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Abstract 
For decades, various parts of the country economy have been get involved to 
all-embracing and growing sanctions in the economic war of the domination 
system. In this regard, paying attention to the thought of the Supreme Leader 
in determining the solutions to the sanctions, taking into account the strategic 
position of the supreme leader, and his comprehensive view of the issues can 
provide a better insight into the concerned people in this field. Collecting the 
required data in a documentary and library way; using the thematic analysis as 
one of the methods of qualitative analysis of the texts, the current study aims 
to explaine the proposed interactive approach in the face of sanctions. Based 
on negative friendship principle in the Islamic fundamental principles in 
international interactions, introducing two principles of economic 
independence and Islamic dignity as the focal points of the Islamic society in 
dealing with enemies, solutions to combat with sanctions, according to 
veiwpoint of the Supreme Leader have been expressed. At the end, there were 
three broad themes surrounding the subject of sanctions under the heading of 
"goals", "coping strategies" and "coping effects". The broad themes of the 
strategies were divided into two categories: cultural and executive. Then, 
executive strategies were explained in two areas: domestic and international. 
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در  سازي اقتصاد كشور در شرايط تحريم اقتصاديمنظومه مصون

دو اصل استقالل  در راستاي تحقق مدظلهاياهللا خامنهانديشه حضرت آيت

  اسالمياقتصادي و عزت 
  *بندعليرضا تاجه

  **نسبمصطفي سميعي

 چكيده

جانبه ذيل پديده هاي همههاي مختلف اقتصاد كشور، گرفتار تحريمچندين دهه است كه حوزه
بين توجه به انديشه مقام معظم رهبريمدظله در تعيين راهكارهاي مقابله  اند. در اينجنگ اقتصادي

يران اين حوزه گتواند ديد بهتري به تصميمو نگاه جامع ايشان ميدليل جايگاه راهبردي ها بهبا تحريم
هاي آوري دادهو جمع مدظلهارائه كند. در اين پژوهش ضمن مراجعه به بيانات رهبر معظم انقالب

اي؛ با كاربست روش تحليل مضمون، به تبيين شيوه تعاملي پيشنهادي مورد نياز به شيوه كتابخانه
بر نتيجه آنكه بنا اي پرداخته شده است.ها در قالب يك منظومه انديشهايشان در مواجهه با تحريم

لي، ضمن معرفي دو قاعده استقالل الملاصل اساسي اسالمي والء منفي عام و خاص در تعامالت بين
عنوان نقاط كانوني جامعه اسالمي در مقابله با دشمنان، به ارائه اقتصادي و عزت اسالمي به

منظومه فكري ها در قالب منظور مقابله با تحريمبه مدظلهبر انديشه مقام معظم رهبريراهكارهاي مبتني
يط تحريم پرداخته شده است. در انتها سه سازي اقتصاد كشور در شراايشان در راستاي مصون

 »آثار مقابله«و » راهكارهاي مقابله«، »اهداف«مضمون فراگير درباره موضوع تحريم با عناوين 
دست آمد. مضمون فراگير راهكارها به دو دسته فرهنگي و اجرايي تقسيم و سپس راهكارهاي به

  ند.المللي تبيين شداجرايي نيز در دو ساحت داخلي و بين

اي، اهللا خامنهسازي، تحريم اقتصادي، محاصره اقتصادي، حضرت آيتمصون: هاكليدواژه
  تحليل مضمون

    .پژوهشي :مقاله نوع
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 مقدمه. 1

دشمنان نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا در راستای خصومت با اهدام 

اقردامات خصرمانه    جانبره ایرن نظرام،    های ان رالب و جلروگیری از رشرد همره     و آرمان

اکنون برا گذشرت بریش از چهرار دهره از       ای در دستور کار خود قرار دادند. هم گسترده

روز بر میاان و تنروع   به ها کاسته نشده، بلكه روز تنها شدت آن دشمنی ان الب اسالمی نه

های اقتصاد ایران مبدل شرده   آنها افاوده شده است. تحریم اقتصادی به یكی از مشاصه

 1«عیرار اقتصرادی   جنرگ تمرام  »ای که کشور به فرموده م ام معظم رهبری با یرك   هگون به

روست؛ بنابراین برای اقتصاد ایران بسیار اروری است راهبردهای اقتصرادی خرود    روبه

ها و تلفات را  ترین هاینه را طوری تنظیم کند که بتواند در کنار حفظ مسیر پیشرفت، کم

زمینره   هرای ایرن جنرگ اقتصرادی، صررفاً در      که هاینره توجه این است  بدهد. نكته قابل

هرای سیاسری و فرهنگری را نیرا بره آنهرا        اقتصادی نباید خالصه شوند، بلكه باید هاینه

هرای   بیفااییم. کمااینكه شرایط رکود اقتصادی فعلی کشور، انواع مشكالت را در عرصره 

 وجود آورده است. دیگر اجتماعی و فرهنگی به

واعیت، نیازمندیم با تغییرات گسترده در سط  کالن و خرد به این  با توجه  

بر اصول حكمت، عات و مصلحت  مدیریت اقتصادی کشور، به الگویی م اوم مبتنی

آمده باید بتواند در کنار  دست  یابیم. الگوی به ها دست  برای مواجهه با این تحریم

صادی، فرهنگ و سیاسی ای ازنظر اقت تنها هیچ مااطره گانه، نه رعایت این اصول سه

کننده پیشرفت در این  وجود نیاورد، بلكه با م اومت خویش، تضمین برای کشور به

 وجود آمده را به فرصت تبدیل کند. ها باشد و تهدیدهای به عرصه

های کالن مدیریت کشور  مشی گذاری و تبیین خط که سیاست با عنایت به این 

نیا بررسی روند چند دهه مدیریت ایشان، است و  مدظله دست رهبر معظم ان الب به

له نسبت به اداره کشور است، بنابراین م اله حاار  نگر معظم گویای نگاه ژرم و آینده

                                                           
و بیانات در اجتماع زا ران و مجاوران حرم  20/12/92های اقتصاد م اومتی،  . بیانات در جلسه تبیین سیاست1

 .1/1/1386مطهر راوی، 
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کوشد تا در راستای تح ق کامل دو اصل اساسی است الل اقتصادی و عات اسالمی  می

را و نظرهای گیری از آ المللی است، با بهره های اسالمی در تعامالت بین که از آموزه

جانبه بازدارنده )پدافندی( و تهاجمی )آفندی( علیه  له به طراحی اقدامات همه معظم

 تهدیدات اقتصادی در شرایط محاصره اقتصادی بپردازد.

بعدی، محدود و باشی نسبت به ارا ه  البته ،زم به ذکر است ازآنجاکه نگاه تك 

بلندمدتی ناواهد داشت بنابراین رویكرد ها نتیجه کامل و  راهكار برای م ابله با تحریم

رفت از شرایط تحریمی کشور،  مدنظر پژوهش حاار در م وله ارا ه راهكار برای برون

ای و جامع است. به بیان دیگر، در این م اله با اتكا به نگاه رهبر معظم  نگاه منظومه

شود که ابعاد ماتلف  ها ارا ه می منظور م ابله با تحریم راهكارهایی به اهلل حفظهان الب

 گیرد. اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را دربرمی

های اسالمی، ن طه  برای نیل به هدم فوق، در وهله اول با مراجعه به آموزه 

مطلوب و هدم اصلی جامعه اسالمی درخصوص م ابله با دشمنان را در قالب اصولی 

ست آوردیم. سپس به بیانات سال د با عنوان اصل است الل اقتصادی و عات اسالمی به

به بعد رهبر معظم ان الب مراجعه و بیانات مرتبط با مواوع این پژوهش با  1385

هایی نظیر تحریم، دشمن و محاصره اقتصادی و ... استاراج و بررسی شد.  کلیدواژه

سازی فعا،نه م اومتی  های مصون بندی این بیانات، راهكارها و رول سپس با دسته

در بحث م ابله با تهدیدات موجود در حوزه تحریم  اهلل حفظهر رهبر معظم ان البمنظ از

برای تح ق و حفظ دو اصل مهم است الل اقتصادی و عات اسالمی در قالب منظومه 

 اندیشه ایشان در این حوزه اشاره شد.

 

 . پيشينه پژوهش2

و کتاب  صورت م اله ها مطالب ماتلفی به های م ابله با تحریم درخصوص رول

نگارل شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. مالحسینی پور شكری 

اقتصاد م اومتی؛ راهكار م ابله با »(، در م اله با عنوان 1396و مالحسینی پور شكری )
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های ماتلف اقتصاد  ای ابتدا جنبه کتاباانه ربا رول توصیفی « تحریم استكبار جهانی

اند و در باش  های اقتصادی را از جوانب ماتلف بررسی کرده حریمم اومتی و سپس ت

اند.   های اقتصادی را مورد بررسی قرارداده پایانی رابطه بین اقتصاد م اومتی و تحریم

های کلی  سیاست»(، در پژوهشی با عنوان 1395پور و محمدی سیاهبومی ) حسین

رول توصیفی امن بیان انواع با اتااذ « رفت از بحران اقتصاد م اومتی برای برون

رفت  عنوان راهكار برون های کلی اقتصاد م اومتی به مصادیق اقتصاد م اومتی، به سیاست

 اند. ها و مشكالت اقتصادی اشاره کرده از تحریم

های اقتصادی ایران؛  تحریم(، در کتابی با عنوان 1394پیغامی و همكاران ) 
با رول توصیفی به تبیین معنا و مفهوم تحریم، تاریاچه،  مبانی، ابعاد و راهكارها

پردازند. عاتی، احمدی، انوری و اصغری  اهدام واع آن و راهكارهای م ابله می

های کلی اقتصاد م اومتی  تأثیر اجرای سیاست»ای با عنوان  (، در م اله1394هرندی )

های  و بررسی دادهتوصیفی  ربا رول تحلیلی « های اقتصادی در م ابله با تحریم

دهند بین  کیفی و تحلیل آماری خود به رول اریب همبستگی پیرسون نشان می

ها رابطه معكوس  های اقتصاد م اومتی و میاان تأثیر تحریم اجرای مؤثر سیاست

های  سازی و اجرای مناسب سیاست وجود دارد به این مفهوم که درصورت پیاده

ها حتی امكان پیشرفت  شدن آثار تحریم  نثیاثر و خ کلی اقتصاد م اومتی امن بی

 در شرایط بحران وجود دارد.

دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد م ابله با »ای با عنوان  (، در م اله1393سمیعی نسب ) 

حل  توصیفی، راه -، با رول تحلیلی «های اقتصادی در منظومه اقتصاد م اومتی تحریم

دیپلماسی اقتصادی کشور و فعال کردن آن  ها را اصالح واعیت فعلی م ابله با تحریم

کند. پیغامی  مورد از آثار دیپلماسی فعال اشاره می 18داند و در انتهای م اله خود به  می

درس گفتارهای اقتصاد م اومتی؛ تبیین نظریه اقتصاد م اومتی »(، در کتابی با عنوان 1393)
های  ه، اهدام و انواع تحریمبه تاریاچ «بر اندیشه اقتصادی رهبر معظم ان الب مبتنی

ها را  کند و در ادامه شرط موف یت یا شكست تحریم اعمالی علیه کشور ایران اشاره می



 585(   نسب بند و مصطفي سمیعي علیرضا تاجه... )سازي اقتصاد كشور در شرایط  منظومه مصون

 

 داند. های اقتصاد م اومتی می ها را پیگیری سیاست دارد و راهكار اصلی م ابله با تحریم بیان می

ها  درآمدی بر سیاستاقتصاد م اومتی؛ (، در کتاب خود با عنوان 1393عبدالملكی ) 
ها و اهدافی که کشورهای  درباره بحث اقتصاد تحریم ابتدا به انواع تحریم و برنامه عمل

کند و سپس در انتها برای خروج کشور  ها دارند اشاره می کننده از اعمال تحریم تحریم

پردازد.  ها می از شرایط تحریمی به بیان تجربه کشورهای جهان در م ابله با تحریم

های  تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم»( در پژوهشی با عنوان 1393غیانی و درخشان )ط

در ابتدا با روشی توصیفی به بازکاوی « اقتصادی بر ایران و راهكارهای م ابله با آن

اسالمی هشت راهكار  -های ایرانی  عوامل ماتلف پرداختند و با در نظر گرفتن آرمان

های  بر کاهش منافع و افاایش هاینه ای اقتصادی مبتنیه عملی برای م ابله با تحریم

اند.  شونده پیشنهاد کرده های کشور تحریم کنندگان و افاایش منافع و کاهش هاینه تحریم

 Analytical Hierarchy) مراتبی همچنین در آخر با استفاده از رول تحلیل سلسله

Process) دهنده و تشدیدکننده تأثیر  یك از عوامل ت لیل و دخیل کردن اریب تأثیر هر

 بندی مناسبی از راهكارهای پیشنهادی ارا ه کنند. های اقتصادی، اولویت تحریم

ارا ه « دفتر حسابرسی و نظارت بر دولت آمریكا»در گاارل مطالعاتی که توسط  

المللی و  های بین له با تحریمها، به م اب شد، دولت ایران از طریق برخی رول

توان به استفاده از سازوکارهای  های آمریكا اقدام کرده است که از جمله آنها می تحریم

اساس این  اشاره کرد. بر« تغییر شرکای تجاری»و « تهاتر»پرداخت جایگاین مانند 

دهد و پول رایج  گاارل، ایران در فرول نفت به برخی از مشتریان خود تافیف می

کند که این  جای د،ر آمریكا( را در م ابل صادرات نفتی دریافت می سایر کشورها )به

تواند به کاهش قدرت ایران در معامالت منجر شود و ناگایر در م ابل صادرات  امر می

نفت خود، تنها محصو،ت تولیدی کشور مورد نظر را دریافت کند؛ برای نمونه، ایران 

جای  د معامالت تهاتری شده و در م ابل صادرات نفت، بهبا کشورهایی مانند هند وار

های پرداخت مرسوم، اقدام به دریافت وذا، دارو و محصو،ت تجاری  استفاده از شیوه

آمده از برخی کشورها   دست اساس اطالعات تجاری به کرده است. گاارل این دفتر بر
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ا به ایران نسبت به قبل از افااید که با وجود کاهش صادرات نفت ایران، صادرات آنه می

یافته است. مطابق گاارل مطالعاتی انجام شده توسط مرکا  افاایش  2010سال 

های مالی  به با، بودن حجم کمك تح ی ات کنگره آمریكا در افغانستان، با توجه 

شود و به همین دلیل د،،ن ارز  عنوان پول ملی دوم استفاده می به« د،ر»المللی، از  بین

ها، مبادرت به خرید باشی از د،رهای موجود در  منظور حفظ ارزل دارایی انی بهایر

تواند به مناله  کنند و این امر می افغانستان از طریق مبادله با پول ملی این کشور می

 (.21: 1396شكنی توسط ایران تل ی شود )رهبر و همكاران،  راهكاری برای تحریم

، در هرکدام از م ا،ت فوق به جنبه و یا راهكاری طور که در با، مشاهده شد همان 

ها اشاره  درخصوص نحوه م ابله با تحریم روالباً در حوزه اقتصاد  -ای خاص  در حیطه

های ماتلف  درنظرگرفتن حوزه به معنای رلحاظ جامعیت  شده و این راهكارها به

رخوردار نبوده است؛ ای ب از عمق ،زم و نیا نگاه منظومه راقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

ای  توان ارا ه راهبرد یكپارچه و رویكرد منظومه ترین نوآوری این م اله را می رو مهم ازاین

ها با هدم تح ق  های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای م ابله با تحریم و کامل در زمینه

 دو اصل است الل اقتصادی و عات اسالمی دانست و البته نوآوری مهم دیگر پژوهش

ای براساس دیدگاه رهبر معظم ان الب استاراج  حاار این است که راهبرد و نگاه منظومه

ترین دخل و تصرم در کلمات، مفاهیم و عبارات و  شده و در این استاراج کم

شده صورت گرفته و توجه بیشتر بر ارا ه ساختاری منظم از نوع نگاه   ها اعمال بندی جمع

طوری که بتوان آن را مبنای تصمیمات بعدی در این  به له بر ابعاد مواوع است؛ معظم

 زمینه قرار داد.

 

 . چارچوب نظري پژوهش3

معناومفهومتحریم.3-1

به گستردگی ابعاد و پیچیدگی آن، نیازمند رویكردی  فهم مواوع تحریم، با توجه 

الملل ابعاد این مسئله مورد  منظر علم سیاست، اقتصاد و ح وق بین ای است تا از رشته میان
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های  بررسی قرار گیرد، تا از تلفیق این رویكردها به فهمی چندجانبه از معنا و مفهوم تحریم

رویكردهای  در ادامه بهچوب ادبیات متعارم تحریم اقتصادی نا ل شویم. اقتصادی در چار

 .(41و  40: 1394یغامی و همكاران، )پ پردازیم میماتلف در تعریف تحریم 

 

ردستیابيبهاهدافسیاسيعنوانابزاتحریمبه.3-1-1

و  های اقتصادی ارا ه شده است در ادبیات اقتصادی رایج تعاریف ماتلفی از تحریم

اند.  ها را ابااری اقتصادی برای رسیدن به اهدافی سیاسی تعریف کرده معمو،ً تحریم

هایی  تحریم اقتصادی جریمه»اند:  طور گفته عنوان نمونه در تعریف این عبارت این به

اقتصادی هستند که برای تغییر رفتار سیاست داخلی یا خارجی یك دولت یا برای 

 (.3: 1386)عابدینی، « گیرند ومت، مورد استفاده قرار میتضعیف اقتدار یا ثبات آن حك

شده  تعیین  تحریم اقتصادی ابااری از پیش »اند:  هافبا ر و همكاران نیا گفته 

نشینی حكومت مورد هدم یا تهدید وی برای قطع تجارت مرسوم و یا  منظور ع ب به

کار بردن تحریم  ه از بهکنند باشد. ... اهدام سیاست خارجی کشور اعمال روابط مالی می

کنیم که درواقع در پی تغییرات صری  و مطلق در رفتار و  گونه تعریف می را این

 . et. al.(Hufbauer and(3 ,2009 ,« عملكرد اهدام سیاسی کشور هدم است

 

المللعنوانبازتابروابطخصمانهمیاندوبازیگردرعرصهبینتحریمبه.3-1-2

عنوان روابط خصمانه میان بازیگران و کنشگران  الملل تحریم به بیندر عرصه روابط 

ها  نهاد، ویردولتی، بازیگران ویرحكومتی، شرکت المللی، مردم های بین ها، سازمان )دولت

ها( در محیط کنش که فضای جامعه جهانی بعد از جنگ سرد است تعریف  و کمپانی

 (.1391شود )سجادپور،  می

 

 عنوانتهدیدیاقتصادیدرامنیتمليکشوربهتحریم.3-1-3

ها و منافع حیاتی کشور را  تهدیدهای امنیت ملی، تهدیدهایی است که اهدام، ارزل
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ای در معرض خطر قرار دهند که بیم آن رود در آن تغییرات اساسی و ماهوی  گونه به

ن چارچوب، (؛ بنابراین تحریم اقتصادی در ای11: 1390صورت پذیرد )سیف و تو،یی، 

شود که در آن کشور  تهدیدی اقتصادی در امنیت ملی کشور هدم محسوب می

کننده با استفاده از ابرازی سات )مانند ممانعت از تجارت کا، و یا ن ل و  تحریم

انت ا،ت مالی( سعی در تح ق اهدام نرم در کشور هدم )مانند تغییر رفتار، تنبیه و 

 (.41و  40: 1394ی و همكاران، تغییر نظام و ...( دارد )پیغام

 

 عنوانیکجنگاقتصادیتحریمبه.3-1-4

جنگ اقتصادی، استفاده یا تهدید به استفاده از اباارهای اقتصادی در برابر یك کشور 

است تا از این طریق، اقتصاد آن کشور تضعیف شود و توان سیاسی و نظامی آن ت لیل 

منظور واداشتن  ده از اباارهای اقتصادی بهیابد. همچنین، جنگ اقتصادی شامل استفا

ها یا رفتار یا تحلیل بردن توانایی وی در برقراری مناسبات  دشمن به تغییر سیاست

 .(www.britannica.com)عادی با سایر کشورهاست 

جنگ اقتصادی به استفاده یك کشور یا »طور بیان کرد که:  توان این همچنین می 

اسی، اقتصادی، نظامی، علمی و فرهنگی به هدم ایجاد گروه از تمام اباارهای سی

مدت، ایجاد وابستگی نسبی در برخی از  اختالل در نظام اقتصادی یك کشور در کوتاه

مدت و نهایتاً ایجاد وابستگی حداکثری در تمام ارکان  های اقتصادی در میان باش

جتماعی و ع یدتی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ا اقتصادی و نابودی تمام زیرساخت

 (.133: 1395بند و حسنی،   )تاجه« گویند یك کشور در بلندمدت می

 

اهدافتحریم.3-2

اند. اهدام  ها ابااری سات برای تح ق اهدام نرم در باش قبل بیان شد تحریم

کننده و هم ازمنظر  توان هم ازمنظر کشورهای تحریم های اقتصادی را می تحریم

های اقتصادی  توان اهدام تحریم شونده بررسی کرد. به بیانی دیگر می کشورهای تحریم
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لی در ادبیات متعارم این حوزه و نیا اهدام المل های بین را به دو دسته اهدام تحریم

بندی کرد. ،زم به ذکر است  های اقتصادی ناظر به جمهوری اسالمی ایران ت سیم تحریم

 باش دوم این اهدام نیا ازمنظر م ام معظم رهبری تبیین خواهد شد.

 

هادرادبیاتمتعارفکنندهتحریماهدافکشورهایاعمال.3-2-1

کننده، تأمین م اصد سیاسی داخلی،  نمایش قدرت و اثبات توانمندی کشور تحریم

های معتراانه خود، مهار نظام کشور هدم،  بازداشتن کشور تحریم شده از سیاست

ثباتی حكومت و یا براندازی  تغییر در رفتار کشور تحریم شده، مجازات و تنبیه، بی

عنوان  توان به انع عملیات نظامی را مینظام کشور هدم و درنهایت مكمل بودن یا م

-70: 1394کننده تحریم در نظر گرفت )پیغامی و همكاران،  اهدام کشورهای اعمال

های ایران در دولت اوباما، هدم از  طراح اصلی تحریم (Nephew) ریچارد نفیو (.59

تی ها ایجاد سا هدم از اعمال تحریم»دارد:  طور عنوان می ها را این اعمال تحریم

ها رفتار  نوعی که کشور هدم تحریم است یا به عبارت بهتر ایجاد درد و ناکامی، به

 (.11: 1397)نفیو، « خود را تغییر دهد

 

شدهعلیهجمهوریاسالميایرانازمنظرمقامهایاعمالاهدافتحریم.3-2-2

معظمرهبری

ای سیاسی برای  حربهشده در باش قبل معمو،ً دقیق نیستند و تنها  اهدام مطرح 

شوند و اگر  هماهنگ کردن سایر کشورها با سیاست های تحریمی خود محسوب می

ها داشت. رهبری  توان رفتار مناسبی در م ابله با تحریم هدم اصلی مشاص نشود، نمی

  های اعمال ان الب از ابتدای ان الب تاکنون در موارد متعددی به اهدام واقعی تحریم

 اند. پرداختهشده علیه کشور 

طلبی ملت ایران، وادار کردن ملت ایران به  طلبی و عات خواهی و آزادی است الل 
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نشینی، تح یر ملت ایران، جلوگیری از رشد و اقتدار و عات روزافاون  تسلیم و ع ب

ملت ایران، سست کردن، ناامیدی و جدا کردن مردم از نظام اسالمی، سست کردن و 

در محاسبات مسئو،ن و درنهایت شكست جمهوری اسالمی رخنه در اراده و تغییر 

منظر  ها علیه جمهوری اسالمی ایران از ایران ازجمله اهدام دشمنان از واع تحریم

 رهبر معظم ان الب است )جدول تحلیل مضمون م اله(.

 

اهدافمقابلهباتحریم.3-3

نهایی از م ابله با آنها و ها، هدم  در این باش با تبیین اصول اساسی م ابله با تحریم

شود. برای این مهم ،زم است تا به تبیین اصول  سازی اقتصاد کشور ارا ه می مصون

های اسالمی در مورد ارتباط مسلمانان با ویرمسلمانان  اساسی برگرفته از آموزه

 خصوص کفار پرداخته شود. به

ابعاد فردی نیا حال به ریاترین  دین کامل اسالم یك دین اجتماعی است درعین 

توجه کرده است. مسلمانان در بین خود اصولی دارند که کیفیت روابط آنها با یكدیگر 

اساس رحمت، برادری، مهربانی، دلسوزی، ایثار، اتحاد  کند. این روابط بر را مشاص می

ناخواه با  و یكپارچگی شكل گرفته است. در م ابل آن، مسلمانان روابطی خواه

( که اسالم 1383صوص کفار خواهند داشت )احمدی و صالحی، خ ویرمسلمانان به

 رابطه نیا قواعد مشاصی را واع کرده است. دراین

قرآن کریم، مسلمانان را از اینكه دوستی و سرپرستی ویرمسلمانان را بپذیرند  

های دیگر را بد بداند و  سات برحذر داشته است، نه از باب اینكه دوست داشتن انسان

مسلم درهرحال و ماالف نیكی با آنها باشد، بلكه  ض مسلم نسبت به ویردار بغ طرم

گوید مسلمانان نباید از دشمن وافل شوند. مسلمان همواره باید بداند که عضو  اسالم می

جامعه اسالمی است و روابطش با اعضای جامعه ویراسالمی باید به نحوی باشد که 

 نباشد. ،اقل با عضویتش در جامعه اسالمی ناسازگار

مفهوم فوق در اسالم تحت عنوان و،ء منفی طرح شده است. و،ء منفی در اسالم  



 591(   نسب بند و مصطفي سمیعي علیرضا تاجه... )سازي اقتصاد كشور در شرایط  منظومه مصون

 

عبارت است از اینكه یك مسلمان در مواجهه با ویرمسلمان بداند با اعضای یك پیكر 

بیگانه مواجه است به این معنا که نباید و،ء ویرمسلمان را داشته باشد این است که 

یرمسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد به این معنا که نباید روابط مسلمان با و

مسلمان درعمل عضو پیكر ویرمسلمان قرار گیرد و یا به این شكل درآید که عضویتش 

 (.21-17: 1387در پیكر اسالمی به هیچ در نظر گرفته نشود )مطهری، 

اسالم شده از جانب   ترین اصول واع در ادامه مفهوم فوق به برخی از مهم 

شود. این اصول  کردن محدوده روابط با ویرمسلمانان پرداخته می  برای مشاص

 اند از: عبارت

 اساس صل ، اصل برقراری ارتباط با ملل دیگر بر 

 با ملل دیگر،  اصل رعایت ادب گفتاری و حسن برخورد در ارتباط 

 الملل، های سیاسی در روابط بین اصل وفای به پیمان 

  (.1392اسالم در روابط با ملل دیگر )شاهدی، اصل برتری و عات 

)احمدی « دوست نگرفتن کفار»و « شدت عمل با کفار»البته بعضی از اصول مانند  

دلیل  طور خاص به رابطه میان مسلمانان و کفار اشاره دارند ولی به ( به1383و صالحی، 

 گیرند. عمومی نبودن آنها در کنار اصول کلی قرار نمی

باشد، اصل  ها می هدم این باش که تبیین اهدام م ابله با تحریم به با توجه  

تری با این بحث دارد.  ارتباط نادیك« برتری و عات اسالم در روابط با ملل دیگر»

رعایت این اصل در فضای اقتصادی مستلام دستیابی به است الل اقتصادی است اما 

رای ابعاد و اثرات فرهنگی و ها دا ازاین اشاره گردید بحث تحریم طور که پیش همان

ها هم باید به اصل برتری و عات اسالم توجه  باشد که در آن عرصه سیاسی نیا می

 کامل صورت گیرد که در ادامه، این اصول تبیین خواهند شد.

 

اصلاستقاللاقتصادی.3-3-1

یكی از اصول بنیادین در روابط میان مسلمانان و ویرمسلمانان، اصل حفظ حاکمیت 
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سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام اسالمی است که از آن تعبیر به است الل نظام اسالمی 

ای که موجب گسترل سلطه  شود. از دیدگاه اسالم هرگونه رابطه ها می در تمام زمینه

کافران در جامعه اسالمی بشود حرام است و باید از آن دوری کرد و این اصل مهم از 

( که به قاعده 141)سوره نساء، آیه « لِلْكَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ»آیه 

 شود. نفی سبیل در میان علما مشهور است برداشت می

های سیاسی،  خواهد مانع هرگونه تسلطی در زمینه اسالم با اتكا به این اصل می 

وابستگی اقتصادی فرهنگی و اقتصادی بر مسلمانان شود. در این میان ارورت عدم 

های  به بیگانگان ر است الل اقتصادی ر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در تاریخ ملت

های سیاسی و فرهنگی  وابستگی اقتصادی دچار وابستگی  واسطه بسیاری بودند که به

هم شدند. طبق این اصل مسلمانان وظیفه دارند که درزمینه فردی و اجتماعی طوری 

ای هم زمینه  ط کفار بر مملكتشان نشوند و اگر در قضیهعمل کنند که موجب تسل

ای مثل  تسلط کفار فراهم شده باشد باید با آن م ابله کنند؛ بنابراین م ابله با مسئله

تحلیل است و تنها راه م ابله و رفع تسلط   های اقتصادی در این راستا قابل تحریم

 دشمنان هم است الل اقتصادی است.

رسیدن به است الل اقتصادی تالل برای خودکفایی اقتصادی است. های  یكی از راه 

و اعدّوا لهم ما استطعتم »طور آورده شده است:  این امر در آیه دیگری از قرآن کریم این

(. سیاق 60)سوره انفال، آیه « من قوّه و من رباط الایل ترهبون به عدوّ اهلل و عدوّکم

ترین نیرو برای م ابله با  طبع مهم ست و بهجنگ ا  دهد که درباره این آیه نشان می

شود و نیروی  هر نیرویی را شامل می« من قوه«  دشمن، نیروی نظامی است؛ اما کلمه

 (.1390اقتصادی نیا برای رویارویی با دشمن از اهمیت برخوردار است )فرهادیان، 

حصر  رهبر معظم ان الب نیا در همین راستا هدم م ابله آحاد جامعه با شرایط 

های گوناگون عنوان  اقتصادی و تحریم را رسیدن به خودکفایی و است الل اقتصادی در زمینه

آنها گفتند »کنند:  گونه اشاره می له در میان سانان خود بر این مهم این دارند و معظم می

چنان  ها نه آن بینیم که این تحریم کننده؛ اما می های فلج های هوشمند یا تحریم تحریم
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ها موجب شد که در بسیاری از چیاهایی  کننده بود. خب، همین تحریم ند بود، نه فلجهوشم

های علمی به وجود  که خودکفایی نداشتیم، به خودکفایی برسیم؛ تحرك خوبی را در زمینه

تولیدات صنعتی و نظامی و ویرنظامی در کشورمان   بیاوریم؛ کارهایی بارگی را در زمینه

)دیدار « های گوناگونی برای اینكه این تحریم را خنثی کنیم، برسیم شاهد باشیم؛ و به راه

( و یا در 1390جمهور و اعضای هیئت دولت،  حضرت آیت اهلل خامنه ای با ر یس

دهیم؛ فهمیدیم  اید، به شما نمی به ما گفتند شما تحریم»دارند که:  سانرانی دیگری بیان می

ردیم، زحمت کشیدیم، تالل کردیم، بدون خودمان باید درست کنیم. آمدیم داخل فكر ک

احتیاج به بیگانه این را ساختیم. این، برخورد هوشمندانه است. هم مسئولین کشور، هم 

ترین  جور برخورد کردند؛ یعنی دشمن را از بُرنده های دشمن این آحاد مردم، با تحریم

جنگی، شما اسلحه  اباارهایی که در اختیار داشت، محروم کردند. مثل این است که در یك

)بیانات « های مضاعف را از دست دشمن بگیرید؛ و گرفتید. این هم یكی دیگر از همت

 (.1390رهبر معظم ان الب در حرم مطهر راوی، 

 

اصلعزتاسالمي.3-3-2

الملل نظام اسالمی، اصل حفظ عات و سیادت  اصل بنیادین و مهم دیگر در روابط بین

اسالم و جامعه مسلمانان عات و برتری ذاتی نسبت به  اسالمی است. طبق این اصل،

خصوص کفار دارند. این اصل از حدیث معتبری از پیغمبر اکرم )ص(  ویرمسلمانان به

ا،سالم »فرمایند:  آید. ایشان می دست می معروم است به« علو»که با نام حدیث نبوی 

 381)شیخ صدوق، « یورثونیعلوا و ،یعلی علیه والكفّار بمنالۀ الموتی ،یحجبون و ،

هر .ق(. طبق این حدیث شریف هرگونه استیال و اعتال بر اسالم و مسلمین ازسوی کفار 

دیگر اسالم هر نوع عمل و رابطه و حكمی را که مستلام تفوق  عبارت نفی شده است. به

 داند. کفار بر اسالم و مسلمین باشد، نامشروع و مردود می

رو در هر شرایطی هدم نهایی باید اعتالی عات و برتری اسالم و مسلمانان  ازاین 

ها برای  باشد برای مثال اگر نظام اسالمی در شرایط حصر اقتصادی قرار گرفت، فعالیت
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های ظالمانه به هدم تفوق اسالم و برتری دادن مسلمانان  م ابله با آن فشارها و تحریم

 شان را فراهم آورد. بات ذلت و خواریبر کفار باشد نه اینكه موج

اند  در این راستا رهبر معظم ان الب در بیانات خود همواره بر این اصل تأکید داشته 

دانستند، بنابراین  و عات برگرفته از اسالم را مایه عات جامعه مسلمین در تمام شئون می

با د،یل »کنند:  اشاره می گونه به این مسئله های اقتصادی این ای مثل تحریم ایشان در قضیه

شود این را قطعی و مدلل کرد که قصد واقعی استكبار و ورب در م ابل  متعدد هم می

ایران، جلوگیری از رشد و اقتدار ملت ایران است؛ قصد واقعی این است که از عات 

های دیگری  ای یك بهانه است، بهانه هسته  روزافاون ملت ایران جلوگیری کنند؛ مسئله

تدریج بروز و  اصلی این است که استعدادهای ملت ایران به  در کنار این هست. مسئلههم 

ابعاد؛ ابعاد سیاسی، ابعاد علمی، ابعاد گوناگون   ظهور پیدا کرده است، دارد در همه

اند،  اند، از این ناراحت نماید، اینها از این ناراای کند و اقتدار پیدا می اجتماعی پیشرفت می

خواهند بگیرند؛ تحریم و فشار هم به همین نیت است، تحریم و فشار  ا میجلوی این ر

های رو به گسترل ملت ایران  خاطر همین است که بلكه بتوانند از تالل اقتصادی به

)دیدار « آورند آورند، فشار اقتصادی می کنند، فشار می جلوگیری کنند؛ لذا تحریم می

 (.1393عالی بسیج مستضعفین، حضرت ایت اهلل خامنه ای با اعضای مجمع 

 

 شناسي پژوهش . روش4

با مواوع  دررابطه مدظلهمنظور کشف منظومه فكری رهبر معظم ان الب در این مطالعه به

 «تحلیل مضمون»سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم اقتصادی از رول  مصون

(Thematic Analysis)  شمار  پژوهشی به های های بنیادین تحلیل کیفی داده یكی از رولکه

 رود، استفاده شده است. می

تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گاارل الگوهای موجود در  

های  های متنی است و داده های کیفی است. این رول، فرایندی برای تحلیل داده داده

 ,Braun and Clarke)کند  های ونی و تفصیلی تبدیل می پراکنده و متنوع را به داده



 595(   نسب بند و مصطفي سمیعي علیرضا تاجه... )سازي اقتصاد كشور در شرایط  منظومه مصون

 

2006; Boyatzis, 1998)  ترین شكل خود یك  تحلیل مضمون در ساده»به بیان دیگر

های خود را مرور،  های کیفی است که طی آن پژوهشگر داده بندی برای داده راهبرد طب ه

ای  ها را که همان نظام الگویی داده کند و آنگاه مضمون بندی می تنظیم، کدگذاری و طب ه

(. تحلیل 1243: 1395)میرزایی، « کند گذاری و گاارل می نام هستند، شناسایی، پا،یش،

توان در  مضمون به چارچوب نظری ر موجود از قبل ر وابسته نیست و از آن می

 های نظری متفاوت و برای امور ماتلف استفاده کرد. چارچوب

های  های تحلیل که به دنبال تشری  الگوهای داده تحلیل مضمون با سایر رول 

بنیاد  بنیاد ر فرق دارد. رول تحلیل مضمون به اصول نظریه داده د ر مانند نظریه دادهان کیفی

)که مستلام تحلیل برای رسیدن به نظریه است( پایبند نیست. به ع یده براون و کالرك در 

که پژوهشگر ناواهد به نظریه کامل برسد نیازی ندارد به  تحلیل مضمون، درصورتی

بنیاد، تحلیل از منبع داده  پایبند باشد. امن اینكه در نظریه دادهبنیاد  اصول نظریه داده

یابد؛ ولی در تحلیل مضمون، همه  شود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه می شروع می

زاده و همكاران،  شود )شیخ ها، تحلیل و تفسیر می منابع داده، بررسی و مضامین کل داده

 (.157و  156: 1390

شود. چهار رول مرسوم  اجرا و استفاده می های گوناگونی  لتحلیل مضمون به رو 

 (.172-165: 1390زاده و همكاران،  شیخاند: ) در تحلیل مضمون به این شرح

 ،(Thematic Template) قالب مضامین -

 ،(Thematic Matrix) ماتریس مضامین -

 ،(Thematic Network) شبكه مضامین -

 (.Comparative Analysis) ای تحلیل م ایسه -

-Stirling) اتراید –استرلینیگ « شبكه مضامین»در این نوشتار از رول تحلیل  

Attride) ای،  شود از متن به مضامین پایه استفاده شده است. در این رول تالل می

دهنده و درنهایت مضامین فراگیر دست یافت )رك.: درخشه، افتااری  مضامین سازمان

 (.1394و ردادی، 
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Source: (Zarghami Khosravi, Zakerian Amiri, Barzegar, Kazemi 2019: 70). 

 .ساختاریکشبکهمضموني1شکل

 

ترین سط  قضایای  اساس روندی مشاص، پایین به بیانی دیگر شبكه مضامین بر 

ای و  بندی این مضامین پایه کشد )مضامین پایه(؛ سپس با دسته پدیده را از متن بیرون می

دهنده(؛  کند )مضامین سازمان تر دست پیدا می تلایص آنها به اصول مجردتر و انتااعی

صورت  های اساسی گنجانده شده و به ر قالب استعارهدر قدم سوم این مضامین عالی د

صورت  آیند )مضامین فراگیر(؛ سپس این مضامین به مضامین حاکم بر کل متن درمی

یك از این سه سط  همراه با روابط  های شبكه تارنما، رسم و مضامین برجسته هر ن شه

 (1ل )شك (Attride-Stirling, 2001: 388)شود  میان آنها نشان داده می

های ذهنی و یا نوشتن نام هر کد  توان از شكل، نمودار، جدول، ن شه در این مرحله می 

دادن آن در ستون مضمون مرتبط،  ای از آن روی کاوذی جداگانه و قرار همراه با توای  خالصه

  (83: 1393برای مرتب کردن کدهای ماتلف در قالب مضامین بهره گرفت. )مهری و همكاران، 

صورت گرافیكی و شبیه تارنما  های مضامین به برخالم رول قالب مضامین، شبكه 
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مراتب در میان آنها از بین برود،  شوند تا تصور وجود هرگونه سلسله نشان داده می

باعث شناوری مضامین شود و بر وابستگی و ارتباط مت ابل میان شبكه تأکید شود. در 

سوی  اند به ای که آشكار و مصرح ز مضامین پایهاین نوع تحلیل، سعی بر این است که ا

تر حرکت شود تا به مضمون )مضامین( اصلی متن دست پیدا  تر و کلی مضامین انتااعی

 .(Attride-Stirling, 2001: 388)کنیم 

ها و  به پیچیدگی داده نكته مهم و جالب در شبكه مضامین این است که با توجه  

ه متون، چند مضمون فراگیر استاراج شود؛ هدم تحلیل، ممكن است از مجموع

تر  دهنده و مضامین پایه کم حال تعداد مضامین فراگیر، از تعداد مضامین سازمان بااین

دهد؛  ای مضمونی را تشكیل می خواهد بود. هر مضمون فراگیر، هسته و کانون شبكه

ری و است تحلیل به چندین شبكه مضامین منجر شود )عابدی جعفبنابراین، ممكن 

 (170: 1390همكاران، 

طورکلی به سه باش اصلی ت سیم کرد: اول  توان به تحلیل شبكه مضمونی را می 

 ,Attride-Stirling)ها  تجایه متن، دوم اکتشام متن و سوم یكپارچه کردن اکتشام

 (.51-57: 1394)درخشه، افتااری و ردادی،  (390 :2001

در مواوع  مدظلهری م ام معظم رهبریمنظور کشف منظومه فك در این مطالعه به 

 سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم اقتصادی، مراحل زیر انجام گرفته است: مصون

به بعد رهبر معظم ان الب در مواوع  1385های سال  قول استاراج بیانات و ن ل.1

هایی نظیر تحریم، دشمن و محاصره اقتصادی و ... و  مدنظر این پژوهش با کلیدواژه

 بندی آنها، آوری و دسته جمع

 ای، ها و استاراج مضامین پایه قول مطالعه بیانات و ن ل.2

دهنده  ای و رسیدن به مضامین سازمان مطالعه مجدد و خالصه کردن مضامین پایه.3

 و فراگیر،

ای،  کشف، ترسیم و توصیف شبكه مضامین از طریق ارتباط دادن مضامین پایه.4

 دهنده و فراگیر با یكدیگر. سازمان
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درخصوص رول اعتبارسنجی، روایی و پایایی تحلیل مضرمون بایرد اظهرار کررد      

بره   اند، معت دند با توجه  پژوهشگرانی که از تح یق کیفی در تح ی ات خود استفاده کرده

استفاده کررد.  « جای قابلیت اتكا»به « اعتبار»های رول تح یق کیفی، باید از واژه  ویژگی

هرایی داشرته باشرد، از صرحت و درسرتی       یفی چنین ویژگینظر آنها اگر یك تح یق ک به

کند در تح ی ات کیفی بهترر اسرت از    در این مورد تأکید می (bebi) برخوردار است. ببی

جای قابلیت اتكا که به  گردد، به گیری بازمی های اندازه دقت شاخص اعتبار و روایی که به

 ی رات کمری کراربرد دارد،    معنای تكرارپذیری در آزمون مجردد اسرت و بیشرتر در تح   

بوده اسرت و برا ارا ره و    « روایی تفسیری»استفاده شود. رول اعتبارسنجی این پژوهش 

شرود   نظران و پژوهشگران تأیید نهایی آن اعمرال مری   بازخورد نتایج پژوهش به صاحب

 (.83: 1393)مهری، یادخواستی و پناهی، 

دهنده  های فراگیر، سازمان نبر اینكه مضمو برای سنجش روایی تح یق حاار عالوه 

ای با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تح یق و منبع مورد بررسی انتااب شده،  و پایه

خصوص لحاظ  های گروهی از نابگان و پژوهشگران نیا در این  نظریات و رهنمون

در این زمینه  اهلل حفظهذکر است ازآنجاکه متن بیانات م ام معظم رهبری شده است. شایان 

ها فراوان نبوده است، بنابراین نیازی به  دان گسترده نبوده و به تبع آن تعداد کدگذاریچن

برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد در  (Holestic Approach) استفاده از رول هولستی

 بین کدگذاران و پژوهشگران مست ل، احساس نشده است.

 

 . نتايج پژوهش5

 هاتحریمراهکارهایمقابلهبا.5-1

در راستای تأمین، حفظ و ارت ا دو اصل است الل اقتصادی و عات اسالمی، با مراجعه 

درخصوص مواوع پژوهش؛  مدظلهبه مضامین موجود در بیانات رهبر معظم ان الب

سازی اقتصاد کشور در م ابل آنها؛ منظومه و  ها و مصون امن بیان نحوه م ابله با تحریم

 برای شكستن محاصره اقتصادی استاراج شد. الگویی اسالمی ر ایرانی
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، از مجموع بیانات رهبر «تحلیل مضمون»اساس رول تحلیل کیفی  درنهایت بر 

ن ل قول استاراج شد. سپس عملیات  62به بعد،  1385های  در سال مدظلهمعظم ان الب

ی ها صورت گرفت و در ادامه پس از مطالعه و بررس قول کدگذاری اولیه روی این ن ل 

دست  ای به مضمون پایه 96بندی مفاهیم مشترك حاصل از هرکدام،  دقیق آنها و دسته

تر قرار  تر و انتااعی ای ذیل یك عنوان کلی آمد. سپس هر دسته از این مضامین پایه

  بندی اساس یك طب ه دهنده از آنها حاصل شد. در انتها بر مضمون سازمان 38گرفت و 

مضمون فراگیر  3بندی محتوایی و در قالب  هنده؛ دستهد منط ی، آن مضامین سازمان

 اند. نمایش داده شده 1ارا ه شد که در جدول « آثار م ابله»و « راهكارهای م ابله»، «اهدام»

 

 . مضامین استاراج شده از بیاننات رهبر معظم ان الب پیرامون تحریم1جدول 

 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

10

شود و سالح  یوس میأنجا از تحریم مآدشمن 

پندارد که ما در ان حوزه تحرك و  تحریم را لغو می

پیشرفت بكنیم و نیازمان را از دشمن قطع بكنیم. 

10/2/1393 

ارررررورت حرکررررت و 

پیشرفت در بارش هرای   

ماتلررررف در شرررررایط 

 تحریم

راهکارهای

مقابلهبا

تحریم

11
یك معنا فرصت است. تحریم برای کشور ما به 

1/1/1394 
تحرررریم یرررك فرصرررت 

 هست

12
های اقتصادی باید براساس و بر فرض ماندن  برنامه

 16/4/1393تحریم ها ریاته شود. 
ریررای بررا فرررض  برنامرره

 ها ماندن تحریم

13

درصد مربوط  40باشی از مشكالت کشور حدود 

ال مربوط به اعف  هاست ولی ب یه به تحریم

 30/10/1394مدیریت ماست. 

بیشتر مشكالت ناشری از  

اعف مدیریت است نره  

 ها تحریم

14
عمل به دستورات اسالم راه نجات از مشكالت و 

 15/2/1387ها امت اسالم است.  های ملت گرفتاری
مراجعه به اسالم و عمرل  

 به دستورات آن
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

15
هاست.  دهنده از تحریم عامل ایمان به خدا نجات

29/8/1392 
خردا و کمرك   ایمان بره  

 خواستن از او
16

م ابله با مشكالت در شرایط تحریم با کمك و هدایت 

 9/2/1394خواستن از خدای متعال شدنی است. 

17

برای پیشرفت ح ی ی در شرایط تحریم باید 

مان، عاّت و  مان، حرکت جهادی خصوصیات ان البی

مان را حفظ کنیم و در هاامه خطرناك  هویّت ملّی

 20/12/1394اقتصادی جهانی هضم نشویم.  فرهنگی و

حفررررظ خصوصرررریات  

، عراّت و هویّرت    ان البی

 خود  ملّی

18
رویكرد جهادی برای م ابله با تحریم ،زم است. 

26/5/1390 

م ابلررره برررا رویكرررردی 

جهادی، عامری راسرخ و   

 همتی مضاعف

19
پشتكار و جدیت باعث رهایی از مشكالت و 

 15/2/1387شود.  میوابستگی و تحریم اقتصادی 

20
ها باید همت مضاعف داشت.  برای م ابله با تحریم

1/1/1390 

21
راه م ابله با دشمن و استحكام ساختار اقتصادی 

 19/11/1393کشور، همت مضاعف است. 

22
م ابله با مشكالت در شرایط تحریم با همت شدنی 

 9/2/1394است. 

23

شرایط تحریم داشتن عام راه شكوفایی اقتصاد در 

راسخ و دست به دست هم دادن ملت با یكدیگر 

 1/1/1393است. 

24
برای م ابله با تحریم باید م اومت مدبرانه کرد. 

م اومرررررت مدبرانررررره،  3/5/1391

هوشررمندانه، فعررال و برره 

25 هنگام

با م اومت مدبرانه نه تنها این حربه کند خواهد شد 

تكرار مجدد وجود ناواهد بلكه در آینده هم امكان 

 3/5/1391داشت. 
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

26
ها باید هوشمندانه برخورد کرد.   در برابر تحریم

1/1/1390 

27
اگر ما در شرایط تحریم، درست و با تدبیر عمل 

 1/1/1394شود.  اثر می کنیم، تحریم بی

28
های واکنش هوشمند، فعال و سریع و به  تهیه طرح

 30/11/1392تهدیدات. هنگام برای م ابله با 

29
های منفی ما  اسرام و ولنگاری و سایر ویژگی

 21/7/1386شود.  باعث طمع دشمن به تحریم می

کنارگذاشتن و مبرارزه برا   

 های منفی درونی خصلت

30
ها باید دنیاطلبی و وفلت اشرافیگری  اثر کردن تحریم  برای بی

 14/3/1391کنار گذاشت.  های بد را و سایر خصلت

31

، تنبلی،  نشاطی حالی، بی انگیاگی، ناامیدی، بی بی

دشمنان درونی ما هستند. برای پیشرفت باید بر این 

 19/101/1395دشمنان هم ولبه کرد. 

 3/5/1391کنار گذاشتن تنبلی برای پیشرفت ،زم است. 32

33

محاصره برای رهایی از مشكالت دوران تحریم و 

اقتصادی باید اعتماد و امیدمان را از دشمن قطع 

 1/1/1393کنیم. 

قطرررع امیرررد و نیررراز از  

 دشمنان
34

راه ولبه بر مشكالت و فشارها در شرایط تحریم 

دست و تصمیم بیگانه امید نداشت.  این است که به

30/10/1394 

35

شود و سالح تحریم را  یوس میأنجا از تحریم مآدشمن 

ن حوزه تحرك و پیشرفت آپندارد که ما در  میلغو 

 10/2/1393بكنیم و نیازمان را از دشمن قطع بكنیم. 

36

های  های کشور و رصد برنامه شناسایی ظرفیت

دشمن و استفاده از آنها جهت اقدامات آفندی و 

 30/11/1392پدافندی مناسب در شرایط تحریم. 

هررای  آگرراهی از ظرفیررت

هرررای  کشرررور و برنامررره

 دشمن
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

37

برای م ابله با دشمن در شرایط تحریم باید از 

گاهی داشت و همچنین آهای درونی کشور  ظرفیت

هایشان مطلع بود.  دشمنان را شناخت و از برنامه

19/10/1395 

38

ها و فشارها باید  برای م ابله با تحریم ها و دشمنی

های کشور در  کشور را قوی کرد و از تمام ظرفیت

 13/6/1393خارج استفاده کرد. داخل و 

39
ی دشمن را بشناسیم،  برای م ابله با دشمن باید جبهه

 6/3/1395ال را هم بشناسیم.  های دشمنی شیوه

40
دشمن را بشناسیم،   برای م ابله با دشمن باید جبهه

 14/3/1395ال را هم بشناسیم.   های دشمنی شیوه

41
توانیم  آنجا که می برای م ابله با دشمن باید تا

 25/3/1395ها را افاایش بدهیم.  توانمندی

42
های اقتصاد م اومتی توانایی م اومت در  سیاست

 20/12/1392برابر عوامل تهدیدزا را دارد. 

 اقتصاد م اومتی

43
تحریم را باید با مجاهدت در باب اقتصاد م اومتی 

 16/4/1393خنثی کرد. 

44
برای شرایط تحریم هست و  اقتصاد م اومتی هم

 29/11/1393هم برای شرایط ویر تحریم. 

45

رفع مشكالت کشور و بهبود معیشت مردم در 

جانبه اقتصاد  شرایط تحریم جا با پیگیری همه

 29/7/1394م اومتی میسر ناواهد شد. 

46
راه ولبه بر مشكالت اقتصادی کشور، عمل به 

 30/10/1394اقتصاد م اومتی است. 
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

47
حل مشكالت در شرایط تحریم عمل به اقتصاد  راه

 19/10/1395م اومتی است. 

48
ها  تواند مانع تحریم حضور آحاد مردم در صحنه می

 1/1/1386شود. 

حضررور آحرراد مررردم در  

 صررحنه اقتصرراد کشررور  

 )مردمی کردن اقتصاد(

49
عامل اصلی پیروزی، در صحنه بودن مردم است. 

25/6/1389 

50
من در برابر اقدامات دشمنان کوتاه ؤمردم م

 19/7/1391یند. آ نمی

51
حضور مردم در صحنه می تواند اقدامات آنها را 

 19/7/1391اثر کند.  بی

52
ارورت دست به دست دادن و کمك همه مردم و 

 7/4/1391ها.  مسئولین به یكدیگر برای م ابله با تحریم

همكررررراری مرررررردم و 

 یكدیگرمسئولین با 
53

پیشرفت اقتصادی و م ابله با مشكالت دوران 

تحریم مستلام تالل و همكاری همه مردم و 

 22/3/1396مسئولین با هم است. 

54
از دست به دست هم دادن همه ملت باعث رهایی 

 15/2/1387شود.  مشكالت و وابستگی و تحریم اقتصادی می

55

ذلت در م ابل ملت ایران پیشرفت اقتصادی توام با 

کند نیروهای  خواهد بلكه سعی می دشمن را نمی

درونی خود را فعال کند، با قدرت و شجاعت از 

 28/11/1391خطر عبور کند و پیشرفت کند.   منط ه
اعتماد و اتكا بر نیروهای 

56 داخل کشور
ارورت اعتماد و اتكا کامل به نیروی داخلی 

 28/11/1392جهت ولبه بر تحریم ها. 

57

راه م ابله با دشمن و استحكام ساختار اقتصادی 

کشور، مراجعه به درون کشور و ملت و تیروهای 

 19/11/1393داخلی کشور است. 
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

58
م ابله با مشكالت در شرایط تحریم با استفاده از 

 9/2/1394تیروهای داخلی شدنی است. 

59

برای پیشرفت ح ی ی در شرایط تحریم باید 

های محكم داخلی بنا  خودمان را بر پایهپیشرفت 

 20/12/1394کنیم. 

60
توانیم و باید روی  شویم می در کا،هایی که تحریم می

 1/1/1390پای خود بایستیم و آن را در داخل تولید کنیم. 

61

استحكام باشیدن به ساختار داخلی اقتصاد کشور 

سازی کشور در م ابل فشارها و  موجب مصون

 20/12/1392شود. ها می تحریم

مرررردیریت، اصررررالح و 

دن کررررررمسرررررتحكم 

های اقتصرادی   زیرساخت

 کشور

62
باید کشور و اقتصاد ان را جوری ساخت و مستحكم کرد که 

 17/10/1393از تحریم و اخم دشمنان دچار آسیب نشود.

63 

راه ولبه بر مشكالت در دوران تحریم این است که 

طوری که در م ابل اقتصاد کشور را قوی کرد به 

 30/10/1394ها محكم بایستد و تاثیر نپذیرد.  تكانه

64
اقتصاد کشور را باید طوری مستحكم کرد که در م ابله 

 20/12/1394ن متوقف نشود. آفشارها پیشرفت 

65

راه حل مشكالت در شرایط تحریم این است که ما 

کاری کنیم که اقتصاد، قوی، م اوم و پایدار بشود. 

19/10/1395 

66
یوس شدن دشمنان از أقوی کردن اقتصاد باعث م

 20/12/1392شود.  وردن میآتحریم کردن و فشار 

67

اگر د،یل و عوامل اصلی اسیب دیدگی اقتصاد ما 

اثر و  ها بی در شرایط تحریم را اصالح کنیم، تحریم

 21/12/1393شود.  یا کم اثر می

68

ما از تحریم یكی دو علت اصلی اسیب دیدن 

وابستگی به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد 

 21/12/1393ایران است. 

حل مشكالت این است که وابستگی خود را از  راه69
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

 19/10/1395تدریج کم و درنهایت جدا کنیم.  نفت به

70
ریای درست باعث رهایی از مشكالت و  برنامه

 15/2/1387شود.  وابستگی و تحریم اقتصادی می

71
های  ها باید زیرساخت برای م ابله با تحریم

 1/1/1392اقتصادی را مهیا و ت ویت کرد. 

72
ارورت وابسته نبودن به یك ن طه و صنعت 

 1/1/1392خاص مثل نفت در شرایط تحریم. 

حرکت به سمت اقتصراد  

 چندمحصولی

73
پیشرفت علمی و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزی 

 11/4/1393شود.  ها می اثر شدن تحریم باعث بی

پیشرفت علمی و ت ویت 

 های دانش بنیان شرکت
74

های دانش بنیان یكی از  اندازی شرکت سیس و راهأت

ترین کارها در راهبرد اقتصاد م اومتی است.  اساسی

11/4/1393 

75
اهتمام به رونق دادن کارآفرینی یكی از اصول 

 16/6/1389است. اقتصاد م اومتی 

76
ت ویت زمینه تولید و مصرم تولیدات ملی باید 

ت ویت تولیردات ملری و    27/5/1389صورت بگیرد. 

 نهاآمصرم 
77

ت ویت تولید ملی یكی از راهبردهای اصلی 

 29/7/1394سیاست اقتصاد م اومتی است. 

 27/5/1389مدیریت واردات باید صورت بگیرد. 78

 مدیریت واردات
79

ها باید مراقب حوزه واردات بود  پس از رفع تحریم

 29/7/1394رویه نرود.   سمت واردات بی که به

80
هایی که در تحریم صدمه  ارورت حمایت از بنگاه

 26/5/1390اند.  دیده

هررای  حمایررت از بنگرراه 

 آسیب دیده از تحریم

81

اگر بنای بر تحریم مجدد و ادامه یافتن مسیر تحریم 

دشمنان باشد، در آینده این ملت ایران است که  توسط

 29/11/1393آنها را تحریم خواهد کرد. 

 تحریم کردن دشمنان

82

با م اومت مدبرانه نه تنها این حربه کند خواهد شد 

بلكه در آینده هم امكان تكرار مجدد وجود ناواهد 

 3/5/1391داشت. 

ابررراز و نشرران دادن آثررار 

 م اومت به جهانیان
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

83

ع ب نشینی نكردن و پیشرفت ایران در شرایط 

شود هیبت ورب و تهدیدهایش  تحریم باعث می

 14/11/1390المللی شكسته شود.  در فضای بین

84

ارورت همكاری گسترده کشورهای مست ل در 

اثر کردن فشار و   قالب جنبش عدم تعهد جهت بی

 11/6/1391های کشورهای زورگو.  تحریم

کشرررورهای همكررراری 

 مست ل با بكدیگر

85
نحریم از جهت بیشتر کردن همت و تالل ما به 

 1/1/1386نفع ماست. 

بیشررتر شرردن همررت و   

 تالل مردم و مسئولین

آثارمقابلهبا

تحریم

86
ها برای ما تبدیل به یك فرصت شد و توانستیم  این تحریم

 11/2/1387مان را مضاعف کنیم.  تالل و پیشرفت

87

ها نه تنها ما را قلج نكرد بلكه همت ما را  تحریم

بیشتر و اطمینان ما را به توانایی داخلی ملت ما 

 9/6/1391تر کرد.  راسخ

88
تحریم ها برخالم تفكر دشمنان باعث بازداشته 

 1/1/1386شدن ما از مسیر پیشرفت نشده است. 

ادامرره یررافتن و افرراایش  

 های کشور پیشرفت

89
ها پیشرفت  تحریم با وجود محرومیتما در دوران 

 16/5/1390های ماتلف.  داشتیم در حوزه

90

پیشرفت بیشتر در شرایط تحریم با اعتماد و اعت اد 

به کمك الهی و داشتن عام راسخ و اتكا و باور به 

 10/2/1393ی خود افراد. ناستعدادهای درو

91

ما در شرایط تحریم و مشكالت در این همه سال 

های ماتلف  تنها ع ب نماندیم بلكه در حوزهنه 

 14/3/1393های قابل توجهی داشتیم.  پیشرفت

92

ها موجب شد که ما روی پای خود بایستیم  تحریم

ترل  دهند را بهتر و کم هاینه و آنچه که به ما نمی

 19/11/1389را تولید کنیم. 

روی پای خود ایستادن و 

 اتكا به خود
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 دهندهمضامینسازمانایمضامینپایهردیف
مضامین

فراگیر

93

ها این بود که به ما نشان داد  تحریمیكی از برکات 

نها آکه باید به نیروهای خود متكی باشیم و از 

 1/1/1394استفاده کنیم.

94

ها نه تنها ما را قلج نكرد بلكه همت ما را  تحریم

بیشتر و اطمینان ما را به توانایی داخلی ملت ما 

 9/6/1391تر کرد.  راسخ

95

ایران در شرایط نشینی نكردن و پیشرفت  ع ب

شود هیبت ورب و تهدیدهایش  تحریم باعث می

 14/11/1390در فضای بین المللی شكسته شود. 

شكستن هیبرت وررب و   

نها در فضای آتهدیدهای 

 المللی بین

96

نشینی نكردن و پیشرفت ایران در شرایط  ع ب

شود عات و قدرت ملت ایران در  تحریم باعث می

 11/11/1390تر شود.  های منط ه زیاد چشم ملت

زیاد شدن عات و قدرت 

 های ملت ایران در چشم ملت

 منط ه

 

در باش مبانی نظری پژوهش اشاره « اهدام تحریم»مضمون فراگیر ناست یعنی  

آثار م ابله با »و « راهكارهای م ابله با تحریم»شد و دو مضمون فراگیر بعدی یعنی 

 شوند. در ادامه توای  داده می« تحریم

ها توجه به این است که برای حفظ است الل  نكته اول در بحث م ابله با تحریم 

های موجود در کشور باید فعال شوند و  اقتصادی و تأمین عات مسلمانان تمام باش

در شرایط تحریم کار کنند و تحرك داشته باشند؛ زیرا صرم این حرکت در شرایط 

 شود. تحریم باعث ناامیدی دشمن از اهدافش می

نكته دوم اینكه باید از فرصتی که بحث تحریم در اختیار قرار داده است به بهترین  

شكل استفاده شود؛ بنابراین باید تهدیدهای حاصل از آن، به فرصتی مناسب برای 

  عیار اقتصادی خلع پیشرفت کشور تبدیل شود. با این عمل دشمن در این جنگ تمام

 شود. ی پیشرفت نظام اسالمی میعنوان پلی برا ها به و تحریم  سالح
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است که همه   عنوان م دمه بحث آتی به آن اشاره کرد این نكته نهایی که باید به 

نظر داشته باشند که عمده مشكالت کشور ناشی  مسئو،ن و آحاد مردم باید بدانند و در

های ماتلف کشور  ها نیست، بلكه مشكالت اصلی و عدیده موجود در باش از تحریم

ی از اعف در مدیریت کشور است. البته اشاره به این نكته ،زم است که مسئو،ن ناش

ها ثابت و پابرجا  ریای کنند که تمام تحریم نیا باید با این ذهنیت برای کشور برنامه

مدت به  نگری و نگاه کوتاه خواهند ماند؛ زیرا در ویر این صورت دچار آفت سطحی

باید این باشد که کشور و جامعه   اصلی و اولیهکه هدم  شوند؛ درصورتی مسا ل می

های ناشی از تحریم و دیگر مشكالت مصون بماند و در  برای همیشه نسبت به خسارت

عین وجود تهدیدات فراوان و متفاوت، مسیر پیشرفت و تعالی خود را با سرعتی بیشتر 

 تر طی کند. حال توقفی کم و درعین

ایط تحریم که در با، به آن اشاره شد، در حال با عنایت به اصل حرکت در شر 

ای از اقسام آن حرکت بیان  شده بندی حال طب ه این باش مصادیق ماتلف و درعین

  بندی فوق، راهكارهای م ابله با تحریم به دو حوزه منظور بهتر شدن طب ه شود. به می

ی این راهكارهای فرهنگی و اجرایی تفكیك شده است. منظور از راهكارهای فرهنگ

است که در حوزه فرهنگ و تفكرات و درنهایت در بعد نظری، عملكرد فرد و جامعه 

موجود  چه تغییراتی اعم از اصالح برخی از موارد موجود و یا ساخت موارد ،زم ویر

هاست تح ق پیدا کند. منظور  نیاز است، لحاظ شود تا هدم اصلی که م ابله با تحریم

ی اجرایی م ابله با تحریم این است که در حوزه اجرا و از حوزه دوم، یعنی راهكارها

ها  واسطه آنها در م ابل تحریم هایی نیاز است تا بتوان به انجام چه فعالیت عمل به

 م اومت کرد.

 

راهکارهایفرهنگي.5-1-1

مراجعهبهاسالموعملبهدستوراتآن.5-1-1-1

رفت از مشكالت و رسیدن به کمال و پیشرفت ح ی ی در شأن نظام اسالمی،  تنها راه برون



 609(   نسب بند و مصطفي سمیعي علیرضا تاجه... )سازي اقتصاد كشور در شرایط  منظومه مصون

 

چند ساله ان الب اسالمی ایرانی در حیات اجتماعی  و مراجعه به اسالم است. تجربه سی

آمده است و   دست خود نشان داده هرجایی که بهتر به اسالم عمل شده موف یت بیشتری به

 های اسالمی است. آمده در اثر عدم توجه به اصول و رول وجود اگر شكستی هم به

 

ایمانبهخداوکمکخواستنازاو.5-1-1-2

توجه   های قابل ایمان به خدا و کمك خواستن از او در همه حا،ت یكی از ویژگی

توانند از آن برای عبور از مشكالت استفاده کنند. از طرفی  مسلمانان جهان است که می

ها کشور را دچار مشكل  گرفتن این عامل مهم در بحث م ابله با تحریمعدم درنظر 

کند و موجب  کند؛ زیرا مسئو،ن و آحاد جامعه را از درك ظرفیت عظیمی وافل می می

 شود. گرفتار شدن آنان در دام مشكالت می

 

 حفظخصوصیاتانقالبي،عزتوهویتمليخود.5-1-1-3

ها ارزشی و ملی خود کوتاه آمد تا به اهدام  یژگیدر مواجهه با معضالت نباید از و

یافت، بلكه باید با حفظ خصوصیات ان البی، عات و هویت ملی خود در  مدنظر دست 

 های ماتلف به م ابله با مشكالت پرداخت. عرصه

 

 مقابلهبارویکردیجهادی،عزميراسخوهمتيمضاعف.5-1-1-4

با عام راسخ و همتی مضاعف باشد؛ زیرا با  م ابله با تحریم باید مجاهدانه و توأم

ها  توان در م ابل این حجم گسترده از دشمنی داشتن همت کوتاه و تالل اندك نمی

 گونه ت ابل خواهد بود. ایستاد و م هور شدن م ابله دشمن نتیجه این

 

مقاومتمدبرانه،هوشمندانه،فعالوبهنگام.5-1-1-5

م ابله با دشمن باید فعا،نه و با آگاهی، هوشمندی و تدبیر کامل و در زمان مناسب 

باشد. م ابله با دشمن به حالت انفعالی و اطالعات ناقص و با تأخیر زمانی زمین نبرد 
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 کاهد. شدت می دهد و امكان پیروزی نیروهای خودی را به را به نفع دشمن تغییر می

 

 هایمنفيدرونيمبارزهباخصلتکنارگذاشتنو.5-1-1-6

تواند کشور را در شرایط تحریم دچار مشكالتی جدی  یكی از موانع فرهنگی که می

های منفی موجود در سبك زندگی آحاد مردم و مسئو،ن جامعه نظیر  کند، خصلت

های  تحرکی و ... است که باید با این ویژگی گری، بی انگیاگی، اشرافی اسرام، تنبلی، بی

 رزه و م ابله شود.مبا

 

 قطعامیدونیازازدشمنان.5-1-1-7

ها، قطع کامل امید از دشمنان است؛ زیرا تا  ترین راهكار در بحث م ابله با تحریم مبنایی

در میان مردم و مسئو،ن جامعه وجود داشته باشد، « امید به دشمن»زمانی که تفكر 

دیگر نه  سوی کنند و از های پویای جامعه فرصت شكوفایی پیدا نمی سو ظرفیت یك از

دشمنان کند، بلكه ممكن است  ها پیشرفتی نمی بله با تحریمزمینه م ا تنها کشور در 

 .را افاایش دهندروز فشارهای خود بر کشور و همچنین ملت ما  روزبه

 

راهکارهایاجرایي.5-1-1-8

زدن به نظام جمهوری اسالمی  ترین حربه دشمنان برای اربه  های اقتصادی مهم تحریم

صورت  ها این است که آثار سوء آن به ایران است. علت اهمیت این نوع از تحریم

شود؛ بنابراین بر مسئو،ن کشور واجب است با  مست یم بر معیشت مردم وارد می

موقع آثار سوء این باش بر زندگی مردم را به حداقل  ریای صحی  و واکنش به برنامه

به دو  زمینه م ابله با تحریم تر مطالب، راهكارهای اجرایی در برسانند. برای فهم دقیق

 شوند. المللی ت سیم شده که در ادامه بیان می باش داخلی و بین
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بخشداخلي.5-1-2-1

 هایدشمنهایکشوروبرنامهالف.آگاهيازظرفیت

گذاران کشور برای م ابله مؤثر با اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی باید  مسئو،ن و سیاست

ها و  ریای در حوزه اقتصاد و نیا از برنامههای داخلی کشور  صورت جامع از تمام ظرفیت به

تحرکات مجموعه دشمنان کشور و در رأس آنها کشور آمریكا که بنا به شواهد تاریای و 

 تجربی محوریت مبارزه با ایران را در این جنگ برعهده دارد، مطلع باشند.

 

کردناقتصاد(ب.حضورحداکثریآحادمردمدرصحنهاقتصادکشور)مردمي

فعالیتی برای اینكه دوام داشته باشد و بتواند به اهدام خود برسد، به پشتیبانی و  هر

ها هم از این قاعده مستثنا نیست.  حضور مستمر مردم نیاز دارد. بحث م ابله با تحریم

های ماتلف کشور  دست هم بدهند و در عرصه به راهكار هم این است که ملت دست

ثری داشته باشند تا بتوانند کشور را از وابستگی خصوص حوزه اقتصاد حضور حداک به

اقتصادی نجات بدهند و ف ط در این صورت است که تهدید به تحریم و محاصره 

 اقتصادی دیگر معنا پیدا ناواهد کرد.

های ،زم را  ای که باید به آن توجه داشت این است که مسئو،ن باید زمینه نكته 

جوانان دارای دانش و توانایی ،زم ر به  خصوص برای حضور حداکثری مردم ر به

سهولت  های ماتلف فراهم آورند تا مردم به شدن کامل اقتصاد در باش  تعبیری مردمی

کار  های ماتلف کشور به بتوانند استعدادهای ماتلف خود را برای شكوفایی عرصه

اهدام بلندی به اعت ادات، روحیه م اومت و   گیرند؛ زیرا با مردمی شدن اقتصاد با توجه

شدن  ها را که تسلیم  ایستند و هدم دشمنان از تحریم که دارند در م ابل دشمنان می

 سازند. طور کامل باطل می آنان است، به

 

 ج.همکاریمردمومسئوالنبایکدیگر

های ماتلف  یكی از اقدامات مهمی که تأثیر شگرفی در پیشرفت یك کشور در حوزه
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و مسئو،ن با یكدیگر است. مشكالت و تهدیدها نیا ازجمله دارد، همكاری آحاد مردم 

شود. یكی از اقسام این  ناخواه با آن درگیر می مسا لی است که هر کشوری خواه

های اقتصادی واع شده علیه کشور در طول سالیان  مشكالت در کشور ما همین تحریم

سئو،ن با یكدیگر در به نكته فوق، همكاری مردم و م  متمادی است، بنابراین با توجه

 سرعت باشیدن به حل این مشكل بارگ و پیچیده بسیار مفید خواهد بود.

 

 د.اعتمادواتکابرنیروهایداخلکشور

ها را خنثی کند، اتكا و  تواند اثر تحریم ترین و تأثیرگذارترین اقداماتی که می یكی از مهم

است. علت تأثیرگذاری بیش از  زای نیروهای داخلی اعتماد مسئو،ن به توانایی درون

گذاری مسئو،ن بر نیروهای داخلی، استعدادهای  اندازه این عامل این است که با سرمایه

شود و همین امر هدم  العاده آنان آزاد می سرعت شكوفا و ظرفیت خارق آنان به

ژه توانیم به وا ها را که ساقط کردن کشور و ایجاد حس ناامیدی و تبدیل واژه می تحریم

کند. ،زم به ذکر است که ن ش  توانیم در بین مردم بود را با شكست مواجه می نمی

 عنوان یك محور اساسی قابل تأکید است. نیروی داخلی جوان، فعال و توانمند به

 

هایاقتصادیکشورهـ.مدیریت،اصالحومستحکمکردنزیرساخت

تحریم تمرکا زیادی روی آن های کشور از ن اطی است که دشمن در شرایط  زیرساخت

ای که برای روند پیشرفت و توسعه کشور دارد، در  دلیل اهمیت ویژه کرده است و به

رو مدیریت این  ای برای طرم م ابل پیدا خواهند کرد. ازاین شرایط جنگ، جایگاه ویژه

های معیوب و ت ویت و مستحكم کردن آنها ن شی حیاتی  ها، اصالح باش زیرساخت

 ها خواهد داشت. ه با تحریمدر م ابل

 

سمتاقتصادچندمحصوليو.حرکتبه

ریای صحی  و بلندمدت مانع اتكا کشور به یك باش  مسئو،ن اقتصادی باید با برنامه
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دیگر اقتصاد کشور را از حالت اتكا به یك باش و یا  عبارت و یا صنعت شوند و به

چندمحصولی حرکت دهند؛ زیرا محصولی به مرحله اتكا به چند باش متفاوت و یا  تك

اگر کشوری به یك باش خاص متكی باشد، دشمن آگاه از این مواوع در شرایط 

گیرد و کشور  کار می بردن آن باش به جنگ اقتصادی تمام نیروی خود را برای از بین 

که در بحث اتكا و وابستگی به فرول  کند. همچنان رو می ای جدی روبه را با مااطره

 چنین اتفاقی رخ داده است. ننفت خام ای

 

بنیانهایدانشز.پیشرفتعلموتقویتشرکت

بنیان از  های دانش های علمی و تأکید فراوان بر ت ویت شرکت پیشرفت در تمام زمینه

کنند؛ زیرا از  ها ایفا می اثر کردن تحریم بدیل و ممتازی در بی اند که تأثیری بی عواملی

شود و  کار گرفته می طور صحی  به فراد جامعه بههای نهفته در ا طرفی ظرفیت

شود و درنهایت به تح ق است الل  دیگر حس خودباوری در میان آنان ایجاد می طرم از

 اقتصادی منجر خواهد شد.

 

ح.تقویتتولیداتمليومصرفآنها

تولیدات اقتصاد م اومتی و جهاد اقتصادی، بحث ت ویت   از ابعاد اصلی و مهمِ دو م وله

بر  هاست. این اهتمام به مصرم تولیدات داخلی عالوه ملی و مصرم آنها در تمام حوزه

نفس در آحاد افراد   شود، روحیه عات اینكه باعث رونق امر تولید در داخل کشور می

 دهد. جامعه را افاایش می
 

ط.مدیریتواردات

واردات یكی از مواردی است که عدم مدیریت جدی، صحی  و هدفمند آن باعث بروز 

شود.  های موجود در آن می خسارات سنگینی بر روند رشد کشور، صنایع و باش

شود استعدادهای نهفته در افراد و  حدومرز کا،های مصرفی موجب می واردات بی
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ها به نیت آن  اهدافی که تحریمطور که باید و شاید شكوفا نشود و  صنایع کشور آن

همچنین عدم مدیریت جدی واردات  واع شده است بهتر و بیشتر تح ق پیدا کنند.

سمت تح ق است الل اقتصادی  امن تضعیف روند ساخت تولیدات داخلی، حرکت به

برد و کشور را  هاست را از بین می کشور که یكی از اهدام اصلی ما از م ابله با تحریم

  کند. این امر سرانجام موجب از دست در احتیاجاتش به دیگران وابسته می روز روزبه

شود و قدرت خالقیت و شكوفایی  رفتن ظرفیت عظیم نیروی توانمند داخلی می

 کند. استعدادها را از آنان سلب می
 

 دیدهازتحریمهایآسیبی.حمایتازبنگاه

گذار جامعه اطمینان، امید و  رمایههای تولیدکننده و س شود باش از نكاتی که باعث می

های ماتلف تولیدی کشور پیدا کنند، این است  جسارت بیشتری برای ورود به عرصه

هایی که در اثر فعالیت در شرایط تحریم دچار  ها و یا بنگاه که مسئو،ن کشور از باش

سیب واسطه آن ارر و آ ای حمایت کنند تا آنها به طور ویژه اند به آسیب و ارر شده

وارد شده از ادامه فعالیت خود منصرم نشوند. البته باید به این نكته دقت کرد که این 

از حد صنایع کشور و  رویه واع شود که تنبلی بیش  ای بی گونه ها نباید به حمایت

 وجود آورد. را به همچنین عدم خطرپذیری صاحبان آنان 
 

 ک.تحریمکردندشمنان

تر، تهاجمی، ازجمله اقداماتی هستند که همواره در  عام اقدامات آفندی یا به بیانی

های ماتلف در کنار اقدامات پدافندی یا همان تدافعی مورد توجه مسئو،ن  جنگ

کارگیری این اقدامات در شرایط جنگی با هدم وارد آوردن خسارت و  اند. به بوده

جنگ بوده است.  دادن به  درنهایت منصرم کردن طرم م ابل از ادامه دشمنی و پایان

گونه اقدامات باید در دستور کار قرار گیرد. یكی  در شرایط جنگ اقتصادی استفاده ازاین

از انواع مهم این اقدامات در شرایط فعلی کشور، استفاده از حربه تحریم مت ابل دشمنان 
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های  ها و مایحتاج حساس اقتصادی کشورهایشان با هدم با، بردن هاینه در باش

 های خصمانه خود علیه کشور ایران است. ای آنان و انصرافشان از تاللت ابل بر

روشنی دریافت که راهكارهای اجرایی فوق  توان به با دقت در موارد مطرح شده می 

است که از جانب م ام معظم رهبری « اقتصاد م اومتی»های  ح ی ت همان سیاست در

توان  بندی می عنوان جمع ین باش بهاند؛ بنابراین در ا برای اجرا به دولت ابالغ شده

ترین اقدامی که بارها از جانب آگاهان این امر،  ترین و اصلی طور بیان کرد که مهم این

خصوص رهبر معظم ان الب بر اهمیت راهبردی و حیاتی آن در شرایط تحریم تأکید  به

 جانبه م وله اقتصاد م اومتی در کشور است. شده است، پیگیری تح ق همه

 

المللبخشبین.5-1-3

دادنآثارمقاومتبهجهانیانابرازونشان.5-1-3-1

ها و اهدام جبهه استكبار از واع  از عواملی که تأثیر شگرفی در عكس کردن سیاست

های ظالمانه که با هدم  دادن این قضیه به دنیاست که این تحریم  ها دارد، نشان تحریم

ایران و دلسرد شدن نیروهای فعال آن واع شده ساقط شدن نظام جمهوری اسالمی 

روز در  روم مشكالت فراوان، روزبه تنها مؤثر واقع نشد، بلكه نظام اسالمی به بود، نه

های علمی و عملی را یكی پس از دیگری فت   های متعددی پیشرفت کرده و قله زمینه

ن هیبت ورب و المللی شكسته شد کرده است. از دیگر منافع این اقدام در سط  بین

تهدیدهایش در اذهان مردم دنیا و انتشار پیام م اومت و ایستادگی م ابل ورب و تح ق 

 هاست. است الل کشور در تمام زمینه

 

همکاریکشورهایمستقلبایکدیگر.5-1-3-2

تر آنان به  تر و سریع حرکت گروهی یك عده با هدفی مشترك موجب دستیابی آسان

المللی نیا کشورهای تحریمی  های بین زمینه م ابله با تحریم شود. در اهدام مشترك می

ها، جنبش عدم  توانند در این زمینه با هم همكاری داشته باشند. یكی از این جنبش می
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عنوان راهبرد  توان به شود. از این راهبرد می شامل می تعهد است که کشورهای زیادی را

 ها نام برد. گرایی یا ارتباط با دنیای بیرون از کشور برای م ابله با تحریم برون

توان به الگویی اسالمی ر ایرانی  از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان شد می 

با اصول مكتبی ما و در راستای تح ق ها تعبیر کرد، زیرا او،ً متناسب  برای م ابله با تحریم

 اند. ریای شده های داخلی ما پایه اند و ثانیاً بر پایه توانمندی اهدام متعالی نظام اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازیاقتصادکشوردرشرایطتحریماقتصادیدر.شبکهمضمونيراهکارهایمصون1شکل

 مدظلهاندیشهرهبرمعظمانقالب
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آثارمقابلهباتحریم.5-1-3-3

های  نكته کلی و مهمی که در این قسمت باید به آن اشاره کرد، روند تح ق سیاست

حامیان آن هر سیاستی که برای های اخیر، استكبار و  های وربی است. در دهه قدرت

صورت معكوس نتیجه داده است یا  اند برخالم تصورشان، یا به ایران در نظر گرفته

تری ازآنچه مورد انتظار بود داشته است. حتی در برخی موارد آن  مراتب کم تأثیرات به

 مشكل گریبان خود آنها را گرفته است.

ترین اهدام اعمال  که یكی از مهمهای قبل به این مطلب اشاره کردیم  در باش 

نشینی و  ها ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران و وادار کردن آن به ع ب تحریم

بر شواهد  تنها نظام جمهوری اسالمی ساقط نشد، بلكه بنا تسلیم بود. ولی به لطف الهی نه

 های ماتلف کشور افاوده شده است. روز بر تحرك و پیشرفت باش عینی، روزبه

انكار تحریم، افاایش همت و تالل مردم و مسئو،ن  از دیگر آثار مهم و ویرقابل 

های ماتلف اقتصادی، شكستن هیبت  کشور، است الل و خوداتكایی ملت ایران در باش

المللی و نیا افاایش روزافاون عات و قدرت ملت  ورب و تهدیدات آنها در فضای بین

 ت.های منط ه بوده اس ایران در چشم ملت

 

 بندي و ارائه پيشنهادها جمع. 6

های اقتصادی مواجه و درواقع  های اخیر با هجمه سنگین تحریم کشور ایران در دهه

عیار اقتصادی شده است. اهدام دشمنان از این محاصره سنگین  وارد جنگ تمام

اقتصادی، ساقط کردن نظام برومند اسالمی و جلوگیری از بروز و ظهور استعدادهای 

ها حفظ اصول اساسی است الل  ن ملت ایران است. هدم نهایی م ابله با تحریمفراوا

 اقتصادی و عات مسلمین در برابر کفار ذیل مفهوم بنیادین و،ء منفی است.

کارگیری رول کیفی تحلیل مضمون بر باشی از بیانات  در پژوهش حاار، با به 

د کشور در شرایط تحریم سازی اقتصا رهبر معظم ان الب؛ منظومه راهكارهای مصون

توان به  استاراج شد. این راهكارها را می اهلل حفظهاقتصادی در اندیشه رهبر معظم ان الب
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دو باش کلی راهكارهای فرهنگی و راهكارهای اجرایی ت سیم کرد. راهكارهای 

اند از: قطع امید از دشمنان بین مردم و مسئو،ن، ایمان و اعت اد به  فرهنگی عبارت

های داخلی، امیدباشی به مردم و ایجاد اطمینان در آنها، م ابله با  ظرفیتوجود 

های الهی در مسیر پیشرفت نظام اسالمی، مبارزه با  های کوتاه و درك کمك همت

 کاری و م ابله با روحیه اسرام. روحیه تنبلی و کم

شروند.   المللری ت سریم مری    راهكارهای اجرایری نیرا بره دو بارش داخلری و برین       

های کلی اقتصاد م راومتی   اند از: تح ق سیاست راهكارهای ناظر به باش داخلی عبارت

که به حضور آحاد مردم در اقتصاد، تولید ن اط اتكا اقتصادی جدید، ت ویت تولید ملری،  

های حمایتی و پیشررفت علمری    ها کشور، سیاست مدیریت واردات، مدیریت زیرساخت

 شود. و فناورانه منجر می

های کلی ابالوی و محورهای آن  ع اقتصاد م اومتی همچنان که از سیاستواق در 

مدت انفعالی و تدافعی منبعث از اقدامات خصمانه  مشاص است، یك تاکتیك کوتاه

های روزافاون نظام  العمل واکنشی به آن نیست، بلكه باوجود دشمنی دشمن و عكس

، به پروژه و پروسه سلطه، اقتصاد ایران با آواز جهش و حرکت روبه پیشرفت

سازی خود نیاز دارد، بنابراین اقتصاد م اومتی، راهبردی کالن، بلندمدت و دا می  م اوم

 سازی اقتصاد کشور در برابر هرگونه تهدید یا شوك است. است که نتیجه آن مصون

اند از: ابراز آثار ناچیا  آمده عبارت دست الملل نیا راهكارهای به در باش بین 

ظالمانه بر ایران در فضای جهانی و همكاری کشورهای تحریمی دنیا برای  های تحریم

کننده  ها. ،زم به ذکر است که عمل به مجموعه راهكارهای فوق تضمین م ابله با تحریم

عنوان دو وایت اصلی جامعه  تح ق دو اصل است الل اقتصادی و عات مسلمین به

 باشد. اسالمی در حوزه تعامالت با دشمنان می

ها نیا فواید اتااذ این رویكرد در م ابله با  در باش آثار م اومت در برابر تحریم 

های نهفته داخلی، شكستن هیمنه استكبار در  تحریم تبیین شده است. شكوفایی ظرفیت

اذهان مردم دنیا، ایجاد حس نفرت از دشمن در درون مردم و عدم همراهی کشورهای 
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ع تحریم ازجمله این آثارند. نتیجه آنكه تمرکا به پیرو تحریم از کشورهای اصلی واا

عنوان  های بیرونی و ت ویت درونی به جای توجه به ظرفیت های داخلی به ظرفیت

ترین رویكرد اقتصادی و فرهنگی باید مورد عنایت قرار گیرد؛ بنابراین در تدبیر  مهم

یم انسانی و طبیعی، های عظ اقتصادی ایران اسالمی نباید فرامول کرد که چه در سرمایه

ایم. تنوعی  وخاك و چه در نیازها، با واعیتی بسیار متنوع مواجه چه در اقلیم و آب

سازی و استحكام  مایه و رکن م اوم تواند دست که می« ساز فرصت»و « زدا ریسك»

 ساخت درونی نظام در برابر هرگونه تحریم و جنگ اقتصادی باشد.

شده و منظومه   تواند با مبنا قرار دادن رویكرد ارا ه تح ی ات بعدی در این زمینه می 

است؛ به  مدظلهآمده در این م اله که برگرفته از دیدگاه م ام معظم رهبری دست  جامع به

 تری در هر باش بپردازند. تر و کاربردی تحلیل اثر و ارا ه راهكارهای جا ی

 

 منابع
 .قرآن کریم

، «اصول اسالمی حاکم بر دیپلماسی با کفار(. »1383مظاهر صالحی ) علی و سید احمدی، حسین

 8، شماره ماهنامه مكتب اسالم

کنندگان را تحریم  های آفندی م ابله با تحریم؛ چگونه تحریم رول(. »1393امینی، محمدحسین )

 جمهور ما. ، پایگاه مجازی ر یس«کنیم؟

بر  اقتصاد م اومتی مبتنی درس گفتارهای اقتصاد م اومتی؛ تبیین نظریه(. 1393پیغامی، عادل )

 تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، چاپ سوم. ،اندیشه اقتصادی رهبر معظم ان الب

های  تحریم(. 1394زاده یادی ) حسین پیغامی، عادل، مصطفی سمیعی نسب، یاسر سلیمانی و سعید سید

 دانشگاه امام صادق ع، چاپ اول.تهران، انتشارات اقتصادی ایران؛ مبانی، ابعاد و راهكارها، 

 شناسی اقتصادی، جنگ اقتصادی؛تبیین دینی ر تمدنی دشمن(. 1395بند، علیراا و مجتبی حسنی ) تاجه

 السالم(، چاپ اول. تهران، انتشارت مرکا تح ی ات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )علیه

 .6دارالكتب ا،سالمیه، ج  انتشاراتتهذیب ا،حكام، ق.(.  1407حسن ) بن طوسی، محمد

های کلی اقتصاد م اومتی  سیاست(. »1395پور، داوود و ، حمیدراا محمدی سیاهبومی ) حسین



 581 - 623، دورة چهارم، شمارة دوم، 1400، الملل مطالعات اقتصاد سیاسي بین   620

 

 .16سال چهارم، شماره های مالی و اقتصادی،  فصلنامه سیاست، «رفت از بحران برای برون

اهلل  اندیشه آیتتحلیل مضمونی اعتماد در (. »1394درخشه، جالل، اصغر افتااری و حسن ردادی )

 .3انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره  ، پژوهشگاه علومجستارهای سیاسی معاصر، «ای خامنه

الگوی (. »1396زاده ) اهلل مراد سیف، یحیی آل اسحاق و محمد فرج اهلل ده ان، اله رهبر، فرهاد، نبی

اساس گفتمان امام و  های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران بر پارادایمی م ابله با تحریم

 .4، سال اول، شماره پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی فصلنامه علمی ر ، «رهبری

های اقتصادی در مناسبات  بررسی جایگاه اعمال سیاست تحریم(. »1391محمد ) سجادپور، سید

 السالم(. ، دانشگاه امام صادق )علیهدوره اقتصاد تحریم، «المللی بین

های اقتصادی در  دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد م ابله با تحریم(. »1393، مصطفی )سمیعی نسب

 .25، شماره 7، دوره فصلنامه آفاق و امنیت، «منظومه اقتصاد م اومتی

پژوهشكده مطالعات و ، «تبارشناسی تهدید نرم اقتصادی(. »1390سیف، اله مراد و محمد تو،یی )

 تح ی ات بسیج.

بر  روابط و مناسبات امت اسالمی در برخورد با سایر ملل و ادیان باتكیه (. »1392شاهدی، وفار )

 .185شماره  معرفت،، «سیره پیامبر اکرم )ص(

 .4، ج من ،یحضره الف یهق.(  381شیخ صدوق )

تحلیل (. »1390سعید تسلیمی، حسن عابدی جعفری و ابوالحسن ف یهی ) زاده، محمد، محمد شیخ

، «های کیفی مون و شبكه مضامین؛ رول ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادهمض

 .10، شماره 5، دوره نشریه اندیشه مدیرت راهبردی

های اقتصادی بر  تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم(. »1393طغیانی، مهدی و مرتضی درخشان )

 .73ماره ، شنشریه راهبرد، «ایران و راهكارهای م ابله با آن

تحلیل (. »1390زاده ) عابدی جعفری، حسن، محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن ف یهی و محمد شیخ

های  مضمون و شبكه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده

 .2، سال پنجم، شماره اندیشه مدیریت راهبردی، «کیفی

 مجله دیپلماسی ایرانی.، «های اقتصادی ارآمدی تحریمنگاهی به آثار و ک(. »1386عابدینی، وحید )

، تهران، ها و برنامه عمل اقتصاد م اومتی؛ درآمدی بر سیاست(. 1393اهلل ) عبدالملكی، حجت

 انتشارات دانشگاه امام صادق ع، چاپ اول.
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تأثیر اجرای (. »1394عاتی، مرتضی، علی احمدی، قاسم انوری و محمدراا اصغری هرندی )

فصلنامه مطالعات دفاعی ، «های اقتصادی های کلی اقتصاد م اومتی در م ابله با تحریم سیاست

 .61، شماره 13، دوره استراتژیك

 .237، شماره پیام زن، «جهاد اقتصادی از منظر قرآن و روایات(. »1390فرهادیان، فاطمه )
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