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Abstract 
Article 153 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, recognizing the bitter 
experience of the past resulting from the conclusion of hegemonic treaties, has 
prohibited any contract that causes foreign domination of natural resources, 
economy, culture, etc. This Article seems to need to redefine the instances of 
contracts subject to domination because it can lead to misunderstandings. However, 
this present article seeks to redefine the instances of Article 153 while defining 
"domination" and the scope of the concept of "alien" and to answer the ambiguities 
in this field by analytical-descriptive method and using library tools and opinions of 
the Guardian Council. This article is based on the premise that the objectification of 
Article 153 requires the relevant laws and its explanation and completion by the 
parliament, and the emptiness of ordinary law in defining the instances of Article 
153 makes the mentioned principle one of the suspended and silent Articles. 
Therefore, the main finding of the present article is that the instances of the 
mentioned principle, including "other affairs of the country", can lead to 
misunderstandings and interpretations that can have profound effects on national 
interests. 
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بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطۀ بیگانگان )موضوع 
 قانون اساسی( با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان 153اصل 

 

 )نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی(
 3، وحید خانی2، بیژن عباسی*1آبادیمرتضی قاسم

 چکیده
، انل  یجوسلله  ی ج.ا.ا با درک تجربۀ تلخ گذشتۀ ناشی از انعقاد معاهدات قانون اساس 153اصل 

 شلود،  ...قراردادی را ک  موجب سلهۀ بیگانگان بر منابع طبیعلی، اقتالادی، هرهنل        هرگون 
ایل  اصلل نیلاز بل  بلازتعرید مالادید قراردادهلای         رسلد یمل نظلر  ممنوع اعالم کرده است. ب 

موجب سوءبرداشت شود. با ای  ا صلا  مقاۀلۀ ضا لر بلا      تواندیم چراک مستوجب سله  دارد، 
ی   نظرهای شورای نگهبان در پی ایل   اکتابخان وصیفی   استفاده از ابزارهای ت - ر ش تحلیلی

را  153، مالادید اصلل   «بیگانل  »  دامنۀ شمول مفهلوم  « سله »هد  است ک   م  تعرید 
را پاسخ دهد. نوشتار ضا ر بر ای  هلر  اسلتوار    بازتعرید کرده   ابهامات موجود در ای  زمین 

  تکمیل آن از جانب مجلس   ییتبنیازمند قوانی  مو وع     153است ک  عینیت سازی اصل 
شود کل  اصلل یادشلده    موجب می 153 قانون عادی در زمینۀ تعرید ماادید اصل خألاست   

صلی نوشتار ضا لر ایل  اسلت کل      مانده   مسکوت  تلقی شود. بنابرای  یاهتۀ اجزء اصول معهل
   هلا سوءبرداشلت موجلب ایجلاد    توانلد یم« دیگر شئون کشور»ماادید اصل یادشده از جمل  

 قرار دهد.   ریتأثتفاسیری شود مناهع ملی را بسیار تحت 
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 مقدمه
ۀ لی سل بل  در امور مختلد، بیشلتر   آنهاتاریخ با تشکیل کشورهای مختلد ر ابط بی  ی از ابره در 

ابلزار تعاملل     یتریاصلانعقاد معاهدات گوناگون، صورت خارجی   نمود عینی یاهت  است. در  اقع 
بلا   مسلئل  میلان کشورهاسلت. ایل      چندجانبل  ی، معاهدات   قراردادهای د  یا اۀملل یبدر عرصۀ 

شلده   شیپل  از شیبل ی نوی ، صنعت    ر د کاالها   خدمات جدیلد،  هایهنا راهز ن پیشرهت ر ز
یی، هملواره کشلورها را بل     نماقدرتی، طلبسله یی، جویبرتراست. اما تاریخ ثابت کرده ک  ضس 

هملواره بسلیاری از    کل  یطلور بل  از سایر کشورها سوق داده است،  سوءاستفادهی نفوذ،  سوسمت
ی هلا یهنلا ر ، صلنعتی   صلاضبان   اهت یتوسع ، قربانی کشورهای توسع  ضال درکشورهای هقیر   

ی مللی   منلابع طبیعلی کشلورها شلده      هاثر تی ک  موجب ب  تاراج رهت  امسئل ، اندشدهنوی  
است. از ابتدای پیدایش قراردادهای اقتاادی، سیاسی، نظامی، هرهنگی  ... میان کشورها، هملواره  

 آنهلا سللهۀ   سلاز نل  یزمۀ برخی کشورها در برابر کشورهای دیگر، انیجوسله خوی استعمارگری   
یکی از قربانیان سلله    نفلوذ بیگانگلان، شلاهد بل  تلاراج رهلت  منلابع          عنوانب بوده است. ایران 

در تاریخ معاصلر بلوده اسلت. در تلاریخ معاصلر ایلران، قراردادهلا،         ژهی ب طبیعی   اقتاادی خود 
داده اسلت،   زاتی ک  مناهع عملوم مللت را در اختیلار کشلورهای اسلتعماری قلرار      معاهدات   امتیا

هلندی   انحاار توتون   تنباکو بلا   1شمار نیست؛ از قرارداد استخراج نفت ب  دست آۀبرت هوتزکم
ی، توسع    تجارت برداربهرهقاجار گرهت  تا قرارداد امتیاز انحااری اکتشا ،  شاه یناصراۀدامضای 
انگلیسی  .... علت انعقاد چنلی  قراردادهلایی    2سال ب   یلیام ناکس دارسی 60ران ب  مدت نفت ای

 ضلال  درکشلورهای  »، گلر ید انیل ب بل   جلو کلرد.   جست توسع  ضال دررا باید در خود کشورهای 
هقدان سلرمای ، امکانلات   تجهیلزات هنلی   نیلر ی انسلانی  رزیلده   هم نلی           خاطرب ، توسع 

. ای   عد زمینۀ رندیگیمجمعیت   رکود اقتاادی، در مو ع  عد سیاسی قرار   ی ریباهزایش 
ایل  نلوع     اقلع  در. کنلد یمل هلراهم   زیل آمسله ی اۀملل یبقراردادهای   اسهۀب سلهۀ بیگانگان را 

قراردادها، چنان   میان کشورهای قوی    عید منعقد شود، امکان نفوذ   سلهۀ قوی بلر  لعید   
اشت. در ای  صورت، شرایط تحمیلی منلدرج در قلرارداد، ابتکلار عملل را از کشلور       جود خواهد د

. در قراردادهلای بازرگلانی،   سلازد یمل  عید سلب   موجبات نفوذ   اقتدار طر  مقابلل را هلراهم   
نفتی، نظامی   ... ممک  است زمینۀ  ابستگی کشور را ب  بیگانگان هراهم شود. اینجاست ک  قانون 

ی گذشلت    بلا عنایلت بل  خهلر بلاۀقوۀ       هلا ی ابسلتگ سوابد ناخوشلایند   ب  توج  با اساسی ایران،
را بللا مو للوع ممنوعیللت  153(، اصللل 227 -228: 1384)هاشللمی،  «یاۀملللل یبللقراردادهللای 

ی نل یبشیپل   ...  ، ارتشهرهن ی، اقتااد   قراردادهای مستوجب سلهۀ بیگانگان بر منابع طبیعی

___________________________________________________________________ 
1. Albert Hoots 
2. William Knox D'Arcy 
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قانون اساسی ایران در بند شانزدهم از اصل سوم، د ۀلت را موفلد کلرده    »بر آن کرده است. اهز ن
ک  برای نیل ب  اهدا  مذکور در اصل د م، سیاست خارجی ایران یعنی رابه  با کشلورهای دیگلر   

بلر ایل     152بر آن مهابد اصل نحوی تنظیم کند ک  با معیارهای اسالم منهبد باشد   اهز نرا ب 
ی هلا قلدرت برابلر   تعهلد در   عدم  ... یریپذسله یی   جوسله  هرگون  کرده ک  نفی تأکیدهد  
 توجل   بار  ، ازای «با د ل غیرمحارب مبنای سیاست خارجی قرار گیرد زیآمصلح  ر ابط  گرسله 

استقالل اقتاادی باید مانع سلهۀ اقتاادی بیگان  بر کشور شلد   تأمی ک  برای  43اصل  8بند  ب 
در « نفلی سلبیل  »با قاعدۀ  153 ژهی ب  ادشدهتردید مفاد اصول ی(، بی231-232: 1395)هلسفی، 

 َ »سورۀ مبارکۀ نساء هرموده اسلت:   141اسالم منهبد است. در ای  زمین ، خدا ند متعال در آیۀ 
ده   خدا ند هرگز کلاهران را بلر مؤمنلان تسللهی نلدا     « اۀمُؤمِنی َ سَبیالًِاهللُ ۀِلکاهِری َ عَلَیۀَ  یَجعَل

ی خارجی   آضاد بیگانگان )کفلار(  هاضکومتنفوذ   تسلط  هرگون ای  قاعده، راه  موجب ب « است
انجلام هلر نلوع عمللی        نکل  یابر کشورهای اسالمی   آضاد مسلمانان مسد د شده است، نهایلت  

برقراری هرگون  ارتباطی )میان مسلمانان   بیگانگلان( کل  موجلب اسلتیال   تسللط بیگانگلان بلر        
ورهای اسالمی یا اشخاص   اموال مسلمانان شود، برای ضکومت اسالمی   مسللمانان ممنلوع     کش

در مسائل سیاسی   اقتالادی   نیلز در تملامی     ژهی ب . ای  قاعده در خاوص معامالت استضرام 
 صلورت ب جامعۀ اسالمی   جوامع غیرمسلمان   در ر ابط هردی مسلمان با کاهران   یمابیهر ابط 
انون کلی ضاکم است. با عنایت ب  آن   گفت  شد، هد  پژ هش ضا ر تبیی  ماادید نلوعی  یک ق

منظلور    ملموس، چگونگی امکان سلهۀ کشورهای بیگانل    ارائلۀ راهکارهلای ضقلوقی عینلی بل       
اجتناب از چنی  قراردادهایی است   با توج  ب  شرایط جدیدی ک  فهور پاندمی کر نلا در دنیلا     

اۀمللی کشورها ایجاد کرده است، خهلر انعقلاد قراردادهلای موجلب سلله  از جانلب       مناسبات بی 
از پیش اضسلاس    نیاهت  بیش توسع    توسع یاهت  در مقابل کشورهای در ضال کشورهای توسع 

در تحقید مسلتقلی بل  مو لوع مقاۀلۀ      تاکنونسازد. ی را ر ش  میامسئل  ر رت تبیی  چنی  
وصیفی   اسلتفاده از ابزارهلای   ت -ر  نوشتار ضا ر با ر ش تحلیلیاست، ازای ضا ر پرداخت  نشده 

 جملل   ازقانون اساسی  153ی شورای نگهبان، ماادید اصل ها یر ی با نگاهی ب  برخی اکتابخان 
« بیگانل  »  دامنۀ شلمول مفهلوم   « سله »منابع طبیعی   اقتاادی ... را بازتعرید    م  تعرید 

 153تعرید ماادید مستوجب سله  در انعقاد قرارداد با بیگانگلان بلر مبنلای اصلل     (،   باز1)بند 
ی زیر خواهد بود: آیلا مالادید مسلتوجب سلله  در اصلل      هاپرسشدر پی پاسخی برای  (،2بند )

یا ضاری   آیا ابهاماتی در اصل  جلود دارد کل  ممکل  اسلت      اندشده ذکرتمثیلی  صورتب  153
هر  بر ای  است کل  عینیلت سلازی اصلل      اساس  یا برشود؟  انونگذارقسبب تفاسیر مجریان   

 خلأل   تکمیلل آن از جانلب مجللس اسلت         ییتبقانون اساسی نیازمند قوانی  مو وع     153
ماندن   مسلکوت    معهلشود ک  هر  موجب می 153 قانون عادی در زمینۀ تعرید ماادید اصل

 بودن آن را تقویت کند.  
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  153در اصل « بیگانه»و « سلطه»شمول مفهوم  تعریف و دامنۀ
ی انتزاعلی ضقلوقی   ضکلم    هلا تیل  اقعدر هر قاعدۀ ضقوقی، تاورات   مفاهیم مبنای هلر   »

 موجلب  کل  قلرارداد   هرگونل  »است:  شده مقرر 153 اصلمربوط ب  آن است. با ای  ا صا  در 
 ممنلوع کشلور شلود،    ئونشل   دیگلر   ارتلش ، هرهن ی، اقتاادی   عیطببر منابع  گان یبۀ سله
منلابع  »، «سلهۀ بیگان »ی ضقوقی با درک مفاهیم انتزاعی هاتی اقعدر ای  اصل، درک «. است

بلا درک مفهلوم    قانونگلذار   ضکم  دشویممیسر « شأن ملی»،   «ارتش»، «هرهن »، «طبیعی
عی اسلت،  ی اجتملا هاتی اقعهر تاور یا مفهومی عامل  بط  ک  آنجا ازبنابرای ، «. ممنوعیت»

« ردیل گیمل تاورات   مفلاهیم شلکل    گون ای نظام ضقوقی هر کشور هقط با ایجاد ارتباط میان 
در « بیگان »  « سله »با توج  ب  آن   گفت  شد، مفاهیم  صورت هر در( 237: 1395)هلسفی، 

 :دشویمبخش بعدی مقاۀ  تعرید   بررسی 
 

 153در اصل « سلطه»مفهوم . 1
ۀ عربی   ب  معنای توان، نیر ، قدرت، اقتدار، چیرگی، اختیار   شیردارای « ۀسُلهَ»ۀغوی،  نظر از

معلانی قلدرت،   « سلله  »(. در زبلان هارسلی نیلز ذیلل  ا ۀ     295: 1384قدرت است )آذرنوش، 
سلله   »اصلهالضی   نظلر  از(. 658: 1362است )عمیلد،   شده ذکرتوانایی، چیرگی   هرمانر ایی 

، اطاعتی را ک  اصوالً دیگران در برابر ا  بدان موفد هستند، ب است ک  ارباب یا ضاکم تی  عی
قلدرت اسلت؛   هلوم  ، سله  برخاسلت  از مف تعرید کلیدر (. 627: 1384)آر ن، « آ رددست می

یابلد   ضاۀلت عینلی بل  خلود      تبللور ملی   ،سلله   زیرگر   چراک  ساختار قدرت در قاۀب سله 
بری اهراد، از مشر عیت  یژه برخلوردار ملی  رش هرمانهرمان   پذی دادنتوأم با  ۀگیرد. سلهمی
  اجتملاعی   ۀمستلزم اعمال قلدرت از طریلد مجموعل  ر ابلط پی یلد      ، اقع در «سله »د. شو

هلا  اهلراد   گلر ه   پذیرش شده است تا موردنظارت اجتماعی، قواعد   اۀزامات در نی ۀدربرگیرند
زیرا سله  از مو لوعات     هم نزدیک هستند،معنایی ب نظر مفهوم سله    قدرت از. »قرار گیرد

نبایلد ایل  د  مفهلوم را یکلی      ضلال   یل ا شود. باقدرت است   قدرت در قاۀب سله  نمایان می
شود ن  برعکس. سلله  متضلم    قدرت محسوب می ۀ جودآ رنددانست، زیرا سله  از عوامل ب 

(. با ای  ا صلا ،  133-134: 1385زاده، )نقیب بر قرار گیردهرمان رشیپذ هرمانی است ک  مورد
، سلبیل     اقع دردارد. « سله »قرابت معنایی با  ا ۀ « سَبیل»در قاعدۀ نفی سبیل ب  نظر  ا ۀ 

مقابل  طر  ب ک  نسبت  دهدیمسله  نوعی  الیت   اختیار است ک  ب  صاضب آن مشر عیت 
ی از طر  غیرمسللمان علیل    زیمآسله چنی  اختیار   اقتدار  هرگاهبرتری   اعمال اقتدار کند. 

در اسلالم هلر ضکملی کل       ر  یازامسلمانی اعمال شود، مو وع قاعدۀ نفی سبیل خواهد بود   
(. با توج  ب  آن   گفت  شد، 260: 1395)طاهری، « ی باشد، منتفی استاسله مستلزم چنی  
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ا ه، یک ترکیب ا لاهی  ، با ای    اقع در   شده مهرح« بیگان »همراه ب « سله »، 153در اصل 
استنباط کرد ک  قراردادهایی ک  موجلب چیرگلی،    توانیم گون ای ساخت  است. با ای  ا صا ، 

. بلا  دشویم اقع  153قدرت   هرمانر ایی بیگانگان در کشور شود، مو وع ممنوعیت ضکم اصل 
، مفهلوم  153رسلد هقلدان قلانون علادی در راسلتای اصلل       نظر میعنایت ب  آن   گفت  شد، ب 

مشخص نیست چل    ا الً، گرید انیبر  کرده است. ب  را بیش از هر چیزی با انتقاد ر ب « سله »
ای تفسیربردار   کلی اسلت   از سلوی دیگلر چل      جویان  است، چراک  کلم نوع قراردادی سله 

اد ای برای تشخیص ای  مفهوم در قراردادهای مستوجب سله   جود دارد   چ  مقام، نه ابه 
دهد ک  یک قرارداد مستوجب سله  است؟ در پاسخ شاید بتوان   ... ای   ابه  را تشخیص می

 ا الًگونل  داد کل    ی مذکور را با اصول قانون اساسی   مقررات مرتبط با معاهدات ایل  هاپرسش
ی مالوب  اۀمللل  یبل ی هلا نامل  مواهقتۀ چگونگی تنظیم   انعقاد نام ییآ 6مادۀ « ب»برابر بند 
 هلا تواهد تا کند اتخاذ یبیترت است موفد مت ، میتنظ  مذاکره  مسئول ید ۀت ، دستگاه1371

 منلابع  بلر  گانگلان یب سللهۀ    اجانلب  ... نفلوذ  :نباشد ریز موارد متضم  ینزاکت   یضقوق از اعم
ی.. ای  بدان معنی است ک  دستگاه د ۀتی یادشده، ا ۀی  مرجع تشلخیص مفهلوم سلله     عیطب

رای تحقد نظارت استالوابی، نیلاز بل  تالویب مجللس      ب، قراردادها 77 اصلمهابد  اًیثاناست؛ 
ضتی پلس از   ثاۀثاًآمیز نبودن قراردادهاست   دارند. در  اقع مجلس نیز مرجع تأییدکنندۀ سله 

آمیلز نبلودن قلرارداد    تاویب مجلس، شورای نگهبان نیز مرجع دیگری بلرای تشلخیص سلله    
ب  استناد قاعدۀ هقهی نفلی سلبیل بلا عنایلت بل  اطلالق        تواندیم  شود، چراکمذکور تلقی می

 صلراضت ، مغایرت آن را بل  153(   هم نی  ضکم اصل 4موازی  اسالمی در کلیۀ قوانی  )اصل 
اعالم کند   در نهایت اینک  ضتی در صورت ایجلاد اخلتال  میلان مجللس   شلورای نگهبلان،       

ماللحت نظلام را نیلز مرجلع نهلایی تشلخیص        ، مجمع تشخیص112توان با توج  ب  اصل می
آمیلز بلودن   توان گفت ک  سله بندی کلی میآمیز بودن قرارداد دانست. بنابرای  در جمعسله 

خاوصی در نظام ضقوقی ایران ندارد، اما مراجلع متعلددی در   های ب صراضت تعرید    یژگیب 
 شده است.نی بینوعی پیشب  مسئل نظام ضقوقی ایران برای تشخیص ای  

 

 153در اصل « بیگانه». مفهوم 2
، غریب، کسی کل  از کشلور   ناآشنااز  ا ۀ بیگان  در معانی ناشناس،  در هرهن   ا گان عمید نیز

 ,Alienی هلا  ا ه(.  ا ۀ بیگان  در هارسی، معادل 258: 1362است )عمید،  شده ذکردیگر باشد 

Foreigner سی در زبان انگلیسی است. هرهن  انگلیblack law   نیز در ای  خاوص مقرر کلرده
خارجی، هردی است ک  ب  یک ملت   یا کشور دیگلر تعللد دارد   یلا تحلت صلالضیت      »است: 

« اجنبلی »(. از نظر ضقوقی بیگان  را معادل M.A. Black, 1968: 646« )کشور دیگری قرار دارد
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است   نسبت بل  آن کشلور      بیگان  کسی است ک  هاقد تابعیت کشور معینی»اند: تعرید کرده
 تلوان یمل شخای را »( با ای  ا صا ، 14: 1372)ۀنگر دی، « شودیماهراد آن، اجنبی محسوب 

 سلت بیگان  دانست ک  یا تابعیت د ۀت دیگری غیر از د ۀتی ک  در سرزمی  آن ضا ر است، دارا
 رسلد یمل نظلر  اساس، ب (. بر ای  183: 1382نیا، )ارهع«   یا آنک  تابعیت هیچ کشوری را ندارد

رابهلۀ سیاسلی،   » بیگان ، تابعیت یعنی همان عنوانب رک  برای تشخیص یک شخص   یترمهم
  آن هرد جلزء عناصلر اساسلی       سازدیمضقوقی   معنوی ک  هردی را ب  د ۀتی معی  مرتبط 

 ( است   اینکل  شخالی )اعلم از ضقیقلی یلا     58: 1368)مکرمی، « گرددیمدائمی د ۀت مزبور 
نیز منظلور از   153. در اصل شودیمضقوقی( تابعیت یک کشور را نداشت  باشد، بیگان  محسوب 

، یک شخص اعم از ضقیقی یا ضقوقی ماننلد شلرکت    اقع درای   ا ه، یک  ا ۀ عام   کلی است. 
یمل خارجی است   نداشت  تابعیت ایرانی اعم از تابعیت اصلی   یا اکتسابی است. ای  مفهوم را 

در خاوص طرح تشوید  19/3/1380شورای نگهبان مورخ  1537/21/80از نظریۀ شمارۀ  توان
مجلس شورای اسالمی دربلارۀ صلراضت      26/2/1380ی خارجی ماوب گذار یسرما  ضمایت 

، شورای نگهبان اطلالق   اقع درکاررهت  در ای  طرح نیز استنباط کرد. اطالق   عموم عبارات ب 
« بیگانل  »  مفهلوم  ا ۀ   برشمرده، ایادی   اتباع آنان هاد ۀترا در معنای « بیگان »  عموم  ا ۀ 

، شلامل د ل خلارجی، اتبلاع آنلان   هلر نلوع مؤسسلۀ        153را در اطالق   عملوم آن در اصلل   
 سینوشیپی   غیرایرانی شناخت  است. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در مت  رد ۀتیغ

درج شده بود   « کشور یا کشورهای خارجی»جای کلمۀ بیگان ، (، ابتدا ب 140)اصل  153اصل 
هرگونل  قلراردادی کل     »گون  نوشت  شلود:  پیشنهاد کرد ک  مت  ای  1بر آن، یکی از اعضااهز ن

صورت مفرد ک  در مت  نهایی اعضا با کلمۀ بیگان  ب « موجب سلهۀ بیگانگان یا بیگان  بر ... شود
 ( 1523، ص 3ق.ا، جلدمواهقت کردند )ص.م.م.م.ب.ن.

 

مصادیق مستوجب سلطه در انعقاد قرارداد با بیگانگان بـر مبنـای اصـل    
 قانون اساسی 153

. املا  ندشلو یمل ، برخی ماادید، مشمول عنوان قرارداد مستوجب سللهۀ بیگانل    153برابر اصل 
 ذکلر تمثیللی   صلورت بل   ادشدهای  است ک  ای  ماادید در اصل ی شودیمپرسشی ک  مهرح 

ی عیطبمنابع »ی دریاهت ک  ماادیقی چون خوبب  توانیمیا ضاری؟ با نگاهی ب  اصل  انددهش
مشمول ضکم ممنوعیت قراردادهلای مسلتوجب سلله      صراضتب « ، ارتشهرهن ی، اقتااد  
یعنلی   ذکرشلده ، قسمت اخیر اصل دیآیمی ک  ب  نظر مبهم   تفسیربردار امسئل . اما ندشویم

___________________________________________________________________ 
 علی منتظری. آقای ضسین1
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را گسترش خواهد داد. اما آیلا   ادشدهاست ک  بد ن شک، دامنۀ ماادید ی« کشور شئوندیگر »
، با عنایلت  ضال هر در؟ شودینم مسئل از ای   هابرداشتای  امر موجب بر ز ابهامات، تفاسیر   

 :شوندیمترتیب بررسی ب  آن   ذکر شد، ماادید یادشده در اصل ب 
 

 . منابع طبیعی و اقتصادی1
ک  مو وع ممنوعیت انعقاد قراردادهلای مسلتوجب سلله      153مهم در اصل د  ماداق بسیار 

 ، منابع طبیعی   اقتاادی هستند:اندگرهت  قرار
 

 . منابع طبیعی 1. 1
  شامل هضای ضقیقلی   اندشده توۀیدی طبیعی ها اکنشمنابع طبیعی، منابعی هستند ک  از طرید »

ی عمقلی زملی ، گیاهلان، ضیوانلات،     هلا  یل ال  قسمت جامد سهح زمی ، مواد غذایی، مواد معلدنی  
  کلیلۀ   باشلند یمل ی موجلود در طبیعلت   هلا چرخل  طبیعی مواد زائد    کننده یتجز، عوامل  هواآب

، منابع طبیعی بل  سل  دسلت  منلابع     کلی طورب . باشندیمنیازمند  هابدانموجودات زندۀ ر ی زمی  
گفلت   تلوان یمل . بر ای  اسلاس  شوندیمی بندطبق یر، پایدار   دائمی، منابع تجدیدپذیر   تجدیدناپذ

انر ی خورشلیدی، بلاد، جلزء منلابع دائملی   پایلدار، خلاک، آب، جنگلل   مراتلع در زملرۀ منلابع            
، طال، نقلره، ملس  ...در گلر ه منلابع     سن زغالی هسیلی مثل نفت، معادن هاسوخت   دشوندهیتجد

ک  باشند چنان ل  بیشلتر از تلوان     هرگون بع طبیعی از . بدیهی است مناندیآیمشمار تجدیدناپذیر ب 
اکوۀو یکی زمی  مار  شلوند، بل  پایلان خواهنلد رسلید   ممکل  اسلت در برخلی ملوارد، هرگلز           

(. 4: 1388پور   املانی،  )صفری« ی متمادی تجدید شوندهاقرنی طی کندب نباشند   یا  دیتجدقابل
میراثی ارزنده بایلد   عنوانب    دیآیمشمار ب ی هر کشور شک منابع طبیعی با ای  ا صا ، ثر ت ملبی

ی آینده ضفافت کرد. از سوی دیگر، یکی از عناصلر ضلد تعیلی  سرنوشلت، ضلد      هانسلآن را برای 
ضاکمیت دائمی مردم بر منابع طبیعی خویش بد ن دخاۀلت دیگلران اسلت. ایل  ضلد در قهعناملۀ       

شلده   آن را  ی سازمان ملل، ب  رسمیت شلناخت  مجمع عموم 1962دسامبر  14مورخ  1803شمارۀ 
هلا توصلی    ها   الزمۀ تأمی  استقالل اقتاادی آنها دانست    بل  د ۀلت  پایۀ ضد تعیی  سرنوشت ملت

های طبیعلی آنهلا   کند ک  ب  ضد ضاکمیت   تعیی  سرنوشت کشورها در استفاده از منابع   ثر تمی
. بلا عنایلت بل  آن ل  بل  ذکلر شلد، اهمیلت ممنوعیلت          (426: 1395باید اضترام بگذارند )عباسلی،  

ی شل ید راند   شلود یمل ، برجست  شودیمقراردادهایی ک  مستوجب سلهۀ بیگانگان بر منابع طبیعی 
دغدغلۀ   طلر   کیل  از رسلد یمل نظلر  . ب شودیمنمایان  شیپ از شیبقانون اساسی،  کنندگان یتد 

گفلت  لم     تلوان یمل   اقلع  درل نیز ملرتبط دانسلت؛   با سایر اصو توانیمرا  ادشدهنهفت  در اصل ی
در خاوص نفس سلهۀ بیگانگان بر منابع طبیعلی، هلد  دیگلر     153برآ ردن دغدغۀ نهفت  در اصل 
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 شلوند یمل است ک  بخش عظیمی از منابع طبیعی تلقی  ستیز طیمحآن دغدغۀ ناشی از ضفافت از 
یمل اعالم  50ه است. در ای  خاوص اصل ی آیندهانسلک  بد ن شک نابودی آن مسا ی با نابودی 

بعد بایلد در آن ضیلات    یهاک  نسل امر ز   نسل ستیز طیدر جمهوری اسالمی، ضفافت مح: »دارد
اقتالادی     یهلا تیل هعاۀ ر  یل . ازاشودیعمومی تلقی م ۀاجتماعی ر  ب  رشدی داشت  باشند،  فیف

  یلا  « آن مالزم  پیدا کند، ممنلوع اسلت   رانجب رقابلییا تخریب غ ستیز طیغیر آنک  با آۀودگی مح
زیسلت    ضفل  محلیط   ،1386قانون ملدیریت خلدمات کشلوری مالوب      8مادۀ « ط »مهابد بند 

تحقد آن موجب اقتلدار   ضاکمیلت   آید ک  شمار می، جزء امور ضاکمیتی ب ضفافت از منابع طبیعی
 شود.میکشور است   مناهع آن بد ن محد دیت شامل همۀ اقشار جامع  

مسلتوجب سللهۀ    قلرارداد  هرگونل  نتیج  گرهلت کل     توانیم 50   153از مجموع اصول 
، ادشلده بخش  سلیعی از منلابع ی   عنوانب  ستیز طیمحبیگانگان بر منابع طبیعی ک  با تخریب 

ر  سلازد، ممنلوع اسلت. از    ی آینده با چاۀش جدی ر ب هانسلک  مسئلۀ ضفافت از آن را برای 
ی عمومی در اختیار ضکومت هاثر تش  سیعی از منابع طبیعی در قاۀب انفال   سوی دیگر، بخ

 یهلا  یعملومی از قبیلل زمل    یهلا انفال   ثر ت: »45اصل اسالمی است. در ای  زمین  مهابد 
هلا،  هلا، دره عملومی، کلوه   یهلا ها   سلایر آب موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچ ، ر دخان 

. در اختیلار ضکوملت اسلالمی    ..طبیعی، مراتعی ک  ضلریم نیسلت،    یهاش یها، نیزارها، بجنگل
را قانون  کیاست تا بر طبد مااۀح عام  نسبت ب  آنها عمل کند. تفایل   ترتیب استفاده از هر

گفت مار  انفلال در د ۀلت    توانیمخالص   طورب با عنایت ب  آن   ذکر شد، «. کندیمعی  م
هلا    معادن، دریاهلا، دریاچل ، ر دخانل    تبط با منابع طبیعی از قبیل ماادید مر ژهی ب اسالمی 
  راهبردهایی ب  شرح زیر  هااستیستابع اصول، »، هاها، جنگلها، درهعمومی، کوه یهاسایر آب

ی از بلردار بهلره است: اۀد( اصل نقش ضاکمیتی د ۀت در انفال: مهابد ای  اصل، شأن د ۀت در 
با استفاده از  اگلذاری مشلر ط   عقلد     تواندیممیت   نظارت است ک  ی، ضاکاستگذاریس، آنها

بپلردازد )مالباضی مقلدم   همکلاران،      آنهلا ی بلردار بهلره قرارداد با بخش خاوصی   مردم ب  
(؛ ب( اصل مالحت عمومی: ای  اصل ب  معنای نفع یلا خیلر اکثریلت، نفلع     207 -208: 1390

ء بل  سلود   ندی برای جامع ، هر امر، کلار یلا شلی   همۀ اعضای یک جامع ، کشور یا محل، سودم
ای از نیازهلای انسلانی اسلت. ماللحت عملومی، ماللحتی اسلت کل          عموم مردم یا مجموعل  

اختااص ب  یک شخص یا گر ه خاصی نداشت    سود آن ب  همۀ مردم یا جمع کثیلری از آنهلا   
(. ایل   176: 1399ی، ک  در کسب منفعت از آن، خاوصیتی مهرح نباشد )عباسطوریبرسد، ب 

ک  مناهع ضاصلل   کندیماشاره  مسئل ی عمومی یادشده ب  ای  هاثر تاصل در مار  منابع   
ی بلردار بهرهی در زمینۀ استگذاریسی خاصی شود، بلک  هاگر هاز مار  انفال نباید منحار ب  
ج  عموم ملردم   سیعی مناهع آن متو طورب ی باشد ک  اگون ب   مار  درآمدهای ضاصل باید 

شود. بنابرای  مواردی هم ون رشد اقتالادی   اهلزایش اشلتغال، امنیلت جامعل    یلا اجلرای        
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  مانند آن در ا ۀویت خواهند بود؛ ج( اصلل آبلادانی   علدم تعهیلل      اۀمنفع عامی ملی هابرنام 
یک قلرارداد   اقهاع   یا بر اساس صورتب ای  اصل کسانی ک  منابع انفال  موجب ب منابع انفال: 

آن را در یک هرصت معمول    اندموفد، ردیگیمی در اختیار آنان قرار برداربهرهمشخص برای 
ی از آن بلردار بهلره ی قرار دهند   چنان   آن را رها کنند   ب  آبادانی یا برداربهرهمتعار  مورد 

یمل ی  اگذار برداربهره   ب  اهراد ضقیقی یا ضقوقی دیگری برای شودیمنپردازند، از آنان گرهت  
ی مارهی ب  انفال: در ادبیات اقتالادی چنلد دهلۀ گذشلت ،     هان یهز؛ د( اصل عدم اتکای شود

بودن اتکا ب  منابع طبیعی   درآمدهای ضاصل از آن   رابهۀ منفی میلان اهلزایش    انباریزمسئلۀ 
 قلرار قتالاددانان  ا تأکیلد ی   رشد اقتاادی بسیار مورد عیطبدرآمدهای ضاصل از هر ش منابع 

منفی منلابع طبیعلی بلر رشلد اقتالادی، هزینل  کلردن ناکلارای          ریتأثاست. یک عامل  گرهت 
یی ک  از درآمدهای ضاصلل از  هاد ۀت دهدیمدرآمدهای ضاصل از ای  منابع است. تجرب  نشان 

. کننلد یمل  ملورد یب، بیشتر ای  درآمدها را صر   ۀخرجی   ماار  برندیممنابع طبیعی سود 
ی قیمت کاالها، کشورهای صاضب منابع طبیعلی،  نیبشیپبا  1980   1970برای نمون  در دهۀ 

ی عمومی گسترده،  ۀی بسلیار ناکلارا اقلدام کردنلد   گذشلت زملان نشلان داد،        گذار یسرماب  
، بیشتر نظرهای مرتبط بلا نقلش منلابع    دهدیمنشان  هایبررسنادرست بوده است.  آنهاعملکرد 

ی برای منابع طبیعی هسلتند.  ۀلی   ا د توسع رشد اقتاادی، طرهدار نقش منفی   طبیعی در 
ک  قضا ت دربارۀ نقش منفی منابع طبیعی در رشلد   دهدیمنگاهی ب  مهاۀعات ای  ضوزه نشان 

درآملدهای ضاصلل از منلابع     اندنتوانست ی آماری کشورهایی است ک  هاداده براقتاادی متکی 
، گرید انیب ب ی مدیریت کنند. درستب ی از ای  منابع را برداربهرهانیسم ی مکطورکلب طبیعی   

 منلابع ی باۀذات بلرای  منفبیانگر نقش  تواندینمی صحیح از ای  منابع برداربهرهعدم مدیریت   
 تلوان یمل ی   مار  انفال   منابع طبیعی برداربهرهبا ارائۀ اۀگوی مهلوب  چراک طبیعی باشد؛ 
ی پایلدار  اتوسلع  ی رشد اقتالادی را بلرای داشلت     ها یپاتاادی را هموار کرد   مسیر رشد اق

( املا هلر  کنلیم کل  د ۀلت بلا توجیل         210: 1390تقویت کرد )ماباضی مقدم   همکلاران،  
، هلا ر دخانل  ی از بلردار بهلره تشخیص مالحت عمومی، قراردادی را منعقد کند ک  مهابد آن، 

« بیگان »در قاۀب مفهوم  153یی  اگذار کند ک  مهابد تعرید اصل   ... را ب  کشورها هااچ یدر
  ممک  است موجبات سله  بر منابع طبیعی نیز از ای  مسیر ایجاد شود. بلا ایل     ردیگیمقرار 

یی در قاۀلب د   هلا ابهام جود ندارد،  153ۀ اصل در زمینا صا    با توج  ب  اینک  قانون عادی 
ست آنک  با توج  ب  ممنوعیت سلهۀ بیگانگان بر منابع طبیعی، آیلا  هستند: نخ طرح قابل سؤال
د ۀت چنی  اختیاری دارد؟ اگر پاسخ مثبت است   د ۀت چنلی  اختیلاری را بلا توجیل       اصوالً

مهلرح کلرد کل  در صلورت      گون ای  توانیمدارد، پرسش د م را « مالحت عمومی»تشخیص 
یمل ی مذکور را هاپرسش رسدیمنظر چیست؟ ب ، تکلید 153   45بر ز تعار  میان د  اصل 

، در درجلۀ  153هلار  از اصلل    ا الً، گلر ید انیل ب بل  با همان اصول قانون اساسی پاسخ داد.  توان
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ی اۀمللل  یبل ی هلا نامل  مواهقلت ۀ چگونگی تنظیم   انعقاد نام ییآ 6مادۀ « ب»نخست برابر بند 
 تلا کنلد   اتخاذ یبیترت است موفد مت ، میتنظ  مذاکره  مسئول ید ۀت ، دستگاه1371ماوب 
 بلر  گانگلان یب سللهۀ    اجانلب  ... نفوذ :نباشد ریز موارد متضم  ینزاکت   یضقوق از اعم هاتواهد
شلفاهیت   تحقلد نظلارت استالوابی،      منظورب ، قراردادها 77 اصلمهابد  اًیثانی...؛ عیطب منابع

ب مجلس، انهبلاق   علدم انهبلاق قلرارداد     ضتی پس از تاوی ثاۀثاًنیاز ب  تاویب مجلس دارند؛ 
یمل   ای  شورا  ردیگیمی شورای نگهبان قرار موردبررسماوب مجلس با شرع   قانون اساسی، 

ب  استناد قاعدۀ هقهی نفی سبیل با عنایت ب  اطالق موازی  اسالمی در کلی  قوانی  )اصلل   تواند
 1م کنللد. اهللز ن بللر آن، بنللد اعللال صللراضتاً، مغللایرت آن را 153(   هم نللی  ضکللم اصللل 4
تلری  منشلأ   عنلوان اصللی  توجل  بل  ملوازی  شلرع بل      »ی نیز قانونگذاری کلی نظام هااستیس

رای نمونل   بل قرار داده است.  تأکیدمورد « ها   ۀوایح قانونیقانونگذاری در تنظیم   تاویب طرح
تشلوید    در خالوص طلرح    19/3/1380ملورخ   1537/21/80ۀ نظر شلمار شورای نگهبان در 

اطالق   عملوم  »مجلس، با ای  استدالل ک   26/2/1380ی خارجی ماوب گذار یسرماضمایت 
ارا لی کشلور    د شلرط یقیبل   صراضت برخی از مواد ماوبۀ مذکور در مواردی شلامل تمللک   

ضتی در مجا رت کشورهای همسلای  بلوده   اسلتقالل       هاآن  ایادی   اتباع  هاد ۀتۀ لی سب 
. اطالق   عموم ماوبۀ مذکور در مواردی موجلب  کندیمامیت ار ی کشور را مخد ش تم اناًیاض

...ای  ماوبۀ ضقوقی را برای بیگانگان منظلور  شودیمسلهۀ بیگان  بر اقتااد کشور   نفوذ اجانب 
، مغلایر  «باشلد یمل موجب ا رار ب  اتباع کشور   یا تجا ز ب  مناهع عملومی   آنهاکرده ک  اعمال 

نتیج   توانیمدانست  است. از مجموع چند دۀیل یادشده  153اصل  ژهی ب اساسی  اصول قانون
اساسی ایران، انهباق عناصر اساسیِ مورد عینی بر مفلاهیم انتزاعلی    قانونگذار نظر از»گرهت ک  

   سلازد یمل موجود در قانون یا شرع نیز نوعی ساخت ضقوقی است ک  قاعدۀ ضقیقی را نمایلان  
. ب  همی  سبب، مجلس در بررسی مضامی  تعهلدات د ۀلت در قبلال    داردیم  برای اجرا، عر 

ی دیگر، مکلد شده است ک  با توج  ب  تاورات   مفاهیم موجود در قلوانی  اساسلی     هاد ۀت
ی بلا  امعاهدهموارد تشخیص اینک   گون ای ی را ب  تاویب برساند یا رد کند. در امعاهدهعادی، 

(   دا ر نهلایی در اعلالم   73ی  عادی تعار  ندارد با خود مجلس )اصلل  مفاهیم موجود در قوان
(. 96   91عدم مغایرت مضمون تعهدات با شرع   قانون اساسی، شورای نگهبلان اسلت )اصلول    

ک  ماوبات مجلس نباید با شرع یا قانون اساسی مغلایرت داشلت  باشلد،    گون همانبدیهی است 
بررسلی     منظلور بل  ی بایلد  انامل  مواهقتنتیج  آنک  هر  ماوبات د ۀت هم نباید چنی  باشند.

اعالم عدم مغایرت با قانون اساسی ب  شورای نگهبان هرسلتاده شلود. بنلابرای  د ۀلت   مجللس      
ضقلوقی در قبلال جامعلۀ     ۀحلا   ازبلد ن نظلر شلورای نگهبلان، کشلور را       تواننلد ینم کیچیه
 ن نظر شلورای نگهبلان از اعتبلار ضقلوقی     ی متعهد سازند. ماوبات مجلس   د ۀت بداۀملل یب

دۀیل نقض هاضش قانون اساسلی،  معاهدۀ  ی ، ب  46مادۀ  موجب ب برخوردار نیست   هم نی  
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هلیچ  : »9بر مبنای اصلل   رابعاً(؛ 238-239: 1395)هلسفی، « ی هاقد ارزش استاۀملل یب ازنظر
کمتلری   ..اقتالادی،  ...بل  اسلتقالل    هرد یا گر ه یا مقامی ضد ندارد ب  نلام اسلتفاده از آزادی،  

انعقلاد  « ماللحت عملومی  »ک  بلا توجیل     کندیماصل مذکور یادآ ری ...«. ای  ارد کندخدش 
قراردادهای مستوجب سلهۀ بیگانگان بر منابع طبیعی در قاۀب انفال از سوی اهراد، مقاملات   ...  

ا ابزارهای مختللد راه را بلر مسلیر    ممنوع است. با عنایت ب  آن   ذکر شد، قانون اساسی ایران ب
ی منلابع طبیعلی در انفلال      بلردار بهرهقراردادهایی ک  ممک  است با توجی  مالحت عمومی، 

قائلل بلر ضاکمیلت     تلوان یمی نوعب ی عمومی را ب  بیگانگان  اگذار کند، بست  است   هاثر ت
وم   قسمت اخیر اصلل  اصل س 6، بند 4، 9، 152ی ضاصل از اصول مشخط عنوانب  153اصل 

 قانون اساسی بود.   45، بر اصل 2
 

 . منابع اقتصادی2. 1
شده است، بنابرای  « منابع طبیعی»عهد ب  « اقتاادی»، کلمۀ 153با عنایت ب  اینک  در اصل 

اسلت. املا مقالود از منلابع اقتالادی      « منابع اقتالادی »، ادشدهگفت منظور از  ا ۀ ی توانیم
. رنلد یگیاستفاده قلرار مل   ارائۀ خدمات مورد ایکاال  دیهستند ک  در توۀ یلعوام »خالص   طورب 
یکمک ب  ارائۀ خلدمات اسلتفاده مل    ای کاال توۀید یهستند ک  برا عناصری، آنها گرید عبارتب 

 یرانسلان ی  منابع غ تیریکار   مد یر یمانند ن یب  منابع انسان توانیرا م ی. منابع اقتاادشوند
 هرگونل  بلا ایل  ا صلا ،     1«.کلرد  میتقس ی  هنا ر ی، منابع ماۀیا یسرما یکاالها ، یمانند زم

قراردادی ک  موجب سلهۀ بیگان  بر منابع انسانی مانند نیر ی انسانی   کار یا منلابع غیرانسلانی   
ی، بانکی  ...شود، ممنوع است. در ای  خاوص ذکلر چنلد نکتل  الزم    ا یسرمانظیر منابع ماۀی، 

ی دستیابی ب  خهوط ایملانی نظلام،   هاراهیکی از  2اصل « ج»بند  اینک  بر مبنایاست نخست 
 بل  ... اقتاادی اسلت   از طلر  دیگلر     استقالل...  تأمی  منظورب ی، ریپذسله ...  هرگون ی نف

استقالل اقتاادی، ممانعلت   تأمی ی ها ر رتقانون اساسی نیز یکی از  43اصل  8بند  موجب
اساسلی در راسلتای    قانونگلذار ر  دغدغلۀ  ، ازایل  شلده  مقلرر ی بیگان  بر کشور از سلهۀ اقتااد

ممنوعیت انعقاد قراردادهای مستوجب سلهۀ بیگانگلان بلر منلابع اقتالادی ناشلی از د  اصلل       
؛ د م ندشلو یمل ی خهوط کلی ساختار نظام جمهوری اسلالمی محسلوب   نوعب یادشده است ک  

اقتالادی در کشلور کل  موجلب خودکفلایی   اسلتقالل       آنک  بد ن تردید یکی از منلابع مهلم   
ی هلا تیفرهی تجاری، صنعتی، کشا رزی  ... با اتکا ب  توان   هاشرکت، ایجاد دشویماقتاادی 

ی در سایر کشورها از طرید گذار یسرمااز راه  اهت یتوسع داخلی است. اما بسیاری از کشورهای 
___________________________________________________________________ 

1. https://study.com/academy/lesson/what-are-economic-resources-definition-types examples.html#:~:text= 
Economic%20resources%20are%20the%20factors%20used%20in%20producing%20goods%20or%20pro
viding%20services.&text=Economic%20resources%20can%20be%20divided,%2C%20financial%20resou
rces%2C%20and%20technology. 

https://study.com/academy/lesson/what-are-economic-resources-definition-types
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رصدد نفوذ   تسلط بر منابع اقتاادی  .. کشورهای ی بازرگانی، تجاری   صنعتی   ...دهاشرکت
عوامللل »ی بللا عنللوان امقاۀلل   همکللاران در  1«پیتللر بللاکلی»رای نمونلل  بللگونللاگون هسللتند. 

کل    اهتندی دستب  ای  نتیج   2«ی چی هاشرکتی خارجی مستقیم گذار یسرماۀ کنند ییتع
ی هلا شرکتی گذار یسرماعامل بسیار مهمی در  اًیقومنابع طبیعی برای جمعیت چی ،  تأمی »

ی چینلی  هلا شلرکت بر آن . اهز نشوندیمی در کشور میزبان محسوب گذار یسرماچینی برای 
ی کشلور چلی    هلا ارزش، باانگیزه برقراری دیپلماسی استراتژیک   گسلترش  2001بعد از سال 

کاملل در ضلال    طلور بل  ی چینل  Go globalکل  سیاسلت    گونل  هملان    اندکردهی گذار یسرما
ی چینی در سایر کشورها در ضال انجام است. کشورهای هاشرکتاجراست، ای  سیاست توسط 

 ی هلم هرهنگل  ی  عید هم نی  کشورهای دارای نزدیکلی هاتیضاکمدارای ریسک سیاسی   
 (.Buckley et al., 2007 «)ی چینلی اسلت  هلا شلرکت ی گلذار  یسرمادر  توج  عامل قابل کی

ها   مؤسسات در املور  دادن امتیاز تشکیل شرکت: »81ور رهع ای  دغدغ  بر مبنای اصل منظب 
بنابرای ، با جمع «. ، معادن   خدمات ب  خارجیان مهلقاً ممنوع استی، کشا رزی، صنعتیتجارت
امتیاز را ک  محتمالً در  هرگون اساسی، راه  قانونگذارنتیج  گرهت ک   توانیم، 81   153اصول 
ی هلا شلرکت   مسلتوجب سلله  در تشلکیل     شلده  دادهقراردادهایی ک  از طلر  د ۀلت    قاۀب

ممنوع اعالم کلرده اسلت. از سلوی     مهلقاً، بست    آن را شودیمتجارتی، صنعتی، کشا رزی   ...
، شلرایهی  1380ی خلارجی مالوب   گلذار  یسلرما قانون تشلوید   ضمایلت از    موجب ب دیگر 

، 2 ۀملاد  موجلب  بل  اسلت. در ایل  زمینل      شلده  مقررخارجی  یگذار یسرماپذیرش  منظورب 
کشور  ی  مقررات جار  یقوان ریسا تیقانون   با رعا  یبراساس ا یخارج یگذار یسرما رشیپذ
   ی، کشلا رز ی، معلدن یاعلم از صلنعت   یدیل توۀ تیل   هعاۀ یمنظور عملران   آبلاد  ب  ستیبایم

، ی  منلاهع عملوم   یملل  تیل امن دیل جب تهدمو (ب :...ردیصورت پذ ریخدمات براساس  وابط ز
 یهلا یگلذار  یبر سلرما  یمبتن داتیتوۀ عیی، اخالل در اقتااد کشور   تضستیز طیمح بیتخر
منظلور از   .نباشلد  یخارج گذاران یتوسط د ۀت ب  سرما ازیامت یمتضم  اعها (ج؛ نشود یداخل
در ...«. قلرار دهلد   یانحاار تیرا در موقع یخارج گذاران یاست ک  سرما یاژهی، ضقوق  ازیامت

در خاوص طرح تشلوید     19/3/1380مورخ  1537/21/80موجب نظر شمارۀ ای  خاوص ب 
، شورای نگهبان چون اطالق   عموم ماوبۀ 1380/ 26/2گذاری خارجی ماوب ضمایت سرمای 

اسلی از  مذکور را در مواردی موجب سلهۀ بیگان  بر اقتااد کشور دانست  بلود، مغلایر قلانون اس   
شناخت. در  اقع شورای نگهبان معتقد بود کل  ایل  مالوبۀ ضقلوقی را بلرای       153جمل  اصل 

بیگانگان منظور کرده ک  موجب ا رار ب  اتباع کشور   تجا ز ب  مناهع عمومی است؛ سوم آنکل   
 هادشدمنابع اقتاادی یک  ا ۀ بسیار کلی   تفسیربردار است   با توج  ب  اینک  در زمینۀ اصل ی

___________________________________________________________________ 
1. Peter Buckley  
2. The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment 



 13   بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطۀ بیگانگان...

 

 میتنظ یچگونگۀ نامآیی قانون عادی نیز  جود ندارد   تعریفی از آن ارائ  نشده   از طر  دیگر 
ب  بیان آیی  انعقاد معاهدات اکتفا  صرهاًنیز  13/02/1371ی ماوب اۀملل یب یهاتواهد انعقاد  

غییر تکلرار    سایر اصول را با اندکی ت 153همان خهوط کلی اصل  1نام  ییآ 6کرده   در مادۀ 
سلبب  ب « منبع اقتاادی»  تفسیرها از  ا ۀ  هاسوءبرداشتر  امکان   اضتمال کرده است، ازای 

 هقدان تعرید شفا    صحیح از ماادید آن  جود دارد. 

 

 فرهنگ .2
در اصلل،  ا ۀ  « هرهن »در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، پیش از گنجاندن  ا ۀ 

« هرهنگلی »ذکر شود ک  چند نفر از نمایندگان معتقلد بودنلد کل  املور     « دیگر قوای مملکتی»
ذکلر شلود )ص.م.م.م.ب.ن.ق.ا،   « هرهن »جای  ا ۀ یادشده باید در اصل  ا ۀ است   ب  تر اجب
معلانی از قبیلل   « هرهنل  »ۀغوی در هرهن  هارسی عمید ذیلل  ا ۀ   نظر از(. 1523، ص 3جلد

اسلت   شلده  ذکلر تربیت. آثار علمی   ادبی یک قوم یلا مللت   علم، دانش، ادب، معرهت، تعلیم   
در زبان انگلیسی است ک  متلراد  پلر رش    Culture(. هرهن  معادل  ا ۀ 795: 1362)عمید، 

 هرچنلد اسلت.   رهتل  یمل کار ب  معنای پرستش   عبادت ب   سهی قر نیاهت  بوده   بعدها در 
در « پلر رش »پنداشت ک  هرهن  بلا   توانیمۀ هرهن  آسان نیست، اما  ا دگرگونی   مفاهیم 

دسلتا رد معنلوی بشلر     عنلوان بل  ی رهتاری   غیرمادی بشر مرتبط است   آن   املر ز  هاضوزه
اصلهالضی، یونسلکو در تعریفلی از     نظلر  از(. 52: 1388، هرهن  است )شعبانی، شودیمنامیده 

ی هرد   محیط هاکنش ا   هاکنشهرهن  عناری است شامل همۀ »هرهن  مقرر کرده است: 
  شلرایط زیسلت یلک     هلا ر شی اجتماعی؛ یعنلی مجموعل    هایزندگپیرامون ا  با بعد زیری  

  اشکال مختلد بیلان   تحقلد هلرد در     هادانش   هاسنتجامع  ک  براساس بنیاد مشترکی از 
عناصلر   کللی  طلور بل  (. بنابرای  55: 1385در ن جامع ، ب  هم پیوند خورده است )ابواۀقاسمی، 

. دی ، با رها، اعتقادات ر ضلی  2. معرهت، دانش   هلسف ؛ 1از:  اندعبارتطور خالص  هرهن  ب 

___________________________________________________________________ 
   یضقوق از اعم هاتواهد تاکند  اتخاذ یبیترت است موفد مت ، میتنظ  مذاکره  مسئول ید ۀت : دستگاه6 . مادۀ1

 :نباشد ریز موارد متضم  ینزاکت

 ی،عیطب منابع بر گانگانیب سلهۀ   اجانب نفوذ ؛ ب(کشور ۀجانبهم  استقالل   یار  تیتمام نقض اۀد(

 یهاقدرت برابر در تعهد: ی؛ دریپذسله    ییجوسله  ؛ ج(کشور امور گرید   ینظام ی،هرهنگ ی،اقتااد

  شرکت  لیتشک یبرا انیخارج ب  ازیامت دادن ؛  (کشور یمرز خهوط در یاساس رییتغ( :؛ هلگر.سله 

 استقرار ؛ ح(گانگانیب ب هرد کشور منحارب  سینفا انتقال ی؛ ز(کشا رز   یصنعت ی،تجارامور  در مؤسسات

 در یخارج اهراد تیعضو ؛ ی(گرید یکشورها یداخل امور در دخاۀتورط: کش در یخارج ینظام گاهیپا

 .رانیا یاسالم یجمهور مسلح یر هاین
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هلای اجتملاعی از قبیلل    هلا   ر ضیلات    یژگلی   ها، ارزش. اخالق، تربیت، اضساس3  معنوی؛ 
. 6...؛  . آثار علملی   ادبلی، ادبیلات     5. زبان، گویش، خط  ...؛ 4نوازی  ...؛ ی، مهمانکوشسخت

هلا،  . آثار تاریخی از قبیلل بناهلا، بقعل    7دستی  ...؛ هنر از قبیل هنرهای سنتی، صنعتی، صنایع
هلا    هلای اجتملاعی از قبیلل جشل     . آداب   آیلی  8ها   کار انسرهای قدیمی  ...؛ مساجد، پل

لوانلان مللی     های تاریخی   پهها از قبیل چهره. مفاخر   اسهوره9های ملی   محلی  ... ؛ بازی
ی بارزی از هویلت هرهنگلی جامعل     هاماداق، ادشده(. عناصر ی302: 1399محلی  ... )عباسی، 

 اجتملاعی  کنش با مفهوم د  هر ارتباط از ناشی هرهن    هویت . رابهۀدهندیمایران را تشکیل 

 خود ذه  معنایی شبکۀ بی  هرد ک  کرد تلقی دیاۀکتیکی نسبتی ضاصل توانیم را است. هویت

   تغییر ضف ، تکوی ، در یابرجست  نقش هرهنگی . محیطکندیماجتماعی برقرار  ر ابط شبکۀ  
 یادهیل پد را هویلت  اغللب  کل   است عمید چنان هرهن    هویت میان تحول هویت دارد. پیوند

 هویت ترکیب در ر  یازا .شوندیم قائل هویت در مستقلی شأن هرهن ، برای   دانندیم هرهنگی

 اجلزای    عناصلر  هرهنگی، کرد. اشتراکات بیشتری توج  هرهن  پی یدۀ مقوۀۀ باید ب  رهنگیه

 سلایر  از را آن ک  است جامع   یژگی از بخشی نیز هرهنگی هویت هستند   جوامع بی  مشترک

(. با عنایت ب  آن   ذکر شلد، بلد ن شلک    161: 1389)آشنا   ر ضانی،  سازدیم متمایز جوامع
ی اجامعل  بد ن هویت هرهنگی تالور کلرد   جامعل  بلد ن هویلت،       توانینمرا  یاجامع هیچ 
ی جواملع   کشلورهای دیگلر اسلت.     هاهرهن   محل مار   گان یازخودب، منعهد، ریپذسله 

جواملع دیگلر را، ر ابلط     در د ۀلت  کیل  نفلوذ  یهار شیکی از  ،اۀملل یب ضقوق نظرانصاضب»
، بلا اسلتفاده از   گلر سلله  ی هلا د ۀلت (. از ایل  راه،  Helvey, 2004« )انلد کردههرهنگی قلمداد 

، تحمیل ج ینت دردنبال استحاۀۀ هکری   هرهنگی   ی هرهنگی بیگان  با جامعۀ هد  ب هامؤۀف 
 هرگون در مورد ممنوعیت  153ۀ خود بر آن هستند. اینجاست ک  اهمیت اصل جانبهم سلهۀ 

   هلا آرملان  با رهلا،  ن ... شود، یعنی همان اعتقادهلا، قراردادی ک  موجب سلهۀ بیگان  بر... هره
 2اصلل   تأکیلد . در ای  خاوص شودیمجامعۀ ایران ...، برجست   رسوم   آداب   هنون ،هاارزش

بر  3اصل  8بند  تأکیدی ایمانی نظام، ها یپا تأمی ی هاراهیکی از  عنوانب بر استقالل هرهنگی 
بلر تهلابد املور هرهنگلی بلا       4اصلل   تأکیدشت هرهنگی   مشارکت عامۀ مردم در تعیی  سرنو

ی قلانون اساسلی بلرای    اتکلا  قابلل ، دالیلل  «نفی سبیل»ی قاعدۀ ا ۀ دیطر ب موازی  اسالمی   
  یتلر مهمرای نمون ، یکی از بقرارداد است.   اسهۀب ممنوعیت تسلط بیگانگان بر امور هرهنگی 
 تاریخی، -هرهنگی ، میراث اقع دراث هرهنگی است. ماادید هویت هرهنگی، آثار تاریخی   میر

 ۀ خودگذشت با   کرده درک را خود تاریخ تا کندیم کمک مردم تعرید   ب  را هر کشوری هویت

از هویت هرهنگی هر ملت، ریشل  در تلاریخ آن    یابخش عمده، گرید انیب ب کند.  ارتباط برقرار
از  تواننلد یار داشت    امکان دسترسی ب  آنهلا مل  ک  با در اختی مردم   سرزمی  مادریشان دارد

. با عنایت ب  آن   گفت  شلد، قلانون اساسلی ایلران بلا درک      مند شوندضقوق هرهنگی خود بهره
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 از   معنلوی را یکلی   ملادی  هرهنگلی  میلراث  از ضفافت اهمیت ای  ماداق مهم هرهنگی، ضد

 د ۀلت  ،83زمین  بر مبنلای اصلل   د ۀت تلقی کرده است. در ای   برابر در مردم هرهنگی ضقوق

شده است. در اصل یادشده،  آنها انتقال محد دیت   ممنوعیت   تاریخی آثار از ضفافت مکلد ب 
نیسلتند،   انتقلال  قابلل ، شوندیمبر ای  است ک  بناها   اموال د ۀتی ک  نفیس ملی تلقی  تأکید

نباشلد کل     هلرد منحارب نفیس ملی  اًیثانمجوز انتقال ب  تاویب مجلس برسد    ا الًمگر اینک  
ب  دیگری نیست. با توج  بل  آن ل  گفتل      انتقالقابلضتی با تاویب مجلس هم  صورت  یادر 

قلراردادی کل  موجلب سللهۀ      هرگونل  نتیج  گرهلت،   توانیم 83   153شد، از تجمیع اصول 
، ممنوع شودیمبیگانگان بر میراث هرهنگی شود ک  ماداق مهمی از هویت هرهنگی ایران تلقی 

ی هلم  اۀمللل  یبل ی هلا نامل  مواهقلت چگونگی تنظیم   انعقاد  نامۀآیی  6مادۀ « ز»است. در بند 
 از اعلم  هاتواهد تا دکن اتخاذ یبیترتموفد شده تا  مت ، میتنظ  مذاکره  مسئول ید ۀت دستگاه
بلرای نمونل ، در   نباشد.  گانگانیب ب هرد کشور منحارب  سینفا انتقال متضم  ینزاکت   یضقوق
های هرهنگلی، علملی،   آموزشلی    ۀ د جانبۀ همکاریناممواهقت»ای با عنوان الیح  1394سال 

 از طر  د ۀت ب  مجللس تقلدیم شلد   بلا اینکل  بل       « بی  د ۀت ج.ا. ایران   جمهوری ا گاندا
ر هلای مشلترک خلود را د   د  طر  متعهد ب  همکاری نام مواهقتای   2مادۀ « ث»موجب بند 

ی هلا کتلاب گنجاندن مهاۀب   اطالعات مفید از تاریخ، هرهن   ... کشور طر  دیگر در »زمینۀ 
را مغایر قانون اساسی   بلاۀهبع سللهۀ    نام مواهقتاند، اما شورای نگهبان ای  شده« درسی خود

 بیگان  بر هرهن  تشخیص نداد.
 

 . ارتش3
موع سپاهیان یک کشلور اسلت )عمیلد،    ۀغوی ب  معنای قشون، قوای نظامی   مج نظر ازارتش 
ی هلا نظامی تشکیل ضکومت   هاهد   یتریاساس(. شایان تو یح است ک  یکی از 91: 1362

 هاانسانامنیت   ضف  آن است. امنیت، بستر نوآ ری   اختراع است    تأمی سیاسی در جهان، 
تالادی، صلنعتی   ... بل     ی هرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقهاعرص در  توانندیمدر سایۀ امنیت 

  ابعاد امنیلت، امنیلت مللی     هاشاخص  یترمهمرشد   شکوهایی برسند. در ای  زمین ، یکی از 
از تهدیدهای بلاۀقوه یلا    دهدیماست. امنیت ملی یعنی دستیابی ب  شرایهی ک  ب  کشور امکان 

یشلبرد   توسلعۀ   پ راه درباۀفعل خارجی   نفلوذ سیاسلی   اقتالادی بیگانل  در املان باشلد         
 ضدت   موجودیت کشور   رهلاه عامل ، هلار  از مداخللۀ      تأمی اقتاادی، اجتماعی   انسانی   

بیگانگان گام بردارد. امنیت ب  مفهوم خاص شامل چهار ارزش است: ضف  استقالل   ضاکمیلت  
کشور، ضف  امنیت جانی مردم، ضف  نظام سیاسی   اقتاادی   ضف  تمامیلت ار لی. املا در    

عنای عام، آزادی از ترس   هقدان خهر جدی از خارج نسبت ب  مناهع ضیاتی   اساسی کشلور  م
ی ضیاتی خلویش را از  هاارزش، امنیت در معنای عام آن است ک  یک کشور گرید انیب ب است. 
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ی در راستای ایجاد امنیلت  اش یاندچنی   (.101: 1392تهدیدات جدی د ر نگاه دارد )بهزادی، 
ابلزار   ر  یازا  تحقد امنیت ملی، نقض غر  است.  تأمی  منظورب ن  جود ابزارهایی ملی، بد 

 یاستقالل   امنیت هر کشور اعم از داخل چراک مهم ایجاد امنیت ملی، نیر های نظامی هستند؛ 
از راه  تلوان یمل  کل   آنجا از. با ای  ا صا ، شودیتأمی  م یدر پرتو قدرت   توان نظام ی  خارج
، داد قلرار  ریتلأث در نیر های نظامی، استقالل، تمامیت ار ی،  ضدت  ...یک کشور را تحت نفوذ 
اساسی با د راندیشی، ارتش را ماداقی از ممنوعیت قراردادهای مسلتوجب سللهۀ    قانونگذارۀذا 

ضاکمیت قاعدۀ هقهی نفی سبیل در قاۀب موازی  اسلالم شلامل    چراک بیگانگان قرار داده است؛ 
    یقلوان چنلی  اسلتنباط کلرد کل  تملامی       توانیم 4. از هحوای اصل شودیمنیز  امور نظامی

هرد یلا   چیه 9بر آن بر مبنای اصل ی باشد. اهز ناسالم  یمواز اساس... نظامی... باید بر مقررات
  یکمتلر  رانیل ا ی ...نظلام ...  اسلتقالل  بل  ی، آزاداز  اسلتفاده  نلام  بل  ندارد  ضدی مقامیا  گر ه

بر آن، شورای نگهبان نیز در پاسخ ب  استفسار  زیر دهاع ملی  قت در  ارد کند. اهز نی اخدش 
کلارگیری کارشناسلان خلارجی      مورد نیاز ارتش ب  استفاده از  جود اهراد خارجی، صرهاً بر بل  

 1384طور موقت تأکید کرده است )نظریۀ تفسیری شلمارۀ  استفاده از تخاص آنان در ارتش ب 
گون  استنباط کرد ک  شورای نگهبان بلا توجل  بل     توان ای ( از ای  نظر می14/12/1359مورخ 

نوعی ق.ا، ب  145مو وع ممنوعیت عضویت اهراد خارجی در ارتش   نیر های انتظامی در اصل 
نیز نظر داشت  است. با توج  ب  آن   گفت  شلد، از ذکلر    153بر قاعدۀ هقهی نفی سبیل   اصل 

مهلرح سلاخت. نخسلت     تلوان یم،   هقدان قانون عادی، ابهاماتی را 153صل در ا« ارتش» ا ۀ 
ینمل برده است؟ آیا سپاه پاسداران   نیلر ی انتظلامی   از ارتش نام  صرهاًآنک  چرا اصل یادشده 

 مو وع قراردادهای مستوجب سله  قرار گیرند؟  توانند
اساسلی بلا ذکلر  ا ۀ     قانونگلذار د  نظلر را مهلرح سلاخت: نخسلت آنکل        توانیمدر پاسخ 

تمثیلی اهاده کرده   سایر نیر های نظلامی ماننلد سلپاه     طورب ، همۀ نیر های مسلح را «ارتش»
دیگلر شلئون   »...  منی ذکر کرده است. با توج  ب  عهلد   طورب پاسداران   نیر ی انتظامی را 

قدملۀ قلانون   م موجلب  بل  ی ای  نظر صح  گذاشت؛ د م آنکل  چلون   درستب  توانیم« کشور...
د  نیر ی اصلی دهلاعی در ضفل    ضراسلت از مرزهلا      عنوانب اساسی، ارتش   سپاه پاسداران 

عقللی، ممنوعیلت قراردادهلای مسلتوجب سلله        نظلر  ازگفت  توانیمر  ، ازای اندشده یمعره
ر ایل   کل  د  دشویمای  ابهام مهرح  هم باز. اما شودیمبر ارتش، شامل سپاه پاسداران نیز عال ه

ارتش   سپاه، پاسداری  دیردهمی مرزداری ک  هاگان یژه یب -صورت، تکلید نیر های انتظامی
اساسی  قانونگذارگفت ک   توانیمدر ای  میان چیست؟ آیا  -دارندعهده  ضراست از مرزها را بر 

یللی،  تمث طلور بل  « ارتش»با  ضدت مالک گرهت   رسدیمنظر غاهل شده است. ب  مسئل از ای  
  جلود  باباید قائل ب  ممنوعیت قراردادهای مستوجب سلهۀ بیگان  بر سایر نیر های مسلح شد. 

  ۀلز م  « ارتلش » ژهیل  بل  ، ب  نظر نیاز ب  تعرید دقید  ا گان   ماادید مسلتوجب سلله    ای 
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یمچرا  شودیمشمول ممنوعیت قراردادهای مستوجب سله  بر سایر نیر های نظامی اضساس 
   تعابیر مختلفی از ای  اصل ناشی شود. ءبرداشتسو تواند

 

 دیگر شئون کشور .4
، ضلاکی از ضالری نبلودن   تمثیللی     153در اصلل  « دیگر شئون کشور»بد ن تردید ذکر  ا ۀ 

، بلا توجل  بل  آنکل  در     گرید انیب ب بودن ماادید قراردادهای مستوجب سلهۀ بیگانگان است. 
 جود ماادید دیگر را هلم مفلر      توانیم شکیبدارد، ، قانون عادی  جود ن153مورد اصل 

جملل   « دیگر شئون کشور»دانست. در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ابتدا بجای 
پیشنهاد شد،  ۀی در نهایت گفت  شد ک  اگلر جمللۀ   « دیگر قوای مملکتی یا دیگر قوای کشور»
گیللرد نللوعی در برمللیر را بلل گنجانللده شللود، همللۀ ماللادید دیگلل « دیگللر شللئون کشللور »

 شلأن »کل   ا ۀ   است مسئل (، اما آن   مشخص است ای  1523، ص 3)ص.م.م.م.ب.ن.ق.ا، جلد
چیست؟ چ  ماادید دیگری « شأن کشور»یک کلمۀ کلی   تفسیربردار است. منظور از « کشور

آیلد     سلاب ضبل  شأن کشور ایلران   تواندیممنابع طبیعی   اقتاادی، هرهن    ارتش  از غیرب 
هملراه داشلت  باشلد؟ در پاسلخ بایلد      ممنوعیت قراردادهلای مسلتوجب سللهۀ بیگانگلان را بل      

ی عربی   بل  معنلای مو لوع، مهللب،     اش یرۀغوی دارای  نظر از« شأن»ساخت ک   خاطرنشان
بل  شلخص   « ذ اۀشَّان»امر، قضی ، ا  اع، اضوال، شرایط،  یژگی، ماهیت، اهمیت   اعتبار است. 

( با توجل  بل  آن ل     315: 1384)آذرنوش،  شودیم  شخایت مهم اطالق  مقامصاضب مسئول،
، امور کشور   مو وعاتی است کل    اقع در« شأن کشور»ک  منظور از  رسدیمنظر گفت  شد، ب 

چگلونگی تنظلیم   انعقلاد     ناملۀ آیلی   6ملادۀ  « ب»اهمیت   اعتبار باالیی در کشور دارند. بند 
 ، دسلتگاه «کشلور  شأن»ی از  ا ۀ سازشفا ی هم بد ن هیچ تو یح   اۀملل یبی هانام مواهقت

 از اعلم  هلا تواهلد  تلا کنلد   اتخلاذ  یبیترتموفد کرده تا  مت  را میتنظ  مذاکره  مسئول ید ۀت
، نباشد. در ای  «بر... دیگر امور کشور گانگانیب سلهۀ   اجانب نفوذ»...متضم   ینزاکت   یضقوق

 از غیلر بل  ماادیقی « شأن کشور»ظر را مهرح کرد: نخست آنک  منظور از ن د  توانیمخاوص 
، یعنلی منلابع طبیعلی   اقتالادی، هرهنل    ارتلش، اسلت کل          153ماادید مذکور در اصل 

از راه  تواننلد ینمل اهمیتلی برخوردارنلد کل  بیگانگلان      آن نلان محسوب شده   از  هانآ دیردهم
رای بل . سلت ین ذکرشلده دیگر، شامل ماادیقی ک  در اصلل   سله  یابند. از طر  آنهاقرارداد بر 

از  یعی سل  دیل ط دیل توۀ تیل هکتار ارا ی مستعد کشا رزی   قابل هاونیلیم با جودایران نمون  
از  ی  برخلوردار  وری، محاوالت دام   طیری  سردس یریمحاوالت زراعی   باغی اعم از گرمس

  .... یکی از کشورهایی است کل    ت کشا رزیاز محاوال یاریبس دیانسانی، در زمینۀ توۀ یر ین
 یلژه   توجل   مورد تواندیم. چنی  فرهیت باالیی، دارای تاریخ طوالنی است کشا رزی ۀنیزم در

https://www.sepinud.org/fa/news/?n=470
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خودکفلایی   تأمی »بر  3اصل  13بند  تأکیدی کشورهای خارجی   قرار گیرد. گذار یسرمابرای 
... بلر  توۀیدات کشا رزی، دامی   شیتأکید براهزایکی از  فاید د ۀت،  عنوانب « کشا رزی ...در 

یکی از  وابط نظام اقتاادی، ضاکی از اهمیلت کشلا رزی ذیلل     عنوانب  43اصل  9مبنای بند 
جب سللهۀ  مشمول ممنوعیت قراردادهلای مسلتو   رسدیمنظر است ک  ب « شأن کشور»عنوان 
بلا منلابع طبیعلی،     دیل ردهمماادیقی « شأن کشور»؛ د م آنک  ب  نظر منظور از شودیمبیگان  

ی، خلودداری   در قاۀلب   طلورکل بل   آنهلا اساسلی از ذکلر    گذارقانونک   استاقتاادی، هرهن  
 شلتر یپکل    -رای نمون  میراث هرهنگی برا اهاده کرده است.  آنها منی،  طورب ماادید مذکور 

یکلی از شلئون کشلور،     عنلوان ب « هرهن »ذیل عنوان ماداق  توانیمرا  -ب  آن پرداخت  شد
با توج  ب  آن   گفت  شد، بلد ن شلک    مشمول ممنوعیت قراردادهای مستوجب سله  دانست.

« شأن کشلور »کلمۀ  ژهی ب ، 153بسیاری از ابهامات   تفاسیر اضتماۀی از ماادید مو وع اصل 
موجلب  « شأن کشلور »همی  تفسیر  ا ۀ  بساچ انون عادی در ای  زمین  است، دۀیل هقدان قب 

منفلی دارد یلا آنکل      ریتلأث تد ی  قراردادهایی در نظام ضقوقی ایران شود ک  بر زنلدگی ملردم   
برعکس با استناد ب  ای   ا ۀ تفسیربردار   کلی، هرصت انعقاد قراردادهایی ک  ممک  است برای 

 فید  اقع شود، از دست بر د.آیندۀ مردم   کشور م
 

 گیرینتیجه
یک اصل راهبردی است ک  در زمان ضال   آینده بلر سرنوشلت سیاسلی،     153بد ن تردید، اصل 

ایلران ناشلی از    153عمیقی خواهد داشت. ر ح ضاکم بر اصل  راتیتأثاقتاادی، هرهنگی  ... مردم 
سلتوجب سللهۀ بیگانگلان اسلت:     د  توجی  اساسی در زمینۀ ممنوعیت قراردادهلایی اسلت کل  م   

جویانل   نخست، دغدغۀ تکرار تجارب تلخ گذشتۀ پیش از انقالب در زمینۀ انعقاد قراردادهای سلله  
اصلل   ژهیل  ب های ملی شد   د م، ضاکمیت موازی  اسالمی ک  موجب نفوذ بیگانگان   غارت ثر ت

. بلا ایل    نلد کیمل ان را طلرد  تسللط بیگانگل   هرگون قانون اساسی   باۀهبع قاعدۀ نفی سبیل ک   4
قلانون اساسلی در قاۀلب     153سلازی اصلل   ر یکرد، هر یۀ نوشتار ضا ر در مورد  ر رت عینیت

هلا   تفاسلیر محتملل از    دۀیلل چلاۀش    تکمیل آن از جانب مجللس، بل     ییتبقوانی  مو وع    
ت شد   نتلای   ماادید قراردادهای مستوجب سله  مانند منبع اقتاادی   دیگر شئون کشور، اثبا

ق.ا،  153ترتیب ضاصل شد: نخسلت آنکل   لر رت تلد ی  قلانون علادی در زمینلۀ اصلل         زیر ب 
مفاهیمی چون سله ، بیگان    ماادیقی مانند منابع طبیعی   اقتالادی،   چراک ، شودیماضساس 

 هستند   قابلیت تفسلیر، تعبیلر   ضتلی    دارکشهرهن ، ارتش   دیگر شئون کشور، بسیار کلی   
ی هریلک نیلاز بل  قلانون     جزئ  تعیی  ماادید  آنها. بنابرای  تعرید درست از دارند را سوءاستفاده

ضاکی از تمثیلی بودن ماادید مذکور در اصل است « دیگر شئون کشور»دارد؛ د م آنک  ذکر  ا ۀ 
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ینۀ انعقلاد  زم تواندیم، همی   ا ه گرید انیب ب مثبت   منفی را دارد.  صورتب   هم قابلیت تفسیر 
مستوجب سله  نیست، اما موجبات سللهۀ بیگانل  را    د ۀتقراردادهایی را هراهم آ رد ک  ب  تعبیر 

بر آن ممک  است زمینۀ عدم انعقلاد قراردادهلایی را هلراهم آ رد کل      در آینده هراهم آ رد   اهز ن
اساسلی   قانونگلذار  دغدغۀ رسدیمنظر دریغ کند؛ سوم آنک  ب  از کشورهرصت توسع    پیشرهت را 

اسلت.   اهتل  ی تبلوربیشتر در سایر اصول قانون اساسی نیز  تأکید  با اندیشۀ  153با عنایت ب  اصل 
 هرگونل    یلا ممنوعیلت    81ب  خارجیلان در اصلل    هاشرکترای نمون ، ممنوعیت امتیاز تشکیل ب

یمل   بل  نظلر   ؛ چهارم آنکل 50در اصل  دشویم ستیز طیمحهعاۀیت اقتاادی ک  موجب تخریب 
یکلی از   عنلوان ب  153استنباط کرد: اۀد( ضاکمیت اصل  153نتیج  در زمینۀ ضکم اصل  3 توان

؛ ب( همسویی اصلل یادشلده بلا برخلی دیگلر      45اصل  جمل  ازخهوط کلی نظام بر برخی اصول 
ج(  مکمل قانون اساسی در زمینۀ اسلتقالل   خودکفلایی؛   عنوانب ق.ا،  152   9، 3اصول،  ژهی ب 

ی موازی  هقهی   باۀهبع قاعدۀ نفی سلبیل بلر   برمبنای قانونگذارقاۀب  عنوانب  4ضاکم بودن اصل 
گفت  عینیت بخشلیدن بل    . با ای  ا صا ، راهبرد مقاۀۀ ضا ر در پاسخ ب  هر یات پیش153اصل 
بینی جایگاهی بلا اختیلارات مشلخص بلرای اضلراز       م  تاویب قانون تکمیلی   پیش 153اصل 

های داخلی مجللس یلا در سلهح شلورای نگهبلان        اردادهای موجب سله  در قاۀب کمیسیونقر
 شورای عاۀی امنیت ملی است.
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