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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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نظام  سرنگونی  و  ايران  در  اسالمی  انقالب  پريوزی  سالگرد  چهلمنی  به  شدن  نزديک  اب 
شاهنشاهی در سال )1979(، ايرانيان اب آغاز يک مرحله ی جديد اقتصادی که در اتريخ 6 
اوت )2018( آغاز می شود، روبه رو خواهند شد؛  يعنی روزی که حترمی های آمريکا به مرحله ی 
اجرا در می آيند. اقتصادداانن از زمان اجرايی شدن توافق هسته ای در سال )2015(، اذعان 
دارند که اقتصاد ايران علی رغم موانع عادی سازی روابط اب ابنک های غربی، به ميزان زایدی از 

مزاایی اين توافق هبره مند شده است.
بر اساس گزارش صندوق بنی املللی پول که ماه مارس گذشته منتشر شده است، اقتصاد ايران 
در پی لغو حترمی های غرب ، شاهد ابزگشت قدرمتندانه به رشد خود بوده است ، و انتظار می رود 
اقتصاد ايران در اپاین سال مالی )2017/ 2018( رشدی نزديک به 3.37 درصد را جتربه 

کند1.
روش  شناسی

از ابزگشت حترمی های  پس  ايران  اقتصاد  آينده ی  به  موشكافانه  نگاهی  پژوهش  اين  هدف 
اقتصاد آن در مواجهه اب حبران اتزه است که بعد از  آمريکا و شناخت مسري و جهت گريی 
حمروميت از مهم ترين منابع درآمد حاصل از صادرات نفت حاصل خواهد شد، و نيز اطالع 
ایفنت از واکنش های دولت ايران و گزينه های مطرح شده جهت روایرويی اب حماصره ی اقتصادی 

از سوی آمريکاست.
مطالعه  به  را  فعلی  پژوهش  ايران،  اقتصاد  آينده ی  از  اطالع  برای  فوق،  موارد  به  توجه  اب 
يک  از  بيش  نظر گرفنت  در  اب  و  می دهيم،  اختصاص  خمتلف  اقتصادی  و  سياسی  متغريهای 

1- World Investment Report 2017, UNCTAD.
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سناريوی نظارتی  برای آينده ی اقتصاد ايران، و هم چننی گزينه هايی که دولت فعلی برای رسيدگی 
به اتثريات اقتصادی در اختيار دارد، به اين موضوع خواهيم پرداخت؛ گزينه هايی که انتظار می رود 
در ماهها- و شايد سال ها بعد- پس از اعمال حترمی های اایالت متحده در اختيار آن ابشد.

مقدمه
در طول چهار دهه از حيات انقالب اسالمی ايران، چه به علت حبران های داخلی و ای 
پی گذر  در  پی  حتوالتی  و  وقايع  از  آن  اقتصاد  ايران،  اسالمی  عليه مجهوری  مستقيم  جنگ 
اقتصادی و حترمی های خمتلف بنی املللی شد که گاه کم و  به حماصره ی  کرده است؛ که منجر 
در سال )2012(  نژاد  امحدی  دوران رایست مجهوری  در  است، حترمی هايی که  زاید شده  ای 
انقالب  دهه ی  چهار  سياسی  حتوالت  بود.  رسيده  خود  اوج  و  حداکثری  مرحله ی  به 
است. ايران گذاشته  انسانی  و  اقتصادی  توسعه ی  شاخص های  بر  روشنی  ابزاتب   اسالمی، 
هنگامی که آقای حسن روحانی رئيس مجهور در سال )2013( قدرت را در دست گرفت، 
شاخص های عمل کرد اقتصادی در بدترين حالت رشد واقعی منفی بود و نرخ تورم بر اساس 
آمار رمسی بيش از 40درصد بود2. سال )2015(، سالی بود که توافق هسته ای اب گروه )5 + 
1( در آن صورت گرفت و دولت روحانی برای احيای اقتصاد ايران و هبينه سازِی عمل کرد آن 

به اين توافق اتکا کرد.
اب اجرای توافق هسته ای، صادرات نفت و سرمايه گذاری های خارجی ابزگشتند و از سال 
)2016( به دليل امهيتی که نفت به طور نسبی برای رشد توليد انخالص داخلی اجیاد کرد، 
سبب شد که شاخص های عمل کرد کلی اقتصاد  هببود ایبد. اما حترمی ها ابر ديگر و به سرعت 
اب قدرت ایفنت دوانلد ترامپ، رئيس مجهور آمريکا، ابزگشتند. و دولت اایالت متحده، مواضع 
سخت گريانه ای را در برابر دولت ايران اختاذ کرد و در ماه می )2018( تصميم گرفت ات از توافق 
هسته ای بريون بيايد و يک حماصره ی اقتصادی بی سابقه و دو مرحله ای را بر ايران حتميل کند: 
مرحله ی خنست آن در اتريخ 6 اوت )2018( است که شامل اجیاد موانع در برابر استفاده از 
دالر آمريکا در سطح بنی املللی است و دومنی مرحله ی حترمی ها در اتريخ 4 نوامرب )2018( در 
مورد خريداران نفتی ايران است که به عنوان فصل جديدی در اتريخ حکومت ايران در دوران 
پس از انقالب اسالمی به مشار می رود. اين حبران ها چهل سال است که مهواره و اتکنون نيز 

2.تورم از مرز 04درصد گذشت/ تورم مواد خوراکی 75درصد، خربگزاری مهر
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مانع توسعه ی اقتصادی ايران بوده است.
آینده ی اقتصاد ایران و گزینه های پیش روِی دولت روحانی

ساير  اب  ايران  اقتصادی  روابط  و  اقتصاد  بر  مشخصی  أتثري  سياسی  اختالفات 
است  روابط-  برقرای  در  ترديد-  به  حمکوم  هم  هم چنان  و  است.  جهان گذاشته  نقاط 
هستند،  ايران  اب  قدرمتند  اقتصادی  پيوندهای  خواستار  کشورها  از  بسياری  اگرچه  و 
می  مانند 3. ابقی  حداقل  در  ترجيحا  و  می شوند  موکول  آينده  به  روابط  اين  هم   هنوز 

اين حالت ترديد در چندين شرکت بنی املللی ظاهر شده، و بسياری از اين شرکت ها طی پنج 
تعويق  از آهنا  انداخته اند. و 33درصد  تعويق  به  را  سال گذشته، تصميم جتاری بزرگ خويش 
اين امر را به ترس و نگرانی از اعمال دوابره ی حترمی های دوابره بر عليه ايران نسبت داده  اند، 
درحالی  که 29درصد از آهنا به اوج گرفنت خطرات سياسی اشاره کرده اند که به اختاذ اين تصميم 
منجر شده است و 51درصد از شرکت  های موافق می گويند تصميم دوانلد ترامپ، رئيس مجهور 
بر برانمه های شرکت  هايشان در خصوص  آمريکا، مبنی بر عدم پذيرش برجام، أتثريی منفی 
سرمايه گذاری و جتارت در ايران داشته است، 94درصد معتقدند که اایالت متحده به اندازه ی 

کافی برای عمل به تعهدات خود در عرصه ی اقتصادی فعال نيست 4.
اعالم خروج رئيس مجهور اایالت متحده آمريکا از توافق هسته ای اب ايران، بدون تغيري برخی 
از مفاد آن سبب می شود موفقيت هتران در روند جذب سرمايه گذاران خارجی دشوارتر از قبل 
 ،)FDI( شود اب موفقيت دولت روحانی در خصوص جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی
در مقايسه اب آن  چه برای آن توسط دولت او برانمه ريزی شده است. اطالعات سازمان جتارت 
و توسعه ی سازمان ملل متحد )UNCTAD( حاکی  ست، ايران نزديک به 50درصد از 
سرمايه گذاری مستقيم خارجی )FDI( را در سال )2017( جذب کرده است، ای به  عبارتی 
پنج ميليارد دالر 5. اما پس از اعمال حترمی های نفتی از نوامرب )2018( و قطع دسرتسی ايران 
به سيستم ابنکی جهانی )SWIFT(، سرمايه گذاری مستقيم خارجی اب کاهش 27درصدی 

مواجه خواهد شد.

3. دو سناريو از آينده ی  برجام ، روزانمه ی  دنياى اقتصاد
4. Great Expectations, Delayed Implementation, Bourse & Bazaar, January 2018.
5.  Tehran Times: UNCTAD -FDI inflows to Iran up nearly 50% in 2017. 
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قرار بر اين بود که ايران طی برانمه ی پنج ساله ی ششم در سال  های )2016-2021(، 
ساليانه اپنزده ميليارد دالر را از طريق سرمايه گذاری مستقيم خارجی جذب کند. اما اين طرح؛ 
يک حداقل را مشخص منوده است و اين که نبايد ارزش سرمايه گذاری که مقدار آن 3 ميليارد 
دالر در سال است، از آن اپينی  تر بيايد و اب توجه به استاندارد ابزارهای در حال ظهور، مبلغ 

اندکی به  حساب می  آيد6. 
موفقيت های حمدود دولت حسن روحانی رئيس مجهور، در جذب سرمايه گذاری خارجی به 
چند دليل است که از مجله ی آن ماهيت قواننی ايران است و به نظر منی  رسد برای سرمايه گذاران 

خارجی مناسب و راحت ابشد و هم چننی مشکالتی که روابط ابنکی دچار آن است.
اب وجود اتصال جمدد نظام ابنکی ايران اب سيستم )SWIFT( از طريق ابنک های ايرانی 
در مرحله ی پس از لغو حترمی ها حتی بزرگرتين ابنک های طراز اول غرب نيز متايلی به تسهيل 
معامالتی که طرف ايرانی وارد آن   شود، ندارند. ابنک های بزرگ -که نقش حموری در نقل و 
 )Second & Third-party( انتقاالت بنی املللی پول بنی ابنک  های درجه ی دوم و سوم

ايفا می  کنند- از هر گونه تعاملی اب طرف ايرانی هراس دارند.
دولت آقای روحانی اب وجود متام اين موانع، هم چنان به کار بر روی گسرتش شبکه ی روابط 

ابنکی خود اب آسيا و آفريقا بدون اکتفا به ابنک های ارواپيی، ادامه می  دهد.
دولت آقای روحانی در خصوص اجنام اصالحات ابنکی طبق درخواست کارگروه اقدام مالی 
)FATF(  هم کاری می  کند و بر شفاف منايی و هم چننی مبارزه اب پول شويی و عدم اتمنی مالی 

تروريسم متمرکز شده است.
 )FATF( اقدامات مالی تعينی شده توسط کارگروه  استانداردهای  اعمال  دنبال  به  ايران 
است. دولت آقای روحانی در اجرای توصيه های کارگروه اقدامات مالی مرتکب اشتباه شده و 
اين امر به اخالل در اقدامات متقابل عليه نظام ابنکی ايران کمک کرده است. اين نکته را نبايد 
از نظر دور داشت که زمانی أتثريات حترمی ها در اقتصاد ايران افزايش ایفت که ابنک  ها و نظام 

ابنکی گذشته ی اين کشور را در سابق هدف قرار دادند.
اين  تعادل در سيستم ابنکی خود است. اگر  ايران در حال کار پريامون رفع عدم  دولت 

6. Iran approves the Sixth Development Plan to boost investment.
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مشکل رفع شود، می تواند به   عنوان مشوقی برای ابنک های ارواپيی و ساير ابنک های بزرگ 
دنيا جهت تعامل اب ايران ابشد. برخی از شرکت های ايرانی در داخل ايران از امتناع بسياری 
از ابنک های بنی املللی برای تعامل اب آهنا شکايت دارند، از آن جهت که اپی بند به اقدامات 
رمسی، شرايط، حمدوديت ها ای جمازات هايی هستند که در منت حترمی های اعمال شده عليه ايران، 

اتکيد شده است.
آای ایران برای جلب محایت از اقتصاد خود، روی کشورهای متحد حساب می کند؟

ممکن است ايران برای به دست آوردن محايت و پشتيبانی اقتصادی، روی کشورهای متحد 
حساب کند، چه کشورهای مهسايه هم چون عراق، ترکيه، روسيه، ای متحدان جتاری در احتاديه ی 
ارواپ، و چه خريداران نفت ايران از ميان کشورهای آسيايی، به   ويژه چنی، کره جنوبی، هند و 
ژاپن؛ اما آای از جنبه ی عملی در خصوص نوع محايتی که هر يک از متحدان مذکور می تواند 
برای محايت از اقتصاد ايران در دوره ی آينده ارائه دهد، خواهيم پرسيد؟ اپسخ به اين پرسش 
امر، زودهنگام  اين  مرهون سياست های خاص مهسايگان منطقه  ای است و چه  بسا پيش  بينی 

ابشد.
مذاکرات جمدد پریامون برخی از شرایط توافق هسته  ای

تنها ايران نيست که مذاکره بر سر تفکيک مفاد توافق هسته ای را نفی می کند، بلکه روسيه 
و چنی نيز اب او در اين خصوص اتفاق نظر دارند، اما ارواپ تعديالتی دارد که شامل تشديد 
ابزرسی و نظارت بر أتسيسات امتی، افزايش مدت زمان توافق هسته ای، به  مهراه پيشنهاد يک 

موافقت انمه ی مکمل که شامل سيستم های موشکی و برخی مسائل امنيتی در منطقه است.
طرف ايرانی بر اين ابور است که تالش های ارواپيی  ها برای حفظ دستاوردهای ايران از توافق 
هسته ای از جديت الزم برخوردار نيست. آقای ظريف، وزير امور خارجه ی ايران معتقد است: 
»اعالم احتمال انصراف شرکت های بزرگ ارواپيی از مهکاری اب ايران، اب تعهد ارواپ به اجرای 

توافق هسته  ای هم خوانی ندارد«7.

7.  انصراف شرکت های ارواپيی از مهکاری اب ايران اب تعهد ارواپ به برجام مهخوانی ندارد، خربگزاری ايسنا
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وی در جايی ديگر اظهار داشت: در صورت خروج آمريکا از توافق هسته ای، سه سناريوی 
احتمالی پيِش روی  ايران وجود دارد، که عبارتند از:

سناريوی خنست: اين  که ايران نيز از توافق هسته ای خارج شود، و به تعهد خود به حمتوا و 
مضمون توافق  انمه اپاین بدهد و غنی  سازی اورانيوم را به  شدت از سر  بگريد.

سناريوی دوم: اين سناريو از مکانيسم اختالف و مناقشه در توافق هسته ای گرفته می  شود؛ 
طوری  که به مهه ی طرف  ها اجازه می  دهد شکايتی رمسی به کميته  ای که به  منظور رسيدگی به نقض 

حمتوای توافقنامه تشکيل شده است، تقدمی کنند.
 سناريوی سوم: ايران احتماال تصميم به خروج از پيمان ان پی تی )NPT(، )منع گسرتش 

سالح های هسته ای( خواهد گرفت، زيرا از امضا کنندگان اين پيمان است 8.
نتیجه  گریی

به  نظر می  رسد که احنالل اين توافق، يک اسرتاتژی آمريکايی است که هدف آن جمبور ساخنت 
ايران برای ورود جمدد به يک پروسه ی مذاکراتی جهت رسيدن به توافقی مطلوب تر برای دولت 
آمريکا ابشد. اما ظاهرا اين پيش  فرض نزد ايرانيان قابل قبول نيست؛ ات   جايی  که توافقی که رييس 
مجهور اایالت متحده آن را »امحقانه ترين معامله« می انمد، به   مهان شدت، اب تعداد زایدی خمالف 
در ايران مواجه است که بعضی از آهنا در مراکز و هنادهای تصميم گريی ايران حضور دارند. 
ايران،  بنابراين؛ صحبت از ورود به يک روند جديد مذاکرات در خصوص برانمه ی هسته ای 
برای مراکز تصميم گريی ايران قابل قبول خنواهد بود. آهنا پس از خروج اایالت متحده از برجام، 
به تواانيی طرف  های ارواپيی برای جلوگريی از پيامدهای انمطلوب اين اقدام آمريکا، اطمينان 
ندارند. هم چننی کوچک ترين امکانی هم برای پذيرش دوابره ی مذاکره پريامون توافق هسته ای ای 

در خصوص موشک های ابلستيک توسط ايرانيان وجود ندارد.
وجود  به    منطقه  در  سياسی  حبران هايی  متحده،  اایالت  خروج  پيامدهای  ديگر،  سوی  از 
خواهد آورد. ايران به تقويت روابط خود اب رقبای واشنگنت؛ يعنی روسيه و چنی اقدام خواهد 
کرد. هم چننی ايران به گونه ای عمل خواهد کرد که بدون در نظر گرفنت منافع و نقش ايران، کار 

برای آمريکا در خصوص مديريت حبران  ها در منطقه دشوار خواهد شد.

8. ظريف: سه سناريوی پيشِ روی ايران در صورت خروج آمريکا از برجام را تشريح کرد .
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اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از وتافق هسته  ای
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