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تحلیل گفتمان انديشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهاي حضرت امام خمیني(ره) در
زمینه مقابله با تحريمهاي اقتصادي
محمد فرج اله
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زاده1

تاريخ پذيرش97/11/10 :

چکيده
تحریمها همواره به عنوان بخشی از فرایندهای تهدیدزا علیه زیرساختهای قددر

راهردردی جمهدوری اسدیمی

ایران با هدف اجرای راهررد تغییر نظام محسوب میشوند کده ردرتر هدای امنییدی ت وپویلییید

کشدورمان ایجداب

میکند ،سازتکارهای الزم برای مقابله با چنین اقدامهایی را شناسایی کند .بههمینمنظور میتوان با بهرهگیری از عناصدر
ت ارکان جهتساز آرمانی که در گفیمان حضر

امام(ره) برای مقابله با تحریمهای اقیصادی میرلور است ،بده ایدن مهدم

دست یافت.
هدف این یژتهش«،تحلیل گفیمان اندیشهها،آراء ،نظرا

ت رهنمودهای حضر

(ره)

امام خمینی در زمینده مقابلده بدا

تحریمهای اقیصادی» میباشد .یژتهش حاردر توسدههای-کداربردی بدوده ت در آن برحسد

ردرتر

اسنادی ،تحلیل محیوای کمّی ت کیفی ت همچنین تحلیل گفیمان به منظور تریین اندیشهها ،آراء ،نظرا

از رتشهدای
ت فرامین ایشدان

اسیفاده شده است.
نیایج حاصل از تحلیل گفیمان حضر

امام خمینی(ره)نشان می دهد که دشمن با داشدین گفیمدان سدلبه بدا هددف

کاهش سبح آسیانه تحمل جامهه ،نسرت به اعمدا تحدریم هدا علیده نظدام جمهدوری اسدیمی ایدران بدا تصدور عددم
مسئولیتیذیرى ،تسلیمیذیری ،عدم خودباتری ت عدم قناعت مردم ،اقدام کرده اسدت .آنچده بده عندوان ازجدا شددگی
گفیمان حارر تلقی گردید ،ایجاد ناامیدی در جامهه توسط دشمن ت بیاثر قلمداد کردن ایسیادگی در برابدر تحدریمهدا
بود .در راسیای مقابلهبا چنین تحریمهایی ،عنصر اصلی در گفیمان حضر

امام(ره) که تاحد زیادی در جامهده سداری ت

جاری شده ،صرر ت ایسیادگی است که بر همین اساس مفاهیم رتحیه سلبهسییزی ت خوداتکدایی اقیصدادی در شدرایط
تحریم ت همچنین یایداری ت تابآتری اقیصادی در چارچوب این گفیمان ،تجلی یافیهاند.
کليد واژهها :تحريم ،حضرت امام خميني(ره) ،فرمايشات ،فرامين ،تحليل گفتمان.

 .1دانددشآموخیدده دکیددری مدددیریت راهرددردی دانددش دانشددهاه عددالی دفدداو ملددی ت نوییسددنده مسددئو (رایانامه
 ،Mohamad_Farajolahzadeh@yahoo.comتلفن)09386013358

مقدمه
در ایران با ییرتزی انقیب شکوهمند اسیمی در سا  ،1357ایاال

میحده آمریکدا بارهدا

از این ابزار برای اعما فشار علیده کشدورمان اسدیفاده کدرده اسدت .در تاقد  ،آمریکدا اتلدین
یرچمدار اسیفاده از این ابزار ،یس از ییرتزی انقیب اسیمی بوده اسدت کده هددف از انجدام
این تحریمها را میتوان در چارچوب راهررد «تغییر نظام» از طریق حداکثر نمودن هزیندههدای
مرترط با آن به منظور جلوگیری از ظهور کشوری الهو مرینی بر ارزشهدای انسدانی ،مدذهری،
فصلنامه علمی مبالها

اخیقی ت فرهنهی چه در عرصه منبقهای ت یا بینالمللی دانست.
تحریمها با هر هدفی که اعما شده باشند ،ی

مجموعه هزینهها ت ییامدها(ییدا ت ینهدان)

بر ییکر کشور تحریمشونده تارد خواهند کرد ت کشور ما هم از ییامدهای احیمالی تحریمهای
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اقیصادی ظالمانه دشمنان مصون نروده است ت در برهههای زمانی مخیلفی ،تحریمهدا توانسدیه
موج

ظهور مشکیتی برای کشور شود .با ایدن حدا ت احیمدا بدرتز مسداپل ت مشدکی

ناشی از اعما تحریمها علیه کشورمان ،مدیران ت مسئولین نظام نیز با این یدیده بیهانده نردوده
ت نیسیند ت در زمان تصدی مسدئولیت خدود بده ندوعی آن را آزمدودهاندد .بدا توجده بده ایدن
چالشهای فرارت است که حضر

امام(ره) در برهههای مخیلف با بهدرهگیدری از آمدوزههدای

دینی ت اسیمی ت تأکید بر ررتر اسیفاده از توانمندیها ت ظرفیتهدای بدینظیدر داخلدی ت
همچنین تأکید بر توانسین انجام امدور بدا توکدل بده خداتندد ،بدر صدرر ت ایسدیادگی مدردم ت
مسئولین نظام جمهوری اسیمی ایران در برابر تحریمهای ظالمانهی دشدمنان انقدیب عنایدت
داشیهاند؛ به گونهای که این امر در گفیمان ت تدابیر ایشان به صراحت ت در مقداطهی بده طدور
رمنی جلوهگر است.
بنیانگذار جمهوری اسیمی با اشاره به آرمآنهای تاالی نظدام مقددّس جمهدوری اسدیمی
ایران ،در فرازی از فرمایشا

خود در مورد تحریمهای اقیصادی چندین مدیفرمایندد «ت شدما

امرتز خودتان بحمداللّه قدر

در دست دارید ت خودتان تمام رشیهها را در دست دارید ت بدا

همهی توطئههایی که آنها کردند ،همه را خدود شدماها خنثدی کردیدد .ت همدین تحدریمهدای
اقیصادی برای شما ی
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بحمداللّه رت به

تحفهی آسمانی بود کده فکرهدای میفکدران مدا را بده راه اندداخت ت

خودکفایی میرتند(».صحیفه امدام،ج16

 .)276در این فراز ،ایشان نه تنها تحدریمهدا

را به عنوان محرتمیت تلقی نمدیکنند(تهدیدد) بلکده بدا رتیکدردی راهردردی ،بدر ردرتر
بهرهمندی از فرصتهای ایجاد شده به تاسدبه تحدریمهدای ترد شدده توسدط کشدورهای
میخاصم با تکیه بر نقاط قوّ

در جمهوری اسیمی ایران ،گرچه مسئولین تیش میکنند تا از فرامین ،تدابیر ،اندیشههدا ت
رهنمودهای حضر

امام(ره) در حوزههای مخیلف تصمیمگیری برای انجام امور بهدره گیرندد،

لیکن میأسفانه این گفیمان در زمینه مقابله با تحریمها نیوانسیه به خوبی در الیههای گونداگون
جامهه خصوصاً محافل علمی ،نخرهانی ت مدیرییی کشورمان تریین ت مورد توجه قرار گیدرد ت
در شرایط کنونی که ایاال

میحده از توافقنامه بین ایران ت (5+1ینج عضو داپدم سدازمان ملدل

میحد به همراه آلمان) موسوم به برنامه جام اقدام مشیرک(برجام) خدارج شدده ت نیدز اعمدا
منظور رربه زدن به نظام مقدّس جمهوری اسیمی توسط دشمنان برقرار شده ،عددم تریدین ت
اسیخراج اجزا ت عناصر این گفیمان در زمینه مقابله با تحریمهای اقیصادی علیه کشدورمان بده
مقابله با چنین عوامل تهدیدزایی رهنمون باشد ،مسأله اصلی این یژتهش است.
یژتهش حارر از جنره ایجابی مرنی بدر اهمیدت انجدام آن ،در برگیرنددهی امکدان ایجداد
اجماو(نظری ت عملی) در بین مدیران اجرایی کشور ت امکان حل نظاممند مسداپل مربدوط بده
یدیدهی تهدیدزای تحریمهای اقیصادی علیه کشور مرینی بر گفیمان حضر امام(ره) مدیباشدد
ت از حیث سلری ناظر بر ررتر
میتواند موج

برتز مشکی

انجام این مبالهه که در صور

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

عنوان نقاط آرمانی که میتواند مدیران اجرایی را در سبوح تصمیمگیریهای راهردردی بدرای

ت رهنمودهای حضر

تحریمهای میفات

ت میهددی که در خی قری

چهار دهه از ییدرتزی انقدیب اسدیمی بده

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

داخلی (فرصت) ،تأکید مینمایند.

عدم تریین چندین گفیمدانی

ت مساپلی گردد ،شامل مواردی چون امکان عددم بهدرهمنددی

مبلوب از نقاط آرمانی ترسیم شده در گفیمان امام(ره) در حوزه تحریمها ت نیدز امکدان تشدت
آراء ت نظرا

مدیران اجرایی کشور در سبوح مخیلف تصمیمگیریهای بده موقد ت درسدت

برای مقابله با تحریمها میشود .در مجموو با توجه به جدیدد بدودن موردوو ت اینکده بدرای
نخسیین بار اقدام به تررین گفیمان امام خمینی(ره)برای مقابله با تحریمهای اقیصدادی مدیشدود،
انجام این یژتهش را با اهمیت مینمایاند.
239

با توجه به اهمیدت ت ردرتر تریدین چندین گفیمدانی در سدبح کدین بدرای مقابلده بدا
تحریمهای اقیصادی ،هددف ایدن یدژتهش« ،تحليلل گفتملان انديشلههلا ،ررا ،،نرلرات
رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)در زمينه مقابله با تحريمهاي اقتصادي» میباشد ت با در
نظر داشین هدف یژتهش ،یژتهشهر در صدد یاسخهویی به ایدن یرسدش اصدلی اسدت کده؛
«گفتمان انديشهها ،ررا ،،نررات رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)در زمينه مقابلله بلا
فصلنامه علمی مبالها

تحريمهاي اقتصادي چگونه است اجزاي رن کدامند؟».
مبانی نظری پژوهش
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مفهومشناسي
تحریم اقیصادی اقدام برنامهریزی شده ی

یا چند دتلت از طریق محدتدسازی مناسدرا

اقیصادی برای اعما فشار بر کشور هدف با مقاصد مخیلف سیاسی اسدت .تحدریم اقیصدادی
به عنوان جایهزین جنگ ت اعما قوهی قهریه تلقی میشود .این تحدریمهدا بده عندوان

اغل

ابزاری برای ارتقاء مناف سیاست خارجی ی
ی

سوی آن سختترین اقداما

کشور ،در میانهی طیفی قرار مدیگیرندد کده در

قهرآمیز از جمله توسل به نیرتی نظامی ،اقدداما

سدرّی ت

یا تهدید به توسل به نیرتی نظامی است ت در جهت دیهر طیدف ،تددابیر دیپلماتید  ،اخدراج
دیپلما ها ،احضار سفیر ،اعیراض رسمی دیپلماتی

ت به تهلیدق درآتردن مردادال

فرهنهدی

است؛ به عرارتی میتوان گفت که برقدراری تحدریمهدای اقیصدادی در میاندهی ایدن طیدف از
اقداما

قرار میگیرد ت اغلد

بده جدای ایدن اقدداما  ،بدهکدار بردرده مدیشدود .کشدورهای

تحریمکننده با اسیفاده از آن تیش دارند ،بر سیاستهای کشورهای هدف تأثیر بهذارندد ت بدا
تارد ساخین فشارهای اقیصادی بر این کشورها ،آنها را به یدذیرش خواسدیههدای خدود تادار
کنند(علوی ت امیری.)1395،
با این حا  ،فارغ از نحوه ت چهونهی اجرای تحریمهدا توسدط کشدورهای تحدریمکنندده،
یژتهشهران حوزه تحریم در مبالها
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خود با توجه به رتیکرد ت نهرشی که نسرت بده مقولده

تحریم ت این تاوه داشیهاند ت همچنین توجه بده اهدداف ت انهیدزههدای احیمدالی اعیمدی یدا

اعمالی کشور یا نهادهای ترد کنندده تحدریم ،تهداریف میندوو ت مخیلفدی را بدرای «تحدریم
اقیصادی» اراپه دادهاند (رهرر ت همکاران ،)1396،که در زیر به تهدادی از آنها اشاره میشود
اجراری علیده ید

کشدور در قردا سیاسدت دیهدر

سیاستهاست یا دستکم بازگوکنندهی ایدههای ی
کشورهاست (آذربایجانی ت همکاران.)1394،

 تحددریم ،سددیحی اقیصددادی در میدددان مرددارزه غیرنظددامی اسددت کدده دیپلماسددی را ازگفتتگو فراتر بررده ت تارد عمل میکند (کازرتنی ت همکاران.)1395،
 -تحریم اقیصادی ،نوعی فشار ت اجرار اقیصدادی ناشدی از محددتدیت تهدامی

بدرتن

مرزی است که با کا رشکنی در رتابدط اقیصدادی ت اساسد ًا بده منظدور تدأمین اهدداف
 -مجموعه تدابیر ت اقداما

یا چند کشور برای ایجداد تغییدر

قهرآمیز اقیصادی علیه ی

در مور ت رفیار سیاسی آن کشور یا کشورها است

مالی ت تجداری کده شدامل اعمدا

فشارهای اقیصادی ت جریمه برای کشور تحریمشونده ت ردرط دارایدیهدای آن شدود
(نهاتندیان ت لبفی.)1392،
 تحریم اقیصادی ،فهالییی است که به تسیله یعلیه ی

یا چند بازیهر بینالمللی(فرسدیندههدا)

یا چند کشور دیهر (هدفها) ،به منظور مجازا

محرتم ساخین آنها از انجام برخی مرادال

این کشدورها ت بدا اهدداف

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

 -تحریم اقیصادی ،عرار

است از هر گونه مجازا

(ارجمند1389،

.)37-38

ت رهنمودهای حضر

سیاسی شکل میگیرد

(رهامی ت مهدتیعادلی 1391،ت اسدیور ت رکرک.)1391،

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

 -تحریم اقیصادی ،اقداما

یدا چندد کشدور بدرای ایجداد تغییدر در

یا تادار ساخین آنها به یذیرش هنجارهایی

مهین ت مهم(از دید فرسیندهها) ،اعما میشود(عیوری.)1391،
 نوعی دیپلماسی اجرار است که در آن ،آمیزهای از زتر ت دیپلماسی به صورتی هدفمنداسیفاده میشود تا دشمنرا که بهدنرا تغییر تر موجود است ت یا هدماکندون ترد
موجود را دگرگون ساخیه ،تادار نماید تا در تصدمیم خدود تجدیددنظر کندد

(مهظمدی ت

سرعییآشییانی.)1391،
با توجه به تهاریف اراپه شده در این یژتهش برای تاوهی تحدریم ،تهریفدی کده در اینجدا
برای عرار

«تحریم اقیصادی» مورد اسیفاده قرار میگیرد ،عرار

است از «مجموعه تدابیر ت
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اقدامهای ظالمانه قهرآمیز اقیصادی ی جانره یا دسیه جمهی کشور یا گرتهدی از کشدورها بده
هنهامی که تیشها ت راهکارهای سیاسی ت حقوقی آنها بدرای تادارسدازی کشدور هددف بده
ترهیّت از نظام سلبه با شکست مواجه شده باشد ت با هدف ایجداد تغییدر در رفیدار ،مهدار یدا
تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشور مورد تحریم ،در راسدیای اجردار بده انبردا بدا هنجارهدای
موردنظر کشورهای سلبهگر (تحریمکننده) -که عموماً به بهانههدای سیاسدی ،عددم اشداعهای،
حقو بشری ،نفوذ منبقهای ت یا حمایت از ترتریسم هسیند -اعما میشود».
فصلنامه علمی مبالها

پيشينهشناسي
ییشینهی اسیفاده از تحریمهای اقیصادی به عنوان ی

ابزار در سیاست خارجی ،بر اسداس
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برخی مسیندا  ،به عصر یونان باسیان برمیگردد .در تاق  ،تا سا  ،1918تحریم اقیصادی بده
منزلهی مکملی برای اقداما

نظامی تلقی میشد؛ لیکن یس از جنگ جهدانی ات  ،کشدورهای

عضو جامههی ملل تحت تأثیر نیدایج حاصدل از تحدریمهدای برقدرار شدده علیده کشدورهای
مرکزی(1میحد آلمان) ،توسل به سیح اقیصادی را به عنوان ابزاری غیرنظدامی ،در مدین میثدا
جامهه ملل گنجاندند (آذربایجانی ت همکاران .)1394،به عرارتی تحریم اقیصدادی همدواره ابدزاری در
درست قدر های بزرگ بوده تا با اسیفاده از آن بر کشورهای کوچ تر اعما نفدوذ کدرده ت
باعث مهار نظام ،تغییر رفیار ت یا تغییر ی

نظام سیاسی گردند .سابقهی تحریمهدای اقیصدادی

علیه جمهوری اسیمی ایران نشان میدهد که از سا هدای آغدازین انقدیب اسدیمی همدواره
دشمنان ت غرب تیش کردهاند تا با تر برخی از قوانین ت مقررا  ،رتابط تجاری ایدران بدا
سایر کشورها را محدتد کنند (مصبفوی ت همکداران .)1393،با مرتر ادبیدا تحدریم مدی بیندیم کده
تحریم به عنوان ابزار فشار ت اجرار در ییشررد اهداف سیاست خارجی کشورها بدرای مندزتی
ساخین ت رربه زدن به اقیصاد کشدور تحدریمشدونده ترد مدیشدود تدا در یدی آن ،کشدور
موردنظر ناچار به تغییر خطمشیها ت سیاستهای کین خود شود ت ایران نیدز از ایدن قاعدده
مسیثنی نروده است.
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. Central powers

گرچه در زمینه تحریمها مبالها

خوبی انجام شده است ت میتوان از آنها بهره بررد لدیکن

با مراجهه به مراکز علمی ت یژتهشی ت بر اساس بررسیهدای انجدام گرفیده تداکندون مبالهده
حضر

امام خمینی(ره)در زمینه مقابله با تحریمهای اقیصادی» انجام نشده است .با ایدن حدا ،

مبالها

مرتربی تجود دارد که میتواند ما را در تریین یژتهش حاردر یداری رسداند کده در

ادامه به برخی از آنها به تفکی

داخلی ت خارجی اشاره میشود.

مطالعات داخلي
«زمانی ت مظاهری»( )1390با تحلیل تحریمهای هوشمند شورای امنیت سازمان ملل میحدد
تحریمها را با رتیکرد برقراری یا تهدید صلح یایدار مورد بررسی قرار دادند .در یژتهشی کده
توسط «سدمیهی اصدفهانی ت طهماسدری»( )1391انجدام شدد ،ردمن بررسدی برخدی از آثدار
«کاهش ارزش یو ملی»« ،عدم انیقا فناتری به کشور» ت «توقف بخشی از طرحهای توسدهه
ساخیاری اقیصادی» به عنوان ییامدهای منفی اعمدا چندین تحدریمهدایی قلمدداد گردیدد .در
مبالههای که «فخاری ت همکاران» ( )1392با هدف بررسی اثدرا تحدریمهدای اقیصدادی بدر
عملکرد شرکتهای دانش بنیان انجام دادند 13 ،عامدل مدرثر بدر عملکدرد ایدن شدرکتهدا را
(ناشی از اعما تحریمها) احصاء نمودند ت در راسیای برتن رفت از مشکی

به تجود آمدده

از تر تحریمها ،سه راهحل اساسی را مشدیمل بدر طدی مراحلدی بده ترتید

شدامل «رفد

مشکی

ساخیاری فضای یژتهشی ت فنداتری»« ،اتخداذ سیاسدتهدای مناسد

هدفمند برای حمایت از مرسسا

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

تحریمهای ی جانره آمریکا علیه ایران؛ «یرداخت هزینههای بیشدیر بدرای کاالهدای تارداتدی»،

ت رهنمودهای حضر

با توجه به قبهنامه  1929ت مقایسه آن با تحدریمهدای جدام ؛ موفقیدت ت ناکدامی ایدن گونده

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

مسیقل ،مسید علمی تحت عنوان «تحلیل گفیمدان اندیشدههدا ،آراء ،نظدرا

ت رهنمودهدای

بده صدور

دانش بنیان» ت در نهایت «اسیفاده بهینه از فرصدتهدای بده

تجود آمده در شرایط تحریم» ررتری برشمردند.
«عزتی ت سلمانی»( )1393رمن بررسی آثدار مسدیقیم ت غیرمسدیقیم تحدریمهدا بدر رشدد
اقیصادی ایران طی بازهی زمانی سا های  1356تا  1391با بهرهگیری از الهدوی سداخیه شدده
مرینی بر الهوهای رشد درتنزا ت با رتش اقیصادسنجی ،چنین نییجه گرفیند کده تحدریمهدا بده
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صور

مسیقیم اثر چندانی بر رشد اقیصدادی ایدران نداشدیه همچندین بیشدیر تحدریمهدا اثدر

غیرمسیقیم نیز بر اقیصاد نداشیهاند؛ لیکن این آثار بده صدور
کردن تاردا

کل ،تاردا

کاالهای سرمایهای ،تاردا

غیرمسدیقیم از طریدق محددتد

کاالهای تاسبهای ت اتلیه ت صدادرا

منجر به کاهش رشد اقیصادی کشور شده است ت بدرای اجینداب از اثدرا
کشور باید به سوی اقیصدادی ناتابسدیه بده نفدت ت تاردا

مشدابه در آیندده،

حرکدت کندد .همچندین ایدن دت

یژتهشهر در یژتهشی که در سا  1394با اسیفاده از الهوی اقیصادسنجی انجام دادند ،چندین
فصلنامه علمی مبالها

نییجهگیری کردند که تا ییش از تحریمهای سا های 92ت  ،93تولیدد ناخدال

داخلدی سدرانه

نیرتی کار در ایران(بدتن نفت) ،اثر مسیقیم مهناداری از تحریمهای اقیصادی نپذیرفیه ت ریشه
فهلدی اقیصداد ایدران ،بیشدیر ناشدی از مشدکی

ت علت مشکی

داخلدی ت سدوءتدبیرهای
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اقیصادی بوده است ت نه تحریمهای اقیصادی دشمنان!
مبالههای دیهر در زمینه تأثیر تحریم اقیصادی بر ترکی

شدرکای عمددهی تجداری ایدران

طی دتره زمانی  1371تا  1392بدا اسدیفاده از تجزیده ت تحلیدل هدمانراشدیهی یدانلی توسدط
«کازرتنی ت همکاران» ( )1395انجام گردید .در این یژتهش که در دت مرحله انجام شد ،ابیددا
الهوی تحقیق برای تمام کشورهای طرف تجاری با ایدران بدرآترد گردیدد ت نیدایج آن نشدان
میدهد که تحریمهای قوی نه تنها در دترهی اجرا بلکده در دترهی یدس از تحدریم ،موجد
کاهش تجار

ایران با کل شرکای تجداری شدده اسدت .در مرحلده دتم ،بده منظدور تحلیدل

حساسیت نیایج حاصل از برآترد الهو ،کشورهای مورد مبالهه ،بده دت گدرته کشدورهایی بدا
رتند نزتلی تجار

با ایران(گرته ات ) ت کشورهایی با رتند تجار

صهودی با ایران (گدرته

دتم) تقسیم شدند که نیدایج بدرآترد الهدو بدرای ایدن دت گدرته نشدان مدیدهدد کده اجدرای
تحریمهای اقیصادی قوی منجر به کاهش تجار
اجرای تحریم ت یس از آن شده لیکن تجار

ایران با کشورهای گدرته ات در دترههدای

با کشورهای گرته دتم تنهدا در دترهی اجدرای

تحریم کاهش یافیه است.
در دتمین کنفرانس ساالنه اقیصاد ،مددیریت ت حسدابداری «بهارتندد ت همکداران»()1396
نشان دادند که اقیصاد ایران طی ینج دترهی تجاری که یشت سر گذاشیه است ،شدوک درآمدد
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نفیی از میان عوامل میهدد تأثیرگذار در ایجاد رتنق ت رکود ،نقش مرثرتری داشیه ت دترههدای

رتنق اقیصادی همواره همزمان با دترههایی بوده که درآمدهای نفیی ابیدا افزایش ت سدپس بده
دالیل مخیلف از جمله تحریمها کداهش یافیده اسدت« .مهددی طغیدانی» در سدومین همدایش
به دانشهاه «داعا» انجام گرفت ،رمن اشاره به موروو دفاو اقیصادی ،یدافندد اقیصدادی را بده
عنوان یکیاز حوزههای یدافند غیرعامل بر میشمارد ت در ادامه از جنره محیطشناسدی داخلدی
ت بیرتنی ،مرلفههایی را به عنوان نقاط رهف ت منشأ تهدیددا
میکند که بهمنظور مقابله با آنها میبایست تمهیدا

اقیصدادی بدرای کشدور ذکدر

الزم اندیشدیده شدود .ایدن نقداط ردهف

داخلدی عرارتندد از «اقیصداد تد محصدولی»« ،زیرسداختهدای اقیصدادی نادرسدت»«،فسداد
اقیصادی»«،بیثراتی سیاسیت اقیصادی»«،بیاعیمدادی مدردم بده دتلدت» ت «فرهندگ اقیصدادی
کشور به شمار آیند ،عرارتند از «تابسیهیبه اقیصاد ی کشور»«،تحریمهای اقیصادی»«،تهدیدد
جهانی شدن»«،سرمایههای خارجی»« ،ریس
.)167-174

مطالعات خارجي
نیایج حاصل از تجزیه ت تحلیل مبالههای که با موروو بررسی تحریمهدای اقیصدادی بده
منزلهی ابزاری غیرنافذ توسط «آلن ت لکیزین»( )2013انجام شد ،نشان میدهد که تحریمهدای
اقیصادی تأثیری منفی بر سیمت جوام هدف خواهد گذاشت ت همچنین مشخ
طور کلی تحریمها به عنوان ی

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

اقیصاد دفاو1396،

بینالمللی» ت «تهدیدهای منبقهای»

(گدرته منداب ت

ت رهنمودهای حضر

ناصحیح» ت از سویی دیهر ،تهدیدا

اقیصادی خارجی که میتواند منشأ خبری برای اقیصداد

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

تخصصی اقیصاد دفاو که به همت گرته مناب ت اقیصاد دفاوِ مرکز تحقیقا

راهردردی تابسدیه

شد که به

ابزار در اعما سیاست خارجی ،حیی آنهایی که هزیندههدای

اقیصادی باالیی تحمیل میکنند ،نسرت به مناقشه نظامی(جنگ)اثر منفدی کمیدری بدر سدیمت
جامهه هدف میگذارند .در همین سا « ،امانوپدل اینهولدد»( )2013بدا هددف بررسدی اثدرا
تحریمهای اقیصادی بر رعایت حقو بشر ،نشان داد که تحریمهای اقیصادی اثرا

منفدی بدر

رعایت حقو بشر در کشورهای هدف دارد ت به احیما کمیری منجر به کداهش رعایدت آن
در نظامهای دموکراتی

در مقایسه با نظامهای غیردموکراتی

میشود .در ادامهی این مبالهده،

ات چنین نییجه گرفت که تحریمهای اقیصادی چند جانره تأثیر منفی بیشیری بر رعایت حقدو
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بشر در کشورهای هدف نسرت به تحریمهای ید جانرده دارد؛ لدیکن تحدریمهدای اقیصدادی
هدفمند اثر منفی بیشیری بر رعایت حقو بشر در کشورهای هددف نسدرت بده تحدریمهدای
جام نخواهد داشت« .فراهانی ت شرانی»( )2013هدم در یژتهشدی بدا اسدیفاده از رتش آمدار
توصیفی ،دادههای سا های  2003تا  2012در بخش گردشهری را به منظدور بررسدی اثدرا
تحریمها بر صنهت گردشهری ایدران مدورد مبالهده قدرار دادندد .در ایدن بررسدی ،دادههدای
گردشهری ملی ،داخلی ،خانوادهای ت جهانی در ایران به کار گرفیه شد .یافیههای آندان نشدان
فصلنامه علمی مبالها

میدهد که تحریمها علیه ایران اثرا

مثرت ت منفی بر گردشهری ایران داشیه است ت حیی در

برخی زمینهها نه تنها گردشهری ت رشد آن کاهش نیافیه بلکه نرخ رشد آن نیز افدزایش یافیده
است .با این حا  ،هنوز درآمد حاصل از صنهت گردشهری به انددازه سدایر صدنای در ایدران
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مانند نفت ت مهادن نیست.
از آنجایی که تحریمهدای بدین المللدی علیده ایدران ت سدوریه از سدا  2012بده سدبح
بیسابقهای افزایش یافیه است(به تیژه در مورد محددتدیتهدای اتحادیده ارتیدا در بخدش
انروی ت مالی)« ،مور »( )2014مرادر

به بررسی گزارشهای اتلیه مربوط به اثرا

مغایر

رفیارانساندتسیانه ناشی از تحریمهای اقیصادی به خصوص تحریمهای تر شدده توسدط
اتحادیه ارتیا بر سیمت شهرتندان عدادی ایدران ت سدوریه از طریدق انجدام مصداحرههدای
نیمهساخیار یافیه ،گفیمان رسمی ت مبالها

موردی می نماید ت در این مبالهه ،رتشهدایی

را ییشنهاد میکند که تحریمها(به عنوان ی

ابزار فزاینده حیاتی ت مورد مناقشه کده توسدط

اتحادیه ارتیا به منظور ابزار سیاست خارجی ت امنییی مورد اسیفاده قرار میگیرد) میتوانندد
به صورتی محیاطانهتر اعما شوند به گونهای کده منجدر بده بددتر شددن تردهیت انسدانی
نشوند.
در گزارشی که توسط «مرکز سیاست انروی جهانی» دانشهاه کلمریا در جوالی  2016ت بدا
هدف ارزیابی اجرای توافقنامه هسیهای ایران موسوم به «برجام» به قلم «ریچارد نفیدو» تهیده ت
اراپه شده بود ،مشکی
قلمداد میکند
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اقیصاد ایران را حیی یس از برجام عمددتاً ناشدی از سده عامدل زیدر

 ایران همچنان به طور باترنکردنی کشوری سخیهیر در انجام امدور تجداری بدا یدمحیط قانونی ییچیده ،مساپل امنییی سخیهیرانه ت عدم زیرساختهای مالی است؛
شده از طریق برجام ،اشییا برای بازگشت به ایران را کم کرده است؛
 -قیمتهای یایین نفت به داشین ی

درک ناسازگارانه کلی از عدم توازن بین خبدر ت

یاداش برای دنیای بیرتنی نسرت به ایران کم

کرده است.

در ادامه این گزارش ،رمن تحلیل ت مقایسدهای بدین صدنای خدودرت ت نفدت ت گداز در
یسابرجام ،در خصوص حوزه آسی یذیرتر از تحریمها که میتواند در آیندده همچندان مدورد
هدف تحریم قرار گیرد ،چنین آمده است از نهاه تحریمکنندگان ،از آنجدا کده بخدش صدنای
کمیری به اقیصاد ایران تارد مینماید ،در قرل کمیر مورد توجه ت تحریم قرار گرفیه اسدت امدا
در مقابل ،یاالیشهاههای نفت ت گاز بخش بزرگ ت قابل توجهی از اقیصداد ایدران را بده خدود
صور

بالقوهای آسی یذیرتر از تولیدکنندگان صدنای خودرتسدازی در سدناریوهای تحدریم

آینده میتوانند باشند (نفیو.)2016،
«رابر
تصوی

کان» کارشناس اقیصاد بین الملدل شدورای رتابدط خدارجی آمریکدا1بدا بررسدی
طرح «مقابله تحریمی علیه دشمنان آمریکا» در یادداشیی با عندوان «آیدا تحدریمهدا

تردیل به چاقوی ارتش سوپیس در سیاست خارجی ایاال
اِعما تحریمهای اقیصادی ت اثرا

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

اخیصاص دادهاند؛ لذا آنها همچنان اهداف عمدهای برای تحریمکنندگان بدوده ت در نییجده بده

ت رهنمودهای حضر

خودرتسازی سهم کمیری در اقیصاد ایران داشیه ت در طو اعمدا تحدریمهدا آسدی یدذیری
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 -تحریمهای باقیمانده ت تهدید به بازگشت سری تحریمهای تهلیق شدده یدا میوقدف

میحدده آمریکدا شدده اسدت؟»،

آنها بر اقیصاد آمریکا ت بازار آزاد جهدانی را در دتلدت

ترامپ بررسی کرده است .تی با مثا زدن چند تحریم اقیصادی علیه کُره شدمالی ،تندزتپی
ت رتسیه مینویسد [دتلت] ترامپ در حالی که به برجام یایرند است اما جهت رتیارتیی با
برنامه تسلیحا

میهارف ایران ت حمایت این کشدور از سدییزه جویدان! ،آمداده ایجداد ید

کمپین فشار اقیصادی است .در ادامه برای اسیدال در این موردوو اظهدار مدیدارد کده در
راببه با هر ی

از یرتندهها ت کشورهای یاد شدده ،ید

تردهیت منبقدی قدرتمندد بدرای
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اسیفاده گسیردهتر از تحریمها مشاهده میشود ت خصیصه مداتم رتیکرد دتلدت ترامدپ در
مواجهه با شمار فزاینده چالشهای سیاست خارجی ،خواست آن برای اقددام سدری جهدت
اعما موان اقیصادی دتجانره در مسیر تجار

ت امور مدالی بدوده اسدت کده از آن جملده

میتوان به تحریمها اشاره کرد .همچنین ات مدینویسدد ،گدزارشهدا ییرامدون بررسدیهدای
تجاری اخیر در دتلدت ترامدپ از ایدن موردوو حکایدت دارندد ،در حدالی کده بدازار آزاد
طرفداران زیادی دارد ،اما این موروو رتشن است که مهمیرین تصمیمگیران تجداری دارای
فصلنامه علمی مبالها

گرایشهای حمایتگرایانه از صنای داخلی بوده ت خواهان بهرهگیری از اقداما

ی جانرده

برای رسیدگی به ناررایییهای موجود هسیند .تی با طرح ایدن یرسدش کده آیدا ایدن امدر
میتواند به طور مشابه در راببه با تحریمها درست باشد؟ چنین یاسخ مدیدهدد کده بددتن
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حضور طرفداران بازار آزاد در این عرصه (به هنهام اخذ تصمیما ) ،این خبر کده تحدریم
به عنوان گزینهای آسان ت بدتن هزینههای اقیصادی قابل توجده نهریسدیه شدود ،در دتلدت
آمریکا تجود دارد؛ لذا بدتن کنیر ت برقراری موازنه ،خبر اسیفاده بیش از حد از تحریمها
علیه سایر کشورها بسیار زیاد اسدت ت در یایدان نییجدهگیدری مدیکندد کده بدا نهداهی بده
جلو[آیندهیژتهشی] ،می بایست نهران نوسان شدیدتر این آتنگ در آینده باشدیم؛ زیدرا کده
تحریمها بسیار آسان به ی

گزینه بد میشوند (کان.)2017،

در مجموو بررسی مبالها

ت یژتهش های انجام گرفیه نشان می دهد ،گرچده تمدامی

این یژتهش ها (اعم از داخلی ت یا خارجی) به نوبه خود میتوانند با مبالههی حاردر تدا
حدددتدی شددراهت داشددیه باشددند ،لددیکن هددر ی د

از آنهددا بددا اسددیفاده از رتیکردهددا ت

رتش شناسی های میمایزی که برای خود برگزیده اندد ،دارای نیدایج میفداتتی بدا یدژتهش
حارر بودهاند لذا با عنایت به ندوو رتیکدرد ت رتششناسدی میفدات

ایدن یدژتهش بده

مقولهی تحریمها ت از این جهت که تاکنون از منظر تریین گفیمان امام(ره) بدرای مقابلده بدا
آنها یژتهشی در کشور انجام نشده  ،یژتهش حاردر را از سدایر مبالهدا
میمایز میسازد.
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انجدام گرفیده،

(ره)

انديشهها ،ررا ،،نررات رهنمودهاي حضرت امام

در این بخش ،با اسیفاده از نرمافزار «امام خمینی» 1بده تفکید
حضر

ت فرامین ایشان برحسد

مورد ،نشانی ت کلید تاوه های اسدیخراجی آن گردیدد .در مرحلده نخسدت ،فرازهدایی کده بده
موروو این یژتهش اشاره داشیه(تحریم اقیصادی) ،انیخاب ت در هر فیش ،کلمدا

مدوردنظر

برای ادامه کار اسیخراج ت مورد بررسی قرار گرفیه است (این فیشبرداری تقریراً کامل ت اهدم
موروعا

را در بر گرفیه میگیرد) .در مرحله بهدد ،کلیدد تاوههدای مدرترط بدا تحدریمهدای

اقیصادی توسط یژتهشهر اسیخراج گردید (در جدات  3 ،2ت  4این موروو نشان داده شدده
است) .در ادامه ،به منظور رعایت اخیصار در گفیار ،مین کامل مجموعه فرمایشا
حضر

ت فدرامین آن

آمده است.

الف) بيانات و فرمایشات حضرت امام

در این بخش ،گزیدهای از بیانا

حضر امام(ره) که در حوزه تحریمهای اقیصادی مبدرح

گردیده ،به آنها اشاره میشود.
 -ایشددان در جم د فرهنهیددان محددی

( ،)1358/10/03بددر رددرتر

داشددین تدددبیر

اقیصادی به منظور خنثیسازی تحریمها اشاره میکنند ت میفرمایند «امرتز مىدانیدد

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

(ره)

ت رهنمودهای حضر

مرترط با موروو این یژتهش برای تریین هرچه بیشیر موروو به تفکی

بیانا

برگزیددهای
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شمار فرمایشا

ت منویا

امام خمینی(ره)با ذکر مین بیانا

مردادر

بده بررسدی تمدام

که ما را دارند تهدید مىکنند به حصر اقیصادى .خوب ،ما باید فکر بکنیم بدراى ایدن
کار».

(صحیفه امام،ج11

.)400

 -در بخشی دیهر از فرمایشا

در جم رتحدانیون ( ،)1358/10/10بدر نهراسدیدن از

تر تحریم ها ت غنیمت شمردن این تهدید ت ترددیل آن بده فرصدت بدرای کشدور
تأکید مینمایند «نیرسید .بلکه آن تقت هم که مداخله نظامى بکنند به نف ماست .از

 .1این نرم افزار توسط مرسسه تنظیم ت نشر آثارحضر

امام خمینی(رحمتاهلل علیه)-مرکز تحقیقدا

اسیمی تهیه ت در اخییار عیقهمندان ت یژتهشهران قرار گرفیه است.

کدامپیوتری علدوم
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حصر اقیصادى ...اگر ما را محاصره اقیصادى بکنند ما فها تر مىشدویم .بده نفد مدا
هست .بکنند ما را محاصره ،از این هم هیچ نیرسید( ».همان.)505،
« -شما نهران آسی هاى خارجى نراشید .از خارج نمدىتوانندد شدما را آسدی

بزنندد

مادامى که خودتان منسجم هسیید .نه دخالت نظامى از آن کارى سداخیه اسدت ت نده
حصر اقیصادى ،ت این مساپل که آنهدا یدیش مدىآترندد آنهدا ازشدان کدارى سداخیه
نیست ...،مثل همین حصر اقیصادى ت مداخله نظامى که دتلت آمریکا تهدید مىکندد
فصلنامه علمی مبالها

ملّت را ،به نظر مىرسد که این ی

توطئدهاى باشدد کده اذهدان را از داخدل کشدور

میوجه به خارج بکند ،غافل بشوند از توطئههاى شیبانى داخل»(همان .)506،ایدن فدراز
که در جم بانوان ( )1358/10/10ایراد گردید ،با اشاره بر عدم اثربخشی تحدریمهدا
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به عنوان ابزار دشمن علیه کشور ،بر نهراسیدن از آن ت اتحاد ت همرسیهی بده عندوان
عامل ایسیادگی تأکید دارد.
 -حضر

امام(ره) در جم راهپیمایان کفنیدوش الیهدودرز ( ،)1358/10/17هددف از

اعما تحریمهای اقیصادی را ممانهت از ییشرفت کشور عنوان میکنند «آمریکدا نده
دخالت نظامى مىکند در ایران ت نه حصر اقیصادى مىتواند بکند .توطئه آمریکا ایدن
است که در داخل خود کشور ما کارى بکند که ما نیدوانیم ایدن راهدى را کده رفیدیم
برتیم».

(صحیفه امام،ج12

.)75

 «اگر هم حصر اقیصادى بکند ،ناجح نمىشدود .خدودش هدم مدىداندد .لکدن از راهاساسىتر ییش آمده ،ت آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسی یدذیر کندد ت
ما را بهنداند از باطن خودمان .شاید این صحرتهایى که در خارج مىکنند به اینکده
ما دخالت نظامى مىکنیم ،یا حصر اقیصادى مىکنیم ،شاید برای این مهندا باشدد کده
اذهان ما را منصرف کنند به آن طرف ،ت از آن چیدزى کده در کشدور خودمدان دارد
مددىگددذرد غافددل کننددد( ».همددان .)93،ایشددان در جم د دانشددجویان ییددرت خددط امددام
( ،)1358/10/20با ناکارآمد دانسین تحریمها ،از آنها به عنوان ابزاری بدرای انحدراف
افکار عمومی کشور به منظور براندازی نظام یاد میکنند.
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 -در جمدد شددرکتکنندددگان در کنفددرانس بررسددى مددداخی

آمریکددا در ایددران

( )1359/03/14میفرمایند «راببه ما با آنها غیر از این است که راببده چپدات گدر ت
محاصره اقیصادى بکنند .ما خودمان در اینجا مملکت تسیهى داریم ،آب هم داریدم،
خدا باران هم به ما مىدهد ،خودمان مىکاریم ت مىخوریم ت هیچ احییاجى بده ایدن
مساپل نداریم .آنها نیرسانند ی

ملّیی را که مىخواهد خودش را به کشین بدهدد تدا

اسددیقیلش را حفددن بکنددد» (همددان .)379،در اینجددا عددیته بددر نفددی سددلبهگددری ت
سلبه یذیری ت نهراسیدن از برقراری تحدریم ،بده موردوو ایجداد خودکفدایی بدرای
خنثیسازی تحریمها اشاره شده است.
نقصى در خودش نمىبیند ...اآلن هم آمدهاند ،هى مىگویند که ماها در انزتا هسدییم.
آن تقت که در انزتا نرودیم چه بودیم؟!»

(صحیفه امدام،ج13

 .)311در جمد دانشدجویان

کشور که توسط دشمن مورد اسیفاده قرار گرفیه ،مهرفی شده ت بر توانایی ایسدیادگی
در برابر آن تأکید میگردد.
« -این ابیکارا

از برکا

این محاصره اقیصادى بود ...این محاصدره اقیصدادى را کده

خیلى از آن مىترسند ،من ی

هدیهاى مىدانم بدراى کشدور خودمدان ،بدراى اینکده

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

مسلمان ییرت خط امام ( ،)1359/08/12تحریم به عنوان ابزاری بدرای مندزتی کدردن

ت رهنمودهای حضر

 ...« -حصر اقیصادى کردند ت چه کردند ،لکن ملّت سر جاى خودش ایسدیاده ت هدیچ
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چپات بشو است؟ براى چه ما مىخواهیم ایدن را؟ درهدا را همده را برندندد ت مدا را

محاصره اقیصادى مهنایش این است که «ما یَحْیاج» ما را به ما نمىدهند .تقیى که مدا
یحیاج را به ما ندادند ،خودمان مىرتیم دنرالش .ممکن است ی

ده سدالى زحمدت

بکشیم ،ده سالى گرفیارى داشیه باشیم ،اما نییجه آخرش این است که بهد از ده سا
خودمان هسییم؛ دیهر احییاج به اینکه دست دراز کندیم طدرف ایدن مرسسده یدا آن
مرسسه یا آن کشور ت این کشور نیسییم».

(صحیفه امام،ج14

 .)115-116در سدخنرانی کده

در جم مدیران شرکت ملى نفت ( )1359/11/26ایدراد گردیدد ،تحدریم بده عندوان
فرصیی دانسیه شده که میتوان از طریق ایجاد خیقیدت ت ابیکدار در آن شدرایط بده
خودکفایی دست یافت.
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 ایشددان در فددراز دیهددری در جمدد دانشددجویان عضددو دفیددر تحکددیم تحددد( ،)1361/09/06هدددف از اعمددا تحددریمهددا را ایجدداد فشددار بددر مددردم ت ییدددایش
نارراییی عمومی در بین اقشار مخیلف کشدور عندوان مدیکنندد ت مدیفرمایندد «...
خرابیها از بس زیاد است ت از بس که گرفیاریها زیاد است؛ جنگ هست در کدار،
محاصره هست ،محاصره اقیصادى هست ...،کارشکنى براى ملّت ایدران اسدت ت در
ی

همچو ترهییى ،آنها مىخواهند که در داخل ی

فصلنامه علمی مبالها

اخییف آنها بهرهگیرى کنند».

(صحیفه امام،ج17

ایجاد اخییفى بکنند که از آن

.)114

 « ...این دتلت در این مدتى که در جنگ بوده اسدت ت در محاصدره اقیصدادى بدودهاست ت مخالفت همه قو هاى بزرگ دنیا بدوده اسدت»...،

مدیریت راهرردی دفاو ملی ،سا سوم ،شماره  ،11یاییز 1398

سخنرانی که برای جم اعضاى هیدأ

(صدحیفه امدام،ج20

 .)126در

دتلدت بده مناسدرت «هفیده دتلدت» داشدیند

( ،)1365/06/08به همراهی ت موافقت برخی از دتلتها ت کشدورهای میخاصدم بده
منظور اعما تحریمهای اقیصادی علیه کشورمان اشاره شد.
(ره)

ب) تدابير و فرامين حضرت امام

در این قسمت ،گزیدهای از تدابیر ت فرامین حضدر

امدام(ره) کده در حدوزه تحدریمهدای

اقیصادی مبرح گردیده ،به آنها اشاره میشود.
 ایشان در ییدامی بده ملدت ایدران بده مناسدرت سدالهرد فاجهده خدونین 17شدهریور( )1359/06/16در بخشی از آن چنین میفرمایند «ملّیى که  15خدرداد ،رتز خدون ت
 17شهریور ،رتز نوید ییرتزى خون ت جمهه سیاه رتزى کده رویدم را بدا افیخدار ت
ییرتزى یشت سر گذاشیه است ،از این محاصرا
(صحیفه امام،ج13

اقیصادی ت نظدامى بداک نددارد».

 .)188در این فراز بر نهراسیدن مردم ت مسئوالن از تر تحدریمهدای

اقیصادی علیه کشور تکیه میشود.
 در ییامی که برای حجاج بیتاهلل الحرام ت خباب به مسلمین جهان صادر شدده بدود( )1359/06/21با اشاره به سیاستهای آمریکا برای ایجاد اخدییف بدین مسدلمانان،
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در قسمیی از آن ،چنین آمده است «شدیبان بدزرگ کده خدوفآن دارد کده انقدیب

اسیمی ایران به سایر کشورهاى اسیمی ت غیراسیمى صادر شود ت دست یلید ات را
از کشورهاى تحت سلبه قب کند ،در حالی که از حصر اقیصدادى ت حملده نظدامى
مسلمانان جهان خدشهدار کندد»...

(صدحیفه امدام،ج13

 .)208در اینجدا ،هددف از اعمدا

تحریم علیه جمهوری اسیمی ایران را جلوگیری از الهدو شددن نظدام بدرای جهدان
اسیم مهرفی مینماید ت در ادامه میافزایند «آمریکا عرا را تادار نموده است خدون
جوانان ما را بریزد .ت سایر کشورهاى تحت نفوذش را تادار نموده است تا مدا را بدا
حصر اقیصادى از یاى درآترد؛( »...همدان)213،؛ به عرارتی هدف دیهر ایدن تحدریمهدا
میتواند براندازی نظام مقدّس جمهوری اسیمی ایران باشد.
انداخیهاند ت نقصآنها ى موجود را به طور چشمهیرى رفد ت زیآنهداى ناشدى از
محاصره را با کوشش شرانه رتزى خود به مقدار زیداد جردران نمودندد».

 .)251این فرازی است از ییام هفت مادهاى حضر امام(ره) بده ملدت ایدران

( )1360/01/12که در آن با اشاره به اتلویت دادن به بخش دفاعی ،در این بخش بدر
موروو ایجاد خودشکوفایی ناشی از اعما ت شرایط تحریم به منظور خنثدیسدازی
اثرا

آن اشاره میشود.

 -ایشان با ارزیابى شرایط ایران ،در ییامی کده بدرای ملدت ایدران در ینجمدین سدالهرد

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

امدام،ج14

(صدحیفه

ت رهنمودهای حضر

 « -امرتز میفکران ملّت بزرگ ما ،در اثر محاصره اقیصادى ،مغزهاى خود را به کار

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

طَرْفى نرست به حیله دیهرى دست زده است تا انقدیب اسدیمى مدا را در ییشدهاه

ییرتزى انقیب اسیمی ( )1362/11/22صادر کردند ،چنین مرقدوم فرمودندد «بایدد
توجه کنند که قب راببه ت تحریم اقیصادى ت لیستهداى درتغدین آنهدا دنیدا را بدر
کشورى تنگ نخواهد کرد».

(صدحیفه امدام،ج18

 .)330در ایدن فدراز بدر عددماثربخشدی

تحریمها علیهکشورمان تأکید شدهاست.
 در ییامی که خباب به رتحانیون ،مراج  ،مدرسین ،طیب ت اپمه جمهه ت جماعاکشور تحت عنوان «منشور رتحانیت» صادر شد ( ،)1367/12/03آمدده اسدت «مدن
قریً نیز گفیهام همه توطئههاى جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلى گرفیه تا حصدر
اقیصادى ت غیره براى این بوده است که ما نهوییم اسیم جوابهوى جامهده اسدت»...
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(صحیفه امام،ج21

 .)290در این بند از ییام ،هدف از تر تحریمها ،ناکارآمد نشدان دادن

نظام در برآترده ساخین نیازها ت خواسیههای مردم عنوان شده است.
 -ایشان در فرازی از تصیینامه سیاسى-الهى

(تداریخ نهدارش  1361/11/26ت بدازنهری ت اصدیح

 )1366/09/19خویش با تأکید بر فرصت دانسین ترد تحدریمهدا ،از آنهدا بده عندوان
«تحفدده الهددی» یدداد مددیکننددد کدده مددیتوانددد موجد

بددرتز ت ییدددایش ابیکددارا

ت

خیقیتهایی شود کده کشدور را بده خودکفدایی رسداند «ت ایدن جندگ ت تحدریم
فصلنامه علمی مبالها

اقیصادى ت اخراج کارشناسان خارجى ،تحفهاى الهى بود که مدا از آن غافدل بدودیم.
اکنون اگر دتلت ت ارتش کاالهاى جهانخواران را خود تحریم کنند ت به کوشدش ت
سهى در راه ابیکار بیفزایند ،امید است که کشور خودکفا شود تازدریوزگى ازدشدمن
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نجا

یابد».

(صحیفه امام،ج21

با مرتری کلی بر ادبیا

.)433

یژتهش ت الهوهای موجود ت همچنین به دلیدل اسدیفاده از رتش

انجام تحلیل محیوای کیفی در بخشی از یژتهش حارر ،الهو مفهومی زیر(شدکل ،)1میشدکل
از سه مرحله کلی «کُدگذاری باز»« ،کُدگذاری محوری» ت «کُدگذاری انیخابی» ترسدیم گردیدد.
در «کُدگذاری باز»؛ دادههای گردآتری شده ،تجزیه ت تحلیل میشوند ت از طریدق آن ،مفداهیم
شناسایی ت تیژگیها ت ابهاد آنها در دادهها کشف میشود« .کُدگذاری محوری» شدامل فرایندد
ربطدهی مقولهها به زیرمقولهها ت ییوند دادن مقولهها در سبح تیژگیها ت ابهاد بوده ت به این
دلیل محوری است که کُدگذاری حو ی

مقوله تحقق مییابد .بده عردارتی در ایدن مرحلده،

مقولهها ،تیژگیها ت ابهاد حاصدل از کُدگدذاری بداز ،تددتین شدده ت سدر جدای خدود قدرار
مدیگیرندد .در «کُدگددذاری انیخددابی»؛ یافیددههددای مراحددل کُدگددذاری قرلددی را گرفیدده ،مقولدده
محوری(مضمون) را انیخاب نموده ،به شکلی نظاممند آن را به دیهر مقولهها ربط داده ،رتابدط
را اثرا

کرده ت مقولههایی را که به بهرود ت توسهه بیشیری نیاز داشیه ،تکمیل میکند

ت امامی.)1386،
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(داناییفدرد

شکل  :1الگو مفهومي پژ هش بر اساس تحليل محتواي کيفي گفتمان امام

روششناسی پژوهش
این یژتهش به جهت آنکه با مبالهه ت تریین گفیمدان حضدر

امدام خمیندی(ره)در حدوزه

مورد یژتهش ،منیهی به توسهه ت بهرود رتشها از طریق شناسایی اجدزا ت مفداهیم مدرترط بدا
حیث که برای رسیدن به هدف عملی مشخصی رهنمون شده ت نیایج حاصل از آن مدیتواندد
اسیمی ایران در سبح مدیریت اجرایی کشور باشد ،از نوو یژتهش کاربردی است ت از آنجدا
که مبالهدهی حاردر بده لحدا هددف ،در یدی تحلیدل گفیمدان اندیشدههدا ،آراء ،نظدرا
رهنمودهای حضر
ررتر

ت

امام خمینی(ره)در زمینه مقابله با تحریمهای اقیصادی میباشدد ،برحسد

از رتشهای اسنادی ،تحلیل محیوای کمّی ت کیفی به منظور تریین اندیشههدا ،تددابیر

ت فرمایشا

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

به منزلهی چراغ راهی برای بهرود ترهیت مقابله بدا تحدریمهدای اقیصدادی علیده جمهدوری

ت رهنمودهای حضر

گفیمان آن حضر

برای مقابله با تحریمها میشود ،از نوو یژتهش توسههای بدوده ت از ایدن

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

(ره)

ایشان اسیفاده شده است.

این یژتهش دارای دت جامهه آماری اسنادی ت خررگی است .جامهه اسدنادی در برگیرندده
تمامی اسناد ت مدارک منیشر شده ت قابل دسیرس مربوط به فرمایشدا

امدام(ره) در ارترداط بدا

حوزه مقابله با تحریمهای اقیصدادی بدوده ت در بخدش شناسدایی اجدزا ت مفداهیم مدرترط بدا
گفیمان؛ جامهه آماری خررگی شدامل خررگدان ت افدراد میخصد
صور

بدا رتش نموندهگیدری بده

اشراو هدفمند با تهدداد نموندههدای اشدراو کیفدی بدوده اسدت .بدرخیف رتشهدای

نمونهگیری احیمالی که در آنها هدف ،تهمیم نیایج از ی

نمونه مرهرف بده کدل جامهده مدورد

یژتهش است ،در رتشهای کیفی چنین هدفی مدنظر نروده ت مهیار ،توصیف یدا تریدین ید

255

یدیده به مشرتحترین شکل ممکن با رسیدن به اشراو نظری است .در ایدن یدژتهش ،اسدناد ت
مدارک به صور

(ره)

تمام شمار مورد بررسی قرار گرفت ت حجم نمونه در زمینه گفیمان امدام

شامل اهم اسناد ت مدارک منیشر شده ت قابل دسدیرس در ارترداط بدا حدوزه تحدریمهدا علیده
کشورمان ت مراجهه به خررگان تا اشراو نظری می باشد .الریه تمرکز نمونهگیری برحسد

ندوو

کُدگذاری که به کار رفیه (باز ،محوری یا انیخدابی) ،تغییدر مدیکندد ت بدا ییشدرفت یدژتهش،
نمونهگیری نیز هدفدارتر شده ت تا زمان اشراو تمامی مقولهها ،ادامه مییابد.
فصلنامه علمی مبالها

در این مبالهده ،بدرای گدردآتری دادههدا از هدر دت رتش میددانی ت کیابخاندهای اسدیفاده
میشود .از آنجا که یژتهشهر در گردآتری دادهها همواره با میغیرهای کمّی ،کیفدی ت آمیخیده
رتبددرت اسددت ت بایددد بددر اسدداس ایددن میغیرهددا ،ابددزار گددردآتری الزم را انیخدداب نمایددد
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(خلیلیشورینی ،)201 1391،در یژتهش کنونی نیز در رتش کیابخانهای ت مرحث مربدوط بده تریدین
گفیمان امام(ره) برای مفهومشناسی ت تدتین ادبیا

یژتهش مرینی بر میون علمی ت دینی ت نیدز

اندیشهها ،رهنمودها ت تدابیر تالیت فقیه از ابزار فیشبدرداری ت در بخدش شناسدایی اجدزا ت
مفاهیم مرترط با گفیمان که از طریق رتش میدانی انجام میشود ،از ابزار یرسشنامه نیمه بداز ت
تأیید خررگانی اسیفاده شده است.
تجزیه و تحليل دادهها و یافتههای پژوهش
در ابیدا به منظور تریین ت اسیخراج هرچه دقیق تر مفاهیم از آثار ت بیاندا

امدام(ره) در

حوزه مقابله با تحریم ها با بهره گیری از ندرمافدزار«مکدس کیدو دی» 1مردادر

بده تحلیدل

محیوای کمّی ت کیفی این گفیمان شد .در ادامه به منظور انجام تحلیل گفیمدان ،اقددام بده
بررسی شرایط زمانی ،زمینه ها ت ارتراطدا

فراکیمدی بیاندا

ت تددابیر امدام(ره) ت سدپس

اسیخراج ت احصاء عناصر محوری مربوط به منظومه ی اندیشه ای ایشان در زمینه مقابله با
تحریمها گردید.

256

1
. MAXQDA

تحليل محتواي کمّي بيانات فرامين امام(ره) در حوزه مقابله با تحريمهاي اقتصادي
ت تأکیدا

در تحلیل مح یوای کمّی ما به دنرا یافین میزان اشارا

امام(ره) بر

حضر

گزاره ها ،تاوگان کلیدی ت فراتانی مفاهیم احصاء شده از این گفیمان ناشی از این تحلیدل
را مشاهده کرد .الریه تاوگان ت مفاهیم کلیدی مرترط با هدف مبالهه به گونده ای انیخداب
شدند که کلیه مفاهیم مبرح شده در گفیمان موردنظر را یوشش دهند ت امکان تحلیدل را
فراهم آترند.
(ره)

جد ل( :)1اژگان کليدي استخراج شده از بيانات فرامين حضرت امام خميني
واژگان

تحریم اقتصادی

تحریم کردن

حصار اقتصادی

انحصار اقتصادی

حصر اقتصادی

محاصره

محاصرهها

محاصره اقتصادی

محاصرهی اقتصادی

محاصره کردن

فشار

فشارهایی

فشار اقتصادی

فشار بودن

فشار آوردن

فرا اني

ت رهنمودهای حضر

جسیجوی در بیانا  ،تدابیر ت فرامین امام

(ره)

در ارتراط با حوزه مقابله با تحدریم هدای

اقیصادی نشان می دهد که ایشان به هنهام مسئولیت زعامدت ت تلدی امدر مسدلمین ت بده

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

5

1

4

2

40
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1

51

1

1

1

1

3

2

1

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

موروو نحوه ی مقابله با تحریم ها هسییم .همچنان کده در جددت ( )1مدی تدوان فراتاندی

فراخور شرایط زمانی ت مکانی ،در مدواردی بده طدور صدریح ت یدا ردمنی بده موردوو
تحریم های اقیصادی علیه کشورمان یرداخیه اند کده در جددت بداال فراتاندی هدر ید
تاوگان به تفکی

از

آمده است.

تحليل محتواي کيفي فرمايشات امام(ره) در حوزه مقابله با تحريمهاي اقتصادي
در بخش تحلیل محیوای کیفی ،از آنجا که در یدژتهش حاردر از رهیافدت نظداممندد
«اسیراتس ت کوربین»( ) 1998برای نظریه مرنایی که بر اسیفاده از گام های تحلیدل داده هدا
مشیمل بر کُدگذاری(باز ،محوری ت انیخابی) تأکید دارند ،اسیفاده شده اسدت؛ در مرحلده
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کُدگذاری باز ،فرازهای مرترط با موروو یژتهش تهیین ت به سامانه مسیندا

ندرم افدزار،

انیقا یافدت ت بدرای هدر فدراز بده فراخدور محیدوای مدین ،تاوگدان کلیددی آن احصداء
گردید(مفاهیم) .به عرارتی دیهر ،در این بخش اقدام به اسیخراج کلید تاوه های مرترط بدا
حوزه مقابله با تحریم های اقیصادی از بیانا

ت فرامین امام(ره) شد که می توان نمونهای از

آن را در جدت ( )2مشاهده نمود.
فصلنامه علمی مبالها

جد ل( :)2نحوه استخراج مفاهيم از تدابير فرامين حضرت امام خميني(ره) براي مقابله با تحريمهاي
اقتصادي
تدابير و فرامين
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مفاهيم

متن(جمله/جمالت)

نشانی

شیبان بزرگ که خوف آن دارد که انقیب اسیمى ایران به سایر
کشورهاى اسیمى ت غیر اسیمى صادر شود ت دست یلید ات را
از کشورهاى تحت سدلبه قبد کندد ،در حدالى کده از حصدر
اقیصادى ت حمله نظامى طَرْفى نرست به حیله دیهرى دست زده
اسدت تدا انقدیب اسددیمى مدا را در ییشدهاه مسدلمانان جهددان

هدف تحریم
ممانهت از الهو
شدن نظام

صحیفه امام،
ج208 13

خدشهدار کند...
امرتز میفکران ملّت بزرگ ما ،در اثر محاصدره اقیصدادى ،مغزهداى
خود را به کار انداخیهاند ت نقصآنهاى موجود را به طور چشمهیرى

تحریم موج

صحیفه امام،

رف ت زیآنهاى ناشى از محاصره را با کوشش شرانهرتزى خدود بده

خودشکوفایی

ج251 14

مقدار زیاد جرران نمودند.

نیایج حاصل از بررسیهای انجام گرفیه ت احصاء تاوگان کلیددی مربدوط بده هدر ید
فرازها ،به تفکی
قابل مشاهدهاست.
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جدات ()3ت( )4بهترتی

از
(ره)

مسیخرجهاز فرمایشدا ت فدرامین حضدر امدام

جد ل( :)3مفاهيم استخراج شده از فرمايشات حضرت امام خميني(ره) در حوزه مقابله با تحريمهاي
اقتصادي
عنوان کليد واژهها

عنوان کليد واژهها

مخالفددت بددا تحددریم در درتن
دشمن

الهوگیریاز اسیمعامل ایسیادگیدر برابر تحریم

تحریم موج

خودکفایی

تحریم ابزار دشمن

برخی نیرتهای داخلی عامل تحریم

هدف تحریم اعما فشار عمومی

نهراسیدن از تحریم

تیشت کوششعامل ایسیادگیدر برابر تحریم

تحریم نقض قوانین بینالملل

تحریم ابزار انزتاسازی

تحریم ابزار انحراف اذهان عمومی

اسیقی طلری دلیل تحریم

هدف تحریم براندازی نظام

توانایی ایسیادگی در برابر تحریم

موافقت برخی دتلتها با تحریم

حمایت مردم عامل ایسیادگی در برابر تحریم

بهانه حقو بشری دلیل تحریم

هدف تحریم تسلیم شدن نظام

نفی سلبهگری ت سلبهیذیری دلیل تحریم

مخالفت کشورها با تحریم

تحریم به عنوان فرصت

هدف تحریم ایجاد نارراییی عمومی

لزتم تدبیر برای خنثی سازی تحریم

عدم اثربخشی تحریم

هدف تحریم ممانهت از الهو شدن نظام

هدف تحریم ممانهت از ییشرفت

-

تحریم موج

نفر

هدف تحریمجل

ررایت داخلی خود دشمن

جد ل( :)4مفاهيم استخراج شده از فرامين حضرت امام خميني(ره) در حوزه مقابله با تحريمهاي اقتصادي
عنوان کليد واژهها

عنوان کليد واژهها

هدف تحریم اعما فشار عمومی

تحریم موج

تحریم ابزار انزتاسازی

عدم اثربخشی تحریم

تحریم نقض حاکمیت

ریشهکنیفقرتمحرتمیتی هدفاقیصادینظام

تحریم موج

نهراسیدن از تحریم

دشواری مسئولیتیذیرى در شرایط تحریم

تحریم دارای آثار منفی

خودکفایی عامل ایسیادگی در برابر تحریم

هدف تحریم ناکارآمدی نظام

-

-

هدف تحریم ممانهت از الهدو شددن
نظام
هدف تحریم براندازی نظام

خودشکوفایی

عنوان کليد واژهها
تحریم موج

ت رهنمودهای حضر

افکار عمومی از دشمن

تحریم موج

خودشکوفایی

عدم موفقیت تحریم

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

اسیقی اقیصادیعامل ایسیادگی در برابر تحریم

تحریم موج

ابیکار

تحریم ابزاری برای تهدید

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

اتحاد ت همرسیهیعامل ایسیادگیدر برابر تحریم

تحریم دارای آثار منفی

عنوان کليد واژهها

خودکفایی

تحریم به عنوان فرصت
ابیکار
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مقایسده یایددار ،شدرایط ییددایش

در مرحله کُدگذاری محوری ،با اس یفاده از تکنید

تیژگی های مشیرک مفاهیم که همان مقوله ها هسیند ،فراهم گردید(مهرابدی ت همکداران.)1390،
در همین راسیا ،میون منیقل شده به سامانه از طریق رتش های موجدود در ندرم افدزار ،در
سددامانه مربددوط بدده کُددد یددس از تهیددین مفدداهیم ،کُدگددذاری شدددند ت مفدداهیم کلددی ت
انیزاعی(مقوال ) حس

ت سپس تاوه های میناظر هر مفهوم کلی اسیخراج

مورد ،مشخ

شد(جدت  .) 5برای تحدید ت تدقیق تاوگدان ،از طریدق ابدزار یرسشدنامه نیمده بداز ،ایدن
فصلنامه علمی مبالها

مقوال

شدند ت از  15خرره در دسیرس در حوزه یژتهش

بر اساس ارتراط مهنایی مرت

خواسیه شد تا وگان را به نسرت قرابت ت نزدیکی مهنایی به موروو ،مهین نمایندد ت اگدر
ذکر شدده ،تاوه دیهدری را مناسد تدر مدی داننددد ،مهرفدی نمایندد(تهیین

غیر از مقوال

(ره)

جد ل( :)5فرا اني مقوالت استخراج شده از بيانات فرامين حضرت امام خميني

واژگان

فراتانی

بصيرت افزایی

استقالل اقتصادی

دیپلماسی عمومی

الگوگيری از اسالم

جهاد اقتصادی

محروميت زدایی

تدابير اقتصادی

خودباوری

نوآوری و ابتکار

مسئوليتپذیرى

صبر و ایستادگی

الگوسازی جهانی

اتحاد و همبستگی

رشد پویا و مستمر

اقتدارآفرینی ملی

مقابله با پولشویی

دیپلماسی اقتصادی

رصد مخاطرات اقتصادی

افزایش رضایت عمومی

خودکفایی اقتصادی راهبردی

تبدیل تحریم به فرصت

ایستادگی و تابآوری

جهتگيری ضد سلطه

تأمين کارآمدی اقتصادی

تسليم ناپذیری

17 4 6 1 3 1 6 1 8 3 1 7 2 2 10 1 3 7 2 1 1 2 2 6 6 21

مقاومسازی اقتصاد
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مقوال ).

در مرحله کُدگذاری انیخابی به منظور فرایند یکپارچهسازی ت بهرود مقولهها ،کُددهای
ایجاد شده در سامانه کُد برحس

هری

از مقوال

ت با اسیفاده از قابلیتهای موجود در

نرم افزار ،مضمون سدازی شددند ت یدس از تأییدد مضدامین بده رتش خررگدی در نهایدت،
جدت () 6حاتی مضامین ت مقوال

بر اساس گفیمان امام(ره) برای مقابلده بدا تحدریم هدای

اقیصادی ناشی از تحلیل محیوای کیفی به دست آمد.
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جد ل( :)6مضامين مقولههاي مرتبط با حوزه مقابله با تحريمهاي اقتصادي در فرمايشات
(ره)

حضرت امام خميني

تسلیم نایذیری

صحیفه امام/جلدهای 11،12،13،21

خودباتری

صحیفه امام/جلدهای 17،13،11

مسئولیتیذیرى

صحیفه امام/جلد 21

صرر ت ایسیادگی

صحیفه امام/جلدهای 11،13،17

سلبه سییزی

جهتگیری رد سلبه

صحیفه امام/جلدهای 5،11،12

یایداری ت تابآتری اقیصادی

ایسیادگی ت تابآتری

صحیفه امام/جلدهای 12،13،14

خودکفایی اقیصادی راهرردی

صحیفه امام/جلدهای 21،16،14،12

اسیقی اقیصادی

صحیفه امام/جلد 11

تأمین کارآمدی اقیصادی

صحیفه امام/جلد 21

رشد یویا ت مسیمر

صحیفه امام/جلد 12

مقاتمسازی اقیصاد

صحیفه امام/جلدهای 11،12،13،16

افزایش ررایت عمومی

صحیفه امام/جلد 17

اتحاد ت همرسیهی

صحیفه امام/جلدهای 11،16

ارزشمداری

خوداتکایی اقیصادی
رشد یویا ت با ثرا
اسیحکام ت مقاتمسازی اقیصاد
افزایش سبح آسیانه تحمل جامهه

بصیر
کاهش آسی یذیری اقیصادی

افزایی

صحیفه امام/جلد 11،12

محرتمیتزدایی

صحیفه امام/جلد 20

دیپلماسی اقیصادی

صحیفه امام/جلدهای 11،12،13،20

دیپلماسی عمومی

صحیفه امام/جلدهای 11،12

ارتقاء رقابتیذیری اقیصادی

نوآتری ت ابیکار

صحیفه امام/جلدهای 14،16،18،21

سیمت اقیصادی

مقابله با یو شویی

صحیفه امام/جلد 11

جهاد اقیصادی

صحیفه امام/جلد 11

تدابیر اقیصادی

صحیفه امام/جلد 11

برتنگرایی

مواجهه هوشمندانه ت مقیدرانه

تردیل تحریم به فرصت
اقیدارآفرینی ملی
رصد مخاطرا

اقیصادی

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

اسیمگرایی

الهوگیری از اسیم

صحیفه امام/جلد 13

ت رهنمودهای حضر

آرمانگرایی

الهوسازی جهانی

صحیفه امام/جلدهای 12،13

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

مضامين

مقوالت

نشانی

صحیفه
امام/جلدهای 11،14،16،17،21
صحیفه امام/جلدهای 11،12،13،18
صحیفه امام/جلدهای 11،18،21
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گزارههای صریح یا مفاهیم رمنی مسیخرج از تحلیل محیوای کیفی فرمایشدا

حضدر

امام(ره) نشان میدهد کده مقدوالتی چدون تسدلیم نایدذیری ،صدرر ت ایسدیادگی ،جهدتگیدری
افزایدی ،دیپلماسدی

ردسلبه ،خودکفدایی اقیصدادی راهردردی ،ندوآتری ت ابیکدار ،بصدیر

اقیصادی ،اقیدارآفرینی ملی ،دیپلماسی عمومی ت تردیل تحریم به فرصت بیش از سایر مفداهیم
در این گفیمان برجسیه بودهاند.
فصلنامه علمی مبالها

(ره)

تحليل گفتمان مجموعه بيانات ،تدابير فرامين امام
با توجه به گذشت قری

چهار دهه از عمر با برکت انقیب اسدیمی در ایدران ت اسدیقرار

نظام اسیمی مرینی بر تهالیم اساسی دیدن مردین اسدیم ت لدزتم ییدرتی سداخیارها ،قدوانین ت
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تصمیمگیریها در کشور با اقیضاپا

ت جنرههای میغیر تحوال

ت رتند یررشیاب تغییدرا

جهان ،منبقه ت کشور ،ررتری است که تغییرا الزم بر اساس شداخ
اتکا در نظر گرفیه شود

(گرته مبالها

مهیار برای این ترهیت ،فرمایشا

در

هدای مدیقن ت قابدل

امنییی-راهردردی دانشدهاه عدالی دفداو ملدی1388،

 )69-70ت بهیدرین

ت تدابیر حضر امام(ره) بوده که میتواند به عندوان چدراغ

راهی برای اداره ت انجام امور کشور مورد اسیفاده قرار گیرد .بدر همدین اسداس بدرای تحلیدل
گفیمان امام(ره) در این یژتهش از نظریه گفیمانی ،دت یژتهشهر به نامهای «الکی ت موفده» 1کده
این تحلیل را شناخت راببه گزارهها با یکدیهر ت نهریسین به کل آن چیدزی کده نییجده ایدن
رتابط است ،دانسیهاند (آصف جوادی )1390،اسیفاده شده است .از نظر آنان ،برای تحلیدل گفیمدان
باید ی

مین اصلی [جامهدهای از دادههدا] در نظدر گرفدت ت سدپس ،دا ت الهدوت ت دیهدر

عناصر گفیمانی نظیر مفصلبنددی ،حدوزه گفیمدانهی ،عناصدر ،لحظدههدا ،انسدداد ت توقدف،
ردیت ،ازجاشدگی ت اسییی را کشف نمود .بر اسداس رتش «الکدی ت موفده» ،بدرای تحلیدل
گفیمان بیانا

ت فرامین حضر

فرهنهی ،سیاسی ت اقیصادی بیانا

امام(ره) ررتری است شرایط زمانی ت زمیندههدای اجیمداعی،
ت آثدار مدوردنظر بررسدی ت ارتراطدا فراکیمدی در آنهدا

کشف شود .به منظور تحقق این هدف ،یژتهش حارر با مبالهده اسدناد ،منداب کیابخاندهای ت
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همچنین مصاحره با خررگان مرترط با موروو مورد مبالهه انجام یذیرفت.
1
. Laclau and Mouffe

الف) بررسی شرایط زمانی ،زمينهها و ارتباطات فراکالمی

علمدی ت اقیصدادی منیشدر شدده در بدین

با بررسی ت مداقّه ت مرتر اخردار ت مقداال

سا های  1357تا  1368ت نیز مصاحره های یژتهشهر با مددیران ارشدد اقیصدادی کشدور
طرف با ایجاد نظامی برخاسیه از مین مردم با داشین آرمان هایی اسیمی ت انقیبی کده در
برگیرنده ی گفیمانی جدید مرینی بر نفی یذیرش هر گونه سلبه یذیری ت نیز اشداعه دیدن
اسیم ناب محمدی

(ص)

درآمده ای نفیی ت تاردا

است ،مواجه هسییم ت از سوی دیهر ،تابسیهی شدید اقیصادی به
کاالهای مصرفی در مقابل ظرفیت یدایین تولیدد داخلدی کده از

رویم یهلوی به نظام جمهوری اسیمی به ارث رسیده بود ،را مشداهده مدی کندیم .تجدود
عوامل داخلی ردانقیب ت دشمنان بیرتنی که مهار آنها طی سا هدای  58تدا  60امنیدت
سیاسی-اقیصادی در ک شدور را تندز داده بدود ،مشدکی

فراتاندی را خصوصداً از نظدر

غربی کشور ت تجاتز ارتش بهث عرا به خاک میهن اسیمی ایران ت بمرداران تأسیسدا
زیربنایی ت اقیصادی در اقصی نقاط کشور ت همین طور تحریم های گسدیرده اقیصدادی ت
تسلیحاتی ،امنیت اقیصادی را در این دتره به شد

مخدتش ت جذابیت سدرمایه گدذاری

تولیدی در کشور را کاهش داده بود.
در چنین شرایبی حضر

امام خمینی

(ره)

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

اقیصادی ییشِ رتی جمهوری اسیمی قرار داد .عیته بر همه اینهدا ،نایایدداری مرزهدای

ت رهنمودهای حضر

ناآرامی های قومی در مرزها ت ناآرامی های سیاسی در داخدل کشدور ت یاییخدت از سدوی

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

می توان دریافت که از نظر زمانی ،در این دتره ی یس از ییرتزی انقیب اسیمی ،از ید

با شخصیت الهی ت انقیبی خود ،با تغییدر

فرهنگ؛ رفیارها ،باترهای جامهه ،رتیه های علمی ،اقیصدادی ت فرهنهدی را در کشدور
میحو نمودند .در همین راسیا ت با توجه به جمی شرایط یاد شده ،حضر

امام

(ره)

بدا

تکیه بر آموزه های دینی ت اسیمی ت همچنین توانمندی ها ت ظرفیت های بی نظیری چون
نیرتی انسانی(مردم ،بسیج ،سپاه ت ارتدش) ،نهمدت هدای الهدی سدرزمینی ت تأکیدد بدر
توانسین انجام امور با توکل به خداتند ،موجرا

صدرر ت ایسدیادگی مدردم ت مسدئولین

نظام جمهوری اسیمی ایران در برابر تحریم های ظالمانه ی دشمنان انقیب ت اسدیم را
فراهم ساخت.
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ب) تحليل گفتمان حضرت امام خمينی(رحمتاهلل عليه)

نظر به اهمیت مرانی فکری ت زیرساختهای حاکمییی که توسط مهمار کریر انقدیب یایده
ریزی شده است ت ییشرفت عادالنه موردنظر که هددفی جدز توسدهه ت تحکدیم همدین مردانی
فکری ت زیرساختهای حاکمییی نددارد ،ردرتر

دارد کده نظدرا

امامخمینی(ره)دقیقاً مورد توجه ت میک عمل قرار گیرد

(گرته مبالهدا

ت فرمایشدا

حضدر

امنییدی-راهردردی دانشدهاه عدالی

دفاو ملی .)69 1388،همچنین با توجه به تأکید رهرر مهظم انقدیب مرندی بدر رجدوو بده منظومده
فصلنامه علمی مبالها

فکری حضر

امام خمینی(ره) برای حفن انقیب ،بدتن تردید در شرایط کنونی کشور رجدوو

به فرامین ت فرمایشا

ایشان دربارهی نحوه برخورد با فشارهای دشمنان ،میتواند بسیار مفیدد

تاق شود .برای همین منظور ت اسیخراج نشانههای تشکیل دهندده حدوزهی تحلیدل گفیمدانی

مدیریت راهرردی دفاو ملی ،سا سوم ،شماره  ،11یاییز 1398

ایشان ،به صور نمونه به فرازهایی از بیانا
تحریمها ت فشارهای دشمن به تفکی

هر ی

بنیانهدذار انقدیب اسدیمی دربداره مواجهده بدا
از نشانهها اشاره میشود.

دال مرکزي 1:در انجام تحلیل بیانا حضر امام(ره) ت یدافین دا مرکدزی ایدن گفیمدان کده
سایر نشانههای منظومه اندیشهای ایشان را تحت الشهاو قرار میدهد به فرازهدایی شداهد ،اشداره
میشود« .هرچه هم مىخواهند آنها فشار بیاترند ت نقشه بچینند براى اینکده محاصدره اقیصدادى
بکنند .ما از محاصره اقیصادى باکى نداریم» (صحیفه امام،ج...« .)207 11دتلت ما کارهداى خدودش را
ت کارهاى ایران را با شایسیهى انجام مىدهد ت کارخانهها را به راه مىاندازد ،ت مسداپلى کده دارد
ت مشکیتى که دارد یکى یس از دیهر حل مىکند...،در عین حالی که همیشده در فشدار بدوده ت
همیشه در محاصره اقیصدادی ت در محاصدره نظدامی

بدوده» (صدحیفه امدام،ج17

 .)312-311در ایدن

گفیمان ،موروو اعما فشار دشمن از طریق تحریمها مورد توجه قدرار گرفیده ت در راسدیای
مواجهه با آن بر «صرر ت ایسیادگی» به عنوان یدیده ت دا مرکزی این سخنان بدرای مقابلده بدا
تحریمها توجه شده است.
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« .1دا مرکزی» در منظومه گفیمانی ،نشانهای است که نیرتی جاذبه آن ،دیهدر نشدانههدای داخدل گفیمدان را بده خدود
جذب نموده ت به آنها مهنا ت هویت میبخشد.

عناصر 1:در ایدن گفیمدان ،نشدانههدایی چدون «توجده بده آرمدانهدا در شدرایط تحدریم»،
«الهدوگیری از اسدیم در شددرایط تحدریم»« ،رعایدت ارزشهددا در شدرایط تحدریم»« ،رتحیدده
در شرایط تحریم»« ،سیمت اقیصادی در شرایط تحریم»« ،افزایش سبح آسیانه تحمل جامهده
در برابر تحریم»« ،یایداری ت تابآتری اقیصادی در برابدر تحدریم»«،بدرتنگرایدی در شدرایط
تحریم»« ،کاهش آسی یذیری اقیصادی در برابر تحریم»«،مواجهده هوشدمندانه ت مقیدرانده بدا
تحریم»« ،اسیحکام ت مقاتمسازی اقیصاد در برابر تحریم» ت «ارتقاء رقابتیذیری اقیصدادی در
شرایط تحریم» به عنوان دا های سرگردان ت شناتری (عناصر) تلقی میشدوند کده در حدوزه
گفیمانهی2تاکنون مهنا ت هویت اصلی خود را نیافیهاند ت گفیمانهای رقی

تیش میکنندد تدا

همچنان که ظلم را نمىیذیریم به کسى هم ظلم نمىکنیم .ت اگر کشدوری بدا چندین سیاسدیی
عمل کند ت به هیچ ی

از قدر هاى اسیهمارى تابسیه نراشد ت اسیقی کامل خدود را حفدن

ت نفی سلبهگری ت سلبهیذیری یکی از دالیل اعمدا تحدریمهدا بدر شدمرده مدیشدود ت در
راسیای مقابله با آن ،بر داشین جهتگیری ردسلبه ت عنصر «رتحیه سلبهسییزی در شدرایط
تحریم» تأکید شده است .همچنین در فرازی دیهر «ت همین تحریم اقیصادى براى شدما ید
تحفه آسمانى بود که فکرهاى میفکران مدا را بده راه اندداخت ت بحمداللرده رت بده خودکفدایی
مىرتند».

(صحیفه امدام،ج16

 ،)276از ررتر

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

نماید قبهاً در دنیاى امرتز در محاصره اقیصادى ت سیاسى قرار مىگیدرد».

(صدحیفه امدام،ج)234 5

ت رهنمودهای حضر

بر آنها تسلط یابند .برای نمونه در این فراز چنین آمده «ت ما در رتاببمدان بدا سدایر کشدورها

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

سلبهسییزی در شرایط تحریم»«،خوداتکایی اقیصادی در شرایط تحریم»« ،رشد یویا ت با ثردا

تردیل تحریم به فرصت سخن به میان آمده ت ایدن

موروو میتواند در راسیای انجام عنصدر «مواجهده هوشدمندانه ت مقیدرانده» بدرای مقابلده بدا
تحریمها تلقی شود.

 .1عناصر؛ دا های سرگردان ت شناتری هسیند که در حوزه گفیمانهی به سر میبرندد ت هندوز مهندا ت هویدت گفیمدانی
نیافیهاند .از اینرت ،گفیمانهای رقی

تیش میکنند تا بر آنها تسلط یابند ت هویت دلخواه خود را به آنها بدهند.

 .2محفظهای از مهانی امکانی ت بالقوهای که در بیرتن از منظومه گفیمانی قرار دارد.
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لحرهها 1:در ادامه ییدایش عناصر گفیمانهی ت بیرتن آمدن آنهدا از حالدت شدناتری ،عناصدر
«رتحیه سلبهسییزی در شرایط تحریم»« ،خوداتکایی اقیصادی در شرایط تحدریم» ت «یایدداری ت
تابآتری اقیصادی در برابر تحریم» به عنوان لحظههای این گفیمان احصاء گردیدندد ...« .در اثدر
محاصره اقیصادى ت جنگ تحمیلى ،خود جوانان عزیز ما قبها محدل احییداج را سداخیه ت بدا
قیمتهاى ارزانتر عرره کرده ت رف احییاج نمودند ت ثابت کردند که اگر بخواهیم مدىتدوانیم».
(صحیفه امدام،ج ،)417 21این فراز ،تحریم را موج

خودکفایی دانسیه که در راسیای خنثیسدازی آن

فصلنامه علمی مبالها

میتوان بر عنصر «خوداتکایی اقیصادی در شدرایط تحدریم» تأکیدد ت توجده داشدت .در بخشدی
دیهر چنین آمده «اگر هم حصر اقیصادى بکند ،ناجح نمىشود .خودش هم مىداند .لکدن از راه
اساسىتر ییش آمده ،ت آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسی یذیر کند ت ما را بهنداندد
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از باطن خودمان( ».صحیفه امام،ج )93 12که در اینجا عدیته بدر اعدیم عددم موفقیدت تحدریمهدای
دشمن ،به موروو اعمدا تحدریمهدا جهدت برانددازی نظدام ت عنصدر «یایدداری ت تدابآتری
اقیصادی در برابر تحریم» برای مقابله با آنها تأکید شده است.
ضديت 2:از آنجا که موروو ردیت ت خصومت به راببه ی

یدیده با یدیددههدای دیهدر

اشاره داشیه ت نقش تهیین کنندهای در هویتبخشی آن یدیده بازی میکند ،در گفیمان حاردر
«کدداهشسددبح آسددیانه تحمددل جامهدده توسددط دشددمن» بدده عنددوان «ردددیت ،خصددومت ت
غیریتسازی» در ارتراط با غیر ت رقی

خود یهنی «افدزایش سدبح آسدیانه تحمدل جامهده در

برابر تحریم» هویت ییدا میکند .همچنان که در فراز «آمریکا هم ،آن طور که مدن مدىفهمدم،
اصل صحرت مداخله نظامى که مىکنند ت مداخله اقیصادی ت حصر اقیصدادى ،ایدن را مقدمده
دارد قرار مىدهد که اذهان آنجا برتند ت توطئه داخلى ات مغفدو ً عنده باشدد»

(صدحیفه امدام،ج12

 ،)64حکایت از ایجاد انحراف اذهان عمومی به تاسبه اعما تحریم دارد که به منظدور مقابلده
با آن باید بر ایجاد بصیر

در راسیای عنصر «افدزایش سدبح آسدیانه تحمدل جامهده» همّدت

 . 1عناصری که از حوزه گفیمانهی بیرتن آمدهاند ت از حالت شناتری رهایی یافیه ت در چارچوب ی
 . 2ردیت( ،خصومت ت غیریتسازی)؛ «خصومت» به راببه ی
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گفیمان ،یهلو گرفیهاند.

یدیده با یدیدههای دیهدر اشداره دارد ت نقدش تهیدین

کنندهای در هویتبخشی آن یدیده بازی می کند .اهمیت این مفهوم در آن است که هر چیزی در ارتراط با غیر ت رقی ،
هویت ییدا میکند چرا که یدیدهها هویت ت ذا

ثابیی ندارند.

گمارد ت در همین گفیمان ،ردیت ت خصومت آن بدا عندوان «کداهش سدبح آسدیانه تحمدل
جامهه توسط دشمن» تجلّی مییابد.
چالشهایی مواجه خواهد بود .چالشهای مربوط به گفیمان مقابله بدا تحدریمهدای اقیصدادی
میتواند موروعاتی چون«عدم مسئولیتیدذیرى»«،تسدلیمیدذیری»«،عددم خودبداتری»ت«عددم
قناعت»باشد که حضر امام(ره) نیز به این چالشها ت آسی ها اشاره فرمودهاند .همان گونه کده
در زمینه «تسلیمیذیری» برخی افراد داخلدی بده عندوان آسدی

یداد مدیکنندد ت مدیفرمایندد

«بزرگداشت ت راهپیماییهاى رتز یانزده خرداد فریادی کوبندده اسدت از مسیضدهفان بدر سدر
مسیکرران ت از میههدان به مکی

انحرافى یا الیقاطی شر ت غرب که بهطور خزنده در انحراف ملت مظلوم ما دست بده

قلم ت زبان ،در کوشش بىامان هسیند».

(صحیفه امام،ج14

.)405

ازجا شدگي 1:در این گفیمان« ،ایجاد ناامیدی در جامهه توسط دشمن» ت «بیاثر قلمدداد نمدودن
نظم گفیمانی موجود ،نمادیردازی شوند ،به عنوان عناصدر «ازجدا شددگی» گفیمدان حاردر ،نمدود
مییابند .برای نمونه ،در فرازی بر ایجاد ناامیدی در جامهه توسط دشمنان نظام تأکید شدده ت چندین
آمده است «این مردم احییاج به امید دارند .دیهران دارند اینها را ناامید مىکنند .دیهدران مدىگویندد
که همه به هم ریخیند اصیً مملکیى نیست اینجا .مایى که باید همه کوشش کندیم بده اینکده نخیدر،

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

ایسیادگی در برابر تحریمها» که ناشی از رشد خصومت ،ردیت ت تکثر بودهاندد ت نمدیتوانندد در

ت رهنمودهای حضر

مکات

میرقى قرآن در مقابدل تسدلیمشددگان بدىچدون ت چدرا بده

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

چالش:هر گفیمانیاز جمله گفیمان حاردر بدهمنظدور تثریدت مهدانی خدود در جامهده ،بدا

نظامى هست اینجا ت این نظامى است که بهیر از نظامهاى دیهرى است( ».صحیفه امام،ج.)21 14
گفتمان رقيب :هر گفیمانی به نوبه خود میتواند ،رقیری در عرصه گفیمانهی داشدیه باشدد
ت گفیمان حارر نیز که بر مقولهی «نفی سلبهیذیری ت سلبهگری» تأکید دارد ،دارای گفیمدان
رقیری تحت عنوان «سلبهیذیری» است که تیش میکندد خدود را در عرصده گفیمدانسدازی،
ترتیج ت تثریت کند .در گفیمان حضر

امام(ره) نیز به موروو گفیمدان رقید

اشداره شدده ت

چنین میفرمایند «مهر اینکه دتلتهایى باشند که با ما خیف رفیار کرده باشند ت بخواهند بده
 .1ازجاشدگی؛ حوادثی که حاصل رشد خصومت ،ردیت ت تکثر در جامههاند ت نمیتوانندد بدا نظدم گفیمدانی موجدود،
نمادیردازی شوند.
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ما ظلم بکنند ،تحمیل بکنند ،سلبهجویى کنند بر ما .که ما با آنها مخالف هسییم ت هرگز اجازه
نخواهیم داد که آنها دخالیى در مملکت ما بکنند ت آن سلبهجوییهایی که آن تقت مىکردند،
بکنند .ت با آنها الریه نمىتوانیم رتابط داشیه باشیم».
استيال 1:در راسیای هژمونی

(صحیفه امام،ج11

شدن گفیمان حضر

.)153

امام(ره) برای مقابلده بدا تحدریمهدای
ت تثریت مهدانی مدوردنظر در

اقیصادی علیه کشورمان ت فاپق آمدن آن بر گفیمانهای رقی

حوزه گفیمانهی ،با توجه به تثریت نسری موروو «صرر ت ایسیادگی» در برابدر تحدریمهدای
فصلنامه علمی مبالها

رالمانه دشمن به عنوان باتر عمومی جامهه ،از اسیییی نسریاً غالری برخوددار شده است.
در مجموو میتوان خیصه تحلیل گفیمان انجدام شدده بدرای بیاندا

ت فدرامین حضدر

امام(ره) در حوزه مقابله با تحریمهای اقیصادی را در جدت ( )7مشاهده کرد.
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جد ل( :)7خالصه تحليل گفتمان امام خميني(ره) در حوزه مقابله با تحريمهاي اقتصادي
(ره)

گفتمان امام خمينی
دال مرکزي

صرر ت ایسیادگی
توجه به آرمآنها در شرایط تحریم ،الهوگیری از اسیم در شرایط تحریم ،رعایت ارزشهدا در شدرایط
تحریم ،رتحیه سلبهسییزی در شرایط تحریم ،خوداتکایی اقیصادی در شرایط تحریم ،رشد یویدا ت بدا

عناصر

ثرا

در شرایط تحریم ،سیمت اقیصادی در شرایط تحریم ،افزایش سدبح آسدیانه تحمدل جامهده در

برابر تحریم ،یایداری ت تابآتری اقیصادی در برابر تحریم ،بدرتنگرایدی در شدرایط تحدریم ،کداهش
آسدی یدذیری اقیصددادی در برابدر تحدریم ،مواجهدده هوشدمندانه ت مقیدرانده بدا تحدریم ،اسددیحکام ت
مقاتمسازی اقیصاد در برابر تحریم ،ارتقاء رقابتیذیری اقیصادی در شرایط تحریم

لحرهها

رتحیه سلبهسییزی در شرایط تحریم ،خوداتکایی اقیصادی در شرایط تحدریم ،یایدداری ت تدابآتری
اقیصادی در برابر تحریم

ضديت

کاهش سبح آسیانه تحمل جامهه توسط دشمن

چالش

عدم مسئولیتیذیرى ،تسلیمیذیری ،عدم خودباتری ،عدم قناعت

ازجا شدگي

ایجاد ناامیدی در جامهه توسط دشمن ت بیاثر قلمداد نمودن ایسیادگی در برابر تحریمها

گفتمان رقيب

سلبهیذیری

استيال

نسریاً غال
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 .1اسییی یا هژمونی

شدن ی

گفیمان به مهنای ییرتزی آن درتثریت مهانی موردنظرش است.

نتيجهگيری و پيشنهادها
تهیین خطمشیها ت سیاستهای کین اقیصادی ،برنامهریزی ت نظار

بدر حرسدن اجدرای

آنها در راسیای ییشرفت نظام مقدّس جمهوری اسیمی ایران ترسیم شده در چشمانداز بیسدت
مرین اسیم ت ارزشهای تاالی انقیب اسیمی که در تفکر ت منظومهی اندیشهای تالیدت بده
عنوان مفسر ،تررینگر ت راهنمای حقیقی جامهه اسدیمی جلدوهگدر ت میرلدور اسدت ،ممکدن
خواهد بود .ارزشهای بیبدیلی که در اندیشههای حضر

امام خمینی(ره)به صور

ی

کدل

منسجم تجود دارد ت در ایدن یدژتهش بده بخشدی از آن از طریدق تریدین گفیمدان ایشدان در
حوزهی نحوه برخورد ت مقابله با فشارهای ظالمانهی اقیصادی دشدمنان(تحریمهدا) در سدبح
نیایج حاصل از تجزیه ت تحلیل دادهها ت یافیههای این یژتهش از طریدق تریدین گفیمدان ت
انجام تحلیدلهد ای محیدوای کمّدی ت کیفدی ،مفداهیم ت مقدوال

مسدیخرجه از فرمایشدا

ت

مقابله با تحریمهای اقیصادی که در حوزهی گفیمانهی ت مقابله با نظام سدلبه(گفیمان رقید )
در سبح جامهه به صور

قابل قرولی تریین ت جاری شده است ،مرینی بر «صرر ت ایسدیادگی»

در مقابددل ایددن یدیدددهی ظالماندده مددیباشددد لددیکن مددواردی چدون؛ عدددم مسددئولیتیددذیرى،
تسلیمیذیری ،عدم خودباتری ت عدم قناعت مردم میتوانند به منزلهی آسی ها ت چدالشهدای

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

اندیشههای امام(ره) نشان میدهد که عنصدر محدوری ت اساسدی در اندیشدهی ایشدان ییرامدون

ت رهنمودهای حضر

کین به عنوان خبوط راهرردی ت هادی برای کشورمان تأکید ت اشاره شده است.

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

ساله نظام در سا  ،1404تنها با رجوو به دکیرین ،اهداف ت آرمآنهدای تاقهدی نهفیده در دیدن

این عنصر اساسی تلقی شوند .از سویی دیهر ،گرچه دشمن به دنرا ایجاد ناامیدی در جامهده
ت بیاثر قلمداد نمودن ایسیادگی در برابر تحریمها به عنوان ازجا شدگی گفیمان حارر اسدت
تا سبح آسیانه تحمل جامهه را در ردیت با این گفیمان کاهش دهد اما میتوان با بهرهگیدری
ت یافشاری بر رتحیه سدلبهسدییزی ت خوداتکدایی اقیصدادی در شدرایط تحدریم ت همچندین
یایداری ت تابآتری اقیصادی به عنوان لحظههای این گفیمان ،بر مشکی

ت مساپل ناشدی از

تر تحریمهای دشمن فاپق آمد.
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بر همین اساس ت با عنایت به اسیخراج عناصر ت ارکان حدوزهی اندیشدهای امدام(ره) بدرای
مقابلدده بددا تحددریمهددای اقیصددادی ،اقددداما

زیددر ت اجددرای آنهددا توسددط تصددمیمگیددران ت

سیاستگذارانی که در این حوزه دارای مسئولیت هسیند ،ییشنهاد میشود
 بهرهگیری هرچه بیشیر تصمیمگیران حوزهی خطمشیگذاری در سبح کدین اقیصدادیبرای مقابله با تحریمها از گفیمان ت منظومهی فکری حضر

امام(ره) در این زمینه؛

 تأکید ت بهرهمندی از آرمانها ت ارزشهای انقیبی ت اسیمی در حوزهی برنامدهریدزی تفصلنامه علمی مبالها

تدابیر الزم میناس

با شرایط تحریم؛

 تیش مسیمر ت بی تقفه در عرصه اقیصداد بده منظدور ایجداد خوداتکدایی اقیصدادی درشرایط تحریم؛

مدیریت راهرردی دفاو ملی ،سا سوم ،شماره  ،11یاییز 1398

 اقناوسازی ت اعیمادسازی عمومی در جهت ارتقاء امیددآفرینی در جامهده بدرای شدرایطتحریم؛
 -ایجاد محیطت فضای کس ت کار مناسد

در جهدت رشدد یویدا ت باثردا

اقیصدادیدر

شرایط تحریم؛
 توجه به اسیفاده از ظرفیتها ت توانمندیهای موجود در عرصه بدینالمللدی بده منظدوربرتنگرایی ت جلوگیری از انزتای نظام در شرایط تحریم؛
 اجیناب از اتخاذ هر گونه تصمیمگیریهای منفهینه در برابر تحدریمهدای اعیمدی ت یدااعمالی توسط دشمنان ت ررتر

برخورد ت مواجهه هوشمندانه ت مقیدرانه با آنها؛

 اسیحکام ت مقاتمسدازی اقیصداد در جهدت یایدداری ت تدابآتری ت همچندین کداهشآسی یذیری اقیصادی ناشی از عما تحریمها؛
 اهمیت ت تأکید بر ررتراقیصادی در شرایط تحریم.
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سیمت اقیصدادی در جهدت امکدان ارتقداء رقابدتیدذیری

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


امام خمینی(ره) ،سید رتح اهلل( ،)1392مجموعه رثار امام خميني(سالماهللعليه)،تهران مرسسه تنظیم




آصف جوادی ،محمد ( ،)1390رتش تحلیل گفیمان ،د ماهنامه زمزم معارف ،سا هشیم.
آذربایجانی،کریم؛ طیری،سیدکمیل ت صفا درگیری ،حلیمه ( ،)1394اثر تحریمهدای اقیصدادی ایداال

میحده ت اتحادیه ارتیا بر تجار دتجانره ایران ت شرکای عمده تجاری آن کاربرد الهو جاذبده.مجلله



تحقيقات اقتصادي ،سا ینجاهم.
ارجمند ،محمد ( ،)1389بررسي تحريم اقتصادي رمريکلا بلر عملکلرد اقتصلادي-سياسلي ج.ا.ا.
تهران انیشارا

اسدیور ،مجیری ت رکرک ،محسن ( ،)1391تهیین ت اتلویتبندی اثرا

ت میوسط اسیان مرکزی با اسیفاده از رتش AHPفازی.همايش ملي رسيبها فرصتهلاي

تحريم اقتصادي ،دانشهاه آزاد اسیمی اراک.
بهارتند ،ناهید؛ فرزام؛ تحید ت انصاری ،مسلم ( ،)1396اثر شوکهای درآمدی نفت ت تحریم اقیصادی
حسابداري.
خلیلیشورینی ،سیاتش ( ،)1391ر شهاي پژ هش رميختله(با تأکيلد بلر بلوميسلازي) ،تهدران
انیشارا




سلاالنه اقتصلاد ،ملديريت

یادتاره کیاب.

داناییفرد،حسنت امامی ،سیدمجیری ( ،)1386اسیراتژیهای یژتهش کیفی تأملی بر نظریهیردازی داده
بنیاد ،د فصلنامه انديشه مديريت راهبردي .سا ات .
رهامی ،محمد ت مهدتیعادلی ،مهدی ( ،)1391اثر تحریم علیه ایران بر تأمین ماشینآال

امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با ...

بر ادتار تجاری ایران با توجه به اقیصاد مقداتمیی ،د ملين کنفلران


تحریم اقیصدادی در صدنای

ت رهنمودهای حضر

کوچ


مهاتنت یژتهش دانشکده فارابی.

مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها ،آراء ،نظرا

ت نشر آثار امام خمینی(ره).

ت تجهیزا

یرتوههای عمرانی کشور ،همايش ملي رسيبها فرصلتهلاي تحلريم اقتصلادي .دانشدهاه آزاد


اسیمی اراک.
رهرر ،فرهاد؛ دهقان ،نریاله؛ سیف ،الهمراد؛ آ اسحا  ،یحیی ت فرجالده زاده ،محمدد ( ،)1396الهدوی

یارادایمی مقابله با تحریمهای اقیصادی علیه جمهوری اسیمی ایران ،فصللنامه مطالعلات ملديريت



راهبردي دفاع ملي ،سا ات .
زمددانی ،سیدقاسددم ت مظدداهری ،جمشددید ( ،)1390تحددریمهددای هوشددمند شددورای امنیددت در یرتددو
قبهنامه 1929حفن یا تهدید صلح؟ مجله حقوقي بينالمللي ،سا بیست ت هشیم.
سمیهی اصفهانی ،علیررا ت طهماسری ،علی ( ،)1391تحریم اقیصدادی ت جهداد اقیصدادی(تاکنش
سیاسی یا راهررد ملی) ،همايش ملي رسيبها فرصتهاي تحريم اقتصادي.دانشهاه آزاد اسیمی
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اراک.
عزتی ،مرتضی ت سلمانی ،یونس ( ،)1393بررسدی آثدار مسدیقیم ت غیرمسدیقیم تحدریمهدا در رشدد
اقیصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی اقیصاد.فصلنامه رفاق امنيت ،سا هفیم.
عزتی ،مرتضی ت سلمانی ،یونس ( ،)1394برآترد اثر تحریمهای اقیصادیبدر رشدد اقیصدادی ایدران.
فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج ،سا هجدهم.
علوی ،سیدیحیی ت امیری ،داریوش ( ،)1395نقدش کنهدره ت تزار

خزاندهداری آمریکدا در اعمدا

تحریم های اقیصدادی علیده جمهدوری اسدیمی ایدران( ،)2012-2014فصللنامه رهيافلت انقلال
فصلنامه علمی مبالها




مدیریت راهرردی دفاو ملی ،سا سوم ،شماره  ،11یاییز 1398



اسالمي.سا دهم.

عیوری ،الهام ( ،)1391تحریم اقیصادی ت ررتر ایجاد شهر لجسدییکی ،همايش ملي رسيبهلا
فرصتهاي تحريم اقتصادي ،دانشهاه آزاد اسیمی اراک.
فخاری ،حسین؛ سلیمانی ،داتتد ت دارایی ،محمدررا ( ،)1392بررسی اثرا

عملکرد شرکتهای دانش بنیان کشور ،فصلنامه سياست علم فنا ري.سا ینجم.
کازرتنی ،سیدعلیررا؛ اصغریور،حسین ت خضری،اتین ( ،)1395بررسی اثر تحریم های اقیصادی
بر ترکی




تحریمهای اقیصادی بدر

شرکای عمده تجاری ایرا طی دتره ،1392فصلنامه پژ هشنامه بازرگاني  .شماره.79

گرته مبالها

امنییی-راهرردی دانشهاه عالی دفاو ملی ( ،)1388الگوي راهبردي پيشرفت اسالمي-

ايراني ،چاپ ات  ،تهران انیشارا

دانشهاه عالی دفاو ملی.

گرته مناب ت اقیصاد دفاو-دانشدهاه ت یژتهشدهاه عدالی دفداو ملدی ت تحقیقدا

راهردردی (،)1396

مجموعه سخنرانيهاي همايشهاي تخصصي اقتصاد دفاع ،تهران دانشهاه ت یژتهشهاه عدالی دفداو
ملی ت تحقیقا


راهرردی.

مهظمی ،منصور ت سرعیی آشییانی ،نرجس ( ،)1391راهرردهای مقابله با اثرا

ت حریم بر صنهت

نفت ایران با تأکید بر توسدهه همکداری هدای دانشدهاه ت صدنهت ،فصللنامه نلور ري ارزش


رفريني .سا ات .
مصبفوی ،سیدمهدی؛ قاپمی اصل ،مهدی ت حسینی ابراهیم آبداد ،سدیدعلی ( ،)1393بررسدی راببده
علیت تحریم های اقیصادی،میغیرهای کین اقیصادی ت آالیندههای زیست محیبدی در ایدران (کداربرد



رهیافت علیت سیاپو) ،فصلنامه اقتصاد مقداري(بررسيهاي اقتصادي سابق).سا یازدهم.
مهرابی ،امیرحمزه؛ خنیفر،حسین؛ امیری ،علی نقی؛ زارعی میین ،حسن ت جندقی ،غیمرردا (،)1390
مهرفی رتششناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقدا
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اسدیمی(اراپه ید

نمونده).فصللنامه ملديريت

فرهنگ سازماني ،سا نهم.
نهاتندیان ،محمد ت لبفدی ،محمدد ( ،)1392نظریده بدازی هدا ت تحدریم اقیصدادی ایران(اراپده الهدو
مفهومی).فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك،سا یازدهم.

 نظرا، آراء،مقاله یژتهشی تحلیل گفیمان اندیشهها



... امام خمینی(ره) در زمینه مقابله با



ت رهنمودهای حضر
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