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چکيده
تحريمهاي اقتیادي به عنوان يکی از تهديدات علیه دارايیهاي ملیی جمهیوري اسیالمی
ايران داراي اهمیت فراوانی در اقتیاد كشور میباشد .هدف اين مقالیه شناسیايی راهكارهیاي
كاهش ريسک حاصل از تحريمهاي پسابرجام مییباشید ايین پیژوهش بیا اسیتفاده از رو
 RAMCAPانجام گرفته است جامعه آماري اين مقاله اسناد و مدارک میرتب بیا تحیريمهیاي
اعمال شده بر ضد جمهوري اسالمی ايران میباشد .سوال اصلی اين پیژوهش ايین اسیت كیه
مهمترين راهكارهاي كاهش ريسک حاصل از تحريمهاي پسابرجام كدامند؟ نتايج حاصله پیس
از انجام مراحل تجزيه و تحلیل منجر به احیاء  61تهديد اقتیادي گرديید كیه  1تهديید بیا
ريسک باال و  3تهديد با ريسک متوس براي مجموعه اقتیادي ايران مییباشید .بهتیرين راه-
كارهاي بدست آمده عبارتند از ارتقا نقش بانکهاي خیوصی در اقتیاد ملی ،ارتقاء كیفییت
خدمات بانکی وسیاست كاهش نرخ بهره میباشند.
کلياادواژههااا :ارزيتتابی ريستتک ،روش  ،RAMCAPتهديتتداگ اقيصتتادی ،تحتتري اقيصتتادی

 1دانشجوی دکيرای  -مديريت راهبردی  -دانشگاه عالی دفا ملی
 2دانشجوی دکيرای -اقيصاد نفت و ناز -دانشگاه دوليی سرويس مسکو

مقدمه
اصطالح اقيصاد مقاوميی برای اولین بار در تاريخ شتانزده شتهريورماه  ،1333توستط مقتام معظت
رهبری در ديدار ايشان با جمعی از کارآفرينتان سراستر کشتور مطترح شتد .اقيصتاد مقتاوميی در
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حقیقت يک دکيرين اقيصاد سیاسی و يک نفيمان است ک می توان تمامی نشان هتا و اجتزاء يتک
نفيمان جامع را در آن مشاهده کرد .با دقت در سیاست های ميکور ،می توان مفهوم «تولید داخلی»
در اين سیاستها را مفهومی دانست ک در نظري نفيمانی ،ب دال مرکزی 1معروف است و با قرار
نرفين در هسي مرکزی منظوم نفيمانی ،ساير نشان ها را جي

می کند .کنکاش در تاريخ اقيصتاد

سیاسی بینالملل ب ما مینويد ک اين مفهوم ،يعنی قدرگ تولید داخلی ،در نقطت مرکتزی تمتامی
رويکردهايی قرار داشي ک بازيگران بین المللی را تبديل ب قدرگ های اقيصادی جهانی کرده است
(جبرائیلی  .)1:1332ها جون چانگ ،اسياد دانشگاه کمبريج و ميخصص اقيصاد سیاسی توستع در
کيابی ک سال  2112با عنوان «پشت پا ب نردبان :اسيراتگی توسع از منظر تاريخی» منيشتر کترده،
ن تنها حمايت از تولید داخلی را عامل پیشرفت و بالنتدنی اقيصتادهايی چتون انگلتیس و آمريکتا
می داند ،بلک «تضعیا قدرگ تولید» رقبای بین المللی را در کانون منازعاگ اقيصتادی بتین المللتی
قرار می دهد« :تمامی کشورهای پیشرفي صنعيی از سیاست حمايت از تولید داخلی برای پیشترفت
و ثروتمند شدن اسيفاده کرده و ساس تالش کتردهانتد ديگتران را از ايتن سیاستت منتع کننتد»
).(Chang, 2002: 139

امروز نیز انديشکده آمريکايی

المانیيور2

با مداق در سیاست های ابالغتی اقيصتاد مقتاوميی ،ابتايی

ندارد از اينک تصتري کنتد « استاس ايتن سیاستت هتا آن استت کت بت ررفیتت ستازی داخلتی
باردازند) . (Al-manitor,2014اقيصاد ايران اين ررفیت را دارد ک ب اقيصادی توسع يافي تبديل
شود .ايران دارای هم منابع (طبیعتی ،انستانی و ژئواستيراتگيک الزم) بترای اقيصتادی استت کت
بخواهد درصحن بینالمللی نقش مه تری ايفا نمايد»). (Chang, 2002: 139

بيان مسئله
ساي تحري های اقيصادی ب مثاب يک تهديد خارجی همواره بر اقيصاد داخلی کشور سنگینی کرده
اما با توج ب همیشگی بودن اين تهديد ميأسفان تجزي وتحلیل آن ب صورگ همت جانبت و جتامع
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Nodal Point

1

Al-monitor

2

تاکنون در ادبیاگ تحقیق کشور انجامنشده است .بعضاً تحلیلنرانی با ناديده انگاشين ايتن تهديتد
خارجی هم مشکالگ اقيصادی را معطوف ب قصور مديرييی داخلی نمودهاند و برختی نیتز همت
مشکالگ اقيصادی را با تحلیلهای يکجانب نگر مرتبط با تحري های اقيصادی دانسي اند .اين مقال
تجزي وتحلیل تهديداگ ،تصوير روشنی از اين تهديد اقيصادی ارائت دهتد و بتا ارزيتابی ريستک
تهديد تحري های اقيصادی ب راهکارهايی نايل آيد ک اين ريسک ها را کمین می کنند.
ضرورت تحقيق
با پیروزی انقال

اسالمی مبينی بر شعار استيقالل ،آزادی و جمهتوری استالمی و بتره ختوردن

معادالگ جهانی پاي ريزی بر نظام دوقطبی ،هجم هتای فراوانتی بترای برانتدازی نظتام جمهتوری
اسالمی توسط قدرگهای شرق و غر

و در ر س آنهتا ،آمريکتا علیت کشتور متا آغتاز نرديتد.

ازجمل برنام های براندازی ،تحري های مخيلا اقيصادی بود و اياالگميحده آمريکا ب عنوان يکی
از قطبهای تعیینکننده اقيصادی و تجاری دنیا در طول سالهای پس از انقال
همواره مورد تحري و تهديتد قترارداد استت و ازآنجتايیکت وقتو انقتال
معادالگ امنیيی منطق را ميأثر ساخي بود ،آمريکايیها بر آن شتدند انقتال

اسالمی ،ايتران را
استالمی بستیاری از

را در مستیر مطلتو

نسبت ب عواقب اقدام علی منافع آمريکا باخبر سازند(فياحیزاده و همکاران .)5 :13335

از سوی ديگر بیش از يک قرن است ک اقيصاد ايران ب لحاد ساخيار اقيصتادی وابستي بت نفتت
بوده و ازلحاد آسیبشناسی سیسي اقيصادی کشور با مشکالگ عديدهای روبروستت ،مشتکالتی
نظیر وابسيگی بودج جاری کشور ب درآمدهای حاصل از صادراگ نفت ،باال بودن نسبت مصرف
ب تولید همراه با بازدهی و بهرهوری پايین کار ب ويگه در بخش انرژی ،خصوصتی نبتودن اقيصتاد
کشور ،وجود رانتهای ميعدد اقيصادی در ابعتاد مخيلتا متديرييی ،اجرايتی و سیاستتنتياری،
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خود هدايت کنند يا اينک با تنبی ايران انقالبی ،ضمن اضمحالل انقال  ،همسايگان اين کشتور را

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

میکوشد تا حيیالمقدور از پیشداوریها دوری جسي و با مدد نرفين از يک روش نظتاميافيت ی

وجود نقدينگی غیر مولد و عدم وجود نقدينگی مولد ،عدم اسيقالل بانک مرکزی ،وجود تورم ،ک
همگی باعث ه افزايی در تهديداگ خارجی اقيصاد کشور شده است.
هدف تحقيق
اين مقال میکوشد با تحلیل تهديد اقيصادی ک با تاکيیک تحري های مخيلا علیت کشتور ايجتاد
میشتود ابيتدا بت تمرکتز ايتن تهديتداگ بتر دارايتیهتای داخلتی برستد و ستاس بتا شناستايی
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آسیب پييری های داخلی راهکارهتای استيراتگيکی بترای ايجتاد بازدارنتدنی و استيحکام درونتی
دارايیها ارائ نردد تا تهديداگ خارجی ک اثر و يا بیاثر نردند.
در ادام مقال ب بررسی برخی مفاهی نظیر تهديد اقيصادی ،اقيصتاد مقتاوميی و تحتري پرداخيت
فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331

میشود تا جهت نیل ب اهداف تحقیق ،از تعاريا و مفاهی مشيرت بهره نرفي شود.
مفهوم تهديد اقتصادی
قابلیتها ،نیاگ و ناه اقدام دشمنان بالقوه و بالفعل برای ممانعت از دسيیابی موفقیتآمیتز ختودی
ب عاليق و مقاصد امنیت ملی تهديد محسو

میشود ب نحتویکت ثبتاگ سیاستی و امنیتت ملتی

کشور را ب خطر اندازد (سبحانی فر و همکاران.)45:1331 ،

ازآنجاک امنیت ملی مفهومی هم جانب است و ابعاد مخيلا امنیت يتک کشتور را در برمتینیترد،
تهديداگ امنیت ملی نیز میتواند دارای ماهیتهای نونانونی باشد .برخالف نيشتي کت نترايش
کلی ادبیاگ امنیت ملی ،مبينی بر تأکید در بعد و ماهیت نظامی تهديداگ بر ضد امنیتت ملتی بتود،
امروزه تهديداگ غیرنظامی ،اهمیت خاصی در مسائل مربو ب امنیت ملتی پیتداکردهانتد .تتاکنون
تقسی بنتدیهتای نونتانونی در متورد ماهیتت تهديتداگ امنیتت ملتی مطترحشتده استت .تنتو
تقسی بندیها بیشير ب واسط اخيالفسلیق و تفاوگ حوزههای مطالعاتی محققین تا اختيالفنظتر
در اصل موضو بوده است .برخی ک جنب نظامی تهديداگ را اصل میدانند ،تهديتداگ را بت دو
نون نظامی و غیرنظامی تقسی کردهاند .اخیراً با زوال تتدريجی اهمیتت نظتامینتری در انديشت
محققین ،تقسی بندی جديدی تحت عنتوان تهديتداگ کتامالً سیاستی و تهديتداگ کميتر سیاستی
مطرحشده است.
ضمن پييرش اين تقسی بندی ،ماهیت تهديداگ میتواند بر استاس موضتوعاگ سیاستی ،نظتامی،
اقيصادی ،فرهنگی ،اجيماعی و زيستمحیطی باشد(جاللی فراهانی.)31 :1331 ،

ادبيات تحقيق
اصطالح اقيصاد مقاوميی پیش از اين در ده  1331در ادبیاگ اقيصادی تحتت عنتوان تتا

آوری

اقيصادی يا  Economic Resilienceمطترح شتده بتود و اصتطالح اقيصتاد مقتاوميی در ستط
آکادمیک اولین بار در سال  )1335( 2113در يک مقال پگوهشی مورداسيفاده قرار نرفت .پتس از
محاصره غزه توسط اسرائیل با همکاری مصر و دولت حسنی مبارت ک مواد غتيايی و نهتادههتای
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اولی برای تولید و پیشرفت اقيصادی را شامل می شد در سط دانشگاهی تالش شد تتا ضتوابط و

معیارهای حاک بر مفهوم اقيصاد مقاوميی شناسايی نردد ،با اين منظور ک ساکنین غتزه بيواننتد در
شرايط تحري کامل ب نیازهای اولی خود دسيرستی داشتي باشتند .صتالح رمضتان 1از دانشتکده
مهندسی صنايع دانشگاه اسالمی غزه در مقال ای کت بت هشتيمین اجتالس بتینالمللتی اقيصتاد و
عنوان مقال علمی پگوهشی او "برنام ريزی محصول چند معیاره بر اساس اقيصتاد مقتاوميی بترای
شرايط ويگه نوار غزه 2بود ک در اين پگوهش صالح رمضان پس از مقدم چینی در رابط با شرايط
نوار غزه در سال  2115و  2113ک استرائیل بتا همکتاری دولتت حستنی مبتارت تمتام مرزهتای
فلسطین را ب روی هرنون وارداگ و صادراگ بسي بود ،بتا يتک متدل پیشتنهادی تصتمی نیتری
چندمنظوره  AHPو با طراحی معیارها و زير معیارهتای مبينتی بتر اقيصتاد مقتاوميی بت اولويتت
محصوالتی دستيافت ک تولید بتومی آنهتا متیتوانتد ضترورگ ستاکنان نتوار غتزه را برطترف
نمايد).(S.R. Agha, 2006:4

در ايران نیز پس از طرح مسول اقيصاد مقاوميی توسط مقام معظ رهبری و تشتديد قطعنامت هتا و
تحري های بینالمللی ،چندين مقال علمی پگوهشی و علمی ترويجی در اين زمین ب رشي تحريتر
درآمد ک از مه ترين آنها مقال دکير عادل پیغامی بود ک ب ديدناههای مخيلا نسبت ب «اقيصاد
ک انر تمام دانش انباشي و کيا های مرسوم اقيصادی دنیا را مطالعت کنیتد ،نظريت يتا تجربت ای
مدون و مکيو

دربارهی اقيصاد مقاوميی نخواهید يافت چراک در تمام ميون و کيا های اقيصتاد،

هیچ پیشین ای نظری يا عملی از تحري بانک مرکزی نخواهید ديتد و ازآنجاکت ايتن امتر تتاکنون
سابق نداشي  ،چگونگی واکنش ب آنه امری بديع است (پیغامی .)1:1332
فاطم سرخ دهی  1331در مقال ای با عنوان اقيصاد مقاوميی و راهبرد مناستب از تولیتد ملتی بت
بررسی الگوی توسع پیشنهادشده توسط بانک جهانی  IMFمیپردازد و بتا نتاموفق خوانتدن ايتن
الگو برای تمامی کشورهای درحالتوسع ب الگوی موفق توسع ژاپن و کتره اشتاره متیکنتد کت
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مقاوميی» و نیز الزاماگ تحقق آن پرداخيند .در اين مقال دکير پیغامی ب نکي مهمی اشاره میکننتد

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

فاينانس اسالمی ارائ داده بود در سال  ،2113برای نخسيین بار ب اين موضو اشاره کرد.

همگی مبينی بر تمرکز بر فرايند تولید داخلی بوده است( .سرخ دهی.)13:1331 ،
Ramadan, Salah

1
1

"A Multi Criteria Crop Planning Model Based on the "Resistive Economy
Characterizing the Situation in Gaza Strip.
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پرويز رجبی کلوانی ب چهار تعريا از اقيصاد مقاوميی اشاره میکند ک عبارتند از اقيصاد متوازی،
اقيصاد ترمیمی ،اقيصاد دفاعی و اقيصاد الگو(رجبی ،)11:1331 ،ک در اين تحقیق بر مفهوم اقيصتاد
دفاعی ک ميوج «هجم »« ،آفندشناسی» و «پدافندشناستی» متا در برابتر تهديتداگ استت ،تمرکتز
فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331

میشود.
روششناسي تحقيق
ميدولوژی ™ RAMCAPروشی است ک ستعی دارد چهتارچوبی بترای شناستايی ،ارزيتابی و
مديريت ريسک برای تجهیزاگ و دارايیهای زيرساختهای حیاتی در برابر تهديداگ 1ارائ دهتد.
اين روش شامل راهبردها و فنونی است ک از سوی صنعت ،قانون 2و دولت ارائ شده و با يکديگر
هماهنگ شده است .مؤسسۀ  ASME-ITIدر اين میان ب عنوان يک عضتو کلیتدی ارتبتا میتان
سازمان امنیيی ملی و بسیاری از مالکان صنايع را فراه متیآورد و جهتت توستعۀ استيانداردهتای
روش ™ RAMCAPو هماهنگسازی فعالیتهای بخشهای مخيلا يک صنعت ايفای نقتش
مینمايد).(ASME-ITI, 2005:45
اين مدل مشيمل بر هفت نام زير هست:


گام اول :توصیف مشخیات دارايیها و گزينش آنها



گام دوم :توصیف مشخیات تهديدها مبتنی بر وضعیت جاري



گام سوم :تحلیل پیامدها (مالحظه هزينههاي مالی ،تلفات و آسیبها)



گام چهارم :تحلیل آسیبپذيري (تعیین درستنمايی حمله در يیک تهديید و دارايیی
معین)



گام پنجم :ارزيابی تهديد بر اساس ارزيابی قابلیتها و نیات دشمن



گام ششم :ارزيابی ريسک (يک ارزيابی جامع و سیسیتماتیک از كلییه سیناريوهاي
امنیتی محتمل در هر دارايی)



گام هفتم :مديريت ريسک (فرايند فهم ريسک و تیمیمگیري به منظور پییاده سیازي
عملیات در جهت كاهش سطح ريسک به يک مقدار قابلقبول).

6

تهديدات مورد تیور براي اياالتمتحدۀ آمريکا حداكثر به حمالت تروريستی گسترده ،مانند آنچه در يازده سپتامبر 6116
اتفاق افتاد ،منحیر میشود.
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ب عبارگديگر "RAMCAP" ،فرايندی برای ارزيابی پیامدها ،آسیبپييریها و تهديداگ ناشی از
اقداماگ خصمان يا حوادث طبیعی هست .اين ميدلوژی توسط مؤسس ابتداعاگ فنتاوری انجمتن
مهندسین مکانیک آمريکا ) (ASMEتدوينشده است ک حاصل آن ،تدوين يک روش مقايس ای
و يک سیسي اندازهنیری اسياندارد مانند سیسي آحاد ميريک است ،"RAMCAP".روشی استت
ک ب طور ويگه میتواند در قالب يک طرح ملی حفارت از زيرساختها جهت ارزيتابی و مقايست
بین بخشی درسیسي ها ب کاررفي شود .اين روش میبايست توانايی تأمین اطالعاگ کمی را بترای
دولت و سیاسيگزاران درخصو

پیامدها و صدماگ ناشی از خطتراگ تروريستيی ،ستقو ارزش

پول ملی ،مرگومیرها و جراحتهای محيمل و ب عالوه توانايی تأمین اطالعاگ کیفی در خصو
تاثیرآمادنی نظامی ،دفا عمومی و غیره را داشي باشد .روش نظتاميافيت " "RAMCAPباهتدف
کمک ب توسع فرآيندهايی ب منظور کاهش خطرپييری زيرساختهتای حیتاتی و نیتز بتازترانی و
بازسازی اين زيرساختها در مواجه با خطراگ احيمالی طراحیشده است .اين متدل مختيص بت
بخش خاصی از سیسي تحت مطالع نمیباشد و لیسيی از دارايی ها ،اولويتهای آنهتا ،لیستيی از
تهديدها و پیامدها اسيخراجشده و سط ريسک ب عنوان خروجتی ارائت متینتردد .لتيا تحلیلگتر
مورا ب بررسی شیوههای کاهش ريسک خواهد بود .الزم ب ذکر است ک  RAMCAPقابلیتت
چگونگی تخصیص منابع ب کلی دارايیها ب منظور کاهش ريسک را ندارد .نمودار ،1فرآيند نردش
دادهها را در روش  RAMCAPنشان میدهد.

تهديد

 RAMCAPو ارائه راهکارهاي مناسب...

نمودار  -4فرآيند گردش دادهها در روش RAMCAP

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

جهت ارزيابی ريسک يک بخش درمجمو ِ ای از بخشها با ب کارنیری يک ادبیاگ مشتيرت رايتج
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اطالعات دولتي
ارزيابي ريسک نسبي استراتژيک

گام نخست؛ شناسايي داراييها

همانطور ک پیشازاين عنوان شد نام اول روش  RAMCAPشناسايی دارايیهای ملی است ک
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ممکن است تحت تهديداگ خارجی دشمن ان واقتع شتود .در ايتن نتام بت شناستايی آن دستي از
دارايیهای ملی پرداخي میشود ک بیشيرين احيمال و جيابیت را در هدفنیری از سوی دشمنان
با تاکيیکهای مخيلا اقيصادی دارا هسيند .اين دارايیها ب ترتیب عبارگاند از:
نظام بانکی و ارزی؛ سامان بانکی در ايران بعد از پیروزی انقال

اسالمی ب عنتوان بتازوی دولتت

ب شمار رفي و میرود و ب ويگه در اجرای برنام چهتارم و پتنج توستع اقيصتادی ،اجيمتاعی و
فرهنگی ،بخش مهمی از موفقیت اين برنام ميأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است ک با تحري
بانکها ،اين توانمندی مورد هدف قرارنرفي است(فشارکی و همکاران.)35:1332 ،

شبک بانکی بینالمللی؛ ازآنجاک ايرانیان زيادی با شعب خارج از کشور بانتکهتا دارای متراوداگ
مالی میباشند و برخی از مشيريان خارجی نیز مراوداتی با اين شعب داشي اند تهديتد ايتن دارايتی
میتواند بخش عظیمی از منابع بانکها در کشورهای خارجی را ب مخاطره بیاندازد و ب سختتتر
شدن فرايند تجارگ با شرکتها و افراد ايرانی و افزايش هزين ها منجر نتردد(وصتالی و همکتاران،
.)111 :1333

وارداگ و صادراگ (تجارگ)؛ در سال  1332درمجمو حدود  31میلیارد دالر حجت صتادراگ و
وارداگ غیرنفيی ايران بوده است ک از اين میزان حدود  51میلیارد دالر سه وارداگ و  31میلیارد
دالر سه صادراگ ايران بوده است (و سايت اتاق بازرنانی )1333 ،با توج بت سته صتادراگ
ب تولید ناخالص ملی مشاهده میشود ک تحري کاالهای ايرانی همچتون محصتوالگ پيروشتیمی
میتواند اين دارايی ملی را موردتهاج قرار دهد .ک ب طورکلی ساخيار تحري صنعت پيروشتیمی
ايران از چهار بخش عمده تشکیلشده است :تحري صادراگ محصوالگ پيروشیمی ايران ،تحتري
خدماگ مرتبط با صادراگ پيروشیمی ،تحري دانش فنی ،تجهیزاگ و کاتالیست ها ،تحري فاينانس
و تأمین مالی ايجاد واحدهای پيروشیمی .از ديگر دارايیهای ايران ک میتوانتد هتدف تهديتداگ
اقيصادی دشمن واقع شود عبارگاند از :تسلیحاگ ميعارف جنگی ،تستلیحاگ هستي ای/موشتکی،
ممنوعیت مسافرگ افراد (لغو رواديد) و بلوک کردن اموال(روزی طلب و همکاران.)25 :1333 ،
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گام دوم؛ توصيف مشخصات تهديدها مبتني بر وضعيت جاری

دامن تهديداگ علی جمهوری اسالمی ايران ،انوا و ابعاد مخيلفی دارد ک بترای بت دستت آوردن
چیده تا نسيره واقعی تهديداگ بهير شناخي شده (جاللی فراهانی.)31:1331 ،
تهديد اقيصادی عمدتاً در غالب تحري ها شناخي و تحلیل میشوند و بارزترين جلوه بت کتارنیری
اجبار و تنبی و اعمال قدرگ مسيقی در روابط اقيصادی هسيند .تحري عمل دسي جمعی و کیفری
است ک ميضمن اقداماگ الزم ديالماتیک ،اقيصادی يا نظامی در برابر کشوری هستت کت ختالف
مصوباگ منشور ملل ميحد رفيار کرده است .تحري اقيصتادی بت تعبیتر رابترگ میلتین بت عنتوان
دستکاری روابط اقيصادی ب منظتور اهتداف سیاستی و يتا بت تعبیتر رودريگتر محتدوديتهتای
برقرارشده توسط يک دولت نسبت ب فعالیتهای اقيصادی کشورها و اشخا

ختارجی (هتدف)

ب ويگه باانگیزههتای سیاستت ختارجی تعريتا متیشتود کت غالبتا شتامل تحتري هتای تجتاری،
سرماي نياری و مالی هست( .زهرايی.)4:1313 ،

تحري های ايران را ازنظر تحري کنندنان میتوان ب  3دسي کلی تقسی بندی کرد – 1 :تحري های
سازمان ملل مانند تحري های شورای امنیت  – 2تحري های دو يا چند جانب ماننتد تحتري هتای
تحري هايی ک توسط آمريکا علی ايران وضع میشود نیز خود عمدتاً ب چهار دسي تقسی میشود
ک عبارگاند از:
 .1تحري هايی ک کنگره اياالگميحده آمريکا وضع کرده است و فقط کنگره متیتوانتد آنهتا را
لغو کند.
 .2تحري هايی ک ابيدا قوه مجري وضع کرده ،امتا ستاس کنگتره آنهتا را بت صتورگ «قتانون»
درآورده و برچیدن آنها را نیز در حوزه اخيیاراگ خود قرار داده است.

 RAMCAPو ارائه راهکارهاي مناسب...

اتحادي اروپا  – 3تحري های يک جانب مانند تحري های آمريکا

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

شمای کلی آن بايد هر يک از قطعاگ تهديد همچون قسمتهای مخيلا يک پازل ،در کنتار هت

 .3تحري هايی ک قوه مجري وضع کرده است و رئیسجمهور میتواند بردارد.قانون تحري ِ بسیار
مهمی تحت عنوان ( Iran Sanctions Actيا  )ISAو  СISADAک کنگره وضع کترده
اما در ماه دسامبر  2113منقضی میشود و رئیسجمهور میتواند با توسل ب اخيیتاراگ ختود
از تمديد آن جلونیری کند).(CISADA, 2010:1
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نمودار  -6ساختار تحريمهاي اياالتمتحده علیه جمهوري اسالمی ايران

تحري های اياالگميحده امريکا علی منافع جمهوری اسالمی ايتران عمومتاً بت ست دستي تقستی
میشود:
 -1تحري های عدم اشاع تسلیحاتی )(NPWMD1
 -2تحري های ضد نقن حقوق بشر
 -3تحري های ضد حمايت از تروريس
با توج ب اطالعاگ تاريخ تحري ايران توسط کشتورهای مخيلتا ،مشتخص استت حتدود %33
تحري ها توسط کشور امريکا علی ايران تحمیلشده است ک از روند آنها میتوان ب راهبرد کالن
تهديد آمريکا نايل شد .با آغاز قرن جديد و ورود ب عصر نوين مناقشاگ بتینالمللتی ،بستیاری از
الگوها و شیوههای سنيی تقابل میان کشورها دسيخوش تغییراگ عديدهای نرديتده استت .آنچنتان
ک فرانک هافمن در کيا

نزا قرن  21ب صراحت بیان میکند کت " اهتداف مهت  ،ديگتر نظتامی

نیسيند .هدف ما صرفاً شکست نظامی دشمن نیست ،بلک کسب پیروزی از طريتق مجتا

کتردن

تصمی نیرندنان دشمن بدين امر است ک اهداف آنهتا هزينت ای فتوقالعتاده داشتي يتا غیرقابتل
دسيیابی است" ). (Hoffman, 2007:12
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مه ترين تحري هايی ک امريکا علی ايران اعمال کرده است ،مربو ب بخش نفیت و بیانکی
ايران میشود ک بخشی از تحري های مربو بت ايتن دو حتوزه ذيتل تحتري هتای CISADA1
تعريا میشوند .کنگره امريکا در ادام تصويب قطعنام  1323شورای امنیت سازمان ملل« ،قتانون
جامع تحري ها ،مسوولیتپييری و محرومیت ايران» (سیسادا) را تصويب کرد ک با امضتای اوبامتا
در اول جوالی  2111اجرايی شد .بر اساس اين قانون شرکتهايی ک بیش از  21میلیتون دالر در
بخش نفت و ناز ايران سرماي نياری کنند يا ساالن بیش از پتنج میلیتون دالر در ستال بنتزين بت
ايران بفروشند ،قادر ب انعقاد قرارداد با دولت امريکا نخواهند بود ).(CISADA, 2010:5
شده است .ماده  114قانون سیسادا ب جای فشار مسيقی بت ايتران ،تهديتد و تحتري بانتک هتای
کارنزار خارجی را در دسيور کار قرار داده است .بر اساس اين بنتد ،خزانت داری امريکتا مورتا
شده تا ررف  31روز محدوديت ها و مجازاگ های خاصی علی نهادهای مالی ک حسا

مينتارر

در اخيیار افراد خارجی ک در فعالیت های ذيل دخیل باشند اعمال کند:
 -1ارائ خدماگ ب حکومت ايران در دسيیابی ب سالح های کشتيار جمعتی يتا کمتک بت
نهادهای تروريسيی ايران (بخش  213قانون اينا و بخش  14قانون ايسا)

 RAMCAPو ارائه راهکارهاي مناسب...

بخش ديگری از قانون سیسادا با هدف خارج کردن ايران از بازارهای مالی بین المللتی تنظتی

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

نمودار  -3نحوه توزيع تحريمهاي ضد ايران بر اساس هدف

 -2ارائ خدماگ ب افراد مشمول تحري های مالی در چهار قطعنام شورایامنیت علی ايران
 -3پولشويی در راسيای دو مورد فوق
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 -4ارائ خدماگ مالی يا کمک ب انجام يک تراکنش مه برای سااه يا افراد مشتمول تحتري
خزان داری امريکا (مشمول تحري های ناشی از قانون ( )IEEPA1همان)
گام سوم؛ تحليل پيامدها (مالحظه هزينه های مالي ،تلفات و آسيب ها)
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اعمال تحري ها ،ب ويگه تحري های اقيصادی ،آثار خود را بر اقيصاد کشور ها ب صتور مخيلفتی
نشان داده است ک در ذيل پاره ای از آنها اشاره می شود:
 .1عدم دسيیابی ب عوامل تولید نظیر منابع سرماي ای ،تکنولوژی ،مواد اولی  ،نیروی انستانی
ماهر از عرص بین الملل ک منجر ب کاهش رشد اقيصادی و پويايی آن می شود .در ايتن
بخش بیشيرين ضرب ميوج بخش صنعت بوده ک در بهيرين شرايط ،افتزايش در هزينت
ها را ب سبب تامین موارد فوق از طريق واسط ها وبازار سیاه محيمل خواهد شد.
 .2کاهش حضور در بازارهای بین المللی و قدرگ رقابت پتييری اقيصتادی کت منجتر بت
فاصل رشد اقيصادی با ساير کشورها می شود .در اين مقول بیشتير بختش بازرنتانی بت
سبب عدم امکان فروش تولیداگ صادراتی ،مورد زيان واقع خواهد شد؛
 .3آثار تورمی و افزايش سط قیمت ها ،رکود و بیکاری؛
 .4افزايش معضل مفاسد اقيصادی نظیر قاچاق ،فترار مالیتاتی ،احيکتار ،ختروج ارز و  ..کت
بعضا فشار آنها بیشير از آثار خود تحري است (طاهری)52:1331 ،
پیامد تحري بانکها در کشور خود ب س دسي کلی تقسی می شود:

 .1تاثیرات تحريم ها بر سیستم مالی و پولی كشور ک عبارتنتد از  :کتاهش ذخیتره ارزی،
خطر کاهش منابع ،محدوديت بهره برداری از دارايی های خارجی ،مسدود کردن ستارده
ها ،افزايش مطالباگ ،افزايش ريسک اعيباری ،افزايش قیمت کاالهای سرماي ای ،کتاهش
اعيماد بین المللی ،تحلیل هزين های تامین مالی و نهاييا کاهش اعيماد عمومی.
 .2تاثیرات تحريم بر سودآوري شركت هاي طرف معامله سیستم بانکی ک عبارتستت از؛
نشايش اعيبار و نقل انيقال مالی در ساير کشورها ،کاهشسودآوری شرکتهای پييرفيت
شده در بورس ،محدود شدن تولید کنندنان در تامین نیازهای وارداتی ،افتزايش هزينت و
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زمان معامالگ و مراوداگ ،قطع منابع ارزی و عدم تزريق پول بت شترکت هتا ،دشتواری
انجام سفرهای تجاری ،افزايش ريسک سرماي نياران خارجی.

اين دست اشاره کرد؛ عدم شفافیت در هزين ها و درآمدها ،تعديل قیمت کاال و خدماگ،
عتدم تصتمی نیتری فعتاالن اقيصتادی در بختش هتای نونتانون و ايجتاد انحتتراف در
تصمیماگ بنگاه های اقيصادی.
گام چهارم؛ تحليل آسيب پذيری های سيستم اقتصادی ايران در برابر تحريمها

اساسی ترين آسیب های اقيصادی کشور عبارتند از؛ بیماری هلندی ،عدم استيقالل بانتک مرکتزی
(در هدف نياری و عملکرد) و نظام بانکی و ارزی(منوچهری راد .)55:1332
از ديگر آسیب های بخش اقيصادی کشور می توان ب محدوديت در دريافتت فاينتانس و سترماي
نياری های مالی اشاره کرد ،ک از اين منظر ايران توسط اياالگ ميحده تحت محدوديت های زير
واقع شده است:
 ممنوعیت سرماي نياری های جديد در ايران
 ممنوعیت خريد ،فروش ،حمل و نقل ،معاوض  ،داللی ،تايید ،تامین متالی ،تستهیل ،و يتا
تضمین هر نو کاال يا خدماگ ايرانی و يا ميعلق ب دولت ايران.
 ممنوعیت ادام دريافت هزين و سود بر وام هتای موجتود در ايتران ،مگتر اينکت مجتوز
مخصو

اوفک( 1دفير کنيرل دارايی های خارجی امريکا) را بگیرد.

 ممنوعیت تجارگ و يا تامین مالی تجارگ نفت ايران و محصوالگ نفيی پااليش شتده در
ايران.
گام پنجم؛ ارزيابي تهديد بر اساس ارزيابي قابليت ها و نيات دشمن
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 ممنوعیت سرماي نياری جديد روی امالت ميعلق و يا تحت نظارگ دولت ايران.

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

 .3تاثیرات تحريم بر ايجاد نا اطمینانی در اقتیاد ک از آن جمل می تتوان بت متواردی از

مقاماگ امريکايی تحري های سیسادا را عالوه بر موضو هسي ای ايران ب موضتوعاگ ديگتر
هماننتتد ستتالحهتتای کشتتيارجمعتتی ،کمتتک نروههتتای تروريستتيی ،فعالیيهتتای ستتااه پاستتداران و
قطعنام های شورای امنیت پیوندزدهاند .يعنی امريکا تا زمانیک ديگتر موضتوعاگ اشتاره شتده در
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1

قانون سیسادا يعنی موضوعاتی چون حمايت از نروههای تروريستيی ،حقتوق بشتر ،قعالیتتهتای
سااه پاسداران ،توقا برنام موشکهای بالسيیک و  ...حل و فصل نشود ،اين قانون را کت صتنعت
نفت و امور بانکی ايران را مخيل کرده ،ملغی نمیکند .وندی شرمن روز  23ارديبهشتت  1333در
فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331

جريان مياکراگ وين  4ب خبرنگاران نفي است :ايران متیخواهتد در مقابتل اقتداماتی کت انجتام
میدهد ،از "سبک شدن تحري ها" برخوردار شود و "تخفیتاهتايی" متی خواهنتد کت بت آنهتا
اطمینان بخشد و بنابراين ما نیز بايد اطمینان حاصل کنی  .ما بايد ب هم نگرانیها رسیدنی کنی و
هم عوامل بايد در کنار ه قرار بگیرند تا بيوانی برنام جامع اقدام را ايجاد کنی  .نکي قابل تامتل
آن ک مقاماگ امريکايی بدون توج ب کمیت و کیفیت اميیازاتی ک ايران قرار استت در متياکراگ
نام نهايی ارائ دهند ،ارهار کردهاند ک "لغو تمامی تحري ها غیرممکن استت ".بت ايتن معنتا کت
ايران انر بدون کوچکيرين تغییر تمامی خواسي های کشورهای  5+1را باييرد ،با اين حتال امريکتا
حاضر ب لغو تمامی تحري ها نیست .علت ه مشخص است و آن ه ايتن کت بختش مهمتی از
تحري های اصلی مربو ب ايران ذيل قانون سیسادا تعريا شده است و همانگون ک ذکتر شتد،
اين قانون فقط موضو هسي ايران را شامل نمی شود و موارد ديگری جون حقوق بشر و حمايت
از تروريس را در بر می نیرد ).(CISADA, 2010:5
.1

جدول  -1ارهار نظر مقاماگ غربی درباره پرونده هسي ای ايران
مقامات خارجي

اظهار نظر

تاريخ

تحقیقتاگ ،نتتو تحقیقتاگ و بتتويگه تحقیقتاگ روی کالهکهتتا
موضو نفيگو است .موضو راکيور ارات نیز مطرح است .متا
جان کری

ب صراحت نفي اي ک هیچ مشروعیيی برای وجود يک مرکتز

وزير امور خارج

راکيور پلوتونی تمام عیار وجودندارد .هیچ توجهی بترای ايتن

آمريکا

کار وجودنتدارد .آنهتا متینوينتد از ايتن مرکتز بترای بختش

 21فروردين
1333

خصوصی اسيفاده خواهد شد ،بايد اين مسائل رستیدنی شتود
اين مسائل در مياکراگ مطرح است.
مايکل مان
سخنگوی کاترين

قدرتهای جهانی از ايران خواسي اند ک کتار روی موشتکهای
بالسيیک و دوربرد را ميوقا کند.

اشيون
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کاترين اشيون

آنچ در اينباره ب شما خواه نفت ،اينست ک تمامی مسائلی

 13فروردين
1333
 3اسفند

مسوول سیاست

ک برای ما نگرانی ايجاد میکند .بخشی از اين مياکراگ هسيند

خارجی اتحادي

و همچنین يادآور میشوم ک در برنام مشيرت اقدام آمده کت

اروپا

قطعنام های شورای امنیت سازمان ملل ميحد بايد قبتل از هتر

1332

ببینید در آن قطعنام ها چ آمده است.
برنام موشکی ايتران همچنتان تهديتدی خطرناکت بت منطقت
جان کربی
سخنگوی
پنيانون

تحمیل میکند و اين موضوعی است ک ما ب دقت آن را رصتد
می کنی  .وی همچنین ب قطعنام  1323شورای امنیت سازمان

 23بهمن

ملل ميحد اشاره کرد و می نويد طبق اين قطعنامت انجتام هتر

1332

نون فعالیيی در ارتبتا بتا موشتکهای بالستيیکی بترای ايتران
ممنو است.

وندی شرمن
معاون وزير امور

بحث موشکهای بالسيیک ايران ه از مواردی است ک بايد در
توافق نهايی ب آن پرداخي شود.

خارج آمريکا
جی کارنی

باردازند.

سفید

1332
 23بهمن
1332

وندی شرمن

توانايی موشکی بالسيیک ايران از محورهتای متياکراگ اتمتی

24

معاون وزير امور

است چرا ک براساس برنام مشيرت اقدام ،بايد ب قطعنام های

ارديبهشت

خارج آمريکا

شورای امنیت سازمان ملل پرداخي شود.

1333

گام ششم؛ ارزيابي ريسک (يک ارزيابي جامع و سيستماتيک از کليه سناريوهای تهديد محتمل در هر دارايي)

پس از مرور کلی تحري های اقيصادی علی ايران در ايتن نتام (همتانطور کت در دو جتدول
شماره  2و  3آمده است) صرفا ب بررسی ريسک تحتري هتای دوليتی امريکتا و قتوانین مصتو
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سخنگوی کاخ

ايرانیها بايد ب مسائل جاری مربو بت برنامت موشتکیشتان

 15بهمن

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

توافق جامعی مورد رسیدنی قرارنیرند و میتوانید نگتاه کنیتد

کنگره علی ايران پرداخي می شود ک ب جهت داليل ايجاد و نسيره شمول از خطرناکيرين قوانین
تحريمی علی جمهوری اسالمی ايران می باشند.
بنابر تفسیر امريکا ،در صورگ همکاری کامل ايران ک رضايت مقاماگ غربی را جلب کند اين
دولت تنها تحري هايی را لغو خواهد کرد ک :
 - 1تحت فرمان های اجرايی دولت امريکا باشد.
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 -2صرفا ب علت عدم اشاع تحري ها وضع شده باشند و داليل ديگری نداشي باشند (ماننتد حقتوق
بشر و غیره) .دولت امريکا البي اين مطلب را ه تلويحتا اعتالم کترده استت کت انتر
شرايط ب لغو تحري ها بیانجامتد ،بتا کنگتره دربتاره لغتو تحتري هتای عتدم اشتاع
فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331

نفتونو میکند هرچند ک تصمی نهايی ب عهده کنگتره استت .بتر ايتن استاس و در
بهيرين شرايط تحري هايی ک احيمال بااليی در"لغو شدن" دارند اين تحري هاست:

 تحريم هاي فرمان هاي اجرايی دولت آمريکا :تحريم  ،63316تحريم 63531

 تحريم هاي كنگره :بودجه دفاعی  ،6333قانون عدم اشیاعه ايیران ،قیانون عیدم
اشاعه ايران ،سوريه ،كره شمالی.
خطرناتترين تهديداگ اقيصادی از لحاد دامن شمول و داليل تصتويب ،قتوانین مصتو

کنگتره

اياالگ ميحده امريکا است ،ليا در اين نام با اسيفاده از روش کیفی و قضاوتی  DMRA1ريستک
قوانین مخيلا تحريمی مورد ارزيابی قرار نرفي اند در اين روش کیفی ارزيابی ريسک با استيفاده
از يک ماتريس سطوح کیفی احيمال وقو و سخيی وقو با ه ترکیب شده و رتب کلتی ريستک
محاسب میشود .ب اين ترتیب ک ترکیب دو نزاره احيمال باال ،سخيی باال رتب نهايی باال میدهتد.
ترکیب احيمال باال ،سخيی پايین (و يا بالعکس) رتب نهايی ميوسط می دهد(علوی فر)15:1333 ،
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جدول -6ارزيابی ريسک قوانین میوب كنگره امريکا علیه ايران

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو
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جدول -3ارزيابی قوانین میوب كنگره امريکا علیه ايران

فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331
490

نيايج حاصل از ارزيابی کیفی ريسک قوانین تحريمی کنگره نشان می دهد (جدول شماره  )3از
مجمو  11تهديد اقيصادی 1 ،تهديد با ريسک باال و  3تهديد دارای ريسک ميوسط برای مجموع
اقيصادی ايران است.
درصد و نیز نحوه توزيع هدف نیری دارايی های ملی ايران در تصويب قوانین تحريمی کنگره می
باشد .همانطور ک مالحظ می شود علت عدم اشاع با  % 42بیشيرين علت تصويب تحتري هتا و
دارايی های مالی و بانکی با  %13جيا

ترين دارايی حیاتی ملی برای هدفگیری قتوانین تحريمتی

کنگره می باشد ک انر بشود اولی را با ديالماسی فعال مرتفع نمود و دومی را بايد با کاهش آسیب
پييری های داخلی و ايجاد بازدارندنی پايدار حل کرد.

 .3نمودار  -1اهداف قوانین تحريمی تیويب شده توس كنگره اياالت متحده

 RAMCAPو ارائه راهکارهاي مناسب...

 .6نمودار  -3داليل مختلف تیويب قوانین تحريمی علیه جمهوري اسالمی ايران در كنگره

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

نمودار های شماره  5و  3ب ترتیب نشان دهنده توزيع داليل مخيلا تصويب قوانین کنگره بت

494

گام هفتم؛ مديريت ريسک (فرايند فهم ريسک و تصميم گيری به منظور پياده سازی عملياات در جهات
کاهش سطح ريسک به يک مقدار قابل قبول)
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همانطور ک از جداول  2و  3و نیز نمودارهتای  5و  3تجزيت و تحلیتل تهديتداگ اقيصتادی
روشن است ،هدف خطرنات ترين تهديداگ اقيصادی (مصوباگ کنگره) تحتري سیسیتم میالی و
بانکی جمهوری اسالمی ايران است ( .)%13بنابراين شناسايی آستیب پتييری هتا و ارائت راهکتار
جهت اسيحکام درونی سیسي بانکی می تواند تا حد قابل توجهی آسیب های ناشی از تحري های
اقيصادی را ب کشور کاهش دهد.
اراي راهکاری جهت کاهش زيانهای ناشی از تحري  ،می بايست دو سناريو را متد نظتر قترار
داد :اول ،مواج شدن با تحري اقيصادی و عواقب سنگین آن و دوم ،کاهش تنشهای بین المللی و
رفع تحري ها .در هر صورگ اين امری انکار ناپيير استت کت وضتعیت اقيصتادی کشتور بستيگی
زيادی ب نسيردنی و شدگ تحري و میزان تاثیر پييری سیسي بانکی از اين مسال خواهد داشت.
در حال حاضر ،با توج ب قطعی شدن تحري تعدادی از بانکها ،ب نظر می رستد کت راهکارهتای
زير بيوانند تا حدودی اثراگ آن را بر اقيصاد و سیسي بانکی کشور کاهش دهد.
ارتقای نقش بانکهای خصوصي در اقتصاد

ب نظر می رسد ک در شرايط تحري  ،بانکهای خصوصی تحت فشار و محدوديتهای کميری نستبت بت
بانکهای دوليی (يا بانکهايی ک ب تازنی سهام آن ب بخش خصوصی وانيار نرديتده) قترار نیرنتد .لتيا
تقويت نقش و عملکرد بانک های واقعا خصوصی ،ب ويتگه در عرصت فعالیتتهتای ارزی و بتین المللتی،
میتواند تا حدودی از مشکالگ تعامالگ بانکی بین المللی بکاهد.
ارتقای کيفيت خدمات بانکي

اهمیت اين موضو در آنست ک پس از رفع تحري  ،سیسي بانکی با سرعت بیشيری بيواند فعالیت نيشتي
خود در عرص عملیاگ بانکی بین المللی را از سر بگیرد و خود را با شرايط روز تطبیق دهد.
سياست کاهش نرخ بهره

با توج ب اينکت بتا اعمتال تحتري هتای بتین المللتی و افتزايش ريستک سترماي نتياران ختارجی بترای
سرماي نياری در کشور ،اقيصاد ايران با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقيصادی مواجت خواهتد نرديتد،
الزم است با اتخاذ سیاستهای پولی تشويقی در اين خصو
سرماي نياری خارجی اقدام شود.
496
مديريت ذخاير ارزی

از طريق کاهش نترخ بهتره ،بترای افتزايش

در حال حاضر ،تعدادی از بانک های ايرانی تنها در معامالگ دالری و برخی ديگر در معتامالگ بت دالر و
يورو تحري شده اند .ليا بانکهای تحري شده میبايست تغییراگ الزم را در ترکیب ارزی ذخاير خود ايجاد
بود) و سرماي نياری ،خريد و تاسیس بانک مشتيرت در ختارج از کشتور نیتز متی توانتد تتا حتدودی از
مشکالگ ايجاد شده در اثر تحري بکاهد.
ايجاد و تقويت صرافي ها

با افزايش تحري ها ،سیسي بانکی ديگر از امنیت الزم جهت مبادالگ ارزی برخودار نخواهد بود ،ليا ايجتاد
و تقويت صرافیها می تواند در باال بردن سط امنیت و سرعت مبادالگ پولی نقش موثری را ايفا نمايد.
کاهش نرخ کارمزد و پيش پرداخت
با در نظر نرفين کارمزد و پیش پرداخت کمير برای تسهیالگ ارزی ،می توان از فرار سرماي هتا از سیستي
بانکی جلونیری کرد ،در ضمن رويکرد فوق اليکر می تواند تا حدودی از تبعاگ تحتري بتر روی سیستي
تولید کشور نیز جلونیری نمايد.

نتيجه گيری
انرچ مطالع روند تهديداگ و تحري های اقيصادی غر

علی ايران نشان میدهد ديالماسی

فعال می تواند يکی از عوامل بازدارنده در برابر اين تهديداگ باشد ،اما بازدارندنی پايتدار در نترو
بازشناسی آسیب پييریهای دارايی های حیاتی ملتی در برابتر آنهتا و ارائت راهکارهتايی جهتت
کاهش آسیبپييری ها و افزايش بازدارندنی کلی است .ليا فارغ از بهان جويی های غر

اعت از

داليلی همچون عدم اشاع  ،حمايت از نروههای تروريسيی ،دفا از حقوق بشتر و  ،...تتا زمانیکت
دارايی های حیاتی ملی در برابر تهديداگ آسیبپيير باشند ،بازدارنتدنی پايتدار کت هتدف غتايی
اقيصاد مقاوميی است ،حاصل نخواهد شد .در اين مقال ستعی شتد بت اقيصتاد مقتاوميی از منظتر
تعريا اقيصاد دفاعی؛ ک ميوج هجم شناسی ،آفند شناسی و پدافند شناسی متا در برابتر هجمت
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تجزي و تحلیل دقیق تهديداگ ،شناسايی تمرکز اصلی اين تهديداگ بر دارايی هتای حیتاتی ملتی،

ارزيابی ريسک هاي ناشی از تحريم هاي اقتیادي با استفاده از رو

کنند .برقراری روابط کارنياری با کشورها و بانکهای جديد (ک البي از اعيبار پايینتری برخودار خواهنتد

های اقيصادی دشمنان است ،نگريسي شود .از اين رو با کمک روش نظام يافيت  RAMCAPبت
شناسايی دارايی های اقيصادی کشور و نیتز تهديتداگ اقيصتادی پیرامتونی پرداخيت شتد ،پتس از
شناسايی ساخيار تهديداگ اقيصادی اين نيیج حاصتل شتد کت کشتور آمريکتا بتا حتدود  %33از
تحريمهای بین المللی علی ايران و مشخصا قوانین صادره از کنگره اين کشور دشمن اصلی سیسي
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اقيصادی ايران بوده و هدف اصلی اين مجموع در سالهای اخیر نظام بانکی و متالی ايتران بعتد از
نفت و انرژی می باشد ک ب ترتیب  13و  13درصد اهداف قتوانین تحريمتی کنگتره را بت ختود
فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331
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اخيصا

داده اند .پس از آن در نامهای سوم و چهارم پیامتدهای ناشتی از ايتن تهديتداگ و نیتز

آسیب پييری های سیسي اقيصادی کشور مورد تحلیل واقع شد و نهاييتا بتا ارزيتابی تهديتداگ و
نیاگ دشمن ،محقق ب اين نيیج رسید ک در صورگ نيیجت بختش بتودن اقتداماگ ديالماتیتک و
مياکراگ هسي ای ،درصد بسیار پايینی از تحتري هتای بتین المللتی قابلیتت لغتو و تعلیتق دارنتد.
تحري هايی همچون فرمان های اجرايی دولت آمريکا :تحري  ،13332تحري  13531و تحري های
کنگره :بودج دفاعی  ،1333قانون عدم اشاع ايران ،قانون عدم اشاع ايران ،ستوري  ،کتره شتمالی.
نهاييا برای ايجاد بازدارندنی پايدار راهکارهايی جهت کاهش آسیب پييری نظام مالی و بانکی ،ک
در صدر اهداف تهديداگ اقيصادی قرار دارند ،ارائ نرديد.
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