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چکیده
ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا تحریمهــای اقتصــادی امریــکا علیــه ایــران و تأثیــرات 
آن بــر عــراق را مــورد بررســی قــرار دهــد. علــی رغــم اینکــه حــدود 40 ســال ایــران 
بــا تحریمهــا دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و بــا اینکــه ایــن تحریمهــا یــک طرفــه از 
جانــب امریــکا اعمــال مــی شــود و جنبــه بیــن المللــی نــدارد، امــا هیچــگاه ســابقه 
نداشــته اســت کــه تحریمهــای امریــکا در مــورد ایران ماننــد دوران دونالد ترامپ 
مؤثــر واقــع شــود. و شــاید بارزتریــن ویژگــی ایــن دوره تحریمهــا هــدف قــرار 
گرفتــن اقتصــاد ایــران اســت کــه بــه اعتــراف رهبــران نظــام، نتایــج فاجعــه بــار و 
بــی ســابقه ای در پــی داشــته اســت و افــت شــاخص هــای اقتصــادی، ســقوط 
ارزش پــول ملــی، توقــف صــادرات ایــران مخصوصــا صــادرات نفــت و معــادن 
از پیامدهــای آن بــوده و ایــاالت متحــده تنهــا در چهارچــوب بشــر دوســتانه و 
بســیار محــدود بــه ایــران اجــازه داده اســت تــا بــا مؤسســات مالــی بیــن المللــی 
تعامــل داشــته باشــد. ایــن تحریمهــا بــر اوضــاع اقتصــادی ایــران و بــر تعامــات 
ایــن کشــور بــا ســایر کشــورهای جهــان مخصوصــا کشــورهای همســایه کــه ایــران 
بــا آنهــا روابــط اقتصــادی تنگاتنگــی دارد، تأثیــر گذاشــته اســت کــه از مهمتریــن 
ایــن کشــورهای همســایه، عــراق اســت. ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا تأثیــر ایــن 

تحریمهــا بــر روابــط ایــران و عــراق را مــورد بحــث و بررســی قــرار دهــد. 
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مقدمه
ــران بیــش از 40 ســال اســت کــه از ســوی امریــکا تحریــم اســت امــا تحریمهایــی  ای
کــه ترامــپ در ســال 2018 میــادی و بعــد از خــروج از برجــام بــر ایــن کشــور تحمیــل 
کــرد، تأثیــرات بــی ســابقه ای بــر اقتصــاد و جامعــه ایــران گذاشــت بــه گونــه ای کــه 
پیامدهــای آن تمــام جــواب زندگــی مــردم ایــران را تحــت تأثیــر قــرار داد. پیامدهــای 
ــا  ــان کشــورهای دیگــری کــه ب ــران منحصــر نشــد بلکــه گریب ــه ای ــم تنهــا ب ــن تحری ای
ایــران روابــط اقتصــادی و تجــاری گســترده ای دارنــد را نیــز گرفــت و در ایــن میــان 
ــا داشــتن مــرز مشــترک و  ــه عــراق اشــاره کــرد کــه ب ــال ب ــوان مث ــه عن ــوان ب مــی ت

منافــع مشــترک روابــط اقتصــادی تنگاتنگــی بــا ایــران دارد. 
بــی تردیــد تحریمهــای امریــکا بــر اقتصــاد و زندگــی مــردم ایــران ســایه افکنــده 
اســت. و از آنجــا کــه عــراق در راهبــرد ایــران جایــگاه ویــژه ای دارد، ایــن کشــور نیــز از 
پیامدهــای تحریمهــا در امــان نمانــد بــه ویــژه اینکــه بعــد از خــروج امریــکا از برجــام 
و تنــگ تــر کــردن حلقــه تحریمهــا، عــراق یکــی از مهمتریــن شــریانهای ایــران بــرای 
دور زدن تحریمهــا و یکــی از مهمتریــن عناصــر راهبــردی اســت کــه ایــران در مقابلــه 
بــا راهبــرد فشــار حــد اکثــری امریــکا از آن بهــره مــی گیــرد. گفتنــی اســت فشــار حــد 
اکثــری در صــدد اســت تــا بــا صفــر رســاندن صــادرات نفــت و دیگــر صــادرات ایــران، 
ــد.  ــه طــور کامــل قطــع کن ــا جهــان ب ــران را ب درآمدهــا و داد و ســتدهای مالــی ای
ایــن وضعیــت نشــان مــی دهــد کــه افزایــش تنــش میــان ایــاالت متحــده و ایــران در 

عــراق بیــش از دیگــر نقــاط تاقــی در منطقــه اســت. 
اهمیــت پژوهــش حاضــر از آنجــا ناشــی مــی شــود کــه بررســی مــی کنــد چگونــه  
تحریمهــای اقتصــادی امریــکا تعامــات بین المللی و مبادالت تجاری و اقتصادی 
کشــورهای جهــان خصوصــا کشــورهای هــم پیمــان امریــکا را بــا ایــران قطــع کــرده 
اســت. تحریمهــای بــی ســابقه امریــکا علیــه ایــران، اقتصــاد ایــران را فلــج کــرده و 
دود همــه ایــن نابســامانیها بــه چشــم شــهروندان ایرانــی مــی رود. ایــن پژوهــش در 
صــدد اســت تــا پیامدهــای تحریمهــای امریــکا بــر ایــران و عــراق را بررســی نمــوده و 
ضمــن معرفــی ویژگیهــای مشــترک اقتصــاد ایــران و عــراق، وضعیــت روابــط بیــن 
دو کشــور و تحریمهــای اقتصــادی امریــکا علیــه ایــران و تأثیــر ایــن تحریمهــا بــر هــر 

دو کشــور ایــران و عــراق را روشــن ســازد. 
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نخست: اقتصاد ایران و عراق؛ ویژگیهای مشترک و شرایط فعلی 
روابط اقتصادی

ــه  ــد کــه تکی ــا هــم اشــتراکاتی دارن ــن نقطــه نظــر ب ــران و عــراق از چندی اقتصــاد ای
بــر درآمدهــای نفتــی از مهمتریــن ویژگیهــای آنهاســت و نفــت بیشــترین ســهم از 
تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. امــا بــا ایــن همــه، از 
ســال 2003 بــه بعــد، ایــران از ایــن رابطــه ســود بیشــتری را از آن خــود کــرده اســت 

کــه در ایــن بــاره، در ادامــه ایــن نوشــتار توضیحــات بیشــتری ارائــه خواهــد شــد. 
1 – ویژگیهای مشترک اقتصاد ایران و عراق 

عــراق منابــع انــرژی هیدروکربنــی زیــادی از جملــه نفــت و گاز طبیعــی را در اختیــار 
دارد. طبــق آمــار ســال 2018 میــادی، عــراق بــا دارا بــودن 145 میلیــارد بشــکه 
یعنــی 11.6 درصــد از ذخایــر نفتــی جهــان را داراســت کــه از ایــن لحــاظ در مرتبــه 
چهــارم جهانــی قــرار دارد)1(. در ســال 2019 میــادی تولیــد روزانــه نفــت خــام ایــن 
کشــور بــه 4.680 میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت کــه در بیــن کشــورهای 
اوپــک جایــگاه دوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. درســال 2019 میــادی، عــراق 
ــه حــدود 4.680 میلیــون بشــکه نفــت خــام را صــادر کــرده اســت. علــی رغــم  روزان
اینکــه عــراق ظرفیــت پاالیــش 815 هــزار بشــکه در روز را دارد، امــا در حــال حاضــر 
روزانــه تنهــا 644 هــزار بشــکه فــرآورده هــاى نفتــی تولیــد مــی کنــد. بدیــن ترتیــب 
عــراق بیــش از 86 درصــد نفــت خــود را بــه صــورت خــام صــادر و تنهــا 14 درصــد آن را 
در داخــل پاالیــش مــی کنــد)2(. و ایــن مســأله گــواه ایــن اســت کــه صنعــت نفــت در 
عــراق از پیشــرفت چندانــی برخــوردار نبــوده و نمــی توانــد نیازمندیهــای داخلــی را 
تأمیــن کنــد، و در ســال 2018 میــادی ایــن کشــور 2.8 میلیــارد دالر را بــرای واردات 
فــرآورده هــای نفتــی هزینــه کــرده اســت. همچنیــن بــر اســاس آمارهــای ســال 2018 
میــادی، عــراق حــدود 3729 میلیــارد متــر مکعــب ذخایــر اثبــات شــده گاز طبیعــی 
دارد کــه از ایــن لحــاظ در بیــن کشــورهای عربــی مقــام پنجــم را بــه خــود اختصــاص 
مــی دهــد)3(. ایــن در حالیســت کــه عــراق مقــدار کمــی از گاز مــورد نیــاز بــازار یعنــی 
ــن ســبب  ــه همی ــد. ب ــد مــی کن ــر مکعــب را تولی ــارد مت ــزی در حــدود 14.5 میلی چی
بــرای تأمیــن ســوخت نیروگاههــای بــرق ســاالنه بیــش از یــک میلیــارد دالر بــرای 
واردات گاز خشــک هزینــه مــی کنــد. اشــکال اینجاســت کــه عــراق حــدود نیمــی 
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از گاز آمیختــه بــا نفــت را مــی ســوزاند و ایــن مقــدار اگــر درســت بــه بهــره بــرداری 
برســد بــرای تأمیــن نیــاز نیــروگاه هــای داخلــی کفایــت مــی کنــد)4(. اقتصــاد عــراق 
از لحــاظ تــوان تولیــدی دچــار نابســامانیهای گســترده ســاختاری اســت و اینکــه 
نفــت ســهم عمــده ای در تولیــد ناخالــص ملــی ایفــا مــی کنــد نشــان از همیــن 
واقعیــت اســت. در ســال 2018 میــادی نفــت 46 درصــد در تولیــد ناخالــص ملــی 
ســهم داشــته اســت در حالیکــه ســهم بخــش زراعــت بــه 2.4 درصــد و ســهم صنایــع 

تولیــدی بــه 1.9 درصــد در همــان ســال کاهــش یافتــه اســت)5(. 
ازدیگــر مشــترکات ایــران و عــراق ایــن اســت کــه اقتصــاد هــر دو کشــور متکــی بــر 
رانت اســت. ایران در ســطح جهان، در شــمار کشــورهایی اســت که بیشــترین ذخایر 
نفتــی و گازی را در اختیــار دارد. یعنــی حــدود )155.6( میلیــارد بشــکه نفــت ذخیــره 
ثابــت شــده دارد کــه ایــن میــزان )10.3 درصــد( ذخایــر نفــت خــام جهــان را تشــکیل 
مــی دهــد. و بــر اســاس آمــار ســال 2018 میــادی ایــران روزانــه 3.553 میلیــون 
بشــکه نفــت تولیــد مــی کنــد کــه ایــن میــزان حــدود 4.7 درصــد تولیــد نفــت خــام 
جهانــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. بــر اســاس آمــار ســال 2018 میــادی ایــران 
ــا 4 درصــد صــادرات  روزانــه 1.850 میلیــون بشــکه نفــت صــادر مــی کنــد کــه تقریب
کل نفــت در جهــان را شــامل مــی شــود. عمــده تریــن منبــع تأمیــن صنــدوق ارزی 
در ایــران همــان درآمــد ناشــی از صــادرات نفــت اســت کــه ایــن درآمدهــا یــا صــرف 
توســعه اقتصــادی مــی شــوند و یــا صــرف بودجــه جــاری کشــور مــی شــوند و یــا 
بــه هــر طریقــی – مســتقیم یــا غیــر مســتقیم - بــرای شــهروندان ایرانــی بــه مصــرف 
مــی رســد. عــاوه بــر آن، نفــت بــه عنــوان ســوخت و مــاده اولیــه بســیاری از صنایــع 

تولیــدی کشــور مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد. 
ایــران ظرفیــت باالیــی بــرای پاالیــش نفــت در اختیــار دارد کــه بــه 2.141 میلیــون 
بشــکه در روز مــی رســد بــه ایــن معنــا کــه ایــن کشــور 2.15 درصــد ظرفیــت پاالیــش 
نفــت جهــان را دارا اســت. امــا تولیــد فــرآورده هــای نفتــی ایــن کشــور از 1.691 
میلیون بشــکه در روز فراتر نمی رود. ایران یکی از کشــورهایی اســت که بیشــترین 
ــار دارد و از ایــن لحــاظ بعــد از روســیه در  ــا را در اختی ــر گاز طبیعــی دنی مقــدار ذخای
مرتبــه دوم قــرار دارد کــه طبــق آمــار ســال 2018 میــادی ذخایــر گازی ایــران حــدود 
)33,899 مليــارد متــر مكعــب قیاســی( بــوده اســت کــه ایــن مقــدار حــدود 17 درصد 
کل ذخایــر گازی جهــان و یــک ســوم ذخایــر گازی کشــورهای عضــو اپــک را تشــکیل 
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مــی دهــد و از ایــن مجمــوع 33 درصــد آن همــراه بــا نفــت اســت و 67 درصــد آن در 
میادیــن گازی بــه صــورت خالــص وجــود دارد. ایــران بــا تولیــد روزانــه 248.5 میلیــون 
متــر مکعــب گاز طبیعــی، بعــد از روســیه و امریــکا، در ســطح جهــان در جایــگاه 

ســوم قــرار دارد)6(. 
بر اســاس داده های بانک مرکزی ایران در طول ســالهای 2013 و 2014 میادی، 
صنایــع غیــر نفتــی از جملــه بخــش کشــاورزی و صنعــت و خدمــات حــدود 83 درصــد 
تولیــد داخلــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد و در همــان ســال ســهم صنایــع 
نفتــی در تولیــد داخلــی حــدود 17 درصــد بــوده اســت کــه ایــن نشــان دهنــده تنــوع 

راههــای درآمــد ایــن کشــور را نشــان مــی دهد)7(. 
تــا اینجــا روشــن شــد کــه رانتــی بــودن ویژگــی مشــترک اقتصــاد عــراق و ایــران 
ــق  ــن ارز خارجــی و تأمیــن بودجــه کل کشــور و رون اســت و هــر دو کشــور در تأمی
بخشــیدن بــه دیگــر فعالیــت هــای اقتصــادی، بــه درآمدهــای نفتــی وابســته انــد. 
امــا آنچــه ایــن دو کشــور را از هــم متمایــز مــی ســازد ایــن واقعیــت اســت کــه ایــران 
در بخشــهای کشــاورزی و صنعــت از عــراق بســیار پیشــرفته تــر اســت و ایــن مســأله 
از داد و ســتد تجاری بین دو کشــور بســیار واضح اســت که از ســال 2003 میادی 

بــه بعــد، صــادرات ایــران بــه عــراق افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. 
2- وضعیت فعلی روابط اقتصادی بین عراق و ایران 

بعــد از اشــغال عــراق توســط امریــکا در ســال 2003 میــادی و بــه دنبــال ســقوط 
رژیــم صــدام حســین، ایــران در صــدد بــر آمــد تــا منافــع اســتراتژیک خــود را در عــراق 
دنبــال کنــد و جایــگاه خــود را از لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، امنیتــی و 
سیاســی در ایــن کشــور تثبیــت کنــد. ایــران بــا داشــتن جایــگاه و موقعیــت راهبــردی 
در عــراق توانســت در عرصــه هــای گوناگــون از جملــه عرصــه اقتصــادی روابــط 
دو جانبــه خــود را بــا ایــن کشــور گســترش دهــد. اگــر بــه نمــودار روابــط اقتصــادی 
بیــن دو کشــور نظــری بیفکنیــم خواهیــم دیــد کــه ایــن نمــودار بعــد از ســال 2003 
میــادی ســیر صعــودی داشــته اســت. ایــران از ایــن رهگــذر بــه تقویــت اقتصــاد 
خــود پرداختــه و چالشــهای اقتصــادی خــود را چــاره ســازی نمــوده اســت. عــراق 
ــران از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و در شــرایطی  ــرای ای از لحــاظ اقتصــادی ب
کــه ایــران تحــت فشــار تحریمهــا قــرار دارد، عــراق بــه منزلــه ریــه هــای اقتصــاد ایــران 
عمــل مــی کنــد تــا اقتصــاد ایــران را ســر پــا نگهــدارد. ایــران تــاش کــرده اســت کــه 
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عــراق را از لحــاظ اقتصــادی بــه خــود وابســته کنــد و عمــا هــم عــراق در ایــن عرصــه 
و بخصــوص در بخــش گاز طبیعــی و بــرق بیــش از هــر کشــور دیگــری بــه ایــران تکیــه 
دارد. در ســه ســال اخیــر ایــران در صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی بــه عــراق جایــگاه 
نخســت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن در حالیســت کــه ایــران در ســال 2015 
میــادی از ایــن لحــاظ در جایــگاه پنجــم قــرار داشــت. ایــران از لحــاظ حجــم مبــادالت 

تجــاری بــا عــراق بعــد از چیــن در جایــگاه دوم قــرار دارد.
داده هــای جــدول شــماره )1( نشــان مــی دهــد کــه صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه 
عــراق رشــد داشــته اســت و در ســال 2017 میــادی بــه اوج خــود رســیده اســت 
کــه بــه ارزش 8.757 میلیــارد دالر یعنــی 30 درصــد کل واردات عــراق را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت در حالیکــه صــادرات کاالهــای عراقــی بــه ایــران چیــزی نزدیــک 
ــه  ــوده اســت. ب ــه صفــر اســت و در ســال 2017 میــادی حــدود 700 هــزار دالر ب ب
همیــن دلیــل مــی تــوان گفــت کــه کفــه تــرازو در تبــادالت تجــاری بیــن ایــران و عــراق 
در فاصلــه ســالهای )2003-2008 میــادی( بــه نحــو چشــمگیری بــه نفــع ایــران 
ســنگینی کــرده اســت. و بــه نظــر مــی رســد کــه کاهــش ارزش کاالهــای صادراتــی 
ایــران بــه عــراق در ســال 2018 میــادی کــه بــر اســاس آمارهــای رســمی 4.066 
ــه علــت تحریمهــای  ــل اســت کــه ب ــن دلی ــه ای ــر آورد شــده اســت، ب ــارد دالر ب میلی
امریــکا علیــه ایــران، عــراق اجــازه نــدارد بهــای کاالهــای ایرانــی را بــه دالر بپــردازد، بنــا 
برایــن کاالهــای ایرانــی از گذرگاههــای غیــر قانونــی وارد کشــور عــراق مــی شــوند 

و در نتیجــه در گمــرک ثبــت نمــی شــوند کــه در آمارهــای رســمی درج شــوند. 
ایــران 1 درصــد از بــازار دارو و تجهیــزات پزشــکی، و 11 درصــد معــادن، 18 درصــد 
محصــوالت غذایــی، 55 درصــد مصالــح ســاختمانی، 48 درصــد روغــن هــای معدنــی 
و محصوالت پاالیشــی، 28 درصد تولیدات پتروشــیمی بازارهای عراق را در اختیار 
گرفتــه اســت. بخــش اعظــم کاالهــای ایرانــی کــه بــه عــراق صــادر مــی شــود یعنــی 
21 درصــد کل صــادرات غیــر نفتــی ایــران بــه عــراق، از جملــه کاالهایــی هســتند کــه 
باعــث اشــتغالزایی شــده و دارای ارزش افــزوده هســتند. مطالعــات نشــان داده 
اســت کــه صــادرات بــه عــراق، بــرای ایرانیــان بیــش از یــک میلیــون فرصــت شــغلی 
ایجــاد کــرده اســت)8(. ایــران تنهــا صــادر کننــده فــرآورده هــای نفتــی بــه عــراق اســت 
کــه در ســال 2018 میــادی، بــه ارزش 2.8 میلیــارد دالر صــادرات داشــته اســت. 
قــرار داد ایــن صــادرات توســط بخــش خصوصــی در هــر دو کشــور صــورت مــی گیــرد 
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و مــی دانیــم کــه بخــش خصوصــی خارجــی در مــورد دریافــت بهــای امــوال هیــچ 
ــه  ــران از طریــق کردســتان ب ــدات نفتــی ای ــدارد. بخــش اعظــم تولی ــی ن ــع قانون من

عــراق صــادر مــی شــود)9(.
همچنین عراق از ایران در فصل تابســتان روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز خشــک 
وارد مــی کنــد کــه ایــن مقــدار در زمســتان بــه 45 میلیــون متــر مکعــب مــی رســد 
کــه در ســال 2019 میــادی 2.419 میلیــارد دالر هزینــه داشــته اســت. صــادرات گاز 
ایــران بــه عــراق توســط دو خــط لولــه صــورت مــی گیــرد کــه یکــی از نفــت خانــه بــه 
بغــداد امتــداد دارد و دیگــری از آبــادان تــا بصــره کشــیده شــده اســت. ایــن دو خــط 
لولــه بــا هزینــه بالــغ بــر 808 میلیــون دالر احــداث شــده اســت. عــراق در ســال 2018 
میــادی 1485 میلیــون فــوت مکعــب واردات گاز داشــته اســت و در نظــر دارد تــا 
ســال 2022 میــادی ایــن مقــدار را بــرای بــرآورده ســاختن نیــاز نیروگاههــای بــرق بــه 
دو برابــر یعنــی 2920 میلیــون فــوت مکعــب افزایــش دهــد زیــرا افزایــش جمعیــت و 
پیشــرفت اقتصــادی نیــاز بــه انــرژی بــرق را بیشــتر مــی کنــد. در حــال حاضــر کار روی 
مجتمــع گازی بصــره، بــن عمــر، ناصریــه، حلفایــه، منصوریــه و مجنــون ادامــه دارد 
کــه اگــر در تأمیــن مالــی مشــکلی پیــش نیایــد، انتظــار مــی رود کــه بخــش اعظــم 
ایــن مجتمــع هــا تــا ســال 2022 میــادی بــه بهــره بــرداری برســد. عــراق بــه دلیــل نیــاز 
روز افزونــی کــه بــه ســوخت گاز خشــک دارد، و بغیــر از ایــران هــم جایگزیــن داخلــی 
و خارجــی بــرای تأمیــن گاز نــدارد، حداقــل تــا ســه ســال آینــده همچنــان بــه واردات 

گاز خشــک از ایــران ادامــه خواهــد داد)10(. 
عــراق بخــش عمــده ای از انــرژی بــرق مــورد نیــاز خــود را از ایــران تأمیــن مــی کنــد 
کــه از طریــق چهــار خــط انتقــال، حــدود 1100 مــگاوات بــرق از ایــران وارد مــی کنــد. 
قــرار داد انتقــال بــرق از ایــران بــه عــراق در تاریــخ 4 جــوالی 2020 میــادی بــه مــدت 
دو ســال دیگــر تمدیــد شــده اســت کــه ســاالنه هزینــه ای برابــر بــا 800 میلیــون دالر 
بــه عــراق تحمیــل مــی شــود. عــراق بابــت واردات بــرق و گاز و تولیــدات نفتــی، 
ــا 6 میلیــارد دالر بــه ایــران بدهــکار بــود کــه قــرار بــود از طریــق  مبلغــی حــدود 5 ت
شــرکت هــای چینــی بــه ایــران پرداخــت نمایــد امــا از بیــم اینکــه مشــمول تحریمهــا 
شــود، ایــن امــر ممکــن نشــد. الجــرم یــک شــرکت ایرانــی در عــراق تأســیس شــد کــه 
کاالهــای مــورد نیــاز ایــران را از بازارهــای عــراق خریــداری مــی کــرد و بهای آن کاالها 
از طریــق بانــک تجــارت عــراق پرداخــت مــی شــد)11(.  در بــاب صنعــت گردشــگری 
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ایــران بایــد گفــت کــه از مجمــوع توریســت هــای خارجــی 40 درصــد  آنــان را زائــران 
عراقــی تشــکیل مــی دهنــد کــه ســاالنه ســه میلیــون عراقــی بــرای زیــارت بــه ایــران 
مــی رونــد و ســاالنه حــدود 3 میلیــارد دالر بــا خــود ارز بــه ایــران وارد مــی کننــد)12(. 
جــدول)1( افزایــش واردات کاالهــای غیــر نفتــی از ایــران را نشــان مــی دهــد کــه 

عــراق در طــی ســالهای 2002 تــا 2018 وارد کشــور کــرده اســت.  
درصد واردات از ایران نسبت به کل  واردات )میليون دالر(سال  

واردات عراق 
20022182.8
20035885.9
20043691.7
200512346.2
200617189.2
2007184210.1
2008411913.6
2009456013.9
2010453912.1
2011473511.6
2012567811.3
2013525710.5
2014618213.7
2015620615.2
2016595920.4
2017875730.1
2018406611.9

منبع: بغداد، وزارت برنامه ریزی، اداره مرکزی آمار.

دوم: تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران
تحریمهــای اقتصــادی بیــن المللــی یکــی از اشــکال تنبیهــی متعــارف در قانــون 
بیــن الملــل اســت کــه بــا هــدف حمایــت از منافــع ســایر کشــورها و صیانــت از صلــح 
و امنیــت در ســطح جهــان، و بــرای اصــاح رفتــار افــراد یــا کشــورهای متجــاوز، 

ــان قطــع مــی کننــد)13(.  ــا آن هرگونــه رابطــه اقتصــادی را ب
بعــد از انقــاب ایــران در ســال 1979 میــادی، روابــط ایــن کشــور بــا امریــکا بــه 
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تیرگــی گراییــد. و ایرانیــان " مــرگ بــر امریــکا " را شــعار خــود قــرار دادنــد و در نوامبــر 
ــه  ــه دانشــجویان پیــرو خــط امــام ســفارت خان 1979 میــادی عــده ای موســوم ب
امریــکا در تهــران را اشــغال کــرده و 52 تــن از کارمنــدان ســفارت را بــه گــروگان 
گرفتنــد. امریــکا در 7 آوریــل 1980 میــادی روابــط دیپلماتیــک خــود را بــا ایــران 
قطــع کــرد. گفتنــی اســت ایــن تحــوالت در دوران ریاســت جمهــوری جیمــی کارتــر 
ــران وضــع کــرد کــه شــامل بخــش  ــه ای ــی را علی ــاالت متحــده تحریمهای رخ داد.  ای
تجــارت و ســفر مــی شــد. در آن زمــان ایــران تــاش کــرد کــه روابــط عــادی خــود را بــا 
امریــکا برقــرار کنــد و در ایــن راســتا در اولیــن روز ریاســت جمهــوری رونالــد ریــگان، 
یعنــی در 20 ژانویــه 1981 میــادی ایــران گروگانهــای امریکایــی را آزاد کــرد. ایــران در 
وضعیتــی بــود کــه نیــاز بــه تجهیــزات جنگــی داشــت، ریــگان ایــن فرصــت را مغتنــم 
ــال  ــه توافــق رســیدند کــه در قب ــکا ب ــران و امری ــا وســاطت اســرائیل ای شــمرد و ب
آزادی گروگانهــای امریکایــی در لبنــان، امریــکا بــه ایــران تســلیحات نظامــی بدهــد 
ریــگان از ایــن اقــدام خــود بــه عنــوان بــرگ برنــده در انتخابــات دور دوم اســتفاده 
کــرد. امــا ایــن راز بــر مــا شــد و ایــن رســوایی ریــگان بــه نــام ایــران – کنتــرا یــا ایــران 

گیــت معــروف شــد. 
تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران ادامــه یافــت و در ســال 1988 میــادی، یــک فرونــد 
هواپیمــای غیــر نظامــی ایــران توســط نــاو جنگــی امریــکا )وینســنس( هــدف قــرار 
ریاســت  دوران  در  آن کشــته شــدند.  از سرنشــنیان  نفــر   290 کــه همــه  گرفــت 
جمهــوری کلینتــون یعنــی در ســال 1995 میــادی، امریــکا بــرای ممانعــت ایــران از 
دســتیابی بــه جنــگ افزارهــای هســته ای، تحریمهــای همــه جانبــه علیــه ایــن کشــور 

وضــع کــرد)14(. 
گنگــره امریــکا در ســال 1996 میــادی الیحــٔه تحریــم ایــران- لیبــی را تصویب کرد که 
بعدهــا بــه نــام الیحــه تحریــم ایــران موســوم شــد. طبــق ایــن قانــون صــادرات صنایع 
ــران و لیبــی تعامــات  ــا ای ــران ممنــوع شــد و هــر شــرکتی کــه ب ــه ای هواپیمایــی ب
اقتصــادی داشــته باشــد و ســاالنه بیــش از 20 میلیــون دالر در بخــش نفــت و گاز 
ایــران ســرمایه گــذاری کنــد، مــورد تحریــم قــرار مــی گیــرد. امــا ایــن تصمیــم امریــکا 
ــه  ــکا موفــق ب از ســوی کشــورهای اروپایــی مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و امری
اعمــال ایــن تحریمهــا نشــد. در ســال 1997 میــادی، رئیــس جمهــور وقــت امریــکا 
بیــل کلینتــون بــا صــدور فرمــان اجرایــی صــادرات هــر نــوع کاال از ایــاالت متحــده بــه 
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ایــران و واردات هــر نــوع کاال و خدمــات از ایــران را ممنــوع کــرد و واشــنگتن ســه 
بانــک ایرانــی را در لیســت ســیاه گنجانــد و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را 
بــه عنــوان )عامــل گســترش ســاحهای کشــتار جمعــی( معرفــی کــرد. از آن زمــان 
بــه بعــد، وزارت خزانــه داری امریــکا چندیــن بانــک ایرانــی را بــه لیســت ســیاه خــود 
افــزوده اســت و حــدود 20 شــرکت نفتــی و پتروشــیمی بــه خاطــر اینکــه زیــر نظــر 
دولــت بودنــد، از هرگونــه تعامــل بــا بخــش تجــارت امریــکا محــروم شــدند. در ســال 
2007 میــادی چندیــن فــرد و شــرکت بــه خاطــر ارتبــاط بــا برنامــه هســته ای ایران در 
لیســت تحریمهــا قــرار گرفتنــد و در ایــن راســتا دارایــی 28 فــرد و شــرکت بــه ســبب 
ارتبــاط بــا برنامــه هــای هســته ای و برنامــه هــای موشــکی بالســتیک بلوکــه شــد.
در ســال 2008 میادی محدودیت های مالی در مورد مقامات ایرانی و شــرکت 
هایــی کــه بــه نظــر واشــنگتن بــه برنامــه هســته ای ایــران کمــک مــی کننــد، وضــع 
شــد. و بعــد از آن هــم محدودیــت هایــی بــر ســفر افــراد و شــرکت هــا وضــع شــد 
و فــروش تجهیزاتــی کــه کاربــرد چندگانــه تحقیقاتــی و نظامــی داشــتند و پیــش از 
ایــن نیــاز بــه مجــوز داشــت، بــه طــور کلــی بــه ایــران ممنــوع شــد. شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل قطعنامــه تحریــم ایــران را کــه در 2010 صــادر کــرده بــود، بــا هــدف 
جلوگیــری از آزمایشــات موشــکی بالســتیک ایــران تصویــب کــرد کــه بــه موجــب 
ایــن قطعنامــه، فــروش سیســتم هــای پیشــرفته تســلیحاتی بــه ایــران و ســرمایه 
ــا بانکهــای  ــوده و بانکهــای خارجــی کــه ب ــوع ب ــران ممن ــرژی ای گــذاری در بخــش ان

ایــران تعامــل داشــته باشــند، نیــز مــورد تحریــم قــرار مــی گیرنــد)15(.
تحریمهای امریکایی در دوران باراک اوبا و در ســال 2010 میادی به ســخت ترین 
ــا تحریمهــای سیاســی و اقتصــادی، تولیــدات  ــه خــود رســید کــه همزمــان ب مرحل
نفتــی و بخــش بانکــی را نیــز در برگرفــت. بحــران اقتصــادی در ایــران شــدت گرفــت و 
بخشــهای کلیــدی کشــور را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد کــه ســقوط ارزش ریــال ایرانی 
و افزایــش رکــود و افزایــش نــرخ بیــکاری را بــه دنبــال داشــت. در تاریــخ 11 ژانویــه 
ســال 2012 میــادی، اتحادیــه اروپــا نیــز قانــون ممنوعیــت واردات نفــت از ایــران را 
پذیرفت و کنگره امریکا تهدیدات خود را گســترده تر ســاخته و تحریمهای ثانویه 
ای را از طریــق »قانــون مهــار تهدیــد ایــران« علیــه شــرکت هــا و اشــخاصی کــه بــا 
ایــران رابطــه دارنــد، اعمــال نمــود. و کمیســیون ارتباطــات محدودیــت هایــی را 
علیــه شــهروندان امریکایــی کــه در ایــران فعالیــت اقتصــادی دارنــد، اعمــال کــرد)16(.
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ــول  ــکا، صنعــت خــودرو ســازی و پ ــه تحریمهــای امری در ســال 2013 میــادی، حرب
ملــی ایــران را نشــانه گرفــت. واشــنگتن چندیــن شــرکت الکترونیکــی و شــرکتهای 
دولتــی اینترنــت و همچنیــن صــدا و ســیما کــه یــک نهــاد حکومتــی اســت را در 

ــد.  لیســت تحریمهــای خــود گنجان
در ســایه همیــن تحریمهــا بــود کــه ایــران بــا کشــورهای 5 + 1 کــه عبارتنــد از ایــاالت 
متحــده، بریتانیــا، فرانســه، روســیه، چیــن و آلمــان بــر ســر یــک »برنامــه جامــع اقــدام 
مشــترک« بــه توافــق رســید و بــه موجــب ایــن توافــق ایــران در ازای لغــو بخشــی 
از تحریمهایــی کــه از ســوی امریــکا و جامعــه بیــن الملــل و اتحادیــه اروپــا وضــع 
شــده بــود، تعهــد نمــود کــه برنامــه هــای هســته ای خــود را توســعه ندهــد. بــه 
محــض اینکــه ایــران پــای بنــدی خــود را بــه شــروط منــدرج در توافقنامــه نشــان داد، 

بخشــی از تحریمهــای ایــران برداشــته شــد. 
امــا در ســال 2016 میــادی و علــی رغــم برداشــته شــدن تحریمهــای ایــران و الغــای 
ــا ایرانیــان در بخشــهای مختلــف اقتصــادی همچــون بانکهــا،  ممنوعیــت تعامــل ب
بیمــه، نفــت و گاز، پتروشــیمی، حمــل و نقــل دریایــی و تجــارت طــا و خــودرو، 
گنگــره امریــکا کــه بــا تصویــب یــک قانــون حکومــت ســوریه و طرفــداران وی را از 
جملــه ایــران بــه خاطــر ارتــکاب جنایــات جنگــی و جنایــت علیــه بشــریت مــورد تحریــم 
قــرار داد و بــار دیگــر قانــون تحریمهــا علیــه ایــران را بــه مــدت 10 ســال دیگــر تمدیــد 

کــرد)17(. 
بعــد از اینکــه دونالــد ترامــپ در ســال 2017 میــادی بــه ریاســت جمهــوری رســید، 
ایــاالت متحــده تصمیــم گرفــت در تاریــخ 8 مــی ســال 2018 میــادی از توافــق 

هســته ای خــارج شــده و از بســته جدیــد تحریمــی علیــه ایــران رو نمایــی کنــد. 
ایــن تحریمهــا در دو مرحلــه بــه اجــرا درآمــد. مرحلــه اول در هفتــم آگوســت 2018 
میــادی و مرحلــه دوم هــم در پنجــم نوامبــر ســال 2018 میــادی اجرایــی شــد. ایــن 
تحریمهــای جدیــد بانــک مرکــزی ایــران، بخــش مالــی، صنعــت نفــت، حمــل و نقــل 
و بخشــهای دیگــر را هــدف قــرار داد. در مرحلــه اول بــه شــرکت هــا و بانکهــای 
خارجــی 6 مــاه مهلــت داده شــد تــا روابــط خــود را بــا ایــران قطــع کننــد. شــرکت هــا 
موظــف بودنــد کــه در ایــن بــازه زمانــی، در مــورد حســاب و کتابى که با دولت ایران 
داشــتند و یــا ســرمایه ای کــه بــه ریــال داشــتند، چــاره ســازی کننــد. ایــن تحریمهــا 
همچنیــن هرگونــه داد و ســتد طــا، ســنگهای معدنــی گــران قیمــت، ذغال ســنگ، 
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فــوالد، آلومینیــوم، خــودرو و تولیــدات نفیــس همچــون قالــی ایرانــی و خاویــار بــا 
ایــران را ممنــوع کــرد. اجــرای چندیــن قــرار داد تجــاری ایــران بــا شــرکتهای خارجــی بــه 
ارزش ده هــا میلیــارد دالر بــا چالــش روبــرو شــد کــه از جملــه آنهــا قــرارداد شــرکت 
ــران بفروشــد.  ــه ای هواپیمایــی بوئینــگ بــود کــه قــرار بــود چنــد فرونــد هواپیمــا ب
قــرار دادی کــه بــا شــرکت توتــال و شــرکت نفــت ملــی چیــن بــه قیمــت 5 میلیــارد 
دالر بــرای توســعه بخشــی از میــدان نفتــی پــارس منعقــد شــده بــود نیــز بــا چالــش 
روبــرو شــد. در ایــن مرحلــه شــرکتهایی کــه بــا صنعــت نفــت ایــران تعامــل دارنــد و 
مؤسســات مالــی خارجــی کــه معامــات کان بــا بانــک مرکــزی ایــران دارنــد نیــز 

تحریــم شــدند. 
دور دوم تحریمهــا کــه در 4 نوامبــر 2018 میــادی بــه اجــرا در آمــد، شــرکت هایــی 
کــه در بنــادر ایرانــی کار مــی کننــد و شــرکت هایــی کــه در حمــل و نقــل دریایــی و 
صنایــع کشــتی فعالیــت دارنــد را تحریــم کــرد و بــرای جلوگیــری از صــادرات نفــت و 
محصــوالت نفتــی و پتروشــیمی ایــران بخــش انــرژی ایــران مخصوصــا صنعــت نفــت 
ــا ایــن  ــی ب ــران و تراکنــش هــای مال ــه طــور کامــل و همچنیــن بانــک مرکــزی ای را ب

بانــک را نیــز تحریــم کــرد. 
از  جنوبــی  کــره  و  ژاپــن  چیــن،  تایــوان،  ایتالیــا،  یونــان،  هنــد،  ترکیــه،  کشــورهای 
معافیــت موقــت تحریــم نفتــی برخــوردار بودنــد امــا ایــاالت متحــده در مــاه مــی 
2019 میــادی، معافیــت ایــن کشــورها را نیــز لغــو کــرد)18(. بــه عــاوه، تحریمهایــی 
کــه بــر اســاس راهبــرد فشــار حداکثــری اعمــال شــد، اشــخاص و نهادهــای داخلــی و 
خارجــی را شــامل شــد و شــبکه هــای تجــاری، بانکــی و مالــی کــه در دور زدن تحریــم 
هــا بــه ایــران کمــک کــرده بودنــد و همچنیــن شــبه نظامیــان وابســته بــه ایــران را در 
بــر گرفــت و تحریمهــای اضافــه تــری بــر صــادرات معــادن و واردات مــواد و لــوازم 

مــورد نیــاز بــرای ســاخت و ســاز وضــع شــد. 
مهمترین نهادهای ایرانی که مشــمول این تحریمها شــدند عبارتند از: اول، بانک 
ملــی: یــک بانــک تجــاری اســت و بــا بانــک مرکــزی ایــران فــرق دارد. در ســال 1927 
میــادی تأســیس شــد و تــا کنــون 92 ســال ســابقه فعالیــت دارد و تمــام ســهام 
آن از دولــت اســت. بیــش از 39 هــزار نفــر کارمنــد دارد و 3350 شــعبه آن در داخــل 
و خــارج کشــور فعالیــت مــی کننــد. دوم، صنــدوق توســعه ملــی اســت کــه یــک 
صنــدوق ســرمایه ملــی اســت و در خدمــت رونــق طرحهــای غیــر نفتــی و حمایــت از 
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نهادهــای خصوصــی بــا هــدف رشــد اقتصــادی و ایجــاد فرصــت هــای شــغلی بــرای 
ــکا، دولــت  فــارغ التحصیــان جــوان فعالیــت مــی کنــد. در نتیجــه تحریمهــای امری
ــادی از ایــن صنــدوق برداشــت  ــر زی ــران کســری بودجــه خــود مقادی ــرای جب ــران ب ای
کــرد و در نتیجــه دارایــی هــای ایــن صنــدوق از 91 میلیــارد دالر بــه 19 میلیــارد دالر 
کاهــش یافــت. ســوم، شــرکت اعتمــاد تجــارت پــارس اســت کــه مقــر آن در ایــران 
ــا پولهایــی کــه از صنــدوق توســعه ملــی دریافــت مــی کنــد، در تأمیــن  اســت و ب
و خریــداری قطعــات و تجهیــزات نظامــی مــورد نیــاز نیروهــای مســلح فعالیــت 

دارد)19(. 
سوم: پیامدهای تحریمهای امریکا بر اقتصاد و زندگی شهروندان 

ایرانی
زندگــی  و  ایــران  اقتصــاد  تحریمهــا  اخیــر  دور  بخصــوص  و  امریــکا  تحریمهــای 
شــهروندان ایرانــی را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد و یــک بحــران اقتصــادی بــرای 
ایــران خلــق کــرد کــه بــه گفتــه حســن روحانــی رئیــس جمهــور در طــی چهــل ســال 
ســابقه نداشــته اســت. بخشــهایی کــه بیشــترین ضــرر را از ناحیــه ایــن تحریمهــا 

متحمــل شــدند، عبارتنــد از: 
1 – کاهش میانگین رشد اقتصادی

تحریمهــای اخیــر امریــکا کــه در ســال 2018 میــادی اعمــال شــد، اقصــاد ایــران را 
بــه شــدت ناتــوان کــرد. تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال )2018 -2019 میــادی( 

ســاالنه 4.7 درصــد رشــد منفــی داشــته 
اســت و ایــن رشــد منفــی در ســال )2019–2020 میــادی( بیشــتر شــده و بــه 8.2 
درصــد رســیده اســت. ریشــه ایــن رشــد منفــی در کاهــش تولیــد نفــت اســت کــه در 
ســال 2019 میــادی 37 درصــد کاهــش تولیــد را تجربــه کــرده اســت و رشــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی غیــر نفتــی در ســال 2019 میــادی تقریبــا نزدیــک بــه صفــر بــوده 
اســت کــه ایــن وضعیــت نســبت بــه ســال 2018 بهبــود نســبی را نشــان مــی دهــد 
زیــرا در ســال 2018 میــادی تولیــد ناخالــص داخلــی 2.1 درصــد کاهــش داشــته 

اســت. 
در مقابــل، صنایــع غیــر نفطــی 2 درصــد رشــد را تجربــه کــرد کــه ایــن رقــم ناشــی از 
رونــق ســاخت و ســاز مســکن اســت. امــا رشــد ســاالنه بخــش خدمــات بــه میــزان 
0.2 درصــد کاهــش داشــته اســت. در ایــام نــوروز کــه هــر ســاله ایــران شــاهد رونــق 



16 تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران و پیامدهای آن بر عراق

صنعــت گردشــگری بــود، در ســال گذشــته بــه دلیــل هــم زمــان شــدن فشــار تحریــم 
هــا بــا اپیدمــی کرونــا، صنعــت گردشــگری و بازرگانــی ایــران را بــه تعطیلــی کشــاند. 
از رونــق افتــادن عوامــل دخیــل در تولیــد ناخالــص ملــی در کنــار هزینــه هــای جــاری 
کشــور، رکــود شــدید اقتصــادی را بــه دنبــال داشــته اســت. معــدل مصــرف در 
بخــش خصوصــی بــه میــزان 6 درصــد و معــدل مصــرف در بخــش دولتــی بــه میــزان 
2.4 درصــد کاهــش را تجربــه کــرد و ســرمایه گــذاری در ســال 2019 میــادی هــم بــه 

میــزان 2.6 درصــد بــا کاهــش روبــرو شــد. 
2-تأثیر منفی بر بخش نفت ایران 

در پــی خــروج یــک جانبــه امریــکا از توافــق هســته ای کــه در ســال 2015 میــان 
ایــران و 6 قــدرت برتــر جهــان بــه امضــاء رســیده بــود، صنعــت نفــت ایــران در تاریــخ 
نوامبــر 2018 میــادی تحریــم شــد کــه در نتیجــه آن تولیــد نفــت ایــران در ســال 2020 
میــادی در مقایســه بــا ســال 2018 بــه میــزان 1.2 میلیــون بشــکه در روز کاهــش 
یافــت. در ســال 2019 میــادی تولیــد نفــت ایــران بــه دو میلیــون و 356 هــزار بشــکه 
در روز رســید ســپس در نیمه اول ســال 2020 میادی، به 1 میلیون و 978 بشــکه 

در روز کاهــش یافــت )20(. 
 .1

صــادرات نفــت ایــران بــه طــور بــی ســابقه ای بــه پاییــن تریــن ســطح خــود رســید)∗(

)∗( درست است که در نتیجه اجرای کامل تحریمهای امریکا علیه ایران، صادرات نفت این کشور به 
شدت کاهش یافته است اما این تحریمها نمی تواند  صادرات نفت ایران را به صفر برساند زیرا ایران 

همواره از گریزگاههایی برای فروش نفت خود استفاده می کند که در اینجا به چند مورد اشاره می 
کنیم:

اوال، رصــد کــردن تمــام نفتکــش هــای ایــران در آبهــای بیــن المللــی کار بســیار ســختی اســت چــرا کــه 
ــد.  ــر فعــال مــی کنن ــز از رصــد شــدن، سیســتم جــی پــی اس خــود را غی ــرای گری بســیاری از نفتکــش هــا ب
سیاســت دیگــری کــه ایــران در ایــن مــوارد در پیــش مــی گیــرد تخفیــف اســت یعنــی اینکــه نفــت را بــا قیمتی 
ارزان تــر از قیمــت بــازار بــه مشــتریان خــود عرضــه مــی کنــد و در کنــار ایــن، بــرای پرداخــت بهــای نفــت هــم بــه 
آنــان مهلــت هــای 60 روزه مــی دهــد. و بجــای اســتفاده از شــرکت هــای حمــل و نقــل بیــن المللــی، نفــت 
خــود را توســط شــرکت حمــل و نقــل ملــی بــه مشــتریان خــود مــی رســاند. ایــران بــرای فــروش نفــت خــود 
ــا  حتــی بــه سیســتم مبادلــه پایاپــای متوســل مــی شــود و شــیوه هــای جدیــدی بــرای تســویه حســاب ب
کشــورهای خریــدار نفــت در پیــش مــی گیــرد کــه آنهــا را مشــمول تحریمهــای امریــکا نســازد. عــاوه بــر آن، 
ایــران محمولــه هــای نفتــی کانــی را در خــارج ذخیــره مــی کنــد تــا در آینــده بــه مشــتریان خــود بفروشــد. در 
گذشــته نیــز ایــران چنیــن ترفنــدی را بــه کار بــرد و شــرکت حمــل و نقــل ملــی ایــران محمولــه ای 22 میلیــون 
بشــکه ای را بــه بنــدر دالیــان چیــن انتقــال داد تــا در آنجــا ذخیــره شــود و هــر وقــت کــه برایــش خریــدار پیــدا 
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همزمــان بــا بحــران کرونــا، تحریــم امریــکا بــر صنعــت نفــت ایــران تأثیــر فلــج کننــده ای 
داشــت. محمولــه هــای نفتــی ایــران اجــازه تــردد در آبهــای بیــن المللــی را ندارنــد. 
ایــن امــر ســبب شــد کــه ایــران کــه از لحــاظ تولیــد و صــادرات نفتــی جایــگاه دوم 
اوپــک را داشــت، بــازار نفــت خــود را از دســت بدهــد. و در نیمــه اول ســال 2020 
میــادی صــادرات نفــت ایــران بــه 200 هــزار بشــکه در روز رســید و ایــن کمتریــن 
میزانــی اســت کــه صــادرات نفــت ایــران طــی 5 دهــه اخیــر بــه خــود دیــده اســت)21(. 
ــز از تحریمهــای امریــکا بــه شــدت متضــرر شــد. بــه  ــران نی صنعــت پاالیــش نفــت ای
علــت کاهــش ظرفیــت پاالیشــی، ایــران در تأمیــن نیازهــای داخلــی ســوخت بــا 
مشــکل روبــرو شــد. و بــه خاطــر تحریمهــا، لــوازم یدکــی مــورد نیــاز بــرای نگهــداری 
پاالیشــگاهها نایــاب شــد. درســت در زمانیکــه بحــران اقتصــادی کمــر شــکن بــر 
ــا  دوش ملــت ســنگینی مــی کــرد، ناگهــان دولــت طــرح ســهمیه بنــدی همــراه ب
افزایــش قیمــت بنزیــن را اعــام کــرد بدیــن ترتیــب کــه هــر مالــک خــودرو در هــر مــاه 
60 لیتــر بنزیــن ســهمیه دارد کــه ایــن میــزان بــا افزایــش قیمــت 50 درصــد نســبت 
بــه قبــل اســت و قیمــت بنزیــن خــارج از ســهمیه بــا افزایشــی برابــر بــا 300 درصــد 
بــه مشــتریان عرضــه مــی گــردد  بنابــر اظهــارات مقامــات ذیربــط، هــدف از اجــرای 
ایــن طــرح مبــارزه بــا فســاد و قاچــاق ســوخت اســت کــه از قاچــاق ســوخت ســاالنه 
بــه ارزش 800 میلیــون دالر جلوگیــری مــی کنــد و ایــن مبلــغ مــی توانــد در راســتای 

تأمیــن عدالــت اجتماعــی بــرای 60 میلیــون ایرانــی کــم درآمــد هزینــه شــود. 
هرچنــد کــه اجــرای ایــن طــرح بــا اعتراضــات گســترده مردمــی مواجــه شــد، امــا در 

حقیقــت عوامــل اصلــی کــه در نهایــت اعتراضــات مــردم را بــه دنبــال داشــت عبارتنــد از: 
شــد، بــه فــروش برســد. اســتفاده از نفتکــش هایــی بــا هویــت جعلــی یــا نفتکــش هایــی کــه در دیگــر کشــورها ثبــت 
شــده و بــا پرچــم کشــور ثبــت شــده حرکــت مــی کننــد، خامــوش کــردن سیســتم جــی پــی اس، انتقــال محمولــه هــا 
بــه کشــتی هــای کوچکتــر در دریــا از جملــه راههایــی اســت کــه ایــران بــرای گریــز از رصــد نفتکــش هــای خــود در پیــش 
مــی گیــرد. عــاوه بــر آن، اخیــرا ایــران در نظــر دارد کــه پایانــه صــادرات نفــت خــود را از بنــدر جزیــره خــارگ بــه بنــدر 
جاســک در دریــای عمــان انتقــال دهــد. قاچــاق نفــت از راههــای زمینــی بــه کشــورهای همجــوار مثــل افغانســتان 
و پاکســتان از دیگــر راههایــی اســت کــه ایــران نفــت خــود را بــه فــروش مــی رســاند. راه صــادق آبــاد ) ایــران( و زاهــر 
پیــر ) پاکســتان ( یکــی از راههــای مهــم زمینــی بــرای قاچــاق نفــت ایــران اســت کــه در ایــن مســیر چندیــن مخــزن 
بــرای ذخیــره نفــت تعبیــه شــده تــا نفــت ذخیــره شــده در مواقــع لــزوم بــه بازارهــای محلــی انتقــال داده شــود. 
ــرای فــروش نفــت خــود در پیــش  ــدی ب ــران شــیوه جدی ــا 2015 میــادی ای ــن ســالهای 2010 ت ــه بی ــرا در فاصل اخی
گرفــت و آن اینکــه نفــت را در نفتکــش هــای غــول پیکــر در ســواحل خلیــج فــارس ذخیــره کــرد. هــم اکنــون ایــران 6 
نفتکــش غــول پیکــر در اختیــار دارد کــه مــی تواننــد مجموعــا 11 میلیــون بشــکه نفــت را در خــود جــای دهنــد و ایــن 
کشــتیها بــه عنــوان مخــزن هــای شــناور در دریــا متوقــف هســتند. بــا ایــن روشــها، از حجــم فشــار بــر بندرهــا کاســته 
مــی شــود و تحویــل نفــت بــه مشــتری نیــز بــا ســرعت بیشــتری صــورت مــی گیــرد. حتــی اگــر ایــران بتوانــد نفــت را از 
بندرگاههــای خــود بــه صــورت قاچــاق بــه فــروش برســاند، مشــکل عمــده در نقــد کــردن بهــای نفــت و بازگردانــدن 

آن بــه حســابهای دولتــی ایــران اســت. 
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تحریمهــای امریــکا کــه عرصــه را بــر اقتصــاد ایــران بــه شــدت تنــگ کــرد و صــادرات 
نفتــی را بــه شــدت کاهــش داد، داد و ســتدهای مالــی ایــران را بســیار محــدود 
کــرد، ارزش پــول ایــران را بــه شــدت کاســت، ایــران را بــا کاهــش بودجــه روبــرو کــرد 
بــه نحــوی کــه در ســال 2019 میــادی بودجــه کشــور بــه 30 میلیــارد دالر رســید، 
پدیــده فقــر و بیــکاری و تــورم بــه نحــو بــی ســابقه ای افزایــش پیــدا کــرد. در نتیجــه 
همــه ایــن عوامــل مــردم بــه صــورت بســیار گســترده بــه خیابانهــا ریختنــد و خشــم و 
نارضایتــی خــود را بــا رفتارهــای خشــن نشــان دادنــد و بــه فروشــگاهها و بانــک هــا 

و اماکــن عمومــی و خصوصــی حملــه کــرده و خســارت زدنــد. 
تحریمهــای امریــکا و تأثیــر آن شــامل بخــش پتروشــیمی ایــران نیــز شــده اســت. 
ایــران در ســطح خاورمیانــه از نظــر تولیــد پتروشــیمی در جایــگاه دوم قــرار دارد. 
و ســهم تولیــدات بخــش پتروشــیمی بیــش از یــک چهــارم کل صنایــع دیگراســت. 
و صنعــت پتروشــیمی ششــمین صنعــت بــزرگ در اقتصــاد کشــور محســوب مــی 
شــود. میــزان صــادرات مــواد پتروشــیمی ایــران در ســال 2018 میــادی بیــش از 12 
میلیــارد دالر بــوده اســت کــه اندکــی بیــش از یــک چهــارم کل صــادرات نفتــی ایــران 

اســت. 
امریکا شــرکت پتروشــیمی خلیج فارس و شــرکت مادر که 39 شــرکت پتروشــیمی 
دیگــر را شــامل مــی شــود و همچنیــن نمایندگــی هــای خارجــی را نیــز تحریــم کــرد. 
شــرکت خلیــج فــارس و شــرکت هــای تابعــه 40 درصــد تــوان تولیــد پتروشــیمی 
ــد. و 50 درصــد از کل صــادرات پتروشــیمی کشــور را تأمیــن  ــار دارن ــران را در اختی ای
مــی کنــد. و ایــن امــر بــه معنــای ایــن اســت کــه تحریمهــای جدیــد ســاالنه 6 میلیــارد 

دالر بــه ایــران خســارت مــی زنــد)22(. 
3-کاهش فعالیت بخش صنعت ایران 

بخــش صنعــت از بخشــهای مهــم اقتصــاد ایــران اســت کــه صنایعــی همچــون 
پتروشــیمی، کود، نســاجی، فرش، صنایع غذایی، صنعت خودرو، صنعت مســکن، 
صنعــت الکترونیــک و دیگــر صنایــع را شــامل مــی شــود. صنعــت خودروســازی ایران 
در جهــان جایــگاه 16 را بــه خــود اختصــاص داده و ســاالنه 80 میلیــون دالر درآمــد 
دارد. امــا در صنعــت فــرش، ایــران در جهــان در جایــگاه نخســت قــرار دارد)23(. بــا 
اجرایــی شــدن مرحلــه اول تحریمهــای امریــکا، 10 شــرکت بــزرگ جهــان یعنــی توتــال 
فرانســه، شــرکت حمــل و نقــل میرســک ســیاند دانمــارک، شــرکت خودروســازی 
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پــژو فرانســه، شــرکت امریکایــی جنــرال الکتریــک، شــرکت تکنولــوژی هانیویــل، 
شــرکت امریکایــی هواپیمایــی بویینــگ، شــرکت نفتــی الک اویــل روســی، شــرکت 
نفتــی ریاینــس هنــد و شــرکت زیمنــس کــه در بخــش پزشــکی، صنعــت، انــرژی و 

خــودرو فعالیــت داشــت، عمــا ایــران را تــرک کردنــد. 
صنايــع تبدیلــی در ایــران تکنولــوژی پیشــرفته و کاالهــای واســطه مــورد نیــاز خــود 
را از کشــورهای صنعتــی پیشــرفته تأمیــن مــی کنــد. تحریمهــای اخیــر امریــکا بــه 
ــران،  ــا ســقوط ارزش پــول ای ایــن بخــش خســارتهای جــدی وارد کــرد. و همزمــان ب
ــد  ــاز در ســاخت خودروهــا کاهــش تولی ــوازم یدکــی مــورد نی ممنوعیــت واردات ل
خــودرو را بــه دنبــال داشــته اســت. حــدود 60 صنعــت در ایــران بــا صنعــت خــودرو 
ــر دیگــر صنایــع وابســته  ســازی مرتبــط اســت کــه کاهــش تولیــد در ایــن صنعــت ب
نیــز تأثیــر مــی گــذارد. در نتیجــه ایــن صنعــت کــه بــرای حــدود 750 هــزار نیــروی کار 
فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده بــود، صدهــا هــزار نفــر از نیــروی کار خــود را از دســت 

داد. 
ــازار خــودرو  بــا خــارج شــدن شــرکت هــای خودروســازی فرانســه و ژاپــن و کــره از ب
ــازار  ــران، قیمــت خودروهــای خارجــی در ب ــول ای ــران، و همزمــان ســقوط ارزش پ ای
ایــران در پایــان ســال 2018 میــادی بــا 150 درصــد افزایــش مواجــه شــد. در مرحلــه 
اول تحریمهــا، صنعــت فــرش و مــواد غذایــی ایــران مشــمول تحریــم شــد. ایــن 
درحالیست که ارزش صادرات فرش ایران به امریکا در سال )2018/2017میادی( 
بــه 126 میلیــون دالر رســیده بــود. ایــران دسترســی بــه بازارهــای مالــی جهــان را از 
دســت مــی دهــد و نمــی توانــد بــا نهادهــای مالــی جهــان ارتبــاط داشــته باشــد و 
اگــر تحریمهــای مالــی را رعایــت نکنــد، ایــاالت متحــده دارایــی هــای مالــی ایــران در 
خــارج را بلوکــه خواهــد کــرد؛ همانطــور کــه در ســال 2008 میــادی ایــاالت متحــده 
دو میلیــارد دالر ســرمایه ایــران کــه در اوراق قرضــه دالر ســرمایه گــذاری شــده 

بــود را بلوکــه کــرد)24(.  
4-سقوط ارزش پول ایران 

ارزش پــول ایــران در مــاه آوریــل ســال 2018 میــادی یعنــی حتــی قبــل از اینکــه 
تحریمهــای امریــکا بــه مرحلــه اجــرا در آیــد، ســیر نزولــی بــه خــود گرفتــه و بــه نصــف 
کاهــش پیــدا کــرد و رشــد 50 درصــد تــورم را بــه دنبــال داشــت کــه ایــن مســأله بــر 
درآمــد واقعــی شــهروندان تأثیــر منفــی برجــای گذاشــت. ایــن در حالیســت کــه 
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دولــت بــازار ارز داخلــی را در کنتــرل خــود دارد و بــرای کنتــرل بیشــتر بــر ایــن بــازار، 
تعــدادی از صرافــی هــا و شــرکت هــای تجــاری را جریمــه کــرد. در نتیجــه تحریمهــا و 
افت ادامه دار ارزش پول ایرانی، بسیاری از تاجران فعالیت خود را تعطیل کردند 
ــران از فــروش کاالهــای خــود خــودداری  و بخشــی از اماکــن تجــاری در سراســر ای
کردنــد زیــرا مــی دانســتند کــه افــت ارزش پــول در مقابــل اجنــاس همچنــان ادامــه 
دارد. در طــی کمتــر از یــک ســال بعــد از اعمــال تحریمهــا، پــول ایــران در مقایســه بــا 
ســایر ارزهــای خارجــی و مخصوصــا دالر بســیار بــی ارزش شــد بــه گونــه ای کــه در 
ســپتامبر ســال 2018 میــادی، دالر 300 درصــد گــران شــد. و فاصلــه نــرخ رســمی 
دالر کــه از ســوی بانــک مرکــزی 4200 تومــان تعییــن شــده اســت بــا نرخــی کــه عما 
در بــازار آزاد معاملــه مــی شــود تــا پنــج برابــر افزایــش پیــدا کــرد کــه در ابتــدای نیمــه 
دوم ســال 2020 میــادی یــک دالر امریــکا بــا 22 هــزار تومــان ایــران معاملــه شــد. 
ــه  ــی تنهــا جنب ــال ایران ــن نظــر اســت کــه افــت ارزش ری ــر ای ــر فرهــاد شــیرازی ب دکت
ظاهــری پیامدهــای تحریمهاســت. و کارکــرد اصلــی تحریمهــا ایــن اســت کــه ایــران را 
از نظــام اقتصــادی دنیــا منــزوی مــی کنــد یعنی بدنه اقتصــادی ایران و ارگان های 
وابســته، مثــل نظــام درمانــی و آموزشــی دچــار نابســامانی مــی شــوند. شــیرازی 
در ایــن مــورد مــی گویــد کــه اقتصــاد تــک ُبعــدی ایــران بــه یــک منبــع درآمــد و آن 
هــم درآمــد نفــت و گاز وابســته اســت و تحریمهــا همــان شــاهرگ را هــدف گرفتــه 
انــد. و هیچکــدام از شــرکت هــای بــزرگ نفتــی جهــان ایــن ریســک را نمــی پذیرنــد 
کــه در بخــش نفــت بــا ایــران داد ســتد کــرده یــا در ایــران ســرمایه گــذاری کننــد. 
زیــرا هــر گونــه فعالیــت ایــن شــرکتها مســتلزم کمــک مالــی ایــاالت متحــده بــه آن 
ــال  ــکا حــدود 90 درصــد فعالیــت شــرکت توت ــال امری ــوان مث ــه عن شرکتهاســت. ب
فرانســه را تأمیــن مالــی مــی کنــد. و ســرمایه داران امریکایــی 30 درصــد ســهام ایــن 
شــرکت را در اختیار دارند و این شــرکت بیش از 10 میلیارد دالر در امریکا ســرمایه 
گــزاری کــرده اســت ایــن در حالیســت کــه ســرمایه گــزاری ایــن شــرکت بــرای توســعه 

میــدان پــارس جنوبــی ایــران از 46 میلیــون دالر فراتــر نمــی رود. 
افــت شــدید ارزش پــول ایــران پیامدهــای اقتصــادی زیــادی بــرای ایــران بــه دنبــال 
داشــت کــه: افزایــش قیمــت مــواد خــام و کاالهــای واســطه مــورد نیــاز تولیــد 
کاالهــای  قیمــت  افزایــش  کشــاورزی،  و  بخــش صنعــت  در  داخلــی مخصوصــا 
وارداتــی، افزایــش تــورم، کاهــش قــدرت خریــد شــهروندان ایرانــی کــه در آمــد ثابــت 
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دارنــد و بیشــتر طبقــه فقیــر و کــم در آمــد جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد، افزایــش 
توزیــع ناعادالنــه درآمــد ملــی و افزایــش شــکاف طبقاتــی و از بیــن رفتــن عدالــت 
اجتماعــی از جملــه ایــن پیامدهــا اســت)25(. بــا توجــه بــه ضعــف اقتصــاد ایــران و 
محدودیــت هــای اعمــال شــده بــر فعالیــت مشــاغل بــه خاطــر ویــروس کرونــا، چنین 
بــه نظــر مــی رســد کــه در ماههــای باقیمانــده از ســال 2020 میــادی ارزش تومــان 
بــه ســیر نزولــی خــود ادامــه مــی دهــد. عــاوه بــر آن، فشــارهای کمــر شــکن ناشــی 
از افزایــش بــی ســابقه بیــکاری و همچنیــن افزایــش بــی ســابقه فقــر در ایــران همــه 

ایــن فشــارها ســبب افــت ادامــه دار ارزش پــول ایــران مــی شــود. 
5-افزایش تورم

بحرانهــای ســختی گریبانگیــر اقتصــاد ایــران شــده اســت کــه نشــانه هــای آن بــه طور 
ــران خــود را نشــان مــی دهــد. گســترش  ــر طبقــه زحمتکــش و محــروم ای آشــکار ب
ــا از جملــه نشــانه  دامنــه فقــر، کاهــش رشــد اقتصــادی در ســایه تحریمهــا و کرون
هــای آن اســت. ســقوط ارزش پــول ایــران و  تــورم اقتصــادی  کــه تــا کنــون بــی 
ــه ارمغــان آورده و ضمــن کاهــش  ــوده اســت، گرانــی سرســام آوری را ب ســابقه ب
قــدرت خریــد مــردم، زندگــی را بــرای طبقــات محــروم جامعــه بســیار ســخت کــرده 
اســت. افزایــش تــورم در ســالهای اخیــر گروههــای زیــادی از مــردم جامعــه را بــه زیــر 

خــط فقــر رانــده اســت. 
کاهــش شــدید ارزش پــول ایــران در اثــر تحریمهــای امریــکا و کاهــش میانگیــن تولیــد 
ملــی و کاهــش واردات کاالهــای خارجــی مــورد نیــاز بــا رشــد نــرخ تــورم همزمــان 
اتفــاق افتــاده اســت. مرکــز آمــار ایــران، نــرخ تــورم در ســال 2019 میــادی را 40 
درصــد اعــام کــرده اســت. قیمــت مــواد غذایــی تــا 55.7 درصــد افزایــش داشــته 
اســت امــا نــرخ تــورم در بخشــهای دیگــری همچــون مســکن و خدمــات کمتــر بــوده 

است)26(. 
بــر اســاس گــزارش پایــگاه Trading Economics کــه در دوم جــوالی ســال 2020 
منتشــر شــد، نــرخ تــورم ســاالنه در ایــران در ژوئــن ســال 2020 میــادی بــه 22.5 
درصــد رســیده اســت. قیمــت مــواد نوشــیدنی و غذایــی 14.9 درصــد، و قیمــت 
مســکن و خدمــات بــه میــزان 21.7 درصــد، و هزینــه حمــل و نقــل بــه میــزان 48.6 
درصــد و هزینــه خدمــات بهداشــتی درمانــی بــه 24 درصــد، و قیمــت پوشــاک و 
ــه  ــه هــای رســتورانت هــا و مســافرخانه هــا ب ــزان 28 درصــد، و هزین ــه می کفــش ب
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میــزان 17.9 درصــد افزایــش داشــته اســت. تــورم بــاال از ارزش واقعــی یارانــه ها-کــه 
درســالهای اخیــر دولــت بــه شــهروندان پرداخــت مــی کنــد- بــه شــدت مــی کاهــد 
و بــر زندگــی طبقــات فقیــر تأثیــرات منفــی مــی گــذارد. عــاوه بــر فشــار ناشــی از 
ــازار کار شــده اســت، بــه مشــکل  ــا کــه باعــث رکــود ب تحریمهــا، ســایه شــوم کرون

فقــر در ایــران دامــن زده اســت. 
6-افزایش نرخ بیکاری

پدیــده بیــکاری در کشــورهایی کــه دچــار بحــران مالــی و یــا تحریــم اقتصــادی مــی 
شــوند و یــا کشــورهای درگیــر جنــگ، بــه صــورت بســیار گســترده دیــده مــی شــود. 
ایــن پدیــده بــر نیــروی کار – همــه شــهروندان کــه در ســن کار قــرار دارنــد و تمایــل 

بــه کار دارنــد –تأثیــرات منفــی مــی گــذارد. 
گــزارش مرکــز آمــار ایــران از بــازار کار در ســه ماهــه دوم ســال 2020 میــادی، در 
مقایســه بــا ســه ماهــه دوم در ســال 2019 میــادی نشــان مــی دهــد کــه نزدیــک 
بــه دو میلیــون نیــروی کار، شــغل خــود را از دســت داده انــد. و نــرخ مشــارکت 
اقتصــادی بــه میــزان 7.3 درصــد کاهــش یافتــه و بــه 41 درصــد رســیده اســت. ایــن 
در حالیســت کــه بیــش از 767 هــزار نفــر بــه جمعیــت بــاالی 15 ســال کشــور افــزوده 
شــده اســت، امــا تعــداد نیــروی کار شــاغل در ایــران کاهــش دو میلیونــی را بــه خــود 
دیــده اســت و بــه نظــر مــی رســد کــه وضعیــت بــازار کار در ایــران مأیــوس کننــده 

اســت.
بــر اســاس همیــن گــزارش، یــک مقایســه میــان تعــداد شــاغلین در ســه ماهــه دوم 
ــا مــدت زمــان مشــابه در ســال 2019 میــادی، نشــان مــی  ســال 2020 میــادی ب
دهــد کــه بــازار کار ایــران شــاهد بیــکار شــدن 1.5 میلیــون کارگــر بــوده اســت. و 
بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی مــی تــوان گفــت کــه ایــن کاهــش در نیــروی کار بــا 
ــر  ــازار کار تأثی ــر ب ــن تحریمهــا ب ــرا کــه ای ــکا رابطــه مســتقیم دارد. زی تحریمهــای امری
منفــی برجــای گذاشــت و تولیــدات داخلــی مخصوصــا در بخــش نفــت و صنعــت بــه 
شــدت پاییــن آورد. البتــه بخشــی از ایــن بیــکاری ناشــی از کرونــا اســت کــه شــرکت 
هــای زیــادی از ایــن ناحیــه متضــرر شــده و فعالیــت هایشــان بــه حالــت تعطیــل در 
آمــد کــه بخــش گردشــگری بیشــترین زیــان را از ایــن ناحیــه دیــد. بــر اســاس گــزارش 
صنــدوق بیــن المللــی پــول نــرخ بیــکاری در ایــران، در ســال 2019 میــادی بــه 13.6 
درصــد رســید و در ســال 2020 میــادی بــه 16.3 درصــد خواهــد رســید. ایــن در 
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حالیســت کــه در ســال 2019 میــادی نــرخ بیــکاری در میــان جوانــان بــه 22.9 درصــد 
رســیده بــود)27(. 

چهارم: تأثیر تحریمهای امریکا بر اقتصاد عراق
تحریمهــای اقتصــادی امریــکا علیــه ایــران بــه احتمــال زیــاد بــر اقتصــاد کشــورهای 
همســایه مخصوصــا عــراق تأثیــر گــذار خواهــد بــود. و اگر این تحریمها با ســختگیری 
اعمال شــود، هرگونه معامات تجاری و ســرمایه گذاری بین دو کشــور را هدف 
ــادی متوجــه هــر دو کشــور خواهــد کــرد. حکومــت  ــرد و زیانهــای زی قــرار مــی گی
عــراق مــی دانــد کــه منافــع سیاســی، اقتصــادی زیــادی بــا ایــران دارد و پــای بنــدی 
بــه تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران، بــه عــراق آســیب مــی رســاند. از ایــن رو بــه نظــر 
مــی رســد کــه دولــت عــراق بیــن دو انتخــاب ســخت قــرار دارد کــه یــا بــه تحریمهــای 
امریــکا پــای بنــدی نشــان داده روابــط خــود را بــا ایــران قطــع کنــد، و یــا اینکــه بــه 
ــا امریــکا  ــران بــی توجهــی نشــان داده روابــط خــود را ب تحریمهــای امریــکا علیــه ای
قطــع کنــد. در چنیــن شــرایطی شــاید عــراق یــک سیاســت میانــه را در پیــش گیــرد 
کــه نشــانه هــای آن هــم اخیــرا پدیــدار گشــته اســت. بانــک مرکــزی عــراق بــه نشــانه 
پیــروی از تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران، بــه بانکهــای تجــاری ایــن کشــور در مــورد 
ــن  ــی هشــدار داده اســت امــا ای ــا بانکهــای ایران اســتفاده از دالر در داد و ســتد ب
ــی، ممانعتــی  ــا بانکهــای ایران ــرای معامــات ب ــورو ب بانــک در مــورد اســتفاده از ی
وضــع نکــرده اســت. کشــور عــراق در مــورد واردات بــرق و گاز ایــران از تحریمهــای 
امریــکا مســتثنی اســت. علــی رغــم وجــود تحریــم هــای امریــکا علیــه ایــران، امــا 
کاالهــای ایرانــی همچنــان بــه بــازار عــراق ســرازیر مــی شــود. و عــراق یکــی از منابــع 
مهمــی اســت کــه دالرهــای مــورد نیــاز ایــران را تأمیــن مــی کنــد کــه توســط شــبکه 
منســجم از بازرگانــان و قاچاقچیــان کــه در نقــاط مــرزی بیــن دو کشــور فعالیــت 

دارنــد، بــه ایــران انتقــال داده مــی شــود. 
بــا توجــه بــه روابــط تجــاری و اقتصــادی گســترده ای کــه بیــن عــراق و ایــران وجــود 
دارد و موقعیــت همجــواری، روابــط سیاســی ویــژه ای را میــان ایــن دو کشــور 
رقــم زده اســت، تأثیــرات زود هنــگام تحریمهــای اقتصــادی امریــکا، بــر اقتصــاد 
ــن  ــی ای ــن پیامدهــای عینــی و احتمال عــراق خــود را نشــان داده اســت. از مهمتری

تحریمهــا بــر اقتصــاد عــراق مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
یــک – کاهــش شــدید ارزش ســپرده هــای عراقــی هــا در بانــک هــای ایرانــی، ســپرده 
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هــای عراقــی در بانکهــای ایرانــی بــه علــت ســقوط ارزش پــول ایــران در ســال 2018 
میــادی بــا زیــان روبــرو شــد. در پــی ســقوط ارزش پــول ایــران، ارزش ســپرده هــای 
عراقــی در بانــک هــای ایــران تقریبــا نصــف شــد. بــر اســاس برخــی آمارهــا، ســپرده 
هــای عراقــی هــا در بانکهــای ایــران تقریبــا یــک میلیــارد دالر بــوده اســت و ایــن 
بــدان معناســت کــه عراقــی هایــی کــه در بانکهــای ایرانــی ســپرده گــذاری کــرده 
بودنــد نیــم میلیــارد دالر ضــرر کــرده انــد. بســیاری از عراقــی هــا ترجیــح مــی دهنــد 
کــه ســرمایه هــای خــود را در بانکهــای ایرانــی بگذارنــد کــه دالیــل آن هــم عبارتنــد از:
بــرای تســویه حســاب مشــتریان خــود  بانکهــای خصوصــی  الف-برخــی اوقــات 
ــن امــر ســبب شــده اســت کــه شــهروندان عراقــی اعتمــاد  ــد و ای نقدینگــی ندارن
خــود بــه بخــش بانکــی و مخصوصــا بانکهــای خصوصــی ایــن کشــور از دســت داده 
و ســپرده هــای خــود را از بانکهــای خصوصــی بازپــس گرفتــه بــه بانکهــای ایرانــی 
بســپارند. البتــه مقــررات و ســخت گیریهــای اداری در بانکهــای دولتــی عراقــی 

مزیــد بــر علــت بــوده اســت. 
ب-پاییــن بــودن نــرخ ســود در بانکهــای عراقــی طــوری کــه از 5 درصــد تجــاوز نمــی 
ــه ســپرده هــای مشــتریان  ــاری ایرانــی ب کنــد؛ در حالیکــه مؤسســات مالــی و اعتب
خــود ســودهای باالیــی بیــن 18 درصــد تــا 22 درصــد پرداخــت مــی کننــد. همیــن 
امــر بســیاری از شــهروندان عراقــی را ترغیــب کــرده اســت کــه دارایــی هــای خــود 
بســپارند؛  بانکــی  غیــر  اعتبــاری  در مؤسســات  را  خــود  ســرمایه  و  بفروشــند  را 
غافــل از اینکــه ایــن مؤسســات بــه خاطــر ســود بــاال، وامهــای بــدون ضمانــت، 
ســوء مدیریــت، عــدم پــای بنــدی بــه قانــون و نبــود مهــارت شــغلی در مدیریــت در 

معــرض ورشکســتگی قــرار دارنــد. 
ج-بانکهــای ایرانــی تســهیاتی وضــع کــرده انــد کــه بــه مشــتری اجــازه مــی دهــد در 
عیــن اینکــه اصــل ســپرده در حســاب باقــی بمانــد، ســود آن را بــه صــورت ماهانــه، 
ــد کــه در حالــت ســپرده هــای  ــا ســاالنه دریافــت کن ســه ماهــه، شــش ماهــه و ی
میــان مــدت، ســپرده گــذار نمــی توانــد زودتــر از یکســال اصــل ســپرده خــود را از 

بانــک خــارج کنــد. 
د-برخــی از تاجــران بــرای تأمیــن مالــی واردات خــود از ایران، ناچار هســتند که دارایی 
هــای خــود را بــه بانکهــای ایرانــی بســپارند و ایــن بانکهــا از شــهروندان عراقــی دالر 
تحویــل مــی گیــرد و آن را بــه پــول ایــران تبدیــل مــی کنــد. واردات عراقــی هــا از ایــران 
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ســاالنه بــه بیــش از 6.5 میلیــارد دالر مــی رســد.  
هـــ -برخــی فتواهــای دینــی شــهروندان عراقــی را بــه ســپرده گــذاری در بانکهــای 
ایــران تشــویق مــی کننــد کــه ایــران یــک کشــور اســامی اســت و معامــات بانکــی 
آن عــاری از ربــا اســت. بــه علــت زیانهــای هنگفتــی کــه ســپرده گــذاران عراقــی در 
بانکهــای ایرانــی متحمــل شــده انــد، انتظــار مــی رود کــه در آینــده ایــن نــوع ســپرده 
ــران منفــی  ــه علــت افزایــش تــورم، ســود واقعــی در ای ــرا ب ــر شــود زی گــذاری کمت

اســت.  
دو-احتمــال ســرازیر شــدن دارایــی هــای عراقــی هــا بــه ایــران جهــت ســرمایه گــذاری 
در امــوال غیــر منقــول ماننــد خریــد مســکن، هتــل، زمیــن و دیگــر مــوارد مطــرح 

اســت. زیــرا ایــن امــوال بــه دالر بســیار ارزان اســت. 
ســه-به علــت ارزانــی هزینــه ســفر و درمــان، ایــران بهتریــن گزینــه بــرای عراقــی هــا 

جهــت انجــام ســفرهای توریســتی درمانــی اســت. 
چهــار-از آنجــا کــه ســفر و اقامــت در عــراق بــرای ایرانیــان هزینــه هــای باالیــی دارد، 

احتمــال دارد صنعــت گردشــگری-زیارتی عــراق کــم رونــق شــود. 
پنج-عــراق بهتریــن گذرگاهــی اســت بــرای قاچــاق کاالهــای ممنوعــه بــه ایــران 

اســت.  
شــش-برخاف انتظــار، بعــد از اجرایــی شــدن مرحلــه دوم تحریمهــا صــادرات ایــران 
ــران و عــراق  ــه عــراق کاهــش چشــمگیری خواهــد داشــت؛ البتــه در صورتیکــه ای ب
نتواننــد بــر موانعــی کــه ایــاالت متحــده دربــاره سیســتم پرداخــت مالــی تجــارت بیــن 
الملــل و سیســتم مالــی و بانکــی وضــع کــرده، فایــق آینــد. البتــه نبایــد ایــن احتمــال 
را از نظــر دور داشــت کــه دو کشــور سیســتم مبادلــه کاال بــا کاال )مبادلــه پایاپــای( 

را بــرای فعــال نگــه داشــتن تجــارت خــود در پیــش خواهنــد گرفــت. 
هفــت– انتظــار مــی رود بــرای قاچــاق دالر بــه ایــران تقاضــا بــرای دالر امریکایــی در 
بــازار عــراق زیــاد شــود و ایــن امــر بــه افزایــش قیمــت دالر در بــازار عــراق از یــک ســو، 

و کاهــش شــدید دارایــی ارزی عــراق از ســوی دیگــر منجــر شــود. 
هشــت– در پــی تحریمهــای امریــکا انتظــار مــی رود بــه خاطــر افزایــش بیــش از حــد 
ــه  ــن کشــور ب ــروی کار ای ــران و کاهــش ســطح اســتاندارد زندگــی، نی ــکاری در ای بی

عــراق و دیگــر کشــورها بــه دنبــال یافتــن کار و درآمــد ســرازیر شــود. 
نــه– در صــورت عــدم تمدیــد معافیــت عــراق در وارد کــردن بــرق و گاز از ایــران، 
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واردات گاز و بــرق از ایــران قطــع خواهــد شــد. ایــن در حالیســت کــه عــراق دومیــن 
مشــتری گاز ایران بعد از ترکیه اســت. اگر چنین احتمالی رخ دهد، عراق با کمبود 
ــرژی بــرق تولیــدی در داخــل مواجــه مــی شــود و احتمــال دارد بــرق وارداتــی از  ان

ایــران بــه 4000 مــگاوات برســد. 
ده-اگــر عــراق بــه تحریمهــای امریــکا پایبنــد نباشــد، بــه معنــای ایــن اســت کــه عــراق 
نیــز مشــمول تحریمهــا مــی گــردد یعنــی امــوال عــراق در بانکهــای امریــکا بلوکــه 
مــی شــود مخصوصــا اینکــه عــراق چهارمیــن کشــور عربــی اســت کــه در اوراق 
بهــادار خزانــه داری امریــکا ســرمایه گــذاری کــرده اســت کــه در پایــان اکتبــر 2019 

میــادی بــه 32.7 میلیــارد دالر رســیده اســت. 
پیامــد دیگــر تســری تحریمهــا بــه عــراق ایــن اســت کــه امریــکا از حمایــت امــوال 
ــه آنهــا  ــن صــورت کشــورهایی کــه عــراق ب ــردارد کــه در ای عــراق در خــارج دســت ب
بدهــکار اســت، آن امــوال را مطالبــه و تصاحــب خواهنــد کــرد. از دیگــر پیامدهــا هــم 
ایــن اســت کــه دالرهــای امریکایــی در قبــال صــادرات نفــت عــراق، از طریــق بانــک 
فدرالــی ارســال خواهــد شــد کــه ایــن امــر اثــرات فاجعــه بــاری بــرای عــراق بــه همــراه 

خواهــد داشــت کــه ســقوط ارزش دینــار عــراق از آن جملــه اســت. 
نتیجه گیری

تحریمهــای امریــکا صــادرات نفــت ایــران وهمچنیــن درآمدهــای ارزی ایــران را بــه 
شــدت کاهــش داد کــه ایــن کاهــش باعــث کاهــش ذخیــره ارزی و کمبــود بودجــه 
کل و بودجــه جــاری کشــور شــده اســت. دولــت امریــکا در اعمــال تحریمهــا بیشــتر 
ــر بخــش هــای دولتــی کــه کلیــدی هســتند تکیــه کــرده و بخشــهای تجــاری کــه  ب
چندیــن شــرکت وابســته بــه دولــت در آن فعالیــت دارنــد ماننــد صنایــع غذایــی را 
چنــدان مــورد توجــه قــرار نــداده اســت. دولــت امریــکا بــا وضــع موانــع بــر ســر راه 
تعامــات بانکــی، بخشــهای دیگــر را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده و از میــزان فعالیــت 
آنهــا کاســته اســت. وجــود ایــن موانــع ســبب شــده اســت کــه ایــن تجــارت هــا در 
کنــار هزینــه هــای هنگفــت، ســود کمــی داشــته باشــد. زیــرا تاجــران مجبــور هســتند 
کــه کاالهایشــان را بــه بهــای ارزان بفروشــند و دیگــر اینکــه بازگردانــدن بهــای ایــن 

کاالهــا بــه اقتصــاد ایــران کار بســیار دشــوار اســت. 
ــران  ــول ای ــی ســابقه ارزش پ ــر اینکــه باعــث ســقوط ب ــکا عــاوه ب تحریمهــای امری
شــد، افزایــش ســطح تــورم، افزایــش نــرخ بیــکاری را نیــز بــه دنبــال داشــت و کیفیــت 
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زندگــی شــهروندان ایرانــی را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد. اقتصــاد عــراق نیــز از 
ــه چنــد پیامــد آن اشــاره  ــه ب ــه عنــوان نمون ــد کــه ب ــار ایــن تحریمهــا در امــان نمان آث
مــی کنیــم: در پــی تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران، ارزش پــول ایــران بــه شــدت افــت 
کــرد و ســپرده هــای عراقــی هــا در بانکهــای ایرانــی ارزش خــود را از دســت داد. 
بــه دنبــال کاهــش درآمــد ایرانیــان در ایــن شــرایط بحــران اقتصــادی، تعــداد زائــران 
ــاع  ــر تعــداد اتب ــل ب ــه شــدت کاهــش یافــت و در مقاب ــه عتبــات عالیــات ب ایرانــی ب

عراقــی کــه بــرای درمــان و یــا گــردش بــه ایــران مــی رونــد، افــزوده شــد. 
تعــداد زیــادی از کارگــران ایرانــی بــه دنبــال یافتــن کار بــه عــراق ســرازیر شــدند و اگــر 
ــار دوم  ــرای ب ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهــوری مــاه نوامبــر 2020 میــادی ب
برنــده شــود، احتمــال دارد فشــارها و تحریمهــای بیشــتری بــرای هــر دو کشــور 
ــا  ــور شــود همــکاری ب ــا مجب ــد ت ــر عــراق وارد کن ــد. و فشــار مضاعفــی ب وضــع کن

ــا متوقــف ســازد.  ــران را در برخــی عرصــه هــا کاهــش داده ی ای
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