
 

 
 44تا  53صفحات ، 52شماره ، 9318 پاییزتم، شه/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلناهم 

 

 

نگهبان در  یشورا یفقه یکردهایرو یگفتمان یلتحل
  یفریدر امور ک یمعاهدات همکار یبررس

 

 9امین اله زمانی                               
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 91/8/18تاریخ پذیرش:         58/4/18تاریخ دریافت:                     

 چکیده
 یاسالم یجمهور المللیینب یهانامهها و موافقت، عهدنامهیقانون اساس ۷۷مطابق با اصل 

از  یاصول قانون اساس یربرسد و به داللت سا یاسالم یمجلس شورا یببه تصو یدبا یرانا
 یدر شورا یشرع و قانون اساس با یرتعدم مغا یا یرتمغا نظر، عهود مزبور از ۱۹جمله اصل 

 معاهداتاز جمله  یماهو یهانامهموافقت اغلبنگهبان  ی. شوراشوندمی ینگهبان بررس
 یرشپذ اینکه دلیلبه( را یفری)استرداد، انتقال محکومان و معاضدت ک یفریدر امور ک یهمکار

 یراسالمیه از محاکم غاحکام صادر یا یرشرعیو مقررات غ ینقوان یاجرا یا ییدمستلزم تأ هاآن
، گفتهیشداده و با اصرار مجلس بر عهود پ یصشرع تشخ ینبا مواز یردولت مقابل است، مغا

صورت « مصلحت»و به استناد اصل  یقانون اساس ۹۹۱ها مطابق موضوع اصل آن یبتصو
است و  یشانا یآرا یتنگهبان برحسب اکثر یشورا یاعضا ییگرفته است. اظهارنظر نها

 یشرع ینبا مواز المللیینب یهاعهدنامه یرتعضو، در خصوص عدم مغا یفقها یتاقل یدگاهد
که با  کندیمقاله تالش م ینکه نگارنده در ا یدگاهی؛ همان دیابدیانعکاس نم یینها یدر آرا

مصالح  یبند، درجهیهفقه امام یاییکه پو رسدینظر مکند. به یینتب یفیـ توص یلیروش تحل
شرع نداشته  ینبا مواز یرتی، مستلزم آن است که عهود مزبور مغافقیهیول اراتیحکومت و اخت

 است. ینیمصلحت نظام فاقد وجاهت تقن یصها در مجمع تشخآن یبتصو روازاینباشد و 
 

 یشورا یفری،ک امور در معاضدت ان،، استرداد مجرمالمللیینب یهاعهدنامه واژگان كلیدي:
 یل.سب ینگهبان، مصلحت، نف

                                                                                                                                                       
 Email: aminezamani@gmail.com  
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 مقدمه
و ... با  یاسی، سی، حقوقیارتباط اقتصاد المللییندر جامعه ب یداراز الزامات حکومت یکی

 یاز برقرار المللییناز جامعه ب یعنوان عضوبه یزن یرانا یاسالم یدول است. جمهور یرسا
مه ناانعقاد معاهده و موافقت یازمندن یگربا دول د ی. ارتباط ماهویستن امستثن یروابط ینچن
در  یبپس از تصو یقانون اساس ۷۷هاست که براساس اصل با آن یرانا یاسالم یجمهور یانم

 یک یهانامهنگهبان برسد. تعداد انعقاد موافقت یشورا ییدبه تأ ید، بایاسالم یمجلس شورا
 اییندهرشد فزا یرانا یاسالم یقبل جمهور یهابه نسبت سال یاسالم یجمهور یردهه اخ

 سبببه یشترب –نگهبان  یشورا ییدبا عدم تأ المللیینب یقراردادها ینر موارد ابیشتداشته و در 
مصلحت نظام  یصدر مجمع تشخ یاسالم یو اصرار مجلس شورا -شرع  ینبا مواز یرتمغا

باشد. انعکاس  یقتحق ینا یتبر اهم یدیمؤ تواندیموضوع م ینکه ا اندیدهرس یببه تصو
با  المللیینب یهانامهموافقت یرتعدم مغا یا یرتمغا یر بررسنگهبان د ینظر شورا یینها

که به استناد  کندیمقاله تالش م ینا ۹.استمعظم  یفقها یتبر نظر اکثر یشرع، مبتن ینمواز
نگهبان را  یشورا یفقها یتو اقل یتاکثر یدگاهنگهبان هر دو د یمذاکرات شورا استدالالت

، تالش یتاقل یهنظر یینبا تب یعلم یلتحل یند. اکن یینتب یو حقوق یبراساس استدالالت فقه
 یفقه استدالل یاییبا پو یکردرو ین. ایردمختار بپذ یهعنوان نظرمذکور را به یکردکه رو کندیم

نظام  یتحاکم یتموقع ینو همچن یاسیو س یو اقتضائات اجتماع یطشرا ینو همچن یهامام
 ینکه ا رودیدارد. انتظار م یشتریب یقتطب یالمللینب یاسیدر منظومه س یاسالم یجمهور

امروز ارائه  یطدر شرا سبیلیاز جمله قاعده نف یاز قواعد فقه یدتریجد یکرد، رویعلم یقتحق
 یینگهبان نسبت به معاهدات قضا یشورا یشرع یراداتا یینمقاله ضمن تب ینکند. در ا

 یدگاهدر پاسخ به استدالالت د عضو که یفقها یتاقل یکرد(، رویتاکثر یدگاه)د المللیینب
 . شودیم یانب یزارائه شده است ن یتاکثر

 معاضدت و محکومان انتقال استرداد،: یفریدر امور ک یمعاهدات همکار .۱
 یفریک امور در

تابعان حقوق  یااشخاص  یانم یبه هرگونه توافق منعقده کتب»، المللییننامه بموافقت یامعاهده 
براساس مقررات  یتیماه نظرکه از  شودیاطالق م(« المللیینب یهاسازمان )کشورها و المللینب

(. ۱۷ ،۹83۷ یگدلی،ب یائی)ضاند یآثار حقوق یشده و دارا یمتنظ المللینحقوق و قواعد حقوق ب
 جانبهدو یهمکار زمینه دراز آنها  یکه بخش دارد یانواع یزن یتماه نظرکشورها از  یانمعاهدات م

 یانم یفریک امور در دوجانبه معاهدات یقمصاد ینتراست. مهم ییو قضا یفریک ورام ینهزم در



 
 
 

 تحلیل گفتمانی رویکردهاي فقهی شوراي نگهبان...بررسی 
 

 

42 

 در معاضدت و محکومان انتقال مجرمان، استردادها معاهده دولت یرسا و یرانا یاسالم یجمهور
است که  یکشور یاز سو یمجرم یامتهم  یریگاست. معاهده استرداد ناظر بر بازپس یفریک امور

 ،۹83۷ ی،محاکمه او را دارد )پوربافران ییتوانا ی،شخص یتصالح یا ینیسرزم یتصالح اساسبر
انتقال محکومان به  در خصوصها انتقال محکومان، توافق دولت یهانامه(. موضوع موافقت۱۰۲

 ۱.استمدت مجازات در کشور متبوع خود  یهجهت تحمل بق یسالب آزاد مجازات یاحبس 
. شوندیم یبندطبقه یفریک امور در معاضدت معاهده عنوان تتح یزن یاز معاهدات همکار یبخش

شامل  شود،یها منعقد مدولت یانصورت دوجانبه مبه یشتردسته از معاهدات که ب ینا یتهرچند کل
 ینمع یهاناظر بر معاضدت یشترها بآن یدامنه اجرا یکنل ،است ییو قضا یحقوق یهمکار
از جرم،  یشگیریدر پ یاحکام در مکان است. همکار یجراو ا یمقدمات یقاتاز جمله تحق یدادرس

 یااز جرم، تبادل اطالعات، ابالغ احکام و اسناد، اخذ شهادت  یناش یدعوا زمینهمساعدت در 
 ینه، تبادل اطالعات در زمیا، و ضبط اشیف، توقیناتمعا یا یاظهارات اشخاص، انجام بازرس

 یاافراد  ییمکان و شناسا یین، تع۲ز کارشناس و شاهدا یت، حما4، انتقال محکومان به حبس8ینقوان
مورد  یمنابع مال یاوجوه  ینمصادره عوائد و آالت جرم و همچن یا، ضبط یفو توق ی، بازرس6یااش

 هاییابتن ی،اجرا۷یناز طرف یکهر  یندر سرزم یسیتاقدامات ترور یمال ینتأم یاستفاده برا
صورت ، بهیمعاهدات همکار ینا یت، ماهالمللینحقوق ب . از منظرکنندیم یدو .... تأک ،3ییقضا

( و به جهت ۹۰۰ ،۹83۷ یگدلی،ب یائی)ضاست و خاص و محدود  ینامه قراردادتوافق یکعمده 
حقوق  نظرآنها است و از  یانم یفریموضوعات ک یاجرا یلمعاهده در تسه یناهداف طرف ینتأم

. به موجب اصل شودیمحسوب م یمحل یتحبر اصل صال ییاستثنا معاهدات، ینجزا، اغلب ا
 یافتهاست که جرم در قلمرو آن ارتکاب  یدولت یتبه جرم در صالح یدگیبودن، رس یمرزدرون

ده و متهم، موجد یدحقوق بزه ینجرم و تأم یلبه دال یدگیدر رس یلاصل ضمن تسه یناست. ا
معاهدات  یتماه ۱(.6۱ ،۹838، یصادق یرمحمد)م گرددیمحسوب م یزها ندولت یتاقتدار و حاکم

، تنها یشخو یتحفظ اقتدار و حاکم یدر راستا ینکه طرف دهدینشان م یفریدر امور ک یهمکار
مشمول دامنه معاهده قرار  یزدارند ن ییکه جنبه اجرا یفری راامور ک یدگیرس یندهایاز فرا یبخش

 نظر ینو از ا کنندیم استثنم هرا از شمول معاهد یبه جرم و دادرس یدگیرس یتو صالح دهندیم
به  یقواعد ماهو یلتحم در پی ،(۱۱ ،۹83۷، یگدلیب یائیساز )ضبرخالف معاهدات عام و قانون

 . یستندمعاهده ن ینطرف

معاهدات  ینگهبان در بررس یشورا یفقها« یتاکثر» یکردرو یینتب .2
 یفریدر امور ک یهمکار

و  ینقوان یرت، اعالم مغا۹8۷۱هبان مصوب نگ یشورا یداخل نامهیینآ ۹۱مطابق با ماده 
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 روین. ازایابدینگهبان انجام م یشورا یفقها یتها با شرع توسط اکثراز آن یمواد یامقررات 
 ییعنوان نظر نها، به«یتاقل»است که در مقابل نظر  یدگاهید« یتاکثر» یکردمنظور از رو

 هاینظر ی. بررسشودیرائه ما یاسالم ینگهبان در خصوص مصوبات به مجلس شورا یشورا
 یمبن یتاکثر یدگاهکه د دهدینگهبان، نشان م یشورا یمشروح مذاکرات فقها یاستدالل

از  یبر چند محور استوار است. برخ یفریدر امور ک یمعاهدات همکار نبرخالف شرع بود
عاهدات در همه م یباًتقر یا استمعاهدات  یتو ناظر بر کل یصورت کلبه یشرع یراداتِا ینا

 یمعظم شورا یفقها یگرموارد د یاند و در برخوارد شده مشترکشرع  یرمغا یرادعنوان ابه
 اند.معاهده وارد دانسته یتدر خصوص ماه یصورت موردرا به یشرع یرادنگهبان ا

، احکام و ینبودن قوان یرشرعی: غیتاکثر یکردمشترک رو یراداتا .2-۱
  یدول خارج یینظام قضا یدادرس

 یکاست. در  یدگاهبر چند د یمبتن یزن خود که شده وارد معاهدات یهکل در یراداتا نیا
را  یخارج یهاو مقررات دولت ینقوان یتماه – یرادا ینترعنوان مهمو به - يماهو یدگاهد

 ینمواز با یرمغا را مقررات ینا یاجرا به یرانا یاسالم یجمهور الزام و دانسته شرع با یرمغا
 آثار ینو همچن یواقع یو مبنا یتماه به توجه ازنظر صرف یدگاهد ینا ۹۰.داندیم اسالم

 و مقررات اصدار صرف یگر،د یهابودن دولت یراسالمیغ فرض با ی،خارج دول مقررات
 تریتر و به نظر واقعکه متعادل - دوم یدگاهد سبب ینهم به. داندیم یرشرعیغ را هاآن ینقوان
و تنها با  داندینم یرشرعیو مقررات طرف مقابل را غ ینقوان یهکل -است  نگریسته موضوع به

 ،«یاطاحت»دولت مقابل و با تمسک به اصل  یدر نظام حقوق یرشرعیغ ینوجود قوان احتمال
موارد  ین. از جمله اداندیشرع م ینبا مواز یررا مغا یرانا یاسالم یآن توسط جمهور یاجرا

در امور  ینامه معاضدت حقوقان در خصوص قانون موافقتنگهب یبه اظهارنظر شورا توانیم
 ی)جمع ۱/۹۰/۹8۱۹مصوب  ینو هرزگو یو بوسن یرانا یاسالم یجمهور ینب یفریو ک یمدن
و  یرانا یاسالم یجمهور ینن بانامه استرداد مجرم( قانون موافقت8۰3 ،۹8۱4 پژوهشگران، از

(، قانون 8۹۱ ،۹8۱4 شگران،پژوه از ی)جمع ۹8۱۹/ ۱/۹۰مصوب  یکستانتاج یجمهور
 بالروس مصوب یو جمهور یرانا یاسالم یجمهور ینن بانامه استرداد مجرمموافقت

 یکردکه رو سوم یدگاهد( اشاره کرد. در 8۹۷ ،۹8۱4 پژوهشگران، از ی)جمع ۱/۹۰/۹8۱۹
و نظام  یکه قضات دول خارج جاآناز ،دولت مقابل ینقوان یتماه ازنظر دارد، صرف یشکل
نظام  داند،ینم یحاکم اسالم یمنصوب و مأذون از سو یااجتهاد  یطآن را واجد شرا ییقضا
با  یرمغا یرانا یاسالم یاحکام آن را توسط جمهور یاجرا یجهنت در وآن  یو دادرس ییقضا



 
 
 

 تحلیل گفتمانی رویکردهاي فقهی شوراي نگهبان...بررسی 
 

 

42 

موارد و با  ینگهبان در برخ یشورا که است یحتوض شایان ین حالا با ۹۹.داندیشرع م ینمواز
 ینمواز با یرمغا را هاآن انعقاد و یبتصو یکدیگر،معاهدات دوجانبه با  یتهما توجود شباه

 ۹۱.است نداده یصتشخ شرع

  یتاکثر یدگاهد یمورد یراداتا .2-2
در  یزن یصورت موردبه المللیینب یهانامهتوافق ینگهبان در بررس یشورا یفقها یتاکثر

 اظهارنظر، ینا رسدیم نظربه. کنندیم شرع اظهارنظر ینمفاد معاهده با مواز یرتمغا خصوص
مصوبه  یتندانسته و به ماه شرع ینمواز با یرمغا را معاهده یتکل فقها یتاکثر که است یزمان

 یابودن حضور کارشناس  یرشرعیغ یرادبه ا توانیموارد م یناند. از جمله اکرده یداپ ورود
 یاسالم یرا ندارد، در جمهورکارشناس و شاهد  یشرع یطشاهد دولت طرف مقابل که شرا

منع »بودن  یشرع یرمغا ۹8اشاره کرد. ،همراه است ییموقت قضا یتمصون یاعطا با که یرانا
 ینگهبان است که در برخ یشورا یو مورد یشرع یراداتا یگراز د« یبمحاکمه بر غا

 یردولت جمهو یانم ییو جزا یمدن یهانامه معاضدت در پروندهمصوبات از جمله موافقت
 . است شده اشاره آن به یهبا روس یرانا یاسالم

  یتاکثر یکردرو یفقه یمبان یینتب .3
 یفقها یتاکثر یهنظر یمبنا طاغوت نزد تحاکم یمتحر و یلسب یدو قاعده مهم نف یفقه نظر از

 ینف قاعده یقرآن مستند. است یفریدر امور ک یمعاهدات همکار ینگهبان در بررس یشورا
اعم از  یلسب از منظور نظر به که است ۹4«"یلًاسَبِ ینَالْمُؤْمِنِ یعَلَ ینَاللَّهُ لِلْکافِرِ یَجْعَلَ لَنْ» یهآ یلسب

 تا و ندارند تسلط مؤمنان بر آخرت در نه و یاکه کفار نه در دن معناینبد ،باشد یاتسلط در دن
 ،۹8۷4، یی)طباطبا اندالبغ کفار بر همچنان باشند، یبندپا آن لوازم و یمانمنان به اؤم کهیزمان
نکرده  یعرا تشر یآن است که خداوند حکم یلسب یمفاد قاعده نف روازاین .(۹۱۰-۹3۱ : ۲ج

، ۹838، دوستیمسلمانان شود )عل یا یآن موجب تسلط کافران بر امت اسالم یاست که اجرا
 ینبر ا یمبتن ،۹۲یدر روابط خارج یریپذهرگونه سلطه یضمن نف یقانونگذار اساس .(۱8۱

 یگانههرگونه قرارداد که موجب سلطه ب» که داردیم اشعار یزن یاساس قانون ۹۲8 اصل در قاعده
 ینا از و «شئون کشور گردد ممنوع است یگر، فرهنگ، ارتش و دیو اقتصاد یعیبر منابع طب

 اطارتب در یرانا یاسالم ینظام جمهور یو شرع یفقه یمبان ینترمهم از یلسب ینف قاعده نظر
، طرح دعوا ۹6سوره مبارکه نساء 6۰ یهفقها به استناد آ یگر،د یسو از. است یاناد و ملل یرسا با

( 6۷ :8ق، ج۹4۹۰، یاند )عاملدانسته یرهرا حرام و از گناهان کب ]=حکام[در نزد قضات جور 
آن  و( ۹۹: ۱۷ق، ج ه ۹4۰۱، ی)حرّ عامل ۹۷جور است یدر گناه قاض یکشر یشخص ینو چن

آن و از جهت  یلو در تعل( 48۹، یآباد)نجف دانندیطاغوت م یتمصداق رجوع به حاکمرا 
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 یمفاسد اجتماع یجادطاغوت را موجب ا یهامناسبت حکم و موضوع، تحاکم نزد حکومت
 .(۹۷، ق۹4۹۲، ی)حائر انددانسته

رد قضاوت را ندا یطکه شرا دانندیم یفقها آن را مصداق کس یجور برخ یقاض یفتعر در
است که  یحاکم منظور ینکها یا( ۱6، ق۹4۱۷، یلنکران یفاضل موحد ؛۱۱8 ،ق۹4۰4، ینی)خم

 یاز فقها یگرد یبرخ .(۹۷ ،ق۹4۹۲ ،ی)حائر کندیطور غالب به ظلم و ستم قضاوت مبه
 یحکومت سلطه آن را مصداق قاض یاحاکم جائر  یاز سو یبه صرف انتصاب قاض یزمعظم ن

 .(۱6۱ ،معرفت ؛4۱۱ ینی،مشکاند )داده یصرجوع به آن تشخ یمتحر یجهجور و در نت
طور مطلق و به صرف انعقاد معاهده و اول به یدگاهنگهبان در د یشورا یفقها یتاکثر یکردرو 

باورند که  ینا بر معاهده، شرع با یربه مقررات مغا یاسالم یجمهور التزام با دوم یدگاهد در
 در و یرانا یاسالم یجمهور نظام بر معاهده یگررف دط تسلطو  یلمزبور موجب سب معاهدات

 ۹3 .شودیم آن تابعان یجهنت
 نساء مبارکه سوره 6۰ یهآ یقمصاد از را معاهده یگرد طرف تحاکم یزن یکردرو ینا سوم یدگاهد
 و یراسالمیغ یهادولت یدادرس یندهایفرا یرشپذ یجهنت در و داندیم طاغوت نزد تحاکم و

 .داندیم شرع ینمواز با یرغام و حرام را کفر

معاهدات  ینگهبان در بررس یشورا یفقها« یتاقل» یکردرو یینتب. 4
 یفریدوجانبه معاضدت در امور ک

عهود و  یبرخ کهوجود دارد  یتیاقل یدگاهنگهبان، د یشورا یفقها یتاکثر یدگاهدر مقابل د 
 هاییدگاهمتناظر با د یکرد اغلبرو ین. اداندیشرع نم ینبا مواز یررا مغا المللیینمعاهدات ب

 دو به خود یکردرو یننامه و معاهدات مطرح شده است. اتوافق یشرع یرادفقها در ا یتاکثر
 یشرع ینمواز با یرمغا را معاهدات یه،اول حکم نظر از یدگاهد یک شود؛یم یمتقس یدگاهد
 ینستلزم انعقاد چنم یاسالم حکومت منافع و مصلحت است معتقد دوم یدگاهد و داندینم

 از دسته ینا دول، یربا سا یاسالم حکومت ارتباط «ضرورت»است و از جهت  یمعاهدات
 .شودیمحسوب نم یشرع ینمواز با یرمغا معاهدات

بودن معاهدات  یرشرعیغ یارمع یتموضوع عدم به معتقد یدگاهد .4-۱
  یفریدر امور ک یهمکار

بودن در خصوص معاهدات  یرشرعیغ یارمنظر معاز دو  دهدیم نشان یتاقل یکردرو یبررس
 یرتمغا یمعتقد است که ضابطه بررس یدگاهد یکندارد.  یتموضوع یفریدر امور ک یهمکار

 نظر ینا از و دارد یتموضوع یاسالم حکومت در تنها شرع ینمواز با مقررات یرتمغا عدم و
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و  دارد یتموضوع یولت اسالمو مقررات تنها در د ینقوان یشرع یرتمغا یاراشعار دارد که مع
نظر،  ینن به اکه قائال رسدینظر مبه ۹۱است. یمنتف یراسالمیغ یمسئله در کشورها ینا

و اصول خود  ینرا براساس مواز یگرو مقررات دول د ینقوان یتعدم مشروع یا یتمشروع
تدالل نگهبان در پاسخ به اس یشورا یاز فقها یبرخ ینهمچن ۱۰داد. یصتشخ توانیها مآن
طرف  ینقوان یاند که هرچند برخو مقررات دولت طرف مقابل، اذعان داشته ینقوان یرتمغا

توسط دولت  هایرتمغا ینا یرشپذ یموضوع به معنا ینا ،شرع است ینبا مواز یرمعاهده مغا
 ینکشور مقابل در حال اجراست و با ا ینحال قوان در هر یراز یست،ن یرانا یاسالم یجمهور
اند اشعار داشته روازاین ۱۹.شودیو مقررات محدود م ینقوان ینا یها محدوده اجرانامهموافقت

 اجازه به منوط که جاازآن یرانا یاسالم یمسلمان توسط جمهور یژاپن محکوم انتقالکه 
 یو بستگان و خانواده با یدارد فرصت جهت از یشاناحسان در حق ا یراستا در و محکوم
 یاز فقها یبرخ .(۷۱8 ،۹8۱3 از پژوهشگران، ی)جمعندارد  یلسب یعده نفبا قا یمنافات است،

استدالل  ینو مقررات دولت طرف معاهده به ا ینشرع بودن قوان یرمغا یرادعضو در پاسخ به ا
امور کشورها بوده  یلتسه منظورها بهنامهموافقت یناند که انعقاد اتمسک جسته یو شرع یعقل

االجرا و را الزم یرانا یاسالم یو مقررات جمهور ینرداد دو طرف قوانقرا یکدر  توانیو نم
  .(۱38 ،۹8۱4 پژوهشگران، از جمعی) گرفت یدهرا ناد یگرمقررات طرف د

 ینطرف یتحاکم حق یترعا با و متقابل صورتبه معاهدات، از دسته ینا یدگاه،د ینا منظر از
 .یستن یگرید یتحاکم بر تسلط موجبات نظر ینا از و شودیم منعقد امور یلتسه منظوربه و

و  شودیاداره م امرینظر ول زیر یرانا یاسالم یجا که دولت جمهورازآن دوم یدگاهدبراساس 
ارتباط با  یمزبور از جمله برقرار ی، اقدامات قواشوندیم یذتنف یتدولت و مجلس از مقام وال

 یگرقاد معاهده معاضدت با دول دانع نظر ینو از ا استامر  یتتحت وال یزدول ن یرسا
 ینگهبان به استناد پاسخ یشورا یاز فقها یکی زمینه یندر هم ۱۱شرع ندارد. ینبا مواز یرتیمغا

از  یفعل یطرا در شرا ییقراردادها ینچن یزن امریداشته است که ول یان، بیاز مقام معظم رهبر
ها دانسته و انعقاد آن یحکومت یاز قراردادها است،آن جهت که متضمن منافع و حقوق مردم 

 ینا بر یتاقل یدگاهموارد، د یبرخ در علت ینبه هم ۱8.داندیدولت را بالاشکال م یرا از سو
است  یریتعز یتماه با امور بر ناظر یفری،در امور ک یهمکار معاهدات موضوع که است باور
 یبتصو است، یاراتاخت یدارا یراتدر حوزه تعز یاسالم یکه مجلس شورا به این دلیلو 

  ۱4شرع ندارد. ینبا مواز یرتیمغا مجلس توسط معاهده

  محورمصلحت یدگاهد .4-2
 یاسالم یجمهور« مصلحت»نگهبان، استناد به اصل  یشورا یفقها یتاز استدالالت اقل یکی
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 یشرح مصلحت اشاره کنند، انعقاد قراردادها یابه مصداق  ینکه، بدون ایشاناست. ا یرانا
با  یرهستند، مغا یرانا یاسالم یرا از آن جهت که براساس مصلحت و منافع جمهور مللیالینب

در مجموع به نفع  ییقراردادها یننظر آن است که چن ینفرض ا ۱۲.دانندیشرع نم ینمواز
  ۱6و اتباع آن است. یرانا یاسالم یجمهور

 یباطات و مصالح جمهوربا توجه به ضرورت ارت ییهانامهموافقت ینچن یدگاهد ینابراساس 
از منظر  ۱۷ شوند. ییدنگهبان تأ یاز طرف شورا یهالزم است از باب احکام ثانو یرانا یاسالم

ضرورت  یمتداول و در راستا یامروز امر یایمتقابل در دن یانعقاد قراردادها یدگاهد ینا
ع از ارتباطات نو ینا یدر برقرار یزن یاست و مصلحت نظام اسالم یکدیگرارتباط کشورها با 

شده  یرفتهپذ یتاکثر یدگاهعنوان داستدالل به ینها همنامهتوافق یحال در برخین با ا ۱3 است.
 پژوهشگران، از ی)جمع است یاوردهدست نالزم را به یرأ یشرع یرتمغا یرادا یجهو در نت
۹8۱4، ۱8). 

زمان و مکان  یاتو مقتض یطفقه و شرا یاییبه پو یشتریب توجه یدگاهد ینا که رسدیم نظربه
دول و  یررا منوط به ارتباط با سا یاسالم یکه تداوم حکومت جمهور یاگونهبه دهد،ینشان م

ذکر  شایان .(۱8 ،۹8۱4 پژوهشگران، از جمعی) داندیم او مقررات آنه ینقوان یبرخ یرشپذ
دست آوردن به یاستدالل که تنها راه انحصار یننگهبان با ا یشورا یاز فقها یاست که برخ

 ،دول است )مانند دوران قبل از انقالب( یرطاغوت و مقررات سا یتحق، رجوع به حاکم
 .(۱3۹ ،۹8۱4 پژوهشگران، از جمعی) ندادند یصشرع تشخ ینبا مواز یرمغا رانامه موافقت

  یتاقل یکردرو یفقه یمبان .5
 نزد قضاوت حرمت ینهمچن و یلسب یبر همان قواعد نف یمبتن یزن یتاقل یکردرو یفقه یمبان

 اختالف موجب مزبور قواعد مصداق احراز و برداشت یر،تفس در تفاوت یکنل است، طاغوت
بر آن است که پس از  یمبتن اول، یدگاهدر د یتاقل یکردرو رسدیم نظربهآنها شده است.  یانم

 ین( و به هم۱8۷ ،۹838، دوستیدانسته )عل« عقل»را  یلسب ینف قاعده یلدل ینترقرآن مهم
است و  ]عقالنی=[ یکارشناس امر یازمندن «سلطه» و «یلسب» مصداق احراز که است معتقد علت

با فرهنگ و اقتضائات زمان و مکان دارد  یمیارتباط تنگاتنگ و مستق یزن یموضوع ینچن
 ینتر، آن است که متقنیفقه یهامستفاد از پژوهش ینکه(. ضمن ا۱4۷ ،۹838، دوستی)عل
 یزن یلسب ی، محدوده و مصداق نفسببین، عقل و ادراک آن است و بدیلسب یقاعده نف یلدل

 یکردرو اول یدگاهد یل،دل ینهم به(. ۷۲ ،۹8۱۹، یهاشم یی واست )رضا یمحتاج درک عقل
 یندهایفرا ییکه ناظر بر امور اجرا جاازآن معاهدات ینمعتقد است که موضوع ا یت،اقل

 و یلسب مصداق نظر ینا از و ۱۱استمن منافع و حقوق مردم در مجموع متض ،است یدادرس
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 مصداق را معاهده یگرطرف د یدگاه،د ینا ین. همچنشودیمحسوب نم یاسالم جامعه بر سلطه
 نزد تحاکم حرمت قاعده مصداق هاآن نزد تحاکم یااحکام آن  یاجرا تا داندینم «طاغوت»

 .بداند طاغوت
 یزجا یهجور را به استناد تق ترجوع به قضا یارمهز بنیعل یتااستناد به رو اب یزفقها ن یبرخ

 معاهدات انعقاد خصوص در یهتق یطشرا که جاازآن یکنل ،(۱۱ ،ق۹4۱۲، ی)قمّ 8۰انددانسته
نگهبان  یشورا یتاقل یدگاهد یمبان خصوص در استدالل ینا رسدینظر مبه ،است یمنتف

 یمعظم شورا یفقها یرا از سو یاستدالل ینچن یزن نگارنده و داشت نخواهد یتموضوع
 .است یافتهنگهبان در اسناد موجود ن

 دانست یصدور احکام ثانو یمبان در یدبا را یتاقل یکردرو محورمصلحت یدگاهد یفقه یمبنا
 حکومت مصلحت یا( ۱۹۲ ،ق۹4۱۷ یرازی،)ش حرج عسر، ،بر عنوان ضرورت یکه مبتن

 یطفقها تحاکم نزد طاغوت را تنها در شرا یبرخ 8۹اتیروا به مستندجو کرد. وجست یاسالم
 ؛3: ۹۰ق، ج۹4۹6، یدانسته است )اصفهان یزضرر و حرج جا یضرورت و اضطرار و از باب نف

آشنا به احکام قضا  یبا وجود قاض یاتروا یدر برخ سبب ین( و به هم34 ،ق۹4۱۱، ینجف
  8۱.(۱۷۲: ۱4 ق، ج۹4۰4دوم(،  یمجلس) یاند )اصفهان، ترافع نزد اهل جور را منع کردهیاسالم

 و یستگیشا و صالح یمعنا به و( ۲۹6: ۱ج ق،۹4۹4 منظور،مصلحت در مقابل مفسده )ابن 
(. احکام ۷۹ ،۹83۱ خسروپناه،)شود یم حاصل یکار انجام یجهنت در که است اییدهفا

 وجود مصلحت کهیزمان تا و هستند جامعه و مردم مصلحت و ضرورت دائرمدار یمصلحت
مصلحت از لحاظ  (.86 ،۹8۱۰ ی،اکبر و )ارسطااست  یجار و یسار یزاحکام ن آن دارد،

و مقاصد شارع، در نظر  یعتکه عدم مخالفت با اهداف شر دارد یارهاییمع یعهش یشمنداناند
مصلحت  یارهایمع ینتراز مهم انناو عموم مسلم یداشتن اهم و مهم، مصلحت نظام اسالم

 در اختالل حرمت یا نظام حفظ»یز از جهات مصلحت ن یکی(. ۹۲4 ،۹83۱)خسروپناه،  است
 محور،مصلحت یدگاهد اساس همین بر ،(۹8۱8 ورعی،: ر.ک بیشتر مطالعه برای) است «نظام

موارد مشتمل بر احکام  یبرخ در هرچند دول، یرسا با معاهدات یرشپذ که است معتقد
و مصلحت  یاسالم حکومت حفظ یکنل ،است یراسالمیغ حکومت حکم یرشپذ یا یرشرعیغ

قاعده  ،یدگاهد ینا مطابق یناست. همچن یمعاهدات ینچن یرشآن و جامعه مسلمان مستلزم پذ
است  یرپذتر تخصصمهم در تزاحم با مصالح یفقه یگریاز قواعد د یاریمثابه بسبه یلسب ینف

طور موقت و به یندهر آو سلطه د یلهرگونه سب ینف» منظوربه یجا که حکومت اسالمتا آن
 یفقها یبرخ دلیل ینهم به .(۱۲۰، ۹838 دوست،ی)عل« سلطه باشد ینوع یرایگذرا پذ

مذکور به موضوع تزاحم استناد  یهانامهموافقت یرتعدم مغا یدگاهد ینگهبان در راستا یشورا



 

 
 52/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

04 

سئله ارفاق با م یرشرعیاحکام با احتمال غ یمحدود برخ یرشپذ یااجرا  یانتزاحم م .اندکرده
در  رسدینظر مبه کشور که به یرانین ااانتقال محکوم نظراز  یراندر حق مسلمان تابع ا

  88داشته باشد. یتمصلحت مسلمان اولو یدتزاحم با یتوضع

 ( مختار یه)نظر یتاقل و یتاکثر یدگاهد یبررس و یلتحل .6
در  توانیاست که آن را م یهامام یبه فقه حکومت یاو پو یدمختار، نگاه جد یهمستمسک نظر

کرد و  یابییشه( رره) ینیحضرت امام خم یرانا یاسالم یجمهور یانگذاربن هاییدگاهد
 ینکننده ا، محکمیردر سه دهه اخ یحاکم اسالم یداراست که تجربه حکومت یننگارنده بر ا
 یامروز یطاداره جامعه در شرا یاجتهاد مصطلح برا یکردرو ینابراساس است.  ینگاه اجتهاد

 یهفق یگوناگون اجتماع را برا یطو شرا یاتضرور 84و حضور در اجتماع و درک یستن یکاف
زمان و مکان بر استنباط احکام  یاتمقتض یربر تأث یدگاهد ینا 8۲.داندیالزم م یطالشراجامع

 یو حکومت اسالم یمنفعت جامعه اسالم یعنیمصطلح آن  یو مصلحت به معنا کندیم یدتأک
در  توانیم یزمصلحت را ن ینا یشه. رداندیم یاز مقاصد در احراز احکام شرع یکیعنوان بهرا 

 یهعنوان ادله احکام دانست، هرچند مصلحت خود در فقه امامبه« یتعقالن»و « عقل»موضوع 
 یگرعبارت دمصلحت و به ینا یشهر یدو با یستدر استنباط احکام ن یاستقالل یثیتواجد ح

نظر به زمینه یندر هم ،از جمله سنت و قرآن باشد یآن نصوص معتبر شرع مصدر و منشأ
است که  یو حکومت اسالم ینکه مصالح مسلم یمصلحت شرع یقاز مصاد یکیکه  رسدیم
که حضرت  رسدینظر مو به یردقرار گ یمورد توجه جد یعمذهب تش یدر فقه حکومت یدبا

 یکه در بررس کندیم یهنگهبان توص یبه شورا دیکررو ینبه استناد هم یز)ره( ن ینیامام خم
زمان و مکان را در نظر  یاتو مقتض ین، مصالح مسلمیاسالم یمصوبات مجلس شورا

 ینگهبان متول یوجود دارد آن است که اگر شورا یانم ینکه در ا یاحال شبههین با ا 86.یرندبگ
 یصتشخ یفهو وظ ینون اساسقا ۹۹۱با اصل  یرتیموضوع مغا ینا یاآ ،باشد« مصلحت»احراز 

و رفع  یهباور است که توج ینمصلحت توسط مجمع نخواهد داشت؟ در پاسخ نگارنده بر ا
نخواهد بود،  یرپذامکان یهمطلقه فق یتوال یهنظر یتحاکم نبدون در نظر گرفت یمشکل ینچن

 یافقه یو برخ 8۷)ره( به آن اشاره داشته ینیاست که حضرت امام خم یهمان موضوع ینا
در عدم  فقیهیول یهاز ناح یحکومت اسالم یاراتاخت یذنگهبان از جهت تنف یعضو شورا

در « مصلحت»گفتمان  یدبا روازاین 83.کنندیها با شرع به آن استناد منامهتوافق یرتمغا
قرار دارد،  یطالشراجامع فقیهیکه در رأس آن ول یهفقیت وال یهبر نظر یمبتن یحکومت اسالم

حکومت و  ی، تنها در فضایدر استنباط احکام حکومت« مصلحت»، یگرعبارت دود. بهش یلتحل
را « مصلحت»مقدمه، نگارنده معتقد است که  یناست. با ا یقابل بررس یجامعه اسالم یطشرا
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 یجامعه و حکومت اسالم یشدت و ضعف منفعت برا یو دارا یفیصورت طبه توانیم
 است یرفراگ یحکومت و جامعه اسالم« مصلحت» گاه ساسا ینا بر. کرد یو بررس یبنددرجه

 ینبر مسلم «غالب» و «عمده» یلسب یجادا یا یاسالم یهاول حکم چند یا یک یلیتعطو مستلزم 
 مرجع یا یاسالم حاکم بر عهده یقینمصلحت به قطع و  یصتشخ هایتوضع یندر ا شود،یم

موارد منافع و مصالح  ی، در برخنیکمصلحت نظام است. ل یصمجمع تشخ یعنی یشانا مأذون
 یا شودنمیاسالم  یهحکم اول یلیاست که موجب تعط یاگونهبه است، یجزئو  یرفراگیرغ
 یک یبلکه اجرا ،نخواهد کرد یجادا را یعمده کفار بر حکومت و جامعه اسالم یلسب ینهزم

موارد  ین. در ادکنیم مشروط یا یقمض ،محدودمکان و ...  یارا در زمان  یشرع یهحکم اول
تداوم  یرا برا یترمناسب ینهاست که گاه زم یاجتماع یهاضرورت ،منظور از مصلحت

 ینچن یارنگارنده اختبه نظر همراه دارد. به یشدن جامعه اسالم یو اسالم یحکومت اسالم
عنوان به یاسالم یدر درجه اول بر عهده مجلس شورا -ـ در مقابل مصالح عمده ییمصالح جز

تداوم و  یبرا ییمصالح جز ینا ینکها -است و در مرحله بعد  یجامعه اسالم« یتعقالن»د نما
 یمثال ذکر رسدینظر منگهبان است. به یبر عهده شورا -استمرار جامعه ضرورت داشته باشد 

 .کندیکمک م یشترب موضوع فهم به خصوص یندر ا
 یفاز منکر از وظا یمراتب امر به معروف و نه یطور مطلق تماماسالم، به یهمطابق با احکام اول

دو مصوبه در  یاسالم یمجلس شورا که یمکن فرضمسلمان است. حال  یکو حقوق 
 اول مصوبه در. کندینگهبان ارائه م یاز منکر به شورا یخصوص موضوع امر به معروف و نه

 یلتعط عمده طوربه یا کامالً یمصالح بر بنا را یاز منکر در جامعه اسالم یامر به معروف و نه
 یلتعط رااز منکر  یامر به معروف و نه یگر،د مصوبه در و( یحکم شرع یلی)تعط کندیم

 یاکرده که در شرع سابقه یطیشرا یقآن را محدود و منوط به تحق یبلکه اجرا کند،ینم
جرح  و ضرب و یمرتبه عمل یعنیمرحله سوم آن  ینکها یا( یهنداشته است )مشروط حکم اول

افراد ساقط دانسته است )محدود کردن حکم  یهگذاشته و از بق یانتظام یرویرا فقط بر عهده ن
را  یشرع یهاول حکم که نظر ینا از یزن دو هر و بوده مصلحت استناد به مصوبه دو هر(. یهاول

 یدگاهد با مطابق یکن. لشوندیم محسوب شرع خالف اند،کرده مشروط یامحدود  یل،تعط
 یتو قانون حما یریتعز یناز قوان یاریبس یبنگهبان در تصو یشورا یهرو ینهمچن و دهنگارن

 مصلحتبر  یمبتن که جاازآن اول مصوبه ییدتأ و یبتصو منکر، از یانناه و معروف به آمران از
مصوبه دوم  ییدمصلحت نظام است و تأ یصتشخ مجمع یا فقیهیول عهده بر است، یرفراگ

مصالح  یژگی. واستنگهبان  یشورا برعهده ،است یرعمدهو غ ییجز آنجا که مصالح آناز
و واضح  یهیبد یجامعه اسالم یبرا آن منفعت مجموع در که است آن یرفراگیرو غ ییجز
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در امور  یهمکار یهانامهنگارنده معتقد است که مصالح و منافع توافق سبب یناست. به هم
احکام  یلیتعط یا یبر حکومت اسالم یرده و فراگعم یلسب ینهکه زم یستن یاگونهبه یفریک

 از را هاآن یمبر مسلمانان باشد تا بخواه یردینیغ یهاکامل احکام حکومت یو اجرا یاسالم
 اندیها از نوع مصالحنامهموافقت ینبلکه ا یم،کن یبررس نظام مصلحت یصمجمع تشخ یمجرا

با استناد به مقصد  یسندگاننو یت. برخاس یاحکام اسالم یبرخ یکه صرفاً محدودکننده اجرا
نوع  یو قابل درک برا یعدالت و قسط از مظاهر فطر ینکهاسالم و ا ینعدالت و انصاف در د

 ظالمانهطور که به یرا تنها در موارد یلسب یخود است، قاعده نف یننظر از دانسان صرف
)احمدوند،  دانندیم یجار مسلمان بر کفار است یتفوق کفار بر مسلمان و حت یموجب نابرابر

 یقراردادها ینگهبان با استناد به برخ یشورا یفقها یبرخ ین(. همچن۹44 ،۹8۱۲ یگران،د و
مسلمانان بوده است،  یبه ضرر برخ ییصورت جزبه یزن یمشابه در صدر اسالم که در موارد

و  یر امور حقوقدول د یربا سا یرانا یاسالم یجمهور یهانامهموافقت یرتمعتقد به عدم مغا
قانون معاهده استرداد  ۹۲ماده  یلذ یرتعدم مغا یدگاهاستدالالت، د ین. از جمله ااندییقضا

بوده  ۱3/۹/۹8۱۱قزاقستان مصوب  یاسالم یو جمهور یرانا یاسالم یجمهور ینن بامجرم
 8۱است.

برسد  یجهنت ینبه ا یانامهموافقت یامصوبه  ینگهبان در بررس یشورا کهیحال درصورتین با ا 
بر حکومت و  یرمسلمانانغ« عمده»و راه تسلط  یلسب یاعمده احکام اسالم  یلیآن تعط ییدکه تأ

است و تنها در صورت اصرار مجلس بر  یشرع یرتباشد، مراتب از موارد مغا یجامعه اسالم
نظر به یلذ یلحال به دالین است. با ا یمقام رهبر یاآن بر عهده مجمع  ییدعدم تأ یا ییدآن، تأ

تاکنون با دول  یرانا یاسالم یکه جمهور یفریدر امور ک یهمکار یهانامهکه موافقت رسدیم
نگهبان و  یشورا یشرع یرادا یبرا یبوده و محمل یمنعقد کرده، از نوع مصالح جزئ یخارج

 اصرار مجلس بر آن وجود نداشته است:
و نسبت به  ییصورت جزکه به دلیلاین  به، ییو قضا یحقوق یهانامهموضوع موافقت .۹

 یست؛ن یاحکام اسالم یعمده یلیتعط یبرا ی، موجبشودیاحکام منعقد م یبرخ
 یبرا ایینه، زمشودیمنعقد م ینطرف یمنافع کل یها در راستانامهموافقت ینکه ا این دلیل به .۱

 ؛وجود ندارد یو تسلط بر حکومت و جامعه اسالم یلسب
 یراندر ا یراسالمیغ ییحکم دستگاه قضا یمستلزم اجرا هانامهموافقت ینااز  یهرچند برخ .8

به نفع مجرم و خانواده  یراندر کشور ا یرانیکه حکم به مجازات تبعه ا جاازآن یکناست، ل
 یتبعه یرد،صورت نپذ یانعقاد ین، اگر چنینکهبا شرع نخواهد داشت. ضمن ا یرتیاوست، مغا

 یاجرا رسدینظر مکه به شودیمتحمل م یت را در کشور خارجمذکور همچنان همان مجازا
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است  یاز زمان تریرشرعیمراتب غبه یراسالمیبر مسلمان توسط حکومت غ یراسالمیحکم غ
 ؛اجرا شود یتوسط حکومت اسالم یراسالمیکه حکم غ

مت حکو یات، موجب انسداد تداوم و حیدول خارج یربا سا ییقراردادها ینعدم انعقاد چن .4
 دارد؛ یرتمغا نظام حفظ قاعده با موضوع یناست و ا یاسالم

است،  یبشر یتعقالن ییدهجا که زاازآن یدول خارج ییو قضا یاز احکام حقوق یاریبس .۲
)بازدارنده(  یحکومت یراتعنوان تعزبه تواندیم یاسالم یدر مجلس شورا یبپس از تصو

معاهدات را همانند  ینودن معاهده، اب ینظر از خارجنگهبان صرف یشود و شورا یتلق
 ینکند. ا یو بررس یردکشور در نظر بگ ینسبت به امور داخل یاسالم یمصوبات مجلس شورا

  4۰شود؛یم یدهنگهبان د یشورا یاعضا یتاقل هاینظر یاستدالل در برخ
باشد که  یاگونهبه تواندینم یزن یو مقررات دول خارج ینبا شرع بودن قوان یراحتمال مغا .6

 یمبر مسلمانان منجر شود تا بخواه یراسالمیغ ینقوان یطتسل یا یاحکام اسالم یلیبه تعط
 یم؛بدان فقیهیول یامجمع  یتصالح درمصلحت آن را 

و  ی( شکلمعاضدت و محکومان انتقال)استرداد،  یفریدر امور ک یهمکار معاهدات یتماه .۷
حکم و  یاجرا ابالغ، یابت،ن ی،مقدمات یقاتتحقاز جمله  یدادرس ینمع یفوظا بر ناظر یشترب

به نفع افراد و متهمان  ییجزا یشکل ینقوان که است ینا بر اصل یز... است. در علم حقوق ن
. است یزجا هاآن شدن بماسبق عطف یتی،ماه ینقوان برخالف که است دلیل ینبوده و به هم

 تسلط شبهه که یستافراد ن یه و دادرسو ناظر بر محاکم یتیماه مذکور معاهدات رو مفادازاین
 کند. یتتقو هاآن بر را شرع ینمواز خالف حکم صدور و

 گیرینتیجه
های کلی است که در بندی کالن از سیاستیند و جمعآهای کلی اقتصاد مقاومتی برسیاست

 انین اینکه قودهد می و نشان شده است نزدیک به اقتصاد ابالغ عرصه اقتصاد و موضوعات
نظام قانونی کشور را پاالیش و آن را  در حوزه تقنین مجلس باید. اندخوبی اجرا نشدهحوزه به

تا از پراکندگی قوانین و کند زمینه اجرای درست قوانین را ایجاد  منسجم و با نظارت کامل
 شود.اجرای ناقص آنها جلوگیری 

و دستیابی به اهداف اصل آزادی اقتصاد مقاومتی، در تحقق  های کلیسیاست اجرای درست و دقیق
که همه آنها به صورت  کندمی دنبالاهدافی را ثر است. اصل آزادی کسب و کار ؤکسب و کار بسیار م

. کارایی بازار و نظام اقتصادی، افزایش رفاه استمستقیم یا غیرمستقیم جزء اهداف اقتصاد مقاومتی 
صنایع کوچک، جلوگیری از سوءاستفاده در بازار که  ها وکنندگان، حمایت از بنگاهویژه رفاه مصرفهب

از  ...شود، حمایت از کارگران و اشتغال زایی و نوآوری ومنجر به افزایش نقش مردم در اقتصاد می



 

 
 52/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

02 

های کلی اقتصاد که همه آنها در بطن سیاستاست ترین اهداف اصل آزادی کسب و کار جمله مهم
با تأکید  44و  48جمهوری اسالمی ایران نیز در اصولی مانند  قانون اساسیمقاومتی نیز وجود دارند. 

 بر سیستم اقتصادی کشور، اصل آزادی کسب و کار را محترم شمرده است.

توانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی با اعمال می بنابراین در پاسخ به پرسش ابتدایی بحث خود
د که این باعث تحقق هدف کنمی آزادی کسب و کار را در بازار ایجاد، اصول و قواعد خود

را ها با حمایت از صنایع کوچک آن، وری و پویایی بازار و نظام اقتصادی کشور شدهرشد بهره
که باعث تحرک و پویایی این امر افزون بر این د.سازمی بزرگ تواناهای برای رقابت با بنگاه

صاد مقاومتی با ممنوع کردن اجرای اقت. زایی را نیز به دنبال دارد، اشتغالشودمی بازار
از جمله بخش خصوصی مهیا و در نتیجه ها فضا را برای ورود سایر بخش، انحصارات دولتی

مقابله با فساد در بازار و نظام اقتصاد مقاومتی رسالت اصلی  .انجامدمیمردمی کردن اقتصاد به 
این هدف نیز باعث کنندگان است که دستیابی به ادی و حمایت از حقوق مردم و مصرفاقتص

 .شودمی تحقق یکی دیگر از اهداف اساسی اصل آزادی کسب و کار
اقتصاد  شود؛ بدین صورت کهتأیید میفرضیه ابتدایی تحقیق مطابق آنچه گفته شد بنابراین 

ای در دستیابی و عملیاتی کردن اهداف اصل آزادی کسب و کار دارد. کنندهمقاومتی نقش تعیین
ه به اهمیتی که اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف اصل آزادی کسب و کار دارد، در پایان با توج

گیرنده در کشور ما، ضمن بازنگری و بررسی معدود امیدواریم که سیاستگذاران و ارکان تصمیم
با وضع قوانین و  ،قوانین و مقررات موجود، توجه بیشتری به حوزه اقتصاد مقاومتی داشته

زمینه اجرای درست و دقیق آن را در راستای دستیابی به اهداف  ،ترلتر و کاممقررات مناسب
 اصل آزادی کسب و کار در کشور فراهم کنند.
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 یادداشت ها
 .۹8۷۱نگهبان مصوب  یشورا یداخل نامهیینآ ۹۱ماده . 1
 .۹8۱6 مصوب قزاقستان جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین محکومان انتقال نامهموافقت قانون ۱ ماده. 2
 مصوب کرده جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری امور در قانون معاهده معاضدت دوجانبه ۹. ماده 3

 خلق جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین معاهده قانون ۹ ماده نظام، مصلحت تشخیص مجمع ۹8/3/۹8۱6
  کیفری. موضوعات در دوجانبه حقوقی معاضدت زمینه در چین
 امور در متقابل قضایی معاضدت نامهموافقت به الحاقی حبس به محکومین انتقال( پروتکل) یفاتتشر الیحه. 4

  ترکمنستان، دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین کیفری
 و بوسنی و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری و مدنی امور در حقوقی معاضدت نامهموافقت قانون ۹3 ماده.  5

 هرزگوین.
 و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری موضوعات در جانبهدو حقوقی معاضدت نامهموافقت قانون 8 ماده. 6

 عربی. متحده امارات
 ایران اسالمی جمهوری دولت بین امور کیفری در دوجانبه حقوقی معاضدت نامهموافقت قانون ۱ ماده «پ» بند. 7
 هند. جمهوری دولت و
 دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین کیفری امور در قضایی معاضدت نامهموافقت قانون ۲ ماده. 8

 الجزایر. مردمی دموکراتیک جمهوری
 کرده تأکید اصل این بر ۹8۱۱ مصوب اسالمی مجازات قانون 8 ماده در ایران اسالمی جمهوری قانونگذار. 9

 .است
 دولت بین جزایی و مدنی امور در حقوقی معاضدت نامهموافقت الیحه خصوص در نگهبان شورای نظر. 11

 به خطاب ۱8/۱/3۲ مورخ ۹36۱۹/8۰/3۲ شماره نامه در قرقیزستان جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری
 روسیه فدراسیون دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت الیحه اسالمی، شورای مجلس رئیس
 خطاب نگهبان شورای 8۰/4/۷3 مورخ ۲۰84/۱۹/۷3 شماره نامه جزایی، و مدنی هایپرونده در معاضدت جهت

 معاضدت نامهموافقت الیحه خصوص در نگهبان شورای استداللی نظر همچنین و اسالمی شورای مجلس به
 .(8، ۹8۱8 خسروی، برزگر)هرزگوین  و بوسنی و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری و مدنی امور در حقوقی

 نامهبه موافقت الحاقی حبس به محکومان انتقال( پروتکل) تشریفات حهالی خصوص در نگهبان شورای نظر. 11
 شماره ترکمنستان، نامه دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین کیفری امور در متقابل قضایی معاضدت

 بین معاهده الیحه)اسالمی  شورای مجلس به خطاب نگهبان شورای ۱8/۹۰/۹8۱4 مورخ ۲۰4۱/۹۰۱/۱4
 نامه کیفری موضوعات در دوجانبه حقوقی معاضدت زمینه در چین خلق جمهوری و یرانا اسالمی جمهوری

 خصوص در مجمع نظر( )اسالمی شورای مجلس به خطاب نگهبان شورای ۹۷/6/۱۲ مورخ ۱۱۹۹/۹۰۱/۱۲ شماره
 شماره نامه کره جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری امور در دوجانبه معاضدت معاهده الیحه
 .(نگهبان شورای محترم دبیر به خطاب نگهبان شورای فقهی مشورتی مجمع ۹۹/۱/۹8۱6 مورخ ۱6/ف/۹۹8
 :کرد اشاره ذیل موارد به توانمی موارد این جمله از. 12
و دولت  یرانا یاسالم یدولت جمهور ینب یفریمتقابل در امور ک ینامه معاضدت حقوقموافقت یحهال -۹

نداد )نامه شماره  یصدر همان مرحله اول تشخ یشرع و قانون اساس ینبا مواز یرارا مغ یجنوب یقایآفر یجمهور
 ؛(یاسالم یمجلس شورا یسخطاب به رئ ۲/۱/36مورخ  ۱۹۰۱4/8۰/36

و  یرانا یاسالم یدولت جمهور ینب یفریو ک یدر امور مدن ییو معاضدت قضا یمعاهده روابط حقوق یحهال -۱
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مجلس  ئیسنگهبان خطاب به ر یشورا ۱8/۱/3۲مورخ  ۹3633/8۰/3۲موضوع نامه شماره  ین،دولت اوکرا
 ؛(یاسالم یشورا

 یککراتوو دولت دم یرانا یاسالم یدولت جمهور ینب یفریدر امور ک ییمعاضدت قضا نامهموافقت یحهال -8
 ؛(یاسالم ینگهبان خطاب به مجلس شورا یشورا ۱۹/۹۹/38مورخ  ۱6۷4/8۰/38نامه شماره  یرالجزا یمردم

 یکدمکرات یو دولت جمهور یرانا یاسالم یدولت جمهور ینانتقال محکومان ب نامهموافقت یحهال -4
 .نگهبان( یشورا ۲/۱/۱۷مورخ  4۱۷3/۹۰۱/۱۷)نامه شماره  یالنکاسر یالیستیسوس

 
 جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین قضایی معاضدت نامهموافقت قانون ۹۱ ماده جمله از. 13
 ربایجان.آذ
 .۹4۹ نساء: .14
  اساسی. قانون ۹۲۱ اصل. 15
 وَقَدْ الطََّاغُوتِ إِلَی یَتَحَاکَمُوا أَنْ یُرِیدُونَ قَبْلِکَ مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا آمَنُوا أَنََّهُمْ یَزْعُمُونَ الََّذِینَ إِلَی تَرَ أَلَمْ» .16

 «بَعِیدًا. ضَلَالًا یُضِلََّهُمْ أَنْ الشََّیْطَانُ یدُوَیُرِ بِهِ یَکْفُرُوا أَنْ أُمِرُوا
 حُکْمِ بِغَیْرِ عَلَیْهِ فَقَضَی جَائِرٍ سُلْطَانٍ أَوْ -قَاضٍ إِلَی خُصُومَةٍ فِی مُؤْمِناً قَدَّمَ مُؤْمِنٍ أَیُّمَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ». 17
 «.الْإِثْمِ فِی شَرِکَهُ فَقَدْ -اللَّهِ
 و ایران اسالمی جمهوری بین مجرمان استرداد معاهده الیحه خصوص در نگهبان شورای استداللی نظرهای. 18

 نامهموافقت قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظرهای ،(4 ،۹8۱4 زاده،فاتحی) چین خلق جمهوری
 همچنین .(۷3۹ ،۹8۱3 ران،از پژوهشگ ی)جمع قبرس جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین مجرمان استرداد

 جمهوری دولت بین معاهده الیحه 8 ماده ۹ بند ماده خصوص در نگهبان شورای فقهی مشورتی مجمع نظر
 8/6/۹8۱4 مورخ ۱4/ف/۹3۰ شماره نامه در مندرج حبس به محکومان انتقال زمینه در ژاپن دولت و ایران اسالمی
 نگهبان. شورای محترم دبیر به خطاب نگهبان شورای فقهی مشورتی مجمع

 اسالمی جمهوری دولت بین مجرمان استرداد نامهموافقت قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظر. 19
 .(۱۰ ،۹8۱8 پژوهشگران، از جمعی) ۱4/۱/۹8۱۰ مصوب هند جمهوری دولت و ایران
 از را مجوس ایرانیان که فردی لاستدال که کرد اشاره )ع( صادق امام از روایتی به خصوص این در بتوان شاید. 21
 فرمودند )ع( حضرت. دانست مردود پنداشت،می حرامزاده داشت وجود هاآن میان محارم با ازدواج که جهت آن
 .نیست زادگیحرام چیزی چنین هاآن آداب و رسوم در که
 اسالمی جمهوری لتدو بین مجرمان استرداد نامهموافقت قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظر. 21

 .(۱۰ ،۹8۱8 پژوهشگران، از جمعی) ۱4/۱/۹8۱۰ مصوب هند جمهوری دولت و ایران
 امور در قضایی و حقوقی همکاری نامهموافقت قانون خصوص در نگهبان شورای اعضای استداللی نظرهای. 22

 جمعی) (۹3/۱/۹8۱۹ مصوب عراق جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین شخصیه احوال و مدنی
 .(۱38 ،۹8۱4 پژوهشگران، از
 و ایران اسالمی جمهوری بین مجرمان استرداد معاهده قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظرهای. 23

 .(۱8 ،۹8۱4 پژوهشگران، از جمعی) ۱3/۹/۹8۱۱ مصوب قزاقستان جمهوری
 در تایلند پادشاهی و ایران اسالمی مهوریج بین معاهده قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظرهای. 24

 از جمعی)۹۱/۹۹/۹8۱۰ مصوب کیفری احکام اجرای زمینه در همکاری و حبس به محکومان انتقال مورد
 .(۲۰4 ،۹8۱8 پژوهشگران،
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 جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین مجرمان استرداد نامهموافقت قانون بررسی جمله از. 25
 .(۱33 ،۹8۱4 پژوهشگران، از جمعی) ۹3/۱/۹8۱۹ مصوب عراق
 جمهوری دولت بین مجرمان استرداد نامهموافقت قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظرهای. 26

 .(۱۹ ،۹8۱8 پژوهشگران، از جمعی) ۱4/۱/۹8۱۰ مصوب هند جمهوری دولت و ایران اسالمی
 کیفری امور در قضایی و حقوقی همکاری نامهقتمواف قانون خصوص در نگهبان شورای اعضای اظهارنظر. 27
 ،۹8۱4پژوهشگران،  از جمعی) ۹3/۱/۹8۱۹ مصوب عراق جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین

۱۷6). 
 جمهوری دولت بین مجرمان استرداد نامهموافقت قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظرهای .28

 .(۱۹ ،۹8۱8 پژوهشگران، از جمعی) ۱4/۱/۹8۱۰ مصوب نده جمهوری دولت و ایران اسالمی
 و ایران اسالمی جمهوری بین مجرمین استرداد معاهده قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظرهای. 29

 .(۱8  ،۹8۱4 پژوهشگران، از جمعی) ۱3/۹/۹8۱۱ مصوب قزاقستان جمهوری
 شاء ان ذلک لکم یجوز السّالم علیه فکتب أحکامهم فی امنّ یأخذون ما المخالفین أحکام فی نأخذ هل سألته .31
  لهم. المداراة و منهم التقیة فیه مذهبکم کان اذا اللّه
 أَبِی کِتَابِ یفِ قَرَأْتُ: قَالَ فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ وَ. 31

 ابه تُدْلُوا وَ -طِلِبابِالْ بَیْنَکُمْ الَکُمْامو تَأْکُلُوا وال تَعَالَی قَوْلِهِ تَفْسِیرُ مَا سَأَلَهُ بِخَطِّهِ قَرَأْتُهُ وَ -ع الثَّانِی الْحَسَنِ أَبِی إِلَی الْأَسَدِ
 فَهُوَ -الْقَاضِی لَهُ فَیَحْکُمَ -ظَالِمٌ أَنَّهُ الرَّجُلُ یَعْلَمَ أَنْ هُوَ تَحْتَهُ کَتَبَ ثُمَّ -الْقُضَاةُ الْحُکَّامُ بِخَطِّهِ« 4» فَکَتَبَ -«3» مِالحکا إِلَی
 .(۹۲ :۱۷ج ق،۹4۰۱  حر عاملی،) ظَالِمٌ أَنَّهُ عَلِمَ قَدْ کَانَ إِذَا -لَهُ حَکَمَ قَدْ الَّذِی ذَلِکَ أَخْذِهِ فِی مَعْذُورٍ غَیْرُ
 مِنْ شَیْئاً یَعْلَمُ مِنْکُمْ رَجُلٍ إِلَی انْظُرُوا لَکِنِ وَ الْجَوْرِ أَهْلِ إِلَی بَعْضاً بَعْضُکُمْ یُحَاکِمَ أَنْ إِیَّاکُمْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ. 32

 إِلَیْهِ فَتَحَاکَمُوا قَاضِیاً جَعَلْتُهُ قَدْ فَإِنِّی بَیْنَکُمْ فَاجْعَلُوهُ قَضَائِنَا
 جمهوری دولت بین محکومان انتقال نامهموافقت قانون خصوص در نگهبان شورای اللیاستد نظرهای. 33

 .(۲۰3 ،۹8۱8 پژوهشگران، از جمعی) ۹۱/۹۹/۹8۱۰ مصوب عراق اسالمی جمهوری دولت و ایران اسالمی
 که کندمی اقتضا همواره نظام و انقالب طبیعت و باشد باز اجتهاد باب باید همیشه اسالمی حکومت در لذا». 34

 حق و توان کسی و شود عرضه آزادانه یکدیگر با مخالف لو و مختلف هایزمینه در فقهی -اجتهادی نظرات
 به بتواند اسالمی نظام آن اساس بر که است جامعه و حکومت درست شناخت مهم ولی ندارد را آن از جلوگیری

 در مصطلح اجتهاد که است جاهمین و است ضروری عمل و رویّه وحدت که کند ریزیبرنامه مسلمانان نفع
 را جامعه مصلحت نتواند ولی باشد هم هاحوزه معهود علوم در اعلم اگر فرد یک بلکه باشدنمی کافی هاحوزه

 و اجتماعی زمینه در کلی طور به و دهد تشخیص ناصالح افراد از را مفید و صالح افراد نتواند یا و دهد تشخیص
 و نیست مجتهد حکومتی و اجتماعی مسائل در فرد این باشد، گیریتصمیم درتق و صحیح بینش فاقد سیاسی

 .(۹۷3 و ۹۷۷ :۱۹ج ،۹83۱ خمینی،)« گیرد دستبه را جامعه زمام تواندنمی
 مصطلح اجتهاد که کند درک تواندنمی باشد، نداشته فعال حضور مشکالت و مسائل همه در تا روحانیت». 35

 خود دست در همیشه را جامعه آینده نیاز و تفکر نبض باید روحانیت و هاحوزه. تنیس کافی جامعه اداره برای
 اداره رایج هایشیوه بساچه. باشند مناسب العملعکس مهیای حوادث، از جلوتر قدم چند همواره و باشند داشته
 یداپ یازاسالم ن دیحل مشکالت خود به مسائل جد یبرا بشری جوامع و کند تغییر آینده هایسال در مردم امور

 .(۱۱۱ :۱۹ج، ۹83۱، ینی)خم« کنند یموضوع فکر ینا یبرا یدبزرگوار اسالم از هم اکنون با یکند. علما
 در را نظام مصلحت ،یرهاگ ینا از قبل خودشان که دهمیم نگهبان یشورا یزعز یاعضا به پدرانه یتذکر». 36
 نوع و اجتهاد در مکان و زمان نقش یکنون آشوب پ ییادن در مهم یاربس مسائل از یکی چراکه ،یرندبگ نظر
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 کندیم یینتع را یخارج و یداخل معضالت و کفر و شرک با برخورد یعمل فلسفه است. حکومتْ هاگیرییمتصم
 ییهابستبن به را ما که ،یستن حلقابل تنهانه ،هاستیتئور چهارچوب در که مدارس، یطلبگ یهابحث ینا و
 یدبگذار را خودتان توان تمام یدبا ینکها ینع در شما .گرددیم یاساس قانون یظاهر نقض به جرمن که کشاندیم

 ناکرده یخدا که ییدبنما را خودتان یسع تمام یدبا -یاوردن را روز آن خدا و -یردنگ صورت یشرع خالف که
 به خداوند .نگردد جهان دارها قدرت عدم به متهم ،یاسیس و یاجتماع ی،نظام ی،اقتصاد یهاخم و یچپ در اسالم
 و یکمعل والسالم .یدکن خدمت اسالم به بهتر چه هر تا دهد یقتوف مصلحت یصتشخ مجمع محترم یاعضا همه

 .(۱۹3 :۱۹ ج، ۹83۱ ،ینی)خم «اللَّه رحمة
 اب که ،یندهآ یهانسل در چه و حاضر نسل در چه ،کنمیم یهتوص و خواهمیم نگهبان محترم یشورا از و». 37

 مخالف ینقوان از و نشوند واقع یقدرت یچه یرتأث تحت و یفاا را خود یمل و یاسالم یفوظا قدرت و دقت کمال
 احکام با یگاه که کشور ضرورات مالحظه با و یندنما یریجلوگ مالحظه یچه بدون یاساس قانون و مطهر شرع با

 .(4۱۹: ۱۹ ج، ۹83۱، ینی)خم «یندنما توجه شود اجرا یدبا فقیهیتوال به یگاه و یهثانو
 .شد اشاره آن به نگهبان شورای فقهای اقلیت دیدگاه عنوانبه قبلی هایبخش در .38
 :است بوده ذیل شرح به مزبور استدالل. 39

 مشرکان با هجری ششم سال در که حدیبیه صلح بندهای از یکی طبق آله و علیه اهللصلی اسالم گرامی پیامبر»
 طرف که حالی در. بازگرداند مکه به را کنندمی فرار مدینه به مکه از که افرادی شدند هدمتع نمود، منعقد مکه

 جهت و قرارداد به پایبندی جهت به اکرم پیامبر. نداشتند مدینه فراریان به نسبت را تعهدی چنین( مشرکان) مقابل
 از پس آنان از برخی اینکه به علم با و بودند گرویده اسالم دین به آنکه با را مکه فراریان مسلمین مصالح تأمین
 وجود صورت در معاهداتی، چنین انعقاد اساس این بر. دادند تحویل مکه مشرکین به شد خواهند شکنجه تسلیم

 .(۱3، ۹8۱4 پژوهشگران، از جمعی) «نیست شرع موازین با مغایر مسلمانان مصلحت
 در تایلند پادشاهی و ایران اسالمی جمهوری ینب معاهده قانون خصوص در نگهبان شورای استداللی نظر. 41

 از جمعی) ۹۱/۹۹/۹8۱۰ مصوب کیفری احکام اجرای زمینه در همکاری و حبس به محکومان انتقال مورد
 .(۲۰4 ،۹8۱8 پژوهشگران،
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