تأثیر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با
تحریمهای اقتصادی
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تاريخ پذيرش3191/33/32 :

چکیده
این تحقیق که از نوع توصیفی تحلیلی هست باهدف بررسی میزان تأثیرات تحرریمهرا برر فعالیرتهرای
اقتصادی کشور و متعاقب آن سنجش میزان تأثیر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تهدیردات
و تحریمهای دشمنان صورت گرفته است .جامعه موردمطالعه نخبگان علمی و خبرگان اجرایری مررتب
با حوزهی اقتصادی کشور است که در حجم نمونهای متشکل از  11نفر و بهصرورت هدفمنرد انتخرا
گردیدهاند ،انجامشده است  .دادههای بهدستآمده از طریق دو پرسشنامه با استفاده از روشهای تحلیرل
آماری پارامتری (ضریب همبستگی پیرسون ) آزمون شده است .نتایج بهدستآمده نشران از براب برودن
میانگین وزنی قابلیتهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با میانگین وزنی اثرات تحریمهرا
بر اقتصاد کشور دارد.آزمون فرضیه نیز نشان از آن دارد که بین اجرای مؤثر سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و میزان تأثیر تحریمها رابطهی معکوس وجود دارد به این مفهوم که در صورت پیرادهسرازی و اجررای
مناسب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضمن بی اثروخنثی کردن اثرات تحریمها حتی امکان پیشرفت
در شرای بحران وجود دارد.

کلید واژهها :تهدید ،تحریم اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی ،بازدارندگی

 - 1عضو هیئت علمی داانشگاه تربیت مدرس
 - 2رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 - 3دانشجوی دکتری -مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل -دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول)
 - 4دانشجوی دکتری -مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل -دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه
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امروزه تحریمهای بینالمللی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی بعضری
از کشورها شورای امنیت سازمان ملل در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها استفاده میگردد.
تحریمهای اقتصادی ازجمله سازوکارهای اجرایی عمدهای است که درسالهای اخیر بهدفعات متعدد
از سوی بعضی کشورها و شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمالشده است .1هرچند مجمرع
عمومی سازمان ملل متحد بهکرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را بهعنوان وسیلهای جهت دستیرابی
به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشورهای صنعتی خواسته ترا از موضرع برترر خرود برهعنروان
وسیله اعمال فشار اقتصادی باهدف تغییر رفتار سایر کشرورها اسرتفاده نکننرد برااینحرال ،آمریکرا
همواره تالش کرده است از ابزار تحریم بهمنزله ابزاری سیاسی برای تحتفشار قرار دادن کشرورها
بهره جوید.
ازآنجاکه تحریمها معموبً به سه دسته تحریمهای یکجانبه  ،تحریمهای چندجانبره و تحرریمهرای
شورای امنیت سازمان ملل متحد دستهبندی میشود  ،تحریمهرا علیره جمهروری اسرالمی ایرران از
تحریم یکجانبه آمریکا آغاز بهمرور دامنه و گسترهی آن باهدف کاهش توان کشور ،افزایش هزینره
تعامل با سایر کشورها و جلوگیری از رشد و پیشرفت ملی ،توسعه یافت .
اصررطال

«اقتصرراد مقرراومتی» برررای اولررین بررار شررهریورماه  1331توس ر رهبررر معظررم انقررال

امامخامنهای(مدظله العالی)در دیدار کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شده
و به دنبال آن سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی در 24بنرد توسر معظرملره باهردف بریاثرر کرردن
تحریمها و جنگ اقتصادی دشمنان ابالغ گردید .
نظر به ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دغدغه این تحقیق براین قرار دارد کره مشرخص
گردد ،تأثیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحرریمهرای اقتصرادی بره چره میرزان
است؟
در این راستا مفاهیم کلیدی تحریمها و مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی احصا شد ،لذا هدف اصلی
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 - 1تحریم کشورهای آرژانتین ،برزیل ،شیلی ،چین ،کامرون ،کلمبیا ،کوبا ،السالوادر،اتیوپی ،گواتماب ،هائیتی ،هند،
اندونزی ،عراق ،لیبی،مابوی،برمه،نیکارگوئه،نیجریه،پاکستان،پاناما ،پاراگوئه ،نیجریه،پرو ،آفریقای جنوبی ،سریالنکا،
سودان ،سوریه  ،تایوان  ،گامبیا ،کره جنوبی ،تایلند  ،اروگوئه و شوروی سابق از جمله تحریم هایی است که تا کنون
صورت گرفته است .

این تحقیق بررسی رابطه و تأثیر اجرای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی برر خنثریسرازی و بریاثرر
فعالیتهای اقتصادی کشور هست بنابراین سؤال اصلی این پژوهش ،عبارت است از اینکره  :برین
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمها چه رابطه وجود دارد ؟ و سؤال فرعی
نیز عبارت است از :تحریمهای اقتصادی بر فعالیتهای اقتصادی کشور چه تأثیری گذارده است؟
همچنین فرضیه تحقیق با این عنروان کره " برین اجررای سیاسرتهرای اقتصراد مقراومتی و میرزان
تأثیرگذاری تحریمهای اقتصادی رابطه معکوس وجود دارد" مورد آزمون قرار خواهد گرفت .
مبانی نظری
مفهوم شناسی تحریم اقتصادی

استفاده از تحریمهای اقتصادی بهمنظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیردی نیسرت.دولتهرا بره
دبیل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیردهاند.اسرتفاده از ایرن ابرزار برر
اساس برخی مستندات به قبل از میالد مسیح بازمیگردد .اولین تحریم اقتصادی ثبتشده به دوران
یونان قدیم بازمیگردد که در سال  234ق.م بافرمان مگاریا ،تجارت میان مگاریا و امپراتوری آترن

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

کردن تهدیدات و تحریمهرای اقتصرادی دشرمنان و هردف فرعری آن تبیرین ترأثیر تحرریمهرا برر

ممنوع شد .توجه جدی به تحریم اقتصادی در دوران معاصر از جنگ جهانی اول شروعی دوبراره
یافته است از فاصله جنگ جهانی اول تا سال  ، 1111یعنی در طول نزدیک به  7سال ،درمجمروع
 111مورد تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشتهشده است که بهطور
متوس برابر است با  1/1تحریم در سرال بروده اسرت(.)Hufbauer and Barbara,2003:29
درطی دهه  1111همزمان با فروپاشی شوروی سابق تحریمهای اقتصادی جهان بهشردت افرزایش
یافت و به  12درصد رسید که تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا  11تحریم
اقتصادی را علیه  31کشور جهان ،با جمعیتی بالغبر  2.3میلیارد نفر ،یعنی  %42کل جمعیت جهران
و  711میلیارد دبر صادرات ،یعنی  %11صادرات جهان ،به اجرا گذاشت .
چنانچه در زمانهای گذشته از فشارهای نظامی بررای تحمیرل سیاسرتی در حروزه برینالملرل برر
کشوری استفاده میشد ،امروزه بهواسطه رشد صنعت و با توجه به تأثیر مستقیم اقتصاد بر سیاسرت
و فرهنگ یک جامعه  ،گزینه فشار اقتصادی در بسیاری مروارد برر فشرارهای نظرامی تررجیح داده
میشود  .تحریم اقتصادی اغلب بهعنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی میشود .مقصرود
از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع رواب اقتصادی اعم از تجاری  ،مالی و خردمات اسرت(احمدی
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 .)71: 1312،بنابراین تحریم اقتصادی نروعی محردودیت و فشرار اقتصرادی اسرت کره ایرنگونره
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محدودیت باید از اشکال دیگر فشارهای نرامطلو  ،از قبیرل محردودیتهرای تجراری مجراز در
اساسنامه سازمان تجارت جهانی ،تحریمهای نمادین که ممکن است شامل یک مورد جزیی باشد
و هدفش تأثیرگذاری بر زندگی عمومی اقتصادی نیست،و نیز تحریمهای دیپلماتیک و تحریمهای
نظامی متمایز شود.
فرضیه تحریم را اولین بار گالتونگ())Galtung, 1967: 378-416برای بیان اعالم نارضایتی
و بازداشتن برخی از رفتارهای کشورها مطر کرد و سپس چن()2111نظریه تحرریم را گسرترش
داد وبیان کرد که تحریم یک روش ارسال پیام به دیگر کشورهاست که باید رفترار مشرابه ای را برا
کشور هدف داشته باشند(یاوری و دیگران .)23 :1333 ،

نظریههای "تحریم" ارتباط مستقیم با بکار گیری قدرت اقتصادی دارد بنا به تعریف رابرت ژپلپرین
تحریم اقتصادی یعنی"دستکاری رواب اقتصادی بهمنظور اهداف سیاسی"حتی برخی تحریمهای

اقتصادی را نیز جزیی از مهرارتهرای دیپلماتیرک مریداننرد( زهرانری )4 :1377،برهعبرارتدیگرر
تحریمهای اقتصادی به معنی اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کاب،خدمات و یا سرمایه به یک
کشور خاص،تأثیر نامطلوبی میگذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات ویا وادار سراختن آن
کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان ناخرسندی کشور تحریم کننده
از اقدامات و رفتارهای آن کشور است(بهروزی فر)111 :1333 ،
در تعریف دیگر تحریم عبارت است از القای اجباری ،دولتی ،یا تهدید به القای تجارت مرسوم و
رواب مالی با یک کشور تحریم شده بهمنظرور تغییرر در سیاسرتهرای آن کشوراسرت.از دیردگاه
حقوق بینالملل تحریمها بخشی از تدابیر تنبیهی هستند که شورای امنیت برهعنروان واکرنش علیره
دولتهای متخلف اتخاذ مینماید.این تحریمها بهمنزله هنجارهای واکنشری و مروردی هسرتند کره
بهمحض تصمیم شورا ایجاد میشوند و تا هنگامیکه شورا خاتمه آنها را احرراز نکررده ودرمرورد
آنها تصمیم نگرفته،به قوت خود باقی خواهند ماند به تعبیر دیگر تحریمها ترابعی از مانردگاری و
استمرار هستند که توقف آنها منوط به صدور قطعنامرهای از شرورا در همرین خصروص خواهرد
بود(ساعد .)21:1331 ،
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نهاد تحریم کننده 1ممکن است دولت یک یا چند کشور از قبیل آمریکا ویا یک سازمان برینالمللری
تحریم واقعشده است .منظور از اهداف سیاست خارجی تغییر در رفتارهای سیاسی کشرور هردف
است که کشور تحرریم کننرده برهطرور صرریح یرا ضرمنی در پری آن اسرت .( Hufbauer and
)el,2007:44
درمجموع میتوان گفت تحریم اقتصادی اقدام برنامهریزیشده یک یا چند دولت از طریرق محردود
کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار برکشورهدف با مقاصد مختلف سیاسی اسرت (احمردی
.)71: 1312،
نوع شناسی تحریمها

تحریمهای اقتصادی را از جهات مختلرف مریتروان دسرتهبنردی کررد دریرک تقسرم بنردی کلری
،تحریمهای اقتصادی را میتوان از سه جنبه گروهبندی کرد:
 .1اهداف تحریمها
 .2تعداد کشورهای شرکتکننده
 .3دامنه پوشش بخشهای اقتصادی
جنبههای فوق دارای رابطه متقابلاند و تحریمهرای اقتصرادی هنگرامی دارای بیشرترین کرار آیری

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

از قبیل سازمان ملل باشد .کشور هدف

2

کشوری است کره مسرتقیماً مرورد اعمرال سیاسرتهرای

خواهند بود که در طراحی آنها جنبههای فوق رعایت شده و بین اهداف تحریم ،دامنه پوشرش و

ابزارهای مورداستفاده تناسب برقرار باشد .تحریمهای اقتصادی اساساً" برای سه منظور بکار بررده
میشوند  :نخست ،مهار حکومت ،دوم ،تغییر رفتار حکومت و سوم ،تغییر حکومت .بهطور طبیعی
هرچه هدف تحریم بلند پروازانه تر باشد ،اجرای آن دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود .تحریمهایی

که دارای اهداف بلند پروازانه هستند هنگامی موفق خواهند شد که بتوانند هزینه بسیار سنگینی برر
کشور تحت تحریم وارد کنند .این امر مستلزم هدف قرار دادن بخرشهرای متعردد و اسرتراتژیک
اقتصاد است که ضایعات اقتصادی و انسانی تحریم را باب مریبررد .جردول شرماره یرک ،اهرداف
تحریمهای اقتصادی و اینکه هدف از تحریم جمهوری اسرالمی ایرران کردامیرک اسرت را نشران
میدهد.

-Sender

1

-Target

2

3
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جدول شمار -1جدول تبیین اهداف تحریمهای اقتصادی
نوع هدف

ویژگی هدف

روشهای دستیابی به هدف
الف) وارد کردن حداکثر هزیناه در کوتااهتارین

افزای

تغییااار

زمان و گاه آماده کردن شرایط برای حمله نظامی

اداره کشور تحریم شده در عرصههای

حکومت

به آن کشور.

مختلف

ب) هاد

هزینههای بسایار سانگین در

قارار دادن بخا هاای متعادد و

استراتژیک اقتصاد
مهار حکومت از طریق کنتارل قادرت نظاامی و
سیاسی حکومت و حفظ توازن قوا در یک منرقه

عدم دستیابی کشور تحریم شده باه

معین.

تجهیزات پیشارفته و فانآوریهاای

مهاااار

توضیح :اینگونه تحریمها همزمان در دو عرصاه

نظامی  ،جلوگیری و تضعیف بنیاه

حکومت،

عمل میکنند .از یکسو ،جریان عرضه فنآوری و مالی کشور هد
تجهیزات نظامی به کشور موردنظر را هد

قرار

میدهند .از سوی دیگر ،منااب و سرچشامههاای
درآمد آن کشور را مورد هد

قرار میدهند
تغییر رفتاار در جهات ماوردنظر باا

هزینه تحریمها با جلب موافقت اقتصادی

تغییااار

افزای

رفتاااار

و سیاسی کشورهای متعدد.

اسااتفاده از اقاادامات تنبیهاای و دادن
امتیازات اقتصادی و سیاسی

حکومت
هااد

46

از گرچه هد

اصلی تحریم کنندگان ایران تغییر حکومت است .اما با توجه به عدم دستیابی

تحریمهای

به نتایج مورد انتظار  ،باال رفتن قدرت بازدارندگی نظاام و هزیناههاا و پیامادهای چناین

ایران

اقدامی  ،در شرایط کنونی تغییر رفتار حکومت در دستور کار آنان قرار دارد .

به لحاظ تعداد شرکتکنندگان ،تحریمهای اقتصادی میتوانند به یکجانبه ،چندجانبه و تحریمهای
جانبه ،بدون مشارکت سایر کشورها به اجرا گذاشتهشدهاند .اینگونه تحریمها ،به دلیل آنکه هزینه
اعمال آنها بر دوش تنها یک کشور است و کشور تحت تحریم میتواند نیازهای اقتصادی خود را
از کشورهای دیگر که در تحریم شرکت نکردهانرد بررآورده سرازد ،معمروبً از کرار آیری و شرانس
موفقیت کمتری برخوردارند .از سوی دیگر ،اعمال این تحرریمهرا مسرتلزم جلرب موافقرت سرایر
کشورها نیست و میتوان آنها را با سرعت به اجررا گذاشرت .رقابرت اقتصرادی برین کشرورها و
احتمال بروز تناقض بین منافع و سیاست خارجی کشور تحریم کننده و سایر کشورها نیز میتواند
موجب تضعیف کار آیی تحریمهای یکجانبه گرردد(.زمرانی)13 :2117،هرچنرد کره تحرریمهرای
یکجانبه بهتنهایی قادر به ایجاد تغییر نیستند اما میتوانند برای نشان دادن رهبری و ایجراد تعهرد ،
تمرکز بر یک موضوع و کسب حمایت بینالمللری اسرتفاده شروند .جردول شرماره  2تحرریمهرای
اقتصادی را به لحاظ شرکتکنندگان نشان میدهد.
جدول شماره دو  -جدول تحریمهای اقتصادی به لحاظ تعداد شرکتکنندگان
نوع تحریم

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

شورای امنیت دستهبندی شود .اکثر تحریمهای اقتصادی سده بیستم توس آمریکا و بهصورت یرک

ویژگیهای تحریم
هزینه اعمال آنها بر دوش تنها یک کشور است  .از کار آیی و شانس موفقیت کمای

تحااریمهااای

برخوردار است  .میتوان آنها را با سرعت به اجرا گذاشت  .رقابت موجب تضعیف

یکجانبه

کار آیی تحریمهای یکجانبه میگردد .بهتنهایی قادر به ایجاد تغییر نیست.برای هشدار
و بازدارندگی دیگر کشورها استفاده میشود .

تحااریمهااای

تحریم چندجانبه حد میان تحریمهای یکجانبه و همهجانبه است و در ماوارد مناساب

چندجانبه

میتواند از کار آیی و سرعت قابلتوجهی برخوردار باشد
مستلزم صدور قرعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل میباشند .اینگونه تحریمهاا

تحااریمهااای

میتوانند از کار آیی بسیار باالیی برخوردار باشند .جلب موافقت کلیه اعضای دائمای

شورای امنیت

شورای امنیت دشوار و زمانبر است،
تعداد این تحریمها معدود بوده و تنها در شرایط خاصی عملی میباشند.

جم بندی

تحریم های اقتصادی علیه ایران در مقاط مختلف با همه نوع از اشکال فاوق روباهرو
بوده است
44

به لحاظ دامنه پوشش بخشهای اقتصادی ،تحریمها را میتوان بر دو گونه کلی ،فراگیر و هوشمند
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(یا هدفمند) تقسیمبندی کرد.
تحریمهای فراگیر به تحریمهایی گفته میشود که آثار آنها قابلکنترل نبوده و دامنه خسارات و
ضرایعات آنهرا کلیره بخرشهرای اقتصرادی و گرروههرای اجتمراعی،جمعیتی را در بربگیررد .
بهعبارتدیگر ،ابزار اقتصادی بکار گرفتهشده دقت بزم را ندارند تا بتوانند دامنه خسرارات تحرریم
را به بخشهای اقتصادی و گروههای جمعیتی معینی محدود سرازند و از برروز ضرایعات انسرانی
شدید و پی آمدهای ناخواسته جلوگیری کنند .از سوی دیگر ،تحریم هوشمند به تحریمهایی گفتره
میشود که میتوانند فعالیتهای اقتصادی معینی را هدف قرار دهند و دامنه خسارات تحریم را به
گروههای اجتماعی معینی محدود سازند.
تفاوت تأثیرات تحریمهای فراگیر و هوشمند

تحریمهای اقتصادی فراگیر به رهبران سیاسی کشور تحت تحریم این فرصت را میدهند تا برا
برانگیختن احساسات و غرور ملی مردم کشور خود ،تأثیر سیاسی تحریم را خنثی سازند واژ سوی
دیگر ،ضایعات انسانی تحریمهای فراگیر با ایجاد نارضایتی در افکار عمومی جهران حفرظ اجمراع
بینالمللی را که برای ادامه تحریم بزم هست را دشوار میسازند .تحریمهرای هوشرمند ،رهبرران
سیاسی کشور تحت تحریم را از فرصتهای فروق محرروم مریسرازند و برا بره حرداقل رسراندن
ضایعات انسانی ،حفظ اجماع جهرانی بررای ادامره تحرریم را تسرهیل مریکننرد .از سروی دیگرر،
تحریمهای هوشمند با محدود کردن دامنه تحریم و دور زدن بخشهای غیرضروری ،هزینه اعمال
تحریم را برای کشورهای تحریم کننده نیز کاهش میدهند .این امر مجدداً" ایجاد و حفظ اجمراع
جهانی را تسهیل و انگیزه اقتصادی کشورها را بر زیرپاگذاشتن تحریم به حرداقل مریرسراند(همان
.)22:جدول شماره  3تحریمهای اقتصادی را به لحاظ دامنه پوشش نشان میدهد .
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جدول شماره سه -جدول تحریمهای اقتصادی به لحاظ دامنه پوشش بخشهای اقتصادی
ویژگیهای تحریم
قارار

تحریمهای هوشمند ،رهباران

فعالیتهای اقتصادی معینی را هد
تحاریمهاای

دهناد و دامناه خساارات تحاریم را باه

سیاسی کشور تحت تحاریم را

هوشمند

گروههای اجتماعی معینی محدود میسازند.

از فرصت خنثایساازی تاأثیر

با محدود کردن دامناه تحاریم و دور زدن

سیاسی تحریم محروم میسازند

بخ های غیرضروری ،هزینه اعمال تحریم

و با به حداقل رساندن ضایعات

را برای کشورهای تحریم کننده نیز کاه

انسانی ،حفظ اجمااع جهاانی

میدهند .

برای ادامه تحاریم را تساهیل
میکنند

آثار این نوع از تحریمها قابلکنترل نبوده و

 -امکان برانگیختن احساسات

تحاریمهاای

دامناه خساارات و ضاایعات آنهاا کلیاه

و غرور ملی ماردم کشاور

فراگیر

بخ ا هااای اقتصااادی و گااروههااای

هد  ،و خنثیسازی تاأثیر

اجتماعی/جمعیتی را دربرمی گیرد.

سیاسی تحریم وجود دارد.

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

نوع تحریم

تأثیرات تحریم

 ضایعات انسانی تحریمهایفراگیر با ایجاد نارضایتی در
افکار عمومی جهان حفاظ
اجماع باین المللای را کاه
بارای اداماه تحاریم الزم
میباشد را دشوار میسازند
جم بندی

تحریمهای علیه ایران به لحاظ دامناه پوشا

تحریمهای فراگیر " همخوانی دارد.

بخا هاای اقتصاادی باا "

تحریمهای اقتصادی را از جهات دیگری نیز میتوان دستهبندی کرد که از آن جمله بر اساس نیرات
آشکاروپنهان تحریم کنندگان است و میتوان آن را به دو نوع کلی تقسیمبندی کرد:
الف -تحریمهای اجباری
 تحریمهای دستکاری یا اعمالنفوذوجرره تمررایز ایررن تحررریمهررا در سرره ویژگرری اسررت -1هرردف  -2مخاطررب  -3شرریوه اجراسررت
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(زهرانی )1 :1377،جدول شماره  4این وجوه تمایز را نشان میدهد.
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جدول شماره چهار  -ویژگیهای تحریمها
تحریمهای اجباری
هدف

تحریمهای دستکاری یا اعمالنفوذ

تغییررر رفتررار ،مخاطررب حکومررت بریثبرراتسررازی ،مخاطررب مررردم ،شرریوه
،شرریوه و روش آشررکار و مسررتقیم پیچیده آشکار و پنهان است،ایجاد فاصرله
است،هدف آشکارا اعالن میشود

بین مردم و رهبرانشان است
هدف مبهم باقی میماند.

مخاطب

رهبری جامعره بررای تأثیرگرذاری عموم مردم
تغییر سیاسرت هاورفترار حکومرت
است

شیوه اجرا

وابستگی اقتصرادی کشرور هردف ایجاد شرایطی است که جامعه ناگزیر بره
منجر به تغییر رفتار میشود

تغییر رهبری سیاسیاش شود

سررررررررررررایر

در جوامعی کارآمد است که طبقه متوس

ویژگیهای

نسبت به دوطبقه فقیر و غنری حجریم ترر
است

نوع تحریمهرای نوع تحریمهای جمهوری اسالمی ایران از هردو نوع است.
ایران
تحریمهای اعمالشده علیه ایران بعد از انقالب اسالمی
الف – تحریمهای اعمالشده توس آمریکا :بهطورکلی تحریمهای آمریکا که بسریاری از آنهرا بره
همراه کشورهای دیگرر علیره کشرور ایرران صرورت گرفتره اسرت را مریتروان بره  1دوره اصرلی
تقسیمبندی نمود .جدول شماره  1مفاد و تاریخ شروع تحریم ها رانشان می دهد .
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جدول شماره پنج -دوره های تحریم جمهوری اسالمی ایران

ابترردای انقررال
اسالمی

1171-1131

تسررررررررخیر
سرررررررفارت
آمریکا

لغو قرارداد فروش صدها میلیرون دبر تجهیرزات نظامی،ممنوعیرت فرروش
تجهیزات نظامی به ایران ،مسدود نمودن  12میلیارد دبر داراییهرای ایرران
در آمریکا ،ممنوعیت کلیه مبادبت تجاری بین ایران و امریکا

جنررگ ایررران و
عراق

1131-1133

حمایرررررت از
تروریسم

منع صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران ،کنترل صرادرات کابهرای
دارای مصارف دوگانه نظامی غیرنظامی،قطع کلیه وامها و کمکهرای مرالی
نهادهای بینالمللی ،ممنوعیت ورود کلیه کابها و فرآوردههای آمریکایی بره
ایران

دوره بازسازی

1131-1112

تصویب قانون منع گسترش تجهیزات نظامی ایران

(سیاسررت مهررار
دوجانبه )

1113-2111

حمایرررررت از
تروریسررررم و
مخالفرررت برررا
رونررد صررلح
خاورمیانه

منع مشارکت شرکتهای آمریکایی در توسعه نفت ایران  ،منع کلی مبادبت
اقتصادی ،تجاری و سرمایهگذاری با ایران ،تصویب قانون تحریم ایران ولری
بی و مجازات کلیه شرکتهای خارجی سرمایهگذار بیش از  21میلیون دبر
در صنعت نفت ایران

پرررس از واقعررره
سپتامبر

2112-2113

قرار دادن ایرران
در محرررررررور
شرارت

تشدید اجرای تحریمهای سابق و تحریم شرکتهای طرف قرارداد با ایران

پررررررررررس از
قطعنامرررههرررای
شررورای امنیررت
در بحرررررر ر
هستهای

2113تاکنون

تررالش برررای
تولیررد سررال
هستهای

تحریمهای آمریکا  :اخراج حداقل 11فارغالتحصیل دانشگاه شریف در سال
 ،2111ممنوعیت کامل صدور تسلیحات و فروش فنآوریهای نظرامی بره
ایران و تحریم توس شرکتهای مایکروسافت و یاهو در ،2117تحریمهای
مالی توس وزارت خزانرهداری آمریکرا در،2117ممنوعیرت خریردوفروش
مررواد کلیرردی مورداسررتفاده در برنامرره هسررتهای و ممنوعیررت مسررافرت 1
شخصیت درگیر در برنامه هستهای در سال ، 2113تحریمهای یکجانبره در
2111توس کنگره ،قرانون تحمیرل مجرازات بره شررکتهرای صرادرکننده
محصوبت نفتی به ایران در  ،2111تحریمهای جدید علیه سرپاه پاسرداران
نیروی مقاومت بسیج نیروی نظامی آن و فرماندهان آن  ،تحریم تاجر چینی
برای متوقف کردن تجارت نفتی با ایران ،ممنوعیت برای ساخت تأسیسرات
اتمی آ سنگین و مراکز غنیسازی اورانیوم .اجازه برای ایجراد محردودیت
برای خطوط کشتیرانی

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

دوره

تاریخ

بهانه تحریم

مفاد تحریم

تحریمهای اتحادیه اروپا:ممنوعیت سرمایهگذاری مشترک برا حضرور ایرران
در ،2111تحررریم  231شررخص جدیررد از ای رران در،2111ممنوعیررت عقررد
هرگونه قرارداد جدید واردات خرید ویرا حمرل ونقرل نفرت خرام ایرران و
فرآوردههای نفتی

)( Hufbauer and el,2007:20-41
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 تحریمهای سازمان ملل :تا سال  2111شورای امنیت سازمان ملل متحد شش قطعنامره (11111337،1737،1747،1313،و )1121را علیه ایران صادر کرده است  (.احمدی .)77-73 :1312 ،
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی ،1مفهومی جدید در ادبیات اقتصادی است ودرسالهای اخیر برداشت هرای متفراوتی
از آن ارائهشده است.برخی اقتصاد مقاومتی را به ریاضت اقتصادی تعبیر کردهانرد .اقتصراد ریاضرتی
مبتنی بر پذیرش سختیهای مضاعفی است که از سوی دولت به مردم تحمیل میگردد.
رویکرد «اقتصاد ریاضتی» که برای کاهش هزینه هرای دولتری  -کراهش کسرری بودجره و نیرز
ذخیره برای پرداخت دیون خرارجی و داخلری انجرام مریپرذیرد ،و شرامل امروری چرون افرزایش
مالیات ها ،کاهش حقوق و دستمزد ،افزایش سن بازنشستگی ،کاهش حقروق بازنشسرتگی ،کراهش
خدمات دولتی ،استقراض خارجی  ...و درنهایت اخرراج هرای دسرته جمعری کارمنردان و کرارگران
(به ویژه حقوق بگیران دولت) است.اما اقتصاد مقاومتی ،همران طرور کره از واژه مقاومرت پیداسرت،
رویکرد مبارزاتی در مقابله با تحریمها و فشارهای اقتصادی تحمیلشده از بیرون دارد.
اقتصاد مقاومتی درواقع تبدیل «تهدید به فرصت» است ،مقاومتی در قبال تنگناهرای ایجادشرده
است ،لذا به هیچوجهی رویکردهای اقتصراد ریاضرتی را ملرزم نمرینمایرد.از رویکردهرای اقتصراد
مقاومتی می توان به مواردی چون :کارآفرینی ،افزایش صادرات غیرنفتی ،حمایت از تولیرد داخلری،
ارتقای کمیت و کیفیت تولید ،افزایش تولید داخلی کابها و محصوبت وارداتی ،تولید علرم ،رشرد
صنایع متفاوت ،دور زدن تحریم ،اصال امور بانکی و  ...اشاره نمود.اقتصراد مقراومتی ،نره فقر در
شرای بحران ،بلکه همیشه خو

و بزمه اصال و رشد اقتصادی یرک کشرور اسرت.در ریاضرت

اقتصادی،مردم سختی اقتصادی تحمل میکنند وچه بسرا اقتصراد هرم بهبرودی نیابرد.ریاضرت اوج
استیصال است.
بعضاً اقتصاد مقاومتی به اقتصاد بسته و اقتصاد زیرزمینی تعبیر میشود .اقتصاد زیرزمینری شرامل
آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قرانونی یرا غیرقرانونی انجرامشرده و درجرایی ثبرتنشرده
است.عملکرد عمومی اقتصاد،به گونه است که در همه کشرورها کمرابیش بخشری از فعالیرت هرای
-Resilient Economy
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1

اقتصادی،به خاطر گریز از محدودیت های وضرع شرده در قروانین و مقرررات کشرور،پنهانی انجرام
مینامیم ،به هراندازه خارج از چارچو

مجموعه اطالعرات مربروط بره عملکررد عمرومی اقتصراد

باشند،به نسبت حجمی که دارند،میتوانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضرعیت و تجرویز
سیاستهای نادرست باشند (اسفندیاری و دیگران.)32 :1331،
آنچه عموماً" از اقتصاد مقاومتی برداشت میشود  ،مواجهه با تحریمهای اقتصادی است.به ایرن
معنا که اوب راه هایی برای دور زدن تحریم ها جستجو شود وثانیا ظرفیت تحمل سرختی و فشرار در
درون اقتصاد ملی،ارتقا یابد.براین مبنا ،میبایست در هر مقطع،حوزه های تحریم شرده رصرد بررای
جایگزین کردن آنها اقداماتی صورت گیرد.این راهبرد به دبیل زیر ناکارآمد است:
 انفعالی بودن و رویکرد کنشی،واکنشی به تحریمهای اتخاذشده
 امکان تضعیف تدریجی اقتصاد ملی
 تحمیل هزینههای زیاد برکشور در این فرایند
با نگاه ایجابی ،اقتصاد مقاومتی یرک الگروی اقتصرادی بررای نجرات کشرور از تحرریم هرا و سرو

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

میشود.تولید کابها و خردمات در ایرن گرروه از فعالیرت هرای مولد،کره آن را اقتصراد زیرزمینری

مدیریت ها تعریف میشود« .اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که برای یرک ملرت ،حتری در شررای
فشار و تحریم ،زمینه رشد و شکوفایی را فراهم میکند (بیانات امام خامنهای(مدظلرهالعرالی) ،در دیردار
دانشجویان.)1311/11/11 ،اقتصاد مقاومتی ایده و الگویی است که ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملری،
توان تحریم شکنی داشته و میتواند همه امکانات کشور را برای ایجراد یرک نهراد اقتصرادی قروی
بسرریج نمایررد(احمرردی .)4 :1312،اقتصرراد مقاومتی،گفتمرران الگررویی اقتصررادی اسررت کرره ضررمن
مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیردات وتروان تحرریم شرکنی،با رویکررد عقرب رانردن نظرام
سلطه،فرصت ساز،مولد،درونزا و برونگرا هست(همران .)1،برر اسراس ایرن ایرده و الگرو ،اقتصراد
مقاومتی به معنی تشکیل یک جریان اقتصادی فعال برای مقابله با هرگونه بحران است .الگویی کره
در برابر بحرانهای اقتصادی رویکردی فعابنه دارد و میتواند پرفشارها و ضربههای اقتصرادی کره
از سوی نیروهای دشمن واردمی شود ،غلبه نموده و در شرای بحرانی موانع را برطرف کند.
«اقتصاد مقاومتی» اصطالحی است که در سال  1331اولرین برار از سروی مقرام معظرم رهبرری
مدظله مطر شد  .ایشان در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ  11شرهریور 1331
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در شرایطی که تحریم های اقتصادی جدید علیه جمهوری اسالمی ایران وضرع شرده برود ،راهکرار
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مقابله با تحریم ها را اقتصاد مقاومتی دانستند و فرمودند« :ما باید یرک اقتصراد مقراومتوا واقعرو در
کشور به وجود بیاوریم».اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم میکند که توانایی مقابله برا
شوکهای واردشده بر اقتصاد را دارد .چنین اقتصادی باید قابلیرت انعطراف در شررای مختلرف و
توانایی عبور از بحران را داشته باشد .برای دستیابی به چنین اقتصادی بزم است نگراه بلندمردت
به سیاستهای اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساختهای اقتصاد بهگونهای طراحی شوند ترا در
آینده چارچو

کلی اقتصاد در برابر انواع نامالیماتی نظیر تحریمها توانایی مقابله داشرته باشرند(.

تاری و همکاران.)14 :1312 ،
طبق نظر معمار اقتصاد مقاومتی  ،این اقتصاد " معنرایش حصرار کشریدن دور خرود و فقر انجرام
یککارهای تدافعو نیست ؛ اقتصاد مقاومتو یعنو آن اقتصادى که به یرک ملرت امکران مریدهرد و
اجازه میدهد که حتو در شرای فشار هم رشد و شرکوفائو خودشران را داشرته باشرند .یعنرو آن
اقتصادى که در شرای فشار ،در شرای تحرریم ،در شررای دشرمنوهرا و خصرومتهرای شردید
میتواند تضمینکننده رشد و شکوفائو یک کشور باشرد( ".بیانرات امرام خامنرهای(مدظلرهالعرالی)  ،در
دیدار دانشجویان)11/1/17
در این فضا «اقتصاد مقاومتی» طراحی و مدلسرازی ویرژهای از شررای و سرازوکارهای اقتصرادی
است که مبتنی بران،فضای اقتصادی کشور بر اساس فررض وجرود حرداکثر تحرریمهرا و فشرارها،
بهصورت فعال و نه منفعل،طراحی میشود.درواقع «اقتصاد مقاومتی» بنیرانی نظرری و عملری بررای
مدل سازی گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعابنه خود را برای مواجهه برا تحرریم هرا،بیش ازپریش
آماده ساخته است.مکانیسرم هرای اقتصادی،فضرای کسرب وکار،تجرارت خارجی،نهادهرای مرالی و
واسطه ای و...در اقتصاد مقاومتی بر این فرض طراحی میشوند که کشور در تعرارض ایردئولوژیک
دائمی با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصادی از غر ممکن اسرت در هرلحظره بره کشرور وارد
شود.در چنین فضایی،تحریمهای اقتصادی نه تهدید ،بلکه فرصت ویژهای هستند که زیر فشار آن ها
میتوان راهبردهای اقتصاد مقاومتی را باقدرت و اجماع ملی همراه و پیرادهسرازی آنهرا را تسرریع
کرد .در این رویکرد،کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال میشرود کره قردرت چانره زنری
کشور در فضای سیاسی بین المللی را تقویت میکند ،نه آنکه کشور ناگزیر باشرد بره دلیرل مسرائل
اقتصادی از اهداف ایدئولوژیک خود در فضای سیاسی دست بکشد(پیغامی.)14 :1311،
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تاکنون برای مفهوم اقتصاد مقاومتی  ،تعاریف متفاوتی ارائهشده است .در این میان ،تعریف جامع و

کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقال

ارائه دادهاند .ایشران در دیردار برا دانشرجویان

دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیینکننده رشد و شکوفایی کشور باشرد( .بیانرات مقرام
معظم رهبری(مدظلهالعالی) در دیدار دانشجویان ،در تاریخ .)11/11 /11
بر اساس این تعاریف ،سیاستهای کلی براساس شاخصههای زیرتنظیم میشود:
واکنش هوشمند ،فعال ،سرریع و بره هنگرام و دارای توانمنردیهرای آفنردی در مقابرل تحرریمهرا
وفشارهای اقتصادی -کاهش حداکثری اتکا بودجه و ترازتجاری به درآمردهای نفتری -توجره بره
عوامل آسیب زا ومصون سازدرحوزه اقتصادی -خوداتکایی درتامین نیازهای اساسی جامعه -تنظریم
قیمت تولیدات داخلی -حرکت بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (نظیرر :صررفه جرویی ،
اقتصاد دانش بنیان ،تقویرت فرهنرگ جهرادی و -)...توجره بره الزامرات وارکران اقتصراد مقراومتی
همچون(کاهش وابستگی به نفت  ،مردمی کردن اقتصاد و)...
در این الگو ،اقتصاد توانایی برای بهبود سریع از شوک هرای اقتصرادی تخریرب کننرده خرارجی را
داشته و قدرت ایستادگی در برابر آثار این شوک ها را خواهد داشت .و رشد و شکوفایی اقتصرادی
زمینه و بستر مناسبی را برای فعالیت های دیگر تربیتی بشر فراهم میآورد  .نرخ پایین بیکاری ،باب

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

فرمودند :اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی کره در شررای فشرار ،در شررای تحرریم ،در شررای

بودن بهره وری نیروی کار ،دوقطبی نبودن جامعه ،سرمایه اجتماعی براب،تنوع درآمردهای صرادراتی
کشور،نرخ رشد اقتصادی بابرا میتوان از شاخصهای نشاندهنده برقراری اقتصاد مقاوم برشمرد.
در اندیشه مقام معظم رهبری 3 ،رکن ،مردمی کردن اقتصاد  ،حمایت از تولید ملی  ،مدیریت منرابع
ارزی ،مدیریت مصرف  ،اقتصاد دانشبنیان ،کاهش وابستگی به نفت ،حرکرت برر اسراس برنامره و
پرهیز از سیاستهای خلقالساعه ،و اقتصاد کارآفرینی  ،بهعنوان ارکران اقتصراد مقراومتی برجسرته
میباشند.
امروزه در مقابل فشار کشورهای بیگانه و تحرریم اقتصرادی دیگرر جوامرع ،تقویرت و حمایرت از
بنیانهای اقتصادی کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطر مریگرردد .درواقرع مریتروان اقتصراد
مقاومتی را تبلور اقتصاد در مقابل تحریم ها و فشارهای خارجی و شکوفایی اقتصراد ملری تعریرف
نمود .عملی نمودن اقتصاد مقاومتی در جامعه تأثیر و نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی به دنبرال دارد
که درنهایت رشد تولید داخلی و اقتصاد بومی را رقم میزند .از سوی دیگرر ایرن نروع اقتصراد برا
خودکفایی و استقالل اقتصادی رابطهای مستقیم دارد .مقاومت در برابر تحریمهای کشورهای بیگانه
میتواند جامعه را از وابستگی برهاند و خوداتکایی و استقالل اقتصادی را رقم زند.نمودار شماره 1
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قابلیتهای برگرفته از الگوی اقتصاد مقاومتی در برابر با تحرریمهرای اقتصرادی دشرمنان را نشران
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میدهد .
قدرت پشیمان سازی

سخت نمودن دستیابی دشمن به اهداف تحریم

افزایش هزینه تحریم دشمن

اثرات بازدارندگی

سیاستهای کلیی
اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

توان

ارتقای

مقابله

اقتصاد
ی
تداوم فعالیتهای ضروری

رشد و پیشرفت

خود اتکایی

اقدامات پیش دستانه

افزایش قدرت پاسخگویی

دور زدن تحریمها

نمودار شماره یک  -قابلیتهای اقتصاد مقاومتی در برابر تحریمهای اقتصادی

روش تحقیق
این تحقیق از حی

روش توصریفی تحلیلری و مبتنری بررداده هرای کیفری مریباشرد  ،کره جهرت

جمعآوری اطالعات موردنیاز از دو شیوه اسنادی و میدانی استفادهشده است  .در بخش کتابخانهای
مبانی نظری  ،اسناد و سوابق موردمطالعه قرارگرفته و بر ایرن مبنرا مؤلفرههرای اقتصراد مقراومتی و
همچنین مؤلفههای اثرپذیر از تحریمهای اقتصادی احصا شده و بر اساس آن دو پرسشنامه تنظیم و
توس نخبگان علمی و خبرگان اجرایی بر اساس پنج گزینه خیلی کم تا خیلری زیراد موردسرنجش
قرارگرفته است .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه با کمک نرمافزار spssآلفرای کرانبراخ محاسربه و
نتیجه به شر جدول شماره  1به دست آمد .نتایج بهدستآمده نشان میدهرد پرسشرنامه از پایرایی
بابیی برخوردار است .
جدول شماره شش  -نتایج محاسبه ضریب آلفای کرانباخ
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پرسشنامه

سیاست کلی اقتصاد مقاومتی

تحریمهای اقتصادی

ضریب آلفای کرانباخ

1/31

1/71

جامعه موردمطالعه صاحبنظران و نخبگان مرتب با مباح

اقتصادی شراغل در مجمرع تشرخیص

بین آنان حجم نمونهای مشتمل بر  11نفر بهطور هدفمند انتخا

گردیدند  .جهت تجزیرهوتحلیرل

استنباطی دادهها از روش آماری پارامتریک ،آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است .
تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش
اثرات تحریمهای اقتصادی

یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که میرزان تأثیرگرذاری تحرریمهرا برر مؤلفرههرای مختلفری
قابلمشاهده است که مهمترین آنها به ترتیب الویت  ،تاثیر بر سرمایهگذاری خرارجی برا میرانگین
 ، 4/31ایجاد محردودیتهرای مرالی برا میرانگین  ، 4/13صرادرات نفرت برا میرانگین  ، 4کراهش
فعالیتهرای عمرانری برا میرانگین  ، 3/14صرادرات کابهرا و خردمات برا میرانگین  ، 3/17ایجراد
محدودیت های بیمهای با میانگین  3/71و میزان تولید داخلی برا میرانگین  3/11مریباشرد  .میرزان
ضریب همبستگی پیرسون در برین مؤلفرههرای فروق شردت برابی همبسرتگی را نشران مریدهرد
بهنحویکه بابترین شدت همبستگی بین مؤلفههای سرمایهگذاری خارجی( ، )1/71صادرات نفرت

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

مصلحت نظام  ،مجلس شورای اسالمی  ،وزارتخانههای اقتصادی و اساتید دانشگاه میباشرد کره از

()1/72و ایجاد محدودیتهای مالی( )1/71با تحریمهای اقتصادی وجود دارد .نتایج بهدسرتآمرده
به تفکیک هر مؤلفه در جدول شماره  7آمده است .

14

جدول شماره هفت  -درصد فراوانی ،میانگین رتبهای مولفههای اثرپذیر از تحریمها و میزان همبستگی آن با استفاده از آزمون
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همبستگی پیرسون

مؤلفههای اثرپذیر

خیلی
کم

کم

متوس

زیاد

خیلی

نمررررره

اولویت

میزان

میررررزان

زیاد

میانگین

بندی

همبستگی

معناداری

7

1/17

1/111

میررزان دسترسرری برره
کابها ،مواد ،فناوری و

12.1

1.3

31.3

11

12.1

3.11

تجهیزات مورد نیاز
ایجاد محدودیت هرای
مالی
صرررادرات کابهرررا و
خدمات
حملونقل
کررررراهش فعالیرررررت
پروژههای عمرانی
ایجاد محدودیت هرای
بیمهای
حضوردرکشررررورهای

31.3

1

13.3

11

31.3

4.13

12.1

1.3

21

11.3

12.1

3.71

1.3

12.1

31.3

43.3

1.3

3.31

13.3

1

21.1

11.3

13.3

3.14

13.3

1.3

31.3

43.3

13.3

3.71

1.3

13.3

43.3

13.3

1.3

2.33

2
1

1/71
1/13

1/111
1/111

11

1/23

1/111

4

1/11

1/111

1
17

1/31
1/21

1/111
1/111

خارجی
میررزان دسترسرری برره

12.1

1.3

43.3

31.3

12.1

3.33

1

1/47

1/111

خدمات آموزشی
محررررردود شررررردن

12.1

12.1

31.3

43.3

12.1

3.11

12

1/41

1/111

همکرراریهررای فنرری
آژانس بین المللی اتمی
با کشور
تقویت پایگاه مخالفین
روابرر بررین دولررت-
ملت
میرررزان بازدارنررردگی
دفاعی کشور
صادرات نفت
11

1

11.3

13.3

1.3

1

2.13

1

31.3

13.3

1

1

1.11

1

31.3

12.1

12.1

1

1.14

31.3

1.3

13.3

43.3

31.3

4.11

21

1/23

1/111

22

1/21

1/111

21
3

1/31
1/72

1/111
1/111

میزان تولید داخلی
داخلی
قدرت خرید مردم
دسترسرری مررردم برره
خدمات
افزایش قاچاق کاب

12.1

13.3

37.1

21.1

12.1

3.11

13.3

1.3

31.3

43.3

13.3

3.71

13.3

1.3

37.1

37.1

13.3

3.11

13.3

1.3

11

21.1

13.3

3.11

افررزایش مشررکالت و
ناهنجررررراریهرررررای

1

31.3

37.1

12.1

1

11

1/13

1/111

11

1/11

1/111

11

1/11

1/111

13

1/13

1/111

13

1/47

1/111

2.44

اجتماعی
سرمایهگذاری خارجی
پیشرفت های علمری و
پژوهشی
مؤلفههای امنیتی

11

1

13.3

31.3

11

4.31

12.1

1.3

43.3

31.3

12.1

3.33

1

43.3

21

12.1

1

2.31

معدل میانگین

1

1/71

1/123

14

1/11

1/111

11

1/31

1/111

3.21

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

کاهش کیفیت کابهای

12.1

12.1

31.3

43.3

12.1

3.11

3

1/13

1/111

اثرات اقتصاد مقاومتی

همانگونه که جدول شماره  3نشان میدهد هریک از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در
مقابله برا تهدیردات و تحرریمهرای اقتصرادی دشرمنان دارای بررد و اثربخشری مشخصری اسرت ،
بهنحویکه تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری با کسب برابترین
میانگین ( )4/44بیشترین تأثیر را بر خنثیسازی اثرات تحریمها داراست  .از دیگر بندهای اثرگرذار
که طبق نظر نخبگان و خبرگان امتیاز بابتری را به خود اختصاص دادهاند میتوان به افزایش تولیرد
داخلی نهادهها و کابهای اساسی با میانگین ( ،)4/21تکالیف دولتی(بهکارگیری از ظرفیتها  ،رصد
برنامههای تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی)با میانگین ( ،)4/21اصال نظام درآمدی دولت برا
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برا میرانگین ( )4/11و افرزایش قردرت مقاومرت و کراهش آسریب
پذیری اقتصاد کشوربا میانگین ( )4اشاره کرد.
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جدول -3درصد فراوانی ،میانگین رتبهای تأثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تحریمها و میزان همبستگی
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آن با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
نوع سیاست

خیلی

زیاد

میانگین
3.31

7

3.14

1

1/13

23

1/21

متوس

مشارکت مردمی

1

12.1

21

31.3

31.3

اقتصاد دانشبنیان

1

1.3

21

37.1

31.3

کم

کم

خیلی

نمره

زیاد

استفاده از

اولویتبندی

میزان

میزان

همبستگی

معناداری

1/11

1/111
1/111
1/111

ظرفیتهای
اجرای طر

13.3

37.1

21

12.1

1.3

2.11

هدفمندی
رایانهها
ارتقای سرمایه
انسانی

1.3

12.1

13.3

31.3

31.3

3.11

افزایش تولید
داخلی نهادهها و

1
2

1

1.3

12.1

31.3

11

1/14
1/71

1/111
1/111

4.21

کابهای اساسی
ایجاد ذخایر
راهبردی
مدیریت مصرف

1.3

13.3

21

31.3

13.3

3.33

1.3

12.1

21

37.1

13.3

3.11

اصال و تقویت
همهجانبه نظام

12.1

12.1

21

31.3

13.3

17

1/34

1/111

13

1/44

1/111

13

1/31

1/112

3.31

مالی کشور
3

حمایت

1/43

1/111

همهجانبه
هدفمند از

1

13.3

13.3

21

37.1

3.31

صادرات کابها و
خدمات
توسعه حوزه
عمل مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی
11

11
1.3

13.3

37.1

21

12.1

3.11

1/21

1/111

افزایش قدرت
آسیبپذیری

1

12.1

13.3

21

43.3

4.11

اقتصاد کشور
11

مقابله با

1/11

1/111

ضربهپذیری
درآمد حاصل از

1

21.1

13.3

21

31.3

3.13

صادرات نفت و
گاز
21

افزایش ذخایر

1/27

1/111

راهبردی نفت و
گاز برای

1.3

13.3

37.1

21

12.1

3.11

اثرگذاری در
بازار جهانی
12

افزایش

1/41

1/111

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

مقاومت و کاهش

1

1/73

1/111

ارزشافزوده از
طریق زنجیره

1.3

12.1

21.1

31.3

21

3.11

ارزش صنعت
نفت و گاز
صرفهجویی در

1.3

12.1

31.3

31.3

13.3

3.44

11

1/31

1/111

هزینههای
عمومی با تحول
در ساختارها
4

اصال نظام

1/13

1/113

درآمدی دولت
با افزایش سهم

1

12.1

12.1

31.3

43.3

4.11

درآمدهای
مالیاتی.
افزایش سابنه
سهم صندوق

12.1

12.1

13.3

31.3

21

3.44

11

1/32

1/111
11

توسعه ملی از
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منابع
شفافسازی
اقتصاد
تقویت فرهنگ

1.3

12.1

21

21

31.3

3.13

1

1

12.1

31.3

11.3

4.44

11
1

1/43
1/34

1/111
1/111

جهادی در ایجاد
ارزشافزوده،
تولید ثروت
تبیین ابعاد اقتصاد
مقاومتی و

14
12.1

12.1

13.3

21.1

31.3

1/31

1/111

3.11

گفتمان سازی آن
3

تکالیف

1/11

1/111

دولتی(بهکارگیری
از ظرفیتها ،
رصد برنامههای
تحریم و

1.3

1

12.1

31.3

11

4.21

مدیریت
مخاطرات
اقتصادی)
شفاف و
روانسازی نظام
توزیع و

21
1.3

31.3

31.3

21

1.3

1/21

1/111

2.14

قیمتگذاری
22

افزایش پوشش
استاندارد برای
کلیه محصوبت

1.3

37.1

21

13.3

12.1

2.14

داخلی و ترویج
آن
معدل میانگین
16

3.13

1/17

1/111

انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص میزان همبستگی هرر یرک از بنردهای اقتصراد
میزان شدت همبستگی را تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری بره
میزان  ، 1/34افزایش تولید داخلی نهادهها و کابهای اساسی برا  ،1/71افرزایش قردرت مقاومرت و
کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور برا  ، 1/73تکرالیف دولتری(برهکرارگیری از ظرفیرتهرا  ،رصرد
برنامه های تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی)با 1/11و اصال نظام درآمدی دولت برا افرزایش
سهم درآمدهای مالیاتی با ضریب 1/13داراست .
آزمون فرضیه پژوهش

فرضیه تحقیق  :بین اجرای سیاستهای کلی اقتصراد مقراومتی و شردت تأثیرگرذاری تحرریمهرای
اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد.
با توجه به فرضیه تحقیق و با توجه به نتایج جدول شماره  -9با اطمینان  11درصد و سطح خطای
کوچک تراز  1/11میتوان گفت که بین اجرای سیاستهای کلی اقتصراد مقراومتی و تحرریمهرای
اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد  ،از طرفی با توجه بین کره ایرن رابطره برهصرورت معکروس

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

مقاومتی با خنثیسازی تحریمها نیز نشان از شدت بابی اثرگذاری آن دارد برهنحرویکره برابترین

(منفی) است  ،به این مفهوم هست که هرچه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با اثربخشی برابتری
اجرا شود میزان تأثیر تحریمهای اقتصادی کاهش مییابد .از طرف دیگرر مقایسره میرانگین نمررات
میزان اثرگذاری تحریمها و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان میدهرد کره ایرن نمرره معردل
اثربخشی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ( )3/13و میزان اثرگرذاری تحرریمهرا را ( )3/21بره
دست آورده که این حکایت از قابلیت برابی اجررای سیاسرتهرای کلری در خنثریسرازی اثررات
تحریمهای اقتصادی است بهنحویکه اجرای اثربخش سیاستهرای کلری اقتصراد مقراومتی ضرمن
دستیابی به مقابله و خنثیسازی تحریمها توان رشد و پیشرفت در شرای بحرانی را نیز داراست.
جدول ارتباط بین اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری تحریمها بر اسراس آزمرون
ضریب همبستگی پیرسون
نوع آزمون

ضریب همبستگی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

همبستگی پیرسون

-1/972

1/111

پذیرش فرضیه
17

نتیجهگیری
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استفاده دشرمنان از راهکارهرای مختلرف نظرامی و سیاسری در فشرار و ایجراد تغییرر در رفترار
جمهوری اسالمی ،باع

گردیده است که به دلیل عدم رسیدن به نتایج مورد انتظار ،در محاسربهای

دیگر طی سالهای اخیر ،تمرکز بر استفاده از ابزارهای اقتصادی را بهمنظور دستیرابی بره اهرداف
خود در دستور کار قرار دهند .فشارهای اقتصادی فراترر از روال معمرول در سرطح برینالمللری در
برخورد با کشور ایران توس آنان مورداستفاده قرارگرفته و شکل تهدید و تهراجم در عرصرههرای
اقتصادی به خود گرفته است .بررسیهای بهعملآمده در این تحقیق در پاسرخ بره ایرن سرؤال کره
تحریمهای اقتصادی چه تأثیری بر فعالیتهای اقتصادی کشور گرذارده اسرت نشران داد کره ایرن
تهدیدات و تحریمها از جوانب مختلف برهطرور مسرتقیم و غیرمسرتقیم فعالیرتهرای اقتصرادی و
اجتماعی جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است .مهمترین اثرات تحریمهای اقتصادی بره شرکل
کاهش سرمایهگذاری خارجی  ،ایجاد محدودیتهای مالی  ،کاهش صادرات نفت ،کراهش فعالیرت
پروژههای عمرانی،کاهش صادرات کابها و خدمات،ایجاد محدودیتهای بیمهای،کاهش دسترسری
به کابها ،مواد ،فناوری و تجهیزات موردنیاز ،کاهش میزان تولید داخلی ،کاهش میزان دسترسی بره
خدمات آموزشی پیشرفته و قدرت خرید مردم ظهور یافته است .شواهد و قرائن نشران از آن دارد
کرره ایررن تهدیرردات رویکرررد مررردم محررور داشررته و ایجرراد فاصررله بررین دولررت – ملررت را دنبررال
مینماید.سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برگرفته از آرا و منویات امام خامنهای (مدظلرهالعرالی) و نظرر
کارشناسان متخصص دارای مؤلفهها و اثراتی است که در صرورت پیرادهسرازی و اجررای مناسرب
میتواند ضمن پاسخ به تهدیدات و تحریمها  ،حتی در شرای بحران رشد و پیشرفت اقتصرادی را
نیز به دنبال داشته باشد .در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق مبنی براین که برین اجررای سیاسرتهرای
کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمها چه رابطهای وجود دارد ؟ نتایج بهدستآمده نشان میدهد
که بین اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تحریمهای اقتصادی ارتباط معنرادار و معکروس
وجود دارد ،بدین معنی که هرچه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با کارآمدی بابتری اجرا شرود
میزان تأثیر تحریمهای اقتصادی کاهش مییابد .از طرف دیگر مشخص گردید سیاستهرایی چرون
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده ،تولیرد ثرروت ،بهررهوری  -افرزایش تولیرد داخلری
نهادهها و کابهای اساسی -بهکارگیری حداکثری از ظرفیتها  ،رصد برنامههای تحریم و مردیریت

18

مخاطرات اقتصادی -اصال نظام درآمدی دولت برا افرزایش سرهم درآمردهای مالیراتی -افرزایش
مشارکت مردمی -حمایت همهجانبه و هدفمنرد از صرادرات کابهرا و خردمات -ارتقرای سررمایه
انسانی بیشترین ترأثیرات را در ایجراد مقابلره و بازدارنردگی در مقابرل تهدیردات و تحرریمهرای
اقتصادی داراست.

تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی

قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور -دانشبنیران کرردن اقتصراد کشرور -افرزایش

13

فهرست منابع
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الف -منابع فارسی

 -امام

خامنهای(مدظلهالعالی)

 ،مجموعه بیانات  ،قابلدسترسی در سایت

 احمدی ،علی()1312اهداف شورای امنیت در اعمال تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه سیاست کالن  ،سال دوم  ،شماره دوم .
 اسفندیاری ،علیاصغر  ،جمالی منش ،آرش ( )1331اقتصاد زیرزمینی و تأثیر آن بر اقتصرادملی ،فصلنامه پژوهشی اقتصادی ،تهران  ،سال دوم ،شماره سوم،
 بهرروزی فرر ،مرتضرری( ،)1333اثرر تحررریمهرای یرکجانبرره آمریکرا بررر اقتصراد بازرگررانایابتمتحده و بازارهای جهانی انرژی ،فصلنامه پژوهشنامه بارزگانی ،شماره .33
 پیغامی،عادل،)1311/7/3( ،مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی، تاری ،فتح اله و کاویانی زهرا  ،1312 ،مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه سیاست اقتصرادکالنسال دوم ،شماره دوم
 زمانی ،هادی.)2117(.کار آیی سیاست تحریم اقتصادی و چشمانداز قطعنامه 1737 زهرانی ،مصطفی.)1377( .نظریههای تحریم اقتصادی .تهران ،:وزارت امور خارجره ،مرکرزچاپ و انتشارات.چاپ اول.
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