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راهبرد اصلی علیه ایران. 1



رکشوبرناکاميودردهمزمانایجادیاسختيایجادتحریمکنندهکشورهدف•

.دهدتغييرراخودرفتارهدفکشورکهبهنوعياست،هدف

اعمال درد و ناکامی: هدف



عمالادهد،افزایشرافشارهاابدتانميتواندتحریمکنندهکشورکهمحدودیتاینبهتوجهبا•

ایبرراباالدست،ابتداییمراحلدر(اقتصادیبزرگضربه)شدیدبسیارتحریم های

.داشتخواهدفراهمتحریمکننده

استداییابتاقتصادیبزرگضربهراهبردانتخاببافشار،اعمالواشنگتنکنونيجمعبندی•

.نمایدمحققراخوداهدافبتواندگستردهمعیشت پایهنارضایتیایجادطریقازتا

تشدید فشار برای افزایش اعتراضات معیشت پایه



ابزار اعمال فشار و درد علیه ایران. 2



:گرفتخواهدقرارخارجيروابطمحدودیتوتهدیدمعرضدرزاویهسهازایراناقتصاد

برجام؛ازخروجبهواسطۀمتحدهایاالت(فراسرزميني)ثانویهتحریمهایبازگشت-1

غيره؛وبشرحقوقکاتسا،بامرتبطتحریمهای-2

،FATFسياهليستدرایرانگرفتنقراربامرتبطمحدودیتهای-3

وسختشرایطمی تواندایراناقتصادبرایمحدودیتسهاینهمزمانشدنفعال

.آوردفراهمراشکننده ای

ابزارهای فشار اقتصادی علیه ایران



وسساتموبانکهاوشرکتهافراسرزميني،یاثانویهتحریمهایاعمالباواشنگتن•

.ميدهدقرارراهيدوسردرامریکابازاروایرانبازارانتخاببينرامالي

امهادایرانباخودتجارتبهاشخاصحتيوبانکهامالي،موسساتشرکتها،اگر•

خواهدانتظارشاندرسختيمجازاتهایامریکا،بازارازمحروميتعالوهبردهند،

.بود

:تحریم های ثانویه
ریکادسترسی به بازار امعدم همکاری اقتصادی با ایران یعنی



خشببهخارجيوداخليخصوصيبخشجنگاعالنکاتسابامرتبطتحریمهای•

.استدفاعبخشباارتباطبهانهبهکشوراقتصادتحریمیاودفاع

شبخباارتباطقطعدوراهيسربرکشوراقتصاددادنقرارکاتسانهایيهدف•

یايانقالبنهادهایواسالميانقالبپاسدارانسپاهموشکي،برنامهازاعمدفاعي

.استجهاندراقتصادیکاملانزوای

کاتسا



اقتصادبخشهایتحریمجایبهحقوقيوحقيقيافرادتحریم•

آنباواحدمقابلهوقانونیکدرایرانمليقدرتجنبههایهمهشدنگنجانده•

واعيدفبرنامهبهانهبهتحریمهاتوسعهطریقازکشورتمامبهاقتصادیفشار•

موشکي

تفاوت کاتسا با تحریم های گذشته



شرکتهایوبانکهاباروابطبرقراریازاعتباریوماليموسساتوبانکها•

.ميکنندخودداریسیاهلیستدرکشورهای

ایرانبرنامههایبهعلتامادارد؛قرارFATFسياهليستدرحاضرحالدرایران•

ایرانليمانظامبامقابلهایاقداماتمالي،نظامدرپولشویيپدیدهبامقابلهبرای

(آیندهماهدو؛2018اکتبرتا)استشدهتعليق

FATFناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه محدودیت های 



یرانضربه به نقاط ضعف اقتصاد ا. 3



نگيبزرگتریننقطهآسيبپذیریکشورازمحلنقدی

.است(بهلحاظحجمورشد)

نقدینگی



54

90

195

205.95

110

264

1335

1376.8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 97خرداد

(هزارميلياردتومان)شبهپول

(هزارميلياردتومان)پول

1396الی 1390سال های طی 
حجم شبه برابر و 2/1حجم پول 
.  استبرابر شده5پول 

هزار میلیارد تومان 1582رقم 1397حجم نقدینگی در پایان خرداد 



رجاریازبينرفتنبخشيازسرمایهبانکهاوافزایشمطالباتغي

.ازدالیلمشکالتدرنظامبانکياست(ازجملهبدهيهایمعوق)

.ميیابدباقطعارتباطبانکيباخارجازکشور،اینمشکالتافزایش

نظام بانکی



محدودسازییاقطعدسترسيبهبانکهایخارجيو

التمحدودیتدسترسيبهارزبهصورتاسکناسازمشک

.بازارارزکشوربهعلتتشدیدتحریمهاخواهدبود

بازار ارز



وانانوجودجمعيتبيکاربزرگونرخباالیبيکاریدربينج

ازمشکالتجاریکشورميباشدکهباتشدیدتحریمها،

.استافزایشجمعيتبيکارونرخبيکاریقابلپيشبيني

اشتغال



دقدرتخانوارهادردورهقبلتحریمهاکاهشیافتهوعليرغمرش

یدباتشد.اقتصادیمثبتسالهایگذشتهترميمنشدهاست

.تحریمها،قدرتخریدخانوارهامجدداًکاهشخواهدیافت

قدرت خرید خانوار



مناسبيبرایایجادفرصتوتحریمهازمينهتشدید

فاسدفراهموفرصتطلبانبزهکارانظرفيتبرای

.مينمایدوميزانفساداقتصادیافزایشميیابد

فساد اقتصادی



یاقدامات تخریبی جنگ اقتصاد. 4



وبابدترشدنشرایطاقتصادی،ميزانچکهایبرگشتيافزایشوتقلب

ينمردمفریبکاریدرمعامالتافزایشميیابدکهمنجربهافزایشبياعتمادیب

ردمبهازسویدیگر،شرایطنامناسباقتصادی،منجربهکاهشاعتمادم.ميشود

.مسئوالنازحيثعدموظایفوتحققوعدههایانتخاباتينيزميگردد

اعتمادیگسترش بی 



هنوسانقيمتهاوچشماندازنامناسببرایسرمایهگذاریازجمل

دتشدی.دالیلانتظاراتمنفيبهآیندهاقتصادایرانميشود

وتحریمهاموجبافزایشابهاموبياطمينانيبهآیندهاقتصاد

.احتياطوتوقففعاالناقتصادیميگردد

انتظارات منفی به آینده اقتصاد



شدیدت.اقتصادایراندارایدوعيببزرگدولتيونفتيبودناست

تحریمهاموجبهویداسازیناکارآمدیهاوبهرهگيریدشمنانبا

بزرگنمایيوناکارآمدجلوهدادنعملکرداقتصادایران،موجب

.تزریقنااميدیبهجامعهميگردد

بزرگنمایی ناکارآمدی ها



مدیریت شرایط کنونی و نقش. 5

مبلغان



وميشودتحميلهزینههایيوخسارتتلفات،نظاميجنگیکدرکههمانطور•

راتلفاتنکمتریکهميکنندتالشپيشگيرانهومقابلهایاقداماتباجنگطرفين

اجتنابناپذیریهزینههایوخسارتهانيزاقتصادیجنگدرشوند،متحمل

.دبرسحداقلبهخسارتهااینکهشودتالشميبایستيکهميشودتحميل

ایجاد خسارت؛ اشتراک جنگ نظامی و جنگ اقتصادی



(اقتصادیبنگاههایاجتنابناپذیرتوليدکاهشوورشکستگيوتعطيليافزایش)اقتصادیرشدکاهش•

(مليپولارزشکاهش)ارزبرابرینرخافزایش•

تورمنرخافزایش•

بيکاریافزایش•

سرمایهگذاریکاهش•

ادیجنگ اقتصاقتصادی اجتناب ناپذیر کالن آسیب های 



ورکشازسرمایهاجتنابناپذیرخروجوخارجيترازپرداختهایناترازیرافزایش•

عموميبودجهکسریافزایش•

خانوارخریدقدرتکاهش•

راهبردیواساسيکاالهایکمبود•

جنگ اقتصادیاقتصادی آسیب های اجتناب ناپذیر کالن -ادامه



نگيهماهشورایعاليومقاوتياقتصادفرماندهيستادوتحریمهابامقابلهستاد•

باادیاقتصتحریمهایبامقابلهفرماندهياصليمراکزجملهازقواسراناقتصادی

ازاطمينانواقتصادیجنگهزینه هایوخسارت هاحداقل سازیهدف

.ميباشدکشوردرکسبوکارفضایتداوم

فرماندهی مقابله با تحریم ها



همجموعميدهدنشان:مردمعمومواقتصادیفعاالنبهقویسیگنالارایه•

يشپکههرطورشرایطواستجامعهآحادهمهفکربهوننشستهبيکارحاکميت

اینتبيين.ميباشندخسارتهاوآسيبهاکاهشبرایآمادهسازیحالدربرود

مقابلدراستقامتافزایشبرایمردمبهقویعالمتدهيميتوانداقدامات

.باشدتحریمها

روانیخنثی سازی عملیات



ومردمبينو(برگشتيچکهایافزایشبامثالً)مردمعامهبينبياعتمادیارتقاء•

ووميعمفضایتلطيف.ميباشداقتصادیجنگمنفيتبعاتازیکيحاکميت

سازیخنثيواجتماعيسرمایهارتقاءدرميتواندهمبستگيوبرادریفضایایجاد

ازخارجمردم،اختالفاتحل.باشدداشتهموثرنقشتحریمهاتخریبياقدامات

ازیکيبهعنوانمبلغانطریقازميتواندکهاستاقداماتيازیکيقضایيسازوکار

.پذیردانجاماجتماعيمرجعگروههای

ارتقاء سرمایه اجتماعی و بهبود فضای اعتماد 



روههایگتخریبيوتندانتقاداتبرایمناسبيفضایاقتصادینامناسبشرایط•

رایبسياسيگروههایهمگرایياقتصادیجنگشرایطدراما.ميباشدسياسي

اتحادنشانهبهخارجيکشورهایومردمبهقویعالمتميتواندتحریمهابامقابله

فشارهایادامهازرادشمنونمایدارایهسياسيگروههایبودنجبههیکدرو

.نمایدنااميداقتصادیبيشتر

گروه های سیاسیهمگرایی



برتحریمهاتخریبيآثارازپيشگيریومقابلهبرایاجرایياموردرفشاربيشترین•

ازنشانشرایطدردولت،ازرهبریمعظممقامصریححمایت.ميباشددولتدوش

تحریمهابامقابلهبرنامههایواقداماتپيشبردبرایدولتحمایتضرورت

زآمدروراآنهامرتباًوتهيهتحریمهابامقابلهبرایرابستههایيدولت.ميباشد

.مينماید

حمایت از دولت



ظيمتنبهانهبهخصوصيبخشفعاليتهایتحدیدتحریمهادورهدرمشکالتازیکي•

بازارتنظيمضرورتبرتأکيدولزومضمن.ميباشداحتکاریاگرانفروشيبامقابلهوبازار

ازاربدردولتقدرتافزایشوخصوصيبخشتحدیداقتصادی،متخلفانبامقابلهو

.ميباشداقتصادیجنگراهبردهایجهتدروناصحيحمسيردرملياقتصادهدایت

انتقاداتبامواجههدر(44اصلچارچوبدر)خصوصيبخشفعاليتهایازحمایت

.ميباشدضروریوحياتيملياقتصادکارآمدیتداومبرایاقتصادیمعقول

بهره گیری از ظرفیت مردم محوری اقتصاد



وداردوجودداخلدرآنهااقتصادیتوليدامکانکشوروارداتياقالمازبرخي•

تفادهاسبهمردمتشویق.ميباشدآنهاداخليسازیبرایمناسبيفرصتتحریمها

.ميباشدوارداتيمحصوالتداخليسازیاصليکليدداخلي،محصوالتاز

حمایت از تولید ساخت داخلی



ادیاقتصودیپلماتيکارتباطکاهشوقطعطریقازایراناقتصادمنزویسازی•

رایبکشورهاازبرخيتوسطهدفمندتنشایجاد.ميباشدکشورهاسایرباایران

حساسيتهایسطحبردنباالطریقازکشورهاسایرباایرانارتباطبهمزدن

سطحرداقناعيوتبليغياقداماتوتدابيرنيازمنددروغوشایعهایجادواجتماعي

انهمسایگبهویژهکشورهاهمهباهمکاریگسترشوتحکيم.استعموميافکار

.باشدداشتهنقشاهدافاینخنثيسازیدرميتوان

همسایگانبا ها همکاریتحکیم و گسترش 



با تشکر
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:پیوست

ر نفت امریکا به رقیب ایران در بازاتبدیل 



:  پاسخ

بازار برای صادرات نفت خام توسط ایاالت متحده ایجاد 

:سوال

ایرانصفر نمودن صادرات نفت خام چرا 

است؟شده هدف گذاری 



وگازمواجهدرتوليدنفتهایاخير،امریکاباتوسعهفناوریاستخراجنفتوگازشيلباافزایشقابلمالحظهسالطي

انرژیجهاانشدهوبالغوقانونممنوعيتصادراتنفتوگاز،درحالتبدیلشدنبهیکيازبزرگترینصادرکنندگان

گتدرین تغییر استراتژی انرژی امریکا در دولت ترامپ از بزرگترین تولیدکنندده اندرژی جهدان بده بزر.است

انرژی جهان به یمن افزایش تولید نفت و گاز شیل تحول راهبدردی در حدوزه اندرژی در سد  صادرکننده 

راندربازاریکصادرکنندهانرژیبهعنوانیکيازرقبایایبهعنوانبهبياندیگردردورهجدیدامریکا.باشدجهان می

.انرژیظهورنمودهاست

صادرات نفت و گاز توسط ایاالت متحده



زرگترین افزایش ذخایر قابل برداشت ایاالت متحده و پیشی گرفتن این کشور از عربستان و روسیه به عنوان دارا بودن ب
حجم ذخایر نفتی در جهان



برداشت در جهاننفت قابل پیشرو ایاالت متحده 

براسااسگازارشموسساه.ميلياردبشکهدرسالگذشتهبداناضافهشادهاسات50بشکهنفتقابلبرداشتدرایاالتمتحدهکه310

.شيگرفتهاستریستادانرژیآمریکاباردیگربزرگتریندارندهنفتقابلبرداشتدرجهانگردیدهاستکهازعربستانسعودینيزپي

ليالافازایشبراساسگزارشموسسهریستاد،اینافزایشقابلمالحظهازنفتقابلبرداشتدرایاالتمتحدهدرسالگذشتهعمدتابهد

ميلياردبشکهنفتاساتکاه100حجمذخایرقابلبرداشتحوضهتگزاسدرحدود.عملياتشکستهيدروليکيدرحوضهپرميناست

.درصدآنازنفتشيلاست90

.ميلياردبشکهدرصدرکشورهاقرارداشت246عربستانسعودیقبلازاینافزایشیکبارهآمریکا،باحدود



کاهشصادراتنفتخامایرانوایجادبازاربرایصادراتنفتشيلایاالتمتحده•

افزایشقيمتنفتخاموبهصرفهشدنافزایشتوليدنفتشيلایاالتمتحده•

زیاناتحادیهاروپاوچينازافزایشقيمتنفتخامتوسطایاالتمتحده•

تکسبسوددردورهميانمدتتوسطروسيهازقيمتهایبااالینفتخاام؛ضاربهباهروسايهدربلندمادتباهعل•

مهتحریمهایتأمينماليومحدودیتدسترسيبهفناوریتوسطشرکتهایروسيبهعلتموضوعالحاقکری

خروج ایاالت متحده و بازار انرژی



کتاابایان.استنوشتهریچاردنفيو«هنرتحریمها،نگاهيازدرونميدان»بخشيازمطالبفوقازکتاب•

.درمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالميترجمهشدهاست

هاااعليااهایااران،دردورهدوماوباماااوچهاارهاصااليتاايمپشااتيباننفيااو،مساائولتاايمطراحاايتحااریم•

نفيوپيشازآن،بهمادتدهساالمسائول.هادروینبودهاستمذاکرهکنندگاناینتوافقدرامورتحریم

امورایراندرشورایامنيتمليدرکاخسافيدوقامممقاامهمااهنگيسياساتتحاریمدروزارتخارجاه

.ایاالتمتحدهبودهاست

مأخذ


