
ارزیابی تأثیر تحریم هاى آمریكا بر امنیت غذایی خانوارهاى ایرانی

خلیل حیدری۱

 چکیده
هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختالل های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها 
مانند تحریم، برون زا هستند. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان 

بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. 

هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی 
خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی 

طی سال های 1381 تا 1396 است. 

روش: در این مقاله تالش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح 
امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص 
کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی همچنین آثار تحریم  ایران در سال های 1389 تا 1392 
بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود.

یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، 
از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته 
است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. 
علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعالم همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه 
و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از 

گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. 

نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در 
صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکالت بیشتری مواجه می شود و سران  

کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.

واژگان کلیدی: تحریم، امنیت غذایی، کالری دریافتی، شوک اقتصادی .

kh.tafresh@gmail.com  1- دکرتای علوم اقتصادی، مدیر گروه مطالعات و پژوهش های بازرگانی داخلی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
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 مقدمه
اقتصاد ها همواره در معرض شوک و اختالل هستند. انواع شوک های اقتصادی وجود دارند که می تواند 
درون زا یا برون زا باشند. با این حال برخی شوک ها اقتصادی نیستند، ولی تبعات اقتصادی زیان باری 
تغییرات شدید آب و هوایی، حمالت  از رویدادهای غیرمترقبه طبیعی،  برای مثال می توان  دارند؛ 

تروریستی و تحریم ها نام برد. 

از دیدگاه اقتصاد رفاه، به طور معمول تأثیر شوک ها بر رفاه خانوار مانند امنیت غذایی، فقر و نابرابری 
و  اقتصادی  رشد  بر  تأثیر شوک  معموه  کالن  اقتصاد  دیدگاه  از  که  حالی  در  است.  اهمیت  حایز 
رفاه  مباحث  به  اقتصاددانان عالقه مند   .)22 :1395( میرجلیلی،  بررسی می شود.  متغیرهای کالن 
تالش می کنند با شاخص های مختلف، آثار سیاست های مختلف اجراشده توسط دولت ها را بر اندازۀ 
رفاه برآورد کنند. برای مثال برآیند سیاست های اتخاذشده با درآمد سرانه ارزیابی می شود؛ هرچند 
براي فهمیدن این که اقتصاد هر جامعه ای از چه سطح رفاهی برخوردار است، صرف دانستن میزان 
درآمد سرانه در آن کشور کافی نیست. به همین دلیل اقتصاددانان رفاه، شاخص هایی مانند اندازه فقر 
و نابرابری یا ارزش های غذایی دریافتی خانوار و شاخص های امنیت غذایی را مد نظر قرار می دهند. 
در نتیجه برای تعیین آثار شوک های سیاست گذاری یا شوک های بیرونی مانند تحریم ها ضروری است 

شاخص های پیش گفته برآورد شوند.

 در شرایطی که تحریم های آمریکا علیه ایران، از آغاز سال جاری به اقتصاد ایران بازگشته، یکی از 
پرسش های چالش برانگیز این است که آیا این تحریم ها علی رغم ادعای تحریم کننده گان، آثار سویی بر 
رفاه خانوارهای ایرانی به ویژه در زمینه امنیت غذایی دارند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، با توجه 
به اعمال تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا و هم پیمانانش همچنین سازمان ملل بر اقتصاد ایران 
در سال 1357، می توان از یک مطالعه گذشته نگر استفاده  کرد. برای بررسی دقیق تأثیر تحریم ها بر 
رفاه خصوصا امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، نخست باید مکانیزم نظری تأثیرگذاری تحریم ها بر رفاه 
مشخص  شود، سپس سطح امنیت غذایی خانوارها برآورد گردد و در پایان نیز تأثیر تحریم ها مورد 
ارزیابی قرار بگیرد. ازاین رو پس از ارائه مکانیزم اثرگذاری تحریم بر امنیت غذایی، تاریخچه تحریم های 
ایران به صورت خالصه بررسی می شود. در بخش بعدی کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی 
برآورد و با مقادیر استاندارد مقایسه می شود. در ادامه شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای ایرانی 
محاسبه، روند آن مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر تحریم ها بر آن ارزیابی و تحلیل می شود و در 
پایان جمع بندی و نتیجه گیری ارائه می شود. بنابراین این مقاله تالشی برای ارزیابی آثار شوک های 

تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا بر سطح رفاه، به ویژه امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است.
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 پیشینه مطالعات 
فرزانگان و همکاران )2016( در مطالعه آثار تحریم بر رفاه، در مروری بر ادبیات اثربخشی تحریم های 
اقتصادی بر تغییر رفتار کشور هدف تحریم، نشان داده اند که نتایج مطالعات مختلف هم راستایی ندارند. 
نتیجه گرفته اند که  انگرس1 )1992، 1999( و هاف بائور و همکاران2 )2007(  و  ایتون  مانند  برخی 
تحریم ها ابزار اثربخشی هستند؛ اما کلوسن3 )1998(، عسگری و همکاران4 )2001( و تربت5 )2005( به 
این نتیجه رسیده اند که این ابزار، اثربخشی مشهودی ندارد. افزون بر این، مطالعات مربوط به تأثیر تحریم 
بر رفاه خانوارها با توجه به محدودبودن کشورهایی که تحریم در آن ها اجرا گذاشته شده محدود است. 

مخانکو و وولوهاتیخ6 )2016( در مقاله ای، امنیت غذایی روسیه تحت تحریم های خارجی و وضعیت 
تولید و مصرف مواد غذایی در فدراسیون روسیه را بررسی کرده اند. این مقاله چالش های عمده بخش 
کشاورزی و شرایط هزم برای جایگزینی واردات را بررسی کرده است و همچنین به تعریف »امنیت 
غذایی« و تجزیه و تحلیل امنیت غذایی روسیه در شرایط بحران می پردازد. آن ها نتیجه می گیرند که 
سطح تولید داخلی روسیه برای تأمین جمعیت آن کافی نیست. این، مقاله برآوردهای مربوط به میزان 
واردات مواد غذایی روسیه را ارائه می دهد. نتایج این مقاله نشان می دهد در سال 2015 در مقایسه با 
سال 2013، بیشترین محصوهتی که از تحریم ها آسیب دیده اند، ماهی های یخ زده )با افزایش قیمت 
52%(، روغن آفتابگردان )43%(، سیب )38%(، کره و گوشت گاو )29%( بوده؛ در حالی که نرخ تورم 

روسیه در سال 2015، حدود 13درصد بوده  است. 

فرزانگان، خبازان و صادقی7 )2016( اثرات تحریم نفت بر اقتصاد ایران و رفاه خانوارهای ایرانی را 
در قالب یک مدل CGE بررسی کرده و نتیجه گرفته اند که رفاه همه گروه های درآمدی شهری و 
روستایی کاهش یافته و مهم تر اینکه خانوارهای پردرآمد، بیشتر از خانوارهای کم درآمد از تحریم متاثر 
شده اند. همچنین خبازان و فرزانگان )2016( اثرات تحریم های بانکی و مالی را بر اقتصاد ایران و رفاه 
خانوارهای ایرانی درقالب یک مدل SAM استاندارد بررسی کرده اند. بر اساس این مطالعه نتایج تأثیر 
تحریم های مالی و بانکی روی رفاه خانوارهای شهری و روستایی در گروه های درآمدی ده گانه، بین 

4 درصد تا 35 درصد در تغییر است.

در مجموع بررسی مطالعات مختلف نشان داد تحریم ها روی اقتصاد ایران اثرگذار است؛ اما به طور 

1- Eaton and Engers 
2- Hufbauer et al 
3- Clawson 
4- Askari et al 
5- Torbat 
6- Makhanko & Volohatykh 
7- Farzanegan & Khabbazan and Sadeghi
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مشخص مطالعه ای دیده نشده که اثر تحریم را روی امنیت غذایی خانوارهای ایرانی بررسی کرده باشد. 
از این روی مقاله حاضر پژهشی بدیع محسوب می شود. 

 مکانیزم نظری تأثیر تحریم بر رفاه و امنیت غذایی خانوار 
به منظور بررسی مکانیزم تأثیر تحریم بر رفاه و امنیت غذایی خانوار ابتدا باید رابطه نظری بین تحریم 
و امنیت غذایی مشخص گردد. سپس ارزیابی عملی این رابطه امکان پذیر خواهد شد. در دیکشنری 
رسمی،  دستور  یک  اصطالح  در  و  کردن  مجازات  لغوی  معنای  به  سنکشن1  واژه  آنالین  کمبریج 
تعریف شده است2.  بین المللی  قوانین  از  اطاعت  به منظور  برابر یک کشور  در  تجارت،  توقف  مانند 
همچنین در سایت دیکشنری آکسفورد3 واژه بایکوت4 به معنای لغوی تحریم کردن و در اصطالح 
خارج شدن از یک رابطه تجاری یا اجتماعی به منظور مجازات یا اعتراض تعریف شده است. همین طور، 
قوانین،  از  مجموعه اي  »تحریم ها،  کرده است.  تعریف  اینگونه  را  تحریم ها   )12 و   11 نفیو )1397: 
اختیارات و الزامات هستند که در یک مصوبه یا دستور دولتي یا یک مصوبه سازمان ملل و سندهاي 
دیگر ذکر مي شوند و هدف از آنها محدود کردن و پیشگیري از یک رفتار غالباً اجتناب پذیر است.« 
بنابراین تحریم ها بنا به تعریف می تواند اهداف اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشد. انواع مختلفی را 
شامل گردد. فراگیر یا هوشمند باشد )اندیشکده راهبردی تبیین، 1392: 9(. تحریم فراگیر کل اقتصاد 
یک کشور را هدف قرار می دهد و در آن تمایل بر بی ثبات سازی است و مردم را مخاطب قرار می دهد. 
در مقابل تحریم هوشمند است که برعکس تحریم های فراگیر، متمرکز روی جایی است که بیشترین 
نتیجه را دارد؛ مثل تحریم نظامی، مسدود کردن حساب های دولتی، قطع وام ها و کمک های تجاری 
و ممنوعیت مسافرت دیپلمات ها و ورزشکاران که هزینه کمتری دارد و زیان آن مستقیماً متوجه کل 
مردم نیست. شورای امنیت ملل متحد با درک آثار ضدانسانی و ضدبشری و ناکارآمد بودن تحریم های 
فراگیر نسبت به این نوع تحریم راغب است. در این تحریم ها بیشتر تغییر رفتار حکومت ها مدنظر 
است. در نتیجه در اعمال تحریم ها همواره عنصر تنبیه وجود دارد. اما بعضی از تنبیه ها برای وصول 
به هدفی خاص مانند اطاعت، بازدارندگی، براندازی، مانور داخلی، نمایش بین المللی اعمال می شود. 
بنابراین تحریم ها را نمی توان تک هدفی تصور کرد و تحریم می تواند هم هدف بازدارندگی داشته باشد 
و هم هدف نمایش بین المللی را در پیش گیرد. آنچه که مشخص است تحریم هایی با هدف اطاعت به 

دنبال تغییر رفتار کشورها هستند5. 

1- Sanction
2- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sanction
3- https://en.oxforddictionaries.com/definition/boycott
4- boycott
۵- شاید بتوان تحریم های آمریکا علیه ایران را در مقطع گروگان گیری با چنین هدفی تعبیر کرد. بازدارندگی یا مهار کشور تحریم شده، 

در اصل همان چیزی است که ایاالت متحده در قبال ایران ادعا می کند؛ یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی و در نهایت 
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از آنجا که آثار تحریم و شوک های ناشی از سیاست گذاری نادرست بر روی متغیرهای اقتصادی و در 
نتیجه بر رفاه خانوارها مشابه عمل می کنند، در عمل تجزیه آثار تحریم و شوک های سیاست گذاری 
بر اقتصاد امکان پذیر نیست. این مسئله زمانی پیچیده تر می شود که هم  زمانی شوک های سیاستی با 
گسترش دامنه تحریم ها صورت بگیرد. نفیو )1397: 10(1 اما مفهوم رفاه چیست که چنین اشتباهاتی 
رخ می دهد. رفاه ارضاء و تأمین ترجیحات، دانسته می شود. موسوی ثمرین، )1393: 12( اینکه فرد یا 
خانوار چه میزان ارضاء شده اند یا ترجیحات آنان چقدر تامین شده است در اقتصاد رفاه مسئله ای بسیار 
پیچیده است. اما در هر صورت برای ارزیابی آثار تحریم بر رفاه خانوارها ناگزیر باید به کمک مفاهیم 

نظری در اقتصاد رفاه، معیارهایی را تعریف نمود. 

همان طور که پارتو2 بیان می کند، هنگامی که منابع و محصوهت چنان تخصیص یافته باشد که نتوان 
با تخصیص مجدد، وضعیت حداقل یک نفر را بهبود بخشید بدون این که وضعیت دیگری بدتر شود؛ 
رفاه جامعه حداکثری خواهد بود. با پذیرش این تعریف، اگر تحریم ها بتواند تخصیص منابع را به گونه ای 
تغییر دهد که وضعیت عده ای بدتر از گذشته شود، تحریم ها بر رفاه خانوارها تأثیر منفی داشته  است، 
چراکه به واسطه تحریم اولویت گذاری ها در تخصیص منابع بر مبنای الگوی بازار نخواهد بود و در 
بسیاری از موارد دخالت دولت - خواسته یا ناخواسته - ضرورت پیدا می کند و در چنین شرایطی 
تخصیص منابع دچار تغییر خواهد شد. بنابراین با بهینگی پرتویی در صورت بدتر شدن وضعیت رفاهی 
حتی یک خانوار، می توان اذعان داشت که رفاه جامعه کاهش یافته است. پس اگر در سال هایی که 
تحریم اعمال شده ، شاخص های مربوط به رفاه و امنیت غذایی کاهش پیدا کرده باشد می توان چنین 
استدهل کرد که حداقل بخشی از کاهش رفاه به دلیل اعمال تحریم ها بوده است. ازهمین رو در عمل 
می توان با بررسی روند زمانی شاخص های مربوط به رفاه و امنیت غذایی، آثار تحریم را ارزیابی نمود. 
این شاخص ها در زمینه امنیت غذایی عبارت خواهند بود از کالری دریافتی خانوار، شاخص کلی 
امنیت غذایی کشور و در زمینه رفاه می توان شاخص توزیع درآمد )ضریب جینی( و شاخص های فقر 
مانند درصد خانوارهای فقیر، شکاف فقر خانوارها را نام برد. بنابراین در ادامه مبانی نظری، اندازه گیری 

شاخص های امنیت غذایی خانوارها ارائه خواهد شد. 

تحریم ها با هدف براندازی را شاید بتوان توسعه یافتۀ تحریم های با هدف تغییر رفتار یا مهار یک کشور دانست که یا جایگزین جنگ یا 

پیش درآمد جنگ است. تحریم ها علیه کوبا را می توان از این دست به حساب آورد.

1- برای مثال شوک سیاست هدفمندکردن یارانه ها تقریبا هم زمان شد با تصویب افزایش تحریم های آمریکا در دی ماه سال 1390، در 

نتیجه افزایش قیمت ها در سال 1391 کامال مشخص نیست حاصل کدام یک بوده است. یا حداقل نمی توان اندازه آثار هر کدام را به 

راحتی تخمین زد.
2- Pareto
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 مبانی نظری شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی خانوار 
امنیت غذایي در مطالعات مختلف در سه سطح جهاني، کشوري و خانوار مطرح مي گردد. در گذشته 
امنیت غذایي در سطح جهاني مورد تأکید بوده است. همچنین برای اندازه گیري امنیت غذایي در سطح 
جهاني و کشوري عمدتاً از معیار تولید کاههاي خوراکي استفاده مي شده است؛ اما در سال هاي اخیر 
کانون توجه در اندازه گیري امنیت غذایي به سطح خانوار متمرکز گردیده است. بریگوگلیو و همکاران1، 
)1997: فصل اول( به طوری که کشورهاي عضو کنفرانس بین المللي تغذیه  که در سال 1992 امنیت 
غذایي را »دسترسي به مواد غذایي کافي براي همه مردم و در تمام اوقات، براي داشتن یک زندگي 
سالم و فعال« تعریف کردند؛ در سال 2001، امنیت غذایی را »دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی 
به غذای کافی، ایمن و مغذی در همه زمان ها و برای همه مردم است که نیازهای غذایی و ترجیحات 
.)FAO, 2002( غذایی را براي داشتن یک زندگي سالم و فعال زندگی تامین کند.« باز تعریف نمودند

ساده ترین شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی خانوارها، کالری دریافتی و درصد شکاف بین کالری 
دریافتی و مقادیر استاندارد و نابرابری غذایی است. برای این منظور باید ماتریس عملکرد تغذیه اي 
خانوارها برآورد شود. ماتریس عملکرد تغذیه اي از ضرب دو ماتریس ارزش هاي غذایي موجود در هر 
کیلوگرم از اقالم مختلف غذایي مورد مطالعه و ماتریس مقدار واقعي مصرف خانوارها به دست می آید. 
ماتریس اول یک ماتریس n*m است که m )سطرهاي ماتریس ارزش هاي غذایي( شامل انرژي، 
 ،B3ویتامین ،B2ویتامین ،B1پروتئین، چربي، کربوهیدرات، کلسیم، آهن، پتاسیم، فسفر، ویتامین
ویتامین C و ویتامین A و از این قبیل است. N ستون آن نیز کاههاي خوراکي مورد مصرف هر خانوار 
 n مي باشد. سطرهاي این ماتریس همان n*11 در طي یک سال مي باشد. ماتریس دوم یک ماتریس
قلم کاهي خوراکي مورد مصرف هر خانوار در طي یکسال مربوط به ماتریس اول است. ستون هاي 
ماتریس دوم نیز مقدار مصرف واقعی هر خانوار برای یک نفر شهری یا روستایی و ده گروه درآمدي در 
 m مي شود که سطرهاي آن m*11 طول یکسال مي باشد. حاصل ضرب این دو ماتریس یک ماتریس
ارزش غذایي مختلف مورد مطالعه و ستون هاي آن کالری دریافتی هر نفر شهری یا روستایی به طور 

متوسط و ده گروه درآمدي است. خداداد کاشی و حیدری )1381: 8-5(. 

شاخص کالری دریافتی مفید، اّما به هر حال ناقص است، چون برخي افرادی که در محدوده مقادیر 
استاندارد ارزش هاي غذایي را دریافت مي کنند با ریسک ناشي از نوسان دسترسي یا عدم دسترسي 
به غذا مواجه هستند که در روش های باه به حساب نمي آید. براي کاهش این نقصان سازمان خوار و 
بار و کشاورزي2 )1997( یک شاخص جمعي برای ارزیابی امنیت غذایي خانوار3 )AHFSI( توسعه داد. 

1- Briguglio etc.
2- FAO
3- Aggregate Household Food Security Index 



۴1

نی
یرا
ی ا

رها
انوا

 خ
یی

غذا
ت 

منی
ر ا
کا ب

مری
ی آ

 ها
یم
حر

ر ت
أثی
ی ت

زیاب
ار

این شاخص روي کار سن1 )1976( و بیگمن2 )1993( بنا شده است. در این شاخص بر اساس هر 
سه عنصر امنیت غذایي یعني موجودبودن غذا3، پایداري عرضه غذا4 و دسترسي به غذا5 مبادرت به 

اندازه گیري سطح امنیت غذایي شده است. این شاخص به صورت زیر تعریف مي شود:
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: تعداد کل جمعیت مورد  PT استاندارد کالری دریافت کرده اند، از  افرادي که کمتر  : تعداد  PU که
: تعداد  n CAU: میانگین کالری دریافتي کمتر از استاندارد، CS: میانگین کالری استاندارد، مطالعه،
: کالری دریافتی nامین فردي  yn : میانگین کالری دریافتي کمتر از استاندارد، y افراد مورد مطالعه،
: ضریب جیني توزیع کالری بین کسانی که کمتر از  IP که کمتر از استاندارد دریافت داشته است،
X: میانگین عرضه کالری  استاندارد کالری دریافت کرده اند، S: انحراف معیار عرضه کالری طي زمان،
طي زمان می باشد. این شاخص به دو بخش اصلي قابل تجزیه است. بخش اول مربوط به شاخص فقر 
 H G G IP( ( ) )+ −1 آمارتیاسن است؛ یعنی  

IP براساس  ، توزیع فقر غذایي ( )G ، عمق فقر غذایي ( )H با استفاده از سه عنصر سطح فقر غذایي
اصول اکسیوماتیک تعریف گردیده است. بخش دوم مربوط به کار بیگمن در خصوص احتمال مواجهه 

افراد به فقر غذایي است

 ( ( ( ( ) )1
2

1 1CV H G G IP− + −  

) ضریب  )IP ، توزیع فقر غذایي ( )G ، عمق فقر غذایي ( )H که عالوه بر سه عنصر سطح فقر غذایي
1 وارد نموده است. خداداد کاشی و حیدری )1383: 104-102(.

2
تغییرات را با ضریب

شاخص کلی امنیت غذایی خانوار یک شاخص تجزیه پذیر براي تعیین رتبه امنیت غذایي در یک کشور 

1- Sen
2- Big man
3- Availability
4- Stability of food Supplies
5- Access to food
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بر پایه شکاف غذایي، نابرابري در توزیع غذا بین خانوارها و ناپایداري در دستیابي ساهنه به غذا )یک 
شناسه خام جایگزین براي ریسک کمبود غذا در سطح کل کشور( است. دامنه مقدار شاخص یادشده 
در باه از صفر تا 100 است. اگر مقدار شاخص کمتر از 65 درصد باشد، کشور در سطح بحراني از 
امنیت غذایي تعریف می شود. اگر مقدار شاخص بین 65 تا 75 باشد کشور داراي امنیت غذایي کم 
است. اگر مقدار شاخص بین 75 تا 85 درصد باشد، کشور امنیت غذایي باهیی دارد. شاخص فوق براي 
مقایسه وضعیت امنیت غذایي کشورها و یا ارائه تصویري از روند پیشرفت یک کشور در طي زمان قابل 
استفاده است. حال که در این مقاله تالش می شود تأثیر تحریم بر امنیت غذایی ارزیابی شود از کالری 
دریافتی و چگونگی روند زمانی شاخص کلی امنیت غذایی خانوار برای تحلیل استفاده خواهد شد. 

 تاریخچه تحریم ها در ایران
تاریخچه اعمال تحریم  به زمان یونانیان قدیم برمی گردد )نفیو، 1397: 6(. اما شاید بتوان گفت که از 
صد سال پیش، تحریم ها بر اساس یک رابطه متخاصمانه بین دو کشور ایجاد شد. پیش از سال  1900، 
مثال هایي وجود دارد که نشان مي دهد تحریم ها به مثابه ابزاری مفید در تهدید و تنبیه به کار گرفته 
 شده اند تا از یک درگیري بزرگ تر جلوگیري شود. اما از سال هاي 1900 به بعد تحریم ها گسترده تر 
شدند تا زمانی که همچون یک ابزار سیاست خارجي مستقل به منظور جلوگیری از جنگ به کار گرفته 
شدند. این تحول بیشتر به دلیل ماهیت ویرانگری جنگ ها است که از جنگ جهاني اول خود را نشان 
داد. از آنجا که دولتمردان مي خواستند با استفاده از روش هاي جایگزین از خون ریزي اجتناب کنند. 
در این زمان استراتژیست های سیاسی کشورهای قدرتمند اقتصادی، نظامی به دنبال راه هاي جدیدتري 
بودند تا بتوانند اراده خود را بر رقبا و حریفان دیکته کنند. خصوصاً در زمان جنگ سرد که در آن 
با همه خشونت هاي جانبي که وجود داشت به کار گرفتن قدرت به قیمت تقابل مستقیم نبود، یعني 

همان تقابلي که بسیاري از آن مي ترسیدند )نفیو، 1397: 7(.

 از آنجا که در عصر حاضر تحریم ها به ابزاري محبوب در سیاست خارجي برخی از کشورها به ویژه 
ایالت متحده آمریکا تبدیل شده است، بررسی آثار تحریم ها بر اقتصاد و رفاه کشور هدف و مورد 
تحریم از اهمیت باهیي برخوردار است. زیرا روی هم رفته از 103 مورد تحریم اقتصادی که از سال 
1945تا سال 1990 در جهان علیه کشورهای مختلف اعمال شده است، آمریکا در 79 تحریم شرکت 
داشته است. در همین مدت، انگلستان 13 بار و شوروی سابق 11 بار به تحریم دیگر کشورها دست 
زده اند. آمریکا از سال 1993 تا سال 1996، 61 قانون و دستور اجرایی برای تحریم 35 کشور تصویب 
کرده است. آمریکا با توسل به 42 قانون فدرال، 142 بار به تحریم کشورهای ثالث مبادرت کرده 
است)اندیشکده راهبردی تبیین، 1392: 2(. قابل توجه است که، علی رغم اینکه فشارهای اقتصادی 
اما  باشد،  دولت های هدف  رفتار سیاسی  در  تغییر  اصلی  عوامل  از  یکی  می تواند  تحریم ها  از  پس 
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هاف بائور و همکارانش1 )2007( نشان دادند که اثرگذاری تحریم ها روی تغییر رفتار سیاسی کشور 
هدف، در بلندمدت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. دیزاجی و برجیک2 )2013( نشان دادند 
که نسبت موفقیت به شکست 2/4 برابر در سال اول پس از شوک تحریم است، که در سال دوم به 
2/3 کاهش می یابد. در سال های بعد به 0/6 برابر می رسد. دلیل روند نزولی موفقیت تحریم ها، تنظیم 
تعادل های جدید اقتصادی در کشور هدف تحریم است. در حقیقت، یک اقتصاد تحت تحریم تالش 
می کند تا کاهش درآمدهای خود را با افزایش درآمدهای مالیاتی یا اصالح یارانه ها جبران کند. اگر 
چنین سیاست های دردناکی به خوبی مدیریت شوند به بی ثباتی سیاسی نیز منجر نمی شوند. پس در 

بلندمدت تحریم ها اثربخشی خود را از دست می دهند. فرزانگان )2016(

تاریخچه تحریم های ایران به افزایش تضادهای دولت ایران و دولت آمریکا پس از کودتای 28 مرداد 
1332 برمی گردد. سپس با رویداد انقالب اسالمی و تسخیر سفارت آمریکا در ایران بحران در روابط 
ایران و ایاهت متحده و به تبع آن با کشورهای اروپایی پدید آمد. بحرانی که به قطع روابط دو کشور 
انجامید و سرآغاز اقداماتی با عنوان تحریم گردید. اما تحریم ایران از سوی آمریکا در طول سال های 
پس از انقالب اسالمی همواره موافقت و همراهی شرکای اروپایی و ژاپن و دیگر دوستان آمریکا را 
به همراه نداشته است. به طور کلی می توان تحریم ها علیه ایران را از نظر مبدأ تحریم کننده به دو 
نوع تحریم های یک جانبه و تحریم های سازمان ملل تقسیم نمود. تحریم های یک جانبه علیه ایران 
پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دولت ایاهت متحده آغاز شد. تحریم های یک جانبه 
ایران را می توان در هفت مرحله تقسیم کرد: 1. دوره گروگان گیری؛ 2. دوره  ایاهت متحده علیه 
جنگ تحمیلی؛ 3. دوران سازندگی؛ 4. دوران کلینتون؛ 5. پس از 11 سپتامبر؛ 6. دوره هسته ای؛7. 

تحریم های شورای امنیت سازمان ملل. اندیشکده راهبردی تبیین )1392: 3(.

پس از تحریم ایران در سال 1358، بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، فروش مستقیم 
تسلیحات به ایران ممنوع شد. در ادامه این روند پس از مطرح شدن برنامه هسته ای ایران در سطح 
بین المللی در اوایل دهه 80 شمسی، این تحریم ها شدت بیشتری یافت. ایاهت متحده آمریکا نیز از 
سال 1389 تا پیش از انعقاد برجام، 18 تحریم علیه ایران وضع کرد. این تحریم ها شامل کشتی رانی 
نظامی،  شامل شخصیت های  همچنین  جهان،  در  ایران  بیمه ای  و  مالی  بانکی،  فعالیت های  ایران، 
فعالیت های هسته ای و نظامی  با  انقالب اسالمی و سپاه قدس مرتبط  پاسداران  فعالیت های سپاه 
ایران می  شد. با آغاز دهه 90 شمسی، اتحادیه اروپا نیز وارد رقابت با متحدان خود در تحریم ها علیه 
ایران شد. اتحادیه اروپا، در فاصله سال های 1390 تا پیش از انعقاد برجام، 8 نظام تحریمی را علیه 

1- Hufbauer et al
2- Dizaji and Bergeijk
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ایران تصویب کرد. لغو قراردادهای نفتی کشورهای اروپایی با ایران و جلوگیری از واردات نفت از ایران 
و همچنین تحریم شخصیت های نظامی از موارد اصلی و محوری این تحریم ها بود. اوج تحریم های 
و  بودند  غیرآمریکایی  اشخاص  آن ها  بوده که مخاطب  ثانویه  تحریم های  ایران، همان  علیه  آمریکا 
آمریکا با وضع آن ها اشخاص و شرکت های غیرآمریکایی را از مبادله و تعامل با ایران منع کرده بود. 
این تحریم ها شامل 8 حوزه  1. مسائل مالی و بانکی؛ 2. خدمات بیمه، بیمه اتکایی و پذیره نویسی؛ 3. 
صنعت انرژی و پتروشیمی؛ 4. صنعت کشتی سازی و کشتیرانی؛ 5. طال و سایر فلزات گران بهاء؛ 6. 
فلزات و نرم افزار؛ 7. صنعت خودرو ؛ 8. امور مرتبط با هر یک از مسائل فوق بودند. این تحریم ها در 
قالب یکسری احکام حقوقی به شکل قانونی یا به شکل دستورهای اجرایی رئیس جمهور یا به شکل 
مقررات و بیانیه های خزانه داری بودند. در کنار این احکام حقوقی یکسری فهرست ها نیز وجود دارند 
که در آن ها نام اشخاص و نهادهای مشمول تحریم ها نیز آمده بود. این فهرست ها متعدد و متنوع 
ان«1  به آن فهرست »اس دی  اختصار  به  بلوکه شده که  و  اشخاص معین شده  هستند. فهرست 
می گویند. فهرست اشخاص فرارکننده از تحریم که به اختصار به آن فهرست »اف اس ایی«2 می گویند 

و فهرست اشخاص مشمول تحریم که در فهرست اس دی ان نیستند. 

با روي کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا در ژانویه 2017 و انتقاد به سند برجام، نه تنها اجراي 
برجام تحت الشعاع قرار گرفت، بلکه تحریم هاي جدیدي علیه ایران تحت عنوان »کاتسا« وضع گردید. 
کاتسا مخفف عبارت »قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم«، قانونی است که با رأی کنگره و 
سنای آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رسید. در این راستا وزارت خزانه داری آمریکا 

روز 15 مرداد 97 بخش هایی از تحریم های گذشته علیه ایران را بازگرداند که به شرح زیر هستند:

1. خرید  و  فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دهر از سوی دولت ایران؛ 2. خرید  و  فروش طال و سایر 
فلزهای گران بها، خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت؛ 3. فلزات خام یا نیمه خام مانند آلومینیوم 
و آهن، زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران؛ 4. افتتاح حساب ریالی در خارج 
از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل توجه؛ 5. تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از 
سوی دولت ایران؛ 6. خودروسازی ایران؛ 7. خرید  و  فروش و تامین قطعات هواپیما؛ 8. فرش و مواد 
خوراکی تولید شده در ایران؛ 9. فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران از جمله 
خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت های وابسته؛ 10. مبادهت نفتی 
و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران؛ 
11. هر گونه مبادله مالی بین موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی؛ 

1- SDN List
2- FSE List
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12. منع سرمایه گذاری در بخش انرژی؛ 13. همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه ای و 
بیمه اتکایی؛ ایاهت متحده آمریکا همچنین واردات فرش و مواد غذایی مانند پسته از ایران و صادرات 
هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آن به ایران را نیز ممنوع اعالم کرد. در ادامه از روز 13 ابان 
ماه 1397 فعالیت های زیر نیز به لیست تحریم ها اضافه شد. 1. معامله با بخش های کشتی رانی و 
کشتی سازی ایران و عامالن بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، خطوط کشتیرانی 
جنوب و وابستگان به آنها؛ 2. معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران، شرکت 
بازرگانی نفت ایران )نیکو( و از جمله خریداری نفت، محصوهت نفتی یا محصوهت پتروشیمی از ایران؛ 
3. مبادهت موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ 4. ارائه خدمات 
ارائه خدمات  ایران؛ 5.  ایران و دیگری موسسات مالی  بانک مرکزی  به  پیام رسانی مخصوص مالی 
پذیره نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی و تحریم های مربوط به بخش انرژی ایران؛ افزون بر این، دولت آمریکا 
تحریم  علیه افراد خارج شده از »فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده« را بار دیگر اعمال کرد.

مجموع این اقدامات به یقین تخصیص منابع کشور را دچار انحراف کرده و در آینده نیز منحرف خواهد 
کرد که در کنار عوامل دیگر می تواند بر رفاه خانوارهای ایرانی تأثیر بگذارد. پیش از تحلیل تأثیر این 
تحریم ها بر رفاه خانوار، باید شاخص های اندازه گیری رفاه خانوار را معرفی و سپس رابطه آن را با تحریم 

را تعیین کنیم.

 بررسی تأثیر تحریم ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی
به منظور بررسی تأثیر تحریم های آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی به خصوص که مجدد 
همان تحریم های سال 1389 با شدت بیشتری آغاز شده است، ابتدا وضعیت امنیت غذایی خانوارهای 
شهری و روستایی کشور طی سال های 1381 تا 1396 به کمک شاخص کالری دریافتی و مقایسه آن 
با مقادیر استاندارد و همچنین شاخص کلی امنیت غذایی با لحاظ دسترسی به غذا، پایداری عرضه 
غذا و دستیابی و نابرابری در دریافت غذا تحلیل می گردد سپس نتایج این تحلیل های گذشته نگر به 

موضوع تحلیل تأثیر تحریم های جدید آمریکا تعمیم داده خواهد شد. 

بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی

انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور بر حسب ساختار ِسنی و جنسی جمعیت، نیاز هر ایرانی را 2300 
کالری برای هر نفر در روز تعیین نموده  است. حیدری و خداداد کاشی )1381: 10(. بر این اساس 
مقایسه کالری دریافتی خانوارهای شهری به تفکیک دهک های درآمدی طی سال های 1381 تا 1396 
)جدول 1( با مقادیر استاندارد کالری نشان می دهد حداقل بین 10 تا 30 درصد خانوارها کمتر از 

2300 کالری استاندارد از مصرف مواد غذایی دریافت کرده اند. 
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سال
متوسط 
شهری

دهک 
اول

دهک 
دوم

دهک 
سوم

دهک 
چهارم

دهک 
پنجم

دهک 
ششم

دهک 
هفتم

دهک 
هشتم

دهک 
نهم

دهک 
دهم

8131742222256727102882303932073424360337824306

8231942268256727033136298332553407347738414306

8329602181245125762718285029973128331834693910

8429372173248025612694279229283137324235383825

8530192168249026152777295430183234344035243972

8630662184253927172808293130813240342237084030

8728621960235325362572273028953063315934013945

8828751818226223972552273528773083327535534203

8928932042234625472639277629003048324533754015

9028601919225424562558274228613022326234614061

9128531893219223802512263128563017334735554149

9227201870213323432445260327552877306733013804

9326351866215922702425250126272812295831463585

9425941859210322682385251326182749288830723480

9525771812211522802373249826152677283631833379

9626001887212222602373249425982754292430743509

جدول شمارۀ ۱. کالری دریافتی خانوارهای شهری به تفکیک دهک ۱38۱ تا ۱3۹6: کالری-روزانه-سرانه
مأخذ: یافته های محقق

نشان   1396 تا   1381 سال های  طی   )2 )جدول  دریافتی  انرژی  نیز  روستایی  خانوارهای  برای 
می دهد که دست کم بین 10 تا 20 درصد خانوارها کمتر از استاندارد 2300 کالری از مصرف مواد 

غذایی تامین نموده اند.
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سال
متوسط 
روستایی

دهک 
اول

دهک 
دوم

دهک 
سوم

دهک 
چهارم

دهک 
پنجم

دهک 
ششم

دهک 
هفتم

دهک 
هشتم

دهک 
نهم

دهک 
دهم

8139272121270030313242344437334140451652647074

8237772211269129313368349437034042449449645873

8336032154270029283216328435803798424346815444

8435662149268628893210337235393881412845635244

8535132075256228313098329936313806404644975288

8635612106263829313104343035783809406845885355

8732781691234326012841312932753537380342215338

8832181596221024722719297331323458377341955649

8932821763230326352877299932493492378842755439

9032631843232625422739297832363464381741425543

9132631843232625422739297832363464381741425543

9230991798224224692651286530543316361139625025

9330051631217924062539275729553179344139015063

9428891719214723262548270328853093328735904588

9528191697217223102526263428122984316834774408

9628521710212023232517266327652942318235674735

جدول شمارۀ 2. کالری دریافتی خانوارهای روستایی به تفکیک دهک ۱38۱ تا ۱3۹6:کالری-روزانه-سرانه
ماخذ: یافته های محقق

همان طور که بیان شد، اگرچه شاخص کالری دریافتی خانوارها و مقایسه آن با مقدار استاندارد وضعیت 
امنیت غذایی خانوارها را تا حدی روشن می کند، اما این شاخص بدون درنظرگرفتن پایداری عرضه 
غذا، نابرابری در دریافت کالری و همچنین شدت و عمق فقر کالری دریافتی ناقص است. شاخص کلّی 
امنیت غذایی برای درنظرگرفتن موارد یادشده مناسب تر است. در جدول 3 نتایج برآورد این شاخص 
به همراه عرضه کالری ناشی از تولیدات و واردات محصوهت کشاورزی در کشور همچنین متوسط 
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انرژی دریافتی خانوارهایی که کمتر از استاندارد کالری دریافت نموده اند، آمده است. این نتایج نشان 
می دهد طی سال های 1381 تا 1396 شاخص کلّی امنیت غذایی در جوامع شهری و روستایی در 
مجموع یک روند کاهشی داشته است؛ به طوری که در جامعه شهری از 93 درصد در سال 1381 به 
85 درصد در سال 1396 کاهش یافته در حالی که کمترین مقدار را در سال 1387 داشته است. 
برای جامعه روستایی این شاخص نیز روند نزولی داشته و طی دوره مطالعه از 91 درصد به 83 درصد 
رسیده است. از دوره 16 ساله مطالعه، در 10 سال شاخص امنیت غذایی در جامعه روستایی کمتر از 
جامعه شهری بوده و در 6 سال بیشتر؛ به عبارت دیگر روند مشخصی در سیاست گذاری امنیت غذایی 

شهری و روستایی مشاهده نمی شود. 

عرضه کالری*سال
متوسط کالری زیر 
استاندارد شهری

متوسط کالری زیر 
استاندارد روستایی

شاخص امنیت 
غذایی شهری

شاخص امنیت 
غذایی روستایی

813026222221219391

823036226822119494

833088218121549192

843074217321499192

853000216820759189

863028218421069190

873012196016918375

883058204019038581

893094204217638678

903051208617818678

913064204218438580

923094200120858388

933287209820208586

943110207719058581

953120206919338483

963172209019348583
جدول شمارۀ 3 برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ۱38۱ تا ۱3۹6 : درصد
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS :ماخذ: پایگاه داده ای فائو قابل دسترس در آدرس*

ماخذ: یافته های محقق
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۲-۵ ارزیابی آثار تحریم ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی

با توجه به نتایج مطالعات مختلف تحریم های نفتی آن طور که بیان شد، در حوزۀ نفت که منبع 
اصلی درآمد کشور است، مؤثر واقع شده و درآمد حاصل از نفت ما را کاهش داده است. از سوی 
دیگر تحریم بانک های ایرانی به عالوۀ تحریم های اولیه و ثانویه بانک مرکزی، مبادهت مالی ایران 
ارزی  نظام  ایجاد شوک در  کانال  از  بانکی،  امور  در  اختالل  این  است.  روبه رو کرده  اختالل  با  را 
افزایش  نتیجه  در  و  تولید  افزایش هزینه های  به  منجر  تجارت  در  اختالل  ایجاد  کشور همچنین 
قیمت کاههای مصرفی گردیده است. افزایش قیمت مواد غذایی برای خانوارهای ایرانی افزون بر 
تأثیرگذاری در کاهش کیفیت، از نظر دسترسی به مواد غذایی هم محدودیت ایجاد کرده است. این 
موضوع در نمودار 1 به خوبی نمایان است. پس از شدیدشدن اعمال تحریم های آمریکا از ابتدای 
دهه 80 شمسی، سیر نزولی کالری دریافتی خانوار آغاز شده و حتی پس از سال های 1392 که 
آغاز برجام است، این روند متوقف نشده است. علت روشن است؛ زیرا با آغاز برجام، هنوز تنگناهای 
مربوط به تحریم های گذشته رفع نشده بود که صحبت از بازگشت آن ها توسط آمریکا به میان آمد. 
این روند به گونه ای رقم خورده است که ناامنی غذایی از دهک های دوم به سمت دهک های چهارم 

در حال پیشروی است. 

نمودار شما رۀ ۱: کالری دریافتی دهک های اول تا چهارم خانوارهای شهری و روستایی طی سال های ۱38۱ تا ۱3۹6
ماخذ: یافته های محقق

خانوارهای  کالری  دریافت کردن  کمتر  از  واضح  و  ساده  شاخصی  دریافتی،  کالری  شاخص  اگرچه 
کم درآمد بود، اما این شاخص ُعمق این کمبود و نابرابری بین خانوارها را نشان نمی دهد؛ ازاین رو 
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»فائو« شاخص کلی امنیت غذایی خانوارها را تعریف. بر پایه این شاخص همان طور که در نمودار 
2 مشاهده می شود، اثرات دوگانه ای از تحریم به خصوص بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی دیده 
می شود. اما باید توجه کرد که همزمان با آغاز تحریم ها، سیاست نقدی کردن یارانه ها در ایران اجرا شد 
که تا حدی توانست نابرابری خانوارها را به خصوص در جامعه روستایی کاهش دهد. ازآن جاکه آثار این 
نابرابری در شاخص کلی امنیت غذایی لحاظ می شود، می توان چنین نتیجه گیری کرد که این سیاست 
بخشی از آثار تحریم ها را خنثی نموده، اما پس از سال های برجام )پس از 1392( بهبود مشخصی در 

شاخص مذکور دیده نمی شود و فقط روند نزولی آن کمی کندتر شده است. 

اگر توافق برجام عاملی برای آغاز روند بهبود امنیت غذایی خانوارها در نظر گرفته شود، باز هم اندازه 
شاخص امنیت غذایی خانوارها در سال های پس از 1392 نشان می دهد که با بازگشت تحریم ها 
این روند بهبود متوقف شده است؛ به خصوص که با اعالم عدم همکاری کشورهای اروپایی، روسیه و 
چین با آمریکا انتظار می رفت که اثرات تحریم های جدید کمتر از گذشته باشد. اما در عمل با توجه 
به ُخلف وعده کشورهای اروپایی و شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی آغاز سال 
1397 به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن، تحریم های جدید آثار مخرب بیشتری بر امنیت 

غذایی کشور بگذارد. 

نمودار شمارۀ 2: شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سال های ۱38۱ تا ۱3۹6
ماخذ: یافته های محقق
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 جمع بندی و پیشنهادها
اینکه نتایج مطالعات مختلف در خصوص آثار اعمال تحریم بر تغییر رفتار کشور هدف، هم سو  با 
نیستند؛ اما این که تحریم ها بر اقتصاد کشور هدف آثار منفی داشته، انکارناشدنی است. این مطالعه که 
به دنبال بررسی آثار تحریم های بازگشته آمریکا بر رفاه خانوار به ویژه امنیت غذایی خانوارهای ایرانی 
بوده است، از تحلیل روند زمانی شاخص های کالری دریافتی خانوارها و شاخص کلی امنیت غذایی 
خانوار در دهه 80 و 90 شمسی بهره جسته است. نتایج نشان داد که به واسطه تحریم، سطح امنیت 
غذایی در کشور کاهش یافته؛ به طوری که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر 
از حد استاندارد مربوط به دهک اول بوده که با اعمال تحریم ها به دهک چهارم رسیده است. اما بر 
اساس شاخص کلی امنیت غذایی خانوار که شدت، عمق و نابرابری مصرف غذا را نیز مورد توجه قرار 
داده، نمی توان در مورد آثار تحریم ها به جمع بندی قطعی رسید؛ به ویژه که اجرای سیاست پرداخت 
نقدی یارانه ها با آغاز تحریم ها هم زمان شده بود و بخشی از نابرابری خانوارها در سال های آغازین 
اجرای این سیاست کاهش یافته است. نتایج این مطالعه با نتایج سایر مطالعات هم سو است و نشان 
می دهد تحریم ها سطح رفاهی خانوارهای ایرانی را کاهش داده است. با این حال نباید از نظر دور 
داشت که علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر، کشورهای اروپایی، روسیه و چین اعالم 
کرده اند که با این تحریم ها همراه نخواهند بود؛ هرچند این کشورها هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی 
جایگزین را ایجاد نمایند. از طرف دیگر شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397 
احتمال شدت تأثیرگذاری تحریم ها را بر امنیت غذایی خانوارها باه خواهد برد و ضروری است که 
بسته های حمایتی و جبرانی مستقیم یا غیرمستقیم برای خانوارها در نظر گرفته شود و خاصه برای 

حمایت از تولید داخل توصیه می شود این جبران ها به صورت غیرمستقیم باشد. 
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