
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 
                ۲۳/۰۸/۲۰۱۸ مرزی محمدآجان داکتر

 

 اقتصاد ایران یامریکا باال ۀاضالع متحد یتاثیر تعزیرات اقتصاد

اضالع متحدۀ امریکا بعد از انقالب اسالمی در ایران در جریان چند دهۀ گذشته چندین بار در برابر این کشور تعزیرات 

اقتصادی را وضع نموده است که تاثیرات اش هر بار باالی اقتصاد کشور ناگوار بوده است. باوجود آنکه اضالع متحده 

است، نه مردم ایران. اما این ادعا بی معنی و بی محتوا است، زیراکه ادعا میکند که تعزیرات اش متوجه حکومت ایران 

با تحریم اقتصادی در برابر ایران اقتصاد ملی ایران در مجموع متاثر گردیده و در نتیجه سطح زندگی مردم هم با 

 مواجه میگردد.  مشکالت جدی

، میخواهم در قدم نخست یک نظر اجمالی نمائیمر بیشت تعمقاما قبل از آنکه در مورد تاثیرات این سیاست اضالع متحده 

استنباط نمود که تاثیرات این تعزیرات در گذشته باالی اقتصاد به وضعیت اقتصادی ایران به اندازم. ازین طریق میتوان 

برخی خواهد داشت و یا خیر. داشته و که این کشور راههای بیرون رفت ازین معضله را ایران از چه قرار بوده اند و این

، به نداز پژوهشگران به این عقیده اند که شاید تعزیرات اقتصادی در برابر ایران فراتر از دورۀ حکومت ترامپ نباش

کنونی خصوص با درنظرداشت اینکه سایر کشور های انکشاف یافتۀ جهان چون آلمان، فرانسه، بریتانیا وغیره سیاست 

ننموده و حټی برخی از مناظرین آنرا تخطی روشن از حقوق بین دول تحریم اقتصادی ترمپ در برابر ایران را حمایت 

 میدانند.هم 

است. به این ترتیب  ٪۶۰اقتصاد ملی ایران مختلط بوده و سهم سکتور عامه در محصوالت ناخالص داخلی در حدود 

حکومت ایران در تعیین سطح قیم هم نقش بارز را داشته و با استفاده از سبسیدی ها در رابطه با محصوالت معین باالی 

های حیاتی فشار تعزیرات در بخش سطح قیم تاثیر وارد مینماید. از همین لحاظ ایران در گذشته با استفاده از سبسیدی 

اما سهم نسبتاً بلند سکتور دولتی در اقتصاد ملی جهت منفی هم دارد. تا حدی محدود نموده است. اقتصادی باالی مردم را 

درین سکتور عالقمندی به نوآوری ها اکثراً محدود بوده و فساد اداری در آن زیاد است که باعث نزول مؤلدیت کار، 

 قیمت تمام شد کاال ها را باعث میگردد. ضایع شدن مواد تولیدی و نیروی کار گردیده، کاهش سطح تولید و ازدیاد

میلیارد دالر بود )در مقایسه با آن محصوالت  ۴۳۹،۵۱ میالدی ۲۰۱۷کشور در سال یاسم یمحصوالت ناخالص داخل

قدرت  یمیلیارد دالر اند(. البته باید گفت که این ارزش بادرنظرداشت برابر ۲۲افغانستان در حدود  یاسم یناخالص داخل

نه بلکه قدرت خرید در  یارزش اسم نصورت( بلندتر از آن است. زیراکه در یPurchasing Price Parity) دیخر

کشور مربوطه در نظر گرفته میشود. به طور مثال قدرت خرید یک دالر در ایران بیشتر است از قدرت خرید یک دالر 

 ٪۱۲میالدی، بعد از لغو تعزیرات در برابر کشور به  ۲۰۱۶سطح رشد اقتصادی ایران در سال  در اضالع متحده.

 ارتقاع نمود. 

 

ذخایر نفت جهان درین کشور قرار دارند.  ٪۱۰ملی ایران تا حد زیاد وابسته به استخراج و فروش نفت بوده و  عواید

بدست  طریقمیلیارد دالر ازین  ۷۹میالدی در حدود  ۲۰۱۵بوده و در سال  ٪۸۰سهم نفت در صادرات ایران در حدود 

آورده است. همین منبع مالی هم باعث شده است که صنایع در کشور رشد نماید. سهم صنایع در حال حاضر در 

است )اطلس جهان،  ٪۹،۱و زراعت  ٪۵۰،۳سهم خدمات  ،٪۴۰،۷ناخالص داخلی کشور در حدود محصوالت 

۲۰۱۷ .) 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/marzai_a_tasire_tazirate_eqtesadi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/marzai_a_tasire_tazirate_eqtesadi.pdf


  
 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یرات اقتصادی تا حدی مصئون زکه کشور را در برابر تع اندفروش نفت در گذشته توانسته عایدات از استخراج و 

اما تاثیرات منفی تعزیرات د، زیراکه کشور ازین طریق توانسته است که ذخایر اسعاری اشرا بلند نگهدارد. ننگهدار

صادرات، بلند رفتن قیمت برای اقتصاد ملی ایران کاهش عواید ملی، تقلیل سرمایه گذاری های خارجی، کاهش 

 محصوالت صادراتی، تقلیل تقاضا به واحد پولی کشور، بلند بودن سطح انفالسیون و کاهش عاید حقیقی مردم بوده است.

که به اساس نظریۀ آند ویکی ازین مشکالت که اقتصاد ملی با آن روبرو میباشد سطح نسبتاً بلند انفالسیون است، باوج

سطح انفالسیون در کشور های در حال رشد با رشد اقتصادی  (Balassa-Samuelson Effect)سامویلسن -بلسو تاثیر

در یک کشور رشد  ٪۸نسبتاً بلند صنعت در مقایسه با کشور های رشد یافته بلند تر است. به طور مثال نرخ انفالسیون 

در یک کشور  ٪۴یتواند با نرخ انفالسیون یابندۀ که در آستانۀ گذار به کشور رشد یافته قرار داشته باشد معادل بوده م

( که تاثیر مستقیم ۲۰۱۶)پورتال ناردییا ترید،  بود ٪۱۲. نرخ انفالسیون در ایران در سالهای اخیر در حدود رشدیابنده

 باالی سطح عواید مستقیم مستهلکین و مؤلدین دارا بوده است.

بلند بودن سطح قیم، به خصوص سطح قیم  در نتیجۀ ن ارزش واحد پولی ایرانمدیکی از دالیل این تورم پائین آ

کاهش سرمایه گذاری خارجی نیز باعث گردیده است که واحد پولی این کشور ارزش اشرا محصوالت وارداتی میباشد. 

میالدی کاهش زیاد رونما  ۲۰۱۲از دست دهد. در سرمایه گذاری خارجی در ایران بعد از وضغ تغزیرات در سال 

میلیارد دالر بود که بعد از وضع تعزیرات در  ۴،۲در حدود  ۲۰۱۲گذاری خارجی درین کشور در سال گردید. سرمایه 

میلیون دالر نزول نمود )پورتال اقتصاد  ۸۷۷میالدی به  ۲۰۱۵میلیارد دالر و در سال  ۱،۳میالدی به  ۲۰۱۴سال 

  (.۲۰۱۸تجارتی، 

بین نسل جوان. به نظر کارشناسان سیاسی همین  به خصوص ،سطح بلند بیکاری در کشور شده این موضوع باعث

نارضایتی ها بین ایجاد موضوع هدف اساسی تعزیرات اقتصادی امریکا در برابر ایران هم میباشد که میخواهد در نتیجۀ 

حکومت ایران را سرنگون سازد. به اصطالح به گفتۀ جنرال پروس کارل فون کالوزی  ،مردم، به خصوص طبقۀ جوان

من یک نکته را به این مقوله می افزایم و میگویم که سیاست  “ادامۀ جنگ با وسایل دیگر است. صرفست سای„ویتس 

 اقتصادی ادامۀ جنگ با وسایل دیگر است.

سطح فقر را از طریق سبسیدی های مستقیم و غیرمستقیم، به خصوص به  توانسته است کهدر سالهای گذشته  یراناما ا

مستهلکین، تا حدی پائین نگهدارد. سهم سبسیدی های غیرمستقیم این کشور در عواید ناخالص داخلی در سال 

میلیارد دالر( بود که عمدتاً در بخش های محصوالت نفتی، آب، برق و  ۷۷،۲) ٪۲۷میالدی در حدود  ۲۰۰۷/۲۰۰۸

ان انجام میافت. اما ایران در سالهای گذشته سیاست اشرا در مورد سبسیدی ها نیز تغیر داده است و بیشتر شکل ن

بخش ها، به خصوص خانوار های مرفع از آن مستثنی  از یخانوار ها را اختیار نموده و بسایرانتقاالت پولی نقدی به 

محصوالت ناخالص داخلی تقلیل نمود  ٪۳،۳میالدی به  ۲۰۱۷ل شده اند. به این ترتیب سهم سبسیدی ها در ایران در سا

(. این موضوع باالی عاید مستقیم مستهلکین تاثیر منفی را وارد نموده است، به خصوص با ۲۰۱۷)بانک جهانی، 

ن درنظرداشت تعزیرات اقتصادی و نرخ بلند انفالسیون. به اساس تحقیقات انستیتوت مطالعات منجمنت و پالنگذاری ایرا

مردم دهاتی در فقر به سر میبرند )روزنامۀ  ٪۱۷،۰۳مردم شهری و  ٪۱۰،۶مردم درین کشور فقیر بوده ،  ۱۲،۳۱٪

 (. ۲۰۱۸فاننشل تریبیون، 

تعزیرات کنونی در جریان شش ماه آینده به صورت کامل در برابر این کشور به شمول اتباع منفرد اش عملی خواهند 

آگست میباشد بر خرید دالر، طال، برخی از سایر فلزات، صنایع هوانوردی و موتر  ۶اش گردید. در مرحلٔه اول که آغاز 

مورد تعزیرات وضع گردیدند. بدین وسیله در قدم نخست تاحدی توان مالی و هم پروژه های رشد اقتصادی این کشور 

خصوص در برابر موسسات مالی و در مرحلٔه بعدی تا به اوایل ماه نوامبر تعزیرات به  .اقتصادی قرار میگیرندتهاجم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که باالی عرضۀ جهانی نفت تاثیر ناگوار داشته و در نتیجه سطح قیم نفت در  نفتی ایران مورد اجرا قرار خواهند گرفت

به اساس یک گذارش روزنامۀ آلمانی هندلز بلت همین اکنون قیمت نفت در حال صعود است  جهان صعود خواهد نمود.

 (. البته باید گفت که درین قسمت تا حدی معامالت احتکاری فروشندگان نفت هم نقش دارند.۲۰۱۸)روزنامۀ هندلز لبت، 

انتقاالت بحری نفت از  ٪ ۳۵الی  ۳۰٪ایران به این ارتباط هشدار داده است که تنگۀ هرمز را خواهد بست. در حدود 

طریق این تنگه صورت میگیرد که در صورت بسته شدن آن تاثیرات اش باالی عرضۀ نفت در جهان خیلی ناگوار 

تنگه عبور میکنند که انتقاالت نفت از بنادر عراق،  میلیون بیرل نفت از طریق این ۱۷خواهند بود. هر روز در حدود 

(. باوجود ۲۰۱۸کویت، بهرین، قطر، امارات محتدۀ و برخی از بنادر عربستان سعودی را شامل میگردد. )سترات فار، 

ین آنکه ایران در گذشته هم چندین بار اخطار مسدود نمودن تنگۀ هرمز را نموده است اما هر بار در نتیجۀ مذاکرات از

کار جلوگیری صورت گرفته است. به این ترتیب در نتیجۀ تعزیرات اقتصادی اظالع متحدۀ امریکا در برابر ایران 

امکان ایجاد یک معضلۀ سیاسی تا به سرحد برخورد نظامی وجود دارد، به خصوص با درنظرداشت اینکه اضالع 

لی را از استخراج و تولید داخلی مرفوع نموده نتوانسته و متحدۀ امریکا به مقدار زیاد نفت نیاز داشته، تقاضای اقتصاد م

 عرضۀ نفت از لیبیا و وینزویال نیز بنابر ناآرامی های سیاسی درین کشور ها تقریباً تا حد زیاد تقلیل یافته است. 

ت باالی این تعزیرااین از دور قبلی تعزیرات اقتصادی در برابر ایران میتوان گفت كه تاثیرات اقتصادی جارب بنابر ت

 در برابرتعزیرات اقتصادی را  میالدی ۲۰۱۲اضالع متحدٔه امریکا بار گذشته در سال  .کشور خیلی ناگوار خواهند بود

ایران وضع نمود که در آن برعکس اینبار سایر همقطاران امریکا نیز ذیدخل بودند. در نتیجٔه این تعزیرات به خصوص 

مهمترین اقالم تجارت خارجی و محصوالت ناخالص داخلی کشور و در عین  استخراج و فروش نفت خام، که یکی از

 ۲،۵میلیون بیرل در یک روز به  ۳،۶، در مدت زمان یک سال از استزمان منیع مهم ذخایر اسعاری این کشور 

شور بعد از . استخراج نفت درین کوارد آورد میلیون بیرل در یک روز تقلیل یافت که ضربٔه شدید به اقتصاد ملی ایران

نفت ایران به چین، هند، کوریای صادرات که قسمت بیشتر آن باوجود .رسید ۲۰۱۰موافقتنامٔه اتمی بازهم به سطح سال 

جنوبی صورت میگیرد با جهانی شدن اقتصاد امریکا با استفاده از توان اقتصادی اش میتواند باالی سایر کشور های 

 .ران تاثیر و فشار وارد نمایدجهان نیز در رابطه با تعزیرات باالی ای

ً یاز دارد که ایران جهت تمویل رشد اقتصادی اش به ذخایر اسعاری ن بدست آورده میتواند.  نفتاز طریق صادرات  عمدتا

کشورهای در حال رشد جهت تحقق اهداف رشد اقتصادی شان به واردات تکنالوژیکی از کشور های رشدیافته نیاز 

قرضه های خارجی و یا هم به دست آوردن اسعار از طریق صادرات شان تمویل مینمایند.  دارند که آنرا یا از طریق

و در نفت محدود شدن صادرات از یک سو از سبب از دو جهت مورد فشار اقتصادی قرار میگیرد;  درین قسمتایران 

در جریان  .خریددرت محدود شدن واردات بنابر محدود شدن قاز سوی دیگر از سبب نتیجه کاهش ذخایر اسعاری و 

در سال  ٪۷به منفی  میالدی ۲۰۱۱در سال  ٪۴دور قبلی تعزیرات در برابر ایران رشد اقتصادی کشور از ساالنه 

باز هم به ارتقا نمود. این ارقام نشان  ٪۱۲بعد از لغو تعزیرات میالدی  ۲۰۱۶نزول نموده و در سال  میالدی ۲۰۱۲

 .اقتصاد و رشد اقتصادی ایران اندتعزیرات اقتصادی در مهم  دهندٔه نقش

دست به عالشه نخواهد نشست و تالش خواهد نمود که از هر گونه امکانات به خاطر فرار ازین هم درین جا ایران 

بازی  یک وضعیتتعزیرات استفاده نماید، به شمول ایجاد راههای "قاچاقی" به خاطر گریز ازین حالت. به اصطالح ی

ترانزیتی و بندری اش نیز  از راه های این هدف دسترسی به این کشور به خاطردزد و ژاندارم رونما خواهد گردید. 

خواهد نمود. در ضمن ایران در جریان تعزیرات گذشته در برابرش از راههای مختلف دیگر نیز استفاده نموده  استفاد

والت مورد نیاز اشرا در بازار های جهان خریداری نماید. یکی ازین است تا بتواند نفت اشرا به فروش برساند و محص

راهها ایجاد تصدی ها در امارت متحده و در هانکانگ و برخی دیگر از کشور ها به نام اشخاص خارجی بوده است که 

د. این موضوع در قسمت اشیای مورد نیاز ایران را در بازارهای بین المللی خریداری نموده و بعداَ به ایران انتقال میدادن
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تهیۀ اسعار خارجی برای ایران نیز صدق میکند. ایران در گذشته از خریداران نفت و گاز مثل هند، چین و ترکیه 

 تقاضای پرداخت به پول ملی خودشانرا مینمود تا بتواند از تعزیرات در برابر دسترسی به دالر گریز نماید.

از جانب بسیاری از متحدین اضالع متحده نیز مورد پذیرش قرار نگرفته اند و در ضمن تعزیرات کنونی در برابر ایران 

امکان میرود که ایران ازین طریق خود را تا حدی از چنگال این تعزیرات نجات بخشد. اما این نکته را هم باید خاطر 

ابطۀ نزدیک دارند و به این نشان نمود که به خصوص معامالت مالی کشور ها تا حد زیاد با بازرا مالی اضالع متحده ر

ترتیب امکان آن موجود است که اضالع متحده از طریق بازار های مالی خود باالی بانکهای سایر کشور های رشد 

 یافته، به خصوص در اروپا، فشار وارد نماید تا از معامالت اسعاری با ایران خودداری نمایند.

ز تعزیرات با کشور های روسیه و چین مناسبات اقتصادی اشرا ایران در عین زمان تالش مینماید که جهت گریز ا

توسعه بخشد. به خصوص چین که اقتصاد ملی دوم در جهان است شاید بتویند که در برابر فشار اقتصادی از جانب 

 امریکا ایستادگی کند.

د که جوانب ذیدخل را به مذاکره این را هم باید در نظرداشت که تقاضای بلند اقتصاد ملی اضالع متحده به نفت نیز میتوان

 در مورد دریافت راه حل بهتر این معضله وادار سازد.

میتواند یک بدیل دیگر جهت گریز از تعزیرات اقتصادی برای ایران باشد. منحیث کشور همسایۀ ایران افغانستان نیز 

شکل قاچاقی به ایران منتقل میگردند.  همین اآلن مقادیر زیاد دالر در بازار های اسعاری افغانستان خریداری شده و به

این موضوع باالی اقتصاد ضعیف افغانستان نیز فشار اضافی اقتصادی وارد میکند، زیراکه درینصورت ازرش افغانی 

ارزش افغانی از طریق عرضٔه دالر  “ثابت نگهداشتن„در مقابل دالر نزول میکند و تالش بانک مرکزی افغانستان جهت 

باید افزود که تالش بانک مرکزی افغانستان با عرضۀ دالر به بازار جهت ثابت نگهداشتن  .ثی میگرددبه بازار نیز خن

ارزش افغانی شکل مصنوعی را داشته و اساس اقتصادی ندارد، چون افغانستان اقتصادی ندارد که په پای خود استوار 

تا حد زیاد بر انتقاالت پولی از اضالع متحدۀ امریکا و باشد و توان بقا از نیروی خودش را داشته باشد. اقتصاد افغانستان 

 سایر کشور های کمک کننده استوار است.
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