


مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

گروه پژوهش های اقتصاد کالن و آینده پژوهی

ماهیت ، انواع ، ساز وکاز و اهداف



اقتصادیتحریمتعاریف

دلغتنامه آکسفور
یک کشور یا اقداماتی که توسط یک کشور یا گروهی از کشورها برای آسیب رساندن به منافع اقتصادی

تحریم ها .گروه دیگری از کشورها برای ایجاد فشار در جهت تغییرات اجتماعی یا سیاسی انجام می دهند
.  معموال به صورت محدودیت در واردات یا صادرات یا معامالت مالی است

دایره المعارف 
حقوق بین الملل

شور، گروه تحریم های اقتصادی مجازات های تجاری و مالی است که توسط یک یا چند کشور علیه یک ک
.ندتحریم های اقتصادی لزوماً به دلیل شرایط اقتصادی اعمال نمی شو. یا فرد دیگر اعمال می شود

لغتنامه کمبریج
ارت با آن، به اقدامات انجام شده توسط یک کشور یا سازمان علیه اقتصاد کشور دیگر، مانند امتناع از تج

.منظور مجبور کردن آن به اطاعت از یک قانون یا مجموعه ای از قوانین

سازمان ملل
دجانبه یا تصمیمات سیاسی و اقتصادی است که توسط کشورها، سازمان های چنبین المللی، تحریم های 

افظت از  منطقه ای علیه یک یا چند کشورها یا سازمان در جهت محافظت از منافع امنیت ملی، یا برای مح
.  قوانین بین المللی و دفاع در برابر تهدیدات صلح و امنیت بین المللی ایجاد می شود

فرهنگ لغت 
تجارت و مدیریت

ملت است که یک کشور یا گروهی از کشورها برایمجازات اقتصادی؛ نوعی محدودیت ها یاتحریم های 
مکن است این مجازات ها م. هدف این تحریم ها ترغیب آن به تغییر سیاست است. دیگری وضع می کنند

ه، ، محدودیت های سرمای(یا لغو)شامل مسدودیت تجاری، محدودیت های تجاری، کاهش کمک های خارجی
.تحریم های تسلیحاتی، ممنوعیت سفر باشد
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تقسیم بندی تحریم ها بصورت کلی

هوشمندتحریمهای فراگیرتحریمهای
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ور با معیار تعداد کشتقسیم بندی تحریم ها 

تحریم کننده

چندجانبهتحریمهای یکجانبهتحریمهای
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تحریم های اقتصادی با معیار  قلمرو  

کشورهای تحریم کننده

تحریمهایثانویه تحریمهایاولیه



5

ه های با معیار زمینتقسیم بندی تحریم ها 

اعمال تحریم

اقتصادیتحریمهای سیاسیتحریمهای
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تحریم های اقتصادی

محدودیتهایمالیو
بانکی

محدودیتهای
تجاری



موارد محدودیت های تجاری
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موارد تحریم های مالی و بانکی

تحریم های مالی و بانکی

عادی
انسداد وجوه یا ممنوعیت 

معامله

هممنوعیت فراهم ساختن وجو

مشدد
ممنوعیت ارائه یا انجام 

خدمات مالی 

ممنوعیت ارائه خدمات بیمه

ای
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تحریمهایمالیاعمالشیوههای

9

ممنوعیتبیمههاوسایرخدماتمالی•

مالیاتبرصادراتکشور•

ایجادمحدودیتمالیوبانکی•

تحریمنقلوانتقاالتمالی•

مسدودکردنداراییهایخارجکشور•

تیایجادممنوعیتدرفروشنفتخامووارداتوفراوردههاینف•

ورایجاداختاللدرگشایشاعتباراسنادیبرایتجارکش•

ایجادموانعدرجذبسرمایهگذاریخارجی•



صورت گرفته به تفکیک دالیل تحریم هامالی و تجاری جدول فراوانی تحریم های 

فراوانی کل غیرهسته ای
هسته ای و )مشترک 

(غیرهسته ای
صرفاً هسته ای

دلیل تحریم

مصادیق اصلی تحریم ها
ردیف

24 7 7 10 انسداد اموال و دارایی 1

18 4 3 11 روابط بانکی 2

4 2 2 بانک مرکزی 3

7 1 3 3 فروش نفت 4

9 1 1 7 بیمه 5

6 2 4
(یکشتیرانی و هواپیمائ)لجستیک 

6

27 9 6 12 تجاری 7
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اعمالتحریمهایبانکیومالیایرانعلیهایرانگلوگاه
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ناکارآمدیتحریمها/موثربرکارآمدیعوامل
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سرعتومدتزمانتحریم

میزانحمایتازتحریم

ساختارسیاسیتحریمشونده

نوعاهداف

ظرفیتهاوقابلیتهایکشورتحریمشده

کنترلونظارتبرتحریم



های برخورد با تحریم های مالیشیوه 

ظر پذیرش نتسلیم و 
طرف مقابل

مصالحه و سازش

اقتصاد ریاضتی

تحمل و پایداری در 
برابر سختی ها

یخنثنوینهایشیوهارائه
باتوامتحریمهاسازی
دور"اصطالحاکهنظارت

.گرفتنام"تحریمهازدن

مثلبهمقابله-

تحریمهاازسازیفرصت-

مقاومتیاقتصاد-
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های تصویب شده علیه ایرانراهکارهای مقابله با تحریم 

ا .ا.مرکزی جپیگیری دیپلماتیک و زمینه سازی در سطح مقامات سیاسی و رؤسای بانک های مرکزی کشورها برای همراهی با بانک

.به منظور اجرایی شدن طرح تسویه ریال با واحدپول شرکای تجاری و حذف ارز واسط از مبادالت تجاری فی مابین

همچون )وئیفت ایجاد زمینه مساعد در سطح مقامات سیاسی و رؤسای بانک های مرکزی برای تأسیس شبکه تبادل اطالعات بانکی موازی س

(عضویت در بانک توسعه گروه بریکس

.بررسی چگونگی پوشش دادن به حساب های دولتی در بانک ها

یشناسایی بانک های کارگزار جدید، بانک های ناشناس و بانک هایی با پشتوانه شخصیت های قومی، مذهبی و سیاس

زمینه سازی برای انجام عملیات خرید طال و انتقال پول نقد

تحریم هامقابله باشناسایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای 

هاد یک مدل موفق در کار پوششی بانک ها و شرکت ها و همچنین ارائه روش های مبادله ای جدیدنپیش

پیشنهاد یک مدل موفق در کار پوششی بانک ها و شرکت ها و همچنین ارائه روش های مبادله ای جدید

شناسایی راه ها و شیوه های انتقال پول مثل صرافی ها، مؤسسات مالی مطمئن، تأسیس شعب بانک های خارجی در ایران 

و ... امه و شناسایی ظرفیت های نهادهای پولی و مالی غیربانکی مثل بیمه ها برای دریافت خدماتی همچون ضمانتن

حداکثر استفاده از آنها
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تاثیرات تحریم بانک ها بر روی سیستم مالی و پولی

افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک

کاهش اعتماد بین المللی به سیستم بانکی

تحمیل هزینه های تامین مالی

افزایش مطالبات

تأثیر بر روی ریسک اعتباری

کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی
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برای کاهش آثار تحریم های مالی ا.ا.جراهکار های

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

افزایش صادرات غیرنفتی

اعمال اولویت بندی در واردات کاال

اصالح مجموعه مقررات ارزی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد در تطبیق با شرایط تحریمی

استفاده از ظرفیت صرافی ها

و سپام و پورتال ارزیطراحی و راه اندازی سامانه سنا

راه اندازی مرکز مبادالت ارزیی و طراح
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اثرگذاربرهزینههایتحریمعوامل
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عواملتشدیدکنندهیاکاهندهآثارتحریمهایاعمالشدهبرایران.21

20

تحریم هابودندائمیوتدریجی.1

نفتیدرآمدهایوجود.2

وارداتجایگزینیراهبرداتخاذ.3

جهانیرقابت.4

نوظهوراقتصادهایکاملهمراهیعدم.5

تحریمبامستقل

مرزیبرونبانکداری.6

تحریم هاشدنچندجانبه.1
نزددورمسیرهایازبسیاریشدنبسته.2

تحریم ها
مالینظامبهدسترسیشدنمحدود.3

لیبین المل
کسبونفتقروشدادنقرارهدف.3

نفتیدرآمدهای
اوری،فنبهداخلیتولیدشدیدوابستگی.4

خارجیایواسطهکاالهایواولیهمواد
ورویودالربهکشورارزینظاموابستگی.5
افکارومردمادراکمدیریتعدمتاثیر.6

تحریم هابخشیاثربرعمومی

عواملتشدیدکنندهآثارتحریم
اقتصادیبرایران

مهابرعواملتقلیلدهندهآثارتحری
ایران



21

کاهشوابستگیبهدرآمدهایفرآوردههاینفتی-الف

نگاهبهظرفیتهایداخلیوتولیدکاالهایجایگزینواردات-ب

افزایشاشتغال-ج

مردمیشدناقتصاد-و

افزایشنوآوریوابتکاراتبهدلیلمحدودیتهایناشیازتحریمها-ز

جهشدرخودکفایی-ح

کاهشوارداتکاالیلوکس-ت

ایجاد شده در پی تحریم هافرصت های 



تجربهسایرکشورهادرزمینهتحریم

22

تجربهکشورچین

تجربهکشورروسیه

یتجربهکشورکرهشمال

تجربهکشورکوبا



تحریمسایرکشورهادرزمینهتجربه

نکشورچی

کنونتا1949سالاز:تحریمهابازه

.ینچاقتصادیبرتریازجلوگیریوکمونیستبامبارزه:تحریمهااصلیعلت

.استشدهاعمالآمریکاتوسطویکجانبهتحریم هااکثریت:تحریمنوع

امنیتیوسیاسیاهدافدلیلبهتحریم هااینازبخشیگذشتهدرهرچند:تحریماهداف

اقتصادیبترقادلیلبهتحریم هاایناکثرامروزهولیاستبودهکمونیستبامبارزهمانند

.دگردتبدیلدنیااولاقتصادیقطببهچینکهشوداینمانعتااستشدهاعمال

اکثریتاکنونهمولیبودهتسلیحاتیتحریمابتدادرتحریم هاعمده:تحریمیبخش

یبراهمتحریم هاهمچنین،.می شوداعمالالکترونیکمانندتجاریبخشدرتحریم

.استشدهاعمالحقوقیهموحقیقیاشخاص
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هکشورروسیتحریمسایرکشورهادرزمینهتجربه

کنونتا1948سالاز:تحریمهابازه

پیرامونائلمساخیردههدروروسیهنظامیبرتریازجلوگیریکمونیست،بامبارزه:تحریمهااصلیعلت

.روسیهبهاوکراینازکریمهالحاق

.استشدهاعمالاروپااتحادیهوآمریکاتوسطوبودهچندجانبهتحریم هااکثریت:تحریمنوع

شوریامینظبرتریازجلوگیریمنظوربهگذشتهدههچنددرروسیهبرتحریم هابیشتر:تحریماهداف

تقابللیلدبهتحریم هااکثریتگذشتهسالچنددراما.شداعمالجهانبرکمونیستجریانسلطهوسابق

باکا،آمریواکنشبرعالوهکهبودهکریمهالحاقبهمربوطمسائلپیراموناروپاییکشورهایباروسیه

.استگردیدههمراهنیزاروپااتحادیهتحریم های

ریم ها،تحاینبرعالوهادامهدرولیوبودهتسلیحاتیتحریمابتدادرتحریم هااکثر:تحریمیبخش

ومالیکانال هایمانندبخش هاییاخیرسال هایدر.شداعمالنیزاقتصادیوتجاریشدیدترتحریم های

ریمیتحبخش هایمهم ترینجملهازغیرهوگذاریسرمایهساز،وساختگاز،ونفتاکتشافاتبانکی،

.استشدهاعمالحقوقیهموحقیقیاشخاصبرایهمتحریم هاهمچنین،.بوده اند



تحریمسایرکشورهادرزمینهتجربه
لیکشورکرهشما

کنونتا1950سالاز:تحریمهابازه

.الیشمکرههسته ایبرنامهپیرامونمسائلوکمونیستجریانبامبارزه:تحریمهااصلیعلت

بهبعدبه2003سالازامامی گردیداعمایآمریکاسویازویکجانبهتحریم هاابتدادر:تحریمنوع

بهبعدبه2006سال هایازادامهدروشدچندجانبهتحریم هااینشمالیکرههسته ایآزمایشاتدنبال

.شدتبدیلجانبههمهتحریم هایبهتحریم هااینامنیتشورایقطعنامهدنبال

اعمالشورکاینبرکمونیستجریانسلطهازجلوگیریبرایتحریم هااکثریتابتدادر:تحریماهداف

درمالیشکرهپیشرفتودستیابیازجلوگیریدلیلبهتحریم هاعمدهبعدبه2000دههدرامامی شد

.گردیداعمالهسته ایبرنامهبهمربوطمسائل

همهبهتوجهباامروزهاما،.می دادقرارهدفراتسلیحاتیبخشابتدادرتحریم هاعمده:تحریمیبخش

اشخاصبرایهمتحریم هاهمچنین،.شده اندواقعتحریمموردبخش هاتمامیتقریباتحریم ها،بودنجانبه

.استشدهاعمالحقوقیهموحقیقی
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تحریمسایرکشورهادرزمینهتجربه
اکشورکوب

کنونتا1958سالاز:تحریمهابازه

.ورکشایندرسوسیالیستوکمونیستجریالتسلطوکوباانقالب:تحریمهااصلیعلت

.استشدهاعمالآمریکاتوسطویکجانبهتحریم هااکثریت:تحریمنوع

راسوسیالیستوکمونیستجریانبیشترکهکاستروفیدلتوسطکوباانقالبدنبالبه:تحریماهداف

شدنملین،همچنیوداشتآمریکااصلیرقیبعنوانبهشورویجماهیربامشابهرویکردیومیکرددنبال

یاالتاکوبا،درآمریکاپاالیشگاهسهشدنملینظیرکشورایندرآمریکادارایی هایاززیادیبخش

.کرداعمالکشوراینبرراتحریم هاییاساس،همینبر.داشتجریاناینکنترلدرسعیمتحده

تجاریصادیاقتتحریم هایادامهدرولیوبودهتسلیحاتیتحریمابتدادرتحریم هاعمده:تحریمیبخش

.استشدهاعمالحقوقیهموحقیقیاشخاصبرایهمتحریم هاهمچنین،.شداضافهنیزمالیو



ازتاریخچهتحریمهایاعمالشدهعلیهایرانخالصهای

موضوع و هدفتاریخ

1979نوامبر 4

جمهورییهعلراتحریم هاییمتحدهایالتتهران،درآمریکاجاسوسیالنهتسخیردنبالبه
ودشممنوعمتحدهایاالتبهایرانوارداتتحریماینپیدر.کرداعمالایراناسالمی

.گردیدمسدودایراندالریمیلیارد12دارایی های

1979نوامبر 11

لمات هایدیپکردنآزادبرایایرانبهفشارمنظوربهایراندولتدارایی هایکردنبلوکه
امریکایی

ایرانبهشاهدارایی هایانتقالدرمحدودیت1981ژانویه 23

1984ژانویه 19
اعمالیراناعلیهتحریم هاییبین المللی،تروریستازایرانحمایتدروغینوواهیبهانهبه

.گردید

ایرانبرایکاالوارداتجهتدرمحدودیت هاییاجرای1987اکتبر 29

1992

.کردتصویب1992سالدرراعراقوایرانتسلیحاتگسترشمنعقانونآمریکاکنگره
بهاکشورهایندسترسیباعثکهدانشیوتجهیزاتهرانتقالقانوناینبراساس

.استممنوعشودپیشرفتهیاهسته ایبیولوژیکی،شیمیایی،سالح های

می شودایراننفتیمنابعتوسعهبهمنجرکهمبادالتیازممانعت1995ژانویه و مه  27



ازتاریخچهتحریمهایاعمالشدهعلیهایرانخالصهای

موضوع و هدفتاریخ

1996آگوست 5

ایرانم هایتحریقانونبهبعداًکهکردتصویبرالیبیوایرانتحریم هایقانونآمریکاکنگره
انجامانایرنفتصنعتدرسرمایه گذاریدلیلبهنهادهاجریمهدنبالبهتحریماین.شدمعروف

دردالرمیلیون20ازبیشساالنهکهشودایرانبهخارجیشرکت هایورودمانعداشتقصدوشد
.می کردندسرمایه گذاریایرانگازیانفتبخش

1996-1997
ازخدماتوکاالهاکلیهصادراتکلیطوربهکهمی کندصادررااجراییدستوراتکلینتونبیل

.شدممنوعمتحدهایاالتبهایرانازیاایرانبهمتحدهایاالت

2000مارس 14
.دارنداریهمکهسته ایصلح آمیزبرنامهتوسعهزمینهدرایرانباکهکشورهاییتحریموممانعت

2001سپتامبر 30
بوشدولتتوسطایراندارایی هایازبخشیکردنبلوکه

2005ژوئن 28
ازایرانریجلوگیواهیهدفباایرانکشتیانیتحریموداراییکردنبلوکهوایرانعلیهمحدودیت

جمعیکشتارسالحبهدستیابی

ایرانهسته ایبرنامهتوسعهازجلوگیریمنظوربهامنیتشوارای1696قطعنامه2006ژوئیه 31

2006سپتامبر 30
ایرانحکومترفتارتغییرجهتاینبرفشار

ایرانهسته ایبرنامهتوسعهازجلوگیریمنظوربهامنیتشوارای1737قطعنامه2006دسامبر 23 28
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2007مارس 24
برنامهویوماورانسازیغنیتعلیقبرمبنیایرانپایبندیعدمبهانهبهمللسازمانامنیتشورای

.کردتصویبرا1747قطعنامهخود،هسته ایصلح آمیز

2008مارس 3
دررامحدودیت هاییتحریم هایاین.کردتصویبرا1803قطعنامهمللسازمانامنیتشورای
.داشتدنبالبهایرانعلیههسته ایزمینه

2008سپتامبر 27
هسته ایرنامهبتوسعهازجلوگیریمنظوربهقبلیقطعنامهبهتاکیددرامنیتشوارای1835قطعنامه

ایران

2010ژوئن 9

محدودیت هاییتحریم هایقطعنامهاین.کردتصویبرا1929قطعنامهمللسازمانامنیتشورای
نتقالاهسته ای،تواناییبابالستیکموشک هایآزمایشانجامایران،هسته ایسالح هایزمینهدر

.داشتدنبالبهایرانبهتسلیحاتیبزرگسیستم های

2010ژوئن 24

شرکت هایتحریم هااین.کردتصویبایرانعلیهراتحریم ها،جامعقانونآمریکاکنگره
 هایبانکباکهراخارجیبانک هایوایرانبهنفتفروشیاایرانانرژیبخشدرسرمایه گذاری

.دادقرارهدفمی کنند،تجارتایرانیشدهتعیین

2010ژوئیه 26
ورکت هاش،افراد"تحریم هااین.کردموافقتایرانعلیهتحریم هاهدفمندیمجموعهبااروپااتحادیه

.می دادقرارهدف"هستنددرگیرمناطقسایروایرانهسته ایبرنامهدرمستقیماًکهرابخش هایی 29
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اروپااتحادیهبهایراندربشرحقوقناقضانورودازممانعتودارائی هاانسداد2011آوریل 

2011دسامبر 31

رادیدیجتحریم هایمی داداجازهمتحدهایاالتبهکهمی کندتصویبراقانونیآمریکاکنگره
میزانبهماهششظرفایراننفتکنندهواردکشورهایاگروکنداعمالایرانمرکزیبانکعلیه

.می کردتحریمنیزراسومهایکشوربانک های،ندهندکاهشراخودوارداتقابل توجهی

2012فوریه 5
2012مه 23

یرانمالینهادهایوایراندولتداراییکردنبلوکه

2012ژانویه 

تحریم های"بهتهدیدآمریکاکنگره.کردموافقتایرانازنفتوارداتممنوعیتبااروپااتحادیه
حقوقانونقوایرانتهدیدقانونطریقازمی کنندتجارتایرانباکهراهاییشرکتعلیه"ثانویه
.دادگسترش(TRA)سوریهبشر

2012مارس 
لزات،فمحصوالتبانکی،ومالیشبکهاینترنت،مخابرات،زمینهدراروپااتحادیهتحریم های
...وپاالیشیپتروشیمی،

ایرانعلیهاروپااتحادیهتحریم هایافزایش2012اکتبر 

2013ژانویه 
گسترشنعموتجارتقانونوجودباایراندرکهشرکت هاییعلیهثانویهتحریم هایآمریکاکنگره

.دادگسترشرامی کنندتجارت(IFCA)هسته ایسالح های

ایراندرآمدهایشدیدکاهشمنظوربهجدیدتحریم هااعمال2013فوریه 
30
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نوامبر 24تا 20
2013

دراروپا،اتحادیهعالینمایندهوایرانخارجهاموروزیرظریفجواد.ژنودر5+1وایراندیدار
.کردندامضارابرجامنوامبر24

2014ژانویه 20

ومتحدهایاالت.می کندپیرویبرجاممفادازایرانکهدریافتهسته ایانرژیبین المللیآژانس
.ه انددادانجامخاصتحریم هایگذاشتنکناربرایراالزماقداماتآن هاکردندادعااروپااتحادیه

2015ژانویه 14

ایرانتوافق،ایناساسبر.کردندامضارا(JCPOA)مشترکاقدامجامعبرنامه،5+1وایران
.ردبرداخودهسته ایبرنامهدرراگام هاییتحریم ها،قابل توجهکاهشازایدرمی کندموافقت

2015ژوئیه 20
لغووهسته ایتوافقکهکردتأییدرا2231قطعنامهآرااتفاقبهمتحدمللسازمانامنیتشورای

.شودانجامایرانعلیهبرامنیتشورایهسته ایتحریم های

2015اکتبر 18

ته ایهسبرنامهمهاربرایرااقداماتیایران.کردندتصویبراهسته ایتوافقرسما5+1وایران
اجراروزازتامی کندحذفراهسته ایبهمربوطهایمجازاتاوبامادولت.می کندآغازخود

ااجرروزدرهسته ایبهمربوطتحریم هایلغوبرایراقوانینیاروپااتحادیه.شودالزم االجرا
.می کندتصویب

2016ژانویه 16

عملته ایهستوافقدرخودتعهداتبهایرانکهمی کندتأییدهسته ایانرژیبین المللیآژانس
متحدهایاالت.می شودالزم االجرامتحدمللسازمانامنیتشورای2231قطعنامهواستکرده

ایرانلیهعآمریکااولیهتحریم های.می کندلغوراایرانعلیههسته ایبهمربوطثانویهتحریم های
.هستندپابرجاهمچنان 31
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.کردتصویبرا(ISA)ایرانتحریم هایقانونسالدهتمدیدمتحدهایاالتکنگره2016دسامبر 1

2017مه 17
علیهحریم هاتآنازچشم پوشیباوبرجامبین المللیتوافقنامهبهاحترامیهیچبدونترامپدولت
.کردتمدیدراایرانملت

2017ژوئیه 25
رد،کتصویبراتحریم هاطریقازدشمنانبامقابلهقانون،3364مصوبهآمریکانمایندگانمجلس

.می کرداعمالروسیهوشمالیکرهایران،علیهجدیدیمجازاتکه

جدیدظالمانهتحریم هاییتحمیلوبرجامازآمریکاخروج2018می 18

سازیکشتیصنایعونقلوحملبانکی،انرژی،زمینه هایدرتحریم2018نوامبر 5

2019سپتامبر 22

تماداعشرکتوایرانملیتوسعهصندوقایران،مرکزیبانکعلیهجدیدیتحریم هایآمریکا
پیشسالیکازایرانمرکزیبانکعلیهتحریمکهحالیستدراین.کردوضعپارستجارت
.بودآمریکاتوسطمجددتحریمیکاینوشدهشروع

2019اکتبر 10
تفهرسدراسالمیانقالبپاسدارانسپاهدادنقراروایرانکشورعلیهجدیدتحریم هایارائه

آمریکاسویازتروریستیگروه های

2020سال 
حوزهدرایرانبامرتبطوایرانینهادهایوسازمانافراد،علیهمختلفثانویهواولیهتحریم های
اقتصادیمختلففعالیت های

32
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