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جستارگشایی
از زمانی که مقام معظم رهبری در سهال  1389گفتمهان «اقتصهاد مقهاومتی» 1در واکهنش بهه
افزایش فشارهای اقتصادی را بیان کردند ،پرسهشههایی زیهادی در مهورد آن مطهرح شهد؛ چهه
اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی است ،این نوع اقتصاد چه ویژگیهای دارد و رامهای رسیدن بهه ایهن
نوع اقتصاد کدامند در این مقاله با صرفنظر از مباحث نظری پیرامون اقتصاد مقهاومتی ،تهالش
میشود گامی کاربردی و راهبردی در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی بها تکیههبهر تجربیهات
تحریم ارائه شود ،به شکلی که تجربه تحریم را نه بهعنوان تهدید و محهدودیت ،بلکهه بههعنهوان
فرصتی برای شناخت آسیبپذیریهای اصلی اقتصاد ایران بنگریم
شناخت دقی آسیبپذیریهای اقتصاد ،زیربنای مسیری است که برای رسیدن بهه اقتصهاد
مقاومتی ترسیم میشود اهمیت این مسئله تا آنجاست که در ابالییهه مقهام معظهم رهبهری بها
عنوان «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» به رؤسای قوای سهگانه و رئهیس مجمهع تشهخیص
مصلحت نظام« ،افزایش مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور» یکی از  23سیاست کلی
در مسیر تحق اقتصاد مقاومتی معرفی شدم است (ابالییه سیاستهای کلی اقتصهاد مقهاومتی،
 )1392عملیشدن این سیاست در درجه نخست ،مستلزم شناخت آسیبپهذیریههای اقتصهاد
ایران است پرسشهایی همچون مهمترین موانع برای تحق اقتصاد مقاومتی در ایران چیست؟
چگونه میتوان آنها را شناسایی کرد؟ و چه راهبردهایی میتوان برای رفع آنها پیشنهاد داد؟
مواردی هستند که این مقاله درصدد پاسخ به آنها است تالش برای پاسخ به این پرسهشهها بهر
مبنای فرضیه زیر انجام میگیرد« :آسیب پهذیرهای اقتصهاد ایهران در سهه حهوزم وابسهتگی بهه
سرمایه گذاری خارجی در بخش انریی ،وابستگی بهه صهادرات نفهت و واردات مهواد پتروشهیمی
بهویژم بنزین مهمترین موانع تحق اقتصاد مقاومتی هستند»
پیشینه تحقیق اگرچه اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر در کشور مها بههعنهوان یکهی از
اولویتهای مهم و راهبردی تعیین شدم است ،اما هنوز منهابع جهامع و کهاملی در مهورد شهیوم
تحق آن تألیف نشدم است با اینحال ،در همین دوران کوتام ،اقتصاد مقهاومتی موضهوع اصهلی
مقا ت و طرحهای متفاوت قرار گرفته است در ادامه به مهمترین این آثار اشارم میکنیم:
امراهلل سیف در مقالهای با عنوان «الگوی پیشهنهادی اقتصهاد مقهاومتی جمههوری اسهالمی
ایران (مبتنی بر دیدگام مقام معظم رهبری)» به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانهات مقهام
معظم رهبری پرداخته است وی الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران مطرح میکند که
شامل مؤلفههای رشد اقتصادی ،عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی و فنریهت اقتصهادی مهیشهود
1. Resistive Economy
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نویسندم ،خطرپذیری تخریب اقتصاد ملی در اقتصاد مقهاومتی و راهبردههای چهارگانهه مقابلهه،
خنثیسازی ،جذب و ترمیم و پخش و تضعیف را در رابطه بین تحریم و اقتصاد مقهاومتی مهورد
بررسی قرار دادم است (سیف )1391 ،این مقاله بر فنریت اقتصادی بهعنوان پایهه مههم الگهوی
اقتصاد مقاومتی تأکید دارد؛ به این معنا که اقتصاد مقاومتی باید فشهارها و شهو ههای واردم را
جذب کند و اقتصاد را به حالت قبلی خود برگرداند (سیف )32 :1391 ،اما نویسهندم بهه نقهش
تجربه تحریم در تحق اقتصاد مقاومتی یا فنریت اقتصادی توجهی ندارد
علی اسدی در مقالهای با عنوان «نظام اقتصاد اسالمی ،الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی»،
به بررسی رابطه بین اصول اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی پرداخته است پرسش اصلی مقالهه
این است که آیا اقتصاد اسالمی می تواند راههی بهرای تحقه اقتصهاد مقهاومتی باشهد یها خیهر
نویسندم نتیجهگیری میکند کهه اقتصهاد مقهاومتی محصهول اقتصهاد اسهالمی اسهت و اقتصهاد
اسالمی ذاتاً مقاومتی است و لذا مناسبترین رام برای تحق اقتصادی پویها و مقهاوم ،پیگیهری و
اجرای اقتصاد اسالمی است (اسدی )1393 ،اگرچه موضوع اصلی مقاله تحق اقتصاد مقهاومتی
است ،اما در مورد نقش شناسایی آسیبپذیرهای اقتصادی و اثر تحریمها در این زمینه اشهارمای
ندارد

مرتضی هزاوئی و علی زیرکی حیدری در مقالهای با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ نماد مهدیریت
جهادی در اقتصاد سیاسی ایران» ،نظریه اقتصاد مقاومتی را بهعنوان الگویی از مدیریت جههادی
میدانند که در پاسخ به فشار خارجی بر اقتصاد ایران مطرح شدم است نویسندگان معتقدند که
اقتصاد مقاومتی میتواند عامل مؤثری برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد سیاسهی ایهران باشهد
(هزاوئی و زیرکی )1393 ،با توجه به اینکه مقاله بر ویژگهیههای مهدیریت جههادی در اقتصهاد
مقاومتی متمرکز است ،نویسندگان به اهمیت شناسایی آسیبپهذیریههای اقتصهادی از طریه
تجربه تحریم نپرداختهاند
محمدرضا امیری طهرانیزادم در مقالهای با عنوان «مبانی سیسهتمی اقتصهاد مقهاومتی» بها
طرح این پرسش که کدامین نظهام اقتصهادی از ظرفیهت و تهوان تحقه سیاسهتههای اقتصهاد
مقاومتی برخوردار است؟ درصدد بودم تا مبانی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالیی مقام معظهم
رهبری را از منظر نظامهای اقتصادی بررسی و تنقیح کند فرضیه مقاله این است که با توجه به
ویژگی و ظرفیت نظام اقتصاد اسالمی ،به نظر میرسد که نظریه بهازار اسهالمی و مفهاهیم حه
معاش و عدالت تولیدی در قلمرو اقتصاد اسالمی میتواند مبانی سیسهتمی اقتصهاد مقهاومتی را
توضیح دهند از نظر وی ،یفلت از مبانی سیستمی اقتصهاد مقهاومتی و قهوانین با دسهتی ایهن
سیاستها ،موجب میشود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریههای جریان
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اصلی اقتصاد ،بهویژم اقتصاد نئوکالسیک گرفته تا اقتصاد اسالمی برای تحقه ایهن سیاسهتهها
پیشنهاد شود (امیری طهرانیزادم)1394 ،

معصومه زیر در مقاله «آسیبشناسی مخاطرمپذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاستههای
کلی اقتصاد مقاومتی» به موضوع تحق اقتصاد مقاومتی پرداختهه و بهر ایهن بهاور اسهت کهه در
شرایط کنونی اقتصاد ایران ،آسیبشناسی مواضع بر اسها

موضهوعات اولویهتدار و مهرتبط بها

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است مقاله با یک مرور کلی از شرایط موجود ،تالش
کردم تا راهبردهای زم برای اجرا و عملیاتیکردن طرح اقتصاد مقاومتی در کشور را ارائه کنهد
نویسندم مدعی است که نتایج تحقی در مورد آسیبشناسی بخشهای اقتصادی بیهانگر وجهود
موانع قانونی ،حمایتی و عدم دسترسی به نوآوریهای نوین ملی و بینالمللهی در زمینهه تحقه
اقتصاد مقاومتی است استد ل نویسندم این است که درنهایت هر بخش و ارتبهاط آن بها دیگهر
بخشهای مطرح در سیاستهای کلی ،مستلزم ترسیم الگوی توسعه محور برای تحقه رویکهرد
مقاومتی در اقتصاد است که در این الگهو پیونهد و تعامهل بخهشههای پهر چهالش و اولویهتدار
ضرورتی تام به شمار میآید (زیر )1394 ،

سیدنظامالدین مکیان و پروانه زنگیآبادی در مقالهای با عنوان «تحریمها و الزامهات اقتصهاد
مقاومتی» به رابطه بین تحریم و اقتصاد مقاومتی پرداختنهد نویسهندگان معتقدنهد کهه تحهریم
اقتصادی هموارم مانعی برای تحق اقتصاد مقاومتی در کشورهای درحالتوسهعه ازجملهه ایهران
است در این مقاله الگوهای تحریم مورد بررسی قرار گرفته است و سپس الزامات تحق اقتصهاد
مقاومتی در سایه تحریم بیان شدم است علمیکهردن اقتصهاد ،مهدیریت بحهرانهها ،اسهتفادم از
ظرفیت مردمی ،کوچکسازی دولت و توانمندیسازی بخش خصوصی ،توجه به تولید پایهدار بها
توجه به جنبههای زیستمحیطی و شناسایی کانونهای آسیبپذیر در اقتصاد از الزامات اقتصاد
مقهاومتی بیهان شهدم اسهت (مکیهان و زنگهیآبهادی )1395 ،در ایهن مقالهه اگرچهه شناسهایی
آسیبپذیرهای اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است ،اما روند شناخت آنها و رابطهه تحهریم بها
این موضوع به سیاستگذاران اقتصادی واگذار شدم است
همانطور که مالحظه میشود ،تحق اقتصاد مقاومتی موضوع آثهار مختلفهی بهودم اسهت و
بسیاری از آنها بر ضرورت شناسایی آسیبپذیرهای اقتصادی در این زمینهه تأکیهد کردنهد ،امها
نقش تجربه تحریم در روند شناسایی آسیبپهذیریههای اقتصهادی و درنهایهت تحقه اقتصهاد
مقاومتی تاکنون محور اصلی آثار منتشر شدم قرار نگرفته است از ایهنرو ،مقالهه حاضهر تهالش
دارد خأل علمی در این زمینه را تا حد توان برطرف کند و از نظر کهاربردی ههم پیشهنهادههایی
ارائه دهد
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مبانی نظری اقتصاد مقاومتی مسیری بهرای تهداوم رشهد و توسهعه یهک کشهور حتهی در
وضعیت تحریم و فشارهای خارجی است (بیانهات مقهام معظهم رهبهری در دیهدار دانشهجویان،
 )91/5/16گذشته از مباحث نظری فراوان در مورد اقتصاد مقاومتی و اختالفنظرههای متعهدد،
میتوان گفت که این اقتصاد الگویی سوسیالیستی یا سرمایهداری (لیبرالی) برای رشد و توسهعه
نیست؛ بلکه بیشتر الگویی اسالمی است این اصطالح پیوند نزدیکی بها «جههاد اقتصهادی» دارد
که خود جهاد وایمای متعل به گفتمان اسالمی است این نوع اقتصاد برای نخستینبهار توسهط
جنبش اسالمگرای حما

در نوار یزم و در مقابل ممنوعیتهای تجاری شهدید اسهرائیل علیهه

مردم این منطقه به کار رفت (فالحتی )1392 ،همچنین اقتصاد مقاومتی بها ریاضهت اقتصهادی
متفاوت است اگرچه ممکن است که اقتصاد مقاومتی برخی از طرحها و برنامههههای موجهود در
ریاضتهای اقتصادی را شامل شود ،اما بهطور حتم فراتر از کاهش هزینهها و رفع کسری بودجه
یا حذف برخی خدمات و مزایای عمومی است اقتصاد مقاومتی طرحی جامعتر و بلندمدتتهر از
ریاضت اقتصادی است و اهداف و آرمانهای وا تری دارد
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزمهای آسیبپذیری و تالش برای محدودکهردن ایهن
حوزم ها است تا اههرم فشهاری بهرای کشهورهای دشهمن نباشهد در ایهن نهوع اقتصهاد ،کهاهش
وابستگیهای خارجی ،تقویت تولید داخلی و خودکفایی محهور اقهدامات و سیاسهتهها هسهتند
مفهوم اقتصاد مقاومتی به این معناست کهه حتهی در وضهعیتههای دشهوار ناشهی از فشهارهای
داخلی و خارجی روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ بمانهد و آسهیبپهذیری آن کهاهش
یابد (سیف )1391 ،مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را ایهنگونهه تعریهف کردنهد« :اقتصهاد
مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشهار ،در شهرایط تحهریم ،در شهرایط دشهمنیهها و
خصومتهای شدید میتواند تعیینکنندم رشهد و شهکوفایی کشهور باشهد» (بیانهات رهبهری در
دیدار با کارآفرینان ،شهریور )1389
فعالسازی امکانات و منابع مالی ،انسانی و علمی ،کارآفرینی و به حداکثررسهاندن مشهارکت
مردمی ،پیشتازی اقتصاد دانشبنیهان ،افهزایش سههم تولیهد و صهادرات محصهو ت و خهدمات
دانشبنیان ،محور قراردادن رشد بهرموری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی
کار ،تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد ،افهزایش تولیهد داخلهی و کا ههای اساسهی بههویهژم در اقهالم
وارداتی ،مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستههای کلهی اصهالح الگهوی مصهرف ،ارتقهای
کیفیت و رقابتپذیری در تولید و مهمتر از همه افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسهیبپهذیری
اقتصاد از راهبردها و اهداف مهمی هستند که در رابطه با تحق اقتصاد مقاومتی مطرح شدمانهد
(ابالییه مقام معظم رهبری )1392 ،در ایهن میهان ،شهاید افهزایش قهدرت مقاومهت و کهاهش
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آس هیبپههذیری اقتصههاد از مهههمتههرین اهههداف اقتصههاد مقههاومتی باشههد کههه در سههایه شههناخت
آسیبپذیرهای اقتصادی محق میشود
بهههطههورکلی اقتصههاد مقههاومتی دو شههاخص اساسههی دارد )1 :در برابههر تهدی هدهای خههارجی
آسیبپذیری کمی دارد؛  )2تهدید را به فرصت تبدیل میکند و در وضهعیت تهدیهد ههم رشهد
میکند (میرمعزی )1391 ،بنابراین نخستین گام در تحق اقتصاد مقاومتی شناسایی حوزمهای
آسیبپذیر در اقتصاد است تحق آن بدون آگاهی و شهناخت از آسهیبپهذیریههای اقتصهادی
امکانپذیر نیست در این زمینه هیچ امری بهاندازم تجربه تحریم نمیتوانهد کمهکرسهان باشهد؛
تحریمها میتوانند بهجای تهدید ،فرصت تلقی شوند؛ فرصهتی بهرای شهناخت بهتهر حهوزمههای
آسیبپذیر اقتصاد کشورمان بنابراین نگاهی دوبارم و تحلیلی جدیهد و ثانویهه از تجربهه تحهریم
میتواند در عملیشدن نخستین گام در راستای تحق اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد
2

روش پژوهش فرضیه مطرحشدم در این مقاله از طری روش «تحلیهل ثانویهه» دادمههای
مربوط به تجربه تحریم علیه ایران مورد آزمون قرار میگیرد در این روش تالش میشود که بهر
مبنای دادمهای موجود که حاصل تحقیقات ملی و فراملی و اسناد داخلهی و خهارجی اسهت بهه
پرسشهای جدیدی پاسخ دادم شود درحالیکه تحلیل اولیه ،تحلیهل اصهلی دادمههای پهژوهش
است و تحلیل ثانویه ،تحلیل مجدد همان دادمها ،با هدف پاسخگویی به پرسشههای متفهاوت و
جدید است (فرانکفورد و نچمیا )1381 ،
در بررسی حاضر ،با تکیهبر روش تحلیل ثانویه تالش میشود که دادمهای پراکنهدم مربهوط
به تحریم در اسناد و تحقیقات معتبر داخلی و خارجی در سه حوزم زیر مورد تحلیل مجدد قهرار
بگیرد :روند تغییر تحریمها از نمادین به کاربردی علیه ایران؛  )2وضعیت اقتصادی ایران در سهه
حوزم اقتصادی مورد نظر در آستانه تشدید تحریمها (تغییر تحریمها)؛  )2تأثیرات تحریمهها بهر
اقتصاد ایران هدف از این امر ،بررسی فرضیه اصلی مقالهه اسهت اسهناد ،گهزارشهها ،قهوانین و
تحقیقات مورد بررسی در این مقاله هم از منابع دست اول و هم از منابع دسته دوم هستند کهه
مهمترین آنها عبارتند از :مقا ت آماری معتبر؛ مصهوبات و گهزارشههای وزارت امهور اقتصهادی
ایران؛ گزارشهای کنگرم آمریکا؛ گزارشهای دیوان محاسهبات حکهومتی آمریکها؛ گهزارشههای
شورای اجرایی اتحادیه اروپا؛ گزارشهای شورای امنیت سازمان ملهل؛ گهزارشههای دفتهر ملهی
بایگانی و مدار

آمریکا؛ گزارشهای صهندو بهینالمللهی پهول و بانهک جههانی؛ گهزارشههای

مؤسسه اکونومیست

2. Secondary Analysis
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تالش میشود با تکیهبر دادمهای آماری اسناد و مقا ت مختلف و ارائه تحلیلهی ثانویهه سهه
مسئله مهم مشخص شود )1 :برای تغییر ماهیت تحریمها و ممنوعیتهای تجاری ،تمرکهز آنهها
بر چه حوزمهایی از اقتصاد ایران قهرار گرفهت؛  )2بهه حهوزمههایی در اقتصهاد ایهران بیشهترین
آسیبپذیری را در آستانه تغییر ماهیت تحریمها داشتند؛  )3پس از تغییهر ماهیهت تحهریمهها،
فشار اقتصادی از طری چه حوزمهایی بر اقتصاد ایران وارد شدم اسهت پاسهخ بهه ایهن مسهائل
میتواند فرضیه این مقاله را به آزمون بگذارد و مشخص کند کهه آیها سهه حهوزم وابسهتگی بهه
سرمایه گذاری خارجی در بخش انریی ،وابستگی بهه صهادرات نفهت و واردات مهواد پتروشهیمی
بهویژم بنزین ،موانع اصلی تحق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران هستند یا خیر؟

 .1تغییر تحریمها؛ تمرکز بر حوزههای آسیبپذیر اقتصاد ایران
تحریم و ممنوعیت تجاری( )1علیه ایهران سهابقه طهو نی دارد نخسهتین ممنوعیهت تجهاری در
دوران معاصر توسط بریتانیا علیه ایران در زمان دولت محمد مصد صورت گرفهت
)2012: 16-17

(McMurdo,

پس از انقالب اسالمی ،ایران هموارم هدف ممنوعیتهای تجاری بهودم اسهت امها

تحریمها و ممنوعیتهای تجاری از سال  2005به بعد است تحهریم و ممنوعیهتههای تجهاری
علیه جمهوری اسالمی ایران را میتوان به دو دورم تقسیم کرد )1 :از اوایل انقالب تا مهام یوئهن
سال 2005؛  )2از یوئن سال  2005تها دسهامبر سهال  2012تفهاوت اساسهی ایهن دو دورم در
نمادینبودن تحریمها و ممنوعیتهای قبل از سال  ،2005کاربردی و هدفمندبودن آنها پهس از
سال  2005است بدین معنا که در دورم دوم تمرکز بر حوزمهایی قرار گرفت که ایهران در آنهها
بیشترین آسیبپذیری و وابستگی را داشت در ادامه با بررسی تحریمها و ممنوعیتهای تجاری
این مسئله را بررسی میکنیم
تقسیمبندی تحریمها و ممنوعیتهای تجاری بر مبنای شاخصهای زیر صورت گرفته است:
 )1چندجانبه یا یکجانبهبودن :ممنوعیتهای تجاری آمریکها در دورم نخسهت بههطهورکلی
یکجانبه بودند یعنی تا سال  2006کشورهای دیگر به ییر از آمریکا ،ممنوعیهت تجهاری علیهه
ایران اعمال نکردند و این ممنوعیتها همرام با تحریمهای شورای امنیت علیه ایران نبودند این
در حالی است که ممنوعیتهای سال  2005به بعد همرام با ممنوعیتهای کشورهای اروپهایی،
کانادا ،استرالیا و حتی برخی کشورهای آسیایی بودم است؛
 )2شیوم اعمال :ممنوعیتهای تجاری آمریکا علیه ایران در دورم نخست توسط خود دولهت
آمریکا در مواردی رعایت نمیشد؛ نمونه بارز این عدم رعایت فروش تسلیحات توسط آمریکا بهه
ایران بودم است؛
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 )3اعمال مجازات علیه نقضکنندگان :آمریکا تا سال  2006بر مبنای ممنوعیتهای تجاری
خود هیچ شرکت یا دولتی را هدف مجازات اقتصادی قرار نداد این درحهالی اسهت کهه از سهال
 2006تا  2012شرکتها و اشخاص زیادی به اتهام رعایتنکردن ممنوعیتههای تجهاری علیهه
ایران هدف مجازاتهای اقتصادی واشنگتن قرار گرفتهاند؛
 )4تمرکز بر کنشگران اصلی اقتصاد ایران :ممنوعیتههای تجهاری آمریکها در دورم نخسهت
بهطور مستقیم هیچیک از کنشگران ییردولتی اقتصاد ایران را ههدف قهرار ندادنهد درحهالیکهه
ممنوعیتهای سال  2005به بعد ،بر کنشهگران ییردولتهی و اصهلی اقتصهاد ایهران (بانهکهها و
بنیادها) تمرکز داشتند؛
 )5تمرکز بر حوزمهای آسیبپذیر اقتصاد ایران :ممنوعیتهای دورم نخست بیشهتر از آنچهه
بر صادرات نفت و گاز ایران ،سرمایهگذاری خارجی در بخش انریی و واردات مواد پتروشیمی به
ایران تمرکز داشته باشد ،بر تسلیحات نظامی و مباد ت تجاری دوجانبه ایهران و آمریکها توجهه
داشتند
 .1-1دوره قبل از سال 2005
تسخیر سفارت آمریکا در سال  ،1979منجر به اعمال ممنوعیتهای تجاری توسط آمریکا علیهه
ایران شد جیمی کارتر ،رئیسجمهوری وقت آمریکا در  12نوامبر سال  ،1979بها امضها فرمهان
 ،4702واردات نفت ایران به آمریکا را منع کرد در  14نوامبر همان سال با امضا فرمان اجرایهی
 ،12170با استناد به قانون مربوط بهه اختیهارات اقتصهادی رئهیسجمههوری در وضهعیتههای
اضطراری 3،تمامی داراییهای متعل به بانک مرکزی و دولت ایران را در آمریکا کهه بهال بهر 12
میلیارد بود ،مسهدود کهرد

)(Executive Order 12205, 1979

اجرایی  12205را امضا کرد که بر اسا

کهارتر در  7آوریهل  ،1980فرمهان

آن هر نوع صادرات از آمریکا به ایران ییرقانونی بودم و

ممنوعیتها بر مباد ت مالی با ایران اعمال شد

)(Executive Order 12205, 1980

همچنهین وی

با امضای فرمان  ،12211در  17آوریل سال  ،1980محدودیتهای بیشتری بر تجارت بها ایهران
ازجمله لغو قر اردادهای جاری آمریکا با شرکت هواپیمایی ایران ،شرکت ملی نفت و شرکت گهاز
ایران ،اعمال کرد بر مبنای این فرمان ،هر نوع واردات از ایران و مسافرت اتباع آمریکایی به ایهن
کشور و معامالت مالی و تجاری آنهها بها ایهران ییرقهانونی اعهالم شهد

(Executive Order 12211,

)1980

پس از امضای قرارداد الجزایر ،بخش مهمی از این ممنوعیتها توسط آمریکا لغو شد کهارتر
با امضای فرمان  12282در  19یانویه  ،1981فرمانهای  12205و  12211خهود را لغهو کهرد،
3. The International Emergency Economic Powers Act
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اما فرمان  12170لغو نشد با اینحال 9 ،میلیارد د ر از دارایهیههای ایهران کهه در بانهکههای
آمریکایی مسدود شدم بودند ،رفع انسداد شدند

)(Executive order 12282, 1981

در طول دهه  ،1980ایران باز هم هدف ممنوعیتهای تجاری از سوی آمریکها قهرار گرفهت
آمریکا نگران افزایش نفوذ ایدئولویی انقالب اسالمی ایران در کشورهای خاورمیانهه بهود جنه
اسرائیل در سال  1982علیه لبنان و ظهور حهزباهلل بهه ایهن نگرانهی دامهن زد وزارت خارجهه
آمریکا در آن زمان ایران را حهامی تروریسهم بهینالمللهی معرفهی کهرد و ایهن کشهور را ههدف
ممنوعیتهای تجاری جدیهدی قهرار داد

)(Katzman, 2012: 50-52

ایهن ممنوعیهت بهر تجهارت

اسلحه به ایران متمرکز بود در تاریخ  20یانویه سال  ،1984ایران هدف طرحی از سهوی وزارت
خارجه آمریکا قرار گرفت دو علت برای این طرح از سوی واشهنگتن بیهان شهد؛ یکهی حمایهت
ایهن طهرح ،وزارت خارجهه آمریکها از

ایران از تروریسم و دوم بیمیلی به صلح با عرا بر اسا

یانویه  1984تا یانویه  1987تالش کرد که متحدان خود را از فهروش تسهلیحات آمریکهایی بهه
ایران منع کند ،اما گزارشهای متعددی از نقض این طرح حتی توسط خود آمریکا در ایهن دورم
منتشر شد همچنین در  27آگوست سال  ،1986بخش مهمی به قانون کنترل صهادرات سهالح
آمریکا 4اضافه شد که بر اسا

آن فروش سالح به کشورهایی که توسهط وزارت خارجهه حهامی

تروریسم بینالمللی بودند ،ممنوع شد مهمترین ههدف ایهن بخهش الحهاقی ،ایهران بهود وقهوع
در دورم جن

درگیریهای پراکندم نظامی ایران و آمریکا در خلیجفار

تحمیلی علیه ایهران و

تداوم بحران گروگانگیری در لبنان منجر به صدور فرمان اجرایی  12613توسط رونالد ریگهان،
رئیس جمهوری وقت آمریکا شهد بهر اسها

ایهن فرمهان ،واردات کا هها و خهدمات ایرانهی بهه

ایا تمتحدم به خاطر «حمایت فعال ایران از تروریسم بهعنوان ابزاری در سیاسهت خهارجی» و
«اقدام نظامی ییرقانونی علیه کشتیهای آمریکایی و کشتیهای متعل به کشورهای بیطهرف»،
ممنوع اعالم شد این فرمان شامل منع واردات مستقیم نفت خام از ایران هم میشد ،اما شهامل
واردات نفت پا یششدم ایران در کشورهای دیگر نمیشد

)(Executive Order 12613: 1987

پس از آن ،مهمترین ممنوعیت تجاری آمریکا علیه ایران« ،قانون منهع گسهترش تسهلیحات
ایران-عرا » 5بود که در  23اکتبر سال  1992به تصویب رسهید ایهن قهانون صهادرات فنهاوری
موشکی ،فروش تسلیحات توسط دولت و شرکتههای تجهاری ،فهروش مهواد و تجهیهزات دارای
کاربرد دوجانبه نظامی و ییرنظامی و فروش مواد ،تجهیزات و فناوری هستهای به ایران و عهرا
را ممنوع کرد هدف از این قانون ،این بودم که اطمینان حاصل شود اگر دخالت نظهامی آمریکها

4. U.S. Arms Export Control Act
5. Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act
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ضروری شد ،نیروهای این کشور با سالحههای پیشهرفته ایهران یها عهرا روبههرو

در خلیجفار

نشوند این قانون از این جهت برجسهته بهود کهه تحهریم ثهانوی علیهه کنشهگرهای دیگهر را در
برداشت؛ یعنی اگر شرکت یا کشوری موارد منعشدم در ایهن قهانون را بهه ایهران و عهرا صهادر
میکرد ،آمریکا بر اسا

این قانون آن کشور یا شرکت را مورد مجهازات اقتصهادی قهرار مهیداد

)(Alikhani, 2000: 171

دورم بعدی ممنوعیت تجاری آمریکا علیه ایران ریشه در حوادث سهالههای  1994و 1995
داشت وقوع بمبگذاریهای متعدد در اسرائیل در سال  1994و تشدید آنها در سال  1995که
به اعضای جنبش حما

و جهاد اسالمی فلسطین که مهورد حمایهت معنهوی و مهادی ایهران و

سوریه بودند و منتسب میشد ،منجر به افزایش فعالیت بیهای اسرائیل در آمریکا برای فشهار
بیشتر واشنگتن بر تهران از طری اعمال ممنوعیتهای تجاری شهد بهیههای اسهرائیل بهرای
نشان دادن ضرورت فشار اقتصادی بر ایران بر سه محور مخالفت ایران با رونهد صهلح خاورمیانهه،
حمایت ایران از گرومهای شبهنظامی و برنامه ایران برای دستیابی به سهالحههای کشهتارجمعی
تأکید داشتند

)(Kemp, 1994: 107-108

این هدف توسط گرومهای ذینفوذ اسهرائیلی در آمریکها

دنبال میشد؛ «کمیته روابط عمومی اسرائیلی -آمریکایی» 6،مشهور به آیپک از مهمتهرین ایهن
گرومها بود

)(Fayazmanesh, 2003: 227-8

همزمان با این تالشها ،در فوریه سهال  1995دولهت

روسیه اعالم کرد که با امضای قراردادی برای تکمیل نیروگهام هسهتهای بوشههر موافقهت کهردم
است این تحو ت و تحریکات درنهایت منجر به صدور فرمان  12957توسط رئیسجمهور وقت
آمریکها بیهل کلینتهون در  15مهار

 1995شهد بههر اسها

ایهن فرمهان ،تجهارت بها ایههران و

سرمایهگذاری در این کشور ،ازجمله خرید و فروش نفت ایران در خارج بههوسهیله شهرکتههای
آمریکایی و شرکتهای خارجی وابسته به آنها و مشارکت در توسعه طرحهای نفتی ایران ممنوع
اعالم شد

)(Executive order 12957: 1995

همچنین کلینتون فرمان  12959را در  6مهی سهال  1995صهادر کهرد کهه بهر اسها

آن

هرگونه معامله شرکتهای دولتی ،خصوصی و اشخاص آمریکایی با ایران ممنوع شد بهر اسها
این دستور ،سرمایهگذاری در ایران یا طرحهای مربوط به این کشور در خارج از ایران هم ممنوع

اعالم شد این ممنوعیتها در حالی بود که کلینتون قصد داشت از اجرای طرحی به نام «قانون
جامع تحریم ایران» اجتناب کند این طرح که توسط آلفهونس دامهاتو ،سهناتور جمههوریخهوام
آمریکا و نزدیک به آیپک در  25یانویه  ،1995بهه کنگهرم ارائهه شهد ،حهوزم وسهیعتهری را در
برمیگرفت و نهتنها شامل ممنوعیت کامل تجارت با ایران و سرمایهگذاری در طرحههای ایرانهی
6. American-Israel Public Affairs Committee
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میشد ،بلکه اعمال ممنوعیت معامالت اقتصادی علیه شرکتهای خارجی سرمایهگذار در ایهران
را نیز شامل میشد اجراییکردن این طرح در شکل اولیه که توسهط دامهاتو مطهرح شهدم بهود،
میتوانست واکنش متحدان آمریکا ،بهویژم کشورهای اروپایی و یاپن را در بهر داشهته باشهد بهه
همین دلیل کلینتون تالش کرد با صدور این فرمانها در درجه نخست ،واکنشی نمهادین نشهان
دهد و در درجه دوم مانع اعمال مجازات بر شرکتهای خارجی و درنهایهت واکهنش متحهدانش
باشد

)(Purdum, 1995

با این حال ،داماتو و بیههای اسهرائیلی موفه شهدند در  24جهو ی سهال  ،1996قهانون
مشهور به «قانون تحریم ایران و لیبی» را به تصویب کنگرم برسانند بر اسا

این قانون کهه در

پنج آگوست همان سال به امضای رئیسجمهوری رسید ،هر شرکت خارجی که در سال بیش از
 20میلیون د ر در طرحهای مربوط به منابع نفتی ایران سرمایهگذاری کنهد ههدف دو مهورد از
شش مجازات زیر توسط آمریکا قرار میگیرد:
 )1ممنوعیت کمک مالی از طرف بانک صادرات و واردات آمریکا؛
 ) 2ممنوعیت صدور مجوز برای صادرات کا ههای نظهامی یها دارای کهاربرد نظهامی توسهط
شرکت تخلف کنندم؛
 )3ممنوعیت مشارکت مستقیم بهعنوان کارگزار در اعطای اورا قرضه دولت آمریکا؛
 )4ممنوعیت اعطای وام بال بر  10میلیون د ر در یک دورم دوازدم ماهه از طرف نهادههای
مالی آمریکا؛
 )5اعمال ممنوعیت بر واردات از شرکت تخلفکنندم؛
 )6ممنوعیت اقدام بهعنوان پیمانکار دولت آمریکا یها ممنوعیهت مشهارکت در فرصهتههای
مربوط به مناقصههای دولت آمریکا

)(Katzman, 2001: 3

این قانون ممنوعیت تجارت با ایران به خاطر اینکهه شهامل مجهازات شهرکتههای خهارجی
میشد ،مهمترین قانون ممنوعیت تجاری با ایران تا سال  1996تلقی میشد کلینتهون پهس از
امضای این قانون ،فرمانی دیگر را در  19آگوست  1997امضا کرد کهه در آن ضهمن تأکیهد بهر
ممنوعیتهای دو فرمان قبلی خود ،صدور ههر نهوع کها  ،خهدمات و فنهاوری توسهط اشهخاص
آمریکایی بهطور مستقیم یا ییرمستقیم به ایران را ممنوع اعالم کرد در این فرمان تأکیهد شهدم
که اشخاص آمریکایی شامل شهروندان این کشهور ،خهارجیههای دارای اقامهت دائهم آن و ههر
موجودیتی که تحت قانون این کشهور شهکل گرفتهه اسهت،
)1997

مهیشهود (Executive Order 13059:
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 .2-1دوره پس از سال 2005
در این دورم ،تحریمها بر موضوع برنامه هستهای ایران متمرکز بود ممنوعیتهای تجاری آمریکا
در این دورم با امضا فرمهان اجرایهی  13382در  28یوئهن  2005توسهط جهورج دبیلهو بهوش،
رئیسجمهوری وقت آمریکا آیاز شد بر اسا

این فرمان ،دولت آمریکا ح دارد که داراییهای

افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسهتهای و موشهکی ایهران را مسهدود کنهد
)13382: 2005

(Executive Order

در این راستا ،وزارت خزانهداری آمریکا در  27اکتبر سال  ،2007سپام پاسهداران

انقالب اسالمی ایران ،نه شرکت و پنج شخص را که وابسته به این نهاد معرفی کردم بود ،ههدف
این فرمان قرار

داد )(Treasury Press Release, October 25, 2007

وزارتخانه بر اسا

در  10فوریه سال  ،2010ایهن

همان فرمان ،رستم قاسمی را بههعنهوان فرمانهدم سهپام پاسهداران و قرارگهام

خاتما نبیا ،بخش مهندسی سپام و چهار شرکت فرعی این قرارگام را هدف ممنوعیتهای اعهالم
شدم قرار داد ()Treasury Press Release, February 10, 2010
همچنین طب این فرمان ،وزارت خزانهداری آمریکا در  9یانویه  ،2007بانک سهپه ایهران و
در  25اکتبر همان سال بانکهای ملت و ملهی را در فهرسهت نهادههای مهورد تحهریم قهرار داد
)(Treasury Press Release: January 9 and October 25, 2007

در  22اکتبر سال  2008هم بانهک

توسعه صادرات ایران و سه نهاد وابسته به آن را مورد مجازات تعیین شدم در فرمان ذکهر شهدم
قههرار گرفههت

(Press Release, 22 October, 2008

 )Treasuryدر  5نههوامبر سههال  ،2009وزارت

خزانهداری آمریکا نخستین بانک صادرات شر در مالزی را به دلیل ایهنکهه شهاخهای از بانهک
ملهت اسهت ،مهورد مجهازات قهرار داد

)(Treasury Press Release, 5 November, 2009

همچنهین

واشنگتن در نوامبر سال  ،2008برای ممنوعیت بیشتر ایران در دسترسی بهنظام مهالی آمریکها،
مجوز نقل و انتقا ت مالی برگشتپذیر 7را برای ایهران ممنهوع کهرد بهدین معنها کهه ههر نهوع
انتقالهای مالی که بهطور مستقیم یا ییرمستقیم بهه دولهت ایهران و نهادههای آن یها اشهخاص
ایرانی سود برساند ،در نظام بهانکی آمریکها ممنهوع شهد

(Treasury Press Release. November 6,

)2008

در  24یوئن سال  ،2010کنگرم آمریکا «قانون جامع تحریم ایهران» 8را تصهویب کهرد ایهن
قانون بهعنوان اصالحیه قانون تحریم ایران ( )1996به تصویب رسید ،در یکم جو ی به امضهای
اوباما رسید این قانون با تأکید بر ممنوعیتهای سرمایهگهذاری در صهنایع نفتهی ایهران کهه در
قانون تحریم ایران مطرح شدم بود ،به رئیسجمههوری اختیهار اعمهال مجهازات اقتصهادی را بهر
7. U-Turn
8. The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act
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شرکت ها و اشخاصی داد که هر نوع کا  ،تجهیزات و خهدمات ،اطالعهات یها حمایهت را بهه ههر
شیوم ای در اختیار ایران قرار دهند که به این کشور در حفظ یها توسهعه منهابع تولیهد نفهت یها
پا یش آن کمک کنند ،همچنین طب این قانون ،شرکتها و اشخاصی که به هر شکلی ازجمله
ارائه بیمه ،حملونقل یا تأمین مالی ،به ایران در واردات مواد پتروشیمی یها بههرمداری از منهابع
نفتی خود کمک کند ،مورد مجازات اقتصادی آمریکا قرار میگیرند عالومبر ایهن ،مجهازاتههای
جدیدی برای افراد و نهادهایی که مباد ت و خدمات مالی برای ایران انجهام مهیدهنهد ،نیهز در
این قانون مطرح شدم است

)(House Of Representatives, Bill 2194, 2010

اوباما پس از آن با صدور فرمان  13590در  21نوامبر سهال  2011بههعنهوان مهتمم قهانون
تحریم ایران ،اختیارات بیسابقه ای برای اعمال ممنوعیت تجاری و اقتصادی علیه اشخاصی کهه
در بخشهای انریی و پتروشیمی ایران فعال هسهتند بهه وزارت خارجهه آمریکها داد
)Order 13590, 2011

(Executive

همچنین آمریکا در  31دسامبر سال  2011بر مبنای مهادم  1245قهانون

دفاع ملی ،بانک مرکزی ایران را مورد ممنوعیتهای قانونی خهود قهرار داد اوبامها همچنهین بها
صدور فرمان  13599در  6فوریه  ،2012داراییههای حکومهت ایهران و تمهامی نهادههای مهالی
ایرانیان را مسدود کرد ) (Executive Order 13599, 2011و در روز نخست مام می همان سهال ،بها
صدور فرمان  13608برای اعمال مجازات علیه اشخاص خارجی که ممنوعیتهای قانونی علیهه
ایران را نقض کنند ،اختیاراتی به وزارت خزانهداری آمریکا داد

)(Executive Order 13608, 2011

عالومبر آن در  21می سال  ،2012مجلس سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اسها
هر شرکتی در هر جای دنیا در طرحهای مشتر

آن

مربوط به انریی که یکطرف آن ایران باشهد،

شرکت کنهد ،مهورد مجهازات اقتصهادی قهرار گیهرد

)(U.S Senate, Act S2334, 2012

همچنهین

رئیسجمهوری آمریکا در  3جو ی  ،2012فرمان اجرایی  13622را صادر کرد بر اسها

ایهن

فرمان ،ممنوعیتههای جدیهدی بهه مهوارد مطهرحشهدم در قهانون تحهریم ایهران اضهافه شهد و
شرکتهایی که رئیس جمهوری آمریکا تشخیص بدهد یکی از اقدامات زیر را انجام دادماند ،مورد
مجازات اقتصادی در قانون تحریم ایران قرار میگیرند )1 :خرید نفت یها فهرآوردمههای نفتهی از
ایران؛  )2تجارت با شرکت ملی نفت ایهران یها شهرکت نفهت ایهران؛( )3 )2خریهد فهرآوردمههای
پتروشیمی از ایران

)(Executive Order 13622, 2012

همچنین قانون «کاهش تهدید ایران و حقو بشر سوریه» 9که در تاریخ  10آگوسهت سهال
 2012به امضا رسید ،بهعنوان متمم ،چندین ممنوعیت جدید را به قانون تحهریم ایهران اضهافه
کرد بر اسا

این قانون ،هر شخص حقوقی و حقیقی که مشمول یکی از موارد زیر شود ،ههدف
9. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act
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مجازات اقتصادی آمریکا قرار میگیرد )1 :مالکیت شناوری که برای حملونقل نفت خهام ایهران
به کار میرود؛  )2مشارکت در طرحهای توسعه گاز و نفت با ایران در داخل و خارج ایهران ،اگهر
مشارکت بعد از یکم یانویه سال  2002آیاز شهدم باشهد؛  )3مشهارکت در اقهدامات مربهوط بهه
اکتشاف ،تولید و انتقال اورانیوم به ایران؛  )4خرید یا کمک بهه صهدور اورا قرضهه مربهوط بهه
دولت ایران؛  )5فروش تجهیزات صنعتی مربوط به حوزم انهریی ازجملهه تجهیهزات مربهوط بهه
پتروشیمی

)(House Of Representatives, Bill 1905, 2012

در این دورم ،ایران عالومبر ممنوعیتهای قانونی آمریکا ،مورد تحریمهای شهورای امنیهت و
ممنوعیتهای قانونی اتحادیه اروپا و برخی کشهورهای دیگهر نیهز بهودم اسهت شهورای امنیهت
سازمان ملل در چهار دورم مختلف یعنی دسهامبر  ،2006مهار

 ،2007مهار

 2008و یوئهن

 2010در مورد تحریم ایران قطعنامه صادر کرد
نخستین دور تحریمهای شورای امنیت هدفش مواد حسا

هستهای و داراییههای افهراد و

شرکتهای مرتبط با برنامههای هستهای ایران بود شورای امنیت با تصویب قطعنامهه  1696در
 31جو ی  ،2006به ایران  60روز مهلت داد که برنامه ینیسازی اورانیوم خود را متوقف کنهد
وگرنه با تحریمهای این شورا در موارد بها روبههرو مهیشهود

)(Resolution 1696, 2006

پهس از

پایان این مهلت و عدم توقف ینیسازی ،شورای امنیت در  23دسامبر  2006قطعنامه  1737را
تصویب کرد این قطعنامه که نخستین قطعنامه تحریمی علیه ایران بود ،همهه اعضهای سهازمان
ملل را ملزم کرد که از عرضه ،فروش یا انتقهال ههر گونهه مهواد و تجهیهزات مربهوط بهه انهریی
هستهای به ایران خودداری کنند همچنین بر اسا

این قطعنامه ،اعضا ملزم به توقیف دارایهی

 22شرکت و فرد مرتبط با برنامه هستهای ایران شدند
شورای امنیت در  24مار

)(Resolution 1737, 2006

سال  ،2007با قطعنامه  1747دومهین دور تحهریمهها را علیهه

ایران آیاز کرد این تحریمها بیشتر شامل تحریمهای تسهلیحاتی و مهالی بهود بهر مبنهای ایهن
قطعنامه ،داراییهای  28شرکت ازجمله بانک سپه و سپام پاسداران و اشخاص حقیقی دیگر کهه
با برنامه هستهای ایران و موشکهای بالستیک مرتبط بودند ،ضبط شد ایهن قطعنامهه ،اعضهای
سازمان ملل را از خرید جن افزارهای تهاجمی از ایران منع میکرد و از آنها میخواسهت بهرای
فروش چنین تجهیزاتی به ایران «هوشیار و خویشتندار» باشند همچنین از اعضای و مؤسسات
مالی جهان خواسته شد از هر گونه تعهد مالی جدید با ایران ،جز موارد بشردوسهتانه یها توسهعه
انسانی پرهیز کنند در این قطعنامه ،اسامی  18شرکت ،فرد و بانک مرتبط با پروندم هسهتهای و
برنامه موشکی ایران به فهرست تحریمها اضافه شد

)(Resolution 1747, 2007
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 ،2008قطعنامههه  1803را تصههویب کههرد کههه بههر ایجههاد

محدودیت های مالی و سفر برای برخی افراد و شرکتهای ایرانی متمرکهز بهود بهر اسها

ایهن

قطعنامه 13 ،فرد و  12شرکت مظنون بهه همکهاری بها برنامهه هسهتهای و موشهکی ایهران ،در
فهرست تحریمها قرار گرفتند شورای امنیت در این قطعنامه از اعضای سازمان ملل خواست که
هنگام ارائه ضمانتنامه ،اعتبارنامه یا بیمهنامه برای شرکتهای ایران هوشهیار باشهند همچنهین
درخواست شد فعالیت کشورهای عضو سهازمان ملهل بها بانهکههای ایرانهی فعهال در خاکشهان
داوطلبانه محدود شود عالومبر این ،همچنین شورای امنیت در این قطعنامه اعضا را مکلف کهرد
که همکاری خود با بانک های ملی و صادرات را بهه دلیهل آنچهه تسههیل مهالی برنامهه اتمهی و
موشکی ایران و سازمانهای تروریستی منطقه خواندم می شد ،قطع کنند این قطعنامه به اعضها
اجازم می داد در صورت داشتن دلیلی معقول ،محموله های هوایی و دریایی را که مقصد یا مبهد
آنها ایران بودم ،بازرسی کنند

)(Resolution 1803, 2008

دور چهارم تحریمهای شورای امنیت با تصویب قطعنامه  1929آیاز شد این قطعنامهه کهه
در  9یوئن  2010تصویب شد ،همه بانکهای ایرانی در خارج را که مرتبط با برنامه هستهای یها
موشکی ایران بودند ،هدف قرار داد بهعالوم همه معامالت افراد و شرکتها با بانهکههای ایرانهی
ازجمله بانک مرکزی ایران ،تحت نظر قرار گرفت با تصویب این قطعنامه  75سازمان ،شرکت یا
مؤسسه و  41فرد ایرانی مرتبط با برنامه هستهای و موشکی ایران مشمول تحهریمههای شهورای
امنیت شدند این قطعنامه بازرسی محموله های ایرانهی را هماننهد محمولههههای کهرم شهمالی،
توصیه کرد فهرست چهل شرکت دیگر نیز به فهرست شرکتههای تحهریمشهدم سهازمان ملهل
افزودم شد

)(Resolution 1929, 2010

اتحادیه اروپا همچنین تحریم های شدیدتری را علیه ایران اعمهال کهرد ازجملهه ممنوعیهت
ایجاد سرمایهگذاری مشتر

با شرکتهای ایرانی که در زمینه نفت و گاز طبیعی فعال هسهتند

بر این اسا  ،دولتهای عضو اتحادیه اروپا باید از صدور بیمه یا تمدیهد آن بهرای دولهت ایهران
خودداری کنند همچنین خریدوفروش ،کهارگزاری یها همکهاری در زمینهه صهدور اورا قرضهه
دولتی و عمومی تضمینشدم بهوسیله دولت ایران ،بانک مرکزی ایران یا هر بانهک ایرانهی دیگهر
ممنوع اعالم شد همکاری با ایران برای واردات و صادرات اسلحه و تجهیزاتی که به ینیسهازی
اورانیوم مربوط هستند یا کاربردهای دوگانهای دارند ،نیز ممنوع شهد اتحادیهه اروپها همچنهین
فروش و عرضه یا انتقال تجهیزات و فناوری انریی که دولت ایران میتواند از آنها برای پا یش و
میعان گاز طبیعی یا کشف و تولید آن استفادم کنهد را ممنهوع اعهالم کهرد بهر اسها

قهوانین

اتحادیه اروپا ،انتقال پول بیشتر از  40هزار یورو نیازمند مجوز مقامات ارشهد دولتهی کشهورهای
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عضو اتحادیه است مبال با ی  10هزار یورو که به مواد یذایی یا بهداشت مربهوط نمهیشهوند،
باید ثبت شوند اعضای اتحادیه اروپا در روز  23یانویه  2012اقهدام بهه تصهویب قهانون تحهریم
صنعت نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کردند بر اسا

این قانون اعضای این

اتحادیه نهتنها از واردات نفت ایران ،بلکه شهرکتههای ایهن کشهورها از ترابهری ،خریهد و بیمهه
محمولههای نفتی ایران به هر مقصدی در جهان منع
)January 2012

شدند (EU Council Regulation, No. 56, 23

همچنین عالومبر شخص وزیر نیرو ،وزارت نیهرو و همچنهین وزارت نفهت ایهران

مشمول تحریمهای جدید اتحادیه اروپا شدماند
این اتحادیه در نوامبر سهال  ،2012شهرکت ملهی گهاز ایهران ،شهرکت ملهی نفهت ایهران و
شعبه های آن در سنگاپور و بریتانیا ،به اضافه چند شرکت تابعه دیگر آن نظیر کارون ،پتروپار ،
حفاری شمال و شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان را در فهرست ممنوعیتها وارد کرد همچنین
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ،شرکت ملی حفاری ایهران ،شهرکت ملهی پها یش و پخهش
فرآوردم های نفتی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران هم مشمول این فهرست شهدند نهام بانهک
صنعت و معدن ،بانک توسعه و تعاون و همچنهین تجهارت سهرمایه بهالرو  ،وابسهته بهه بانهک
تجارت هم به فهرست مؤسساتی که هرگونه تجهارت و دادوسهتد شهرکتههای اروپهایی بها آنهها
ممنوع شدم بود ،اضافه شدند

)(EU Council Regulation No. 1067, 14 November 2012

با بررسی این تحریمها و ممنوعیتهای تجاری مشخص میشهود کهه رونهد کلهی تغییهرات
تمرکز بر این چند حوزم بودم است )1 :ایجاد موانع مالی و حملونقلی در فروش و صادرات نفت
ایران؛  )2ایجاد موانع مالی و حملونقلی در واردات و صادرات مواد پتروشیمی؛  )3ایجهاد موانهع
در مسیر سرمایهگذاری در حوزم انریی در ایران این سه حوزم در حالی هدف قرار گرفتنهد کهه
ادعا میشد تحریمها و ممنوعیتهای تجاری بر برنامه هستهای و برنامه موشکی ایهران متمرکهز
هستند اما از آنجا که تحریمها و ممنوعیتها قبل از سال  2005که متمرکز بهر ایهن دو برنامهه
اثرات زیادی بر سیاستهای هستهای و موشکی نداشتند ،آمریکا و متحدانش تالش کردنهد کهه
سیاستهای هستهای و موشکی ایران را با فشار اقتصادی تحت تأثیر قرار دهند بهرای ایهن کهار
تحریمها و ممنوعیتهای تجاری را به این سه حوزم متمرکز کردند این تغییر و تمرکز بهه سهه
حوزم مطرحشدم اقتصادی را میتوان در روند تغییرات مربوط به قانونهای تحهریم و ممنوعیهت
تجاری ایران نیز مشاهدم کرد در ادامه با تحلیل ثانویه دادمهای مربهوط بهه تهأثیرات اقتصهادی
تحریمها نشان میدهیم که تمرکز بر این سه حوزم چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران داشته است
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 .2روند تغییر قانون تحریم ایران؛ تمرکز بر آسییبپیذیرهای اقتصیادی
ایران
تمرکز تحریمها و ممنوعیتهای تجاری بر سه حوزم مطرحشدم آسهیبپهذیرهای اقتصهادی کهه
بهعنوان موانع اصلی اقتصاد مقاومتی در فرضیه این مقاله مطرح شدماند را مهیتهوان بها تحلیهل
شاخصهایی در روند تغییر قانونهای تحریم و ممنوعیت تجاری مشهخص کهرد در ایهن مهورد،
شاخصهای زیر را مورد بررسی قرار میدهیم
 .1-2تغییر در ممنوعیتها و تحریمها
تغییرات مربوط به قانون تحریم ایران در سهپتامبر سهال  2006بها تصهویب «قهانون حمایهت از
آزادی ایران» 10آیاز شد این قانون بهعنوان متمم قانون تحریم ایران به تصویب رسید طب این
متمم ،اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و ییرآمریکایی که به ایران تسلیحات کشتارجمعی یا
فناوری تسلیحات پیشرفته را بفروشند ،هدف مجهازاتههای اقتصهادی آمریکها قهرار مهیگیرنهد
)(House Of Representatives, Act 6198, 2006

گام دوم در تغییر قانون تحریم ایران ،بها تصهویب

قانون جامع تحریم ایران برداشته شد طب ایهن قهانون کهه مهتمم قهانون تحهریم ایهران تلقهی
میشود ،فروش بنزین بال بر یکمیلیهون د ر در یهک قهرارداد یها پهنج میلیهون د ر در طهول
یکسال و فروش تجهیزات و ارائه خدماتی که به ایران در سهاخت بنهزین یها واردات آن کمهک
کند برای هر شخص حقوقی و حقیقی ممنوع اعالم شد
)2010

(House Of Representatives, Bill 2194,

گام سوم صدور فرمان  13590در  21نوامبر سال  ،2011بهعنوان متممهی بهرای قهانون

تحریم ایران بود بر اسا

این فرمان ،اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات یا کا هایی بهال بهر

یکمیلیون د ر در یک معامله یا پنج میلیون د ر در یک سال به ایهران بفروشهند کهه بهه ایهن
کشور در حفظ و توسعه بخش گاز و نفت کمک کند ،مورد مجازاتهای اقتصهادی آمریکها قهرار
میگیرند همچنین اشخاصی که خدمات یا کا هایی بال بر  250ههزار د ر در یهک معاملهه یها
یکمیلیون د ر در یک سال به ایران ارائه دهند که به این کشور در حفهظ یها توسهعه تولیهدات
پتروشیمی کمک کند ،هدف مجازات قرار میگیرند

)(Executive Order 13590, 2011

گام چهارم

«قانون کاهش تهدید ایران و حقهو بشهر سهوریه» بهود کهه ممنوعیهتههای بهیسهابقهای بهر
حملونقل انریی (نفت و گاز) و حفهظ و توسهعه بخهش انهریی ایهران تعیهین کهرد

(House Of

)Representatives, Bill 1905, 2012

10. The Iran Freedom Support Act
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.2-2تغییر در قوانین مربوط به اجرا
قانون تحریم ایران در نسخه اصلی خود هیچ الزام و محهدودم زمهانی را بهرای تحقیه در مهورد
اینکه آیا شرکتی ممنوعیتهای اعالم شدم را نقض کردم یا نه ،مطهرح نکهردم اسهت
)2012: 8

(Katzman,

اما قانون حمایت از آزادی ایران که در سپتامبر  ،2006امضا شد به دولت آمریکا 180

روز زمان داد که مشخص کند آیا یک شخص حقوقی یا حقیقی ممنوعیتها را نقض کردم است
یا نه

)(House of Representatives, Act 6198, 2006

ایهن محهدودم زمهانی در مهتمم قهانونی کهه

کنگرم در سال  2007به تصویب رساند ،به  90روز کهاهش یافهت همچنهین در قهانون تحهریم
جامع ایران ،دولت آمریکا ملزم شد زمانی که «اطالعات معتبری» در مورد نقهض ممنوعیهتهها
توسط شخصی حقوقی یا حقیقی وجود دارد ،تحقیقات خود را در این زمینه آیاز
)Representatives, Bill: 2194, 2010

کند(House Of

همچنین دولت آمریکا موظف شد که هر  180روز ،گزارشی

جامع در مورد سرمایهگذاری در بخش انریی ایران ،طرحههای مشهتر
صادرات تولیدات پتروشیمی ارائه کند

ایهن کشهور و واردات و

)(House Of Representatives, Bill 1905, 2012

 .3تأثیرات تحریمها و ممنوعیتهای تجاری بر اقتصاد ایران
ممنوعیتهای تجاری و تحریمهای پس از سال  2005علیه ایران به ترتیب زمانی بر سهه حهوزم
مهم اقتصاد ایران تمرکز داشتند :سرمایهگذاری خارجی در حوزم نفهت و گهاز ،صهادرات نفهت و
واردات مواد پتروشیمی بهویژم بنهزین علهت ایهن تمرکهز ایهن اسهت کهه سهه حهوزم یهادشهدم
آسیبپذیری های جدی اقتصادی ایران هستند و به همهین خهاطر آنهها را موانهع اصهلی تحقه
اقتصاد مقاومتی میدانیم برای شناخت این آسیبپذیریها و برداشتن گامی کاربردی در تحق
اقتصاد مقاومتی با تکیهبر دادمهای موجود ،میزان تأثیر تحریمها و ممنوعیتههای تجهاری را بهر
این سه حوزم تحلیل میکنیم
 .1-3سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران
طب گزارشهایی که نهادهای بینالمللی مانند صندو بینالمللی پول ،بانک جهانی و مؤسسهه
اکونومیست منتشر کردماند ،سرمایهگهذاری خهارجی در ایهران در سهالههای  )1387( 2009و
 )1388( 2010نسبت به سالهای  )1385( 2007تا  ،)1386( 2008حهدود  90درصهد رشهد
داشته است سرمایهگذاری خارجی در ایران در سهال  )1385( 2007و  ،)1386( 2008حهدود
 1/6میلیارد د ر بودم است ،اما در سال  )1387( 2009به  3میلیارد و در سال )1388( 2010
به  3/6میلیارد د ر رسید این رقم در سال  )1389( 2011به  1/4میلیارد د ر کاهش یافهت و
در سال  )1391( 2012حدود  1/25میلیارد د ر بودم است (شهکل  )1ایهن کهاهش در حهالی
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صورت گرفته است که دولت ایران برای افزایش جذب سرمایهگهذاری خهارجی تها  4/3میلیهارد
د ر در سال  )1389( 2011و  8تا  10میلیارد د ر در سهالههای )1391-92( 2012- 2013
برنامهریزی کردم بود همچنهین ایهران در برنامهه پهنجسهاله توسهعه اقتصهادی ()1393-1388
پیشبینی کردم بود که برای تحق اهداف این برنامه و رشد اقتصادی  8درصدی ،نیاز به جهذب
 300میلیارد د ر سرمایه مستقیم خارجی در طول این پنج سهال دارد

(Ministry of Economic

)Affairs of Iran, May 16, 2012

شکل ( -)1سرمایهگذاری خارجی در انرژی ایران از سال  )1384(2006تا )1391( 2012

(Source: International Monetary Fund, International Financial Statistics and Balance of
)Payments databases

میتوان نتیجه گرفت که تحریمها و ممنوعیتهای تجاری در حوزم سرمایهگهذاری ایهران از
اواخر سال  )1389( 2010این حهوزم را تها انهدازم قابهلتهوجهی تحهت تهأثیر قهرار دادم اسهت
سالهای  2009و  ،2010وابستگی به سرمایهگذاری خارجی در بخش انریی بسیار با رفته بود
همین امر آسیب پذیری اقتصاد ایران در این زمینه را به حداکثر رساندم بود و بهه همهین دلیهل
نیز ،هدف نخست و مهم تحریمها و ممنوعیتهای تجاری قرار گرفت
 .2-3صادرات نفت ایران
صادرات نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور ،دومین حهوزم در اقتصهاد ایهران بهود مهورد
تحریم و ممنوعیت تجاری قرار گرفت بر اسا

آمار موجود ،صادرات نفت ایران از اواخهر سهال

 )1390( 2011تا دسامبر ( 2012آذر  )1391روند نزولی داشته است بهطوریکه گزارشههای
نهادهای بینالمللی و کنگرم آمریکا تخمین زدماند کهه ایهران در سهال  )1391( 2012بههطهور
میانگین  1/25میلیون بشکه نفت در هر روز صادر کهردم اسهت بهر اسها
صادرات نفت ایران در سال  2/5 ،)1389( 2011میلیون بشکه بودم است

همهین گهزارشهها،
()3

بنا بر آماری دیگهر،

متوسط فروش نفت ایران در سال  2/3 ،2011میلیون بشکه در روز بودم است؛ امها ایهن میهزان
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فروش با آیاز سال  2012بهشدت کاهش پیدا کردم و در سهماهه سوم این سال بهه  850ههزار
بشکه در روز رسیدم است (شکل )2
شکل ( -)2میزان صادرات نفت ایران از سال  )1389( 2011تا اکتبر )1391( 2012

)(Source: Lioyd’s list Intelligence

 .3-3واردات مواد پتروشیمی (بنزین و گازوئیل)
ایران یکی از مصرفکنندگان بزرگ گازوئیل و بنزین در جهان است حهدود  40درصهد مصهرف
خود را وارد میکند در مام مار

سال ( 2010اسهفند  ،)1388دو مهام قبهل از تصهویب قهانون

ممنوعیت صادر ات سوخت به ایران ،چندین شرکت صادرکنندم بنزین به ایران اعالم کردند کهه
این صادرات را متوقف کردند یا در آیندم نزدیک متوقف میکنند برخی دیگهر از شهرکتهها بها
تصویب این قانون ،صادرات بنزین خود را به ایران متوقف کردنهد پهس از تصهویب ایهن قهانون،
صادرات بنزین به ایران از  120هزار بشکه در روز به حداقل  30هزار بشکه و حداکثر  80ههزار
بشکه رسید

)(Financial Times, March 8, 2010

 .4آسیبپذیریهای اقتصاد ایران در دوره تشدید تحریمها
در این بخش با بررسی دادمهای منتشرشدم در اسناد و گزارشهای مختلف و همچنین مقها ت
مرتبط ،تالش میکنیم تا نشان دهیم آسیبپذیریهای اقتصادی مطرح فرضهیه ،زمهان تشهدید
تحریمها به چه میزان بودم است
 .1-4وابستگی به صادرات نفت
ثبات اقتصادی و سیاسی ایران وابسته به فروش مستمر نفت و گهاز بهودم اسهت آسهیبپهذیری
اقتصاد ایران در حوزم وابستگی به صادرات نفت و گاز و تداوم آن را بر اسا بررسی دو شاخص
زیر میتوان مشخص کرد :نسبت صادرات نفت و گاز به کل صادرات و نسبت صادرات نفت و گاز
به تولید ناخالص داخلی بر اسا معیارهای بانک جههانی ،کشهورهایی کهه بهیش از  10درصهد
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تولید ناخالص داخلی و  40درصد از صادراتشان مرتبط با مواد معدنی باشد ،کشوری وابسته بهه
صادرات این مواد خواندم میشوند ) (Cohen et al, 2011: 6صادرات نفت ایهران تها قبهل از سهال
 ،2010سال آیاز ممنوعیتهای تجاری علیه تولید و صادرات نفت و گاز ایران ،حدود  40درصد
(شکل  )3و صادرات گاز حدود  13درصد (شکل  )4تولید ناخالص داخلی ایران را شامل میشد؛
بنابراین مهی تهوان بها توجهه بهه ایهن آمهار دریافهت کهه در آسهتانه اعمهال شهدید تحهریمهها و
ممنوعیتهای تجاری ،ایران بهشدت وابسته به صادرات گاز و نفت بودم اسهت و ایهن وابسهتگی
آسیبپذیری جدی برای ایران بودم است
شکل ( -)3نسبت صادرات نفت ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 1980
تا 2010

((Source: http://www.tradingeconomics.com

شکل ( -)4نسبت صادرات گاز ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 1980
تا 2010

)(Source: http://www.tradingeconomics.com
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 .2-4وابستگی به سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژی
وابستگی ایران به سرمایهگذاری خارجی نهتنها در سالهای قبل از اعمال ممنوعیتهای آمریکها
کم نشدم ،بلکه در حوزم توسعه میدانهای نفتی و گازی بیشتر نیز شدم اسهت ممنوعیهتههای
تجاری آمریکا از سال  1995به بعد ،بر کاهش سهرمایهگهذاری در بخهش انهریی ایهران تمرکهز
کردند در این سالها دولت ایران تالش کرد تا از «بیع متقابل»( )4بهعنهوان روشهی بهرای جهذب
سرمایهگذاریهای خارجی در صنایع نفت و گاز ایران استفادم کند و درهای بخش انهریی را بهه
روی سرمایهگذاران خارجی باز کند

)(Brexendorff and Ule, 2004: 24-25

بنابراین همانطور که

شکل ( )5نشان میدهد ایران در سهالههای قبهل از آیهاز و اعمهال جهدی ممنوعیهتهها علیهه
سرمایهگذاری خارجی ،نهتنها آسیبپذیری خود را در این حوزم کم نکردم ،بلکه به آن دامن زدم
است
شکل ( -)5سرمایهگذاری خارجی در حوزه نفت و گاز ایران از سال  1980تا 2010

)(Source: http://www.tradingeconomics.com

 .3-4وابستگی به واردات مواد پتروشیمی
با وجود اینکه ایران دارای منابع ینی نفت است ،اما یکی از آسیبپذیریهای مههم ایهن کشهور
در زمینه اقتصاد ،وابستگی به واردات مواد پتروشهیمی ،بههویهژم بنهزین اسهت نبهود فنهاوری و
سرمایه برای توسعه صنایع پتروشیمی در ایهران و بها بهودن مصهرف داخلهی منجهر بهه تهداوم
وابستگی ایران به واردات مواد پتروشیمی بهویژم بنزین شدم است ایران در سهال  2009حهدود
 130هزار بشکه بنزین در هر روز وارد کردم است که ایهن مقهدار 80 ،درصهد کهل واردات را در
برمیگرفت

)(EIA, 2012: 3-4

در شش مام نخست سال  ،2009ایران توانایی پا یش  40میلیون

لیتر بنزین را درحالیکه در همین مدت روزانه بهطور متوسط  24میلیون لیتر بنزین وارد کهردم
است

)(Oil & Gas Directory, 2011: 1069

شکل ( )6نشان میدهد که این وابسهتگی نههتنهها در

سال بیستوششم  /شمارم هشتادوچهارم  /پاییز 1396

99

سالهای قبل از آیاز دورم جدید تحریم و ممنوعیت علیه ایران کاهش نداشته ،بلکه بیشتر شدم
است؛ بنابراین ،این وابستگی وارداتی هم بهعنوان یهک آسهیبپهذیری جهدی در اقتصهاد ایهران
محسوب میشود

 .5تأثیرات آسیبپذیرهای اقتصادی؛ موانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
تجربه تحریم و ممنوعیت تجاری علیه ایران و تمرکز آنها منجر به تأثیراتی شهد کهه بها بررسهی
آنها در این بخش نشان میدهیم که چگونه موانعی مهم برای تحق اقتصهاد مقهاومتی هسهتند
این آسیبپذیریها که در سایه تجربه تحریم مشهود شدند تأثیرات زیادی بر اقتصاد داشتند که
در زیر به مهمترین آنها میپردازیم
شکل ( -)6میزان واردات بنزین ایران از سال  1980تا سال 2010

)(Source: Centre for Global Energy Studies

 .1-5سقوط ارزش ریال
یکی از مهمترین تأثیرات مستقیم آسیبپذیری در زمینه وابستگی با به صادرات نفت ،سهقوط
نسبی ارزش ریال بودم است این سقوط ،نشاندهندم کاهش ذخایر ارزی ایهران در اثهر کهاهش
فروش نفت و سرمایهگذاری خارجی بودم است صندو بینالمللی پول تخمین زدم کهه ذخهایر
ارزی ایران در اواخر سال  106 ،)1390( 2011میلیارد د ر بودم و در مهام نهوامبر سهال 2012
(آبان  )1391به  80میلیارد د ر کاهش یافته است

)(IMF, Country Report No. 11/241

سرعت

کاهش ذخایر ارزی ایران بهاندازمای بودم که برخی اقتصاددانان پیشبینی کردند که با این رونهد
کاهش ،در مام یوئیه  2014ذخایر ارزی ایران به اتمام میرسد

)(Gladstone, 2012: 12

 .2-5کاهش و کسری بودجه دولت
یکی از مشکالت مهم اقتصادی اخیر در ایران ،کسری بودجه دولت بودم است کاهش بودجهه از
سال  )1387( 2009آیاز شد ،اما در مامههای نخسهت سهال  )1391( 2012ایهران بها کسهری
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بودجه جدی روبهرو شد آمارها ،کسری بودجه  173هزار میلیهارد ریهالی دولهت در شهشماههه
نخست سال  1391را نشان دادمانهد (خبرگهزاری خانهه ملهت 16 ،اکتبهر  )2012بها توجهه بهه
مشکالت استقراض خارجی برای ایران در وضعیت تحریم ،دولت برای جبران کسهری بودجهه از
صندو ذخیرم ارزی و انتشار پول بدون پشتوانه استفادم کردم است این رامها بهنوبه خود منجر
به تشدید مشکل سوم اقتصادی ایران ،یعنی تورم شدم است
 .3-5تورم
سومین مشکل عمدم اقتصادی ایران در سالهای اخیهر متهأثر از آسهیبپهذیریههای اقتصهادی
یادشدم با توجه به تشدید تحریمها ،افزایش نرخ تورم است آمارها نشان میدهند از آیهاز سهال
 ،)1391( 2012نرخ تورم در ایران بین  22تا  35درصد که روند صعودی داشهته اسهت (شهکل
 )7همچنین شاخص بهای کا و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه  ،2004-100در شش مام
نخست سال  2012به  345/3رسیدم است (شکل  )8بدین معنا که بههای خهدمات و کا ههای
مصرفی در ایران از سال  )1382( 2004تا  )1391( 2012تقریباً دو و نیم برابر شدم است
شکل ( -)7نرخ تورم در ایران از سال  )1384( 2006تا )1391( 2012

()Source: http://www.tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi

شکل ( -)8شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در ایران
از سال  )1384( 2006تا نیمه دوم )1391( 2012

()Source: http://www.tradingeconomics.com
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فرجام
اقتصاد مقاومتی نه بهعنوان شعار ،بلکه طرحی راهبهردی بهرای رشهد و توسهعه مهدام ایهران در
وضعیت های متفاوت مطرح شد یکی از اهداف مهم این طرح ،حفظ رشد کشور در صورت فشار
اقتصادی خارجی بر ایران بودم است؛ بنابراین ضروری است که مطالعات و تحقیقات کاربردی در
این زمینه صورت بگیرد با توجه به نظرات مختلف کارشناسان و بیانهات مقهام معظهم رهبهری،
یکی از اولویتها و سیاستهای مهم در زمینه تحق اقتصاد راهبردی ،رفهع موانهع آن از طریه
کاهش آسیبپذیرهای اقتصادی ایران است برای عملیشدن ایهن امهر در درجهه نخسهت بایهد
آسیب پذیرهای اقتصادی ایران را به شکلی معتبر شناخت این مقاله فرضیه زیر را در این زمینه
بررسی کرد« :آسیبپذیرهای اقتصاد ایران در سه حوزم وابستگی به سرمایهگهذاری خهارجی در
بخش انریی ،وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی ،بهویژم بنزین مهمترین موانهع
تحق اقتصاد مقاومتی هستند»
با این استد ل که میتوان از طری بررسی تجربه تحریم فرضیه مطهرحشهدم را بهه آزمهون
گذارد ،با روش تحلیل ثانویه ،دادمهای پراکندم در سه حوزم مورد بررسی قهرار گرفهت )1 :رونهد
تغییر تحریمها از نمادین به کاربردی علیهه ایهران؛  )2وضهعیت اقتصهادی ایهران در سهه حهوزم
اقتصادی مطرح در فرضیه در آستانه تشدید تحریمها؛  )3تأثیرات تحریمها بر اقتصهاد ایهران در
این بررسی دادمهای دسته اول و دوم در اسناد ،مقالهها ،گزارشهای نهادههای متفهاوت ایرانهی،
بینالمللی ،آمریکایی و اروپایی مورد تحلیل مجدد قرار گرفت
نتایج زیر از تحلیلی ثانویه دادمهای مربوط در سه حوزم مورد بررسی به دست آمهدم اسهت:
 )1آمریکا و متحدانش برای تشدید تحریمها و ممنوعیتهای تجاری و فشار بر اقتصهاد ایهران از
سال  2005به بعد ،بر سه حوزم سرمایهگذاری خارجی در حوزم انریی ،صهادرات نفهت و واردات
مواد پتروشیمی به ایران متمرکز شدند آمارها و گزارشهای مربوط به تغییر و توسعه تحریمهها
این موضوع را تأیید میکنند
 )2وضعیت اقتصادی ایران و آمارهای مربوط به آن نشهان مهیدهنهد کهه ایهران در آسهتانه
تشدید تحریم ها در سه حوزم نیاز به سرمایه خارجی برای توسعه حوزم انریی ،صهادرات نفهت و
واردات مواد پتروشیمی بیشترین وابستگی را داشته است به عبارت دیگهر ،در ایهن سهه حهوزم،
با ترین آسیبپذیریها را داشته است و به همین علت بودم که آمریکا و متحدانش بر ایهن سهه
حوزم برای فشار اقتصادی بر ایران از طری تحریم و ممنوعیت تجاری متمرکز شدند
 )3بررسی آمارهای مربوط به تأثیرات تحریمها و ممنوعیهتههای تجهاری بهر ایهران نشهان
میدهد که تورم شدید ،کسری بودجه شدید دولت و کاهش قابلتوجه ارزش ریال از مههمتهرین
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تأثیرات تحریمها بر ایران بودم است ایهن تهأثیرات تها انهدازم زیهادی حاصهل آسهیبپهذیری در
وابستگی به سرمایه خارجی برای توسعه حوزم انریی ،وابستگی به صادرات نفهت و واردات مهواد
پتروشیمی بودم است
زمانی که این نتایج در سه حوزم مرتبط را کنار هم قرار میدهیم ،میتوانیم نتیجهه بگیهریم
که تجربه تحریم تأیید میکند که حوزمهای زیهر آسهیبپهذیرترین حهوزمهها در اقتصهاد ایهران
هستند )1 :وابستگی به صهادرات نفت؛  )2وابستگی به سرمایهگذاری خارجی در حهوزم انهریی؛
 )3وابستگی به واردات مواد پتروشیمی این امر نشان میدهد که برای حرکت بههسهوی تحقه
اقتصاد مقاومتی ،باید وابستگی اقتصادی در این سه حوزم کاهش پیدا کند البتهه بهرای کهاهش
آسیبپذیری در این حوزمها اقداماتی همچون اجراشدن طرح هدفمندکردن یارانهههها ،افهزایش
قیمههت سههوخت ،بازسههازی برخههی پا یشههگامهههای قههدیمی و افههزایش ظرفیههت آنههها و احههداث
پا یشگامهای جدید انجام شدم است روشن است کهه ایهن اقهدامات کهافی نبهودمانهد و تحقه
اقتصههاد مقههاومتی نیازمنههد برنامهههریههزی کههاربردی ،کههالن و بلندمههدت بهها محوریههت کههاهش
آسیبپذیریها در این سه حوزم است؛ زیرا این سه حوزم آسیبپذیری همچهون پاشهنه آشهیلی
است که میتواند در آیندم هم مورد سوءاستفادم کشورهای متخاصم قرار گیرد همچنین اقتصاد
مقاومتی بدون کاهش آسیبپذیری در این سه حوزم بیمعنا خواهد بود؛ بنابراین اگهر بخهواهیم
سه مسیر اصلی و موازی در رسیدن به اقتصاد مقاومتی را بیان کنیم ،این مسهیرها چیهزی جهز
کاهش وابستگی به صادرات نفت ،کاهش وابستگی به سرمایهگذاری خارجی در حهوزم انهریی و
کاهش وابستگی به واردات مواد پتروشیمی نیستند تنها در این صورت است که اقتصهاد کشهور
در برابر فشارهای خارجی بیمه میشود و میتوان ادعا کرد کهه در رام تحقه اقتصهاد مقهاومتی
گامی عملی برداشته شدم است
ایجاد صندو سرمایهگذاری در حهوزم انهریی و تخصهیص بخشهی از درآمهدهای حاصهل از
صادرات نفت و گاز به آن ،تشوی سرمایه داخلی به سهرمایهگهذاری در حهوزم انهریی از طریه
ابزارهای مالی و قانونی مانند معافیتهای مالیاتی ،گسترش صادرات ییرنفتی ،کهاهش تهدریجی
صادرات نفت و بهموازات آن ،کاهش نیاز و مصرف داخلهی مهواد پتروشهیمی از طریه رامههایی
مانند بهینهسازی مصرف سوخت میتواند پیشنهادهایی برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایهران
و درنهایت تحق اقتصاد مقاومتی باشد
پینوشتها:
( )1برای مطالعه تفاوت بین دو مفهوم «تحریم» و «ممنوعیت تجاری» رجوع کنید به (بیات)43-65 :1395 ،
(2) Naftiran Intertrade Company:
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شرکت نفت ایران ،شرکتی ایرانی -سوئیسی است که واردکنندم اصلی بنهزین و گازوئیهل بهه ایهران اسهت و نقشهی
کلیدی در بخش انریی ایران داشته است
( )3برای مطالعه آمار دقی تر کاهش صادرات نفت ایران نگام کنید به:
(U.S. Energy Information Administration, (December 2012).
( )4در این نوع قرارداد ،شرکت سرمایهگذار خارجی کلیه هزینههای سرمایهگذاری و نصب تجهیزات و راماندازی و انتقال
فناوری را بر عهدم میگیرد و پس از راماندازی ،به کشور میزبان واگذار میکند بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه از
طری فروش محصول همان پرویم به دست میآید

منابع فارسی
ابالییه مقام معظم رهبری ( 29بهمن « ،)1392سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» ،قابل دستر

در:

http://www.leader.ir/fa/content/pdf/11480

اسدی ،علی (بهار « ،)1393نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی» ،سیاسیتهیای
راهبردی و کالن ،سال دوم ،شمارم 25-33 :5
امیههری طهرانههیزادم ،سیدمحمدرضهها (« ،)1394مبههانی سیسههتمی اقتصههاد مقههاومتی» ،دوفصییلنامه
جستارهای اقتصادی ایران ،سال دوازدهم ،شمارم 33-52 :23
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با صدها نفر از کارآفرینان ( 16شهریور  ،)1389قابل دستر

در:

http://www.leader.ir/fa/content/pdf/7211

بیات ،محسن (« ،)1395جهانیشدن اقتصادی و نقش تهدید نظامی در راهبرد آمریکها بهرای کارامهدی
تحریم ایران» ،سیاست ،مجله دانشکدم حقو و علوم سیاسی دانشگام تههران ،دورم چههلوششهم،
شمارم 43-65 :1
سیف ،الهمراد (« ،)1391الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران» ،آفاق امنیت ،سال
پنجم ،شمارم 5- 22 :16
زیر  ،معصومه (آذر و دی « ،)1394آسیبشناسی مخاطرمپذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاسهتههای
کلی اقتصاد مقاومتی» ،مجله اقتصادی ،سال پانزدهم ،شمارمهای  9و 47-76 :10

فالحتی ،امیهد (« )1392اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل (راهکارهای عملیی بیرای رسییدن بیه
اقتصاد مقاومتی)» ،قابلدستر درhttp://hemasay92.blogfa.com/post/13 :
فرانکفورد ،چاوا و دیوید نچمیا ( )1381روشهای پژوهش در علیوم اجتمیاعی ،ترجمهه فاضهل
ریجانی و رضا فاضلی ،تهران :سروش
مکیان ،سیدنظامالدین و پروانه زنگیآبادی (تیرمهام « ،)1395تحهریمهها و الزامهات اقتصهاد مقهاومتی»،
مجموعه مقاالت اولین همایش اقتصاد مقاومتی ،پرتال جامع علهوم انسهانی ،96/02/15 ،قابهل
دستر

درhttp://www.ensani.ir/storage/Files/20170304071326-3.pdf :

میرمعزی ،سیدحسن (« ،)1391اقتصهاد مقهاومتی و ملزومهات آن (بها تأکیهد بهر دیهدگام مقهام معظهم
رهبری)» ،اقتصاد اسالمی ،دورم دوازدهم ،شمارم 49-76 :47
هزاوئی ،سیدمرتضی و علی زیرکی حیدری (« ،)1393اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصهاد
سیاسی ایران» ،مطالعات انقالب اسالمی ،سال یازدهم ،شمارم 9-26 :37
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