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 مركز تحقيقات شوراي نگهبان صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيك سيامك ره :سردبير

 ابوالفضل درويشوند :دستيار سردبير

 سيدمهدي سيدي :مدير اجرايي
 

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي هيأت تحريريه

اسـممي دانشـهده حقـوق و علـو       دانشيار گروه حقوق خصوصـي و عضو شوراي نگهبان و محسن اسماعيلي ـ 

 سياسي دانشگاه تهران  

 ندانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـرا       بـين الملـل   فيروز اصمني استاديار گروه حقوق عمومي وـ 

 گروه حقوق جزا و جر  شناسي دانشهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران      استاديارغممحسين الها  ـ 

 دانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران       بين الملل دانشيار گروه حقوق عمومي و محمدجواد جاويدـ 

ـ   اديار گروه حقوق عمومي ـاست زاده ل حبيبـتوكـ   دانشـگاه امـا  صـادق ) (    وقدانشهده معـارف اسـممي و حق

 دانشيار گروه حقوق جزا و جر  شناسي دانشهده حقوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران     سيدمحمد حسينيـ 

 دانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران       بـين الملـل   ولي رستمي دانشيار گروه حقـوق عمـومي و  ـ 

 صـي دانشـگاه علـو  يضـايي و خـدمات اداري      استاد گروه حقوق خصوعضو شوراي نگهبان و  پيك سيامك رهـ 

دانشـهده حقـوق و علـو      بـين الملـل   استاد گروه حقوق عمـومي و شوراي نگهبان و  عضوعباسعلي كدخدايي ـ 

 سياسي دانشگاه تهران  

ـ وق عمــــار گروه حقـاديـي استـريد محسنـفـ  ـ  ومي وــ ـ دانشـگاه علـو  يضـايي و خ    زاـج  دمات اداريـــ
 

 

 كنندة ديدگاه شوراي نگهبان و مركز تحقيقات نيست. نامه لزوماً بيانمقاالت اين فصل
 است.مجازنقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ 

 21پالك ، روبروي مسجد الرحمن،كوچه خسرو ،قرني خيابان سپهبد ،تهران آدرس:
 812ـ  00111861 :كستلف  21261 -2641تهران  صندوق پستي:

E-mail: mag@shora-rc.ir 
 mag.shora-gc.irوبگاه مجله:  آدرس

 

 ريال 18888 قيمت:
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 هاي حقوق عمومي مشي فصلنامه بررسي خط

هاي حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق  مشي فصلنامه بررسي خط

. الز  است مقاالت در عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است

حقوقي مرتبط با باشد. تحليل نظرات و تجارب « حقوق عمومي»جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد. مشي مي حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط

 :محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ مطالعة نظا 

هاي شوراي نگهبان در نظا  حقوق جمهوري اسالمي ايران و  ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژه

 بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت ةـ مطالع

 درت، بازنگري و ارتقاء آنابزارهاي كنترل حقوقي ق ةـ مطالع

 ـ مطالعة فقه حكومتي

 ساالري ديني ـ جايگاه مشاركت مرد  در ايجاد مرد 

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولت ـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

نامه نيست، خودداري فرمايند؛  شود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوه از نويسندگان محتر ، تقاضا مي

 نامه نگاشته شوند. گيرند كه مطابق شيوه ي در نوبت ارزيابي قرار ميصرفاً مقاالت

شده داخل پرانتز به شكل   قول يا موضوع استفاده . ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پايان نقل 1

 زير آورده شود:

: . منابع فارسي: )نا  خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال1-1

 (.37: 2، ج6731)حسيني، 

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71. منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نا  خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: )1-2

( Ibid, op.citشود و از كاربرد كلمات همان، پيشين و... ) تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  ـ

 خودداري شود.

سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از  اي در يك  چه از نويسندهچنان ـ

 سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

. تما  توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات )در صورت لزو ( با 2

ها مثل متن مقاله،  )ارجاع و اسناد در يادداشت، در انتهاي متن مقاله آورده شود «ها يادداشت»عنوان 

 [ خواهد بود(.6متني ]بند روش درون

 :صورت زير ارائه شود . در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين )كتابنامه( به 3

 ارسي و عربي و سپس منابع التينابتدا منابع فـ 
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، نا  مترجم، محلّ انتشار: نا  ناشر، نوبت نام كتاب، : نا  خانوادگي، نا  نويسنده )تاريخ چاپ(كتابـ 

 چاپ، جلد.

، دوره نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نا  نويسنده )سال انتشار(،   : نا مقاله مندرج در مجالتـ 

 نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

نا  نويسنده )تاريخ چاپ(:  خانوادگي و : نا ها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهـ 

 ، نا  ويراستار، محل انتشار: نا  ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله. نام كتاب، «عنوان مقاله»

ترين  واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقيق و مهم222اي داراي  . چكيده4

 شد.كليدواژه( با 5نتايج و فهرستي از واژگان كليدي )

 ها(، اسم نويسنده / نويسندگان همراه مقاله ارسال گردد. ترجمة انگليسي عنوان مقاله، چكيده، )كليدواژه. 5

، كتابنامه  TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم 2223. مقاله در محيط ورد 6

BLotus11 التين((TimesNewRoman11  ها  و يادداشتBLotus10 التين((TimesNewRoman11 

 حروفچيني شود.

گذاري عددي باشد.ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  . عناوين )تيترها( با روش شماره7

و... ـ تيترهاي  2-6، 6-6و... ـ تيترهاي فرعي با  2، 6راست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با 

 بجد باشد(.و پس از آن با حروف ا  و... ـ 2-6-6، 6-6-6تر با  فرعي

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان كتابنامه(. 3522كلمه كمتر و از  0522. حجم مقاله، از  8

 . مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.1

 . مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.11

 ، در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.«وميهاي حقوق عم بررسي. »11

 طور كامل در ابتداي مقاله ذكر شود. خانوادگي نويسنده / نويسندگان / به . نا  و نا 12

 . در صورت متعدد بودن نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.13

 . معرفي نويسنده / تمامي نويسندگان / مقاله به صورت زير باشد:14

 نشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاهرتبه دا

 . آدرس ايميل نويسنده / تمامي نويسندگان/ نوشته شود.15

و بانك اطالعات نشريات كشور به نشاني  www.ensani.irاين نشريه در سامانه جامع علوم انساني به نشاني 

www.magiran.com گردد. نمايه مي 

محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي « ي حقوق عموميها بررسي»كليه حقوق مادي براي فصلنامه 

خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه  ةكه در صدد انتشار مقالة منتشر

 درخواست كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

شماره تلفن منزل و محل كار، تلفن همراه، لطفاً ميزان تحصيالت، رتبه و پاية علمي، محل كار دانشگاهي، 

 نشاني، صندوق پستي و پست الكترونيك خود را در كاغذي مجزا، همراه مقاله ارسال نمائيد.
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هاي شهروندي در مصر  تحول حقوق و آزادي
 ميالدي 2102مبتني بر قانون اساسي 

 

 *2يغمام يدمحمدمهديس، 1مسلم آقايي طوق
 

 ، تهران، ايرانو خدمات اداري علوم قضاييدانشگاه استاديار ـ 1
 ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران2

 

 15/8/1131پذيرش:   11/5/1131: دريافت

 چكيده
 ملت مصر توانستند، در مصر و سرنگوني رژيم ديكتاتوري نظاميان 2111ژانويه  22با انقالب 

شخصيتي كه تا بيش از اين با اعالم وضعيت اضطراري و  .واجد شخصيت نسبي شهروندي شوند
و هويت با قانون خصيت اين ش. هاي سخت و اقدامات پليسي به كلي تضييع شده بود مجازات
و براي ملت مصر به رسميت شناخته شد چنانكه از مباني انقالب مردم مصر  ءاحيا 2112اساسي 

. اشاره كرد يشهروند يها يحقوق و آزاد كيستماتياعتراض به نقض س ينيز بايد به تالش برا
به انقالب  يههاي شهروندي در مصر منت در اين مقاله نگارنده با بررسي تطور حقوق و آزادي

 در قانون اساسي جديد مصر در پرتوتحوالت بنيادين تقنيني اين حقوق  يانتقادة به مطالع، 2111
 .ه استمردم پرداخت ينش عمومكوا

 .وضعيت اضطراري، ينظم عموم، يتاتوركيد، اسالم، آزادي، حق ها: كليدواژه
 

                                                                                                                                        
 E-mail: mmghamamy@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 يشورهاكبا  يخيتاره از نظر كاست  يبزرگ اسالم يشورهاكاز  يكيشور مصر ك

 كي ين قانون اساسيه اولكچرا . دارد ياسيشه و نظام سيدر اند ياديتفاوت بن، منطقه يعرب
و ( يويق الخديتوف يقانون اساس) 1882شور مصر در سالكتوان به  يرا م يشور اسالمك

 انار پكن وجود و با رشد افيبا ا. شور نسبت دادكن يبه هم 1811ن پارلمان را در سال ياول
 يعرب يشورهاكر يمصر و سا ياسيخ سيتار( 1)(1391ـ1311) سم و استعمار انگلستانيعرب
ن ياز مهمتر. تاتور و وابستهكيد ياسينظام س: ردكل يبه هم تحل كيار نزديتوان بس يرا م

 يشهروند يها يحقوق و آزاد كيستماتيو س ينقض جد ياسيس يها ن نظاميا يها يژگيو
 شورها مفهومكن يرد در اكتوان عنوان  ين ميقياً به قطع و ه اساسك يبه نحو. است

 ييت و مبنايسب تابعكاست بعد از  يدر واقع گام يشهروند. وجود ندارد« يشهروند»
ه فرد عالوه بر ك يبه نحو يو فرهنگ يو اجتماع يو اقتصاد ياسيحقوق س ياست برا

خود را در  هوشت خود و جامعتواند سرن يساالر م نظام مردم هاز آنها در عرص يبرخوردار
 مردم، يعرب يشورهاكن اساس در غالب يبر ا. ندكن ييمستقل و آزاد تع، شئون مختلف

ن يادياز حق بن ين مقدار واقعيگرچه از هم شوند مي صرفاً تبعه محسوب( تيعنصر جمع)
دام مختلف اق يها م به بهانهين است رژكستند و مميز برخوردار نيت نيقابل سلب تابعريو غ

 .ندكبه نقض و سلب آن 
قبل و بعد از  يرا در نظام حقوق يم تا مفهوم حقوق شهروندين مقاله قصد داريدر ا
ه از موجبات كگردد  يدار ميق آنجا پدين تطبيت اياهم. مينك يمصر بررس 2111انقالب 

ن يا ياستك. شود يمحسوب م يشهروند يها يفقدان حقوق و آزاد، ن انقالبيا ياصل
ه مصر به عنوان كبه عالوه آن. شدمصر جبران  2112 يدر قانون اساس ينحو نسب حقوق به

 يداريان بيدر جر يشورهاكخاصتاً  يعرب يشورهاكر يسا يبرا، يشرو عربيشور پك كي
ار محسوب يشور الگو و معك كي( و عربستان يبيل، نيبحر، مني، تونس، اردن) ياسالم

توانند در  يگر مواجه هستند م وبكتاتور و سركيد يها ميز با رژيو چون آنها ن شود يم
در  ين الگو برداريا. رنديمصر بهره بگ ياساس يان اصالحات و انقالب از دستاوردهايجر

 .شتر رقم خواهد خورديدر آنها فعال است ب« نيالمسلماخوان» ه گروهك ييشورهاك
س و چه ياز دولت استعمارگر انگل ييرها يبطور خاص انقالبات در مصر چه برا

 نيالمسلم اخوان. ن رخ داديالمسلماخوان هاي ها و فعاليت ر ايدهيمصر تحت تأث 2111انقالب 



 
 
 

 ميالدي 2112هاي شهروندي در مصر مبتني بر قانون اساسي  زاديتحول حقوق و آ
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به  انيجر نيتر بزرگ يعرب يشورهاكاز  ياريه در بسكگراست  اسالم يجنبش فرامل كي
ه در كاست  ياسالم ياسيگروه س نيتر و بزرگ نيتر يميقد نيالمسلم اخوان. رود يشمار م

نهاده شد و سپس  انيبن احسن البن يمصر به رهبر هيليدر شهر اسماع يالديم 1328سال 
از  رينهضت به تأث نيا. گسترش داد يو اسالم يعرب يشورهاك گريخود را به د تيفعال
مسلمانان و  يو در پاسخ به انحطاط داخل يرانيا ياسدآباد نيالد جمال ديس يها شهياند

 نياخوان المسلم. آمد ديشور مصر پدكبر  ژهيبه و، ياسالم يشورهاكبر  گانگانيسلطه ب
اجانب و ة ندن سلطكو براف يردن شعائر اسالمكچون زنده ) به اهدافش دنيجهت رس

به مبارزه  ياسيو س ينظام، يمختلف فرهنگهاي  در جبهه( ياسالم متوكح يبرقرار
 (91-11 :1391، يمصطف) .پرداخت

 و ساخت دولت در مصر يريگ لكـ ش0
انت يجاد و از آن صيشور اك كيرا در  يه شهروندك ين اصوليتر يين و مبنايراز مهمت

 يدر واقع الزم است نگاه. ت در آن استيو مشروع يقدرت عال يريگ لكند نحوه شك يم
ن مطالعه يا. ميبعد از استقالل مصر داشته باش يها دن دولتيند به قدرت رسيبه فرآ

 .ح خواهد داديرا در مصر توض يو علل نقض حقوق شهروند يمبان، يخيتار

 3299تا  3291( الف
و ، مصر نگارش يقانون اساس 1329در سال ، بعد از استقالل مصر از استعمار انگلستان

ت نظام يمكن وجود با حايبا ا. ل شديكتش 1321مارس  12مطابق با آن پارلمان مصر در 
انات مصر همچنان در كام يد تماميه با نفوذ انگلستان به قدرت رسكفاروق  كمل يپادشاه

ن و تحريس منافع انگلستان ياقدام به تأم يبا اعمال نظام استبداد يو. ار انگلستان بودياخت
 يها گروه يريگ لكاقدامات فاروق بستر ش( 2).گرچه ظاهراً مصر مستقل شده بود. نمود يم

 .ن و افسران آزاد را فراهم آوردياز جمله اخوان المسلم ياسيس ياعتراض

 9139تا  3299 (ب
در مصر ( ...و يبيل، مني، عراق) يعرب يشورهاكافسران جوان در  يودتاهاكجاد موج يبا ا

. ديالناصر به قدرت رست جمال عبديبا هدا( 9)«ت افسران آزادكحر» تحت عنوان يهم گروه
( 1329ه يژانو 21) و در گام دوم( 1322ه ييژو 29) فاروق كآزاد در گام اول مل  افسران

  افسران  يشورا. دادند رييتغ  يجمهور  به را سلطنتي  نظام و كردند كنار بر را  دوم فؤاد ندشفرز
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 داد  نام رييتغ  انقالب  يفرمانده  يشورا  به، خود  هياول  بيترك  حفظ با،  يروزيپ از  پس آزاد
 در را  رتقد عبدالناصر  جمال  عمل در، اما؛ شد  دهيبرگز شورا  استير  به  بينج  ژنرال و

. شد او  مقام قائم عبدالناصر  جمال و  جمهور سيرئ  بينج  ژنرال ندين فرآيا در.  داشت ارياخت
 يه قانون اساسكصادر شد ( 1)به اسم ملت مصر يقانون اساسة ياعالم 1322دهم دسامبر 

الت و كل مشيه به دلكآور شده بود الزام ين امريا» ن اساسيبر ا. ردكرا ساقط  1329
، 1321  هيژانو در( 2)«.شد يور صادر مكه مذيد اعالميبا يار قانون اساسيبس يها يستاك

 و نمود  اعالم  يرقانونيغ را  نيالمسلم اخوان  گروه  تيفعال،  بينج با  مشورت  بدون ناصر
كرد و آنها را عوامل استعمار و ارتجاع  يرا زندان آن (1)يو اعضا  ليتعط را آنها مراكز
سم ياست و پان عربين از سيد ييجدا، سمياليج سوسين جمال اقدام به تروياز اپس . خواند
 (9).ردندك يت دنبال ميبا جد كانور سادات و مبار، رد را بعد از ناصركين رويا. نمود

شوند متأسفانه شاهد  يل ميتبد ياست جمهوريبه ر يه از پادشاهك ييها در غالب نظام
ارات تام يه صرفاً در نام اتفاق افتاده و اختك يرييتغ. ميهست يسطح يستير پوپولييتغ كي

دا يتداوم پ« است جمهورير» يد در لوايو بدون ق يره بسته و زمان طوالنيپادشاه و دا
 يجامعه امر ياسين سرنوشت مردم در شئون سييحق تع ين اساس نقض واقعيبر ا. ندك يم

و بدون  كيراتكدمو ياده از ظاهرالعنان با استفقدرت مطلق كيه كچرا . خواهد بود يهيبد
شاه خودسر اقدام به  كيهمانند ( 8)يدر سطح ماهو« ت قانونيمكحا» احترام به اصل

« ييپاسخگو» ايرد و يرا بپذ يتين مسئوليمتركه كنيبدون ا. ردكشور خواهد كت امور يتمش
مردم گر قدرت چون برخاسته از يبه عبارت د. داشته باشد يش مفهوميدر مقابل ملت برا

 يرده و براكت نيتبع يعموم يها م نشده است از خواستهكست و چون با انتخاب آنها حاين
در مصر تا اصالحات  ين اساس از زمان اعالم جمهوريبر هم. شود يقائل نم يآن ارزش

در اصالحات سال . شد يس جمهور توسط مردم انتخاب نميير يدر قانون اساس 2112
 .در مصر صورت گرفت ياست جمهورين انتخابات رياول( 91) ماده يبا بازنگر 2112

 به بعد 9139از ( ج
در  2112 يدر ساخت دولت بر اساس قانون اساس يرات ماهويين تغياز مهمتر يكي

قرار گرفت و  يتحت قاعده و انتخاب عموم« ياست جمهورير» ه منصبكن است يمصر ا
س جمهور ييه ركن معنا يبه ا. خود شد يو نه شخص( 3)يمتعهد به حفظ مصالح عموم

مدت  يبرا كيراتكانتخابات دمو كيخواهد بود و در ( 11)م مردميمستق يأمنتخب ر
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اشعار  2112 يقانون اساس( 199) ماده. خواهد شد ينترلكارات قابل ياخت يدارا يمحدود
 اعالم زمان از هك است يالديم سال 1 مصر در يجمهور استير دوره كي مدت» :دارد يم
ن يا «.شود ديتمد گريد بار كي يبرا تواند يم مدت نيا و شود يم آغاز تخاباتان جهينت
. ديبهبود بخش ياسيحقوق س يشهروند دارا كير در واقع نقش مردم مصر را در حد ييتغ

 يه براكتر آنو مهم. نديل قدرت را با انتخاب برگزيتواند از صدر تا ذ يه مك يشهروند
را با استفاده  كيراتكان دمويشد تا جرك يد امضا نميسف كحساب چ يز بيشور نكمقام اول 

بخش اول مقدمه قانون . ندكخارج  ير واقعياز مس« رقابل نظارتيغة اقتدارات قاهر» از
 تنها مردم و است مردم حق تيمكحا» :رده استكح ين مسئله را تصريمصر هم ياساس
 از را خود تيمشروع قوا نيا و هستند شورك بر مكحا يقوا ليكتش در حق صاحب منبع
 و اراتياخت حدود و آورند يم فرود سر آن اراده و خواست برابر در و رنديگ يم مصر مردم
 شورك يدرآمدها و يعموم اموال از و افتيدر را خود يقانون فيوظا و ها تيمسئول

 ديكأت ياساس اصل نيا بر و ندك يم فراهم را آن عيتوز عادالنه يها نهيزم و ردهك محافظت
 هك آنها صاحبان يبرا ازيامت و حقوق و حق نه يعموم مناصب و فيوظا هك ندك يم

رد در كين رويا «.نندك خدمت مصر مردم به است مقرر كه  يسانك عهده بر است يتيمسئول
سطوح  يدر تمام« ت قانونيمكحا» ت و احترام به اصليصالحة ديد بر همان ايكواقع تأ

 ن ماده از فصليمصر به عنوان اول يقانون اساس( 91) مادة. است يژه سطح ماهويبو
 :ندك يمقرر م« آنها از تيحما و ها يآزاد و حقوق حفظ يها ضمانت» چهارم تحت عنوان

 قضات و قضا دستگاه استقالل و است دولت در تيمكحا اساس و هيپا قانون تيمكحا»
 «.است شده نيتضم
ند يفرآ يريگ لكبارت است از شنجا وجود دارد و آن عيز در اين ار مهميبسة تكن كي
ر با استقرار ياخة ن مسئليا. و حقوق ياز آزاد ياسالم يها ان برداشتيدر جر يساالر مردم

( 2) مندرج در ماده ـعت ياصل منبع بودن شرة مصر در ادام يقانون اساس( 1) نهاد ماده
د ين معنا بايس جمهور در اييه ركچرا . ندك يدا ميپ يشتريمفهوم ب ـ( 11)يقانون اساس

 كيار يبرداشت مرجع را در اخت( 1) ماده. باشد ينيد ين و نهادهايگر د نيمروج و تضم
 ينهاد و ئتيه فيشر( 12)االزهر» :دارد يدهد و مقرر م يقرار م ينيو مستقل د ينهاد عال

 نشر تيمسئول و داشته دخالت شئون و امور تمام در هك است يدانشگاه مستقل و ياسالم
 نظر و دارد برعهده را جهان سراسر و مصر در يعرب زبان و ينيد علوم و يماسال دعوت
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 خواهد خواسته ياسالم عتيشر با مرتبط امور در فيشر االزهر بزرگ يعلما تأيه
است و مفهوم آن در  يومتكح ينهادها ير به نحو مطلق ناظر به تماميعبارت اخ ؛«...شد

( 81) ةه مفاد مادكشود  يشتر مشخص ميب يوقت يشهروند يها يارتباط با حقوق و آزاد
صحبت  يشهروند يها يت عوامل ناقض حقوق و آزاديو محدود ياز نف يقانون اساس

 شرط به، ستين استنك قابل اي ريپذ ليتعط شهروندان به شده داده يآزاد و حقوق» :ندك يم
 تعارض در ياساس قانون در ها يآزاد درباره وركمذ يمباد و اصول با ها يآزاد نيا هكآن

دولت  و وجود داشت ينيدولت د كي يز اقتضاين 1391 يالبته در قانون اساس «.نباشد
قانون ( 12) ن مورد در اصليدر ا. ت بوديمسئول ين اسالم دارايمصر هم در مورد د

ج يترو، ياخالق يت از مبانيومت در حفظ و حراست و حماكح» :مزبور آمده است ياساس
، يو مل ياخالق يها ارزش، ينيآموزش د يواال يارهايبه مع يبنديو پا يل مصريسنن اص

در  يو اجتماع يعموم يها نشكرفتارها و ، يق علميحقا، مردم مصر يخيراث تاريم
« .باشد يج آنها ملزم مين اصول و ترويبه ا يبنديدولت در پا. محدوده قانون متعهد است

افت يار دركسازو 1391سال  يساسن وجود در قانون ايبا ا( 93ـ98 :1931، يلياسماع)
زهر ت األأيرد هكاركز ينون نكو الزام به آنها مشخص نبود گرچه هم ا ينيد يها برداشت

، 2112 يقانون اساس( 1) ةه البته مفاد مادكاست  يشنهادات مشورتيپة يف صرفاً ارايشر
. تن مشورت مشخص نشده اسين عمل خالف ايتضم يباشد ول ين الزام در مشورت ميمب
ن يا يبر اجرا( 11)«دولت ييقضا يها دستگاه» و( 19)«يقانون اساس يدادگاه عال» ايآ

  .وجود دارد ين ابهام بطور جديا نند؟ك يها نظارت م برداشت

 ـ وضعيت اضطراري و الغاء حقوق2
 يردهاكعمل از يبرخ هك است يدولت هيانيب كي( 12)،ييا استثناي ياضطرار تيوضع

 برنامه ياجرا منظور را به ير دولتيغ يو نهادها ييقضا و مقننه ،هيقوه مجر از يعاد
 و حقوق از يبرخ يت اضطراريدر وضع. آورد يق در ميتعل حالت به ياضطرار يآمادگ
ه يانيب. گردند يمعلق و محدود م ـ است شده نيتضم ياساس قانون در اگر يحتـ  هايآزاد
، يمدنهاي  يناآرام ها وبحران اي و يعيبط يايبال بروز زمان در معموالً يت اضطراريوضع

ا يو  يداخل اي يالملل نيب مسلحانه يها يريدرگ تيوضع اي جنگ اعالن كي از پس اي و
ها  ين بار توسط آلمانياول( 11)يت اضطراريوضع. رديگيودتا صورت مك يها توسط دولت
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ن يا. ار رفتكبه  ييت استثنايقدرت در وضع يريگ بهره يبرا( 19)تيارل اشمكو شخص 
را « آرامش» و« تيامن» يعني ين بخش نظم عموميتر يتم قصد دارد محورات به نحو يوضع

با . ديل نمايا تعطياهش كدن به هدف مذكور يرا تا رس يو شهروند يمستقر و حقوق فرد
و چه  كيراتكها چه دموتوسط دولت ياريبس يهات سوء استفادهين وضعين وجود از ايا
را  يه اين نظريچن يدولت ناز يز برايث نيارل اشمكه كچنان. شود يو مشده  يتاتوركيد

معترضان ، مخالفان يكيزيحذف ف) بين ترتيبد( 18)ش سوميومت راكسال ح 12ه داد و ئارا
امور آلمان  تيبه تمش يو ناامن( 13)ياز جنگ داخل يريبه بهانه جلوگ( از جامعههايي  و بخش

راً و بطور گسترده توسط جرج ياخ ين مدليچن (Agamben,2005:40) .بزرگ پرداخت
ه در سراسر جهان از جمله گوانتانامو و بگرام كبل( 21)االت متحدهيو بوش نه تنها در ايليدب

بدل شدن  يخياز نظر تار يتين وضعيتداوم چن. افغانستان موجب نقض حقوق افراد شد
 (Agamben,2005:16) .دهد مي تر را نشانيبه توتال كيراتكدمو يها دولت
 ينهادها و يآزاد و بشر حقوق بر آن اثرات و ياضطرار تيزم وضعيانكجاد و ميا
د و ين دولت را مقيه اك ـ يعاد يقانون و ياساس قانون توسط شورهاك از يبرخ در، يدولت

همانند  هايآزاد و حقوق ين مدت برخيدر ا. شود مي ميتنظ ـ ندك مي وتاهكمحدود به زمان 
و ( الت و تظاهراتيكتش) حق اجتماع، يانتشار اطالعات عموم، ياسيس يها تيحق فعال
م كد مورد حيچ نحو نبايبه ه( 21)ر قابل انحرافيحقوق غ اما. د شونديمق است نكتردد مم

از سوء استفاده دولت از  يريو جلوگ يبه منظور حفظ مردم ساالر. رديد قرار گيق و تحديتعل
مطلقاً  ياساس قانون اي ياضطرار تيوضع قانون رييغت شورهاك از ياريبس در، تين وضعيا

 ياشامل مجموعهه ك يت اضطراريعمال وضعابه ( Prémont,1996:36)( 22).است ممنوع
ه كچرا . شود يگفته م( 29)«بودن بحران يقانون» گردد در حقوق فرانسه يم ياز امور حقوق

ه يد قوه مجريسم بايتايتوتالل شدن به يو تبد يتاتوركياز د يريجلوگ يت براين وضعيدر ا
 (Papadatos,1964:130-131) .ندكعمل  يق قانونيمض يتهايدر چارچوب قانون و صالح

 يت اضطراريبا وضع يريدرگ ـ مخصوصاً عربي ـ شورهاكبرخي  ياصلة مسئل
 يبن عل يلكه اصالحات شك 1389مثال تونس از  يبرا. ل المدت استيخودسرانه و طو

و بستن مجلس نسبت به احزاب مخالف آغاز شد و  ياست جمهوريرردن كبا بدون زمان 
در ( 21).د ادامه داشتيانجام يبن عل يه به سرنگونك 2111خواه مردم در يتا جنبش آزاد

بخش منطقه موسوم به  يآزادهاي  جنبش يريتا زمان اوج گ 1332 يودتاكر از يالجزا
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ه يفور 3مورخ  32ـ11ان شماره سال بنا بر فرم 13به مدت ، 2111در  ياسالم يداريب
 با عنون( ماده 2در ) 1332اوت  11مورخ  32ـ921و فرمان شماره ( ماده 12در ) 1332

م دولت يمعلق و تحت رژ يو اجتماع ياسيحقوق س( 22)«يت اضطرارياستقرار وضع»
به منظور  يدولت اضطرار» ،هيفور 3فرمان ( 2) بر اساس ماده( 21).شد مي اداره ياضطرار

رد خوب كالخصوص عمل يت اشخاص و اموال علين بهتر امنيو تضم ينظم عموم يقراربر
 ينظامهاي  شور و دادگاهكر ين فرمان وزيبر اساس ا« .گردد يبر قرار م يخدمات عموم

، 1332اوت  11 يليمكفرمان ت( 1) مطابق ماده( 29).شدند يت اضطراريوضع يمسئول اجرا
ه ك يت و هدفينهادها و موسسات با هر ماه، ها ارگان، ها تكشر يا اقدام تماميهر عمل 
ندازد يشور را به خطر بك ينهادها و منافع عال يرد عادكو عمل يت عموميامن، ينظم عموم

 يتا وقوع اعتراضات مردم 1319ه از سال ين در سوريهمچن( 28).گردد يف ميمعلق و توق
از قانون  يا عمدههاي  بخش شد و مي اداره يم اضطراريعمالً تحت رژ( 2111ليآور 21)

 يشورهاكر يه از لحاظ تداوم اعتراضات با سايسور هگرچه مسئل( 23).معلق بود ياساس
( 91)يستيونيم صهيه چون در مقابل رژيه سوركن لحاظ يبه ا. ن داردياديتفاوت بن ياسالم

و  يعرب يشورهاكانه يمداخله جو يل داده است مورد رفتارهايكمحور مقاومت تش كي
 ينابود يه برايكقطر و تر، اكيند آمرين فرآيدر ا. ا شدكياالت متحده آمريا يبا راهبر يربغ

ردند و رسماً با كاستفاده  يياروپا ـ يعرب يستيترور يها ر گروهيبشار اسد از القاعده و سا
ز ين تجهيو سنگ كشرفته سبيپ يها معارضان را به سالح( 91)،هيكل ائتالف دوستان تريكتش

 (92).نمودند

 يت اضطراريدر اعمال وضع يشتريبة سابق يش گفته دارايپ يشورهاكو اما مصر نسبت به 
 ،(2112 مي 91) كمبار يحسن يع منجر به سرنگونيتا وقا 1319از سال خودسرانه و مصر 

د يشا( 91).شد مي اداره( 99)يتحت قانون اضطرار 1381و  1381 يماه در سالها 18ر از يبه غ
جهان  يدار رهبر هيه داعكشور مصر كها در  يحقوق و آزاد يبررس ن بحث دريمهمتر

ه سالها كت ين وضعيبر اساس ا. گردد يم يت اضطراريعرب است مربوط به استقرار وضع
ن امر يدر مصر معلق گشت و هم يشهروند يها يه حقوق و آزاديلكم بود كدر مصر حا
ن يبه ا ينسب ينشكصر وام 2112 ياز مفاد قانون اساس يا ه بخش عمدهكباعث شد 

 .ت چهل و پنج ساله باشديوضع
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 ها يبا حقوق و آزاد ييو تزاحم مبنا يت اضطراريـ وضع3
و  يليبه تعط ياسيط و نظام سيدر هر شرا يت اضطراريت وضعيمكست حاين يكش
ساالر تزاحم  نظام مردم كيدر  يانجامد حت يم يشهروند يها يد حقوق و آزاديتحد
 يحقوق و آزاد» و« ينظم عموم» انيه در واقع مك يتزاحم. است يقطع يور امركمذ

م شود تا كاالتباع حا نظام تعادل الزم كيد يل باين دليبه هم. ديآ يوجود مه ب« يشهروند
ا متقابالً ين جهت با هرج و مرج يمختل و متوقف نگردد و به هم يگريد، يكية به بهان

ن يا( 92)رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس مثال اصل نهم يبرا. ميمواجه گرد يتاتوركيد
ت يخارج از وضع يومتكت مقامات حيه صالحكند ك ين ميين تبيچن، حيتعادل را با تصر

 يد به نظم عموميشان مقيها يز در حقوق و آزاديگردد گرچه شهروندان را ن يم يتعادل ملغ
ه كل عبدالناصر هر بار مصر از زمان جما ين وجود و متأسفانه قانون اساسيبا ا. دارد يم

بر اساس . ردكم كتر را حا يتيامن يتيوضع« لزوم تعادل» ده گرفتنين و اصالح شد با ناديتدو
ن يا( 1381ـ1381) ماه 18م و جز كدر مصر حا يت اضطراريوضع 1328سال  112قانون 
دون ار بازداشت نامحدود و بيدولت اخت» :ن قانونيبر اساس ا. م بودكت تا انقالب حايوضع
حقوق  يبرخ يت و الغايحق سلب تابع، ردك يدا ميپ يدادرس يح افراد را بدون برگزاريتوض

 يها ت گروهيها و فعال ت رسانهيمحدود ت وياعالم ممنوع، ها ييدارا كتمل، افراد يشهروند
ن يدر ا( Human Rights Watch,1993:24-25)« .حقوق دولت استة ز از جملين ياسيس

ز فاقد معنا خواهد يمنصفانه ن يد تابع دولت باشد و عمالً دادرسيباه ييقضاة ت قويوضع
بر . بهره ببرند يتوانند از هر ابزار يت ميشف واقعك يبرا يتيامن يروهايس و نيو پل. بود

امالً ك يا و رسانه ياسيس يها تيهزار نفر به زندان افتادند و فعال 19ن قانون ياساس ا
 (91).شود يون محسوب ميانقالبة ون از اهداف عمدن قانينترل شده بود و الغاء اك

قانون ( 181) بر اساس ماده، يتاتوركيم ديرژ، تين وضعياستقرار و حفظ ا يبرا
( 12: 1931، يلطف رابح) ردكجاد يس جمهور ايياست ريتحت ر يسينظام پل 1391 ياساس

با  يتاتوركيده نظام يرا عل يهرگونه اعتراض و اقدام، شورك يردن فضاك يتيه با امنك
هزار  91ش از يه بك يبه نحو. داد يد پاسخ مينجه و تبعكمحو و ش ين ابزارهايدتريشد

با ( 99).قرار گرفتند يتيس و دستگاه امنيدر مصر تحت بازداشت پل ياسيس يزندان
ت چرخاند و با الحاق يتمام وزنه را به سمت امن كمبار يلكبطور  2119اصالحات سال 

 يحقوق باق( 98)،سميو در نظر گرفتن قانون مبارزه با ترور يون اساسبه قان( 193) ماده
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 (2111، فرحات) .قرار داد يجد يليوب و تعطكرا تحت سر يشهروندان مصرة ماند
 يها يت حقوق و آزادين تماميتضم يمصر برا 2112 يقانون اساس( 81) ةماد
 قابل اي ريپذ ليتعط شهروندان به شده داده يآزاد و حقوق» :ندك يح ميتصر يشهروند

 در ها يآزاد درباره وركمذ يمباد و اصول با ها يآزاد نيا هكآن شرط به، ستين استنك
اشاره  ينيو د ير در واقع به مسائل اخالقيشرط اخ «.نباشد تعارض در ياساس قانون

ه در كم و همانطور يردكن قانون اشاره يا( 1) ه به مادهكگر همانطور يبه عبارت د. ندك يم
ها در نص  يدولت متعهد به اخالق شده است حقوق و آزاد( 11)(11) و( 93)(11) وادم

خته همانند يگسلجام يها يه از حقوق و آزادك ييجه ادعاهايدر نت. مورد نظر است يشرع
به هر حال . است يمصر فقد وجاهت قانون يند در نظام حقوقك يت ميحما يباز همجنس

امل ك يفريكت حقوق با اعالم جرم ين تماميتضم، 2112 مصر يگرا و اخالق ينيدر نظام د
 جرم ياساس قانون در شده نيتضم حقوق به تجاوز» :دارد ياشعار م( 81) مادة، شده است

 «.داد ييجنا دادخواست آن ناقضان هيعل توان يم و شده يتلق
ژه يو يها تيدات و محدوديبا مق يت اضطراريوضع يقرارار برين اساس اختيبر ا

ارات تحت نظارت و چارچوب ين اختيا يماند ول يس جمهور باقييارات ريان از اختهمچن
 سيرئ» مصر 2112 يقانون اساس( 118) بر اساس مادة. قابل نظارت و محدود درآمد

 اعالم يت اضطراريوضع شورك در قانون در شده مشخص ليدال بنابر، تواند يم يجمهور
 نظر روز 9 ظرف ديبا مجلس و شده ارائه گانندينما مجلس به ديبا درخواست نيا و ندك

 يپرسهمه يبرگزار به منوط يت اضطراريوضع ديتمد. ندك اعالم را باره نيا در خود
 نهيزم نيا در العاده فوق جلسه فوراً ديبا مجلس بودن دائر عدم صورت در. است يعموم

. شود يم ارائه شورا مجلس به امر نيا ندگانينما مجلس انحالل صورت در و دهد ليكتش
 اعالم و برسد مجلس ندگانينما ثركحدا بيتصو به ديبا العاده فوق حالت اعالم با موافقت

 موافقت و يپرس همه با جز آن ديتمد و باشد ماه 1 از شيب دينبا يت اضطراريوضع
ن جهت يدر مصر از ا يت اضطراريدات وارد بر وضعيمق «.باشد ينم ريپذ انكام يعموم

د يندگان مواجه و در صورت تمديب مجلس نمايو تصو يت زمانيدوده آنرا با محك
ن ماده نه يمفاد ا يمصر است ول يدر نظام حقوق ير جدييتغ كيند ك يم يپرس مستلزم همه

 ياست و نه بر اساس اصول حقوق يت اضطراريت وضعيمكها حا به سال ينش مناسبكوا
 ماهه آن 1 يت اضطراريوضع. دش از چند روز ادامه دايرا ب يت اضطراريتوان وضع يم
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و با ( 11)س جمهور جهت انحالل مجلس در نظر گرفته شدهيير يه براك ياريهم با اخت 
خ گذشته يتواند تار يم( 12)س جمهور در مجلس شورا از آن برخوردار استيئه رك ينفوذ

 .ندكمصر را دوباره زنده 

 نياديو حقوق بن يرامت انسانكـ 4
ل يبر آن قابل تحل يمبتن يه حقوق انسانكاست  يا ن قاعدهيرت ييمبنا يرامت انسانك

از حقوق و ة رقابل سلب نمودن بخش عمديرش عملي آن منتج به غيپذو  هستند
ه در دوران قبل از كن حق باعث شده بود يرش ايذفقدان پ. گردد يم يشهروند يها يآزاد

ت يت و تماميشخص يبرا يچ احتراميه يت اضطراريانقالب و بطور خاص در وضع
ان انقالب يمردم در جر ينش جدكن عامل موجب وايهم. نماند يمردم مصر باق يانسان

 از باب دوم( 19)(يحقوق شخص) ن ماده از فصل اوليمه شد و اولكت حاأيمصر به ه
 حق عزت و رامتك»( 91) بر اساس ماده. را به خود اختصاص داد( 11)(ها يحقوق و آزاد)

 در و است آن از تيحما و آن به احترام نندهك نيتضم دولت و جامعه و است يانسان هر
ر ين و غياديه همان حقوق بنك يحقوق شخص «.ميستين يبشر اهانت به مجاز يطيشرا چيه

 :اند ر قابل انحراف و مصون شمرده شدهيغ( 91) ح در مادهيقابل سلب هستند به تصر
 «.است شده محافظت و مصون يآزاد نيا و است يعيطب حق يخصوص و يشخص يآزاد»

و مصون بودن از ( 19)يم خصوصيحر( 11)،تردد( 12)،تين حقوق شامل حق بر امنيمجموع ا
 .است يت جسمانيو اهانت به تمام( 13)نجهكت شيممنوع( 18)،ير قانونيبازداشت غ

 تير قابل سلب تابعيـ حق غ5
محسوب  يروندشه يها يحقوق و آزادة ين افراد ملت و پاياديت از حقوق بنيتابع

ح يقابل انحراف بودن آن تصرر يدر خصوص غ ين اساسيه الزم است قوانكگردد  يم
 :ميخوان يران ميا ياسالم يجمهور يم قانون اساسكيه در اصل چهل و كچنان. ندينما

  سلب  ايراني  هيچ از تواند  نمي  دولت و است  ايراني فرد هر  مسلم  حق  ايران كشور  تابعيت»
« .درآيد  ديگري كشور  تابعيت  به  كه  صورتي در يا او خود  درخواست  به مگر، كند  تابعيت

مخصوصاً در  يتاتوركيد يها ه دولتكقابل توجه و تأمل است  يين حق جايت اياهم
ه در ك يمجازات. نندك مي تيبه عنوان مجازات از اتباع خود سلب تابع يت اضطراريوضع
مورد  يمجازات عاد كيبه عنوان  يعرب يتاتورهاكيد ريو همانند سا كمبار يحسنة دور
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ان يب يمصر به نحو مصرح 2112 يد در قانون اساسيآنچه عمالً با. گرفت يم قرار مكح
مصر  يقانون اساس( 92) همادن وجود يبا ا. ر قابل سلب بودين حق غيرش ايشد پذ يم

ان ين بيا «.ندك يحق است و قانون آن را مشخص م كي يت مصريتابع» :دارد ياشعار م
ند ك يت نميفاكحق شناخته شود  كيت يه تابعكنيه صرف اكننده است چرا كار نگران يبس
ن حق به يت ايفيكارجاع . ر قابل سلب محسوب شوديحق غ كيد حق مزبور يه باكبل

د يرا تهد يد شهروندان مصريجد يه بعد از قانون اساسكاست  يا ينگران يقانون عاد
 .ندك يم

 ان و رسانهيب يـ آزاد6
ه كن جهت ياز ا( Sadurski,2001:1) .لقب گرفته است يژن شهرونديسكان ايب يآزاد

ان رقم يده و بيعق يق با آزاديدر ارتباط وث يشهروند يها يتحقق و ارتقاء حقوق و آزاد
ساالر بودن آن  مردم ياز نشانگرها يشوركن حق در هر يرفتن ايت پذيخورد به رسم يم

 يليشاهد تعط يت اضطراريجمال عبدالناصر با اعالم وضعة جود مصر از دورن ويبا ا. است
. وند خورده استيپ« آزاد به اطالعات يدسترس» ه با حقكن حق يبطور عمده ا. ن حق شديا

مردم از روند  يآگاه، ان دولت و شهروندانيارتباط م يبرقرار ين گام براينخست» در واقع
ه امروزه از آن به عنوان حق ك يهمان چيز يعني؛ ا استه تياز واقع يان امور و آگاهيجر

ن حق مبنا و يا( 189: 1ج، 1931، يلياسماع).«دانستن حق مردم است» ؛نندك ياد ميدانستن 
از ( 12: 2ج، 1931، يلياسماع) .گردد ين سرنوشت ملت محسوب مييواجب حق تعة مقدم
 يبه اطالعات و حق آزاد آزاد يحق دسترس، ت ناصر تا انقالب مردم مصريمكحاة دور

بر اين اساس و براي تضمين اين حق . موقوف شد يت اضطراريه وضعيها با اعالم رسانه
 يآزاد» :ندك ين حق اشاره و مقرر ميمصر به ا 2112 يقانون اساس( 18) ماده، شهروندي

 و يزبان صورت به خود يها دگاهيد انيب اجازه انسان هر. است شده نيتضم انيب و شهياند
ز به يابد از حق نيت ينين حق عيه اكآن يو برا «.دارد را يريتصو اي يداريد و ينوشتار
 به يابيدست» :دارد ياشعار م ( 19) ند و در مادهك يانت ميص يين مبنايادينحق ب كيعنوان 

 همه يبرا دولت توسط شده نيتضم ياقدام آنها ارائه و انيب و آمارها و ها داده و اطالعات
 حفظ را افراد يخصوص يزندگ حرمت اقدام نيا هكآن شرط به، است شيخو شهروندان

ان توسط ين حقوق در حق بيا يتبلور واقع «.نباشد تعارض در يمل تيامن با و ردهك
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 گريد و نشر و چاپ و مطبوعات يآزاد( »18) مطابق ماده. ندك يدا ميها ظهور پ رسانه
 با را خود رسالت توانند يم ها سانهر نيا و( 21)است شده نيتضم يرسان اطالع الكاش

 يزندگ حرمت هكآن بر مشروط، ندك ادا جامعه به خدمت در املك استقالل و يآزاد
 ممنوع ها رسانه بر نظارت. ردينگ قرار خطر معرض در شورك يمل تيامن و افراد يخصوص

ز ا( 18) ةمفاد ماد «.ياضطرار يها تيوضع اي جنگ مانند خاص يها زمان در جز، است
د مطلق نظارت با استناد به يق يد است وليرفته قابل تمجيها را پذ رسانه يه آزادكن نظر يا

 .ندك يم ءايش گفته را مجدداً احيپ ينگران يت اضطراريوضع

 احزاب و اجتماعات يـ آزاد7
د يس يها تيشور مصر مخصوصاً بعد از فعالك ياسيخ سيتارة از مسائل عمد

در مصر است  يالت اجتماعيكت احزاب و تشين البناء فعالو حس ين اسد آباديالد جمال

 ياجتماع ـ ياسيس يها گروه أز و هم منشيمتما يعرب يشورهاكر يه هم آنرا از ساك

گروه  كيبه عنوان « نياخوان المسلم» بطور خاص مورد. در آنها شده است ياسالم

ده است و مصالح امينار نك ياستبداد يها گاه با دولت چيه هكدر مصر  ينيد ياسيس

شتر قابل بحث يند از همه بك يدنبال م ينيد يجهان اسالم و مردم خود را با برداشت يعموم

گر و وبكدن دولت سريچه قبل از به قدرت رس ياسين گروه سيا. ل استيو تحل

نجه كد و شيناصر و چه پس از آن تا انقالب مردم همواره با خشونت و تبع يگرا يمل

سران عرب و بطور ة ه در مقابل اقدامات خودسرانك يل مقاومتيبه دل روبرو بوده است و

برخوردار گشت و  يت دوچندانيجمهور مصر به عمل آورد از محبوب يساؤخاص ر

به . ملت بدست آورده است يانتخاب عمومة ن گروه بواسطيامروزه قدرت را در مصر هم

ن يسابق از مهمتر يتاتوركيد يها ميرژة وبگرانكسر ينش به رفتارهاكل و در واين دليهم

الت يكن تشيا يت حقوقياحزاب و داشتن شخص يد مصر آزاديجد يمفاد قانون اساس

س يسأشهروندان اجازه ت» :دارد يد مصر مقرر ميجد يقانون اساس( 21) هماد. است ياسيس

سسات ؤن ميرا دارند و ا يحزب يها تيو احزاب و فعال يسسات مردمؤها و م تيجمع

سسات و ؤن ميان انحالل اكام ييم قضاكجز با ح. هستند يحقوق  تيشخص يدارا

 «.ها وجود ندارد تيجمع
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 يو اجتماع ياداره امور اقتصاد يالت چه برايكر تجمعات و تشيگر سايد ياز سو
ت شناخته يبه رسم يو اجتماع يسامان دادن به اعتراضات اقتصاد يشهروندان و چه برا

 ل مادهيه ذكنآن حقوق اشاره و مهمتر يقانون به ا( 22)(29) و( 21)(22) ادوه مكچنان. شدند
 «.ارمندان استكارگران و كز حق يآم اعتصاب و تحصن مسالمت» :دارد يان ميب( 19)

 يـ حقوق اقتصاد8
 كي يامالً انحصارك، تاتورهاكيت ديمكه در طول مدت حاك ييها ن حوزهياز مهمتر

 يدر تمام. است يالن و خارجكاقتصاد ة زشود حو يره قدرت ميبه دا كيگروه خاص نزد
ت شهروندان اداره شده و از نظم كاقتصاد بدون مشارة حوز، يعرب يتاتوركيد يها ميرژ

فقر ، و فاسد يرانت، ن اقتصاد بستهيجه چنينت. برد يها بهره م بسته و نظام رانت يدسترس
را  يگريچالش د كم مباريبطور خاص رژ. شور استك ين رفتن توان اقتصاديع و از بيشا

عدم اعانه » و( 29)«ليسب ينف» ةقاعدة رده بود و آن نقض عمدكن دو چالش اضافه يز به اين
الن ك يه با انعقاد قراردادهاكدگاه مردم مسلمان مصر بود يدر د( 21)«اثم العدوان يعل

ن و يعامل نقض حقوق فلسط ـ يستيونيم صهيو گاز با رژ يانرژة مخصوصاً در حوز
 .بود ـ اعراب يا دشمن منطقه نيمهمتر

ردن حقوق كم يجز عق يزيچ ياقتصادة در حوز كم مباريرژ يرد اقتصادكمجموع عمل
در فصل  ين وجود شاهد اصول مصرحيبا ا. گردد يابيتواند ارز يشهروندان نم ياقتصاد

ت حق يلكالبته از . ميستين« ياجتماع و ياقتصاد حقوق» مصر تحت عنوان يقانون اساس
ها داد  و رانت ينظام بسته اقتصاد يم به نفكتوان ح يم( 22)ضيتبع يشهروندان و نف يبرابر

( 21)(92) مواد يگرچه داللت التزام. ازمند استيان نين بياز ا يتر اساساً به مفاد مصرح يول

 يها ياستكة حوز يها حداقل خأل يتواند تا حدود يمصر م يقانون اساس( 29)(99) و
« فساد با مبارزه يمل يايساريمك» جاد نهاديو ا. ديرا جبران نما يداقتصا يحقوق شهروند
 :و فاسد باشد يرانت يننده مقابله با رفتارهاكن يتواند تضم يم( 211) بر اساس ماده

 يارهايمع ارائه، منافع تضاد رفع، فساد با مبارزه ارك فساد با مبارزه يمل يايساريمك»
 يهماهنگ با آن ياجرا يها ضمانت و آن به مربوط يمل راهبرد نيتدو و يساز شفاف

 بر، ندك يم نييتع قانون هك مربوطه يها دستگاه بر نظارت زين و گريد مستقل يها سازمان
 «.دارد عهده
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 گيري نتيجه
چرا . بود يشهروند يحقوق و آزادة مسئل، و علل انقالب مصر يد از مبانيبدون ترد

. نديب يصدمه م يور به نحو جدكحقوق مذ با الغاء يرامت وكانسان و  يه گوهر وجودك
ه به ك ييها بيآس. ها به ملت مصر است بين آسياز ا ءخ معاصر مصر مملويمتأسفانه تار

ش از چهل سال به ملت يب يت اضطراريار وضعكو در قالب سازو« ينظم عموم» ةبهان
ن يتر يهيبدع حقوق از يين تضيا. شان محروم ساخت نياديمصر وارد و آنها را از حقوق بن

 يو اقتصاد ياجتماع، ياسينقض و تا حقوق س يت جسميت تا تماميحق تابع يعنيحق 
 كمبار يم حسنير مصر مخصوصاً رژياخ يتاتوركيد يها ميه رژكبه عالوه آن. شانده شدك

را بوجود  ياقتصاد ـ ياسيس يها محدود موجبات تحقق رانت ينظم دسترس كيجاد يبا ا
شد  يمحسوب م يبزرگ و ثروتمند عرب يشورهاكشور مصر از كه كنيآورده بودند و با ا

 ين قانون اساسيل با انقالب مصر و تدوين دليبه هم. ر شده بودندير و فقيملت مصر تحق
ن قانون يمصر در مفاد و مندرجات ا ياسيخ سيبه تار ينش جدكوا كي، د مصريجد

بر اصل  ين قانون اساسيل اكح يه عالوه بر تصرك يبه نحو. قابل مشاهده است ياساس
حقوق » به( 81) تا( 91) از ماده ين قانون اساسيدر باب دوم ا پنجاه ماده، ت قانونيمكحا

نات يمصر نتوانسته تضم ين وجود قانونگذار قانون اساسيبا ا. پرداخته است« ها يو آزاد
امات ن ابهيا. دين در مصر وضع نمايادينقض حقوق بن يجدة را با توجه به سابق يقيدق

م يوابسته به رژ يها دولت در مصر و وجود گروه ياستيل ركرش شيبا توجه به پذ ياساس
 .عمده باشد يها شور از چالشكن يا يشهروند يها يحقوق و آزادة نديتواند در آ يمصر م
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 ها يادداشت
در  يجمهور يز با اعالم استقالل مصر همچنان تا برقراريخ به بعد نين تاريگرچه از اـ 1
 .فاروق بر منابع مصر سلطه داشت كنفوذ بر ملة س به واسطيانگل، 1322

2- http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2128. 

 .حراراال الضباط حركةـ 3
 .يالشعب المصر باسم دستوري إعالنـ 4

5- http://www.egypty.com/egyptana/constitution.asp. 

 1321/  ش 1999 در ناصر ترور  يبرا  تالش  اتهام  به  كه،  اخوان  يضااع از  يكي،  دقطبيسـ 6
  زندان در را(  راه بر  ييها نشانه)  قيالطر  يف  معالم  كتاب، ديشد  يماريب  رغم  به، بود  شده  يزندان

،  كتاب  نيا  فيتأل از او  هدف. آمد در  نيالمسلم اخوان  اساسنامه  صورت  به بعدها  كه، كرد  فيتأل
  حكومت  ينوع ناصر  حكومت او نظر از. بود مصر در ناصر  حكومت  وضع از  جامعه  ساختن  آگاه
 قلمرو از را  حكومت  نيا،  فيتوص  نيا با و بود  اسالم از  شيپ  تيجاهل  دوران  به  متعلق اي  يجاهل
 . دانست يم  خارج  اسالم

7- http: //www. hanyshehata. com/Laws 

رامت كشود به عدالت و احترام به  يم ءه مقتدارانه اجراكه قانون را همچنان ك يسطح ـ8
 .خواند يم فرا يساالر و اصول مردم يانسان
شور و كس يمصر رئ يس جمهوريرئ» :ندك يد مصر مقرر ميجد يقانون اساس( 192) مادهـ 9

رده بر كشور محافظت ك يشور و سالمت ارضكه است و از منافع مردم و استقالل يس قوه مجريرئ
 «.ديايش نيگانه نظارت دارد تا در امور آنها دخالت پ سه ين قوايمرز ب
د به يبا يس جمهوريانتخاب رئ» :دارد يد مصر مقرر ميجد يقانون اساس( 191) مادهـ 11

ن يدرست به ا يثر آراكسب حداكبا  يس جمهوريم باشد و رئيو مستق يمخف يأصورت دادن ر
 «.شود يسمت انتخاب م

 يشور و عربكم بر كن حايئن و آياسالم د: ندك يمصر مقرر م 2112 يقانون اساس( 2) همادـ 11
 .در آن است يقانونگذار يمنبع اصل يعت اسالميشر يو اصول و مباد يزبان رسم

 كي عنوان به 392 تا 391 يها سال نيب در هك( فيالشر زهراال جامعة) االزهر دانشگاهـ 11
 در سنت اهل ياسالم علوم و يعرب اتيادب ياصل زكمر، شد يگذار هيپا مصر قاهره شهر در مدرسه
 و يعلم، ينيد مؤسسه نياول عنوان به، سال هزار از بيش يقدمت با دانشگاه اين. است جهان
 را انيفاطم نيمبلغ هك باشد يا مدرسه و مسجد تا، شد ساخته قاهره در انيفاطم دوران در ياسالم

 .كند مي جيترو را، بود مصر ونيفاطم مذهب هك عهيش يلياسماع مذهب و دينما مي تيترب
مستقل  ييدستگاه قضا كين دادگاه يا» :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 192) مادهـ 13
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ح با ين و لوايمطابقت قوان يه به بررسكاست  يمقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجع، است
 «.رده استكن ييآن تع يبرا يگريد يها ون تخصصقان. پردازد مي يقانون اساس

 و است مستقل نهاد كي دولت ييقضا نهاد» :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 193) مادهـ 14
 يها دستگاه در يحقوق امور ادارات يفن نترلك و است دولت يقانون ندهينما ياختالف امور در

 دولت هك است يمنازعات وفصلحل و قراردادها هيته نهاد نيا فهيوظ. دارد عهده بر را دولت يادار
 فيوظا شرح قانون. رديگ يم صورت قانون اساس بر اقدامات نيا و است منازعه طرف كي آن در

 يبرا شده مقرر فيوظا و حقوق، ضمانت، تيمصون از آن ياعضا و ندك يم نييتع را نهاد نيا
 «.هستند برخوردار ييقضا قوه ياعضا

15- Etat d’exception / حالة الطوارئ  . 

16- Ausnahmezustand. 

17- Carl Schmitt. 

18- Third Reich. 

19- civil war. 

 س جمهور بوشيئر 9119ه يبه موجب اعالم 2111سپتامبر  11در ، سپتامبر 11بعد از حمالت  ـ11
( Declaration of Emergency regarding September 11 attacks) سپتامبر 11در مورد حمالت 

 Section 202 (d) of the National Emergencies) يمل ياز قانون اضطراها( d) 212به موجب بخش 

Act (50 U. S. C. 1622 (d))) وجود  يستيترورر ه خطك يا تا زمانكيدر آمر ياضطرارت يوضع
 :داشته باشد برقرار شد

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/09 /20070912-2. 

html. 
 11سپس در ، 2113سپتامبر  11اوباما در  كس جمهور بارايئز بعد بوش توسط ريت نين وضعيا

 .د شديتمد 2111سپتامبر  11و  2111سپتامبر  3، 2111سپتامبر 
(Message Continuation of the National Emergency with Respect to Certain Terrorist 
Attacks". Whitehouse. gov. 2012-09-11. Retrieved 2012-09-25). 

21- non-derogable. 

نش به كران در وايا ياسالم يجمهور يران اصل هفتاد و نهم قانون اساسيمثال در ا يبراـ 11
  برقراري» :ندك يمشروطه مقرر م يت قانون اساسيمكتحت حا يپهلو  ميدولت رژ يردهاكعمل

دارد با   حق  دولت،  نظير آن  و شرايط اضطراري  جنگ  در حالت.  است  ممنوع  نظامي  حكومت
هر   به  آن  مدت  ولي، را برقرار نمايد  ضروري  هاي موقتآ محدوديت  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب

  موظف  باشد دولت  باقي  همچنان  ضرورت  كه  روز باشد و در صورتي  از سي  تواند بيش نمي  حال
 «.مجوز كند  كسب  مجلساز  اًمجدد  است

23- Légalité de crise. 
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24- Tunisie: Quand Ben Ali rompt la glace". Nawaat. org. 2010-02-07. 

25- instauration de l’état d’urgence. 

26-http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-algeria & http:// 
www.ecoi.net/file_upload/1504_1217249660_decret-presidentiel-no-92-320-du-11-aout-
1992-portant-sur-l-instauration-de-l-etat-d-urgence. pdf 

27 - http://www.unhcr.org 

28-activités mettent en danger l’ordre public, la sécurité publique, le fonctionnement 
normal des institutions ou les intérêts supérieurs du pays. 

29- The Decrees on Ending State of Emergency, Abolishing SSSC, Regulating Right 
to Peaceful Demonstration, SANA, 22 April 2011 in Egypt". International Federation 
for Human Rights. Retrieved 2 February 2011 http://sana.sy/eng/21/2011/04/22/pr-
342711. htm. 

 ـ همزمان با جنگ اعراب، سيسال از تأس كيمتر از ك يعني 1318از  يستيونيم صهيرژـ 31
ت ين وضعياداره و ا( Martial Law) يومت نظامكح( سهينك) برابر قانون مصوب پارلمان، ليئاسرا

 .شود مي ديهر ساله توسط پارلمان تمد
(Assaf Sagiv, "The State of Freedom and the State of Emergency", Azure (Spring 2007) 
http://azure.org.il/article. php?id=444&page=all) 

31- Friends of Syria. 

32- http://www.cnbc.com/id/100690211. 

33- Emergency Law. 

34- The Emergency Law in Egypt". International Federation for Human Rights. 
Retrieved 2 February 2011: http://www. fidh.org/THE-EMERGENCY-LAW-IN-EGYPT. 

  وحدت و  استقالل و  آزادي  ايران  اسالمي  جمهوري در» :دارد يمقرر م ياصل نهم قانون اساسـ 33
  هيچ.  است  ملت آحاد و  دولت  وظيفه آنها حفظ و ناپذيرند  تفكيك يكديگر از كشور  اراضي  تماميت و

 و  نظامي،  اقتصادي،  فرهنگي،  سياسي  استقالل  به،  آزادي از  استفاده  نام  به ندارد  حق  مقامي يا  گروه يا فرد
  تماميت و  استقالل حفظ  نام  به ندارد  حق  مقامي  هيچ و كند وارد  اي  خدشه  كمترين  ايران  ارضي  تماميت
 «.كند  سلب،  مقررات و  قوانين وضع با چند هر ار  مشروع  هايآزادي كشور  ارضي

36- http://online.wsj.com 

37- http://weekly.ahram.org.eg/2005/759/eg8.htm. 

 .اإلرهاب قانونـ 38
. است ييگرا يمل و اخالق و نيد ياستوار و قوام و جامعه اساس و هيپا خانواده» :( 11) مادةـ 39
 و ميكتح و آن ثبات و استقرار و يمصر خانواده لياص تيماه و تيهو حفظ به متعهد ملت و دولت

 موظف دولت نيهمچن. باشد يم، آمده قانون در آنچه براساس آن از تيحما و ياخالق يها ارزش تيتثب
 و يخانوادگ فيوظا يادا نيب يهماهنگ جاديا و انكودك و مادران به گانيرا و الزم خدمات ارائه به

 .«است  وهيب و مطلقه و خانوار سرپرست زنان به ژهيو خدمات ارائهبه  موظف دولت. است زنان يشغل
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 يها ارزش ،يتيترب ،يعموم نظام ،رسوم و آداب ،اخالق دولت» :ندك يمقرر م( 11) مادهـ 41
 در آنچه براساس را مردم يتمدن و يخيتار راثيم و يعرب فرهنگ و يعلم قيحقا و ينيد ،يمل

 «.دهد يم قرار تيحما دمور، رفته آن ركذ قانون
 ندگانينما مجلس، تواند ينم يجمهور سيرئ» :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 129) مادةـ 41

 را ندگانينما مجلس توان ينم. ندك منحل يعموم يپرس همه به آن گذاشتن و خاص ليدل به جز را
 ندگانينما مجلس انحالل يبرا. ردك منحل، سابق مجلس انحالل ليدل همان به آن ليكتش اول سال در
 را روز 21 ثركحدا ظرف يپرس همه يبرگزار و مجلس يها نشست توقف دستور يجمهور سيرئ

 انحالل درصورت. ندك يم مشخص را مجلس ارك ادامه اي انحالل يپرس همه جهينت و ندك يم صادر
 مجلس و شود ربرگزا ميتصم نيا صدور خيتار از روز 91 ظرف ثركحدا ديبا ديجد انتخابات مجلس

 انحالل هك يصورت در. ندك افتيدر را يينها جهينت تا دهد يم جلسه ليكتش بعد روز 11 ظرف ديجد
 هك يصورت در. دهد استعفا خود سمت از ديبا يجمهور سيرئ، نگرفت قرار موافقت مورد مجلس

 «.تگش خواهد باز خود ارك سر بر يقبل مجلس، نشود برگزار ديجد انتخابات اي يپرس همه
 صورت به هك است ندهينما 121 مك دست از لكمتش شورا مجلس» :دارد ياشعار م( 128) مادهـ 41
 «.ندك يم انتخاب را مجلس نيا ندگانينما دهم كي يجمهور سيرئ و شوند يم انتخاب ميمستق و محرمانه
 .الشخصية الحقوق: األول الفصلـ 43
 .والحريات الحقوق: يالثان البابـ 44
 افراد تمام يبرا را آن دولت هك است يحق امن يزندگ داشتن» :دارد يمقرر م( 11) مادهـ 43

 «.ندك يم تيحما بار تيجنا دهيپد هر از را فرد قانون و نيتضم اش ياراض در ميمق
ن شده است و ينقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضم يآزاد» :ندك يان ميب( 12) همادـ 46

ن ارتباط يه در اكنيمگر ا، ردكا از بازگشت به آن منع يد يورش تبعشكس را از ك چيتوان ه ينم
 «.وجود داشته باشد ييم قضاكح

 بودن محفوظ و آنهاست يخصوص ميحر افراد يشخص يزندگ» :دارد ياشعار م( 98) مادهـ 44
 را افراد يشخص يها تلفن و ها ليم، ها تلگراف، ها نامه توان ينم و است شده نيتضم ميحر نيا

داشته  ه مقررك( 93) ن مادهيهمچن «.ييقضا مكح و خاص ليدال به مگر، داد قرار يبازرس ردمو
 به ازين و خطر بروز موارد در جز، ستين آنها به ورود انكام و بوده يشخص ميحر خانه» :است

 «.ندارد وجود ييقضا دستور با جز آنها از يبازرس و آنها به ورود انكام و كمك
 را يسك توان ينم كوكمش موارد در جز» :دارد يمقرر م 2112 يون اساسقان( 92) مادهـ 48

 نيا در مگر، ردك محدود را يو يآزاد و ممنوع انتقال و نقل از اي زندان اي يبازرس اي بازداشت
 ظرف ديبا، شود يم محدود اي لغو آنها يها يآزاد هك يسانك. باشد هشد صادر ييقضا دستور نهيزم
 ييقضا دستگاه به تيمحدود اي لغو زمان از ساعت 21 ظرف و آگاه امر نيا ليدل از ساعت 12
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 يبرا ليكو نداشتن صورت در و رديگ صورت شانيالكو حضور با آنها از الزم قاتيتحق و يمعرف
 حق، باشد شده محدود اي لغو آنها يآزاد هك يافراد همه. شد خواهد نيمع يريتسخ ليكو آنها
 امكاح قانون. دارند مكح را اعالم زمان از هفته كي ظرف ييضاق دستگاه به دادخواست ارائه

 «.ندك يم مشخص را آن ليدال و مدت و ياطياحت حبس
 اي يزندان اي ريدستگ كه يسانك تمام» :دارد ياشعار م 2112 يقانون اساس( 91) مادهـ 49

 و شده ردبرخو آنها با شان يانسان رامتك براساس ستيبا يم، شود يم محدود شانيها يآزاد
 نيا ردنك يزندان و بازداشت و رنديگ قرار يروح و يبدن تياذ و آزار و نجهكش مورد ستيبا ينم

 :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 11) ن مادهيهمچن «.رديگ صورت ييقضا مكح با ديبا افراد
 توان ينم همانگونه، است ممنوع آن ياعضا با تجارت و است حرمت يدارا انسان بدن و ركيپ»

 «.داد انجام فرد موافقت بدون يعلم اي يكپزش شاتيآزما انسان بدن يرو
 نشر و چاپ يآزاد» :را دارد يمكن حيز چنين 2112 يقانون اساس( 13) مفاد مادهـ 31

 يها هكشب سيسأت نحوه قانون و است شده نيتضم آن مختلف الكاش و انواع در مطبوعات
 «.ندك يم مشخص را ييويراد و يونيزيتلو

ن شده يها تضم يها و تعاون هياتحاد، اهاكيس سنديسأت يآزاد» :دارد يمقرر م( 22) همادـ 31
 يآنها براساس اصول و مباد يها تيهستند و فعال يت حقوقيشخص يسسات داراؤن مياست و ا

م كجز با ح. دهد يخود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام م يها تياستوار و فعال كيراتكدم
 «.ها وجود ندارد تيسسات و جمعؤن ميان انحالل اكام ييقضا

و اداره  يارگرك يها هياها و اتحادكيت سنديقانون نحوه فعال»: دارد يمقرر م( 29) همادـ 31
ن يان انحالل اكام ييم قضاكجز با ح. ندك يرا مشخص م كيراتكدم يه اصول و مباديآنها بر پا

 «.ها وجود ندارد هياها و اتحادكيسند
 .«سَبيالً المُوْمِنينَ يعَلَ لِلْكافِرينَ اللّهُ يَجْعَلِ لَنْ و» :ديفرما يم نساء سوره( 111) هيآـ 33
 دُيشَدِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدْوَانِ اإلِثْمِ يعَلَ تَعَاوَنُواْ وَالَ...» :ديفرما يمائده مة سور( 2) هيآـ 34
 «.الْعِقَابِ
، هستند برابر قانون برابر در شهروندان» :دارد مي مصر مقرر 2112 ينون اساسقا( 99) مادهـ 33

 «.ندارد وجود آنها نيب يضيتبع چيه و برابرند زين يعموم فيوظا و حقوق در هك همانگونه
مانده  ت از افراد عقبيدولت حما» :دارد يمصر اشعار م 2112 يقانون اساس( 92) همادـ 36
آنها  يو باال بردن فرهنگ اجتماع يشغل يها ردن فرصتكو فراهم  يماعو اجت يو اقتصاد يبهداشت

 «.ندك ين ميرا تضم
 يهرگونه سوء استفاده و بهره اجبار» :دارد مي مصر مقرر 2112 يقانون اساس: (99) همادـ 34

 «.ها و تجارت نوع بشر ممنوع است از انسان
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استقالل قوا و سياست خارجي در 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 

 *1اهلل فاضلي حبيب

 

 ـ دكتري علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران، ايران1
 

 4/3/9299پذيرش:   2/9/9290دريافت: 

 چكيده
پوشد. سياست خارجي، مجراي اصلي  حاكميت در دو عرصة داخلي و خارجي جامة عمل مي

اي به ترسيم  خارجي است، به همين دليل همة قوانين اساسي با نگاه ويژه اعمال حاكميت
توان صورت كلي، مي اند. به نهادهاي مجري و ناظر در اين عرصه پرداخته ها و تعيين گيري جهت
هاي سياسي )پارلماني، رياستي و...( قوة مجريه مسئول اصلي  وجود تنوع در اشكال نظامبا  گفت

وجود پايبندي به نوعي از با  نيزشود. قانون اساسي جمهوري اسالمي  مي سياست خارجي محسوب
ها از جمله عرصة روابط خارجي حدود و اختيارات  تفكيك و توازن قوا، اما در برخي زمينه

روشني مشخص نكرده و بستر تفسيرهاي   گيري و قانونگذاري دو قوة مجريه و مقننه را به تصميم
كوشد تا ضمن تبيين برخي از علل مشخص  ه است. مقاله حاضر ميگاه متضادي را فراهم آورد

كيد نمايد كه بايد تفسيري أبر تفسير برخي اصول بر اين امر ت ءها و با اتكا نبودن حدود صالحيت
هاي  مدي از قانون اساسي در سياست خارجي صورت گيرد كه از جمله شاخصهآمبتني بر اصل كار

خارجي و تمركز آنها در قوة مجريه از طرفي و اتكاي مجلس  آن كاهش نهادهاي دخيل در سياست
 و... از سوي ديگر است.    به ابزار مهم نظارتي همانند سؤال، استيضاح

قانون اساسي، سياست خارجي، تفكيك قوا، نظام پارلماني، نظام رياستي و  ها: كليدواژه
 مدي.آكار

                                                                                                                                        
* E-mail: habibfazely60@gmail.com 
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 مقدمه
تاوردهاي خالقانة ذهن بشري براي سامان ترين دس توان يكي از مهم قانون اساسي را مي

ترين دستاوردهاي جنبش  بخشيدن و انتظام منابع قدرت سياسي ـ اجتماعي برشمرد. از مهم
هاي سياسي، بر آن  گرايي، آن بود كه با وجود احترام به ماهيت و چيستي نظام قانون اساسي

 «نظام»د تا از قِبَل آن نوعي توان آنها را در چارچوبي حقوقي و انضمامي قرار دا بود كه مي
و « جايگاه»بخشي بيشتري يابد و هم  رساني و رفاه وجود آيد كه هم توان خدمت  به
هر يك از اعضاي جامعه مشخص شود. دستاورد ديگر اين جنبش فكري، خارج « كاركرد»

بخشي به منابع  ساختن ساختارهاي سياسي از سيطرة فرد يا گروه خاص و عموميت
توان  انگاشته آن است كه مي ن بود. پيداست كه يكي از نتايج اين پيشمشروعيت آ

بخشي به وضعيت انسان  هاي سياسي را به فراخور زمان و مكان و در راستاي تعالي نظام
 مورد تجديدنظر و تغيير قرار داد.

ترين ويژگي قانون اساسي، تعريف قدرت و نحوة تسري و توزيع آن در  مهم
هاي تابعه  است. تنظيم روابط نهادهاي قدرت، تعريف مناسبات با بخشساختارهاي قانوني 
اي از فلسفة وجود  ها و امكانات قدرت عمومي، در واقع بخش عمده آن، بيان محدوديت

و  (fellman, 2008: 140-145) قوانين اساسي مدون را در سراسر جهان تشكيل داده است
 شود. در چينش نهادها و قوا يافت مي در دنيا قوانين اساسي متعددي همراه با تنوع

نكاتي كه در باال در مورد قانون اساسي گفته شد، ناظر بر ابعاد صوري و شكلي قانون 
هاي سياسي بر سه نوع تفسير استوارند؛ نخست  اساسي است. بديهي است كه همة نظام

سوم  ، دوم تفسيري از وضع موجود و«بشري يا متعالي )مذهبي(»تفسيري از يك ايدة 
ترسيم يا تفسيري از وضع مطلوب؛ كه در تفسير نخست مكتوم است. قانون اساسي را 

گونه است كه  دهنده و تجلي اين تفاسير برشمرد و اين  توان از نظر ماهوي بازتاب مي
هاي صوري  هاي قوانين اساسي ليبرال از قوانين اساسي سوسياليستي با وجود شباهت آرمان

هاي قانون اساسي برتر، دارا  يز و متفاوت است. از جمله شاخصو ساختاري بسيار متما
 اي اي از هماهنگي بين ساختارهاي شكلي و ماهوي است، چرا كه هر ايدئولوژي بودن درجه

بر حسب تعريفي كه از ماهيت انسان و رابطة آن با هستي و خداوند، ماهيت دولت، ماهيت 
ان نهادي و سازماني است و تحقق مطلوب قدرت و قوا دارد، نيازمند نوع خاصي از چيدم

، «انسجام دروني»بيني نيازمند توجه به راهكارهاي تحقق عيني آن نيز هست.  هر جهان
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انسجام »هاي طبيعي، مكانيكي و سياسي است. مفهوم  مدي نظامآنخستين ضرورت بقاي كار
ة بنيادي يعني توان در دو عرص در نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي آن را مي« دروني

( و ساختارهاي قانوني آن يعني 39: 1934 رابطة مفهوم جمهوريت و اسالميت )حافظيان،
گانه با يكديگر و اين سه با قوة مؤسس )رهبري( مورد تحليل و  رابطة قواي سه

شناسي قرار داد. آنچه در اين نوشتار مورد توجه و تحليل ماست، ساحت عرضي يا  آسيب
 طة قوا با يكديگر در قانون اساسي پيرامون سياست خارجي است. عرصة دوم يعني راب

هاي متمايزي دارد  قانون اساسي جمهوري اسالمي از لحاظ ماهوي و شكلي، شاخص
شده مقايسه كرد. از نظر ماهوي   هاي تجربه توان آن را با قوانين اساسي يا نظام كه كمتر مي

متواتر و مستند قرار اصي از آيات و احاديث خو مبنايي قانون اساسي مبتني بر بستر روايي 
شود. بر  اي كه فهم آن بدون آگاهي از اين زمينة خاص ميسر نمي گرفته است، به گونه

بيني تشيع و واليت فقيه به تفسيري از انسان،  همين اساس قانون اساسي از زاوية جهان
( خاصي را نشان Idial Typeجهان و دولت پرداخته است كه جامعة آرماني يا مطلوب )

دهد كه با مفاهيم عرفي و مرسوم ادبيات حقوق سياسي قابل فهم نيست. به عبارت  مي
ديگر، اگر نتوان رابطة منطقي قانون اساسي و شرع را تساوي دانست، اين دو داراي رابطة 

 اند. عموم و خصوص مطلق
نيز قرار داد كه  در كنار زمينة شرعي، بايد زمانه و بستر تاريخ معاصر ملت ايران را

ترين ويژگي آن، اقتدارگرايي و تمركز قدرت بوده است. بر اين اساس به جرأت  مهم
« تاريخي»و « ديني»دو عنصر « هم نهاد»توان گفت كه قانون اساسي، متني است كه از  مي

 نمايد، ابهام دليل نوبنياد بودن هم طبيعي مي  برآمده است كه يكي از نتايج اين تالقي كه به
و حركت در سايه روشن الگوي رياستي و « تالشي قدرت»در برخي كاركردها و نوعي 

 پارلماني است.
اين علت آورديم تا افق تحليلي خود را پيرامون سياست  مقدمة طوالني باال را به 

خارجي وضوح بيشتري بخشيم. ايدة اساسي ما آن است كه سياست خارجي جمهوري 
گرفته در  اي دارد كه با ادبيات و روية غالب شكل ات ويژهاسالمي در قانون اساسي مختص

ها، از جاذبة كامل  الملل داراي تمايزات اساسي است و اين امر، طيفي از واكنش روابط بين
وجود آورده است. بر اساس ضرورت پيش   تا دافعه و دشمني مطلق نسبت به آن را به

رسد كه در قانون  نظر مي  ها آورديم، به كه پيرامون انسجام دروني و چيدمان مسئوليتگفته 
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تكثر نهادهاي »و « گيري تعدد نهادهاي تصميم»سياست خارجي از نوعي  اساسي
در رنج است و به دشواري خواهد توانست به تجميع قوا و تحقق انتظارات « تأثيرگذار

ا قانون اساسي جامة عمل بپوشاند. قانون اساسي مطابق اصول متعدد، روابط خارجي ر
جمهور و قوة مجريه قرار داده است، اما با توجه به روح قانون  تحت مديريت رئيس

اساسي، مشروح مذاكرات مجلس خبرگان و تصريح اصول متعدد ديگر، اصولي كه دال 
بر هدايت سياست خارجي توسط قوة مجريه است، به معناي تحديد اختيارات برخي 

 ءتواند با اتكا رسد كه مجلس مي نظر مي  بهنهادها و قواي ديگر از جمله مجلس نيست و 
بر تفسيري خاص پا را از حوزة نظارت در سياست خارجي فراتر بگذارد و به 

 هاي روابط خارجي بپردازد.  قانونگذاري در همة حوزه
از زاوية نگاه اين نوشتار ابهام در حدود قانونگذاري مجلس و دخالت آن در سياست 

به  ءهاي قانون اساسي دانست و بايد كوشيد تا با اتكا كاستيتوان يكي از  خارجي را مي
از قانون اساسي، تذكر ماهيت اجرايي و متحول سياست « مديآتفسيري مبتني بر كار»

خارجي و تقويت راهكارهاي نظارتي مجلس، زمينه براي تمركز اختيارات در قوة مجريه 
 )وزارت خارجه( فراهم آيد.

تري در ادامه پي خواهيم گرفت و براي اين امر نخست به ايدة باال را با تفصيل بيش
تفكيك قوا و ضرورت بازانديشي در آن خواهيم پرداخت و سپس سياست خارجي و 

 اصول مرتبط با آن را در قانون اساسي به بحث خواهيم نشست. 

 ـ اصل تفكيك قوا و ضرورت بازانديشي١
ا تصريحي نشده است، اما از در هيچ يك از اصول قانون اساسي به واژة تفكيك قو

قانون اساسي )متن مشروح مذاكرات  75ويژه اصل مشروح مذاكرات قانون اساسي به
كه در نهايت قواي  (1433-1435و 795-796: 1ج ،1946 بررسي نهايي قانون اساسي،

يه محصور ساخته است و ئحاكم در جمهوري اسالمي را در سه قوة مقننه، مجريه و قضا
گانه را از وظايف  كه تنظيم و حل اختالف قواي سه 111اصل 5ه در بندهايي ك داللت

گانه تصريح دارد و آنها را اعضاي  كه به رؤساي قواي سه 154رهبر ذكر كرده و ذيل اصل
شمارد، پيداست كه اين اصل مهم حقوق اساسي  عالي امنيت ملي برمي ثابت شوراي

 توان گفت كه با توجه به اتر از اين ميمورد توجه ويژة قانونگذار اساسي بوده است. فر
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اند از ميان  اي كه خبرگان قانون اساسي به تجميع و تمركز قوا داشته ذهنيت منفي
، تعداد قوا گاه تا پنج قوه نيز پيشنهاد شده است كه نشان از 75پيشنهادهاي متعدد اصل

وده كه تفكيك قوا اي ب توجه به مفهوم و نتيجه تفكيك قوا دارد. حساسيت خبرگان به گونه
كه در نهايت به تقويت قوة مقننه انجاميده كشانده است. مجموع « تالشي قدرت»را به مرز 

استدالالتي كه در حمايت از تفكيك قواي حداكثري در جلسات بيست ويكم و شصت و 
دوم صورت گرفته، تقريباً همان اشكاالتي است كه علماي قرون هفدهم و هجدهم مغرب 

اند. در اين قسمت  يح تمركز قوا و لزوم پاسداري از حاكميت مردم انجام دادهزمين در تقب
هاي نوين را نيز  كوشيم تا به اجمال مباني ضرورت تفكيك قوا را نشان دهيم و ضرورت مي

مدي را براي تقويت قوة مجريه در سياست آيادآور شويم تا بستري نظري مبتني بر كار
 خارجي فراهم آوريم. 

كليله و دمنه بر آن است كه هر كه دست خويش مطلق ديد دل بر خلق  مؤلف حكيم
ها،  نامه اي كه در متون سياست عالم كژ كند. اين جمله ساده و هزاران گزارة ادبي و كنايه

شوند، جوهر مجموع هاي مشرق زمين و ايراني يافت مي ها و اندرزنامه نامه شريعت
ركز قوا و قدرت مطلقه است. اين امر دو نتيجة هاي نظري در تقبيح تم استدالالت و تالش

نمايد؛ نخست آنكه ايده و استدالل پيرامون تقبيح تمركز قدرت  مهم را شايان يادآوري مي
محصور به فرهنگ و ادبيات مغرب زمين نبوده و نيست و عدم استناد به سنت زمامداري 

ي است، دومين هاي حقوق اساس دهندة ضعف پژوهش مشرق زمين و ايران كهن نشان
ها از تشكيل نهادي با  يند مجموع اين استدالالت آن است كه در همة جوامع و فرهنگآبر

خواهي مغرب زمين به  اند و اين ذهنيت تاريخي در جنبش قانون قدرت فائقه پرهيز داشته
بار نشست. مرحوم دكتر قاضي در تعريف تفكيك قوا بر آن است كه: اصل تفكيك قوا، 

ي براي جلوگيري از تمركز قدرت سياسي در دست يك فرد يا يك گروه از تدبيري اساس
هاي مختلف  اي كه در اعالميه گونه فرمانروايان و پرهيز از استبداد و خودكامگي شد، به

آورترين حقوق شمرده شده و تضمين حقوق افراد وابسته  حقوق بشري اين اصل از الزام
 (141 :1931 به آن دانسته شد. )قاضي،

شناختي و كاركردي  رسد كه كليت ادبيات تفكيك قوا بر دو پاية انسان نظر مي  هب
بيني تصور نوعي از انسان  طلب و غيرقابل پيش خواه، قدرت استوار است. سرشت زياده

هاي تفكيك قواست و همگي بر آنند كه اگر انسان دست  مورد نظر در بسياري از نظريه



 

 
 1931پاييز  - 1/ سال اول، شماره  فصلناهم ربرسي اهي حقوق عمومي  

 

 

 

32 

اي  الم كژ كند. تصور از انسان، مبناي نخست هر نظريهخويش را مطلق ببيند، دل بر خلق ع
است، و البته هر بحثي پيرامون سرشت بشري قابل ترديد و توجيه است و در اينجا ما را با 

 (Homer, 1906: 639-662) اين بحث فلسفي كاري نيست.
انجامد، ضرورت  شناختي كه به ضرورت ذاتي تفكيك قوا مي تر از نظرية انسان مهم

تري است كه در باب آن بيان شده است. اگر  كردي وتاريخي توجيه مهم و رايجكار
فلسفي دارد، استدالل دوم مبتني و در ارجاع به  تجربي و پيشاستدالل نخست ماهيت پيش

هاي سياسي شكل گرفته است و علماي سياست و حقوق بر آن بودند  تجارب تاريخي نظام
ترين ابزار تضعيف قدرت و حفظ  نظارت مهمكه تفكيك مقام قانونگذاري، اجرا و 

 :1963 منتسكيو، و همچنين: locke, 1947: 81-97هاي سياسي ـ اجتماعي است. ) آزادي
( اين فرض مهم با توجه به فضاي حاكم بر قرون هفدهم، هجدهم و حتي 11و 5 ،4كتب 

ودند، قابل فهم المللي ب ها تنها بازيگر و مدير عرصة عمومي داخلي و بين نوزدهم كه دولت
نمايد، اما اين فرض بنيادين در شرايط بازنگري و با تحوالتي كه در  و البته درست مي

عرصة اجتماع، سياست و اقتصاد رخ داده است، مورد ترديد قرار گرفته و نيازمند بازنگري 
ها، احزاب، مفاهيم حقوق بشري،  است. نخست آنكه در شرايط نوين با رشد رسانه

هاي اجتماعي شهروندان و كاهش فاصلة طبقات از لحاظ  املي، رشد آگاهينهادهاي فر
هاي سياسي آگاهانه در صدد ايجاد حاكميت  رسد كه حتي اگر نظام نظر مي  فكري و... به

ها فاصله  مطلقه برآيند ماهيت و شدت آن با استبداد مورد نظر مدافعان تفكيك قوا فرسنگ
كوشد با تمام توان در صدد  ن رژيمي باشد كه ميدارد. شايد كره شمالي امروزه آخري

زودي به سر  هاي اجتماعي برآيد و بديهي است كه توان اين نظام سياسي به تحديد آزادي
شمارند و  هاي سياسي مردم را منبع مشروعيت خود برمي خواهد آمد. در عصر جديد نظام

 ايانه نخواهند داشت. گر دمكراتيك و مردم به برخي ابزارهاي شبه ءاي جز اتكا چاره
ها، احزاب، نهادهاي  هودة سخن آنكه تكثير قدرت در نهادهاي كثيري چون رسانه

ها از  تر شدن ابزار اجبار و راهبردهاي دولت فراملي، تحوالت ذهني و...، از طرفي و نرم
سوي ديگر، علت و ضرورت وجودي اصل تفكيك قوا را نيازمند بازانديشي و اصالح 

 ساخته است.

در كنار استدالل سلبي مذكور كه در صدد تلطيف يكي از مباني نظري اصل تفكيك 

هاست،  كه ضرورت نوين و كارويژة اصلي دولت« مديآكار»قوا بود، توجه به اصل مهم 
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هاي سياسي الجرم  اي است كه همه نظام رسد. اهميت اين اصل به گونه نظر مي  اساسي به

دهند.  به اعتبار آن مورد پرسش و بازنگري قرار ميساختارهاي حقوقي و سياسي خود را 

بلكه بايد « امر سلطه»شده نه در سوداي   بيني در واقع، ساختارهاي حقوقي و قواي پيش

مدي در ترسيم آمدي و توسعه در ابعاد مختلف باشند. توجه به اصل كارآكنندة كار تضمين

هاي سياسي  شتري دارد. نظامو تفسير رابطة قوا در كشورهاي در حال توسعه، ضرورت بي

اند و تجربه  در حال توسعه كه در قرن بيستم از دل انقالبات اجتماعي بزرگ متولد شده

اند، در تدوين قوانين اساسي خود به  ندهرااستعمار مستقيم و غيرمستقيم را از سر گذ

تر گفته  طور كه پيش اند و همان اعتمادي نگريسته هرگونه تمركز قدرت به هر شكلي با بي

شد، قوة مجريه با وجود حوزة نفوذ و گستردگي بيشتر، ارتباط مستقيم اجرايي با بدنة 

اقتصادي و اجتماعي، دارا بودن حجم باالي كارشناسان و...، نسبت به قوة مقننه در 

خوبي  گيرد. اين امر در قانون اساسي جمهوري اسالمي به تري قرار مي وضعيت ضعيف

اي كه مجلس خود را صاحب حق در تغيير ارقام اليحه  ه گونهمشهود و آشكار است، ب

بودجه، افزايش و كاهش ساعات اداري، تصويب قانون در رابطه با كاهش روابط خارجي 

در تمام امور به تصويب قانون  51به اصولي چون اصل ءبيند و با اتكا با انگليس و... مي

 كند. اقدام نموده و دولت را موظف به اجرا مي

ها  اي از ابهام و سردرگمي در تعريف حوزة تقنين از اجرا در تمام حوزه چه درجهاگر

از جمله عرصة سياست خارجي طبيعي است، اما اين مهم در قانون اساسي جمهوري 

پردازي جدي است. برخي از استادان حقوق اساسي نظام  اسالمي نيازمند تفسير و نظريه

اند، اما  پارلماني قرار داده رياستي ـ نيمه هاي نيمه سياسي جمهوري اسالمي را در زمرة نظام

واقعيت آن است كه روح قانون اساسي و تصريحات اصول متعدد در عمل قوة مقننه را در 

جمهور با رأي مستقيم مردم و  دليل انتخاب رئيس مرتبة باالتري قرار داده است. اين امر به

هايي در عرصة  ها و آشفتگي به سردرگمي آن بخشيده است،  اختياراتي كه قانون اساسي به

 ها و انتظارات منجر شده است.  قانونگذاري و مسئوليت

، اگر بتوان حاكميت نهفته در قانون اساسي را به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم كرد

يندي از چگونگي اعمال حاكميت و تقسيم وظايف آهمة قوانين اساسي در صدد ترسيم فر

 اند.  مثابة مجراي اعمال حاكميت خارجي برآمده  ي بهدر عرصه سياست خارج
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در مبحث آينده به برخي مختصات نظري و قانوني سياست خارجي جمهوري اسالمي 
گيري در  يند تصميمآخواهيم پرداخت، اما پيش از آن براي وضوح بيشتر بحث به فر

 اي خواهيم داشت.  هاي رياستي و پارلماني اشاره سياست خارجي در رژيم

 ـ سياست خارجي در قانون اساسي؛ مباني و نهادها2
بايست با  سازي، مي گونه كه پيشتر يادآور شديم، ساختارها و مجاري تصميم همان

مدي آنوا باشد، در غير اين صورت ناكارهاي سياسي هم بيني مبنايي نظام ماهيت و جهان
 بود. اي محتوم خواهد  هاي سياسي آينده عملي و ابتر شدن ايدئولوژي

سياست خارجي جمهوري اسالمي ماهيتي متمايز و مختصاتي متفاوت دارد كه 
بايست پيوسته در عرصة نظري و انضمامي )حقوقي( مورد تأمل قرار گيرد. در تحليل  مي

گيري سياست خارجي سه رهيافت تحليلي حاكم است؛ نخست  مشاركت قوا بر تصميم
ساسي به تلويح يا آشكارا مجاري رهيافت تحليل حقوقي كه بر آن است قانون ا

گيري و نهادهاي مسئول و ناظر را در عرصة خارجي مشخص ساخته است؛ رهيافت  تصميم
گيري در سياست خارجي است كه در صدد پاسخ به  دوم، تحليل نظري از تصميم

هايي از جنس چرايي و چيستي و چگونگي نقش قوا در سياست خارجي است؛  پرسش
هاي سياسي و  لي، رهيافت تاريخي است كه به بازخواني تجارب نظامسومين رهيافت تحلي

اينكه چگونه سياست خارجي در بستر تعامل و تعارض قواي مجريه و مقننه مديريت شده 
 توجه دارد. (163 :1935 زاده، است، )سيف

هاي پارلماني و رياستي  گيري سياست خارجي در رژيم يند تصميمآدر ادامه به فر
 اخت. خواهيم پرد

 ـ الگوي پارلماني و سياست خارجي2ـ1
گونه كه از  ترين نماد تفكيك نسبي قوا يا همكاري قواست و همان نظام پارلماني مهم

نامش پيداست، پارلمان نخستين سرچشمة اعمال حاكميت از جانب مردم است و از 
شد. پو مجراي پارلمان است كه حاكميت در ديگر قوا و نهادهاي ديگر جامة عمل مي

وار بين قوا و نهادهاي آن  همراهي نزديك قوا در امر اجرا و نظارت، نوعي همبستگي اندام
اند و دولت نيز توان انحالل پارلمان را  وجود آورده است. وزرا در مقابل مجلس مسئول به

هاي پارلماني )حتي انگليس( شاهد قدرت گرفتن كابينه  دارد. در چند دهة گذشته در رژيم
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هاي با نفوذ سياسي طرفدار كابينه و تهية  . احزاب قدرتمند حاكم، شخصيتايم بوده
دار موافق دولت به اعضاي پارلمان زمينه را براي غلبه و  هاي جهت اطالعات و تحليل

گيري از ابزار سؤال و استيضاح تاكنون  اند. بهره قدرت گرفتن قوة مجريه فراهم كرده
يند سياست خارجي آهاي پارلماني در فر ر رژيمهاي مشاركت پارلمان د ترين روش رايج

 (153-157: 1931 بوده است. )قاضي،
نفوذ و تأثيرگذاري قوة مجريه انگليس در پارلمان نقش مهمي در همراهي اين قوه در 
تحوالت يك دهة گذشته از جمله جنگ عراق و افغانستان داشته است. البته اين رويه 

ن مواضع متعارضي را نسبت به سياست خارجي اتخاذ هميشگي نبوده و در مواردي پارلما
 برداري كرده است. سازي اجتماعي بهره كرده است و از ابزار نظارت سياسي و آگاه

 ـ الگوي رياستي و سياست خارجي2ـ2
ترين مظهر تفكيك قوا تاكنون  توان گفت كه الگوي رياستي عالي با اندكي تسامح مي

طور مستقيم از جانب مردم برگزيده  پارلمان هر دو به جمهور و بوده است كه در آن رئيس
اند. قوة مجريه در اين الگو استقالل  اند و داراي پشتوانة سياسي و آراي عمومي شده
اي داشته و سركردگي امور خارجي را در دست دارد. در اياالت متحدة آمريكا كنگره  ويژه

نان عالي سياست خارجي چون اي و انتصاب كارك هاي نظارتي و بودجه به اتكاي راه
كند كه از الزامات تعادل و تفكيك  ها در سياست خارجي مشاركت مي سفيران و كنسول

 زاده، جمهور و قوة مجريه است. )سيف است. تعيين خطوطِ كلي سياست خارجي با رئيس
دليل  ( تذكر اين نكته ضروري است كه بهBernestin, 2000: 134-141و  169: 1935

گيري در سياست خارجي با سياست داخلي، امروزه در كشورهاي  فاوت تصميمماهيت مت
تأثيرگذار چون آمريكا، انگليس و فرانسه تأثيرگذاري نهادها و محافل غيررسمي چون 

شده رسمي است و   و مراكز تحقيقاتي بسيار بيش از ساختارهاي تعريف هاي فكر گروه
ها و مراكز روز به روز در حال افزايش است و  دليل توفيقات اين رويه، شمار اين گروه به
پردازند. مطابق  عنوان بازوان مهم دستگاه روابط خارجي به ترسيم اهداف و ابزارها مي به

آمارها امروزه چهار هزار و پانصد گروه فكر در سطح جهان وجود دارد كه تنها هفتصد 
يه اروپا است، در حالي گروه فكر با سه هزار محقق و كارشناس در كشورهاي عضو اتحاد

كه در واشنگتن دي.سي و ديگر شهرهاي آمريكا هزار و پانصد گروه يا مركز فكري 
 Struyk, 2002: 638)و  451 :1935 مشغول فعاليت هستند. )رضيئي،
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 ـ سياست خارجي در قانون اساسي؛ تأملي بر برخي مباني2ـ3
المللي اهميت  امالت بيندليل ضرورت تع هاي سياسي روابط خارجي به در همة نظام

دليل ماهيت مكتبي آن دو  اي دارد، اين اهميت در نظام سياسي جمهوري اسالمي به ويژه
چندان شده است؛ زيرا مرزهاي غيرمادي خود را با خلق و استخراج مفاهيم مذهبي ـ 

بخش و... بسيار دورتر از مرزهاي  هاي آزادي اي چون عدالت، مستضعفان، جنبش اخالقي
كند. بر حسب اين ضرورت و با وجود تصريح اصول مختلف قانون  ترسيم مي مادي

، 3اصل« ج»اساسي پيرامون سياست خارجي و نحوة تعامل دولت در روابط خارجي )بند 
، 193، اصل133، اصل137، اصل111اصل 7، بند 33، اصل9اصل 14و  7بندهاي 

صورت ويژه فصل  سي به(، قانونگذار اسا155اصل 3و  1و بندهاي  164، اصل167اصل
هاي كالن  باشد را به خط مشي مشخصي از قانون اساسي را كه در برگيرندة چهار اصل مي

گيري كالن قانون  فهم راستين اين اصول و جهت (1)روابط خارجي اختصاص داده است.
هاي تاريخ معاصر  اساسي در سياست خارجي، در گرو آگاهي از مباني شرعي و واقعيت

در كنار اين دو شاخصه، تعاليم و سخنان امام راحل بنيانگذار انقالب  ايران است.
( سه مؤلفة ضروري براي درك ماهيت سياست 1931 )دفتر هشتم تيبان، (3)اسالمي،

محور  رسد با الگوهاي تحليلي عرفي و منفعت نظر مي خارجي جمهوري اسالمي است و به
رسد  نظر مي رجي قابل تحليل نيست. بهالملل و سياست خا هاي روابط بين حاكم بر نظريه

هاي شرع است و رابطة اين دو، اين هماني  هاي مدنظر قانون اساسي همان آرمان كه آرمان
هاي الگوهاي تحليلي روابط  )تساوي( است. اين در حالي است كه يكي از ويژگي

 الملل كنوني فاصله گرفتن از مفاهيم و واژگان مقدس و ديني است.  بين
تنها اصولي نيستند كه روابط خارجي را  177تا  173ور، كه بيان شد، اصول ط همان

توان گفت كه اين اصول بيان تفصيلي  اند و حتي به جرأت مي موضوع خود قرار داده
، هرگونه ستمگري و 3اند. جزء )ج( اصل اند كه در فصل اول بيان شده اصول كلي

و قسط و عدل و استقالل سياسي و پذيري را نفي كرده  گري و سلطه كشي، سلطه ستم
هاي ايماني جمهوري اسالمي  اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و هبستگي ملي را از پايه

، تقريباً تمامي مباحث مدنظر در فصل دهم را به 9از اصل 14و  7دانسته است. بندهاي 
تا قانون اساسي دولت جمهوري اسالمي را موظف دانسته  9اجمال بيان كرده است. اصل

همة امكانات خود را براي نيل به تقويت كامل بنية دفاع ملي از طريق آموزش نظامي 
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عمومي براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و نظام اسالمي كشور انجام دهد. اين بند در 
 جلسة دوازدهم مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب شده و از جمله پيشنهادهاي نمايندگان

هاي اسالمي و  ستقالل و تماميت ارضي كشور، بايد دفاع از سرزميناين بوده كه در كنار ا
فلسطين هم ذكر گردد و از وظايف ارتش ايران باشد كه در نهايت با توضيح نايب رئيس 

اي در قانون اساسي رايج و در شرايط حاضر منطقي نيست،  و اينكه نوشتن چنين گزاره
 (335: 1ج ،1946 نهايي،)مشروح مذاكرات مجلس بررسي  شود. پذيرفته نمي

تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسالم، تعهد برادرانه  9اصل 14بند 
دريغ از مستضعفان جهان را از جمله وظايف دولت  نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي

برشمرده است. پيداست كه مطابق روح مكتبي قانون اساسي و ارادة قانونگذار كه در 
رات آورده شده است، دولت جمهوري اسالمي از لحاظ نظري تعهدات مشروح مذاك

هاي  گونه كه در نظام مدارانة كالني را براي خود متصور است و تصور از منفعت آن جهان
شود قابل انطباق با رويكرد سياست  هاي سياست خارجي سكوالر ديده مي عرفي و دستگاه

هاي سياسي عرفي )ملي(  اگر براي نظامخارجي جمهوري اسالمي نيست. به عبارت ديگر، 
يابد و منافع ملي راهنمايي  منافع ملي بر اساس سود و زيان اقتصادي ـ سياسي سامان مي

هاي سياسي است، در قانون اساسي جمهوري اسالمي منافع يا  سياست خارجي و يارگيري
هاي سياست بيني اسالمي مفهوم مركزي تصميمات و راهبرد شده درجهان هاي تعريف ارزش

اند كه حاصل آن لزوماً سود و زيان مادي نيست، بلكه بخشي از دستاوردهاي اين  خارجي
گرايي، مستضعفان و... حوالت  اي چون عدالت، آرمان رويكرد به مفاهيم ارزشي و متعالي

از جمله اصول مهم و كليدي ديگر در زمينة سياست خارجي است  11شود. اصل داده مي
مثابة عنصر ذاتي نظام  مربوط به مذهب و زبان و ديگر اصول كلي به كه در كنار اصول

سازد تا سياست كلي خود را بر اساس  جمهوري اسالمي آمده است و دولت را موظف مي
و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم تنظيم كند. رئيس « اتحاد ملل اسالمي»

انقالبي كه در ايران بود، انقالب دارد  جلسه در تمجيد و توصيف اين اصل بيان مي
جغرافيايي و ايراني نبود، بلكه انقالب اسالمي بود، هرچند ما در ايرانيم، ولي آنچه در 

است  شعار همة ما بود، حكومت اسالمي بود و اسالم منحصر به ايران نيست و هدف ما اين
ظلم نجات پيدا كنند كه همة مسلمانان در تمامي كشورها از زير بار استبداد و استعمار و 

در  (67: 1ج ،1946 )مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي، هاي اسالمي پياده شود. و برنامه
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و ضرورت  11اند، در توضيح اصل ادامه شهيد بهشتي)ره( كه نايب رئيس جلسه بوده
نگري نظام اسالمي بر آن است: كه از نظر تعاليم مقدس اسالم، نظام اسالمي در هر  جهان
آورد كه مسئوليتش در داخل مرز  وجود مي از جهان تحقق پيدا كند، حكومتي به گوشه

خصوص همة مسلمانان داراي تعهد و  ها و به گيرد و نسبت به همة انسان محدودي قرار نمي
شود و طبق تعاليم اسالم اين طبع و خوي حكومت اسالمي است... وقتي در  مسئوليت مي

آيد، از همان آغاز تشكيل  وجود مي با هويت اسالمي بهقسمتي از سرزمين اسالم حكومتي 
بايد خود را نگران و مسئول وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي و اخالقي، معنوي و 
روحي همه ]مسلمانان[ بداند... بدان معنا كه بايد به كمك اين مسلمانان بشتابد و با كمك 

خود را داراي نظام اسالمي بيابند و وجود بياورند كه آنها نيز  يكديگر وضعي براي خود به
ها همه اسالمي شده آن وقت تشكيل يك واحد سياسي بزرگ جهاني در  وقتي اين نظام

لواي اسالم امري طبيعي و درست است و به همين دليل است كه انقالب اسالمي ما امروز 
 (671: 1ج ،1946 اين همه دشمن دارد. )مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي،

هاي اسالمي و تجلي  يادآوري اين نكته ضروري است كه ذكر اين مفاهيم و آرمان
هاي  انضمامي يا حقوقي آنها در قانون اساسي به معناي تحقق عملي آنها در همة كنش

ها در هر صورتي مبتني بر مقدورات  دهي و تحقق اين آرمان دولت نيست، چرا كه جهت
اقع دستگاه سياست خارجي بايد بكوشد تا المللي است. در و ملي و محذورات بين

المللي را با يكديگر همراه و مديريت  هاي متحول ملي و بين هاي جاودانه و واقعيت آرمان
هاي غيرمسلمان و صاحب  ويژه با دولت كند. بدگماني تاريخي به ارتباطات خارجي به

راسر قانون فناوري موجب شده تا ضرورت حساسيت ارتباطات با كشورهاي خارجي در س
اساسي با ادبيات متنوع جريان داشته باشد و اين ذهنيت به كرات توسط نمايندگان با 
ارجاع به حوادث و جريانات تاريخي گذشته چون كاپيتوالسيون، دارسي، قراردادهاي نفت 

آميز با بيگانه را ممنوع دانسته،  هرگونه قرارداد سلطه 179و... همراه بوده است. اصل
ها به اعتبار  توان هر قراردادي را با خارجي اهيم اين اصل چنان است كه ميگستردگي مف

ايجاد سلطه با مانع مواجه كرد. آقاي رشيديان در جلسة سي و دوم مجلس خبرگان قانون 
ها و قراردادها و  عهدنامه»دارد:  در فراز صريحي بيان مي 55اساسي دربارة اصل

كرده و خطر اين را دارد كه  استعمار را در گذشته باز مي المللي راه نفوذ هاي بين نامه مقاوله
اقتصاد مملكت، سياست مملكت و فرهنگ مملكت در دست بيگانه قبضه شود، بنابراين 
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شرط احتياط آن است كه ما اين قدرت و نفوذ رئوس اين قراردادها را در اشخاص و مراجع 
ملي، مقامات و مراجع ديگري  مختلف پخش كنيم. بهتر آن است كه عالوه بر مجلس شوراي

كه در نظر است در قانون اساسي گنجانده شوند تا ذيل اين قراردادها را امضا كنند، مثل 
 رهبري و مقام رهبري، يا تصريح شود كل شوراي نگهبان و مراجع ديگر، كه اين موضوع شوراي

 (341 :3ج ،1946 )مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي، «.مقدار تحكيم شود يك
گيري قانونگذار  نكتة ديگر در باب مختصات سياست خارجي جمهوري اسالمي، بهره

به جاي دولت است. بديهي است كه اين واژه در ادبيات حقوق « ملت»از واژه و مفهوم 
خودداري از  176اي دارد، با وجود آنكه قانون اساسي در اصل سياسي بار معنايي ويژه

آميز با دول  هاي ديگر را متذكر شده و ارتباط صلح تهرگونه دخالت در امور داخلي مل
رسد كه قانون اساسي مكتبي  نظر مي غيرمحارب، از اصول خود برشمرده است، اما به

هاي اسالمي در مرحله اول و در  تواند دولت صورت طبيعي كمتر مي جمهوري اسالمي به
ين دليل است كه هاي غيراسالمي را مورد خطاب قرار دهد. به هم مراحل بعد دولت

استفاده نكرده است و به جاي آن از واژگاني « هاي اسالمي دولت يا دولت»گاه از واژة  هيچ
( بهره 9( و مستضعفان جهان )اصل9(، همة مسلمانان )اصل11چون ملل اسالمي )اصل

گرفته است، شايد اين امر به معناي آن است كه در داراالسالم بيش از يك دولت مشروع 
د زيست سياسي داشته باشد و آنجا كه از واژة دولت يا دول استفاده شده، اغلب توان نمي

 (.173سازد )اصل كشورهاي غيراسالمي و غربي را به ذهن متبادر مي
ها  ها و دولت اي از شكاف ميان ملت ترتيب از نظرگاه قانون اساسي هميشه درجه بدين

ها و  ها يا مردم بسيار بيش از دولت بيني قانون اساسي به ملت در جهان وجود دارد و خوش
هاي عملي و نظري در روابط خارجي  رهبران سياسي آنهاست. اين امر هميشه به چالش

جمهوري اسالمي با كشورهاي ديگر منجر خواهد شد. حمايت وعده داده شده در قانون 
طلبانه يا مستضعفان اغلب جهتي ضد دولتي و  بخش و حق هاي آزادي اساسي به نهضت

محور، اين است كه بسياري از  ضد سيستمي دارد. نتيجة ديگر سياست خارجي ملت
كشورهاي مسلمان يا غيرمسلمان سياست خارجي جمهوري اسالمي را دخالت در امور 

آورند. اين حربه طي سه دهة گذشته به  حساب مي المللي به داخلي خود و نقض قوانين بين
كار  ربايجان، كويت، بحرين، عراق، لبنان و...( بهكرات عليه جمهوري اسالمي )در يمن، آذ

 طلبي، هاي مادي و معنوي خود را عدالت گرفته شده است. جمهوري اسالمي مجموع دخالت
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سازي كل جامعة بشري به سوي سعادت  بخشي و رهنمون بشردوستانه و مبتني بر تعالي
ني است كه از جانب كند، اما تفسير دخالت نخستين برداشت و بيا ( تعبير مي176)اصل
گيرد.  هاي ملي را به رسميت شناخته است، صورت مي ها و در عصري كه دولت دولت
مداري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با مانعي به  ( و جهان11)اصل (9)محوري امت

روست و دستگاه سياست خارجي هميشه در انطباق  گرايي روبه محوري و ملي نام ملت
ئولوژي مكتبي و واقعيت سياسي با مشكالتي همراه است. يكي از نتايج دادن مرزهاي ايد

اولية سياست خارجي جمهوري اسالمي اين خواهد بود كه هميشه شكاف محسوسي بين 
هاي مورد انتظار و كنش سياست خارجي آن وجود خواهد داشت و اين شكاف  آرمان
هد كرد. پيچيدگي نظري و دشواري هاي خارجي را فراهم خوا انتقادهاي داخلي و تقابل زمينة

رايج  هاي عملي سياست خارجي جمهوري اسالمي موجب شده تا هيچ يك از نظريه
گران  الملل توان تحليل آن را نداشته باشند و غالب تحليل سياست خارجي و روابط بين
 ( مورد خطاب قرار دهند. Challenger« )گر قدرت چالش»جمهوري اسالمي را با عنوان 

نار داليل مكتبي و ايدئولوژيك براي نشان دادن پيچيدگي سياست خارجي و در ك
محدود نماندن به مرزهاي ملي و تمايل اخالقي و معنوي جهت درنورديدن مرزهاي 

اي مربوط به سرزمين ايران و تاريخ آن را نيز افزود. نخست  المللي، بايد داليل زمينه بين
شود، خاطرة مثبتي از تعامالت با  ز صفويه آغاز ميآنكه تاريخ دولت نوين ايران كه بعد ا

اي است كه ملت  ترين خاطره هاي منطقه و غرب ندارد، جنگ تحميلي در دسترس دولت
اي در خصوص علت سياست  اي و جهاني دارد. دومين دليل زمينه هاي منطقه ايران از دولت
الملي  ران است كه ماهيتاً بينهاي ژئوپليتيكي سرزمين اي گرايانة ايران، واقعيت خارجي جهان

   طرف نسبت به جهان خارج باشد. به ارتباط يا بي تواند منزوي و بي است و اساساً نمي
اهلل خزعلي را  توان جمله كوتاه اما پرمعناي آيت گيري اين بحث مي عنوان نتيجه اجمال و به

 173ح اصل ذكر كرد كه در جلسة پنجاه وپنجم مجلس خبرگان قانون اساسي در توضي
هاي ديگر  مان با ملت ما مخصوصاً مقيد هستيم كه هرچه بيشتر رابطه»دارد كه:  بيان مي

 :9ج ،1946 )متن مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي، «استوار باشد تا كشورهاي ديگر
ها در روابط  در واقع، مخاطب قرار گرفتن اشخاص و عناصري غير از دولت (1731

قوت « ديپلماسي عمومي»د شد كه در جمهوري اسالمي هميشه الملل موجب خواه بين
 داشته باشد. « ديپلماسي رسمي»بيشتري از 
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 ـ نهادهاي مسئول و ناظر سياست خارجي در قانون اساسي2ـ4
سياست خارجي مجراي اعمال حاكميت خارجي يك نظام سياسي است و الجرم قانون 

، 75سازد. اصل ي آن را مشخص ميتلويح مباني و نهادها  صراحت يا به  اساسي به
دار  ترين نقطة شروع براي بررسي اين موضوع و تعيين قوه يا نهادهاي صالحيت مناسب

سياست خارجي است. اين اصل سه قوة مقننه، قضاييه و مجريه را قواي حاكم دانسته 
است، بدين ترتيب اعمال سياست خارجي از حيطة اين سه قوه خارج نيست. در روابط 

ي به سه دليل اصل بر عدم صالحيت قوة قضاييه است؛ نخست اينكه اين عرصه تابع خارج
هاي داخلي بر اين حوزه تسري ندارد؛ دوم آنكه  الملل است و قانون دادگاه حقوق بين

پرده و... است و تشخيص  روابط خارجي ماهيتاً سياسي و همراه با ابهام، پيچيدگي، پشت
طرفي است و اين امر  كه شرط قضاوت و قانونگذاري بيحق از باطل مسير نيست؛ سوم آن

المللي در عمل غيرممكن بوده و قابليت اجراي بسياري از احكام هم قابل  در عرصة بين
 (337: 1936 ترديد است. )بوشهري،

پيش از آنكه وارد ابهامات در اختيارات قواي مجريه و مقننه شويم اشاره به برخي 
عنوان قوة مؤسس و عالي ضروري است. رهبري  بري بهنكات در خصوص اختيارات ره

، اختيار تعيين 111اصل 3و  1مطابق روح قانون اساسي و اصول متعدد از جمله بندهاي 
رسد همة امور  نظر مي هاي كلي نظام از جمله سياست خارجي را داراست و به سياست

باشد. از لحاظ مباني تواند تحت نظارت و تأثير رهبري  خارجي مستقيم يا غيرمستقيم مي
فقهي هم قوة مجريه و وزارت خارجه وسيلة اعمال و تحقق شئون واليي رهبر درامور 

اند، در  شوند. ذكر اعالن جنگ و صلح كه نماد عالي روابط خارجي خارجي محسوب مي
توان تمثيلي از اختيارات رهبري دانست كه ابتكار عملي و نظارتي را در  را مي 111اصل

توان برشمرد.  ها دارد و موارد متعددي از اين امر را در سه دهة گذشته مي همة حوزه
 (71-663: 1ج ،1933 )هاشمي،
جمهور كه نماد عالي قوة مجريه است، از طريق رأي مستقيم مردم برگزيده  رئيس

ترين مقام كشور است و مسئوليت اجراي  پس از رهبري عالي 119شود و مطابق اصل مي
(، امضاي 133يز بر عهده دارد. قانون اساسي اعزام و پذيرش سفير )اصلقانون اساسي را ن

 137 جمهور گذارده است. پيرامون اصل ( را به عهدة رئيس137المللي )اصل معاهدات بين
اي مراحلي از جمله  بايد گفت كه انعقاد و انجام هر قرارداد و پيمان دوجانبه و چندجانبه
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متن اوليه، پاراف و تصويب مجلس و امضاي نهايي احساس ضرورت انجام مذاكره، تهية 
گذراند. پيداست كه از شش مرحلة قرارداد، پنج مرحلة آن با وساطت مستقيم  را از سر مي

ها، به دور از منطق قانوني و كاركردي  شود و برخالف برخي تحليل قوة مجريه انجام مي
جمهور را  نيم و رئيسجمهور را تشريفاتي فرض ك است كه امضاي نهايي و نقش رئيس
توان تضعيف  شده مجلس بدانيم. نتيجة اين امر را مي موظف به امضاي قراردادهاي تصويب

المللي يا دوجانبه دانست.  توجهي به تحوالت ناپايدار بين زني قوة مجريه و بي توان چانه
هاي تخييري  جمهور را از جمله صالحيت قانون اساسي امضاي رئيس 137 منطوق اصل

توان از جمله حدود قانونگذاري مجلس برشمرد. توضيح آنكه  داند و اين اصل را مي مي
بايد بين قانون عادي كه در درون نهادهاي يك نظام سياسي اعتبار دارد و حيات و مرگ 
آن به ارادة قانونگذار داخلي بستگي دارد و قراردادهاي خارجي كه بين دو يا چند نظام 

اراي آيين وضع و فسخ متفاوت است، تمايزاتي قايل شد. در گردد و د سياسي منعقد مي
جمهور را موظف به امضاي قوانين كرده، بر  كه رئيس 139 واقع حاكم ساختنِ اصل

عالوه  المللي ناديده گرفتن ماهيت متفاوت اين دو قانون يا مصوبه است. به قراردادهاي بين
مايز ساختن قراردادهاي خارجي اختصاص اصلي ويژه در فصل اختيارات قوة مجريه و مت

نشان از توجه قانونگذار اساسي به ماهيت و اهميت معاهدات خارجي  139از شمول اصل
جمهور اعتبار بخش نهايي قراردادها و در زمرة مراحل  دارد. با اين وصف، امضاي رئيس

جمهور مطابق شرايط جديد پيرامون  قانون شدن آنهاست و پس از تصويب مجلس، رئيس
تواند بر اساس مصالح ملي تصميم بگيرد يا از امضاي آن استنكاف  ضا يا انجام آن ميام

تواند مطابق مصالح در  كند. اين رويه بر معاهدات پيشين نيز حاكم است و قوة مجريه مي
تواند به وضع قانوني  زمان الزم از ادامه و اجراي برخي معاهدات سر باز زند و مجلس نمي

ا به پايبندي آن ملزم سازد و اين صالحيت پيرامون ابتكار قراردادها به بپردازد كه دولت ر
 جمهور و قوة مجريه وجود دارد.  طريق اولي براي رئيس

آمد،  139 و خارج ساختن آن از شمول اصل 137 با استدالالتي كه در توضيح اصل
 1947ب جمهور مصو هاي رئيس قانون تعيين اختيارات و مسئوليت 4توان گفت مادة  مي

از ( است. هرچند اين قانون در فضاي پيش 137 مغاير قانون اساسي )تفكيك قوا و اصل
هاي  تر بوده است. در نظام قرار دارد كه كليت نظام سياسي به پارلماني شبيه  يبازنگر

ترين مقام در  جمهور تشريفاتي و صرفاً از باب عالي وزير يا رئيس پارلماني، امضاي نخست
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 هم قابل اجراست.  ءمللي است و در صورت استنكاف از امضاال عرصة بين
ترين  هاي متداول در حوزة سياست خارجي ايران، اين است كه عالي يكي از پرسش

مقام ديپلماتيك چه كسي است؟ بديهي است كه اين پرسش براي كشورهاي خارجي و 
اند تا  ان كوشيدهها و مذاكرات، اهميت بيشتري دارد. برخي از استاد سنجش سطح مالقات

براي تشخيص اين مقام در قانون اساسي، سياست خارجي را به دو عرصة استراتژي كه 
سازد و بخش ديپلماسي كه روابط سياسي و  امور نظامي و امنيتي را به ذهن متبادر مي

وگويي را در بر دارد، تقسيم كنند و بر اين اساس مطابق برخي اصول و قانون  گفت
ترين مقام ديپلماسي معرفي كنند.  جمهور را عالي (، رئيس13جمهور )مادة اختيارات رئيس

بندي قابل خدشه است و تقسيم عرصة  رسد اين دسته نظر مي به (676: 1ج ،1933 )هاشمي،
سياست خارجي به دو بخش متمايز كمتر ديده شده و اين دو نه تنها قابل تفكيك نيستند، 

ترين نمايندة حاكميت در امور  جمهور عالي سد رئيسر نظر مي بلكه دنبالة يكديگرند. به
دهد كه به داليل  خارجي است و قانون اساسي و روية عملي سه دهة گذشته نشان مي

مختلف از جمله حفظ شأن ولي فقيه كه جداي از مقام سياسي داراي منصب فقهي و 
ليت پرداخته المللي به فعا جمهور به نمايندگي از وي در عرصة بين مذهبي است، رئيس

جمهور وقت ايران در  المللي. براي مثال رئيس ترين مقام مختار بين عنوان عالي است و نه به
پاسخ به صدام حسين مبني بر حضور رهبر ايران در مذاكرات صلح، حضور رهبر ايران 

جمهور را داراي اختيارات كامل در  اي( را منتفي دانسته و رئيس العظمي خامنه اهلل )آيت
 دهند. داند كه تدبير مسائل مهم را با كسب نظر ]رهبري[ انجام مي اكرات ميمذ

 (63: 1943 هاي مبادله شده،متن نامه و همچنين: 677: 1ج ،1933 )هاشمي،
دهي  شوراي عالي امنيت ملي نهاد مهم و پرقدرت ديگري است كه نقش آن در جهت

، تعيين و 154طابق اصلهاي خرد سياست خارجي كليدي است. م گيري كلي و تصميم
گيري از تمام  هاي دفاعي ـ امنيتي، اقتصادي، سياسي و... كشور با بهره هماهنگي سياست

هاي عالي كشور را  امكانات بر عهدة اين نهاد است. توضيح آنكه اين شورا تعيين سياست
ه عالوه از ميان دوازد دهد، به شدة رهبري انجام مي هاي كلي تعيين در محدودة سياست

شوند )رئيس قوة  عضو ثابت اين شورا، شش عضو آن توسط رهبري منصوب رهبري مي
ترين  قضاييه، رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، دو نماينده به انتخاب رهبري، عالي

مقام ارتش و سپاه(. در نهايت اينكه كلية تصميمات اين شورا با تأييد مقام رهبري قابل 
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گونه  عنوان رئيس دستگاه ديپلماسي آن ب قائل شدن رئيس جمهور بهاين ترتي   اجراست. به
 رود دور از واقعيت نظري قانون اساسي و تجلي عملي آن است.  كه از اين عنوان انتظار مي

نظر  مجلس شوراي اسالمي قوة مهم ديگري در نظام جمهوري اسالمي است كه به
بيشتري داشته و در عمل كوشيده است رسد قانونگذار اساسي نسبت به اين قوه اعتماد  مي

، صالحيت قانونگذاري 51 تا فرايند قدرت سياسي را با برتري آن مستقر سازد. اصل
آيد،  گونه كه از منطوق آن برمي مجلس را در عموم مسائل به رسميت شناخته است و آن

 توان جز شرع و قانون اساسي محدوديتي بر اين اصل متصور شد. مشروح سختي مي به
مذاكرات اين اصل از معدود جلساتي است كه سخني پيرامون آن گفته نشده و گويا اين 

)متن مشروح مذاكرات مجلس  نمود كه پرسشي را ايجاد نكرده است. اصل چنان بديهي مي
اي و ذاتي مجلس كه قانونگذاري  ( فارغ از وظيفة هسته797: 3ج ،1946 بررسي نهايي،

تيارات ديگري را براي مجلس به رسميت شناخته كه است، قانون اساسي وظايف و اخ
 ( از جملة آنهاست. 54نظارت و تحقيق و تفحص در تمام امور )اصل

وجود  طور كلي و با توجه به تنوع فراوان، و تورم قوانيني كه طي دو دهة گذشته به به
تي بهره توان گفت كه مجلس از ابزار قانونگذاري خود بسيار بيش از ابزار نظار آمده، مي

گرفته است. به عبارت ديگر، پاسداري از قوانين و اجرايي شدن آنها را نه با نظارت دقيق 
كه با قانونگذاري مضاعف انجام داده است كه نقد و تحليل اين مهم موضوع تحقيقات 

شويم. نخست آنكه مروري اجمالي بر سياست خارجي  ديگري است و به آن متعرض نمي
دهد كه نقش قوة مقننه در سياست خارجي  سط در جهان نشان ميهاي بزرگ و متو قدرت

آفريني  طور معمول در زمان بحران اين نقش عمدتاً ماهيت كلي، نظارتي و وتوئي دارد و به
 (173: 1933 زاده، . )سيفشود تشديد مي

در زمينة سياست خارجي جمهوري اسالمي، قانونگذار اساسي نقش مجلس را در 
مهمي در تماميت ارضي، استقالل ملي و ترس از سلطة خارجي وجود شرايطي كه مسائل 

ي در ئاصالحات جز 53 صورت ويژه مورد توجه قرار داده است. اصل داشته باشد، به
خطوط مرزي را تنها با تصويب چهارپنجم كل نمايندگان مجاز دانسته است. برخي از 

واحد اجتماعي چون دهكده ي برآنند كه حداقل ئاستادان حقوق در توضيح اصالحات جز
و روستا و مانند آن را در بر نگيرد و تشخيص مصالح را نيز به عهدة رهبر و در مشورت 

، گرفتن و دادن وام يا 31( اصل373-371: 1933 )شعباني، اند. با مجمع تشخيص دانسته
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هاي بالعوض داخلي و خارجي را منوط به تصويب نمايندگان دانسته است.  كمك
هاي داخلي و خارجي را با هر  ها و كمك اي است كه همة وام اصل به گونه صراحت اين

، استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت را 33گيرد. اصل رقم و مقداري در بر مي
ممنوع كرده و در موارد ضرورت، نيازمند تصويب مجلس دانسته است. پيداست كه اين 

وقت، ساعتي و...( را در بر  ماني، پارهاصل همة اَشكال استخدام و همكاري )رسمي، پي
هاي سياسي، فرهنگي،  گيرد و اين امر محدود به داخل كشور نيست و تمامي نمايندگي مي

شود. البته در مواردي قانون  اقتصادي و نظامي دولت در خارج از كشور را نيز شامل مي
لس نيز صالحيت ( كه مج164و  117هايي را مقرر داشته )همانند اصول  اساسي ممنوعيت

 تواند مطابق اصل قانونگذاري و اعمال حاكميت در اين موضوعات را ندارد. مجلس نمي
يا به استقرار پايگاه نظامي  (6)به عضويت فردي خارجي در ارتش و نيروهاي انتظامي 167

هاي  توان از جمله محدوديت اي در كشور رأي دهد. اين دو اصل را مي خارجي به هر بهانه
 ذاري قوة مقننه در سياست خارجي جمهوري اسالمي دانست. قانونگ

هوده سخن ما در اين قسمت آن است كه محدودة قانونگذاري مجلس در سياست 
رسد كه  نظر مي صراحت مشخص شده، روشن نيست و به خارجي جز در مواردي كه به

تواند  ميمجلس به اتكاي روح قانون اساسي و اصول متعدد در تمام امور سياست خارجي 
توان به ياري  قانون وضع كند. استدالل ما آن است كه عرصة سياست خارجي را كمتر مي

قانونگذاري مجلس، مديريت مطلوب كرد. براي تحديد مرزهاي تقنين از اجرا در سياست 
مدي مدنظر آخارجي بايد ماهيت پيچيدة سياست خارجي جمهوري اسالمي و اصل كار

ها  و استفادة بيشتر  مشي بايست نقش مجلس به ترسيم خط كه مي رسد نظر مي قرار گيرد. به
از ابزار نظارت و پاسخگويي در عرصة خارجي متمركز ساخت؛ امري كه امروزه در بيشتر 

هاي قدرتمند دنيا رايج است. تقويت توان نظارتي مجلس به معناي تضعيف ماهيت  پارلمان
ادن اين نهاد در جايگاه واقعي خويش جوهري آن يعني قانونگذاري نيست، بلكه قرار د

وظيفة »دارد كه:  ( جان استوارت ميل در فراز قابل تأملي بيان مي191: 1934)بارنت، است.
نه حكومت كردن، بلكه نظارت بر حكومت و وارسي اعمال آن  يك مجلس قانونگذاري

از اعضاي  ويژه چنانچه اين اعمال مورد اعتراض باشد. پارلمان بايد آن دسته است، به
براند و  شوند، توبيخ كند و آنها را از مشاغل خود حكومت را كه مرتكب چنين اعمالي مي

 (116: 1936 تمني،ؤ)طباطبايي م «.افراد جديدي را جايگزين نمايد
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 گيرينتيجه
در اين مقاله، به سياست خارجي جمهوري اسالمي در بستر قانون اساسي پرداخته شد 

ترين  دهي آرماني سياست خارجي و مهم به مباني نظري و جهت و براي تحليل اين امر،
ايم كه ماهيت نوبنياد  ايم. بر آن بوده مختصات انضمامي آن در اصول قانون اساسي پرداخته

مانند جمهوري اسالمي نتايجي را براي آن به همراه دارد؛ از جمله آنكه تجربة  و بي
با ماهيت و عمل اين نظام سازگار نيست و گيري چندان  هاي ديگر در اجرا و تصميم نظام

ها نيازمند ابتكارات سياستگذارانه و حقوقي است. بنابراين  الجرم پيشبرد و تداوم برنامه
گشايد كه بايد با در نظر گرفتن  ها و خألها در جريان عمل رخ مي بسياري از كاستي

 مدي مرتفع شود. آهايي چون كار شاخص
رسد  نظر مي خارجي نيز مبتني بر همين قاعده است، بهگيري در عرصة سياست  تصميم

اي كه قانون اساسي در بستر آن تصويب شده، مجلس از اختيارات  متناسب با شرايط زمانه
ها از جمله سياست خارجي برخوردار است كه گاه ممكن است به  مبسوطي در تمام حوزه

نجر شود. قوة مجريه ها م مشكالت اجرايي و تداخل اختيارات و سردرگمي مسئوليت
دليل دارا بودن بيشترين تعامل با عرصة خارجي و در اختيار داشتن اطالعات گسترده و  به

كارشناسان پر تعداد، از صالحيت بيشتري براي مديريت سياست خارجي برخوردار است. 
تقويت ابزار نظارتي قوة مقننه و استفاده از ابزار مهمي چون استيضاح، سؤال، تحقيق و 

گونه كه در  گرا آن گر مهمي در دسترسي به اهداف سياست خارجي توسعهفحص، ياريت
بيني شده است، خواهد بود. منافع  ( پيش31-37: 1935 انداز بيست ساله )ملكي، سند چشم

هاي اصلي آنند،  انگاشته و ثابت نيست، بلكه پويايي و سياليت شاخصه ملي مفهومي پيش
لي سياسي خارجي و تمركز يافتن آنها در قوة مجريه )وزارت كاستن از تعداد نهادهاي متو

ا به خارجه( هم با روح قانون اساسي همراه است و هم الزامات كاركردي و كارامدي آن ر
 ضرورتي مهم تبديل كرده است.
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 ها يادداشت
اند كه با اتفاق  از معدود اصول قانون اساسي 176و 179، 173شايان ذكر است كه اصول ـ 1

اصالت و جهاني اند و شهيد بهشتي اين همدلي را دليلي بر  ا و بدون مخالف به تصويب رسيدهآر
بماند )مشروح  بودن انقالب دانسته و اينكه قرار نيست اين انقالب در داخل مرزها محصور

 (. 1713-1739و  171-173مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي، پيشين، جلد سوم، صص 

 اصول حقوق بين الملل اسالمي بنگريد به اثر محققانة زير:براي آگاهي از ـ 2
، ترجمه و تحقيق سيد مصطفي محقق «المللي دولت اسالمي سلوك بين»ـ حميداله، محمد، 

: مركز نشر علوم اسالمي )شايان ذكراست كه اين اثر از  ، تهران 1934داماد، چاپ چهارم، بهار
 زاوية نگاه فقه حنفي نوشته شده است(.

 [.33إِنَ هذِهِ اُمَتُكُمْ اُمَةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ ]انبياء/ـ 3

 شود. اين نيرو شامل اين اصل نمي مطابق قانون تأسيس سپاه پاسدارانـ 4
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مطرح در  یها یاستراتژبا  لیسب ینفرابطه قاعده 
 (لیسب ینف هیآبر  هیتکبا ) یخارج استیس

 

 *2یاکبرمحمود  ،1یمهدواصغر آقا 
 

 رانيا، تهران، (السالم هيعلدانشگاه امام صادق ) یاسالمو معارف  اتياله دانشکده ارياستادـ 1
 رانيا، تهران، (السالم هيعلام صادق )، دانشگاه امیاسالمحقوق  یمبانفقه و  یدکتر یدانشجوـ 2

 

 11/8/1931: رشیپذ  15/7/1931: افتیدر

 دهیچک
 ةقاعد»مقابل کفار است،  یسد، نيمسلمآن در جامعه  ینيعمهم که تحقق  یفقهاز قواعد  یکي

و در مقام  نيتکو، عيتشربر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم  ؛باشد یم« نفی سبيل
 است. کفار قرار نداده یبرا نيمؤمن هيعل یليسبو  یقيطراحتجاج، 

 نيااز  کيهر چند هر ، الملل نيبمطرح در نظام  یها یاستراتژبا  ليسب ینفدر بحث رابطه 
کامالً  توانند ینم اما باشند یم کينزد ليسب ینفبا مفاد قاعده  طيشرا یبعضدر  ها یاستراتژ

 ها یاستراتژ نيافراتر از  یامر ليسب ینفمفهوم  نکهيابه لحاظ  ؛باشند ليسب ینفمنطبق بر قاعده 
 است.« نفی هرگونه سلطه کفار»و « استقالل مسلمانان»و آن  فهماند یمرا 

 ، کفار.یخارج استيس، سلطه، ليسب، ليسب ینف :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                        
 E-mail: akbary64@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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  مقدمه
، ینيد، یفرهنگ، یاقتصاد، یاسيس یها هجمه نيرتريفراگو  نيتر عيوسدر عصر حاضر 

و همه جهان کفر در مقابل جهان  رديگ یمصورت  نيمسلمبه اسالم و  ینظامو  یخالقا
غفلت باعث آن خواهد شد که  نيتر کوچکاست که  یهيبداند؛  کرده يیآرا صفاسالم 

و مسلمانان را به  ابنديو تسلط  طرهيس نيمسلم یوجوداسالم بر همه ابعاد  نيددشمنان 
، اسالم ميقو نيدجامع  نيئآاست که در  یحالدر  نيادرآورند و  شيخومذلت و اسارت 

را به مقابله هوشمندانه  یاسالماحکام و قواعد متقن وجود دارد که به طرق مختلف جامعه 
 .گرداند یمدر مقابل کفار واجب 

آن در جامعه  ینيع نييتباست که « قاعده نفی سبيل» یاتيحقواعد مهم و  نيااز  یکي
کفار معاند  جانبه همههجمه  ليسمرصوص در مقابل  ینايبنمحکم و  یسد، نيمسلم

راه  ،یرو چيهبه  ،اسالم عتيشرو  نيقوانقاعده، خداوند متعال در  نيابر اساس ؛ باشد یم
 یاسالمقاعده، در جامعه  نيابر اساس نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است. 

از  ديبا، یستدو داد و  مانيپشود و در هر عقد و به کفار داده  دانيم یا جنبه چيهدر  دينبا
در  (805: 9، ج1721 ، یزنجان ديعمکرد. ) یريجلوگ، شود یمکه موجب علو آنان  یحکم

راه نفوذ و  نيتر کوچک گانگانيب، کفّار و یفقهاصل و قاعده  نياشدن  یعملصورت 
 ت.بر مسلمانان نخواهند داش یاقتصادو  ینظام، یاسيستسلّط 

چه  ليسب ینفدر قاعده  ليسب ینفه منظور از است ک نيامقاله  نيادر  یاصلپرسش 
 ؟ستيچ یخارج استيسمطرح در  یها یاستراتژقاعده با  نيارابطه و  باشد یم

 یبررس، به ليسب ینف قاعده فيتعرمقاله، بعد از  نيادر  پرسش نيابه پاسخ  یبرا
مختلف مورد کنکاش قرار گرفته  یها دگاهيدو مفاد آن پرداخته و  ليسب ینف هيآ یليتفص

 نيابا  ليسب ینفو رابطه قاعده  یخارج استيسمطرح در  یاستراتژاست و در ادامه، 
 واقع شده است. ليتحلمورد  ها یاستراتژ

 لیسب ینفقاعده  فیتعر
منجر به  قيطرکه به هر  یراهو  ليسباست که هر گونه  نيا ليسب ینفمنظور از قاعده 

و اقتدار  ارياخت نيچنمسلمانان و مؤمنان شود، ممنوع بوده و هرگاه تسلط کفار بر 
 ليسب ینفاعمال شود، موضوع قاعده  یمسلمان هيعلمسلمان  ريغاز طرف  یزيآم سلطه
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باشد،  یا سلطه نيچنکه مستلزم  یحکمقاعده، در اسالم هر  نياو بر اساس  ابدي یمصدق 
 (.154: 1ج ،1953، یبجنورده آن عمل گردد. )ب دينباقاعده  نيا یمقتضانبوده و به  یاله

استدالل شده  (، به ادلّه اربعه )قرآن، سنت، اجماع و عقلليسب ینفاثبات قاعده  یبرا
السند  یقطعبه لحاظ  (1)(ليسب ینف هيآ)قرآن به استدالل  ،مورد نياکه در  از آنجا ؛است

که  یا گونه به ،ر استبرخوردا تياهماز درجه نخست ( 991: 1ج، 1707، یمجلس)بودن 
 ليسب ینف هيآ یليتفص یبررس هبنوشتار  نيادر عنوان قاعده هم از آن گرفته شده است، 

 آن مفردات یمعن، هيآو فهم هر چه بهتر  نييتب یبرا است ؛ ابتدا الزمشود یم پرداخته
 گردد: روشن

 لن:
 ینف ديتأک یرابرا « لن» یزمخشرکه  ديآ یمبر  بياللب یمغناز عبارت ابن هشام در 

« لن»است که  نيهم نيينحو نيب( مشهور در 804: 1، ج1704، یزمخشردانسته است. )
 .کند یمابد  ینف

 هيآ ريتفسدر  یطوس خيشاند؛  ابد دانسته ینف یبرارا « لن»بدون اختالف نظر،  عهيشمفسران 
 دهيدنه در آخرت و  ايدنبر آن است که خداوند متعال نه در  ليدل( یتران)لن  نيا: »ديگو یم

 (896: 7ج تا،بی ،یطوس خيش) «کند. نفی ابد میبه صورت هميشگی « لن» رايزنخواهد شد، 
است که هرگز مرا  نيا« لن ترانی» یمعنا: ديگو یمرا  نيهمخود  ريتفسدر  زين یطبرس

( و 38)بقره/ «أَبَداً يَتَمَنَوْهُ لَنْ وَ»ابد است، همانگونه که  ینف یبرا« لن» رايز، ديد ینخواه
 .(491: 7و9ج تا،بی ،یطبرس) رساند یمابد را  ینف زين( 49)حج/« لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً يَخْلُقُوا لَنْ»

« لن»کرده، و  ريتفسخداوند متعال  تيرؤ یابد ینفرا « لن ترانی» زين يیطباطباعالمه 
 (.289: 5، ج1965، يیطباطبا)ابد دانسته است  ینفرا ظاهر در 

 یابدو  یشگيهم عيتشر، عدم ليسب ینف هيآ، «لن» یبرا« نفی ابد» یمعنا رشيپذبا 
 بر مسلمانان شود. نيکافرکه موجب سلطه  رساند یمرا  یمقرراتو  نيقوان

 جعل:
 لغت رفته، در کار به فهيشر هيآ در که جعلي واژه جمله آن، از مشتقات و جعل واژه

 یکار به دادن، شروع کردن، ساختن، قرار وضع ليقب دارد؛ از یمتعدد یکاربردها عرب
 (.901و  900: 2، ج1708)ابن منظور،  ...و کردن

 جمله اقيس و کالم ساختار است، از شده ذکر آن یبرا که يیمعناها در «جعل» کاربرد
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 «کردن وضع» یمعنادارد،  تناسب بحث مورد هيآ ساختار با که يیمعنا و ديآ یم دست به
: است معنا نيهمکرده،  ذکر «جعل» واژه یبرا که را يیمعنا نينخست منظور است؛ ابن

 لَنْ» کلمه نيبنابرا(؛ 900: 2، ج1708ابن منظور، . )«وضعه... جعال و يجعله الشیء جعل»
 .«کرد نخواهد و نکرده وضع هرگز: »که بود خواهد آن یمعنا به هيآ در «يَجْعَلَ
 در« تشريعی يا هر دو يا تکوينی جعل» هيآ در جعل از ذکر است که منظور انيشا
 .قرار خواهد گرفت یبررسمورد  یبعدبخش 

 کافر:
جحد و  یمعنا( به فعُلُيَ، بر وزن فَعَلَ، کُفراً، کفُرُيَ، کَفَرَ« )کُفر» شهيردر لغت از  کافر

پوشش  ینامع( به فعِلُيَ، بر وزن فَعَلَ، کَفراً، کفِرُيَ، کَفَرَ« )کَفر» شهيراز  اي، زيچ کي انکار
 (177: 8، ج 1708؛ ابن منظور، 1845: 9، ج1705، یحيطراست. ) یزيچر گذاشتن ب
؛ شوند یم دهينام کافر، یمعن، به هر دو آورند ینم مانيااو  امبريپبه خدا و  که یکسان

در اصطالح  یول؛ کنند یم انکار را آنو هم  نهند یمسر پوش  قيحقا یروچون آنان هم 
 که. چنان ردينپذآن را  اتيضروراز  یکي اياسالم  نيد که شود یمفته گ یکسبه  کافرفقه، 

شود که از دايره دين اسالم خارج شده باشد  کافر به کسى گفته مى: »ديگو یم یحلمحقق 
را انکار کند؛ مانند خوارج و و يا اين که داخل در اسالم باشد، اما يکى از ضروريات آن

 (.72: 1 ج، 1705، یحلّ)محقق «. غُالت
 یزدي ديسمثال  عنوان بهاند؛  نموده انيب کافررا از  فيتعر نيهممشابه  زين هانيفق ريسا

کافر کسى است که وجود خدا يا يگانگى او يا رسالت : »ديگو یم یلوثقاعروة  کتابدر 
پيامبر را انکارکند يا يکى از ضروريات دين را با توجه به ضرورى بودن آن انکار نمايد 

 ینيخم( امام 64: 1، ج1703، یزدي يیطباطبا)«. که مستلزم انکار رسالت شود اى گونهبه
کافر کسى است که آيينى غير از آيين اسالم را بپذيرد : »ديفرما یم کافر فيتعر)ره( هم در 

اى که انکار  و يا آيين اسالم را بپذيرد، اما يکى از ضروريات آن را انکار نمايد، به گونه
سالت يا انکار پيامبر اسالم )ص( و يا کاستن از شريعت پاك او وى به انکار اصل ر

 (106: 1، ج1703 ، ینيخم«. )بينجامد
 ،هياقيس نةيقر آن و صيتخص عدم ،«الکافرين» بودن «ال» به یمحلّ جمع به توجه با

 یذمّنامبرده ) اقسام همه و است ، عامهيآ نيا در کافر از ( منظور983: 2، ج1715، یمراغ)
  .شود یم شامل را  و مرتد( یحربو 
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 مؤمن:
 اسالم امبريپ رسالت و ديتوح به شهادت با که است یکس نجايادر  مؤمن از مراد

 و فرق هيکل معنا، نيبد است؛ دهيگرد اسالم احکام به و سلم( ملتزم آله و هيعل اهلل یصل)
 .گردند یم هفيشر هيآ حکم مشمول (ارتدادند به محکوم که يیها آن جز به) یاسالم مذاهب
 (.140: 1، ج1711، یرازيش)مکارم 

 از اخص یمعنا نه است ، مسلمانانليسب ینف هيآ در نيمؤمن از مقصود گريدبه عبارت 
 منتسب و کفر مرز از خروج موجب که است یزيچ ، آنمانيا از مقصود رايز مسلمانان؛

 ینف هيآ در نيکافر با نينمؤم مقابله نهيقر توان یم را آن ليدل و شود اسالم و مانيا به شدن
 عرض انيپا در که( السالم هيعل)  امام از نياع بن حمران تيروا آن بر عالوه و دانست ليسب
 :کند یم

 امام ؟ريخ اي هست یبرتراحکام  و لتيفض از لحاظ مسلمان نسبت به مؤمن یبرا ايآ
جاری  و، يکساند به هر نسبت فضائل و خير، احکام» :ديفرما یم جواب در( السالم هيعل)

 (26: 2، ج1704، ینيکل) .«شود می
 در رايز؛ ستين و اسالم مانيا نيب یماهو فرق ینف یمعنا به ثيحد نيا است یهيبد

 همان که عمل صراط و منهج به ديتق یعمل زبان، التزام به و اظهار یقلب اعتقاد ، بجزمانيا
. دارد یمتفاوت درجات خود نوبه به زين مانيا که چنان است شده منظور زين است امامت

 (289و  282: 1، ج1716 یلنکران)
 :لیسب
( و از 190: 9، ج1707)ابن فارض، است  قيطرراه و  یمعندر لغت به  ليسبکلمه  
و  کند یمداللت  یزيچامتداد  زينو  نييپااز باال به  یزيچاست که بر ارسال « سبل»ماده 

، 1707)ابن فارض، امتداد است.  یداراست که ا نيابه خاطر  نديگو یم ليسبراه را  که نيا
)جرّ، آمده است.  زين ليدل، حجت و زهيانگسبب، علت،  یمعنبه  ليسب( ضمناً 190: 9ج

1943 :1163) 
 به سه صورت است: ميکرواژه در قرآن  نيا یمعن
« سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَخَذَ» فهيشر هيآ: مثالً در يیايجغراف قيطرراه و  یمعناـ 1

است که:  نيا هيآ یمعناستعمال شده است و  يیايجغراف قيطرراه و  یمعنا( در 61)کهف/
 «.پس آن ماهی راه خود را به صورت سرازير در دريا در پيش گرفت»
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 يیجاهابه کار رفته است مانند  یمعنوراه  یمعنادر  یاريبس: و در مورد یمعنوـ راه 2
 ند آن آمده است.و مان« سبيل اهلل»که به صورت 

آمده؛ « جعل له عليه» بيترککه با  یموارد، غلبه و حجت: در طيتسل یمعناـ به 9
به  نيهمچناست  الءياستغلبه و قهر و  یمعنا، به هيآ نيادر  ليسب که (2)ليسب ینف هيآمانند 

 .باشد یمداللت و حجت  یمعنادر  یعقلو  یلفظ الءياستجهت غلبه و 

 لیسب ینف هیآمفاد 
 هيآشده در  ینفاست که امر  نيا شود یم، مطرح ليسب ینف هيآکه در مورد مفاد  یثبح

عالوه بر آن  اياست  امتيقدر روز  نيمؤمنحجت کفار بر  ینففقط  ايآ؟ باشد یم یزيچچه 
مسأله سه  نيادر  یکلشده است؟ به طور  ینفهم  نيتکوو  عيتشر ليقباز  گريدموارد 

 وجود دارد؛ دگاهيد

 امتیقحجت در روز  ینفـ 1
و  دانند یم امتيقحجت در  ینفرا فقط  ليسب ینفو فقها مقصود از  نيمفسراز  یا عده

، جمله قبل شيخو یمدعا یبرا شانيا ليدلاند و  را قبول نکرده نيتکو ینفو  عيتشر ینف
 زينو ( 171)نساء/ «الْقِيامَةِ يَوْمَ بَيْنَکُمْ يَحْکُمُ فَاللَهُ»: ديفرما یماست که خداوند  هيآاز 
 ريتفسالحکم  وميو  امتيقرا  ليسب ینف( که مقصود از السالم هيعل) یعلاز حضرت  یتيروا

 نيچن هيآ ريتفس. پس کند یم ديتائمعنا را  نيا(، 93: 2ج تا،بی ،یهند)فاضل کرده است 
بر مؤمنان ندارند، بلکه مؤمنان بر کافران حجت و  یحجت امتيقاست: کافران در روز 

 رهان خواهند داشت.ب
، یراز )ابوالفتوح روض الجنان و روح الجنان ريتفس در یراز ابوالفتوحاز مفسران، 

، پس از انيالبدر مجمع  یطبرسمرحوم  نيهمچن؛ باشد یم دهيعق نيا( بر 185: 6ج ،1705
خود قرار  دييتأرا مورد  امتيقحجت در روز  ینف، قول هيآ نيا ليذذکر اقوال مختلف 

 (134: 9جتا، بی ،یطبرس) .دهد یم

در  يیخو اهلل تيآ( و 857: 9، ج1715 یانصار« )مکاسب»در  یانصار خيشفقها،  انيماز 
 اقيسو  هيآظهور  یمقتضاباورند که  نيا( بر 58: 8، ج1714، یديتوح)« مصباح الفقاهة»

و  ستين یويدن ليسبآخرت دارد و شامل  بهاختصاص  هيآاست که  نياو صدور آن، 
در آخرت  ليسب ینفکه مراد،  نيااست بر  نهيقر« »ه قبلش جمل
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حکم  یکساز خدا  ريغخواهد بود و  امتيقبندگان در روز  نيباست چون حکم خدا 
 بر مسلمانان نخواهد داشت. یليسبوجه  چيهنخواهد کرد و در آن روز است که کافر به 

به  نيمحقق یبرخ یادعااوالً بنا به  رايزاز اشکال نباشد  یخالنظر  نيا رسد یمبه نظر 
است؛  فيضع تيروا نيادر منابع اهل سنت، مثل کنزالعمال،  ثيحد نياخاطرِ آمدن 

 (803: 1، ج1721، یعرب؛ ابن 296: 1، ج1716، یلنکران)
است، داللت بر اختصاص « »جمله قبلش  نکهيابه مجرّد  اًيثان

 (294: 1، ج1716، یلنکران). ستينمورد، مخصّص  رايز کند ینم
( با عموم السالم هيعل) یعلتوسط حضرت  هيآ قيمصاداز  یکي ريتفس گريدبه عبارت 
ر غلبه کافر ب ینفکه مراد خداوند  فهماند یم هيآظاهر  یعنيندارد؛  یمنافاتمراد خداوند 

و  عيتشرو چه نسبت به احکام در مقام  امتيقحجت در  لهيوسمؤمن است چه به 
  (130: 1ج، 1953، یبجنورد)؛ یقانونگذار
جعل  ینف، دفع توهم امتيقحجت در  ینفبه  هيآ ريتفسمقصود حضرت از  ديشاثالثاً 

در قرآن اتفاق افتاده و خداوند  یخارجغلبه کفار بر مؤمنان در واقع  رايزاست،  ینيتکو
  (130: 1ج، 1953، یبجنورد) (9).کند یم انيبشکست مسلمانان در غزوه احد را  انيجر

 یعیتشر ینفـ 2

چون شارع مقدس در مقام  که گونه نيبد؛ باشند یم عيتشر ینفاز فقها قائل به  یبرخ
سبب  که یقرارداد، عقد و حکماست، هر  یاسالمدر جامعة  یکلقاعدة  کي انيبو  عيتشر
 یتعالشده است. خداوند تبارك و  ینف هيآ نيابر مسلم شود، در  کافر یالياستو  کافر علوّ

باشد، قرار نداده است  نيمؤمنو سلطه کفار بر  ليسبرا که موجب  یحکم عيتشردر عالم 
 :ميکن یمنمونه، به چند مورد اشاره  یبرا

 نکهيااستدالل کرد بر  توان یم هيآ نيا: با سدينو یمباره  نيادر  یلياردبمرحوم مقدس 
بر مسلمانان ندارد؛ چرا  یتسلط ها نيا ريغتملک، اجاره، رهن و  ليقباز  یراه چيهکافر از 
کافر  یبرا یليسب چيهعموم است پس  ديمفاست و آن  ینف اقيسنکره در  نجاياکه در 

 (.884: 2، ج1945، یلياردب)مسلمان وجود ندارد  هيعل

 ليسب، هيآ نيا: خداوند متعال در سدينو یم« ناوين الفقهيهالع»در  یمراغعبدالفتاح  ريم
که راه سلطه کافر بر  یزيچکرده است. پس هر  ینفرا به طور عموم  نيمؤمنکفار بر 

که از جانب خدا جعل نشده باشد  یزيچمسلمان باشد از جانب خدا جعل نشده است و 
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است وگرنه  حيصحباشد  یراضباطل است چون آنچه خداوند امضاء کرده باشد و به آن 
 (.984ـ983: 2، ج1715، یمراغ)باطل است. 

و  داند یم عيتشررا مربوط به عالم  ليسب ینف هيآ« القواعد الفقيه»در  یبجنوردمرحوم 
در عالم  یتعالاست که خداوند تبارك و  نيا شود یمظاهر  هيآ یمعناآنچه از  ديگو یم

شود، قرار نداده است و  نيمؤمنبر  و سلطه کفار ليسبرا که موجب  یحکم، عيتشر
 (.154: 1ج ،1953، یبجنورد) دهد ینم

را  ليسب ینف هيآ، «القواعد الفقهيه»در  یلنکراناهلل فاضل  تيآمعاصر  یفقهااز  نيهمچن
دارد که خداوند تبارك و  نياظهور بر  هيآ: سدينو یمو  داند یم عيتشرمربوط به مقام 

باشد قرار نداده  نيمؤمنو سلطه کفار بر  ليسبکه موجب  را یحکم، عيتشردر عالم  یتعال
 (296: 1، ج1716، یلنکران). دهد ینماست و 

 ینیتکو ینفـ 3

 یزيچ نيچن، خداوند سبحان نيتکواست که در عالم  نيا ینيتکوحکم  ینفمنظور از 
تفوق و  ها مسلمان شهيهممسلط شوند، بلکه  نيمؤمناست که کافران بر  نکردهرا خلق 

 لطه و سلطنت برکفار دارند.س
حالت  نياو  باشد یم ینف اقيسنکره در « سبيل»، کلمه ليسب ینف هيآدر  نکهيا حيتوض
تناسب حکم با  طور نيهم؛ شود یم یليسبعموم است و شامل هر نوع  ديمف یادباز نظر 

جعل  نيمسلمخداوند بر سلطه کفار بر  یسواز  یراه گونه چيهکه  کند یم جابياموضوع 
 نگردد.
عدم  اي، مربوط به جعل کنند یم دايپسلطه  نيمسلمکه در عالم خارج کفار بر  نيااما 

اگر ملتزم به  ها آناست؛ چرا که  نيمسلمبلکه منشأ آن عملکرد خود  ستينجعل خداوند 
تفرقه  یجاو به  کردند یمعمل  ها نهيزمخود در همة  ینيد فيوظابودند و به  یواقع مانيا

با کفار  يیارويرو، در کردند یمو به عزت و استقالل خود فکر  شدند یمبا هم متحد 
را هم به همراه داشتند؛ اما بنا بر قول آن  یالهصورت نصرت  نياو در  گشتند ینممغلوب 

حداکثر مقام  ايرا مربوط به مقام احتجاج و  ليسب ینف هيآکه  یعلمائدسته از مفسران و 
گونه که با توجه به  نيبد؛ شود ینمبرداشت  ليسب ینف هيآاز  نيتکو ینف، دانند یم عيتشر

غلبه دارند و در طول  نيمسلمکه کفار بر  ميکن یمما در خارج بالوجدان مشاهده  نکهيا
و اله و سلم( و چه بعد از آن،  هيعل اهلل یصلاکرم ) امبريپ، چه در دوران قبل از خيتار
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 ليتحمکفار بر آنان  یسوکه از  اند دهکررا تحمل  یمشقّاتو  ها تياذ نيمؤمنهمواره 
بزرگ خداوند بدست  یاياولآنان و  کينزد ارانيو  امبرانيپخود  یحتو  است شده یم

 نيمؤمنکه در عالم خارج غلبه کفار بر  شود یماند. پس معلوم  کافران و ظالمان کشته شده
نوع غلبه و  نيا را شامل ليسب ینف هيآممکن بوده است و راه آن بسته نشده است و اگر 

السالم( در  هميعلاست که ائمه اطهار ) نيهم یبراو  ديآ یم، کذب الزم ميبدانسلطه 
 دايپکفار بر مسلمانان غلبه  دينبا ليسب ینف هيآبا وجود  اند کرده یم اليخکه  یکسانجواب 

از  ليسب ینف، هيآ: مراد از فرمودند یم، کردند یمکنند چون در خارج عکس آن را مشاهده 
 رايزآن است،  قيمصاداز موارد و  یکيبا  هيآ ريتفس، از باب نيامنظر حجت است )البته 

 (.294: 1، ج1716، یلنکران) (7)(ستينمورد مخصص 
 وجود دارد: نيتکو ینف دگاهيد نييتب یبرا انيبو  هيتوجدو نحوه  یکل طور به

که در آن روز  امتيقبه روز  ليسب ینف هيآ ليتأوپس از  زانيالم ريتفسعالمه در 
و آخرت  ايدنرا به  ليسب ینف: ممکن است ديفرما یممؤمنان بر کافران مسلط خواهند بود، 

که ملتزم و متعبد  یزمانمؤمنان به اذن خداوند و تا  زين ايدندر  رايز؛ ميده ميتعمهر دو  اي
 ال وَ تَهِنُوا ال وَ»خواهند شد و خداوند فرمود:  رهيچخود هستند، بر کفار  مانيابه لوازم 

 (116: 8، ج 1965، يیطباطبا)«. مُؤْمِنينَ کُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنُوا
 نکهياو شهدا با  اءياولالسالم( و  هميعلو ائمه ) امبرانيپاست که  نيااشکال نظر عالمه 

باطل و جائر و  یها حکومت، خيتارخود بودند اما در طول  مانياملتزم و متعبد به لوازم 
خود  یحتاند و  نموده ها رنجو  بيتعذکافر و ملحد بر سر کار آمده و آنان را دچار انواع 

 اند. بزرگ خداوند بدست کافران و ظالمان کشته شده یاياولآنان و  کينزد ارانيو  امبرانيپ
 لَهُال يَجْعَلَ لَنْ وَ»، مهيکر هيآاما )ره( معتقد است:  ینيخمخصوص امام  نيادر 

 ريتفاس ريغو  ريتفاس، بر اساس هيآ یابتدابا صرف نظر از  ،«سَبيالً الْمُؤْمِنينَ عَلَى لِلْکافِرينَ
سلطه ، حجت در آخرت، ايدنحجت در ، نصر یمعنابه  ليسب رايزوجود دارد؛  یاحتماالت

ته به کار رف یمعان نيااز  یکيدر  ليسب نکهيا یادعاو  باشد یم یخارجسلطه و  یاعتبار
 نيااز  کيعام است و هر  یمعنابه  ینفآمده،  هيآ، بلکه آنچه در باشد یماست ناتمام 

هستند  یمجاز گريد یمعانراه است و  یمعنبه  ليسب رايز ؛باشدمصداق آن  تواند یمموارد 
مراد است و در اغلب موارد،  ليسب یقيحق یمعناموارد همان  یبعضدر  ميکرو در قرآن 

، «سبيل المؤمنين»، «سبيل اهلل»اراده شده است مانند  يیادعا قتيحقور به ط یمجاز یمعنا
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در  ليسبو... که کلمه « سبيل الغی»و « سبيل الرشد»، «سبيل المفسدين»، «سبيل المجرمين»
 ليسب ینف هيآهستند. در  اتيحسمانند  اتيمعنوکه  نيا یادعاراه استعمال شده به  یمعن

 یليسبو  قيطراست که خداوند متعال،  نيا هيآ یمعنا است و ليسب ینفهم مراد، مطلق 
و  نيتکوو چه در عالم  عيتشرچه در عالم  دهد ینمقرار نداده و  نيمؤمنبر کافران عليه 

امام مراد باشد. ) یمعاناز  یکيکه فقط  ستين نياچه در مقام احتجاج؛ امر دائر مدار 
 (421: 2، ج1943، ینيخم

 و هيعلاهلل  یصلش )رسولين خاطر است که خداوند متعال، نيز به ا نيتکو ینفحکم به 
و با دادن وعده  یبيغ یامدادهابا  نيهمچنو  یمعنو و یماد داتييتأا برا  نيمؤمن و (آله

 «:»: ديفرما یمکه در قرآن  طور همان؛ کند یمکمک  یروزيپ
 دشمن بر غلبه و کرد يارى بدر جنگ در را شما خداوند حقيقت به و( »129/آل عمران)

 «.بوديد ضعيف دشمن مقابل در جهت هر از شما آنکه با داد
هر آينه خداوند شما را در ( »28ه/توب) «:»: فرمود و

 «.جاهای بسيار ياری کرد
 (128 /آل عمران) «:» :فرمود و

 سپاه مخصوص نشان که پرچمى با را فرشته هزار پنج شما نصرت و حفظ براى خداوند»
 «.فرستد مى شما مدد به است، اسالم
 خدا ناحيه از فتح و نصرت زمانی که» (1/نصر) «:الْفَتْحُ وَ اللَهِ نَصْرُ جاءَ إِذا»: فرمود و
 «.برسد
 شود یم یروزيپه ب نيمؤمنکردن  دايپ نانياطمباعث  نفوس و تيتقووجب م اتيآ نيا
کافران گشوده  هيعلمؤمنان  یبرارا  یاريبس یها راه، خداوند متعال در عالم خارج نيبنابرا

وقت  چيهرا که مؤمنان قرار نداده و نخواهد داد؛ چ هيعلکافران  یبرا یراهاست و هرگز 
 و غلبه آنان گردد. یرومنديننکرده که موجب  تيحما یمعنو اي یظاهرآنان را به صورت 

همه طوائف بشر مشترك  نيباست که در  یامورمؤمنان افزون بر  یبرا دهاييتأ گونه نيا
گفت که خداوند  توان یم نيبنابراو قدرت؛  روينعقل،  یاعطااست که عبارت است از 

مؤمنان بر کافران  یبرا، بلکه ديگشا ینم نيتکودر عالم  یبرترعليه مؤمنان راه  کافران یبرا
 (429: 2، ج1943، ینيخمامام. )ديگشا یمراه بلکه راهنما 
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رساندن  یاريکه موجب  یعيتشر اي ینيتکورا اعم از  یعمل، خداوند هرگونه نيبنابرا
در  ها آناستدالل و برهان  یبرترغلبه و  ،ايدنآنان در  یفرهنگو  یفکرغلبه ، به کافران

 .کرده است ینفآنان باشد،  ینيتکوو  یکيزيف، یاعتبار تيحاکمسلطه و  ايآخرت 
: ديفرما یمو  کند یماشاره  فيظرنکته  کي، به یگريد حاتيتوضامام )ره( بعد از 

ممکن است در اينجا يک وَجه سياسی در ميان باشد و آن اينکه نظر مسلمانان معطوف »
بر اينکه خروج از سلطه کفار به هر وسيله ممکن الزم است؛ چرا که تسلط کفار بر  شود

ای برای  های آنان از سوی خداوند متعال نيست زيرا خداوند سلطه مسلمانان و سرزمين
کافران بر مؤمنان قرار نداده است تا نگويند که رد اين تسلط به خاطر تقدير و قضای الهی 

به ذلّ و ظلم  ميتسلزيرا اين مسئله « م و رضايت به آن نيستای جز تسلي است و چاره
است  نيمؤمن؛ چون عزت مخصوص خدا و رسول و پسندد ینماست و خداوند آن را 

 (.428و  421: 2، ج1943، ینيخمامام)
، به آورد یمقاعده را  نيا قيتطبموارد  لهيالوس ريتحردر کتاب  شانيااساس،  نيهمبر 

ساخته  یجارآن را  ريغو  اتيوالمثل معامالت و نکاح،  یفقهواب که در اکثر اب یطور
 :ميکن یماشاره  یکلطور  موارد به نيااز  یا نمونهبه  نجايااست. در 

، به رنديبگقرار  یاقتصادو  یاسيس یالياستاز طرف کفار در خطر  نيمسلمـ اگر 1
به وهن اسالم و  یمنته ايآنان گردد و  یاقتصادو  یاسيسمنجر به اسارت  که یطور

مشابه و  ليوسابا  ديباو  گردد یمواجب  طيشراواجد  نيمسلمباشد، دفاع بر همه  نيمسلم
از روابط و رفت  یخوددارآنان و  یکاالهاو مصرف نکردن  دنينخر ليقباز  یمنفمقاومت 

(8).ندينماخطر مبارزه  نيادر جهت دفع  ها آنو آمد و هر نوع معامله با 
 

بر  یفرهنگ اي یاقتصاد اي یاسيس یالياستبا کفار موجب نفوذ و  یارتجـ اگر روابط 2
واجب است  نيمسلماستعمار بر آنان را فراهم آورد، بر همه  نهيزم تاًينهاگردد و  نيمسلم

 اجتناب ورزند. يیقراردادهاروابط و  نيچنکه از 

 یاسيس یالياستبا کفار اگر موجب  ینظام یقراردادهاو  ها مراودهو  یاسيسـ روابط 9
باشد،  گردد یم نيمسلمکه منجر به استعمار و اسارت  یريپاگو تعهدات دست و  ینظامو 

است و بر همه مسلمانان واجب  یقانونقراردادها باطل و فاقد اعتبار  نيا هيکلحرام و 
بکوشند و با مقاومت  اند داده يیقرادادها نيچنکه تن به  نيمسلم یرؤسااست در ارشاد 

 و مبارزه کنند. ستنديباابر آن در بر یمنف
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 لیسب ینف هیآمفاد  یبندجمع 

هستند. در  یمجاز گريد یمعانو راه است و  قيطر یمعندر لغت به « سبيل» یمعن

است که  نيا هيآ یمعناو  باشد یمسلطه  یبرا یراه یمعنبه « سبيل»، ليسب ینفقاعده 

)چه در  دهد ینمقرار نداده و  نيمؤمن هيعلکافران  یبرا یليسبو  یقيطرخداوند متعال، 

به  ینفآمده،  هيآآنچه در و چه در مقام احتجاج( و  نيتکوو چه در عالم  عيتشرعالم 

که  ستين نياو امر دائر مدار  باشد یمموارد مصداق آن  نيااز  کيعام است و هر  یمعنا

 یعيتشر اي ینيوتکرا اعم از  یعمل، خداوند هرگونه نيبنابرامراد باشد.  یمعاناز  یکيفقط 

 یبرترغلبه و ، ايدنآنان در  یفرهنگو  یفکرغلبه  ،رساندن به کافران یاريکه موجب 

آنان  ینيتکوو  یکيزيف، یاعتبار تيحاکمسلطه و  ايدر آخرت  ها آناستدالل و برهان 

 نيابر  یاله یعيتشرو  ینيتکواست که اراده  نيا هيآپس مستفاد از . کرده است ینفباشد، 

اعم از  یمصداقگرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان، در هر شکل و تحقق 

 مسدود شود. یاعتبارو  یفرهنگ ،یمعنو ،ینيتکو ،یخارج

 یخارج استیسمطرح در  یها یاستراتژبا  لیسب ینفرابطه قاعده 
مشخص  یريگ جهتعبارت است از نقشه کالن و  یخارج استيسدر  یاستراتژمفهوم 

طبق آن عمل کرده و از آن عدول نکند و  یخارج استيسدر صحنه  ديبادولت  که هر

نقشه کالن از  نيا؛ رديگدر جهت تحقق آن صورت  ها یزير برنامهو  ها تيفعال یتمام

؛ در کشاند یممشرف بر اقدام  تاًينهاو  یانيمرا به سطوح  ها آنشروع شده و  یعالمقاصد 

ساختار و  ريتأثتحت  زينو  يیايجغراف تيموقع، یداخل یازهاينبه تبع  ها دولتحال  نيع

و  ها هدف نيتأممنظور  را به یخاص یها یاستراتژو  ها یريگ جهت، یالملل نيبعملکرد نظام 

 (.178: 1940)مقتدر،  ننديگز یبرم شيخومنابع 

 ريز یاستراتژاز سه  یکيخود به  یخارج استيسکشورها ممکن است در  یکل طور به

  عمل کنند:

 ؛یطلبانزوا  استيسالف( 

 ؛یطرف یبعدم تعهد و  استيسب( 

 (.178: 1940)مقتدر،  .ائتالف و اتحاد استيسج( 
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، الزم است یخارج استيسمطرح در  یها یاستراتژبا  ليسب ینفرابطه  انيبقبل از 
 فوق داده شود. یها یاستراتژاز  کيدر مورد هر  یمختصر حيتوض

 یطلبانزوا  استیس
، تعداد اندك سهم یريدرگانزوا عبارتست از سطح کم  استيس یها شاخص ها و نشانه
. ها یخارجبه  ینظام یروهاينبه تعهد نمودن  ليتماو عدم  یبازرگانو  کيپلماتيدمراودات 

نباشد و  یقطبدو  یالملل نيب ستميساست که  ريپذ امکان یوقتانزوا  استيساز  یرويپ
 یها آرمانو  ها هدفمنافع و  نيتأم یقطبدو  ستميسدر  رايزقدرت و نفوذ پراکنده باشد؛ 

 یواحدها، معموالً یداخل یازهاين؛ از نظر ستين ريپذ امکانانزوا  استيساز  یرويپبا  یمل
به خود  یاجتماعو  یاقتصاد یازهايناز نظر  کنند یم ارياختانزوا را  یريگ سِمَتکه  یاسيس

 (178: 1940)مقتدر، هستند.  یمتک
با  ینظامو  یفرهنگ، یاقتصاد، کيپلماتيدمراودات  کهبرآنست  یزواطلبان یاستراتژ

دور از  يیايجغرافاز لحاظ  که یدولتدهد.  کاهشرا به حداقل  یاسيس یواحدها ريسا
است و از  یالملل نيب یفشارهاتحت  کمترواقع شده و  یالملل نيب یها بحرانمناقشات و 

به آن کشور  یالملل نيبضاع و احوال نظام برخوردار است. چنانچه او زين یبسندگخود 
: 1950، قواممند شود ) بهره یاستراتژ نيااز  زيآم تيموفق یا گونهبه  تواند یماجازه دهد، 

184.) 
بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و  یاستراتژمعموالً در قالب  یانزواطلب یاستراتژ

 یمبتن زين یخارجبر عوامل  یداخلعالوه بر عوامل  یاستراتژ نيا رشيپذ. شود یماجرا 
و از لحاظ  يیايجغرافبه لحاظ  کهمتعهد شود  یاستراتژ نيابه  تواند یم یدولتاست. 
 (244: 1958زاده،  فيس)باشد.  یالملل نيب یها بحراندور از مناقشات و  یکارکرد

 باشد یم نيا، کنند یمرا انتخاب  یطلبانزوا  استيسکه  يیکشورها گريداز مشخصات 
آن کشور اصوالً موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطالق منافع آن محدود است که 

 (.147: 1950)قوام، 

 و عدم تعهد یطرف یب استیس
 یول رديگ یمبزرگ صورت  یکشورها نيتضمدر نتيجه قرارداد و با  یطرف یب استيس

توجه به آن، با  یاسيسکشور براساس ابتکار رهبران  کي نيتضمعدم تعهد، بدون  استيس
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 .رديگ یمآن کشور صورت  یاسيسو  یاجتماع -یاقتصاد یازهاينو سرشت  تيماه

متعهد کردن نيروهای نظامی کشور و »عدم تعهد عبارت است از:  استيس یها نشانه

ها به اين کشورها که های نظامی و رهبران بلوكخودداری از واگذاری پايگاه نظامی بلوك

باشند که  ب و گاه طرفدار شرق باشند... بعضی قائل میگاهی از نظر سياسی طرفدار غر

« های سياست عدم تعهد است آميز نيز جزء شاخص همزيستی مسالمتاعالم اصول سياست 

 (.174: 1940)مقتدر، 

 ینظام یپروازبلند  گونه چيه کهاست  یگرانيباز، خاص آن دسته از یطرف یب یاستراتژ

 هيعل یول؛ شود یم جاديا یدفاع یها جنبه نيتأمبه منظور  یاندک ینظام یروينندارند. 

خود را از حق  طرف یب گريباز یاستراتژ نيا. با اعالم رديگ ینممورد استفاده قرار  گرانيد

و  یارض تيتمام که ديام؛ بدان کند یممحروم  یاصل گرانيبازبا  یمانيپاتحاد و هم 

 ینظام یها هياتحادبه  دينبا طرف یبحفظ شود. دولت  اش یخارجو  یداخلاستقالل 

 قرار دهد. گرانيد ارياختدر  ینظام یها گاهيپا دينبا زينو  وندديبپ

و  طرف یب گريبازبه منافع  تيعنادر واقع با  یطرف یب یاستراتژ، یاسيساز لحاظ 

تجانس و  نيا. به لحاظ شود یم ميتنظ یالملل نيببزرگ  گرانيباز هيکلمصالح  نيهمچن

 یطرف یب یاستراتژبه مفاد  که شوند یمبزرگ معموالً متعهد  یاه قدرتمنافع،  یهمگون

، در طرف یبدولت  که شود یمتوافق دو جانبه موجب  نيا، احترام گذارند. طرف یب کشور

 (245: 1958زاده،  فيس). کند فايا یانفعال ینقش یالملل نيبمبادالت 

 اتحاد و ائتالف استیس
تا از قبول  دارد یمرا بر آن وا  ها دولت یزواطلبانو  یطرف یبعدم تعهد،  یها یاستراتژ

؛ در نکنندبزرگ متعهد  یها قدرتخود را به  ینظاماز لحاظ  ژهيوتعهدات سرباز زنند و به 

به  -یشمال کرهدر مقابلِ  - یجنوب کرهچون  یمتوسط گرانيباز، یريگ جهتاز  یگريدنوع 

دولت احساس  نياآوردند.  یروبا غرب و شرق  کياستراتژتعهد و اتحاد  یاستراتژ

، قادر به مقابله با ینظامتعهدات  ژهيواز تعهدات، به  یبرخبدون قبول  که کند یم

خود نخواهد  یخارج استيسو تحقق اهداف  یملدفاع از منافع  ايو  یخارج داتيتهد

 تواند ینم يیتنهامعتقد است که به  یکشورکه  گردد یماتخاذ  یوقت، استيس نيابود. 



 
 
 

  (ليسبی نف هيآبر  هيتکی )با خارج استيسی مطرح در ها یاستراتژبا  ليسبی نفرابطه قاعده 
 

 

51 

خطر  کياز  یناش زينکند و  ليتحصدر خارج  ايو منافع خود را خواه در داخل  ها هدف

 .ستينقابل دفع  یملمشترك است که به اتکاء منافع 

هدف از تشکيل اتحادها از يک سو افزايش نفوذ ديپلماتيک و از سوی ديگر ايجاد »

 (.180: 1940)مقتدر، « بازدارندگی در برابر خطر متصوره است

تا در  دارد یمرا بر آن  ها دولت، مشترك یتيامنو  کيدئولوژيا، یاقتصادع وجود مناف

آورند  وجود به يیها ائتالف(، اتحادها و یبلوک) یگروهدرون  یها یهمکارچهارچوب 

 انيم یکيتکنولوژو  ینظام یها یهمکاردر خارج از گروه ) اياروپا و ناتو(  مشترك)بازار 

 یاسيس یواحدهاعلت عمده متعهد شدن  یکل طور به؛ ندريبپذرا  یتعهدات( نيچو  کايآمر

و  ها هدفو تحقق  تيامن، حفظ یبازدارندگ جاديا، کيپلماتيدنفوذ  شيافزا، گريکديبه 

. باشد یم، ینظامو  یاقتصاد يیها يیتوانا ژهيو به، ها يیتوانا بيترک قيطراز  یملمنافع 

 شتريبمنافع  کسب، وندنديپ یم یرسم یاتحادهابه  که يیها دولت یاصلمعموالً منظور 

 ريپذ امکان یسادگ  بهمزبور  یها ائتالفبه  وستنيپقبل از  ها آن کسب که یمنافعاست؛ 

را  یطيشرا ديباقبول تعهدات،  نديفرابوده است. در  ممکن ريغ یکل به ها آن نيتأم اينبوده 

ساختن  یعملبه  کهرا  یعوامل زينو  شوند یم یاسيس یواحدهاباعث متعهد ساختن  که

 کهرا  یتعهدات فيکو  کم ديبا نيهمچن، در نظر گرفت؛ گردند یممنجر  مشتركتعهدات 

)قوام،  کرد یبررس يیايجغرافحوزه عمل تعهدات را از لحاظ  زينو  کنند یمتقبل  ها دولت

1950 :167.) 

 لیسب ینفبا قاعده  ها یاستراتژ قیتطب
 نکهيا لحاظ بهدارند  یميمستقارتباط  یخارج استيس یها یاستراتژبا  ليسب ینفقاعده 

هم حرکت  ليسب ینفو قاعده  دهند یمنظام را نشان  کي یکل یها یريگ جهت، ها یاستراتژ

 ليسب ینف؛ چرا که مفهوم قاعده دهد یمرا نشان  یاسالمنظام  یکل یريگ سمتو  یکل

که استقالل و  دينماو حرکت  یگذار استيس یطور ديبا یاسالمکه دولت  دارد یماعالم 

 نهيزم، چه در ها نهيزمنرود و در تمام  یا سلطه چيهبار  ريزعزت خود را حفظ نموده و 

ضمن مراوده و ارتباط با جهان خارج موجبات  ديبا، رهيغو  یفرهنگو  یاسيس اي یاقتصاد

 .ديننمارا فراهم  شيخو یريپذ سلطهو  فيتضع
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، ها آنمختصر  حيتوضو  یخارج استيس یاه یاستراتژ نيتر مهماز  یمواردبعد از ذکر 

 مزبور منطبق است. یها یاستراتژاز  کيبا کدام  ليسب ینفمشخص شود که قاعده  ديبا

 یاستراتژکه دربارة  یحاتيتوض: با توجه به یطلبانزوا  استيسو  ليسب ینفـ قاعده 

 ليسب ینفا قاعده بتواند منطبق ب یاستراتژ نياقبول کرد که  توان ینمداده شد،  یطلبانزوا 

، در باشد یمحفظ وضع موجود  یطلبانزوا  یاستراتژ تيخصوص نيتر مهمباشد؛ زيرا 

 انيمو عوامل کفر و نفاق در  الملل نيبنظام  یاستکبار تيماهکه با توجه به  یحال

هر  ینفآن بر  ديتأکو  ليسب ینفقاعده  یزيستاستکبار  تيماه نيهمچنمسلمان،  یها ملت

به سمت  شتريببا حفظ وضع موجود مخالف است و  ليسب ینففار، قاعده گونه سلطه ک

سلطه  دينبامسلمانان  نکهيابر  ديتأکضمن  ليسب ینف، چرا که قاعده رود یم یطلبتحول 

تا در جهات  ندينمااز نظر عِدّه و عُدّه تالش  ديبامسلمانان  کند یم، اعالم رنديبپذکفار را 

 حاصل کنند. قيتوفمورد نظر 

داشته  یذاتتعارض  یطلبانزوا  استيسبا  ليسب ینفکه قاعده  ستينگونه  نيالبته ا

را  یانزواطلب استيسکه  کند یم جابيا ليسب ینفموارد، خودِ قاعده  یبرخباشد، بلکه در 

سبب سلطه کفار بر  یطلبانزوا  استيساست که عدم اتخاذ  یهنگامدر پيش گيريم و آن 

 .ميآور یمرو  استيس نياسلطه به  ینفبه خاطر  زمان نيامسلمانان شود؛ در 

 ها نهيزمنکات و  یبعضهم گر چه در  یاستراتژ نيا: یطرف یبعدم تعهد و  یاستراتژـ 

باشد؛ از  یاسالم استيسمنطبق با  تواند ینمدر کل  یول باشد یم ليسب ینفموافق با قاعده 

کشور به خارج و  ینظام یوهارينعدم تعهد  یبرا یا نهيزمعدم تعهد  استيسکه  ثيح نيا

 نيالذا شايد بتوان گفت در  باشد یمبه شرق و غرب  ینظام یها گاهيپا یواگذارعدم 

، استقالل ليسب ینفديگر مفهوم قاعده  عبارت بهموافق باشد؛  ليسب ینفموارد با قاعده 

در  ديبا گران باشند لذا تحت سلطه کفار و سلطه دينبانظر  چيهمسلمانان از  یعني باشد یم

 مستقل باشند. ها نهيزم یتمام

گفت  ديبااتحاد و ائتالف: در مورد ارتباط اين قاعده با قاعده نفی سبيل  یاستراتژـ 

 نهيزمندارد و گاه در  یسازگاربا کفار  یاتحادبا هيچ نوع  ليسب ینفکه اصوالً قاعده 

 .نديب ینم یمنعمحارب  ريغو  یاسالم یکشورهااتحاد با 
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 یگیرجهینت
 ینفبا مفاد قاعده  طيشرامواضع و  یبعضمذکور در  یها یاستراتژاز  کيگر چه هر 

کامالً منطبق بر  تواند ینم الملل نيبمطرح در نظام  یها یاستراتژ؛ اما باشد یم کينزد ليسب

و موضوع  فهماند یمرا « استقالل» ليسب ینفمفهوم  نکهياباشند؛ به لحاظ  ليسب ینفقاعده 

موضوع  نياکه  یزمانو هر  باشد یمکفار بر مسلمانان  ليسبونه سلطه و آن وجود هر گ

مالك ما در  گريد؛ به عبارت ديآ یمبوجود « نفی هرگونه سلطه»، حکم قاعده ابديتحقق 

 ینفموارد،  یبرخصورت که در  نيبد؛ باشد یم ليسب ینفمذکور  یها یاستراتژاتخاذ 

 استيسمواقع  یبعضروآورده شود و در  یانزواطلب استيسکه به  کند یم جابيا ليسب

، ليسب ینفامکان دارد به خاطر  نيهمچن ميکنراه خود  شهيپرا  یطرف یبعدم تعهد و 

محارب را در جهت تحقق اهداف  ريغو  یاسالم یکشورهاائتالف و اتحاد با  استيس

 کنيم. یعمل یاسالم
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 ها ادداشتی
 لِلْکافِرينَ کانَ إِنْ وَ مَعَکُمْ نَکُنْ لَمْ أَ قالُوا اللَهِ مِنَ فَتْحٌ لَکُمْ کانَ فَإِنْ بِکُمْ يَتَرَبَصُونَ الَذينَ»ـ 1

 يَجْعَلَ لَنْ وَ الْقِيامَةِ يَوْمَ بَيْنَکُمْ يَحْکُمُ فَاللَهُ الْمُؤْمِنينَ مِنَ نَمْنَعْکُمْ وَ عَلَيْکُمْ نَسْتَحْوِذْ لَمْ أَ قالُوا نَصيبٌ
 (.171)نساء/ «سَبيالً الْمُؤْمِنينَ عَلَى لِلْکافِرينَ اللَهُ

 (.171)نساء/ «سَبيالً الْمُؤْمِنينَ عَلَى لِلْکافِرينَ اللَهُ يَجْعَلَ لَنْ وَ»ـ 2
 (.170)آل عمران/« مِثْلُه قَرْحٌ الْقَوْمَ مَسَ فَقَدْ قَرْحٌ يَمْسَسْکُمْ إِنْ»ـ 3

مورد  کي نيهمفقط منحصر به  حکم که ستين نيابر  ليدلدر مورد خاص  حکم کي انيبـ 4
به شمار  یکل حکمنمونه از آن  کياست و مورد خاص فقط به عنوان  یکل حکم بلکهاست، 

 .ديآ یم

اقتباس  754-758، ص 1، ج لهيرالوسيتحر)ره(، ینيخم، از امام 9مورد تا مورد شماره  نياـ 5
 شده است.

 



 
 
 

  (ليسبی نف هيآبر  هيتکی )با خارج استيسی مطرح در ها یاستراتژبا  ليسبی نفرابطه قاعده 
 

 

55 

 و مآخذ منابع

 .میکرقرآن 

 .3، جیاسالم غاتیتبل، قم: دفتر اللغه سييمقامعجم ق(، 4141مد )ابن فارض، ابوالحسن اح

 .7و 1و2، ج، قم: نشر ادب الحوزهلسان العربق(، 4141ابن منظور، محمد بن مکرم )

، رالقرآنيتفسی فروض الجنان و روح الجنان ق(، 4141ی )علبن  نیحس ،یراز ابوالفتوح
 .6جی، رضوی آستان قدس اسالمی ها پژوهش ادیبنمشهد: 

شرح أخبار  یفالعقول  مرآ(، ق4141)  دوم( یمجلس) یتق، محمد باقر بن محمد یاصفهان
 .4ج هیاإلسالم الکتب، تهران: دار الرسولآل 

، یالهاد، قم: مؤسسه کتاب المکاسب(، 4141اعظم( ) خیش) نیامبن محمد  یمرتض، یانصار
 .3جچاپ اول، 

(، قم: مؤسسه ییخو اهلل تیآدرس  راتیتقر) مصباح الفقاههق(، 4147) یمحمدعل، یدیتوح
 .1، جانیانصار

 .ریرکبیام، تهران: انتشارات ثيالحد یالعربالمعجم ش(، 4371) لیخلجرّ، 

مسائل الحالل  یفشرائع اإلسالم ق(، 4141( ) یحلّجعفر بن حسن )محقق  نیالد، نجم یحلّ
 .2ج، انیلیاسماع، قم: مؤسسه و الحرام

 الکتاب: دار روتیب، ليالتنزعن حقائق غوامض  الکشاف(، ق4147، محمود )یزمخشر
 .4، جیالعرب

 .زانیم، تهران: نشر الملل نيباصول روابط (، 4311) نیحسزاده،  فیس

: روتیب، یالبلوتعم به  مايف یالوثق العروق(، 4141 ) کاظممحمد  دیس، یزدی ییطباطبا
 .4ج  للمطبوعات، یاألعلممؤسسة 

، یاسالم، قم: انتشارات القرآن ريتفس یف زانيالمش(، 4361) نیدحسمحم، عالمه ییطباطبا
 . 1و  1، 2، 4ج

، یمرعش اهلل تیآ، قم: مکتبه القرآن ريتفس یف انيالبمجمع (، تا یب، فضل بن حسن )یطبرس
 .1و  3، 4ج
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 .3ج ،یاسالمتهران: دفتر نشر فرهنگ  ،نيالبحرمجمع ق(، 4141) نیالد، فخر یحیطر

 .1، جیالعرب اءیاح: دار روتیب، القرآن ريتفس یف انيالتب (،تا یبحسن ) ، محمد بنیطوس

  .3، جریکب ریام، تهران: انتشارات یاسيسفقه ق(، 4124) یعباسعل، یزنجان دیعم

 . 4ج ،، قم: چاپ مهرهيالفقهالقواعد ق(، 4146، محمد )یلنکرانفاضل موحد 

، تهران: سازمان مطالعه و الملل نيب استيسو  یخارج استيساصول (، 4314) یعبدالعلقوام، 
 ها )سمت(. دانشگاه یانسانعلوم  کتب نیتدو

 .2، جهیاإلسالم الکتبدار  :تهران ،یالکاف(، ق4147) عقوبیمحمد بن ابو جعفر، ، ینیکل

 ،سنن االقوال و االفعال یفکنز العمال (، ق4121، )یهند، فاضل نیالدبن حسام  یعل، یمتق
 .هیعلمالدار الکتب  :روتیب

وابسته به  یاسالم، قم: دفتر انتشارات هيالفقه نيالعناوق(، 4141عبدالفتاح ) ریم دیس، یمراغ
 . 2، جنیمدرسجامعه 

، تهران: یخارج استيسالملل و  نيب استيس رامونيپ یمباحث(، 4311مقتدر، هوشنگ )
 .یاجتماعو  یاسیسانتشارات دانشکده علوم 

، قم: احکام القرآن نيبراه یف انيالب زبدش(، 4371، احمد بن محمد )یلیاردبمقدس 
 .2، جنیمؤمنانتشارات 

(، السالم هیعل) نیالمؤمنریام، قم: مدرسه امام هيالفقهالقواعد (، ق4144 ، ناصر )یرازیش مکارم
 .4ج

و نشر آثار امام  میتنظ، تهران: مؤسسه عيالبکتاب ش(، 4371اهلل ) روح دیس، ینیالخم یموسو
 . 2، جینیخم

 . 2ج  مؤسسه مطبوعات دار العلم، ، قم:لهيرالوسيتحر(، ق4141اهلل ) روح دیس، ینیالخم یموسو

 .4، جانیلیاسماع، قم: هيالفقهالقواعد ق(، 4311حسن ) دیس، یبجنورد یموسو
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 (یالدیم 3102)مصر  یاساسقانون  یبررسو  لیتحل

 

 *9یزفرقند یفتاح یعل ،2یالهد علم اله دحجتيس ،1یکعبعباس 
 

 رانيا)ره(، قم،  ینيخمامام  یپژوهشـ  یآموزشمؤسسه  یعلم أتيهعضو ـ 1
 رانياتهران، تهران،  قاتيتحقواحد علوم  یاسالم دانشگاه آزاد یعمومحقوق  یدکتر یدانشجوـ 2

 رانيادانشگاه تهران، تهران،  یعمومارشد حقوق  یکارشناس یدانشجوـ 9
 

 6/8/1331: رشیپذ  15/3/1331: افتیدر

 دهیچک
مسلط بر نظام  یها ارزشعبور مردم از  یمعنامعاصر به  یايدندر  یاسيستحقق هر انقالب 

قالب ان. است یاجتماعو  یفرد یها عرصهدر  یعموم یها خواستهو تحقق مطالبات و  حاکم
 طاغوت مصر را سرنگون نمود و انهيگرا اسالمو  خواهانهيآزادمردم مصر با اهداف  هيژانو 22

 یانسان یها ارزشو مسلط نمودن  یالهقسط و عدل  هيپابر  یحکومتاستقرار  ريمسدر 
قرار گرفتن  ديرس یم به نظر یضرور ها خواسته نياماندگار شدن  یبراآنچه . شرفتيپ

 یآزادمعاندان  یانداز دستبود تا از  یاسيسو  یحقوق یساختاردر  یانقالبزالل  یها شهياند
و  یحقوقسند  نيتر مهم. بماند یباقمصر جاودان  یها نسلهمه  یبرادر امان باشد و  یمل
 لهيوسبه  کهاست  یاساسباشد قانون  یاساس یها شاخصه نيا ةدر بردارند تواند یم که یاسيس

قانون . رسد یم بيتصوو مطابق با خواست عموم جامعه به  ابدي یم مردم نگارش ندگانينما
درصد آرا  8/79 حدود کسببا  یپرس همهدر  ها بينشفراز و  ةمصر با هم 2119سال  یاساس

و  یحقوق یساختارهامصر و  ديجد یاساسقانون  بيتصو نديفرآ یبررس. ديرس بيتصوبه 
و حدود  ديجدمصر  یحقوق تيعوض حيصحدر فهم  تواند یم مصر بعد از انقالب یاسيس

 .بر اساس آن راهگشا باشد یمردم یها خواستهتحقق 

 .یاسالموحدت ، حکومتساختار ، یآزاد، عتيشر، یاساسقانون  :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
 E-mail: afattahi@mihanmail.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
وعزم  حاکممسلط بر نظام  یها ارزشنشانگر عبور مردم از  یاسيستحقق هر انقالب 

و  919: 1989، یآقابخش). مطلوب است ینهاوآرمااهداف ه ب دنيرس یبرا ها آنمصمم 
 یها ینافرمان، ها تظاهرات، ها يیمايراهپاز  یا مجموعهمصر در اثر  هيژانو 22انقالب ( 283
 خواهانهيآزاداهداف مقدس  و با یمردم ديشه 192ل با حدود حداق اعتراضات و و یمدن

 .ديرس یروزيپبه  انهيواسالمگرا
 رينظمستبد  یها حکومتاز  یناشمشقت  رنج و ها سالبعد از تحمل  کهملت مصر 

مانند ) یداخل نيننگ یقراردادها رشيپذاز  یناش ريتحقتحمل  و مبارک یحسن حکومت
مانند ) یخارجسازش  و( فرانسه سوئز و دخالت انگلستان و کانالمعاهدات حفر 

 و تيحم که( ديويد کمپو معاهده  جنگ شش روزه انيپادر  ليياسراصلح با  معاهدات
غارت و چپاول  ها سالرا لگدمال نموده بود و مشاهده  ها آن یعرب و یاسالم تيعصب

با به ثمر نشستن ؛ خود یانسان وکرامتپا قرار گرفتن عزت  ريزو  یمل یها ثروت اموال و
 یها آرمانبه  یابيدست یبرانابه جا  یها دخالتتا آزادانه و بدون  افتندي یفرصتانقالب 

و  وتمدن مصر خيتار یبزرگبه عرصه اجتماع آمده وعظمت و  ینسانا ـ یاله یواال
 (یاساسمقدمه قانون ). آن در جهان امروز را به منصه ظهور بگذارند یاثرگذار يیتوانا

 یحقوق یا شهياندعزم راسخ ملت در تحقق اهداف انقالب در  ستيبا یم انيم نيادر 
شده وبه عنوان  یاندازونه دست گر شود تا مانع از هرگ ضمانت اجرا جلوه یداراو 

هر  یاساسراستا قانون  نيهمدر . همه ملت مصر ماندگار بماند یبراگرانبها  یراثيم
مختلف  یها قهيسلبا در نظر گرفتن  کهاست  یقواعداز اصول و  یا مجموعه یکشور

، یحکومتساختار ، یاسيسشامل تمام اصول  یحقوقسند  نيتر یعالبه عنوان  تواند یم
 حاکماصول ، اعمال آن بر عموم جامعه ةنحو قدرت و حدود و گاهيجا وه مراتب سلسل

 یتخطاز  یناش یاجراهاو ضمانت  یشهروندفرماندهان و حقوق  بر روابط فرمانبران و
 (01: 1983، یقاض). باشد ها آناز 

قانون  نيتدو یپدر  ريخط نکته نيامصر با در نظر گرفتن  یانقالبملت و رهبران 
خود در مجلس  ندگانينمابرآمدند و مردم با انتخاب  ديجدمصر  طيشرامطابق با  یاساس

 یبرگزار قيطردر دوره انتقال قدرت از  که یاراتياختبرآن شدند تا  یاساسان قانون مؤسس
بود را در  دهيگرداعطا  جمهور سيرئبه صورت موقت به  ینظام یشوراانتخابات توسط 
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 .ندينما یريجلوگب ز منحرف شدن اهداف انقالا ود خود قرار دهن یقانون ريمس
بود جهت  کردهماده مصوب  292را در  یسينو شيپسسان ؤمنظور مجلس م نيهمبه 
در رابطه با  يینها رندهيگ ميتصمابالغ نمود تا مردم  جمهور سيرئبه  یپرس همه یبرگزار

در  کورمذ سينو شيپ. خود باشند کشور یحقوقسند  نيتر مهم رشيپذعدم  اي رشيپذ
االجرا  و الزم ديرسمردم مصر  بيتصوآرا به  8/79 کسببا  2119دسامبر  12 یپرس همه
 .ديگرد

مصر بعد از انقالب و  حکومتاز  یکل يینما تواند یممصر  یاساسقانون  یبررس
بگذارد و  شينماشهروندان را به  یها یآزادو حدود  یعمومقدرت  فيوظاحدود و 
مردم  یها آرمان یپاسخگو تواند یم یاساسقانون  نيا ايآ کهمطلب باشد  نياروشنگر 

جا دارد به سابقه  یاساس؟ قبل از پرداختن به موضوع قانون ريخ ايمصر باشد  یانقالب
 .ميينمامصر اشاره  کشور یادارو ساختار  حکومتنوع ، یاساس نيقوان نيتدو

 در مصر یاساس نیقوان خیتاربه  ینگاه ـ0
اردن و ، سودان، یبيل یکشورهاو در مجاورت  قايآفرمال مصر در ش یعرب یجمهور

 یايدرو  ترانهيمد یايدرواصل  که يیايجغراف ژهيو عتيموققرار دارد و به علت  ليياسرا
 شناخته انهيخاورمدر منطقه  رگذاريتأث یکشوربه عنوان ؛ باشد یم هند انوسياقسرخ به 

 گانگانيب یاشغالگر ايمقتدر و  حکامد فراوان شاه یها بينشمصر بافراز و  خيتار. شود یم
 یاساسقانون  نياول( 909ـ902: 1962، زواره یگل). بوده است یخيتاردر ادوار مختلف 

 1370، 1328، 1327 یها سالبه نگارش در آمد اما بعد از آن در  1329مصر در سال 
بر  یمبتن که 1361 یاساسقانون . قرار گرفت يیجزو  یکل یها یبازنگرمورد  1361و

؛ بود افتهينگارش  1327الناصر در سال مصوب در دوران زعامت جمال عبد یاساسقانون 
به  1381مه  22سر انجام در . نمود یم را حفظ تيحاکم یحزب تکو  انهياقتدارگراساختار 

مصر  یاساسقانون  1363در سال  ليياسراو معاهده صلح مصر و  یمردم یفشارهاعلت 
 جاديامصر  یحکومتو  یاسيسدر ساختار  یريچشمگ راتييتغو  قرار گرفت یبازنگرمورد 
و فقه  یرسمبه عنوان زبان  یعربزبان  نييتع، (1)یحزبنظام چند  سيسأتنمونه  یبرا نمود
با  یمل یتخصص یشوراهامجلس  سيتاس، (2)یقانونگذار یاصلبه عنوان مرجع  یاسالم

 یمردم ینهادهامطبوعات به عنوان  تيتثبو  (9)نهيکاب و جمهور سيرئهدف ارائه مشورت به 
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 (072ـ023: 1982، مدکسال ) هاست آناز جمله  (0)و مستقل

 محسوب یقانونگذار یاصلمردم مصر و منبع  یرسم نيدقانون اسالم  نيابر اساس 

 کههرچند . باشد یم مردم مصر انيماسالم در  نيمب نيد ژهيو گاهيجانشانگر  که ديگرد یم

 دهينگرد ینيب شيپمخالف اسالم  نيقوانحراست از  یبرا یمرجع 1381 یاساسدر قانون 

و  اشکالرفته است از دو بعد قابل  رکاقانون به  نيادر  که یاسالم عتيشرمفهوم . بود

در طول  یاسالم عتيشرگوناگون از واژه  یها برداشتبعد اول مفهوم و : است یبررس

با  سکوالرها ینظر یريدرگ. در اصل دوم عتيشر یقيحق یمعناو بعد دوم  خيتار

 کهاست  ذکرالزم به . گردد یم عبارت بر نياو حدود و ثغور  ريتفسبه  زينمسلمانان 

 . نبود رگذاريتأثمعضل  نيادر حل ، زيناز اصل دوم  یاساسدادگاه قانون  فيتعر

 یاساسقانون  نیتدوروند تحوالت  ـ3
 یروندروند  نيا کهاست  نشانگر آن یاساسقانون  بيتصوبه  یمنته نديفرآ یبررس

 یريگ شکل انيجردر . است افتهيغلبه  یحقوق شهياندبر  یاسيستحوالت  نبوده و یحقوق
 یحسن یکتاتوريدشعار مردم اسقاط نظام  نيتر مهممردم مصر  یاسالم و یمردمانقالب 
 ليتشکهدف بدون  نياتحقق  که (7)او بود حکومتو محو تمام نظامات وابسته به  مبارک

 .نبود ريامکانپذ یمردم یها آرمانمطابق با  یاساسقانون  نيتدوجهت  یسمجل
(http://mideast.foreignpolicy.com) 

 مبارک یحسن حکومتاز  یپسماند که ینظام یشورا، انقالب یروزيپ انيجراما در 
شورا  نيا. شد یانقالب تيوضعاداره  یمدعرا در دست گرفت و  حکومت، بود به نام ملت

نمود و  نييتعنظام را  یحقوق یريگ شکلروند « یه قانون اساسيانيب»به نام  یا هيانيبدر 
اتفاق  نيا جهينت. خود قرار داد کاررا در دستور  مبارک یحسندوره  یاساساصالح قانون 

د اصالح يريالشعب »به مفهوم خود ساخته  «د اسقاط النظاميريالشعب » یمردمشعار  ليتبد
 گريدو  نيالمسلممبارز اسالم خواه از جمله اخوان  یها گروه یرهبر بود و مردم به «النظام

به  یاساسدرصد آراء خواستار اصالح قانون  61با  یرفراندومدر  حاکم یفکر اناتيجر
 .دنديگرد ديجدمتن  نيتدو یجا

 ینهادها یبندو چارچوب  ليتشک یاساسقانون  هيانيببعد از صدور  ینظام یشورا
و مجلس  ندگانينماو مجلس  یجمهور استير یها انتخاباته از جمل حکومت یاساس
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براساس خواست  کشور ماتيتصم نيتر مهمرا بر عهده گرفت و  یاساسان قانون مؤسس
 (26: 1931، یفتاح). ديگرداتخاذ  ها آن

 :عبارت بود از یوخارج یداخل طهيحدر دو  ینظام یشورااهداف  نيتر مهم
 و ليياسراحفظ ارتباط با  و ديويد کمپ ژهيوبه  یلالمل نيباز معاهدات  یپاسدار ـ1

 .کايآمر
در  ها آنو ذوب نمودن  انيگرامردم از دست اسالم  تيهداخارج نمودن قدرت  ـ2
 .سکوالر یها یژگيوبا  یدولت

 دیجدمصر  یاساسقانون  یمبان ـ2

 یراب يینماملت وقطب  کي یها آرمانها و  خواسته انگريب یاساس ینيقوان کهاز آنجا 
مصر  2119 یاساسقانون  یا هيپاو اصول  یمبان یبررس باشد یم اهداف واال نيابه  دنيرس

 .موضوعات و مواد آن راهگشاست قيعمو  حيصحدر فهم 

 یاجتماعو  یفرد یها یآزادحقوق و  نیتضم ـ3ـ1
به حقوق و  ژهيومصر نگاه  یديجد یاساسو قابل توجه قانون  از نقاط بر جسته یکي
 یها هياعالمشده در  رفتهيپذبر اصول  گريدبه عبارت . است یاجتماعو  یفرد یها یآزاد

در عرصه همه حقوق و  یقانونگذار. است دهيگرد ديتاک یافراطحقوق بشر به نحو 
، یفردمانند حقوق ) نيونو( تيوجمع فکر، جان یآزادمانند ) کيکالس یها یآزاد

نشانگر اوج اعتقاد مجلس ( به بعد 979: 1988، یعباس)( یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصاد
 ( 91 ـ 81 مواد: یاساسقانون ). موضوع است نيابه  یاساسان قانون مؤسس

 کشورنقش مردم در اداره  ـ3ـ2
 حق عموم جامعه. است انکارقابل  ريغ یدموکراسبر  یمبتن یها نظامنقش مردم در تحقق 

. است معاصر یاسيس شهياندر شده د رفتهيپذاز اصول  یکيخود  یاسيسسرنوشت  نييتعدر 
حق سرنوشت  نييتعمصر به اصل  یاساساز قانون  یمتعددحق در مواد  نيهم یمبنابر 
اشاره  هيمجرمقننه و  یقوا قيطراعمال آن از  ةنحو و( 7ماده : یاساسقانون ) یاسيس

 تيحاکم نييتععالوه بر حق مردم در . (199و128، 119 مواد: یاساسقانون ) است دهيگرد
و  دهيگردتوجه  زين یمحلبه نقش مردم در اداره امور  یاسيس حکمرانانانتخاب  و

 .را برعهده دارند یمحلو اجرا در ابعاد  یريگ ميتصم فهيوظ، متنخب مردم یشوراها
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 یاجتماععدالت ـ 3ـ3
 یها ینافرماناعتصابات و ، ها در تظاهرات که، انقالب ريمساز مطالبات مردم مصر در  یکي
، عداله اجتماعيه، حريه، عيش»شعار . بود یاجتماععدالت  ديگرد یم وضوح مالحظهبه  یمدن

 یاساسقانون  گران نيتدو. داردیبرمپرده  تيواقع نيااز ( یاساسمقدمه قانون ) «کرامه انسانيه
در  یاجتماعبه مباحث عدالت  یمتعدددر موارد  یعمومخواسته  نيامصر با توجه به 

 (98، 97، 92، 11، 8 مواد: یاساسقانون ). اند مودهمختلف توجه ن یها حوزه

 قوا کیتفکـ 3ـ4
قوا را فاقد  کيتفکجامعه بدون  فرانسه؛ 1683حقوق بشر و شهروند  هياعالم 17ماده 

 یخودکامگامر و مقابله با استبداد و  نياضرورت  یراستادر . داند یم یاساسقانون 
 یقوا کيتفک یمبنارا بر  حکومتقدرت  ؛مصر یاساسان قانون مؤسسمجلس  حاکمان
به  ندهيآ یها بخشدر  کهاند  نموده ميتقس هييقضامقننه و ، هيمجرسه قوه  انيممعاصر 

 .پرداخت ميخواهاز قوا  کيهر  یساختار شکل یبررسبه  ليتفص

 اسالم تیحاکم ـ3ـ5
از قرون صدر  که یمسلماندر قلوب مردم  ديام یها بارقه، یمردمبا تحقق انقالب 

ور  شعله، اند داشته یاسالمفرهنگ وتمدن  یريگ شکل بر یفراوان یرگذاريتأثالم همواره اس
 تيحاکمبه نقش اسالم در  یاساسان قانون مؤسساما در صحنه عمل مجلس  ديگرد

 .رديگ یم مورد مطالعه قرار مفصالً ندهيآدر  کهداشته است  یحداقل ینگاه یاسيس

 مصر یاساسمفاد قانون  یبررس ـ4
در چند بخش  که دهيگرد ليتشک یمختلف یها بخشمصر از  2119سال  یاساسون قان

 :ميپرداز یم آن یبررسبه  ريز

 (7)یاسیس یمباداصول و  ـ4ـ1
 هيوتجز ميتقسومستقل و بدون هرگونه  کپارچهي تيحاکم یدارا« مصر یجمهور»
به مردم  کيدموکراتدر آن براساس اصول  تيحاکمحق  که( 1ماده ، یاساسقانون ) است

 یها هيپا یشهروندحقوق  تيورعا شوراهاتحقق ، یهمگان مشارکت. است دهيگردواگذار 
شده  ميتقسقوا  کيتفکقدرت و  ةموازنبه صورت  تيحاکمو قدرت  اند حکومت ليتشک
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 یاجتماعو  یاسيوس یفرد یها یآزادو احترام به  یشهروند واحترام به حقوق بشر . است
 (7ماده ، یاساسقانون ). ن استقانو نيا یاساساز اصول 

 یاصلبه عنوان منبع  کهاسالم است  نيدمصر  کشوربر  حاکم و یرسم نيد
 (2ماده ، یاساسقانون ). رود یمبه شمار  یقانونگذار

 (8)یوشهروندحقوق بشر  ـ 4ـ2
و حقوق  ميحراحترام و حفظ  یامروزمردم ساالر  یها حکومت یها یژگيواز 

اصول  نياشدن  يیاجراجهت  يیاجراهاضمانت  نييتعجامعه و  شهروندان در یها یآزاد
مجموعه  ملت مصر و یانقالبنهضت  یريگ شکل نديبرآ( 299: 1989، یقاض). است
گذشته و  حکومتاستبداد  نشانگر ظلم و ها آن یاساس یها خواسته ومطلوب  یها آرمان

 یاياح یبراو عزم راسخ  اه آن یوانسان یاسالم تيثيحشدن  دار لکهدر  ها آنخاطرات تلخ 
 ها عهدنامهدر عموم  که يیها یآزاداز حقوق و  یا مجموعه. مشروع خود است یها یآزاد

حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته  یجهان ثاقيمو به طور خاص در  یالملل نيب یها ثاقيم و
شهروندان  یها یآزادحقوق و  نيتر مهم. شده است ذکرمصر  یاساساست در قانون 

 ـ یاقتصادو حقوق  یاسيسحقوق  و یفردقانون در سه دسته حقوق  نيادر  یرمص
 :از اند عبارت یاجتماع

 یفردحقوق ـ 4ـ2ـ1
 (91ماده، یاساسقانون ) یانسانعزت  و کرامتحفظ ـ 
 (92ماده، یاساسقانون ) یمصرهر  یبرا تيتابعحق ـ 
 (01دهما، یاساسقانون ) تجارت اعضا تيممنوع و یانسان کريپحرمت ـ 
 (99ماده، یاساسقانون ) همه مردم در برابر قانون یبرابرـ 
 شيتفت، و ارتباطات مکالمات یبازرس، یشخص ميحر یبازرس، بازداشت تيممنوعـ 

 (92ماده، یاساسقانون ). به موجب قانون و يیقضادادگاه صالح  حکممگر به  ديتبع، خانه

 یاسیسحقوق ـ 4ـ2ـ2
 ( 22ماده ، یاساسقانون ) ها آنست خود سرنوشت مردم به د نييتعحق ـ 

، یاساسقانون ) از افراد تيحما در کاهايوسنداحزاب ، ها انجمن سيتاس یآزادـ 
 (22و 21ماده
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قدرت  یدستگاهها و نيمسئولبه  ینوشتار و یگفتار یها هيتوصحق مردم در ـ 
 (20ماده، یاساسقانون ) یعموم

چاپ و  یآزاد، مطبوعات، د به اطالعاتآزا یدسترس، انيب، شهياند، دهيعق یآزادـ 
 (03و 08ماده ، یاساسقانون ) زيآمو مسالمت  یعمومتجمعات  یبرگزار یآزاد

 یاجتماعـ  یاقتصادحقوق ـ 4ـ2ـ3
 (23ماده، یاساسقانون ) یعلم قاتيتحق یآزادـ 
 (79ماده، یاساسقانون ) کار طيشرا نيتامدولت در  فهيوظو  کارحق  یآزادـ 
بودن  یالزامدر همه مقاطع و  یدولتات مؤسسدر همه  گانيرااز آموزش  یمندبهره ـ 

 ريساالزام در  یها نهيزم جاديادولت در  فهيوظهمه مردم و  یبرا يیابتداآموزش دوره 
 (28ماده، یاساسقانون ) مقاطع
 (79ماده، یاساسقانون ) زيآم مسالمتشناختن حق اعتصاب  تيرسمبه ـ 
 ناتيتمر، غذا، آب، مسکن نيتام، یاجتماع نيتاموق دولت در تحقق حق فهيوظـ 
 (73 و 76، 72ماده، یاساسقانون ) قشرجوان و نوجوان جامعه یازهاين و یورزش
 (62ماده، یاساسقانون ) عقب افتاده از افراد معلول و تيحماـ 
در قانون  یاجتماعو  یفرد یها یآزادحقوق و  ذکراز  یشتريب تياهماما آنچه از ـ 
 یقانونموارد  نيادولت نسبت به  یاجراضمانت  نيتامبرخوردار است مساله نحوه  یاساس
اصول را  نياشدن  يیاجراالزم جهت  یاجراهاضمانت  گذارقانون که یصورتدر . است

 یباق ینوشتارو در حد  ابدي ینم يیاجرا تيقابلمد نظر قرار نداده باشد اصول مزبور 
 . گردد یمنقش بر آب  یانسان وکرامتبه عزت  یابيدستمردم در  یآرزوها و ماند یم

 (9)یحکومت یقوا ـ4ـ3
در انقالب مصر و خاطرات تلخ دوران  یمردم یها خواستهو  فشارهابه علت وجود 

مصر به صراحت به موازنه در قدرت  یاساسقانون  7در ماده  مبارک یحسن یکتاتوريد
فرد خاص  ايگروه  کي اريتاخقدرت در  تمرکزاز  یريجلوگقوا جهت  کيتفک و یعموم

و به صورت مشروع به  ها آن قيطربماند و از  یباقمردم  ارياختاشاره دارد تا قدرت در 
قوا طرح  کيتفکمصر براساس قاعده  حکومتاساس ساختار  نيبرهم. اعطا شود گرانيد
تا  اند موظفاز قوا  کيو هر  دهيگرد ميتقس تيحاکم ینهادها انيمشده و قدرت در  یزير

به صورت مستقل  گريکديارتباط سازنده با  نيعرا در  یاساسمحوله در قانون  فيوظا
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 (182 :1931، یقاض). سازند يیاجرا
و  هيمجر، به صورت مرسوم به سه قوه مقننه کشوردر  حاکمه یقوامتن  نيابراساس 

ر ساختار اداره ه و یريگ شکلونحوه  اراتيواخت فيوظاحدود  که شوند یم ميتقس هييقضا
 :گردد یم یبررس کيتفکبه به  کدام

 (10)قوه مقننهـ 4ـ3ـ1
. است افتهيقوه مقننه اختصاص  اراتياخت و فيوظاباب سوم در فصل اول به مجموعه 

: از اند عبارت کهاست  رفتهيپذرا  یمجلسمصر نظام دو  یاساسقانون ، سينو شيپ نياطبق 
 (12)«مجلس شورا»و  (11)«ندگانيمجلس نما»

 ندگانینمامجلس  ـ4ـ3ـ1ـ1
 ليتشک ندهينما 921با حداقل  مصر کشوردر  یقانونگذار ارکاناز  یکيبه عنوان 

مردم  یمخفو  ميمستق یرأ انتخابات و با قيطراعضا از ( 119ماده، یاساسقانون ). شود یم
 نياول ليتشک خيتاراز  یالديمسال  2مجلس  یندگينمامدت دوره . گردند یمانتخاب 

 (110ماده، یاساسنون قا). جلسه است

 مجلس شوراـ 4ـ3ـ1ـ2
 یانتصاب ـ یانتخاب یساختار مصردر  یقانونگذار رکن نيدوممجلس شورا به عنوان 

 جمهور سيرئتوسط  ها آندهم  کي کهنفر است  121مجلس حداقل نيا یاعضاتعداد . دارد
وسط مردم انتخاب ت ميمستقو محرمانه  یانتخابات قيطراز  زيناعضا  ريساو  گردند یمانتخاب 

از  یمين وسال است  7مجلس شورا  یندگينمادوره . (128ماده ، یاساسقانون ) شوند یم
مجلس شورا  سيرئ. (191ماده، یاساسقانون ) کنند یم رييتغ( سال 9) دوره ميناعضا در هر 

اب انتخ یبرادوباره  مجدداًاز اعضا  یمين رييتغو بعد از  شود یم انتخابدوره  مينهر  یبرا
 (36ماده، یاساسقانون ). گردد یممجلس انتخابات برگزار  سيرئ

تنها و مجلس نشده  نيا اراتيواخت فيوظابه  یا اشاره یاساسقانون  سينو شيپدر 
 گريد ليدلبه هر  اي دهيگردمنحل  ندگانينمامجلس  کهاست  یا دورهمورد مصرح درباره 

به مجلس  یقانونگذار ارياختصورت  نيادر  که گردد ینم ليتشکمجلس  نياجلسات 
 ديبادوره  نيامصوبات  ندگانينمامجدد مجلس  ليتشکهر چند بعد از  شود یمشورا داده 

 ،ندگانينمادر صورت انحالل مجلس  نياعالوه بر . گردد بيتصومجلس  نيادر 
 (191ماده، یاساسقانون ). کند یم اديمجلس شورا سوگند  یاعضاتنها در برابر  جمهور سيرئ
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 آن یندگینما بر مجلس و حاکم یکلاصول ـ 4ـ3ـ1ـ3
 یندگينما ريخطاز هرگونه سوءاستفاده از سمت  یريجلوگمصر جهت  یاساسقانون 

مانع در راه  جادياو  یشخصمنافع  کسب یبرا یا حربهبه  یندگينماقدرت  ليتبدو مجلس 

: نظر گرفته است را در یا ژهيوقواعد  یقانونگذارگرفتن نبض  ارياختدر  یبرا هيمجرقوه 

 کس چيه شورا را دارد و اي ندگانينمااز مجالس  یکيدر  یندگينماهر فرد تنها حق  اوالً

، یاساسقانون )؛ شورا را داشته باشد و ندگانينماهر دو مجلس  تيعضوهمزمان  تواند ینم

 (89ماده

 یمال عيتطم کند یم ديتهدرا  یندگينمامقام  که یشگيهماز خطرات  یکي اًيثان

 یقانونگذار ريمساست تا  هيمجرقوه  خصوصاًقدرت وثروت  یها کانونتوسط  ندگانينما

معدود بر منافع  یا عدهخارج شده و نفع  یعمومنفع و  یمردم یها خواستهاز راه تحقق 

اول : دارد یممهم را مقرر  راهکاردو  یاساسقانون  ليدل نيهمبه . داده شود حيترج یمل

از  یا نامهخود اقرار  یندگينما یابتدا ستيبا یمشورا  و ندگانينمامجالس  ندهينما آنکه

از انجام هرگونه معامله  نيمجلس ندگانينما نکهيا گريدو خود ارائه دهد  یمال تيوضع

 (88ماده، یاساسقانون ). اند شدهمنع  یندگينماوانعقاد قرار داد با دولت در دوره 

 خصوصاً یندگينما فيوظاودن انجام جهت هموار نم یاساس داتيتمهاز  یکي؛ ثالثاً

است تا  ندگانينمابه  یقانون یها تيمصون یبرخ یاعطا هيمجرنظارت بر قوه  طهيحدر 

شدن  محکومدغدغه و ترس از  حفظ گردد و فيوظاانجام  و نظرهادر اظهار ها آن یآزادگ

هت در ج نيهمبه . مهم نشود نيامانع تحقق  یقانون فيوظاانجام  یراستادر  ميجرابه 

 ندگانينمااساس  نيبرا. شده است رفتهيپذ نيمجلس ندگانينما تيمصونمصر  یاساسقانون 

 یداراخود  ینظرهاو اظهار  یندگينما فيوظاانجام  و شورا در ندگانينمامجالس 

 تيرعامقرر در قانون با  گريد ميجرا ارتکابهستند و در مقابل در صورت  تيمصون

 (83ماده، یاساسنون قا). مجازات خواهند شد طيشرا

 (13)هیمجرقوه  ـ4ـ2
 یاستير مهين هيمجر یقوا فيطر د کشور نيا هيمجرمصر قوه  یاساسبراساس قانون 

در  کههستند  يیها یژگيو یدارا یاستير مهين هيمجر یقوا. رديگ یمقرار  یپارلمان مهين اي
 .شود یممشاهده  یخوبمصر به  تيحاکم ارکانقدرت در  ميتقس ةنحو
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 کشور سيرئبه عنوان  جمهور سيرئاز  متشکلو  یرکندو  کشور نيا هيمجرقوه 
مردم و با  ميمستق یرأ با جمهور سيرئ. است رانيوز یشورا سيرئبه عنوان  ريوز ونخست

به مجلس  جمهور سيرئتوسط  ريوز نخست که یحالدر  گردد یمگسترده انتخاب  اراتياخت
تحت نظارت و باشد  نيمجلسدر برابر  اعمال خود یپاسخگو ستيبا یمشده و  یمعرف
 .مردم قرار دارد ندگانينما

 هيشبمصر را  افتهي یتسرهم  گريد یقوابه  که جمهور سيرئفراوان  اراتياختهرچند 
عدم  یرأ یريگ پسونظارت و باز  ضاحياستنموده اما حق پارلمان در  یاستير یها نظام

نموده  ليتبد یاستير مهين هيمجربه قوه را  هيمجرساختار قوه ، رانيوز یشورابه  اعتماد
 .(296: 1983، یقاض) است

 نيا يیاجرامصر قوه  کشور یاساسقانون  سينو شيپبراساس فصل دوم از باب سوم 
به عنوان  ريوز نخست و کشور سيرئبه عنوان  جمهور سيرئاز  متشکلو  یرکندو  کشور

 .است رانيوز یشورا سيرئ

 (14)جمهور سیرئ ـ4ـ2ـ1
 استقاللِ و حافظ منافع مردم و هيمجرقوه  سيرئو  کشور سيرئبه عنوان  جمهور سيرئ
از زمان اعالم  که یالديمسال  0مدت  یبرامردم  تياکثر یمخف و ميمستق یرأ با کشور

از هرگونه سوء استفاده  یريجلوگ یبراو  انتخاب شده گردد یمانتخابات آغاز  جةينت
 ديتمددوره قابل  کي یبرامنصب فقط  نيام مردم خواسته عمو از قدرت در برابر یشخص
 (199ماده، یاساسقانون ). است

 (134ماده، یاساسقانون ) :یجمهور استیرپست  یتصداحراز  طیشرا* 
 .باشد یمصر ینيوالد یدارا ديبا مصر یجمهور سيرئـ 

 .برخوردار باشد یاسيوس یمدنتمام حقوق  ازـ 
 .از مصر نباشند ريغ یکشور چيهشناسنامه  یدارا نشيوالدخود و ـ 
 .سال باشد 01حداقل سن او ـ 
 .از مصر نباشد ريغ یکشورهمسرش تبعه ـ 
 دييتأمورد ، قبل از شروع انتخابات ستيبا یمدر انتخابات  کننده شرکت یدايکاندـ 

 21ازحداقل  ايو  رديبگقرار  ندگانينما ومنتخب مجالس شورا  ندگانينمانفر از  21حداقل 
استان مختلف  11در انتخابات هستند از حداقل  شرکتمجاز به  که یمصروند هزار شهر



 

 
 1931 زييپا - 1/ سال اول، شماره  يحقوق عموم  ياه يفصلناهم ربرس   

 

 

68 

قانون ). دينمااخذ  هيدييتأنفر نباشد  1111از  کمترهر استان  کنندگانتعداد امضا  که
 (192ماده، یاساس

 :جمهور سیرئ اراتیاخت و فیوظا* 
، یاساسقانون ) اعتماد یرأ افتيدر یبرااو به مجلس  یمعرفو  ريوز نخستانتخاب ـ 

 (193ماده
، یاساس قانون) آن یاجراو نظارت بر  نهيکاببه همراه  کشور یعموم یها استيسوضع ـ 

 (101ماده
 (109ماده، یاساسقانون ) نشست در امور مهم یبرگزاردعوت از دولت جهت ـ 
 انهيسال یا دورهنشست  و حضور در کشور یعموم یها استيسدرباره  هيانيبصدور ـ 
 (100ماده، یاساسقانون ) نيمجلس

معاهدات پس از  یامضامسئول و  یخارجدر روابط  کشورمواضع  کننده اعالمـ 
 (102ماده، یاساسقانون ) نيمجلس بيتصو

 (107ماده، یاساسقانون ) مسلح یروهاين کل یفرماندهـ 
 (106ماده، یاساسقانون ) یاسيس ندگانينماو  ینظامو  یمدن کارمنداننصب و عزل ـ 
 (108ماده، یاساسقانون ) م حالت فوق العادهاعالـ 
 (103ماده، یاساسقانون ) نيمجرممجازات  فيتخفو صدور عفو ـ 
، یاساسقانون ) دولت یعالل مهم و مربوط به منافع ئدر مسا یپرس همهصدور فرمان ـ 

 (121ماده
قانون ) گريکديدر امور  ها آناز دخالت  یريجلوگو  گانه سه یقوا نيبنظارت بر مرز ـ 
 (192ماده، یاساس

 یمعرف ريوز نخست نيدوماعتماد به  یرأ صدور فرمان انحالل مجلس بعد از عدمـ 

 (193ماده، یاساسقانون ) شده

 (15)رانیوز یشوراو  ریوز نخستـ 4ـ2ـ2
 کشور تيتابعسال سن بوده و  91حداقل  یدارا که یمصر تيتابع یدارااز افراد  یکي

عنوان  اعتماد به یرأ افتيدر یبرا جمهور سيرئتوسط  نداشته باشد زينرا  یگريد
 ريوز نخستعدم اعتماد مجلس به  یرأ درصورت. شود یم یمعرفبه مجلس  ريوز نخست

مجلس  تياکثر یداراحزب  یاعضااز  یکيموظف است  جمهور سيرئ، شده یمعرف
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عدم اعتماد مجلس به  یرأ و در صورت دينما یمعرف ريوز نخسترا به عنوان  ندگانينما
 (193ماده، یاساسقانون ). دينما یمرا صادر  ندگانينماانحالل مجلس  حکم جمهور سيرئاو 

 باشند نيمجلساز  یکيهمزمان عضو  توانند ینم رانيوز یشورا یاعضاو  ريوز نخست
 یبراوجود دارد  یا ژهيومقررات  زين ها آن یمالدر مورد مسائل . (127ماده، یاساسقانون )

اشتغال به  تيممنوع ايو عالوه بر حقوق مقرر  يیايمزا وحقوق  افتيدر تيممنوعنمونه 
تبادل  یحت ايو اجاره  اي ديخر تيممنوعو  یصنعتو  یمال اي یتجاراقدام  ايهر شغل آزاد 

متعلق  ها آنبه علت سمت  یافتيدر یايهداتمام  نياعالوه بر . یدولتاموال  یکاالبه  کاال
 (128ماده، یاساسقانون ). دولت است یمعموبه خزانه 

 (16)هییقضاقوه ـ 4ـ3
 طهيحو ساختار و  هييقضامصر به مساله قوه  یاساسفصل سوم از باب سوم قانون 

 حکومتتنها مرجع حل و فصل اختالفات در . پردازد یمآن  اراتياختو  تيحاکم
نهاد  نيادر  ستيبا یم یواجتماع یفرداست و تمام منازعات  هييقضامصر قوه  یجمهور

قانون  نيا که یاساساز حقوق  یکياشاره شد  تر شيپ کههمانطور . مطرح گردد تيحاکم
 یاعطاحق  کرده ذکر یاجتماعو  یفرد یها یآزادحقوق و  یاجرابه عنوان ضمانت 

 فيتکلو  فهيوظحق قانون  نيادادخواست توسط مردم به مرجع صالح است و در برابر 
قرار  هييقضابر اساس قانون عادالنه را بر عهده قوه  حکم یاجرا و یرأ و صدور یدگيرس

 .داده است
از اصول  یکيبه عنوان  هييقضااستقالل قوه . قواست ريسامستقل از  یا قوه هييقضاقوه 

 یفرد یها یوآزادقرار گرفته است تا حقوق  رشيپذتحقق عدالت در جامعه مورد  یاساس
 امکان مورد خدشه واقع نشود و یحکومت یقوا ريسا تيحاکممردم تحت  یاجتماعو 

 .(178ماده، یاساسقانون ) سلب گردد يیاجراو  ینيتقن ارکانحقوق از  نياتجاوز به 
وصدور  یدگيرسدر  زين یقاضشخص ، حکومتدر  يیقضاعالوه بر استقالل نهاد 

عمل  او را از تحقق عدالت و دينبا یروان ديتهد و یخارجعامل  چيهمستقل بوده و  حکم
 يیقضامستدل و مستند بودن آراء  ديقو  یقانونو مقررات بازدارد و تنها عامل  نيقوانبه 

مهم  نکتهسه  یاساسقانون  ليدل نيهمبه . دينما یم ديمق حکمرا در صدور  یقاض کهاست 
 ثالثاً قابل عزل بودن او و ريغ اًيثان؛ یقاضاستقالل  اوالً: شود یمآور  اديموضوع  نيارا در 

 .(161ماده، یاساسقانون ) گريکديبا  فيتکالقضات در حقوق و  یرابرب
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 ليتبدخود  نيمخالفمقابله با  یبرامستبد  یها حکومت یشگيهم یها حربهاز  یکي

با اعمال  حکومت کهاست  یعلن ريغبه جلسات  حکمقضاوت و صدور  یعلنجلسات 

 یبرا. (028: 1983، یشمها) دينما یمعرصه را بر مخالفان تنگ  يیقضانفوذ در آراء 

 دارد یممقرر  یاساسقضا قانون  طهيحدر  حکومتاز آفت اعمال قدرت عناصر  یريجلوگ

 يیقضا حکمتا عالوه بر  گردد یمبرگزار  یعلنبه صورت  ها دادگاههمه جلسات  که

 باشند ها قدرتمانع اعمال نفوذ  عدالت و یاجراشاهد  زين یعموم افکارمستدل و مستند 

 .(161ماده، یاساسقانون )

 :از اند عبارت کهرا در نظر گرفته  یالتيتشک هييقضاجهت تحقق اهداف قوه  یاساسقانون 

 (17)یاساسدادگاه قانون  ـ4ـ3ـ1
 یا نامهنحوه نظارت دستور  پردازند یمبه آن  یاساس نيقوانهمه  که یاصول نيتر مهماز 

تا  باشد یممجلس  یاساسانون با ق ريمغادر برابر مصوبات  یاساسو حفاظت از قانون 

حفاظت از . اصول در امان باشد فيتحر و رييتغجامعه از  یاسيوس یحقوقسند  نيتر یعال

 نيقواندر  یاصلاز عناصر  یحقوققواعد  انيمسلسله مراتب  تيرعاو  یاساس نيقوان

 جاديابا  یاساس نيقوانعلت  نيهمبه . باشد یم گوناگون یکشورهانوشته در  یاساس

حفاظت از  یاساسمجالس با قانون  نيقوان یسازگارسنجش مطابقت  یبرا یا انهسام

. (118ـ  119: 1988، یعباس) دينما یم نيتضمجامعه را  یاسيوس یحقوقسند  نيتر یعال

 یقوامستقل و دور از نظارت  یمرجعبه عنوان  مصر یاساسراستا دادگاه قانون  نيهمدر 

مرجع  نيا. را برعهده دارد یاساسلس با قانون مصوب مج نيقوانمطابقت  یبررس گريد

مرجع  نيا یاعضا. باشد یم یاساسدر حفظ و حراست از قانون  یحکومتنهاد  نيتر یعال

 .(167ماده، یاساسقانون ) شوند یممنصوب  جمهور سيرئ حکمبا  کهنفر هستند  11رتبه  یعال

 یبررسو تنها حق  ستين حاکمو مقررات  نيقواندادگاه بر تمام  نيا یدگيرسهرچند 

 نيقوان) یاساسقانون  یاجرا یراستادر  که ینيقوان یوبرخ ها انتخاباتمربوط به  نيقوان

 ذکرالزم به . (166ماده، یاساسقانون ) را دارد شود یم بيتصوتوسط مجالس ( کيارگان

مصر در زمره  یاساسدادگاه قانون  یاساسبر قانون  ینظارت ینهادها یبنداست در تقسم 

 (21و 21: 1988، یقاض). رود یم به شمار يیقضا ینظارت یهادهان
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 (18)یدادستان ـ4ـ3ـ2
 و یبررسو  قيتحق تيمسئول يیقضااز دستگاه  ريناپذ يیجدابه عنوان جزء  یدادستان

بنا به  کهاست  کلدادستان  یدادستان استير. را برعهده دارد يیقضااتهامات  کردنمطرح 
دادستان . گردد یمانتخاب  يیقضا یعال یشورا یاعضا انيمواز  جمهور سيرئ حکم

 یبرا کهمشاوران عام دادستان باشد  ايو  نافياستدادگاه  سيرئمعاونان  اي رؤسااز  ستيبا یم
در صورت بازنشسته . داشته باشد ارياخترا در  تيمسئول نيا توان یمدوره  کيفقط و سال  0

 (161ـ169ماده، یاساسقانون ). رديپذ یم نايپا زيناو  تيمسئول یدادستاندوره  نيبشدن 

 (19)یدولت یشورا ـ4ـ3ـ3
و منازعات  یادارفصل منازعات و و تنها مرجع حل  يیقضامستقل  یدادگاهبه عنوان 

 یها تيشکاو  ها دادخواست یبررسدادگاه  نيا فهيوظ. ديآ یمبه حساب  احکام يیاجرا
 شيپموارد  رامونيپو اظهار نظر  یريگ ميتصم. است کارمندان یباطضانمربوط به تخلفات 

 گريدطرف آن دولت قرار دارد از  کي که يیقراردادها یبررس و نيقوانشده در  ینيب
 یدولترا از طرف نهاد  نيقوانو مقررات  سينو شيپ نياعالوه بر . دادگاه است نيا فيوظا
 (160ماده، یاساسقانون ). کند یم یبررس ،شورا ارجاع داده است نيابه  که

 (20)دولت ییقضانهاد  ـ4ـ3ـ4
 یفن کنترلو است  یاموراختالفدولت در  ندةينما يیقضامستقل  ینهادبه عنوان 

حل و فصل و قراردادها  هيته. نهاد است نيا بر عهده یادار یها دستگاهدر  یحقوقادارات 
 یاعضا. مجموعه است نيا فيوظا گريدطرف آن قرار دارد از  کيدولت  که یمنازعات

 مند بهره هييقضاقوه  کارمندان فيوظاو حقوق و  ها تيمصونهمان ز دولت ا يیقضاهاد ن
 (163ماده، یاساسقانون ). هستند

 یادار یدادستان ـ4ـ3ـ5
در  ها تيشکا یريگيپو  یمالدر تخلفات  قيتحق فهيوظ يیقضابه عنوان نهاد مستقل 

در ارائه خدمات  عملکرد یتاهکودر برخورد با  یقانون ميتصمو اتخاذ  یدولت یها دادگاه
 (181ماده، یاساسقانون ). دارد را بر عهده یعموم

 ینظامدادگاه  ـ4ـ3ـ6
مسلح  یروهاينمتعلق به  ميجرابه  یدگيرس کهمستقل است  ینهاد ینظام يیقضانهاد 
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 اي ینظام ینهادهادر داخل  که یميجراافراد و افسران آن را بر عهده دارد و تمام 
 انينظام ريغ. نهاد است نيا یها تيصالحدر حوزه  دهد یممسلح رخ  یاروهين ساتيتأس

مسلح  یروهاينبه  یبيآس ها آنجرم  که شوند یم محاکمه محکمه نيادر  یصورتتنها در 
 (138ماده، یاساسقانون ). باشد کردهوارد 

 یحقوق کارشناسانو  وکالاز  یاساسقانون  ـ4ـ3ـ7
 تيمصونهمان  کارشناسان یبراو  کرده ادي يیقضاتحقق عدالت  ارکانبه عنوان 

 (182و181ماده، یاساسقانون ). قضات را در نظر گرفته است یايمزاو وحقوق 

 یادارو  یمحلنظام  ـ4ـ4
 نياو  گردد یم ميتقس یمحلمختلف  یواحدهادولت به ؛ مصر یاساسبراساس قانون 

 که رديگ یمصورت  یا هگونبه  یبند ميتقس نيابرخوردارند و  یحقوق تيشخصاز  واحدها
 حتاجيمااساس  نيابر . ندينمابه نحو احسن ارائه  یمحلبتوانند خدمات  یادار یواحدها

مختلف  یمحل یها بخش انيمو منابع  امکاناتعادالنه  عيتوزبه صورت  یمالو  یادار، یفن
 (180ماده، یاساسقانون ). شود یم یسازمانده

 نيادر . شوند یماداره  یمحل یخودگردان اي تمرکزبه صورت عدم  یمحل ینهادهااما 
اعطا  «شوراها»به نام  یمحل یمردمبه نهاد  یا ژهيو اراتياخت یاساسقانون  قيطراز  ستميس
 يیاجراعوامل  لهيوسدر محل را داشته باشند و به  یادار یريگ ميتصم ارياختتا  گردد یم

 یاعضامردم  ميمستق یرأ با یلمحهر واحد  یبرامبنا  نيهمبر . کنندرا اجرا  ها آنخود 
 21حداقل  ديبا یمحل یشوراهانامزد حضور در . شوند یمسال انتخاب  0شورا به مدت 

 (188ماده، یاساسقانون ). ساله باشد

 انتخابات یمل ونیسیکم ـ4ـ5
و  یپارلمان، یجمهور استير یها انتخابات و یپرس همه یاجراتنها نهاد مسئول در 

 انيپامربوط به انتخابات از ابتدا تا  فيوظا یتمامتخابات است و ان یمل ونيسيکم یمحل
ضوابط  نييتع، هيانتخاب یها حوزه ماتيتقسارائه ، دهندگان یرأ هيانيب هيتهاعم از  کار

قانون ). است ونيسيکم نيابر عهده  جينتااعالم و  یغاتيتبل یها نهيهزو  یگذار هيسرما
 (218ماده، یاساس

به  کهعضو  11از  متشکل يیشورا: از اند عبارتانتخابات  یمل ونيسيکم یاعضا
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 یشورا، دنظريتجد یها دادگاه و فرجام دادگاه یروسا ندگانينما انيماز  یمساوصورت 
 ساله انتخاب 7دوره  کي یبرا یادار یدادستان و دولت يیقضا یها دستگاه و دولت

از اعضا هر سه سال  یمين. است یفرجامعضو دادگاه  نيتر یميقدآن  سيرئو  شوند یم
متخصصان و  کارشناسانخود با  فيوظا یاجرادر  توانند یمو اعضا  کنند یم رييتغ کباري

 یاجراهامحوله از ضمانت  فيوظا یاجرادر  ونيسيکم نيا. ندينمامشورت  یانتخاباتامور 
 هييقضاسال قوه  11به مدت  یاساسشدن قانون  يیاجرا خيتاربرخوردار است و از  یکاف
 (213ماده، یاساسقانون ). شمارش آرا نظارت خواهد داشت و یريگ یرأ بر

انتخابات در رابطه با روند  یمل ونيسيکماعتراضات از  و اتيشکابه  یدگيرسمسئول 
در  است و یادار یعالدادگاه  یجمهور استيرو پارلمان  یها انتخابات یپرس همه

 جينتااعتراض به  و خواهد بود یدگيرسمسول  یادار يیقضادادگاه  یمحل یها انتخابات
 .شود یم رفتهيپذآن  یرسمتنها بعد از اعالم 

 مصر یاساسقانون  یوبررس لیتحل ـ5
باشد  یمردم یها آرماننشانگر  زيچاز هر  شيپ ستيبا یممصر  یجمهور یاساسقانون 

 دهيدگرملت مسلمان متبلور  نيا اتينظر و ءآرا و افکاردر  یاسالم یداريب انيجردر  که
 :است شينماقابل  ريزدر سه عنصر  مطالبات نيامجموعه . بود

 یاسالم تيهوـ 

 یاسالموحدت ـ 

 یزيست استکبار هيروحـ 

از  یجامع ليتحل تواند یم یاساسدر قانون  ها نهيزم نيادر  یقانونگذارنحوه  یبررس
 .دينمامصر ارائه  یاساسقانون  یمحتو

 یاسالم تیهو ـ5ـ1
و مردم همواره در طول  رفتيپذصورت  یاسالم قيعم یها شهير ابانقالب مردم مصر 

در  اسالم خواهانه حفظ نمودند و یها زهيانگ وخود را با اسالم  یناگسستن ونديپدوران  نيا
 یاساسان قانون مؤسسانتخابات مجلس  و جمهور سيرئمهم خود مثل انتخاب  ماتيتصم

همواره با الگو  ها آن. بودند یاسالم یحکومتخواهان تحقق  انيگرا اسالمبا اعتماد به 
جعل اهلل يو لن » هيآمستقل بودند و  یاجتماع یزندگبه دنبال  ميکرقراردادن قرآن 
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. را چراغ راه خود در مبارزات قرار داند( 101، نسا) «الين سبيالمؤمن ین عليافرکلل
 دهند یم ليتشکمصر را  ینفر ونيليم 81 تيجمعدرصد  31از  شيب یزيچ کهمسلمانان 

 «هيعل یعليعلو والياالسالم » دارند یم نيب کهاسالم  یگرامرسول  ةبه فرمود یتأسبا 
 نيمب نيدمستقل بر اساس اصول  تيهوبه دنبال زنده نمودن ( 990: 2،ج1962،صدوق)

مصر تنها در چند  یاساسقانون  سينو شيپاسالم خواهانه  انيجر نيادر برابر . اند اسالم
 یاسالم تيهوبه  یحقوق یاجرامحدود و فاقد ضمانت  کامالًصورت مورد آن هم به 

 یاسالم و یعربامت  ريناپذ ميتقسمصر به عنوان جزء  یعرب یجمهور. اشاره نموده است
در مقابل . شده یمعرفمصر  برکشور حاکم یرسم نيداسالم به عنوان  نيددانسته شده و 

 نيد کنارو در  دهيگرد ذکرپررنگ  رايبس یعرب یستيوناليناس تيهو، اشاره مختصر نيا
شناخته و  یاساسدر قانون  ینيد یها تياقلبه عنوان  تيحيمسو  هودي انياد، اسالم نيمب

به  هيشخصاحوال  ژهيومختلف به  یها نهيزممزبور در  انياد یها یآزاد. اند شده یمعرف
باعث  کههرگونه حزب  ليتشک یاساسقانون . شده است نيتضم یاساسقانون  لهيوس

اسالم  یبرا یجد یتيمحدودخود  نيوامردم گردد را ممنوع اعالم نموده  انيمتفرقه 
 .ديآ یمخواهان به شمار 

 یمعرف یقانونگذارفراوان اسالم را به عنوان منبع  یها جنجالهرچند با  سينو شيپمتن 

تطابق  یابر یتيحاکم ینهاد نييتععدم  و یحقوق شهياندبه  تفکر نيا ليتبدنموده اما عدم 

و بدون  یشعار یا مادهاصل را به صورت  نيا یاسالم عتيشرمصوبات مجالس با 

 عتيشرمخالف با  یقانونگذاشته است و در صورت وضع  یباق یحقوق یاجراضمانت 

فصل جداگانه از قانون  کي که ستيدرحال نيا. باشد یمجرا اال الزمقانون مصوب  یاسالم

قانون  سينو شيپشده در  نييتع یفرد یها یآزادشر و حقوق ب یاجراهابه ضمانت  یاساس

 .فوق باشد تيواقع یايگو تواند یم دو نيا سهيمقا کهاست  افتهياختصاص  یاساس

 یمرجعبه عنوان  فيشربه االزهر  یاساساشاره قانون  نهيزم نيادر  ذکرقابل  نکاتاز 

 ینهادوبه عنوان را داشته  هيشرع مسائلحق اظهار نظر در  کهاست  یواجتماع یعلم

در  ینيده مؤسسهرچند اشاره به االزهر به عنوان . است یدولت یا بودجه یدارامستقل 

مجموعه در  نيانظرات  یبرابرجسته است اما  نکاتاز  یاسالم تيهو جيترو یراستا

 حيتصر سينو شيپ( 0) تنها در ماده. وجود ندارد يیاجراضمانت  زين ینيد مسائل یراستا
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 اخذ یاسالم عتيشربزرگ االزهر در امور مرتبط با  یعلما اتيهنظر  کهشده است 

نمودن اسالم خواهان اضافه شده  یراض یبراتنها  زينماده  نيا که رسد یم به نظر. گردد یم

در نظام  رگذاريتأثمشخص و  یقانون گاهيجافاقد  یاساسقانون  سينو شيپو االزهر مطابق 

 .مصر خواهد بود یحقوق

 یها ارزش یمبنابر  سينو شيپشده در  نييتع یواجتماع یفرد یها یآزادحقوق و 

 یانسان یها یآزادمطلق برگرفته از حقوق غرب بر  یوآزاد دهينگرد ميتنظ یاسالم یواال

به  ديمق سينو شيپدر  مذکور یها یآزاداز حقوق و  کي چيه. مرجح شده است یاسالم

 .اند دهينگرد یاسالمو  یشرعضوابط 
 حکومتمردم مصر با اهداف اسالم خواهانه وارد عرصه مقابله با  کهن طور آ جهينتدر 

 یاصل ارکاناز  یکيبه عنوان  یاسالم تيهوبه  یاساسقانون ، طاغوت زمان خود شدند
 نيتدو سکوالر یگرا یمل یا عدهمطابق خواسته  شتريباست و  نکردهتحقق انقالب توجه 

 .است ديتهددر حال  یجدبه صورت  یساسادر قانون  یاسالم تيهواست و  دهيگرد

 یاسالموحدت  ـ5ـ2
 انيموحدت  جادياتحقق اعتصام به حبل اهلل و  یراستاهمواره در  ملت و نخبگان مصر

، یمطهر) محمد عبده خيشمانند  يیآشنا یها ناممصر  خيتاردر . اند مسلمانان گام برداشته
، داريبشاهد ) قطب ديسناب و ج( 96: 1989، یاحمد) محمود شلتوت خيش (،97: 1931
آنان آفت بزرگ جوامع . دارند نهيبرسرا  یاسالممذاهب  بيتقرمدال ( 191ـ  107: 1980
 نيمسلمحلقه مفقوده وحدت به جامعه  یهنگاممعتقدند تا  و دانند یم يیگرا یملرا  یاسالم

 چنگ یماسالمتعلق به جوامع  یمالغرب با حربه تفرقه بر منابع  ستياليامپربازنگردد 
 را در هم یاسالماو مرز جوامع . دارند یم نگاه یباق یگرسنگو آنان را در فقر و  زنند یم
به نقل از ). است یاسالمهست آن جا قلمرو جامعه  یمسلمانو معتقد است هرجا  شکند یم

مذاهب  بيتقرافتتاح جماعت ( 268: 7شماره ،فرهنگ معاصر و خيتارفصلنامه  ،مصر الفتاه
 یها ینگارو نامه ( 2: 1981، یرازيش آزار یب) شلتوت خيشمانند  یافراد لهيوس به یاسالم

 یاسالمواحد  تيحاکمبه تحقق  آنهانشانگر عمق اعتقاد  عهيش یعلماقطب با  ديسو  یو
مصر  یاساسقانون  یاسالمتحقق وحدت  یراستااما در . است یمذهببه دور از تعصبات 

فرق  انيمساختن وحدت  یعملدر  کشور نياردم و م حکومتبدون توجه به نقش عمده 
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گذشته  یها سالمذاهب در  بيتقر یپرچمدارو نقش االزهر در  یاسالممختلف امت 
را  عتيشر یمبادو  یاسالم یرسممذاهب ، یمصر انيعيشاشاره به حقوق  نيتر کمبدون 

از  یکيبه عنوان  عيتشبه مذهب  و. است کردهخالصه « جماعت مذاهب اهل سنت و»در 
و  تيحيمس انياد یآزاد که است یحالدر  نيا. ننموده است یا اشاره چيه یاسالممذاهب 

پر  اريبس یعرب يیگرا تيقوم زين نهيزم نيامورد توجه واقع شده و در  حيتصربه  تيهودي
مجلس  رسد یم به نظر. مورد توجه قرار گرفته است یاسالماز تحقق امت واحده  تر رنگ

 یاسالمبه وحدت  یابيدست یراستاجه به خواسته ملت مصر در تو یجاان به مؤسس
 .داده است حيترجرا  یافراط یسلف یا عدهخواسته 

 یزیست استکبار هیروح ـ5ـ3
 یها مانيپاشغالگر قدس و لغو تمام  ميرژو  کايآمرباالخص  یجهان نيمستکبرمقابله با 

از  تيحما کناردر ( ديويد کمپ مانيپ ژهيوبه ) کشورها نياو ر دولت مص نيماب یف

مردم مسلمان مصر  یها خواسته نيتر یاساسمظلوم از  انينيفلسط ژهيوجهان به  نيمستضعف

 اراتيواختقدرت  ميتقسنحوه  که یحالدر . بود کشور نياتحقق انقالب در  انيجردر 

را  یاساسهدف  نيا مبارک حکومتبازمانده از  ینهادهاو قضات به عنوان  انينظامفراوان 

 .قرار داده است ديتهدورد م

به عهده  ینظامو اداره امور  دهيگردهمچنان استقالل ارتش حفظ  ینظامدر امور 

 :است ليذبه نحو  ینظام یروهاينقدرت در  ميتقسنحوه . قرار داده شده است انينظام

 یملدفاع  یعال یشوراملت متعلق به عموم مردم مصر است و  ملکارتش به عنوان ( 1

 ارياخت یدارا یرسمبه عنوان مقام  زيندفاع  ريوز. گردد یم ليتشک یعاد نيانقوبراساس 

 .شود یممسلح انتخاب  یروهاينرتبه  یعالافسران  انيمدر ارتش از 

 یلشکر نيمسئولاز  یتعداد و جمهور سيرئ استيربه  که یمل تيامن یعال یشورا( 2

 ینظام یها استيسو صلح و جنگ  نةيزمدر  یا عمده اراتياخت شود یم ليتشک یکشورو 

 .ستين یپوش چشمدر آن قابل  انينظام ريوتأثدارد 

در صورت انتخاب  یحت مبارک حکومتمانده از  یباق انينظام بيترت نيابه 

به حساب  نيمستکبردر مبارزه با  یا عمدهسد  زيست استکبارگرا و  اسالم جمهور سيرئ

در  است و یفاتيتشر یارياختقوا  کل استيردر  جمهور سيرئ ارياخت کهچرا ؛ نديآ یم
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 ینظامدر امور  گريدبه عبارت . دارد یرأ کيتنها  زين یمل تيامن یعال یشورا

 و ارتش قرار داده شده است و یمل تيامن یعال یشورابه عهده  اراتياختو  یريگ ميتصم

 .ندارد یريگ ميتصم ارياخت يیتنهاامور به  نيادر  جمهور سيرئعمالً 

بسته  جمهور سيرئدست عمالً  زين یالملل نيبو  یخارجو معاهدات  یارجخ استيسدر 

اساس  نيابر . اعتبار دانسته شده است یداراهر دو مجلس  بيتصوامور تنها با  نياشده و 

 ديجدمعاهدات  یامضاو  یقبلمعاهدات  رييتغ ارياخت نيمجلس بيتصوبدون  جمهور سيرئ

 یدارا زين یخارج استيسدر حوزه  جمهور سيرئ کهادعا نمود  توان یم لذا. را ندارد

 .نخواهد بود یاديز اراتياخت
 طهيحدر  حکومتبه عنوان دو حوزه مهم  یخارج استيسو  ینظاماساس امور  نيا بر
منتخب مردم قرار داده شده و لذا ملت مصر  جمهور سيرئاز  ريغ گريد ینهادها تيصالح

 نياو  افتنديندست  یفراوان قيتوفخود به انقالب  یاصلنمودن اهداف  یقانون ريمسدر 
 .قرار دارد یجد یديتهداهداف در معرض 

 یریگ جهینت
 یمردم یها یريدرگو  یخيتار یفرودهافراز و  ةهم مصر با 2119 یاساسقانون 

توجه گسترده به . ديرس بيتصومردم به  تياکثرموافق  ءو با آرا یپرس همهسرانجام در 
از  ها آن یبرامشخص  یاجراهاضمانت  نييتعو  یاجتماع و یفرد یها یآزادحقوق و 

از  یبردار گرته شتريبفوق  یها یآزادقانون است هرچند اطالق  نيابرجسته  نکات
 زينشده  یطراح یحکومتساختار . سازد یم حقوق بشر را به ذهن متبادر یغرب یها نمونه

 مهينو  یاستير مهين یها ميرژو مانند مدل  يیويمونتسک یقوا کيتفک تفکرمطابق با 
، یغمام) گردد حاکمانو استبداد  یهواپرستمانع از  یحدتا  تواند یم و باشد یم یپارلمان
 2119 یاساسمصر بر اساس قانون  یحکومتاست ساختار  ذکرالزم به . (981و 977: 1986

مانع  تواند ینم یسازندارد و صرف ساختار  1381 یاساسبا مدل قانون  یچندانتفاوت 
در مسائل  جمهور سيرئ اراتياختهرچند . باشد حکام یخودسراز  یريجلوگ یبرا یوفقم

توسط مجلس به نحو گسترده محدود شده و  یخارج استيسو در  انينظامتوسط  ینظام
قوه همچنان  نيااما  باشد ینم یفراوان اراتياخت یدارا هيقضائدر قوه  جمهور سيرئ نيهمچن

در  یاسالم تيحاکمنقش  رامونيپاما . سابق مصر استدر دست قضات وابسته به دولت 
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شده  یمعرف یقانونگذار یاصلاسالم به عنوان منبع ، یاساساگرچه در قانون  یاسيسعرصه 
 نيانظر  یاسالمدر مسائل  کهشده  حيتصرآمده و  یاساسدر قانون  فيشرو نام االزهر 

 نيا که دهد یم نشان یساساقانون  یها بخش ريسابه  ینگاه کنيل، شود یم نهاد گرفته
به عبارت . باشند ینم ضمانت اجرا چگونهيه یداراداشته و  یشينماو  یشعارموارد حالت 

مدل . است دهينگرد حکومتوارد در ساختار  نهينهاداسالم به صورت عمالً  گريد
 یاساسمتمم قانون  2و اصل رانيا یاسالم یجمهور یاساساصل چهارم قانون  یساختار

صاحب نظر در برابر مصوبات مجالس  یفقها یبرارا  یاستصوابنظارت  ینوع هک مشروطه
 یکشورهاتمام  لهيوسقابل استفاده به  یعمل یالگو؛ نموده است یطراح یقانونگذار

ملت و نخبگان  کهجا از آن نيهمچن. باشد یم عتيشرحفاظت از اصول  یراستادر  یاسالم
 یاساسقانون  کهاند جا داشت  قدم بوده شيپ یاسالممذاهب  بيتقر ريمسهمواره در  مصر

 .شناخت یم تيرسمرا به  یمصر انيعيشمصر حقوق 
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 ها ادداشتی
 که شود یماداره  یحزبچند  ستميس هيپامصر بر  یعرب یجمهور یاسيسنظام : پنجماصل ـ 1

 .ستشده ا حيتصربه آن  یاساسبوده و در قانون  یمصرجامعه  نياديبن یمبانچارچوب اصول و  در
، یگذار قانون یاصلو منبع  یعربآن  یرسمزبان ، اسالم کشور یرسم نيد: دوماصل ـ 2

 .اسالم است عتيشر
تا  شوند یم ليتشک یملدر سطح  یمل یتخصص یشوراها: و شصت و چهارم کصدي اصلـ 3

 نيا. ندينمامساعدت  یمل یها تيفعال یها نهيزم یتمامدر  کشور یعموم استيس یطراحبتوانند به 
 .باشند جمهور سیرئتحت نظارت  یستيباشوراها 
 نيتضم یستيبا یگروه یها رسانهو  اتينشر، چاپ، مطبوعات یآزاد: چهل و هشتماصل ـ 4
براساس  یستيبا ها آن ليتعط ايو  قيتعل، ها آنها ممنوع است و اخطار به  سانسور روزنامه. شود

، ها سانسور محدود روزنامه، در زمان جنگ اي یاضطراردر حالت . باشد یادار یها هيروو  ها روش

 تواند یم یمل تيامناهداف  یبرا ايو  یمل تيامندر مورد موضوعات  یگروه یها رسانهو  اتينشر
 .براساس قانون اعمال گردد

 .مجلس الشعبـ 5
 .اسقاط النظام ديريالشعب ـ 6
 .  ـ 7
 .اتيوالحر الحقوقـ 8
 . ـ 3

 . ـ 11
 .مجلس النوابـ 11

 .یالشورمجلس ـ 12
 . ـ 19
 .هيالجمهور سيرئـ 10
 .هالحکومـ 12
 . ـ 17
 .  ـ 16
 . ـ 18
 .مجلس الدولهـ 13
 .  ـ 21
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 منابع و مآخذ

 یالف( فارسی و عرب

 قرآن كريم

 .نشر چاپار تهران: ،فرهنگ علوم سياسی(، 3131)علي ، قابخشيآ

 ، تهران: انتشارات مجمع جهاني تقريب مذاهب.داران تقريبطاليه(، 3131) مهدي ،احمدي

 .1133، الدستور المصری

 .3831، الدستور المصری

د ترابي، تهران: ، ترجمه سيد مقداقوانين اساسی کشورهای جهان(، 3131ال مدكس، رابرت )
 نشر شهر دانش.

، تهران: انتشارات دار تقريبطاليه ،شيخ محمود شلتوت(، 3131) عبدالكريم ،آزار شيرازي بي
 مجمع جهاني تقريب مذاهب.

 .311-311، صصمجله انديشه تقريب ،«شهيد سيد قطب»(، 3131بيدار، شاهد )

 .1ج ، تهران: نشر صدوق،من اليحضره الفقيه(، 3111شيخ صدوق )

 ، تهران: انتشارات جنگل.مبانی حقوق اساسی(، 3133عباسي، بيژن )

، تهران: مركز اسناد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 3131غمامي، سيدمحمدمهدي )
 انقالب اسالمي.

، پژوهشكده مجازي نويس قانون اساسی مصر تحليل و بررسی پيش(، 3183فتاحي، علي )
 .831811131حقوق، شماره مسلسل

 .م3813سپتامبر  1، به نقل از مصر الفتاه، 113، ص1ماره، شاريخ فرهنگ معاصرفصلنامه ت

 .ميزان، تهران: نشر های حقوق اساسی (، بايسته3138) ابوالفضل ،(قاضي)شريعت پناهي

 .ميزان، تهران: نشر نهادهای سياسی و حقوق اساسی(، 3131) ابوالفضل (،قاضي)شريعت پناهي

 .هوری اسالمی ايرانقانون اساسی جم

 .قانون اساسی مشروطه
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سرزمين اسالم )شناخت اجمالی کشورها و نواحی مسلمان (، 3111) غالمرضا ،گلي زواره
 .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالميقم: ، نشين جهان(

نشريه ، ترجمه حسن رضايي، «اسالم و حقوق اساسي در مصر»لمباردي، كالرك. ب )بي تا(، 
 .111-113، صصراهبرد

 انتشارات صدرا. تهران: ،های اسالمی در صد ساله اخير نهضت(، 3183) مرتضي ،مطهري

 .1ج ،، تهران: ميزانحقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 3138هاشمي، سيدمحمد )

 های اینترنتیب(پایگاه
http://inn.ir. 

http://mideast.foreignpolicy.com 
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 یدولتنظارت بر مقررات 
 (یاساسقانون  835و  58)اصول 

 

 *2شونديدروابوالفضل ، 1يیکدخدا یعباسعل
 

 رانيادانشگاه تهران، تهران،  یاسيسحقوق و علوم  دانشکده استادـ 1
 رانيا، تهران، دانشگاه تهران یعمومحقوق  یدکتر یدانشجوـ 2

 

 70/8/7937: رشیپذ  71/4/7937: افتیدر

 دهیچک
قواعد مافوق  ريمغا دينباو مقررات مادون  نيقوانآور،  ساس اصل سلسله مراتب قواعد الزامبر ا

قواعد  رتيمغااصل، بر عدم  نيا رشيپذبا  زين رانيا یاسالم یجمهور یحقوقباشند. در نظام 
 یشورامصوبات مجلس  یاساسشده است. به موجب قانون  ديتأکمادون با قواعد مافوق 

 باشند. نيقوانبا  ريمغا دينبا یدولتو مقررات  یاساسبا قانون  ريمغا دينبا یاسالم

 رتيمغا صيتشخمرجع  یاسالم یشورامجلس  سيرئ، یاساسقانون  191بر اساس اصل 
االجراست. هرچند  و الزم يینهارابطه نظر  نيادر  زين یواست و نظر  نيقوانبا  یدولتمصوبات 

 یاسالم یشورامجلس  سيرئدولت از نظر  تيبعتعدم  یاجرابه ضمانت  یاساسدر قانون  که
دهنده  صيتشخ يینهامرجع  کهبوده  نيا یاساسمقصود قانونگذار  یولنشده است  یا اشاره

نظر  نيتأممجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم  سيرئبا قانون  یدولتمقرره  رتيمغا
نظارت بر  فهيوظ نکهياه است. با توجه ب االثر یملغ یدولتمجلس توسط دولت مقرره  سيرئ

مصوبات موضوع  صيتشخاست، مرجع  یاسالم یشورامجلس  سيرئبر عهده  یدولتمصوبات 
 .باشد یممجلس  سيرئشخص  زين يیاجراصرفاً  ماتيتصماصول فوق از 

 ، نظارت.نيقوان، یدولت، مقررات نيقوانسلسله مراتب  :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
 E-mail: adarvishvand@ut.ac.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
و حقوق  یاساسحقوق  کهاست  یعمومحقوق از اصول  یکيقانون،  تيحاکماصل 

 حکومتامور  هيکلاصل،  نيابر اساس  (92: 1931، یزارع) .دهد یم ونديپرا به هم  یادار
 (252: 1تا، جیب، یسنجابباشند. ) نيقوانتابع  ديبا یعموماز جمله اداره امور 

 خود از یها تيصالح هيکلاست  مکلف هيمجرقانون قوه  تيحاکمبه موجب اصل 
 (1: 1915، یموتمن یطباطبائانجام دهد. ) نيقوانرا در چارچوب  یگذار مقرراتجمله 
 نيقوانقانون، اصل سلسله مراتب  تيحاکماصل  رشيپذمربوط به  جينتا نيتر مهماز 
. سلسله مراتب گردد یمبر حقوق نوشته محسوب  یمبتن یها نظام یها ستهيبااز  کهاست 

و اعتبار هر قاعده با توجه به اعتبار  شود یم نييتع ها آن یلشکقواعد غالباً بر اساس جنبه 
 یمحتوا، نيقوان. بر اساس اصل سلسله مراتب گردد یم نييتعآن  بيتصومرجع وضع و 

 (111: 1919، یپناه عتيشر یقاضقواعد فراتر باشد. ) یمحتوابا  ريمغا دينباقواعد فروتر 
 رتيمغاعدم  نيتضمقواعد با هدف  اصل سلسله مراتب رشيپذبا  یحقوق یها نظامدر 

 رانيا یاسالم یجمهوردر نظر گرفته شده است. نظام  یمراجعقواعد مادون با قواعد برتر، 
عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود  نيتضم یبرانبوده و  یمستثنقاعده  نيااز  زين

راتب قواعد سلسله م انيبنموده است. در ادامه به  نيمعرا  ینظارتخود مراجع  تيصالح
قسمت صرفاً به  نيا. )در ميپرداز یم ها آنو سلسله مراتب  کشور یحقوقالزام آور در نظام 

مصوب مجلس و مصوبات  نيقوان، یاساس، قانون یشرع نيموازبحث سلسله مراتب 
 قواعد الزام آور.(  هيکلنه  ميپرداز یم یدولت

 رانیا یاسالم یجمهور یحقوقسلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام ـ 8
نشده  انيب یمطلب نيقوانمشروطه و متمم آن در رابطه با سلسله مراتب  یاساسدر قانون 

 نيقوانحق وضع  یمل یشوراقانون، مجلس  نيابود و صرفاً به موجب اصل دوم متمم 
از فقهاء تحت  یتعدادبا شرع بر عهده  ريمغا نيقوان صيتشخبا شرع را نداشت و  ريمغا

در رابطه با  فيتکل نييتعرغم عدم  یعلطراز نهاده شده بود.  ئتيه ايعلماء  ئتيهعنوان 
، قائل به یاساسقانون  سکوتبا وجود  یبرخدر نظام مشروطه،  نيقوانسلسله مراتب 

 ( 21: 1912بودند. )ابوالحمد،  یعاد نيقوانبر  یاساسقانون  یبرتر
موضوع سلسله  یاسالم یجمهور یاساسمشروطه، در قانون  یاساسبر خالف قانون 
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قانون در رابطه با  نياقرار گرفته است و  یاساسمورد توجه قانونگذار  نيقوانمراتب 
 نموده است. فيتکل نييتع نيقوانسلسله مراتب 

 یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام  یشرع نيمواز، یاساسبه موجب اصل چهارم قانون 
 کشورو مقررات  نيقوان یتمامو بر  رديگ یمدر رأس سلسله مراتب قواعد الزم االجرا قرار 

و  نيقوان رتيمغامرجع نظارت بر عدم  یاساساست. قانونگذار  حاکم یاساسو خود قانون 
 نگهبان قرار داده است. یشورا یفقهامقررات با شرع را 

 گاهيجادر  کشور یحقوق، در سلسله مراتب قواعد الزم االجرا در نظام یاساسقانون 
مصوب مجلس اقدام  نيقوانبر  یاساسقانون  یبرتر نيتضم یبراانونگذار دوم قرار دارد. ق

 یشورااست مصوبات مجلس  مکلفشورا  نيا کهاست  کردهنگهبان  یشورا سيتأسبه 
قرار دهد.  یبررسمورد  یاساسبا قانون  رتيمغاعدم  ايو  رتيمغارا از نظر  یاسالم

با  ريمغا که شوند یمه قانون ب ليتبد یصورتتنها در  یاسالم یشورامصوبات مجلس 
 داده نشوند. صيتشخ یاساسشرع و قانون  نيمواز

 که، رنديگ یمقرار  یاساسدر مرتبه بعد از قانون  نيقوان، در سلسله مراتب یعاد نيقوان
وجه  چيهبه  گردند یموضع  هيمجرتوسط مقامات قوه  که یمقرراتامر،  نيابا توجه به 

 نيتضم یبرا یاساسباشند. قانونگذار  یاسالم یشورامجلس مصوب  نيقوانبا  ريمغا دينبا
 برتر سه مرجع را در نظر گرفته است: نيقوانبا  یدولتمصوبات  رتيمغاعدم 
 ها دادگاه قضات یاساسو هفتادم قانون  کصدي: به موجب اصل محاکمقضات . 1

 مقرراتو  نيانقوبا  مخالف که یدولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصو یاجرااز  اند مکلف
 نيا. با توجه به کنند یخوددار است هيمجر قوه اراتياختاز حدود  خارج اي یاسالم

 دهند یمقرار  یدگيرسمورد  که یدعاودر رابطه با  ها دادگاهقسمت از اصل فوق قضات 
 قوه اراتياختاز حدود  خارجو  یاسالم، مقررات نيقوان ريمغا یدولتمقررات  یاجرااز 

 .کنند یم یخوددار هيمجر
 هرکس یاساسو هفتادم قانون  کصدياصل  ليذ: به موجب یادارعدالت  وانيد. 2

 اراتياختاز حدود  خارج اي یاسالم مقرراتو  نيقوانبا  مخالف مقررات ابطال تواند یم
 وانيدقسمت از اصل فوق  نيا. با توجه به کندتقاضا  یادار عدالت وانيدرا از  هيمجر قوه

باشند  یاسالممقررات  ايو  نيقوانبا  ريمغا یدولتمصوبات  که یموارددر  یادارعدالت 
 را دارد. ها آنحق ابطال 
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اصل هشتاد و پنجم قانون  رياخ: بر اساس قسمت یاسالم یشورامجلس  سيرئ. 3
منظور  بهباشد و  کشور یعموم مقرراتو  نيقوانمخالف  دينبا دولت مصوبات، یاساس
 اطالع بهاجرا  یبرا ابالغ ضمن ديبامزبور  نيقواننها با آ رتيمغا عدم اعالمو  یبررس

و  یسو  کصدياصل  رياخبر اساس قسمت  نيهمچنبرسد.  یاسالم یشورا مجلس سيرئ
 مذکور یها ونيسيکم مصوباتو  دولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصو، یاساسهشتم قانون 

تا در  رسد یم یاسالم یوراش مجلس سيرئ اطالع بهاجرا  یبرا ابالغ ضمن، اصل نيادر 
 رانيوز أتيه بهنظر  ديتجد یبرا ليدل ذکربا  ابديب نيقوان خالفرا بر  ها آن که یصورت

 بفرستد.

، احتمال تجاوز یدولتنظارت بر مصوبات  یبرادر نظر گرفتن سه مرجع  یاساسعلت 
 اکراتمذ شده است. )صورت مشروح انيبخود  یگذارمقررات  تيصالحاز حدود  هيمجرقوه 

 (1239ـ  1231: 2، ج1911، رانيا یاسالم یجمهور یاساس قانون ینهائ یبررسمجلس 

 یاسالم یشورامجلس  سیرئتوسط  یدولتنظارت بر مصوبات  نهیشیپـ 2
 أتيه استير، 1951مصوب  یاساسو چهارم قانون  یسو  کصديبر اساس اصل 

. با ديرس یم رانيوز أتيه بيتصوبه  زين یدولتبود و مصوبات  ريوزبا نخست  رانيوز
 گاهيجاضرورت داشت و با توجه به شأن و  یدولتنظارت بر مصوبات  نکهياتوجه به 

 یرسم مقام نيتر یعال یاساسقانون  زدهميسو  کصديبه موجب اصل  کهجمهور  سيرئ
 یاساسبود، قانونگذار  گانه سه یقواروابط  ميتنظو مسئول  یرهبرپس از مقام  کشور

و  ستيبو  کصديقرار داد و در اصل  یدولتا مرجع نظارت بر مصوبات جمهور ر سيرئ
  وزيران  هيأت  از تصويب  پس  های دولت  نامه ها و آيين  نامه تصويب: »داشت یمششم مقرر 

  بيابد با ذکر دليل  قوانين  آنها را بر خالف  که  رسد و در صورتی جمهور می  رئيس  اطالع  به
 «فرستد. می  وزيران  هيأت  تجديد نظر به  برای

و  اراتياختو  فيوظاحدود  نييتعقانون  فوق، فهيوظشدن  يیاجرا یراستادر 
 یها نامه نييآو  ها بنامهيتصو: داشت یممقرر  رانيا یاسالم یجمهور استير یها تيمسئول

جمهور در  سيرئ. رسد یمجمهور  سيرئبه اطالع  رانيوز أتيه بيتصودولت، پس از 
به دولت اعالم  ليدل ذکر، نظر خود را با داد یم صيتشخقانون  خالفرا آن که یصورت

ماده مصوبات دولت قبل از انجام اصالحات الزم قابل اجراء نبود.  نيا. بر اساس نمود یم
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 توانست یم یو، مذکورمصوبات  یاجراجمهور و  سيرئدر صورت عدم توجه به نظر 
 .دينمادستور توقف اجراء مصوبه را صادر 

دولت  أتيهجمهور و  سيرئ نيب که یصورتماده، در  نيابه موجب تبصره  نيهمچن
 سيرئ، نظر شد یم جاديااختالف نظر  یا مصوبه رتيمغاعدم  ايو  رتيمغادر رابطه با 

 جمهور در رابطه با موضوع الزم االجرا بود.
 سيرئ، یريوزو حذف پست نخست  1911در سال  یاساسدر قانون  دنظريتجدبا 

 یدولتبر مصوبات  یو، نظارت راتييتغ نياشد و با توجه به  رانيوز أتيه سيرئمهور، ج
 رييتغبه  ميتصم یاساسقانون  یبازنگر یشورا یاعضا ليدل نيهمنداشت، به  یمفهوم

 گرفتند.  یدولتمرجع نظارت بر مصوبات 
 یازمانسبه  فهيوظ نيا نکهيااز جمله  ديگردرابطه مطرح  نيادر  یمختلف شنهاداتيپ

قانون  یبازنگر یشورا مذاکراتصورت مشروح شود )نظر مجلس سپرده  ريزمستقل و 
 ونِيسيکمبا عنوان  یونيسيکم نکهيا اي( و 315: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساس
اصل نود مسئول نظارت بر مصوبات دولت  ونيسيکمها مثل  نامه نييآها و  نامه بيتصو
، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا راتمذاک)صورت مشروح  ،گردد
قرار داده شود. )صورت  هييقضاقوه  سيرئبر عهده  فهيوظ نيا نکهيا اي( 332: 2، ج1913

 ( 331: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا مذاکراتمشروح 
تناسب  که ديرس جهينت نيابه  مذکور یشورارابطه،  نيادر  یطوالنپس از مباحث 

دارد و بر  کاربا قانون سر و  کهباشد  یمرجعو نظارت به عهدة  کنترل نيا کند یم جابيا
نهاده شد. )صورت مشروح  یاسالم یشورامجلس  سيرئفوق بر عهده  فهيوظاساس  نيا

 ( 1219: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا مذاکرات
 یبرا کشورها ريسا نيقوانرا در  یتيصالح نيچن رينظ توان ینم کهاست  ذکرالزم به 

( و غالباً 113 :1913، یجمهور استير یحقوقمجلس مشاهده نمود )معاونت  سيرئ
سپرده شده  يیقضا کارکرد یدارا ايو  يیقضا ینهادهابه  یدولتنظارت بر مقررات  فهيوظ

 است.
فوق  فهيوظ یاجرا یراستا، قانونگذار در یاساسقانون  راتييتغپس از  1911سال  در

و هشتم قانون  یسو  کصديقانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و  بيتصواقدام به 
 یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسئول بادر رابطه  رانيا یاسالم یجمهور یاساس
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دولت و  تأيهمجلس و  سيرئ نيبقانون اگر  نيا( ماده واحده 2) تبصرهنمود. به موجب 
 سيرئنظر  شد یماختالف نظر حاصل  نيقوانمربوطه از جهت استنباط از  یها ونيسيکم اي

 معتبر اعالم شده است. مجلس
در رابطه با  که یمشکالت، با توجه به 1/12/1931  خيتاردر  یاسالم یشورامجلس 

ده بود قانون فوق بوجود آم یاجرامجلس در رابطه با نحوه  سيرئنحوه تعامل دولت با 
( قانون 191( و )15اصل ) یاجراقانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه  بيتصواقدام به 

 یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسئول بادر رابطه  رانيا یاسالم یجمهور یاساس
 سيرئ راديااز مصوبه مورد  یقسمت ايقانون چنانچه تمام  نيا( 1نمود. به موجب تبصره )

 مقرر، ظرف مدت رانيوز أتيهبه  رادياو پس از اعالم  رديگقرار  یاسالم یشورامجلس 
حسب مورد  مذکورمدت  انيپالغو آن اقدام نشود پس از  ايدر قانون، نسبت به اصالح 

مصوبه  نيابه موجب  نياخواهد بود. بنابر  االثر یملغ، راديااز مصوبه مورد  یقسمت ايتمام 
بطه با مصوبات دولت ضمانت اجرا در نظر مجلس در را سيرئنظر  تيرعاعدم  یبرا

مجلس توسط دولت، مصوبه فاقد اعتبار  سيرئنظر  تيرعاگرفته شد و در صورت عدم 
 .شود یم

در رابطه با  یادارعدالت  وانيدمجلس و آراء  سيرئنظر  نيبدر عمل  که یاختالفات
قدام به ا 1912 در سال  یاسالم یشوراموضوعات مشابه بوجود آمد موجب شد مجلس 

 در داشت یممقرر  که دينما یادارعدالت  وانيد( قانون 25ماده ) هياستفسارقانون  بيتصو
موضوع ) یاسالم یشورامجلس  استيرو  یادارعدالت  وانيدصورت تعارض نظر 

 وانيد(، نظر رانيا یاسالم یجمهور یاساس( قانون 15اصل هشتاد و پنجم ) ليذ اراتياخت
 اء است. االجر الزم یادارعدالت 
قانون  بيتصومجلس مربوط به  سيرئ اراتياختدر رابطه با  یقانوناصالحات  نيآخر
 یجمهور یاساس( قانون 191( و )15تبصره به قانون نحوه اجراء اصول ) کيالحاق 

بود  1911در سال  یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسؤولدر رابطه با  رانيا یاسالم
 ها نامه نيآئمصوبات،  یاسالم یشورامجلس  سيرئ که یاردموقانون در  نيابه موجب  که
و هشتم  یسو  کصدي( و 15در اصول هشتاد و پنجم ) مذکورمقامات  یها نامه بيتصوو 
دولت  یبرا یودهد نظر  صيتشخ نيقوانبا متن و روح  ريمغارا  یاساس( قانون 191)

 تيصالحگونه موارد  نيانسبت به  یادارعدالت  وانيداالتباع است و  معتبر و الزم
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 یادارعدالت  وانيد( قانون 25ماده ) هياستفسارمصوبه قانون  نيا نيهمچنندارد.  یدگيرس
خالف شرع  یادعابه  یدگيرسدر  وانيد تيصالحشامل  حکم نيارا نسخ نمود. البته 

 (1).شود ینمنگهبان  یشورا یفقهاپس از اظهارنظر  ها آنبودن مقررات و ابطال 

 یاسالم یشورامجلس  سیرئظارت ـ موضوع ن3
 یاسالم یشورامجلس  سيرئنظارت  که ميپرداز یمموضوع  نيا یبررسدر ادامه به 
. بر گردد یماز مصوبات دولت  کيکدامشامل  یاساس( قانون 191( و )15موضوع اصول )
نظارت  تيمسئول یاسالم یشورامجلس  سيرئ یاساس( قانون 191( و )15اساس اصول )

بر عهده  یاساسبا قانون  رتيمغاعدم  ايو  رتيمغارا از جهت  ريز یدولتبر مصوبات 
 دارد:

 مجلس، یاساسمصوب دولت. بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون  یها اساسنامهـ 
 مؤسسات، ها شرکتها، سازمان اساسنامه یدائم بيتصو اجازه تواند یم یاسالم یشورا
و  نيقوانمخالف  دينبامصوبات  نيا. دينماار واگذ دولت بهرا  دولت به وابسته اي یدولت

 رتيمغا عدم ايو  رتيمغا اعالمو  یبررسمنظور  به ديباباشد و  کشور یعموم مقررات
 برسد.  یاسالم یشورا مجلس سيرئ اطالع بهاجرا  یبرا ابالغ ضمن، نيقوانآنها با 

 وابسته اي یتدول مؤسسات، ها شرکتها، سازمان اساسنامهمورد از مصوبات شامل  نيا
مقررات يا قراردادی که برای »اند: نموده فيتعر نگونهيا. اساسنامه را گردد یمدولت  به

 یجعفر«. )شود طرز کار يک جمعيت )در حقوق عمومی يا خصوصی( مقرر و معين می
 ( 231: 1911، یلنگرود

. ريوز از چند متشکل یها ونيسيکم مصوباتو  دولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصوـ 
، عام و نيقوانوضع  نهيزممجلس در  تيصالح، یاساسقانون  کميبا توجه به اصل هفتاد و 

 ميتنظو  نيقوان یاجرامربوط به  اتيجزئتمام  نييتع کهتوجه داشت  ديبامطلق است، اما 
جهت  نيهمو به  دارد یممهم تر خود )نظارت( باز  فيوظا، مجلس را از انجام یادارامور 

قابل  زين نکته نيا. شود یمواگذار  هيمجربه قوه  یاجرائنامه  نيآئ ميتنظ، نيانقودر غالب 
 بيتصو ضيتفوو  ستين هيمجرقوه  یذات تيصالحوضع مقررات در  کهتوجه است 

، یموتمن یطباطبائ. )گردد یمقوا محسوب  ینسب کيتفکاز اثرات  هيمجرمقررات به قوه 
1919 :211 ) 

مجلس قرار  سيرئ ینظارت تيصالحدر حوزه  یدولتوبات مص یتمام نکهيابا توجه به 
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 یبررساساس در ادامه به  نيهمنمود. بر  نييتبنظارت را  نيامصوبات مشمول  ديباندارد 
 .ميپرداز یممجلس  سيرئ ینظارت تيصالحموضوع  یدولتانواع مصوبات  یاجمال

بر اساس  اياً و دولت رأس أتيه کهاست  یدستوراتو  ماتيتصممشتمل بر  نامه بيتصو 
در مسائل خاص و در امور مختلف  یدولت یها سازمانو  ها وزارتخانه شنهاداتيپو  ها طرح

 ( 123: 1932، یصدرالحفاظ) .دينما یماتخاذ  یاجتماعو  یفرهنگ یاقتصاد یاسيس
مقرر  نيقواندر  که ستين یمواردمحدود به  نامه نييآدر وضع  هيمجرقوه  تيصالح

 جابياها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجراقوه در  نيا فيتکالو  اراتياخت بلکهشده است، 
: 1911، انيکاتوز. )کندوضع  یمقرراتخود  فيوظاحسن انجام  یبرابتواند  که کند یم

از  ها آنوضع  ارياخت کهاست  یاصول ازمندينقانون و اداره جامعه خود  یاجرا نيتأم( 121
 نيابا استفاده از  تواند ینمقوه  نيااست. البته  یئاجراقوه  تيصالحو در  یادارامور 

  .دينما جاديا یديجدسازمان  اينهاد  ارياخت
 نامه نييآقانون و  انيم یماهوتفاوت  چيه که اند دهيعق نيااز حقوقدانان بر  یبرخ

نظر در  نيا. بر اساس هاست آندو نوع مقرره، مرجع وضع  نياوجود ندارد و تنها تفاوت 
بپردازد.  نامه بيتصوو  نامه نييآبه وضع  تواند یمقانون وجود ندارد دولت  هک یموارد
 توان ینم دينما یم جاديا فيتکلحق و  که یامورگفته شده است در رابطه با  نيهمچن

اقدام به وضع قاعده  نامه نييآ بيتصومجلس و بدون وجود قانون و با  بيتصوبدون 
  (2)(213: 1919، یموتمن یطباطبائنمود. )

 یبرا یريتدب، باشند یم يیاجراو  یادار اتيمقتضبه  یمتک کهمستقل  یها نامه نييآ
 یادار فيوظاانجام  یراستادر  ها نامه نييآنوع  نيا. شوند یمامور محسوب  حيصح یاجرا

با  ريمغا دينباو الزاماً  گردند یم بيتصو یادار یها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجرا نيتأمو 
. ندينما قييتض ايموجود را توسعه داده و  نيقوانشمول  رهيدا توانند ینمند و قانون باش

شمول  کهاعتقاد باشد  نيادولت بر  که یموارد( لذا در 911ـ  913: 2، ج1919، یهاشم)
ارائه  قيطرالزاماً از  ديبارابطه  نيا، در ابديتوسعه  ايمحدود شده  ديباموجود  نيقوان

 داشته باشد. یا مصوبهرابطه  نياراساً در  تواند ینمو  دينمابه مجلس استفاده  حهيال
 یدولتباالتر از مقررات  یشأن یعاد نيقوانو  یاساس، قانون ديگرد انيب کههمانگونه 

 نيقوانبا  ريمغامقررات  نيا کهاست  نيا یدولتاساس، شرط اعتبار مقررات  نيادارند. بر 
  نباشد. یاساسو  یعاد
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در عموم مسائل در  یاسالم یشورا، مجلس یاساسقانون  کميتاد و با توجه به اصل هف
برخالف نظر  کهاست  ذکر. الزم به کندقانون وضع  تواند یم یاساسحدود مقرر در قانون 

بر اساس قانون  توان یم کههستند  نياقائل به  که( 1ـ 3: 1913از حقوقدانان )الهام،  یبرخ
 تيصالحمجلس  کهاساس معتقدند  نياداد و بر از قانون به دست  یماهو یفيتعر یاساس

را ندارد، به  ستندينقانون  یماهو یها یژگيو یدارا کهاز امور را  یبرخدر  یقانونگذار
قرار داده است و  یشکل اريمعقانون را  يیشناسا اريمعتنها  یاساسقانون  که رسد یمنظر 
 دييتأامر پس از  نيا دينما یقانونگذار یامردر  یاسالم یشورااساس اگر مجلس  نيابر 

و  ديگرد انيب که یمطالبنگهبان، ارزش و اعتبار قانون را خواهد داشت. با توجه به  یشورا
، نامه نييآ تواند یممرجع  نيا، یاسالم یشورامجلس  یقانونگذارعام  تيصالحبا توجه به 

 نکهيا ايدهد و  رييتغامور را  نيامصوبات دولت در  اي کندو اساسنامه وضع  نامه بيتصو
شأن و اعتبار  نکهيااساس با توجه به  نيا( بر 29: 1912)ابوالحمد،  دينمارا لغو  ها آن

با  تواند یممصوب مجلس است، مجلس  نيقوانفروتر از  هيمجرمقررات مصوب قوه 
را  ها آن ايلغو نموده و  یضمنرا به صورت  هيمجرقانون، مقررات مصوب قوه  بيتصو

 .دينمااصالح 

 یاسالم یشورامجلس  سیرئـ محدوده نظارت 4
 دينبا هيمجرمصوبات قوه  که دارد یممقرر  یاساسو هشتم قانون  یسو  کصدياصل 

مصوبات  رتيمغا صيتشخاصل مرجع  نياباشد. بر اساس  نيقوانبا متن و روح  ريمغا
 یتاراسدولت در  نکهيااست. با توجه به  یاسالم یشورامجلس  سيرئ، نيقوانبا  یدولت

اعمال مشمول نظارت  نياتمام  که دهد یمانجام  یگوناگونخود اقدامات  فيوظاانجام 
مجلس براساس اصول هشتاد  سيرئ تيصالح بلکه گردد ینم یاسالم یشورامجلس  سيرئ

 نيادر  گردد یماز مصوبات دولت  یبرخو هشتم صرفاً شامل  یسو  کصديو پنجم و 
 :ميپرداز یم ها آن یبررسدر ادامه به  کهرابطه چند موضوع قابل بحث است 

 ؟گردد یم یدولتنوع از مصوبات  کدامشامل  یاسالم یشورامجلس  سیرئـ نظارت 4ـ1
مورد توجه قرار  یاساس( قانون 191( و )15متن اصول ) ديباسوال  نيادر پاسخ به 

 یدائم بيتصو تواند یم مجلس، یاساس. بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون رديگ
بر  را به دولت بدهد. دولت به وابسته اي یدولت مؤسساتو  ها شرکتها، سازمان اسنامهاس
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 سيرئ، نيقوانمصوبات دولت با  رتيمغاعدم  صيتشخاصل، مرجع  نيا ليذاساس 
از موضوعات داخل در  یکيشده  انيباست. با توجه به مطالب  یاسالم یشورامجلس 

 مصوب دولت است.  یها اساسنامهمجلس، نظارت بر  سيرئ تيصالح

حق وضع  رانيوز أتيه اي ريوز، یاساسو هشتم قانون  یسو  کصديبه موجب اصل 
 انجام یبرادارد  حق رانيوز أتيهاصل،  نيابر اساس  نيهمچنرا دارند،  يیاجرا نامه نييآ

و  نامه بيتصووضع  به یادار یها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجرا نيتأمو  یادار فيوظا
 بهخود را  فيوظا بهاز امور مربوط  یبرخ بيتصو تواند یم وبپردازد  نامه نييآ

اصل،  نيااز  یگريد. بر اساس قسمت دينماواگذار  ريوزاز چند  متشکل یها ونيسيکم
وضع  حق ،رانيوز أتيه مصوباتو  شيخو فيوظادر حدود  زين رانيوزاز  کيهر
 انيمو هشتم از  یسو  کصدياصل  ليذساس و صدور بخشنامه را دارد. بر ا نامه نييآ

و  ها نامه بيتصوشامل  صرفاً یاسالم یشورامجلس  سيرئمقررات فوق، نظارت 
 سيرئو  شود یم ريوزاز چند  متشکل یها ونيسيکم مصوباتو  رانيوز أتيه یها نامه نييآ

 ارد.وزراء را ند یها بخشنامهها و  نامه نييآدر رابطه با نظارت بر  یتيصالحمجلس 
 رانيوز أتيهمختص نظارت بر مقررات مصوب  تيصالح نيا کهاست  ذکرالزم به 

 ايآ کهسؤال مطرح شود  نيااست  ممکن (9).شود ینم يیاجرا ماتيتصماست و شامل 
موضوع اصل  ژهيو ندگانينما ماتيتصمشامل  یاسالم یشورامجلس  سيرئ تيصالح

 ؟ شود یم زين یاساسو هفتم قانون  ستيبو  کصدي

به موجب  نکهيا کيدو موضوع را مورد توجه قرار داد:  ديباسوال  نيادر پاسخ به 
 اتيهمصوبه  ازمندين ژهيو ندگانينما نييتع یاساسو هفتم قانون  ستيبو  کصدياصل 

  (1).رديگ یممجلس قرار  سيرئتحت شمول نظارت  مصوبه نيا کهاست  رانيوز
 اراتياخت نکهيابا توجه به  کهاست  نيا رديگمورد توجه قرار  ديبا که یدومموضوع 

اتخاذ شده  ماتيتصماست،  يیاجرااصل مربوط به امور صرفاً  نياموضوع  ژهيو ندگانينما
مرجع  (5).رديگ ینممجلس قرار  سيرئ ینظارت تيصالحدر محدوده  ژهيو ندگانينماتوسط 

 سيرئارت بوده و مشمول نظ یگذارمقررات  ژهيو ندهينما ميتصم ايآ نکهيا صيتشخ
اقدام  که یصورتدر  یواست و  یاسالم یشورامجلس  سيرئنه با خود  ايمجلس است 

نسبت به  تواند یم دهد صيتشخخود  ینظارت تيصالحرا مصداق حوزه  ژهيو ندهينما
 (1)نظر به دولت عودت دهد. ديتجد یبراو مصوبه را  کرده دايپموضوع ورود 
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مجلس بر مصوبات  سيرئ تيصالحدم شمول ع ايالبته در رابطه با موضوع شمول و 
 کهمورد توجه قرار داد  ديبارا  نکته نيا یاساسقانون  123موضوع اصل  ژهيو ندگانينما

 سيرئاز وزراء باشند،  یتعدادو هفتم  ستيبو  کصديموضوع اصل  ژهيو ندگانينمااگر 
را  ها آنمتخذه توسط  ماتيتصم تواند یمموضوع را دارد و  یبررس تيصالحمجلس 

داده و نظر خود را نسبت به آن  صيتشخو هشتم  یسو  کصدياصل  رياخمشمول قسمت 
 .دينمااعالم 

از  یاساسو هشتم قانون  یسو  کصدیموضوع اصل  یدولتمقررات  صیتشخـ مرجع 4ـ2
 ؟ستیک ییاجراصرفاً  ماتیتصم

ر مثل عزل و از امو یبرخ يیاجرا تيماهدر رابطه با  کهتوجه داشت  ديبارابطه  نيادر 
 ها آنبودن  يیاجراوجود ندارد و در رابطه با  یاختالف يیاجراو  یادارنصب مقامات 

 ماتيتصمدولت تحت عنوان  که ابدي یمبروز  یهنگاماتفاق نظر وجود دارد. اختالف 
مشمول  یاسالم یشورامجلس  سيرئبه نظر  که دينما یم یگذاراقدام به مقررات  يیاجرا

 نيقوانآن با  رتيمغاو عدم  رتيمغادر مورد  ديباهشتم بوده و و  یسو  کصدياصل 
 أتيهمجلس مقررات مصوب  سيرئموضوع نظارت  نکهيااظهارنظر شود. با توجه به 

موضوع نظارت را دولت قرار داد و به دولت  صيتشخمرجع  توان ینماست،  رانيوز
و هشتم  یسو  کصديصل مشمول ا کهبا توجه به برداشت خود هر آنچه را  کهداد  ارياخت
 کهاست  یاسالم یشورامجلس  سيرئ نيا بلکه ديننمامجلس ارسال  سيرئ یبرا داند ینم

عدم شمول نظارت  ايدر رابطه با شمول و  تواند یممصوبات دولت  تيماهبا توجه به 
( 15. دو اصل )دينماخود اظهار نظر  تيصالحو عدم  تيصالح جهينتو در  ها آنخود بر 

)موضوع اصول  یدولتاز مقررات  کي چيه کهاند شده بيتصومنظور  نيابه ( 191و )
اصول از  نيامصوبات دولت موضوع  صيتشخنباشد، اگر مرجع  نيقوانبا  ريمغافوق( 

 .دهند یمدو اصل اعتبار خود را از دست  نيا قتيحق، خود دولت باشد، در يیاجرا ماتيتصم

باشند )اعم از  که ینامهر  یداراود را مصوبات خ یتمام کهاست  مکلفاگرچه دولت 
مجلس  سيرئ یبرا( ليقب نيااز  یاسامو  نامه ميتصمنامه، ، موافقتنامه بيتصو، نامه نييآ

مقرر در قانون  فهيوظمجلس، تخلف از  سيرئ یبراو عدم ارسال مصوبات  دينماارسال 
 نبوده یاسالم یشورامجلس  سيرئ تيمسئولامر موجب سلب  نيا، گردد یممحسوب  یاساس

 رتيمغاعدم  ايو  رتيمغامصوبات دولت و اظهارنظر در رابطه با  یبررسبه  مکلف یوو 
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 یبراارسال نشدن مصوبات مزبور  که اند دهيعق نيابر  یبرخاست. البته  نيقوانآنها با 
 يیطباطباشد )مصوبات مزبور خواهد  یاعتبار یبموجب  یاسالم یشورامجلس  استير

آن  یحقوقو  یقانون یمبنا یولاست  یتأملاگر چه نظر قابل  که( 231 :1919 ،یموتمن
 .ستينمشخص 

 عدات وانید تیصالحو  یاسالم یشورامجلس  سیرئ تیصالح انیم ینسبتـ چه 4ـ3
 در نظارت بر مصوبات دولت وجود دارد؟ یادار

 یدولتابطال مقررات  یبرامرجع  کيصرفاً  یاساسقانونگذار  کهاعتقادند  نيابر  یبرخ
 نکهيانظر با توجه به  نيااست. بر اساس  یادارعدالت  وانيدآن مرجع  کهقرار داده است 

 یشورامجلس  سيرئنظارت  یاجرااز ضمانت  یسخن یاساسقانون  191و  15در اصول 
 سيرئنظارت  یبراضمانت اجرا  نييتعاست  امدهين انيمبه  یدولتبر مقررات  یاسالم

، یجمهور استير یحقوقمعاونت . )است یاساسقانون  139و  132اصول  ريمغامجلس 
 یشورامجلس  سيرئو  یادارعدالت  وانيدگفت  ديبا( در پاسخ 115ـ139، 1913
هستند. بر اساس  یدولتدو مرجع هم عرض صالح جهت نظارت بر مصوبات  یاسالم

 یبرااصول ضمن ابالغ  نياموضوع  یدولتمصوبات  یاساس( قانون 191( و )15اصول )
 ذکربا  ابديب نيقوان ريمغارا  ها آن که یصورتتا در  گردد یممجلس ارسال  سيرئ یبرااجرا 

 یمرجع یادارعدالت  وانيد که یحالبفرستد. در  رانيوز أتيه یبرا دنظريتجد یبرا ليدل
و تنها در  گردد ینمارسال  وانيد یبرااظهارنظر  یبرابوده و مصوبات دولت  يیقضا

نموده و  یدگيرسنهاد به موضوع  نيا مصوبه اعالم گردد کيز ا یتيشکا که یصورت
 . دينما یمدهد ابطال  صيتشخ نيقوانبا  ريمغا که یصورتمصوبه را در 

 یادارعدالت  وانيد تيصالحنسبت به  یاسالم یشورامجلس  سيرئ تيصالح
 یها اساسنامهنظارت بر  تيصالحصرفاً  یاسالم یشورامجلس  سيرئمحدود است. 

از  متشکل یها ونيسيکمو  رانيوز أتيه یها نامه بيتصوو  ها نامه نييآدولت،  مصوب
به  یدگيرس تيصالح یادارعدالت  وانيد که یحالرا بر عهده دارد در  ريوزچند 
 را دارد. یدولتو مقررات  ماتيتصمتمام  هيعل اتيشکا

عدالت  نوايد یاساسو هفتاد و سوم قانون  کصديو هفتادم و  کصديبر اساس اصول 
 مقرراتو  نيقوانبا  مخالف که یدولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصوابطال  تيصالح یادار

مرجع  وانيد نيا نيهمچنباشد را داراست  هيمجر قوه اراتياختاز حدود  خارج اي یاسالم



 
 
 

 (یاساسقانون  191و  15)اصول  یدولتنظارت بر مقررات 
 

 

709 

و  یدولت یواحدها اي نيمأمور به نسبت مردم اعتراضاتو  تظلمات، اتيشکابه  یدگيرس
را  يیاجراصرفاً  ماتيتصمبودن  یقانونبه  یدگيرس تيصالحبوده و  ها آن حقوق احقاق

 بر عهده دارد. زين
دو  نيا فهيوظ کهتوجه نمود  ديبادو مرجع  نيا تيصالح انيمدر رابطه با نسبت 

مجلس  سيرئاگر  نکهيا جهينتبا قانون است.  یدولتمصوبات  رتيمغا صيتشخمرجع، 
 ستين یموضوع گريدو  شود یممصوبه فاقد اعتبار  دينمام قانون اعال ريمغارا  یا مصوبه

 وانيد، اگر نيهمچنبه آن را داشته باشد و  یدگيرس تيصالح یادارعدالت  وانيد که
  .ماند ینم یباقمجلس  سيرئاظهار نظر  یبرا یموضوع دينمارا ابطال  یا مصوبهعدالت 

مصوبات  رتیمغاعدم نظارت بر  تیصالحصرفاً  یاسالم یشورامجلس  سیرئـ 4ـ4
با  یدولتمصوبات  رتیمغادر رابطه با  تواند یم ایرا دارد  یعاد نیقوانبا  هیمجرقوه 

 ؟دینما نظارت زین یاساسقانون 

 یو یبرانتوان  رسد یمبه نظر  یاسالم یشورامجلس  سيرئ گاهيجابا توجه به شأن و 
 یاساست دولت با قانون مصوبا رتيمغاو عدم  رتيمغااظهار نظر در رابطه با  تيصالح
 ريمغادولت به عدم وضع مقررات  فيتکلبا توجه به  کههر چند  (3)شناخت تيرسمرا به 

با قانون  ريمغااست مصوبات  مکلفدولت  یاول قيطربه  یعاد نيقوانبا متن و روح 
 نيامجلس در  سيرئصالح دانستن  یبرا یموجبامر  نيا یول ديننما بيتصورا  یاساس

  .شود ینمرابطه 

و در  ديننما نيقوانبا روح  ريمغا یدولتاقدام به وضع مقررات  کهاست  مکلفدولت 
عدالت  وانيدباشند، قابل ابطال در  نيقوانبا روح  ريمغامقررات مصوب،  که یصورت

با روح و  ريمغا یدولتمصوبات  تواند یم زين یاسالم یشورامجلس  سيرئبوده و  یادار
 سيرئاز نظر  تيتبعبه  مکلفدولت  که دينماح به دولت اعالم اصال یبرارا  نيقوانمتن 

 مجلس است. 
( 191( و )15اعمال نظارت موضوع اصول ) یراستادر  کهمجلس  سيرئ اتينظر راًياخ
با  که رسد یمدرج شده و به اطالع عموم  یرسمدر روزنامه  گردد یماعالم  یاساسقانون 

 نياشهروندان موثر هستند، انتشار  فيتکال مصوبات دولت در حقوق و نکهياتوجه به 
 یگاماند نموده جاديارا  مذکور راتيتأث کهاست  یمصوباتمتضمن عدم اعتبار  که اتينظر

 (.121: 1932، یصدرالحفاظ) باشد یمحقوق عامه  اءياحدر جهت 
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 مجلس سیرئنظارت  یاجراـ ضمانت 8

نظارت بر  فهيوظ که یربازنگاز  شيپ یاساسو ششم قانون  ستيبو  کصديدر اصل 

از اعالم نظر  شيپجمهور نهاده شده بود، مصوبات دولت  سيرئمصوبات دولت بر عهده 

اگر چه در  (1)(.112: 1911نگهبان،  یشورا اتينظرجمهور فاقد اعتبار بود)مجموعه  سيرئ

مصوبات  ديگردمقرر  کشور يیاجرابا هدف عدم اخالل در امور  1911سال  یبازنگر

مجلس  سيرئاجرا نزد  یبرا، ضمن ابالغ نيقوانبا  رتيمغاعدم  نيتضم یبرادولت 

 یاساسقانون  یبازنگر یشورا مذاکراتارسال گردد)صورت مشروح  یاسالم یشورا

نداشته  یرييتغعمل فوق  تيماه یول( 331ـ333: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور

 یشورامجلس  سيرئ، یاساسن و هشتم قانو یسو  کصدياصل  نکهيااست. لذا با توجه به 

اصل  اقيسقرار داده است و با توجه به  هيمجررا مرجع نظارت بر مصوبات قوه  یاسالم

 یاساسو ششم قانون  ستيبو  کصديمشابه اصل  که) یاساسو هشتم قانون  یسو  کصدي

)صورت یاساسقانون  يینها یبررسمجلس  مذاکراتاست( و مشروح  1951مصوب 

: 2، ج1911، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  يینها یبررسلس مج مذاکراتمشروح 

 یبازنگر یشورا مذاکرات)صورت مشروح یاساسقانون  یبازنگر یشورا( و 1232ـ1233

مجلس  سيرئ(، با اعالم نظر 332ـ1219: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

از  تيتبعبه  مکلفانون، دولت با ق یدولتمصوبات  رتيمغادر رابطه با  یاسالم یشورا

به  مذکورو در صورت اصرار دولت بر مصوبه خود، مصوبه  باشد یممجلس  سيرئنظر 

 . گردد یماعتبار  یببا قانون  رتيمغا ليدل

و در مقام  22/9/1931/م مورخه 392/92/31شماره  هينظرنگهبان به موجب  یشورا

هيأت وزيران »ه است به موجب نظر شورا: نمود دييتأنظر را  نيهم زين یاساسقانون  ريتفس

پس از اعالم نظر رئيس مجلس شورای اسالمی مکلف به تجديدنظر و اصالح مصوبه 

خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ايراد 

 «االثر خواهد شد. ملغی
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 یریگ جهینت
مصوب  یها اساسنامههشتم و  یسو  کصدياصول هشتاد و پنجم و  ليذبر اساس 

مجلس  سيرئ یبرا نيقوانآنها با  رتيمغانظارت بر عدم  یبرا ديبا یدولتدولت و مقررات 

 سيرئمشمول نظارت  یدولتمقرره  کدام نکهيا صيتشخارسال شود. مرجع  یاسالم یشورا

مصوبه دولت  رتيمغادر رابطه با  یومجلس است و نظر  سيرئنه  اي رديگ یم مجلس قرار

مجلس  سيرئنظر  نيتأمالزم االجرا بوده و مصوبه دولت در صورت عدم  يینها نيقوانا ب

در عرض هم بوده و هر  یادارعدالت  وانيدمجلس و  سيرئ. نظارت شود یم االثر یملغ

 را دارند. نيقوانمصوبات دولت با  رتيمغااعالم  تيصالحمراجع  نيا یدو

 نياتخلف از  یولمجلس است  سيرئ یبرابه ارسال مصوبات  مکلفاگر چه دولت 

 یو ینظارت تيصالحمجلس مانع از اعمال  سيرئ یبراامر و عدم ارسال مصوبات دولت 

خود  تيصالحرا در محدوده  ها آننظارت بر  کهرا  یمصوبات رتيمغا تواند یم و او ستين

 .دينمااعالم  داند یم
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 ها ادداشتی
هر چند مطابق  :یادارعدالت  وانید یعموم أتیه 11/70/7983مورخه  491شماره  یرأـ 1

و هشتم  یس کصدوياصول هشتاد و پنج و  یاجراتبصره به قانون نحوه  کيقانون الحاق  1تبصره 
 یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسئولدر رابطه با  رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

 یشورامجلس  سيئر که یموارد، در 92/1/1911مصوب  یبعدو اصالحات  1911مصوب 
و  کصديدر اصل هشتاد و پنج و  مذکورمقامات  یها نامه بيتصوو  ها نامه نييآ، مصوبات، یاسالم

دولت معتبر و  یبرا یودهد، نظر  صيتشخبا متن و روح قانون  ريمغارا  یاساسو هشتم قانون  یس
 سيرئندارد و  یدگيسر تيصالحگونه موارد  نيانسبت به  یادارعدالت  وانيداست و  االتباع الزم

 یقانون رتيمغاموارد  11/1/1913/ب مورخ ه 93155نامه شماره  یط زين یاسالم یشورامجلس 
 وانيد یعموم أتيهدر  یدگيرس یبرا یموجبجهت  نيارا اعالم نموده، از  عنه معترضمصوبه 

صره مقرر در تب حکممصوبه با شرع منصرف از  رتيمغابه جهات  یدگيرس کنيلوجود ندارد، 
مورخ  12253/92/13نامه شماره  یطنگهبان  یشورا یفقها نکهيا. و نظر به باشد یم الذکر فوق

و  11ماده  زيتجو، لذا به اند دانستهشرع  نيموازرا خالف  عنه معترض نامه نييآ 2، ماده 2/1/1913
بطال و ا تيشکامصوبه مورد  یادارعدالت  وانيدقانون  22ماده  رياخو قسمت  13ماده  کيبند 

 خواهد داشت.  یتسرصدور  خيتاراثر آن به 
وضع » :یادارعدالت  وانید یعموم أتیه 18/1/7989مورخه  87/101ع/  هشماره  یرأـ 2

 یرأ، «قاعده آمره متضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولی هر مورد اختصاص به مقنن دارد

قانون  يینامه اجرا نييآ 123دهمفهوم مخالف تبصره ما» :19/9/7989مورخه  81/119/هشماره 
ت به يمعاف یبه تقاضا یدگيه متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسک یفه عموميخدمت وظ

باشد  یم یليت تحصياز معاف یل و برخورداريدر مدت ادامه تحص کیا جهات پزشيفالت کواسطه 
شماره  یرأ، «شود یص داده ميتشخ یه در وضع مقررات دولتيارات قوه مجريخارج از حدود اخت

 213نامه اجرايی ماده  آيين 99ماده  9و  2بنابراين مفاد بندهای  »... :19/9/7988مورخه  89/997/ه
قانون مالياتهای مستقيم مبنی بر صدور برگ قطعی مالياتی اصالحی متضمن افزايش ماليات و 

اجع ذيصالح قانونی اجرای آن بدون اطالع مؤدی و رسيدگی به اعتراض وی در اين باب توسط مر
ه از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور ک

 «شود. اقتصادی و دارايی در وضع مقررات دولتی تشخيص داده می
ها و  نامه تصويبشامل  123محدوده اصل » :90/9/7913مورخه  191/17/13شماره  هینظرـ 3
 «.بود شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد یها نم ها و اساسنامه نامه آئين

مربوط امور اجرايی است و  123اصل » :1/70/7987مورخه  1714/90/87شماره  هینظرـ 4
شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.  ها نمی ها و اساسنامه نامه ها و آيين شامل تصويبنامه
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 123است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل  ( که مقرر نموده23بنابراين تبصره الحاقی ماده )
قانون اساسی به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرايی است، وافی به مقصود 
است لکن تصويبنامه هيأت وزيران که طی آن نماينده يا نمايندگانی با اختيارات مشخص تعيين 

باشد و الزم است اين  ن اساسی میقانو 191ذيل اصل  نامه نمايد از مصاديق تصويب می
ها ضمن ابالغ برای اجراء به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد تا در صورتی که  تصويبنامه

 «.آنها را بر خالف قوانين بداند با ذکر دليل برای تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد
رابطه با الزام به ارسال نگهبان در  یشورا 10/77/7918مورخه   9789/17/18شماره  هینظرـ 5

 یاسالم یشورامجلس  سیرئ یبرا یاساسقانون  711موضوع اصل  ژهیو ندگانینما ماتیتصم

( با 9در تبصره ) :یاساس( قانون 798( و )89اصول ) یاجرابه قانون  یالحاق 9موضوع تبصره 
در اصل  مذکور ماتيتصماست الزام به ارسال  يیاجرا( مربوط به امور 123اصل ) نکهيااستحضار 

 شناخته شد. یاساسمجلس خالف قانون  سيرئبه  یاساس( قانون 123)
 ؛یاسالم یاست محترم مجلس شوراير» :نگهبان یشورا 1194/17/7980شماره  هینظرـ 6

ل ياز قب یاه امور مهمهکنيصرف نظر از ا ،12/9/1912مورخ  /ب9213  عطف به نامه شماره ه
خارج از شمول محدوده  3/9/1933مورخ   ه22321/ت 1122 ن بودجه موضوع نامه شمارهييتع

ر به عمل يور و تفسکق آن با اصل مذين مصداق و تطبييص موضوع و تعيباشد، تشخیم 123اصل 
، یاساس)مجموعه « نگهبان ندارد. یبه اظهارنظر شورا یازياست، ن یآمده به عهده خود جنابعال

1911: 221) 
مذکور در ذيل اصل يکصد « قوانين» کلمه» :79/9/7917 هورخم 1707شماره  یریتفس هینظرـ 7

 « شود. نمی و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی
در موارد اختالف بين رئيس جمهور و هيأت » :19/1/7999مورخه  7341شماره  هینظرـ 8

امه قابل ن نامه و آئين وزيران نظر شورا بر اين است که بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب
اين  یقانون اساس 121مستفاد از اصل »...  :9/70/99مورخه  1990شماره  هینظر ؛«باشد. یاجراء نم

 یشورا اتينظرمجموعه ) «ندارد. یاست که قبل از اعالم نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجراي
 (113ص  ،نيشيپنگهبان، 
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 منابع و مآخذ

 الف( فارسی

 مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقي جمهوري اسالمي» (،0631)دیعبدالحمابوالحمد، 

 .01ـ01 ، صص22، شماره ی)دانشگاه تهران(اسيسحقوق و علوم  دانشکدهمجله ، «ايران

صورت مشروح (، 0631ي)اسالمي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگامور  کلاداره 

امور  کلتهران: اداره ، رانيای اسالمی جمهوری اساسی قانون بازنگری شورا مذاکرات

 ي، جلد دوم.اسالمي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگ

صورت مشروح (، 0630ي)اسالمي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگامور  کلاداره 

 کل، تهران: اداره رانيای اسالمی جمهوری اساس قانونی نهائی بررسمجلس  مذاکرات

 ي، جلد دوم.ماسالي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگامور 

، تهران: گنج دانش، ی حقوقنولوژيترممبسوط در (، 0630ي، محمدجعفر)لنگرودي جعفر

 چاپ اول. 

تحلیلي از پیوند حقوق اداري و مديريت دولتي بر پايه »(، 0633)نیحسي، محمد زارع

 .23ـ00، صص63، شماره یدولت تيريمدمجله  ،«حاکمیت قانون

 ي نا، چاپ سوم، جلد اول.ب، یادارحقوق ي تا(، ب)ميکري، سنجاب

، یادارعدالت  وانيدی بر اعمال دولت در قضائنظارت (، 0632ي، نصراهلل)صدرالحفاظ

 ، چاپ اول.اريشهر

ی ادار یدادرسقانون و  تيحاکم، یقيتطبی ادارحقوق (، 0631ي، منوچهر)موتمني طباطبائ

 ، تهران: سمت، چاپ اول.بزرگ کشوری در چند قيتطب

 ، تهران: سمت، چاپ نهم.یادارحقوق (، 0636ي، منوچهر)نموتمي طباطبائ

، زانیم، تهران: یاسيسی نهادها وی اساسحقوق (، 0636ي، ابوالفضل)پناه عتيشري قاض

 (.زانیمچاپ نهم )چاپ اول 
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 شرکت، تهران: رانيای حقوقمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام (، 0630، ناصر)انيکاتوز

 هارم.ي انتشار، چاپ چهل و چسهام

معاونت پژوهش، ، تهران: یجمهور استيری حقوقونت معا(، 0630ي )اساسمجموعه 
 ، چاپ اول.و مقررات نيقوان حيتنقو  نيتدو

 ي(اساسي در خصوص اصول قانون مشورتي و ریتفس) ی نگهبانشورا اتينظرمجموعه 
 ي نگهبان، تهران: دادگستر.شورا قاتیتحق مرکز(، 0630)

 نيتقنی مرزها(، 0631ي( )رسانپژوهش و اطالع  کلي )اداره مهورج استيري حقوقمعاونت 
 استيري حقوقمعاونت  تهران: ،رانيای اسالمی جمهوری اساسو اجرا در قانون 

 و مقررات(، چاپ اول. نیقوانو انتشار  حیتنق، نيتدوي )معاونت جمهور

، یاسيسی انهادهو  تيحاکم ،نرايای اسالمی جمهوری اساسحقوق (، 0636ي، محمد)هاشم
 ، چاپ نهم، جلد دوم.زانیمتهران: 

 ی اینترنتیها گاهیپاب( 

 ي و امور مجلس به آدرس:حقوقي معاونت رساناطالع  گاهيپا
http://hvm.ir/ 

 و مقررات به آدرس: نیقواناطالعات  گاهيپا، نیقواني حافظه رساناطالع  گاهيپا

http://tarh.majlis.ir/ 

 ي به آدرس:رسمي روزنامه رساناطالع  گاهيپا

www.rooznamehrasmi.ir 
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 هیمجرمقننه و  یقوا تیصالححدود 
 یالملل نیب یقراردادها بیتصودر 

 

 *2يیرضا خلف نيحس، 1زاده بيحب توکل
 

 رانيا(، تهران، السالم هيعلدانشگاه امام صادق ) ارياستادـ 1
 رانيادانشگاه تهران، تهران،  الملل نيبحقوق  یدکتر یدانشجوـ 2

 

 11/1/1131: رشیپذ  2/5/1131: افتیدر

 هدیچک
و حضور فعاالنة دولت در  یخارج استيس یها جلوه نيبارزتراز  یالملل نيب یها نامه موافقتانعقاد 

، کشورقابل توجه بر منافع  یاثرگذار تيقابل ليدلبه  که شود یممحسوب  یالملل نيبمناسبات 
ن قانو 121و  77قرار گرفته است. به موجب اصول  یا هيژو یحقوق ناتيتضممشمول مالحظات و 

با  یاسالم یشورامجلس  بيتصوپس از  یالملل نيب یها نامه موافقتقراردادها و  یامضا، یاساس
مستلزم عدم مداخلة  که( 17استقالل قوا )اصل ستميس، با توجه به انيم نيااست. در  جمهور سيرئ
در مورد  یفراوانها و مناقشات  است، بحث گريد یقوا یاختصاص یها تيصالحقوه در  کي

 نييتبو  فيتعر کهآن در گرفته است  ینيتقن اي يیاجرا یها جنبهاز منظر  یالملل نيبعهود  هگايجا
 از ابهامات موجود باشد.  یاريبس یپاسخگو تواند یم يیها نامه موافقت نيچن یمفهوم

، الملل نيب، حقوق بيتصو، يیاجرانامة  ، موافقتیالملل نيبنامة  موافقت :ها دواژهیکل
 .یاساسقانون  121و  77اصول 

                                                                                                                                        
 E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 یها نامه موافقتحدود و ثغور  نييتبنگهبان در  یشورا یريتفس اتينظرگرچه 

همچنان  حال نياراهگشا بوده است؛ با  یاسالم یشورامشمول نظارت مجلس  یالملل نيب
و  ها مالکو  یالملل نيبعهود  فيتعرحقوقدانان در مورد  انيمتشتت و اختالف آرا در 

 . شود یم( احساس (2)121و  (1)77مجلس بر آن )موضوع اصول  یارتنظ یسازوکارها
کنندگان اصول يادشده  مشروح مذاکرات قانون اساسی گواه بر آنست که مقصود تدوين

به جهت « المللی قراردادهای بين»حصر عناوين نبوده است. بر اين اساس، درج عنوان 
امکان عناوينی به کار رود تا  وسعت شمول آن بوده است و منظور آن بوده که تا حدّ

بدون آنکه معنای خاص هر اصطالح مقصود بوده ـ  المللی های بين عموم موافقت نامه
رفته در اصول مزبور و اطالق شأن  کار به نيعناوبودن  یليتمث (9).را در بر بگيرد ـ باشد
 یشورا اتينظر کهدامن زده  يیاجرا یها دغدغه یبرخبه  یاسالم یشورامجلس  یبيتصو

مسئله داشته است  نيادر رفع ابهام از  یمؤثرنقش  یموردو  ینوعنگهبان با ارائة ضابطة 
 رسد یم. به نظر افتياصول مزبور دست  یکلبه ضابطة  توان یم ها آنمناط از  حيتنقبا  که

راستا توسل به  نيابوده که در   ها موافقتنامه« المللیبين»حل اين معما در گرو يافتن جهت 
( حاکمقرارداد و قانون  یمحتوا) یماهوقرارداد( و  یها طرف)با توجه به  یشکل اريمعو د

حقوق انعقاد آن از جانب تابعان  جةينتنامه،  بودن موافقت یالملل نيب کهاست؛ بدين صورت 
 دانسته شود.  الملل نيبحقوق  تيحاکمبر اساس  یالملل نيبتعهدات  جادياو  الملل نيب

و مسائل  ميمفاهابتدا  یاستنتاج یکرديروالش بر آن است تا با پژوهش ت نيادر 
 یکل یاريمعو  ةينظرو ارائة  یحکمآن به امور  یپشود تا در  یبررسطرح و  یموضوع
عمل  به یداخل نيقواندر مجموعه  یالملل نيبنامة  از موافقت یفيتعر که. از آنجا ميابيدست 

معاهدات در  گاهيجاشود.  نييتبارت است، بايد موضوع نظ که، ابتدا مفهوم معاهده امدهين
عهود و  یاجرااست و چه از لحاظ  تياهمنيز در بحث حاضر حائز  کشور یحقوقنظم 

، در بخش نيبنابراتام دارد.  یتيمدخل یداخل یقانونگذارچه از حيث تشخيص محدودة 
در بخش بعد، و  ميپرداز یم یالملل نيبمعاهدات  یمفهوم یبازشناسمقاله به  نيانخست 

انعقاد و  نديآفر. در بخش سوم، ميکن یم یبررس یداخلمعاهدات را در نظام  گاهيجا
 . رديگ یمقرار  یابيارزرابطه مورد  نياقوا در  تيصالحو  یالملل نيب یقراردادها بيتصو
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 مفهوم معاهده یبازشناسـ 1

 : دارد یم انيب (4)راجع به حقوق معاهدات نيو 1393 ونيکنوانس 2مادة 
المللی که  عبارت است از يک توافق بين« معاهده». از نظر عهدنامة حاضر: الف ـ 1»
نظر از عنوان  الملل باشد، صرف صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بين کشورها بهبين 

و اعم از اينکه در سندی واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعکس شده  خاصِ آن
 « باشد.
 یالملل نيباز توافقات  یگريد اشکالبه وجود  یضمنطور  به 9در مادة  ونيکنوانس نيا

 یديتردموجود  الملل نيبامروزه در حقوق  چنانکهنشده است.  ها آناذعان داشته، اما متعرض 
 (1)وجود ندارد. یالملل نيب یها سازمان یسواز  یالملل نيبانعقاد معاهدات  تيصالحدر 

تابعان حقوق  انيماست  یتوافق (9)الملل نيبدر قاموس حقوق  یلالمل نيببنابراين، معاهدة 
 الملل نيبمعاهده به موجب حقوق  یها طرفبر  یتعهداتمتضمن حقوق و  که الملل نيب

تعهد  تيماه کهدانستن معاهدة آن است  یالملل نيباز شروط  یکيسخن،  گريداست. به 
تحت  که يیقراردادها اي ها قتنامهموافرو،  نياباشد. از  الملل نيبحقوق  تيحاکمتحت 
خارج خواهند بود.  فيتعر نيااز شمول  رنديگ یمقرار  کشورها یداخلحقوق  تيحاکم
 کي عنوان که اتفاق نظر وجود دارد یالملل نيب يیقضا هيروو  نيکترددر  کهاست  یگفتن
 ؛ بلدسو،22: 1977 ،یرعباسيم) ، تعيين کننده ماهيت آن نيست.یالملل نيب توافق ايو  دادقرار

المللی به هر  المللی دادگستری بيان داشته است که تعهد بين ديوان بينچنانکه  (444: 1971
شکل ممکن است ايجاد گردد، اعم از آنکه در قالب معاهده يا اعالميه يا پروتکل و ... بيان 

ا توجه به المللی ب در نظام بينمعمول  طور بهالبته  (7)(142: 1929، فلسفی)گرديده باشد.
شود. به عنوان مثال، غالباً  بکار گرفته می یخاصماهيت، شکل و اهميت توافق عناوين 

 های ناميده، معاهدات چندجانبه منعقده در سازمان« منشور»المللی را  اسناد مؤسس نهادهای بين
 . نامند می« پروتکل»و توافقات بعدی و منضم به کنوانسيون را « کنوانسيون»المللی را  بين

 (2)يیاجرا ايو ساده  یفاتيتشر اي یرسمانعقاد به دو دستة  فاتيتشرمعاهدات بر اساس 
هستند  يیها مانيپ یفاتيتشر یها نامه موافقتساده به خالف  یها نامه موافقتاند.  شده ميتقس
و  کشور سيرئ حيصرو بدون دخالت  ستين یفاتيتشرگونه  چيهتابع  ها آنانعقاد  که

صورت  به کيپلماتيد ندگانينما ايدولتمردان  یامضارا بگذرانند با  بيتصومرحلة  آنکه یب
ساده اغلب  یها نامه موافقت. ابندي یماعتبار  رهيغنامه و  ، تفاهمادداشتيمبادلة نامه، مبادلة 
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قرار دارند.  هيمجرقوة  تيصالحو  فيوظا طةيحدر  که پردازند یم يیاجراو  یفنبه مسائل 
شدن در  ريدرگ، بدون ها آن یفور یاجراانعقاد معاهده،  فاتيشرت کردنساده  دهيفا

 ريتأثبه  یآتدر مباحث  (3)(144ـ142: 1929، فلسفیاست.) یداخل کيبروکرات ینهادها
 پرداخت. ميخواه رانيا یحقوققوا در نظام  یها تيصالححدود  نييتبدر  کيتفک نيا

  رانیا یحقوقمعاهدات در نظام  گاهیجاـ 2

، الملل نيبمنابع حقوق  تر یکلطور  به معاهدات و به کشورها یکردهايرو با مالحظة
و  یداخل یحقوقو وحدت نظام  یگانگي کرديرورهنمون شد.  یکلبه دو نظام  توان یم
، به شود ینمقائل  یزيتما یالملل نيبو حقوق  یداخلدر الزام منابع حقوق  که (14)یالملل نيب

االجرا در مورد آن  الزم یالملل نيبمعاهدات و عرف  از یناش، به تعهدات گريدعبارت 
مقرر شده است. در مقابل،  یداخل نيقواندر مورد  که شود یم ء، همان اعتبار اعطاکشور

را  یالملل نيبو  یداخلحقوق  (11)،الملل نيباز حقوق  یداخلنظم حقوق  یدوگانگ کرديرو
 . آورد یمشمار  به منفکدو نظام 

نسبت به  رانيا یحقوقنظام  کرديرو یکلمعاهدات و به طور  گاهيجا افتني یبرا
قانون  3قرار داد. مادة  یبررسرا مورد  یا پراکندهمقررات  ستيبا یم یمعاهداتمقررات 

 حکممفهوم در  ستيبا یمحال  (12)قانون دانسته است. حکمرا در  یالملل نيبعهود  یمدن
در » ايآقانون و معاهده است؟  انيم یعمل یفرق انگريب ايآ که کرد یبررسرا  قانون بودن
موضوع به  کي یبراشده  وضع احکام ميتعم ليدل به کهاست  یمواردمانند « حکم قانون

و در  در موضوع نخست اصالتاً بوده حکموضع  چنانکه؛ رديگ یمصورت  گريد یموضوع
 که ظاهر امر آن است (19)است؟ حکم ميتعمبه اعتبار  کهسبب موضوع  نه به یگريد

 یطرا  یداخل یقانونگذار نديآفرمجلس شده و  ميتقد حهيالصورت  به که یا معاهده
و آثار  احکامو خود واجد  ستيناز قانون  ريغ یزيچ، شود یمو ابالغ و منتشر  کند یم

با آنچه  121جمهور وفق اصل  سيرئ یامضا ايآ که ديد ديباقانون خواهد بود. حال 
 هست؟  یتفاوت رديگ یمابالغ مصوبات مجلس صورت و در مقام  (14)129حسب اصل 

جمهور  سيرئ؛ رديگ یمدو اصل دو نوع امضا صورت  نيابه موجب  که ستين یديترد
امضا  نيا 121همانند اصل  تواند ینم گوآنکه (11)دارد یفاتيتشر یشأن 129بر اساس اصل 

است و  یرسم یقشنحائز  121اصل  یاجرادر مقام  یوخود واگذارد اما  ندهينمارا به 
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مصوبه مجلس سر باز  یامضاخود از  یقانون اراتياختو  ديصالحدبا اعمال  تواند یمطبعاً 
 کردقلمداد  یا مصوبهمجلس را  بيتصو ستيبا یم رسد یمدو اصل به نظر  نيابزند. با جمع 

 یقانوناز مراحل  نکهيااست؛ چه  نکرده یطرا  یقانونهمچنان مراحل  129بر طبق اصل  که
، امضا و ابالغ مصوبه مجلس در نيبنابراجمهور است.  سيرئ یامضامعاهده،  بيتصو

 ايجمهور  سيرئ یامضا( منوط به 129)وفق اصل  یالملل نيب مانيپ کيخصوص الحاق به 
را  یقاض یاساسقانون  197، اصل گريد یسواز  خواهد بود. 121طبق اصل  یو ندهينما

آنچه  اي یالملل نيباز عهود  یاثر انيم نيااخته است و در مدون س نيقوانبه استناد به  مکلف
 کهباال دانست  ريتفسبر  یديمؤ توان یمامر را  نيا. ستين، شود یمخوانده « در حکم قانون»

 یط یداخل یحقوقو ابالغ را بر اساس مقررات نظام  بيتصومراحل  که یالملل نيبمعاهدة 
از تعهدات  یداخلمعنا الزامات  نيامد. البته در مدون در خواهد آ نيقوان، در زمره کند یم
 جمهور سيرئ یامضابه صرف  یا معاهدهاست  ممکن چنانکه، شوند یممجزا  یالملل نيب

نامه است، موجبات تعهد به مفاد آن موافقت کشوراعالم التزام  یمعنابه  که 121مطابق اصل 
 یقاض حکمنتواند مستند  یاخلد فاتيتشر یطبه سبب عدم  آنکهرا فراهم آورد، حال  کشور
ارادة  رسد ینمنظر  حال به نيا. با کند یم حکمبر اساس قانون  یقاض رايز رديگقرار 

 نيقوان کناردر  یالملل نيبعهود  یموارددر  رايزاستوار باشد،  ريتفس نياقانونگذار بر 
به داللت  هنفس یف یالملل نيبدانسته شده است. اما عهود  فيتکلموجب حق و  (19)مخصوصه

اشخاص طرف دعوا  یبرا یفيتکلدادگاه و موجد حق و  حکممستند  توانند ینم 197اصل
و  یداخل یحقوقشرط استناد به مقررات عهدنامه، جذب معاهده در نظام  بلکهشوند، 
 خواهد بود.  یداخلقانون مدون  شکلآن به  یبند صورت

 کدام یمعاهداتبا مقررات  یداخل نيقواندر صورت تعارض  که آن است گريدمسئله 
را خر ؤقانون م تواند یم یقاض ايآ قواعد حل تعارض مورد توجه قرار خواهند گرفت:

برخالف  یقانون تواند یمقانونگذار  ايآاساساً ؟ و کند یتلقمعاهده  کيمقررات ناسخ 
 کند؟  نسخمقررات معاهده را  وکند  بيتصومعاهده 

 که یصورتخواهد بود: در  یريگ یپتفاوت قابل م افتيرهمسائل، سه  نيادر پاسخ به 
دو دسته  نيا انيمشوند، تعارض  یتلق یداخل نيقوانبا  عرض هم یالملل نيبمعاهدات 

 ديقاز  نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر خواهد بود و هرگاه یکلمشمول اصل ، قواعد
 یاحتمال تعارض برداشت شود،معاهدات  نسبت به یداخل نيقوان یبرتر «در حکم قانون»
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معاهده  کهاز آنجا  شود یمگفته  گريد یبرداشتدر  .خواهد شدحل  یداخل نيقوانبه نفع 
از  یکيبا اراده  تواند ینمچند جانبه است  ايدو  یها ارادهحاصل توافق و تفاهم  یالملل نيب

 عکساما  شودفسخ  ـ را به او داده باشد یارياخت نيچنآنکه معاهده  یب ـ معاهده نيطرف
چندجانبه نسخ  ايدو  یها ارادهبا  تواند یم جانبه کياراده ، یعنياست  ممکنفرض  نيا

و در  است یداخل نيقوانبرتر از  یالملل نيبگرفت که معاهده  جهينت ديبا، نيبنابرا. شود
 برترقواعد  نيابا  ريمغاشود که  ريتفس یا گونهبه  ديبا یمدنقانون  3، ماده جهينت

نسخ مقررات  امکان کهبابت  نيااگرچه از  رياخ( نظر 273: 1934 ،یباقر عتيشر)نباشد.
 افتيرهبه  دنيرس، درست است اما در سازد یمتوسط معاهده مؤخر را مطرح  نيشيپ

 که ستين گونه نيا رايز رسد یمقابل خدشه به نظر  یداخل نيقوانمعاهده نسبت به  یبرتر
 ريمغا یداخلبتواند موجب نسخ مقررات  یلمللا نيبطرف موافقتنامه  یها دولتصرف اراده 

قوه مقننه  بيتصودر گرو 121و  77به داللت اصول  یالملل نيبانعقاد معاهده  بلکهگردد 
ماده  کيبه صورت  کهگردد  یداخلناسخ مقررات  تواند یم یا معاهدهرو،  نيااست و از 

 رياخ افتيرهدر رد  زين یمدنقانون  374مادة . کند کسبقانونگذار را  دييتأواحده 
اين  374تا  392و مواد  7مقررات مادة » :دارد یم انيب که رديگمورد استناد قرار  تواند یم

المللی که دولت ايران آن  شود که مخالف عهود بين قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می
 ريتفسل در واقع با توجه به اص «.را امضا کرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد

تفوق  یداخل نيقوانبر  یالملل نيبو عهود  یمعاهدات، اگر در نظر قانونگذار مقررات ديمف
متزاحم آن هم در خصوص چند مقرره  یمعاهدات، عدم نسخ مقررات یعنيفوق  انيبداشتند 
با  ريمغا نيقواندر وضع  یمنع یاصول، از نظر گريد یسوموجه نداشت. از  یليدلخاص 

متخلفانه بوده و  یالملل نيباز نظر  یاقدام نيچناگرچه  رسد ینم نظربه  یمللال نيبتعهدات 
با  ريمغا یشرعاز نظر  یمصوبات نيچن آنکهخواهد بود. مگر  یالملل نيب تيمسئولموجب 

 .رديگنگهبان قرار  یشورا یفقها رادياجهت مورد  نيابه عهد قلمداد شده و از  یوفااصل 

 یالملل نیب یقراردادها بیتصوانعقاد و  ندیفراـ 3

 قوة مقننه تیصالحـ 3ـ1
عام است و  یاساسدر چارچوب اصول قانون  یاسالم یشورامجلس  یقانونگذارشأن 

قوا عدم دخالت در  کيتفک ستميس، انيم نيادر  (17).کنددر عمومات قانون وضع  تواند یم
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، عدم نيتقن یاه تيمحدوداز  یکي نيبنابرا، کند یم جابياهر قوه را  یاختصاصامور 
دولت  یبازرگان یقراردادهااست. حال چنانچه معاهدات ساده و  يیاجرامداخله در امور 

وضع قانون در مورد نظارت  ايآ، ميبدان يیاجرارا در زمرة امور  یتصددر شأن امور 
 خواهد بود؟ ممکنمورد  نيامجلس در  یبيتصو

و  ها شرکتدولت با  یگر یصدتو  یتجارامور  یراستادر  کهقراردادها  یبرخ تياهم
قراردادها بر منافع  نيااز  یبرخ، و آثار عمدة شود یممنعقد  یخارج یخصوصاشخاص 

 نيچننظارت مجلس بر  کهدارد  یبررس یجامسئله  نيا، اما ستين انکارقابل  کشور
را در  ها آنبه چه صورت است و چنانچه نتوان  یفعلو مقررات  نيقوانمطابق  يیقراردادها

 یگريد ینظارت یسازوکارها ايآ کرد یتلق یالملل نيب يیقراردادها 121و  77رتو اصول پ
 خواهد بود؟ کشور یقانونگذارقوة  ارياختدر 

و  یشکلبا دو ضابطة  توان یمرا  یالملل نيبگفته شد، معاهدات  تر شيپ چنانکه
 گريدة معاهده مرتبط است و ضابط یها طرف؛ ضابطة نخست با صورت و ديسنج یماهو
 وانيد. دهد یمبر آن را مورد توجه قرار  حاکمو مضمون تعهدات و قانون  تيماه

ظهور و  کهرا  یشکلضابطة  سيانگلو  رانيانفت  شرکت هيقضدر  یدادگستر یالملل نيب
 شرکتو  رانيادولت  انيمنفت  ازيامتو قرارداد  کردهداشته، اتخاذ  یشتريببداهت 
، خارج از یالملل نيبنامة  موافقت ايقدان وصف معاهده ف ليدل بهرا  یسيانگل یخصوص

نبوده و  یالدول نيبو  مکتوبقرارداد  کهاستدالل  نياخود دانست با  یموضوع تيصالح
 دهينرسبوده است( به ثبت  یمجردر آن زمان  کهجامعة ملل ) ثاقيم 12مادة مطابق 
 ( ICJ Reports, 1952: 98) است.

از  رياخقائل به خروج دسته  یالملل نيب یقراردادهاات و معاهد انيم کيتفکبا  یبرخ
 نيا ريتفسدر مقام  تواند ینم یزيتما نيچن، حال نيابا  (12)؛اند شده 121و  77شمول اصول 

. رفته است بکار« قراردادها»اصول صراحتاً عنوان  نيادر  رايز رديگاصول مبنا قرار 
 تواند ینم يیتنهابه  (13)دولت، یگر یتصد اي یتيحاکماعمال  مالک، توسل به نيهمچن

 یتلق یاساسقانون  121و  77در چارچوب اصول  یالملل نيب یقراردادها صيتشخ یمبنا
آيا قراردادهايی که برای انجام معامله » کهپرسش  نيانگهبان در پاسخ به  یشوراگردد. 

رکت و مؤسسات بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شرکت دولتی ايران از يک طرف، با ش
 المللی محسوب و مشمول اصلِ شود، قرارداد بين دولتی خارجی از طرف ديگر منعقد می
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 : دارد یم( 19/2/1999)مورخ اعالم  2443شماره  یريتفس ةينظردر  «باشد؟ الذکر می فوق
از قراردادهايی که برای انجام معامله بين  121قانون اساسی با توجه به اصل  77اصل »

خارجی دولتی که دارای های  دولتی ايران و شرکتهای  ها و ساير سازمان هوزارتخان
گونه قراردادها در  گردد منصرف است و موارد خاص اين شخصيت حقوقی باشند منعقد می

نياز به تصويب  ،صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعيين شده باشد
تواند انعقاد بخشی از اين قراردادها را  مجلس شورای اسالمی ندارد. ولی قانون عادی می

 « .طور موردی موکول به تصويب مجلس شورای اسالمی بنمايد نيز به
 یقراردادها یدرست بهنگهبان  یشورا که ديآ یبرم مذکور یريتفس ةينظراز صدر 

قرارداد دولت شناخته است و از طرف  حکمرا در  یدولت یها سازمان گريدها و  وزارتخانه
 یورا يینهادهامستقل باشند،  یحقوق تيشخص یدارا کهرا  (24)یدولت یها شرکت، گريد

 یمورد یبيتصونظارت  امکانبه  ةينظر ليذاست. اما قسمت  کرده یتلقعنوان دولت 
 نجايااشاره دارد. در  یخارج یخصوص یحقوقدولت و اشخاص  یقراردادهامجلس بر 

 است.  ليتحله چه صورت قابل ب یامکان نيچن یمبنا که شود یمسؤال طرح  نيا
مجلس شورای اسالمی در عموم : »دارد یماعالم  یاساسقانون  کمياصل هفتاد و 

در اصل  تيمحدود نيا«. تواند قانون وضع کند مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می
وضع  یاساسبا قانون  رتيمغادر  ینيقوان تواند ینممجلس  کهشده است  ديتأک زين یبعد
 یارتباطبا بحث حاضر  که یاساسمقرر در قانون  یقانونگذار یها محدوده ديد ديباحال . کند

مجلس  یقانونگذار تيصالحبر  یاساسقانون  یمورد اي یکلو مهم دارند و استثنائات  قيوث
 . اند کدام

 هیمجرقوة  تیصالحـ 3ـ2
 یقوا را در چارچوب کشور یقوانظام و  یکلساختار  (21)یاساسقانون  17اصل 

 یبعددانسته و در اصول  گريکديقوا را مستقل از  نياو  کردهمقرر  هييقضاو  هيمجرمقننه، 
 نيتر مهمو  نياول نيبنابرااست.  کرده یمعرفاز قوا را  کيهرمراجع و طرق اعمال 

 گريدقوة  تيصالحدر  کهاست  یاموراز قوا، دخالت در  کيهر تيصالحبر  تيمحدود
داشت.  را نخواهد يیقضا اي يیاجرامجلس حق دخالت در امور  جهيتنشده است و در  فيتعر

مجلس  تيصالحو  اراتياختمبحث  ليذ یاساسقانون  77اصل  نکهياقابل توجه  نکتة
طرح شده است.  هيمجردر فصل مربوط به قوة  121درج شده و اصل  یاسالم یشورا
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 اي يیاجرادر اصطالح  که یيها نامه موافقت ايآ که کردپرسش را مطرح  نيا توان یمحال 
 نيا ايآ؟ اند هيمجرقوة  یاختصاص تيصالحو در  يیاجرا تاًيماه، شوند یمساده خوانده 

 ديباو آن را  کرده ديتحدو  صيتخصمجلس را  تيصالح کهاست  یموارداز  یکيمسئله 
با توجه  برعکس ايدانست  121و  77مجلس موضوع اصول  یبيتصوبر نظارت  يیاستثنا

را در  آندانست و  هيمجرقوة  یاختصاص تيصالحبر  يیاستثنارا  ها آنموضوع  تيماهبه 
 ليتحلسؤاالت در گرو  نيا؟ پاسخ به کردقلمداد  هيمجرمقننه و  یقوا مشترک تيصالح

 . ميپرداز یمدر بند بعد به آن  کهاست  يیاجرا یها نامه موافقت تيماه شتريب

 ییاجرا یها نامه موافقت یامضاـ 3ـ2ـ1
 الملل نيبحقوق  یمعنا)در  یالملل نيب یها نامه موافقت يیاجرا ايساده  یها نامه موافقت

و  ستين بيتصو فاتيتشرتابع  ها آن، انعقاد گريدعبارت  هستند به یفاتيرتشريغ( یعموم
نامه در نظام  موافقت کيدانستن  یالملل نيب. اما شوند یم يیاجراو  يینهابه صرف امضا، 

 کشورتعهد بر  جادياو  الملل نيبتابعان حقوق  انيممشروط به انعقاد آن  رانيا یحقوق
از  یکيتعهد است،  جاديا گريد یمعنا که فيتکلحق و  جاديا سخن، ضابطة گريداست. به 

. رنديگ یممجلس قرار  یاستصوابتحت نظارت  کهاست  يیها نامه موافقت يیشناسا یها شاخص
نباشد، در  یحقوقتعهدات  یحاو کهباشد  یتوافق يیاجرانامة  ، اگر منظور از موافقتنيبنابرا

 . رسد ینمنظر  به یمنعباشد،  ها آندر انعقاد  یانحصار تيصالح یدارا هيمجرقوة  نکهيا
 نامه بيتصو)موضوع  یالملل نيب یها توافقو انعقاد  ميتنظ یچگونگ نامه نييآ 1ماده 

المللی که به  ناشی از روابط بين»است ه دانست یتوافقرا  یحقوقتوافق  (3/9/1971مورخ 
موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی يا مجامع، 

المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی  شوراها و سازمانهای بين
 یشورا مجلس بيتصو ازمندين که یموارددر  یحقوقتوافق اساس،  نياو بر « باشد
توافق حقوقی »را  مـوارد ريساو  کردهقلمداد  «وقی تشريفاتیتوافق حق»را  باشد یاسالم
 یها سازمان ايها  منعقده با دولت يیاجرا یها نامه موافقت. به شمار آورده است «ساده

است،  یالملل نيباز آن جمله ادارة روابط  که هيمجرقوة  اراتياخت طةيحدر  کامالً یالملل نيب
( در زمرة روابط یخارج یخصوص)با اشخاص  یخارج یقراردادها، اما رنديگ یمار قر
 (22)وجود دارد. ها آنبه سبب نظارت بر  یعادوضع قانون  امکانو  رنديگ ینمقرار  یالملل نيب

مجلس  یبيتصونظارت  امکان، يیاجرا ايساده  یها نامه موافقت در مورد رسد یماما به نظر 
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. شود یم یتلق يیاجرادخالت در امور  رايز، ستين ممکن زين یموردطور  به که یکلطور  نه به
 یاساسدر چارچوب اصول  يیها نامه موافقت نيچنحوزة اقتدار دولت در عقد  کهاست  یهيبد
 یتخط یقانون یاساسو  نياديبناز اصول  نهيزم نيااست و چنانچه در  یقانون اراتياختو 

 یگر سلطه ساز نهيزم یقراردادهاعالوه،  عهد نخواهد بود. بهدر قبال آن مت کشور، رديگصورت 
 رانيا یاسالم یجمهورنظام  یاساسو  یمحوربا اصول  رتيمغابه علت  یريپذ سلطه اي

مسئله در  نيانخواهد داشت.  یتعهد ها آندر قبال  کشورخواهند بود و  یاعتبار یببه  محکوم
  (29)مورد توجه قرار گرفته است. زين نيوعهدنامة 
 هيمجرقوة  یاختصاص تيصالح طةيحدر  يیاجرا یها نامه موافقت که یصورت، در نيهمچن

مجلس از  سيرئناظر به اطالع  که یاساسقانون  192آن را مشمول اصل  توان ینمدانسته شود، 
قانون  192در اصل  مذکورموارد  رايزاست، دانست  رانيوز أتيه یها نامه نييآمصوبات و 

تنها در  یاساسقانون  192مجلس به موجب اصل  استيراست و نظارت  یحصر یاساس
 فيوظا، انجام نيقوان یاجراشده در مورد  وضع یها نامه نييآ اي نامه بيتصوموارد چهارگانه )

 (24)خواهد بود. ممکن( یادار یها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجرا نيتأم، یادار
آن( و اشخاص  یها ارگاندولت )و  نايم یتجار یقراردادهابر  77عدم شمول اصل 

سوء  ايها  از اجحاف یريجلوگدر جهت  گريد سازوکارفقدان  یمعنابه  یخارج یخصوص
واحدة قانون نحوة نظارت   مثال در ماده یبرا (21).ستينطرف مقابل  یاحتمالاستفادة 
( 23/7/1921)مصوب  يیاجرا یها دستگاهبر انعقاد قراردادها در  یاسالم یشورامجلس 
با  یدولت یها دستگاه ةيکل یخارج یقراردادهامجلس بر  یاطالع اي یاستطالعنظارت 
، دولت به یگريدواحدة   در ماده (29)دالر مقرر شده است. ونيليم ستيباز  شيبارزش 

 مکلفقانون برنامة سوم توسعه  194و  124مجلس در دو قرارداد مصداق مواد اخذ مجوز 
 (27)است. شده

رفته در اصول قانون  کار به یمعنا)در  یالملل نيب ريغ یقراردادهامورد مجلس در 
 یاطالعاز نظارت  تواند یمرا دارد و هم  یمورد یاستصوابنظارت  امکان(، هم یاساس

 یقراردادهادالر به موجب قانون انعقاد  ونيليم 24 یباال یقراردادها چنانکهشود،  برخوردار
از حق  یريگبا بهره  نيهمچنمجلس قرار گرفته است.  یاطالعتحت نظارت  یالملل نيب

 ضاحياست( و 22مانند سؤال )اصل  یقانون یمجار گريد( و 79و تفحص )اصل  قيتحق
 نشان دهد.  واکنش ها آنبه  اي کند کسباز مفاد قراردادها اطالع  تواند یم زين( 23)اصل 
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وزارت نفت  که يیادهاقرارددر  (22)(،3/7/1999قانون نفت )مصوب  1بر اساس مادة 
عمل  یاساسقانون  77، بر اساس اصل کند یممنعقد  ینفتها در موضوعات  با دولت رانيا

اعمال  یگر یتصد اي یتيحاکمنه  کهاست  یليدلمقرره مثال نقض و  نياخواهد شد. 
تعهد به  جادياباشند و نه  یاساسمعاهدات مشمول اصول  صيتشخ مالک تواند یمدولت 

 جادياو موجب  اند یالدول نيبو هم  یگر یتصدقراردادها هم  نيا رايزآن، عام  یمعنا
 ديمف یريتفسمقرره  نيااز  تواند یم که یصورتتنها  نيبنابرا. شوند یم زينتعهدات حقوق و 
و  الملل نيبچنانچه قرارداد مزبور تابع نظامات و مقررات حقوق  کهآن است  ارائه دهد،

و مشمول اصول  یالملل نيب یقراردادهادر پرتو  شک یبشود،  کشور یالملل نيبموجد تعهد 
خارج  یالملل نيب یها نامه موافقتصورت، از زمرة  نيا ريغو در  رنديگ یمقرار  یاساس

 .شوند یم

  یمل تیامن یعال یشورامعاهدات به موجب مصوبه  بیتصوـ 3ـ2ـ2
 یتيوضعاست  کنمم یاساسدر قانون  زين یمل تيامن یعال یشوراخاص  تيوضع

 179اصل  ليذمطابق  چنانکهشود.  یتلق یاسالم یشورابر اصل نظارت مجلس  يیاستثنا
قابل اجراست و قبول نظارت  یرهبرمقام  دييتأشورا پس از  نيا، مصوبات یاساسقانون 

 یتيامن ـ یدفاع یسازمان ايمثال الحاق به معاهده  یبرا که یا مصوبهمجلس بر  یاستصواب
. اصوالً ساز سازد یمامر را لغو  نيارا مقرر داشته باشد،  یدفاع زاتيتجه ديخر اي یا منطقه

باشد(  رشيپذشرط الحاق و  بيتصو)هرگاه  یالملل نيبمعاهدات  بيتصو یکارهاو 
موجب اصل ه ب ونيکنوانس کي بيتصو نيبنابرااست.  کشورهر  یداخلبه حقوق  موکول

 . رسد ینمنظر  به قابل خدشه الملل نيباز نظر حقوق  179

 شرط بر معاهدات رادیاو  یبعدـ توافقات 3ـ2ـ3
است.  يینها یامضابر معاهدات در مرحلة  (23)شرط راديا امکاندر مورد  گريدمسئلة 

يک کشور هنگام امضا، تنفيذ، قبولی، : »کهاعالم داشته است  1393 نيوعهدنامة  13مادة 
 (94)«.راد شرط نمايدتواند اي تصويب يا الحاق به يک معاهده می

 داشته است:  انيب( 2/3/1992)مورخ  3339 یريتفس ةينظرنگهبان در  یشورا
 یشورامجلس  بيتصوبه استناد  یمسئولهر مقام  ايـ در هر مورد عمل دولت 1»
اً زئدارد و خارج از آن محدوده ج تيقانونمصوبه  ةفقط در محدود، شود یمانجام  یاسالم

 ؛دارد ازين یاسالم یشوراس مجل بيتصوبه  کلّاًو 
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 ... ـ2
در  یاساسقانون  77موضوع اصل  یقراردادهادر رابطه با اصل  یجزئ یقراردادهاـ 9
 یاسالم یشورامجلس  بيتصوبه  ديبا ،قرارداد اصل باشد ةخارج از محدود که یصورت
 « .برسد
بر  یامالزمجلس  بيتصوو  (91)را ندارد یفاتيتشرنقش  121مطابق اصل  جمهور سيرئ

الحاق به  یبرامقدمة الزم  توان یمآن را  بلکه، کند ینم جاديامعاهده  یامضا یبرا یو
شرط  راديا امکان زين، در مرحلة امضا و الحاق گريدو از طرف  کرد یتلق یالملل نيبمعاهدة 

 تيماهصورت قبول  نياتعهدات و آثار قواعد مندرج در معاهده وجود دارد. در  ديتحدو 
 یتسلسلمجلس، دور و  بيتصوبه  یداخلشرط در نظام  رشيپذ کردن موکولو  ینيتقن

 که فيتکلحق و  جاديابا توجه به ضابطة  رسد یمنظر  به رو نيابه بار خواهد آورد. از  یمنطق
و  ديتحد کهشد  ميخواهرهنمون  جهينت نيامطرح شد، به  نيتقندر خصوص مرز اجرا و 

 ايعنوان توافق  آنکه. ضمن ستين یقانونگذار اتيضرورتعهدات از الزامات و  کاهش
شرط در  راديا نيبنابرا. رديگ ینمبودن آن تعلق  کطرفهي ليدل بهحق تحفظ  ايقرارداد بر شرط 

استدالل در مورد  نيهمنخواهد بود.  ازمندينمجلس  یبعدبه موافقت  يینها یامضامرحلة 
 نيااز  فيتکالست، اما تأثر حقوق و بودن آن قابل استناد ا کطرفهيفسخ قرارداد به جهت 

مورد  نياقبل در  حکم یتسر، مانع از رديگ یمقرار  یقانونگذارامور  طةيحدر  کهعمل 
از شروط  یکيفاقد  نفسه یف که یالملل نيب یقراردادهااست، توافق بر اقالة  نيهمچن. شود یم
، اما شود یمخارج  121و  77بودن موافقات است و بنا بر قاعده از شمول اصول  یالملل نيب

 . بندد یم یريتفس نيچندولت و ملت راه را بر نفوذ  فيتکالمتأثر شدن حقوق و 
مجلس را پس از  بيتصوخود  یريتفسنگهبان در نظر  یشورا کهآن است  گريدمسئلة 

است و نه پس از  یمقدمات یامضاپس از  بيتصو یمعنابه  که (92)انعقاد معاهده دانسته
. در واقع، رأی موافق مجلس تنها بخشی از فرايند تصويب معاهده است و بر يینها یامضا

از نظر دولت  جمهور سيرئ يینها یامضا، معاهده پس از یاساسقانون  121طبق اصل 
و کشور رسماً در قبال آن التزام خود  گردد یمجمهوری اسالمی ايران تصويب شده تلقی 

 (99).دينما یمرا اعالم 
شرط از جانب دولت در مرحلة  راديا امکان رشيپذدر صورت  هک نجاستياپرسش 

شرط دولت تنها  ايآبه چه صورت خواهد بود؟  شده رفتهيپذ، تفاوت اسناد بيتصوپس از 
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مؤثر و قابل  یداخل فيتکالها و  و در حق سازد یمرا متأثر  کشور یالملل نيبتعهدات 
خواهد بود زيرا ايراد شرط ماهيتی  پرسش مثبت نيانظر پاسخ به  استناد نخواهد بود؟ به

ايقاعی دارد و تحت عنوان معاهده که ماهيتاً عقد است و حسب تعريف آن دست کم 
 77مشمول اصول  یها موافقتنامهو از سوی ديگر فاقد ويژگی الزم  گنجد ینمدوجانبه است 

وجب چه اينکه شرط بر طبق تعريف آن، م باشد یميعنی، تحميل تعهدی بر کشور  121و 
است. با پذيرش اين  گذار شرطتحديد آثار تعهدات مندرج در معاهده نسبت به طرف 

 یالملل نيبو  یداخلنظام حقوق  یدوگانگناگزير از قبول فرض  رسد یمرهيافت به نظر 
 نيقوانبر اساس  یاساسمطابق قانون  يیقضا یدگيرسقضات در مقام  رايزخواهيم بود، 

و نه سند تصويبی که وفق اصل  پردازند یم یدعاوصل و حل و ف حکممدونه به صدور 
 121جمهور در اصل  سيرئ یامضااز امضای رئيس جمهور گذشته است. چه اينکه  121
معاهده و به مثابه امضای سند تصويب معاهده بوده و  یالملل نيبتشريفات تصويب  کننده تمام

 متفاوت است. یداخلضع قانون و فاتيتشرابالغ و انجام  یراستادر  جمهور سيرئ یامضابا 
 یا گونه بهعهود در مجلس  یبررسدر  یداخلو وضع قانون  یالملل نيبمعاهدة  بيتصو

از طرف  یا حهيال ميتقدآن مستلزم  یبررس رايز، رنديپذ یمهمزمان و توأمان صورت 
. اما در مورد امضا وضع به شود یمواحده انجام   صورت ماده آن به بيتصودولت و 

 یامضاناظر به  121در اصل  یو ندةينما اي جمهور سيرئ یامضامتفاوت است؛  یا گونه
( و ابراز التزام به مفاد آن است نامه بيتصوعنوان سند  )به یالملل نيبنامه در سطح  موافقت

 (94)است. یداخلعنوان ابالغ و انتشار قانون  به جمهور سيرئ یامضا فاتيتشرمتفاوت از  که
 .ستين یو ندةينمابه  ضيتفوبوده و قابل  جمهور سيرئائم به شخص امر ق نيا چنانکه

 یریگ جهینت
باعث بروز  یاساسدر قانون  یالملل نيب یقراردادهاها و  نامه موافقت یمفهوماجمال 

و مآالً قلمرو صالحيت دولت و مجلس  77برخی ابهامات در خصوص قلمرو شمول اصل 
نگهبان نيز  یشوراشده است و  یالملل نيبسطح  در انعقاد و نظارت بر توافقات دولت در

جامع و مانع از مفهوم مزبور مبادرت  یفيتعربه ارائه  یاساسبه عنوان مقام مفسر قانون 
است.  کرده نييتبمزبور را  ميمفاهخود حدود و ثغور  اتينظردر  یخوبنکرده است اما، به 

 تابعانِ انيم یالملل نيبنامة  قتاوالً، مواف کهگرفت  جهينت توان یم اتينظر نيااز جمع 
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 شود یم( منعقد یحقوق تيشخص یدارا یالملل نيب یها سازمانها و  )دولت الملل نيبحقوق 
 یالملل نيبنامة  ، موافقتنيبنابرااست.  یاسالم یجمهوربر دولت  یتعهد، موجد اًيثانو 

 یعني یوماهو  یشکلشرط منوط به احراز دو  یاساسقانون  121و  77مشمول اصول 
 (91).ستينآن  طيشراو  از لوازم یتوافق نيچنو تعهدآور بودن است و عنوان  یالدول نيب

 یتعهدآورشرط  یداراو  یالملل نيبواجد وصف  کهرا  يیها نامه موافقت یاساسقانونگذار 
 یاسالم یشورامجلس  ینظارتو  یتيحماو تحت چتر  121و  77باشند در پرتو اصول 

 یالملل نيبتعهد  جاديامعاهده،  یتعهدآورمفهوم  رسد یمنظر  الوصف، به عقرار داده است. م
تحت  که يیقراردادها نيبنابرااست.  الملل نيببرخاسته از مقررات حقوق  زينآن  کهاست 
 ناتوان خواهند بود. یتعهد نيچن جاديا، از شوند یممنعقد  یداخلحقوق  تيحاکم

، فوت وقت موجب از دست دادن یالملل نيبارتباطات  ندةيفزابا گسترش و شتاب 
توافقات  قيطراز  کشورمنافع  یحداکثر. جلب شود یم ها نهيزم یبرخفرصت در 

 یخارج استيسو دستگاه  يیاجراقوة  ريمسو هموار بودن  یچاالکسو،  کياز  یالملل نيب
 جابيارا  يیقراردادها نيچنبودن  یکارشناس، دقت و گريد یسوو از  کردهرا اقتضا 

مسئله  نيا. شود یم سريم هيمجرمقننه و  یقوا یهمکارمهم در پرتو تعامل و  نيا. کند یم
 مشترک یمساعتعهدات و آثار آنها به  تياهم ليدل بهتوافقات  نيااز  یبرخموجب شده تا 

خود در  یمقتضاو  تيماهبنا به  گريد یبرخهر دو قوة واگذار شده و  مشارکتقوا و 
اند. بديهی است که قراردادهای خارجی دولت حتی در  اده شدهنه يیاجرا قوه تيصالح

به  121و  77و خروج از شمول اصول  یالملل نيب یها موافقتنامهصورت فقدان شرايط 
آن نخواهد بود و دولت در  تيصالحو شرط بودن  ديق یببودن دولت  العنان مطلقمعنای 

کلی وفق قانون اساسی  یها چارچوبو  ها تيمحدود تيرعاهرحال، مأخوذ و ملزم به 
 خواهد بود.

 فاتيتشرمجلس نرسند و  بيتصوبه  که یمعاهدات، رانيا یحقوق، مطابق نظام نيهمچن
 حکمو مستند  یداخلاشخاص  فيتکلمنشأ حق و  توانند ینم، نکنند یطوضع قانون را 

 یالملل نيبو  یداخلوق نظام حق یدوگانگ نيمب توان یممسئله را  نيا که رنديگقرار  یقاض
 .کرد یتلق
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 ها ادداشتی

، قراردادها و ها نامه مقاوله، ها عهدنامه: دارد یممقرر  یاساسقانون  هفتاد و هفتم اصلـ 1
 برسد. یاسالم یشورا مجلس بيتصو بهبايد  یالملل نيب یها نامه موافقت

ها،  نامه ولهها، مقا عهدنامه یامضا: دارد یممقرر  یاساسقانون  اصل يکصد و بيست و پنجمـ 2
 یها هياتحاد به مربوط یها مانيپ یامضا نيهمچنو  ها دولتبا ساير  رانيا دولت یقراردادهاو  ها امهتنموافق

 .استاو  یقانون ندهينماجمهور يا  سيرئبا  یاسالم یشورا مجلس بيتصواز  پس یالملل نيب

المللی و  های بين نامه ها و مقاوله داشت: عهدنامه فعلی( مقرر می 77) سينو شيپ 91اصل ـ 3
قراردادهای ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوای ملی برسد. )مشروح مذاکرات قانون 

در اين ميان نظرات تدوين کنندگان قانون اساسی قابل توجه است که در  (294: 2ج ،1994اساسی،
 گردد: زير به برخی از اين نظرات اشاره می

اين است که قرارداد يک کشور با يک کشور ديگر مشمول  آن چيزی که در ذهن من است»
گويند قرارداد يا مقاوله نامه  الملل است اما خود قرارداد را نمی قوانين و قواعد حقوق بين

شود و لذا گفتيم  ها هم می قرارداد يک اصطالح کلی عام است که شامل آن«. »المللی بين
 (299و  291 :2ج ،1994ساسی،مشروح مذاکرات قانون ا)«. قراردادهای ديگر

المللی لفظی است نسبتا جامع و شامل  کنم چون کلمه قراردادهای بين من پيشنهاد می»
های  المللی و عهدنامه شود بنويسيم امضای کليه قراردادهای بين نامه و بقيه مینامه و موافقت مقاوله

اخص از آن خواهد بود. عهدنامه در دولتی ايران الی آخر. برای اينکه اگر ننويسيم اين يک مقداری 
مشروح مذاکرات قانون )«.شود د ولی قرارداد شامل همه میاصطالح يک معنای خاصی دار

 (1219 :2ج ،1994اساسی،

4- Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969. available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a10.html [accessed 8 April 2013] 

 اي یالملل نيب یها سازمانو  ها دولتراجع به حقوق معاهدات  نيو 1329 ونيکنوانس فيتعرـ 5
 به: ديکنمعناست، مراجعه  نيا انگريب« معاهده»از اصطالح  یالملل نيب یها سازمان انيم

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 
Organizations or between International Organizations, 21 March 1986, art. 2. Available 
at: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf 

 .نک، شتريب یآگاه یبرا است. تيوضع نيا ديمؤ زين یعرف الملل نيبالبته حقوق 

Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 168. 

 که ديد ميخواه یالملل نيبنگهبان از معاهدة  یشورا ريتفسبا توجه به  یآتدر مباحث ـ 6
 یسازگارعمل آمده است،  عاهده بهاز م الملل نيبدر حقوق  که يیمعنابا  یاساسمنظور قانونگذار 

 دارد. 
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( بيان 2/3/1992شورای نگهبان )مورخ  3339نظريه تفسيری  2بند شايان ذکر است که ـ 7
يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستی ضوابط مذکور » داشته است:

  «.در قانون اساسی نسبت به آن رعايت شود

8- executive agreements 

در حقوق کنونی  یالملل نيبعنايت، تنظيم معاهدات  نيدحسيسبرای آگاهی بيشتر، نک. ـ 9
 یالملل نيبمعاصر، دفتر خدمات حقوقی  الملل نيبايران و مطالعه تطبيقی آن با فقه اسالمی و حقوق 

 .27ـ41، صص 1974جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول: تابستان 

10- monism 
11- dualism 

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير : »یمدنقانون  3مادة ـ 12
 «. دول منعقد شده باشد در حکم قانون است

و  یحکممنقول  ريغاموال  قيمصادبه  بيترتبه  یمدنقانون  24و  17مثال مواد  یبراـ 13
 رمنقوليغ اياموال منقول  احکاماظ، لح یبرخاز  کهمعنا  نيااند، به  پرداخته یحکماموال منقول 

 . ابدي یم یتسر ها آنبه  یذات
جمهور موظف است  سيرئ: دارد یممقرر  یاساسو سوم قانون  ستيبو  کصدياصل ـ 11

 یبراو  کندامضا  یوو ابالغ به  یقانونمراحل  یطرا پس از  یپرس همه جهينت ايمصوبات مجلس 
 مسئوالن بگذارد. ارياختاجرا در 

 . یمدنقانون  9و2، 1: مواد کمثال ر. یرابـ 15
 چنانکه. رسد یممجمل به نظر  یمدنقانون  374در مادة « قوانين مخصوصه»البته مفهوم ـ 16

 که ینيقوانبه  تواند یم گريد يیمعناخاص )در مقابل عام( باشد و در  نيقوان تواند یممنظور از آن 
از جهت  که کاربه عنوان مثال قانون خاص هستند اطالق گردد  یجهاتموضوعات و  یدارا
 . کند یم دايپخاص  یتيوضعآن  یتيحما

 .یاساسقانون  71: اصل نکـ 17
المللی از معاهدات لزوم تفکيک قراردادهای بين»مجتهدی،  محمدرضابه عنوان مثال، نک. ـ 11

 http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=323 ، قابل دسترسی در:«المللیبين
تأثير تغيير اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای »حکمت،  یمحمدعلهمچنين، نک. 

 http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=345 قابل دسترسی در:، «المللیبين
مفهومی  ها آندر  یالملل نيبرا با توجه به طرفيت تابعان غير  یالملل نيباين نويسندگان قرارداد 

. اند انگاشته، گردد یممنعقد  الملل نيبکه ميان تابعان حقوق  یالملل نيباوت از معاهدات ماهيتاً متف
را مسامحتاً و بدون  یالملل نيبنگارنده برخالف ديدگاه اين حقوقدانان که استعمال واژه قرارداد 

ست بر اين باور ا . نگارندهاند دانستهخصوصی  الملل نيبتوجه به معنای اصطالحی آن در حقوق 
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که مورد تعريف اين نويسندگان قرار گرفته است از ديدگاه حقوق  یالملل نيبکه قراردادهای 
 نيستند یالملل نيب اساساً(، اند شدهدر آن چارچوب بيان  121و  77الملل عمومی )که اصول  بين

قراردادهای »و تعبير ( 74: 1934نک. مشروح مذاکرات شورای نگهبان،)برای تأييد اين نظر، 
برخی . دينما یم تر درستاست،  یالملل نيباينگونه قراردادها که يک طرف آن، تابعی غير از  «ارجیخ

بودن اقدام دولت  یگر یتصدبودن موافقتنامه را در حاکميتی يا  یالملل نيبنيز مبنای  حقوقدانان
غير را  شوند یمدولت منعقد  یگر یتصداند و قراردادهای تجاری که در شأن  ارزيابی کرده

مشروح برای ديدن اين ديدگاه، نک. ). اند کردهالمللی )در معنای خاص اصطالحی آن( تلقی  بين
  (99ـ  97 :1934مذاکرات شورای نگهبان،

آفرينی مجلس شورای اسالمی در اجرای اصل  تقويت اثربخشی و نقش: »کمثال ن. یبراـ 19
 یشورامجلس  یها پژوهش مرکز یحقوق، گزارش دفتر مطالعات «هفتاد و هفتم قانون اساسی

 .19(،ص29/7/1927) یاسالم

قانون  حکم( به 1999)مصوب  کشور یعمومقانون محاسبات  4مطابق مادة  یدولت شرکتـ 20
آن متعلق به  هيسرما% 14از  شيب کهمستلزم آن است  نياو  شود یمعنوان شناخته  نيادادگاه به  اي

مشابه  یفيتعر انگريب زين( 2/7/1929مصوب شوری )قانون مديريت خدمات ک 4دولت باشد. ماده 
 است. 

قوای حاکم در جمهوری اسالمی ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة : »یاساسقانون  17اصل ـ 21
زير نظر واليت مطلقة امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مجريه و قوه قضاييه که 

 «. رندگردند. اين قوا مستقل از يکديگ می

« قانون نحوة نظارت مجلس شورای اسالمی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرايی»ـ 22
 منظر مورد توجه قرار داد.  نيااز  توان یم( را 1921)مصوب 
 یها تيصالحاز  کشورهر  یحقوقساختار و نظام  نييتعهرچند  کهاست  ذکر انيشاـ 23
را در  یتيصالح نيچناعمال  الملل نيباما حقوق  گردد یممحسوب  کشورها یداخلو  یانحصار
( 1)49نداشته باشند. مادة  یرتيمغا الملل نيبحقوق  یاالجرا الزمبا مقررات  که رديپذ یم یحدود

تواند با تکيه بر اين واقعيت که اعالم رضايت  يک کشور نمی: »دارد یماعالم  1393 نيوعهدنامه 
از مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صالحيت انعقاد  وی به التزام در قبال يک معاهده تخطی

اعتباری رضايت خود استناد نمايد مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به  معاهدات بوده است، به بی
 توان یمبه طور اجمال «. ای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهميت اساسی است قاعده

 تواند یم یالملل نيبو  یداخلقواعد در دو نظام  نياديبن تياهم ونيکنوانس نيادر  کهگفت  نيچن
از قواعد  تيحماگردد. دولت در جهت  ريمغا یقراردادتعهدات  یاعتبار یبدر جهت  یعامل
 یتعهدات نيچنو عدم التزام به  یاعتبار یببه  تواند یمنظام خود  نياديبنو  یاساس تياهم یدارا
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قواعد آمره در نظام  ٔژهيو تياهمو  يیاستعال تيماه، بيتتر نيهم( و به ینسب)بطالن  ديجواستناد 
 ريمغابه استناد ندارد( مقررات  ازين ها آنبطالن  کهمعنا  نياعامل بطالن مطلق )به  الملل نيبحقوق 

 عهدنامه(  94و  19. مواد رک. )گردد یمآن 

قانون اساسی  192طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل  همان»ـ 21
شماره  ةينظر« )مصوبات هم خارج از اختيارات رياست مجلس استگونه  است، رسيدگی به اين

با : »... دارد یم انيب گريد یا هينظرشورا در  نيانگهبان(.  یشورا 2/2/1929/م مورخ 194/94/29
 127در اصل  ارسال تصميمات مذکورمربوط به امور اجرايی است الزام به  127استظهار اينکه اصل 

مورخ  9129/21/72 شماره ةينظر« )قانون اساسی به رئيس مجلس خالف قانون اساسی شناخته شد.
در  مذکور ميتصمعدم ارسال  رايز رسد یمنظر  قابل مناقشه به ةينظر نيا(. استدالل شورا در 24/11/1972

 زين 192درج در اصل من ماتيتصم آنکهبودن آن مربوط دانسته است، حال  يیاجرارا به  127اصل 
مجلس  سيرئعدم اطالع  مالک تواند ینم ميتصمبودن  يیاجرا، نيبنابرا. شوند یمقلمداد  يیاجرا یامور

 . رديگقرار  192به موجب اصل 

ها و  معامالت وزارتخانه چنانکهاست،  یخاصمشمول مقررات  یدولت یقراردادهاـ 25
. رديگو مناقصه انجام  دهيمزا قيطراز  ديبا یومعمقانون محاسبات  73مطابق مادة  یدولتمؤسسات 

 وانيد، تحت نظارت جهينتدر حدود قانون بودجه و در  یدولت یقراردادهاعقد  نکهياضمن 
 است.  کشور کل یبازرسمانند سازمان  یگريد ینظارت ینهادهامحاسبات و 

 اند یخارج یخصوصمرتبط با اشخاص  کهاست  یخارج یقراردادهاقانون مزبور ناظر بر ـ 26
 . رديپذ یمصورت  یالملل نيب یها سازمان ايها  دولت انيم که یالملل نيب یقراردادهاو نه 

در دو قرارداد مصداق  یاسالم یشوراواحده قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس   مادهـ 27
 (. 1/7/1929)مصوب  یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادقانون برنامه سوم توسعه  194و  124مواد 

بين وزارت نفت يا  انعقاد قراردادهای مهم فيما(: »3/7/1999قانون نفت )مصوب  1مادة ـ 21
مهم تابع   واحدهای عمليات نفتی با اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخيص موارد

ای خواهد بود که با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و  نامه آيين
 «.شود قانون اساسی عمل می 77اصل طبق  ها  بين وزارت نفت با دولت دهای منعقد فيماقراردا

29- reservation  

 نيارفته در  کار بهاصطالحات  انيبحقوق معاهدات در  1393 نيوعهدنامة  2مادة ـ 30
ة عبارت است از بياني« شرط»اصطالح »است:  کرده فيتعر گونه نيارا « شرط»، اصطالح ونيکنوانس

ای که يک کشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا  يکجانبه
وسيلة آن قصد خود را دائر بر عدم شمول يا تعديل آثار  الحاق به يک معاهده صادر کرده و به

 « دارد. حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بيان می
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 کيتفکدر  یاساسنشان از توجه و ارادة قانونگذار  زين یاساسقانون  مذاکراتمشروح ـ 31
. مشروح رک)قانون )جهت ابالغ( دارد.  یامضا( و بيتصوعهدنامه )به عنوان سند  یامضا انيم

 (.1219 :1992 ،یاساسقانون  مذاکرات
و  77موضوع اصول »نگهبان:  یشورا 9/2/1992مورخ  3721شمارة  یريتفس ةينظر: کر.ـ 32

دهد  اساسی واحد است و تصويب مجلس شورای اسالمی که به قرارداد رسميت میقانون  121
 «. شود مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می

سند قرارداد با امضای »... نگهبان:  یشورا 2/12/1999مورخ  2391شمارة  ةينظر: رکـ 33
 «. جمهوری يا نمايندة قانونی او رسميت خواهد يافت رئيس

 .یمدنقانون  1: مادة کر.ـ 31

داشته است:  انيبنگهبان  یشورا 2/3/1992مورخ  3339شماره  یريتفس ةينظر 2بند ـ 35
يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستی ضوابط مذکور در قانون »

 . «اساسی نسبت به آن رعايت شود
قراردادهايی که برای انجام ... »مقرر شده است:  13/4/1994مورخ  9729شماره  ةينظرـ در 

 77خود مشمول اصل  هخودب ،شود های خارجی دارای شخصيت حقوقی منعقد می معامله با شرکت
 «.شود المللی محسوب نمی قانون اساسی نبوده يعنی قرارداد بين

قانون اساسی با توجه به  77اصل »آمده است:  نيچن زين 19/2/1999مورخ  2443 ةينظرـ در 
های دولتی ايران و  ها و ساير سازمان از قراردادهايی که برای انجام معامله بين وزارتخانه 121اصل 

 ...«.گردد منصرف است های خارجی دولتی که دارای شخصيت حقوقی باشند منعقد می شرکت
 یها هياتحادمربوط به  یها مانيپ که 121و منطوق و ظاهر اصل  اتينظر نيااز مفهوم مخالف 

 آشکارمعاهده  یها طرف تيشخصدانسته است، ضابطة  حکم نيامشمول  زينرا  یالملل نيب
 . گردد یم
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 منابع و مآخذ

 الف( فارسی

 صورت مشروح مذاکرات (،4631ادارة امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي)
 .2چاپ اول، ج ،قانون اساسی

همن آقایي، تهران: کتابخانه گنج ، ترجمه بالمللفرهنگ حقوق بين(، 4631بلدسو، رابرت )
 دانش، چاپ اول.

تأثير تغيير اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای »علي، حکمت، محمد
 http://ghavanin.irدسترسي در: قابل، «المللی بين

، «المللي نسبت به قوانين عادي برتري معاهدات بين»(، 4631شریعت باقري، محمدجواد )
 .13، شماره يقات حقوقیفصلنامه تحق

المللی در حقوق کنونی ايران و مطالعه تنظيم معاهدات بين(، 4631حسين )عنایت، سيد
، تهران: دفتر خدمات حقوقي الملل معاصرتطبيقی آن با فقه اسالمی و حقوق بين

 چاپ اول. ،المللي جمهوري اسالمي ایران بين

 ، تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ دوم.اهداتالملل مع حقوق بين(، 4636اهلل ) فلسفي، هدایت

(، 26/3/4633هاي مجلس شوراي اسالمي ) گزارش دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهش
آفرينی مجلس شورای اسالمی در اجرای اصل هفتادوهفتم  تقويت اثربخشی و نقش»

 .  «قانون اساسی

، قابل «المللیبين المللی از معاهداتلزوم تفکيک قراردادهای بين»رضا، مجتهدي، محمد
 http://www.ghavanin.irدسترسي در: 

(،   تهران: 4631)دوره اول، سال مشروح مذاکرات شورای نگهبان(، 4631زاده، فهيم )مصطفي
 مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.

قانون  463و  33المللي موضوع اصل مسئله قراردادهاي بين»(، 4633ميرعباسي، سيد باقر )
 .12، دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی، «اسالمي ایراناساسي جمهوري 
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Abstract 
The conclusion of treaties is one of the most manifestations of 

foreign policy and the active participation of the government in 

international relations. It is subjected to special legal guarantees due 

to the potential impact on significant interests of the country. Under 

the principles 77 and 125 of the Constitution, all the contracts and 

international agreements after being approved by Parliament are 

signed by the president. 

The system of  independence of powers (principle 57) requires 

that the powers are not to intervene in specific competencies of each 

other. Therein, there was a vast debate about the executive or 

legislative aspects of the international agreements. Hence, the 

definition of concept of such agreements can be an answer to many 

ambiguities. 

Key words 
International Agreement, Executive Agreements, Ratification, 

International Law, Principles 77 and 125 of the Constitution. 
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1- Professor, Tehran University. 

2- Ph.D. student of Public Law, Tehran University. 

Abstract 
Based on the principle of hierarchy legally binding rules, 

Subordinate laws  and  regulations should not be inconsistent with 

the above rules. Also, in the legal system of the Islamic Republic of 

Iran, with accepting this principle,  the inconsistency of the below 

rules with above ones is highlighted. According to the constitution, 

approvals of the Islamic Consultative Assembly (Parliament) should 

not be inconsistent with the constitution and government regulations 

should not inconsistent with the laws.  

According to the Article 138 of the Constitution, Head of the 

parliament is in charge of diagnosis of any inconsistencies of  

Governmental approvals with the laws and also his decision is final 

and binding. Although in the Constitution it is  not mentioned about 

the Lack of adherence of  Government to the view of the parliament`s 

head, the intention of legislator of Constitution was that final 

reference in recognition of any  inconsistencies of Government 

regulations with the law is the  head of Parliament. And based on the 

law, if the government could not fulfill the head of the Parlimant’s 

view the Government regulation is annulled given that the  task of 

monitoring on governmental approvals is the task of head of 

Parliament. The reference of the diagnosis of  the above legislation  

principles from purely executive decisions is also the Head of 

Parliament. 

Key words 
The hierarchy of  laws, governmental regulation, laws, 

supervision. 
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2- P.H.D student at Public Law, Islamic Azad University. 
3- Graduate Student at public Law, Tehran University. 

Abstract 
Realization of each political revolution in the modern world 

means passing people from dominant values in Governing system 

and fulfilling the claims and demands of the public in the field of 

individual and social. Egyptian revolution in January 25, with liberal 

and Islamic goals overthrew the Egyptian Regime and moved  in the 

path of establishing a government based on divine justice and equity 

and domination of  human values. What appeared to be essential for 

the survival of these demands were the placement of  Revolutionary 

limpid thoughts in the legal and political structure so as to remain 

safe from the manipulation of dissidents of national Freedom and 

remain immortal for all Egyption generations. The most important 

political and legal document that can contain these essential 

characteristics is the Constitution that written by the representatives 

of the people and shall be approved ine accordiance with the 

demands of the public. Constitution 2013 of  Egypt With all its ups 

and downs was approved obtaining around 68 percent of the vote in 

the referendum. Investigating  the  process of the new adopted 

constitution of Egypt and legal and political structure of  Egypt after  
the Revolution can be  useful in the correct understanding of the legal 

situation of  New Egypt and the fulfillment of  people's demands  

would be  materialzed thereupon. 

Key words 
Constitution, Sharia, freedom, government structure, the Islamic 

Unity. 
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2- Ph.D. student at Emam Sadegh University of jurisprudence and the principles of Islamic law. 

Abstract 
One of the most important jurisprudence principles that its 

objective realization in the Muslim community is a barrier against 

the unbelievers, is "Denying the domination of unbelievers over 

believers". According to the mentioned rule, God has obstructed 

every path that lets the unbelievers dominate over the believers, 

especially in the domains of legislation, creation, and station of 

argumentation. 
It should be mentioned that, although each of the discussed 

strategies in the field of international relations are near to the 

provisions of the "denying the domination rule", these strategies are 

not fully in accordance with it. The "denying the domination rule", 

however, is beyond the international strategies and represents the 

absolute independence of the Muslims and the denial of any kind of 

dominance of unbelievers. 

Key words 
Denying the Domination of Unbelievers over Believers, 

Domination, Hegemony, Foreign Policy, Unbelievers. 

                                                                                                                                        
* E-mail: akbary64@gmail.com



 

4 

Independence of Powers and Foreign Policy 
in the IRI Constitution 
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1- Ph.D political science, Tehran university. 

Abstract 
Sovereignty is materialized in both external and internal areas. 

The foreign policy is the major channel which the foreign sovereignty 

is executed. That’s why all the Constituitions have viewed differently 

the executive and supervising  institutions engaged in this realm. 

Despite the variation in political systems (parliamentary, 

presidential,etc.), the executive branch is regarded to be in charge of 

foreign policy. The IRI Constitution has failed to draw a clear line 

between the limits of authority and the jurisdictions of legislature 

and executive in respect to decision-making and law-making in the 

realm of foreign policy, and led to often contradictory 

interpretations, although it is committed to the principle of  
Independence of Powers. This article aims to illustrate some of the 

causes for this constitutional ambiguity. Relying on the interpretation 

of some articles, it also emphasizes the need for a new constitutional 

interpretation concerning foreign policy which is based on the 

principle of efficiency and consists in features such as decrease in the 

number of institutions responsible for foreign policy and their 

concentrations in executive on the one hand, and parliamentary 

reliance on  legal and supervising instruments like hearing and 

inquiry, on the other. 

Key words 
Constitution, Foreign policy, Independence of powers, 

Parliamentary system, Presidential system, Efficiency. 
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Abstract 
By the Egyptian’s revolution in 25 January of 2011 and the 

overthrown of the military and dictatorial regime, the people of 

Egypt could be eligible for citizenship relative character. The 

Character which formerly was completely ignored by the 

announcement of emergency situation, hard penalties and the police 

actions. This character and identity was restored by the constitution 

of 2012 and was recognized for the people of Egypt so that it is 

necessary to assume that one of the foundations of the Egyptian 

revolution has been the endeavor to protest against the systematic 

violation of citizens' rights and freedoms. 

In this article, the writer has considered the evolution of 

citizenship rights and fundamental freedoms in Egypt, leading to the 

Revolution of 2011 and delved into  a critical study of the 

fundamental legislative changes in the rights of Egypt's new 

constitution in the light of public reaction. 

Key words 
Right, freedom, Islam, Dictatorship, public order, emergency 

situation. 
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