بسمٍ تعالی
جلسٍ دفاعیٍ از رسالٍ دکتری آقای محمد لطفی با عىًان " بررسی ابعاد ي ماَیت تحریم اقتصادی ایران در محیط بیه
المللی ي طراحی الگًی مقابلٍ با آن " در ساعت  1000مًرخٍ  1392/9/11در ساله دفاعیٍ داوشکدٌ مدیریت داوشگاٌ
عالی دفاع ملی برگسار گردید.

دس ایي جلسِ جٌبة آلبی دکتش هحوذ ًْبًٍذیبى ثِ ػٌَاى استبد ساٌّوب ٍ دکتش اثشاّین هتمی ٍ دکتش ػلی سجت صادُ  ،ثِ ػٌَاى
اسبتیذ هطبٍس ٍ دکتش سیف  ،دکتش خَش چْشُ ٍ دکتش آل اسحك ثِ ػٌَاى اسبتیذ داٍس حضَس داضتٌذ.
ایي تحمیك ثب اضبسُ ثِ پطت سش گزاسدى ثیص اص سِ دِّ اص پیشٍصی اًمالة اسالهی کِ اکثش آى دس هؼشض تحشیوْبی التصبدی
سپشی ضذُ ٍ دس سبلْبی اخیش ًیض ثب همبٍهت هشدم کطَسهبى دس پبفطبسی ثش حمَق ّستِ ای خَد ایي تحشیوْب تطذیذ گشدیذُ
است ثِ هٌظَس  ،طراحی الگوی مقابله با تحریم های اقتصادی ایران هَسد اًگبضت ٍالغ ضذُ است.
سٍیکشد تحشین ثب ضشٍع اًمالة اسالهی ایشاى ٍ پس اص تسخیش الًِ جبسَسی اهشیکب دس سبل  ، 9191دس هَسد کطَسهبى آغبص
ضذُ ٍ تب کٌَى اداهِ داسد .ایشاى ّوَاسُ دس ثشاثش ایي تحشین ّب ثِ سٍیکشد همبٍهت ٍ دس همبطؼی ثِ ثْشُ گیشی اص ساّکبسّبی
تَافمی ثِ ّوشاُ همبٍهت تبکیذ داضتِ ٍ ّیچگبُ تسلین ایٌگًَِ فطبسّب ًگشدیذُ است.
ثِ هٌظَس تحلیل ػلوی ایي سٍیکشد ثیي الوللی ایي پژٍّص کِ اص ًَع هَسدی – صهیٌِ ای ٍ کبسثشدی – تَسؼِ ای هی ثبضذ ،
ٍ ّوچٌیي سٍش تحمیك آى ًیض اکتطبفی هی ثبضذ  ،الگَی همبثلِ ثب تحشین سا تشسین ًوَدُ است.
دس ایي تحمیك هحمك ثِ ایي سَال اصلی کِ "اثؼبد ٍ هبّیت تحشین التصبدی ایشاى دس هحیط ثیي الوللی چیست ؟ ٍ الگَی
هٌبست جْت همبثلِ ثب آى کذام است ؟ " پبسخ هیذّذ..
دس ایي تحمیك  ،فشضیبتی دس صهیٌِ ّبی اّذاف اػوبل تحشیوْبی التصبدی ػلیِ جوَْسی اسالهی ایشاى  ،هَلفِ ّبی هَثش ثش
تحشین التصبدی ایشاى ّ ،ضیٌِ ّبی تجبسی ٍاسد ضذُ ثِ کطَس ثِ سجت تحشین ّبی التصبدی  ،اثش ثخطی کًٌَی سیبست ّبی
تحشین ضکٌی کطَس ٍ ساّکبسّبی پیطٌْبدی تحشین ضکٌی هطشح ضذُ ٍ هَسد آصهَى لشاس هی گیشدّ .وچٌیي هَلفِ ّبیی
هبًٌذ ًَع  ،ضذت  ،صهبى  ،اثش ثخطی  ،ثبصیگشاى ّ ،ضیٌِ ّب  ،اصَل حمَلی ٍ اخاللی ٌّ ،جبسّبی ثیي الوللی ٍ پیبهذّبی
تحشین التصبدی ایشاى هذ ًظش لشاس گشفتِ است.
دس ایي تحمیك اثؼبد ٍ هبّیت تحشیوْبی التصبدی  ،هذلْب ٍ تئَسیْبی هَجَد دس ادثیبت  ،هطبلؼبت هَسدی ٍ ثشسسی ػلل ٍ
پیبهذ ّبی تحشین التصبدی ایشاى هَسد تَجِ ٍالغ ضذُ است .
ایي پژٍّص ّن ثِ اّذاف تحشین ّبی هَسد ًظش اضبسُ داسد ٍ ّن هَلفِ ّبی هَثش ثش تحشیوْب سا ثِ ّوشاُ پیبهذ ّبی هثجت ٍ
هٌفی آى دس ثخطْبی هختلف التصبدی ٍ ّضیٌِ ّبی ٍاسد ثش آى سا ثِ تفکیک هَسد کٌکبش لشاس هی دّذ ٍ ًْبیتب ثب ضٌبسبیی
اثؼبد ٍ هبّیت هَضَػی تحشین ّبی ٍاسدُ  ،ثِ گضیٌص ساُ کبسّبی همبثلِ ٍ طشاحی الگَ اّتوبم هی ًوبیذ.

ایي پژٍّص ثب تَجِ ثِ هبتشیس اثش ثخطی تحشین ،ثِ خَثی ًتبیج اػوبل تحشین ّبی ایشاى سا هحک صدُ ٍ دسایي چبسچَة ،
تحشیوْبی ٍاسدُ سا هَثش هیذاًذّ.وچٌیي دس سیش کلی تحشین ّبی اػوبل ضذُ  ،ثِ هٌظَس تَجیِ ایي سفتبس ثیي الوللی ّوَاسُ
ثِ ػلل هشتجط ٍغیش هشتجط ثب اهٌیت ثیي الوللی اضبسُ ضذُ است.
هحمك ثِ خَثی دس یبفتِ ّبی تحمیك خَد ً ،طبى هی دّذ کِ هْوتشیي اّذاف هَسد ًظش اص تحشیوْبی التصبدی ایشاى ،
هٌضٍی کشدى ایشاى دس هٌطمِ ٍ هحیط ّبی ثیي الوللی ٍ ٍاسد کشدى آسیت ثِ التصبد ایشاى ٍ کبّص سفبُ ػوَهی دس جبهؼِ
ثَدُ است .ایي سّیبفت ًطبى هی دّذ کِ دس پس اػوبل تحشیوْبی التصبدی ػلیِ ایشاى  ،اّذاف ثبالتشی ثِ غیش اص ػذم
دستشسی ثِ فٌبٍسی ّستِ ای ًْفتِ است کِ دس ًَع خَد ثسیبس صیبًجبستش ثَدُ ٍ هَجَدیت کطَس سا هَسد تْبجن لشاس دادُ
است.

دس حَصُ ّضیٌِ ّبی تحشین ًیض  ،ثب تجییي ًَ 91ع اص ّضیٌِ ّبی تجبسی  ،هیبًگیي افضایص ّضیٌِ ّب ًسجت ثِ صهبى لجل اص
تطذیذ تحشیوْب دس ثخص ّبی هختلف التصبدی دس حَصُ ّبی تَلیذ ٍ صبدسات آًبى هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است.
هحمك ثب احصبء هَلفِ ّبی هَثش دس تحشین التصبدی ایشاى ٍ سفتبس ثبصیگشاى تحشین  ،الگَیی تشسین ًوَدُ کِ ضوي هالحظِ
کٌص ٍ ٍاکٌص هَضَػی  ،ثِ اسائِ  12ساّکبس همبثلِ دس  4جْت گیشی ساّجشدی  ،ثِ ضشح ریل اّتوبم هی ًوبیذ:
 -9ثْشُ گیشی حذ اکثشی اص ظشفیت ّبی التصبد هلی
 -1ثْشُ گیشی اص اثضاسّبی التضبیی ٍ ًَآٍساًِ تحشین ضکٌی
 -3ثْشُ گیشی اص ظشفیت ّبی هٌطمِ ای ٍ ثیي الوللی
 -4ثْشُ گیشی اص دیپلوبسی فؼبل تجبسی ٍ ػوَهی دس  3سطح هلی  ،هٌطمِ ای ٍ ثیي الوللی
دس ایي تحمیك ثِ خَثی ًطبى دادُ ضذُ است کِ ثب اتخبر سٍیکشد ّبی تحشین ضکٌی هٌبست ّ ،وشاُ ثب پیبهذ ّبی هثجت
ًبضی اص تحشین  ،دس ًَع خَد هی تَاى ضذت تحشین سا کن اثش جلَُ داد ٍ تحشین کٌٌذگبى سا ثِ هزاکشُ تشغیت ًوَد.
ٍاضح ٍ سٍضي است کِ ًتبیج چٌیي هطبلؼِ گستشدُ ای هی تَاًذ ثِ هذیشیت کالى کطَس دس حَصُ ّبی اهٌیت التصبدی
جْت تصوین گیشی ٍ سیبست گزاسی ثْتش ٍ همبثلِ ثب فطبسّبی خبسجی ٍ ّوچٌیي ایوي سبصی سیستن التصبدی ٍ
سیبسی کطَس هسبػذت ًوبیذ .

باشد که این تحقیق به عنوان یک اثر ماندگار منشاء خدمات و فواید شایسته ای قرار گیرد  .انشاءا...

