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Abstract 

One of the most important pillars of national security of a country is economic 

security and the stability of the factors affecting it. Protests and damage caused 

by dissatisfaction and living problems have plagued many developing 

countries. Because of the external pressures on economic factors, the analysis 

of Iran's economic situation should differently compare with other countries. 

As explained in the article, the statistics do not indicate a favorable situation 

for the Iranian economy in the last decade. The economic war caused by 

oppressive sanctions, has caused problems in general atmosphere of economy, 

as well as the living conditions of the people. Currency is one of the most 

important assets for foreign trade and a tool for economic war in the face of 

sanctions. This article points out that foreign exchange assets are not only a 

necessity for international activism, they are also affected by internal 

economic factors such as investment, production and inflation. Currency is 

one of the most important goals of the enemies in the economic war, which 

can be targeted by the enemies of a country during the economic war and the 

establishment of the sanctions system. In this article, in order to better 

understand the conditions of Iran's economy to create sustainable economic 

security with an analytical approach, the currency war with Iran during 2011-

2019 has been reviewed. 
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 چکيده

ت. اعتراضات و ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن اساز مهم

بررسی  توسعه بوده است اماحالگیر بسیاری از کشورهای درهای ناشی از عدم رضایت معیشتی دامنآسیب

خارجی بر  که وجود فشارهایاشرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چر

ویای وضعیت گطور که در مقاله تبیین شده است آمارها عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان

های حریمتمطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، 

شده است.  اقتصاد کشور و متعاقباً وضعیت معیشتی مردمظالمانه است باعث بروز مشکالتی در فضای کلی 

رایط تحریمی شها برای معامالت خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در ترین داراییعنوان یکی از مهمارز به

المللی ری بینتنها برای کنشگاست که دارایی ارزی نه شدهاشارهرود. در این مقاله به این مهم شمار میبه

پذیرند. ارز ر میگذاری، تولید و تورم نیز از آن تأثیاست، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه یک الزمه

نان یک تواند توسط دشمباشد که میترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح میعنوان یکی از مهمبه

 به جهت در این مقالهها مورد هدف قرار بگیرد. کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم

رزی ایران را اشناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ 

 است. شدهیبررس 1398تا  1390های طی سال

 واژگان كليدی

 امنیت اقتصادی؛ تحریم؛ جنگ ارزی؛ اقتصاد ایران.

  

_______________________________________________________ 
 al.khazaei@sbu.ac.ir                                 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 1

 m.eslamiyan@ut.ac.ir     )نویسنده مسئول( ، تهران، ایرانیئدانشگاه عامه طباطبادانشجوی دکتری اقتصاد، . 2

 mr.sezavar@yahoo.com                            دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 3



 1400بهار (، 3)پياپي سوم ، شماره اولسال   اقتصادیمطالعات امنیت   34

 مقدمه

توان گفت، طوری که میارکان امنیت ملی است، بهترین امنیت اقتصادی یکی از اصلی
توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی

جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، تأثیر متغیرهای دیگری، ازرکن از امنیت ملی تحت
 .قرار داد یموردبررسکن را توان این رنمی هاحاظ آنل بدون که قرار دارد …فرهنگی و

الملل است و کشورهای اندکی جنگ ارزی اساساً مغایر با رویکرد متعارف اقتصاد بین
همین دلیل، کمتر پیشینه نظری در این حوزه وجود دارد. بدون توجه  دچار آن هستند، به

اخیر توان اقتصاد ایران را بررسی کرد اما شاهدیم که طی ده سال به جنگ اقتصادی نمی
ترین جمله مهموضعیت مناسبی را در متغیرهای کالن اقتصادی طی نکرده است که از

های بایست به کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی حقیقی، جهشفاکتورهای آن می
ها ها و آشامیدنیویژه در حوزۀ تورم خوراکیهای باال بهسابقه و مداوم نرخ ارز، تورمکم
گذاری حقیقی، افزایش زندگی مردم، کاهش محسوس سرمایه عنوان مایحتاج اولیۀبه

کسری بودجۀ دولت و غیره اشاره کرد. برآیند وضعیت نامناسب متغیرهای مذکور را 
پایش آمارهای  کهینحوبهتوان در آسیب جدی به وضعیت معیشت مردم مشاهده کرد، می

یقی کشور در انتهای سال دهد که تولید سرانۀ حقمنتشره توسط بانک مرکزی نیز نشان می
رسیده است و آشکارا حکایت  1390به کمتر از رقم متغیر مذکور در انتهای سال  1398

 از ضربۀ شدید به درآمد سرانۀ مردم و وضعیت معیشتی آنان دارد.

 1390: وضعيت رشد متغيرهای كالن اقتصاد ایران در دهۀ (1)جدول 
 )درصد( 1390نسبت به  1398 عنوان

 -3.6 تولید با نفترشد 
 8 رشد تولید بدون نفت

 -12.5 رشد تولید سرانه
 -43 گذاریرشد سرمایه

 852 افزایش نرخ ارز )بر حسب دالر آمریکا(
 527 نرخ تورم

 جمهوری اسالمی ایران های آماری وزارت امور اقتصاد و داراییمنبع: محاسبات فوق برگرفته از داده
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حوری امنیت اقتصادی، حکایت از نقش م هپایش در ادبیات موضوع در زمین ازآنجاکه
ت گذاری و غیره در حفظ و ارتقای وضعیت امنیارتقای معیشت مردم، امنیت سرمایه

دهد که یاقتصادی در کشور دارد، لذا مدّاقه در آمارهای اقتصادی ده سال اخیر نشان م
 دی مواجه شده است و در صورت تداومهای جارتقای امنیت اقتصادی کشور با چالش

نده وجود های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در آیوضعیت موجود، امکان بروز ناآرامی
 اندیشی برای بهبود وضعیت کرد.بایست اقدام به چارهخواهد داشت. لذا می

اکنون اقتصاد ها و گزارشات صورت پذیرفته پیرامون وضعیتی که همتوجه به تحلیل
پی در درهای پیدهد که تضعیفباشد، نشان میشور و معیشت مردم با آن مواجه میک

بایست ارزش پول ملی یکی از علل کلیدی در پدید آمدن وضعیت موجود است، لذا می
  با نگاهی عمیق نسبت به تأثیرگذاری آن بر امنیت اقتصادی کشور نگریسته شود.

مختلف اقتصادی است  وانفعاالتفعلند وضعیت موجود نرخ ارز در کشور نیز برآی
ترین جمله مهمکه با توجه به وضعیت سیاسی ـ اقتصادی کشور طی ده سال اخیر، از

های اقتصادی نظام سلطه علیه ایران با محوریت نرخ ارز بایست به تحریمعوامل آن می
باشد، واضح است که در شرایط جنگ اقتصادی که کشور با آن مواجه میاشاره کرد. پر

های متخاصم برای ضربه به امنیت اقتصادی ترین اهداف دولتعنوان یکی از مهمارز به
رو این پژوهش تأثیرات همیناز 1باشد و اقدام به جنگ ارزی علیه ایران نمایند.ایران می

 دهد.قرار می یموردبررسسال اخیر را  10جنگ ارزی بر امنیت اقتصادی کشور طی 
ارزی  مذکور، این پژوهش در سه محور اصلی اقدام به تحلیل جنگ با عنایت به نکات
بیات پردازد. محور اول به ادبیات جنگ ارزی و محور دوم به ادو امنیت اقتصادی می

ت اقتصادی پردازد. در پایانِ این دو محور، جایگاه جنگ ارزی در امنیامنیت اقتصادی می
منیت نیز به پیامدهای جنگ ارزی در ا گیرد. سرانجام در محور سومقرار می موردبحث

گیرند، یشود و مجراهایی که در نتیجۀ جنگ ارزی مورد آسیب قرار ماقتصادی پرداخته می
 گیرند.و مورد تحلیل قرار می شدهییشناسا

_______________________________________________________ 
در جلسۀ  هم بر عهده دارد( FATF) داری آمریکا که همزمان ریاستدستیار وزیر خزانهبیلینگزلی  . مارشال1

ترین عنوان یکی از مهممیالدی، از افزایش نرخ ارز و تضعیف ریال به 2018استماع کنگرۀ آمریکا در سپتامبر 

 .های آمریکاست، نام برد )نقل از خبرگزاری مشرق(های اقتصادی ایران که نشانگر موفقیت تحریمشاخص
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 . پيشينه پژوهش1

 . مطالعات داخلي1-1

که در همه سطوح فردی،  استامنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر 
خود جلب کرده است. این وجه از را به« امنیت»پردازان حوزه اجتماعی و ملی توجه نظریه

« شدنجهانی»نوعی وجود داشته، در بستر امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به
که عاد ارتقا داده است. با آنیافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابهایی تازهابعاد و ویژگی

های اندیشمندان در رشته موردمطالعههای مختلف مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه
است. هنوز منزلت آن در ادبیات  قرارگرفتهالملل شناسی اقتصادی و روابط بیناقتصاد، جامعه

شناسی ای با عنوان مفهومدر مقالهمراد سیف اهللنیست.  شدهشناختهاقتصادی کشور ما چندان 
ها و تبعات فقدان آن چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ال محوریؤسامنیت اقتصادی به 

ها و رویکردهای امنیت به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص اشارهو ضمن  پردازدمی
 .دهدقرا می موردبحثاقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی 

نگاهی به علل و ابزارهای »توان به مقاله های داخلی میهشاز سویی دیگر در پژو
پور نگاشته منوچهر مصطفی« یاقتصاد جهان به جنگ ارزی در جنگ ارزی بین کشورها

ها است که از مدت اتفاق افتاده« المللیجنگ ارزی بین»یک  اشاره داشت که مدعی است
همچنین . ه استچین در جریان بودجمله آمریکا و کشورهای صادرکننده عمده از نیبشیپ

های اقتصادی جهان رسانه موردبحثترین موضوعات این موضوع از زمانی به یکی از داغ
های ملی خود کنند تا نرخ برابری پولکشورها در بازار ارز مداخله میاست.  شدهلیتبد

ه همین دلیل، پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهند. بو رقابت دارندنگهرا پایین 
ترشدن هستند. این قضیه اقتصاد ما را مورد تهدید طور عمومی در حال ضعیفارزها به»

 ،در شرایط نامساعد اقتصاد جهانی .«بردپذیری ما را از میان میدهد؛ زیرا رقابتقرار می
اند که سیاست کاهش ارزش پول ملی، تعداد زیادی از کشورها به این نتیجه رسیده

حال نکته اینها باشد. بابرای تحرک بخشیدن به اقتصاد آن کارآمدراهی سریع و  تواندمی
سازد، اقداماتی حائز اهمیتی که این سیاست را از سیاست کاهش ارزش پول ملی متمایز می

منظور تقویت ارزش پول کشورهای به و المللیاست که کشورها از طریق بازارهای بین
 .آورندعمل میرقیب به



 37 مطالعات امنیت اقتصادیعليرضا خزایي و دیگران /  ... بررسي جنگ ارزی و امنيت اقتصادی در ایران

امنیت اقتصادی، اهمیت و جایگاه »عنوان باای مطالعهدر  (1395) مرادی کهوادهو  عزار
امنیت یکی از نیازهای فطری بشر در زندگی اجتماعی، و ایجاد اشاره دارند که  «آن در ایران

 ها بوده است. واژه امنیت فقط نبود تهدیدترین فلسفه وجودی دولتآن همواره از مهم
عوامل خارج از مرزهای یک کشور نیست، در معانی جدید از امنیت موارد نظامی ناشی از 

های متعددی است که اقتصاد از لفهؤشود. جامعه بشری دارای مدیگری نیز شامل می
ای الملل، سابقهرابطه تجارت و امنیت چه در داخل یا در سطح بین هاست.ترین آناساسی

یت بیشتری در یک جامعه در قالب حکومت برقرار به اندازه تاریخ کشورها دارد. هرچه امن
طور متناسبی افزایش ههای رشد و بهبود تجاری و اقتصادی آن جامعه نیز بباشد شاخص

سوی روابط جدید در نظام یابد. در یکی دو قرن اخیر، و با پایان جنگ سرد و سوق بهمی
ها در ترین شاخصاز مهم اقتصادی یکی های امنیتی، امنیتالملل، با تغییر اولویتبین

که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از  طوریه، بشدهمطرحهای دنیا گفتمان
اقتصادی  های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیتداخلی و جذب سرمایه گذارانهیسرما
گذاری، فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی ر نیست. امنیت اقتصادی و سرمایهمیسّ
های اقتصادی از گذاری و فعالیتهای سرمایهسیاسی است که در چارچوب آن، طرحو 

های بیرونی صورت گیرد. برداری تا پایان کار بدون اخالل و آشفتگیمرحله اجرا و بهره
گذاری عد: امنیت سرمایهبُ یافتگی دارای دوترین شاخص توسعهعنوان مهمامنیت اقتصادی به
اقتصاد را امنیتی  اقتصادی، فضای نباید جهت ایجاد امنیت باشد.درآمد میو امنیت اشتغال و 

 کننده خواهد بود. طور فزایندهای تخریبهکرد، که ب
گذاری و آن بر سرمایه تأثیر امنیت اقتصادی و»عنوان ای با( در مقاله1393) اکبری

فراهم کردن  ست کهگونه تعریف کرده ادینبرا اقتصادی  امنیت ،«رشد اقتصادی در ایران
های طرح چارچوب آن، سیاسی است که در اجتماعی و یک فضای حقوقی،

 و هاآغاز تا پایان کار بدون اخالل گذاری خارجی بتوانند ازویژه سرمایهگذاری بهسرمایه
تحقیق به روش تاریخی تحلیلی به ارزیابی امنیت این های بیرونی عمل نمایند. در آشفتگی

 برنامه اقتصادی، اجتماعی و 4گذاری در ایران در طی تأثیر آن بر سرمایه اقتصادی و ـ
های های تحقیق در دورهاست. طبق یافته شدهپرداختهفرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 توسعه اقتصادی و رشد و یطورکلبه گذاری ورابطه مثبتی بین رشد سرمایه یموردبررس
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رسیم که شده به این نتیجه میمدل بررسی ن ازهمچنی امنیت اقتصادی وجود داشته است.
ثیر بیشتری بر أگذاری مستقیم خارجی دارای تچه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، سرمایههر

گذاری مستقیم و به اثرگذاری نرخ ارز در سرمایهتولید ناخالص داخلی خواهد بود 
 . خارجی و امنیت اقتصادی اشاره دارد

به واکاوی بحران ارزی در سال »ای با عنوان در مقاله (1397)علوی، شهبازی و احدی 
بحران ارزی یا افزایش شدید، مستمر و مدعی است  مقاله. این اندتدوین نموده «1397

ویژه تورم و های کالن اقتصادی بهدلیل تبعات مخرب آن بر شاخصارادی نرخ ارز بهغیر
شود. می شناختهاقتصاد و امنیت اقتصادی  عنوان یک تهدید و چالش برایسازی بهثباتبی

ترین آن شده که آخرین و شاید مهمدر اقتصاد ایران بحران ارزی در مقاطع متعددی واقع
داشت و دارد.  دنبال بهرخ داد، که تبعات گستردۀ سیاسی امنیتی و اقتصادی  97در سال 

ائز اهمیت است و یک در این واقعه بسیار حبررسی علل و عوامل و شناسایی سهم هر
دهد نشان میاین پژوهش تواند چراغ راه برای ادامۀ مسیر حکمرانی اقتصادی باشد. می

ای برای تغییر در انتظارات مریکا توسط ترامپ نقش زمینهآجانبۀ های یکبازگشت تحریم
 .بازار ارز داشت

بر فرایند رشد تأثیر امنیت اقتصادی »با عنوان  ایدر مقالهاختیاری ی و جعفری صمیم
به بررسی رابطه رشد  «اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسالمی با تأکید بر ایران

اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسالمی با تکیه بر ایران 
تخمین مدل از روش بنابر ( نتایج برآورد 2005-1997) یموردبررس. در دوره اندپرداخته

دهد که متغیرهای رشد جمعیت، رشد نیروی کار، رشد سرمایه، نشان می های تابلوییداده
گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و سهم دولت در اقتصاد، نسبت سرمایه

که متغیر نرخ تورم حالیثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته، درأامنیت اقتصادی ت
ها نشان ای عضو کنفرانس اسالمی دارد. یافتهثیر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهأت

دهد که رشد اقتصادی ایران در این دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسالمی می
باالتر بوده است. از سوی دیگر، شاخص امنیت اقتصادی ایران در این دوره از متوسط 

دهنده سطح نشاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسالمی کمتر بوده که نشا
 .پایین امنیت اقتصادی در ایران است
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 . مطالعات خارجي1-2

آن  ایران است و اشاره به شرایط ویژه خصوص درپژوهش حاضر  موردمطالعه ازآنجاکه

داد اما از  صورت تطبیقی مطالعات خارجی را مورد استفاده قرارتوان بهدر دنیا دارد، نمی

رها وجود گذاری بر اقتصاد کشوبقه جنگ ارزی و اثرسویی باید اشاره کرد که در دنیا سا

وسیه رشده کشورهای آمریکا، چین، انگلیس، ژاپن، مطالعات انجام براساسشته است. دا

 شوند.جمله کشورهای درگیر در این موضوع شناخته میو ایران از
ژاپن  مقابل در متحدهاالتیا مدرن ارزی هایلیو در مطالعه خود جنگ و کینون مک

 توسط گسترده کمی تخفیف طریق از ،2013 سال شود درکنند و اشاره میرا بررسی می
 جنگ از ترس و یافت کاهش دالر برابر در درصد 25 حدود ین ،1(BOJ)ژاپن  بانک
 سه از پس تنش شدید این اما. برانگیخته شد ژاپن هایهزینه بازگشت با را جدید ارزی
قدرت  ،2013 ژوئن در. کرد برقرار سادگیبه را خرید قدرت برابری ین، افزایش سال

 ترطوالنی منظر از و. شد دالر هر ازایدرصد به 103-100 حدود ین برای برابری خرید
 فدرال خود توسط آنچه مشابه بانک مرکزی ژاپن توسط کمی تسهیل ،2007 سال از

 کاهش صورت در تنها بنابراین. است شدهانجام اروپا مرکزی بانک و انگلیس بانک ،رزرو
 این در. باشد مقصر ارزی جنگ یک عنوانبه تواندمی بانک ژاپن بیشتر، خیلی ین ارزش
این پژوهش از . شودمی بررسی دالر استاندارد و طال استاندارد تأثیر و تاریخچه مقاله

 فقط اگر) بتوانند ژاپن و متحدهاالتیا کند که اگرسویی به جنگ ارزی با چین اشاره می
 خود پول سازدمی قادر را چین کنند، توافق را دالر هر در ین مناسب نرخ( ضمنی طوربه
 بنابراین. هست نیز قدرت برابری خرید به نزدیک که دارد نگه ثابت فعلی نرخ با را

 کرد. جلوگیری آسیا بزرگ سه میان در ارزی جنگ از توانمی
 در اقتصادی امنیت سطح ارزیابی هایروش»ای با عنوان در مقاله دیگرانوی و 

 براساس روسیه اورال فدرال منطقه اقتصادی امنیت و اقتصادی امنیت ، ماهیت«منطقه
 نظر در منطقه در اقتصادی امنیت تأمین اهداف. اندکرده را ارزیابی تهدیدات بندیطبقه

 ارزیابی روش ،آستانه مقادیر با کالن اقتصاد هایشاخص مقایسه روش است و شدهگرفته

_______________________________________________________ 
1. Bank of japan 
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 توصیف برای که تخصصی ارزیابی و منطقه در اقتصادی رشد نرخ در تغییرات پویایی
 منطقه در اقتصادی امنیت گیریاندازه برای منطقه امنیتی سطح کیفی و کمی هایویژگی

 واحد هشت شامل که ،منطقه اقتصادی امنیت هایشاخص. گیردمی قرار استفاده مورد
 گرفتن نظر در. است شدهارائه این پژوهش در است، جمله اثر ارزاصلی از

 واحدهای سازماندهی خود جهات و اقتصادی امنیت برای دولت هایدستورالعمل
 امنیت تأمین برای سازوکاری تشکیل در نویسنده رویکرد ویژگی ،منطقه در اقتصادی
 دهد.می تشکیل را اقتصادی

میالدی با عنوان  2014ای نیز در زوریخ و در سال نامهدر پایان یموردبررسموضوع 
آرانا در این  والنسیا است. گیلرمو شدهیبررس« جهانی پولی سیستم فقدان: ارزی هایجنگ»

 در زنیگمانه داغ که است موضوعی آن عواقب و ارزی جنگ مطالعه مدعی است که معنی
 مختلف هایجنگ ارشد، کارشناسی نامهپایان این. است جهان سراسر در تجارت میز هر

 برای بازی، نظری چارچوب یک آزمایش و استنباط پیشنهاد، برای را بیستم قرن در ارزی
 بینیپیش مطالعه این فلسفه. کندمی مطالعه فعلی ارزی جنگ در بالقوه سناریوهای بینیپیش
 .است «بازی» قوانین درک بلکه ،نیست بود خواهد ارزی جنگ یک برنده کسی چه کهاین

 سختی با جهانی اقتصاد از قبولقابل مدل هاپکینز یک جان ژان در مقاله خود در دانشگاه
 ابزارهای به ملی اجتماعی ریزانبرنامه آن در که دهدمی ارائه پایین بهرو  نزولی اسمی

 مالیات و صادرات و واردات مالیات اسمی، ارز، سود نرخ دارند. دسترسی سیاسی مختلف
 اگر دهدنتیجه حاصل نشان می .است یموردبررسسرمایه از متغیرهای  هایبدهی
 در بیکاری با تواندمی اقتصاد کنند، استفاده پولی هایسیاست از فقط اجتماعی ریزانبرنامه

 را بیکاری کاالها، واردات شامل تجاری هایجنگ زمینه، این در. بیفتد جهانی نقدینگی دام
 از ملی ریزانبرنامه مقابل اگر در. شودمی رفاه در زیادی خسارات به منجر و کندمی تشدید
 المللیبین هماهنگی به نیازی و دارد وجود کامل اشتغال کنند استفاده صادراتی هاییارانه
 کهحالیدر شود زادرون تقارن شکست به منجر است ممکن پایتخت هایجنگ. نیست
 .کنندمی ارزشبی را خود ارزهای کامل اشتغال به دستیابی برای کشورها از کسری
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 . ادبيات نظری پژوهش2

رسد جنگ ارزها نظر میهاگرچه هنوز تعریف دقیقی از جنگ ارزی ارائه نشده، امـا ب
ابزارهای داخلی بـر اسـتفاده  یاتکاکاهش ارزش پول ملی به پیگیری سیاست عالوه بر

کردن ارزش پول ملی رقبا، گسیل  معامالت ارزی جهت متأثر هـا ازگـسترده دولـت
کردن  استفاده از ابزار نرخ بهره برای محدود جریانات سرمایه به کـشورهای رقیـب،

منظور تقویت دیگر کشورها به جریانات سرمایه خارجی به داخل، خریـد اوراق بهـادار
منظور جلوگیری به هـای خـارجیها و همچنین وضع مالیات بر ورود سـرمایهول ملی آنپ

ارزش  منظـور تقویـتشود. این ترفندها اساسـاً بـهاز افزایش ارزش پول ملی اطالق می
گیـرد کننـده صـورت مـیپول ملی کشور رقیب یا تضعیف ارزش پول ملی کشور اعمال

که، توجه آنشایان .شودکننده دنبال میتجاری کشور اعمال بهبود وضعیت تراز باهدفو 
جدیدی  هـای داخلـی سیاسـتسیاسـت یاتکـا به 1چه کـاهش ارزش پـول ملـیاگر

 یبـه اتکـا حال کاهش ارزش پـول ملـیاینآید، باحساب نمیدر حوزه اقتصاد به
، در نوع خود شدهیطراححول محور تقویت ارزش پول کشور رقیب  کهمالی  عملیـات

آید که تقویت وضعیت تجاری یک کشور بـه قیمـت حساب میسیاست جدیدی بـه
یا حداقل با چنین تبعاتی برای  کند،رقیب را دنبال می تـضعیف وضـعیت تجـاری کـشور

 (.1389پور، )مصطفی کشور رقیب همراه است
امل تناقضات ذاتی زیادی ریف سربسته و مبهمی دارد و شعنسبتاً ت نیز امنیت اقتصادی

 .ریف چندان مشخص و گویایی از امنیت اقتصادی ارائه نشده استعت است و تاکنون
م آنچه مسلّ .ذیر نیستپامکان دقیقی از این مقوله نین وبیشریف کمعهمچنین، ارائه ت

 ی و امنیتئاد امنیت مانند امنیت انتظامی، امنیت قضاعامنیت اقتصادی با دیگر اب ،است
اجتماعی ارتباط علت و معلولی متقابل دارد و الزمه حصول امنیت اقتصادی توجه جدی 

بازار، فضای مناسبی برای انعکاس ابعاد اقتصادی  ازآنجاکه ؛امنیت است ادعبه دیگر اب
اجتماعی رابطه بسیار نزدیکی با امنیت اقتصادی برقرار  روابط اجتماعی است، امنیت

ذیری همراه است، پبیوسته با تهدید و یا آسیپه امنیت شود ککند. چنین فرض میمی
واقع امنیت در. بنابراین، تشخیص موضوع و حوزه دقیق مقوله اقتصادی مشکل خواهد بود

_______________________________________________________ 
1. Devaluation 
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 دههتوان نوعی خدمات یا کاالی عمومی دانست که تولید آن از عاقتصادی را می
الیت عزمینه را برای فآید این شکست بازار، های بخش خصوصی در بازار برنمیالیتعف

ها موفق به انجام حال، همیشه دولتاینبا .سازدجهت تولید مثبت مهیا می بخش عمومی
دلیل عدم کارایی ها بهمواقع دولت گاهی .دنشواستقرار امنیت نمی ۀزمین وظایف خود در

 دچار رفتارهایی ها، خودقواعد حاکم بر نظام کشور و نامحدود بودن اختیارات آن
 (.1394)رسولی،  شوندمی زنماید، بلکه مخل آن نیتنها کمکی به امنیت نمیشوند که نهمی

توان امنیت اقتصادی را میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم در یک بیان ساده می
المللی، عد بینعد داخلی و هم در بُاز طریق تأمین کاالها و خدمات، هم در بُ جامعه کی

ها و شرایطی است که بتواند (. تأمین امنیت اقتصادی نیازمند زمینه1381 سید،دانست )پور
در  .گذاری را فراهم سازدیند تولید و سرمایهابا فر عملکرد مطلوب کلیه نهادهای مرتبط

مؤلفه مهم دیگری در جلب و جذب  عنوانکنار امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی به
. از سوی (Brunetti et al., 1997) ای داردکنندههای داخلی و خارجی نقش تعیینسرمایه
ثبات انتظار دارند،  شرط امنیت اقتصادی که فعاالن اقتصادیترین پیشمهمیکی از دیگر، 
تولید،  محاسبات بلندمدت نتیجه براساسکه بتوانند نحویبه ،در کشور است ارزی

 .بینی کنندگذاری خود را پیشصادرات و سرمایه

 . جنگ ارزی3

باشد که ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح میعنوان یکی از مهمارز به
ها تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریممی

حال، هنوز تعریف دقیقی از جنگ ارزی ارائه نشده است اینمورد هدف قرار بگیرد. با
دهد ( و نگاهی عمیق به مبانی نظری جنگ ارزی نشان می113 ، ص.1389پور، )مصطفی

صورت رایجی که در محافل تحلیلی ایران وجود دارد، که برداشت از این مفهوم، به
 حیتصربهدر این زمینه، اقدام  منتشرشدهبایست با مراجعه به محتواهای باشد. لذا مینمی

 براساسشده در این حوزه، یم مطرحمفهوم جنگ ارزی کرد. در یک تحلیل محتوا از مفاه
 توان در مورد جنگ ارزیتمایل کشورها به این موضوع دو برداشت کلی را می

 .مطرح کرد
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 كشور هدف ه. جنگ ارزی با مبدأ صورت دروني و با اراد3-1

که کند و یا آنارزش پول ملی خود می داشتننگهدر این حالت، کشور هدف اقدام به پایین 
دهد. برابری قدرت خرید ارزش پول ملی خود را نسبت به ارزهای معتبر خارجی کاهش می

صادراتِ کشور، تسخیر بازار سایر کشورها، به شکست  رونقاین اقدام به دالیلی ازجمله 
 ازلحاظپذیرد. کشاندن فعالیت برخی صنایع در کشورهای مدنظر و غیره صورت می

های ترین شاهد مثالعملیاتی، این نوع جنگ ارزی اقدامی مسبوق به سابقه است و از مهم
که نحویمیالدی اشاره کرد، به 1930 هتوان به وضعیت اقتصادی جهانی در دهآن می

ای، صورت چرخهطور مکرر و بهکشورهای صنعتیِ وقت نظیر فرانسه، آلمان و انگلیس، به
کردند، لیکن این اقدام با پاسخ متقابل شرکای رزش پول ملی خود میاقدام به کاهش ا
که درنهایت منجر به قفل شدن جریان شد و این چرخه ادامه داشت تا اینتجاری مواجه می

الملل در آن برهۀ زمانی و صدمه به اقتصاد کشورها گردید. پس از آشکارشدن بازرگانی بین
اقتصاد جهانی، اتخاذ صریح سیاست مذکور توسط  نتایج منفی جنگ ارزی مذکور در سطح

ادامه داشت.  2008کشورها متوقف گردید و این وضعیت تا پیش از وقوع بحران مالی 
آمریکا صورت  متحدهاالتیاتوسط  2008منظور حل بحران مالی لیکن با اقداماتی که به

سرانجام گیدو مانتگا وزیر که شود، تا اینپذیرد، حرکات زیرپوستی در این زمینه آغاز میمی
دارد که جهان درگیر جنگ ارزی صریحاً اعالم می 2010سپتامبر  27دارایی برزیل در 

ها را معطوف به مقولۀ جنگ ارزی . این گفتار، مجدداً نگاه(Wolf, 2010) المللی استبین
اکنون . همنماینداقتصادی دنیا نیز مواضعی را اتخاذ می مقاماتنماید و برخی دیگر از می

ترین کشوری که از این سیاست برای گسترش صادرات خود عنوان مهمنیز کشور چین به
 (.112 ، ص.1389پور، نماید، در مظان اتهام قرار دارد )مصطفیاستفاده می

 . جنگ ارزی با مبدأ بيروني و بدون ارادۀ كشور هدف3-2

صورت شوک پذیرد و بهمیاین حالت برخالف حالت قبل، با ارادۀ کشور هدف صورت ن
شود. در این حالت، ارزش پول ملی کشور هدف، توسط بیرونی بر کشور هدف وارد می

گیرد و با اقدامات مختلفی ازجمله محدودیت قرار می موردحملهبرخی دیگر از کشورها 
های صادرات روابط بانکی، محدودیت ورود ارز خارجی به کشور هدف، محدودیت راه

گردد. اقدام مذکور، ات نفتی و غیره اقدام به تضعیف پول ملی کشور هدف میازجمله صادر
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توان به افزایش ها میکه ازجملۀ آن باشدتواند داشته اثرات سوئی بر اقتصاد کشور هدف می
های وارداتی، بروز قیمت کاالهای وارداتی، افزایش هزینۀ تولید در صنایع وابسته به نهاده

ترین از کشور و غیره اشاره کرد. این نوع جنگ ارزی، یکی از مهم پدیدۀ قاچاق به خارج
که در این  ازآنچهباشد و مراد ها میو ویرانگرترین ابزارها در جنگ اقتصادی و نظام تحریم

 گیرد، همین نوع است.عنوان جنگ ارزی مورد تحلیل قرار میپژوهش به

 . جنگ ارزی در ایران3-3

های اقتصادی گیری تقابل با نظام سلطه، تحت شدیدترین تحریماقتصاد ایران با اوج
های با برقراری تحریم 1390که روند این موضوع از سال نحویاست، به قرارگرفته

کننده تشدید شده است و همچنان ادامه دارد. دو دستۀ کلی از نظام فلج اصطالحبه
طور مستقیم با مقولۀ ارز در ارتباط ها نیز قرار دارند، بهنترینِ آها که در زمرۀ مهمتحریم

 وقوع جنگ ارزی در ایران پی برد.شوند تا آشکارا بتوان بههستند که موجب می
ها سال، نفت طی ده کهییازآنجاباشند. های نفتی مینخست، برقراری تحریم هدست

کنندۀ عمدۀ نیازهای که تأمین ترین کاالی صادراتی ایران قلمداد شده استعنوان مهمبه
رو با برقراری محدودیت در صادرات نفت توسط ایران، همینباشد، ازارزی کشور می

شود و با ایجاد نوسان در قیمت ارز، سمت عرضۀ ارز در اقتصاد با محدودیت مواجه می
اری که وگیرد. این موضوع با توجه به تأثیرات زنجیرهمتغیّر نرخ ارز مورد هدف قرار می

گردد کند، منجر به بروز نوسانات جدی در بازارهای مختلف مینرخ ارز در اقتصاد ایفا می
 آید.نهایت بر معیشت مردم وارد میکه فشار آن در

باشد. در این نوع تحریم، تبادالت مالی ایران های بانکی میی تحریمردوم، برقرا هدست
گردد. این در موارد شدید مسدود نیز میشود و از مجاری رسمی با محدودیت مواجه می

ویژه صادرات با منشأ بخش امر منجر به عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات ـ به
نهایت موجب گردد که دردولتی ـ و عدم امکان بازگشایی تأمین مالی ارزی )فاینانس( می

لذا قیمت ارز شود تا طرف عرضۀ ارز در اقتصاد نیز با محدودیت منابع مواجه شود. می
نهایت منجر به فشار بر طور که ذکر شد، درگیرد و همانخوش تغییر قرار مینیز دست

 گردد.عنوان یکی از ابعاد امنیت اقتصادی میمعیشت مردم به
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عنوان سمت عرضۀ بازار ارز بهلذا مشخص است که با ایجاد جنگ ارزی علیه ایران، ضربه به
گردد. مشکلِ نوسان در نرخ ارز و تضعیف پول ملی می بروزر به باشد که منجیک مشکل مطرح می

تواند در شود که مینهایت منجر به گرانی کاالها و خدمات و تضعیف معیشت مردم میاین امر در
 صورت تداوم شرایط، زمینۀ بروز بحران اجتماعی و ضربه به امنیت ملی را فراهم آورد.

 . امنيت اقتصادی4

نظری باشد که در مورد تعریف آن، اتفاقیک مفهوم ذهنی و نسبی مطرح میعنوان امنیت به
توان ابعاد آن را شناسایی کرد. امنیت (، لیکن می57 ، ص.1389وجود ندارد )درویشی، 

باشد ملی دارای چهار بعد اصلی شامل اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی ـ فرهنگی می
شود، بعد اقتصادی طور که مالحظه میهمان( که 109 ، ص.1397، دیگران)جعفری و 

نیز یکی از چهار رکن امنیت است. در مورد امنیت اقتصادی تعاریف گوناگونی شده 
یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب »ها، امنیت اقتصادی را است. برخی از پژوهش

امنیت اعتماد خاطر فعاالن اقتصادی برای تالش بیشتر و تضمین امنیت فیزیکی افراد و 
(. 58 ، ص.1386اند )هاشمیان اصفهانی و گرجی، ، تعریف کرده«حقوقی معامالت است

در این نوع تعریف، امنیت اقتصادی دربرگیرندۀ عوامل و ساختارهای اجتماعی است که 
شان تأثیرگذارند. برخی دیگر از ها از تداوم فعالیتکار مردم و اطمینان آنوبر کسب
رد، گروه و ملت را از تعرض و تجاوز به حقوق اقتصادی مصونیت یک ف»تعاریف، 

(. این تعریف 14 ، ص.1388بزرگی، اند )جهانرا امنیت اقتصادی تعریف کرده« مشروع
های نهادی در امنیت اقتصادی دارد. نیز با درنظر گرفتن حقوق اقتصادی، اشاره به زمینه

شأ خلق آن مورد تعریف قرار داده ها، امنیت اقتصادی را از جهت منبرخی دیگر از تحلیل
اند که تولید آن از عهدۀ بخش خصوصی و آن را نوعی خدمات یا کاالی عمومی دانسته

؛ جعفری صمیمی و اختیاری، 127 ، ص.1391وش، آید )رسولی و فرزیندر بازار برنمی
 (. 74 ، ص.1387

ها و تر در ارتباط با مؤلفهمهم هتعاریفی که از امنیت اقتصادی شده است، نکت باوجود
دهد های صورت پذیرفته نشان میباشد. تحلیل محتوای پژوهشارکان امنیت اقتصادی می

 که چهار رکن کلی در زمینۀ امنیت اقتصادی وجود دارد:

 ؛ثبات محیط کالن اقتصادی 
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 ؛ثبات قوانین و مقررات و نظم کارآمد 

 ؛ثبات سیاسی و حقوقی 

  فعاالن اقتصادیاعتبار دولت نزد. 
شود، ثبات محیط کالن اقتصاد و وضعیت متغیّرهای کالن طور که مالحظه میهمان

باشند که در این پژوهش مورد جمله ارکان مهم در تحلیل امنیت اقتصادی میاقتصادی از
 گیرند. تحلیل قرار می

ر جامعه برقرار ارتباط تنگاتنگی میان امنیت اقتصادی و سایر ابعاد امنیت د کهییازآنجا
تواند (، لذا هرگونه اخالل در امنیت اقتصادی می14 ، ص.1388بزرگی، باشد )جهانمی

های منجر به ایجاد بحران در سایر ابعاد امنیتی جامعه شود و کشور را دچار بحران
با جنگ  1390شود که اقتصاد ایران از سال اجتماعی گرداند. از سوی دیگر مالحظه می

، جنگ برقرارشدههای اگیر مواجه شده است و در جنگ مذکور و نظام تحریماقتصادی فر
به تحلیل نقش جنگ ارزی در  دقتبهبایست کند. لذا میارزی نقش محوری را ایفا می

های امنیت اقتصادی، این با توجه به مؤلفه قتصادی پرداخته شود. در قسمت بعدامنیت ا
 است. قرارگرفتهموضوع مورد واکاوی 

 پيامدهای جنگ ارزی بر امنيت اقتصادی در ایران .5

گردد و تأثیرپذیری از ترین محورهایی که در بحث امنیت اقتصادی مطرح میجمله مهماز
باشد. اهمیت معیشت آحاد تغییر در سایر شرایط دارد، موضوع معیشت افراد جامعه می

های اجتماعی وز ناآرامیحدی است که در صورت لطمۀ شدید به آن، منجر به برجامعه به
هایی را تواند برای نظامات سیاسی کشورها نیز چالشگردد که میو حتی امنیتی می

های زیادی در کشورهای گوناگون همراه آورد. طی یک قرن اخیر نیز شاهد بروز تنشبه
ایم که در نتیجۀ تالطم در بازارهای گوناگون که ویژه آمریکای جنوبی بودهجهان و به

رو همیناند. ازیشت مردم و امنیت اقتصادی آنان را دچار خدشه کرده بود، بروز کردهمع
معیشت مردم به دقت  هبایست پیامدهای جنگ ارزی بر امنیت اقتصادی را در حوزمی

قرار داد. در همین راستا، تأثیر نوسانات ارزی در نتیجۀ جنگ ارزی بر روی  یموردبررس
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گیرند که در دهند، مورد تحلیل قرار میتأثیر قرار میرا تحتهایی که معیشت مردم مؤلفه
 است. شدهپرداختهها ادامه در چهار محور به آن

 گذاری در اقتصاد. سرمایه5-1

جمله متغیرهایی است که در بروز شوک در بازار ارز و پدید آمدن نوسانات نرخ ارز از
گذاری در اقتصاد تأثیرگذار است. در همین زمینه مطالعات متعددی در سطح زمینۀ سرمایه

جمله داخلی و خارج از کشور صورت پذیرفته است که مؤید مطلب مذکور است. از
توان به است، می شدهانجامسالیان اخیر در این زمینه  ترین تحقیقات داخلی که طیمهم

(، جالئی و 1394) دیگران(، کاغذیان و 1394) دیگرانهای شریفی رنانی و پژوهش
های فوق، همگی مؤید رابطۀ معنادار میان ( اشاره کرد که نتایج پژوهش1393) دیگران

بخشی از  کهییازآنجا. تاسگذاری در اقتصاد ایران های نرخ ارز و سطح سرمایهتکانه
باشد، از های صنایع در اقتصاد، وارداتی میگذاریهای تولید، تکنولوژی و سرمایهنهاده

منظر کالن، با وقوع تکانه در نرخ ارز و تضعیف پول ملی، هزینۀ تأمین سرمایۀ مذکور 
جب دهد، این امر موهای شدیدی رخ میویژه در زمانی که تکانهیابد. بهافزایش می

شود ای الزم از خارج میاستیصال واحدهای اقتصادی از تأمین نهاده و کاالهای سرمایه
تواند منجر به تعطیلی واحدهای اقتصادی گردد. از منظر بنگاه نیز نهایت میکه در
گذاری باشد و تصمیمات سرمایهتأثیر دو عامل بازدهی و ریسک میگذاری تحتسرمایه

: 1386پذیرد )ابزری و همکاران، بازدهی و ریسک صورت میبا توجه به روابط میان 
ها (. نوسان و نااطمینانی در بازارهای پولی و ارزی منجر به انتقال نااطمینانی به بنگاه124
های جدید در اقتصاد، تأثیر جدی و گذاریدر مورد سرمایهها شود و بر تصمیمات آنمی

(. تحقیقات متعدد خارجی که در این 15 ، ص.1395الدین، گذارد )رجبی و تاجمنفی می
اند و جملگی بر تأثیر منفی است نیز نتایج مذکور را مورد تأیید قرار داده منتشرشدهزمینه 

اند که از آن جمله گذاری در اقتصاد تأکید ورزیدهنااطمینانی و نوسانات ارزی بر سرمایه
( 2003( و سِروِن )2001پوزولو ) (، ناسی و1999) دیگرانتوان به تحقیقات داربی و می

روند  (1)باشد. نمودار اشاره کرد. نگاهی به آمارهای اقتصادی نیز مؤید این مطلب می
گذاری در اقتصاد ایران طی ده سال اخیر و تقارن منفی آن با نوسانات نرخ ارز را سرمایه

 دهد.نمایش می
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 ميليارد تومان( و نرخ ارز )تومان( در اقتصاد ایران گذاری حقيقي )هزار: روند سرمایه(1)مودار ن
 جمهوری اسالمی ایران های زمانی بانک مرکزیهای سریمنبع: داده

( نیز مشخص است، جنگ ارزی علیه ارزش پول ملی ایران 1طور که در نمودار )همان
ینانی به است، منجر به انتقال نااطم جادشدهیاتبع آن نااطمینانی که در بازار ارز و به

گذاری در اقتصاد ایران شده است که در نتیجۀ آن، حجم گذاران برای سرمایهسرمایه
باشد، از گذاری حقیقی که یکی از ارکان مهم و مؤثر بر تولید و معیشت مردم میسرمایه

 1398هزار میلیارد تومان در سال  98به رقم  1390هزار میلیارد تومان در سال  171رقم 
گذاری( متأثر از جنگ ست. لذا امنیت اقتصادیِ ایران از این ناحیه )سرمایهافول کرده ا

 ارزی با اخالل مواجه شده است.

 . توليد در اقتصاد5-2

عنوان یک رکن اساسی در امنیت یکی دیگر از محورهای مهمی که بر معیشت مردم به
طور خاص، رشد تولید کند، رشد تولید حقیقی در اقتصاد و بهاقتصادی ایفای نقش می

باشد. البته ناگفته نماند که بر معیار تولید و تولید سرانۀ سرانۀ حقیقی در اقتصاد می
ها، عدم نمایش نابرابری توسط ترین آنجمله مهمکه ازحقیقی انتقاداتی وارد است 

ترین معیارهایی که نماد عنوان یکی از مهمهای مذکور است، لیکن همچنان بهشاخص
باشد، مطرح است. پایش ادبیات های اقتصادی و رونق معیشت مردم میرشد فعالیت
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نجر به ضربه خوردن دهد که بروز نوسان و نااطمینانی در نرخ ارز، مموضوع نشان می
ترین مطالعات خارجی در این جمله مهمشود که ازتولید ناخالص داخلی در اقتصاد می

( اشاره 2013(، ویرا و همکاران )1999های دوماک و شابسیژ )توان به پژوهشزمینه می
گذاری دچار خدشه با بروز نااطمینانی در نرخ ارز، سرمایه کهییازآنجاواقع کرد. در

گذارد و منجر ود، تأثیر مستقیم بر سمت عرضۀ اقتصاد و تولید ناخالص داخلی میشمی
شود. همچنین نوسانات نرخ ارز با تأثیرگذاری بر تقاضای واردات به تضعیف تولید می

گذاری بر تولید ناخالص داخلی از سمت تقاضای اقتصاد و صادرات، منجر به تأثیر
(. بنابراین آشکار است که با اعمال 14 ص. ،1393زاده و جالیی، شوند )کوچکمی

جنگ ارزی علیه ایران که منجر به بروز تالطم در نرخ ارز گردد، زمینۀ تضعیف تولید 
شود. مطالعات داخلیِ صورت پذیرفته در مورد تأثیر نااطمینانی در اقتصاد فراهم می

ضوع در مطالعات کنند. این موهای فوق را در ایران تأیید میارزی بر تولید، گزاره
(، زارعی و جهانگرد 1393(، مبینی دهکردی و محمدی )1393زاده و جالیی )کوچک

 قرارگرفته( در مورد اقتصاد ایران مورد تحلیل 1396) دیگران( و مطهری و 1394)
 کند.های آماری نیز نتایج مذکور را تأیید میداده لیوتحلهیتجزاست. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 يليارد تومان( و نرخ ارز )تومان(توليد ناخالص داخلي حقيقي )هزار م: روند (2)نمودار 

 در اقتصاد ایران
 جمهوری اسالمی ایران های زمانی بانک مرکزیهای سریمنبع: داده
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مشخص است، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران طی دهۀ  (2)که در نمودار همچنان
هزار میلیارد تومان در  614به رقم  1390هزار میلیارد تومان در سال  636اخیر، از رقم 

های اندکی نیز که رشد اقتصادی وجود داشته است، کاهش یافته است. سال 1398سال 
که  1396و  1390که در هر دو سال ده است. حائز اهمیت آندلیل صادرات نفتی بوبه

است، تولید ناخالص  دادهرخاست و تضعیف پول ملی  واردشدهشوک ارزی بر کشور 
 1396داخلی با روند شدیدی دچار کاهش شده است. متأسفانه روندی که از سال 

باشد، تغییر جهت نداده و همچنان افت و کشور همچنان درگیر جنگ ارزی می آغازشده
تولید ناخالص داخلی پس از سه سال در حال تکرار است. شایان ذکر است که وضعیت 

باشد. طی بازۀ زمانی مذکور که تولید ناخالص داخلی تر نیز میدر تولید سرانه وخیم
به  1390میلیون نفر در سال  75ده و از حقیقی افت کرده است، جمعیت کشور رشد کر

رسیده است. به بیان اقتصادی، تولید سرانۀ حقیقی  1398میلیون نفر در سال  83حدود 
میلیون تومان  7.4درصدی، به رقم  12.5، با افت 1390میلیون تومان در سال  8.5از رقم 

که امنیت اقتصادی  شودتنزل یافته است. با عنایت به آمارها و نکات مذکور، مالحظه می
تأثیر جنگ ارزی علیه کشور در حوزۀ معیشت، از مجرای تولید ناخالص داخلی تحت

 و با اخالل مواجه شده است. قرارگرفته 90ایران در دهۀ 

 . تورم5-3

عنوان یکی از ارکان امنیت اقتصادی، هایی که بر معیشت مردم بهترین مؤلفهجمله مهماز
طور باشد. بر حسب مطالعات صورت پذیرفته، تورم بهتورم می تأثیر بارز دارد، متغیر

های رفاهی جامعه است، رابطۀ منفی مستقیم با شاخص امید به زندگی که یکی از شاخص
جهت با (. همچنین تورم تأثیر مستقیم و هم345 ، ص.1395عمران، دارد )پناهی و آل

هایی که با افزایش آن، مؤلفهنحویهجینی و نابرابری درآمدی دارد، بتوزیع درآمد، ضریب
 ، ص.1389، دیگرانیابد )ابونوری و نظیر ضریب جینی و نابرابری درآمدی افزایش می

طور مستقیم، مکانیسم تأثیرگذاری تورم بر معیشت مردم و فشار ( که این موضوع به77
صورت گذارد. مطالعات تجربیِ مضاعف آن بر اقشار متوسط و ضعیف را به نمایش می

دهد. در پذیرفته میان نوسانات نرخ ارز و تورم، حوزۀ گسترده و پُرباری را نشان می
( و مادشا و 2013) دیگران(، شینتانی و 2007جمله ایتو و ساتو )مطالعات خارجی از
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تورم مورد تأیید  ه(، وجود رابطه میان نوسانات نرخ ارز و بروز پدید2013) دیگران
ت تجربی داخلی مرتبطی که طی یک دهۀ اخیر در مورد تأثیر است. مطالعا قرارگرفته

نوسانات نرخ ارز بر افزایش تورم صورت پذیرفته است نیز مؤید این مطلب است که با 
ها جمله جدیدترین این پژوهشیابد. ازبروز نوسانات در نرخ ارز، تورم افزایش می

 دیگران( و طیبی و 1394ی )(، عزیزنژاد و کمیجان1392) دیگرانتوان به غفاری و می
باشد. نگاهی به روند آمارهای می راستاهم( اشاره کرد که نتایج هر سه مورد، 1394)

 دهد.اقتصادی نیز چنین چیزی را نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : روند نرخ تورم )درصد( و نوسانات نرخ ارز )درصد( در اقتصاد ایران(3)نمودار 
 بانک مرکزیهای زمانی های سریمنبع: داده

واضح و مبرهن است که افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی،  (3)باعنایت به نمودار 
های علمی مرتبطی در اقتصاد ایران شده است. لذا نتایج پژوهش چگونه منجر به بروز تورم

دهد که که در این زمینه صورت پذیرفته است و تحلیل آمارهای اقتصادی کشور نشان می
های باال در متخاصم علیه ایران، منجر به بروز تورم کشورهاینگ ارزی توسط بروز پدیدۀ ج

این متغیر نقشی کلیدی را در معیشت مردم دارد، لذا  کهییازآنجااقتصاد ایران شده است و 
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ای قرار دارند تأثیر قرار داده است. در ایران نرخ ارز و تورم در چرخهامنیت اقتصادی را تحت
دهد که شوک ارزی های زمانی نشان میگذارند، البته دادهطور مستقیم اثر میبهکه بر یکدیگر 

 کند.مقدمه افزایش نرخ ارز بوده و این سیکل ادامه پیدا می

 . بازارهای موازی5-4

ـ نظیر بازار مسکن، طال، خودرو بازارهای موازی که امکان سوداگری در آن ها وجود دارد 
رو با همینی هستند که بر سطح معیشت مردم تأثیرگذارند، ازجمله بازارهایو غیره ـ از

شوند بروز نوسان در بازار ارز در نتیجۀ جنگ ارزی، بازارهای موازی نیز دچار نوسان می
ترین بازارهای یکی از مهم کهییازآنجاگذارند. و بر سطح رفاه و معیشت مردم تأثیر می

ویژه اقشار متوسط و ضعیف تأثیر جدی هموازی که مستقیماً بر سطح معیشت مردم، ب
گیرد. طبق باشد. در این بخش بازار مسکن مورد تحلیل قرار میدارد، بازار مسکن می

درصد از هزینۀ  30های مربوط به مسکن، بیش از های اعالم مرکز آمار، هزینهآخرین داده
طبقات متوسط دهند. واضح است که هرچه این درصد در خود اختصاص میخانوار را به

تری بر معیشت مردم دارد. مطالعات متعددی که در و ضعیف، بیشتر باشد، تأثیر جدی
این زمینه صورت پذیرفته است، آشکارا تأثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن را مورد تأیید قرار 

 دیگرانتوان به مطالعات کاغذیان و ها میترین و جدیدترین آنجمله مهماست که از داده
واقع با بروز شوک در متغیر نرخ ( اشاره کرد. در1394( و موسوی و درودیان )1394)

زمینۀ مهار سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی  کهییازآنجاارز، اوالً 
شود و عنوان یک فرصت سودآوری نگریسته میفراهم نشده است، بازار مسکن به

برند. این مورد گذاری، قیمت مسکن را باال مینۀ سرمایهعنوان یک گزیدارندگان مسکن به
باشد. ثانیاً با افزایش نرخ ارز گذاری مینحوی نگاه به مسکن از منظر پورتفوی سرمایهبه

شدۀ مسکن نیز افزایش شود، بهای تمامها در اقتصاد میکه منجر به افزایش سطح هزینه
شود. نمودار زیر مؤید این یمت مسکن مییابد که این عامل نیز منجر به افزایش قمی

مطلب است که با بروز شوک در قیمت ارز، بهای مسکن به مقدار چشمگیری افزایش 
 یابد.می

 



 53 مطالعات امنیت اقتصادیعليرضا خزایي و دیگران /  ... بررسي جنگ ارزی و امنيت اقتصادی در ایران

 

 ميليون تومان( و نرخ ارز )تومان(: روند قيمت هر مترمربع مسکن در تهران )(4)نمودار 

 در اقتصاد ایران

 های زمانی بانک مرکزیهای سریمنبع: داده

مشخص است، طی دهۀ اخیر که ایران مورد هجمه از  (4)طور که در نمودار همان
توجه در نرخ ارز، بهای مسکن نیز های قابلاست، با افزایش قرارگرفتهطریق جنگ ارزی 

به اهمیتی که مسکن در سبد معیشتی خانوارها دارد،  توجه بادچار جهش شده است. لذا 
 با وقوع جنگ ارزی، امنیت اقتصادی از این ناحیه نیز متأثر شده است.

 گيریبندی و نتيجهجمع

های های مهم در ابعاد اقتصادی جامعه، دارای جنبهعنوان یکی از مؤلفهامنیت اقتصادی به
گیرد. این پژوهش به تأثیر قرار میمختلف، تحتباشد که متأثر از عوامل گوناگونی می

عنوان یکی از وجوه مهم امنیت اقتصادی پرداخت و تأثیرپذیری موضوع معیشت مردم به
 این موضوع از جنگ ارزی را مورد کنکاش و تحلیل قرار داد.
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است، نرخ ارز و  شدهاشارهطور که مالحظه شد و در ادبیات نظری موضوع نیز همان
ترین عواملی است که بر وضعیت سایر پیوندد، یکی از مهموقوع میکه در آن به نوساناتی

رو ایجاد جنگ ارزی توسط کشورهای متخاصم همینگذارد، ازمتغیرهای کالن تأثیر می
تأثیر قرار عنوان متغیری که بتواند اقتصاد ایران و امنیت اقتصادی آن را تحتبا ایران، به

 1390که وضعیت این موضوع از سال نحویاست، به رگرفتهقرادهد، در دستور کار 
حال، امری آشکار است. در همین راستا، دشمنان انقالب اسالمی از دو مجرای کلی بهتا

منظور منظور کاهش درآمدهای ارزی و تحریم تبادالت نظام بانکی بهتحریم نفت به
 اند.جانبه با ایران کردهمحدودیت در ورود دالر به کشور، اقدام به جنگ ارزی همه

تواند در جریان ترین ابعادی است که میمعیشت خانوارها یکی از مهم کهییازآنجا
تأثیر قرار بگیرد و امنیت اقتصادی را با اخالل مواجه سازد، این مشکالت اقتصادی تحت

د، باشنترین عوامل تأثیرگذار بر معیشت خانوارها میپژوهش در چهار محور کلی که مهم
نتیجه که با درنظر گرفتن وضعیت تولید در کشور و درنحویبه تحلیل موضوع پرداخت، به

قرار داد و با در نظر گرفتن وضعیت  یموردبررستولید سرانه، جنبۀ درآمدی معیشت را 
 قرار داد. لیوتحلهیتجزای معیشت را مورد تورم و بازار مسکن، جنبۀ هزینه

ده سال اخیر، رابطۀ تنگاتنگی میان بروز نوسانات ارزی طور که مشاهده شد، طی همان
 که:نحویو وضعیت معیشت مردم برقرار است. به

در تالطمات نرخ ارز مشاهده  آنکهبا بروز جنگ ارزی و نااطمینانی منتج شده از  -
عنوان موتور محرک تولید، به گذاری در اقتصاد ایران بهشود، حجم سرمایهمی

 است.کمتر از نصف رسیده 
با بروز جنگ ارزی، تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور آسیب جدی دیده است  -

بخش مهمی  کهییازآنجاواقع رسیده است. در 1390و به سطحی کمتر از سال 
های تولید هستند، با بروز جنگ از تولیدات صنعتی ایران وابسته به واردات نهاده

انداز مبهمی را است و چشمارزی و گران شدن ارز، هزینۀ تولید باال رفته 
 روی صنایع قرار داده است.روبه

 دهد که وضعیت درآمدی معیشت خانوارها دچار بندی دو بند مذکور نشان میجمع
 آسیب شده است که این موضوع بر امنیت اقتصادی جامعه تأثیر جدی و مستقیم دارد.



 55 مطالعات امنیت اقتصادیعليرضا خزایي و دیگران /  ... بررسي جنگ ارزی و امنيت اقتصادی در ایران

واقع های افسارگسیخته شده است. دربا بروز جنگ ارزی، اقتصاد ایران دچار تورم -
است، لذا هزینۀ تولیدات صنعتی که وابسته به  شدهفیتضعپول ملی  کهییازآنجا
و از سوی دیگر، کاالهای مصرفی وارداتی  افتهیشیافزاهای وارداتی هستند، نهاده

سایر بازارهای دارایی نیز وابسته به  کهییازآنجااند. همچنین تر شدهنیز گران
اند تا تورم و مزید علت شده دادهرخها نیز تغییرات نرخ ارز هستند، جهش در آن

 افزایش یابد.
با بروز جنگ ارزی و تضعیف پولی ملی، وضعیت بازار مسکن دچار تالطمات  -

چار که با بروز شوک در نرخ ارز، بهای مسکن نیز دنحویجدی شده است. به
 جهش شده است.

 توان گفت که معیشت خانوارها از حیث هزینه نیز دچار آسیب جدی شده لذا می
 باشند.های بیشتری مواجه میروز با هزینهبهاست و روز

است و از سوی دیگر،  شدهفیتضعطی سالیان اخیر، تولید سرانۀ حقیقی  کهییازآنجا
رها وضعیت نامناسب و حتی بحرانی را است، معیشت خانوا افتهیشیافزاها سطح هزینه

ویژه در اقشار که طی سالیان اخیر، افزایش حقوق و دستمزد ـ بهویژه آنکند. بهطی می
 کهیدرصورتها بوده است. لذا امری بدیهی است که مراتب کمتر از رشد هزینهکارگر ـ به

دچار مشکل حاد  اندیشی برای موضوع نگردد، ابتدا وضعیت امنیت اقتصادی کشورچاره
های اجتماعی و امنیتی شود و در صورت تداوم وضع موجود، زمینۀ بروز ناآرامیمی

منظور درک بهتر از موضوع، دایگرافی که نمایانگر بهترِ باشد. در خاتمه بهمحتمل می
 است. شدهمیترسباشد، ارتباط میان جنگ ارزی، معیشت مردم و امنیت اقتصادی می
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 های ممکن ناشي از جنگ ارزیواره بحران: طرح(1)شکل 
 های تحقیقمنبع: یافته

 كتابنامه

 بازده و ریسک بر مؤثر عوامل بررسی(، 1386و تیموری، هادی ) ؛ابزری، مهدی؛ صمدی، سعید
 123-152(، 55و  54)14، فصلنامه روندمالی.  محصوالت در گذاریسرمایه

 جنگ ارزی

 تالطم در نرخ ارز و تضعیف پول ملی

گذاری کاهش سرمایه

 در اقتصاد

کاهش تولید حقیقی 

 و تولید سرانۀ حقیقی

رشد چشمگیر سطح 

 هاعمومی قیمت

جهش بهای 

 مسکن

 اخالل در امنیت اقتصادی

 ایجاد بحران اقتصادی

 تضعیف معیشت از جنبۀ هزینه تضعیف معیشت از جنبۀ درآمد

 صورت عدم حل مسئله در

 ایجاد بحران اجتماعی

 در صورت عدم حل مسئله

 ایجاد بحران امنیتی

 در صورت عدم حل مسئله
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فصلنامه . ای مناطق شهری و روستایی ایران()تحلیل مقایسه «توزیع درآمد در ایران

 .77-96(، 13)5، اقتصاد مالی

. گذاری و رشد اقتصادی در ایرانآن بر سرمایه تأثیر امنیت اقتصادی و(. 1393) اکبری، مهرنوش
 ، تهران، ایران.المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعیکنفرانس بین
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 .91-70، (7)2 ،مالی اقتصاد فصلنامه ایران. بر تأکید با اسالمی کنفرانس عضو کشورهای

 بر مالی بازارهای نوسانات تأثیر. (1397) تیمور محمدی، عباس؛ و شاکری، محمد؛ جعفری،
 .134-101، (80)21 ،راهبردی مطالعات فصلنامه ایران. اقتصادی امنیت و نفت قیمت

 بر ارز نرخ هایتکانه تأثیر . بررسی(2016) فرخنده باقری، نجاتی عبدالمجید؛ و سید جالیی،
. محاسبهقابل عمومی تعادل هایمدل رهیافت با ایران در اشتغال و گذاریسرمایه

 .220-201، (2)16 ،(پایدار توسعه و رشد) اقتصادی هایپژوهش فصلنامه
فصلنامه مطالعات ، «(. نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقالب اسالمی1388بزرگی، احمد )جهان

 .11-42(، 16)5، انقالب اسالمی
بر  ینیو شهرنش یتورم، مخارج بهداشت ریثأت یبررس(. 1395) یعل، عمرانآلو  ؛نی، حسیپناه

 فصلنامه. (MENA) قایو شمال آفر انهیخاورم منطقه یدر کشورها یبه زندگ دیام
 .351-346، (15)4 ،شیپا

 مطالعات فصلنامه .(ره)خمینی امام آراء و اندیشه در امنیت . ابعاد(1389) فرهاد درویشی،
 .82-55، (49)13، راهبردی

 گذاریسرمایه بر کالن اقتصاد نااطمینانی تأثیر . تحلیل(1395) نسیبه الدین،تاج مصطفی؛ و رجبی،
، (18)6 ،کاربردی اقتصاد فصلنامه. 1359-1390 هایسال طی ایران در اقتصادی رشد و

15-21. 
 درآمدهای و اقتصادی امنیت بین رابطه . بررسی(1391) اسداله وش،فرزین کریم؛ و رسولی،

 .152-123، (9) 3 ،کاربردی اقتصاد. (منا کشورهای از شواهدی) مالیاتی
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. تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل (1391) اسداله وش،فرزین کریم؛ و رسولی،
مطالعات اقتصادی کاربردی توسعه. حالسرمایه؛ شواهدی از کشورهای نوظهور و در

 .245-263(، 13)4، ایران

. امنیت اقتصادی، اهمیت و جایگاه آن در ایران(. 1395) و مرادی کهواده، حسین ؛زارع، مهدی
 ،ها و نقش آن در توسعه کشورها و چالشفرصت انیبندانشهای همایش ملی شرکت

 ، سیستان و بلوچستان، ایران.چابهار
 جریان بر ارز نرخ نوسانات . تأثیر(2015) سعید زاده،کریمدایی مریم؛ و میرفتاح، حسین؛ رنانی،شریفی

 .178-152، (22)10 ،مالی پولی، اقتصاد ایران. در خارجی مستقیم گذاریسرمایه
اثر  لیتحل. (1394) حسن ی،نیملک حس ی؛ ومهد ی،زدانی ؛جهیخد ی،نصراله ؛لیکم دیسی، بیط

 ،رانیا یاقتصاد یهاپژوهش فصلنامه. (1370-1391) «رانیعبور نرخ ارز بر تورم در ا
20 (63) ،1-36 . 

 یرهاینرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغ راتییتغ(. 1396) اکبر ی،جانیکم ؛ وصمد ،زنژادیعز
 یها)پژوهش داریرشد و توسعه پا یهاپژوهش فصلنامه .رانیمنتخب اقتصاد کالن در ا

 .143-121، (1) 17 ،(یاقتصاد

 عوامل نیترمهم (. واکاوی1399) احدی، محمدحسینو  ؛شهبازی، نجفعلی علوی، سید یحیی؛
 .76-51(، 48)12، آفاق امنیت فصلنامه، 1397 سال ارزی بحران بر مؤثر

ثیر نوسانات نرخ ارز بر أبررسی ت(. 1394) حسین ،پاشایی؛ و یزدان ،نقدی ؛سهیال ،کاغذیان
 .181-196(، 12)3، فصلنامه راهبرد اقتصادی .گذاری بخش مسکن در ایرانسرمایه
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 فصلنامهکشورها.  بین ارزی جنگ ابزارهای و علل به (. نگاهی1389منوچهر ) پور،مصطفی
 .117-111، (8 و 7) 10 .(اقتصادی هایسیاست و مسائل بررسی دوماهنامه) اقتصادی

اثرات نرخ . (1396) محمدطاهر ی،شادمهر یاحمد ؛ ومحمدرضا ،پوریلطفعل ؛الهمحب ی،مطهر
فصلنامه  ی.رخطیغ کردیبا رو دیجد ییهاافتهی: رانیدر ا یبر رشد اقتصاد یارز واقع

 .198-175، (16)4 ،اقتصاد یکاربرد یهاهینظر
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