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  32/99/9379؛ تاریخ پذیرش نهایی:  99/37/9379تاریخ دریافت: 

 

 
 )مدظله العالی(مقام معظم رهبری المللی از نگاه فقهی اقتصاد سیاسی بین

 

 
 

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

 

 دهیچک

و ساابقه کا گ ریارن و  و میاا ی  بین المللی در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم اقتصاد سیاسی     

 پرداخته کد و در ادامه،  گااه ققهای  ظرن موجود در خصوص و  و همچنین  گاه کلی اسلام به اقتصاد

و اصول  لب دو دسته بندن میا یبه مقوله اقتصاد سیاسی بین المللی در قا )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن

و اصول کلی برررقتاه کاده از مناابق ققهای اساف کاه قارا  هاا یبنققهی بررسی کد. منظور از میا ی، 

ن مرتیط باا هااسفیسن بوده و خاص رکته اقتصاد سیاسی بین المللی  یسف و منظور از اصول، ارکته

ثیات، ام ا  تغییر بر اساس کرایط و مقتضیات  ن ازادرجهکه در عین برخوردارن از  باکدیماین رکته 

)مدظلاه مقام معظم رهیرن از  گاه میا ی ققهی اقتصاد سیاسی بین المللی بررسی در .باکدیمزما  را دارا 

خدا محورن، غیب باورن، اسلام محورن، معنویف محورن، ولایف محورن، اخلاا  محاورن،  ، میا یالعالی(

 31اصول ققهی اقتصاد سیاسای باین المللای،  در بررسی خراج کد وعدالف محورن و ظلم ستیزن است

اصگ کامگ اقتصاد مقااومتی، وزادن اقتصاادن، ا فاا  اقتصاادن،  ظاارت و مراقیاف دولاف اسالامی بار 

در  ظاام باین الملاگ،  اعتلان سیاسای ن اقتصادن بران جلوریرن از بغی و ستم، اقتصاد عامگهافیقعال

اقتصادن در میاا  کواورهان  و اقتصادن، هم ارن دن، میارزه با قساد مالیو عدالف اقتصا رقاه عمومی

 استخراج کد. استقلال دولف اسلامی ، خود ات ایی و  فی سلطه کفار بر مسلمین واسلامی

 هاکلید واژه

 .یدولف اسلام ،یاقتصاد مقاومت ،یاسیققه، اقتصاد س ،یاقتصاد اسلام

 

                                                                 
 ) ویسنده مسئول( ایرا  ،تهرا  ،پژوهوگر ارکد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه *

Sadatinejad@yahoo.com 
 .، ایرا الملگ دا وگاه مفید، قم دا ش وموخته کارکناسی ارکد روابط بین **
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 مقدمه

به مقوله اقتصاد سیاسی  )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن گاه ققهی  در این مقاله، قرار اسف     

المللی بررسی کود. به همین منظور، ابتدا به بررسی تعریف و سابقه اقتصاد سیاسی و  بین

در  )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن  گاه ققهی و سپس کودیمسیاسی بین المللی پرداخته  اقتصاد

المللی استخراج خواهد کد. موضوع اقتصاد سیاسی، ی ی از  ارتیاط با اقتصاد سیاسی بین

با توجه به اهمیف میاحث اقتصادن در  خصوصاًو  باکدیمموضوعات مهم در روابط بین الملگ 

ن کدید و بی سابقه دکمن، هامیتحرکرایط قعلی بران کوورما  و قوارهان اقتصادن و 

ویف ادبیات موجود، امرن اساسی و مورد استخراج  گاه ققهی رهیرن معظم به این حوزه و تق

غنان میاحث موجود در این حوزه،  . در این راستا، امید اسف این پژوهش، بتوا د بهباکدیم یاز 

 کمک  ماید.

( به معنان قا و  Nomos)( به معنان خا ه و Oikos)اقتصاد سیاسی زما ی از کلمه یو ا ی      

اما امروزه اقتصاد سیاسی به معنان  .کدیمتعریف  وادهبه معنان اقتصاد خا  ررقته کده بود و

اقتصاد   یازهان جامعه توسط دولف تعریف کده و به معنان مدیریف جامعه اسف. نیتأم

. جامعه راهنمایی کند بهتر اداره کرد  امور اقتصادن دولتمردا  را در کوکدیم سیاسی

تدا در قالب علم اقتصاد مطرح بود میاحث اقتصاد سیاسی اب( 0933109 )اقراخته و حججی پور

ن به  ام اقتصاد سیاسی ایجاد کد. امروزه اقتصاد سیاسی به ارکتهبه دلیگ اهمیف و ،  بعداً ولی 

اقتصاد . پردازدیم و به عیارتی تعامگ حوزه سیاسف و اقتصاد سیاسف بر اقتصاد ریتأثبررسی 

امور سیاسی بر  و گی تاثیررذارنو با چگ کودیمسیاسی با ماهیف سیاسی تصمیم ریرن وغاز 

. در این تعریف، جامعه چنا  رسترده کندیمن اقتصادن در یک جامعه ارتیاط پیدا هاا تخاب

ن اجتماعی یا هارروه، هابنگاهن قدرت، بل ه هاحوزهکه  ه ققط کوورها یا سایر  کودیمتعریف 

 .ردیریمرا  یز در بر  هاسازما سایر 

 به 3مو  رکتین دو و توا  توسط 3131 سال در بار اولین الملگ بین یاسیس اقتصاد واژه     

 بررسی بران بود تلاکی امر اسف. این اقتصاد علم سنتی  ام هما  واقق در که کد کار برده

 دو توأما  مطالعه که   ته این تصریح واقق و در ی دیگر بر سیاسف و اقتصاد متقابگ روابط

                                                                 
1 Antoine de Montchrestein 
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 بین و ملی تحولات از بهترن درك واحد، حیطه مطالعاتی یک رتصو به سیاسف و اقتصاد حوزه

 (1933101)محمدن، د.کنیم ارائه المللی

 که عیارتند از3 دا دیمکلارك اقتصاد سیاسی را داران چهار جریا  اصلی  

پرچم دارا  و   هایویاترجریا  لییرال کلاسیک که برررقه از اقتصاد  ئوکلاسیک اسف و  -3

 هستند.

یا  رادی ال که منتج از مارکس و تئورن دم راسی اجتماعی اسف و م تب  هادررایی و جر -9

 .دهندیمن امروزن و  را تو یگ چهرهم تب تاریخی ولما ، 

ن رما تیسم و  اسیو الیسم که  ئومحاقظه هاکاخهجریا  محاقظه کارن ادمو د برك در  -1

 .کنندیمکارا  و  را هدایف 

  که هر چند وبوخورن جز اقتصاد  ئوکلاسیک  دار د، اما م تب کمیریج جریا  لییرال مدر -9

 (1033109 ،هستند. )قائمی  یا هاو از  وع کینزن یا پسف کینزن( مداقق )و بالتیق کینزین ها 

مارکسیستی و  واقق ررایی، لییرالیستی، مرکا تیلیستی، اقتصاد سیاسی، روی ردهان متفاوت     

ه هر کدام،  گاه خاص خود را در مورد ماهیف، اهداف، کارکرد و سایر ا تقادن وجود دارد ک

اقتصاد و تاثیرات و تعاملات متقابگ میا  و ها دارا  ن دولف و بازار یا سیاسف وهایژریو

اقتصاد سیاسی سرمایه دارن که دورا  ک وقایی و  در قر  ( 3109)پور احمدن  .باکندیم

بهره  ارزش بر پایه کار، مقولاتی ما ند ا  و قرا سه بود،هفدهم و هیجدهم میلادن در ا گلست

را مطرح کرد. در همین  خود تنظیم بود  بازار و  ظریه ارزش و توزیق مال ا ه، بهره و سود،

کینزین ها، به بعداً ( 3119جوا ویر )راستا، ودام اسمیف  یز بحث دسف  امرئی را مطرح  مود. 

و اصگ خود تنظیمی بازار را  پرداختند در اقتصاد سرمایه دارنبی ثیاتی قرایند باز تولید و رکد 

رابرتز، اقتصاد مارکس، قصگ اول( در پایا  قر   وزدهم،  ئوکلاسیک ها بر )مورد  قد قرار داد د. 

اقتصاد را بر مینان ایده عدم  هاو هدف اقتصاد بازار و م تب اصالف مطلوبیف تاکید کرد د. 

دراز  )بر اصگ خود تنظیمی بازار اعتقاد داکتند.  هاکیکلاسو ما ند کارایی بازار تعریف کرده 

3101) 

و با روی رد سرمایه دارن مخالفف  طیقه و کاررر تاکید بر سوسیالیسم، مارکسیسم، در مقابگ،    

کرد. مارکس سه قا و  عمده حرکف سرمایه دارن را که عیارت از قا و  ارزش، ا یاکف و 

در  ظام سرمایه دارن را ارائه کرد. بر همین  هابحرا د قرار داد و تئورن سودوورن بود، مورد  ق

اساس، او معتقد بود سرمایه دارن یک کیوه تولید اسف که سرا جام توا  خود را بران اقزود  
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 3510مارکس در سال  بر  یروهان مولد جوامق بورن از دسف خواهد داد و باید جایگزین کود.

رابرتز، اقتصاد مارکس، قصگ )همی در  قد اقتصاد سیاسی منتور کرد.  یز کتابی با عنوا  س

 اول(

 هایرالیلدر  زد  هاارزش اظر اسف.  و اصالف قرد و سود به مادن ررایی لییرالیسم،  یز،     

از  گاه لییرالیسم،  ن مادن کمک کند، خوب اسف.هالذت سیی اسف و هرچه به بیوینه کرد  

و بهترین راه دسف یابی به اهداف  نیترکوتاه توا دیمدینی یا د یون دیگر عقگ بهتر از هر  هاد 

را بررزیند. بنابراین، به راهنما  یازن  یسف. در این قرهنگ، ا سا  مالک خود،  هاارزشو 

 ز دری، کار و اموال خویش اسف و این امور به خدا، دولف،  هادهان دینی یا د یون تعلق  دارد.

، عدالف اقتصادن اهمیف  دارد و رکد دارنسرمایه در بینش لییرال (1033158)میرمعزن، 

 (331 31013مقدم و واعظ، ) کود.مین برتر از و  کمرده داقتصا

 

 اقتصاد سیاسی بین المللی

با تاکید بر روابط متقابگ اقتصاد و  یالمللاقتصاد سیاسی بیندر تداوم اقتصاد سیاسی،      

صورت یک حوزۀ  کز اسف که بررسی تواما  این دو حوزه بهبر این   ته متمر ،سیاسف

اتحاد با قروپاکی  .کندالمللی ارائه میان درك بهترن از تحولات ملی و بینمطالعاتی بین رکته

جدایی که موجب ایدئولوژیک  -ما ق سیاسی ،کورون و پایا  یاقتن جنگ سردجماهیر 

بیش از پیش تضعیف کد. همزما  با این بود، کده هان اقتصاد و سیاسف مطالعات میا  حوزه

وغاز  3089هان ا قلاب ارتیاطات و اطلاعات از دهۀ که با ظهور  وا ه یز جها ی کد   ،تحولات

ان پیدا کرد و تصویرن از جها  جدید ارائه کرد که در و  رکد قزاینده 3009در دهۀ  ،کده بود

. در این کرایط، جدایی  ظرن و بود ریرپذیتأث ان با پدیدۀ دیگر مرتیط، تاثیررذار وهر پدیده

تحولات مذکور در  ریهان اقتصاد و سیاسف بیش از پیش متزلزل کد. تحف تأثعملی میا  حوزه

ا جمن ایرا ی ) .قراهم ومد یالمللجها  واقعی زمینۀ تقویف حوزۀ مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین

 ین المللی(روابط بین الملگ، رروه مطالعات اقتصاد سیاسی ب

جها ی کد ، ح مرا ی ، توسعه به موضوعاتی ما ند یالمللاقتصاد سیاسی بینمطالعات      

، بین المللی مؤثر در اقتصاد جها ی نهاسازما  ،مطالعات ا رژن ،مسائگ زیسف محیطی ،خوب

 نهاقدرت ریتأث، سازن، دیپلماسی تجارن خصوصی سرمایه رذارن خارجی، ،اقتصادن دیپلماسی

قراملی و بازیگرا  غیر دولتی در  نهاکرکف ی،و ظهور بر رو دهان اقتصاد سیاسی بین الملل 
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ا جمن ایرا ی روابط بین ). پردازدیمن علمی در این حوزه، هاهی ظرو بررسی  اقتصاد جها ی

 الملگ، رروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین المللی(

ی ی با روابط بین الملگ دارد.  ظریه پردازا   زد پیو د حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی،     

سیاسی، اقتصادن و اجتماعی  نهاجنیهاعتقاد به در هم تنیده بود   یاقتصاد سیاسی بین الملل

روابط بین الملگ دار د و بر این اساس از برخی اقتصاددا ا  به سیب تمرکز محض رون اقتصاد و 

به سیب  یز ز برخی دا ومندا  علوم سیاسی او  ر دیریم ادیده ررقتن عوامگ سیاسی خرده 

اقتصاد سیاسی  .کنندیمسیاسف باورن یا بی توجهی به ساختارها و قرایندهان اقتصادن ا تقاد 

ررچه به د یال قدرت  هادولفو کار دارد.  سر تجارت بین المللیو  هادولفبا تعامگ  یبین الملل

از و تجارت بین الملگ  یز ر ارتیاط اسف و بازار د که با ا یاکف ثروت د علایقی دارهستند؛ اما 

خود  گرا  حفظ حاکمیف و ی پارچگی  هادولفملاحظات قدرت بر کنار  یسف. در حالی که 

لذا . اسفاقتصادن و در هم ک ستن موا ق دولتی  شروای د یال به تجارت بین المللی هستند،

 (3109 مارتین،) .کودیمرریرن موجب تنش و دتجارت بین المللی  و هادولفتعامگ  یراه

 نهاکرکفبا  هادولفمناسیات  یرذکته از تعاملات دولف و بازار، اقتصاد سیاسی بین الملل     

 .ردیریمبازیگرا  غیردولتی در اقتصاد جها  را هم در بر  نیتریاصلبه منزله  یچند ملیت

بازیگرا  غیردولتی، کامگ چند ملیتی، امروزه توجه بیوترن به دیگر  نهاکرکفرذکته از 

که  ماینده مناقق  کودیماجتماعی  ییهاجنیشغیردولتی و  نهاسازما کارررن،  نهارروه

 هانیا. جدان از کو دیممختلف از جمله محیط زیسف، ز ا ، حقو  بور و محروما  کناخته 

به حوزه  یلاقتصاد سیاسی بین المل ،. بدین ترتیبکودیمبه  قش سرمایه  یز توجه زیادن 

میدل کده که  ه تنها به مناسیات دولف و بازار بل ه همچنین به روابطی  نتردهیچیپمطالعاتی 

غیر دولتی و  نهاسازما چند ملیتی، سرمایه، کار،  نهاکرکفپان  ،توجه دارد که در و 

پژوهوگرا  اقتصاد سیاسی بین  ،از همین رو. اجتماعی قرامرزن در میا  باکد نهاجنیش

 نهانمرزبند اچار د رون هر دو دسته تعاملات داخلی و بین المللی ت یه کنند و  یلمللا

 (3109 مارتین،) .علوم اجتماعی را  ادیده بگیر د نهارکتهموجود میا  برخی از 

غالیاً سه دیدراه  ظرن اصلی واقق  ی،اقتصاد سیاسی بین الملل حوزه تئوریک در بررسی     

. واقق ررایا  با همه توجهی که به توزیق قدرت  گاه ا تقادن وجود داردررایی، لییرالیسم و 

و کده بزرگ در دل  ظام سرمایه دارن دوخته  نهاقدرتعمدتًا به مناسیات   گاهوا دار د 

به تهیدستا  و محروما   هانا تقادپان بند سرمایه دارن هستند. برع س،  هایرالیلما ند 
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اکمیف سرمایه دارن توزیق برابرتر قدرت و ثروت ام ا   اپذیر توجه دار د و معتقد د تحف ح

قرض را بر این  ،دهندیماسف. واقق ررایا  چو  اولویف را  ه به اقتصاد بل ه به سیاسف 

بران ساختاربندن مناسیات اقتصادن در سطح بین  ناملاحظهتوا ایی قابگ  ،که دولف رذار دیم

 سوداباورا  .ا ددادهرا و  اجازه  هادولفکه  یاقته توسعهرو  از و   یزجها ی کد   و المللی دارد

اعتقاد داکتند که ستیز و درریرن  قوی محورن در مناسیات اقتصادن  هاسفیلیا مرکا تی 

از دستاوردهان مطلق اسف. بدین ترتیب  ترمهمبین المللی دارد و دستاوردهان  سیی 

اقتصاددا ا   ،در سده هجدهم .ررایی داکتند ققق رن وا پان مح می در م تب نسوداباورا  جا

سوداباورن را به کدت مورد حمله قرار داد د و مدعی کد د که این  لییرال ما ند ودام اسمیف

را به بهره بردارن از همسایگا  خود توویق کرده و موجب کده اسف تجارت و  هادولف ،ا دیوه

از سوداباورن بسیار کاررر اقتاد و  هایرالیل بازررا ی به سرچومه درریرن تیدیگ کود. ا تقادات

سده  وزدهم در ا گلستا  دسف بالا  ی ازلییرالی درباره تجارت وزاد طی بخش اعظم نها گرش

، توجه بسیارن به موضوعات اقتصادن داکتند اولیه،با این که بسیارن از واقق ررایا  . پیدا کرد

پس از جنگ جها ی دوم تقرییاً به طور دربسف  پژوهوگرا  واقق رران ایالات متحده در دورا 

اقتصادن  نهایدرررو  3059و  3089 نهادههرون مسائگ امنیتی متمرکز کد د. ولی در 

 (3109 مارتین،) .پیدا کرداهمیف محورن  ،مسائگ اقتصادن بین المللی و لذا بزرری رخ داد

بران تک  ،اسف. این دیدراه یملللییرالیسم پر فوذترین دیدراه در اقتصاد سیاسی بین ال     

قوقی سلب  اکد ی قائگ جایگاهی والا و حاقراد، و یا کاروقرینا   هاکرکفتک مصرف کنندرا ، 

کارررن، تو یلات مذهیی و دولف  نهاهیاتحادچو   ییهاجمقاسف که باید از و  در برابر 

رذاکته  ، وابه حال خود معتقد د تعاملات اقتصادن بین المللی ارر هایرالیلمحاقظف کرد. 

بران هر دو طرف تعامگ سودمند باکند. از مناسیات اقتصادن وزاد احتمالًا همه  توا ندیمکو د 

 وود. از این رذکته،  یوا ی صهرچند که سهم برابرن  ،و اقراد بهره مند خواهند کد هادولف

ومدترین  حو قعالیف خواهد اعتقاد دار د  ظام اقتصادن بین المللی در صورتی به کار هایرالیل

هدف قعالیف  ،هایرالیلو کار قیمف و بازار باکد. به باور  وابسته به ساز ،کرد که در  هایف

اقتصادن بین المللی دسف یابی به  حوه بهینه یا مؤثرترین  حوه استفاده از منابق کمیاب جها  

پس از جنگ جها ی  عمدتاً  ن لییرالیهاهی ظر .و پیوینه ساختن رکد و کارایی اقتصادن اسف

میا  دو جنگ جها ی، از جمله  نهاسالدوم در تلاش بران پرهیز از مو لات اقتصادن 

حفظ یک  با هدفاقتصادن لییرال  نهاهی ظر ،مالی و رکود بزرگ نهابحرا تجارن،  نهاجنگ
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 ترشیب بر این اساس، حرکف به سمف روایش ، صورت ررقف.اقتصاد بین المللی لییرال و وزاد

در اقتصاد بین الملگ کامگ تدابیرن بران محاقظف کرد  از اقتصادها و جوامق داخلی در برابر 

و بران به حداقگ رسا د  مداخلات در توسعه اقتصادن جها   یز  کدیماختلالات بیرو ی 

سه در همین راستا،  3099در جهف تأمین ثیات داخلی درا داخته کد. در دهه  ییهااسفیس

 صندو  بین المللی پول، با ک جها ی و مواققف  امه عمومی تعرقه و تجارت )رات(  سازما

پوتییا  اصول اقتصادن لییرال بود د و در عین حال به محاقظف از  ،. این  هادهاکد د سیتأس

در  .کرد دیمقابگ اقتصادن کمک تعضو در برابر اثرات رسیختگی زان وابستگی م نهادولف

 ،  و لییرالیسم و لییرالیسم  هادررا قعال بود د.لییرالیسم مداخله جو رد این دورا ، سه روی

 (3109 مارتین،)

ایجاد تردید  یا تقادن در وضعیف موجود اقتصاد سیاسی بین الملل نهادراهید در مقابگ،     

ان به ج ،ترمنصفا هو  ترعادلا هخواها  جایگزین کد  ساختارها و مناسیات  ،این دیدراهکرد د. 

سلسله مراتب حاکم قدرت هستند.  ظریه پردازا  ا تقادن به جان پذیرش مناسیات موجود 

« واقعیات»این  ،سیاسی، اقتصادن و اجتماعی به مثابه واقعیاتی عینی که تنها باید تییین کو د

و که برخی از بازیگرا  را در موقعیف ممتاز  دا ندیمرا برخاسته از ترتییاتی تاریخی و اجتماعی 

دیدراه ا تقادن در بررسی اقتصاد سیاسی بین  نیتربرجسته .دهدیمدیگرا  را در حاکیه قرار 

. اصطلاح ساختارررایی تاریخی در برریر ده مجموعه اسفساختارررایی تاریخی  ی،الملل

جها ی،  نها ظاموابستگی،  ظریه  از روی ردهان  ظرن کامگ مارکسیسم،  ظریه قرو نارسترده

در مارکسیسم  ییهاوهیرپیروا  رراموی و  ظریه تنظیم اسف. همه این روی ردها  نهاگیتحل

. ا دررقتهمارکسیسم اصیگ قاصله  نهاوهیا دبه ک گ کاملاً اساسی از  هاو دار د ولی برخی از 

ساختارن بهره کوی اسف که در  نهاوهیکبیا گر توجه این دیدراه به « ساختارررایی»اصطلاح 

ثروتمند کمال در مرکز اقتصاد  نهادولفیک طیقه بر طیقه دیگر تسلط دارد یا  هاو چارچوب 

ساختارررایا  تاریخی  .کنندیمتهیدسف جنوب در پیرامو  اعمال سلطه  نهادولفجها ی بر 

ک گ کوم ش  توا دیمو معتقد د بهره کوی  دا ندیممناسیات اقتصادن را اساساً ستیزولود 

زه میا  کوورهان توسعه یاقته کمال و کوورهان در حال توسعه جنوب را طیقات با هم یا میار

 (3109 مارتین،به خود ریر د. )
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 اقتصاد سیاسی در اسلام

 نهارواباط اقتصاادى در حوزه از الگوهااى رقتاارى و ناظام اقتصادى اسلام، مجموعه      

و ع( )معصاومو اماماا  ص( )کارماتولیاد، توزیاق و مصرف اسف که از کتااب و سانف پیاامیر 

میا ى بینوى در چارچوب اخلا  و حقو   اسلامی. در  ظام اقتصادى کودیعقاگ اساتنیاط م

. ا قلاب اسلامی ایرا   یز که ابدییاقتصاادى اسالام ساما  م نهااقتصادن اسلام در جهف هدف

ن ادهایبنبه وقوع پیوسف، در اوج کوم ش و رقابف کمو یسم، امپریالیسم بران سلطه بر جها  

دیگر، و چه  عیارتکناسی و ایدئولوژن این دو قطب را به چالش کوید. به کناسی، روشهستی

ا قلاب اسلامی ایرا  در زما  جنگ سرد بر پایه و  ک گ ررقف،  وعی از ا دیوه و عمگ 

قرهنگ و ررایی در چارچوب رفتما  هایی همچو  معنویف اقتصادن بود که مؤلفه -سیاسی

 استعمارزدایی در چارچوب حریف و استقلال، را هم تفاوتی را در  ظام جها ی باز روود )متقی

1933101.) 

ا د که هر قدر از درو  به هم پیو د خوردهدر اقتصاد اسلامی، جوا ب اثیاتی و هنجارن، و      

ان مع وس خواهد کننده اسف و  تیجهها از ی دیگر رمراهکوکش و تلاش بران جداسازن و 

هان مذهیی  اپذیر مقید به قلسفه اسلامی و وضعیف طور ا ف اكداکف. این دو جنیه، هر دو به 

، عدالف اقتصادن اهمیف دارنسرمایه در بینش لییرال (3181 3150 یغامیپو قرهنگی هستند.)

 انمرتیهد درمی رکلادر بینش اس کهکود، درحالیمین برتر از و  کمرده د دارد و رکد اقتصا

اقتصاد هدف  یسف بل ه خود وسیله  یز  )ره(پس از عدالف قرار دارد. از دیدراه امام خمینی

مدت  تربیف و هدایف مردم؛ هدف میا  در اسلام،اقتصادن  هانسیاسفهدف غایی  .اسف

اه عمومی؛ قل سیاسی و اقتصادن، برقرارن امنیف اقتصادن و رلاعدالف اقتصادن، استق عیارت از

کغلی، تثییف  هانقرصفایجاد اکتغال و  کامگتثییف اقتصادن  کوتاه مدت عیارت ازو هدف 

 ه و لاو رکد اقتصادن، توزیق عادها پرداخف، ایجاد تعادل در تراز هاقیمفسطح عمومی 

 (331 31013. )مقدم و واعظ، باکدیتخصیص منابق م

پدر  ،کهید صدر رذرد ومیاسلامی  از عمر اقتصاد قر  یم ود کارکناسا  معتقد د حد     

این دا ش را بنا  هاد و از و  زما   ،  ادا با تدوین کتاب اقتصاد جدید اسف که اقتصاد اسلامی

اقتصاد  مذهب کاخهسه . اکنو  این دا ش به ه اسفو بالنده کد هت امگ یاقت سرعفتا کنو  به 

( 133109،)میرمعزن کود.می تقسیماقتصاد سیاسی و علم  اقتصادن سیاسی ،  ظامسیاسی

اصول روش تنظیم حیات  مذهب اقتصادن اسلام، عیارت از دیدراه کهید صدر در مورد
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این اصول باید درباره مفهوم عدالف اجتماعی از  اقتصادن بران حگ مو لات اقتصادن اسف.

میرمعزن، از منابق اسلامی کوف کو د و داران دو بخش ثابف و متغیر د. ) دیدراه اسلام باکد و

و برومده از ققه اقتصاد  ( مذهب اقتصاد سیاسی، هما   گاه دینی به اقتصاد سیاسی3395 3151

 .کندیمسیاسی اسف که کهید صدر از و  تعییر به مذهب اقتصاد سیاسی 

کلا  در جامعه  هانسیاسفمطالعۀ  عیارت ازرفته کده که علم اقتصاد اسلامی  در تعریف     

اقتصادن  هانتصمیمرهاا و ی ظام اقتصاد اسلامی و تأثیر و  بار متغ هه بک باکدیم اسلامی

عیارت از بر این باور د که موضوع علم اقتصاد اسلامی  یز برخی  (38933151کهف، ) .پردازدیم

اسلامی از دیدراه خرد و کلا   جامعهمسلما  در یک یا رقتارهان اقتاصادن  هابررسی پدیده

اسلام ک گ  گرقته و مذهب  هانبراساس وموزهن باور د که تا وقتای رقتارها بر ای روازاین .اسف

دقیق سخن رفف.  طوربهاز علم اقتصاد اسلامی  توا  می ،اقتصادن اسلام پیاده  اوده اساف

اسلامی ایجاد  وده  علم اقتصاد ن داریم و هنوزقعلًا مذهب اقتصاد معتقد اسفکهید صدر 

 (033151، )میرمعزن اسف.

مقام معظم رهیرن  اکنو  به بررسی اقتصاد سیاسی بین المللی در  گاه ققهی با این مقدمه،     
 .کودیمپرداخته  )مدظله العالی(

 

 )مدظله العالی(مقام معظم رهبری مبانی و اصول اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه فقهی

برررقته از منابق  ماًیمستق منظور میا ی اسف که کودیمسخن رفته  زما ی که از میا ی     

قرو  و سنف( اسف و به  وع  گرش اسلام به عنوا  یک دین و مذهب به پیرامو  خود بر )ققهی 

( و 3109، جوادن وملی )ب( 3155، جوادن وملی 3991 3103)مصیاح کهرستا ی  ررددیم

ما ند روابط  هاحوزه یسف بل ه سایر  جنیه عمومیف داکته و خاص اقتصاد سیاسی بین المللی

. بنابر این ردیریمبین الملگ، سیاسف، حقو ، جامعه کناسی، روا  کناسی و غیره را  یز در بر 

ن از مسائلی اسف از اقتصاد ررقته تا امجموعهمنظور از میا ی ققهی اقتصاد سیاسی بین المللی، 

اسف. میا ی که دا ش ققه با و  مرتیط  کودیمسیاسف و قرهنگ و مسائگ اجتماعی را کامگ 

 از منابق اخذ کده اسف. ماًیمستقققهی، کلی و عام و لایتغیر هستند و 

و  هاقا و ، منظور قواعد و اصول ققهی، دیویمزما ی که از اصول ققهی سخن به میا       

ضوابطی اسف که از و  بطور خاص ققط بران تنظیم روابط و تعاملات اقتصادن بین المللی 

اقتصاد سیاسی بین المللی  و دولف اسلامی در هادولفو به حوزه عمل رد  درویمب ار  هادولف
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( 3109، جوادن وملی )ب( 3155، جوادن وملی 3991 3103 ظارت دارد. )مصیاح کهرستا ی 

اصول ققهی بر ررقته از منابق و میا ی ققهی اسف. به عیارتی، اصول هما  قواعد ققه اقتصاد 

ن و اساسی بران این کاخه دار د و بیا گر اح ام اهیپاقش سیاسی بین المللی هستند که  

و میتلا  بین المللی اسف. قواعد و اصول ققهی پاسخگون مسائگ روز کرعی حوزه اقتصاد سیاسی

بر  این حوزه بین المللی بوده و به  ظام مند کرد  مقررات به و  و پیدا در حوزه اقتصاد سیاسی

 .پردازدیماساس قوا ین کرع 

 

 نی فقهی اقتصادی سیاسی بین المللیمبا

به اقتصادن سیاسی بین المللی، از  )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن با جستجو در  گاه ققهی     

مینان ذیگ را بران اقتصاد سیاسی بین المللی از  گاه ایوا ، استخراج  5 توا یممنظر میا ی 

  مود3

 

 محوری خدا -1

اسف اعتقاد به بود  و  یود  خدا، هر کدام ک لی مخصوص بران  ن معتقداخامنهویف الله      

ن که معتقد به وجود خداسف،  وعی و ک لی اجامعه. قرد یا ووردیمز دری و عمگ بوجود 

ن که این حقیقف را من ر اسف به  وع و ک گ دیگرن ز دری اجامعهو قرد و  کندیمز دری 

ار لا اله الا الله را یک  مودارن از جها  بینی و ( ایوا  کع91-393 3189 ن،ا)خامنه. کندیم

و غیر خدایی را  فی  همه قدرتهان طاغوتی و این ه کندیمایدئولوژن م تب اسلام معرقی 

ن غیر ها ظام . از  ظر ون،دهدیمو خود را از یوغ بردری هر  یرون اهریمنی  جات  کندیم

بور را کامیاب  توا ندی مبورن بنا کده و یی هستند که بر کالوده یک تف ر ها ظامتوحیدن، 

برسا ند. ققط جامعه و  ظام الهی اسف که چو  از  اشیا سا ساز د و او را به کمال مطلوب 

بروور ده  توا دیمح مف و رحمف خدا سرچومه ررقته و با وراهی از  یازهان ا سا  و از و چه 

د و مناسیی باکد بران رکد این  هالی محیط مساع توا دیماین  یازها باکد طرح ریزن کده، 

 (91-391 3189 نا)خامنهکه  امش ا سا  اسف. 
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 غیب باوری -2

ایما  به غیب،  دیرویم یز  ن، در مورد توجه همزما  به غیب و کهوداخامنهویف الله      

ى حواس ظاهرى و ادراك مادّى ا سا  معنایش این اسف که ماوراى و چه که در محدوده

عالم دیگرى وجود دارد. یعنى ماوراى این عالم مُلک، مل وت و عالم معنایى هسف.  هسف،

( او موضوع غیب را جدان از موضوع معاد و 3919 10حدیث ولایف، بیا ات سال  ن،اخامنه)

که این عالم معنا، متعلق به قیامف و برزخ و  کندیمقیامف و عالم بعد از مرگ دا سته و توریح 

ن، اخامنهسف؛ متعلق به همین الآ  من و کماسف و باید به و  معتقد بود. )بعد از مرگ  ی

 (3919 10حدیث ولایف، بیا ات سال 

 

 اسلام محوری -3

 دا دیمن جها  بینی و بینش اسلامی را یک بینش قلسفی و زیربنائی اخامنهویف الله      

ققط در قالب یک جامعه اسلامی که قرما  و اراده خدا  کندیم( و اکاره 311 3189ن ا)خامنه

( در این قراز، 91-391 3189 نا)خامنهبه معنان واقعی قابگ لمس و قابگ پیاده کد  اسف. 

ن به خوبی ارتیاط میا  دو اصگ بنیادین خدا محورن و اسلام محورن را بیا  اخامنهویف الله 

و اسلام محور قابگ پیاده کد  و این ه  ظام الهی و خدا محور تنها در قالب  ظام اسلامی  کندیم

برخاسته از اصول اسلامى را مینان  و اجرائی کد  اسف. ایوا  تف رات اسلامى و ح مفِ

ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنه .کندیمحرکف، موى و اداره جمهورن اسلامی معرقی 

893 911) 

ام بین المللی بر دین  یاکد، بناى ارر بنان د یا و  ظ کندیماکاره  حاً یصرن اخامنهویف الله      

. ایوا  بزررترین کندیمدر د یا معرقی  های ابساما است یارى خواهد بود و دین را علاج همه 

. کندیموظیفه ملتهاى مسلما  در د یان امروز را بازروف به اسلام و حاکمیف و  معرقی 

اساس، در پاسخ استفتائی  ( ایوا  بر همین3911 10ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنه

ن، رساله ا)خامنه. دا دی مقرهنگ غربی را دکمن قرهنگ اسلامی دا سته و ترویج و  را جایز 

( در جان دیگر در پاسخ به یک استفتاء از تعییر قرهنگ منحط غربی استفاده و 190اجوبه3 

در متو  ققهی خود وارد  ( ایوا  ررچه119ن، رساله اجوبه3 اخامنه. )دا دی مترویج و  را جایز 

ولی در رفتما  سیاسی خود که برررقته از دیدراه ققهی اوسف  کودی مجزئیات قرهنگ غربی 

ن، حدیث ولایف، ا)خامنه ررایى اسیو الیسم و قومّیف و پردازدیمبه خوبی به توریح این موارد 
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 وزادن مورد  ظر غربی، (،391 10بیا ات سال  و 911-3911 10، بیا ات سال 305 89بیا ات سال 

هما ، بیا ات ) اباحی ررى و س ولاریسم (،99-310 3153ن، حدیث ولایف، بیا ات، سالا)خامنه

 (،3351 51بیا ات سال  ن، حدیث ولایف،اخامنه) ى لذات،قردمحورى و اباحه (،3351 58سال 

. کندیمرد  م را( و سوسیالیس311 51بیا ات سال  ن، حدیث ولایف،اخامنهدموکراسی غربی )

در  ظام  بنابر این از  گاه ایوا ، (3919 15حدیث ولایف، بیا ات سال ن، حدیث ولایف، اخامنه)

بدین ترتیب، اسلام محورن را  یز  و کودیماسلامی در چارچوب دین خدا و اراده مردم حرکف 

ن استنیاط اخامنهله المللی از  گاه ویف ال به عنوا  یک مینان ققهی اقتصاد سیاسی بین توا یم

 کرد.
 

 معنویت باوری -4

که قدرت  کندیمایوا  همچنین در رد ماتریالیسم و  گاه مادن به ابزار قدرت اکاره      

ن، ا)خامنهرا  دارد و ا سا ى معنوى و قدرت مادّى توا  مقابله با قدرت اسف، است یار، قدرت مادّى

بازى و لاح مدر  و قدرت مادّى و سیاسف( و پول و س311 15حدیث ولایف، بیا ات سال 

( از  گاه ون، محاسیات 399هما  ) راه مطمئنى براى ا جام کارها  یستند.کارى، ت یهسیاسى

ن سوسیالیستی و مارکسیستی، صددرصد مادّى بود و عنصر معنویف، در و  لحاظ  وده ها ظام

است یارى، مت ى بر سود سرمایه و در بود، لذا قرو ریخف و امپراتورى تف ر غربِى امپریالیستِى 

هاى اخلاقى و ریرى از ا حرافومد کارخا جات و استفاده از  یروى کار ارزا  و تیلیغات و بهره

 (3990 10رسترش قرهنگ قساد در د یا، هم ک سف خواهد خورد. )هما ، بیا ات سال 
 

 ولایت محوری -5

)ع( اکاره دارد. لتزام به ولایف ائمه معصومینبه ان در ققه قتوایی خود اخامنهویف الله      

ایوا  همچنین همه طیقات  (19 سؤال)اجوبه الاستفتائات، ولایف ققیه و ح م حاکم، پاسخ 

تا امف اسلامی را از کر  دا دیمجامعه اسلامی را  ارزیر از داکتن ولی امر و حاکم و رهیر 

ئات، ولایف ققیه و ح م حاکم، پاسخ به )اجوبه الاستفتا دکمنا  اسلام و مسلمین حفظ  ماید.

ن، ا)خامنه. دا دیمامامف را حرکتى در میا  امف، براى امف و در جهف خیر ( ایوا  11مساله 

ى امامف اسف یعنى در ى اسلامى، جامعه( از  ظر ایوا  جامعه30 80حدیث ولایف، بیا ات سال 

رد، اما مردم از روى ایما  و دل، از او رأس جامعه، امام اسف و امام، ا سا ى اسف که قدرت دا
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( رهیرن، 311 81ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنه کنند و پیوواى و ا  اسف.تیعیف مى

ولایف را اتّصال و ارتیاط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستح م با ی دیگر معنا کرده و 

ده اسف و کخصى را که در رأس که اسلام از ح ومف با عنوا  ولایف تعییر کر کندیماکاره 

کند. ى ولایف معرقى مىح ومف قرار دارد، به عنوا  والى، ولىّ، مولا یعنى اکتقاقات کلمه

معناى و ، این اسف که در  ظام سیاسى اسلام، و  کسى که در رأس قدرت قرار دارد ارتیاط و 

ى ى سیاسى اسلام را در مسأله اپذیرى با مردم دارد. این رابطه، قلسفهاتّصال و پیوستگِى جدایى

کند. هر ح ومتى که این طور  یاکد، ولایی  یسف؛ یعنى حاکمیف مورد  ظر ح ومف معنا مى

 (391 81ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنهاسلام  یسف. 

ایوا  بر همین اساس، ضمن این ه بر ضرورت داکتن ح ومف و اداره جامعه از  ظر اسلام      

( و  فی استیداد 11 سؤالبخش استفتائات در سایف، ولایف ققیه و ح م حاکم3  ن،ا)خامنه

 بر اساس مذهب کیعه دیرویم( تاکید دارد، 3338 83بیا ات سال  ن، حدیث ولایف،ا)خامنه

همه مسلما ا  باید از اوامر ولایی ولی ققیه اطاعف  موده و تسلیم امر و  هی او باکند و این 

. به  ظر ایوا  التزام به ولایف ققیه قابگ تف یک از التزام کودیمام هم ح م، کامگ ققهان عظ

ن، اجوبه الاستفتائات، ولایف ققیه و ح م حاکم، اخامنهبه اسلام و ولایف ائمه معصومین  یسف. )

مراد از ولایف مطلقه ققیه جامق  دیقرمایم( ایوا  در پاسخ استفتائی دیگر 19 سؤالپاسخ 

که همه طیقات جامعه اسلامی  ارزیر از داکتن ولی امر و حاکم و رهیر الورایط این اسف 

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 

کند. تصمیمات و اختیارات  نیتأمنگی سیاسی و اجتماعی را وسائگ پیورقف و ک وقایی قره

ولی ققیه در مواردن که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین اسف، در صورت تعارض با 

ن، ا)خامنه اراده و اختیار وحاد مردم بر اختیارات و تصمیمات وحاد امف مقدم و حاکم اسف.

( ایوا  معتقد اسف ققه امروز 11م، پاسخ به مساله اجوبه الاستفتائات، ولایف ققیه و ح م حاک

که امروز استنیاط ققهى باید بر اساس  کندیمو اکاره  داراسفعناصر اداره جامعه را در خود 

ى موضوعات باید به عنوا  ى قرد باکد و استنیاط ققهی در همهى  ظام و  ه ققه ادارهققه اداره

 89ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنهتنیاط کود. ى یک کوور اسى ادارهجزیى از مجموعه

ولایف محورن  یز به عنوا  یک مینان ققهی در  بنابر این پرواضح اسف که (351در درس ققه3 

 روی رد ققهی ایوا  قابگ استنیاط اسف.
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 اخلاق محوری -6

محورا ه اسلام ن اخلا  هایژریون ایما  به خداو د و تقوا پیوگی را از اخامنهویف الله      

و قرهنگ موترك کر  و غرب را مورد ا تقاد قرار داده و معتقد اسف این  کندیممعرقی 

به د یال کوا د  وحاد مردم به غفلف و رها کرد  زمام کهوات و هواهاى  فسا ى  هاقرهنگ

ائی ن در پاسخ به استفتاخامنه( ویف الله 391 10ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنهبود د. 

که دروغ و قریب و تقلب در معاملات جایز  یسف هر چند طرف مقابگ غیر  کندیماکاره 

( ایوا  در جان 3133ن، اجوبه الاستفتائات، مسائگ متفرقه تجارت، ا)خامنهمسلما  باکد. 

( تا زما ی که مطیق هایزرتوتو  هایحیمسما ند یهودیها، )که اهگ کتاب  کندیمدیگر اکاره 

، باکند و کارن که مناقی با کنندیممقررات دولف اسلامی که در حمایف و  ز دری  قوا ین و

اما  اسف، ا جام  دهند، ح م معاهد را دار د یعنی باید جا  و مال و وبرون و ا  حفظ کود و 

 (3ج ، رساله وموزکی، 3101ن، ا)خامنهحقو  موروع و قا و ی و ها مراعات رردد. 
 

 عدالت محوری -7

 عدالف بران برقرارن ولی امر و حاکم و رهیر را در ققه قتوایی خود وجود ناخامنهیف الله و     

. )اجوبه الاستفتائات، ولایف ققیه و ح م دا دیم و جلوریرن از ظلم و تعدن قون بر ضعیف

تو یگ  ى اسلامى را امیرده هدف و غایف براى حرکف جامعه (11حاکم، پاسخ به مساله 

( و عدالف را براى جامعه 353 89ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنه دا دیم ى عادلهجامعه

( ایوا  معتقد اسف بدو  عدالف 3311 83ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنه. دا دیملازم 

ن عالم معرقی کرد هاملفجامعه اسلامی را به عنوا  الگو و  مو ه و هدایف رر بران  توا ی م

( و مو گ امروز  ظام بین المللی و 19-313 3183یث ولایف، بیا ات، سالن، حدا)خامنه

که روش اداره و ها تنها مادن اسف و به د یال برقرارن  دا دیمرا همین  هاابرقدرتاقدامات 

 (319 83ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنهعدالف  یستند. 

 

 ظلم ستیزی -8

یی خود بر جلوریرن از ظلم و تعدن قون بر ضعیف تاکید ن در ققه قتوااخامنهویف الله      

( ایوا  در پاسخ به 11اجوبه الاستفتائات، ولایف ققیه و ح م حاکم، پاسخ به مساله ) .کندیم

یک استفتاء اکاره دارد هر چیزن که از  ظر عرف، کمک به ظالم محسوب کود حرام اسف، چه 
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 گاه کلی  (3101، 9ج ن، رساله وموزکی، ا)خامنهکمک مستقیم و چه غیر مستقیم باکد. 

ظلم ستیزن را به  توا یمکه  دهدیمو حرام اعلام کرد  و ،  وا   ایوا  در میارزه با ظلم

 عنوا  یک مینان ققهی در حوزه اقتصاد سیاسی از  ظر ایوا  استنیاط کرد.

 

 ی در اقتصاد سیاسی بین المللیاخامنهاصول فقهی مورد نظر آیت الله 

 ،)مدظله العالی(مقام معظم رهیرن ن مهم در بحث اقتصاد سیاسی از  گاههادواژهیکلی ی از      

بارها در سالهان اخیر بر و  تاکید  )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن  ظریه اقتصاد مقاومتی اسف که

تئورن   گاه جمهورن اسلامی ایرا  در باب اقتصاد سیاسی را در قالب هما  توا یم موده اسف. 

اقتصاد مقاومتی خلاصه  مود. اقتصاد مقاومتی، به خوبی پیوستگی و تعامگ اقتصاد و سیاسف را 

ن اخیر، اقتصاد را مسئله اصلی کوور دا سته هاسال. ایوا  در دی مایمدر  گاه ایوا  برجسته 

ر مجران ن اقتصادن دهانهیزمو بر اقتصاد مقاومتی تاکید و رفته اسف باید هر حرکف دولف در 

 (3101 ن، خردادا)خامنه جدول اقتصاد مقاومتی قرار داکته باکد.

 

 اقتصاد مقاومتی -1

و مدیریف  را، اقتصاد و قرهنگ با عزم ملی 01سال  کعار )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن     

باید اقتصاد کوور را به ک لی در وورد تا  رفف و بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح جهادن  امید و

از و  سون د یا کسی  توا د با یک تصمیم و  وسف و برخاسف بر رون اقتصاد و معیوف 

اقتصاد  دیرویمدر سخنرا ی دیگرن  ( رهیرن01قروردین  3ن ا)خامنه اثر بگذارد. ملتما 

 مری ا و تحرکات جها ین وهااسفیسمقاومتی یعنی اقتصادن که مقاوم اسف. اقتصادن که با 

. جوکدیمن کوور و مردم هافیظرقاین اقتصاد، درو  زا اسف یعنی از دل  .خوردی مت ا  

رکد این  هال به ام ا ات کوور مت ی اسف. اما اقتصاد مقاومتی درو  ررا  یسف. این اقتصاد با 

 (01قروردین  3ن ا)خامنه .کودیماقتصاد جها ی تعامگ دارد و با قدرت، با و  روبرو 

اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد اسف یعنی اقتصادن دولتی  یسف و بر محور دولف  از  گاه ایوا     

. این سخن به معنان مسئولیف  داکتن دولف  یسف. کار اقتصادن دسف مردم اسف و ررددی م

حور . اقتصاد مقاومتی عدالف مکندیمدولف به عنوا  مسئول عمومی، هدایف و کمک و  ظارت 

اسف. عدالف به معنان تقسیم ققر  یسف بل ه به معنان اقزایش تولید و سرمایه ملی اسف. از 

ن کوور هافیظرق ظر رهیرن اقتصاد مقاومتی بهترین راه حگ مو لات اقتصادن کوور اسف. 
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قو  العاده اسف و ام ا  تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد و این ظرقیف جلون چوم مردم 

یک قرصف بزرری اسف... منابق طییعی   یرون ا سا ی اسف که هافیظرقاین  اسف. ی ی از

 ظرقیف دیگر کوور اسف. دیگر ظرقیف کوور اسف...همچنین موقعیف جغراقیایی ایرا 

 (3101قروردین  3ن، ا)خامنه

قرهنگ از اقتصاد مهمتر اسف. ایوا  معتقد اسف باید قرهنگ تولید داخلی  دیرویمایوا       

( ایوا   جات کوور از وابستگی به 3101قروردین  3ن ا)خامنه هن مردم جا بیفتد.در ذ

، بسته کد  راه سوء استفاده و ها را از  تایج رو د تدریجی تحقق اسلام  اب در ایرا  بر هاقدرت

که هدف اصلی دکمن با وارد کرد  قوار کدید اقتصادن و هجوم  کندیمکمرد د. ایوا  اکاره 

ی سر وصدا در عرصه قرهنگ، که از محورهان اصلی طراحی و عملیات جیهه دکمن وسیق اما ب

از  ظام اسلامی و ررقتن پوتوا ه اساسی از مسئولا  در ایستادری  اسف،  ا امید کرد  مردم

 (01ن، دیدار باخیررا ، اسفند ا)خامنهمقابگ دکمن اسف. 

الگون  دیرویمژه اقتصاد سیاسی اکاره و به وا ماًیمستقن خود هایسخنرا ی ی از  ایوا  در     

 اقتصاد مقاومتی الگویی اسف که از  ظر اقتصاد سیاسی  یز مورد توجه قرار ررقته اسف.

را  یز سال  01سال  ( ایوا 3109دن  31 ن، مطالعه بیوتر درباره ا دیوه اقتصادن،ا)خامنه

قاچا  و  ، از بین برد  رکود،لاکتغا تولید، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمگ  ام رذارن کرد و

 اقدامی مثیف اسف. جذب سرمایه رذارن خارجی واردات و صادرات را مهم دا سته و رفف

 (01ن، دیدار با اعضان خیر گا ، اسفند ا)خامنه

 

 آزادی اقتصادی -2

ن هااستفادهسوء  از این واژه، دیرویمبحث وزادن اقتصادن در اسلام را مطرح ولی  ایوا      

رفتند اسلام طرقدار اقتصاد وزاد اسف و بنابر این  طرقدارا  م تب چپ ن کده اسف.زیاد

از اسلام دقاع کنند ولی تف ر عمیق  خواستندیمن دیگر هم که اعدهطرقدار اسثتمار اسف و 

من ر کد د که در اسلام، چیزن به  ام وزادن اقتصادن وجود  ،دا ستندی ماسلامی را هم درسف 

که وزادن اقتصادن در اسلام به هیچ وجه  یاید به وزادن اقتصادن در  کندیماکید ایوا  ت دارد.

و دو  وع تلاش اقتصادن وجود دارد. و چه  د یان سرمایه دارن غرب توییه کود. دو  وع وزادن

که امروز در غرب هسف، مورد قیول اسلام  یسف و سرمایه دارن به معنان غربی و  به هیچ 
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مهر  99ن  ماز جمعه تهرا ، هاخطیهن، ا)خامنه  وده اسف. دییتأامضا و وجه از  ظر اسلام 

3111) 

بوود در یک جامعه اسلامی را، این  نیتأمبهترین راه بران این ه وزادن اقتصادن  ایوا      

و دولف اسلامی سیاستی اتخاذ کند و قوا ینی وضق ب نند که بر  که ح ومف اسلامی دا دیم

ن اقراد در جامعه اسلامی قادر باکند وزادا ه قعالیف اقتصادن ب نند و ههمطیق و  قوا ین، 

ن قورهان مردم از قعالیف اقتصادن خود بتوا ند بهره مند کو د. این ی ی از وجوه امتیاز و همه

ن  ماز جمعه هاخطیهن، ا)خامنهن غربی در اقتصاد اسف. ها ظامجدائی بین  ظام اسلامی و 

 (3111مهر  99تهرا ، 

و  که اسلام در کنار وزادن اقتصادن کندیمایوا  همچنین در باب وزادن اقتصادن اکاره      

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 

ن بین هاسازما ... ارر یک  ظام عادلا ه اقتصادن جها ی برقرار باکد، ارر  دیرویمو  دا دیم

ن هاخطیهن، ا)خامنهباید ررقته کود.  هانیاوجود داکته باکد، جلون  المللی مسلط و قون

 (3111مهر  99 ماز جمعه تهرا ، 

که هیچ راه اجازه داده  دا دیمین را ا ن دیگر در باب اقتصاد وزاد در اسلامک   تهایوا  ی     

درازن به سر وکف سیاسی جامعه و دخالف در  قعالیف وزاد اقتصادن موجب دسف کودی م

که امروز در  اسف و  چیزن ،سالارنباقف سیاسی و تو یلات سیاسی جامعه بوود؛ سرمایه

ن  ماز جمعه هاهخطین، ا)خامنهدارن غرب به قوت هرچه تمامتر وجود دارد. کوورهان سرمایه

 (3111مهر  99تهرا ، 

وزادن اقتصادن، مسئولیف امور اقتصادن جامعه و سنگینی  در اقتصاد وزاد اسلامی به مقتضان   

بار امور اقتصادن جامعه بر دوش مردم اسف. در کوورهان سوسیالیستی اینجورن  یسف؛ در 

و  هانیکارخا جات، زمن سالارن که دولف همهکوورهان سوسیالیستی و در  ظام دولف

اما در  ظام . هان تولید ثروت را و تولید را در اختیار دارد، مردم کارمندا  دولف هستنددستگاه

ن امور  یازهان اقتصادن و پر کرد  خلأهان اسلامی اینجورن  یسف، ا فا  و داد  مال و اداره

کارهان اقتصاد جامعه و اقتصادن مستقیمًا بر دوش ملف و مردم اسف و وحاد مردمی اسف که 

مهر  99ن  ماز جمعه تهرا ، هاخطیهن، ا)خامنهقعالیف وزاد اقتصادن را در جامعه دارا هستند. 

3111) 
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ن اسلامی مرز قعالیف در جامعه دیقرمایمدر جان دیگر  مقام معظم رهیرن )مدظله العالی(     

و تصرقات حرام در مال در  هما  چیزهائی اسف که به صورت کسیهان حراماقتصادن، وزاد 

 (3111وبا   31ن  ماز جمعه، هاخطیهن، ا. )خامنهاسف کتب ققهیه معین و موخص کده

 

 انفاق اقتصادی لزوم -3

ن امور  یازهان اقتصادن و پر کرد  خلأهان ا فا  و داد  مال و ادارهدر  ظام اسلامی،      

می اسف که کارهان اقتصاد جامعه و اقتصادن مستقیمًا بر دوش ملف و مردم اسف و وحاد مرد

این .. ن ا فا .قعالیف وزاد اقتصادن را در جامعه دارا هستند. این یک اصگ اسلامی اسف؛ مسئله

ن کرعی اسف. همه ویات ا فا  در قرو  بیا  یک ح م اخلاقی  یسف، بیا  یک قریضه

 (3111مهر  99ن  ماز جمعه تهرا ، هاخطیهن، ا)خامنه

ت و عدم ا فا  از  ظر اسلام یک ضد ارزش و یک رناه و کاید یک رناه کییره جمق ثرو     

 -اسف. اینجور  یسف که چو  کار با سرمایه جایز و میاح هسف، پس بنابراین ا سا  حق دارد 

ثروتی را جمق کند و و  را  گه دارد، در حالی که جامعه به ثروت  -ولو از طر  موروع و حلال 

و به دارائی او احتیاج دارد، و  را در راه مصالح عمومی و در راه خدا خرج  او و به ام ا ات او

  ند؛ این جایز باکد و میاح باکد، چنین چیزن  یسف. در اسلام ا فا  یک اصگ اسف؛ باید در 

ن حدید، در سوره .ن روایات قراوا  وجود داردراه خدا خرج کرد. ویات متعددن در قرو  بعلاوه

و اللّه لا یحبّ کگّ مختال قخور. الّذین ییخلو  و یأمرو  النّاس بالیخگ؛ و   دیقرمایمخداو د 

، دیگرا  را هم از ا فا  کنندی، دیگرا  را هم وادار به بخگ ورزید  مورز دیکسا ی که بخگ م

ن . ویه دیگر، ویهدهندی، خودکا  هم اموال خودکا  را در راه خدا  مدار دیدر راه خدا باز م

ی اسف که الّذین ی نزو  الذّهب و الفضّۀ و لا ینفقو ها قی سییگ اللّه قیوّرهم بعذاب الیم؛ معروق

 .کنندیو در راه خدا و  را ا فا   م کنندی، ذخیره مکنندیو  کسا ی که طلا و  قره را رنج م

 (3111وبا   31ن  ماز جمعه، هاخطیهن، ا)خامنه

 

ی اقتصادی برای جلوگیری از بغی هاتیفعالنظارت و مراقبت دولت اسلامی بر  لزوم -4

 و ستم

ن اسلامی اررچه مردم در در اقتصاد جامعه اکاره دارد که )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن     

قعالیتهان اقتصادن میدا  باز و وسیعی دار د و وزادیهان زیادن دار د و هر کسی این حق را 
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در کنار این حق و اختیار بران مردم یک اختیار و  دارد که قعالیف و تلاش اقتصادن ب ند، اما

ن اسلامی قرار داده کده اسف و و  حق حقی هم بران دولف اسلامی و قدرت حاکم بر جامعه

کنترل و  ظارت و مراقیف اسف زیرا ارر این حق بران حاکم اسلامی  یاکد و مردم بدو   ظارت 

را کروع کنند و ا جام بدهند، این یقیناً دولف و بدو  رعایف سیاستهان دولف تلاش اقتصادن 

ارر  ظارت دولف اسلامی و  .در جامعه به طغیا ، به ظلم، به بغی، به قساد منتهی خواهد کد

معجزه ب ند. قا و  هنگامی  توا دیحاکمیف اسلام  یاکد، قا و  اسلامی به خودن خود،  م

و  یرومندن باکد و و  دولف کاربرد دارد و مؤثر اسف که بالان سر قا و ، یک دسف قون 

 (3111دن  33ن  ماز جمعه، هاخطیهن، ااسلامی اسف. )خامنه

ن اسلامی، ح ومف اسلامی و دولف اسلامی و به استقرار عدالف در جامعه نهای ی از اهرم     

 ن قضائین قا و گذارن و علاوه بر قوهعلاوه بر قوه ..تعییر روکنتر دستگاه اجرائی اسلامی اسف.

ن اجرائی و دستگاه که باید مقابگ تخلفات از قا و  را بگیر د، یک قدرتی هم متعلق اسف به قوه

ن قوا ین اسلامی اجرائی که با این قدرت، با این قوه، با این اعمال  فوذ و قدرت باید در محدوده

و ها  و اصول اسلامی در جامعه حضور دائمی داکته باکد و تخلفات را بییند و بوناسد و از

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 

 33ن  ماز جمعه، هاخطیهن، ان قعالیتهان جامعه داکته باکد. )خامنهحضور کاملی در همه

 (3111دن 

ن اسلامی در جامعه توا دیدولف اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی به ات ا اختیارات امام م     

اعمال قدرت ب ند، جلون ظلم را بگیرد، جلون بغی را بگیرد که این ملاك  ظام اسلامی اسف 

 دهدیقرما  ماّ  الله یأمر بالعدل و الاحسا  و ایتاء ذن القربی؛ خدان متعال  دیقرمایکه م

 سیف به عدالف و  ی ی کرد  و کمک کرد  به  زدی ا ، و ینهی عن الفحواء و المن ر و 

. بغی یعنی همین ظلم کرد ، تعدن کرد ، از کندیاز قحوا، از من رات و از بغی  هی م الیغی؛

ی حقو  خود تجاوز کرد ، طغیا  کرد ، اموال دیگرا  را به  احق و ظلم غصب کرد ، به مردم

ن مستمند و محروم و مستضعف جامعه را که به کار و ها محتاج هستند تعدن کرد ، طیقه

 (3111دن  33ن  ماز جمعه، هاخطیهن، اپایمال کرد . )خامنه
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 اعتلای سیاسی در نظام بین الملل اقتصاد عامل -5

دری و وقتی که در یک کوور، توسعه ساز  دیقرمایم )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن     

 -و وقتی که حرکف ساز دری در کوور  کودیزیرساختهان اقتصادن، صحیح و مستح م بنا م

وید؛ کوور از اعتلان سیاسی هم در داخگ و خارج برخوردار به وجود می -به معنان واقعی کلمه 

 (3181کهریور  5و هیئف وزیرا ،  ن، بیا ات در دیدار رئیس جمهورا)خامنه .کودیم

 

 ی و عدالت اقتصادیرفاه عموم -6

و  اساس در  ظام اسلامی، عیارت اسف از رقاه عمومی دیرویم )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن     

دارن، اساس، رکد اقتصادن و ک وقایی اقتصادن و ازدیاد عدالف اجتماعی. در  ظامهان سرمایه

یک جامعه ققیر و و تولید ثروت اسف.  ظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند اسف،  ه 

ما ده. معتقد به رکد اقتصادن اسف؛ ولی رکد اقتصادن بران عدالف اجتماعی و بران رقاه عقب

عمومی. و چه در درجه اوّل اسف، این اسف که ققیر در جامعه  یاکد؛ محروم  یاکد؛ تیعیض در 

ق به خود استفاده از ام ا ات عمومی  یاکد. هر کس بران خودش ام ا اتی قراهم کرد، متعلّ

متعلّق به همه کوور اسف و باید در  -مثگ قرصتها و ام ا ات  -اوسف. اما و چه که عمومی اسف 

   .اینها تیعیضی وجود  داکته باکد. ثروتی که بر پایه صحیحی  یسف، از اصگ  اموروع اسف

ید و ثروت و ؛ کار و تولردیری؛ ابت ار و میدا  را مردیری ظام سوسیالیستی، قرصف را از مردم م

. در اسلام، کندیابزار تولید و منابق عمده سرمایه و تولید را در دولف متمرکز، و به و  متعلّق م

 (3189مرداد  39ن، تنفیذ ح م ریاسف جمهورن، اچنین چیزن  داریم. )خامنه

 

 مبارزه با فساد مالی و اقتصادی -7

ستاد میارزه با مفاسد اقتصادن و تهیه  تو یگ به در پیامی ،)مدظله العالی(مقام معظم رهیرن     

ایوا   تاکید دارد.ا د، ن مجریه و قضائیه بدا  همف رماکتهطرح میارزه با قساد که دو قوه

رذارن و سرمایه جوا ا  بران و ایجاد اکتغال قعالیّف اقتصادن سالم نامروز کوور ما تونه دیرویم

رذار و صنعتگر و عنصر قعال ه در و ، سرمایهمطمئن اسف و این همه به قضائی  یازمند اسف ک

ن قورها، از صحّف و سلامف ارتیاطات ن کار و همهدر کواورزن و میت ر علمی و جوینده

ح ومتی و اما ف و صداقف متصدیا  امور مالی و اقتصادن مطمئن بوده و احساس امنیف و 

ت ح ومتی، قطق  وود، و ارر کنندرا  از ام ا اورامش کنند. ارر دسف مفسدا  و سوءاستفاده
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رذار و تولید کننده و خواها  پرمدّعا و ا حصارجو، طرد  وو د، سرمایهامتیازطلیا  و زیاده

طلب، همه احساس  اامنی و  ومیدن خواهند کرد و کسا ی از و ا  به استفاده از راههان اکتغال

ن به سرا  قوا درباره امادهن، قرما  هوف ا)خامنه . اموروع و غیرقا و ی توویق خواهند کد

 (3159اردییهوف  39میارزه با مفاسد اقتصادن، 

ن قساد مالی و اقتصادن و عمگ قاطق و خو ا ید  ریوهکه  کندیمایوا  همچنین اکاره      

ن مجریه ن قوان سه را ه مخصوصًا دو قوهروا در این باره، مستلزم اقدام همه جا یه بوسیلهرره

، بنوعی همدستی با قاسدا  و مفسدا  را تسامح در میارزه با قساد ایوا و قضائیه اسف. 

اعتماد عمومی به دستگاههان دولتی و قضائی در ررو و  اسف که این دستگاهها در  .دا دیم

این میارزه موجب امنیف  .برخورد با مجرم و متخلف قاطعیف و عدم تزلزل خود را  وا  دهند

قعالیف سالم اقتصادن داکته باکند.  خواهندی ی اسف که مقضان اقتصادن و اطمینا  کسا

اردییهوف  39ن به سرا  قوا درباره میارزه با مفاسد اقتصادن، امادهن، قرما  هوف ا)خامنه

3159) 

 

 کشورهای اسلامی با یکدیگر اقتصادی اهمیت همکاری -8

ن و بران عزت و ، همهما باید بران استقلال امف اسلامی  دیقرمایم ناخامنهویف الله      

ن اقتصاد اسف. بنابراین، تلاش بران ها، مسألهو  نیترکار بیریم که ی ی از مهمتدابیر لازم را به

ن اقتصادن د یان اسلام، از کارهایی اسف که بلاکک جزو هدقهان رکد و توسعه و اعتلان جنیه

کریعف و اح ام اسلامی اسف؛ ن میا ی ن اسلامی بر پایهاساس این با ک توسعه .اسلامی اسف

و و  را بران د یان  میکنیالملگ اسلامی حمایف مما از پیورقف این مرکز مالی و صندو  بین

اسلام و بران اسلام مفید میدا یم. و چه مهم اسف این اسف که ارر د یان اسلام با ظرقیتهان 

اقتصادن جها ی، بلاکک  قراوا ی که دارد، سر و ساما ی به اقتصاد خود  دهد، در این حرکف

ارر د یان اسلام که داران عظمف و ام ا ات اسف، به ق ر هماهنگ  .ن دیگرا  خواهد کدطعمه

ن کرد  ام ا ات خود  یفتد و از این ظرقیتها به صورت یک مجموعه استفاده   ند، طعمه

تاکید  وا یا. دکننیقدرتهایی خواهد کد که امروز بر سر تقسیم مناقق د یا با ی دیگر رقابف م

موا ق تجارت میا  کوورهان اسلامی باید برطرف کود؛ این تصمیمی اسف که که  کندیم

بیا ات در ن، اخامنه). دولتها باید بگیر د. ق ر بازار موترك اسلامی یک ق ر کاملاً عملی اسف

 (3151کهریور  91ی، کنندرا  در اجلاس با ک توسعه اسلامدیدار کرکف
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 ازی اقتصادلزوم خصوصی س  -9

اعلام سیاستهان راهیردن و بسیار مهم  ظام درباره بند ج اصگ چهگ و چهار قا و  رهیرن با     

کلی  نهااسفیس ،کتاب ررقتن رکد و توسعه اقتصادن و عادلا ه در کووربا تاکید بر اساسی و 

ارذارن بند ج اصگ چهگ و چهار قا و  اساسی را درباره توسعه بخوهان غیردولتی از طریق و

، به رؤسان سه قوه و رئیس مجمق توخیص مصلحف  ظام ابلاغ قعالیتها و بنگاههان دولتی

 (3151تیر  33، هان راهیردنابلاغ سیاسفن، اخامنه) .کرد د

ها اجران این سیاستهان استراتژیک که وارذارن هوتاد درصد از سهام کارخا هاز  ظر ایوا      

زمینه تحقق اهداقی  کودیاصگ چهگ و چهار را کامگ م و بنگاههان بزرگ دولتی مومول

بسیار مهم از جمله سرعف یاقتن رو د رو ق اقتصادن و توسعه کوور ا اجران عدالف اجتماعی 

در پرتو این  .کندیا ققرزدایی و دستیابی به اهداف سند چوم ا داز بیسف ساله را قراهم م

به سیاستگذارن، هدایف و  ظام تغییر  سیاستها  قش دولف از مال یف و مدیریف مستقیم

بخوهان مختلف اقتصادن کوور بران مواجهه  -و ضمن توسعه سرمایه ا سا ی متخصص ابدییم

ن، اخامنه).کو دیهوکمندا ه با قواعد تجارت جها ی در یک قرایند تدریجی و هدقمند تقویف م

از سهام بنگاههان  %59رذارن وا همچنین بر وا یا (.3151تیر  33، هان راهیردنابلاغ سیاسف

به بخوهان خصوصی کرکتهان تعاو ی سهامی عام و بنگاههان  99دولتی مومول صدر اصگ 

 کندیمن بیمه و غیره اکاره هاکرکفن دولتی، هابا کدر بخش هالیی ما ند عمومی غیردولتی 

 (3151تیر  33، هیردنهان راابلاغ سیاسفن، اخامنه).کندیمو الزامات این وارذارن را  یز بیا  

 

 دو پایه اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی افزایش ثروت ملی -11

هم کارومدن در جهف رکد رو ق اقتصاد، هم کارومدن در جهف تأمین از  ظر رهیرن،      

داد. ایوا  د یا  وا  باید در اقتصاد اسلامی پیگیرن کرد و کارومدن در هر دو را به عدالف را 

ن اصلی ، دو تا پایهمیکنین اقتصاد اسلامی  گاه مبه صورت کلا  به زمینه ما وقتی دیرویم

. ی ی از و  دو پایه عیارت اسف از اقزایش ثروت ملی. کوور اسلامی باید کوور میکنیمواهده م

ثروتمندن باکد؛ کوور ققیرن  یاید باکد؛ باید بتوا د با ثروت خود، با قدرت اقتصادن خود، 

المللی پیش بیرد. پایه دوم، توزیق عادلا ه و رقق محرومیف ش را در سطح بیناهداف والان خود

ن اسلامی اسف. این دو تا باید تأمین بوود و اولی، کرط دومی اسف. ارر تولید در درو  جامعه
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محرومیف را برطرف کنیم؛  میتوا یثروت  وود؛ ارر ارزش اقزوده در کوور بالا  رود، ما  م

 (3151بهمن  19ن، ا)خامنهقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم اسف.  خواهیم توا سف ق

 

 هاملترد استعمار  -11

 کندیممعرقی ن  نگ تاریخ بور در ی ی دو قر  اخیر ل ه ، و  رااستعمار ملتهاایوا  با رد      

وقریقا و در  قاط مختلف وسیا و  هان، قرا سوهای، پرتغالهان، هلندهایسیا گل دیرویمو 

را تصرف کرد د، دزدن کرد د،  هانیمری ان لاتین رقتند بومیها را قتگ عام کرد د، سرزمو

ن بعد در دوره  .خیا ف کرد د، هزار قاجعه به وجود وورد د؛ زیِر  ام  وسازن، پیورقف، استعمار

، این همه اقروزنهم که  واستعمار پدید ومد، باز هم همین بود. این همه تجاوز، این همه جنگ

مری ا، چه ا گلیس و چه غیر وچه  -ن سرویسهان امنیتی کوورهان غربی کودتا که به وسیله

 ا جام ررقته، همه زیر پرچم تجددخواهی و پیورقف و تحول و توسعه ا جام ررقته. -اینها

 (3151اردییهوف  91ن، بیا ات در دیدار دا وجویا  دا وگاه قردوسی موهد، ا)خامنه

 

 اییخود اتک  -12

ن د یا کده ن مثگ زد ی در همهامروز استقلال ملف ما یک  مو هکه  کندیمایوا  تاکید      

ان کر  و غرب اسف. ما بایستی این استقلال را در همه چیز از خودما   وا  بدهیم. یک دوره

ساله عالم، دسف به دسف هم داد د و این ملف را زیر قوار یک جنگ سنگین و سخف هوف

اد د، ولی ملف با کمال قدرت تحمگ کرد. بعد از و  تا امروز، زیر قوارهان تیلیغاتی، زیر قرار د

! ما همین کنندیقوار تحریم اقتصادن قرار داکتیم. حالا تازه ما را به تحریم اقتصادن تهدید م

ان و غیر اینها را در حال و هوان تحریم اقتصادن به دسف ن هستهپیورقتهان علمی در زمینه

وردیم. و چه که ا قلاب به ما داده و توقق ما از خودما  اسف، این اسف که این را روز به روز در و

خودما  تقویف کنیم؛ و ، اعتماد به  فس اسف. اعتماد به  فس ملی؛ ملف به خود اعتماد به 

 مقاصد خودش را با همف بلند و با مجاهدت و با همدستىِ  توا دی فس داکته باکد، بدا د که م

ن، بیا ات در دیدار دا وجویا  ان کوور با ی دیگر، پیش بیرد؛ این را باید بدا یم. )خامنههمه

 (3151اردییهوف  91دا وگاه قردوسی موهد، 
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 نفی سلطه کفار بر مسلمین و لزوم رعایت استقلال دولت اسلامی -13

طر پذیرن و چوم به و خ ا فعال مسلما ا  ن هر رو ه اقدامی را که موجباخامنهویف الله      

کود و به کاقرا  ابت ار عمگ و چیرری بخود، جایز  دا سته و بران ح م به  راه خطر داکتن

که خداو د  کندیمعدم جواز و  به ویه لن یجعگ الله لل اقرین علی المومنین سییلا استناد 

حث مهاد ه( ققه ن، کتاب جهاد3 با)خامنه. دهدی مهررز بران کاقرا  بر ضد مومنا  راهی قرار 

رفتارن ایوا   یز موید این دیدراه اسف. ایوا  با طرح بحث عزت در سیاسف خارجی در 

. کندیمتوضیح معنان عزت به اصگ لن یجعگ الله لل اقرین على المؤمنین سییلا اکاره 

که امروز بر د یا  ظام  کندیمهمچنین تصریح  (301 89ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنه

طه حاکم اسف.  ظام سلطه، یعنى این ه کسى در د یا به ات اى سر  یزه و زور، قلدرى ب ند و سل

دیگرا  هم قلدرى او را تحمگ کنند. ایوا  بزررترین بلاهاى عالم براى ملتهاى د یا را  ظام 

ن  ظام سلطه را داران دو طرف اخامنه( ویف الله 3993 15بیا ات سال  هما ،). دا دیمسلطه 

پذیر ن سلطههادولفهایند؛ و طرف دیگر، ررها که هما  ابرقدرت. یک طرف، سلطهدا دیم

ن هادولفکنند. ایوا  ها را قیول مىى ابرقدرتهستند که دخالتهاى وقیحا ه و رستاخا ه

 (3301 15حدیث ولایف، بیا ات سال ). کندیمسلطه پذیر را هم کریک جرم معرقی 

ن هادولفیی که توسط هالیاسدر پاسخ به یک استفتاء، پوکید  ن اخامنهویف الله      

را ارر مستلزم ترویج قرهنگ غیر اسلامی دکمن یا باعث تقویف اقتصاد  ا دکدهاستعمارن تولید 

ن اسلامی کود و یا منجر به وارد کد  ضرر اقتصادن هانیسرزمو ا  بران استعمار و استثمار 

ن، اجوبه ا)خامنه. دا دی مال و حتی در بعضی از موارد جایز به دولف اسلامی رردد داران اک 

ن استثمار، اخامنهویف الله  (3188و ترویج قرهنگ و ا ، مسئله  الاستفائات، تویه به کفار

ى قدرتهاى سیاسى د یا، وابستگى سیاسى،  فوذ و دخالف پذیرى، تحقیر ملف به وسیلهسلطه

ن، حدیث ولایف، بیا ات ا)خامنه. کندیمورت قاطق  فی قدرتهاى مسلط د یا در کوور را به ص

که تقویف اقتصاد دکمن بران  کندیمایوا  در پاسخ به استفتائی دیگر اکاره ( 3351 58سال 

اجوبه )ن اسلامی و یا وارد کد  ضرر اقتصادن به دولف اسلامی اک ال دارد. هانیسرزماستثمار 

بر  ن همچنیناخامنهویف الله  (3188نگ و ا ، مسئله و ترویج قره الاستفائات، تویه به کفار

سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی تاکید  قراهم کرد  وسائگ پیورقف و ک وقائی قرهنگی،

 (11 سؤالحاکم3  ن، بخش استفتائات در سایف، ولایف ققیه و ح ما)خامنه.کندیم
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ز کوورهان غیر اسلامی و استفاده ارر خرید کالاهان وارداتی ا دیرویمایوا  در یک استفتا     

ن کاقر و استعماررر که دکمن اسلام و مسلمین هستند، کود و یا هادولفاز و ها باعث تقویف 

ن اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم تقویف هانیسرزمقدرت مالی و ها را بران هجوم به 

 ها اجتناب کنند بدو  این ه  ماید، واجب اسف که مسلما ا  از خرید و ب ارریرن و استفاده از و

ن کاقرن که دکمن اسلام و هادولفو دولتی با دولف دیگر از  قرقی بین کالایی با کالان دیگر

مسلمین هستند وجود داکته باکد و این ح م هم اختصاصی به مسلما ا  ایرا   دارد. 

 (3111ن، اجوبه الاستفتائات، تجارت با غیر مسلما ، مسئله ا)خامنه

وا  کعار  ه کرقى،  ه غربى، جمهورى اسلامى یا کعار استقلال، وزادى، جمهورى اسلامى ای    

که این ا قلاب مّت ى به اصول ثابف و مستح مى اسف که  ه به اصول  دا دیمرا به این معنا 

3 3153هما ، بیا ات، )دارىِ لییرال غرب ارتیاطی دارد. سوسیالیزمِ کر  و  ه به اصول سرمایه

ایوا  استقلال را پایه و میناى سیاسف  ظام جمهورى اسلامى و کعار اصلى و   (10-99

کس قیول دا سته و استقلال کامگ را بدا  معنا دا سف که زور و زوررویى در هیچ جهتی از هیچ

ن، حدیث ا)خامنه وود و مسائگ جها ى طیق معیارهاى خود کوور حگ و راه و  پیموده کود. 

( ایوا  استقلال کامگ را کامگ استقلال سیاسى و اقتصادى و بالاتر 388 89ولایف، بیا ات سال 

تر و و معتقد اسف استقلال اقتصادى از استقلال سیاسى مو گ دا دیماز همه، استقلال قرهنگى 

( رهیرن استقلال قرهنگى را از 391 10ن، حدیث ولایف، بیا ات سال ا)خامنهتر اسف. دیریاب

 (391 3110 ، حدیث ولایف، بیا اتنا)خامنه. دا دیم ترمهمتصادن استقلال سیاسی و اق
 

 نتیجه گیری

به مقوله اقتصاد  )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن استخراج  گاه ققهی هدف از این مقاله،     

سیاسی بین المللی بود. بران رسید  به این هدف، ابتدا اقتصاد سیاسی بین المللی و سابقه و 

ن اقدام کد. در استخراج اخامنهوریح کد و سپس به استخراج  گاه ققهی ویف الله تعریف و  ت

کد تا  گاه ایوا  را در قالب دو دسته بندن  تلاش ،)مدظله العالی(مقام معظم رهیرن  گاه ققهی

مینا و  5 توا یمتییین کرد. در بررسی وراء و  گاه ققهی ایوا  موخص کد که  و اصول میا ی

به عنوا  کالوده و چارچوب  گاه ققهی ایوا  به اقتصاد سیاسی بین المللی معرقی اصول را  31

 کرد.
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 5، )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن از  گاه میا ی ققهی اقتصاد سیاسی بین المللی در بررسی     

 -9اسلام محورن،  -1غیب باورن،  -9خدا محورن،  -3مینان ذیگ استخراج کد که عیارتند از 

ظلم ستیزن.  -5عدالف محورن و  -8اخلا  محورن،  -1ولایف محورن،  -1ف محورن، معنوی

و کلی بران اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی هستند. خدا  ستو  اساسی 5مینا ما ند  5این 

و اسلام محورن به جنیه قوا ین و ریوه قوا ین در اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی  محورن

 و ظلم ستیزن به جنیه اخلاقی، عدالف محورن ف محورن، اخلا  محورن،اکاره دارد و معنوی

و  و ولایف محورن به جنیه ح ومتی ارزکی و هنجارن اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی

المللی اسلامی علاوه بر  که در اقتصاد سیاسی بین حاکمیتی و غیب محورن  یز به این حقیقف

 ارد که داران اصالف و اهمیف اسف.عناصر مادن، عناصر معنون  یز وجود د

هر یک از این میا ی از منابق دینی که عیارت از قرو  و احادیث معصومین علیهم السلام      

و موروعیف خود را از منابق دینی ررقته اسف. با این استناد،  هاوهیراسف ررقته کده اسف و 

توسط ی ی از  دییتأقابگ توجیه و هر اصگ اقتصادن در اقتصاد سیاسی بین المللی اسلامی باید 

در غیر این صورت داران هیج موروعیتی  خواهد بود. از طرقی  این میا ی هوف را ه باکد و

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.

ن مختلف ققهی، مم ن اسف هادورهالیته با توجه به این ه اجتهاد و ققه پویان کیعه در      

و تحرك و تغییر در  قهم و یا استنیاط جدیدن از برخی منابق اسلامی داکته باکد، این پویایی

بین المللی اسلامی و  ه در بخش میا ی قابگ تحقق اسف تا اصگ  بخش اصول اقتصادن سیاسی

بنابر این، اصول اقتصاد سیاسی  رایط و تغییرات و مقتضیات زما  را پوکش دهد.تطابق با ک

بین المللی که خاص حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی اسف و موروعیف خود را از میا ی این 

، در عین حال، مم ن اسف در باکدیمحوزه ررقته اسف، در عین حال که داران یک ثیات 

لیگ کرایط زما ه دچار تغییراتی رردد و بسته به کرایط زما ه، ن طولا ی زما ی به دهادوره

 اصول اقتصادن جدیدن از سون ققها ارائه رردد. این واقعیف به خوبی در برخی از اصولی که

 به و  اکاره  موده، قابگ کناسایی اسف. )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن

به حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی  لی()مدظله العامقام معظم رهیرن در بررسی  گاه ققهی    

وزادن  -9اقتصاد مقاومتی،  -3اصول استخراج رردید. این اصول عیارتند از  31اسلامی، 

ن اقتصادن بران هافیقعال ظارت و مراقیف دولف اسلامی بر  -9ا فا  اقتصادن،  -1اقتصادن، 
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و  رقاه عمومی -1بین الملگ،  در  ظام اقتصاد عامگ اعتلان سیاسی -1جلوریرن از بغی و ستم، 

هم ارن اقتصادن در میا  کوورهان  -5و اقتصادن،  میارزه با قساد مالی -8عدالف اقتصادن، 

رد  -33و عدالف اجتماعی،  اقزایش ثروت ملی -39خصوصی سازن اقتصاد،  -0 اسلامی،

 دولف اسلامی.استقلال   فی سلطه کفار بر مسلمین و -31خود ات ایی و  -39، هاملفاستعمار 

این اصول که در کرایط قعلی بر اساس  یازها و کرایط جمهورن اسلامی در  ظام بین الملگ      

اکاره کده؛ منطیق با کرایط امروز یک دولف اسلامی در  )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن توسط

را ه  31ل از این اصو توا یمو اقتصاد سیاسی بین المللی اسف. به  حون   ظام بین الملگ

 یز  )مدظله العالی(مقام معظم رهیرن دییتأاینگو ه استنیاط کرد که اقتصاد سیاسی بین المللی مورد 

 را ه باکد. بعیارتی اقتصاد سیاسی بین المللی 31با این اصول  اقتصاد سیاسی اسف که منطیق

خود ات ا و ایوا  اسف که بر اساس مقاومف در برابر  ظام سلطه ک گ بگیرد و  دییتأمورد 

و سلطه پذیرن باکد. اقتصاد سیاسی بین المللی مورد  مستقگ باکد و مخالف با سلطه ررن

و عدالف  ، اقتصادن اسف که به د یال عدالف اقتصادن)مدظله العالی(مقام معظم رهیرن دییتأ

و ریوه کن ققر و تیعیض باکد. در چنین  اجتماعی و اقزایش رقاه و ثروت ملی و اجتماعی

و  ظارت و  هااسفیسادن  قش بخش خصوصی برجسته اسف و دولف باید به تدوین اقتص

و جلوریرن از قساد بپردازد. در چنین اقتصادن موارکف مردم و ا فا  با هدف کمک به  کنترل

 اجتماعی باکد. دولف و ریوه کنی ققر و تیعیض
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 فصلنامه ،«ایرا  نامنطقه تعادل و قضا سیاسی قتصادا» (.3109) محمدی پرو، حجج قراخته، حسن،ا

 .39، پیاپی ، زمستا 9سال چهارم، کماره  ،اقتصاد فضا و توسعه روستایی

 .93/0/3109، تاریخ در دیدار دست اندرکاران بنیاد هاد (.3109) جوادن وملی، عیدالله
 ارات اسراء.ا توقم3 ، الملل در اسلام روابط بین (.3155) جوادن وملی، عیدالله
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 ،، زمستا فصلنامه اقتصاد اسلامی، «اقتصادن و اقتصاد اسلامی ققه(. »3109) ، سیدحسینمیرمعزن 
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 ، سال هفتم.95کماره 


