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خطمشي فصلنامه بررسيهاي حقوق عمومي
خطمشي فصلنامه بررسيهاي حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق
عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الز است مقاالت در
جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط با
حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعة نظا سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژه هاي شوراي نگهبان در نظا حقوق جمهوري اسالمي ايران و
بررسي نهادهاي مشابه
ـ مطالعة مباني ،نظريات ،ساختار و كاركرد دولت
ـ مطالعة ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت ،بازنگري و ارتقاء آن
ـ مطالعة فقه حكومتي
ـ جايگاه مشاركت مرد در ايجاد مرد ساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محتر  ،تقاضا ميشود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوهنامه نيست ،خودداري فرمايند؛
صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه مطابق شيوهنامه نگاشته شوند.
 .1ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شكل
زير آورده شود:
 . 1-1منابع فارسي( :نا خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،6731 ،ج.)37 :2
 .2-1منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نا خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
ـ تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
ـ چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا پس از
سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند.
 .2تما توضيحات اضافي و همچنين ،معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزو ) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله،
روش درونمتني [بند ]6خواهد بود).
 .3در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين (كتابنامه) به صورت زير ارائه شود:
ـ ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين
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ـ كتاب :نا خانوادگي ،نا نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نا مترجم ،محلّ انتشار :نا ناشر ،نوبت
چاپ ،جلد.
ـ مقاله مندرج در مجالت :نا خانوادگي ،نا نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه ،دوره
نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
ـ مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نا خانوادگي و نا نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نا ويراستار ،محل انتشار :نا ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .4چكيدهاي داراي  222واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله ،سؤال ،روش تحقيق و مهمترين
نتايج و فهرستي از واژگان كليدي ( 5كليدواژه) باشد.
 .5ترجمة انگليسي عنوان مقاله ،چكيده( ،كليدواژهها) ،اسم نويسنده  /نويسندگان همراه مقاله ارسال گردد.
 .6مقاله در محيط ورد  ،2223متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman11و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman11

حروفچيني شود.
 .7عناوين (تيترها) با روش شماره گذاري عددي باشد.ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،6و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-6 ،6-6و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-6-6 ،6-6-6و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .8حجم مقاله ،از  0522كلمه كمتر و از  3522كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان كتابنامه).
 .1مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .11مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
« .11بررسيهاي حقوق عمومي» ،در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.
 .12نا و نا خانوادگي نويسنده  /نويسندگان  /به طور كامل در ابتداي مقاله ذكر شود.
 .13در صورت متعدد بودن نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .14معرفي نويسنده  /تمامي نويسندگان  /مقاله به صورت زير باشد:
رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه
 .15آدرس ايميل نويسنده  /تمامي نويسندگان /نوشته شود.
اين نشريه در سامانه جامع علوم انساني به نشاني  www.ensani.irو بانك اطالعات نشريات كشور به نشاني
 www.magiran.comنمايه ميگردد.
كليه حقوق مادي براي فصلنامه «بررسيهاي حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي
كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه
درخواست كتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.
لطفاً ميزان تحصيالت ،رتبه و پاية علمي ،محل كار دانشگاهي ،شماره تلفن منزل و محل كار ،تلفن همراه،
نشاني ،صندوق پستي و پست الكترونيك خود را در كاغذي مجزا ،همراه مقاله ارسال نمائيد.
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تحول حقوق و آزاديهاي شهروندي در مصر
مبتني بر قانون اساسي  2102ميالدي
مسلم آقايي طوق ،1سيدمحمدمهدي غمامي

*2

1ـ استاديار دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري ،تهران ،ايران
 2ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران ،ايران
پذيرش1131/8/15 :

دريافت1131/5/11 :

چكيده
با انقالب  22ژانويه  2111در مصر و سرنگوني رژيم ديكتاتوري نظاميان ،ملت مصر توانستند
واجد شخصيت نسبي شهروندي شوند .شخصيتي كه تا بيش از اين با اعالم وضعيت اضطراري و

مجازاتهاي سخت و اقدامات پليسي به كلي تضييع شده بود .اين شخصيت و هويت با قانون
اساسي  2112احياء و براي ملت مصر به رسميت شناخته شد چنانكه از مباني انقالب مردم مصر
نيز بايد به تالش براي اعتراض به نقض سيستماتيك حقوق و آزاديهاي شهروندي اشاره كرد.
در اين مقاله نگارنده با بررسي تطور حقوق و آزاديهاي شهروندي در مصر منتهي به انقالب
 ،2111به مطالعة انتقادي تحوالت بنيادين تقنيني اين حقوق در قانون اساسي جديد مصر در پرتو
واكنش عمومي مردم پرداخته است.

كليدواژهها :حق ،آزادي ،اسالم ،ديكتاتوري ،نظم عمومي ،وضعيت

* نويسندة مسئول مقاله

اضطراري.

E-mail: mmghamamy@gmail.com
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مقدمه
كشور مصر يكي از كشورهاي بزرگ اسالمي است كه از نظر تاريخي با كشورهاي
عربي منطقه ،تفاوت بنيادي در انديشه و نظام سياسي دارد .چرا كه اولين قانون اساسي يك
كشور اسالمي را ميتوان به كشور مصر در سال( 1882قانون اساسي توفيق الخديوي) و
اولين پارلمان را در سال  1811به همين كشور نسبت داد .با اين وجود و با رشد افكار پان
عربيسم و استعمار انگلستان (1311ـ )1()1391تاريخ سياسي مصر و ساير كشورهاي عربي
را ميتوان بسيار نزديك به هم تحليل كرد :نظام سياسي ديكتاتور و وابسته .از مهمترين
ويژگيهاي اين نظامهاي سياسي نقض جدي و سيستماتيك حقوق و آزاديهاي شهروندي
است .به نحوي كه اساساً به قطع و يقين ميتوان عنوان كرد در اين كشورها مفهوم
«شهروندي» وجود ندارد .شهروندي در واقع گامي است بعد از كسب تابعيت و مبنايي
است براي حقوق سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به نحوي كه فرد عالوه بر
برخورداري از آنها در عرصه نظام مردمساالر ميتواند سرنوشت خود و جامعه خود را در
شئون مختلف ،مستقل و آزاد تعيين كند .بر اين اساس در غالب كشورهاي عربي ،مردم
(عنصر جمعيت) صرفاً تبعه محسوب ميشوند گرچه از همين مقدار واقعي از حق بنيادين
و غيرقابل سلب تابعيت نيز برخوردار نيستند و ممكن است رژيم به بهانههاي مختلف اقدام
به نقض و سلب آن كند.
در اين مقاله قصد داريم تا مفهوم حقوق شهروندي را در نظام حقوقي قبل و بعد از
انقالب  2111مصر بررسي كنيم .اهميت اين تطبيق آنجا پديدار ميگردد كه از موجبات
اصلي اين انقالب ،فقدان حقوق و آزاديهاي شهروندي محسوب ميشود .كاستي اين
حقوق به نحو نسبي در قانون اساسي  2112مصر جبران شد .به عالوه آنكه مصر به عنوان
يك كشور پيشرو عربي ،براي ساير كشورهاي عربي خاصتاً كشورهاي در جريان بيداري
اسالمي (اردن ،تونس ،يمن ،بحرين ،ليبي و عربستان) يك كشور الگو و معيار محسوب
ميشود و چون آنها نيز با رژيمهاي ديكتاتور و سركوبگر مواجه هستند ميتوانند در
جريان اصالحات و انقالب از دستاوردهاي اساسي مصر بهره بگيرند .اين الگو برداري در
كشورهايي كه گروه «اخوانالمسلمين» در آنها فعال است بيشتر رقم خواهد خورد.
بطور خاص انقالبات در مصر چه براي رهايي از دولت استعمارگر انگليس و چه
انقالب  2111مصر تحت تأثير ايدهها و فعاليتهاي اخوانالمسلمين رخ داد .اخوانالمسلمين
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يك جنبش فراملي اسالمگراست كه در بسياري از كشورهاي عربي بزرگترين جريان به
شمار ميرود .اخوانالمسلمين قديميترين و بزرگترين گروه سياسي اسالمي است كه در
سال  1328ميالدي در شهر اسماعيليه مصر به رهبري حسن البنا بنيان نهاده شد و سپس
فعاليت خود را به ديگر كشورهاي عربي و اسالمي گسترش داد .اين نهضت به تأثير از
انديشههاي سيد جمالالدين اسدآبادي ايراني و در پاسخ به انحطاط داخلي مسلمانان و
سلطه بيگانگان بر كشورهاي اسالمي ،به ويژه بر كشور مصر پديد آمد .اخوان المسلمين
جهت رسيدن به اهدافش (چون زنده كردن شعائر اسالمي و برافكندن سلطة اجانب و
برقراري حكومت اسالمي) در جبهههاي مختلف فرهنگي ،نظامي و سياسي به مبارزه
پرداخت( .مصطفي)91-11 :1391 ،

0ـ شكلگيري و ساخت دولت در مصر
از مهمترين و مبناييترين اصولي كه شهروندي را در يك كشور ايجاد و از آن صيانت
ميكند نحوه شكلگيري قدرت عالي و مشروعيت در آن است .در واقع الزم است نگاهي
به فرآيند به قدرت رسيدن دولتهاي بعد از استقالل مصر داشته باشيم .اين مطالعه
تاريخي ،مباني و علل نقض حقوق شهروندي را در مصر توضيح خواهد داد.

الف)  3291تا 3299
بعد از استقالل مصر از استعمار انگلستان ،در سال  1329قانون اساسي مصر نگارش ،و
مطابق با آن پارلمان مصر در  12مارس  1321تشكيل شد .با اين وجود با حاكميت نظام
پادشاهي ملك فاروق كه با نفوذ انگلستان به قدرت رسيد تمامي امكانات مصر همچنان در
اختيار انگلستان بود .وي با اعمال نظام استبدادي اقدام به تأمين و تحريس منافع انگلستان
مينمود .گرچه ظاهراً مصر مستقل شده بود )2(.اقدامات فاروق بستر شكلگيري گروههاي
اعتراضي سياسي از جمله اخوان المسلمين و افسران آزاد را فراهم آورد.

ب)  3299تا 9139
با ايجاد موج كودتاهاي افسران جوان در كشورهاي عربي (عراق ،يمن ،ليبي و )...در مصر
هم گروهي تحت عنوان «حركت افسران آزاد»( )9با هدايت جمال عبدالناصر به قدرت رسيد.
افسران آزاد در گام اول ملك فاروق ( 29ژوييه  )1322و در گام دوم ( 21ژانويه )1329
فرزندش فؤاد دوم را بر كنار كردند و نظام سلطنتي را به جمهوري تغيير دادند .شوراي افسران
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آزاد پس از پيروزي ،با حفظ تركيب اوليه خود ،به شوراي فرماندهي انقالب تغيير نام داد
و ژنرال نجيب به رياست شورا برگزيده شد؛ اما ،در عمل جمال عبدالناصر قدرت را در
اختيار داشت .در اين فرآيند ژنرال نجيب رئيسجمهور و جمال عبدالناصر قائممقام او شد.
دهم دسامبر  1322اعالمية قانون اساسي به اسم ملت مصر( )1صادر شد كه قانون اساسي
 1329را ساقط كرد .بر اين اساس «اين امري الزامآور شده بود كه به دليل مشكالت و
()2

كاستيهاي بسيار قانون اساسي بايد اعالميه مذكور صادر ميشد».

در ژانويه ،1321

ناصر بدون مشورت با نجيب ،فعاليت گروه اخوانالمسلمين را غيرقانوني اعالم نمود و
مراكز آنها را تعطيل و اعضاي

()1

آن را زنداني كرد و آنها را عوامل استعمار و ارتجاع

خواند .پس از اين جمال اقدام به ترويج سوسياليسم ،جدايي دين از سياست و پان عربيسم
()9

نمود .اين رويكرد را بعد از ناصر ،انور سادات و مبارك با جديت دنبال ميكردند.

در غالب نظامهايي كه از پادشاهي به رياست جمهوري تبديل ميشوند متأسفانه شاهد
يك تغيير پوپوليستي سطحي هستيم .تغييري كه صرفاً در نام اتفاق افتاده و اختيارات تام
پادشاه و دايره بسته و زمان طوالني و بدون قيد در لواي «رياست جمهور» تداوم پيدا
ميكند .بر اين اساس نقض واقعي حق تعيين سرنوشت مردم در شئون سياسي جامعه امري
بديهي خواهد بود .چرا كه يك قدرت مطلقالعنان با استفاده از ظاهري دموكراتيك و بدون
()8

احترام به اصل «حاكميت قانون» در سطح ماهوي

همانند يك شاه خودسر اقدام به

تمشيت امور كشور خواهد كرد .بدون اينكه كمترين مسئوليتي را بپذيرد و يا «پاسخگويي»
در مقابل ملت برايش مفهومي داشته باشد .به عبارت ديگر قدرت چون برخاسته از مردم
نيست و چون با انتخاب آنها حاكم نشده است از خواستههاي عمومي تبعيت نكرده و براي
آن ارزشي قائل نميشود .بر همين اساس از زمان اعالم جمهوري در مصر تا اصالحات
 2112در قانون اساسي رييس جمهور توسط مردم انتخاب نميشد .در اصالحات سال
 2112با بازنگري ماده ( )91اولين انتخابات رياست جمهوري در مصر صورت گرفت.

ج) از  9139به بعد
يكي از مهمترين تغييرات ماهوي در ساخت دولت بر اساس قانون اساسي  2112در
مصر اين است كه منصب «رياست جمهوري» تحت قاعده و انتخاب عمومي قرار گرفت و
متعهد به حفظ مصالح عمومي
()11

منتخب رأي مستقيم مردم

()3

و نه شخصي خود شد .به اين معنا كه رييس جمهور

خواهد بود و در يك انتخابات دموكراتيك براي مدت
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محدودي داراي اختيارات قابل كنترلي خواهد شد .ماده ( )199قانون اساسي  2112اشعار
ميدارد« :مدت يك دوره رياست جمهوري در مصر  1سال ميالدي است كه از زمان اعالم
نتيجه انتخابات آغاز ميشود و اين مدت ميتواند براي يك بار ديگر تمديد شود ».اين
تغيير در واقع نقش مردم مصر را در حد يك شهروند داراي حقوق سياسي بهبود بخشيد.
شهروندي كه ميتواند از صدر تا ذيل قدرت را با انتخاب برگزيند .و مهمتر آنكه براي
مقام اول كشور نيز بيحساب چك سفيد امضا نميكشد تا جريان دموكراتيك را با استفاده
از «اقتدارات قاهرة غيرقابل نظارت» از مسير واقعي خارج كند .بخش اول مقدمه قانون
اساسي مصر همين مسئله را تصريح كرده است« :حاكميت حق مردم است و مردم تنها
منبع صاحب حق در تشكيل قواي حاكم بر كشور هستند و اين قوا مشروعيت خود را از
مردم مصر ميگيرند و در برابر خواست و اراده آن سر فرود ميآورند و حدود اختيارات و
مسئوليتها و وظايف قانوني خود را دريافت و از اموال عمومي و درآمدهاي كشور
محافظت كرده و زمينههاي عادالنه توزيع آن را فراهم ميكند و بر اين اصل اساسي تأكيد
ميكند كه وظايف و مناصب عمومي نه حق و حقوق و امتياز براي صاحبان آنها كه
مسئوليتي است بر عهده كساني كه مقرر است به مردم مصر خدمت كنند ».اين رويكرد در
واقع تأكيد بر همان ايدة صالحيت و احترام به اصل «حاكميت قانون» در تمامي سطوح
بويژه سطح ماهوي است .مادة ( )91قانون اساسي مصر به عنوان اولين ماده از فصل
چهارم تحت عنوان «ضمانتهاي حفظ حقوق و آزاديها و حمايت از آنها» مقرر ميكند:
«حاكميت قانون پايه و اساس حاكميت در دولت است و استقالل دستگاه قضا و قضات
تضمين شده است».
يك نكتة بسيار مهم نيز در اينجا وجود دارد و آن عبارت است از شكلگيري فرآيند
مردمساالري در جريان برداشتهاي اسالمي از آزادي و حقوق .اين مسئلة اخير با استقرار
نهاد ماده ( )1قانون اساسي مصر در ادامة اصل منبع بودن شريعت ـ مندرج در ماده ()2
()11

قانون اساسي

ـ مفهوم بيشتري پيدا ميكند .چرا كه رييس جمهور در اين معنا بايد

مروج و تضمينگر دين و نهادهاي ديني باشد .ماده ( )1برداشت مرجع را در اختيار يك
نهاد عالي و مستقل ديني قرار ميدهد و مقرر ميدارد« :االزهر( )12شريف هيئت و نهادي
اسالمي و مستقل دانشگاهي است كه در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئوليت نشر
دعوت اسالمي و علوم ديني و زبان عربي در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر
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هيأت علماي بزرگ االزهر شريف در امور مرتبط با شريعت اسالمي خواسته خواهد
شد»...؛ عبارت اخير به نحو مطلق ناظر به تمامي نهادهاي حكومتي است و مفهوم آن در
ارتباط با حقوق و آزاديهاي شهروندي وقتي بيشتر مشخص ميشود كه مفاد مادة ()81
قانون اساسي از نفي و محدوديت عوامل ناقض حقوق و آزاديهاي شهروندي صحبت
ميكند« :حقوق و آزادي داده شده به شهروندان تعطيلپذير يا قابل كاستن نيست ،به شرط
آنكه اين آزاديها با اصول و مبادي مذكور درباره آزاديها در قانون اساسي در تعارض
نباشد ».البته در قانون اساسي  1391نيز اقتضاي يك دولت ديني وجود داشت و دولت
مصر هم در مورد دين اسالم داراي مسئوليت بود .در اين مورد در اصل ( )12قانون
اساسي مزبور آمده است« :حكومت در حفظ و حراست و حمايت از مباني اخالقي ،ترويج
سنن اصيل مصري و پايبندي به معيارهاي واالي آموزش ديني ،ارزشهاي اخالقي و ملي،
ميراث تاريخي مردم مصر ،حقايق علمي ،رفتارها و كنشهاي عمومي و اجتماعي در
محدوده قانون متعهد است .دولت در پايبندي به اين اصول و ترويج آنها ملزم ميباشد».
(اسماعيلي98 :1931 ،ـ )93با اين وجود در قانون اساسي سال  1391سازوكار دريافت
برداشتهاي ديني و الزام به آنها مشخص نبود گرچه هم اكنون نيز كاركرد هيأت األزهر
شريف صرفاً اراية پيشنهادات مشورتي است كه البته مفاد مادة ( )1قانون اساسي ،2112
مبين الزام در مشورت ميباشد ولي تضمين عمل خالف اين مشورت مشخص نشده است.
()19

آيا «دادگاه عالي قانون اساسي»

()11

و «دستگاههاي قضايي دولت»

بر اجراي اين

برداشتها نظارت ميكنند؟ اين ابهام بطور جدي وجود دارد.

2ـ وضعيت اضطراري و الغاء حقوق
()12

وضعيت اضطراري يا استثنايي،

يك بيانيه دولتي است كه برخي از عملكردهاي

عادي از قوه مجريه ،مقننه و قضايي و نهادهاي غير دولتي را به منظور اجراي برنامه
آمادگي اضطراري به حالت تعليق در ميآورد .در وضعيت اضطراري برخي از حقوق و
آزاديها ـ حتي اگر در قانون اساسي تضمين شده است ـ معلق و محدود ميگردند .بيانيه
وضعيت اضطراري معموالً در زمان بروز بالياي طبيعي و يا بحرانها و ناآراميهاي مدني،
و يا پس از يك اعالن جنگ يا وضعيت درگيريهاي مسلحانه بينالمللي يا داخلي و يا
توسط دولتهاي كودتا صورت ميگيرد .وضعيت اضطراري( )11اولين بار توسط آلمانيها
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و شخص كارل اشميت( )19براي بهرهگيري قدرت در وضعيت استثنايي به كار رفت .اين
وضعيت به نحو اتم قصد دارد محوريترين بخش نظم عمومي يعني «امنيت» و «آرامش» را
مستقر و حقوق فردي و شهروندي را تا رسيدن به هدف مذكور كاهش يا تعطيل نمايد .با
اين وجود از اين وضعيت سوء استفادههاي بسياري توسط دولتها چه دموكراتيك و چه
ديكتاتوري شده و ميشود .چنانكه كارل اشميث نيز براي دولت نازي چنين نظريه اي را
ارائه داد و  12سال حكومت رايش سوم( )18بدين ترتيب (حذف فيزيكي مخالفان ،معترضان
و بخشهايي از جامعه) به بهانه جلوگيري از جنگ داخلي( )13و ناامني به تمشيت امور آلمان
بزرگ پرداخت )Agamben,2005:40( .چنين مدلي اخيراً و بطور گسترده توسط جرج
دبيليو بوش نه تنها در اياالت متحده( )21بلكه در سراسر جهان از جمله گوانتانامو و بگرام
افغانستان موجب نقض حقوق افراد شد .تداوم چنين وضعيتي از نظر تاريخي بدل شدن
دولتهاي دموكراتيك به توتاليتر را نشان ميدهد)Agamben,2005:16( .
ايجاد و مكانيزم وضعيت اضطراري و اثرات آن بر حقوق بشر و آزادي و نهادهاي
دولتي ،در برخي از كشورها توسط قانون اساسي و قانوني عادي ـ كه اين دولت را مقيد و
محدود به زمان كوتاه ميكند ـ تنظيم ميشود .در اين مدت برخي حقوق و آزاديها همانند
حق فعاليتهاي سياسي ،انتشار اطالعات عمومي ،حق اجتماع (تشكيالت و تظاهرات) و
تردد ممكن است مقيد شوند .اما حقوق غير قابل انحراف( )21به هيچ نحو نبايد مورد حكم
تعليق و تحديد قرار گيرد .به منظور حفظ مردم ساالري و جلوگيري از سوء استفاده دولت از
اين وضعيت ،در بسياري از كشورها تغيير قانون وضعيت اضطراري يا قانون اساسي مطلقاً
ممنوع است )Prémont,1996:36( )22(.به اعمال وضعيت اضطراري كه شامل مجموعهاي
از امور حقوقي ميگردد در حقوق فرانسه «قانوني بودن بحران»( )29گفته ميشود .چرا كه
در اين وضعيت براي جلوگيري از ديكتاتوري و تبديل شدن به توتاليتايسم بايد قوه مجريه
در چارچوب قانون و صالحيتهاي مضيق قانوني عمل كند)Papadatos,1964:130-131( .
مسئلة اصلي برخي كشورها ـ مخصوصاً عربي ـ درگيري با وضعيت اضطراري
خودسرانه و طويل المدت است .براي مثال تونس از  1389كه اصالحات شكلي بن علي
با بدون زمان كردن رياست جمهوري و بستن مجلس نسبت به احزاب مخالف آغاز شد و
تا جنبش آزاديخواه مردم در  2111كه به سرنگوني بن علي انجاميد ادامه داشت )21(.در
الجزاير از كودتاي  1332تا زمان اوج گيري جنبشهاي آزادي بخش منطقه موسوم به
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بيداري اسالمي در  ،2111به مدت  13سال بنا بر فرمان شماره 11ـ 32مورخ  3فوريه
( 1332در  12ماده) و فرمان شماره 921ـ 32مورخ  11اوت ( 1332در  2ماده) با عنون
()22

«استقرار وضعيت اضطراري»

حقوق سياسي و اجتماعي معلق و تحت رژيم دولت

اضطراري اداره ميشد )21(.بر اساس ماده ( )2فرمان  3فوريه« ،دولت اضطراري به منظور
برقراري نظم عمومي و تضمين بهتر امنيت اشخاص و اموال علي الخصوص عملكرد خوب
خدمات عمومي بر قرار ميگردد ».بر اساس اين فرمان وزير كشور و دادگاههاي نظامي
مسئول اجراي وضعيت اضطراري شدند )29(.مطابق ماده ( )1فرمان تكميلي  11اوت ،1332
هر عمل يا اقدام تمامي شركتها ،ارگانها ،نهادها و موسسات با هر ماهيت و هدفي كه
نظم عمومي ،امنيت عمومي و عملكرد عادي نهادها و منافع عالي كشور را به خطر بيندازد
معلق و توقيف ميگردد )28(.همچنين در سوريه از سال  1319تا وقوع اعتراضات مردمي
( 21آوريل )2111عمالً تحت رژيم اضطراري اداره ميشد و بخشهاي عمدهاي از قانون
()23

اساسي معلق بود.

گرچه مسئله سوريه از لحاظ تداوم اعتراضات با ساير كشورهاي
()91

اسالمي تفاوت بنيادين دارد .به اين لحاظ كه سوريه چون در مقابل رژيم صهيونيستي

يك محور مقاومت تشكيل داده است مورد رفتارهاي مداخله جويانه كشورهاي عربي و
غربي با راهبري اياالت متحده آمريكا شد .در اين فرآيند آمريكا ،قطر و تركيه براي نابودي
بشار اسد از القاعده و ساير گروههاي تروريستي عربي ـ اروپايي استفاده كردند و رسماً با
تشكيل ائتالف دوستان تركيه )91(،معارضان را به سالحهاي پيشرفته سبك و سنگين تجهيز
()92

نمودند.

و اما مصر نسبت به كشورهاي پيش گفته داراي سابقة بيشتري در اعمال وضعيت اضطراري
خودسرانه و مصر از سال  1319تا وقايع منجر به سرنگوني حسني مبارك ( 91مي ،)2112
به غير از  18ماه در سالهاي  1381و  1381تحت قانون اضطراري( )99اداره ميشد )91(.شايد
مهمترين بحث در بررسي حقوق و آزاديها در كشور مصر كه داعيهدار رهبري جهان
عرب است مربوط به استقرار وضعيت اضطراري ميگردد .بر اساس اين وضعيت كه سالها
در مصر حاكم بود كليه حقوق و آزاديهاي شهروندي در مصر معلق گشت و همين امر
باعث شد كه بخش عمدهاي از مفاد قانون اساسي  2112مصر واكنشي نسبي به اين
وضعيت چهل و پنج ساله باشد.
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3ـ وضعيت اضطراري و تزاحم مبنايي با حقوق و آزاديها
شكي نيست حاكميت وضعيت اضطراري در هر شرايط و نظام سياسي به تعطيلي و
تحديد حقوق و آزاديهاي شهروندي ميانجامد حتي در يك نظام مردمساالر تزاحم
مذكور امري قطعي است .تزاحمي كه در واقع ميان «نظم عمومي» و «حقوق و آزادي
شهروندي» به وجود ميآيد .به همين دليل بايد يك نظام تعادل الزماالتباع حاكم شود تا
به بهانة يكي ،ديگري مختل و متوقف نگردد و به همين جهت با هرج و مرج يا متقابالً
ديكتاتوري مواجه گرديم .براي مثال اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران( )92اين
تعادل را با تصريح ،چنين تبيين ميكند كه صالحيت مقامات حكومتي خارج از وضعيت
تعادل ملغي ميگردد گرچه شهروندان را نيز در حقوق و آزاديهايشان مقيد به نظم عمومي
ميدارد .با اين وجود و متأسفانه قانون اساسي مصر از زمان جمال عبدالناصر هر بار كه
تدوين و اصالح شد با ناديده گرفتن «لزوم تعادل» وضعيتي امنيتيتر را حاكم كرد .بر اساس
قانون  112سال  1328وضعيت اضطراري در مصر حاكم و جز  18ماه (1381ـ )1381اين
وضعيت تا انقالب حاكم بود .بر اساس اين قانون« :دولت اختيار بازداشت نامحدود و بدون
توضيح افراد را بدون برگزاري دادرسي پيدا ميكرد ،حق سلب تابعيت و الغاي برخي حقوق
شهروندي افراد ،تملك داراييها ،اعالم ممنوعيت و محدوديت رسانهها و فعاليت گروههاي
سياسي نيز از جملة حقوق دولت است )Human Rights Watch,1993:24-25( ».در اين
وضعيت قوة قضاييه بايد تابع دولت باشد و عمالً دادرسي منصفانه نيز فاقد معنا خواهد
بود .و پليس و نيروهاي امنيتي براي كشف واقعيت ميتوانند از هر ابزاري بهره ببرند .بر
اساس اين قانون  19هزار نفر به زندان افتادند و فعاليتهاي سياسي و رسانهاي كامالً
()91

كنترل شده بود و الغاء اين قانون از اهداف عمدة انقالبيون محسوب ميشود.

براي استقرار و حفظ اين وضعيت ،رژيم ديكتاتوري ،بر اساس ماده ( )181قانون
اساسي  1391نظام پليسي تحت رياست رييس جمهور ايجاد كرد (رابح لطفي)12 :1931 ،
كه با امنيتي كردن فضاي كشور ،هرگونه اعتراض و اقدامي را عليه نظام ديكتاتوري با
شديدترين ابزارهاي محو و شكنجه و تبعيد پاسخ ميداد .به نحوي كه بيش از  91هزار
()99

زنداني سياسي در مصر تحت بازداشت پليس و دستگاه امنيتي قرار گرفتند.

با

اصالحات سال  2119بطور كلي مبارك تمام وزنه را به سمت امنيت چرخاند و با الحاق
()98

ماده ( )193به قانون اساسي و در نظر گرفتن قانون مبارزه با تروريسم،

حقوق باقي
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ماندة شهروندان مصري را تحت سركوب و تعطيلي جدي قرار داد( .فرحات)2111 ،
مادة ( )81قانون اساسي  2112مصر براي تضمين تماميت حقوق و آزاديهاي
شهروندي تصريح ميكند« :حقوق و آزادي داده شده به شهروندان تعطيلپذير يا قابل
كاستن نيست ،به شرط آنكه اين آزاديها با اصول و مبادي مذكور درباره آزاديها در
قانون اساسي در تعارض نباشد ».شرط اخير در واقع به مسائل اخالقي و ديني اشاره
ميكند .به عبارت ديگر همانطور كه به ماده ( )1اين قانون اشاره كرديم و همانطور كه در
()93

مواد ()11

()11

و ()11

دولت متعهد به اخالق شده است حقوق و آزاديها در نص

شرعي مورد نظر است .در نتيجه ادعاهايي كه از حقوق و آزاديهاي لجامگسيخته همانند
همجنسبازي حمايت ميكند در نظام حقوقي مصر فقد وجاهت قانوني است .به هر حال
در نظام ديني و اخالقگراي مصر  ،2112تضمين تماميت حقوق با اعالم جرم كيفري كامل
شده است ،مادة ( )81اشعار ميدارد« :تجاوز به حقوق تضمين شده در قانون اساسي جرم
تلقي شده و ميتوان عليه ناقضان آن دادخواست جنايي داد».
بر اين اساس اختيار برقراري وضعيت اضطراري با مقيدات و محدوديتهاي ويژه
همچنان از اختيارات رييس جمهور باقي ماند ولي اين اختيارات تحت نظارت و چارچوب
قابل نظارت و محدود درآمد .بر اساس مادة ( )118قانون اساسي  2112مصر «رئيس
جمهوري ميتواند ،بنابر داليل مشخص شده در قانون در كشور وضعيت اضطراري اعالم
كند و اين درخواست بايد به مجلس نمايندگان ارائه شده و مجلس بايد ظرف  9روز نظر
خود در اينباره را اعالم كند .تمديد وضعيت اضطراري منوط به برگزاري همهپرسي
عمومي است .در صورت عدم دائر بودن مجلس بايد فوراً جلسه فوقالعاده در اين زمينه
تشكيل دهد و در صورت انحالل مجلس نمايندگان اين امر به مجلس شورا ارائه ميشود.
موافقت با اعالم حالت فوقالعاده بايد به تصويب حداكثر نمايندگان مجلس برسد و اعالم
وضعيت اضطراري نبايد بيش از  1ماه باشد و تمديد آن جز با همهپرسي و موافقت
عمومي امكان پذير نميباشد ».مقيدات وارد بر وضعيت اضطراري در مصر از اين جهت
كه آنرا با محدوديت زماني و تصويب مجلس نمايندگان مواجه و در صورت تمديد
مستلزم همهپرسي ميكند يك تغيير جدي در نظام حقوقي مصر است ولي مفاد اين ماده نه
واكنش مناسبي به سالها حاكميت وضعيت اضطراري است و نه بر اساس اصول حقوقي
ميتوان وضعيت اضطراري را بيش از چند روز ادامه داد .وضعيت اضطراري  1ماهه آن
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هم با اختياري كه براي رييس جمهور جهت انحالل مجلس در نظر گرفته شده( )11و با
نفوذي كه رئيس جمهور در مجلس شورا از آن برخوردار است( )12ميتواند تاريخ گذشته
مصر را دوباره زنده كند.

4ـ كرامت انساني و حقوق بنيادين
كرامت انساني مبناييترين قاعدهاي است كه حقوق انساني مبتني بر آن قابل تحليل
هستند و پذيرش عملي آن منتج به غيرقابل سلب نمودن بخش عمدة از حقوق و
آزاديهاي شهروندي ميگردد .فقدان پذيرش اين حق باعث شده بود كه در دوران قبل از
انقالب و بطور خاص در وضعيت اضطراري هيچ احترامي براي شخصيت و تماميت
انساني مردم مصر باقي نماند .همين عامل موجب واكنش جدي مردم در جريان انقالب
()19

مصر به هيأت حاكمه شد و اولين ماده از فصل اول (حقوق شخصي)

از باب دوم

(حقوق و آزاديها)( )11را به خود اختصاص داد .بر اساس ماده (« )91كرامت و عزت حق
هر انساني است و جامعه و دولت تضمينكننده احترام به آن و حمايت از آن است و در
هيچ شرايطي مجاز به اهانت بشري نيستيم ».حقوق شخصي كه همان حقوق بنيادين و غير
قابل سلب هستند به تصريح در ماده ( )91غير قابل انحراف و مصون شمرده شدهاند:
«آزادي شخصي و خصوصي حق طبيعي است و اين آزادي مصون و محافظت شده است».
مجموع اين حقوق شامل حق بر امنيت )12(،تردد )11(،حريم خصوصي( )19و مصون بودن از
بازداشت غير قانوني )18(،ممنوعيت شكنجه( )13و اهانت به تماميت جسماني است.

5ـ حق غير قابل سلب تابعيت
تابعيت از حقوق بنيادين افراد ملت و پاية حقوق و آزاديهاي شهروندي محسوب
ميگردد كه الزم است قوانين اساسي در خصوص غير قابل انحراف بودن آن تصريح
نمايند .چنانكه در اصل چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ميخوانيم:
«تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب
تابعيت كند ،مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد».
اهميت اين حق جايي قابل توجه و تأمل است كه دولتهاي ديكتاتوري مخصوصاً در
وضعيت اضطراري به عنوان مجازات از اتباع خود سلب تابعيت ميكنند .مجازاتي كه در
دورة حسني مبارك و همانند ساير ديكتاتورهاي عربي به عنوان يك مجازات عادي مورد
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حكم قرار ميگرفت .آنچه عمالً بايد در قانون اساسي  2112مصر به نحو مصرحي بيان
ميشد پذيرش اين حق غير قابل سلب بود .با اين وجود ماده ( )92قانون اساسي مصر
اشعار ميدارد« :تابعيت مصري يك حق است و قانون آن را مشخص ميكند ».اين بيان
بسيار نگران كننده است چرا كه صرف اينكه تابعيت يك حق شناخته شود كفايت نميكند
بلكه بايد حق مزبور يك حق غير قابل سلب محسوب شود .ارجاع كيفيت اين حق به
قانون عادي نگرانياي است كه بعد از قانون اساسي جديد شهروندان مصري را تهديد
ميكند.

6ـ آزادي بيان و رسانه
آزادي بيان اكسيژن شهروندي لقب گرفته است )Sadurski,2001:1( .از اين جهت كه
تحقق و ارتقاء حقوق و آزاديهاي شهروندي در ارتباط وثيق با آزادي عقيده و بيان رقم
ميخورد به رسميت پذيرفتن اين حق در هر كشوري از نشانگرهاي مردمساالر بودن آن
است .با اين وجود مصر از دورة جمال عبدالناصر با اعالم وضعيت اضطراري شاهد تعطيلي
اين حق شد .بطور عمده اين حق كه با حق «دسترسي آزاد به اطالعات» پيوند خورده است.
در واقع «نخستين گام براي برقراري ارتباط ميان دولت و شهروندان ،آگاهي مردم از روند
جريان امور و آگاهي از واقعيتها است؛ يعني همان چيزي كه امروزه از آن به عنوان حق
دانستن ياد ميكنند؛ «دانستن حق مردم است»(.اسماعيلي ،1931 ،ج )189 :1اين حق مبنا و
مقدمة واجب حق تعيين سرنوشت ملت محسوب ميگردد( .اسماعيلي ،1931 ،ج )12 :2از
دورة حاكميت ناصر تا انقالب مردم مصر ،حق دسترسي آزاد به اطالعات و حق آزادي
رسانهها با اعالميه وضعيت اضطراري موقوف شد .بر اين اساس و براي تضمين اين حق
شهروندي ،ماده ( )18قانون اساسي  2112مصر به اين حق اشاره و مقرر ميكند« :آزادي
انديشه و بيان تضمين شده است .هر انسان اجازه بيان ديدگاههاي خود به صورت زباني و
نوشتاري و ديداري يا تصويري را دارد ».و براي آنكه اين حق عينيت يابد از حق نيز به
عنوان يك حق بنيادين مبنايي صيانت ميكند و در ماده ( )19اشعار ميدارد« :دستيابي به
اطالعات و دادهها و آمارها و بيان و ارائه آنها اقدامي تضمين شده توسط دولت براي همه
شهروندان خويش است ،به شرط آنكه اين اقدام حرمت زندگي خصوصي افراد را حفظ
كرده و با امنيت ملي در تعارض نباشد ».تبلور واقعي اين حقوق در حق بيان توسط

تحول حقوق و آزاديهاي شهروندي در مصر مبتني بر قانون اساسي  2112ميالدي

11

رسانهها ظهور پيدا ميكند .مطابق ماده (« )18آزادي مطبوعات و چاپ و نشر و ديگر
()21

اشكال اطالع رساني تضمين شده است

و اين رسانهها ميتوانند رسالت خود را با

آزادي و استقالل كامل در خدمت به جامعه ادا كند ،مشروط بر آنكه حرمت زندگي
خصوصي افراد و امنيت ملي كشور در معرض خطر قرار نگيرد .نظارت بر رسانهها ممنوع
است ،جز در زمانهاي خاص مانند جنگ يا وضعيتهاي اضطراري ».مفاد مادة ( )18از
اين نظر كه آزادي رسانهها را پذيرفته قابل تمجيد است ولي قيد مطلق نظارت با استناد به
وضعيت اضطراري نگراني پيش گفته را مجدداً احياء ميكند.

7ـ آزادي احزاب و اجتماعات
از مسائل عمدة تاريخ سياسي كشور مصر مخصوصاً بعد از فعاليتهاي سيد
جمالالدين اسد آبادي و حسن البناء فعاليت احزاب و تشكيالت اجتماعي در مصر است
كه هم آنرا از ساير كشورهاي عربي متمايز و هم منشأ گروههاي سياسي ـ اجتماعي
اسالمي در آنها شده است .بطور خاص مورد «اخوان المسلمين» به عنوان يك گروه
سياسي ديني در مصر كه هيچگاه با دولتهاي استبدادي كنار نيامده است و مصالح
عمومي جهان اسالم و مردم خود را با برداشتي ديني دنبال ميكند از همه بيشتر قابل بحث
و تحليل است .اين گروه سياسي چه قبل از به قدرت رسيدن دولت سركوبگر و
مليگراي ناصر و چه پس از آن تا انقالب مردم همواره با خشونت و تبعيد و شكنجه
روبرو بوده است و به دليل مقاومتي كه در مقابل اقدامات خودسرانة سران عرب و بطور
خاص رؤساي جمهور مصر به عمل آورد از محبوبيت دوچنداني برخوردار گشت و
امروزه قدرت را در مصر همين گروه بواسطة انتخاب عمومي ملت بدست آورده است .به
همين دليل و در واكنش به رفتارهاي سركوبگرانة رژيمهاي ديكتاتوري سابق از مهمترين
مفاد قانون اساسي جديد مصر آزادي احزاب و داشتن شخصيت حقوقي اين تشكيالت
سياسي است .ماده ( )21قانون اساسي جديد مصر مقرر ميدارد« :شهروندان اجازه تأسيس
جمعيتها و مؤسسات مردمي و احزاب و فعاليتهاي حزبي را دارند و اين مؤسسات
داراي شخصيت حقوقي هستند .جز با حكم قضايي امكان انحالل اين مؤسسات و
جمعيتها وجود ندارد».
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از سوي ديگر ساير تجمعات و تشكيالت چه براي اداره امور اقتصادي و اجتماعي
شهروندان و چه براي سامان دادن به اعتراضات اقتصادي و اجتماعي به رسميت شناخته
شدند .چنانكه مواد ( )21()22و ( )22()29قانون به اين حقوق اشاره و مهمتر آنكه ذيل ماده
( )19بيان ميدارد« :اعتصاب و تحصن مسالمتآميز حق كارگران و كارمندان است».

8ـ حقوق اقتصادي
از مهمترين حوزههايي كه در طول مدت حاكميت ديكتاتورها ،كامالً انحصاري يك
گروه خاص نزديك به دايره قدرت ميشود حوزة اقتصاد كالن و خارجي است .در تمامي
رژيمهاي ديكتاتوري عربي ،حوزة اقتصاد بدون مشاركت شهروندان اداره شده و از نظم
دسترسي بسته و نظام رانتها بهره ميبرد .نتيجه چنين اقتصاد بسته ،رانتي و فاسد ،فقر
شايع و از بين رفتن توان اقتصادي كشور است .بطور خاص رژيم مبارك چالش ديگري را
نيز به اين دو چالش اضافه كرده بود و آن نقض عمدة قاعدة «نفي سبيل»( )29و «عدم اعانه
()21

علي اثم العدوان»

در ديدگاه مردم مسلمان مصر بود كه با انعقاد قراردادهاي كالن

مخصوصاً در حوزة انرژي و گاز با رژيم صهيونيستي ـ عامل نقض حقوق فلسطين و
مهمترين دشمن منطقهاي اعراب ـ بود.
مجموع عملكرد اقتصادي رژيم مبارك در حوزة اقتصادي چيزي جز عقيم كردن حقوق
اقتصادي شهروندان نميتواند ارزيابي گردد .با اين وجود شاهد اصول مصرحي در فصل
قانون اساسي مصر تحت عنوان «حقوق اقتصادي و اجتماعي» نيستيم .البته از كليت حق
برابري شهروندان و نفي تبعيض( )22ميتوان حكم به نفي نظام بسته اقتصادي و رانتها داد
()21

ولي اساساً به مفاد مصرحتري از اين بيان نيازمند است .گرچه داللت التزامي مواد ()92
()29

و ()99

قانون اساسي مصر ميتواند تا حدودي حداقل خألهاي حوزة كاستيهاي

حقوق شهروندي اقتصادي را جبران نمايد .و ايجاد نهاد «كميسارياي ملي مبارزه با فساد»
بر اساس ماده ( )211ميتواند تضمين كننده مقابله با رفتارهاي رانتي و فاسد باشد:
«كميسارياي ملي مبارزه با فساد كار مبارزه با فساد ،رفع تضاد منافع ،ارائه معيارهاي
شفافسازي و تدوين راهبرد ملي مربوط به آن و ضمانتهاي اجراي آن با هماهنگي
سازمانهاي مستقل ديگر و نيز نظارت بر دستگاههاي مربوطه كه قانون تعيين ميكند ،بر
عهده دارد».
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نتيجهگيري
بدون ترديد از مباني و علل انقالب مصر ،مسئلة حقوق و آزادي شهروندي بود .چرا
كه گوهر وجودي انسان و كرامت وي با الغاء حقوق مذكور به نحو جدي صدمه ميبيند.
متأسفانه تاريخ معاصر مصر مملوء از اين آسيبها به ملت مصر است .آسيبهايي كه به
بهانة «نظم عمومي» و در قالب سازوكار وضعيت اضطراري بيش از چهل سال به ملت
مصر وارد و آنها را از حقوق بنيادينشان محروم ساخت .اين تضييع حقوق از بديهيترين
حق يعني حق تابعيت تا تماميت جسمي نقض و تا حقوق سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
كشانده شد .به عالوه آنكه رژيمهاي ديكتاتوري اخير مصر مخصوصاً رژيم حسني مبارك
با ايجاد يك نظم دسترسي محدود موجبات تحقق رانتهاي سياسي ـ اقتصادي را بوجود
آورده بودند و با اينكه كشور مصر از كشورهاي بزرگ و ثروتمند عربي محسوب ميشد
ملت مصر تحقير و فقير شده بودند .به همين دليل با انقالب مصر و تدوين قانون اساسي
جديد مصر ،يك واكنش جدي به تاريخ سياسي مصر در مفاد و مندرجات اين قانون
اساسي قابل مشاهده است .به نحوي كه عالوه بر تصريح كل اين قانون اساسي بر اصل
حاكميت قانون ،پنجاه ماده در باب دوم اين قانون اساسي از ماده ( )91تا ( )81به «حقوق
و آزاديها» پرداخته است .با اين وجود قانونگذار قانون اساسي مصر نتوانسته تضمينات
دقيقي را با توجه به سابقة جدي نقض حقوق بنيادين در مصر وضع نمايد .اين ابهامات
اساسي با توجه به پذيرش شكل رياستي دولت در مصر و وجود گروههاي وابسته به رژيم
مصر ميتواند در آيندة حقوق و آزاديهاي شهروندي اين كشور از چالشهاي عمده باشد.
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يادداشتها
1ـ گرچه از اين تاريخ به بعد نيز با اعالم استقالل مصر همچنان تا برقراري جمهوري در
 ،1322انگليس به واسطة نفوذ بر ملك فاروق بر منابع مصر سلطه داشت.
2- http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2128.

3ـ حركة الضباط االحرار.
4ـ إعالن دستوري باسم الشعب المصري.
5- http://www.egypty.com/egyptana/constitution.asp.

6ـ سيدقطب ،يكي از اعضاي اخوان ،كه به اتهام تالش براي ترور ناصر در  1999ش1321 /
زنداني شده بود ،به رغم بيماري شديد ،كتاب معالم في الطريق (نشانههايي بر راه) را در زندان
تأليف كرد ،كه بعدها به صورت اساسنامه اخوانالمسلمين در آمد .هدف او از تأليف اين كتاب،
آگاه ساختن جامعه از وضع حكومت ناصر در مصر بود .از نظر او حكومت ناصر نوعي حكومت
جاهلي يا متعلق به دوران جاهليت پيش از اسالم بود و با اين توصيف ،اين حكومت را از قلمرو
اسالم خارج ميدانست.
7- http: //www. hanyshehata. com/Laws

8ـ سطحي كه قانون را همچنان كه مقتدارانه اجراء ميشود به عدالت و احترام به كرامت
انساني و اصول مردمساالري فرا ميخواند.
9ـ ماده ( )192قانون اساسي جديد مصر مقرر ميكند« :رئيس جمهوري مصر رئيس كشور و
رئيس قوه مجريه است و از منافع مردم و استقالل كشور و سالمت ارضي كشور محافظت كرده بر
مرز بين قواي سهگانه نظارت دارد تا در امور آنها دخالت پيش نيايد».
11ـ ماده ( )191قانون اساسي جديد مصر مقرر ميدارد« :انتخاب رئيس جمهوري بايد به
صورت دادن رأي مخفي و مستقيم باشد و رئيس جمهوري با كسب حداكثر آراي درست به اين
سمت انتخاب ميشود».
11ـ ماده ( )2قانون اساسي  2112مصر مقرر ميكند :اسالم دين و آئين حاكم بر كشور و عربي
زبان رسمي و اصول و مبادي شريعت اسالمي منبع اصلي قانونگذاري در آن است.
11ـ دانشگاه االزهر (جامعة االزهر الشريف) كه در بين سالهاي  391تا  392به عنوان يك
مدرسه در شهر قاهره مصر پايهگذاري شد ،مركز اصلي ادبيات عربي و علوم اسالمي اهل سنت در
جهان است .اين دانشگاه با قدمتي بيش از هزار سال ،به عنوان اولين مؤسسه ديني ،علمي و
اسالمي در دوران فاطميان در قاهره ساخته شد ،تا مسجد و مدرسهاي باشد كه مبلغين فاطميان را
تربيت مينمايد و مذهب اسماعيلي شيعه كه مذهب فاطميون مصر بود ،را ترويج ميكند.
13ـ ماده ( )192قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :اين دادگاه يك دستگاه قضايي مستقل
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است ،مقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجعي است كه به بررسي مطابقت قوانين و لوايح با
قانون اساسي ميپردازد .قانون تخصصهاي ديگري براي آن تعيين كرده است».
14ـ ماده ( )193قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :نهاد قضايي دولت يك نهاد مستقل است و
در امور اختالفي نماينده قانوني دولت است و كنترل فني ادارات امور حقوقي در دستگاههاي
اداري دولت را بر عهده دارد .وظيفه اين نهاد تهيه قراردادها و حلوفصل منازعاتي است كه دولت
در آن يك طرف منازعه است و اين اقدامات بر اساس قانون صورت ميگيرد .قانون شرح وظايف
اين نهاد را تعيين ميكند و اعضاي آن از مصونيت ،ضمانت ،حقوق و وظايف مقرر شده براي
اعضاي قوه قضايي برخوردار هستند».
 .حالة الطوارئ

15- Etat d’exception/

16- Ausnahmezustand.
17- Carl Schmitt.
18- Third Reich.
19- civil war.

11ـ بعد از حمالت  11سپتامبر ،در  11سپتامبر  2111به موجب اعالميه  9119رئيس جمهور بوش
در مورد حمالت  11سپتامبر ( )Declaration of Emergency regarding September 11 attacks
به موجب بخش  )d( 212از قانون اضطراهاي ملي ( Section 202 (d) of the National Emergencies

)) )Act (50 U. S. C. 1622 (dوضعيت اضطراري در آمريكا تا زماني كه خطر تروريستي وجود
داشته باشد برقرار شد:
/20070912-2.

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

اين وضعيت نيز بعد بوش توسط رئيس جمهور باراك اوباما در  11سپتامبر  ،2113سپس در 11
سپتامبر  3 ،2111سپتامبر  2111و  11سپتامبر  2111تمديد شد.
(Message Continuation of the National Emergency with Respect to Certain Terrorist
Attacks". Whitehouse. gov. 2012-09-11. Retrieved 2012-09-25).
21- non-derogable.

11ـ براي مثال در ايران اصل هفتاد و نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در واكنش به
عملكردهاي دولت رژيم پهلوي تحت حاكميت قانون اساسي مشروطه مقرر ميكند« :برقراري
حكومت نظامي ممنوع است .در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن ،دولت حق دارد با
تصويب مجلس شوراي اسالمي موقتآ محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد ،ولي مدت آن به هر
حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف
است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند».
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-aout1992-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/pr342711. htm.

31ـ رژيم صهيونيستي از  1318يعني كمتر از يك سال از تأسيس ،همزمان با جنگ اعراب ـ
اسرائيل ،برابر قانون مصوب پارلمان (كنيسه) حكومت نظامي ( )Martial Lawاداره و اين وضعيت
هر ساله توسط پارلمان تمديد ميشود.
)(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.

33ـ اصل نهم قانون اساسي مقرر ميدارد« :در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت
و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است .هيچ
فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي ،به استقالل سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،نظامي و
تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت
ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات ،سلب كند».
36- http://online.wsj.com
37- http://weekly.ahram.org.eg/2005/759/eg8.htm.

38ـ قانون اإلرهاب.
39ـ مادة (« : )11خانواده پايه و اساس جامعه و قوام و استواري دين و اخالق و مليگرايي است.
دولت و ملت متعهد به حفظ هويت و ماهيت اصيل خانواده مصري و استقرار و ثبات آن و تحكيم و
تثبيت ارزشهاي اخالقي و حمايت از آن براساس آنچه در قانون آمده ،ميباشد .همچنين دولت موظف
به ارائه خدمات الزم و رايگان به مادران و كودكان و ايجاد هماهنگي بين اداي وظايف خانوادگي و
شغلي زنان است .دولت موظف به ارائه خدمات ويژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بيوه است».

تحول حقوق و آزاديهاي شهروندي در مصر مبتني بر قانون اساسي  2112ميالدي

13

41ـ ماده ( )11مقرر ميكند« :دولت اخالق ،آداب و رسوم ،نظام عمومي ،تربيتي ،ارزشهاي
ملي ،ديني و حقايق علمي و فرهنگ عربي و ميراث تاريخي و تمدني مردم را براساس آنچه در
قانون ذكر آن رفته ،مورد حمايت قرار ميدهد».
41ـ مادة ( )129قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :رئيس جمهوري نميتواند ،مجلس نمايندگان
را جز به دليل خاص و گذاشتن آن به همه پرسي عمومي منحل كند .نميتوان مجلس نمايندگان را
در سال اول تشكيل آن به همان دليل انحالل مجلس سابق ،منحل كرد .براي انحالل مجلس نمايندگان
رئيس جمهوري دستور توقف نشستهاي مجلس و برگزاري همهپرسي ظرف حداكثر  21روز را
صادر ميكند و نتيجه همه پرسي انحالل يا ادامه كار مجلس را مشخص ميكند .درصورت انحالل
مجلس انتخابات جديد بايد حداكثر ظرف  91روز از تاريخ صدور اين تصميم برگزار شود و مجلس
جديد ظرف  11روز بعد تشكيل جلسه ميدهد تا نتيجه نهايي را دريافت كند .در صورتي كه انحالل
مجلس مورد موافقت قرار نگرفت ،رئيس جمهوري بايد از سمت خود استعفا دهد .در صورتي كه
همه پرسي يا انتخابات جديد برگزار نشود ،مجلس قبلي بر سر كار خود باز خواهد گشت».
41ـ ماده ( )128اشعار ميدارد« :مجلس شورا متشكل از دستكم  121نماينده است كه به صورت
محرمانه و مستقيم انتخاب ميشوند و رئيس جمهوري يك دهم نمايندگان اين مجلس را انتخاب ميكند».
43ـ الفصل األول :الحقوق الشخصية.
44ـ الباب الثاني :الحقوق والحريات.
43ـ ماده ( )11مقرر ميدارد« :داشتن زندگي امن حقي است كه دولت آن را براي تمام افراد
مقيم در اراضياش تضمين و قانون فرد را از هر پديده جنايتبار حمايت ميكند».
46ـ ماده ( )12بيان ميكند« :آزادي نقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضمين شده است و
نميتوان هيچكس را از كشورش تبعيد يا از بازگشت به آن منع كرد ،مگر اينكه در اين ارتباط
حكم قضايي وجود داشته باشد».
44ـ ماده ( )98اشعار ميدارد« :زندگي شخصي افراد حريم خصوصي آنهاست و محفوظ بودن
اين حريم تضمين شده است و نميتوان نامهها ،تلگرافها ،ميلها و تلفنهاي شخصي افراد را
مورد بازرسي قرار داد ،مگر به داليل خاص و حكم قضايي ».همچنين ماده ( )93كه مقرر داشته
است« :خانه حريم شخصي بوده و امكان ورود به آنها نيست ،جز در موارد بروز خطر و نياز به
كمك و امكان ورود به آنها و بازرسي از آنها جز با دستور قضايي وجود ندارد».
48ـ ماده ( )92قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :جز در موارد مشكوك نميتوان كسي را
بازداشت يا بازرسي يا زندان يا از نقل و انتقال ممنوع و آزادي وي را محدود كرد ،مگر در اين
زمينه دستور قضايي صادر شده باشد .كسانيكه آزاديهاي آنها لغو يا محدود ميشود ،بايد ظرف
 12ساعت از دليل اين امر آگاه و ظرف  21ساعت از زمان لغو يا محدوديت به دستگاه قضايي
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معرفي و تحقيقات الزم از آنها با حضور وكاليشان صورت گيرد و در صورت نداشتن وكيل براي
آنها وكيل تسخيري معين خواهد شد .همه افرادي كه آزادي آنها لغو يا محدود شده باشد ،حق
ارائه دادخواست به دستگاه قضايي ظرف يك هفته از زمان اعالم را حكم دارند .قانون احكام
حبس احتياطي و مدت و داليل آن را مشخص ميكند».
49ـ ماده ( )91قانون اساسي  2112اشعار ميدارد« :تمام كساني كه دستگير يا زنداني يا
آزاديهايشان محدود ميشود ،ميبايست براساس كرامت انسانيشان با آنها برخورد شده و
نميبايست مورد شكنجه و آزار و اذيت بدني و روحي قرار گيرند و بازداشت و زنداني كردن اين
افراد بايد با حكم قضايي صورت گيرد ».همچنين ماده ( )11قانون اساسي  2112مقرر ميدارد:
«پيكر و بدن انسان داراي حرمت است و تجارت با اعضاي آن ممنوع است ،همانگونه نميتوان
روي بدن انسان آزمايشات پزشكي يا علمي بدون موافقت فرد انجام داد».
31ـ مفاد ماده ( )13قانون اساسي  2112نيز چنين حكمي را دارد« :آزادي چاپ و نشر
مطبوعات در انواع و اشكال مختلف آن تضمين شده است و قانون نحوه تأسيس شبكههاي
تلويزيوني و راديويي را مشخص ميكند».
31ـ ماده ( )22مقرر ميدارد« :آزادي تأسيس سنديكاها ،اتحاديهها و تعاونيها تضمين شده
است و اين مؤسسات داراي شخصيت حقوقي هستند و فعاليتهاي آنها براساس اصول و مبادي
دمكراتيك استوار و فعاليتهاي خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام ميدهد .جز با حكم
قضايي امكان انحالل اين مؤسسات و جمعيتها وجود ندارد».
31ـ ماده ( )29مقرر ميدارد« :قانون نحوه فعاليت سنديكاها و اتحاديههاي كارگري و اداره
آنها بر پايه اصول و مبادي دمكراتيك را مشخص ميكند .جز با حكم قضايي امكان انحالل اين
سنديكاها و اتحاديهها وجود ندارد».
33ـ آيه ( )111سوره نساء ميفرمايد« :و لَنْ يَجْعَلِ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي المُوْمِنينَ سَبيالً».
34ـ آيه ( )2سورة مائده ميفرمايد...« :وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَي اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ».
33ـ ماده ( )99قانون اساسي  2112مصر مقرر ميدارد« :شهروندان در برابر قانون برابر هستند،
همانگونه كه در حقوق و وظايف عمومي نيز برابرند و هيچ تبعيضي بين آنها وجود ندارد».
36ـ ماده ( )92قانون اساسي  2112مصر اشعار ميدارد« :دولت حمايت از افراد عقبمانده
بهداشتي و اقتصادي و اجتماعي و فراهم كردن فرصتهاي شغلي و باال بردن فرهنگ اجتماعي آنها
را تضمين ميكند».
34ـ ماده ( :)99قانون اساسي  2112مصر مقرر ميدارد« :هرگونه سوء استفاده و بهره اجباري
از انسانها و تجارت نوع بشر ممنوع است».
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استقالل قوا و سياست خارجي در
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
حبيباهلل فاضلي

*1

1ـ دكتري علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذيرش9299/3/4 :

دريافت9290/9/2 :

چكيده
حاكميت در دو عرصة داخلي و خارجي جامة عمل ميپوشد .سياست خارجي ،مجراي اصلي
اعمال حاكميت خارجي است ،به همين دليل همة قوانين اساسي با نگاه ويژهاي به ترسيم
جهتگيريها و تعيين نهادهاي مجري و ناظر در اين عرصه پرداختهاند .بهصورت كلي ،ميتوان
گفت با وجود تنوع در اشكال نظامهاي سياسي (پارلماني ،رياستي و )...قوة مجريه مسئول اصلي
سياست خارجي محسوب ميشود .قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز با وجود پايبندي به نوعي از
تفكيك و توازن قوا ،اما در برخي زمينهها از جمله عرصة روابط خارجي حدود و اختيارات
تصميمگيري و قانونگذاري دو قوة مجريه و مقننه را به روشني مشخص نكرده و بستر تفسيرهاي
گاه متضادي را فراهم آورده است .مقاله حاضر ميكوشد تا ضمن تبيين برخي از علل مشخص
نبودن حدود صالحيتها و با اتكاء بر تفسير برخي اصول بر اين امر تأكيد نمايد كه بايد تفسيري
مبتني بر اصل كارآمدي از قانون اساسي در سياست خارجي صورت گيرد كه از جمله شاخصههاي
آن كاهش نهادهاي دخيل در سياست خارجي و تمركز آنها در قوة مجريه از طرفي و اتكاي مجلس
به ابزار مهم نظارتي همانند سؤال ،استيضاح و ...از سوي ديگر است.

كليدواژهها :قانون اساسي ،سياست خارجي ،تفكيك قوا ،نظام پارلماني ،نظام رياستي و
كارآمدي.

* E-mail: habibfazely60@gmail.com
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مقدمه
قانون اساسي را ميتوان يكي از مهمترين دستاوردهاي خالقانة ذهن بشري براي سامان
بخشيدن و انتظام منابع قدرت سياسي ـ اجتماعي برشمرد .از مهمترين دستاوردهاي جنبش
قانون اساسيگرايي ،آن بود كه با وجود احترام به ماهيت و چيستي نظامهاي سياسي ،بر آن
بود كه ميتوان آنها را در چارچوبي حقوقي و انضمامي قرار داد تا از قِبَل آن نوعي «نظام»
به وجود آيد كه هم توان خدمترساني و رفاهبخشي بيشتري يابد و هم «جايگاه» و
«كاركرد» هر يك از اعضاي جامعه مشخص شود .دستاورد ديگر اين جنبش فكري ،خارج
ساختن ساختارهاي سياسي از سيطرة فرد يا گروه خاص و عموميتبخشي به منابع
مشروعيت آن بود .پيداست كه يكي از نتايج اين پيشانگاشته آن است كه ميتوان
نظامهاي سياسي را به فراخور زمان و مكان و در راستاي تعاليبخشي به وضعيت انسان
مورد تجديدنظر و تغيير قرار داد.
مهم ترين ويژگي قانون اساسي ،تعريف قدرت و نحوة تسري و توزيع آن در
ساختارهاي قانوني است .تنظيم روابط نهادهاي قدرت ،تعريف مناسبات با بخشهاي تابعه
آن ،بيان محدوديتها و امكانات قدرت عمومي ،در واقع بخش عمدهاي از فلسفة وجود
قوانين اساسي مدون را در سراسر جهان تشكيل داده است ( )fellman, 2008: 140-145و
در دنيا قوانين اساسي متعددي همراه با تنوع در چينش نهادها و قوا يافت ميشود.
نكاتي كه در باال در مورد قانون اساسي گفته شد ،ناظر بر ابعاد صوري و شكلي قانون
اساسي است .بديهي است كه همة نظامهاي سياسي بر سه نوع تفسير استوارند؛ نخست
تفسيري از يك ايدة «بشري يا متعالي (مذهبي)» ،دوم تفسيري از وضع موجود و سوم
ترسيم يا تفسيري از وضع مطلوب؛ كه در تفسير نخست مكتوم است .قانون اساسي را
ميتوان از نظر ماهوي بازتاب دهنده و تجلي اين تفاسير برشمرد و اينگونه است كه
آرمانهاي قوانين اساسي ليبرال از قوانين اساسي سوسياليستي با وجود شباهتهاي صوري
و ساختاري بسيار متمايز و متفاوت است .از جمله شاخصهاي قانون اساسي برتر ،دارا
بودن درجهاي از هماهنگي بين ساختارهاي شكلي و ماهوي است ،چرا كه هر ايدئولوژياي
بر حسب تعريفي كه از ماهيت انسان و رابطة آن با هستي و خداوند ،ماهيت دولت ،ماهيت
قدرت و قوا دارد ،نيازمند نوع خاصي از چيدمان نهادي و سازماني است و تحقق مطلوب
هر جهانبيني نيازمند توجه به راهكارهاي تحقق عيني آن نيز هست« .انسجام دروني»،
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نخستين ضرورت بقاي كارآمدي نظامهاي طبيعي ،مكانيكي و سياسي است .مفهوم «انسجام
دروني» در نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي آن را ميتوان در دو عرصة بنيادي يعني
رابطة مفهوم جمهوريت و اسالميت (حافظيان )39 :1934 ،و ساختارهاي قانوني آن يعني
رابطة قواي سه گانه با يكديگر و اين سه با قوة مؤسس (رهبري) مورد تحليل و
آسيب شناسي قرار داد .آنچه در اين نوشتار مورد توجه و تحليل ماست ،ساحت عرضي يا
عرصة دوم يعني رابطة قوا با يكديگر در قانون اساسي پيرامون سياست خارجي است.
قانون اساسي جمهوري اسالمي از لحاظ ماهوي و شكلي ،شاخصهاي متمايزي دارد
كه كمتر ميتوان آن را با قوانين اساسي يا نظامهاي تجربه شده مقايسه كرد .از نظر ماهوي
و مبنايي قانون اساسي مبتني بر بستر روايي خاصي از آيات و احاديث متواتر و مستند قرار
گرفته است ،به گونهاي كه فهم آن بدون آگاهي از اين زمينة خاص ميسر نميشود .بر
همين اساس قانون اساسي از زاوية جهانبيني تشيع و واليت فقيه به تفسيري از انسان،
جهان و دولت پرداخته است كه جامعة آرماني يا مطلوب ( )Idial Typeخاصي را نشان
مي دهد كه با مفاهيم عرفي و مرسوم ادبيات حقوق سياسي قابل فهم نيست .به عبارت
ديگر ،اگر نتوان رابطة منطقي قانون اساسي و شرع را تساوي دانست ،اين دو داراي رابطة
عموم و خصوص مطلقاند.
در كنار زمينة شرعي ،بايد زمانه و بستر تاريخ معاصر ملت ايران را نيز قرار داد كه
مهم ترين ويژگي آن ،اقتدارگرايي و تمركز قدرت بوده است .بر اين اساس به جرأت
ميتوان گفت كه قانون اساسي ،متني است كه از «هم نهاد» دو عنصر «ديني» و «تاريخي»
برآمده است كه يكي از نتايج اين تالقي كه به دليل نوبنياد بودن هم طبيعي مينمايد ،ابهام
در برخي كاركردها و نوعي «تالشي قدرت» و حركت در سايه روشن الگوي رياستي و
پارلماني است.
مقدمة طوالني باال را به اين علت آورديم تا افق تحليلي خود را پيرامون سياست
خارجي وضوح بيشتري بخشيم .ايدة اساسي ما آن است كه سياست خارجي جمهوري
اسالمي در قانون اساسي مختصات ويژهاي دارد كه با ادبيات و روية غالب شكلگرفته در
روابط بينالملل داراي تمايزات اساسي است و اين امر ،طيفي از واكنشها ،از جاذبة كامل
تا دافعه و دشمني مطلق نسبت به آن را به وجود آورده است .بر اساس ضرورت پيش
گفته كه پيرامون انسجام دروني و چيدمان مسئوليتها آورديم ،به نظر ميرسد كه در قانون
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اساسي سياست خارجي از نوعي « تعدد نهادهاي تصميمگيري» و «تكثر نهادهاي
تأثيرگذار» در رنج است و به دشواري خواهد توانست به تجميع قوا و تحقق انتظارات
قانون اساسي جامة عمل بپوشاند .قانون اساسي مطابق اصول متعدد ،روابط خارجي را
تحت مديريت رئيس جمهور و قوة مجريه قرار داده است ،اما با توجه به روح قانون
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
نهادها و قواي ديگر از جمله مجلس نيست و به نظر مي رسد كه مجلس ميتواند با اتكاء
بر تفسيري خاص پا را از حوزة نظارت در سياست خارجي فراتر بگذارد و به
قانونگذاري در همة حوزه هاي روابط خارجي بپردازد.
از زاوية نگاه اين نوشتار ابهام در حدود قانونگذاري مجلس و دخالت آن در سياست
خارجي را ميتوان يكي از كاستيهاي قانون اساسي دانست و بايد كوشيد تا با اتكاء به
«تفسيري مبتني بر كارآمدي» از قانون اساسي ،تذكر ماهيت اجرايي و متحول سياست
خارجي و تقويت راهكارهاي نظارتي مجلس ،زمينه براي تمركز اختيارات در قوة مجريه
(وزارت خارجه) فراهم آيد.
ايدة باال را با تفصيل بيشتري در ادامه پي خواهيم گرفت و براي اين امر نخست به
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.

١ـ اصل تفكيك قوا و ضرورت بازانديشي
در هيچ يك از اصول قانون اساسي به واژة تفكيك قوا تصريحي نشده است ،اما از
مشروح مذاكرات قانون اساسي بهويژه اصل 75قانون اساسي (متن مشروح مذاكرات
بررسي نهايي قانون اساسي ،1946 ،ج 795-796 :1و )1433-1435كه در نهايت قواي
حاكم در جمهوري اسالمي را در سه قوة مقننه ،مجريه و قضائيه محصور ساخته است و
داللتهايي كه در بند 5اصل 111كه تنظيم و حل اختالف قواي سهگانه را از وظايف
رهبر ذكر كرده و ذيل اصل 154كه به رؤساي قواي سهگانه تصريح دارد و آنها را اعضاي
ثابت شوراي عالي امنيت ملي برمي شمارد ،پيداست كه اين اصل مهم حقوق اساسي
مورد توجه ويژة قانونگذار اساسي بوده است .فراتر از اين مي توان گفت كه با توجه به
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ذهنيت منفياي كه خبرگان قانون اساسي به تجميع و تمركز قوا داشتهاند از ميان
پيشنهادهاي متعدد اصل ، 75تعداد قوا گاه تا پنج قوه نيز پيشنهاد شده است كه نشان از
توجه به مفهوم و نتيجه تفكيك قوا دارد .حساسيت خبرگان به گونهاي بوده كه تفكيك قوا
را به مرز «تالشي قدرت» كه در نهايت به تقويت قوة مقننه انجاميده كشانده است .مجموع
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
زمين در تقبيح تمركز قوا و لزوم پاسداري از حاكميت مردم انجام دادهاند .در اين قسمت
ميكوشيم تا به اجمال مباني ضرورت تفكيك قوا را نشان دهيم و ضرورتهاي نوين را نيز
يادآور شويم تا بستري نظري مبتني بر كارآمدي را براي تقويت قوة مجريه در سياست
خارجي فراهم آوريم.
مؤلف حكيم كليله و دمنه بر آن است كه هر كه دست خويش مطلق ديد دل بر خلق
عالم كژ كند .اين جمله ساده و هزاران گزارة ادبي و كنايهاي كه در متون سياستنامهها،
شريعتنامهها و اندرزنامههاي مشرق زمين و ايراني يافت ميشوند ،جوهر مجموع
استدالالت و تالشهاي نظري در تقبيح تمركز قوا و قدرت مطلقه است .اين امر دو نتيجة
مهم را شايان يادآوري مينمايد؛ نخست آنكه ايده و استدالل پيرامون تقبيح تمركز قدرت
محصور به فرهنگ و ادبيات مغرب زمين نبوده و نيست و عدم استناد به سنت زمامداري
مشرق زمين و ايران كهن نشاندهندة ضعف پژوهشهاي حقوق اساسي است ،دومين
برآيند مجموع اين استدالالت آن است كه در همة جوامع و فرهنگها از تشكيل نهادي با
قدرت فائقه پرهيز داشتهاند و اين ذهنيت تاريخي در جنبش قانونخواهي مغرب زمين به
بار نشست .مرحوم دكتر قاضي در تعريف تفكيك قوا بر آن است كه :اصل تفكيك قوا،
تدبيري اساسي براي جلوگيري از تمركز قدرت سياسي در دست يك فرد يا يك گروه از
فرمانروايان و پرهيز از استبداد و خودكامگي شد ،بهگونهاي كه در اعالميههاي مختلف
حقوق بشري اين اصل از الزامآورترين حقوق شمرده شده و تضمين حقوق افراد وابسته
به آن دانسته شد( .قاضي)141 :1931 ،
به نظر ميرسد كه كليت ادبيات تفكيك قوا بر دو پاية انسانشناختي و كاركردي
استوار است .سرشت زيادهخواه ،قدرتطلب و غيرقابل پيشبيني تصور نوعي از انسان
مورد نظر در بسياري از نظريههاي تفكيك قواست و همگي بر آنند كه اگر انسان دست
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خويش را مطلق ببيند ،دل بر خلق عالم كژ كند .تصور از انسان ،مبناي نخست هر نظريهاي
است ،و البته هر بحثي پيرامون سرشت بشري قابل ترديد و توجيه است و در اينجا ما را با
اين بحث فلسفي كاري نيست)Homer, 1906: 639-662( .
مهمتر از نظرية انسانشناختي كه به ضرورت ذاتي تفكيك قوا ميانجامد ،ضرورت
كاركردي وتاريخي توجيه مهم و رايجتري است كه در باب آن بيان شده است .اگر
استدالل نخست ماهيت پيشتجربي و پيشفلسفي دارد ،استدالل دوم مبتني و در ارجاع به
تجارب تاريخي نظامهاي سياسي شكل گرفته است و علماي سياست و حقوق بر آن بودند
كه تفكيك مقام قانونگذاري ،اجرا و نظارت مهمترين ابزار تضعيف قدرت و حفظ
آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي است locke, 1947: 81-97( .و همچنين :منتسكيو:1963 ،
كتب  5 ،4و )11اين فرض مهم با توجه به فضاي حاكم بر قرون هفدهم ،هجدهم و حتي
نوزدهم كه دولتها تنها بازيگر و مدير عرصة عمومي داخلي و بينالمللي بودند ،قابل فهم
و البته درست مي نمايد ،اما اين فرض بنيادين در شرايط بازنگري و با تحوالتي كه در
عرصة اجتماع ،سياست و اقتصاد رخ داده است ،مورد ترديد قرار گرفته و نيازمند بازنگري
است .نخست آنكه در شرايط نوين با رشد رسانهها ،احزاب ،مفاهيم حقوق بشري،
نهادهاي فراملي ،رشد آگاهيهاي اجتماعي شهروندان و كاهش فاصلة طبقات از لحاظ
فكري و ...به نظر ميرسد كه حتي اگر نظامهاي سياسي آگاهانه در صدد ايجاد حاكميت
مطلقه برآيند ماهيت و شدت آن با استبداد مورد نظر مدافعان تفكيك قوا فرسنگها فاصله
دارد .شايد كره شمالي امروزه آخرين رژيمي باشد كه ميكوشد با تمام توان در صدد
تحديد آزاديهاي اجتماعي برآيد و بديهي است كه توان اين نظام سياسي بهزودي به سر
خواهد آمد .در عصر جديد نظامهاي سياسي مردم را منبع مشروعيت خود برميشمارند و
چارهاي جز اتكاء به برخي ابزارهاي شبهدمكراتيك و مردمگرايانه نخواهند داشت.
هودة سخن آنكه تكثير قدرت در نهادهاي كثيري چون رسانهها ،احزاب ،نهادهاي
فراملي ،تحوالت ذهني و ،...از طرفي و نرمتر شدن ابزار اجبار و راهبردهاي دولتها از
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
قوا بود ،توجه به اصل مهم «كارآمدي» كه ضرورت نوين و كارويژة اصلي دولتهاست،

استقالل قوا و سياست خارجي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

39

اساسي به نظر ميرسد .اهميت اين اصل به گونهاي است كه همه نظامهاي سياسي الجرم
ساختارهاي حقوقي و سياسي خود را به اعتبار آن مورد پرسش و بازنگري قرار ميدهند.
در واقع ،ساختارهاي حقوقي و قواي پيشبيني شده نه در سوداي «امر سلطه» بلكه بايد
تضمينكنندة كارآمدي و توسعه در ابعاد مختلف باشند .توجه به اصل كارآمدي در ترسيم
و تفسير رابطة قوا در كشورهاي در حال توسعه ،ضرورت بيشتري دارد .نظامهاي سياسي
در حال توسعه كه در قرن بيستم از دل انقالبات اجتماعي بزرگ متولد شدهاند و تجربه
استعمار مستقيم و غيرمستقيم را از سر گذراندهاند ،در تدوين قوانين اساسي خود به
هرگونه تمركز قدرت به هر شكلي با بياعتمادي نگريستهاند و همانطور كه پيشتر گفته
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
وضعيت ضعيفتري قرار ميگيرد .اين امر در قانون اساسي جمهوري اسالمي بهخوبي
مشهود و آشكار است ،به گونهاي كه مجلس خود را صاحب حق در تغيير ارقام اليحه
بودجه ،افزايش و كاهش ساعات اداري ،تصويب قانون در رابطه با كاهش روابط خارجي
با انگليس و ...ميبيند و با اتكاء به اصولي چون اصل 51در تمام امور به تصويب قانون
اقدام نموده و دولت را موظف به اجرا ميكند.
اگرچه درجه اي از ابهام و سردرگمي در تعريف حوزة تقنين از اجرا در تمام حوزهها
از جمله عرصة سياست خارجي طبيعي است ،اما اين مهم در قانون اساسي جمهوري
اسالمي نيازمند تفسير و نظريهپردازي جدي است .برخي از استادان حقوق اساسي نظام
سياسي جمهوري اسالمي را در زمرة نظامهاي نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني قرار دادهاند ،اما
واقعيت آن است كه روح قانون اساسي و تصريحات اصول متعدد در عمل قوة مقننه را در
مرتبة باالتري قرار داده است .اين امر بهدليل انتخاب رئيسجمهور با رأي مستقيم مردم و
اختياراتي كه قانون اساسي به آن بخشيده است ،به سردرگميها و آشفتگيهايي در عرصة
قانونگذاري و مسئوليتها و انتظارات منجر شده است.
اگر بتوان حاكميت نهفته در قانون اساسي را به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم كرد،
همة قوانين اساسي در صدد ترسيم فرآيندي از چگونگي اعمال حاكميت و تقسيم وظايف
در عرصه سياست خارجي به مثابة مجراي اعمال حاكميت خارجي برآمدهاند.
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در مبحث آينده به برخي مختصات نظري و قانوني سياست خارجي جمهوري اسالمي
خواهيم پرداخت ،اما پيش از آن براي وضوح بيشتر بحث به فرآيند تصميمگيري در
سياست خارجي در رژيمهاي رياستي و پارلماني اشارهاي خواهيم داشت.

2ـ سياست خارجي در قانون اساسي؛ مباني و نهادها
همانگونه كه پيشتر يادآور شديم ،ساختارها و مجاري تصميمسازي ،ميبايست با
ماهيت و جهانبيني مبنايي نظامهاي سياسي همنوا باشد ،در غير اين صورت ناكارآمدي
عملي و ابتر شدن ايدئولوژيهاي سياسي آيندهاي محتوم خواهد بود.
سياست خارجي جمهوري اسالمي ماهيتي متمايز و مختصاتي متفاوت دارد كه
مي بايست پيوسته در عرصة نظري و انضمامي (حقوقي) مورد تأمل قرار گيرد .در تحليل
مشاركت قوا بر تصميمگيري سياست خارجي سه رهيافت تحليلي حاكم است؛ نخست
رهيافت تحليل حقوقي كه بر آن است قانون اساسي به تلويح يا آشكارا مجاري
تصميمگيري و نهادهاي مسئول و ناظر را در عرصة خارجي مشخص ساخته است؛ رهيافت
دوم ،تحليل نظري از تصميمگيري در سياست خارجي است كه در صدد پاسخ به
پرسشهايي از جنس چرايي و چيستي و چگونگي نقش قوا در سياست خارجي است؛
سومين رهيافت تحليلي ،رهيافت تاريخي است كه به بازخواني تجارب نظامهاي سياسي و
اينكه چگونه سياست خارجي در بستر تعامل و تعارض قواي مجريه و مقننه مديريت شده
است( ،سيفزاده )163 :1935 ،توجه دارد.
در ادامه به فرآيند تصميمگيري سياست خارجي در رژيمهاي پارلماني و رياستي
خواهيم پرداخت.

1ـ2ـ الگوي پارلماني و سياست خارجي
نظام پارلماني مهمترين نماد تفكيك نسبي قوا يا همكاري قواست و همانگونه كه از
نامش پيداست ،پارلمان نخستين سرچشمة اعمال حاكميت از جانب مردم است و از
مجراي پارلمان است كه حاكميت در ديگر قوا و نهادهاي ديگر جامة عمل ميپوشد.
همراهي نزديك قوا در امر اجرا و نظارت ،نوعي همبستگي انداموار بين قوا و نهادهاي آن
بهوجود آورده است .وزرا در مقابل مجلس مسئولاند و دولت نيز توان انحالل پارلمان را
دارد .در چند دهة گذشته در رژيمهاي پارلماني (حتي انگليس) شاهد قدرت گرفتن كابينه
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بودهايم .احزاب قدرتمند حاكم ،شخصيتهاي با نفوذ سياسي طرفدار كابينه و تهية
اطالعات و تحليلهاي جهتدار موافق دولت به اعضاي پارلمان زمينه را براي غلبه و
قدرت گرفتن قوة مجريه فراهم كردهاند .بهرهگيري از ابزار سؤال و استيضاح تاكنون
رايجترين روشهاي مشاركت پارلمان در رژيمهاي پارلماني در فرآيند سياست خارجي
بوده است( .قاضي)153-157 :1931 ،
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
هميشگي نبوده و در مواردي پارلمان مواضع متعارضي را نسبت به سياست خارجي اتخاذ
كرده است و از ابزار نظارت سياسي و آگاهسازي اجتماعي بهرهبرداري كرده است.

2ـ2ـ الگوي رياستي و سياست خارجي
با اندكي تسامح ميتوان گفت كه الگوي رياستي عاليترين مظهر تفكيك قوا تاكنون
بوده است كه در آن رئيسجمهور و پارلمان هر دو بهطور مستقيم از جانب مردم برگزيده
شدهاند و داراي پشتوانة سياسي و آراي عمومياند .قوة مجريه در اين الگو استقالل
ويژه اي داشته و سركردگي امور خارجي را در دست دارد .در اياالت متحدة آمريكا كنگره
به اتكاي راههاي نظارتي و بودجهاي و انتصاب كاركنان عالي سياست خارجي چون
سفيران و كنسولها در سياست خارجي مشاركت ميكند كه از الزامات تعادل و تفكيك
است .تعيين خطوطِ كلي سياست خارجي با رئيسجمهور و قوة مجريه است( .سيفزاده،
 169 :1935و  )Bernestin, 2000: 134-141تذكر اين نكته ضروري است كه بهدليل
ماهيت متفاوت تصميمگيري در سياست خارجي با سياست داخلي ،امروزه در كشورهاي
تأثيرگذار چون آمريكا ،انگليس و فرانسه تأثيرگذاري نهادها و محافل غيررسمي چون
گروههاي فكر و مراكز تحقيقاتي بسيار بيش از ساختارهاي تعريف شده رسمي است و
بهدليل توفيقات اين رويه ،شمار اين گروهها و مراكز روز به روز در حال افزايش است و
بهعنوان بازوان مهم دستگاه روابط خارجي به ترسيم اهداف و ابزارها ميپردازند .مطابق
آمارها امروزه چهار هزار و پانصد گروه فكر در سطح جهان وجود دارد كه تنها هفتصد
گروه فكر با سه هزار محقق و كارشناس در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است ،در حالي
كه در واشنگتن دي.سي و ديگر شهرهاي آمريكا هزار و پانصد گروه يا مركز فكري
مشغول فعاليت هستند( .رضيئي451 :1935 ،

و (Struyk, 2002: 638
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3ـ2ـ سياست خارجي در قانون اساسي؛ تأملي بر برخي مباني
در همة نظامهاي سياسي روابط خارجي بهدليل ضرورت تعامالت بينالمللي اهميت
ويژهاي دارد ،اين اهميت در نظام سياسي جمهوري اسالمي بهدليل ماهيت مكتبي آن دو
چندان شده است؛ زيرا مرزهاي غيرمادي خود را با خلق و استخراج مفاهيم مذهبي ـ
اخالقياي چون عدالت ،مستضعفان ،جنبشهاي آزاديبخش و ...بسيار دورتر از مرزهاي
مادي ترسيم ميكند .بر حسب اين ضرورت و با وجود تصريح اصول مختلف قانون
اساسي پيرامون سياست خارجي و نحوة تعامل دولت در روابط خارجي (بند «ج» اصل،3
بندهاي  7و  14اصل ،9اصل ،33بند  7اصل ،111اصل ،137اصل ،133اصل،193
اصل ،167اصل 164و بندهاي  1و  3اصل ،)155قانونگذار اساسي بهصورت ويژه فصل
مشخصي از قانون اساسي را كه در برگيرندة چهار اصل ميباشد را به خط مشيهاي كالن
()1

روابط خارجي اختصاص داده است.

فهم راستين اين اصول و جهتگيري كالن قانون

اساسي در سياست خارجي ،در گرو آگاهي از مباني شرعي و واقعيتهاي تاريخ معاصر
ايران است .در كنار اين دو شاخصه ،تعاليم و سخنان امام راحل بنيانگذار انقالب
()3

اسالمي،

(دفتر هشتم تيبان )1931 ،سه مؤلفة ضروري براي درك ماهيت سياست

خارجي جمهوري اسالمي است و بهنظر ميرسد با الگوهاي تحليلي عرفي و منفعتمحور
حاكم بر نظريههاي روابط بينالملل و سياست خارجي قابل تحليل نيست .بهنظر ميرسد
كه آرمانهاي مدنظر قانون اساسي همان آرمانهاي شرع است و رابطة اين دو ،اين هماني
(تساوي) است .اين در حالي است كه يكي از ويژگيهاي الگوهاي تحليلي روابط
بينالملل كنوني فاصله گرفتن از مفاهيم و واژگان مقدس و ديني است.
همانطور ،كه بيان شد ،اصول  173تا  177تنها اصولي نيستند كه روابط خارجي را
موضوع خود قرار دادهاند و حتي به جرأت ميتوان گفت كه اين اصول بيان تفصيلي
اصول كلياند كه در فصل اول بيان شدهاند .جزء (ج) اصل ،3هرگونه ستمگري و
ستمكشي ،سلطهگري و سلطهپذيري را نفي كرده و قسط و عدل و استقالل سياسي و
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و هبستگي ملي را از پايههاي ايماني جمهوري اسالمي
دانسته است .بندهاي  7و  14از اصل ،9تقريباً تمامي مباحث مدنظر در فصل دهم را به
اجمال بيان كرده است .اصل 9قانون اساسي دولت جمهوري اسالمي را موظف دانسته تا
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
اين بوده كه در كنار استقالل و تماميت ارضي كشور ،بايد دفاع از سرزمينهاي اسالمي و
فلسطين هم ذكر گردد و از وظايف ارتش ايران باشد كه در نهايت با توضيح نايب رئيس
و اينكه نوشتن چنين گزارهاي در قانون اساسي رايج و در شرايط حاضر منطقي نيست،
پذيرفته نميشود( .مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ،1946 ،ج)335 :1
بند  14اصل 9تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسالم ،تعهد برادرانه
نسبت به همة مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان را از جمله وظايف دولت
برشمرده است .پيداست كه مطابق روح مكتبي قانون اساسي و ارادة قانونگذار كه در
مشروح مذاكرات آورده شده است ،دولت جمهوري اسالمي از لحاظ نظري تعهدات
جهان مدارانة كالني را براي خود متصور است و تصور از منفعت آنگونه كه در نظامهاي
عرفي و دستگاههاي سياست خارجي سكوالر ديده ميشود قابل انطباق با رويكرد سياست
خارجي جمهوري اسالمي نيست .به عبارت ديگر ،اگر براي نظامهاي سياسي عرفي (ملي)
منافع ملي بر اساس سود و زيان اقتصادي ـ سياسي سامان مييابد و منافع ملي راهنمايي
سياست خارجي و يارگيريهاي سياسي است ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي منافع يا
ارزشهاي تعريفشده درجهانبيني اسالمي مفهوم مركزي تصميمات و راهبردهاي سياست
خارجي اند كه حاصل آن لزوماً سود و زيان مادي نيست ،بلكه بخشي از دستاوردهاي اين
رويكرد به مفاهيم ارزشي و متعالياي چون عدالت ،آرمانگرايي ،مستضعفان و ...حوالت
داده ميشود .اصل 11از جمله اصول مهم و كليدي ديگر در زمينة سياست خارجي است
كه در كنار اصول مربوط به مذهب و زبان و ديگر اصول كلي بهمثابة عنصر ذاتي نظام
جمهوري اسالمي آمده است و دولت را موظف ميسازد تا سياست كلي خود را بر اساس
«اتحاد ملل اسالمي» و وحدت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم تنظيم كند .رئيس
جلسه در تمجيد و توصيف اين اصل بيان ميدارد انقالبي كه در ايران بود ،انقالب
جغرافيايي و ايراني نبود ،بلكه انقالب اسالمي بود ،هرچند ما در ايرانيم ،ولي آنچه در
شعار همة ما بود ،حكومت اسالمي بود و اسالم منحصر به ايران نيست و هدف ما اين است
كه همة مسلمانان در تمامي كشورها از زير بار استبداد و استعمار و ظلم نجات پيدا كنند
و برنامههاي اسالمي پياده شود( .مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ،1946 ،ج )67 :1در
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ادامه شهيد بهشتي(ره) كه نايب رئيس جلسه بودهاند ،در توضيح اصل 11و ضرورت
جهان نگري نظام اسالمي بر آن است :كه از نظر تعاليم مقدس اسالم ،نظام اسالمي در هر
گوشه از جهان تحقق پيدا كند ،حكومتي بهوجود ميآورد كه مسئوليتش در داخل مرز
محدودي قرار نميگيرد و نسبت به همة انسانها و بهخصوص همة مسلمانان داراي تعهد و
مسئوليت مي شود و طبق تعاليم اسالم اين طبع و خوي حكومت اسالمي است ...وقتي در
قسمتي از سرزمين اسالم حكومتي با هويت اسالمي بهوجود ميآيد ،از همان آغاز تشكيل
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
يكديگر وضعي براي خود بهوجود بياورند كه آنها نيز خود را داراي نظام اسالمي بيابند و
وقتي اين نظام ها همه اسالمي شده آن وقت تشكيل يك واحد سياسي بزرگ جهاني در
لواي اسالم امري طبيعي و درست است و به همين دليل است كه انقالب اسالمي ما امروز
اين همه دشمن دارد( .مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ،1946 ،ج)671 :1
يادآوري اين نكته ضروري است كه ذكر اين مفاهيم و آرمانهاي اسالمي و تجلي
انضمامي يا حقوقي آنها در قانون اساسي به معناي تحقق عملي آنها در همة كنشهاي
دولت نيست ،چرا كه جهتدهي و تحقق اين آرمانها در هر صورتي مبتني بر مقدورات
ملي و محذورات بينالمللي است .در واقع دستگاه سياست خارجي بايد بكوشد تا
آرمانهاي جاودانه و واقعيتهاي متحول ملي و بينالمللي را با يكديگر همراه و مديريت
كند .بدگماني تاريخي به ارتباطات خارجي بهويژه با دولتهاي غيرمسلمان و صاحب
فناوري موجب شده تا ضرورت حساسيت ارتباطات با كشورهاي خارجي در سراسر قانون
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
و ...همراه بوده است .اصل 179هرگونه قرارداد سلطهآميز با بيگانه را ممنوع دانسته،
گستردگي مفاهيم اين اصل چنان است كه ميتوان هر قراردادي را با خارجيها به اعتبار
ايجاد سلطه با مانع مواجه كرد .آقاي رشيديان در جلسة سي و دوم مجلس خبرگان قانون
اساسي دربارة اصل 55در فراز صريحي بيان ميدارد« :عهدنامهها و قراردادها و
مقاولهنامههاي بينالمللي راه نفوذ استعمار را در گذشته باز ميكرده و خطر اين را دارد كه
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
مختلف پخش كنيم .بهتر آن است كه عالوه بر مجلس شوراي ملي ،مقامات و مراجع ديگري
كه در نظر است در قانون اساسي گنجانده شوند تا ذيل اين قراردادها را امضا كنند ،مثل
شوراي رهبري و مقام رهبري ،يا تصريح شود كل شوراي نگهبان و مراجع ديگر ،كه اين موضوع
يك مقدار تحكيم شود»( .مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ،1946 ،ج)341 :3
نكتة ديگر در باب مختصات سياست خارجي جمهوري اسالمي ،بهرهگيري قانونگذار
از واژه و مفهوم «ملت» به جاي دولت است .بديهي است كه اين واژه در ادبيات حقوق
سياسي بار معنايي ويژهاي دارد ،با وجود آنكه قانون اساسي در اصل 176خودداري از
هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر را متذكر شده و ارتباط صلحآميز با دول
غيرمحارب ،از اصول خود برشمرده است ،اما بهنظر ميرسد كه قانون اساسي مكتبي
جمهوري اسالمي بهصورت طبيعي كمتر ميتواند دولتهاي اسالمي در مرحله اول و در
مراحل بعد دولتهاي غيراسالمي را مورد خطاب قرار دهد .به همين دليل است كه
هيچگاه از واژة «دولت يا دولتهاي اسالمي» استفاده نكرده است و به جاي آن از واژگاني
چون ملل اسالمي (اصل ،)11همة مسلمانان (اصل )9و مستضعفان جهان (اصل )9بهره
گرفته است ،شايد اين امر به معناي آن است كه در داراالسالم بيش از يك دولت مشروع
نميتواند زيست سياسي داشته باشد و آنجا كه از واژة دولت يا دول استفاده شده ،اغلب
كشورهاي غيراسالمي و غربي را به ذهن متبادر ميسازد (اصل.)173
بدينترتيب از نظرگاه قانون اساسي هميشه درجهاي از شكاف ميان ملتها و دولتها
در جهان وجود دارد و خوشبيني قانون اساسي به ملتها يا مردم بسيار بيش از دولتها و
رهبران سياسي آنهاست .اين امر هميشه به چالشهاي عملي و نظري در روابط خارجي
جمهوري اسالمي با كشورهاي ديگر منجر خواهد شد .حمايت وعده داده شده در قانون
اساسي به نهضتهاي آزاديبخش و حقطلبانه يا مستضعفان اغلب جهتي ضد دولتي و
ضد سيستمي دارد .نتيجة ديگر سياست خارجي ملتمحور ،اين است كه بسياري از
كشورهاي مسلمان يا غيرمسلمان سياست خارجي جمهوري اسالمي را دخالت در امور
داخلي خود و نقض قوانين بينالمللي بهحساب ميآورند .اين حربه طي سه دهة گذشته به
كرات عليه جمهوري اسالمي (در يمن ،آذربايجان ،كويت ،بحرين ،عراق ،لبنان و )...بهكار
گرفته شده است .جمهوري اسالمي مجموع دخالتهاي مادي و معنوي خود را عدالتطلبي،
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بشردوستانه و مبتني بر تعاليبخشي و رهنمونسازي كل جامعة بشري به سوي سعادت
(اصل )176تعبير ميكند ،اما تفسير دخالت نخستين برداشت و بياني است كه از جانب
دولتها و در عصري كه دولتهاي ملي را به رسميت شناخته است ،صورت ميگيرد.
()9

امتمحوري

(اصل )11و جهانمداري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با مانعي به

نام ملتمحوري و مليگرايي روبهروست و دستگاه سياست خارجي هميشه در انطباق
دادن مرزهاي ايد ئولوژي مكتبي و واقعيت سياسي با مشكالتي همراه است .يكي از نتايج
اولية سياست خارجي جمهوري اسالمي اين خواهد بود كه هميشه شكاف محسوسي بين
آرمانهاي مورد انتظار و كنش سياست خارجي آن وجود خواهد داشت و اين شكاف
زمينة انتقادهاي داخلي و تقابلهاي خارجي را فراهم خواهد كرد .پيچيدگي نظري و دشواري
عملي سياست خارجي جمهوري اسالمي موجب شده تا هيچ يك از نظريههاي رايج
سياست خارجي و روابط بينالملل توان تحليل آن را نداشته باشند و غالب تحليلگران
جمهوري اسالمي را با عنوان «قدرت چالشگر» ( )Challengerمورد خطاب قرار دهند.
در ك نار داليل مكتبي و ايدئولوژيك براي نشان دادن پيچيدگي سياست خارجي و
محدود نماندن به مرزهاي ملي و تمايل اخالقي و معنوي جهت درنورديدن مرزهاي
بينالمللي ،بايد داليل زمينهاي مربوط به سرزمين ايران و تاريخ آن را نيز افزود .نخست
آنكه تاريخ دولت نوين ايران كه بعد از صفويه آغاز ميشود ،خاطرة مثبتي از تعامالت با
دولتهاي منطقه و غرب ندارد ،جنگ تحميلي در دسترسترين خاطرهاي است كه ملت
ايران از دولتهاي منطقهاي و جهاني دارد .دومين دليل زمينهاي در خصوص علت سياست
خارجي جهانگرايانة ايران ،واقعيتهاي ژئوپليتيكي سرزمين ايران است كه ماهيتاً بينالملي
است و اساساً نميتواند منزوي و بيارتباط يا بيطرف نسبت به جهان خارج باشد .به
اجمال و بهعنوان نتيجهگيري اين بحث ميتوان جمله كوتاه اما پرمعناي آيتاهلل خزعلي را
ذكر كرد كه در جلسة پنجاه وپنجم مجلس خبرگان قانون اساسي در توضيح اصل 173
بيان ميدارد كه« :ما مخصوصاً مقيد هستيم كه هرچه بيشتر رابطهمان با ملتهاي ديگر
استوار باشد تا كشورهاي ديگر» (متن مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ،1946 ،ج:9
 )1731در واقع ،مخاطب قرار گرفتن اشخاص و عناصري غير از دولتها در روابط
بينالملل موجب خواهد شد كه در جمهوري اسالمي هميشه «ديپلماسي عمومي» قوت
بيشتري از «ديپلماسي رسمي» داشته باشد.
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4ـ2ـ نهادهاي مسئول و ناظر سياست خارجي در قانون اساسي
سياست خارجي مجراي اعمال حاكميت خارجي يك نظام سياسي است و الجرم قانون
اساسي به صراحت يا به تلويح مباني و نهادهاي آن را مشخص ميسازد .اصل،75
مناسبترين نقطة شروع براي بررسي اين موضوع و تعيين قوه يا نهادهاي صالحيتدار
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
خارجي به سه دليل اصل بر عدم صالحيت قوة قضاييه است؛ نخست اينكه اين عرصه تابع
حقوق بينالملل است و قانون دادگاههاي داخلي بر اين حوزه تسري ندارد؛ دوم آنكه
روابط خارجي ماهيتاً سياسي و همراه با ابهام ،پيچيدگي ،پشتپرده و ...است و تشخيص
حق از باطل مسير نيست؛ سوم آنكه شرط قضاوت و قانونگذاري بيطرفي است و اين امر
در عرصة بين المللي در عمل غيرممكن بوده و قابليت اجراي بسياري از احكام هم قابل
ترديد است( .بوشهري)337 :1936 ،
پيش از آنكه وارد ابهامات در اختيارات قواي مجريه و مقننه شويم اشاره به برخي
نكات در خصوص اختيارات رهبري بهعنوان قوة مؤسس و عالي ضروري است .رهبري
مطابق روح قانون اساسي و اصول متعدد از جمله بندهاي  1و  3اصل ،111اختيار تعيين
سياستهاي كلي نظام از جمله سياست خارجي را داراست و بهنظر ميرسد همة امور
خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ميتواند تحت نظارت و تأثير رهبري باشد .از لحاظ مباني
فقهي هم قوة مجريه و وزارت خارجه وسيلة اعمال و تحقق شئون واليي رهبر درامور
خارجي محسوب ميشوند .ذكر اعالن جنگ و صلح كه نماد عالي روابط خارجياند ،در
اصل 111را مي توان تمثيلي از اختيارات رهبري دانست كه ابتكار عملي و نظارتي را در
همة حوزهها دارد و موارد متعددي از اين امر را در سه دهة گذشته ميتوان برشمرد.
(هاشمي ،1933 ،ج)71-663 :1
رئيس جمهور كه نماد عالي قوة مجريه است ،از طريق رأي مستقيم مردم برگزيده
ميشود و مطابق اصل 119پس از رهبري عاليترين مقام كشور است و مسئوليت اجراي
قانون اساسي را ن يز بر عهده دارد .قانون اساسي اعزام و پذيرش سفير (اصل ،)133امضاي
معاهدات بينالمللي (اصل )137را به عهدة رئيسجمهور گذارده است .پيرامون اصل 137
بايد گفت كه انعقاد و انجام هر قرارداد و پيمان دوجانبه و چندجانبهاي مراحلي از جمله
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احساس ضرورت انجام مذاكره ،تهية متن اوليه ،پاراف و تصويب مجلس و امضاي نهايي
را از سر مي گذراند .پيداست كه از شش مرحلة قرارداد ،پنج مرحلة آن با وساطت مستقيم
قوة مجريه انجام ميشود و برخالف برخي تحليلها ،به دور از منطق قانوني و كاركردي
است كه امضاي نهايي و نقش رئيسجمهور را تشريفاتي فرض كنيم و رئيسجمهور را
موظف به امضاي قراردادهاي تصويبشده مجلس بدانيم .نتيجة اين امر را ميتوان تضعيف
توان چانهزني قوة مجريه و بيتوجهي به تحوالت ناپايدار بينالمللي يا دوجانبه دانست.
منطوق اصل  137قانون اساسي امضاي رئيسجمهور را از جمله صالحيتهاي تخييري
ميداند و اين اصل را ميتوان از جمله حدود قانونگذاري مجلس برشمرد .توضيح آنكه
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
سياسي منعقد ميگردد و داراي آيين وضع و فسخ متفاوت است ،تمايزاتي قايل شد .در
واقع حاكم ساختنِ اصل  139كه رئيسجمهور را موظف به امضاي قوانين كرده ،بر
قراردادهاي بينالمللي ناديده گرفتن ماهيت متفاوت اين دو قانون يا مصوبه است .بهعالوه
اختصاص اصلي ويژه در فصل اختيارات قوة مجريه و متمايز ساختن قراردادهاي خارجي
از شمول اصل 139نشان از توجه قانونگذار اساسي به ماهيت و اهميت معاهدات خارجي
دارد .با اين وصف ،امضاي رئيسجمهور اعتبار بخش نهايي قراردادها و در زمرة مراحل
قانون شدن آنهاست و پس از تصويب مجلس ،رئيسجمهور مطابق شرايط جديد پيرامون
امضا يا انجام آن مي تواند بر اساس مصالح ملي تصميم بگيرد يا از امضاي آن استنكاف
كند .اين رويه بر معاهدات پيشين نيز حاكم است و قوة مجريه ميتواند مطابق مصالح در
زمان الزم از ادامه و اجراي برخي معاهدات سر باز زند و مجلس نميتواند به وضع قانوني
بپردازد كه دولت را به پايبندي آن ملزم سازد و اين صالحيت پيرامون ابتكار قراردادها به
طريق اولي براي رئيسجمهور و قوة مجريه وجود دارد.
با استدالالتي كه در توضيح اصل  137و خارج ساختن آن از شمول اصل  139آمد،
ميتوان گفت مادة  4قانون تعيين اختيارات و مسئوليتهاي رئيسجمهور مصوب 1947
مغاير قانون اساسي (تفكيك قوا و اصل  )137است .هرچند اين قانون در فضاي پيش از
بازنگري قرار دارد كه كليت نظام سياسي به پارلماني شبيهتر بوده است .در نظامهاي
پارلماني ،امضاي نخستوزير يا رئيسجمهور تشريفاتي و صرفاً از باب عاليترين مقام در
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عرصة بينالمللي است و در صورت استنكاف از امضاء هم قابل اجراست.
يكي از پرسشهاي متداول در حوزة سياست خارجي ايران ،اين است كه عاليترين
مقام ديپلماتيك چه كسي است؟ بديهي است كه اين پرسش براي كشورهاي خارجي و
سنجش سطح مالقاتها و مذاكرات ،اهميت بيشتري دارد .برخي از استادان كوشيدهاند تا
براي تشخيص اين مقام در قانون اساسي ،سياست خارجي را به دو عرصة استراتژي كه
امور نظامي و امنيتي را به ذهن متبادر ميسازد و بخش ديپلماسي كه روابط سياسي و
گفت وگويي را در بر دارد ،تقسيم كنند و بر اين اساس مطابق برخي اصول و قانون
اختيارات رئيسجمهور (مادة ،)13رئيسجمهور را عاليترين مقام ديپلماسي معرفي كنند.
(هاشمي ،1933 ،ج )676 :1بهنظر ميرسد اين دستهبندي قابل خدشه است و تقسيم عرصة
سياست خارجي به دو بخش متمايز كمتر ديده شده و اين دو نه تنها قابل تفكيك نيستند،
بلكه دنبالة يكديگرند .بهنظر ميرسد رئيسجمهور عاليترين نمايندة حاكميت در امور
خارجي است و قانون اساسي و روية عملي سه دهة گذشته نشان ميدهد كه به داليل
مختلف از جمله حفظ شأن ولي فقيه كه جداي از مقام سياسي داراي منصب فقهي و
مذهبي است ،رئيسجمهور به نمايندگي از وي در عرصة بينالمللي به فعاليت پرداخته
است و نه بهعنوان عاليترين مقام مختار بينالمللي .براي مثال رئيسجمهور وقت ايران در
پاسخ به صدام حسين مبني بر حضور رهبر ايران در مذاكرات صلح ،حضور رهبر ايران
(آيت اهلل العظمي خامنه اي) را منتفي دانسته و رئيس جمهور را داراي اختيارات كامل در
مذاكرات مي داند كه تدبير مسائل مهم را با كسب نظر [رهبري] انجام مي دهند.
(هاشمي ،1933 ،ج 677 :1و همچنين :متن نامههاي مبادله شده)63 :1943 ،
شوراي عالي امنيت ملي نهاد مهم و پرقدرت ديگري است كه نقش آن در جهتدهي
كلي و تصميمگيريهاي خرد سياست خارجي كليدي است .مطابق اصل ،154تعيين و
هماهنگي سياستهاي دفاعي ـ امنيتي ،اقتصادي ،سياسي و ...كشور با بهرهگيري از تمام
امكانات بر عهدة اين نهاد است .توضيح آنكه اين شورا تعيين سياستهاي عالي كشور را
در محدودة سياستهاي كلي تعيينشدة رهبري انجام ميدهد ،بهعالوه از ميان دوازده
عضو ثابت اين شورا ،شش عضو آن توسط رهبري منصوب رهبري ميشوند (رئيس قوة
قضاييه ،رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ،دو نماينده به انتخاب رهبري ،عاليترين
مقام ارتش و سپاه) .در نهايت اينكه كلية تصميمات اين شورا با تأييد مقام رهبري قابل
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اجراست .به اين ترتيب قائل شدن رئيس جمهور بهعنوان رئيس دستگاه ديپلماسي آنگونه
كه از اين عنوان انتظار ميرود دور از واقعيت نظري قانون اساسي و تجلي عملي آن است.
مجلس شوراي اسالمي قوة مهم ديگري در نظام جمهوري اسالمي است كه بهنظر
ميرسد قانونگذار اساسي نسبت به اين قوه اعتماد بيشتري داشته و در عمل كوشيده است
تا فرايند قدرت سياسي را با برتري آن مستقر سازد .اصل  ،51صالحيت قانونگذاري
مجلس را در عموم مسائل به رسميت شناخته است و آنگونه كه از منطوق آن برميآيد،
بهسختي ميتوان جز شرع و قانون اساسي محدوديتي بر اين اصل متصور شد .مشروح
مذاكرات اين اصل از معدود جلساتي است كه سخني پيرامون آن گفته نشده و گويا اين
اصل چنان بديهي مينمود كه پرسشي را ايجاد نكرده است( .متن مشروح مذاكرات مجلس
بررسي نهايي ،1946 ،ج )797 :3فارغ از وظيفة هستهاي و ذاتي مجلس كه قانونگذاري
است ،قانون اساسي وظايف و اختيارات ديگري را براي مجلس به رسميت شناخته كه
نظارت و تحقيق و تفحص در تمام امور (اصل )54از جملة آنهاست.
به طور كلي و با توجه به تنوع فراوان ،و تورم قوانيني كه طي دو دهة گذشته بهوجود
آمده ،مي توان گفت كه مجلس از ابزار قانونگذاري خود بسيار بيش از ابزار نظارتي بهره
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
ديگري است و به آن متعرض نميشويم .نخست آنكه مروري اجمالي بر سياست خارجي
قدرتهاي بزرگ و متوسط در جهان نشان ميدهد كه نقش قوة مقننه در سياست خارجي
عمدتاً ماهيت كلي ،نظارتي و وتوئي دارد و بهطور معمول در زمان بحران اين نقشآفريني
تشديد ميشود( .سيفزاده)173 :1933 ،
در زمينة سياست خارجي جمهوري اسالمي ،قانونگذار اساسي نقش مجلس را در
شرايطي كه مسائل مهمي در تماميت ارضي ،استقالل ملي و ترس از سلطة خارجي وجود
داشته باشد ،بهصورت ويژه مورد توجه قرار داده است .اصل  53اصالحات جزئي در
خطوط مرزي را تنها با تصويب چهارپنجم كل نمايندگان مجاز دانسته است .برخي از
استادان حقوق در توضيح اصالحات جزئي برآنند كه حداقل واحد اجتماعي چون دهكده
و روستا و مانند آن را در بر نگيرد و تشخيص مصالح را نيز به عهدة رهبر و در مشورت
با مجمع تشخيص دانستهاند( .شعباني )373-371 :1933 ،اصل ،31گرفتن و دادن وام يا
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كمكهاي بالعوض داخلي و خارجي را منوط به تصويب نمايندگان دانسته است.
صراحت اين اصل به گونهاي است كه همة وامها و كمكهاي داخلي و خارجي را با هر
رقم و مقداري در بر ميگيرد .اصل ،33استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت را
ممنوع كرده و در موارد ضرورت ،نيازمند تصويب مجلس دانسته است .پيداست كه اين
اصل همة اَشكال استخدام و همكاري (رسمي ،پيماني ،پارهوقت ،ساعتي و )...را در بر
ميگيرد و اين امر محدود به داخل كشور نيست و تمامي نمايندگيهاي سياسي ،فرهنگي،
اقتصادي و نظامي دولت در خارج از كشور را نيز شامل ميشود .البته در مواردي قانون
اساسي ممنوعيتهايي را مقرر داشته (همانند اصول  117و  )164كه مجلس نيز صالحيت
قانونگذاري و اعمال حاكميت در اين موضوعات را ندارد .مجلس نميتواند مطابق اصل
()6

 167به عضويت فردي خارجي در ارتش و نيروهاي انتظامي

يا به استقرار پايگاه نظامي

خارجي به هر بهانهاي در كشور رأي دهد .اين دو اصل را ميتوان از جمله محدوديتهاي
قانونگذاري قوة مقننه در سياست خارجي جمهوري اسالمي دانست.
هوده سخن ما در اين قسمت آن است كه محدودة قانونگذاري مجلس در سياست
خارجي جز در مواردي كه بهصراحت مشخص شده ،روشن نيست و بهنظر ميرسد كه
مجلس به اتكاي روح قانون اساسي و اصول متعدد در تمام امور سياست خارجي ميتواند
قانون وضع كند .استدالل ما آن است كه عرصة سياست خارجي را كمتر ميتوان به ياري
قانونگذاري مجلس ،مديريت مطلوب كرد .براي تحديد مرزهاي تقنين از اجرا در سياست
خارجي بايد ماهيت پيچيدة سياست خارجي جمهوري اسالمي و اصل كارآمدي مدنظر
قرار گيرد .بهنظر ميرسد كه ميبايست نقش مجلس به ترسيم خطمشيها و استفادة بيشتر
از ابزار نظارت و پاسخگويي در عرصة خارجي متمركز ساخت؛ امري كه امروزه در بيشتر
پارلمانهاي قدرتمند دنيا رايج است .تقويت توان نظارتي مجلس به معناي تضعيف ماهيت
جوهري آن يعني قانونگذاري نيست ،بلكه قرار دادن اين نهاد در جايگاه واقعي خويش
است( .بارنت )191 :1934،جان استوارت ميل در فراز قابل تأملي بيان ميدارد كه« :وظيفة
يك مجلس قانونگذاري نه حكومت كردن ،بلكه نظارت بر حكومت و وارسي اعمال آن
است ،بهويژه چنانچه اين اعمال مورد اعتراض باشد .پارلمان بايد آن دسته از اعضاي
حكومت را كه مرتكب چنين اعمالي ميشوند ،توبيخ كند و آنها را از مشاغل خود براند و
افراد جديدي را جايگزين نمايد»( .طباطبايي مؤتمني)116 :1936 ،
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نتيجهگيري
در اين مقاله ،به سياست خارجي جمهوري اسالمي در بستر قانون اساسي پرداخته شد
و براي تحليل اين امر ،به مباني نظري و جهتدهي آرماني سياست خارجي و مهمترين
مختصات انضمامي آن در اصول قانون اساسي پرداختهايم .بر آن بودهايم كه ماهيت نوبنياد
و بيمانند جمهوري اسالمي نتايجي را براي آن به همراه دارد؛ از جمله آنكه تجربة
نظامهاي ديگر در اجرا و تصميمگيري چندان با ماهيت و عمل اين نظام سازگار نيست و
الجرم پيشبرد و تداوم برنامهها نيازمند ابتكارات سياستگذارانه و حقوقي است .بنابراين
بسياري از كاستيها و خألها در جريان عمل رخ ميگشايد كه بايد با در نظر گرفتن
شاخصهايي چون كارآمدي مرتفع شود.
تصميمگيري در عرصة سياست خارجي نيز مبتني بر همين قاعده است ،بهنظر ميرسد
متناسب با شرايط زمانه اي كه قانون اساسي در بستر آن تصويب شده ،مجلس از اختيارات
مبسوطي در تمام حوزهها از جمله سياست خارجي برخوردار است كه گاه ممكن است به
مشكالت اجرايي و تداخل اختيارات و سردرگمي مسئوليتها منجر شود .قوة مجريه
به دليل دارا بودن بيشترين تعامل با عرصة خارجي و در اختيار داشتن اطالعات گسترده و
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
تفحص ،ياريگر مهمي در دسترسي به اهداف سياست خارجي توسعهگرا آنگونه كه در
سند چشمانداز بيست ساله (ملكي )31-37 :1935 ،پيشبيني شده است ،خواهد بود .منافع
ملي مفهومي پيشانگاشته و ثابت نيست ،بلكه پويايي و سياليت شاخصههاي اصلي آنند،
كاستن از تعداد نهادهاي متو لي سياسي خارجي و تمركز يافتن آنها در قوة مجريه (وزارت
خارجه) هم با روح قانون اساسي همراه است و هم الزامات كاركردي و كارامدي آن را به
ضرورتي مهم تبديل كرده است.
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يادداشتها
1ـ شايان ذكر است كه اصول  179 ،173و 176از معدود اصول قانون اساسياند كه با اتفاق
آرا و بدون مخالف به تصويب رسيده اند و شهيد بهشتي اين همدلي را دليلي بر اصالت و جهاني
بودن انقالب دانسته و اينكه قرار نيست اين انقالب در داخل مرزها محصور بماند (مشروح
مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي ،پيشين ،جلد سوم ،صص  171-173و .)1713-1739
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زاوية نگاه فقه حنفي نوشته شده است).
3ـ إِنَ هذِهِ اُمَتُكُمْ اُمَةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ [انبياء.]33/
4ـ مطابق قانون تأسيس سپاه پاسداران اين نيرو شامل اين اصل نميشود.
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رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در
سیاست خارجی (با تکیه بر آیه نفی سبیل)
اصغر آقا مهدوی ،1محمود اکبری

*2

1ـ استاديار دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
پذیرش1931/8/11 :

دریافت1931/7/15 :

چکیده
يکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عينی آن در جامعه مسلمين ،سدی مقابل کفار است« ،قاعدة
نفی سبيل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور ،خداوند متعال در عالم تشريع ،تکوين و در مقام
احتجاج ،طريقی و سبيلی عليه مؤمنين برای کفار قرار نداده است.
در بحث رابطه نفی سبيل با استراتژیهای مطرح در نظام بينالملل ،هر چند هر يک از اين
استراتژیها در بعضی شرايط با مفاد قاعده نفی سبيل نزديک میباشند اما نمیتوانند کامالً
منطبق بر قاعده نفی سبيل باشند؛ به لحاظ اينکه مفهوم نفی سبيل امری فراتر از اين استراتژیها
را میفهماند و آن «استقالل مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.

کلیدواژهها :نفی سبيل ،سبيل ،سلطه ،سياست خارجی ،کفار.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: akbary64@gmail.com
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مقدمه
در عصر حاضر وسيعترين و فراگيرترين هجمههای سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،دينی،
اخالقی و نظامی به اسالم و مسلمين صورت میگيرد و همه جهان کفر در مقابل جهان
اسالم صفآرايی کردهاند؛ بديهی است که کوچکترين غفلت باعث آن خواهد شد که
دشمنان دين اسالم بر همه ابعاد وجودی مسلمين سيطره و تسلط يابند و مسلمانان را به
مذلت و اسارت خويش درآورند و اين در حالی است که در آئين جامع دين قويم اسالم،
احکام و قواعد متقن وجود دارد که به طرق مختلف جامعه اسالمی را به مقابله هوشمندانه
در مقابل کفار واجب میگرداند.
يکی از اين قواعد مهم و حياتی «قاعده نفی سبيل» است که تبيين عينی آن در جامعه
مسلمين ،سدی محکم و بنيانی مرصوص در مقابل سيل هجمه همهجانبه کفار معاند
میباشد؛ بر اساس اين قاعده ،خداوند متعال در قوانين و شريعت اسالم ،به هيچ روی ،راه
نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است .بر اساس اين قاعده ،در جامعه اسالمی
نبايد در هيچ جنبهای ميدان به کفار داده شود و در هر عقد و پيمان و داد و ستدی ،بايد از
حکمی که موجب علو آنان میشود ،جلوگيری کرد( .عميد زنجانی ،1721 ،ج )805 :9در
صورت عملی شدن اين اصل و قاعده فقهی ،کفّار و بيگانگان کوچکترين راه نفوذ و
تسلّط سياسی ،نظامی و اقتصادی بر مسلمانان نخواهند داشت.
پرسش اصلی در اين مقاله اين است که منظور از نفی سبيل در قاعده نفی سبيل چه
میباشد و رابطه اين قاعده با استراتژیهای مطرح در سياست خارجی چيست؟
برای پاسخ به اين پرسش در اين مقاله ،بعد از تعريف قاعده نفی سبيل ،به بررسی
تفصيلی آيه نفی سبيل و مفاد آن پرداخته و ديدگاههای مختلف مورد کنکاش قرار گرفته
است و در ادامه ،استراتژی مطرح در سياست خارجی و رابطه قاعده نفی سبيل با اين
استراتژیها مورد تحليل واقع شده است.

تعریف قاعده نفی سبیل
منظور از قاعده نفی سبيل اين است که هر گونه سبيل و راهی که به هر طريق منجر به
تسلط کفار بر مسلمانان و مؤمنان شود ،ممنوع بوده و هرگاه چنين اختيار و اقتدار
سلطهآميزی از طرف غير مسلمان عليه مسلمانی اعمال شود ،موضوع قاعده نفی سبيل
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صدق میيابد و بر اساس اين قاعده ،در اسالم هر حکمی که مستلزم چنين سلطهای باشد،
الهی نبوده و به مقتضای اين قاعده نبايد به آن عمل گردد( .بجنوردی ،1953 ،ج.)154 :1
برای اثبات قاعده نفی سبيل ،به ادلّه اربعه (قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) استدالل شده
()1

است؛ از آنجا که در اين مورد ،استدالل به قرآن (آيه نفی سبيل)

به لحاظ قطعی السند

بودن (مجلسی ،1707 ،ج )991 :1از درجه نخست اهميت برخوردار است ،بهگونهای که
عنوان قاعده هم از آن گرفته شده است ،در اين نوشتار به بررسی تفصيلی آيه نفی سبيل
پرداخته میشود؛ ابتدا الزم است برای تبيين و فهم هر چه بهتر آيه ،معنی مفردات آن
روشن گردد:
لن:
از عبارت ابن هشام در مغنی اللبيب بر میآيد که زمخشری «لن» را برای تأکيد نفی
دانسته است( .زمخشری ،1704 ،ج )804 :1مشهور در بين نحويين همين است که «لن»
نفی ابد میکند.
مفسران شيعه بدون اختالف نظر« ،لن» را برای نفی ابد دانستهاند؛ شيخ طوسی در تفسير آيه
میگويد« :اين (لن ترانی) دليل بر آن است که خداوند متعال نه در دنيا و نه در آخرت ديده
نخواهد شد ،زيرا «لن» به صورت هميشگی نفی ابد میکند( ».شيخ طوسی ،بیتا ،ج)896 :7
طبرسی نيز در تفسير خود همين را میگويد :معنای «لن ترانی» اين است که هرگز مرا
نخواهی ديد ،زيرا «لن» برای نفی ابد است ،همانگونه که «وَ لَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَداً» (بقره )38/و
«لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ» (حج )49/نيز نفی ابد را میرساند (طبرسی ،بیتا ،ج9و.)491 :7
عالمه طباطبايی نيز «لن ترانی» را نفی ابدی رؤيت خداوند متعال تفسير کرده ،و «لن»
را ظاهر در نفی ابد دانسته است (طباطبايی ،1965 ،ج.)289 :5
با پذيرش معنای «نفی ابد» برای «لن» ،آيه نفی سبيل ،عدم تشريع هميشگی و ابدی
قوانين و مقرراتی را میرساند که موجب سلطه کافرين بر مسلمانان شود.
جعل:
واژه جعل و مشتقات آن ،از جمله واژه يجعل که در آيه شريفه به کار رفته ،در لغت
عرب کاربردهای متعددی دارد؛ از قبيل وضع کردن ،ساختن ،قرار دادن ،شروع به کاری
کردن و( ...ابن منظور ،1708 ،ج 900 :2و .)901
کاربرد «جعل» در معناهايی که برای آن ذکر شده است ،از ساختار کالم و سياق جمله
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بهدست میآيد و معنايی که با ساختار آيه مورد بحث تناسب دارد ،معنای «وضع کردن»
است؛ ابن منظور نخستين معنايی را که برای واژه «جعل» ذکر کرده ،همين معنا است:
«جعل الشیء يجعله و جعال ...وضعه»( .ابن منظور ،1708 ،ج)900 :2؛ بنابراين کلمه «لَنْ
يَجْعَلَ» در آيه به معنای آن خواهد بود که« :هرگز وضع نکرده و نخواهد کرد».
شايان ذکر است که منظور از جعل در آيه «جعل تکوينی يا تشريعی يا هر دو» در
بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کافر:
کافر در لغت از ريشه «کُفر» (کَفَرَ ،يَکفُرُ ،کُفراً ،بر وزن فَعَلَ ،يَفعُلُ) به معنای جحد و
انکار يک چيز ،يا از ريشه «کَفر» (کَفَرَ ،يَکفِرُ ،کَفراً ،بر وزن فَعَلَ ،يَفعِلُ) به معنای پوشش
گذاشتن بر چيزی است( .طريحی ،1705 ،ج1845 :9؛ ابن منظور ،1708 ،ج )177 :8
کسانی که به خدا و پيامبر او ايمان نمیآورند ،به هر دو معنی ،کافر ناميده میشوند؛
چون آنان هم روی حقايق سر پوش مینهند و هم آنرا انکار میکنند؛ ولی در اصطالح
فقه ،کافر به کسی گفته میشود که دين اسالم يا يکی از ضروريات آن را نپذيرد .چنان که
محقق حلی میگويد« :کافر به کسى گفته مىشود که از دايره دين اسالم خارج شده باشد
و يا اين که داخل در اسالم باشد ،اما يکى از ضروريات آنرا انکار کند؛ مانند خوارج و
غُالت»( .محقق حلّی ،1705 ،ج .)72 :1
ساير فقيهان نيز مشابه همين تعريف را از کافر بيان نمودهاند؛ بهعنوان مثال سيد يزدی
در کتاب عروة الوثقی میگويد« :کافر کسى است که وجود خدا يا يگانگى او يا رسالت
پيامبر را انکارکند يا يکى از ضروريات دين را با توجه به ضرورى بودن آن انکار نمايد
بهگونهاى که مستلزم انکار رسالت شود»( .طباطبايی يزدی ،1703 ،ج )64 :1امام خمينی
(ره) هم در تعريف کافر میفرمايد« :کافر کسى است که آيينى غير از آيين اسالم را بپذيرد
و يا آيين اسالم را بپذيرد ،اما يکى از ضروريات آن را انکار نمايد ،به گونهاى که انکار
وى به انکار اصل ر سالت يا انکار پيامبر اسالم (ص) و يا کاستن از شريعت پاك او
بينجامد»( .خمينی ،1703 ،ج)106 :1
با توجه به جمع محلّی به «ال» بودن «الکافرين» ،عدم تخصيص آن و قرينة سياقيه،
(مراغی ،1715 ،ج )983 :2منظور از کافر در اين آيه ،عام است و همه اقسام نامبرده (ذمّی
و حربی و مرتد) را شامل میشود.
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مؤمن:
مراد از مؤمن در اينجا کسی است که با شهادت به توحيد و رسالت پيامبر اسالم
(صلیاهلل عليه و آله و سلم) ملتزم به احکام اسالم گرديده است؛ بدين معنا ،کليه فرق و
مذاهب اسالمی (بهجز آنهايی که محکوم به ارتدادند) مشمول حکم آيه شريفه میگردند.
(مکارم شيرازی ،1711 ،ج.)140 :1
به عبارت ديگر مقصود از مؤمنين در آيه نفی سبيل ،مسلمانان است نه معنای اخص از
مسلمانان؛ زيرا مقصود از ايمان ،آن چيزی است که موجب خروج از مرز کفر و منتسب
شدن به ايمان و اسالم شود و دليل آن را میتوان قرينه مقابله مؤمنين با کافرين در آيه نفی
سبيل دانست و عالوه بر آن روايت حمران بن اعين از امام (عليهالسالم) که در پايان عرض
میکند:
آيا برای مؤمن به نسبت مسلمان از لحاظ فضيلت و احکام برتری هست يا خير؟ امام
(عليهالسالم) در جواب میفرمايد« :خير ،احکام و فضائل نسبت به هر دو ،يکسان جاری
میشود( ».کلينی ،1704 ،ج)26 :2
بديهی است اين حديث به معنای نفی فرق ماهوی بين ايمان و اسالم نيست؛ زيرا در
ايمان ،بجز اعتقاد قلبی و اظهار به زبان ،التزام عملی تقيد به منهج و صراط عمل که همان
امامت است نيز منظور شده است چنانکه ايمان نيز به نوبه خود درجات متفاوتی دارد.
(لنکرانی  ،1716ج 282 :1و )289
سبیل:
کلمه سبيل در لغت به معنی راه و طريق است (ابن فارض ،1707 ،ج )190 :9و از
ماده «سبل» است که بر ارسال چيزی از باال به پايين و نيز امتداد چيزی داللت میکند و
اينکه راه را سبيل میگويند به خاطر اين است که دارای امتداد است( .ابن فارض،1707 ،
ج )190 :9ضمناً سبيل به معنی سبب ،علت ،انگيزه ،حجت و دليل نيز آمده است( .جرّ،
)1163 :1943
معنی اين واژه در قرآن کريم به سه صورت است:
1ـ معنای راه و طريق جغرافيايی :مثالً در آيه شريفه «فَاتَخَذَ سَبيلَهُ فِی الْبَحْرِ سَرَباً»
(کهف )61/در معنای راه و طريق جغرافيايی استعمال شده است و معنی آيه اين است که:
«پس آن ماهی راه خود را به صورت سرازير در دريا در پيش گرفت».
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2ـ راه معنوی :و در مورد بسياری در معنای راه معنوی به کار رفته است مانند جاهايی
که به صورت «سبيل اهلل» و مانند آن آمده است.
9ـ به معنای تسليط ،غلبه و حجت :در مواردی که با ترکيب «جعل له عليه» آمده؛
مانند آيه نفی سبيل( )2که سبيل در اين آيه ،به معنای غلبه و قهر و استيالء است همچنين به
جهت غلبه و استيالء لفظی و عقلی در معنای داللت و حجت میباشد.

مفاد آیه نفی سبیل
بحثی که در مورد مفاد آيه نفی سبيل ،مطرح میشود اين است که امر نفی شده در آيه
چه چيزی میباشد؟ آيا فقط نفی حجت کفار بر مؤمنين در روز قيامت است يا عالوه بر آن
موارد ديگر از قبيل تشريع و تکوين هم نفی شده است؟ به طور کلی در اين مسأله سه
ديدگاه وجود دارد؛

1ـ نفی حجت در روز قیامت
عدهای از مفسرين و فقها مقصود از نفی سبيل را فقط نفی حجت در قيامت میدانند و
نفی تشريع و نفی تکوين را قبول نکردهاند و دليل ايشان برای مدعای خويش ،جمله قبل
از آيه است که خداوند میفرمايد« :فَاللَهُ يَحْکُمُ بَيْنَکُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» (نساء )171/و نيز
روايتی از حضرت علی (عليهالسالم) که مقصود از نفی سبيل را قيامت و يوم الحکم تفسير
کرده است (فاضل هندی ،بیتا ،ج ،)93 :2اين معنا را تائيد میکند .پس تفسير آيه چنين
است :کافران در روز قيامت حجتی بر مؤمنان ندارند ،بلکه مؤمنان بر کافران حجت و
برهان خواهند داشت.
از مفسران ،ابوالفتوح رازی در تفسير روض الجنان و روح الجنان (ابوالفتوح رازی،
 ،1705ج )185 :6بر اين عقيده میباشد؛ همچنين مرحوم طبرسی در مجمع البيان ،پس از
ذکر اقوال مختلف ذيل اين آيه ،قول نفی حجت در روز قيامت را مورد تأييد خود قرار
میدهد( .طبرسی ،بیتا ،ج)134 :9
از ميان فقها ،شيخ انصاری در «مکاسب» (انصاری  ،1715ج )857 :9و آيتاهلل خويی در
«مصباح الفقاهة» (توحيدی ،1714 ،ج )58 :8بر اين باورند که مقتضای ظهور آيه و سياق
و صدور آن ،اين است که آيه اختصاص به آخرت دارد و شامل سبيل دنيوی نيست و
جمله قبلش «

» قرينه است بر اين که مراد ،نفی سبيل در آخرت
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است چون حکم خدا بين بندگان در روز قيامت خواهد بود و غير از خدا کسی حکم
نخواهد کرد و در آن روز است که کافر به هيچ وجه سبيلی بر مسلمانان نخواهد داشت.
به نظر میرسد اين نظر خالی از اشکال نباشد زيرا اوالً بنا به ادعای برخی محققين به
خاطرِ آمدن اين حديث در منابع اهل سنت ،مثل کنزالعمال ،اين روايت ضعيف است؛
(لنکرانی ،1716 ،ج296 :1؛ ابن عربی ،1721 ،ج)803 :1
ثانياً به مجرّد اينکه جمله قبلش «

» است ،داللت بر اختصاص

نمیکند زيرا مورد ،مخصّص نيست( .لنکرانی ،1716 ،ج)294 :1
به عبارت ديگر تفسير يکی از مصاديق آيه توسط حضرت علی (عليهالسالم) با عموم
مراد خداوند منافاتی ندارد؛ يعنی ظاهر آيه میفهماند که مراد خداوند نفی غلبه کافر بر
مؤمن است چه به وسيله حجت در قيامت و چه نسبت به احکام در مقام تشريع و
قانونگذاری؛ (بجنوردی ،1953 ،ج)130 :1
ثالثاً شايد مقصود حضرت از تفسير آيه به نفی حجت در قيامت ،دفع توهم نفی جعل
تکوينی است ،زيرا غلبه کفار بر مؤمنان در واقع خارجی اتفاق افتاده و خداوند در قرآن
جريان شکست مسلمانان در غزوه احد را بيان میکند( )9(.بجنوردی ،1953 ،ج)130 :1

2ـ نفی تشریعی
برخی از فقها قائل به نفی تشريع میباشند؛ بدينگونه که چون شارع مقدس در مقام
تشريع و بيان يک قاعدة کلی در جامعة اسالمی است ،هر حکم ،عقد و قراردادی که سبب
علوّ کافر و استيالی کافر بر مسلم شود ،در اين آيه نفی شده است .خداوند تبارك و تعالی
در عالم تشريع حکمی را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين باشد ،قرار نداده است
برای نمونه ،به چند مورد اشاره میکنيم:
مرحوم مقدس اردبيلی در اين باره مینويسد :با اين آيه میتوان استدالل کرد بر اينکه
کافر از هيچ راهی از قبيل تملک ،اجاره ،رهن و غير اينها تسلطی بر مسلمانان ندارد؛ چرا
که در اينجا نکره در سياق نفی است و آن مفيد عموم است پس هيچ سبيلی برای کافر
عليه مسلمان وجود ندارد (اردبيلی ،1945 ،ج.)884 :2
مير عبدالفتاح مراغی در «العناوين الفقهيه» مینويسد :خداوند متعال در اين آيه ،سبيل
کفار بر مؤمنين را به طور عموم نفی کرده است .پس هر چيزی که راه سلطه کافر بر
مسلمان باشد از جانب خدا جعل نشده است و چيزی که از جانب خدا جعل نشده باشد
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باطل است چون آنچه خداوند امضاء کرده باشد و به آن راضی باشد صحيح است وگرنه
باطل است( .مراغی ،1715 ،ج983 :2ـ.)984
مرحوم بجنوردی در «القواعد الفقيه» آيه نفی سبيل را مربوط به عالم تشريع میداند و
میگويد آنچه از معنای آيه ظاهر میشود اين است که خداوند تبارك و تعالی در عالم
تشريع ،حکمی را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين شود ،قرار نداده است و
نمیدهد (بجنوردی ،1953 ،ج.)154 :1
همچنين از فقهای معاصر آيت اهلل فاضل لنکرانی در «القواعد الفقهيه» ،آيه نفی سبيل را
مربوط به مقام تشريع میداند و مینويسد :آيه ظهور بر اين دارد که خداوند تبارك و
تعالی در عالم تشريع ،حکمی را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين باشد قرار نداده
است و نمیدهد( .لنکرانی ،1716 ،ج)296 :1

3ـ نفی تکوینی
منظور از نفی حکم تکوينی اين است که در عالم تکوين ،خداوند سبحان چنين چيزی
را خلق نکرده است که کافران بر مؤمنين مسلط شوند ،بلکه هميشه مسلمانها تفوق و
سلطه و سلطنت برکفار دارند.
توضيح اينکه در آيه نفی سبيل ،کلمه «سبيل» نکره در سياق نفی میباشد و اين حالت
از نظر ادبی مفيد عموم است و شامل هر نوع سبيلی میشود؛ همينطور تناسب حکم با
موضوع ايجاب میکند که هيچگونه راهی از سوی خداوند بر سلطه کفار بر مسلمين جعل
نگردد.
اما اين که در عالم خارج کفار بر مسلمين سلطه پيدا میکنند ،مربوط به جعل يا عدم
جعل خداوند نيست بلکه منشأ آن عملکرد خود مسلمين است؛ چرا که آنها اگر ملتزم به
ايمان واقعی بودند و به وظايف دينی خود در همة زمينهها عمل میکردند و به جای تفرقه
با هم متحد میشدند و به عزت و استقالل خود فکر میکردند ،در رويارويی با کفار
مغلوب نمیگشتند و در اين صورت نصرت الهی را هم به همراه داشتند؛ اما بنا بر قول آن
دسته از مفسران و علمائی که آيه نفی سبيل را مربوط به مقام احتجاج و يا حداکثر مقام
تشريع میدانند ،نفی تکوين از آيه نفی سبيل برداشت نمیشود؛ بدين گونه که با توجه به
اينکه ما در خارج بالوجدان مشاهده میکنيم که کفار بر مسلمين غلبه دارند و در طول
تاريخ ،چه در دوران قبل از پيامبر اکرم (صلیاهلل عليه و اله و سلم) و چه بعد از آن،
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همواره مؤمنين اذيتها و مشقّاتی را تحمل کردهاند که از سوی کفار بر آنان تحميل
میشده است و حتی خود پيامبران و ياران نزديک آنان و اوليای بزرگ خداوند بدست
کافران و ظالمان کشته شدهاند .پس معلوم میشود که در عالم خارج غلبه کفار بر مؤمنين
ممکن بوده است و راه آن بسته نشده است و اگر آيه نفی سبيل را شامل اين نوع غلبه و
سلطه بدانيم ،کذب الزم میآيد و برای همين است که ائمه اطهار (عليهم السالم) در
جواب کسانی که خيال میکردهاند با وجود آيه نفی سبيل نبايد کفار بر مسلمانان غلبه پيدا
کنند چون در خارج عکس آن را مشاهده میکردند ،میفرمودند :مراد از آيه ،نفی سبيل از
منظر حجت است (البته اين ،از باب تفسير آيه با يکی از موارد و مصاديق آن است ،زيرا
مورد مخصص نيست)(( )7لنکرانی ،1716 ،ج.)294 :1
بهطور کلی دو نحوه توجيه و بيان برای تبيين ديدگاه نفی تکوين وجود دارد:
عالمه در تفسير الميزان پس از تأويل آيه نفی سبيل به روز قيامت که در آن روز
مؤمنان بر کافران مسلط خواهند بود ،میفرمايد :ممکن است نفی سبيل را به دنيا و آخرت
يا هر دو تعميم دهيم؛ زيرا در دنيا نيز مؤمنان به اذن خداوند و تا زمانی که ملتزم و متعبد
به لوازم ايمان خود هستند ،بر کفار چيره خواهند شد و خداوند فرمود« :وَ ال تَهِنُوا وَ ال
تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»( .طباطبايی ،1965 ،ج )116 :8
اشکال نظر عالمه اين است که پيامبران و ائمه (عليهم السالم) و اولياء و شهدا با اينکه
ملتزم و متعبد به لوازم ايمان خود بودند اما در طول تاريخ ،حکومتهای باطل و جائر و
کافر و ملحد بر سر کار آمده و آنان را دچار انواع تعذيب و رنجها نمودهاند و حتی خود
پيامبران و ياران نزديک آنان و اوليای بزرگ خداوند بدست کافران و ظالمان کشته شدهاند.
در اين خصوص امام خمينی (ره) معتقد است :اما آيه کريمه« ،وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ
لِلْکافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيالً» ،با صرف نظر از ابتدای آيه ،بر اساس تفاسير و غير تفاسير
احتماالتی وجود دارد؛ زيرا سبيل به معنای نصر ،حجت در دنيا ،حجت در آخرت ،سلطه
اعتباری و سلطه خارجی میباشد و ادعای اينکه سبيل در يکی از اين معانی به کار رفته
است ناتمام میباشد ،بلکه آنچه در آيه آمده ،نفی به معنای عام است و هر يک از اين
موارد میتواند مصداق آن باشد؛ زيرا سبيل به معنی راه است و معانی ديگر مجازی هستند
و در قرآن کريم در بعضی موارد همان معنای حقيقی سبيل مراد است و در اغلب موارد،
معنای مجازی به طور حقيقت ادعايی اراده شده است مانند «سبيل اهلل»« ،سبيل المؤمنين»،
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«سبيل المجرمين»« ،سبيل المفسدين»« ،سبيل الرشد» و «سبيل الغی» و ...که کلمه سبيل در
معنی راه استعمال شده به ادعای اين که معنويات مانند حسيات هستند .در آيه نفی سبيل
هم مراد ،مطلق نفی سبيل است و معنای آيه اين است که خداوند متعال ،طريق و سبيلی
بر کافران عليه مؤمنين قرار نداده و نمیدهد چه در عالم تشريع و چه در عالم تکوين و
چه در مقام احتجاج؛ امر دائر مدار اين نيست که فقط يکی از معانی مراد باشد( .امام
خمينی ،1943 ،ج)421 :2
حکم به نفی تکوين نيز به اين خاطر است که خداوند متعال ،رسولش (صلی اهلل عليه و
آله) و مؤمنين را با تأييدات مادی و معنوی و همچنين با امدادهای غيبی و با دادن وعده
پيروزی کمک میکند؛ همانطور که در قرآن میفرمايد« :

»:

(آل عمران« )129/و به حقيقت خداوند شما را در جنگ بدر يارى کرد و غلبه بر دشمن
داد با آنکه شما از هر جهت در مقابل دشمن ضعيف بوديد».
و فرمود« :

»( :توبه« )28/هر آينه خداوند شما را در

جاهای بسيار ياری کرد».
و فرمود« :

»( :آل عمران)128 /

«خداوند براى حفظ و نصرت شما پنج هزار فرشته را با پرچمى که نشان مخصوص سپاه
اسالم است ،به مدد شما مىفرستد».
و فرمود« :إِذا جاءَ نَصْرُ اللَهِ وَ الْفَتْحُ»( :نصر« )1/زمانی که نصرت و فتح از ناحيه خدا
برسد».
اين آيات موجب تقويت نفوس و باعث اطمينان پيدا کردن مؤمنين به پيروزی میشود
بنابراين ،خداوند متعال در عالم خارج راههای بسياری را برای مؤمنان عليه کافران گشوده
است و هرگز راهی برای کافران عليه مؤمنان قرار نداده و نخواهد داد؛ چرا که هيچ وقت
آنان را به صورت ظاهری يا معنوی حمايت نکرده که موجب نيرومندی و غلبه آنان گردد.
اينگونه تأييدها برای مؤمنان افزون بر اموری است که در بين همه طوائف بشر مشترك
است که عبارت است از اعطای عقل ،نيرو و قدرت؛ بنابراين میتوان گفت که خداوند
برای کافران عليه مؤمنان راه برتری در عالم تکوين نمیگشايد ،بلکه برای مؤمنان بر کافران
راه بلکه راهنما میگشايد( .امامخمينی ،1943 ،ج)429 :2
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بنابراين ،خداوند هرگونه عملی را اعم از تکوينی يا تشريعی که موجب ياری رساندن
به کافران ،غلبه فکری و فرهنگی آنان در دنيا ،غلبه و برتری استدالل و برهان آنها در
آخرت يا سلطه و حاکميت اعتباری ،فيزيکی و تکوينی آنان باشد ،نفی کرده است.
امام (ره) بعد از توضيحات ديگری ،به يک نکته ظريف اشاره میکند و میفرمايد:
« ممکن است در اينجا يک وَجه سياسی در ميان باشد و آن اينکه نظر مسلمانان معطوف
شود بر اينکه خروج از سلطه کفار به هر وسيله ممکن الزم است؛ چرا که تسلط کفار بر
مسلمانان و سرزمينهای آنان از سوی خداوند متعال نيست زيرا خداوند سلطهای برای
کافران بر مؤمنان قرار نداده است تا نگويند که رد اين تسلط به خاطر تقدير و قضای الهی
است و چارهای جز تسليم و رضايت به آن نيست» زيرا اين مسئله تسليم به ذلّ و ظلم
است و خداوند آن را نمیپسندد؛ چون عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنين است
(امامخمينی ،1943 ،ج 421 :2و .)428
بر همين اساس ،ايشان در کتاب تحرير الوسيله موارد تطبيق اين قاعده را میآورد ،به
طوری که در اکثر ابواب فقهی مثل معامالت و نکاح ،واليات و غير آن را جاری ساخته
است .در اينجا به نمونهای از اين موارد بهطور کلی اشاره میکنيم:
1ـ اگر مسلمين از طرف کفار در خطر استيالی سياسی و اقتصادی قرار بگيرند ،به
طوری که منجر به اسارت سياسی و اقتصادی آنان گردد و يا منتهی به وهن اسالم و
مسلمين باشد ،دفاع بر همه مسلمين واجد شرايط واجب میگردد و بايد با وسايل مشابه و
مقاومت منفی از قبيل نخريدن و مصرف نکردن کاالهای آنان و خودداری از روابط و رفت
()8

و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع اين خطر مبارزه نمايند.

2ـ اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استيالی سياسی يا اقتصادی يا فرهنگی بر
مسلمين گردد و نهايتاً زمينه استعمار بر آنان را فراهم آورد ،بر همه مسلمين واجب است
که از چنين روابط و قراردادهايی اجتناب ورزند.
9ـ روابط سياسی و مراودهها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استيالی سياسی
و نظامی و تعهدات دست و پاگيری که منجر به استعمار و اسارت مسلمين میگردد باشد،
حرام و کليه اين قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونی است و بر همه مسلمانان واجب
است در ارشاد رؤسای مسلمين که تن به چنين قرادادهايی دادهاند بکوشند و با مقاومت
منفی در برابر آن بايستند و مبارزه کنند.
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جمع بندی مفاد آیه نفی سبیل
معنی «سبيل» در لغت به معنی طريق و راه است و معانی ديگر مجازی هستند .در
قاعده نفی سبيل« ،سبيل» به معنی راهی برای سلطه میباشد و معنای آيه اين است که
خداوند متعال ،طريقی و سبيلی برای کافران عليه مؤمنين قرار نداده و نمیدهد (چه در
عالم تشريع و چه در عالم تکوين و چه در مقام احتجاج) و آنچه در آيه آمده ،نفی به
معنای عام است و هر يک از اين موارد مصداق آن میباشد و امر دائر مدار اين نيست که
فقط يکی از معانی مراد باشد .بنابراين ،خداوند هرگونه عملی را اعم از تکوينی يا تشريعی
که موجب ياری رساندن به کافران ،غلبه فکری و فرهنگی آنان در دنيا ،غلبه و برتری
استدالل و برهان آنها در آخرت يا سلطه و حاکميت اعتباری ،فيزيکی و تکوينی آنان
باشد ،نفی کرده است .پس مستفاد از آيه اين است که اراده تکوينی و تشريعی الهی بر اين
تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان ،در هر شکل و مصداقی اعم از
خارجی ،تکوينی ،معنوی ،فرهنگی و اعتباری مسدود شود.

رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در سیاست خارجی
مفهوم استراتژی در سياست خارجی عبارت است از نقشه کالن و جهتگيری مشخص
که هر دولت بايد در صحنه سياست خارجی طبق آن عمل کرده و از آن عدول نکند و
تمامی فعاليتها و برنامهريزیها در جهت تحقق آن صورت گيرد؛ اين نقشه کالن از
مقاصد عالی شروع شده و آنها را به سطوح ميانی و نهايتاً مشرف بر اقدام میکشاند؛ در
عين حال دولتها به تبع نيازهای داخلی ،موقعيت جغرافيايی و نيز تحت تأثير ساختار و
عملکرد نظام بينالمللی ،جهتگيریها و استراتژیهای خاصی را بهمنظور تأمين هدفها و
منابع خويش برمیگزينند (مقتدر.)178 :1940 ،
بهطور کلی کشورها ممکن است در سياست خارجی خود به يکی از سه استراتژی زير
عمل کنند:
الف) سياست انزوا طلبی؛
ب) سياست عدم تعهد و بیطرفی؛
ج) سياست ائتالف و اتحاد( .مقتدر.)178 :1940 ،
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قبل از بيان رابطه نفی سبيل با استراتژیهای مطرح در سياست خارجی ،الزم است
توضيح مختصری در مورد هر يک از استراتژیهای فوق داده شود.

سیاست انزوا طلبی
نشانهها و شاخصهای سياست انزوا عبارتست از سطح کم درگيری ،تعداد اندك سهم
مراودات ديپلماتيک و بازرگانی و عدم تمايل به تعهد نمودن نيروهای نظامی به خارجیها.
پيروی از سياست انزوا وقتی امکانپذير است که سيستم بينالمللی دو قطبی نباشد و
قدرت و نفوذ پراکنده باشد؛ زيرا در سيستم دو قطبی تأمين منافع و هدفها و آرمانهای
ملی با پيروی از سياست انزوا امکانپذير نيست؛ از نظر نيازهای داخلی ،معموالً واحدهای
سياسی که سِمَتگيری انزوا را اختيار میکنند از نظر نيازهای اقتصادی و اجتماعی به خود
متکی هستند( .مقتدر)178 :1940 ،
استراتژی انزواطلبی برآنست که مراودات ديپلماتيک ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی با
ساير واحدهای سياسی را به حداقل کاهش دهد .دولتی که از لحاظ جغرافيايی دور از
مناقشات و بحرانهای بينالمللی واقع شده و کمتر تحت فشارهای بينالمللی است و از
خود بسندگی نيز برخوردار است .چنانچه اوضاع و احوال نظام بينالمللی به آن کشور
اجازه دهد ،میتواند به گونهای موفقيت آميز از اين استراتژی بهرهمند شود (قوام:1950 ،
.)184
استراتژی انزواطلبی معموالً در قالب استراتژی بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و
اجرا میشود .پذيرش اين استراتژی عالوه بر عوامل داخلی بر عوامل خارجی نيز مبتنی
است .دولتی میتواند به اين استراتژی متعهد شود که به لحاظ جغرافيايی و از لحاظ
کارکردی دور از مناقشات و بحرانهای بينالمللی باشد( .سيف زاده)244 :1958 ،
از مشخصات ديگر کشورهايی که سياست انزوا طلبی را انتخاب میکنند ،اين میباشد
که آن کشور اصوالً موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطالق منافع آن محدود است
(قوام.)147 :1950 ،

سیاست بیطرفی و عدم تعهد
سياست بیطرفی در نتيجه قرارداد و با تضمين کشورهای بزرگ صورت میگيرد ولی
سياست عدم تعهد ،بدون تضمين يک کشور براساس ابتکار رهبران سياسی آن ،با توجه به
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ماهيت و سرشت نيازهای اقتصادی -اجتماعی و سياسی آن کشور صورت میگيرد.
نشانههای سياست عدم تعهد عبارت است از« :متعهد کردن نيروهای نظامی کشور و
خودداری از واگذاری پايگاه نظامی بلوكهای نظامی و رهبران بلوكها به اين کشورها که
گاهی از نظر سياسی طرفدار غرب و گاه طرفدار شرق باشند ...بعضی قائل میباشند که
اعالم اصول سياست همزيستی مسالمتآميز نيز جزء شاخصهای سياست عدم تعهد است»
(مقتدر.)174 :1940 ،
استراتژی بیطرفی ،خاص آن دسته از بازيگرانی است که هيچگونه بلند پروازی نظامی
ندارند .نيروی نظامی اندکی به منظور تأمين جنبههای دفاعی ايجاد میشود؛ ولی عليه
ديگران مورد استفاده قرار نمیگيرد .با اعالم اين استراتژی بازيگر بیطرف خود را از حق
اتحاد و هم پيمانی با بازيگران اصلی محروم میکند؛ بدان اميد که تماميت ارضی و
استقالل داخلی و خارجیاش حفظ شود .دولت بیطرف نبايد به اتحاديههای نظامی
بپيوندد و نيز نبايد پايگاههای نظامی در اختيار ديگران قرار دهد.
از لحاظ سياسی ،استراتژی بیطرفی در واقع با عنايت به منافع بازيگر بیطرف و
همچنين مصالح کليه بازيگران بزرگ بينالمللی تنظيم میشود .به لحاظ اين تجانس و
همگونی منافع ،قدرتهای بزرگ معموالً متعهد میشوند که به مفاد استراتژی بیطرفی
کشور بیطرف ،احترام گذارند .اين توافق دو جانبه موجب میشود که دولت بیطرف ،در
مبادالت بينالمللی نقشی انفعالی ايفا کند( .سيف زاده)245 :1958 ،

سیاست اتحاد و ائتالف
استراتژیهای عدم تعهد ،بیطرفی و انزواطلبی دولتها را بر آن وا میدارد تا از قبول
تعهدات سرباز زنند و به ويژه از لحاظ نظامی خود را به قدرتهای بزرگ متعهد نکنند؛ در
نوع ديگری از جهتگيری ،بازيگران متوسطی چون کرهجنوبی  -در مقابلِ کرهشمالی -به
استراتژی تعهد و اتحاد استراتژيک با غرب و شرق روی آوردند .اين دولت احساس
میکند که بدون قبول برخی از تعهدات ،به ويژه تعهدات نظامی ،قادر به مقابله با
تهديدات خارجی و يا دفاع از منافع ملی و تحقق اهداف سياست خارجی خود نخواهد
بود .اين سياست ،وقتی اتخاذ میگردد که کشوری معتقد است که به تنهايی نمیتواند
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هدفها و منافع خود را خواه در داخل يا در خارج تحصيل کند و نيز ناشی از يک خطر
مشترك است که به اتکاء منافع ملی قابل دفع نيست.
« هدف از تشکيل اتحادها از يک سو افزايش نفوذ ديپلماتيک و از سوی ديگر ايجاد
بازدارندگی در برابر خطر متصوره است» (مقتدر.)180 :1940 ،
وجود منافع اقتصادی ،ايدئولوژيک و امنيتی مشترك ،دولتها را بر آن میدارد تا در
چهارچوب همکاریهای درون گروهی (بلوکی) ،اتحادها و ائتالفهايی بهوجود آورند
(بازار مشترك اروپا و ناتو) يا در خارج از گروه (همکاریهای نظامی و تکنولوژيکی ميان
آمريکا و چين) تعهداتی را بپذيرند؛ بهطور کلی علت عمده متعهد شدن واحدهای سياسی
به يکديگر ،افزايش نفوذ ديپلماتيک ،ايجاد بازدارندگی ،حفظ امنيت و تحقق هدفها و
منافع ملی از طريق ترکيب توانايیها ،بهويژه توانايیهايی اقتصادی و نظامی ،میباشد.
معموالً منظور اصلی دولتهايی که به اتحادهای رسمی میپيوندند ،کسب منافع بيشتر
است؛ منافعی که کسب آنها قبل از پيوستن به ائتالفهای مزبور به سادگی امکان پذير
نبوده يا تأمين آنها بهکلی غير ممکن بوده است .در فرايند قبول تعهدات ،بايد شرايطی را
که باعث متعهد ساختن واحدهای سياسی میشوند و نيز عواملی را که به عملی ساختن
تعهدات مشترك منجر میگردند ،در نظر گرفت؛ همچنين بايد کم و کيف تعهداتی را که
دولتها تقبل میکنند و نيز حوزه عمل تعهدات را از لحاظ جغرافيايی بررسی کرد (قوام،
.)167 :1950

تطبیق استراتژیها با قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبيل با استراتژیهای سياست خارجی ارتباط مستقيمی دارند بهلحاظ اينکه
استراتژیها ،جهتگيریهای کلی يک نظام را نشان میدهند و قاعده نفی سبيل هم حرکت
کلی و سمتگيری کلی نظام اسالمی را نشان میدهد؛ چرا که مفهوم قاعده نفی سبيل
اعالم میدارد که دولت اسالمی بايد طوری سياستگذاری و حرکت نمايد که استقالل و
عزت خود را حفظ نموده و زير بار هيچ سلطهای نرود و در تمام زمينهها ،چه در زمينه
اقتصادی يا سياسی و فرهنگی و غيره ،بايد ضمن مراوده و ارتباط با جهان خارج موجبات
تضعيف و سلطهپذيری خويش را فراهم ننمايد.
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بعد از ذکر مواردی از مهمترين استراتژیهای سياست خارجی و توضيح مختصر آنها،
بايد مشخص شود که قاعده نفی سبيل با کدام يک از استراتژیهای مزبور منطبق است.
ـ قاعده نفی سبيل و سياست انزوا طلبی :با توجه به توضيحاتی که دربارة استراتژی
انزوا طلبی داده شد ،نمیتوان قبول کرد که اين استراتژی بتواند منطبق با قاعده نفی سبيل
باشد؛ زيرا مهمترين خصوصيت استراتژی انزوا طلبی حفظ وضع موجود میباشد ،در
حالی که با توجه به ماهيت استکباری نظام بينالملل و عوامل کفر و نفاق در ميان
ملتهای مسلمان ،همچنين ماهيت استکبار ستيزی قاعده نفی سبيل و تأکيد آن بر نفی هر
گونه سلطه کفار ،قاعده نفی سبيل با حفظ وضع موجود مخالف است و بيشتر به سمت
تحول طلبی میرود ،چرا که قاعده نفی سبيل ضمن تأکيد بر اينکه مسلمانان نبايد سلطه
کفار را بپذيرند ،اعالم میکند مسلمانان بايد از نظر عِدّه و عُدّه تالش نمايند تا در جهات
مورد نظر توفيق حاصل کنند.
البته اين گونه نيست که قاعده نفی سبيل با سياست انزوا طلبی تعارض ذاتی داشته
باشد ،بلکه در برخی موارد ،خودِ قاعده نفی سبيل ايجاب میکند که سياست انزواطلبی را
در پيش گيريم و آن هنگامی است که عدم اتخاذ سياست انزوا طلبی سبب سلطه کفار بر
مسلمانان شود؛ در اين زمان به خاطر نفی سلطه به اين سياست رو میآوريم.
ـ استراتژی عدم تعهد و بیطرفی :اين استراتژی هم گر چه در بعضی نکات و زمينهها
موافق با قاعده نفی سبيل میباشد ولی در کل نمیتواند منطبق با سياست اسالمی باشد؛ از
اين حيث که سياست عدم تعهد زمينهای برای عدم تعهد نيروهای نظامی کشور به خارج و
عدم واگذاری پايگاههای نظامی به شرق و غرب میباشد لذا شايد بتوان گفت در اين
موارد با قاعده نفی سبيل موافق باشد؛ بهعبارت ديگر مفهوم قاعده نفی سبيل ،استقالل
میباشد يعنی مسلمانان از هيچ نظر نبايد تحت سلطه کفار و سلطهگران باشند لذا بايد در
تمامی زمينهها مستقل باشند.
ـ استراتژی اتحاد و ائتالف :در مورد ارتباط اين قاعده با قاعده نفی سبيل بايد گفت
که اصوالً قاعده نفی سبيل با هيچ نوع اتحادی با کفار سازگاری ندارد و گاه در زمينه
اتحاد با کشورهای اسالمی و غير محارب منعی نمیبيند.
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نتیجهگیری
گر چه هر يک از استراتژیهای مذکور در بعضی مواضع و شرايط با مفاد قاعده نفی
سبيل نزديک میباشد؛ اما استراتژیهای مطرح در نظام بينالملل نمیتواند کامالً منطبق بر
قاعده نفی سبيل باشند؛ به لحاظ اينکه مفهوم نفی سبيل «استقالل» را میفهماند و موضوع
آن وجود هر گونه سلطه و سبيل کفار بر مسلمانان میباشد و هر زمانی که اين موضوع
تحقق يابد ،حکم قاعده «نفی هرگونه سلطه» بوجود میآيد؛ به عبارت ديگر مالك ما در
اتخاذ استراتژیهای مذکور نفی سبيل میباشد؛ بدين صورت که در برخی موارد ،نفی
سبيل ايجاب میکند که به سياست انزواطلبی روآورده شود و در بعضی مواقع سياست
عدم تعهد و بیطرفی را پيشه راه خود کنيم همچنين امکان دارد به خاطر نفی سبيل،
سياست ائتالف و اتحاد با کشورهای اسالمی و غير محارب را در جهت تحقق اهداف
اسالمی عملی کنيم.
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یادداشتها
1ـ «الَذينَ يَتَرَبَصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَهِ قالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْکافِرينَ
نَصيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنينَ فَاللَهُ يَحْکُمُ بَيْنَکُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ
اللَهُ لِلْکافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيالً» (نساء.)171/
2ـ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْکافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيالً» (نساء.)171/
3ـ «إِنْ يَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُه» (آل عمران.)170/
4ـ بيان يک حکم در مورد خاص دليل بر اين نيست که حکم فقط منحصر به همين يک مورد
است ،بلکه حکم کلی است و مورد خاص فقط به عنوان يک نمونه از آن حکم کلی به شمار
میآيد.
5ـ اين مورد تا مورد شماره  ،9از امام خمينی(ره) ،تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  754-758اقتباس
شده است.
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تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر ( 3102میالدی)
عباس کعبی ،1سيدحجتاله علمالهدی ،2علی فتاحی زفرقندی

*9

1ـ عضو هيأت علمی مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمينی (ره) ،قم ،ايران
2ـ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران ،ايران
9ـ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش1331/8/6 :

دریافت1331/3/15 :

چکیده
تحقق هر انقالب سياسی در دنيای معاصر به معنای عبور مردم از ارزشهای مسلط بر نظام
حاکم و تحقق مطالبات و خواستههای عمومی در عرصههای فردی و اجتماعی است .انقالب
 22ژانويه مردم مصر با اهداف آزاديخواهانه و اسالمگرايانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و
در مسير استقرار حکومتی بر پايه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی
پيشرفت .آنچه برای ماندگار شدن اين خواستهها ضروری به نظر میرسيد قرار گرفتن
انديشههای زالل انقالبی در ساختاری حقوقی و سياسی بود تا از دستاندازی معاندان آزادی
ملی در امان باشد و برای همه نسلهای مصر جاودان باقی بماند .مهمترين سند حقوقی و
سياسی که میتواند در بردارندة اين شاخصههای اساسی باشد قانون اساسی است که به وسيله
نمايندگان مردم نگارش میيابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصويب میرسد .قانون
اساسی سال  2119مصر با همة فراز و نشيبها در همهپرسی با کسب حدود  79/8درصد آرا
به تصويب رسيد .بررسی فرآيند تصويب قانون اساسی جديد مصر و ساختارهای حقوقی و
سياسی مصر بعد از انقالب میتواند در فهم صحيح وضعيت حقوقی مصر جديد و حدود
تحقق خواستههای مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.

کلیدواژهها :قانون اساسی ،شريعت ،آزادی ،ساختار حکومت ،وحدت اسالمی.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: afattahi@mihanmail.ir
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مقدمه
تحقق هر انقالب سياسی نشانگر عبور مردم از ارزشهای مسلط بر نظام حاکم وعزم
مصمم آنها برای رسيدن به اهداف وآرمانهای مطلوب است( .آقابخشی 919 :1989 ،و
 )283انقالب  22ژانويه مصر در اثر مجموعهای از راهپيمايیها ،تظاهراتها ،نافرمانیهای
مدنی و اعتراضات و با حدود حداقل  192شهيد مردمی و با اهداف مقدس آزاديخواهانه
واسالمگرايانه به پيروزی رسيد.
ملت مصر که بعد از تحمل سالها رنج و مشقت ناشی از حکومتهای مستبد نظير
حکومت حسنی مبارک و تحمل تحقير ناشی از پذيرش قراردادهای ننگين داخلی (مانند
معاهدات حفر کانال سوئز و دخالت انگلستان و فرانسه) و سازش خارجی (مانند
معاهدات صلح با اسراييل در پايان جنگ شش روزه و معاهده کمپ ديويد) که حميت و
عصبيت اسالمی و عربی آنها را لگدمال نموده بود و مشاهده سالها غارت و چپاول
اموال و ثروتهای ملی و زير پا قرار گرفتن عزت وکرامت انسانی خود؛ با به ثمر نشستن
انقالب فرصتی يافتند تا آزادانه و بدون دخالتهای نابه جا برای دستيابی به آرمانهای
واالی الهی ـ انسانی به عرصه اجتماع آمده وعظمت و بزرگی تاريخ وتمدن مصر و
توانايی اثرگذاری آن در جهان امروز را به منصه ظهور بگذارند( .مقدمه قانون اساسی)
در اين ميان میبايست عزم راسخ ملت در تحقق اهداف انقالب در انديشهای حقوقی
و دارای ضمانت اجرا جلوه گر شود تا مانع از هرگونه دست اندازی شده وبه عنوان
ميراثی گرانبها برای همه ملت مصر ماندگار بماند .در همين راستا قانون اساسی هر
کشوری مجموعهای از اصول و قواعدی است که با در نظر گرفتن سليقههای مختلف
می تواند به عنوان عالیترين سند حقوقی شامل تمام اصول سياسی ،ساختار حکومتی،
سلسله مراتب و جايگاه قدرت و حدود و نحوة اعمال آن بر عموم جامعه ،اصول حاکم
بر روابط فرمانبران و فرماندهان و حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای ناشی از تخطی
از آنها باشد( .قاضی)01 :1983 ،
ملت و رهبران انقالبی مصر با در نظر گرفتن اين نکته خطير در پی تدوين قانون
اساسی مطابق با شرايط مصر جديد برآمدند و مردم با انتخاب نمايندگان خود در مجلس
مؤسسان قانون اساسی برآن شدند تا اختياراتی که در دوره انتقال قدرت از طريق برگزاری
انتخابات توسط شورای نظامی به صورت موقت به رئيسجمهور اعطا گرديده بود را در
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مسير قانونی خود قرار دهند و از منحرف شدن اهداف انقالب جلوگيری نمايند.
به همين منظور مجلس مؤسسان پيشنويسی را در  292ماده مصوب کرده بود جهت
برگزاری همهپرسی به رئيسجمهور ابالغ نمود تا مردم تصميم گيرنده نهايی در رابطه با
پذيرش يا عدم پذيرش مهمترين سند حقوقی کشور خود باشند .پيشنويس مذکور در
همهپرسی  12دسامبر  2119با کسب  79/8آرا به تصويب مردم مصر رسيد و الزماالجرا
گرديد.
بررسی قانون اساسی مصر میتواند نمايی کلی از حکومت مصر بعد از انقالب و
حدود و وظايف قدرت عمومی و حدود آزادیهای شهروندان را به نمايش بگذارد و
روشنگر اين مطلب باشد که آيا اين قانون اساسی میتواند پاسخگوی آرمانهای مردم
انقالبی مصر باشد يا خير؟ قبل از پرداختن به موضوع قانون اساسی جا دارد به سابقه
تدوين قوانين اساسی ،نوع حکومت و ساختار اداری کشور مصر اشاره نماييم.

0ـ نگاهی به تاریخ قوانین اساسی در مصر
جمهوری عربی مصر در شمال آفريقا و در مجاورت کشورهای ليبی ،سودان ،اردن و
اسراييل قرار دارد و به علت موقيعت ويژه جغرافيايی که واصل دريای مديترانه و دريای
سرخ به اقيانوس هند میباشد؛ به عنوان کشوری تأثيرگذار در منطقه خاورميانه شناخته
میشود .تاريخ مصر بافراز و نشيبهای فراوان شاهد حکام مقتدر و يا اشغالگری بيگانگان
در ادوار مختلف تاريخی بوده است( .گلی زواره902 :1962 ،ـ )909اولين قانون اساسی
مصر در سال  1329به نگارش در آمد اما بعد از آن در سالهای 1370 ،1328 ،1327
و 1361مورد بازنگریهای کلی و جزيی قرار گرفت .قانون اساسی  1361که مبتنی بر
قانون اساسی مصوب در دوران زعامت جمال عبد الناصر در سال 1327نگارش يافته بود؛
ساختار اقتدارگرايانه و تک حزبی حاکميت را حفظ مینمود .سر انجام در  22مه  1381به
علت فشارهای مردمی و معاهده صلح مصر و اسراييل در سال  1363قانون اساسی مصر
مورد بازنگری قرار گرفت و تغييرات چشمگيری در ساختار سياسی و حکومتی مصر ايجاد
نمود برای نمونه تأسيس نظام چند حزبی( ،)1تعيين زبان عربی به عنوان زبان رسمی و فقه
اسالمی به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری( ،)2تاسيس مجلس شوراهای تخصصی ملی با
هدف ارائه مشورت به رئيسجمهور و کابينه( )9و تثبيت مطبوعات به عنوان نهادهای مردمی
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و مستقل( )0از جمله آنهاست (ال مدکس023 :1982 ،ـ)072
بر اساس اين قانون اسالم دين رسمی مردم مصر و منبع اصلی قانونگذاری محسوب
میگرديد که نشانگر جايگاه ويژه دين مبين اسالم در ميان مردم مصر میباشد .هرچند که
در قانون اساسی  1381مرجعی برای حراست از قوانين مخالف اسالم پيش بينی نگرديده
بود .مفهوم شريعت اسالمی که در اين قانون به کار رفته است از دو بعد قابل اشکال و
بررسی است :بعد اول مفهوم و برداشتهای گوناگون از واژه شريعت اسالمی در طول
تاريخ و بعد دوم معنای حقيقی شريعت در اصل دوم .درگيری نظری سکوالرها با
مسلمانان نيز به تفسير و حدود و ثغور اين عبارت بر میگردد .الزم به ذکر است که
تعريف دادگاه قانون اساسی از اصل دوم نيز ،در حل اين معضل تأثيرگذار نبود.

3ـ روند تحوالت تدوین قانون اساسی
بررسی فرآيند منتهی به تصويب قانون اساسی نشانگر آن است که اين روند روندی
حقوقی نبوده و تحوالت سياسی بر انديشه حقوقی غلبه يافته است .در جريان شکلگيری
انقالب مردمی و اسالمی مردم مصر مهمترين شعار مردم اسقاط نظام ديکتاتوری حسنی
مبارک و محو تمام نظامات وابسته به حکومت او بود( )7که تحقق اين هدف بدون تشکيل
مجلسی جهت تدوين قانون اساسی مطابق با آرمانهای مردمی امکانپذير نبود.
()http://mideast.foreignpolicy.com
اما در جريان پيروزی انقالب ،شورای نظامی که پسماندی از حکومت حسنی مبارک
بود به نام ملت ،حکومت را در دست گرفت و مدعی اداره وضعيت انقالبی شد .اين شورا
در بيانيهای به نام «بيانيه قانون اساسی» روند شکلگيری حقوقی نظام را تعيين نمود و
اصالح قانون اساسی دوره حسنی مبارک را در دستور کار خود قرار داد .نتيجه اين اتفاق
تبديل شعار مردمی «الشعب يريد اسقاط النظام» به مفهوم خود ساخته «الشعب يريد اصالح
النظام» بود و مردم به رهبری گروههای مبارز اسالم خواه از جمله اخوان المسلمين و ديگر
جريانات فکری حاکم در رفراندومی با  61درصد آراء خواستار اصالح قانون اساسی به
جای تدوين متن جديد گرديدند.
شورای نظامی بعد از صدور بيانيه قانون اساسی تشکيل و چارچوب بندی نهادهای
اساسی حکومت از جمله انتخاباتهای رياست جمهوری و مجلس نمايندگان و مجلس
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مؤسسان قانون اساسی را بر عهده گرفت و مهمترين تصميمات کشور براساس خواست
آنها اتخاذ گرديد( .فتاحی)26 :1931 ،
مهمترين اهداف شورای نظامی در دو حيطه داخلی وخارجی عبارت بود از:
1ـ پاسداری از معاهدات بينالمللی به ويژه کمپ ديويد و حفظ ارتباط با اسراييل و
آمريکا.
2ـ خارج نمودن قدرت هدايت مردم از دست اسالم گرايان و ذوب نمودن آنها در
دولتی با ويژگیهای سکوالر.

2ـ مبانی قانون اساسی مصر جدید
از آنجا که قوانينی اساسی بيانگر خواستهها و آرمانهای يک ملت وقطب نمايی برای
رسيدن به اين اهداف واال میباشد بررسی مبانی و اصول پايهای قانون اساسی  2119مصر
در فهم صحيح و عميق موضوعات و مواد آن راهگشاست.

1ـ3ـ تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی
يکی از نقاط بر جسته و قابل توجه قانون اساسی جديدی مصر نگاه ويژه به حقوق و
آزادیهای فردی و اجتماعی است .به عبارت ديگر بر اصول پذيرفته شده در اعالميههای
حقوق بشر به نحو افراطی تاکيد گرديده است .قانونگذاری در عرصه همه حقوق و
آزادیهای کالسيک (مانند آزادی جان ،فکر وجمعيت) ونوين (مانند حقوق فردی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) (عباسی 979 :1988 ،به بعد) نشانگر اوج اعتقاد مجلس
مؤسسان قانون اساسی به اين موضوع است( .قانون اساسی :مواد  81ـ )91

2ـ3ـ نقش مردم در اداره کشور
نقش مردم در تحقق نظامهای مبتنی بر دموکراسی غير قابل انکار است .حق عموم جامعه
در تعيين سرنوشت سياسی خود يکی از اصول پذيرفته شده در انديشه سياسی معاصر است.
بر مبنای همين حق در مواد متعددی از قانون اساسی مصر به اصل تعيين حق سرنوشت
سياسی (قانون اساسی :ماده  )7و نحوة اعمال آن از طريق قوای مقننه و مجريه اشاره
گرديده است (قانون اساسی :مواد 128 ،119و .)199عالوه بر حق مردم در تعيين حاکميت
و انتخاب حکمرانان سياسی به نقش مردم در اداره امور محلی نيز توجه گرديده و
شوراهای متنخب مردم ،وظيفه تصميمگيری و اجرا در ابعاد محلی را برعهده دارند.
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3ـ3ـ عدالت اجتماعی
يکی از مطالبات مردم مصر در مسير انقالب ،که در تظاهراتها ،اعتصابات و نافرمانیهای
مدنی به وضوح مالحظه میگرديد عدالت اجتماعی بود .شعار «عيش ،حريه ،عداله اجتماعيه،
کرامه انسانيه» (مقدمه قانون اساسی) از اين واقعيت پرده برمیدارد .تدوينگران قانون اساسی
مصر با توجه به اين خواسته عمومی در موارد متعددی به مباحث عدالت اجتماعی در
حوزههای مختلف توجه نمودهاند( .قانون اساسی :مواد )98 ،97 ،92 ،11 ،8

4ـ3ـ تفکیک قوا
ماده  17اعالميه حقوق بشر و شهروند  1683فرانسه؛ جامعه بدون تفکيک قوا را فاقد
قانون اساسی میداند .در راستای ضرورت اين امر و مقابله با استبداد و خودکامگی
حاکمان مجلس مؤسسان قانون اساسی مصر؛ قدرت حکومت را بر مبنای تفکيک قوای
معاصر ميان سه قوه مجريه ،مقننه و قضاييه تقسيم نمودهاند که در بخشهای آينده به
تفصيل به بررسی شکل ساختاری هر يک از قوا خواهيم پرداخت.

5ـ3ـ حاکمیت اسالم
با تحقق انقالب مردمی ،بارقههای اميد در قلوب مردم مسلمانی که از قرون صدر
اسالم همواره تأثيرگذاری فراوانی بر شکلگيری فرهنگ وتمدن اسالمی داشتهاند ،شعلهور
گرديد اما در صحنه عمل مجلس مؤسسان قانون اساسی به نقش اسالم در حاکميت
سياسی نگاهی حداقلی داشته است که در آينده مفصالً مورد مطالعه قرار میگيرد.

4ـ بررسی مفاد قانون اساسی مصر
قانون اساسی سال  2119مصر از بخشهای مختلفی تشکيل گرديده که در چند بخش
زير به بررسی آن میپردازيم:

1ـ4ـ اصول و مبادی سیاسی

()7

«جمهوری مصر» دارای حاکميت يکپارچه ومستقل و بدون هرگونه تقسيم وتجزيه
است (قانون اساسی ،ماده  )1که حق حاکميت در آن براساس اصول دموکراتيک به مردم
واگذار گرديده است .مشارکت همگانی ،تحقق شوراها ورعايت حقوق شهروندی پايههای
تشکيل حکومتاند و قدرت حاکميت به صورت موازنة قدرت و تفکيک قوا تقسيم شده
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است .احترام به حقوق بشر و شهروندی و احترام به آزادیهای فردی وسياسی و اجتماعی
از اصول اساسی اين قانون است( .قانون اساسی ،ماده )7
دين رسمی و حاکم بر کشور مصر دين اسالم است که به عنوان منبع اصلی
قانونگذاری به شمار میرود( .قانون اساسی ،ماده )2

2ـ4ـ حقوق بشر وشهروندی

()8

از ويژگیهای حکومتهای مردم ساالر امروزی احترام و حفظ حريم حقوق و
آزادیهای شهروندان در جامعه و تعيين ضمانت اجراهايی جهت اجرايی شدن اين اصول
است( .قاضی )299 :1989 ،برآيند شکلگيری نهضت انقالبی ملت مصر و مجموعه
آرمانهای مطلوب و خواستههای اساسی آنها نشانگر ظلم و استبداد حکومت گذشته و
خاطرات تلخ آنها در لکهدار شدن حيثيت اسالمی وانسانی آنها و عزم راسخ برای احيای
آزادیهای مشروع خود است .مجموعهای از حقوق و آزادیهايی که در عموم عهدنامهها
و ميثاقهای بينالمللی و به طور خاص در ميثاق جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته
است در قانون اساسی مصر ذکر شده است .مهمترين حقوق و آزادیهای شهروندان
مصری در اين قانون در سه دسته حقوق فردی و حقوق سياسی و حقوق اقتصادی ـ
اجتماعی عبارتاند از:

1ـ2ـ4ـ حقوق فردی
ـ حفظ کرامت و عزت انسانی (قانون اساسی ،ماده)91
ـ حق تابعيت برای هر مصری (قانون اساسی ،ماده)92
ـ حرمت پيکر انسانی و ممنوعيت تجارت اعضا (قانون اساسی ،ماده)01
ـ برابری همه مردم در برابر قانون (قانون اساسی ،ماده)99
ـ ممنوعيت بازداشت ،بازرسی حريم شخصی ،بازرسی مکالمات و ارتباطات ،تفتيش
خانه ،تبعيد مگر به حکم دادگاه صالح قضايی و به موجب قانون( .قانون اساسی ،ماده)92

2ـ2ـ4ـ حقوق سیاسی
ـ حق تعيين سرنوشت مردم به دست خود آنها (قانون اساسی ،ماده )22
ـ آزادی تاسيس انجمنها ،احزاب وسنديکاها در حمايت از افراد (قانون اساسی،
ماده 21و)22
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ـ حق مردم در توصيههای گفتاری و نوشتاری به مسئولين و دستگاههای قدرت
عمومی (قانون اساسی ،ماده)20
ـ آزادی عقيده ،انديشه ،بيان ،دسترسی آزاد به اطالعات ،مطبوعات ،آزادی چاپ و
آزادی برگزاری تجمعات عمومی و مسالمت آميز (قانون اساسی ،ماده  08و)03

3ـ2ـ4ـ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی
ـ آزادی تحقيقات علمی (قانون اساسی ،ماده)23
ـ آزادی حق کار و وظيفه دولت در تامين شرايط کار (قانون اساسی ،ماده)79
ـ بهره مندی از آموزش رايگان در همه مؤسسات دولتی در همه مقاطع و الزامی بودن
آموزش دوره ابتدايی برای همه مردم و وظيفه دولت در ايجاد زمينههای الزام در ساير
مقاطع (قانون اساسی ،ماده)28
ـ به رسميت شناختن حق اعتصاب مسالمتآميز (قانون اساسی ،ماده)79
ـ وظيفه دولت در تحقق حقوق تامين اجتماعی ،تامين مسکن ،آب ،غذا ،تمرينات
ورزشی و نيازهای قشرجوان و نوجوان جامعه (قانون اساسی ،ماده 76 ،72و )73
ـ حمايت از افراد معلول و عقب افتاده (قانون اساسی ،ماده)62
ـ اما آنچه از اهميت بيشتری از ذکر حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در قانون
اساسی برخوردار است مساله نحوه تامين ضمانت اجرای دولت نسبت به اين موارد قانونی
است .در صورتی که قانونگذار ضمانت اجراهای الزم جهت اجرايی شدن اين اصول را
مد نظر قرار نداده باشد اصول مزبور قابليت اجرايی نمیيابد و در حد نوشتاری باقی
میماند و آرزوهای مردم در دستيابی به عزت وکرامت انسانی نقش بر آب میگردد.

3ـ4ـ قوای حکومتی

()9

به علت وجود فشارها و خواستههای مردمی در انقالب مصر و خاطرات تلخ دوران
ديکتاتوری حسنی مبارک در ماده  7قانون اساسی مصر به صراحت به موازنه در قدرت
عمومی و تفکيک قوا جهت جلوگيری از تمرکز قدرت در اختيار يک گروه يا فرد خاص
اشاره دارد تا قدرت در اختيار مردم باقی بماند و از طريق آنها و به صورت مشروع به
ديگران اعطا شود .برهمين اساس ساختار حکومت مصر براساس قاعده تفکيک قوا طرح
ريزی شده و قدرت در ميان نهادهای حاکميت تقسيم گرديده و هر يک از قوا موظفاند تا
وظايف محوله در قانون اساسی را در عين ارتباط سازنده با يکديگر به صورت مستقل
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اجرايی سازند( .قاضی)182 :1931 ،
براساس اين متن قوای حاکمه در کشور به صورت مرسوم به سه قوه مقننه ،مجريه و
قضاييه تقسيم میشوند که حدود وظايف واختيارات ونحوه شکلگيری و ساختار اداره هر
کدام به به تفکيک بررسی میگردد:

1ـ3ـ4ـ قوه مقننه

()10

باب سوم در فصل اول به مجموعه وظايف و اختيارات قوه مقننه اختصاص يافته است.
طبق اين پيشنويس ،قانون اساسی مصر نظام دو مجلسی را پذيرفته است که عبارتاند از:
«مجلس نمايندگان»( )11و «مجلس شورا»

()12

1ـ1ـ3ـ4ـ مجلس نمایندگان
به عنوان يکی از ارکان قانونگذاری در کشور مصر با حداقل  921نماينده تشکيل
میشود( .قانون اساسی ،ماده )119اعضا از طريق انتخابات و با رأی مستقيم و مخفی مردم
انتخاب میگردند .مدت دوره نمايندگی مجلس  2سال ميالدی از تاريخ تشکيل اولين
جلسه است( .قانون اساسی ،ماده)110
2ـ1ـ3ـ4ـ مجلس شورا
مجلس شورا به عنوان دومين رکن قانونگذاری در مصر ساختاری انتخابی ـ انتصابی
دارد .تعداد اعضای اين مجلس حداقل 121نفر است که يک دهم آنها توسط رئيسجمهور
انتخاب میگردند و ساير اعضا نيز از طريق انتخاباتی محرمانه و مستقيم توسط مردم انتخاب
میشوند (قانون اساسی ،ماده  .)128دوره نمايندگی مجلس شورا  7سال است و نيمی از
اعضا در هر نيم دوره ( 9سال) تغيير میکنند (قانون اساسی ،ماده .)191رئيس مجلس شورا
برای هر نيم دوره انتخاب میشود و بعد از تغيير نيمی از اعضا مجدداً دوباره برای انتخاب
رئيس مجلس انتخابات برگزار میگردد( .قانون اساسی ،ماده)36
در پيشنويس قانون اساسی اشارهای به وظايف واختيارات اين مجلس نشده و تنها
مورد مصرح درباره دورهای است که مجلس نمايندگان منحل گرديده يا به هر دليل ديگر
جلسات اين مجلس تشکيل نمیگردد که در اين صورت اختيار قانونگذاری به مجلس
شورا داده میشود هر چند بعد از تشکيل مجدد مجلس نمايندگان مصوبات اين دوره بايد
در اين مجلس تصويب گردد .عالوه بر اين در صورت انحالل مجلس نمايندگان،
رئيسجمهور تنها در برابر اعضای مجلس شورا سوگند ياد میکند( .قانون اساسی ،ماده)191
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3ـ1ـ3ـ4ـ اصول کلی حاکم بر مجلس و نمایندگی آن
قانون اساسی مصر جهت جلوگيری از هرگونه سوءاستفاده از سمت خطير نمايندگی
مجلس و تبديل قدرت نمايندگی به حربهای برای کسب منافع شخصی و ايجاد مانع در راه
قوه مجريه برای در اختيار گرفتن نبض قانونگذاری قواعد ويژهای را در نظر گرفته است:
اوالً هر فرد تنها حق نمايندگی در يکی از مجالس نمايندگان يا شورا را دارد و هيچکس
نمیتواند همزمان عضويت هر دو مجلس نمايندگان و شورا را داشته باشد؛ (قانون اساسی،
ماده)89
ثانياً يکی از خطرات هميشگی که مقام نمايندگی را تهديد میکند تطميع مالی
نمايندگان توسط کانونهای قدرت وثروت خصوصاً قوه مجريه است تا مسير قانونگذاری
از راه تحقق خواستههای مردمی و نفع عمومی خارج شده و نفع عدهای معدود بر منافع
ملی ترجيح داده شود .به همين دليل قانون اساسی دو راهکار مهم را مقرر میدارد :اول
آنکه نماينده مجالس نمايندگان و شورا میبايست ابتدای نمايندگی خود اقرار نامهای از
وضعيت مالی خود ارائه دهد و ديگر اينکه نمايندگان مجلسين از انجام هرگونه معامله
وانعقاد قرار داد با دولت در دوره نمايندگی منع شدهاند( .قانون اساسی ،ماده)88
ثالثاً؛ يکی از تمهيدات اساسی جهت هموار نمودن انجام وظايف نمايندگی خصوصاً
در حيطه نظارت بر قوه مجريه اعطای برخی مصونيتهای قانونی به نمايندگان است تا
آزادگی آنها در اظهارنظرها و انجام وظايف حفظ گردد و دغدغه و ترس از محکوم شدن
به جرايم در راستای انجام وظايف قانونی مانع تحقق اين مهم نشود .به همين جهت در
قانون اساسی مصر مصونيت نمايندگان مجلسين پذيرفته شده است .براين اساس نمايندگان
مجالس نمايندگان و شورا در انجام وظايف نمايندگی و اظهار نظرهای خود دارای
مصونيت هستند و در مقابل در صورت ارتکاب جرايم ديگر مقرر در قانون با رعايت
شرايط مجازات خواهند شد( .قانون اساسی ،ماده)83

2ـ4ـ قوه مجریه

()13

براساس قانون اساسی مصر قوه مجريه اين کشور در طيف قوای مجريه نيمه رياستی
يا نيمه پارلمانی قرار میگيرد .قوای مجريه نيمه رياستی دارای ويژگیهايی هستند که در
نحوة تقسيم قدرت در ارکان حاکميت مصر به خوبی مشاهده میشود.
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قوه مجريه اين کشور دو رکنی و متشکل از رئيسجمهور به عنوان رئيس کشور
ونخستوزير به عنوان رئيس شورای وزيران است .رئيسجمهور با رأی مستقيم مردم و با
اختيارات گسترده انتخاب میگردد در حالی که نخستوزير توسط رئيسجمهور به مجلس
معرفی شده و میبايست پاسخگوی اعمال خود در برابر مجلسين باشد و تحت نظارت
نمايندگان مردم قرار دارد.
هرچند اختيارات فراوان رئيسجمهور که به قوای ديگر هم تسری يافته مصر را شبيه
نظامهای رياستی نموده اما حق پارلمان در استيضاح ونظارت و باز پسگيری رأی عدم
اعتماد به شورای وزيران ،ساختار قوه مجريه را به قوه مجريه نيمه رياستی تبديل نموده
است (قاضی.)296 :1983 ،
براساس فصل دوم از باب سوم پيشنويس قانون اساسی کشور مصر قوه اجرايی اين
کشور دو رکنی و متشکل از رئيسجمهور به عنوان رئيس کشور و نخستوزير به عنوان
رئيس شورای وزيران است.

1ـ2ـ4ـ رئیسجمهور

()14

رئيسجمهور به عنوان رئيس کشور و رئيس قوه مجريه و حافظ منافع مردم و استقاللِ
کشور با رأی مستقيم و مخفی اکثريت مردم برای مدت  0سال ميالدی که از زمان اعالم
نتيجة انتخابات آغاز میگردد انتخاب شده و برای جلوگيری از هرگونه سوء استفاده
شخصی از قدرت در برابر خواسته عموم مردم اين منصب فقط برای يک دوره قابل تمديد
است( .قانون اساسی ،ماده)199
* شرایط احراز تصدی پست ریاست جمهوری( :قانون اساسی ،ماده)134
ـ رئيسجمهوری مصر بايد دارای والدينی مصری باشد.
ـ از تمام حقوق مدنی وسياسی برخوردار باشد.
ـ خود و والدينش دارای شناسنامه هيچ کشوری غير از مصر نباشند.
ـ حداقل سن او  01سال باشد.
ـ همسرش تبعه کشوری غير از مصر نباشد.
ـ کانديدای شرکت کننده در انتخابات میبايست قبل از شروع انتخابات ،مورد تأييد
حداقل  21نفر از نمايندگان منتخب مجالس شورا و نمايندگان قرار بگيرد و يا ازحداقل 21
هزار شهروند مصری که مجاز به شرکت در انتخابات هستند از حداقل  11استان مختلف
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که تعداد امضا کنندگان هر استان کمتر از  1111نفر نباشد تأييديه اخذ نمايد( .قانون
اساسی ،ماده)192
* وظایف و اختیارات رئیسجمهور:
ـ انتخاب نخستوزير و معرفی او به مجلس برای دريافت رأی اعتماد (قانون اساسی،
ماده)193
ـ وضع سياستهای عمومی کشور به همراه کابينه و نظارت بر اجرای آن (قانون اساسی،
ماده)101
ـ دعوت از دولت جهت برگزاری نشست در امور مهم (قانون اساسی ،ماده)109
ـ صدور بيانيه درباره سياستهای عمومی کشور و حضور در نشست دورهای ساليانه
مجلسين (قانون اساسی ،ماده)100
ـ اعالمکننده مواضع کشور در روابط خارجی و مسئول امضای معاهدات پس از
تصويب مجلسين (قانون اساسی ،ماده)102
ـ فرماندهی کل نيروهای مسلح (قانون اساسی ،ماده)107
ـ عزل و نصب کارمندان مدنی و نظامی و نمايندگان سياسی (قانون اساسی ،ماده)106
ـ اعالم حالت فوق العاده (قانون اساسی ،ماده)108
ـ صدور عفو و تخفيف مجازات مجرمين (قانون اساسی ،ماده)103
ـ صدور فرمان همهپرسی در مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت (قانون اساسی،
ماده)121
ـ نظارت بر مرز بين قوای سهگانه و جلوگيری از دخالت آنها در امور يکديگر (قانون
اساسی ،ماده)192
ـ صدور فرمان انحالل مجلس بعد از عدم رأی اعتماد به دومين نخستوزير معرفی
شده (قانون اساسی ،ماده)193

2ـ2ـ4ـ نخستوزیر و شورای وزیران

()15

يکی از افراد دارای تابعيت مصری که دارای حداقل  91سال سن بوده و تابعيت کشور
ديگری را نيز نداشته باشد توسط رئيسجمهور برای دريافت رأی اعتماد بهعنوان
نخستوزير به مجلس معرفی میشود .درصورت رأی عدم اعتماد مجلس به نخستوزير
معرفی شده ،رئيسجمهور موظف است يکی از اعضای حزب دارای اکثريت مجلس
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نمايندگان را به عنوان نخستوزير معرفی نمايد و در صورت رأی عدم اعتماد مجلس به
او رئيسجمهور حکم انحالل مجلس نمايندگان را صادر مینمايد( .قانون اساسی ،ماده)193
نخستوزير و اعضای شورای وزيران نمیتوانند همزمان عضو يکی از مجلسين باشند
(قانون اساسی ،ماده .)127در مورد مسائل مالی آنها نيز مقررات ويژهای وجود دارد برای
نمونه ممنوعيت دريافت حقوق و مزايايی عالوه بر حقوق مقرر و يا ممنوعيت اشتغال به
هر شغل آزاد يا اقدام تجاری يا مالی و صنعتی و ممنوعيت خريد يا اجاره و يا حتی تبادل
کاال به کاالی اموال دولتی .عالوه بر اين تمام هدايای دريافتی به علت سمت آنها متعلق
به خزانه عمومی دولت است( .قانون اساسی ،ماده)128

3ـ4ـ قوه قضاییه

()16

فصل سوم از باب سوم قانون اساسی مصر به مساله قوه قضاييه و ساختار و حيطه
حاکميت و اختيارات آن میپردازد .تنها مرجع حل و فصل اختالفات در حکومت
جمهوری مصر قوه قضاييه است و تمام منازعات فردی واجتماعی میبايست در اين نهاد
حاکميت مطرح گردد .همانطور که پيشتر اشاره شد يکی از حقوق اساسی که اين قانون
به عنوان ضمانت اجرای حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ذکر کرده حق اعطای
دادخواست توسط مردم به مرجع صالح است و در برابر اين حق قانون وظيفه و تکليف
رسيدگی و صدور رأی و اجرای حکم بر اساس قانون عادالنه را بر عهده قوه قضاييه قرار
داده است.
قوه قضاييه قوهای مستقل از ساير قواست .استقالل قوه قضاييه به عنوان يکی از اصول
اساسی تحقق عدالت در جامعه مورد پذيرش قرار گرفته است تا حقوق وآزادیهای فردی
و اجتماعی مردم تحت حاکميت ساير قوای حکومتی مورد خدشه واقع نشود و امکان
تجاوز به اين حقوق از ارکان تقنينی و اجرايی سلب گردد (قانون اساسی ،ماده.)178
عالوه بر استقالل نهاد قضايی در حکومت ،شخص قاضی نيز در رسيدگی وصدور
حکم مستقل بوده و هيچ عامل خارجی و تهديد روانی نبايد او را از تحقق عدالت و عمل
به قوانين و مقررات بازدارد و تنها عامل قانونی و قيد مستدل و مستند بودن آراء قضايی
است که قاضی را در صدور حکم مقيد مینمايد .به همين دليل قانون اساسی سه نکته مهم
را در اين موضوع ياد آور میشود :اوالً استقالل قاضی؛ ثانياً غير قابل عزل بودن او و ثالثاً
برابری قضات در حقوق و تکاليف با يکديگر (قانون اساسی ،ماده.)161
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يکی از حربههای هميشگی حکومتهای مستبد برای مقابله با مخالفين خود تبديل
جلسات علنی قضاوت و صدور حکم به جلسات غير علنی است که حکومت با اعمال
نفوذ در آراء قضايی عرصه را بر مخالفان تنگ مینمايد (هاشمی .)028 :1983 ،برای
جلوگيری از آفت اعمال قدرت عناصر حکومت در حيطه قضا قانون اساسی مقرر میدارد
که همه جلسات دادگاهها به صورت علنی برگزار میگردد تا عالوه بر حکم قضايی
مستدل و مستند افکار عمومی نيز شاهد اجرای عدالت و مانع اعمال نفوذ قدرتها باشند
(قانون اساسی ،ماده.)161
قانون اساسی جهت تحقق اهداف قوه قضاييه تشکيالتی را در نظر گرفته که عبارتاند از:

1ـ3ـ4ـ دادگاه قانون اساسی

()17

از مهمترين اصولی که همه قوانين اساسی به آن میپردازند نحوه نظارت دستور نامهای
و حفاظت از قانون اساسی در برابر مصوبات مغاير با قانون اساسی مجلس میباشد تا
عالیترين سند حقوقی وسياسی جامعه از تغيير و تحريف اصول در امان باشد .حفاظت از
قوانين اساسی و رعايت سلسله مراتب ميان قواعد حقوقی از عناصر اصلی در قوانين
اساسی نوشته در کشورهای گوناگون میباشد .به همين علت قوانين اساسی با ايجاد
سامانهای برای سنجش مطابقت سازگاری قوانين مجالس با قانون اساسی حفاظت از
عالیترين سند حقوقی وسياسی جامعه را تضمين مینمايد (عباسی 119 :1988 ،ـ .)118
در همين راستا دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان مرجعی مستقل و دور از نظارت قوای
ديگر بررسی مطابقت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد .اين مرجع
عالیترين نهاد حکومتی در حفظ و حراست از قانون اساسی میباشد .اعضای اين مرجع
عالی رتبه  11نفر هستند که با حکم رئيسجمهور منصوب میشوند (قانون اساسی ،ماده.)167
هرچند رسيدگی اين دادگاه بر تمام قوانين و مقررات حاکم نيست و تنها حق بررسی
قوانين مربوط به انتخاباتها وبرخی قوانينی که در راستای اجرای قانون اساسی (قوانين
ارگانيک) توسط مجالس تصويب میشود را دارد (قانون اساسی ،ماده .)166الزم به ذکر
است در تقسم بندی نهادهای نظارتی بر قانون اساسی دادگاه قانون اساسی مصر در زمره
نهادهای نظارتی قضايی به شمار میرود( .قاضی 21 :1988 ،و)21
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()18

دادستانی به عنوان جزء جدايی ناپذير از دستگاه قضايی مسئوليت تحقيق و بررسی و
مطرح کردن اتهامات قضايی را برعهده دارد .رياست دادستانی دادستان کل است که بنا به
حکم رئيسجمهور واز ميان اعضای شورای عالی قضايی انتخاب میگردد .دادستان
میبايست از رؤسا يا معاونان رئيس دادگاه استيناف و يا مشاوران عام دادستان باشد که برای
 0سال و فقط يک دوره میتوان اين مسئوليت را در اختيار داشته باشد .در صورت بازنشسته
شدن بين دوره دادستانی مسئوليت او نيز پايان میپذيرد( .قانون اساسی ،ماده169ـ)161

3ـ3ـ4ـ شورای دولتی

()19

به عنوان دادگاهی مستقل قضايی و تنها مرجع حل و فصل منازعات اداری و منازعات
اجرايی احکام به حساب میآيد .وظيفه اين دادگاه بررسی دادخواستها و شکايتهای
مربوط به تخلفات انضباطی کارمندان است .تصميمگيری و اظهار نظر پيرامون موارد پيش
بينی شده در قوانين و بررسی قراردادهايی که يک طرف آن دولت قرار دارد از ديگر
وظايف اين دادگاه است .عالوه بر اين پيشنويس مقررات و قوانين را از طرف نهاد دولتی
که به اين شورا ارجاع داده است ،بررسی میکند( .قانون اساسی ،ماده)160

4ـ3ـ4ـ نهاد قضایی دولت

()20

به عنوان نهادی مستقل قضايی نمايندة دولت در اموراختالفی است و کنترل فنی
ادارات حقوقی در دستگاههای اداری بر عهده اين نهاد است .تهيه قراردادها و حل و فصل
منازعاتی که دولت يک طرف آن قرار دارد از ديگر وظايف اين مجموعه است .اعضای
نهاد قضايی دولت از همان مصونيتها و حقوق و وظايف کارمندان قوه قضاييه بهرهمند
هستند( .قانون اساسی ،ماده)163

5ـ3ـ4ـ دادستانی اداری
به عنوان نهاد مستقل قضايی وظيفه تحقيق در تخلفات مالی و پيگيری شکايتها در
دادگاههای دولتی و اتخاذ تصميم قانونی در برخورد با کوتاهی عملکرد در ارائه خدمات
عمومی را بر عهده دارد( .قانون اساسی ،ماده)181

6ـ3ـ4ـ دادگاه نظامی
نهاد قضايی نظامی نهادی مستقل است که رسيدگی به جرايم متعلق به نيروهای مسلح
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افراد و افسران آن را بر عهده دارد و تمام جرايمی که در داخل نهادهای نظامی يا
تأسيسات نيروهای مسلح رخ میدهد در حوزه صالحيتهای اين نهاد است .غير نظاميان
تنها در صورتی در اين محکمه محاکمه میشوند که جرم آنها آسيبی به نيروهای مسلح
وارد کرده باشد( .قانون اساسی ،ماده)138

7ـ3ـ4ـ قانون اساسی از وکال و کارشناسان حقوقی
به عنوان ارکان تحقق عدالت قضايی ياد کرده و برای کارشناسان همان مصونيت
وحقوق و مزايای قضات را در نظر گرفته است( .قانون اساسی ،ماده181و)182

4ـ4ـ نظام محلی و اداری
براساس قانون اساسی مصر؛ دولت به واحدهای مختلف محلی تقسيم میگردد و اين
واحدها از شخصيت حقوقی برخوردارند و اين تقسيمبندی به گونهای صورت میگيرد که
واحدهای اداری بتوانند خدمات محلی به نحو احسن ارائه نمايند .بر اين اساس مايحتاج
فنی ،اداری و مالی به صورت توزيع عادالنه امکانات و منابع ميان بخشهای محلی مختلف
سازماندهی میشود( .قانون اساسی ،ماده)180
اما نهادهای محلی به صورت عدم تمرکز يا خودگردانی محلی اداره میشوند .در اين
سيستم از طريق قانون اساسی اختيارات ويژهای به نهاد مردمی محلی به نام «شوراها» اعطا
میگردد تا اختيار تصميمگيری اداری در محل را داشته باشند و به وسيله عوامل اجرايی
خود آنها را اجرا کنند .بر همين مبنا برای هر واحد محلی با رأی مستقيم مردم اعضای
شورا به مدت  0سال انتخاب میشوند .نامزد حضور در شوراهای محلی بايد حداقل 21
ساله باشد( .قانون اساسی ،ماده)188

5ـ4ـ کمیسیون ملی انتخابات
تنها نهاد مسئول در اجرای همهپرسی و انتخاباتهای رياست جمهوری ،پارلمانی و
محلی کميسيون ملی انتخابات است و تمامی وظايف مربوط به انتخابات از ابتدا تا پايان
کار اعم از تهيه بيانيه رأیدهندگان ،ارائه تقسيمات حوزههای انتخابيه ،تعيين ضوابط
سرمايهگذاری و هزينههای تبليغاتی و اعالم نتايج بر عهده اين کميسيون است( .قانون
اساسی ،ماده)218
اعضای کميسيون ملی انتخابات عبارتاند از :شورايی متشکل از  11عضو که به
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صورت مساوی از ميان نمايندگان روسای دادگاه فرجام و دادگاههای تجديدنظر ،شورای
دولت و دستگاههای قضايی دولت و دادستانی اداری برای يک دوره  7ساله انتخاب
میشوند و رئيس آن قديمیترين عضو دادگاه فرجامی است .نيمی از اعضا هر سه سال
يکبار تغيير میکنند و اعضا میتوانند در اجرای وظايف خود با کارشناسان و متخصصان
امور انتخاباتی مشورت نمايند .اين کميسيون در اجرای وظايف محوله از ضمانت اجراهای
کافی برخوردار است و از تاريخ اجرايی شدن قانون اساسی به مدت  11سال قوه قضاييه
بر رأیگيری و شمارش آرا نظارت خواهد داشت( .قانون اساسی ،ماده)213
مسئول رسيدگی به شکايات و اعتراضات از کميسيون ملی انتخابات در رابطه با روند
همهپرسی انتخاباتهای پارلمان و رياست جمهوری دادگاه عالی اداری است و در
انتخاباتهای محلی دادگاه قضايی اداری مسول رسيدگی خواهد بود و اعتراض به نتايج
تنها بعد از اعالم رسمی آن پذيرفته میشود.

5ـ تحلیل وبررسی قانون اساسی مصر
قانون اساسی جمهوری مصر میبايست پيش از هر چيز نشانگر آرمانهای مردمی باشد
که در جريان بيداری اسالمی در افکار و آراء و نظريات اين ملت مسلمان متبلور گرديده
بود .مجموعه اين مطالبات در سه عنصر زير قابل نمايش است:
ـ هويت اسالمی
ـ وحدت اسالمی
ـ روحيه استکبار ستيزی
بررسی نحوه قانونگذاری در اين زمينهها در قانون اساسی میتواند تحليل جامعی از
محتوی قانون اساسی مصر ارائه نمايد.

1ـ5ـ هویت اسالمی
انقالب مردم مصر با ريشههای عميق اسالمی صورت پذيرفت و مردم همواره در طول
اين دوران پيوند ناگسستنی خود را با اسالم و انگيزههای اسالم خواهانه حفظ نمودند و در
تصميمات مهم خود مثل انتخاب رئيسجمهور و انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی
با اعتماد به اسالمگرايان خواهان تحقق حکومتی اسالمی بودند .آنها همواره با الگو
قراردادن قرآن کريم به دنبال زندگی اجتماعی مستقل بودند و آيه «و لن يجعل اهلل
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للکافرين علی المؤمنين سبيال» (نسا )101 ،را چراغ راه خود در مبارزات قرار داند.
مسلمانان که چيزی بيش از  31درصد جمعيت  81ميليون نفری مصر را تشکيل میدهند
با تأسی به فرمودة رسول گرامی اسالم که بين میدارند «االسالم يعلو واليعلی عليه»
(صدوق،1962،ج )990 :2به دنبال زنده نمودن هويت مستقل بر اساس اصول دين مبين
اسالماند .در برابر اين جريان اسالم خواهانه پيشنويس قانون اساسی مصر تنها در چند
مورد آن هم به صورت کامالً محدود و فاقد ضمانت اجرای حقوقی به هويت اسالمی
اشاره نموده است .جمهوری عربی مصر به عنوان جزء تقسيمناپذير امت عربی و اسالمی
دانسته شده و دين اسالم به عنوان دين رسمی حاکم برکشور مصر معرفی شده .در مقابل
اين اشاره مختصر ،هويت ناسيوناليستی عربی بسيار پررنگ ذکر گرديده و در کنار دين
مبين اسالم ،اديان يهود و مسيحيت به عنوان اقليتهای دينی در قانون اساسی شناخته و
معرفی شدهاند .آزادیهای اديان مزبور در زمينههای مختلف به ويژه احوال شخصيه به
وسيله قانون اساسی تضمين شده است .قانون اساسی تشکيل هرگونه حزب که باعث
تفرقه ميان مردم گردد را ممنوع اعالم نموده واين خود محدوديتی جدی برای اسالم
خواهان به شمار میآيد.
متن پيشنويس هرچند با جنجالهای فراوان اسالم را به عنوان منبع قانونگذاری معرفی
نموده اما عدم تبديل اين تفکر به انديشه حقوقی و عدم تعيين نهادی حاکميتی برای تطابق
مصوبات مجالس با شريعت اسالمی اين اصل را به صورت مادهای شعاری و بدون
ضمانت اجرای حقوقی باقی گذاشته است و در صورت وضع قانونی مخالف با شريعت
اسالمی قانون مصوب الزماالجرا میباشد .اين درحاليست که يک فصل جداگانه از قانون
اساسی به ضمانت اجراهای حقوق بشر و آزادیهای فردی تعيين شده در پيشنويس قانون
اساسی اختصاص يافته است که مقايسه اين دو میتواند گويای واقعيت فوق باشد.
از نکات قابل ذکر در اين زمينه اشاره قانون اساسی به االزهر شريف به عنوان مرجعی
علمی واجتماعی است که حق اظهار نظر در مسائل شرعيه را داشته وبه عنوان نهادی
مستقل دارای بودجهای دولتی است .هرچند اشاره به االزهر به عنوان مؤسسه دينی در
راستای ترويج هويت اسالمی از نکات برجسته است اما برای نظرات اين مجموعه در
راستای مسائل دينی نيز ضمانت اجرايی وجود ندارد .تنها در ماده ( )0پيشنويس تصريح
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شده است که نظر هيات علمای بزرگ االزهر در امور مرتبط با شريعت اسالمی اخذ
میگردد .به نظر میرسد که اين ماده نيز تنها برای راضی نمودن اسالم خواهان اضافه شده
و االزهر مطابق پيشنويس قانون اساسی فاقد جايگاه قانونی مشخص و تأثيرگذار در نظام
حقوقی مصر خواهد بود.
حقوق و آزادیهای فردی واجتماعی تعيين شده در پيشنويس بر مبنای ارزشهای
واالی اسالمی تنظيم نگرديده وآزادی مطلق برگرفته از حقوق غرب بر آزادیهای انسانی
اسالمی مرجح شده است .هيچ يک از حقوق و آزادیهای مذکور در پيشنويس مقيد به
ضوابط شرعی و اسالمی نگرديدهاند.
در نتيجه آن طور که مردم مصر با اهداف اسالم خواهانه وارد عرصه مقابله با حکومت
طاغوت زمان خود شدند ،قانون اساسی به هويت اسالمی به عنوان يکی از ارکان اصلی
تحقق انقالب توجه نکرده است و بيشتر مطابق خواسته عدهای ملیگرای سکوالر تدوين
گرديده است و هويت اسالمی در قانون اساسی به صورت جدی در حال تهديد است.

2ـ5ـ وحدت اسالمی
ملت و نخبگان مصر همواره در راستای تحقق اعتصام به حبل اهلل و ايجاد وحدت ميان
مسلمانان گام برداشتهاند .در تاريخ مصر نامهای آشنايی مانند شيخ محمد عبده (مطهری،
 ،)97 :1931شيخ محمود شلتوت (احمدی )96 :1989 ،و جناب سيد قطب (شاهد بيدار،
 107 :1980ـ  )191مدال تقريب مذاهب اسالمی را برسينه دارند .آنان آفت بزرگ جوامع
اسالمی را ملیگرايی میدانند و معتقدند تا هنگامی حلقه مفقوده وحدت به جامعه مسلمين
بازنگردد امپرياليست غرب با حربه تفرقه بر منابع مالی متعلق به جوامع اسالمی چنگ
میزنند و آنان را در فقر و گرسنگی باقی نگاه میدارند .او مرز جوامع اسالمی را در هم
میشکند و معتقد است هرجا مسلمانی هست آن جا قلمرو جامعه اسالمی است( .به نقل از
مصر الفتاه ،فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر ،شماره )268 :7افتتاح جماعت تقريب مذاهب
اسالمی به وسيله افرادی مانند شيخ شلتوت (بیآزار شيرازی )2 :1981 ،و نامه نگاریهای
وی و سيد قطب با علمای شيعه نشانگر عمق اعتقاد آنها به تحقق حاکميت واحد اسالمی
به دور از تعصبات مذهبی است .اما در راستای تحقق وحدت اسالمی قانون اساسی مصر
بدون توجه به نقش عمده حکومت و مردم اين کشور در عملی ساختن وحدت ميان فرق
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مختلف امت اسالمی و نقش االزهر در پرچمداری تقريب مذاهب در سالهای گذشته
بدون کمترين اشاره به حقوق شيعيان مصری ،مذاهب رسمی اسالمی و مبادی شريعت را
در «مذاهب اهل سنت و جماعت» خالصه کرده است .و به مذهب تشيع به عنوان يکی از
مذاهب اسالمی هيچ اشارهای ننموده است .اين در حالی است که آزادی اديان مسيحيت و
يهوديت به تصريح مورد توجه واقع شده و در اين زمينه نيز قوميتگرايی عربی بسيار پر
رنگتر از تحقق امت واحده اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .به نظر میرسد مجلس
مؤسسان به جای توجه به خواسته ملت مصر در راستای دستيابی به وحدت اسالمی
خواسته عدهای سلفی افراطی را ترجيح داده است.

3ـ5ـ روحیه استکبار ستیزی
مقابله با مستکبرين جهانی باالخص آمريکا و رژيم اشغالگر قدس و لغو تمام پيمانهای
فی مابين دولت مصر و اين کشورها (به ويژه پيمان کمپ ديويد) در کنار حمايت از
مستضعفين جهان به ويژه فلسطينيان مظلوم از اساسیترين خواستههای مردم مسلمان مصر
در جريان تحقق انقالب در اين کشور بود .در حالی که نحوه تقسيم قدرت واختيارات
فراوان نظاميان و قضات به عنوان نهادهای بازمانده از حکومت مبارک اين هدف اساسی را
مورد تهديد قرار داده است.
در امور نظامی همچنان استقالل ارتش حفظ گرديده و اداره امور نظامی به عهده
نظاميان قرار داده شده است .نحوه تقسيم قدرت در نيروهای نظامی به نحو ذيل است:
 )1ارتش به عنوان ملک ملت متعلق به عموم مردم مصر است و شورای عالی دفاع ملی
براساس قوانين عادی تشکيل میگردد .وزير دفاع نيز به عنوان مقام رسمی دارای اختيار
در ارتش از ميان افسران عالی رتبه نيروهای مسلح انتخاب میشود.
 )2شورای عالی امنيت ملی که به رياست رئيسجمهور و تعدادی از مسئولين لشکری
و کشوری تشکيل میشود اختيارات عمدهای در زمينة جنگ و صلح و سياستهای نظامی
دارد وتأثير نظاميان در آن قابل چشمپوشی نيست.
به اين ترتيب نظاميان باقی مانده از حکومت مبارک حتی در صورت انتخاب
رئيسجمهور اسالمگرا و استکبار ستيز سد عمدهای در مبارزه با مستکبرين به حساب
میآيند؛ چرا که اختيار رئيسجمهور در رياست کل قوا اختياری تشريفاتی است و در
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شورای عالی امنيت ملی نيز تنها يک رأی دارد .به عبارت ديگر در امور نظامی
تصميمگيری و اختيارات به عهده شورای عالی امنيت ملی و ارتش قرار داده شده است و
عمالً رئيسجمهور در اين امور به تنهايی اختيار تصميمگيری ندارد.
در سياست خارجی و معاهدات خارجی و بينالمللی نيز عمالً دست رئيسجمهور بسته
شده و اين امور تنها با تصويب هر دو مجلس دارای اعتبار دانسته شده است .بر اين اساس
رئيسجمهور بدون تصويب مجلسين اختيار تغيير معاهدات قبلی و امضای معاهدات جديد
را ندارد .لذا میتوان ادعا نمود که رئيسجمهور در حوزه سياست خارجی نيز دارای
اختيارات زيادی نخواهد بود.
بر اين اساس امور نظامی و سياست خارجی به عنوان دو حوزه مهم حکومت در حيطه
صالحيت نهادهای ديگر غير از رئيسجمهور منتخب مردم قرار داده شده و لذا ملت مصر
در مسير قانونی نمودن اهداف اصلی انقالب خود به توفيق فراوانی دست نيافتند و اين
اهداف در معرض تهديدی جدی قرار دارد.

نتیجهگیری
قانون اساسی  2119مصر با همة فراز و فرودهای تاريخی و درگيریهای مردمی
سرانجام در همهپرسی و با آراء موافق اکثريت مردم به تصويب رسيد .توجه گسترده به
حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و تعيين ضمانت اجراهای مشخص برای آنها از
نکات برجسته اين قانون است هرچند اطالق آزادیهای فوق بيشتر گرتهبرداری از
نمونههای غربی حقوق بشر را به ذهن متبادر میسازد .ساختار حکومتی طراحی شده نيز
مطابق با تفکر تفکيک قوای مونتسکيويی و مانند مدل رژيمهای نيمه رياستی و نيمه
پارلمانی میباشد و میتواند تا حدی مانع از هواپرستی و استبداد حاکمان گردد (غمامی،
 977 :1986و .)981الزم به ذکر است ساختار حکومتی مصر بر اساس قانون اساسی 2119
تفاوت چندانی با مدل قانون اساسی  1381ندارد و صرف ساختار سازی نمیتواند مانع
موفقی برای جلوگيری از خودسری حکام باشد .هرچند اختيارات رئيسجمهور در مسائل
نظامی توسط نظاميان و در سياست خارجی توسط مجلس به نحو گسترده محدود شده و
همچنين رئيسجمهور در قوه قضائيه دارای اختيارات فراوانی نمیباشد اما اين قوه همچنان
در دست قضات وابسته به دولت سابق مصر است .اما پيرامون نقش حاکميت اسالمی در
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عرصه سياسی اگرچه در قانون اساسی ،اسالم به عنوان منبع اصلی قانونگذاری معرفی شده
و نام االزهر شريف در قانون اساسی آمده و تصريح شده که در مسائل اسالمی نظر اين
نهاد گرفته میشود ،ليکن نگاهی به ساير بخشهای قانون اساسی نشان میدهد که اين
موارد حالت شعاری و نمايشی داشته و دارای هيچگونه ضمانت اجرا نمیباشند .به عبارت
ديگر عمالً اسالم به صورت نهادينه وارد در ساختار حکومت نگرديده است .مدل
ساختاری اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اصل 2متمم قانون اساسی
مشروطه که نوعی نظارت استصوابی را برای فقهای صاحب نظر در برابر مصوبات مجالس
قانونگذاری طراحی نموده است؛ الگوی عملی قابل استفاده به وسيله تمام کشورهای
اسالمی در راستای حفاظت از اصول شريعت میباشد .همچنين از آنجا که ملت و نخبگان
مصر همواره در مسير تقريب مذاهب اسالمی پيش قدم بودهاند جا داشت که قانون اساسی
مصر حقوق شيعيان مصری را به رسميت میشناخت.
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یادداشتها
1ـ اصل پنجم :نظام سياسی جمهوری عربی مصر بر پايه سيستم چند حزبی اداره میشود که
در چارچوب اصول و مبانی بنيادين جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصريح شده است.
2ـ اصل دوم :دين رسمی کشور اسالم ،زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانونگذاری،
شريعت اسالم است.
3ـ اصل يکصد و شصت و چهارم :شوراهای تخصصی ملی در سطح ملی تشکيل میشوند تا
بتوانند به طراحی سياست عمومی کشور در تمامی زمينههای فعاليتهای ملی مساعدت نمايند .اين
شوراها بايستی تحت نظارت رئیسجمهور باشند.
4ـ اصل چهل و هشتم :آزادی مطبوعات ،چاپ ،نشريات و رسانههای گروهی بايستی تضمين
شود .سانسور روزنامهها ممنوع است و اخطار به آنها ،تعليق و يا تعطيل آنها بايستی براساس
روشها و رويههای اداری باشد .در حالت اضطراری يا در زمان جنگ ،سانسور محدود روزنامهها،
نشريات و رسانههای گروهی در مورد موضوعات امنيت ملی و يا برای اهداف امنيت ملی میتواند
براساس قانون اعمال گردد.
5ـ مجلس الشعب.
6ـ الشعب يريد اسقاط النظام.
.

7ـ
8ـ الحقوق والحريات.
.

3ـ

.

11ـ
11ـ مجلس النواب.

12ـ مجلس الشوری.
.

19ـ

10ـ رئيس الجمهوريه.
12ـ الحکومه.
.

17ـ
16ـ
18ـ

.
.

13ـ مجلس الدوله.
21ـ

.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی و عربی
قرآن كريم
آقابخشي ،علي ( ،)3131فرهنگ علوم سياسی ،تهران :نشر چاپار.
احمدي ،مهدي ( ،)3131طاليهداران تقريب ،تهران :انتشارات مجمع جهاني تقريب مذاهب.
الدستور المصری.1133 ،
الدستور المصری.3831 ،
ال مدكس ،رابرت ( ،)3131قوانين اساسی کشورهای جهان ،ترجمه سيد مقداد ترابي ،تهران:
نشر شهر دانش.
بيآزار شيرازي ،عبدالكريم ( ،)3131شيخ محمود شلتوت ،طاليهدار تقريب ،تهران :انتشارات
مجمع جهاني تقريب مذاهب.
بيدار ،شاهد (« ،)3131شهيد سيد قطب» ،مجله انديشه تقريب ،صص.311-311
شيخ صدوق ( ،)3111من اليحضره الفقيه ،تهران :نشر صدوق ،ج.1
عباسي ،بيژن ( ،)3133مبانی حقوق اساسی ،تهران :انتشارات جنگل.
غمامي ،سيدمحمدمهدي ( ،)3131حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :مركز اسناد
انقالب اسالمي.
فتاحي ،علي ( ،)3183تحليل و بررسی پيشنويس قانون اساسی مصر ،پژوهشكده مجازي
حقوق ،شماره مسلسل.831811131
فصلنامه تاريخ فرهنگ معاصر ،شماره ،1ص ،113به نقل از مصر الفتاه 1 ،سپتامبر 3813م.
قاضي(شريعت پناهي) ،ابوالفضل ( ،)3138بايستههای حقوق اساسی ،تهران :نشر ميزان.
قاضي(شريعت پناهي) ،ابوالفضل ( ،)3131حقوق اساسی و نهادهای سياسی ،تهران :نشر ميزان.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.
قانون اساسی مشروطه.
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گلي زواره ،غالمرضا ( ،)3111سرزمين اسالم (شناخت اجمالی کشورها و نواحی مسلمان
نشين جهان) ،قم :مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي.
لمباردي ،كالرك .ب (بي تا)« ،اسالم و حقوق اساسي در مصر» ،ترجمه حسن رضايي ،نشريه
راهبرد ،صص.111-113
مطهري ،مرتضي ( ،)3183نهضتهای اسالمی در صد ساله اخير ،تهران :انتشارات صدرا.
هاشمي ،سيدمحمد ( ،)3138حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :ميزان ،ج.1
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نظارت بر مقررات دولتی
(اصول  58و  835قانون اساسی)
عباسعلی کدخدايی ،1ابوالفضل درويشوند

*2

1ـ استاد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش7937/8/70 :

دریافت7937/4/71 :

چکیده
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزامآور ،قوانين و مقررات مادون نبايد مغاير قواعد مافوق
باشند .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران نيز با پذيرش اين اصل ،بر عدم مغايرت قواعد
مادون با قواعد مافوق تأکيد شده است .به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای
اسالمی نبايد مغاير با قانون اساسی و مقررات دولتی نبايد مغاير با قوانين باشند.
بر اساس اصل  191قانون اساسی ،رئيس مجلس شورای اسالمی مرجع تشخيص مغايرت
مصوبات دولتی با قوانين است و نظر وی نيز در اين رابطه نظر نهايی و الزماالجراست .هرچند
که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعيت دولت از نظر رئيس مجلس شورای اسالمی
اشارهای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی اين بوده که مرجع نهايی تشخيص دهنده
مغايرت مقرره دولتی با قانون رئيس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمين نظر
رئيس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیاالثر است .با توجه به اينکه وظيفه نظارت بر
مصوبات دولتی بر عهده رئيس مجلس شورای اسالمی است ،مرجع تشخيص مصوبات موضوع
اصول فوق از تصميمات صرفاً اجرايی نيز شخص رئيس مجلس میباشد.

کلیدواژهها :سلسله مراتب قوانين ،مقررات دولتی ،قوانين ،نظارت.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: adarvishvand@ut.ac.ir
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مقدمه
اصل حاکميت قانون ،يکی از اصول حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق
اداری را به هم پيوند میدهد( .زارعی )92 :1931 ،بر اساس اين اصل ،کليه امور حکومت
از جمله اداره امور عمومی بايد تابع قوانين باشند( .سنجابی ،بیتا ،ج)252 :1
به موجب اصل حاکميت قانون قوه مجريه مکلف است کليه صالحيتهای خود از
جمله مقرراتگذاری را در چارچوب قوانين انجام دهد( .طباطبائی موتمنی)1 :1915 ،
از مهمترين نتايج مربوط به پذيرش اصل حاکميت قانون ،اصل سلسله مراتب قوانين
است که از بايستههای نظامهای مبتنی بر حقوق نوشته محسوب میگردد .سلسله مراتب
قواعد غالباً بر اساس جنبه شکلی آنها تعيين میشود و اعتبار هر قاعده با توجه به اعتبار
مرجع وضع و تصويب آن تعيين میگردد .بر اساس اصل سلسله مراتب قوانين ،محتوای
قواعد فروتر نبايد مغاير با محتوای قواعد فراتر باشد( .قاضی شريعت پناهی)111 :1919 ،
در نظامهای حقوقی با پذيرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمين عدم مغايرت
قواعد مادون با قواعد برتر ،مراجعی در نظر گرفته شده است .نظام جمهوری اسالمی ايران
نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و برای تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود
صالحيت خود مراجع نظارتی را معين نموده است .در ادامه به بيان سلسله مراتب قواعد
الزام آور در نظام حقوقی کشور و سلسله مراتب آنها میپردازيم( .در اين قسمت صرفاً به
بحث سلسله مراتب موازين شرعی ،قانون اساسی ،قوانين مصوب مجلس و مصوبات
دولتی میپردازيم نه کليه قواعد الزام آور).

8ـ سلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن در رابطه با سلسله مراتب قوانين مطلبی بيان نشده
بود و صرفاً به موجب اصل دوم متمم اين قانون ،مجلس شورای ملی حق وضع قوانين
مغاير با شرع را نداشت و تشخيص قوانين مغاير با شرع بر عهده تعدادی از فقهاء تحت
عنوان هيئت علماء يا هيئت طراز نهاده شده بود .علی رغم عدم تعيين تکليف در رابطه با
سلسله مراتب قوانين در نظام مشروطه ،برخی با وجود سکوت قانون اساسی ،قائل به
برتری قانون اساسی بر قوانين عادی بودند( .ابوالحمد)21 :1912 ،
بر خالف قانون اساسی مشروطه ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی موضوع سلسله

نظارت بر مقررات دولتی (اصول  15و  191قانون اساسی)
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مراتب قوانين مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته است و اين قانون در رابطه با
سلسله مراتب قوانين تعيين تکليف نموده است.
به موجب اصل چهارم قانون اساسی ،موازين شرعی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی
در رأس سلسله مراتب قواعد الزم االجرا قرار میگيرد و بر تمامی قوانين و مقررات کشور
و خود قانون اساسی حاکم است .قانونگذار اساسی مرجع نظارت بر عدم مغايرت قوانين و
مقررات با شرع را فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
قانون اساسی ،در سلسله مراتب قواعد الزم االجرا در نظام حقوقی کشور در جايگاه
دوم قرار دارد .قانونگذار برای تضمين برتری قانون اساسی بر قوانين مصوب مجلس اقدام
به تأسيس شورای نگهبان کرده است که اين شورا مکلف است مصوبات مجلس شورای
اسالمی را از نظر مغايرت و يا عدم مغايرت با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.
مصوبات مجلس شورای اسالمی تنها در صورتی تبديل به قانون میشوند که مغاير با
موازين شرع و قانون اساسی تشخيص داده نشوند.
قوانين عادی ،در سلسله مراتب قوانين در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار میگيرند ،که
با توجه به اين امر ،مقرراتی که توسط مقامات قوه مجريه وضع میگردند به هيچ وجه
نبايد مغاير با قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی باشند .قانونگذار اساسی برای تضمين
عدم مغايرت مصوبات دولتی با قوانين برتر سه مرجع را در نظر گرفته است:
 .1قضات محاکم :به موجب اصل يکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاهها
مکلفاند از اجرای تصويبنامهها و آييننامههای دولتی که مخالف با قوانين و مقررات
اسالمی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند .با توجه به اين
قسمت از اصل فوق قضات دادگاهها در رابطه با دعاوی که مورد رسيدگی قرار میدهند
از اجرای مقررات دولتی مغاير قوانين ،مقررات اسالمی و خارج از حدود اختيارات قوه
مجريه خودداری میکنند.
 .2ديوان عدالت اداری :به موجب ذيل اصل يکصد و هفتادم قانون اساسی هرکس
میتواند ابطال مقررات مخالف با قوانين و مقررات اسالمی يا خارج از حدود اختيارات
قوه مجريه را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند .با توجه به اين قسمت از اصل فوق ديوان
عدالت اداری در مواردی که مصوبات دولتی مغاير با قوانين و يا مقررات اسالمی باشند
حق ابطال آنها را دارد.
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 .3رئيس مجلس شورای اسالمی :بر اساس قسمت اخير اصل هشتاد و پنجم قانون
اساسی ،مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور
بررسی و اعالم عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع
رئيس مجلس شورای اسالمی برسد .همچنين بر اساس قسمت اخير اصل يکصد و سی و
هشتم قانون اساسی ،تصويبنامهها و آييننامههای دولت و مصوبات کميسيونهای مذکور
در اين اصل ،ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی میرسد تا در
صورتی که آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران
بفرستد.
علت اساسی در نظر گرفتن سه مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی ،احتمال تجاوز
قوه مجريه از حدود صالحيت مقررات گذاری خود بيان شده است( .صورت مشروح مذاکرات
مجلس بررسی نهائی قانوناساسی جمهوری اسالمی ايران ،1911 ،ج 1231 :2ـ )1239

2ـ پیشینه نظارت بر مصوبات دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسالمی
بر اساس اصل يکصد و سی و چهارم قانون اساسی مصوب  ،1951رياست هيأت
وزيران با نخست وزير بود و مصوبات دولتی نيز به تصويب هيأت وزيران میرسيد .با
توجه به اينکه نظارت بر مصوبات دولتی ضرورت داشت و با توجه به شأن و جايگاه
رئيس جمهور که به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی عالیترين مقام رسمی
کشور پس از مقام رهبری و مسئول تنظيم روابط قوای سه گانه بود ،قانونگذار اساسی
رئيس جمهور را مرجع نظارت بر مصوبات دولتی قرار داد و در اصل يکصد و بيست و
ششم مقرر میداشت« :تصويبنامهها و آييننامههای دولت پس از تصويب هيأت وزيران
به اطالع رئيس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذکر دليل
برای تجديد نظر به هيأت وزيران میفرستد».
در راستای اجرايی شدن وظيفه فوق ،قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و
مسئوليتهای رياست جمهوری اسالمی ايران مقرر میداشت :تصويبنامهها و آييننامههای
دولت ،پس از تصويب هيأت وزيران به اطالع رئيس جمهور میرسد .رئيس جمهور در
صورتی که آنرا خالف قانون تشخيص میداد ،نظر خود را با ذکر دليل به دولت اعالم
مینمود .بر اساس اين ماده مصوبات دولت قبل از انجام اصالحات الزم قابل اجراء نبود.
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در صورت عدم توجه به نظر رئيس جمهور و اجرای مصوبات مذکور ،وی میتوانست
دستور توقف اجراء مصوبه را صادر نمايد.
همچنين به موجب تبصره اين ماده ،در صورتی که بين رئيس جمهور و هيأت دولت
در رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبهای اختالف نظر ايجاد میشد ،نظر رئيس
جمهور در رابطه با موضوع الزم االجرا بود.
با تجديدنظر در قانون اساسی در سال  1911و حذف پست نخست وزيری ،رئيس
جمهور ،رئيس هيأت وزيران شد و با توجه به اين تغييرات ،نظارت وی بر مصوبات دولتی
مفهومی نداشت ،به همين دليل اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تصميم به تغيير
مرجع نظارت بر مصوبات دولتی گرفتند.
پيشنهادات مختلفی در اين رابطه مطرح گرديد از جمله اينکه اين وظيفه به سازمانی
مستقل و زير نظر مجلس سپرده شود (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج )315 :2و يا اينکه کميسيونی با عنوان کميسيونِ
تصويب نامهها و آيين نامهها مثل کميسيون اصل نود مسئول نظارت بر مصوبات دولت
گردد( ،صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،
 ،1913ج )332 :2يا اينکه اين وظيفه بر عهده رئيس قوه قضاييه قرار داده شود( .صورت
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج)331 :2
پس از مباحث طوالنی در اين رابطه ،شورای مذکور به اين نتيجه رسيد که تناسب
ايجاب میکند اين کنترل و نظارت به عهدة مرجعی باشد که با قانون سر و کار دارد و بر
اين اساس وظيفه فوق بر عهده رئيس مجلس شورای اسالمی نهاده شد( .صورت مشروح
مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج)1219 :2
الزم به ذکر است که نمیتوان نظير چنين صالحيتی را در قوانين ساير کشورها برای
رئيس مجلس مشاهده نمود (معاونت حقوقی رياست جمهوری )113 :1913 ،و غالباً
وظيفه نظارت بر مقررات دولتی به نهادهای قضايی و يا دارای کارکرد قضايی سپرده شده
است.
در سال  1911پس از تغييرات قانون اساسی ،قانونگذار در راستای اجرای وظيفه فوق
اقدام به تصويب قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی
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نمود .به موجب تبصره ( )2ماده واحده اين قانون اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و
يا کميسيونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختالف نظر حاصل میشد نظر رئيس
مجلس معتبر اعالم شده است.
مجلس شورای اسالمی در تاريخ  ،1931/12/1با توجه به مشکالتی که در رابطه با
نحوه تعامل دولت با رئيس مجلس در رابطه با نحوه اجرای قانون فوق بوجود آمده بود
اقدام به تصويب قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ( )15و ( )191قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی
نمود .به موجب تبصره ( )1اين قانون چنانچه تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد رئيس
مجلس شورای اسالمی قرار گيرد و پس از اعالم ايراد به هيأت وزيران ،ظرف مدت مقرر
در قانون ،نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد
تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد ،ملغیاالثر خواهد بود .بنابر اين به موجب اين مصوبه
برای عدم رعايت نظر رئيس مجلس در رابطه با مصوبات دولت ضمانت اجرا در نظر
گرفته شد و در صورت عدم رعايت نظر رئيس مجلس توسط دولت ،مصوبه فاقد اعتبار
میشود.
اختالفاتی که در عمل بين نظر رئيس مجلس و آراء ديوان عدالت اداری در رابطه با
موضوعات مشابه بوجود آمد موجب شد مجلس شورای اسالمی در سال  1912اقدام به
تصويب قانون استفساريه ماده ( )25قانون ديوان عدالت اداری نمايد که مقرر میداشت در
صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس شورای اسالمی (موضوع
اختيارات ذيل اصل هشتاد و پنجم ( )15قانون اساسی جمهوریاسالمی ايران) ،نظر ديوان
عدالت اداری الزماالجراء است.
آخرين اصالحات قانونی در رابطه با اختيارات رئيس مجلس مربوط به تصويب قانون
الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول ( )15و ( )191قانون اساسی جمهوری
اسالمی ايران در رابطه با مسؤوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی در سال  1911بود
که به موجب اين قانون در مواردی که رئيس مجلس شورای اسالمی مصوبات ،آئيننامهها
و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم ( )15و يکصد و سی و هشتم
( )191قانون اساسی را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وی برای دولت
معتبر و الزماالتباع است و ديوان عدالت اداری نسبت به اين گونه موارد صالحيت
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رسيدگی ندارد .همچنين اين مصوبه قانون استفساريه ماده ( )25قانون ديوان عدالت اداری
را نسخ نمود .البته اين حکم شامل صالحيت ديوان در رسيدگی به ادعای خالف شرع
()1

بودن مقررات و ابطال آنها پس از اظهارنظر فقهای شورای نگهبان نمیشود.

3ـ موضوع نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی
در ادامه به بررسی اين موضوع میپردازيم که نظارت رئيس مجلس شورای اسالمی
موضوع اصول ( )15و ( )191قانون اساسی شامل کداميک از مصوبات دولت میگردد .بر
اساس اصول ( )15و ( )191قانون اساسی رئيس مجلس شورای اسالمی مسئوليت نظارت
بر مصوبات دولتی زير را از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت با قانون اساسی بر عهده
دارد:
ـ اساسنامههای مصوب دولت .بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند اجازه تصويب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات
دولتی يا وابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد .اين مصوبات نبايد مخالف قوانين و
مقررات عمومی کشور باشد و بايد به منظور بررسی و اعالم مغايرت و يا عدم مغايرت
آنها با قوانين ،ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد.
اين مورد از مصوبات شامل اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی يا وابسته
به دولت میگردد .اساسنامه را اينگونه تعريف نمودهاند« :مقررات يا قراردادی که برای
طرز کار يک جمعيت (در حقوق عمومی يا خصوصی) مقرر و معين میشود»( .جعفری
لنگرودی)231 :1911 ،
ـ تصويبنامهها و آييننامههای دولت و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير.
با توجه به اصل هفتاد و يکم قانون اساسی ،صالحيت مجلس در زمينه وضع قوانين ،عام و
مطلق است ،اما بايد توجه داشت که تعيين تمام جزئيات مربوط به اجرای قوانين و تنظيم
امور اداری ،مجلس را از انجام وظايف مهم تر خود (نظارت) باز میدارد و به همين جهت
در غالب قوانين ،تنظيم آئين نامه اجرائی به قوه مجريه واگذار میشود .اين نکته نيز قابل
توجه است که وضع مقررات در صالحيت ذاتی قوه مجريه نيست و تفويض تصويب
مقررات به قوه مجريه از اثرات تفکيک نسبی قوا محسوب میگردد( .طباطبائی موتمنی،
)211 :1919
با توجه به اينکه تمامی مصوبات دولتی در حوزه صالحيت نظارتی رئيس مجلس قرار
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ندارد بايد مصوبات مشمول اين نظارت را تبيين نمود .بر همين اساس در ادامه به بررسی
اجمالی انواع مصوبات دولتی موضوع صالحيت نظارتی رئيس مجلس میپردازيم.
تصويبنامه مشتمل بر تصميمات و دستوراتی است که هيأت دولت رأساً و يا بر اساس
طرحها و پيشنهادات وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در مسائل خاص و در امور مختلف
سياسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی اتخاذ مینمايد( .صدرالحفاظی)123 :1932 ،
صالحيت قوه مجريه در وضع آييننامه محدود به مواردی نيست که در قوانين مقرر
شده است ،بلکه اختيارات و تکاليف اين قوه در اجرای قوانين و تنظيم سازمانها ايجاب
میکند که بتواند برای حسن انجام وظايف خود مقرراتی وضع کند( .کاتوزيان:1911 ،
 )121تأمين اجرای قانون و اداره جامعه خود نيازمند اصولی است که اختيار وضع آنها از
امور اداری و در صالحيت قوه اجرائی است .البته اين قوه نمیتواند با استفاده از اين
اختيار نهاد يا سازمان جديدی ايجاد نمايد.
برخی از حقوقدانان بر اين عقيدهاند که هيچ تفاوت ماهوی ميان قانون و آييننامه
وجود ندارد و تنها تفاوت اين دو نوع مقرره ،مرجع وضع آنهاست .بر اساس اين نظر در
مواردی که قانون وجود ندارد دولت میتواند به وضع آييننامه و تصويبنامه بپردازد.
همچنين گفته شده است در رابطه با اموری که حق و تکليف ايجاد مینمايد نمیتوان
بدون تصويب مجلس و بدون وجود قانون و با تصويب آييننامه اقدام به وضع قاعده
( )2

نمود( .طباطبائی موتمنی)213 :1919 ،

آييننامههای مستقل که متکی به مقتضيات اداری و اجرايی میباشند ،تدبيری برای
اجرای صحيح امور محسوب میشوند .اين نوع آييننامهها در راستای انجام وظايف اداری
و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری تصويب میگردند و الزاماً نبايد مغاير با
قانون باشند و نمیتوانند دايره شمول قوانين موجود را توسعه داده و يا تضييق نمايند.
(هاشمی ،1919 ،ج 913 :2ـ  )911لذا در مواردی که دولت بر اين اعتقاد باشد که شمول
قوانين موجود بايد محدود شده يا توسعه يابد ،در اين رابطه بايد الزاماً از طريق ارائه
اليحه به مجلس استفاده نمايد و نمیتواند راساً در اين رابطه مصوبهای داشته باشد.
همانگونه که بيان گرديد ،قانون اساسی و قوانين عادی شأنی باالتر از مقررات دولتی
دارند .بر اين اساس ،شرط اعتبار مقررات دولتی اين است که اين مقررات مغاير با قوانين
عادی و اساسی نباشد.
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با توجه به اصل هفتاد و يکم قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در
حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند .الزم به ذکر است که برخالف نظر
برخی از حقوقدانان (الهام3 :1913 ،ـ  )1که قائل به اين هستند که میتوان بر اساس قانون
اساسی تعريفی ماهوی از قانون به دست داد و بر اين اساس معتقدند که مجلس صالحيت
قانونگذاری در برخی از امور را که دارای ويژگیهای ماهوی قانون نيستند را ندارد ،به
نظر میرسد که قانون اساسی تنها معيار شناسايی قانون را معيار شکلی قرار داده است و
بر اين اساس اگر مجلس شورای اسالمی در امری قانونگذاری نمايد اين امر پس از تأييد
شورای نگهبان ،ارزش و اعتبار قانون را خواهد داشت .با توجه به مطالبی که بيان گرديد و
با توجه به صالحيت عام قانونگذاری مجلس شورای اسالمی ،اين مرجع میتواند آييننامه،
تصويبنامه و اساسنامه وضع کند يا مصوبات دولت در اين امور را تغيير دهد و يا اينکه
آنها را لغو نمايد (ابوالحمد )29 :1912 ،بر اين اساس با توجه به اينکه شأن و اعتبار
مقررات مصوب قوه مجريه فروتر از قوانين مصوب مجلس است ،مجلس میتواند با
تصويب قانون ،مقررات مصوب قوه مجريه را به صورت ضمنی لغو نموده و يا آنها را
اصالح نمايد.

4ـ محدوده نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی
اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقرر میدارد که مصوبات قوه مجريه نبايد
مغاير با متن و روح قوانين باشد .بر اساس اين اصل مرجع تشخيص مغايرت مصوبات
دولتی با قوانين ،رئيس مجلس شورای اسالمی است .با توجه به اينکه دولت در راستای
انجام وظايف خود اقدامات گوناگونی انجام میدهد که تمام اين اعمال مشمول نظارت
رئيس مجلس شورای اسالمی نمیگردد بلکه صالحيت رئيس مجلس براساس اصول هشتاد
و پنجم و يکصد و سی و هشتم صرفاً شامل برخی از مصوبات دولت میگردد در اين
رابطه چند موضوع قابل بحث است که در ادامه به بررسی آنها میپردازيم:
1ـ4ـ نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی شامل کدام نوع از مصوبات دولتی میگردد؟
در پاسخ به اين سوال بايد متن اصول ( )15و ( )191قانون اساسی مورد توجه قرار
گيرد .بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ،مجلس میتواند تصويب دائمی
اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را به دولت بدهد .بر
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اساس ذيل اين اصل ،مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين ،رئيس
مجلس شورای اسالمی است .با توجه به مطالب بيان شده يکی از موضوعات داخل در
صالحيت رئيس مجلس ،نظارت بر اساسنامههای مصوب دولت است.
به موجب اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی ،وزير يا هيأت وزيران حق وضع
آييننامه اجرايی را دارند ،همچنين بر اساس اين اصل ،هيأت وزيران حق دارد برای انجام
وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويبنامه و
آييننامه بپردازد و میتواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به
کميسيونهای متشکل از چند وزير واگذار نمايد .بر اساس قسمت ديگری از اين اصل،
هريک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران ،حق وضع
آييننامه و صدور بخشنامه را دارد .بر اساس ذيل اصل يکصد و سی و هشتم از ميان
مقررات فوق ،نظارت رئيس مجلس شورای اسالمی صرفاً شامل تصويبنامهها و
آييننامههای هيأت وزيران و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير میشود و رئيس
مجلس صالحيتی در رابطه با نظارت بر آيين نامهها و بخشنامههای وزراء را ندارد.
الزم به ذکر است که اين صالحيت مختص نظارت بر مقررات مصوب هيأت وزيران
()9

است و شامل تصميمات اجرايی نمیشود.

ممکن است اين سؤال مطرح شود که آيا

صالحيت رئيس مجلس شورای اسالمی شامل تصميمات نمايندگان ويژه موضوع اصل
يکصد و بيست و هفتم قانون اساسی نيز میشود؟
در پاسخ به اين سوال بايد دو موضوع را مورد توجه قرار داد :يک اينکه به موجب
اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسی تعيين نمايندگان ويژه نيازمند مصوبه هيات
()1

وزيران است که اين مصوبه تحت شمول نظارت رئيس مجلس قرار میگيرد.

موضوع دومی که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که با توجه به اينکه اختيارات
نمايندگان ويژه موضوع اين اصل مربوط به امور صرفاً اجرايی است ،تصميمات اتخاذ شده
توسط نمايندگان ويژه در محدوده صالحيت نظارتی رئيس مجلس قرار نمیگيرد )5(.مرجع
تشخيص اينکه آيا تصميم نماينده ويژه مقررات گذاری بوده و مشمول نظارت رئيس
مجلس است يا نه با خود رئيس مجلس شورای اسالمی است و وی در صورتی که اقدام
نماينده ويژه را مصداق حوزه صالحيت نظارتی خود تشخيص دهد میتواند نسبت به
()1

موضوع ورود پيدا کرده و مصوبه را برای تجديد نظر به دولت عودت دهد.
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البته در رابطه با موضوع شمول و يا عدم شمول صالحيت رئيس مجلس بر مصوبات
نمايندگان ويژه موضوع اصل  123قانون اساسی اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد که
اگر نمايندگان ويژه موضوع اصل يکصد و بيست و هفتم تعدادی از وزراء باشند ،رئيس
مجلس صالحيت بررسی موضوع را دارد و میتواند تصميمات متخذه توسط آنها را
مشمول قسمت اخير اصل يکصد و سی و هشتم تشخيص داده و نظر خود را نسبت به آن
اعالم نمايد.
2ـ4ـ مرجع تشخیص مقررات دولتی موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی از
تصمیمات صرفاً اجرایی کیست؟
در اين رابطه بايد توجه داشت که در رابطه با ماهيت اجرايی برخی از امور مثل عزل و
نصب مقامات اداری و اجرايی اختالفی وجود ندارد و در رابطه با اجرايی بودن آنها
اتفاق نظر وجود دارد .اختالف هنگامی بروز میيابد که دولت تحت عنوان تصميمات
اجرايی اقدام به مقررات گذاری مینمايد که به نظر رئيس مجلس شورای اسالمی مشمول
اصل يکصد و سی و هشتم بوده و بايد در مورد مغايرت و عدم مغايرت آن با قوانين
اظهارنظر شود .با توجه به اينکه موضوع نظارت رئيس مجلس مقررات مصوب هيأت
وزيران است ،نمیتوان مرجع تشخيص موضوع نظارت را دولت قرار داد و به دولت
اختيار داد که با توجه به برداشت خود هر آنچه را که مشمول اصل يکصد و سی و هشتم
نمیداند برای رئيس مجلس ارسال ننمايد بلکه اين رئيس مجلس شورای اسالمی است که
با توجه به ماهيت مصوبات دولت میتواند در رابطه با شمول و يا عدم شمول نظارت
خود بر آنها و در نتيجه صالحيت و عدم صالحيت خود اظهار نظر نمايد .دو اصل ()15
و ( )191به اين منظور تصويب شدهاند که هيچ يک از مقررات دولتی (موضوع اصول
فوق) مغاير با قوانين نباشد ،اگر مرجع تشخيص مصوبات دولت موضوع اين اصول از
تصميمات اجرايی ،خود دولت باشد ،در حقيقت اين دو اصل اعتبار خود را از دست میدهند.
اگرچه دولت مکلف است که تمامی مصوبات خود را دارای هر نامی که باشند (اعم از
آييننامه ،تصويبنامه ،موافقتنامه ،تصميمنامه و اسامی از اين قبيل) برای رئيس مجلس
ارسال نمايد و عدم ارسال مصوبات برای رئيس مجلس ،تخلف از وظيفه مقرر در قانون
اساسی محسوب میگردد ،اين امر موجب سلب مسئوليت رئيس مجلس شورای اسالمی نبوده
و وی مکلف به بررسی مصوبات دولت و اظهارنظر در رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت
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آنها با قوانين است .البته برخی بر اين عقيدهاند که ارسال نشدن مصوبات مزبور برای
رياست مجلس شورای اسالمی موجب بی اعتباری مصوبات مزبور خواهد شد (طباطبايی
موتمنی )231 :1919 ،که اگر چه نظر قابل تأملی است ولی مبنای قانونی و حقوقی آن
مشخص نيست.
3ـ4ـ چه نسبتی میان صالحیت رئیس مجلس شورای اسالمی و صالحیت دیوان عدات
اداری در نظارت بر مصوبات دولت وجود دارد؟
برخی بر اين اعتقادند که قانونگذار اساسی صرفاً يک مرجع برای ابطال مقررات دولتی
قرار داده است که آن مرجع ديوان عدالت اداری است .بر اساس اين نظر با توجه به اينکه
در اصول  15و  191قانون اساسی سخنی از ضمانت اجرای نظارت رئيس مجلس شورای
اسالمی بر مقررات دولتی به ميان نيامده است تعيين ضمانت اجرا برای نظارت رئيس
مجلس مغاير اصول  132و  139قانون اساسی است( .معاونت حقوقی رياست جمهوری،
139 ،1913ـ )115در پاسخ بايد گفت ديوان عدالت اداری و رئيس مجلس شورای
اسالمی دو مرجع هم عرض صالح جهت نظارت بر مصوبات دولتی هستند .بر اساس
اصول ( )15و ( )191قانون اساسی مصوبات دولتی موضوع اين اصول ضمن ابالغ برای
اجرا برای رئيس مجلس ارسال میگردد تا در صورتی که آنها را مغاير قوانين بيابد با ذکر
دليل برای تجديدنظر برای هيأت وزيران بفرستد .در حالی که ديوان عدالت اداری مرجعی
قضايی بوده و مصوبات دولت برای اظهارنظر برای ديوان ارسال نمیگردد و تنها در
صورتی که شکايتی از يک مصوبه اعالم گردد اين نهاد به موضوع رسيدگی نموده و
مصوبه را در صورتی که مغاير با قوانين تشخيص دهد ابطال مینمايد.
صالحيت رئيس مجلس شورای اسالمی نسبت به صالحيت ديوان عدالت اداری
محدود است .رئيس مجلس شورای اسالمی صرفاً صالحيت نظارت بر اساسنامههای
مصوب دولت ،آييننامهها و تصويب نامههای هيأت وزيران و کميسيونهای متشکل از
چند وزير را بر عهده دارد در حالی که ديوان عدالت اداری صالحيت رسيدگی به
شکايات عليه تمام تصميمات و مقررات دولتی را دارد.
بر اساس اصول يکصد و هفتادم و يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی ديوان عدالت
اداری صالحيت ابطال تصويبنامهها و آييننامههای دولتی که مخالف با قوانين و مقررات
اسالمی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد را داراست همچنين اين ديوان مرجع
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رسيدگی به شکايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهای دولتی و
احقاق حقوق آنها بوده و صالحيت رسيدگی به قانونی بودن تصميمات صرفاً اجرايی را
نيز بر عهده دارد.
در رابطه با نسبت ميان صالحيت اين دو مرجع بايد توجه نمود که وظيفه اين دو
مرجع ،تشخيص مغايرت مصوبات دولتی با قانون است .نتيجه اينکه اگر رئيس مجلس
مصوبهای را مغاير قانون اعالم نمايد مصوبه فاقد اعتبار میشود و ديگر موضوعی نيست
که ديوان عدالت اداری صالحيت رسيدگی به آن را داشته باشد و همچنين ،اگر ديوان
عدالت مصوبهای را ابطال نمايد موضوعی برای اظهار نظر رئيس مجلس باقی نمیماند.
4ـ4ـ رئیس مجلس شورای اسالمی صرفاً صالحیت نظارت بر عدم مغایرت مصوبات
قوه مجریه با قوانین عادی را دارد یا میتواند در رابطه با مغایرت مصوبات دولتی با
قانون اساسی نیز نظارت نماید؟
با توجه به شأن و جايگاه رئيس مجلس شورای اسالمی به نظر میرسد نتوان برای وی
صالحيت اظهار نظر در رابطه با مغايرت و عدم مغايرت مصوبات دولت با قانون اساسی
را به رسميت شناخت( )3هر چند که با توجه به تکليف دولت به عدم وضع مقررات مغاير
با متن و روح قوانين عادی به طريق اولی دولت مکلف است مصوبات مغاير با قانون
اساسی را تصويب ننمايد ولی اين امر موجبی برای صالح دانستن رئيس مجلس در اين
رابطه نمیشود.
دولت مکلف است که اقدام به وضع مقررات دولتی مغاير با روح قوانين ننمايد و در
صورتی که مقررات مصوب ،مغاير با روح قوانين باشند ،قابل ابطال در ديوان عدالت
اداری بوده و رئيس مجلس شورای اسالمی نيز میتواند مصوبات دولتی مغاير با روح و
متن قوانين را برای اصالح به دولت اعالم نمايد که دولت مکلف به تبعيت از نظر رئيس
مجلس است.
اخيراً نظريات رئيس مجلس که در راستای اعمال نظارت موضوع اصول ( )15و ()191
قانون اساسی اعالم میگردد در روزنامه رسمی درج شده و به اطالع عموم میرسد که با
توجه به اينکه مصوبات دولت در حقوق و تکاليف شهروندان موثر هستند ،انتشار اين
نظريات که متضمن عدم اعتبار مصوباتی است که تأثيرات مذکور را ايجاد نمودهاند گامی
در جهت احياء حقوق عامه میباشد (صدرالحفاظی.)121 :1932 ،
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8ـ ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس
در اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسی پيش از بازنگری که وظيفه نظارت بر
مصوبات دولت بر عهده رئيس جمهور نهاده شده بود ،مصوبات دولت پيش از اعالم نظر
رئيس جمهور فاقد اعتبار بود(مجموعه نظريات شورای نگهبان )1(.)112 :1911 ،اگر چه در
بازنگری سال  1911با هدف عدم اخالل در امور اجرايی کشور مقرر گرديد مصوبات
دولت برای تضمين عدم مغايرت با قوانين ،ضمن ابالغ برای اجرا نزد رئيس مجلس
شورای اسالمی ارسال گردد(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج333 :2ـ )331ولی ماهيت عمل فوق تغييری نداشته
است .لذا با توجه به اينکه اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی ،رئيس مجلس شورای
اسالمی را مرجع نظارت بر مصوبات قوه مجريه قرار داده است و با توجه به سياق اصل
يکصد و سی و هشتم قانون اساسی (که مشابه اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسی
مصوب  1951است) و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی(صورت
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1911 ،ج:2
1233ـ )1232و شورای بازنگری قانون اساسی(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج1219 :2ـ ،)332با اعالم نظر رئيس مجلس
شورای اسالمی در رابطه با مغايرت مصوبات دولتی با قانون ،دولت مکلف به تبعيت از
نظر رئيس مجلس میباشد و در صورت اصرار دولت بر مصوبه خود ،مصوبه مذکور به
دليل مغايرت با قانون بی اعتبار میگردد.
شورای نگهبان به موجب نظريه شماره /31/92/392م مورخه  1931/9/22و در مقام
تفسير قانون اساسی نيز همين نظر را تأييد نموده است به موجب نظر شورا« :هيأت وزيران
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
ملغیاالثر خواهد شد».
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نتیجهگیری
بر اساس ذيل اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سی و هشتم اساسنامههای مصوب
دولت و مقررات دولتی بايد برای نظارت بر عدم مغايرت آنها با قوانين برای رئيس مجلس
شورای اسالمی ارسال شود .مرجع تشخيص اينکه کدام مقرره دولتی مشمول نظارت رئيس
مجلس قرار میگيرد يا نه رئيس مجلس است و نظر وی در رابطه با مغايرت مصوبه دولت
با قوانين نهايی الزم االجرا بوده و مصوبه دولت در صورت عدم تأمين نظر رئيس مجلس
ملغی االثر میشود .نظارت رئيس مجلس و ديوان عدالت اداری در عرض هم بوده و هر
دوی اين مراجع صالحيت اعالم مغايرت مصوبات دولت با قوانين را دارند.
اگر چه دولت مکلف به ارسال مصوبات برای رئيس مجلس است ولی تخلف از اين
امر و عدم ارسال مصوبات دولت برای رئيس مجلس مانع از اعمال صالحيت نظارتی وی
نيست و او میتواند مغايرت مصوباتی را که نظارت بر آنها را در محدوده صالحيت خود
میداند اعالم نمايد.
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یادداشتها
1ـ رأی شماره  491مورخه  7983/70/11هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :هر چند مطابق
تبصره  1قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و يکصدو سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی
مصوب  1911و اصالحات بعدی مصوب  ،1911/1/92در مواردی که رئيس مجلس شورای
اسالمی ،مصوبات ،آييننامهها و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و يکصد و
سی و هشتم قانون اساسی را مغاير با متن و روح قانون تشخيص دهد ،نظر وی برای دولت معتبر و
الزماالتباع است و ديوان عدالت اداری نسبت به اين گونه موارد صالحيت رسيدگی ندارد و رئيس
مجلس شورای اسالمی نيز طی نامه شماره  93155ه/ب مورخ  1913/1/11موارد مغايرت قانونی
مصوبه معترضعنه را اعالم نموده ،از اين جهت موجبی برای رسيدگی در هيأت عمومی ديوان
وجود ندارد ،ليکن رسيدگی به جهات مغايرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره
فوقالذکر میباشد .و نظر به اينکه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره  13/92/12253مورخ
 ،1913/1/2ماده  2آييننامه معترضعنه را خالف موازين شرع دانستهاند ،لذا به تجويز ماده  11و
بند يک ماده  13و قسمت اخير ماده  22قانون ديوان عدالت اداری مصوبه مورد شکايت ابطال و
اثر آن به تاريخ صدور تسری خواهد داشت.
2ـ رأی شماره ه ع 101/87 /مورخه  7989/1/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری« :وضع
قاعده آمره متضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولی هر مورد اختصاص به مقنن دارد» ،رأی

شماره ه 119/81/مورخه « :7989/9/19مفهوم مخالف تبصره ماده 123آييننامه اجرايی قانون
خدمت وظيفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسيدگی به تقاضای معافيت به
واسطه کفالت يا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصيل و برخورداری از معافيت تحصيلی میباشد
خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتی تشخيص داده میشود» ،رأی شماره

ه 997/89/مورخه  ...« :7988/9/19بنابراين مفاد بندهای  2و  9ماده  99آييننامه اجرايی ماده 213
قانون مالياتهای مستقيم مبنی بر صدور برگ قطعی مالياتی اصالحی متضمن افزايش ماليات و
اجرای آن بدون اطالع مؤدی و رسيدگی به اعتراض وی در اين باب توسط مراجع ذيصالح قانونی
ک ه از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است ،خارج از حدود اختيارات وزارت امور
اقتصادی و دارايی در وضع مقررات دولتی تشخيص داده میشود».
3ـ نظریه شماره  13/17/191مورخه « :7913/9/90محدوده اصل  123شامل تصويبنامهها و
آئيننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود».
4ـ نظریه شماره  87/90/1714مورخه « :7987/70/1اصل  123مربوط امور اجرايی است و
شامل تصويبنامهها و آييننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.

نظارت بر مقررات دولتی (اصول  15و  191قانون اساسی)

703

بنابراين تبصره الحاقی ماده ( )23که مقرر نموده است تفويض اختيار دولت ،موضوع اصل 123
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
مینمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل  191قانون اساسی میباشد و الزم است اين
تصويبنامه ها ضمن ابالغ برای اجراء به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد تا در صورتی که
آنها را بر خالف قوانين بداند با ذکر دليل برای تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد».
5ـ نظریه شماره  18/17/9789مورخه  7918/77/10شورای نگهبان در رابطه با الزام به ارسال
تصمیمات نمایندگان ویژه موضوع اصل  711قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسالمی

موضوع تبصره  9الحاقی به قانون اجرای اصول ( )89و ( )798قانون اساسی :در تبصره ( )9با
استحضار اينکه اصل ( )123مربوط به امور اجرايی است الزام به ارسال تصميمات مذکور در اصل
( )123قانون اساسی به رئيس مجلس خالف قانون اساسی شناخته شد.
6ـ نظریه شماره  7980/17/1194شورای نگهبان« :رياست محترم مجلس شورای اسالمی؛
عطف به نامه شماره ه /9213ب مورخ  ،1912/9/12صرف نظر از اينکه امور مهمهای از قبيل
تعيين بودجه موضوع نامه شماره /1122ت 22321ه مورخ  1933/9/3خارج از شمول محدوده
اصل  123میباشد ،تشخيص موضوع و تعيين مصداق و تطبيق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل
آمده به عهده خود جنابعالی است ،نيازی به اظهارنظر شورای نگهبان ندارد( ».مجموعه اساسی،
)221 :1911
7ـ نظریه تفسیری شماره  1707مورخه « :7917/9/79کلمه «قوانين» مذکور در ذيل اصل يکصد
و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود».
8ـ نظریه شماره  7341مورخه « :7999/1/19در موارد اختالف بين رئيس جمهور و هيأت
وزيران نظر شورا بر اين است که بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويبنامه و آئيننامه قابل
اجراء نمیباشد».؛ نظریه شماره  1990مورخه  ...« :99/70/9مستفاد از اصل  121قانون اساسی اين
است که قبل از اعالم نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجرايی ندارد( ».مجموعه نظريات شورای
نگهبان ،پيشين ،ص )113
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منابع و مآخذ
الف) فارسی
ابوالحمد ،عبدالحمید(« ،)0631مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقي جمهوري اسالمي
ايران» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی(دانشگاه تهران) ،شماره  ،22صص 01ـ.01
اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي( ،)0631صورت مشروح
مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :اداره کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،جلد دوم.
اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي( ،)0630صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانوناساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :اداره کل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،جلد دوم.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر( ،)0630مبسوط در ترمينولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش،
چاپ اول.
زارعي ،محمد حسین(« ،)0633تحلیلي از پیوند حقوق اداري و مديريت دولتي بر پايه
حاکمیت قانون» ،مجله مديريت دولتی ،شماره  ،63صص00ـ.23
سنجابي ،کريم(بي تا) ،حقوق اداری ،بي نا ،چاپ سوم ،جلد اول.
صدرالحفاظي ،نصراهلل( ،)0632نظارت قضائی بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداری،
شهريار ،چاپ اول.
طباطبائي موتمني ،منوچهر( ،)0631حقوق اداری تطبيقی ،حاکميت قانون و دادرسیاداری
تطبيقی در چند کشور بزرگ ،تهران :سمت ،چاپ اول.
طباطبائي موتمني ،منوچهر( ،)0636حقوق اداری ،تهران :سمت ،چاپ نهم.
قاضي شريعت پناهي ،ابوالفضل( ،)0636حقوق اساسی و نهادهای سياسی ،تهران :میزان،
چاپ نهم (چاپ اول میزان).
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کاتوزيان ،ناصر( ،)0630مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران ،تهران :شرکت
سهامي انتشار ،چاپ چهل و چهارم.
مجموعه اساسي ( ،)0630معاونت حقوقی رياست جمهوری ،تهران :معاونت پژوهش،
تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ،چاپ اول.
مجموعه نظريات شورای نگهبان (تفسیري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي)
( ،)0630مرکز تحقیقات شوراي نگهبان ،تهران :دادگستر.
معاونت حقوقي رياست جمهوري (اداره کل پژوهش و اطالع رساني) ( ،)0631مرزهای تقنين
و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :معاونت حقوقي رياست
جمهوري (معاونت تدوين ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) ،چاپ اول.
هاشمي ،محمد( ،)0636حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،حاکميت و نهادهای سياسی،
تهران :میزان ،چاپ نهم ،جلد دوم.

ب) پایگاههای اینترنتی
پايگاه اطالع رساني معاونت حقوقي و امور مجلس به آدرس:
http://hvm.ir/

پايگاه اطالع رساني حافظه قوانین ،پايگاه اطالعات قوانین و مقررات به آدرس:
http://tarh.majlis.ir/

پايگاه اطالع رساني روزنامه رسمي به آدرس:
www.rooznamehrasmi.ir
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حدود صالحیت قوای مقننه و مجریه
در تصویب قراردادهای بینالمللی
توکل حبيبزاده ،1حسين خلفرضايی

*2

1ـ استاديار دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوی دکتری حقوق بينالملل دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش1131/1/11 :

دریافت1131/5/2 :

چکیده
انعقاد موافقتنامههای بينالمللی از بارزترين جلوههای سياست خارجی و حضور فعاالنة دولت در
مناسبات بينالمللی محسوب میشود که به دليل قابليت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور،
مشمول مالحظات و تضمينات حقوقی ويژهای قرار گرفته است .به موجب اصول  77و  121قانون
اساسی ،امضای قراردادها و موافقتنامههای بينالمللی پس از تصويب مجلس شورای اسالمی با
رئيسجمهور است .در اين ميان ،با توجه به سيستم استقالل قوا (اصل )17که مستلزم عدم مداخلة
يک قوه در صالحيتهای اختصاصی قوای ديگر است ،بحثها و مناقشات فراوانی در مورد
جايگاه عهود بينالمللی از منظر جنبههای اجرايی يا تقنينی آن در گرفته است که تعريف و تبيين
مفهومی چنين موافقتنامههايی میتواند پاسخگوی بسياری از ابهامات موجود باشد.

کلیدواژهها :موافقتنامة بينالمللی ،موافقتنامة اجرايی ،تصويب ،حقوق بينالملل،
اصول  77و  121قانون اساسی.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir
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مقدمه
گرچه نظريات تفسيری شورای نگهبان در تبيين حدود و ثغور موافقتنامههای
بينالمللی مشمول نظارت مجلس شورای اسالمی راهگشا بوده است؛ با اينحال همچنان
تشتت و اختالف آرا در ميان حقوقدانان در مورد تعريف عهود بينالمللی و مالکها و
سازوکارهای نظارتی مجلس بر آن (موضوع اصول  )1(77و  ))2(121احساس میشود.
مشروح مذاکرات قانون اساسی گواه بر آنست که مقصود تدوينکنندگان اصول يادشده
حصر عناوين نبوده است .بر اين اساس ،درج عنوان «قراردادهای بينالمللی» به جهت
وسعت شمول آن بوده است و منظور آن بوده که تا حدّ امکان عناوينی به کار رود تا
عموم موافقت نامههای بينالمللی ـ بدون آنکه معنای خاص هر اصطالح مقصود بوده
()9

باشد ـ را در بر بگيرد.

تمثيلی بودن عناوين بهکار رفته در اصول مزبور و اطالق شأن

تصويبی مجلس شورای اسالمی به برخی دغدغههای اجرايی دامن زده که نظريات شورای
نگهبان با ارائة ضابطة نوعی و موردی نقش مؤثری در رفع ابهام از اين مسئله داشته است
که با تنقيح مناط از آنها میتوان به ضابطة کلی اصول مزبور دست يافت .به نظر میرسد
حل اين معما در گرو يافتن جهت «بينالمللی» موافقتنامهها بوده که در اين راستا توسل به
دو معيار شکلی (با توجه به طرفهای قرارداد) و ماهوی (محتوای قرارداد و قانون حاکم)
است؛ بدين صورت که بينالمللی بودن موافقتنامه ،نتيجة انعقاد آن از جانب تابعان حقوق
بينالملل و ايجاد تعهدات بينالمللی بر اساس حاکميت حقوق بينالملل دانسته شود.
در اين پژوهش تالش بر آن است تا با رويکردی استنتاجی ابتدا مفاهيم و مسائل
موضوعی طرح و بررسی شود تا در پی آن به امور حکمی و ارائة نظرية و معياری کلی
دست يابيم .از آنجا که تعريفی از موافقتنامة بينالمللی در مجموعه قوانين داخلی بهعمل
نيامده ،ابتدا مفهوم معاهده که موضوع نظارت است ،بايد تبيين شود .جايگاه معاهدات در
نظم حقوقی کشور نيز در بحث حاضر حائز اهميت است و چه از لحاظ اجرای عهود و
چه از حيث تشخيص محدودة قانونگذاری داخلی مدخليتی تام دارد .بنابراين ،در بخش
نخست اين مقاله به بازشناسی مفهومی معاهدات بينالمللی میپردازيم و در بخش بعد،
جايگاه معاهدات را در نظام داخلی بررسی میکنيم .در بخش سوم ،فرآيند انعقاد و
تصويب قراردادهای بينالمللی و صالحيت قوا در اين رابطه مورد ارزيابی قرار میگيرد.
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1ـ بازشناسی مفهوم معاهده
مادة  2کنوانسيون  1393وين راجع به حقوق معاهدات( )4بيان میدارد:
« .1از نظر عهدنامة حاضر :الف ـ «معاهده» عبارت است از يک توافق بينالمللی که
بين کشورها بهصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بينالملل باشد ،صرفنظر از عنوان
خاصِ آن و اعم از اينکه در سندی واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعکس شده
باشد».
اين کنوانسيون در مادة  9بهطور ضمنی به وجود اشکال ديگری از توافقات بينالمللی
اذعان داشته ،اما متعرض آنها نشده است .چنانکه امروزه در حقوق بينالملل موجود ترديدی
()1

در صالحيت انعقاد معاهدات بينالمللی از سوی سازمانهای بينالمللی وجود ندارد.
()9

بنابراين ،معاهدة بينالمللی در قاموس حقوق بينالملل

توافقی است ميان تابعان حقوق

بينالملل که متضمن حقوق و تعهداتی بر طرفهای معاهده به موجب حقوق بينالملل
است .به ديگر سخن ،يکی از شروط بينالمللی دانستن معاهدة آن است که ماهيت تعهد
تحت حاکميت حقوق بينالملل باشد .از اين رو ،موافقتنامهها يا قراردادهايی که تحت
حاکميت حقوق داخلی کشورها قرار میگيرند از شمول اين تعريف خارج خواهند بود.
گفتنی است که در دکترين و رويه قضايی بينالمللی اتفاق نظر وجود دارد که عنوان يک
قرارداد و يا توافق بينالمللی ،تعيين کننده ماهيت آن نيست( .ميرعباسی22 :1977 ،؛ بلدسو،
 )444 :1971چنانکه ديوان بينالمللی دادگستری بيان داشته است که تعهد بينالمللی به هر
شکل ممکن است ايجاد گردد ،اعم از آنکه در قالب معاهده يا اعالميه يا پروتکل و  ...بيان
()7

گرديده باشد(.فلسفی)142 :1929 ،

البته بهطور معمول در نظام بينالمللی با توجه به

ماهيت ،شکل و اهميت توافق عناوين خاصی بکار گرفته میشود .به عنوان مثال ،غالباً
اسناد مؤسس نهادهای بينالمللی را «منشور» ناميده ،معاهدات چندجانبه منعقده در سازمانهای
بينالمللی را «کنوانسيون» و توافقات بعدی و منضم به کنوانسيون را «پروتکل» مینامند.
() 2

معاهدات بر اساس تشريفات انعقاد به دو دستة رسمی يا تشريفاتی و ساده يا اجرايی

تقسيم شدهاند .موافقتنامههای ساده به خالف موافقتنامههای تشريفاتی پيمانهايی هستند
که انعقاد آنها تابع هيچ گونه تشريفاتی نيست و بدون دخالت صريح رئيس کشور و
بیآنکه مرحلة تصويب را بگذرانند با امضای دولتمردان يا نمايندگان ديپلماتيک بهصورت
مبادلة نامه ،مبادلة يادداشت ،تفاهمنامه و غيره اعتبار میيابند .موافقتنامههای ساده اغلب
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به مسائل فنی و اجرايی میپردازند که در حيطة وظايف و صالحيت قوة مجريه قرار دارند.
فايده ساده کردن تشريفات انعقاد معاهده ،اجرای فوری آنها ،بدون درگير شدن در
()3

نهادهای بروکراتيک داخلی است(.فلسفی142 :1929 ،ـ)144

در مباحث آتی به تأثير

اين تفکيک در تبيين حدود صالحيتهای قوا در نظام حقوقی ايران خواهيم پرداخت.

2ـ جایگاه معاهدات در نظام حقوقی ایران
با مالحظة رويکردهای کشورها به معاهدات و بهطور کلیتر منابع حقوق بينالملل،
میتوان به دو نظام کلی رهنمون شد .رويکرد يگانگی و وحدت نظام حقوقی داخلی و
بينالمللی( )14که در الزام منابع حقوق داخلی و حقوق بينالمللی تمايزی قائل نمیشود ،به
عبارت ديگر ،به تعهدات ناشی از معاهدات و عرف بينالمللی الزماالجرا در مورد آن
کشور ،همان اعتبار اعطاء میشود که در مورد قوانين داخلی مقرر شده است .در مقابل،
()11

رويکرد دوگانگی نظم حقوق داخلی از حقوق بينالملل،

حقوق داخلی و بينالمللی را

دو نظام منفک بهشمار میآورد.
برای يافتن جايگاه معاهدات و به طور کلی رويکرد نظام حقوقی ايران نسبت به
مقررات معاهداتی میبايست مقررات پراکندهای را مورد بررسی قرار داد .مادة  3قانون
()12

مدنی عهود بينالمللی را در حکم قانون دانسته است.

حال میبايست مفهوم در حکم

قانون بودن را بررسی کرد که آيا بيانگر فرقی عملی ميان قانون و معاهده است؟ آيا «در
حکم قانون» مانند مواردی است که بهدليل تعميم احکام وضعشده برای يک موضوع به
موضوعی ديگر صورت میگيرد؛ چنانکه وضع حکم در موضوع نخست اصالتاً بوده و در
()19

ديگری نه بهسبب موضوع که به اعتبار تعميم حکم است؟

ظاهر امر آن است که

معاهدهای که بهصورت اليحه تقديم مجلس شده و فرآيند قانونگذاری داخلی را طی
میکند و ابالغ و منتشر میشود ،چيزی غير از قانون نيست و خود واجد احکام و آثار
قانون خواهد بود .حال بايد ديد که آيا امضای رئيس جمهور وفق اصل  121با آنچه
حسب اصل  )14(129و در مقام ابالغ مصوبات مجلس صورت میگيرد تفاوتی هست؟
ترديدی نيست که به موجب اين دو اصل دو نوع امضا صورت میگيرد؛ رئيس جمهور
بر اساس اصل  129شأنی تشريفاتی دارد( )11گوآنکه نمیتواند همانند اصل  121اين امضا
را به نماينده خود واگذارد اما وی در مقام اجرای اصل  121حائز نقشی رسمی است و
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طبعاً میتواند با اعمال صالحديد و اختيارات قانونی خود از امضای مصوبه مجلس سر باز
بزند .با جمع اين دو اصل به نظر میرسد میبايست تصويب مجلس را مصوبهای قلمداد کرد
که بر طبق اصل  129همچنان مراحل قانونی را طی نکرده است؛ چه اينکه از مراحل قانونی
تصويب معاهده ،امضای رئيس جمهور است .بنابراين ،امضا و ابالغ مصوبه مجلس در
خصوص الحاق به يک پيمان بينالمللی (وفق اصل  )129منوط به امضای رئيس جمهور يا
نماينده وی طبق اصل  121خواهد بود .از سوی ديگر ،اصل  197قانون اساسی قاضی را
مکلف به استناد به قوانين مدون ساخته است و در اين ميان اثری از عهود بينالمللی يا آنچه
«در حکم قانون» خوانده میشود ،نيست .اين امر را میتوان مؤيدی بر تفسير باال دانست که
معاهدة بينالمللی که مراحل تصويب و ابالغ را بر اساس مقررات نظام حقوقی داخلی طی
میکند ،در زمره قوانين مدون در خواهد آمد .البته در اين معنا الزامات داخلی از تعهدات
بينالمللی مجزا میشوند ،چنانکه ممکن است معاهدهای به صرف امضای رئيسجمهور
مطابق اصل  121که به معنای اعالم التزام کشور به مفاد آن موافقتنامه است ،موجبات تعهد
کشور را فراهم آورد ،حال آنکه به سبب عدم طی تشريفات داخلی نتواند مستند حکم قاضی
قرار گيرد زيرا قاضی بر اساس قانون حکم میکند .با اين حال بهنظر نمیرسد ارادة
قانونگذار بر اين تفسير استوار باشد ،زيرا در مواردی عهود بينالمللی در کنار قوانين
مخصوصه( )19موجب حق و تکليف دانسته شده است .اما عهود بينالمللی فینفسه به داللت
اصل 197نمیتوانند مستند حکم دادگاه و موجد حق و تکليفی برای اشخاص طرف دعوا
شوند ،بلکه شرط استناد به مقررات عهدنامه ،جذب معاهده در نظام حقوقی داخلی و
صورتبندی آن به شکل قانون مدون داخلی خواهد بود.
مسئله ديگر آن است که در صورت تعارض قوانين داخلی با مقررات معاهداتی کدام
قواعد حل تعارض مورد توجه قرار خواهند گرفت :آيا قاضی میتواند قانون مؤخر را
ناسخ مقررات يک معاهده تلقی کند؟ و اساساً آيا قانونگذار میتواند قانونی برخالف
معاهده تصويب کند و مقررات معاهده را نسخ کند؟
در پاسخ به اين مسائل ،سه رهيافت متفاوت قابل پیگيری خواهد بود :در صورتی که
معاهدات بينالمللی همعرض با قوانين داخلی تلقی شوند ،تعارض ميان اين دو دسته
قواعد ،مشمول اصل کلی نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر خواهد بود و هرگاه از قيد
«در حکم قانون» برتری قوانين داخلی نسبت به معاهدات برداشت شود ،تعارض احتمالی
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به نفع قوانين داخلی حل خواهد شد .در برداشتی ديگر گفته میشود از آنجا که معاهده
بينالمللی حاصل توافق و تفاهم ارادههای دو يا چند جانبه است نمیتواند با اراده يکی از
طرفين معاهده ـ بی آنکه معاهده چنين اختياری را به او داده باشد ـ فسخ شود اما عکس
اين فرض ممکن است يعنی ،اراده يکجانبه میتواند با ارادههای دو يا چندجانبه نسخ
شود .بنابراين ،بايد نتيجه گرفت که معاهده بينالمللی برتر از قوانين داخلی است و در
نتيجه ،ماده  3قانون مدنی بايد به گونهای تفسير شود که مغاير با اين قواعد برتر
نباشد(.شريعت باقری )273 :1934 ،نظر اخير اگرچه از اين بابت که امکان نسخ مقررات
پيشين توسط معاهده مؤخر را مطرح میسازد ،درست است اما در رسيدن به رهيافت
برتری معاهده نسبت به قوانين داخلی قابل خدشه به نظر میرسد زيرا اينگونه نيست که
صرف اراده دولتهای طرف موافقتنامه بينالمللی بتواند موجب نسخ مقررات داخلی مغاير
گردد بلکه انعقاد معاهده بينالمللی به داللت اصول  77و 121در گرو تصويب قوه مقننه
است و از اين رو ،معاهدهای میتواند ناسخ مقررات داخلی گردد که به صورت يک ماده
واحده تأييد قانونگذار را کسب کند .مادة  374قانون مدنی نيز در رد رهيافت اخير
میتواند مورد استناد قرار گيرد که بيان میدارد« :مقررات مادة  7و مواد  392تا  374اين
قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده میشود که مخالف عهود بينالمللی که دولت ايران آن
را امضا کرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد» .در واقع با توجه به اصل تفسير
مفيد ،اگر در نظر قانونگذار مقررات معاهداتی و عهود بينالمللی بر قوانين داخلی تفوق
داشتند بيان فوق يعنی ،عدم نسخ مقررات معاهداتی متزاحم آن هم در خصوص چند مقرره
خاص دليلی موجه نداشت .از سوی ديگر ،از نظر اصولی منعی در وضع قوانين مغاير با
تعهدات بينالمللی به نظر نمیرسد اگرچه چنين اقدامی از نظر بينالمللی متخلفانه بوده و
موجب مسئوليت بينالمللی خواهد بود .مگر آنکه چنين مصوباتی از نظر شرعی مغاير با
اصل وفای به عهد قلمداد شده و از اين جهت مورد ايراد فقهای شورای نگهبان قرار گيرد.

3ـ فرایند انعقاد و تصویب قراردادهای بینالمللی
1ـ3ـ صالحیت قوة مقننه
شأن قانونگذاری مجلس شورای اسالمی در چارچوب اصول قانون اساسی عام است و
میتواند در عمومات قانون وضع کند )17(.در اين ميان ،سيستم تفکيک قوا عدم دخالت در
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امور اختصاصی هر قوه را ايجاب میکند ،بنابراين يکی از محدوديتهای تقنين ،عدم
مداخله در امور اجرايی است .حال چنانچه معاهدات ساده و قراردادهای بازرگانی دولت
در شأن امور تصدی را در زمرة امور اجرايی بدانيم ،آيا وضع قانون در مورد نظارت
تصويبی مجلس در اين مورد ممکن خواهد بود؟
اهميت برخی قراردادها که در راستای امور تجاری و تصدیگری دولت با شرکتها و
اشخاص خصوصی خارجی منعقد میشود ،و آثار عمدة برخی از اين قراردادها بر منافع
کشور قابل انکار نيست ،اما اين مسئله جای بررسی دارد که نظارت مجلس بر چنين
قراردادهايی مطابق قوانين و مقررات فعلی به چه صورت است و چنانچه نتوان آنها را در
پرتو اصول  77و  121قراردادهايی بينالمللی تلقی کرد آيا سازوکارهای نظارتی ديگری
در اختيار قوة قانونگذاری کشور خواهد بود؟
چنانکه پيشتر گفته شد ،معاهدات بينالمللی را میتوان با دو ضابطة شکلی و
ماهوی سنجيد ؛ ضابطة نخست با صورت و طرفهای معاهده مرتبط است و ضابطة ديگر
ماهيت و مضمون تعهدات و قانون حاکم بر آن را مورد توجه قرار میدهد .ديوان
بينالمللی دادگستری در قضيه شرکت نفت ايران و انگليس ضابطة شکلی را که ظهور و
بداهت بيشتری داشته ،اتخاذ کرده و قرارداد امتياز نفت ميان دولت ايران و شرکت
خصوصی انگليسی را بهدليل فقدان وصف معاهده يا موافقتنامة بينالمللی ،خارج از
صالحيت موضوعی خود دانست با اين استدالل که قرارداد مکتوب و بينالدولی نبوده و
مطابق مادة  12ميثاق جامعة ملل (که در آن زمان مجر ی بوده است) به ثبت نرس يده
است)ICJ Reports, 1952: 98( .
برخی با تفکيک ميان معاهدات و قراردادهای بينالمللی قائل به خروج دسته اخير از
شمول اصول  77و  121شدهاند؛( )12با اينحال ،چنين تمايزی نمیتواند در مقام تفسير اين
اصول مبنا قرار گيرد زيرا در اين اصول صراحتاً عنوان «قراردادها» بکار رفته است.
()13

همچنين ،توسل به مالک اعمال حاکميتی يا تصدیگری دولت،

به تنهايی نمیتواند

مبنای تشخيص قراردادهای بينالمللی در چارچوب اصول  77و  121قانون اساسی تلقی
گردد .شورای نگهبان در پاسخ به اين پرسش که «آيا قراردادهايی که برای انجام معامله
بين وزارتخانه ،سازمان تابعه و يا شرکت دولتی ايران از يک طرف ،با شرکت و مؤسسات
دولتی خارجی از طرف ديگر منعقد میشود ،قرارداد بينالمللی محسوب و مشمول اصلِ
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فوقالذکر میباشد؟» در نظرية تفسيری شماره  2443اعالم (مورخ  )1999/2/19میدارد:
«اصل  77قانون اساسی با توجه به اصل  121از قراردادهايی که برای انجام معامله بين
وزارتخانهها و ساير سازمانهای دولتی ايران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای
شخصيت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص اينگونه قراردادها در
صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعيين شده باشد ،نياز به تصويب
مجلس شورای اسالمی ندارد .ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از اين قراردادها را
نيز بهطور موردی موکول به تصويب مجلس شورای اسالمی بنمايد».
از صدر نظرية تفسيری مذکور برمیآيد که شورای نگهبان بهدرستی قراردادهای
وزارتخانهها و ديگر سازمانهای دولتی را در حکم قرارداد دولت شناخته است و از طرف
()24

ديگر ،شرکتهای دولتی

را که دارای شخصيت حقوقی مستقل باشند ،نهادهايی ورای

عنوان دولت تلقی کرده است .اما قسمت ذيل نظرية به امکان نظارت تصويبی موردی
مجلس بر قراردادهای دولت و اشخاص حقوقی خصوصی خارجی اشاره دارد .در اينجا
اين سؤال طرح میشود که مبنای چنين امکانی به چه صورت قابل تحليل است.
اصل هفتاد و يکم قانون اساسی اعالم میدارد« :مجلس شورای اسالمی در عموم
مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند» .اين محدوديت در اصل
بعدی نيز تأکيد شده است که مجلس نمیتواند قوانينی در مغايرت با قانون اساسی وضع
کند .حال بايد ديد محدودههای قانونگذاری مقرر در قانون اساسی که با بحث حاضر ارتباطی
وثيق و مهم دارند و استثنائات کلی يا موردی قانون اساسی بر صالحيت قانونگذاری مجلس
کداماند.

2ـ3ـ صالحیت قوة مجریه
()21

اصل  17قانون اساسی

ساختار کلی نظام و قوای کشور را در چارچوب قوای

مقننه ،مجريه و قضاييه مقرر کرده و اين قوا را مستقل از يکديگر دانسته و در اصول بعدی
مراجع و طرق اعمال هريک از قوا را معرفی کرده است .بنابراين اولين و مهمترين
محدوديت بر صالحيت هريک از قوا ،دخالت در اموری است که در صالحيت قوة ديگر
تعريف شده است و در نتيجه مجلس حق دخالت در امور اجرايی يا قضايی را نخواهد داشت.
نکتة قابل توجه اينکه اصل  77قانون اساسی ذيل مبحث اختيارات و صالحيت مجلس
شورای اسالمی درج شده و اصل  121در فصل مربوط به قوة مجريه طرح شده است.
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حال میتوان اين پرسش را مطرح کرد که آيا موافقتنامههايی که در اصطالح اجرايی يا
ساده خوانده میشوند ،ماهيتاً اجرايی و در صالحيت اختصاصی قوة مجريهاند؟ آيا اين
مسئله يکی از مواردی است که صالحيت مجلس را تخصيص و تحديد کرده و آن را بايد
استثنايی بر نظارت تصويبی مجلس موضوع اصول  77و  121دانست يا برعکس با توجه
به اهميت موضوع آنها را استثنايی بر صالحيت اختصاصی قوة مجريه دانست و آن را در
صالحيت مشترک قوای مقننه و مجريه قلمداد کرد؟ پاسخ به اين سؤاالت در گرو تحليل
بيشتر ماهيت موافقتنامههای اجرايی است که در بند بعد به آن میپردازيم.

1ـ2ـ3ـ امضای موافقتنامههای اجرایی
موافقتنامههای ساده يا اجرايی موافقتنامههای بينالمللی (در معنای حقوق بينالملل
عمومی) غيرتشريفاتی هستند بهعبارت ديگر ،انعقاد آنها تابع تشريفات تصويب نيست و
به صرف امضا ،نهايی و اجرايی میشوند .اما بينالمللی دانستن يک موافقتنامه در نظام
حقوقی ايران مشروط به انعقاد آن ميان تابعان حقوق بينالملل و ايجاد تعهد بر کشور
است .به ديگر سخن ،ضابطة ايجاد حق و تکليف که معنای ديگر ايجاد تعهد است ،يکی از
شاخصهای شناسايی موافقتنامههايی است که تحت نظارت استصوابی مجلس قرار میگيرند.
بنابراين ،اگر منظور از موافقتنامة اجرايی توافقی باشد که حاوی تعهدات حقوقی نباشد ،در
اينکه قوة مجريه دارای صالحيت انحصاری در انعقاد آنها باشد ،منعی بهنظر نمیرسد.
ماده  1آييننامه چگونگی تنظيم و انعقاد توافقهای بينالمللی (موضوع تصويبنامه
مورخ  )1971/9/3توافق حقوقی را توافقی دانسته است «ناشی از روابط بينالمللی که به
موجب آن ،دستگاه دولتی در مقابل دولت ،مؤسسه و شرکت دولتی خارجی يا مجامع،
شوراها و سازمانهای بينالمللی ،ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی
باشد» و بر اين اساس ،توافق حقوقی در مواردی که نيازمند تصويب مجلس شورای
اسالمی باشد را «توافق حقوقی تشريفاتی» قلمداد کرده و ساير مـوارد را «توافق حقوقی
ساده» به شمار آورده است .موافقتنامههای اجرايی منعقده با دولتها يا سازمانهای
بينالمللی کامالً در حيطة اختيارات قوة مجريه که از آن جمله ادارة روابط بينالمللی است،
قرار میگيرند ،اما قراردادهای خارجی (با اشخاص خصوصی خارجی) در زمرة روابط
()22

بينالمللی قرار نمیگيرند و امکان وضع قانون عادی به سبب نظارت بر آنها وجود دارد.

اما به نظر میرسد در مورد موافقتنامههای ساده يا اجرايی ،امکان نظارت تصويبی مجلس
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نه بهطور کلی که بهطور موردی نيز ممکن نيست ،زيرا دخالت در امور اجرايی تلقی میشود.
بديهی است که حوزة اقتدار دولت در عقد چنين موافقتنامههايی در چارچوب اصول اساسی
و اختيارات قانونی است و چنانچه در اين زمينه از اصول بنيادين و اساسی قانونی تخطی
صورت گيرد ،کشور در قبال آن متعهد نخواهد بود .بهعالوه ،قراردادهای زمينهساز سلطهگری
يا سلطهپذيری به علت مغايرت با اصول محوری و اساسی نظام جمهوری اسالمی ايران
محکوم به بیاعتباری خواهند بود و کشور در قبال آنها تعهدی نخواهد داشت .اين مسئله در
()29

عهدنامة وين نيز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنين ،در صورتی که موافقتنامههای اجرايی در حيطة صالحيت اختصاصی قوة مجريه
دانسته شود ،نمیتوان آن را مشمول اصل  192قانون اساسی که ناظر به اطالع رئيس مجلس از
مصوبات و آييننامههای هيأت وزيران است ،دانست زيرا موارد مذکور در اصل  192قانون
اساسی حصری است و نظارت رياست مجلس به موجب اصل  192قانون اساسی تنها در
موارد چهارگانه (تصويبنامه يا آييننامههای وضعشده در مورد اجرای قوانين ،انجام وظايف
()24

اداری ،تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری) ممکن خواهد بود.

عدم شمول اصل  77بر قراردادهای تجاری ميان دولت (و ارگانهای آن) و اشخاص
خصوصی خارجی به معنای فقدان سازوکار ديگر در جهت جلوگيری از اجحافها يا سوء
()21

استفادة احتمالی طرف مقابل نيست.

برای مثال در ماده واحدة قانون نحوة نظارت

مجلس شورای اسالمی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرايی (مصوب )1921/7/23
نظارت استطالعی يا اطالعی مجلس بر قراردادهای خارجی کلية دستگاههای دولتی با
()29

ارزش بيش از بيست ميليون دالر مقرر شده است.

در ماده واحدة ديگری ،دولت به

اخذ مجوز مجلس در دو قرارداد مصداق مواد  124و  194قانون برنامة سوم توسعه مکلف
()27

شده است.

مجلس در مورد قراردادهای غير بينالمللی (در معنای بهکار رفته در اصول قانون
اساسی) ،هم امکان نظارت استصوابی موردی را دارد و هم میتواند از نظارت اطالعی
برخوردار شود ،چنانکه قراردادهای باالی  24ميليون دالر به موجب قانون انعقاد قراردادهای
بينالمللی تحت نظارت اطالعی مجلس قرار گرفته است .همچنين با بهره گيری از حق
تحقيق و تفحص (اصل  )79و ديگر مجاری قانونی مانند سؤال (اصل  )22و استيضاح
(اصل  )23نيز میتواند از مفاد قراردادها اطالع کسب کند يا به آنها واکنش نشان دهد.
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بر اساس مادة  1قانون نفت (مصوب ،)1999/7/3
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در قراردادهايی که وزارت نفت

ايران با دولتها در موضوعات نفتی منعقد میکند ،بر اساس اصل  77قانون اساسی عمل
خواهد شد .اين مقرره مثال نقض و دليلی است که نه حاکميتی يا تصدیگری اعمال
دولت میتواند مالک تشخيص معاهدات مشمول اصول اساسی باشند و نه ايجاد تعهد به
معنای عام آن ،زيرا اين قراردادها هم تصدیگری و هم بينالدولیاند و موجب ايجاد
حقوق و تعهدات نيز میشوند .بنابراين تنها صورتی که میتواند از اين مقرره تفسيری مفيد
ارائه دهد ،آن است که چنانچه قرارداد مزبور تابع نظامات و مقررات حقوق بينالملل و
موجد تعهد بينالمللی کشور شود ،بیشک در پرتو قراردادهای بينالمللی و مشمول اصول
اساسی قرار میگيرند و در غير اين صورت ،از زمرة موافقتنامههای بينالمللی خارج
میشوند.

2ـ2ـ3ـ تصویب معاهدات به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی
وضعيت خاص شورای عالی امنيت ملی نيز در قانون اساسی ممکن است وضعيتی
استثنايی بر اصل نظارت مجلس شورای اسالمی تلقی شود .چنانکه مطابق ذيل اصل 179
قانون اساسی ،مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست و قبول نظارت
استصوابی مجلس بر مصوبهای که برای مثال الحاق به معاهده يا سازمانی دفاعی ـ امنيتی
منطقهای يا خريد تجهيزات دفاعی را مقرر داشته باشد ،اين امر را لغو میسازد .اصوالً ساز
و کارهای تصويب معاهدات بينالمللی (هرگاه تصويب شرط الحاق و پذيرش باشد)
موکول به حقوق داخلی هر کشور است .بنابراين تصويب يک کنوانسيون به موجب اصل
 179از نظر حقوق بينالملل قابل خدشه بهنظر نمیرسد.

3ـ2ـ3ـ توافقات بعدی و ایراد شرط بر معاهدات
()23

مسئلة ديگر در مورد امکان ايراد شرط

بر معاهدات در مرحلة امضای نهايی است.

مادة  13عهدنامة وين  1393اعالم داشته است که« :يک کشور هنگام امضا ،تنفيذ ،قبولی،
()94

تصويب يا الحاق به يک معاهده میتواند ايراد شرط نمايد».

شورای نگهبان در نظرية تفسيری ( 3339مورخ  )1992/3/2بيان داشته است:
«1ـ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولی به استناد تصويب مجلس شورای
اسالمی انجام میشود ،فقط در محدودة مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً
و کلّاً به تصويب مجلس شورای اسالمی نياز دارد؛
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2ـ ...
9ـ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل  77قانون اساسی در
صورتی که خارج از محدودة قرارداد اصل باشد ،بايد به تصويب مجلس شورای اسالمی
برسد».
()91

رئيسجمهور مطابق اصل  121نقش تشريفاتی را ندارد

و تصويب مجلس الزامی بر

وی برای امضای معاهده ايجاد نمیکند ،بلکه آن را میتوان مقدمة الزم برای الحاق به
معاهدة بينالمللی تلقی کرد و از طرف ديگر ،در مرحلة امضا و الحاق نيز امکان ايراد شرط
و تحديد تعهدات و آثار قواعد مندرج در معاهده وجود دارد .در اين صورت قبول ماهيت
تقنينی و موکول کردن پذيرش شرط در نظام داخلی به تصويب مجلس ،دور و تسلسلی
منطقی به بار خواهد آورد .از اينرو بهنظر میرسد با توجه به ضابطة ايجاد حق و تکليف که
در خصوص مرز اجرا و تقنين مطرح شد ،به اين نتيجه رهنمون خواهيم شد که تحديد و
کاهش تعهدات از الزامات و ضروريات قانونگذاری نيست .ضمن آنکه عنوان توافق يا
قرارداد بر شرط يا حق تحفظ بهدليل يکطرفه بودن آن تعلق نمیگيرد .بنابراين ايراد شرط در
مرحلة امضای نهايی به موافقت بعدی مجلس نيازمند نخواهد بود .همين استدالل در مورد
فسخ قرارداد به جهت يکطرفه بودن آن قابل استناد است ،اما تأثر حقوق و تکاليف از اين
عمل که در حيطة امور قانونگذاری قرار میگيرد ،مانع از تسری حکم قبل در اين مورد
میشود .همچنين است ،توافق بر اقالة قراردادهای بينالمللی که فینفسه فاقد يکی از شروط
بينالمللی بودن موافقات است و بنا بر قاعده از شمول اصول  77و  121خارج میشود ،اما
متأثر شدن حقوق و تکاليف دولت و ملت راه را بر نفوذ چنين تفسيری میبندد.
مسئلة ديگر آن است که شورای نگهبان در نظر تفسيری خود تصويب مجلس را پس از
()92

انعقاد معاهده دانسته

که به معنای تصويب پس از امضای مقدماتی است و نه پس از

امضای نهايی  .در واقع ،رأی موافق مجلس تنها بخشی از فرايند تصويب معاهده است و بر
طبق اصل  121قانون اساسی ،معاهده پس از امضای نهايی رئيسجمهور از نظر دولت
جمهوری اسالمی ايران تصويب شده تلقی میگردد و کشور رسماً در قبال آن التزام خود
()99

را اعالم مینمايد.

پرسش اينجاست که در صورت پذيرش امکان ايراد شرط از جانب دولت در مرحلة
پس از تصويب ،تفاوت اسناد پذيرفتهشده به چه صورت خواهد بود؟ آيا شرط دولت تنها
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تعهدات بينالمللی کشور را متأثر میسازد و در حقها و تکاليف داخلی مؤثر و قابل
استناد نخواهد بود؟ بهنظر پاسخ به اين پرسش مثبت خواهد بود زيرا ايراد شرط ماهيتی
ايقاعی دارد و تحت عنوان معاهده که ماهيتاً عقد است و حسب تعريف آن دست کم
دوجانبه است نمیگنجد و از سوی ديگر فاقد ويژگی الزم موافقتنامههای مشمول اصول 77
و  121يعنی ،تحميل تعهدی بر کشور میباشد چه اينکه شرط بر طبق تعريف آن ،موجب
تحديد آثار تعهدات مندرج در معاهده نسبت به طرف شرطگذار است .با پذيرش اين
رهيافت به نظر میرسد ناگزير از قبول فرض دوگانگی نظام حقوق داخلی و بينالمللی
خواهيم بود ،زيرا قضات در مقام رسيدگی قضايی مطابق قانون اساسی بر اساس قوانين
مدونه به صدور حکم و حل و فصل دعاوی میپردازند و نه سند تصويبی که وفق اصل
 121از امضای رئيس جمهور گذشته است .چه اينکه امضای رئيس جمهور در اصل 121
تمامکننده تشريفات تصويب بينالمللی معاهده و به مثابه امضای سند تصويب معاهده بوده و
با امضای رئيسجمهور در راستای ابالغ و انجام تشريفات وضع قانون داخلی متفاوت است.
تصويب معاهدة بينالمللی و وضع قانون داخلی در بررسی عهود در مجلس بهگونهای
همزمان و توأمان صورت میپذيرند ،زيرا بررسی آن مستلزم تقديم اليحهای از طرف
دولت و تصويب آن بهصورت ماده واحده انجام میشود .اما در مورد امضا وضع به
گونهای متفاوت است؛ امضای رئيسجمهور يا نمايندة وی در اصل  121ناظر به امضای
موافقتنامه در سطح بينالمللی (بهعنوان سند تصويبنامه) و ابراز التزام به مفاد آن است
()94

که متفاوت از تشريفات امضای رئيسجمهور بهعنوان ابالغ و انتشار قانون داخلی است.
چنانکه اين امر قائم به شخص رئيسجمهور بوده و قابل تفويض به نمايندة وی نيست.

نتیجهگیری
اجمال مفهومی موافقتنامهها و قراردادهای بينالمللی در قانون اساسی باعث بروز
برخی ابهامات در خصوص قلمرو شمول اصل  77و مآالً قلمرو صالحيت دولت و مجلس
در انعقاد و نظارت بر توافقات دولت در سطح بينالمللی شده است و شورای نگهبان نيز
به عنوان مقام مفسر قانون اساسی به ارائه تعريفی جامع و مانع از مفهوم مزبور مبادرت
نکرده است اما ،به خوبی در نظريات خود حدود و ثغور مفاهيم مزبور را تبيين کرده است.
از جمع اين نظريات میتوان نتيجه گرفت که اوالً ،موافقتنامة بينالمللی ميان تابعانِ
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حقوق بينالملل (دولتها و سازمانهای بينالمللی دارای شخصيت حقوقی) منعقد میشود
و ثانياً ،موجد تعهدی بر دولت جمهوری اسالمی است .بنابراين ،موافقتنامة بينالمللی
مشمول اصول  77و  121قانون اساسی منوط به احراز دو شرط شکلی و ماهوی يعنی
()91

بينالدولی و تعهدآور بودن است و عنوان چنين توافقی از لوازم و شرايط آن نيست.

قانونگذار اساسی موافقتنامههايی را که واجد وصف بينالمللی و دارای شرط تعهدآوری
باشند در پرتو اصول  77و  121و تحت چتر حمايتی و نظارتی مجلس شورای اسالمی
قرار داده است .معالوصف ،بهنظر میرسد مفهوم تعهدآوری معاهده ،ايجاد تعهد بينالمللی
است که آن نيز برخاسته از مقررات حقوق بينالملل است .بنابراين قراردادهايی که تحت
حاکميت حقوق داخلی منعقد میشوند ،از ايجاد چنين تعهدی ناتوان خواهند بود.
با گسترش و شتاب فزايندة ارتباطات بينالمللی ،فوت وقت موجب از دست دادن
فرصت در برخی زمينهها میشود .جلب حداکثری منافع کشور از طريق توافقات
بينالمللی از يک سو ،چاالکی و هموار بودن مسير قوة اجرايی و دستگاه سياست خارجی
را اقتضا کرده و از سوی ديگر ،دقت و کارشناسی بودن چنين قراردادهايی را ايجاب
میکند .اين مهم در پرتو تعامل و همکاری قوای مقننه و مجريه ميسر میشود .اين مسئله
موجب شده تا برخی از اين توافقات بهدليل اهميت تعهدات و آثار آنها به مساعی مشترک
قوا و مشارکت هر دو قوة واگذار شده و برخی ديگر بنا به ماهيت و مقتضای خود در
صالحيت قوه اجرايی نهاده شدهاند .بديهی است که قراردادهای خارجی دولت حتی در
صورت فقدان شرايط موافقتنامههای بينالمللی و خروج از شمول اصول  77و  121به
معنای مطلقالعنان بودن دولت بیقيد و شرط بودن صالحيت آن نخواهد بود و دولت در
هرحال ،مأخوذ و ملزم به رعايت محدوديتها و چارچوبهای کلی وفق قانون اساسی
خواهد بود.
همچنين ،مطابق نظام حقوقی ايران ،معاهداتی که به تصويب مجلس نرسند و تشريفات
وضع قانون را طی نکنند ،نمیتوانند منشأ حق و تکليف اشخاص داخلی و مستند حکم
قاضی قرار گيرند که اين مسئله را میتوان مبين دوگانگی نظام حقوق داخلی و بينالمللی
تلقی کرد.
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یادداشتها
1ـ اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر میدارد :عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و
موافقتنامههای بينالمللی بايد به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد.
2ـ اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسی مقرر میدارد :امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها،
موافقتنامهها و قراردادهای دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضای پيمانهای مربوط به اتحاديههای
بينالمللی پس از تصويب مجلس شورای اسالمی با رئيس جمهور يا نماينده قانونی او است.
3ـ اصل  91پيشنويس ( 77فعلی) مقرر میداشت :عهدنامهها و مقاوله نامههای بينالمللی و
قراردادهای ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوای ملی برسد( .مشروح مذاکرات قانون
اساسی،1994،ج  )294 :2در اين ميان نظرات تدوين کنندگان قانون اساسی قابل توجه است که در
زير به برخی از اين نظرات اشاره میگردد:
«آن چيزی که در ذهن من است اين است که قرارداد يک کشور با يک کشور ديگر مشمول
قوانين و قواعد حقوق بينالملل است اما خود قرارداد را نمیگويند قرارداد يا مقاوله نامه
بينالمللی»« .قرارداد يک اصطالح کلی عام است که شامل آنها هم میشود و لذا گفتيم
قراردادهای ديگر»( .مشروح مذاکرات قانون اساسی،1994،ج  291 :2و )299
«من پيشنهاد میکنم چون کلمه قراردادهای بينالمللی لفظی است نسبتا جامع و شامل
مقاولهنامه و موافقتنامه و بقيه میشود بنويسيم امضای کليه قراردادهای بينالمللی و عهدنامههای
دولتی ايران الی آخر .برای اينکه اگر ننويسيم اين يک مقداری اخص از آن خواهد بود .عهدنامه در
اصطالح يک معنای خاصی دارد ولی قرارداد شامل همه میشود»(.مشروح مذاکرات قانون
اساسی،1994،ج )1219 :2
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

5ـ تعريف کنوانسيون  1329وين راجع به حقوق معاهدات دولتها و سازمانهای بينالمللی يا
ميان سازمانهای بينالمللی از اصطالح «معاهده» بيانگر اين معناست ،مراجعه کنيد به:
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

البته حقوق بينالملل عرفی نيز مؤيد اين وضعيت است .برای آگاهی بيشتر ،نک.
Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter),
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 168.

6ـ در مباحث آتی با توجه به تفسير شورای نگهبان از معاهدة بينالمللی خواهيم ديد که
منظور قانونگذار اساسی با معنايی که در حقوق بينالملل از معاهده بهعمل آمده است ،سازگاری
دارد.
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7ـ شايان ذکر است که بند  2نظريه تفسيری  3339شورای نگهبان (مورخ  )1992/3/2بيان
داشته است « :يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستی ضوابط مذکور
در قانون اساسی نسبت به آن رعايت شود».
8- executive agreements

9ـ برای آگاهی بيشتر ،نک .سيدحسين عنايت ،تنظيم معاهدات بينالمللی در حقوق کنونی
ايران و مطالعه تطبيقی آن با فقه اسالمی و حقوق بينالملل معاصر ،دفتر خدمات حقوقی بينالمللی
جمهوری اسالمی ايران ،چاپ اول :تابستان  ،1974صص 41ـ.27
10- monism
11- dualism

12ـ مادة  3قانون مدنی « :مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير
دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».
13ـ برای مثال مواد  17و  24قانون مدنی به ترتيب به مصاديق اموال غير منقول حکمی و
اموال منقول حکمی پرداختهاند ،به اين معنا که از برخی لحاظ ،احکام اموال منقول يا غيرمنقول
ذاتی به آنها تسری میيابد.
11ـ اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسی مقرر میدارد :رئيس جمهور موظف است
مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا کند و برای
اجرا در اختيار مسئوالن بگذارد.
15ـ برای مثال ر.ک :مواد 2 ،1و 9قانون مدنی.
16ـ البته مفهوم «قوانين مخصوصه» در مادة  374قانون مدنی مجمل به نظر میرسد .چنانکه
منظور از آن میتواند قوانين خاص (در مقابل عام) باشد و در معنايی ديگر میتواند به قوانينی که
دارای موضوعات و جهاتی خاص هستند اطالق گردد به عنوان مثال قانون کار که از جهت
حمايتی آن وضعيتی خاص پيدا میکند.
17ـ نک :اصل  71قانون اساسی.
11ـ به عنوان مثال ،نک .محمدرضا مجتهدی« ،لزوم تفکيک قراردادهای بينالمللی از معاهدات
بينالمللی» ،قابل دسترسی درhttp://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=323 :

همچنين ،نک .محمدعلی حکمت« ،تأثير تغيير اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای
بينالمللی» ،قابل دسترسی درhttp://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=345 :

اين نويسندگان قرارداد بينالمللی را با توجه به طرفيت تابعان غير بينالمللی در آنها مفهومی
ماهيتاً متفاوت از معاهدات بينالمللی که ميان تابعان حقوق بينالملل منعقد میگردد ،انگاشتهاند.
نگارنده برخالف ديدگاه اين حقوقدانان که استعمال واژه قرارداد بينالمللی را مسامحتاً و بدون
توجه به معنای اصطالحی آن در حقوق بينالملل خصوصی دانستهاند .نگارنده بر اين باور است
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که قراردادهای بينالمللی که مورد تعريف اين نويسندگان قرار گرفته است از ديدگاه حقوق
بينالملل عمومی (که اصول  77و  121در آن چارچوب بيان شدهاند) ،اساساً بينالمللی نيستند
(برای تأييد اين نظر ،نک .مشروح مذاکرات شورای نگهبان )74 :1934،و تعبير «قراردادهای
خارجی» از اينگونه قراردادها که يک طرف آن ،تابعی غير بينالمللی است ،درستتر مینمايد .برخی
حقوقدانان نيز مبنای بينالمللی بودن موافقتنامه را در حاکميتی يا تصدیگری بودن اقدام دولت
ارزيابی کردهاند و قراردادهای تجاری که در شأن تصدیگری دولت منعقد میشوند را غير
بينالمللی (در معنای خاص اصطالحی آن) تلقی کردهاند( .برای ديدن اين ديدگاه ،نک .مشروح
مذاکرات شورای نگهبان 97 :1934،ـ )99
19ـ برای مثال ن.ک« :تقويت اثربخشی و نقشآفرينی مجلس شورای اسالمی در اجرای اصل
هفتاد و هفتم قانون اساسی» ،گزارش دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی (،)1927/7/29ص.19
20ـ شرکت دولتی مطابق مادة  4قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب  )1999به حکم قانون
يا دادگاه به اين عنوان شناخته میشود و اين مستلزم آن است که بيش از  %14سرمايه آن متعلق به
دولت باشد .ماده  4قانون مديريت خدمات کشوری (مصوب  )1929/7/2نيز بيانگر تعريفی مشابه
است.
21ـ اصل  17قانون اساسی« :قوای حاکم در جمهوری اسالمی ايران عبارتند از :قوة مقننه ،قوة
مجريه و قوه قضاييه که زير نظر واليت مطلقة امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال
میگردند .اين قوا مستقل از يکديگرند».
22ـ « قانون نحوة نظارت مجلس شورای اسالمی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرايی»
(مصوب  )1921را میتوان از اين منظر مورد توجه قرار داد.
23ـ شايان ذکر است که هرچند تعيين ساختار و نظام حقوقی هر کشور از صالحيتهای
انحصاری و داخلی کشورها محسوب میگردد اما حقوق بينالملل اعمال چنين صالحيتی را در
حدودی میپذيرد که با مقررات الزماالجرای حقوق بينالملل مغايرتی نداشته باشند .مادة )1(49
عهدنامه وين  1393اعالم میدارد« :يک کشور نمیتواند با تکيه بر اين واقعيت که اعالم رضايت
وی به التزام در قبال يک معاهده تخطی از مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صالحيت انعقاد
معاهدات بوده است ،به بیاعتباری رضايت خود استناد نمايد مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به
قاعده ای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهميت اساسی است» .به طور اجمال میتوان
چنين گفت که در اين کنوانسيون اهميت بنيادين قواعد در دو نظام داخلی و بينالمللی میتواند
عاملی در جهت بی اعتباری تعهدات قراردادی مغاير گردد .دولت در جهت حمايت از قواعد
دارای اهميت اساسی و بنيادين نظام خود میتواند به بیاعتباری و عدم التزام به چنين تعهداتی
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ژه قواعد آمره در نظام
استناد جويد (بطالن نسبی) و به همين ترتيب ،ماهيت استعاليی و اهميت وي ٔ
حقوق بينالملل عامل بطالن مطلق (به اين معنا که بطالن آنها نياز به استناد ندارد) مقررات مغاير
آن میگردد( .رک .مواد  19و  94عهدنامه)
21ـ «همانطور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل  192قانون اساسی
است ،رسيدگی به اينگونه مصوبات هم خارج از اختيارات رياست مجلس است» (نظرية شماره
/29/94/194م مورخ  1929/2/2شورای نگهبان) .اين شورا در نظريهای ديگر بيان میدارد ...« :با
استظهار اينکه اصل  127مربوط به امور اجرايی است الزام به ارسال تصميمات مذکور در اصل 127
قانون اساسی به رئيس مجلس خالف قانون اساسی شناخته شد( ».نظرية شماره  72/21/9129مورخ
 .)1972/11/24استدالل شورا در اين نظرية قابل مناقشه بهنظر میرسد زيرا عدم ارسال تصميم مذکور در
اصل  127را به اجرايی بودن آن مربوط دانسته است ،حال آنکه تصميمات مندرج در اصل  192نيز
اموری اجرايی قلمداد میشوند .بنابراين ،اجرايی بودن تصميم نمیتواند مالک عدم اطالع رئيس مجلس
به موجب اصل  192قرار گيرد.
25ـ قراردادهای دولتی مشمول مقررات خاصی است ،چنانکه معامالت وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی مطابق مادة  73قانون محاسبات عمومی بايد از طريق مزايده و مناقصه انجام گيرد.
ضمن اينکه عقد قراردادهای دولتی در حدود قانون بودجه و در نتيجه ،تحت نظارت ديوان
محاسبات و نهادهای نظارتی ديگری مانند سازمان بازرسی کل کشور است.
26ـ قانون مزبور ناظر بر قراردادهای خارجی است که مرتبط با اشخاص خصوصی خارجیاند
و نه قراردادهای بينالمللی که ميان دولتها يا سازمانهای بينالمللی صورت میپذيرد.
27ـ ماده واحده قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسالمی در دو قرارداد مصداق
مواد  124و  194قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (مصوب .)1929/7/1
21ـ مادة  1قانون نفت (مصوب « :)1999/7/3انعقاد قراردادهای مهم فيمابين وزارت نفت يا
واحدهای عمليات نفتی با اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخيص موارد مهم تابع
آييننامه ای خواهد بود که با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و
قراردادهای منعقد فيمابين وزارت نفت با دولتها طبق اصل  77قانون اساسی عمل میشود».
29- reservation

30ـ مادة  2عهدنامة وين  1393حقوق معاهدات در بيان اصطالحات بهکار رفته در اين
کنوانسيون ،اصطالح «شرط» را اينگونه تعريف کرده است« :اصطالح «شرط» عبارت است از بيانية
يکجانبه ای که يک کشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا ،تنفيذ ،قبول ،تصويب يا
الحاق به يک معاهده صادر کرده و بهوسيلة آن قصد خود را دائر بر عدم شمول يا تعديل آثار
حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بيان میدارد».
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31ـ مشروح مذاکرات قانون اساسی نيز نشان از توجه و ارادة قانونگذار اساسی در تفکيک
ميان امضای عهدنامه (به عنوان سند تصويب) و امضای قانون (جهت ابالغ) دارد( .رک .مشروح
مذاکرات قانون اساسی.)1219 :1992 ،
32ـ ر.ک :نظرية تفسيری شمارة  3721مورخ  1992/2/9شورای نگهبان« :موضوع اصول  77و
 121قانون اساسی واحد است و تصويب مجلس شورای اسالمی که به قرارداد رسميت میدهد
مؤخر از انعقاد قرارداد انجام میشود».
33ـ رک :نظرية شمارة  2391مورخ  1999/12/2شورای نگهبان ...« :سند قرارداد با امضای
رئيسجمهوری يا نمايندة قانونی او رسميت خواهد يافت».
31ـ ر.ک :مادة  1قانون مدنی.
35ـ بند  2نظرية تفسيری شماره  3339مورخ  1992/3/2شورای نگهبان بيان داشته است:
« يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستی ضوابط مذکور در قانون
اساسی نسبت به آن رعايت شود».
ـ در نظرية شماره  9729مورخ  1994/4/13مقرر شده است ...« :قراردادهايی که برای انجام
معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصيت حقوقی منعقد میشود ،خودبهخود مشمول اصل 77
قانون اساسی نبوده يعنی قرارداد بينالمللی محسوب نمیشود».
ـ در نظرية  2443مورخ  1999/2/19نيز چنين آمده است« :اصل  77قانون اساسی با توجه به
اصل  121از قراردادهايی که برای انجام معامله بين وزارتخانهها و ساير سازمانهای دولتی ايران و
شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصيت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است.»...
از مفهوم مخالف اين نظريات و منطوق و ظاهر اصل  121که پيمانهای مربوط به اتحاديههای
بينالمللی را نيز مشمول اين حکم دانسته است ،ضابطة شخصيت طرفهای معاهده آشکار
میگردد.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی
ادارة امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي( ،)4631صورت مشروح مذاکرات
قانون اساسی ،چاپ اول ،ج.2
بلدسو ،رابرت ( ،)4631فرهنگ حقوق بينالملل ،ترجمه بهمن آقایي ،تهران :کتابخانه گنج
دانش ،چاپ اول.
حکمت ،محمدعلي « ،تأثير تغيير اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای
بينالمللی» ،قابلدسترسي در:

http://ghavanin.ir

شریعت باقري ،محمدجواد (« ،)4631برتري معاهدات بينالمللي نسبت به قوانين عادي»،
فصلنامه تحقيقات حقوقی ،شماره .13
عنایت ،سيدحسين ( ،)4631تنظيم معاهدات بينالمللی در حقوق کنونی ايران و مطالعه
تطبيقی آن با فقه اسالمی و حقوق بينالملل معاصر ،تهران :دفتر خدمات حقوقي
بينالمللي جمهوري اسالمي ایران ،چاپ اول.
فلسفي ،هدایتاهلل ( ،)4636حقوق بينالملل معاهدات ،تهران :فرهنگ نشر نو ،چاپ دوم.
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Legislative and Executive Authority in the
Approval of the International Agreements
*
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1- Assistant Professor, Emam Sadegh University.
2- Ph.D. student of International Law, Tehran University.

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.

* E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir

8

Supervision on Governmental Regulations
(Principles 85 and 138 of the Constitution)
*

Abbas Ali Kadkhodaei1 & Abolfazl Darvishvad2
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
supervision.

laws, governmental regulation, laws,
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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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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
Domination, Hegemony, Foreign Policy, Unbelievers.
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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
Parliamentary system, Presidential system, Efficiency.

* E-mail: habibfazely60@gmail.com

4

of

powers,

Evolution of rights and citizenship
freedoms in Egypt
Based on the Constitution 2012
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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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