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صفحات9-33 :
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اقتصاد سیاسی بینالمللی از نگاه فقهی مقام معظم

رهبری(مدظله العالی)

دکتر سید محمد ساداتی نژاد* /1احسان جعفری فر**2

چکیده
در این مقاله ،ابتدا به بررسی مفهوم اقتصاد سیاسی بین المللی و ساابقه کا گ ریارن و و میاا ی
ظرن موجود در خصوص و و همچنین گاه کلی اسلام به اقتصاد پرداخته کد و در ادامه ،گااه ققهای
مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) به مقوله اقتصاد سیاسی بین المللی در قالب دو دسته بندن میا ی و اصول
ققهی بررسی کد .منظور از میا ی ،بنیا ها و اصول کلی برررقتاه کاده از مناابق ققهای اساف کاه قارا
رکتها ن بوده و خاص رکته اقتصاد سیاسی بین المللی یسف و منظور از اصول ،سیاسفهان مرتیط باا
این رکته میباکد که در عین برخوردارن از درجهان از ثیات ،ام ا تغییر بر اساس کرایط و مقتضیات
زما را دارا میباکد .در بررسی میا ی ققهی اقتصاد سیاسی بین المللی از گاه مقام معظم رهیرن(مدظلاه
العالی) ،میا ی خدا محورن ،غیب باورن ،اسلام محورن ،معنویف محورن ،ولایف محورن ،اخلاا محاورن،
عدالف محورن و ظلم ستیزن استخراج کد و در بررسی اصول ققهی اقتصاد سیاسای باین المللای31 ،
اصگ کامگ اقتصاد مقااومتی ،وزادن اقتصاادن ،ا فاا اقتصاادن ،ظاارت و مراقیاف دولاف اسالامی بار
قعالیفهان اقتصادن بران جلوریرن از بغی و ستم ،اقتصاد عامگ اعتلان سیاسای در ظاام باین الملاگ،
رقاه عمومی و عدالف اقتصادن ،میارزه با قساد مالی و اقتصادن ،هم ارن اقتصادن در میاا کواورهان
اسلامی ،خود ات ایی و فی سلطه کفار بر مسلمین و استقلال دولف اسلامی استخراج کد.
کلید واژهها
اقتصاد اسلامی ،ققه ،اقتصاد سیاسی ،اقتصاد مقاومتی ،دولف اسلامی.

*

پژوهوگر ارکد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ،تهرا  ،ایرا ( ویسنده مسئول)
Sadatinejad@yahoo.com

** دا ش وموخته کارکناسی ارکد روابط بینالملگ دا وگاه مفید ،قم ،ایرا .
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مقدمه
در این مقاله ،قرار اسف گاه ققهی مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) به مقوله اقتصاد سیاسی
بین المللی بررسی کود .به همین منظور ،ابتدا به بررسی تعریف و سابقه اقتصاد سیاسی و
اقتصاد سیاسی بین المللی پرداخته میکود و سپس گاه ققهی مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) در
ارتیاط با اقتصاد سیاسی بین المللی استخراج خواهد کد .موضوع اقتصاد سیاسی ،ی ی از
موضوعات مهم در روابط بین الملگ میباکد و خصوصاً با توجه به اهمیف میاحث اقتصادن در
کرایط قعلی بران کوورما و قوارهان اقتصادن و تحریمهان کدید و بی سابقه دکمن،
استخراج گاه ققهی رهیرن معظم به این حوزه و تقویف ادبیات موجود ،امرن اساسی و مورد
یاز میباکد .در این راستا ،امید اسف این پژوهش ،بتوا د به غنان میاحث موجود در این حوزه،
کمک ماید.
اقتصاد سیاسی زما ی از کلمه یو ا ی ( )Oikosبه معنان خا ه و ( )Nomosبه معنان قا و
ررقته کده بود و به معنان اقتصاد خا واده تعریف میکد .اما امروزه اقتصاد سیاسی به معنان
تأمین یازهان جامعه توسط دولف تعریف کده و به معنان مدیریف جامعه اسف .اقتصاد
سیاسی میکوکد دولتمردا را در بهتر اداره کرد امور اقتصادن جامعه راهنمایی کند.
(اقراخته و حججی پور  )0933109میاحث اقتصاد سیاسی ابتدا در قالب علم اقتصاد مطرح بود
ولی بعد ًا به دلیگ اهمیف و  ،رکتها ن به ام اقتصاد سیاسی ایجاد کد .امروزه اقتصاد سیاسی به
بررسی تأثیر سیاسف بر اقتصاد و به عیارتی تعامگ حوزه سیاسف و اقتصاد میپردازد .اقتصاد
سیاسی با ماهیف سیاسی تصمیم ریرن وغاز میکود و با چگو گی تاثیررذارن امور سیاسی بر
ا تخابهان اقتصادن در یک جامعه ارتیاط پیدا میکند .در این تعریف ،جامعه چنا رسترده
تعریف میکود که ه ققط کوورها یا سایر حوزههان قدرت ،بل ه بنگاهها ،رروههان اجتماعی یا
سایر سازما ها را یز در بر میریرد.
واژه اقتصاد سیاسی بین الملگ اولین بار در سال  3131توسط و توا دو مو رکتین 3به
کار برده کد که در واقق هما ام سنتی علم اقتصاد اسف .این امر تلاکی بود بران بررسی
روابط متقابگ اقتصاد و سیاسف بر ی دیگر و در واقق تصریح این ته که مطالعه توأما دو

Antoine de Montchrestein
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حوزه اقتصاد و سیاسف به صورت یک حیطه مطالعاتی واحد ،درك بهترن از تحولات ملی و بین
المللی ارائه میکند(.محمدن)1933101 ،
کلارك اقتصاد سیاسی را داران چهار جریا اصلی میدا د که عیارتند از3
 -3جریا لییرال کلاسیک که برررقه از اقتصاد ئوکلاسیک اسف و اتریویها پرچم دارا و
هستند.
 -9جر یا رادی ال که منتج از مارکس و تئورن دم راسی اجتماعی اسف و م تب هادررایی و
م تب تاریخی ولما  ،چهرهن امروزن و را تو یگ میدهند.
 -1جریا محاقظه کارن ادمو د برك در کاخههان رما تیسم و اسیو الیسم که ئومحاقظه
کارا و را هدایف میکنند.
 -9جریا لییرال مدر که هر چند وبوخورن جز اقتصاد ئوکلاسیک دار د ،اما م تب کمیریج
و بالتیق کینزین ها (از وع کینزن یا پسف کینزن) مداقق و ها هستند( .قائمی یا)1033109 ،
اقتصاد سیاسی ،روی ردهان متفاوت مرکا تیلیستی ،واقق ررایی ،لییرالیستی ،مارکسیستی و
ا تقادن وجود دارد ک ه هر کدام ،گاه خاص خود را در مورد ماهیف ،اهداف ،کارکرد و سایر
ویژریهان دولف و بازار یا سیاسف و اقتصاد و تاثیرات و تعاملات متقابگ میا و ها دارا
میباکند( .پور احمدن  )3109اقتصاد سیاسی سرمایه دارن که دورا ک وقایی و در قر
هفدهم و هیجدهم میلادن در ا گلستا و قرا سه بود ،مقولاتی ما ند ارزش بر پایه کار ،بهره
مال ا ه ،بهره و سود ،خود تنظیم بود بازار و ظریه ارزش و توزیق را مطرح کرد .در همین
راستا ،ودام اسمیف یز بحث دسف امرئی را مطرح مود( .جوا ویر  )3119بعداً کینزین ها ،به
بی ثیاتی قرایند باز تولید و رکد در اقتصاد سرمایه دارن پرداختند و اصگ خود تنظیمی بازار را
مورد قد قرار داد د ( .رابرتز ،اقتصاد مارکس ،قصگ اول) در پایا قر وزدهم ،ئوکلاسیک ها بر
هدف اقتصاد بازار و م تب اصالف مطلوبیف تاکید کرد د .و ها اقتصاد را بر مینان ایده عدم
کارایی بازار تعریف کرده و ما ند کلاسیکها بر اصگ خود تنظیمی بازار اعتقاد داکتند( .دراز
)3101
در مقابگ ،مارکسیسم ،بر سوسیالیسم ،طیقه و کاررر تاکید و با روی رد سرمایه دارن مخالفف
کرد .مارکس سه قا و عمده حرکف سرمایه دارن را که عیارت از قا و ارزش ،ا یاکف و
سودوورن بود ،مورد قد قرار داد و تئورن بحرا ها در ظام سرمایه دارن را ارائه کرد .بر همین
اساس ،او معتقد بود سرمایه دارن یک کیوه تولید اسف که سرا جام توا خود را بران اقزود
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بر یروهان مولد جوامق بورن از دسف خواهد داد و باید جایگزین کود .مارکس در سال 3510
یز کتابی با عنوا سهمی در قد اقتصاد سیاسی منتور کرد( .رابرتز ،اقتصاد مارکس ،قصگ
اول)
لییرالیسم ،یز ،به مادن ررایی و اصالف قرد و سود اظر اسف .ارزشها در زد لییرالها
سیی اسف و هرچه به بیوینه کرد لذتهان مادن کمک کند ،خوب اسف .از گاه لییرالیسم،
عقگ بهتر از هر هاد دینی یا د یون دیگر میتوا د کوتاهترین و بهترین راه دسف یابی به اهداف
و ارزشها را بررزیند .بنابراین ،به راهنما یازن یسف .در این قرهنگ ،ا سا مالک خود،
ز دری ،کار و اموال خویش اسف و این امور به خدا ،دولف ،هادهان دینی یا د یون تعلق دارد.
(میرمعزن )1033158 ،در بینش لییرال سرمایهدارن ،عدالف اقتصادن اهمیف دارد و رکد
اقتصادن برتر از و کمرده میکود( .مقدم و واعظ)331 33101 ،
اقتصاد سیاسی بین المللی
در تداوم اقتصاد سیاسی ،اقتصاد سیاسی بینالمللی با تاکید بر روابط متقابگ اقتصاد و
سیاسف ،بر این ته متمرکز اسف که بررسی تواما این دو حوزه به صورت یک حوزۀ
مطالعاتی بین رکتهان درك بهترن از تحولات ملی و بینالمللی ارائه میکند .با قروپاکی اتحاد
جماهیر کورون و پایا یاقتن جنگ سرد ،ما ق سیاسی -ایدئولوژیک که موجب جدایی
مطالعات میا حوزههان اقتصاد و سیاسف کده بود ،بیش از پیش تضعیف کد .همزما با این
تحولات ،جها ی کد یز که با ظهور وا ههان ا قلاب ارتیاطات و اطلاعات از دهۀ  3089وغاز
کده بود ،در دهۀ  3009رکد قزاینده ان پیدا کرد و تصویرن از جها جدید ارائه کرد که در و
هر پدیدهان با پدیدۀ دیگر مرتیط ،تاثیررذار و تأثیرپذیر بود .در این کرایط ،جدایی ظرن و
عملی میا حوزههان اقتصاد و سیاسف بیش از پیش متزلزل کد .تحف تأثیر تحولات مذکور در
جها واقعی زمینۀ تقویف حوزۀ مطالعاتی اقتصاد سیاسی بینالمللی قراهم ومد( .ا جمن ایرا ی
روابط بین الملگ ،رروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین المللی)
مطالعات اقتصاد سیاسی بینالمللی به موضوعاتی ما ند توسعه ،جها ی کد  ،ح مرا ی
خوب ،مسائگ زیسف محیطی ،مطالعات ا رژن ،سازما هان بین المللی مؤثر در اقتصاد جها ی،
دیپلماسی اقتصادن ،سرمایه رذارن خارجی ،خصوصی سازن ،دیپلماسی تجارن ،تأثیر قدرتهان
و ظهور بر رو دهان اقتصاد سیاسی بین المللی ،کرکفهان قراملی و بازیگرا غیر دولتی در
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اقتصاد جها ی و بررسی ظریههان علمی در این حوزه ،میپردازد( .ا جمن ایرا ی روابط بین
الملگ ،رروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین المللی)
حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی ،پیو د زدی ی با روابط بین الملگ دارد .ظریه پردازا
اقتصاد سیاسی بین المللی اعتقاد به در هم تنیده بود جنیههان سیاسی ،اقتصادن و اجتماعی
روابط بین الملگ دار د و بر این اساس از برخی اقتصاددا ا به سیب تمرکز محض رون اقتصاد و
ادیده ررقتن عوامگ سیاسی خرده میریر د و از برخی دا ومندا علوم سیاسی یز به سیب
سیاسف باورن یا بی توجهی به ساختارها و قرایندهان اقتصادن ا تقاد میکنند .اقتصاد سیاسی
بین المللی با تعامگ دولفها و تجارت بین المللی سر و کار دارد .دولفها ررچه به د یال قدرت
هستند؛ اما علایقی دار د که با ا یاکف ثروت در ارتیاط اسف و بازار و تجارت بین الملگ یز از
ملاحظات قدرت بر کنار یسف .در حالی که دولفها گرا حفظ حاکمیف و ی پارچگی خود
هستند ،تجارت بین المللی به د یال روایش اقتصادن و در هم ک ستن موا ق دولتی اسف .لذا
راهی تعامگ دولفها و تجارت بین المللی موجب تنش و درریرن میکود( .مارتین)3109 ،
رذکته از تعاملات دولف و بازار ،اقتصاد سیاسی بین المللی مناسیات دولفها با کرکفهان
چند ملیتی به منزله اصلیترین بازیگرا غیردولتی در اقتصاد جها را هم در بر میریرد.
رذکته از کرکفهان چند ملیتی ،امروزه توجه بیوترن به دیگر بازیگرا غیردولتی ،کامگ
رروههان کارررن ،سازما هان غیردولتی و جنیشهایی اجتماعی میکود که ماینده مناقق
مختلف از جمله محیط زیسف ،ز ا  ،حقو بور و محروما کناخته میکو د .جدان از اینها
به قش سرمایه یز توجه زیادن میکود .بدین ترتیب ،اقتصاد سیاسی بین المللی به حوزه
مطالعاتی پیچیدهترن میدل کده که ه تنها به مناسیات دولف و بازار بل ه همچنین به روابطی
توجه دارد که در و  ،پان کرکفهان چند ملیتی ،سرمایه ،کار ،سازما هان غیر دولتی و
جنیشهان اجتماعی قرامرزن در میا باکد .از همین رو ،پژوهوگرا اقتصاد سیاسی بین
المللی اچار د رون هر دو دسته تعاملات داخلی و بین المللی ت یه کنند و مرزبندنهان
موجود میا برخی از رکتههان علوم اجتماعی را ادیده بگیر د( .مارتین)3109 ،
در بررسی تئوریک حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی ،غالیاً سه دیدراه ظرن اصلی واقق
ررایی ،لییرالیسم و گاه ا تقادن وجود دارد .واقق ررایا با همه توجهی که به توزیق قدرت
دار د گاهوا عمدت ًا به مناسیات قدرتهان بزرگ در دل ظام سرمایه دارن دوخته کده و
ما ند لییرالها پان بند سرمایه دارن هستند .برع س ،ا تقادنها به تهیدستا و محروما
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توجه دار د و معتقد د تحف حاکمیف سرمایه دارن توزیق برابرتر قدرت و ثروت ام ا اپذیر
اسف .واقق ررایا چو اولویف را ه به اقتصاد بل ه به سیاسف میدهند ،قرض را بر این
میرذار د که دولف ،توا ایی قابگ ملاحظهان بران ساختاربندن مناسیات اقتصادن در سطح بین
المللی دارد و جها ی کد یز از و رو توسعه یاقته که دولفها اجازه و را دادها د .سوداباورا
یا مرکا تی لیسفها اعتقاد داکتند که ستیز و درریرن قوی محورن در مناسیات اقتصادن
بین المللی دارد و دستاوردهان سیی مهمتر از دستاوردهان مطلق اسف .بدین ترتیب
سوداباورا جان پان مح می در م تب ق رن واققررایی داکتند .در سده هجدهم ،اقتصاددا ا
لییرال ما ند ودام اسمیف سوداباورن را به کدت مورد حمله قرار داد د و مدعی کد د که این
ا دیوه ،دولفها را به بهره بردارن از همسایگا خود توویق کرده و موجب کده اسف تجارت و
بازررا ی به سرچومه درریرن تیدیگ کود .ا تقادات لییرالها از سوداباورن بسیار کاررر اقتاد و
گرشهان لییرالی درباره تجارت وزاد طی بخش اعظمی از سده وزدهم در ا گلستا دسف بالا
پیدا کرد .با این که بسیارن از واقق ررایا اولیه ،توجه بسیارن به موضوعات اقتصادن داکتند،
پژوهوگرا واقق رران ایالات متحده در دورا پس از جنگ جها ی دوم تقرییاً به طور دربسف
رون مسائگ امنیتی متمرکز کد د .ولی در دهههان  3089و  3059درررو یهان اقتصادن
بزرری رخ داد و لذا مسائگ اقتصادن بین المللی ،اهمیف محورن پیدا کرد( .مارتین)3109 ،
لییرالیسم پر فوذترین دیدراه در اقتصاد سیاسی بین المللی اسف .این دیدراه ،بران تک
تک مصرف کنندرا  ،کرکفها یا کاروقرینا و اقراد ،جایگاهی والا و حقوقی سلب اکد ی قائگ
اسف که باید از و در برابر جمقهایی چو اتحادیههان کارررن ،تو یلات مذهیی و دولف
محاقظف کرد .لییرالها معتقد د تعاملات اقتصادن بین المللی ارر به حال خود ،وا رذاکته
کو د میتوا ند بران هر دو طرف تعامگ سودمند باکند .از مناسیات اقتصادن وزاد احتمال ًا همه
دولفها و اقراد بهره مند خواهند کد ،هرچند که سهم برابرن صییوا وود .از این رذکته،
لییرالها اعتقاد دار د ظام اقتصادن بین المللی در صورتی به کارومدترین حو قعالیف خواهد
کرد که در هایف ،وابسته به ساز و کار قیمف و بازار باکد .به باور لییرالها ،هدف قعالیف
اقتصادن بین المللی دسف یابی به حوه بهینه یا مؤثرترین حوه استفاده از منابق کمیاب جها
و پیوینه ساختن رکد و کارایی اقتصادن اسف .ظریههان لییرالی عمدت ًا پس از جنگ جها ی
دوم در تلاش بران پرهیز از مو لات اقتصادن سالهان میا دو جنگ جها ی ،از جمله
جنگهان تجارن ،بحرا هان مالی و رکود بزرگ ،ظریههان اقتصادن لییرال با هدف حفظ یک
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اقتصاد بین المللی لییرال و وزاد ،صورت ررقف .بر این اساس ،حرکف به سمف روایش بیشتر
در اقتصاد بین الملگ کامگ تدابیرن بران محاقظف کرد از اقتصادها و جوامق داخلی در برابر
اختلالات بیرو ی میکد و بران به حداقگ رسا د مداخلات در توسعه اقتصادن جها یز
سیاسفهایی در جهف تأمین ثیات داخلی درا داخته کد .در دهه  3099در همین راستا ،سه
سازما صندو بین المللی پول ،با ک جها ی و مواققف امه عمومی تعرقه و تجارت (رات)
تأسیس کد د .این هادها ،پوتییا اصول اقتصادن لییرال بود د و در عین حال به محاقظف از
دولفهان عضو در برابر اثرات رسیختگی زان وابستگی متقابگ اقتصادن کمک میکرد د .در
این دورا  ،سه روی رد لییرالیسم مداخله جو ،و لییرالیسم و لییرالیسم هادررا قعال بود د.
(مارتین)3109 ،
در مقابگ ،دیدراههان ا تقادن در وضعیف موجود اقتصاد سیاسی بین المللی ایجاد تردید
کرد د .این دیدراه ،خواها جایگزین کد ساختارها و مناسیات عادلا هتر و منصفا هتر ،به جان
سلسله مراتب حاکم قدرت هستند .ظریه پردازا ا تقادن به جان پذیرش مناسیات موجود
سیاسی ،اقتصادن و اجتماعی به مثابه واقعیاتی عینی که تنها باید تییین کو د ،این «واقعیات»
را برخاسته از ترتییاتی تاریخی و اجتماعی میدا ند که برخی از بازیگرا را در موقعیف ممتاز و
دیگرا را در حاکیه قرار میدهد .برجستهترین دیدراه ا تقادن در بررسی اقتصاد سیاسی بین
المللی ،ساختارررایی تاریخی اسف .اصطلاح ساختارررایی تاریخی در برریر ده مجموعه
رستردهان از روی ردهان ظرن کامگ مارکسیسم ،ظریه قرو وابستگی ،ظریه ظامهان جها ی،
تحلیگهان پیروا رراموی و ظریه تنظیم اسف .همه این روی ردها ریوههایی در مارکسیسم
دار د ولی برخی از و ها به ک گ کاملاً اساسی از ا دیوههان مارکسیسم اصیگ قاصله ررقتها د.
اصطلاح «ساختارررایی» بیا گر توجه این دیدراه به کیوههان ساختارن بهره کوی اسف که در
چارچوب و ها یک طیقه بر طیقه دیگر تسلط دارد یا دولفهان ثروتمند کمال در مرکز اقتصاد
جها ی بر دولفهان تهیدسف جنوب در پیرامو اعمال سلطه میکنند .ساختارررایا تاریخی
مناسیات اقتصادن را اساساً ستیزولود میدا ند و معتقد د بهره کوی میتوا د ک گ کوم ش
طیقات با هم یا میارزه میا کوورهان توسعه یاقته کمال و کوورهان در حال توسعه جنوب را
به خود ریر د( .مارتین)3109 ،
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اقتصاد سیاسی در اسلام
ظام اقتصادى اسلام ،مجموعهان از الگوهااى رقتاارى و رواباط اقتصاادى در حوزههان
تولیاد ،توزیاق و مصرف اسف که از کتااب و سانف پیاامیر اکارم(ص) و اماماا معصاوم(ع) و
عقاگ اساتنیاط میکود .در ظام اقتصادى اسلامی میا ى بینوى در چارچوب اخلا و حقو
اقتصادن اسلام در جهف هدفهان اقتصاادى اسالام ساما مییابد .ا قلاب اسلامی ایرا یز که
در اوج کوم ش و رقابف کمو یسم ،امپریالیسم بران سلطه بر جها به وقوع پیوسف ،بنیادهان
هستیکناسی ،روشکناسی و ایدئولوژن این دو قطب را به چالش کوید .به عیارت دیگر ،و چه
ا قلاب اسلامی ایرا در زما جنگ سرد بر پایه و ک گ ررقف ،وعی از ا دیوه و عمگ
سیاسی -اقتصادن بود که مؤلفههایی همچو معنویف ررایی در چارچوب رفتما قرهنگ و
استعمارزدایی در چارچوب حریف و استقلال ،را هم تفاوتی را در ظام جها ی باز روود (متقی
.)1933101
در اقتصاد اسلامی ،جوا ب اثیاتی و هنجارن ،و قدر از درو به هم پیو د خوردها د که هر
کوکش و تلاش بران جداسازن و ها از ی دیگر رمراهکننده اسف و تیجهان مع وس خواهد
داکف .این دو جنیه ،هر دو به طور ا ف اك اپذیر مقید به قلسفه اسلامی و وضعیفهان مذهیی
و قرهنگی هستند(.پیغامی  )181 33150در بینش لییرال سرمایهدارن ،عدالف اقتصادن اهمیف
دارد و رکد اقتصادن برتر از و کمرده میکود ،درحالیکه در بینش اسلامی رکد درمرتیهان
پس از عدالف قرار دارد .از دیدراه امام خمینی(ره) یز اقتصاد هدف یسف بل ه خود وسیله
اسف .هدف غایی سیاسفهان اقتصادن در اسلام ،تربیف و هدایف مردم؛ هدف میا مدت
عیارت از عدالف اقتصادن ،استقلال سیاسی و اقتصادن ،برقرارن امنیف اقتصادن و رقاه عمومی؛
و هدف کوتاه مدت عیارت از تثییف اقتصادن کامگ ایجاد اکتغال و قرصفهان کغلی ،تثییف
سطح عمومی قیمفها ،ایجاد تعادل در تراز پرداخفها و رکد اقتصادن ،توزیق عادلا ه و
تخصیص منابق میباکد( .مقدم و واعظ)331 33101 ،
کارکناسا معتقد د حدود یم قر از عمر اقتصاد اسلامی میرذرد و کهید صدر ،پدر
اقتصاد اسلامی جدید اسف که با تدوین کتاب اقتصاد دا ا  ،این دا ش را بنا هاد و از و زما
تا کنو به سرعف ت امگ یاقته و بالنده کده اسف .اکنو این دا ش به سه کاخه مذهب اقتصاد
سیاسی ،ظام اقتصادن سیاسی و علم اقتصاد سیاسی تقسیم میکود( .میرمعزن)133109،
دیدراه کهید صدر در مورد مذهب اقتصادن اسلام ،عیارت از اصول روش تنظیم حیات
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اقتصادن بران حگ مو لات اقتصادن اسف .این اصول باید درباره مفهوم عدالف اجتماعی از
دیدراه اسلام باکد و از منابق اسلامی کوف کو د و داران دو بخش ثابف و متغیر د( .میرمعزن،
 )395 33151مذهب اقتصاد سیاسی ،هما گاه دینی به اقتصاد سیاسی و برومده از ققه اقتصاد
سیاسی اسف که کهید صدر از و تعییر به مذهب اقتصاد سیاسی میکند.
در تعریف علم اقتصاد اسلامی رفته کده که عیارت از مطالعۀ سیاسفهان کلا در جامعه
اسلامی میباکد که به ظام اقتصاد اسلامی و تأثیر و بار متغیرهاا و تصمیمهان اقتصادن
میپردازد( .کهف )38933151 ،برخی یز بر این باور د که موضوع علم اقتصاد اسلامی عیارت از
بررسی پدیدهها یا رقتارهان اقتاصادن یک مسلما در جامعه اسلامی از دیدراه خرد و کلا
اسف .ازاینرو بر این باور د که تا وقتای رقتارها براساس وموزههان اسلام ک گ گرقته و مذهب
اقتصادن اسلام پیاده اوده اساف ،میتوا از علم اقتصاد اسلامی بهطور دقیق سخن رفف.
کهید صدر معتقد اسف قعل ًا مذهب اقتصادن داریم و هنوز علم اقتصاد اسلامی ایجاد وده
اسف( .میرمعزن)033151 ،
با این مقدمه ،اکنو به بررسی اقتصاد سیاسی بین المللی در گاه ققهی مقام معظم رهیرن
(مدظله العالی) پرداخته میکود.
مبانی و اصول اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه فقهی مقام معظم رهبری

(مدظله العالی)

زما ی که از میا ی سخن رفته میکود منظور میا ی اسف که مستقیماً برررقته از منابق
ققهی ( قرو و سنف) اسف و به وع گرش اسلام به عنوا یک دین و مذهب به پیرامو خود بر
میرردد (مصیاح کهرستا ی  ،991 33103جوادن وملی  ،3155جوادن وملی (ب)  )3109و
جنیه عمومیف داکته و خاص اقتصاد سیاسی بین المللی یسف بل ه سایر حوزهها ما ند روابط
بین الملگ ،سیاسف ،حقو  ،جامعه کناسی ،روا کناسی و غیره را یز در بر میریرد .بنابر این
منظور از میا ی ققهی اقتصاد سیاسی بین المللی ،مجموعهان از مسائلی اسف از اقتصاد ررقته تا
سیاسف و قرهنگ و مسائگ اجتماعی را کامگ میکود که دا ش ققه با و مرتیط اسف .میا ی
ققهی ،کلی و عام و لایتغیر هستند و مستقیماً از منابق اخذ کده اسف.
زما ی که از اصول ققهی سخن به میا میوید  ،منظور قواعد و اصول ققهی ،قا و ها و
ضوابطی اسف که از و بطور خاص ققط بران تنظیم روابط و تعاملات اقتصادن بین المللی
دولفها ب ار میرود و به حوزه عمل رد دولفها و دولف اسلامی در اقتصاد سیاسی بین المللی
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ظارت دارد( .مصیاح کهرستا ی  ،991 33103جوادن وملی  ،3155جوادن وملی (ب) )3109
اصول ققهی بر ررقته از منابق و میا ی ققهی اسف .به عیارتی ،اصول هما قواعد ققه اقتصاد
سیاسی بین المللی هستند که قش پایهان و اساسی بران این کاخه دار د و بیا گر اح ام
کرعی حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی اسف .قواعد و اصول ققهی پاسخگون مسائگ روز و میتلا
به و و پیدا در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی بوده و به ظام مند کرد مقررات این حوزه بر
اساس قوا ین کرع میپردازد.
مبانی فقهی اقتصادی سیاسی بین المللی
با جستجو در گاه ققهی مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) به اقتصادن سیاسی بین المللی ،از
منظر میا ی میتوا  5مینان ذیگ را بران اقتصاد سیاسی بین المللی از گاه ایوا  ،استخراج
مود3
 -1خدا محوری
ویف الله خامنهان معتقد اسف اعتقاد به بود و یود خدا ،هر کدام ک لی مخصوص بران
ز دری و عمگ بوجود میوورد .قرد یا جامعها ن که معتقد به وجود خداسف ،وعی و ک لی
ز دری میکند و قرد و جامعها ن که این حقیقف را من ر اسف به وع و ک گ دیگرن ز دری
میکند( .خامنهان )91-93 33189 ،ایوا کع ار لا اله الا الله را یک مودارن از جها بینی و
ایدئولوژن م تب اسلام معرقی میکند و این ه همه قدرتهان طاغوتی و غیر خدایی را فی
میکند و خود را از یوغ بردری هر یرون اهریمنی جات میدهد .از ظر ون ،ظامهان غیر
توحیدن ،ظامهایی هستند که بر کالوده یک تف ر بورن بنا کده و میتوا ند بور را کامیاب
ساز د و او را به کمال مطلوب ا سا یاش برسا ند .ققط جامعه و ظام الهی اسف که چو از
ح مف و رحمف خدا سرچومه ررقته و با وراهی از یازهان ا سا و از و چه میتوا د بروور ده
این یازها باکد طرح ریزن کده ،میتوا د محیط مساعد و مناسیی باکد بران رکد این هالی
که امش ا سا اسف( .خامنهان )91-91 33189
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 -2غیب باوری
ویف الله خامنهان ،در مورد توجه همزما به غیب و کهود یز میروید ایما به غیب،
معنایش این اسف که ماوراى و چه که در محدوده ى حواس ظاهرى و ادراك مادّى ا سا
هسف ،عالم دیگرى وجود دارد .یعنى ماوراى این عالم مُلک ،مل وت و عالم معنایى هسف.
(خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )919 310او موضوع غیب را جدان از موضوع معاد و
قیامف و عالم بعد از مرگ دا سته و توریح میکند که این عالم معنا ،متعلق به قیامف و برزخ و
بعد از مرگ ی سف؛ متعلق به همین الآ من و کماسف و باید به و معتقد بود( .خامنهان،
حدیث ولایف ،بیا ات سال )919 310
 -3اسلام محوری
ویف الله خامنها ن جها بینی و بینش اسلامی را یک بینش قلسفی و زیربنائی میدا د
(خامنهان  )11 33189و اکاره میکند که قرما و اراده خدا ققط در قالب یک جامعه اسلامی
به معنان واقعی قابگ لمس و قابگ پیاده کد اسف( .خامنهان  )91-91 33189در این قراز،
ویف الله خامنها ن به خوبی ارتیاط میا دو اصگ بنیادین خدا محورن و اسلام محورن را بیا
میکند و این ه ظام الهی و خدا محور تنها در قالب ظام اسلامی و اسلام محور قابگ پیاده کد
و اجرائی کد اسف .ایوا تف رات اسلامى و ح مفِ برخاسته از اصول اسلامى را مینان
حرکف ،موى و اداره جمهورن اسلامی معرقی میکند( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال
)911 389
ویف الله خامنهان صریح ًا اکاره میکند ارر بنان د یا و ظام بین المللی بر دین یاکد ،بناى
است یارى خواهد بود و دین را علاج همه ابساما یها در د یا معرقی میکند .ایوا بزررترین
وظیفه ملتهاى مسلما در د یان امروز را بازروف به اسلام و حاکمیف و معرقی میکند.
(خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )911 310ایوا بر همین اساس ،در پاسخ استفتائی
قرهنگ غربی را دکمن قرهنگ اسلامی دا سته و ترویج و را جایز میدا د( .خامنهان ،رساله
اجوبه ) 190 3در جان دیگر در پاسخ به یک استفتاء از تعییر قرهنگ منحط غربی استفاده و
ترویج و را جایز میدا د( .خامنهان ،رساله اجوبه )119 3ایوا ررچه در متو ققهی خود وارد
جزئیات قرهنگ غربی میکود ولی در رفتما سیاسی خود که برررقته از دیدراه ققهی اوسف
به خوبی به توریح این موارد میپردازد و اسیو الیسم و قومیّفررایى (خامنهان ،حدیث ولایف،
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بیا ات سال  ،05 389بیا ات سال  911-911 310و بیا ات سال  ،)91 310وزادن مورد ظر غربی،
(خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات ،سال ،)99-10 33153س ولاریسم و اباحی ررى (هما  ،بیا ات
سال  ،)351 358قردمحورى و اباحهى لذات( ،خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال ،)351 351
دموکراسی غربی (خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )11 351و سوسیالیسم را رد میکند.
(خامنهان ،حدیث ولایف ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )919 315بنابر این از گاه ایوا  ،در ظام
اسلامی در چارچوب دین خدا و اراده مردم حرکف میکود و بدین ترتیب ،اسلام محورن را یز
میتوا به عنوا یک مینان ققهی اقتصاد سیاسی بین المللی از گاه ویف الله خامنهان استنیاط
کرد.
 -4معنویت باوری
ایوا همچنین در رد ماتریالیسم و گاه مادن به ابزار قدرت اکاره میکند که قدرت
است یار ،قدرت مادّى اسف ،و قدرت مادّى توا مقابله با قدرت معنوى و ا سا ى را دارد(خامنهان،
حدیث ولایف ،بیا ات سال  )11 315و پول و سلاح مدر و قدرت مادّى و سیاسفبازى و
سیاسىکارى ،ت یهراه مطمئنى براى ا جام کارها یستند( .هما  )399از گاه ون ،محاسیات
ظامها ن سوسیالیستی و مارکسیستی ،صددرصد مادّى بود و عنصر معنویف ،در و لحاظ وده
ى است یارى ،مت ى بر سود سرمایه و در
ى امپریالیست ِ
بود ،لذا قرو ریخف و امپراتورى تف ر غرب ِ
ومد کارخا جات و استفاده از یروى کار ارزا و تیلیغات و بهرهریرى از ا حرافهاى اخلاقى و
رسترش قرهنگ قساد در د یا ،هم ک سف خواهد خورد( .هما  ،بیا ات سال )990 310
 -5ولایت محوری
ویف الله خامنهان در ققه قتوایی خود به التزام به ولایف ائمه معصومین(ع) اکاره دارد.
(اجوبه الاستفتائات ،ولایف ققیه و ح م حاکم ،پاسخ سؤال  )19ایوا همچنین همه طیقات
جامعه اسلامی را ارزیر از داکتن ولی امر و حاکم و رهیر میدا د تا امف اسلامی را از کر
دکمنا اسلام و مسلمین حفظ ماید( .اجوبه الاستفتائات ،ولایف ققیه و ح م حاکم ،پاسخ به
مساله  )11ایوا امامف را حرکتى در میا امف ،براى امف و در جهف خیر میدا د( .خامنهان،
حدیث ولایف ،بیا ات سال  )0 380از ظر ایوا جامعهى اسلامى ،جامعهى امامف اسف یعنى در
رأس جامعه ،امام اسف و امام ،ا سا ى اسف که قدرت دارد ،اما مردم از روى ایما و دل ،از او
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تیعیف مىکنند و پیوواى و ا اسف( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )11 381رهیرن،
ولایف را اتّصال و ارتیاط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستح م با ی دیگر معنا کرده و
اکاره میکند که اسلام از ح ومف با عنوا ولایف تعییر کرده اسف و کخصى را که در رأس
ح ومف قرار دارد ،به عنوا والى ،ولىّ ،مولا یعنى اکتقاقات کلمهى ولایف معرقى مىکند.
معناى و  ،این اسف که در ظام سیاسى اسلام ،و کسى که در رأس قدرت قرار دارد ارتیاط و
ى جدایى اپذیرى با مردم دارد .این رابطه ،قلسفهى سیاسى اسلام را در مسألهى
اتّصال و پیوستگ ِ
ح ومف معنا مى کند .هر ح ومتى که این طور یاکد ،ولایی یسف؛ یعنى حاکمیف مورد ظر
اسلام یسف( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال )91 381
ایوا بر همین اساس ،ضمن این ه بر ضرورت داکتن ح ومف و اداره جامعه از ظر اسلام
(خامنهان ،بخش استفتائات در سایف ،ولایف ققیه و ح م حاکم 3سؤال  )11و فی استیداد
(خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )338 383تاکید دارد ،میروید بر اساس مذهب کیعه
همه مسلما ا باید از اوامر ولایی ولی ققیه اطاعف موده و تسلیم امر و هی او باکند و این
ح م ،کامگ ققهان عظام هم میکود  .به ظر ایوا التزام به ولایف ققیه قابگ تف یک از التزام
به اسلام و ولایف ائمه معصومین یسف( .خامنهان ،اجوبه الاستفتائات ،ولایف ققیه و ح م حاکم،
پاسخ سؤال  )19ایوا در پاسخ استفتائی دیگر میقرماید مراد از ولایف مطلقه ققیه جامق
الورایط این اسف که همه طیقات جامعه اسلامی ارزیر از داکتن ولی امر و حاکم و رهیر
هستند تا امف اسلامی را از کر دکمنا اسلام و مسلمین حفظ ماید و از ظام جامعه اسلامی
پاسدارن موده و عدالف را در و برقرار و از ظلم و تعدن قون بر ضعیف جلوریرن ماید و
وسائگ پیورقف و ک وقایی قرهنگی سیاسی و اجتماعی را تأمین کند .تصمیمات و اختیارات
ولی ققیه در مواردن که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین اسف ،در صورت تعارض با
اراده و اختیار وحاد مردم بر اختیارات و تصمیمات وحاد امف مقدم و حاکم اسف( .خامنهان،
اجوبه الاستفتائات ،ولایف ققیه و ح م حاکم ،پاسخ به مساله  )11ایوا معتقد اسف ققه امروز
عناصر اداره جامعه را در خود داراسف و اکاره میکند که امروز استنیاط ققهى باید بر اساس
ققه ادارهى ظام و ه ققه ادارهى قرد باکد و استنیاط ققهی در همهى موضوعات باید به عنوا
جزیى از مجموعهى ادارهى یک کوور استنیاط کود( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال 89
در درس ققه )351 3بنابر این پرواضح اسف که ولایف محورن یز به عنوا یک مینان ققهی در
روی رد ققهی ایوا قابگ استنیاط اسف.
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 -6اخلاق محوری
ویف الله خامنهان ایما به خداو د و تقوا پیوگی را از ویژریهان اخلا محورا ه اسلام
معرقی میکند و قرهنگ موترك کر و غرب را مورد ا تقاد قرار داده و معتقد اسف این
قرهنگها به د یال کوا د وحاد مردم به غفلف و رها کرد زمام کهوات و هواهاى فسا ى
بود د( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )91 310ویف الله خامنهان در پاسخ به استفتائی
اکاره میکند که دروغ و قریب و تقلب در معاملات جایز یسف هر چند طرف مقابگ غیر
مسلما باکد( .خامنهان ،اجوبه الاستفتائات ،مسائگ متفرقه تجارت )3133 ،ایوا در جان
دیگر اکاره میکند که اهگ کتاب (ما ند یهودیها ،مسیحیها و زرتوتیها) تا زما ی که مطیق
قوا ین و مقررات دولف اسلامی که در حمایف و ز دری میکنند ،باکند و کارن که مناقی با
اما اسف ،ا جام دهند ،ح م معاهد را دار د یعنی باید جا و مال و وبرون و ا حفظ کود و
حقو موروع و قا و ی و ها مراعات رردد( .خامنهان ،3101 ،رساله وموزکی ،ج )3
 -7عدالت محوری
ویف الله خامنهان در ققه قتوایی خود وجود ولی امر و حاکم و رهیر را بران برقرارن عدالف
و جلوریرن از ظلم و تعدن قون بر ضعیف میدا د( .اجوبه الاستفتائات ،ولایف ققیه و ح م
حاکم ،پاسخ به مساله  )11امیرده هدف و غایف براى حرکف جامعهى اسلامى را تو یگ
جامعهى عادله میدا د (خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )53 389و عدالف را براى جامعه
لازم میدا د( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )311 383ایوا معتقد اسف بدو عدالف
میتوا جامعه اسلامی را به عنوا الگو و مو ه و هدایف رر بران ملفهان عالم معرقی کرد
(خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات ،سال )19-13 33183و مو گ امروز ظام بین المللی و
اقدامات ابرقدرتها را همین میدا د که روش اداره و ها تنها مادن اسف و به د یال برقرارن
عدالف یستند( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال )19 383
 -8ظلم ستیزی
ویف الله خامنهان در ققه قتوایی خود بر جلوریرن از ظلم و تعدن قون بر ضعیف تاکید
میکند( .اجوبه الاستفتائات ،ولایف ققیه و ح م حاکم ،پاسخ به مساله  )11ایوا در پاسخ به
یک استفتاء اکاره دارد هر چیزن که از ظر عرف ،کمک به ظالم محسوب کود حرام اسف ،چه
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کمک مستقیم و چه غیر مستقیم باکد( .خامنهان ،رساله وموزکی ،ج  )3101 ،9گاه کلی
ایوا در میارزه با ظلم و حرام اعلام کرد و  ،وا میدهد که میتوا ظلم ستیزن را به
عنوا یک مینان ققهی در حوزه اقتصاد سیاسی از ظر ایوا استنیاط کرد.
اصول فقهی مورد نظر آیت الله خامنهای در اقتصاد سیاسی بین المللی
ی ی از کلیدواژههان مهم در بحث اقتصاد سیاسی از گاه مقام معظم رهیرن(مدظله العالی)،
ظریه اقتصاد مقاومتی اسف که مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) بارها در سالهان اخیر بر و تاکید
موده اسف .میتوا گاه جمهورن اسلامی ایرا در باب اقتصاد سیاسی را در قالب هما تئورن
اقتصاد مقاومتی خلاصه مود .اقتصاد مقاومتی ،به خوبی پیوستگی و تعامگ اقتصاد و سیاسف را
در گاه ایوا برجسته می ماید .ایوا در سالها ن اخیر ،اقتصاد را مسئله اصلی کوور دا سته
و بر اقتصاد مقاومتی تاکید و رفته اسف باید هر حرکف دولف در زمینههان اقتصادن در مجران
جدول اقتصاد مقاومتی قرار داکته باکد( .خامنهان ،خرداد )3101
 -1اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) کعار سال  01را ،اقتصاد و قرهنگ با عزم ملی و مدیریف
جهادن امید و بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و رفف باید اقتصاد کوور را به ک لی در وورد تا
از و سون د یا کسی توا د با یک تصمیم و وسف و برخاسف بر رون اقتصاد و معیوف
ملتما اثر بگذارد( .خامنهان  3قروردین  )01رهیرن در سخنرا ی دیگرن میروید اقتصاد
مقاومتی یعنی اقتصادن که مقاوم اسف .اقتصادن که با سیاسفهان ومری ا و تحرکات جها ی
ت ا میخورد .این اقتصاد ،درو زا اسف یعنی از دل ظرقیفهان کوور و مردم میجوکد.
رکد این هال به ام ا ات کوور مت ی اسف .اما اقتصاد مقاومتی درو ررا یسف .این اقتصاد با
اقتصاد جها ی تعامگ دارد و با قدرت ،با و روبرو میکود( .خامنهان  3قروردین )01
از گاه ایوا اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد اسف یعنی اقتصادن دولتی یسف و بر محور دولف
میرردد  .این سخن به معنان مسئولیف داکتن دولف یسف .کار اقتصادن دسف مردم اسف و
دولف به عنوا مسئول عمومی ،هدایف و کمک و ظارت میکند .اقتصاد مقاومتی عدالف محور
اسف .عدالف به معنان تقسیم ققر یسف بل ه به معنان اقزایش تولید و سرمایه ملی اسف .از
ظر رهیرن اقتصاد مقاومتی بهترین راه حگ مو لات اقتصادن کوور اسف .ظرقیفهان کوور
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قو العاده اسف و ام ا تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد و این ظرقیف جلون چوم مردم
اسف .ی ی از این ظرقیفها یرون ا سا ی اسف که یک قرصف بزرری اسف ...منابق طییعی
دیگر ظرقیف کوور اسف...همچنین موقعیف جغراقیایی ایرا ظرقیف دیگر کوور اسف.
(خامنهان 3 ،قروردین )3101
ایوا میروید قرهنگ از اقتصاد مهمتر اسف .ایوا معتقد اسف باید قرهنگ تولید داخلی
در ذهن مردم جا بیفتد( .خامنهان  3قروردین  )3101ایوا جات کوور از وابستگی به
قدرتها  ،بسته کد راه سوء استفاده و ها را از تایج رو د تدریجی تحقق اسلام اب در ایرا بر
کمرد د .ایوا اکاره میکند که هدف اصلی دکمن با وارد کرد قوار کدید اقتصادن و هجوم
وسیق اما ب ی سر وصدا در عرصه قرهنگ ،که از محورهان اصلی طراحی و عملیات جیهه دکمن
اسف ،ا امید کرد مردم از ظام اسلامی و ررقتن پوتوا ه اساسی از مسئولا در ایستادری
مقابگ دکمن اسف( .خامنهان ،دیدار باخیررا  ،اسفند )01
ایوا در ی ی از سخنرا یهان خود مستقیماً به واژه اقتصاد سیاسی اکاره و میروید الگون
اقتصاد مقاومتی الگویی اسف که از ظر اقتصاد سیاسی یز مورد توجه قرار ررقته اسف.
(خامنهان ،مطالعه بیوتر درباره ا دیوه اقتصادن 31 ،دن  )3109ایوا سال  01را یز سال
اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمگ ام رذارن کرد و تولید ،اکتغال ،از بین برد رکود ،قاچا و
واردات و صادرات را مهم دا سته و رفف جذب سرمایه رذارن خارجی اقدامی مثیف اسف.
(خامنهان ،دیدار با اعضان خیر گا  ،اسفند )01
 -2آزادی اقتصادی
ایوا بحث وزادن اقتصادن در اسلام را مطرح ولی میروید از این واژه ،سوء استفادههان
زیادن کده اسف .طرقدارا م تب چپ رفتند اسلام طرقدار اقتصاد وزاد اسف و بنابر این
طرقدار اسثتمار اسف و عدهان دیگر هم که میخواستند از اسلام دقاع کنند ولی تف ر عمیق
اسلامی را هم درسف میدا ستند ،من ر کد د که در اسلام ،چیزن به ام وزادن اقتصادن وجود
دارد .ایوا تاکید میکند که وزادن اقتصادن در اسلام به هیچ وجه یاید به وزادن اقتصادن در
د یان سرمایه دارن غرب توییه کود .دو وع وزادن و دو وع تلاش اقتصادن وجود دارد .و چه
که امروز در غرب هسف ،مورد قیول اسلام یسف و سرمایه دارن به معنان غربی و به هیچ
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وجه از ظر اسلام امضا و تأیید وده اسف( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه تهرا  99 ،مهر
)3111
ایوا بهترین راه بران این ه وزادن اقتصادن تأمین بوود در یک جامعه اسلامی را ،این
میدا د که ح ومف اسلامی و دولف اسلامی سیاستی اتخاذ کند و قوا ینی وضق ب نند که بر
طیق و قوا ین ،همه ن اقراد در جامعه اسلامی قادر باکند وزادا ه قعالیف اقتصادن ب نند و
همه ن قورهان مردم از قعالیف اقتصادن خود بتوا ند بهره مند کو د .این ی ی از وجوه امتیاز و
جدائی بین ظام اسلامی و ظامهان غربی در اقتصاد اسف( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه
تهرا  99 ،مهر )3111
ایوا همچنین در باب وزادن اقتصادن اکاره میکند که اسلام در کنار وزادن اقتصادن و
مال یف خصوصی ،که به همه اقراد جامعه اعطا کرده ،ظارت و کنترل دقیق دستگاه حاکمیف را
هم بر همه اینها لازم دا سته اسف .ایوا همین ته را در سطح جها ی یز داران کاربرد
میدا د و میروید  ...ارر یک ظام عادلا ه اقتصادن جها ی برقرار باکد ،ارر سازما هان بین
المللی مسلط و قون وجود داکته باکد ،جلون اینها باید ررقته کود( .خامنهان ،خطیههان
ماز جمعه تهرا  99 ،مهر )3111
ایوا یک ته ن دیگر در باب اقتصاد وزاد در اسلام را این میدا د که هیچ راه اجازه داده
میکود قعالیف وزاد اقتصادن موجب دسف درازن به سر وکف سیاسی جامعه و دخالف در
باقف سیاسی و تو یلات سیاسی جامعه بوود؛ سرمایهسالارن ،و چیزن اسف که امروز در
کوورهان سرمایهدارن غرب به قوت هرچه تمامتر وجود دارد( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه
تهرا  99 ،مهر )3111
در اقتصاد وزاد اسلامی به مقتضان وزادن اقتصادن ،مسئولیف امور اقتصادن جامعه و سنگینی
بار امور اقتصادن جامعه بر دوش مردم اسف .در کوورهان سوسیالیستی اینجورن یسف؛ در
کوورهان سوسیالیستی و در ظام دولفسالارن که دولف همهن کارخا جات ،زمینها و
دستگاه هان تولید ثروت را و تولید را در اختیار دارد ،مردم کارمندا دولف هستند .اما در ظام
اسلامی اینجورن یسف ،ا فا و داد مال و ادارهن امور یازهان اقتصادن و پر کرد خلأهان
اقتصادن مستقیم ًا بر دوش ملف و مردم اسف و وحاد مردمی اسف که کارهان اقتصاد جامعه و
قعالیف وزاد اقتصادن را در جامعه دارا هستند( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه تهرا  99 ،مهر
)3111
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مقام معظم رهیرن (مدظله العالی) در جان دیگر میقرماید در جامعهن اسلامی مرز قعالیف
وزاد اقتصادن ،هما چیزهائی اسف که به صورت کسیهان حرام و تصرقات حرام در مال در
کتب ققهیه معین و موخص کده اسف( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه 31 ،وبا )3111
 -3لزوم انفاق اقتصادی
در ظام اسلامی ،ا فا و داد مال و اداره ن امور یازهان اقتصادن و پر کرد خلأهان
اقتصادن مستقیم ًا بر دوش ملف و مردم اسف و وحاد مردمی اسف که کارهان اقتصاد جامعه و
قعالیف وزاد اقتصادن را در جامعه دارا هستند .این یک اصگ اسلامی اسف؛ مسئلهن ا فا  ...این
همه ویات ا فا در قرو بیا یک ح م اخلاقی یسف ،بیا یک قریضهن کرعی اسف.
(خامنهان ،خطیههان ماز جمعه تهرا  99 ،مهر )3111
جمق ثرو ت و عدم ا فا از ظر اسلام یک ضد ارزش و یک رناه و کاید یک رناه کییره
اسف .اینجور یسف که چو کار با سرمایه جایز و میاح هسف ،پس بنابراین ا سا حق دارد -
ولو از طر موروع و حلال  -ثروتی را جمق کند و و را گه دارد ،در حالی که جامعه به ثروت
او و به ام ا ات او و به دارائی او احتیاج دارد ،و را در راه مصالح عمومی و در راه خدا خرج
ند؛ این جایز باکد و میاح باکد ،چنین چیزن یسف .در اسلام ا فا یک اصگ اسف؛ باید در
راه خدا خرج کرد .ویات متعددن در قرو بعلاوهن روایات قراوا وجود دارد .در سورهن حدید،
خداو د میقرماید و اللّه لا یحبّ کگّ مختال قخور .الّذین ییخلو و یأمرو النّاس بالیخگ؛ و
کسا ی که بخگ میورز د  ،دیگرا را هم وادار به بخگ ورزید میکنند ،دیگرا را هم از ا فا
در راه خدا باز میدار د  ،خودکا هم اموال خودکا را در راه خدا میدهند .ویه دیگر ،ویهن
معروق ی اسف که الّذین ی نزو الذّهب و الفضّۀ و لا ینفقو ها قی سییگ اللّه قیوّرهم بعذاب الیم؛
و کسا ی که طلا و قره را رنج میکنند ،ذخیره میکنند و در راه خدا و را ا فا میکنند.
(خامنهان ،خطیههان ماز جمعه 31 ،وبا )3111
 -4لزوم نظارت و مراقبت دولت اسلامی بر فعالیتهای اقتصادی برای جلوگیری از بغی
و ستم
مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) اکاره دارد که در اقتصاد جامعهن اسلامی اررچه مردم در
قعالیتهان اقتصادن میدا باز و وسیعی دار د و وزادیهان زیادن دار د و هر کسی این حق را
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دارد که قعالیف و تلاش اقتصادن ب ند ،اما در کنار این حق و اختیار بران مردم یک اختیار و
حقی هم بران دولف اسلامی و قدرت حاکم بر جامعه ن اسلامی قرار داده کده اسف و و حق
کنترل و ظارت و مراقیف اسف زیرا ارر این حق بران حاکم اسلامی یاکد و مردم بدو ظارت
دولف و بدو رعایف سیاستهان دولف تلاش اقتصادن را کروع کنند و ا جام بدهند ،این یقیناً
در جامعه به طغیا  ،به ظلم ،به بغی ،به قساد منتهی خواهد کد .ارر ظارت دولف اسلامی و
حاکمیف اسلام یاکد ،قا و اسلامی به خودن خود ،میتوا د معجزه ب ند .قا و هنگامی
کاربرد دارد و مؤثر اسف که بالان سر قا و  ،یک دسف قون و یرومندن باکد و و دولف
اسلامی اسف( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه 33 ،دن )3111
ی ی از اهرمهان استقرار عدالف در جامعهن اسلامی ،ح ومف اسلامی و دولف اسلامی و به
تعییر روکنتر دستگاه اجرائی اسلامی اسف ...علاوه بر قوهن قا و گذارن و علاوه بر قوهن قضائی
که باید مقابگ تخلفات از قا و را بگیر د ،یک قدرتی هم متعلق اسف به قوهن اجرائی و دستگاه
اجرائی که با این قدرت ،با این قوه ،با این اعمال فوذ و قدرت باید در محدودهن قوا ین اسلامی
و اصول اسلامی در جامعه حضور دائمی داکته باکد و تخلفات را بییند و بوناسد و از و ها
جلوریرن کند ،ظالم را از ظلم منق کند ،بغی و طغیا و تعدن و تجاوز را اجازه دهد و خلاصه
مظهر حاکمیف اسلامی باکد؛ یعنی دولف اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی و حاکم اسلامی باید
حضور کاملی در همهن قعالیتهان جامعه داکته باکد( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه33 ،
دن )3111
دولف اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی به ات ا اختیارات امام میتوا د در جامعهن اسلامی
اعمال قدرت ب ند ،جلون ظلم را بگیرد ،جلون بغی را بگیرد که این ملاك ظام اسلامی اسف
که میقرماید ا ّ الله یأمر بالعدل و الاحسا و ایتاء ذن القربی؛ خدان متعال قرما میدهد
سیف به عدالف و ی ی کرد و کمک کرد به زدی ا  ،و ینهی عن الفحواء و المن ر و
الیغی؛ از قحوا ،از من رات و از بغی هی میکند .بغی یعنی همین ظلم کرد  ،تعدن کرد  ،از
حقو خود تجاوز کرد  ،طغیا کرد  ،اموال دیگرا را به احق و ظلم غصب کرد  ،به مردمی
که به کار و ها محتاج هستند تعدن کرد  ،طیقه ن مستمند و محروم و مستضعف جامعه را
پایمال کرد ( .خامنهان ،خطیههان ماز جمعه 33 ،دن )3111
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-5اقتصاد عامل اعتلای سیاسی در نظام بین الملل
مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) میقرماید وقتی که در یک کوور ،توسعه ساز دری و
زیرساختهان اقتصادن ،صحیح و مستح م بنا میکود و وقتی که حرکف ساز دری در کوور -
به معنان واقعی کلمه  -به وجود میوید؛ کوور از اعتلان سیاسی هم در داخگ و خارج برخوردار
میکود( .خامنهان ،بیا ات در دیدار رئیس جمهور و هیئف وزیرا  5 ،کهریور )3181
 -6رفاه عمومی و عدالت اقتصادی
مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) میروید اساس در ظام اسلامی ،عیارت اسف از رقاه عمومی و
عدالف اجتماعی .در ظامهان سرمایهدارن ،اساس ،رکد اقتصادن و ک وقایی اقتصادن و ازدیاد
و تولید ثروت اسف .ظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند اسف ،ه یک جامعه ققیر و
عقب ما ده .معتقد به رکد اقتصادن اسف؛ ولی رکد اقتصادن بران عدالف اجتماعی و بران رقاه
عمومی .و چه در درجه اوّل اسف ،این اسف که ققیر در جامعه یاکد؛ محروم یاکد؛ تیعیض در
استفاده از ام ا ات عمومی یاکد .هر کس بران خودش ام ا اتی قراهم کرد ،متعلّق به خود
اوسف .اما و چه که عمومی اسف  -مثگ قرصتها و ام ا ات  -متعلّق به همه کوور اسف و باید در
اینها تیعیضی وجود داکته باکد .ثروتی که بر پایه صحیحی یسف ،از اصگ اموروع اسف.
ظام سوسیالیستی ،قرصف را از مردم میریرد؛ ابت ار و میدا را میریرد؛ کار و تولید و ثروت و
ابزار تولید و منابق عمده سرمایه و تولید را در دولف متمرکز ،و به و متعلّق میکند .در اسلام،
چنین چیزن داریم( .خامنهان ،تنفیذ ح م ریاسف جمهورن 39 ،مرداد )3189
 -7مبارزه با فساد مالی و اقتصادی
مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) ،در پیامی به تو یگ ستاد میارزه با مفاسد اقتصادن و تهیه
طرح میارزه با قساد که دو قوهن مجریه و قضائیه بدا همف رماکتها د ،تاکید دارد .ایوا
میروید امروز کوور ما تونهنقعالیّف اقتصادن سالم و ایجاد اکتغال بران جوا ا و سرمایهرذارن
مطمئن اسف و این همه به قضائی یازمند اسف که در و  ،سرمایهرذار و صنعتگر و عنصر قعال
در کواورزن و میت ر علمی و جویندهن کار و همهن قورها ،از صحّف و سلامف ارتیاطات
ح ومتی و اما ف و صداقف متصدیا امور مالی و اقتصادن مطمئن بوده و احساس امنیف و
ورامش کنند .ارر دسف مفسدا و سوءاستفادهکنندرا از ام ا ات ح ومتی ،قطق وود ،و ارر
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امتیازطلیا و زیادهخواها پرمدّعا و ا حصارجو ،طرد وو د ،سرمایهرذار و تولید کننده و
اکتغال طلب ،همه احساس اامنی و ومیدن خواهند کرد و کسا ی از و ا به استفاده از راههان
اموروع و غیرقا و ی توویق خواهند کد( .خامنهان ،قرما هوف مادهان به سرا قوا درباره
میارزه با مفاسد اقتصادن 39 ،اردییهوف )3159
ایوا همچنین اکاره میکند که خو ا ید ریوهن قساد مالی و اقتصادن و عمگ قاطق و
ررهروا در این باره ،مستلزم اقدام همه جا یه بوسیلهن قوان سه را ه مخصوص ًا دو قوهن مجریه
و قضائیه اسف .ایوا تسامح در میارزه با قساد را ،بنوعی همدستی با قاسدا و مفسدا
میدا د .اعتماد عمومی به دستگاههان دولتی و قضائی در ررو و اسف که این دستگاهها در
برخورد با مجرم و متخلف قاطعیف و عدم تزلزل خود را وا دهند .این میارزه موجب امنیف
قضان اقتصادن و اطمینا کسا ی اسف که میخواهند قعالیف سالم اقتصادن داکته باکند.
(خامنهان ،قرما هوف مادهان به سرا قوا درباره میارزه با مفاسد اقتصادن 39 ،اردییهوف
)3159
 -8اهمیت همکاری اقتصادی کشورهای اسلامی با یکدیگر
ویف الله خامنهان میقرماید ما باید بران استقلال امف اسلامی و بران عزت و  ،همهن
تدابیر لازم را بهکار بیریم که ی ی از مهمترین و ها ،مسألهن اقتصاد اسف .بنابراین ،تلاش بران
رکد و توسعه و اعتلان جنیه ن اقتصادن د یان اسلام ،از کارهایی اسف که بلاکک جزو هدقهان
اسلامی اسف .اساس این با ک توسعهن اسلامی بر پایهن میا ی کریعف و اح ام اسلامی اسف؛
ما از پیورقف این مرکز مالی و صندو بینالملگ اسلامی حمایف میکنیم و و را بران د یان
اسلام و بران اسلام مفید میدا یم .و چه مهم اسف این اسف که ارر د یان اسلام با ظرقیتهان
قراوا ی که دارد ،سر و ساما ی به اقتصاد خود دهد ،در این حرکف اقتصادن جها ی ،بلاکک
طعمهن دیگرا خواهد کد .ارر د یان اسلام که داران عظمف و ام ا ات اسف ،به ق ر هماهنگ
کرد ام ا ات خود یفتد و از این ظرقیتها به صورت یک مجموعه استفاده ند ،طعمهن
قدرتهایی خواهد کد که امروز بر سر تقسیم مناقق د یا با ی دیگر رقابف میکنند .ایوا تاکید
میکند که موا ق تجارت میا کوورهان اسلامی باید برطرف کود؛ این تصمیمی اسف که
دولتها باید بگیر د .ق ر بازار موترك اسلامی یک ق ر کاملاً عملی اسف( .خامنهان ،بیا ات در
دیدار کرکفکنندرا در اجلاس با ک توسعه اسلامی 91 ،کهریور )3151
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 -9لزوم خصوصی سازی اقتصاد
رهیرن با اعلام سیاستهان راهیردن و بسیار مهم ظام درباره بند ج اصگ چهگ و چهار قا و
اساسی و با تاکید بر کتاب ررقتن رکد و توسعه اقتصادن و عادلا ه در کوور ،سیاسفهان کلی
بند ج اصگ چهگ و چهار قا و اساسی را درباره توسعه بخوهان غیردولتی از طریق وارذارن
قعالیتها و بنگاههان دولتی ،به رؤسان سه قوه و رئیس مجمق توخیص مصلحف ظام ابلاغ
کرد د( .خامنهان ،ابلاغ سیاسفهان راهیردن 33 ،تیر )3151
از ظر ایوا اجران این سیاستهان استراتژیک که وارذارن هوتاد درصد از سهام کارخا هها
و بنگاههان بزرگ دولتی مومول اصگ چهگ و چهار را کامگ میکود زمینه تحقق اهداقی
بسیار مهم از جمله سرعف یاقتن رو د رو ق اقتصادن و توسعه کوور ا اجران عدالف اجتماعی
ا ققرزدایی و دستیابی به اهداف سند چوم ا داز بیسف ساله را قراهم میکند .در پرتو این
سیاستها قش دولف از مال یف و مدیریف مستقیم به سیاستگذارن ،هدایف و ظام تغییر
مییابد و ضمن توسعه سرمایه ا سا ی متخصص -بخوهان مختلف اقتصادن کوور بران مواجهه
هوکمندا ه با قواعد تجارت جها ی در یک قرایند تدریجی و هدقمند تقویف میکو د(.خامنهان،
ابلاغ سیاسفهان راهیردن 33 ،تیر  .)3151ایوا همچنین بر وارذارن  %59از سهام بنگاههان
دولتی مومول صدر اصگ  99به بخوهان خصوصی کرکتهان تعاو ی سهامی عام و بنگاههان
عمومی غیردولتی در بخش هالیی ما ند با کهان دولتی ،کرکفهان بیمه و غیره اکاره میکند
و الزامات این وارذارن را یز بیا میکند(.خامنهان ،ابلاغ سیاسفهان راهیردن33 ،تیر )3151
 -11افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی دو پایه اقتصاد اسلامی
از ظر رهیرن ،هم کارومدن در جهف رکد رو ق اقتصاد ،هم کارومدن در جهف تأمین
عدالف را باید در اقتصاد اسلامی پیگیرن کرد و کارومدن در هر دو را به د یا وا داد .ایوا
میروید ما وقتی به صورت کلا به زمینهن اقتصاد اسلامی گاه میکنیم ،دو تا پایهن اصلی
مواهده میکنیم  .ی ی از و دو پایه عیارت اسف از اقزایش ثروت ملی .کوور اسلامی باید کوور
ثروتمندن باکد؛ کوور ققیرن یاید باکد؛ باید بتوا د با ثروت خود ،با قدرت اقتصادن خود،
اهداف والان خودش را در سطح بین المللی پیش بیرد .پایه دوم ،توزیق عادلا ه و رقق محرومیف
در درو جامعه ن اسلامی اسف .این دو تا باید تأمین بوود و اولی ،کرط دومی اسف .ارر تولید
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ثروت وود؛ ارر ارزش اقزوده در کوور بالا رود ،ما میتوا یم محرومیف را برطرف کنیم؛
خواهیم توا سف ققر را برطرف کنیم .بنابراین هر دو تا لازم اسف( .خامنهان 19 ،بهمن )3151
 -11رد استعمار ملتها
ایوا با رد استعمار ملتها ،و را ل هن نگ تاریخ بور در ی ی دو قر اخیر معرقی میکند
و میروید ا گلیسیها ،هلندنها ،پرتغالیها ،قرا سونها در قاط مختلف وسیا و وقریقا و
ومری ان لاتین رقتند بومیها را قتگ عام کرد د ،سرزمینها را تصرف کرد د ،دزدن کرد د،
خیا ف کرد د ،هزار قاجعه به وجود وورد د؛ زی ِر ام وسازن ،پیورقف ،استعمار .در دورهن بعد
هم که واستعمار پدید ومد ،باز هم همین بود .این همه تجاوز ،این همه جنگاقروزن ،این همه
کودتا که به وسیلهن سرویسهان امنیتی کوورهان غربی  -چه ومری ا ،چه ا گلیس و چه غیر
اینها -ا جام ررقته ،همه زیر پرچم تجددخواهی و پیورقف و تحول و توسعه ا جام ررقته.
(خامنهان ،بیا ات در دیدار دا وجویا دا وگاه قردوسی موهد 91 ،اردییهوف )3151
 -12خود اتکایی
ایوا تاکید میکند که امروز استقلال ملف ما یک مو هن مثگ زد ی در همهن د یا کده
اسف .ما بایستی این استقلال را در همه چیز از خودما وا بدهیم .یک دورهان کر و غرب
عالم ،دسف به دسف هم داد د و این ملف را زیر قوار یک جنگ سنگین و سخف هوفساله
قرار د اد د ،ولی ملف با کمال قدرت تحمگ کرد .بعد از و تا امروز ،زیر قوارهان تیلیغاتی ،زیر
قوار تحریم اقتصادن قرار داکتیم .حالا تازه ما را به تحریم اقتصادن تهدید میکنند! ما همین
پیورقتهان علمی در زمینهن هسته ان و غیر اینها را در حال و هوان تحریم اقتصادن به دسف
و وردیم .و چه که ا قلاب به ما داده و توقق ما از خودما اسف ،این اسف که این را روز به روز در
خودما تقویف کنیم؛ و  ،اعتماد به فس اسف .اعتماد به فس ملی؛ ملف به خود اعتماد به
فس داکته باکد ،بدا د که میتوا د مقاصد خودش را با همف بلند و با مجاهدت و با همدستىِ
همهن کوور با ی دیگر ،پیش بیرد؛ این را باید بدا یم( .خامنهان ،بیا ات در دیدار دا وجویا
دا وگاه قردوسی موهد 91 ،اردییهوف )3151
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 -13نفی سلطه کفار بر مسلمین و لزوم رعایت استقلال دولت اسلامی
ویف الله خامنهان هر رو ه اقدامی را که موجب ا فعال مسلما ا و خطر پذیرن و چوم به
راه خطر داکتن کود و به کاقرا ابت ار عمگ و چیرری بخود ،جایز دا سته و بران ح م به
عدم جواز و به ویه لن یجعگ الله لل اقرین علی المومنین سییلا استناد میکند که خداو د
هررز بران کاقرا بر ضد مومنا راهی قرار میدهد( .خامنهان ،کتاب جهاد 3بحث مهاد ه) ققه
رفتارن ایوا یز موید این دیدراه اسف .ایوا با طرح بحث عزت در سیاسف خارجی در
توضیح معنان عزت به اصگ لن یجعگ الله لل اقرین على المؤمنین سییلا اکاره میکند.
(خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )01 389همچنین تصریح میکند که امروز بر د یا ظام
سل طه حاکم اسف .ظام سلطه ،یعنى این ه کسى در د یا به ات اى سر یزه و زور ،قلدرى ب ند و
دیگرا هم قلدرى او را تحمگ کنند .ایوا بزررترین بلاهاى عالم براى ملتهاى د یا را ظام
سلطه میدا د( .هما  ،بیا ات سال  )993 315ویف الله خامنهان ظام سلطه را داران دو طرف
میدا د .یک طرف ،سلطهررها که هما ابرقدرتهایند؛ و طرف دیگر ،دولفهان سلطهپذیر
هستند که دخالتهاى وقیحا ه و رستاخا هى ابرقدرتها را قیول مىکنند .ایوا دولفهان
سلطه پذیر را هم کریک جرم معرقی میکند( .حدیث ولایف ،بیا ات سال )301 315
ویف الله خامنهان در پاسخ به یک استفتاء ،پوکید لیاسهایی که توسط دولفهان
استعمارن تولید کدها د را ارر مستلزم ترویج قرهنگ غیر اسلامی دکمن یا باعث تقویف اقتصاد
و ا بران استعمار و استثمار سرزمینهان اسلامی کود و یا منجر به وارد کد ضرر اقتصادن
به دولف اسلامی رردد داران اک ال و حتی در بعضی از موارد جایز میدا د( .خامنهان ،اجوبه
الاستفائات ،تویه به کفار و ترویج قرهنگ و ا  ،مسئله  )3188ویف الله خامنهان استثمار،
سلطهپذیرى ،تحقیر ملف به وسیلهى قدرتهاى سیاسى د یا ،وابستگى سیاسى ،فوذ و دخالف
قدرتهاى مسلط د یا در کوور را به صورت قاطق فی میکند( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات
سال  )351 358ایوا در پاسخ به استفتائی دیگر اکاره میکند که تقویف اقتصاد دکمن بران
استثمار سرزمینهان اسلامی و یا وارد کد ضرر اقتصادن به دولف اسلامی اک ال دارد( .اجوبه
الاستفائات ،تویه به کفار و ترویج قرهنگ و ا  ،مسئله  )3188ویف الله خامنهان همچنین بر
قراهم کرد وسائگ پیورقف و ک وقائی قرهنگی ،سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی تاکید
میکند(.خامنهان ،بخش استفتائات در سایف ،ولایف ققیه و ح م حاکم 3سؤال )11
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ایوا در یک استفتا میروید ارر خرید کالاهان وارداتی از کوورهان غیر اسلامی و استفاده
از و ها باعث تقویف دولفهان کاقر و استعماررر که دکمن اسلام و مسلمین هستند ،کود و یا
قدرت مالی و ها را بران هجوم به سرزمینهان اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم تقویف
ماید ،واجب اسف که مسلما ا از خرید و ب ارریرن و استفاده از و ها اجتناب کنند بدو این ه
قرقی بین کالایی با کالان دیگر و دولتی با دولف دیگر از دولفهان کاقرن که دکمن اسلام و
مسلمین هستند وجود داکته باکد و این ح م هم اختصاصی به مسلما ا ایرا دارد.
(خامنهان ،اجوبه الاستفتائات ،تجارت با غیر مسلما  ،مسئله )3111
ای وا کعار ه کرقى ،ه غربى ،جمهورى اسلامى یا کعار استقلال ،وزادى ،جمهورى اسلامى
را به این معنا میدا د که این ا قلاب م ّت ى به اصول ثابف و مستح مى اسف که ه به اصول
سوسیالیزمِ کر و ه به اصول سرمایهدارىِ لییرال غرب ارتیاطی دارد( .هما  ،بیا ات33153 ،
 )99-10ایوا استقلال را پایه و میناى سیاسف ظام جمهورى اسلامى و کعار اصلى و
دا سته و استقلال کامگ را بدا معنا دا سف که زور و زوررویى در هیچ جهتی از هیچکس قیول
وود و مسائگ جها ى طیق معیارهاى خود کوور حگ و راه و پیموده کود( .خامنهان ،حدیث
ولایف ،بیا ات سال  )88 389ایوا استقلال کامگ را کامگ استقلال سیاسى و اقتصادى و بالاتر
از همه ،استقلال قرهنگى میدا د و معتقد اسف استقلال اقتصادى از استقلال سیاسى مو گتر و
دیریابتر اسف( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات سال  )91 310رهیرن استقلال قرهنگى را از
استقلال سیاسی و اقتصادن مهمتر میدا د( .خامنهان ،حدیث ولایف ،بیا ات )91 33110
نتیجه گیری
هدف از این مقاله ،استخراج گاه ققهی مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) به مقوله اقتصاد
سیاسی بین المللی بود .بران رسید به این هدف ،ابتدا اقتصاد سیاسی بین المللی و سابقه و
تعریف و توریح کد و سپس به استخراج گاه ققهی ویف الله خامنهان اقدام کد .در استخراج
گاه ققهی مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) ،تلاش کد تا گاه ایوا را در قالب دو دسته بندن
میا ی و اصول تییین کرد .در بررسی وراء و گاه ققهی ایوا موخص کد که میتوا  5مینا و
 31اصول را به عنوا کالوده و چارچوب گاه ققهی ایوا به اقتصاد سیاسی بین المللی معرقی
کرد.
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در بررسی میا ی ققهی اقتصاد سیاسی بین المللی از گاه مقام معظم رهیرن(مدظله العالی)5 ،
مینان ذیگ استخراج کد که عیارتند از  -3خدا محورن -9 ،غیب باورن -1 ،اسلام محورن-9 ،
معنویف محورن -1 ،ولایف محورن -1 ،اخلا محورن -8 ،عدالف محورن و  -5ظلم ستیزن.
این  5مینا ما ند  5ستو اساسی و کلی بران اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی هستند .خدا
محورن و اسلام محورن به جنیه قوا ین و ریوه قوا ین در اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی
اکاره دارد و معنویف محورن ،اخلا محورن ،عدالف محورن و ظلم ستیزن به جنیه اخلاقی،
ارزکی و هنجارن اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی و ولایف محورن به جنیه ح ومتی و
حاکمیتی و غیب محورن یز به این حقیقف که در اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی علاوه بر
عناصر مادن ،عناصر معنون یز وجود دارد که داران اصالف و اهمیف اسف.
هر یک از این میا ی از منابق دینی که عیارت از قرو و احادیث معصومین علیهم السلام
اسف ررقته کده اسف و ریوهها و موروعیف خود را از منابق دینی ررقته اسف .با این استناد،
هر اصگ اقتصادن در اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی باید قابگ توجیه و تأیید توسط ی ی از
این میا ی هوف را ه باکد و در غیر این صورت داران هیج موروعیتی خواهد بود .از طرقی
توجه به این ته لازم اسف که این میا ی هوف را ه همواره در طول تاریخ ثابف و لا یتغیر بوده
و قابگ جابجایی و ا تقال و یا ادیده ا گارن یستند.
الیته با توجه به این ه اجتهاد و ققه پویان کیعه در دورههان مختلف ققهی ،مم ن اسف
قهم و یا استنیاط جدیدن از برخی منابق اسلامی داکته باکد ،این پویایی و تحرك و تغییر در
بخش اصول اقتصادن سیاسی بین المللی اسلامی و ه در بخش میا ی قابگ تحقق اسف تا اصگ
تطابق با ک رایط و تغییرات و مقتضیات زما را پوکش دهد .بنابر این ،اصول اقتصاد سیاسی
بین المللی که خاص حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی اسف و موروعیف خود را از میا ی این
حوزه ررقته اسف ،در عین حال که داران یک ثیات میباکد ،در عین حال ،مم ن اسف در
دورههان طولا ی زما ی به د لیگ کرایط زما ه دچار تغییراتی رردد و بسته به کرایط زما ه،
اصول اقتصادن جدیدن از سون ققها ارائه رردد .این واقعیف به خوبی در برخی از اصولی که
مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) به و اکاره موده ،قابگ کناسایی اسف.
در بررسی گاه ققهی مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) به حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی
اسلامی 31 ،اصول استخراج رردید .این اصول عیارتند از  -3اقتصاد مقاومتی -9 ،وزادن
اقتصادن -1 ،ا فا اقتصادن -9 ،ظارت و مراقیف دولف اسلامی بر قعالیفهان اقتصادن بران
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جلوریرن از بغی و ستم -1 ،اقتصاد عامگ اعتلان سیاسی در ظام بین الملگ -1 ،رقاه عمومی و
عدالف اقتصادن -8 ،میارزه با قساد مالی و اقتصادن -5 ،هم ارن اقتصادن در میا کوورهان
اسلامی -0 ،خصوصی سازن اقتصاد -39 ،اقزایش ثروت ملی و عدالف اجتماعی -33 ،رد
استعمار ملفها -39 ،خود ات ایی و  -31فی سلطه کفار بر مسلمین و استقلال دولف اسلامی.
این اصول که در کرایط قعلی بر اساس یازها و کرایط جمهورن اسلامی در ظام بین الملگ
توسط مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) اکاره کده؛ منطیق با کرایط امروز یک دولف اسلامی در
ظام بین الملگ و اقتصاد سیاسی بین المللی اسف .به حون میتوا از این اصول  31را ه
اینگو ه استنیاط کرد که اقتصاد سیاسی بین المللی مورد تأیید مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) یز
اقتصاد سیاسی اسف که منطیق با این اصول  31را ه باکد .بعیارتی اقتصاد سیاسی بین المللی
مورد تأیید ایوا اسف که بر اساس مقاومف در برابر ظام سلطه ک گ بگیرد و خود ات ا و
مستقگ باکد و مخالف با سلطه ررن و سلطه پذیرن باکد .اقتصاد سیاسی بین المللی مورد
تأیید مقام معظم رهیرن(مدظله العالی) ،اقتصادن اسف که به د یال عدالف اقتصادن و عدالف
اجتماعی و اقزایش رقاه و ثروت ملی و اجتماعی و ریوه کن ققر و تیعیض باکد .در چنین
اقتصادن قش بخش خصوصی برجسته اسف و دولف باید به تدوین سیاسفها و ظارت و
کنترل و جلوریرن از قساد بپردازد .در چنین اقتصادن موارکف مردم و ا فا با هدف کمک به
دولف و ریوه کنی ققر و تیعیض اجتماعی باکد.
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