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چکيده
ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،با توجه به اختالفات سیاسی با دشمنان خود بهویژه آمریكاا ،تحاآ آمااج
تحریمهای متعددی قرار گرفته اسآ .از این رو مسئله تحریم به پدیدهای مستمر تبدیل شده كه در چهار دهه گذشته
با اُفآ و خیزهای مختلفی همراه بوده اسآ .هدف این پژوهش« ،تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) برای مقابله با تحریمهای اقتصادی» اسآ .پژوهش حاضر توسعهای-كااربردی باوده
و برحسب ضرورت از روشهای اسنادی ،تحلیل محتوای كمّی و كیفی و همچناین تحلیال گفتماان اساتفاده شاده
اسآ .نتایج نشان میدهد كه دشمن با داشتن گفتمان سلطه با هدف اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی ماثررتر و
كارآمدتر ،در راستای عدم تبدیل تحریم به فرصآ (تهدید) ،نداشتن تدابیر اقتصادی ،عادم بهارهمنادی از تجربیاات
ارزشمند ،نداشتن بصیرت و همچنین عدم تالش و كوشش مستمر (جهاد) برای مقابله با تحریمها ،مبادرت به اعمال
آنها علیه نظام جمهوری اسالمی ایران نموده اسآ .آنچه بهعنوان ازجاشدگی گفتمان حاضر تلقای گردیادت تهدیاد
فزاینده قلمداد كردن تحریمها توسط دشمن بود .در راستای مقابله با چنین تحریمهاایی ،عنصار اصالی در گفتماان
معظمله كه تاحدّی در سطح جامعه و مسئولین ،تبیین و جاری شده ،مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحاریم اساآ
كه بر همین اساس مفاهیم روحیه سلطهستیزی و خوداتكایی اقتصادی ،دانشبنیان نمودن تولیدات همراه با تأكید بار
ایجاد عدالآ در شرایط تحریم و همچنین پایداری و تابآوری در چهارچوب این گفتمان ،تجلی یافتهاند.
کليد واژهها :تحریم ،حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،فرمایشات ،فرامین ،تحلیل گفتمان.
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در طی چهار دهه پس از پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی ،ایران با توجه به اختالفات
سیاسی با ایاالت متحده تحآ آماج تحریمهای متعددی از سوی آمریكا ،برخی سازمانهاای
بینالمللی و كشورهای دیگر قرار گرفته اسآ .در واقع آمریكاا اولاین پارچمدار اساتفاده از
این ابزار ،پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده اسآ كه هادف از انجاام ایان تحاریمهاا را
میتوان در چهارچوب راهبرد «تغییر نظام» از طریق حداكثر نمودن هزینههای مارتبط باا آن
بهمنظور جلوگیری از ظهور كشوری الگو مبتنی بر ارزشهای انساانی ،ماذهبی ،اخالقای و
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فرهنگی چه در عرصه منطقهای و یا بینالمللی دانسآ .بر ایان اسااس ،مسائله تحاریم باه
پدیدهای درونزا برای اقتصاد ایران تبدیل شاده اساآ كاه در ایان چهاار دهاه باا اُفاآ و
خیزهای متعددی همراه بوده اسآ.
با این حال تحریمهایی كه علیه كشور تحریمشونده وضع و اعماال مایشاوند ،فاارا از
اینكه چه هدفی را دنبال مینمایند ،یك مجموعه هزینهها و پیامدها بر پیكار كشاور هادف
وارد خواهند كرد و جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعاده و پیامادهای احتماالی چناین
تحریمهای ظالمانهای مصون نبوده اسآ و در برهههای زمانی مختلف ،تحاریمهاا توانساته
موجب بروز مشكالتی گردد .با توجه به این چاالشهاای فارارو اساآ كاه حضارت اماام
خامنهای (مدظلهالعالی) در برهههای مختلف با بهرهگیری از آموزههای دینی و تأكید بر ضرورت
استفاده از توانمندیها و ظرفیآهای بینظیر داخلی و همچنین توانایی انجام هماه اماور باا
توكل به خدا ،بر مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه نظام جمهوری اسالمی ایران برای مقابله باا
تحریمهای ظالمانه دشمنان انقالب عنایآ داشتهاند ،بهگوناهای كاه ایان امار در گفتماان و
تدابیر ایشان گاهی به صراحآ و در مقاطعی بهطور ضمنی تجلی یافتهاند.
در همین راستا ،ایشان در دیدار با دانشجویان دانشاگاه فردوسای مشاهد (،)1386/2/25
در فرازی در مورد تحریمها چنین میفرمایند« :امروز استقالل ملآ ما یك نمونه مثالزدنای
در همه دنیا شده اسآ .ما بایستى این استقالل را در هماه چیاز از خودماان نشاان بادهیم.
استقالل یعنى در مقابل حركآ قدرتمندان عالم ،حالآ انفعال باه خاود نگیاریم .آنچاه كاه
منفعآ ماسآ ،آنچه كه مصلحآ ماسآ ،آنچه كه با هدفهاى ما و آرماانهااى ماا منطباق
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اسآ ،آن را دنبال كنیمت زیر فشار تبلیغات دشمن و كار سیاسی دشمن قرار نگیریم و ملاآ


ما نشان داده كه این قدرت را دارد كه در مقابل فشارها مقاومآ كند .یاك دورهاى شار و
غرب عالم ،دسآ به دسآ هم دادند و این ملّآ را زیر فشار یك جنا

سانگین و ساخآ

هشآ ساله قرار دادند ولى ملّآ باا كماال قادرت تحمال كارد .بعاد از آن تاا اماروز ،زیار
اقتصادى تهدید می كنند! كِى بوده اسآ كه ما تحاریم اقتصاادى نداشاته باشایم ماا هماین
پیشرفآهاى علمى در زمینه هستهاى و غیر اینها را در حال و هواى تحاریم اقتصاادى باه
دسآ آوردیم» (امام خامنهای (مدظلهالعاالی) .)1393،ایشان در این فراز ،بر لزوم شناسایی نقاط قاوّت و
ضعف داخلی با آگاهی از ظرفیآها و توانمندیهای نهفته درونای كشاور و بهارهگیاری از
فرصآهای ناشی از اعمال تحریمهای مستمر علیه ایران اسالمی و دوری جُساتن از حالاآ
انفعال در برابر آن ها و ایفای نقش یك بازیگر تأریرگذار در عرصه بینالملل بهعنوان الگویی
برای كشورهای آزاده جهان ،تأكید مینمایند.
در جمهوری اسالمی ایران ،گرچه مسئولین تالش میكنند تا از اندیشهها و رهنمودهاای
والیآ فقیه (معمار و بنیانگذار كبیر انقالب اسالمی و مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی)) در
حوزههای مختلف تصمیمگیری و سیاسآگذاری برای انجام بهتار اماور بهاره گیرناد ولای
متأسفانه در حال حاضر ،گفتمان و منظومه اندیشهای مقام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) بارای
مقابله با تحریمها در مرحله اجرا و عمل ،باهخاوبی در الیاههاای جامعاه باهویاژه محافال
نخبگانی و مدیریتی كشورمان مورد توجه قرار نگرفته اسآ .با در نظر داشتن شرایط كنونی
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فشارهاى تبلیغاتى ،زیر فشار تحریم اقتصاادى قارار داشاتیم .حااال تاازه ماا را باه تحاریم

كه ایاالت متحده آمریكا از توافقنامه موسوم به «برجام» یكجانبه خارج شاده و نیاز اعماال
تحریمهای متعددی كه طی قریب چهار دهه علیه نظام جمهوری اسالمی توسط دشمنان باه
انحاء مختلفی برقرار گردیدهت عدم تبیین و استخراج اجزا و عناصر گفتماان معظاملاه بارای
مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه كشورمان كه میتواند مسائوالن اجرایای را در تقابال باا
چنین عوامل تهدیدزایی در سطوح مدیریآ راهباردی رهنماون باشاد ،مسائله اصالی ایان
پژوهش اسآ.
پژوهش حاضر از جنبه ایجابی مبنی بر اهمیآ انجام آن ،دربرگیرنده امكان ایجاد اجماع
(نظری و عملی) در بین مدیران اجرایی كشور و امكان حل نظاممند مسائل مربوط به پدیده
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تهدیدزای تحریمهای اقتصادی علیه كشور مبتنی بر گفتمان مقام معظام رهباری

(مدظلاهالعاالی)

اسآ و از حیث سلبی ،ناظر بر ضرورت انجام این مطالعه كه در صورت عدم تبیاین چناین
گفتمانی میتواند موجب بروز مشكالت و مسائلی گردد ،شامل مواردی چاون امكاان عادم
بهرهمندی مطلوب از نقاط آرمانی ترسیمشده در گفتمان مقام معظمله در حوزه تحاریمهاا و
نیز امكان تشآ آراء و نظرات مدیران اجرایی كشور در سطوح مختلف تصامیمگیاریهاای
بهموقع و صحیح برای مقابله با تحریمها میشود .درمجموع با توجه به جدید بودن موضوع
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

و اینكه برای نخستین بار اقدام به تبیین گفتمان ایشان برای مقابله با تحاریمهاای اقتصاادی
میشود ،انجام این پژوهش را بااهمیآ مینمایاند.
هدف از انجام این مطالعاهت «تحلیال گفتماان اندیشاههاا ،آراء ،نظارات و رهنمودهاای
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعاالی) در زمینه مقابله با تحریمهای اقتصادی» اسآ و باا در نظار
داشتن این هدف ،پژوهشگران به دنبال پاسخگویی به این پرسشاند كه «گفتمان اندیشههاا،
آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در زمینه مقابله باا تحاریمهاای
اقتصادی چگونه اسآ و اجزای آن كدامند »
مباني نظری و پيشينهشناسي پژوهش
پيشينهشناسي
تحریمهای اقتصادی پیشینهای طوالنیمدت در عرصه روابط باینالملال دارد .مطالعاات
نشان میدهد كه استفاده از این تحریمها به سدههای قبل از میالد برمیگردد و پس از جن
جهانی دوم بهعنوان یك راهكار جایگزین برای برخوردهای نظامی ،مورد استقبال سازمانها
و دولآها قرار گرفته اسآ (كازرونی و همكااران .)1394،با گاذری بار ادبیاات و پیشاینه پدیاده
تحریم ،مشاهده می شود كه جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس همین رویكارد دشامنان و
به دنبال داشتن ماهیآ انقالبی و اسالمی خود كه بر پایه سیاسآ ناه شارقی و ناه غربای و
خارج شدن از مدار اقماری سلطهگران در عرصه بینالملل بنیان نهااده شاده باود ،در طاول
این چهار دهه با مسئله تحریم های مختلف و در سطوح گوناگون همواره مواجه بوده اسآ.
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در ادامه به برخی از مطالعات انجامگرفته كه میتواند ما را در تبیاین هرچاه بیشاتر ادبیاات
پژوهش حاضر یاری رساند ،اشاره میشود.
در مطالعاتی كه در داخل كشور انجام شادهت «غفااری آشاتیانی و همكااران»( )1393باا
از كاالی ایرانی تأكید نمودند .آنان به دنبال شناخآ و بررسی عوامل مثرر بر مصرف كااالی
داخلی و مبنا قرار دادن تئوری رفتار برنامهریزیشده ،نتیجه گرفتند كه ادراک قیمآ ،كیفیآ
و توانایی تولیدكننده ایرانی بر نگرش نسبآ به كااالی داخلای و همچناین كنتارل رفتااری
ادراکشااده ،نگاارش ،هنجااار ذهنای ،آگاااهی و نگاارش نساابآ بااه تحااریم نیااز باار قصاد
مصرفكننده از محصوالت ایرانی ارر مثبتی خواهند داشاآ« .كیمیاایی و همكااران»()1394
در پژوهشی كه به دنبال تدوین و تنظیم ویژگیهای یك الگوی سااختاری رساانهای بارای
شرایط تحریم بودند ،نشان دادند كه الگوی رسانهای بهدسآآمده شامل شش محورت عوامال
«استفاده از دیپلماسی رسانهای و هدایآ افكار عمومی» و «انتشار غیرمستقیم اطالعاات» باه
ترتیب دارای بیشترین و كمترین وزن اهمیآ بودهاناد .همچناین در مطالعاهای كاه «بیاات»
( )1395با هدف بررسی نقش تهدید نظامی در راهبرد آمریكاا بارای كارآمدساازی تحاریم
ایران انجام داد ،نشان داده شد كه تهدید به كاربرد گزینه نظامی تأریر خود را از طریق تغییار
تحلیل سود -هزینه ایران و یا شركای تجاری آن بر كارآمدی تحاریمهاا و ممنوعیاآهاای
تجاری گذاشته اسآ« .كریمی»( )1396ضمن بررسی موضوع تحریمها از منظر امكان اقادام
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هدف بررسی كاهش صدمات ناشی از تحریمها بر پیكره اقتصاد ایران ،بر ضرورت اساتفاده

متقابل كشور تحریمشونده و همچنین حضور كشورهای رقیب برای كشور تحریمشونده باا
استفاده از نظریه بازی نشان میدهاد كاه امكاان اقادام متقابال ،ایان فرصاآ را باه كشاور
تحریمشونده میدهد كه محاسبات كشور تحریمكننده را تغییر دهد و این امر احتمال وقاوع
تحریم را كاهش میدهد« .رهبر و همكااران»( )1396در پاژوهش خاود مباادرت باه ارائاه
الگویی پارادایمی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه ایران مبتنای بار گفتماان والیاآ
نمودند و در آن دالیل وضع تحریمها (شرایط علی) را با در نظر داشتن پدیاده محاوری آن
و لحاظ شرایط زمینهای و مداخلاه گار و اجارای راهبارد مواجهاه هوشامندانه و مقتدراناه
بهعنوان كُنش و راهبرد مثرر همراه با احصاء نتایج و پیامدهای متصور از چنین واكنشهاای
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خنثیسااز ت حریمای در ایان الگاو ترسایم نمودناد .در بررسای تحلیلای وضاعیآ كاارایی
تحریمهای اقتصادی علیه ایران از منظر اقتصاد سیاسای بارای دوره زماانی  1364تاا ،1393
«متقی»( )1397باا اساتفاده از روش تحلیال پوششای دادههاا نشاان داد كاه كمتارین تاأریر
تحریمهای اقتصادی علیه ایران در سنوات  69و  81و بیشترین تأریر در سالهای  91تاا 93
بوده اسآ و تنها شاخص حساسیآزا در تحریمها ،رشد اقتصادی اسآ.
از سویی دیگر ،مطالعاتی هم در خارج از كشور انجام گرفتهت ازجمله «فرجای دیزجای»
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

( 2014م) پژوهشی را با استفاده از الگوهای «خود رگرسیون بُارداری» 1و «تصاحیح خطاای
بُردار» 2انجام داد كه نتایج حاصل از واكانش باه تكاناههاا و تحلیال واریاانس آنهاا نشاان
میدهد كه سهم شوکها و تكانههاای درآمادی نفاآ در تبیاین و توضایح مخاارج دولاآ
قویتر از سهم شوک قیمتی بوده و تحریمهاایی كاه باا هادف محادود كاردن درآمادهای
صادراتی ایران انجام میشود ،بهطور بالقوهای میتواند كل مخارج دولاآ را باهعناوان یاك
موتور مهم برای توسعه اقتصاد ایاران تحاآ تاأریر قارار دهاد« .ماكاالوز»( 2014م) هام در
مطالعهای پیرامون پیامدهای تحریمها علیه ایران ،نتیجه میگیرد كه فشاار اعماالشاده علیاه
كشورمان از طریق تحریمها ،تغییری در سیاسآهای آن ایجاد نمیكند بلكاه تنهاا تغییار در
راهبرد دولآ ایران اتفا میافتد و به عبارتی تحریمها نهتنها بیتأریرند و به مردم و اقتصااد
ایران آسیب میزنند بلكه برای منافع كشور تحریمكننده هم مضر هساتند .در گزارشای كاه
توسط «پارسی و اسفندیاری» در ژوئن ( 2016م) تهیه شد ،به ظرفیآ روابط راهباردی باین
اتحادیه اروپا و ایران در پی برنامه جامع اقدام مشترک (برجاام) اشااره و در آن باه هار دو
حوزه اختالفنظرات و همچنین منافع مشاترک و موضاوعات مرباوط باه مناافع دوجانباه
پرداخته شده بود .برخی از حوزههای مشترک كه هر دو میتوانناد از همكااریهاای آنهاا
بهرهمند شوند عبارتاند از :تجارت ،موضوعات زیسآمحیطی ،آموزش و مباارزه باا ماواد
مخدر« .ایانكویچنا و همكاران»( 2016م) نیز با استفاده از یاك الگاوی شابیهساازی تعاادل
عمومی جهانی ،اقدام به تعیین اررات لغو تحریمهای اقتصادی علیاه ایاران باا واكانشهاا و
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1
). Vector Auto Regression(VAR
2
). Vector Error Correction(VEC


بدون واكنشهای راهبردی نمودند .آنان چنین نتیجه گرفتندت ایران زمانی كه صادرات نفاآ
خامش به اتحادیه اروپا به نصف سطح پیش از تحریمش برسد ،بیشاترین ساود را خواهاد
بُرد و اگر صادركنندگان نفآ در شورای همكاری خلیجفارس ،صادرات نفآ خاام خاود را
آورد.
بهطور كلی ،بررسی پژوهشهای انجامگرفته نشان میدهد گرچه این پژوهشهاا اعام از
داخلی و یا خارجی به نوبه خود میتوانند با مطالعه حاضر تاحدودی شباهآ داشاته باشاند
ولی هر یك از آنها با استفاده از رویكرد و روششناسی متفاوتی كه بارای خاود برگزیاده،
دارای یافتههای متمایزی با پژوهش حاضر بودهاند ،بناابراین باا توجاه باه ناوع رویكارد و
روششناسی متفاوت این مطالعه به مقوله تحریم و از این جهآ كه تااكنون از منظار تبیاین
گفتمان مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برای مقابله باا آن ،مطالعاهای در كشاور انجاام نشاده،
پژوهش حاضر را از سایر مطالعات انجامگرفته ،متمایز مینماید.
مفهومشناسي
بر اساس اقتصاد سیاسی بینالملل ،تحریم اقتصادی ابزاری در خدمآ سیاسآ خاارجی
كشورها اسآ ،زیرا تجارت میتواند اهرمی برای تنبیه طرف مقابل تلقی شود ،بدون آنكه از
نیروی نظامی استفاده گردد .به گفته «گیلپین» ،تحریم اقتصادی باه معناای مداخلاهگاری در

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

برای حمایآ از قیمآ نفآ محدود كنند ،ایران میتواند مناافع تقریباا بااالیی را باه دساآ

روابط اقتصادی با اغراض سیاسی اسآ« .الكساندر جورج» نیز معتقاد اساآ ،ایان تحاریم
نوعی دیپلماسی اجبار اساآ كاه در آن آمیازهای از زور و دیپلماسای باهگوناهای هدفمناد
استفاده میشود تا دشمن را كه به دنبال تغییر وضاع موجاود اساآ و یاا هاماكناون وضاع
موجود را دگرگون ساخته ،وادار نماید تا در تصمیم خود تجدیدنظر كند .تحاریم اقتصاادی
اهرمی اسآ كه كشور مخالف را به این نتیجه میرساند كه هزینه تمكین در برابر خواساآ
كشاور تحااریمكنناده ،كمتاار از هزینااه ناشای از اعمااال تحااریم اقتصاادی علیااه آن كشااور
اسآ(كیمیایی و همكاران .)1394،به عبارتی ،این نوع تحریم اقدام برنامهریزیشاده یاك یاا چناد
دولآ از طریق محدودسازی مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر كشور هدف با مقاصاد
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مختلف سیاسی اساآ كاه اغلاب باهعناوان جاایگزین جنا

و اعماال قاوه قهریاه تلقای

میشود(علوی و امیری .)1395،در این معنا از مفهوم واژه «تحریم» ،تدابیر قهرآمیز علیاه یاك یاا
چند دولآ بهمنظور ایجاد تغییر در سیاسآهای كشور هدف یا حداقل بازگوكننده نظر یاك
دولآ درباره این قبیل سیاسآها ،استنباط میشاود و از هماین رو اساآ كاه تحاریمهاا را
بهعنوان جریمه و مجازاتهای عواقب رفتار غیرقانونی تلقی میكنند (انصاریان.)12:1393،
در مقابل این دیدگاه ،رهیافآ دیگری نیز وجود دارد كه معتقد اسآ در جایی كاه های
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

دولآ مركزیای وجود ندارد كه بتواند كنترل اجباری بار گاروههاای فرعای كاه جامعاه را
میسازند اعمال كند ،منطقی نیسآ كه صحبآ از تخلف از قانون یا مجازات شود ،درنتیجاه
میتوان بهطور منطقی بیان داشآ كه صدماتی كه توسط كشورهای دارای حاكمیاآ كاه باه
هر دلیلی بر یكدیگر اعمال میشوند در اصل نبایستی «مجازات» تلقی شوند ،بلكه باه جاای
آن بهتر اسآ این اعمال بر اساس نظر «توماس هاابز» در چهاارچوب «اعماال خصامانهای»
قرار گیرند كه در شرایط جن

وضع میشوند .از آنجا كه تحریمهای بینالمللی وضاعشاده

موجود ،اغلب بازتابی از عصاره رابطه هابزی باین قادرت مشاروع و مجاازات اساآ و از
سویی دیگر ،هی «قدرت مشروع» و هی «قاانونی» در سیاساآ باینالملال وجاود نادارد،
درنتیجه هی مجازاتی نمیتواند وجود داشته باشد و تنها تحریمها میتوانند بهعنوان اعماال
خصمانهای تلقی شوند كاه توساط كشاورهای تحاریمكنناده علیاه ساایر كشاورها اعماال
میگردند (زهرانی.)72-73 :1376،
فارا از نحوه اجرای تحاریم هاا توساط كشاورهای تحاریم كنناد ه ،پژوهشاگران در
مطالعات خود با توجه به رویكردی كه نسبآ به مقوله تحریم و این واژه داشاته اناد و
همچنین توجه به اهداف و انگیزه های احتمالی اعالمی یاا اعماالی كشاور یاا نهادهاای
وضع كننده تحریم (رهبر و همكاران ،)1396،برای عبارت «تحریم اقتصاادی» چناین تعریفای را
ارائه نمودهاناد« :مجموعاه تادابیر و اقادامهاای ظالماناه قهرآمیاز اقتصاادی یاكجانباه یاا
دستهجمعی كشور یا گروهی از كشورها به هنگامی كه تاالشهاا و راهكارهاای سیاسای و
حقوقی آنها برای وادارسازی كشور هدف به تبعیآ از نظام سلطه با شكسآ مواجاه شاده
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باشد و با هدف ایجاد تغییر در رفتار ،مهار یا تغییر نظام سیاسی حاكم بر كشور مورد تحریم


در راستای اجبار به انطبا با هنجارهای مورد نظر كشورهای سلطهگر (تحریمكنناده) -كاه
عموما به بهانههای سیاسی ،عدم اشاعهای ،حقو بشاری ،نفاوذ منطقاهای و یاا حمایاآ از
تروریسم هستند -اعمال میگردد».

در این بخش ،با استفاده از نرمافزار «حدیث والیآ» باه تفكیاك ،مباادرت باه بررسای
تمامشمار فرمایشات و منویات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعاالی) با ذكر متن بیانات و فرامین
ایشان برحسب مورد ،نشانی و كلیادواژههاای اساتخراجی آن گردیاد .در مرحلاه نخساآ،
فرازهایی كه به موضوع این پژوهش اشاره داشته (تحریم اقتصادی) ،انتخاب و در هر فیش،
كلمات مورد نظر برای ادامه كار استخراج شاده و ماورد بررسای قارار گرفتاه اساآ (ایان
فیش برداری تقریبا كامل و اهم موضوعات را در برمیگیرد) .در مرحله بعد ،كلیادواژههاای
مرتبط با تحریمهای اقتصادی توسط پژوهشگر استخراج گردیاد (در جاداول  2،3و  4ایان
موضوع نشان داده شده اسآ) .در ادامه ،بهمنظاور رعایاآ اختصاار در گفتاار ،ماتن كامال
مجموعه فرمایشات برگزیدهای مرتبط با موضوع ایان پاژوهش بارای تبیاین هرچاه بیشاتر
موضوع به تفكیك بیانات و فرامین آن حضرت آمده اسآ.
الف) گزيدهاي از بيانات و فرمايشات حضرت امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

ا معظمله در بیاناتی ،هدف از اعمال تحریمها را كااهش ساطح آساتانه تحمال ماردم و

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

انديشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهاي حضرت امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

مسئوالن دانستهاند و ویژگیهایی چون ایماان ،صاداقآ و آگااهی و هوشامندی باهعناوان
عوامل ایستادگی در برابر تحریمهاای ظالماناه علیاه كشاورمان معرفای شادهاناد و چناین
میفرمایند« :از اول پیروزى انقالب ،سیاسآ قطعى آمریكا و همپیمانانش ایان باود و هناوز
هم هسآ كه كارى كنند تا شاید بتوانند ملّآ ایاران را خساته كننادت اماا شاما از محاصاره
اقتصادى و جن

تحمیلى و دشنامهایى كه از دهان یاوهگاوى ساخنگویان اساتكبار جهاانى

بیرون مىآمد ،خسته نشدید و نشان دادید كه آگاه و ماثمن و صااد و ملّاآ شایساتهایاد.
خداى متعال كه شما ملّآ ایران را براى اولاین پایگااه اشاتعال اناوار معنویاآ و اساالم در
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دوران سلطه مادیگری انتخاب كرد ،به خاطر هماین خصوصایاتتان

باود»(مراسام اولاین ساالگرد

ارتحال حضرت امام خمینى (ره).)69/03/14 ،
ا در فرازی دیگر ،ایشان اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه را بهعنوان یكی از راهكارهاای
خنثیسازی آرار منفی تحریم برمیشمارند و چنین میفرمایند...« :ملّآ ایران ،مسئولین ،آحاد
مردم ،دستگاههاى مختلف ،با تدبیرهاى هوشمندانهاى توانستند با این تحریمها مقابلاه كنناد
و مواجهه آنها تا حدود زیادى توانسآ ارر این تحریمها را خنثى كناد و حرباه دشامن را
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

كُند كند»(پیام نوروزى سال .))91/01/01(1391
ب) گزيدهاي از تدابير و فرامين حضرت امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

ا مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در پیام روز ملى مبارزه باا اساتكبار جهاانى ()69/08/13
چنین آوردهاند« :ملّآ ما ،پیروزى بر رژیم وابسته شاهى را ،پیروزى بر ترفندها و توطئههاى
آمریكایى را ،پیروزى بر جبهه نظامىِ پایشكارده شار و غارب را ،پیاروزى بار محاصاره
اقتصادى را ،پیاروزى بار جبهاه سیاساى و تبلیغااتى جهاانى را و پیاروزى بار بسایارى از
مشكالتى را كه به دسآ همان دشمنان برایش فراهم شده بود ،یكى پس از دیگرى با هماه
وجود حس كرد و طعم شیرین آن را چشید .همه این پیروزیها ،به بركآ تمسك به اسالم
و حفظ استقالل و استغناء از بیگانگان و توكل به خدا و تالش یكپارچاه ملّاآ پشاآ سار
رهبر یگانه و بىبدیلش به دسآ آمد» .در این بخش ،تمساك باه اساالمت داشاتن اساتقالل
اقتصادیت توكل بر خدا و تالش و كوشش مردم بهعناوان عوامال موفقیاآ و ایساتادگی در
برابر تحریمهای اقتصادی علیه كشورمان تلقی شده اسآ.
ا در ابالغیه سیاسآ های كلی اقتصاد مقاومتی ( ،)92/11/29در بخشی از آن چنین آمده
اسآ ...« :اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآماده از فرهنا

انقالبای و اساالمی كاه

همان اقتصاد مقاومتی اسآ ،پیروی كند نهتنها بر همه مشكالت اقتصاادی فاائق مایآیاد و
دشمن را كه با تحمیل یك جن
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اقتصادی تمامعیار در برابر این ملاآ بازر

صافآرایای

كرده ،به شكسآ و عقبنشینی وامیدارد ...،باا حفاظ دساتاوردهای كشاور در زمیناههاای
مختلف و تداوم پیشرفآ و تحقق آرماانهاا و اصاول قاانون اساسای و ساند چشاماناداز


بیسآساله ،اقتصاد متكی به دانش و فناوری ،عدالآبنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشارو
را محقق سازد و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیآ بخشد» .در این اباالا،
با تأكید بر اجرای سیاسآهای كلی مربوط به اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبارد خنثایساازی
عدالآمحوری ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشرو معرفی مینماید.
با مروری بر ادبیات پژوهش و الگوهای مربوط در این زمینه و همچنین به دلیل استفاده
از روش انجام تحلیل محتوای كیفی در بخشی از مطالعه حاضر ،الگوی مفهومی زیر (شاكل
 ،)1متشكل از سه مرحله كلی «كُدگذاری باز»« ،كُدگذاری محوری» و «كُدگاذاری انتخاابی»
ترسیم گردید .در «كُدگذاری باز»ت دادههای گردآوریشاده ،تجزیاهوتحلیال و از طریاق آن،
مفاهیم شناسایی و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها كشف مایشاود« .كُدگاذاری محاوری»
شامل فرایند ربطدهی مقولهها به زیرمقولهها و پیوند دادن مقولههاا در ساطح ویژگایهاا و
ابعاد بوده و به این دلیل محوری اسآ كه كُدگذاری حول یاك مقولاه تحقاق ماییاباد .در
«كُدگذاری انتخابی»ت یافتههای مراحل كُدگذاری قبلی را گرفته ،مقوله محوری (مضامون) را
انتخاب نموده ،به شكلی نظاممند آن را به دیگر مقولهها ربط داده ،روابط را ارباات كارده و
مقولههایی را كه به بهبود و توسعه بیشتری نیاز داشته ،تكمیل میكند (داناییفرد و امامی.)1386،

(مضامينسازي)

کُدگذاري انتخابي

مضمون

...
مقوله


کُدگذاري محوري (مقولهسازي)

...

...

...

...

کُدگذاري باز (مفهومسازي)

مضمون

مقوله


مفهوم


گزاره


مفهوم


شکل  :1الگوي مفهومي پژوهش بر اساس تحليل محتواي کيفي گفتمان امام خامنهاي

روششناسي پژوهش

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

تحریمهای اقتصادی علیه كشورمان ،این اقتصاد را دارای ویژگیهایی چون داناشمحاوری،

...

...

...
گزاره


(مدظلهالعالي)
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پژوهش حاضر به جهآ آنكه با مطالعه و تبیین گفتمان حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعاالی)

در حوزه تحریمها ،منتهی به توسعه و بهباود روشهاا از طریاق شناساایی اجازا و مفااهیم
مرتبط با گفتمان آن حضرت برای مقابله با تحریمها میشود ،از نوع پژوهش توسعهای بوده
و از این منظر كه برای رسیدن به هدف عملی مشخصی رهنمون شده و نتایج حاصال از آن
میتواند به منزله چراا راهی برای بهبود وضاعیآ مقابلاه باا تحاریمهاای اقتصاادی علیاه
جمهوری اسالمی ایران در سطح مدیریآ كالن كشور باشد ،از نوع پژوهش كاربردی اساآ
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

و از آنجا كه مطالعه حاضر به لحاظ هدف ،در پی تحلیل گفتمان اندیشههاا ،آراء ،نظارات و
رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) در زمینه مقابله باا تحاریمهاای اقتصاادی اساآ،
برحسب ضرورت از روشهای اسنادی ،تحلیال محتاوای كمّای و كیفای باهمنظاور تبیاین
اندیشهها ،تدابیر و فرمایشات ایشان استفاده شده اسآ.
این پژوهش دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی اسآ .جامعه اسنادی دربرگیرناده
تمامی اسناد و مدارک منتشرشده و قابل دسترس مربوط به فرمایشات معظمله در ارتباط باا
حوزه مقابله با تحریمهای اقتصادی بوده و در بخاش شناساایی اجازا و مفااهیم مارتبط باا
گفتمانت جامعه آماری خبرگای شاامل خبرگاان و افاراد متخصاص باا روش نموناهگیاری
بهصورت اشباع هدفمند با تعداد نمونههای اشباع كیفای باوده اساآ .بارخالف روشهاای
نمونهگیری احتمالی كه در آنها هدف ،تعمیم نتایج از یك نمونه مُعرف به كل جامعه مورد
پژوهش اسآ .در روشهای كیفی چنین هدفی مدنظر نبوده و معیار ،توصیف یا تبیین یاك
پدیده به مشروحترین شكل ممكن با رسیدن به اشباع نظری اسآ .در این پژوهش ،اسناد و
مدارک بهصورت تمامشمار مورد بررسی قرار گرفآ و حجم نمونه در زمینه گفتمان ایشاان
شامل اهم اسناد و مدارک منتشرشده و قابل دسترس در ارتبااط باا حاوزه تحاریمهاا علیاه
كشورمان و مراجعه به خبرگان تا اشباع نظری می باشد .البته تمركاز نموناهگیاری برحساب
نوع كُدگذاری كه به كار رفته (باز ،محوری یا انتخابی) ،تغییر میكند و با پیشرفآ پژوهش،
نمونهگیری نیز هدفدارتر شده و تا زمان اشباع تمامی مقولهها ،ادامه مییابد.
در این مطالعه ،برای گاردآوری دادههاا از هار دو روش میادانی و كتابخاناهای اساتفاده
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میشود .از آنجا كه پژوهشگر در گردآوری دادهها همواره با متغیرهای كمّی ،كیفی و آمیخته


روبهرو اسآ و باید بر اساس این متغیرهاا ،ابازار گاردآوری الزم را انتخااب نمایاد

(خلیلای

شورینی ،)201:1391،در پژوهش كنونی نیاز در روش كتابخاناهای و مبحاث مرباوط باه تبیاین
گفتمان معظمله برای مفهومشناسی و تدوین ادبیات پژوهش مبتنی بر متون علمی و دینای و
و مفاهیم مرتبط با گفتمان كه از طریاق روش میادانی انجاام مایشاود ،از ابازار پرسشانامه
نیمهباز و تأیید خبرگانی استفاده شده اسآ.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای پژوهش
در ابتدا بهمنظور تبیین و استخراج هرچه دقیقتر مفااهیم از آراار و بیاناات مقاام معظام
1

رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه مقابله با تحریمها با بهارهگیاری از نارمافازار «مكاس كیاو دی»
مبادرت به تحلیل محتوای كمّی و كیفی این بیانات شاد .در اداماه باهمنظاور انجاام تحلیال
بیانات معظم له ،اقدام به بررسی شرایط زمانی ،زمینهها و ارتباطات فراكالمی بیانات و تدابیر
و سپس استخراج و احصاء عناصر محوری مربوط باه منظوماه اندیشاهای ایشاان در زمیناه
مقابله با تحریمها گردید.

تحليل محتواي کمّي بيانات و فرامين امام خامنهاي (مدظلهالعاالي) در حاوزه مقابلاه باا
تحريمهاي اقتصادي

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

نیز اندیشهها ،رهنمودها و تدابیر والیآ فقیه از ابزار فیشبرداری و در بخش شناسایی اجازا

در تحلیل محتوای كمّی ما در پی یافتن میزان اشارات و تأكیادات مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) بر موضوع نحوه مقابله با تحریمها هساتیم .همچناان كاه در جادول  1مایتاوان
فراوانی گزاره ها ،واژگان كلیدی و فراوانی مفاهیم احصاءشده از این گفتماان ناشای از ایان
تحلیل را مشاهده كرد .البته واژگان و مفاهیم كلیادی مارتبط باا هادف مطالعاه باهگوناهای
انتخاب شدند كه كلیه مفاهیم مطرحشده در گفتمان ماورد نظار را پوشاش دهناد و امكاان
تحلیل را فراهم آورند.
جدول  :1واژگان کليدي استخراجشده از بيانات و فرامين حضرت امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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واژگان

تحریم

تحریمی

واژگان

فشارهای

فشارهایی

فشار اقتصادی

فشار بودن

فشار آوردن

واژگان

حصار كشیدن

حصر اقتصادی

محاصره

محاصره

محاصرهها

محاصرههای
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محاصره اقتصادی

محاصرهی اقتصادی

تحریمها

تحریمهای

تحریمهایی

تحریم اقتصادی

تحریمهای اقتصادی

تحریم كردن

تحریمهای اقتصادی كردن
محاصرههای اقتصادی

تحریمكنندگان
محاصره كردن
9

60

1

26

جن
اقتصادی
فشار

فراواني

25

5

31

8

11

حصار

فراواني

1

2

12

8

5

1

فشاری

4

101

1

حصار اقتصادی

فراواني

فشارها

265

5

144

42

20

28

3

49

1

3

4

1

1

جسآوجوی در بیانات ،تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در ارتباط با حوزه
مقابله با تحریمهای اقتصادی نشان میدهد كه ایشان از زمان پاذیرش مسائولیآ زعاماآ و
ولی امر مسلمین و به فراخور شرایط زمانی و مكانی ،در مواردی بهطور صریح و یا ضامنی
به موضوع تحریمهای اقتصادی علیه كشورمان پرداخته اند كه در جدول باال فراوانی هر یك
از واژگان به تفكیك آمده اسآ.
تحليل محتواي کيفي فرمايشات امام (مدظلاهالعاالي) در حاوزه مقابلاه باا تحاريمهااي
اقتصادي
در بخش تحلیل محتوای كیفی ،از آنجاا كاه در پاژوهش حاضار از رهیافاآ نظااممناد
«استراوس و كوربین»( 1998م) برای نظریه مبنایی كه بر استفاده از گامهاای تحلیال دادههاا
مشتمل بر كُدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) تأكید دارند ،استفاده شاده اساآت در مرحلاه
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كُدگذاری باز ،فرازهای مرتبط با موضوع پژوهش تعیین و باه ساامانه مساتندات نارمافازار،
انتقال یافآ و برای هر فراز به فراخور محتاوای ماتن ،واژگاان كلیادی آن احصااء گردیاد


(مفاهیم) .به عبارتی دیگر در این بخش اقدام به استخراج كلیادواژههاای مارتبط باا حاوزه
مقابله با تحریمهای اقتصادی از بیانات و فارامین مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) شاد كاه
میتوان نمونهای از آن را در جدول ( )2مشاهده نمود.

تحريمهاي اقتصادي
تدابير و فرامين
مفاهيم

متن (جمله/جمالت)

...اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهن

انقالبی اقتصااااد مقااااومتی

و اسالمی كه همان اقتصاد مقاومتی اسآ ،پیروی كند نهتنهاا بار راهبرد خنثی ساازی
همه مشكالت اقتصادی فائق می آید و دشمن را كاه باا تحمیال تحاااریمت اقتصااااد
یك جن

اقتصادی تمامعیار در برابر این ملآ بزر

نشاني

صف آرایی مقااااومتی موجاااب

كرده ،به شكسآ و عقب نشینی وا می دارد...،با حفظ دستاوردهای اقتصاد داناش بنیاان،
كشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفآ و تحقق آرمان ها و عاااادالآمحااااور،
اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیسآ ساله ،اقتصاد متكای درونزا و برونگرا و
به دانش و فناوری ،عادالآبنیاان ،درون زا و بارون گارا ،پویاا و پویا و پیشرو
پیشرو را محقق سازد و الگویی الهاام بخاش از نظاام اقتصاادی

/11/29
،92
ابالغیااااه
سیاسآ ها
ی كلااای
اقتصاااااد
مقاومتی

اسالم را عینیآ بخشد.

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

جدول  :2نحوه استخراج مفاهيم از تدابير و فرامينحضرت امام خامنهاي (مدظلهالعالي) براي مقابله با

نتایج حاصل از بررسیهای انجامگرفته و احصاء واژگان كلیدی مرباوط باه هار یاك از
فرازها ،به تفكیك جداول  3و  4به ترتیب مستخرجه از فرمایشات و فرامین معظملاه قابال
مشاهده اسآ.

جدول  :3مفاهيم استخراجشده از فرمايشات حضرت امام خامنهاي (مدظلهالعالي) در حوزه مقابله با
تحريمهاي اقتصادي
عنوان کليدواژهها

عنوان کليدواژهها

عنوان کليدواژهها

استقالل اقتصادی عامل ایستادگی در برابر تحریم

اقتدار ملی ،راهكار خنثی ساازی

اقتدار علمای ،ابازار اقتادار
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عنوان کليدواژهها

عنوان کليدواژهها
تحریم

اتحاااد و همبسااتگی عاماال ایسااتادگی در براباار
تحریم

برابر تحریم

اعتمادبهنفس عامل ایستادگی در برابر تحریم
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

استحكام سااخآ درونای اقتادار ملای ،راهكاار
مصونیآبخشی برابر تحریم
تحریم موجب نفرت افكار عمومی از دشمن

خودكفایی عامال ایساتادگی در
برابر تحریم
اقتصاااد مقاااومتی عاماال ایجاااد
اقتدار ملی

نامشروع
اسالمگرایی دلیل تحریم
احیاء بخشهای نیمهتمام

اسرافكاری حلقه مكمل تحریم

تحریم موجب ابتكار

اخال عامل ایستادگی در برابار

برخاای نیروهااای داخلاای

تحریم

عامل تحریم

هدف تحریم كاهش سطح آستانه تحمل ماردم و
مسئوالن

برابر تحریم

مردمی شادن اقتصااد عامال ایساتادگی در برابار

عاازم ملاای عاماال ایسااتادگیدر

تحریم

برابر تحریم

برنامااهریاازیدرسااآ عاماال ایسااتادگی در براباار

بزرگنمااایی تحااریم بااهعنااوان

بهانااه موضااوع هسااتهای

تحریم

نقطهضعف

دلیلتحریم

اتكا بر توانمندی های درونی عامل ایساتادگی در

ایمان عامل ایساتادگی در برابار

برابر تحریم

تحریم

حفظ روحیه انقالبیگری عامل ایجاد اقتدار ملی

پیشاارفآ علماای عاماال ایجاااد
اقتدار ملی

استقاللطلبی دلیل تحریم
بهرهوری از انرژی

تحریم ابزاری برای تهدید
تحریم بهعنوان فرصآ

آگاهی و هوشامندی عامال ایساتادگی در برابار

نگاه ویژه به صانایع كوچاك و

تحا اریم موجاااب تاااالش

تحریم

متوسط

مضاعف

سیاسااآهااای حمااایتی از بخااش تولیااد راهباارد

تمركز بر فعالیآ های اقتصاادی

خنثیسازی تحریم

مزیآدار

زیرساخآسازی عامل ایستادگی در برابر تحریم

تحریم موجب خودشكوفایی

پیوند علم ،صنعآ و كشاورزى عامال ایساتادگی



عاماال ایسااتادگی در

نفااای تحصااایل راااروت

امیاادواری عاماال ایسااتادگی در

ربات اقتصادی عامل ایستادگی در برابر تحریم
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درونزا

اخااال

تحریم موجب دولتی شدن بیشازحد اقتصاد

عنوان کليدواژهها

در برابر تحریم
تالش و كوشش عامل ایستادگی در برابر تحریم

دیانآ عامل ایستادگی در برابار
تحریم
پیشرفآ در شرایط تحریم
عدم تسلیم عامال ایساتادگی در

تحریم موجب پیشرفآ
پیشرفآ اقتصادی كشور
تحریم موجب خودكفایی
نباااود انااازوا در اقتصااااد
درونزا
توانایی ایساتادگی در برابار


عنوان کليدواژهها

عنوان کليدواژهها

برابر تحریم
رویكرد غلط اقتصادی برونزا دلیل تحریم

راهبااارد ایساااتادگی و تاااابآوریت راهبااارد
خنثیسازی تحریم
حمایآ مردم عامل ایستادگی در برابر تحریم
پیشرفآ علمی عامل ایستادگی در برابر تحریم

مقاومتی
تحریم ابزاری برای وادارساازی
به مذاكره

دلیل تحریم

داشتن رویكرد اقتصادی درونزا

ضعف دشمن دلیل تحریم

هدف تحریم خارج كردن مردم
از صحنه
رهبری عامل ایستادگی در برابر
تحریم

تحریم

تحریم

دلیل تحریم

وجااود ماادیران و مساائوالن باتجربااه ماارتبط بااا

هاادف تحااریمهااا ،ناامیدسااازی

تحریم

مردم

شناسااایی نقاااط ضااعف و اص االح آنهااا عاماال

اقتصاااااد مقاااااومتی راهباااارد

ایستادگی در برابر تحریم

خنثیسازی تحریم

سوء مدیریآ عامل اصلی مشكالت اقتصادی

بصیرت عامل ایستادگی در برابر تحریم

شناسایی نقاط قاوت و اساتفاده از آنهاا ،عامال

صااداقآ عاماال ایسااتادگی در

ایستادگی در برابر تحریم

برابر تحریم

شناخآ ابزار دشامن عامال ایساتادگی در برابار

ایثار عامال ایساتادگی در برابار

راه و مكتب اماام

تحریم
عامال ایساتادگی در برابار

تحریم
قدرتافزایی عامل ایستادگی در برابر تحریم
قرآنباوری عامل ایستادگی در برابر تحریم
لزوم مقاومسازی اقتصاد در برابر تحریم
شهادتطلبی عامل ایستادگی در برابر تحریم

تقویآ تولید ملی
وعااده نصااارت الهااای در

اقتصاد مقاومتی ابازار مصاونیآ ساازی در برابار

تحریم

تحریم دارای آرار منفی
خااوی اسااتكباری دشاامن

نفیسلطهگاری و سالطهپاذیری

(ره)

تحریم

فرهن

عامل ایستادگی در برابر

تحریم ابزار انزواسازی
تحریم ابزار دشمن
عدم ارربخشی تحریم
مخالفآ با اقتدار دلیل تحریم
عدم موفقیآ تحریم
عدم واردات بیرویه
مواجهااااه هوشاااامندانه و

تحریم

مقتدرانه

تحریم ابزار قابل اساتفاده علیاه

هاادف تحااریم ناكارآماادی

دشمن

نظام

قناعآ عامل ایستادگی در برابار

هدف تحریم تسالیم شادن

تحریم

نظام

لزوم مصاونیآ ساازی در برابار
تحریم
وجااود تجربیااات ارزشاامند در

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

جهاد اقتصادی عامل ایستادگی در برابر تحریم

اقتصاد دانش بنیان ،اقدام اقتصااد

عنوان کليدواژهها

مدیریآ منابع مالی و پولی
مخالفآ كشورها با تحریم
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عنوان کليدواژهها

عنوان کليدواژهها

عنوان کليدواژهها
برابر تحریم

سیاسآهای اصل  44راهبرد خنثیسازی تحریم
وابستگی به نفآ نقطهضعف در شرایط تحریم
توكل به خدا عامل ایستادگی در برابر تحریم
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

پیشرفآ در شرایط تحریم موجب امیدآفرینی
والیتمداری عامل ایستادگی در برابر تحریم
هدف تحریم ایجاد شكاف بین مردم و نظام

لزوم تادبیر بارای خنثایساازی

وجود ضعف درونای دلیال

تحریم

تحریم

جهادگری عامال ایساتادگی در

موضوع رژیم صهیونیساتی

برابر تحریم

دلیل تحریم

دور زدن عامااال ایساااتادگی در
برابر تحریم

تحریم ابزار مقابله با نظام

شاااارط انتقااااال فناااااوری در

هدف تحریم اعماال فشاار

معامالت خارجی

عمومی

هدف تحاریم ایجااد نارضاایتی
عمومی

هدف تحریم براندازی نظام

نهراسیدن از اساتكبار عامال ایساتادگی در برابار

هاادف تحااریم عاادم تحقااق

تحریم

آرمانهای نظام

نظام

هدف تحریمها تضعیف عوامل تقویآكننده نظام
هدف تحریم محرومسازی نظام از حمایآ مردم
عمل صالح عامل ایستادگی در برابر تحریم

تحریم



تحریم

هدف تحاریم تغییار رفتاار

وظیفاهشناساای دیناای عامال ایسااتادگی در براباار
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صبر عامال ایساتادگی در برابار

هدف مذاكرات لغو تحریم

هاادف تحااریم عاادم حاكمیااآ
اسالم

نهراسیدن از تحریم

هدف تحریم ممانعاآ از الگاو

هاادف تحااریم ممانعااآ از

شدن نظام

پیشرفآ

یاااد خاادا ،عاماال ایسااتادگی در
برابر تحریم
-

فساد ستیزی
-


جدول  :4مفاهیم استخراجشده از فرامین حضرت امام خامنهاي (مدظلهالعالي) در حوزه مقابله با تحریمهای
اقتصادی
عنوان کليدواژهها

عنوان کليدواژهها

راهباارد ایسااتادگی و تااابآوریت راهباارد

تحااریم اباازار قاباال اسااتفاده علیااه

خنثیسازی تحریم

دشمن

شناخآ ابازار دشامن عامال ایساتادگی در

ضعف های ساختاری برجام به عنوان

برابر تحریم

تهدید

اخذ تضمین قوی و كافی برای لغو تحریم

تحریم ابزار دشمن

استقالل اقتصادی عامل ایساتادگی در برابار

اقتصاااد مقاااومتی موجااب اقتصاااد

تحریم

دانشبنیان

اقتصاد مقااومتی موجاب اقتصااد درون زا و

تالش و كوشش عامل ایستادگی در

وضااع هاار تحااریم نقاا

برونگرا

برابر تحریم

برجام

بصیرت عامل ایستادگی در برابر تحریم
توكاال بااه خاادا عاماال ایسااتادگی در براباار
تحریم

تحریم
هدف تحریم ممانعآ از الگو شادن
نظام
لزوم تدبیر برای خنثیسازی تحریم

آگاااهی و هوشاامندی عاماال ایسااتادگی در

اقتصاااد مقاااومتی موجااب اقتصاااد

برابر تحریم

عدالآ محور

اتحاد و همبستگی عامل ایستادگی در برابار
تحریم

-

عدم واردات بیرویه
اسالمگرایی دلیل تحریم
هدف تحریم اعماال فشاار
عمومی
پیشرفآ در شرایط تحریم

هدف مذاكرات لغو تحریم
عدم موفقیآ تحریم
تقویآ تولید ملی
اقتصاد پویا و پیشرو

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

اقتصاد مقاومتی راهبرد خنثیسازی تحریم

ایمااان عاماال ایسااتادگی در براباار

عنوان کليدواژهها

-

در مرحله كُدگذاری محوری ،با استفاده از تكنیك مقایسه پایادار ،شارایط پیادایش
ویژگی های مشاترک مفااهیم كاه هماان مقولاه هاا هساتند ،فاراهم گردیاد (مهرابای و
همكاران .) 1390،در همین راستا ،متون منتقلشده به سامان ه از طریق روش های موجود
در نرم افزار ،در سامانه مربوط به كُد پس از تعیین مفاهیم ،كُدگاذاری شادند و مفااهیم
كلی و انتزاعی ( مقوالت) حسب مورد ،مشخص و سپس واژه های متناظر هر مفهوم كلی
استخراج شد (جدول  .) 5بارای تحدیاد و تادقیق واژگاان ،از طریاق ابازار پرسشانامه
نیمه باز  ،این مقوالت بر اساس ارتباط معنایی مرتب شدند و از  15خبره در دسترس در
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حوزه پژوهش خواسته شد واژگان را به نسبآ قرابآ و نزدیكی معناایی باه موضاوع،

معین نمایند و اگر غیر از مقوالت ذكرشده  ،واژه دیگری را مناسب تر می دانناد ،معرفای
نمایند (تعیین مقوالت).

جدول  :5فراواني و مقوالت استخراجشده از بيانات و فرامين حضرت امام خامنهاي

فراوانی

19 4 9 2 14 1 2 1 13 2 18 7 1 2 1 29 1 1 47 11 13 4 6 8 28 42 1 2 1 1

واژگان

فراوانی

1 1 81 1 1 4 34 2 8 11 1 1 1 4 1 1 3 42 17 2 1 1 4 11 10 2 1 3 2

در مرحله كُدگذاری انتخابی به منظاور فرآیناد یكپارچاه ساازی و بهباود مقولاه هاا،

كُدهای ایجادشده در سامانه كُد برحسب هر یك از مقوالت و با استفاده از قابلیآ های

موجود در نرم افزار ،مضمون سازی شادند و پاس از تأییاد مضاا مین باه روش خبرگای

درنهایآ ،جدول  6حاوی مضامین و مقوالت بر اسااس گفتماان مقاام معظام رهباری

7
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واژگان

اقتصاد درونزا
زیرساخآسازی
روحیه انقالبیگری

ربات اقتصاد كالن
دشمنشناسی
سلطهناپذیری
اتحاد و همبستگی
عمل صالح
قناعآورزی
صبر و ایستادگی
رشد پویا و مستمر
خودباوری
اخال مداری
والیتمداری
تسلیم ناپذیری
معنویآگرایی
اقتدارآفرینی ملی
نظام ملی نوآوری

نفی تحصیل رروت نامشروع
نگاه ویژه به صنایع كوچك و متوسط
مدیریآ منابع مالی و پولی
تأمین كارآمدی اقتصادی
فعالیآهای اقتصادی مزیآدار
احیاء بخشهای نیمهتمام
آرمانگرایی اسالمی
مقاومسازی اقتصاد
جهآگیری ضد سلطه
تكلیفمحوری دینی
فرهن ایرانی -اسالمی
مقابله با پولشویی
امیدآفرینی در جامعه
خوداتكایی اقتصادی
خودكفایی اقتصادی راهبردی
مكتبی و اسالمی بودن
باور به وعده نصرت الهی
كاهش وابستگی به نفآ
خصوصیسازی و توانمندسازی

افزایش سطح آستانه تحمل مردم و مسئوالن



دیپلماسی اقتصادی
اقتدار علمی
جهاد اقتصادی
عزم ملی
الگوسازی جهانی
فساد ستیزی
تقویآ تولید ملی
بهرهوری از انرژی
نوآوری و ابتكار
استقالل اقتصادی
تدابیر اقتصادی
بصیرتافزایی
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رصد مخاطرات اقتصادی
مشاركآ اقتصادی مردم
مردمپایه بودن اقتصاد
تبدیل تحریم به فرصآ
اقتصاد دانشبنیان
انتقال فناوری پیشرفته
بهرهمندی از تجربیات ارزشمند
ایستادگی و تابآوری
اصالح الگوی مصرف
افزایش رضایآ عمومی

آمد.

برای مقابله با تحریم های اقتصادی ناشی از تحلیل محتوای كیفای باه دساآ

(مدظله العالی)

(مدظلهالعالي)


جدول  :6مضامين و مقولههاي مرتبط با مقابله با تحريمهاي اقتصادي در فرمايشات حضرت امام
خامنهاي
مضامين

اسالمگرایی

مقوالت
روحیه انقالبیگری

حدیث والیآ/سال94:

الگوسازی جهانی

حدیث والیآ/سالهای68،70،71،75،76،77،80،92،93،94:

آرمانگرایی اسالمی

حدیث والیآ/سالهای71،80،81:

باور به وعده نصرت الهی

حدیث والیآ/سال69:

مكتبی و اسالمی بودن

حدیث والیآ/سالهای70،90:

تكلیفمحوری دینی

حدیث والیآ/سالهای73،95:

معنویآگرایی

ارزشمداری

نشاني

حدیث والیآ /سالهای:
69،70،71،73،74،76،78،81،87،89،91،92،93

تسلیمناپذیری

حدیث والیآ/سالهای80،85،90،91،93،69،70،74:

والیتمداری

حدیث والیآ/سالهای71،74،78:

اخال مداری

حدیث والیآ/سالهای69،70،71:

خودباوری

حدیث والیآ/سالهای91،93،94،71،88،89،90:

فرهن

ایرانی -اسالمی

حدیث والیآ/سال71:
حدیث والیآ /سالهای:

صبر و ایستادگی

68،69،70،71،73،76،77،78،81،82،83،86،87،88،89،90،91،
92،93،94،95

سلطهستیزی
پایداری و
تابآوری
اقتصادی
خوداتكایی
اقتصادی
رشد پویا و
باربات

قناعآورزی

حدیث والیآ/سال71:

عمل صالح

حدیث والیآ/سال78:

سلطهناپذیری

حدیث والیآ/سال92:

جهآگیری ضد سلطه

حدیث والیآ/سالهای70،75،78،89،90،91،92،93،94:

دشمنشناسی

حدیث والیآ/سالهای90،92:

ربات اقتصاد كالن

حدیث والیآ/سال91:

ایستادگی و تابآوری

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

آرمانگرایی

(مدظلهالعالي)

حدیث والیآ /سالهای:
69،70،71،72،73،74،76،83،85،86،87،89،90،91،92،93،94

خودكفایی اقتصادی راهبردی

حدیث والیآ/سالهای94،84،85،89،90،93:

خوداتكایی اقتصادی

حدیث والیآ/سالهای95،74،90،91،92،93،94:

استقالل اقتصادی

حدیث والیآ/سالهای69،72،87:

تأمین كارآمدی اقتصادی

حدیث والیآ/سالهای75،81،89،90:

رشد پویا و مستمر

حدیث والیآ/سالهای90،91،92،93،94،70،80،85:
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مضامين
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استحكام و
مقاومسازی
اقتصاد

عدالآمحوری

افزایش سطح
آستانه تحمل
جامعه

كاهش
آسیبپذیری
اقتصادی
برونگرایی
تولید
دانشبنیان
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ارتقاء
رقابآپذیری
اقتصادی

نشاني

مقوالت
احیاء بخشهای نیمهتمام

حدیث والیآ/سال95:

بهرهوری از انرژی

حدیث والیآ/سال95:

تقویآ تولید ملی

حدیث والیآ/سالهای94،95:

فعالیاااآهاااای اقتصاااادی
مزیآدار

حدیث والیآ/سال95:

مدیریآ منابع مالی و پولی

حدیث والیآ/سال95:

نگاه ویژه به صنایع كوچك و
متوسط

حدیث والیآ/سال95:

مردمپایه بودن اقتصاد

حدیث والیآ/سال93:

مقاومسازی اقتصاد

حدیث والیآ /سالهای:
70،71،74،78،82،87،89،90،91،92،93،94،95

اقتصاد درونزا

حدیث والیآ/سالهای92،94:

زیرساخآسازی

حدیث والیآ/سال92:

مشاركآ اقتصادی مردم

حدیث والیآ/سال85:

عدالآ اقتصادی

حدیث والیآ/سال92:

نفی تحصیل رروت نامشروع

حدیث والیآ/سال70:

افزایش سطح آساتانه تحمال
مردم و مسئوالن

حدیث والیآ/سالهای91،69،74،80،89،90:

افزایش رضایآ عمومی

حدیث والیآ/سالهای90،91،92،93،94:

اتحاد و همبستگی

حدیث والیآ/
سالهای69،70،72،75،76،77،82،87،88،89،90،91،92،94:

امیدآفرینی در جامعه

حدیث والیآ/سالهای72،89،91:

بصیرتافزایی

حدیث والیآ/سالهای89،90،91،69،76،81،88:

اصالح الگوی مصرف

حدیث والیآ/سالهای77،86،94،95:

كاهش وابستگی به نفآ

حدیث والیآ/سال93:

انتقال فناوری پیشرفته

حدیث والیآ/سال95:

دیپلماسی اقتصادی

حدیث والیآ/سالهای71،75،78،79،89،90،91،92،93،94:

نظام ملی نوآوری

حدیث والیآ/سال93:

اقتصاد دانشبنیان

حدیث والیآ/سالهای92،95:

خصوصاااااایسااااااازی و
توانمندسازی

حدیث والیآ/سالهای85،90:

نوآوری و ابتكار

حدیث والیآ/سالهای81،83،84،85،86،88،89،90،91،92:

اقتدار علمی

حدیث والیآ/سالهای92،93،94:


مضامين

نشاني

مقوالت

اقتصادی

مقابله با پولشویی

حدیث والیآ/سال70:

عزم ملی

حدیث والیآ/سالهای81،92:

جهاد اقتصادی

حدیث والیآ/سالهای69،71،75،81،86،87،90،92،94:

تدابیر اقتصادی

حدیث والیآ/سالهای74،87،89،90،91،92،93،94،95:
حدیث والیآ /سالهای:

مواجهه

تبدیل تحریم به فرصآ

هوشمندانه و
مقتدرانه

68،69،70،73،74،75،79،81،82،83،84،85،86،87،88،89،90،
91،92،93،94،95

اقتدارآفرینی ملی
رصد مخاطرات اقتصادی
بهااارهمنااادی از تجربیاااات
ارزشمند

حاااااااادیث والیآ/سااااااااالهااااااااای،68،70،71،73 :
4،75،76،77،78،81،82،83،86،88،89،90،91،92،94
حدیث والیآ/سالهای87،92،94،68،75،80،81:
حدیث والیآ/سالهای80،83،92،93:

گزاره های صریح یا مفاهیم ضمنی مستخرج از تحلیل محتوای كیفی فرمایشات حضرت
امام خامنهای (مدظلهالعاالی) نشاان مایدهاد كاه مقاوالتی چاون تسالیمناپاذیری ،خودبااوری،
معنویآگرایی ،ایستادگی و تابآوری ،الگوسازی جهانی ،اتحاد و همبستگی ،مقااومساازی
اقتصاد ،صبر و ایستادگی ،جهآ گیری ضدسلطه ،خودكفاایی اقتصاادی راهباردی ،افازایش
سطح آستانه تحمل مردم و مسئوالن ،رشد پویا و مستمر ،تدابیر اقتصادی ،نوآوری و ابتكار،
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سالمآ

فسادستیزی

حدیث والیآ/سال95:

بصیرتافزایی ،جهاد اقتصادی ،رصد مخاطرات اقتصادی ،دیپلماسی اقتصادی ،اقتادارآفرینی
ملی و تبدیل تحریم به فرصآ بیش از سایر مفاهیم در این گفتمان برجسته بودهاند.
تحليل گفتمان مجموعه بيانات ،تدابير و فرامين امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

با توجه به گذشآ قریب چهار دهه از عمر با بركآ انقاالب اساالمی ایاران و اساتقرار
نظاام اسااالمی مبتناای باار تعااالیم دیان مباین اسااالم و لاازوم پیاروی ساااختارها ،قااوانین و
تصمیمگیریها در كشور با اقتضائات و جنبههای متغیر تحوالت و روند پُرشاتاب تغییارات
در جهان ،منطقه و كشور ،ضروری اسآ كه تغییرات الزم بر اساس شااخصهاای ماتقن و
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قابل اتكا در نظر گرفته شود (گروه مطالعات امنیتی -راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی)69-70 :1388،

و بهترین مقیاس برای این وضعیآ ،فرمایشات و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظلاهالعاالی) باوده
كه میتواند بهعنوان راهنمایی برای مدیریآ و انجام امور كشور مورد استفاده قرار گیرد .بار
1

همین اساس برای تحلیل گفتمان ایشان در این پژوهش از نظریه گفتماانی «الكاال و موفاه»
كه این تحلیل را شناخآ رابطه گزارهها با یكدیگر و نگریستن به كل آن چیازی كاه نتیجاه
این روابط اسآ ،دانستهاند (آصف )1390،استفاده شده اسآ .از نظر ایان دو پژوهشاگر ،بارای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

تحلیل گفتمان باید یك متن اصلی [جامعهای از دادهها] را در نظار گرفاآ و ساپس ،دال و
مدلول و دیگر عناصر گفتمانی نظیر مفصلبندی ،حوزه گفتمانگی ،عناصر ،لحظهها ،انساداد
توقف ،ضدیآ ،ازجاشدگی و استیال را كشف نمود .بر اساس روش «الكال و موفاه» ،بارای
تحلیل گفتمان بیانات و فرامین حضرت اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی) ضاروری اساآ شارایط
زمانی و زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بیانات و آرار مورد نظر بررسای و
ارتباطات فراكالمی در آن ها كشف شود .نظر به اینكه در مرحله قبال ،مقاوالت و مضاامین
گفتمان معظم له از طریق تحلیل محتوا باه دساآ آماده اساآ ،در راساتای احصااء عناصار
گفتمانی و تحقق این هدف (كه در جدول  7نشاان داده شادهاناد) و باا توجاه باه شارایط
یادشده ،پژوهش حاضر با مطالعه اسناد ،منابع كتابخانهای و همچناین مصااحبه باا خبرگاان
مرتبط با موضوع مورد مطالعه ،مبادرت به انجام این امر نمود.
الف) بررسي شرايط زماني ،زمينهها و ارتباطات فراکالمي
بررسی و مطالعه اخبار ،گزارشها ،مصاحبههاا ،مقااالت اجتمااعی ،علمای و اقتصاادی
منتشرشده در بازههای زمانی مختلف از انتخاب حضرت امام خامناهای (مدظلاهالعاالی) در ساال
 1368بهعنوان ولیفقیه و زعامآ امر مسلمین تاا آغاازین دهاه  70نشاان مایدهاد ،دوران
رهبری معظم له در شرایطی آغاز شد كه با نق

مكرر آتش باس توساط عارا و تبلیغاات

وسیع برای پیروز قلمداد كردن خود در جن  ،كشور در حالآ نه جنا  -ناه صالح قارار
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داشآ و حدود یك سال پس از آن ،با حمله ارتش بعثی به كویآ ،جن

رسما پایان یافآ.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1
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پس از پایان دفااع مقادس -باا توجاه باه افازایش قیماآ جهاانی نفاآ ناشای از آسایب
زیرساخآهای نفتی كویآ توسط ارتش عرا  -درآمد نفتی مناسبی عاید كشورمان شد كاه
دولآ وقآ از این منابع برای ایجاد زیرساخآهای كشور بهره گرفاآ .در اوایال دهاه ،70
كشور شد.
در اواخر دهه  70و با تغییر دولآ سازندگی و روی كار آمدن دولآ اصاالحات ،اساتكبار
جهانی با رویكرد براندازی نرم ،تالش همهجانبهای را برای تغییر هویآ فرهنگی ماردم ایاران
اسالمی آغاز كرد .دشمن تالشهایی را بارای ایان منظاور در پایش گرفاآ ،باهگوناهای كاه
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) از آنها بهعنوان تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی و اساتحاله
فرهنگی نام بُردند .بیرباتی سیاسی كه در سالهای  78تا  82به اوج رساید ،هامزماان باود باا
تشدید تحریمهای خارجی كه تحآ عنوان موسوم به «قانون داماتو» علیاه سارمایهگاذاری در
بخش صنعآ نفآ ایران اعمال شد .در دهه  ،80با استقرار دولآ متمایل باه گفتماان انقاالب
اسالمی ،تالش برای دستیابی به فناوریهاای جدیاد نظیار سالولهاای بنیاادی ،نانوفنااوری،
هستهای و فضایی با موفقیآهای بزرگی همراه شد و همزمان ،فشارهای خارجی برای تسالیم
نظام اسالمی در برابر استكبار جهانی نیز مضاعف شد .در پایان دهه  ،80دشمنان با جن

نارم

و سیاسآ نفوذ و استحاله ،به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسالمی از درون بودند و پاس از
بیسآ سال كاار ،فتناه  88را باا كماك ضادانقالب و ریازشهاای انقاالب پدیاد آوردناد و
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اعمال سیاسآ های آزادسازی اقتصادی ،منجر به تورم شدید و فشار اقتصادی كمسابقهای به

آسیبهای فراوانی را متوجه كشور نمودند ،بهطاوری كاه در ساال  ،91تحاریمهاای ماالی و
بانكی به اوج خود رسید و سقوط بسیار سریع و شدید ارزش پاول ملای و نااامنی اقتصاادی
كمسابقهای را پدید آورد .با روی كار آمدن دولآ اعتدال و كااهش تانشهاای دساآسااخته
استكبار و متحدانش در موضاوع هساتهای از طریاق توافقناماه برناماه جاامع اقادام مشاترک
(موسوم به برجام) و نیز اتخاذ سیاسآهای پولی انقباضی ،تاحدودی تورم مهار و تثبیاآ شاد
ولی استكبار جهانی با توجه به نیآ خصمانه خود برای زمینگیر كردن و ممانعاآ از رشاد و
شكوفایی علمی و اقتصادی كشور ،با بهانههای واهی ،همچنان دسآ از دشمنی خود برنداشته
و تحریمها و دشمنیها وجود دارد.
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با گذار از مرحله تثبیآ نظام ،حضرت امام خامنهای (مدظلهالعاالی) دهه چهارم انقالب را باه
نام دهه پیشرفآ و عدالآ نامگذاری كردند و با انتخاب ناامهاایی بارای هار ساال ،جهاآ
حركآ عموم ماردم و نخبگاان باه كاار و تاالش مضااعف ،ناوآوری و شاكوفایی ،جهااد
اقتصادی ،اشتغالآفرینی ،حماساه سیاسای و حماساه اقتصاادی ،حمایاآ از تولیاد ملای و
مدیریآ جهادی تشویق و رهنمون ساختند و در این راستا با ابالا سیاسآهای كلی اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر توجه به راهبرد استحكام ساخآ درونی اقتدار ملی در مقابل با تكانههاای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

بیرونی چاون تحاریمهاای اقتصاادی بار ضارورت تبیاین و گفتماانساازی آن باهمنظاور
مقاومسازی و استحكامبخشی اقتصاد كشور تأكید نمودند.
ب) تحليل گفتمان حضرت امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

برنامه ریزی و اجرای سیاسآ های مناسب در راستای پیشرفآ نظاام مقادس جمهاوری
اسالمی ایران ،تنها با رجوع به اهداف و آرمانهای واقعی نهفته در ارزشهای واالی انقالب
اسالمی ممكن خواهد بود .ارزشهای بیبدیلی كه در اندیشههای حضارت اماام خامناهای
(مدظلهالعاالی) به صورت یك كل منساجم و یكپارچاه وجاود دارد و ایشاان هماواره بار آنهاا
بهعنوان خطوط راهبردی و هادی جامعه تأكید دارند .بار ایان مبناا اندیشاه و سایره ایشاان
بهمنزله یك كل منسجم و واحد در افقهای بلندمدت خود ،نقاط روشنی را در خطاباههاا و
فرمایشات خود متناسب با شرایط و مقتضیات سیاسی -اجتمااعی دنباال مایكناد .یكای از
مهمترین بخشهای اندیشه ایشان ،وجوه اقتصادی در این كل منسجم و واحد اسآ .در زیر
به چند فراز بهصورت نمونه از بیانات و فرمایشات معظمله در زمینه مواجهه با تحریمهاای
اقتصادی دشمن بهمنظور استخراج نشانههای تشكیلدهنده حوزه تحلیل گفتمانی ایشاان باه
تفكیك هر یك از نشانهها و عناصر اشاره میشود.
دال مرکزي 1:در راستای انجام تحلیل بیانات مقام معظم رهباری (مدظلاهالعاالی) و یاافتن دال
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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« .1دال مركزی» در منظومه گفتمانی ،نشانهای اسآ كه نیروی جاذبه آن ،دیگار نشاانههاای داخال گفتماان را باه خاود
جذب نموده و به آنها معنا و هویآ میبخشد.




مركزی این گفتمان كه سایر عناصر منظومه اندیشهای ایشان را نیز تحآ تأریر قرار میدهاد،
فرازی از آن فرمایشات بهعنوان شاهد آورده میشود« .ازجمله چیزهایی كه همآ مضااعف
را در زمینه اقتصادى نشان مىدهد ،مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریمهایى اساآ كاه
آمریكا علیه ایران اعمال كرد» (جماع زائاران حارم مطهار رضاوى .)90/01/01 ،در ایان گفتماان ،بار
ضرورت داشتن همآ و كوششی مضاعف در حوزه اقتصاد تأكید شده و ازجملاه مصاادیق
آن برخورد یا همان «مواجهاه هوشامندانه و مقتدراناه» باا تحاریمهاای دشامن را قلماداد
مینماید كه در این زمینه میتوان از آن بهعناوان دال مركازی ایان گفتماان بارای مقابلاه و
خنثیسازی تحریمها یاد كرد.
عناصر 1:در این گفتمان ،نشانههای «توجه به آرمانها در شرایط تحاریم»« ،الگاوگیری از
اسالم در شرایط تحریم»« ،رعایآ ارزشها در شرایط تحریم»« ،سالمآ اقتصادی در شرایط
تحریم»« ،روحیه سلطهستیزی در شرایط تحریم»« ،خوداتكایی اقتصادی در شرایط تحاریم»،
«رشد پویا و باربات در شرایط تحریم»« ،عدالآمحوری در شرایط تحریم»« ،افازایش ساطح
آستانه تحمل جامعه در برابر تحریم»« ،پایاداری و تاابآوری اقتصاادی در برابار تحاریم»،
«برون گرایی در شرایط تحریم»« ،تولید دانشبنیان در شرایط تحریم»« ،كاهش آسیبپاذیری
اقتصااادی در براباار تحااریم»« ،مواجهااه هوشاامندانه و مقتدرانااه بااا تحااریم»« ،اسااتحكام و
مقاومسازی اقتصاد در برابر تحریم» و «ارتقاء رقاباآپاذیری اقتصاادی در شارایط تحاریم»
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غرب به سردمدارى آمریكا و متأسفانه پیروى كوركورانه بعضای از دولاآهااى اروپاایى از

بهعنوان دالهای سرگردان و شناوری (عناصار) تلقای مایشاوند كاه در حاوزه گفتماانگی
تاكنون معنا و هویآ اصلی خود را نیافتهاند و گفتمانهای رقیب تالش دارناد تاا بار آنهاا
تسلط یابند .برای نمونه در این فراز چنین آمده« :این نیسآ كه ما خیال كنیم دشمنی آمریكا
با جمهورى اسالمى ایران به خاطر مسئله هستهاى اسآت نه ،مسئله ،مسائله دیگارى اساآت
[مسئله این اسآ كه] ملآ ایران به خواستههای آمریكا نه گفآ ،ملآ ایاران گفاآ آمریكاا
علیه ما هی غلطی نمىتواند

بكند»(دیدار دانشآموزان و دانشجویان به مناسبآ روز ملّی مباارزه باا اساتكبار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1عناصرت دالهای سرگردان و شناوری هستند كه در حوزه گفتمانگی به سر میبرناد و هناوز معناا و هویاآ گفتماانی 345
نیافتهاند .از این رو گفتمانهای رقیب تالش میكنند تا بر آنها تسلط یابند و هویآ دلخواه خود را به آنها بدهند.





جهاانى )92/08/12،و نفی سلطهگری و سلطهپذیری یكی از دالیل اعماال تحاریمهاا برشامرده
میشود و در راستای مقابله با آن ،بار داشاتن جهاآگیاری ضاد سالطه و عنصار «روحیاه
سلطهستیزی در شرایط تحریم» تأكید شاده اساآ .همچناین در فارازی دیگار« :دشامن باا
تحریم و با فشار اقتصادی گوناگون سعى كرد مردم را از میدان خارج كند ...بیشترین فشاار
براى این اسآ كه مردم ناراحآ شوند ،مردم در تنگنا قرار بگیرناد ،ماردم زیار فشاار قارار
بگیرند ،شاید بتوانند به این وسیله بین مردم و نظام اسالمى فاصله ایجاد

كنند(»...دیدار كارگران

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

و فعاالن بخش تولید كشور ،)92/02/07،ایشان هدف از اعمال تحریمها علیه كشور را ،خارج كاردن
مردم از صحنه ،ایجاد شكاف بین مردم و نظام و به دنباال آن ایجااد نارضاایتی عماومی در
كشور عنوان می نماید و در راستای مقابله با آن میبایاد بار مفااهیم مهمای چاون اتحااد و
همبستگی و افزایش رضایآ عمومی كه میتوانند ذیل عنصر «افزایش سطح آساتانه تحمال
جامعه در برابر تحریم» قرار گیرند ،توجه كرد و از آنها بهره بُرد.
لحظهها  1:در ادامه پیدایش عناصر گفتمانگی و بیارون آمادن آنهاا از حالاآ شاناوری،
عناصر «روحیه سلطهستیزی در شرایط تحریم»« ،خوداتكایی اقتصاادی در شارایط تحاریم»،
«عدالآمحوری در شرایط تحریم»« ،تولیاد داناشبنیاان در شارایط تحاریم» و «پایاداری و
تابآوری اقتصادی در برابر تحریم» بهعناوان لحظاههاای ایان گفتماان احصااء گردیدناد.
«...ایشان گفتند كه هر جایی كه ما به توانایی دسآ پیدا كنیم ،آنجا تحاریم از باین مایرودت
راسآ هم میگویند»(دیدار كارگران در گروه صنعتی مپنا ،)93/02/10،در این فاراز ،خودكفاایی عامال
ایستادگی در برابر تحریم دانسته شده كه در راستای خنثایساازی آن مایتاوان بار عنصار
«خوداتكایی اقتصادی در شرایط تحریم» تأكید و توجه داشآ .در بخشی دیگر چنین آماده:
«...محاصره اقتصادی به خاطر همین بودت تحریمهای شدیدی كاه در ایان ساالهاای اخیار
برقرار كردند ،برای همین اسآت تشكیل گروههای تكفیری در شر و در غارب كشاور ماا
همه برای همین اسآ كه این انقالب را از بین ببرند(»...،دیدار مردم قم )94/10/19،كه در اینجا بر
موضوع اعمال تحریمها جهآ براندازی نظام و عنصر «پایاداری و تاابآوری اقتصاادی در
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 .1عناصری كه از حوزه گفتمانگی بیرون آمدهاند و از حالآ شناوری رهایی یافته و در چهارچوب یاك گفتماان ،پهلاو
گرفتهاند.




برابر تحریم» برای مقابله با آنها تأكید شده اسآ .همچنین در بند ( )7اصال چهال و ساوم
قانون اساسی آمده اسآ« :استفاده از علوم و فنون و تربیآ افراد ماهر به نسبآ احتیاج برای
توسعه و پیشرفآ اقتصاد كشور» كه در آن بر موضوع بهكارگیری علم و فنااوری باهعناوان
عنصر «تولید دانشبنیان در شرایط تحریم» در حوزه اقتصادی كشاور باوده و باه دنباال آن
میتواند در مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه كشور مثرر واقع شود.
ضديت 1:در گفتمان حاضر «اعمال تحریمهاا و فشاارهای اقتصاادی (تهدیادها) توساط
دشمن» بهعنوان «ضدیآ و خصومآ» در ارتباط با غیار و رقیاب خاود یعنای «پایاداری و
تابآوری اقتصادی در برابر تحریم» هویآ پیدا مای كناد .همچناان كاه در فاراز« :یكای از
خیانآهاى آمریكا ،محاصاره و فشاار اقتصاادی باراى سااقط كاردن دولاآ در ساالهااى
پنجاهونه و شصآ و آن وقآها

بود»(دیدار دانشآموزان ،دانشاجویان و اقشاار مختلاف ماردم باه مناسابآ

یوماهلل سیزده آبان ،)76/08/14،حكایآ از براندازی نظام بهواسطه اعمال تحریم دارد كه باهمنظاور
مقابله و خنثیسازی آن باید بر موضوع ایستادگی و تابآوری در راستای عنصر «پایداری و
تااابآوری اقتصااادی در براباار تحااریم» همااآ گماشااآ و در همااین گفتمااان ،ضاادیآ و
خصومآ آن با عنوان «اعمال تحریمها و فشاارهای اقتصاادی (تهدیادها) توساط دشامن»
تجلّی و بروز مییابد.
چالش :گفتمان كنونی نیز برای استیال با چالشهایی روبهرو اسآ كه باید بر آنها فاائق

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

یك اصل اقتصادی نظام جمهوری اسالمی تأكید شده كه این امر بیانگر ضرورت توجاه باه

آید .چالشهای مربوط به گفتمان مقابله با تحریمهای اقتصادی عبارتاناد از« :عادم تبادیل
تحریم به فرصآ»« ،نداشتن تدابیر اقتصاادی»« ،عادم بهارهمنادی از تجربیاات ارزشامند»،
«نداشتن بصیرت» و «عدم تاالش و كوشاش مساتمر (جهااد)» .در گفتماان حضارت اماام
خامنهای (مدظلهالعاالی) نیز بنا به شرایط به ایان موضاوعات اشااره نماودهانادت ازجملاه چناین
میفرمایند« :اما بهعكس ،اگر با امتحان و ابتالى الهى برخورد باد بشاود و جامعاه باا عادم
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1ضدیآ( ،خصومآ و غیریآسازی)ت «خصاومآ» باه رابطاه یاك پدیاده باا پدیادههاای دیگار اشااره دارد و نقاش
تعیینكنندهای در هویآبخشی آن پدیده بازی می كند .اهمیآ این مفهوم در آن اسآ كه هر چیزی در ارتباط باا غیار و 347
رقیب ،هویآ پیدا میكند ،چراكه پدیدهها هویآ و ذات رابتی ندارند.





بصیرت و ضعف اراده و سردرگمی و عدم اساتفاده از فرصاآهااى الهای و رو آوردن باه
ضعفها و نقص هاى بشرى با حادره مواجه شود ،مصیبآ وارده ،آنها را نخواهد ساخآ و
پیش نخواهد بردت بلكه مصیبآ مضاعفى را به بار خواهد

آورد»(ساخنرانی در مراسام بیعاآ وزیار

آموزشوپرورش ،معلمان و جمعی از دانشآماوزان اساتان تهاران )1368/03/26،كاه در ایان فاراز« ،نداشاتن
بصیرت» را موجب ایجاد زیان و خُسران مضاعف ناشی از عدم استفاده از فرصآهای پیش
روی جامعه دانستهاند و از سویی دیگر« ،عدم تبدیل تهدید (تحریم) به فرصآ» را نیز یكی
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از آسیبهای این گفتمان قلمداد نمودهاند.
ازجاشدگي 1:در این گفتمان« ،تهدید فزاینده قلمداد كردن تحریمها توساط دشامن» كاه
ناشی از رشد خصومآ و ضدیآ بوده و نمیتواند در نظام گفتماانی موجاود ،قارار گیارد،
بهعنوان عنصر «ازجاشدگی» گفتمان حاضر نمود مییابد .برای نمونه ،در فرازی بار اساتفاده
دشمن از ابزار تهدید به تحریم نفتی بهمنظور اعمال فشار به جامعه تأكیاد و توجاه شاده و
چنین آمده اسآ« :لذا هرچه تهدید كنند ،به ضررشان اسآ .البتاه آنهاا و دیگاران بدانناد-
مىدانند هم -كه ما هم در برابر تهدید به جن

و تهدید به تحریم نفتى ،تهدیادهایى داریام

كه در وقآ خودش ،آن وقتى كه الزم باشد ،انشاءاهلل اعمال خواهد

شد»(خطبههاى نمااز جمعاه

تهران ،ترجمه خطبه عربى.)1390/11/14،
گفتمان رقيب :گفتمان حاضر كه بر مقوله «مواجهه هوشامندانه و مقتدراناه باا تحاریم»
تأكید دارد ،دارای گفتمان رقیبی تحآ عنوان «اقتضا و انفعال» اسآ كه تالش میكناد خاود
را در عرصه گفتمانساازی ،تارویج و تثبیاآ نمایاد .در گفتماان حضارت اماام خامناهای
(مدظلهالعالی) نیز به موضوع گفتمان رقیب اشاره شاده و چناین مایفرمایناد« :نظاام اساالمى و
مسئوالن و ستونهاى نگهدارنده این نظام در كنار آحاد مردم وظایفى دارند ،نماىتاوان ایان
وظایف را در نسبآِ با حوادث تعریف كردت یعنى حادرهاى اتفا ماىافتاد ،ماا باهصاورت
انفعالى در مقابل این حادره یك حركتى بكنیم ،یك موضعى بگیریم ،یك اقدامى بكنیم ،ایان
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 .1ازجاشدگیت حوادری كه حاصل رشد خصومآ ،ضدیآ و تكثر در جامعهاند و نمیتوانناد باا نظام گفتماانی موجاود،
نمادپردازی شوند.




نمىشودت این به معناى كشانده شدن نظام جمهوری اسالمی به اینسو و آنسو

اسآ»(بیاناات

در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبری در پایان اجالس دو روزه خبرگان.)1392/06/14،
استيال 1:بهمنظور سیطره یافتن گفتماان مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) بارای مقابلاه باا
تثبیآ معانی مورد نظر در حوزه گفتمانگی ،با توجه به تازه مطرح شادن موضاوع در میاان
جامعه و استیالی نسبی آن ،كماكان نیازمند تالش مستمر و بیوقفه بهمنظور پذیرش در بین
عموم مردم در برابر گفتمان رقیبِ اقتضا و انفعال اسآ.
درمجموع میتوان خالصه تحلیل گفتمان انجامشده برای بیانات و فارامین مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه مقابله با تحریمهای اقتصادی را در جدول  7مشاهده كرد.
جدول  :7خالصه تحليل گفتمان امام خامنهاي (مدظلهالعالي) در حوزه مقابله با تحريمهاي اقتصادي
گفتمان امام خامنهای
دال مرکزي

(مدظلهالعالي)

مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریم
توجه به آرمانها در شرایط تحریم ،الگوگیری از اساالم در شارایط تحاریم ،رعایاآ ارزشهاا در
شرایط تحریم ،روحیه سلطهستیزی در شرایط تحریم ،خوداتكایی اقتصادی در شرایط تحریم ،رشد
پویا و باربات در شرایط تحریم ،سالمآ اقتصادی در شارایط تحاریم ،عادالآمحاوری در شارایط

عناصر

تحریم ،افزایش سطح آستانه تحمل جامعه در برابر تحریم ،پایداری و تابآوری اقتصادی در برابار
تحریم ،برونگرایی در شرایط تحریم ،تولید دانشبنیان در شارایط تحاریم ،كااهش آسایبپاذیری
اقتصادی در برابر تحریم ،مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریم ،استحكام و مقاومساازی اقتصااد
در برابر تحریم ،ارتقاء رقابآپذیری اقتصادی در شرایط تحریم

لحظهها
ضديت
چالش
ازجاشدگي
گفتمان
رقيب

مقاله پژوهشی :تبیین گفتمان اندیشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در...

تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران و برتری یافتن آن بر گفتمانهای رقیب و

روحیه سلطهستیزی در شرایط تحریم ،خوداتكایی اقتصادی در شرایط تحریم ،عادالآمحاوری در
شرایط تحریم ،پایداری و تابآوری اقتصادی در برابر تحریم ،تولید دانشبنیان در شرایط تحریم
اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی (تهدیدها) توسط دشمن
عدم تبدیل تحریم به فرصآ ،نداشتن تادابیر اقتصاادی ،عادم بهارهمنادی از تجربیاات ارزشامند،
نداشتن بصیرت ،عدم تالش و كوشش مستمر (جهاد)
تهدید فزاینده قلمداد كردن تحریمها توسط دشمن
اقتضایی و انفعالی
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 .1استیال یا هژمونیك شدن یك گفتمان به معنای پیروزی آن در تثبیآ معانی مورد نظرش اسآ.





گفتمان امام خامنهای
استيال

(مدظلهالعالي)

نسبی

نتيجهگيری و پيشنهادها
در وهله نخسآ ،نتایج حاصل از انجام تحلیل محتوای كمّی در این پژوهش كه بیانگر میازان
فرمایشات و اشارات مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) به حوزه مقابله با تحریمها اسآ ،حااكی از آن
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

اسآ كه ایشان به فراخور شرایط زمانی و مكانی ،به صراحآ ( 265بار تكرار واژه تحریم) و یاا
ضمنی ( 60بار تكرار واژه فشار) دارای بیشترین اشارات واژگانی در این زمینه بودهاناد .در اداماه
انجام تحلیل محتوای كیفی تدابیر و فرامین معظاملاه ،نتاایج حاصال از آن نشاان مایدهاد كاه
مقوالت «تسلیمناپذیری»« ،خودباوری»« ،معنویآگرایی»« ،ایستادگی و تاابآوری»« ،الگوساازی
جهااانی»« ،اتحاااد و همبسااتگی»« ،مقاااومسااازی اقتصاااد»« ،صاابر و ایسااتادگی»« ،جهااآگی اری
ضدسلطه»« ،خودكفایی اقتصادی راهبردی»« ،افزایش ساطح آساتانه تحمال ماردم و مسائوالن»،
«رشد پویا و مستمر»« ،تدابیر اقتصادی»« ،نوآوری و ابتكار»« ،بصیرتافزایی»« ،جهااد اقتصاادی»،
«رصد مخاطرات اقتصادی»« ،دیپلماسای اقتصاادی»« ،اقتادارآفرینی ملای» و «تبادیل تحاریم باه
فرصآ»ت گزارههای صریح یا مفاهیم ضمنی هستند كه بیش از مفاهیم دیگر برجسته بودهاند.
درمجموع ،نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای بهدسآآمده از این پژوهش
از طریق تبیین گفتمان و انجاام تحلیالهاای محتاوای كمّای و كیفای ،مفااهیم ،مقاوالت و
مضامین مستخرجه از فرمایشات و اندیشههای امام خامنهای (مدظلهالعالی) نشان میدهد كاه دال
مركزی و اساسی در اندیشه ایشان پیرامون مقابله باا تحاریمهاای اقتصاادی كاه در حاوزه
گفتمانگی و مقابله با نظام سلطه (گفتمان رقیب) در سطح جامعه و مسئولین تاحادّی تبیاین
و جاری شده اسآ ،مبتنی بر «مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریم» در مقابل این پدیاده
ظالمانه اسآ ولی مواردی چون عدم تبدیل تحریم به فرصآ ،نداشتن تدابیر اقتصادی الزم،
عدم بهرهمندی از تجربیات ارزشمند در زمینه تحریمها ،نداشتن بصایرت و همچناین عادم
تالش و كوشش مستمر (جهاد) برای مقابله با تحریمهاا مایتوانناد باه منزلاه آسایبهاا و
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چالش های این عنصر اساسی تلقی شوند .از ساویی دیگار ،گرچاه دشامن در پای تارویج
اندیشه تهدید فزاینده قلمداد كردن تحاریمهاا در باین ماردم و مسائولین كشاور باهعناوان


ازجاشدگی گفتمان حاضر اسآ تا اعمال تحریمها و فشاارهای اقتصاادی (تهدیادها) را در
ضدیآ با این گفتمان مثررتر و كارآمدتر سازد ،اما میتاوان باا بهارهگیاری و پافشااری بار
روحیه سلطهستیزی و خوداتكایی اقتصادی ،دانش بنیان نمودن تولیدات همراه باا تأكیاد بار
ایجاااد عاادالآ در شاارایط تحااریم و همچناین پایااداری و تااابآوری اقتصااادی بااهعنااوان
با عنایآ به استخراج عناصر و اركان حوزه اندیشهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بارای
مقابله با تحریمهای اقتصادی ،اقدامات زیر و اجرای آنها توسط تصمیمگیرانی كاه در ایان
حوزه دارای مسئولیآ هستند ،پیشنهاد میشود:

 بهاارهمناادی هرچااه بیشااتر از گفتمااان و منظومااه اندیشااهای حضاارت امااام
خامنهای(مدظلهالعالی) توسط مسئولین نظام در حوزه خطمشیگذاری بارای بخاشهاای
تقنینی ،اجرایی و قضایی در سطح كالن بهمنظور مقابله با تحریمها.

 الهامگیری از آرمانها با تأكید بر رعایاآ ارزش هاای انقالبای و اساالمی در حاوزه
برنامهریزی و تدابیر اجرایی الزم متناسب با شرایط تحریم.

 تالش بی وقفه در عرصه اقتصاد (مدیریآ جهاادی) در راساتای ایجااد خوداتكاایی
اقتصادی برای مقابله با شرایط تحریم.

 برقراری عدالآ در سطح آحاد جامعه بهمنظور افزایش سطح آستانه تحمال عماومی
(مردم و مسئولین) در برابر تحریم.

 توجه به اقتصاد دانشبنیان و بهارهمنادی از آن در جهاآ تقویاآ تولیادات دانشای
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لحظههای این گفتمان ،بر مشكالت و مسائل ناشی از وضع تحریمهای دشمن فائق آمد.

كشور برای مقابله با شرایط تحریمی.

 داشتن رویكردی هوشمندانه و مقتدرانه در مواجهه با تحریمهاای ظالماناه دشامنان
علیه كشور و اجتناب از اتخاذ هرگونه تصمیمگیری منفعالنه در مقابله با آنها.

 ایجاد رشد مستمر و پویا همراه با ربات اقتصادی در شرایط تحریم.

 استفاده توأمان از ظرفیآهای موجود در عرصه بینالملل و توانمندیهای دیپلماتیك
داخلی در جهآ برونگرایی و جلوگیری از انزوای كشور در شرایط تحریم.

 ضرورت توجه به مقوله سالمآ اقتصادی در راستای ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء
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رقابآپذیری در بخش اقتصاد متناسب با شرایط تحریم.




 مقاومسازی اقتصاد در جهآ پایداری و تاابآوری و كااهش آسایبهاای احتماالی
ناشی از اعمال تحریمها.
فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


امام خامنهای (مدظلهالعالی) ( ،)1394حديث واليت (مجموعه رهنمودهااي مقاام معظام رهباري حضارت

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

آيتاهللالعظمي خامنهاي

(مدظلهالعالي)

شهريور  1366تا اسفند  ،)1393تهران ،دفتار حفاظ و نشار آراار مقاام

معظم رهبری.




امام خامنهای

(مدظلهالعالی)،

مجموعه بیانات ،قابل دسترسي درWWW.Khamenei.ir :

آصفجوادی ،محمد ( ،)1390روش تحلیل گفتمان ،دوماهنامه زمزم معارف ،سال هشتم ،شماره .30
انصاریان ،مجتبی ( ،)1393تأثير تحريم هاي تحميلي بر ايران از منظر دکترين امنيت انساني ،تهران،
مثسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.



بیات ،محسن (بهار  ،)1395جهانی شدن اقتصاادی و نقاش تهدیاد نظاامی در راهبارد آمریكاا بارای
كارآمدی تحریم ایران ،فصلنامه سياست ،سال چهل و ششم ،شماره .1





خلیلیشورینی ،سیاوش ( ،)1391روش هاي پژوهش آميخته (با تأکياد بار باوميساازي) ،تهاران،
انتشارات یادواره كتاب.
دانایی فرد ،حسن و امامی ،سید مجتبی (پاییز و زمستان  ،)1386استراتژیهای پژوهش كیفی :تأملی بر
نظریهپردازی دادهبنیاد ،دوفصلنامه انديشه مديريت راهبردي ،سال اول ،شماره .2
رهبر ،فرهادت دهقان ،نبیاهللت سیف ،اهللمراد .آلاسحا  ،یحیی و فرجاهللزاده ،محماد (زمساتان ،)1396

الگوی پارادایمی مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه جمهاوری اساالمی ایاران ،فصالنامه مطالعاات



مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال اول ،شماره .4
زهرانی ،مصطفی ( ،)1376نظريههاي تحريم اقتصادي ،تهران ،مثسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
علوی ،سید یحیی و امیری ،داریوش (بهار  ،)1395نقش كنگره و وزارت خزانهداری آمریكا در اعمال
تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران ( ،)2014-2012فصلنامه رهيافت انقالب اسالمي،
سال دهم ،شماره .34
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غفاری آشتیانی ،پیمانت مظفری ،امین و آل مجتبی ،زهرا (پاییز  ،)1393تغییرات رفتار مصرفكننده در
پی تحریم اقتصادی ،مجله مديريت بازاريابي ،شماره .24
كازرونی ،علیرضات قربانی ،عادل و رقفی كلواناق ،رضاا (بهاار  ،)1394بررسای كاارایی تحاریمهاای

یك جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصوالت غیرنفتی در ایران ،فصلنامه نظريههاي کاربردي




اقتصاد ،سال دوم ،شماره .1
كریمی ،محمدصاد (پاییز  ،)1396بررسی ارر وجود كشور رقیاب و امكاان اقادام متقابال در نتاایج
تحریمهات نمونه موردی تحریم ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردي سياساتگاذاري عماومي ،ساال






كیمیایی ،رضات خرازی م.آذر ،زهرا و سلطانیفر ،محماد (بهاار  ،)1394روشهاای اطاالعرساانی در
شرایط تحریم بینالمللی ،فصلنامه تخصصي علوم سياسي ،سال یازدهم ،شماره .30

گروه مطالعات امنیتی -راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ( ،)1388الگوي راهبردي پيشرفت اسالمي-
ايراني ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
متقی ،سمیرا (بهار  ،)1397تبیین كارایی تحریمهای اقتصادی وضعشده علیه جمهوری اسالمی ایاران
از منظر اقتصاد سیاسی ،فصلنامه رهيافت انقالب اسالمي ،سال دوازدهم ،شماره .42
مهرابی ،امیرحمزهت خنیفر ،حسینت امیری ،علینقیت زارعیمتین ،حسن و جنادقی ،غالمرضاا (،)1390

معرفی روششناسی نظریه دادهبنیاد برای تحقیقات اسالمی (ارائاه یاك نموناه) ،فصالنامه ماديريت
فرهنگ سازماني ،سال نهم.
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