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چکیده
حمایت از کاالی ایرانی و پرهیز از مصرف کاالهای خارجی یکی از ابزارهای دفاعی در جنگ تمامعیار
اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران است .از ابعاد مهم این مسئله ،حکم فقهی آن میباشد؛
بنابراین در این تحقیق با یک پرسش اصلی مواجهیم :با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ
تمامعیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کاالی ایرانی و پرهیز از مصرف کاالهای خارجی چیست؟
پاسخ این پرسش با تکیه بر موضوعشناسی دقیق از کاالهای ایرانی و خارجی و به استناد ادله فقهی با روش
تحلیلی و توصیفی بررسی شده که نتیجه آن وجوب پرهیز از مصرف کاالهای کشورهای متخاصم با
جمهوری اسالمی ایران ،مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار ،مبادالت تجاری سازنده
اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه
مقاومت اسالمی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت
اسالمی میباشد.
واژگان کلیدی :کاالی ایرانی ،کاالی خارجی ،حمایت ،ادله اولیه ،ادله ثانویه.
طبقهبندی .Z19 ،Z12 ،L49 :JEL

* .دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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مقدمه
یکی از توطئههای دشمنان پس از پیروزی انقالب اسالمی تحریمهای اقتصادی بوده که هر
روز بر شدت آن افزوده شد و تبدیل به جنگ تمامعیار اقتصادی گردید .آنان از ارتش
رسانهای خود نیز بهره بردند و با دروغپراکنیهای گسترده ،موجب بروز برخی آشوبهای
اجتماعی شدند  .در برابر اقدامات خصمانه دشمنان ،مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را
6

مطرح و ستون فقرات آن را تقویت تولید داخلی و حمایت از کاالی ایرانی اعالم نمودند.
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عمل به نتیجه تبیین فقهی ابعاد حمایت از کاالی ایرانی و مصرف کاالهای خارجی میتواند
دشمنان ایران را از رسیدن به اهداف خود در این جنگ ناکام کند.
با عنایت به آنچه بیان شد ،تحقیق حاضر مواجه با این پرسش اصلی است :با توجه به
شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمامعیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کاالی ایرانی
و پرهیز از مصرف کاالهای خارجی چیست؟
فرضیه تحقیق عبارت است از« :مصرف کاالهای خارجی کشورهای بیگانه که مشابه
داخلی دارند و برای زندگی مردم ضروری نیست و نیز زمینه سلطه بیگانگان را بر مقدرات
کشور فراهم میکند یا سبب تقویت اقتصادی کفار حربی میشود ،غیرمجاز است».
برای پاسخ به پرسش اصلی و نیز بررسی فرضیه تحقیق الزم است پرسشهای زیر
پاسخ روشنی پیدا کنند.
 .1مقصود از کاالی ایرانی چیست؟
 .2منظور از «حمایت از کاالی ایرانی» چیست؟
 .3مقصود از کاالی خارجی کدام است؟
 .4حکم فقهی مصرف کاالهای خارجی در شرایط فعلی چیست؟
 .5حکم فقهی واردات کاالهایی که مشابه داخلی دارند چیست؟
 .6حکم فقهی مصرف کاالهای داخلی در شرایط جنگ اقتصادی چیست؟

 .1ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم ،عبارت است از تقویت تولید داخلی (بیانات در جمع
کارگران.)1394/02/09 ،

روش تحقیق در مرحله فیشبرداری و گردآوری مطالب و مدارک ،روش کتابخانهای
است .به لحاظ ماهیت روش تحقیق ،روش اجتهاد مرسوم است که با استفاده از ابزار عقلی
و نقلی اثبات فرضیه تحقیق دنبال میشود.
متناسب با پرسش اصلی ،فرضیه و پرسشهای فرعی ،محورهای تحقیق به صورت زیر
ارائه میشود:
 -موضوعشناسی حمایت از کاالی ایرانی (چیستی حمایت از کاالی ایرانی ،مقصود

7

از کاالی ایرانی و کاالی خارجی)؛

پیشینه تحقیق
خزایی ،سراقی و لیالی ( )1398در مقاله «تحلیل فقهی حمایت از کاالی ایرانی» با استفاده از
قواعد فقهی حفظ نظام ،الضرر ،لزوم اعداد و ارهاب ،حکم حکومتی ،اهم و مهم نظریه
وجوب حمایت و استفاده از کاالی ایرانی را مطرح کردند .احمدینیک و حسینی ()1397

برای دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حقوق در مقالهای تحت عنوان
«بررسی مبانی فقهی و ضعفهای پیشگیری از قاچاق کاال در راستای حمایت از کاالی
ایرانی» مبانی فقهی مبارزه با قاچاق کاال را به عنوان بزرگترین مان حمایت از کاالی
ایرانی بررسی کردند و پیشنهادهای سیاستی برای برنامهریزان کشور ارائه دادند .آبرومندی،
خیری و ودادی ( )1398در مقاله «دالیل فرهنگی امتناع مصرفکننده ایرانی از مصرف
کاالهای ایرانی و تولید ملی» با بررسی میدانی نتیجه گرفتند که بروز ویژگیهایی مانند
مادیگرایی و ازخودبیگانگی در مصرفکننده ایرانی تأثیر عمیقی بر شکل انتخاب وی در
رابطه با برندها و کاالها گذاشته است .صدیقیان و حاجی علیاکبری ( )1398در مقاله
«شناسایی و اولویتبندی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری مصرفکنندگان در
انتخاب کاالهای تولید داخلی با هدف ارائه الگوی مصرفی کاالهای ایرانی» به هفت متغیر
که در گرایش مصرفکنندگان به سمت استفاده از کاالی ایرانی تأثیرگذارند ،دست یافتند و
تأکید شده است با اولویتدادن به این عوامل میتوان حمایت از کاالی ایرانی را محقق
نمود .اردکانی ،صانعیان و منتی ( )1398مقالهای تحت عنوان «سنجش عوامل مؤثر بر تمایل
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 -بررسی فقهی ابعاد حمایت از کاالی ایرانی و مصرف کاالی خارجی.

مصرف کننده ایرانی به خرید و مصرف کاالهای ایرانی» مجموعهای از متغیرات اثرگذار
تمایل مصرفکننده به خرید کاالهای ایرانی و نیز شدت اثر آنها را شناسایی نمودند .توکلی

( )1397در کتابی تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی ابعادی از حمایت از کاالی ایرانی را
بررسی نموده و به نظرات فقهی برخی مراج نیز اشاره کرده است.
با توجه به پرسش اصلی تحقیق و نیز فرضیه و پرسشهای فرعی و محورهای آن،
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تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات انجامشده روشن است .بررسی تحقیقات اشارهشده
معلوم میکند که موضوعشناسی دقیق و کاملی از موضوع تحقیق صورت نگرفته و به دنبال
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آن بررسی فقهی نیز با کاستیهای جدی مواجه میباشد.

تبیین مفهومی «حمایت از کاالی ایرانی»
یک واژه و پدیده را می توان از ابعاد گوناگونی تعریف نمود .یکی از آنها هدف از ارائه آن
واژه است .هدف از ارائه شعار «حمایت از کاالی ایرانی» مقابله با جنگ تمامعیار اقتصادی
است .دشمن قصد دارد با ایجاد موان  ،جریان تولید کاالی ایرانی را متوقف کند و در
صورت تولید کاالی ایرانی ،با تبلیغات فراوان توسط عوامل فریبخورده یا جاهل داخلی
مان مصرف آن شود و نیز مشکالت فراوانی برای صادرات آنها فراهم کند؛ درحالیکه اگر
کاالی تولیدشده ایرانی توسط هر ایرانی خریداری و مصرف شود و به کمک آنان به خارج
از ایران صادر گردد ،کاالی تولیدی ایرانی حمایت خواهد شد و جریان تولید و ایجاد
اشتغال افزایش خواهد یافت .پس با درنظرگرفتن این هدف میتوان گفت« :حمایت از
کاالی ایرانی یعنی خریداری و مصرف پایدار کاالی تولیدشده ایرانی توسط هر شخص
حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی و پرهیز هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از مصرف
کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی».

مقصود از کاالی ایرانی
یکی از امور مهم در عملیاتیکردن شعار «حمایت از کاالی ایرانی» ،تعیین کاالی ایرانی
است .همچنین اگر کاالهای ایرانی طیف گستردهای داشته باشند ،درحالیکه امکانات الزم
برای حمایت از همه آنها موجود نباشد ،امکانات حمایتی به چه طیفی از کاالهای ایرانی

باید اختصاص پیدا کند تا بیشترین حمایت از کاالهای ایرانی در جنگ اقتصادی محقق
شود؟ پس برای روشنشدن مطلب ،الزم است به پرسشهای زیر توجه شود:
 .1اگر طراحی تولید کاالیی در ایران و به وسیله نیروی متخصص ایرانی انجام شود،
آیا میتوان گفت آن کاال ایرانی است؟
 .2اگر کاالیی در ایران و به وسیله نیروهای کار ایران ی تولید شود ،هرچند طراحی آن
در خارج از ایران صورت گیرد ،آیا آن کاال ایرانی است؟
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 .3اگر کاالیی در داخل ایران طراحی و تولید شود ،هرچند همه نیروهای کار آن
 .4اگر کاالیی نشان تجاری (برند) ایرانی داشته باشد ،کافی است که نام کاالی ایرانی
و داخلی داشته باشد ،هرچند در خارج از ایران تولید شده باشد؟
 .5اگر کاالیی در داخل ایران به صورت کامل یا بخشی از آن مونتاژ شود ،کاالی
ایرانی است؟
 .6اگر تولید کاالیی در داخل ایران توسط کارگر ایرانی انجام شود ،هرچند تمام مواد
اولیه آن خارجی باشد ،میتوان گفت کاالی ایرانی؟
پرسش های زیاد دیگری درباره اینکه چه کاالیی و با چه خصوصیاتی ایرانی است،
مطرح میباشد که ضرورت پاسخ به پرسش ارائهشده را روشن میکند .در ادامه
شاخصهای پاسخ به این پرسش بررسی میشود.
تعیین کاالی ایرانی بر اساس شاخصهای آن
به نظر میرسد به طیف گستردهای از کاالها با خصوصیات زیر میتوان نام کاالی ایرانی
اطالق کرد:
 .1نام تجاری (برند) ایرانی داشته باشد :طراحی و تولید کامل آن (اعم از ساخت
قطعات و ساخت نهایی) در ایران و با سرمایه و نیروی کار ایرانی انجام شود و
بازاریابی و توزی آن نیز توسط ایرانی صورت گیرد.
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ایرانی نباشند ،میتوان گفت کاالی ایرانی است؟

 .2نام تجاری ایرانی داشته باشد :بخشی از طراحی آن در ایران و بخش دیگرش در
خارج از ایران صورت گیرد ،اما تولید کامل آن در ایران ،با سرمایه و نیروی کار
ایرانی انجام شود و بازاریابی و توزی آن نیز توسط ایرانی صورت پذیرد.
 .3نام تجاری ایران ی داشته باشد :تمام طراحی آن در خارج از ایران صورت گیرد ،اما
تولید کامل آن در ایران ،با سرمایه و نیروی کار ایرانی انجام شود و بازاریابی و
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توزی آن نیز توسط ایرانی صورت گیرد.
 .4نام تجاری ایرانی داشته باشد :با هر یک از سه فرض (طراحی کامل در ایران یا
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خارج از ایر ان و یا بخشی در ایران و بخش دیگر آن در خارج از ایران) ،بخشی
از قطعات آن در ایران و بخش دیگرش در خارج از ایران تولید شود ،اما ساخت
نهایی آن در ایران صورت گیرد و بازاریابی و توزی آن توسط ایرانی انجام شود.
 .5نام تجاری ایرانی داشته باشد :با هر یک از سه فرض (طراحی کامل در ایران یا
خارج از ایران و یا بخشی در ایران و بخش دیگر آن در خارج از ایران) ،قطعات
آن بهطور کامل در خارج از ایران تولید شود ،اما ساخت نهایی آن (مونتاژ) در
ایران صورت گیرد و بازاریابی و توزی آن توسط ایرانی انجام شود.
 .6نام تجاری ایرانی داشته باشد :با هر یک از سه فرض (طراحی کامل در ایران یا
خارج از ایران و یا بخشی در ایران و بخش دیگر آن در خارج از ایران) ،تولید
قطعات آن (کامل در ایران ،یا خارج از ایران ،یا بخشی در ایران و بخشی در
خارج از ایران) ،اما ساخت نهایی آن در خارج از ایران صورت گیرد و بازاریابی و
توزی آن توسط ایرانی انجام شود.
 .7نام تجاری ایرانی داشته باشد :تمام خصوصیات شماره  6را داشته باشد ،تنها
بازاریابی و توزی آن توسط غیر ایرانی صورت گیرد.
ممکن است فروض دیگری با شرط نام تجاری ایرانی داشتن ،مطرح باشد .همچنین
همه فروض مطرح با نام تجاری ایرانی ،میتواند با نام تجاری خارجی و غیرایرانی نیز
مورد توجه باشد؛ بنابراین طیف گستردهای از کاالها با خصوصیات و شاخصهای
گوناگونی می تواند نام کاالی ایرانی داشته باشد و اطالق نام کاالی ایرانی بر آنها نیز خالف
متعارف نیست .به نظر میرسد کاملترین مصداق کاالی ایرانی فرض اول است و حمایت

الزم و کامل از کاالی ایرانی ،با خرید و مصرف این نوع کاالی ایرانی صورت میگیرد؛ اما
در دنیای امروز که اغلب کاالهای صنعتی دارای ترکیباتی از مواد اولیه یا قطعاتی هستند که
یا امکان تولید آن در یک کشور وجود ندارد یا به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست که
همه اجزای یک کاالی صنعتی اعم از مواد اولیه و قطعات آن در یک کشور تولید شود.
چون در این شرایط ،تولیدکنندگان آنها با هزینههای زیادی مواجه میشوند و نمیتوانند در
بازارهای عرضه ،شرایط باثباتی پیدا کنند و در نهایت مجبورند از بازار خارج شوند .البته 11

هرچه به فروض بعدی نزدیک تر شویم ،به عبارت دیگر از مصداق کامل کاالی ایرانی
کامل از کاالی ایرانی صورت نگیرد؛ بنابراین بر اساس چه شاخصی کاالی ایرانی باید تعیین
شود که با خرید و مصرف آن ،حمایت الزم و کامل از کاالی ایرانی صورت گیرد؟ اگر
مصداق کامل کاالی ایرانی در همه موارد قابل دستیابی نباشد ،کدام شاخصها با چه
معیاری باید ترجیح داده شوند؟
به نظر میرسد با توجه به طیف گستردهای از شاخصهای کاالی ایرانی ،برای اینکه
حمایت واقعی از کاالی ایرانی صورت گیرد باید با معیار اهداف حمایت از کاالی ایرانی به
دنبال ترجیح شاخصها رفت؛ اما اهداف حمایت از کاالی ایرانی چه هستند و کدام هدف
نسبت به سایر اهداف در اولویت قرار میگیرند؟
تعیین کاالی ایرانی بر اساس اهداف حمایت
دشمن وقتی جنگ تمامعیار اقتصادی علیه ملت ایران را دنبال میکند ،بهیقین قصد دارد
وضعیت معیشتی و اقتصادی ملت ایران را بیثبات و ناامن کند و در پی آن ،مردم در فشار
شدید اقتصادی و معیشتی قرار گیرند و اراده آنان در مبارزه با استکبار جهانی تضعیف شود
و سرانجام تن به خواستههای استکبار دهند؛ بنابراین برای مقابله با این جنگ اقتصادی و
برای ناکام گذاشتن دشمن باید حمایت از کاالی ایرانی صورت گیرد .پس بر اساس این
هدف می توان معیاری برای تعیین کاالی ایرانی مشخص کرد که عبارت است از« :خرید و
مصرف پایدار هر طیفی از کاالهایی که بتواند هدف بیانشده را تأمین کند ،کاالی ایرانی
است و باید از آن حمایت شود» .وقتی با معیار بیانشده حمایت از کاالی ایرانی صورت
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فاصله گرفته شود ،شرایط آسانتر می شود ،اما از سوی دیگر ممکن است حمایت الزم و

گیرد ،خرید و مصرف هر کاالی ایرانی که بیشتر بتواند آن هدف را تأمین کند ،باید در
اولویت جدی حمایت قرار گیرد و امکانات حمایتی به سمت آن نوع کاالها سوق پیدا کند؛
بنابراین برای اینکه کاالهای ایرانی بهگونهای تعیین شوند تا حمایت هدفمند از آن صورت
گیرد ،باید بر اساس قاعده «االهم فاالهم» اقدام کرد؛ یعنی حمایت از هر کاالی ایرانی در
هر مقطعی بیشتر بتواند آن هدف را تأمین کند ،در اولویت قرار میگیرد و امکانات
 12اقتصادی و غیراقتصادی برای حمایت از آن اختصاص پیدا میکند .پس اگر مرکز استاندارد
ایران بخواهد استانداردی برای تعیین کاالی ایرانی اعالم کند تا از آن حمایت صورت گیرد،
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نباید برای طیف گستردهای از کاالهای تولیدی ایرانی ،یک نوع عالمت استاندارد اعالم
نماید ،بلکه باید با عالئم مختلفی کاالهای ایرانی را اعالم نماید .هر کاالیی که حمایت از
آن نسبت به سایر کاالها بیشتر بتواند آن هدف را تأمین نماید ،عالمت خاص و برتر باید
داشته باشد.

مقصود از کاالی خارجی
وقتی عبارت «حمایت از کاالی ایرانی» مطرح میشود ،یکی از ابعاد مفهومی آن این است
که در مقابل کاالی خارجی باید کاالی ایرانی مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین همانطوری
که که کاالی ایرانی با شاخصهای معینی روشن میشود ،الزم است مشخصات کاالی
خارجی معلوم گردد؛ چون وقتی حکم فقهی خرید کاالی خارجی بیان میشود باید پیشتر
مقصود از کاالی خارجی روشن شود تا آن حکم فقهی منطبق بر مورد خاص خود عرضه
گردد.
در نگاه ابتدایی به نظر میرسد مقصود از کاالی خارجی روشن است؛ زیرا هر کاالیی
شاخص های کاالی ایرانی را نداشته باشد ،کاالی خارجی است؛ ولی در بحث حمایت از
کاالی ایرانی ،ادعای این مطلب صحیح نیست؛ چون برای حمایت از کاالی ایرانی نباید از
خرید هر نوع کاالی خارجی پرهیز شود؛ چهبسا برخی موارد ممکن است حمایت از برخی
کاالهای خارجی همانند کاالی ایرانی الزم باشد .برای روشنشدن مطلب انواع کاالهای
خارجی با معیار کشور تولیدکننده ارائه میشود:

 .1کاالیی که توسط رژیم غاصب صهیونیستی یا آمریکا تولید شده یا با نام تجاری آنها
میباشد .آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی جنگ تمامعیار اقتصادی را علیه ملت ایران
راهاندازی کردند و با تمام قوا از توان اقتصادی و غیراقتصادی خود در این جنگ استفاده
میکنند و هر روز بر شدت آن میافزایند.
 .2کاالیی که توسط کشورهای اروپایی یا با نام تجاری آنها تولید میشود .این کشورها
بهطور مستقیم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را آغاز نکردهاند ،ولی در این جنگ با رژیم 13

صهیونیستی و آمریکا همراهی کردهاند.
ونزوئال یا با نام تجاری آنها تولید میشود .این کشورها در این جنگ اقتصادی مشارکت
ندارند ،بلکه گاهی حاضر به همکاری با ایران علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی
هستند.
 .4کاالیی که توسط برخی کشورهای اسالمی مانند ترکیه ،مالزی ،پاکستان ،افغانستان و
اندونزی تولید شده یا با نام تجاری آنها عرضه میشود.
 .5کاالیی که توسط برخی کشورهای اسالمی جبهه مقاومت یا گروههای مقاومت
همانند کشور عراق ،سوریه ،یمن و حزباهلل لبنان تولید شده و با نام تجاری آنها عرضه
می شوند .این کشورها شبیه ایران در معرض جنگ و تهدید از سوی کشور آمریکا و رژیم
صهیونیستی هستند.
با توجه به طیف گستردهای از کاالهای خارجی نمیتوان همه آنها را در یک ردیف قرار
داد و حکم فقهی استفاده از آنها را یک نوع دانست؛ بنابراین در بررسی فقهی و آثار و
پیامدهای استفاده از کاالهای خارجی باید توجه الزم به این امور صورت گیرد.
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 .3کاالیی که توسط برخی کشورهای غیراسالمی همراه با ایران همانند روسیه ،چین و

حکم معامله کاالهای خارجی بر اساس ادله اولیه

1

بر اساس ادله اولیه میتوان مدعی شد که تمام معامالتی که مسلمانان با سایر انسانها از
کشورهای دیگر یا با دولتهای دیگر انجام میدهند ،مصداق معامالت عرفی و عقالیی
است و اصل بر جواز و صحت آنهاست ،مگر آنکه دلیل خاصی بر باطلبودن آن معامله
داللت کند (برای آشنایی بیشتر با این اصل ر.ک به :کرکی1414 ،ق ،ج ،4ص 273و ج،5
14

ص /162-161نجفی ،1373 ،ج ،25ص /266-265موسوی خمینى1410 ،ق ،ج ،1ص.)12-11
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البته اگر کاالی مورد معامله منفعت حالل داشته باشد و طرفین معامله آن منفعت حالل را
قصد کرده باشند ،شارع نیز آن را تأیید میکند .در ادامه ،با ارائه گزارشی از ادله اولیه مبنی
بر جواز مصرف کاالهای خارجی ،با استناد به ادله ثانویه حکم مصرف کاالهای خارجی و
نیز کاالهای داخلی در شرایط جنگ اقتصادی بررسی میشود:
آیه «یأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده :)1 :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،به قراردادها
وفا کنید  .به لحاظ حکم تکلیفی به داللت مطابقی بر وجوب وفای بر عقود و از جهت
حکم وضعی ،به نحو التزامی بر صحت این عقدها داللت دارد؛ چون وقتی آیه به داللت
مطابقی بر لزوم و وجوب ترتب اثر عقد داللت کند ،معنای التزامی آن صحت عقد است
(برای آشنایی بیشتر ر.ک به :موسوی خمینى1410 ،ق ،ج ،1ص /79خوئی ،1377 ،ج ،2ص/142
حسینی حائری1423 ،ق ،ج ،1صص  212-209و  /281-279حسینی مراغی1417 ،ق ،ج ،2ص10

به بعد)؛ بنابراین به مقتضای این آیه ،خرید هر نوع کاالیی از هر فردی یا از هر کشوری به
قصد منفعت حاللش انجام شود ،وفای به آن الزم و معاملهاش صحیح است.

2

 . 1حکم اولی و ثانوی تاب عناوین فقهی هستند .اگر عنوان فقهی به لحاظ ذات فعل و بدون عنوان عارضعی
بر آن مالحظه شود ،عنوان اولی و حکم مترتب بر آن ،حکم اولی گفته میشود .مثل عنوان روزه که یعک
عنوان اولی است و به حکم وجوب روزه ،حکم اولی گفته میشود؛ اما وقتعی فععل روزهگعرفتن حرجعی
شد ،بر آن عنوان ثانوی حرج عارض میشود .عنوان حرجی حکم دیگری دارد که عبارت اسعت حرمعت
روزهگرفتن که به آن ،حکم ثانوی گفته میشود .به ادله حکم اولیه ،ادله اولی و به ادله حکم ثعانوی ،ادلعه
ثانوی اطالق میشود.
 .2در استدالل به این آیه و آیاتی که بعد از این میآید ،اشکاالتی وارد شده و پاسخ آنهعا نیعز ارائعه گردیعده
است .برای پرهیز از اطاله مطالب ،عالقهمندان به کتب قواعد فقهی مراجعه کنند.

با استدالل مشابه آیه قبلی آیات ذیل نیز بر جواز و صحت معامله کاالهای کشورهای
خارجی داللت دارند:
«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» (بقره :)275 :خدا دادوستد را حالل کرد (ر.ک به :حسینی حائری1423 ،ق،
ج ،1ص « .)212یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ» (نساء :)29 :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،اموال همدیگر را به ناروا مخورید ،مگر
آنکه تجارتی باشد که با تراضى یکدیگر انجام گیرد (ر.ک به :طباطبائی1417 ،ق ،ج15 ،4
ص /320-316خوئی ،1377 ،ج ،2ص /141-139حسینی حائری1423 ،ق ،ص.)227

کاال دارای منفعت محلله باشد و طرفین به قصد آن منفعت ،معامله را انجام دهند ،یک
معامله عرفی و عقالیی است که هم صحیح است و هم استفاده از آن کاال مباح و بالاشکال
خواهد بود.

حکم معامله کاالهای خارجی بر اساس ادله ثانویه
حکم اولیه معام له کاالهای خارجی گذشت؛ اما دشمنان مردم و نظام جمهوری اسالمی
ایران ع در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی ع اقدامات اقتصادی علیه ایران را به عنوان
ابزار جنگی خود برای شکستدادن نظام جمهوری اسالمی ایران به کار گرفتهاند .در چنین
شرایطی ادله فقهی ثانوی نسبت به معامله و خرید کاالهای خارجی چه اقتضایی دارند؟ آیا
بر اساس ادله فقهی ثانوی الزم و واجب است که با پرهیز از خرید کاالهای خارجی به
مقابله با این جنگ اقتصادی اقدام کرد و از کاالهای تولیدی داخلی حمایت نمود؟ بر اساس
این نوع ادله ،حکم فقهی معامله با کاالهای خارجی ،بهویژه وقتی که مشابه آن در داخل
ایران تولید میشود ،چیست؟
در پاسخ به این پرسشها الزم است ادله ثانویه بررسی شود .البته برای پرهیز از تطویل
بحث ،مباحث داللی و سندی که مورد قبول این تحقیق باشد ،بهاختصار اشاره میشود و از
ورود به مباحث اختالفی برخی فقها پرهیز میشود؛ اما در تطبیق دلیل بر موضوع تحقیق،
تالش میگردد ابعاد مطلب ،بهطور کامل روشن شود.
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بر اساس داللت این آیات اگر تجارت و معامله روی کاالی خارجی صورت گیرد و آن

 .1کاالهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی
مقصود از کاالهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی ،کاالهایی هستند که توسط رژیم غاصب
صهیونیستی یا آمریکا تولید شده یا با نام تجاری آنها توزی میگردد .خرید کاالهای
آمریکایی و رژیم صهیونیستی را میتوان در دو فرض اصلی زیر بررسی کرد:

یک) مصداق سلطه اقتصادی
16

اگر خرید کاال از شرکت های رژیم صهیونیستی و آمریکایی از طرف دولت یا نهادهای
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حاکمیتی یا حتی برخی شرکتهای تجاری خصوصی ایرانی صورت گیرد و این اقدام
سبب مشکالتی برای بنگاههای تولیدی و کارگران ایرانی گردد و از سوی دیگر صاحبان
کاالهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی تقویت شوند که در مجموع این جریان مصداق
سلطه اقتصادی آن دو کشور بر بخشی از اقتصاد ایران باشد ،معامله باطل و حرام است:
دلیل اول :آیه نفی سبیل
خدای متعال در قرآن میفرماید:
«لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء.)141 :
خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان ،براى کافران راه [تسلطی] قرار نداده است.
فقیهان از این آیه ،قاعدهای به نام «قاعده نفی سبیل» را استخراج کردهاند .درباره این آیه
و قاعده مستخرج از آن (نفی سبیل) چند مطلب بهاختصار اشاره میشود و بر مورد بحث،
تطبیق میگردد:
 مفهوم آیهسبیل در لغت و در استعماالت قرآنی به معنای «راه» آمده است؛ اما در این آیه به جهت
وجود «ل» بر واژه للکافرین و «علی» بر المؤمنین به معنای «سلطه» میباشد.
همچنین ،سلطه کفار بر مسلمین به نحو عموم ،نفی شده است .چون «سبیل» نکره در
سیاق نفی آمده و با «لن» که نفی ابد میکند ،مقارن گردید؛ بنابراین مقصود آیه این است که
هر حکمی ،قانونی و قراردادی و رفتاری که موجب سلطه کفار بر مسلمین شود ،مشروع
نمی باشد و باطل است .افزون بر آن ،مقصود از نفی سلطه ،نفی سلطه از دولت ،افراد،
احزاب و سایر گروههای اسالمی است (برای آشنایی بیشتر ر.ک به :حسینی مراغی1417 ،ق،

ج ،2ص)360-359؛ بنابراین بر اساس مفاد این آیه ،هر عمل ،قانون و پیمانی سبب سلطه
کافر و غیرمسلمان بر مؤمنان شود حرام است (برای اطالع بیشتر ر.ک به :بجنوردی1401 ،ق،
ج ،1ص.)349

 جایگاه آیه و قاعده مستفاد نسبت به ادله اولیهآیه و دلیل نفی سبیل بر ادله اولیه حکومت دارد؛ چون آیه به عنوان ثانویه افعال (سبیل و
سلطه) تعلق گرفته است؛ اما احکام در ادله اولیه ،به عنوان اولیه خود افعال ع بی  ،تجارت17 ،

عقد ع متعلق شدند؛ بنابراین ظهور عرفی اقتضا دارد که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین
باقی است ،اما عنوان دیگری مثل سلطه و سبیل بر آن نیز صدق میکند که دلیل نفی سبیل،
آن را منتفی مینماید؛ یعنی اعالم میکند که چنین معاملهای باطل و حرام است (فاضل
موحدی لنکرانی1416 ،ق ،ص.)234

تعیین مفهوم و مصداق سلطه اقتصادی
از مسائل مهم در این بحث تعیین مفهوم و مصداق سلطه و سبیل اقتصادی است .سلطه
اقتصادی که در این آیه نفی گردید ،مقصود از آن چیست؟ چه شرایطی اتفاق بیفتد گفته
میشود که مصداق سلطه اقتصادی میباشد؟
کسانی که به این قاعده پرداختهاند ،کمتر به این مسئله اشاره کردهاند .این مسئله در
حوزههای تخصصی مختلف مثل اقتصادی ،پیچیدهتر و دقیقتر میشود .به نظر میرسد به
وضعیت زیر بتوان سلطه و سبیل اقتصادی اطالق کرد:
«وابستگی یکجانبه اقتصادی یک کشور اسالمی ،یک بنگاه و فرد مسلمان به اقتصاد
کشورهای غیراسالمی یا بنگاههای اقتصادی آن کشورها ،بهگونهایکه هر موق آن کشورها
یا بنگاههای اقتصادی اراده کنند ،بتوانند آن کشور اسالمی ،بنگاه و افراد مسلمان را به لحاظ
اقتصادی تحت فشار قرار دهند و در وضعیت اقتصادی آنان اخالل و نابسامانی ایجاد
نمایند».
بنابراین اگر جریان مبادالت پولی بین کشورهای اسالمی و غیراسالمی یک جریان
یکجانبه باشد ،بهگونهایکه کشور غیراسالمی هر موق بخواهد با ابزار پولی خود اقتصاد
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اولیه حاکم و مقدم باشد؛ یعنی عنوان محققشده ع بی و تجارت و معامله ع به عنوان خود

کشور اسالمی را تحت تأثیر جدی قرار دهد و موجب اخالل و نابسامانی اقتصادی شود،
مصداق روشن سلطه و سبیل خواهد بود .از باب مثال وقتی جریان پولی بین کشور آمریکا
و سایر کشورهای همراه این کشور با جمهوری اسالمی ایران دالر باشد ،نه دالر ع ریال و
کشور آمریکا در چنین شرایطی از طریق اقدامات پولی و ارزی بتواند جریان ارزی و پولی
کشور ایران را تحت تأثیر قرار دهد و امنیت اقتصادی و پولی آن را تهدید کند ،مصداق اتَمّ
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و اکمل سلطه و سبیل ارزی و پولی است؛ بلکه امروز دالر به عنوان مهمترین ابزار جنگ
اقتصادی دشمن علیه نظام جمهوری اسالمی ایران میباشد؛ بنابراین نظام جمهوری اسالمی
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ایران باید خود را از سلطه دالر خارج کند و تأخیر در این امر بههیچوجه مجاز نیست .در
چنین شرایطی اقدام به مبادالت ارزی و اقتصادی با دالر تنها به عنوان یک اقدام اضطراری
مجاز است .البته وقتی مصداق اضطرار باشد ،باید تمام تالشهای الزم برای خروج از
وضعیت اضطراری صورت گیرد ،در غیر این صورت مصداق «االضطرار باالختیار» خواهد
شد که «الینافی االختیار» و شارع با آن به عنوان یک فعل اختیاری غیرمجاز برخورد میکند.
در شرایط عادی انجام فعل حرام یا ترک فعل واجب از نظر شرعی غیرمجاز و انسان
معاقب خواهد بود؛ اما اگر انسانی بدون اختیارش در شرایطی قرار گیرد که مضطر به انجام
فعل حرام یا ترک فعل واجبی گردد ،به دلیل حدیث رف  ،انجام یا ترک آن فعل عقاب
ندارد؛ اما اگر انسان با اختیارش کاری کند که مضطر به انجام فعل حرام یا ترک واجبی
شود ،در این صورت گفته میشو د این اضطرار با اختیار خودش بوده و مرتکب حرام شده
است و عقاب دارد .حال اگر کسی بدون اختیارش مواجه با اضطرار شده است ،ولی اگر
تالش متعارفی انجام دهد قادر خواهد بود خود را از اضطرار خارج کند ،در این صورت
به حکم عقل بر او واجب است که خود را از اضطرار خارج کند؛ ولی اگر چنین تالشی
نکند این اضطرار مصداق «االضطرار باالختیار» خواهد شد و بر انجام فعل حرام یا ترک
فعل واجب معاقبه میشود.

مرجع تشخیص مصداق سلطه
یکی از مباحث مهم در بحث نفی سبیل و سلطه این است که چه کسی باید مصداق سلطه
و سبیل را تشخیص دهد و تشخیص او برای پرهیز از معامله مسلمان ،کشور اسالمی یا
بنگاه اقتصادی این کشور با غیر مسلمانان حجت باشد؟
اغلب ،تشخیص مصداق سلطه و سبیل امری مشکل است .چهبسا در برخی موارد
نیازمند به تخصص باشد .در هر صورت فروض محتمل اشاره و بررسی میشود:
فرض اول :مراجعه به عرف عام جامعه؛ فهم و ارتکازات عرف عام جامعه در تشخیص
به ویژه در مواردی که نیازمند نظر کارشناسی و تخصصی باشد ،حجت نخواهد بود.
فرض دوم :مرج در تشخیص سلطه و سبیل نظر مرج تقلید است؛ به نظر میرسد
این امر نیز غیر قابل قبول میباشد؛ چون تشخیص سلطه و سبیل در زمره کار تخصصی و
کارشناسی حکمی نیست تا نظر مرج تقلید برای مقلدانش حجت باشد .تشخیص مصداق
سلطه و سبیل از روشی باید صورت گیرد که اطمینانآور باشد .البته اگر مرج تقلید در
مشورت با کارشناسان هر حوزهای به اطمینان برسد و نظر خود را برای سهولت امر مقلدان
اعالم نماید و مقلدان نیز اعتماد کنند ،میتوانند به آن عمل نمایند؛ اما در این صورت نیز به
نظر کارشناس آن حوزه عمل شده است.
فرض سوم :نظر حاکم و ولیفقیه؛ نظر ولیفقیه در امور ارتباطات کالن جامعه با
کشورهای غیراسالمی با توجه به امور کارشناسی که انجام میشود ،ممکن است حجت
باشد ،اما در موارد فراوان جزئی که مردم در ارتباطات اقتصادی خود عمل میکنند ،معلوم
نیست حاکم و ولی فقیه بتواند نظر بدهد .حتی موارد جزئی ممکن است چنان زیاد باشد که
مجال نظرخ واهی و نظردهی حاکم اسالمی وجود نداشته باشد .البته اگر حاکم اسالمی
موردی را مصداق سلطه و سبیل اعالم کند باید تبعیت شود و پیشفرض چنین اعالمی آن
است که با کارشناسان مرتبط مشورت الزم صورت گرفته است.
فرض چهارم :نظر عرف متخصص؛ تشخیص عرف متخصص در هر موردی برای
تشخیص مصداق سلطه و سبیل حجت است و باید به تشخیص او عمل نمود .از باب مثال
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مفاهیم از جمله مفهوم سلطه و سبیل حجت است؛ اما در تشخیص مصادیق سلطه و سبیل،
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در باب امور تجاری ،تشخیص تاجر؛ در امور نظامی ،نظر متخصص نظامی؛ و  ...حجت
است.
فرض چهارم صحیح میباشد ،اما به نظر میرسد که موارد سلطه و سبیل باید مشخص
شود و در هر موردی به روش خاصی با دقت در امور کارشناسی به نتیجه رسید .اگر مورد
از موارد ارتباط اقتصادی کالن جامعه با کشورهای غیراسالمی باشد ،مثل جریان مراودات
20

پولی و ارزی که تمام زوایای زندگی خرد و کالن مردم و جامعه را تحت تأثیر قرار
می دهد ،حاکم اسالمی باید با مشورت با کارشناسان آن حوزه مصداق سلطه و سبیل را
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تشخیص دهد .اگر ارتباطات اقتصادی از ناحیه برخی بنگاههای اقتصادی یا افراد با
کشورهای غیراسالمی باشد ،در این صورت آن بنگاههای اقتصادی یا افراد باید با مشورت
کارشناسان اقتصادی مرتبط با آن صنعت ،مصداق سلطه و سبیل را تشخیص بدهند .البته
اگر جریان ارتباط بنگاههای اقتصادی یا افراد فعال اقتصادی در کشور اسالمی با کشورهای
غیراسالمی به حدی برسد که بر اقتصاد کشور اسالمی نوعی اثرگذاری را به دنبال داشته
باشد ،آنگاه تشخیص یک یا چند بنگاه یا افراد فعال اقتصادی مالک نخواهد بود ،بلکه
حاکم اسالمی با توجه به جریان کارشناسی در اختیار ،مرج تشخیص سلطه و سبیل
خواهد بود.
حکم تزاحم دلیل نفی سبیل با مصالح أهم
به حکم عقل ،مصلحت أهم در همه موارد بر مصلحت مهم مقدم است؛ بنابراین دلیل نفی
سبیل اگر با مصلحت أ همی تزاحم پیدا کند ،آن مصلحت بر مصلحت نفی سبیل مقدم
میشود .اگر اضطرار و اکراه برای مسلمانی در معاملهای با کفار اتفاق بیفتد که آن معامله
مصداق سبیل و سلطه بر آن مسلمان باشد ،در این صورت دلیل اضطرار و اکراه بر دلیل
نفی سبیل مقدم می شود .چون اضطرار و اکراه ممکن است برای آن مسلمان خطر جانی
داشته باشد که بهیقین مقدم بر نفی سلطه است.
مطلب بیانشده در وقتی که با مصلحت أهم اقتصادی عمومی مواجه شویم به طریق
اولی ساری و جاری است .در موارد فراوانی ع مثل کاالهای صنای دفاعی و کاالهای
ضروری ع ممکن است مصلحت خرید و واردات آنها أهم از مفسده سلطه و سبیل باشد.

البته اگر در مواردی خرید کاالیی همانند کاالهایی که برای صنای نظامی یا راهبردی یا
کاالهای ضروری مردم الزم باشد ،باید بر اساس قاعده دف أفسد به فاسد عمل شود؛
بنابراین در صورتی که آن کاال را تنها برخی کشورهای اروپایی که با کشور آمریکا در این
جنگ همراهی میکنند ،تولید مینمایند ،باید از آن کشورها خریداری کرد .پس اگر این نوع
کاالها را بتوان از کشورهای اسالمی جبهه مقاومت خریداری نمود ،نباید از سایر کشورهای
اسال می خریداری کرد؛ اگر از کشورهای اسالمی غیر جبهه مقاومت که با جمهوری اسالمی 21

ایران خصومت خاصی ندارند ،خریداری نمود نباید از کشورهای غیراسالمی خریداری
کشور آمریکا خریداری نمود .در تمام این موارد ،قاعده دف أفسد به فاسد ،معیار اقدام و
تصمیمگیری است.
دلیل دوم :آیه عزت اسالمی
خدای متعال در قرآن میفرماید:
«لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ» (منافقون.)8 :

عزت از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است.
عزت در کتب لغت عرب به معنای قدرت شکستناپذیر است (راغب اصفهانی1412 ،ق،

ص .)563کلمه عزت در این آیه حصر شده و تنها برای خدای متعال و پیامبرش و مؤمنان
قرار گرفته است؛ چون «تقدیم ما حقه التاخیر» در اینجا اتفاق افتاده که مفید حصر میباشد؛
یعنی العزة ،مبتدا و هلل ،خبرش است؛ درحالیکه «هلل» بر «العزة» مقدم گردید .همچنین
«لرسوله» و نیز «للمؤمنین» عطف به «هلل» گردید؛ بنابراین عزت رسول گرامی اسالم و
مؤمنا ن در ردیف عزت خدای متعال قرار گرفته است .البته عزت خداوند ذاتی او است،
ولی عزت رسولش و مؤمنان را خدای متعال جعل و تشری نموده است .به همین جهت در
آیه دیگری عزت برای خدای متعال منحصر شده است« :فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا» (نساء :)139 :به
تحقیق که همه عزت برای خداست .تأکید با «ِانَّ و جَمِیعًا» حصر عزت را برای خدای
متعال محقق میکند.
آیه در صدد اِخبار نیست ،بلکه نوعی حکم تشریعی را به دنبال دارد؛ یعنی خدای
متعال هیچ حکم ذلیالنه را که منافات با عزت مسلمانان داشته باشد ،جعل و تشری نکرده
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کرد؛ اگر از مثل چین و روسیه میتوان خریداری کرد نباید از کشورهای اروپایی همراه

است .خداوند میخواهد مؤمن عزیز باشد؛ بنابراین آنان نیز حق ندارند وارد پیمان ،معامله
و قراردادی شوند که ذلت آنان را به دنبال داشته باشد (برای اطالع بیشتر ر.ک به :بجنوردی،
1401ق ،ج ،1ص.)192

کلینی حدیثی را درباره این آیه از امام صادق

نقل میکند:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّعهِ
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ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَ ْ
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ فَالْمُؤْمِنُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَزِیعزا وَ لَعا
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یَکُونَ ذَلِیلا یُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ (کلینی1413 ،ق ،ج ،5ص /64حعر ععاملی1413 ،ق،

ج ،16ص :)157امام صادق

فرمود :خداوند عزّوجلّ همه کارهای مؤمن را به او واگذار

کرده ،ولی به او اجازه نداده است که خود را ذلیل کند .مگعر نشعنیدی کعه گفتعار خداونعد
عزّوجلّ :ع عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ع پعس سعزاوار اسعت معؤمن
همیشه عزیز باشد و ذلیل نباشد ،خداوند با ایمان و اسالم او را عزیز میدارد.

روایت به جهت سندی معتبر است؛ اما فقها در داللت واژههای «ینبغی و الینبغی» بر
لزوم اختالف دارند .این تحقیق بر اساس دیدگاه فقهایی است که معتقدند «الینبغی و
ینبغی» بر لزوم ترک و عمل داللت دارند ،مگر قرینه بر خالف آن وجود داشته باشد (ر.ک
به :موسوی خویى ،1371 ،ج ،6ص 322و ج ،9ص /346انصاری1415 ،ق ،ج ،6ص /96فاضل

لنکرانی1425 ،ق ،ج ،4ص .)134ایشان تأکید دارند که حدیث بر لزوم داللت دارد .پس در
روایت امام صادق

«ال یکون ذلیال» به «یکون عزیزا» عطف شده است .پس عبارت به

این صورت میشود «ینبغی ان ال یکون ذلیال»؛ یعنی مؤمن نباید خود را ذلیل کند.
بنابراین بر اساس مفاد آیه بیانشده ،وقتی اقدامات اقتصادی مثل معامله و خرید
کاالهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی از ناحیه حاکمیت اسالمی یا شرکتها و تجار
مسلمان بهگونهای انجام شود که منافات با عزت مسلمانان و کشور جمهوری اسالمی ایران
داشته باشد ،چنین معاملهای را شارع تأیید نمیکند و مجاز نخواهد بود؛ یعنی جریان
مبادالت اقتصادی با کشوری مثل آمریکا اگر به دراختیارگرفتن بخشی از جریان اقتصادی
کشور جمهوری اسالمی ایران منتهی شود و این امر سبب بیکاری تعدادی از کارگران
ایرانی گردد و مشکالت فراوانی برای اقتصاد ایران فراهم شود ،بهگونهایکه با عزت

اسالمی منافات داشته باشد و نوعی ذلت محسوب گردد ،حکم فقهی چنین جریان مبادالت
اقتصادی حرام است.
در اوایل سال 1324ق ،استفتایی از برخی علما از جمله آخوند خراسانی و محمدکاظم

طباطبایی یزدی درباره خرید و مصرف کاالهای خارجی صورت میگیرد که پاسخ زیر را
ارائه میدهند (روزنامه حبلالمتین کلکته ،ش  25 ،33صفر  ،1324ص.)20
آخوند خراسانی :بی و شراء با کفار که موجب تقویت کفار است و سبب ضعف مسعلمین،
جایز نیست و همچنین سایر امور از معاشرت با ایشان (همان ،ص.)21
مسععلمین اسععت ،حععرام اسععت؛ چععه از معععامالت باشععد یععا غیععر آن (ابوالحسععنی،1386 ،
ص160ع.)162
خفت ذلت ،بیشتر و بدتر از ضعف است؛ بنابراین وقتی مرحوم آخوند و صاحب عروه

معاملهای را که سبب ضعف مسلمانان شود ،جایز نمیدانند ،به طریق اولی اگر سبب ذلت
مسلمانان گردد ،مجاز نمیشمارند .زمانی که جامعه اسالمی در جنگ اقتصادی همهجانبه با
دشمنان اسالم و مسلمین و با نظام جمهوری اسالمی ایران هستند که دشمن میخواهد از
این طریق جامعه اسالمی را به ذلت و نابودی بکشاند ،به طریق اولی آیه کریمه داللت بر
حکم حرمت معامله با کفار حربی را دارد.
از آیه « لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ»
(هود :)113 :به ستمگران اعتماد و تکیه نکنید که آتشِ [عذاب] شما را فرا مىگیرد و [در
این صورت] براى شما در برابر خداوند ،هیچ دوست و سرپرستى نیست ،پس [از هیچ
ناحیهاى] مورد کمک قرار نخواهید گرفت .همانند دو آیه گذشته میتوان استفاده نمود که
در هر عرصه ای از جمله عرصه اقتصادی اگر اعتماد و رکون نسبت به ظالمان تحقق پیدا
کند ،حرام و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت (برای آشنایی بیشتر با تفسیر آیه ر.ک به:
طباطبائی1417 ،ق ،ج ،11ص.)58-50

وقتی به ادله بیانشده خرید و مصرف کاالهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی در
صورتی که زمینه سلطه بر اقتصاد ایران را فراهم کند ،غیرمجاز است ،پس بر همه مردم و
مسئوالن نظام اعم از بخش اجرایی و قانونگذاری و  ...الزم است از هر نوع اقدامی که
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طباطبایی یزدی :هرچه موجب تقویعت و شعوکت کفعر و کفعار و سعبب ضععف اسعالم و
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تسهیلکننده امر واردات و مصرف آن کاالها شود ،پرهیز کنند .حتی اگر عدم اقدام آنها
نوعی کمک و تسهیلکننده امر واردات آن کاالها باشد ،باید اقداماتی انجام دهند تا جلو
واردات و مصرف آن کاالها مسدود گردد؛ چون در این صورت تعاون بر اثم خواهد بود که
به داللت آیه «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده :)2 :در گناه و
تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سختکیفر است ،غیرمجاز میباشد.

 24دو) مصداق تقویت اقتصادی کفار
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این مطلب در دو فرض زیر بررسی میشود:
فرض اول :وجود کاالی مشابه در ایران
در این صورت برخی مشکالت برای اقتصاد ایران ایجاد میگردد؛ از باب مثال بنگاههای
تولیدی که کاالهای مشابه تولید میکنند ،با رکود و تعطیلی مواجه میشوند و کارگران آنها
کار خود را از دست میدهند؛ از سوی دیگر ،بنگاههای تولیدی کشورهای دشمن با رونق
اقتصادی مواجه می شوند و زمینه اشتغال بیشتر نیروهای کار آن کشور فراهم میگردد و به
سمت رشد اقتصادی مطلوبتری حرکت میکنند و زمینه تقویت اقتصادی آن کشور فراهم
می گردد .در مجموع این اقدام سبب تضعیف اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و تقویت
اقتصاد کشور دشمن میشود.
با استناد به ادله نقلی میتوان اثبات کرد که چنین مبادالت تجاری با مشکل فقهی
مواجه است .از روایاتی که در باب بی سالح به کشور یا کسانی که دشمن اسالم و
مسلماناناند ،وارد شده میتوان بر این امر استدالل کرد .روایات در باب حرمت فروش
سالح به دشمنان مسلمانان و کمک به ظالمان و تقویت آنان و نیز تضعیف مسلمانان فراوان
است و شیخ انصاری تنها درباره روایات حرمت فروش سالح به دشمنان دین ادعای
مستفیض بودن آنها را کرده و از بررسی سندی روایات خودداری نموده است؛ کما اینکه
هیچ فقیهی در اصل حرمت فروش سالح به دشمنان دین و کمک به آنان در جنگ علیه
مسلمانان تردید نکرده است و شیخ انصاری مینویسد هیچ اختالفی در اصل حکم حرمت
بین فقها نیست (انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص .)147بلکه امام خمینی

مینویسد که حتی

کشوری که در حال صلح است و جنگی بین کشور اسالمی و کشور غیراسالمی نیست ،اما

خوف این است که در آینده عل یه کشور اسالمی اقداماتی انجام دهد ،هر نوع تقویت آن
کشور در زمان صلح نیز صحیح نیست .این امر تاب مصالحی است که حاکم اسالمی
تشخیص می دهد و عقل حاکم بر این مطلب است و از اخبار وارده در حرمت بی سالح به
کشوری که دشمن اسالم و مسلمین است بیش از این فهیمده نمیشود (موسوی خمینی،

1415ق ،ج ،1ص . )227-228برخی دیگر از فقها نیز این حکم را بدیهی عقلی و ضروری
دین شمردها ند و معتقدند که نیازی به دلیل ندارد (موسوی خمینی[ ،بیتا] ،ج ،1ص .)368در 25

ادامه به دو روایت صحیح هند سراج و حضرمی اشاره میشود.
الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِیَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّعهِ
فَقَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَ ُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا کَانَعتِ الْحَعرْبُ
بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحا یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ (کلینی1413 ،ق،
ج ،5ص /112ابنبابویه1413 ،ق ،ج ،3ص /175حر عاملى1413 ،ق ،ج ،17ص.)101

هند سرّاج گوید :به امام محمد باقر

عرض کردم ع خداوند به شعما خیعر دهعد ع معن

اسلحه به شام 1حمل میکردم و به آنان میفروختم .از آن زمانی که خداوند مرا به حق آگاه
ساخت ،از این کار ناراحت و دلنگرانم و گفتم :دیگر براى دشمنان خدا اسعلحه نمعیبعرم.
امام

فرمود :نه ،ببر و به آنها بفروش؛ زیرا خداوند به وسیله آنعان دشعمنان معا و شعما،

یعنی رومیان را دف مىکند .اگر میان ما و آنها جنگ شود ،آن وقت به سعوی آنعان اسعلحه
حمل نکنید .پس هر کس به دشمنان ما اسلحه برساند که علیه معا کمعک بشعوند در شعمار
مشرکان خواهد بود.
 ...عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ :دَخَلْنَا عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَعا تَعرَى
فِیمَنْ یَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْعحَابِ رَسُعولِ اللَّعهِ
ص إِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَعةُ حَعرُمَ عَلَعیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُعوا إِلَعیْهِمُ السُّعرُوجَ وَ السِّعلَاحَ
(کلینى1413 ،ق ،ج ،5ص /112طوسى1390 ،ق ،ج ،3ص /57حعر ععاملى1413 ،ق ،ج،17
ص.)101

خدمت امام صادق

رسیدیم و حکم سراج گفت :نظر شما درباره کسی کعه زیعنهعا و

 .1مقصود از شام ،سرزمینهایی است که تحت حکومت بنیامیعه بعود کعه آنعان همیشعه دشعمن اهعلبیعت
رسولاهلل

بودند.
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 ...عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّعلَاحَ إِلَعى أَهْعلِ

ادوات آنها را به سوی شام میبرد ،چیست؟ امام
همانند اصحاب رسول خدا

فرمعود :اشعکالی نعدارد ،امعروز شعما

در صلح و آرامش هستید .هنگامی که روابط تیره باشعد،

بر شما حرام است زینها و سالح به سمت شام حمل کنید.

همچنین شیخ انصاری در اول کتاب مکاسب محرمه از کتاب تحف العقول روایت
مفصلی را از امام صادق
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نقل میکند که در بخشی از آن روایت هر نوع کمکی به

حکومت های جائر و ظالم من شده است« :ألنّ كل شئ من جهة المعونة له معصیة كبیرة من

الكبائر» (انصاری1415 ،ق ،ج ،1ص :)7-6زیرا هر امری از جهت کمک برای حکومت ظلم و
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جور گناهی از گناهان کبیره است.
ادله بیانشده داللت بر حرمت تقویت کفر و باطل و ظلم علیه مسلمانان دارد .پس در
فرض بحث که خرید کاالهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و سبب تقویت
جریان اقتصادی آنها می شود و موجب تضعیف اقتصاد جمهوری اسالمی ایران میگردد،
مطلب روشن و این امر غیرمجاز است.
سیره علمای گذشته و نیز نظرات فقهی آنان نشان میدهد در شرایطی که هر اقدام
اقتصادی سبب تقویت کفار و دشمنان اسالم و مسلمین و تضعیف جامعه اسالمی گردد،
آنان نیز حکم عدم جواز معامله با کفار حربی را قبول دارند .پیش از این ،از مرحوم آخوند
خراسانی و نیز طباطبایی یزدی همین نظر فقهی تصریح شده است .کمااینکه سیدعبدالحسین

الری در پاسخ پرسشی درباره خرید و استفاده از کاالهای کشورهای کافر که سبب کمک
به آنها میشود ،نوشته است« :حرام است استعمال آنها و واجب بر جمی مسلمانان استعمال
مطعومات و ملبوسات و مصنوعات بالد اسالمیّه و قط عالئق احتیاج از کفره خارجه و
فراهمنمودن وسایل قط روابط احتیاجات از کفار» (الری1418 ،ق ،ص .)331 -329

فرض دوم :عدم وجود کاالی مشابه در ایران
در اینجا فرض بر این است که مشابه کاالهای وارداتی از کشور آمریکا یا رژیم صهیونیستی
در جمهوری اسالمی ایران تولید نمیشود .واردات این قبیل کاالها از این کشورها زمینه
رونق تولید بنگاههای اقتصادی آنها را فراهم میکند ،افزایش اشتغال نیروهای کار آن
کشورها را به دنبال خواهد داشت و به سمت رشد اقتصادی مطلوبتری حرکت میکنند.
در مجموع سبب تقویت اقتصاد کشوری می شود که با جمهوری اسالمی ایران در حال

جنگ اقتصادی است .از سوی دیگر با واردات آن کاالها برخی نیازهای شرکتها یا بعضی
مردم ایران برطرف میگردد .همچنین با توجه به آنکه مشابه آن کاال در ایران تولید
نمیشود ،واردات آنها موجب تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکارشدن کارگران ایرانی
نمیگردد.
بر اساس ادله ارائهشده در بخش قبلی ،هر نوع اقدام اقتصادی اگر ضرورت نداشته
باشد و موجب تقویت کافر حربی شود ،غیرمجاز است .ظاهر روایت هند سراج و نیز 27
روایت حضرمی نیز بر این امر داللت دارند .همچنین مفاد روایت تحف العقول داللت داشت

تقویت جریان اقتصادی آنها غیرمجاز است؛ کمااینکه از امام خمینی

پیش از این نقل شده

است که ایشان معتقدند به حکم عقل تقویت کشور ظالم که علیه اسالم و مسلمین در حال
جنگ است ،غیرمجاز میباشد؛ زیرا چنین اقدامی ظلم به مسلمین محسوب میشود و ظلم
نیز از نظر عقل قبیح و از نظر شرع حرام است.
وقتی تقویت اقتصادی کفار غیرمجاز باشد ،هر نوع اقدامی از سوی مسئوالن نظام در
هر رتبه ای باشند و نیز از سوی مردم زمینه واردات کاالهای کشورهای آمریکا و رژیم
صهیونیستی را به کشور فراهم کنند که موجب تقویت اقتصاد آن کشورها گردد ،مصداق
تعاون بر اثم خواهد بود و غیرمجاز میباشد.

 .2کاالهای کشورهای همراه آمریکا و رژیم صهیونیستی
برخی کشورهای اروپایی مثل انگلستان بهطور مستقیم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را
آغاز نکردهاند ،ولی در این جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا همراهی میکنند .در واق
این کشورها در شمار اعوان و انصار آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ شمرده
میشوند و خواهان نابودی و سرنگونی نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.
حکم فقهی خرید کاالی تولیدی از این کشورها نیز مانند حکم فقهی خرید کاال از
کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است .چون تمام آن آثار و پیامدهای بیانشده را دارد؛
بنابراین مصداق کافر حربی بالفعل نسبت به کشور جمهوری اسالمی ایران در بعد اقتصادی
محسوب می شوند .افزون بر آن ،تقویت اقتصادی این کشورها نیز تقویت اقتصادی
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که تقویت کفر و باطل مجاز نیست و به طریق اولی اگر کافر حربی باشد ،خرید کاال و

کشورهای جریان جنگافروز علیه نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب میگردد؛ بنابراین
تمام مباحثی که درباره خرید کاالهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی بیان شده است ،درباره
این کشورها نیز صدق می کند .تنها مطلب قابل مالحظه در معامله با این کشورها آن است
که اگر خرید کاالیی از کشورهای جنگ افروز و کشورهای همراه آنها ضرورت پیدا کند ،از
باب قاعده دف أ فسد به فاسد ،باید آن کاال را از کشورهای همراه با کشورهای جنگافروز
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خریداری نمود نه از کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی .چون مبدأ شرارت در جهان علیه
جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان ،کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و سایر
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کشورها با این جریان از روی اختیار و برخی هم بهناچار همراهی میکنند.

 .3کاالهای کشورهای غیر اسالمی در حال صلح
بسیاری از کاالها توسط برخی کشورهای غیراسالمی همانند روسیه و چین یا با نام تجاری
آنها تولید می شوند .این کشورها در این جنگ اقتصادی مشارکت ندارند ،بلکه گاهی حاضر
به همکار ی با ایران علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و در صلح و سازش با
جمهوری اسالمی ایران میباشند.
معامله و خرید کاال از این کشورها به چند صورت اتفاق میافتد:

صورت اول :وقوع سلطه و سبیل
خرید و واردات کاالها از این کشورها به جمهوری اسالمی ایران تبدیل به یک جریان قوی
اقتصادی شود ،بهگونهایکه بازارهای ایران تحت تأثیر جدی کاالهای وارداتی آن کشورها
قرار گیرد ،بخش مهمی از بنگاههای تولیدی ایران با رکود مواجه شده و تعطیل گردند و
بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران را به دنبال داشته باشد .در مجموع اقتصاد ایران با
رکود اقتصادی مواجه شود و معیشت مردم و بسیاری خانوادهها مختل گردد .در سالهای
اخیر چنین شرایطی از سوی برخی کشورها از جمله اقتصاد کشور چین نسبت به اقتصاد
کشور جمهوری اسالمی ایران شاهد بوده ایم .واردات کاالهای تولیدی کشور چین به قدری
گسترده بوده است که برخی صنای ایرانی به تعطیلی کشیده شدند و بیکاری کارگران آنها
را به دنبال داشته است و . ...

فرض بیانشده ،مصداق عنوان سلطه و سبیل اقتصادی کشور کفر و غیراسالمی بر
اقتصاد کشور جمهوری اسالمی ایران است .در این صورت مصداق نهی آیه نفی سبیل «لن

یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیال» (نساء )141 :قرار میگیرد؛ بنابراین چنین معامالتی
صحیح نیست و غیرمباح می باشد .افزون بر آن کسانی که دست به دست هم میدهند و
اقدام به خرید و واردات انواع کاال از این کشورها میکنند و زمینه سلطه و سبیل اقتصادی
کفار را بر اقتصاد جمهوری اسالمی ایران فراهم مینمایند ،رفتارشان مصداق تعاون بر اثم 29
خواهد بود که خدای متعال آن را غیرمجاز شمرده است« :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

خدا سختکیفر است.
بنابراین کسانی که مجوز واردات کاالها را صادر میکنند ،آنهایی که اقدام به خرید و
واردات می نمایند ،فروشندگانی که در بازارهای داخلی آن کاالها را میفروشند و نیز
خریداران آنها کمک به تحقق سلطه و سبیل اقتصادی کشور غیراسالمی بر اقتصاد کشور
جمهوری اسالمی ایران می کنند ،مورد نهی خدای متعال در این آیه قرار میگیرند و فعل
آنان غیرمجاز است.

صورت دوم :جریان اقتصادی دوجانبه
یک جریان اقتصادی دوجانبه بین اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و اقتصاد آن کشورها
شکل بگیرد؛ یعنی همانطوریکه کشوری مثل چین به کشور جمهوری اسالمی ایران کاال
وارد می کند ،از سوی دیگر از کشور جمهوری اسالمی ایران نیز به آن کشور کاالهای
تولیدی فراوانی صادر میشود و یک جریان اقتصادی و تجاری دوجانبه و با مناف اقتصادی
دوطرفه شکل میگیرد .حتی ممکن است جریان واردات کاالها از این کشورها منشأ
مشکالتی برای برخی بنگاهها و صنای ایرانی شوند ،اما از سوی دیگر مناف حاصله از
صادرات کاالهای ایرانی به این کشورها نیز بسیار قابل مالحظه میباشد.
ایجاد جریان اقتصادی دوجانبه با کشورهای غیراسالمی که دارای مناف مشترک برای دو
ملت باشد ،به لحاظ اقتصادی دارای منطق اقتصادی صحیح است؛ چون هم موضوع
حمایت از کاالی ایرانی محقق می شود و هم به جهت موازین فقهی اشکالی ندارد؛ اما به
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اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده :)2 :در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که

لحاظ منطق اقتصادی ،هر یک از دو کشور در زمینهای که دارای مزیت نسبی هستند ،اقدام
به تولیدات و صادرات میکنند و از مناف اقتصادی فراوانی بهرهمند میشوند .ازآنجاییکه
تولیداتشان بر اساس مزیت های نسبی اقتصادی کشور ایران و آن کشورها شکل میگیرد ،به
همین جهت هزینه های تولیدی برای هر دو کشور منطقی خواهد شد .همچنین کاالی
تولیدی ایرانی به صورت پایدار توسط کشورهای خارجی تقاضا و به مصرف خواهد رسید
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و موضوع حمایت از کاالی ایرانی محقق میشود .افزون بر آنها این جریان با هیچ یک از
موازین اولیه و ثانویه فقهی ناسازگار نیست؛ بنابراین به جهت مناف بیانشده ،مطلوب است
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حاکمیت اسالمی ارتباط تجاری و اقتصادی دوجانبه بیانشده را با کشورهای غیراسالمی
فراهم کند و گسترش دهد.

صورت سوم :کاالهایی که مشابه داخلی ندارند
خرید و واردات کاالها از کشورهای غیراسالمی مصداق سلطه و سبیل نیست .همچنین یک
جریان دوطرفه اقتصادی با مناف دوجانبه محسوب نمیشود ،بلکه کاالهایی وارد میشوند
که مورد نیاز مردم ایران بوده و مشابه آن در داخل ایران تولید نمیشود؛ بنابراین واردات
آنها برای تولیدات داخلی مشکلساز نیست و از سوی دیگر آن کشور نیز از مناف اقتصادی
فراوانی بهره میبرد.
در این صورت بر ممنوعیت چنین جریان اقتصادی هیچ دلیل فقهی وجود ندارد .این
جریان از یک سو مناف اقتصادی کشور غیراسالمی در حال صلح با جمهوری اسالمی ایران
را فراهم می کند و از سوی دیگر نیازهای اقتصادی مردم ایران را برطرف مینماید .اصل
اولیه مستفاد از ادله و عمومات اولیه ع که پیشتر بیان شد ع صحت و جواز چنین معامالتی
است .افزون بر آنها منافاتی هم با موضوع حمایت از کاالی ایرانی ندارد.
البته اگر کشور جمهوری اسالمی ایران با مشکالت جدی ارزی مواجه باشد و کاالهای
وارداتی از کاالهای ضروری که اضطرار به آنها در داخل ایران وجود ندارد باشد ،در این
صورت حکم به جواز واردات چنین کاالهایی امر مشکلی است؛ چون واردات این کاالها
نیازمند استفاده از ارزهای خارجی میباشد و کمبود ارز در داخل کشور سبب کاهش
ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها می شود و کاهش ارزش پول ملی ،افزایش سطح

عمومی قیمتها و تورم را به دنبال خواهد داشت و افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم
آثار بسیار خطرناکی بر اقتصاد ملی و داراییها و درآمدهای نقدی عموم مردم دارد.

 .4کاالهای کشورهای اسالمی غیر جبهه مقاومت
کاالها یی که توسط برخی کشورهای اسالمی مانند ترکیه ،مالزی ،پاکستان ،اندونزی و
عربستان تولید شده یا با نام تجاری آنها عرضه میشوند .این قبیل کشورها به چند گروه
تقسیم میشوند:

گروهی از این کشورها مثل عربستان با کشورهای جنگافروز برای ضربهزدن به جمهوری
اسالمی ایران همراهی و مشارکت می کنند .حکم معامله و روابط تجاری با این کشورها
همانند کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ چون چنین کشوری با کفار حربی علیه
کشورهای اسالمی همپیمان شده است .به همان نحوی که کشورهای غیراسالمی با
کشورهای اسالمی می جنگند و در صدد نابودی کشورهای اسالمی هستند ،این کشور نیز
همانند آنها بلکه شدیدتر از آنها برای نابودی کشورهای اسالمی اقدام کرده است .به تعبیر
امام خمینی

ع که پیش از این گذشت ع از روایات بی السالح به کشورهای غیراسالمی

فهمیده میشود که بین کشور غیراسالمی و کشور اسالمی که در صدد نابودی کشورهای
اسالمی برآمده فرقی نیست .هر نوع معاملهای که کمک به جریان اقتصادی آنها محسوب
شود ،مشمول نهی در روایات بی السالح میشود؛ یعنی کشور غیراسالمی موضوعیت
ندارد ،بلکه کشوری به ظاهر اسالمی ،اما با همراهی کفار حربی علیه کشورهای حق و
اسالمی اقدام کند ،مشمول احکام روایت بی السالح میشود و هر نوع رابطه تجاری و
اقتصادی که سبب تقویت اقتصادی آنها شود و زمینه تضعیف کشورهای اسالمی را فراهم
کند ،غیرمجاز است.

گروه دوم :تضعیف جریان اقتصادی کشور
گروهی از کشورهای اسالمی در جنگ اقتصادی با کشورهایی مانند آمریکا همکاری و
مشارکت نمیکنند ،اما خرید و واردات کاال از این قبیل کشورها به جمهوری اسالمی ایران

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی فقهی -اقتصادی حمایت از کاالی ایرانی ...

گروه اول :همراهی با کشورهای جنگافروز
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تبدیل به یک جریان قوی اقتصادی می شود .مشابه کاالهای وارداتی نیز در داخل جمهوری
اسالمی ایران تولید میشود؛ بنابراین واردات آنها تعطیلی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و
بیکاری کارگران شاغل ایرانی را در پی خواهد داشت و اقتصاد ایران را به سمت رکود
می برد .به دنبال آن برخی مشکالت امنیتی ،سیاسی و  ...برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد
می گردد .در واق در جنگ اقتصادی ،آن هدفی را که کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی
32

علیه جمهوری اسالمی ایران دنبال می کردند ،با اقدامات اقتصادی از طریق برخی کشورهای
اسالمی حاصل میشود و زمینههای تضعیف نظام جمهوری اسالمی ایران فراهم میگردد.
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هر اقدامی که سبب تضعیف جامعه اسالمی شود ،غیرمجاز است .پیشتر از امام خمینی

نقل شد که روایات فروش سالح اختصاص به کفار حربی ندارد ،بلکه حتی کشور اسالمی
بخواهد برای کشور اسالمی دیگر مثل جمهوری اسالمی ایران مشکالت بیانشده را ایجاد
کند ،غیرمجاز است .همچنین در روایت تحف العقول که پیشتر بیان شد ،در آن آمده بود
که هر اقدامی که سبب تضعیف حق و مؤمنان شود ،جایز نیست.
الزم است ذکر شود که این حکم در صورتی جاری میشود که راههای دیگری برای
جلوگیری از مشکالت مورد اشاره وجود نداشته باشد .اگر بتوان با استفاده از سیاستهای
گمرکی مثل وض تعرفههای بازدارنده جلوی چنین مشکالت و مفاسد اقتصادی را مسدود
کرد ،قطعا در اولویت است؛ بلکه اگر بتوان آن را تبدیل به جریان تجاری با مناف دوجانبه
نمود و مشکالت و مفاسد اقتصادی را برطرف نمود باید این امر صورت گیرد که در فرض
بعدی بررسی میشود.

گروه سوم :جریان اقتصادی با منافع طرفینی
گروهی از کشورهای اسالمی هستند که خرید و واردات کاال به صورت معمولی بین دو
طرف ایران و آن کشورها جریان پیدا میکند .هم مردم و کشور ایران و هم مردم و آن
کشورها مناف اقتصادی متعارف می برند .کشور جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورهای
اسالمی همسو با ایران بر اساس مزیت های نسبی اقتصادی ،کاالهای خود را تولید و مازاد
تولید را به کشور مقابل صادر میکنند و از مناف اقتصادی آنها مردم هر دو کشور بهرهمند
می شوند .در چنین شرایطی هیچ دلیل فقهی وجود ندارد که داللت بر عدم جواز این نوع

معامالت نماید .عالوه بر آن مصداق حمایت از کاالی ایرانی نیز میباشد .چون خرید و
مصرف کاالهای تولیدی ایرانی توسط غیر ایرانیها محقق میشود .اگر در شرایط جنگ
اقتصادی ،حمایت ا ز کاالی ایرانی الزم و واجب باشد ،جریان اقتصادی و تجاری با
کشورهای اسالمی با مناف دوطرفه از موارد بسیار الزم است که مردم و همه مسئوالن باید
به چنین ظرفیتی اهمیت فراوانی بدهند و تالش کنند این ظرفیت مرتب افزایش پیدا کند؛
چون هم آثار فشارهای جنگ اقتصادی دشمنان جمهوری اسالمی ایران کاسته میشود و 33

هم مصداق حمایت از کاالهایی ایرانی محقق میشود.

برخی کاالها توسط بعضی کشورهای اسالمی جبهه مقاومت یا گروههای مقاومت همانند
کشور عراق ،سوریه ،یمن و حزباهلل لبنان تولید و یا با نام تجاری آنها عرضه میشوند .این
کشورها شبیه ایران در معرض جنگ و تهدید از سوی کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی
هستند.
ازآنجاییکه کشورهای اسالمی جبهه مقاومت در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم
صهیونیستی در حال جنگ و مقاومت هستند و متحمل انواع مشکالت اجتماعی و سیاسی
و اقتصادی می شوند ،در کنار جمهوری اسالمی ایران در صف مبارزه با دولت آمریکا و
رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند؛ بنابراین هر نوع حمایتی از آنان ،حمایت از جبهه مقاومت
در برابر دولتهای جنگافروز محسوب میشود و خرید و واردات کاالها از آنها صحیح و
مباح ،بلکه الزم است .چون تقویت کشورهای اسالمی همسو با نظام جمهوری اسالمی
ایران است که در جنگ اقتصادی علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی مشارکت دارند و
سبب میشود کشورهای جبهه مقاومت در برابر کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی تقویت
شوند .حتی ضرورت دارد که جمهوری اسالمی ایران با کشورهای مقاومت اسالمی،
مراودات اقتصادی خود را بهگونهای ساماندهی و گسترش دهد که موجب تقویت جریان
اقتصادی آن کشورها شود .بلکه همانطورکه جبهه مقاومت نظامی توسط این کشورها برای
دفاع از خود تشکیل شده است ،الزم است جبهه مقاومت اقتصادی توسط این کشورها و با
راهبری کشور جمهوری اسالمی ایران تشکیل گردد.
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 .5کاالهای کشورهای اسالمی جبهه مقاومت

جمعبندی و نتیجهگیری
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش ساماندهی شده است« :با توجه به شرایط
فعلی اقتصاد ایران ع جنگ تمامعیار اقتصادی ع حکم فقهی حمایت از کاالی ایرانی و پرهیز
از مصرف کاالهای خارجی چیست؟» بررسیها تحقیق را به این نتیجه رساند« :وجوب
پرهیز از مصرف کاالهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسالمی ایران ،مثل آمریکا و رژیم
 34صهیونیستی مگر د ر فرض اضطرار ،مبادالت تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای
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دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت
اسالمی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه
مقاومت اسالمی میباشد» .با توجه به نتایج تحقیق به نظر میرسد دولت جمهوری اسالمی
ایران بدون فوت وقت باید جبهه مقاومت اقتصادی را با تمام نیروهای مقاومت اسالمی در
سراسر دنیا و نیز همراهی کشورهای اسالمی جبهه مقاومت برای مقابله با جنگ اقتصادی
دشمنان ایجاد نماید .همچنین در داخل کشور بازنگری قوانین و سیاستهای اقتصادی را بر
اساس نتایج فقهی تحقیق بازنگری نماید و قوانین و سیاستهای مخالف آن را حذف و
سیاستها و قوانین متناسب را جایگزین نماید.
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