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 چکیده

های اقتصاد ایران م  باشد که مدیریت مخاطرات آن ترین چالشهای اقتصاادی ا  الا  تحریم
 هاین قرار گیرد. ا  این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریمگذاراهای سایاساتباید در اولویت

بأدی شده و سپس بر اسام مخاطرات  ها طبقهاقتصاادی بر اساام ماهیت و مأشا انواع تحریم
س س ه  لیروش تح  یریبکارگشوند. برای این مأظور با بأدی م که بر اقتصااد ایران دارند، رتبه

های اقتصااادی ی یه ایران بر اسااام رگان، مخاطرات انواع تحریمی و نظرخواه  ا  خبمراتب فا 
شاااود. بر برآورد م « هاقاب یت دور  دن تحریم»و « های تحمی   بر اقتصاااادهزیأه»دو معیار 

درلد، نفت  سا مان م ل با  65بانک  سا مان م ل با -های مال اسام نتایج بدست آمده، تحریم
درلااد بیشااترین  9درلااد و نفت  اتحادیه اروپا با  26وپا با بانک  اتحادیه ار-درلااد، مال  12

درلد ا   87اند که در مجموع بیش ا  ها بر اقتصااد ایران داشتهمخاطرات را در بین انواع تحریم
های وضع شده توسط باشد. ا  طرف  انواع تحریمهای ایمال  ی یه ایران م کل مخاطرات تحریم

شوند. در نتیجه در بین تمام  ها را شامل م مخاطرات تحریمدرلاد  26آمریکا نیز در مجموع 
بانک  و نفت  سااا مان م ل و اتحادیه اروپا بساایار بیشااتر ا   -های مال ها، اهمیت تحریمتحریم

 های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.ها و سیاستریزیباشد که باید در برنامهها م دیگر تحریم

های اتحادیه اروپا، های ساااا مان م ل، تحریماقتصاااادی، تحریم تحریم  های کلیدی:واژه
 های آمریکا، تح یل س س ه مراتب فا ی.تحریم
 .JEL:  C69 ،F39 ،F51بندی طبقه

                                                 
 اشد.باین مقاله مستخرج ا  طرح پژوهش  جایگزین سربا ی بأیاد نخبگان در مجمع تشخیص مص حت نظام م   2
 نویسأده مسئول مکاتبات 

 78-81لفحات / 2997تابستان / 1/ شماره ششم/ سال های کاربردی اقتصادنظریهفص أامه 

  28/28/98 :رشیخ پذیتار       27/87/98افت: یخ دریارت

mailto:Mehdiloo_ali@yahoo.com
mailto:Abolhasani2003@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

  

              ...ادی و برآورد شاخص مخاطراتهای اقتصبأدی انواع تحریمرتبه                              77  

 

 مقدمه -1
ظور اهداف مأکاری روابط اقتصادی بهدست»بأا به تعریف رابرت ژی پین، تحریم اقتصادی 

های اقتصادی هستأد ها مجا اتارت  تحریم(. به یب1889، 2باشد )پیکسنم « سایاسا 

 شوند تا اهدافکه توساط ی  کشاور )یا گروه  ا  کشورها( ی یه کشوری دیگر وضع م 

های اخیر ا  تحریم کأأده را برآورده سااا ند. در دههساایاساا  مدنظر کشااورهای تحریم

د تر یایأوان سااایاسااات برتر یا جایگزین ابزار نظام  )جأه( با هزیأه کماقتصاااادی به

همین ی ت اساات که کشااورها برای رساایدن به مقالااد (. به7: 1888، 1شااود )ای رم 

های ساایاساا  خود ا  جم ه ت ییر رژیم و یا رفتار ساایاساا  کشااورهای هدف ا  تحریم

 کأأد.اقتصادی استفاده م 

توان اظهارنظر قاطع  داشاات، در ها نم باید توجه داشاات که در بحا اگرگذاری تحریم

بأدی کرد. هاای موف  یا شاااکسااات خورده طبقههاا را باه تحریمتوان تحریمم واقع ن

ها به با یگران برنده و یا با نده یبارت  در فرآیأد تحریم اقتصاااادی طبقه بأدی طرفباه

کأأده اسات.  یرا ممکن اسات، هردوی با یگران این فرآیأد با نده باشأد و بسایار گمراه

، 9اند )مر بان و اساااتاد ادنباشاااد که انتظار داشاااتهپیامدهای تحریم اقتصاااادی همان  

ها توان دلیل شکست تحریمیبارت  یدم ت ییر رفتار سیاس  ی  دولت را نم (. به2997

توان ت ییر رفتار سیاس  ی  با یگر را الزامًا نشانه موف  بودن آن دانست یا بالعکس، نم 

کأأده به هدف ی تحریمتحریم اقتصااادی دانساات. در واقع ممکن اساات که کشااورها

ا هسایاسا  مورد نظر خود در رابطه با کشور هدف نرسیده باشأد که ا  این مأظر تحریم

ها، آگار مخرب  بر اقتصاد کشور اسات. اما ا  طرف  ممکن اسات همین تحریمناموف  بوده

 است.ها بودهی موفقیت تحریمهدف برجای گذاشته باشأد که نشانه

هاای اساااالم  و انقالب  حاکم بر قالب بادلیال برخ  ا  ار شهاای پس ا  اندر ساااال

های داخ   و خارج  کشاور ا  جم ه اساتقالل ط ب ، اسکبارستیزی و رشد و سایاسات

های نوین که در انحصاار برخ  ا  کشااورها بوده، همواره اقتصاد یاب  به تکأولوژیدسات

با تواف  برجام تا حدودی  های گذشتهاست. در سالایران در معرض تهدید و تحریم بوده

ها بر اقتصاااد کاسااته شااد، اما یهدشااکأ  مقامات آمریکا و خروج ا  آگار مخرب تحریم

ب   و های قآمریکا ا  تواف  برجام، سبب گشته تا اقتصاد ایران در معرض برگشت تحریم
                                                 

1 Peksen 
2 Eyler 
3 Marzban & Ostadzad (2015) 
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ترین موضااویات  که مساائولین و های جدید قرار گیرد. لذا یک  ا  مهمیا وضااع تحریم

ا هگذاران باید در اقتصاد ایران بدان توجه داشته باشأد، مدیریت مخاطرات تحریماستسی

 باشد.م 

ریزی های اقتصااااد و برنامهمعأای اساااتفاده ا  تمام ظرفیتمدیریت مخاطرات تحریم به

باشد. ال مه رسیدن به این مهم در این های تحریم م مأاسب جهت حداقل کردن هزیأه

های ایمال شده ی تحریمگذاران نسابت به آگار و هزیأهو سایاساتاسات که مسائولین 

ها آگار یکسان  بر اقتصاد شاأاخت کاف  داشاته باشاأد. مسا م آن اسات که همه تحریم

های یکسااان  را در پیش های مخت ف ساایاسااتتوان در مواجهه با تحریمندارند و نم 

اهمیت نساااب  هری  ا  انواع گرفات. لذا اولین گام در مدیریت مخاطرات تحریم تعیین 

مساادود کردن دارای  و  باشااد. برای ملال مطمئأا تحریمها نساابت به یکدیگر م تحریم

های های مال  و بانک  آگار و هزیأهها در مقایساااه با تحریماموال برخ  افراد و ساااا مان

های حریمهای ایمال شده ا  طرف آمریکا با تی تحریممتفاوت  خواهد داشات و یا هزیأه

ساااا مان م ل بسااایار متفاوت خواهد بود. ا  این رو ال م اسااات تا مخاطرات هرکدام ا  

 کأأده شأاسای  و ار یاب  گردد. های تحریمها به تفکی  نوع تحریم و طرفتحریم

های  که بر اقتصااااد کشاااور هدف ها و هزیأها  طرف  باید توجه داشااات که آگار تحریم

ها مرسااوم توان ا  روشباشااد، لذا نم گیری نم هده و اندا هکأد، قابل مشاااتحمیل م 

های دیگر ا  جم ه برای برآورد مخاطرات تحریم اساااتفاده نمود و ال م اسااات تا ا  روش

مأط  فا ی که قاب یت  یادی در ساااأجش مت یرهای قیرقابل مشااااهده و مبهم دارد و 

باشااد، پایه ایداد فا ی م همچأین اسااتفاده ا  نظر خبرگان و مقایسااات  وج  که بر 

بأدی شااده و شاااخص مخاطرات تحریم اسااتخراج گردد. ا  ها رتبهمخاطرات انواع تحریم

های نظران حو ه تحریماین رو در مطاالعاه حاضااار با نظرخواه  ا  خبرگان و لااااحب

های اقتصااادی فا ی، شاااخص مخاطرات انواع تحریم AHPاقتصااادی و بکارگیری روش 

 .گرددمحاسبه م 

 ادبیات موضوع -2

 مطالعات پیشین -2-1

ها و اگرات آن بر اقتصاد در مطالعات مخت ف داخ   و خارج  مورد بررس  موضوع تحریم

ها بر اقتصااااد ایران اسااات که هری  ا  دید خود ساااع  بر تح یل آگار تحریمقرار گرفته
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و ه ارائه ترین مطالعات داخ   و خارج  در این حاناد. در این قسااامت معروفداشاااتاه

 شود:م 

 (: مطالعات پیشین تحقیق1جدول )

 شرح
نویسندگ

 ان
بخش  9های آمریکا ی یه ایران در های مستقیم ناش  ا  تحریمدر این مطالعه هزیأه

-های مال  برآورد شدهی تحریمهای نفت  و هزیأهاستقراض خارج ، تامین مال  پروژه

تولیدناخالص داخ    % 5/9تا  % 1/2برابر  1888ها برای ایران در سال است. این هزیأه
 است.برآورد شده 1888دالر در سال  6/78تا  7/19ا ای هر ایران  برابر ایران و به

 2تربت
(1886) 

های واردات کاالهای نظام  ایران های آمریکا بر هزیأهدر ی  بررس  آماری اگر تحریم
تا  1889های دات نظام  ایران در سالدهد واراند. این بررس  نشان م را برآورد کرده

 است.کاهش داشته 1886تا  2999است، اما در ب أدمدت ا  سال افزایش داشته 1886

کردسمن و 
 1بارک

(1888) 

ها و روابط با ار سهام تهران با با ارهای مأطقه را برآورده ها بر روی دارای اگر تحریم
دهد، ها نشان م است و یافتهد شده( برآورGARCHاند. الگو به روش گارچ )کرده

اند و ریس  سرمایه در با ارهای ها اگر مأف  بر با ده سهام بورم تهران داشتهتحریم
 اند.بورم مأطقه را افزایش داده

حکیم و 
 9رشیدیان

(1889) 

است. بررس  کرده 1828های آمریکا ی یه ایران را در سال اگرگذاری دور چهارم تحریم
ه کاست است. اما در حدی نبودهها بر اقتصاد ایران فشار آوردهایج تحریمبر اسام نت
آلمان  و ینچ یه،که روس  روند تا  مان ین. ایردرا بگ یرانا یابرنامه هسته یبتواند ج و

 را حفظ کأأد، ادامه خواهد داشت. یرانخود با ا  روابط با رگان

 7تامپسون
(1828) 

تالش کرده است اگر  ی  و تح  یریخ هایتیسا بو جستجو گسترده در ی در 
 یران،ا یبر بخش انرژ هایماگر تحر  بررس ینکأد. در ا یاب را ار  یرانبر ا هایمتحر
 .اندداده شده یحتوض هایمتحر یاس س یو اگرها هایمتحر یاقتصاد یاگرها

گروه بحران 
 6 جهان

(1829) 

را بر لادرات نفت  و  1888در سال  های تجاری و مال  آمریکا ی یه ایراناگر تحریم
-ای و تسهیالت ار ی ار یاب  کردهقیرنفت  ایران و همچأین بر واردات کاالهای سرمایه

ای را کاهش ها لادرات قیرنفت  و واردات کاالهای سرمایهاند. بر اسام نتایج تحریم
ه اند کیدهاست، اما بر لادرات نفت  اگرنداشته است. همچأین به این نتیجه رسداده

-های سود انتظاری واماست و نرخهای مال  اگر بیشتری به اقتصاد گذاشتهتحریم

 است. دهأدگان را باالتر برده

یاوری و 
 5محسأ 

(2977) 

                                                 
1 Torbat 
2 Cordesman and Burke 
3 Hakim and Rashidian 
4 Thompson 
5 International Crisis Group 
6 Yavari & Mohseni (2009) 
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با تاکید بر تجارت خارج  ایران  1887های آمریکا بر اقتصاد ایران را تا سال اگرتحریم

اگری ا  تحریم نپذیرفته  1887ایران تا سال  اند. بر اسام نتایج بخش انرژیبررس  کرده
درلد  28تا  8ای واردات  ایران ا  اروپا قیمت کاالهای سرمایه 1888است، اما ا  سال 

های اند، با روشهای ایران نتوانستهبان  1887است. همچأین تا سال افزایش یافته
 اند.ن  ا  آن ندیدهها را ا  خود رد کأأد و اگرچأداگوناگون و مدیریت خوب تحریم

یزیزنژاد و 
 2سیدنوران 

(2977) 

الم    را بررس  و ارائه های کارای  تحریم در اقتصاد سیاس  بینها و نظریهرهیافت
ی تحریم ایران، این پژوهش است. با توجه به فضای موجود داخ   و جهان  دربارهکرده

ا هنوین را درباره کارای  تحریمهای ها و دیدگاهاست برخ  ا  این رهیافتتالش کرده
 الم ل بررس  و تبیین کأد.بین -بویژه تحریم اقتصادی ا  نگاه اقتصاد سیاس 

 1 ادهول 
(2979) 

ند. اکارگیری الگو جاذبه بررس  کردههای اقتصادی بر تجارت ایران را با بهاگر تحریم
کوچ  بر تجارت ایران و کأأده این است که تحریم اگر مأف ، اما نتایج برآورد بیان

های اقتصادی بر تجارت ایران با ای که اگر مأف  تحریمگونهشریکان تجاری آن دارد، به
 پوش  است.شریکان تجاری قابل چشم

ضیائ  
بیدگ   و 

 9همکاران
(2991) 

ور طای را بههای نفت  و تحریم کاالهای مصرف  و واسطهدر سه سأاریو اگرات تحریم
ند. روش مطالعه ایشان الگوریتم ژنتی  ولید و رفاه اجتمای  آ مون کردهجداگانه بر ت

باشد. نتایج این مطالعه حاک  ا  آن و تابع ار ش تصادف  همی تون،ب من و ژاکوبین م 
ها بیشتر بر تولید اگر خواهأد کرد و در سأاریوی دوم است که در سأاریوی اول تحریم

اگر تحریم بر رفاه اجتمای  بیشتر خواهد بود. در شود، های نفت  ایمال م که تحریم
 ایهای فروش نفت و کاالهای مصرف  و واسطهسأاریوی سوم که ترکیب  ا  تحریم

درلد تولیدناخالص داخ    98ها معادل کاهش معادل است، شدت اگرگذاری تحریم
 است.بوده

مر بان و 
 7استاد اد

(2997) 

ها بر رشد   آگار مستقیم و قیرمستقیم تحریمبه بررس 2SLSگیری ا  روش با بهره
های ایشان حاک  ا  آن است که اند. یافتهپرداخته 2992تا  2965اقتصادی ط  دوره 

ورت لاند. این آگار بهلورت مستقیم اگرچأدان  بر رشد اقتصادی نداشتهها بهتحریم
ای و اولیه و مایهقیرمستقیم و ا  طری  محدود کردن واردات کل، واردات کاالهای سر

 است.لادرات مأجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده

یزت  و 
 6س مان 

(2999) 

ها سع  در براورد اگرات تحریم بر رشد اقتصادی با تعریف مت یر موهوم  برای تحریم
و  مدل خودتوضیح برداری با  2968 -2991های اند. ایشان ا  داده سالایران داشته

-اند. بر اسام نتایج تحقی ، ایمال تحریم( استفاده کردهARDL)های گسترده وقفه

 های متوسط و قویداری بر رشد اقتصادی نداشته ول  تحریمهای ضعیف، تاگیر معأ 
 اند.تاگیر مأف  بر رشد اقتصادی داشته 79/8و  8897/8مدت با ضرایب در کوتاه

فدائ  و 
 5درخشان

(2999) 

                                                 
1 Aziznejad &Seyednurani (2009)  
2 Valizadeh (2005) 
3 Ziyaee and et (2013) 
4 Marzban & Ostadzad (2015) 
5 Ezzati & Salmani (2014) 
6 Fadaei & Derakhshan (2014) 
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های اقتصادی بر رشد اقتصادی را ط  دوره ی اگر تحریمبا استفاده ا  مت یرهای مجا 

اند. در این مطالعه برای هری  مورد بررس  قرار داده ARDLو با روش  2976 -2992
های وجود تحریم برابر با ی  و ها ی  مت یرمجا ی تعریف شده که در سالا  تحریم
ی هااست که تحریمباشد. نتایج تحقی  حاک  ا  آن های قیرتحریم لفر م در سال

اقتصادی، تاگیر معأاداری بر رشد اقتصادی ندارند و ریشه و ی ت مشکالت فع   اقتصاد 
 ایران، مشکالت داخ   و سوء تدبیرهای اقتصادی است.

یزت  و 
 2س مان 

(2997) 

های مخت ف  ا  جم ه ها ا  روشها، برای بررس  اگر تحریماکلر مطالعات در حو ه تحریم

کأأده و مت یرهای مجا ی برای برآورد اگرات تحریم ه، ماا اد رفاه مصااارفمادل جااذبا

ها باید مدنظر قرار این است اند. یک  ا  نکات  که در اساتفاده ا  این روشاساتفاده کرده

گیرد. برای ملال در بکارگیری مت یرهای که هزیأه انواع تحریم ها را یکسااان در نظر م 

های  که تحریم اقتصااادی وجود دارد یدد ی  و سااال شااروع تحریم و دام  برای سااال

ها شااود. اما باید توجه داشاات که آگار تحریمها یدد لاافر در نظر گرفته م دیگر سااال

ها را یکساااان فرض کرد، در نتیجه محدود توان آگار انواع تحریمیکساااان نیسااات و نم 

اشد. ا  طرف  سال شروع کأأده بتواند گمراهها به داشاتن اگرات یکسان، م کردن تحریم

شود، برآورد اگرات تفکیک  هر های اقتصاادی باهم برابر اسات که موجب م اکلر تحریم

های اقتصادی تحریم میسار نگردد. در نتیجه در اقتصااد ایران که در معرض انواع تحریم

د رنها بر اسام مخاطرات  که بر اقتصاد داقرار دارد، ال م است تا اهمیت هر ی  ا  تحریم

فا ی و  AHPبأدی گردد. نوآوری تحقی  حاضار در این است که با بکارگیری روش رتبه

 باشد.های اقتصادی م بأدی مخاطرات انواع تحریمنظرخواه  ا  خبرگان بدنیال رتبه

 مبانی نظری -2-2

های ها و مجا ات در روابط و همکاریهاای اقتصاااادی ایماال برخ  ا  محدودیتتحریم

اقتصادی یک  ا  ابزارهای  مأظور تامین اهداف سیاس  است. در واقع تحریماقتصاادی به

 یرمجمویه سایاسات خارج  اسات که با اساتفاده ا  آن، کشور یا کشورهای  به هأگام 

نمایأد. هدف ا  برو  اختالف، مقالاد سایاساا  خود را نسابت به کشااور هدف دنبال م 

  کشور هدف و یا ت ییر رفتار سیاس  یا گبات کردن رژیم سیاسهای اقتصادی، ب تحریم

 (.21: 1881، 1باشد )کارت رایت و لوپزاقتصادی کشور هدف م 

الم    اسات که در کأار تحریم سیاس  و های بینترین تحریمهای اقتصاادی رایجتحریم

ا را با هتوان تحریمشااود. م کار گرفته م های فرهأگ  و ارتباط  بهدیپ ماتی  و تحریم

                                                 
1 Ezzati & Salmani (2015) 
2 Cortrigh and Lopez 
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ا هبأدی مخت ف ا  انواع تحریمبأدی کرد. در ادامه دو دسااتهیکردهای گوناگون دسااتهرو

 شود:اشاره م 

 هاانواع تحریم -2-2-1

بأاادی کرد: یاا  روش توان طبقااههااای مخت ف  م روشهااای اقتصاااادی را بااهتحریم

م بأدی تحریبأدی بر اسااام تعداد کشااورهای درگیر در تحریم و روش دیگر طبقهطبقه

ها ناش  محدودیت و ممأوییت باشد. ماهیت تحریمم  اقتصادی بر اسام ماهیت تحریم

 باشأد.های مخت ف م در بخش

 ها از نظر منشأانواع تحریم -2-2-1-1

 است:ها ا  نظر مأشا و توضیحات مربوط به آن ارائه شدهدر جدول  یر انواع تحریم

 های از نظر منشأ(: انواع تحریم2جدول )
 انواع تحریم  شرح

ای بودن )ا  ابتدا های آمریکا گساااتردگ ، تأوع، مرح ههای سااااختار تحریما  ویژگ 
کأد(، تر م ها را ساااختکأد و به مرور  مان تحریممحادودیت حداکلری ایمال نم 

های مخت ف بر ی  الیه به الیه و درهم تأیده )هر تحریم توسط چأد قانون و ا  جأبه
 شود( و پیچیدگ   یاد آن است.موضوع ایمال م 

است. های آمریکا ی یه ایران به دو لاورت دساتور اجرای  و قانون ایمال شاادهتحریم
 ی یم یات کأد و حیطهدستور اجرای  فرمان  است که رئیس جمهور آمریکا لادر م 

یبارت دیگر، ی اجرای  تحت یم کرد رئیس جمهور اسااات. بهآن کارکأان و مجمویه
اجرای آن باشأد، ب که محدود رات قانون نیست که شهروندان نیز موظف بهاین دساتو

که لادور دستور اجرای  مأحصر به ی دیگر اینی اجرای  دولت اسات. نکتهبه حیطه
توانأد دستور اجرای  لادر کأأد. دوم جمهور نیسات و حاکمان هر ایالت نیز م رئیس
های نشوند. برای فسخ قانوتبدیل م  های  که توسط کأگره تصویب و به قانونتحریم

 (.2977، 2تحریم  کأگره، تصویب مجدد کأگره ال م است )یزیزنژاد و سیدنوران 

های تحریم
 آمریکا

ی اروپا ناظر به امأیت و دیپ ماس  دفای  این اتحادیه ذیل فرآیأدی تصمیمات اتحادیه
ردند. این تصمیمات گاتخاذ م «  CFSP 1سیاست مشترک خارج  و امأیت »به نام 

باید با اجماع ایضای شورای اروپای  به تصویب برسأد. قالب قوانین تحریم  اروپا فاقد 
خیص شوند که به تشتاریخ مشخص انقضای قانون هستأد و تأها در لورت  مأقض  م 

تصویب تحریم انجامیده، مرتفع باشد. در این لورت طب  قانون، شورا شورا شرایط  به
أد. کی رفع این تحریم را ایجاد م   تصویب تصمیم مربوطه در شورا،  میأهباید پس ا

روی ی پیروی و دنبالهدهأدههای اتحادیه اروپا و سا مان م ل نشانتوجه به تحریم
 باشد. های شورای امأیت سا مان م ل م اتحادیه اروپا ا  تحریم

های تحریم
اتحادیه 

 اروپا

                                                 
1 Aziznejad & Seyednurani (2009) 
2 Common Foreign and Security Policy 
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های ی شورای امأیت همواره در مخالمات جهان  مورد تفسیرهاالزام آور بودن قطعأامه
ند. ااست و کشورها بأا به مأافع خود نسبت به آن موضع گرفتهگوناگون  قرار گرفته

ها االجرا بودن این قطعأامهآور خود، بر ال مهای الزامشورای امأیت در تمام  قطعأامه
های شورای امأیت، فراهم   قطعأامهبرای کشورهای یضو خود تاکید دارد. کارکرد ال 

محتوی  یبارت است. بههای گستردهکردن بستری برای پذیرش یموم  نسبت به تحریم
های شورای امأیت ی یه ایران متفاوت ا  تحریم های آمریکا یا اتحادیه اکلر قطعأامه

اروپا نیست، اما پذیرش یموم  در سطح جهان بایا یم یات  و اجرای  شدن آن 
 (. 2992، 2شود )یمادیم 

های تحریم
سا مان 

 م ل

 

 هاهای اقتصادی از نظر ماهیت تحریمانواع تحریم -2-2-1-2

های  که توان بر اسام محدودیتها را م تر نیز اشااره گردید، تحریمطور که پیشهمان

 د:گردم بأدی کرد که در ادامه انواع آن ارائه کأأد، طبقهدر هر بخش ا  اقتصاد ایجاد م 

 الف( تحریم مالی و بانکی

ها در بخش پول  و بانک  ایجاد مانع و افزایش هزیأه -هاای مال هادف ا  ایماال تحریم

ها با محدود ساختن جریان ورود و خروج پول، ار  و یبارت  این تحریمباشاد. بهبانک  م 

 بین نهادهای های انتقال پیامهای بین بانک ، قطع دسااترساا  به سااامانهطال، تراکأش

های مال  برای های کشور و در نتیجه محدود ساختن فرلتمال ، درلدد افزایش هزیأه

 باشأد.یاب  به رشد وتوسعه اقتصادی م درست

 های دور زدن آنهای مالی و بانکی و راه(: انواع تحریم3جدول )
 کیهای مالی و بانانواع تحریم های مالی و بانکیهای دور زدن تحریمراه

 تحریم ارزی: 
کدام ا  مؤسسات به موجب این محدودیت هیچ

های ایتباری، اشخاص و مؤسسات و شرکت
  ا توانأدموجود در لیست تحریم آمریکا، نم 

طرق رسم  و قانون  و با واحد ار ی دالر 
 تبادالت مال  داشته باشأد.
 های مالی:نظارت شدید بر تراکنش

های م تراکأشمهمترین هدف ا  نظارت بر انجا
مال  ایجاد ریب و ترم در مؤسسات مال  و 

ها و باشد، تا ا  این طری  بان ایتباری م 
 مؤسسات را ا  تعامل با ایران مأع کأأد.

 مالی نهادهای و هابانک تحریم

 بهااستفاده از طال و فلزات گران
بدلیل ساااا وکار قیررسااام  تجارت طال و ف زات 

قیااب دالر و یورو بهاا، اساااتفااده ا  طال در گران
گشااا تواند در تعامل با دیگر کشااورها مشااکلم 

 باشد.
 های با مأموریت خاص یا کوچک:تعامل با بانک

هاای  کاه یا قبالً به هر دلی   در لیسااات باانا 
ب اند، یا به موجهای بانک  آمریکا قرار گرفتهتحریم

ماموریت  خاص ا  ورود به معامالت با کشااورهای 
اند و ا  تحریم شادن توسط ردهقرب  لارف نظر ک

 ایاالت متحده متضرر نخواهأد شد.
 هااستفاده گسترده از شبکه صرافی

                                                 
1 Emadi (2012) 
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ان های ایرها، بایکوت کردن بان این نوع تحریم

ای هکأأد و به لورت مستقیم بان را دنبال م 
های ایران مأع ا  هرگونه همکاری با بان دنیا را 

 کأأد.م 
ای هتحریم شبکه انتقال الکترونیکی پیام

 مالی بین بانکی )سوئیفت(:
-رسان سوئیفت موجب م ی پیامتحریم شبکه

شود تا در کأار تحریم ار ی و در قیاب دالر و 
یورو، واردات ا  دیگر کشورها حت  با ار  همان 

 د باشد.کشور نیز مشکل و محدو
 گذاری :تحریم تأمین مالی و سرمایه

ها با وضع قوانین محدود کأأده و تحریماین 
تأبیه  مانع سرمایه گذاری مستقیم کشورها در 

شوند. این های بزرگ اقتصادی ایران م پروژه
 أأدکها روند تشکیل سرمایه را کأدتر م تحریم

 بها:تحریم طال و فلزات گران
ها و برای دور  دن تحریمتوانأد کشورها م 

ه بها استفادجایگزیأ  دالر ا  طال و ف زات گران
های متاخر است جزء تحریم نمایأد. این تحریم

 باشد.ها م و برای مقاب ه با دور  دن تحریم

های گسااترده لااراف  در کشااورهای ایجاد شاابکه
 -مخت ف که بوسااای ه آن جابجای  دالرهای نفت 

الم    ی یااه نظااام هااای بینرقم وجود تحریمی  
 شود.بانک  تسهیل م 

 مبادالت چمدانی ارز
شرایط اضطرار بخش  ا  درآمد حالل ا  فروش  در

 د. شلورت کاقذی و با هزیأه وارد کشور م نفت به
استتتفتاده از منابا داخلی جهت تأمین مالی  

 های اقتصادی:ها و پروژهطرح
ها، تسهیالت لأدوق توسعه م   و مشاارکت بان 

سرمایه بخش خصول  ا  جم ه مأابع داخ   برای 
د و در کأااار آن هااای هساااتااأاااحااداط طارح

گذاری کشااورهای خارج  )با اسااتفاده ا  ساارمایه
اموال محبوم ایران در خارج ا  کشور ا  جم ه در 
چین، هأد و روسیه(، مأابع خارج  برای ایجاد این 

 باشأد.لأایع م 
نقتل و انتقتاالت متالی بتا پوشتتش افراد و     

 های غیر ایرانیشرکت
أظور های  در خارج ا  کشاااور به مایجاد شااارکت

ایجاد واساااطه برای خدمات مال  و بانک  ا  طرق 
قیر معمول و ایجاد امکان تبادل مال  برای تامین 

 ها.نیا های کشور مورد هدف تحریم
 ب( تحریم نفتی

ا ههای نفت  با دیگر تحریمتوان گفت تحریمنحوی اسااات که م روناد فروش نفات باه

اسااات )میر ای  و   را ایجاد کردههاای چأادالیاه و متأویتأیاده شاااده و تحریمدرهم

 گانه فروش نفت یبارتأد ا : (. مراحل سه2997، 2همکاران

 دریافت پول فروش نفت -9 حمل نفت -1 یرضه نفت -2

های بانک  و ممأوییت معامالت مال  و تجارت طال با ایران، دریافت پول بر اسام تحریم

ها یست و درآمد آن نزد شرکتحالال ا  فروش نفت خام ا  سا وکارهای رسم  ممکن ن

شااود. ا  سااوی دیگر تحریم حمل و نقل )ا  جم ه و کشااورهای خریدار نفت ب وکه م 

های بیمه ا  موارد بسایار مهم  اسات که به لورت مستقیم به کشاتیران ( و نیز تحریم

                                                 
1 Mirzaee and et (2016) 
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ها به لورت یم   و مفید، مشکل فروش فروش نفت مرتبط اسات و بدون رفع شدن آن

 ابر خواهد شد.نفت چأد بر

اندن های  یاد به لفر رسالبته باید توجه کاف  داشات که تحریم نفت ایران بدلیل هزیأه

سر الم    و ...(  یاد میفروش نفت ایران و شرایط محیط  )با ار نفت، روابط سیاس  بین

هم پیوستگ  اقتصادهای جهان  و تاگیرات متقاب   که انرژی باشاد. در واقع بدلیل بهنم 

ترین ت ییرات در این با ارها اگرات مساااتقیم بر اقتصااااد طور ویژه نفت دارد، کوچ و به

الم    پول در تحقیق  های لاااأدوق بینگاذارد. مرکز پژوهشکشاااورهاا بر جاای م 

درلااادی تولید ناخالص م    1دالری قیمات نفات بایا کاهش  28گویاد، افزایش م 

(. لذا مدیریت وضعیت با ار نفت و 2991 ،2شود )متق  و همکارانم  OECDکشورهای 

 ت. اسهای تحریم نفت ایران بودهج وگیری ا  رشد ناگهان  قیمت یک  ا   پیچیدگ 

ها و تجهیزات لأایع مخت ف یک  دیگر ا  نکات مهم در لأعت نفت، همخوان  پاالیشگاه

ر شود دم  برای اساتفاده ا  نوع خال  ا  نفت ایران است. ویژگ  خاص نفت ایران بایا

ا کأأد، براحت  نتوان این نفت رها و لأایع مقصد که ا  نفت ایران استفاده م پاالیشاگاه

ای هجایگزین کرد. البته باید توجه داشات که این کار با اختصاص  مان و پذیرش هزیأه

 اضاف  ممکن است تا کشورهای خریدار نفت ایران خود را با شرایط جدید وف  دهأد.

 های دور زدن آنهای نفتی و راهانواع تحریم(: 4جدول )
 های دور زدنراه های نفتیانواع تحریم

گذاری در صنایا نفت و تحریم سرمایه
 گاز ایران و تأمین مالی آن

ها و تامین مال  گذاریی سااارماایاهک یاه
های آمریکای  در لأایع نفت توسط شرکت

ها و گذاری شاارکتو گا  ایران و ساارمایه
گالا در لأایع نفت و گا  ایران  کشورهای

 گردد. شامل تحریم م 
تحریم خریتد و فروش نفتتت ختتام    

 های نفتیمیعانات گازی و فرآورده
های واردات نفات خاام توساااط شااارکت

آمریکای  ا  ایران، واردات نفت خام توسط 
ها و کشاااورهای گالا ا  ایران و شااارکات

واردات محصوالت تصفیه شده ا  مواد خام 
 ایران.نفت  

معافیت تحریمی تجارت دوجانبه با خریداران 
 نفتی ایران

ها و مشکالت تحریم نفت ایران، با توجه به پیچیدگ 
آمریکا تجارت دو جانبه ایران با کشورهای خریدار نفت 

است. انک  خود معاف کردههای مال  و برا ا  تحریم
مأظور ا  تجارت دو جانبه، واردات کاالی تولید شده در 
کشور خریدار نفت ایران، با استفاده ا  درآمد حالل ا  
فروش نفت ایران به آن کشور است که ا  آن به یأوان 

 شود.یاد م « تهاتر»
 های خاص برای فروش و حمل نفتروش

فت  بر اقتصاد های نا  جم ه مشکالت  که تحریم
اند، مشکالت تجاری بویژه، موانع کشور وارد کرده

باشد. در ادامه برخ  های نفت  م حمل و نقل محموله

                                                 
1 Motaghi and et (2014) 
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تحریم صادرات تجهیزات و فناوری به 

 ایران
لاااادرات فأاااوری و تجهیزات مربوط بااه 
لاااأاایع پتروشااایم ، نفات و گا  ایران، 
همکاری برای تولید محصااوالت پاالیشاا  
بأزین در ایران شامل فروش یا تامین کاال، 
خاادمااات، فأاااوری، اطالیااات یااا ساااایر 

 ها در آن راستا.حمایت
های پاالیشی ردهتحریم صادرات فرآو

 و بنزین به ایران
های پاالیشااا  لاااادرات بأزین و فرآورده

 نفت  به ایران.

تر کرده و ها را کمتوان آگار تحریمهای  که م ا  روش
 شود:های نفت  را دور  د، بیان م همچأین تحریم

 انتقال کشتی به کشتی -

 کشوری دیگر انتقال نفت ایران به اسم نفت 

 ی نفتاستفاده از تانکرها برای ذخیره -

سا ی نفت در دریا در تانکرهای یظیم نفتکش هذخیر
یأوان ترمیأال شأاور نفت ، یک  ها بهو استفاده ا  آن

 است.های دیگر مورد استفاده بودها  روش
 فروش از طریق بخش خصوصی -

درلد نفت  18بر اسام قانون مصوب در این  میأه 
ان توسط بخش خصول  به مشتریان قیرآسیای  ایر

 فروخته شود.

 های تجاریج( تحریم

تحریم های تجاری شامل بسیاری ا  اقالم و کاالهای لادرات  و واردات  م  گردد که در 

 توانأد اگرات قابل توجه  برترین گروه های کاالی  که م این بخش تأها به بررساا  مهم

ای هشود. همچأین باید توجه داشت که تحریمپرداخته م اقتصااد ایران داشاته باشاأد، 

برداری ا  ظرفیت کامل تجارت حمال و نقال و بیماه نیز در جهات ایجاد مانع برای بهره

های مربوط به حمل و نقل و بیمه باشد، لذا در تحریمکشاور هدف با کشورهای دیگر م 

 د.شوهای تجاری در نظر گرفته م حمل و نقل نیز جزء تحریم

 های دور زدن آنهای تجاری و راه(: انواع تحریم5جدول )
 هاهای دورزدن تحریمراه های تجاریانواع تحریم

 طور ویژه در صنعت پتروشیمی(های صادراتی )بهمحدودیت
بر اساام آمار گمرکات در بین اقالم لاادرات قیرنفت  بیشترین 

 باشاااد. کشاااورهایساااهم مربوط به تولیدات پتروشااایم  م 
جاری های تکأأده با توجه به همین اهمیت بیشترین تحریمتحریم

ساختار  اند.را بر مسایر لاادرات تولیدات پتروشیم  ایمال کرده
تحریم لااأعت پتروشاایم  ایران ا  پأج بخش یمده  یر تشااکیل 

 :1استشده
 تحریم صادرات محصوالت پتروشیمی

 راتهای مرتبط با صتتادتحریم مالی و بانکی برای تراکنش
 محصوالت پتروشیمی

متتتک ر بودن خریتتداران و 
 تشنه بودن بازار

خریداران محصوالت پتروشیم  
ی طورایران بسااایار متکلرنده به

که محصوالت پتروشیم  کشور 
کشاااور مخت ف  58باه بیش ا  

گااردد )رهااباار و لااااادر ماا 
. ا  سوی دیگر (2977، 1حسیأ 

هااای مخت ف جهااان شااارکاات
متقااضااا  خرید محصاااوالت 

                                                 
 های مال  و بانک های تامین مال  در بخش تحریممحصوالت پتروشیم  و تحریم های مربوط به تراکأشتحریم2 

 ود.شبأدی م های دانش و تکأولوژی طبقهبأدی شده و تحریم دانش و فأ  و کاتالیست ها نیز جزء تحریمطبقه
1 Rahbar & Hossaini (2009) 
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گذاری ایجاد واحدهای تحریم تتأمین متالی و ستترمتایته    

 پتروشیمی
تحریم کشتتتیرانی و بیمته و حمتل و نقتل محصتتوالت    

 پتروشیمی
 هاتحریم دانش فنی  تجهیزات و کاتالیست

طور ویژه در های وارداتی برای کشتتور هد) )بهمحدودیت
 صنعت خودروسازی(

الی گروه لأعت خودروسا ی ا  تولید با توجه به اهمبت و سهم با
کشااور، لذا همواره توجه خالاا  در داخل و خارج کشااور به آن 

های خودروسااا ی شااامل موارد  یر شااود. بر اسااام تحریمم 
 باشد:م 

خریتد  تأمین یا انتقال کاالها و خدمات قابل استتتفاده در  
 صنعت خودروسازی

ه صتتنعت های مربوط بتحریم متالی و بانکی برای تراکنش 
 خودرو. 

 تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی
ی حمل و نقل( ختدمتات حمتل و نقل )کشتتتیرانی و بیمه   

 مربوط به صنعت خودرو
 های حمل و نقل )کشتیرانی و بیمه حمل و نقل(:تحریم

بر اساام آمارهای موجود ا  تجارت خارج  کشور، سهم حمل و 
االهای واردات  و لاااادرات  ا  نظر نقال دریاای  در جاابجاای  ک

درلد است، بر همین اسام،  88درلاد و ا  نظر ار ش  98و ن 
حمل ونقل دریای  مانع اساس  بر سر تجارت کشور هدف با دیگر 

را در طبقه توان آنکأد، به همین جهت م کشاااورهاا ایجااد م 
هااا موجااب ایجاااد هااای تجاااری قرار داد. این تحریمتاحاریم

 شوند:ی  یر م هامحدودیت
 حمل کاالهای تحریم شده با مبدأ ایران.

 شده به مقصد ایرانحمل کاالهای تحریم

هااای حو ه حماال و نقاال کااه مأجر بااه ایجاااد انواع محاادودیاات
 شوند:شود، معرف  م محدودیت تجاری م 

 های کشتیرانیتحریم شرکت
و  های نفت مسئولیت حمل و نقل فرآورده« شرکت م   نفتکش»
مساائولیت حمل « کشااتیران  جمهوری اسااالم  ایران کتشاار»

کااالهاای قیرنفت  و کانتیأری را بر یهده دارد، لذا قرار دادن نام 
های فوق در لیساات تحریم  موانع  یادی بر ساار تجارت شاارکت

 کأد.کاالهای نفت  و قیرنفت  وارد م 
 هاتحریم کشتی

 یای برای حمل و نقل دریایتحریم ارائه خدمات بیمه

هااای پاتاروشااایم  و فرآورده
پ یمری ایران هساااتأاد و با ار 
محصااوالت پتروشاایم  جهان، 

 بسیار تشأه است.
 تنوع محصوالت پتروشیمی

محصااوالت پتروشاایم  بساایار 
متأوع هستأد و این موضوع راه 
را برای تحریم این محصاااوالت 

در واقع لادرات کأد. دشوار م 
ی  ق م کاال مانأد نفت براحت  
قاابل ردیاب  اسااات و م  توان 

را تحریم کرد، اما محصوالت آن
پتروشیم  برخالف نفت متأوع 

های هساااتأد، لذا یک  ا  برنامه
راهبردی ایران در مقاااب ااه بااا 

ها باید انتقال لااادرات ا  تحریم
محصاااول  نفت به حاالات ت 

 لاااادرات محصاااوالت متأوع و
 دست  پتروشیم  باشد.پایین
هتای مختلف برای دور  روش

هتای صتتنعتتت  زدن تحریم
 کشتیرانی

هااای ترین راهدر این بخش مهم
هااا و حاال اگر کردن تحریمکم

مشاااکالت حماال و نقال ارائااه 
 شود:م 

واردات کتاال به کشتتورهای  
همستتتایتته و  انتقتتال بتتا 

 ترهای کوچککشتی
ا هتغییر نام و مالکیت کشتی

 غذروی کا

استفاده از پرچم کشورهای 
 هادیگر برای کشتی

 خاموش کردن ردیاب کشتی
بدلیل مشااخص نشاادن مساایر  

تردد و نقاط بارگیری، دسااتگاه 
ردیاااب کشاااتا  را خاااموش 

 کأأدم 
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ی کشاتیران  آنجاست که بأدرها تأها پذیرای اهمیت تحریم بیمه

های  هساااتأد که دارای بیمه های معتبر باشاااأده یعأ  کشااات 
های  که بتوانأد خساارات ساأگین احتمال  ناش  ا  حوادط بیمه

، های کشور هدفی کشت کشتیران  را بپردا ند. خودداری ا  بیمه
جهت ورود به بأادر کشااورهای  هایالوه بر ایجاد مشااکل برای آن

 دیگر، پرداخت قرامت حوادط را با مشکل اساس  مواجه کرد.

استفاده از ظرفیت کشورهای 
 دیگر در حوزه بیمه

 

 د( تحریم دانش و تکنولوژی

 شود:های دور  دن آن ارائه م ژی و راههای دانش و تکأولودر جدول  یر انواع تحریم

 های دور زدن آنهای دانش و تکنولوژی و راه(: انواع تحریم6جدول )
 های دانش و تکنولوژیانواع تحریم های دور زدن راه

های ذکر شااده برخ  ا  روش
هااای بارای دور  دن تاحریم

حمال و نقال، مال  و بانک  و 
اگر توانااد برای کمنافات  م 

هااای دانش و حریمکاردن تا
 کار رود. برایتکأولوژی نیز به

-توان ایجاد شااارکتملال م 

هااای  در خااارج ا  کشاااور 
مسااایرهاای  جهت دور  دن 

هاامکاااری بااا  هااا،تااحااریاام
کشاااورهاای  که حاضااار به 
پاذیرش ریسااا  همکاری با 

باشااأد، نقل و انتقال ایران م 
های دور چمادان  و .. ا  روش

هااای این حو ه  دن تااحریم
 اشد.بم 

مأع لدور ک یه کاالها، ارائه خدمات فأ  و ی م ، حمایت مادی و 
ای، تس یحات ، های مرتبط با لأعت هستهگذاری در حو هسرمایه

های نام برده شده مصارف دوگانه ) یعأ  مواردی که اگرچه در حو ه
ها در این نیز ممکن است قابل استفاده باشأد، اما استفاده ا  آن

ر نبوده و در لأایع دیگر نیز متداول است. این ها مأحصحو ه
چارچوب، لادرات طیف بسیار وسیع  ا  کاالها و خدمات که در 

 ی بسیار وسیع  ا ای نیز کاربرد دارند ا  جم ه گسترهلأایع پایه
مواد شیمیای ، تجهیزات الکترونیک ، حسگرها، تجهیزات لیزری، 

است .. ممأوع شدهیاب  و .تجهیزات مربوط به ناوبری و جهت
 (.2996، 2)هشیار

 تحریم فروش هواپیما  و تعمیر و تأمین قطعات هواپیما:
در این مطالعه بدلیل ایأکه اکلر قطعات هواپیما موارد مصرف  در 
دیگر لأایع را نیز دارند، همچأین بدلیل نیا  به دانش و تکأولوژی 

 ی  در دستههای لأعت هواباال جهت تولید و تعمیر هواپیما، تحریم
 شود. بأدی م های دانش و تکأولوژی طبقهتحریم

 هاه( تحریم تعامل و داد و ستد و توقیف اموال و دارایی افراد و سازمان

 شود:های دور  دن آن ارائه م در جدول  یر توضیحات مربوط با تحریم مذکور و راه

 ور زدن آنهای دهای تعامل و داد و ستد و راه(: انواع تحریم7جدول )
های تعامل و داد و ستد و توقیف اموال و دارایی انواع تحریم های دور زدنراه

 هاافراد و سازمان

ها و اموال مربوط به سااا مان
های ایران  یمدتا با شااارکت

دساااتور نهاادهاا و مقاامات 
شوند که قضاای  مسادود م 

تعامل و داد و ستد و های ترین فهرست ا  مشمولین تحریمال  
های مخت ف ی یه افراد و گروه اهافراد و سا مان ی اموال و دارا یفتوق

تروریسم، قاچاق مواد های  همچون هاست که با بهانهفارغ ا  م یت آن
د. انهای خاص مخت ف تحریم  آمریکا هدف قرار گرفتهمخدر و برنامه

                                                 
1 Rahbar & Hossai 
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ها نیا  به دور  دن این تحریم

طرح دیوی و شاااکااایاات در 
الم    وق  بینماجاااماع حق

دارد تااا بااا دریااافاات حکم 
های قضاااای ، اموال و دارای 

 ب وکه شده را آ اد نمود.
 

اند. برچسب مخت ف تعریف شده 68ها در قالب بیش ا  این بهانه
، ذیل ی  یا چأد مورد SDNهای موجود در فهرست هری  ا  هویت

-(. افراد و شرکت1826اند )کاتزمن، بأدی گشتههای طبقها  برچسب

ها یدد ا  این برچسب 28های ایران  تحریم شده، یمدتاً ذیل حدود 
با موضویات حمایت ا  تروریسم، اشایه تس یحات کشتار جمع  و نیز 

 د. گیرهای مخت ف تصویب شده ی یه ایران قرار م شمول در تحریم

 روش تحقیق -3
های ا و محدودهدر بساایاری ا  ی وم نظیر ریاضاایات و مأط  فرض بر این اساات که مر ه

گأجد یا ای وجود دارد و ی  موضااوع خاص یا در محدوده آن مر  م شاادهیفتعردقیقاً 
های واقع  یا ای یا درسااات اسااات یا نادرسااات، پدیدهگأجد. در این ی وم هر گزارهنم 

های واقع  تأها سیاه یا تأها سفید اما باید توجه داشت پدیده«. ی »هساتأد یا « لافر»
، «فا ی»های واقع  همواره هساااتأد. پدیده« خاکساااتری»ی ااندا ه تاکه نیساااتأد، ب 

های قطع  یأالر مجمویه برخالفهای فا ی هستأد. در مجمویه« یردقی ق»و « مبهم»
ود، شتعریف م  آنچه بر اساامشاوند، ب که تقسایم نم  یضاو یرقبه دو دساته یضاو و 

، 2ت یر اساات )مهدی و و همکارانهای فا ی بین لاافر و ی  ممیزان یأالاار در مجمویه
2997) 

ها های  وج  بین گزیأه( که ا  مقایسااهAHPفرآیأد تح یل ساا ساا ه مراتب  سااأت  )
است. این روش ا   مان کأد، برای نخساتین بار ا  ساوی ساایت  ارائه شادهاساتفاده م 

ی در اطور گستردهگیرندگان و پژوهشاگران تبدیل شد و بهابداع، به ابزاری برای تصامیم
کار رفت. اما باید توجه داشت، با تح یل س س ه مراتب سأت  گیری چأدمعیاره بهتصامیم

طور واقع  مأعکس کرد.  یراکه در این روش، برای بیان توان سب  تفکر انسان را بهنم 
در  شود.ها ا  مقادیر قطع  و دقی  اسااتفاده م ی گزیأهگیرنده در مقایساهنظر تصامیم
یل دلباشد. این روش بهل انساان  سارشاار ا  یدم قطعیت و نااطمیأان  م حالیکه مساائ

ها، نداشااتن قاب یت کاف  در لحاک کردن یدم اسااتفاده ا  مقیام نامتعادل در قضاااوت
ست. اهای دو به دو، اق ب مورد انتقاد بودهدقت  در فرآیأد مقایسهاطمیأان ذات  و نیز کم

مسائل س س ه مراتب ، تح یل س س ه مراتب  فا ی ارائه برای ق به بر این کمبودها و حل 
 (.2998، 1است )لوتسماهای فا ی استفاده شدهشد که در آن ا  مجمویه

                                                 
1 Mahdiloo and et (2016) 
2 Lootsma 
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فرآیأد تح یل سا سا ه مراتب فا ی توسعه فا ی فرآیأد س س ه مراتب  است که برای در 
ام اد فا ی انجها بر اسام ایدنظر گرفتن ابهام و یدم قطعیت، مقایسات  وج  بین گزیأه

 شود. م 
ها و همچأین در این پژوهش ا  مقیاام کالم   یر برای تعیین میزان اهمیت شااااخص

 است:انواع تحریم ها نسبت به یکدیگر استفاده شده
 (: مقیاس کالمی برای سنجش درجه اهمیت نسبی8جدول )

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طیف
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 (9،9،9) (8،7،9) (5،8،7) (6،5،8) (7،6،5) (9،7،6) (1،9،7) (2،1،9) (2،2،2) عدد فازی

شود و استفاده م البته باید توجه داشات که در مطالعات کیف  که ا  سایساتم خبرگان 

نقش افراد در نتایج بسایار حائز اهمیت اسات، حجم نمونه و کیفیت افراد انتخاب  بسیار 

های تر ا  حد نیا  موجب اتالف مأابع و انتخاب نمونهباشد. به یبارت  نمونه بزرگمهم م 

اسخ (. بدلیل ایأکه پ2977شود )آذر و فرج ، کوچ  نیز مأجر به نتایج قیرقابل اتکا م 

های مقایسااات  وج ،  یربأای خبرگان انتخاب  به سااؤاالت مطرح شااده در پرسااشااأامه

باشد، لذا ها م های مؤگر و تعیین درجه اهمیت هری  ا  انواع تحریمشاأاساای  شاخص

کأأد بسیار بااهمیت انتخاب افراد نمونه آماری یا خبرگان  که در نظرخواه  شارکت م 

داشاات که دخالت افراد قیرمرتبط به تصاامیم در فرآیأد  باشااد. ا  طرف  باید دقتم 

گیری مشاکالت  را بوجود خواهد آورد و یدم استفاده ا  افراد خبره و کاردان نیز تصامیم

گیری گردد. در مطالعه حاضااار چون ا  رویکردهای تصااامیمباایاا کاهش کارای  م 

أد قضاوت  و هدفم-ال گیری قیراحتماست، بأابراین روش نمونهچأدمعیاره اساتفاده شده

اسات و جامعه مورد بررسا  را خبرگان و کارشاأاساان ارشاد حو ه اقتصاااد و ساایاست 

 های  یر باشد:دهأد. در مطالعه حاضر خبره فردی است که دارای ویژگ تشکیل م 

 دارای مدرک دکتری تخصص  در  میأه اقتصاد، سیاست و مدیریت. -

 مرتبط با اقتصاد و سیاست.دارای سابقه مدیریت  و اجرای  در حو ه  -

گیری هدفمأد )قضاوت ( انتخاب و نفر بروش نمونه 18های فوق تعداد با توجه به ویژگ 

 ها قرار گرفت. های مربوط در معرض نظرخواه  آنپرسشأامه

 الگوی تحقیق -3-1
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ها، ابتدا پس ا  مطالعه مقاالت در مطالعه حاضر برای رسیدن به شاخص مخاطرات تحریم

های هزیأه»نظران این حو ه، دو معیار تب مرتبط و همچأین مصااااحبه با لااااحبو ک

بأدی به یأوان معیارهای ال   جهت درجه« هاقاب یت دور  دن تحریم»و « تحمیل شده

شاااوند. ساااپس انواع تحریم ا  نظر ماهیت ها در نظر گرفته م بأدی انواع تحریمو رتبه

، نفت ، دانش و تکأولوژی، تجاری و توقیف اموال تحریم که شاااامل، تحریم مال  و بانک 

بأدی شاده و شاخص مخاطرات تحریم ا  نظر ماهیت حالل براساام دو معیار فوق رتبه

های آمریکا، اتحادیه اروپا و شاود. ساپس انواع تحریم ا  مأظر مأشاا که شامل تحریمم 

ا ه یت دور  دن تحریمهای تحمی   و قابباشد، بر اسام معیارهای هزیأهسا مان م ل م 

گردد. در آخر، ا  امتیا ات انواع تحریم بر اسااام ماهیت و مأشااا، شاااخص بأدی م رتبه

 شود. ها حالل م مخاطرات تحریم

 نتایج تحقیق -4
باشااد، بأدی و تعیین و ن هر معیار م مرح ه اول تحقی  شااامل انتخاب معیارهای رتبه

 است.ای تعیین و ن معیارها ارائه شدهدر جدول  یر ماتریس مقایسات  وج  بر

 بندی  از دید نخبگان(: ماتریس مقایسات زوجی معیارهای رتبه9جدول )

 هاقاب یت دور  دن تحریم های تحمیل شدههزیأه معیارها
 (6/1، 6/9، 6/7) (2،2،2) های تحمیل شدههزیأه

 (2،2،2) (11/8، 17/8، 78/8) هاقاب یت دور  دن تحریم
 محق محاسبات مأبع: 

و  87/8برابر با « های تحمیل شدههزیأه»فا ی، و ن شااخص  AHPبا اساتفاده ا  روش 

شاااود. و ن شااااخص محاسااابه م  12/8« هاقاب یت دور  دن تحریم»و ن شااااخص 

، باشدمأف  م « قاب یت دور  دن تحریم ها»ملبت و و ن شاخص « های تحمی  هزیأه»

می   تحریم موجب افزایش مخاطرات تحریم م  شاااود. های تحیبارت  افزایش هزیأهبه

تر در نقطاه مقاابل هرچقدر بتوان ی  تحریم را براحت  دور  د، مخاطرات آن تحریم کم

ها در هری  ا  مراحل در محاسابه شااخص مخاطرات استفاده خواهد باشاد. این و نم 

 شد.

 ها بر اساس ماهیت انواع تحریمبندی تحریمرتبه -4-1

های مال  و بانک ، نفت ، ها ا  نظر ماهیت که شاااامل تحریممرح اه انواع تحریم در این

هزیأه »باشااد، بر اسااام معیار ها م دانش و تکأولوژی، تجاری و توقیف اموال و دارای 

شاااوند. نتایج بأدی م رتبه« قااب یت دور  دن هر تحریم»و « هاای تحمی   هر تحریم
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شااود، شایان ها در نمودار  یر ارائه م   انواع تحریمهای تحمی بدسات آمده برای هزیأه

باشد در م  2/8باشد که کوچکتر ا  م  88/8ذکر اسات که نرخ ناسا گاری این ماتریس 

 باشد. م  قبول قابل و بوده تایید مورد مقایسات ماتریس نتیجه سا گاری

 
 ماهیت های تحمیل شده انواع تحریم از نظربندی هزینه(: رتبه1نمودار )

 76/8ها با امتیا  مال  و بانک  نسااابت به دیگر تحریم بر اساااام نتاایج تحقی ، تحریم

کأد. این نتیجه در واقعیت نیز قابل انتظار را بر اقتصاااد کشااور وارد م  بیشااترین هزیأه

طور کاه درادبیاات تحریم اشااااره گردید، تحریم مال  و بانک  با ساااایر بود،  یرا هماان

های هاای مخت ف مرتبط اسااات و آگار تحریم مال  و بانک  بر تحریمحو ههاا در تحریم

. بعد نمایدهای دیگر نیز موانع  بر سر اقتصاد ایجاد م دیگر نیز سایه انداخته و در حو ه

باشااد. دلیل نفت  م  تحریم 9/8مال  و بانک ، دومین تحریم پرهزیأه با امتیا   ا  تحریم

حریم های تباشد. ا  طرف  هزیأهصااد کشور به لادرات نفت م این امر نیز وابساتگ  اقت

های باشاااد،  یرا با وجود تحریمبرابر هزیأه تحریم نفت  م  6/2ماال  و بانک  در حدود 

 گردد. مال  و بانک ، یمال استفاده ا  پول فروش نفت نیز با مشکالت  مواجه م 

دور  ها بر اسااام قاب یتبأدی تحریمه رتبهها، نوبت بانواع تحریم بأدی هزیأهبعد ا  رتبه

شود، نرخ ناسا گاری برای ماتریس مقایسات  وج  رسد که در ادامه ارائه م  دن آن م 

 ماتریس سا گاری نتیجه باشد. درم  2/8باشد که کمتر ا  م  89/8این بخش در حدود 

 .باشد م  قبول پایای  نتایج قابل و بوده تایید مورد مقایسات

 
 بندی قابلیت دور زدن انواع تحریم از نظر ماهیت(: رتبه2نمودار )

 های دانش و تکأولوژینتایج تحقی  حاک  ا  این اسات که بر اسام نظر خبرگان تحریم

ها متر ا  سایر تحریتر و تحریم توقیف اموال و دارای  سختها راحتنسبت به سایر تحریم

های در ادبیات تحقی  نیز اشااااره گردید، تحریمطور که باشاااأد. همانقابل دور  دن م 

یبارت  با هاا دارناد. باهدانش و تکأولوژی و تجااری قااب یات  یاادی در دور  دن تحریم

های بیشااتر و یا در موقع لااادرات کاال با دریافت قیمت کمتر و همچأین پرداخت قیمت

۰.45 ۰.3۰ ۰.15 ۰.۰8 ۰.۰3

مالی و بانکی نفتی دانش و تکنولوژی تجاری توقیف اموال

۰.42 ۰.23 ۰.14 ۰.14 ۰.۰6

دانش و تکنولوژی تجاری نفتی مالی و بانکی توقیف اموال
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های مذکور کاست. ریمتوان ا  هزیأه تحهای واسطه براحت  م استفاده ا  افراد و شرکت

ها و همچأین تحریم در مورد تحریم هاای نفت  و ماال  و باانک  بادلیال ساااطح کالن

ها به ها و امکان نظارت بیشاااتر توساااط آمریکا، دور  دن تحریممحدودیت در مشاااتری

افتد. ا  آنجاییکه در تحریم توقیف اموال برای آ اد شاادن دارای  ب وکه سااخت  اتفاق م 

حکم قضااای  و مجو  ا  مراجع قضااای  دارد، در نتیجه امکان دور دن این  شااده نیا  به

 باشد.تر م ها سختتحریم نسبت به سایر تحریم

های تحمی   و قاب یت دور  دن ها بر اسام هزیأهبأدی تحریمدر ادامه با استفاده ا  رتبه

 شود:توان شاخص مخاطرات انواع تحریم بر اسام ماهیت حالل م م 

 
 ها از نظر ماهیتبندی مخاطرات انواع تحریم(: رتبه3مودار )ن

ها بر اساااام نتاایج بادسااات آماده، مخاطرات تحریم مال  و بانک  در بین انواع تحریم

 27برابر تحریم نفت ،  6/2طوریکه مخاطرات تحریم مال  و بانک  باشااد. بهبیشااترین م 

باشاااد. ا  ای تجاری و توقیف اموال م هبرابر تحریم 17برابر تحریم دانش و تکأولوژی و 

یار  یاد ها نیز بسطرف  اهمیت دو تحریم مال  و بانک  و نفت  در مقایساه با دیگر تحریم

توان گفت که ا  کل است، م های نرمال شده ارائه شدهاست. بدلیل ایأکه در نمودار و ن

درلااد مربوط به  91ها بر اقتصاااد کشااور وارد م  شااود، مخاطرات  که ا  انواع تحریم

درلااد مخاطرات را  7ها در مجموع های مال  و بانک  و نفت  بوده و سااایر تحریمتحریم

 کأأد.بر اقتصاد تحمیل م 

 بندی مخاطرات انواع تحریم از نظر منشأرتبه -4-2 

به مأظور محاسااابه مخاطرات انواع تحریم بر اساااام مأشاااا ال م اسااات تا مخاطرات 

تحادیه اروپا و سااا مان م ل مورد ار یاب  قرار گیرد. برای این مأظور های آمریکا، اتحریم

هزیأه های تحمیل »های مذکور بر اساااام معیار هماانأد بخش قب  ، مخاطرات تحریم

 هایبأدی هزیأهشود. در ادامه، رتبهبأدی م رتبه« قاب یت دور  دن هر تحریم»و « شده

شود، وپا و سا مان م ل در نمودار  یر ارائه م های آمریکا، اتحادیه ارتحمیل شاده تحریم

 2/8باشااد که کوچکتر ا  م  82/8شااایان ذکر اساات که نرخ ناسااا گاری این ماتریس 

۰.56 ۰.36 ۰.۰4 ۰.۰2 ۰.۰2

مالی و بانکی نفتی دانش و تکنولوژی تجاری توقیف اموال
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 بولق پایای  نتایج قابل و بوده تایید مورد مقایسات ماتریس باشد، در نتیجه سا گاریم 

 باشد.م 

 
 ع تحریم از نظر منشأهای تحمیل شده انوابندی هزینه(: رتبه4نمودار )

های ایمال شده ا  طرف سا مان م ل بیشتر ا  سایر بر اسام نظر خبرگان، هزیأه تحریم

های اتحادیه اروپا نیز در مقایساااه با دیگر تحریم ها باشاااد. ا  طرف  تحریمها م تحریم

 اشاااد،بکأأد. نتایج این بخش نیز قابل انتظار م کمترین هزیأه را بر کشاااور تحمیل م 

های فراگیر نیز معروف های ساااا مان م ل که با یأوان تحریم یرا بدلیل جامعیت تحریم

کأد. این تحریم در مقایسااه با تحریم های بیشااتری بر کشااور تحمیل م اساات، هزیأه

های بیشتری خواهد برابر هزیأه 7/8برابر و در مقایسه با تحریم اتحادیه اروپا  7/2آمریکا 

توجه داشت بدلیل حجم اقتصاد آمریکا و جایگاه سیاس  این کشور داشت. همچأین باید 

برابر  6های آمریکا در مقایسااه با اتحادیه اروپا در حدود الم ل، هزیأه تحریمدر حو ه بین

باشااد. باشااد. دلیل این امر سااهم باالی اقتصاااد آمریکا در سااطح اقتصاااد جهان  م م 

شااوند، در های آمریکا م یران شااامل تحریمیبارت  چون کشااورهای دارای رابطه با ابه

 های اتحادیه اروپا بسیار بیشتر است.نتیجه اگرگذاری آن نسبت به تحریم

های بر اسام قاب یت دور  دن ها، درگام بعدی تحریمبأدی هزیأه انواع تحریمبعد ا  رتبه

 ر حدودشااوند. نرخ ناسااا گاری برای ماتریس مقایسااات  وج  این بخش دبأدی م رتبه

 مورد مقایسااات ماتریس باشااد. در نتیجه سااا گاریم  2/8باشااد که کمتر ا  م  81/8

 باشد. م  قبول قابل و پایای  نتایج بوده تایید

 
 هابندی انواع تحریم از نظر منشأ بر اساس قابلیت دور زدن تحریم(: رتبه5نمودار )

ا هیکا در مقایسه با دیگر تحریمهای آمرمطاب  نتایج بدسات آمده، امکان دور  دن تحریم

توان به حجم کم تجارت آمریکا با ایران، ناتوان  آمریکا بیشاتر است. ا  دالیل این امر م 

در نظارت بر روابط تمام  کشاورها با ایران، تعداد  یاد کشورهای همسایه ایران و وسعت 

اروپا بدلیل حجم باالی  های اتحادیهمر  آب  ایران اشاااره کرد. اما قاب یت دور  دن تحریم

۰.59 ۰.33 ۰.۰8

سازمان ملل آمریکا اتحادیه اروپا

۰.61 ۰.27 ۰.12

آمریکا اتحادیه اروپا سازمان ملل
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تجارت با ایران و همچأین امکان نظارت بیشااتر این اتحادیه بر کشااورهای یضااو کمتر 

های ساااا مان م ل نیز بدلیل فراگیر بودن و همچأین قاب یت اجرای  بااشاااد. تحریمم 

یبارت  بسیاری ا  کشورها ا  باشاأد. بهساخت  قابل دور  دن م بیشاتر این ساا مان، به

های کأأد، اما در لاااورت ایمال تحریمهاای آمریکاا و اتحاادیه اروپا تبعیت نم تحریم

گردد تا نتوان ا  های سا مان م ل سبب م ساا مان م ل، همراه  این کشاورها با تحریم

 ها را دور  د.براحت  تحریم

های ها بر اسااام مأشااا که برآیأدشاااخصدر گام آخر شاااخص مخاطرات انواع تحریم

 شود:باشد، به ترتیب  یر حالل م م « قاب یت دور  دن»و « میل شدههزیأه تح»

 
 ها از نظر منشأبندی مخاطرات انواع تحریم(: رتبه6نمودار )

های سا مان م ل و سخت  دور براسام نتایج بدست آمده، با توجه به هزیأه باالی تحریم

 بر اقتصاد کشور تحمیلها ها، مخاطرات بیشاتری نسابت به دیگر تحریم دن این تحریم

های اتحادیه اروپا بیشااتر های سااا مان م ل، مخاطرات تحریمخواهأد کرد. بعد ا  تحریم

های کمتری بر های آمریکا با ایأکه هزیأهدر مقایساااه با تحریم هاخواهد بود. این تحریم

دور  لهای آمریکا به سخت  قابکأد، اما بدلیل ایأکه نسابت به تحریماقتصااد تحمیل م 

های سا مان م ل تقریبًا  دن هستأد، در نتیجه مخاطرات بیشتری خواهأد داشت. تحریم

های آمریکا، مخاطرات بیشتری بر اقتصاد برابر تحریم 7های اتحادیه اروپا و برابر تحریم 1

برابر  1هاای اتحاادیه اروپا نیز تقریباً کأأاد. همچأین مخااطرات تحریمکشاااور وارد م 

 باشد.آمریکا م های تحریم

 شاخص مخاطرات انواع تحریم -4-3

بعد ا  محاسابه شااخص مخاطرات تحریم به تفکی  انواع تحریم ا  نظر ماهیت و سپس 

توان با اساتفاده ا  اگر تقاطع  شاخص مخاطرات هری  ا  انواع تحریم ا  نظر مأشاا، م 

های   حال ضرب شاخصانواع تحریم ا  نظر مأشاا و ماهیت را بدست آورد. اگر تقاطع  ا

و امتیا   95/8های نفت  آید، برای ملال اگر امتیا  مخاطرات تحریممخاطرات بدساات م 

باشااد، ا  حالاا ضاارب این دو یدد امتیا  مخاطرات  26/8های آمریکا مخاطرات تحریم

۰.58 ۰.26 ۰.15

سازمان ملل اتحادیه اروپا آمریکا
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ها، آید. با ط  رویه فوق برای تمام  تحریمبدسااات م  867/8هاای نفت  آمریکا تحریم

 آید: طرات به ترتیب  یر بدست م شاخص مخا

 
 هابندی مخاطرات انواع مختلف تحریم(: رتبه7نمودار)

 مأبع: محاسبات محق 

شااود، شااده اسااتفاده م با توجه به ایأکه در تمام  مراحل ط  شااده ا  امتیا ات نرمال

 دارباشااد. بر این اسااام با دقت در نموها برابر با ی  م مجموع امتیا ات تمام  تحریم

ر تواند بر کشوها م توان دریافت که بیش ا  نصاف مخاطرات  که ا  طرف تحریمفوق م 

باشااد. این دو های مال  و بانک  و نفت  سااا مان م ل م تحمیل شااود، ناشاا  ا  تحریم

های دهأد. ا  طرف  تحریما  کل مخاطرات تحریم را تشااکیل م 69/8تحریم در مجموع 

ری آمریکا، توقیف اموال اتحادیه اروپا، دانش و تکأولوژی آمریکا، توقیف اموال آمریکا، تجا

توقیف اموال ساااا ماان م ال، تجااری ساااا مان م ل و دانش و تکأولوژی اتحادیه اروپا 

مخاطرات ناچیزی بر اقتصاد دارند. این نتایج نیز با توجه به مطالب  که در ادبیات موضوع 

ها در پیش ر مقاب ه با هری  ا  این تحریمتواند دهای  که کشااور م یأوان شااد و روش

های مال  و بانک  در هر ساااطح  بدلیل پیچیدگ  و گیرد، قاابال انتظار بود. اما تحریم

تری بر کشور وارد خواهد ساخت. کأأد، مخاطرات بسیار بزرگتأیدگ  که ایجاد م درهم

  جم ه نفت ، تجاری های دیگر اها در بسیاری ا  موارد  میأه تحریم در بخشاین تحریم

 شود.و دانش و تکأولوژی نیز م 

 روند شاخص مخاطرات تحریم طی سال های پس از انقالب -4-4
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توان روند شاخص مخاطرات تحریم را برای ها م بعد ا  محاسبه مخاطرات تمام  تحریم

های  که ایمال و طوریکه در هر سااال تحریمبدساات آورد. به 2996تا  2968های سااال

شوند و سپس مجموع ( مشاخص م 8اند بر اساام امتیا  نهای  نمودار )ص شادهمشاخ

شود. ها برای هرساال به یأوان شااخص مخاطرات تحریم حالاال م امتیا  نهای  تحریم

 و« نفت  آمریکا تحریم»، «مال  و بانک  آمریکا تحریم» 2969برای ملال اگر در ساااال 

ده باشأد، شاخص مخاطرات تحریم ا  مجموع بر کشاور ایمال ش« تحریم تجاری آمریکا»

آید. نمودار  یر روند شااااخص امتیا  نهای  مربوط به هرکدام ا  این تحریم بدسااات م 

 است.تصویر کشیدهرا به 2996تا  2968های مخاطرات را ط  سال

 
 1395تا  1357های های اقتصادی طی سال(: روند شاخص مخاطرات تحریم8نمودار )

 محاسبات محق مأبع: 

در نمودار فوق دو نکتاه حاائز اهمیت مربوط به افزایش شااادید شااااخص مخاطرات ا  
ای آمیز هستههای جهان  ی یه برنامه لاا حبا تشادید فشاارها و تحریم 2977های ساال

و انعقاد تفاهم همکاری برنامه جامع اقدام مشاااترک  2999ایران و پس ا  آن در ساااال 
است که . البته باید توجه داشات که در این مقاله فرض شاادهباشادموساوم به برجام م 

و دستورالعمل اجرای  اتحادیه  1192های ساا مان م ل و اتحادیه اروپا با قطعأامه تحریم
های آمریکا همچأان رقم تواف  برجام، مخاطرات تحریماساات، اما ی  اروپا متوقف شااده

ای ایران، های هساااتهبر ل و تحریم بااقیسااات،  یرا بااوجود تاکید در متن برجام مبأ 
های  ا  داری آمریکا در چأدین مرح ه با ارساااال پیام و سااایگأالمقامات و و ارت خزانه

ای ههای آمریکا لحبت گفتأد که موجب ماندگاری مخاطرات تحریمپابرجا بودن تحریم
های سا مان ، مخاطرات تحریم2999گردد. لذا در روند نمودار فوق بعد ا  سال امریکا م 

 است.های آمریکا لحاک شدهم ل و اتحادیه اروپا کسر شده اما مخاطرات تحریم

 نتایج تحقیق -5
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تحریم ا  موضاویات اساس  اقتصاد ایران است که برای مدیریت مخاطرات آن ال م است 
بأدی گردد. در مطالعه حاضر برای جبران تا با شاأاسای  انواع تحریم، مخاطرات آن رتبه

 ه نظران حوبأدی انواع تحریم سع  گردید تا با نظرخواه  ا  خبرگان و لاحبء رتبهخال
تحریم و بکاارگیری روش تح یل سااا سااا ه مراتب فا ی، درجه اهمیت مخاطرات انواع 

ها نساابت به هم حالاال شااود. بر اسااام نظر خبرگان در گام اول دو شاااخص تحریم
یأوان معیارهای به« دور  دن هر تحریمقاب یت »و « های تحمیل شااده هر تحریمهزیأه»

بأدی مخاطرات تحریم شااأاسااای  شااده و سااپس درگام بعدی انواع تحریم ا  نظر رتبه
ترین نتایج ماهیت و مأشااا با اسااتفاده ا  معیارهای مذکور مورد بررساا  قرار گرفت. مهم

 باشد:تحقی  حاضر به شرح ذیل م 
های ا  نظر ماهیت مربوط به تحریم درلاااد ا  مخاطرات انواع تحریم 91در حادود  -

 65های مال  و بانک  با یبارت  تحریمباشاااد. بههای نفت  م بانک  و تحریم -ماال 
درلد بیشترین مخاطرات را در بین انواع  95های نفت  با درلاد و بعد ا  آن تحریم

 تحریم بر اقتصاد دارند.

های درلد مخاطرات و تحریم 26های آمریکا در بین انواع تحریم ا  نظر مأشا تحریم -
دهد. در نتیجه باید درلاد مخاطرات را تشکیل م  76اتحادیه اروپا و ساا مان م ل 

های اتحادیه اروپا و سا مان م ل در مجموع نسبت به توجه داشات که اهمیت تحریم
 برابر است. 5های آمریکا در حدود تحریم

 -ال های متحریم مربوط به تحریمبر اساام نتایج تحقی ، بیشترین مخاطرات انواع  -
بانک  اتحادیه اروپا و نفت  اتحادیه اروپا -بانک  سا مان م ل، نفت  سا مان م ل، مال 

ها را اشاامل درلااد ا  مخاطرات تحریم 6/9و  26، 12، 65باشااد که به ترتیب م 
های ها مربوط به تحریمدرلااد ا  مخاطرات ک یه تحریم 6/87شااوند. در نتیجه م 
درلاااد مخاطرات را شاااامل  6/12ها، مجمویاً فقط بااشاااد و بقیه تحریمق م فو

 شوند.م 
در نهایت باید توجه داشاات که اهمیت تحریم های سااا مان م ل و اتحادیه اروپا بساایار 

رات های آمریکا اگباشاد. البته شایان ذکر است که تحریمهای آمریکا م بیشاتر ا  تحریم
است. هها بیشتر ا  دیگر انواع تحریمد، اما قاب یت دور  دن آنقابل توجه  بر اقتصاد دارن

های آمریکا همچأین در لاااورت یدم همراه  اتحادیه اروپا و ساااا مان م ل، آگار تحریم
های تواند در اتخاذ تصاامیمات و ساایاسااتبساایار کاهش خواهد یافت. لذا این نتایج م 

بیشاااتر  98ها در اوایل دهه ری تحریمیبارت  تجربه اگرگذاخاارج  مدنظر قرار گیرد. به
اساات و خروج آمریکا ا  های سااا مان م ل و اتحادیه اروپا بودهخاطر همراه  و تحریمبه

تواند همان آگار را بر های سااا مان م ل و اتحادیه اروپا نم برجام بدون پشااتیبان  تحریم
 اقتصاد داشته باشد. 
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