبیه يا هدف ها تحريم اين در. 1722 سال در جنوبی آفريقايی علیه  جانبه

است. صاحبنظران نمونه اين امر را  رای آوردن دست به و ها گروه نظر تامین داخلی، سیاست به معطوف گاه تحريم اينكه جالب

تحريم چین از سوی آمريكا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمريكا از اين تحريم تنها نشان 

تحريم بهره  دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود. آمريكا، بیشترين اعمال تحريم آمريكا بیش از هر کشور ديگر از حربه

درصد جمعیت جهان را  47کشور  13کشور را مورد تحريم يك جانبه قرار داد. اين  13جسته است. دولت کلینتون به تنهايی 

درصد صادرات جهان بودند. آمريكا خود از تحريم های اعمال شده زيان های زيادی ديده  17شامل می شدند و مصرف کننده 

هزار شغل را  700میلیارد دالر کاهش داد،  17کشور جهان صادرات آمريكا را  76تحريم اقتصادی  است. طبق برآورد بنیاد هريتیج،

 .در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد يك میلیارد دالر ضرر کردند

  
 تحریم علیه ایران بعد از انقالب اسالمی

 ایرانتحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر -الف 

 :قرارند  تحريم های اعمال شده از سوی آمريكا علیه ايران از زمان رياست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز بدين

واردات نفت از ايران را ممنوع  4207با صدور اعال میه شماره  1727کارتر بال فاصله پس از تسخیر سفارت آمريكا در نوامبر سال 

، تمامی دارايی های بانك مرکزی و دولت ايران مسدود شد. کارتر بار ديگر 17120اجرايی شماره  کرد. ده روز بعد، با صدور دستور

صادرات به ايران و نیز معامال ت مالی با ايران را تحريم کرد. همچنین  17703با صدور دستور اجرايی شماره  1710در اوايل سال 

لی ممنوع اعال م گرديد و مسافرت اتباع آمريكا به کشورمان ممنوع شد. واردات از ايران به ک 17711براساس دستور اجرايی شماره 

 .پس از امضای توافقنامه الجزاير، آمريكا همه دستورهای اجرايی فوق را به جز دستور انسداد دارايی ها، ملغی کرد

ايران را حامی تروريسم نامید.  1714صورت گرفت، ريگان در ژانويه  1711پس از انفجار مقر نظامیان آمريكا در بیروت که در سال 

يك سال بعد آمريكا میزان کمك های خود را به سازمان های بین المللی به اندازه منابع مالی اختصاص داده شده آنها کاهش داد. 

ن برای نیز طی بخشنامه ای از کلیه مديران آمريكايی عضو سازمان های بین المللی خواسته شد تا به تقاضاهای ايرا 1711در سال 

براساس قانون کنترل صادرات  1716دريافت وام يا تامین مالی رای منفی دهند و با آن به طور جدی مخالفت کنند. آمريكا در سال 

https://iranbazgoo.persianblog.ir/J7reZYADJah18ebDxn98-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86
https://iranbazgoo.persianblog.ir/J7reZYADJah18ebDxn98-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86
https://iranbazgoo.persianblog.ir/J7reZYADJah18ebDxn98-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86
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به بهانه حمايت ايران از تروريسم بین المللی و  1712تسلیحات، ايران را از دريافت تسلیحات و قطعات يدکی محروم کرد. در اکتبر 

 .ر اجرايی انواع واردات از ايران از جمله نفت تحريم شدبراساس يك دستو

قانونی تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسلیحات ايران و عراق به تصويب مجلسین اياالت متحده رسید. براساس اين  1777در سال 

نجاندن ايران در اين قانون تحريم ها شامل اقالمی می شد که استفاده های دو منظوره برای مقاصد تسلیحاتی داشتند. علت گ

 .قانون گزارش سیا مبنی بر اين بود که ايران دو میلیارد دالر برای تولید سال ح های کشتار جمعی اختصاص داده است

کشور جهان اعمال کرد. اين رقم  13بار تحريم اقتصادی علیه  161اياالت متحده آمريكا در دوران رياست جمهوری کلینتون 

کشور، به هنگام اعمال تحريم ها،  13ريم اقتصادی علیه کشورهای ديگر در تاريخ آمريكاست. جمعیت اين بیشترين استفاده از تح

 .میلیارد دالر از صادرات جهان را خريداری می کردند 270میلیارد نفر بود. اين کشورها همچنین  7/1بالغ بر 

يم های يك جانبه آمريكا لغو گردد، ولی فعاالن البی آی گرچه انتظار می رفت که به علت روابط نفتی بوش و چنی بسیاری از تحر

در اين خصوص با يكديگر اختال ف نظر « پاول»شوند. چنی و  7001پك توانستند با نفوذ خود موجب تمديد قانون ايلسا در سال 

ا فراهم کرد. اما اين بار بوش آن داشتند. سرانجام چنی با ارائه گزارشی مبنی بر لزوم استفاده از ابزار تحريم موجبات تمديد قانون ر

سپتامبر احتمال  11را برای فقط دو سال تمديد نمود. گرچه اين خود می توانست عالمتی برای آينده باشد، اما با وقوع رخداد 

 . تمديد نشدن قانون يكسره از میان رفت

 

 :تحریم های سازمان ملل-ب

سه نوع است. هزينه های تحريم اقتصادی بسته به نوع تحريم متفاوت چنانچه همانطور که قبال اشاره شد تحريم های اقتصادی بر  

تحريم به صورت يك جانبه از سوی يك کشور انجام شود اثربخشی تحريم کمتر و به همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور يا از 

نادر است. تحريم که توسط شورای  سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخش تر است. تحريم های همه جانبه بسیار

امنیت سازمان ملل متحد از نظر اهمیت از دو مورد نخست حساس تر است. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد چهار ماده 

به بحث شناسايی و احراز تهديد صلح و امنیت جهانی می پردازند و شورای امنیت می تواند هر  40و  17( که موارد 47تا  17دارد)

( علیه 1242و  1676، 1212می را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه)اقدا

تحريم های سیاسی و اقتصادی را در نظر می گیرد.  41است. ماده  40و  17معطوف به مواد  1676ايران صادر کرده است. قطعنامه 

ای به نوع تحريم نشده بود. در قعطنامه دوم به تحريم بانك سپه اشاره شده است و در قعطنامه  در قطعنامه اول بطور مستقیم اشاره

 .اند شده تحريم نیز کشور ديگر ها بانك از برخی  سوم

 در اين گزارش با توجه به اهمیت تحريم های سازمان ملل به بررسی اثرات تحريم های سازمان و راههای مقابله با آن می پردازيم

 اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل

 اثرات تحريم های سازمان ملل را از سه منظر مورد بررسی قرار می دهیم

 اثر بر بخش های اقتصادی .  1 

 تاثیر بر متغیرهای اقتصادی .  7

 اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی.  1 

 :اثر بر بخش های اقتصادی -7

به ترتیب  .است  بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات، بخش مالی و بخش بازرگانی، قابل بررسیاثرات تحريم اقتصادی در 

 :نوع و اثرات در ذيل آمده است
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 :اثر بر بخش صنعت -الف

در بررسی و رصد تاثیر مستقیم تحريمها می توان به دو گزينه رسید: تحريم ها، عمدتا واردات مواد اولیه، دستگاههای پیشرفته 

غیرنظامی( را هدف گرفته و تحت تاثیر قرار داده است، بطور -و البته مواد و تكنولوژی های دارای کاربرد دوگانه)نظامی صنعتی

که کاربرد وسیعی در بخش صنعتی دارد، تولیدکنندگان و قطعه سازان داخلی را مجبور ” فوالد گرم”مثال، تحريم مواد دوگانه مثل 

 .الد هندی( کرده است که البته افت کیفیت محصوالت داخلی را به دنبال داردبه روی آوردن به انواع نازل )فو

به ايران خودداری می کنند. توجه به اين نكته قابل تامل است که اينك  CNC اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش کنترل دستگاه

ابزار سازی آمريكايی و آلمانی از معامله و  هم رسیده است و شرکتهای بزرگ” ابزار آالت ساده صنعتی”دامنه تحريم ها حتی به 

فروش قطعات يدکی و ابزارهای مربوطه به ايران خودداری می کنند و حتی در شرايط فعلی شاهد، پديده احتكار مواد اولیه موجود 

تیم که قیمت اين در بازارهای داخلی) موادی نظیر پلی آمیلن که کاربرد وسیعی در صنايع مختلف از جمله اتوموبیل دارد( هم هس

 .مواد را در بازار داخلی تا حدود دوبرابر افزايش داده است

يكی ديگر از معضالت اصلی صنعت ايران، فرسودگی و قديمی بودن تجهیزات بود که با تدبیر ابتدايی تالش شد با واردات 

)اسفند  7000تی قديمی تراز سال دستگاههای خارجی اين مشكل حل شود، اما قانون ناکارای ممنوعیت ورود دستگاههای صنع

( که بعدا اصالحیه ای ناموفقی هم خورد، جلوی اين تنفس ضعیف را هم گرفت تا صنعت ايران همچنان با وضع سابق به 1113

از سوی ديگر، سیاست های دوگانه باعث شده است که آزادی کامل برای واردات مواد مصرفی و غذايی و .  حیات خود ادامه دهد

...و مشكالت صنعتگران داخلی، ايران را به بهشت رويايی برخی کشورهای درجه دو اروپايی و جهنم تولیدکنندگان داخلی لوکس و 

تبديل کند و زمینه يك ضربه سهمگین قريب الوقوع و حتی فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بیاورد. به عبارت ديگر غرب هم 

به نظر می رسد با اين اوصاف، بخش  .هد و هم می خواهد ايران را تحت فشار سیاسی بگذاردمیلیونی ايران را می خوا 20سود بازار 

صنعت نیازمند نظام تعرفه بندی جديد و ارائه خدمات بیمه ای )فاينانیس داخلی( و حتی اختصاص يارانه های جديد و هدفمند 

بايد توجه داشت اينكه غرب، بخش صنعتی  .کشور باشد برای مقابله با موج تحريم ها و تداوم حیات اين بخش کلیدی در اقتصاد

کشور را مورد هدف تحريم قرار داده است، رويكردی کامال هوشمندانه است از اين جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به 

به موج عظیم  مرور به فلج شدن آن و عدم صرفه اقتصادی برای هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی می انجامد که اين امر به مرور

تنظیم کنندگان قطعنامه علیه کشورمان را محقق می ” سیاسی”بیكاری، تورم و بی ارزش شدن پول ملی می انجامد و عمال اهداف 

تولیدی کشور حكفرما -کند، اما به نظر می رسد متاسفانه نوعی خوش خیالی در مورد تاثیرات خطرناك تحريم ها بر بخش صنعتی

 .شده باشد

 :بخش کشاورزیاثر بر  -ب

های اقتصادی احتمالی خواهند ديد. بخش کشاورزی با توجه به ها را از تحريمبخش کشاورزی و صنايع غذايی کمترين آسیب 

ماهیت بومی بودن آن و وابستگی کم کشور به خارج آسیب کمتری از تحريم های اقتصادی می بیند. البته سیاست خودکفايی 

 .بود  ام مناسبی در جهت واکسینه کردن بخش کشاورزی در مقابل تحريم های احتمالیکشور در حوزه تولید گندم اقد

 :اثر بر بخش سیستم مالی -ج

اعمال تحريم علیه ايران به شیوه تحريم کره شمالی، تأثیر بسیار جدی بر فعالیت بانك هايی که در فرآيند تسويه حساب صادرات  

اين میان، بانك ها و مؤسسات مالی آمريكايی به دلیل اين که تحريم های دوجانبه نفتی ايران دخالت دارند، خواهد داشت. در 

واشنگتن علیه تهران هم اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد. اما در مقابل، مؤسسات مالی اروپايی در صف 

سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. اولین اثری تحريم ها سازمان ملل بیشتر  .مقدم متضررين تحريم ايران قرار خواهند داشت



 حسابداری و مدیریت مطالعات صلنامهف
 49-64، صفحات 7931شماره ویژه، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، پاییز 

 

06 
 

که ممكن است اقتصاد کشور را تهديد نمايد افزايش هزينه معامالتی در سطح تجارت خارجی است و اين امر هزينه تمام شده 

 .واردات و در نتیجه قیمت کاالهای مصرفی و سرمايه ای را افزايش دهد

 :اثر بر بخش خدمات -د

درصد است. اما برخالف روند مشابه در ديگر کشورها، سهم اين بخش از  31اقتصاد ايران هنوز بیش از سهم بخش خدمات در 

رسیده است که اشباع نسبى اين بخش از تورم سرمايه و نیروى انسانى و  1111درصد در سال  4/31به  1111درصد سال  6/31

درصدى اين بخش تداوم يافت و ثبات نسبى را بر  3تا  4گ رشد نیز آهن 1114بهره ورى اندك آن را نشان مى دهد. در نیمه سال 

آن حكم فرما کرد. تحت تاثیر پیشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى از جمله ايجاد بانك هاى خصوصى، گسترش شبكه مخابرات 

و نیز تداوم افزايش  کشور در ابعاد بى سابقه، رشد خدمات گردشگرى و خدمات صنعتى مانند خدمات پس از فروش خودرو، بیمه،

در سال  .درصد ثابت نگاه داشته است 3تا  4واردات و صادرات انواع کاال و خدمات، ثبات بر اين بخش حاکم بوده و رشد آن را بین 

رشد نسبى واردات و صادرات همچنان ادامه خواهد يافت. اما به سبب تاثیر تغییر جهت گیرى ها و سیاست هاى دولت در  1113

زى، راديكالیزه شدن فضاى سیاسى کشور و سرانجام تشديد مناقشه هسته اى ايران با غرب، محدوديت بیشترى در خصوصى سا

مقايسه با سال هاى گذشته هم در عملكرد و هم سرمايه گذارى در اين بخش قابل انتظارات است. مثالً در حوزه گردشگرى، رکود 

تداوم يافته و تشديد خواهد شد. کاهش رشد صنعتى  1112است که در سال  نیز بر اين حوزه حاکم شده 1114حتى از نیمه سال 

نیز مى تواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر کاهنده به جا بگذارد. بر اين پايه و براى سال آينده رشد ارزش افزوده اين بخش با 

 .بر آورد مى شود درصد 4تا  1احتساب برخى احتماالت پیرامون وخامت پرونده هسته اى ايران بین 

 

 :بخش بازرگانی -ه

می « انحراف تجاری»از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحريم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب  

گردد. انحراف تجاری دارای هزينه است و هزينه آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات يا خودداری از 

ات به يك کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزينه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف صادر

اعمال کنندگان تحريم همانا افزايش هزينه های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزينه تحريم بنا بر کشورهای 

ل تحريم متفاوت است. در تحريم مالی کشور اعمال کننده تحريم از انجام معامالت درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمو

مالی، نقل و انتقال پول و سرمايه گذاری خودداری می کند، کشور تحريم کننده همچنین با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی 

مبادرت به مسدود کردن دارايی های کشور هدف می  بین المللی هرگونه رابطه مالی يا مساعدت های فنی را بر هم زده يا حتی

 منطقه و جهانی میانگین به نسبت مالی تامین هرگونه های هزينه و رود می  کند. تحريم ريسك تجارت و سرمايه گذاری باال

تجارت و مناسبات مالی وقت زيادی بايد  جهت تغییر برای واقع در. گردد می مالی منابع ف اتال موجب امر اين. يابد می افزايش  ای

 در و  ای سرمايه و وارداتی کاالهای کیفیت ضمانت کاهش  صرف شود که خود دارای هزينه است. در ضمن افزايش پديده قاچاق و

 .است تحريم ديگر اثرات از نهايی خدمات حتی و کاالها کیفیت کاهش نتیجه

                                                          ی :اثر بر متغیر های کالن اقتصاد.  2

 رشد بیكاری، تورم، مانند اقتصادی کالن متغیرهای بر اثر پرداخت آن به  از جمله مواردی که بايستی در بررسی اثرات تحريم

 .است بازرگانی تراز و تجاری حجم گذاری، سرمايه اقصادی،
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 :تورم -الف

متغیرهای کالن اقتصادی است که مردم تاثیرات آن را بصورت مستقیم و سريع می بینند. لذا پايین نگه داشتن تورم از مهمترين  

 قرار تاثیر تحت تقاضا فشار و نقدينگی حجم جمله از مختلفی عوامل از تورم. است برخوردار بسزايی اهمیت از دولتی هر برای  آن

می تواند به طريقی قیمت تمام شده کاال را افزايش دهد و   ه کاال را افزايش دهد نیزشد تمام هزينه که عاملی هر البته  .گیرد می

 هزينه  نهايتا باعث افزايش نرخ تورم شود. تحريم اقتصادی از دو کانال روی بهای تمام شده تاثیر گذار است اول با تحريم اقتصادی

 ممكن دوم. گذارد می اثر  افزايش میدهد و از اين طريق بر قیمت قطعات و ای سرمايه کاالهای و وارداتی کاالهای از برخی ورود

 مرحله چند در بايستی و نیست پذير امكان مستقیم بصورت واردات اين اما کرد وارد بتوان را اقتصادی کاالهای قیمت همان با است

 .دهد افزايش را معامالتی هزينه  مسئله اين و شود وارد

 :بیکاری -ج

. دارد کشور خارجی اقتصادی روابط  تغال در بخش های داخلی کشور صورت می گیرد و ارتباط کمی بهاش  بخش عظیمی از 

 می بیكار بخش اين در کار نیروی طبیعتا خارجی صادرات بخش تعطیلی با صورت آن در شود محدود ايران صادرات اگر بهرحال

 .يابد افزايش بیكاری نرخ دارد احتمال و شوند

 :سرمایه گذاری -د

می گردد. تحريم        فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمايه گذاری، کندی رشد و افزايش تورم 

سبب نوعی بال تكلیفی در اقتصاد شده سرمايه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمايه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. 

مناطق ديگر جذب می شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمايه گذاری باز می ماند. کشورهای در اين زمان سرمايه گذاران به 

مختلف که در تحريم شرکت نكرده اند با ترديد به فضای سرمايه گذاری نگاه می کنند و با اکراه به سرمايه گذاری می پردازند. 

تصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می بسیاری از شرکت هايی که با کشور تحريم کننده دارای روابط اق

شوند و حتی المقدور از انجام سرمايه گذاری خودداری می کنند. اينان حتی اگر خطر سرمايه گذاری را نیز بپذيرند هزينه هنگفتی 

 .را برای آن در نظر می گیرند

 :رشد اقتصادی -ه

تصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از عواملی که تضمین کننده رشد اقتصادی نهايتا تحريم های افتصادی ممكن است رشد اق 

است سرمايه گذاری است. کند شدن رويه سرمايه گذاری چه داخلی و چه خارجی رشد اقتصادی را کند می نمايد و در پی آن 

 .توسعه اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد

 حجم تجاری و تراز بازرگانی -م

 و قطع با لذا. است شونده تحريم کشور با  دامی که در تحريم اقتصادی هدف قرار می گیرد کاهش و يا حذف روابط تجاریاولین اق

 به امر اين اگر و شود می کمتر  کشور تجاری حجم نتیجه در و کاهش کشور واردات و صادرات میزان تجاری روابط شدن کم

 کشور بر تجاری تراز شدن وخیم باعث  تراز تجاری منفی گردد. اين امر موقعی است ممكن صورت آن در زند آسیب کشور صادرات

 سیاست و الزم تدابیر تحريم از بخش اين به رسیدن قبل میرسد نظر به لذا گیرند نشانه را نفت صادرات ها تحريم که شد خواهد

 .گردد اتخاذ مناسب های

 نر خ ارز و ذخایر ارزی -ی

 ارز يعنی متغیر اين نشود تحريم دچار نفت بخش  ارز و خاير ارزی است به نظر می رسد تا زمانی که آخرين متغیر مورد بحث نرخ

 می تهديد  را کشور اقتصاد نظر دو از و يابد می افزايش ارز نرخ شرايطی، چنین بروز  صورت در اما  شود نمی دگرگونی دچار کشور
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حت تاثیر قرار می گیرد و تورم افزايش می يابد و دوم با کاهش صادرات نفتی ت نیز داخلی های قیمت  ارز نرخ افزايش با اول کند

 .ذخاير ارزی کاهش می يابد

 

 :اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.  9

 :اثرات کوتاه مدت -الف

 نهايتا و يابد افزايش  معامالتی های هزينه نتیجه در و  شود مواجه مشكالتی با کشور مالی سیستم است ممكن  در کوتاه مدت  

 .دهد قرار تاثیر تحت را ها قیمت

 :اثرات میان مدت -ب

در میان مدت فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمايه گذاری، کندی رشد میان مدت و افزايش تورم   

 .ی تاثیر می گذاردمی گردد. در ضمن بتدريج روی روابط تجاری و کاهش حجم واردات صادرات و ذخاير ارز

 :اثرات بلند مدت -ج

 رتبه بايستی  سال بیست از پس ايران سند اين در  مهمترين سند و برنامه بلند مدت کشور سند چشم انداز بیست ساله است.  

عنوان مهمترين  به گذاری سرمايه کاهش موجب اقتصادی های تحريم وجود میرسد بنظر. باشد منطقه صنعتی و اقتصادی اول

 .نمايد تر سخت  را سند اهداف به يابی دست و شود مدت بلند رشد کندی و  عامل رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی

 

 اثرات تحریم در ایران 

 هاآثار تحریم بر هدفمندی یارانه

حمل و نقل و صنعت ايران را به گويد: اين قطعنامه امنیت اقتصادی می« پول»وگو با جمشید پژويان، ريیس شورای رقابت در گفت

کند و اين دهد: هزينه مبادالت در تمام سطوح برای کشورمان به شدت رشد پیدا میکند. او ادامه میشدت با مشكل مواجه می

ش گويد: گشايشود. پژويان با رد سخن وزير اقتصاد، مبنی بر عدم تاثیر تحريم بر اقتصاد کشور میرو میبهمبادالت با مشكل رو

نصیب نخواهد ماند. ها بیاعتبار ايران در کشورهای ديگر به شدت دچار اختالل خواهد شد و صنعت و انرژی ايران هم از اين تحريم

ها کند: شايد اثر اين تحريمگذارد. او البته عنوان میها میسازی قیمتبدون شك اين قطعنامه آثار منفی بزرگی بر روند اجرای آزاد

های آنها شود، اما اين نوع برخوردها ارتباط کمی با مسايل اتمی ايران دارد و که ايران ناچار به تن دادن به خواسته آن گونه نباشد

 .اين فقط بهانه است. مساله اصلی برای آنها حفظ امنیت اسرائیل است

 ها به داد تولید برسندشاید تحریم 

تر گذاری را برای اقتصاد ايران سنگینگويد: اين قطعنامه ريسك سرمايهمی «پول»حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به  

کند. راغفر معتقد است که رکود بیشتر، تورم باالتر و نرخ رشد اقتصادی تا حد صفر از عواقب اين قطعنامه خواهد بود. اين می

هايی كاری اقتصادی داشتند خواهد شد و شرکتهايی که با ايران همکند که اين قطعنامه موجب ترس شرکتاقتصاددان عنوان می

ها به داد دهد: البته شايد اين تحريمنشینی خواهند کرد. دکتر راغفر ادامه میکه تصمیم به آغاز همكاری با ايران داشتند قطعا عقب

های خواهد بود و خصومت هزينهها هم برای اقتصاد ايران پرکند که حتی دور زدن اين تحريمتولید ايران برسند! او تصريح می

زند، اما شايد بتوانیم از اين جهت خوشحال باشیم که گرچه مسئوالن داخلی به فكر تولید داخلی نبودند و به ای را دامن میمنطقه

اخلی کند و ايران بايد به فكر تولید دها واردات به ايران کاهش پیدا میواردات بیش از حد روی آوردند، اما با وجود اين تحريم

 .باشد
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 کشتی، بالتکلیف روی آب 93 

يی که با روزنامه پول انجام داده، با وگودار ايران در اوپك بوده است. او در گفتپور اردبیلی، نزديك به ربع قرن سكانحسین کاظم 

نتايج خوبی ندارد و قطعا ايران هايی به هیچ وجه برای اقتصاد ايران گويد: چنین قطعنامهها علیه ايران میاشاره به دور جديد تحريم

اثر است گفت: هايی برای ايران بیکنند که چنین قطعنامهنصیب نخواهد ماند. او خطاب به افرادی که عنوان میاز آثار منفی آن بی

م تصويب توانید تقاضا بدهید تا چندين قطعنامه جديد هاثر است، پس میهايی برای ايران بیگويید که چنین قطعنامهاگر می»

های ايران مانده و کشتی ايرانی حامل انرژی روی آب 10های قبلی پور اردبیلی ادامه داد: هم اکنون به دلیل قطعنامهکاظم« کنند.

اثر است؟ نماينده سابق ايران در اوپك گفت: ذخاير نفتی ايران از دالر به يورو تبديل شد، و ها بیتواند به مقصد برود. آيا تحريمنمی

 .درصدی ارزش يورو به شدت ضرر کرد10ران به علت کاهش اي

 اثر استها بیتحریم 

ها حتی های جديد شورای امنیت علیه ايران را سیاسی دانست و تاکید کرد که اين تحريموزير امور اقتصادی و دارايی تحريم 

د بیشتر يك مقابله روانی است، به ايسنا گفت: با توجه های جدياند. حسینی با بیان اينكه تحريمتاثیرروانی خود را هم از دست داده

ها عمال بسیار کم و ناچیز شده است. چند به اينكه کشور ما چندين سال است که با اين مواجهه روانی مقابله کرده، تاثیر تحريم

دادند، واکنش نشان می های اقتصادی کشور مثل بورس به آنآمد، بسیاری از شاخصها پیش میسال پیش وقتی بحث اين تحريم

دهنده اين است که توان مقابله روانی کشور ما در برابر ولی در حال حاضر شاهد روند رو به رشد شاخص بورس هستیم که نشان

 هايی هم وجود داشته باشد، امااينگونه فشارها ندارند. اگرچه شايد سختی اينگونه فشارها باال رفته است. فعاالن اقتصادی توجهی به

ها عمال موضوع جديدی را های جديد گفت: اين تحريمای نیست. حسینی در تشريح ابعاد تحريمها موضوع تازهاين سختی

 .اند، نه ممنوعیت که آن هم به دلیل فشارهای آمريكا بوده استکنندگان از ديد خودشان محدوديت گذاشتهگیرند و تحريمنمیدربر

 تحریمتورم و نرخ رشد پایین، نتیجه  

گويد. او به رکودی تحريم بر اقتصاد ايران می-وگو با پول از آثار شديد تورمیعلی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت 

کند که تورم باال و نرخ رشد نزديك به صفر از اثرات ناگوار تصويب اين قطعنامه برای اقتصاد ايران است. قنبری صراحت عنوان می

های جديد کوتاه خواهد ماند. های روز و تكنولوژیاثر تحريم اما اين است که دست ايران از رسیدن به فناوری ترينگفت که اصلی

اين استاد دانشگاه گفت که اين قطعنامه تاثیر ناگواری بر اقتصاد کالن ايران خواهد داشت و قطعا بايد منتظر موج جديد بیكاری در 

تصادی و به دنبال آن روابط سیاسی ايران با بیشتر کشورهای دنیا محدود خواهد شد. حال بايد کشور باشیم. او ادامه داد: ارتباط اق

افزايد: البته به کنند. قنبری مینشست و منتظر ماند تا ببینیم که دولتمردان ايرانی چه سیاستی برای رهايی از بند تحريم اتخاذ می

 .اثر استتصاد ايران بیها بر اقای صحیح نیست که تحريمهیچ وجه چنین گفته

 ها، هم روانی هم واقعیتاثیر تحریم  

ها گرچه به سرعت بر کند که اين تحريموگو با پول تصريح میعامل سابق شرکت بورس ايران در گفتعلی رحمانی، مدير 

های مبادالتی ايران اثر هزينهگذارند اما به هرحال اين قطعنامه هم از نظر روانی، هم از نظر واقعی بر های بورس اثر نمیشاخص

تواند، به ها دارد بنابراين میمدتی در مقابله با تحريمدهد: اما چون ايران تجربه بلنددهد. او ادامه میگذارد و آنها را افزايش میمی

ن را هدف گرفته است، های سپاه پاسداراها مقاومت کند. رحمانی عقیده دارد: چون اين قطعنامه بیشتر شرکتخوبی در برابر تحريم

گويد: اين کاهش در کند. علی رحمانی درباره افت شاخص کل بورس در روز چهارشنبه میبنابراين بسیار سريع بورس را متاثر نمی

رسد. رحمانی گفت: در اثر تحريم نبوده و پس از رشدی که از ارديبهشت ماه تاکنون شاهد بوديم، اين ريزش طبیعی به نظر می

 .ن اين فراز و فرودها طبیعی استبورس ايرا
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 تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه 

تحريم های بین المللی علیه ايران طی ما ه های اخیر به بهانه فعالیت های هسته ای و با تمرکز بر جنبه های اقتصادی و مالی،  

صادی، بلكه تمامی حوزه های زندگی اجتماعی مردم تشديد و به سطح بی سابقه ای رسیده، به گونه ای که نه تنها فعالیت های اقت

 .را نیز تحت تأثیر قرار داده است

تحريم های اقتصادی ايران و تشديد آن با صدور قطعنامه جديد شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون ترديد يك اتفاق واقعی و  

 معامالت دارای که آنجايی از ايران اقتصاد  ز سوی ديگر،مؤثر در دراز مدت است و از هم اکنون رنج مردم را افزايش داده است. ا

 به ايران المللیبین تجارت نسبت اخیر هایسال در. گیردمی قرار بانكی هایتحريم عوارض تأثیر تحت است، ایگسترده المللیبین

میلیار دالر می  130حدود بیش از  ران که رقمیاي اقتصاد المللیبین تجارت کل حجم. است بوده باال بسیار داخلی ناخالص تولید

میلیارد دالر است، در نظر گرفته شود، نسبت تجارت خارجی  720-710باشد، اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 

قريباً توان گفت اقتصاد ايران تدرصد است و جزو کشورهای سطح باال از نظر اين نسبت قرار دارد. بنابر اين می 30ايران باالی 

المللی فراوانی دارد. اگر چه قسمت اعظم اين معامالت از يك سو مربوط به فروش نفت و از سوی المللی است و معامالت بینبین

تواند مشكالت بسیاری را ها، میديگر مربوط به خريد ساير کاالها است، اما اين حجم از معامالت نیز در صورت افزايش دامنه تحريم

مردم ايران به وجود آورد. نكته با اهمیت اينجاست که بالندگی اقتصاد يك کشور از طريق مراودات گسترده با برای اقتصاد و 

المللی فراهم خواهد شد و تحريم اين مؤسسات، امكانات در اختیار اقتصاد کشور، اعم از بخش خصوصی و دولتی مؤسسات مالی بین

نیز افزايش خواهد يافت. بنابراين عالوه بر اينكه امكانات و خدمات مناسب برای  را کاهش می دهد. عالوه بر اين، هزينه معامالت

های بااليی را نیز تحمل کند و در اين صورت اقتصاد کشور با حداقل شود، بايد هزينههای مختلف اقتصاد ايران فراهم نمیبخش

يم با ايجاد يك فضای با ريسك باال، تمايل برای امكانات و حداکثر هزينه بايد به حیات خود ادامه دهد. به طور کلی، تحر

های گذشته عمالً وارد زندگی گذاری و میزان عرضه در اقتصاد را کاهش داده، و تورم حاصل از اين شرايط نیز در خالل ماهسرمايه

ها را احساس های درآمدی، افزايش سطح عمومی قیمتمردم شده به طوری که در اين مدت تمامی سطوح جامعه در همه دهك

 .کردند. در نتیجه اقتصاد ايران با سرعت بسیار کمتری مسیر توسعه را طی می کند

 :به طورکلی آثار کالن تحریم اقتصادی یک کشور از دو جهت قابل بررسی می باشد 

تواند نتیجه ای اول اين که يك اقتصاد برای رشد و توسعه نیازمند به دست آوردن عوامل تولید از منابع مختلف است که می 

ای، فناوری روزآمد، مواد مناسب در جهت رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. بنا براين، اقتصاد در هر صورت نیازمند منابع سرمايه

مناسب و نیروی انسانی ماهر است که در قالب عوامل تولید و با ترکیب مناسب، بتواند يك فعالیت  اولیه، مديريت و سازماندهی

های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات را ايجاد کند. امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی اقتصادی در بخش

المللی به منظور افزايش قدرت تولید خود است و تالش می کند ع بینکند، بلكه متكی بر منابخود به عنوان عوامل تولید تكیه نمی

المللی و تا چند برابر منابع داخلی خود، از منابع خارجی استفاده کند. در اين صورت اولین اثر کالن تحريم، کاهش منابع بین

شود. در د اقتصاد داخلی يك کشور نمیغیرداخلی است. به عبارت ديگر در صورت تحريم، عوامل تولید خارج از مرزهای ملی، وار

تواند با اتكای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. از طرف ديگر، يك اقتصاد سالم و نتیجه اقتصاد نمی

بازارهای جهانی پذيری، می تواند به بالندگی برسد و اگر سهمی از المللی و افزايش قدرت رقابتمولد با حضور در بازارهای بین

شود و با فاصله گرفتن از فضای رقابتی، کارآيی خود را نیز از دست می دهد. در عین حال، نداشته باشد، به تدريج دچار رکود می

المللی نیازمند وجود شرايط عادی در فضای سیاسی داخلی و بین المللی است. نتیجه اين که اگر گرفتن سهم از بازارهای بین

پذيری خود را المللی را به خود اختصاص دهد و رقابتتواند سهم مناسبی از بازارهای بینيط تحريم قرار گیرد، نمیکشوری در شرا
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طور کلی، تحريم از يك سو عرضه منابع و عوامل تولید را در اقتصاد کاهش خواهد داد و از سوی ديگر دهد. پس بهنیز از دست می

دهد که تجلی اين جهانی، فاصله يك کشور را با ساير کشورهای همسايه به تدريج افزايش می نیز با کاهش سهم اقتصاد از بازارهای

 .شود. به اين ترتیب، کاهش رشد اقتصادی اصلی ترين تأثیر کالن تحريم استدو اثر در کاهش رشد اقتصادی کشور نمايان می

 تحریم از نگاهی دیگر 

های اقتصادی به منظور تأمین اهداف سیاسی يا در ز دستكاری در روابط و همكاریهای اقتصادی عبارتند ادر يك تعريف، تحريم  

 المللی بین قوانین به که کشوری علیه کشورها از گروهی توسط که قهرآمیز تدابیری  تعريفی ديگر تحريم اقتصادی، عبارت است از

 تحريم حامی کشورهای اقتصادی، تحريم زمینه در. شود می اعمال باشد، کرده تخطی مقبول، اخالقی معیارهای از يا و نموده تجاوز

 :به کشور تحت تحريم ضربه بزنند. اين روش ها عبارتند از تا کنند می تالش اصلی طريق سه به

                                                 الف( محدود کردن صادرات 

 ب( محدود کردن واردات 

ی آزاد مالی )نظیر تامین مالی تجارت، اعتبارات بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و کمك های ج( ممانعت از ادامه جريان ها 

 .دوجانبه( از جمله بلوکه کردن يا مصادره سرمايه های کشور تحت تحريم که تحت نظارت کشورهای تحريم کننده می باشد

 : ريم های تجاری و بازرگانی بدنبال دارد چرا کهاعمال تحريم های مالی به داليل مختلف اثربخشی بیشتری نسبت به تح

دولت ها و نهادهای مالی بین المللی، تامین کنندگان يا ضمانت کنندگان اصلی جريان های مالی بويژه برای کشورهای در   .  1

 .حال توسعه می باشند

 .ار هستندبازارهای مالی خصوصی نسبت به بازارهای کاال از قانونمندی بیشتری برخورد    .  7

تعداد کمتری از بازيگران عمده در بازارهای مالی بین المللی فعال اند. بنابراين امكان نظارت بر اين بازارها و ممانعت از   .  1 

 .تخلفات احتمالی در برابر تحريم های وضع شده، ساده تر از اقدام در حوزه تجارت بین الملل می باشد

ر حوزه مالیه بین الملل بسیار دشوارتر و پرهزينه تر از اقداماتی نظیر مبادرت به قاچاق کاال، شگردهای فرار از تحريم د   .  4 

 .ذخیره سازی کاالها، کاهش شفافیت در زمینه ثبت سفارشات گمرکی و نظاير آن توسط کشور تحت تحريم می باشد

راهم می کنند و در عین حال زمینه ساز تضعیف تدريجی نیروهای بازار نیز موجبات تقويت تحريم های مالی بین المللی را ف    .  3

تحريم های بازرگانی است. تخطی از تحريم های تجاری در موارد معدودی،حداکثر موجب مصادره کاالهای قاچاق شده به کشور 

ض مخاطرات جدی تحت تحريم می شود اما تخطی از اين تحريم ها در زمینه مالی، بانكداران و سرمايه گذاران خصوصی را در معر

 .از جمله مجازات های قانونی و از دست دادن تمامی سرمايه قرار می دهد

ريسك پذيری محدود سرمايه گذاران بین المللی بدنبال بی ثباتی های سیاسی ناشی از تحريم در کشور تحريم شده ، آنان     .  6 

 .از تأمین مالی کشور تحت تحريم اجتناب کنندرا وادار می کند حتی در صورت عدم وجود نظارت های بین المللی، 

بخش اعظم تجارت و ساير فعالیت های اقتصادی در اقتصادهای امروزی و در عصر جهانی شدن اقتصاد بستگی به دسترسی به  .  2 

ر حوزه تحريم های منابع مالی دارد و معامالت پاياپای به تدريج منسوخ می شوند. بنابراين بايد تحريم مالی را مهمترين مخاطره د

 .اقتصادی تلقی کرد

 :های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستندتحريم 

ثبات کردن رژيم سیاسی کشور هدف، که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك کشور اول، تحريم اقتصادی به منظور بی 

کشور هدف است. دوم، تحريم اقتصادی برای تغییر رفتار باشد. اين نوع تحريم برای تغییر رژيم تحريم کننده و کشور هدف می

تر از نوع اول است. زمانی که کشورها به دنبال گیرد. اين نوع تحريم به مراتب ماليمسیاسی يا اقتصادی کشور هدف صورت می
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آيد. در ر هدف وارد ای سنگین به منافع کشوشود با اين هدف که لطمهتغییر رژيم يك کشور هستند، تحريم نوع اول اعمال می

 .شودتلقی می "ماقبل جنگ"واقع در اين نوع تحريم، عمالً تحريم اقتصادی جايگزين جنگ و در حقیقت گزينة 

 : از ديدگاه حقوق بین الملل، تحريم های اقتصادی عبارتند از 

ی و يا مالی به منظور لطمه زدن به تحريم های هماهنگ شده توسط مرجع صالحیتدار بر اساس مقررات قانونی بر معامالت تجار " 

اين تعريف، صرفنظر از قانونی يا غیر قانونی، اخالقی يا غیر اخالقی بودن آن مطرح «. زيست اقتصادی در درون يك کشور خاص 

می شود. تحريم هايی که حقوق بنیادين اقتصادی و اجتماعی مردم را )و در موارد حتی حق حیات( را نقض می کنند، غیرمجاز 

هستند. حتی اختیاراتی که بر طبق اصل هفتم منشور ملل متحد هستند، به شورای امنیت اين حق را نمی دهند تا اقداماتی از اين 

نوع را اتخاذ نمايد. اشخاص از حقوق انسانی بنیادينی برخوردارند که دولت ها و سازمان های بین المللی، آنها را به رسمیت شناخته 

ن گرديده اند. در حالی که برخی از اين حقوق در وضعیت های خاصی از قبیل وضعیت های اضطراری قابل و متعهد به رعايت آنا

عدول هستند، اما برخی ديگر از اين حقوق از نظر جهانی به عنوان حقوق غیر قابل تخطی و غیر قابل عدول پذيرفته شده اند و در 

 تمام شرايط بايد مورد احترام قرار گیرند. 

 

 تحلیل تأثیر تحریم بر اقتصادروشهای 

های اقتصادی بر کل اقتصاد و يا بر تجارت و رشد  های متنوعی را در تحلیل و تخمـین تأثیر تحريم در مطالعات مختلف روش

مدل مازاد مصرف کننده، مدل جاذبه، روش منحنی پیشـنهاد  : اقتصادی مورد استفاده قرار دادند که تر مهم ين آنهـا عبارتنـد از

  ( . ها و مدل انتخاب عمومی )تحريمهای هوشمند ر تجارت، مدل نظريه بازید

را  تتأثیر مالیات بر صادرات و وارداکننده و رفاه اجتماعی  کننده: در اين مدل با استفاده از مفهوم مازاد مصرف مدل مازاد مصرف

هـای تجـاری ماننـد تحـريم  وجود دارد. تحريمهای مالی و تجاری  البته تفاوت جزئی بین تحريم .دهد مورد بررسی قرار می

شوند و رشد اقتصادی را بـا  صادرات به کشور هدف و يا تحـريم واردات از کشـور هـدف باعث تغییر مستقیم میزان تولید می

وجوهـات های مالی جريان  دهد. اما تحريم کند و کاهش می محدود شدن بازار فروش و يا محدود شدن بازار خريد، متـأثر می

های  دهـد و بـا محدود کردن آن در بازار سرمايه، تأمین مالی را برای بنگاه مالی و سرمايه به داخل کشور را تحت تأثیر قرار می

هـا و  گذاری يابد. همین امر عالوه بر کاهش تولید به واسطة کاهش سرمايه تر میكند و نرخ بهره واقعی افزايش می داخلی سخت

 گـذاری )نـرخ های سرمايه گذاری به دلیل افزايش هزينه موجـب کـاهش تولیـد بـه واسـطة کـاهش سرمايه های خـارجی، وام

  . شود بهره( میشود. لذا تحلیل آن کمی متفاوت است و معموالً به اين موضوع توجه می

 

کننده  روابط تجاری با کشور تحريمهای اقتصـادی بـر روی تجارت کشور هدف، نه فقط  برای تحلیل اثرات تحريم مدل جاذبه:

اسـتفاده می شود. گرچه محدود ساختن تجارت کشـور هـدف معمـوالً « از مدل جاذبـه » بلكه کل روابط تجاری کشور هدف، 

 مدل جاذبه بستر تحلیلـی بـرای تحلیـل هـای جديـد تجـارت بین . هدف اولیه تحريم نیست اما يكی از نتايج محقق شـده اسـت

گذاری است. اساس اين مدل هـا بر اين است که تعامالت اقتصادی میان دو کشـور متناسـب بـا اندازه  های سرمايه لل و جريانالم

تأثیر  .اين دو کشور و دارای نسبت عكس با فاصله میان آن دو کشور است. اين ها مدل دارای قدرت تبیین تجربی بااليی هستند

 شود ساختار فضايی  يابد. نظام تعامالتی از که اين روابط دوطرفه نتیجه می نیز کاهش نمی فاصله زياد بوده با و گذشت زمان

اين مدل در واقع استعاره ای وام گرفته از مكانیك نیوتنی است بر که طبق آن مقدار جاذبه بین دو  .دهد اقتصاد جهانی را شكل می
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رويكردهای تجربی متفاوتی نیـز برای ( 7001، 1آنهاست )فینسرا له جسم دارای رابطه مستقیم با جرم آنها و رابطه عكس با فاصـ

  ( . 7001،  7کامبز)حل مسائل اقتصادسنجی مرتبط بـا ايـن چـارچوب هـای پیچیده پیشنهاد شده اند 

 همنحنــی پیشــنهاد، رضايت مندی يك کشور را برای تجارت برحسب روابط مبادل روش منحنــی پیشــنهاد در تجــارت :

نشان میدهد. اين منحنی نشان میدهد که کشور مورد نظـر در ازای مقادير مختلف کاالی وارداتی مورد نیاز خود حاضر است چه 

پردازد و اثرات تحريم بر رابطه مبادله کشـور هدف با  مقدار کاال صادر کند. اين رويكـرد بـه بررسـی پیامـدهای تحريم تجاری می

  .همچنین اثـرات رفاهی تحريم را نیز نشان میدهدو یل می کند کننده را تحل کشور تحريم

 

های استراتژيك توسـط طـرفین در روابـط اقتصـادی و  های نظريـه بـازی توصـیف کننـده انتخاب مدل های نظریه بازی: مدل

عوايد خالص انتظـاری در  سیاسی هستند. اين مدل ها برای تحلیل تحـريم هـای اقتصـادی بسیار بصیرت بخش هستند. منافع يا

های نظريـه بـازی  گیری در هر دو طـرف میتواند قبل در و حین بازی تغییر يابد. مدل کنند. تصمیم طول بازی تحريم تغییر می

آورند. نتـايج حاصـل از  تبیینی از نتايج حاصل از همكاری در مقابـل نتـايج حاصـل از رقابت در شرايط نااطمینانی فراهم می

اری به هنگامی که استراتژی اتخاذ شده توسط يك طـرف مشروط به استراتژی انتخاب شده توسط طرف ديگر است، يـا همك

کننده تصمیمات استراتژيك اقتصادی باشـد . ايـن بسـتر همكـاری، منجـر بـه فراتـر رفـتن  اصطالحاً تعادل نش، میتواند تبیین

روی بر  در نظر گرفتن تصمیمات ساير کشورها ) اعم از حمايت يا فريبكاری(  و کننده از وضعیت فعلی تصمیمات کشور تحريم

 .کننده می شود  قدرت نفوذ و اجبار کشور تحريم

 

 دولبه ای محسوب می   جهان به عنوان ابزارهای ديپلماتیك  ها در تحريم: ( های هوشمند های انتخاب عمومی )تحریم مدل

واقع شهروندان . در آسیب ديدن شهروندان بی گناه يك کشور و هم دولت آن کشور میشود  شوند به که طور بالقوه هم منجر به

های اقتصادی در پی اثرگذاری  سیاستگذاری تحريم .شــوند شــان جريمــه مــی بیگناه نیــز بــرای رفتارهــای سیاســی دولت

زه را برای شهروندان کشور هدف فراهم آورد که خواسـتار از طريـق همین تضییع حقوق شهروندان است . بدين ترتیب که اين انگی

ها های ذينفع در کشور هدف آنها را علیه سیاست ترغیب گروها م به ها طور همزمان میكوشند تا بتغییـر سیاست دولت شوند . تحري

 به . های خیابانی( بشورانند آشوبآمیز از) قبیل کودتا يا  رهبران کشور هدف در قالـب فرآينـدهای سیاسـی يـا اعمـال خشونت و 

های وارده به افراد در کشـور  بینند؟ از سوی ديگر آيا آسیب چه میزان شهروندان عادی کشور هدف از اين ها سیاست آسیب می

کننده بر دولت اين کشـور جهـت پايـان دادن بـه  های اثرگذار بر تصـمیمات کشور تحريم کننده به حدی است که گروه تحريم

بـر نظريـه   1های انسانی تحريم است؟ کامفر و لـوئنبرگ حريم فشار آورنـد؟ آيـا عايـدی گـروه هـای ذينفـع بـیش از هزينهت

کنند که گـروه هـای ذينفـع  اند. اين دو محقق استدالل می انتخاب عمومی در مبحـث سیاسـت گـذاری اقتصـادی تمرکـز نموده

گذارند، به نحوی که گويی بازاری بـرای تحـريم  مورد شروع، ادامه و پايـان تحريم اثر می کننده بر تصمیمات در کشور تحريم

(. در 1777: 76وجود دارد. اين بازار تحريم همچنین ممكـن اسـت در کشـور هدف نیز وجود داشته باشد ) کامفر و لوئنبرگ، 

تحـريم از سـوی کشـور « بـه عرضـه » شند کـه منجـر سیاسـت هـايی را داشته با« تقاضـای » کشور هدف رهبران ممكن است 

کننـد، و  گـذاری اقتصـادی عمـل مـی های ذينفع در هر کشورهمچون نیروهای اولیـه در پـس سیاسـت کننده شود. گروه تحريم

                                                           
1 Feenstra (2008) 
2 Combes (2008) 
3 Kaempfer & Lowenberg (1992) 
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د، و در واقع بسـط ان کننده متمرکز شده کننـد . ايـن مطالعـات بـر تصمیمات کشور تحريم گذاران را ترغیب به عمل می سیاست

 .  نظريه بازی هستند

 بحث و نتیجه گیری 

هاست به عنوان کشور هدف مـورد تحـريم هـای  بندی کلی بايد اين نكته را متذکر شـد کـه کشـور ايران که سال در يك جمع

باشـد، تـا عـالوه بـر اينكـه اقتصادی بسیاری قرار گرفته است، ضرورت دارد در تحقیقات و مطالعـات در ايـن زمینـه پیشـگام 

المللی توانمند سازد، پس از تحريم شدن نیز  فايـده در مـورد اتخاذ تصمیمات بین -گیران سیاسی را جهت ارزيابی هزينـه  تصمیم

تنهـا  سازی ساختار اقتصادی را فراهم کند. اين پـژوهش، ها، کاهش تأثیر آنها و مقاوم مبانی نظری مناسب جهت مقابله با تحريم

کند و محققان را به انجام مطالعات بیشتر در زمینـة تحـريم هـای اقتصـادی فـرا  گامی رو به جلو برای تحقیقات بیشتر فراهم می

میخواند. در اين پژوهش با بررسی تعريف، انواع و روشهای مختلف تحريم به لحاظ نظری و همچنـین بـا بررسـی پیشـینة تاريخی 

 - 1ها بـه ترتیب اولويت عبارتند از:  تحريم   انواع اين .ايم ، به هفت نوع تحريم علیـه ايـران دست يافتههای اقتصادی تحريم

تحـريم هـای  -1المللـی،  اروپـا و سـازمان هـای بین ههـای اتحاديـ تحريم - 7های تجاری و بانك مرکزی،  تحريم مالی و بانك

های  توقیف اموال و دارايی  - 6، تحريم دانش و تكنولوژی -3تحريم نفتی،  -4  ی،گذار سرمايه ( وتجـاری )صـادرات و واردات

های ايرانی. بـا توجـه بـه  تحريم تعامل و داد و سـتد بـا افـراد، ارگـان هـا و سازمان -2، افراد و سـازمان هـای ايرانـی در خارج 

های  زمانی که تحريم ها بوده است.  تعدادی از اين انواع تحريم رونـد تـاريخی تحـريم هـای اقتصادی، در هر سال ايران متحمل

مدت ساختار خود را در برابر آن مقاوم ساخته و تأثیر آن را  کند تا در بلند اقتصادی قوی باشد، کشور هدف به شدت سعی می

نظران به آن  بسیاری از صاحب سازی ساختارهای اقتصادی است که ها به فرصت مقاوم خنثی سازد. اين همان تبديل تهديد تحريم

های  گیرد؟ در تحريم سازی صورت نمی اما سؤال اين است کـه چـرا در تحـريم هـای متوسـط، چنـین مقاوم .کنند اشاره می

 ها تأثیر آن را خنثی می داند ساختار اقتصادی خـود را تغییـر دهـد و از طريق دورزدن تحريم ضـعیف، کشـور هدف الزم نمی

ها بر فضـای اقتصـادی کشـور هدف تصمیم به تغییر ساختارهای اقتصادی و  های قوی به دلیل تأثیر شديد تحريم تحريم کند. در

های متوسط تغییر ساختاری صرفه  کند. اما در مورد تحريم ها را در بلندمدت خنثی می مقـاوم سـازی آن نموده و تأثیر تحريم

ها را خنثی کند. لذا حتی در بلندمدت نیز اين نوع  تواند تأثیر تحريم به طور کامل نمیها نیز  اقتصادی ندارد و دور زدن تحريم

 شود اين است کـه هـر چند تحريم ای که از اين مطلب حاصل می كتهن . توجهی خواهد داشت ها بر رشد تولیـد تأثیر قابل تحريم

ريزی  گیـران بـا برنامه ولید ناخالص داخلی دارد، اما تصمیمتوجهی بر ت مدت تـأثیر قابل های اقتصادی )متوسط و قوی( در کوتاه

ها را خنثی نموده و ساختارهای اقتصادی را در برابر آنها مقاوم  توانند تأثیر تحريم های متوسط، می بلندمدت، به ويژه برای تحريم

شناسايی  - 1  :ه قرار داد، که عبارتنـد ازريزی بلندمدت مورد استفاد رهیافت عملی را در اين برنامه 1سازند. در مجموع میتوان 

کنترل  -4کاهش وابستگی به تولیدات خارجی -1المللی  کنترل تعامالت بین - 7ريزی برای رفع آنها  پذير و برنامه نقاط آسیب

مديريت مناسب  - 2پذير  حمايت از اقشار آسیب - 6 ديپلماسی فعال -3ها و متنوع سازی نظام ارزش کشور  کسری تراز پرداخت

 .  پیگیری رهیافـت هـای اقتصاد مقاومتی - 1افكار عمومی و ادراك مردم 
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