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 چكیده
 ینیست. ریی  عملکرد نظام ایاای کافی یخواندن متن نوانین اااای در شناختن نحوه

 در ی شده موجود در انتخاب یزیر اطالعات از جمل  مواردی اات ک  در متن نانون اااای نوشت 
نانون اااای  یجاری مبتنی بر متن نوشت  یهاآن نیامده اات. ریی  یدیگر مقررات چیزی درباره

ی عملکرد یانعی نانون  ینوشت میان متن یفاصل  ینیستند. موضوع این مقال  سراش درباره
آن  ینوشت نهادهای نانونی اات. این رییکرد سااخ ب  کسانی اات ک  هم  نانون اااای را در متن

نانون ی آرا ی نظریات  ینوشت . اینان موضوع حقوق اااای را ب  متنی بدان اصرار دارند بینندمی
از نانون اااای ب  نمایش کنند. چنین رییکردی تصویری نانص ی ناراا شورای نگهبان محدید می

خود را مواع یا های ر ب  توازن نوای ایاای صالحیتظگذاشت  اات. نهادهای نانون اااای با ن
حقوق اااای  یکنند. این مقال  نصد دارد تا توج  ب  این مقوالت را در مطالع مضیق ت سیر می

ی حقوق اااای ایران می کوشش خواهیم کرد از یک او نشان دهیم آیا نظری  تذکر دهد.ایران 
تواند مبنایی برای سذیرش این نواعد فراهم کند ی از اوی دیگر چ  موازین ی معیارهایی بر این 

 نوع نواعد حاکم اات.

اصول نانوشت  نانون اااای،  : اخالق ی آداب مربوط ب  اجرای نانون اااای،هادواژهیکل
 نون اااای نوشت .عرف اااای، نااجرای اصول نانون اااای،  هایریی 

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Naser.soltani@ut.ac.ir 



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانش فصلناهم  

 

 

12 

 مقدمه
 گرفتن ی برای جمهور تعیینیزراء تواط رئیس»نانون اااای ج.ا.ا  196ی  199ل وبنابر اص

تواند یزراء را عزل کند ی در این جمهور میرئیس»ی  «... شوندمی معرفی مجلس اعتماد ب  یرأ
بنابر منطوق ی م هوم  ...«.بگیرد صورت باید برای یزیر یا یزیران جدید از مجلس رأی اعتماد 

از آغاز انتخاب یزرا، از نخستین جمهور اات. ول اختیار عزل ی نصب یزرا با رئیساین اص
نظر  بایدت دیلت أبرخی از اعضای هیعزل ی نصب اجرای اصل تا امریز، در مورد  یدیره
انتخاب ی ب   یبرت دیلت با نظر ی تأیید رهأشد ی این دات  از اعضای هیتأمین می یرهبر

ای نانوشت  در حقوق اااای ایران بود ک  در شدند. این ریی  ی اابق ، ناعدهمجلس معرفی می
 یجمهور در نظام ایاای ی توازن نوا ی رابط یا رئیس یریزهر دیره ب  نسبت جایگاه نخست

یان برخی از های اخیر برخوردهایی ممیان ای ی نهادها ی نوای دیگر متغیر بود. اما در اال
نانوشت  را در برابر دیدگان نافران نرار  ینهادهای نانون اااای ریی داد ک  آشکارا این ناعده

نانون اااای یارد کرد ی نشان داد ک   ولتر از سیش، بر این اصداد ی نیدهایی، ریشن
مقدماتی را بستن این اختیار ی صالحیت مبتنی بر نانون اااای الزامات ی  کارجمهور در ب رئیس

  (1)باید رعایت کند ی در این خصوص گویا ریی  ی ریالی برای اجرای این اصل ایجاد شده اات.
جمهور عزل یزیر اطالعات، حیدر مصلحی، از طرف رئیس ،این موضوع یبرجست  ینمون 

ی سس از ااتع ابود.  ینت ی مخال ت رهبر با این تصمیم ی در سایان بازگشت یزیر ب  یزارتخان 
در  91/1/1931مقام رهبری در تاریخ جمهور ینت، یزیر ی نبول ااتع ای ایشان از اوی رئیس

خواهم بیش از از شما می»... نوشتند: « یزیر اطالعات»خطاب ب   17776/1ی شماره ینام 
های مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب  خرج داده ی با سیش در انجام مأموریت

های آیریعظیمی ک  آن یزارتخان  از نیریی انسانی توانمند ی انقالبی ی متدین ی فن یارمای 
ریز برخوردار اات ی با حمایت دیلت خدمتگزار ی همکاری اایر نهادهای اطالعاتی اجازه 

)دفتر « ترین فترت ی استی در انجام یفایف نانونی آن داتگاه مهم سیش آید ... ندهید کوچک
انتصاب معاین ایل، از  یحتی در نمون (. 91/1/1931ای، اهلل خامن یتآر ح ظ ی نشر آثا

برخالف مصلحت »جا ک  انتصاب مورد نظر ایشان جمهور ینت خواات  شده از آنرئیس
« ملغی ی کأن لم یکنالزم اات انتصاب مزبور » ،اات« جب اختالفوم یلت ید یجنابعالی 

 (2)(.27/4/88،  ایاهلل خامن یتآشود )دفتر ح ظ ی نشر آثار اعالم 
را خطاب کرده ی از ای خواات  اات  ییمستقیماً  یرهبر ،مربوط ب  یزیر اطالعات در نام 

های مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب  خرج بیش از سیش در انجام مأموریت
ی را جمهور در سذیرفتن حکم رهبری اعتراضات نیریی ایاای بسیاردهد. تعلل رئیس
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با توج  ب  شرایطی ک  در حال حاضر »برانگیخت. از جمل  یکی از نمایندگان مجلس گ ت  بود: 
در کشور یجود دارد متأا ان  باید بگوییم ک  نانون اااای در حال تعطیل شدن اات ی فراتر 

فقی  اات مورد  ااز برای نظام ااالمی ک  همان حکم یالیتای ارنوشتاز آن مسئل 
در این موضوع تعلل ی ط ره از  (9)(.1931اردیبهشت  11)راالت؛  «گیردیی نرار میاعتنابی

 تلقی شده اات.« تعطیل شدن نانون اااای»نبول این حکم همچون 
. نائل شدهای اجرای اصول نانون اااای ت کیک میان حکم حکومتی ی ریی  بایدجا همین

شود. ای ی اتخاذ تصمیمی یارد میانع یعنی سس از ینوع ی ،حکم حکومتی ماهیت سسینی دارد
یعنی سیش از اتخاذ  ،های اجرای اصول نانون اااای ماهیت سیشینی دارندریی  ک یدرحال

گرفت  در این شکل« مذاق»تصمیمات مقدمات خاصی باید مالحظ  ی رعایت شود. باید ب  
ومتی آن تصمیم حکم حک ییایل خاص احترام گذاشت  شود. در غیر این صورت ب  یحوزه

براااس این ییژگی، ت ایت  (4).ایجادشده اصالح خواهد شد« مذاق»در جهت تدایم ریی  ی 
آید: حکم حکومتی دفعی ی یکباره فاهر دات میدیگری هم میان این دی نوع ناعده ب 

شود. ی اجرای نانون اااای تدریجی اات ی در گذر زمان خلق میک  ریی یدرحالشود، می
ها باید تکرار شوند تا ی ریک  یدرحالمتی اصوالً نیازی ب  تکرار ندارد تا معتبر باشد، حکم حکو

 اعتبار یابند. 
ها را ناشی از اختیارات نانون اااای بیایریم ی آن 27ها را ذیل اصل ی ریحتی اگر این 
ت اخیر همین توانیم از عبارینمبدانیم، باز هم « ی امرزیر نظر یالیت مطلق »حاصل از عبارت 

چشم بپوشیم. با یجود این، اگر « ی این نانونبر طبق اصول آینده»اصل ک  تصریح کرده اات 
زیر نظر یالیت »ها از صالحیت اختیاری نه ت  در عبارت ی ریهمچنان معتقد باشیم ک  این 

کند، در یمل ها اعمای ریترتیب مقرر در فقی  نظر خود را ب اند ی یلینشأت گرفت « ی امرمطلق 
ی نانون اااای نیست، بلک  ب  معنای های نانوشت ی ریاین صورت نیز این بیان اخیر نافی 

تبیین ی ت سیر اازیکارهای اجرایی عبارت مذکور اات. از این نظر توج  ب  این اصول ی 
 های نانوشت  یالزم اات.ی ری

دیلت یازدهم ریی داد ی ی انتخاب همکاران جدید آخرین تحول این موضوع در آاتان 
مطلبی را در سایگاه دفتر ح ظ ی نشر آثار  6/2/36ها دفتر رهبری در تاریخ ی بحثدر ادام 

ی ی ثابت در هم ریی »رهبری مطلبی منتشر کرد. در بخشی از یادداشت گ ت  شده اات: 
ده اات ی ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب یزیران دفاع، امور خارج  ی اطالعات بودیلت

این هم، حسب تکالی ی اات ک  در نانون اااای برای رهبری در امور ایاات خارجی ی 
ینک  ابا توج  ب  متن باال دی نکت  شایان توج  اات. نخست «. دفاعی ـ امنیتی تعیین شده اات
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اات؛ دیم آنک  ای ای « های دیلتی ثابت در هم ریی »نقش رهبری در انتخاب برخی یزرا 
حسب تکالی ی اات ک  در نانون اااای برای رهبری ... تعیین »هبری در این موضوع نقش ر

 ، یعنی رهبری با ااتناد ی کسب صالحیت از نانون اااای چنین نقشی دارد. «شده اات
یس نظام جدید تأای های ایلی ی این موضوع در جمهوری ااالمی ب  االاابق 

باشد « نزدیک ب  رهبری»د تا یزیر اطالعات فردی گردد، از همان آغاز نیز الزم بویبازم
های سیشنهادی تصدی یزارت اطالعات ابتدا از (. حتی با گزین 44-49: 1989شهری، یر)

ی سور در جلس (. ااماعیل فردیای47: 1989شهری، یرشد )طرف دفتر امام تماس گرفت  می
ی اعتماد ب  یزیر اطالعات رأی چنین توصی ی از موضوع را در مجلس ی در جلس  1/11/62

شهری، یزیر اطالعاتی ک  موفق ب  یرمحمد  (1962ی رامی، عرض  کرده اات )ریزنام 
من ب  آنای »اند: ی اعتماد از مجلس شد، در خاطراتش ب  نقل از امام خمینی )ره( گ ت رأکسب 

ا سیشنهاد کردند، مواوی گ ت  بودم در مورد یزیر اطالعات موافقت من الزم اات، ینتی شما ر
ی این مطلب ی در توضیح شهری در ادام یر«. گ تم ایشان برای این کار منااب اات

ی کارهای اااای سیش از آنک  با ک  یزیر بودم هم تا زمانی»نویسند: یمبا رهبری  شانرابط 
.. شد ی در یانع معتقد بودم .یمیر هماهنگ شود با امام هماهنگ یزنخستجمهور ی رئیس

 (. 61: 1989شهری، یر« )اطالعات باید هماهنگ با رهبری کار کند
تنها اند ک  ن متنانضی طرح کرده هایبرخی حقوندانان نظر ،در مواجه  با این موضوعات

اند: یرید ند. ایشان از یک او گ ت افاند فرفیت بررای علمی ی فنی  ،اازگاری درینی ندارند
گشایی از مشکل حقونی برای کشور بود، چراک  با گره»ب  این موضوع از طرف رهبری 

، سس از تحقق کامل جمهوریسرئ ییل یابرکناری یزیر، فاهراً ابقای مجدد ی مستقیم ای ب 
بینی حقونی نشده چنانک  عدیل از ااتع ا سس از سذیرش سیش ،عزل یا ااتع ا دشوار باشد

در سایان  ک یدرحال .«ید مجلس تعیین شوداعتماد جد یاات! ی ناگزیر یزیر جدید باید با رأ
اات یلی نطعاً  جمهوریستصمیمی ک  اگرچ  از نظر حقونی حق رئ»اند: همین عبارت نوشت 

)الهام،  «اات اده از حق در امور حساس ی مهم اصوالً نیازمند مشورت ی تأمل بیشتری اات
« از نظر حقونی حق»ین موضوع جمهور در ااند. اگر رئیساین دی جمل  متنانض (2)(.4: 1931
از نظر »جمهور عمالً چنین نیست ی رئیس ک یتصمیم نهایی از آن ای باشد. درحال باید ،داشت
توان در این موارد فقط ینم، بنابراین ی در ااخت حقیقی ندرت چنین حقی نداشت« حقیقی

وضوعی این اات . اشکال ی نقص این دیدگاه در مواجه  با چنین مب  متن نانون محدید شد
کند. توضیح ی فهم چنین موضوعی اااااً آن محدید می یک  نانون اااای را ب  اصول نوشت 

های ممکن نیست. طی اال ،جاری ینوشت  ی ریی میان متن ی ایجادشدهبدین توج  ب  فاصل 
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  خود ک ای شکل گرفت اجرای نوانین اااای ایران در کنار برخی اصول نوشت ، اصل نانوشت 
اجرای  یهایی هستند ک  نحوهاین اصول نانوشت  ریی  اات، را بر آن اصل خاص تحمیل کرده
 کنند. اصول نانون اااای را تعیین می

نخست ب   یحقوق نیستند. در درج  یهای اجرای اصول نانون اااای بیرین از دایرهریی 
 ،ای نیستندی ات انات ااده« ینایع» ،نددهاین دلیل ک  رفتارهایی ک  از گذر آن خود را بریز می

اند، این بازیگران نهادهای برخاات  از اند؛ سدیدآیرندگان آن بازیگران ایاایبلک  اعمال حقونی
کنند ی آیین ی ند ک  در چارچوب صالحیتی ک  نانون اااای ب  ایشان داده عمل میانانون اااای

ها ارزش این ریی  حالبا این  .(Avril, 1997, 149) کنندرعایت می اات ریشی را ک  مقرر کرده
 ک  اصول نانون اااای نوشت  چنین اعتباری دارند.درحالی ،ی اعتبار حقونی ندارند

داده شد. نشان جمهور ینت های بسیاری ب  رفتار رئیسدر جریان این موضوع یاکنش
 Dicey, 1915: 278)-(303 (6)«اخالق مربوط ب  نانون اااای»ها را ذیل شاید بتوان این یاکنش

ها اخالنیاتی ک  در تنظیم ریابط نوای عمومی نقش مهمی دارند. دنت در یاکنش ؛توضیح داد
دهد ک  لزیم رعایت برخی مالحظات در اجرای اصول نانون اااای چنین شأنی نشان می

ااز برای تای ارنوشمسئل »دارند. یکی از نمایندگان مجلس در ارزیابی این رفتارها آن را 
 ثرؤهای اجرای اصول نانون اااای مدر احترام ب  ریی  ایتلقی کرده بود. چنین ارزیابی« نظام
 تعبیر شود.« تعطیل شدن نانون اااای»ب   مکن ااتاحترامی ب  آن می بی اات

 یم ک  محل نزاع در این مقال  کجاات.ادی نشان د ردیمصورت مسئل  را تقریر ک جاینتا ا
 های اجرایی ی اصول نانوشت  اات.ی ریع در مبنای اعتبار، الزام ی ضمانت اجرای چنین محل نزا

این موضوعات مهم در حقوق اااای ایران باید ذیل ریش ی م هومی انجام  یبررای ی مطالع 
این موضوعات سرتو اندازد ی ااختاری برای کنکاش  ید تا بتواند بر ابعاد سیچیده ی چندالی گیر

های حقوق اااای ی ریی  یتوجهی ب  م هوم نواعد نانوشت دنیق آن ارائ  کند. بیعلمی ی 
اجرای اصول نانون اااای مانع فهم ی دریافت دراتی از ماهیت این موضوعات اات. در حقوق 

 شوند.کشورهای دیگر این موضوعات ذیل چنین م هومی بررای ی مطالع  می یاااا

 اهمیت سابقه. 1
دارد ی سیش از این هم تعدادی از یزرا نیازمند « اابق »حقوق اااای ایران این موضوع در  

آیرد ک  از یک بار میدی اثر ب  اابق  (7)اند.بوده باالترین مقام مملکت برای تصدی یزارتخان  ییدتأ
ات اثب بار .2 ؛گیردکند فرض میای را ک  تکرار مینانونی بودن اعمال ناعده .1شود: اصل ناشی می

 کند. جا می را جاب
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نشان  ،های اابق  را ک  مشریعیت دادن ب  عملکرد جدید ااتاثر نخست یکی از نابلیت
های نانون اااای جمهوری ااالمی ایران، مانند نوانین اااای کشورهای جدال یدهد. هم می

بینیم ییضوح مچراک  ب  ،دهندبخش نشان میدیگر، نیریی اابق  را همچون عامل مشریعیت
در آخر خود را  ،اندهایی در ابتدا همچون موارد نقض ی تجایز رد ی ن ی شدهها ی ریالریی 

اند ی سس از آن حتی خود را جزیی از نانون اااای یا ت سیر ی تحمیل کرده ی حاکم شده
 خوانند.ت اایر دیگر را ت سیر ب  رأی می یدانند ی هم برداشت درات از نانون اااای می

کننده اات ی اثری شناای تعیین، ک  از دید ریان(تغییر بار اثبات)ر خصوص اثر دیم د
ک  خود را ب  سیریی از  یریزجمهور یا نخستمقامی مانند رئیس ،نضایی دارد یشبی  اثر ریی 
یابد. با خلق بست  ی ناگزیر میخود را دات ،کندایجادشده محدید ی مقید می یاابق  ی ریی 

چراک  تصمیمش از آغاز نابل  ،ایمای را در یضعیت دشواری نرار داده ،ی  ی اابق این ری
بسنده  ،ب  بازتولید ی تکرار آنچ   در موارد مشاب  انجام داده بودیم ری بایدی ازاینبینی بود سیش

 گرفت شکلبرخالف اخالق  جای مخال ت ک تواند ب می یریزجمهور یا نخستکند. رئیس
امنیت ی ثبات ریابط ی  ی اات،نظمی ی بر هم زدن نواعد بازعامل بی نانون اااای ی یدرباره

نابراین هر مقامی ب (Avril, 1197: 126).عنوان دلیل ی توجی  بیایرداحترام ب  نواعد بازی را ب 
صالحیت ی  یدامن  یهرچند تن دادن ب  این ریی  ی ریال را نپسندد ی آن را محدیدکننده

ها با ی گریزی در تبعیت از آن ندارد ی مخال ت با این ریی  چاره ،نانونی خود بداند اختیارات
مستقر بازی  یبر هم زدن ناعده ینوعشود ی ب های نیریهای غالب ایاای مواج  میمخال ت

اند. بنابراین ها بر بستری از توازن نوای ایاای نرار گرفت چراک  این ریی  ،آیدشمار میب 
ی همگان تونع دارند ک   شده جا نیم ک  بار اثبات ب  ن ع اجرای ریی  ی ریال جاری جاببیمی

ب  اصل تبدیل  یجتدرب  ،این ریی  ی ریال نادیده گرفت  نشود. موضوعی ک  خالف اصل اات
 شده ی بار اثبات را با خود همراه کرده اات.

چراک   ،نراردادی دارندشب  های اجرای اصول نانون اااای ماهیتیها ی ریالاین ریی 
کننده ی شرط یجود این نرارداد از ارکان تعیینرضایت بازیگران ایاای یا طرفین این شب 

یجود های اجرای اصول نانون اااای نوعی تضاد در ریی  نظرعالیه از این هاات. ب ریی 
 یکنندهعنصر تعیین»باید از آن سیریی کنند.  ،آیرندک  همان کسانی ک  آن را سدید می دارد
های اجرای اصول نانون اااای همکاری ی همداتی بر این اااس اات ک  ریی 

نراردادی در بنابراین عنصری شب  ؛«بینندسدیدآیرندگان خود را همبست  ی سیوات  ب  یکدیگر می
 ی ایاایهاگریهی  توافق احزاب یچراک  اندیش  ،اتاهای اجرای اصول نانون اااای ریی 

های اجرای . با این یصف در ریی دارد یای برای بنا کردن اابق کننده  نقش تعیینزمین در این
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 یکجانب اش سیمان ک  ییژگی ات ـ نوعی از نیم ایج  نراردادی اصول نانون اااای یک 
 )در معنای دیلت یبلک  در آن اراده ،اش دیجانب  ی نراردادی نیستبودن اات ـ ک  البت  رابط 

 زند.حرف آخر را می حاکمیت(
ای هستند ک  ریش ت صیلی اجرای های اجرای اصول نانون اااای نواعد نانوشت ریی 
های ریی  ،تر دایسیکنند. ب  تعبیر دنیقهای مندرج در نانون اااای را تعیین میصالحیت

کنند. ن میهای اختیاری مقامات حکومت را تعییریش اعمال ی اجرای صالحیت ،نانون اااای
 با اصول ی معیارهای ایاای زمان هماهنگ ی اازگار باشند.  بایدها این ریش

توان ذیل این عنوان در حقوق اااای ایران، احتماالً می ک هایی در این مقال  یکی از نمون 
برای انجش ی ارزیابی این مصادیق در حقوق  شدهارائ  . معیارهایشودبررای می ،نرار داد
تواند نشان دهد ک  این موارد تا چ  حد شرایط نرار گرفتن ذیل شورهای دیگر میاااای ک

اجرای اصول نانون اااای  یبدانیم آیا در موضوعی ریی  ینک این عنوان را دارند. برای ا
اوابق  .1 :اجرا کنیم ،را ک  شامل ا  سراش اات (8)باید آزمون جنینگ ،یجود دارد یا ن 

وص این اوابق آیا بازیگران این عرص  معتقدند ک  ملزم ب  در خص .2موضوع چیست؟ 
 .(Marshall, 1987: 111) آیا دلیل موجهی برای این ناعده یجود دارد؟ .9ند؟ ارعایت یک ناعده

تعریف  در ،آن منحل کنیم یاازنده یرا ب  اجزا یهای اجرای اصول نانون اااااگر ریی 
شوند؛ این ایاات ناشی می یمیمات بازیگران عرص نواعدی ک  از تص: »توان گ تها میآن

چراک  از نهادهای صالح برخاات  از نانون اااای صادر  ،آیرندتصمیمات ب  لحاظ حقونی الزام
اند، اما تنها در حدید همان موضوع خاص معتبرند )...( یعنی حکم مندرج در این نواعد را شده
وارد دیگر تسری داد. این نواعد ب  این دلیل معتبرند توان از طریق تنقیح مناط ی نیاس ب  منمی

یعنی این نواعد  ؛(Avril, 1997: 123) «نداک  با نواعد باالداتی خود همخوان ی هماهنگ
های ریی  ینانوشت  باید با ریح ی مذاق نانون اااای اازگار باشند تا بتوان آن را در زمره

 اجرای اصول نانون اااای شناخت. 
ک  حقوندان حقوق اااای باید حل کند این اات ک  اعتبار ی نانونی بودن انتقال  ایمسئل 

بگوید:  ،عبارت دیگرعام را بسنجد. ب  یاز اوابق یک موضوع ب  تولد ی فهور یک ناعده
ها الزام اند؟ ی این اوابق ی ریی حقونی عام تبدیل شده یها ی اوابق ب  ناعدهچگون  ریی 

 اند؟ردهخود را از کجا آی

 های قانون اساسییهروالزام  منشأ. 2
های اجرای اصول نانون اااای چنین الزام ریی  یحقونی انگلیسی برای مسئل  ینظری 
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مانحن فی  مغایر نیست، کافی  یرفتار ما با ریی  ینک برای دانستن ا»سااخی تدارک کرده اات: 
اند تا نواعد ها ایجاد شدهاین ریی  رازیشود؟ ها احترام گذاشت  میاات ببینیم ک  ب  آن

در نظام حقوق اااای باید بکوشیم تا ب  لحاظ حقونی بود یا نبود این  .«آیری را بیان کنندالزام
 ،نوع اوابق ایاای را شنااایی کنیم. سراش ی سااخی ک  در شنااایی این نواعد اهمیت دارد

از طریق یک تصمیم اجرایی زاده شود  ایاین اات ک  بدانیم چگون  ممکن اات چنین ناعده
)حتی تنها یک تصمیم ی ن  بیشتر(؟ چگون  نواعد خاصی ک  اعتبار آن محدید ب  شرایط 

توانند نواعدی عام ی دائمی تولید کنند؟ اند، مییجود آیردهخاصی اات، شرایطی ک  آن را ب 
خست اطح مؤثر بودن ن رد؛برای سااخ ب  این سراش باید دی اطح را از یکدیگر ت کیک ک

 ناعده ی دیم اطح اعتبار ناعده. 
ی میزان نیریی الزامی ک  در یک اـ ک  ب  معن (مؤثر بودن)اطح نخست  یدرباره

توان توضیح داد الزامی ک  اجرای اصول نانون اااای اات ـ می یکنوانسیون ی ریی 
، این اطح از ییژگی کندمی ی لمس جمهور در ضریرت بازگرداندن یزیر اطالعات حسیسئر

اردیبهشت  11)راالت،  دهدهای اجرای اصول نانون اااای را نشان میها ی ریی کنوانسیون
چراک   ،ندانضایی یمعادل ی همسنگ ریی  ،در حقوق اااای تولیدشده هایریی  (3)(.9: 1931

موضوع  را توان حقوق چنین اات ک  میشود ی ایناز گذر اجراات ک  معنای متن آشکار می
ایاات در رفتارشان نسبت ب   یسیگیری کرد ی فهمید. برخالف فکر رایج، بازیگران عرص 

ها ناشی از عمل نهادهایی هستند ک  نانون چراک  این رفتار ی ریی  ،ت ایت نیستندحقوق بی
 . گذاری کرده ااتها را سای ند ک  آناها ی اختیاراتیها را بنا کرده ی صالحیتاااای آن

(Avril, 1997:  125-126)  نضایی  یریی  ی رفتار ایاای معادل حقونی ریی  ،عبارت دیگرب
توانند هرچند این دی حوزه می ،ای غیرنضایی ااتدر حقوق اااای اات، اما مربوط ب  حوزه

احتماالً مانند جایی ک  شورای نگهبان یا دادگاه نانون  ؛مناطق همپوشانی هم داشت  باشند
 های اجرای اصول نانون اااای را ب  رامیت بشنااد.ها ی ریی ی برخی از کنوانسیوناااا

آن اات ک  از  یهای اجرای اصول نانون اااای ناشی از ماهیت دیگان سیچیدگی ریی 
حقونی را )همان ت ایتی ک   یهای یک ناعدهراد ییژگینظر نمیاما ب  ،یک او ناعده اات

دشوارترین مسئل  هنگام تعریف اعتبار  (11)گذارد( داشت  باشند.می sruleی  lawدایسی میان 
توانیم از امکان عقلی شود. آیا میاصلی آشکار می یحقونی این نواعد ی سااخ ب  مسئل 

 (11)ب  امکان حقونی )شرعی( ،کنندهنجارهای خاصی ک  یک هنجار عام نانوشت  را اعمال می
 . (Avril, 1997: 141)این هنجار عام گذر کنیم؟

کنند )مانند مشکل های اجرای اصول نانون اااای طرح میمشکلی ک  اعتبار ی الزام ریی 
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سوزیتیویستی )اصالت یضع( حقوق را  یچراک  نظری  ،عرف حقوق اااای( جالب توج  اات
ظام کنند. در نکشند ی با تنگنا مواج  مینانوشت  ب  چالش می یناعده یبا طرح مورد ی نمون 

الزام حقونی  یتواند بر سای نانوشت  نمی یحقونی مبتنی بر اصالت یضع، احترام ب  یک ناعده
شده ی معتبر در نظام حقونی ارچشم  نگرفت ، زیرا این ناعده از مجاری شناخت  ،ااتوار شود

ایندی را حقونی ک  چنین فر یتوان بدان ااتناد کرد ی مانند یک ناعدهبنابراین چنانک  باید نمی
های اجرای اعتبار حقونی نقص ی ساشن  آشیل ریی  ینابل ااتناد نیست. مسئل اات، طی کرده 

ها هنجارهایی هستند ک  رفتار بازیگران را هدایت تردید ایناصول نانون اااای اات. بی
واعد ها نب  لحاظ حقونی معتبر نیستند. این جری هستند،اگرچ  این هنجارها مؤثر ی م ،کنندمی

جا ک  در دادگاه ها ااتناد کرد. سس از آنتوان ب  آنحقونی نیستند ی بنابراین در دادگاه نمی
شود این اات ک  چگون  احترام ب  این نواعد تضمین ک  مطرح می یاؤال ،نابل ااتناد نیستند

 شود؟شود ی موارد نقض آن چگون  مجازات میمی
حقوق یضعی چنان عظیم اات ک  یجود نواعد از نظر عموم حقوندانان اعتبار ی یزن 

ی حقوق نوشت  تواند با معجزهشود ی اِحر حقوق نانوشت  نمینادیده گرفت  میاغلب نانوشت  
حقونی نیست.  یدر نلمری ایاات اات ی ناعده ،سهلو بزند. از نظر ایشان هر آنچ  نوشت  نیست

ن نواعدی را در نظام حقونی نادیده این نقد بر سوزیتیویسم حقونی یارد اات ک  یجود چنی
نوشت  متونف  یاگر ناعده ،اند. در حقیقتنواعدی ک  در حیات حقونی جاری ی ااری ؛گیردمی
دیگری در افکار عموم  یعنوان ناعده شناخت  نشود ی ناعدهی اجرا نشود ی دیگر ب  دهش

 شده اات.نوشت  یعدهای جانشین نانانوشت  یباید سذیرفت ک  ناعده ،جایگزین آن شود

ها توان در صورت نقض آناند ی نمیبنابراین غیرترافعی ،نواعد از جنس حقوق نیستند این
ای با ب  دادگاهی دادخواهی برد. سراشی ک  باید بدان سااخ گ ت این اات ک  چگون  ب  ناعده

؟ یعنی اگر شود ی چگون  اجرای آن تضمین شده ااتهایی احترام گذاشت  میچنین ییژگی
های موجود کسب نظر جمهور در ایران در انتخاب یزرایی ک  تاکنون بنابر ریی مثالً رئیس

با چ  یاکنش حقونی مواج  خواهد شد؟ آیا مثالً  ،چنین ااتمزاجی نکند ،موافق رهبر الزم بوده
ی  ییرحقونهای غمجلس از دادن رأی اعتماد ب  آن یزیر خودداری خواهد کرد؟ یا با یاکنش

 ایاای مواج  خواهد شد؟ 
آنچ  آحاد »نایب رئیس ینت مجلس در سااخ ب  تذکر ش اهی یکی از نمایندگان گ ت  بود: 

 .(91/1/1931ی ملت، )خان  اات «ملت ما بر آن التزام اعتقادی ی عملی دارند تبعیت از رهبری
ت از یزیر جمهور ینت، ضمن حمایتن از نمایندگان مجلس خطاب ب  رئیس 216 ینهمچن

 :شده بود یدنمایندگان تأک یگیری صریح یی شده بودند. در نام اطالعات، خوااتار موضع
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نظر مجلس شورای ااالمی جناب آنای مصلحی همچنان یزیر اات ی انتظار آن اات ک   از»
از یزیر محترم گیری صریح ی حمایت حضرتعالی در تبعیت از مقام معظم رهبری با موضع

شنب  ریز سنج (.9-1: 1931اردیبهشت  1)شرق،  «اوء اات اده دشمنان خاتم  دهیداطالعات ب  
غیرعلنی تشکیل داد. یکی از نمایندگان در  یمجلس برای بررای این موضوع جلس  8/2/31

حضور نلب  31اال  یبودج  ینمایندگان برای بررای الیح »تذکری در ریز چهارشنب  گ ت  بود: 
 (.1931اردیبهشت  8)شرق، « تر از بودج  را در دات بررای دارندهایی مهمندارند ی گویا بحث

 یلدلهای اجرای اصول نانون اااای ب دهد ک  ریی گوفری مارشال توضیح می
ب  همین دلیل ب   ،شونداجرا می ،بار آیردتواند ب های ایاای ک  عدم اجرای آن میدشواری

نواعدی هستند ک  بر رفتار بازیگران ایاای تحمیل  هاشود. اینها احترام گذاشت  میآن
یزن ی اهمیت چنین  یضوحهای ایاای اطراف آن، ب شوند. مورد یزیر اطالعات، ی یاکنشمی

اجرای اصول نانون اااای( ک  یک چنین نیدی  یکنوانسیونی )ریی »موضوعی را نشان داد. 
گذاری کرده نانون اااای سای بر رفتارهای ایاای یارد کند از نظم ی ریح کلی ک  

کند. اما چراک  این نظم ی ریح کلی شرایط اجرای این نواعد را تعیین می ،اات ناسذیریکت ک
نواعد حقونی اااای ی  یهای نانون اااای ب  لحاظ مواد ی مصالح در زمرهاگرچ  کنوانسیون

اما یزن ایاای ی اثر ؛ (Avril, 1997: 146) «اما اعتبار ی ارزش حقونی ندارند ،ندانانون اااای
 ها گاهی از اصول نانون اااای هم بیشتر اات.عملی این ریی 

ها را تحمیل های اجرای اصول نانون اااای رعایت آنضمانت اجرای رفتارهایی ک  ریی 
اختالفات ناشی از اعمال این نواعد  یفقط ایاای ی مبتنی بر مسئولیت اات؛ درباره ،کنندمی

های عمومی، حرف آخر را نهایی رأی شهریندان اات ک  مانند دیگر عرص  ی در مرحل
ایاای،  یهای اجرای اصول نانون اااای، در مقام یک ناعدهریی  ینک زند. خالص  امی
ها چیزی جز ریش اجرا ی این ریی  ،حقونی باشند یتوانند مدعی مقام ی جایگاه ناعدهنمی

 ند.اعمال اصول نانون اااای نیست

 های قانون اساسی با نظام حقوق اساسی ملیی رویهرابطه. 3
های سراشی ک  باید سااخ داده شود این اات ک  چرا با یجود ماهیت غیرحقونی ریی 

ی هانظامدر برخی آیند؟ شمار میحقوق اااای ب  یها یک ناعدهاین ریی  ،نانون اااای
درک جامعی از نظام حقوق اااای دارد.  آن ییجادکنندهسااخ این اات ک  چون احقونی 

گ ت ک  توان میبراااس این مباحث در خصوص یحدت یا ثنویت نظام حقوق اااای 
نضایی  یهای نانون اااای ی ریی دادگاه یطورک  تواع همان ،اات یتردید حقونهرچند بی
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غیرنضایی )ایاای( های طورک  ریی همان ،نیست یدهد؛ اما فقط حقونها نشان میاین دادگاه
نظام حقوق اااای دی نوع  ،عبارت دیگردهند. ب مربوط ب  اصول نانون اااای نشان می

یکی حقونی ی دیگری ایاای. در نهایت باید گ ت حقوق اااای یک  ؛ضمانت اجرا دارد
 اات ی از دیدگاه منشأ، نلمری ی اجرا چنین اات. « حقوق ایاای»

اااای را باید برجست  کرد ی توضیح داد. برجست  کردن این یج  فعال ی دینامیک حقوق 
ها ی ای دینامیک معرفی نشده ی کتابخصوص در ایران ک  حقوق اااای رشت ب این یج  

دیچندان اات. این رییکرد یاکنشی ب  دریافتی از  ،دهندمنابع آن چنین تصویری از آن نمی
ف متون نانونی نوشت ، ریی  ی نظریات صر یحقوق اااای اات ک  آن را ب  بررای ی مطالع 

 کند.محدید می (21)هادادگاه یندرت، ب  آراشورای نگهبان ی، بسیار ب 
حقوق اااای جای  یشورای نگهبان در مطالع  یدر این دیدگاه اهمیت نظریات ی آرا

وق حق یهای اجرای اصول نانون اااای خود را در مطالع ها ی ریالخود را دارد. اما ریی 
 ینگهبان ی حتی آراآرا ی نظریات شورای کنند ی بدین ترتیب نقش بالمنازع اااای تحمیل می

کنند. توج  ب  این موضوع از دیدگاه م هومی های عمومی را، در موارد اندکی، مقید میدادگاه
یک نظم  یخاص از نانون اااای ضریری اات. اگر نانون اااای را همچون مستقرکننده

 ،شودضمانت اجرا ب  موضوعی ثانوی بدل می یمسئل  فرض کنیم، لب ی فراگیرغاهنجاری 
طورک  تواند بر آن مسلط ی فائق باشد. همانشود ی نمیچراک  یابست  ی منوط ب  این نظم می

دادگاه نانون  ینضایی ی آرا یآیرد ی در ریی معاصر رایج در برابر آن ار فرید می ینظری 
دادگاه نانون اااای ضمانت  یآرا ک یجوید. درحالید ب  این کاخ را میاااای کلید درِ یر

شرط یجود آن نیست. بنابراین نانون اااای بدین  ،کنداجرای نانون اااای را کامل می
تواند یجود داشت  باشد ی فقدان ضمانت نضایی یصف هنجاری را از ضمانت نضایی هم می

عنوان یکی از ای مسئولیت ایاای هم ب کند ی ضمانت اجرنانون اااای الب نمی
 .کندمی یناجراهای مهم یجود دارد ی الزام ب  احترام ب  اصول نانون اااای را تأمضمانت
 زمین  مسئولیت ایاای در این ،دهدطورک  مورد یزیر اطالعات در ایران نشان میهمان
 کند.میندرتی مشاب  ضمانت اجرای نظریات شورای نگهبان عمل  اکم بدات

نضایی شورای نگهبان )یا  یااتدالل کردن برای یک حقوندان حقوق اااای ک  ریی 
مثل این اات ک  یک حقوندان حقوق  ،دادگاه نانون اااای( ایل ی آخر حقوق اااای اات

المللی ببیند. های بیننضایی دادگاه یالملل را در ریی حقوق بین یالملل عمومی هم بین
حقوق اااای را مبتال  ،  کردن حقوق اااای ب  ریی  ی نظریات شورای نگهبانبنابراین خالص

کند ی در این صورت ینتی ابعاد ایاای حقوق اااای، مانند مسئولیت، ب  بینی میب  نزدیک
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 ی برای گ تن ندارند. حرفشوند ی سیریان این نظری  ااکت می ،آیدمیان می
ی این نواعد رفتار ایاای )کنوانسیون یا تضاد ی دیگانگی میان یجود ی حضور یانع

ها )این نواعد اجرای اصول نانون اااای( ی عدم یجود ی اعتبار ی ارزش حقونی آن یریی 
ترتیب زیر هم توضیح توان ب در معنای کلسنی ی سوزیتیویستی یا یضعی معتبر نیستند( را می

 ،گذارندخود ب  نمایش میهای نانون اااای خصلتی هنجاری از داد. هرچند کنوانسیون
های نانون اااای از اجرایشان کامالً ایاای اات. از دیدگاه یضعی صرف، کنوانسیونضمانت

)آرا ی نظریات شورای  (91)ینانون اااای حقونی بادبادک ند ک  ریی اهای ایاایدات  ریی 
شورای نگهبان  ،اریمدر این موارد تا جایی ک  اطالع د .شناادنگهبان( اعتباری برای آن نمی

چراک  عدم مغایرت با متن نانون اااای نوشت  تنها مستندی اات ک   ،موضعی نداشت  اات
مبنای نظارت شورا بر نوانین مجلس اات. البت  این رییکرد از دیدگاه یضعی صرف اات ک  

 ،بردار میکهای شورا ی نواعدی ک  ب شود رفتار بازیگران ایاای نیز تأثیری بر دایریگ ت  می
ندارند. اما از دیدگاهی غیریضعی )غیرسوزیتیویستی( چنین نیست ی رفتار بازیگران ایاای بر 

را  یراتتصمیمات شورا اثر دارد ی ریش سوزیتیویستی ابزارهای الزم برای فهم ی رصد این تأث
 این شورا چ  نظری ،ندارد. اگر موضوع عزل یزیر اطالعات ب  شورای نگهبان ارجاع شود

راد با توج  ب  نظریاتی ک  تاکنون صادر نظر میتواند عرض  کند؟ ب این موضوع می یدرباره
توان از نظر شورا ااتخراج کرد، تا حدیدی ی در بیشتر موارد، ب  کرده ی اصول ت سیری ک  می

 ویستی از اصول نانون اااای سایبند خواهد بود. یت سیری سوزیت
تنها  ،کنندهای اجرای نانون اااای توصی  میها یا ریی ونضمانت رفتارهایی ک  کنوانسی

کند، در زمین ایاات ها بریز میتواند ایاای باشد. اختالفاتی هم ک  در اعمال ی اجرای آنمی
 (.Avril, 1997, 154) شوندیفصل میی با رأی شهریندان، مانند اختالفات ایاای دیگر حل

شأنی ی همسنگی توانند مدعی همهای نانون اااای نمیطور خالص  باید گ ت کنوانسیونب 
 چنینیننیستند. ا« اجرای نانون اااای یناعده»ها چیزی جز حقونی باشند؛ این یبا ناعده

های اجرای ها یا ریی کنوانسیون ؛شوددیگانگی نه ت  در کنوانسیون نانون اااای آشکار می
اما ماهیت ایاای دارند. سراشی ک   ،ندااایاجرای نانون اا یاصول نانون اااای ناعده

 با یجوداین اات ک  چرا این نواعد  ،گذاردماهیت غیرحقونی این نواعد سیش ریی ما می
ند؟ سااخ این اات ک  این دات  از نواعد آنگاه در اماهیت ایاای موضوعِ حقوق اااای

اااای داشت  باشیم.  گیرند ک  م هومی مواع از نظام حقوقنلمری حقوق اااای نرار می
آیا موضوع حقوق اااای تنها نوانین نوشت  اات یا نواعد نانوشت  را هم در  ،عبارت دیگرب 
هم تسری دهیم،  موضوع حقوق اااای را ب  نواعد نانوشت  ک ی؟ تنها درصورتگیردیبرم
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خواهند  حقوق اااای یهای اجرای اصول نانون اااای موضوع مطالع ها یا ریی کنوانسیون
ک  کنوانسیون نانون گون همان ،بود. در این دیدگاه حقوق اااای هرچند بخشی از حقوق اات

نظام حقوق اااای از یک او  ،عبارت دیگرمحدید ب  حقوق نیست. ب  ،دهداااای نشان می
شود. در این رییکرد های حقونی ی از اوی دیگر با ابزارهای ایاای ضمانت میبا ضمانت
این دی کلم  ی تأمل در معنای آن  یتحلیلی اات. تجز« حقوق ایاای»اای یک حقوق اا

اات ی از اوی « حقوق»دهد ک  از یک او یضوح ماهیت چنین عنوان متضادی را نشان میب 
 اات.« ایاای»دیگر 
 دادرایموضوع ن  بحث از نانون مجازات ی ن  آیین» ،گوییمینتی از حقوق اااای اخن می 

ی رتق ی فتق ی « کارِ مُلک» یبندچارچوب ینوانینی از این دات اات؛ بلک  مسئل  مدنی ی ن 
عمل  یای اات ک  با آن ایاات جام امور حکومت اات: نانون اااای ابزار ی یایل  یاداره
آن را با الزامات عمل اازگار  تادهد؛ سوشد ی ایاات بر مبنای آن از خود یاکنش نشان میمی
ها ی الزاماتی ک  اجرای متن ناگزیر باید ب  آن سااخ گوید، ی اجرای متن با سرده ضریرت .«کند

حتی( تحری ات ب  آن جهت ی ی نه ت  در متن مانند امکان ) های بالقوهبرداشتن از توانایی
منابع ت سیر متن را مجهز ی در نتیج  بازیگران ایاای اعمال خود را ، امت ی او خواهد داد

 واهند کرد.با آن تنظیم خ
دنیق حوادث مربوط ب  نانون اااای فرصت شنااایی سیشین  ی اوابق را فراهم  ینظاره

دهد. این ای را در آن حوزه تشکیل میای ریی سیشین  ی اوابق در هر زمین  یکند. مجموع می
 ک یدهند. ینتبر نهادها ی تحول کم ی بیش کُندشان را نمایش میحاکم ها ریح ی مذاق ریی 

 ،برای اجرای آن باید ب  این ریح ی مذاق متوال شد ،دهدحلی نشان نمیمتن نانون صریحاً راه
ای را ک  در توانند شرایط ی ریح زمان نمی ،ها ک  در زمان ی مکان جریان دارندچراک  این ریی 

 فراموش کنند. ،آن هستند
ایاای  یع چند گزین باید توضیح داد ک  چگون  متن دیسهلوی ایلی  ک  امکان ینو

حرکت کرد ی ب   ،ب  امت ی اویی ک  امریز در آنیم کرد،ناهمگن ی حتی متضاد را ممکن می
های ایاای راه دیگری نرفت. ت سیر نانون اااای از اوی بازیگران ایاای ک  در ریی 

ی  تواند این اشکال را برانگیزد ک  سیریی از این راه خطرناک ااتمی ،کندخودنمایی می
 تواند نانون اااای را با خطر فریساشی مواج  کند. می

های گیرد تا نقش ریی ی تعصب بر نانون اااای نوشت  فاصل  می یداین دیدگاه از تأک
غیرت بر متن  ازخواهیم ایاای مربوط ب  نانون اااای را بشنااد. با ترییج این دیدگاه می

ها بدهیم؛ ب  ت سیر نانون اااای ی نواعدی یی نانون اااای یداع کنیم ی جایی ب  ر ینوشت 
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های نانون اااای  های ریی شوند. با تکی  بر نمون ک  بیرین از متن نانون اااای سدیدار می
گیرد؛ نمیک  معنای متن نانون اااای تنها از م هوم ی منطوق آن ارچشم   گیریممینتیج  

ات. ت سیر، در ااخت حقونی، مختص بلک  ب  عکس ب  ارزیابی ی دایری ایاای بست  ا
اما نباید از رشد ی نمو نواعد خارج از متن  ،نانون اااای ی در صالحیت شورای نگهبان اات

های بازیگران ایاای، در ااخت حقیقی، غافل شد. محتوای یانعی نانون ی ت سیر ی برداشت
رداشتی ایاای از متن فهمید. توان با رجوع تنها ب  ت اایر آن دریافت ی ن  با باااای را ن  می

حقوندان حقوق اااای باید در جایی بایستد ک  بتواند توضیح دهد؛ دی اصل مشاب  در دی 
توانند معنا ی محتوایی کامالً مت ایت نانون اااای مت ایت یا در دی فضای ایاای مت ایت می

 داشت  باشند.
های اجرای اصول ها یا ریی کنوانسیون دایسی در فصل سانزدهم کتابش، از ضمانت اجرای

های اجرای اصول ها یا ریی کنوانسیون»کند: بحث می( Dicey, 1915: 292) (41)نانون اااای
ها ریند ک  دادگاهشمار نمییعنی نواعدی ب  ،آیر نیستندنوانین الزام ینانون اااای در زمره

اد مجلس عوام همچنان در سس از رأی عدم اعتم یریزاجرای آن را تضمین کنند. اگر نخست
ک  لُرد سالمراتون در شرایط مشابهی این کار را کرد، یا اگر مجلس گون ندرت بماند، همان

انحالل  یتر، اگر اجازهعبارت دنیقعوام را ]سس از رأی عدم اعتماد ب  کابین [ منحل کند، ب 
دیباره با رأی  یریزستمجلس را از مقام الطنت بگیرد؛ یا اگر برخالف لُرد سالمراتون، نخ

 یریزاین ات انات نخست یعدم اعتماد مجلس عوام جدید مواج  شود، ی اگر سس از هم 
مخالف نانون  یریزتواند انکار کند ک  رفتار نخستکس نمیهمچنان دیلت را ترک نکند، هیچ

این این موضوع در صالحیت هیچ دادگاهی نیست. از نظر دایسی  ،اااای اات. با این هم 
آن ار  یکنند ی سادشاه از توشیح ی صح مسئل  هنگامی هم ک  در مجلس، نانونی تصویب می

مهمی نقض شده اات ک  هیچ آیین مشخصی  یآید. در این مورد هم ناعدهسیش می ،زندباز می
 (Dicey, 1902: 340) .آن در محضر دادگاه یجود ندارد یدر حقوق انگلستان برای انام 

 یکند ی ادارهآن کار دیلت را با اخالل مواج  می یین یضعیت در ایران ی ادام اصرار بر ا
نشینی طورک  ماجرای عزل یزیر اطالعات ی خان همان خواهد کرد؛امور کشور را عمالً مختل 

هیچ مقام نضایی ی هیچ  ینک ای داشت. در عین اجمهور ینت چنین نتیج رئیس یریزهیازده
ست یارد موضوع شود ی ب  این اختالف رایدگی ی حکم نضایی دعوا را تواندادگاهی نمی

 یفصل ی رفع اختالف در این موضوع اااااً در صالحیت هیچ دادگاهی نیست.صادر کند. حل
ت سیر نانون اااای را موضوع اصلی  یمزیت ی برتری مهم این دیدگاه آن اات ک  مسئل 

طورک  دیدیم، محدید . ت سیر نانون اااای، هماندهدتحلیل حقوق اااای نرار می یی ایلی 
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ایاات ی توازن نیریهای ایاای نقش  یبلک  بازیگران عرص  ،ب  ت سیر شورای نگهبان نیست
توان بر این دیدگاه نقد یارد کرد ک  در چنین جاات ک  میمهمی در این موضوع دارند. این

اعمال ایاای مختلف ب  جهات مختلف  یضعی نانون اااای مانند بادبادکی خواهد بود ک  با
ایر خواهد کرد ی در هوا معلق خواهد بود. در چنین شرایطی عمالً نانون اااای ی اااس ی 

نانون اااای  ،ها ی رفتارهای ایاای ااتبنیادی در میان نخواهد بود. آنگاه ک  اصل با ریی 
 در چنین شرایطی فرع ی تابعی از اصل اات ی فری خواهد ساشید.

ینک  در اتوان سااخ داد؛ نخست از دی منظر حقونی ی ایاای می اما ب  این اشکال
یکی از بازیگران عمده  عنوانب موضوعی مانند یزیر اطالعات در ایران مجلس شورای ااالمی 

کند ی بدیل ای ا مییبجمهور ی رهبر نقشی رئیس« هماهنگی»در این موضوع، حتی سس از 
شود. از اوی می« محقق»ماد مجلس ب  یزیر مقام یزارت از نظر حقونی اااااً سس از رأی اعت

بلک  مقام ی  ،کندترییج چنین دیدگاهی نانون اااای را بادبادکی معلق در هوا نمیدیگر، 
دهد ای نزد هر ملت اات ک  اجازه میهر جامع « اااس ی بنیاد»جایگاه نانون اااای در مقام 
ای اات ک  حدید ی ثغور فاصل  ار شود ی چنین مقام ی مرتب تا با نانون اااای چنین رفت

کند. بررای های نانوشت  را تعیین میگرفتن از اصول نانون اااای ی جهت نواعد ی ریی 
چنین موضوعی ی نشان دادن اهمیت نواعد نانوشت  ی در عین حال نی تادن در دام بادبادک 

تاریکی اات ک  برای فهم درات نانون اااای  شدن نانون اااای مانند عبور از راه باریک ی
مواجه  با آن خطر کرد. در این نوشتار کوشیدیم تا از افتادن در این دام ی در این  رایباید ب

نانون اااای ی نقش آن را در نظام  یخطرگاه سرهیز کنیم ی شرایط سدیدار شدن نواعد نانوشت 
 حقوق اااای نشان دهیم.

 گیرینتیجه
موضوع نانون اااای نانوشت  ی جایگاه آن در یک نظام حقونی ی نسبت آن با  سرداختن ب 

ها در تاریخ حقوق ها ی ریی اینک  یافتن اابق  یژهیموضوع دشواری اات، ب  ،نواعد دیگر
طلبد ک  از توان یک تن ی یک مقال  بیرین اات. بنابراین در این ای میاااای کوشش گسترده

 .  ارائ  شداین موضوع  یربارهمقدماتی د تنهامقال  
عرف حقوق  یتوان این موارد را در زمرهنمی یاادگدر نظام حقوق اااای ایران ب 

ها در شورای ریی برخی شمار آیرد. برای مثال ب  یحقوق اااا یاااای یا نواعد نانوشت 
ایاای ی  شود ی با مخال ت صریح ی ضمنی بسیاری از نیریهایهاات اجرا مینگهبان اال

اای جمهور ایران مواج  شده اات. در چنین مواردی یکی از ارکان ؤحتی چند تن از ر
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تواند ، در این موارد غایب اات ی نمی(اجماع ی رضایت) های اجرای اصول نانون اااایریی 
های اجرای اصول نانون اااای شنااایی شود. ب  تعبیر یکی از ذیل عنوان عرف ی ریی 

 یعرفی باید در بستری نانونمند شکل بگیرد ی ریی  یناعده»وق اااای: نویسندگان حق
 (.87: 1987)عمید زنجانی،  «عرفی تلقی گردد یتواند ناعدهمخالف نانون اااای نمی

توان یکی از می کنند،چنانچ  اجماعی باشند ی طرفین بر م اد آن ات اق را ها این ریی 
ای چنین جایگاهی دانیم ک  هر ریی اما می محسوب کرد،های اجرای اصول نانون اااای ریی 

حقوق اااای شناخت. سس اگر این  ینانوشت  یها را در مقام ناعدهتوان آنندارد. بنابراین نمی
عنوان ریی  ی عرف سذیرفت  شوند ی همیش  توانند ب نمی ،علی  نباشندها اجماعی ی مت قٌریش
 اهد شد تا ریزی ک  ب  مجرای صحیح خود بازگردند. ها ب  چشم متجایز نگاه خوبدان

موضوع اصلی »را چنین بیان کرده اات:  مذکوردالیل  یدادگاه نانون اااای کانادا در رأی
های اجرای اصول نانون اااای تضمین چارچوب حقونی نانون اااای اات ک  بر ریی 

گوفری مارشال  .«کرد زمان عمل خواهند یخواهان های مشریط مبنای اصول یا ارزش
های اجرای اصول نانون اااای نواعدی هستند ک  حقوق، اختیارات ی ریی »نویسد: می

کنند. گان  ی ریابط میان این نهادها را تعیین میمنصبان نوای ا صاحب (21)یرحقونیتعهدات غ
ضمین کارکرد هدفشان اصوالً ت .آیرندی برخی دیگر حق (16)آیرندها تکلیفبرخی از این ریی 

  .«اات (71)مؤثر نظام مسئولیت ایاای
های اجرای اصول نانون اااای توان طرح کرد ک  آیا اااااً ریی این سراش را می

ها حاکم نیست ی عرص  یتوانند در فضایی رشد کنند ک  در آن حکومت نانون در هم می
ز حکم نانون شان  خالی کنند. ات تا ااهایی هایی، برای گریهالخطاب نیست ی راهنانون فصل

 توانیی نم ی نخواهد داشتشاید سرداختن ب  این موضوع چندان ثمر در چنین شرایطی،
 های اجرای اصول نانون اااای را شنااایی کرد.ها ی مصادیقی از ریی نمون 

کند. بنابراین ریح خوانش ی فهم نانون اااای را تعیین می یریح نانون اااای نحوه
بنیانگذار در فهم ی اجرای اصول نانون اااای اات. ت سیر نانون اااای  یاااای ریی  نانون
نانون اااای  یکند ی نواعد نانوشت های ت سیری اجرای اصول نانون اااای را معین میریی 
 کنند.ها دخل ی تصرف میند ک  در کنار نواعد نوشت  در آناکنندههای خلقریی 

قوق اااای تا ب  امریز در ایران فراموش شده اات. سرداختن ب  این ماهیت ایاای ح این
یجوه حقوق اااای کوششی برای یادآیری این یج  دیر از نظر حقوق اااای اات. نانون 

ای شود. ینتی در انتخابات یا یانع فهمیده می ،تاباننداااای در سرتو نوری ک  مردم بر آن می
 نانون اااای اصوالً باید در نسبت با این سیام دریافت ،فراتندمعنادار مردم عالمت ی سیامی می
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مت ایت با  مکن ااتنانون اااای م ینوشت سس متن ،شود. بنابراین اگر اصل چنین باشد
هایی، ب  دالیل مردم ت سیر ی فهمیده شود. اما ینتی چنین سیام یال اظ آن ی مطابق با اراده

نانون اااای بنابر خواات ی منافع  ینوشت متن ،شوندمینی لحاظ  نشده مختلف، جدی گرفت 
از اجرای آن  سیششود متن شود. در چنین شرایطی گ ت  مینظام حاکم ی غالب ت سیر می

 شود. فهمیده می ،معینی ک  جاری اات یمعنایی ندارد ی معنای متن از ریی 
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 هایادداشت
یات عزل مصلحی ب  یجز، االم مصلحیاالگوی ت صیلی فارس با حجتیمشریح گ ت ک:.ر .3

هایم این ک  نرار شد یزیر اطالعات شوم یکی از حرفزمانی»... :16/2/39مورخ  ریایت خودش
جا نیز با بنده صحبت شد ک  بود ک  این جایگاه ب  تأیید نظر مقام معظم رهبری نیاز دارد ی از آن

توانم کاری انجام حساام این اات ک  میشما مشکلی در این زمین  ندارید؟ من نیز سااخ دادم ا
)آخرین « دهم لذا براااس اینک  نظرم این بود ک  نظر آنا باید باشد این مسئولیت را سذیرفتم

 (.1936مرداد  1بازدید 

در  ،جمهور ینت در نصب معاین ایل ی عزل یزیر اطالعات با مخال ت رهبر مواج  شدرئیس .2
 ریزه امتثال امر کردند. خیر دهأمورد دیم با تخیر چندریزه ی در أت مورد نخست با

ی با اشاره  1931اال  یبودج  یغالمرضا مصباحی مقدم این اخنان را در جریان بررای الیح  .1
 .غیرعلنی گ ت  بود یب  تذکرات مکرر نمایندگان برای برگزاری جلس 

ای، نهادهای نافر ی جاری اجرای اصول نانون اااتوجهی مقام مربوط  ب  ریی در صورت بی .4
دیگر، مانند مجلس شورای ااالمی نیز می توانند از ابزارهای نظارتی خود مانند رأی عدم اعتماد 

ها منحصر ب  حکم اات اده کنند. بنابراین در این موارد ابزارهای نظارت برای تضمین اجرای ریی 
 حکومتی نیست.

معضالت نظام ک  از طرق عادی نابل حل » 111اصل  8ممکن اات برخی این موارد را ذیل بند  .1
از طریق مجمع »ک  تصریح ب   8ک  با توج  ب  نسمت اخیر بند بدانند، درحالی« حل نیست

 نیست. 111اصل  8کرده اات، این فرض منطبق بر بند « تشخیص مصلحت نظام

6. The Morality of Constitution 

در خصوص »انلیت، گ ت  بود:  ینت امنان ی عضو فراکسیون یمصط ی کواکبیان، نماینده .1
انتصاب چهار یزیر اطالعات، امور خارج ، دفاع ی فرهنگ ی ارشاد ااالمی باید با مقام معظم 

بار نیز در مورد یزیر اطالعات باید با رهبری انقالب مشورت ی بعد  رهبری هماهنگی شود. این
  اغلب یزیر کشور را نیز ب  . البت(1 :1931اردیبهشت  1شرق، )« شدنسبت ب  جابجایی اندام می

اند. اعضای فراکسیون انلیت همچنین درخواات راهپیمایی در صحن این فهرات اضاف  کرده
علنی مجلس، در اعتراض ب  برکناری یزیر اطالعات دادند. محمدرضا تابش دبیرکل این فراکسیون 

لس ی اعالم اعضای فراکسیون انلیت خواهان راهپیمایی در صحن مج»در این خصوص گ ت: 
 .(9 :1931اردیبهشت  1شرق، )« موضع نسبت ب  برکناری یزیر اطالعات بودند

8. Jennings test.  

اردار ارلشکر غالمعلی رشید، جانشین رئیس اتاد کل نیریهای مسلح گ ت  بود: مقامات ی  .6
را  ها ی اندام، اصول ی اهداف انقالب ااالمی ی تبعیت از یالیت فقی گیریمسئولین در تصمیم

 عنوان شاخص ی راهنما در نظر بگیرند.باید ب 
های اجرای اصول نانون اااای را حقوق اااای ی ریی  یمیان ناعده گوفری مارشال هم تمایز .31

 دهد:چنین توضیح می
"Conventions are distinguishable from rules of law; though they may be equally important, or 
more important than rules of law", op .cit. p. 210.  
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های اجرای اصول نانون اااای کمتر از گون  نیست ک  ارزش ی اهمیت ریی بنابراین الزاماً این
 بسا اهمیت ی الزام بیشتری هم داشت  باشد.حقونی باشد ی چ  یناعده

« کان عقلی ی امکان شرعیام»جا با توج  ب  م هوم را در این« امکان عقلی ی امکان حقونی»م هوم  .33
اطح در متون حقونی نظر داریم. موضوعی ممکن اات از  ایم ی ب  ت ایت این دینزد فقها آیرده

را  تواند ممکن باشد ی حقوق ی شرع آناما از دیدگاه حقونی نمی ،نظر عقلی ممکن ی شدنی باشد
قلی این نقض اات ی ن  شرعی ی نانونی ندانند. مقصود از امکان نقض نانون اااای، امکان ع

نج ی، )« ی المراد باحتمال المخال ت ، امکان ینوعها عقالً ی ال شرعاً»امکان حقونی )شرعی( آن؛ 
 .21 :2ج بی تا( ) خوانساری، ؛229 :92، ج 1967

موضوعات مرتبط با آن مانند  یها در زمین دادگاه یتوجهی ب  آراحقوق اااای در ایران هنوز  .32
های حقوق اااای ایران در ذیل عنایین مربوط ب  در کتاب ها نشان دهد.ادیضمانت حقوق ی آز

دهد نضایی ی نقد ی بررای آن توج  نشده اات. این یضع نشان می یها ب  ریی حقوق ی آزادی
های حقوق اااای اهمیت نیافت ؛ این ها در درساجراهای نضایی حقوق ی آزادیک  هنوز ضمانت

نضایی  یعات ی آثار جهانی حقوق اااای بیش از سیش ب  تحوالت ریی در حالی اات ک  مطال
دهد. حتی این بخش از حقوق اااای با عنوان حقوق ی ها توج  نشان میحقوق ی آزادی

شود. مقصود از ای مطالع  میهای بنیادین از حقوق اااای من ک شده ی در کتاب جداگان آزادی
اجرای نضایی دارند ی در دادگاه هایی اات ک  ضمانتا حقهاصطالح حقوق بنیادین در این درس

 ها را مطالب  کرد.می توان آن

13. Donald P. Kommers, see: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany, Duke University Press, 1997. 

14. The sanction by which the Conventions of the Constitution are enforced, Dicey. 
15. Non legal. 
16. Duty-imposing. 

17. Political accountability. 
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Abstract 
Perusing the text of the Constitution is not sufficient for understanding 

the performance of the political system. One of the cases the Constitution 
and other regulations haven’t broached anything on it is the present 
precedent for nominating the Minister of Intelligence. The current 
precedents aren’t based on the text of the Constitution. The purpose of 
this study is to question the discrepancy between the body of the written 
Constitution and the real performance of the legal institutions. Such an 
approach is indeed an answer to those who consider the Constitution as 
indicated in its body which restrict the Constitutional law issue subject to 
the text of the Constitution and the decisions and comments of the 
Guardian Council. This approach inadequately and incompletely 
delineates the Constitution. The Constitutional institutions broadly or 
narrowly interpret their jurisdiction with respect to the balance of the 
political powers. This article aims to point out these issues in the studies 
of Iran Constitutional law. We’ll attempt in one hand to indicate whether 
the Constitutional law theory of Iran would provide a basis for acceptance 
of such rules and in the other hand to present the sovereign criteria on 
these rules. 
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