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جستارگشایی
اتصاا مقاومص به معنای پدید آمدن وضعیص
اخل و خار
م

هد

()1

ر اتصاا است کاه ر برابار موا اع و متاکال،

پایداری م کند و به رشد و پیترفت خاو

ر

ات اهاداف عاال ا

ا اماه

عناصر اصل اتصاا ی مقاومص را م توان با گاه به اهاداف آن اوم موا اع و یاز

الگوی حرکت شناسای کر تحریم اتصاا ی ای مله موا ع است که م توا د یک ای ضعفهاا
و آسی های م م برای پیترفت اتصاا ی یک امعه رشادیابنادج باشاد ضامن اینکاه تابلیات
تبدیل شدن به یک ای تو،ها و موار پیشبر دة اتصاا ای طریق ای ا فرصص برای فعال شدن
یروها و ظرفیتهای اخل آن را یز ار
ر ورة معاصر بر تحریم اتصاا ی بهمثابه یک سیاسات خاار
مرگبار» برای ایگزین

پراهمیات و «اسالحهای

نگهای پرهزینة ظام تأکید دیتری شدج است ر بحث علما

پرسشهای اساس

ربارج این ابزار سیاسص تدرتمند طرح م شو ما ند اینکه جه مسائل یک

کتور را بر آن م

ار که اتدا به اعمال تحریم اتصاا ی یا تغییر سیاسص تحریم کند؟ جاه

عوامل سیاس و اتصاا ی ر موفقیت سیاست های تحریم ر سصیاب به صایج مور ظر خیل
است؟ هزینه های تحریم اتصاا ی برای کتاور تحاریم کننادج و کتاور هادف جیسات؟ ای جاه
رو های برای تحلیل تأثیر تحریم بر اتصاا کتورها اسصزا ج م شاو ؟ رهیافاتهاای کااهش
بیتصر اثر تحریمها بر اتصاا و راهکارهای برونرفات ای شاو هاای اتصااا ی اماروی جیسات؟
( )Drury, 2005, p.2و سؤا  ،یگری که برای اظ ار ظر علم
تحریمها باید ابصدا به آ ا پاسخ منطق

رباارج راهکارهاای مقابلاه باا

ا

ر سال های اخیر تحریم های اتصاا ی یک ای مسائل م م روی ایران بو ج است اماا تعادا
آثار منصترشدج علم

ر این یمینه بسیار اجیز بو ج است ر مقابل کتاورهای تحاریمکننادج

مطالعا ،عمیق را ربارج تأثیرگذاری آن بر بخشهای مخصلف اتصاا ی کتورهای هدف ا اا
ا جا د بررس تاریخ مقیاس وسعت تنوم و اهداف تحریمهای اتصااا ی و همنناین میازان
تأثیرگذاری آ ا و ر ایت سصیاب به اهداف اصل کتورهای تحریمکنندج تحریمشو دگان را
برای سصیاب به راهکارهای مقابله با تحریم م یا م کند
اهمیت موضوم ر کتور ما ر سالیان پس ای ا قالب روشان اسات ر ساالهاای پاس ای
ا قالب تحریمهای اتصاا ی علیه ایران آغای شدج و روی به روی شد ،یافصه است و ایران باه طاور
رسم با تحریمهای ت اری و اتصاا ی امریکا و مصحدان اروپای آن موا اه شاد ر ساالهاای
اخیر به ب ا ة غن سایی اورا یاو و ماا رای ا ارهی هساصهای امریکاا توا سات مصحادا
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کتورهای اروپای برای تحریم های مال و ت اری علیه ایاران پیادا کناد و شاد ،تحاریمهاای
گذشصه را یز افزایش هد همین امر سب شد تا ر اخل متکال ،اتصااا ی تتادید شاو
ست و و ربارج راهکارهای برای مقابله با آثار و تبعاا ،اتصااا ی تحاریمهاا موضاوم وشاصة
حاضر است
پیشینه پژوهش .کتورهای تحریمکنندج ر یمینه اتصااا تحاریم کصاابهاا و مقاا ،
ییا ی تحریر کر ج ا د و ای ظر خو به موضوم گاج کر جا د و با الگوهای مخصلف عالوج بر تحلیل
تأثیر تحریمهای مخصلف بر کتورهای مخصلف راهکاارهاای
تحریمها م شو

ر مطالعا ،اخل

ا جا اد کاه مو ا تاأثیر بیتاصر

ربارج تحریمهای اتصاا ی م توان به مطالعة عزیز اژا و

همکاران ( ) 1388اشارج کر که آثار تحریم بر اتصاا ایران را بررس پر اختهاکر جا د ر این
مقاله بیتصر بر ت ار ،خار

و آثار تحریم هاا بار آن تمرکاز شادج اسات همنناین یااوری و

محسن به تحلیل آثار تحریمهای ت اری و مال بر اتصاا ایاران ما پر ای اد و ضامن بررسا
تاریخ تحریم های اتصاا ی علیه ایران ر ایت بر ایان صی اه تأکیاد ما کناد کاه باهرغام
کمتأثیری تحریم های زص علیه ایران به لیل ماهیت
مایا مارفکنندج تان م

ا

بایارهاای زات اساصزا ج ای رو

هد تحریمهاای ماال و ت ااری کااهش رشاد  1/1رصاد تولیاد

اخالص اخل ایران را ر پ

اشصه است وصال و تراب ( )1389یز به بررسا آثاار تحاریم

با کها بر اتصاا و ظا با ک ایران م پر ای د ایتان عد همکاری اتحا یه اروپا ر گذشاصه را
لیل کمتأثیر بو ن تحریم های تبل و همکاری آ ا را لیل تأثیرگذاری تحریمهاای ساالهاای
اخیر معرف م کنند عالوج بر مطالعا ،پیتین که بیتصر نبة تأثیر تحاریم بار اتصااا ایاران
یعن کتور تحریم شو دج را مد ظر اشات مطالعاه ب اروییفار ( )1383بار آثاار تحاریمهاای
یک ا بة امریکا بر اتصاا خو و به عبار ،یگر هزینه اعمال تحاریم باهویاژج بار بخاشهاای
بایرگا

و ا رهی امریکا تأکید م کند
ر مطالعا ،خار

م توان به مطالعة حسین علیخا

اشارج کر که پس ای ذکر تاریخنهای کل

( )2000ربارج تحریمهاای ایاران

ربارج تحریمهاای اتصااا ی ای یماان باروی مسائله

تسخیر سزار ،امریکا ر سال  1979تا سال  2000اهاداف تحاریمکننادگان را بیاان و بادون
تگیری خاص فقط وم و شکل تحریمها را تحلیل م کند و ر ایت تاأثیر تحاریمهاا بار
ایااران را ا ااد

و آن را سیاسااص شکسااتخااور ج ما

ا ااد همننااین الکسااا در )2009( 1ر

مطالعه ای به بحث ربارج سیاساتهاا و تاوا ین مرباوه باه تحاریم ما پار ای و ضامن بیاان
1 Alexander Kern
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تاریخنهای سبصاً کامل ربارج تحریمهای اعماالشادج ر یاا و اهدافتاان آ اا را باه لحاا
سیاست و حقوق بینالملل و یز تحریم شرکتهای جندملیص و خالت اا هاای باینالمللا
ت زیه و تحلیل م کند عالوج بر این کاوپر )2005(2جناد ساؤال را رباارج تحاریم طارح و ر
م کند تا به آ ا پاسخ هد اینکه تأثیرگذاری تحریمها جگو ه است؟ عقال یت

مطالعهای تال

پتت تحریمها جیست؟ جه یما

تحریمها اعمال م شو ؟ تامیمات که برای تعدیل سیاست

تحریم گرفصه م شو جیست؟ ای جه وم تحاریمهاای بیتاصر اساصزا ج ما شاو ؟ ر ایات
م توان به آیلر )2007( 3اشاارج کار کاه رو هاای تحلیال تاأثیر تحاریمهاای اتصااا ی بار
کتورهای مخصلف را بررس م کند و یز به مطالعا ،کراوفور  )1999( 4هافبااور و همکااران
( )2007کلرمن و همکاران )2008(6ر بررس تاریخ

5

اهداف و وسعت بینالملل تحریمهاای

اتصاا ی اشارج کر که برای بررس عمیق مسئله تحریمهای اتصاا ی راهگتا خواهند بو
چارچوب نظری موضوع .تحریم زی ای یپلماس بین الملل حاکم بار

اان کناو

است که کتورهای تحریم کنندج ای آن به منزله ابزاری غیر ظام برای م بور کر ن ولاتهاای
کتورهای هدف برای ا ا

ا ن واکانش مور ظرشاان اساصزا ج ما کنناد منظاور ای تحاریم

اتصاا ی کاهش یا مصوتف کر ن یا ت دید به توتف روابط اتصاا ی و ت اری و مال مصعاارف باا
کتور هدف ای سوی کتور یا کتورهای تحریمکنندج است ر واتع تحریم سالح اتصااا ی ر
میدان مباریج ای غیر ظام است که یپلماس را ای گزت وگو فراتر ما بار و وار حاویج عمال
م کند ( )Eyler, 2007, p.4ا تحریمکنندج ممکن است ولت یک یاا جناد کتاور ای تبیال
امریکا یا سایما

بین الملل ای تبیل سایمان ملل باشاد کتاور هادف یاز کتاوری اسات کاه

مسصقیماً سیاست های تحریم بر آن اعمال شدج است منظور ای اهداف سیاست خار

تغییر ر

رفصارهای سیاس کتور هدف است که تحریمکننادج صاری یاا ضامن آن را باال ما کناد
(.)Hufbauer and et al., 2007, p.3&44

همان طور که ر تعریف متخص است تحاریم بار و اوم عمادج اسات :اول تحاریمهاای
ت اری و و تحریمها مال

تحریمهای ت اری بار صاا را ،و وار ا ،کا هاا یاا کاا ی خاا

کتور هدف اعمال م شو ؛ اما تحریمهای مال بیتصر بار گار

ماال کتاور ماذکور تمرکاز

)2. Drury, A. Cooper (2005
)3. Eyler, Robert (2007
4. Crawford, Neta C and KlotzHow, Barbara
5. Hufbauer, Gary Clyde, Schott, Jeffrey J., Elliott, Kimberly Ann, Oegg
6. Klerman, Jacob Alex, Burstain, Jane McClure.
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م کند تحریم با ک ها یا با ک مرکزی ای وم تحریمهای مال است با این حال اغل تحریمهاا
ترکیب ای تحریمهای ت اری و مال است کتورهای تحریمکننادج معماو ً اتباال بیتاصری باه
تحریم مال

ار د؛ ییرا  1تحریمهای مال ای تحریمهای ت اری راحتتر اعمال م شو ؛ جراکه

ولتها و ا های مال بینالملل ارائهکنندگان یا تضمینکنندگان اصال گار
هسصند و یز بایارهای مال خاوص
تمرکز فعالیت های مال

هاای ماال

یز ای بایارهای کا ی مقررا،پذیرتر هسصند؛ ضمن اینکاه

ر ست باییگران محدو ی است و این یز س ولت سب

تنبیه خاطیان را ر این بایارهاا ر پا

ر ظاار ،و

ار  2بایارهاای ماال باه لیال خطارپاذیرتر باو ن

گر ا ندگان و فعاا ن آ اا ای تبیال با کاداران سازصهباایان و سارمایهگاذاران (کاه ای آ اا باه
«ا راکنندگان خاوص » تحریم تعبیر م شو ) برخالف بایارهای ت اری باه تساریع و تتادید
صایج تحریم من ر ما شاو د  3ر اتصااا های باایاری مادرن ت اار ،و یگار فعالیاتهاای
اتصاا ی شدیداً به سصرس به منابع مال وابسصه است وضع محدو یتهاای شادید ماال باه
اخصالل ر مبا  ،و تعامال ،ت اری من ر م شو بدون آ کاه کتاور تحاریمکننادج بخواهاد
یحمت های مرتبط با تحریم ت اری ای تبیال مما عات ای تاجااق وغیارج را تحمال کناد

یال

یا شدج سب م شو که تحریمهای مال ای تحریمهای ت اری اثربخشتر باشد آسانتر اعماال
شو و فرار ای آ ا شوارتر باشد و ر ایت آثار تتدیدکنندج دیتری را برا گیاز

(Hufbauer

( and et al., 2007, p. 44-47ای ظر یگر یز م تاوان تحاریمهاا را باه و اوم ساخت و ار
تقسیمبندی کر تحریم های سخت بیتصر به شکل تحریمهاای ظاام یاا محاصارة اتصااا ی
کتور هدف خو را تان م

هد اما تحریم های مال و ت اری اشکال ای تحریمهای ر است

ر این یمینه یز با تو ه به هزینه های بیتصر و شواری ر عمل معمو ً تحاریمهاای ار بار
تحریمهای سخت تر ی

ا ج م شو

 .1تاریخچة تحریمهای اقتصادی
ر گذشصه ای تحریم های اتصاا ی برای اهداف مخصلز اسصزا ج م شد اما غالباً ای آن ر یماان
نگ به مثابه ابزار فرع

ظام اسصزا ج م شد ر واتع یو ان تحریم های اتصاا ی را  432تبل

ای میال اعمال کر یما

که آتن هاا (اهاال پایصخات یو اان) ای وار ا ،کاا ای شابه زیارة

نوب یو ان منع شد د ر نگ های مذهب و تحو  ،اروپا ولت ها ای ممنوعیت های ت اری
و تحریمهای اتصاا ی یگر برای م بور کر ن گروجها به حمایت ای اتلیتهای خاا

مسایح

اسصزا ج م کر د ر اواخر ترن وی هم تحریمهای اتصاا ی غالباً ر یمانهای نگ اساصزا ج
م شد و به این شکل بو که صا را ،و عرضة کا های راهبر ی کنصرل ما شاد و عرضاة ایان
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کا ها به کتاورهای خاصا مناع ما شاد ( )Medlicott, 1952, p.9اساصزا ج ای تحاریمهاای
اتصاا ی ر یمان های غیر ای نگ تا سال  1920معمول بو اما پاس ای آن و بعاد ای ناگ
ا

اول به بال تاوی معاهدة کتورهای مصزاق (مصزقاین) تحاریمهاای اتصااا ی علیاه

کتورهای پیش بین شد که ت اوی ظام به یگر ولت ها را آغای م کر د اگر جه این پیمان
ر سالهای ابصدای

هاة  1920ر ت دیاد باه تحاریمهاای اتصااا ی بارای حال متاکال ،و

متا را ،ربارج مریهای بین الملل کتورها کاارا باو

و

ر مقابال ت ااوی ولات هاای بازر

تدرتمند موفق عمل کر این گو ه تحریم ها ر سال  1935علیه کتور ایصالیا بارای ت ااوی باه
کتور اتیوپ
و شامل فرو

ر مقیاس محدو و فقط برای تسلیحا ،ظام و مبا  ،خا
زت و مبا  ،بینالملل

ت اری ا را شد

یگر م شد همنناین پیماان ت دیادآمیزی کاه ر

سال  1931علیه هاپن برای ت اوی به اسصان مننوری رسمیت یافات را ما تاوان ای ایان سات
تحریمها تلمدا کر اهداف اعال شدة این تحریمها را م توان تال
کاهش ت اویا ،بین الملل معرف کر
ت اوی گرایا ه کتوری را م

ر صی ه به محا

برای ای ا صل

اا

اینکاه کتاورها اتاداما ،ظاام و

ید د آن را ر تحریمهای اتصاا ی ترار م

اتداما ،بکاهند ( ) Alikhani, 2000, p.45ر نگهاای

و

اا

ا د تا بصوا ناد ای ایان

اول و و بریصا یاای کبیار و

ایا  ،مصحدج ای کنصرل های شدید صا رات پیروی م کر د و ممنوعیت ا صقال ارای هاا علیاه
تدر،هاای محاور صاور ،گرفات ()Malloy, 2001, pp.33-38; Domke, 1943, pp.120-127
بسیاری ای این کنصرلهای اتصاا ی ت ربهای شد تا ایا  ،مصحدج امریکا پاس ای ناگ

اا

و ظا محدو یت های امع اتصااا ی و ماال را علیاه کتاورهای کمو یسات و کتاورهای
مرتبط با آ ان و همننین علیه به اصطالح تروریسم بینالمللا طراحا کناد

(Malloy, 2001,

).(Fitzgerald, 1999, pp.88-89); pp.39-46

بررس ا مال تاریخ تحریمهای اتصاا ی ر

ان تان هندج آن است که ولت امریکاا

هموارج بزر ترین س م را ر کاربر سیاسات تحاریم اتصااا ی اشاصه و ر م ماوم وساو
تحریمهای اتصاا ی

ان را اعمال کر ج است ر فاصاله ناگ

اا

اول تاا ساال 1990

یعن حدو ز یک به  75سال ر م ماوم  115تحاریم اتصااا ی علیاه کتاورهای مخصلاف
تاوی و به ا را گذاشصه شد که به طور مصوسط برابر است با  1/5تحریم ر هار ساال ای کال
 115تحریمهای اتصااا ی

اان طا

ورج  77 1990 -1914ماور یعنا  67رصاد کال

تحریمها را ایا  ،مصحدج امریکا اعمال کر ج است ()Doxey, 1980, p.42
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اما ای سال  1990به بال فروپاش اتحا شوروی و پایان ناگ سار سا م امریکاا ر
کاربر سیاست تحریم اتصاا ی و تعدا تحریم های اتصاا ی به شد ،افزایش یافصاه اسات؛ باه
ورج  1999-1990س م امریکا ر کل تحریمهای اتصاا ی

گو های که ط

ان به  92رصاد

افزایش یافصه است؛ بهطوریکه فقط ر ورج اول ریاست م وری کلینصاون ولات امریکاا 61
تحریم اتصاا ی را علیه  35کتور
کل معیت

ان و  790میلیار

ان با معیص بالغ بر  2/3میلیاار زار یعنا  42رصاد
ان به ا را گذاشات

ر صا را ،یعن  19رصد صا را،

()Alexander, 2009, pp.8-16
اهداف ظاهری این تحریمها عبار ،بو ای :لوگیری ای ق
با تروریسم بینالملل  14 :مور منع گسصر

حقوق بتر 22 :مور مباریج

سالحهای هسصهای 9 :ماور حمایات ای حقاوق

کارگران 6 :مور حزظ محیط ییست 3 :مور و لوگیری ای گسصر
اخل  7 :مور  .کصه م م این است امریکا تال

مناتتاا ،و ناگهاای

کر ج است تا ر بیتصر تحریمهای خو ای هة

 1990به بعد ا های بین الملل یا برخ کتورهای اروپای را با خو همراج کند و تا عالوج بار
افزایش تأثیر تحریمها واکنشهای بینالملل را علیه خو کاهش هد

(Hufbauer and et.al.,

(2007, p.20-41

 .2تحریم اقتصادی ایران
تحریم ایران توسط غرب ر تاریخ معاصر ایران بهویژج پس ای ا قاالب اساالم تادمص طاو
ار اولین ت ربه غرب ر ارتباه با تحریم ایران باه وران حکومات ماادق و تااوی تاا ون
مل شدن صنعت زت برم گر

که ر این ورج امریکا و ا گلسصان رصد برآمد د باا اساصزا ج

ای ابزار تحریم و فتار اتصاا ی بر ولت منصخ ایران ضت مل شادن صانعت زات را م اار
کنند راهکار ولت مادق ر مقابله با این تحریمها توسعه بایارهای خار
تیمص کمصر ای بایارهای

ا

و تال

و فارو

زات باه

برای تاأمین ماال کساری ولات ای طریاق اساصقرا

اخل بو ؛ بااینحال ای ا اخصالف میان وی و ا روحا یت و ر ایت ساو اساصزا ة عوامال
وابسصه سب شد کو تای  28مر ا و سقوه ولت مادق روی هد
ر هر حال ت ربة اصل تحریمهای اتصاا ی غرب و بهویژج امریکا علیه ایران به سالهاای
پس ای پیرویی ا قالب اسالم و مصعات آن نگ تحمیل برم گر
این مقطع ای طریق فراخوا دن کارشناسان خار

تحریم صانعت زات ر

و عد تأمین تطعا ،ییرساخت این صنعت و

یز تخلیه کلیه اطالعا ،کتف منابع دید زص آغای شد؛ به گو های که صا را ،رویا ه حادو
 4میلیون بتکه زت تبل ای ا قالب به یکبارج به ییر  1میلیون بتاکه زات رساید ایان اتزااق
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اگ ا

باعث شد عرضه زت کاهش و مصعاتباً تیمت زت ای 12

یابد که البصه ر این میان ایران توا ست با فرو

ر باه ماری 34

ر افازایش

زت به تیمت با تر تا حادو ی رآماد ساابق

خو را باییابد اما هزینههای سنگین نگ همننان ظا را م آیر حرکت م اوری اساالم
ایران پس ای سالهای نگ یز سب شد تا امریکا و مصحدا ش بارای تسالیم کار ن ایاران باه
ب ا ههای مخصلف ست به تحریمهای بیتصری بز ند ()Alikhani, 2000, p.71
رم موم تحریمهای امریکا (که بسیاری ای آ ا به همراج کتورهای یگری صور ،گرفت)
علیه م وری اسالم ایران را م توان به شاش ورج اصال تقسایمبنادی کار کاه هار یاک
ویژگ های خا

خو را ار د و ر دول ییر متاهدج م شو د:
نگاره شماره ( -)1تحریمهای امریکا علیه ایران

دوره
ورج ابصدای ا قالب

تاریخ
1981-1979

بهانه
مساائله تسااخیر
سزار ،امریکا

ورج نااگ ایااران و
عراق

1988-1981

حمایااااااات ای
تروریسم

ورج بایسایی
ورج
کلینصون(سیاسااااات
م ار و ا به)

پاااس ای واتعاااه 11
سپصامبر
پس ای تطعنامه هاای
شاااورای امنیااات ر

– 1992
1989
– 2001
1993

2003-2002
-2003
تاکنون

حمایااااااات ای
تروریسااااااام و
مخالزت با رو اد
صل خاورمیا ه

ترار ا ن ایاران
ر محور شرار،
تاااال بااارای
تولیاااد ساااالح

مفاد تحریمها
لغو ترار ا فرو صادها میلیاون ر
ت یاازا ،ظام (امضاااشاادج تباال ای
ا قااالب) ممنوعیاات فاارو ت یاازا،
ظااام بااه ایااران مساادو کاار ن 12
ر ارای های ولت ایاران ر
میلیار
امریکا ممنوعیت کلیه مبا  ،ت ااری
بین ایران و امریکا
منع صا را ،و فارو کلیاه ت یازا،
ظااام بااه ایااران کنصاارل صااا را،
کا های ارای ماارف وگا ه ظام و
غیر ظام تطع کلیه وا ها و کمکهای
مال ا های باینالمللا ظیار با اک
ا باه ایاران(ای  )1986ممنوعیات
ورو کلیاااه کا هاااا و فااارآور جهاااای
امریکای به ایران(ای )1987
تاوی تا ون«منع گسصر ت یازا،
ظام ایران و عراق» ر سال 1992
منع متارکت شرکت های امریکاای ر
توسعه صنعت زات ایاران مناع کلیاه
مبااااا  ،اتصاااااا ی ت اااااری و
ساارمایهگااذاری بااا ایااران(ای )1995
تاوی تا ون«تحریم ایران و لیب » ر
تحااریم و م ااایا ،کلیااة شاارکتهااای
خار سرمایهگذاریکنندة بیش ای 20
میلیااااون ر ر صاااانعت زاااات
ایران(ای)1996
تتاادید ا اارای تحااریمهااای سااابق و
بهویژج شرکتهای طرف ترار ا با ایران
تحریم هاای ساایمان ملال :ج اار ورج
تحااریم شااورای امنیاات ر سااالهااای
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 2008 2007 2006و 2010
تحریم های امریکاا :اخارا حاداتل 10
فارغ الصحایل ا تگاج صانعص شاریف
ر سااااال  2006تحااااریم توسااااط
شاارکتهااای مایکروسااافت و یاااهو ر
 2007تحریمهای ماال توساط ویار،
خزا ااه اری امریکااا اکصباار 24 2007
هوئاان  2010تحااریمهااای یااک ا بااه
کنگاارج امریکااا هوئاان  2010تااا ون
تحمیاال م ااایا ،بااه شاارکتهااای
صا ر کنندج محاو  ،زص باه ایاران
 11هوئن تحریمهای دید علیاه ساپاج
پاسداران یروی مقاومت بسیج یروی
ظام ایاران و فرما ادج آن  13ها ویاه
 2012تحریم تا ر جین برای مصوتاف
کر ن ت ار ،زص با ایران و
تحااریمهااای اتحا یااه اروپااا 12 :او،
 2010ممنوعیااات سااارمایهگاااذاری
متصر باا حضاور ر ایاران مااج ماه
 2011تحااریم  100شااخص دیااد ای
ایاااران ساااامبر  2011تحاااریم 180
شاااخص دیاااد  23ها ویاااه 2012
ممنوعیت عقاد هار گو اه ترار ا هاای
دید وار ا ،خرید یا حمل و قل زات
خا ایران و فراور جهای زص

()Hufbauer and et al., 2007, p. 20-41

()2

تنوم و تعدا ب سابقه تحریمهای پس ای ا قالب علیه م وری اسالم

تان م هد ول

سلطه گر ماهیت این ا قالب را به هیچ روی پذیرفصاه ا اد و آن را ت دیادی بالزعال بارای خاو
م

ا ند و بنابراین هموارج م ار ظا اسالم و ای اا ماا ع ر مسایر رشاد آن ای اولویاتهاای

اسصکبار

ا

بو ج و همننان ا امه ار

تحریم اتصاا ی ایران ر سالهای اخیر ای هر ظر ب سابقه است این تحاریمهاا ر کناار
ساخصار امناس اتصاا ی وابسصه به زت و رآمدهای زصا ساب شادج اسات تاا کتاورهای
مصخاصم تیقاً همین شریان اتصاا ی را هدف بگیر د و اتصاا ایران بیش ای پیش جار متکل
شو

ر هر حال بررس عوامل تقلیل هندج و تتدیدکنندة آثار تحریم بر اتصاا کتور م توا د

به سیاستگذاران ر اصالح ساخصارهای اتصاا یاری رسا د
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 .3عوامل تقلیلدهندة آثار تحریمها بر ایران
یل کماثر بو ن تحریمهای اتصاا ی بهرغم تعد و تنوم آ ا بر اتصاا ایران ر سالهای پس
ای ا قالب عبار ،است ای :تدری
ا

افزایش تیمت

و ائم بو ن تحریمها؛ و او

رآمادهای زصا باه هماراج

زت؛ اتخااذ راهبار توساعهای اایگزین وار ا،؛ رتابات

همراه کامل اتصاا های وظ ور مسصقل با تحریم؛ با کداری برونمریی

اا ؛ عاد

()3

 .1-3تدریجی و دائمی بودن تحریمها
ای میان موار پیتین م مترین آ ا را م توان تادری

و ائما باو ن تحاریمهاا و ساایگاری

اتصاا ایران با تحریمها ا ست؛ جراکاه بسایاری ای مطالعاا ،تاأثیر تحاریمهاای اتصااا ی را
کوتاجمد ،ارییاب م کنند و ر بلندمد ،ساخصار کتورها به تحریم مربوه واکسینه م شاو و
تداو و تتدید آن جندان تأثیری خواهد اشت بنابراین باید وم دیدی ای تحاریمهاا اعماال
شو که ساخصار کتور هدف ر خاو
وضع تدری

آن مقاو تدج باشد

و ر ط یمان تحریم هاا علیاه م اوری اساالم ساب شادج اسات کاه

مصناس با آ ا تدابیری بر ای مقابله یز طراح شو ای مله اینکه روابط با کتورهای مصخاصم
به حداتل ممکن تقلیل یافصه است عالوج بر این راجهای ور ی ن تحریمها با تعبیه یا ارتبااه باا
ایرا یان مقیم خار یا یگرا

که رابطه ای پایدار و ایدئولوهیک با م وری اسالم

ار د سب

شدج است که تحریم های دید صرفاً هزینة مبا ت بیتصری را بر کتور تحمیل کناد اگرجاه
برخ

ابساما های مقطع

هموارج و و

ر بایار اری و برخ کا های عمدتاً وار اتا یاا وابساصه باه وار ا،

اشصه است

شایان ذکر است که آ نه ر مطالعا ،مربوه به تحریم بر آن تأکید م شو اثربخت آ ا
ر کوتاج مد ،و کم تأثیر آ ا ر بلندمد ،به لیال ا طبااق سااخصاری اتصااا های هادف باا
تحریمهاست به عبار ،یگر تحریمهای اتصاا ی بیتصر بهمنزلاه مکمال سیاساتهاای یگار
برای به یا و رآور ن کتور هدف ر کوتاجمد ،طراح م شو جارا کاه ر بلندماد ،حزاظ
ا س ا تحریمهای جند ا به شوار اسات و تحاریمهاای یاک ا باه یاز ر وضاعیت اتصااا
ا شدة امروی راج به ای

خواهد بر ()Hufbauer and et. al., 2007

 .2-3وجود درآمدهای نفتی
و و

رآمدهای زص برای م وری اسالم هموارج سب

شدج است تا بصوا د بار هزیناههاای

مبا ت بیتصری فائق آید که تحریم های اتصاا ی بر کتور وار م کناد ر ضامن ما تاوان
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تأمینشدج ای این رآمدها پوشش ا
عالوج بر این افزایش تیمت زت ر برخ مقااطع یماا

بارانکننادة کااهش تولیاد و

صا را ،زت ایران بو ج است؛ ییرا با هر بار تحریم و ر صی ه کاهش صا را ،زات کتاور باه
لیل اینکه ایران س م با ی
بهطور اگ ا

ر عرضة زت

ا

را به خاو اخصااا

ما

ا تیمات زات

افزایش م یافت و افزایش تیمات زات رآماد ای ساترفصاه ای طریاق کااهش

صا را ،را بران م کر ()Fayazmanesh, 2008, p. 6
 .3-3اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات
برای طراح بر امههای توسعه میانمد 5( ،ساله ای بعد ای ا قالب) ی بو یک ای راهبر هاای
توسعه ای پیگیری شو راهبر توسعة اتصاا ی کتور ر هة آغایین پس ای ا قاالب اساالم و
برخ سالهای پس ای آن بهرغم اوضام تئت گرفصه ای نگ تحمیل

راهبر توسعه مبصن بر

سالئق مارف

کتاش رآماد

ایگزین وار ا ،بو
اخل

سط تقاضای اخل

است که به گو های
خار

()4

ر این اسصراتژی تولید اخل
صنایع اخل کتور و

اخلا

ر کا ون تو اه تارار ار اد و هادف آن

ت ه شو د که اسصقالل اتصاا ی کااهش وابساصگ و فاع ت دیادا،

حاصل شو به همین لیل عمدتاً به ب رج بر اری ای امکا ا ،و منابع اخل کتور بارای

رسیدن به ر ات ای خو کزای یا خو اتکای

اظر اسات و ر خااو

ایان راهبار صانعص

شدن ای طریق ایگزین وار ا ،بال م شو و یاز تولیاد کا هاای پایاهای همناون فاو
گند سیمان و تا تحقق اسصقالل کامل اتصاا ی بال م شو ای الزاما ،این راهبار ای اا
صنایع ویا و اعمال سیاستهای حمایت گرایا ه ای آ ا تا یما
رتابت ر صحنه بینالملل ) برسند ابزارهای حمایص

است که به مرحله بلوغ (تابلیت

ر این سیاست یاا معطاوف باه کا هاای

رتی است؛ ما ند محدو یت وار ا ،تعرفه وغیرج یاا باه افازایش مزیات کاا ی اخلا تو اه
م کند ما ند ا رهی اریان وا های کمب رج معافیتهای مالیات وغیرج (حیدری مطلاق 1390
 )68هرجند این راهبر که ابصدا کتورهای امریکای تین ( ر ساالهاای )1950-1970باه
کار گرفصند به لیل حمایت ییا ای صنایع و ر صی ه اکارآمد شدن صنایع اخلا و افازایش
تیمت تولید برای مارفکنندگان اخلا و برخا مخااطرا ،تائتگرفصاه ای ضاعف و فساا
سایوکار حمایص و ای ا ا حاارا ،و با توفیق ییا ی ر توسعة صنعص کتور همراج بو اماا
توا ست اتصاا مل را ر مقابل تحریمها و محدو یتهای ت اری به ایگاه برسا د که ب رغم
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هزینة با تر تا ر به ایسصا گ

ر مقابل یورگوی بیگا گان و حزظ اسصقالل کتور باشد (اکبری

)1387
 .4-3رقابت جهانی
متخاه روابط

ا شدة اتصاا ی و ت اری امرویج را م توان با وصف رتابات شادید توصایف

کر  .ر حال حاضر به ست آور ن س م بایار ر
بزر

است یما

ان مسائله اصال بسایاری ای شارکتهاای

که کتوری رابطة اتصاا ی و ت اری خو را با کتور یگر محدو ما کناد

شرکت ها و تولیدکنندگان رتی

ر کتورهای یگر فرصت را غنیمت م شمر د و با پیتن ا ی

ایگزین مصقاض ورو به بایار مذکور البصه با تیمص تدری با تر ای تبل م شاو د بناابراین تاا
یما

که تحریم اتصاا ی بینالملل

باشد تأثیر کمصری بر کتور هدف ب ا خواهد گذاشت
برای اسصزا ج ای مزایای اتصاا ی مخصلف

عالوج بر این باید تو ه کر که شرکت های بزر

ای مله صرفه به مقیاس 7و گسصرج 8و یز ب رجمندی ای مزایای تقسایم کاار
جندملیص

اا

باهصاور،

رآمدج ا د؛ تمایل به حزظ س م بایار برای این شرکتها سب شدج است که ر یمان

تحریم خو آ ا راج های برای حزظ ایگاهتان ر کتور هادف بیابناد بارای مثاال جنا ناه
شرکت تولیدکنندج ارای سه مالک و س امدار اصل
که امریکا فرو

ر امریکا هاپن و آلمان باشاد ر صاورت

کا را متمول تحریم کند تحریم شو دج رصد برم آید تا بر اسااس تاا ون

یگران و ای طریق ماینادگا هاای خاو رواباط ت اااریا

را حزاظ کناد البصاه ر شارایط

جند ا به بو ن و بین الملل بو ن تحریمها این امکان و و خواهد اشت ییرا همه مالکان باه
طور همزمان تحریم خواهند کر البصه اینگو ه تحاریمهاا معماو ا کوتااجماد ،باو ج ییارا ر
بلندمد ،حزظ ا س ا تحریمکنندگان به صور ،همزمان شوار است و باا هزیناههاای ییاا ی
برای آ ا همراج خواهد بو (وصال و تراب

1389

شایان ذکر است که ر وضعیت رتابت شدید

)39
ا

رفع یایمندیهای ت اری و فنااوری

لزوماً به طرق رسم منحار یست و بسیاری ای مسیرهای غیررسم اگرجه باا خطار و هزیناة
با تر ول تا ر است زی ترین یایهاای مصقاضاایان را بارآور ج کناد ت رباه ایاران ر خریاد
فن ترین تطعا ،مور یای برای هواپیماها و ت یزا ،ظام و

ر کل سالهای پس ای ا قالب

اسالم مؤید این موضوم است

7. Economy of scale
8. Economy of scope
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 .5-3عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم
تحریم های علیه ایران ای ابصدای ا قالب اسالم هموارج باا مخالزات کتاورهای مساصقل
موا ه بو ج است ر هههای ابصدای ا قالب اسالم

اان

هموارج کتورها و شرکتهای اروپاای باه

تحریمهای یک ا بة امریکا به ب ا ة حمایت ای تروریسم ب تو

کر جا د و هماین امار ساب

شدج است تا ر مبا  ،ت اری بصوان آ ا را رتی و اایگزین ایاا  ،مصحادج و همپیما اا ش
ا ست این موضوم سب

شد تا امریکا ر صد باشد تاا کتاورهای یگاری را ر ب ا اة دیاد

تحریمها یعن بر امة هسصهای با خو همراج کند ر تحریمهاای پاس ای صادور تطعناماههاای
سایمان ملل مصحد اتحا یة اروپا یز تحریم های علیه ایران وضع و ا را کر اما این باار و او
تدر،های اتصاا ی وظ ور ما ند جین هند برییل روسیه ترکیه و سب شدج است تا بصوان
ای طریق این کتورها که تا ر د ر برابر ت دیادا ،ایاا  ،مصحادج ایساصا گ بیتاصری کنناد
اثرگذاری تحریم های اتصاا ی را تقلیل ا برای مثال پس ای اینکه باشگاجهای بیمة م د

9

ر

یا که به پوشش بیمهای شرکتهای بیمه م پر ای د ای بیمة شرکتهای بیماهگار همکاار باا
ایران سربای ی د و همین امر سب

اسصنکاف بیمه گران ای همکاری با ایاران شاد شارکتهاای

بیمة م د جین به شرط که منافع ای محل مبا  ،عاید اتباعتان باشد حاضر شاد د باه
بیمة م د شرکتهای همکار با ایران بپر ای د و این موضاوم اتال بیماة بختا ای مباا ،
ت اری را حل کار (با یاای 1390

 )591عاالوج بار ایان ا اا

ا ن مباا  ،ت ااری

به صور ،ت اتری ر مقابل ریافت زت خا یا فرآور جهای زص و بادون ا اا
مال یا پذیر

ریافت مال با اریهای خو ب ای

ر توا ست کمک

ا ن مباا ،

سب به ایران ر یمیناة

تأمین یایمندیهای بینالملل خو کند
 .6-3بانکداری برونمرزی
اصطالح با کداری برونمریی یا ور ای ساحل10مدت است که ر مباحث اتصاا ی و مال

ان

طرح شدج است ر این وم با کداری افرا به امید ب رجمندی ای امنیات بیتاصر اطالعاا ،ماال
خو

رخ های کمصار یاا معافیات مالیاات

سصرسا آساانتار باه ساپر جهایتاان و وری ای

تأثیرگذاری ب ثبات های مال و سیاس بر ریا اا ،ماال شخاا
ارای های خو

اتادا باه ساپر جگاذاری

ر با کهای برونمریی م کنند این با کها که بیتصر ر کتاورهای کوجاک

ول باثبا ،یا ما ند لوکزامبور

ا دورا سوئیس و واتع شدج ا د فرصاص بارای افارا ای اا
9. Reinsurance
10. Offshore Banking
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م کنند تا قش واسطه گری مال را ر شرایط تحریم ایزا مایند (وصاال و ترابا
 )40گزصن است که به لیل روا اسصزا جهاای امتاروم ای جناین با اکهاای
پول شوی

ر حال محدو کر ن آ است با این حال هنوی خألهای فراوا ا

آ او و

ار که م توان برای تقلیل آثار تحریمها ای آ ا ب رجبر اری کر

1389
تاوا ین ضاد

ر مباا  ،ماال

 .4عوامل تشدیدکنندة آثار تحریمهای اقتصادی اخیر بر ایران
ر مقابل عوامل که سب

شد د تا تأثیر تحریم هاای اتصااا ی بار ایاران تقلیال یاباد عوامال

یگری سب تتدید تأثیرگذاری تحریم های اتصاا ی اخیر با ب ا اة بر اماة هساصهای بار ظاا
اسالم شدج است م مترین این عوامل عبار ،است ای :جند ا به شدن تحریمها؛ بساصه شادن
بسیاری ای مسیرهای ور ی ن تحریمها؛ محدو شدن سصرس به ظا مال بینالملل ؛ هادف
ترار ا ن فارو

زات و کسا

رآمادهای زصا ؛ همزماا

تحاریمهاای اتصااا ی باا آثاار

تئتگرفصه ای ا رای طرح تحول اتصاا ی؛ وابسصگ شدید تولید اخل به فناوری موا خا و
واسطهای خار
خاو

؛ وابسصگ

اثربخت تحریمها

ظا اریی کتور به

ر و یاورو؛ عاد مادیریت افکاار عماوم

ر

()5

 .1-4چندجانبهشدن تحریمها
خسصین تحریم دی علیه ایران پس ای ا قالب اسالم

ر پ تسخیر سزار ،امریکا اعمال شد

ر  20سال اولیة پس ای ا قالب تحریمهای فراگیر بیتاصر نباة سیاسا

اشاصند و گااه بار

شد ،و ضعف آ ا افزو ج م شد و اروپا فقط ای تعدا محدو ی ای تحریمهای اتصاا ی حمایات
م کر ب ا ههای تحریمها ر این مد ،را م توان ر ساه ساصة حمایات ای تروریسام قا
حقوق بتر و بر امة هسصه ای خالصه کر با این حال ر سالهای اخیر م مترین علات و ب ا اة
تحریم ایران بر امه هسصهای بو ج است و ر پ صدور ج ار تطعنامة ظالما ه ر شورای امنیات
پس ای ار ام پرو دة ایران ای سایمان بینالملل ا رهی اتم و به ب ا اة واها عاد شازافیت ر
بر امة هسصه ای و یز تبلیغا ،پرح م و وسیع رسا ههای امریکای و ص یو یساص علیاه ایاران
کتورهای بیتصری به حمایت ای تحریمهای ایران پیوسصها د و اتحا یاه اروپاا شارکای ت ااری
آسیای ایران بهویژج کرج و هاپن و حص امارا ،که سو کال

ای محل ترا زیات کاا باه ایاران

ریافت م کر یز به تحریمهای اخیر ملحق شد .عالوج بر مبا  ،ت اری این وضعیت ساب
کاهش اطمینان سرمایه گذاران خار

و با تر ارییاب شدن خطر سرمایهگذاری ر ایاران شاد؛

بنابراین ای این طریق یز اتصاا کتور شاهد کاهش ریا اا ،سارمایهای خاار

باو جناین
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بسصه شدن راجهای ا تاین ر اساصزا ج

ای محاو  ،کتورهای یگر شد به عبار ،یگر ر تحریمهای یک ا بة تبل بهرغام افازایش
هزینة مبا له عملکر رتبا ر تأمین یایمندیهای ایران ما ع ای تحمل فتاری مضاعف ای محال
تحریم م شد اما ر تحریم های اخیر عمالً بسیاری ای رتبا ر کنار هم و ر مقابال ملات ایاران
ایسصا جا د
 .2-4بسته شدن بسیاری از مسیرهای دور زدن تحریمها
ر سالهای تحریم اتصاا ی ور ی ن تحریمها و اسصزا ج ای مسیرهای اایگزین بارای تاأمین
ت یزا ،تطعا ،فناوری ها و موار مور یای یگر برای کارشناسان ولصمر ان و حص ت ار و
بایرگا ان ایرا

به امری عا ی و طبیع تبدیل شدج باو و هار یاک ت ربیاا ،ییاا ی ر ایان

یمینه اشصند با این حال جند ا به شدن و یز گسصرج و تنوم تحریمهای اخیر باهویاژج و او
تحریم های مال و با ک سب شدج است تا بسیاری ای مسیرهای تبل مسدو شو یا با هزیناة
مبا لة بسیار بیتصری همراج باشد ر این میان همسایگان و کتورهای که ر گذشصه همکااری
ت اری بیتصری با ایران اشصند ییر ذرج بین ترار گرفصند و مبا  ،ت اری اتبام آ ا با ایران باه
شد ،محدو و کنصرل شد و هماین امار باه پینیادجتار و پرهزیناهتار شادن فرایناد ور ی ن
تحریمها ا امید
 .3-4محدود شدن دسترسی به نظام مالی بینالمللی
یک ای تحریمهای دید امریکا و اتحا یه اروپا تحریم مال و با ک ایران است ایاا  ،مصحادج
به مو

تا ون کنگرج با ک مرکزی ایران را تحاریم و مباا  ،ماال باا با اکهاای ایرا ا را

محدو کر اتحا یة اروپا یز ر پ تطعنامة  1747شورای امنیت که ای کتورها ما خواهاد ای
ارائة کمک های مال به ایران خو اری وری د تحاریم مباا  ،ماال باا با اکهاای ایرا ا را
تاوی و ا را کر ای مله این تحریمها محدو یت شبکة مال سوئیزت برای قل و ا صقاا ،
پول میان ایران و یگر کتورهاست ( )Drury, 2005اگرجه امرویج ابزارهای ای مله با کداری
برونمریی اسصزا ج ای ظا تدیم حواله یا ای ا شرکتهای پوشت واسطه ر یگر کتاورها
برای مبا  ،مال بین الملل راهگتاست هزینة مبا لة و خطر با تر آ ا سب ما شاو ایان
مبا  ،به شواری ا ا گیر
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 .4-4هدف قرار دادن فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی
ر بخش عوامل تقلیل هندة آثار تحریمهای اتصاا ی گزصاه شاد کاه و او
ولت و ا ا

ا ن مخار

رآمادهای زصا

ولص هموارج به کاهش آثار تحریمهاا باهویاژج بارای اتتاار فقیار و

کم رآمد امعه کمک شایا

شدج است که ولات ایاران

م کر اما ر تحریمهای اخیر تال

ای این رآمد محرو شو تحریمهای زص امریکا و اتحا یه اروپا ربارج مناع کتاورها ای خریاد
زت ایران یا تال

برای کاهش میزان وابسصگ به زت ایران ر ورة یما

معین ساب شادج

است که فتار بیتصری بر بو ة ولت ای ظر رآمدها وار آید شایان ذکر است کاه باه لیال
اینکه زت خا غیر ای برخ ویژگ ها ملیت خاص

دار به آسا

کتورهای یگر و با کتص های یگران ر ریاهای آیا به فرو

م توان زت خا را باه اا
رسا د

 .5-4وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری ،مواد اولیه و کاالهای واسطهای خارجی
ای مله مسایل که تحریمهای اخیر به روشن شدن آن کمک شایا

کر وابسصگ بسیار ییا

تولیدا ،به ظاهر اخل به اری و وار ا ،ماوا اولیاه کا هاای واساطهای ت یازا ،و تطعاا،
ساخصه شدج و ر ایت فناوری خار
ب ثبات

بو این میزان وابساصگ عماالً ساب شادج اسات کاه

ر بایار اری یا متکال ،ای ا شدج ر مبا  ،مال تأثیر خو را بر تولید ب اا گاذار و

تولید اخل را جار وسا ا ،و متکال ،دی کند؛ بهرغم اینکه ا صظار م رو تولید اخل باا
و و فتارهای بینالملل
حص

قشآفرین مثبص کند این وابسصگ تا ای ا امه یافصه اسات کاه

ر تولید محاو  ،کتاوریی و ام

وا ر ات

به مح

ای ا اخصالل

یز به لیل وابساصگ شادید باه اا جهاای اولیاه
تولید اخل

ر رخ اری یا سیاستهای وار ات

جار متکل و

به لیل کمبو عرضه بایار آ ا جار تالطم شد
 .6-4وابستگی نظام ارزی کشور به دالر و یورو
ظا اریی کتور به تبع آ نه ر یا م گذر مبصن بر اریهای غال تنظایم شادج اسات باه
عبار ،یگر عمدة صا را ،کتور ر ایای ریافت این و اری ا ا م گیر و عمدة وار ا ،یاز
بر اساس همین و اری سامان م یابد بهرغم متکال ،و هزینههای که م توا د تعریاف شاو و
اسصزا ج ای یک سبد اریی مصنوم بر اثر تغییرا ،رخهای اری و
ظا اریی بر پایة

رپ

اشصه باشاد اساصزا ج ای

ر و یورو سب شدج است که ر وضعیت تزل مبا  ،باینالمللا باا ایان

اریها ر اتاق های تسویة با ک مرکزی مربوه صوان مبا  ،مال حصا باا کتاورهای یگار را
پیش بر
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 .7-4همزمانی تحریمهای اقتصادی با آثار نشئتگرفته از اجرای طرح تحول اقتصادی
ای مله م مترین بر امههای اتصاا ی ولتهای م و هم طرح تحول اتصاا ی باو اگرجاه
محورهای مخصلف این طرح هر یک ای الزاما ،سیاستگاذاری اتصااا ی ر آن یماان محساوب
م شد بهصور ،واتع شوک به اتصاا مل وار کر که تابلیت وسا ا ،دیتر بعادی را باه
و و آور سو مدیریت و فقدان پیگیری و اسصمرار ظار ،بر بایارها تا تثبیت رو دهای دیاد
باعث شد تا آثار شو

تیمص برخاسصه ای ا رای این بر امة تحول اتصاا ی باهویاژج ر یمیناة
تئتگرفصه ای تحریم های اتصاا ی همسو شاو همنناین ضامن

هدفمندی یارا هها با شو
شکلگیری فضای ااطمینا

ر اتصاا یمینة ب ثبات و رفصارهای رمهوار بهویژج ر بایار ساکه

و طال که ارای کمصرین خطر سرمایه گذاری ر وضعیت ااطمینا
مدیریت ر تزریق ولص

است و اری که به لیل سو

بایاری مصالطم اشت وسان بزر تری را ر اتصاا رتم ی د

 .8-4تأثیر عدم مدیریت ادراک مردم و افکار عمومی بر اثربخشی تحریمها
یک ای عوامل که ر توفیق و اثربخت تحریمهای اتصاا ی هموارج مور تأکید اتاقهاای فکار
کتورهای تحریمکنندج است شکلگیری ا را

عمو

امعه هدف ر اثربخت تحاریمهاسات

( )Hufbauer and et. al., 2013به عبار ،یگر اینکه هر ارسای اتصاا ی ب ا یا اب ا باه پاای
آثار تحریم ها وشصه شو و فضای ااطمینا

و ب ثبات اتصاا ی باه لیال رفصارهاای رماهوار

احصکار و ساو اگری برخا افارا اآگااج ر امعاة هادف تتادید شاو مار
سیاستهای ولت خو

ر حمایات ای

جار تر ید و و ل م شو د و یمینه برای اثرا،بخت تحریمها م یاا

م شو
بر این اساس امن ی ن و بزر

کر ن متکال ،اتصاا ی توسط رساا ههاا و سابت ا ن

همة آ ا به تحریم به شاکل گیاری ا را

عماوم

امناسا

ر امعاه ر یمیناة تحاریمهاا

ا امیدج و به وع خدمت به اهداف تحریمکنندگان است ر مقابل جنا نه ا را

عموم باه

حو مناسب مدیریت شو خو بهخو بسیاری ای آثار تحریمهاا تعادیل و امکاان ایساصا گ

ر

مقابل آ ا فراهم م شو

 .5رهیافتهای مقابله با تحریم
ای ظر اتصاا ی یما

کتور تحریمکنندج ربارج بر امهریزی و اعماال تحریما علیاه کتاوری

اتدا م کند که ای این طریق منافع سیاس یا اتصاا ی بیتصری ای هزینههای آن کسا کناد
البصه این منافع و هزینهها را ر افق یما

محاسبه م کناد؛ بادین معناا کاه مناافع بلندماد،
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ر

تحریم بر هزینههای کوتاجمد ،و بلندمد ،آن غلبه کند همننین کتاور هادف یاز یماا

مقابل تحریمها تسلیم م شو که هزینههای سیاس و اتصاا ی تحمل تحاریمهاا ای مناافع آن
بیتصر باشد؛ جه اینکه تحریم هموارج منافع را یز برای کتور هدف به همراج ار ما ند ای ا
مزیت سب برای تولید اخل کا ها و کاه تابالً ای طریاق وار ا ،تاأمین ما شاد بناابراین
م م ترین کصه ر مقابله با تحریم ای ا

کتورهای مخصلف این است که اوضام اتصاا

اخل

به گو های طراح شو که او ً هزینههای تحریم برای کتورهای تحاریمکننادج بیتاصر شاو و
ثا یاً هزینههای اخل تحریم را کاهش هد تا ر مقایسه با منافع ای ست رفصه به لیل تسلیم
ر مقابل تحریم ها هموارج کمصر باشد با تو ه به این مبنا ر لسا ،طوفان مغازی باا حضاور
خبگان اتصاا ی( )6رهیافتهای برای مقابله با تحریمهای اتصااا ی پیتان ا و اولویاتبنادی
شد ر ا امه رهیافتهای پیتن ا ی برای کاهش اثرگذاری تحریمهاای اتصااا ی آمادج اسات
شایان ذکر است که برخ ای رهیافتهای ییر اظر باه کااهش هزیناههاای تحاریم ر اخال و
افزایش منافع آن و برخ

اظر به افزایش هزینههای تحاریم بارای کتاورهای تحاریمکننادج و

کاهش منافع آن برای وی است
راهکارهای ناظر به کااهش مناافب بارای راهکارهای ناظر به افزایش مناافب بارای
تحریمشونده:
تحریمکننده:
فعالسایی ظرفیت تولید اخل
مدیریت افکار عموم
پافتاری بیتاصر بار اصاول و حزاظ اساصقالل سیاستگذاری راهبر ی ت اری
پیگیری دی رهیافت اتصاا مقاومص
کتور
راهکارهای ناظر به افزایش هزیناه بارای راهکارهای ناظر به کااهش هزیناه بارای
تحریمشونده:
تحریمکننده:
شناسای موار آسی پذیر و بر امهریزی بارای
سیاستگذاری فعال(شکاف ر مصحدان)
آ ا
مصنومسایی ظا اریی کتور
کنصرل تعامال ،اتصاا ی بینالملل
حمایت ای اتتار آسی پذیر

 .6شناسایی موارد آسیبپذیر و برنامهریزی برای رفب آنها
اگرجه اتصاا ایران بعد ای ا قالب هموارج با تحریم موا ه بو ج و سبت به آن ورییدج شدج اسات
اما ت ربة ماجهای اخیر تتدید تحریمها تان م

هد اتصاا ایران اشکا  ،ساخصاری بسایاری

ار که آن را ر مقابل تحریمها آسی پذیر م کند ر این میان شناسای موار آسی پاذیری
تولیااد ر وضااعیت تتاادید تحااریم اهمیاات ییااا ی ار و ااو متااکال ،ساااخصاری و مااوار
آسی پذیر ر مدیریت اتصاا ی بخشهای تولید فرایند توییع و رفصارهای ماارف هار یاک
م توا د به تتدید آثار تحریمهای اتصاا ی بین امد ت ربه ماجهای اخیر تان م

هد مدیریت
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ی برای موا ه با تحریمهای شدید را دار برای مثاال

اعال تامیما ،و سیاستهای سریع بدون بر امه ریزی و تو ه به وا

آن ر وضعیت اخصالل

ر بایارهای اری و فلزا ،گرا ب ا سب تتدید ب ثباات و ااطمیناا

ر اتصااا کتاور شاد و

هزینههای تحریم را مضاعف کر ای سوی یگر تولیدی که هموارج وابسصة به فناوری ت یزا،
تطعا ،و حص

ا جهای اولیه و کا های واسطهای و یماهسااخصة خاار

تحریم اتصاا ی به شد ،آسی

باشاد ر وضاعیت

یدج و ممکن است ای حرکت بای ایسصد عالوج بار ایان فرایناد

توییع کتور که ر وضعیت طبیع معیوب بو ن آن ای ظر اکارای و حاشیة سو بسیار با ی
واسطه ها محاری اسات ر وضاعیت اخاصالل ر بایارهاا بسایار مساصعد رفصارهاای محصکرا اه و
سو اگرا ه است؛ جیزی که ر صور ،عد مداخلة مناس
ضعف ر ذخایر اریی و مر

ولت برای تنظیم بایارهاا باه لیال

را جار فتار مضاعف م کند اصالح ساخصاری مسائل پیشگزصه

به همراج پیشبین راجحلهای موایی برای ای ا تابلیت ا عطاف ر مواتاع باروی متاکل اصال
کلیدی مقابله با تحریم خار

است

 .7کنترل تعامالت اقتصادی بینالمللی
اگر جه ابه ای

یروی کار سرمایه و کا ها بین کتورها و اسصزا ج ای مزیت های سب مو

منافع مصقابل م شو وابسصگ به مبا لة عوامل تولید و ت ار ،باا کتاورهای کاه متاصرکا،
راهبر ی عمدج با ما دار د یمینة تعامل شکنندج و اپایدار را فراهم ما کناد کاه ر وضاعیص
ما ند تحریمهای اتصاا ی فروخواهد پاشید و متکال ،عدیدجای ای ا خواهاد کار پا ریازی
تعامالت هوشمندا ه مبصن بر همسوی منافع ر طولِ بُر اری ای اشاصراکا ،ماذهب
امنیص

اتصاا ی و م توا د ر مواتع و و

سیاسا

شواری به کمک آید

گزصن است که م مترین حامیان ت اار ،آیا تاوا ین تحات عناوان«تاا ون ت اار ،باا
شمن »11تاوی

کر ج ا د که به ولت آ ا ر مواتع اضطراری ا ایة هر وم کنصارل و تحدیاد

تعامال ،اتصاا ی بین الملل را م

هد این تا ون ر ایا  ،مصحدج امریکا ر ساال  1917و ر

ا گلسصان ر سال  1939به تاوی رسایدج و ر ماواتع ما ناد ناگ

اا

اسصزا ج شدج است ر ما ة  5این تا ون آمدج است « :ر یمان نگ یاا هار یماا

و یاز ای آن
کاه رئایس

م وری وضعیت اضطراری مل را اعالن کند رئیس م ور م توا د ای طریق هر سایما
ای ا م کند یا طریق یگر به بررس

تنظیم و کنصرل یا وضع ممنوعیت های

کاه

ر تال تاوا ین

11. Trading With the Enemy Act
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مو و یا خار ای شمول آ ا بر هر گو ه معامال ،ر بایار اری قل و ا صقال اعصبار باین افارا و
بنگاج ها یا هر پر اخت مؤسسا ،با ک و هر وم صا را ،احصکار ذوب یا ا صقال فلازا ،گرا ب اا
(طال و قرج) ر ج ارجوب تعریف رئایس م اوری بپار ای و »

(Trading with the Enemy

)Act Sec. 5(b

به عبار ،یگر م توان گزت اصول ت ار ،با شمن یا وضاعیت اضاطراری ای اصاول عاا
ت ار ،بینالملل مصزاو ،است ر مبا

یاز تارآن کاریم ای هار گو اه رواباط و

ین اسالم

تعامل با غیرمسلما ان که سب سلطة اتصاا ی و سیاس آ ا بار مسالمین شاو مناع کار ج
است( )7که تحت عنوان «تاعدة ز سبیل» ر تواعد فق
م رسد که با تو ه به این مبا

ای آن اا بار ج ما شاو باه ظار

ی است روابط ت اری حص

ر وضعیت عا ی یز با تو ه باه

مالحظا ،این تاعدج ساما ده شو عالوج بر بر امهریزی و سیاساتگاذاری ر رواباط ت ااری
ی است ریا ا ،مال و اریی ورو ی و خرو

بین الملل

یاز ر وضاعیت تحاریم و و او

کمبو منابع بهصور ،دی تری کنصرل و ظار ،شو کنصرل دی بر عرضه و تقاضاای اری ر
بایار و هدایت آن ر

ت یایمندیهای اساس اتصاا ای مسائل م ما اسات کاه ی اسات

برای آن تدبیری ا دیته شو

 .8کاهش وابستگی به تولیدات خارجی
کاهش وابسصگ به تولیدا ،خار

ر روابط خار

ار به طور طبیع ح م با ی ت ار ،خار

برای مقابله با تحاریمهاا اهمیات ییاا ی

یمینه ای ا وابسصگ به تولیدا ،خاار

و ر

صی ه تتدید یای اریی است ر وضعیت عا ی اگر صا را ،و منابع اریی تکافوی تقاضای اری را
بکند تعا ل بایار اری برترار م شو ؛ اما ر وضعیت تحریم کلیه این معا  ،گرگون م شاو
بنابراین اصل کلیدی آن است که کا هاای اساسا و راهبار ی همناون غاذا ارو ساوخت و
یایهای فاع مبصن بر منابع توان و

تگیریهاای اخلا باشاد ر صاورت کاه وضاعیت

مو و اینگو ه یست و برای مو ه رحال که مارف سرا ه مرغ ر ایران ر سه هاة گذشاصه
پنج برابر شدج حدو هتصا

رصد ای سویای مور یای برای خورا

طیور وار ات است عاالوج

بر این وابسصگ شدید صنایع اخل باه فنااوری تطعاا ،و ت یازا ،خاار
گسصر

بایاد ای طریاق

واحدهای تحقیق و توسعه و ای ا ارتباه وثیق میان ا تگاجها و مراکاز تحقیقاات باا

صنایع هر جه یو تر برطرف شو
مبا ر ،وری

ولت م توا د برای تسریع این م م به سیاستهای تتویق
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 .9کنترل کسری تراز پرداختها و متنوعسازی نظام ارزی کشور
شاید اصل ترین مصغیر ر تتدید اثربخت تحریم ها وضاعیت ظاا اریی شاامل وابساصگ باه
رآمدهای اریی ر همة بخشهای اتصاا به صور ،مسصقیم و غیرمسصقیم ر کنار کسری تارای
پر اختهای خار

م شاو اثربختا تحاریمهاا

باشد تتدید کسری ترای پر اختها مو

تااعدی افزایش یابد بنابراین حذف وابسصگ بو ه ولت به رآمدهای اریی حاصال ای زات
گای و پصروشیم

کاهش مسصمر وار ا ،یایهای اساس

حمایت ای تولید محاو ت که عرضاه

رتابص آ ا با خالص اریآوری مثبت یا خالص اریبری منز همراج باشد پرهیز ای خاا فروشا و
تتویق صا را ،بهویژج صا را ،محااو  ،ا اشبنیاان و خادما ،تخااا

اصاول محاوری

کنصرل کسری ترای پر اختهاست
عالوج بر این اگرجه تنوم ر ظا اریی هموارج با خطر تغییار تیمات گساصرة بیتاصری ای
اریها همراج است ر وضعیت خا
اتصاا تک محاول
تال

ر کنار گر

کتور ما که هموارج ر معر
رآمدی واحد اریی مو

مسصمر برای تکمیل ی یرة محاو  ،و ارتقای اری

دید ت اری مو

تنوم بخت

ت دیدا ،اتصاا ی ترار ار
ب ثبات

ظاا اریی ما شاو

افزو ة آ اا و یاز یاافصن شارکای

تابلیت ا عطاف افزایش تنوم رآمادهای اریی و تثبیات باایار

اری بهعنوان یک ای بایارهای اصل اتصاا بهویژج اتصاا ایران م شو

 .10دیپلماسی فعال
لوگیری ای تتدید تحریم ها بهویژج به کمک یپلماس خار

یپلماس عماوم ( رساا ه ای

و ) و یپلماس اتصاا ی و یز اسصزا ج ای ظرفیت های حقوت برای طرح عوا علیه تحریم های
غیرتا و
روا

ر محاکم بین الملل و یز مدیریت افکار عموم برای تسلیم تدن ر برابر عملیاا،

تحریمکنندگان یز برای تحدید اثربخت تحریمها مؤثر است اثربختا تحاریمهاا ابصادا

اتصاا ی سپس ا صماع و ر ایت سیاس و تغییار رفصاار ولصمار ان کتاور هادف اسات
کاهش هزینه های اتصاا ی تحریم ها ای شیوج های پیش گزصاه و یاز یاافصن مصحادان و شارکای
دید ر فضای بینالملل

ر کاهش هزینههای تحریم به کتور هدف کمک ییاا ی ما کناد ؛

ضمن اینکه هزینههای تحریم برای تحریمکنندج را یاز باه مقادار ییاا ی افازایش خواهاد ا
جراکه ی است برای حزظ اتحا جند ا بة عامالن امصیایا ،بیتصری بدهاد عملیاا ،روا ا
ق

ا مام ها زوذ بین مصحدان علیه منافع کتور هدف و مبصن بر هن ارهاای باین المللا

م توا د هزینه تحریم را برای تحریمکنندگان افزایش هد هما طور که ر

یل تتادید بیاان
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شد بینالملل شدن تحریمها و جند ا به شدن آن باعث خواهد شاد تاأثیر آن افازایش یاباد
همننین کتورهای صا رکنندج برای تتدید تأثیر تحریمها ای عملیا ،روا
واهج های حمایت ای تروریسم و ق
اسصزا ج م کنند تا با ای ا همگرای

باینالمللا ما ناد

حقوق بتر یا وارو ه لوج ا ن بر امههای هساصهای کتاور
ر یا هزینه ها بر کتور هدف را افزایش هناد ر ایان

میان اسصزا ج ای ابزارهای رسا ه ای و یز یپلماس فعال و عموم تا حادی ای شاد ،فتاارهای
یا شدج م کاهد شایان ذکر است که تدر ،اتصاا ی تحریمکنندگان به هیچ و ه بایاد ساب
یأس و اامیدی ر کتور هدف شو ؛ جراکه مطالعا ،بینالملل حاویة تحاریم تاان ما هاد
تزاو ،بسیار ییا تولید اخالص اخلا کتاور تحاریمکننادج و کتاور هادف (ح ام مصزااو،
اتصاا ی آ ا) مو

تدج است اثربخت تحریم ها تتدید یابد بنابراین اگرجه امنه و تلمارو

تحریم ها مصغیری کلیدی است عوامل تعیین کنندة اصل

مصغیرهای یگار ای ملاه وابساصگ

عمدج به خار است همننین حضور یپلماس فعال اثرگذار است؛ مو ههای ییا ی و و

ار

که ائصالف جند کتور برای تحریم یک کتور به تقل و پن ان کاری تعادا ی ای هماان کتاورها
برای اسصزا ج ای خأل ت اری و افزایش حاشیه ساو من ار شادج و ر م ماوم مو ا

ور ی ن

شرکا شدج است بنابراین پارا وکس مو و آن اسات کاه ر گااج اول تااور ما شاو یاافصن
مصحدان دید بر اثربخت تحریم ها تأثیر مثبت ار اما عمالً آیمونها و متااهدا ،عکاس آن
را تان م هد بر این اساس و و ائصالف مصحدان یز باید مو

وا ا گ کتور هدف شو

 .11حمایت از اقشار آسیبپذیر
هموارج یک ای
ولصمر ان و پذیر

یل تحریم اتصاا ی فتار بر مر

و ای ا اآرام های اخل بهمنظور تسالیم

خواسصههای تحریمکنندگان اسات ر ایان میاان طبقاات کاه بیتاصرین

آسی را ای تحریم اتصاا ی م بینند اتتار آسی پذیر و محرو و یاز افارا

ارای رآمادهای

ثابص هسصند که م توا ند آثار تحریم را به یگران منصقل کنناد مااونساایی و ای اا جصار
حمایص برای این گروج ها ما ند کارگران کتاوریان و کارمندان با رآمد پایین م توا د معیت
مصأثر ای تحریم را کاهش هد

 .12مدیریت مناسب افکار عمومی و ادراک مردم
ر م موم اگر مر

بر این باور باشند که تحریم ها تأثیری دار رفصارهای

که عمق آثار تحریمها را خو به خو کمصر م کند و برعکس اگر ا را
این باشد که تحریم ها کتور را مخصل کر ج است رفصارهای واکنت مر

تاان خواهناد ا

مر

ای وضعیت امعه

(ما ند رفصار رماه وار)
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و حص مسئو ن مو

اثر بخش شدن تحریم ها خواهد شد امن ی ن و بزر

توسط رسا هها سایتها و روی امهها مو

م شو تا فضای ااطمیناا

شو ایاینرو ر واکنش به آن رفصارهای ای مر
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کر ن متکال،

ر کتاور پارر اگتار

و مسئو ن یدج م شو کاه باه بحارانهاای

دید م ا امد
بر این اساس گا اساس برای مقابله با تأثیرا ،تحریم مدیریت مناسا و ا را
افکار عموم

ر خاو

شو ؛ جراکه ااطمینا

مار

وضعیت اتصاا ی و تحریمهاسات تاا ای جناین رفصارهاای
مو و

ر افکار عموم

و

لاوگیری

کارای اتصاا ی را به شد ،کاهش م

هاد و

بحران را گسصر جتر م کند

 .13پیگیری رهیافت اقتصاد مقاومتی
اگرجه تمام موار تبل را م توان ر تال

یاز تتاری کار و ایان

رهیافت اتصاا مقاومص

رهیافت امع همة موار یا شدج است با این حال بخشهای ای آن اهمیات بیتاصری ار
اتصاا مقاومص امید م رو تا با ای ا ساخصاری مقاو

ر

ر اتصاا حرکت آن ر مسایر رشاد و

پیترفت تضمین شو ؛ و ویژگ م م جنین اتصاا ی مر ما باو ن و ا اشبنیاان باو ن آن
است ای مله راهکارهای که رهبر معظم ا قالب برای مقااومص شادن اتصااا ایاران پیتان ا
کر جا د مر م سایی اتصاا است آ نه ر موضوم اتصاا مر م به ظر م رسد تس یل ورو
همة اتتار مر
کامالً خو و

به حویج اتصاا و یمینه سایی برای بر و
توسط آحا مر

گرفصن اماور اتصااا ی باهصاور،

است و ر صور ،تحقق این امار اتصااا کتاور باه حرکات

رم آید و سصیاب به اهداف آن بهرغم و و موا ع ممکن م شاو
اتصاا و قش آفرین

()8

حضاور آحاا مار

ر

ر آن یایمند بسصرسایی است؛ به گو های که همة ا گیزجهاا ابصکاارا ،و

خالتیتها فرصت و یمینة بروی و ظ ور بیابند با این حال باید تو ه کار کاه فقاط ر صاورت
ورو افرا به یمینه های اتصاا ی ثمربخش خواهد بو که یمینههای ا گیزش

ت مناس

ر

و صحی به کار ا داخصه شو که ر غیر این صور ،ه تن ا صی اهای حاصال ما شاو بلکاه
مسیر حرکت به سمت اهداف یز شاوارتر خواهاد شاد عاالوج بار ایان طارحریازی پیتارفت
اتصاا ی کتور بر مبنای علم و ا ش یا توساعة صانایع ا اشبنیاان کاه اری

افازو ة بسایار

بیتصری تولید م کند آلو جکنندة محیط ییست یست و بر پایة توا مندیهای ا ساا
است ویژگ اساس

اساصوار

و یک اتصاا مقاومص است که ی است ر بلندمد ،تحول سااخصاری

اتصاا ایران مصناس با آن مد ظر ترار گیر شکلگیری و ویژگ یا شدج پیتاین کاه هار و

 138تحلیل عوامل تأثیرگذاریِ تحریمهای اتصاا ی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن
یایمند تحول ساخصاری است ر بلندمد ،به مقاو شدن اتصاا ایران ر مقابال تحاریمهاای
اتصاا ی کمک شایا

خواهد کر

 .14بررسی اهمیت و اولویت بندی راهکار های کاهش تاأثیر تحاریمهاای
اقتصادی
برای ف م واتعی ت معنا اری و اثرگذاری راهکارهاای پیتان ا ی ر ایان مقالاه ای رو
سلسلهمراتب اسصزا ج شد رو

تحلیال

تحلیل سلسلهمراتب ( 12)AHPیک ای ب صارین و تیاقتارین

رو های رتبهبندی و تامیمگیری بر اساس جندین شااخص ما باشاد ایان رو
ییا ی شبیه مغز ا سان کار م کند (اکبری و یاهدی 1387
شدج است که م توا د مسائل بسیار بزر

تاا حادو

 )114و باه گو اهای طراحا

و پینیدج را به مساائل کوجاکتار تقسایم ماو ج و

امکان سا جتر کر ن حل مسئله را فراهم آور (تدس پور  )1384بناابراین باا اساصزا ج ای ایان
رو

اولویت و اهمیت هر یاک ای راهکارراهکارهاای پیتان ا ی ر کااهش تاأثیر تحاریمهاای

اتصاا ی بررس م شو این رو

م توا د راهکارهای را تعیین کند و بر اهمیات آ اا صاحه

گذار که رابطة معنا اری با شاخصهای اثربخت تحریم ها دار د ضمن اینکه اولویات و رتباة
شاخص مذکور را یز تعیین م کند ر این رو

هادف اصال « 13کمصار شادن تاأثیر

تحلیل

تحریمهای اتصاا ی» ر ظر گرفصه شد با تو ه باه معرفا شاش عامال تقلیال هنادج تاأثیر
تحریمهای اتصاا ی که با  𝑑1تا  𝑑6تان ا ج م شو و هتت عامل تتدیدکننادج تاأثیر ایان
تحریمها که با  𝐼1تا  𝐼8تان ا ج شدج است؛ هتت سیاست و راهکاار ا رایا بارای مقابلاه باا
تحریم های اتصاا ی و کاهش تأثیر آ ا به رو
کاهش وابسصگ به تولیدا ،خار

-2کنصرل تعامال ،اتصاا ی بینالملل

فعال  -4پیگیری رهیافتهای اتصاا مقاومص
برای رفع آ ا  -6مدیریت افکار عموم و ا را
مصنوم سایی ظا اری
مایش م

طوفان مغزی تعیین شد که عبار ،است ای-1 :
 -3سیاستگذاری

 -5شناسای موار آسای پاذیر و بر اماهریازی
مر

 -7کنصارل کساری تارای پر اخاتهاا و

کتور  -8حمایت ای اتتار آسی پذیر که این راهکارها را باا  𝑃1تاا

𝑃8

هیم هر یک ای این راهکارها ای طریق تقویات تعادا ی ای عوامال تقلیال هنادج یاا

تضعیف تعدا ی ای عوامل تتدیدکنندج تأثیر تحریمها مو

م شو تاأثیر منزا تحاریمهاای

اتصاا ی ر کل کاهش یابد سلسلهمرات تحلیل پیتین به صور ،ییر است

12. Analytical Hierarchy Process
13. General goal
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شکل شماره ( -)1سلسلهمراتب تأثیر سیاستهای اجرایی بر کاهش تحریمهای
اقتصادی از طریق عوامل تقلیلکننده و تشدیدکننده

(منبع :یافصههای پژوهش)
برای ا ا

ا ن جنین تحلیل ابصدا تدر مطلق تأثیر هر یاک ای عوامال بار کااهش تاأثیر

تحریمهای اتصاا ی با یکدیگر مقایسه م شو و عوامل را بار اسااس ضاری تاأثیر ر کااهش
تأثیر تحریم های اتصاا ی بر کتور (بهمثابه هدف اصل ) مقایسه یو
این عملیا ،با مقایسه یو

خبگان اتصاا ی و ر تال تکمیل پرستنامه  9ا ا گرفصه و باا

ر افزار  Expert Choiceاولویتبندی شدج است که مقایسا ،یو
ییر است:

و اولویتبندی م کنیم
و اولویتبنادی باهصاور،

 140تحلیل عوامل تأثیرگذاریِ تحریمهای اتصاا ی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن
شکل شماره ( -)2مقایسات زوجی بین عوامل مؤثر بر تأثیرگذاری تحریمهای
اقتصادی در ایران

(منبع :یافصههای پژوهش)
شکل شماره ( -)3رتبهبندی عوامل مؤثر بر تأثیرگذاری تحریمهای اقتصادی در ایران

(منبع :یافصههای پژوهش)
همانطور که ر تاویر پیتین متاهدج م شو تحریمهای مال و محدو شدن سصرس
به ظا مال بینالملل م م ترین عامل ر اثرگذاری تحریمهاسات و باا ضارای تاأثیر ز یاک
جند ا به شدن تحریمها و تدری

و ائم بو ن تحریمها به ترتیا اهمیات کمصاری ار اد

کصه بسیار م م این است که تدر مطلق تأثیرگذاری هار یاک ای عوامال پیتاین مقایساه شادج
است؛ جرا که برای مثال جند ا به شدن تحریمها تتدیدکننادج تاأثیر تحاریمهاا و تادری

و

ائم بو ن تحریمها ای عوامل تقلیل هندج تأثیر تحریمهای اتصاا ی است با و او ایان تادر
مطلق تأثیرا ،و اهمیت آ ا با یکدیگر مقایسه شد تا ر یک سط و ر کناار هام یادج شاو
بدی

است راهکارهاای پیتان ا ی بارای کااهش تاأثیر تحاریمهاا ای طریاق تقویات عوامال
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تقلیل هندج اثر تحریمها و تضعیف عوامل تتدیدکنندج اثر تحریمها مو
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سصیاب باه هادف

اصل یعن «کاهش تأثیر تحریمهای اتصاا ی» م شو
کصه تابل تو ه این است که بر اساس محاسبا ،ا ا شدج توسط توماس ال ساات

14

ر

صورت که مقدار شاخص اسایگاری 15کمصر ای  0/1باشد صایج تابل اسصنا م باشد (اکباری و
کیوا

 )120هما طور که ر شکل با متاهدج ما شاو اساایگاری برابار 0/07

1387

است؛ بنابراین م توان بر معنا اری و اهمیت شاخصهای یا شدج بر هدف اصل تأیید کر
ر مرحلة بعد برای بررس و تحلیل اینکه هر یاک ای راهکارهاا توساط کادا عوامال بار
کاهش تأثیر تحریم کمک م کنند بر اساس هر عامال مقایساا ،یو ا باین راهکارهاا ا اا
گرفصه است

()10

اهمیت کل راهکارهای بیاانشادج ر کااهش تاأثیر تحاریمهاای اتصااا ی را
ر افزار  expert choiceباه

رتبهبندی کر یم صی ه تحلیل سلسلهمراتب با اسصزا ج ای خرو
صور ،ییر است:

شکل شماره ( -)4رتبهبندی راهکارهای اجرایی کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی در ایران

(منبع :یافصههای پژوهش)
بر این اساس راهکار کاهش وابسصگ به تولیدا ،خار

م مترین سیاست و راهکار بارای

کاهش تأثیر تحریم های اتصاا ی بر اتصاا ایران است هما طور که تبالً یز توضای
وابسصگ شدید تولید اخل به ا جها و فناوری خار

ا ج شاد

عامل است که م توا د تولید اخلا

را ر وضعیت تحریم مصوتف کند عالوج بر ایان -2کنصارل تعاامال ،اتصااا ی باینالمللا

-3

سیاستگذاری فعال  -4پیگیری رهیافتهای اتصاا مقاومص

 -5شناسای موار آسی پذیر و

بر امهریزی برای رفع آ ا  -6مدیریت افکاار عماوم و ا را

 -7کنصارل کساری تارای

پر اختها و مصنومسایی ظا اری

مار

کتور  -8حمایت ای اتتاار آسای پاذیر

()11

ر رتباههاای

14. Thomas L.saaty
15. Inconsistency Index
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بعدی اهمیت ترار ار همانطور که ر شکل مایش ا ج شد شاخص اسایگاری کل یز برابر
 0/07است که براساس محاسبا ،آتای ال -ساعص

صایج پذیرفصن است و تأیید م شو

فرجام
ظری تحریم و ت رباه ایاران و کتاورهای یگار باه

ر ایت باید گزت آ نه ای واکاوی مبا

ست م آید این است که شش عاملِ م م ر تقلیل اثار تحاریمهاای اتصااا ی ای ظار ایاران
مبصن بار کااهش مناافع و افازایش هزیناههاای تحاریمکننادگان و افازایش مناافع و کااهش
هزینههای کتور تحاریم شاو دج عباار ،اسات ای :تادری
رآمدهای زص

و ائما باو ن تحاریمهاا و او

اتخاذ راهبر توسعهای ایگزین وار ا ،رتابت

ا

عاد همراها کامال

اتصاا های وظ ور مسصقل با تحریم ر مقابل هتت عاملِ م م ر تتدید اثر تحریمهاا عباار،
است ای :جند ا به شدن تحاریمهاا بساصه شادن بسایاری ای مسایرهاای ور ی ن تحاریمهاا
محدو شدن سصرس باه ظاا ماال باین المللا

هادف تارار ا ن فارو

زات همزماا

تحریم های اتصاا ی با آثار برگرفصه ای ا رای طرح تحول اتصااا ی (هدفمندساایی یارا اههاا)
وابسصگ شدید تولید اخل به فناوری موا خاا و واساطهای خاار
کتور به

ر و یورو عد مدیریت افکار عموم

وابساصگ

ظاا اریی

با اطالم ای عوامال پیتاین مبصنا بار مباا

علم م توان سیاستهای عمل مناسب را برای مقابله با تحاریمهاا ارائاه کار باا بایکااوری
عوامل یا شدج هتت سیاست پیتن ا ی یا راهکار عمل ارائه شد این راهکارهاا باا اساصزا ج ای
رو

تحلیل سلسلهمراتب رتبه بندی شدج که به ترتیا اهمیات عباار ،اسات ای-1 :کااهش

وابسصگ به تولیدا ،خار

-2کنصرل تعامال ،اتصاا ی بینالملل

 -4پیگیری رهیافتهای اتصاا مقاومص
آ ا  -6مدیریت افکار عموم و ا را
ظا اری

-3سیاستگاذاری فعاال

 -5شناسای موار آسی پذیر و بر امهریزی برای رفع
مر

 -7کنصرل کسری ترای پر اختها و مصناومساایی

کتور  -8حمایت ای اتتار آسی پذیر خیل کر ن این سیاستهاا ر بر اماههاای

توسعه اتصاا ی و تو ه به آ ا م توا د برای اتصااا ایاران سااخصاری مساصحکم ر مقابلاه باا
تحریمها ای ا کند و شو ها و وسا ا ،اتصاا ی برخاسصه ای تحریمها را تا حد ییا ی کنصرل و
محدو کند و ر ایت ثبا ،اتصاا ی و سیاس ای ا کند
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پانوشتها
هد و ا ایج م

« 1اتصاا مقاومصى یعنى آن اتصاا ى که به یک ملت امکان م

هد که حصا ر شرایط

فتار هم رشد و شکوفایى خو شان را اشاصه باشاند » (بیا اا ،مقاا معظام رهباری ر یادار
ا ت ویان )16/05/1391
 2برخ ای اطالعا ،با اسصزا ج ای منابع یگار (ما ناد گازار

مرکاز تحقیقاا ،کنگارج امریکاا رباارج

تحریمهای ایران و سایت ویار ،خرا ه اری امریکا) تکمیل شدج است
 3این موار با اسصزا ج ای تحقیق میدا

و پرسش پاسخ بای ای خبگان و کارشناسان اتصااا تحاریم ر

ایران (اساتید اتصاا ) اسصخرا و با طوفان مغزی مع بندی و سصه بندی پیتین به سات آمادج
است
 4البصه ر آخرین بر امه توسعه تبل ای ا قالب یز ای راهبر
صور ،صری
ایران حص

ایگزین وار ا ،اساصزا ج شادج باو و باه

ر بر امه توسعه مربوه اعال شد اما بعد ای ا قالب به لیل اینکه روابط بینالمللا
ر منطقه ییا بو و تحریمهای ت اری آغای شدج بو امکاان اساصزا ج ای راهبر هاای

یگر ما ند توسعه صا را ،بو بنابراین ب صرین راهبر برای توسعه ر آن سالهاا باال کار ن
راهبر بر امه توسعه تبل ای ا قالب بو
 5این موار با اسصزا ج ای تحقیق میدا

و پرسش پاسخ بای ای خبگان و کارشناسان اتصااا تحاریم ر

ایران (اساتید اتصاا ) اسصخرا و با طوفان مغزی معبندی و سصهبندی پیتین به سات آمادج
است
 6سؤال این تحقیق برای  30تن ای اساتید اتصاا

ا تگاجهای اصز ان اما صا ق (م) و ت ران فرسصا ج

شدج است که ر یمینه اتصاا بینالملل و اتصاا تحریم تخاص اشصها اد و  20تان ای آ اا باه
سؤال این پژوهش پاسخ ا جا د مطال ارائهشدج ر لسه ای با حضاور اسااتید اتصااا

ا تاگاج

اصز ان و با طوفان مغزی معبندی و سصهبندی شدج است
 7و لان یَ ْعَلا اللّهُ لِلْکاافِرِینا عَلاى الْمُؤْمِنِینا سَبِیالً ( سا آیه )141
 8هر ایى که مسئولین کتور توا ایىهاى مر

را شناخصند و به کار گرفصند ما موفق شدیم هر ایى

که اکامى هست به خاطر این است که ما صوا سصیم حضور مر

را ر آن عرصه تأمین کنیم ماا

مسائل حل تدج کم داریم ر همه مسائل گو اگون کتور مسئولین باید بصوا ناد باا م اار ،باا
تت با ابصکار راج هایى را براى حضور مر

پیدا کنند  -همننان که ر عرصه بسیار شوارِ نگ

این اتزاق افصا راج بای شد؛ کسا ى توا سصند راج را بای کنند  -تا هر وا ى هر پیارى هار مار ى
هر ی ى که بخواهد ر این کار بزر
م شو

شرکت کند راج برایش بای باشد ر یمینههاى گو ااگون هام

ر اتصاا هم م شو اتصاا کتور تولید کتور م توا د به وسیله همت مر

باا پاول
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مر

با ا گیزجهاى مر

با ابصکارهاى مر

جندین برابر شکوفایى پیدا کند سیاست هااى اصال

 44را که ما تدوین کر یم بر اساس همین کصه بو (بیا ا ،مقا معظم رهباری ر یادار مار
کرما تاج )90/7/20
 9پرستنامه مربوطه تیقاً متابه دول مقایسا ،یو

ر شکل شمارج  2است که هر یک ای اسااتید

بر اساس ظر شخا بین هر و گزینه بین  1تا  9برای مقایسه اهمیات ماوار مارجای ا جا اد
سپس میا گین مقایسه یو
 10مقایسا ،یو

اساتید دول شمارج  2را تتکیل ا ج است

بین راهکارها بر اساس هر یک عوامل به صور ،م ازا شاکل ما گیار یعنا 14
توسط خبگان پر شدج و ای ا جهای آن ر ر افزار اسصزا ج شدج است

گارج مقایسه یو

 11البصه گزصن است حمایت ای اتتار آسی پذیر ر ای خو بسیار م م اسات اماا ای طریاق عوامال
طرح شدج ر این پژوهش سبت به بقیه سیاسات هاا و راهکارهاا باه کااهش تاأثیر تحاریم هاای
اتصاا ی کمک کمصری م کند اما ر صورت که عوامل یگری برای کااهش تاأثیر تحاریم هاای
اتصاا ی شناسای شو ممکن است رتبهها تغییر کند
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