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Abstract  
The "negation of domination” rule is one of the principles that has had great impact 

on decisions and policies in Islamic society. The negation-of-domination rule 

significantly influences relations between the government of an Islamic state and 

foreign states as it effevtively bans any relationship that leads to foreign dominance 

over Muslims. Nonetheless, this rule has exceptions that allow a Muslim state to 

have relations with the international community. The Iranian legislature, for its part, 

has used the negation-of-domination rule to prevent foreign dominance. As for the 

compatibility of this rule with international standards such as the principles of non-

intervention or sovereign equality, it should be noted that there are sometimes 

apparent contradictions between this rule and the said standards. In such cases the 

non-dominance of foreigners over Muslims prevails. 
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 چکیده
هذای  ترین قواعدی است که نقش تأثیرگذاا  رذر تیذایاا  ی سیاسذت    قاعدة نفی سبیل از مهم

الشعاع این قاعده هستند. ایذن الذل   کالن جامعه اسالمی دا د. تاام  یارط فردی ی جاعی تحت
 یارط دیلت را ریگانگان نقش مهم ی اساسی دا د ی طبق این الل د  لو   تسلط کفذا  رذر   د  

مسلاانان هر نوع  ارطه نفی شده است. البته این قاعده مانند رسیا ی از قواعذد فقهذی از جالذه    
الاللذی  ا گشذوده   استثنائاتی دا د که  اه  یارذط رذا جامعذی رذین    « نفی حرج»یا « تزاحم»قاعدة 
الالل موجبا  عذدم تسذلط   ید. هاچنین قانونگاا  ایران را اجرای این قاعده د   یارط رینناامی

الاللذی از  خا جیان  ا مدنظر قرا  داده است. د  خیوص انطباق این قاعده را استاندا دهای رذین 
رایذد گفذت ایذن قاعذده رذا      « هذا الذل حاکایذت ررارذر دیلذت    »یذا  « الل عذدم مداخلذه  »قبیل 

گیرد که د  زمان اختالف ی تعا ض راید عذدم  الاللی گاهی د  تعا ض قرا  مییناستاندا دهای ر
 تسلط ریگانگان رر مسلاانان محو یت داشته راشد.
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 مقدمه
الالل ایران ی  یارط خذا جی  یل یکی از الول فقهی، متقن ی تأثیرگاا  رر حقوق رینقاعدة نفی سب

سیاستادا ان نظام جاهو ی اسالمی ایران است. دیذدگاه اسذالم تثبیذت مقذام یاسی مسذلاانان ی      
 141نظام حکومت دینی د   یارط مسلاانان را دیگر ادیان است. رر هاین اسذا  خداینذد د  ةیذی    

دسذت  ، از ترجاذی ةیذه رذه   «یَلَنْ یَجْعَلَ اللََّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْاُذْْمِنِینَ سَذبِیل ا  »اند: ودهسو ة نساء فرم
قذرا    ةید که خدایند د  شریعت اسالم حکای  ا که موجب تسلط یافتن کفا  رر مْمنذان شذود،  می

یعنذی د   یز قیامذت   « ومَ القیامَهفَاهللُ یَحکَمُ رَینَکُمُ یَ: »است طو که د  ادامی ةیه ةمدههااننداده ی 
دلیل کافران مساوع نیست ی خدایند د   یز قیامذت رذرای مسذلاانان حکذم خواهذد کذرد )شذیخ        

 ی اسذت  «نفذى  سذیاق  د  نکذره » قبیل از الطالح، ره «سبیل» (، زیرا کلای242ق: 1341لدیق، 
هاذان سذو ه ی    44،43،41رراسا  ةیا  (. 175: 1388 ساند )مکا م شیرازی، می  ا عاوم معناى

حدیث اعتال  اهی ررای نفوذ کفا  رر مْمنان یجذود نذدا د. هردنذد ایذن قاعذده دا ای اهایذت د        
نحو مسذتقل از ناحیذی   نیوص شرعی است ی د  فریعا  فقهی ره مضاون ةن تاسک شده، یلی ره

طعذی  (. د  فقه شیعی ی حقوق ایران اجااع محیل ق349ق: 1417قدما رحث نشده است )مراغی، 
رر این است که د  اسالم هیچ حکای که سبب تسلط کافر رذر مسذلاان شذود، جعذل نشذده ی د       

: 1387تاامی موا د احکام ررتری مسلاان رر غیرمسلاان مو د توجذه اسذت )موسذوی رجنذو دی،     
ررای مثال حتی فقها که ره کافر ذمی حق زندگی کردن د  جامعی اسذالمی  ا قارذل احتذرام     (.161

انذد )محقذق حلذی،    د، اجازة احداث رنا رلنذدتر از خانذی هاسذایی مسذلاان خذود  ا نذداده      انشناخته
 مدا ک از که است« لَیهعَ علییَ س یَ علوُیَ اإَلسالمُ» یایت  نظر، این مستندا  از (. یکی216ق: 1318

اما ررخذی دسلذت حذدیث نبذوی مذاکو  رذر        (.143ق: 1404است )نجفی،  سبیل نفی قاعدة اللی
دانند نه عالم تشریع، زیذرا اعذالم شذده     ا مو د پایرش قرا  نداده ی مرروط ره عالم تکوین می قاعده

 .(233: 1383است اسالم نه مسلاون )علیدیست، 
الاللی نیز حاکایذت دا د.  ها ی معاهدا  ریناین قاعده رر عضویت جوامع اسالمی د  سازمان

اسذت سذبب تسذلط ی سذبیل کذافران رذر       الاللی ماکذن  های رینعضویت د  رعضی کنوانسیون
مسلاانان شود ی مسلاانان حق ندا ند رر سذلطی کفذا  کوتذاه ةینذد ی رذه عضذویت د  نهادهذا ی        

هذای دنیذای   شود،  ضایت دهند. را این حال، را توجه ره یاقعیتهایی که موجب سلطه میپیاان
 ی را التفا  ها نیست ی ازاینها یا نهادای جز عضویت د  دنین پیاانامریز د  ررخی موا د دا ه

هذایی  ا  حذل ره اینکه دین اسالم مرروط ره تاذام ازمنذه ی امکنذه اسذت، د  دنذین مذواقعی  اه      
قاعذدة  »ی هاچنذین  « میلحت جامعذه »توان ره مو د رینی کرده است که از جالی ةنها میپیش

معطذوف کذرده اسذت،    اشا ه کرد. د  این مقالی مو دی که توجه نگا نده  ا رذه خذود   « نفی حرج
میلحت جامعی اسالمی هاراه را عز  جامعی اسالمی است، رنارراین متناسذب رذا هذر شذرایطی     
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توان رراسا  منارع معتبر دینی احکام مناسب ةن موقعیت  ا کذه نذافی قاعذدة نفذی سذبیل      می
 نباشد ی عز  جامعی اسالمی هم  عایت شود، ا ائه کرد.

تحلیلی روده ی از نظر هذدف نیذز کذا رردی اسذت.      _ یش تحقیق د  این پژیهش تولیفی 
پیشینی دندان یسیعی د  این موضوع خاص مالحظه نشد ی انگیزة نگذا ش ایذن مقالذه  یشذن     

یا کنوانسذیون   CFTالاللی مانند های رینشدن علت عدم الحاق ایران ره معاهدا  یا کنوانسیون
نع تاامی اشکال تبعذی  علیذه زنذان ی    الاللی کیفری یا کنوانسیون ممنع شکنجه یا دیوان رین

ها را قاعدة نفذی سذبیل ی هاچنذین    سْال د  خیوص میزان انطباق این معاهدا  یا کنوانسیون
منظذو   الاللی ی سپس ا ائی پیشنهاد رهتعیین محاسن ی معایب الحاق ایران ره این معاهدا  رین

شده ررای حذل تعذا ض    ملحق شدن ضان اجرای قاعدة نفی سبیل است. د  این پژیهش سعی
الاللی ی از نظر هاسویی را نظم جهانی که اجرای ایذن  رین قاعدة ماکو  ی پایرش معاهدا  رین

شذود، از نظرهذای فقهذای قذدیم ی معالذر،      قاعده سبب مسدید شدن  یارط ایران را جهذان مذی  
 شود. های دیلتاردان ی سایر اقشا  جامعه استفاده ی ا ائهحقوقدانان ی هاچنین دیدگاه

 

 مفهوم قاعدة نفی سبیل و مبانی فقهی آن
طبق قاعدة نفی سبیل خدایند متعال د  شرع مقد  اسالم، حکای  ا کذه موجذب دیرگذی یذا     
نفوذ ی تسلط کافران رر مسلاانان شود، جعل نکرده است ی هذر حکاذی کذه دائذر مذدا  سذلطی       

د متعذال نیسذت ی نبایذد از ةن    کافران رر مسلاانان یا ةحاد جامعه اسالمی شود، از جانب خداینذ 
 (.193ق: 1424 پیریی کرد )رجنو دی،

هذای اسذالمی رذا ریگانگذان     که  یارذط سیاسذی دیلذت   اند د لو تیامام خاینی ) ه( فرموده
موجب اسا   سیاسی شود، رر سران دیلت اسالمی ررقرا ی دنین  یارطی حرام است )خاینی، 

هبری انقالب اشا ه کرد که د  مقام ریان جایگاه این توان ره  (. از فقهای معالر می330: 1366
مسئله این است که جاهذو ی اسذالمی یذک    »ریان فرمودند:  24/09/1387قاعده د  سخنرانی 

یسذیلی  پذایری، نفذی تحقیذر ملذت رذه     نفی را خود دا د یک اثبا . را نفی استثاا ، نفذی سذلطه  
های مسلط دنیا د  کشذو ،  های قد  تهای سیاسی دنیا، نفی یارستگی، نفی نفوذ ی دخالقد  

کند. یک دیزهایی  ا هم نفی سکوس یسم اخالقی، اراحیگری، اینها  ا جاهو ی اسالمی نفی می
های اسالمی، دفاع از مظلومان جهان، تذالش رذرای   کند: اثبا  هویت ملی، اثبا  ا زشاثبا  می

 «.  های دانشدست پیدا کردن ره قله
است که شکوفایی، سرافرازی، اقتدا  ی شوکت مسذلاانان ی حفذ     حالل مطالب ماکو  این
های اللی اسالم ی حکومت اسالمی مو دنظر شا ع مقد  ی فقها کیان اسالم ی مسلاانان از پایه

ای رایذد د  تاذامی مذوا د قانونگذاا ی مذدنظر مسذئوسن       ی قانونگاا  است که ردین هیچ خدشه
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یل  فتا  کنند. قاعدة نفی سبیل را ادلی دها گانذی قذرةن،   مرروطه راشد ی هاسو را قاعدة نفی سب
کرا  های سایر نویسندگان رهسنت، اجااع ی عقل قارل اثبا  است که را توجه ره اینکه د  مقاله

 شود.شده است، از تکرا  خوددا ی میشرح داده 
 

 جایگاه قاعدة نفی سبیل در قانون اساسی ایران
یضذوح اجذرای ایذن قاعذده  ا     تذوان رذه  انون اساسی ایران مذی د  خیوص قاعدة نفی سبیل د  ق

 شود.مشاهده کرد که ررای ناونه ره ررخی موا د اشا ه می
پذایری ی  جذویی، سذلطه  قانون اساسی، سیاست خا جی ایران رنارر نفی سذلطه  152طبق الل 

تعهد د  ررارر جانبه ی تاامیت ا ضی کشو ، دفاع از حقوق های مسلاانان ی عدم حف  استقالل هاه
قانون اساسی  53ةمیز متقارل را دیل غیرمحا ب پایدا  است. الل گر ی  یارط للحهای سلطهقد  

هرگونه قرا داد که موجب سلطی ریگانه رذر منذارع طبیعذی ی    »را اجرای این قاعده ریان کرده است: 
 (.27: 1389)منتهایی، « اقتیادی، فرهنگی، ا تش ی دیگر فنون کشو  گردد مانوع است

قانون اساسی، های قوانین جاهو ی اسالمی ایران رایذد رذر مبنذای مذوازین      4رراسا  الل 
اسالمی پایدا  راشد. رنارراین قوانین ایران، قواعد فقهی از جاله قاعدة نفی سبیل  ا پذایرا شذده   

مسذتفاد از  » شو ای نگهبان اعذالم شذده اسذت:     08/02/1360 – 1983است. د  نظریی شاا ة 
هذا رایذد   طو  اطالق کلیی قوانین ی مقذر ا  د  تاذام زمینذه   قانون اساسی این است که ره 4للا

پس را این نظریه شکی نیست که قاعدة نفذی سذبیل   «. راشد ی ...  مطارق موازین قوانین اسالمی
 د  تاامی قوانین ایران راید اجرا ی مدنظر قانونگاا  قرا  گیرد.

مقام ریان یظایف دیلت جاهو ی اسالمی ایران ریان داشته قانون اساسی د   3الل  16رند 
تنظیم سیاست خا جی کشو  رراسا  معیا های اسالم، تعهد رراد انذه نسذبت رذه هاذی     »است: 

 سیم که دیلت موظف ره رنارراین ره این نتیجه می«. د یغ از مستضعفینحاایت ری مسلاانان ی
ه ی دیلت راید رراسذا  قاعذدة نفذی سذلطی     تنظیم سیاست خا جی رراسا  موازین اسالمی شد
 کفا  از مسلاین، سیاست خا جی  ا تدیین کند.

قانون اساسی قاضی  ا موظف کرده است اگر حکم هر دعذوا  ا د  قذوانین مدینذه     167الل 
نیافت، ره استناد منارع معتبر اسالمی یا فتایی حکم قضیه  ا لاد  کند، پس راید الل اسذالمی  

گاه نبایذد از دیذدگاه قاضذی دی  راانذد،     قر ا   ا نتیجه گرفت ی این قاعده هیچرودن موازین ی م
زیرا قاضی مکلف است طبق قواعد فقهی  أی دهد، هردند ذکری از قاعذدة نفذی سذبیل نشذده     

قانون اساسی اشا ه کرد که جاهو ی اسالمی  ا  2الل « ج»توان ره رند راشد. از موا د دیگر می
پذایری،  گری ی سذلطه کشی ی سلطهنفی هرگونه ستاگری ی ستم»ره خدا: نظامی رر پایی ایاان 

قسط ی عدل ی استقالل سیاسی ی اقتیادی ی اجتااعی ی فرهنگی ی هابسذتگی ملذی  ا تذأمین    
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، ریان کرده ی پریاضح است د  تیویب این رند از الول قانون اساسذی، تذاکر پذایرش    «کندمی
قذانون اساسذی    81و ی اسالمی ایران است. د  الذل  های نظام جاهقاعدة نفی سبیل د  ستون

دادن امتیذاز تشذکیل   »نفی سلطی کفا  رر جامعی مسلاین هویداست، زیذرا ریذان داشذته اسذت:     
ها ی مْسسا  د  امو  تجا ی ی لنعتی ی کشذای زی ی معذادن ی خذدما  رذه خا جیذان      شرکت

ی از طذرف دیلذت  ا مانذوع    که استخدام کا شناسان خا ج 82یا د  الل «. مطلقا  مانوع است
 اعالم کرده، د  اجرای رر پا داشتن نفی سلطه کفا  است.

اند، زیذرا د  الذل   د  خیوص نظامی هم، فقها ی قانونگاا ان ما این قاعده  ا مدنظر قرا  داده
قانون اساسی عضویت فرد خا جی د  ا تش ی نیریهای انتظامی کشو   ا نپایرفته است یذا   145

ةمیذز  استقرا  هرگونه پایگاه نظامی خا جی د  کشو  هردند ررای اهداف للح هم 146د  الل 
  ا مانوع اعالم کرده است.

نامذی دگذونگی تنظذیم ی انعقذاد     ةیذین  6الاللذی مذادة   د  خیوص تعهدا  ی معاهدا  رذین 
دستگاه مسئول مذااکره ی تنظذیم   »ریان کرده است:  2/1371/ 13الاللی میوب های رینتوافق
ها اعم از حقذوقی ی نزاکتذی متضذان مذوا د زیذر      وظف است ترتیبی اتخاذ نااید تا توافقمتن، م

جانبی کشو  ب( نفوذ ی سلطی ریگانگان رر منارع نباشد: الف( نق  تاامیت ا ضی ی استقالل هاه
رنذارراین هذر قذرا دادی    »گوید: الاللی میاهلل عاید زنجانی د  خیوص قرا دادهای رینةیت...«. 

لو   مشریع منعقد گردیذد ی د    اه پیشرفت ایدئولوژی اسالم راشد ی یا پس از ةنکه ره که سد
دنین شرایطی قرا  گرفت ناگزیر ا زش حقوقی خود  ا از دست داده ی از نظر منطق اسالم کان 

(، یلی اگر قرا دادی عادسنذه ی رذدین   139: 1374عاید زنجانی، « ) لم یکن شناخته خواهد شد
منعقد شد، اگر ضر ی متوجه دیلت اسالمی شد، راید سعی شود تا پایذان قذرا داد    استثاا گری

 (.136: 1376ره این مکره تن دهد )حقیقت، 
 

 الملل و قاعدة نفی سبیلروابط بین

اسالم ررای هرگونه  یارط سیاسی، فرهنگی ی اقتیادی الولی  ا ترسیم کرده است کذه یکذی از   
نشده اسذتنتاج شذده   ا  این قاعده که از ةیا  ی  یایا  تحریفةنها قاعدة نفی سبیل است. رراس

است، حف  استقالل ی عز  جامعی اسالمی ی مسلاانان ی نفی هرگونه سلطه ی نفذوذ د  تاذامی   
ارعاد مختلف شرط سزم است. یکی از کا رردهذای ایذن قاعذده د   یارذط خذا جی اسذت کذه د         

 سد الذل کلذی، الذل    نظر میاست. هردند رهد  تضاد ی تعا ض « الل حف  تعهد»موا دی را 
توانند رردیگری ا جحیت داشته راشند کدام نایحف  تعهد است ی د  حالت کلی ی مسایی هیچ
تذر انتخذاب شذوند    عنوان الذول مهذم ی مهذم   ی راید رراسا  منافع مسلاین ی جامعی اسالمی ره

(2017: 2687-2697 Lavasani Bojnordi,). 



 1401تابستان  ،2، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    970

لاین د  کشو های غیرمسلاان ردین نحو است کذه طبذق ایذن قاعذده،     رنارراین یضعیت مس
نباید د   ارطی یک شخص مسلاان ی غیرمسلاان ره سلطی کافر رر مسلاان رینجامد. یجود ایذن  

گذاا د ی تنهذا اگذر ایذن الذل جذا ی       منافع رر تعامال  مسلاان ی کافر د  تاامی ارعاد تأثیر می
های غیراسالمی کا  کند. قاعدة نفی سبیل هاسو را قوانین تواند د  کشو راشد، یک مسلاان می

  70-62)کنذد  دیگر اسالمی است ی تاامی منافع مسلاان د  کشو های غیراسالمی  ا تأمین می
& molldziva, 2018: Sajadi.) 

حذاکم اسذت ی    الاللذی حکومذت اسذالمی   از دیدگاه فقه شیعه ی سنی الولی رذر امذو  رذین   
هذای غیرمسذلاان  ا تعیذین    اسا  یک سری الولی  یارط خود را دیلتهای اسالمی ررحکومت

. 3. الذل ضذری  ،   2. قاعدة نفی سبیل، 1توان ره این الول ی قواعد اشا ه کرد: کنند که میمی
تذوان  را مطالعی این الذول مذی   . . الل تقارل5. الل ضری   ی 4ةمیز، الل هازیستی مسالات

رر این الول، ثارت ی تغییرناپایر است ی را ایذن الذول ثارذت     د یافت که اجااع نسبی مسلاانان
گرایذی ی پویذایی گذام    هاراه دیگر قوانین، راید منافع ملی  ا د  نظر گرفذت ی د  جهذت یاقذع   ره

 (.Delfani, 2015 Khorasani & : 181)ررداشت 
سذت از  الالل خیولی است که عبذا   ا الالل، حقوق رینیکی از مباحث مطرح د   یارط رین

عبذا   رهتذر مقذر ا     الاللذی، رذه  علم مطالعی قواعد حقوقی حاکم رر  یارط اشخاص د  سطح رین
الالل، اشذخاص خیولذی   که د  لحنی رینکند د لو تیالالل خیولی  اهناایی میحقوق رین

الذطالح تعذا ض قذوانین     ره اختالف قوانین ررخو د کردند، راید ره کدام قانون مراجعه کنند ی رذه 
یاسطی دخالذت  شود که یک  ارطی حقوق خیولی رهشود. تعا ض قوانین زمانی ایجاد مییجاد میا

(. د  لذحنی  4: 1393یک یا دند عامل خا جی ره دی یا دند کشو  ا تبذاط پیذدا کنذد )الااسذی،     
 عنوان استاندا دهایها قرا  گرفته ی رهالاللی الول رنیادینی یجود دا د که مو د پایرش دیلترین
 شود:شرح ذیل اشا ه می الاللی پایرفته شده است که ره ررخی از ةنها رهرین
 

 . اصل عدم مداخله 1
شذده اسذت کذه کشذو ها از     الل عدم مداخله د  امو  داخلی کشو ها یکی از الول عام پایرفته

اند ی اجرای ایذن الذل سذبب پایذدا ی حاکایذت ی اسذتقالل       مداخله د  امو  کشو ها منع شده
الل عدم مداخله د  امذو  داخلذی    الاللی است.ها ی د  نتیجه للح ی ة امش ی امنیت رینکشو 
می خود  ا الالالل معالر است که دیلت جاهو ی اسها از جاله الول رنیادین حقوق ریندیلت

الذل عذدم   »سازمان ملل متحد را تیویب (. 71: 1395داند )جایید ی هاکا ان، میمتعهد ردان 
ها  ا از مداخله د  امو  یکدیگر منع کند که را اقداما  جدید خواسته است، دیلت «توسل ره زی 

ملل متحد سازمان الل عدم مداخله از الول رنیادین  ةمریکا این الل نیز زیر سْال  فته است.
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حذق  خیذوص  رذه ها، حقوق اساسی دیلتمقدما  الاللی از رین حقوقدانان رنا ره اظها است که 
 ناحیذی از اجبذا   ی ردین  انهةزاد قاد  راشند هاملت، ةن است که حقیقتِ اللت ی ةنهاس اللاستق

ةزاد را دیگذران داشذته    ی قارت الالللحنی رینی د   د  دست رگیرندریگانگان، سرنوشت خود  ا 
 51. البته رایذد گفذت رذا دی اسذتثنایی کذه د  مذادة       (451: 1379  ان،هاکاارراهیای ی راشند )

عنذوان دفذاع مشذریع    توان رهدا د هرگاه کشو ی مو د تجایز قرا  گرفت، میم میمنشو  که اعال
علیه متجایز متوسل ره زی  شود، یظیفی حف  للح ی امنیت جهذانی رذر عهذدة شذو ای امنیذت      

پس جذایی کذه شذو ای امنیذت تشذخیص دهذد        (Wolff, 1950: 93).طبق اساسنامه قرا  دا د 
گیذرد. هاچنذین   هذا مذی  م ره شکسذتن حاکایذت دیلذت   امنیت جهانی د  مخاطره است، تیای

رینیم، الل عدم مداخله از طرف کشو هایی مثل ةمریکذا یذا کشذو های    طو که هر  یز میهاان
 شود.نق  می«  اعاال رشردیستانه»عضو ناتو یا کشو های دا ای حق یتو را توجیه 

 

 ها. اصل برابری حاکمیت دولت2
عنوان یک پایذه  خود ررارری حقوق اعضای خود  ا ره 2مادة  1منشو  سازمان ملل متحد د  رند 

توان ره للح ی  شد  یارط دیسذتانی میذان کشذو ها ی    ی اسا  دانسته است ی طبق این الل می
رنذارر الذل    .(Scott, 1978: 39)  فع مشکال  اقتیادی، اجتااعی ی رشردیسذتانه کاذک کذرد    

مردم خذود  سرنوشت سیاسی  د  ررارری هستند ل الاستق دا ایها دیلتتاامی  ،حاکایتررارری 
 .(82: 1380، عباسذی اشذلقی  ررخو دا نذد )  ةزادیاز  سیاست داخلذی ی خذا جی خذود   تعیین ی 

الاللی حق یکسان دا ند ی هیچ کشو ی حق محریم کذردن کشذو    هاگی کشو ها د   یارط رین
ل  ا نذدا د، البتذه جامعذی    دیگر از این حاکایت ی استقالل د  امو  داخلی ی خا جی دیلت مقارذ 

 مذداخال   رذا عنذوان   توانذد طذو  دشذاگیری مذی   رذه تعذدیل حاکایذت،    د   استایالاللی رین
تقارل ی ها حاکایت دیلتررارری ها را الول عدم مداخله ی را یجود مقایمت دیلت یرشردیستانه 
 ((Arinson, 1993: 200تعدیل کند 

 

 المللیبینهای اعمال قاعده و عضویت در کنوانسیون
الاللذی، ضذان اجذرای قاعذدة     های ریناز دیگر مباحث قارل رحث، دگونگی عضویت د  کنوانسیون

الاللذی اسذت ی نظذم    الاللی د  حال حاضر جذز حیذا  رذین   های ریننفی سبیل است. کنوانسیون
هذا اغلذب د  خیذوص عضذویت د  دنذین      هذایی اسذت ی دیلذت   جهانی د  گری یجود دنین گریه

الاللذی  ضذایت نداشذته    های رذین اتفاق نظر دا ند ی حتی اگر ره شرایط موجود د  گریه هاییگریه
ها هستند، زیرا حیا  ی رقای یذک دیلذت رذه    ها یا گریهراشند، نادا  ره حضو  پر نگ د  این دیوان

 (.262: 1376فر، هایی( یارسته است )موسویهایی )ی یا دیوانپایرش ی حضو  د  دنین سازمان
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هذای رذز ج جهذانی    مایی قذد   الاللی که دستهای رینها یا دیوانسیا ی از این گریهد  ر
کنذد یذا   ای موا د موجبا  سلطی ریگانگان  ا ایجاد مذی  احتی مشخص است که د  پا هاست، ره

 پردازیم:ها میخوف دنین تسلطی است که ره ماهیت ررخی از این کنوانسیون
 

 1(CFTن مالی تروریسم)کنوانسیون مقابله با تأمی. 1
الاللذی اسذت کذه د  سذال     کنوانسیون مقارله را تأمین مالی تری یسذم، هاذان کنوانسذیون رذین    

منظو  مقارله را تأمین مالی تری یسم توسط سازمان ملذل متحذد میذوب شذد.     میالدی ره1999
CFT های گریه الاللی ی حایی تولیهقرا داد رینFATF لی است. یا هاان گریه ییژه اقدام ما 

عنذذوان یکذذی از مسذذئلی تذذأمین مذذالی تری یسذذم رذذه  2001سذذپتامبر  11رذذا یقذذوع حادثذذی 
قذذرا  گرفذذت ی کذذا کرد یجذذودی ةن سذذازمان تیذذویب    FATFهذذای جدیذذد گذذریه  مأمو یذذت

شویی، تأمین مالی تری یسم ی سایر جرائای است کذه سذالمت   استاندا دهایی ررای مقارله را پول
تولیه د رذا ة مبذا زه    9تولیه د را ة پولشویی ی  40دا ای FATF  .ندکنظام مالی  ا تهدید می

راید را یضع قوانین داخلی د  کشذو های عضذو    FATFهای را تأمین مالی تری یسم است. تولیه
لو   سذالیانه، کشذو هایی کذه از نظذر ایذن کذا گریه       میالدی ره 2000عالیاتی شود. از سال 

شذوند ی د  فهرسذتی رذه نذام     جهان هسذتند، معرفذی مذی   گاا ی پرخطرترین کشو های سرمایه
گذاا ی گذریه ییذژه    گیرند. قرا  گرفتن نام ایران د  فهرست سیاه سذرمایه فهرست سیاه قرا  می

اقدام مذالی د  کنذا  کذره شذاالی، ازرکسذتان، ترکانسذتان ی پاکسذتان از اقذداما  خیذاانه ی          
 1394مذاه  قد   علیه ایران رود. د  رهاذن الطالح ارر جویانی این کا گریه ی کشو های رهسلطه

های کشو های غرری گزا شی علیه ایران مبنی رذر نگرانذی شذدید ایذن     کا گریه ماکو  را دخالت
الاللذی  نهاد نسبت ره کاهش  یسک مالی تری یسم ی تهدید علیه یکپا دگی سیستم مذالی رذین  

های مالی خذود د رذا ة    ا د  رخشای مْثری تهیه ی ره اعضا خود تولیه کرد که اقداما  مقارله
شویی د  ایران ی مراقبت از تأسیس شعبی مالی ایران د  کشو های ةنها میوب کنند  یسک پول

اقداما  الالحی از جاله پیوستن ره این کذا گریه  ا   2016ی اعالم کرد که اگر ایران تا جوسی 
عبذا   رهتذر دیرذا ه    د. رذه انجام ندهد، را یاکنش پیشگیرانی مذْثر ی سذختی مواجذه خواهذد شذ     

 ای جهت سلطه رر جامعی ایرانی ی مسلاین تهیه کردند.الطالح ررتر حیله های رهقد  
تعریفی د را ة تری یسم ا ائه نکذرده ی فقذط رذه      FATFاین نکته حائز اهایت است که گریه

جامعذی  مشاغلی که ررای تأمین مالی تری یسم است، پرداختذه ی تولذیه ا ائذه کذرده اسذت. د       
ایذم،  طو کذه دیذده  جهانی تری یسم معنای یکسذان نذدا د ی رحذث اختالفذی اسذت، زیذرا هاذان       

کننذد ی  جا که رخواهند ی میلشان راشد، یک اقدام  ا تری یسذتی تلقذی مذی    کشو های غرری هر

                                                           
1. CONVENTION FINANCING TERRORIST (CFT) 
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دانند، مثل حالی مسلحانه ره ناازگزا ان د  نیوزلند کذه  اقدام مشاره دیگری  ا غیرتری یستی می
 ا تری یستی ندانستند. راید گفت ایران را دیدگاه جهانی د را ة تری یسم رذا   کا ی انگلیس ةنةمری

جامعی جهانی هاراه است، یلی هاانند خیلی کشو ها را میذادیق اقذداما  تری یسذتی اخذتالف     
های دیلت ترامپ علیه ایران، هاین گریه ییذژة  نظر دا د. یکی از ارزا های هوشاندسازی تحریم

ها ره نفع خودشذان نوشذتند، یلذی رذاز رذه      مالی است ی د  قضیی ررجام دیدیم دطو  غرری اقدام
کذدام  معاهدا  خودشان پایبند نبودند ی از ررجام خا ج شدند ی سایر اعضای ا یپایی هم ره هیچ

ماه امسال گام پنجم  ا رردا د ی از نو شریع ره از تعهدا  عال نکردند ی دیلت مجبو  شد د  دی
کند که دند سال قبل د  حذال انجذام رذود. د  اینجاسذت کذه رایذد مشذریعیت یذا عذدم           کا ی

  ا از قاعدة نفی سبیل استخراج کرد.  CFTمشریعیت 
سو ة شریفه نساست، نباید  141ترین سند شرعی ةن ةیی رراسا  قاعدة نفی سبیل که مهم

مسلاانان مسلط سازد، یلذی د   جامعی اسالمی تحت فشا  قرا دادهایی قرا  رگیرد که کفا   ا رر 
لو   الحاق، لزیم پایبندی ره معاهدا  اگرده ره ضر  راشد سزم است، دراکذه  عایذت عذدالت    

طو کذه  (. هاذان 162ق: 1417تر است )طباطبایی، اجتااعی از هر نفع شخیی دیگری ضری ی
گونذه  یناانه را د  ریاناتی د  دیدا  ناایندگان مجلس رر ضری   ررخو د هوشاند  هبری انقالب
های این معاهدا  ارتدا د  اتاق ید ی خاطرنشان کردند:تأکالاللی های رینها ی معاهدهکنوانسیون
شذود ی سذپس رذا پیوسذتن     می یپزپختهای رز ج ی ررای تأمین منافع ی میالح ةنها فکر قد  

ای کذه اگذر   گونذه ، رذه گیذرد الاللی مییا مرعوب، شکلِ ره ظاهر رین  یدنبالههای هاسو یا دیلت
دهنذد کذه مذثال     کشو  مستقلی مانند ایران، ةنها  ا قبول نکند، ای  ا مو د هجوم شدید قرا  مذی 

 کنید؟یماند شاا دطو  ةن  ا  د یرفتهپاکشو   150
دنبذال  توان ره این نتیجذه  سذید، ةمریکذا رذه    ره نظر نگا نده هم رراسا  استنباط عقلی می

ظام جاهو ی اسالمی ایران  ا محدید کند ی ره غذا   منذارع  اهبذردی    ررجامی دیگر است که ن
اظها  داشتند، شو ای  1397ماه طو که سخنگوی شو ای نگهبان د  ةرانرپردازد، که البته هاان

یا د دانسته ی ره مجلس ررگردانده است.  CFTایراد ره سیحی الحاق ایران ره  20نگهبان ریش از 
است ی این نظر شامل مذوا د  « یاجد ایرادا  ی ارهاماتی»این کنوانسیون  اندهاچنین اعالم کرده

خالف شرع ی خالف قانون اساسی روده ی ارهام، د  موعد مقر  رذرای مجلذس شذو ای اسذالمی     »
توان رحث خالف شرع  ا د  قاعدة نفی سبیل ی جلوگیری نظر نگا نده میره «. ا سال شده است
ن رر جامعی ایرانی دانست که اگر این ایذرادا  رذا دقذت ررطذرف     اندازی خا جیااز سلطه ی دست

هذا ی سذلطی خا جیذان    شذود ی هذم از زی گذویی قذد      شود، هم تعامل ما را جهذان حفذ  مذی   
 گردد.جلوگیری می
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 و اجرای قاعدة نفی سبیل 1المللی کیفری. دیوان بین2

گذاا ی  گریذزی، اقذدام رذه پایذه    الالل را تفکری مبنی رر حاکایت قانون ی منع قانونحقوق رین
الاللی توسط کاسیون حقذوق  الاللی کیفری کرده است. اساسنامی دیوان کیفری ریندیوان رین

اسختیذا  ملذل   الالل ی نهادهای یارسته ره سازمان ملل تنظیم ی د  نشسذت نااینذدگان تذام   رین
 120ره تأیید ناایندگان د   م ررگزا  شد،  1377تیرماه  26تا  1377خردادماه  25متحد که از 
 شد.اسجرا میکشو  سزم 60کننده د  نشست  سید که البته پس از تیویب کشو  شرکت

توان مبحث انزیای سیاسی  ا مطذرح کذرد.   از ایلین محاسن پیوستن ایران ره این دیوان می
اسذت کذه   هکنذد، زیذرا مذد    عدم الحاق ایران ره این دیوان موجبا  انزیای سیاسی  ا ایجاد می

اند که عدم کشو های قد تاند مبحث نق  حقوق رشر ی جرائم رشری  ا علیه ایران مطرح کرده
الاللی موجبا  دیذدگاه منفذی کشذو های دیگذر از مذا ی د       عضویت ایران د  دیوان کیفری رین

کنذد. از دیگذر محاسذن پیوسذتن ایذران      اسا  نسبت ره ایران  ا تقویذت مذی  نتیجه اتهاما  ری
ن تالش ررای کاستن از قد   شو ای امنیت رراسا  اساسنامی دیوان  ا نام ررد، زیرا رعذد  توامی

از فریپاشی شو یی سارق، کشو های ا یپایی که قد   ی نفوذ ةمریکذا د  سذازمان ملذل  ا زیذاد     
منظو  کاهش قد   ةمریکا د  شو ای امنیت ی سازمان ملذل از تشذکیل ایذن    احسا  کردند، ره
 کردند.دیوان حاایت 

از مشکال  احتاالی پیوستن ایران ره دیوان این است که عامل سبیل ریگانگان رذر ایذران ی   
های حقوق رشری علیه ایران اسذت، زیذرا   هاچنین سوء استفادة کشو های متخالم از قطعنامه

تواند یضذعیت کشذو    شده است که هر کشو  عضو میپا اگراف ایل اساسنامه اعالم  14د  مادة 
  ا که ره نظر، یک فقره یا ریشتر از جنایا  مند ج د  لالحیت دیوان د  خاک ةن انجام دیگری

تواننذد رذا   است، ررای  سیدگی ره دادستان ا سال کند که د  این لو   کشذو های دیگذر مذی   
حاذل کننذد. مطارقذت نداشذتن     مستاسک قرا  دادن این ماده، فشا هایی زیذادی رذر ایذران مت   

الاللی از دیگر مشکال  پیوسذتن ایذران   ساختا های داخلی ایران را اساسنامی دیوان کیفری رین
هذای دیگذر د    ره این دیوان است، زیرا د  موا د رسیا ی از الول قانون اساسی یا قوانین ی  ییه

مطارقت ندا د کذه رذه تغییذرا      ا تباط را جرائم ماکو  د  اساسنامه از جاله تنبیه ردنی ی غیره
 ساختا ی ی تشکیل نهادهای مدنی نیاز دا د.

توان ره ترکیب قضا  ی یجود قاضی زن د  دیوان اشا ه کرد از مسائل ی مشکال  شکلی می
گیری ناعادسنه موجبا  که گاهی قضا ، یا مسلاان نیستند یا اینکه زن هستند ی رعضا  را جهت

کند، البته رایذد  ا قضای  زنان  ا که مخالف شرع اسالم است، ایجاد میسلطی کفا  رر مسلاانان ی
کننذد، رذا ا ائذی    را این دیدگاه که دیوان تسلط دینی رر ما ندا د ی لرفا  ره شکایا   سیدگی مذی 

                                                           
1. International Criminal Court (ICC) 
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توان ره رحث تکایلذی   اهکا  ی حل تعا ض قبل از الحاق، ره دیوان ملحق شد. از موا د دیگر می
کذه جرمذی از جذرائم    اشا ه کرد کذه حسذب اساسذنامی دیذوان د لذو تی      رودن لالحیت دیوان

دها گانه د  اساسنامه د  خاک کشو ی انجام گیرد، دنانچه این جرم د  دادگذاه ملذی د  حذال    
تواند ره موضوع  سیدگی کند که این موضوع را توجه ره عدم تطذارق   سیدگی نباشد، دیوان می
سذاز راشذد، زیذرا ةنهذا ررخذی اقذداما  رذا        ای ایذران مشذکل  تواند رررا نظام قضایی کشو مان می

تذوان تاذامی ایذن مشذکال   ا رذا      کنند، البته میهای خاص  ا جنایا  جنگی تلقی میگریهک
های قانونی ی حل تعا ض ةنها را د  نظر گرفتن شرع مقد  اسالم قبل از الحاق ایران رذه  حل اه

الیت نهادی مذدنی ی هاچنذین الذالح سذاختا های     این دیوان  فع کرد. ررای مثال از طریق فع
الاللی مشکال  ماکو   ا  فذع کذرد ی هاسذو رذا جامعذی      نظا تی هااهنگ را استاندا دهای رین

 الاللی، اهداف متعالی اسالم ی کشو مان  ا پیاده کرد.جهانی ی ی ید ره این مجامع رین
 

 1. کنوانسیون منع شکنجه3
ینهاین د  سی 46الاللی است که تحت عنوان قطعنامی ی ریناکنوانسیون منع شکنجه معاهده

ره تیذویب  سذید. طذرح     1984دسامبر  10اجال  مجاع عاومی سازمان ملل متحد ره تا یخ 
کنوانسیون  ا کایسیون حقوق رشر تهیه ی ره مجاع عاومی سازمان ملذل متحذد ا ائذه کذرد ی     

د  دذا دوب  »نجه  ا تعریف کرده است: ای شکماده 33این کنوانسیون  1تیویب شد. د  مادة 
این کنوانسیون، یاژة شکنجه یعنی هر فعل عادی که توسط ةن د د یذا لذدمی شذدید، اعذم از     

منظو  نیل ره اهدافی از قبیل کسب اطالعا  یا اقرا  از قررانی یا شخص ثالث جسای یا  یحی ره
مرتکذب شذده ی یذا مظنذون رذه       )یا د ةید، یا( مجازا  قررانی ررای عالی که یی یا شخص ثالث

پس اگر اعاال ماکو  توسط مأمو  یا تحت نظر ای یا د  حضو  ای که ره ةن «. ا تکاب ةن است... 
امر  ضایت داشته راشد یا سکو  نااید ی ةن فرد اعتراض نکند، انجام پایرد، شذکنجه محسذوب   

ی یذا مذوهن رراسذا  ایذن      حاانه، غیرانسانهای ریشود ی هاچنین سایر  فتا ها یا مجازا می
داند که اعاال حایی شکنجه نسبت معاهده ضری ی می 4کنوانسیون مانوع شده است. د  مادة 

ره مباشر، معاین ی شریک، د  حقوق داخلی کشو ها جرم تلقذی شذده ی رذرای ةن نیذز مجذازا       
 لو   الحاق است. تعیین شود ی این هم نوع دیگری از سبیل ریگانگان رر کشو مان د 

د  خیوص علل عدم پیوستن ایران ره این کنوانسیون راید گفت را توجه ره اینکذه رراسذا    
 حاانه، غیرانسانی یا موهن هاردیف شکنجه تلقی شذده ی  های ریکنوانسیون  فتا ها یا مجازا 

این اعاال یک سری مفاهیم انتزاعی است که ره هر شکل دلخواهی قارل تفسیر اسذت ی مالکذی   
وان گفت این مجازا  طبق کنوانسیون مانوع است ی مجازا  دیگر، قذانونی ی فاقذد   ندا د که رت

                                                           
1. Convention against Torture 
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کشو هایی  اشکال است، د  نتیجه راید گفت د  لو   الحاق ایران ره این معاهده، یک سری از
توانند عاملی ررای تحت فشذا  گااشذتن ایذران    که مخالف نظام ما هستند، این کنوانسیون  ا می

کذه کشذو  مذا رذا پیوسذتن رذه ایذن        سوی دنیای غذرب قذرا  دهنذد. د حذالی     ره نظم القاشده از
قانون اساسی هرگونذه شذکنجه رذرای     38دانید رراسا  الل کنوانسیون مشکلی ندا د، زیرا می

گرفتن اسرا  یا کسب ی اطالع مانوع است، د  این الذل دنذد نکتذه یجذود دا د، ایلذین نکتذه       
جسای، شکنجی  یحی  ا نیز شامل شود ی نکتذی دیگذر   رر شکنجی اطالق شکنجه است که عالیه

تاامی اعاال حقوقی مرتبط را شکنجه از جاله اقرا  ی شذهاد  طبذق ایذن الذل دا ای اعتبذا       
قانونی نیست ی دیگر اینکه شکنجه د  این الل عام است ی رر اخا اقرا  یا کسب اطذالع رذه هذر    

مانوعیذت شذکنجه، مسذتوجب مجذازا       ررشود ی نکتی ةخر اینکه عالیهلو   نیز مشاول می
(. قانونگاا  را توجه رذه فقذدان مجذازا  مذو د هذدف قذانون       29: 1382شناخته است )موسوی، 

های مشذریع ی حفذ    قانون احترام ره ةزادی» 1383اساسی د  قانون مجازا  اسالمی، د  سال 
عنذایین شذکنجه  ا    ای تیویب کرد، یلی متأسفانه را اینکذه یاحده ا طی ماده« حقوق شهریندی

منظو  تضاین عدیل از ةنها مشخص نکذرده ی ریشذتر د  حذد    نام ررده، یلی مجازا  خالی  ا ره
گرفته است ی د  نتیجه این ییژگی ةن  ا از محدیدة ایامر قذانونی خذا ج    تولیه مو د توجه قرا 

 .(95: 1384لو   یک سری قواعد اخالقی قرا  مداده است )شاس ناتری، کرده ی ره
د  نتیجه رحث الحاق ایران ره کنوانسیون منذع شذکنجه هذم از نظذر شذکلی ی هذم از نظذر        

ی فیل سوم قانون اساسی جاهو ی اسالمی  38ماهیتی را هیچ مشکلی مواجه نیست، زیرا الل 
های جهانی حقذوق رشذر   الاللی ی کنوانسیون مو د رحث ی مفاد اعالمیهکامال  مطارق را شیوة رین

شکنجه ی منع ةزا  ی اذیت جسای ی  یحی است که البته متن کنوانسیون منع د  خیوص منع 
ای ردین هیچ شرطی رذه تیذویب مجلذس شذو ای     یاحدهطی ماده 1/5/1383شکنجه د  تا یخ 

اعالم کرد که الحاق  25/7/82اسالمی  سید، یلی شو ای نگهبان قانون اساسی طی نظریی مو خ 
شده سبب افزایش هزینی عاومی است که طذرق جبذران    ائهایران ره این کنوانسیون طی طرح ا

قانون اساسی شناخته شذده اسذت.    75 ی از این حیث مغایر الل ةن مشخص نشده است، ازاین
منظو   فع ایراد شو ای نگهبذان الذالح مختیذری د  میذوراتش انجذام داد ی      سپس مجلس ره

ترتیذب   افع اشکال ندانست ی رذدین  مجددا  تیویب کرد، یلی شو ای نگهبان الالحا  ماکو   ا
(. د  لذو   دقذت   96: 1383موضوع ره مجاع تشخیص میلحت نظام ا سذال شذد )مهرپذو ،    

نظر، شو ای محترم نگهبان را دیدی یسیع، نگران سلطی ریگانگذان رذر ایذران از حیذث      ریشتر ره
شکنجه رذه  کنوانسیون د  خیوص تسری حکم مانوعیت  16قاعدة نفی سبیل است، زیرا مادة 

است که  20ها ی هاچنین پایرش لالحیت  سیدگی توسط کایتی حقوق رشر د  مادة مجازا 
اسذت کذه    16توانند انجام دهنذد، د  مذو د مذادة    تنها تفسیر موسعی که اعضای کنوانسیون می

هذای  دانند ی د  قوانین جزایی ایذران مذوا د زیذادی از مجذازا     های ردنی  ا شکنجه میمجازا 
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شود رینیم که د  لو   عدم ایجاد شرط ی پیوستن ردین شرط کشو  ددا  مشکل میمیردنی 
ی ررای  فع این مشکل راید ناایندگان مجلس را دقت ی لرف یقت کافی ی رذا گااشذتن شذرط،    
مشکل ماکو   ا  فع کنند تا ضان جلوگیری از تسلط ریگانگان رر ایران، موجبا  الحذاق ایذران   

 جاد شود.ره این کنوانسیون ای

 

 1. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان4

یذا ملیذت یذا منشذأ      گ،  نذ د فتا  متفای  رراسا  جنسیت، ماهب، نذژا  ، م تبعیدو  از عظمن
. الل منع تبعی  ی تسایی د  ررارر قانون از الذول رذدیهی د    (Pilgram, 2011: 2) قومی است

د حاایذت از حقذوق رذدیهی انسذان اسذت )لذفری ی       الاللی ی داخلی د  مو الول ی قوانین رین
الاللذی  (. کنوانسیون  فع تاامی اشکال تبعی  علیه زنذان معاهذدة رذین   375: 1395هاکا ان، 

مذو د تیذویب مجاذع عاذومی سذازمان ملذل یاقذع شذد. ایذن           1979دسامبر  18است که د  
قائل شذدن رذه   »کنوانسیون ره تبعی  جنسی پرداخته ی د  تعریف تبعی  جنسی گفته است: 

های سیاسی، فرهنگذی، مذدنی ی   هرگونه تاایز، استثنا یا محدیدیت رر مبنای جنسیت د  زمینه
عضو ره نام کایتی  فع  23ای را حضو  کنوانسیون کایته 17د  اجرای مادة «. یا هر زمینی دیگر

کایتذه   تبعی  علیه زنان ررای نظا   رر حُسن اجرای این کنوانسیون تشکیل شد. یظیفی ایذن 
های یالله از کشو های عضو کنوانسیون ی ا ائی پیشنهاد ی تولیی کلذی رراسذا    رر سی گزا ش
الالذل یاقذع   مو د مجاع عاومی سازمان رین 1999هاست. این پریتکل د  اکتبر رر سی گزا ش
ماده است کذه د  ةن   30ره اجرا د ةمد. کنوانسیون حایی یک مقدمه ی  2000شد ی از دسامبر 

شده میلحت جامعی رشذری ی حفذ  ی تقویذت خذانواده ی حتذی تحکذیم لذلح ی امنیذت         ه اشا 
الاللی د  گری پایرش ی اجرای تسایی حقوق زن ی مرد ی  فع تبعی  است ی رر  فذع ظلذم   رین

کنوانسذیون از عبذا      1که از ارتدای تا یخ رر زنان یا د شده است، راید کوشذید. نتیجذی مذادة    
محو هرگونه تاایز، استثنا ی محدیدیت رراسا  جنسیت است ی مذواد  « محو تبعی  علیه زنان»
کنوانسیون رر تسایی زنان ی مردان تأکیذد دا د. هاچنذین رایذد دانسذت ررخذی از مذواد        6تا  2

 های اسالمی ی اخالقی مغایر  دا د.کنوانسیون را قوانین ایران، احکام شرعی، ا زش
ای از جاله الالح وانسیون سبب رریز مشکال  عدیدهدرای ایران د  این کنیدونعضویت ری 

قانون اساسی د  الولی که ریانگر نظر اسالم د  مو د زن ی مذرد اسذت، اختیذا  دادن رذه دختذران      
ردین حجاب د  جامعه ی منسوخ کردن ررخی مواد مدنی ی کیفری که رذا دیذدگاه اسذالم منطبذق     

تذوان گفذت   ن الحاق ایران ره این کنوانسیون میشود. از محاساست، مانند ا ث، طالق ی خیانت می
الاللذی، حضذو  د  کایتذی  فذع تبعذی  ی      رر حاف فشا  رینایس  پیوستن ره این کنوانسیون عالیه

                                                           
1. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 



 1401تابستان  ،2، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    978

سپس پرداختن ره مسائل اسالم ی دفاع د  سطح جهانی ی اجرایی کردن اهداف اسالمی است. ثانیذا   
لذو   قذوانین ةمذره یذا عذرف      این کنوانسیون ره کهرهتر است خود پیشقدم شویم، زیرا د لو تی

الالل شود ی تاامی جوامع ملزم ره اجرای این کنوانسیون شذوند، مذا هذم مجبذو  رذه تبعیذت       رین
لو   الحاق مشریط راشد، یعنی الحذاق رذه کنوانسذیون رذا     تواند رههستیم که البته این الحاق می

سالمی ی قوانین داخلی راشد، مثل ررخذی دیگذر   استفاده از حق شرط کلی عدم مغایر  را موازین ا
اند کذه حذاف  شذرع اسذالم ی قذوانین داخلذی د        لو   ملحق شدهاز کشو های اسالمی که ردین

الالذل  مقارل کنوانسیون است، یلی ره نظر ریشتر دانشاندان این نوع الحاق مغذایر رذا حقذوق رذین    
ص ی معین ی قطعذی راشذد )کیلییذا ،    یین راید مشخ 1969است، زیرا حق شرط رراسا  عهدنامی 

(. ره نظر نگا نده د  لو   دنین اقدامی پیوسته از ناحیی دیگر کشو  مذو د اعتذراض   464: 1362
هذای زیذاد، ایذن نذوع     شود ی د  ةخر ایران راید از شرط عدیل کند، پس را توجه ره مغایر یاقع می

 گردد.  میالالل سبب مشکال  عدیده ررای کشو مان شرط را حقوق رین
نظذر رهتذرین   نوع دیگر الحاق ره کنوانسیون را حق شرط مشخص ی محذدید اسذت کذه رذه     

حل الحاق ره این کنوانسیون هاین مو د است که البته راید زحات زیذادی کشذید ی دیلذت     اه
موادی از کنوانسیون  ا که مغایر را میالح ملی یا موازین شرعی ی قانونی است یا ةمذادگی رذرای   

 ا ندا د، مشخص کند ی تا حدی که مغایر غایت معاهده نباشد، عدم پایبندی ی تعهذد   ةن اجرای
 29ی  16، 9لو   ماهرانه د  خیذوص مقذر ا  مذواد    طو که میر رهخود  ا اعالم دا دد. هاان

نیز حق شرط کلذی عذدم مغذایر  رذا مذوازین اسذالمی  ا        2حق شرط گااشته ی د  مو د مادة 
حل الحاق ایران )که البتذه رایذد رذدین    ترین  اهه است که رهترین ی عاقالنهلراحت اعالم کردره

حل است که راید مقر ا  کنوانسیون  ا را مواد داخلی ی موازین اهاال نیز انجام گیرد( هاین  اه
شرعی مطارقت دهد ی موادی که موجبا  سلطی ریگانگان رر ایران یا رذه میذالح جامعذی ایرانذی     

را موازین اسالمی ی قوانین داخلی دا د، مشخص ی اعالم شرط یا عدم پایبنذدی  است یا مغایرتی 
 (.283: 1374کند )مهرپو ، 

از معایب الحاق ایران ره کنوانسیون این است که ایس  راید ایران گامی محکم د  جهت تغییر 
رذه  لو   حق شرط مشذخص، مکلذف   قوانین مغایر را کنوانسیون رردا د که د  لو   الحاق ره

 ی خواهذد شذد ی   الالحا  است ی د  لو   عدم تغییر را محکومیت  سای جامعی جهانی  یره
هذای  شود؛ ثانیا  الحاق را حق شرط کلی یا حق شذرط الاللی دیلت میسبب ایجاد مسئولیت رین

گیذرد ی از نظذر   زیاد مغایر را اهداف کنوانسیون است که مو د اعتراض کشو های عضو قذرا  مذی  
ل دنین اقدامی لحیح نیست؛ ثالثا  از دیدگاه ررخی فقها،  یح این کنوانسیون را اهذداف  الالرین

ی غایت تعالیم اسالمی مغایر  دا د ی پایرش این معاهده یعنی اینکه ما ره ذا  این کنوانسیون 
ی  یح کلی ةن که تشاره حقوقی زن ی مرد است، اعتقاد دا یم ی ةن سند  ا موجب ا تقذای زنذان   

که این کنوانسذیون مترلذد سسذت    نیم ی فقط ارهاما  ی اشکاس  مختیری دا د، د حالیدامی
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 احتذی  کردن نهاد خانواده است؛  ارعا  د  لو   الحاق عجوسنه ی ردین حق شرط مشذخص رذه  
سلطی ریگانگان رر جامعی ایران اسالمی ی اشاعی فرهنگ غرب  ا ایجاد شده ی مطارق نص قاعذدة  

ایم که البته تاامی این معایب را ایجاد تیم قوی از ناحیی دیلذت ی اعاذال   هنفی سبیل عال نکرد
رینذیم کفذی   حق شرط مشخص قارل  فع است. اگر معایب ی محاسذن  ا د  تذرازی رگذاا یم، مذی    

رذر از دسذت دادن   تر است، زیرا عدم الحاق ایذران رذه ایذن معاهذده عذالیه     محاسن ترازی سنگین
ان ایرانی د  کایتی  فع تبعی  علیه زنان لندلی نداشته ی د  شود زنمحاسن ماکو ، سبب می

هذای متعذدد نداشذته    نتیجه هیچ دفاعی از موازین اسالمی ی قوانین داخلی د  مقارذل قطعنامذه  
که دین اسالم دینی جهانی است کذه  راشند ی اسالم د  دیدگاه جهانی مظلوم یاقع شود، د حالی

 د.راید نسبت ره گسترش ةن اهتاام ی زی

 

 گیرینتیجه
ترین قواعد فقهی اسالم است. این قاعده هرگونه  ارطی مسلاانان را کفا  قاعدة نفی سبیل از مهم

مذدا   ا نفذی کذرده اسذت، زیذرا اسذالم        ا تحت حاکایت خود قرا  داده ی هرگونه  ارطی سذلطه 
سرنوشذت  دانذد کذه کفذا  رذر     هاچنان رر عز  ی استقالل مسذلاانان تأکیذد دا د ی جذایز ناذی    

 مسلاانان تسلط داشته راشند.
کذه از یذک طذرف معاهذدا  مذارین      الاللذی رایذد گفذت زمذانی    نظر نگا نده د  سطح رینره 

کشو های مسلاان ی غیرمسلاان راشد ی از طرف دیگر موجبا  تسلط دینی  ا ایجاد کند، رایذد  
ی جلوگیری شذود. امذا   الاللطبق قاعدة نفی سبیل عال شود ی از دنین معاهداتی د   یارط رین

الاللی ایجاد شود که تسلط دینذی ی ایاذانی  ا ایجذاد نکنذد، هردنذد      اگر  یارطی را معاهدة رین
کند ی را توجه رذه  تسلط از ارعاد دیگری ایجاد شود، خریج موضوعی از قاعدة نفی سبیل پیدا می

لط ایاانی ی دینی کذافر  الالل از نوع غیردینی است ی سبب تساینکه نوعا  معاهدا  د   یارط رین
تذوان  لحذا  مذی  شود. رذدین گونه  یارط مشاول قاعدة نفی سبیل نایشود، اینرر مسلاان نای
الاللی  ا که ریشتر قضا  ةن مسلاان نیستند ی گاهی هم علیه کشذو   های رینمثال  ة ای دادگاه
 شود، قبول کرد. مسلاان لاد  می
ده رایذد سذعی شذود  أی مسذلاانان کاتذر از سذایر       الاللی رراسا  ایذن قاعذ  د  مجامع رین

که یکی از مجامع کشو ها نباشد، هردند د  این مجامع الل تسایی حاکم است، یلی د لو تی
نظر راید را  ایزنذی قبذل   گیری ررخالف نظر حکومت اسالمی است، ره الاللی د  حال تیایمرین

های اسالمی ی عدم ی عال کرد که ا زشاز اتخاذ تیایم جلوی ةن تیایم  ا گرفت یا ةنقد  قو
گیری حفذ  شذود. رذا ایذن حذال د  جذایی کذه        سلطی خا جیان د  امو  مالکت د  ةن تیایم

کند الالل، اعضا  ا ره  عایت مقر ا  ملزم میالاللی راشند، حقوق رینها عضو مجاعی ریندیلت
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هذای  ی مقذر ا  یذا دای ی  تذوان رذا ایذن فتذوای دینذی از اجذرا      تا ة ای مجاع اجرا شود ی ناذی 
منظذو   های اسالمی دی  اه ریشتر ندا ند؛ یکذی اینکذه رذه   الاللی پرهیز کرد. پس اینجا دیلترین

الاللذی ی  اجرای قاعدة نفی سذبیل ی پایبنذدی رذه رای هذای دینذی از عضذویت د  مجذامع رذین        
ه د  ایذن  شذود پرهیذز کننذد کذ    های جهانی ی معاهداتی که سبب نق  قاعدة سبیل میسازمان

 یند، پس رایذد ایذن موضذوع  ا قبذول کذرد د  جهذان امذریزی        لو   دیل اسالمی ره انزیا می
انزیاطلبی کا  رسیا  مشکل ی سختی است ی مردم کشو های اسالمی ددا  تنگنا ی فشا  زیذادی  

 شود.  رینیم که عز  مسلاانان را این کا  کاسته میلراحت میشوند ی رهمی
اعدی است که اشا ه شد، یعنی را توجذه رذه میذلحت نظذام ی مذردم ی رذا        اه دیگر هاان قو

دانذیم دیل  طو کذه مذی  استناد ره حکم ثانویه، قاعدة مزرو   ا شذامل ایذن مذوا د نذدانیم. هاذان     
رینیم جوامع الاللی استنکاف کنند ی عاال  هم میتوانند از عضویت د  معاهدا  ریناسالمی نای

اند، رنارراین انتخاب  اه ایل عالی نیسذت ی انتخذاب  اه   ی  ا قبول کردهالاللاسالمی مقر ا  رین
لو   حکم ثانویه راشد، شاید ررای مذدتی  فذع نیذاز کنذد ی جوارگذو راشذد، یلذی د         دیم که ره

پایرش نیست، زیرا حاضر نیستند را کشو  مسذلاانی  شک ررای جامعی جهانی قارل د ازمد  ری
گر شرایط تغییر کند خود  ا ملزم ره  هاسازی از قید تعهدا  رداند، که دیدگاه تفسیری دا د ی ا

شذود.  منظو  انعقاد معاهدا  یا د مااکره شوند ی عاال  ةن کشو  منزیی مذی هاکا ی کنند یا ره
حل  فع این مشکل ره نظر نگا نده این است که هذیچ موقذع جذایز نیسذت احکذام ثذانوی  ا        اه

الاللذی،   ی د  خیذوص قاعذدة نفذی سذبیل د  معاهذدا  رذین      اینجایگزین احکام ایلیه کرد، از
گیذری شذد، رایذد د  اسذتفادة ةن د  عقذود      طو که د  اثبذا  قاعذده از دلیذل عقذل رهذره     هاان
الاللی نیز از دلیل عقل کاک گرفت. د  نتیجه را توجه ره شأن نزیل ةیا  ی  یایا  ی زمذان  رین

ی نفی را ةن دیزی که د  مجامع جهانی د  یضعیت توان د یافت موضوع سبیل طرح  یایا  می
 سیم کذه  کنونی مطرح است، تفای  دا د ی را مراجعه ره زمان طرح ی علت ةن ره این نتیجه می

گیذرد ی د  غیذر   الشعاع قرا  مذی قاعدة نفی سبیل زمانی قارلیت طرح دا د که تسلط دینی تحت
قاعدة نفی سبیل  ارطی عاوم ی خیوص مطلق  ا معنا است. البته راید گفت فقها از این مو د ری

دانند، اما را مراجعذه رذه تاذامی ةیذی     مدنظر دانسته ی هر نوع سلطه  ا مشاول قاعدة یادشده می
توان استنباط کذرد کذه د  ةن زمذان منافقذان     سو ة شریفی نساء ی ةیا  قبل ی رعد ةن می 141

سذاب ةن هذم توسذط خداینذد متعذال      شدند ی ایضذا  رذرای  یز ح  موجب دلسردی مسلاانان می
ها قرا  داده شده است. پس این ةیه قارل سرایت ره موا دی کذه محو یذت، تسذلط دینذی     دای ی

که هرگز تسلط طبیب کافر رر مسذلاان یذا طلبکذا     تواند مالک عال راشد. هاچناننیست، نای
الاللی  ا که های رینگاهتوان ة ای دادکافر رر ردهکا  مسلاان نفی نشده است. یا ررای ناونه می

اغلب قضا  ةن مسلاان نیستند ی گاهی هم علیه کشو های مسلاان هستند، قبول کذرد یذا د    
طو که د  حال حاضر هم دیدیم ایران لالحیت دادگاه سهذه  ها طرح دعوا کرد، هااناین دادگاه
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یت کذرد ی دادگذاه   علت خریج ةمریکا از ررجذام شذکا   ا که قضا  غیرمسلاان دا د، پایرفت ی ره
شکایت ایران  ا  ساا  قبول کرد ی را توجه ره پیاان مود ، خریج ةمریکا  97سهه هم د  تیرماه 

از ررجام  ا خالف دانست ی از ةمریکا خواست موانع لدی  اقالم رشردیستانه ره ایران  ا  فع کند 
ه نفع جامعی ایذران  که این خود حاکی از پایرش حکایت غیرمسلاان رر مسلاان است که نیز ر
 اسالمی شد ی علت این پایرش حکایت هم مرروط ره عدم تسلط دینی است.
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