تحليل و بررسي قانون اساسي مصر ( 3102ميالدي)
عباس كعبي ،1سيدحجتاله علمالهدي ،2علي فتاحي زفرقندي
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1ـ عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني (ره) ،قم ،ايران
2ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذيرش1331/8/6 :

دريافت1331/3/15 :

چكيده
تحقق هر انقالب سياسي در دنياي معاصر به معناي عبور مردم از ارزشهاي مسلط بر نظام
حاكم و تحقق مطالبات و خواستههاي عمومي در عرصههاي فردي و اجتماعي است .انقالب
 22ژانويه مردم مصر با اهداف آزاديخواهانه و اسالمگرايانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و
در مسير استقرار حكومتي بر پايه قسط و عدل الهي و مسلط نمودن ارزشهاي انساني پيشرفت.
آنچه براي ماندگار شدن اين خواستهها ضروري به نظر ميرسيد قرار گرفتن انديشههاي زالل
انقالبي در ساختاري حقوقي و سياسي بود تا از دستاندازي معاندان آزادي ملي در امان باشد
و براي همه نسلهاي مصر جاودان باقي بماند .مهمترين سند حقوقي و سياسي كه ميتواند در
بردارندة اين شاخصههاي اساسي باشد قانون اساسي است كه به وسيله نمايندگان مردم
نگارش مييابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصويب ميرسد .قانون اساسي سال 2113
مصر با همة فراز و نشيبها در همهپرسي با كسب حدود  63/8درصد آرا به تصويب رسيد.
بررسي فرآيند تصويب قانون اساسي جديد مصر و ساختارهاي حقوقي و سياسي مصر بعد از
انقالب ميتواند در فهم صحيح وضعيت حقوقي مصر جديد و حدود تحقق خواستههاي
مردمي بر اساس آن راهگشا باشد.

كليدواژهها :قانون اساسي ،شريعت ،آزادي ،ساختار حكومت ،وحدت اسالمي.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: afattahi@mihanmail.ir
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مقدمه
تحقق هر انقالب سياسي نشانگر عبور مردم از ارزشهاي مسلط بر نظام حاكم وعزم
مصمم آنها براي رسيدن به اهداف وآرمانهاي مطلوب است( .آقابخشي 313 :1383 ،و
 )283انقالب  22ژانويه مصر در اثر مجموعهاي از راهپيماييها ،تظاهراتها ،نافرمانيهاي
مدني و اعتراضات و با حدود حداقل  132شهيد مردمي و با اهداف مقدس آزاديخواهانه
واسالمگرايانه به پيروزي رسيد.
ملت مصر كه بعد از تحمل سالها رنج و مشقت ناشي از حكومتهاي مستبد نظير
حكومت حسني مبارك وتحمل تحقير ناشي از پذيرش قراردادهاي ننگين داخلي (مانند
معاهدات حفر كانال سوئز و دخالت انگلستان و فرانسه) و سازش خارجي (مانند معاهدات
صلح با اسراييل در پايان جنگ شش روزه و معاهده كمپ ديويد) كه حميت و عصبيت
اسالمي و عربي آنها را لگدمال نموده بود و مشاهده سالها غارت و چپاول اموال و ثروتهاي
ملي و زير پا قرار گرفتن عزت وكرامت انساني خود؛ با به ثمر نشستن انقالب فرصتي
يافتند تا آزادانه و بدون دخالتهاي نابه جا براي دستيابي به آرمانهاي واالي الهي ـ انساني
به عرصه اجتماع آمده وعظمت و بزرگي تاريخ وتمدن مصر و توانايي اثرگذاري آن در
جهان امروز را به منصه ظهور بگذارند( .مقدمه قانون اساسي)
در اين ميان ميبايست عزم راسخ ملت در تحقق اهداف انقالب در انديشهاي حقوقي و
داراي ضمانت اجرا جلوهگر شود تا مانع از هرگونه دست اندازي شده وبه عنوان ميراثي
گرانبها براي همه ملت مصر ماندگار بماند .در همين راستا قانون اساسي هر كشوري
مجموعهاي از اصول و قواعدي است كه با در نظر گرفتن سليقههاي مختلف ميتواند به
عنوان عاليترين سند حقوقي شامل تمام اصول سياسي ،ساختار حكومتي ،سلسله مراتب
وجايگاه قدرت و حدود و نحوة اعمال آن بر عموم جامعه ،اصول حاكم بر روابط
فرمانبران و فرماندهان و حقوق شهروندي و ضمانت اجراهاي ناشي از تخطي از آنها باشد.
(قاضي)01 :1383 ،
ملت و رهبران انقالبي مصر با در نظر گرفتن اين نكته خطير در پي تدوين قانون
اساسي مطابق با شرايط مصر جديد برآمدند و مردم با انتخاب نمايندگان خود در مجلس
مؤسسان قانون اساسي برآن شدند تا اختياراتي كه در دوره انتقال قدرت از طريق برگزاري
انتخابات توسط شوراي نظامي به صورت موقت به رئيسجمهور اعطا گرديده بود را در
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مسير قانوني خود قرار دهند واز منحرف شدن اهداف انقالب جلوگيري نمايند.
به همين منظور مجلس مؤسسان پيشنويسي را در  232ماده مصوب كرده بود جهت
برگزاري همهپرسي به رئيسجمهور ابالغ نمود تا مردم تصميم گيرنده نهايي در رابطه با
پذيرش يا عدم پذيرش مهمترين سند حقوقي كشور خود باشند .پيشنويس مذكور در
همهپرسي  12دسامبر  2113با كسب  63/8آرا به تصويب مردم مصر رسيد و الزماالجرا
گرديد.
بررسي قانون اساسي مصر ميتواند نمايي كلي از حكومت مصر بعد از انقالب و
حدود و وظايف قدرت عمومي و حدود آزاديهاي شهروندان را به نمايش بگذارد و
روشنگر اين مطلب باشد كه آيا اين قانون اساسي ميتواند پاسخگوي آرمانهاي مردم
انقالبي مصر باشد يا خير؟ قبل از پرداختن به موضوع قانون اساسي جا دارد به سابقه
تدوين قوانين اساسي ،نوع حكومت و ساختار اداري كشور مصر اشاره نماييم.

0ـ نگاهي به تاريخ قوانين اساسي در مصر
جمهوري عربي مصر در شمال آفريقا و در مجاورت كشورهاي ليبي ،سودان ،اردن و
اسراييل قرار دارد و به علت موقيعت ويژه جغرافيايي كه واصل درياي مديترانه و درياي
سرخ به اقيانوس هند ميباشد؛ به عنوان كشوري تأثيرگذار در منطقه خاورميانه شناخته
ميشود .تاريخ مصر بافراز و نشيبهاي فراوان شاهد حكام مقتدر و يا اشغالگري بيگانگان
در ادوار مختلف تاريخي بوده است( .گلي زواره302 :1332 ،ـ )303اولين قانون اساسي
مصر در سال  1323به نگارش در آمد اما بعد از آن در سالهاي 1360 ،1328 ،1326
و 1331مورد بازنگريهاي كلي و جزيي قرار گرفت .قانون اساسي  1331كه مبتني بر
قانون اساسي مصوب در دوران زعامت جمال عبد الناصر در سال 1326نگارش يافته بود؛
ساختار اقتدارگرايانه و تك حزبي حاكميت را حفظ مينمود .سر انجام در  22مه  1381به
علت فشارهاي مردمي و معاهده صلح مصر و اسراييل در سال  1333قانون اساسي مصر
مورد بازنگري قرار گرفت و تغييرات چشمگيري در ساختار سياسي و حكومتي مصر ايجاد
نمود براي نمونه تاسيس نظام چند حزبي( ،)1تعيين زبان عربي به عنوان زبان رسمي و فقه
اسالمي به عنوان مرجع اصلي قانونگذاري( ،)2تاسيس مجلس شوراهاي تخصصي ملي با
هدف ارائه مشورت به رئيسجمهور و كابينه( )3و تثبيت مطبوعات به عنوان نهادهاي مردمي
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و مستقل( )0از جمله آنهاست (رابرت ال مدكس ،ترجمه سيدمقداد ترابي023 :1382 ،ـ)062
بر اساس اين قانون اسالم دين رسمي مردم مصر و منبع اصلي قانونگذاري محسوب
ميگرديد كه نشانگر جايگاه ويژه دين مبين اسالم در ميان مردم مصر ميباشد .هرچند كه
در قانون اساسي  1381مرجعي براي حراست از قوانين مخالف اسالم پيش بيني نگرديده
بود .مفهوم شريعت اسالمي كه در اين قانون به كا رفته است از دو بعد قابل اشكال و
بررسي است :بعد اول مفهوم و برداشتهاي گوناگون از واژه شريعت اسالمي در طول
تاريخ و بعد دوم معناي حقيقي شريعت در اصل دوم .درگيري نظري سكوالرها با
مسلمانان نيز به تفسير و حدود و ثغور اين عبارت بر ميگردد .الزم به ذكر است كه
تعريف دادگاه قانون اساسي از اصل دوم نيز ،در حل اين معضل تأثيرگذار نبود( .ر.ك:
كالرك.ب.لمباردي ،ترجمه حسن رضايي :شماره)20
در قانون مذكور به مجموعهاي از حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي مانند حمايت از
مادران و خانواده ،برابري زن و مرد ،حق تصدي مناصب دولتي ،حق برخورداري از
بيمههاي اجتماعي ،حق آموزش ،حق كار ،منع تبعيضهاي مبتني بر نژاد ،خاستگاه قومي،
زبان ،مذهب ومرام ،آزادي مذهب ،عقيده ،مطبوعات ،تحقيقات علمي ،حق رأي و تعيين
سرنوشت اجتماعي و ...اشاره نموده است.
بر اساس اين قانون قواي سهگانه از يكديگر تفكيك گرديده و قدرت ميان
رئيسجمهور به عنوان رئيس كشور ،نخستوزير به عنوان رئيس دولت ،قوه مقننه،
دادگاهها و دادگاه ويژه قانون اساسي تقسيم گرديده بود .رئيسجمهور با اختيارات گسترده
در امور داخلي و بينالمللي زمام اداره كشور را در اختيار دارد ونخستوزير و اعضاي
()2

كابينه ياوران اجرايي او در اين مسير هستند .قوه مقننه يك مجلسي

بوده كه از ميان

اعضاي انتخابي مردم وانتصابي رئيسجمهور براي مدت پنج سال انتخاب ميگرديدند و
اختياراتي همچون قانونگذاري ،تصويب بودجه ،طرح سؤال از نخستوزير و معاونان وي
را برعهده داشتند .براساس قانون اساسي  1381قوه قضاييه در راستاي حفاظت از حقوق و
آزاديهاي فردي و اجتماعي مستقل و تعرض ناپذير ميباشد .قضات دستگاه قضا نيز مستقل
بوده وبراساس قانون حكم صادر مينمايند و شوراي عالي قضايي به رياست رئيسجمهور
بر امور سازمانهاي قضايي نظارت مينمايد( .قانون اساسي مصر)1381 ،
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3ـ روند تحوالت تدوين قانون اساسي
بررسي فرآيند منتهي به تصويب قانون اساسي نشانگر آن است كه اين روند روندي
حقوقي نبوده و تحوالت سياسي بر انديشه حقوقي غلبه يافته است .در جريان شكلگيري
انقالب مردمي و اسالمي مردم مصر مهمترين شعار مردم اسقاط نظام ديكتاتوري حسني
مبارك و محو تمام نظامات وابسته به حكومت او بود( )6كه تحقق اين هدف بدون تشكيل
مجلسي جهت تدوين قانون اساسي مطابق با آرمانهاي مردمي امكانپذير نبود.
()http://mideast.foreignpolicy.com
اما در جريان پيروزي انقالب ،شوراي نظامي كه پسماندي از حكومت حسني مبارك
بود به نام ملت ،حكومت را در دست گرفت و مدعي اداره وضعيت انقالبي شد .اين شورا
در بيانيهاي به نام «بيانيه قانون اساسي» روند شكلگيري حقوقي نظام را تعيين نمود و
اصالح قانون اساسي دوره حسني مبارك را در دستور كار خود قرار داد .نتيجه اين اتفاق
تبديل شعار مردمي «الشعب يريد اسقاط النظام» به مفهوم خود ساخته «الشعب يريد اصالح
النظام» بود و مردم به رهبري گروههاي مبارز اسالم خواه از جمله اخوان المسلمين و ديگر
جريانات فكري حاكم در رفراندومي با  31درصد آراء خواستار اصالح قانون اساسي به
جاي تدوين متن جديد گرديدند.
شوراي نظامي بعد از صدور بيانيه قانون اساسي تشكيل و چارچوب بندي نهادهاي
اساسي حكومت از جمله انتخاباتهاي رياست جمهوري و مجلس نمايندگان و مجلس
مؤسسان قانون اساسي را بر عهده گرفت و مهمترين تصميمات كشور براساس خواست
آنها اتخاذ گرديد( .فتاحي)23 :1331 ،
مهمترين اهداف شوراي نظامي در دو حيطه داخلي وخارجي عبارت بود از:
1ـ پاسداري از معاهدات بينالمللي به ويژه كمپ ديويد و حفظ ارتباط با اسراييل و
آمريكا
2ـ خارج نمودن قدرت هدايت مردم از دست اسالم گرايان و ذوب نمودن آنها در
دولتي با ويژگيهاي سكوالر
در حيطه داخلي آنها با اعمال نفوذ و حذف عناصر اسالم خواه از ميان نامزدهاي
انتخابات رياست جمهوري و مديريت نتيجه انتخابات در راستاي ايجاد اقليت فعال و
قدرتمند در برابر اكثريت شكنندة حزب پيروز در دستيابي به اهداف خود موفق بودند ،و
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عالوه بر اين با انحالل مجلس مؤسسان قانون اساسي منتخب مردم كه اكثريت آن را اسالم
خواهان تشكيل ميدادند گام محكمي در مسير انحراف انقالب برداشتند .بعد از انحالل
مجلس مذكور توسط شوراي نظامي ،مجلسي متشكل از نمايندگان احزاب وتعدادي از
نمايندگان مجلس مسئول تهيه پيشنويس قانون اساسي گرديدند كه نهايتاً متن اصالحيه
توسط اين مجلس براي برگزاري همهپرسي به رئيسجمهور ابالغ گرديد( .كعبي)1331 ،

2ـ مباني قانون اساسي مصر جديد
از آنجا كه قوانيني اساسي بيانگر خواستهها و آرمانهاي يك ملت وقطب نمايي براي
رسيدن به اين اهداف واال ميباشد بررسي مباني و اصول پايهاي قانون اساسي  2113مصر
در فهم صحيح و عميق موضوعات و مواد آن راهگشاست.

1ـ3ـ تضمين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي
يكي از نقاط بر جسته و قابل توجه قانون اساسي جديدي مصر نگاه ويژه به حقوق و
آزاديهاي فردي و اجتماعي است .به عبارت ديگر بر اصول پذيرفته شده در اعالميههاي
حقوق بشر به نحو افراطي تاكيد گرديده است .قانونگذاري در عرصه همه حقوق و
آزاديهاي كالسيك (مانند آزادي جان ،فكر وجمعيت) ونوين (مانند حقوق فردي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي) (عباسي 363 :1388 ،به بعد) نشانگر اوج اعتقاد مجلس
مؤسسان قانون اساسي به اين موضوع است( .قانون اساسي :مواد 81ـ )31الزم به ذكر
است در كشوري با ساختار ديني مانند مصر كه جمعيت قابل توجهي از آن را مسلمانان
تشكيل ميدهند ،پذيرش بي قيد وشرط اصول حقوق بشر معاصر قابل توجيه به نظر
نميرسد .فلذا افزودن قيدي كه مطابق با مباني اسالم اصول فوق را محدود نمايد
ضرورري به نظر ميرسد.

2ـ3ـ نقش مردم در اداره كشور
نقش مردم در تحقق نظامهاي مبتني بر دموكراسي غير قابل انكار است .حق عموم جامعه
در تعيين سرنوشت سياسي خود يكي از اصول پذيرفته شده در انديشه سياسي معاصر است.
بر مبناي همين حق در مواد متعددي از قانون اساسي مصر به اصل تعيين حق سرنوشت
سياسي (قانون اساسي :ماده  )6و نحوة اعمال آن از طريق قواي مقننه و مجريه اشاره
گرديده است (قانون اساسي :مواد 128 ،113و .)133عالوه بر حق مردم در تعيين حاكميت
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و انتخاب حكمرانان سياسي به نقش مردم در اداره امور محلي نيز توجه گرديده و
شوراهاي متنخب مردم ،وظيفه تصميمگيري و اجرا در ابعاد محلي را برعهده دارند.

3ـ3ـ عدالت اجتماعي
يكي از مطالبات مردم مصر در مسير انقالب ،كه در تظاهراتها ،اعتصابات و نافرمانيهاي
مدني به وضوح مالحظه ميگرديد عدالت اجتماعي بود .شعار «عيش ،حريه ،عداله اجتماعيه،
كرامه انسانيه» (مقدمه قانون اساسي) از اين واقعيت پرده برمي دارد .تدوينگران قانون اساسي
مصر با توجه به اين خواسته عمومي در موارد متعددي به مباحث عدالت اجتماعي در
حوزههاي مختلف توجه نمودهاند( .قانون اساسي :مواد )38 ،36 ،32 ،11 ،8

4ـ3ـ تفكيك قوا
ماده  16اعالميه حقوق بشر و شهروند 1383فرانسه ؛ جامعه بدون تفكيك قوا را فاقد
قانون اساسي ميداند .در راستاي ضرورت اين امر و مقابله با استبداد و خودكامگي
حاكمان مجلس مؤسسان قانون اساسي مصر ؛ قدرت حكومت را بر مبناي تفكيك قواي
معاصر ميان سه قوه مجريه ،مقننه و قضاييه تقسيم نمودهاند كه در بخشهاي آينده به
تفصيل به بررسي شكل ساختاري هر يك از قوا خواهيم پرداخت.

5ـ3ـ حاكميت اسالم
با تحقق انقالب مردمي ،بارقههاي اميد در قلوب مردم مسلماني كه از قرون صدر
اسالم همواره تأثيرگذاري فراواني برشكلگيري فرهنگ وتمدن اسالمي داشتهاند ،شعلهور
گرديد اما در صحنه عمل مجلس مؤسسان قانون اساسي به نقش اسالم در حاكميت
سياسي نگاهي حداقلي داشته است كه در آينده مفصالً مورد مطالعه قرار ميگيرد.

4ـ بررسي مفاد قانون اساسي مصر
قانون اساسي سال  2113مصر از بخشهاي مختلفي تشكيل گرديده كه در چند بخش
زير به بررسي آن ميپردازيم:

1ـ4ـ مقدمه قانون اساسي
هرچند مقدمه قانون اساسي از نظر علماي حقوقي ضمانت اجراي الزم را ندارد؛ اما به
عنوان پيش زمينهاي براي ورود به عاليترين سند سياسي ـ حقوقي يك كشور داراي
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اهميت فراوان وقابل توجهي است و مجموعه اهداف ملت در ايجاد تحول وانقالب
وخواستههاي آنان بعد از تشكيل دولت مردمي را بيان مينمايد كه در تعيين خطمشيها در
نگارش اصول قانون اساسي نقش عمدهاي داشته و متن قانون اساسي راهبردي جهت
دستيابي به اين اهداف است .قانون اساسي مصر نيز با در نظر گرفتن اين مهم مجموعهاي
از اصول ومباني حاكم بر انقالب مصر را كه مورد توافق مردم بوده وادامه حركت در مسير
تشكيل حكومت مردمي را هموار ميسازد ،بيان داشته و بر تحقق آنها تاكيد دارد.
مجموعهاي از اين اصول عبارتند از:
ـ به رسميت شناختن حق مردم در تشكيل حكومت
ـ تشكيل نظام دموكراتيك و تضمين مشاركت مردم در تصميمگيريهاي ملي
ـ آزادي شهروندان ومساوات بدون تبعيض آنها در برابر قوانين
ـ حاكميت قانون و لزوم تبعيت همه افراد جامعه و اركان حكومت از قانون در همه اعمال
ـ احترام به حقوق افراد و توجه به حفظ كرامت انساني آنها
ـ حفظ وحدت ملي و برنامه ريزي در جهت دستيابي به پيشرفت و توسعه همه جانبه
با رويكردي عادالنه
ـ دفاع از وطن وحفظ امنيت به عنوان وظيفه ملي
ـ حركت موثر ملت مصر درجهت تحقق صلح عادالنه براي همه جهان و تالش
سازنده براي وحدت جهان عرب

2ـ4ـ اصول و مبادي سياسي

()7

«جمهوري مصر» داراي حاكميت يكپارچه ومستقل و بدون هرگونه تقسيم وتجزيه
است (قانون اساسي ،ماده )1كه حق حاكميت در آن براساس اصول دموكراتيك به مردم
واگذار گرديده است .مشاركت همگاني ،تحقق شوراها ورعايت حقوق شهروندي پايههاي
تشكيل حكومت اند و قدرت حاكميت به صورت موازنة قدرت و تفكيك قوا تقسيم شده
است .احترام به حقوق بشر وشهروندي و احترام به آزاديهاي فردي وسياسي و اجتماعي
از اصول اساسي اين قانون است( .قانون اساسي ،ماده)6
دين رسمي وحاكم بر كشور مصر دين اسالم است كه به عنوان منبع اصلي قانونگذاري
به شمار ميرود( .قانون اساسي ،ماده)2
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()8

از ويژگيهاي حكومتهاي مردم ساالر امروزي احترام و حفظ حريم حقوق و
آزاديهاي شهروندان در جامعه و تعيين ضمانت اجراهايي جهت اجرايي شدن اين اصول
است( .قاضي )233 :1383 ،برآيند شكلگيري نهضت انقالبي ملت مصر ومجموعه
آرمانهاي مطلوب وخواستههاي اساسي آنها نشانگر ظلم واستبداد حكومت گذشته و
خاطرات تلخ آنها در لكهدار شدن حيثيت اسالمي وانساني آنها و عزم راسخ براي احياي
آزاديهاي مشروع خود است .مجموعهاي از حقوق و آزاديهايي كه در عموم عهدنامهها
و ميثاقهاي بينالمللي و به طور خاص در ميثاق جهاني حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته
است در قانون اساسي مصر ذكر شده است .مهمترين حقوق و آزاديهاي شهروندان
مصري در اين قانون در سه دسته حقوق فردي وحقوق سياسي و حقوق اقتصادي ـ
اجتماعي عبارتند از:

1ـ3ـ4ـ حقوق فردي
ـ حفظ كرامت و عزت انساني (قانون اساسي ،ماده)31
ـ حق تابعيت براي هر مصري (قانون اساسي ،ماده)32
ـ حرمت پيكر انساني وممنوعيت تجارت اعضا (قانون اساسي ،ماده)01
ـ برابري همه مردم در برابر قانون (قانون اساسي ،ماده)33
ـ ممنوعيت بازداشت ،بازرسي حريم شخصي ،بازرسي مكالمات و ارتباطات ،تفتيش
خانه ،تبعيد مگر به حكم دادگاه صالح قضايي وبه موجب قانون( .قانون اساسي ،ماده)32

2ـ3ـ4ـ حقوق سياسي
ـ حق تعيين سرنوشت مردم به دست خود آنها (قانون اساسي ،ماده )22
ـ آزادي تاسيس انجمنها ،احزاب وسنديكاها درحمايت از افراد (قانون اساسي،
ماده 21و)22
ـ حق مردم در توصيههاي گفتاري ونوشتاري به مسئولين ودستگاههاي قدرت عمومي
(قانون اساسي ،ماده)20
ـ آزادي عقيده ،انديشه ،بيان ،دسترسي آزاد به اطالعات ،مطبوعات ،آزادي چاپ و
آزادي برگزاري تجمعات عمومي و مسالمت آميز (قانون اساسي ،ماده  08و)03

فصلناهم ربرسي اهي حقوق عم

ومي  /سال اول ،شماره  - 1پاييز 1331

67

3ـ3ـ4ـ حقوق اقتصادي ـ اجتماعي
ـ آزادي تحقيقات علمي (قانون اساسي ،ماده)23
ـ آزادي حق كار و وظيفه دولت در تامين شرايط كار (قانون اساسي ،ماده)63
ـ بهره مندي از آموزش رايگان در همه مؤسسات دولتي در همه مقاطع و الزامي بودن
آموزش دوره ابتدايي براي همه مردم و وظيفه دولت در ايجاد زمينههاي الزام در ساير
مقاطع (قانون اساسي ،ماده)28
ـ به رسميت شناختن حق اعتصاب مسالمتآميز (قانون اساسي ،ماده)63
ـ وظيفه دولت در تحقق حقوق تامين اجتماعي ،تامين مسكن ،آب ،غذا ،تمرينات
ورزشي ونيازهاي قشرجوان و نوجوان جامعه (قانون اساسي ،ماده63 ،62و)63
ـ حمايت از افراد معلول وعقب افتاده (قانون اساسي ،ماده)32
ـ اما آنچه از اهميت بيشتري از ذكر حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي در قانون
اساسي برخوردار است مساله نحوه تامين ضمانت اجراي دولت نسبت به اين موارد قانوني
است .در صورتي كه قانونگذار ضمانت اجراهاي الزم جهت اجرايي شدن اين اصول را
مد نظر قرار نداده باشد اصول مزبور قابليت اجرايي نمييابد و در حد نوشتاري باقي
ميماند وآرزوهاي مردم در دستيابي به عزت وكرامت انساني نقش بر آب ميگردد.
درهمين راستا فصل چهارم باب دوم پيشنويس قانون اساسي مصر به ضمانت اجراهاي
حقوقي در جهت تحقق اين اصول اشاره دارد .كه عبارتند از:
ـ حاكميت قانون در همه روابط (قانون اساسي ،ماده)30
ـ اصل قانوني بودن مجازاتها (قانون اساسي ،ماده)36
ـ حق اعطاي داد خواست براي همه افراد (قانون اساسي ،ماده)32
ـ حق داشتن وكيل در دعاوي دادگستري (قانون اساسي ،ماده)38
ـ اصل شخصي بودن مجازاتها (قانون اساسي ،ماده)36
ـ اصل برائت همه افراد از جرايم مگر با اثبات قانوني (قانون اساسي ،ماده)33
ـ جرم انگاري تجاوز به حقوق مقرر در قانون اساسي (قانون اساسي ،ماده)81

4ـ4ـ قواي حكومتي

()9

به علت وجود فشارها و خواستههاي مردمي در انقالب مصر و خاطرات تلخ دوران
ديكتاتوري حسني مبارك در ماده  6قانون اساسي مصر به صراحت به موازنه در قدرت
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عمومي وتفكيك قوا جهت جلوگيري از تمركز قدرت در اختيار يك گروه يا فرد خاص
اشاره دارد تا قدرت در اختيار مردم باقي بماند و از طريق آنها و به صورت مشروع به
ديگران اعطا شود .برهمين اساس ساختار حكومت مصر براساس قاعده تفكيك قوا طرح
ريزي شده و قدرت در ميان نهادهاي حاكميت تقسيم گرديده و هر يك از قوا موظفند تا
وظايف محوله در قانون اساسي را در عين ارتباط سازنده با يكديگر به صورت مستقل
اجرايي سازند( .قاضي)182 ،1331 ،
براساس اين متن قواي حاكمه در كشور به صورت مرسوم به سه قوه مقننه ،مجريه و
قضاييه تقسيم ميشوند كه حدود وظايف واختيارات ونحوه شكلگيري وساختار اداره هر
كدام به به تفكيك بررسي ميگردد:

1ـ4ـ4ـ قوه مقننه

()10

باب سوم در فصل اول به مجموعه وظايف واختيارات قوه مقننه اختصاص يافته است.
طبق اين پيشنويس ،قانون اساسي مصر نظام دو مجلسي را پذيرفته است كه عبارتند از:
«مجلس نمايندگان»( )11و «مجلس شورا»

()12

1ـ1ـ4ـ4ـ مجلس نمايندگان
به عنوان يكي از اركان قانونگذاري در كشورمصر با حداقل  321نماينده تشكيل
ميشود( .قانون اساسي ،ماده )113اعضا از طريق انتخابات و با رأي مستقيم و مخفي مردم
انتخاب ميگردند .مدت دوره نمايندگي مجلس  2سال ميالدي از تاريخ تشكيل اولين
جلسه است( .قانون اساسي ،ماده)110
* شرايط انتخاب شوندگان( :قانون اساسي ،ماده)113
ـ داراي تابعيت مصري

ـ بر خورداري از حقوق مدني وسياسي
ـ حداقل مدرك پايان دوره ابتدايي
ـ حداقل  22سال سن
* وظايف و اختيارات مجلس نمايندگان:
ـ قانونگذاري (قانون اساسي ،ماده)116

ـ تصويب سياستهاي كلي و عمومي (قانون اساسي ،ماده)116
ـ تصويب برنامههاي رشد وتوسعه اقتصادي و اجتماعي
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ـ تصويب بودجه و نظارت بر هرگونه تغيير وتحول در آن (قانون اساسي ،ماده)113
ـ نظارت بر فعاليتهاي قوه مجريه (قانون اساسي ،ماده)120
ـ تعيين كميته ويژه براي بررسي فعاليت دستگاههاي اداري و امور بودجه
ـ حق سؤال از نخستوزير و معاونان وي و وزرا (قانون اساسي ،ماده)120
ـ حق باز پسگيري رأي اعتماد به نخستوزير و وزيران كابينه
ـ نظارت استصوابي براستقراض و دريافت كمكهاي مالي دولت
ـ رئيس و نواب رئيس مجلس نمايندگان براي يك دوره نمايندگي  2ساله انتخاب
ميگردند( .قانون اساسي ،ماده)33
2ـ1ـ4ـ4ـ مجلس شورا
مجلس شورا به عنوان دومين ركن قانونگذاري در مصرساختاري انتخابي ـ انتصابي
دارد .تعداد اعضاي اين مجلس حداقل 121نفر است كه يك دهم آنها توسط رئيسجمهور
انتخاب ميگردند و ساير اعضا نيز از طريق انتخاباتي محرمانه و مستقيم توسط مردم
انتخاب ميشوند (قانون اساسي ،ماده .)128دوره نمايندگي مجلس شورا  6سال است
ونيمي از اعضا در هر نيم دوره (3سال) تغيير ميكنند (قانون اساسي ،ماده .)131رئيس
مجلس شورا براي هر نيم دوره انتخاب ميشود و بعد از تغيير نيمي از اعضا مجدداً دوباره
براي انتخاب رئيس مجلس انتخابات برگزار ميگردد( .قانون اساسي ،ماده)33
در پيشنويس قانون اساسي اشارهاي به وظايف واختيارات اين مجلس نشده و تنها
مورد مصرح درباره دورهاي است كه مجلس نمايندگان منحل گرديده يا به هر دليل ديگر
جلسات اين مجلس تشكيل نميگردد كه در اين صورت اختيار قانونگذاري به مجلس
شورا داده ميشود هر چند بعد از تشكيل مجدد مجلس نمايندگان مصوبات اين دوره بايد
در اين مجلس تصويب گردد .عالوه بر اين در صورت انحالل مجلس نمايندگان،
رئيسجمهور تنها در برابر اعضاي مجلس شورا سوگند ياد ميكند( .قانون اساسي ،ماده)131
3ـ1ـ4ـ4ـ اصول كلي حاكم بر مجلس و نمايندگي آن
قانون اساسي مصر جهت جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده از سمت خطير نمايندگي
مجلس و تبديل قدرت نمايندگي به حربهاي براي كسب منافع شخصي و ايجاد مانع در راه
قوه مجريه براي در اختيار گرفتن نبض قانونگذاري قواعد ويژهاي را در نظر گرفته است:
اوالً هر فرد تنها حق نمايندگي در يكي از مجالس نمايندگان يا شورا را دارد و هيچكس
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نميتواند همزمان عضويت هر دو مجلس نمايندگان و شورا را داشته باشد؛ (قانون اساسي،
ماده)83
ثانياً يكي از خطرات هميشگي كه مقام نمايندگي را تهديد ميكند تطميع مالي
نمايندگان توسط كانونهاي قدرت وثروت خصوصاً قوه مجريه است تا مسير قانونگذاري
از راه تحقق خواستههاي مردمي و نفع عمومي خارج شده و نفع عدهاي معدود بر منافع
ملي ترجيح داده شود .به همين دليل قانون اساسي دو راهكار مهم را مقرر ميدارد :اول
آنكه نماينده مجالس نمايندگان و شورا ميبايست ابتداي نمايندگي خود اقرار نامهاي از
وضعيت مالي خود ارائه دهد و ديگر اينكه نمايندگان مجلسين از انجام هرگونه معامله
وانعقاد قرار داد با دولت در دوره نمايندگي منع شدهاند( .قانون اساسي ،ماده)88
ثالثاً؛ يكي از تمهيدات اساسي جهت هموار نمودن انجام وظايف نمايندگي خصوصاً
در حيطه نظارت بر قوه مجريه اعطاي برخي مصونيتهاي قانوني به نمايندگان است تا
آزادگي آنها در اظهارنظرها و انجام وظايف حفظ گردد ودغدغه و ترس از محكوم شدن
به جرايم در راستاي انجام وظايف قانوني مانع تحقق اين مهم نشود .به همين جهت در
قانون اساسي مصر مصونيت نمايندگان مجلسين پذيرفته شده است .براين اساس نمايندگان
مجالس نمايندگان و شورا در انجام وظايف نمايندگي و اظهار نظرهاي خود داراي
مصونيت هستند و در مقابل در صورت ارتكاب جرايم ديگر مقرر در قانون با رعايت
شرايط مجازات خواهند شد( .قانون اساسي ،ماده)83
ديگر آنكه جلسات ميبايست به صورت علني برگزار گردد و نصاب الزم جهت
رسميت يافتن جلسات حضور اكثريت اعضاست و جهت قانوني شدن يك مصوبه
ميبايست اكثريت مطلق اعضا به آن رأي موافق داده باشند( .قانون اساسي ،ماده32و)33
از ديگر مباحث مهم پيرامون قوه مقننه حق ابتكار و پيشنهاد قانون است .قانون اساسي
به جهت آشنايي قوه مجريه با پيچيدگي و مسائل تخصصي آن در ارتباط با اجرا ،به
رئيسجمهور و نخستوزير حق اعطاي اليحه قانوني به مجلس را داده است .در مقابل هر
يك از اعضاي مجلس نمايندگان نيز حق دارند طرح خود را در قالب ابتكار قانوني به
مجلس پيشنهاد دهند .قانون اساسي براي بررسي طرحها و لوايح در مجلس فرصتي  61روزه
در نظر گرفته است( .قانون اساسي ،ماده)111
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در صورت اختالف در تصميمگيري ميان مجالس نمايندگان و شورا ،قانون اساسي
هيأتي متشكل از 21عضواز هريك از مجالس را مأمور بررسي واتخاذ تصميم نهايي نموده
است( .قانون اساسي ،ماده)113
يكي ديگر از مباحث قانون اساسي در ارتباط با قوه مقننه بحث نحوه ابالغ قانون و
حدود اختيارات رئيسجمهور در تغيير مصوبه مجلس است .قانون تصويب شده توسط
مجلس براي ابالغ به رئيسجمهور ارسال ميگردد اما قانون اساسي اين حق را براي
رئيسجمهوري قائل شده تا ضمن بررسي قانون ظرف مدت  31روز نظر خود را مبني بر
رد مصوبه به مجلس اعالم دارد .مجلس ضمن بررسي نظر رئيسجمهور تصميمگيري
مينمايد و در صورت تاييد مصوبه ،قانون مذكور الزماالجراست( .قانون اساسي ،ماده)110
()13

2ـ4ـ قوه مجريه

براساس قانون اساسي مصر قوه مجريه اين كشور در طيف قواي مجريه نيمه رياستي
يا نيمه پارلماني قرار ميگيرد .قواي مجريه نيمه رياستي داراي ويژگيهايي هستند كه در
نحوة تقسيم قدرت در اركان حاكميت مصر به خوبي مشاهده ميشود.
قوه مجريه اين كشور دو ركني و متشكل از رئيسجمهور به عنوان رئيس كشور
ونخستوزير به عنوان رئيس شوراي وزيران است .رئيسجمهور با رأي مستقيم مردم و با
اختيارات گسترده انتخاب ميگردد در حالي كه نخستوزير توسط رئيسجمهور به مجلس
معرفي شده و ميبايست پاسخگوي اعمال خود در برابر مجلسين باشد و تحت نظارت
نمايندگان مردم قرار دارد.
هرچند اختيارات فراوان رئيسجمهور كه به قواي ديگر هم تسري يافته مصر را شبيه
نظامهاي رياستي نموده اما حق پارلمان در استيضاح ونظارت و باز پسگيري رأي عدم
اعتماد به شوراي وزيران ،ساختار قوه مجريه را به قوه مجريه نيمه رياستي تبديل نموده
است (قاضي.)233 :1383 ،
براساس فصل دوم از باب سوم پيشنويس قانون اساسي كشور مصر قوه اجرايي اين
كشور دو ركني و متشكل از رئيسجمهور به عنوان رئيس كشور ونخستوزير به عنوان
رئيس شوراي وزيران است.

1ـ2ـ4ـ رئيسجمهور

()14

رئيسجمهور به عنوان رئيس كشور و رئيس قوه مجريه و حافظ منافع مردم و استقاللِ
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كشور با رأي مستقيم ومخفي اكثريت مردم براي مدت  0سال ميالدي كه از زمان اعالم
نتيجة انتخابات آغاز ميگردد انتخاب شده و براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده
شخصي از قدرت در برابر خواسته عموم مردم اين منصب فقط براي يك دوره قابل تمديد
است( .قانون اساسي ،ماده)133
* شرايط احراز تصدي پست رياست جمهوري( :قانون اساسي ،ماده)134
ـ رئيسجمهوري مصر بايد داراي والديني مصري باشد.
ـ از تمام حقوق مدني وسياسي برخوردار باشد.
ـ خود و والدينش داراي شناسنامه هيچ كشوري غير از مصر نباشند.
ـ حداقل سن او  01سال باشد.
ـ همسرش تبعه كشوري غير از مصر نباشد.
ـ كانديداي شركت كننده در انتخابات ميبايست قبل از شروع انتخابات ،مورد تأييد
حداقل  21نفر از نمايندگان منتخب مجالس شورا ونمايندگان قرار بگيرد و يا ازحداقل 21
هزار شهروند مصري كه مجاز به شركت در انتخابات هستند از حداقل  11استان مختلف
كه تعداد امضا كنندگان هر استان كمتر از  1111نفر نباشد تأييديه اخذ نمايد( .قانون
اساسي ،ماده)132
* وظايف و اختيارات رئيسجمهور:
ـ انتخاب نخستوزير و معرفي او به مجلس براي دريافت رأي اعتماد (قانون اساسي،
ماده)133
ـ وضع سياستهاي عمومي كشور به همراه كابينه و نظارت بر اجراي آن (قانون اساسي،
ماده)101
ـ دعوت از دولت جهت برگزاري نشست در امور مهم (قانون اساسي ،ماده)103
ـ صدور بيانيه درباره سياستهاي عمومي كشور و حضور درنشست دورهاي ساليانه
مجلسين (قانون اساسي ،ماده)100
ـ اعالمكننده مواضع كشور در روابط خارجي و مسئول امضاي معاهدات پس از
تصويب مجلسين (قانون اساسي ،ماده)102
ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح (قانون اساسي ،ماده)106
ـ عزل و نصب كارمندان مدني و نظامي و نمايندگان سياسي (قانون اساسي ،ماده)103
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ـ اعالم حالت فوق العاده (قانون اساسي ،ماده)108
ـ صدور عفو و تخفيف مجازات مجرمين (قانون اساسي ،ماده)103
ـ صدور فرمان همهپرسي در مسائل مهم و مربوط به منافع عالي دولت (قانون اساسي،
ماده)121
ـ نظارت بر مرز بين قواي سهگانه و جلوگيري از دخالت آنها در امور يكديگر (قانون
اساسي ،ماده)132
ـ صدور فرمان انحالل مجلس بعد از عدم رأي اعتماد به دومين نخستوزير معرفي
شده (قانون اساسي ،ماده)133
قانون اساسي مصر در كنار وظايف و اختيارات ذكر شده محدوديتهايي را نيز قرار
داده تا حتياالمكان ازتمركز قدرت و ايجاد حكومت ديكتاتوري جلوگيري نمايد.
مجموعهاي از اين موارد عبارتند از:
رئيسجمهور به عنوان رئيس كشور داراي اختيارات فراوان مالي است و امكان
سوءاستفاده از اموال ومنابع ثروت عمومي براي او فراهم است .به همين دليل ميبايست
پيش از آغاز دوره رياست جمهوري صورت وضعيت مالي خود را به مجلس نمايندگان
اعطا نمايد( .قانون اساسي ،ماده)121
به علت حساسيت پست رياست جمهوري رئيسجمهور در دوره خدمت خود
نميتواند منصب حزبي ديگري را احراز نمايد تا از هرگونه شايبه تمركز قدرت حكومت
مردمي در اختيار حزب خاص جلوگيري شود .عالوه بر اين رئيسجمهور نميتواند هيچ
منصب سياسي ديگري را نيز دارا باشد( .قانون اساسي ،ماده)133
در صورتي اتهام رئيسجمهور به ارتكاب جرايم يا جنايات بنا به در خواست يك سوم
از اعضاي مجلس نمايندگان و اثبات و تاييد آن توسط دو سوم نمايندگان ،رئيسجمهور از
سمت خود بركنار ميگردد .محاكمه رئيسجمهور در دادگاه ويژهاي متشكل از رئيس
دادگاه عالي قانون اساسي و قديميترين نمايندگان دادگاه تجديد نظر و دو رئيس از
قديميترين روساي دادگاه تجديد نظر صورت ميپذيرد( .قانون اساسي ،ماده)122
رئيسجمهور استعفاي خود را تقديم مجلس مينمايد و تا انتخاب رئيسجمهور جديد،
نخستوزير مسئوليت او را بر عهده ميگيرد( .قانون اساسي ،ماده)123
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()15

يكي از افراد داراي تابعيت مصري كه داراي حداقل  31سال سن بوده و تابعيت كشور
ديگري را نيز نداشته باشد توسط رئيسجمهور براي دريافت رأي اعتماد بهعنوان
نخستوزير به مجلس معرفي ميشود .درصورت رأي عدم اعتماد مجلس به نخستوزير
معرفي شده ،رئيسجمهور موظف است يكي از اعضاي حزب داراي اكثريت مجلس
نمايندگان را به عنوان نخستوزير معرفي نمايد و در صورت رأي عدم اعتماد مجلس به
او رئيسجمهور حكم انحالل مجلس نمايندگان را صادر مينمايد( .قانون اساسي ،ماده)133
نخستوزير و اعضاي شوراي وزيران نميتوانند همزمان عضو يكي از مجلسين باشند
(قانون اساسي ،ماده .)126در مورد مسائل مالي آنها نيز مقررات ويژهاي وجود دارد براي
نمونه ممنوعيت دريافت حقوق ومزايايي عالوه بر حقوق مقرر و يا ممنوعيت اشتغال به هر
شغل آزاد يا اقدام تجاري يا مالي و صنعتي و ممنوعيت خريد يا اجاره و يا حتي تبادل
كاال به كاالي اموال دولتي .عالوه بر اين تمام هداياي دريافتي به علت سمت آنها متعلق
به خزانه عمومي دولت است( .قانون اساسي ،ماده)128
* وظايف واختيارات تخصصي شوراي وزيران( :قانون اساسي ،ماده)159
1ـ مشاركت با رياست جمهوري در امر تعيين سياستهاي عمومي دولت و اشراف بر
اجراي آنها.
2ـ تعيين رويكرد وزارتخانهها و دستگاهها و مؤسسات وابسته و هماهنگي ميان آنها و
پيگيري اين موارد.
3ـ تهيه اليحههاي قانوني يا تصميمگيريها.
0ـ صدور دستورهاي اداري بر اساس قانون و مراقبت بر حسن اجراي آن.
2ـ تهيه اليحه بودجه عمومي دولت
6ـ تهيه طرح توسعه اقتصادي و اجتماعي عمومي براي دولت.
3ـ دريافت قرض و پرداخت آنها بر اساس قوانين و قانون اساسي
8ـ پيگيري اجراي قوانين و محافظت از امنيت كشور و حمايت از حقوق شهروندان و
منافع دولت.
در مورد اتهامات وارده به نخستوزير و وزيران كابينه ،قانون مقرر ميدارد:
«رئيسجمهور و دادستان كل و مجلس نمايندگان بنا بر درخواست امضا شده از سوي
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دست كم يك سوم از اعضاي خود ميتوانند اتهامي را متوجه نخستوزير يا هر كدام از
اعضاي دولت كنند ،اين اتهامات ميتواند از جرائمي باشد كه در خالل انجام وظيفه در
موقعيتهايشان يا به علت آن باشد .در تمامي اين زمينهها قرار اتهام تنها با موافقت دو
سوم اعضاي مجلس نمايندگان صادر ميشود و در اين صورت كسي كه اتهام متوجه وي
شده ،فعاليتهايش متوقف ميشود تا در موردش قضاوت شود ،پايان زمان خدمت نيز در
اين مورد مانع از اقامه دعوا عليه وي و ادامه اين روند نخواهد بود»( .قانون اساسي،
ماده)166
نخستوزير در حيطه اختيارات خود آيين نامههاي الزم جهت اجراي قانون و كنترل
ونظارت بر آنها را صادر مينمايد (قانون اساسي ،ماده .)160وي استعفاي خويش را تقديم
رئيسجمهور ميكند( .قانون اساسي ،ماده)163

3ـ4ـ قوه قضاييه

()16

فصل سوم از باب سوم قانون اساسي مصر به مساله قوه قضاييه و ساختار و حيطه
حاكميت و اختيارات آن ميپردازد .تنها مرجع حل و فصل اختالفات در حكومت
جمهوري مصر قوه قضاييه است و تمام منازعات فردي واجتماعي ميبايست در اين نهاد
حاكميت مطرح گردد .همانطور كه پيشتر اشاره شد يكي از حقوق اساسي كه اين قانون
به عنوان ضمانت اجراي حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي ذكر كرده حق اعطاي
دادخواست توسط مردم به مرجع صالح است و در برابر اين حق قانون وظيفه و تكليف
رسيدگي و صدور رأي و اجراي حكم بر اساس قانون عادالنه را بر عهده قوه قضاييه قرار
داده است.
قوه قضاييه قوهاي مستقل از ساير قواست .استقالل قوه قضاييه به عنوان يكي از اصول
اساسي تحقق عدالت در جامعه مورد پذيرش قرار گرفته است تا حقوق وآزاديهاي فردي
و اجتماعي مردم تحت حاكميت ساير قواي حكومتي مورد خدشه واقع نشود و امكان
تجاوز به اين حقوق از اركان تقنيني و اجرايي سلب گردد (قانون اساسي ،ماده.)168
عالوه بر استقالل نهاد قضايي در حكومت ،شخص قاضي نيز در رسيدگي وصدور
حكم مستقل بوده و هيچ عامل خارجي وتهديد رواني نبايد او را از تحقق عدالت و عمل
به قوانين و مقررات بازدارد و تنها عامل قانوني و قيد مستدل و مستند بودن آراء قضايي
است كه قاضي را در صدور حكم مقيد مينمايد .به همين دليل قانون اساسي سه نكته مهم
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را در اين موضوع ياد آور ميشود :اوالً استقالل قاضي؛ ثانياً غير قابل عزل بودن او وثالثاً
برابري قضات در حقوق و تكاليف با يكديگر (قانون اساسي ،ماده.)131
يكي از حربههاي هميشگي حكومتهاي مستبد براي مقابله با مخالفين خود تبديل
جلسات علني قضاوت و صدور حكم به جلسات غير علني است كه حكومت با اعمال
نفوذ در آراء قضايي عرصه را بر مخالفان تنگ مينمايد (هاشمي .)028 :1383 ،براي
جلوگيري از آفت اعمال قدرت عناصر حكومت در حيطه قضا قانون اساسي مقرر ميدارد
كه همه جلسات دادگاهها به صورت علني برگزار ميگردد تا عالوه بر حكم قضايي
مستدل و مستند افكار عمومي نيز شاهد اجراي عدالت ومانع اعمال نفوذ قدرتها باشند
(قانون اساسي ،ماده.)131
قانون اساسي جهت تحقق اهداف قوه قضاييه تشكيالتي را در نظر گرفته كه عبارتند از:

1ـ3ـ4ـ دادگاه قانون اساسي

()17

از مهمترين اصولي كه همه قوانين اساسي به آن ميپردازند نحوه نظارت دستور نامهاي
و حفاظت از قانون اساسي در برابر مصوبات مغاير با قانون اساسي مجلس ميباشد تا
عاليترين سند حقوقي وسياسي جامعه از تغيير وتحريف اصول در امان باشد .حفاظت از
قوانين اساسي و رعايت سلسله مراتب ميان قواعد حقوقي از عناصر اصلي در قوانين
اساسي نوشته در كشورهاي گوناگون ميباشد .به همين علت قوانين اساسي با ايجاد
سامانهاي براي سنجش مطابقت سازگاري قوانين مجالس با قانون اساسي حفاظت از عالي
ترين سند حقوقي وسياسي جامعه را تضمين مينمايد (عباسي113 :1388 ،ـ .)118در
همين راستا دادگاه قانون اساسي مصر به عنوان مرجعي مستقل و دور از نظارت قواي
ديگر بررسي مطابقت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي را برعهده دارد .اين مرجع
عاليترين نهاد حكومتي در حفظ و حراست از قانون اساسي ميباشد .اعضاي اين مرجع
عالي رتبه  11نفر هستند كه با حكم رئيسجمهور منصوب ميشوند (قانون اساسي،
ماده .)136هرچند رسيدگي اين دادگاه بر تمام قوانين و مقررات حاكم نيست و تنها حق
بررسي قوانين مربوط به انتخاباتها وبرخي قوانيني كه در راستاي اجراي قانون اساسي
(قوانين ارگانيك) توسط مجالس تصويب ميشود را دارد (قانون اساسي ،ماده .)133الزم
به ذكر است در تقسم بندي نهادهاي نظارتي بر قانون اساسي دادگاه قانون اساسي مصر در
زمره نهادهاي نظارتي قضايي به شمار ميرود( .قاضي 21 :1388 ،و)21
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2ـ3ـ4ـ دادستاني

()18

دادستاني به عنوان جزء جدايي ناپذير از دستگاه قضايي مسئوليت تحقيق و بررسي و
مطرح كردن اتهامات قضايي را برعهده دارد .رياست دادستاني دادستان كل است كه بنا
به حكم رئيسجمهور واز ميان اعضاي شوراي عالي قضايي انتخاب ميگردد .دادستان
ميبايست از رؤسا يا معاونان رئيس دادگاه استيناف و يا مشاوران عام دادستان باشد كه
براي  0سال و فقط يك دوره ميتوان اين مسئوليت را در اختيار داشته باشد .در صورت
بازنشسته شدن بين دوره دادستاني مسئوليت او نيز پايان ميپذيرد( .قانون اساسي،
ماده133ـ)131

3ـ3ـ4ـ شوراي دولتي

()19

به عنوان دادگاهي مستقل قضايي و تنها مرجع حل و فصل منازعات اداري و منازعات
اجرايي احكام به حساب ميآيد .وظيفه اين دادگاه بررسي دادخواستها و شكايتهاي
مربوط به تخلفات انظباطي كارمندان است .تصميمگيري و اظهار نظر پيرامون موارد پيش
بيني شده در قوانين و بررسي قراردادهايي كه يك طرف آن دولت قرار دارد از ديگر
وظايف اين دادگاه است .عالوه بر اين پيشنويس مقررات و قوانين را از طرف نهاد دولتي
كه به اين شورا ارجاع داده است؛ بررسي ميكند( .قانون اساسي ،ماده)130

4ـ3ـ4ـ نهاد قضايي دولت

()20

به عنوان نهادي مستقل قضايي نمايندة دولت در اموراختالفي است و كنترل فني
ادارات حقوقي در دستگاههاي اداري بر عهده اين نهاد است .تهيه قراردادها و حل و فصل
منازعاتي كه دولت يك طرف آن قرار دارد از ديگر وظايف اين مجموعه است .اعضاي
نهاد قضايي دولت از همان مصونيتها و حقوق و وظايف كارمندان قوه قضاييه بهرهامند
هستند( .قانون اساسي ،ماده)133

5ـ3ـ4ـ دادستاني اداري

()21

به عنوان نهاد مستقل قضايي وظيفه تحقيق در تخلفات مالي و پيگيري شكايتها در
دادگاههاي دولتي و اتخاذ تصميم قانوني در برخورد با كوتاهي عملكرد در ارائه خدمات
عمومي را بر عهده دارد( .قانون اساسي ،ماده)181
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6ـ3ـ4ـ دادگاه نظامي

()22

نهاد قضايي نظامي نهادي مستقل است كه رسيدگي به جرايم متعلق به نيروهاي مسلح
افراد و افسران آن را بر عهده دارد و تمام جرايمي كه در داخل نهادهاي نظامي يا
تأسيسات نيروهاي مسلح رخ ميدهد در حوزه صالحيتهاي اين نهاد است .غير نظاميان
تنها در صورتي در اين محكمه محاكمه ميشوند كه جرم آنها آسيبي به نيروهاي مسلح
وارد كرده باشد( .قانون اساسي ،ماده)138

7ـ3ـ4ـ قانون اساسي از وكال و كارشناسان حقوقي

()23

به عنوان اركان تحقق عدالت قضايي ياد كرده و براي كارشناسان همان مصونيت
وحقوق و مزاياي قضات را در نظر گرفته است( .قانون اساسي ،ماده181و)182

4ـ4ـ نظام محلي و اداري

()24

براساس قانون اساسي مصر؛ دولت به واحدهاي مختلف محلي تقسيم ميگردد و اين
واحدها از شخصيت حقوقي برخوردارند و اين تقسيمبندي به گونهاي صورت ميگيرد كه
واحدهاي اداري بتوانند خدمات محلي به نحو احسن ارائه نمايند .بر اين اساس مايحتاج
فني ،اداري و مالي به صورت توزيع عادالنه امكانات و منابع ميان بخشهاي محلي مختلف
سازماندهي ميشود( .قانون اساسي ،ماده)180
اما نهادهاي محلي به صورت عدم تمركز يا خودگرداني محلي اداره ميشوند .در اين
سيستم از طريق قانون اساسي اختيارات ويژهاي به نهاد مردمي محلي به نام «شوراها» اعطا
ميگردد تا اختيار تصميمگيري اداري در محل را داشته باشند و به وسيله عوامل اجرايي
خود آنها را اجرا كنند .بر همين مبنا براي هر واحد محلي با رأي مستقيم مردم اعضاي
شورا به مدت  0سال انتخاب ميشوند .نامزد حضور در شوراهاي محلي بايد حداقل 21
ساله باشد( .قانون اساسي ،ماده)188
هر چند در كنار اعضاي منتخب نمايندگاني از طرف قوه مجريه نيز در شورا عضويت
دارند اما عضويت آنها به صورت ناظر و بدون حق رأي خواهد بود .وظيفه اصلي شوراها
اداره امور محلي و فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي و بهداشتي در محدوده شوراست.
دولت حق دخالت در تصميمات شوراي محلي را نداشته و تصميماتي كه در حوزه
صالحيت شورا اتخاذ ميشود نهايي و الزماالجراست (قانون اساسي ،ماده .)131عالوه بر
آن قوه مجريه حق انحالل شورا را ندارد و نميتواند به بهانه ايجاد مديريت جامع در
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كشور از ايجاد شوراها صرف نظر نمايد (قانون اساسي ،ماده.)132
در مورد نحوه اجراي اقتدارات و تصميمات شورا در محدوده محل و نحوه انتخاب
استانداران و مديران محلي قانون اساسي تعيين اين موارد را به قانون عادي محول نموده است.

5ـ4ـ كميسيون ملي انتخابات

()25

تنها نهاد مسئول در اجراي همهپرسي و انتخاباتهاي رياست جمهوري ،پارلماني و
محلي كميسيون ملي انتخابات است و تمامي وظايف مربوط به انتخابات از ابتدا تا پايان
كار اعم از تهيه بيانيه رأيدهندگان ،ارائه تقسيمات حوزههاي انتخابيه ،تعيين ضوابط
سرمايهگذاري و هزينههاي تبليغاتي و اعالم نتايج بر عهده اين كميسيون است( .قانون
اساسي ،ماده)218
اعضاي كميسيون ملي انتخابات عبارتند از :شورايي متشكل از  11عضو كه به صورت
مساوي از ميان نمايندگان روساي دادگاه فرجام و دادگاههاي تجديدنظر ،شوراي دولت و
دستگاههاي قضايي دولت و دادستاني اداري براي يك دوره  6ساله انتخاب ميشوند و
رئيس آن قديميترين عضو دادگاه فرجامي است .نيمي از اعضا هر سه سال يكبار تغيير
ميكنند و اعضا ميتوانند در اجراي وظايف خود با كارشناسان و متخصصان امور
انتخاباتي مشورت نمايند .اين كميسيون در اجراي وظايف محوله از ضمانت اجراهاي
كافي برخوردار است و از تاريخ اجرايي شدن قانون اساسي به مدت  11سال قوه قضاييه
بر رأيگيري وشمارش آرا نظارت خواهد داشت( .قانون اساسي ،ماده)213
مسئول رسيدگي به شكايات واعتراضات از كميسيون ملي انتخابات در رابطه با روند
همهپرسي انتخاباتهاي پارلمان و رياست جمهوري دادگاه عالي اداري است ودر
انتخاباتهاي محلي دادگاه قضايي اداري مسول رسيدگي خواهد بود .و اعتراض به نتايج
تنها بعد از اعالم رسمي آن پذيرفته ميشود.
الزم به ذكر است انتخابات مجلس نمايندگان ،شورا و شوراهاي محلي براساس نظام
فردي و يا فهرستي و يا جمع بين آنها برگزار ميشود .هرچند قانون اساسي نسبت كرسيها
در نظام انتخابات قانونگذاري را به اين شكل تعيين نموده :انتخابات قانونگذاري پس از
تصويب قانون اساسي با نسبت دو سوم كرسيهاي مربوط به نظام فهرستي و يك سوم
نظام فردي ميباشد و احزاب و افراد مستقل حق نامزدي در هر يك از آنها را دارند.
(قانون اساسي ،ماده)211
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قابل توجه است كه رهبران احزاب منحله از انجام فعاليت سياسي و نامزدي در
انتخاباتها به مدت  11سال محرومند .منظور از اين رهبران همه كساني هستند كه در
دبيرخانه عمومي اين حزب يا كميته سياستها و يا دفتر سياسي عضو بوده و يا اينكه از
اعضاي مجلس الشعب و يا مجلس شوراي سابق پيش از انقالب  22ژانويه هستند( .قانون
اساسي ،ماده)232

5ـ تحليل وبررسي قانون اساسي مصر
قانون اساسي جمهوري مصر ميبايست پيش از هر چيز نشانگر آرمانهاي مردمي باشد
كه در جريان بيداري اسالمي در افكار و آرا و نظريات اين ملت مسلمان متبلور گرديده بود.
مجموعه اين مطالبات در سه عنصر زير قابل نمايش است:
ـ هويت اسالمي
ـ وحدت اسالمي
ـ روحيه استكبار ستيزي
بررسي نحوه قانونگذاري در اين زمينهها در قانون اساسي ميتواند تحليل جامعي از
محتوي قانون اساسي مصر ارائه نمايد.

1ـ5ـ هويت اسالمي
انقالب مردم مصر باريشههاي عميق اسالمي صورت پذيرفت و مردم همواره در طول
اين دوران پيوند ناگسستني خود را با اسالم وانگيزههاي اسالم خواهانه حفظ نمودند ودر
تصميمات مهم خود مثل انتخاب رئيسجمهور وانتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسي با
اعتماد به اسالمگرايان خواهان تحقق حكومتي اسالمي بودند .آنها همواره با الگو قراردادن
قرآن كريم به دنبال زندگي اجتماعي مستقل بودند و آيه «و لن يجعل اهلل للكافرين علي
المؤمنين سبيال» (نسا )101 ،را چراغ راه خود در مبارزات قرار داند .مسلمانان كه چيزي
بيش از  31درصد جمعيت  81ميليون نفري مصر را تشكيل ميدهند با تأسي به فرمودة
رسول گرامي اسالم كه بين ميدارند «االسالم يعلو واليعلي عليه» (صدوق ،جلد:1332 ،2
 )330به دنبال زنده نمودن هويت مستقل بر اساس اصول دين مبين اسالمند .در برابر اين
جريان اسالم خواهانه پيشنويس قانون اساسي مصر تنها در چند مورد آن هم به صورت
كامالً محدود و فاقد ضمانت اجراي حقوقي به هويت اسالمي اشاره نموده است.
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جمهوري عربي مصر به عنوان جزء تقسيمناپذير امت عربي واسالمي دانسته شده و دين
اسالم به عنوان دين رسمي حاكم بركشور مصر معرفي شده .در مقابل اين اشاره مختصر،
هويت ناسيوناليستي عربي بسيار پررنگ ذكر گرديده و در كنار دين مبين اسالم ،اديان
يهود و مسيحيت به عنوان اقليتهاي ديني در قانون اساسي شناخته و معرفي شدهاند.
آزاديهاي اديان مزبور در زمينههاي مختلف به ويژه احوال شخصيه به وسيله قانون اساسي
تضمين شده است .قانون اساسي تشكيل هرگونه حزب كه باعث تفرقه ميان مردم گردد را
ممنوع اعالم نموده واين خود محدوديتي جدي براي اسالم خواهان به شمار ميآيد.
متن پيشنويس هرچند با جنجالهاي فراوان اسالم را به عنوان منبع قانونگذاري معرفي
نموده اما عدم تبديل اين تفكر به انديشه حقوقي وعدم تعيين نهادي حاكميتي براي تطابق
مصوبات مجالس با شريعت اسالمي اين اصل را به صورت مادهاي شعاري و بدون
ضمانت اجراي حقوقي باقي گذاشته است و در صورت وضع قانوني مخالف با شريعت
اسالمي قانون مصوب الزماالجرا ميباشد .اين درحاليست كه يك فصل جداگانه از قانون
اساسي به ضمانت اجراهاي حقوق بشر و آزاديهاي فردي تعيين شده در پيشنويس قانون
اساسي اختصاص يافته است كه مقايسه اين دو ميتواند گوياي واقعيت فوق باشد.
از نكات قابل ذكر در اين زمينه اشاره قانون اساسي به االزهر شريف به عنوان مرجعي
علمي واجتماعي است كه حق اظهار نظر در مسائل شرعيه را داشته وبه عنوان نهادي
مستقل داراي بودجهاي دولتي است .هرچند اشاره به االزهر به عنوان مؤسسه ديني در
راستاي ترويج هويت اسالمي از نكات برجسته است اما براي نظرات اين مجموعه در
راستاي مسائل ديني نيز ضمانت اجرايي وجود ندارد .تنها در ماده ( )0پيشنويس تصريح
شده است كه نظر هيات علماي بزرگ االزهر در امور مرتبط با شريعت اسالمي اخذ
ميگردد .به نظر ميرسد كه اين ماده نيز تنها براي راضي نمودن اسالم خواهان اضافه شده
و االزهر مطابق پيشنويس قانون اساسي فاقد جايگاه قانوني مشخص و تأثيرگذار در نظام
حقوقي مصر خواهد بود.
حقوق و آزاديهاي فردي واجتماعي تعيين شده در پيشنويس بر مبناي ارزشهاي
واالي اسالمي تنظيم نگرديده وآزادي مطلق برگرفته از حقوق غرب بر آزاديهاي انساني
اسالمي مرجح شده است .هيچ يك از حقوق و آزاديهاي مذكور در پيشنويس مقيد به
ضوابط شرعي و اسالمي نگرديدهاند.
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در نتيجه آن طور كه مردم مصر با اهداف اسالم خواهانه وارد عرصه مقابله با حكومت
طاغوت زمان خود شدند ،قانون اساسي به هويت اسالمي به عنوان يكي از اركان اصلي
تحقق انقالب توجه نكرده است و بيشتر مطابق خواسته عدهاي مليگراي سكوالر تدوين
گرديده است و هويت اسالمي در قانون اساسي به صورت جدي در حال تهديد است.

2ـ5ـ وحدت اسالمي
ملت و نخبگان مصر همواره در راستاي تحقق اعتصام به حبل اهلل و ايجاد وحدت ميان
مسلمانان گام برداشتهاند .در تاريخ مصر نامهاي آشنايي مانند شيخ محمد عبده (مطهري،
 ،)36 :1331شيخ محمود شلتوت (احمدي )33 :1383 ،و جناب سيد قطب (شاهد بيدار،
106 :1380ـ )131مدال تقريب مذاهب اسالمي را برسينه دارند .آنان آفت بزرگ جوامع
اسالمي را مليگرايي ميدانند و معتقدند تا هنگامي حلقه مفقوده وحدت به جامعه مسلمين
بازنگردد امپرياليست غرب با حربه تفرقه بر منابع مالي متعلق به جوامع اسالمي چنگ
ميزنند و آنان را در فقر و گرسنگي باقي نگاه ميدارند .او مرز جوامع اسالمي را در هم
ميشكند و معتقد است هرجا مسلماني هست آن جا قلمرو جامعه اسالمي است( .فصلنامه
تاريخ و فرهنگ معاصر شماره )238 :6افتتاح جماعت تقريب مذاهب اسالمي به وسيله
افرادي مانند شيخ شلتوت (بيآزار شيرازي )2 :1381 ،و نامه نگاريهاي وي و سيد قطب
با علماي شيعه نشانگر عمق اعتقاد آنها به تحقق حاكميت واحد اسالمي به دور از
تعصبات مذهبي است .اما در راستاي تحقق وحدت اسالمي قانون اساسي مصر بدون
توجه به نقش عمده حكومت و مردم اين كشور در عملي ساختن وحدت ميان فرق
مختلف امت اسالمي و نقش االزهر در پرچمداري تقريب مذاهب در سالهاي گذشته
بدون كمترين اشاره به حقوق شيعيان مصري ،مذاهب رسمي اسالمي و مبادي شريعت را
در «مذاهب اهل سنت وجماعت» خالصه كرده است .و به مذهب تشيع به عنوان يكي از
مذاهب اسالمي هيچ اشارهاي ننموده است .اين در حاليست كه آزادي اديان مسيحيت و
يهوديت به تصريح مورد توجه واقع شده و در اين زمينه نيز قوميتگرايي عربي بسيار پر
رنگتر از تحقق امت واحده اسالمي مورد توجه قرار گرفته است .به نظر ميرسد مجلس
مؤسسان به جاي توجه به خواسته ملت مصر در راستاي دستيابي به وحدت اسالمي
خواسته عدهاي سلفي افراطي را ترجيح داده است.
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3ـ5ـ روحيه استكبار ستيزي
مقابله با مستكبرين جهاني باالخص آمريكا و رژيم اشغالگر قدس و لغو تمام پيمانهاي
في مابين دولت مصر و اين كشورها (به ويژه پيمان كمپ ديويد) در كنار حمايت از
مستضعفين جهان به ويژه فلسطينيان مظلوم از اساسيترين خواستههاي مردم مسلمان مصر
در جريان تحقق انقالب در اين كشور بود .در حالي كه نحوه تقسيم قدرت واختيارات
فراوان نظاميان و قضات به عنوان نهادهاي بازمانده از حكومت مبارك اين هدف اساسي را
مورد تهديد قرار داده است.
در امور نظامي همچنان استقالل ارتش حفظ گرديده و اداره امور نظامي به عهده
نظاميان قرار داده شده است .نحوه تقسيم قدرت در نيروهاي نظامي به نحو ذيل است:
 )1ارتش به عنوان ملك ملت متعلق به عموم مردم مصر است و شوراي عالي دفاع ملي
براساس قوانين عادي تشكيل ميگردد .وزير دفاع نيز به عنوان مقام رسمي داراي اختيار
در ارتش از ميان افسران عالي رتبه نيروهاي مسلح انتخاب ميشود.
 )2شوراي عالي امنيت ملي كه به رياست رئيسجمهور وتعدادي از مسئولين لشكري و
كشوري تشكيل ميشود اختيارات عمدهاي در زمينة جنگ و صلح و سياستهاي نظامي
دارد وتأثير نظاميان در آن قابل چشمپوشي نيست.
به اين ترتيب نظاميان باقي مانده از حكومت مبارك حتي در صورت انتخاب
رئيسجمهور اسالمگرا و استكبار ستيز سد عمدهاي در مبارزه با مستكبرين به حساب
ميآيند؛ چرا كه اختيار رئيسجمهور در رياست كل قوا اختياري تشريفاتي است ودر
شوراي عالي امنيت ملي نيز تنها يك رأي دارد .به عبارت ديگر در امور نظامي
تصميمگيري و اختيارات به عهده شوراي عالي امنيت ملي و ارتش قرار داده شده است و
عمالً رئيسجمهور در اين امور به تنهايي اختيار تصميمگيري ندارد.
در سياست خارجي و معاهدات خارجي و بينالمللي نيز عمالً دست رئيسجمهور بسته
شده و اين امور تنها با تصويب هر دو مجلس داراي اعتبار دانسته شده است .بر اين اساس
رئيسجمهور بدون تصويب مجلسين اختيار تغيير معاهدات قبلي و امضاي معاهدات جديد
را ندارد .لذا ميتوان ادعا نمود كه رئيسجمهور در حوزه سياست خارجي نيز داراي
اختيارات زيادي نخواهد بود.
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بر اين اساس امور نظامي و سياست خارجي به عنوان دو حوزه مهم حكومت در حيطه
صالحيت نهادهاي ديگر غير از رئيسجمهور منتخب مردم قرار داده شده و لذا ملت مصر
در مسير قانوني نمودن اهداف اصلي انقالب خود به توفيق فراواني دست نيافتند و اين
اهداف در معرض تهديدي جدي قرار دارد( .كعبي)1331 ،

نتيجهگيري
قانون اساسي  2113مصر با همة فراز و فرودهاي تاريخي و درگيريهاي مردمي
سرانجام در همهپرسي و با آراء موافق اكثريت مردم به تصويب رسيد .توجه گسترده به
حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و تعيين ضمانت اجراهاي مشخص براي آنها از
نكات برجسته اين قانون است هرچند اطالق آزاديهاي فوق بيشتر گرتهبرداري از
نمونههاي غربي حقوق بشر را به ذهن متبادر ميسازد .ساختار حكومتي طراحي شده نيز
مطابق با تفكر تفكيك قواي مونتسكيويي و مانند مدل رژيمهاي نيمه رياستي و نيمه
پارلماني ميباشدو ميتواند تا حدي مانع از هواپرستي و استبداد حاكمان گردد (غمامي،
366 :1383و .)381الزم به ذكر است ساختار حكومتي مصر بر اساس قانون اساسي 2113
تفاوت چنداني با مدل قانون اساسي  1381ندارد و صرف ساختار سازي نميتواند مانع
موفقي براي جلوگيري از خودسري حكام باشد .هرچند اختيارات رئيسجمهور در مسائل
نظامي توسط نظاميان و در سياست خارجي توسط مجلس به نحو گسترده محدود شده و
همچنين رئيسجمهور در قوه قضائيه داراي اختيارات فراواني نميباشد اما اين قوه همچنان
در دست قضات وابسته به دولت سابق مصر است .اما پيرامون نقش حاكميت اسالمي در
عرصه سياسي اگرچه در قانون اساسي ،اسالم به عنوان منبع اصلي قانونگذاري معرفي شده
و نام االزهر شريف در قانون اساسي آمده و تصريح شده كه در مسائل اسالمي نظر اين
نهاد گرفته ميشود ،ليكن نگاهي به ساير بخشهاي قانون اساسي نشان ميدهد كه اين
موارد حالت شعاري و نمايشي داشته و داراي هيچگونه ضمانت اجرا نميباشند .به عبارت
ديگر عمالً اسالم به صورت نهادينه وارد در ساختار حكومت نگرديده است .مدل
()26

ساختاري اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
()23

اساسي مشروطه

و اصل 2متمم قانون

كه نوعي نظارت استصوابي را براي فقهاي صاحب نظر در برابر

مصوبات مجالس قانونگذاري طراحي نموده است؛ الگوي عملي قابل استفاده به وسيله
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تمام كشورهاي اسالمي در راستاي حفاظت از اصول شريعت ميباشد .همچنين از آن جا
كه ملت و نخبگان مصر همواره در مسير تقريب مذاهب اسالمي پيش قدم بودهاند جا
داشت كه قانون اساسي مصر حقوق شيعيان مصري را به رسميت ميشناخت.
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يادداشتها
1ـ اصل پنجم :نظام سياسي جمهوري عربي مصر بر پايه سيستم چند حزبي اداره ميشود كه
در چار چوب اصول و مباني بنيادين جامعه مصري بوده و در قانون اساسي به آن تصريح شده
است.
2ـ اصل دوم :دين رسمي كشور اسالم ،زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانونگذاري،
شريعت اسالم است.
3ـ اصل يكصد و شصت و چهارم :شوراهاي تخصصي ملي در سطح ملي تشكيل ميشوند تا
بتوانند به طراحي سياست عمومي كشور در تمامي زمينههاي فعاليتهاي ملي مساعدت نمايند .اين
شوراها بايستي تحت نظارت رئيسجمهور باشند.
4ـ اصل چهل و هشتم :آزادي مطبوعات ،چاپ ،نشريات و رسانههاي گروهي بايستي تضمين
شود .سانسور روزنامهها ممنوع است و اخطار به آنها ،تعليق و يا تعطيل آنها بايستي براساس
روشها و رويههاي اداري باشد .در حالت اضطراري يا در زمان جنگ ،سانسور محدود روزنامهها،
نشريات و رسانههاي گروهي در مورد موضوعات امنيت ملي و يا براي اهداف امنيت ملي ميتواند
براساس قانون اعمال گردد.
5ـ مجلس الشعب.
6ـ الشعب يريد اسقاط النظام.
و المجتمع.

7ـ مقومات

8ـ الحقوق والحريات.
.

9ـ السلطات

.

10ـ
11ـ مجلس النواب.

12ـ مجلس الشوري.
13ـ

.

14ـ

.

15ـ

.
.

16ـ
17ـ
18ـ

.
.

19ـ مجلس الدوله.
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20ـ
21ـ

.
.

22ـ القضاء العسكري.
23ـ

.

24ـ
25ـ

.
.

26ـ اصل چهارم :كليه قوانين و مقررات مدني ،جزائي ،مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي،
نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساس موازيناسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا عموم همه
اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي
شوراي نگهبان است.
27ـ اصل دوم :مجلس مقدس شوراي ملي كه بتوجه و تأييد حضرت امام عصر عجلاهلل فرجه
و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسالم خلد اهلل سلطانه و مراقبت حجج اسالميه كثراهلل امثالهم
و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با
قواعد مقدسة اسالم و قوانين موضوعه حضرت خيراالنام صلياهلل عليه و آله و سلم نداشته باشد و
معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسالميه بر عهدة علماي اعالم اداماهلل
بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج
نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع ازمقتضيات زمان هم باشند باين طريق كه علماي
اعالم و حجج اسالم مرجع تقليد شيعه اسالم بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند
معرفي بمجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر بمقتضاي عصر اعضاي مجلس
شوراي ملي باالتفاق يا بحكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا مواديكه در مجلسين
عنوان ميشود بدقت مذاكره و غور رسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد
مقدسه اسالم داشته باشد طرح ورد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علماءدر
اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلاهلل فرجه
تغيير پذير نخواهد بود.
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