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Jihad is a well-known and holy concept in our religious literature
and is one of the important chapters of Islamic jurisprudential books.
One of the types of jihad is the great jihad, which falls under the
category of minor jihad. The Great Jihad has a completely Quranic
nature and verse 52 of Surah Al-Furqan indicates this. This jihad
means disobeying the enemy in various fields of politics, culture,
society, and the field of economy. The purpose of this study is to
examine the nature of the Great Jihad in the Quran and hadiths and
to count the ways in which the enemy operates in order to find
solutions to cope with it in the field of economics. The methodology
of this research is descriptive-analytical and the method of data
collection is through the library. The data collection tools include
taking notes from books, articles and software. The findings of this
study indicate the need for the country's immunity from the harms
and enmities of long-standing and vindictive enemies, and it is
necessary for us to consider all four areas of the Great Jihad and do
our best to advance the goals of these areas. Since the enemy uses
the two methods of infiltration and sanctions to destroy the economy
of the target societies, so the solution of the great jihad in the field
of economy is not to be digested in the economy of the world
community and to implement the resistance economy
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چکیده
جهاد در ادبيات دینی ما مفهومی شناخته شده و دارای تقدس بوده و
از ابواب مهم کتب فقهی میباشد .یكی از انواع جهاد ،جهاد کبير
است که زیر مجموعهی جهاد اصغر قرار میگيرد .جهاد کبير دارای
ماهيتی کامالً قرآنی بوده و آیه  52سورهی فرقان مبين این امر است.
این جهاد یعنی اطاعت نكردن از دشمن در ميدانهای مختلف
سياست ،فرهنگ ،اجتماع و از جمله در ميدان اقتصاد .هدف از
تحقيق حاضر ،بررسی ماهيت جهاد کبير در قرآن و روایات و
احصاء شيوههای عملكرد دشمن جهت یافتن راهكارهایی برای مقابله
با آن در عرصهی اقتصاد میبـاشد .نـوع روش این تحقيق ،توصيفی ـ
تحليلی و روش گردآوری اطالعات آن کتابخانهای ،و ابزارهای
گردآوری اطالعات ،فيشبرداری از کتب ،مقاالت و نرمافزارها
است .یافتههای حاصل از این تحقيق حكایت از ضرورت مصونيت
کشور از گزند آسيبها و دشمنیهای دشمنان دیرینه و کينهتوز دارد
و الزم است ،ما همه عرصههای چهارگانه جهاد کبير را مورد
عنایت قرار داده و تمام توانمان را در پيشبرد اهداف این عرصهها به
کار بندیم .از آنجایی که دشمن برای فروپاشی اقتصاد جوامع هدف،
از دو شيوه نفوذ و تحریم بهره میبرد ،لذا راهکار جهاد کبير در
عرصهی اقتصاد ،هضم نشدن در هاضمهی اقتصاد جامعهی جهانی و
اجرای اقتصاد مقاومتی میباشد .

هدفگذاری انقالب اسالمی ،یك هدفگذاری آرمانی ،مبتنی بر
حقایق و واقعيتهاست .آرمانی که براساس یك تكليف الهی
پایهریزی شده است .این تكليف چيزی نيست جز نجات بشریت از
ظلم و جور و طواغيت و رساندن وی به سرمنزل فالح و رستگاری
و سعادت دنيوی و اخروی؛ و این امر حاصل نمیشود ،مگر با تحقق
تمدن نوین اسالمی .تمدنی که زمينهساز ظهور مصلح و منجی عالم
(عجلاهلل تعالی فرجهالشریف) است.
تمدّنسازی نيازمند ابزار و مقدّماتی است .از نظر رهبر معظم انقالب
(مدّظلّه) ،تمدّن نوین اسالمی دارای دو بخش اساسی است؛ «تمدّن
نوین ـ اسالمی ـ دو بخش دارد :یك بخش ،بخش ابزاری است؛ یك
بخش دیگر ،بخش متنی و اصلی و اساسی است .به هر دو بخش باید
رسيد ...بخش ابزاری عبارت است از همين ارزشهایی که امروز به
عنوان پيشرفت کشور مطرح میکنيم .علم ،اختراع ،صنعت ،سياست،
اقتصاد ،اقتدار سياسی و نظامی ،اعتبار بينالمللی ،تبليغ و ابزارهای
تبليغ» []1
بخش دوم این تمدن نوین ،فعالً موضوع بحث ما نيست و انشاءاهلل
در جای خود ،به آن پرداخته خواهد شد.
از دیدگاه رهبری معظّم انقالب (دام عزّه) ،یكی از گزینههای بخش
سختافزاری تمدّن عظيم اسالمی ـ که از اهمّيّت باالیی
برخورداراست ،اقتصاد است« .اقتصاد ،نماد پيشرفت کشور و جامعه
است .بنابراین اگر اقتصاد کشور ،پيشرفته نباشد و نتواند رفاه عمومی
ایجاد کند ،در نتيجه ،مرحله چهارم تمدنسازی که ایجاد کشور
اسالمی است دچار اختالل میشود و سير تحقق تمدن اسالمی متوقف
میشود .هرچند پيشرفتهای اقتصادی بعداز انقالب درخور توجّه
است ،امّا نتوانسته در تراز تمدّن اسالمی و برای تمدنسازی رشد کند
و به همين دليل مورد طمع دشمنان واقع شده تا ازاین ناحيه مانع
شكلگيری تمدن جدید اسالمی شوند .از جهت دیگر ،انقالب
اسالمی ایران به جهت ماهيّت استكبارستيزی و نپذیرفتن سلطه
بيگانگان که از مكتب انبيا آموخته ،از روزهای نخست عمر و در
طول حيات خود ،با کارشكنیهای مختلف جبهه استكبار مواجه
بوده است .البتّه این فقط مختص انقالب اسالمی ایران نيست ،بلكه
در طول تاریخ ،ملّتهایی که برای استقالل خود از دست
استعمارگران تالش کردهاند ،همواره با این مشكالت مواجه بودهاند.
استعمارگران برای تسليم کشورها از ابزارهای گوناگون نظامی،
سياسی ،امنيتی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...استفاده میکنند .امّا یكی از
ابزارهای قدرتمند و هميشگی که کشورهای استعمارگر برای
سلطهجویی و استثمار ،همواره به کار میبرند ،استفاده از ابزار
اقتصادی است که مردم کشور هدف را به طور مستقيم تحت تأثير
خود قرار میدهد و ضررها و خسارتهایی را بر آن جامعه وارد
میکند» [.]2
سابقه سالها و بلكه قرنها استثمارگری برای دولتهای استعمارگر،
این دولتها را به بهره بردن از این تجربه واداشته است که صرفاً
حمله نظامی ،پاسخگوی نياز آنان برای تاراج سرمایههای ملتهای
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مظلوم نيست بلكه «راهها و اشكال دیگری نيز برای این کار وجود
دارد که بسيار هم شایع و رایج است .یكی از معروفترین و بارزترین
این اشكال ،جنگ اقتصادی است .سالح اقتصاد ،امروزه در بسياری
از موارد بسيار کاراتر و برندهتر از سالح نظامی است و قدرتهای
استعماری دنيا ترجيح میدهند به جای اهرم نظامی از اهرم اقتصادی
برای نابودی ،شكست و به زانو درآوردن ملتها و دولتها استفاده
کنند .امروزه استعمارگران به جای محاصره نظامی ،با اعمال تحریم
و محاصره اقتصادی یك کشور ،کاری میکنند که یك ملت نه تنها
نتواند ابزار و وسایل نظامی وجنگی تهيه کند ،بلكه برای تهيه غذا
و سایر نيازهای ضروری زندگی روزمره خود نيز با مشكالت اساسی
مواجه شود .اتّفاقاً امروزه دولتهای استعماری به سبب مشكالت،
هزینه ،مخاطرات و ریسك باالیی که حمله نظامی دارد ،در
رویارویی با ملّتها بيشتر ترجيح میدهند از حربه سالح اقتصادی
استفاده کنند .البتّه استفاده از سالح اقتصادی خود اَشكال متفاوتی دارد
و برخی از اَشكال آن بسيار پيچيده و ماهرانه است و با طرح
برنامههای بسيار دقيق اجرا میشود .این در حالی است که در گذشته،
یا جنگ اقتصادی اصالً مطرح نبود ،یا اگر هم مطرح بود ،معموالً در
راستای جنگ نظامی و به عنوان یكی از فروعات و نقشههای مكمل
آن به کار میرفت ،و دست کم به هيچ وجه از چنين گستردگی و
پيچيدگی برخوردار نبود .امروزه مسئله جنگ اقتصادی به عنوان
یك راه اساسی و مستقل و در حد یك راهبرد و استراتژی برای
غلبه بر ملتها طراحی و اجرا میشود ،نه آن که امری ساده تلقّی
شود که فقط گهگاه ،آن هم در حد یك تاکتيك به کار رود» [.]3
جهاد
جهاد در ادبيات دینی ما مفهومی شناخته شده و دارای تقدس است.
«در قرآن کریم ،بيش از  369بار از واژه جهاد و دفاع سخن به ميان
آمده است» [ ]4لزوم اشاعه تفكر جهادی و ضرورت نشر این اصل
مترقی ،دینی و الهی در سطح جامعه و کشور ،نویسنده را بر آن داشته
تا به بررسی مفهوم ،این واژه در لغت و اصطالح پرداخته و تعریف
دقيقتری را از آن ارائه نماید.
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جهاد کبير
جهاد در دین مبين اسالم به دو قسمت تقسيم میشود ،جهاد اصغر و
جهاد اکبر .جهاد اکبر همان جهاد نفس است .دومين مرتبه جهاد،
جهاد اصغر است .جهاد کبير را نوعی از جهاد اصغر به حساب
میآوردند .رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت امام خامنهای
(مدظله) در تبيين جهاد کبير میفرمایند« :جهاد اصغر مجاهدت با
دشمن است ،منتها در بين جهاد اصغر یك جهاد هست که خدای
متعال آن را جهاد کبير نام نهاده است» [.]10
آیة  52سوره فرقان به این معنا اشاره دارد« :فَال تُطع الكافرینَ وَ
جاهدهُم به جهاداً کبيراً» .بر این اساس «جهاد کبير در برگيرنده دو
جهت است :اول ،اطاعت نكردن از دشمن :ال تُطع الكافرینَ .دوم،
تالش ،مبارزه و جهاد در عرصههای سياسی ،علمی ،اقتصادی و
فرهنگی؛ وَ جاهدهُم به جهاداً کبيراً .دشمن با یأس از نبرد سخت در
صدد تهاجم فرهنگی ،جنگ نرم ،و تحریم برای وادار کردن جبهة
حق به تسليم یا تعامل به منظور نفوذ در سيستم و استحالة نظام دینی
بر میآید .در این وضعيت ،تنها اطاعت نكردن از دشمن کافی نيست
و برای مقابله با دسيسههای دشمن نياز به جهاد همه جانبه درعرصه
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مفهوم شناسی جهاد
جهاد از ریشه جَهد یا جُهد به معنای تاب و توان ،سختی ،فشار و
دشواری گرفته شده و معنای آن ،به کار گرفتن همه توانایی در برابر
(حمالت) دشمن است.
ـ راغب در مفردات ذیل کلمه جهاد مینویسد« :جهاد در لغت از
ریشه جَهد و جُهد به معنای مشقت و زحمت و هم چنين به معنای
توان و طاقت است .جَهد به معنای مشقت و جُهد به معنای تالش
فراوان میباشد و گفته شده است ،جُهد در مورد انسان استعمال شده
است» [.]5
ـ صاحب التحقيق در شرح معنای لغوی جهاد آورده« :اصل این واژه
به معنای نثار توان وسعی بليغ در رسيدن به نهایت چيزی تا حد

ممكن است ،و اجتهاد چه با مال ،بدن و اعضاء و یا با فكر و اندیشه،
همگی میتواند در راه خداوند متعال و یا مسيرهای دنيوی و اغراض
شخصی باشد» [.]6
ـ صاحب جواهر در تعریف اصطالحی جهاد میگوید« :الجَهادُ بَذْ ُل
النَّفس َو الْمَال َو الْوُسع فی اعْالء کَلمَة الْاسالمُ وَ اَقامة شَعائرَ الْایمان»
[( .]7جهاد ،بذل جان و مال و توان در راه اعتالی اسالم و برپاداشتن
شعائر دین است) .هم چنين در شرح لمعه آمده« :الجَهادُ شَرْعاً بَذ ُل
الْنَّفْس وَ مایَتَوَقَّفُ عَليه منَ الْمال فی مَحَاربَهیالْمُشْرکينَ اَو الباغينَ فی
سَبيل اعَالء کَلَمَة الْاسْالمُ عَلَی وَجْه َمخْصُوص» [( .]8جهاد از نظر
شرعی به معنای بخشش جان و هر آنچه متوقف برآن است از مال
در جنگ با مشرکان و متجاوزان به شيوه ای خاص ،یا بخشش جان،
مال و توان ،در راه باال بردن کلمه اسالم و بر پاداشتن شعائر ایمان).
بنابراین«مهمترین مفهوم اصطالحی جهاد در متون دینی ،همانند
کاربرد عام آن ،گونهای خاص از تالش است ،یعنی مبارزه کردن در
راه خدا با جان ،مال و داراییهای دیگر خود ،با هدف گسترش اسالم
یا دفاع از آن» [.]9
ـ در یك جمعبندی کلی میتوان ادّعا نمود جهاد چه از ریشه جَهد
به معنای رنج و سختی و فشار و دشواری گرفته شود و چه از جُهد
به معنای کوشش گسترده و وسيع به اندازه طاقت ،واژهای است
قرآنی که مفهومیفراتر از تفكر رایج را در خود جای داده است و
قطعاً نمیتوان این لغت را صرفاً در یك معنای بسته و محدود نبرد
نظامیبا دشمنان نگه داشت ،بلكه با نگرشی فراگير و باز میتوان
این واژه را به همه اموری که به نحوی منجر به موفقّيت و تحصيل
سعادت دنيوی و اخروی میشود ،در همه ابعاد زندگی فردی و
اجتماعی تعميم داد.
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های گوناگون است» [.]11
نگاه به سياق آیه و فضایی که آیه در آن قرار گرفته ،به ما در تبيين
بيشتر آیه مذبور کمك میکند« .اگر این آیه شریفه را در قرآن
مالحظه کنيم میبينيم این آیه مستقيماً با آیات قبل و بعد از خودش
مرتبط نيست و با آیه جهاد کبير به یك باره موضوع عوض شده
است .برخی مفسرین معتقد هستند که باید معنای این آیه را با آیات
قبل و بعد تفسير کرد ،اما بعضی مفسرین قائل به این هستند که عوض
شدن یك باره موضوع خودش القای مطلب است و با تغيير یك
باره موضوع ،توجه مخاطب بيشتر جلب میشود و میفهمد که
مطلب مهمیگفته شده است .آیه قبلی «فَال تُطع الكافرینَ» کمیبه این
موضوع نزدیك است و آیات قبلتر در فضای دیگری هستند .در این
آیه «فَال تُطع الكافرینَ» مطلب اینقدر مهم است که خداوند مستقيم ًا
پيامبرش را مورد خطاب قرار میدهد و به عنوان یك وظيفه و
مأموریت به پيامبر (صلیاهلل عليه و آله) میفرماید؛ نباید از کفار
تبعيت کنيد[ .البته] این حرف را به نوعهای مختلف دیگر آیات
قرآن هم بيان کرده است .نكتهای که در آیات دیگر به این کيفيت
بيان نشده «وَ جاهدهُم به جهاداً کبيراً» است .خداوند در ادامه این
آیه میفرماید که باید با کافران جهاد کبير انجام دهيد» [.]12
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نقش و اهمّيّت جهاد اقتصادی
تالش و کوشش در فرهنگ متعالی اسالم جایگاهی بس رفيع و
درخشان را به خود اختصاص داده است .حضرات معصومين
(عليهمالسّالم) پيرو ان خود را به جدّیت و تالش در امور مادی و
کسب فضایل معنوی سفارش میفرمودند .بانگ رسای حدیث شریف
«اَلدُّنيا مَزرعَ ُة اآلخرَة» آن چنان در روح و جان مسلمانان طنينانداز
شد که به شهادت تاریخ هرکجا مسلمانی قدم نهاد ،آبادانی و رفاه،
عدالت و مساوات و عزّت و عظمت در آن سرزمين حاکم گردید.
زندگانی سراسر افتخار ائمه هدی (عليهمالسّالم) خود نشانگر این
حقيقت است.
احادیث فراوانی درخصوص جدیّت و تالش در طلب معيشت از
معصوم(عليهالسّالم) رسيده که هر مؤمن و مسلمانی را به این امر
تشویق مینماید« :قَالَ رَسُولُاهلل(صَلَّیاهلل عليه و آله) :انَّ م َن الذُّنُوب
ذُنُوب ًا الَیُكَفِّرُها صَلَاة وَلَا صَدَقة ،قي َل یَا رَسُولَاهلل فَمَا یُكَفِّرُهَا ،قَالَ:
الهُمُومُ فی طَلَب المَعيشَة» [( ]16بعضی از گناهان به وسيله نماز و
صدقه هم آمرزیده نمیشوند .سؤال شد یا رسولاهلل! پس چه چيز
موجب آمرزش آن است؟ فرمود :جدیت و تالش در طلب معيشت).
اميرالمؤمنين(عليهالسّالم) ،یاران و پيروانش را به تالش و کار فرمان
میدهد« :عَلَيكُم بالجدِّ وَاالجتهَاد وَالتَّأهُّب وَاالستعدَاد» [( ]17برشما
باد به تالش و سختکوشی و مهيّا شدن و آماده شدن) .همچنين آن
حضرت (عليهالسّالم) تالش و کوشش را راه دستیابی به اطاعت
خداوند میداند« :طَاعَةُاهلل سُبحَانَ ُه لَایَجُوزُهَا الَّا مَن بَذَ َل الجدِّ وَاستَفرَغ
الجَهد» [( ]18به طاعت خدای سبحان دست نيامد مگر کسی که
تالش کند و نهایت کوشش خود را به کار گيرد) .کسب روزی حالل
و فعّاليّت در اموری که شرع مقدّس آن را جایز و مباح دانسته ،از
دیگر مسائلی است که در روایات برآن بسيار تأکيد شده است .این
تأکيدات به جهت تأثيرات شگرفی است که اصطالحاً «رزق حالل»
بر عاقبت و سعادت انسان و حتّی بر نسل انسان مؤمن دارد :پيامبر
اکرم(صلّیاهلل عليه و آله)« :طَلَبُ الحَلَال فَریضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسلمٍ َو
مُسلمة» [( ]19کار کردن برای کسب روزی حالل بر هر زن و مرد
مسلمان واجب است) .در کالم دیگر از آن حضرت (صلّیاهلل عليه و
آله) طلب روزی حالل بخش اعظم عبادت شمرده شده است« :اَلعبَادَة
عَشَرَة أجزَاءٍ تسعَة أجزاءٍ فی طَلَب الحَلَال» [( ]20عبادت ده جزء
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شناخت دشمن
خدای متعال در دوران خلقت انسان دشمنانی برای او قرار داد .ظهور
این دشمنان به دليل مصالحی بود که پروردگار عالم برای اشرف
مخلوقات خود در نظر گرفته بود« .شيطان اولين دشمن آشكار انسان
تصميم گرفت و قسم یاد کرد که تمام انسانها را از چپ و راست
و پشت سر و جلو وسوسه کند و از یاد خدا غافل سازد .این دشمن
تنها دشمن انسان نيست» [ .]13نفس اماره «اَعدیٰ عَدُوِّ» انسان است
که خطرش برای انسان نه تنها کمتر از شيطان نيست بلكه مانعی
عظيم بر سر راه رشد و تكامل انسان برای رسيدن به کمال حقيقی
اوست .لذا مبارزه با این دشمن را جهاد اکبر ناميدهاند .مبارزه ای که
انسان را تا واپسين لحظات عمر حيات دنيوی به خود مشغول میکند.
عالوه بر اینها «انسان تنها موجودی است که دشمنان زیادی از جنس
خودش دارد؛ انسانهایی که به واسطة کينه ،نفاق ،غرور ،تكبر،
روحية قدرت طلبی و انحصارطلبی و عناد با دین مبين اسالم ،رهرو
راه شيطان اند و تصميم دارند به هر قيمتی که شده و از هر راه و
شبكهای ،دام و دانههای خود را در بين افراد ،جوامع ،ملل مختلف و
فرهنگ و دین بگسترانند و از بروز و تجلی کماالت انسانی و وصل
به حيات طيبه و کلمةالعليا جلوگيری کنند .اینان با ممزوج کردن
حق و باطل ،مومنان را به انحراف میکشانند و به اهداف شوم خود
جامة عمل میپوشانند .لذا الزم است انسان برای ادامة حيات و
تكامل در مسير فطرت آفات ،آسيبها و دشمنان را بشناسد و به
تقویت قدرت دفاعی خود بپردازد و در مقام مبارزه با دشمن از خود
ابتكار عمل نشان دهد و با تكنيكها و تاکتيكهای مؤثر و کارآمد
برای مبارزه با دشمن آماده باشد» [.]14

براساس روایاتی که از معصومين (عليهمالسّالم) به ما رسيده است،
شرط شناختن حق ،شناخت باطل است و بدون این شناخت ما نمی
توانيم درک درستی از حق داشته باشيم .حضرت علی (عليهالسّالم)
میفرماید«:وَاعلَمُوا أَنَّـكُم لَن تَعرفُو الرُّشدَ حَتَّی تَعرفُو الُّذی تَرَکَهُ،
وَلَن تَأخُذُوا بميثاق الكتاب حَتَّی تَعرفُو الَّذی نَقَضَهُ وَ لَن تَمَسَّكُو به
حَتَّی تَعرفُوا الَّذی نَبَذَهُ» [( .]15بدانيد که هيچ گاه حق را نخواهيد
شناخت جز آن که ترک کننده آن را بشناسيد ،هرگز به پيمان قرآن
وفادار نخواهيد بود مگر آنكه پيمانشكنان را بشناسيد ،و هرگز به
قرآن چنگ نمیزنيد مگر انكه رها کننده آن را شناسایی کنيد).
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است که نه جزء آن در کار و تالش برای به دست آوردن روزی
حالل است) .از جمله امور بسيار نكوهيده در دین مبين اسالم،
رخوت ،سستی و تنبلی در انجام امور است .فراگير شدن این امور،
اساس و بنيان اقتصادی جامعه را ویران کرده ،از آن پيكرهای بیجان
میسازد .رسول گرامی اسالم (صلّیاهلل عليه و آله) در ضمن دعایی،
نشاط و سرزندگی را از خداوند طلب میفرماید و از سستی و ناتوانی
به خدا پناه میبرد« :اُمنُن عَلَينَا بالنِّشَاط وَ أعذنَا منَ الفَشَل وَالكَسَل
وَالعَجز وَالعلَل وَالضَّرَر وَالضَّجر وَالمَلَل» [( ]21خدایا نعمت
سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی ،تنبلی ،ناتوانی،
بهانهآوری ،زیان ،دلمردگی و مالل محفوظمان دار) .حضرت
علی(عليهالسّالم) با تأکيد بر پایداری و شكيبایی در انجام امور،
رخوت و تنبلی را موجب محروميّت و ناکامی میداند« :آفَةُ النُّجح
الكَسَل» [( .]22آفت موفقيّت تنبلی است) .آن حضرت در کالمی
دیگر میفرماید« :مَن دَامَ کَسَلُهُ خَابَ أمَلُه» (همان) (کسی که پيوسته
تنبلی کند ،در رسيدن به آرزویش ناکام ماند) .هم چنين میفرماید:
«من سَبَب الحرمان التَّوَانی» [( ]23یكی از عوامل محروميّت سستی
ـ در کار ـ است) .موال علی (عليهالسّالم) در کتاب گرانسنگ
نهجالبالغه ،شيعيانش را به داشتن روحيه خطرپذیری و نترسيدن از
ورود به فعّاليّتهای توليد دعوت نموده ،میفرماید« :إذَا هبتَ أمر ًا
ف منهُ» [( ]24هرگاه از کاری
فَقَع فيه فَانَّ شدَّة تَوَقِّيه أعظَ ُم ممّا تَخَا ُ
ترسيدی ،خود را به کام آن بيانداز ،زیرا ترس شدید از آن کار،
دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار است).
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اهمّيّت موضوع اقتصاد در بيانيه گام دوم انقالب
از جمله فاخرترین اسناد رسمی انقالب اسالمی که میتوان آن را به
عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقالب ارزیابی نمود ،بيانيه گام دوم
انقالب ،خطاب به ملّت ایران است« .به مناسبت چهلمين سالروز
پيروزی انقالب اسالمی و شروع فصل جدیدی از حيات بالنده
انقالب اسالمی ایران ،رهبر معظم انقالب (مدّظلّه) در بيانيهای مهم
و راهبردی ،به تبيين ویژگیهای مسير پرافتخار پيموده شده در چهل
سال گذشته و برکات خيرهکننده انقالب اسالمی پرداخته و با تأکيد
بر اميد واقعبينانه به آینده و نقش بیبدیل جوانان در برداشتن گامهای
بعدی به سمت آرمانها ،خطاب به جوانان و آیندهسازان ایران
مقتدر ،الزامات این جهاد بزرگ را بيان کردند .این بيانيه که راهبرد
کالن جمهوری اسالمی ایران در چهل سال دوم انقالب است ،نباید
به عنوان یك بيانيه مقطعی و با نگاه کوتاه مدت بررسی شود ،بلكه
اندیشمندان ،متفكّران ،مدیران و دلسوزان انقالب باید برای اجرایی
شدن و استمرار آن ،برنامههای متناسب و بلندمدت و کوتاهمدت
داشته باشند .مهمترین تفاوت این بيانيه با سایر برنامههای راهبردی
را میتوان در عمومی بودن آن دانست؛ چراکه رهبر معظّم
انقالب(مدّظلّه) آن را خطاب به عموم ملّت ایران صادر کردهاند و
لذا انتظار دارند که هرکسی به نوبه خود بر عملكرد مسئولين نظارت
دقيق داشته و اجرای این راهبرد کالن را مطالبه کند» [.]25

از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری (دام عزّه) در این سند
راهبردی به آن توصيه فرمودهاند ،مبحث اقتصاد است .از نقطه نظر
ایشان« :اقتصاد یك نقطهی کليدی تعيينکننده است .اقتصاد قوی،
نقطهی قوّت و عامل مهم سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است
و اقتصاد ضعيف ،نقطه ضعف و زمينهساز نفوذ و سلطه و دخالت
دشمنان است .فقر و غنا در مادّیات و معنویات بشر ،اثر میگذارد.
اقتصاد البتّه هدف جامعه اسالمی نيست ،امّا وسيلهای است که بدون
آن نمیتوان به هدفها رسيد .تأکيد بر تقویت اقتصاد مستقل کشور
که مبتنی بر توليد انبوه و با کيفيت ،و توزیع عدالت محور ،و مصرف
به اندازه و بیاسراف ،و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در
سالهای اخير از سوی اینجانب بارها تكرار و بر آن تأکيد شده ،به
خاطر همين تأثير شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز
و فردای جامعه بگذارد .انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعيف
و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد ،ولی عملكردهای
ضعيف ،اقتصاد کشور را از بيرون و درون دچار چالش ساخته است.
چالش بيرونی ،تحریم و وسوسههای دشمن است که در صورت
اصالح مشكل درونی ،کم اثر و حتّی بیاثر خواهد شد .چالش درونی
عبارت از عيوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی است .مهمترین
عيوب ،وابستگی اقتصاد به نفت ،دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که
در حيطهی وظایف دولت نيست ،نگاه به خارج و نه به توان و
ظرفيت داخلی ،استفادهی اندک از ظرفيّت نيروی انسانی کشور،
بودجهبندی معيوب و نامتوازن ،و سرانجام عدم ثبات سياستهای
اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویتها و وجود هزینههای زاید و
حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حكومتی است .نتيجه این
ها مشكالت زندگی مردم از قبيل بيكاری جوانها ،فقر درآمدی در
طبقه ضعيف و امثال آن است .راه حل این مشكالت ،سياستهای
اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرایی برای همه بخشهای
آن تهيه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئوليت در دولتها
پيگيری و اقدام شود .درونزایی اقتصاد کشور ،مولّد شدن و
دانشبنيان شدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نكردن دولت،
برونگرایی با استفاده از ظرفيتهایی که قبالً به آن اشاره شد،
بخشهای مهمّ این راهحلها است .بیگمان یك مجموعهی جوان و
دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستههای اقتصادی در درون دولت خواهند
توانست به این مقاصد برسند .دوران پيش رو باید ميدان فعّاليّت
چنين مجموعهای باشد .جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که
همه راهحلها در داخل کشور است .اینکه کسی گمان کند که
"مشكالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم و علت تحریم هم مقاومت
ضد استكباری و تسليم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راهحل ،زانو
زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است" خطایی
نابخشودنی است .این تحليل سراپا غلط ،هر چندگاه از زبان و قلم
برخی غفلتزدگان داخلی صادر میشود ،امّا منشاء آن ،کانونهای
فكر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصميمسازان و
تصميمگيران و افكار عمومی داخلی القا میشود» [.]26
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جهاد کبير در عرصه اقتصاد
آیه  52سورهی مبارکهی فرقان ،اشاره به جهاد کبيردارد« :فَال تُطع
الكَافرینَ وَ جَاهدهُم به جهَاداً کَبيراً» .این نوع از جهاد عرصههایی
دارد که عبارتند از :سياست ،اجتماع ،فرهنگ و اقتصاد .دشمنان
اسالم به منظور از بين بردن جوامع مسلمان از طریق این چهار عرصه
وارد میشوند .بهترین راهكار برای مقابله با عملكرد تخریبی دشمن
عملكرد جهادی است ،که ما از آن به عنوان جهاد کبير یاد میکنيم.
جهاد کبيردر عرصه اقتصاد" ،اجرای اقتصادی مقاومتی" و "هضم
نشدن در هاضمه اقتصاد جامعه جهانی" است« .اقتصاد در دنيای
امروز جزیرهای نيست .شما در قدیماالیّام ،در هشتصد ،نهصد سال
قبل میتوانستيد اقتصاد را جزیرهای در نظر بگيرید؛ یعنی منطقهای
گندم خودش را میکاشت ،آب خودش را داشت ،آجر خودش را
درست میکرد ،حيواناتی هم که برای حمل و نقل بود را داشت ،گاو
و گوسفند هم داشت ،دور منطقه خود دیوار میکشيد و با هيچ جای
عالم ارتباطی نمیگرفت و زندگی را میچرخاند .شاید در حوزه
داروها و اینها احتياجی به بيرون پيدا میکرد .امروز اقتصاد دنيا
مثل تيرآهنهای یك ساختمان همه به هم چفت هستند .بنابراین
حمله و اقدام دشمن ،هميشه برایش خرابی اقتصادی به وجود
میآورد .این را بدانيد هميشه حملهکننده هم ضرر اقتصادی میبيند.
چهل سال است که آمریكاییها به ما حمله کردند و در عرصههای
مختلف سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پول خرج میکنند.
رئيس جمهورشان میگوید نتيجه مبارزه چهل ساله با ایران
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اقتصاد اسالمی از دیدگاه حضرت امام خمينی(ره)
در این قسمت ،اقتصاد اسالمی را برگرفته از «وصيتنامه حضرت
امام خمينی(ره)» بيان میکنيم:
«اقتصاد اسالمی همچون دیگر شئون اجتماعی اسالم ،بهترین راه
درآمد و مصرف است .دین مبين اسالم عالیترین نظام اقتصادی را
دارد که اگر بدان عمل شود ،فقر از جامعه رخت برمیبندد .اگر به
اقتصاد اسالمی عمل شود؛ هم نظامهای بسته شرقی و هم نظامهای باز
غربی به خواسته خود میرسند؛ زیرا نظامهای غربی میخواهند
هميشه ثروت اندوخته داشته باشند و نظامهای شرقی میخواهند به
یك حالت تساوی و همسانی برسند .دستورهای اساسی و کاربردی
اسالم در زمينه امور اقتصادی ،بازار و کار ،بسيار گسترده است.
سرفصل همه این دستورها چنين است که "بخورید و بياشاميد ،ولی
اسراف نكنيد" .تبذیر حرام است؛ زیرا تبذیرکنندگان برادران
شيطاناند .تجارت آزاد است و از شغلهای مستحب به شمار میآید.
مكاسب و مشاغل میتوانند حرام ،واجب ،مستحب ،مكروه یا مباح
باشند .در یك نگاه میتوان گفت دین مبين اسالم بر اقتصاد با محور
بودن عدالت تأکيد فراوان دارد .اجرا کردن عدالت اجتماعی،
استقالل اقتصادی و خودکفایی ،بازار اسالمی ،جلوگيری از اجحاف
و گرانفروشی ،تقویت کشاورزی ،محروميّتزدایی و ،...از اهداف
حكومت اسالمی است .اقتصاد اسالمی آن است که مردم آزادانه به
کسب و شغلهای مجاز بپردازند و ماهانه و ساالنه به پرداخت
نفقهها و مالياتهای واجب و مستحب آن همّت گمارند .خمس و
زکات ،مالياتهای واجب برای اشخاصی است که شرایط آن را
دارند .رسيدگی به محرومان و پر کردن خألهای موجود در جامعه،
از نفقه های مستحب است که اسالم برآن تأکيد فراوان دارد .در
یك نگاه کلی انسان به یقين میرسد که اگر اقتصاد اسالمی اجرا
شود ،اصلیترین درد بشر درمان میشود ،امّا الزمه اجرا کردن اقتصاد
اسالمی آن است که دیگر شئون اجتماعی اسالم نيز اسالمی شوند؛
زیرا تمام ابعاد اجتماعی اسالم ،یك مجموعه منسجم را تشكيل
میدهند و با همدیگر کار میکنند؛ بنابراین سياست ،فرهنگ و
اقتصاد و ...همگی باید اسالمی شوند تا به نتيجه برسيم ،نه اینکه
سياست ،سياست سكوالرها باشد و فرهنگ را لبيرالها قبضه کنند
و ما انتظار داشته باشيم که اقتصاد اسالمی اجرا شود؛ زیرا این
مجموعه ،یك نظام اندامواره است که تنها با هم دیگر به خوبی
کار میکنند .اصلیترین درد بشر در اقتصاد نمود دارد؛ زیرا اقتصاد
بر همه جنبههای دیگر تأثير میگذارد؛ البته سياست و فرهنگ و
امثال اینها نيز بر اقتصاد تأثير میگذارند .در حقيقت رابطه این
شئون با همدیگر متقابل است ،هرچند درجه این تأثيرگذاریها
متفاوت است .به همين دليل ـ به شكل سنّتیـ حوزههای علميّه
شهرهای شيعهنشين در ميان یا اطراف بازار شهر بوده است؛ یعنی
اسالمی شدن بازار و کنترل شيوههای اقتصادی "یكی از ارکان
سياستهای دین مبين اسالم است"» [.]27

چرایی لزوم جهاد اقتصادی
تمرکز اصل ی دشمن بر روی مسئله اقتصاد است .این امر ناشی از
اهمّيّت مسئله اقتصاد ،به عنوان یكی از ابزارهای کليدی برای ایجاد
کشور اسالمی است .دشمن به درستی پی برده است که ایجاد کشور
اسالمی ،مقدّمه تحقق تمدن عظيم اسالمی است و در صورت طلوع
خورشيد تمدّن اسالمی ،تمدّنهای الحادی حاکم بر جهان رنگ
باخته و رو به زوال خواهند رفت .بنابراین حاکمان و فرمانروایان
این تمدّنها تمام تالششان را برای مبارزه و مقابله با پایهریزی بنای
اقتصادی بر مبنای دین اسالم و شریعت محمّدی (صلّیاهلل عليه و آله)،
به کار گرفتهاند .در این عرصه وظيفه فرزندان مكتب اسالم چيزی
نيست جز کوشش جهادگونه برای شكلگيری نظام اقتصادی اسالم.
مقام معظم رهبری (دام عزّه) در مورد لزوم جهاد اقتصادی میفرمایند:
«جهاد اقتصادی متوجه یك نكته اساسی است در مسألهی ادارهی
کشور و مدیریت کشور؛ و آن این است که امروز دشمن برای مبارزه
با اسالم و جمهوری اسالمی ،بر روی مسألهی اقتصاد متمرکز شده
است ...تمرکز عمده آنها بر روی مسائل اقتصادی است .برای اینکه
مردم را از دولت جدا کنند ،از نظام جدا کنند ،فاصله و شكاف
ایجاد کنند ،دنبال این هستند که در مسألهی اقتصادی کشور مشكل
ایجاد کنند .پس جهاد اقتصادی الزم است» [.]28

ماهیتشناسي قرآني ـ روايي جهاد كبیر ،شیوهشناسي145 ...

20تریليارد دالر بدهكاری برای ما شده است .االن اقتصاد آمریكا
که ابراقتصاد دنياست ،با  20تریليارد کمبود روبرو شده است20 .
تریليارد دالر در کالم راحت گفته میشود ،اگرتمام درآمد کشورها
را روی هم بریزیم ،نمیتوانيم بدهكاری آمریكا رابدهيم .اآلن
وضعيت اَبراقتصاد آمریكا این است! وقتی اقتصاد در آمریكا خراب
میشود ،آیا اقتصاد ما میتواند سالم باشد و میتواند باقی بماند؟! در
نتيجه ما در جهاد کبير هستيم .چون خرابی اقتصاد او موجب
میشود ،اقتصاد ما هم که به اقتصاد او گرفتار شده ،دچار سختی شود.
این هم جزء جهاد کبير است؛ یعنی اوضاع اقتصادی به هم ریخته
ولی ما باید تحمل کنيم .راه خروج از این وضعيت چيست؟ رهبر
معظّم انقالب (مدظلّه) در کنار جهاد کبير ،اقتصاد مقاومتی را مطرح
کردند .مقاومتی یعنی چه؟ یعنی همان طور که در دفاع نظامی ،سختی
را تحمل کردیم و به ابتكارات روآوردیم و ابزارهای از رده خارج
دنيا را با ابتكارات خود و با هزار زحمت تبدیل به ابزار کارآمد
کردیم ،در اقتصادمان هم باید دقيقاً همين کار را انجام دهيم .مقام
معظّم رهبری(مدظلّه) به اقتصاد مقاومتی فراخوان کردند .جهاد
کبير ،اقتصاد مقاومتی ،تحمل رنجها و ...همه اینها اجزای یك
پروژه الهی است» [.]29

نفوذ اقتصادی
نفوذ از پراهمّيّتترین موضوعات در مسائل سياسی ،اقتصادی و
فرهنگی ،اجتماعی یك کشور است .با بررسی این موضوع دریافتيم
که مسئلهی نفوذ در تمامی عرصههای جهاد کبير ،یعنی سياست،
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شيوههای عملی دشمن در عرصه اقتصاد
دشمن برای مبارزه و جنگ اقتصادی عليه ملتها از امكانات و
شيوههای متنوعی استفاده میکند که میتوان آنها را در دو شيوهی
اصلی خالصه کرد .این دو شيوه عبارتنداز« :نفوذ اقتصادی» و «تحریم
اقتصادی».
« در نفوذ حتماً جبهه مقابل هست وگرنه نفوذ معنای خودش را از
دست میدهد؛ به عبارت دیگر داشتن جبهه مقابل از ارکان معنایی
نفوذ است .هویت و چيستی نفوذ براساس جنس و هویت دشمن،
جنبه مثبت و منفی میگيرد .مقصود از دشمن از نگاه قرآن کسی
است که منافع ملی او اقتضا میکند که در دین با شما پيكار کند و
شما را از دیارتان بيرون راند و بر بيرون راندنتان یكدیگر را یاری
کنند؛ «انَّمَا یَنهَاکُ ُم اهللُ عَن الَّذینَ قَاتَلُوکُم فیالدِّین وَ اَخرَجُوکُم من
دیارکُم وَ ظَاهَرُوا عَلیٰ اخراجكُم اَن تَوَلَّوهُم» [ ]30و کسانی که
با آنان طرح دوستی بریزند؛ «َ ...و مَن یَ َتوَلَّهُم فَاُولَئكَ هُ ُم الظَّالمُونَ»
(ممتحنه  /همان) ،دشمنی که بغض او در سخنانش آشكار است که
به یقين بغض و کينه قلبی آنان بيش از این است؛ «قَد بَدَت البَغضَاءُ
من اَفوَاههم وَ مَا تُخفی صُدُورُهُم اکبَر» [ ، ]31و دوست دارند که
شما در رنج بيفتيد و سخت زیان ببينيد؛ «لَایَألُونَكُم خَباالً وَدُّوا مَا
عَنتُّم» [ ]32و [.]33

اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع نقش اساسی ایفا میکند .در فرصت پيش
روی ،مبحث نفوذ اقتصادی بررسی خواهد شد .نفوذ در فرهنگ
لغات فارسی به معنای «فرو رفتن تير در هدف وتأثير کردن چيزی
در چيزی است» [.]34
مرحوم دهخدا کلمه نفوذ را مرادف «جاری شدن فرمان و نامه و
روان گشتن قضا وفرمان و آن چه بدان ماند» آورده است .در
فرهنگ لغت عرب ،صاحب المعانی ،این واژه را به معنای «اثر
گذاشتن» میداند« .نفوذ اقتصادی به معنی تسلّط بر ارکان اقتصادی
یك جامعه است به طوری که مدیریت اقتصاد از جانب عنصر
مسلّط بر اقتصاد جامعهی مقصد تحميل شده و مدیریت این امور به
دست جامعهی نفوذکننده باشد» [« .]35در تعریفی جامعتر میتوان
گفت در نفوذ اقتصادی دشمن از طریق ارتباط اقتصادی با عناصر
داخلی ،تسلط بر بخشهای اقتصادی (متمرکز بر بخشهای راهبردی)
را به دست میآورد و از آن برای اهداف بعدی شامل نفوذ سياسی،
غارت منابع انرژی و راهبردی ،جمعآوری اطالعات و در نهایت
تضعيف ،تخریب و وابستهسازی اقتصاد استفاده میکند .بدیهی است
وابستهسازی اقتصاد حریف به کشور نفوذگر ممكن است بستر
تهدیدهای بعدی نظير تحریم یا ایجاد انواع بحرانهای مالی را فراهم
سازد» [.]36
قرآن کریم از نفوذیهای اقتصادی به عنوان جاسوسان دشمن در این
عرصه یاد فرموده است« :سَمَّاعُونَ للكَذب اَکَّالُونَ للسُّحت فَان
جَاءُوکَ فَاحكُم بَينَهُم اَواَعرض عَنهُم وَ ان تُعرض عَنهُم فَلَن یَضُرُّوکَ
شَيئاً وَ ان حَكَمتَ فَاحكُم بَينَهُم بالقسط اناهللَ یُحبُّ المُقسطينَ» []37
(پذیرا و شنوای دروغ هستند ـ و ـ بسيار مال حرام میخورند .پس
اگر نزد تو آمدند ،ـ یا ـ ميان آنان داوری کن ،یا ازایشان روی برتاب
و اگر از آنان روی برتابی هرگز زیانی به تو نخواهند رسانيد و اگر
داوری کنی ،پس به عدالت در ميانشان حكم کن که خداوند دادگران
را دوست میدارد).
«از این آیه به دست میآید که گروهی از افراد اجتماع به عنوان
جاسوس اقتصادی عمل میکنند و برآن هستند تا با نفوذ در مراکز
قدرت و تصميمگيری اجتماع چون مجلس و قوه اجرایی و نظامی و
قضایی ،مال حرام کسب کرده و به قدرت اقتصادی خویش بيفزایند.
اینان به ظاهر دنبال عدالت هستند ،ولی از آن گریزان بوده و به هر
شكلی برآن هستند تا مسئوالن و رهبران را دور بزنند و با کسب
اطالعات از مراکز گوناگون ،مالی را به ظلم به دست آورند .واژه
«سُحت» که در این آیه به کار رفته ،در اصل به معنای واماندگی و
استيصال است ،و چون از نظر قرآن مال حرام موجب استيصال و
ریشهکنی حرامخوار میشود« ،سُحت» به معنای مال حرام به کار
رفته است .در حقيقت با اشاره به ملزوم یعنی مال حرام ،الزم آن
یعنی نابودی و ریشهکنی به عذاب الهی قصد میشود» [.]38
رهبر معظّم انقالب (مدّظلّه) ،ضمن هشدار جدّی به مسئولين کشور
در مورد نفوذ دشمن در حوزهی اقتصاد ،اقتصاد مقاومتی را راهكاری
برای مقابله با این موضوع میدانند« :برنامه نفوذ در کشور یك
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برنامهی جدّی استكبار است ،برنامه جدّی آمریكاییها است؛  ...نفوذ
اقتصادی یكی ـ از راههای نفوذ ـ است» [.]39
« اقتصاد مقاومتی عامل استحكام است در مقابل آن کسانی و آن
قدرتهایی که از همه ظرفيت اقتصادی و سياسی و رسانهای و امنيتی
خودشان دارند استفاده میکنند برای اینکه به این ملّت و این کشور
و این نظام ضربه وارد کنند .یكی از راههایی که فعالً پيدا کردند،
عبارت است از رخنه از راه اقتصاد» [« .]40حوزهی اقتصاد یكی از
عرصههای تالش دشمن برای نفوذ است .استفاده از تحریمها به تنهایی
نمیتواند تمام خواستههای دشمن را محقق سازد .کشوری که تحریم
شود ،میتواند در بلندمدّت ،تحریمها را تبدیل به فرصت کند و از
آنها جهت خودکفایی و برطرف کردن نقاط ضعف خود استفاده
کند .لذا دشمن در کنار تحریمها از حربه نفوذ اقتصادی استفاده
میکند تا مانع استقالل اقتصادی کشور هدف شود .دشمن میکوشد
اقتصاد را به سمت وابستگی به بيرون هدایت کند تا در نتيجه بتواند
سلطهی اقتصادی خود را حفظ کند و از این طریق به اهداف خود
برسد» [.]41

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

تحریم اقتصادی
تحریم و محاصرهی اقتصادی دومين حربه و ابزار دشمن در جنگ
اقتصادی است .هدف نهایی تحریم ،تضعيف اقتصاد کشور و در نتيجه
ممانعت از تحقق تمدن نوین اسالمی است .به منظور آشنایی بيشتر
با این ابزار ،ابتدا به بررسی مفهوم حصر و محاصره در لغت و
اصطالح پرداخته ،تعریفی اجمالی از تحریم ارائه میگردد« :حصر
در اصل لغت عربی ،به قبض شكم و یبوست و هم چنين محكم و
سخت بستن چيزی از همه جوانب به طوری که هيچ گونه راه
خروجی نداشته باشد ،گفته میشود .از همينرو ،به عاجزو ناتوان و
هم چنين بخيل این واژه اطالق میشود .پس هرگونه معنای ایجاد
محدودیت کامل مانند انحصاری کاری یا ایجاد ناتوانی کامل برای
انجام کاری ،نوعی در قبضه گرفتن و محكم و سخت بستن انسان
است به طوری که عاجز و ناتوان گردد .محصور کسی است که
گرفتار در چيزی یا امری است به طوری که نتواند از آن بيرون آید.
در اصطالح اصولی «حصر» به معنای محدود کردن چيزی به
موضوعی است؛ یعنی :حصر حكم به اختصاص حكم به موضوعی
معين و سلب آن از سایر چيزهاست؛ مانند آیه شریفهی «انَّمَا
وَليُّكُمُاهللُ َو رَسُولُهُ وَالَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقيمُونَ الصَّلَوة وَ یُؤتُونَ الزَّکاة
وَ هُم رَاکعُونَ» [( ]42ولی امر و یاور شما تنها خدا و رسول و
مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع
زکات میدهند) .محاصره اقتصادی به معنای ایجاد حصار فيزیكی و
یا غيرفيزیكی و محدودیتهای مطلق یا نسبی در حوزهی فعّاليّتهای
اقتصادی نسبت به شخص یا مردم در یك منطقه جغرافيایی مانند
شهر یا کشوری است تا از مقاومت و استقامت دست برداشته و خود
را تسليم خواستههای محاصرهکننده نمایند .محاصره اقتصادی در
اَشكال گوناگونی چون تحریمها انجام میگيرد تا مردمی ،از هر
گونه توان اقتصادی محروم شوند و توانایی بهرهمندی از اقتصاد و
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شيوههای نفوذ اقتصادی دشمن
شيوههای نفوذ دشمن در اقتصاد کشورها فراوانند .دشمن با اهرمهایی
که در اختيار دارد ،تالش میکند با نفوذ و دخالت در تصميمات
اقتصادی سایر کشورها ،تسلّط خود را بر سرنوشت آنان تداوم
بخشيده ،سرمایههای ملّتهای زیر سلطه را تاراج نماید .وی در این
مسير از دو روش استفاده میکند1 :ـ تصميمگيری2 ،ـ تصميمسازی.
در روش اوّل دشمن از طریق وابستگان خود به طور مستقيم در بدنه
اجرایی کشور هدف ،مقاصد خود را پياده میکند .این وابستگان،
کسانی هستند که ساليان سال در مراکز علمی و دانشگاههای
کشورهای بيگانه تحصيل کرده و برای همين منظور آموزش دیدهاند.
این افراد به انحاء مختلف و به طور خزنده ،به تدریج در مراکز
تصميمگيری و بدنه اجرایی کشور خود وارد میشوند ،ولی اوامر
اربابانشان را اجرا میکنند.
در روش دوم ،نفوذ به صورت غيرمستقيم و از طریق تصميمسازی
صورت میگيرد .گاهی نهادهای مالی بينالمللی ،مانند بانك جهانی،
با ارائه راهكارهای فریبنده و ادّعای برونرفت کشورهای در حال
توسعه ا ز وضعيت بد اقتصادی ،آن کشورها را مجبور به اتّخاذ
تصميماتی میکنند که در آینده لطمات خسارتباری را برای آن
کشورها درپی دارد .در برخی موارد نيز کارشناسان اقتصادی با
عزیمت به کشورهای هدف و بررسی وضعيّت اقتصادی آن کشورها،
در نقش مشاور و راهنما ظاهر شده و با ارائه طرحهای حساب شده،
منویّات دولتهای متبوع خود را به آن دولتها تحميل میکنند .از
دیگر مواردی که در تصميمسازی میتوان به آن اشاره کرد،
شكلدهی ـ یا در حقيقت انحرافـافكار عمومی توسط دیپلماسی
عمومی است .در این گونه موارد قدرتهای بزرگ با القاء فرهنگ
ليبرالـ سرمایهداری خود از طریق برگزاری جلسات و رفت و

آمدهای مكرر با مسئولين کشور مقابل و هم چنين استفاده از
ابزارهای گسترده رسانهای ،در ذهن مسئولين و مردم آن کشور رخنه
کرده ،فرهنگ توليد و مصرف بومی آنان را به نابودی میکشانند.
نفوذ علمی ،یكی دیگر از راههای تأثير در تصميمسازی است .در این
نوع از رفتار ،میتوان به برگزاری همایشها و سمينارهای علمی و
ارائه کتب و جزواتی با اهدافی که در راستای سياستهای اقتصادی
دولتهای سلطهگر باشد ،اشاره کرد .گاهی اوقات شرکتهای
چندمليتی نقش تصميمسازی را به عهده میگيرند .این شرکتها با
بستن قراردادهای کالن و نيمه کالن اقتصادی با دولت کشور هدف
و ایجاد شرکتها و کارخانجات در راستای منافع اقتصادی خود،
اقتصاد و توليد داخلی آن کشور را به مرز فروپاشی و نيستی
میرسانند.
مواردی که بيان شد ،نمونههایی بود از نحوه عملكرد قدرتهای
سلطهگر عليه کشورهای محروم و تحت سلطه و نفوذ نرم و
غيرمستقيم در تصميمات اقتصادی مسئولين آن کشورها.
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تحریم اقتصادی عليه جمهوری اسالمی ایران
آشنایی با چرایی تحریمهای اقتصادی عليه جمهوری اسالمی و
طرفهای تحریمکننده ،میتواند نقش بسزایی در یافتن راهكارهایی
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آسایش و رفاه را نداشته باشند .در عرصه بينالمللی در جهان امروز،
تحریم ،فعّال يّتی است که به وسيله یك یا چند بازیگر بينالمللی به
عنوان مجری تحریم ،عليه یك یا چند کشور دیگر به عنوان هدف
تحریم ،به منظور مجازات کشورها ،با هدف مجبور ساختن آنها
به پذیرش هنجارهایی معين و مهم از دید مجریان تحریم ،اعمال
میشود .از نظر قرآن ،دشمنان همواره در اندیشهی این هستند تا
مؤمنان را به تسليم واداشته و آنان را از مسير حق و حقانيّت و دفاع
از عدالت و قيام و اجرای آنان بازدارند .هم چنين تمام تالش دشمنان
این است که مؤمنان را از مواضع اصولی خویش از جمله حمایت از
مظلومان و مستضعفان عالم در برابر ظالمان و مستكبران بازدارند،
در حالی که این امور از مهمترین مواضع دولت و امت والیی در
سياست خارجی است؛ «وَ مَا لَكُم لَاتُقَاتلُونَ فیسَبيلاهلل وَالمُستَضعَفي َن
منَ الرِّجَال وَالنِّساء وَالولدان الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اَخرجنَا من هَذه القَریَة
الظَّالم اَهلُهَا وَاجعَل لَنَا من لَدُنكَ وَليّاً وَاجعَل لَنَا من لَدُنكَ نَصيراً»
[( ]43چرا در راه خدا جهاد نمیکنيد و در راه ـ آزادی ـ جمعی
ناتوان از مرد و زن و کودک که ـ در مكه اسير کفارند و ـ دائم
میگویند :بار خدایا ،ما را از این شهری که مردمش ستمکارند بيرون
آر و از جانب خود برای ما ـ بيچارگان ـ نگهدار و یاوری فرست).
بر اساس دیدگاه قرآن ،عقبنشينی نسبت به اصول و مواضع اصولی
در هيچ زمانی و حالی ،جایز و روا نيست ،و امّت اسالم و حكومت
اسالمی نمیبایست از مواضع اصولی خویش کوتاه بياید ،زیرا دشمنان
تا زمان تسليم یا تغيير رفتار و آیين ،دست از فشار و تهدید
برنخواهند داشت و محاصره جز با تغيير نظام سياسی اسالم و
عقبنشينی از آیين آن پایان نمیپذیرد؛ «وَ لَن تَرضیٰ عَنكَ اليَهُودُ
وَ لَاالنَّصَاریٰ َحتَّی َتتَّبعَ ملَّتَهُم( .]44[ »...هرگز یهود و نصاری از تو
راضی نخواهند شد مگر آن که پيروی از آیين آنها کنی .)...اصوالً
از نظر قرآن ،اقتصاد مایه قوام اجتماع و ستون اصلی خيمهای به نام
اجتماع است؛ «وَلَا تُؤتُوا ال ُّسفَهَاءَ اَموَالَ ُكمُ الَّتی جَ َعلَاهللُ لَكُم قيَاماً»...
[( ]45و اموالی که خدا قوام زندگی شما را به آن مقرر داشته به
تصرّف سفيهان ندهيد)...؛ زیرا این اقتصاد است که مردمان را در
کنار هم جمع کرده و به تبادل و همكاری برای رفع نيازها وادار
میسازد ،چراکه امنيت غذایی و تأمين آسایش یكی از دو مؤلفه و
عنصر اساسی خوشبختی و سعادت انسانی و بلكه بقای انسان است؛
از این رو ،هرگونه تهدید نسبت به اقتصاد به ویژه امنيت غذایی و
آسایشی مردم به معنای فروپاشی چيزی به نام نظام اجتماعی است.
به طور طبيعی کسی که اقتصاد جامعهای را با تحریم و محاصره
اقتصادی هدف حمالت بیامان خویش قرار داده است ،نابودی ملت
و مردم را میخواهد؛ زیرا با نابودی اقتصاد نه ملّتی میماند و نه نظام
سياسی» [.]46

برای مقابله با این تحریمها داشته باشد .اگرچه همان طوری که ذکر
شد ،هدف نهایی تحریم ،همان تضعيف اقتصاد کشور و جلوگيری
از ایجاد جامعه اسالمی و در نهایت تمدّن نوین اسالمی میباشد.
«تحریمها عليه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرتهای جهانی
اطالق میشود که برای وادار کردن کشورمان به انجام یا انجام ندادن
عملی به کار گرفته شده است .عمده تحریمها عليه ایران بعداز
تسخير النه جاسوسی آمریكا در تهران شكل گرفت و بعدها بر سر
برنامه هستهای ایران شدت بيشتری یافت .برنامه هستهای ایران از
سال  1385تاکنون و به دنبال ارجاع پرونده کشورمان از آژانس
بينالمللی انرژی اتمی به شورای امنيت ،با تحریمهای مختلفی مواجه
شده است .تحریمهای ایران را میتوان به چهار دسته کلی تقسيمبندی
کرد :تحریمهای چند جانبه؛ مانند تحریمهای شورای امنيت سازمان
ملل متحد ،تحریمهای اتحادیه اروپا ،تحریمهای یك جانبه از سوی
کشورهای مختلف؛ مانند ایاالت متحده آمریكا و تحریمهای کنگره
آمریكا [.]47
«یكی از طرفهای تحریمکننده کشورمان ،شورای امنيت سازمان
ملل متحد است .بررسی تاریخچه تصميمات و مصوّبات این شورا
نشان میدهد که عمده قطعنامهها و دستورالعملهای شورای مذکور،
تحت نفوذ و فشارهای قدرتهای استكباری دارای حقّ «وتو» ،با
غرضورزیها و سياسیکاریهایی عليه منافع ملّتهای مستقل و
آزادیخواه همراه بوده است .به عنوان نمونه؛ «اصول حقوق بينالملل
عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری» ،نظر به وابستگی روزافزون
کشورها در زمينه اقتصادی و اهمّيّت رابطه بين کشورها برای
تنظيمکنندگان منشور سازمان ملل متحد ،تحریم اقتصادی را به عنوان
سالحی برای وادار کردن دولتها به رعایت مقررات این منشور در
نظر گرفته است و شرایط توسّل به آن را دقيقاً در فصل هفت منشور
مشخص نمودهاند .جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخير و به طور
متعدد از سوی کشورها و باالخص ایاالت متحده آمریكا به جهت
فعّاليّتهای صلحآميز هستهای خود مورد تحریمهای شدید اقتصادی
قرار گرفته است .یقيناً با توجّه به این که دستیابی به انرژی
صلحآميز هستهای براساس معاهده منع گسترش سالحهای هستهای
حق مسلّم کشورهاست ،در حقيقت اعمال فشارها از سوی دُوَل
تحریمکننده ،نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان
ملل ،بلكه بيشتر به جهت غرضورزیهای سياسی و دشمنیهای
دیرینه بوده است» [ .]48چنانچه تحریمهای اعمال شده توسط
آمریكا بر ایران از زمان ریاست جمهوری «جيمیکارتر» ،بالفاصله
پس از تسخير النه جاسوسی آمریكا در سال  1358و با ممنوعيت
واردات نفت از ایران آغاز شد و ده روز بعد تمامی داراییهای بانك
مرکزی و دولت ایران مسدود شد .این تحریمها تا به امروز ،و به
بهانههای مختلف ادامه دارد و به اندازهای شدّت یافته که مراجع
ذیصالح آمریكایی به این تحریمها« ،تحریمهای فلجکننده» را نسبت
دادهاند .این عنوان از آنجا نشأت گرفته که جهان نظارهگر اثرات
تخریبی این گستره تحریمها هم بر بخشهای اقتصادی و هم بر

 148محمدحسین باقری و همکاران

متغيرهای اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران است .بخشهای
اقتصادی شامل :بخش صنعت ،بخش کشاورزی ،بخش خدمات ،بخش
مالی و بخش بازرگانی ،و متغيرهای اقتصادی شامل :تورم ،بيكاری،
رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری ،حجم تجاری و تراز بازرگانی میشود.

راهكارهای مقابله با نفوذ اقتصادی
همان طوری که که قبالً مطرح شد ،بهترین راهكار در مقابل نفوذ
اقتصادی دشمن ،شقّ اوّل آیه  52سوره مبارکه فرقان «فَال تُطع
الكَافرینَ» یعنی تبعيت نكردن از کفار و نپذیرفتن سلطه آنان میباشد.
در این راستا «آن چه باید مورد توجّه قرار گيرد" ،نفوذ پذیران"
هستند .نفوذپذیران در پروژه نفوذ ،به عنوان "گروه هدف" ،مورد
تهاجم قرار میگيرند .با بررسی ابعاد و جریانهای نفوذ در قرآن و

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1399

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-10

راهكارهای مقابله با دشمن در عرصه اقتصاد
در مباحث پيشين با اشاره به آیهی شریفهی «فَال تُطع الكَافرینَ وَ
جَاهدهُم به جهَاداً کبيراً» (فرقان ،)52/یادآوری شد که جهاد کبير
در عرصه اقتصاد «هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جامعه جهانی» و
«اجرای اقتصاد مقاومتی» است .این دو راهكار ،همان راههای مقابله
با دشمن در خصوص نفوذ اقتصادی و تحریم اقتصادی است .در
صورت توفيق در اسير نشدن در چنگال اقتصاد جامعه جهانی و هضم
نشدن در آن ،راه نفوذ اقتصادی دشمن سد خواهد شد و هم چنين با
اجرای اقتصاد مقاومتی ،تحریمهای دشمن به شكست منجر شده،
فرصتی طالیی برای شكوفایی اقتصادمان پيدا خواهيم کرد.
«هدف نهایی از نفوذ اقتصادی ،پذیرش سلطه کامل نظام سلطه به
سرکردگی آمریكا ،و هدف نهایی تحریم ،تضعيف اقتصاد کشور و
در نتيجه تشكيل نشدن تمدن نوین اسالمی است که در عصر حاضر،
جمهوری اسالمی به عنوان داعيهدار و بسترساز آن تمدن مطرح است.
براساس سياست قرآنی جهاد کبير ،در مقابل نفوذ اقتصادی دشمن،
شقّ اول آیه مزبور یعنی تبعيت نكردن از کفار و در نتيجه نپذیرفتن
سلطه آنان قرار دارد .بعضی از سازمانهای بينالمللی ،با استفاده از
دیپلماسی عمومی ،نفوذ علمی و ...میتوانند زمينهساز نفوذ اقتصادی
دشمن باشند .اثرگذاری این موارد به تبعيّت و پذیرش ما بستگی دارد.
بنابراین اگر به این دستور قرآنی عمل کنيم و در این موارد اصل را
بر تبعيّت نكردن بگذاریم ،تا حدود زیادی از خطر نفوذ اقتصادی
درامان میمانيم .در مقابل سياست تحریم دشمن ،شقّ دوم آیه؛ یعنی
مقابله اقتصادی با کفار و دشمن وجود دارد .وقتی هدف دشمن ضربه
به اقتصاد کشور به دليل وجود ضعفهای آن است ،راه مقابله با آن،
مقاومسازی اقتصاد از طریق اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی است.
با وابسته نبودن به درآمدهای نفتی ،تقویت و حمایت از توليد داخلی،
به کارگيری دیپلماسی اقتصادی ،استفاده از ظرفيتهای معنوی
انقالب برای کمك به اقتصاد و ...که همه ،بخشهایی از سياستهای
اقتصاد مقاومتی هستند ،میتوان تحریمهای اقتصادی را تبدیل به
فرصت کرد» [.]49

تاریخ اسالم ،به این نتيجه میرسيم که آنان که مورد هدف نفوذ قرار
گرفتند ،افراد سست ایمان و بیبصيرتی بودند که ایمان حقيقی به
قلبشان وارد نشده بود و دقيقاً از همين نقطه مورد تهاجم قرار
میگرفتند .فرد اگر بخواهد در مقابل دشمن نفوذناپذیر باشد ،باید
صالحيتهایی را در خود تقویت کند تا به وسيله این صالحيتها
از انحراف در امان بماند .غفلت از یاد خدا وجهالت و بیخردی،
تمایل به سبك زندگی غيراسالمی و دنياگرایی و بیبصيرتی ،عناصر
مقوّم نفوذپذیری هستند ولذا تقویت خداباوری و کسب علم و
بصيرت و پابرجا ماندن بر سبك زندگی اسالمی ،انسان را از قرار
گرفتن در آماج تيرهای نفوذ مصون میکند» [.]50
از جمله مواردی که انسان را مورد هدف نفوذ دشمن قرار میدهد،
مسئله جهل است .اميرالمؤمنين (عليهالسّالم) ،اتّكا و پشتگرمی به
دنيا را از نشانههای جهالت و نادانی میداند و میفرماید« :اَلرُّکُونُ
إلَی الدُّنيَا مَ َع مَا تُعَاینُ منهَا جَهلُ» [( ]51به دنيا آرامش یافتن در حالی
که ناپایداری آن مشاهده میگردد ،از نادانی است).
از ویژگیهای دیگر افراد نفوذپذیر ،بیبصيرتی و نداشتن فهم درست
نسبت به حقيقت و باطن دنيا و سست عنصری در پرهيز از حرام
الهی میباشد .آن حضرت زهد را عامل بصيرت و آگاهی برشمرده و
در ضرورت ترک حرام دنيا و غفلتزدگی میفرماید« :إزهَد
هلل عَورَاتهَا وَ لَا تَغفُل فَلَستَ بمَغفُو ٍل عَنكَ» []52
فیالدُّنيَا یُبَصِّرکَا ُ
(از حرام دنيا چشم بپوش ،تا خدا زشتیهای آن را به تو بنمایاند و
غافل مباش که لحظهای از تو غفلت نشود).
از مسائلی که انسان را از گرفتار شدن در دام دشمن نجات میدهد،
یاد مرگ و اعتقاد و یقين به حساب و کتاب در عالم آخرت و روز
قيامت است .موالی متقيان علی (عليهالسّالم) ،در ضرورت یاد مرگ
میفرماید« :رُبَّ مُستَقبلٍ یَوماً لَيسَ بمُستَدبره وَمَغبُوطٍ فیاَوَّل لَيله،
قَامَت بَوَاکيه فی آخره» [( ]53چه بسيار کسانی که در آغاز روز
بودند و به شامگاه نرسيدند ،و چه بسيار کسانی که در آغاز شب بر
او حسد میبردند و در پایان شب عزاداران به سوگشان نشستند).
در همين زمينه میتوان به ترک دنياپرستی و قطع اميد از دشمن و
دل بستن به پاداش الهی اشاره نمود .کالمی از آن حضرت در این باره
آمده؛ «من هَوَان الدُّنيَا عَلَیاهلل اَنَّ ُه لَا یُعصیٰ إلَّا فيهَا َو لَایُنَا ُل مَا عندَ ُه
إلَّا بتَرکهَا» [( ]54از خواری دنيا نزد خدا همان بس که جز در دنيا،
نافرمانی خدا نكنند و جز با رها کردن دنيا به پاداش الهی نتوان
رسيد) .در پروژه نفوذ ،از مسائل بسيار با اهمّيّت ،ترویج سبك
زندگی غربی و عدم توجه به سبك زندگی ایرانی و اسالمی است.
رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنهای(مدظلّه) در این زمينه
میفرمایند« :تالش غرب در ترویج سبك زندگی غربی در ایران،
زیانهای بیجبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سياسی به کشور و
ملّت ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و هوشمندانه
میطلبد که باز چشم اميد در آن به شما جوانها است» (بيانيه گام
دوم انقالب ،خطاب به ملت ایران).
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راهكارهای مقابله با تحریم اقتصادی
قرآن کریم بزرگترین راهنما و هدایتگر مسلمانان ـ بلكه عموم
بشریت ـ برای رسيدن به قلّههای سعادت است .این معجزه الهی
مسلمانان را از ذلّت و انفعال در مقابل تعرّضات و زیادهطلبیهای
دشمنان برحذر داشته ،به آنان نوید میدهد که هراسی از دشمن به
دل راه ندهيد ،چراکه آنان قادر نيستند آسيب چندانی بر شما وارد
کنند .در این رابطه از لسان قرآن آمده« :لَن یَضُرُّوکُم الَّا أذ ًی وَ ان
یُقَاتلُوکُم یُوَلُّوکُ ُم االَدبَارَ ُث َّم الَیُنصَرُونَ» [( ]55آن ها [اهل کتاب،
مخصوصاً یهود] هرگز نمیتوانند به شما زیان برسانند ،جز آزارهای
مختصر ،و اگر با شما پيكار کنند ،به شما پشت خواهند کرد (و
شكست میخورند) ،سپس کسی آنان را یاری نمیکند).
« این آیه به مسلمانانی که از طرف قوم کافر خود تحت فشار قرار
گرفته بودند و آن ها را به خاطر پذیرفتن اسالم ،نكوهش و احيان ًا
تهدید میکردند ،بشارت میدهد که مخالفان هرگز نمیتوانند زیانی
به آنان برسانند ،و زیان آنها بسيار جزئی و کم اثر خواهد بود و از
بدگویی زبانی و مانند آن تجاوز نمیکند» [ .]56طبيعی است که این
نوید و بشارت زمانی خواهد بود که مسلمانان ضمن یاری گرفتن از
صفات ایمان ،توکل و صبر ،از هيچ گونه تالش و مجاهدتی در راه
خدا دریغ نورزند.
«از نظر قرآن ،اگر امت اسالم ایمان واقعی داشته باشند ،هرگز تحت
تأثير تحریم و محاصره اقتصادی قرار نخواهند گرفت ،زیرا این
خداست که روزی را قسمت میکند و در نهایت با صبر و استقامت
و پایداری میتوانند محاصره را بشكنند و به اهداف خویش نيز
دست یابند [ .]57البته از نظر قرآن برای کسب موفقيت عليه
محاصرهکنندگان الزم است تا نظام اسالمی با بهرهگيری از همه توان
علمی و عملی امت اقدام به برنامهریزی در شرایط بحرانی کند؛ چنان
که حضرت یوسف (عليهالسّالم) در شرایط بحرانی خشكسالی مصر
این گونه عمل کرد [ .]58از جمله این برنامهریزیها صرفهجویی
در همه ابعاد از سوی حكومت و امت اسالمی است که میتواند از
هرگونه اسراف و تبذیر جلوگيری به عمل آورده و با اولویت بخشی
به امنيت غذایی و مانند آن بودجه و سرمایه امت اسالم را از حوزه
کاالهای تشریفاتی خارج کند و در مسير درست به کار اندازد .در
حقيقت توجه امت و امام به حوزه مصرف و صرفهجویی ،مهمترین
عامل در پيروزی و شكست محاصرهکنندگان خواهد بود (همان).
براساس آیات قرآن ،یكی از مهمترین راهكارها در راستای مقاومت
و مقابله با محاصرهکنندگان و تحریمهای آنان ،قناعتورزی و تكيه
بر اقتصاد و توان داخلی در سایه توکل و اعتماد به خداست .خداوند
در قرآن جبران تنگناها و مشكالت اقتصادی در صورت قطع رابطه
با مشرکان و تكيه بر اقتصاد داخلی را به مؤمنان وعده داده است»
س
[ .]59قرآن کریم میفرماید« :یَا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا انَّمَا المُشرکُونَ نَجَ ٌ
ف
فَلَا یَقرَبُوا المَسجدَ الحَرامَ بَعدَ عَامهم هَذَا وَ إن خفتُم عَيلَةً فَسَو َ
یُغنيكُمُاهللُ من فَضله انشَاءَ انَّاهللَ عَليمٌ حَكيمٌ» [( ]60ای کسانی که
ایمان آوردهاید ،محققاً بدانيد که مشرکان نجس و پليدند و بعداز

این سال (که عهدشان به پایان میرسد) نباید قدم به مسجدالحرام
گذارند و اگر (دراثر دور شدن تجارت و ثروت آنها از شما) از
فقر میترسيد خدا اگر بخواهد شما را به فضل خود (از خلق و
مشرکان) بینياز خواهد کرد ،که خدا دانا و در کمال عنایت و
حكمت است).
با ایمان به نصرت الهی ،میتوان در تمام عرصهها ،از جمله در عرصه
اقتصاد و تحریمهای ظالمانه در مقابل دشمن ایستادگی کرد و با تبدیل
تهدید به فرصت بر دشمن فائق آمد .رهبر معظم انقالب حضرت
امام خامنهای (مدّظلّه) ،پس از خيزش عظيم ملّتهای مسلمان ،که
به «بيداری اسالمی» لقب گرفت ،فرمودند« :ملّتهای اسالمی به
برکت اسالم میتوانند در مقابل تسلّط غرب ،در مقابل تكبّر
دولتهای غربی ،در مقابل سلطه ظالمانهی دولتهای غربی ،در
مقابل استثمار و استكبار دولتهای غربی بایستند .و غرب مجبور به
عقبنشينی است؛ امروز شما این تجربه را در دنيای اسالم مشاهده
می کنيد .سی و چند سال قبل این مسئله در ایران اتّفاق افتاد؛ امروز
هم در دنيای اسالم ،در شمال آفریقا ،این را مشاهده میکنيد .قدمها
به سمت پيروزی است .البتّه مشكالت هست ،ليكن اگر ما بيدار
باشيم ،مشكالت نمیتواند جلوی راه ما سد ایجاد کند .قرآن
میفرماید« :لَن یَضُرُّوکُم الَّا اَذیً »...بله ،اذیّت میکنند ،آزار میکنند،
مشكل درست میکنند؛ امّا اگر ما عازم باشيم ،به خدا توکل داشته
باشيم ،تصميم بر حرکت داشته باشيم ،نمیتوانند جلوی راه ما سد
ایجاد کنند» [ .]61ایشان هم چنين با یادآوری تأثيرات منفی
تحریمهای دولتهای غربی ،راه جلوگيری از این تأثيرات را نگاه به
داخل و تكيه بر تواناییهای ذاتی ملّت ایران دانستند« :تحریمها مردم
را آزار می دهد ،امّا در مقابل آن دو راه بيشتر وجود ندارد؛ یا مانند
ملّتهای ضعيف" ،تسليم شدن و در مقابل زورگویان جهانی توبه
کردن" و یا مانند ملّت شجاع ایران فعال کردن تواناییها و نيروهای
داخلی و عبور سرافرازانه و قدرتمند از منطقه خطر ،و بدون تردید
ملّت ایران راه دوم را انتخاب کرده و میکند و به اذن اهلل تحریمها
را به مرحلهای برای رشد و شكوفایی بيشتر تبدیل خواهد کرد»
[.]62
حضرت امام خمينی(ره) در وصيتنامه سياسی الهی خویش خطاب
به ملّت و به ویژه نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هشدار
میدهند« :بدانيد! مادام که در احتياجات صنایع پيشرفته ،دست خود
را پيش دیگران دراز کنيد و به دریوزگی عمر را بگذرانيد ،قدرت
ابتكار و پيشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواهد شد .و به
خوبی و عينيّت دیدید که در این مدّت کوتاه پس از تحریم اقتصادی
همانها که از ساختن هر چيز خود را عاجز میدیدند و از راه
انداختن کارخانهها ،آنان را مأیوس مینمودند ،افكار خود را به کار
بستند و بسياری از احتياجات ارتش و کارخانهها را خود رفع
نمودند .و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی،
تحفهای الهی بود که ما از آن غافل بودیم .اکنون اگر دولت و ارتش
کاالهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در
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راه ابتكار بيفزایند ،اميد است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی
از دشمن نجات یابد» [.]63

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

راهكارهای دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
پس از بيان الزامات اقتصاد مقاومتی ،ضروری است به بررسی
راهكارهایی برای دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پرداخته شود؛
«برنامهری زان اقتصادی کشور در قبال تهاجم اقتصادی باید به دنبال
طرّاحی کالن اقتصادی براساس فرصتها و قابليّتهای ملّی و فراملّی
باشند و برای تهدیدهای پيش رو برنامهریزی کارآمد نمایند که به
برخی از این راهكارها اشاره میگردد1 :ـ تدوین نقشهی جامع اقتصاد
کشور با توجّه به ظرفيتها و قابليتهای اقتصادی ملّی و فراملّی؛ 2ـ
بومیسازی نقشهی جامع و به روزرسانی آن و سپس فوق روزرسانی
برنامه ،مدیریت و توليد؛ 3ـ گسترش پارکهای علم وفنّاوری و
مراکز دانشبنيان علم و توليد؛ 4ـ ایجاد بانك اطّالعات نيازهای
داخلی مراکز توليدی و ارائه آن به مراکز دانشگاهی برای ساخت و
خودکفایی داخلی سختافزارها و نرمافزارهای توليدی؛ 5ـ ایجاد
ارتباط کارآمد براساس معادلهی اقتصادی "بُرد ـ بُرد" در سطوح
بينالمللی به ویژه کشورهای همراه؛ 6ـ ایجاد مراکز اقتصادی در
کشورهای دوست برای بهرهوری بيشتر و فرار از تحریمهای جهانی؛
7ـ توسعه صادرات جامع و پرهيز از صادرات تك پایهای و کنترل
و جلوگيری از واردات غيرضرور؛ 8ـ تشكيل اتّحادیههای کشورهای
مشترک المنافع و دوست و نيز فعّالسازی کارآمد جهانی
اتّحادیههای موجود مانند" :اکو"" ،اُپك"" ،اُپك گاز و
پتروشيمی"؛ 9ـ ایجاد امنيّت اقتصادی داخلی و خارجی برای
سرمایهگذاری مطمئن؛ 10ـ برخورد قاطع و قانونی با جرایم اقتصادی
و کنترل تجارت و بازار؛ 11ـ حذف قوانين زاید و دست و پاگير
اقتصادی؛ 12ـ مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای کالن اقتصادی
با توسعهی اوراق مشارکت؛ 13ـ گسترش زیرساختهای کشاورزی،
انرژی ،حمل و نقل ،تجارت ،صنعت و معدن؛ 14ـ ارتقای سطح کيفی
کار و کاال در حدّ استانداردهای بينالمللی و فراتر از آن؛ 15ـ حذف
واسطههای غيرضروری در توزیع محصوالت صنعتی ،کشاورزی و
سبد غذایی مردم؛ 16ـ گسترش تعاونیهای توليدی و خدماتی؛ 17ـ
غالب کردن گفتمان "جهاد اقتصادی" و آموزشهای الزم در سطوح
مختلف جامعه؛ 18ـ توسعهی نمایشگاههای حقيقی و مجازی داخلی
و خارجی؛ 19ـ ایجاد رقابت سالم و مفيد و ارتقاء زای اقتصادی در
بين مراکز توليدی؛ 20ـ طرّاحی و مدیریت تأمين هزینههای اقتصادی
داخلی از ماليات به شكل مناسب؛ 21ـ حمایت از مشاغل زودبازده
و خانگی و توسعهی عملكرد اقتصادی مراکز حامی مستمندان
"کميته امداد امام" و "بهزیستی" برای تأمين اعتبار خود و توسعه،
پيشرفت ،اشتغالزایی و خودکفایی افراد تحت پوشش؛ 22ـ ایجاد راه
ترانزیت بينالمللی کار و کاال و حمل ونقل در کشور» [.]70
نتیجهگیری
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اقتصاد مقاومتی و الزامات آن
راهكار اساسی برای مقابله با تحریم اقتصادی دشمن ،اقتصاد مقاومتی
است .ش ّق دوم آیهی  52سورهی مبارکه فرقان «وَ جَاهدهُم به جهَاداً
کبيراً» ،امر به مقابله با کفار و دشمن میفرماید .این مقابله در عرصه
اقتصاد ،همان مقاومسازی اقتصاد از طریق اجرای سياستهای اقتصاد
مقاومتی است .اقتصاد مقاومتی دارای الزاماتی است .این الزامات را
مقام معظّم رهبری (مدّظلّه) در دیدار کارگزاران نظام مطرح
فرمودند1« :ـ مردمی کردن اقتصاد با توجّه به سياستهای کلّی اصل
 44قانون اساسی جمهوری اسالمی؛ 2ـ حرکت براساس برنامه و
جلوگيری از تصميمهای خلقالسّاعه و تغيير مقررات؛ 3ـ کاهش
وابستگی به نفت و عنایت ویژه به صنایع دانشبنيان؛ 4ـ مسئله
مدیریت مصرف و خودداری دستگاههای حاکميتی از مصرف کاالی
غير توليد داخلی؛ 5ـ توجه به شعارهای اول سال در زمينه ساماندهی
اقتصاد کشور؛ 6ـ مراقبت و ممانعت ازآسيبپذیری نظام اقتصادی
در مقابل ترفندهای دشمنان» [ .]64یكی از مسائل مهم در عرصه
اقتصاد ،مسئله مدیریت مصرف است .مدیریت مصرف از جمله
مسائلی است که رهبر معظم انقالب (دام عزّه) آن را به عنوان یكی
ازالزامات اقتصاد مقاومتی برشمردهاند .اهمّيّت این مسئله آن جایی
بيشتر ظهور پيدا میکند که آن را به دستگاههای حاکميتی و نيز
آحاد جامعه مرتبط سازیم .اميرالمؤمنين (عليهالسّالم) ،این امر را در
کالم کوتاهی تحت عنوان ميانهروی مطرح کرده میفرماید« :مَاعَا َل
مَن اقتَصَدَ» [( ]65آن که ميانهروی کند ،تهی دست نخواهد شد) .در
شرح نهجالبالغه مرحوم خویی میخوانيم« :فیالحدیث مَاعَالَ مقتصد
وال یعيل أی ما فتقر من الیسرف فیاالنفاق والیقتر» [ .]66هم چنين
مرحوم قطب راوندی در شرح نهجالبالغه آورده« :مَاعَال :أی ما فتقر
واقتصد فیالنفقه :أی لم یسرف و لم یسرف و لم یقتُر ،و کان بين
ذلك قواماً» [.]67
از دیگر الزاماتی که مقام معظم رهبری (مدّظلّه) درخصوص اقتصاد
مقاومتی مطرح میفرمایند ،توجّه جدی به ترفندهای دشمنان و
مراقبت از نظام اقتصادی کشور و ممانعت از آسيبپذیری آن است.
از مصادیق بارز این ترفندها میتوان به مسئله احتكار اشاره نمود.
موال علی(عليهالسّالم) در نامه خود به مالك اشتر این مسئله را این
گونه گوشزد میفرماید« :فَامنَع منَ اإلحتكار ،فَإنَّ رَسُولَاهلل (صلّیاهلل
عليه و آله) مَ َنعَ منهُ .وَليَكُن البَيعُ بَيعاً سَمحاً :بمَوازین عَدلٍ وَ أسعارٍ،
ك
ف بالفَریقَين منَالبَائع وَالمُبتَاعََ .فمَن قَارَفَ حُكرَة بَع َد نهَي َ
الَتُجح ُ
ایَّاهُ فَنَكِّل بهَ ،و عَاقبهُ فی غَير اسرافٍ» [( ]68پس از احتكار
جلوگيری کن ،که رسول خدا(صلّیاهلل عليه و آله) از آن جلوگيری
میکرد ،باید خرید و فروش در جامعه اسالمی به سادگی با موازین
عدالت انجام گيرد ،با نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی
نرساند ،کسی که پس از منع تو احتكار کند ،او را کيفر ده تا عبرت

دیگران شود ،امّا در کيفر او اسراف نكن) «االحتكار :حَبس المنافع
عن النّاس عند الحاجة اليها ،و ورد النّهی الشرعی عن ذلك فیاالجناس
الّتی یعم نفعها و یكثر الحاجة اليها» [.]69
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تمرکز اصلی دشمن بر روی مسئله اقتصاد است .این امر ناشی از
اهمّيّت مسئله اقتصاد ،به عنوان یكی از ابزارهای کليدی برای ایجاد
کشور اسالمی است .دشمن به درستی پی برده است که ایجاد کشور
اسالمی ،مقدمه تحقق تمدن عظيم اسالمی است و در صورت طلوع
خورشيد تمدّن اسالمی ،تمدنهای الحادی حاکم بر جهان رنگ
باخته و رو به زوال خواهند رفت .بنابراین حاکمان و فرمانروایان
این تمدنها تمام تالششان را برای مبارزه و مقابله با پایهریزی بنای
اقتصادی بر مبنای دین اسالم و شریعت محمّدی(صلّیاهلل عليه و آله)،
به کار گرفتهاند .در این عرصه وظيفه فرزندان مكتب اسالم چيزی
نيست جز کوشش جهادگونه برای شكلگيری نظام اقتصادی اسالم.
انقالب اسالمی ایران به جهت ماهيت استكبارستيزی و نپذیرفتن
سلطه بيگانگان با خصومتها و کارشكنیهای بسيار مواجه بوده
است .یكی از ابزارهای قدرتمند دشمنان عليه کشورمان اقتصاد است.
به کارگيری ابزار اقتصادی توسط دشمن عليه نظام ما دو صورت
دارد« :نفوذ اقتصادی» و «تحریم اقتصادی» .راهكار جهاد کبير در
عرصه اقتصاد «هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جهانی» و «اجرای
اقتصاد مقاومتی» است .این دو راهكار ،همان راههای مقابله با دشمن
درخصوص نفوذ اقتصادی و تحریم اقتصادی است .در صورت توفيق
در اسير نشدن در چنگال اقتصاد جامعه جهانی و هضم نشدن در آن،
راه نفوذ اقتصادی دشمن سد خواهد شد و هم چنين با اجرای اقتصاد
مقاومتی ،تحریمهای دشمنان به شكست منجر خواهد گردید.
دشمن برای نفوذ در اقتصاد کشورها از دو شيوه بهره میبرد:
«تصميمگيری» و «تصميمسازی» .با عنایت به آیه شریفهی  52سوره
مبارکه فرقان ،شقِّ اول این آیه «فَلَا تُطع الكَافرین» که عبارت از
تبعيت نكردن از کفار و نپذیرفتن سلطه آنان است ،راهكار مبارزه
با نفوذ اقتصادی دشمن میباشد.
تحریمهای اقتصادی عليه نظام جمهوری اسالمی ایران ،شامل
تحریمهای چندجانبه ،یك جانبه و تحریمهای کنگره آمریكا
میباشد .این تحریمها هم بر بخشهای اقتصادی و نيز بر متغيرهای
اقتصادی نظام تأثيرات بسيار مخربّی داشته ،تا آن جا که مراجع
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ذیصالح آمریكایی از آن با عنوان «تحریمهای فلجکننده» یاد
کردهاند.
راهكار اساسی برای مقابله با تحریم اقتصادی دشمن ،اجرای اقتصاد
مقاومتی است .شقِّ دوم آیه  52سورهی مبارکهی فرقان «وَ جَاهدهُم
به جهَاداً کَبيراً» امر به مقابله با کفّارو دشمن میفرماید.
مقاومسازی اقتصاد از طریق اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی دارای
الزاماتی است؛ از قبيل :مردمی کردن اقتصاد با توجّه به سياستهای
کلّی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ،حرکت براساس برنامه
و جلوگيری از تصميمهای خلقالسّاعه و تغيير مقررات ،کاهش
وابستگی به نفت و عنایت ویژه به صنایع دانشبنيان ،مسئله مدیریت
مصرف و خودداری دستگاههای حاکميتی از مصرف کاالی غير توليد
داخلی ،توجه به شعارهای اول سال در زمينه ساماندهی اقتصاد
کشور ،مراقبت و ممانعت از آسيبپذیری نظام اقتصادی در مقابل
ترفندهای دشمنان.
در این راستا راهكارهایی برای دفاع اقتصادی منظور شده است .این
راهكارها بایستی براساس فرصتها و قابليتهای ملّی و فراملّی ،و
با توجّه به تهدیدهای پيشرو برنامهریزی و طرّاحی شوند .اهمّ این
راهكارها عبارتنداز :تدوین نقشهی جامع اقتصاد کشور ،بومیسازی
نقشه جامع و به روزرسانی آن ،گسترش پارکهای علم و فناوری و
مراکز دانشبنيان علم و توليد ،ایجاد بانك اطّالعات نيازهای داخلی
مراکز توليدی ،ایجاد مراکز اقتصادی در کشورهای دوست برای
بهرهوری بيشتر ،توسعه صادرات جامع و پرهيز از صادرات تك
پایهای ،تشكيل اتّحادیههای کشورهای مشترکالمنافع و دوست و...
با رعایت الزامات و راهكارهای اقتصاد مقاومتی میتوان تحریمها
را به فرصت تبدیل نمود .احادیث فراوانی از حضرات
معصومين(عليهمالسّالم) در طلب معيشت و کسب روزی حالل نقل
شده که این امر ارزش و اهمّيّت تالش و کوشش را در فرهنگ
متعالی اسالم به ما نشان میدهد.
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