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خطمشيِ عملیاتي رفع تحريمهاي اقتصادي كشور
اقتصاد مقاومتي (با رويكرد تبديل تهديد به فرصت)
سعيد وکيلی
دريافت مقاله59/11/02 :
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پذيرش مقاله56/20/00:

چكیده
پس از پيروزي انقالب اسالمی؛ غرب دشمنی خود را با ایران آغاز نمود و استفاده از تحریم هاي اقتصاادي
اولين حَربه ي بکار رفته براي از پا درآوردن انقالب اسالمی ایران بود .هنوز هم این حَربه با شدت و ضعف
ادامه دارد .هدف این پژوهش ارائه ي ایده اي عملياتی است کاه بار اساا

آن بتاوان تهدیاد تحاریم هااي

اقتصادي کشور را به فرصتی بزرگ تبدیل نمود .در واقع راهکاري را باا اساتفاده از ظرفيات باایي علمای
کشور براي رهنمون شدن به توليد علم و فنآوريِ کای و خدماتی کاه در تحاریم هااي اقتصاادي غارب باه
جمهوري اسالمی ایاران وارد شاده اسات ارائاه مای دهاد .ایان پاژوهشِ کااربردي و توصايفی باا روش
خطمشیگذاري و با توجه به ظرفيت بایي بالقوهي علمی کشور و استفاده از منویات رهبري؛ خاطمشای و
ایده اي را در راستاي اقتصاد مقاومتی ارائه می دهد که عالوه بر رفع تحریم هاي اقتصادي؛ گام هااي بزرگای
براي استقالل و عدم سيطره بيگانه بر کشور برداشته خواهد شد .در این مقاله پيشنهاد شده است که ليسات
کای و خدمات تحریمی به ترتيب اولویت و اهميت(کایها و خدمات حياتی خيلی ضاروري ضاروري و
متوسط) با همکاري همهي دستگاههاي ستادي اجرایی و اصناف کشور تهيه شده تا پژوهشهاي دانشگاهها
موسسات پژوهشی و پژوهشگران بر روي توليد علم و فنآوري آن ها متمرکز گردد .اجراي این خاط مشای؛
شرایطی را فراهم مینماید که اقتصادي مقاومتی به جهاد علمی در کشور پيوند خورده و گامی اساسی براي
استحکامبخشی به ساخت درونی نظام جمهوري اسالمی ایران برداشته شود .
واژگان كلیدي :اقتصاد مقاومتی ،تحریم اقتصادی ،خطمشی ،تهدید ،فرصت.

 -1دانشجوي دکتري مدیریت راهبردي دانشگاه عالی دفاع ملی vakili91@chmail.ir

242

فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردي  -سال پانزدهم شماره  86تابستان 1938

مقدمه
بعااد از وقااوع انقااالب شااکوهمند اسااالمی ایااران و سااقو ر یاام سااتمشاااهی پهلااوي نظااام
حکااومتی کشااور بااه رهبااري ح اارت امااام خميناای(رحمااتاهللعليااه) باار اسااا

خواساات مااردم کااه

اسااتقالل آزادي و جمهااوري اسااالمی بااود شااکل گرفاات .خيلاای زود نظااام سياساای کشااور باار
نظام مکتبی ایدئولو ي و اعتقاادي ماردم و رهباري کاه دیان ماباين اساالم اسات تطااب یافات.
ایاان نظااام فکااري اختالفااات مبنااایی و ریشااهاي و بساايار عميقاای بااا نظااام ليبراليسااتی و
سوس ياليستی غارب و شارد داشاته و لاذا امکاان جماع و کناار آمادن نظاام اساالمی باا ایان دو
نظام وجود نداشات .از ررفای انقاالب اساالمی ر یمای را سارنگون کارده باود کاه از متحادان
عااامالن و ماااموران نظااام ساالطهي غاارب بااوده و بااه همااين جهاات تااا آخاارین لحظااه بااراي
ساارنگون نشاادن ر یاام پهلااوي تااالش کردنااد .بااا ایاان دییاال بااا پيااروزي مااردم باار ساالطنت
دیکتاااتوري پهلااوي و ایجاااد نظااام اسااالمی ایااران دشاامنی غاارب بااا ایااران آغاااز شااد .ایاان
دشاامنی بااا تسااخير ینااهي جاسوساای ساافارت آمریکااا توسااط نيروهاااي انقالباای و دانشااجویان
خط رهبري تشدید گردید.
نظام سرمایهداري غارب و جلاودار آن آمریکاا؛ هام باه دليال اختالفاات عميا فکاري و مکتبای
و هم به دليال تار

از هماه گيار شادن ایان انقاالب و صادور آن باه دیگار کشاورهاي تحات

سلطهي(مستقيم یاا غيرمساتقيم) خاود و هماينراور وحشات از هماهگيار شادن دیان اساالم و
به خطر افتادن تماامی مناافع شاان در جهاان دشامنی خاود باا ایاران را باا شايوههااي گونااگون
باروز دادند .یکای از شايوههاایی کاه تااکنون نياز اداماه داشاته و آنهاا بار تااشيرش باراي سااقط
نمااودن انقااالب و نظااام اسااالمی ایااران بااا قاارار دادن مااردم در مقاباال نظااام امياادوار هسااتند
تحریمهاي عليه ایران خصوصا تحریمهاي اقتصادي بوده است.
بيان مسااله تحاریمهااي غارب علياه ایاران خصوصاا در ساالهااي اخيار صادمات زیاادي باه
اقتصااد کشاور و ماردم ایاران وارد نماوده اسات .بخاش قابال تاوجهی از درآمادهاي کشاور باه
فروش نفت ماتکی است و تحاریم فاروش نفات در کناار ساایر تحاریمهاا ایان فشاار را تشادید
ماایکنااد .بخااش عماادهاي از درآماادهاي بودجااهي ساااینه کشااور مربااو بااه درآماادهاي
نفتاای(بيش از  )%44و از ررفاای باايش از دو سااوم از هزینااهکاارد ایاان بودجااه مربااو بااه
اعتبااارات بودجااههاااي هزینااهاي(حاادود  %22بودجااه عمااومی کشااور) و حقااود و مزایاااي
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(با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت)

غيرقاباال اجتناااب اساات (قااانون بودجااه سااال  1934کاال کشااور  )41-44 1939کااه عاادم
تحقاا درآمااد ساااینه ناشاای از فااروش نفاات بااه دلياال وجااود تحااریمهااا کشااور را د ااار
مشکالت عدیدهاي مای کناد .از ررفای تحاریم برخای از کایهاا و خادماتی کاه کشاور در حاال
حاضر توانایی توليد آن ها را درحَاد تقاضااي داخلای کشاور نادارد؛ عرصاه را بار ماردم تنا تار
نمااوده اساات .لااذا تمااام دغدغااهي دولااتمااردان کشااور بخااش خصوصاای و تمااام آحاااد مااردم
خصوصا در سال هاي اخيار برداشاته شادن تحاریم هاا یاا کام شادن اشار آن اسات .تحاریمهااي
اقتصااادي بااه خصااوم تحااریم کااای و خاادمات حياااتی و ضااروري بااه عنااوان یاا

مساااله

اساسی در وضعيت کنونی براي نظام و جامعه مطرح میباشد.
اهميت و ضرورت هر سياست اقادام یاا برناماهاي کاه بتواناد اشارِ تحاریمهاا را بای اشار یاا کام
اشر نموده و بتواند آن را با حفا عازت و مصالحت کشاور و باا تماام حقاود حَقاه کشاور رفاع
نمایااد از اهمياات بسااياري برخااوردار و از ررفاای باعااد ساارعت در رشااد شااکوفایی و
پيشاارفت کشااور و اسااتفاده از ظرفياات باازرگ تعاماال بااا جهااان بااراي کشااور خواهااد شااد .از
سااوي دیگاار عاادم رفااع تحااریمهاااي اقتصااادي یااا بخشاای از اشاارات آن؛ ممکاان اساات اشاارات
مخربی را بر جامعه خصوصا قشار فقيار کام تاوان و مساتمند در جامعاه بزناد و حتای باه دليال
فشااارهاي ساانگين اقتصااادي و رواناای مااردم را در مقاباال نظااام قاارار دهااد و صاادمات بساايار
بااای و حتاای جبااران ناپااذیري باار پيکااره جمهااوري اسااالمی ایااران کااه اميااد مست ااعفان و
جامعه ي ستمدیده در جهان باه عناوان کشاوري کاه ظلام ساتيزي و دفااع از هار مظلاومی را در
اصول خود گنجانده است وارد ساازد کاه ایان موضاوع ضارورت انجاام ایانگوناه پاژوهشهاا
را افزایش میدهد.
نوآوري پژوهش این پژوهش به تحاریمهاا باا نگااه تهدیادي کاه قابليات تبادیل باه فرصات را
دارد راارحریاازي شااده و از مرحلااهي خااطمشاایگااذاري تااا مرحلااه عملياااتی نمااودن آن را
ترسيم نماوده اسات و در مقایساه باا پاژوهشهااي انجاام شاده در حادود ایان موضاوع داراي
نوآوري میباشد.
سوال پژوهش ساوال پاژوهش ایان اسات کاه « گوناه و باا اه خاطمشایِ مایتاوان تهدیاد
تحااریمهاااي اقتصااادي کشااور را بااا حف ا عاازت و مصاالحت کشااور بااه ی ا
نمود؟»

فرصاات تباادیل
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انگيزه و هادف اصالی از ایان پاژوهش «بياان ایادهاي عمليااتی اسات کاه بار اساا

آن بتاوان

تهدید تحریمهاي اقتصادي کشور را به فرصت تبدیل نمود».
مباني نظري
پیشینه

تحااریم بااه عنااوان اباازاري اساات کااه بااا فشااار و اجبااار در جهاات پيشاابرد اهااداف سياساات
خارجی کشورها شاناخته مای شاود .برخای از کشاورهاي غربای خصوصاا آمریکاا باراي اهاداف
سياسای خااود و یااا رفااع تهدیاادات احتمااالی از سااوي دیگاار کشااورها بااا بهانااههاااي واقعاای یااا
ساختگی بر کشور یاا کشاورهاي دیگار از تحاریم اساتفاده نماوده اناد .تحاریم کشاورهاي نظيار
کاره شاامالی عاراد(در زمااان اشاا)ال کویات) و ایااران (زهرانای  )41-42 1963نمونااههااایی از
این دست میباشند.
از دیاادگاه نظریااهپااردازان جدیااد غاارب جهااان اسااالم و رشااد اسااالم سياساای در آن بااه م ابااه
گفتمااان غالااب در خاورميانااه ااالش اصاالی فرهناا

ليباارال دمکراساای اساات .کميتااه خطاار

جاااري آمریکااا متشااکل از سااناتورهاي آمریکااایی مساااوین ارشااد وزارت خارجااه اساااتيد
برجسااته علااوم سياساای ماادیران بااا سااابقه ساايا و پنتاااگون پااس از حادشااه یااازده س ا تامبر در
مورد نحوه برخورد با جمهاوري اساالمی ایاران و جلاوگيري از روناد روباه رشاد اساالمگرایای
و عم استراتژی

قدرت نارم جهاان اساالم در مقابال قادرت نارم جهاان غارب بخاش مهمای

از محتااواي سااند اسااتراتژي امنياات ملاای آمریکااا ماایباشااد کااه جااایگزین اسااتراتژي سااد نفاوذ
شوروي سااب اسات .از ایان دیادگاه تهدیاد امنيات ملای آمریکاا تهدیادهاي نارم نامتقاارن و
ترکيباای اساات کااه منااابع آن عماادتاد در کشااورها و ر یاام هاااي ضااد آمریکااایی و غياار ليباارال
خاورميانه میباشد(کامرانيان .)1962
پژوهشگران باا مطالعاات و پاژوهشهاایی کاه در موضاوع تحاریمهااي اقتصاادي کشاور انجاام
شااده از زاویاااي مختلااف و بااا ابعاااد متنااوع موضااوع را مااورد واکاااوي قاارار دادهانااد .بررساای
اشاارات تحااریمهاااي اقتصااادي باار کشااور و در حااوزههاااي مختلااف ماننااد تاااشير باار عملکاارد
شاارکت هاااي دانااش بنيااان از جملااه مطالعاااتی اساات کااه در ایاان زمينااه صااورت گرفتااه
اساات(فخاري و همکاااران  .)1-18 1932در ایاان مطالعااه ساايزده عاماال مااوشر و ارائااه ماادل
سااه جانبااه تاااشيرات منفاای و م باات باار عملکاارد شاارکتهاااي دانااش بنيااان ارائااه شااده اساات.
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برخاای از ایاان مطالعااات رهيافااتهااا نظریااههااا و راهکارهاااي مقابلااه بااا تحااریمهااا را معرفاای
نماااودهاناااد(ميرعمادي ( )69-33 1934وليااازاده  )943-984 1934و (کرمااای .)4 1934
در یکاای از ایاان مطالعااات پژوهشااگر ااار وبی را کااه بااه وساايله آن راهبردهاااي مقابلااه بااا
تحااریم از دیاادگاه نااوآوري فنآورانااه ارزیااابی شااود را ارائااه داده اساات کااه مياازان موفقياات
راهبردهاااي مقابلااه بااا تحااریم را در کشااورهاي هاادف از رریا مياازان درجااه بلااو نظااام ملاای
نااوآوري توضااي ماایدهااد .پژوهشااگر دیگاار بااا تمرکااز باار ارزیااابی کااارایی تحااریمهااا هاادف
اصاالی از تحااریمهااا کااه عماادتا اراعاات بَراناادازي و بازدارناادگی اساات را در مياازان موفقياات
آنها و نحوه مقابلاه باا آن هاا متفااوت ارزیاابی نماوده اسات .در مطالعاهاي دیگار باا تاکياد بار
ظرفيات وجاودي کشاور؛ اقتصااد مقاااومتی را راهکاار اصالی مقابلاه بااا تحاریمهاا مایدانااد .در
برخی دیگار از پاژوهشهاا باا نگااه حقاوقی و انطبااد آن باا حقاود بشار و حقاود باينالملال
بشردوسااتانه؛ موضااوعِ تحااریمهااا مااورد بررساای قاارار گرفتااه اساات(ممتاز  )941-943 1962و
پااژوهشهااایی نيااز بااا عنااوان «جنبااههاااي مختلااف تحااریم ایاران» بااا نگاااه سااير تاااریخی ایاان
موضوع را نشاان دادهاناد .در برخای از پاژوهشهاا هام باه علاتهااي اصالی ایجااد تحاریمهاا
علياااه کشاااورها پرداختاااه اسااات(.زَهرانی  )46-26 1963و (صااامدزاده  )4 1931کاااه در
پااژوهش اول تحااریم را مولفااهي اصاالی مهااار و جااایگزینی بااراي جن ا

معرفاای نمااوده و در

پااژوهش دیگاار آن را بااا عنااوان تهدیااد هوشاامند بيااان کاارده اساات .برخاای از پااژوهشهااا هاام
موضااوع تحااریم را در سااط جهااان و باار روي کشااورهاي مختلااف از جملااه کااره شاامالی
عراد و ایران مورد بررسی قرار داده و اشرات آنها را واکاوي نمودهاند.
ایان پيشااينه بيشااترین تمرکااز را بار پااژوهشهااا و مطالعااات باا موضااوع تحااریمهاااي اقتصااادي
نماوده اساات کاه موضااوع تحاریمهاااي اقتصاادي کااامال مارتبط بااا موضاوع اقتصاااد مقاااومتی و
سياسااتهاااي کلاای آن(خصوصااا در بناادهاي  2 8 2و  )22ماایباشد(.سياسااتهاااي کلاای
اقتصاد مقاومتی )1932
تحااریمهاااي اقتصااادي غاارب عليااه ایااران بعااد از انقااالب اسااالمی ایجاااد و همااواره ایاان
تحااریمهااا وجااود داشااته هر نااد در مقااارعی از زمااانهااا بااا شاادت بيشااتري خااود را نشااان
میدهد .وجاود ایان تحاریمهاا باا هماهي ساختیهاایش باراي ماردم و جامعاه؛ داراي حاسان و
خوبیهایی نيز بوده است« .تحریم مشکل تاراش باود اماا باراي ماا برکااتی هام داشات .تحاریم
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به ما نشان داد که باید به خودماان متککای باشايم و باه ماا شابات کارد کاه مایتاوانيم از نيروهااي

دروناای خودمااان اسااتفاده کناايم 1».وجااود تحااریمهاااي اقتصااادي و تکانااههاااي اقتصااادي در
گوشهوکناار جهاان؛ رویکارد و جهات گياري اقتصاادي ماا را باه سامت اقتصااد مقااومتی ساود
مایدهااد« .پااس شاما بيایيااد کااارک کنياد کااه کشااور در مقابال تحااریمهااا مصاونيت پياادا کنااد؛
اقتصاد مقاومتى یعنى این».

2

تحااریمه ااي اقتصااادي عليااه ایااران تاااشيرات سااور خااود را در بخااشهاااي مختلفاای هاام ااون
درمااان صاانایع هااوایی نفاات صاانایع پتروشاايمی و شاارکتهاااي دانااش بنيان(فخاااري و
همکاااران  )18-1 1932ماایگااذارد ولاای اقتصاااد مقاااومتی را بااا توجااه بااه ظرفياات دروناای
کشور به لحاا علمای و مناابع اولياه در کشاور راهکاار اصالی مقابلاه باا آن معرفای مایکنناد.
(ممتاز )941-943 1962
در این بخش عالوه بر ارائاه تعااریف و مفااهيم پارکااربرد مقالاه باا مطالعاه پيشاينهي پاژوهش؛
نظریااههااا و رویکردهاااي علماای در باااب تحااریمهاااي اقتصااادي و اقتصاااد مقاااومتی بيااان
میگردد .این پژوهشها به علتهااي ایجااد تحاریمهاا و بخاشهااي آسايبپاذیر و متااشر آن و
راهکارهاي مقابله با تحریمها اشاره میکند.
مفهوم شناسي

تحررريم :3وا ه تحااریم در فرهن ا

وا گااان بااا حاارامکااردنح حاارام گردانياادنِ ياازي یااا کاااري

معرفی شده است .تحریم؛ اقدام یا مجموعاه اقاداماتی هساتند کاه بار علياه یا

یاا ناد کشاور

به منظاور محاروم نماودن آنهاا از تعاامالت اقتصاادي و مباادیت باينالمللای و مجباور نماودن
آنهااا بااه پااذیرش شاارایطی اساات کااه بااه ظاااهر جنبااه حقااوقی و هنجاااري دارد(بااه عنااوان
مجااازات) کااه توسااط ی ا

یااا نااد کشااور (بااه عنااوان گااروههااا و مجریااان تحااریم) صااورت

میگيرد.
در تحریم منظاور از «مجاري تحاریم» کشاوري (یاا گروهای باينالمللای) اسات کاه نویساندهٔ
سااناریوي تحااریم هسااتند هر نااد ممکاان اساات در اعمااال محاصااره باايش از یاا

کشااور

 - 1بيانات رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی) در حرم رضوي مشهد 1934/1/1
 - 2بيانات رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی) در دیدار مردم قم 1939/14/12
3- Boycott, Sanction
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شرکت داشته باشد و منظور از «هادف تحاریم» کشاور یاا کشاورهایی اسات کاه هادف اصالی
تحااریم واقااع ماایشااوند(.گالتون

1

 )1328تحااریم ماایتوانااد در حااوزه اقتصااادي یااا غياارِ

اقتصادي باشد.
2

کی.جاای .هالسااتی تحااریم را ایاانگونااه تعریااف ماایکنااد کااه در تحااریم تجاااري کااه یاا
حکوماات برقاارار ماایکنااد ورود کایهاااي خااام یااا همااه محصااویت صااادراتی کشااور
تحااریمشااونده ممنااوع ماایگردد(مسااتقيمی و همکااار  .)964 1969از نظاار نویساانده کتاااب
سياساات خااارجی آمریکااا تحااریم بااه عنااوان اقاادامات عامدانااه حکوماات بااراي وارد کااردن
محرومياات اقتصااادي باار دولاات یااا جامعااه هاادف از رریاا محاادودیت یااا توقااف روابااط
اقتصااادي معمااول اغلااب بااه عنااوان جانشااينی بااراي اسااتفاده از قاادرت نظااامی محسااوب
میگردد که به دولات تحاریمکنناده اجاازه مایدهاد کاه خشام خاود را در قباال برخای اعماال
خااام ابااراز [کنااد و رفتااار دولاات هاادف را ت)يياار دهد(دسااتمال،ی  )148 1964تعریااف
شده است.
تحريم اقتصادي :هر قيد و شارری کاه توساط کشاور یاا کشاورهاي مجاري تحاریم بار تجاارت
و ساارمایهگااذاري بااينالمللاای کشااور یااا کشااورهاي مااورد هاادف تحااریم بااه جهاات مجبااور
نمودن ت)يير سياستی وضاع شاود تحاریم اقتصاادي ناام دارد .در واقاع تحاریم اقتصاادي اقادام
برنامه ریزي شده ی

یاا ناد دولات از رریا محادود کاردن مناسابات اقتصاادي باراي اعماال

فشاار باار کشااور هاادف بااا مقاصااد مختلاف سياساای است(عباساایفاارد  .)1 1968تحااریمهاااي
اقتصااادي از جهاات هاادف دو نااوع هسااتند اول تحااریم اقتصااادي بااه منظااور باایشبااات کااردن
ر یاام سياساای کشااورِ هاادف کااه در واقااع برگرفتااه از ت اااد در منااافع اسااتراتژی

کشااور

تحریمکننده و کشور هدف میباشاد .ایان ناوع تحاریم باراي ت)ييار ر یامِ کشاورِ هادف اسات.
دوم تحریم اقتصادي براي ت)ييار رفتاار سياسای یاا اقتصاادي کشاور هادف صاورت مایگيارد.
این ناوع تحاریم باه مراتاب مالیام تار از ناوع اول اسات .زماانی کاه کشاورها باه دنباال ت)ييار
ر یم ی

کشور هستند تحاریم ناوع اول اعماال مایشاود باا ایان هادف کاه لطماهاي سانگين

1 - Galtung
2- Holsti
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بااه منااافع کشااور هاادف وارد آیااد .در واقااع در ایاان نااوع تحااریم عمااالد تحااریم اقتصااادي
جایگزین جن

و در حقيقت گزینة "ماقبل جن " تلقی میشود(شيرزادي .)44 1931

خط مشري :1آن دساته از تصاميمات (ضاوابط و معيارهاا) بلندمادت کاه مبتنای بار ارالعاات و
تفکااار و تعمااا اتخااااذ مااایگاااردد و موجباااات دگرگاااونی را در بلندمااادت فاااراهم
ماایآورد(حااا یوساافی و همکااار  .)1981خااطمشاای عمااومی رب ا نظاار ویليااام جنکينااز 2در
کتاااب «تحلياال سياسااتهااا» مجموعااهاي از تصااميمات بااه هاام وابسااته اساات کااه بااهوساايله
گروه هاا یاا باازیگران سياسای باا هادف دساتيابی باه اهاداف خاام یاا باه دسات آوردن ابازار
مناسب براي دساتيابی باه آن اهاداف اتخااذ مایشاود .خاطمشایهاا (سياساتهاا) نياز یکای از
انواع برنامهها هساتند .آنهاا بيانياه هاا یاا تفاهماات کلای هساتند کاه اندیشاه و کانش مادیران را
در راه تصااميمگيااري هاادایت ماایکنند(روساای و همکاااران  .)122 1924در تعریفاای دیگاار
خاط مشای باا عناوان یا

برناماه عماومی معرفای شاده کاه باه منزلاه راهنمااي عمال مَادنظر

مدیران قارار گرفتاه و نحاوه اجاراي برناماه را باراي مسااوین اجرایای ساازمان معاين مایکناد؛
ضمن آنکاه وسايله مايشري باراي کنتارل عملياات باه شامار مایآید(رضاائيان  )21 1923کاه
اتخاذ این برنامه و تصميمات را با این مفهوم به عنوان خطمشیگذاري عنوان میکنند.
روش شناسي
ایاان پااژوهش باار اسااا

دسااتاورد آن از نااوع پااژوهش کاااربردي بااوده و بااه لحااا ماهياات

پژوهش از ناوع کيفای و توصايفی مایباشاد کاه بار اساا

روش خاطمشایگاذاري هماراه باا

ارائااه دیاادگاه نگارنااده اساات .اباازار گااردآوري دادههااا و ارالعااات ایاان پااژوهش از مطالعااات
اسااناد و ماادارا کتابخانااهاي و مقااایت علماای و پژوهشاای و متکاای باار بيانااات رهباار معظاام
انقالب(مدظلهالعالی) و تجربه پژوهشگر صورت گرفته است.
در ایاان پااژوهش ابتاادا بااا بررساای ادبيااات و پيشااينه پااژوهش؛ موضااوع تحااریمهاااي اقتصااادي
مورد شناخت و تحليال قارار گرفتاه و باا بررسای وضاعيت درونای و موجاود کشاور و بررسای
محاايط بيروناای و گااردآوري و تحلياال نقااا قااوت و ضااعف و تهدیاادات و فرصااتهاااي پاايشِ

1- Policy
2- William Jenkins
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رو و باا اساتفاده از رویکاارد تبادیل تهدیاد بااه فرصات؛ راهکارهاایی را بااراي گاونگی تباادیل
تهدید ناشی از تحریم به فرصتی براي کشور بيان نموده است.
حادود و تمرکاز پااژوهش تمرکاز ایان پااژوهش بار ليسات تحااریمِ کایهاا و خادمات وارداتاای
اساات کااه در فهرساات تحااریمهاااي اقتصااادي عليااه جمهااوري اسااالمی ایااران ماایباشااد و
ی پيشنهادي ایان مطالعاه راهکارهاایی را باراي گاونگی تاامين ایان کایهاا و خادمات
خط مش ِ
در موقع تحاریم ارائاه مای دهاد .در تبياين موضاوع و راهکارهااي بارونرَفات از مشاکلِ ناشای
از مساااالهي پاااژوهش از منویاااات اماااام راحااال(رحماااتاهللعلياااه) و رهبااار معظااام انقاااالب
اسالمی(مدظلهالعالی) نيز استفاده شده است.
تعاريف عملیاتي تحقیق

فرصررت 1پتانساايل نهفتااهاي اساات کااه بهاارهگيااري از آن؛ سااازمان را در جهاات م باات رشااد
خواهاااد داد .باااه عباااارت دیگااار منفعااات باااالقوهاي اسااات کاااه هناااوز بالفعااال نشاااده
اساات(علیاحماادي و همکاااران  .)169 1962در تعریفاای فرصااتهااا موقعيااتهاااي مهاام و
مطلااوب در محاايط شرکت(حسااينی  )142 1964عنااوان شاادهانااد .آن،ااه ماادیران را قااادر
می سازد که از امکانات باالقوه در خاار از نظاام اداري بهاره گرفتاه باه نفاع نظاام اداري عمال
نمایااد فرصاات گفتااه ماایشود(حساانبيگاای  .)943 1934در واقااع فرصاات یاا

منفعاات

بالقوهاي است که از وضعيت و شارایطی برخاوردار اسات کاه قابليات تبادیل شادن باه منفعات
در آن وجود دارد.
تهديد 0عاملی است کاه ماانع رشاد و حرکات و بالنادگی ساازمان مایشاود .باه عباارت دیگار
ضرر بالقوه اي اسات کاه عوامال بالفعال شادنش هناوز باه وجاود نياماده است(حساينی 1964
 .)146ل)ت نامه وِبساتر 9باراي تهدیاد دو تعریاف ارائاه داده اسات .اول ایانکاه تهدیاد بياان و
ابااراز قصااد آساايب رساااندن نااابود یااا تنبيااه کااردن دیگااران از روي انتقااام یااا ارعاااب اساات و
دیگاار ایاانکااه تهدیااد نشااان دادن آساايب و شاارارت قریااب الوقااوع ماننااد جنا

ماایباشااد .در

ل)ااتنامااه آکساافورد 4نيااز در تعریااف تهدیااد آن را قصااد ابااراز شااده بااراي صاادمه یااا

1 - Opportunity
2 - Threat
3 - Webster
4 - Oxford
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آسيب رسانی یا دیگار اقادامات خصامانه علياه کسای معرفای مایکناد .در اصاطالح نياز تهدیاد
عبارت است از وضعيتی کاه در آن خطار یاا آسايب جادي ارزشهااي اساسای و حيااتی یا
بازیگر را ماورد هادف قارار مایدهد(رضاایی  .)31 1934در واقاع مایتاوان گفات تهدیاد باه
مجموعه اقداماتی کاه اهاداف و ارزش هااي حيااتی یا

کشاور را باا هادف ت)ييارات اساسای

مورد هجوم قرار میدهد ارالد میشود و غالباد هم ریشه خارجی دارد.
تجزيه و تحلیل داده ها و يافتههاي تحقیق
در این بخش براساا

مسااله رارح شاده و پيشاينه صاورت گرفتاه و مفااهيم تعریاف شاده باا

تکياه باار بيانااات رهباار معظاام انقااالب(مدظلاه العااالی) باا انجااام مراحاال خااطمشاایگااذاري عمااومی
شااامل شااناخت مشااکل و تجزیااه و تحلياال مساااله بررساای محاايط داخلاای و خااارجی تعيااين
برنامه براي تصميمگيري و تدوین پيشنهاد مرباو باه خاطمشای؛ ساعی مایشاود باا تمرکاز بار
بزرگ تارین پتانسايل و نقطاه قاوت و درا تهدیاد ناشای از تحاریمهااي اقتصاادي؛ خاطمشای
اجرایی و عمليااتی را باراي رفاع تحاریم هااي کاای و خادماتی کاه از ساوي نظاام سارمایهداري
غرب بر عليه جمهوري اسالمی ایران اعمال شده ارائه نماید.
شناخت مشكالت و تجزيه و تحلیل مساله

با پياروزي انقاالب اساالمی ایاران آرماانهااي کشاور بار گرفتاه از آماوزههااي اساالمی تعياين
شد .دیگار جامعاه و حکومات اساالمی ایاران سالطه غارب را بَرنتافات و مادافع مناافع ملای و
ندا دهنده آزادي و رهاایی از اساتکبار جهاانی در عرصاهي باينالمللای گردیاد .جادایی دیان از
سياساات مطاارود و حاکمياات مطلاا الهاای باار امااور مساالمين در زمااان غيباات ح اارت
(عا))

ولیعصر

از رری ولی فقيه ماورد عمال واقاع گردیاد .ایان جاا باود کاه دشامنی غارب باا

جمهوري اسالمی ایران آغاز شاد .ایان دشامنی در زماانهااي مختلاف باه روشهااي گونااگون
ظهور و باروز داشته است .از جملاه مایتاوان باه ماواردي هام اون حملاه باه مرزهااي کشاور
و ایجاااد جن ا

از رری ا کشااورهاي متحااد و زیردساات خااود هاام ااون ر یاام بَعااد عااراد

حملااه نظااامی در راابس حمایاات از منااافقين کااوردل تحااریمهاااي نظااامی تحااریمهاااي
اقتصادي تهدید به حملاه نظاامی مساتقيم و  ...اشااره نماود .رهبار معظام انقاالب(مدظلاهالعاالی) در
ی غارب باراي دشامنی باا جمهاوري
سخنان خود در آبانماه  1932به خوبی باه بهاناه هااي واها ِ
اسالمی ایران و برقراري تحاریمهاا اشااره کاردهاناد و در ایان خصاوم فرماودهاناد «اگار یا
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روزک هاام مسااالهک هسااتهاک حاال شااد  -فاارك کنيااد جمهااورک اسااالمى عقاابنشااينى کاارد؛
همااانکااه آنهااا ماایخواهنااد  -خيااال نکنيااد مساااله تمااام خواهااد شااد؛ نااه ده بهانااهک دیگاار را
بهتادری) پايش مای کشاند ارا شاما موشا

داریاد؟ ارا هواپيمااک بادون سرنشاين داریاد؟

را با ر یم صهيونيساتى بَ دیاد؟ ارا ر یام صهيونيساتى را باه رساميت نماىشناسايد؟ ارا از
مقاومت در منطقه ک به قاول خودشاان خاورمياناه حمایات مایکنياد؟ و ارا؟ و ارا؟ و ارا؟
مسااله ایان نيسات کاه اینهاا سارِ ق اايهک هساتهاک باا جمهاورک اساالمى اخاتالف پيادا کاارده
باشااند؛ نااه تحااریم آمریکااا از اول انقااالب شااروع شااد روزبااهروز هاام بيشااتر شااده اساات تااا
امروز که خُب به نقطهک باییى رسيده»

1

آمریکااا و برخاای از کشااورهاي اروپااایی و بااا حمایاات برخاای از کشااورهاي عرباای بااراي وضااع
تحریم ها و فشار به جمهاوري اساالمی ایاران باه دنباال اه هادفی باودهاناد؟ کاه باا آگااهی از
هاادف یااا اهااداف آنااان ماایتااوان برخااورد واکاانش و اقاادام مناساابی را در پاايش گرفاات .آیااا
هاادف بَراناادازي نظااام جمهااوري اسااالمی ایااران و ت)يياار نظااام اساات؟ یااا بازدارناادگی ب اراي
تهدیدات ماحتمل از ساوي او؟ یاا عقاب نگاهداشاتن کشاور ایاران از روناد توساعه و پيشارفت؟
یااا انتقااامگيااري از انقااالب و یا

خصااومت کهنااه از آن؟ یااا هاادف مشااروعيتزدایاای از نظااام

جمهااوري اسااالمی ایااران در سااط داخلاای و بااينالمللی(زهراناای  )43 1963و یااا اجبااار
ایران به اراعت از خود است؟
بااه نظاار ماایرسااد تحااریم ایااران از جملااه اقااداماتی اساات کااه آمریکااا همااواره بعااد از انقااالب
اسااالمی بااه عنااوان اباازاري بااراي اهااداف خااود در موضااوع ایااران بااا شاادت و ضااعف دنبااال
ماایکاارده و در حااال حاضاار بااا بهانااههاااي مختلااف از ایاان اباازار بساايار قدرتمنااد اسااتفاده
مااینمایااد .بهانااهاي هم،ااون ساااخت سااالح هسااتهاي کااه فقااط بهانااهاي باايش بااراي اقاادامات
آمریکا و غارب نيسات کاه اگار موضاوع سااخت ساالح اتمای نياز مرتفاع شاود باا بهاناههااي
دیگاار هاام ااون حقااود بشاار یااا تهدیاادي بااراي دیگاار کشااورهاي منطقااه و خصوصااا ر یاام
اش)الگر اسرائيل به کاار خاود اداماه خواهناد داد .ریشاهیاابی علات تحاریمهاا یکای از اولاين
گام هاي اساسی براي برخاورد اساسای و عمليااتی باا موضاوع اسات .ایان تحاریمهاا مشاکالت
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بساايار زیااادي را بااه کشااور و خصوصااا اقتصاااد کشااور بااه بااار آورده و ماایآورد ایاان موضااوع
یکی از مشکالت اساسی فعلی کشور میباشد.
در مطالعااات صااورت گرفتااه و بااا اسااتفاده از تحلياال اظهااارات مقامااات سياساای در اروپااا و
آمریکا و هم ناين صااحب نظاران علاوم سياسای و فرمایشاات اماام راحال(رحماتاهللعلياه) و رهبار
معظم انقالب(مدظلهالعاالی) ؛ دشمنی غرب به ساه دليال اصالی زیار باا جمهاوري اساالمی ایاران باه
صورت آشکار و پنهان ظهور و باروز دارد
 با سقو ر یم ستمشاهی پهلوي منافع کشورهاي غربی در ایران از دست رفت. مکتب و مباانی فکاري جمهاوري اساالمی ایاران باا کشاورهاي غربای و نظاام سارمایهداريتفاوت ریشهاي و عميقی دارد.
 احتمال گسترش اشاعه و صادور انقاالب اساالمی باه دیگار کشاورهاي منطقاه و جهاان باهدليل ماهيت آن بسيار بای است.
دشاامنی و خصااومت غاارب بااا جمهااوري اسااالمی ایااران ریشااهاي و عميا بااوده و مربااو بااه
زمااان فعلاای نماایباشااد« .دشاامنىهااایى کااه از اول انقااالب دولاات ایااایت متکحاادهک آمریکااا و
رؤساااک جمهااورِ مختلااف  -کسااى نگویااد ایاان کااار زمااان فااالن رئاايس جمهااور شااد زمااان
رئيس جمهور کناونى نشاده؛ ناه هماهشاان یا جورناد  -باا نظاام اساالمى انجاام دادهاناد در
زمان رؤساک جمهاو ِر مختلاف اسات اماا هماه یا
قوميااتهاااک داخاال کشااور را تحریا

جانس اسات هماه یا جاور اسات .اول

کردنااد بعااد کودتااا تاادارا دیدنااد بعااد عااراد را وادار

کردند به حمله بعد به دشمن ما  -کاه ر یام صادام باود  -کما

کردناد در جنا

تحاریم را عَلام کردنااد بعاد هماهک وسااائل جمعاىِ دنيااا را تحریا

باا ماا بعاد

کردناد و بااه خاط کردنااد

براک مقابله ک با نظاام اساالمى؛ در زماان رؤسااک جمهاور مختلاف ایان کاار انجاام گرفتاه؛ این
هاام دارد انجااام ماایگياارد 1».لااذا تااا مااادامی کااه انقااالب اسااالمی وجااود دارد دشاامنی نظااام
سرمایه داري غارب هام وجاود خواهاد داشات و تحاریمهااي اقتصاادي نياز جزیای یینفا

از

دشمنی غرب و به خصاوم آمریکاا مایباشاد .راکاه آنهاا فکار مایکنناد کاه باا تحاریمهاا
نظااام اسااالمی و مااردم ایااران بالخااره در هاام شکسااته خواهنااد شااد کااه در اظهااارات بایاادن
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معاااون رئاايس جمهااور آمریکااا؛ از تحااریمهاااي عليااه ایااران بااه عنااوان سااختتاارین و فلاا)
کنندهترین تحریمها در رول تاریخ دنيا نام بردهاند.
محیط داخلي و خارجي

در سال هاي اخير تحاریم کناونی غارب علياه ایاران بار سار پروناده هساتهاي کشاور باه عناوان
اباازاري در دساات غاارب بااراي فشااار بااه ایااران شاادت یافتااه اساات .در نگاااه سااطحی بااه نظاار
می رسد که این امار باعاد شاده تاا دولات و ماردم باه سامت اقتصااد ریاضاتی کشايده شاوند.
البته ایان کاه تاا اه انادازه غارب در فشاار بار ایاران از رریا تحاریم موفا باوده و اقتصااد
کنونی کشور تا اه ميازان اقتصااد ریاضاتی اسات جااي تردیاد جِادي مایباشاد .ارا کاه باا
تحااریم فاروش نفاات کشااور بااه سااوي صااادرات کایهاااي جااایگزین رفتااه و حجاام صااادرات
غياار نفتاای در مقطعاای از زمااان افاازایش شاامگيااري داشااته و کشااور از راههاااي دیگاار سااعی
نموده است تاا تحاریم هاا را داور بزناد کاه در اوایال موفا باوده ولای باه مارور برخای از ایان
راهها با تحریمهاي جدید بسته شاده اسات .از آشاار ساور تحاریمهاا مایتاوان باه کااهش ارزش
واقعاای پااول ملاای و سااختی در تهيااه برخاای از کایهاااي اساساای و حتاای داروهااا (کااه نبایسااتی
در فهرست تحریمها باشد) و رکود نسبی در بازار اشاره کرد.
دییل بسياري وجود دارد که شابات مایکناد تحاریمهااي اقتصاادي باه مارور تاشيرگاذاري خاود
را از دست مایدهناد و کشاورها مایتوانناد رارفهااي ماورد تجاارت خاود را از کشاوري باه
کشااور دیگاار ت)يياار دهنااد .بااراي همااين اساات کااه بسااياري از تحلياالگااران و کارشناسااان
میگویند که اعمال تحریمها از سوي یا

کشاور بار کشاوري دیگار هميشاه جاواب نمایدهاد

و الزاما مفيد نيسات .عاالوه بار آن اعماال صارف تحاریمهاا علياه یا
نخواهد باود بلکاه تحاریم یا

کشاور هميشاه کارسااز

کشاور تنهاا زماانی مایتواناد کارسااز باشاد کاه ابزارهاایی کاه

نشااان دهنااده موفقياات یااا شکساات تحااریمهااا باشااند قباال از اعمااال تحااریم مشااخ
جلوي آنها گرفته شود و عاالوه بار آن یا

باشااند

اجمااع جهاانی و باينالمللای باراي عادم همکااري

با کشور مورد تحریم به وجود آیاد .در ماورد ایاران نياز نشاان مایدهاد کاه تااکنون ناه اجمااع
جهانیاي وجود داشته است و نه نشاانههاایی کاه شابات کناد اعماال تحاریمهاا از قبال بررسای
شااده و جلااوي ابزارهاااي پيشااگيرانه آن گرفتااه شااده اساات وجااود دارد(تحریریااه دی لماساای
ایااران  )1932هر نااد کااه بااه فرمااوده رهباار معظاام انقااالب(مدظلااهالعااالی) «البتکااه دشاامن دشاامن

244

فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردي  -سال پانزدهم شماره  86تابستان 1938

است؛ از همهک ابزارها استفاده مایکناد؛ از ابازار تحاریم هام اساتفاده مایکناد و اساتفاده کارده
است .ما بایستى بدانيم آن راهى که ما را میتواند به مقصود برساند يست».

1

ناارب بااایي بيکاااري تااورم بااای پااایين بااودن ناارب بهاارهوري ناارب منفاای رشااد اقتصااادي
وضعيت نامناساب در باازار کساب و کاار و هم،ناين تزلازل و عادم شباات در نارب ساکه و ارز
از نقا ضاعف در وضاعيت کناونی باراي کشاور باه شامار مایرود کاه تحمال فشاار ناشای از
تحاریمهااا را باراي مااردم کشاور سااختتاار نماوده اساات .هر ناد برخاای از ایان مشااکالت یااا
باروز بخشای از آن هاا از پيامادهاي ناشای از تحاریمهااي اقتصاادي مایباشاد .از ررفای وجاود
ظرفياات بالفعاال و بااالقوه بااایي علماای در کشااور امياادواري مااردم جامعااه وحاادت و انسااجام
و اجماااع ملاای در کوتاااه نياماادن از حقااود و منااافع ملاای در بااين خااام و آحاااد مااردم و
افزایش بصيرت مردمی نيز از نمونههاي نقا قوت در داخل کشور است.
لذا در موقعيت کنونی در داخال کشاور تحاریم هااي اقتصاادي بار زنادگی ماردم فشاار مایآورد
و دولااتمااردان بااا روشهاااي مختلااف سااعی در داور زدن تحااریمهااا و کاام اشاار نمااودن آنهااا را
دارند .به تجربه نياز ماردم کشاور ایاران بارهاا نشاان دادهاناد کاه تاابِ تحمال ساختیهاا باراي
سربلندي کشور و حفا عازت و آرماان هااي کشاور خاود را دارناد و بار مبنااي هماين اصال
عالوه بر مقاومت در برابار ساختی هاا حاضار باه تساليم شادن و گذشاتن از حقاود حقاه خاود
م ل دستيابی باه تولياد انار ي هساتهاي نيساتند .از ررفای در محايط بيرونای؛ غارب گماان دارد
که این فشار ناشی از تحاریم هاا در کناار دیگار اقادامات ضاد فرهنگای علياه ایاران؛ ماردم ایان
کشور را از پا خواهاد اناداخت و ساعی مای کنناد تاا دییال خاود باراي ایان گوناه اقادامات را
در جهان قاانونی و ماوجاه جلاوه دهناد .ولای غارب باا تجرباه گذشاته خاود از ایاران و ماردم
ایران به این نتيجه رسيده اسات کاه باا زور باه ماردم ایاران نمایتاوان يازي را تحميال کارد و
لذا بيشتر تاوان خاود را باه سامت تزلازل اعتقاادات و فرهنا

ماردم جامعاه ایاران خصوصاا از

رریا رسااانههااا سااود داده اساات کااه افازایش تعااداد شاابکههاااي تلویزیااونی معانااد جمهااوري
اسالمی ایران(حسينپور  )1939از مصادی آن است.
روشاان شاادن خواساات و نياات دروناای دشاامن و غاارب بااه خصااوم آمریکااا بااراي مااردم
افاازایش توجااه دولااتهااا و ملااتهااا بااه جمهااوري اسااالمی ایااران حرکااتهااا و جناابشهااا و
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انقااالب کشااورهاي منطقااه و جهااان اسااالم باار ضااد اسااتکبار و دیکتاااتوري افاازایش توجااه و
روآوردن ماردمِ جهاان بااه اساالم مناازوي شادن غاارب و آمریکاا و ر یاام صهيونيساتی اساارائيل
در جهااان خااار شاادن جهااان از نظااام تاا

قطباای افاازایش رونااد جابجااایی قاادرتهاااي

اقتصادي از غارب باه سامت قااره آسايا و خصوصاا آساياي شارقی؛ از فرصاتهااي کناونی در
محاايط بيروناای کشااور اساات .ولاای از ررفاای هَجمااه بساايار شاادید رس اانهاي و تبلي)اااتی عليااه
ایران از ساوي غارب افازایش تهااجم فرهنگای شادید و ناوین تاالش و وضاع بودجاه بسايار
زیاااد بااراي مناازوي نمااودن ایااران در بااين جوامااع و منظاار بااينالمللاای شاادت تحااریمهاااي
اقتصااادي از سااوي غاارب تااالش غاارب بااراي اجماااع جهااانی باار عليااه ایااران بااا بهانااههاااي
مختلفاای هاام ااون دسااتيابی بااه بامااب اتماای موضااوع تروریساام حقااود بشاار تهدیااد بااراي
جهان و منطقاه و جنا هاا و درگياريهااي داخلای برخای از کشاورهاي پيراماون از تهدیادات
بيرونی براي جمهوري اسالمی ایران است.
با مقایسه و تحليل نقا ضعف و قوت و تهدیادات و فرصاتهاا باه نظار مایرساد خاطمشای
و اقااداماتی کااه کشااور در زمينااههاااي مختلااف بااراي رفااع نقااا ضااعف و بکااارگيري بيشااتر از
نقااا قااوت و دفااع یااا رفااع تهدیاادات و اسااتفاده از فرصااتهاااي گاهااا مااوقتی در موقعياات
کنونی می تواند اتخاذ کند بایستی باا تکياه بار نقاا قاوت و تمرکاز باراي رفاع نقاا ضاعف و
تهدیاادات باشااد .در حااال حاضاار تهاااجم فرهنگاای و در کنااار آن تحااریمهاااي اقتصااادي از
باازرگتاارین تهدیاادات حااال حاضاار بااراي کشااور هسااتند و عناصاار وحاادت ملاای و پتانساايل
بالفعال و باالقوه علمای در کشاور از بزرگتارین نقاا قاوت در کناار هادایت و رهباري وییاات
فقيااه در وضااعيت کنااونی کشااور اساات .لااذا راه بااراي پاسااخ بااه گااونگی رفااع تحااریمهااا بااه
عنوان تهدیدي جِدي باا اساتفاده از ظرفيات باایي علمای در کشاور باه عناوان بزرگتارین نقطاه
قوت؛ در حال گشوده شدن میباشد.
تعیین برنامه براي تصمیمگیري

یکی از نخستين گام ها باراي مقابلاه باا هار تهدیادي از جملاه تحاریمهاا گوناهشناسای و فهام
صحي و دقيا ماهيات آن تهدیاد اسات .دساتیاابی باه ناين درا و فهمای در ساط عميا
آن بااهویااژه از ایاان جهاات اهمياات دارد کااه پاسااخدهاای و نيااز اقاادامات آفناادي و پدافناادي در
حااوزه تهدیااد در سااط امنياات ملاای ماایبایساات متناسااب بااا نااوع تهدیااد صااورت گرفتااه راب
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دهد .زیرا ناهم خوانی پاسخ و اقادامات متقابال باا هار تهدیاد خاود باعاد آسايبهااي فراوانای
می گردد .تحاریم اقتصاادي ناه تهدیادي ساخت اسات کاه ترکيبای از ساخت و نارم اسات کاه
به سبب ماهيات وسايع تحاریم اقتصاادي و نياز وجاود هامزماان دو باعاد ساخت و نارم در آن
(رحمااتاهللعليااه)

تحااریم تهدیاادي هوشاامند است(صاامدزاده  .)4 1931ح اارت امااام خميناای

در

وصاايتنامااه الهاای-سياساای خااود باار نااوع دشاامنی غاارب و نظااام ساالطه بااا ایااران و گااونگی
مبااارزه بااا آن را بااه همااه ملاات و نظااام متااذکر شاادهانااد .ایشااان فرمااودهانااد « نان،ااه امااروز
وابسااتگيها

وفاداریااد در وفااادارک اسااتقامت کنيااد کااه شااما را و کشااور و ملاات شااما را از ننا

و پيوستگيها به قدرتهایى کاه هماة شاما را جاز باراک بَردگاى خاویش نماىخواهناد و کشاور و
ملات عزیزتااان را عقاب مانااده و باازار مصاارف و زیاار باار ننگااين ساتمپااذیرک نگاه مااىدارنااد
نجات مىدهد و زنادگى انساانى شارافتمندانه را وَلاو باا مشاکالت بار زنادگانى ننگاين بردگاى
اجانب ولو باا رفااه حياوانى تارجي دهياد؛ و بدانياد ماادام کاه در احتياجاات صانایع پيشارفته
دساات خااود را پاايش دیگااران دراز کنيااد و بااه دریا اوزگى عماار را بگذرانيااد قاادرت ابتکااار و
پيشرفت در اختراعات در شاما شاکوفا نخواهاد شاد و باه خاوبى و عينيات دیدیاد کاه در ایان
مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادک همانهاا کاه از سااختن هار ياز خاود را عااجز ماىدیدناد
و از راه انااداختن کارخانااههااا آنااان را مااىیو

مااىنمودنااد افکااار خااود را بااه کااار بسااتند و
و تحااریم

بساايارک از احتياجااات ارتااش و کارخانااههااا را خااود رفااع نمودنااد .ایاان جناا

اقتصادک و اخارا کارشناساان خاارجى تحفاه اک الهاى باود کاه ماا از آن غافال باودیم .اکناون
اگر دولت و ارتش کایهااک جهاان خاواران را خاود تحاریم کنناد و باه کوشاش و ساعى در راه
ابتکار بيفزایند اميد است که کشور خودکفا شود و از دریوزگى از دشمن نجات یابد».

1

همان رور که در قبال باه آن اشااره شاد و در اظهاارات صااحب نظاران و دولات ماردان کشاور
و خار از کشور باه آن پرداختاه شاده اسات؛ علات اصالی تحاریمهاا و اقاداماتی شابيه باه آن
از سوي غرب ریشه در اعتقادات ملای ماا دارد کاه خطاو قرماز ماا هساتند و دسات برداشاتن
از آنها هویات کشاور و جامعاه ماا و آرماان هااي اصالی انقاالب را خواهاد گرفات .لاذا غارب
بهانههایی هم ون دساتيابی باه ساالح هساتهاي حقاود بشار خطار باراي منطقاه و  ...را فقاط

(رحمتاهللعليه)

 - 1وصيتنامهي الهی سياسی ح رت امام خمينی

1986

مقاله یازدهم خطمشیِ عملياتی رفع تحریمهاي اقتصادي کشور اقتصاد مقاومتی
(با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت)

دییلی براي اقناع و دستيابی به اجمااع جهاانی در موضاوع فشاار بار ایاران دنباال مایکناد .لاذا
به نظر میرسد ما در وضعيت کنونی دو راه در پيشِرو داریم
 )1شاارایط غاارب را در مااورد نظااام جمهااوري اسااالمی ایااران ب ااذیریم و در واقااع مطيااع و
فرمانبردار آنها باشيم .که اگر باه ریشاه هااي اخاتالف و دشامنی آنهاا توجاه کنايم آنهاا تنهاا
دسات برداشاتن از آرمااانهااي جمهااوري اساالمی ایاران را ماایخواهناد و تنهااا باه آن رضااایت
ماایدهنااد کااه ایاان غياار ممکاان اساات و باارخالف خواساات آحاااد مااردم و حکوماات و رهبااري
می باشاد .ارا کاه اصال وجاودي انقاالب؛ رسايدن باه هماين آرماانهاا و اصاول باوده اسات.
هر ند غرب باه ایان نتيجاه رسايده اسات کاه باا بَرخاورد نظاامی یاا باا تحاریم راه باه جاایی
نخواهد بارد و ندي اسات کاه باه شادت ساعی مایکناد باا تماام قاوا و از رریا رساانههاا و
دیگاار ابزارهاااي در اختيااار تفکاار و عقایااد مااردم جامعااه را متزلاازل نمایااد تااا انقااالب از درون
از هم ب اشد .در واقاع در کناار ایجااد راعاب و وحشات باا تهدیاد نظاامی و فشاار اقتصاادي باه
مردم توسط تحریمهااي اقتصاادي ساعی دارد کاه فرهنا

و اندیشاههاا جامعاه را سسات بنياان

و غربی نموده و باا ایان روش هاا؛ خواسات و اهاداف سياسای خاود را باه ماردم ایاران تحميال
نمایااد و از ررفاای تهدیااد اصاالی بااراي هاام پيمااان خااود را کااه همااان ر یاام اشاا)الگاار
صهيونيستی اسرائيل است را تامين نماید.
 )2شاارایط غاارب را ن ااذیریم و دساات از آرمااانهاااي خااود بَرنااداریم .در ایاان صااورت راهاای
جز مقاومت در برابر تحریم ها باراي ماا نخواهاد ماناد کاه عاالوه بار مقاومات کاه ساالهاسات
رهبااري باار آن تاکيااد دارنااد یکاای از روشهاااي زیاار را بااا پااذیرفتن شاار مقاوماات پاايشِرو
خواهيم داشت که سناریوهاي انتخاب خطمشی رفع تحریمها هستند.
سناریوها:
الف)مقاومت کنيم و به دنبال راههاي جدید براي داور زدن تحریمها باشيم.
ایاان روش را تااا اناادازهاي انجااام دادهایاام ولاای هاار بااار بااه صااورت گااام بااه گااام مساايرهاي
مختلااف داور زدن توسااط غاارب مَساادود شااده است(.فاینشااال تااایمز-1بااه نقاال از رجااانيوز

)1962

1 - Financial Times
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ب)مقاوماات کناايم و مااردم را در حفاا مقاوماات و پایااداري و رو آوردن بااه قناعاات و حتاای
تحمل سختی تشوی نمایيم.
ایاان روش بااا توجااه بااه تنااوع عقایااد و سااليقههااا و هَجمااه بساايار زیاااد فرهنگاای و ت)يياار در
سااب

زناادگی و سااود دادن مااردم بااه فراموشاای عااادتهاااي خااوب گذشااته کااه مطاااب بااا

آموزههاي اساالمی باوده (هام اون قناعات) بسايار ساخت اسات و در ضامن بااز هام مشاکل
تحریمها و اشرات ناشی از آن هيچگاه مرتفع نخواهد شد.
ج)مقاومت کنايم و از پتانسايل هااي باالقوه باا اتکاا باه ظرفيات درونای کشاور عاالوه بار مهاار
تحریمها این تهدید را به فرصت تبدیل نمایيم.
خط مشی آخر باا توجاه باه وضاعيت داخلای و پتانسايل باایي کشاور در مناابع علام و داناش
و عاازم و اراده مااردم و هماات مساااوین و برخااورداري از دانشاامندان باازرگ و جااوان؛ مااورد
توجه این پژوهش است .که در بخاش بعاد گاونگی آن کاه مهامتارین مساالهي ایان پاژوهش
است بياان خواهاد شاد .پاس هماان راور کاه در بخاش قبال باه آن اشااره شاد باا توجاه باه
بزرگ ترین نقطه قاوت کشاور یعنای ظرفيات باالقوه علمای و وجاود بازرگتارین تهدیاد باراي
کشور یعنای تحاریمهااي اقتصاادي ساناریوي تبادیل تهدیاد باه فرصات از رریا نقطاه قاوت
کشور به عنوان سناریوي برتر معرفی میشود.
برخی از کایهاي وارداتی و ماورد نيااز کشاور پاس از وضاع تحاریمهااي اقتصاادي دیگار باه
کشاااور وارد نشاااده اسااات و مشاااکالت عدیااادهاي را باااراي متقاضااايان توليدکننااادگان و
گروههایی که از این کایها استفاده مای کردناد ایجااد نماوده اسات .برخای از ایان کایهاا جنباه
بساايار حياااتی و ضااروري را بااراي کشااور دارد .ماننااد برخاای از داروهااا کااه پااس از وضااع
تحریم ها به کشور وارد نشده است .برخی دیگار باه دليال ایانکاه باه عناوان ماادهي خاام اولياه
باراي بساياري از توليدکنناادههاا اساات؛ باا وضااع تحاریمهااا عماال توليااد کننادههااا باراي ادامااه
توليد به مشکل برخورده یا مجبور باه تاامين ایان اجناا

و کاایهاا باا کيفيات بسايار پاایينتار

از دیگاار کشااورها شاادهانااد .از ررفاای بااا توجااه بااه ظرفياات بااایي علماای و پژوهشاای کااه در
دانشگاه هاي کشور وجود دارد و متاسافانه ایان علام و پاژوهشهاا هايچگااه باه صاورت جِادي
و عملياااتی کاااربردي نشاادهاساات و یکاای از دییاال اصاالی آن عَاادم شااناخت و آگاااهی
دانشااگاههااا از علاام و پااژوهش کاااربردي مااورد نياااز صاانعت و بااازار اساات .ایاان تحااریمهااا

مقاله یازدهم خطمشیِ عملياتی رفع تحریمهاي اقتصادي کشور اقتصاد مقاومتی
(با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت)

ف ااایی را ماایتوانااد ایجاااد کنااد کااه صاانعت بااازار توليدکننااده و درخواسااتهاااي پژوهشاای
کارآفرینان را باه دانشاگاه اتصاال دهاد و در واقاع نيازهااي باازار صانعت و توليدکنناده کاه در
فهرساات ليساات کایهاااي تحریماای هسااتند را بااه گااوش دانشااگاه و پژوهشااگرها برساااند و
ایشان پژوهشهایی را در دستورِکار خاود بگيرناد تاا عاالوه بار ایانکاه مشاتري دسات باه نقاد
و منتظر دارد کشور را در مسير استقالل و عدم سيطره بيگانه قرار خواهد داد.
ارائه خطمشي عملیاتي و فرآيند اقدامات الزم در راستاي خطمشي

باار اسااا

تحلياال محيطاای و تعيااين برنامااه بااراي تصااميمگيااري کااه در دو بخااش بااای ذکاار

گردید؛ خط مشی اساسای ایان پاژوهش باراي رفاع تحاریم هااي اقتصاادي در خصاوم کاای و
خدماتی کاه در ليسات تحاریم هاا هساتند و باراي گاونگی برخاورد باا مسااله کمباود کاای و
خاادمات وارداتاای کااه از سااوي کشااورهاي متخاصاام و غرباای تحااریم شااده و دیگاار بااه کشااور
وارد نمیشود به قرار زیر بيان میگردد
«شناسایی و اولویت بندی كاا و خادماتی كاه در فهرسات كاا و خادمات تحریمای هساتند باه
ترتيااا اهمياات و تاارورت و اعاابه دنهااا بااه دانشاا اههااا ،پهوهشاا رها ،موسسااات و مراكااز
پهوهشی باه عناوان موتاوعات پهوهشای كااربردی و اولویات دار؛ بارای تولياد علام و فنا وری
خاص دن و دمادهسازی و حمایت برای تجاریسازی و توليد انبوه نتایج این پهوهشها».

براي استفاده از پيشانهاد خاط مشای ِ ایان پاژوهش و راهکاار عمليااتی شادن ایان خاطمشای
نياز است که مراحل پرو هاي زیر انجام شود
 )1شناسایی کای و خدماتی کاه در ليسات تحاریمهاا هساتند و باه دليال وضاع تحاریمهاا باه داخال
کشور وارد نمیشوند و براي مردم و جامعه مشکالتی را به وجود آورده است.
ليست کای و خدمات ذکار شاده از دو رریا احصاار مقایساه و شناساایی مایشاوند .یکای از رریا
مقایسه ليسات کایهااي وارداتای در قبال و بعاد از شاروع تحاریمهاا از گمارا و مبااديِ ورودي
کشور و دیگر از رری اعالم دستگاهها و اصناف متولی و ذیربط در کشور.
 )2ليساات کااای و خاادمات بااای بااه ترتي ابِ ضاارورت و اهمياات اولویااتبناادي ماایشااوند .ترتيااب
اهمياات کااای و خاادمات از  Aکااه حياااتیتاارین و ضااروريتاارین کااای و خاادمات اساات (مانند
برخاای از داروهاااي تحریماای) تااا درجااه اهمياات  Dکااه در درجااات پااایينتاار قاارار دارد .نمونااه
جدول خام این ارالعات در جدول شماره ( )1آمده است.
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جدول 1احصاي کای و خدمات تحریمی در کشور و اولویت بندي آنها

عناوین كا و خدمات

درجه اهميت

تحریمی

( Aتا )D

توليد در كشور
میشود

نمیشود

دليل عده توليد انبوه این كا و خدمات در كشور
عده وجود علم و فن وری

عده وجود حمایت ،كيفيت ،توان

خاص دن

رقابت و...

-1داروي ....
-2قطعه ....
-9خدمات مهندسی ...
... -4
...-4

برخاای از کایهااا و خاادمات هسااتند کااه در ليساات تحااریمهااا بااوده ولاای در کشااور نيااز توليااد
ماایشااوند و علاام و فنااآوري توليااد آنهااا در کشااور وجااود دارد ولاای بنااا بااه هاار دليلاای عاادم
واردات آنها باراي کشاور مشاکالتی را باه وجاود مایآورد .راهکاار رفاع تحاریمهاا باراي ایان
دسته از کایها و خدمات شامل موارد زیر است
بررسی و شناسایی علت عادم تولياد انباوه داخلای ایان کایهاا یاا دليال عادم اساتقبال متقاضای
براي خرید آنها یا یافتن دیگر دییل مانند عدم برخورداري از کيفيت مورد انتظار.
راهکار متناساب باا علال بررسای شاده در بخاش قبال کاه عمادتا باا حمایات از توليدکننادگان
داخلی براي توليد انباوه و باای باردن کيفيات پاس از مطالعاات آسايبشناساانه توساط دانشاگاه
و پژوهشاااگران و هااام ناااين ایجااااد ساااازوکار مناساااب باااراي دعاااوت از کارآفریناااان و
سرمایهگذاران به جهت ورود به این صنوف میباشد.
آن دسااته از کااای و خاادماتی کااه علاام و فنااآوري آن در کشااور وجااود ناادارد و عاادم واردات
آن ها براي کشور پيامدهاي سانگينی داشاته و کشاور و جامعاه را باه مشاکل مایانادازد؛ توساط
سيستمی متمرکز و راهبر باه دانشاگاه هاا و موسساات پژوهشای اعاالم شاده تاا باه جااي انجاام
پژوهشهااي عمادتا غيرِکااربردي یاا کاماهميات و گاهاا بادون هادف در کشاور پاژوهشهاا
ي تولياد کاای و خادمات تحریمای ساود پيادا کناد تاا کشاور را باه
به سَمت توليد علم کااربرد ِ
استقالل واقعی نزدیا

کارده و اصال قاانون اساسای مبنای بار عادم سايطره بيگاناه تحقا پاذیر

گردد .عالوه بر این نياز اسات کاه از ایان پاژوهش هاا حمایات ویاژه شاده و باه محاد تولياد

مقاله یازدهم خطمشیِ عملياتی رفع تحریمهاي اقتصادي کشور اقتصاد مقاومتی
(با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت)

علاام نظااري وارد مرحلااه عل امِ کاااربردي و س ا س وارد مرحلااه تجاااريسااازي و توليااد انبااوه
گردد.
در ایاان بخااش پژوهشااگران بااا اسااتفاده از مهندساای معکااو (در کوتاااه ماادت) و روشهاااي
پااژوهشهاااي بنيااادي(در بلندماادت) ماایتواننااد بااه علاام و فنااآوري توليااد ک اایهااا و خاادمات
اساساای کااه مااورد تحااریم هسااتيم دساات پياادا کننااد و بااا حمایااتهاااي دولتاای و بخااش
خصوصی وارد مرحله تجاريسازي و توليد انبوه گردد.
اجراي این خطمشای شارایطی را فاراهم مای نمایاد کاه اقتصاادي مقااومتی باه جهااد علمای در
کشااور پيونااد خااورده و اولااين گااام اساساای بااراي اسااتحکام بخشاای بااه ساااخت دروناای نظااام
جمهااوري اسااالمی ایااران برداشااته خواهااد شااد .بااه رااور کلاای نتااای) و شماارات اجااراي ایاان
خطمشی به قرار زیر است
 کشور از بخشی بزرگی از تحریمهاي اقتصادي خار میشود. بزرگترین گام در راه استقالل حقيقی کشور برداشته میشود. -ایان مسااير باار اساا

دسااتورات اسااالم بااوده و باه یا

اصاال از اصاول قااانون اساساای بااا

عنوان «عدم سيطره بيگانه» جامهي عمل میپوشاند.
 -به معناي واقعی ی

جهاد اقتصادي راب خواهد داد.

 پيوند واقعی بين اقتصاد مقاومتی و جهاد علمی عينيت مییابد. اولااين گااام اساساای بااراي اسااتحکام بخشاای بااه ساااخت دروناای نظااام جمهااوري اسااالمیایران برداشته میشود.
 کشاور یکاای از باازرگتارین تجربااههاااي عمليااتی را در زمينااه گااونگی تبادیل تهدیااد بااهفرصت کسب میکند.
یزم بااه ذکاار اساات انسااجام و راهبااري متمرکااز در ایاان خااطمشاای و اسااتفاده از نظااام آمااار و
ارالعااات قااوي و مستندسااازي در ااار وب ماادیریت دانااش در کشااور و همکاااري همااه
دسااتگاههااا دانشااگاههااا موسسااات پژوهشاای از الزامااات اوليااه ایاان رویکاارد در ایاان پااژوهش
است .در شکل ( )1مدل مفهومیِ اجراي این خطمشی نمایش داده شده است
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شکل  1مدل مفهومی اجراي خطمشیِ رفع تحریمها با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت

نتیجه گیري و پیشنهاد
الف -نتیجهگیري

وجااود ظرفياات بااایي بااالقوه و بالفعاال علماای در کشااور از یاا
خاادمات تحریماای ایااران بااا تفکيا

راارف و شناسااایی کااای و

کااای و خاادمات حياااتی و مهاام از سااوي دیگاار ماایتااوان

خطمشی رفع تحاریم هاا و تبادیل ایان موضاوع باه فرصاتی بازرگ را باراي کشاور بادین قارار
عنااوان نمااود شناسااایی و اولویااتبناادي کااای و خاادماتی کااه در فهرساات کااای و خاادمات
تحریمی هستند باه ترتياب اهميات و ضارورت توساط دساتگاههاا و اصاناف متاولی و ذيرباط
و اعاالم و تفکيا

ليساات کایهااا و خادمات اولویااتبناادي شااده باه دانشااگاههااا موسسااات و

مراکااز پژوهشاای بااه عنااوان موضااوعات پژوهشاای کاااربردي و اولویااتدار؛ بااراي توليااد علاام و
فناوري و آماده سازي براي تجاريسازي و توليد انبوه آنها.
با این خاط مشای ليسات کاای و خادماتی کاه کشاور تواناایی تولياد آنهاا را نادارد باا کما
ليساات واردات گماارگ و مبااادي ورودي کشااور قباال و بعااد از وضااع تحااریمهااا و هم،نااين از

مقاله یازدهم خطمشیِ عملياتی رفع تحریمهاي اقتصادي کشور اقتصاد مقاومتی
(با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت)

رری اعالم دستگاه هاا و اصاناف ذیاربط شناساایی شاده و باه لحاا نيااز اهميات و ضارورت
از (Aکه حيااتی تارین کاای و خادمات وارداتای اسات) تاا ( Dکاه کاایهاا و خادمات وارداتای
است که ضارورتی متوساط دارناد) اولویاتبنادي مای شاوند .سا س باا اعاالم کاای و خادمات
بااا درجااات اهمياات بااای بااه دانشااگاه و موسسااات پژوهشاای؛ تمااام پااژوهشهاااي کشااور بااا
ي کشاور ساود
حمایت ویژه به سامت تولياد علام و فناآوري کایهااي حيااتی و بسايار ضارور ِ
پيدا می نماید .در این صاورت اسات کاه باا اعتمااد باه ظرفيات باالقوه و باایي علمای کشاور و
اعتماااد بااه اساااتيد و دانشااجویان بااا تجربااه ب اا انگياازه و جااوان دانشااگاه و پژوهشااگاههااا بااا
روشهایی هم اون مهندسای معکاو

و تولياد علام بنياادي و تبادیل آنهاا باه علام کااربردي

کشور با جهشی بزرگ باه سامت اساتقالل و عادم سايطره بيگاناه کاه در قاانون اساسای کشاور
از اصول بسيار مهم است؛ پيش خواهد رفت.
اجراي این خطمشای شارایطی را فاراهم مای نمایاد کاه اقتصاادي مقااومتی باه جهااد علمای در
کشااور پيونااد خااورده و اولااين گااام اساساای بااراي اسااتحکام بخشاای بااه ساااخت دروناای نظااام
جمهوري اسالمی ایران برداشته خواهد شد.
ب -پیشنهادها

موضوعات پژوهشی زیر نيز در همين راستا براي دیگر پژوهشگران پيشنهاد میگردد
 خطمشی و راهکارِ رفع تحریمهاي اقتصادي در تسهيل مبادیت نفتی ایران خطمشی و راهکاارِ رفاع تحاریم هااي اقتصاادي در تساهيل مباادیت ماالی و باانکی ایارانبا دیگر کشورها
 الگوي اقتصادي کشور با تاکيد بر ساختار مفهومی اقتصاد مقاومتی بررساای نتااای) حاصاال از اجااراي سياسااتهاااي کلاای اقتصاااد مقاااومتی در خن اایسااازي وبیاشر شدن تحریمهاي اقتصادي

289

284

فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردي  -سال پانزدهم شماره  86تابستان 1938
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 -امام خمينی
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