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Abstract 
Maintenance of independency and honor of the Muslim state in 

international relationships, obligations and relations is one of the 
requirements of Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule); a 
jurisprudential rule which in accordance with logical and traditional proofs is 
based on the principle of negation of ascendency of non-Muslims over 
Muslims. It predicates the legal acceptance of relation with other states and 
conclusion of any contract or treaty to non-domination of aliens over Muslim 
countries. Giving the necessity of the economic development of the country 
and its implication to the principle of negation of submissiveness, the issue 
of accession of Iran to the International Convention for the Suppression of 
the Financing of Terrorism (CFT) as an example of international treaties, is 
dealt with in this research. Although according to most of the Islamic jurists 
this principle is applied as a primary rule and negates any sort of 
submissiveness even in international contracts, this study has reached to a 
conclusion based on which in case of conflict of the rule with more 
important interests, the principle is allocable; specifically in international 
relations that is the sphere of reason and rationality where the expedient 
reason should take into account the interests and goods of the country and its 
possible defects and advance on its basis. The authority to determine the 
interest or defect is the organization or the institution responsible for signing 
the contract. 
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 أمین مالی رتوریسمتلی مقابله با المل نن بی سیوی نفی سبیل و الحاق اریان هب کنوان اقعده
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 چکيده 
الملل از حفظ استقالل و عزت دولت اسالمی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین

ی و نقلی بر ای فقهی که بر اساس دالیل عقلنفی سبیل است. قاعده یالزامات قاعده
پذیرش حقوقی  کافر بر مسلمان استوار بوده و یمدار اصلی چون نفی سلطه

ای را منوط به عدم ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهرابطه با دیگر دولت
داند. موضوع الحاق ایران به بیگانگان بر کشورهای اسالمی می یسلطه

المللی است ز از جمله معاهدات بینکنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نی
اقتصادی کشور و داللت قاعده  یهکه در این پژوهش با توجه به ضرورت توسع

 پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها اینبر اصل نفی سلطه
کند حتی در پذیری را نفی میقاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه

در  المللی؛  اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیلنقراردادهای بی
الملل روابط بین یدر حوزۀ ا  پذیر است خصوصتر تخصیصتزاحم با مصالح مهم

اندیش باید منافع و عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت یکه حوز
 ساس آن پیش رود و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر ا

 .مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است ،قرارداد یسازمان و نهاد امضاء کننده
 

، تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی مین مالیأپذیری، تاستقالل، الحاق، سلطهواژگان کلیدی: 
 .نفی سبیل
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 مقدمهمقدمه

عاد ر ابهای جهان اسالم و نیز گسترش ارتباطات دبا توجه به همگانی بودن آرمان

تواند خود را در محدودۀ مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دولت اسالمی نمی

ا و های دینی و نیز نیازهجغرافیایی خاصی محصورکند. دولت اسالمی بر اساس آموزه

ها ارتباط داشته باشد تا در ها و دولتهای زندگی عصر کنونی باید با دیگر ملتضرورت

 1381 خمینی،  ساند. )موسویتواند پیام الهی را به گوش جهانیان برالمللی بپرتو روابط بین

معۀ های اصلی جا( در بین ارتباطات جهانی مقابله با تروریسم یکی از دغدغه242 :19ج،

ن بط بیضد تروریسم منعکس گردیده است. روا معاهدات بین المللیجهانی است که در 

 کند.در این اسناد نمود پیدا می یتالمللی میان ملل مسلمان و غیرمسلمان در عضو

در میان اصول فقهی، قاعده نفی سبیل، یکی از اصول متقن و محکم سیاست خارجی و 

ای است که بر حاکمیت دینی است. جایگاه این اصل در سیاست خارجی اسالم به گونه

ت های مختلف سیطره و حاکمیالمللی اسالم و حاکمیت دینی در زمینهتمام روابط بین

ای اجازه غلبه کفار بر دارد. بر اساس این قاعده، در جامعه اسالمی نباید در هیچ جنبه

مسلمین داده شود و در هر عقد و پیمان و معامله ای، باید از حکمی که موجب علو کفار 

(. اهمیت این قاعده به حدی است که 508 :1421شود، جلوگیری کرد )عمیدزنجانی،می

قانون  (152)ساسی جمهوری اسالمی ایران بر آن مبتنی است. اصل اصول مهمی از قانون ا

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونه »دارد: اساسی مقرر می

پذیری، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از جویی و سلطهسلطه

آمیز متقابل با گر و روابط صلحهای سلطهحقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

قانون اساسی آمده است که  (153) همچنین در اصل«. دول غیرمحارب استوار است

بیگانه برمنابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ، ارتش و دیگر  هرگونه قرارداد که موجب سلطه»

ترین اصل سیاست خارجی برخی مفاد این قاعده را مهم«. شئون کشور گردد ممنوع است
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زیرا این قاعده به عنوان یک اصل فقهی  -(؛299 :1376 دانند)حقیقت،دولت اسالمی می

های کالن نظام اسالمی دارد. در نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست

های جهان کنونی ارتباط با دولتهای دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی، عین حال ضرورت

 نماید.المللی را  ضروری میهای بینقاد معاهدات و کنوانسیونفرهنگی و اقتصادی و انع

در راستای  مبارزه با تروریسم و بر اساس شرایط خاص زمان و متأثر از ضرورت دوران 

های تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران و برای خارج شدن ایران از گذار از قطعنامه

ا نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا الیحه قانون و تبادل ب  1لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی

به تصویب مجلس رسید. قانون  1394ماه دی 13مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ 

با وجود تصویب . به تصویب مجلس رسید  1386بهمن 2مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ 

 رج نشد.این دو الیحه، ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خا

 4توصیه را اجرا کرد و تنها  37توصیه گروه ویژه ، 41دولت جمهوری اسالمی از 

برای اجرایی شدن این چهار توصیه، چهار الیحه را به 1396توصیه باقی ماند که در آبان ماه 

مجلس شورای اسالمی ارائه کرد که یکی از لوایح الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با 

این الیحه 1397مهر  15بود که مجلس شورای اسالمی نیز در تاریخ 2لی تروریسمتأمین ما

را به تصویب رساند. هر چند مباحث کارشناسی متعددی به جهت موافقان و مخالفان الیحه 

در مورد زوایای الحاق ایران به کنوانسیون مزبور صورت گرفت اما  در زمینه فقهی بحث 

ه حاضر سعی دارد با نگاهی فقهی به بررسی این الیحه و چندانی صورت نگرفته است. مقال

پیوستن ایران به آن بپردازد و رسیدن به این نظر که در رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای 

توانند مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این راهبردها در بعضی شرایط نمی

باشند، و با بررسی توانند به مفاد قاعده نزدیک می کامال منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند اما

تفصیلی این قاعده و راهبردهای مطرح در سیاست خارجی و تخصیص این قاعده در رابطه 

های اقتصادی و مصلحت اندیشی آنها را المللی خصوصا در عرصهبا اهم بودن روابط بین

                                 
1. Financial Action Task Force (FATF). 
2. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999; 

http://www.un.org/law/cod/finterr.htm. 
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 تضای عضویت در این کنوانسیون مورد تحلیل و بررسی قرار داد زیرا ناگفته پیداست که اق

پذیرش اموری را بدنبال خواهد داشت که ظاهرا با قاعده نفی سبیل در تزاحم است. در 

چنین شرایطی بازنگری در روابط بین الملل کشور بر مبنای فقه اسالمی و با تکیه بر قاعده 

لی در فقهی نفی سبیل، با توجه به شرایط کنونی کشور ضروری بنظر می رسد.پرسش اص

این  ی باشد و رابطهاین مقاله این است که منظور از نفی سبیل در قاعده نفی سبیل چه می

های مطرح در سیاست خارجی چیست؟ روش پژوهش در قاعده با قراردادها و کنوانسیون

ای است. پژوهش بیشتر رنگ توصیفی به خود گرفته این بررسی اسنادی و از نوع کتابخانه

 وجود در آن منطق تحلیلی است.است، ولی منطق م

 

 قاعده نفی سبيل و سياست خارجی اسالم در قبال کشورهای دیگر. 1

ان بنی اصل نفی سبیل در زمره اصول حاکم در روابط بین الملل اسالم است که از

عقلی  نقلی وی آید و به دلیل دارا بودن ادله اساسی سیاست خارجی اسالم به شمار می

اهلل  ولن یجعل» ه است خصوصا که مستند اصلی آن آیه شریفه مورد توجه فقها بود

 باشد.( می141نساء: «)للکافرین علی المؤمنین سبیال

گردد، همانند نفی حجت در وجود نظریات مختلفی که در مورد آیه مطرح می

( و 557 :2ج ،1378(، نفی تشریعی )اردبیلی، 39 :2: ج1421روزقیامت )فاضل هندی، 

ستدالل به آن به ا( 210: 1417براینفی هر گونه سلطه کافر بر مسلمان )حلبی،  استناد به آن

ندات مست عنوان دلیلی مطلق برای نفی انواع سلطه، دشوار است. بررسی واژگان آیه و

 :12ج ،1419کند )زنجانی، قاعده، بر بیش از برتری منطق اسالم بر ملل دیگر داللت نمی

4361) 

مشی و روشی است که دولت اسالمی در برخورد با  سیاست خارجی اسالمی، خط

مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خود اتخاذ 

های جهان اسالم و نیز گسترش ارتباطات در ابعاد کند. با توجه به همگانی بودن آرمانمی

در محدودۀ  تواند خود رامختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دولت اسالمی نمی

های دینی و نیز نیازها و جغرافایی خاصی محصور کند. دولت اسالمی بر اساس آموزه
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ها ارتباط داشته باشد تا در ها و دولتهای زندگی عصر کنونی باید با دیگر ملتضرورت

تواند پیام الهی را به گوش جهانیان برساند المللی بتواند  دولت اسالمی نمیپرتو روابط بین

(. سیاست خارجی یک استراتژی یا رشته اقدامات 242 :19، ج1381سوی خمینی، )مو

گیرندگان یک کشور با هدف نیل به اهداف خاصی که ریزی شده است که تصمیمبرنامه

المللی دیگر به های بیناند، درمقابل کشورها یا پدیدهبر حسب منافع ملی تعریف شده

( چارچوب سیاست خارجی دولت 44: 1393یلی،خلو  گذارند )جعفرزادهمرحله اجرا می

اسالمی، هم از منابع اسالمی است به طوری که پایبندی به این اصول که مستند به قرآن و 

(. دولت اسالمی به 72 :ها خواهد بود)سنت است، وجه تمایز دولت اسالمی از دیگر دولت

فی است که متمایز از های دینی خود، دارای وظایف و اهداشمول بودن آرماندلیل جهان

(. دولت اسالمی به اصول ارزشی سیاست خارجی 144: 1376 دیگر کشورهاست)حقیقت،

باشد. اصول سیاست خارجی دولت اسالمی برای خود و تعالیم اسالمی و مکتبی پایبند می

کند و حدود استفاده از هر ابزار یابی به اهداف آن، ابزارها و استراتژی را مشخص میدست

( وظیفه و تکلیف یک دولت اسالمی 23: 1376 نماید)حقیقت،ایط آن را تعیین میو شر

پیاده کردن اصولی از جمله نفی سبیل، مبارزه با مستکبران و حمایت از مستضعفین جهان، 

: 1393خلیلی،و باشد)جعفرزادهدفاع از ارزشهای اسالمی، یکپارچگی سیاسی داراالسالم می

ام اعتقادی اسالم برای کارگزاران آن طرحی روشن از کارکرد رسد نظ(. پس  به نظر می45

دهد. بر همین اساس و ها به دست میالمللی و نیز موقعیت ایران در قبال سایر دولتنظام بین

ای شود و پارهالمللی مورد طرد و انکار واقع میبا پشتوانه اندیشه اسالم برخی رفتارهای بین

گیرد که با نظام اعتقادی حاکم بر جامعه مجدد قرار میای مورد تفسیر دیگر به گونه

شود تا گذاری خارجی میسازگار باشد. به هر حال نظام اعتقادی باعث تداوم در سیاست

تر باشد، سیاست خارجی از توان گفت هر اندازه نظام اعتقادی جامعه جامعجا که میآن

برداشت ابتدائی از این قاعده روابط (؛ اما 365: 1381ثبات بیشتری برخوردار است )قوام، 

المللی را با المللی و الحاق به برخی کنوانسیونهای بینکشورهای اسالمی با نهادهای بین

سازد بخصوص در شرایط کنونی جهان، که ارتباط با دولتهای مشکلی جدی روبرو می

 وجودبا دیگر در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و خصوصا اقتصادی ضروری است.
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 توان به این احتماالت متعدد در مورد ادله قاعدۀ نفی سبیل که به آن اشاره خواهیم کرد می

کافران بر مسلمانان به  ی ظالمانه ه ینتیجه رسید که از قاعده نفی سبیل، چیزی جز نفی سلط

 آید.دست نمی

 

 نفی سبيل ی مستندات قاعده .2

 نفی سبيلی آیه .1-2

رین علی ولن یجعل اهلل للکاف»سوره نساء 141ل آیه نفی سبی ی مستند اصلی قاعده

بر  طۀ کفارنه سلاست. برخی از فقها معتقدند این آیه به طور عام، هر گو« المؤمنین سبیال

ن آیه را از (. امام خمینی)ره( نیز ای357 :2ج ،1417مؤمنین را نفی کرده است)مراغی، 

. بحثی که در مورد مفاد آیه نفی (720 :1421داند )موسوی خمینی، دالیل اصلی قاعده می

شود این است که امر نفی شده مورد نظر در آیه مذکور چه چیزی سبیل، مطرح می

 باشد؟می

در این خصوص سه نظریه عمده وجود دارد: اول اینکه آیه مربوط به آخرت و ناظر به 

ه ناظر به آن و درصدد نفی غلبه و قوت کافران بر مؤمنان در آخرت است، دوم اینکه آی

زندگی دنیا و مراد از سبیل حجت و برهان است و مفاد آیه این است که کافر از راه 

استدالل و حجت بر مؤمنان پیروز نخواهد شد و سوم اینکه آیه ناظر به جهت تشریع 

باشد و بر نفی جعل و اعتباری داللت دارد که با اجرای آن، کفار بر مسلمانان مسلط می

( در واقع خداوند کمترین سلطه 238 :1383  یابند )علیدوست، ن نفوذ میشوند و بر آنامی

را برای کافران علیه مؤمنان تشریع نکرده و رضایت نداده است و هیچ گاه کفار را مافوق 

دهد. احتمال نیز دارد نفی سبیل اعم از تسلط در دنیا باشد مؤمنان و مسلط بر آنان قرار نمی

ترین دلیل قاعده نفی سبیل استدالل از دیدگاه برخی از فقها مهم( 189 :1363 )طباطبایی، 

کند )عالمه به عموم آیه است. بنابر این نظر، استفاده از نکره در سیاق نفی افاده عموم می

(.در واقع این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسالمی 236 : 1414حلی، 

و قراردادی که سبب علو و استیالی کافران بر  است که بر اساس آن، هر حکم، عمل
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چه که های متفاوتی از آنمؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است. اما فقها دیدگاه

 ها اشاره خواهیم کرد.اند که به آندر آیه نفی شده ارائه نموده

 نفی حجت در روز قيامت. 1-1-2

اند نفی دانند و گفتهت در روز قیامت میسبیل را نفی حج ای از فقها مقصود از نفیعده

ل ( نقمنطق کفار بر منطق اسالم است. شیخ صدوق از حضرت رضا)ع ه یسبیل نفی غلب

گفت: به کرد که وی میکند: پدرم از احمدبن علی انصاری و از اباصلت هروی نقل میمی

در  امبر)ص(برند پیامام رضا)ع( گفتم که در نزدیکی کوفه گروهی هستند که گمان می

گویند، خدای ایشان را لعنت کند، شده است. پس فرمود: مینمازش مرتکب سهو نمی

گوید: به کند خدایی است که خدایی جز او وجود ندارد. اباصلت میکسی که سهو نمی

ین بن پندارند حسایشان گفتم ای فرزند رسول خدا، در میان ایشان کسانی هستند که می

شد و  کشته حنظله بن اسعد شامی بود که به جای آن حضرت اشتباهاعلی)ع( کشته نشده و 

تی چون عیسی بن مریم)ع( به آسمان عروج کرد. ایشان برای درسحسین بن علی)ع( هم

( کنند. امام)عیاستدالل م« لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال»رأی خود به آیۀ 

انستن لعنت خداوند و به دلیل کذب د ب وگویند، پس بر ایشان باد غضفرمود: دروغ می

( اند که هم ایشان خبرداده است که حسین بن علی)عگفتار رسول خدا)ص( کافر شده

دند، و ششته ککشته خواهد شد و امیرالمؤمنین و حسن بن علی که بهتر از حسین)ع( بودند 

لی عرین افولن یجعل اهلل للک» من نیز کشته خواهم شد. واما در سخن خداوند عزوجل:

 خداوند وداده نمراد آن است که خداوند برای کافر علیه مؤمن حجت قرار « المؤمنین سبیال

رغم کشته شدن کشند و علیعزوجل خبرداده است از کفاری که پیامبران را به ناحق می

ده رار نداجت قایشان توسط کافر، خداوند برای کفار سبیلی علیه پیامبران خود از طریق ح

 (.513 : 1418 ، فیض کاشانی،1:219،ج1415دوق،است )ص

فاهلل یحکم بینکم »فرماید: برخی از مفسران نیز  به قرینه جمله قبل از آیه که خداوند می

معتقدند که نفی هر گونه سلطه از کافران بر مؤمنان مربوط به قیامت است. یعنی « یوم القیامه

برای کافران بر انبیا و مؤمنان قرار نداده گونه غلبۀ فکری و منطقی خداوند در قیامت، هیچ

باشد)ابوالفتوح است. ابوالفتوح رازی در تفسیر روح الجنان و روض الجنان بر این عقیده می



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و 

ب
غر

ش        الس –
شم  ش  –       ماره

وم    
د

–    
ان   

بست ات
 

139
8

 

 

 

96 

 ،طبرسی نیز در مجمع البیان پس از ذکر اقوال مختلف ذیل این آیه، قول 158 : 1408رازی )

 (.197: 1368پذیرد)طبرسی،نفی حجت در روز قیامت را می

است  یامتشیخ طوسی معتقد است آیه نفی سبیل مربوط به غلبۀ مسلمان بر کافر در ق

ر کفار ب اهریظزیرا اگر بخواهیم آن را مربوط به دنیا بدانیم با توجه به مشاهدۀ غلبه 

 ن تفسیرافراکمسلمان در منطق و احتجاج بر  ه یمسلمانان، ناگزیریم آن را به معنی غلب

که  اهلل خویی بر این نظرند(. از میان فقها شیخ انصاری و آیت364 :تاکنیم)شیخ طوسی،بی

امل شد و مقتضای ظهور آیه و سیاق و صدور آن، این است که آیه اختصاص به آخرت دار

ین که است بر اقرینه « فاهلل یحکم بینکم یوم القیامه»سبیل دنیوی نیست و جمله قبل آن 

د و د بودا بین بندگان در روز قیامت خواهمراد، نفی سبیل در آخرت است چون حکم خ

 (.85: 5ج، 1417، توحیدی،584: 1418تنها خداوند حکم خواهد نمود)انصاری،

 نفی تشریعی. 2-1-2

ب سبیل ای از فقها بر این نظرند که خداوند حکیم در عالم تشریع، حکمی که موجعده

( در 188 :1ج، 1419دی،و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است )موسوی بجنور

لی در ک ی گذاری و در مقام بیان یک قاعدهاین آیه، شارع مقدس درمقام تشریع و قانون

ی و هر ای، هر پیمانی، هر قراردادجامعه اسالمی است. هر حکمی، هر عقدی، هر معامله

ری بر د پدجچیزی که سبب علو و استیالی کافر بر مسلم شود، منتفی است. مثال پدر یا 

. رده استیع کفرزندان خود والیت دارد، اعم از پسر و دختر و این والیت را خداوند تشر

بیل و حو سناما اگر پدر یا جدپدری کافر باشد این والیت منتفی است، زیرا والیت یک 

 نابراینبشود. ولی است نسبت به مولی علیه خود و در اینصورت والیت از او سلب می علوّ

الیت فی ونیت است اما به مقتضای این قاعده، در پدر و جد کافر، حکم اولی، جعل وال

ج است؛ شود. بنابراین مساق قاعده نفی سبیل مثل مساق قاعده الضرر یا قاعده الحرمی

عدۀ ارند، قاطور که قاعدۀ الضرر و قاعدۀ الحرج بر ادلۀ اولیه حکومت واقعیه دیعنی همان

 1387دی،یه حکومت واقعی دارد )موسوی بجنورنفی سبیل نیز از این حیث بر ادلۀ اول

:261-260.) 
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که کافر از توان استدالل کرد بر ایننویسد: با این آیه میباره میمقدس اردبیلی در این

چرا که در  ها تسلطی بر مسلمانان ندارد،هیچ راهی از قبیل تملک، اجاره، رهن و غیر این

لیه موم است پس هیچ سبیلی برای کافر عمفید ع جا نکره در سیاق نفی است و آناین

دارد که خداوند  (. در واقع آیه ظهور بر این557 :2ج ، 1378مسلمان وجود ندارد )اردبیلی،

باشد  منینتبارک و تعالی در عالم تشریع، حکمی را که موجب سبیل و سلطه کفار بر مؤ

ادله احکام ، ناظر، بلکه  یه بر(. این آ236 :1ج، 1416دهد )لنکرانی،قرار نداده است و نمی

، است حاکم است و حاصل آن این است که در میان همه احکامی که خداوند جعل کرده

ای را برای کافران بر مسلمانان ایجاد کند )مدنی حکمی وجود ندارد که سلطه

 (.54: 1410کاشانی،

عث اکند که در حوزۀ تشریع، خداوند حکمی که ببنابراین آیه مورد بحث داللت می

داوند وی ختسلط کافر بر مسلمان شود، تشریع نکرده است. یعنی احکام موجب سبیل از س

ن، این حب آجعل نشده است. منظور از سبیل و سلطه نوعی والیت و اختیار است که به صا

ار نین اقتددهد که نسبت به طرف مقابل، برتری و اعمال اقتدار کند. هر گاه چقدرت را می

 ل یا نفیع قاعده نفی سبیی غیرمسلمان علیه مسلمانی اعمال شود، موضوآمیزی از سوسلطه

ای لطهسکند و بر اساس قاعده، هر حکمی که مستلزم چنین سلطه کافر بر مسلمان صدق می

یا جمعی  (. پس هر عمل فردی706 :7ج، 1384باشد، در اسالم منتفی است)عمید زنجانی،

ا ین ین و کافران که سبب شود دشمنان داز معامالت گرفته تا روابط بین مسلمانا

از ست و جوارام حغیرمسلمان، راهی برای سلطه و والیت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، 

 (.293 : 1421شرعی ندارد. )مصطفوی،

 نفی تکوینی. 3-1-2

ای بر مؤمنان قرار نداده است بلکه در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار، غلبه

مؤمنان تفوق و غلبه دارند. حکم به نفی تکوین نیز به این خاطر است که خداوند همیشه 

چنین با امدادهای غیبی و با متعال، رسولش و مؤمنین را با تأییدات مادی و معنوی و هم

ولقد نصرکم اهلل »فرماید: طور که در قرآن میکند. هماندادن وعده پیروزی کمک می

( و 25:توبه«)لقد نصرکم اهلل فی مواطن کثیره»( و فرمود: 123:نآل عمرا«)ببدر و انتم اذله
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  :(. این آیات موجب تقویت نفوس و باعث اطمینان 1:نصر«)اذا جاء نصر هلل و الفتح»فرمود

های شود، بنابراین، خداوند متعال در عالم خارج راهپیدا کردن مؤمنین به پیروزی می

ده است و هرگز راهی برای کافران علیه مؤمنان بسیاری را برای مؤمنان علیه کافران گشو

قرار نداده و نخواهد داد زیرا هیچ وقت آنان را به صورت ظاهری یا معنوی حمایت نکرده 

 که موجب نیرومندی و غلبه آنان گردد.

 شر مشترکگونه تأییدها برای مؤمنان افزون بر اموری است که در بین همه طوائف باین

ند توان گفت که خداواعطای عقل، نیرو و قدرت. بنابراین میاست که عبارت است از 

افران کمنان بر گشاید، بلکه برای مؤبرای کافران علیه مؤمنان راه برتری در عالم تکوین نمی

( در نهایت امام خمینی)ره( به 723: 2ج، 1379گشاید)موسوی خمینی،راه بلکه راهنما می

اظ طلق، نفی همه سبیل است هم به لحصورت م نفی سبیل به».... رسند که این نظر می

م که از کالنانچتکوین و هم به لحاظ تشریع. بنابراین، امر دایر بین یکی از معانی سبیل 

: 2ج، 1379باشد )موسوی خمینی،شود، نمیبرخی از مفسرین و غیرمفسرین روشن می

722.) 

 روایت. 2-2

ال  علو ویاالسالم »ت که فرمود: دیگر مدرک قاعدۀ نفی سبیل، روایت پیامبر)ص( اس

افر داللت و برتری مسلمان بر ک ( این روایت بر علو334ّ: 4ج،1415صدوق،«)یعلی علیه

 :4ج،1404باشد )نجفی،کند. این روایت یکی از مدارک اصلی قاعده نفی سبیل میمی

 حدیث (. این حدیث از نظر سند مشهور بین فقهاست. در مورد سند و داللت این143

ر همه م بباحثی مطرح است ولی اجماال این که یک برداشت از روایت این است که اسالم

 . تقریرداردنچیز از جمله بر کفر برتری و تسلط داشته و چیزی بر اسالم برتری و سلطه 

مین و مسل استدالل به این حدیث به این بیان است که هر عملی که موجب سلطه کفار بر

: 1425انی،بر اساس این حدیث غیر مشروع است )سیفی مازندر اعتالی کفر به اسالم شود

246.) 

اند و برخی با تفکیک بین فقرات روایت به تبیین داللت روایت بر قاعده پرداخته

معتقدند که روایت، هم به حسب جمله اول یعنی جمله موجبه و هم به حسب جمله ثانی که 
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 سبیل دارد. توضیح آن که مفاد جمله نفی ی جمله سالبه است داللت تام بر حجیت قاعده

ها اولی که همان جمله موجبه باشد، یعنی همیشه در احکامی که برای امور مسلمان ی

سلبیه هم این ی ای جمله ها بر کفار مراعات شده است. مؤدّ مسلمان تشریع شده است علوّ 

 وسوی بجنوردی،ها از ناحیه همین احکام شرعیه برتری ندارند )ماست که کفار بر مسلمان

در این روایت نیز گفته شده است که قوانین و  (. در خصوص معنای علوّ 355 :1،ج 1411

کند، از قوانین و ادله و منطق ملل دیگر اقوی و باالتر ای که حقانیت آن را اثبات میادله

 (.  برخی از فقها در نگاهی متعالی به4361 : 1419)شبیری زنجانی،.شوداست و مغلوب نمی

اند. آنان به این برداشت روایت، به چشم انداز آیندۀ اسالم در دنیای جدید مربوط دانسته

ها، ها، دیناند که اسالم در میدان عمل، نیاز و احتیاج، و تنازع و بقا میان مرامرسیده

 (458 :21تا: جیابد. )مطهری، بیها و فکرها برتر است و چیزی بر آن برتری نمیعقیده

ین ااز  وایات دال بر عزت و شرافت مسلمانان و سلطه ناپذیری آنان بیشآیات و ر

اکمیت حه و است. مدلول التزامی این آیات و روایات این است که اسالم با هرگونه سلط

 ست و هرلف اکافران، به ویژه کافران حربی که با مسلمانان سر ستیز و جنگ دارند، مخا

ل و اکمیت غیر خدا بر مسلمانان شود باطگونه حکمی که در آن استشمام پذیرش ح

نفوذ  گونهناصحیح است. مستفاد از قاعده نفی سبیل نیز چیزی جز این نیست که راه هر

 کافران برای سلطه و حاکمیت بر امت اسالمی در اسالم مسدود است.

 اجماع. 3-2

: 1421ی،انای که با آن بر این قاعده استدالل شده اجماع است )فاضل لنکریکی از ادله

ر ارد. هدن را ( البته اگر اجماعی بر مفاد این قاعده باشد، مشکل احتمال مدرکی بود233

ه ست کال و چه منقول آن حجیت ذاتی را ندارد و زمانی حجت چند که اجماع چه محصّ

نی)ره( در (. امام خمی252-257 :1ج1426ّکاشف از قول معصوم باشد )هاشمی شاهرودی،

کند )موسوی بر عدم حجیت ذاتی اجماع تأکید میتحقیقات اصولی خود 

ورت اگر در این جا اجماع دلیل مستقلی هم نباشد ص(. در هر 254-255 :1ج،1415خمینی،

 ر بگیرد.تواند مورد استناد قرابه عنوان مؤید می
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 4-2 .عقل 

شک عقل یب. دلیل دیگری که برای قاعدۀ نفی سبیل بر آن استناد شده، دلیل عقل است

یان دیگر اد های اسالم با دیگر مکاتب الهی، بر شرافت و برتری اسالم برقایسه آموزهدر م

ام کند زیرا احکام و قوانین آن از جهات مختلف جامعیت دارد. احکآسمانی حکم می

اثبات  قابل« ما حکم به العقل حکم به الشرعکلّ» شرعی با درک عقل و به واسطۀ مالزمه 

ست و برای کشف حکم شرعی شده ا قبال عامی که از سندیت آنباشند؛ عقل به دلیل امی

ه مضمون تواند سندی قوی برای فقیه در افتا بقطعی که در موضوع مورد گفتگو دارد، می

 سندیت عقل در این مسأله مقبول همگان و غیر قابل مناقشه.این قاعده باشد

د، هر ان داشته باش(. پس وقتی عزت و شرف اختصاص به مؤمن237: 1383است)علیدوست،

دار شدن این عزت گردد، مردود است. در واقع مضمون این قاعده چه باعث خدشهآن

 و لوّمورد درک عقل است؛ عقل با توجه به مقاصد کالن شارع، اهمیت و بایستگی ع

ر جا که مفاد این قاعده تالزم حتمی با دو عنصکند، و از آناستقالل اسالمی را درک می

همراه  ا بهل اسالمی دارد مورد درک عقل است و به بیانی تصورش تصدیق رعزت و استقال

تا جایی  یست،دارد. اما این درک عقلی نیز وجود دارد کههیچ یک از احکام اسالم مطلق ن

ه با کد حاکم ه قواعبنابراین، تمام احکام به وسیل« اال و قد خص ما من عامٍّ»که مشهور شده 

 خصیصتضعیت و شرایط جامعه، وضعیت طاقت و توان افراد توجه به شرایط اجرایی، و

 :7ج ،تایخواهند خورد. این تخصیص و تقیید قبل از شرع، به حکم عقل است )عاملی، ب

 از هر پوشی (. چرا که عوامل مؤثر و حاکم بر زندگی انسان و جامعه بسیارند و چشم144

 (.189: 3تا: ج)مطهری، بی .عادل جامعه خواهد شدتها سبب به هم خوردن یک از آن

 مناسبت حکم و موضوع. 5-2

نفی سبیل مناسبت حکم و موضوع است که از منظر عقلی  ه یاز دالیل دیگر برای قاعد

قابل بررسی است. برخی فقها معتقدند مناسبت حکم و موضوع به این معناست که شرف 

شرایعش حکمی را ی آن است که در احکام و اسالم و عزت آن مقتضی بلکه علت تامه

که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد وضع نکرده است، در واقع،شرافت و عزت 

کند تا در احکام آن امری که موجب خواری و ذلت مسلمانان گردد اسالمی ایجاب می
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( در واقع،عزت و شرف اسالم مقتضی، بلکه 391 :2ج،1361 )شکوری، .وجود نداشته باشد

ام و مقررات آن، چیزی که به ذلت مسلمان بینجامد، وجود علت تامه است که در احک

 (.192 :1ج،1419نداشته باشد. )بجنوردی،

آید آن است نفی ای که از بررسی دالیل و استنادات به قاعده نفی سبیل بر مینتیجه

طاء اشف الغک ریعدوانی و ظالمانه بر مسلمانان است. اعتراف فقیهانی نظ ی سبیل نفی سلطه

خمینی بر  ( و امام342 :22ج ،1404( و صاحب جواهر )نجفی، 158: 1420غطاء، )کاشف ال

 ی طهی سلعقالئی بودن محتوای اصل نفی سبیل و همسویی آن با نفی سبیل، چیزی جز نف

ر این که بآید. بنابراین عقل دلیلی است محکم،  ظالمانه کافران بر مسلمانان بدست نمی

ها خالف است زیرا مطلق دانستن آن م بطور مطلقتوان گفت احکام و قواعد اسالنمی

ز باشد. به طور کلی، ورود در زندگی اجتماعی و بهره وری اضرورت فقه و عقل می

 .است امکانات آن به معنای التزام به لوازم آن در زندگی اجتماعی موضوعی عقلی

 

 داللت و مضمون قاعده. 3

دانند و بر یمیه را نسبت حاکم و محکوم اولی برخی از فقها نسبت این قاعده با ادله 

لمان ر مسباین نظرند که هر حکمی که با اطالق یا عموم دلیلش باعث تحقق سبیل کافر 

اعده نفی ق(. در واقع لسان 243: 1421شود از سوی خدا جعل نشده است )فاضل لنکرانی،

مان قد و پیر عهعده اولیه یعنی اینکه به مقتضای این قا ی سبیل حکومت واقعی است بر ادله

زت عو  اش اگر موجب علوّو هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی به حسب طبع اولی

هر  لیه نیزات اوشود اعتبار حقوقی ندارد. در سایر اطالقات و عمومنوشرف کافر بر مسلمان 

کند. اما یجا اطالق و عموم سبب عزت کافر و ذلت مسلمان شود این قاعده آن را نفی م

تر مهم این قاعده چون بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد با مصالح

 تخصیص پذیر است.

های برتر اقتصادی یا نظامی قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرت

ای یا جهانی نیست. امروز رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با چین، روسیه و منطقه

ادیه اروپا که در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش را تأیید حتی اتح
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 کند زیرا اوال اسالم آئین فطرت است و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر می

ناسازگاری نداشته است، ثانیا اسالم به این نکته اساسی توجه دارد که همیشه در جوی آرام 

توان با مخالفان عقیدتی خود به بحث و گفتگو نشست و پیام م، بهتر میو ماالمال از تفاه

(. به عقیده امام 185: 1376بخش این دین الهی را به گوش آنها رساند )حقیقت،آزادی

خمینی)ره( حوزۀ روابط بین الملل حوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است یعنی جایی است 

ع و مضار عمل و مصالح و مفاسد امت اسالمی اندیش باید با ترازوی منافکه عقل مصلحت

 (132: 1395فخلعی،و  و مسلمانان به قضاوت بنشیند )احمدوند،قبولی

 

 رابطه قاعده نفی سبيل با احکام دیگر. 4

 :در خصوص رابطه قاعده با دیگر ادله و احکام اولی دو دیدگاه وجود دارد

ر عرض داولی  ر ادله و احکامفقها  بر این نظرند که این قاعده و سای تعدادی از-1

باشند می حکامایکدیگر قرار داشته و قائل به تعارض احتمالی این قاعده با دیگر ادله و 

ن م و خاص م(. بر این اساس نسبت این قاعده با دیگر ادله نسبت عا159: 1375)انصاری،

ه یکی بر ککنند بدون اینوجه است و به دلیل وحدت رتبه در ماده اجتماع، تعارض می

 (.249: 1383دیگری حاکم یا وارد باشد)علیدوست،

نفی سبیل بر ادله و ی دیدگاه دوم که متعلق به مشهور فقهاست آن است که قاعده -2

: 1375رسد )انصاری،احکام اولی مقدم و حاکم خواهد بود و هرگز نوبت به تعارض نمی

اولی و حکومت قاعده تردیدی ی رسد در تقدیم دلیل نفی سبیل بر ادله ( به نظر می158

در شرح وجه حاکم بودن قاعده بر اساس علم اصول فقه باید گفت که هرگاه یک .نیست

ق نماید، بر آن حاکم است و این ع یا مضیّدلیل، دلیل دیگر را تفسیر نماید و آن را موسّ

ی جا وجود دارد زیرا عرف عام که مرجع در فهم تعارض ادله است تعارضضابطه در این

الناس » یا« لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال»ای همانند میان دلیل نفی سبیل و ادله

بیند و قائل به حکومت است. بنابراین، دلیل نفی سبیل حاکم بر نمی« مسلطون علی اموالهم

ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها نیست. اگر چه تعارضی وجود ندارد اما این 

تر )احکام ده مانند بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد با مصالح مهمقاع
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که گاه دولت و نظام اسامی ناچار است به انگیزه نفی حکومتی( تخصیص پذیر است. چنان

هرگونه سبیل و سلطه در آینده، به طور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد )موسوی 

البته باید شناخت مصالح جامعه، شناخت اهم و تقدیم آن بر (.  192 :1ج،1419بجنوردی،

 هنگام عضویت در معاهداتمهم را به کارشناسان خبره و اهل فن واگذار نمود. در 

های متصدی امر کارشناسی از سوی سازماناستفاده از نظرات احتیاط و  رعایت المللیبین

 الزم است.

 

 مطرح در سياست خارجی یاستراتژی هارابطه قاعده نفی سبيل با . 5

که اظ اینهای سیاست خارجی ارتباط مستقیمی دارند به لحقاعده نفی سبیل با استراتژی

دهند و قاعده نفی سبیل هم های کلی یک نظام را نشان میها، جهتت گیریاستراتژی

دهد؛ چرا که مفهوم قاعده نفی گیری کلی نظام اسالمی را نشان میحرکت کلی و سمت

گذاری و حرکت نماید که دارد که دولت اسالمی باید طوری سیاستاعالم میسبیل 

ها، نهای نرود و در تمام زمیاستقالل و عزت خود را حفظ نموده و زیر بار هیچ سلطه

ن خارج هاج اقتصادی یا سیاسی و فرهنگی و غیره باید ضمن برقراری ارتباط و تعامل با

واقع  گیری یا استراتژی، درفراهم ننماید. سمت پذیری خویش راموجبات تضعیف و سلطه

های معین را خط مشی کلی یک کشور است که روش یا سیاست کلی برای نیل به هدف

ها به تبع نیازهای داخلی، (. دولت661: 1383افشاری راد، و کند )آقابخشیمشخص می

ها و گیریی، جهتالمللموقعیت جغرافیایی و  نیز تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظام بین

: 1370گزینند)مقتدر،ها و منابع خویش بر میهای خاصی را به منظور تأمین هدفاستراتژی

 فی سبیلها بر اساس موازین و مبانی شرعی باشد که قاعده ن( پس الزم است استراتژی145

 دهد.گیری را نشان میسمت

ر ژی زیاز سه استراتبه طور کلی کشورها ممکن است در سیاست خارجی خود به یکی 

 عمل کنند:

 الف( استراتژی انزوا طلبی
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 ظامی بانی و استراتژی انزواطلبی بر آن است که مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگ 

 المللی بهینبسایر واحدهای سیاسی را به حداقل کاهش دهد. چنانچه اوضاع و احوال نظام 

مند یت آمیز از این استراتژی بهرهای موفقتواند به گونهآن کشور اجازه دهد، می

حفظ  مدت ( استراتژی انزواطلبی معموال در قالب استراتژی بلند157: 1380شود)قوام،

عوامل  شود. پذیرش این استراتژی عالوه بر عوامل داخلی بروضع موجود طرح و اجرا می

ایی جغرافی حاظتواند به این استراتژی متعهد شود که به لخارجی نیز مبتنی است. دولتی می

 (.277: 1385زاده،المللی باشد)سیفهای بینو از لحاظ کارکردی دور از مناقشات و بحران

 ب( استراتژی عدم تعهد

های قدرت در روابط داری از بلوکخودداری کشور یا کشورهایی به عنوان جانب

( 230: 1378توان به عنوان استراتژی عدم تعهد در نظر گرفت)آشوری،الملل را میبین

هیچ  شود واصوال استراتژی عدم تعهد براساس منافع و صالحدید خود دولتها اتخاذ می

تضمینی وجود ندارد که موقعیت آنها از سوی سایر دول به رسمیت شناخته 

رها گیرندگان این کشو(. اتخاذ این استراتژی عمدتا از بدبینی تصمیم68: 1365شود)قوام،

: 1385زاده، گیرد)سیفالملل نشأت میی نظام در صحنه بیننسبت به کلیه بازیگران اصل

278.) 

 ج( استراتژی اتحاد و ایجاد ائتالف

هاست که از طریق ائتالف تعهداتی را گیری دولت یا گروهی از دولتنوعی از جهت

ستراتژی عدم (. این استراتژی برخالف ا8: 1377در قبال یکدگیر می پذیرند)علی بابایی،

الملل، ن بینیگراع، ناشی از این برداشت است که منافع ملی از سوی یکی از بازتعهد در واق

یگران بینند در مقابل این خطر با بازگیرندگان الزم میدر خطر قرار دارد، بنابراین تصمیم 

 (.278: 1385دیگر پیمان همکاری ببندند)سیف زاده،

 

 تطبيق قاعده نفی سبيل بر استراتژی ها. 6

زوا طلبی با قاعده نفی سبیل مطابقتی ندارد. زیرا مهمترین خصوصیت استراتژی ان

باشد، در حالی که با توجه به ماهیت استکباری استراتژی انزوا طلبی حفظ وضع موجود می
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چنین ماهیت استکبار های مسلمان، همالملل و عوامل کفر و نفاق در میان ملتنظام بین

نفی سبیل با حفظ  ی نفی هر گونه سطه کفار، قاعده ستیزی قاعده نفی سبیل و تأکید آن بر

 رود.وضع موجود مخالف است و بیشتر به سمت تحول طلبی می

بیل ها موافق با قاعده نفی ساستراتژی عدم تعهد، گر چه در بعضی نکات و زمینه

تواند منطبق با سیاست اسالمی باشد از این حیث که سیاست عدم باشد ولی در کل نمیمی

های یگاهای برای عدم تعهد نیروهای نظامی کشور به خارج و عدم واگذاری پازمینه تعهد

ی سبیل نفی باشد لذا شاید بتوان گفت در این موارد با قاعده نظامی به شرق و غرب می

 موافق باشد.

 را کفاادی بنفی سبیل با هیچ نوع اتح ی استراتژی اتحاد و ایجاد ائتالف، قاعدهدر 

 د اما در زمینه اتحاد با کشورهای اسالمی و غیر محارب منعیسازگاری ندار

ایط  هر یک از (. هر چند در بعضی شر62: 1391اکبری،و  بیند)آقامهدوینمی

های اتژیل همراه ونزدیک است اما استرنفی سبی ه یهای ذکر شده با مفاد قاعداستراتژی

 جامعه را شرایطه نفی سبیل باشند؛ زیتواند کامال منطبق بر قاعدالملل نمیمطرح در نظام بین

یل ، نفی سبالملل و مصالح کشور و منافع آن این اقتضاء را دارد که در برخی مواردبین ی

عهد تپذیرد و در بعضی مواقع ضروری است سیاست عدم اقتضای سیاست انزواطلبی را می

ا راتحاد  ائتالف و طرفی را در پیش گیریم، و گاهی نیز به تکیه بر نفی سبیل سیاستو بی

 .در جهت تحقق اهداف اسالمی و شرایط اقتصادی و اجتماعی جهت را پیش ببریم

 

 گروه ویژه اقدام مالی و مقابله با تامين مالی تروریسم .7

یکی از چالش های بین المللی ایران در یک دهه ی اخیر ، مسئله تعامل با گروه ویژه 

ذاری و استانداردسازی در رابطه با مبارزه با اقدام مالی است که مبادرت به سیاست گ

پولشویی و تامین مالی تروریسم می نماید. گروه ویژه با هدف حفاظت از نظام مالی بین 

المللی از آسیب های ناشی از جرایمی نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اقدام به 

لی خود در مقابل جرایم ارزیابی میزان پایبندی دولتها در حفاظت از نظام مالی و پو

پولشویی و تامین مالی تروریسم می نماید. دولتهایی که همکاری الزم را با گروه ویژه در 
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  راستای حفاظت از نظام مالی و پولی خود از طریق رعایت استانداردهای مطرح از سوی

لی معرفی گروه ویژه نمی نمایند بعنوان کشور غیر همکار یا با ریسک باال به جامعه بین المل

می گردند تا از این طریق کشورها اقدامات مقتضی را در تبادالت مالی خود با این کشورها 

انجام دهند. عدم رعایت استانداردهای مطرح نهایتا منجر به طرد این کشورها از نظام مالی 

 بین المللی می گردد.

یک نظام جامع ، گروه ویژه اقدام مالی ایران را بواسطه ی عدم ایجاد 2007از سال 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهدیدی علیه نظام مالی بین المللی معرفی نموده 

نسبت به  2، با توصیه به کشورها به اتخاذ مراقبت بایسته ی شدید2008در سال  1است.

، پس 2009در فوریه  3تبادالت مالی مربوط به ایران، گروه ویژه گامی رو به جلو برداشت.

مقابله با پولشویی و تامین مالی  ز اینکه ایران اقدام موثری در رابطه با رفع کاستی های نظاما

انجام نداد، گروه ویژه تصمیم گرفت با وضع اقدامات متقابل فشار را نسبت به  4تروریسم

 5ایران افزایش دهد.

چندین دور ، ایران تعامل سازنده ای را با گروه ویژه آغاز کرد بگونه ای 2016از سال 

مذاکرات فنی به منظور چگونگی اجرای برنامه ی اقدام را با کارشناسان گروه ویژه اقدام 

، گروه ویژه طی بیانیه ای از ایران خواست تا 2018ژانویه  31در  6مالی برگزار کرده است.

اقدامات نه گانه ای را انجام دهد که از جمله می توان به تصویب و اجرای کنوانسیون 

در همین راستا الیحه قانونی الحاق ایران به 7له با تامین مالی تروریسم اشاره کرد.مقاب

کنوانسیون یاد شده جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه گردیده است که پس از 

                                 
1 . FATF public Statement on Iran, Financial Action Task Force, 11October, 2007 
2 . Enhanced Due Diligence (EDD) 
3. ATF Public Statement concerning Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan and São Tomé 

and Príncipe" Financial Action Task Force, 26 February, 2009 
4.  AML/CFT. 
5.  FATF Public Statement, ibid. 
6.  FATF Iran Decision and US Tactics, Financial Tribune, 8 February, 2018. Available at: 

Error! Hyperlink reference not valid. 
7.  FATF Public Statement, Financial Action Task Force, 23 February, 2018. 
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تصویب مجلس و عدم تایید شورای نگهبان جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 1.ارسال شده است

 

موافقان و مخالفان الحاق ایران به کنوانسيون مقابلهه بها تهامين مهالی بررسی دالیل . 8

 تروریسم

کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از جمله کنوانسیونهای بین المللی 

به منظور مقابله با جرم تأمین مالی تروریسم توسط  1999ضد تروریسم است که در سال 

با توجه به نقشی که تامین منابع مالی در ارتکاب   2رسید.سازمان ملل متحد به تصویب 

اعمال تروریستی دارد جلوگیری از هرگونه دسترسی به منابع مالی تاثیر بسزایی در مبارزه با 

تروریسم می تواند داشته باشد. تأمین مالی بمنظور ارتکاب اعمال تروریستی اقدامی 

رار داده و دارای آثار و تبعات فراوانی در مجرمانه است که اقتصاد کشور را تحت تأثیر ق

 (107: 1397کرامتی معز،و سطح جامعه است )چاووشی

گروه  بع مالیمنا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تالش می کند تا از طریق قطع

نده ات فزایهدیدهای تروریستی اقدام به پیشگیری از اعمال تروریستی نماید. با توجه به ت

قالب د انضم در جهان و اینکه ایران همواره یکی از اهداف گروههای تروریستی تروریس

 ابله باه مقبوده و از بزرگترین قربانیان تروریسم محسوب می شود و با عنایت به اینک

ر تروریسم مستلزم همکاری نزدیک کلیه کشورها است و این همکاری نقش مهمی د

 لتها دری دون در کنوانسیون یاد شده و همکارمبارزه با تروریسم دارد لذا عضویت ایرا

 ی تواندمسم، چارچوب کنوانسیون یاد شده ضمن اعالم عزم جدی ایران در مبارزه با تروری

ی ی اسالممهورجتاثیر بسزایی در جلوگیری از تامین منابع مالی گروههای تروریستی معاند 

 شته باشد.ایران در خارج از کشور و مقابله با اقدامات تروریستی دا

                                 
 ، قابل دسترس در:1396آبان  15. الیحه ی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، 1

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1038678?fk_legal_draft_oid=1038677 
 الزم االجرا شده است. 2002آوریل  10عضو دارد و در تاریخ  186این کنوانسیون  2
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 1-8 .دالیل طرفداران الحاق به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالی تروریسم 

چه را که طرفداران عضویت در الیحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آن

گیری هاست. از نظر اینها کشور برای نمایندلزوم رعایت منافع عمومی در تصمیممطرح می

ی و تجارت کشور نیازمند پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین رفع بخشی از مشکالت بانک

هایی کنند حق تحفظچه مدافعان پیوستن به این الیحه مطرح میمالی تروریسم است. آن

اند است که ایران در این الیحه لحاظ خواهد کرد. هر چند برخی مخالفان بر این نظر بوده

اند مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوستهکه کشورهایی که با حق شرط به کنواسیون 

اند از حق خود استفاده کنند اما نکته این جا است که بر اساس مفاد کنوانسیون وین نتوانسته

توان با حق تحفظ به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوست. برخی از می 1969

دانند این در حقوقی و فنی می در کنوانسیون را فاقد توجیه "حق شرط"منتقدان موضوع 

حالی است که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد بسیاری از کشورهای 

اسالمی از جمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، الجزایر و غیره با اعالم حق شرط مبنی بر 

مار و هایی که برای پایان اشغال استعهای تروریستی بر گروهعدم شمول تعریف گروه

اند. این حق شرط مورد اعتراض و کنند به این کنوانسیون پیوستهنژادپرستی فعالیت می

مخالفت بسیاری از کشورهای غربی نیز قرار گرفته اما مانعی برای عضویت این کشورها در 

شاید بتوان گفت عدم عضویت (. www.isna.irالمللی نبوده است. )این کنوانسیون مهم بین

ایران در این کنوانسیون می تواند شائبه کمک های مالی به گروه های تروریستی را مطرح 

المللی نماید، چیزی که تاکنون به عنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بین

های دشمنان و علیه ایران مطرح شده است. بنا بر این پیوستن به این کنوانسیون یکی از بهانه

مخالفان جمهوری اسالمی را از دست آنها خارج خواهد کردو یک سازوکار راهگشا در 

المللی بانکی است و اتهام تروریستی از ایران مندی از سیستم بینالمللی و بهرهمبادالت بین

های تروریستی مخالف نظام در سطح بین المللی برداشته خواهد شد؛ و به نوعی با گروه

 می نیز مقابله خواهد شد.اسال

http://www.isna.ir/


عده
اق

ک  ن هب 
 اریا

حاق
ل ل و ا

سبی نفی  ی 
ا  نو

نسی 
بی  ون 

ن
مقا لمللی  ا

ی  رتور
لی  ن ما

می ه با تأ
بل

سم
 

 

 

109 

 
 دالیل عدم عضویت و الحاق به کنوانسيون. 2-8

ان مداراز این دیدگاه حکم اولی در پذیرش و عضویت در این کنوانسیون توسط زما

 حکومت اسالمیعدم جواز است.

 عدم احراز تأمين منافع ملی. 1-2-8

دم، مر ت از طرفمسئوالن در حکومت اسالمی به علت والیت از ناحیه شارع یا وکال

تخاذ اتوانند از طرف آنها تصمیمی را حق تصمیم گیری در امور جامعه را داشته و می

نفعت مگیرها نمایند. اما همانگونه که روشن است وکیل و حتی ولی حق ندارد در تصمیم

 وومی شخصی و یا گروهی را اعمال کند. زیرا متعلق وکالت یا والیت او منافع عم

رد صالح عمومی ندای کالن بوده و والیت یا وکالتی خارج از تأمین مهاگیریتصمیم

های حاکمان اسالمی در صورتی صحیح ( در نتیجه تصمیم گیری53)نک: نهج البالغه،نامه 

ومی نافع عمین مو نافذ است که در آنها منافع عمومی لحاظ شده باشد و الزم است برای تأم

 مجرب احراز شود.با نظر خواهی از کارشناسان متعهد و 

 هاگيریلزوم رعایت منافع عمومی در تصميم. 2-2-8

ه ست کتصمیم گیریهای حکمرانان در دولت اسالمی تنها در صورتی صحیح و نافذ ا

گیری برای حاکمان اقامه گردد؛ زیرا از یک سو، تمام دلیل شرعی بر حق تصمیم

ی سلب دارد یا حقی را از کس های حکمرانان به نحوی به آحاد مردم ارتباطگیریتصمیم

از . کندکند یا آزادی افرادی را سلب میکند یا افرادی را ملزم به پرداخت اموال میمی

اشته دسلط سوی دیگر، مطابق فطرت و به ضرورت فقه، تمام افراد بر نفس و مال خویش ت

 نین حقیچ که خداوندو آزاد هستند و کسی حق ندارد امری را بر آنها تحمیل کند مگر آن

ها به نحو وکالت یا والیت است تنها گیریرا برای برخی جعل کند. حال اگر این تصمیم

ت که ن اسدر صورتی صحیح و نافذ است که در آنها منافع عمومی لحاظ شده باشد و روش

 .شود باید تأمین منافع عمومی با نظر خواهی از کارشناسان متعهد و مجرب احراز

 هاگيریمات شرعی در تصميماستلزام محر. 3-2-8

یکی از وظایف اصلی زمامداران حکومت اسالمی، پاسداری از محرمات شریعت بوده 

و حاکم اسالمی حق ندارد خود تصمیمی را اتخاذ کند که الزمه آن تحقق فعلی حرام 
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 که در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است که اطالعات مالی است؛حال آن

د و نهادها باید در صورت در خواست به آنان تحویل داده شود.  براساس قطعنامه هایی افرا

که شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر کرده 

است از دولتها خواسته شده است تا با یکدیگر بمنظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم 

ی اقدامات تروریستی را جرم انگاری نمایند و اشخاصی را که همکاری نمایند، تامین مال

مرتکب جرم تامین مالی اقدامات تروریستی شده اند را تحت تعقیب قرار داده و مجازات 

بدین ترتیب دولتها مکلفند در جهت مقابله با تامین مالی تروریسم از جمله از طریق  1نمایند.

تامین مالی تروریسم اقدامات الزم را بعمل همکاری در چارچوب کنوانسیون مقابله با 

 آورند.

 عدم تأثير حق تحفظ. 4-2-8

اند وستهکشورهایی که با حق شرط به کنواسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پی

اقد فدر کنوانسیون  "حق شرط"اده کنند. و حتی موضوع اند از حق خود استفنتوانسته

 توجیه حقوقی و فنی است.

 هاگيریت استقالل کشور از کافران در تصميمرعای. 5-2-8

های مسئوالن در حکومت اسالمی حاکم است، حفظ گیریقاعده ای که در تصمیم

هاست. رعایت استقالل کشور از کافران را گیریاستقالل کشور و رعایت آن در تصمیم

 آن هحدودمو توان به قاعده نفی سبیل مستند کرد. هر چند در معنای سبیل در آیه قرآن می

توان برخی از موارد استدالل به آیه را مصداق های جدی وجود دارد و حتی نمیبحث

لطه سی سبیل، رسد قدر متیقن آیه شریفه بر قاعده نفسبیل بر مسلمین دانست، اما به نظر می

های کالن گیریعمومی و وسیع بر مسلمین است به نحوی که نباید کافران بر تصمیم

 داشته باشند. مسلمین نفوذ

 

                                 
 در این خصوص نگاه کنید به قطعنامه های: 1

S/RES/1267(1999); S/RES/1373(2001); S/RES/2253(2015); S/RES/2396(2017) 
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 9.المللیهای بينقاعدۀ نفی سبيل و تخصيص پذیری آن در کنوانسيون 

و  زاحمتگفته شده است که قاعدۀ نفی سبیل چون بسیاری از احکام دیگر اسالم در 

گردد که فرد تر تخصیص پذیر است. بسیاری از عناصر باعث میبرخورد با مصالح مهم

فع تا منا گیردشد به طور موقت این قانون را نادیده بمسلمان یا جامعه مسلمان ناچار با

ا بر دیگری بتری را تأمین نماید. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی مهم

م عمو واحتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد، به ویژه وقتی که به جامعه اسالمی 

هم، لح و مصلحت اهم و ممسلمانان مربوط است. مطابق این نظر مرجع تشخصیص مصا

ست، اوقتی که مسأله فردی است، شخص مکلف است و در وقتی که مورد کلی و عمومی 

باشند که شبهه سبیل و سلطۀ کفار بر مسلمانان را در پی اند که متصدی عملی میکسانی

: 1383،دوستدارد و طبیعی است که در این امور باید از نظر کارشناسی بهره برند )علی

ی ( و مرجع در تشخیص مصالح و مصلحت اهم ومهم، شخص مکلف یا نهاد251-250

قت این است (.  با این همه حقی252: 1383است که متکفل رابطه با کفار است )علیدوست،

م است ه عاکه در دقت بیان این دیدگاه می توان تشکیک کرد. قاعده نفی سبیل یک قاعد

 ت که بهی اسر بر مسلمین است و این نکته اکه تخصیص پذیر بودن آن به معنای غلبه کفا

ه بید حکم ا باسختی با محتوای آیات و روایات استنادی قابل جمع است. با این تفاصیل آی

 ارد؟وجود د انانرد قواعد بین المللی داد که در آنها شبهه غلبه غیرمسلمین بر امور مسلم

نتی فقهای اسالمی و اندیشه به نظر می رسد برای پاسخ به این سوال باید میان تفکر س

برخی از علمای متاخر که در رأس آنها حضرت امام خمینی )ره( است،  قائل به تفکیک 

( حال و هوای فقه سنتی پیش از پیروزی انقالب شکوهمند 69: 1379گردید. )نمازی، 

اسالمی که با اندیشه متعالی حضرت امام انجام شد، کامالً با فضای پس از این انقالب 

کوهمند متفاوت است و دلیل آن نیز تفاوت اوضاع و احوال اجتماعی این دو روزگار ش

است. در روزگار پیش از تشکیل حکومت اسالمی، از آنجا که تقابل میان علمای تشیع و 

حکومت وقت به درجات مختلف وجود داشته است، علمای وقت با تأکید بر قواعد اولیه 

ب تشیع داشتند و زمینه برای طرح احکام ثانویه و حتی سعی در حراست از کیان اندیشه نا

استناد به احکام و مصالح حکومتی وجود نمی داشت. حال آنکه با پیروزی انقالب اسالمی 
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  و تشکیل دولت اسالمی احکام ثانویه و استناد به مصالح حکومتی به صورت جزء الیتجزای

با فرمان  1366در سال تفکر فقهی درآمد. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که 

مستقیم حضرت امام خمینی )ره( به وجود آمد، نتیجه توجه به این احکام ثانویه حکومتی 

 بود که در مرحله پیش از تشکیل حکومت اسالمی کمتر مورد توجه قرار می گرفت.

از  این مالحظه می تواند شاهراهی برای درک رابطه قاعده نفی سبیل با برخی

ی ست. برااطرح غلبه غیر مسلمانان م ی ن المللی باشد که در آنها شبههکنوانسیون های بی

ر وجه قرارد تاین منظور قاعده نفی سبیل در عهد حکومت اسالمی باید به عنوان کلیتی مو

 ی آنحکومت اسالمی و قابلیت استمرار آن جزء الیتجزا یی گیرد که مصلحت عالیه

 سبیل و نفی به تزاحم و تقابل میان قاعده محسوب می گردد و از این رهگذر نباید قائل

ه یت فقیط والمصالح حکومتی باشیم. به تعبیر بهتر مصالح حکومتی که به طور مستقیم توس

تحت  راجععادل و آگاه به امور تعیین می گردد و یا به صورت غیر مستقیم از طریق م

ارند و دسی نقش اسا نظارت ایشان رقم می خورد، در تعیین مصداق ایجاد سبیل برای کفار

 رند.ر گیباید مورد به مورد در داخل قاعده نفی سبیل و نه خارج آن مورد توجه قرا

دیق مصا بدون تردید مفهوم سبیل مفهومی ثابت است اما در تحقق و عینیت یافتن و

است. ظرفیته یط ومتغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی است. این مفهوم کامال تحت تأثیر شرا

اید ب چه در گذشته مصداق سبیل و تسلط بوده در این عصر و دوران نباشد. ا آنچه بس

تفاده المللی اسیناذعان کرد که در جنگ اقتصادی باید از همه فرصتها و امکانات و تدابیر ب

شود، می طور که در اثبات آن از دلیل عقل استفادهکرد. بنابراین در خصوص قاعده همان

 رهل بهمفهوم آن بر موضوعات هم باید از دلیل و مقتضای عق در بکارگیری و تطبیق

عیین تدر  جست. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

 مصداق قاعده نقش مهمی دارد.

چنین چگونگی عالوه براین اگر به آیات و روایات و زمان و علت نزول و صدور و هم

ه شود مشخص می گردد که اصال سبیل و در نتیجه نفی آن، طرح موضوع در آنها توج

باشد و لذا باید گفت چه امروزه در مجامع جهانی مطرح است متفاوت میموضوعا با آن

قاعده نفی سبیل ناظر به موردی است که تسلط دینی محوریت داشته باشد و اگر تسلط 
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فی سبیل بیرون خواهد بود. ن ی دینی نداشته باشد ظاهرا از شمول آیه و قاعدهی جنبه 

که اگر مسلمانی به کافری بدهکار باشد به موجب موازین شرعی نوعی تسلط بر چنان

بدهکار خود خواهد داشت ولی هرگز چنین تسلطی نفی نشده است و هیچ یک از فقها آن 

(. در واقع حکم عدم جعل سبیل 1384:74،اند )جعفری هرندیرا مشمول نفی سبیل ندانسته

 سانی معلق گردیده که دارای وصف کفر هستند.به ک

توان چنین اصولی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است می ی بر طبق قاعده

)شریف  .ای بر مؤمنان ندارندبرداشت نمود که کافران با وصف کفرشان سلطه

قهی را ف(. در عین حال بسیاری از موارد استدالل به آیه در کتب 374 :1406مرتضی،

ان ر جریتوان مصداق سبیل بر مسلمین دانست و از دایره نفی سبیل خارج است. دنمی

قتصاد، توان از متخصصین آگاه در علوم االحاق ایران به کنوانسیون مورد بحث نیز می

روریسم الملل بهره برد و هر زمان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تالملل و روابط بینبین

 ز آن خارج شد.اکنوانسیون   (27)کرد، میتوان با استناد به ماده منافع کشور را تأمین ن

 

 گيرینتيجه

 آید:از پژوهش حاضر نتایج زیر بدست می

ترین ترین و بنیادیاز مهم نفی سبیل از قواعد مشهور فقهی است. این قاعده ه یقاعد-1

می از های مختلف حقوق اسالقواعد در مجموعه نظام حقوق اسالمی است و در حوزه

» یفهه آیه شرالمللی جریان و کاربرد دارد و مستند بحقوق داخلی و ملی گرفته تا حقوق بین

 باشد.می« و لن یجعل اهلل الکافرین علی المؤمنین سبیال 

ذ کمی را که موجب تسلط و نفونفی سبیل این است که خداوند ح ه یمفاد قاعد-2

اع و ، اجمسند این قاعده کتاب، روایتکافران بر مسلمانان گردد، جعل نفرموده است. 

ت ه جهعقل است. مفاد آیه نفی سبیل سه نظریه وجود دارد و نظر صحیح، صالحیت آی

 تمسک برای اثبات قاعده است.

اولیه است و قاعده حاکم است.  ی نفی سبیل حکومت واقعی بر ادله ی لسان قاعده -3

هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی به بنابراین به مقتضای این قاعده هر عقد و پیمان و 
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 اش اگر موجب علو و عزت وشرف کافر بر مسلمان شود منتفی است و حسب طبع اولی

اعتبار حقوقی ندارد. در سایر اطالقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطالق و عموم سبب 

 کند.عزت کافر و ذلت مسلمان شود این قاعده آن را نفی می

ده المللی استفارصتها و امکانات و تدابیر بینی کشور باید از همه فدر جنگ اقتصاد-4

شود، می طور که در اثبات آن از دلیل عقل استفادهکرد. بنابراین در خصوص قاعده همان

 رهل بهدر بکارگیری و تطبیق مفهوم آن بر موضوعات هم باید از دلیل و مقتضای عق

کان و من و سأله، طریق شمول قاعده است. زماجست. عقل به عنوان سندی مستقل در این م

 قش مهمیده نتأثیر آنها بر تفاوتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تعیین مصداق قاع

 دارد.

روری ضق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز در خصوص الحا-5

فتن نظر گر در ین حوزه و بااست قانونگذاران با استفاده از دیدگاه کارشناسان خبره در ا

ارض ه تعمصالح و منافع عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند. در این حال هرگز نوبت ب

انی ضائات زمرسد . بنابراین رعایت مصالح کالن در اجرا و تطبیق احکام و توجه به اقتنمی

 که گاههای داخلی و خارجی از ضروریات قواعد فقهی است. چنانو مکانی و واکنش

ه طور بده، دولت و نظام اسامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در آین

 موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد.

رهنگی و نونی ارتباط با دولتهای دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی، فشرایط جهان ک-6

می ثابت که مفهونماید. بدون تردید مفهوم سبیل با اینخصوصا اقتصادی ضروری می

ین است. ا کانیاست، اما در تحقق و عینیت یافتن)مصداق(، متغیر و تابع شرایط زمانی و م

است و هدار و پیچیده بودنش به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت مفهوم به اقتضای الیه

ه در آنچه کچه در گذشته مصداق سبیل بوده، در دوران معاصر نباشد و لذا چه بسا آن

 ردد.گدیق سبیل نبوده است در دوران معاصر از مصادیق سبیل محسوب گذشته از مصا
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 :منابع 

ر ، نگرشی نو دش1395محمدتقی ، فخلعی و محمدتقی  ،احمدوند، حسن، قبولی (1

مجله  ملل،مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین ال

 .1، ش23کاوشی نو در فقه، سال 

 .3،ج، المکاسب، تبریز، چاپ سنگیش1375،مدامینانصاری، مرتضی بن مح (2

گیری سیاست ، بازتاب سمتش1393خلیلی، محسن و جعفرزاده بهابادی، حسین (3

ه سیاست ، فصلنام1388-1368ایاهلل خامنهخارجی در گفتارها و نوشتارهای آیت

 .1خارجی، ش 

الملل، ن، قاعده نفی سبیل و کاربرد آن در روابط بیش1384،جعفری هرندی، محمد (4

 .12ش  های فقه و حقوق اسالمی،فصلنامه پژوهش

ها و موانع مقابله با ، چالشش1397کرامتی معز، هادی و چاووشی، محمدصادق (5

 .42تأمین مالی تروریسم،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،ش

 .82المللی، مجله معرفت، ش، حق شرط بر معاهدات بینش1383،حضرتی، الیاس (6

ی، ، مسئولیت فراملی در سیاست خارجی دولت اسالمش1376،حقیقت، سیدصادق  (7

 تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.

فسیر روض الجنان و روح الجنان فی ت ق،1408،رازی، ابوالفتوح حسین بن علی (8

 .6القرآن، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، ج

بارزه با م، تأثیر تصویب قانون ش1396،مغفوری فرسنگی، بتول و رییس پور، مجتبی (9

نکی ها و اصل شفافیت در حقوق باتأمین مالی تروریسم بر تالقی اصل حفظ داده

روریسم، جرم شناختی ت-المللی ابعاد حقوقیایران، چکیده مقاالت همایش بین

 تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

ه نفی سبیل در ، قاعدش1393،کیمیا ، محمدی ووند، علی زارعی، بهادر، زینی (10

قالب ت اناندیشه اسالمی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه مطالعا

 .26اسالمی، ش 

 الملل، تهران، نشر میزان.، اصول روابط بینش1385،زاده، حسینسیف (11
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 12) یه، لفقیه االسالم، مبانی الفقه الفعال فی القواعد اق1425،سیفی مازندرانی، علی اکبر

 فتر انتشارات اسالمی.قم، د

، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای ق1419،شبیری زنجانی، سیدموسی (13

 .12،جپرداز

 ، رسائل الشریف المرتضی، چهارق1405،شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی (14

 .2،ججلدی، قم، دارالقرآن الکریم

ارات ، فقه سیاسی و اصول سیاست خارجی اسالم، انتشش1361،شکوری، ابوالفضل (15

 آرین.

الی م، ماهیت کیفری تأمین ش1394،اسالمی، داود و شمس ناتری، محمدابراهیم (16

 .4،5، ش 2تروریسم، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 

تر ، من ال یحضره الفقیه، قم،دفق1415،صدوق قمی، محمدبن علی بن بابویه (17

 .4و1،جانتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی ش1363طبایی، سید محمدحسینطبا (18

 .5،جمقهمدانی، قم، انتشارات اسالمی، وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیه 

 آیت اهلل ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم، مکتبهش1368،طبرسی، فضل بن حسن (19

 .3مرعشی، ج

یاء لقرآن، بیروت، داراحاتفسیر تا، التبیان فی طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، بی (20

 .3،جالتراث العربی

ناد بین ، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسش1384،طیبی فرد، سیدامیرحسین (21

المللی جمهوری المللی نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، مجله حقوقی بین

 .32اسالمی ایران، ش

ارت امور ل، تهران، وزالمل، فرهنگ روابط بینش1383،علی بابایی، غالمرضا (22

 خارجه.

 .76، ش ، قاعده نفی سبیل، مجله مقاالت و بررسیهاش1383،علیدوست، ابوالقاسم (23



عده
اق

ک  ن هب 
 اریا

حاق
ل ل و ا

سبی نفی  ی 
ا  نو

نسی 
بی  ون 

ن
مقا لمللی  ا

ی  رتور
لی  ن ما

می ه با تأ
بل

سم
 

 

 

117 

 
یپلماسی د، فقه سیاسی حقوق تعهدات بین المللی و ش1384،عمید زنجانی، عباسعلی (24

 .7 جدر اسالم، تهران، انتشارات سمت،

 .3امیرکبیر،ج ، فقه سیاسی، تهران، انتشاراتق1421،---------------- (25

 .1، القواعد الفقهیه، قم، چاپ مهر، ج ق1421،فاضل موحد لنکرانی، محمد (26

، ، تفسیر الصافی، تحقیق حسن اعلمی، تهرانق1418،فیض کاشانی، مالمحسن (27

 .1،ج2انتشارات الصدر، چ

الملل، طرفی و آثار آن در روابط بین، استراتژی بیش1365،قوام، سیدعبدالعلی (28

 .7ات حقوقی و قضائی، ش فصلنامه حق مطالع

 قم، مؤسسه نشر اسالمی. ،، کتاب القصاصق1410،مدنی کاشانی، رضا (29
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