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مقدمه

امروزه بازدارندگی که قدمتی به طول پیدایش حکومت و دولت ها دارد از حوزه نظامی به 

حوزه های دیگری از قبیل مسائل سیاسی و اقتصادی نیز سرایت کرده است. قدرت بازدارندگی 

جمهوری اسالمی ایران از بدو پیروزی انقالب اسالمی، توانسته است با افزایش هزینه بر محاسبات 

استراتژیک دشمن و اتکا به مؤلفه های بازدارندگی خود، پاسبانی مقتدر برای حفظ تمامیت ارضی، 

استقالل سیاسی، ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی باشد.

تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشور در روزهای آغازین سال ۹۸ توسط سران کاخ 

سفید نشان می دهد بازدارندگی متعارف و درون زا در عرصه های نظامی و امنیتی عماًل امکان تهدید 

و شکست ایران در این عرصه ها را غیرممکن ساخته است. تحریم های مذکور و تصویب »قانون 

کاتسا« نیز بیانگر این مهم است که دشمن به این باور و برآورد رسیده که آسیب پذیرترین 

برای  اقتصادی  جنگ  دیگر  طرف  از  است.  معیشتی  و  اقتصادی  بخش  همان  ایران  در  بخش 

دشمن کم هزینه تر و اجماع علیه ایران با همکاری برخی از کشورهای اروپایی و منطقه ای حوزه 

خلیج فارس امکان پذیرتر است. که چندین عامل تأثیر بسزایی در آسیب پذیر کردن این حوزه 

دارند، ازجمله:

۱- شرطی سازی برجام و نداشتن برنامه مدون و کارآمد

در اردیبهشت ماه سال ۹۷ زمانی که ترامپ از برجام خارج شد تا مردادماه همان سال 

بدون آنکه تحریم جدیدی رقم بخورد، ناگاه اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید شد بطوریکه 

رشد نجومی و سرسام آور قیمت ارز و طال مشکالت معیشتی فراوانی برای مردم ایجاد کرد که به 

جرات می توان گفت اصلی ترین عامل در بروز این مشکالت شرطی سازی جامعه توسط برجام و 
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۷

عدم آمادگی مسئولین و دولتمردان و اتخاذ پیش بینی های الزم بود. به عبارتی دیگر اثر روانی ناشی 

از نگاه به بیرون برای حل مشکالت جامعه حتی در صورت نبود تأثیر عملی تحریم اقتصاد کشور 

را دچار تزلزل می کند.

۲- آشوب های داخلی و شانتاژ رسانه ای

آشوب های داخلی در دی ماه سال ۹6 نیز یکی از عواملی بود که دشمن را به اثربخشی 

تشدید تحریم ها امیدوار ساخت؛ چنانکه رسانه های معاند و ضدانقالب خارج نشین این آشوب ها را 

خوراک خود قرار داده و بعضًا با خط دهی به این جریانات سعی در تسریع امیال خود داشتند، ولی 

حضور گسترده مردم در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، شاکله نظام محاسباتی دشمن 

را برهم ریخت و نشان داد که ملت ایران به رغم تحمل مشکالت معیشتی و اقتصادی فراوان و 

تحریم های ناعادالنه، همچنان مصمم و استوار پای آرمان های انقالب اسالمی ایستاده اند.

بازدارندگی اقتصادی و مؤلفه های آن

رهبر معظم انقالب در بیانات خود در آغاز سال جدید در جمع زائرین و مجاورین حرم 

رضوی با اشاره به تأکید دشمن بر استراتژی تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران خاطرنشان 

کردند: » بر اساس تجربه؛ فشار حاصل از کاهش درآمدهای نفتی برای کشور ما و هر کشور 

مشابه، انگیزه و تحرک چشمگیری بر اجرای اصالحات اقتصادی و نجات کشور از وابستگی به 

نفت ایجاد خواهد کرد.«
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ایشان در ادامه با اشاره به این اینکه همه مسئولین به این باور رسیده اند که دشمن در حال 

جنگ با ماست یادآور شدند: » ما باید در این جنگ دشمن را شکست دهیم و به توفیق الهی او 

را شکست خواهیم داد اما این کافی نیست، باید بازدارندگی کنیم و به مرحله ای برسیم که دیگر 

دشمن احساس کند نمی تواند از معبر اقتصادی به کشور ضربه وارد کند.«

نقطه کانونی و اصلی تحقق بازدارندگی اقتصادی را همچون دوران دفاع مقدس باید مقابله 

با جنگ روانی دشمن برای شکست اراده ها دانست. رهبر انقالب بارها اشاره کردند که غرب و 

امریکا به این نتیجه رسیده اند با اراده ملت ایران  نمی توان مبارزه کرد و اگر ملت ایران یک چیزی 

را اراده کند حتمًا به دست خواهد آورد.

اما در کنار این، کار مجاهدانه، عالمانه، استفاده از تجربیات موفق، ظرفیت و توان سایر 

کشورها و تکیه بر توان نیروی جوان و باور و اعتماد به آن ها را هم باید ذکر کرد. اما مهم ترین 

مؤلفه ای که حصول بازدارندگی اقتصادی را در پی خواهد داشت بالشک قطع وابستگی اقتصادی 

به نفت است.

وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش نفت

نفت همواره از دیرباز به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم شناخته می شود. بطوریکه 

تقریبًا تمام کشورها )چه نفت خیز و چه غیر نفت خیز( تالش کرده اند تا در راستای توسعه صنعتی 

و اقتصادی خود پا در عرصه این صنعت بگزارند. به واقع صنعت مذکور برای هر دو گروه از 

کشورهای اشاره شده مهم است چه آن ها که با استخراج و فروش آن درآمد مورد نیازشان را تأمین 

می کنند و چه کشورهایی که با فرآوری مشتقات نفتی اقدام به بازفروش تولیدات خود می نمایند.
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۹

از زمانی که نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان ایران  کشف شد تا به امروز 

از  یکی  به عنوان  کشورمان  متأسفانه  پیشرفت ها؛  و  توفیقات  برخی  حصول  و  تحقق  علی رغم 

قطب های اصلی و نفت خیز جهان نتوانسته است در این زمینه هوشمندانه عمل کند و این فرصت 

سوزی ها مسبب و سرمنشأ گرفتاری فراوان در عرصه اقتصادی شده است.

باید گفت اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصاد تبدیل شده است؛ اقتصادی 

که عمده ارتزاقش از محل فروش نفت آن هم به صورت خام فروشی است. نتیجه چنین غفلت 

اساسی باعث شده است تا دشمنان نظام با تشدید تحریم های نفتی و موارد این چنینی سعی در تنگنا 

قرار دادن کشور داشته باشند.

اما مؤلفه های تعیین کننده از قبیل توجه به تولید داخل ، توسعه صادرات غیرنفتی و توجه 

به اقتصاد دانش بنیان می تواند در تسریع توسعه اقتصادی  و رهایی از اقتصاد نفتی و تک محصولی 

مثمر ثمر واقع شود، تا قدرت چانه زنی ایران را در مناسبات بین المللی تقویت نماید.

آســیب های وابســتگی اقتصــادی بــه درآمدهــای نفتــی و راه هــای 
آن از  برون رفــت 

با هیئت دولت دوازدهم در سال ۹6 فرمودند:  اولین دیدار خود  مقام معظم رهبری در 

»سمت وسوی کشور باید از اقتصاد رانتی و نفتی  به سمت اقتصاد مولد و مردمی رود.« این سخن 

گواه این است که اقتصادی که صرفًا بر اساس درآمدهای نفتی پایه ریزی شده است می تواند به 

اقتصاد رانتی تبدیل شود، به عبارتی وقتی دشمن تحریم های نفتی را اعمال می کند اگر کشوری 

عمده درآمدش از راه فروش نفت خام باشد و به عبارت بهتر بر پایه اقتصاد تک محصولی اداره 
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شود چاره ای جز دور زدن تحریم ها و سپردن فروش نفت به شخص ثالثی ندارد، که این می تواند 

خود منبع رانت و رانت خواری شود.

از طرفی صرف کردن هزینه های ناشی از درآمدهای نفتی در امورات جاری یکی دیگر 

از معضالتی است که کشور در حال حاضر دچار آن شده است؛ به طور مثال اگر قیمت هر بشکه 

نفت ۱00 دالر شود دولت به هزینه های ۱00 دالری عادت کرده و درآمدی در حدود ۸0 میلیارد 

دالر نصیبش خواهد شد، حال اگر قیمت هر بشکه نفت به ۳0 دالر کاهش پیدا کند درآمد دولت 

حدود ۲5 میلیارد دالر خواهد شد و ازآنجایی که برنامه ریزی های صورت گرفته بر اساس نفت 

۱00 دالری است در این حالت دولت نمی تواند خودش را با شرایط وفق دهد و درنتیجه اقتصاد 

کشور دچار بیماری هلندی خواهد شد. که دو راهکار عملی در این شرایط می تواند بحران های 

حاصل را از بین ببرد:

تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی ، یکی از عوامل مهمی است که می تواند مانع از بروز 

این مشکالت شود به عبارتی اگر نفت خام را بتوان به ۲0 کشور فروخت فراورده های نفتی را 

می توان به همه ی کشورها صادر کرد .

صرف کردن درآمدهای نفتی به تولید و زیرساخت های کشور نه امورات جاری ؛ نروژ 

یکی از کشورهایی است که از منابع نفتی خوبی برخوردار است اما درآمد حاصل از فروش نفت 

خود را صرف مصارف زیرساختی می کند، لذا الزمه رسیدن به اقتصادی پویا توجه به زیرساخت ها 

و تولید است چراکه اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف این موارد نشود و فقط در 

امورات جاری هزینه شود اقتصاد کشور با نوسانات بازارهای جهانی نفت دچار مشکل شده و 

مشکالت عدیده ای را به وجود خواهد آورد .
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ظرفیت های قابل جایگزین بجای درآمدهای حاصل از فروش نفت
1- تولید لوازم خانگی:

 صنعت لوازم خانگی ازجمله صنایع درآمدزا در جهان است و با توجه به نیاز عمومی جامعه 

جهانی اهمیت ویژه ای دارد. در سال ۲0۱۳ ارزش تولیدات لوازم خانگی درجهان به ۴۳۱ میلیارد 

دالر رسید که انتظار می رود نرخ رشد واقعی ساالنه آن تا سال۲0۲0 حدود ۴/۸ درصد باشد. با توجه 

به اهمیت این صنعت در ایران قرار شده است تا سال ۱۴0۴ تولید این صنعت به بیش از ۱6 میلیون 

دستگاه لوازم خانگی و صادرات نیز به ۳ میلیارد دالر برسد. با توجه به چنین هدفی ایران می تواند 

جایگاه دوم در منطقه را حفظ کند. که مستلزم کار مجاهدانه و تالش مضاعف است.

2- صادرات بخش نساجی و پوشاک

 هم اکنون در کشورمان بالغ بر ۹هزار و ۸۱۸ واحد صنعتی در این حوزه فعال است. این 

عدد ۱۱ درصد از کل بنگاه های صنعتی فعال کشور را شامل می شود. با توجه به وضعیت جهانی 

صنعت پوشاک و وضعیت نیروی کار کشور، ایران پتانسیل صادرات ساالنه بیش از ۱۲ میلیارد 

دالر منسوجات، پوشاک، کفش و چرم را دارد. بنابراین دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در 

منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری همراه با 

توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید، موضوعی دور از ذهن نیست.

3- تولید خودرو

 کشورمان با تولید بیش از ۱/6 میلیون خودرو در سال ۹0 رتبه سیزدهم در جهان را به خود 

اختصاص داد که البته این رتبه با توجه به کاهش تولید در سال ۹۲ به جایگاه بیستم تنزل یافت. 

در حال حاضر ایران در کشورهای سوریه، عراق، بالروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئال 
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سایت خودروسازی دارد و پیش بینی شده است میزان فروش ساالنه کل صنعت خودرو تا ۱0 سال 

آینده به 50 میلیارد دالر برسد.  همچنان که کشور کره جنوبی توانسته است با سرمایه گزاری در 

این بخش به یکی از قطب های خودروسازی جهان تبدیل شود درآمدی سالیانه ی بیشتری از درآمد 

فروش ساالنه کشورمان به دست آورد.

4- گردشگری و توریسم

 بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی 

و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان دارا است. بااین حال، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین 

گزارش خود اعالم کرد؛ جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری سال ۲0۱۷ 

اخیراً به رتبه ۹۳ از ۱۳6 کشور موردبررسی رسیده و ۴/۳ امتیاز کسب نموده که نشان دهنده قابلیت 

رشد این صنعت است.

5- کشاورزی

ایران یکی از با استعدادترین کشورها در زمینه تولید محصوالت کشاورزی است. آب و 

هوای مناسب، خاک حاصلخیز و تنوع محصوالتی باال از جمله مؤلفه هایی هستند که ظرفیت تولید 

و صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای را ایجاد می کنند. در کنار 

این سرمایه گذاری در حوزه فرآوری محصوالت کشاورزی می تواند ضمن ارزآوری برای کشور، 

فرصت های شغلی بسیار زیادی را به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ایجاد کند.

نتیجه گیری
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با توجه به دسترسی ایران به بازارهای بین المللی در سطح جهان و به ویژه بازار نزدیک به 

۴00 میلیون نفری منطقه، باید برای حضور مؤثر در تجارت جهانی، هم زمان با هدف گذاری برای 

تعیین و تقویت ظرفیت های جایگزین نفت، تأمین زیرساخت های الزم ازجمله؛ سیستم حمل ونقل، 

تهیه فناوری های نوین و تولید ماشین آالت و تجهیزات مدرن، تقویت صنایع بسته بندی، ایجاد و 

توسعه صنایع تبدیلی و سایر موارد مشابه نیز با جدیت و سرعت مضاعف، در دستور کار قرار 

گیرد. گام نخست این امر صرف کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت در مصارف زیرساختی 

است که نیازمند برنامه ریزی کارآمد و مدون است. تا عرصه اقتصادی نیز همچون عرصه نظامی 

به “بازدارندگی ” برسد و دشمن به برآورد و باور برسد که جنگ اقتصادی نیز همچون جنگ 

نظامی و سخت کارساز نخواهد بود.

منابع



حصول بازدارندگی اقتصادی در پرتو قطع وابستگی به فروش نفت

۱۴

۱-الزامات تحقق بازدارندگی اقتصادی ) قابل بازیابی در لینک زیر(
www.javann.ir/003zCY

۲-مولفه های بازدارندگی )قابل بازیابی در لینک زیر(
Farad.fr/000UWC

     ۳-وابستگی اقتصاد به نفت )قابل بازیابی در لینک زیر(
https://www.yjc.ir/00SEd3

۴-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت در تابستان سال گذشته، همچنین 
بیانات معظم له در اجتماع زائرین حرم مطهر رضوی ۹۸/۱/۱






