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چکیده
تحریمها طی دهۀ گذشته چالشبرانگیزترری بحرد دس ایاارا جراس ی
س ابط اقتصادی ایران بوده ااا .فراگیری دسهم تنیدگی تحریمها ،اسکران
مختلف ایاای اقتصادی کشوس سا دسگیر سشد اقتصادی سا با موانع بسیاس
موا ه ااجا .توافق بر ام

س د کشوس به امعه بی الملر  ،فرصراهرای

دید پیامدهای مهمی سا برای طرفی به همراه داسد .ای مقاله به برسای
شرایط بحرانهای اقتصادی ایران ،به یژه مواسات اقتصادی نظیر بانکها
دس د سان تحریم اپس چالشها فرصاهای اقتصادی پیشس دس شرایط
پساتحریم جواهد پرداجا .پراش اصلی ای ااا که تحریم چگونه شرایط
اقتصادی کشوس سا تحا تاثیر قراسداد ،فرصاها چالشهای کشروس دس د سه
پسابر ام چیسا ایرران چگونره مریتوانرد دس هرا منرافع اقتصرادی ا
فرصاهای مو ود دس ای د سه بهرهبرداسی کند؟ ا نظرر ایر مقالره توافرق
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بر ام نقطه عطفی دس ایااا س ابرط جراس ی مهروسی اارامی ایرران
ااا که پایبندی به مفاد آن ضم ایجاد فرصاهرای اقتصرادی ایااری
قاب تو ه ،چالش هایی سا نیز به همراه داسد چنانچه پس ا  10اال انرز ا،
بستر ال م برای پیوات به تجاست هانی با برنامهسیزی ،ایااراگرذاسی
نظاست صحیح همراه نشود ،مشرالات بیشرتری برر نظرام اقتصرادی کشروس
تحمی جواهد شد .بنابرای  ،ضم اسائه یک تصویر کلی ا آایبهای اسده
بر کشوس دس نتیجه تحرریمهرای بری المللری ،بره یرژه دس بخرش تجراست
استباطات بی المل  ،به معرفی اند بر ام ،مفاد اثررات آن برر بخرشهرای
مختلف به یژه نهادهای اقتصادی ،فرصاها چالشهرای پریشس دس د سان
پسابر ام اپس پیشنهاداتی دس جصوص آماده اا ی بسترهای ال م بررای
پیوات به امعه بی المل مطرح میشوند.

واژه های کلیدی :تحریمهای بی المللی ،نظریههرای تحرریم ،تحرریمهرای
امریالا اتحادیه اس پا ،بر ام ،نظریه با یها
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مقدمه
زمان طو ا از جنگهای جهاا و استفار از گزدنه اویام بیوای دیگییوی اهییاف
سیاس م گنرر تجوبیا

قیر های بزرگ بهودژ دس از دادان جنگ سور ،ایاک

جامه عمیل بپوشیاای و رر جسیت وجیوی جیادگزد دیا راهکیاری جیدیی ،گزدنیه
ت ودمهیای اقتصیاری را رر سیاسیت ایارج ایور ل یار کورایی
)Lowenberg, 2007: 869-870

(Kaempfer and

ت ودمها شکل تییدلدافته جنگ هسیتنی کیه رر اهادیت

اهیاف سیاس را راباد م کننی ،اما بهجای توسل به ابزار ماری زور ،با فوفیتهیای
اقتصاری کشورها رر ارتباط هستنی ازاوو گیلپی  1و بیین  2ت یودم اقتصیاری دینی
«رستکاری رر روابط اقتصاری بهمنوور رستیاب به اهیاف سیاس » کشیور ت یودم
کننی با استفار از ت ودم با هزدنه کمتو و بیون ایاز به استفار از ابزار اوام  ،کشور
هیف را به تغییو سیاسیت دیا رولیت وارار می کنیی

)Merom, 2013:76

ت یودم ،بیا

همواه جامیه بی الملل دیامیها و فشار بیشتوی را بو کشیور هییف وارر و اغلیا
رر ادجار آسیاهای اقتصاری ،سیاس و اجتماع  -رواا موفق عمل م کنی
رولت بودتاایا اولی کشوری بور که رر د اوستوزدوی م می مصیق ،تالش
وی بوای مل کورن افت و کوتا کورن رست استیمار ااگلیس بو منابع افت کشور،
سیاست ت ودم علیه ادوان را اتواذ کور اقیا بییی ادوان ،ااهیالب اسیالم  ،کیه رر
جهت استهالد طلب و قطع وابسیتگ بیه غیوب ًیور
سفار

گوفیت و سیپس تسیویو

امودکا رر تهوان ،سبا شی تا رولت های غوب که رچار اوع سیوررگم و
1. Gilpin
2. Bienen
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از آن بور که رر عصو ااعو امال

اوام ام تواای الزامار به اهیاف سیاس آنهیا
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عی شناات و اطمینان اسبت به موعع اور رربار رولت جیدی ادوان شی بورایی،
به گزدنه ت ودمهای اقتصاری و بلوکیه کیورن اسیابهیای ارزی ادیوان رر امودکیا
متوسل شوای (شکوه  19-17 :1391 ،ت ودمهیای بیی المللی رر طیود ادی 36
ساد ،به عناود گوااگون و رر فواًل زماا موتلف اعماد و گستور شی اای
دس از ااهالب اسالم و تغییو قااون اساس ادیوان و شیکلگییوی ادییئولوژی
ًیور ااهالب ،اد کشیور بیهعنیوان تهیدییی بیوای قییر هیای منطهیه و منیافع
رولت های غوب م سوب شی و اد کشورها با تصودا ت ودمهیای چنیجاابیه ،رر
تنگنا قواررارن فوفیتهای اقتصاری و مال ادوان و رراتیجه ادجار ب ابات اقتصیاری
 -اجتماع  ،اشاعه ااوا

رواای رر مییان میور و تزلیزد رر مشیووعیت ااکمییت

سیاس جمهوری اسالم ادوان را راباد م کورای زدوا کاهش اعتمار مور به سیوان
مملکت و مویوش شین رابطه میان سیاست گناران و مور  ،اکومتها را به سمت
تغییو سیاست و ب ابات دا سیهوط اویا هییادت می کنیی (میوو 45-43 :1990 ،
بهرغم مهاومت طو ا می

ادیوان رر بوابیو ت یودمهیای تکیواری و سیاسیتهیای

منفیتجودااه غوب ،ت ودمهاً ،وف اوو از اعتبار دا اهاایتشیان و اویو بیه دودیاد
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شوادط ،فوًتها ،تهیدیها و منافع منطههای و بی الملل  ،هموار تهیدیی بیه شیمار
م آدنی تا چنیی دیش ت ودمها از بیی اوام مورر توجه بورایی؛ م اًیو اویام
امووز ت ودمهای اقتصاری جادگزد ت ودمهای اوام شیی اایی ،اگوچیه رر فیاهو
جنگ ًور

ام گیور اما ت ودم اقتصاری عمل است میوازی بیا جنیگافیووزی

اوام که بوش های رفاه  ،اقتصاری و ات اجتماع کشور هیف را ررگیو م کنی
(Lacy & Niou, 2004: 26-27

ایور  36ساد ت ودمهای موتلیف فوسادشی بیی المللی از سیوی امودکیا و
مت یان غوبی اش اویو کااارا و ات ارده ارودا رر مهمتود هییف ایور دینی تغیییو
رژدم جمهوری اسالم ادوان موفق ابور و بهرغم ت ودمها ارکان ااکمییت و اویا
جمهوری اسالم افب شی اسیت بیااد ایاد ،توردییی ایسیت کیه ت یودمهیای
بی الملل رر اهارهای اقتصاری و بازارهای دول و مال و روابط و مناسبا

تجاری

ادوان با کشورهای موتلف تاایو قابلتوجه بهجیای گناشیته اسیت رر ادی مهالیه
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عم بورس آاار اقتصاری ت ودمها بو تجار

بی المللی و بیهاصیوص سیسیتم

بااک بهعنوان دک از مهمتود اهارهای مال کشور و تبیی تهیدیها و کاست هیای
ادجارشییی  ،فوًییتهییای اقتصییاری دیییشرو رر شییوادط دسییات ودم مییورر مطالیییه
قوارم گیور دوسش اًل ادی اسیت کیه ت یودمهیا چگوایه شیوادط اقتصیاری را
ت تتاایو قواررار است ،فوًتها و چالشهای کشور رر رور دسابوجا چیست و
ادوان چگواه م تواای رر جهت منافع اقتصاری اور از فوًتهای موجیور رر ادی
رور بهو بوراری کنی؟
رر کتاب (مجموعه مها

اوودههای ت ودمهای اقتصاری ،اوودههای ت ودم،

دیامیها و اهیاف آنها رر کشورهای موتلف مورربورس قوارگوفته ،مطلا چنییاا
رر مورر دیامیهای ت ودم ادوان ارائه اشی است (زهواا  1376 ،رر کتیاب میمیای
کارشناسان و رسااههای ابوی اارج و راال  ،اتیجه سیاسیت ت یودم را

اوودا

بوای غوب موفهیتآمیز دیشبین ام کنی (شکوه  1391 ،کتیاب اقتصیار سیاسی
ت ودم ادوان ،به سااتار و آاار ت ودمها از منوو اقتصیار سیاسی دورااتیه ،بیا ارائیه
گزارشهای کاربوری رراصوص ت یودمهیا و عملکیور آنهیا تیالش می کنیی تیا
سیاستگناران را رر ررک و دیشبین آدنی و ااوگناری ت ودمها و عوور
به اقیاما

توجیه

دیشگیوااه آگا کنی (دارم مییی 1393 ،رر مهالیه ادیوان :ت یودمهیای

اقتصاری امودکا و مجوز لغو ت ودمها ،اهیاف امودکا از اعماد ت ودمها و مکاایسیم
دیچیی اان مجوزهای ز بوای لغو آنها مطوح شی است
اهمیت شادان توجه به اهش افت رر اقتصیار ادیوان ،رر مهیا
مورر ت ودمهای بیی المللی و آایار و تبییا
مطالیا

گستور ای ًور

)(Rennack, 2015

اوو به

متیییر ردگیوی رر

آن بیو روی ًیاررا

افیت ادیوان،

گوفته که اور ب ث گستور ای را رر مهالهای جیاگاایه

م طلبی
تاردخ و تجوبه طو ا ت ودمها سبا شی تا همیوار دژوهشیگوان بیه مسیئله
ت ودم ها و ااوا

آن بو ارکان موتلف کشور بپورازای اد مهاله با بییان تاردوچیهای

از ت ودمها رر شوادط دسات ودم تالش م کنی تیا تصیودوی مهادسیهای از وعیییت
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ت ودم ،با ارائه توعی ا

کامل رر مورر تاردوچیه ت یودم رر ادیوان و جمیعآوری

قبل و دس از بوجا ارائه رهی و اوو اواانی را به ادی اکتیه جلیا کنیی کیه لغیو
ت ودم های طو ا علیه ادوان ،بهدک بار اد کشور را با رایاد بسیار مت یود شیی
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رر زمینه های موتلف روبوو اواهی کور که منتفع شین از اد شوادط بیون توجه به
استاایاررهای جهاا و ًوف هزدنههای موتبط ااًل اوواهی شی ردگو آاکیه ،بیه
ااطو راشته باشیم توافق بوجا به مین لغو کامل ت ودمهیا و اینف ادی ابیزار از
سیاست اارج امودکا و غوب اوواهی بیور شیاهی آن اییز تصیودا ت یودمهیای
جیدی امودکا دس از توافق بوجا است دیشگیوی از ت ودمهای بیشتو ،بازگشت بیه
بی الملل و قیر

شوادط قبل و ااتالد رر ارتباطا

منطههای کشور تنها از طودق

اعماد ردپلماس و دادبنیی به استاایاررها ،اًود ،رژدمها ،همکیاریهیا و تیهییا
بی الملل میسو اواهی بور
از آاجا که بورس بوجا و ااوا

آن بیون توجه به ت ودمها م توای وجیوری

اور را از رست اواهی رار ،اد مهاله رر رو بوش ارائیه می شیور :رر بویش اود،
اوودههای ت ودم و ااواع ت ودمها و ااوا

آن بو اوا اقتصاری و تجیاری ،بیهودیژ

سیستم بااک ادوان ،بهعنوان مهمتود موسسا

مال واسط رر تجار

و بازرگیاا ،

و همچنی چواد ااتواب ت ودمهای اقتصاری موررمطالیه قوارم گییور رر بویش
رو  ،با توجه به اهمیت اد توافق ،بواامه جیامع اقییا مشیتوک (بوجیا  1و سیپس
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فوًتها و چالشهای دییشروی موسسیا

میال و اقتصیاری کشیور رر راسیتای

توافق هستهای مورر مطالیه قوارم گیور جمع آوری رار هیای میوتبط بیا مفیاهیم و
متغیوها از طودق مطالیا
رًی اابار و ت و

کتابوااهای ،جستوجیو رر دادگیا هیای ادنتواتی میتبیو،
بی الملل و بورس اسنار بی الملل ااجا شی اسیت و دیس

از گورآوری رار های توًیف و تبیی مفاهیم ،ت لیل رابطه میان متغیوها دین تیاایو
رو متغیو اًل ت ودمهای بیی المللی رر طیود روران ت یودم و بوجیا رر روران
دسات ودم بو عملکیور اهارهیای اقتصیاری ،میال و دیول کشیور ًیور

اواهیی

دندوفت
 .1نظریههای تحریم
با روی کار آمین رولت جیدی و تاکیی بو اهش ردپلماس رر تیامال
بی الملل ادوان ،سوااجا مناکوا

و ال مسیائل

هستهای میان گوو ( 5+1شیامل امادنییگان سیه
)1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA

کشور ات ارده اروداد فوااسه ،آلمان ،بودتاایا و کشورهای چی  ،فیراسیون روسییه و
امودکا و ادوان ،رر  13فووررد  1394به دیک توافیق کلی منتهی شیی کیه رر 14
ژوئیه  2015به تادیی طوفی رسیی اد بیاایه بو چهارچوب مشوص مبتن بو مواعع
و منافع طوفی  ،شوط اوار

بو فیالیتهای هستهای ادوان از سوی طوف اارج و

رفع دکبار کلیه ت ودمهای اقتصاری موتبط با فیالیتهای هستهای از سیوی ادیوان
تنویم شی
رراصوص ت ودمهای اقتصاری علیه ادوان ،ردیگا هیای متیییری ارائیه شیی
است و هو جناح ردگوی را به موعع گیوی ااص رر اد اصوص میتهم می کنیی
بسییاری از کارشناسیان و سیاسیتمیییاران راالی و ایارج بییو ادی باورایی کییه
میز مناکو و دندوش شووط بو فیالیتهای هستهای اور کشیاای و عیی ای ردگیو
اویو مهاما

اسوائیل  ،میتهیای که گزدنه اوام تنها گزدنه مواو بوای مهابله با تهیدی

ادوان رر منطهه است و ت ودمها ااوی بو ادوان و فیالییتهیای هسیتهای آن ایاشیته
است ازاوو اد مهاله ،تاکیی و جیدت رولت ادوان رراصوص رفع ت ودمها بییااگو
اهمیت موعوع رر ردیگا مهاما
اقتصاری کشور و ااوا

و توجه ودژ سیاستگناران ادوان به بویشهیای

زدانبار ت ودمها ،به ل ار اقتصاری و سیاسی و همچنیی

رواا و اجتماع رر سطح راال  ،منطههای و بی الملل رر ررازمی

است

ت ودمهای اقتصاری بهمنوور م وو سازی کشور هیف ،از بهو بوراری از منابع
و فوًتهای اقتصاری و رر اتیجیه رکیور اقتصیاری ،از طودیق اایتالد رر سیسیتم
ررآمیها و توزدع منابع اقتصاری ،و با هیف ادجار تغییو رر اوا سیاس کشور هیف
اعماد م شور ودلیا کمفو و آاتون لووابوگ ااگیز اعماد ت ودمها را رر سه گیوو
اهیاف امنیت مل  ،رستیاب به اهیاف ااالق و دا ادیئولوژدک  ،ال مسائل موبیوط
به تجار

بی الملل و دا سومادهگناری تهسیمبنیی کور اایی (شیکوه -11 :1391 ،

 12بوا هیف از ت ودمهای اقتصاری را بی ابیا

کیورن رژدیم سیاسی کشیور

هیف ،که رر تضار با منافع و گوادشهای کشور ت ودم کننی اسیت ،و بوای آن را
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ت ودمهای اقتصاری و رر تنگنا قواررارن اقتصار ادوان ،رر اهادت اد کشور را بهدای

تغییو رفتار سیاس دا اقتصاری و بهطورکل سیاست اارج کشیور هییف تیودیف
امور اای طبیی است که ت ودمهاد که رر جهت تغییو اویا سیاسی دیک کشیور
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تنویم شور ،بسیار شیدیتو و جادگزد دک جنگ تما عیار م سوب م شوای (

Berg,

2010: 7

به اوو جو لودز و ردودیی کارتوادیت ،دیس از دادیان جنیگ سیور اسیتفار از
ت ودمهای اقتصاری رر راستای تیهیا سیاستهیای امودکیا بیهًیور

فزادنیی ای

افزادش دافته و جادگزد گزدنه اوام رر اد کشور شی است اد رو ،ت یودمهیای
امودکا علیه کوبا ،عواق و هاوااا را مثاد م زانی و تاکیی م کننی که به رلییل افیزادش
اهمیت سازمانها ،اهارها و همکاریهای بی الملل  ،قییر
وتوی دک کشور فواتو رفته و با گستوش عوییم مبیار
افزادش اهمیت مواورا

ادی اهارهیا از قییر
تجیاری و بیی المللی و

اقتصاری میان کشورها وابستگ سیاس کشورها به عوامیل

اقتصاری بیشتو شی است از اد رو ،ت ودمهای بی الملل غالبار با همکاری دیک دیا
چنی اهار بی الملل اوییو ات اردیه ارودیا همیوا و ااوگیناری آن بیشیتو و قیویتیو
م شور وابستگ های اقتصاری به سیستمهای دول و مال و تجار

جهیاا اهیش

مواوی رر عملیات کورن اهیاف کشور ت ودم کننی با هزدنه دادی تو و ردسکهیای
کمتو به عهی رارر
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394
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)(Lopez & Cortright, 1995: 65-66

ادنکه آدا ت ودمها رر تامی اهیاف سیاس رولت ت ودم کننی  ،موفق بیور اایی
دا ایو ،رر میان دژوهشگوان و اوبگان سیاس داسخ مشوص را بیه همیوا ایاشیته
است مارگار

روکس ً 1ود ار اشار م کنی که ت یودمهیا هوگیز امی تواانیی رر

تغییو اساس اوا سیاس کشور هیف موفق شوای البته ت ودمهاد کیه از ابتییا بیا
م یوردتهای مال اویو ااسیار رارادی هیا و وا هیای باایکهیای ایارج همیوا
م شوای ،از موفهیت سیاس بیشتوی ( %41اسبت بیه ت یودمهیای تجیاری (%25
بواوررارای همی طور ال روت موفهیت ت ودمها را با اهیاف آن موتبط می راایی
ت ودمها ،رارای دک هیف اولیه هستنی ،اما بیهطیور میمیود اهییاف ردگیوی اوییو
بازرارایگ دا اعال اوو مت یان دا قااونگناران راال و را ایز شیامل می شیوای
بهطورمیمود ت ودمها به تنهاد رر اجوای هیف اولیه ،دین تغییو اویا سیاسی دیا
رفتار سیاس دک کشور ،موفق ابور اای بهعنوان مثاد ،تسلیم قناف بهعنیوان هییف
1. Margaret Doxey

ت ودمهای امودکا علیه لیب  ،رر اهادت بیون تهاجم اوام امودکا م هق اشیی

(Ibid:

)68-73

جیمز لینیزی 1میتهی است که کشورها با استفار از ت ودم دک از دین هییف

عمی "تطبیق ،بواایازی ،بازراری ،امارگواد بی المللی دیا امیارگواد راالی " را
راباد م کننی و کیم ردچارر اوسیاد 2بیا اشیار بیه اویوا
مارگار

روکس  ،ت ودمها را بهعنوان مجازا

اوو روکس ت یودمهیا اقییاما

ردودیی لیتیون بیواون 3و

دا تنبیه بی الملل تله م کنیی بیه

و بواامیههیای هیفمنییی هسیتنی کیه بیا ت مییل

هزدنه های ااص بو رفتار کشور هیف ،شوادط زایگ را بیوای او سیوت می کنیی
ت ودمها بهاوع تنبیه دا جودمهای است که از سیوی ت یودم کننیی بابیت رفتیاری
ااص را توامان دا بهتنهاد راباد م کنی -1 :مجازا

کشور هیف از طودق م یوو

کورن و  -2اجبار کشور هیف به دیووی از اًود و هنجارهای ااص با توجیه بیه
بواامهردزی هیفمنیی که دشت ت ودمها وجور رارر ،ام تیوان منکیو ااوگیناری آن
شی تاردوچه طو ا و متفیاو

ت یودمهیا و همچنیی تییاو آن بییااگو اهمییت

استفار از ت ودمهای بی الملل رر رستیاب به اهیاف سیاس ت یودم کننیی اسیت
(Nossal, 2015: 307-312

اووده های ت ودم بیش از هو چیز بو ت ودمهای تجاری بواساس مییزان تموکیز
بازرگاا اارج کشور هیف ،کششدندوی بازارهای بیی المللی (و گیاه تولییی
راال

و باز بورن اقتصار کشور هیف مبتن است «تموکز بازرگاا مهیاس تیواکم

روابط اقتصاری میان کشور ت ودم کننی و هیف ،اجم و اهمیت اقتصاری کا های
اساس دا سوماده ت ودم شی بوای کشور هیف را شیامل می شیور کشیشدیندوی
میزان فوًت است که بیازار جهیاا بیوای ًیاررا

و واررا

و جیادگزد سیازی

کا های ت ودم شی فواهم م کنی دا م تواای بازتاب اایطیاف اقتصیار ملی کشیور
هیف بوای اًالح الزاما

اود اقتصاری اور باشی» بااد وجور ،اووده ت یودم از

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

ااص از جااا کشور هیف ،اعماد م شور بید توتیا ،ت ودم کننیی  ،رو هییف

1. James Lindsay
2. Kim Richard Nossal
3. David Leyton-Brown
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ابزار کاف بوای ت غییو سیاست دیا رفتیار ایارج کشیور هییف بوایوررار ایسیت
ت ودمهای اقتصاری که باهیف ب ابا سازی سیاس رر راال کشیور هییف آغیاز
م شوای ،اگو با عوامل فوق هموا باشی سپس به عامل ردگیوی ،دینی اجیاز افیوذ
قیر

بیگااه دا ت یودم کننیی بیه ررون جامییه کشیور هییف اییز ایازمنیی اسیت

ب ابا سازی زماا موفق م شور که فشار اقتصاری بیا میاالیه و رسیتکیاری رر
جامیه کشور هیف هموا شور (موو  47-43 :1990 ،و 64-63
بهطور میمود ،ت ودم زماا اتیجه م رهی که اسبت تولیی اااالص مل

)(GNP

کشور ت ودمکننی به تولیی اااالص ملی کشیور هییف بییش از  10بوابیو ،هزدنیه
ت ودم بوای ت ودمکننی ااچیز ،اوعاع سیاس و اقتصاری کشور هیف ب ابیا

دیا

بسیار عییف و روابط میان رو کشور دیش از اعماد ت ودمهیا اسیبتار ازردیک بیور
باشی (هافباور و الیو  183 :1376 ،ت یودمهیای اقتصیاری بیه همیان ااییاز کیه
م تواای رر تغییو رفتار دا ب ابات اوا سیاسی کشیور هییف تاایوگینار باشیی ،رر
سیاست اارج و رفتار کشور ت ودم کننی ایز مواو است رر ساد  1993کنفیوااس
بی الملل «ت ودمهای اقتصاری و روابط بی الملل» رر رااشگا اتورا  1بوگزار شیی و
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

آراا اساتیی ًااااوو را رر اصوص ابیار اقتصاری ،سیاس و ااالقی اسیتفار از
ت ودم و تاایو آن ها رر افودهای جنوب  ،هائیت  ،دوگسالوی سابق و عواق جودا شیی
که بوا از مهمتود آاها عبار

بورای از:

 1به عهییی اگیوب  2،ت یودم هیا بیه ابیزاری بیوای تنوییم رفتیار بیی المللی
تبیدلشی اای؛  2ازاوو الیو  ،ت ودم های دک جاابه به سمت ت ودمهای چنیجاابیه
اوکت کور اایی اکثیو ت یودمهیای اعمیال از جنیگ جهیاا رو تیا سیاد 1990
دکجاابه بور  3/2 ،آنها تنها توسط ادا

مت ی و رر  %80موارر بییون مشیارکت

سادو کشورها اتواذ شی است اما از ساد  1990تاکنون ،ت یودمهیای دیکجاابیه از
سوی امودکا به طور چشمگیوی کاهشدافته است؛ و  3بنا بیه اویو کیودس جیودنو

3

ت ودمهاد که سودع ،فواگیو و با بواورراری از امادت مجامع بی المللی و افکیار
1. Notre Dame
2. James Ngobi
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3. Chris Joyner

عمییوم اعمییاد میی شییوای ،از شییااس موفهیییت بیشییتوی بواورراراییی سییوگئ
اوزاوبیسچف 1،توافق منطههای بو سو ت ودم رولت هیف و کمپفو 2عوامل راالی و
وجور ایووهای موافق رر جهت تغییو سیاست کشور هیف را رر موفهیت ت ودمهیا
مواو قلمیار کور اای
اجماع عموم بو اد بور که اگوچه هیف ت ودمها اجتناب از جنگ است ،امیا
م وردت ااالق ایارر و مشها
زایگ  ،بها و ایا

و هزدنههای ماری و غیوماری قابلتیوجه را بیو

اشواص غیواوام ت میل م کنی کودستیان س و دااوز ایز بیه

ل ار ااالق به ت میل ت ودمهای همهجاابیه اعتیواد راشیتنی از اویو داتوسیون،
اوار

مستمو بو ا و ااوگناری ت ودمها بیه اصیوص تیاایوا

ااسیاا آن بیوای

 164بنا به افهارا

رکتو هااس کوشیلو رر مهالیه جنبیههیای ااالقی ت یودم رر

اهوق بی الملل ،رر منشور سازمان ملل رر مورر تاایو ت ودمها بو زایگ مور هیچ
ارجاع مستهیم به اهوق بشو اشی و رر تصمیمگیویهای شیورای امنییت اییز رر
مورر آن قصور شی است (کوشلو297 :1376 ،
 .2تحریمهای اقتصادی علیه ایران
ت ودمهای بی الملل علیه ادوان از سابهه طو ا  ،از زمان تمادل ادیوان بیوای افیب
استهالد اقتصاری و سیاس اور از امودکا ،بواوررار بور اای و بهطورکل رر چهیار
گوو زدو قابل تهسیمبنیی هستنی:
 1قطینامههای شیورای امنییت (سیازمان ملیل ؛  2ت یودمهیای امودکیا شیامل
فومانهیای اجوادی روسیای جمهیور و سیازمان ازاایهراری امودکیا ،کیه از جودیان
گووگانگیوی سفار

امودکا و جنگ عواق و ادوان ،آغاز شی اسیت و بیه بهاایههیای

موتلییف از بواامییههییای هسییتهای تییا بواامییههییای موشییک و قطییع ارائییه ایییما

و

سوودس های امودکاد تا ت ودم اهارهای رولتی ادیوان و ًینادع ارتبیاط و ًینیت
تجیدی و تمیدی م شور

(2010:3-4

 Ilias,؛  3ت ودمهای ات اردیه ارودیا کیه عمییتار از
1. Sergey Oznobistchev
2. William Kaempfer

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

ارزداب مشووعیت ااالق ت ودمهای اقتصیاری ز اسیت (کااااییا-157 :1376 ،

31

سییاد  2007آغییاز و از  2011شیییدیتو شییی و م یییوردتهییای متییییری را بییوای
اودیوفووش افت و اسابهای بااک ادواایان رر اار از کشیور ادجیار کیور؛ و 4
ت ودمهای دکجاابه سادو کشورها اویو ت ودمهای دیکجاابیه کشیورهای هیمدیمیان
امودکا اویو کااارا و ااگلیس که عمومار سیاست اارج اور را با سیاستهیای امودکیا
هماهنگ و همساز م کننی سادو کشورها ،اویو ژاد  ،کو جنیوب  ،توکییه ،کشیورهای
آسیای جنوب شوق و کشورهای ااشیه الی فیارس اییز بنیا بیه سیطح تاایودیندوی
سیاستهای اور از سیاستهای امودکیا و مت ییااش ت یودمهیا و م ییوردتهیای
متییر و متنوع را رر بوشهای موتلف روابط اور با ادوان بوقوار کیور اایی روسییه
ایز رر چهارچوب ت ودمهای شیورای امنییت ،م ییوردتهیاد را ماانیی ممنوعییت
فووش تجهیزا

اوام و هستهای ،علیه ادوان بوقوار کور (شکوه 34-23 :1391 ،

رر موعوع ت ودمهای همه جاابه علیه ادوان آاچه بیش از هو چیز اهمیت دافتیه
و بو اساسیت و تاایوگناری ت ودمها علیه ادوان بهودژ رر سادهیای ااییو افیزور،
فواگیوی ت ودمها و همواهی گیوو قابیلتیوجه از کشیورها ،بیه ودیژ بوای از
طوفهای تجاری ادوان ،بور است البته رر میان کشیورهای فیوق بیهودیژ اعضیای
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

ات ارده ارودا ،اجماع اوو وجور ایاشت بهطور مثاد ،اسپاایا و ادتالیا چنییان موعیع
موافه با ت ودم های اقتصاری ارودا علیه ادوان اتواذ اکورای دا ت ودم افت ادوان بیا
همواه قابل توجه از سیوی کشیورهای هنیی ،ژادی  ،چیی و بوای کشیورهای
اروداد اویو ادتالیا ،اسپاایا ،دواان و بلژدک روبوو اشیی (
from Iran, 2012: 7-14

Recent Trends in Oil Supply

بااد ااد ،فشار جامیه بی الملل مااع از اقیا دکسوده ادی

کشورها و دیگیوی مستهل سیاستهادشان رر قباد ادوان شی
رر بوش اقتصاری و میامال

بی الملل (ًاررا

و واررا

افزادش اییاقل

 %60هزدنهها ،قطع دا کاهش قابلتوجیه سیومادهگیناری رر ادیوان ،قطیع دیا کیاهش
اضور بوونموزی موسسا

و بنگا های اقتصاری کشور اویو بااکها دا شوکتهای

فیاد رر بوش هیای بازرگیاا و عیی ارتبیاط میواو بیا موسسیا

و سیازمانهیای

بی الملل و امکان بهو بوراری از راایش و فی آوری ایود روز ازجملیه مشیکال
ااش از ت ودمها به شمار م آدی
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به اعتهار رورردک ،اهارهای راال هو کشور رر توسیه اقتصاری آن اهش مهمی

به عهی رارای رر میان اهارهای اقتصاری ،عملکور بااکهیا بیهعنیوان اهارهیای کیالن
تثبیت و تنویمکننی سیاستهای دول و مال متناسا بیا تجیار

کشیور ،از اهمییت

بیشتوی بواوررار است و عیف دا ب ابات رر عملکور باایک موکیزی و باایکهیای
راال کشور رر ب ابات و رکور اقتصاری بسیار تاایوگنار است (رورردک-8 :2000 ،
 9رر تاردوچه ت ودمهای اقتصاری ادوان ،ت ودمهای بیااک بیشیتود ااوگیناری را
راشتهاای بهودژ ادنکه از ساد  2006سیاستهای ت ودم امودکیا ،بیا همواهی فزادنیی
ات ارده ارودا و سادو مجامع و موسسا

بی الملل اویو شیبکههیای میال سیوئیفت و

رودتوز هموا شی ،بیشتود آسیا را متوجه بیاه بی الملل بااکهای ادواای رر راایل
و دا شیا آنها رر اار از کشور امور و با ااتالد رر عملکور و تواکنشهیای میال
ت ودم بو بااکهای ادواا و عملکور و روابط آنها مطوح اواهی شی

ااوا

 .3اثرات تحریم بر عملکرد بانکهای ایرانی
رر دژوهشهای متییری کیه رر اصیوص ت یودمهیا و اایوا
ًاررا

و واررا

ادوان ًور

قابل توجه بو میزان تجیار
تجار

آن بیو روی اجیم

گوفتیه ،مشیاهی می شیور کیه ررمجمیوع تغیییو

و اجیم واررا

و ًیاررا

ادیوان اتفیاق ایفتیار و

ادوان روای ًیوری اور را ط کور است امیا آدیا رر مکاایسیم واررا

ًاررا

و

ایز همان رواد سابق ردی م شور؟ آدا رر اجم و اوع کا هیای ًیارر و

وارر رر قباد هزدنه ها و قیمت دوراات تغییوی ادجار اشیی اسیت؟ آدیا رر سیطح
زایگ مور عاری تغییوی ادجار اشی است؟ واقییت اد اسیت کیه اگوچیه اجیم
عملیا

تغییو قابلتوجه ایاشته اما هزدنیه مبیار

افیزادش و روابیط و شیوکای

تجاری ادوان تغییو دافته است
شوادط اامساعی ت ودم ،شبکه بی الملیل باایکهیای ادواای و ااجیا عملییا
بااکیاری بی الملل ط رهه گنشته را بهودیژ رر سیادهیای ااییو بیا مشیکال

و

رغیغههای فواوان هموا کور و دشتیباا سازمان ملل و ات اردیه ارودیا بیو شیی

و

جنبه توودب ت ودمها افزور
ت ودمهای اقتصاری که رر واکنش به فیالیتهیای هسیتهای ادیوان آغیاز و بیو

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

بی بااک مشکالت را رر مکاایسم تجاری و بازرگیاا ادیوان موجیا شیی رر ارامیه،

33

ارکان اقتصاری متموکز شیی ،بیه سیادهیای  2007 /2006بومی گیورر و مهیمتیود
قطینامه های ًارر رر رابطه با اوا بااک ادوان عبارتنیی از - :ت یودمهیای بیااک
سییازمان ملییل ،2007 :ت ییودم بااییک سییپه؛  -ت ییودمهییای بییااک امودکییا:2006 :
ممنوعیت( U- turn 1بوای بااک ًاررا

ادوان؛  :2008ممنوعییت  U- turnرر چوایه

فیالیت کلیه بااک های ادواا ؛( :2011/2012 2ت ودم و توقییف رارادی هیای باایک
موکزی ادوان؛  :2013بواامه اقیا مشتوک 1،کاهش ت ودمها و عی وعع ت ودمهای
هسییتهای جیدییی؛ و  -ت ییودمهییای بییااک ات اردییه ارودییاً :2011 /2010 :یییور
قطینامههای موبوط به ت ودم بااکها -شیا راایل و ایار  ،باایکهیای مشیتوک
ادوان و سادو کشورها اویو آلمان و وازوئال
عمی مشکال

ااًل از شوادط ت ودم رر بویش بااکییاری را می تیوان بیه

شوح زدو االًه کور:
 1کاهش روابط و تیامال

بااک بی الملل و اساب های کیارگزاری متیییر

بااک های ادواا بیه کمتیو از  10کشیور ،کیارگزار رسیته دیادی و اسیاب ارزی و
رراتیجه مواجهه با ردسک تموکز بو چنی کارگزار م یور و بیضیار ایهچنییان میورر
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تائیی ازل ار کیفیت و تیوفه ارائه ایما ؛
 2عی بوقواری مسیوهای ااتهاد وجو و رراتیجه ااتالد رر سوعت ،کیفیت و
روای عملیا

بااکیاری بی الملیل و ایاتواا بوای باایکهیا رر دوشیش تیهییا

ادجارشی ؛
 3بلوکه دا غیوقابل بهو بوراری شین بسیاری از اسابهای کارگزاری به رلیل
م یوردت U-turn؛
 4م یوردت تواکنشها و ایما
(اویو موار غناد و رارود

بااک بیه کا هیای اساسی و بشوروسیتااه

دس از کسا مجوز از مهاما

اافو کشیورهای طیوف

میامله ادوان؛
 5کوچک شین سبی ارزی بااک ها با اوو ارزهای جهان روا (ر ر ،دیورو و
دوای و رر میود اطو قوارگوفت سبی ارزی کشور با ورور ارزهای م لی (اوییو
)1. Joint Plan of Action (JPOA

دوان چی  ،ون کو و رودیه هنی ؛
 6عی تنزدل اعتبارا

بااک های ادواا و عی توصییص تسیهیال

اعتبیاری

(فادنااس و ردفادنااس ؛
 7عی امکان رردافت وا از موسسا
دود؛

مال بی الملل اویو ًنیوق بی الملل

1

 8کاهش رتبیه و اعتبیار باایکهیای ادواای رر مجیامع بیی المللی بیه رلییل
ردسک های اعتباری و کشوری ااش از ت ودم کیه بیهطیور طبییی کیاهش اعتمیار
ًاررکننیگان اارج و بااکهای اارج را به هموا راشت؛
 9عی امکان اضیور بیوونمیوزی باایکهیای ادواای رر قالیا شییبه /رفتیو
 10عی بوقواری مسیو دوراایت بیااک و رراتیجیه روی آوررن مشیتودان بیه
کااادهای غیوبااک اویو ًواف ها؛
 11بووز مشکال
تولفا

اقتصاری و مال متییر ازجمله ایو کیارمزر بیا  ،تهلیا،

و فسار مال و رشی فزادنی ااتالسهای مال و دودشود و ؛

 12عی امکان رردافت ایما
ردسک تجار

متیاود بااکیاری بی الملیل و رراتیجیه ااتهیاد

بو طوف ادواا ؛

 13کاهش تیامال

بی الملل به سطح ایاکثو  5الی  7کشیور کیه رر قالیا

قواررارهای فووش افت میان رو کشور ،به ًیور

مشیووط و بیا م ییوردتهیای

ااص؛
 14ت ودم سازمانهای بی الملل موابوات و میامالت بیااک و ابیوی اوییو
ااجم ی جهییاا سییوئیفت ،رودتییوز (کارآمیییتود سیسییتم ابییوی و میییامالت

و

رادو المیارف بااک Bankers’ Almanac؛
 15قطع ارتباط اوا بااک و موسسا

اقتصاری و مال ادوان با اویا بیااک ،

بازارها و اهارهای بی الملل به مینای اازوای اقتصاری ادوان و رراتیجه عیی امکیان
رستوس به ابزار اود بااک اویو ( CDOوا با تیهیی وایهیه ) MBS 2،اوراق قوعیه
)1. Intermational Monetary Funds (IMF
)2. Collateralized debt obligation (CDO

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

امادنیگ دا اودی سها ؛
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رهن ( 1،ابیزار مشیتهه جیدیی اوییو ( CDSمبارلیهی اُکیود اعتبیار 2و رورماایین از
استاایاررهای بهروز بی الملل ماانی واای تطبیق و کنتود 3دا ارائه ًور های میال
بواساس استاایاررهای باد 2و 3؛
 16روا واررا

کا به روش  re-exportکه عالو بو افزادش هزدنهها ،رور زرن

ت ودمها و بووز مشکالت اویو سوااستفار های اقتصاری ،اعماد کنتودهیای مبیارز
با دودشود را رچار ااتالد امور
نمو.دار  -1تصویر عملیات بانکداری ایران در شرایط قبل و پس از تحریم
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ت ودم های اقتصاری رر اهطه آغاز با ت ودمهای دک جاابه و عمییتار سیاسی رولیت
امودکا آغاز شی اما بهتیرد طواا ت ودمهای رولت امودکا شکل ررهم تنییی تیو،
اقتصاری و فوسادش به ایور گوفیت و ردگیو قییر هیا و اهارهیای بیی المللی ،
اقتصاری و سیاس را با اور هموا کور کااارا ،سوئیس ،ات اردیه ارودیا ،ااگلییس و
ژاد ازجمله بازدگوان جیدی اوا ت ودمها علیه ادوان بورای که قطینامههای راالی
)1. Mortgage- backed securities (MBS
)2. Credit Default swap (CDS

36

3. Compliance

ت ودم علیه ادوان را ًارر کورای و بسیاری ردگو از کشیورها اوییو هنیی ،داکسیتان،
اوز اورردک و ات چی و روسیه اگوچه رسمار قطینامیهای را بیهعنیوان ت یودم
ادوان ًارر اکورای اما رر عمل ،روابط تجیاری ایور را قطیع کیور دیا بیه شیوادط
ااً م یور کورای بهعنوانمثاد ،بااکهای هنیی روابیط ایور را بیا باایکهیای
رولت ادوان قطع کورای ،چی و ژاد روابط بااک را به تجار

ًوف( )3میان ادیوان

و کشور اور کاهش رارای بنابواد با ارامه روای ت ودم ،بهتیرد بو تییار بازدگوان
افزور شی و ب آاکه را گودز واقی وجور راشته باشی ،فیالیت شبکه ارزی ادوان را
با ب وانهای شیدی مواجه امور
 .٤تحلیل آماری
شور رر اد بوش ،اجم ًاررا

و واررا

ادوان رر فاًیله سیادهیای  ،1385از

تاردخ شی گیوی ت ودمهای امودکا و موعع گیوی قوی اد کشور رر بوابیو بواامیه
هستهای ادوان ،تا ساد  1393از سادت اتاق بازرگیاا ً ،ینادع ،مییارن و کشیاورزی
ادوان استووا شی و رر امورار زدو روای تجاری ادوان ط سادهیای فیوق امیادش
رار شی است
نمودار  -2مقایسه حجم صادرات و واردات ایران ()1393-1385

صادرات USD -

واردات USD -
70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

امورار فوق ،او ر تفاو

قابلتوجه مییان تیواز واررا

و ًیاررا

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

تاکنون تالش شی که عمی تبیا

و ااوا

ت ودمها روی شبکه بیااک کشیور بییان

ادیوان را رر روران

ت ودم اشان م رهی رومار بیااگو اد است که تا ساد  1389که ت ودمهیا علییه ادیوان
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عمیتار از طوف امودکا اعماد م شی ،ادوان کماکان رر افیب روابیط تجیاری ایور بیا
کشورها و روای ًاررا

و واررا

اور تالش کور است اما از سیاد  90کیه امودکیا

از همواه ااجم ها و سازمانهای بی الملل بواوررار و ت یودمهیای افتی و باایک
موکزی ایز اعماد م شیور ،کیاهش قابیلتوجیه اجیم ًیاررا
م شور مجیرار ،رر د شکلگیوی توافها

و واررا

مالاویه

و اجماع اوو طیوف ادواای و کشیورهای

گوو  1+ 5مبن بو رسیین به دک توافیق کیاربوری و روجاابیه و رر اتیجیه توافیق بیو
طوحهای جامی اوییو بواامیه اقییا مشیتوک

(JPOA

از اواسیط سیاد  93و ًییور

مجوزهای ز از سوی مهاما اافو اروداد بوای همکاری بوای باایکهیای مییی
اروداد و ادواا  ،افزادش میزان ًاررا

و واررا

که بوش عمی ای از تواکنشها و اهلوااتها
ًواف ها ًور

مشاهی م شور دیارآور می شیور

فوق اار از مسییوهای بیااک اوییو

گوفته ،مسیوهای بااک عمیتار رر اهلوااتها

مشیوص و م ییور

به بوش کا های اساس و بشوروستااه و با اان مجوزهای موبوطه اهش راشتهاست
امورار زدو ،بیااگو ااتهاد شوکای تجاری ادوان از کشورهای توسیهدافته اروداد
به کشورهای آسیاد (اودیاران افت ادوان و کاهش قابلتوجه روابط تجاری ادیوان
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394
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با ات ارده اروداست
نمودار  -3مقایسهای حجم واردات ایران از سه قاره آسیا ،اروپا و امریکا ()1393-1385

50,000,000,000
45,000,000,000
40,000,000,000
35,000,000,000
30,000,000,000
جمع کل آسیا

25,000,000,000

جمع کل اروپا

20,000,000,000

امریکا

15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0

امورار 3مهادسهای میان  10کشور اود واررات ادوان ،که بیشیتود اجیم کا هیای
واررات (ایور  %75را رر ساد  1385تشکیل م رارای ،و  10کشور اًل رر ساد
 1393که  %85واررا

ادوان به آن کشورها تیلق راشت ،ااجا شی است
نمودار  -4مقایسه واردات ایران در دو سال  85و 93

1385

913,230,454
917,183,821

886,684,659

امارات متحده عربی
آلمان

1,439,599,448
9,349,421,645

1,439,639,309
1,716,922,804

چین

1,941,003,713

فرانسه
جمهوری کره

2,191,563,737
2,289,271,124

5,074,531,280
2,617,606,686

1393

701,997,015

1,026,019,498

1,059,487,511
2,330,593,670

چین
امارات متحده عربی

12,560,565,119

جمهوری کره

2,342,517,406

3,729,655,350

ترکیه
هند

3,822,076,300

سوئیس
آلمان

4,309,808,485
12,163,989,047

شوکای تجاری ادوان ،ت ت تاایو ت ودمهای بی الملل  ،از آلمان و سیادو کشیورهای
اروداد ًنیت و تولییکننی اًل بیه سیمت کشیورهای واسیطه و دیا تولییکننیی

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

سوئیس

رست رو و سو تغیییو و ردسیک وابسیتگ ادیوان بیه سیه تیا دین کشیور اًیل
ًاررکننی آسیاد افزادش دافت ،بها ویکه ررًیی قابیلتیوجه از واررا

ادیوان
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عمیتار به رو کشور چی و امارا

م یور شی

 .٥برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)
امودکا با جلا ،بیضار اجبیاری ،همواهی تیییار قابیل تیوجه از بیازدگوان عوًیه
بی الملل و شوکای تجاری ادوان ،منافع اقتصیاری ادی کشیور را تهیدیی و رر واقیع
ادوان را ررگیو اوع تکواری دا متوال از بازی ت ودم امور که بهموجیا آن کشیور
هیف دا تسلیم م شور و رر رفتار ایور ادجیار تغیییو دیا رر بوابیو اواسیته کشیور
ت ودمکننی مهاومت م کنی بنیابواد ت یودمکننیی اییز رر مهابیل بیازی جیدییی
قوارم گیور که بادی با توجه به تومی عادیی اور از ارامه ت ودمها تصیمیم بگییور
که اد بازی را ارامه دا از اواسته اور ااصواف رهی به همی توتیا کشیور هییف
ایز م بادست میان تسلیم دا مهاومت دک را ااتواب کنی و اد چواه تا زمیاا کیه
دک از طوفی تصمیم به دادانبوش به بازی اگیور ارامه م دابی ماهیت بیازیهیای
ت ودم تکواری 1،بسیار فوسادش است دیار سازی استواتژی ت ودم طی سیادهیای
متماری فوسادش تیردج داده های مهاومت کشور هیف را به همیوا رارر و کشیور
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

40

هیف ااچار است رر اهطهای کامالر فوسیور و توودبی مهاومیت را بشیکنی و از رر
مصال ه ررآدی تصودا همه ساله ت ودمها علیه ادوان رر کنگیو امودکیا ،گسیتوش
رامنه ت ودمها که به بوشهای اقتصاری ،بااکها و سپس افت ادیوان کشییی شیی،
افزادش تییار بازدگوان و م یور کورن گزدنه های ادوان بیااگو ورور ادیوان بیه دیک
بازی ت ودم تکواری دا متوال فوسادش بور

(Lacy & Niou, 2004: 28-36

با وجور علم طوفی به ماهیت و اهییاف ت یودمهیا ،عیی اعتمیار اسیبت بیه
ردگوی و دافشاری بو مواعع از ر دل مهم ارامه اد بازی بیور ،تیا ادنکیه سیوااجا
اوبگان روطوف ،رفتار عهالا تو ،بهمنوور کسا عادیی بیشیتو از شیوادط منطهیه و
بی الملل را اعتمارسازی ،مناکو و همکاری تشویص رارای توافق بی المللی مییان
گوو  5+1و ادوان از طودق رولتها و روسای موتلیف میناکوا
ااتم (اس روااا  ،م مور اامییاژار (علی

(-رولیت م میی

ردجیاا و سیییی جلیلی

و

اس روااا (م میجوار فودف  -دیگییوی و طی ادی سیادهیا رر بییش از 72
1. The Repeated Sanction Game

اشست رر شهوهای تهوان ،ود  ،بغیار ،مسکو ،آلمات  ،ژایو ،ودی  ،لیوزان ،و ودی
اهاد با فواز و اشیاهای بسیار هموا شی و رراهادیت ،رر  2015/07/14بیا ااتشیار
سنی بوجا اهاد شیی بییون شیک ادی سینی بیه رلییل اهیشدیندوی بیازدگوان و
قیر های متییر بی الملل  ،رربوگیوی مواعع و منافع بیشیتو کشیورهای جهیان و
ارائه رستورالیملهای تییی کننی رر مسیو فیالیتهای بی الملل و سیاست اارج
ادوان و سادو کشورها از مهمتود سنیهای بی الملل و راال به شمار م آدیی بیه
همی منوور دیش از دوراات به فوًتها و چالشهای اقتصاری دییشرو ،ااًیل
توافق هستهای و بوراشته شیین ت یودم هیا ،ابتییا بیه میوفی اجمیال ادی سینی و
چهارچوب آن اواهیم دوراات

سنی بوجا دا ( JCPOAود  2015/7/14 ،مشیتمل بیو ً 159یف ه و دین عیمیمه
مجزا به شوح زدو است:
ردباچه مبن بو توافق طوفی بو مفار بوجا بهمنوور ادجار اطمینان از بواامههیای
ًلحآمیز هستهای ادوان و رفع ت ودمهای هستهای (اقتصاری
مقدمه و مفاد کلی مشتمل بر:

 1توافق ادوان و گوو 5+1؛
 2اصود اطمینان از ًلحآمیز بورن بواامههای هستهای ادوان؛
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 3تیهی ادوان رر اصوص عی تالش بوای رستیاب به سالح هستهای؛
 4رفع کلیه ت یودمهیای هسیتهای شیورای امنییت و سیادو ت یودمهیای هسیتهای
چنیجاابه و دا راالی کشیورها و م ییوردتهیای ادیوان رر بویشهیای تجیاری،
ف آوری ،تامی مال و ااوژی؛
 5تیهی طوفی به دادبنیی به اهیاف و اًود منشور سازمان ملل مت ی؛
 6تیهی طوفی به دادبنیی بیه اًیود و اهیوق عیی اشیاعه سیالحهیای هسیتهای
(NPT

؛

1

 7تاکیی بو اس ایت و تیهی طوفی به دادبنیی به مت بوجیا بیو دادیه توافیق ژایو
 2013/11/24و اجتناب از هوگواه فیالیت متناقض دا م یورکننی رر جودان اجوای
آن؛
 8تشکیل کمیسیون مشتوک متشکل از امادنیگان طوفی بهمنوور اوار

بو اجیوای

بوجا ؛
 9راست آزماد و ارائه گزارش منوم به شورای اکیا رر اصیوص فیالییتهیای
هستهای ادوان توسط آژااس بی الملل ااوژی اتم

(IAEA

؛

2
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 10رعادت مفار و شوادط منیر رر بوجا من صو به گوو  1+5و ادوان است مفار
آن مبنای اهوق دا قواای بی المللی بیوای ردگیو اعضیاا سیازمان ملیل م سیوب
ام شور؛
 11تنویم جزئیا

همکاری فن و توصص ات ارده ارودیا ،گیوو  1+5و ادیوان رر

بوش فیالیتهای هستهای و ااوژی ،رر چهارچوب  JCPOAو با همکاری IAEA؛
 12تنویم دیشاودس قطعاامه شورای امنیت مبن بو دادان اجوای قطعاامههای قبلی ،
ادجار م یوردت های ااص و جمعبنییهای اهاد دووژ هستهای ادوان با سیازمان
ملل فوف می
 13ارائه جزئیا

 10ساد دس از تاردخ تادیی توافق؛
اجوای مفار بوجا ؛

 14اشست های (ایاکثو روسا اه وزرای طوفی بهمنوور بورس مییزان دیشیوفت
اجوای بوجا و اتواذ تصمیما

مهتض
1. Non-Proliferation Treaty
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2. International Atomic Energy Agency

ضمائم

ضمیمه  -١اقدامات مرتبط با برنامه هستهای ،مشتمل بار 8٢بناد باا توضایاات
کامل در خصوص سرفصلهای زیار :راکتیور ت هیهیات آبسینگی اراک ،تولییی
آب سنگی  ،سادو راکتورها ،فیالیت های بازفوآوری سیوات مصیوفشیی  ،فوفییت
غن سازی ،ت هیق و توسیه سااتودفیوژ ،تاسیسا
اوراایو غن شی  ،تولیی ماشی و قطیا
ف آوری های اود و اضور بلنیمی

غن سازی سوات فیورو ،ذایادو

سااتودفیوژ ،رغیغیههیای ایاد و گنشیته،
 ،IAEAشفافسازی موبوط به کنستااتو سنگ

میین اوراایو  ،جیاسازی ادزوتوپهیای اورااییو  ،فیالییتهیاد کیه می تواایی رر
طواا و توسیه دک وسیله اافجاری هستهای مشیارکت راشیته باشینی و عیمادم
ضمیمه  -٢تعهدات مرتبط با تاریمها :شامل اقییاما

میورر ااتویار امودکیا،

ات ارده ارودا و سیازمان ملیل رر اصیوص رفیع ت یودمهیای اقتصیاری و لیسیت
اشواص اهوق و اهیه و تشودح ااوا

لغو ت ودمها رر اوز های موتلف ادوان

از بوشهای مال  ،بیااک و بیمیه گوفتیه تیا افیت ،گیاز و دتووشییم  ،کشیتیواا ،
کشت سازی و املواهل؛ طال ،ااواع فلزا

گوانبها ،اسکناس و سکه؛ اایواع کیا و

ف آوری ،سومادهگناری ،آموزشهای توصص  ،فلزا  ،او افزار و تسلی ا
ضاامیمه  -٣همکاااری هسااتهای غیرنظااام  :رر زمینییه راکتورهییا ،سییوات،
ف آوری های موتبط ،دووژ میرنسازی اراک ،ت هیق و توسییه 1،امنییت ،دشیتیباا ،
ادمن و کاربست ااوژی هستهای رر بوش رارو ،راردواکتیو و فیالیتهای موتبط
ضمیمه  -4کمیسیون مشترک :کمیسیون مشتوک از امادنییگان ادیوان و گیوو
( 1+5چی  ،فوااسه ،آلمان ،ادوان ،روسیه ،ااگلییس ،امودکیا ،امادنیی عیال ات اردیه
ارودا رر سیاسیت ایارج و امیور اارجیه (بیهعنیوان ربییو کیه ایق شیوکت رر
تصمیمگیویها را اوواهی راشت بوای اوار
بییهًییور

بو اجوای

JCPOA

اشستهیا عمومیار

فصییل و رر ایودییورک ،ژاییو دییا ود ی بوگییزار اواهییی شییی مبنییای

تصمیمگیویها بو داده اجمیاع اعضیا اواهیی بیور همچنیی بیهمنویور اطمینیان از
)1. Research and Development (R& D
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شامل اطالعا

کامل فن راکتور اراک ادوان
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طوفی بواساس رستورالیمل بوجا  ،گروه کاری ( 1Procurementاوار

اقیاما

بیو

بوش هستهای و گروه کاری نظارت بر رفع تاریمها 2تشکیل اواهنی شی
ضمیمه  -5برنامه اجرای برجام :شیامل بواامیه زمیاا اجیوای بوجیا و لغیو
3

٥

٤

ت ودمها از آغاز تا دادان (روز جمعبنیی ،روز توافیق ،روز اجیوا2016/01/16 ،
که گزارش  IAEAت هق تیهیا

ادیوان رر بوجیا را تادییی کیور ،روز ااتهیاد 6،روز
7

تکمیل دووژ شورای امنیت رر مورر موعوع هستهای ادوان و وفادف و تیهییا
اکا

طوفی

قابل توجه رر اصوص ت ودمها را به شوح زدو مالاوه کنیی:

 1ت ودمهای امودکا به رو رسته اولیه و اااوده تهسیم می شیوای رر روز اجیوا
ت ودمهای اولیه ،موبوط به منع فیالیت اشواص اهیهی و اهیوق امودکیاد

(5

بیا

ادوان،کماکان دابوجا ماای اما ت یودمهیای اااودیه ،موبیوط بیه اشیواص و مالکییت
غیوامودکاد  ،لغو شی که بیهموجیا آن بسییاری از اهارهیا و سیازمانهیای رولتی ،
بااکها و اشواص اهیه و اهیوق و بوای باایکهیای ایارج  ،کیه بیه رلییل
همکاری با ادوان ت ودم شی بورای ،از لیست ت ودمهای سازمان ازااهراری امودکیا
(OFAC

8

اار شیای
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 2ت ودمهای بی المللی ادیوان بواسیاس موعیوع بیه رو گیوو ت یودمهیای
هستهای و غیوهستهای تهسیم م شیوای کیه ت یودمهیای هسیتهای ،عمییتار از سیاد
 2007/2006به بیی تصوداشی اای ،رر اد سنی میاوو قوار گوفتهاای بیید توتییا
اسنار ت ودم قابل بورس دا لغو رر بوجا شامل موارر زدو اواهنی بور:
 سازمان ملل :رفع تما  7قطینامیه هسیتهای بیه شیمار هیای ، 2006( 16962010( 1929 ، 2008( 1835 ، 2008( 1803 ، 2007( 1747 ، 2006( 1737
1. Procurement Working Group
2. Working Group on Implementation of Sanctions Lifting
3. Finalization Day
4. Adoption Day
5. Implementation Day
6. Transition Day
7. UNSCR Termination Day
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8. Office of Foreign Asset Control

و 2015( 2224رر روز اجوا
 -ات ارده ارودا :لغو دا تیلیق مفیار میوتبط بیا  JCPOAرر رو قطینامیه

Council

ً112( Regulation (EU) No 267/2012یف ه و 106( Council Decision 2010/413/CFSP
ًف ه رر سه مواله روز اجیوا ،ااتهیاد و دادیان شیامل لیسیت کا هیا ،تجهییزا ،
اشواص ،اهارها و هوآاچه با ااوژی و فیالیتهیای هسیتهای و موشیک بالسیتیک و
وابسته به سپا قیس و رولت ادوان (ازجمله بااکها موتبط است
 امودکا :توقف ت ودمهای امودکا رر بوشهای موتبط با  JCPOAکه همکیاریتجاری و تبارد تکنولوژی و ادوان (بیهجیز اویام

و سیادو اهارهیا دیا اشیواص

غیوامودکاد را امکاندندو م سازر مجموع اسنار موتبط با ت ودم امودکا عبیار اایی
اثرات و فرصتهای توافق برجام :توافق گوو  5+1و ادیوان ،ررواقیع توافیق
جامیه بی الملل و ادوان به شمار م آدی ،زدوا دیامیها و اتاد اد توافق اهتنها اعضاا
اًل توافق که سادو کشورها اویو کااارا ،ااگلیس ،ژاد و و همچنی سازمانهیا و
موسسا

بی الملل اویو سوئیفت ،رودتوز ،شوکتهای بیزرگ افیت و دتووشییم ،

هوادیماد و بااک ها را ایز متااو اواهیی کیور بنیا بیه ت لییل کارشیناس اقتصیاری
ًنیوق بی الملل دود

(IMF

ادوان ،موجا افزادش تجار

 ،توافق بوجا با کیاهش ردسیک کشیوری و تجیاری
جهان با ادوان ،افزادش  50ررًییی واررا

ادیوان از

سادو کشورها به ارزش تومین  525میلیارر ر ر رر فاًله سیادهیای 2020-2015
و افزادش تولیی اااالص راال
 1/4ررًیی

GDP

(GDP

شوکای تجاری اد کشیور و رراتیجیه رشیی

جهاا رر میانمی

م شور بنابواد توافق بوجا  ،بهودژ با رفع

ت ودمهای افت و مال  -بااک  ،بیشیتود منفییت را رر موالیه اود بیوای ادیوان و
سپس سادو کشورهای اروداد  ،امودکا و جهان به هموا اواهیی راشیت

(Versailles,

)2016: 1-2

مهمتود ااوا

اد توافق بوای ادوان عبار اای از:

جذب سرمایه گذاری خارج و ارتقاء صنایع داخلا  :ادجیار فوًیت هیای
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از ، IFCA 9( ، NDAA)8( ،TRA)7(، CISADA 6( :شیست .E.O. 11( ،FSE 10( ،SDN

جنب سومادهگناریهای اارج و تامی میال و فضیای تیامیل و همکیاری مییان
سوماده گناران و فیا ن اقتصاری ایارج و راالی

میووری بیو سیادت اهارهیا و
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سازمانهای فیاد رر جنب سومادهگناران اارج دا بوگزارکننییگان کنفیوااسهیای
تجاری -اقتصاری و امادشگا های بی الملل از وزار

اارجه ،اتاقهیای بازرگیاا

و سومادهگناریهای مشیتوک تیا شیوکتهیای اصوًی فییاد رر زمینیه مشیاور
تجار

و بازرگاا  ،آمار گستور ای از سفوهای متییر و متنوع هیئتهای اقتصیاری

 تجاری کشورهای موتلف رر گوو های توصصی و فیوق توصصی سیاسی واقتصاری ارائه م رهی به ودژ که تاکیی اهار رداست جمهیوری بیو جینب و ااتهیاد
سوماده و رااش فن و اطالعا

توصص به راال کشور اسیت قواررارهیای ااییو

افت (توتاد  1،هوادیماد (ادوبیاس ،کیه  %10سیها آن امودکیاد اسیت  2،بیمیهای
(ساچه 3ادتالیا و کوفاس 4فوااسه و اورروسازی با شوکتهای مطوح بی المللی از
رسییتاوررهای مهییم رفییع ت ییودمهییا و تنویییم قواررارهییای مشییووط بییه جیینب
سومادهگناری طوف قواررار رر راال کشور است؛ امکان سیومادهگیناری و فیالییت
رر ًنیت توردسم و جینب گورشیگوان ایارج کیه عیم ادجیار فوًیتهیای
اقتصاری ،تبارد فوهنگ  ،ااتهاد ارزش ها و فوهنگ ادواا و افزادش قیر
را فواهم م آورر؛ و فووش و واگناری سیها راالی بیه موسسیا

او ادوان

و باایکهیای
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اارج بهمنوور جنب سومادهگنار اارج
گسترش حضور برونمرزی :ادجار فضای تیامیل رو دیا چنیجاابیه سیاسی و
اقتصاری میان ادوان و سادو کشورها بهًور

متوازن و متیارف از طودیق سیفوهای

هیئیتهییای سیاسی  ،تنوییم موافهییتاامییههییای همکیاری روجاابییه و فیییادسییازی
کنسولگوی و سفار اااههای رو کشیور؛ امکیان تاسییس وااییهای بیوونمیوزی
(شیییبه ،واایییهای تابیییه دییا وابسییته 5،رفتییو امادنیییگ و

دییا مشییارکت رر

سوماده گناری های مشتوک اار از کشور از طودیق اودییاری سیها و ؛ امکیان
فیالیت رر اوز های بیمه ،اوررو ،کشیتیواا و کیه متیاقبیار ،کیاهش هزدنیههیای
1. Total
2. Airbus
3. Sace
4. Coface
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5. Subsidiary

املواهل و رر اتیجه هزدنههای ًاررا

و واررا

رر کشور را موجا م شیور و

بو میزان جنابیت سوماده گناری رر کشور و رراتیجه ادجار اشتغاد و کاهش تیور و
او بیکاری تاایو م گنارر؛ و سومادهگناری و دا اودیاری سها موسسیا

میال و

بااک اارج و امکان تاسیس بااکهای مشتوک دا کنسوسیوم رر اار از کشور
ایجاد ظرفیتهای اقتصادی -تجااری و گساترش فعاشیاتهاای داخلا و
خارج ماش  ،پوش  ،اقتصادی و باانک  :رردافیت وا هیای سینیدکاد  ،اعتبیاری،
عمااتاامیه و بهیو بیوراری از ردگیو اییما

تجیاری بیی الملیل؛ ادجیار شیوادط

همکاریهای متهابل بازرگاا  -تجاری و اقتصاری از طودیق اتیاقهیای بازرگیاا و
اهارهای مال ؛ اوسازی زدوسااتهای هوادیماد کشور؛ امکیان ااتهیاد وجیو مییان
به مجوزهای ااص؛ رفع مشکال

افتتاح اسیاب بیوای اشیواص اهیه /اهیوق

ادواا رر اار از کشور؛ آزارسازی منابع متیلق به اشیواص و اهارهیاد (ازجملیه
بااکها و موسسا

مال

که از لیست ت ودم اار شی اای آزار شین منیابع ادیوان

رر رو کشور سوئیس و امودکا دس از اجوادی شیین بوجیا ازجملیه رسیتاوررهای
توافق هستهای م سوب م شور به راباد رفع ت ودمهای هستهای و آزارسیازی 58
میلیارر ر ر راراد مسیور شی موتبط با ت ودمهای هستهای ،ادوان به منابع سوشیار
دول بوای سومادهگناری رر بوش توسیه اقتصاری اور رستوس دییا م کنیی
)School, 2015

ایما

(The

Wharton؛ ادجار و گستوش روابط و اسیابهیای کیارگزاری و ارائیه

گستور بااکیاری بیی الملیل (اعتبیارا

عمااتاامه بااک و

و بیووا

اسیناری ،اوالیه ارزی،

به متهاع ادواا رر سیادو کشیورها؛ فییادسیازی اییما

بیمهای؛ امکیان توصییص وا و فیووش اوراق قوعیه و بیه ادیوان؛ رفیع ت یودم
اهلوااتها

مال  ،ف آوری ،اعتباری بویش افت/گیاز /دتووشییم  ،امیلواهیل و

کشتیواا ( ،ادجار رستوس به فوورگا ها ،رفیع بازرسی شییدی م مولیه ادواای رر
کشورهای اروداد  ،طال ،فلزا  ،او افزار و ؛ تغییو شوادط فیووش افیت و ادجیار
فوًت چااه زا بوای ادوان بوش عمی ای از ررآمی رولت ادوان ،بهعنوان چهارمی
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اشواص و اهارهای اروداد و غیوامودکاد و اشواص و اهارهای ادواا بیون اییاز

کشور بزرگ ًااا ذاادو افت اابا شی و دک از بزرگتود منابع گیاز طبییی ،
از ًنیت افت و گاز تامی م شور با اعماد ت ودمهای افت  ،تولیی افیت ادیوان از
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 3.7میلیون بشکه رر روز رر ساد  2011به  2.7میلیون بشکه رر ساد  2012کیاهش
دافت

)(Momeni & Momeni, 2016

بوجا فوًیت اایهیار قواررارهیای جیدیی افتی ،

همکاری با شوکتهای بزرگ افت و گیازی بیی المللی و جینب سیومادهگیناری
اارج رر ًنیت افت و گاز ادیوان را فیواهم آورر اسیت ررایال کیه رر روران
ت ودم فووش افت ادوان به چنی کشور م ییور ،ت یت شیوادط ایاص و رر قبیاد
واررا

کا های بشوروستااه به ارز م لی کشیور طیوف واررکننیی افیت ادیوان و

ت ت اسابهای ودژ امکاندندو بور و ررواقع افت ادیوان بیهًیور

دادادیای رر

بوابو رارو و غنا مبارله م شی؛ افزادش تولییی ،کیارآفودن  ،اشیتغاد و رفیا عمیوم
بواساس ت لیل بااک جهاا  ،رفع ت ودمها بهودژ ت ودمهیای افتی  ،رفیا عمیوم
کشور را تا  %3.7افیزادش می رهیی

( Ianchovichina, Devarajan, & Lakatos, 2016: 27

ت ودمهای بی الملل بیشیتود آسییاهیا را بیه بویشهیای افیت ،اورروسیازی،
مال وارر کور ،اکنون رفع ت ودمها اشتغاد ،تولیی

ساات وساز و اوسازی و ایما

و کارآفودن را به اد بوشها و سادو بوشهای کشور بازاواهیی گوراایی؛ کیاهش
تیوفههای ًاررا

و واررا ؛ ااتشار و فووش اوراق قوعه با عماات رولت ادیوان؛

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

رردافت وا های اارج از موسسا

بی الملل از قبیل بااک جهاا و غیو دا سادو

بااکهای اروداد اصوً ؛ امکان ًیور کار های اعتباری ،کیه امیووز رر اویا
دول بی الملل اهش مهم را ادفا م امادی ،و متاسفااه ادوان تیاکنون ،بیهجیز مهیاطع
زماا کوتا و دو ردسک ،امکان اسیتفار از اییما

مزبیور را ایاشیته اسیت البتیه

ارتباط با شوکتهای بزرگ بی الملل کار های اعتباری اوییو  Mastercardبیه رلییل
مالکیت امودکاد اد شوکتها ،مگو از طودق رادزا با مهاما
همکاری آن کشور بوای هموار ساات ارتباطا

امودکا بواساس قود

و مسیوهای دول و مال بیا ادیوان،

کماکان غیوممک است؛ و اهل وااتهاد ارز به راال و اار از کشور دیا بیهاسیاب
اور دا مشتودان ادواا بیون ایاز به کسا مجوز
تبادل علوم ،فنون ،دان

و فنآوریهاای ناوین و بهاره منادی از آخارین

دستاوردهای علم و فن جامعه تجاری و علم بیناشملل :امکیان تبیارد علمی ،
آموزشی و فنی از طودییق تبیارد رااشییجو ،دژوهشییگو ،اسیتار و  ،تنویییم قییواررار
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همکاری های مشتوک علم میان رااشگا علو دزشک و ایما

بهیاشت ررمیاا

آذربادجان غوب و رااشگا های هلسینک و کودیوی فنالای رر آبان ما ساد جاری و
گستوش همکاری های رو دا چنیجاابه مشابه با سادو اهارهای کشوری و بی المللی
از تاایوا

مثبت و مهم رفع ت ودمها به شمار م آدنی (ر ک سیادت رااشیگا علیو

دزشک و ایما

بهیاشت ررماا آذربادجان غوب  1394 ،؛ ادجار توازن و تنوع رر

تبارد رااشجو و بواامههیای توسییه علمی رااشیگا هیا بواسیاس افهیارا

رئییس

رااشییگا تهییوان رر اییاد ااعییو  %45رااشییجودان اییارج آن رااشییگا تنهییا بییه
رااشجودان سه کشیور افغااسیتان ،عیواق و سیورده تیلیق رارر (ر ک اامییآباری،
 1394؛ و ادجار فوفیت های ز بوای ارتهاا رتبه مواکز علم و رااشیگاه کشیور
از طودق گستوش همکاری ،مالقا
مالقا

که ادوان رر روران ت ودم با کاهش دا توقف قابلتوجیه ادی ایوع

مواجه شی بور بنا به افهارا

وزدیو علیو  ،ت هیهیا

و فنیاوری ،دیس از

بوجا  ،ردپلماس علم جمهوری اسالم ادوان بیش از گنشیته فییاد شیی اسیت
رفت وآمی وزرا ،هیئتها و مهاما

علم و رااشگاه از کشیورهای موتلیف اوییو

آلمان ،فوااسه و ردگو کشورهای جهان افزادش دافته و تفاهماامیههیای متیییر بیوای
همکاری های علم منیهی شیی اسیت (ر ک ابواامیه رااشیجودان ادیوان1394 ،
امضای تفاهماامههای همکاری با رااشگا های فن استاابود بوای بوقواری رور هیای
آموزش مشتوک ،مالقا

اساتیی بوجسته امودکاد اااو از رااشیگا ًینیت شیودف

تهوان (ر ک ابوگزاری کار ادوان (ادلنیا  1394 ،و بازردییهای هیئیتهیای علمی
بسیاری از رااشگا ها و مواکز دژوهش اارج (اوییو سیوئیس ،آلمیان و ادتالییا از
رااشگا های کشور (تهوان ،اًفهان ،شیواز ،دزر دس از توافق بوجیا کیه بیه اایهیار
تفاهماامه های موتلف علم و آموزش رر زمینه تبارد رااشجو ،بوگزاری رور هیای
مشتوک ،ااجا دژوهشهای مشتوک منطههای و بی المللی و اعطیای بورسییه منجیو
شی است ،از مهمتود اقیاما

علم بوای ارتهاا رتبه علم و دژوهش کشیور بیه

شمار م آدی (ر ک باشگا ابواگاران رااشجود ادوان  -ادسکاایوز2016 ،
بااک جهاا رر گزارش راهبوری 1اور بوای دیشبین سیاستهیای امودکیا رر
1. Policy Paper

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

و تبارد اطالعا

و مشارکت روجاابه رر اعزا هیئتهیای علمی
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مثبت رفع ت یودمهیا بیو اقتصیار ادیوان

رور دسابوجا  ،موارر زدو را بهعنوان ااوا

عنوان و امودکا را به گستوش همکاری با ادوان رر زمینههای ااص منطههای تشودق
م کنی؛ زدوا میتهی است که رفع ت ودمها با ادجار زمینههای رشیی اقتصیاری ادیوان،
اد کشور را به قیرتمنیتود کشور تاایوگینار منطهیهای تبییدل می کنیی بواسیاس
ت لیل بااک جهاا رو ااو مستهیم رفع ت ودمها رر بویش اقتصیاری عبیار اایی از
کاهش هزدنیه هیای تجیاری ادیوان و آزارسیازی واررا
املواهل رتبه ادوان رر بواامه "تجار

ایارج اییما

میال و

رر ادوان" 1رر میان  189کشیور ،رتبیه 148

است بواساس دیشبین بااک جهاا  ،با رفع ت ودمها جادگا تجاری ادوان با بهبیور
 %32مواجه اواهی شی که متیاقبار کاهش هزدنههای ًیاررا

و واررا

کاهش  %30هزدنیههیای امیلواهیل را بیه همیوا اواهیی راشیت

و همچنیی
(Ianchovichina,

)Devarajan, & Lakatos, 2016: 13

اابار ،اشست ها و رودییارهای بیی المللی و همچنیی مطالییه رر اصیوص
هیئتهای سیاس و اقتصاری اعزام به ادوان ،از آغاز رور میناکوا

ااییو تیاکنون

به ودژ رر ما های گنشته مبی استهباد عموم کشورها اسبت به توافق بوجا است
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

50

به اد مفهو که همانطور که رولت و ملت ادوان اور را آمیار گسیتوش ارتبیاط و
اضور رر جامیه بی الملل م سازای ،کشورها و بهودژ شیوکای تجیاری و سیاسی
ادوان آمار استهباد از اضور و همکاری ادوان هستنی هیئتهای امادنیگ متیییری
مشتمل بو مهاما

بلنیداده اقتصاری و وزار

اارجه ،ات اردههای موتلف (ًنیت ،

تجاری ،کشاورزی ،ف آوری اطالعا  ،افت و دتووشیم و تسیهیال

تیامی میال

و  ،شوکتهای موتلف تولییی ،بازرگاا  ،سومادهگیناری و همچنیی باایکهیای
موکزی و طواز اود از کشورهای موتلف (اوز ارودا  ،بوزدل (امودکیای جنیوب ،
کو جنوب  ،فنالای (اوز اورردک و به ادوان سفو کور و عم ابواز تمادل بوای
فیادسازی دا گستوش همکاری با همتادان ادواا و همچنیی دیشینهار بیوای اایهیار
قواررارهای همکاری و تامی مال دا سومادهگیناری ،بیه مطالییه و بورسی شیوادط
فیالیت و آمار سازی مهیما

همکاری م دورازای که اد بیه مینیای بهبیور فضیای
1. Doing Business with Iran

بی الملل ادوان بوای تیامال

سیاس و اقتصاری بیا کشیورهای جهیان و ایوو از

اازوا است
 .6موانع و چالشهای برجام
باوجورآاکه به اوو م رسی اجواد شین بوجا فوًت مناسا را ،اگوچه بیهتییرد
و آهستگ  ،بوای اوو ادوان از رکور و دیگیوی رشیی و توسییه اقتصیاری فیواهم
آورر است ،اما عی بواامهردیزی مناسیا بیوای بهیو منییی از فوًیت ادجارشیی
م تواای دیامیهای مطالیه و دیشبین اشی و زدانباری را بو بیاه مال و دول کشور
ت میل کنی ت ودمها هنوز بو بوشهای موتلف ادوان تاایوگینار هسیتنی و بیهطیور
کامل لغو اشی اای علیوغم آزارسازی بوش قابلتوجه از منابع دول ادوان رراتیجیه
بوای تیامی ایازهیا و بازسیازی زدوسیااتهیا و جبیوان اسیارا

وارر بواسیاس

ت ودمهای  15ساد اایو ااتیا رارر
کا سفیی 1رر گزارش تیوجیه ایور رر میورر توافیق  JCPOAو تیاایو آن بیو
وعییت اقتصاری و افزادش قیر
ساد  2010به شی

ادوان ارعا م کنی که اقتصار ادی کشیور دیس از

آسیا ردی و به زمان زداری بوای بازگشت به همان میزان رشیی

و تولیی اااالص راال قبل از  2012ایاز رارر بیه رولت به بااکهیای راالی و
کوچک شین اقتصیار ادیوان %20-15 ،کوچیکتیو از زمیان قبیل از سیاد  ،2011از
دیامیهای ت ودمهای بی الملل به شمار م آدی باوجور آزار شین مبلغ قابلتیوجه
از منابع مال  ،ادوان ایور اییم تودلییون ر ر بیوای سیومادهگیناری رر بویشهیای
موتلف به شوح زدو ایاز رارر -1 :ااوژی 170 :میلیارر ر ر بوای جبوان فوفیتهیای

ازرست رفته و توسیه افت و گاز" ،عم ادنکه رر شوادط کنوا قیمت جهاا افت
با کاهش ب سابهه  %6.8اسبت به ساد های گنشته مواجه شیی اسیت و رر بهتیود
االت ،دین بازگشت به وعییت دیش از ساد  ،2012عادیی ادوان از فیووش افیت

تنها ایم از عادیی اد کشور رر رور دیش از بوجا اواهی بور"
al., 2016: 19

( Ianchovichina et

 -2کشاورزی 100 :میلیارر ر ر بوای آبیاری ،اوسازی ،تجیدی اییا
1. The White House

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

توافق بوجا  ،ایور  58میلیارر ر ر ،ادوان کماکان به منیابع دیول و میال بیشیتوی
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و آموزش های ز  -3زدوسااتها 100 :میلییارر ر ر بیوای تکمییل دیووژ هیای
زدوساات

 -4بوق و ایوو 50 :میلیارر ر ر بوای دیشبین ایاز و سیومادهگیناری رر

ااوژی تجیدیدندو بوای  7ساد آدنی

)(The White House, 2016: 18 & 25

بنابواد  ،تشکیل کمیسیون های اقتصاری -سیاس بوای بورس و هیف گیناری
رر مورر شوادط فیالیت و توسیه اقتصاری ادوان دس از رفع ت ودمهیا بسییار ایائز
اهمیت است ررواقع اازوای  15-10ساله جامیه اقتصاری ادوان سبا شی کیه ادی
کشور از بسیاری از دیشوفتها و استاایاررها و توافها

بی المللی رور و بی بهیو

بماای و اکنون دیوست به بواامههیا و اسیتاایاررهای بیی المللی  ،عیز فواگییو همیه
بوش های کشور را از موسسا

و اهارهیای میال و دیول رولتی و غیورولتی تیا

شوکتها و ااجم های اصوً و مورم را م طلبی
بوا از چالشهای توافق بوجا عبار اای از :لزو بواامهردیزی رر اصیوص
سوعت و فوفیت همگا شین با ت و

 ،دیشوفتها و اوآوریهای فزادنی راییای

تجار  ،اوا اقتصاری و بااک بی الملل دیس از  10سیاد ت یودمهیای چنیجاابیه؛
اهمیت و افزادش اهش اهارهای بی الملل اویو سازمان جهاا تجار  ،شکلگییوی
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

اهارهای جیدیی بیی المللی و شیوادط سیوت ادیوان بیوای عضیودت رر اهارهیای
بی الملل با توجه بیه رکیور اقتصیاری روران ت یودم و قیواای راالی ؛ ت یو
بی الملل رفع ت ودمها و هجو دکبار کشورهای عالقیهمنیی بیه بوقیواری روابیط
تجاری با ادوان از دک سو و تمادل رولیت ادیوان بیوای سیوعت بوشییین بیه رشیی
اقتصاری ،چنااچه با بواامه ردزی و تیود دک مید اقتصاری کارآمی مطابق با شوادط
کشور هموا اباشی ،ممک است توسیه اقتصاری اادادییار و شیتابزر ای را رر دی
راشته باشی که رر اهادت به شکست دیا مشیکال

بنییاری رر دادیهردیزی اهارهیای

اقتصاری منجو شور؛ شوادط ت ودم بیضار به تغییو سااتارهای راال اقتصار ادوان و
شکلگیوی گستور اهارهاد با فیالیتهای ااص رر راستای تیامی اییاز و اهییاف
کشور رر طود روران ت ودم منجو شی است ًواف ها از اد رست اهارهیا هسیتنی
که رر طود روران ت ودم رر کنار بااکها و ات فیادتو از بااکهیا اهیلوااتهیا
ارزی را به عهی گوفتنی و عووری است که سازوکار و ا و فیالیت و عملکور اد
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اهارها دس از شوادط ت ودم میورر بیازبین و بورسی قوارگییور همیی شیوادط رر

اصوص شوکتهای فیاد رر امور بازرگاا و تجاری ایز ًییق می کنیی؛ ماهییت
تیارعنکبوت  -شیبکهای و لغیو تییردج ت یودمهیا از دیکطیوف و وجیور شیوط
بازگشت 1رر مت بوجا از طوف ردگو ،به اد میناست که سیازوکار مناسیا بیوای
اجوای رقیق بنیهای توافق مطابق با بواامه اجواد بوجا م بادست موررتوجه ودیژ
قوارگیور؛ زدوا اشتبا رر ااتویاب شیوکای تجیاری دیا ارائیه اییما

بیه اشیواص

ت ودم  ،دیامی بازگشت مجیر ت ودمها را بیه همیوا اواهیی راشیت؛ و فیالییت و
اضور رر عوًه بی الملل دیشایازهیاد اوییو ارائیه ًیور هیای میال بواسیاس
استاایاررهای بی الملل  ،2قواای تطبیق و مبیارز بیا دیودشیود  3و رراتیجیه لیزو
بازاگوی رر قواای راال کشور بهمنوور تطابق با استاایاررهای فوق را م طلبی
مواوی را ااجا رار است تصودا قااون اقیا متناسا و متهابیل رولیت جمهیوری
اسالم ادوان رر اجوای بوجا رر  9بنی کیه رر  94/7/21رر مجلیس تصیودا و بیه
تادیی شورای اگهبیان رسییی (ر ک موکیز دیژوهشهیای مجلیس شیورای اسیالم ،
 1394تییدل رر قواای سیوماده گیناری رر جهیت بهبیور فضیای فیالییت بویش
اصوً و جنب سوماده گناری اارج (با همکیاری سیازمان سیومادهگیناری و
کمکهای اقتصاری و فن ادوان  ،و تنویم و تغییو قواای بیهمنویور تسیهیل شیوادط
فیالیت اقتصاری رر ادوان ،اویو امکان مشارکت اشواص اارج با اشواص ادواای
و دا با مالکیت  %100طوف اارج رر سیوماده گیناری ،عیی تیییی سیهف بیوای
سومادهگناری ،عی م یوردت رر ااتهاد وجو  ،امکان ًیور ودیزای  Multipleبیوای
سومادهگناران و همچنی ًیور مجوز کار و اقامت به میی

سیه سیاد ،دیندوش و

جبوان ردسک های ااشی از راالیت رولیت رر بیازار ،رسیییگ و تکمییل فوادنیی
رراواست سوماده گناری فوف می

رو ال سیه هفتیه و را فیواهم آورر اسیت

(ر ک سازمان سومادهگناری و کمکهای اقتصاری و فن ادوان 1394 ،بیااد ایاد
به اوو م رسی بهمنوور گنار از فضای ت ودم و ورور بیه تییامال

جهیاا  ،توجیه

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

رولت ادوان رر اصوص مهیاکورن شوادط فیالیت رر روران دسات ودم اقیاما

1. snapback
2. International Financial Reporting Standards
3. anti- Money Laundering
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ودژ به اکا

زدو عووری است :اوو به تغییو رر اسیتاایاررها و شیوادط اهیوق و

سومادهگناری بی الملل  ،ارائه اطالعا
اصوً ًور

و همکاریهای ز با بوشهیای رولتی و

گییور تیا سیوماده گیناری رر کشیورهای ایارج بیا توجیه بیه

استاایاررهای جیدی بی الملل و راوری اهوق ًور

گوفته و رر ًیور

مشکل امکان دیگیویهای اهوق وجور راشته باشی کاهش تیوفه واررا

بیووز
کا هیای

سومادهای بنا به ت لیل بااک جهاا  ،ادوان بهمنوور ورور ف آوری و تکنولیوژی بیا
کیاهش تیوفییههییای کا هییای سییومادهای بییهودییژ تجهیییزا
ماشی آ
اقتصاری

و وسییادل موتییوری و

از کشیورهای ارودیاد  ،امودکیا و اعضیاا سیازمان همکیاری و توسییه
(OECD

 1،م تواای واررا

کا های فوق را تا  %50افیزادش و ایط تولییی

کشور را ارتهاا رهی بید توتیا ًاررا
تجهیزا

ادوان ایز ،به ودژ رر بوش ماشی آ

موتوری ،به توتیا به سه و دن بوابو افزادش اواهی دافت

و

(Ianchovichina,

)et al., 2016: 22؛ اایهار قواررارهای جیدی بی الملل بیا اویو بیه دیامییها و الزامیا
توجه به اسیتاایاررهای بیی المللی

توافق بوجا (بهودژ از منوو اهوق ؛ عوور

رر تنویم ًور های مال ؛ ت ود رر ایما  ،استاایاررها ،رستورالیملهیا و شییو
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فیالیتهای بااک بی الملل و قواای اوارت و کنتول جیدی اویو راسیت آزمیاد ،

2

ااییواز هودییت مشییتوی 3،مبییارز بییا دولشییود  4،قییااون مبییارز بییا تییامی مییال
تووردسم

5

(12

Compliance

و ( Basel 3الزاما

استاایاررهای شفاف سازی مال عوور

جهاا رر اصوص کفادت سیوماده و
ارائه همکاری رولت و اهارهای اوارت را

بوای اجوا و دیار سازی اد قواای رر موسسا

راال و تابیه ایارج بیه همیوا

رارر؛ آموزش و تیلییم اییووی ااسیاا ؛ همکیاری رر ارائیه اطالعیا  ،راهکارهیا و
او افزارهای موررایاز بوای رًی ت ودم ها و ممااییت از ورور اهارهیا و موسسیا
مال و دول و بهودژ بااکهای ادواا به همکاری بیا اشیواص اهیهی و اهیوق
)1. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2. Due diligence
)3. Know Your Customer (KYC
)4. Anti- Money Laundering (AML
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(5. Counter Terrorism Financing (CTF

ت ودم ؛ بواامه ردزی و تیود دک مید اقتصاری منطبق با شوادط فیالیت ادوان دس
از ت ودمها؛ بواامهردزی بوای رشی و توسیه اقتصیاری کشیور و سیومادهگیناری رر
زدوسااتهای موتلف کشور شامل آموزش ایووی ااساا  ،ف آوری اطالعا

و ؛

و مطالیه و بورس رر اصوص زمینیههیای اضیور سیوماده و کا هیای ادواای رر
اار از کشور و هیادت سومادهگناران و فییا ن بازرگیاا و اقتصیاری ادواای بیه
اهاط مطلوب بوای سومادهگناری
نتیجهگیری
ت ودمها بهمنوور جادگزدن جنگهای جهاا طواا شیای تا قییر هیا بیهجیای
توسل به جنگ ،با اسیتفار از ت یودمهیا بیو کشیور هییف اعمیاد قییر

کننیی و

اگوچه بنیانهای اقتصاری دک کشور را ت تتاایو قوارم رهنی اما بیش از هیو چییز
اهیاف سیاس را راباد م کننی باوجور گنشت چهار رهه از آغاز ت یودمهیا علییه
ادوان ،ت ودمهای بی الملل رر فاًله  10ساد اایو بهودژ رر فاًله سادهیای -87
 92بییا همواهی فشییور تییو اهارهییای بییی المللی و شییی گیییوی بیشییتو همییوا و
قطعاامه های ت ودم ،دک دس از ردگوی ،از سوی اهارهای موتلیف ًیارر شیی تیا
بوشهای اقتصاری ،امل واهل ،بااک  ،افت و ات آموزش کشور را موتیل کنیی
اد کشور بهرغم ااعار اه بورن ت ودمها به بهیا و افیب امنییت ایور ارامیه رار و
باوجور از رسیت رارن شیوکای اوفیهای و تجیاری و بازارهیای اًیل  ،بازارهیای
ردگوی را بوای اضور اور جستوجو کور و رر اد را موفهیتهاد را ،هوچنیی
با ت مل هزدنههای بسیار به رست آورر
ت ودمها اگوچه به ل ار اقتصیاری و بازارهیای میال موفهییتهیاد را بیوای
طوااان بی الملل آن به هموا راشت ،اما اتوااست هیف سیاس مورراوو را تیامی
امادی فشارهای اقتصاری وارر از دکسو و ااتواا ت ودمها بیوای تیامی اواسیته
سیاس امودکا رر ادوان از سوی ردگو ،طوفی را به اوکت بهسوی میناکو کشیاایی
توافق بوجا  ،موفهیت طوفی رر عملیات کورن آن ،بازشیین ررهیای اقتصیار ادیوان
بهسوی جهان و شکلگیوی ارتباطا

و امضاا تفاهماامههای روجاابه رر بوشهیای

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

سیاستهای کشور هیف را رر جهت اواست و منافع اور تغییو رهنیی ت یودمهیا
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موتلف کشور از ًنادع افت و امیلواهیل گوفتیه تیا سیسیتم بیااک و آموزشی ،
دیا آور اهش مواو ردپلماس رر روابط میان رولتهیا و لیزو دادبنییی کشیورها بیه
همکاریهای بی الملل بوای افزادش قیر

و افب ًلح و امنیت رر جهان است

تالش ادوان ،بیاوجور ب یوان هیای موجیور رر منطهیه و فشیارهای سیاسی و
اقتصاری ااش از ت ودمهای بی الملل  ،بوای افب ابا

راال و سیاست ایارج

اور و استفار از فوًتها دا بازارهای جادگزد رر شوادط ت ودم ،به موفهیت ادی
کشور رر جنب سهم قابلتوجه از بازار بوا کشورها اویو افغااسیتان و عیواق و
گستوش روابط اقتصاری -تجاری با بوا قیر های اوفهیور اوییو چیی و هنیی
ااجامیی که ارامه ا د روابط رر شوادط دسیات ودم اییز میواو اواهیی بیور امیا رفیع
ت ودم ها و بازگشت شوکای تجاری اروداد ادوان و تسهیل رر تجار
موتلف ،فوًت اایای سودع اقتصار و تجار
موجور رر تجار

با کشورهای

ادوان ،امکان بهیو بیوراری از رقابیت

بی الملل و استفار از فوًت چااهزا بیوای رردافیت اییما

بهتو با هزدنههای کمتو را مهیا کور است
توافق بوجا که رراتیجه همکاریهای بی الملل و جادگزد کورن اشیوات و
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تهیدی با ردپلماس ااًل شیی ،فوًیت رشیی اقتصیار ،توسییه سیاسی و ارتهیای
جادگا قیر

بسیاری را ایز به هموا رارر به ل ار سیاس  ،ادوان هنیوز بیا همتادیان غوبی ایور
ااتالفات رارر و از اوو امودکا همچنان بیه عنیوان کشیور ایام تووردسیم مطیوح
م شور ت ودمها ،بهعنوان بوش از ابزار سیاسی غیوب ،همچنیان رر بویشهیای
ردگو اعماد و بازسازی م شوای و ب وانهای سیاس و منطههای ردپلماسی ادواای
را با توجه به فوافتها و دیچییگ های بیشتو فوام اواانی بازشین فضای تجیار
بی الملل بهسوی ادوان دس از دک رهیه ،عیوور

توجیه بیه اهارهیا و رژدیمهیای

اقتصاری و دیار سازی میدودت و بواامهردزی استواتژدک رر ادی اهارهیا را بیهطیور
تاایوگناری افزادش رار است رر اد راستا دیشنهارا

زدو ارائیه می شیوای :ادجیار

کارگوو های مشتوک با اهارهای مواو اقتصاری بهودژ بااکها بوای رفع ابهامیا
الزاما
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ادوان رر سطح منطهه و بی الملل را ادجار کور است ،اما چیالشهیای

دیا

موررایاز رر راستای رفع ت ودمها و ااتهاد بیه کمیسییون ایافو و کمیسییون

مشتوک؛ تیود بواامه توس یه اقتصیاری کشیور بیا اویو بیه اهییاف کوتیا  ،مییان و

بلنیمی

رشی و توسیه اقتصیاری؛ تییود بواامیه همکیاری بیا کشیورها و منیاطق

موتلف بوای سوماده گناری اار از کشور دیا جینب سیومادهگیناری و همکیاری
راال بواساس ایازهای راالی ؛ ادجیار کیارگوو هیای مشیتوک بیا اهارهیای میواو
اقتصاری بهودژ بااکها بوای تییی اهش و وفیادف و همچنیی عییف اهارهیا رر
راستای رستیاب به رشی و توسیه اقتصاری؛ تالش بوای عضودت و مشیارکت فییاد
رر بواامهها ،ااجم ها ،سازمانها و اهارهای همکاری منطههای و بیی المللی ؛ ادجیار
شوادط تطبیقسازی موسسیا

میال و دیول کشیور بیا اسیتاایاررهای بیی المللی

اسابیاری ،اسابوس و گزارشره ًور های میال و همچنیی اسیتاایاررهای
بااک بی الملل ؛ اعزا هیئتهای اقتصاری و بیااک بیه کشیورهای طیوف تجیاری
رر بوش ف آوری اطالعا

و منابع ااسیاا ؛ و مطالییه رر اصیوص مزدیت اسیب

ادوان بوای جنب و هیادت سومادهگناریهای راال و اارج

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی

بوای جنب سومادهگناری اارج ؛ سومادهگناری رر زدوسااتهای کشور بیهودیژ
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یادداشتها
1

2
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3
4

رر تواکنشهای مال  U-turn ،به مینای تسوده ارز ایارج رر کشیور اًیل و م لی
اور م باشی به اد مینا که رر ًور ااتهاد وجه ر ر از کشور ادوان بیه مهصیی
آلمان ،تسوده ابتیاد م بادست رر بااک موکزی (فیراد امودکا ااجا و سیپس بیه
مهصی ااتهاد دابی با شوط ممنوعیت  ،U-turnامودکا اعال کور که وجو بیا منشیاا
ادواا را بلوکه اواهی کور
دیش از اجواد شین بوجا  ،کلیه اهارهای رولت  ،ازجملیه باایکهیای رولتی و بوای
بااکهای اصوً موتبط با رولت رر راال و اار از کشور ،رر لیسیت ت یودم
سازمان ازااهراری امودکا قوارراشتنی که رر روز اجوا گوو موتبط بیا ت یودمهیای
هستهای از لیست اار شیای
به عنوان مثاد ،مشووط بو ادنکه مبیاا ساات و بارگیوی کا ی واررات کشیور چیی و
مهصی ًوفار ادوان باشی
تمیام بویش هیای مییوتبط بیا میوفی سینی بوجییا از میت اًیل  ،ااگلیسی Joint ،
 ،Comprehensive Plan of Actionاستووا شی است

http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/attaches/story/94-01/14/
Iran DealParameters04022015.pdf

 5رر قواای امودکا ،ررًورت که بیش از  %50سها متیلیق بیه شیوص امودکیاد باشیی،
مالکیت امودکاد م سوب م شور

6. Comprehensive Iran Sanctions Accountability and divestment Act, 2010.

(ت ودمهای جامع ،داسخگود و منع سومادهگناری رر ادوان

7. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights, 2012.

)قااون کاهش تهیدی ادوان
(قااون مجوز رفاع مل

8. National Defense Authorization Act, 2012.

9. Iran Freedom and Counter- Proliferation Act, 2012.

(قااون آزاری ادوان و مهابله با اشاعه
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10. Foreign Sanctions Evaders

واسطههای اارج تسهیلکننی ت ودمها (کساا که ت ودمها را رور م زرای

فومانهای اجواد

11. Executive orders

 12تطبیق ،رعادت ،کنتود (که رر مجموعیهای جیامع کلییه اسیتاایاررهای میال و بیااک ،
قواای ااواز هودت مشتوی و مبارز با دولشود و را رربوم گیور

اقتصاد سیاسی بینالمللی ایران در دوران پساتحریم سوریه  مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی
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منابع
الف) فارسی
باشگا ابواگاران رااشجود ادوان  -ادسکاایوز « 1394فیالیتهای بی الملل رااشیگا هیا
دس از بوجا /مسئو ن چه کشورهاد دیشگا بور اای؟»

http://www.iscanews.ir/news/545443. Accessed by 15.08.1394.

ابوگزاری کار ادوان (ادلنا « 1394آغاز تبارد استار و رااشجو با رااشگا هیای امودکیاد /
تبارد علم رااشگا ًنیت شودف با توکیه»

http://www.ilna.ir.09.10.1394.

ابواامه رااشجودان ادوان « .1394تاایو علم بوجا ازاوو وزدو علو »

http://iusnews.ir/fa/news-details/183402. Accessed by 18.10.1394.
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رااشگا علو دزشک و ایما
اطالعرساا وبیا

بهیاشت ررماا آذربادجان غوب

 1394دادگا ابیوی و

&http:// www. webda. umsu. ac. ir/ index. aspx? siteid= 24&pageid= 4712
newsview=6687.10.11.1394.

رورردک ،را « 2000اهارهای مناسا بوای تسودع آهنگ رشی اقتصیاری ،چیه اهارهیاد
هستنی و چگواه بادی آنها را ادجار کور؟» توجمه زهوا کودم  ،رر مواناع نهاادی
 ،تهوان :موکیز دیژوهشهیای مجلیس شیورای
توسعه اقتصادی (مجموعه مها
اسالم
زهواا  ،مصطف  1376نظریههای تاریم اقتصادی ،تهوان :وزار امور اارجه
سازمان سیومادهگیناری و کمیکهیای اقتصیاری و فنی ادیوان 1394 ،راهنمیای دیندوش
سومادهگناری اارج

http:// www. investiniran. ir/ fa/ investmentlicensing/ reciptionguide. Accessed
by 07.09.2016.

شکوه  ،سییی  1391معمای تاریم ،تهوان :ابوگزاری فارس
کاااایا ،فوااکلی ودو « 1376ت ودم های اقتصاری و روابط بی الملل رر نظریههای تاریم
اقتصادی» توجمه سییم س عل سیب اا  ،ودیوادش مصیطف زهواای  ،تهیوان:
وزار امور اارجه

 توجمیه علی اکبیو،» «جنبه های ااالق ت ودم رر اهوق بی الملیل1376  هااس،کوشلو
 وزار: تهیوان،  ودوادش مصطف زهواای، رر نظریههای تاریم اقتصادی، رعاد
امور اارجه
 «قااون اقییا متناسیا و متهابیل رولیت1394 ، موکز دژوهشهای مجلس شورای اسالم
» جمهوری اسالم ادوان رر اجوای بوجا
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