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استقالل قوا و سياست خارجي در 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 

 *1اهلل فاضلي حبيب

 

 ـ دكتري علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران، ايران1
 

 4/3/9299پذيرش:   2/9/9290دريافت: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هاي تفكيك قواست و همگي بر آنند كه اگر انسان دست  مورد نظر در بسياري از نظريه
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اي  الم كژ كند. تصور از انسان، مبناي نخست هر نظريهخويش را مطلق ببيند، دل بر خلق ع
است، و البته هر بحثي پيرامون سرشت بشري قابل ترديد و توجيه است و در اينجا ما را با 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ساخته است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كند. اقدام نموده و دولت را موظف به اجرا مي

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

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

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

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

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

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

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

 ها و انتظارات منجر شده است.  قانونگذاري و مسئوليت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شود. اين نيرو شامل اين اصل نمي مطابق قانون تأسيس سپاه پاسدارانـ 4
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 منابع و مآخذ 

 الف( فارسي و عربي

 .قرآن كريم

سي نهايي قانون مشروح مذاكرات برر ،(4631اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس)
 .1و6و2و4جچاپ اول،  ،تهران: مجلس شوراي اسالمي اساسي

 ،دادگستر تهران: عباس كدخدايي، ترجمه ،اي بر حقوق اساسي مقدمه (،4633) بارنت، اريك
 .چاپ دوم

 .چاپ دوم ،رتهران: شركت سهامي انتشا، ؛ مسائلحقوق اساسي (،4631) بوشهري، جعفر

يت در نظام جمهوريت و اسالم ةرويكردي نظري به رابط»(، 4633) محمدحسينان، يحافظ
 .قم: دانشگاه مفيد، دولت مدرن در ايران ،«جمهوري اسالمي ايران

، ترجمه و تحقيق سيد مصطفي المللي دولت اسالمي سلوك بين (،4633) حميداله، محمد
 .، چاپ چهارمعلوم اسالمي نشر : مركز تهران ،محقق داماد

الملل از ديدگاه  سياست خارجي و روابط بين»(، 4634)بهار ار امام )ره(دفتر تنظيم و نشر آث
 . ، چاپ اولدفتر تنظيم و نشر آثار امام )ره( ، دفتر هشتم تبيان، «امام خميني)ره(

ديپلماسي در سياست خارجي  و كاركرد ها ضرورت»(، 4631) دهقاني فيروزآبادي، سيدجالل
تحقيقات  تهران: مركز، گرا رجي توسعهمجموعه مقاالت سياست خا ،«گرا توسعه

 .چاپ اول ،استراتژيك

سياست  ةفصلنام ،«هاي فكر در سياست خارجي نقش گروه» (،4631) رضيئي، سيدحامد
 .332-333 ، صص6 شودوم،  ، سال بيستخارجي

، 63، دوره فصلنامه سياست ،«نقش قوة مقننه در سياست خارجي»(، 4631) سينح،  زاده سيف
 .433-414صص ،2ش 

تهران: ، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسالمي ايران ،(4633)شعباني، قاسم 
  .چاپ اول ،انتشارات اطالعات

  .چاپ دوم ،تهران: نشر ميزان ،حقوق اساسي (،4631ر )طباطبايي مؤتمني، منوچه
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  .هشتمو چاپ سي ،نشر ميزان :تهران ،هاي حقوق اساسي بايسته (،4634) قاضي، سيدابوالفضل

 جمهوري اسالمي ايران. قانون اساسي

 .463١ مصوب ، جمهور هاي رئيس قانون تعيين اختيارات و مسئوليت

هايي  يك منبع قدرت نرم؛ توصيه ةمثاب  گرا به سياست خارجي توسعه» (،4631) ملكي، عباس
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