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 چکیده
بیرونی  یاساس یهااز چالش یکیگام دوم انقالب،  هیانیدر ب یمقام معظم رهبر شاتیفرما یبر مبنا
 دیبا کا،یآمر هایتحریمکشور در قبال  یسازمقاوم ی[ برانی... ]مسئول تحریم است و لذاکشور 

 کارهای اجراییراهاحصاء  لعهمطا نیهدف ا روازاینکنند.  یسازکشور را آماده کنند؛ کشور را مقاوم
مقام معظم  شاتیبر مبنای فرما رانیا یاسالم یجمهور هیعل آمریکا جانبههمه هایتحریممقابله با 
اطالعات از نوع آوری جمع ازنظرو  کاربردی است قاتیاز نوع تحق قیتحق نیاست. ا یرهبر

محتوا انجام شده  لیاست که به روش تحل یفیتوصاز نوع تحقیقات  اجرا روش ازنظرای و کتابخانه
قرارگرفته  یموردبررس کامل طوربهاست که  یمقام معظم رهبر شاتیفرما موردمطالعه منابعاست. 

 یو نگاشت شناخت یفیک یمحتوا لیو به روش تحل یآورجمع یاکتابخانه وهیاست. اطالعات به ش
، حفظ و جانبههمه یستادگیاز آن است که مقاومت و ا یحاک قیتحق یهاافتهی. شد لیوتحلهیتجز

 یکارهاراه ازجملهکشور  یتیریحوزه مد تیو تقو یاقتصاد مقاومت برتکیه ،یحراست از تفکر انقالب
دشمن و  هایتوطئهکامل، همه  سازیادهیاست که در صورت پ یمقام معظم رهبر موردنظر اجرایی
 یو فشارها دهایدشمن را ناکام خواهد گذاشت و کشور را مقاوم و تهد یفشار حداکثر سیاست
 خواهد کرد. لیتبد رانیا یاسالم یجمهور یبرا یرا بر فرصت یخارج

 های کلیدی:واژه
 یمقام معظم رهبر ،اقتصادی دگاهید ،جانبههمه میتحر اقتصاد مقاومتی، ،سیاست فشار حداکثری
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 مقدمه

گرفته است و آن،  شیدر پ کایرا دولت آمر یاستیس کی": اندفرموده (العالیمدظله)مقام معظم رهبری 

. حداکثریفشار  ندیگویم ند،یگویاست؛ خودشان هم م یاسالم یبه جمهور حداکثریفشار  استیس

 شودینم هااینو با تعارف و مانند  یستیکه آقا با رودربا گویدمیاست:  نیا کایآمر یحرف دولت کنون

 حداکثریفشار  یستیاو را به قبول و تواضع وادار کرد، با شودینمدرآورد،  زانوبهرا  یاسالم یجمهور

گوناگون،  هایتحریم: انواع و اقسام کنیدمیاست که مشاهده  نیهم هم حداکثری. فشار میاوریوارد ب

 نیبه ا دشانیاست. ام حداکثریفشارِ  نیا ره؛یها و غمختلف در رسانه یهاییگواوهیمدام  د،یمدام تهد

 یرا به ثمر برساند هم برا حداکثریفشار  خواهدمیبگذارد. او  تأثیر حداکثرین فشار یاست که ا

را  نیا متحدهایاالت مِیرژ یِقطع استِیس کی عنوانبههم  ها،ییاروپا یخودش، هم برا یداخل یرقبا

 .(26/6/1398) "ندازدیجا ب

و  استانکار  رییتغ غیرقابلو  شدهثابت یامر جمهوری اسالمی ایران علیهانجام اقدامات خصمانه 

مختلف تکرار شده و  هایموقعیتعدم اعتماد به آنان بارها در  زین یمقام معظم رهبر شاتیدر فرما

 آن هستند. سازیپیادهو به دنبال  انیدارند و آشکار آن را ب یبه فشار حداکثر عاناذ زیخود دشمنان ن

 ،یاجتماع ،یاسیقدرت س ،یقدرت اقتصاد ،یمانند قدرت نظام یاز عناصر متأثرهر کشور  یمل قدرت

 است برهزینهدشمن  یبرا یاستفاده از قدرت نظام نکهیبا توجه به ا استو مانند آن  ی، فناوریفرهنگ

وارد  یاقتصاد عدب قیقرار گرفته است لذا دشمن از طر یخوب اریبس یت نظامیو کشور ما در موقع

کشورمان  ،یانقالب اسالم یروزی. اگرچه پس از پاستآن  یاز ابزارها میجنگ شده است که تحر

است.  افتهی شیافزا ریدر چند سال اخ هاتحریم یشدت و هدفمند یبوده است؛ ول میهمواره مورد تحر

دشمن انتخاب  یعنوان هدف اصلکشور، اقتصاد به شرفتیو توقف پ یریجلوگ یبرا ،یطیشرا نیدر چن

نمودن اقتصاد کشور و فلج کردن آن  ناکارآمددشمن در جهت  هایفعالیتعمده  درنتیجهشده است. 

 یمل تیدر حفظ استقالل حاکم تنهانه یهر کشور یو قدرت اقتصاد یی. اصوالً تواناگیردمیصورت 

اهداف  یکشور که دارا کی یخارج استیاهداف س شبردیپ یبلکه برا ،کندمی یرا باز ینقش مهم

. با توجه به رودیشمار معامل و اهرم به ترینمهم ،است یجهان یو اقتصاد یکیدئولوژیا ،یاسیس عیوس

تحت  یبرا یفشار حداکثرسیاست و اتخاذ  متحدهایاالتبرجام توسط  جانبهیکموجود و نقض  طیشرا

گذر از  یموجود را برا تیمتناسب با وضع اقدامات متقابالً یستیباج.ا.ایران نیز  کشور،قراردادن  تأثیر

 ید.نما ناکارآمددشمن را  اجرایی کارهایراه دتا بتوان دحساس داشته باش طیشرا

توسط موسسه رند انجام شد،  " کنندمیچه فکر  هاایرانی "با عنوان  2011که در سال  ایمطالعه

و  متحدهایاالتمخالفت با منافع  ازجمله، ی ایراناسالم یجمهور هایسیاستاز  یاریبسنشان داده که 
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قرار  موردحمایت رانیا تیاز جمع توجهیقابلتوسط بخش  ایهسته غیرنظامی ییبه توانا یابیدست

قصد دارد  آمریکاکه  دهدمینشان  رانیترامپ در مورد ا یاز سو شدهاعالمسیاست  روازاین، اندگرفته

و بین نظام و مردم جدایی ایجاد ادامه دهد  رانیا یاسالم یجمهور علیهرا  جانبههمهفشارها و اقدامات 

 متحدهایاالت، ترامپ اعالم کرد که 2018مه  8 خیدر تار روازاین. (Beth Elson, Nader, 2011نماید )

 هاتحریماز آن زمان  و را دوباره اعمال کرد هیثانو هایتحریمدر برجام شرکت نخواهد کرد و همه  گرید

را مجبور به  رانیا تا بوده است رانیبر ا " 1یحداکثرفشار  "اعمال  یدولت ترامپ برا استیدر اصل س

 استیباسمقابله  یبرا جمهوری اسالمی ایران (2020، 2)کاتزمن نماید.در مورد برجام مجدد مذاکره 

 شدهحسابمنسجم و  یاستراتژ کیبه  ازی، نفشار حداکثری و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور

 .(1396فام،  زدانیدارد )

 نانیاطم یانتظام ی: من به همه ملت، به همه قوافرمایندمی)ره( که  ینیامام خم اناتیاساس ب بر

مملکت وارد نخواهد  نیبه ا یبیباشد، آس فقیهوالیتو  هیاگر با نظارت فق یکه امر دولت اسالم دهممی

صفحه  5ج  28/6/58اصفهان  یشکار گاهیپا کارکناندر جمع  اناتینور، ب فهیصح ،ینیامام خمشد )

مانند  آمریکادر خصوص این سیاست دولت  یمقام معظم رهبر اجرایی کارهایراه، بنابراین (522

مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته  .دهدمیرا به ما نشان  که راه درست ماندمی ییقطب نما

، الکن با بررسی اندنمودهراهکارهای مختلفی ارائه  هاآنو نحوه مقابله با  آمریکا هایتحریمدر خصوص 

و تحلیل  موردبررسیتاکنون  هاتحریممشخص گردید که فرمایشات ایشان در خصوص  آمدهعملبه

منسجم و  صورتبهایشان  مدنظر اجرایی کارهایراهعلمی قرار نگرفته و با تحلیل فرمایشات ایشان، 

 .گیردمییکپارچه احصاء و در اختیار جامعه علمی و مدیریتی کشور قرار 

 رانیبزرگ از بازار ا هایشرکتباعث شده فشار حداکثری  استیس طبق تحقیقات کنگره آمریکا

کاهش  یریچشمگ طوربه رانیصادرات نفت ا شده و دچار دیبه رکود شد رانیخارج شوند و اقتصاد ا

بعد از اعمال سیاست فشار  کشورمهم های اقتصادی شاخصرصد (. 2020، 3)کاتزمن است افتهی

بیانگر آن است که اقدامات جمهوری اسالمی ایران در قبال سیاست فشار حداکثری از نیز  حداکثری

با آن مواجه هستند، سردرگمی و انجام  مرداندولتای که مسئلهو  4انسجام کافی برخوردار نبوده

                                                           
1. maximum pressure 
2. Katzman 

3. Katzman 
رکود را در سال گذشته معادل  نیدر رکود ماند. مرکز آمار عمق ا یاپیسال پ نیدوم ی، برا1398در سال  رانیاقتصاد ا .4

از آن  یاقتصاد حاک یاصل یهاشاخص درصد افت کرده است 3، 1397که نسبت به سال  درصد اعالم کرده است 7 یمنف
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عبارت  قیتحق یاصل سؤاللذا  .استزده در مواجه با این سیاست امریکا هیجانی و شتاب هایاقدام

مقام معظم  از دیدگاهج.ا.ا  علیه آمریکا یفشار حداکثرمقابله با سیاست راهکارهای  از اینکه؛ است

احصاء  یبرا یمقام معظم رهبر شاتیفرما یبه دنبال بررس قیتحق نیدر ا روازاین رهبری چیست؟

 .میهست ج.ا.ا علیه آمریکا یمقابله با فشار حداکثر یبراایشان  اجرایی کارهایراه
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 

 ،موجود ریکاهش مقاد ای شیتا با افزا شودمیدر نظر گرفته  گریباز کیاست که توسط  یعمل 1میتحر

نظاماز امتناعی  عبارت استاصطالح تحریم . (2015، 2بالدوینبگذارد ) تأثیر گرید گریبر رفتار باز یبرا

 هادولتاز برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت و گروهی خاص از  افتهی

قهرآمیز  هایاقدامتحریم مجموعه تدابیر و (. 1382)حدادی،  موردقبولبرای تنبیه یا ایجاد رفتار 

و راهکارهای سیاسی و  هاتالش کهیهنگامکشور یا گروهی از کشورها به  جمعیدستهیا  جانبهیک

تغییر رفتار کشور هدف در راستای  جادیا منظوربهحقوقی حل اختالف با شکست مواجه شده باشد و 

 (1396)رهبر و همکاران،  گرددمیشان اعمال موردنظرانطباق با هنجارهای 

ایجاد  هاتحریم. هدف از اعمال کندیمرا با دو مفهوم درد و مقاومت تبیین  هاتحریم( 2018) 3نفیو

رفتار خود را تغییر  هاتحریمکه کشور هدف  ینوعبهارت بهتر ایجاد درد و ناکامی، بسختی است یا به ع

گفت مفهوم استقامت در برابر درد و فشار همان توانایی است که  توانیمدهد. در مقابل مفهوم درد 

لیدی خود برای ادامه حیات دارد)صادقی، تو یهاتیظرفاز دست دادن بسیاری از  نیدر عیک اقتصاد 

، ی نظامیهاتحریم، ی سیاسی و دیپلماتیکهاتحریمشامل  را تحریم ( انواع2018) 4نفیو (.1397

 کرده است. بندیطبقه ی اقتصادیهاتحریمی حوزه فناوری و هاتحریم

در هر دوره تاریخی متناسب با ساختار سیاسی و از زمان یونانیان قدیم وجود داشته و  هاتحریم

سران قریش، ( و در زمان صدر اسالم هم 2018است )نفیو، شدهیمفرهنگی به اشکال مختلفی انجام 

 
کاهش درآمد  ،یناخالص داخل دیبا روند بلندمدت، با کاهش سطح تول سهیدر مقا 1398در سال  رانیاست که اقتصاد ا

)روزنامه دنیای اقتصاد،  مواجه بوده است ینگینرخ رشد نقد شینرخ تورم و افزا شیافزا ،یگذارهیسرانه، کاهش سرما

29/12/1398.) 
 

1. SANCTION 

2. Baldwin 
3.  Nephew 

4.  Richard Nephew 
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 بودند حلیراه، سخت ناراحت بودند و در فکر چاره و یکتاپرستیانگیز آئین از نفوذ پیشرفت حیرت

، که «محاصره اقتصادی» وسیلهبهافتاده و خواستند،  محاصره مسلمانانبه فکر نقشه قریش  جهتازاین

و هواداران  گذارپایهحیاتی مسلمانان بود، از نفوذ و پخش اسالم، بکاهند؛ و  یهارگنتیجه آن بریدن 

 آئین خداپرستی را میان این حصار، خفه سازند.

و تحریم هوشمند تعریف کرده است.  ریفراگ میتحررا شامل  هاتحریم نییتب یرهنمود اندیشنده

 سازیثباتبیبر  لیتما ریفراگ هایتحریم در .دهدمیکشور را هدف قرار  کیکل اقتصاد تحریم فراگیر 

درآوردن است و  زانوبه باهدف میتحر نیبتوان گفت ا دی. شادهدمی است و مردم را مخاطب قرار

و  یستیونالیناس احساسات موجب گسترش ریفراگ هایتحریماست.  یاجماع جهان کی ازمندین روازاین

 .شودیم اهیو به وجود آمدن بازار س یضد خارج

را دارد. مثل  جهینت نیشتریب که برجاییمتمرکز است  ریفراگ هایتحریم برعکس هوشمند میتحر

مسافرت  تیو ممنوع یتجار هایکمکو  هاوامقطع  ،یدولت هایحسابمسدود کردن  ،ینظام میتحر

 ی. شوراستین متوجه کل مردم ماًیآن مستق انیدارد و ز یکمتر نهیورزشکاران که هز و هادیپلمات

نسبت به  ریفراگ هایتحریمبودن  ناکارآمد و یو ضد بشر یملل متحد با درک آثار ضد انسان تیامن

)جمعی از  مدنظر است هاحکومترفتار  رییتغ شتریب هاتحریم نیا راغب است. در مینوع تحر نیا

 (.1392پژوهشگران، 

 کایبه حوزه مخالفان آمر کایاز اردوگاه ملل متحد آمر رانی، ا1979سال  یاز زمان انقالب اسالم

 نیا یداشتند. برا میرفتار رژ رییدر تغ یسع کایآمر یجمهور استیر یاپیپ هایدولتمنتقل کرد، 

 ازجمله، متحدهایاالت یخارج استیاز ابزارها در مجموعه ابزار س ایگسترده فیاز ط هاآنمنظور، 

 .(Tabatabai, 2019) اندکردهاستفاده  یپلماسیو د ینظام داتی، تهدیاسی، فشار سیاقتصاد مجازات

 ریهمراه کردن سا یدر پ یابه سالح هسته رانیا یابیبه بهانه ممانعت از دست کایآمر حاضر در حال

از  یکهیچتاکنون . شود رانیا یاهسته هایفعالیتمانع  شتریتا با اعمال فشار ب کشورهاست

 ایلغو نشده  تنهانهشده  لیتحم رانیبر ا کایآمر تیسه دهه گذشته و با محور یکه ط یهایتحریم

با  رانیو در حال حاضر ا شده افزوده هاتحریم نیو ابعاد ا برشدت مروربهبلکه  افته،یکاهش ن

 یدرباره آن اصطالح جنگ اقتصاد توانمی کهطوریبهخود روبروست؛  خیدر تار هاتحریم ترینسابقهبی

 (.1392منظور و مصطفی پور، برد )را بکار 

 هینظر مقطع قبل و پسابرجام، در قالب 2در  رانیا یاسالم یجمهور هیعل کایکنگره امر هایتحریم

 یپلماسیو د دیتهد نهیگز 2 هوشمندانه بیاجبار، ترک یپلماسید است. تحلیلقابلاجبار  یپلماسید

اجبار به  یپلماسید تیموفق یول است عدم حمله به کشور یبه معنا یدر بازدارندگ تیاست. موفق

با  دکنندهیاجبار، کشور تهد یپلماسید هیاساس نظر بر .دارد یرفتار کشور هدف بستگ رییتغ زانیم



 1400بهار ،55 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                       130

 (.1386)امینیان،  رسندمیبه اهداف خود  ،یکمتر از تهاجم نظام یو مال یاسیس ،یروان هایهزینه

 درخواست دولت اجبارکننده و رفتنینپذ هایهزینهاست که  یاجبار، زمان یپلماسیاستفاده از د

. باشد دکنندهیدر برابر دولت تهد یداریپا دیاز فوا شیدولت هدف ب یبرا هاآن رشیپذ دیفوا نیهمچن

 (.2017سیچر، بود )ناکام  یشمال برابر کرهدر  یموفق ول یبیاجبار در برابر ل یپلماسید

در  آمریکایی گذارانقانونکه  دهدمینشان  رانیمرتبط با ا یمیتحر حیمفاد لوا یو بررس شیپا

 :انددادهقرار  تیرا در اولو ریز کیدوران پسابرجام، اهداف استراتژ

 یمیجامع تحر نیشناور به قوان یمیتحر حیلوا عیتجم 

  سپاه پاسداران هایتحریمگسترش شعاع 

 یموشک هایتحریم یمتراکم ساز 

  شوییپولمرتبط با  هایاتّهامگسترش شعاع 

 دالورپور اقدام و دهقانی ) کایامر هایدادگاهدر  یحقوق بشر دیجد هایپرونده جادیا

 (1397فیروزآبادی، 

اهداف گوناگونی است که برخی از  دهندهنشان 1بررسی سخنان ترامپ و گزاره برگ کاخ سفید

و برخی معطوف به بیرون و برخورد با جمهوری اسالمی ایران است که  آمریکامعطوف به داخل  هاآن

و  رانیدر ا یگذارهیاز سرما یریجلوگاز برجام،  هزینهکمروج ، خمیراث اوباما ینابود شامل؛ اجمالبه

 الرهایبه د یابیو دست ایمنطقهاز متحدان  تیحماالمی ایران، اس یجمهور یامنطقه یگاهجا فیتضع

 علیههای خود دراهبر سازیپیادهترامپ برای  .رانیدر ا میرژ رییتغو  فارسخلیجثروتمند  هایپادشاه

 زیر را اتخاذ نموده است: سازوکارهایجمهوری اسالمی ایران 

 رانیاز ا یمنیچهره اهر ییبازنما 

 رانیکردن ا یتیامن 

 رانیفشار مداوم و گسترده بر ا 

 (1396ی )یزدان فام، اهترهسیمتعدد و غ هایتحریم 

تعامل بوده، در  یخود متک هایمهارتبه  تو تجار دیتول درزمینهی اقتصادی است که اقتصاد مقاومت

در بازار در مقابل  یجد اللو خودکار بدون اخت عیسر رییکرده و امکان تغ عملبا خارج هوشمند 

                                                           
1. Fact Sheet 
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و  شرفتیه و پرا داشت ورهمسیو غ متخاصم یکشورها یاز سو یرونیبتحمیلی  هایضربهو  فشارها

است که ضمن  یاقتصاد یگفتمان و الگو یببخشد. اقتصاد مقاومت استمرار خود را ییوفاکش

عقب راندن نظام  کردیبا رو یشکن میها، توان تحردیدر برابر تهد یمل اقتصاد تیو تقو سازیمقاوم

(. 1391قوامی، باشد )و برونگرا  زادرونفرصت ساز، مولد،  شرو،یپ حالدرعین سلطه را داشته باشد و

از؛ مردمی کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش  اندعبارتاقتصاد مقاومتی  هایمؤلفه

، حمایت از تولید ملی، مبارزه با سوداگری و مفاسد بنیاندانش هایشرکتوابستگی به نفت، توسعه 

، مدیریت منابع ارزی، تنوع درآمدهای صادراتی کشور، فعال کردن وریبهرهاقتصادی، مدیریت مصرف، 

)رستمی و  استبودن  زادرونفناوری و  سازیبومیدیپلماسی اقتصادی، حفظ وحدت و انسجام ملی، 

اقتصاد  در کشور ما همنیست و  شدهشناختهغربی  جوامعاقتصاد مقاومتی در  (.1397بهرامی پور، 

ین نشده است و یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از جامعه تبی یخوببهمقاومتی هنوز 

مقام  ازنظراصول اقتصاد مقاومتی  .1دانشگاهی تبیین اقتصاد مقاومتی و مشخص نمودن اصول آن است

 .کاهش وابستگی به نفتو  بنیاندانشها، در برابر چالش مقاوم، مردمه ب اتکا :از اندعبارتمعظم رهبری 

، مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید ملی :از اندعبارتایشان  ازنظرالزامات اقتصاد مقاومتی هم 

مبانی  یبا بررس .حرکت بر اساس برنامهو  از منابع، زمان و امکانات یاستفاده حداکثر، مدیریت مصرف

به شرح جدول  هاآن ترینمرتبط ازجمله انجام شده است نظری، در خصوص تحریم مطالعاتی متعددی

 .اندشدهخالصهزیر 
 

 محل انتشار هایافته عنوان محقق

باقری و 

 موسوی

1397 

مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و 

تبیین نقش و جایگاه آن در 

 دوران پساتحریم

آن  سازیپیاده یاصول اجرایی کارهایراهو  یمقاومت اقتصاد استیس ینظر یو مبان میمفاه

 لیدر ادامه به تحلو  گرفتهقرار  موردبحث

 ازآنپسو  میتحر رایطدر ش جانبههمهنسخه  عنوانبه یاقتصاد یالگو نیا گاهیو جا نقش

 پرداخته است.

فصلنامه 

 هایسیاست

مالی و 

 اقتصادی

رستمی و 

 بهرامی پور

1397 

و  هینظر هایتوسعه یاقتصاد

 ب تیاقتصاد ماه یمقاومت

است، اما  شدهتعریف رانیا یبوم هایمؤلفهبا توجه به  یاقتصاد مقاومت یهرچند الگو

 یمستقل تیاما به هر شکل ماه، است یو وابستگ ینوساز هاینظریه از یبیدرواقع ترک

 دارد.

مجله 

 اقتصادی

رهبر و 

 همکاران

1396 

الگوی پارادایمی مقابله با 

 اقتصادی علیه ج.ا.ا  هایتحریم

اقتصادی در شش بعد شامل عوامل علی، مقوله  هایتحریمالگوی پارادایمی مقابله با 

 است. شدهبیانها و پیامدها رهنمود، گرمداخله، ایزمینهمحوری، شرایط 

مطالعات 

مدیریت 

 یراهبرد

 ملی دفاع

منظور و 

 مصطفی پور

ناعادالنه:  هایتحریم یبازخوان

 ، اهداف و اقداماتهایژگیو

موج  5 توانمیکشورمان  علیهغرب  یاز سو شدهوضع هایتحریم هیبه روند کل یا نگاهب

 ،ینظام زاتیو تجه گذاریسرمایه ک،یتکنولوژ هایتحریمکرد:  ییرا شناسا میتحر

فصلنامه 

 یهااستیس

                                                           
 16/5/91مورخه  اناتیب .1
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 محل انتشار هایافته عنوان محقق

فروش نفت و گاز و  هایتحریم ،یبانک مرکز میتحر ،یو انتقاالت مال نقل یمحدودساز 1392

 یاقتصاد اما مقامات ...وجوه.  یو مسدودساز طال و بهاگرانمبادالت فلزات  تیممنوع

 .ندینما تیریرا مد هاتحریممناسب اثرات  ریبا اتخاذ تداب دندیکشور کوش

مالی و 

 اقتصادی

دالورپور 

اقدام و 

دهقانی 

 یروزآبادیف

1396 

تحریمی  یهااستیسبرآورد 

 کنگره امریکا در دوران پسابرجام

کشور  شتیمعو اقتصاد  میترمبرجام،  رشیپذدر  رانیا یاسالم یجمهور تیاولو ترینمهم

 اجبار یپلماسید لیدل نیهمبه  بود. هاتحریم لیتعد چهیدر از یهراس رانیابار  و کاهش

 یتجار ،یاقتصاد یپلماسید یناکارآمد ساز سمتبه  کایامر کنگره نیپانزدهم و صد

 باتیترت یمهندسو  پاسدارانسپاه  یموشکتوان  دیتحد ران،یا یمالاس یجمهور یبانک و

 یهوشمندساز و عیتجم ،یساز متراکم قیطر از یامنطقه

 .استشده  لیمتما ایهستهریغ یهامیتحر

 یهاپژوهش

 یراهبرد

 سیاست

 

تحریم اقتصادی را بیان نموده است و  هاینظریه( در کتابی 1376زهرانی )عالوه بر موارد مذکور، 

ه است و بهاروند و اقتصادی و حقوق بشر را بررسی کرد هایتحریم ایمطالعه( در 1391ایزدی )

اقتصادی بر ادوار تجاری ایران  هایتحریمدرآمدی نفت و  یهاشوکبا عنوان اثر  یامطالعههمکاران در 

اقتصادی  هایتحریماثر  ایمطالعهبا توجه به اقتصاد مقاومتی پرداخته و دره شیری و همکاران نیز در 

 قرار داده است. موردبررسیبر رشد اقتصادی را 

(، فرازمند و کیان پور 1394(، عزتی و سلمانی )1391(، شعبانی و همکاران )1391شجری )

 1(، اکبری فرد1390ولیزاده ) ،(1394ردادی ) کوگفتارین(، 1391ری ساعد و کریمی )(، نو1391)

 .اندداده( نیز مطالعاتی در این زمینه انجام 2011) 4رالی ( و1989) 3(، نوسال2011) 2(، التابتی2014)
 

 تحقیق شناسیروش
 

 و است اکتشافی هادادهروش گردآوری  ازلحاظکاربردی است و  تحقیقاز نوع  حاضر، تحقیق

 افزایش زمینه موضوع، از عمیق شناختی به دستیابی ضمن های کیفی،تحلیل با تا شده سعی

 مطالعات طرح از روی محقق، پیش هدف به توجه با. آید فراهم نیز نتایج و صحت پذیریتعمیم

 آوری و باجمعای اطالعات موردنیاز به روش کتابخانه آن در که است نموده استفاده 5اکتشافی

بیانات مقام معظم رهبری در کلیه مفاهیمی که در  از تکنیک تحلیل محتوای کیفی، استفاده

                                                           
1. Akbarifard 
2. Althabity, 
3. Nossal 
4. Riley 
5. Exploratory Mixed Methods Design 
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مفهوم شناسایی و با استفاده از روش  177شده، به تعداد بیان آمریکا هایتحریمخصوص 

 مرتبط هایمؤلفه و بندی مفاهیمدسته به دانشگاهی خبرگان ازنظر استفاده نگاشت شناختی و

 شد. پرداخته

 نظرانصاحب و نفر از اساتید دانشگاهی 4 شامل پژوهش این در مراجعه مورد خبرگان 

 نامه دکتری خود را بر مبنای مبانی دینی و فرمایشاتی بودند که پایانرهنمودمدیریت  حوزه

 این در پروژه انجام سابقه و تحقیقات انجام داده و دارای تألیفات، العالیمدظلهمقام معظم رهبری 

 نگاشت در فرآیند ازآنجاکه(. 82: 1381آباد، زاده کریمروند )آذر و حسنمی شمار به حوزه

 از نفر 4 مراجعه به با است، بوده موردتوجه موضوع نظری تبیین و سازیمفهوم بحث شناختی

 .پذیرفت صورت معیارها مفهومی بندیدسته نظرانصاحب

 ها،دهیدرک پد یهاوهیاز ش یکی عنوانبه " یشناختنگاشت  وهیش": 1شناختی نگاشت 

 یذهن ندیفرا یاستخراج ساختار و محتوا یو برا بخشندیمعنا م هاآنبه  گرانید کهچنانآن

جزء  کیتکن نیشده است. ا یمحقق، طراح یاحتمال هایسوگیریافراد با حداقل مداخالت و 

اقتباس شده  یجورج کل یسازه شخص هیاز نظرآن  یاساس میاست و مفاه یریتفس میپارادا

 تحقیقاتی هایحوزه در که است تکنیکی شناختی نگاشت (.1393ضرغامی فر و آذر، است )

 این .است شده استفاده مدیریت و اقتصاد مهندسی، زیست،محیط ازجمله پزشکی، بسیاری،

 سازیشبیه در قوی ابزاری ،گیردمی قرار عملیات در تحقیق نرم هایدسته روش در که تکنیک

 ریزیبرنامه موفقیت، و عملکرد هایشاخص شناسایی برای شناختی از نگاشت است. سیستمی

: 1392شود )رازینی و همکاران، می استفاده ریسک مدیریت و سناریو مشترک، طراحی منابع

94.) 

رهبری به روش تحلیل از بین فرمایشات مقام معظم  هاتحریممفاهیم مرتبط با  استخراج از پس

و  هاآناز  برخی همپوشانی و باالی مفاهیم حجم به توجه با مرحله محتوای کیفی، در این

گردید و بندی میدرک طبقهبندی و در چارچوب قابلمفاهیم دسته باید های چندگانه،برداشت

 در ارزشمند و مفاهیم همه منظور استفاده ازگردید. بهاز همه مفاهیم احصاء شده استفاده می

عنوان روشی متناسب با شناختی به نگاشت بندی، روش طبقههاآنپراکندگی موضوعی  عین

 که هایینقشه) شناختی هاینقشه کاربرد دوم بنابراین با استفاده از .شد این تحقیق انتخاب

 م گردید:گام انجاها در سهتحلیل یافته دهند(می نشان را شناختی بندیطبقه و هاگروه ابعاد

                                                           
1. Cognitive mapping 
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 شدند. خبره انتخاب نفر 4شده مفاهیم شناسایی بندیطبقه منظوردر گام اول به -

 کارهایراهو  هاتحریممفهوم را که ارتباط  177فرمایشات بررسی و  گام دوم، در  -

 .قرار گرفتند خبرگان اختیار مقابله با آن داشتند شناسایی و در اجرایی

پرداختند و این مفاهیم را در ذیل  این مفاهیم بندیطبقه به خبرگان در گام سوم، -

 بندی نمودند.تری طبقهابعاد کلی

 از پژوهش، روایی بررسی ( برای325: 1391کرسول، کرسول )این مطالعه طبق نظر  در

صورت که نتیجه مطالعه به افراد گردید، بدین استفاده کنندگانمشارکت و اعضاء تأیید

عمل برگردانده شد و نظرات اصالحی آنان اخذ و اصالحات الزم بهکننده در تحقیق مشارکت

های کیفی، توافق کرسول برای بررسی پایایی در پژوهش. (186: 1392فر و آذر، ضرغامی) آمد

 (؛324: 1391کرسول، ) کندمیدر همسانی رمزگذاری بین دو یا چند رمزگذار را پیشنهاد 

کنندگان استفاده گردید و پایایی، از روش توافق یا همخوانی بین مشارکت نهیدرزمبنابراین 

 آمد. به دست %81ضریب توافق 
 

 ی پژوهشهایافته

تحقیق در  هایکلیدواژه جستجویشد، ابتدا با  افزارنرمفرمایشات مقام معظم رهبری وارد 

پژوهش استفاده کرده بود شناسایی و  هایکلیدواژهفرمایشات، جمالتی که ایشان در آن از 

دقیق فرمایشات منتخب  بامطالعهگردید و در مرحله بعد، محقق  کدگذاری خودکار صورتبه

در جدول  هاآنمفهوم اولیه شناسایی شد که برخی از  177تعداد  العالیمدظلهمقام معظم رهبری 

 زیر ارائه شده است.

 

 
 افزارنرمالعالی به رهبری مدظلهفرمایشات مقام معظم  ( ورود1شکل )
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 العالیمدظلهاولیه فرمایشات مقام معظم رهبری  کدگذاری( 1جدول )

 متن فرمایشات مفهوم

 مشارکت همگانی

و  هاییاروپا یهایو بدعهد کایآمر یفشار حداکثر یجهینت نندیبب خواهندمیدشمنان 

 یکه در کشور وجود دارد، چه بوده استت و دوستتان هتم بتا نگرانت      یمشکالت اقتصاد

 .(29/11/1398) حضور مردم در انتخابات هستند یمنتظر نحوه

 عمل به وظیفه

را  رانیت ملّتت ا  «حداکثریفشار »به قول خودشان  نیکه با ا کنندمیهر کار هم که  ...

و عقتب زدن   هتا ایتن  ینهیبه س رانیبحمداهلل بازخوردش مشت ملّت ا ،دربیاورند زانوبه

 شتاءاهلل نا فمتان یاست که ما همته بته وظا   یدر صورت نیا ستند؛یاست و موفّق ن هااین

 (7/4/1399. )میعمل بکن میبتوان

 بصیرت

 کردندمی یلوحساده یاسالم یافزودند: اگر مسئوالن جمهور یاخامنه اهللتیحضرت آ

طرح  یبلکه راه برا ،شدنمیکم  چیزیهیچ هاتحریماز فشارها و  ،رفتندمیو به مذاکره 

 .(12/8/1398) شدمیباز  هاییکایآمر دیجد هایتحمیلتوقعات و  یرسم

 تقویت تولید ملی

همچتون   یکردند: کاهش فشار به مردم و حل مشکالت دیتأک یاخامنه اهللتیحضرت آ

 ریپتذ امکتان  یمل دیتنها با اهتمام به موضوع تول یارزش شدن پول ملتورم و کم ،یگران

 .(12/8/1398خواهد بود )

 ایستادگی و مقاومت

استت کته متذاکره بتا      نیت جمله ا کی م،یسخن را در دو جمله خالصه کن میاگر بخواه

متذاکره   نکهیدوّم ا ران؛یا یاسالم یبر جمهور کایآمر یهاخواسته لیتحم یعنی کایآمر

هتم هستت    نیهم ی. براکایآمر یفشارِ حداکثری از سو استِیس تِیّموفّق شِینما یعنی

 صتدا، کیت کشور همته   نیخارجه، مسئول ریوز م،محتر جمهورسیرئ دیکه مشاهده کرد

 (26/6/1398کرد؛ ) میمذاکره نخواه کایگفتند که ما با آمر زبانکی

 رانیت در مقابل ملّت ا یزیفشار حداکثری پش استیکه س میدر مقابل، اثبات کن دیما با

 (26/6/1398ارزش ندارد. )

 جانبههمهمقاومت و ایستادگی 

همه علیه جمهوری اسالمی قیتام کردنتد و نتوانستتند جمهتوری استالمی را شکستت       

نتوانستند. چرا نتوانستند؟ چون جمهوری اسالمی خیلتی قتوی استت. علّتت      ...بدهند؛ 

 (.16/11/1396ها )و ایستادگی هاایمانقوّت چیست؟ قوّت 

 جانبههمهمقاومت و ایستادگی 

جنتگ اقتصتادی    هایبخشامروز هم این جنگ اقتصادی ادامه دارد؛ تحریم، یکی از  ...

درنیامدیم و غلبه کردیم بر این مشکل.  زانوبهبا ما است. ما بحمداهلل شکست نخوردیم، 

شاءاهلل ابزاری بترای شتکوفایی   ان هاتحریمهم غلبه خواهیم کرد و از  بعدازاینشاءاهلل ان

 (.16/10/1396) خواهیم ساخت

 جانبههمهمقاومت و ایستادگی 
و فشارها مقاومت کنتد و   هاخباثتها و ملّت ایران توانست چهل سال در مقابل دشمنی

 (.6/10/1396) دیایبفائق  هااینبر 

ی آمریکا اثبات کنند که به متردمِ  متحدهایاالتمسئولین باید به سردمدارانِ رژیمِ فاسدِ  جانبههمهمقاومت و ایستادگی 
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هتا بایتد بداننتد ملّتت ایتران بتر مواضتع شترافتمندانه و         آمریکایی...انتد یمتکخودشان 

 (26/6/1396) ستادیای خود خواهد قدرتمندانه

 جانبتتههمتتهمقاومتتت و ایستتتادگی 

 اقتصادی /سیاسی /فرهنگی

آمریکا، باید کشور را آمتاده   هایتحریمسازی کشور در قبال مسئولین[ برای مقاوم] ...

. ایتن مقاومتت اقتصتادی و فرهنگتی و سیاستی و      ..ستازی کننتد  کنند؛ کشور را مقاوم

 (.14/3/1396) رندیبگجانبه را مسئولین در نظر همه

 اقتصاد مقاومتی برتکیه

، متا بایستتی   کننتد میتحریم  هاآنبکنند بدانیم؛  توانندمی هاآنباید[ کارهایی را که ]

زا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنتیم تتا تحتریم اثتر نکنتد.      اقتصادمان را درونی کنیم، درون

 ...بگیرنتتد، بتته زبتتان اکتفتتا نکننتتد؛    یجتتداقتصتتاد مقتتاومتی را مستتئوالن محتتترم  

(6/10/1396.) 

 اقتصاد مقاومتی برتکیه

. تحتریم  انتد مختالف ی اقتدار ما است لذا با آن کشور ما هم مایه مستقلاقتصاد قوی و 

ی اقتتدار استت و یتک    ، برای اینکه اقتصاد را ضربه بزنند؛ ... چون اقتصاد مایهکنندمی

 (.02/2/1396دارد )ی اقتدار کشوری که اقتصاد محکمی دارد، این کشور یک وسیله

 اقتصاد مقاومتی برتکیه

را مالحظه کنیم، رشد بیش از هشت درصد هم ممکن است در کشور  اهظرفیتاگر ما 

عنی رشد تولید داخلی کشور، استحکام اقتصادی داخل کشتور؛ یعنتی   ... یاتّفاق بیفتد! 

 (.27/11/1396) میاایم و تکرار کردهأکید کردههمان اقتصاد مقاومتی که ما بارها ت

 اقتصاد مقاومتی برتکیه

مشکالت اقتصادی کشور ممکن است بیست درصد، سی درصد، چهتل درصتد مربتوط    

کنتیم، متا    متدیریت متا استت؛ متا بایتد      مدیریت]امّا[ بقیّه مربوط به  هاتحریمباشد به 

 (.30/10/1394است )بایستی درست عمل کنیم و راه عمل هم اقتصاد مقاومتی 

حمایتت  \اقتصتاد مقتاومتی   برتکیه

 الی ایرانیااز ک جانبههمه

خب حمایت از کاالی ایرانتی یعنتی   ...وقت بنده که میگویم حمایت از کاالی ایرانی، آن

حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید! ایتن حمایتت،   

جانبه است؛ هم مردم باید حمایت کنند، هم دولت باید حمایتت کنتد؛ همته بایتد     همه

 (.10/2/1397کنند )حمایت 

شناسایی و \اقتصاد مقاومتی برتکیه

 داخلی هایظرفیت کارگیریبه

موجب شد که ما چشممان بر روی امکانات خودمتان بتاز شتد. خیلتی از      هاتحریملکن 

غافل بودیم. وقتی تحریم شدیم، بته   هاآن، از دانستیمنمیرا دارا بودیم، ]امّا[  هاظرفیت

استتفاده   هتا آنموجود داخلی را پیدا کتردیم و از   هایظرفیتخود آمدیم؛ نگاه کردیم، 

 (.12/5/1396) میکرد

شناسایی و \اقتصاد مقاومتی برتکیه

 هتتتتایظرفیتتتتت کتتتتارگیریبتتتته

اهمیتتتت دادن بتتته تولیتتتد و /داخلی

 اشتغال

در مسائل داخلی، دولت محترم، به تولید و اشتغال اهمّیّت ویژه بدهند. بر طبق قتانون  

ای در کشور برختوردار استت؛ خیلتی از    جمهور از امکانات بسیار گستردهاساسی، رئیس

انجام بدهند؛ از این امکانتاتی کته در اختیتار دارنتد استتفاده کننتد،        توانندمیکارها را 

 (.14/3/1396کنند )لفعل داخلی را با هایظرفیت

اولویتت  \اقتصتاد مقتاومتی   بتر تکیه ، بنتده روی  داننتد متی ی اقتصاد باشد؛ همته  ی ما فقط مسئلهجور نیست که مسئلهاین
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ی علم خیلی حسّاسیّت دارم لکتن  ی فرهنگ خیلی حسّاسیّت دارم، روی مسئلهمسئله دادن به مسائل اقتصادی

ی اقتصتاد کشتور در   ، مستئله کنتیم متی را نگاه  هااولویتمحدود  هایزمانکه در وقتی

 (.27/11/1395) گیردمیاوّل قرار  اولویت

اولویتت  \اقتصتاد مقتاومتی   بتر تکیه

 دادن به مسائل اقتصادی

خرابتی   به خاطربرای اینکه وضع مردم خراب بشود تا  کندمیدشمن روی اقتصاد تکیه 

 (.30/6/1395بشوند )وضع، از اسالم و از نظام اسالمی منصرف 

تشتکیل  \اقتصتاد مقتاومتی   برتکیه

 اقتصادی هایشرارتستاد مقابله با 

 جتای بته داری؛ ]اتاق[ جنگ علیه ما دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه

متن عتر     ...انتد مشتغول است، به شکل فعّال هم  هاآنداری وزارت دفاع، وزارت خزانه

ی اقتصتادی  ی با شرارتِ این دشمن در مجموعته اینجا هم بایست ستاد مقابله کنممی

 (.2/3/1397بشود )تشکیل 

توستعه  \اقتصتاد مقتاومتی   بتر تکیه

 چندجانبهارتباطات دو و 

ورزی آمریکتا  و تحت نفوذ و غر  هاتحریمی جنوبی وابسته به نباید روابط ایران و کره

باشتد  « مستتمر، پایتدار، قتوی و صتمیمی    »قرار بگیرد، بلکه باید ارتباطتات دو کشتور،   

(13/2/1395.) 

ایجتتاد \اقتصتتاد مقتتاومتی بتترتکیتته

 محوردانشاقتصاد 

ای که ما روی آن مکرّر تکیه کردیم و امروز هم بعضتی از آقایتان اینجتا    این همان نکته

استت  این  به خاطر کنممیهمه تأکید محور که بنده ایناشاره کردند. بله، اقتصاد دانش

(23/9/1395.) 

کتاهش  \اقتصتاد مقتاومتی   بتر تکیه

 به نفت وابستگی

 تتدریج بته مکیدن نفت و وابسته بودن به نفتت  ایم که باید خودمان را از این بارها گفته

 (.19/10/1395) میکنجدا 

استحکام و \اقتصاد مقاومتی برتکیه

 اقتدار اقتصادی

یعنتی رشتد تولیتد داخلتی کشتور،       -ما است موردنظرلکن این آن چیزی نیست که  ...

استحکام اقتصادی داخل کشور؛ یعنتی همتان اقتصتاد مقتاومتی کته متا بارهتا تأکیتد         

 (.27/11/1395) میاایم و تکرار کردهکرده

استحکام و \اقتصاد مقاومتی برتکیه

 اقتدار اقتصادی

باید بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم کنیم، جوری کنیم ]کته آن را[ استتحکام ببخشتیم.    

 (.19/10/1395است )این یکی از عوامل اقتدار 

استحکام و \اقتصاد مقاومتی برتکیه

 اقتدار اقتصادی

آینتد بته   خودشان می هاآناگر ما در داخل توانستیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم، 

، بلکته اگتر متا    کننتد نمتی آیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه ]فقط[ تحتریم  میدریوزگی، 

 (6/3/1395است )آیند میگویند تحریم نکنید؛ طبیعت کار این می هاآنتحریم کنیم، 

 سازیفعال\اقتصاد مقاومتی برتکیه

 داخلی هایظرفیت

را مالحظه کنیم، رشد بیش از هشت درصد هم ممکن است در کشور  هاظرفیتاگر ما 

 (.27/11/1395)اتّفاق بیفتد! 

استتفاده از  \اقتصاد مقاومتی برتکیه

 پول ملی در تعامالت دو و چندجانبه

تتوانیم  بدون توجه بته تبلیغتات منفتی دشتمنان بترای تضتعیف روابتط کشتورها، متی         

حذف دالر و جایگزین کردن پتول ملتی    ازجملهی هایها را با روشآمریکایی هایتحریم

 (.10/8/1396) میکناثر و آمریکا را منزوی در معامالت اقتصادیِ دو یا چندجانبه، بی

حمایتت از  \اقتصاد مقاومتی برتکیه

 کاالی ایرانی

؛ تولیتد داخلتی را   سازدنمی، با ضعف تولید سازدنمیرویّه اقتصاد مقاومتی با واردات بی

قوی کنند. ادارات حکومتی و دولتی، محصول داخلتی را بتر محصتول ختارجیِ مشتابه      
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 تقویت تولید داخل

، خرندیمچیز های دولتی هستند که همهبازار، دستگاه مهمترجیح بدهند. یک خریدار 

چیز الزم دارند؛ آنچه تولید داخلی استت، آن را تترجیح بدهنتد. متردم بته تولیتد       همه

 (.6/10/1396است )تحریم دشمن  السحرباطل هااینی داخلی اقبال کنند. همه

کتاهش  \اقتصتاد مقتاومتی   بتر تکیه

 واردات

؛ تولیتد داخلتی را   سازدنمی، با ضعف تولید سازدنمی هیرویباقتصاد مقاومتی با واردات 

 (.6/10/1396کنند )قوی 

 حفظ استقالل سیاسی
طور که عر  شد، چیز خطرنتاکی استت. وابستتگی سیاستی،     وابستگی سیاسی، همین

 (.26/7/1396آورد )خوری میتوسری

حرکتتت \حفتتظ استتتقالل سیاستتی

 قدرتمندانه

نشتینی در قتاموس   که به منافع ملّتی کشتور ارتبتاط دارد، عقتب     یمهمدر کار مسائل 

داد جمهوری اسالمی ایران معنی نتدارد. متا حرکتمتان را قدرتمندانته ادامته ختواهیم       

(26/6/1396) 

بتته  اتکتتا\حفتتظ استتتقالل سیاستتی

 مردم کشور

ی آمریکا اثبات کنند که به متردمِ  متحدهایاالتمسئولین باید به سردمدارانِ رژیمِ فاسدِ 

 (26/6/1396) اند؛ک ملّت مقتدر را تشکیل دادهو این مردم، ی اندیمتکخودشان 

 تقویت حوزه مدیریتی کشور

های معیشتی و اقتصادی کشور که کمبود کندمیدشمن در تبلیغات وسیع خود تالش 

وجتود دارد؛   هتایی ضتعف را به نظام اسالمی و به جمهوری اسالمی نسبت بدهد؛ ... بله، 

هتای  هتا و ناتوانتایی  ماها است، این مربتوط بته کمبتود    مدیریتمربوط به  هاضعفاین 

 (1/1/1396) اندمختلف مشغول کار بوده هایبخشمدیرانی است که در 

 حوزه مدیریتی کشور تقویت

برداشته شد، آیتا مشتکل اقتصتاد     هاتحریمام این است که حاال که من بارها تذکّر داده

حتل خواهتد شتد؟ نته،      هتا تحریمهای مردم با برداشتن کشور و معیشت مردم و سفره

 (.30/10/1394) الزم است، برنامه الزم است مدیریت

 تقویت حوزه مدیریتی کشور

مشکالت اقتصادی کشور ممکن است بیست درصد، سی درصد، چهتل درصتد مربتوط    

کنتیم، متا    متدیریت متا استت؛ متا بایتد      مدیریت]امّا[ بقیّه مربوط به  هاتحریمباشد به 

 1394/10/30بایستی درست عمل کنیم و راه عمل هم اقتصاد مقاومتی است.

شتاب \تقویت حوزه مدیریتی کشور

 دادن به پیشرفت علمی

ای که شما برای پیشرفت علمتی  دشمن ما از اقتدار ما، از حرکت ما، از همین انگیزه... 

 هر جتور عصبانی است؛ دشمن عصبانی است. دشمن  به شدّتو پیشرفت کشور دارید، 

که بتواند، از دور و نزدیک، وضع کشور را دقیقاً متورد مراقبتت قترار داده و از افتزایش     

 1396/07/26نگران است. به شدّتاقتدار کشور 

شتاب \تقویت حوزه مدیریتی کشور

 دادن به پیشرفت علمی

ی ببینند بدون قترار گترفتن زیتر ستایه     هاملّتاست که  یمهماین در دنیا خیلی چیز 

 هتا قتدرت هم یک ملّت ممکن است رشد کند و حرکت کند، بلکه با خصومت  هاقدرت

د و روی پای خودش جلو برود؛ ایتن را متا   رشد کند و حرکت کند و بِایست تواندمیهم 

 1396/07/26.کندمیرا عصبانی  هااینعمالً نشان دادیم، این هم 

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 مجاهدت و تالش مسئولین\کشور

و فشتار عملتی؛    ی دشمن این سه چیز است: فشار اقتصتادی، فشتار روانتی   امروز نقشه

کته   ...ی بر کشور عزیز متا ایتران استت،    هدف هر سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره

متردم،   همتت این هدف به توفیق الهی و بته فضتل الهتی و بتا تتالش مستئولین و بتا        
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 متن فرمایشات مفهوم

 1397/03/14شاءاهلل بکلّی ناکام خواهد ماند.ان

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 مجاهدت و تالش مسئولین\کشور

که در منطقه نیست، در داخل کشور بحمداهلل هست و این به برکت تتالش   امنیتیاین 

و مجاهدتِ شما جوانانِ مؤمن و مسئوالن و متدیرانِ نیروهتای مستئول در ایتن رابطته      

 1396/06/26است. امیدواریم خداوند کمک کند.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 مجاهدت و تالش مسئولین\کشور

؛ همته بایستتی مستئولین کشتور را کمتک کننتد،       مکنمیتوصیه  مجدداًامروز هم من 

بته  همکاری کنند که بتوانند کار کنند؛ مسئولین کشتور هتم بایستتی جانتب متردم را      

همکتاری   بتاهم مختلف هم بایتد   هایبخشواقعی کلمه رعایت کنند؛ مسئوالن  یمعنا

 1396/03/22کنند.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 مجاهدت و تالش مسئولین\کشور

جایگاهی هستیم. بایستت حرکتت    ینچن یکهستیم؛ ما در  یتیموقع ینچن یکما در 

متانع   تواندمیامّا  کندمیایجاد  ییهازحمتهم البتّه  هاتحریمبکنیم، باید تالش کنیم. 

 1394/04/13استفاده کنیم.  مانیهاتیظرفپیشرفت نشود؛ ]باید[ از 

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 یالمللت نیبشکایات به مجامع \کشور

 حقوقی

، در دستور کتار قضتائی قترار    هاتحریمی ملت ایران به علت شدهپیگیری حقوق پایمال

، واقعیتتی استت کته بایتد در     هاتحریمی واسطهگیرد.}...{ تضییع حقوق ملت ایران به

 1395/04/09سطح جهانی پیگیری قضائی شود.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

استتفاده از مستئولین توانتا و    \کشور

 فعال

جتوری انتختاب    -حاال در دولت دوازدهتم -مختلف را  هایبخشسئولین را، مسئوالن م

بتوانتد کارهتا را    هتا آنکار و توانا باشند؛ یعنی توانتایی  بکنند که کارکنان و فعّال و پای

 .14/3/1396ببرد شاءاهلل پیش ان

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 مدیریت انقالبی\کشور

متان را حفتظ   انجام بگیرد، باید خصوصتیّات انقالبتی  اگر بخواهیم این پیشرفت حقیقی 

 1394/12/20کنیم.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 مدیریت جهادی\کشور

متان را حفتظ   اگر بخواهیم این پیشرفت حقیقی انجام بگیرد، باید خصوصتیّات انقالبتی  

مان را حفتظ کنتیم، هضتم    ملّی یتهوو  عزتمان را حفظ کنیم، کنیم، حرکت جهادی

 1394/12/20نشویم.

حفتتتتظ و حراستتتتت از تفکتتتتر   

 همت مردم\انقالبی

و فشتار عملتی؛    ی دشمن این سه چیز است: فشار اقتصتادی، فشتار روانتی   امروز نقشه

کته   ...ی بر کشور عزیز متا ایتران استت،    هدف هر سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره

متردم،   همتت این هدف به توفیق الهی و بته فضتل الهتی و بتا تتالش مستئولین و بتا        

 1397/03/14شاءاهلل بکلّی ناکام خواهد ماند.ان

 راه مقاومت و ایستادگی، تنها راه پیروزی است؛ جانبههمهمقاومت و ایستادگی 

 .لذا میگوییم و همیشه گفتیم که ایمانِ همراه با مقاومت، به دنبالش پیروزی است جانبههمهمقاومت و ایستادگی 

اتختتاذ \حفتتظ استتتقالل سیاستتی  

 مواضع تهاجمی

[ هم] تهاجم موضع در بگیرد، قرار انسان نباید دفاع موضع در که نرم همیشه جنگ در

ا شتم  مواضتع  فکری؛ حضور است؛ این وظایف از یکی است؛ تهاجم این بگیرد؛ قرار باید

 1395/04/12پس بنابراین اعالم موضع انقالبی ]مهم است[. ...روشن باشد. 

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی    مقابتل  در تتوان می واال همت با و ایستادگی با که دادند نشان قهرمان اهللحزب و لبنان
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 متن فرمایشات مفهوم

 1385/08/02.داد شکست را اسرائیل و ایستاد اسرائیل استقامت و پایداری\کشور

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 هاظرفیتاستفاده از \کشور

ی ی ایستادگی، مقاومت، توکل بته ختدای متعتال و استتفاده از همته     اسرائیل در سایه

 1385/08/02.خورد شکست لبنان و مردم اهللحزبظرفیت و نیروی 

دوری \تقویت حوزه مدیریتی کشور

 یطوتفرافراطاز 

بنابراین توقع اینکه شماها مدبرانته و فکورانته فکتر کنیتد و بتدون تنتدروی، بتدون         ...

 1388/06/04توی قضایا، رفتار کنید، توقع زیادی نیست. یطوتفرافراط

توکل \تقویت حوزه مدیریتی کشور

 به خدا

ی به ختدای متعتال و استتفاده از همته     توکل مقاومت، ایستادگی، یسایه در اسرائیل ؛

 1385/08/02.خورد شکست لبنان و مردم اهللحزبظرفیت و نیروی 

توکل \کشورتقویت حوزه مدیریتی 

 به خدا

دشتمنان   توانتد متی دهنده این است که امت اسالمی اگر دل به خدا بسپارد، این، نشان

 1385/05/17اسالمی را متوقف کند.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 اعتماد به مردم\کشور

 هتای ملتت البته دشمنان اسالم نیروی مردم را انکار کردند و سیاستمداران را به نیروی 

هنرهای امام راحل ما ایتن بتود    ترینبزرگکردند. به نظر ما یکی از  اعتقادبیخودشان 

که این نیروی مردم را شناخت و آن را کشتف کترد و از آن بهتره گرفتت؛ و بته متردم       

 1385/05/30اعتماد کرد.

حفتتتتظ و حراستتتتت از تفکتتتتر   

 احساس عزت\انقالبی

 1385/07/04 ؛دهدمیپیروزی  هاآناست که به « احساس عزت»همین 

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 استقامت و پایداری\کشور

استت و شتما بتا ایستتادگی و استتحکام      « هتا جنگ اراده» درواقعهای امروز دنیا جنگ

های فراوان کشورتان خواهید توانست بتر مشتکالت پیتروز    ها و استفاده از ظرفیتاراده

 1394/09/02شوید.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 پایداریاستقامت و \کشور

مسلط بر عتالم، قتادر نیستتند از ایستتادگى      هایقدرتهاى نظامى و امنیتىِ توانایى ...

 1393/06/13 یک ملت بکاهند یا به آن ضربه بزنند،

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 هاظرفیتاستفاده از \کشور

استت و شتما بتا ایستتادگی و استتحکام      « هتا جنگ اراده» درواقعهای امروز دنیا جنگ

های فراوان کشورتان خواهید توانست بتر مشتکالت پیتروز    ها و استفاده از ظرفیتاراده

 1394/09/02شوید.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 مجاهدت و تالش مسئولین\کشور

هتتر مقتتدار متتا از معتتارف استتالمی فاصتتله بگیتتریم، از مجاهتتدت و تتتالش و تکتتاپو     

، ضرر خواهیم کرد و به همین نسبت در این نبرد تاریخی مرگ و زندگی، برداریمستد

 1386/08/09عقب خواهیم رفت؛ ضربه خواهیم خورد.

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 و اقدام صحیح ریزیبرنامه\کشور

 کننتد،  حفتظ  را ختود  امیتد  و نشتاط  و ایمان اسالمی، نظام مسئوالن و ایران ملت اگر

ریزی صحیح و کتار و تتالش پیگیتر در چتالش بتا      در پرتو عمل صالح، برنامه توانندمی

 1386/05/30ی جهانی به پیروزی برسند.نظام سلطه

تقویتتتتتت حتتتتتوزه متتتتتدیریتی  

 استقامت و پایداری\کشور

 و عمّارگونته  بصتیرتی  نترم،  جنتگ  یعرصته  و هستتید  نترم  جنتگ  جوان افسران شما

 آمتاده  عرصته  ایتن  بترای  را ختود  وجتود،  تمتام  بتا  ؛طلبتد می اشتروار مالک استقامتی

 1392/11/23.کنید
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 متن فرمایشات مفهوم

 حفظ و حراست از تفکر انقالبی

گیتری انقالبتی در   ، حفظ و حراست از تفکّر انقالبی و جهتت هاذهناحیاء انقالب در  ...

کارهایی است  هااینو قوانین؛  مقرّرانها و در گیریعمل، در بیان، در رفتار، در تصمیم

 یجتاده ملّت را در همتین   تواندمیدهشتناک را بگیرد؛  یتوضعجلوی آن  تواندمیکه 

 1394/11/19استحکام و استقراری که دارد پیش ببرد.

حفتتتتظ و حراستتتتت از تفکتتتتر   

 جهاد\انقالبی

 دنبتال  ؛فِقینالمُنتا  وَ فِرینَالکتا  تُطِتعِ  ال وَ اللّهَ اتَّقِ النَّبِیُّ اَیُّهَایا : فرمایدمیخدای متعال 

 فِقینَلمُنتا ا وَ الکُفّارَ هِدِجا النَّبِیُّ اَیُّهَایا : فرمایدمی دیگر جای در باش؛ مراقب مرو، هاآن

؛ «قاتِل» فرمایدنمی؛ «جاهِد» فرمایدمی. کن مبارزه منافقین با و کفّار با ؛عَلَیْهِم اغلُظ وَ

 .]قتال[ همیشه الزم نیست، امّا جهاد همیشه الزم است« قاتِلِ الکُفّارَ وَ المُنافِقین»

حفتتتتظ و حراستتتتت از تفکتتتتر   

 جهاد\انقالبی

استت، علیته    بشتریت باید توجّه داشت که این جهاد، علیه دشمن است، علیه دشمن  ...

ستنگین و مطتامع   قتدرت ختود و زر و زور ختود، وجتود      اتّکتا دشمنانی است کته بته   

اِتَّتقِ اللّتهَ وَ ال تُطِتعِ     معنا ندارد؛ هاآن. سازش با کنندمیتحمیل  بشریتخودشان را بر 

 1395/09/27.فِقینالمُنا وَ فِرینَکاال

حفتتتتظ و حراستتتتت از تفکتتتتر   

 جهاد فرهنگی\جهاد\انقالبی

گاهی جهاد، جهاد سیاسی است، گاهی جهاد فرهنگی است، گتاهی جهتاد نترم استت،     

 1395/09/27...گاهی جهاد سخت است، 

 

پس از شناسایی کدهای اولیه، به روش نگاشت شناسی و با مشارکت چهار نفر از اساتید و با در 

 اجرایی کارهایراهو  مشخصکالن  رهنمودفرمایشات احصاء شده، چهار  مجموعنظر گرفتن 

 گردیدند. بندیطبقهفرعی به شرح نمودار ذیل 

 

 
 تقویت حوزه مدیریتی کشور راهکار( 2نمودار )
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 کالن تقویت حوزه مدیریتی کشور رهنمود( 3نمودار )

 

  
 جانبههمهاست از تفکر انقالبی و مقاومت و ایستادگی رحفظ و ح ( رهنمود4نمودار )

 

 ی پژوهشهایافته لیوتحلهیتجز

 کارهایراه ،یاحصاء شده به روش نگاشت شناخت میمفاه یبندو طبقهفرمایشات  یبا بررس

، جانبههمه یستادگیمقاومت و اکالن؛  عنوانمقام معظم رهبری در ذیل چهار  موردنظر اجرایی
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 کشور یتیریحوزه مد تیتقوی و اقتصاد مقاومت برتکیهی، و حراست از تفکر انقالب حفظ

 شد. بندیطبقه
 مقابله با سیاست فشار حداکثری اجرایی کارهایراه( 2جدول )

 هاشاخص کالن رهنمودعنوان 

 جانبههمهمقاومت و ایستادگی 

 مقاومت و ایستادگی فرهنگی
 مقاومت و ایستادگی سیاسی
 مقاومت و ایستادگی اقتصادی
 مقاومت و ایستادگی نظامی

 انقالبیحفظ و حراست از تفکر 

 حفظ و حراست از تفکر انقالبی در بیان و گفتار
 حفظ و حراست از تفکر انقالبی در رفتار و اعمال
 حفظ و حراست از تفکر انقالبی در افکار و نیات

 اقتصاد مقاومتی برتکیه

 کاهش واردات

 استحکام و اقتدار اقتصادی

 کاهش وابستگی به نفت

 داخلی هایظرفیت کارگیریبهشناسایی و 

 اولویت دادن به مسائل اقتصادی

 اهمیت دادن به تولید و اشتغال

 چندجانبهتوسعه تعامالت دو و 

 از کاالی ایرانی جانبههمهحمایت 

 اقتصادی هایشرارتتشکیل ستاد مقابله با 

 چندجانبهاستفاده از پول ملی در تعامالت دو و 

 محوردانشایجاد اقتصاد 

 تقویت تولید داخل

 تقویت حوزه مدیریتی کشور

 به مردم اتکااعتماد و 

 حرکت قدرتمندانه

 توکل به خدا

 استفاده از مسئولین توانا و فعال

 مدیریت انقالبی و جهادی

 شتاب دادن به پیشرفت علمی

 هاظرفیتاستفاده از 

 و اقدام صحیح ریزیبرنامه

 گیریتصمیمجدیت در 

 مجاهدت و تالش مسئولین

 وتفریطافراطدوری از 

 اتخاذ مواضع تهاجمی
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 یالعالمدظلهاز دیدگاه مقام معظم رهبری  جانبههمه هایتحریممقاله با  اجرایی کارهایراه( 2شکل )

 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

 هیعل آمریکا جانبههمه هایتحریممقابله با  اجرایی کارهایراه ییشناساهدف اصلی این پژوهش 

بر  چراکه است( العالیمدظله) یمقام معظم رهبر شاتیبر مبنای فرما رانیا یاسالم یجمهور

کشور  یاساس یهاچالشاز  یکیگام دوم انقالب،  هیانیدر ب یمقام معظم رهبر شاتیفرما یمبنا

رهنمودهای مقابله با سیاست 

 فشار حداکثری
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کشور در قبال  یسازمقاوم ی[ برانیدشمن است، ... ]مسئول هایو وسوسه یرونیب یهاچالش

 .کنند یسازکشور را آماده کنند؛ کشور را مقاوم دیبا کا،یآمر هایتحریم

، جانبههمه یستادگی؛ مقاومت و اراهکاراز آن است که چهار کالن  یحاک قیتحق یهاافتهی

 ازجملهکشور  یتیریحوزه مد تیو تقو یاقتصاد مقاومت برتکیه ،یحفظ و حراست از تفکر انقالب

 یهاکامل، توطئه سازیادهیاست که در صورت پ یمقام معظم رهبر موردنظر اجرایی کارهایراه

و  دهایدشمن را ناکام خواهد گذاشت و کشور را مقاوم و تهد یفشار حداکثر سیاستدشمن و 

این  هاییافته خواهد کرد. لیتبد رانیا یاسالم یجمهور یبرا یرا بر فرصت یخارج یفشارها

( که با استفاده از دو مفهوم درد و استقامت تحریم را تبیین کرده 2018تحقیق با الگوی نفیو)

و راهکار  گرددمیهمخوانی دارد و فشار حداکثری با هدف ایجاد درد از طرف دشمنان اعمال 

رهبری نمود پیدا کرده  مقابله آن نیز همان راهکار استقامت است که در فرمایشات مقام معظم

 است.

 گردد؛پیشنهاد می های تحقیقیافتهبا عنایت به 

 در شعب در برابر شدائد پیامبر )ص( و یارانش  و مقاومت صبر ،قناعتکه  گونههمان

 غمبریپداشته باشد و  هاشمیبن هیعل یاساس ینتواند اثر هاتحریمباعث شد  ،طالبابی

 در، اگر مقاومت و ایستادگی سربلند از شعب خارج شدند هاشمیص( همراه با بن)

و نهادها و همچنین   فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی سرلوحه کار همه هایزمینه

گیری در همه ن، جامعه و آحاد مردم قرار گیرد و این جهتمدیران، مسئولین، کارکنا

دور از انتظار شکست و ناکامی دشمن قرار گیرد،  مدنظرها و تصمیمات ریزیبرنامه

 نخواهد بود.

 ایمان ، حضرت محمد )ص( و یارانش با توکل به خدا، طالبابیکه در شعب  گونههمان

همدلی و پشتیبانی همدیگر و دور و اعتقاد به اهداف متعالی خود، صبر و استقامت، 

حرام، موفق به اداره  هایماههای محدود و همچنین استفاده از فرصت هاتحریمزدن 

، توکل به خداشدند، در حوزه مدیریتی کشور نیز باید با  محاصرهامور و شکست 

گیری بهره، توانا و فعال نیاستفاده از مسئول، حرکت قدرتمندانه، به مردم اتکااعتماد و 

دادن به  شتابی، و جهاد یانقالب تیریمدهای تحریمی حداقلی، حداکثری از معافیت

در  تیجد، حیو اقدام صح ریزیبرنامه، هاتیاز ظرف استفادهی، علم شرفتیپ

مواضع  و اتخاذ وتفریطافراطاز  یدور، نیو تالش مسئول مجاهدت، گیریتصمیم

 ی تقویت گردد.تهاجم

 وابستگی بودجه ، مدتانیم ریزیبرنامهدر یک ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه



 1400بهار ،55 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                       146

کمتر و استفاده از سایر ابزارهای مالی مثل مالیات  هرسالرا  کشور به صادرات نفت

 بودجه کشور را جایگزین آن نماید. نیتأمبرای 

  جلوگیری و  هانهیهزدولت با تدوین دستورالعمل و مقررات الزم، از اسراف در منابع و

 یهاپروژه یمال نیتأم ،یوررشد بهره تیمنابع و محور ییجوبا استفاده از صرفه

 قرار دهد. نیتأمزیرساختی کشور را در اولویت 

  مؤثربا دیپلماسی اقتصادی  اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت امور خارجهامور وزارت 

  هیاتحاد لیو تشک میتحت تحر یهاکشوربین  ییهمگرا ایجادوزارت امور خارجه با 

مقابله با  یبرا یو اقتصاد یاسیس ،یمنظور اقدامات حقوقبه شدهمیتحر یهاکشور

و با همسوسازی سازمان همکاری شانگهای، روسیه، چین، ترکیه،  اقدام نماید میتحر

و مبادله کاال به کاال،  یمال دیجد یهاریو مس یتجار یهامانیپ جادیاهند و 

را بر اقتصاد  هاتحریم، اثر میضدتحر نیکمپ شیپو جادیاپولی دوجانبه و  یهامانیپ

 کشور کاهش دهد.

  استفاده از سازوکار  با یدادگستر یالمللنیب وانیدر د یحقوق یاقامه دعوادولت با

 ضد حقوق راتیتأثمستند به  کایآمر هیعل یالمللنیموجود در معاهدات ب ییاجرا

 گردد. هاآنو یا کاهش  هاتحریم، خواستار برچیده شدن هاتحریم یبشر

  اقتصاد کشور و یسازآزاد، برای مردمی کردن اقتصاد و مدتمیاندولت در یک برنامه 

برای حل مسائل اقتصادی کشور با بهبود  یخصوص بخشتوانو  تیظرف کارگیریبه

کنترل  و از قاچاق یریجلوگ ،یسازبا فساد با شفاف یمبارزه واقع، وکارکسبفضای 

 اقدام نماید. نرخ ارز

را  هاتحریم، برای محقق مقدور نبود که همه هاآن، تنوع و تعدد هاتحریمگستردگی به دلیل 

بندی انواع گردد محققان بعدی در خصوص شناسایی و طبقه، لذا پیشنهاد میقرار دهد مدنظر

ها، اثرات این تحریم بر کشور، راهکارهای اجرایی مقابله با تحریم با رویکردهای مختلف و تحریم

ی بررسی و مطالعاتی را اقتصاد یهاتحریمی و نظام، فناوری، کیپلماتیو د یاسیسدر ابعاد 

ه این مطالعه بوجود نداشت و لذا  الگوهای معتبر علمی، هاتحریممطالعه  انجام دهند. درزمینه

های علمی نیز برای گردد از سایر روشروش نگاشت شناختی انجام گردید، لذا پیشنهاد می

تا امکان بررسی همه ابعاد و جوانب آن به ها استفاده گردد مطالعه و بررسی موضوع تحریم

 وجود آید.
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 قدردانی

که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این  یخبرگان توانمنداز 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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