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 چکیده
 بـر  گـذار تأثیر ملاعو از یکی و ستا سیاسی مقاصد و افهده اب نیل جهت اريبزا هاي اقتصادي، تحریم
 ستا السؤ ینا مناسب پاسخ یافتن حاضر هشوپژ از فهدباشد.  می هارکشو سیاسی و ديقتصاا بطروا
 الملـل محـور مقاومـت    بـین  و سیاسی دي،قتصاا بطروا بر توانـد  یم چگونهآمریکا  ديقتصاا تحریم که

 و اي کتابخانـه  منـابع  و اسناد از استفاده با پژوهش، اصلی سؤال به راستاي پاسخ در ؟باشد گذارتأثیر
 تأثیرو  ایران و محور مقاومت استراتژیک جایگاه بر برجام تأثیر سنجش و بررسی به موجود، اینترنتی

. اسـت  شـده   پرداختـه  فرصـت ـ تهدید و ضعفـ  قدرت دو محور قالب در برجامخروج آمریکا از 
 منظا رساختا در که گـردد  مـی  لعماا هاییرکشو يسو از تحریم که دهـد  می ننشا هشوپژ هاي یافته
 داراي يهارکشو یپلماتیکد رفتار بر دموجو ننشانگا و یناقر. باشند هژمونیک تثبا دارايالملـل   بین
ــه نمیا از تحریم لعماا که دارد مسئله ینا از یتحکا ن،هژمو تثبا ــاي گزین ــی تنبیهی ه ــد م  بیشترین توان

 سیاست رفتار در تـوان  مـی  را نشانگانی چنین. باشد شتهدا هارکشو جیرخا سیاست تعقیب در را اثربخشی
ور و محـ  در منطقه غرب آسـیا  انیرا سالمیا ريجمهو علیه مریکاآ مانند ن،هژمو داراي يهارکشو جیرخا

  ه کرد.مشاهدمقاومت 
  

  واژگان کلیدي 
 المللی، ثبات هژمونیک بین هاي تحریم، محور مقاومت، اي هستهبرجام، جایگاه استراتژیک، مذاکرات 
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  مقدمه و بیان مسئله
 بـراي  ایران اسالمی جمهوري گزینه ترین مهم همواره دیپلماسی و مذاکره هرچند

 بنا باوجود اینکه و بوده خود اي هسته آمیز صلح برنامه به مربوط وفصل مسائل حل
 از دهـم  دولـت  زمـان  در درخواست مـذاکره  معظم انقالب، رهبر صریح گفته به

 کـه  است مذاکره شیوه و فضا، ماهیت چون اما بود، شده  مطرح ها آمریکایی سوي
 دولـت آقـاي   در کـه  بسـیاري  هـاي  تـالش  بـاوجود  کنـد،  مـی  مشخص را نتیجه

 ملموسـی  و مشـخص  نتیجـه  گرفـت،  صورت مذاکرات دپیشبر براي نژاد احمدي
 مـذاکرات  از جدیـدي  دور ،یـازدهم  دولـت  آمـدن  کـار  روي بـا  .نگردید حاصل
 و هدایت نظارت، بر مذاکرات از دور این آغاز شد. ایران اي هسته پرونده پیرامون
 چـارچوب  در و بـود  اسـتوار  کننـده  مـذاکره  تـیم  از رهبـري  معظـم  مقام حمایت

 اعـالم  بـا  آغـاز  همان از مذاکرات این داشت. جریان »قهرمانانه مشنر« استراتژي
 داد نوید را اي امیدوارکننده روند )2013 نوامبر 24( 1392سوم آذر  در ژنو توافق

 در ) طـرفین 2014آوریـل   2( 1394فـروردین   13 در تـا  شـد  باعث ادامه در که
 دهـه  یـک  از بیش از بعد سرانجام و برسند تفاهم به کلی چارچوب سر بر لوزان

 و سـوي دیگـر   از بـزرگ  هـاي  قدرت و یکسو از ایران میان کشمکش و تعارض
تیرماه  23 در 5+1 و ایران میان سخت و فشرده مذاکرات سال دو از پس همچنین

 بـا  جـامع  اي سـربرنامه  بـر  وین در کننده مذاکره ) طرفین2015جوالي  14(1394
 برنامه سر بر ها تنش به دادن پایان براي 1)اقدام مشترك (برجام جامع عنوان برنامه

 اطمینان 5+1 براي که بود آن تفاهم این از هدف. رسیدند تفاهم به ایران اي هسته
 طریق از این اطمینان بخشی. است آمیز صلح ایران اي هسته برنامه که شود حاصل
 دسـتیابی  از جلـوگیري  براي ایران اي هسته هاي فعالیت روي بر محدودیت اعمال

 هاي تحریم متعهد شدند که نیز 5+1مقابل  در. پذیرفت صورت اي هسته سالح به
 و داده کاهش را آمریکا و اروپا اتحادیه ملل، سازمان توسط ایران علیه وضع شده

                                                                                                                                         
1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
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 رسـمی  و شـده  شناخته عنوان با وین اي هسته نهایی و جامع کنند. توافق حذف یا
 در ایـران  اسالمی جمهوري نظام تاررف بر آن گذاريتأثیر و اهمیت دلیل به برجام

 سیاسـی  انـداز  چشـم  ترسیم در مهم موضوعی عنوان به تواند رو می پیش هاي دهه
 چند از توافقنامه این. شود قلمداد جهان و در منطقه ایران اسالمی جمهوري آینده
 ایـن  بنگـریم،  آن بـه  المللـی  بـین  منظر از بخواهیم اگر. است اهمیت داراي منظر
 بسیار خودنمایی آرا تشتت المللی بین جامعه در که شد حاصل شرایطی در توافق

 چنـین  متفرقـی،  و ملتهـب  فضـاي  چنـین  در که است اهمیت حائز این و درک می
 اسـت؛  مهـم  ویـن  توافق نیز سیاسی جغرافیاي منظر از. است شده توافقی حاصل

 توافقی هیچ اصوالً و بوده ملتهب بسیار که شده اي حاصل منطقه در توافق این زیرا
 بارز نمونه. آید دست به تواند نمی سادگی به موجود وضع اساس بر منطقه این در
 منطقـه  در کشـور  ایـن دو  هـاي  سیاسـت  و ایران و سعودي عربستان عملکرد آن

توافـق   حصـول  تـا  شـده  مشخص زمانی بازه توافق، این در دیگر مهم نکته. است
 توانـد  مـی  هـم  زمانی بازه این که باشد می برجام مفاد تمام شدن اجرایی و نهایی
 جایگـاه  بهبـود  و مذاکره طرفین تعامل و تنش کاهش براي زمانی معنی به مثبت،
 براي عاملی عنوان به و منفی تواند می و هم شود تلقی ایران المللی بین و اي منطقه
از سوي دیگر جمهوري اسالمی ایران بـه تولیدکننـده ادبیـات     .گردد قلمداد نفوذ

 هـاي قاومت در جهان اسالم در دوران معاصر، بر اسـاس قـانون اساسـی و وقته   م
هاي مربوط به جبهه مقاومت مشارکت مستقیم و گفتمانی خود، در تمامی پرونده

تاثیرگذار دارد و لذا هرگونه تاثیر بر توانـایی هـاي جمهـوري اسـالمی ایـران در      
 توجه با یز متاثر سازد.عرصه هاي سخت و نرم قدرت میتواند جریان مقاومت را ن

 ایـن  در باشـند،  مـی  بررسـی برجـام   اهمیت بیانگر که همگی شده گفته مطالب به
 سـؤال  پردازیم و  می توافق پیامدهاي خروج امریکا از این و آثار بررسی به تحقیق

 بـر  ات اقتصادي و مالیتأثیر چه اصلی این خواهد بود که خروج امریکا از برجام
 و خواهد داشت؟ ر مقاومت داشتهمحو و ایران جایگاه
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  هاي تحقیق فرض پیش
 تثبا هـاي  ویژگـی  از که یـاد کـرد   ريکشو عنـوان  به توان می را مریکاآ متحده ایاالت 

 شدر به رو دقتصاا ،پیشرفته دقتصاا و وريفنا در تسلط نچو هـایی  ویژگی ،هژمونیک
ــط  سیاسی رتقداز  حمایت و  ريفتار يلگوهاا و ستا رداربرخو نظامی رتقدتوس

 هم دگر را هـا  دولت از همسو اي مجموعه نستهاتو جیرخا سیاست هاي عرصه در آن
ــه رکشو ینا که منافعی از تا آورد ــورت ب  همافر نناآ ايبر مجانی و عمومی يکاال ص

ــن در. کنند دهستفاا ،ستا دهکر ــره ستارا ای ــري به  نهژمو لتدو ايبر رتقد از گی
 هـــا، انگیـــزه و ســـازوکارها دیجاا و تمهید با ندابتو لتدو ینا که ستا آن ممستلز
 مراتـب  سلسـله  یندآفر در. نماید حفظ رتقدم نظا مراتب سلسله در را عضاا تمامی

 هـــاي دولـــت از برخی طلبانه تجدیـــدنظر منافع که ستا آن محتمل خطر رت،قد
ــو،  تحریم) 1388ام، (قوازد. ندا همخاطر و چالش به را نهژمو موقعیت غیرهمســـ

 میانه در ر،کشو یک جیرخا سیاست منافع يتقاار ايبر اريبزا منا هب ديقتصاا
 توسل جملهاز قهرآمیز تمااقدا ترین سخت آن یک سوي در که گیرد می ارقر طیفی

 يسو در و ستا نظامی وينیر به توسل به تهدید یا و يسر تمااقدا ،نظامی وينیر به
 یپلماتیکد سمیر اضعترا ،سفیر رحضاا ها، دیپلمات اجخرا ها، دیپلماتیک بیراتد یگرد
ــی يتعبیر به. ستا فرهنگی تالدمبا درآوردن تعلیق به و ــوان م  اريبرقر که گفت ت

 هـا  تحریم عنو ینگیرد و یا ا ار میقر تمااقدا از طیف ینا میانه در ديقتصاا تحریم
ها سابقه طـوالنی   رود. هرچند تحریم می رکا به برشمردیم که تیمااقدا جاي به غلبا

هـاي اقتصـادي جدیـد از ابعـاد جدیـدي       تاریخ روابط سیاسی دارند، اما تحریمدر 
ــه نقــل از  برخــوردار شــده ــد. ب ــدري«ان  شگستر با جدید ديقتصاا ات» تهدیدحی

ــازمان نهمچو لتیدوغیر انیگرزبا ــاي س ــی، ه ــاي شرکت غیردولت ــدملیتی و ه  چن
به نماینـدگی   اه آن از یک هر وارد فاز جدیدي شده و خصوصی منیتیا هاي کمپانی

ــدف رکشو علیه را تحریم ه،کنند تحریم رکشواز  ــال ه ــی اعم ــد م  و نهمااکر( کنن
هـاي   ). از این رو پیش فرض مقاله حاضر این است کـه تحـریم  237:1387 ريحید
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آمریکا علیه ج.ا.ایران اوال بیش از هر چیز جنبه سیاسی دارد و مربوط به بعد قدرت 
دیگــر داراي ابعــادي جدیــد و متفــاوت از شــود و از ســوي  خــواهی آمریکــا مــی

  شود. هاي سنتی است که در ادامه به آن پرداخته می تحریم
  
  هاي اقتصاد مالی تحریم

هـا   هایی که از سالیان گذشته فضاي اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک در میان تحریم
را  خصوصـی  بخـش فعالیـت   بـاألخص هاي اقتصادي و  ها فعالیت بیش از دیگر تحریم

 داده است. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است:قرار  الشعاع تحت
 

 ها بر روي سیستم مالی و پولی کشور تحریم بانک تأثیر )الف
ایرانیـان زیـادي بـا شـعب خـارج از       که از آنجایی :منابع بانک ي افزایش مخاطره. 1

منـابع   بزرگـی از  هـا بخـش   باشند، با اعمال این تحریم کشور داراي مراودات مالی می
برخـی از مشـتریان    حـال  درعـین افتد.  در این کشورها به مخاطره می ی این مردمبانک

گردد که فرآینـد   می مسئلهاند که منجر به این  خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته
  .یابدهاي آن افزایش  تر شده و هزینه ها و افراد ایرانی سخت تجارت با شرکت

منابع ارزي  تأمین ها در با اعمال تحریم و محدودیت شرکت :تافزایش مطالبا .2
خـود را از طریـق    موردنیـاز ها، مشتریانی کـه منـابع    موردنیاز خود از طریق بانک

کنند دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بـودن تسـهیالت    می تأمین گشایش اعتبار
 بنـدي  زمـان بـق  توانند محصوالت خـود را ط  ارزي و ریالی در فرآیند تولید، نمی

به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیالت  رو ازاینتولید نمایند.  شده بینی پیش
با افزایش مطالبـات   مدت کوتاههاي تحریم شده در  رسد که بانک خود، به نظر می

شود در بلندمدت، بـه دلیـل کـاهش مـراودات      بینی می مواجه گردد. هرچند پیش
تبـارات اسـنادي، رونـد صـعودي افـزایش      ارزي و کاهش چشـمگیر گشـایش اع  

 .مطالبات ارزي بانک کاهش یابد

هاي ایرانـی   از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک: روي ریسک اعتباري تأثیر .3
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به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباري مـراودات بـا ایـران بـاال     
فزایش است که ایـن مـورد   رفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کاال به ایران رو به ا

 .شود ها و قیمت نهایی کاالهاي صادراتی به ایران می منجر به افزایش هزینه

المللی  اعتماد فروشندگان بینالمللی به سیستم بانکی:  کاهش اعتماد فروشندگان بین .4
به عدم انجـام مـراودات    که طوري به یافته کاهش شدت بههاي ایرانی  نسبت به بانک

 .ناپذیر خواهد بود کنند و اشاعه این موضوع جبران می تأکیدها  کبا این بان

تـوان بـه افـزایش     ها می از آثار مهم تحریم بانک مالی: تأمین هاي تحمیل هزینه .5
مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسـهیالت، نـرخ تنزیـل     تأمین هاي هزینه

پرداختـی در مـراودات بـا    هاي خارجی، کارمزدهـاي بـانکی    اسناد ایران در بانک
هـا، هزینـه کـارمزد گشـایش اعتبـارات       هاي خارجی، هزینه خرید از واسطه بانک

هایی هستند  هزینه ازجملههاي جایگزینی کارگزاران بانکی،  هزینه نهایتاًاسنادي و 
 .بایست با آن مواجه شوند هاي تحریم شده می که بانک

هـاي   کـه کلیـه بانـک    اي مسـأله  تـرین  مهم بانکی: نظام به عمومیکاهش اعتماد . 6
بانکی در داخـل   نظام به گیرد امکان کاهش اعتماد عمومی  تحریم شده را در برمی

کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه (در قسـمت  
هــا  هــا) و تســري آن بــه ســایر بخــش ورود کــاال و خــدمات از طریــق گشــایش

 .استدر بخش تولید  خصوص به
  
 :باشند هایی که داراي مراودات مالی با سیستم بانکی می ها بر سودآوري شرکت تحریم بانک تأثیر )ب

در حـال حاضـر حجـم     گشایش اعتبار و نقل و انتقاالت مالی با سـایر کشـورها:   .1
هاي ملی، ملت، صادرات و سپه (نزدیـک   ها در اختیار بانک از منابع بانک عظیمی 

قرار دارد و لذا بسـیار محتمـل اسـت کـه گشـایش      ) ت بانکیدرصد عملیا 80به 
دچـار   هـا  پس از تحریم ایـن بانـک   اعتبار و نقل و انتقاالت مالی با سایر کشورها

کننـد، دچـار مشـکل     ها همکاري می هایی که با این بانک لذا شرکت ؛معضل گردد
بود  هاي جدي همراه خواهد ها با چالش گونه شرکت شده و معامالت خارجی این
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قرار خواهد داد. در ایـن   تأثیرها را تحت  هاي مالی و سودآوري شرکت و صورت
اجرایـی کـردن    منظـور  بهالمللی  ها قادر نیستند تا از منابع مالی بین شرایط، شرکت

احتمـال ناکارآمـدي    سـو  یـک مند شوند. این امر از  اي خود بهره هاي توسعه طرح
 درنتیجهها را افزایش داده و  اي شرکت سعههاي تو سرمایه و به تعویق افتادن طرح

باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوي دیگر باعـث  
افزایش بیکاري و کاهش حجـم تولیـد ناخـالص داخلـی و مشـکالت اقتصـادي       

 .خواهد گردید

اثرات روانی تحریم بر بازار  در بورس: شده پذیرفتههاي  کاهش سودآوري شرکت. 2
هـایی   مشهود بوده و موجب بـروز نگرانـی   ها دوران اعمال تحریمهام کشور در س

هاي طوالنی براي فروش سهام شده و سودآوري  براي سهامداران و تشکیل صف
است با توجه به اینکه یکـی از   ذکر شایانرا کاهش داده است.  بورسهاي  شرکت
بـورس اسـت، در    در شـده  پذیرفتـه هاي  ها سهام شرکت بانک موردپذیرشوثایق 

صورت عدم بازپرداخت مطالبات در سررسید، بانک در خصوص زنده کردن این 
بایسـت در   وجوه با محدودیت مواجه خواهد شد. لذا در این شـرایط بانـک مـی   

بیشـتري   بـا احتیـاط   بـازار در  شـده  پذیرفتـه  هـاي   سهام شرکت توفیقخصوص 
 .برخورد نماید

ترین روش جهـت   مرسوم نیازهاي وارداتی: ینتأم محدود شدن تولیدکنندگان در. 3
انجام واردات از سایر کشورها در دنیاي مدرن، استفاده از اعتبارات اسنادي است 

کننـد. نداشـتن پشـتوانه     ها هستند که اعتبارات اسنادي را گشایش می و این بانک
واردات و صادرات  متصدیانهاي جدي براي صاحبان صنایع و  بانکی محدودیت

هـاي تحـریم در مـورد برخـی      قطعنامـه  ازآنجاکهدر ایران ایجاد کرده است. کاال 
ها مواد  کاالها، کشورهاي عضو را از معامله با تجار ایرانی منع کرده است، شرکت

) چندالیـه ارتباطـات  (وارداتی خود را با چندین رابطـه   موردنیازاولیه و کاالهاي 
گردد که بدون شـک   دین برابر میچن ها آنمحصول  شده تمامتهیه نموده و هزینه 
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 تـأمین  ها را در رغم اینکه شرکت منفی داشته و به تأثیربر تقاضاي این محصوالت 
را در بازپرداخـت منـابع    هـا  آننمایـد،   خود دچار مشکل مـی  موردنیازمالی منابع 

 .فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود(بانکی 

هاي ایرانـی   اعمال تحریم علیه بانک و مراودات: افزایش هزینه و زمان معامالت. 4
کـاال بـا کشـورهاي     خریـدوفروش   هاي ایرانـی کـه در حیطـه    باعث شده شرکت

کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشـکالت را دور   خارجی فعالیت می
ــق واســطه ــا و دالال زده و از طری ــ ه ــار کنن ــث گشــایش اعتب د. ن کشــورهاي ثال

تـر   معامله و صرف زمان طـوالنی   هزینه رفتن باالپیامد چنین کاري، ترین  مستقیم
 .است ها آن بندي زمانمنفی بر کیفیت و  تأثیربراي رسیدن به اهداف و 

قرار داده  فشار  تحتاین وضعیت عالوه بر ایجاد بار تورمی، تولیدکنندگان را 
اي آنـان بـیش از   بـر  شده تمامهاي  هزینه بسا چهکاهد و حتی  و از حاشیه سود می

قیمت فروش باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان نتوانند طبـق  
 بازپرداخـت هـا عمـل نماینـد و     انتظارات قبلی به تعهدات مـالی خـود بـه بانـک    

 .تسهیالت دریافتی با تاخیرمواجه شود

 درهـا را   شـرکت  ،تحـریم  اعمال ها: قطع منابع ارزي و عدم تزریق پول به شرکت. 5

سـرمایه داخلـی دچـار     کننـدگان  تأمین ها و خود از بانک موردنیازمنابع ارزي  تأمین
خـود را از طریـق فاینـانس و     موردنیـاز کند، لذا تولیدکنندگانی که منابع  مشکل می

کنند با تنگنا مواجه شده و به دلیل مکمل بودن تسـهیالت ارزي و   می تأمین یوزانس
 شـده  بینی پیش بندي زمانتوانند محصوالت خود را طبق  ریالی در فرآیند تولید، نمی

رود که بـه دلیـل عـدم تحقـق منـابع مـالی الزم و        احتمال می رو ازاینتولید نمایند. 
، عدم تحقق درآمدهاي انتظاري، قـادر بـه بازپرداخـت تسـهیالت بـانکی در      بالطبع

 .ه شودنیز با تعلل مواج ها آنموعد مقرر نبوده و پرداخت تسهیالت ریالی 

 بـاألخص با توجه به محـدودیت صـدور روادیـد    دشواري انجام سفرهاي تجاري: . 6
شـود کـه    براي ایـن موضـوع صـرف مـی     توجهی قابلبراي کشورهاي اروپایی، زمان 
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 بنـدي  زمـان هاي تولیـدي در خصـوص    ممکن است در بسیاري از محاسبات شرکت
هاي خارجی  . همچنین طرفتولید و فروش یا محاسبات نرخ ارز اختالل ایجاد نماید

 .هاي اعمالی کشورهاي ثالث از سفر به ایران اکراه دارند نیز به دلیل محدودیت

تصویب قـانون   رغم به گذاران خارجی: گذاري براي سرمایه افزایش ریسک سرمایه .7
خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی  گذاري سرمایهجلب و حمایت از 

اي خــارجی را تســریع نمایــد، بــا اعمــال تحــریم، هــ کــه بایــد جــذب ســرمایه
مالی خـارجی بـه لحـاظ افـزایش      تأمین مؤسساتگذاران خارجی و سایر  سرمایه

گـذاري در کشـور    ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سـرمایه 
 .اکراه خواهند داشت

  
 در اقتصاد اطمینانی ناایجاد  )ج

قـرار گرفـت تـا زمـانی کـه در       موردبررسیباال  عالوه بر پیامدهاي تحریم که در
 تـر  گسـترده وجود داشته باشد و بیم  اطمینانی ناخصوص شدت و گستره تحریم 

زنـد و در   گذاران و تولیدکنندگان دامن می ها برود، به نگرانی سرمایه شدن تحریم
 :تهسزیر  قرار به ها آنکند که برخی از  هاي اقتصادي اختالالتی ایجاد می فعالیت

شـود و در   هـا غیـر شـفاف مـی     برآورد هزینـه و درآمـدهاي آتـی فعالیـت    - 1
 .شود هاي اقتصادي اختالل ایجاد می تخصیص منابع و کارآیی فعالیت

هـاي تولیـدي و    بیشتري از طـرف بنگـاه   دفعات بهقیمت کاالها و خدمات - 2
 .شود تعدیل می فروشی خرده توزیعی در سطح

هـاي اقتصـادي اعـم از     دي بـراي کلیـه بخـش   گیري فعـاالن اقتصـا   تصمیم- 3
 .شود ها یا بخش دولتی مشکل می خانوارها، بنگاه

  .شود هاي اقتصادي انحراف ایجاد می گذاري بنگاه در تصمیمات سرمایه- 4
  

  آمریکا هاي تحریم اثرگذاري اصلی دلیل
 قـدرت  آمریکـا،  نظارت تحت پرداخت هاي سیستم و دالري معامالت از استفاده
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 و افـراد  مـالی  معـامالت  راه سـر  بـر  محـدودیت  و تحـریم  اعمال در شورک این
 تحـت  پرداخـت  هـاي  سیسـتم  تمرکز دلیل به لذا. است داده افزایش را ها شرکت
 واقـع  مـؤثر  هـا  تحـریم  سیسـتم  این در اطالعات، باالي شفافیت و آمریکا اختیار

 باواسطه هایتدرن نیز دهند می انجام دالري عملیات که مؤسساتی حتی .گردند می
 بـه  اقدام آمریکایی، مؤسسات از مجوز کسب و کارگزاري هاي حساب وسیله به و

 مقـررات  برخالف خارجی و آمریکایی مؤسسات که درصورتی. نمایند می فعالیت
 قرار شناسایی مورد نمایند، عمل (اوفک) خارجی يها داراي کنترل دفتر تحریمی

 از یکـی  .شود می گرفته نظر در ها آن يبرا هایی محدودیت و مجازات و گیرند می
 معـامالت  به دسترسی قطع دارند، واهمه آن از مالی مؤسسات تمامی که مجازاتی

 جهـان  در معـامالت  نـوع  ایـن  کـه  نفـوذي  و گسـتره  دلیـل  بـه  کـه  است دالري
 شـده  باعـث  مسـئله  ایـن . دهد می آمریکا به را تنبیهات اعمال اجازه اند، پیداکرده

 بـدون  پرداخـت  هـاي  سیستم و جایگزین هاي راه طراحی سمت به کشورها است
 و قـوانین  توسـط  متحـده  ایـاالت  مـالی  هـاي  تحریم .کنند حرکت آمریکا مداخله

 بـه  ها تحریم این اجراي مسئولیت. پذیرد می صورت کشور این اجرایی دستورات
 هـا  تحریم این .شود می انجام خارجه امور وزارت مشورت با و است عهده اوفک

) وجـه ( ارزش انتقـال  اشـکال  سـایر  و سـرمایه  انتقال جریان سر بر مانع ایجاد اب
 ضـروري  مالی، هاي تحریم از استفاده شیوه و مکانیزم درك براي. گردد می اعمال
 کلیـدي  پرداختـی  هـاي  سیسـتم  عملکـرد  نحوه و ارزش انتقال چگونگی با است
  .شد آشنا المللی بین

  
  المللی بین پرداخت نظام در ارزش الکترونیکی ) انتقال1

 منتقـل  بـانکی  اسـناد  یا نقد پول طریق از طرفین بین ارزش مدرن اقتصادهاي در
. اسـت  المللی بین مالی نظام در نوع پرداخت ترین مهم الکترونیکی انتقال. شود می

 ارسـال  منظـور  بـه  الکترونیکـی  انتقال از عمدتاً ها شرکت و بزرگ مالی مؤسسات
 الکترونیکـی،  انتقـال  اساساً .کنند می استفاده زیاد دفعات در وجوه از زیادي حجم
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 بانـک  یـا  شـرکت  فرد، یک است ممکن که دهنده انتقال آن در که است اي معامله
 اگـر . دهـد  مـی  را دیگـري  حساب به خود حساب از پرداخت دستورالعمل باشد،
 انجـام  دگیسا به انتقال این باشند بانک یک در حساب داراي ذینفع و دهنده انتقال

 و اصلی بانک اما باشند نداشته حساب بانک یک در طرفین اگر همچنین .شود می
 از توانـد  مـی  انتقـال  باشند، داشته کارگزاري حساب یکدیگر با دهنده انتقال بانک
 و دهنده انتقال بانک دارد امکان جایگزین طور به .پذیرد صورت حساب این طریق
 انتقـال  کـه  باشـند  داشته ثالثی بانک نزدیک کارگزاري حساب دو هر ذینفع بانک

  .شود انجام ها واسطه رشته ایجاد با و طریق این از تواند می
  
  SWIFT و Fedwire،CHIPS کلیدي پرداخت ) سیستم2

 توسـط  متحـده  ایـاالت  در مـالی  مؤسسـات  و افراد میان ارتباط و پرداخت انجام
Fedwire بانـک  12 بـه  متعلـق  داختـی پر و ارتبـاطی  سیستم یک که شود می انجام 

 حسـاب  فـدرال  نظـام  در آمریکـایی  هـاي  بانـک  از بسـیاري  .اسـت  رزرو فدرال
 بـا  وجـوه  انتقـال  در رزرو فـدرال  هاي بانک. دارند فراوانی نقدینگی و کارگزاري

 رزرو، فدرال هاي بانک میان در .دهند می انجام را واسطه بانک یک نقش یکدیگر
 معـامالت  اکثریـت  زیـرا  کنـد،  مـی  ایفا مهمی قشن نیویورك فدرال مرکزي بانک

Fedwire دو .اسـت  نیویـورك  فـدرال  مرکـزي  بانـک  اختیار تحت مالی مؤسسات 
 جامعـه  و) CHIPS( بانکی بین هاي پرداخت تسویه اتاق دیگر مهم پرداخت سیستم
 عمـل  Fedwire ماننـد  CHIPS. هسـتند ) SWIFT( بـانکی  بین مالی ارتباطات جهانی
 الکترونیکـی  وانتقال نقل نظام ترین اصلی CHIPS. دهد می انجام را یهتسو و ارتباط

 هـاي  بانـک  بـین  دالر الکترونیکـی  وانتقال نقل براي اتاق این. آمریکاست در پول
 و CHIPS بـرخالف  سـوئیفت  .شـود  می استفاده مالی مؤسسات سایر و المللی بین

Fedwire زبـانی  اسـت،  ژیکـی بل اصـالتاً  کـه  سـوئیفت . اسـت  ارتباطات براي تنها 
 تسـویه  بـراي  امـر  ایـن  لـذا  و کنـد  می تأمین جهانی مالی مؤسسات براي مشترك
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 را تسـویه  خـدمات  درواقع سوئیفت هرچند .است حیاتی المللی بین هاي پرداخت
 هـاي  حسـاب  طریـق  از کـه  اسـت  هـایی  تراکنش کننده هدایت اما دهد نمی انجام

 اجراي .شوند می تسویه پرداخت هاي منظا سایر یا و Fedwire و CHIPS کارگزاري
 کـه  شـکل  بـدین . شـود  مـی  انجـام  پرداخـت  هاي سیستم توسط مالی هاي تحریم

 پرداختـی  يهـا  نظـام  بـه  خـود  دالري انتقاالت و نقل انجام در مختلف کشورهاي
 قطع و مانع ایجاد با تواند می آمریکا لذا. هستند وابسته آمریکا اختیار تحت کلیدي

 اساس این بر .کند اجرا را خود مالی هاي تحریم نظامات این به کشورها دسترسی
 ببـرد،  بین از را آمریکا طریق از شدن تحریم امکان بخواهد کشوري که درصورتی

 کشورها دیگر با آن طریق از و نموده طراحی جایگزین پرداخت هاي سیستم باید
سـیه از جانـب   هاي رو موردي که در مورد تحریم .کند مدیریت را خود معامالت

  آمریکا قابل مشاهده است.
  

  هاي اقتصادي ضد روسیه و ایران و اقدامات صورت گرفته تحریم مقایسه
  دوجانبه پولی هاي پیمان انعقاد با خارجی تجارت در یورو و دالر به وابستگی کاهش

 بازارهـاي  بـه  روسـیه  دولتـی  هاي بانک دسترسی هرچند بانکی، و مالی حوزه در
 امـا  شد، بلوکه غربی کشورهاي در ها بانک این دارایی و قطع امریکا و اروپا مالی

 سـایر  و گیـرد  می انجام سابق روال طبق غربی کشورهاي با روسیه ارزي مبادالت
 بـا  تجـارت  انجـام  براي LC گشایش با رابطه در منعی گونه هیچ روسی هاي بانک

 در ایران هاي تحریم که است حالی در این. ندارند آمریکایی و اروپایی کشورهاي
 تحـت  نهادهـاي  تعـداد  ازلحـاظ  هم و بوده تر پیشرفته بسیار بانکی و مالی حوزه

 از هـم  و) خصوصـی  هـاي  بانک اغلب و دولتی هاي بانک مرکزي، بانک( تحریم
 سـقف  اسـنادي،  اعتبـار  گشـایش ( تحـریم  مشـمول  مـالی  تعـامالت  نـوع  جهت

 تـر  گسـترده  شـدت  به...) و تسوئیف شبکه به دسترسی تحریم نقدي، هاي تراکنش
 هـاي  شرکت اگرچه دهد می نشان نیز انرژي حوزه هاي تحریم بررسی .است بوده

 بـزرگ  نفتـی  هـاي  شـرکت  و منـع  روسـیه  نفت بخش در گذاري سرمایه از غربی
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 بـا  رابطـه  در منعـی  امـا  شـدند،  محروم آمریکایی و اروپایی مالی تأمین از روسی
 روسـیه  به پتروشیمی و پاالیشی محصوالت وشفر و روسیه از گاز و نفت خرید
 و تجهیـزات  از بخشی صادرات تنها غربی کشورهاي همچنین .است نشده وضع

اوري  هـا  میدان( خاص و جدید نفتی منابع استخراج و اکتشافات در که را هایی فنّ
. اند کرده ممنوع دارند، کاربرد) زار شوره و قطبی مناطق عمیق، هاي آب در موجود

  گذاري، سرمایه هرگونه شامل ایران انرژي حوزه هاي تحریم که است حالی رد این
 و تجهیزات کلیه فروش گاز، و نفت بخش هاي پروژه براي مالی تأمین و مدیریت
اوري  هـاي  فـرآورده  فـروش  پتروشـیمی،  و گـاز  نفـت،  صـنعت  بـا  مرتبط هاي فنّ

 محصـوالت  و تـی نف هـاي  فـرآورده  نفـت،  خرید درنهایت و ایران به پاالیشگاهی
 نشـان  هـا  بررسـی  نیـز،  ونقل حمل حوزه خصوص در .شد می ایران از پتروشیمی

. است برنگرفته در را حوزه این تاکنون روسیه علیه شده وضع هاي تحریم دهد می
 از مختلفـی  انـواع  مشـمول  ایـران  دریایی ونقل حمل حوزه که است حالی در این

 ،)سـاخت  فنـاوري  انتقـال  و اتتجهیـز  فـروش ( صـنعت  تحریم شامل ها، تحریم
 خـدمات  تحـریم  ،)ایران توسط و ایران از ناوگان اجاره ممنوعیت( ناوگان تحریم
 و تـردد  تحـریم  و) کشـتی  به رسانی سوخت کش، نفت و کشتیرانی بیمه( پشتیبان

 و علـم  حـوزه  هـاي  تحـریم  .اسـت  بـوده  کشـورها  برخی بندرهاي در پهلوگیري
 تجهیـزات  صادرات و است نظامی موضوعات به محدود صرفاً نیز روسیه فناوري

اوري و  امـا  اسـت؛  شـده  ممنـوع  روسـیه  بـه  دوگانـه  مصـارف  با و نظامی هاي فنّ
 اي، هسـته  ماننـد  موضوعات بسیاري شامل ایران فناوري و علم حوزه هاي تحریم
 .شـود  می …و شیمیایی مواد خودروسازي، سازي، کشتی اطالعات، امنیت نظامی،

 علیـه  گرفتـه  صورت هاي تحریم عمق و گستره دهد می نشان تمطالعا درمجموع
 اقتصـاد  بـر  آن آثـار  وجـود  این با اما بوده، محدودتر بسیار ایران به نسبت روسیه
 از سرمایه خروج و روبل ارزش کاهش اقتصادي، رشد کاهش با رابطه در روسیه

 برابـر  در روسـیه  متقابـل  اقدامات دیگر، سوي از. است بوده توجه قابل کشور این
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 کشــورهاي بــه تــوجهی قابــل هــاي هزینــه تحمیــل موجــب غــرب، هــاي تحــریم
 و گسـتره  تفاوت لحاظ با اقدامات، این. شد) اروپا اتحادیه خصوصاً( کننده تحریم
 ایـران،  بـا  المللی بین معادالت در کشور این جایگاه نیز و روسیه هاي تحریم عمق

 دوره طـول  در نیـز  ایـران  .است اريالگوبرد قابل و بوده مفیدي هاي آموزه حاوي
 کشـورهاي  منـافع  بـه  زدن ضـربه  فرصت گوناگون هاي برهه در ها، تحریم شدت

 آن، بـارز  نمونـه . اسـت  نکـرده  اسـتفاده  خوبی به آن از اما داشته را کننده تحریک
 پـس  اروپا اتحادیه عضو کشورهاي به نفت صادرات سریع قطع در ایران فرصت

 اقـدام  چنـین . بود ماهه شش مدت یک از پس ایران از ها نآ واردات قطع اعالم از
 غرب تجدیدنظر و نفت بازار در شوك به منجر توانست می ایران سوي از متقابلی

 تغییـر  به اقدام سرعت به روسیه نیز دیگر سوي از .گردد نفتی هاي تحریم ادامه در
 اتوارد رونــد بررســی امــا نمــود، غــذایی محصــوالت واردات در خــود شـرکاي 

 کشـورهاي  همـواره  دهـد  مـی  نشـان  تحـریم  هـاي  سال طی ایران غذایی محصوالت
 اساسـی  کاالهـاي  واردات اصـلی  جزو مبـادي  امریکا، حتی و استرالیا کانادا، اروپایی،
 کـه  اسـت  ذکـر  به اند. الزم بوده) شکر و دامی ذرت سویا، کنجاله گندم، نظیر( غذایی
  .اند بوده تاکنون 87 هاي سال طی ایران اتیوارد عمده قلم ده جزء همواره فوق اقالم

  :از عبارتند ها تحریم با مقابله در روسیه اقدامات ترین مهم
  دوجانبه؛ بانکی امن هاي کانال تقویت و دوجانبه پولی اي پیمانه توسعهـ 
  آسیا؛ به اروپا از روسیه انرژي صادراتی مقصد تغییرـ 
  روسیه؛ دولت 2015 سال بودجه بازنگريـ 
  کننده؛ تحریم کشورهاي از غذایی مواد واردات ممنوعیتـ 
  ؛ سرمایه خروج از جلوگیري براي مالیاتی هاي معافیت وضعـ 
  روسیه؛ مرکزي بانک توسط طال به دالري ذخایر تبدیلـ 
  سوئیفت؛ از استقالل و داخلی بانکی پرداخت نظام اصالحـ 
  دیده؛ آسیب هاي نگاهب از حمایت و اقتصادي بحران با مقابله طرح تدوینـ 
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 و اتومبیـل  واردات ممنوعیـت  و هوایی حریم از استفاده ممنوعیت به تهدیدـ 
  اروپا؛ علیه منسوجات

 گرفتن قرار براي جمهور آمریکا ئیسر از دوما مجلس نمایندگان درخواستـ 
  شده.  تحریم اشخاص لیست در

 عمـده  وهگـر  چهـار  در( ایـران  و روسـیه  علیـه  شده وضع هاي تحریم مقایسه
 و ونقـل  حمـل  هـاي  تحـریم  انـرژي،  حوزه هاي تحریم بانکی، و مالی هاي تحریم
 صـورت  هـاي  تحـریم  عمـق  و گسـتره  دهد می نشان ،)فناوري و علم هاي تحریم
 تفـاوت  لحـاظ  بـا . اسـت  بوده محدودتر بسیار ایران به نسبت روسیه علیه گرفته
 المللـی  بین معادالت در رکشو این جایگاه نیز و روسیه هاي تحریم عمق و گستره

 تحمیـل  در( غـرب  هـاي  تحـریم  برابر در روسیه متقابل اقدامات بررسی ایران، با
 کـاهش  هـاي  سیاسـت  نیـز  و کننـده  تحـریم  کشـورهاي  بـه  اقتصـادي  هاي هزینه
 و بـوده  مفیـدي  هاي آموزه حاوي ،)تحریم تحت کشور براي اقتصادي هاي هزینه
  .است الگوبرداري قابل

  
  اقدامات و ها راهبرد

 ارزیابی به توجه با باید مالی نظام حوزه در اصالحی هاي راهکار و ها راهبرد ارائه
 ایـن  بـر . شود انجام بیرونی هاي فرصت و ها تهدید و داخلی ضعف و قوت نقاط

 دوران مـدیریت  هـاي  راهکـار  و ها راهبرد ارائه از پیش و گزارش ادامه در اساس،
  .شود می اشاره ها فرصت و ها تهدید ها، عفض ها، قوت این به جدید، تحریم

  
  قوت نقاط

 داخـل  در مـالی  و بـانکی  غیرمتمرکز و متمرکز هاي سامانه برخی اندازي راه -
  داخلی؛ امن بستر ایجاد و کشور
  بانکی؛ و ارزي مبادالت حوزه در تحریم با مقابله هاي تجربه وجود -
 زا درون خصوص در وبمطل اقدامات برخی و مقاومتی اقتصاد هاي سیاست -
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  اقتصادي؛ هاي طرح از بانکی نظام نسبی حمایت و اقتصاد کردن
 حمایت و داخل هاي ظرفیت به توجه خصوص در عمومی افکار بودن آماده -

  غرب. به اعتمادي بی دلیل به خارج به کمتر اتکاي و داخلی تولیدات از
  
  ضعف نقاط

 نظـام  شـکنندگی  که کشور ايه بانک در اي ترازنامه و مالی مشکالت وجودـ 
  ؛دهد می افزایش ها تحریم با مواجهه در را مالی

 خطـاي  هماننـد  اخیـر  سـال  یک در کشور ارزي نظام صحیح مدیریت نبودـ 
  ؛ارز تقاضاي مدیریت نبود و فعلی شرایط در ارز نرخ کردن نرخی تک به اصرار
 در ریال فتضعی و ارز نرخ افزایش واسطه به ملی پول ارزش مستمر کاهشـ 
  ؛دالر برابر

 و هـا  شـوك  بروز خطر که بانکی نظام در نقدینگی باالي بسیار حجم وجودـ 
  ؛کند می اضافه بازار به را بازانه سفته هیجانات

 و کشـور  از خـارج  در ارزي وانتقـال  نقل مشکالت درباره اندیشی چاره نبودـ 
  ؛ارز داخلی تقاضاي و عرضه بر تمرکز
 نبود و اخیر هاي ماه در ها صرافی توسط ارزي انتقاالت و نقل کانال تضعیفـ 
  .مناسب ارزي نقشه

  
  ها فرصت
 در رمزنگاري خصوص در چین بالك ویژه به مالی جدید هاي فناوري ظهورـ 

 نـد نما هـایی  کشور در ها بانک برخی عملی تجربه و مالی هاي پرداخت و مبادالت
  ؛ونزوئال و آلمان
 هـاي  پیمـان  دوجانبـه،  تجاري هاي پیمان نظیر خارجی تجارت جدید هاي روشـ 
  ؛دولت ارزي هاي درآمد از استفاده براي کاال و انرژي تهاتر و دوجانبه پولی

 هـاي  پیمـان  انعقـاد  و تجاري عمده هاي کشور برخی همراهی در نسبی موفقیتـ 
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  ؛چندجانبه یا دو پولی
  .چین و روسیه همچون هایی کشور توسط سوئیفت جایگزین هاي سامانه ایجادـ 

  
  ها تهدید
 هـاي  شـفافیت  واسطه به FATF مانند هایی نهاد ناحیه از مضاعف فشار اعمالـ 

  ؛کشور از خارج و داخل در ایجادشده
 شـرایط  در مبـادالت  هزینه و ها واسطه شدن افزوده دلیل به ها هزینه افزایشـ 

  ؛تحریمی
 رفـع  و ایـران  هعلیـ  تحریمـی  قـوانین  وضـع  در آمریکا متحده ایاالت تجربهـ 

  ؛ها تحریم جدید دور در نقایص
هاي اقتصادي، موضوع از منظـر   در ادامه و پس از بررسی ابعاد مختلف تحریم

  گیرد. ها و روند اقتصادي جبهه مقاومت مورد بررسی قرار می رابطه تحریم
  

  محور مقاومت
ریـت  سال تالش مجاهدانه در محور مقاومت با محو 30ي بیش از  نابودي اندوخته

سـرزمینی و همچنـین اسـتعداد     انسـانی،  ایران با توجه به گستردگی منابع ارزشـی، 
اهداف دشـمنان   ترین مهمهاي اقتصادي و پشتیبانی آن، یکی از  خودافزایی و قابلیت

ها و  آید؛ در مقابل انتقال منابع مالی و پولی تقویت زیرساخت حساب می مقاومت به
 تر اثرگذاري میدانی، ازجملـه اهـداف   همه مهم جایی و از تجهیزات آموزش و جابه

هـاي اعمـالی صـرفاً     بسـا بخـش بزرگـی از تحـریم     پیش روي مقاومت بوده و چه
هاي تدارکاتی و پشـتیبانی مقاومـت اعمـال شـده اسـت.       منظور خدشه در قابلیت به

هرچند در پیشا برجام این استعداد و ظرفیت در تحریم محض و مطلق قرار داشت 
زاي محور مقاومت و قابلیت چندوجهی  رسد با توجه به ظرفیت درون ر میاما به نظ

ها از انفعاالت پسابرجام  امریکا، رژیم صهیونیستی و حتی عربستان و حامیان آن آن،
هـاي   هم راضی نبوده و با نام خروج از برجام، در تدارك محدودتر نمـودن قابلیـت  
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اختصار در سـطرهاي   شود به سعی میباشند.  ایران در پشتیبانی از محور مقاومت می
  رفت آن اشاره شود. هاي برون آینده به این چالش و راه

  
  هاي اقتصادي مقاومت از تحریم محور پذیريتأثیر

 و شده محو مارس 14 ائتالف. است به نفع محور مقاومت لبنان در سیاسی توازن
 بـا  رقابـت  تـوان  داشـت،  مـی  وجـود  کشـور  سیاسی بازي در هم هنوز اگر حتی

ــه قــدرت لبنــان در هرزمــانی از بیشــتر اهللا حــزب. نداشــت را اهللا حــزب  و گرفت
هـم   منطقه کشورهاي سایر محوري مقاومت در نظامی بازوي عنوان به حال درعین
 جنگنـد  می و نیروهاي مسلح سوریه مدافعان کنار در که رزمندگانی. کند می عمل

 نیز زینبیون به موسوم پاکستانی رزمندگان فاطمیون و به موسوم افغان و رزمندگان
مقتدر و مردمی هستند که مدافعان حرم حضرت زینب(س)  ساختار این از بخشی

 عـراق،  طـول  در سرزمینی گسترده ارتباطی یک سر پل هستند و در نهایت ایجاد
  .هاي قدرت مقاومت بااهمیت استراتژیک است ازجمله مؤلفه لبنان و سوریه

پشـتیبانی   تلویزیـونی و  و رادیـویی  شبکه 50 به یکنزد با دفاتر اداري، همراه
 در مبین استعداد سیاسی و اجتماعی مقاومت در عراق است. انتخابات، مردمی در

 تسلط مانع سیاسی و مذهبی هاي شخصیت پشتیبانی و مرجعیت عالی دینی عراق،
 کشـور  ایـن  بیگانگان و از سویی موجب تقویـت جریـان مقاومـت و مردمـی در    

دهنده تقویـت ایـن جریـان در کشـور      نشان هم می ماه مجلسی انتخابات. اند شده
 در. اسـت  متفاوت شرایط عینی تر و البته عملیاتی تر و سوریه در...باشد عراق می

رزمندگان مدافع حرم ضمن کمک به دفاع سرزمینی ملت و دولت سوریه بـا   آنجا
 جمعیتـی  و محافظت ارتباطی، پشتیبانی تقویت و تثبیت جریان مقاومت، راههاي

 به سازند. راهبرد مقاومت محقق می از بخشی عنوان سوریه را به مختلف مناطق در
دهـی، آمـوزش و    سـازمان  و جـذب . نیست گذشته همانند مقاومت نظامی، لحاظ

تر فرماندهی و عملیـات نامتقـارن فـرا سـرزمینی ازجملـه       پشتیبانی و از همه مهم
 رونـدها و تحـوالت،   ایـن  بـه  واکـنش  در البتـه  .تحوالت اثرگذار مقاومت است
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 گرفتند مانند حمایت پیش در متعدد ایذایی ها اقدامات ها و صهیونیست آمریکایی
 بـین  تمایز خط و سعی در ایجاد می ماه انتخابات در مخالف مقاومت نامزدهاي از

  سوریه براي وفاداران. در قرمز خطوط بینی ترسیم پیش و یا مقاومت و دولت
پشـتیبانی مـالی    از شـبکه  مجـدد  ارزیـابی  نیازمنـد  ها امروز بشـدت  آمریکایی
حال پراکندگی مقاومت، بـرخالف   و درعین پیوستگی و ارتباط باشند. مقاومت می

هـا را بـه چـالش کشـیده      رسمی کارکرد ابزارهاي کنترلی آن و بزرگ هاي سازمان
. خورد می مچش به نیز رفت نمی انتظارش که درجاهایی حتی مقاومت تأثیر است.

 سـر  »الصـابرین « نـام  بـه  فلسـطینی  رزمنـدگان  از گروهی قبل سال چند غزه، در
متفـاوت از   گـروه  ایـن  کردند؛ ریزي برنامه ها صهیونیست علیه حمالتی و برآورد
اسـالمی   تـري ماننـد حمـاس و جهـاد     تر و بزرگ هایی بانام و عنوان رسمی گروه

 و خودروها از ها گروه این از بسیاري ها، تاکتیک و کارگیري تجهیزات است. در به
بـا   ابزارهـایی  و شناسـایی  يهـا  پهپاد از بلکه کنند نمی استفاده معمولی تسلیحات

تعبیر این بـود   دیپلماتیک، رویکرد با این وضعیت در ...گیرند می فناوري باال بهره
 ایـران،  اي هسته برنامه محدودیت براي اي وسیله عنوان تنها به که اجراي برجام، نه

حـال   بـااین  هاي ایران هم اثربخش خواهد بود. در کنترل مقاومت و پیشرفت بلکه
 عنوان ریاست جمهوري امریکا و جلساتی که با با روي کار آمدن دونالد ترامپ به

بـا مـتهم کـردن ایـران      ریاض برگزار نمـود و  اجالس برخی از رهبران عرب در
هاي مشابهی که از سـوي   یستی و پیامبدخواهانه و اقدامات ترور دخالت عنوان به

تـر و بـا    هاي خود سـخت  گیري رهبران البی صهیونیستی مطرح شد، او در موضع
بـا   طـرف ایـران کشـید و    اي را بـه  ثبـاتی منطقـه   شدت بیشتر انگشـت اتهـام بـی   

ثبـاتی را دادن   طرفه، دالیل ایـن بـی   هاي یک اي و سخنرانی هاي رسانه سازي نقش
هاي  کرد. هرچند بخش بزرگی از تالش ام به ایران وانمود میفرصتی با عنوان برج

رسد  باشد اما به نظر می حساب سیاسی با حزب دموکرات امریکا می ترامپ تسویه
ها براي محـاق توسـعه و اسـتحکام اقتـدار محـور       تري از این تالش بخش بزرگ
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  باشد. مقاومت در منطقه می
  

  مقاومت با ابزار تحریم اقتصاديگذاري بر تأثیرابزار و اهداف آمریکا در 
اي آن  یابی به راهبرد محدودسازي ایـران و اقتـدار منطقـه    ها براي دست آمریکایی

در  کننـد.  کنند با خروج از برجام چند هدف را دنبـال مـی   یعنی مقاومت سعی می
آورنـد کـه ایـن     المللی با ایران را به جریان درمی ابتدا یک همکاري تصنعی و بین

ازي و اثرات آن توجیه داشته باشد. ایجاد یک سیاست منعطف کـه  محدودیت س
و  وجود آورد تبع آن در مقاومت را به مدت تغییرات اساسی در ایران و به در میان

این سیاست در عمل به صورتی اجرا شود که استعداد و منابع ملـی ایـران دچـار    
کار با متحـدان   تحلیل و حتی فروپاشی شود. ضمن اینکه درروند اجرا یک تقسیم

 سـرزمینی، انسـانی،   نظـامی،  هـاي مختلـف   ژِئواستراتژي جنبه هم باید اجرا شود.
تواند یک استعداد جنبش  تر ایدئولوژي که در نوع خود می اقتصادي و از همه مهم

دالیـل   تـرین  مهـم میلیونی را در محور مقاومت بـرآورده نمایـد از    انسانی چند ده
اقتصادي، نظامی و امنیتی علیه ایران است. مؤلفه  تهدیدات جدید با سازوکارهاي

هـاي اقتصـادي بخشـی از جریـان اثرگـذار در       همکاري مذاکره، ارتباطات فنی و
تعدیل قدرت ملی ایجاد دوقطبـی در تصـمیمات راهبـردي و تضـعیف مقاومـت      

اقتصادي و دیپلماتیـک در کنـار بـه     ضرورت تقویت پتانسیل بالقوه نظامی، است.
اي  همکـاري عوامـل منطقـه    هاي توافق برجام بـا  ندن حداقل فرصتانحراف کشا

مـدیر   اي ایران و مقاومت اسـت.  امریکا، بخشی از به چالش کشیدن قدرت منطقه
ایـران حـامی    شـهادت داد کـه   2016اطالعات ملی امریکا جیمز کپلر در فوریـه  

اهللا و  باي در خاورمیانه از طریق سپاه و حامی اصلی حـز  هاي منطقه اصلی بحران
تـرین تهدیـد بـراي منـافع ایالـت       هاي انقالبی در منطقه و نهایتاً بزرگ سایر گروه

یک ماه بعد ژنرال جوزف شهادت داد ایران در  متحده امریکا و شرکاي آن است.
داري  هـاي وزارت خزانـه   تر شده اسـت. گـزارش   روزهاي پس از توافق، تهاجمی
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ابع نقدي ایران، رابطه بـین ایـن منـابع و    امریکا در حوزه اقتصادي شامل انتقال من
هـاي مقاومـت در    هـاي گـروه   و پشتیبانی از فعالیـت  تأمین عوامل مقاومت، ایجاد

هاي مختلف در  شرقی محور مقاومت، در کنار عملیات هاي غربی، جنوبی و جبهه
 و ارتفاعات جوالن و پشتیبانی مقتدرانـه از دولـت بشـار    2015اورشلیم در اوت 

مبنـی بـر    2015گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره در ماه نـوامبر   است. اسد بوده
بازسازي فناوري موشکی حماس و اظهارات سخنگوي وزارت خارجه ایـران در  

عنـوان یـک سیاسـت اصـولی و      تقویت مقاومت در برابر رژیـم صهیونیسـتی بـه   
 سازي جلسات حماس با فرمانده نیروي قدس سپاه انقالب اسالمی نیز از برجسته

  ها بوده است. عوامل محرك ارتقاي سطح تحریم
 موسسـه  جلسـه در  یـک  در متحـده  سـابق ایـاالت   داري خزانـه  وزیر لو، جک
 سه ماه پیش از امضاي برجـام اظهـار داشـت:    2011 سال آوریل ماه در واشنگتن

 خـود  موجود ابزارهاي تمام از همچنان ما معامله، معامله بی: نکنید اشتباهی هیچ«
از   پـس  سـال  یـک ». ها تحریم ازجمله کنیم، می ایران استفاده تهدید با همقابل براي
 کمـپ  نشسـت  در فارس خلیج همکاري شوراي شرکاي به را تعهد این اوباما آن،

کامل  را ایران و باشیم خودمان مؤثر از دفاع در باید ما«: قرارداد تأکید مورد دیوید
 مقـررات  و قـوانین  بـرخالف  که نحوي به کند می عمل به آن که بگیریم نظر تحت

طـور   داري امریکا بـه  آدام سوزان یکی از مقامات وزارت خزانه». نباشد المللی بین
طور که انتظار داشتیم ایران از زمان اجراي برجام رفتـار   همان« کامل تصریح کرد:

 هـاي خـارجی   کند. در اولین سالگرد برجام اداره کنترل دارایی خود را تعدیل نمی
مرتبط بـا ارائـه خـدمات بـه شـش شـرکت        فرد و نهاد 9داري  ت خزانهدر وزار

اي مقاومـت نقـش    هاي منطقـه  خدمات هواپیمایی ایران را که مشخصاً در فعالیت
 هـاي فـرار قـانونی اسـت کـه ایـن       هـا رفـع راه   داشتند تحریم کرد. هدف تحریم

 و فنـی  خـدمات  و یـدکی  قطعـات  تـأمین  بـراي  آن از ها سال طول در ها شرکت
 فرونـد  ویـک  سـی  همچنین داري خزانه وزارت. جستند می بهره هواپیماها مراقبتی
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 نقـش  سوریه نیرو به و سالح انتقال در مستقیم شکل به که را با این اتهام هواپیما
  ».است کرده تحریم و ساخته مشخص داشتند،

  هاي تحریم شده به شرح زیر است: ها شرکت به گزارش آمریکایی
 ایـران  اصلی هواپیمایی شرکت ایر، ایران ،2011 ژوئن در ري،دا خزانه وزارت

 و پاسـداران  سـپاه  از پشـتیبانی  دلیل به را آن زیرمجموعه شرکت ایرتور، ایران و
 به یا نهادها، این برايِ محموله حمل یا و انتقال طریق از« کشور این دفاع وزارت
 انتقـال  بـراي  نیـز  جـاري ت پروازهاي از ها شرکت این. کرد تحریم »ها آن از نیابت

 قطعات مثل( سوریه به »خطرناك بالقوه هاي محموله« و »نظامی مرتبط تجهیزات«
  .اند کرده می استفاده) موشک

 خـدمات  ارائـه  دلیل به هم را ایر ماهان داري خزانه وزارت ازآن، پس ماه چهار
 و سـالح  ،نیرو مخفیانه انتقال« ازجمله اهللا، حزب و پاسداران سپاه قدس نیروي به

 بـیش  بعد به زمان آن از. کرد تحریم عراق، و سوریه به »خود هواپیماهاي با پول
 بـا  ماهـان  بـا  تجـاري  روابـط  دلیـل  به حقیقی افراد یا صوري شرکت دویست از

 نهادهـاي  ممنوعیـت  منظور به اقدامات این. اند شده گرفته هدف ثانویه هاي تحریم
 هرگونـه  و اسـت  شـده  طراحـی  »ایـر  ماهان با مالی یا تجاري رابطه از« آمریکایی

 باشـد  داشـته  متحـده  ایـاالت  قضایی حوزه در است ممکن شرکت این که دارایی
  شود. می مسدود
 هـاي  شبکه و ایران سوي از هواپیما خرید آمریکا داري خزانه ،2013 می ماه در

 دفه کشورها دیگر و عربی متحده امارات اوکراین، قرقیزستان، در را آن حمایتی
. بزننـد  دور را ها تحریم کردند می کمک ایر ایران و ماهان هواپیمایی به که قرارداد
 ایـر،  اوم هواپیمـایی  هـاي  شرکت با همراه نیز ماهان، مدیرعامل نژاد، عرب حمید

 تحـریم  دیگر مرتبط نهاد چند و قرقیز هوایی ونقل حمل شرکت ایرالینز، بوکووینا
 BAe 146/Avro RJ100 مدل هاي جت دادن ارهاج به متهم یادشده هاي شرکت. شد

 پروازهـاي « در هواپیماهـا  ایـن  از برخـی  و بودنـد  ماهان به هواپیما دیگر انواع و
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 هـاي  تحـریم  تحت 2011 سال از ماهان .بود شده گرفته کار به »سوریه به بسیاري
 نداشـتن  دلیل به آن جت فروند شانزده از سوم یک درنتیجه، که داشته قرار شدید

 گذشـته  سـال  از هواپیماها این از بسیاري حال، بااین. شد گیر زمین یدکی طعاتق
 بـر  بیشـتر  گذشـته  هـاي  تحـریم  رسـد  می نظر به. اند بازگشته خدمت به دیگر بار

 گیـر  زمـین  هواپیماها این تمام تقریباً بوده است؛ گذارتأثیر ماهان 747 هاي بوئینگ
 در. گرفـت  المللـی  بین هاي پرواز در را ها آن دوم جاي دست هاي ایرباس و شدند
 مشـخص  طـور  بـه  شـرکت  ایـن  فعال هواپیماهاي از فروند ده جدید هاي تحریم

 آن، تبـع  بـه  و فنی مراقبت و خدمات دریافت براي را ها آن امر این و شده برده نام
 عمـالً  حـاال  کـه  ماهـان . اسـت  کـرده  رو روبـه   فزاینـده   دشـواري  با پرواز قابلیت
 کـل  روي بـر  بیشتري فشار با تدریج به است، ایران هواپیمایی کتشر ترین بزرگ
. شـد  خواهـد  رو روبـه  هواپیماسـت،  وشش سی از متشکل که خود هوایی ناوگان
 هـاي  گزینـه  دنبـال  بـه  کـه  کنـد  وادار را شـرکت  ایـن  توانـد  مـی  بالقوه که امري

 سو، این به 2011 سال از .برود خود برند و نام یا و هواپیما تغییر مثل تري پرهزینه
 جمهـوري  آشـیانه « از خـارج  کـه  اسـت  هواپیماهـایی  برنـد  »معـراج  هواپیمایی«

 دولـت  ارشـد  مقامات سفر براي ایران اصلی اتتأسیس که کنند می پرواز »اسالمی
 سودآور هاي فعالیت براي که داد اجازه دولتی هواپیماهاي به جایی جابه این. است

 نیـروي  را معـراج  هواپیمـایی  و جمهـوري  انهآشی. شوند استفاده تجاري بازار در
، .کند می نگهداري و تعمیر ایران اسالمی جمهوري هوایی  بـه  دیگـري  نهـاد  اخیراً

دو  بـا  را ارشـد  رسمی مقامات پرواز به مربوط بخش مسئولیت دنا هواپیمایی نام
 گـري  واسـطه  بـا  2015 سـال  در EP-DAA ایربـاس  اسـت.  گرفتـه  عهده هواپیمابر

 آن در مـالکش  کـه  شـد  خریـداري  تاجیکسـتان  اکسپرس آسیا ماییهواپی شرکت
 دولـت  اقتصـادي  هـاي  فعالیت صوري عامل و ایرانی میلیونر زنجانی، بابک زمان،

 زنجـانی  هـاي  دارایی بیشتر بر 2013 سال در داري خزانه وزارت. بود نژاد، احمدي
 آسیا ماییهواپی شرکت بر آوردن فشار طورکلی، به آن، هدف که کرد وضع تحریم



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شماره 
پ، 2

اپی
 ی

74
، تابستان 

1397
  

   
 

 

 28  

 بـه  متعلـق  شـرکت  ایـن  سهام تمام ها، گزارش به بنا( بود فرایند این در اکسپرس
نت گذاري سرمایه بانک  سهامداري شرکت آن گذار بنیان که بوده تاجیکستان در کُ
  .)است زنجانی، به متعلق کازمتیک، کنت

 هـاي  کمپـانی  شـماري  از آن بـا  مـرتبط  هواپیمایی هاي شرکت و پاسداران سپاه
 بـراي  نیـز  ازبکسـتان  و اوکـراین  ترکیـه،  تایلنـد،  تاجیکستان، ارمنستان، در صوري

 ایـن  از برخـی . کننـد  مـی  استفاده فنی خدمات و هواپیما ممنوعه قطعات خریداري
 بیشتري اقدامات احتماالً و اند شده گنجانده ها تحریم فهرست ترین تازه در ها کمپانی
 هواپیمـایی  شـرکت  خارجی، هاي دارایی نترلک اداره ،2016 دسامبر در .است درراه
 امکانات تهیه یا پشتیبانی، عملی، کمک دلیل به« هم را سوریه در مستقر وینگز، چام

 ایرالینـزِ  عـرب  هواپیمایی و سوریه براي دولت فنّاورانه حمایت یا و قطعاتی مالی،
 پـنج  اقلحد تهران به چام شرکت چارتر پروازهاي حال، بااین. کرد تحریم ،»سوریه
 تعمیراتـی  و فنـی  کمک با اغلب و A320 ایرباس تجاري هاي جت با هفته در پرواز

 ششم مورخ رویترز، گزارش یک به بنا. است داشته ادامه ماهان، هواپیمایی سوي از
 فرودگـاه  از گیـري  بهـره  بـا  هـم  را روسـی  نظـامی  پیمانکـاران  چام شرکت آوریل،

 بـرآورد  گـزارش  این. دهد می انتقال الذقیه و دمشق به پالتوف روستوف المللی بین
  .دارد سوریه در جنگجو هزار سه تا دو بین مسکو که کرده

 رو، ازایـن  داد و خواهـد  ادامـه  ها تحریم زدن دور براي هایی راه یافتن ایران به
 تعـدیل  دارد، را اثـر  بیشـترین  که نقاطی بر را آمریکا دولت که فشار است معقول

 ها بر مقاومـت ارسـال   روشن در جهت عدم کارایی تحریم امیپی کار این با و کند
 صـوري  هـاي  شرکت ایجاد و هواپیمایی هاي شرکت نام دادن تغییر با ویژه کند؛ به
 بـه  توانـد  مـی  طـور  همین غربی، فنی خدمات و هواپیما به یابی دست براي جدید

 انماهـ  شـرکت  بـر  فشـارها  افـزایش  آورد. روي چینـی  یـا  روسی کنندگان تأمین
 ایـران  و نماید دشوارتر و تر پرهزینه آن را المللی بین و داخلی تواند پروازهاي می
هاي هواپیمایی محور مقاومت،  از سایر شرکت دیگر هواپیماهاي اعزام با تواند می
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آنچـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد       منطقـه اسـتفاده نمایـد.    هـوایی  پل حفظ براي
حور مقاومت، ارزیابی از تهدیدات و اجراي رویکردهاي ایاالت متحده امریکا به م

باشد و مشخصـاً و   هاي پسابرجامی می راهبرد محدودسازي ایران با اجراي تحریم
اي در پشـتیبانی از   با جزییات به تحریم خطوط هوایی ایـران کـه نقـش برجسـته    

توان بـه روابـط پـولی، بـانکی،      می عنوان یک نمونه پرداخته شد. مقاومت دارد به
هـا بـر    اقتصادي، فنی و آموزشی هم با توجه به اثرگذاري هر یـک از آن  تجاري،

ها از توافـق برجـام    حال اثرپذیري هریک از آن استحکام محور مقاومت و درعین
هـاي محـدودیت زا،    ها، سیاسـت  هاي جهانی، تحریم سیاست تأثیر نیز اشاره کرد.

جهانی دالر، توانمنـد   سیاسی شدن تجارت، تداوم بحران و ناامنی استفاده از پول
سازي بازارهاي درون  المللی، ظرفیت کردن قابلیت محور مقاومت در بازارهاي بین

پـذیري بـراي بـه گـردش      محوري با در نظر گرفتن مشکالت زیرساختی، کشش
هـاي نقـدي و محصـوالت صـنعتی، درون محـوري مبتنـی بـر         درآوردن سرمایه

هـاي   ون محور، اسـتفاده از قابلیـت  کوریدور تجاري و اقتصادي و پولی بانکی در
گرایی ابزارهاي تجاري، پولی، بانکی، صنعتی و خدماتی سـایر کشـورها در    برون

زایـی اقتصـادمحور مقاومـت کـه در آن      متوسط باقابلیـت درون  مقیاس کوچک و
 هاي کوچک و متوسط، تولیدکنندگان و بازارهاي مرزي، مناطق آزاد و ویژه، بانک

ــر ظرفیــت هــم مــه مهــماز ه صــادرکنندگان و افــزاي کشــاورزي، ترانزیــت و  ت
گردشگري، فناوري و تجارت الکترونیک، خودرو، آهن و فوالد، پوشاك نساجی، 

هـاي   مؤلفـه  تـرین  مهـم در زیـر محـور مقاومـت از     نهایتا انـرژي  وساز و ساخت
  باشد. گذار بر توان اقتصادي محور مقاومت میتأثیر

  
  ها گیري و پیشنهاد نتیجه
سایر نقاط مهم دنیـا   کشورهایی مانند عراق، لبنان و سوریه و حتی سی ایران دردیپلما
گذار است اما درد دیپلماسی اقتصادي ماجرا متفاوت است دیپلماسـی اقتصـادي   تأثیر

ایران در مواجهه با بازارهاي کشورهاي محور مقاومـت بسـیار ناکارآمـد اسـت بـازار      
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  رود. ی اقتصادي ما به شمار میعراق نمونه گویاي از ناکارآمدي دیپلماس
در حـالی   گیران ما در محور مقاومت نگاه سیاسی دفاعی است ایـن  نگاه تصمیم

را ایجاد کنیم که نتوانسـتیم   ها منافع اقتصادي توانیم در این فضا فرصت است که می
دالیل نقـش کمرنـگ اقتصـادي ایـران در      ترین مهماین فضا را ایجاد کنیم. یکی از 

وکـار و بخـش    اقتصادي محور مقاومت این است که فعاالن حوزه کسـب بازارهاي 
هـا دربـاره    و تصمیم سـازي  ها گیري و بخش خصوصی در تصمیم خصوصی و کار
هـاي   توانیم حتی با تحـریم  گذاري چندانی ندارند ولی ما میتأثیراي  تعامالت منطقه

میـان طـرفین بـا    آمریکا در محور مقاومت براي روابط بهترشان اقتصادي و تجاري 
  اي داشت: مدت به این مسئله باید توجه ویژه اي بلندمدت و کوتاه برنامه
  بانک مشترك ایران و کشورهاي محور مقاومت تأسیس .1
  هاي مقاومت هاي متنفذ مالی هوادار جنبش حمایت از شخصیت .2
  حذف دالر از روابط تجاري میان ایران با کشورهاي محور مقاومت .3
  کاالي اساسی بین کشورهاي محور مقاومتمبادله  .4

  
  پولی مبادالت و ارزي حوزه در ات الف) پیشنهاد

 ارزي، انتقــاالت و نقــل تســهیل بــراي دیپلماتیــک و سیاســی هــاي تــالش. 1
 معـدود  کشور چندین با کشور تجارت عمده بخش که این به توجه با خصوص به

 ایـن  از برخـی  و گیـرد  یم صورت هند و ترکیه جنوبی، کره امارات، چین، شامل
  .اند داشته ایران با خوبی همکاري تحریم دوران در کشورها،

 بخــش تمرکـز : کشـور  تجـاري  نظــام و ارزي انتقـال  اکوسیسـتم  در تغییـر . 2
 بـه  منجـر  دوبـی  ماننـد  خاص نقطه چند در کشور ارزي انتقاالت از توجهی قابل
 تمرکززدایـی  براي باید بلندمدت، در بنابراین است؛ شده ارزي نظام پذیري آسیب

. کرد ریزي برنامه دیگر، هاي کشور به آن انتقال ترجیحاً و کشور انتقاالت و نقل از
 مقصـد  هـاي  کشـور  از وارداتـی  هـاي  نیـاز  تأمین دیگر، راهبرد یک زمینه، این در

 بـه  کشـور  نیـاز  تجـاري،  تـراز  یـابی  تعـادل  بـا  تا است ایرانی هاي کاال صادرات
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 خـارجی  گـذار  سـرمایه  جـذب  نیز دیگر راهبرد یک. یابد کاهش پول وانتقال نقل
 صادرات کشور، صادرات اقالم از یکی مثال عنوان به. است تجارت کاهش باهدف
 اشـکال  بـه  فـوالد  واردات کشـور،  واردات عمـده  اقـالم  از یکی و آهن و سنگ
 موضـوع . اسـت  آهـن  سـنگ  از شـده  فـراوري  محصـول  درواقع که است مختلف
 صـادرات  در ما تجاري عمده طرف جنوبی کره بدانیم که زمانی شود می تر جالب
 طـرف  گـذاري  سـرمایه  بـا  که درصورتی بنابراین است؛ فوالد واردات و آهن سنگ

 کـاهش  ضـمن  شـود،  انجـام  کشـور  داخـل  در فـوالد  به آهن سنگ تبدیل اي کره
  .شد خواهد تقویت نیز کشور ارزي نظام ها، هزینه
 اسـت  ضـروري  زمینـه  ایـن  در: تجاري هاي طرف با لیپو هاي پیمان انعقاد. 3
 ایـران  با تجارت طرف عمده هاي کشور با قرارداد امضاي براي اوالً مرکزي بانک

 و عملیــاتی و طراحــی را پیمــان اجــراي افــزاري نــرم ســامانه ثانیــاً. کنــد اقــدام
 بــه را الزم آمــوزش ثالثــاً. کنــد ابــالغ بــانکی شــبکه بــه را الزم هــاي نامــه آیــین

 بـه  را هـا  آن هـایی،  مشـوق  گرفتن نظر در با و ارائه واردکنندگان و صادرکنندگان
 هـاي  کشـور  در تا است الزم ها مشوق این. کند ترغیب زیرساخت این از استفاده
 فعالیـت  مـانع  خـارجی  تجار نبودن راغب تا شود گرفته نظر در نیز تجاري طرف
 پیمـان  بـه  مربـوط  هـاي  تراکنش که است آن مهم نکته زمینه، این در. نشود پیمان
 را ایـن  بایـد  نیز درنهایت. شود انجام سوئیفت بستر طریق از نباید دوجانبه پولی
 رایزنی نیازمند ایران، تجاري عمده طرف هاي کشور با پولی پیمان انعقاد که گفت

 و مـذاکرات  سپس و آینده هاي ماه طول در سیاسی سطح باالترین در هماهنگی و
  .است اقتصادي و نیف هاي هماهنگی

 مـالی  هـاي  رسـان  پیام جایگزین عنوان به غیرمتمرکز مالی رسان پیام طراحی .4
 بـر  آمریکـا  داري خزانـه  وزارت اشـراف  کـاهش  بـراي  سـوئیفت،  ماننـد  متمرکز
 ذکر شایان. کشور خارجی تجارت بر اشراف کاهش آن تبع به و بانکی هاي تراکنش

 واسـطه  بـه  ایرانـی  هـاي  بانک از برخی اطارتب که 91 سال در مرکزي بانک است،
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 ارتبـاط  براي را »سپام« رسان پیام سامانه بود، شده قطع سوئیفت سامانه با ها تحریم
 از ایرانـی  هاي بانک است ضروري اکنون هم. کرد اندازي راه داخلی هاي بانک بین

 عنـوان  هب و شوند منع ایرانی هاي بانک با تبادالت براي سوئیفت سامانه از استفاده
 سـپام  سـامانه  بـه  دسترسـی  نیز داوطلب خارجی هاي بانک به مدت، کوتاه حل راه

 اروپـایی،  هـاي  کشـور  برخـی  اینـک  هم است، ذکر شایان. شود داده مرکزي بانک
 داخلی ارتباط براي را سوئیفت موازي هاي سامانه نیز هند و روسیه چین، آمریکا،

 در را »بلـوك  زنجیـره  رسان پیام« از ادهاستف توان می مدت میان در همچنین. دارند
 و دارد را سـوئیفت  مثبـت  هـاي  ویژگـی  همـه  رسـان  پیام این. قرارداد کار دستور
  .است آن منفی هاي ویژگی فاقد حال درعین

 رغـم  بـه  هـا  ارز ایـن  البتـه : المللـی  بین معامالت تسویه در ارزها رمز از استفاده. 5
 و معایـب  تحـریم،  دوران در افـراد  یـت هو تشخیص امکان نبود همچون هایی مزیت

  .دارند را زیاد هاي نوسان و کالن معامالت براي کاربرد باالي ریسک مانند مالحظاتی
 گفتنـی : المللـی  بین فضاي با ها بانک ارتباط در تحریمی غیر موانع به توجه. 6
 با ایران مالی نظام طورکلی به و ها بانک ارتباط به مربوط موانع از بخشی که است
 تحـریم  از غیـر  هـایی  چـالش  و مسـائل  به خارجی، اعتباري مؤسسات و ها بانک

 هاي استاندارد ،)بانکی نظام در( بازل کمیته به مربوط هاي استاندارد رعایت همانند
 مـالی  تـأمین  و شـویی  پـول  بـا  مبـارزه  بـه  مربـوط  هـاي  توصیه مالی، گزارشگري
 ایـن  از نبایـد  کـه  گـردد  برمی  سرمایه کفایت و عملکردي هاي شاخص تروریسم،

 خارجی، هاي بانک با ارتباط ایجاد براي مذاکره و تعامل در زیرا کرد؛ غفلت موانع
 بـراي  مناسـبی  بهانـه  توانـد  مـی  المللی بین هاي استاندارد با ها بانک نداشتن تطابق
 کـه  شرایطی در هم آن. باشد ایرانی هاي بانک با ارتباط نبود در خارجی هاي بانک
  .یابد می افزایش ها تحریم وضع با ها مبادله ههزین
 جهت فعاالنه حرکت همچنین و آمریکا جدید هاي تحریم کردن اثر بی براي .7
 سـه  اسـت  ضـروري  ایران، هاي فعالیت به واکنش در احتمالی فشارهاي با مقابله



 ریتأث
آمر

ج 
رو
خ

 کای
صاد

اقت
ند 
 رو
 بر
ام
رج
ز ب
ا

 ي
ت
اوم
مق

  
 

 

 33  

 خـارج  در هایی بانک با ایران ارتباط باید .شود پیگیري مرکزي بانک توسط اقدام
 از اسـتفاده  بـا  روابـط  برقراري امکان یعنی ندارند؛ دالري عملیات که شود قراربر

 .باشـد  داشـته  وجود آمریکا اطالع بدون ها بانک این در دالر جاي به ملی ارزهاي
 از .ندارند آمریکایی هاي بانک با بانکی مستقیم روابط که شوند انتخاب هایی بانک

 صـورت  این در چراکه. نشود استفاده کیبان تبادالت برقراري در سوئیفت سیستم
 و گیـرد  نمـی  قـرار  آمریکـا  نظـارت  تحت ایران مالی تبادالت به مربوط اطالعات
 ترین کلیدي سوئیفت سیستم از استفاده .رود می بین از کشور این هاي اندازي سنگ
 سوئیفت از که در صورتی. هاست بانک مبادالتی هاي فعالیت بر آمریکا رصد وسیله
 ایـران  مالی مبادالت از جلوگیري و نظارت براي دیگري راه آمریکا نشود دهاستفا

  .داشت نخواهد را
  

  بیمه صنعت بر ناظر هاي راهبرد ب)
... و کشـتیرانی  بیمـه  و بـزرگ  هـاي  ریسـک  حـوزه  در ویژه به کشور بیمه صنعت
 از برخـی . آمریکاسـت  هـاي  تحـریم  گرفتن شدت از پیش جدي اقدامات نیازمند

  :از اند عبارت حوزه این در پیشنهادي اقدامات ترین مهم
 منظـور  بـه  دولـت  پشـتوانه  و ضـمانت  با تحریم ویژه اتکایی حساب ایجاد. 1

  صنایع( کشور مهم عمده هاي ریسک موردنیاز اتکایی) بیمه( ظرفیت کمبود جبران
...)  و هواپیمایی و کشتیرانی ناوگان پتروشیمی، و گاز نفت، فراساحلی، و ساحلی

  .شد می تأمین المللی بین بازار از تحریم غیر دوران در که
 هـاي  پوشش ارائه براي کشور داخل در P&I تخصصی هاي وب کل تشکیل. 2
  .کش نفت ملی شرکت ازجمله کشور کشتیرانی هاي ناوگان نیاز مورد و خاص
 بـراي  اتکـایی  و مسـتقیم  از اعم داخلی بیمه هاي شرکت ظرفیت از استفاده. 3

  .کشور داخل در عمده هاي ریسک رخیب توزیع
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  منابع و مآخذ
  الف) منابع فارسی

  .1396، 2 مسلسل شماره مجلس، هاي پژوهش مرکز ،»دوجانبه پولی پیمان انعقاد امکان و ضرورت ـ بررسی
 سـال سـوم،   ماهنامـه بـرآورد،   اي، المللـی توافـق هسـته    اي و بین پیامدهاي منطقه، 1394 رضا خلیلی،ـ 

  .82-72شماره
  اي را تغییر داد. اي ژئوپلیتیک منطقه توافق هسته ؛1394سید محسن میرحسینی،ـ 
  .1394 ژئوپلیتیک برجام، کیهان برزگر،ـ 

  ایران اسالمی جمهوري گمرك ،94 تا 88 هاي سال ماهه دوازده براي خارجی تجارت مقدماتی آمار ـ گزارش
  

  ب) منابع انگلیسی
- Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau; Tikhomirov Scientific 

Research Institute of Instrument Design; Mytishchinski Mashinostroitelny Zavod OAO; 
Kalinin Machine Plant, JSC; and Dolgoprudny Research Production Enterprise. 

- Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau; Tikhomirov Scientific 
Research Institute of Instrument Design; Mytishchinski Mashinostroitelny Zavod OAO; 
Kalinin Machine Plant, JSC; and Dolgoprudny Research Production Enterprise 

- Bank of Moscow, Russian Agricultural Bank, and VTB Bank 
- Bureau of Industry and Security Entity List 
- Directive 1 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12, 2014 
- Directive 1&2 Pursuant to EO 13662 
- Directive 3 Under Executive Order 13662 September 12, 2014  
- Directive 4 Under Executive Order 13662 September 12, 2014  
- einhorn,Robert(2015)debating the iran nuclear deal .availabl:www.brooking.edu. 
- eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1406553915752&uri= CELEX: 

02009R0428 -20140702 
- Executive Order No. 13660, 13661, 13662, 13668 
- Gazprom OAO,Gazpromneft, Lukoil OAO, Rosneft and Surgutneftegas 
- Gazprombank and VnesheconomBank (VEB) 
- http://en.kremlin.ru/events/president/news/46713 
- http://en.seafood.no/ (Norwegian seafood council) 
- http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:52014XG0409% 2801 

%29 &from =EN 
- http://in.sputniknews.com/russia/20150218/1013485065.html 
- http://rt.com/business/187236-russian-response-sanctions-cars 
- http://rt.com/business/230447-russia-egypt-trade-dollar-drop 
- http://rt.com/business/247373-russia-vietnam-local-currencies 
- http://rt.com/business/248325-russia-indonesia-local-currencies 
- http://rt.com/business/252417-russia-argentina-local-currencies 

http://www.brooking.edu
http://en.kremlin.ru/events/president/news/
http://en.seafood.no/
http://eur-lex.europa
http://in.sputniknews.com/russia/
http://rt.com/business/
http://rt.com/business/
http://rt.com/business/
http://rt.com/business/
http://rt.com/business/
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- http://rt.com/business/254305-russia-china-trade-business 
- http://sputniknews.com/business/20141126/1015188788.html 
- http://www.canadapork.com/en/industry-information/canadian-pork-exports (Canada Pork 

International) 
- http://www.garant.ru/hotlaw/federal/558039 
- http://www.naturalgaseurope.com/putin-eu-sanctions-russia-gas-exports-effects 
- http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/moscow/russia-mulls-more-active-crude-gas-

trading-in-26766725 
- http://www.reuters.com/article/2014/11/09/us-china-russia-gas-

idUSKCN0IT0GL20141109 
- http://www.reuters.com/article/russia-gold-cenbank-idUSL6N0T04K520141110 
- http://www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN0JU0KO20141216 
- http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-top-foreign-exchange-currency-and-

gold-reserves-in-the-world.html 
- http://www.wsj.com/articles/russia-plans-emergency-fund-for-companies-hurt-by-ukraine-

sanctions-1410802572 
- https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions_en 
- https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list 
- https://www.rt.com/business/226943-russia-anti-crisis-plan 
- https://www.rt.com/politics/russian-duma-sanctions-crimea-594 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/ Pages/ 20150730. 

aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151222.aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140912.aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151103.aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20150730.aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151222.aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx 
- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx 
-http://rbth.com/2015/11/12/rusia-to-launch-trading-of-new-oil-clas-in-rubles_539889 
-http://rbth.com/business/2015/04/02/visa_and_mastercard_join_russiasnational_card_payment-

system-44955.html 
-http://trademinister.gov.au/Pages/default.aspx (Australian Minister for Trade and Investment 
- maloner,cawalyn b.(2015)congress woman Carolyn maloneys stataement opposing iran 

nuclear agreemwnt :www.maloney.house.gov/media. 
- muallem,walid(2014)iran beal may strengthen damascas, says syrias foregin 

minster:www.middleeastye.net 
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
- www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN0JU0KO20141216 

http://rt.com/business/
http://sputniknews.com/business/
http://www.canadapork.com/en/industry-information/canadian-pork-exports
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/
http://www.naturalgaseurope.com/putin-eu-sanctions-russia-gas-exports-effects
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/moscow/russia-mulls-more-active-crude-gas
http://www.reuters.com/article/
http://www.reuters.com/article/russia-gold-cenbank-idUSL
http://www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN
http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-top-foreign-exchange-currency-and
http://www.wsj.com/articles/russia-plans-emergency-fund-for-companies-hurt-by-ukraine
https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions_en
https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
https://www.rt.com/business/
https://www.rt.com/politics/russian-duma-sanctions-crimea
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx
http://rbth.com/
http://rbth.com/business/
http://trademinister.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.maloney.house.gov/media
http://www.middleeastye.net
http://www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN
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- www.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth 
-http://www.bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases/107-about-bis/ 

newsroom/press-releases/press-release-2014/710-u-s-commerce-department-expands-
export-restrictions-on-russia 

-http://www.bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases/107-about-bis/ 
newsroom/press-releases/press-release-2014/742-u-s-commerce-department-expands-
export-restrictions-aimed-at-russia-s-defense-sector 

-http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-10/russia-china-add-to-400-billion-gas-
deal-with-accord 

-http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/08/10/putins-european-food-ban-bad-for-
russia-good -for-brazil 

-http://www.ibtimes.com/russian-energy-giant-gazprom-wants-rubles-not-us-dollars-its-
arctic-oil-exports-amid-1672302 

-http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-airspace-may-be-closed-in-
response-to-western-sanctions-9718897.html 

-http://www.reuters.com/article/2014/08/07/ukraine-crisis -brazil -meat- idUSL 2N0QD 
0T720140807 

-http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-russia-gas-china-
idUSKBN0ME19120150318 

-http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-sanctions-factb-
idUSKBN0G71NJ20140807 

-http://www.scmp.com/news/world/article/1899991/vladimir-putin-acknowledges-western-
economic-sanctions-over-ukraine-are 

-http://www.silkroadreporters.com/2014/12/22/russia-looks-boost-food-imports-central-asia/ 
-http://www.theguardian.com/world/2014/dec/15/russia-interest-rate-rise-17pc-rouble-

collapse-oil-price 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC nforcement/pages/20140411.aspx 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages/20140320 

_33.aspx 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140428.aspx 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140619_33.aspx 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140729.aspx 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140912.aspx 
-http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20150311.aspx 
-http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=DATA_STATISTICS (US department of 

Agriculture) 
-http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/01/world-bank-revises-its-

growth-projections-for-russia-for-2015-and-2016 
 Sectoral Sanctions Identifications List December 22, 2015,(SSI) 
-www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/ 

http://www.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth
http://www.bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases/
http://www.bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases/
http://www.bloomberg.com/news/articles/
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/
http://www.ibtimes.com/russian-energy-giant-gazprom-wants-rubles-not-us-dollars-its
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-airspace-may-be-closed-in
http://www.reuters.com/article/
http://www.reuters.com/article/
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-sanctions-factb
http://www.scmp.com/news/world/article/
http://www.silkroadreporters.com/
http://www.theguardian.com/world/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=DATA_STATISTICS
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/
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-www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/pdf/150915-sanctions-table—
Persons–and-entities_pdf 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/

