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Abstract
Four decades of trade and financial sanctions against Iran apparently ended during the
JCPOA. However, the US government withdrew from the international agreement, under
the pretext of Iran's activities in its surrounding area which was based on the realistic
nessesities and aimed at providing security in its periphery; and re-imposed illegal
sanctions. Regardless of the intentions of the sanctioning countries in imposing sanctions
on Iran, it is necessary to identify the effects and consequences of these international
restrictions; both the field and statistical knowledge about these effects and knowledge
about the sanctioned country's attitude (including the asses, academic elites, and executive
authorities). The present study aimed to assess the Iranian academic and executive elites'
attitudes about the sanctions' consequences and their effects on Iran's Regional Presence
arena. The data collection tool was a questionnaire. In addition to data analysis, this study
provided a qualitative analysis of the attitude measurement. The data were statistically
analyzed using SPSS 24 and Smart PLS3 to examine the assumptions formulated as the
research hypotheses. Finally, the results were realistically analyzed about Iran's activities in
the west of Asia. The study also provided a comparative measurement between the
attitudes of two groups of the statistical population (academic and executive elites).
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چكيده
چهار دهه محدوديت هاي مالي و تجاري غرب عليه ايران ،طي موافقت نامه برجام ظاهراً به
پايان رسيد؛ اما دولت آمريكا به بهانه كنش منطقهاي ايران كه بنا به اقتضائات واقعگرايانه براي
تأمين امنيت در منطقه پيراموني خويش بوده اســت ،از اين موافقتنامه امضــا شــده بينالمللي
خارج و تحريمهاي غيرقانوني را بار ديگر عليه ايران اعمال داشـــت .صـــرفنظر از اهداف
كشـــورهاي تحريمكننده ايران ،بررســـي و شـــناخت نتايج و پيامدهاي اين تنگناهاي مالي و
تجاري ب سيار ﻻزم و باي سته ا ست؛ چه شناخت ميداني و آماري اين تأثيرات و چه شناخت
ديدگاهها و نگرشهاي جامعه تحريم شــده ،اعم از توده مردم و يا ســرامدان و برخورداران از
دانش و منصب اجرايي .ما در اين پژوهش به سنجش نگرش نخبگان دانشگاهي و نيز نخبگان
اجرايي ك شورمان درباره پيامدهاي تحريم در عر صه سيا ست خارجي ايران و همچنين پيوند
اين تحريم ها با كنش و حضـــور منط قهاي ايران خواهيم پردا خت .روش گردآوري داده ها
پرسشنامه محقق ساخته است ،ضمن تحليل آماري دادههاي بهدست آمده تحقيق ،به توصيف
نوواقعگرايانه اين نگرشســـنجي خواهيم پرداخت .بهعبارت ديگر ،دادههاي آماري بهدســـت
آمده با نرمافزارهاي  SPSS24و  Smart PLS3تحليل آماري خواهند شد تا به بررسي گزارههايي
كه بهمثابه فر ضيههاي پژوهش تدوين شده پرداخته شود؛ همچنين سنج شي مقاي سهاي ميان
ديدگاه و نگرش دو دســته از جامعه آماري پژوهش )نخبگان دانشــگاهي و نخبگان اجرايي(
خواهيم داشت؛ و سپس براساس نتايج حاصل ازمنظر اقتضائات واقعگرايانه به تحليل حضور
و نفوذ ايران در منطقه غرب آسيا خواهيم پرداخت.
كليدواژهها :تحريم ايران ،نفوذ منطقهاي ايران ،نگرشسنجي نخبگان ،سياست خارجي ايران.
نوع مقاله :پژوهشي.
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 .1مقدمه
تحریم ها امروزه به عنوان یكی از اباارهای نسبتاً فراگیر در سیاست برینالملرل برهکرار
گرفته می شود و به دلیل نبود پژوهش جامع درباره این اباار ،هر مرجع اِعمال کننردهای
به صورت فری البداهره و منحصرربه فررد و برا آزمرون و خطرا از آن بهرره مریگیررد و
کشورهای هدم نیا پیوسته در حال دور زدن و یافتن مجرای فرار از آن ،باز به همان
رول آزمون و خطایند.
کشور ما ایران نیا بهروم اینكه سالهای بسیاری است تحت تحریمهرای گونراگون
بررینالمللرری قرررار دارد و از قضررا تحررریمهررایی کرره بررر مررا روا داشررته شررده اسررت بررا
محدودیت های هیچ کشور دیگری در هیچ دوره تاریای ،حتی قابل سنجش هم نیست؛
اما بسیار اندك با دیدی آکادمیك به مطالعه و شناخت شیوه سازوکار تحریمهرا و تبیرین
مجراهای فعالیت آن و به ویژه بررسی و سنجش تأثیرات و پیامدهای آن پرداخته شرد و
اندك تالل صورت گرفته نیا فروکاسرته شرده بره بررسری ابعراد کارشناسری و جا ری
بندهای مندرج در اسناد ح وقی تحریمها ازمنظر ح وقی یا داستانسررایی دربراره رونرد
تاریای اِعمال تحریم بوده است.
کشف نحوه نگرل و ایستارهای توده مردم ،و نیا کشف شیوه فهم و تحلیل
نابگان کشور نسبت به م وله تحریم و نتایج و پیامدهای آن ،تا کنون رنگ هیچ
پژوهشی را به خود ندیده است و پژوهش فراروی ،ناستین کار تح ی ی در این بستر
است که بر چگونگی نگرل نابگان فكری و اجرایی ،نسبت به پیامدهای تحریم ،و با
رول گردآوری اطالعات پیمایشی و پرسشنامه نگرلسنجی متمرکا شده است .

 .2بيان مسئله
چه تحریمها را کاوذ پارهای بدانیم 1و چه آمریكا را معتاد به بهرهگیری گسترده از اباار

 .1تعبیر محمود احمدینژاد ،ر یسجمهور وقت ،در زمستان 1385؛ و تعبیر محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه در آذر .1392
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تحریم بدانیم 1،به هرحال تحریمها به عنوان باشی از اباار اعمال قدرت در سیاست
بین الملل مبدل شده است و آمریكا نیا تمایل بسیاری به واع تحریم علیه کشورهای
هدم ،در راستای اهدام سیاست خارجی خود دارد .در واقع امروزه تحریم از یك
اباار ،بسیار فراتر رفته و به یكی از ارکان اصلی سی است خارجی آمریكا تبدیل شده
است که آن را با اباار شورای امنیت یا «اوفك» (OFAC: Office of Foreign Assets

) Controlبه سایر دولتها تحمیل می کند .آمریكا بین سالهای  1993تا  1996بیش
از  61تحریم یك جانبه علیه  35کشور واع کرد یعنی برای  42درصد جمعیت جهان
) . (Mafi, 2007: 101این کشور تا سال  2012نیا بیش از  69قانون برای اعمال
تحریم های اقتصادی علیه طیفی از کشورها واع کرده است (Bradford and Ben-

) Shahar, 2012و تا فروردین  1395نیا  22کشور را تحت تحریمهای خود حفظ
کرده است.
اگر از ناستین ممنوعیت تجاری علیه ایران که توسط بریتانیا علیه دولت مصدق و
به جرم ملی کردن صنعت نفت ایران اعمال شد بگذریم؛ عمر تحریمهای آمریكا علیه
ایران ،برابر با سن نظام جمهوری اسالمی ایران است و از سالهای آوازین پس از
ان الب سال  1357و به دنبال اشغال و گروگانگیری سفارت آمریكا در تهران آواز شد.
یكی از اهدام راهبردی ورب و بهویژه آمریكا در تحریم ایران ،ایجاد تنگناهای
مالی و مصادره درآمدهای ارزی این کشور با پندار عدم مصرم این درآمدها برای
اِعمال به زعم آنان حمایت از تروریسم در خاورمیانه ،و نیا کنترل و محدودسازی
حضور منط های ایران است .اما طی سالهای اوج تحریم (بازه زمانی همین طرح
پژوهش) روند افاایشی نفوذ ایران در منط ه را شاهدیم.
از نظر سیاسی و نظامی ،ایران نسبت به همه قدرتهای بینالمللی و منط های نفروذ
با،یی در عراق دارد؛ تا آخرین لحظه از حكومت علوی سوریه حمایت سیاسی و حتری
نظامی کرد و رقبای حمایت شده توسط قدرتهای بینالمللی را به محراق قردرت فررو
 . 1تعبیر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه وقت ،پس از اعالم خروج آمریكا از برجام در اَمرداد .1397
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ببرد؛ حوثیهای یمن به کمك ایران ،بازسازی و سازماندهی شدهاند و بهنظرر مریرسرد
ایران برای نفوذ دامنه دار در این کشور با مشارکت جنبش انصاراهلل برنامه دارد؛ مهمترین
جریان نظامی و سیاسی لبنان ،بهویژه پس از جنگ  33روزه و پیروزی برر ارترش رژیرم
صهیونیستی با موشكهای فجر  5ایران ،قطعاً حاباهلل تحت حمایرت معنروی و مرادی
کامل ایران قرار دارد؛ جنبش الوفراق بحررین دارای گررایش برا،یی بره ایرران اسرت و
برنامه ای برای الحاق مصرر بره جمرع کشرورهای متحرد ایرران وجرود دارد و ایرران را
گروه های بسیاری در کویت و عربستان آبشاور اید ولوژیكی خود میدانند .آمریكرا برا
حمله به عراق و افغانستان دو دشمن منط ره ای ایرران را حرذم کررد و آن را بره یرك
ابرقدرت منط ه ای پرنفروذ مبردل سراخت .مداخلره فااینرده و البتره پرهاینره ایرران در
خاورمیانه ،یكی از پیامدهای به هم ریاتن نظم نسبی سنتی منط ه است که خود آمریكرا
در آن دخالت داشت.
دگرگونی های مراکا ث ل قدرت در جهان امروز ،تصویری از آینده نادیك را
ترسیم می کنند که در آن ایا،ت متحده دیگر تنها قدرت و هژمون بدون رقیب در جهان
ناواهد بود ) .(Klieman, 2015: 71به همین دلیل ،آمریكا نیك درمییابد که باید
قدرت های دیگری را در کنار خود چه در عرصه جهانی و چه در پهنه منط های به
رسمیت بشناسد .در همین راستا ،هنری کیسینجر از شكلگیری امپراتوری ایران در
ورب آسیا سان گفت )(Horowitz, 2014؛ یوشكا فیشر ،وزیر خارجه سابق آلمان،
ایران را بارگترین برنده رقابت گسترل نفوذ در ورب آسیا دانست )(Fischer, 2014؛
فرید زکریا نیا نفوذ آمریكا در ورب آسیا را با نفوذ ایران قابل رقابت نمیداند
) (Zakaria, 2014و پین هاس اینباری ،از مرکا جروزالم هم از احتمال تبدیل ایران به
یك ابرقدرت سان میگوید ) (Goldman, 2014و راشل آوراهام ،سردبیر «جروزالم
آنالین» ،ایران را سلطان جدید خاورمیانه میداند ).(Avraham, 2013
به همین دلیل پس از روی کار آمدن ترامپ «نگرانی از هژمونی منط های ایران»
جایگاین «تهدید هستهای» شد و بهدلیل اینكه ایران تعهدی که براساس آن ،ملام به
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تغییر راهبرد منط ه ای خود شود را نپذیرفته است ،تالل ورب این است که اجرای
برجام را به تحو،ت خاورمیانه گره باند.
با عنایت به پیشینه پرفراز و نشیب و همیشگی سایه تحریم بر حیات سیاسی و
اقتصادی کشور ما ،بررسی و شناخت پدیده تحریم و نیا پیامدها و نتایج آن بسیار
اهمیت مییابد .واا است جدا از برداشت و نگرل توده مردم نسبت به تحریم و
پیامدهای آن ،فهم نگرل نابگان فكری و اجرایی نسبت به پدیده تحریم و تأثیرات آن
درخور ویژهنگری است .در واقع جدا از بررسی آماری و میدانی تأثیرات تحریم بر
عرصههای اقتصاد و سیاست و کنش منط های ایران ،کنكال و سنجش دیدگاه سرامدان
جامعه کشور برای درك بیشتر ابعاد متغیر وابسته بسیار آموزنده ،بایسته و راهگشاست.
ازاین رو در پرژوهش حاارر ،درصردد بررسری و تحلیرل نحروه نگررل نابگران
دانشگاهی و اجرایی در مورد میاان تح ق نتایج و پیامدهای تحریم ،برا هردم واارعان
تحریم بررای مهرار نفروذ و تروان تعیرین کننردگی جمهروری اسرالمی ایرران در منط ره
خاورمیانهایم؛ با طرح این پرسش که مؤلفههای اصلی نگرل نابگان فكرری و اجرایری
ایرانی درخصوص نحوه پیوند میان تحریم و سیاستهای منط های و برینالمللری ایرران
چیست؟ درواقع میخواهیم بدانیم دیدگاه نابگان دانشگاهی و دولتی درخصوص رابطه
میان تحریم و حضور و نفوذ منط های ایران چیست؟
با عنایت به اینكه پژوهش حاار در زمره پژوهش توصیفی با پاسخ پیشینیِ
اکتشافی جای میگیرد (یعنی به دنبال اطالعاتی درخصوص نحوه نگرل کسان
دیگریم) بنابراین مبنای نظری برای پیش بینی متغیرها و نحوه توزیع آن وجود ندارد و با
استاراج این دادهها و گذشت زمان ،روابط علی متغیرها تغییر میکند ،پس برای
پژوهش اکتشافی ،فرایههای پیشینی را برای آرای دیگران اطالق نمیکنند .همانگونه
که دانالد آری در باش «فرایه» کتاب خود تصری میکند ،تح ی ات اکتشافی ،نیازی
به فرایه ندارند .درواقع؛ پیمایشهایی که ویژگیهای پدیدهای خاص را توای
میدهند ،یا نگرلها و ع اید گروهها را تعیین میکنند ،اولب دنبالکننده کار تح یق
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بدون فرایهاند .در این مرحله ،دادههای تجربی که طبق آن بتوان فرایاتی را بیان کرد
هنوز در دسترس مح ق نیست .در چنین بررسیهایی بیان مسئله تح یق کافی است
(آری ،جیكوبا و راویه .)132-125 :1380 ،بنابراین در پژوهش حاار روابط میان
متغیرهایی را بررسی میکنیم که نظام تحریمی علیه ایران بهعنوان متغیر مست ل و عرصه
کنش منط های ایران را بهعنوان متغیر وابسته تح یق مطرح میکنند.

 .3پيشينه و چارچوب نظري پژوهش
پژوهشهای انجرام شرده دربراره تحرری م ،نره تنهرا در ایرران بلكره در دنیرا نیرا بسریار
انگشتشمارند .بهعبارتدیگر ،تحریمها بهعنوان یكی از اباارهای برهنسربت فراگیرر در
سیاست بینالملل امروز ،توسرط هرر مرجرع اعمرالکننردهای برهصرورت فریالبداهره و
منحصربه فرد و بدون قواعد علمی و عملی درست انجرام مریشرود و پیوسرته در حرال
آزمون و خطا برای کاملتر و گستردهتر شدن ازسوی مرجع تحریمکننده و نیرا در حرال
دور زدن پیوسته و یافتن مجرای فرار ازسوی مرجع تحریمشونده است.
با آنكه جمهوری اسالمی ایران ،سالهاست تحت تحریمهای چندگانه بینالمللی
قرار دارد ،اما بسیار اندك با دیدی آکادمیك (نه تحلیلهای ژورنالی و ت ریرات اعالمی
رسمی دولتی) به این م وله پرداخته شده است .بررسی نحوه نگرل نابگان فكری و
اجرایی نسبت به تحریمها و پیامدهای آن نیا م ولهای است که تا کنون هیچ پژوهشی
روی آن صورت نگرفته است و ناگایریم برای کشف این دیدگاهها ،جدای از واکاویِ
نوشته ها و ت ریرات ایشان ،با رول مصاحبه حضوری یا پرسشنامهای با نحوه نگرل و
تحلیل نابگان ایرانی آشنا شویم.
سازماندهی دوباره یا بیان محض آنچه پیشتر میدانستیم و مكتوب است ،پژوهشی
اصیل نیست ،بلكه تنها یك یادگیری و توزیع دانش است نه تولید آن و از خصیصه
نوآوری که ذات یك پژوهش آکادمیك محسوب میشود خالی است .بنابراین در این
پژوهش ،قصد داریم تا به بررسی و سنجش میاان تح ق اهدام وااعان تحریم در
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عرصههای اقتصادی و سیاسی -اجتماعی کشورمان و نیا بر عرصه نفوذ منط های ایران از
دیدگاه نابگان فكری و ابااری بپردازیم .درواقع ،در نظر داریم باش سوم این سیستم و
جعبه کارکرد تحریم ،یعنی برونداده ( )Outputتحریم یا پیامدها و تأثیرات آن را ازمنظر و
نگرل باش دانشآموخته و سیاستورز کشورمان بشناسیم .یعنی به میاان تطابق
پیامدهای تحریمها با اهدام و استراتژیهای وااعان تحریم بپردازیم .کشف نحوه
نگرل و ایستارهای توده مردم و نیا کشف شیوه فهم و تحلیل نابگان کشور نسبت به
م وله تحریم و نتایج و پیامدهای آن تا کنون رنگ هیچ پژوهشی را به خود ندیده است و
پژوهش حاار ناستین کار تح ی ی در این بستر است که بر چگونگی نگرل نابگان
فكری و اجرایی نسبت به پیامدهای تحریم با رول گردآوری اطالعات پیمایشی با
پرسشنامه نگرلسنجی و چارچوب نظری که در ذیل خواهد آمد ،متمرکا شده است.
چارچوب نظری واقعگرایی ،مبتنیبر وجود واعیت خودسر و آنارشی در نظام
بینالملل ،سبب خودیاری ( )Self-Helpکشورها برای بیشینهسازی قدرت میشود که یا
با گفت وگو و اقناع (دیپلماسی) یا با جنگ و تحریم (استراتژی) انجام میپذیرد.
بیشینهسازی قدرت ،ترس می آفریند و در نتیجه ،سبب آشوب در یك محیط آنارشیك
میشود .این معضل ،نوعی خأل امنیتی برای دولتها بهوجود میآورد ،ازاینرو معمای
امنیت ( )Security Dilemmaرا در صحنه روابط بینالملل داریم ).(Auten, 2008: 29-30
به فرض که ایران میتواند مانند پاکستان یا کره شمالی فعالیتهای اتمی مافیانه داشته
باشد و در زمان دلاواه ،با سانرانی یك مسئول لشكری ،کشورل را اتمی معرفی کند؛
اینجاست که دیگر کار از کار گذشته و این همان اصل خودیاری است .درواقع ازمنظر
نوواقع گرایی ،افاایش قدرت یك دولت به کاهش قدرت دولت دیگر میانجامد و از
این منظر ،معمای امنیت در یك فضای آنارشیك هرجومرجگونه است که به صحنه
میآید ).(Resende-Santos, 2007: 56
نوواقعگرایی مبتنیبر چند انگاره بنیادین است (گریفیتس61 :1391 ،؛ میرشایمر،
 .1 :)34-36 :1389اولین و اصلیترین هدم قدرتها تضمین ب است؛  .2نظام

 732مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم725 - 768 ،

بینالملل برعكس عرصه داخلی ،آنارشیك (فاقد اقتدار مرکای) است؛  .3دولتها بال وه
برای یكدیگر خطرناكاند و نیت تهاجمی دارند .دولتها هرگا نمیتوانند در مورد
م اصد و نیات دولت های دیگر ،مطمئن باشند و امكان ت لب وجود دارد پس همواره
نگران ت لب کردن دیگرانند (معمای گوزن) .احتمال ت لب با در نظر گرفتن تكنولوژی
نظامی مدرن که میتواند به سرعت توازن قوا میان کشورها را تغییر دهد ،بسیار با،
ارزیابی میشود؛  .4قدرتها بازیگران ع النیاند .آنها برای ب ای خود در این محیط،
رفتار مناسب را انتااب میکنند و  .5قدرت و امنیت نسبیاند .افاایش قدرت و امنیت
یك بازیگر ،منجر به کاهش قدرت و امنیت دیگری میشود .بازیگران در ت سیم کیك،
به سهم خود نگاه نمیکنند ،بلكه سهم خود را در م ایسه با بازیگر دیگر میسنجند،
بنابراین هیچوقت قانع و خشنود نیستند.
آنچه برای نوواقع گرایان اهمیت دارد ،دودوه امنیت است؛ در نتیجه آنان
فعالیتهای هستهای ایران و حمایت از گروههای اسالمی مانند حاباهلل لبنان ،تضمین
منافع ملی و امنیت اسرا یل و منافع آمریكا را پیگیری میکنند.
عصر ترامپ ،پایان صل دموکراتیك و برتری منطق واقعگرایی تهاجمی بود و
تحریم اقتصادی ،یكی از اباارهای نیرومند هژمونی ،برای وادارسازی دولت موازنهگر
بهمنظور پذیرل نظم دلاواه است .این نظام ،هاینههای ساتی برای ایران بهویژه پس از
یازدهم سپتامبر همراه داشت که هم اقتصاد (تحریمهای فلجکننده) و هم تعلیق برنامه
اتمی ایران را موجب شد (هنسن ،تافت و ویول.)19 :1390 ،

 .4تحريمها عليه ايران
هافبو ر و همكارانش ،سه علت عمده برای بهکارگیری اباار تحریم بیان میکنند :الف) به
کشور هدم نشان داد که طرم تحریمکننده اقدامات آن کشور را ت بی میکند؛ ب) به
کشورهای متحد نشان داد که بیان موااع توأم با برخی اقدامات عملی است؛ ج) برای
برخی محافل در خود کشور تحریمکننده ثابت شود که دولت متبوعشان برای پیگیری
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منافع ملی آنها ،اقدامات عملی هم خواهند داشت (هافبو ر ،اسكات ،الیوت و اوگ،
 .)14 :1392کارتر نیا در همین راستا ،سه دلیل را برای بهرهگیری کشورها از اباار تحریم
میآورد :اول ،تمایل به تأثیرگذاری و حتی تغییر در رژیم یك کشور؛ دوم ،مجازات یك
کشور بهدلیل سیاستهای آن کشور و سوم ،نشان دادن مراتب ماالفت نمادین با
سیاستهای یك کشور و اطمینانباشی به باشندگان کشور خود مبنیبر ماالفت با آن
).(Carter, 2009: 12
درباره ایران نیا میتوان سه علت را از هم تفكیك داشت :الف) هدم اعالمی
ورب مبنی بر منع گسترل تسلیحاتی و محدودسازی توانایی ایران در توسعه برنامههای
هسته ای و نیا مسا ل ح وق بشری و حتی مبارزه با تروریسم؛ ب) براندازی و عناد با
رژیم جمهوری اسالمی بهعنوان سردمدار بیداری اسالمی و ج) تغییر رفتار ایران مبنیبر
کنترل و محدودسازی کنش منط های این کشور .بنابراین ،تحریمهای آمریكا علیه ایران،
ترکیبی از همه این سه دلیل گفته شده است؛ یعنی واداشتن ایران به کنار گذاشتن
سیاستهای ناخوشایند برای آمریكا ،مجازات ایران برای سیاستها و نیا ابراز ماالفت
نمادین دولت آمریكا برای جلب نظر گروههای طرفدار اسرا یل در این کشور (علیاانی،
.)40 :1384
بیش از چهار دهه اعمال تحریم علیه ایران ،فراز و نشیبهایی در اهدام و علل
واع تحریم و شیوه اعمال آن را شاهدیم .در این پژوهش ،با مشاهده ویژگیهای
خاص اعمال تحریم در دورههای ماتلف ،به ت سیمبندی نسلگونه تحریمها میپردازیم
که از قضا با تغییر کابینه در واشینگتن نیا هماهنگ است .در ذیل ،بهطور اجمالی به بیان
روند کرونولوژیك دورههای تحریم ،یعنی آنچه بر کشور ما روا داشته شده است،
بهمثابه مدخل ورود به بحث تحریمها و تأثیرات آن اشاره خواهیم داشت .درواقع در
این قسمت قصد داریم به دو باش داده ( )Inputو پردازل ( )Processدر نظام
تحریم ها علیه ایران بپردازیم؛ و تأثیرات یا پیامدهای تحریم یعنی برونداد ( )Outputرا
نیا در باش یافتههای پژوهش خواهیم آورد.
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تحریمهایپسازاشغالسفارتآمریکاتاپایانبوشپدر 

.1-4
گری سیك ،مشاور وقت کاخ سفید در مورد ایران ،معت د است پس از س وط شهر
سایگون ،هیچ واقعهای به اندازه ان الب ایران ،آمریكا را تحت تأثیر قرار نداده بود
) (Sick, 1986: viiiو کشوری که بهعنوان متحد بلندمدت این کشور در منط ه بود ،به
ناگاه در جبهه م ابل هژمون قرار گرفت و از صدور ان الب و نابودی اسرا یل سان
میگفت .سه روز بعد از اشغال سفارت ،دولت آمریكا تصمیم به مجازات ایران با
تحریمهای اقتصادی میگیرد.
پس از پایان بحران گروگانگیری ،اما نپذیرفتن رفتار سیاسی و نظامی جمهوری
اسالمی و امید به ایجاد تغییر آن ،سبب شد همچنان گونههای دیگری از تحریمها اعمال
شود .نگرانی آمریكا در این دهه بیشتر افاایش نفوذ گفتمان ان الب اسالمی در
کشورهای خاورمیانه بود .درواقع ،پیوند میان دو متغیر «تحریم» و «حضور منط های
ایران» از زمان آواز نظریه صدور ان الب وجود داشته و به همین دلیل از همان زمان،
ایران را حامی تروریسم بینالملل خوانده است .تحریمهای تجاری دهه هشتاد میالدی
توسط ریگان و بول پدر علیه ایران اعمال شدند.

تحریمهایدرچارچوبمهاردوگانه 

.2-4
برخالم تحریمهای پیشین که هیچگاه در قالب یك قانون مصوب مجلسین آمریكا از
قدرت قانونی ب ا،تری برخوردار نبودند ،با آمدن بیل کلینتون ،شكل تحریمهای آمریكا
ارت ایی کمی و کیفی یافتند .امن اینكه تحریمهای جدید ویژگی فرامرزی بودن را
دارند تا هم اشااص آمریكایی ملام به اجرا باشند و هم اشااص ویرآمریكایی
تحریمهای مورد نظر آمریكا را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت مشمول
مجازاتهای آمریكا میشوند.
همزمان با پیوند دوباره میان دو متغیر تحریم و کنش منط های ایران؛ در این برهه
مواف ت روسیه برای تكمیل نیروگاه هستهای بوشهر را شاهدیم ،در نتیجه ،در  15مارس
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 1995ناستین مصوبه دولت کلینتون درباره تحریم ایران ابالغ شد که درواقع ،تحریمهای
فراگیری (تحریم و مهار دوگانه) ) Dual Containment(،بر تمام فعالیتهای اقتصادی و
تجاری خود با ایران (ممنوعیتِ هرگونه تأمین مالی اشااص آمریكایی برای توسعه
طرحهای نفتی ایران) واع شد ،اما ازآنجاکه تجارت میان دو کشور هیچگاه به سطوح
قبل از ان الب نرسیده بود ،تأثیر این تحریمها نیا بسیار محدود بود .بنابراین برای با،
بردن اثر تحریمها نیاز به اهرم فشار بر کشورهای دیگر بود مانند قانون ایلسا (

Iran and

( ،)Libya Sanctions Act. ILSAقانون تحریم ایران و لیبی ،که در ایران به نام قانون داماتو
شناخته میشود) که درباره تحریم هرگونه سرمایهگذاریهای جدید در صنعت نفت و
گاز ایران و لیبی که ن طه آواز فرایند تحریمهای همهجانبه آمریكا بر ایران بود و بعدها در
برجام سال  2015خود را نشان دادند.

هایبهبهانههستهای 


تحریم
.3-4
در  24اَمرداد  1381گروه موسوم به شورای ملی م اومت ایران ]وابسته به سازمان
مجاهدین خلق ایران[ اقدام به انتشار گاارشی از دو پایگاه هستهای مافی و زیرزمینی
در ایران (نطنا و اراك) کرد« .با آنكه ناستین بار ،این گروه خبر فعالیت مراکا هستهای
ایران را به جهان ماابره میکرد ،اما نیویورك تایما ادعا کرد که تاللهای سرویسهای
اطالعاتی آمریكا ،انگلیس و اسرا یل منجر به کشف این مراکا در سال  2002شده
است» ) .(Thaler and et. al, 2010: 93آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،عدم پایبندی ایران
به توافق را به شورای امنیت گاارل میکند و قطعنامه  1737به تصویب رسید.
آمریكاییها با مشاهده ناخشنودی ایرانیها از تصویب اقدامات تحریمی ،به ارزشمندی
مجموعه اقدامات در قالب مصوبهها پی بردند؛ بنابراین در فكر طراحی مجموعهای از
مصوبههای تحریمی شورای امنیت بودند که میتوانستند پشت سر هم بر ایران اعمال
شوند و بهموجب آنها محدودیتهای مالی به شرکتها و افراد وابسته به سپاه پاسداران
و سازمان انرژی اتمی ایران تحمیل نمایند ).(Cordesman and Al-Rodhan, 2006: 214
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ت ویت نوواقعگرایی تهاجمی ازسوی هژمون آمریكا و متحدان جهانیال ازجمله اباار
شورای امنیت ،در قالب صدور  6قطعنامه شورای امنیت و نیا هشت قطعنامه تحریمی
درخصوص ن ض ح وق بشر ازسوی پارلمان اروپا بوده است.
در دولت اوباما گرایش رسمی به سیاست جنگی بره صرفر مری رسرد ،امرا طررح
تحریم دوجانبه زمان کلینتون پی گرفته شد و با اعمرال بریسراب ه تررین تحرریم هرا و
ترکیب آن با گاینه هایی مانند معتبرسازی تهدید نظرامی ،عملیرات سرایبری ،عملیرات
اطالعاتی و مهم تر از همه ایجاد یك نیروی نیابتی رادیكال علیه ایران در منط ه به نرام
داعش ،فشار قابل توجهی به ایران وارد کررد ترا در نهایرت ،برا توافرق برجرام برنامره
هسته ای ایران را مهار کند.
پس از پ یروزی حسن روحانی نیا ،سیاست دوگانه هویج و چماق (رفع موانع
تحریم ،همزمان با فشار تحریم) علیه ایران اجرا شد .ارورتهای اقتصاد سیاسی ایران
و امنیت راهبردی کشورهای  5+1فرایند مذاکرات هستهای را بهوجود آورد (مصلینژاد،
 )791-813 :1396مذاکرات وین آواز و درنهایت در پیمان هستهای لوزان ()2015
درباره میاان و سط ونیسازی ،جدول زمانبندی لغو تحریمها و مدت زمان اجرایی و
جا یات به توافق جامع طرفین دست یافتند .اما آنچنان که از نامش برمیآمد جامع نبود؛
چراکه هم ایران خواهان برداشته شدن تحریمهای بیشتری بود تا اقتصادل را بازسازی
کند و هم آمریكا و متحدانش نیاز به شفافیت بیشتری داشتند تا تضمینهای بیشتری در
مورد صل آمیا بودن برنامه هستهای ایران داشته باشند .شورای امنیت سازمان ملل نیا از
برجام حمایت کرد و همه تحریمهای مرتبط با پرونده هستهای را با قطعنامه  2231خود
لغو کرد

)Resolution 2231, 2015

 .(UNSCاتحادیه اروپا نیا در دی  ،1394با مفاد

برجام ،تمامی تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط با پرونده هستهای ایران را برداشت.
وندی شرمن 1اذعان دارد «اگر ما قرار بود کلیت رفتار ایران را اصالح کنیم ،آنگاه
 .1معاون سیاسی وزارت خارجه اوباما و مذاکرهکننده ارشد آمریكا در مذاکرات هستهای منجر به توافق برجام
در ژنو و معاون وزیر خارجه بایدن و همچنین مذاکرهکننده ارشد بایدن در مذاکرات احیای برجام در وین
اتریش.
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برنامه هستهای ایران صرفاً تبدیل به مواوعی میگشت که میشد در برابر دیگر
فعالیت های ایران بر سرل چانه زد .بهتر است اول از تولید سالحهای هستهای
جلوگیری و بعد به دیگر مسا ل پرداخته شود .ماصوصاً پس از آنكه بارگترین امتیاز
چانهزنی ایران را از دستش درآوردیم» (شرمن.)211 :1398 ،
همانگونه که عضو ارشد مرکا سیاست خاورمیانره اندیشركده بروکینگرا در قالرب
گاارل شورای آتالنتیك می آورد ،یكی از مهمترین مشكالت برجام ،محدودیت آن بره
برنامه هستهای ایران بود .وی برای مصداق این ادعا ،از اولرین سرانرانی اوبامرا پرس از
امضای برجام ن ل قول میآورد« :مرن امیردوارم کره برراسراس ایرن توافرق ،بتروانیم بره
گفت وگوها با ایران ادامه دهیم و به آنها انگیاه بدهیم تا رفتار متفاوتی در منط ره داشرته
باشند ،رفتار تهاجمی و خشونتطلبی کمترری داشرته باشرند و بیشرتر همكراری کننرد،
و بهگونهای رفتار کنند که ما از همه کشورها در جامعه جهانی انتظار داریم»

1

(Maloney,

).2017

تحریمهایپسابرجام 

.4-4
به روم فشارهای آمریكا علیه ایران در دوران اوباما ،شاهد ظهور ایران بهعنوان یك
قدرت درجه اول منط های در چارچوب منطق نوواقعگرایی و سیستم تك ر چندقطبی
گردید و بهروم پندار نادرست اوباما و تیم امنیت ملی او ،برجام به مرزهای مهار نسبی
برنامه هسته ای محدود ماند و درم ابل ،پس از برجام ،اراده راهبردی ایران برای توسعه
برنامه موشكی و حضور و نفوذ منط های و تلفیق آن دو شتاب بیشتری پیدا کرد.
رهیافت نوواقعگرایی تهاجمی ترامپ که در رقابتهای انتااباتی خود در قالب
 .1مطابق همین گاارل «تهران از طریق مذاکرات دقیق هستهای و از زمان اجرای برجام ،همان کاری را ادامه
داده که از ان الب سال  1979تا کنون به طور مداوم انجام داده است :تالل برای گسترل نفوذ خود در سراسر
ورب آسیا» بنابراین « برای ایجاد ثبات در سه میدان نبرد اصلی منط ه ،یعنی عراق ،سوریه و افغانستان ،باید ن ش
منط ه ای ایران را تضعیف ،خنثی یا متحول کنیم» .گاارشگر این متن معترم است که برعكس پندار بسیاری از
افراد در واشینگتن ،افاایش نفوذ منط های ایران محصول و پیامد توافق هستهای نیست ،بلكه پیامد دخالت نظامی
آمریكا در عراق و حوادث بهار عربی است ).(Maloney, 2017
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شعار «اول آمریكا» ( )America Firstبه دنبال اولویت دادن به اهدام ملی و کسب انتفاع
بینالمللی ،بهجای ماجراجویی بینالمللی و ایفای ن ش رهبری محدود و
یكجانبهگرایی افراطی است و ماالفتش را با توافق هستهای برجام اعالم کرده بود،
بهمنظور عمل به وعدههای انتااباتی ال درباره خروج از برجام ،سرانجام در 18
اردیبهشت  1397امن متهم کردن ایران به عدم پایبندی به توافق برجام و حمایت از
حاباهلل ،طالبان ،ال اعده و سایر سازمانهایی که آنها را تروریستی نامید ،بهصورت
یكجانبه و با استناد به مطالب بنیامین نتانیاهو ،ناستوزیر اسرا یل ،قطعنامه 2231
شورای امنیت سازمان ملل را ن ض و رسماً از برجام که مواف تنامهای بینالمللی با
پشتوانه حمایتی دو نهاد برجسته بینالمللی (شورای امنیت و آژانس بینالمللی اتمی)
بود خارج و بازگشت تحریمها را بهصورت گذشته اعالم کرد.
جو بایدن که تا پیش از این با انت اد از ترامپ ،مدعی چندجانبهگرایی و بازگشت
به دیپلماسی و عدالتخواهی بود ،باید آن را در عمل اثبات کند ،اما همانگونه که مجید
تات روانچی ،نماینده دا م ایران در سازمان ملل متحد طی توییت خود متذکر میشود
«دولت جدید آمریكا به حمایت از چندجانبهگرایی وانمود میکند اما از رد اعترااش
در دیوان بینالمللی دادگستری (مبنیبر عدم صالحیت دیوان) در پرونده تحریمهای
ایران ابراز ناامیدی دارد» ).(Takht Ravanchi, 2021
چالش پیش روی گروه  ،5+1تدوین یك بسته پیشنهادی انگیاهساز بود تا ازنظر
قانونی و فنی ،اجرایی و قابل پذیرل طرفین باشد ،یعنی هم وااعان تحریم را به هدم
اعالمیشان برساند و هم بتواند نگرانیها و نیازهای ب ا و رشد اقتصادی ایران را برطرم
سازد .اما هژمون بینالملل آمریكا خواستار تغییر در کنش منط های و برنامههای دفاعی ایران
شده است.

 .5روششناسي پژوهش
برمبنای هدم پژوهش ،نوع پژوهش حاار «تح یق ارزیابی» ( )Evaluation Researchو
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بر حسب رول نیا پژوهش فراروی را باید از نوع «تح یق پیمایشی یا زمینهیابی»
(Research

 )Surveyقلمداد کرد .در نتیجه ،پژوهشی اکتشافی ( )Explorationاست و

ازآنجا که واحد تحلیل پژوهشسط خُرد و فرد نابه است ،بنابراین در رول و تكنیك
گردآوری دادههای این پژوهش از «رول پیمایشی» بهره گرفتیم .پژوهشهای
نگرلسنجی ،افكارسنجی و نظرسنجی ازجمله پیمایشهای توصیفی قلمداد میشوند
چراکه این رول بهمنظور توصیف یك جامعه آماری (نابگان دانشگاهی و اجرایی)
درزمینه یك پدیده معین (عرصههای تأثیر تحریم) انجام میشود.
جامعه آماری این پژوهش یعنی نابگان ،باید صاحبنظر و صاحبکنش بسنده در
مسئله پژوهش (عرصههایی که تحریم بر آنجا تأثیر میگذارد) باشند؛ مانند حوزههای
روابط بینالملل ،مسا ل اقتصادی ،مسا ل جامعهشناسی سیاسی و امنیتی .پس آن «صفت
مشاصه مشترك و قابل تمیا از دیگر جوامع» همانا صاحبنظری و صاحبکنشی در
بسترهای تأثیرگذاری تحریماند .در نتیجه ،ترکیبهای جمعیتی و توزیع جنسیتی و
قومی و دیگر مشاصههای جامعه آماری مطرح در علوم انسانی در نظر گرفته نشدهاند.
منظور ما از نابگان در این پژوهش ،نه سرامدان هر طب ه و تاصص ،که نابگان
سیاسی

(Elite

 )Politicalیعنی متاصصان و کوشندگان حوزه پژوهش و به عبارتی

عرصههای تأثیر تحریم (عرصه اقتصاد ،عرصه جامعهشناسی سیاسی و نیا عرصه
سیاست خارجی و روابط بینالملل) است .همچنین ،منظور ما از نابگان ابااری و
اجرایی نیا سیاست ورزان خارج از مجموعه سیاست رسمی و عملی ایران ،چه آنهایی
که در جایگاه اپوزیسیون داخل و خارجاند و چه کسانی که در بیرون از مجموعه
رسمی سیاسی ایران به کنشگری مشغولاند نیست ،بلكه نابگانی است که پیشه
سیاست چه هماینك و چه پیش از این دارند.
تعیین حجم نمونه جامعه آماری ،براساس نظر پژوهشگر و با در نظر گرفتن
عواملی چون بودجه و زمان انجام؛ جامعه در دسترس از میان نابگان دانشگاهی و
خاصه شاوالن سمت های اجرایی ،امكانات و امثال آن درصدی از جامعه را بهعنوان

 740مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم725 - 768 ،

نمونه آماری پژوهش (شمار یك صد نابه؛ پنجاه نابه آکادمیك و پنجاه نابه اجرایی)
انتااب شدند 1.نابگان آکادمیك را از میان اساتید دانشگاههای کشور در رشتههای
روابط بینالملل ،علوم سیاسی و گرایشهای آن ،جامعهشناسی سیاسی و گرایشهای
ماتلف رشته اقتصاد برگایده ایم .همچنین نابگان اجرایی را نیا از میان مسئو،ن
وزارت خارجه و نیا نمایندگان مجلس مرتبط با عرصه روابط بینالملل و اقتصاد
انتااب کردهایم.

2

رایج تررین و پرکراربردترین رول بررای گرردآوری داده در نگررلسرنجی ،ابراار
«پرسشنامه» ( )Questionnaireاست .فرم پرسشنامه باید برراسراس اهردام (توجره بره
سؤا،ت و متغیرهای فرایات پژوهش) تنظیم شروند .اجررای پیمرایش پرسرشنامرهای
مستلام مراقبتهایی بود که در پژوهش حاار تالل کردهایم تا نهایت احتیراط ،زم در
تدوین م ولهها و گویه هرا و سرپس طراحری سرؤا،ت فررم پرسرشنامره در دو فرمرت
پرسشنامه کاوذی و اینترنتی (ایمیلی و مبتنیبر وب) ،تدویننامره درخواسرت (

Cover

 )Letterو متن دستورالعمل ( )Instructionچگونگی تكمیل پرسشها و نیا افاایش نررخ
پاسخدهی ( )Response Rateداشته باشیم.
جدول.1نتیجهمشارکتجامعهآماری 
جامعهآماری

تعدادکلفرمارسالشده 

تعدادپاسخهایدریافتشده 


نخبگاندانشگاهي 

 50

45

نخبگاناجرایي 

 50

 37

جمعکل

 100

82

برای سنجش ملموس و قابل اندازهگیری متغیرهای این پژوهش (

Operational

 )Definitionباید مفاهیم انتااعی پژوهش را به متغیرهای قابل سنجش و اندازهگیری تبدیل
 .1به همین روی از رولهایی چون جدول نمونهگیری مورگان و فرمول کوکران استفاده نشد.
 .2فهرست اسامی کامل جامعه آماری این پژوهش در باش پیوستها خواهد آمد.
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کنیم .یعنی طی فرایند شاخصگذاری ،متغیرها را به شاخصهای آن تفكیك کرده ،سپس
گویههای قابل سنجش را میآوریم که در قالب سؤا،ت پرسشنامه تدوین خواهند شد.
شاخصهای متغیر وابسته حضور و نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا عبارتاند از :ن ش
تهاجم آمریكا به منط ه ،بازی دیگر رقبای ایران در منط ه از جمله رژیم صهیونیستی و
عربستان ،تحو،تی چون بهار عربی و وجود داعش و نیا ریشههای فرهنگی قدرت نرم
همچون روح حكمرانی جهانی ر ایرانی ،اید ولوژی شیعی ،قرابت فرهنگی و مذهبی و نیا
آشنایی و دسترسی به منط ه و تنوع قومی ر مذهبی ،میاان حمایتهای مالی ،توان تعیین
مسئو،ن سیاسی ر اجرایی و ت نینی و قضایی ،توان تعیین مدیران سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی کشورها ،میاان معامالت و انتفاع تجاری و مالی ،میاان حمایت از نیروهای نیابتی و
شبهنظامی ،تصویرسازی از ایران در افكار عمومی ،بهرهبرداری از ظرفیت هواداران انسانی،
میاان نفوذ در شبكههای اجتماعی و سط مااطب و کیفیت تولیدات رسانههای ارتباط
جمعی ،توان تغییر رویههای ح وقی و بودجهای و سیاستهای م طعی ،میاان سهمدهی به
نیروهای رقیب سیاسی ،توان ایجاد بحرانهای اجتماعی و امنیتی م طعی و نیا توان خاتمهباشی
به بحرانهای اجتماعی و امنیتی ،توان تشكیل شبكههای فراملی از گروههای همگرا.
گویههای شاخص نفوذ منط های ایران بهروم تحریم عبارتاند از:
ر بهروم تحریم همه جانبه علیه ایران ،روند افاایشی بسط نفوذ ایران را در منط ه
ورب آسیا شاهدیم.
ر تحریمها علیه ایران تأثیری در تغییر کنش منط های ایران نداشته است.
ر تحریمها تأثیری در تغییر رویكرد ایران در حمایت از گروههای اسالمی در عراق
و لبنان و یمن و  ...نداشته است.
 تحریم ها سبب تغییر رویكرد سیاست خارجی ایران نسبت به رژیم صهیونیستینشده است.
 قدرت نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا بهمراتب بیشتر از سطمنط های (مانند عربستان و ترکیه) و حتی آمریكاست.

نفوذ رقبای
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گویههای شاخص بایستههای منطق ر الیام عبارتاند از:
ر الاامات و بایستههای کنش منط هاى ایران را میتوان در چارچوب ر الیام حاکم
بر خاورمیانه (اصل ب ا ،بازدارندگى و بىاعتمادى به ورب) ارزیابى کرد.
ر دست شستن از کامیابیها و دستاوردهای جمهوری اسالمی در خاورمیانه ،به
بهانه تنشزدایی ،با منطق واقعگرایانه همخوان نیست؛ به همین دلیل جمهوری اسالمی
نباید هیچ مذاکرهای فراتر از برجام را بپذیرد.
ر حضور منط ه ای ایران تنها برای تأمین امنیت خود یا راهبرد صدور ان الب است
و تأمین منافع اقتصادی جاء اهدام و برنامههای اجرایی سیاست خارجی کشور نبوده
و از مایتهایی چون قرابت جغرافیایی و فرهنگی و آشنایی منط های خود بهرهای برای
تأمین منافع اقتصادی خود نبرده است.
ر ایران باید هر چه زودتر دکترین میاان و سط حضور منط های خود را منطبق با
منافع و آرمانهای خویش تدوین کند.
گویههای شاخصِ تحریمهای پسا برجامی عبارتند از:
 ورب بهویژه آمریكا تالل دارند تا با مناوی کردن ایران و محدودسازیمباد،ت تجاری ر مالی و تنگناهای اقتصادی ،مانع از آنچه آنان حمایت ایران از
تروریسم در خاورمیانه میدانند شوند.
 پس از روی کار آمدن ترامپ و با بسط نفوذ منط های ایران ،نگرانی ورب از«هژمونی منط های» آن ،جایگاین «تهدید هستهای» این کشور شده است.
 علت خروج آمریكا از برجام و عدم اجرای کامل برجام توسط جهان ورب ،ایناست که آنها قصد دارند حضور منط های ایران را کنترل کنند.
 همچنانكه رابرت هانتر ر سفیر پیشین آمریكا در ناتو ر معت د است،تحریمکنندگان در نهایت ،امنیت مشروع ایران در ورب آسیا و کار در حوزههای منافع
مشترك با این کشور را میپذیرند.
ازآنجاکه متغیرهای کیفی بهخودیخود قابل اندازهگیری نیستند ،نگرلسنجی باید
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با اباار م یاسهای نگرل صورت پذیرد .هنر پرسشنامه هم در این است که مفاهیم
انتااعی و ذهنی نرم را به شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری تبدیل کند .به همین
دلیل ،در پژوهشهای پیمایشی زمینهیابی ،که دادهها با مراجعه به افراد (پاسخگویان)
جمعآوری میشوند ،باید از م یاس ها بهره گرفت که با توجه به نوع متغیر پژوهش
میتواند متفاوت باشد .م یاسبندی ،اصلیترین رول برای سنجش نگرلهاست و در
میان شكلهای ماتلف م یاسبندی ،م یاس درجهبندی لیكرت محبوبترین است.
بنابراین معمو ً،پرسشنامههای نگرلسنجی در طیف  5یا  7تایی لیكرت طراحی و
بهکار گرفته میشوند که ما در این پژوهش ،درجهبندی طیف پنج تایی لیكرت (کامالً
مواف م /مواف م /نه موافق ،نه ماالف /موافق نیستم /اصالً موافق نیستم) را برای
م یاسبندی برگایدهایم.

 .6روايي و پايايي گويهها

1

برای تعیین علمی و قابل استناد بودن نگرل نابگان نسبت به تأثیرات تحریم ،باید از
درست بودن اباار (پرسشنامه) اطمینان حاصل کنیم بهویژه که بررسی روایی ( )Validityو
پایایی ( )Reliabilityبرای پرسشنامه مح قساخته

(Questionnaire

)Researcher-made

بسیار اروری است .در ویر این صورت نتایج بهدست آمده در تحلیل نهایی خدشهدار
خواهد بود و نمیتوان ادعای سنجش آنچه دنبال میکنیم (سنجش نگرل) داشته باشیم.
بنابراین پیش از ورود و دخول به تحلیل آماری دادههای بهدست آمده از نظرسنجی و
تحلیل آماری دادهها و حتی تحلیل نظری متغیرها ،باید اباار پژوهش یعنی پرسشنامه را
بهمنظور تعیین اعتبار سازه مورد تحلیل تأییدی قرار دهیم.
 . 1م اله حاار باشی از یك پژوهش دانشگاهی در م طع دکتری رشته روابط بینالملل دانشگاه عالمه
طباطبا ی می باشد که به بررسی و سنجش نگرل شمار یكصد نفر از نابگان دانشگاهی و اجرایی کشور در سه
حوزه اقتصاد ،جامعه سیاسی ،و همچنین عرصه حضور منط های ایران میپردازد .رول گردآوری دادههای
نگرلسنجی نیا اباار پرسشنامه مح قساخته ،به تعداد  35گویه بوده است .بنابراین خروجی نرمافاارهای
 SPSS24و  Smart PLS3و تحلیلهای آما ری این پژوهش از جمله بررسی روایی و پایایی مورد نیاز ،با توجه به
همین شمار جامعه آماری و تعداد گویه ها لحاظ و محاسبه شده است .م اله حاار اما به ارا ه گاارل عرصه
سوم این نگرلسنجی (یعنی نفوذ و حضور منط های ایران) میپردازد و تحلیل های آمده ،باشی از پژوهش یاد
شده هستند.
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همچنین؛ با بهرهگیری از امكاناتی که پرسشنامه مبتنیبر وب (امكانات وردپرس) در اختیار
پژوهشگر قرار میدهد ،فرم پرسشنامه به گونهای طراحی شده است که الااماً سؤالی بیپاسخ
نماند و امكان رفتن به پرسش بعدی بدون پاسخ به سؤال صفحه امكانپذیر نباشد؛ بهاینترتیب
امكان افاایش کاذب آلفای کرونباخ ( )Cronbach's Alphaصفر شد .همچنین ازآنجاکه اریب
پایایی به واریانس اندازهگیری وابسته است ،ناهمگون بودن پاسخدهندگان سبب افاایش آلفای
کرونباخ میشود که در این پژوهش همه افراد جامعه آماری جاء نابگان دانشگاهی و اجرایی با
تحصیالت ت ریباً همسط و دارای پیشینهپژوهی یا پیشهای در عرصه سیاست و اقتصاد
سیاسیاند.
از آنجا که شاخص آلفای کرونباخ بسیار ساتگیرانه است ،برای بررسی همسانی
درونی مدل اندازهگیری در رول  PLSاز معیار مدرنتری به نام پایایی ترکیبی )(CR

بهره گرفتیم که در فرمول زیر قابل محاسبه است:
فرمول:1پایایيترکیبي

شاخصهای کلیه عاملي بارهای جمع(

)2سازه یک
شاخصهای کلیه خطای واریانس جمع(

شاخصهای کلیه عاملي بارهای جمع( ) +2سازه

)سازه یک

= CR

م دار مطلوب  CRدر تح ی ات اکتشافی بین 0/6تا  0/7است ،در حالیکه در تح ی ات
پیشرفتهتر ،بین  0/7تا  0/9است .نتایج این دو معیار در جدول ذیل آمده است:
جدول.2نتایجضریبآلفایکرونباخوضریبپایایيترکیبي 
سازههایپژوهش

تأثیرتحریمبرحضورمنطقهایایران 


ضریبآلفایکرونباخ 

ضریبپایایيترکیبي 

( )Alpha >0/7

( )CR>0/7

 0/922

 0/933

همانطور که در جدول با ،مشاهده می شود ،نتایج اریب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی متغیرها آورده شده است که با توجه به حدود گفته شده برای هر دو معیار ،با
قاطعیت نتیجه می گیریم م دار ارایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی
سازههای پژوهش قابل قبول است .در راستای آزمون همگن بودن و معناداری بارهای
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عاملی نیا ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهای مست ل و وابسته با هم بررسی میشوند.
استانداردشدهوضرایبمعناداریگویهها 

جدول.3بارهایعاملي
متغیر

تأثیرتحریمبرحضورمنطقهای

ایران 

گویهها 


مقداربارعاملي 

مقدارآمارهتي 

 q23

 0/747

 9/525

 q24

 0/709

 9/016

 q25

 0/741

 10/768

 q26

 0/795

 11/891

 q27

 0/817

 17/094

q28

 0/631

 7/355

 q29

 0/699

 9/923

 q30

 0/732

 9/229

 q31

 0/779

 13/347

 q32

 0/640

 7/551

 q33

 0/680

 8/818

 q34

 0/643

 7/067

 q35

 0/731

 10/224

(شمارهسؤاالت) 

همانطور که از جدول با ،میتوان دریافت ،م ادیر بارهای عاملی و ارایب
معناداری کلیه گویهها بهترتیب از  0/4و  1/96بیشتر محاسبه شده است .بنابراین
استنباط میشود روایی همگرا متغیرهای مدل تأیید شده است.
نتیجه آنكه تمامی معیارهای آلفای کرونباخ ،معناداری بارهای عاملی بین سؤا،ت و
متغیرهای مكنون ،اریب پایایی ترکیبی ،شاخص متوسط واریانس استاراج شده
( )Average Variance Extracted. AVEو روایی واگرا به رول فورنل و ،رکر؛ مناسب
بودن مدل اندازهگیری یعنی اباار پرسشنامه پژوهش ما را نشان میدهند .بنابراین
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پرسشنامهای که برای سنجش نگرل نابگان طراحی و برای پاسخگویی در اختیارشان
گذاشته شده است ،براساس نتایج حاصل طی آزمونهای آماری نام برده ،دقی اً همان
چیای را میسنجد که مدنظر ما در این تح یق بوده است.

 .7توصيف آماري متغيرهاي پژوهش
دادههای تح یق حاار م یاس فاصلهای (براساس طیف پنجتایی لیكرت) دارند .برای
توصیف متغیرهای پژوهش از شاخصهای مرکای و پراکندگی استفاده میشود .جدول
زیر شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد:
.شاخصهایتوصیفيمتغیرهایموردمطالعه

جدول4
متغیرها

تعدادگویه 

میانگین 

انحرافمعیار 

کمینه 

بیشینه 

برحضورمنطقهایایران 

تأثیر تحریم

 13

 2/91

 0/410

 1/92

 4/00

 .8تحليل آماري استنباطي (آزمون فرضيهها)
بهمنظور آزمون فرایهها ،در تحلیل آماری استنباطی ،ما در طرح پژوهشی خود از
آزمون نرمالیتی دادهها 1،آزمون اریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معاد،ت
ساختاری با رویكرد حداقل مربعات جا ی استفاده کردهایم که به مورد ناست آن در
این م اله اشاره می کنیم .برای بررسی نرمال بودن از اریب چولگی ( )Skewnessو
اریب کشیدگی ( )Kurtosisاستفاده میشود.

 .1قدر مطلق اریب چولگی و کشیدگی بارگتر از  2تاطی از نرمال بودن داده ها را نشان میدهد .همچنین
اگر م دار خطای استاندارد اریب چولگی و اریب کشیدگی کوچكتر از  2و یا بارگتر از  +2باشد ،درآن
صورت فرض نرمال بودن توزیع رد میشود.
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جدول.5نتایجنرمالبودنمتغیرهایموجوددرپژوهش 
ضریبچولگي 
متغیرها 
تأثیر تحریم برحضورمنطقـهای
ایران 

ضریبکشیدگي 

مقدار

خطای

مقدار

خطای

آماره 

استاندارد 

آماره 

استاندارد 

 -0/466

 0/266

 0/993

 0/526

نتیجه
آزمون 
نرمال
است

همانطور که در جدول با ،مشاص است ،اریب چولگی و کشیدگی متغیر مورد
مطالعه در بازه ( +2و )-2قرار دارد و همچنین م دار خطای استاندارد اریب چولگی و
کشیدگی در بازه ( +2و )-2قرار گرفته و نشان از نرمال بودن دادههاست .همچنین طبق
قضیه حد مرکای که ادعا میکند اگر حجم نمونه آماری با ،رود (با،ی  30نفر) توزیع
دادههای آن متغیر به توزیع نرمال نادیكتر خواهد شد ،بنابراین میتوان گفت که توزیع
دادههای تمامی متغیرها ،نرمال است.

 .9تأثير تحريم بر نفوذ منطقهاي ايران
در باش یافته های پژوهش ،به پیوند میان دو متغیر «تحریم» ازیكسو ،و متغیر
«عرصه حضور منط های ایران» ازسوی دیگر خواهیم پرداخت .مؤلفهها و گویههای
عرصه کنش منط ه ای ایران را جداگانه می آوریم ،سپس هرکدام را در دو باش مجاا
بررسی می کنیم .ناست دادههای به دست آمده از رول پیمایش را تحلیل آماری
خواهیم کرد؛ سپس به تحلیل نظری و واقع گرایانه آن گویه با عنایت به نگرل والب
جامعه آماری پژوهش (نابگان) می پردازیم تا ابعاد م وله با داده های اسنادی برای ما
روشن شود.

ایایرانبهرغمتحریم 


گویه:نفوذمنطقه
.1-9
به اعترام و اقرار اندیشمند ارشد اندیشكده آمریكایی رَند ،رهبران ایران ،سیاستهای

 748مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم725 - 768 ،

منط های ته اجمی را در پاسخ به فشارهای حداکثری و تحریمی ایا،ت متحده که
صادرات نفت ایران را بهشدت محدود کرده است ،برگایدهاند ) .(Kaye, 2019ایران
توانست با همكاری روس ها از س وط اسد در سوریه جلوگیری کند ،در عراق شیعیان
طرفدار جمهوری اسالمی دست با،ی قدرت را داشته و همكاری تنگاتنگی با کردها
داشته باشند؛ صنعا توسط حوثیها تصرم و حكومت منصور عبدربه با فرار به عربستان
ساقط شد .مسلم است که تحریم یا لغو آن با برجام یا بازگشت دوباره تحریمهای
یك جانبه آمریكا ،تأثیری در ایجاد یا رشد یا حتی احتمال کاهش نفوذ منط های ایران
ندا شته و ندارد .مداخله فااینده و البته پرهاینه ایران در خاورمیانه ،یكی از پیامدهای
برهم ریاتن نظم نسبی سنتی منط ه است که خود آمریكا در آن دخالت داشت.
ت سیمات فرقهای و مداخله قدرتهای خارجی در منط ه خاورمیانه ،باعث افاایش
نفوذ و قدرت ایران در منط ه شده است .به اعت اد ستوننویس نشریه نشنال اینترست،
قطعاً ایران بارگ ترین برنده آشوب در خاورمیانه است .رقبای اصلی ایران از جمله
عربستان ،اسرا یل و آمریكا ناخواسته سبب ت ویت گروههای شیعه طرفدار ایران و در
نتیجه افاایش قدرت و نفوذ ایران شدهاند ) .(Miller, 2017پس بنابر آنچه در با ،آمد،
باش زیادی از نفوذ منط ه ای ایران ناشی از کنش دیگر بازیگران است .حمله آمریكا
به افغانستان و عراق سبب حضور و نفوذ ایران در این کشور شد؛ حمله رژیم اشغالگر
قدس به جنوب لبنان سبب نفوذ با،ی حاباهلل در این کشور و نتیجتاً حضور پر قدرت
ایران در این کشور شد؛ جنگ فرامنط های و نیابتی در سوریه نیا سبب حضور مشروع
ایران در این کشور و عراق است و حمله ا تالم سعودی به یمن نیا نفوذ معنوی ایران
در میان یمنیها را بسط داد.
به باور پژوهشگر ،ریشههای قدرت نرم و نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا را
میتوان به دو دسته مؤلفه تفكیك کرد :علل مرتبط با تحو،ت منط های که به حضور
اولیه ایران پیش از بهم زدن نظم سنتی منط ه توسط یورل آمریكا؛ حضور پس از حمله
مست یم آمریكا به منط ه؛ کنش دیگر بازیگران منط های؛ و تحو،تی چون پیدایش بهار
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عربی و داعش میپردازد .دسته دیگر ریشههای نفوذ منط های ایران نیا به قدرت نرم آن
مرتبط است یعنی قرابت فرهنگی و مذهبی و وجود تنوع قومی ر مذهبی؛ اید ولوژی
ظلمستیای و عدالت محوری شیعی و همچنین روح حكمرانی جهانی ر ایرانی .همچنین
تشدید ایرانهراسی و خطر بارگنمایی سیطره منط های آن بهمثابه بارگترین تهدید
قدرت نرم ایران بررسی خواهد شد (ت ینژاد.)1398 ،
تحلیل آماری نگرش نخبگان :بهمنظور بررسی واعیت متغیرهای موجود (تحریم،
حضور منط های ایران؛ و نیا بایستههای واقعگرایانه و تحریمهای پسابرجامی) از آزمون
معتبر و علمی  Tتكنمونهای مست ل استفاده خواهیم کرد .این آزمون را زمانی بهکار
می بریم که قصد داشته باشیم میانگین یك جامعه را با یك میانگین مفروض و نظری
م ایسه کنیم 1.به لحاظ آماری به بررسی واعیت تأثیر تحریم بر حضور منط های ایران
و مؤلفههایش میپردازیم :

H0 µ ⇐ 3
H1 µ > 3

{

.شناسایيوضعیتتأثیرگذاریتحریمبرحضورمنطقهایایرانبااستفادهازآزمونتي

جدول6
تکنمونهای 

بازهاطمینان95
متغیر 

میانگین  مقدارتي

سطح

اختالف

درصدیاختالف

معناداری

میانگین

میانگین

0/063

-0/085

نتیجه

حدپایین حدباال
تأثیر تحریم بر
حضورمنطقهایایران 


1/885  2/915

-0/175

 0/005عدم تأیید

 .1اگر میانگین نمرات افراد در مورد هرکدام از متغیرها از م دار عددی ( 3حد وسط طیف لیكرت  5گاینهای)
بیشتر باشد ،نتیجه خواهیم گرفت که واعیت آن متغیر در حد با،ی متوسط است و اگر میانگین نمرات افراد
در مورد هرکدام از متغیرها از م دار عددی  3کمتر باشد یعنی اینكه واعیت آن متغیر در حد پایین متوسط قرار
دارد .همچنین اگر دقی اً میانگین متغیرها با عدد  3برابر باشد ،نشان از واعیت متوسط آن متغیر میدهد.

 750مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم725 - 768 ،

همانگونه که در جدول با ،مالحظه میکنیم ،سط معناداری آزمون درخصوص
اثرگذاری تحریم بر متغیر حضور منط های ایران ،با م دار آماره تی  -1/885برابر 0/063
و بیشتر از سط خطای  5درصد محاسبه شده است .به همین دلیل میتوان استنباط کرد
فرض صفر آزمون  Tتكنمونهای مست ل پذیرفته شده و فرض م ابل آزمون مبنیبر
ماالف بودن میانگین اثرگذاری تحریم بر مؤلفه حضور منط های ایران با عدد ( 3حد
وسط طیف لیكرت  5گاینهای) رد میشود .درواقع رابطه معناداری در تأثیرگذاری
تحریم بر حضور منط ه ای ایران وجود ندارد؛ یعنی در نگرل نابگان ،تحریمها ،موجد
کنش و نفوذ منط های ایران نیست.
ازآنجاکه میانگین اثرگذاری تحریم بر حضور منط های ایران ،برابر  2/915و کمتر
از  3گاارل شده و نیا حدود با ،و پایین اختالم میانگین اثرگذاری تحریم (بهعنوان
متغیر مست ل) بر حضور منط های ایران (بهعنوان متغیر وابسته) با میانگین مورد انتظار 3
شامل بازه صفر است ،در نتیجه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که متغیر «تحریم» بر
متغیر «حضور منط های ایران» تأثیری نگذاشته است.

گویه:بایستههایمنطقرئالیزم 

.2-9
همانگونه که در باش چارچوب نظری آمده است؛ ازنظر نوواقعگرایان ،این ساختار نظام
بینالملل است که کنشهای یك دولت را شكل میدهد و رفتارهایی را بر آن تحمیل
میکند .پایههای نظم سنتی در منط ه ورب آسیا از هم پاشیده و نوعی آنارشی در آن
گسترل یافته است؛ بااینحال واحدهای سیاسی همچنان حفظ ب ای خود در قالب نظم
سایكس ر پیكویی را خواستارند .در همین راستا ،میتوان بازی منط هاى ایران را در
چارچوب سیاستهاى واقعگرایانه حاکم بر خاورمیانه و در راستاى اصل ب ا ،بازدارندگى و
بىاعتمادى به ورب ارزیابى کرد .بهعبارتدیگر؛ الاامات و بایستههای حضور منط های ایران
را باید در چارچوب ساختار نظام بینالملل و اقتضا ات نوواقعگرایانه حاکم بر منط ه ورب
آسیا جستوجو و توجیه کرد .هدم اصلى راهبرد بازدارندگى و دفاع تهاجمى ایران ،قبول

تحریمها و حضور منطقهاي ایران؛ ( ...روحاهلل تقينژاد و هادي آجیلي) 751

ن ش جمهوری اسالمی ازسوى آمریكا و بازى برد ر برد در معاد،ت امنیتى منط ه و سوق
دادن سیاست دفاعى ایران بهسمت رفع چالشها بوده است.
آمریكا هم اینك تالل دارد تا تواف ی نوین با ایران امضا کند تا حضور و نفوذ
منط ه ای ایران را محدود و مشروط کند؛ اما دست شستن از کامیابیها و دستاوردهای
جمهوری اسالمی به بهانه تنشزدایی و در شرایطی که امانت تنبیهی کافی برای
رژیمی که به شرایط تحریمی خو گرفته است ،با منطق واقعگرایانه همخوان نیست؛ به
همین دلیل جمهوری اسالمی به هیچ مذاکرهای فراتر از برجام تن ناواهد داد.
بنابر گاارل مرکا بررسیهای استراتژیك ریاست جمهوری (فتاحی و همكاران،
 ،)1397ریشهایترین علت واعیت ناپایدار کنونی ایران را باید در وجود تناقضهایی
جدی در پارادایم امت ر ملت جستوجو کرد که نظام حكمرانی مبتنیبر آن است .ایران
باید عالوهبر علل اید ولوژیك ،از فرصت حضور و نفوذ منط های خود بهرهبرداریهای
منفعتمحورانه نیا داشته باشد و با استفاده از مایتهایی چون قرابت جغرافیایی ،تعیین
مناطق آزاد تجاری در شهرهای مرزی ،آشنایی منط های و تاریای و روابط نادیك
مردمی ،منافع اقتصادی خود را در ورب آسیا تأمین کند و برتری تجاری نسبت به
بازیگران فرامنط های داشته باشد.
تحلیلآمارینگرشنخبگان:بررسی تأثیر بایستههای منطق ر الیام بر حضور منط های
ایران با استفاده از مدلسازی معاد،ت ساختاری در  .SmartPLS3

هایمنطقرئالیزمبرحضورمنطقهایایران 


.نتایجتحلیلتأثیربایسته
جدول7
رابطهبینمتغیرها
حضورمنطقهای

منطقرئالیزم⇐ 
ایران 

ضریبمسیر  عددمعناداری(آمارهتي) 
 0/858

 24/784

جهترابطه 

نتیجه 

مثبت و مست یم

تأیید

بنا به خروجی نرمافاار  SmartPLS3و با توجه به جدول با ،،میتوان نتیجه
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گرفت که چون م دار آماره  tمحاسبه شده برابر با  24/784و بیشتر از  1/96است ،اثر
بایستههای واقعگرایانه بر حضور منط های ایران با اریب مسیر

(coefficient

)Beta

(اریب بتا) 0/858و با احتمال  95درصد معنادار است .اریب مسیر (بتا) مثبت بین
متغیرها  0/858به این مفهوم است که با افاایش یك انحرام استاندارد منطق ر الیام،
حضور منط های ایران به اندازه  0/858انحرام استاندارد افاایش خواهد یافت .بنابراین
با توجه به بررسیهای بهعمل آمده میتوان اظهار کرد با توجه به دادههای گردآوری
شده ،تأثیر بایستههای منطق ر الیام بر حضور منط های ایران تأیید میشود.

هایپسابرجامي 


گویه:تحریم
.3-9

1

موازنه ایران با هژمون آمریكا و متحدان نیابتی منط های آن در تحو،ت منط های از
جمله مواردی اس ت که پس از یازدهم سپتامبر درباره سیاست خارجی ایران دیده
میشوند .به باور وااعان تحریم؛ «ایران لجاجت زیادی را در م ابله با تاللهای ما
برای پرداختن به دخالتهای منط های را دارد ،حتی اگر تحریمهای ما میتوانست در
این زمینه اعمال شود ایران بهشدت با اینگونه دخالتها ماالفت میکند .آمریكا در
 1984دولت ایران را دولت مدافع و حامی تروریسم تل ی کرد و تحریمهای جامع
آمریكا در  1995در پاسخ به حمایت ایران از حمالت تروریستی در ن اط ماتلف جهان
تصویب شد» (نفیو.)115 :1397 ،
رقابت نیابتی ایران با ساختار هژمونیك را میتوان ناشی از جدال موقعیت تك ر
چندقطبی نظریه نوواقع گرایی هانتینگتون و استفان والت تحلیل کرد (هنسن ،تافت و
ویول )21 :1390 ،که به تحلیل رویدادهای پس از فروپاشی شوروی و قدرت فرادست
یافتن یكی از ابرقدرتها و تبدیل شدن به قدرت هژمونیك میپردازد.
 . 1از قبیل ماالفت آشكار با صل اعراب ر اسرا یل و تجهیا گروههای فلسطینی (موازنه سات نیابتی) ،جنگ
لفظی دیپلماتیك با آمریكا (موازنه نرم) ،بحران افغانستان ( ،)2001جنگ عراق و ماالفت دیپلماتیك (2003
موازنه نرم) ،مانورهای نظامی ( 2005به بعد) ،بحران سوریه ( 2011به بعد) ،بحران عراق (داعش ،)2014
افاایش رقابتهای فرقه گرایانه با ترکیه و عربستان ،رقابت عربستان در لبنان (تجهیا گروههای مسل لبنانی).
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سفیر پیشین آمریك ا در ناتو ،رابرت هانتر ،پنج احتمال در رابطه با شیوه رفتار با
ایران مدنظر دارد .1 :ع بنشینی ایران .2 ،کار کردن تحریمها .3 ،تغییر سیاست بهسمت
تغییر رژیم .4 ،مهار و بازدارندگی و  .5اقدام نظامی .وی سه احتمال ناست را محتمل
نمیداند؛ مهار و اقدام نظامی را هم دارای هاینه بسیار با ،برای آمریكا میداند؛ پس
باید به فكر راه حل ششم بود که پیامد آن به رسمیت شناختن امنیت مشروع ایران و کار
در حوزههای منافع مشترك با این کشور است ) .(Hunter, 2010بهعبارتدیگر ،ایران
توانست با بهرهگیرى از راهبرد امنیت بههم پیوسته در محیط آنارشیك و امنیت منط هاى
خود ،به دو هدم مهم واداشتن آمریكا به قبول ن ش محورى ایران و حرکت بهسمت
معامله برد ر برد در معادله امنیت ورب آسیا نا ل شود.
تحلیل آماری نگرش نخبگان :بررسی تأثیر حضور منط های ایران بر تحریمهای
پسابرجامی با استفاده از مدلسازی معاد،ت ساختاری در  .SmartPLS3
بنابرخروجی نرمافاار  SmartPLS3و با توجه به جدول  8میتوان نتیجه گرفت که
چون م دار آماره  tمحاسبه شده برابر با  14/441و بیشتر از  1/96است ،اثر متغیر
حضور منط های ایران بر تحریمهای پسابرجام با اریب مسیر  0/753و با احتمال 95
درصد معنادار است.
هایپسابرجام 


ایایرانبرتحریم

.نتایجتحلیلتأثیرحضورمنطقه
جدول8
رابطهبینمتغیرها
تحریمهای

حضورمنطقهایایران⇐ 

پسابرجامي 


ضریبمسیر  عددمعناداری(آمارهتي)  جهترابطه 
 0/753

14/441

مثبت و مست یم

نتیجه 
تأیید

اریب مسیر مثبت بین متغیرها  0/753به این مفهوم است که با افاایش یك
انحرام استاندارد حضور منط های ایران ،تحریمهای پسابرجامی دوره ترامپ بهاندازه
 0/753انحرام استاندارد افاایش خواهد یافت .بنابراین با توجه به بررسیهای بهعمل
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آمده میتوان با قاطعیت نتیجه گرفت که با توجه به دادههای گردآوری شده تأثیر
حضور منط های ایران بر تحریمهای پسابرجامی تأیید میشود.

 .10مقايسه نگرش «نخبگان دانشگاهي» و «نخبگان اجرايي»
با توجه به اینكه پاسخدهندگان به فرم پرسشنامه باید در باش هویتی فرایند
نظرسنجی ،گاینهای را که مرتبط با تعیین نوع و دسته تعل یشان به پیشه تدریس
دانشگاه یا سِمت اجرایی را مشاص کند ،بنابراین تأثیر تحریم بر حضور منط های ایران
را در دو گروه جامعه آماری این پژوهش یعنی «نابگان دانشگاهی» و «نابگان اجرایی»
نیا بررسی کردهایم .بنابراین برای بررسی تأثیر تحریم بر عرصه جامعه سیاسی ،در دو
گروه نابگان آکادمیك و نابگان اجرایی آزمون تی دو نمونهای مست ل را بهکار بردیم.
جدول.9آماراستنباطيآزمونTدونمونهمستقل 
گروه

میانگین 

نخبگاندانشگاهي 

 2/984

نخبگاناجرایي 

 2/829

سطحمعناداری
آزمونلوین( )sig
0/322

اختالفمیانگین 
0/155

سطحمعناداری
آزمون  )sig( T
 0/088

نتیجه 
تأیید

با توجه به نتایج بهدست آمده ،طی آزمون  Tدو نمونهای مست ل ،برای بررسی
تأثیر «تحریم» بر «حضور منط های ایران» در هر دو گروه «نابگان دانشگاهی» و
«نابگان اجرایی» ،سط معناداری آزمون لوین  0/322تساوی واریانسهای دو جامعه
نابگان آکادمیك و نابگان اجرایی را تأیید میکند .همچنین سط

معناداری آزمون T

دو نمونه مست ل در حالت تساوی واریانسها با،ی  0/05و معادل  0/088است که
نشان می دهد هیچ تفاوت معناداری بین میانگین تأثیر تحریم بر حضور منط های ایران
در دو گروه نابگان آکادمیك و نابگان اجرایی وجود ندارد و با هم برابرند.
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بهعبارتدیگر؛ با توجه به اینكه میانگین تأثیر تحریم بر بستر حضور منط های ایران در
هر دو گروه ،کمتر از م دار ( 3حد وسط طیف  5تایی لیكرت) بهدست آمده است ،میتوان
نتیجه گرفت که ازنظر هر دو دسته جامعه آماری تحریم سبب کاهش نفوذ منط های نشده،
آنچه سبب حضور منط های ایران شده همانا بایستههای منطق واقعگرایانه بوده است و نیا
همین نفوذ منط های ایران سبب تحریمهای پسابرجامی علیه کشور شده است.

 .11جمعبندي و نتيجهگيري
بنا به مدل مفهومی ( )Conceptual Modelترسیم شده که جایگاین فرایه پژوهش ما
شده است ،متغیرها و گویههای عرصه حضور منط های ایران را به شرح نمودار زیر
ترسیم ،و سپس هر گویه را به شرحی که آمد تحلیل نظری و سپس تحلیل آماری
داشتیم:

رصهحضورمنطقهایایران 

مدلمفهوميمتغیرهاوگویههایع

نمودار.1



در واکاوی گویه نفوذ منط های ایران بهروم تحریمهای طو،نیمدت و فراگیر و
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اعمال هاینههای سرسامآور موازنهگری ایران با هژمون بینالمللبه کامیابیهای ایران در
رشد نفوذ منط هایال پرداختیم .ایران توانست با همكاری روسها ،از س وط اسد در
سوریه جلوگیری کند ،در عراق شیعیان طرفدار جمهوری اسالمی دست با،ی قدرت را
داشته و همكاری تنگاتنگی با کردها داشته باشند؛ صنعا توسط حوثیها تصرم و
حكومت منصور عبدربه با فرار به عربستان ساقط شود .مسلم است که تحریم یا لغو آن
با برجام یا بازگشت دوباره تحریمهای یكجانبه آمریكا ،تأثیری در ایجاد یا رشد یا
حتی احتمال کاهش نفوذ منط های ایران نداشته و ندارد .به اعت اد مح ق ،ریشههای
قدرت نرم و نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا را میتوان به دو دسته مؤلفه تفكیك کرد:
علل مرتبط با تحو،ت منط های که به حضور اولیه ایران پیش از برهم زدن نظم سنتی
منط ه توسط یورل آمریكا؛ حضور پس از حمله مست یم آمریكا به منط ه؛ کنش دیگر
بازیگران منط های و تحو،تی چون پیدایش بهار عربی و داعش میپردازد .دسته دیگر
ریشههای نفوذ منط های ایران نیا به قدرت نرم آن مرتبط است یعنی قرابت فرهنگی و
مذهبی و وجود تنوع قومی مذهبی؛ اید ولوژی ظلمستیای و عدالتمحوری شیعی و
همچنین روح حكمرانی جهانی ر ایرانی.
در باش تحلیل آماری دادههای سؤا،ت  27 ،26 ،25 ،24و  32از پرسشنامه ،با
استفاده از آزمون  Tتك نمونهای ،فرض صفر آزمون تی تك نمونهای مست ل پذیرفته
شده و فرض م ابل آزمون مبنی بر ماالف بودن میانگین اثرگذاری تحریم بر مؤلفه
حضور منط های ایران با عدد ( 3حد وسط طیف لیكرت  5گاینهای) رد میشود.
در واقع ،رابطه معناداری در تأثیرگذاری تحریم بر حضور منط های ایران وجود ندارد.
یعنی در نگرل نابگان ،تحریمها ،موجد کنش و نفوذ منط های ایران نیست .پس :متغیر
«تحریم» بر متغیر «حضور منط های ایران» تأثیری نگذاشته است.
براساس مدل مفهومی طرح پژوهش ،پس از رد تعیینکنندگی تحریم بر حضور
منط های ایران ،به بررسی متغی یر مست ل دیگری برای کنش فرامرزی ایران در منط ه
ورب آسیا نیاز داریم .با گویه بایستههای منطق ر الیام به این پرداختیم که ساختار
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هژمونیك نظام بینالملل ،کنش دولتها را شكل میدهد .بهعبارتدیگر ،این الاامات و
بایستههای نوواقعگرایانه حاکم بر منط ه ورب آسیاست که حضور منط های ایران را
ایجاد و توجیه میکند .چرا که بیشینهسازی قدرت یك دولت ،سبب تشدید رقابت و
آشوب مااید در محیط آنارشیك میشود پس بنابراین ایران نیا مانند هر دولت دیگری
در پی بیشینه سازی قدرت خود در منط ه ژ وپولیتیكی و آنارشیك پیرامون خویش
است .پاسخ هژمون بینالملل به روند طبیعی بیشینهسازی قدرت ایران ،بهصورت پرل
از آوردگاه مست یم ،بهسوی زمینهای بازی چندگانهای مانند نبردهای نیابتی و هم
تحریم اقتصادی و جنگ روانی و رسانهای و فرهنگی و بهرهگیری از اپوزیسیونهاست.
م وله دیگر تحلیل شده در این باش ،درخصوص لاوم تدوین دکترین حضور منط های
منطبق بر منافع و آرمانهاست .نظام بینالملل امروز بهویژه پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی بیش از پیش ویراید ولوژیك شده در نتیجه هرگونه کاربرد اید ولوژی
به ویژه ماالفت و موازنه با نظم ساختار جهانی موجب افاایش هاینه برای دولت
موازنهکننده خواهد شد.
در تحلیل آماری دادههای گردآوری شده از پاسخ نابگان به سؤا،ت پرسشنامه
که به بررسی م وله رابطه میان بایسته های منطق ر الیام (متغیر مست ل) و حضور
منط های ایران (متغیر وابسته) براساس طراحی مدل مفهومی تعیین داشتیم ،با استفاده از
مدلسازی معاد،ت ساختاری در  SmartPLS3به این نتیجه رسیدیم که تأثیر بایستههای
منطق ر الیام بر حضور منط های ایران تأیید شد.
در بررسی گویه تحریمهای پسابرجامی تحلیل شد که نتیجه موازنه با ایا،ت
متحده و متحدانش در منط ه ،هاینههای سنگین اقتصادی برای ایران همراه داشت و
باعث کاهش توانمندی ایران در عرصه جهانی شد؛ چراکه با تحریمهای اقتصادی و
نفتی عمالً اقتصاد ایران از گردونه اقتصاد جهان خارج شد و بحران رکود اقتصادی این
کشور را دربر گرفت .رقابت نیابتی ایران با ساختار هژمونیك را ناشی از جدال موقعیت
تك ر چندقطبی نظریه نوواقع گرایی هانتینگتون و استفان والت تحلیل کردیم .در نتیجه

 758مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم725 - 768 ،

نگرانی ورب از نفوذ با،ی ایران در منط ه ورب آسیا و جایگاینی نگرانی از هژمونی
منط های ایران با احساس تهدید هستهای این کشور ،بهویژه اینكه ایران طی مواف تنامه
برجام ،هیچ تعهدی که براساس آن ،ملام به تغییر راهبرد منط های خود شود را نپذیرفته
است ،بنابراین آمریكا از این مواف تنامه خارج شد تا اجرای آن را به تحو،ت
خاورمیانه گره زند و به محدودسازی کنش ایران در منط ه بپردازد.
در تحلیل آماری دادههای گردآوری شده از پاسخهایی که نابگان به سؤا،ت
پرسشنامه در م وله رابطه میان حضور منط های ایران (متغیر مست ل) و تحریمهای
پسابرجامی (متغیر وابسته) بر اساس طراحی مدل مفهومی تعیین داشتیم ،با استفاده از
مدلسازی معاد،ت ساختاری در  SmartPLS3به این نتیجه رسیدیم که تأثیر حضور
منط های ایران بر تحریمهای پسابرجامی تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،نگرل نابگان
جامعه آماری ما تأیید داشتند آنچه موجد تحریمهای پسابرجام شده است ،نگرانی از
حضور و نفوذ با،ی منط های ایران است.

سپاسگزاري
نویسندگان م اله از کلیه نابگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش فراروی،
به خاطر درك اهمیت تح یق درباره پیامدهای تحریم و شرکت در طرح پیمایش
پژوهش ،نهایت تشكر و امتنان را دارند.
بایسته است تا از داوران محترم نشریه «مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملل» برای
ارا ه نظرهای اصالحی و همچنین پیگیریهای دلسوزانه کارشناس محترم نشریه ،سرکار
خانم شریفی ،سپاسگااری کنیم.
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پيوستها

.فرمسؤاالتپرسشنامه 

پیوست1
 01از  - 35تحریمها سبب کاهشتولید در صنایع و کشاورزی گردید.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 02از  - 35آسیبپذیری اقتصاد ایران در وابستگيبهصادراتنفت ،در پی تحریمها کاهش نیافته است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 03از  - 35تحریم ها و عدم رابطه تجاری و مالی با باش بارگی از جهان ،تنها دلیل مشکالت
اقتصاد و تورمی ایران نیستند.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 04از  - 35تحریمها علیه ایران نتوانست سبب مهاربرنامهموشکي (محدودسازی موشكهای دور
برد) این کشور

گردد.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

مهارنسبيبرنامههستهای این کشور شده

 05از  - 35تحریمها علیه ایران سبب
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

است.

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

تحریمها» برگردد ،بهدلیل

 06از  - 35کُندی روند رشدوتوسعهاقتصادی ایران ،بیشتر از آنكه به «
سوءمدیریتهای خود مسئولین» است.

فقداندولتتوسعهگرا»و«

«
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

تحریمها» باشد ،بهدلیل «عدم

 07از  - 35تنگناهایمعیشتي و اقتصادی مردم ،بیشتر از آنكه معلول «
شایستهساالریوضعفسیستمنظارتي و بازرسیِ فسادمالي و اداری» است.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 08از  - 35تحریم و فراز و فرودهای ویرمنط ی ارز و نرخ تورم ،سبب افزایششکافطبقاتيدر
جامعه گردیده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 09از  - 35تحریمها در همه کشورها ،بیش از آنكه بر تغییر تصمیمات «رژیم سیاسی» مؤثر باشد،
سبب نقضحقوقبشراولیه درشهروندان ویرنظامی بهویژه زنانوکودکان آن کشور شده است
(نظیر حق حیات ،حق آزادی عبور و مرور و نیا نسل سوم ح وق بشر مانند حق بر صل  ،حق بر
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توسعه ،حق بر بهداشت و دارو و حق بر سالمت ،حق دسترسی به اطالعات و آزادی بیان ،حق بر
مالكیت و حق بر آزادی کسبوکار).
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

سریعتربه

 10از  - 35برای رهایی از تنگناهای معیشتی مردم و الاامات توسعهای کشور ،ایران باید
مذاکره با تحریمکنندگان بپردازد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 11از  – 35علیروم بایستههای توسعهای کشور و مشکالتمعیشتي مردم ،ایراننبایدهمهشروط
تحریمکنندگان (پیرامون محدودسازی فعالیتهای هستهای ،موشكی و کنش منط های) را بپذیرد.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 12از  - 35مطابق تجربه برجام ،مذاکره با آمریکا ،هیچ تأثیری در رفع تحریمها و مشكالت
معیشتی مردم ندارد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 13از  - 35تحریمهای آمریکا علیه مردم ایران و تنگناهای شدید اقتصادی ،سبب تشدید انزجار
تاریخيازاینکشور پس از کودتای  28مرداد  1332شده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 14از  - 35فشار «تحریمها» بیشتر از آنكه سبب «نارضایتيعموميازرژیم» داخل گردد ،سبب
برداشتمنفيازدنیایخارجبيتفاوت نسبت به مشكالت مردمی» گردیده است.

«
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 15از  - 35تحریمها علیه مردم ایران و تنگناهای معیشتی نتوانسته بهطور مست یم سبب ایجاد شکاف
جدیمیانمردمورژیم شود.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 16از  - 35باشی از اعترااات دی  1396و آبان  1398علیهکلیترژیم سیاسی کشور بوده است،
اعتراضبهگرانيها و مشكالت معیشتی و عدم عدالت توزیعی.

نه صرفاً
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 17از  - 35جامعه تودهای ایران طی دورههای انتااباتی دارای شور سیاسی و فعال میشوند بهدلیل
دلزدگيمردمازسیاست ،تحریمها نتوانستبهاعتراضات گسترده مردمی منجر شود.
همین 
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐
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چنددستگيهای سیاسي در سطح مسئولین و رهبران حكومت ایران

 18از  - 35تحریمها سبب
نشده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 19از  - 35تحریمها هیچتأثیرچشمگیری بر مطالباتقومیتي ر زبانی کشور با مطالبات احتمالی
نداشته است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 20از  - 35کاربست طوالني مدت تحریمها علیه ایران سبب شده است مردم ایران با شرایط
تحریمی خوبگیرند و تنگناهای معیشتی و تورمی برایشان عادیگردد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 21از  - 35بهدلیل «نبودایدئولوژیانقالبيوبرانداز مدون»« ،تحریمها» تأثیری در ایجاد شکاف
علنی مردمورژیم و اعترااات واقعی برانداز نشده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 22از  - 35میاان ناراایتی مردم از ناکارآمدی مسئولین سیاسی در ایران و تنگنای معیشتی ناشی از
تحریم به قدر براندازی هست ،لیكن بهدلیل فقدان شبکه فراگیر و تقسیم نیروها در شبكههای
ماتلف واقعی و مجازی ،تنها در حد پتانسیل باقی مانده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 23از  - 35الاامات و بایستههای کنش منط هاى ایران را میتوان در چارچوب رئالیزم حاکم بر
خاورمیانه (اصل ب ا ،بازدارندگى و بىاعتمادى به ورب) ارزیابى کرد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 24از  – 35علیروم تحریم همهجانبه علیه ایران ،شاهد روند افزایشيبسطنفوذایراندرمنطقه
ورب آسیا هستیم.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

تغییرکنشمنطقهایایران نداشته است.

 25از  - 35تحریمها علیه ایران تأثیری در
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

حمایتازگروههایاسالمي در عراق و لبنان

 26از  - 35تحریمها تأثیری در تغییر رویكرد ایران در
و یمن و  ...نداشته است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐
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 27از  - 35تحریمها سبب تغییر رویكرد سیاست خارجی ایران نسبتبهرژیمصهیونیستي اسرا یل
نگردیده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 28از  - 35ورب و بهویژه آمریكا تالل دارند تا با منزویسازی ایران و محدودسازی مباد،ت
تجاری ر مالی و تنگناهای اقتصادی ،مانع از آنچه آنان حمایت ایران از تروریزم در خاورمیانه
میدانند گردند.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

نگراني غرباز«هژموني

بسطنفوذمنطقهای ایران،

 29از  - 35پس از روی کار آمدن ترامپ و با
تهدیدهستهای» این کشور شده است.

منطقهای» آن ،جایگزین«

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 30از  - 35علت خروجآمریکاازبرجام و عدم اجرای کامل برجام توسط جهان ورب ،این است
کنترلحضورمنطقهایایران هستند.

که آنها در پی
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 31از  – 35همچنانکه رابرت هانتر (سفیر پیشین آمریكا در ناتو) معت د است ،تحریمکنندگان در نهایت،
ميپذیرند.
امنیتمشروعایراندرغربآسیا و کار در حوزههای منافع مشترك با این کشور را 
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

بیشترازسطحنفوذرقبایمنطقهای

 32از  - 35قدرت نفوذایراندر منط ه ورب آسیا بهمراتب
(مانند عربستان و ترکیه) و حتی آمریكاست.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 33از  - 35دست شستن از کامیابیها و دستاوردهای جمهوری اسالمی در خاورمیانه به بهانه
تنشزدایی ،با منطق واقعگرایانه همخوان نیست؛ به همین روی جمهوری اسالمی نباید هیچ
مذاکرهایفراترازبرجام را بپذیرد.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 34از  - 35حضور منط های ایران تنها بهخاطر تأمینامنیت خود یا راهبرد صدورانقالب است و تأمین
منافعاقتصادیجزء اهدام و برنامههای اجرایی سیاست خارجی کشور نبوده و از مایتهایی چون قرابت
جغرافیایی و فرهنگی و آشنایی منط های خود بهرهایدرجهتتأمینمنافعاقتصادیخودنبردهاست.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐
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 35از  - 35ایران یاید هر چه زودتر دکترینمیزانوسطححضور منط های خود را منطبقبرمنافع
وآرمانهای خویش تدوین نماید.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐



پیوست.2جامعهآماریپژوهشپیمایش 
اسامی نخبگانآکادمیک به شمار  50نفر بهترتیب حروم الفبایی عبارتاند از:
اباذری ،یوسف (دانشگاه تهران)؛ آزاد ارمكی ،ت ی (دانشگاه تهران)؛ اسماعیلی سنگری ،محمدحسین
(دانشگاه گیالن)؛ بهرامی م دم ،سجاد (دانشگاه گیالن)؛ پوراحمدی میبدی ،حسین (دانشگاه شهید
بهشتی)؛ پو،دی ،کمال (دانشگاه آزاد اسالمی)؛ توحیدلو ،سمیه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی)؛ جانسیا ،احمد (دانشگاه گیالن)؛ جعفری ،علیاکبر (دانشگاه مازندران)؛ جمشیدی،
محمدحسین (دانشگاه تربیت مدرس)؛ چگنیزاده ،والمراا (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ حشمتزاده،
محمدباقر (دانشگاه شهید بهشتی)؛ خرمشاد ،محمدباقر (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ دژپسند ،فرهاد
(دانشگاه شهید بهشتی)؛ دهشیار ،حسین (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ ده انی فیروزآبادی ،سیدجالل
(دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ راوفر ،حسین (دانشگاه الاهرا)؛ راوی ،مهدی (دانشگاه شهید بهشتی)؛
رفیع ،حسین (دانشگاه مازندران)؛ رنانی ،محسن (دانشگاه اصفهان)؛ زاهدیوفا ،محمدهادی (دانشگاه
امام صادق(ع))؛ ستاریفر ،محمد (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ سجادپور ،سیدمحمدکاظم (دانشكده
روابط بینالملل وزارت امور خارجه)؛ سریعال لم ،محمود (دانشگاه شهید بهشتی)؛ سیف ،الهمراد
(دانشگاه امام حسین)؛ سیمبر ،راا (دانشگاه گیالن)؛ شریفزاده ،محمدجواد (دانشگاه امام صادق(ع))؛
شیخا،سالمی ،محمدحسن (دانشكده روابط بینالملل وزارت امور خارجه)؛ صناعی ،علی (دانشگاه
شهید بهشتی)؛ طالبی آرانی ،روحاله (دانشگاه شهید بهشتی)؛ طباطبا ی ،سیدمحمد (دانشگاه عالمه
طباطبا ی)؛ عباسی اشل ی ،مجید (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ عبدخدایی ،مجتبی (دانشگاه عالمه
طباطبا ی)؛ عسگرخانی ،ابومحمد (دانشگاه تهران)؛ فاالی ،محمد (دانشگاه شهید بهشتی)؛ قربانی
شیخنشین ،ارسالن (دانشگاه خوارزمی)؛ قریشی ،فردین (دانشگاه تهران)؛ کریمی ،والمراا (دانشگاه
خوارزمی)؛ کریمیمله ،علی (دانشگاه مازندران)؛ کو،یی ،الهه (دانشگاه تهران)؛ کیوان حسینی،
سیداصغر (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ گل محمدی ،ولی (دانشگاه تربیت مدرس)؛ مت ی ،ابراهیم
(دانشگاه تهران)؛ مصل ؛ پگاه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)؛ موسوی شفا ی،
سیدمسعود (دانشگاه تربیت مدرس)؛ مؤمنی ،فرشاد (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ میرفارایی ،سیدحسن
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(دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ نورمحمدی ،مرتضی (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ نوریان ،اردشیر (دانشگاه
تهران)؛ هدایتی شهیدانی ،مهدی (دانشگاه تهران).
اسامی نخبگاناجرایي نیا به شمار  50نفر بهترتیب حروم الفبایی عبارتاند از:
ابوترابی فرد ،سیدمحمدحسن (نماینده پیشین مجلس)؛ افروغ ،عماد (نماینده پیشین مجلس)؛ اکبری
تا،رپشتی ،عاتاله (نماینده مجلس)؛ آوایی ،سیداحمد (نماینده مجلس)؛ باهنر ،محمدراا (نماینده
پیشین مجلس)؛ بهاروند ،محسن (معاون وزیر امور خارجه در امور ح وقی و بینالمللی)؛ بهمنی،
محمود (نماینده پیشین مجلس و ر یس کل بانك مرکای ایران از  1388تا )1392؛ پورابراهمیی
داورانی ،محمدراا (نماینده مجلس)؛ پیرهادی ،محسن (نماینده مجلس)؛ تاجگردون ،والمراا
(نماینده مجلس)؛ ت یپور انوری ،راا (نماینده مجلس)؛ توکلی ،احمد (نماینده پیشین مجلس،
عضو مجمع تشایص مصلحت نظام)؛ جاللی ،کاظم (نماینده پیشین مجلس ،سفیر ایران در روسیه)؛
چنارانی ،هاجر (نماینده مجلس)؛ حبیبزاده بوکانی ،انور (نماینده مجلس ،کمیسیون امنیت ملی)؛
حسینی ،سیدشمسالدین (نماینده مجلس ،وزیر امور اقتصاد و دارایی پیشین)؛ حسینیان ،روحاهلل
(نماینده پیشین مجلس)؛ حكیمیپور ،احمد (نماینده پیشین مجلس ،دبیر کل حاب اراده ملت
ایران)؛ خاندوزی ،سیداحسان (نماینده مجلس)؛ خضریان ،علی (نماینده مجلس)؛ ذوالنوری ،مجتبی
(نماینده مجلس ،ر یس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)؛ رحیمی جهانآبادی ،جلیل
(نماینده مجلس)؛ رهبر ،فاطمه (نماینده مجلس)؛ زاکانی ،علیراا (ر یس مرکا پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی و ر یس کمیسیون ویژه بررسی برجام ،نتایج و پیامدهای آن)؛ زنگنه ،محسن
(نماینده مجلس)؛ سیاری ،حبیباهلل (معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی ایران)؛ ظریف،
محمدجواد (وزیر امور خارجه دولت یازدهم و دوازدهم)؛ عراقچی ،سیدعباس (معاون امور سیاسی
وزارت امور خارجه ،از اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای ایران با گروه )1+5؛ علیزاده ،محسن
(نماینده مجلس)؛ عمویی ،ابوالفضل (نماینده مجلس)؛ وفوری فرد ،حسن (نماینده پیشین مجلس)؛
فالحتپیشه ،حشمتاله (نماینده پیشین مجلس)؛ قادری ،جعفر (نماینده مجلس)؛ کریمی قدوسی،
جواد (نماینده مجلس)؛ کواکبیان ،مصطفی (نماینده پیشین مجلس)؛ کریمی ،علیاکبر (نماینده
مجلس)؛ گلرو ،عباس (نماینده مجلس)؛ مالكی ،فداحسین (نماینده مجلس)؛ محمودوند ،مرتضی
(نماینده مجلس)؛ مظاهری خورزنی ،طهماسب (وزیر امور اقتصادی و دارایی  1380تا ،1383
ر یس کل بانك مرکای  1386تا )1387؛ مفت  ،محمدمهدی (نماینده مجلس)؛ موسوی،
سیدنظامالدین (نماینده مجلس)؛ نادران ،الیاس (نماینده مجلس)؛ نهاوندیان ،محمد (معاون اقتصادی
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ر یسجمهور)؛ نوبات ،محمدباقر (معاون ر یسجمهور ،ر یس سازمان برنامه و بودجه ،دبیرکل
حاب اعتدال و توسعه)؛ نیكااد ثمرین ،علی (نماینده مجلس)؛ نیلی ،فرهاد (مشاور ارشد مدیر
اجرایی در بانك جهانی)؛ نیلی ،مسعود (دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم /معاون
پیشین سازمان برنامه و بودجه)؛ هرمیداس باوند ،داوود (ر یس پیشین کمیته ح وق مجمع عمومی
سازمان ملل ،سانگوی هیئت رهبری جبهه ملی)؛ الهیان ،زهره (نماینده پیشین مجلس)

پیوست.3توصیفآماریوتحلیلآماریتوصیفي 
.شاخصهایتوصیفيمتغیرهایموردمطالعه 
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