
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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در حوزه    ي جنگ اقتصاد   ي ها نشانه 
  ي تجار   یه و تسو   ي ارز 

 1مرجانه بشخور

 چکیده  
عصر حاضر، استفاده از ابزار جنگ اقتصادي است که  یکی از ابزارهاي مورد استفاده آمریکا براي مقابله با کشورها در  

وانتقاالت مالی، تجارت و تسویه ارزي و... را دربر گیرد. در مورد ایران،  تواند ابعاد مختلف اقتصادي از جمله: تولید، نقل می 
اقتصادي  هاي اخیر از مصادیق جنگ  هاي مختلف اقتصادي طی سال ها و فعالیت هاي گسترده علیه بخش اعمال تحریم 
باري (از جمله: تعمیق رکود، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسري بودجه، تقویت تورم  تواند آثار منفی زیان است که می 

و  هاي این جنگ در حوزه ارز و در نتیجه، کاهش قدرت خرید و...) براي اقتصاد به همراه داشته باشد. از جمله شاخص 
ت تجاري با ریال، محدودیت مبادالت تجاري با دالر، محدودیت مبادالت  توان به: محدودیت مبادال می  ي تجار  یه تسو 

هاي حواله ارزي، تحریم سوییفت، عدم محدودیت مبادله نفت در  ها و افزایش هزینه تجاري با طال، شناسایی صرافی 
بی  یا  ارزش  فاقد  کاالهاي  کرد.  ازاي  اشاره  و...  لوکس  کاالهاي  واردات  محدودیت  عدم  جمله  همچنی کیفیت،  از  ن 

یرضروري و  غ هاي  توان به: کاهش هزینه ها بر اقتصاد می راهکارهاي پیشنهادي در ارتباط با کاهش اثرگذاري این اقدام 
هاي جایگزین دستیابی به درآمدهاي ارزي از جمله:  ها، استفاده از روش یري منابع آزاد شده در تقویت زیرساخت کارگ به 

 اشاره کرد.   یجیتال به پشتوانه نفت و... د رزهاي دیجیتال با استفاده از نفت یا تولید ارزهاي  سازوکار ارزهاي دیجیتال، تولید ا 
. یبریدي و فوق ه   یبریدي جنگ ه جنگ اقتصادي، محدودیت مبادالت، درآمدهاي ارزي،   واژگان کلیدي: 

 مقدمه
جنگ  حوزه   در   شده   انجام   مطالعات   بررسی   کلی   طور به 

، جنگ   مفهوم تحوالت گسترده در    از   حاکی   قدرت،   و 

و  اهداف و    آن   در   استفاده   مورد   ابزارهاي   ، آن   انواع 

به    ي ها روش  برخ   طوري به   است،   آن مبادرت  یکه 

از   ها جنگ   یت از جنگ سرد، ماه   بعد   ، محققان معتقدند 

mballameh1389@gmail.comتدبیر، تهران، ایران   . پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادي، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي  1

جنگ   برابر   در   سخت   جنگ :  به   توان می   آنها   جمله   از   که   دارد   وجود   ها جنگ   انواع   مورد   در   مختلفی   هاي بندي تقسیم   مطالعات،   این   در .  2
جنگ   هیبریدي،   جنگ  نامتقارن،   جنگ   مانند   اصطالحاتی   و   مدرن   جنگ  برابر   در  سنتی   جنگ   نامتعارف،   جنگ  برابر   در  متعارف   جنگ   نرم، 

اشاره ...  و   فرهنگی   جنگ   ، ) مالی   و   تجاري   ارزي،   هاي جنگ (   اقتصادي   جنگ   اي، هسته   جنگ   شیمیایی،   جنگ   بیولوژیکی،   جنگ   سایبري، 
 . است   مهم   آن   اقتصادي   بعد   گزارش   این   در   که   کرد 

با   ینی به قدرت سرزم   یابی بر سر دست   فیزیکی   ي ها جنگ 

سالح   توسل  انواع  جمع   ي ها به  ي ها جنگ   به   ی کشتار 

المللی ین و ب   ي به قدرت اقتصاد   یابی نامحسوس بر سر دست 

اجتماعی،   اقتصادي،   ابزارهاي   از   ترکیبی   به   توسل   یق از طر 

س   ی فرهنگ  ا 2است   کرده   تغییر   یاسی و  محققان    ین . 

در   مسلحانه   فیزیکی   هاي جنگ   به   مبادرت معتقدند،  



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

نشانه هاى جنگ اقتصادى در حوزه ارزى و تسویه تجارى 
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سطح   در   قدرت   احبان ص   جدید   هاي گذاري سیاست 

ا 1دارد   قرار   ها اولویت   آخرین   در   جهان  یات، ادب   ین . در 

مختلف  جنگ   ی انواع  معرف از  از  یکی که    اند شده   ی ها 

یبریدي و فوق ه   یبریدي آنها اصطالح جنگ ه   یدترین جد 

يها جنگ  یري گ شکل   یند ، فرآ 1شماره است. در نمودار  

نشان داده شده است.    یبریدي و فوق ه   یبریدي ه 

 هیبریدي  فوق  و هیبریدي  هايجنگ گیري شکل  فرآیند -1  نمودار 

ا  طورهمان در  مشاهده    ینکه   شود،مینمودار 

 هایییتفعال  هیبریدي،  فوق  و  هیبریدي  هايجنگ

 هاياماقد  ینهستند که در آنها ارتباطات ب  يچندبعد 

امکان    یاوقات حت  گاهی  و  است  نامشخص  مختلف

، هانوع جنگ  ینآنها وجود ندارد. ا  ییدو تأ  یصتشخ

هستند   یو جنبش   یرجنبشیغ  يهااز جنگ  یبیترک  -1

مح در  هرج  یطیو  طباز  و  خالق  رشد   یعیومرج 

کشور را نشانه   یو مال  يسالمت اقتصاد  -2  کنند.یم

عامل  نوعی   منظور به   پیشرفته   هاي فناوري   داراي   جنگی   هاي سالح   به   دستیابی   طریق   از   دفاعی   هاي بنیه   تقویت   بر   همچنان   ادبیات   این   در   که   کرد   توجه   باید   البته،  - 1
سوي  از   آن   حفظ   یا   قدرت   به   دستیابی   هاي استراتژي   در   تغییر   این   علت   مطالعات   از   برخی   در   عالوه، به .  است   شده   تأکید   هدف   کشورهاي   کننده تضعیف   یا   بازدارنده 

 . است   شده   بیان   جهانی   سطح   در   حکمرانی   بقاي   منظور به   بشریت   دوستدار   و   متمدن   تصویري   ارایه   جهانی،   سطح   در   قدرت   داراي   کشورهاي 

امن  گیرندیم م  یمل  یتو  خطر  به   اندازند.یرا 

یریت در حوزه مد   ی داخل   هاي ي که با ناکارآمد   ی زمان   - 3

و   مدت ی طوالن   پیامدهاي   ند، شو   یب ترک   ي اقتصاد 

ها خود  نوع جنگ   این .  داشت   خواهند   جبرانی   غیرقابل 

مختلف   ي دارا  م   ی انواع  آن جمله  از  که  : به   توان ی بوده 

بري، ی )، جنگ سا ها یخته (ترار   یوتروریسم ب   ي، جنگ انرژ 

 ینظام  جنگ  ی، جنگ روان  یست،ز  یط جنگ آب و مح 

 . کرد اشاره ياقتصاد جنگ و

تهدیدهاي سخت

تهدیدهاي 
نوپدید

تهدیدهاي ناپدید

تهدیدهاي 
بازپدید

هیبریدي  تهدیدهاي

(دو نوع تهدید 

زمان)متفاوت و هم

 فوق تهدیدهاي

هیبریدي (سه نوع 

تهدید متفاوت و 

جامع  تهدیدهاي

(چهار نوع تهدید 

زمان)متفاوت و هم



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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جنگ   یکی   ي اقتصاد   جنگ  انواع  فوق  ي ها از 

يها زمان حوزه طور هم و به   آید به شمار می   یبریدي ه 

آس  و  از   پذیر یب مختلف  (اعم  ی، پول   مالی،   : اقتصاد 

ارز   ي تجار  را  ي و  ياقتصادها   در   خصوص به   – ) 

بدین.  دهد ی هدف قرار م   - یران توسعه از جمله ا درحال 

در   استفاده   مورد   ابزارهاي   و   ها اقدام   مجموعه   که   شکل 

بروز   موجب موردنظر    کشور   علیه   ها جنگ   این 

هايناکارآیی   تشدید   یا   توجه   قابل   منفی   پیامدهاي 

بد،   حاکمیت   گسترده،   فساد   : از جمله   - داخلی   موجود 

از   خارج   به   ثروت   منابع   خروج   اجتماعی،   مشکالت 

ي، (اقتصاد   طبقاتی   هاي شکاف   افزایش   کشور، 

س   ی اجتماع  مجموع،   در   و   شود می   - ... و )  یاسی و 

یتامن   یجه، و در نت   ي اقتصاد   یت امن   یت وضع   تواند ی م 

کنندگان یم و تحر   هد را تنزل د   شده   یم کشور تحر   ی مل 

آنچه    براساس   بنابراین، کند.    تر یک را به اهداف خود نزد 

هاي نشانه بر آن است    ی گزارش سع   ین ا   در   شد،   بیان 

آن  منفی   آثار  تجارت و  و  ارز نوع جنگ در حوزه  این 

منظور،   همین   به شود.    ی معرف   کشور   اقتصادي   امنیت   بر 

دوم  ارا   ، در بخش  تعر ی ضمن  گاز جن   ی اجمال   یفی ه 

معرف   ي اقتصاد  بخش  پردازیم می   ها نشانه   ین ا   ی به   .

یه و تسو   ارز   حوزه جنگ    ی یت مالحظات امن   یان به ب   ، سوم 

چهارم   و   ي تجار  ب   ، بخش  ي برا   یی راهکارها   یان به 

. دارد   اختصاص   کشور   اقتصاد   بر   آن   تأثیرگذاري کاهش  

و   هاي جنگ اقتصادي در حوزه ارزنشانه -1
تجارت 

به استفاده از    ید تهد   یا استفاده    اي به معن   ي اقتصاد   جنگ 

به   یک   یه عل   ي اقتصاد   ي ابزارها  تضع کشور  یف منظور 

آن  یاسی و س   ی کاهش قدرت نظام   یجه، و در نت   ي اقتصاد 

است.   لمعمو طور  به جنگ    ین ا   ی طراح   در کشور 

ی، نقاط کشور موردنظر بررس   ی و مال   ي ساختار اقتصاد 

یر آنها با سا   یوند پ   و ساختار    ین ا   پذیر یب حساس و آس 

س   ی اجتماع   ي، اقتصاد   یرهاي متغ  و   مشخص   یاسی و 

نقاط   بر   فشار   آوردن   وارد   طریق   از   تا   شود می   تالش 

متغیرهاي   و   یابد   کاهش   اقتصادي   آوري تاب   پذیر، آسیب 

.  شوند   ها و نوسانات گسترده دچار شوك   اقتصاد   کلیدي 

مشخصه   ایران،   اقتصاد مورد    در  جمله  و بارز    ي ها از 

باال به    ی وابستگ   : به   توان ی م   اقتصادي   ساختار   پذیر یب آس 

یه، اول   ي ها باال به واردات نهاده   ی وابستگ   ی، نفت   ي درآمدها 

بودن  یافته ن توسعه   اي، سرمایه   و   اي واسطه   ي کاالها 

مال  و   صادراتی   محصوالت   محدود   تنوع   ی، ساختار 

ها ویژگی   این اشاره کرد.    صادراتی   بازارهاي   محدودیت 

(صادرات،    خارجی   تجارت   حوزه   است که   شده   موجب 

هاي اصلی  به یکی از حوزه )  ارزي   ادالت مب   و   واردات 

جمله   از  که  شود  تبدیل  کشور  علیه  اقتصادي  جنگ 

   توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي آن می نشانه 

يتجار   ي کاالها   ی در مورد برخ   یت عدم محدود   - الف 

کاالهاي   - ازاي  در  نفت  مبادله  محدودیت  عدم 

بارسد آمریکا  به نظر می کیفیت:  فاقد ارزش یا بی 

اقتصادي    توجه  و  فرهنگی  اجتماعی،  ساختار  به 

ایران و آگاهی از آثار منفی تهاتر نفت در ازاي کاال،  

این روش مبادله و تسویه تجاري را مورد تحریم  

یعنی تخلیه  قرار نداده است تا به هدف اصلی خود،  

اقتصادي   فروپاشی  احتمال  افزایش  ارزي و  منابع 

آنچه مسلم بوده، این است که   در کشور نایل شود. 

امکان انجام این شیوه مبادله صرفًا در مورد کاالهاي  



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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کیفیت وجود  مصرفی یا کاالهاي فاقد ارزش یا کم 

سرمایه  کاالهاي  مورد  در  و  کاالهاي  دارد  یا  اي 

ن  مورد  و  امکان استراتژیک  مادر  صنایع  پذیر  یاز 

عالوه، برخی کارشناسان معتقدند، این  . به 1نیست 

اقدام در بلندمدت آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد  

می  جمله  آن  از  که  داشت  به  کشور خواهد  توان 

تهاتر موجب محدودیت    - 1موارد زیر اشاره کرد:  

شود، زیرا از یک  توسعه و سودآوري تجاري می 

نوع  این  از    سو،  با معامالت  مقایسه  معامالت در 

هزینه  بانکی،  نظام  بر  طریق  را  بیشتري  هاي 

از سوي   و  کرد  تحمیل خواهد  تجاري  معامالت 

تهاتر   انجام  براي  تجاري  روابط  ایجاد  دیگر، 

تر  دشوارتر و اعمال تغییرات در این روابط سخت 

ي آنکه منابع  جا به در این شیوه مبادله،    - 2است.  

عمرا  صرف  و  ارزي  زیربنایی  توسعه  آبادانی،  ن، 

ترتیب، توزیع بین  زیرساختی کشور شود و بدین 

  - ترین منبع طبیعی کشور نسلی ثروت ناشی از مهم 

را تأمین کند، صرف واردات کاالهاي   - یعنی نفت 

این شیوه    - 3مصرفی و فاقد ارزش خواهد شد.  

می  شکل مبادالت  زمینه  فسادهاي  تواند  گیري 

 راهم آورد. گسترده و عمیق را ف 

 یکیلوکس:    يواردات کاالها   یت محدود  عدم -

ابزارها  یگرد در حوزه    ياز  استفاده  و   ارزمورد 

ارزشمند   یر اتالف ذخا  ي تالش برا  یه تجاريتسو

 
؛  )1397(  آنها»  واردات کاهش  راهکارهاي و  کشور  در  ارزي  «اقالم  و   )1397(  ارز»  تقاضاي  کاهش   «راهکارهاي:  به  ر.ك  بیشتر،   مطالعه براي  -1

 اقتصاد.پژوهشکده تدبیر 
 اصفهان،   فوالد   هرمزگان،   فوالد  صبا،   فوالد  ،) ایران  در   فوالد   تولیدکننده  ترین بزرگ (  مبارکه   فوالد   هايشرکت   تحریم :  از  اندعبارت  هاتحریم   این   -2

 آلومینیوم شرکت  ارفع،  فوالد  و آهن چادرملو، معدنی  و صنعتی  شرکت گهر،گل معدنی و صنعتی شرکت  ایران، آلیاژي فوالد جنوب، کاوه فوالد
 . غدیر فوالد  و آهن شرکت و خوزستان فوالد ایران،  مس ملی  شرکت المهدي،  آلومینیوم شرکت ایران، 

به توجه  حساس  یقهسل  با    يرفتارها   یتو 

امکان مبادله   در واقع،است.    یرانکننده در امصرف

  ، سو   یکلوکس از    يدر مقابل کاالها  يارز  یرذخا

ذخا سو   يارز  یرکاهش  از   یشافزا  یگر،د  يو 

 را به همراه خواهد داشت.    یشکاف طبقات

:  ی محصوالت اصل   صادرات   در   محدودیت   ایجاد  -

  یران، و ساختار اقتصاد ا   یت از ماه   ی با آگاه   آمریکا 

طب   ی وابستگ   یعنی  منابع  صادرات  و    یعی به 

گاز   ی فروش خام  نفت،  معدن (مانند  مواد  فلزات،    ی ، 

و   کاال   همچنین و...)  پسته،    یگر د   ي چند  (شامل 

کاالها با    ین صادرات ا   یم و...)، به تحر   یار فرش، خاو 

و کاهش    ي ارز   ي به درآمدها   ی هدف کاهش دسترس 

مثال، در   ي برا   ؛ کشور اقدام کرده است  ي ارز  یر ذخا 

تحر  تقر   ین ا   ی، نفت   هاي یم حوزه  تمام    یبًاکشور 

کشورها لغو    ي را برا   یران نفت ا   ی واردات   هاي یت معاف 

موجب شده است که صادرات    این مسئله کرده و  

هزار بشکه    350به حدود  1398نفت کشور در سال  

بالفعل کشور    ي ارز   ي و درآمدها   یابد در روز کاهش  

در حوزه    ین شدت محدود شود. همچن متعاقب آن به 

  از ابتدا   یع صنا   ین گرچه ا   یران، ا   ي فلز   یع صنا   یم تحر 

ا   ها یم تحر   فهرست در   اما  داشتند،    یع صنا   ین قرار 

  در .  2قرار گرفتند   یم مورد تحر   1398  ي در د   دوباره 

  نخست :  است   مهم   نکته   دو   ها تحریم   این   با   ارتباط 

  یک   علیه   تحریم   چندباره   اعالم   موارد   برخی   در   اینکه 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

نشانه هاى جنگ اقتصادى در حوزه ارزى و تسویه تجارى             
 تدبیر اقتصاد

43 

- فلزات   بخش   مانند   - اقتصادي   فعالیت   یا   بخش 

نتیجه،   در   و   حوزه   آن   در   ها نااطمینانی   تشدید   موجب 

آن   در   مبادالت   یا   همکاري   از   کشورها   خودداري 

زدن   دور   هاي راه   موضوع   این   و   شد   خواهد   حوزه 

خواهد   افزایش   را   مبادله   هزینه   و   کاهش   را   ها تحریم 

پایان   در   کشور   گمرکی   صادرات   میزان   آنکه   دوم .  داد 

13  حدود   که   بوده   دالر   میلیون   41370  ، 1398  سال 

داده   فلزات   صادرات   را   آن   درصد  .  است   تشکیل 

دستیابی   از   را   ایران   تواند می   ها تحریم   این   رو، ازاین 

صادرات   این   از   حاصل   دالري   میلیارد   چند   درآمد   به 

به   نیز   بلندمدت   اثر   یک   ها تحریم   این .  کند   محروم 

در   ایران   سهم   رفتن   دست   از   آن   و   دارند   همراه 

فلزات،   نفت،   بازار   براي مثال، (   المللی بین   بازارهاي 

عدم   به   توجه   با   رو، ازاین .  بود   خواهد ...)  و   خاویار 

هاي سال   طی   ایران   اقتصادي   دیپلماسی   پویایی 

مبادالت   ریسک   و   اعتمادي بی   گسترش   و   گذشته 

داخلی براي    محصوالت   ناتوانی   و   ایران   با   تجاري 

دلیل  به ( رقابت با محصوالت مشابه دیگر کشورها  

همپاي  داخل   در   تولید   استانداردهاي   و   فناوري   آنکه 

، ) است   نداشته   رشد   جهانی   هاي شاخص 

 .  بود   خواهد   دشوار   بسیار   سهم   این   گیري بازپس 

 تجاري تسویه و ارز حوزه در محدودیت  -ب

دالر:   - با  تجاري  مبادالت  محدودیت 

کاال ISA  1قانون   براساس  کردن  صادر  و  ها ، 

مال  خدمات  جمله  (از  ي فناور   یا )  ی خدمات 

مستق به  ا   یرمستقیم غ   یا   یم طور  سو   یران به  ي از 

است   ها یکایی آمر  فاصل    اما   ، ممنوع  حد  در 

1- Iran Sanctions Act

یجاد با هدف مقابله با ا    2008تا    1996  ي ها سال 

بازارها  در  انجام  یت معاف   ، نفت   ی جهان   ي شوك 

»U-turnاصطالح « که به   ي الر معامالت د   ین چن 

شد   ، شد ی م   یده نام  به   2008  سال   از   اما   ، صادر 

ی، جهان   ي با بازگشت نفت عراق به بازارها   و   بعد 

معاف نه  در   بلکه   شد،   لغو   U-turn  ي ها یت تنها 

حت   از   پس   و   پیش   هاي تحریم  یبرجام، 

آمر   یدوفروش خر  دولت    یا   از   یکا اسکناس  به 

یک از    که   است   حالی   در   این .  شد   ممنوع   یران ا 

به    یی باال   ی کشور وابستگ   ي اقتصاد   ساختار   ، سو 

اول  دارد    اي یه و سرما   ي ا واسطه   یه، واردات مواد 

سو  از  به   یگر، د   ي و  ارز    نخستین عنوان  دالر 

تسو جهان  در  تجار بیشت   یه شمول  مبادالت  ي ر 

ا  سال   - کند ی م   یفا نقش  در  یر اخ   ي ها گرچه 

جا  درصدد  و    یر سا   یگزینی کشورها  ارزها 

کاهش  ي چندجانبه برا هاي دو یا  یري توافق کارگ به 

- برآمدند   ناحیه   این   از   تجاري   مبادالت   پذیري یب آس 

موجب  ي دالر   ي به درآمدها   ی عدم دسترس   بنابراین، 

بس   شود می  تجار   یاري انجام  مبادالت  با  ي از 

عالوه، ه باالتر مواجه شود. ب   یار مبادله بس   هاي ینه هز 

محدود  به  توجه  داخل    ارز   به   دسترسی   یت با  در 

ي و از سو   ي باز سفته   هاي یزه انگ   ، سو   یک کشور، از  

داده    یش دالر را افزا   تقاضاي   ی، انتظارات منف   یگر، د 

شده  رو به باال بر نرخ ارز    یمی و موجب فشار دا 

شماره  که در نمودار    گونه همان   – که    ي طور به   است، 

ارز  نرخ   گذشته   سال   ده   طی   - شود ی مشاهده م   ، 2

صعود   همواره  گاه   ي روند  هرچند  با  ی داشته، 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شده    ی ط   یشی روند افزا   ین ا   ی آرام به   ی سرعت و گاه 

یرهاي از متغ   یاري که نرخ ارز بر بس   ا است. از آنج 

اقتصاد  تأث   ي کالن  کشور  داخل  است،    یرگذار در 

جنگ  ي ابزارها   ین تر از مهم   یکی   ، ابزار   ین ا   رو، ازاین 

  یه رز و تسو در حوزه ا   یران ا   یه عل   یکا آمر   ي اقتصاد 

می   ي تجار  د آید به شمار  عبارت  به    توان ی م   یگر، . 

سا  جنگ  شد   انجام   هاي اقدام   یر گفت  حوزه  در  ه 

یجاد ارز و ا   بازار   ثبات ی ب   یط شرا   ید تشد   براي   ي ارز 

منظور کاهش  به   یر متغ   ین پرشتاب در ا   افزایشی روند  

ب  بوده است.   یران ا   ي اقتصاد   ي آور تاب   یشتر هرچه 

 ). 1395پور  تکانلو، حقیقت و بخشی (کریمی 

 (ریال)  1399نخست  ماهههفتتا  1389دوره   یط  رز روند نرخ ا  -2  نمودار 

 مأخذ: بانک مرکزي، سامانه سنا.

 طور همان:  ریال  با   تجاري  مبادالت  محدودیت -

نمودار   در  م  ،3شماره  که   در  شود،یمشاهده 

شکل  هیبریدي،  هايجنگ از   یدتهد  یري گبعد 

انتظارات و باور   یري گدر صورت شکل  ید،نوپد

 این   مخرب  آثارکاهش    يبرا  یزير و برنامه  یدتهد

 در   بود  خواهد  قادر  شده  تهدید  کشور   انتظارات،

 . بپردازد خود از دفاع به جنگ آغازگر برابر
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نرخ رشد  نرخ ارز غیررسمی

فوق   و  هیبریدي  هايجنگ
ي چندبعد  هایی یتفعال  هیبریدي،

ب ارتباطات  آنها  در  ین هستند که 
نامشخص   مختلف  هاياقدام
امکان    یاوقات حت   گاهی  و  است
 آنها وجود ندارد.   ییدو تأ  یصتشخ



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 هیبریدي  تهدیدهاي  به  نسبت رویکردها   انواع   -3  نمودار 

منظوربه   است   کوشیده   ایران   چهارچوب   همین   در 

مانند (   اقتصادي   اصلی   متغیرهاي   یرپذیري تأث   کاهش 

و   ارز   حوزه   در   جنگ   از )  اشتغال   و   تورم   رشد، 

دستیابی   براي   جدیدي   راهکارهاي   تجاري،   تسویه 

توان می  جمله  آن   از   که   کند   طراحی  دالري   منابع  به 

با   تجاري   معامالت   برخی   انجام   براي   تالش   به 

. کرد   اشاره   همسایه   کشورهاي   در   ریال   از   استفاده 

تالش   و   ریالی   هاي ضمانتنامه   انواع   صدور   همچنین 

بین   مثال،   براي دوجانبه (   مالی   هاي پیمان   عقد   براي 

دیگر   از ...)  و   هند   و   ایران   بین   ترکیه،   و   ایران 

این .  است   حوزه   این   در   گرفته   صورت   هاي تالش 

ارزي،  جنگ   برابر  در  خود   از  دفاع  براي   ایران  اقدام 

مورد   نیز   را   مبادالت   از   بعد   این   آمریکا   شد   موجب 

تسهیل   یا   انجام تنها  نه   ترتیب، بدین   و   دهد   قرار   توجه 

1- Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)

یا   خرید   با   مرتبط   توجه   قابل   معامله   هرگونه   آگاهانه 

مانند   آن   از   شده مشتق   مبادالت   یا   ایران   ریال   فروش 

دیگر   یا   سلف   ، ) سواپ (   معاوضه   آتی،   قراردادهاي 

که   مشابه   قراردادهاي  ایران   ریال   نرخ   براساس   را 

بلکه   کرد،   ها تحریم   مشمول   باشند،   گرفته   صورت 

در   ریالی   حساب   داشتن   یا   توجه   قابل   ریالی   منابع 

بین   ایران   داخل   ریالی   مبادالت   نیز   و   ایران   از   خارج 

در زمره   نیز   را   1SDNفهرست   اعضاي   و   ایرانی   افراد 

 . داد   قرار   تحریمی   قواعد 

 از   دیگر  یکی  :طال  با  تجاري  مبادالت  محدودیت-

 جنگ  برابر  در  خود  از  دفاع  براي  ایران  تدابیر

 طال   ازاي  در  انرژي  مبادله  موجود،  تجاري  و  ارزي

 آن  با  طال  خرید  و  محلی  پول  دریافت  ازاي  در  یا

 کشورهایی   جمله  از  هند   و  امارات  ترکیه،.  بود

ید تهدگیريشکل
نوپدید 

گیريشکل
انتظارات و باور 

تهدیدها

برايریزيبرنامه
آثارکاهش

مخرب

دفاع در برابر 
آغازگر جنگ

شناخت انواع 
تهدیدها و اعمال 

هافرصت
ترس از تهدید

کتمان و نادیده 
گرفتن تهدیدها

یا بینیپیشعدم 
عدم انتظار وقوع 

تهدید

عدم وقوع جنگ

تهدیدها ادامه 
...دارد

وقوع جنگ

مغلوب در جنگ و 
شکست در برابر 

دشمن



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 علیه  آمریکا  ارزي  جنگ  جریان   در  که  هستند

 طال   با  تجاري  مبادله   مسیرهاي  عنوانبه  ایران،

. گرفتند   قرار  داخلی  گذارانسیاست  توجه  مورد

باشد که   داشته  مثبتی  آثار  توانستمی  رویکرد  این

تقل اقتصاد  پیامدهاي  یل موجب  بر  يجنگ 

توانآثارمی  اینجمله    ازشود.    ياقتصاد  ي آورتاب

درآمدها  یبخش  انتقال:  به داخل    ینفت  ياز  به 

 ي ارز  یرحفظ ذخا  یال،پشتوانه ر  افزایش  ،کشور

از   دالر  حذفو ارزش آنها و فراهم شدن امکان  

انبوه کرد  یحجم  اشاره  مبادالت   مقابل،   در.  از 

 فشارهاي  تشدید  و  راه  این  بستن  براي   آمریکا

 صادرات  تنهانه  ایران،  بر  ارز  کانال  از  اقتصادي

 ایران  به  بهاگران  فلزات  انواع   صادرات  بلکه  طال،

 عالوه،به.  1داد   قرار  خود  هايتحریم  مشمول  نیز  را

 طال  مبادالتی  هايکانال   عنوانبه  امارات  و  ترکیه

 قرار   آمریکا  توجه  مورد  دقتبه  نفت  ازاي  در

 و   هابا ریسک  مبادالت  انجام این  بنابراین،   گرفتند.

 همراه شد. باالتري بسیار  هاي هزینه

هاي حواله ها و افزایش هزینهشناسایی صرافی -

هاي دیگر آمریکا براي بستن از جمله اقدامارزي:  

ایران  راه توسط  ارزي  تسویه  یا  ارز  انتقال  هاي 

و می صرافان  محاکمه  و  شناسایی  به  توان 

هاي ارزي انتخاب شده توسط دولت اشاره واسطه 

وانتقاالت  عالوه، بخش اعظمی از این نقلکرد. به

شد، اما در هاي امارات انجام میاز مسیر صرافی

قبل  ها، این کشور دقیقاً چند ماه دور جدید تحریم

بر  مالیات  وضع  به  برجام،  از  آمریکا  خروج  از 

 اقتصاد. تدبیر )، پژوهشکده 1397پیشنهادي» ( راهکارهاي و  طال تحریم پیامدهاي« : به ر.ك بیشتر، مطالعه براي  -1

این قانون عالوه   اقدام  افزودهارزش کرد. اجراي 

بر در اختیار قرار دادن اطالعات فعاالن اقتصادي 

داريکشور در امارات از طریق نمایندگان خزانه

ها در آمریکا در امارات، موجب کاهش همکاري

تحریم زدن  دور  کراستاي  دلیل  به  اهش ها 

 سودآوري آن براي برخی از صرافان شد.

به دو شیوه  آمریکا  در مورد ایران،  :  سوییفت   تحریم  -

استفاده کرده    از این ابزار براي هدایت جنگ اقتصادي 

نخست،  ایران   است:  مبادالت  که رصد  معنا  بدین   ،

دسترسی غیرقانونی به سوییفت    به دلیل دولت آمریکا  

الت انجام شده در  همه مباد قادر است  هاي آن  و داده 

د و از وضعیت کشورهاي  کن را رصد    رسان یام پ این  

شانا مدنظر خود از جمله ایران، در مبادالت جهانی 

سوییفت به    . دوم، ممنوعیت دسترسی به اطالع یابد 

منجر   کشور  بانکی  مبادالت  در  اختالل  شده  ایجاد 

از طریق  پیام   است، زیرا  ایران  مالی  رسانی مبادالت 

قطع این دسترسی،    رو، ازاین   شود، سوییفت انجام می 

فرآیندهاي   با کشورها و  انجام تجارت  در  را  ایران 

 کرده است. مالی آن با مشکل مواجه  

اقتصادي امنیت  مالحظات  -2
نظران تالش آمریکا براي عدم به عقیده برخی صاحب

ایران به مناب  ع ارزي و همچنین تخلیه این دسترسی 

می داشته منابع  توجهی  قابل  اقتصادي  تبعات  تواند 

هاي شغلی مولد را از اقتصاد  باشد: نخست، فرصت

متزلزل   را  آن  کارآمدي  و  مشروعیت  و  دریغ  ایران 

افزایش  کند، دوم، وابستگیمی ها به دنیاي خارج را 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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کند ودهد و ایران را مستعد امتیازدهی بیشتر میمی

سرمایه براي  انگیزه  بهسوم،  در گذاري،  ویژه 

محورهایی را که براي بقا و بالندگی ایران ضروري 

می حداقل  به  اقتصادي است،  جنگ  این  رساند. 

می کلیدي  همچنین  متغیرهاي  از  بسیاري  بر  تواند 

شوك و  بگذارد  منفی  تأثیر  قوياقتصاد  به  هاي  اي 

گذاري است عدم سی  رو،اقتصاد کشور وارد کند. ازاین

تواند  صحیح براي دفاع از خود در برابر این جنگ می

در نهایت، به تنزل وضعیت امنیت اقتصادي و امنیت  

طور مستقیم  ملی منجر شود. از جمله متغیرهایی که به

و غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ اقتصادي در حوزه ارز 

 اند از: و تسویه تجاري قرار دارند عبارت

اقتصا   -  رکود  اقتصادي    دي: تعمیق  نامناسب  ساختار 

هاي تولیدي به ارز،  کشور و وابستگی بخش عمده فعالیت 

خصوص  هاي اقتصاد کشور، به ترین ضعف از جمله مهم 

در شرایط تحریمی جدید است. باید توجه کرد، بررسی  

حاکی از    1397وضعیت واردات گمرکی کشور در سال  

میلیارد دالري کشور،    42/ 612آن است که از کل واردات  

کاالهاي    26/ 672 واردات  به  مربوط  آن  دالر  میلیارد 

و  واسطه  کاالهاي    6/ 771اي  به  مربوط  دالر  میلیارد 

درصد  78اي بوده است. به عبارت دیگر، حدود  سرمایه 

اولیه،  مواد  واردات  به  کشور  گمرکی  واردات  کل  از 

یکه حاک   داشته   اختصاص   اي سرمایه   و   اي واسطه   کاالهاي 

از وابستگی بسیار زیاد تولیدات داخلی به واردات و در  

آسیب  به  نتیجه،  دستیابی  عدم  از  اقتصادي  رشد  پذیري 

 منابع ارزي بوده است. 

ملی:    - پول  ارزش  کنار کاهش  در  ریال  تحریم 

هاي اقتصادي و همچنین تحریم طال، ارز و آشفتگی

اوراق بدهی دولتی، موجب کاهش دسترسی کشور به 

سخ نتیجه، پول  در  و  ملی  پول  پشتوانه  کاهش  ت، 

سقوط شدید ارزش پول ملی خواهد شد. چنانکه در 

2005ها نیز جایگاه ریال که در سال  دوره قبلی تحریم

کم پول  سال  دهمین  در  بود،  دنیا  به  2010ارزش 

2013ارزش دنیا سقوط کرد. در سال  سومین پول کم

دست داد  نیز ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از  

ارزش جهان بعد  به دومین پول کم  2017و در سال  

 از پول ملی ونزوئال تبدیل شد. 

فشارها بر حوزه   یجهنت  در:  بودجه  کسري  تشدید  -

موجود، بودجه   يجنگ اقتصاد  یان کشور در جر  يارز

مواجه خواهد شد:   یتبا محدود  یهدولت از دو ناح

سب منابع ک   ینترشد، مهم  بیانطور که  نخست، همان

صادرات نفت، فلزات و...    :از جمله  ي ارز  يدرآمدها

 ایناند.  قرار گرفته  یمجنگ مورد تحر   ینا  یان در جر

ناحیه  از  خصوص به  -را  ارزي  درآمدهاي  موضوع

و با توجه    داد  خواهد  کاهش  -نفت  صادرات  کاهش

یدر کشور و وابستگ  یزيربودجه  آيبه ساختار ناکار

درآمدها  یذات به   از   بزرگی  بخش  ی،نفت   يبودجه 

 ،عالوه. بهسازدمی  خارج  دولت  دسترس  از  را  درآمدها

از آثار جنگ در حوزه   یکیشد،    بیانکه    طورهمان

 یه، کاهش امکان واردات مواد اول  ي،تجار  یهارز و تسو

سرما  ياواسطه  افزا  یکاز    ايیهو  و  ینه هز  یشسو 

ا واردات  انجام  در  سوکاال  ینمبادله  از   یگر، د  يها 

مجموع در  که  تول  ،است  کاهش  منجر  یداخل  یدبه 

کاهش   شد.  و  ياقتصاد  هايیتفعال  سطحخواهد 

مل از    يبرارا  دولت    ییتوانا  ی،درآمد  درآمد  کسب 

 دو  ین، داد. بنابرا  خواهدکاهش    یزن  ستانییاتمال  یهناح
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 مواجه  محدودیت  با  دولت  درآمد  کسب  عمده  منبع

یا   بودجه  کسري  بروز  موجب  تواندمی  و  شودمی

 .شود آن تشدید

 تورم  بروز:  خرید  قدرت  کاهش  و  تورم   تشدید  -

.باشد  داشته  مختلفی  عوامل  تواندمی  اقتصاد  یک  در

آن  عمده  کانال  که  موجود  اقتصادي  جنگ   شرایط  در

 ارز   نرخ  شدید  افزایش  نتیجه،  در  و  ارز  بازار  بر  فشار

 شد،  خواهد تقویت مختلف هايکانال از  تورم است،

کاهش   شد،  بیان  کهطور  همان  نخست،:  جمله  از

درآمدها  یدسترس  به  دسترسی  کاهش  ي، ارز  يبه 

 را   عرضه  کاهش  نتیجه،  در   و  تولید  وارداتی  هاينهاده

 تقاضا،   نسبی  ماندن  ثابت   به  توجه  با  که   دارد  همراه  به

 به  را  عرضه  کمبود  سمت  از  ناشی  تورم  تواندیم

دسترسباشد  داشته  همراه کاهش  دوم،  پول   ی.  به 

انگ کنار  در  انتظارات   ییجورانت  هايیزهسخت،  و 

شود می  ینرخ ارز در بازار داخل  یشموجب افزا  ی،منف

 یش را افزا  یدتول  يهاواردات نهاده   ینههز  یجه،و در نت

ینا  یدکنندهتول  شودیموجب م   موضوع  ین. ادهدمی

ق  ینههز  یشافزا در  در   یینها  یمترا  و  کند  لحاظ 

ناح  یجه،نت از  هز  یهتورم  شود.    یدتشد   یزن  ینهفشار 

بودجه که در بخش قبل به آن پرداخته    يسوم، کسر

طر  یتتقو  دیگر  منابع  جمله  ازشد،   از  یقتورم، 

تورم،   افزایش  نهایت،  دراست.    یپول  یهپا  یشافزا

و   شودیم  خانوارها  خرید   قدرت  کاهش   موجب

 داشته   توجهی  قابل  سیاسی  و  اجتماعی  تبعات  تواندمی

. باشد

:اجتماعی  سرمایه   کاهش  و  هااعتراض  تشدید  -

از   کار  نیروي  تعدیل  با   است  ممکن  تولید،  کاهش

 کنار  در  موضوع  این  و  شود  همراه  تولیدکنندگان  سوي

عامل  به تواندمی خرید قدرت کاهش و تورم تشدید

 اعتراضی   اجتماعات  گیري شکل  براي  ايقوي  پیشران 

، 4شماره     نمودار  در   که  طورهمان.  شود  تبدیل

 هايجنگ  اصلی  اهداف  از  یکی  شود،می  مشاهده

گیريشکل  یعنی  نقطه،  این  به  رسیدن  اقتصادي

 حاکمیت   به  نسبت  اعتماديبی  و  گسترده  هاياعتراض

 . است

اقتصادي    هیبریدي فوق هايجنگ  در هدف به  دستیابی  مراحل   -4  نمودار 

اعمال فشار بر 
حوزه هاي مختلف 

اقتصاد

هاي زندگی هزینهافزایش
و کاهش قدرت خرید

نارضایتی عمومی از 
وضعیت اقتصادي و سطح 

رفاه

مقصر شناختن حاکمیت 
در بروز مشکالت

بروز و گسترش 
اجتماعیاعتراض هاي 

جدا شدن مردم از 
حاکمیت و کاهش سرمایه 

اجتماعی

وادار کردن حاکمیت به 
کشور رفتار مطابق میل 

کنندهتحریم



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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پیشنهادي  راهکارهاي
اقتصادي علیه کشور  همان  بیان شد، جنگ  طور که 

این   است.  داده  قرار  را هدف  اقتصاد  ابعاد مختلف 

بررسی  هدف  با  و  شده  کارشناسی  کامالً  گذاري 

روان ی ویژگ  اجتماعی،  فرهنگی،  شناسی،هاي 

تا   است  شده  انجام  جامعه  سیاسی  و  اقتصادي 

از   باالترین تأثیرگذاري ممکن را داشته باشد. یکی 

براي   تالش  راه،  این  در  استفاده  مورد  ابزارهاي 

کاهش دسترسی ایران به منابع ارزي و تخلیه منابع  

موجود   از    منظور به ارزي  موجی  آوردن  وارد 

بخش پ هم به ي  ها شوك  به  مختلف  یوسته  هاي 

کشور  از    - اقتصادي  بسیاري  وابستگی  به  توجه  با 

ارزي فعالیت  درآمدهاي  به  کشور  اقتصادي  - هاي 

بنابراین،   کاهش اثرگذاري این ابزار    منظور به است. 

سیاست  است  سمت  گذاري الزم  به  یري  کارگ به ها 

ژاپن  و   آمریکا  که   است   آن   از   حاکی   مطالعات  برخی   مثال،   براي   کرد؛  استفاده  زمینه  این  در   پیشرو   کشورهاي تجربه  از   توان می  ارتباط  این  در  -1
ونزوئال  سوي  از  که  بوده  نفت  پشتوانه  به  رمزارزي  Petro – PTR  رمزارز  عالوه،به.  اندکرده   اقدام  فیات  پول  پشتوانه  با  رمزارزهایی  تولید  به

 . است  شده ارایه

درآمدهاي   به  دستیابی  براي  جایگزین  راهکارهاي 

هدایت شود. از جمله    - و نه موقت    - ایدار ارزي پ 

 از:   اند عبارت این راهکارها  

کارگیري منابع  هاي غیرضروري و بهکاهش هزینه  -

ارزي آزاد شده از ناحیه مدیریت تقاضاي ارز براي 

اق بنیه  باید هزینهتصادي کشور:  تقویت  هايدولت 

غیرضروري خود را کاهش دهد و منابع آزاد شده را 

پرداخت  صرف  نه  (و  اقتصادي  بنیه  تقویت  صرف 

شود، براي  هاي مبادله اضافی)، کند. پیشنهاد میهزینه

اولویت زیرساختتعیین  اقتصادي،  مورد  هاي  هایی 

تحریک اثرات  داراي  که  گیرند  قرار  کننده  توجه 

از   هاي اقتصادي هستند. بعدوار بر سایر بخشنجیرهز

و   هاتالش  تمام  راه،  برنامه  شدن   مشخص

این  به  دستیابی  براي  تمام   جدیت  با  هاگذاريسیاست 

ممکن  زمان  ترینکوتاه  در  تا  شود  گرفته  کار  به  اهداف

براي   پایدارتري  ارزآوري  منابع  به  بتوانند  صنایع  این

کار، ضمن تحریک اقتصاد،   با این  .شوند  تبدیل  کشور

زایی فراهم و از  هاي مختلفی براي رشد اشتغالزمینه

 ها بر جامعه کاسته خواهد شد. فشار تحریم

طریق    - از  ارزي  ذخایر  به  دستیابی  براي  تالش 

روش از  جدید:استفاده  و  جایگزین  این   هاي  در 

صرافی ظرفیت  از  استفاده  بر  عالوه  در ارتباط،  ها 

هاي ارزي، ارز فیزیکی و تبدیل طال  جایی حوالهجابه

توان از سازوکار ارزهاي دیجیتال، استفاده به ارز، می

ها و طراحی ارزهاي از نفت در استخراج بیت کوین

براي دسترسی به درآمدهاي  1مجازي با پشتوانه نفت

موجب  يدالر  يبه درآمدها  یعدم دسترس
با  ياز مبادالت تجار  یاريانجام بس  شودمی
باالتر مواجه شود.   یارمبادله بس  هايینههز

به  دسترسی  یت با توجه به محدود عالوه،هب
هاي یزهانگ  ،سو   یک در داخل کشور، از    ارز

ی،انتظارات منف یگر،د يو از سو ي بازسفته 
و موجب فشار  داده    یشدالر را افزا  تقاضاي

 .شده استرو به باال بر نرخ ارز  یمیدا



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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آنکه توضیح  برد.  بهره  ویژگی  ارزي  جمله  هاي از 

ماندن  پنهان  مجازي،  و    ارزهاي  دارندگان  ماهیت 

ازاینمبادله آنهاست.  میکنندگان  توان رو، 

هایی سوق  ها را به سمت اتخاذ سیاست سازيتصمیم

مبتنی که  براي  داد  مجازي  ارزهاي  از  استفاده  بر 

شده کشور هستند. بازگرداندن درآمدهاي نفتی بلوکه

می راهکارها همچنین  این  از  استفاده  با  توان 

مشمو ارزي  حوزهدرآمدهاي  (در  تحریم  هايل 

مختلف صنایع فلزي، نفت و...) را به ارزهاي مجازي 

می نیز  مرکزي  بانک  کرد.  از  تبدیل  استفاده  با  تواند 

دالر     ظرفیت به  را  ارزها  این  خود  رسمی  صرافان 

تبدیل و به داخل کشور منتقل کند یا مبادالت تجاري  

 مورد نیاز اقتصاد کشور را تسویه کند. 

ارزش   زنجیره  گسترش  و  فروشیخام   کاهش  -

 عمده   منابع  شد،  بیان  که  طورهمان:  تحریمی   صنایع

جنگ  جریان  در  کشور  ارزي  درآمدهاي  کسب

 در   حتی  و  شودمی  محدودیت  دچار  اقتصادي،

به   دسترسی  امکان  محصوالت،  این  صدور  صورت

. نیست  پذیرامکان  رسمی  هايشیوه  به   آن  درآمدهاي

 صادرات  براي  استفاده  مورد  هايراه  از  یکی  بنابراین،

 ناشی  ارزي  درآمدهاي  به  دسترسی  یا  محصوالت  این

 یا  مالحظه  قابل  هايتخفیف  ارایه  آنها،  صادرات  از

تبدیل  پیچیده  مسیرهاي  یا  دالالن  ها،واسطه  از  استفاده

 موجب   هاروش  این  تمام.  هاستدارایی   انواع  به

در   کشور  ملی  ثروت  از  ايعمده  بخش   شوندمی

 آنکه  جاي به   برود،  بین  از  هاتحریم  زدن  دور  فرآیند

.شود  نسلی  بین   توزیع  و   اقتصادي  توسعه   صرف 

 خسارت  چنین  تحمیل  از  جلوگیري  منظوربه   رو،ازاین

جاي به  است  بهتر  اقتصاد،  و  جامعه  به  سنگینی

 و  فراوري  به  محصوالت،  این  صرف  فروشیخام

صنایع   در  استفاده  مورد  محصوالت  انواع  به   آنها  تبدیل 

 انواع   بهداشتی،   و  آرایشی  محصوالت  –  مختلف

 سازي،راه   در   استفاده  قابل  پلیمرهاي  انواع  ها،روغن

- ...و  دکوراسیون  و  مبل  صنعت  سازي،ساختمان

براي  دیپلماسی  قدرت  از  سپس،.  شود  پرداخته

 با  -شود  استفاده  جدید  تولیدي  محصوالت  بازاریابی

 بازارهاي   از  خود  سهم  گیريبازپس  دشواري  به  توجه

گیريسهم   و سیاست  - خام  محصوالت  این  المللیبین

 .گیرد قرار توجه مورد جدید بازارهاي در
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