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گذاری مستقیم خارجی باید بر اساس رویه معمول تجارت جهانی، کلیه قراردادهای سرمایه هدف: و زمینه 

اما در  ،المللی قرار گیرد( عبور کرده و تحت نظارت این نهاد بینFATFاز مجرای گروه ویژه اقدام مالی )

که عضویت ایران در تعارض با اصول سیاست خارجی  بر این باور هستند FATFایران، مخالفان پیوستن به 

شود که در جهت کشور است. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ داده می

و قاعده نفی  FATFتوان تعارض موجود میان لزوم پیوستن به گذاری خارجی چگونه میتوسعه سرمایه

 سلطه را حل نمود؟

اله حاضر از روش توصیفی ـ تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. مطالب در مق ها:روش و مواد

 ای انجام شده است.بحث از طریق مراجعه و گردآوری مطالب به شیوه اسنادی و کتابخانه

، استمداد از قواعد فقهی نظیر: مصلحت، اهم و مهم FATFراهکار رفع تعارض پیوستن ایران به  ها:یافته

فظ قائده نفی سلطه، نسبت به حل مشکالت داخلی و خارجی برای توسعه روابط با سایر است که با ح

شدن کشور برای مقابله با تهدیدات دشمن و همچنین استفاده از ابزارهای مالی کشورها، جذب سرمایه، قوی

انزوای برای تعامل با کشورهای دوست و همسو با سیاست خارجی مستقل در جهان قابل تحقق است. 

تر المللی را گستردهالمللی هم مشکالت داخلی و بینالمللی و عدم پیوستن به این نهاد بینای و بینمنطقه

 شود.ساز طرح اتهامات واهی علیه ایران میکرده و هم زمینه

مراحل مختلف پژوهش با در نظرداشتن مالحظات اخالقی از جمله رعایت اصل  مالحظات اخالقی:

 صحیح و علمی از منابع مرتبط و اصل امانتداری انجام شده است. دهی، استفادهارجاع

دانستن قاعده مصلحت و اهم و مهم از سوی رهبر جمهوری اسالمی و موظف گیری ازبهره گیری:نتیجه

و رفع  FATFنهادهای داخلی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل تعارض پیوستن به 

است. اقدام بعدی  FATFکردن پیوستن ایران به جی نیازمند غیر سیاسیگذاری خارهای سرمایهمحدودیت

المللی، مانعی برای جذب و درک این مسأله است که انزوای بین FATFتالش برای خروج از لیست سیاه 

شدن زندگی شهروندان است که در فقه و گفتمان اسالمی پذیرفته نیست، های خارجی و مخدوشسرمایه

و هم در سایر مسائل به معنای  FATFو ارتباط مالی با کشورهای جهان هم در مسأله همچنانکه تعامل 

 پیگیری عزتمندانه مطالبات و حقوق مردم تلقی شود.
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 مقدمه. 1

ای پیچیده و چندبعدی است. برای جامعه معاصر، جامعه

 مندی از مزایای تعامل و همکاری با کشورها و نهادهایبهره

الملل نیازمند رعایت اصول و قوانین مختلف در نظام بین

المللی و آنچه نهادهای هستیم، هرچند اصول و قوانین بین

دهند، عام و فراگیر هستند، اما از المللی مد نظر قرار میبین

جهت تطبیق و مالحظه قوانین داخلی کشورها نیز دچار 

ی مشکالتی هستند، از جمله اینکه ممکن است کشورها

مختلف جهان همگی به یک نحو خواستار پذیرش قوانین و 

ها المللی نباشند. این چالشهای بینمقررات نهادها و سازمان

های مالی کشورها و وقتی که بحث نظارت و رصد فعالیت

ا رآید، اختالفات سازوکارهای تعامل آنان با متحدانش پیش می

جمهوری سازد. به طور مشخص، تعامل و تقابل علنی می

ان ، دارای چنین حالتی است، زیرا ایرFATFاسالمی ایران و 

 قرار نگیرد، FATFکه بارها تالش کرده تا در لیست سیاه 

 المللی به عنوان یک کشوری کههمواره از سوی این نهاد بین

 ودهد، مورد سرزنش همکاری الزم را در این زمینه انجام نمی

های لی کشور نیز با چالشحتی تهدید قرار گرفت و تعامالت ما

ای که در داخل متعددی رو به رو شده است. استدالل عمده

و عضویت در آن مطرح  FATFکشور نسبت به پذیرش مفاد 

 شود، دسترسی این نهاد به اطالعات اقتصادی و مالی کشورمی

برداری کشورهای زورگو از این اطالعات جهت تحریم و بهره

ن ممانعت از کمک ایران به ایران، خودتحریمی و همچنی

 ها و کشورهای هم پیمان در منطقه و جهان است. گروه

شود که پیوستن ایران به اما در سوی مقابل، استدالل می

FATFتواند باعث تسهیل در روابط مالی ایران با ، می

مندی از سازوکارهایی نظیر سوئیفت کشورهای جهان و بهره

یت اقتصادی و افزایش توان شده که خود به معنای بهبود وضع

ملی جمهوری اسالمی ایران است. با طرح این دو دیدگاه، 

های آرایی کرده و هر یک بر دیدگاهمخالفان و موافقان نیز صف

کند، اما آنچه محل توجه است، رفع تعارض خود تأکید می

( با تأکید بر قاعده FATFپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی )

گذاری خارجی است های سرمایهمحدودیتنفی سلطه و رفع 

که هدف پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر استفاده از 

های مستقیم خارجی علیرغم فواید بسیاری که گذاریسرمایه

دارد، گاهی مواقع با برخی قوانین موضوعه یا اصول حاکم بر 

پذیر در تعارض بوده و طرفین های سیاسی کشور سرمایهنظام

نماید. این معضل در نتیجه مطلوب محروم میرا از حصول 

نظام حقوقی ایران نیز مشهود است و به جز آثار منفی 

 FATFهای ظالمانه، قرارگرفتن در لیست سیاه سازمان تحریم

گذاری خارجی نیز جمهوری اسالمی ایران را از منافع سرمایه

محروم کرده است، چراکه این سازمان با قراردادن نام ایران در 

لیست سیاه خود، این هشدار را به دیگر کشورها داده است که 

گذاری در ایران باید در صورت مبادالت تجاری و سرمایه

ریسک تنبیهات اقتصادی از سوی جامعه جهانی را به جان 

خریده و منافع خود را از دست بدهند. همین امر سبب شده 

است که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی علیرغم میل 

ی در ایران را بزنند. گذارباطنی، قید منافع زیاد ناشی از سرمایه

تواند در جهت های خارجی میگذاریبدیهی است که سرمایه

ای که بر تجارت توسعه کشور ما مؤثر باشد، اما با وجود رویه

گذاری، مستلزم جهانی حاکم است، انعقاد قراردادهای سرمایه

باشد که های مشابه میزمانو سا FATFپیوستن ایران به نهاد 

در برخی مواقع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی در 

تعارض است، لذا در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی که به 

ای سامان یافته است، پس از تبیین کتابخانه صورت مطالعه

های موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه دیدگاه

است راهکارهای حل این تعارض مورد اقدام مالی، سعی شده 

بررسی قرار گیرد و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که 

توان تعارض گذاری خارجی چگونه میدر جهت توسعه سرمایه

و قاعده نفی سلطه را  FATFموجود میان لزوم پیوستن به 

 حل نمود؟

شود، این است که حل تعارض میان ای که مطرح میفرضیه

ه بو نفی سلطه بیگانگان بر کشور از طریق  FATF پیوستن به

 عدهکارگیری قواعد فقهی نظیر قاعده مصلحت، اهم و مهم و قا

گذاری خارجی در نفی سبیل است که هم باعث توسعه سرمایه

های کشور شده و هم مانعی برای تسلط بیگانگان بر سرمایه

 شود.کشور محسوب می
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 . مالحظات اخالقی2

له ژوهش با عنایت به مالحظات اخالقی، از جممراحل مختلف پ

دهی، استفاده صحیح و علمی از منابع رعایت اصل ارجاع

 مرتبط و اصل امانتداری انجام شده است.

 

 ها. مواد و روش3

ر پژوهش حاضر از نوع بنیادی و در زمره مطالعات کیفی قرا

آوری مطالب مرتبط با مقاله حاضر از گیرد. جهت جمعمی

 صیفی ـ تحلیلی استفاده شده که با رجوع به منابعروش تو

آوری شده ای، مقاالت و کتب مرتبط جمعاسنادی و کتابخانه

 است. 

 

 ها. یافته4

، در وهله اول نیازمند FATFپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی 

افزایش توان ملی، باالبردن توان جذب سرمایه خارجی و بهبود 

مندی از پشتوانه ملی در عرصه وضعیت اقتصادی برای بهره

ها و ، به دلیل پیچیدگیFATFالمللی است. پیوستن به بین

ظرافت خاصی که دارند، نیازمند اقدامات حاکمیتی و صدور 

دستور آن از سوی رهبر بر مبنای اختیاراتی است که تحت 

عنوان قاعده مصلحت و رعایت اهم و مهم از آنان نام برده 

، نهادهای مرتبط در داخل کشور، شود. در این صورتمی

ساز پذیر، اقدامات شفافموظف هستند تا با رعایت نقاط آسیب

المللی انجام داده و زمینه را برای را برای تعامل با این نهاد بین

ساختن مشکالت حقوقی و مالی ناشی از عدم پذیرش و برطرف

، فراهم سازند. اقدام بعدی، دورکردن فضای FATFپیوستن به 

 معنااز اَعمال سیاسی است، بدین FATFهمکاری میان ایران و 

، نیز تعهد نماید که اطالعات مالی و اقتصادی FATFکه 

کننده نظیر آمریکا ندهد. در این کشور را به کشورهای تحریم

شود و صورت است که فضای تعامل میان طرفین حاصل می

وانین شود. قزمینه برای کنارگذاشتن اختالفات فراهم می

شود که از جمله زیادی برای حمایت از جذب سرمایه دیده می

گذاری خارجی توان به قانون تشویق و حمایت از سرمایهمی

اشاره کرد که در آن به مواردی نظیر دانش  1382مصوب 

فنی، حق اختراع، خدمات تخصصی به عنوان سرمایه قابل 

چنین (. هم1ماده  1است )مستند بند پذیرش اشاره شده 

قانون مزبور، پذیرش سرمایه خارجی را  2قانونگذار در ماده 

منوط به احراز شرایط و ضوابطی کرده است که اوالً موجبات 

رشد اقتصادی و ارتقای فناوری را فراهم نماید؛ ثانیاً مخلّ 

امنیت ملی و عمومی نباشند. با این حال راه حل اساسی تکیه 

مهم و همچنین احترام به  بر قواعد فقهی نظیر مصلحت، اهم و

المللی است تا از این حقوق متقابل کشورها در عرصه بین

گذاری اقتصادی فراهم نمود طریق بتوان زمینه را برای سرمایه

و در عین حال اصول سیاست خارجی مبنی بر حفظ استقالل 

 کشور و نفی سلطه بیگانگان را نیز عملی ساخت.

 

 . بحث5

 . پیشینه تحقیق1-5

واکاوی نقش گروه »ش.( در مقاله  1400ی و جودکی )یحیو

جانبه آمریکا های یکویژه اقدام مالی در کارآمدسازی تحریم

های به این نتیجه رسیدند که برنامه« )مطالعه موردی: ایران(

کننده کننده و تقویتالمللی از دو مسیر و تکمیلاین گروه بین

برای ایران جهت تحریم ایران توسط آمریکاست. مانع تراشی 

اهلل و گروه مقاومت نقطه برجسته این حمایت از حزب

ش.( در مقاله  1399پیچیدگی است. احمد فداله و همکاران )

اقدام مالی  حقوقی پیوستن ایران به گروه ویژهابعاد »

(FATF»)  به این نتیجه رسیدند که پیوستن ایران بهFATF 

گذاری را در رمایههای الزم برای اطمینان ستواند زمینهمی

خصوص شفافیت نظام بانکی ایجاد نماید. در مقاله شاهواری 

های وارده بر قانون چالش»ش.( نیز تحت عنوان  1399)

از منظری « FATFتأمین مالی تروریسم در الحاق ایران به 

انتقادی بیان شده است که عدم تعریف و توافق دقیق بر سر 

های توافق طرفین الشترین چمسأله تروریسم یکی از مهم

المللی است. براتی و برای عضویت ایران در این نهاد مالی بین

 FATFش.( در مقاله کارکرد استانداردهای  1398حاجیلو )

کنند که های آمریکا نیز بیان میدر اثرگذاری بیشتر تحریم

های مالی ایران در منطقه و برای شناسایی کانال FATFرویه 

اسایی نقاط ضعف کشور و ابزاری برای ساز شنجهان زمینه

فشار بیشتر آمریکا بر ایران است. فوالدی در مقاله بررسی 
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ش.( به  1397گروه ویژه اقدام مالی، پیامدهای عضویت ایران )

تواند می FATFاین نتیجه رسید که عضویت ایران در نهاد 

شرایط مناسبی را برای ایران فراهم سازد که با برداشتن موانع 

های خارجی، به تصویب حوزه تبادالت مالی و جذب سرمایه در

 و یا استانداردسازی قوانین منجر شود. 

ضروری  FATFدر برخی مطالعات، پیوستن و تعامل ایران با 

ا رالمللی دانسته شد و برخی دیگر نیز تعامل با این نهاد بین

کنند که ممکن است تبعات نوعی خودتحریمی قلمداد می

ژوهش ذیری برای ایران در پی داشته باشد، اما پناپجبران

اذ حاضر با بررسی مختصر این دو دیدگاه، رویکرد جدیدی اتخ

کند که بر اساس آن هم بر اساس قواعد فقهی و هم اصول می

 قانون اساسی بتوان به حل تعارض مسأله پیوستن ایران به

FATF  .راه حل ارائه نماید 

 

 . نوآوری تحقیق2-5

شده در زمینه های مطرحز پژوهش حاضر از پژوهشوجه تمای

آن است که درصدد ارائه راه حل  FATFارتباط ایران با 

های طوالنی کاربردی برای حل تعارضی است که طی سال

. المللی شده بودمانع عضویت ایران در نهاد اقدام مالی بین

 کند تا راه حل این تعارض رابنابراین پژوهش حاضر تالش می

سی اسا استناد به قواعد فقهی و استخراج آنان از متن قانونبا 

طه گیری از قواعد فقهی نظیر مصلحت، نفی سلپیدا نماید. بهره

ر ز دو برخی دیگر از قواعد فقهی که با اصول قانون اساسی نی

ا ض رارتباط هستند، توانایی ارائه راه حل برای حل این تعار

عد ی سلطه که هم در قوادارا هستند. به طور مشخص قاعده نف

فقهی و هم در اصول سیاست خارجی مطرح است، اساس این 

 دهد.راه حل را تشکیل می

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق3-5

گذاری خارجی و یا پیوستن به رهاورد قراردادهای سرمایه

، از یکسو رهنمون توسعه تجارت و FATFنهادی همچون 

گری ر، نوعی سلطهگذاری خارجی بوده و از سوی دیگسرمایه

بیگانگان را به همراه داشته باشد. بنابراین پرداختن به این 

مسأله از چنان اهمیتی برخوردار است که عدم دقت در 

انتخاب برای پیوستن یا نپیوستن به شکل قابل توجهی هم 

تواند اصول سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار دهد و یا می

د کشور را با نابسامانی اینکه مسأله معیشت مردم و اقتصا

های پرداختن متعددی رو به رو سازد. بنابراین از جمله ضرورت

 FATFبه بحث حاضر این است که مسأله پیوستن ایران به 

هم از منظر سازگاری با اصول سیاست خارجی و هم بهبود 

وضعیت مالی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه 

فقه که سازگار با سیاست خارجی پیداکردن راه حل از منظر 

 باشد، دغدغه اصلی پژوهش حاضر است. 

 

 های تحقیق. محدودیت4-5

پژوهش حاضر به طور مشخص به رفع تعارض پیوستن به گروه 

ر ( با قاعده نفی سلطه با تأکید بFATFویژه اقدام مالی )

پردازد و به طور گذاری خارجی میهای سرمایهمحدودیت

ه های مخالفین و موافقین پیوستن ایران بمختصر به دیدگاه

ضر المللی توجه نشان داده است. مبحث حانهاد اقدام مالی بین

 ب وبا اختصار از این مباحث طوالنی که غالباً آمیخته با ح

کند و راه حل های سیاسی و جناحی است، عبور میبغض

کند. محدودیت دیگری که در این مستقل خود را ارائه می

ان قابل طرح است، عدم دسترسی به چرایی نپیوستن ایرزمینه 

گیر در المللی از منظر نخبگان سیاسی تصمیمبه این نهاد بین

 داخل کشور است. 

 

 FATF. ادله موافقین و مخالفین پیوستن ایران به 5-5

گذاری مستقیم خارجی برای توسعه کشورها، امری سرمایه

 ند تیغاستفاده از آن همان ؤثر است، اماناپذیر و البته ماجتناب

نحو که از ای است که هم بشارت است و هم انذار! بدیندو لبه

، یگریکسو در رفع نیازهای جامعه تأثیرگذار بوده و از سوی د

جویی بیگانگان ممکن است حاکمیت کشورها را گرفتار سلطه

 وفع نماید. از همین رو کشورها تسلط دیگران را نسبت به منا

گذاری باید تابند. بنابراین قراردادهای سرمایهبرنمی مصالح خود

نافع ای باشند که عالوه بر استفاده طرفین قراداد از مبه گونه

پذیر سدّ بیگانگان بر منافع کشور سرمایه آن، راه هرگونه سلطه

 شود. 
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ست در اصول قانون اساسی کشور ما نیز مقرراتی تقنین شده ا

ض گذاری خارجی تعارادهای سرمایهکه در عرصه اجرا، با قرارد

قانون اساسی که به عنوان اصول  153و  152دارند. اصول 

شوند، بر سیاست خارجى جمهوری اسالمی ایران شناخته می

سوره نساء که  141مبنای قاعده نفی سبیل مستند به آیه 

و  ؛بِیلًاسَمِنِینَ لْمُؤْاینَ عَلَى وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِ»: فرمایدمی

ن مناخدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤ

لطه استدالل بر این است که عقل سلیم، س .(1)« داشته باشند

 تابد، لذا نفی سلطه، بحثی کامالًناروا بر دیگری را برنمی

الملل اسالم نیز رعایت شده عقالیی است که در حقوق بین

 است. 

، سیاست «قاعده نفی سبیل»با عنایت به آیات شریفه و 

 ای تدوین شده است که سلطه اجانبخارجی ایران نیز به گونه

 کند. با در نظرگرفتن این مسأله که سیاست خارجیرا طرد می

ها و کشورهاست ترین وجه زندگی اجتماعی سیاسی ملتمهم

ن از ای .(2)ها به سیاست خارجی بستگی دارد و بقا و حیات آن

رو کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر 

المللی، به ها باید در هنگام انعقاد قراردادهای بیندولت

اشند تا منافع طرفین سیاست خارجی کشورها توجه داشته ب

تأمین و تضمین گردد. با این حال، تفاسیر متعددی از 

المللی از چگونگی ارتباط با کشورهای مختلف و نهادهای بین

 جمله گروه اقدام مالی وجود دارد که به دو دیدگاه اصلی

 شود: پرداخته می

 

 FATFدر  . ادله موافقان عضویت ایران1-5-5

ی ازوکارهای گروه ویژه اقدام مالمقوله الحاق ایران به س

FATF گذاری مستقیم خارجی با بحث توسعه سرمایهFDI 

کنند پیوستگی عمیقی دارد. به همین دلیل برخی استدالل می

قان وافمکه عضویت ایران در این نهاد، آثار مثبتی در پی دارد. 

به منظور اثبات مدعای خود به  FATFعضویت ایران در 

 کنند:می دالیل ذیل استناد

نخستین دلیل این گروه برای توجیه پیوستن ایران به گروه 

FATFشدن است، ، اقدام به پیشرفت در مسیر جهانی

شدن اعضای جهان را امری ناگزیر دانسته طرفداران، یکپارچه

تواند در مقابل آن ایستادگی کند، مگر با که هیچ کشوری نمی

را در  FATFد های فراوان و پیوستن به نهاتحمل هزینه

دانند. همچنین موافقان شدن امری ضروری میراستای جهانی

یکی دیگر از استدالالت خود را بر پایه اصل  FATFالحاق به 

المللی های بینضرورت تعامل با سایر کشورهای دنیا و سازمان

، تعامل در عرصه FATFبنا داشته و معتقدند الحاق ایران به 

 بخشد.المللی را تسهیل میبین

ماندن از اقدامات شود، در اماناستدالل دیگری که مطرح می

است. طرفداران پیوستن به گروه ویژه اقدام  FATFتنبیهی 

ماندن از اقدامات ترین فایده این اقدام را در امانمالی، بزرگ

توان کنند و معتقدند میتنبیهی این سازمان جهانی ارزیابی می

های مادی در عرصه سارتبا چنین عملی، از بسیاری خ

تر اینکه رفع شبهه همکاری با المللی پیشگیری کرد. مهمبین

تروریست نسبت به ایران، از جمله نتایج پیوستن ایران به این 

المللی است. با وجود اینکه پدیده تروریسم مسأله نهاد بین

ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم تازه

جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت متوجه 

های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از به سایر پدیده

اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین 

گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم نمی

هایی از قبیل احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، ارزش

مقررات ناظر به حمایت از غیر نظامیان در جنگ، قوانین و 

و فصل ها و کشورها، و حل بردباری و تساهل میان ملت

دهد که بنیان منشور آمیز اختالفات را هدف قرار میمسالمت

اقدامات تروریستی عالوه بر امنیت  .(3)باشند ملل متحد می

المللی را نیز مورد تهدید قرار و امنیت بین انسانی، صلح

المللی تبدیل شده است. با دهد و به چالش مهم جامعه بینمی

ها از فناوری روز، پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری تروریست

ای نیز پیدا کرده است. از این رو این چالش ابعاد گسترده

ختلفی را های مها در مقابله با اقدامات تروریستی شیوهدولت

به همین ترتیب، از جمله ادله موافقان  .(4)اند در پیش گرفته

این است که جمهوری اسالمی ایران  FATFالحاق به سازمان 

در طی سالیان متمادی، خود، قربانی اقدامات تروریستی 

ـ  FATFاست. بنابراین با استقبال و حمایت از روند کاری بوده
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با تأمین مالی تروریسم است ـ به جهانیان اثبات که مبارزه 

تنها حامی تروریست نبوده، بلکه خودش نیز کند که نهمی

 ضربات فراوانی از تهاجمات تروریستی متحمل شده است.

ترین دلیل موافقان پیوستن به نهاد در نهایت اینکه اصلی

FATF گذاری خارجی کشور است که توجه به توسعه سرمایه

یر ما را در این مس FATFقرارگرفتن در لیست سیاه  معتقدند

ای کرده است و از آنجایی که دچار مشکالت عدیده

گذاری خارجی در پیشرفت یک کشور در حال توسعه سرمایه

رو بسیار اثرگذار است، لذا شالوده اصلی این پیشرفت، در گ

گر ااست. طرفداران بر این باورند که  FATFالحاق ایران به 

تصویب نشود، شرایط سختی بر  FATFن ایران به پیوست

شود و برخی از کشورهای اروپایی که درصدد کشور حاکم می

توانند اقدام خاصی در همکاری تجاری با ایران هستند، نمی

امید  FATFسیستم بانکی انجام دهند. با عدم تصویب 

ی چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود و برا

خود اعم از فروش نفت خام و صادرات صنعتی  اساسیمبادالت 

و غیر صنعتی به مشکل برخورد خواهیم کرد. در چنین 

شرایطی، کشور ما در عرصه جهانی منزوی شده و همانند 

گیریم. ی سختی قرار میعیت اقتصادای دورافتاده در وضجزیره

گذاران خارجی تنها سرمایهنپیوندد، نه FATFچنانچه ایران به 

های سابق نیز به گذاری ندارند، بلکه سرمایهرغبتی به سرمایه

ای مرور از کشور خارج خواهد شد و فعاالن اقتصادی انگیزه

ت برای فعالیت نخواهند داشت و آینده اقتصادی کشور را تح

گذاران داخلی دهد، حتی مشارکت سرمایهالشعاع خود قرار می

گذار، ک سرمایهکند، زیرا ییشدت کاهش پیدا منیز به 

ینده تواند به این کار اقدام کند که بتواند وضعیت آهنگامی می

 بینی نماید.پذیر را تا حدودی پیشکشور سرمایه

شاید برخی بر این اعتقاد باشند که در همین شرایط نیز 

گذاران داخلی و مدت از سوی سرمایههای کوتاهگذاریسرمایه

خ باید گفت که شود، لکن در پاسخارجی انجام می

مدت در واقع های اقتصادی کوتاهها و فعالیتگذاریسرمایه

که کشور  آیند، درحالیهای خرد و داللی به حساب میتجارت

مدت های طوالنیگذاریما برای توسعه فراگیر، باید بر سرمایه

متمرکز شود و چنین امر مهمی با پیوستن به سازوکار گروه 

باشد، هرچند که موافقان پذیر مینویژه اقدام مالی امکا

نیز به این مسأله اذعان دارند که این اقدام  FATFپیوستن به 

تمامی مشکالت اقتصادی ما را حل نخواهد کرد، اما در برهه 

المللی یک ضرورت است کنونی، پیوستن به این تعهدنامه بین

و المللی وارد شده و در حالی که ما قصد داریم به بازارهای بین

ای داشته باشیم، باید قوانین ارتباطات بانکی و مالی گسترده

 المللی این حوزه را نیز بپذیریم.بین

 

 . ادله مخالفین2-5-5

، FATFهای موافقین پیوستن ایران به در مقابل دیدگاه

ه بیز نگروهی نیز با چنین اقدامی مخالف بوده و دالیل خود را 

 هی که با الحاقینکه گرواند. توضیح اشرح ذیل ارائه نموده

نمایند که موافق هستند، چنین استدالل می FATFایران به 

 وش بهد گبا الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، کشور ما بای

ن، آفرمان قوانین نهادی باشد که برخی از گردانندگان اصلی 

دشمنان دیرینه ما هستند و این اقدام در واقع نوعی 

موضوع دیگری است  FATFم شفافیت خودتحریمی است. عد

ر از کنند. بنابراین از نظر آنان، یکی دیگکه مخالفان مطرح می

 هادادله این گروه، عدم شفافیت قوانین و مقررات حاکم بر ن

FATF ه است و مخالفان، معتقدند که قوانین و تصمیمات گرو

در  ه وویژه اقدام مالی به اندازه کافی صراحت و شفافیت نداشت

ز کند. نمونه بارسیاری از موارد اعضا را دچار سردرگمی میب

های این نهاد توان در برخی بیانیهاین عدم شفافیت را می

های اخیر، در سال FATFمشاهده کرد، به نحوی که گروه 

هیچ  علیرغم اجرای کامل تعهدات برنامه اقدام از سوی ایران،

 فاًنکرده و صر تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه ارائه

انی ا زمتایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند »اعالم کرده: 

 از این جهت،« که برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود.

کند که در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران گوشزد می

 دام قوانین دست و پاگیر و مبهم اسیر نشوند.

أله مهم دیگری شدن اطالعات استراتژیک اقتصادی مسفاش

کنند. مخالفان الحاق ایران است که مخالفان بر آن تأکید می

ادعا دارند که در صورت تبادالت مالی تحت نظارت  FATFبه 
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این سازمان، اطالعات فراوانی از نقاط ضعف و قوت کشور ما در 

 گیرد. عرصه اقتصاد در اختیار دشمنان قرار می

مسائل امنیتی  ر خصوصهای مخالفان، دیکی دیگر از دغدغه

ه بجه کشور و پشتیبانی از محور مقاومت است که این امر با تو

مسائل امنیتی منطقه برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت 

های محور ، برخی از گروهFATFدارد، اما از منظر نهاد 

ها شوند و نباید از آنمقاومت به عنوان تروریست شناخته می

، FATFد. بنابراین پیوستن به گروه پشتیبانی مالی صورت گیر

ایت نماید. در نهما را در پشتیبانی از محور مقاومت محدود می

ترین دلیل مخالفان شاید بتوان بارزترین و منطقی اینکه

را این ادعا دانست که اجرای  FATFپیوستن ایران به 

ی ساسادستورات گروه ویژه اقدام مالی با برخی از اصول قانون 

سالمی و قاعده نفی سلطه بیگانگان در تعارض جمهوری ا

سیاست »دارد: آشکار است، چنانکه قانون اساسی مقرر می

خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه 

جانبه و پذیری، حفظ استقالل همهجویی و سلطهسلطه

تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم 

آمیز متقابل با گر و روابط صلحی سلطههاتعهد در برابر قدرت

قانون  152)مستند اصل « دول غیر محارب استوار است

هرگونه قرارداد که موجب سلطه »دارد: می اساسی( و نیز بیان

 بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر

 قانون اساسی(. 153)اصل « شؤون کشور گردد، ممنوع است

ر که ساختار سیاست خارجی جمهوری وضع اصول مزبو

دهد، با نیاز این کشور به تعامل با اسالمی ایران را تشکیل می

کشورهای دیگر به ویژه در زمینه انتقال دانش فنی و 

های تکنولوژی در تعارض آشکار است، چراکه یکی از جنبه

ها با الملل در زمینه تعامل کشورها و حکومتمهم نظام بین

دات و قراردادهایی است که در قالب مقررات و یکدیگر، معاه

گردد و کشورهای متعهد، الملل منعقد میقوانین حقوق بین

باید در جهت حفظ صلح، ثبات و امنیت جهانی به این قوانین 

عنوان یکی از پایبند باشند. جمهوری اسالمی ایران نیز به 

ود را المللی، همواره متعهدبودن خاعضای تأثیرگذار جامعه بین

است، اما طبق ی نشان داده المللبه معاهدات و قراردادهای بین

اصول قانون اساسی، کشور ایران صرفاً معاهدات و قراردادهایی 

شود که نافی هرگونه سلطه ها متعهد میرا امضا کرده و بدان

کشورهای بیگانه بر نظام اسالمی باشد. به گفته برخی 

سیاست خارجی، تبیین پژوهشگران، هدف از وضع قوانین 

رسالت خطیر کارگزاران سیاست خارجی و مرتبطین آنان، 

تحکیم اعتقاد به این اصول مقدس، ایجاد احساس تعهد بیشتر 

بهایی است که برای صدور شایسته و و درک فرصت گران

 .(5)است بایسته انقالب اسالمی در اختیار آنان قرار گرفته 

ط ق.ا. به عنوان خطو 153و  152مفاد ذیل مستنبط از اصول 

 م جمهورى اسالمى ایران است:کلى سیاست خارجى نظا

ـ حفظ استقالل 3پذیرى؛ ـ نفى سلطه2جویى؛ ـ نفى سلطه1

بودن قراردادهایى که باعث سلطه بیگانه ـ ممنوع4جانبه؛ همه

ـ آرمان خود دانستن سعادت انسان در 5گردد؛ بر کشور مى

 ـ به رسمیت شناختن استقالل و آزادى و6کل جامعه بشرى؛ 

ه عنوان حقوق همه مردم جهان؛ حکومت حق و عدل ب

یگر؛ در امور داخلى ملل د خوددارى کامل از هرگونه دخالت ـ7

طلبانه مستضعفین در برابر ـ حمایت از مبارزات حق8

ـ 10ـ قبول پناهندگى سیاسى؛ 9مستکبرین در همه جهان؛ 

ناپذیرى آزادى، استقالل و وحدت و تمامیت ارضى تفکیک

ـ عدم 12مه مسلمانان جهان؛ ـ دفاع از حقوق ه11کشور؛ 

آمیز و ـ روابط صلح13گر؛ هاى سلطهتعهد در برابر قدرت

ها و ـ احترام به قرارداد14حسنه متقابل با دول غیر محارب؛ 

المللى از طریق ـ حل اختالفات بین15المللى؛ معاهدات بین

 ـ تعاون16آمیز و پذیرش حکمیت بر اساس حق و عدل؛ مسالمت

ـ مقابله 17المللى؛ داشتن در امور بینقش فعالو مشارکت و ن

ورهاى ـ تقدیم و ترجیح روابط با کش18به مثل در موارد الزم؛ 

 ـ رعایت عزت، حکمت و19اسالمى بر کشورهاى غیر اسالمى؛ 

 .(6)مصلحت در سیاست خارجى 

معتقدند که آنچه به عنوان  FATFمخالفان پیوستن ایران به 

محورهای اصلی سیاست خارجی نظام اسالمی مطرح شد، 

هاى دینی، با مبانى عقالنى نیز همسو عالوه بر تطابق با آموزه

ران، باشد. به تعبیر دیگر، در مفاد اصول سیاست خارجی ایمی

مالزمه عقلی و شرعی احکام کامالً هویداست. موضوعی که در 

ق.ا. ممنوع شده است، انعقاد هرگونه قراردادی است  153اصل 

که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، 
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ارتش و دیگر شؤون کشور گردد. این در حالی است که ایران 

 هایگذاریبه سرمایهجزء کشورهای در حال توسعه است و نیاز 

مستقیم خارجی دارد، لیکن بر اساس اصول سیاست خارجی 

است،  که در چارچوب قانون اساسی تدوین و تعیین گردیده

گذاری معتبر هستند که صرفاً قراردادهایی در فرایند سرمایه

جویی بیگانگان را عالوه بر تأمین منافع کشور، هرگونه سلطه

 لی ایران نفی کنند.نسبت به منافع و منابع م

 

 قد دیدگاه اخیر مخالفین. ن1-2-5-5

هرچند که دیدگاه اخیر مخالفین در خصوص نفی سلطه 

بیگانگان بر حاکمیت کشور، برگرفته از شرع اسالم و مبانی 

عقلی بوده و محلی برای انتقاد ندارد و شورای محترم نگهبان 

کن با نیز از این خط مشی عقلی و شرعی پیروی کرده است، ل

نگاهی به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص 

ق.ا. که بر اساس آن، شورای نگهبان در  153و  152اصول 

گذاری خارجی مصوب خصوص طرح تشویق و حمایت سرمایه

اطالق و عموم و صراحت برخی از مواد »دارد: مقرر می 1380

ی قید و شرط اراضمصوبه مذکور در مواردی شامل تملک بی

ها و ایادی و اتباع آنان حتی در مجاورت کشور به وسیله دولت

کشورهای همسایه بوده و استقالل و تمامیت اراضی کشور را 

نماید. اطالق و عموم مصوبه مذکور در مواردی مخدوش می

« گرددکشور و نفوذ اجانب میموجب سلطه بیگانه بر اقتصاد 

همچنین شورای نگهبان در استنادی دیگر به اصول  .(7)

مزبور، ایراداتی را به الیحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ 

وارد کرده است.  1372ری اسالمی ایران مصوب صنعتی جمهو

الیحه مزبور را به طور کلی  9در اظهار نظر نخست، ماده 

دارد که آن نیز مقرر می 11خالف شرع دانسته و در مورد ماده 

قید شود، « با رعایت اصول قانون اساسی»چنانچه عبارت 

بودن در این ماده رفع خواهد شد اشکال خالف قانون اساسی

توان اذعان داشت که این نهاد نظارتی نیز بنابراین می .(7)

قراردادهایی که حاکمیت ایران  رویکرد مثبتی نسبت به انعقاد

کند، نداشته و شاید همین امر علت عدم تصویب را نقض می

است، اما به هر حال،  در شورای نگهبان بوده FATFالیحه 

مستفاد از نظرات تفسیری شورای نگهبان است که این نهاد، 

در صیانت از اصول قانون اساسی و شرع مقدس، همه تالش 

ها جوییو در مقابل بسیاری از سلطهخود را مبذول داشته 

ایستادگی کرده و از این حیث قابل تقدیر است، لکن باید 

توجه داشت که از یکسو، کشور جمهوری اسالمی ایران همانند 

های خارجی و گذاریسایر کشورهای در حال توسعه به سرمایه

انتقال دانش فنی و تکنولوژی نیازمند بوده و از سوی دیگر، 

گذار هایی باعث عدم تمایل سرمایهین محدودیتوجود چن

شود و این موضوع خارجی برای اقدامات خود در ایران می

گردد که در بلندمدت سوزی میمنتهی به یک فرصت

ناپذیر خواهد بود، لذا ضرورت دارد که در این راستا جبران

گذاری برای حل تعارضات موجود میان لزوم استفاده از سرمایه

حفط موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری  خارجی و

ای اندیشیده شود. به همین منظور در ادامه به اسالمی چاره

ارائه چند راهکار ساده، اما متقن و معتبر از فقه اسالمی و 

تواند در این مسیر اصول حقوقی پرداخته شده است که می

 راهگشا باشد.

 

 های تعارض میان لزوم استفاده از. راه حل6-5

 گذاری خارجی و اصول سیاست خارجی ج.ا.ا سرمایه

قانون اساسی، اصل بر حاکمیت  153و  152در تحلیل اصول 

المللی، از جمله دولت و نظام اسالمی در قراردادهای بین

گذاری مستقیم خارجی است و انعقاد قراردادهای سرمایه

هرگونه قراردادی که این حاکمیت را نقض کند، پذیرفته 

ر داما این نکته شایان تذکر است که شاید این نگاه نیست، 

ا تما تأمین منافع ملی و مصالح نظام اسالمی پذیرفته باشد، ا

گردد، حدودی باعث به انزوارفتن کشور در جامعه جهانی می

گذاری در ایران را دارند های خارجی که قصد سرمایهزیرا طرف

شده ضمیندر برخورد با چنین مقرراتی، منافع خود را ت

کشند. به بینند و از انعقاد قرارداد با کشورمان پا پس مینمی

ر تر به موضوع حاکمیت اراده دهمین دلیل باید نگاهی متعادل

 قرارداد داشته باشیم.

الملل به از سوی دیگر، آنچه که در جامعه جهانی و تجارت بین

الملل بر عنوان یک اصل مقبولیت دارد، برتری حقوق بین

معنا که در صورت تعارض بین ق داخلی کشورهاست، بدینحقو



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران مهرنام

 

 903 

 

الملل، حقوق مقررات حقوق داخلی با موازین حقوق بین

توان با تکیه بر اصل الملل رجحان دارد. بنابراین نمیبین

حاکمیت یا استناد به اصول قانون اساسی و یا مقررات حقوق 

 الملل عرفی یا تعهدات ناشی از حقوقداخلی، حقوق بین

الملل نیز المعارف حقوق بینقراردادی را نادیده گرفت. دایره

بنابراین یکی از قواعد حل  .(8)نماید همین مطلب را تأیید می

تعارض در این موضوع این است که نظام جمهوری اسالمی 

ظرگرفتن کلیه اصول حاکمیتی خود و با حفظ ایران با در ن

مصالح و منافع ملی، برای پیوستن به قراردادها و معاهدات 

بینی شده است، ها پیشالمللی که حق شرط در آنبین

رزروهایی را ایجاد نماید تا در صورت تضمین مصالح و تأمین 

 منافع به این قراردادها بپیوندد. 

 

 مسنجی نظام حاک. مصلحت1-6-5

قاعده مصلحت یکی از قواعد مهم و کاربردی در زمینه اداره 

جامعه است که اندیشمندان اسالمی مباحث نظری بسیار 

زیادی درباره این قاعده مطرح نموده و آن را بسیار توسعه 

اند. مصلحت عنوانی مؤثر و کارا در فقه اسالمی است و داده

اه، قلمرو و داری در مورد مفهوم، جایگتاکنون مباحث دامنه

آثار آن درگرفته است. حضور مصلحت به عنوان محور اصلی در 

تشریع و قانونگذاری از یکسو و نیز نقش آن در استنباط و 

اجتهاد، نشان از اهمیت باالی آن دارد تا آنجا که بسیاری 

اند. همچنین تأثیر مصلحت را مبنای کلیه احکام شرع برشمرده

م به ویژه در قلمرو احکام مصلحت در تعارض و اجرای احکا

سنجی مصلحت .(9)حکومتی و اجتماعی بسیار قابل توجه است 

الملل، تحت عنوان منافع ملی تعریف در حوزه حقوق بین

ت خارجی کننده سیاستوان منافع ملی را هدایتشود. میمی

هایی کشورها و نقشه راهی در جهت پیشبرد اهداف و سیاست

اند. در حقیقت، دانست که در سطح کالن طراحی گردیده

ها، راهبردها و راهکارهایی است منافع ملی، روشنگر سیاست

الملل، به ایفای نقش ها، کشوری در عرصه بینکه به مدد آن

ارتقای وضعیت  کوشد تا ضمنپردازد و از آن طریق، میمی

موجود خود در این عرصه، در جهت نیل به وضعیت مطلوب، از 

ها و امکانات بهره گیرد و موانع پیش روی خود را تمام فرصت

 .(10)برای دستیابی به اهداف برطرف سازد 

هایی که از دیدگاه امام خمینی )ره(، در باب گستره مصلحت

تواند گیرد، ولی فقیه میمبنای صدور احکام حکومتی قرار می

 می وقانون به منظور پاسداری از اسالم، نظام اسالدر قلمرو 

بالندگی جامعه اسالمی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، 

ها به صدور احکام مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آن

 حکومت اسالمی یازد. در این باره دست رهبریحکومتی دست 

های جامعه باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحت

ترین احکام شرع تواند مهممی باشد و اگر نیاز دانست میاسال

 همانند حج را به دلیل مراعات مصلحت به طور موقت تعطیل

در درون سیستم حاکمیتی جمهوری اسالمی،  .(11)کند 

عالوه بر مقام رهبری، برخی نهادها مانند مجمع تشخیص 

شورای عالی امنیت مصلحت نظام، مجلس شورای اسالمی و 

 ملی نیز به عنوان مراجع و نهادهای تشخیص مصلحت شناخته

سنجی توانند در مواقع تنگنا اقدام به مصلحتشوند که میمی

ها را از پیش روی نظام اسالمی بردارند، نموده و محدودیت

چنانکه در زمینه انعقاد برخی قراردادهای خارجی شاهد 

ات راخور جایگاه خود و مقتضیه فایم که نهادهای مزبور ببوده

سنجی کرده و تصمیم ذاتی و عملیاتی خود اقدام به مصلحت

م اند، به نحوی که در برخی موارد، علیرغمقتضی را اخذ کرده

رای دا تسلط جزئی بیگانگان، انعقاد قراردادهایی را برای کشور

 ناد بهاند. بنابراین با استاولویت دانسته و آن را تنفیذ نموده

توان جامعه اسالمی را از بسیاری از قاعده فقهی مصلحت می

 ها و تنگناها رهایی داد و این قاعده در حل تعارضمحدودیت

قانون اساسی و  153و  152میان نفی سلطه در اصول 

 گذاری خارجی بسیار مؤثر واقع شده است.قراردادهای سرمایه

 

  و مهم. استناد به قاعده فقهی اهم2-6-5ّ

های تعارض در بحث حلاهمّ و مهم نیز یکی دیگر از راه قاعده

باشد. قاعده اهم و مهم از قواعد فقهی اصطیادی و از ما می

توانند در هنگام تحیّر جمله اصول عقلی است که مکلفین می

در تزاحم مالکات احکام و در مقام عمل با کمک این اصل 

، امری «اهمّ»مراد از  .(9)عقالنی از سرگردانی خارج شوند 
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تر است که انجام آن از اهمیت باالیی برخوردار بوده و مهم

تر، از نظر مصلحت اهمی که دارد یا مفسده است، خواه مهم

اهمّ و مهمّ در اصطالح به معنای تقدم حکم  .(12)اهم آن 

تر( در مقام تر در جایی است که بین دو حکم )مهم و مهممهم

عمل تزاحم وجود دارد. بنابراین هرگاه بین دو واجب تزاحم 

باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری 

نمود. این گردد وجوباً و باید به اهمّ عمل شته باشد، مقدم میدا

گویند. بنابراین راه حل را، قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم می

همان تدافع بین « تزاحم بین اهم و مهم»منظور از اصطالح 

آنهاست، خواه بین دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و 

 .(13)مفسده 

 جوددر مورد استناد به قاعده اهم و مهم برای رفع تعارض مو

گذاری خارجی با برخی اصول میان لزوم استفاده از سرمایه

اقعی که مصالح مهم در موتوان اذعان داشت قانون اساسی می

تر در حال تفویت است، تر موجود بوده، اما مصلحت مهمو مهم

ه تر را دریافت. بباید مصلحت مهم را رها کرده و مصلحت مهم

عبارت دیگر هرچند که اجرای قاعده نفی سبیل برای حفظ 

می نظام اسالمی مهم است، لکن به منظور احیای اندیشه اسال

اید بآمیز دولت اسالمی با سایر ملل جهان، حو ایجاد ارتباط صل

ود، شها توجه به ارتباطات و تعامالت نظام اسالمی با سایر نظام

یا، کند که ارتباط با دنزیرا واقعیات دنیای کنونی، ایجاب می

 ناپذیر است. بنابراین نظامبرای نظام اسالمی امری اجتناب

پذیری که برای یهتواند با انعقاد قراردادهای سرمااسالمی می

نم ادامه حیات جامعه اسالمی اهمیت دارد، از این فرصت مغت

در خصوص پیشرفت و توسعه بهره ببرد. از سوی دیگر، حفظ 

لت المللی نظام اسالمی نیز اهمیت واالیی دارد و دووجهه بین

 تواند با پایبندی نسبت به تعهدات خارجی خود، این وجههمی

هم ی می قاعده نفی سبیل که البته امررا تقویت کند، اما اجرا

گردد. است، در این زمینه نوعی نقض غرض محسوب می

تواند نبردن از قراردادهای انتقال تکنولوژی میبنابراین بهره

ضررهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی برای جامعه 

 اسالمی به همراه داشته باشد.

 

 

 . اجرای اصل احترام متقابل3-6-5

شود. فهومی کلی است و مالک و معیار واقع میاصل، م

تواند امری جزئی و دارای مصداق معین باشد. بنابراین نمی

ای شود که بر مبانیهای کلی گفته میاصول به دستورالعمل

مبتنی است. بنابراین اصل سلسله قواعد و معیارهای کلی 

های انسان انتخاب )بایدها( است که متناسب با ظرفیت

ه ها برای دستیابی به اهداف، بو به منظور تعیین روش شودمی

 .(14)آن توجه شود 

الملل اصل احترام های عرصه حقوق بینیکی از دستورالعمل

ر متقابل است؛ به عقیده بسیاری از محققین، اصل مزبور، د

کتب اصالت فرد است که هدف آن، راستای نظریه پیروان م

 تأمین حقوق آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی

اوست. زمانی که نظام عدالت کیفری نزد مردم دارای یک 

 اعتبار اخالقی باشد، یک نوع احترام درونی نسبت به این

 گیرد و مردمها نزد تابعان حقوق شکل مینهادها و قوانین آن

ز ادم نگرند و این امر تبعیت مره احترام میبه قوانین به دید

ام نظ قوانین را رقم خواهد زد، در حالی که زمانی که مردم از

 در عدالت کیفری ناراضی باشند و به قوانین احترام نگذارند

ها عمل تمکین از قوانین کاهش و تمرّد از قوانین و نقض آن

ر از راهکارهای ی دیگترتیب یکبدین ،(15)یابد افزایش می

نمودن تعارض میان نفی سلطه و قراردادهای برطرف

گذاری مستقیم خارجی، اجرای اصل احترام متقابل سرمایه

 المللی یک اصل رایج و مورد استناداست که در معاهدات بین

ام بوده و جمهوری اسالمی نیز با جامعه جهانی از باب احتر

یت، ابل و برابری حاکمام متقنماید. اصل احترمتقابل رفتار می

المللی شده در جامعه بینالمللی پذیرفتهاز جمله قواعد بین

ها به حساب است که در واقع منشأ مصونیت قضایی دولت

باطات از جمله موارد احترام متقابل در ارت ،(16)آید می

المللی المللی، عمل به تعهدات ناشی از قراردادهای بینبین

هدات های خارجی قرارداد به تعاست. بنابراین زمانی که طرف

خود به صورت کامل عمل نمایند، اصل احترام متقابل حکم 

کند که جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس این اصل به می

 ایفای تعهدات خود بپردازد. 
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 گیری. نتیجه6

پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که هرچند مقنن در 

 ها تاگذاری خارجی و تجویز آنوضع قوانین راجع به سرمایه

ها و است، اما در بسیاری از موارد، دولت حدودی موفق بوده

های اجرایی کشور در اجرای قوانین مزبور توفیق دستگاه

 اند و گاهی باعث نقض اصول قانون اساسی نیزچندانی نداشته

رفت از تعارضات موجود میان اند. بنابراین برای برونگردیده

د برخی رجی و وجوگذاری مستقیم خالزوم سرمایه

توان به برخی قواعد ها از سوی قانون اساسی، میمحدودیت

 از وفقهی نظیر قاعده مصلحت و قاعده اهم و مهم استناد کرد 

توان از اصل احترام متقابل الملل نیز میمیان اصول حقوق بین

ترشدن موانع بهره جست. با توجه به تداوم و گسترده

ها و با وجود تحریم شکران، بیگذاری خارجی در ایسرمایه

توان آینده خوبی را برای های اقتصادی، نمیافزایش فشار

ت گذاری خارجی ترسیم نمود. این رهگذر قطعاً نیاز اسسرمایه

 های اجرایی تغییر داده شود، در غیر این صورتکه در سیاست

قطعاً قدرت اقتصادی کشور کاهش شدیدی را تجربه خواهد 

ر گذاری خارجی در جذب بهینه سرمایهکرد. در پایان، به منظو

 اران واست که توجه قانونگذایران، پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده

 کند:مجریان قانون در این زمینه را به خود جلب می

 دهد که مدیران و سیاستگذارانهای اخیر نشان میـ تجربه دهه

گذاری مستقیم خارجی کشور برداشت صحیحی از سرمایه

اری گذاری خارجی صرفاً به عنوان ابزبه مقوله سرمایهنداشته و 

ر داند، در حالی که باید این نگاه برای تأمین مالی نگریسته

ی گذاری مستقیم خارجی را ابزارمدیران ایجاد شود که سرمایه

 برای انتقال فناوری بنگرند.

گذاری ترین کارکرد سرمایهگیری از اصلیـ به منظور بهره

، یعنی انتقال فناوری، ضرورت دارد که مستقیم خارجی

های جذب فناوری از کشورهای خارجی، در داخل ظرفیت

 ایجاد شود.

شود که با توجه به حفظ ـ این ضرورت احساس می

های خارجی، های داخلی در مقابل طرفدستاوردهای شرکت

گذاری در های گزینشی و تعیین شروط سرمایهسیاست

 ن گردد.چارچوب سیاست خارجی تدوی

 ریرسد یکی از طرق موفقیت در این حوزه، الگوبرداـ به نظر می

گذاری خارجی صحیح از کشورهای موفق در خصوص سرمایه

 است که باید در دستور کار ما قرار بگیرد. 

های نسبی یا ها و مزیتـ همچنین به منظور شناسایی فرصت

ای ههای جدید بر اساس سیاست صنعتی و برنامهخلق مزیت

های داخلی در آمایش سرزمین و حفظ دستاوردهای شرکت

های خارجی انجام مطالعات گسترده در این مقابل شرکت

 حوزه امری بسیار مهم است.

آنچه بر مبنای پژوهش حاضر قابل طرح است، اینکه رفع 

و نفی سلطه بیگانگان و جذب  FATFتعارض پیوستن به 

ر تن قواعد  فقهی دساخمند عملیگذاری خارجی نیازسرمایه

ورزی است و از این پیوند میان فقه و سیاست و عرصه سیاست

د، المللی به نحو مطلوبی بهره براز جمله در قراردادهای بین

تواند به عنوان اثبات ترتیب آنچه در پژوهش حاضر میبدین

ز امندی فرضیه نوشتار حاضر در نظر گرفته شود، تأکید بر بهره

 حت که ناظر بر مصالح عمومی جامعه است،قواعدی نظیر مصل

ی المللتوجه به قاعده نفی سبیل از جمله در عقد توافقات بین

م بردن به این مسأله که برای توسعه نیازمند علو همچنین پی

ن و دانش و تکنولوژی و همچنین تعامل مالی گسترده با جها

 وی المللهستیم. در عین حال، نظارت کافی بر قراردادهای بین

همچنین جلوگیری از نشر اطالعات مالی کشور به نحوی که 

باعث ضرر و زیان ملی گردد، نکات مهمی است که در 

و  FATFمندی از قواعد فقهی و رفع تعارض پیوستن به بهره

 منع سلطه بیگانگان مد نظر است. 

 

 . تقدیر و تشکر7

 از تمامی عزیزانی که در گردآوری، تدوین و نگارش و حتی

ائه نظریات انتقادی نویسندگان را یاری کردند، تشکر ار

 شود.می

 

 . سهم نویسندگان8

ر دنویسندگان مقاله به صورت برابر و با همکاری و مشارکت 

 اند. گردآوری و تدوین مقاله حاضر نقش داشته
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Background and Aim: According to the normal practice of world trade, all foreign 

direct investment contracts must pass through the Financial Action Task Force (FATF) 

and be supervised by this international body. But in Iran, opponents of joining the 

FATF believe that Iran's membership is in conflict with the principles of the country's 

foreign policy. Accordingly, the present study seeks to answer the question of how to 

resolve the conflict between the need to join the FATF and the rule of negation in 

order to develop foreign investment. 

Materials and Methods: In this article, a descriptive-analytical method has been used 

to investigate the issue. The content of the discussion has been done by referring and 

collecting the materials in a documentary and library way. 

Results: The solution to the conflict of Iran's accession to the FATF is to use 

jurisprudential rules such as: expediency, it is important to maintain the rule of denial 

of domination, to solve internal and external problems to develop relations with other 

countries, attract capital, become stronger The country is achievable to counter the 

enemy threats as well as to use financial instruments to interact with friendly countries 

and in line with independent foreign policy in the world. Regional and international 

isolation and non-accession to this international body both exacerbate domestic and 

international problems and pave the way for false accusations against Iran. 

Ethical considerations: The various stages of the research have been carried out by 

considering ethical considerations such as observing the principle of referral, correct 

and scientific use of relevant resources and the principle of fiduciary duty. 

Conclusion: Utilizing the rule of expediency and the importance of the Supreme 

Leader of the Islamic Republic and obliging domestic institutions, including the 

Expediency Council to resolve the conflict of joining the FATF and removing 

restrictions on foreign investment need to politicize Iran's accession to Is the FATF. 

The next step is to try to get off the FATF blacklist and understand that international 

isolation is an obstacle to attracting foreign investment and distorting the lives of 

citizens, which is not accepted in Islamic jurisprudence and discourse. Also, financial 

interaction and relations with the countries of the world, both in the FATF issue and in 

other issues, should be considered as a dignified pursuit of the demands and rights of 

the people. 
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