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مبارزه با مفاسد اقتصادی 
ضمانت اجرا ندارد

دکتر محمد رضا ویژه عضو هیات 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

نظریات حقوق عمومی را بومی 
نمی کنیم!
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قانونی شدن مرخصی بانوان و 
تأثیر  آن  بر فضای  اشتغال  و 

سیاست گذاری  حوزه  زنان
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طبع انسان با زندگي اجتماعي به هم آمیخته 
و زندگي اجتماعي در سایه تعاون و اجتماع و 
مبادالت ســامان می یابد. در این سیر، منافع 
انسان ها که بر مبناي امیال و غرایز شكل گرفته 
اســت با یكدیگر تعارض پیــدا می كند و این 
تعارض نیازمند دستگاهي جهت تحقق نظم 
اجتماعي اســت، که همان حكومت است و 
البته پس از تشكیل حكومت نیز نیاز به کار 

جمعي و تشكیالتی از بین نمي  رود.
از بررســي احكام و دســتورات دین اسالم 
هم فهمیده مي  شــود که بخــش اعظم این 
دستورات همچون احكام مالي، احكام دفاع 
ملي و احكام حقوقي و جزایــي اجتماعي و 
سیاسي است که مستلزم اجتماع مسلمین 
براي تشــكیل نظام اجتماعــي و حكومت 

اســالمي اســت و از آن جهت کــه مقررات 
اســالمی ماهیت اجتماعــی دارد، حتی در 
فردی ترین مقــررات از قبیل نمــاز نیز بعد 
اجتماعــی آنها مــورد توجه قــرار گرفته و 
برگزاري آن ها همراه با جماعتي از مســلمین 
توصیه شده است. مقررات فراوان اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسالم 
ناشــی از این خصلت اســت و از مسئولیت 
اجتماعی اسالمی ناشی می شود، از همین رو 
به نظر مي  رسد تحقق مقاصد اصلي شریعت 
و هدف نهایي دین اســالم منحصراً در گرو 
اجتماع مسلمین و همراهي آنان با همدیگر 
در انجام احكام الهي اســت، و در نتیجه در 
اغلب دســتورات و احكام عبادي، اجتماعي 
و سیاسي، افراد ملزم یا توصیه به انجام آن به 

صورت جمعي شده  اند.
لذا می توان گفت اجتماع مســلمین در کلیه 
امور حقوقی، عبادي، اجتماعي و سیاســي 
یك ضرورت بوده و داراي اصالت می باشــد و 
مســلمانان از تك روي، گوشه نشیني، تعزب، 
رهبانیــت و ... پرهیز داده شــده  اند چرا که 
بدون کار جمعــی و ایجاد یك تشــكیالت 
منسجم و منظم تحقق نتیجه صحیح در امور 
یاد شــده امكانپذیر به نظر نمی رسد و آیات 
قرآن کریــم)104 و 110 ســوره آل عمران 

و 46 ســوره سبا(، ســیره ائمه اطهار علیهم 
السالم )سیره پیامبر و امیرالمومنین در ایجاد 
تشكیالت حكومتی و ســیره امام صادق)ع( 
و امام عســكری در تربیت شاگردان و وکال و 
نمایندگان حضــرت( و توصیه های بزرگان 
دین و رهبران انقالب اسالمی نیز تأیید کننده 

این مهم است.
حوزه حقــوق نیز که متكفل ســامان دادن 
اجتماع و روابط میان شــهروندان با یكدیگر 
و نهادهای دولتی و حكمران اســت از ایجاد 
یك تشــكیالت منســجم و کارآمد بی نیاز 
نیست. ایجاد انسجام میان همه حقوقدانان، 
اساتید حقوق، دانشــجویان و پژوهشگران 
و نیز نهادهای حقوقی دولتــی و غیر دولتی 
کاری مهم و البته دشوار است. امروز در سطح 
کشــور جمع کثیری از حقوقدانان، اساتید و 
دانشجویان رشته حقوق هستند که با اعتقاد 
راسخ به انقالب اســالمی و ارزش ها و آرمان 
هــای آن در جهت اعتالی نظــام حقوقی و 
بهبود روابط افراد و نهادها در تالشند و برای 
خدمت به مردم و انقالب حاضر به جانفشانی 

اند.
بی تردید ســامان دادن این اجتماع عظیم و 
دلسوز و شبكه سازی آنان با یكدیگر ساده و 
آسان نیست اما ضرورتی است که کار ویژه و 

اساسی مجموعه بسیج حقوقدانان است که از 
دل مردم و از بطن جامعه حقوقی جوشیده و 

در حال فعالیت است.
برای ایــن مهم همه حقوقدانان بســیجی و 
دغدغه مند باید آستین همت خود را باال زده و 
به ارتقا و اعتالی این تشكیالت اسالمی کمك 
نمایند. باید دیگــر از فعالیت های پراکنده و 
نامنظم خودداری ورزید و همه به یك سمت و 
سو حرکت نمایند. تشكیالت حقوقی را باید به 
مثابه یك جبهه دید و همه در این عرصه خود 
را یك رزمنده و مبارز فرض کنند. این جبهه 
نیز البته سربازان، افسران و فرماندهانی نیاز 
دارد که همگی آنان از میان جامعه حقوقدانان 
متعهد کشور خواهند بود. برای جهاد در این 
عرصه قطعاً نیاز به رصد و شناخت دوست و 
دشمن و ظرفیت ها و توانمندی های جبهه 
خودی و غیر خودی وجــود دارد و برای هر 
مرحله از این عملیات کــه یك دفاع مقدس 

است برنامه ریزی و هدف گذاری نیاز است.
ازاین رو کلیه حقوقدانان، اساتید، دانشجویان، 
پژوهشگران، متولیان نهادهای حقوقی دولتی 
و غیر دولتی باید در کنار یكدیگر جمع شده 
و برای ارتقا و تقویت بســیج حقوقدانان، این 
تشكیالت حقوقی انقالبی که خانه آنان است 

تالش نمایند.

 طراحی یك پژوهشكده متناسب با نیازهای 
واقعی و بــه صورتی که نخواهــد صرفاً یك 
ساختار در کنار ســاختارهای موجود بوده و 
به بازده حداقلی اکتفا نماید )چنانچه برخی 
ساختارهای پژوهشی موجود دچار این آسیب 

شده اند( امری دقیق و دشوار می نماید.
ســؤاالتی در این زمینه مطرح می گردد؛ از 

جمله اینكه:
- مخاطبان اصلی، عموم هستند یا نخبگان 
و هر کدام چه ســهمی از توان یك مجموعه 

علمی را به خود اختصاص می دهند؟
- اولویت بر پژوهش، آموزش، ترویج و یا اجرا 
اســت و اگر همه مهم بوده و باید موردتوجه 
واقع شــوند اهمیت هر کدام بــه چه میزان 

است؟
- در هر کدام از حیطه های پژوهش، آموزش، 
ترویج و اجرا، کدام یك از مســائل بنیادین و 
کاربردی اولویــت دارد و اولویت هر کدام به 

چه میزان است؟
- و...

پس از مصاحبه با نخبگان حقوقی، تأمل در 

شرایط موجود و ســنجش مقدورات به نظر 
می رسید که:

- مخاطب اول یك پژوهشكده نخبگان مرتبط 
هستند هرچند مسائل و نیازهای عموم هم 

بایستی حتی االمكان موردتوجه قرار بگیرد.
- اغلب مجموعه های علمــی خود را متولی 
پژوهش و یــا آمــوزش می داننــد و جای 
مجموعه های متولی ترویج افكار و یافته های 
جدیــد علمــی خالی بــه نظر می رســد و 
ازآنجایی کــه ترویج پلی میــان تولید علم و 

اجراست و رسالت بسیج همواره انجام کارهای 
مهم و بدون متولی اســت، اولویت می تواند 
حوزه ترویج باشــد هرچند صــرف مقادیر 
حداقلی از توان در حــوزه تولید و یا آموزش 
و اجرا می تواند مقدمه ترویج محسوب شده و 
الزم بوده و یا راسا به دلیل عدم تولی از سوی 

دیگر ساختارها موردنیاز باشد.
- مسائل کاربردی و مبتالبه فراوانی در جامعه 
وجود دارد کــه بی پاســخ مانده اند هرچند 
اهمیت مســائل بنیادین را نمی توان منكر 
شد و پاسخ دادن به آن ها گاه برای حل مسائل 
کاربردی ضرورت دارد کــه در این صورت با 
لحاظ اولویت حل مســائل جامعه، بایستی 
بخشی از تالش را مصروف مطالعات بنیادین 

نمود.
بر این اســاس پژوهشكده ســازمان بسیج 
حقوق دانان در مطالعات و برآوردهای اولیه 
خــود را مجموعه ای نخبگانــی، کاربردی و 
ترویجــی می داند هرچند این شــاخصه ها 
متناســب با شــرایط و اقتضائات موجود و 
تلقی های جدید از ایــن مقتضیات می تواند 

دستخوش تحول باشد و البته اصل این است 
که طراحی راهبردی یــك مجموعه علمی، 

علمی و منطقی باشد.
با شــاخصه های اشاره شده ســاختار فعلی 
پژوهشــكده در قالــب کارگروه های علمی 

بدین صورت است:
- حقوق اقتصاد مقاومتی

- حقوق مبارزه با مفاسد اقتصادی
- مطالبــات فرهنگی - اجتماعی )شــامل 
زیرگروه های:1. حقوق زن و خانواده 2. حقوق 

سبك زندگی(
- احقاق حقوق بین المللی انقالب اســالمی 

)مرتبط با مسائل حقوق بشر و بین الملل(
- مطالعات حقوق سیاسی )مرتبط با مسائل 

حقوق عمومی و نظام ها و حكومت ها(
- مطالعات بنیادین حقوق )مرتبط با مسائل 

غیرکاربردی مانند حوزه فلسفه حقوق(
کارگروه ها در راستای رســالت پژوهشكده 
مبادرت به فعالیت های مختلفی می نمایند 

از جمله:
- شناسایی نخبگان اجرایی و علمی در حوزه 

ضرورت تشکیالت حقوقي و  انقالبی

مدیر مسئول-علي بهادري

دبیر تحریریه-میثم نظری

طراحی مديريت جديد دانش در حقوق کاربردی
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حقوق به مثابه کاربردی ترین و کارکردی ترین 
دانش انسان ساخت است که بهترین مسیر برای 
تحقق اتوپیای بشری نیز تلقی می شود. جدای 
از ایرادات بعضاً به حق به نحوه خلق ساختارها 
و چهارچوب هــا در عالم حقوق باید دانســت 
که رسوب تمدن بشــری در جامعه دست ساز 
بشــری راهی جز تحقق کامل دســتاوردهای 

حقوقی ندارد.
مهم ترین کارکرد قانون، تنظیــم روابط میان 
دولت و شهروندان از ســویی و شهروندان باهم 
از سوی دیگر اســت. با پیچیده تر شدن دو نوع 
تعامل یادشــده، نقش قانــون و بالطبع مفهوم 
حاکمیت قانون، برجســته تر و فراوان تر شده 
است. ضمن آنكه در تمام جوامع، قضات از طریق 
قانون، تأمین کننده امنیت و آزادی هســتند. 
قانون، تعییــن معیارها و ضوابط ثابتی اســت 
که برای همگان ایجــاد حق و تكلیف می کند و 
افراد جامعه بر اساس آن، روابط خود را تنظیم 
می کنند و به این ترتیب هرکس از حقوق خویش 

آگاه می شود.
ســازمان شــفافیت بین الملل یك ســازمان 
غیردولتی است که در سال 1۹۹۳ تأسیس شد 
و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف 
این سازمان که در 100 کشور نمایندگی دارد 
تالش برای مبارزه با فساد و افزایش قانون گرایی 
و آگاهی قانونی است. این سازمان به طور سالیانه 
اقدام به انتشار شــاخص ادراک فساد می کند. 
سنجش فساد به استفاده از شاخص های نظیر 
فســاد، اختالس، رشــوه گیری، خریدوفروش 
پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، 
فســاد مالی در میان سیاستمداران و مقام های 
دولتی و عــدم اهتمــام کافی یــا ناکارایی در 

قانون گرایی است.
طبــق این گــزارش در ســال 2014 میالدی 
دانمــارک، نیوزیلنــد، فنالند، ســوئد و نروژ، 
سالم ترین کشورهای جهان به حساب می آیند 
و در مقابل سومالی فاســدترین کشور دنیا. در 
سال جاری میالدی 6 کشور با کسب 27 امتیاز 
به طور مشترک در رتبه 1۳6 جهانی قرار گرفتند. 

بر این اساس وضعیت فســاد اداری و اقتصادی 
کشورهای کامرون، روسیه، قزاقستان، لبنان و 
نیجریه نیز مشابه ایران اســت. بعد از سومالی، 
بیشترین فساد اداری و اقتصادی دنیا به ترتیب 
مربوط به کشــورهای؛ کره شــمالی، سودان، 

افغانستان، سودان جنوبی و عراق است.
اینكه برخــی از این گزارش هــای بین المللی 
باهدف تخریب چهره نظام جمهوری اســالمی 
انجام می شود صحیح ولی عوامل و عناصری که 
می تواند در گزارش های این سازمان ها برای نیل 
به اهدافشان بروز کند نیز فراوان است؛ آن قدر که 
چشم هر شهروندی را می آزارد و بعضاً احتیاجی 
به این گزارش ها برای تائید ناکارآمدی حقوق و 

قانون نیست.
اما عوامل مختلفی در عدم نیــل به آرمان ها و 
اهداف بشر در اجرایی کردن فرامین دست ساز 
خود وجود دارد که می توان بــه برخی از آن ها 

اشاره کرد:
1. عدم شفافیت قانون

2. عدم اعتماد به نظام قانون گزاری و حاکمیت 
سیاسی

۳. عدم ضمانت اجرای کارآمد در پشــتیبانی 
از قانون

4. عدم نظارت جدی بر قانون
5. عدم صالحیت قانون گذار

6. عدم صالحیت مجری
7. عدم انطبــاق قانون با هویــت مدنی، عرف 

اجتماعی و شریعت
این شماره به تبیین عامل هفتم خواهد گذشت. 
عرف در اصطالح حقوقی، عــادِت تمام یا اکثر 
افراد یك قوم در گفتار یا رفتار معین است. مراد از 
عرف به عنوان منبع حقوق، عرِف عملی به معنای 
خاص آن است؛ یعنی سلسله اَعمال و رفتار مكرر 
همه یا اکثر افراد یك جامعه که بر اثر نیازهای 
اجتماعی به تدریج به صــورت قاعده ای الزام آور 

میان آنان مرسوم و مقبول شده است.
دو ویژگی مهم قاعده عرفی عبارت اند از: احساس 
و اعتقاد عمومی به الزام آن و بهره مندی از نوعی 
عقالنیت و مقبولیت. عرف که منبع ماّدِی بخشی 
از قواعد حقوقی اســت، از دیرباز منبع رسمِی 
حقوق نیز به شمار می آمده و در جوامع گوناگون، 
پیش از رسمیت یافتن و اعتبار قانون، مهم ترین 

منبع حقوق بوده است.
جامعه ما تجربه ای صدساله در امر قانون گذاری 
دارد ولی در طول همین زمان، قانون گریزی را 
نیز تجربه کرده است. اینكه چرا ما ایرانیان عالقه 
به ادامه این تجربه داریم، در حوزه روانشناسی 
اجتماعی و حقوق و سیاســت و حتی اخالق و 
دین قابل بحث و بررســی است. چه زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی پتانســیل قانون گریزی را 

در ما تقویت می کنند؟ آیا قوانین ما متناســب 
با شرایط و نیازهای امروز ما نیست؟ یا ما عادت 
کرده ایم خود را متفاوت با دیگــران یا فراتر از 
آن ها دانسته و به اصطالح قانون را برای دیگران 

خوب بدانیم؟
قوانین در نظام جمهوری اسالمی ایران بعضاً با 
سازوکاری که در همسانی فرهنگی و اجتماعی 
ایران وجود دارد در تعارض است. این همسانی 
فرهنگــی و اجتماعی کــه غالباً رنــگ و بوی 
دینی دارد و منطبق با موازین شــریعت است 
با نظام قانونــی و حقوقی برابری نــدارد. عرف 
و آداب ورســوم نیز یكی دیگر از این همسانی 
فرهنگی و اجتماعی است که در قانون گزاری به 

آن کمتر توجه می شود.
حقوق دانان، از ایــن مقدمه که حقوق هر ملت، 
زاده تاریخ آن و مظهر روح ملی اســت، نتیجه 
می گیرند که عرف بر دیگر منابــع حقوقی، از 
جمله قانون برتــری دارد. به زعم ایشــان، اگر 
پذیرفته شود که قانون ترجمان و اعالن قاعده ای 
عرفی است، نه تنها قانوِن مخالف با عرف اعتباری 
ندارد، بلكه با شــیوع و رواج عرف جدید در هر 
مورد، قانوِن مغایر بــا آن، خودبه خود بی اعتبار 

و ملغی می شود.
از این مالحظــات مهم تر نظریــه کارکردهای 
اجتماعی قانون است که دیده می شود منفعت 
عرفی و مشروع بسیاری از تابعان را به مخاطره 
می اندازد. قانونی که نتواند خواسته های به حق 
تابعان را تأمیــن کند حتماً قانــون کارآمدی 

نخواهد بود.
مسئله شریعت البته با مسئله عرف تفاوت آشكار 
دارد چون نهادی برای نظارت بر تحقق شریعت 
وجود دارد؛ اما باید توجه کرد که فهم منطق دین 
می تواند در منطوق مصوبات این شورا اثر بیشتی 
داشته باشد. تاکنون عملكرد شورای نگهبان در 
پاسداری از موازین شریعت قابل ستودن است 
ولی به نظر می رسد سازوکار نهادی و ساختاری 
شورا با توجه به پویایی مسائل اجتماعی می تواند 
تغییراتی داشته باشــد. البته شایان ذکر است 
که بررســی مصلحت اجتماعی چیزی جدای 
از سازوکار فقهی نیســت که می تواند در خود 
شــورای نگهبان مورد بررســی قرار گیرد. در 
شرایط فقهای شــورای نگهبان آمده است 1ـ  
اجتهــاد، 2ـ  عدالت، ۳ـ  احاطــه به مقتضیات 
زمان و مســائل روز که خود ســندی بر ادعای 
فوق است. به عالوه اینكه شرایط و مقتضایی که 
سبب جدایی مصلحت از نهاد فقه شده است را 
می توان استثنایی تلقی کرد؛ که بنا بر بسیاری 
مستندات دیگر مقتضایی برای استمرار موضوع 
مســاله وجود ندراد. زین پس دربــاره 7 عامل 

قانون گریزی بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 هفت عامل قانون گريزیضرورت تشکیالت حقوقي و  انقالبی

سردبیر-محمدعلی الفت پور

مربوطه، طراحی پرسش نامه مصاحبه 
با نخبگان و مصاحبه با برخی نخبگان 
شناسایی شــده )تلفیقی از اجرایی و 
علمی( در جهت شناســایی مسائل و 
یافتن پیشینه های حوزه مربوطه و نیز 
مشورت با ایشان در جهت تعریف تمام 

ابعاد فعالیت کارگروه.
- ترسیم نظام مسائل حوزه مطالعاتی 
مربوطــه و اولویت بنــدی مســائل 
شناسایی شده و ارائه اولویت های اصلی

- برگــزاری نشســت های علمــی، 
کرسی های آزاداندیشی و سمینارها 
و همایش های محدود و سراســری و 
عرضه تولیدات صورت گرفته )قبلی 
و فعلــی( در قالب کتــاب، فصلنامه، 
گاهنامه، فضای مجازی و ... در جهت 
ایجاد جریــان گفتمانــی در رابطه با 

مسائل اصلی حوزه مربوطه.
- ایجاد شــبكه نخبگانی حول حوزه 

مربوطه.
- مدیریــت تحقیــق و پژوهــش در 
مورد مسائل حل نشده حوزه مربوطه 
و انتشــار نتایج حاصــل از تحقیق و 

پژوهش.
- پیگیــری و مطالبــه از نهادهــا و 
دســتگاه های مربوطه جهت اجرایی 
کردن دانش موجود و سیاســت ها و 
قوانین موجود در آن حوزه و یا تدوین 

مقررات مقتضی.
-  و...

یكــی از فعالیت هایی که برای تعریف 
نقشــه راه کارگروه ها ضــروری بوده 
ترسیم نظام مســائل حوزه مطالعاتی 
مربوطه بوده که هر یك از کارگروه ها به 
یك ترسیم اولیه رسیده اند که تمرکز 
فعالیت هــای خود را بر حل مســائل 
شناسایی شده و سپس اولویت بندی 
شــده این نظــام مســائل از طریق 
قالب های مختلــف ترویجی )کتاب، 
مقاله، فصلنامه، گاهنامه، نشست های 
علمی، فضــای مجازی، جشــنواره 

حقوقی و...( قرار داده اند.
در حــال حاضر و پــس از حدود یك 
سال از شروع فعالیت های پژوهشكده 
)البته پس از یك وقفــه کوتاه از دوره 
فعالیت پژوهشكده ســابق و طراحی 
ساختاری جدید( فضای امیدبخش تر 
و شفاف تری به روی آن گشوده شده 
است و به نظر می رســد ادامه فعالیت 
آن علی الخصــوص بــا تجمیع همه 
پتانسیل های کمتر به کار گرفته شده 
)اعم از پژوهشــگران دانشــگاهی یا 
حوزوی که در مرکز یا اســتان ها و در 
قالب بســیج حقوق دانان استانی و یا 
خارج از آن هســتند( منشــأ برکات 

زیادی می تواند باشد. 
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  عباس پوریانی روز سه شنبه در جمع قضات و کارکنان 
دادگاه انقــالب افــزود: دادگاه انقالب اســالمی در کنار 
رســیدگی قضایی و تعییــن مجازات، بــا صالبت نقش 
بازدارندگی خود را نیز ایفا کند تا از این طریق نقشه های 

شوم دشمنان ایران اسالمی به سرعت نقش بر آب شود.
رییس کل محاکم تهران، دفاع از ارزشهای انقالب را وظیفه 
دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: امروز نقش و اهمیت 
دادگاه انقالب اســالمی در مقابله با محاربین، مفسدین، 
گروهك های ضد انقالبی و باندهای مواد مخدر بر کسی 

پوشیده نیست.
این مقام قضایی، با ذکر ســخنانی از رهبــر کبیر انقالب 
در وصف دفاع از ارزشــها و کیان و تمامیت ارضی انقالب 
اســالمی گفت: امام خمینی)ره(، حفظ نظام و ارزشهای 
انقالب را بیشتر از دیگر چیز ها برای ما با اهمیت قرار داد 
به گونه ای که حفظ نظام جمهوری اســالمی از واجبات 
است که قوه قضاییه با درک این مهم دفاع از این ارزشها را 

وظیفه خود می داند.
رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران خاطرنشان 
کرد: دادگاه های انقالب اســالمی در برخورد با حوادث 
مهمی در طول این ســه دهه همچون فتنه سال 1۳88 

بسیار مثبت بوده است. 
پوریانی، دادگاه های انقالب اسالمی را از ابتكارات امام راحل 
عنوان کرد و گفت: آن بزرگوار با اشــراف بر اوضاع و احوال 
دوران پس از پیروزی انقالب اســالمی و به موقع در جهت 

حفظ نظام ، امر به راه اندازی این دادگاه ها فرمودند.
رییس کل محاکم تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در خدمات بهتر قضایی در دادگاههای عمومی و انقالب 
تهران، گفت: ایجاد کمیته کاهــش پرونده های اجرای 
احكام و بررســی علل اطاله دادرســی به همراه رویكرد 
برنامه محــوری در تصمیم گیریهــا را از جمله اقدامات 
صورت گرفته می باشد که به زودی آثار مثبت آن را شاهد 

خواهیم بود.

رییس کل محاکم تهران:

 دادگاه انقالب با
صالبت نقش بازدارندگی را ايفا کند

بیانیه مرکز دانشجویی حقوق بشر به مناسبت روز 
حقوق بشر اسالمی

چگونه می توان 
جلوی چنین جنايات 

فاحشی را گرفت؟

 مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری 
اســالمی ایران در بیانیه ای به مناسبت 
روز حقوق بشر اســالمی اعالم کرد که 
حقوق بشــر غربی نوعی بهره کشــی 
سیاســی و نخ نمای کشــورهای غربی 
در اســتفاده ابزاری از حقوق بشر برای 
فشار به کشورهای مســتقل است. در 
بخشــی از ایــن بیانیه آمده اســت:

متاســفانه این روزها بار دیگر اســتاندارد 
دوگانه حقوق بشر کشورهای غربی توجهات 
را در سراسر جهان به خود جلب کرده است؛ 
صدای ضجــه زدن زنان و کــودکان زیر 
آوارهای تخریب شــده در یمن هر وجدان 
بیدار انسانی را به خروش وامی دارد و نفرت 
او را نسبت به ظالمان زمانه و حامیان آنها 

برمی انگیزد...
...چگونه می توان جلوی یك چنین جنایات 
فاحش و نسل کشی آشكار را گرفت؟ چگونه 
می تــوان به آینــده بهتر امید بســت؟ آیا 
اصال با این همه بی عدالتی و ســاختارهای 
غیرمنصفانه امیدی هست؟! آیا امید آن می 
رود که روزی کشــورهایی که داعیه حقوق 
بشــر را دارند در دادگاه تاریــخ به خیانت 

هایشان در برابر انسان اعتراف نمایند؟
اما این تنها روایت از حقوق بشــر نیســت، 
روایت دیگری از حقوق بشــر نور امیدی در 
دل ها روشــن می کند؛ در ایــن روایت که 

حتی بر اساس رویدادهای همین روزها قابل 
ارائه است، هزاران انسان بی سالح اما مقاوم 
یمن را می بینیم که زیر همه فشارها و سالح 
های کشــتار جمعی، بلند قامت ایســتاده 
 اند تا به دنیا نشــان دهند که کرامت بشر و 
آزادی و آزادگــی و دفاع از حقوق حقه خود 
قیمتی فراتر از هر محاسبه مادی سود و زیان 

حاصله دارد...
غرب همواره کوشیده است با نادیده گرفتن 
فرهنگ ســایر ملــل از جمله کشــورهای 
مسلمان، ارزش های لیبرال سكوالر حاکم 
بر جامعه خود را در پوشــش حقوق بشر بر 
جهان تحمیل کند که حتی با توجه به اسناد 
حقوق بشــر غربی و اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر این روحیه در تضاد آشكار با ماده 18 

این اعالمیه است.
واقعیت این است که حقوق بشر غربی ابزار 
سیاسی در دست دولت ها و برخی کشورها 
است تا از آن استفاده ابزاری  کنند، رویكرد 
کشــورهای مختلف هم نسبت به این بحث 
متفاوت است برخی کشــورها خود این امر 
را یك بازی سیاســی می دانند و بعضی هم 
قبول کرده اند و سعی دارند خود را منطبق 
با آن اســتانداردها کنند نظیر ترکیه برخی 
کشورها هم مثل ایران که آموزه های اسالمی 
را مدنظر قرار داده آنها را فراتر از حقوق بشر 

دنیا می داند. 

اخبار حقوقي حقوق خوان
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حجت االسالم والمسلمین مصطفی 
پورمحمــدی در اولیــن جلســه 
شورای برنامه ریزی حقوقی قضایی 
تدوین برنامه ششــم توسعه کشور 
اظهار داشــت: در تدویــن برنامه 
ششــم با تاخیر مواجه هســتیم.

وی تصریح کرد: در راستای تدوین برنامه 
ششم، پیش جلساتی در قوه قضاییه و 
وزارت دادگستری تشكیل شده است و 
سعی کردیم دستورالعمل های ارسالی از 
سوی سازمان مدیریت را با نظم بخشی 
از یك متن انشــایی تبدیــل به متنی 

ساختاری منظم کنیم.
رییس شــورای برنامه ریــزی حقوقی 
قضایی تدوین برنامه ششــم توسعه به 
عزم دولت در تغییر مدل برنامه ریزی در 
کشور اشاره کرد و افزود: نكته قابل توجه 
در تدوین برنامه ششــم توسعه، مورد 
توجه قرار دادن پیوســت های حقوقی 
تمام بخش هــای صنعتــی، تجاری، 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی اســت که 
تحول و رویكرد مثبــت و قابل توجهی 

بوده است.
پور محمدی ادامــه داد:اگر بتوانیم این 
پیوست ها را با برنامه های قوه قضاییه 
ترکیب کنیــم، این برنامــه از کیفیت 
متمایزی نســبت به برنامه های قبلی 

برخوردار خواهد بود. 

الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس 
جمهور نیز در ادامه این جلسه با اشاره به 
سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام 
معظم رهبری بر لزوم تفكیك حوزه های 
حقوقی و قضایی در تدوین برنامه ششم 

تاکید کرد.
وی به تشــكیل شــورای عالی تنقیح 
توسط رییس مجلس و با حضور معاون 
حقوقی قــوه قضاییه، معــاون حقوقی 
رییس جمهور، معــاون قوانین و نایب 
رییسان مجلس اشــاره و تصریح کرد: 
تمام قراردادهای تنقیحی وزارتخانه ها و 

دستگاه ها در این شورا انجام می شود. از 
این پس، هرگونه قرارداد تنقیحی تنظیم 
شده در خارج از این چهارچوب، ابطال 

خواهد شد.
محمدباقــر ذوالقدر معــاون راهبردی 
قوه قضاییه نیــز بر لزوم ایجاد ســاز و 
کار مناســب به منظور نظارت و اجرای 
صحیح برنامه ششم تاکید و اظهار کرد: 
در تدویــن تمام برنامه هــا، تخصیص 
بودجه مالی مناســب و کافی باید مورد 

نظر قرار گیرد. 
بر اساس این گزارش، در این جلسه که با 
حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار 
شد، راهكارهای حقوقی تدوین برنامه 
ششم توسعه کشور مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی حقوقی قضایی تدوین 
برنامه ششم توسعه کشور

لزوم تفکیک 
حوزه های حقوقی 
و قضايی در تدوين 

برنامه ششم

حجــت االســالم محمدجعفر 
منتظری در نشســت مشــترک 
مسووالن قضایی و مدیران شهری 
که با حضور شهردار تهران در تاالر 
ایران زمین برگزار شد به موضوع 
ساخت و ساز در محدوده میدان 
سپاه اشاره کرد و گفت: در مسیر 
تردد خود در میدان سپاه و پادگان 
ولی عصر )عج( شــاهد بودم که 
اســكلت معظمی باال مــی رود و 
هر روز نیز به این اســكلت اضافه 
می شود، قبل از اینكه اطالعاتی 
را راجع به این اســكلت به دست 
بیاورم، حس ششم من می گفت 
که اشــكالی در آن وجود دارد تا 
اینكه اخیرا فهمیدم آقایان بدون 
پروانه شروع به ساخت و ساز کرده 
اند که این خیلی موجب تاســف 

است. 
وی تصریح کرد: کســی که این 
مجموعه را می ســازد یك نهاد 
نظامی است که خود را والیتمدار 
می داند، کســی که والیت مدار 
است مگر به خودش اجازه می دهد 

که پا روی قانون بگذارد؟ 
رییس دیوان عدالت اداری گفت: 
برادر عزیز ســپاهی، می خواهی 
بســازی اول پروانه بگیر! اگر این 
در نقطه ای است که نباید تغییر 
کاربری داده شــود، هر کســی 
مــی خواهد باشــد؛ نباید حقوق 
شــهروندان را زیــر پا بگــذارد. 

چطور به خــودت اجازه می دهی 
در کالنشــهری مثل تهران بدون 
پروانه چنین ساختمانی بسازی؟ 

وی به بیانات اخیــر مقام معظم 
رهبری مبنی بــر ضرورت حفظ 
فضای ســبز اشــاره کرد و افزود: 
البته من طی این دو روز موضوع 
را به بعضی از مقامات منتقل کرده 
ام. این درســت نیست که بخش 
عمده ای از بیت المال هزینه شود، 
دســتور تخریب بدهیم و بعد هم 
شهرداری و دستگاه قضایی را در 

اذهان مردم اینگونه جلوه دهیم. 
حجــت االســالم والمســلمین 
منتظری تاکید کرد: معتقدم حتما 
باید این مســایل را دنبال کنید و 
پایش هم بایســتید. بنده هم به 
عنوان یك خدمتگزار در دستگاه 
قضایی کمك مــی کنم تا جلوی 

این تخلفات را بگیرید. 
حجت االسالم منتظری در بخش 
دیگری از ســخنان خــود گفت: 
مدیریت شهری تهران کاری بس 
دشــوار و پر هزینه است و دامنه 
خدمات شــهرداری تهــران نیز 
بسیار گسترده است. هر چه دامنه 
خدمات بیشــتر باشد، مدیریت و 
کنترل بر آن نیز سخت می شود. 

الزم به ذکر اســت فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی دستور 
پیگیری برای اجرای قانون در این 

پرونده را صادر کردند.

دستگاه قضایی موضوع تخلف ساختمانی میدان سپاه 
را پیگیری میکند

دستور فرمانده سپاه برای 
اجرای قانون

اخبار حقوقي حقوق خوان
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سید مهدی هاشمیان در حاشــیه همایش آغاز 
فعالیت  هســته های یاوران معروف )تذکر لسانی( 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی و دســتگاه های 
تابعه درباره ایراد دولت به قانون حمایت از آمران 
به معــروف و ناهیان از منکر و خــودداری رئیس 
جمهور از ابالغ اجرای این قانــون اظهار کرد: این 
قانون در مجلس شورای اســالمی تصویب شد و 
به تأیید شــورای نگهبان رســید. پس از تأیید 
شــورای نگهبان، رئیس جمهور به مواردی ایراد 
داشــت که به رهبر معظم انقالب اسالمی تقدیم 
کــرد و معظم له نیــز موضوع را بــه هیئت حل 
اختالف قوا ارجــاع کردند. موضــوع در هیئت 
حل اختالف قوا مطرح و جلســاتی هــم برگزار 
شــد و همین روزها نتیجه کار اعالم می شــود.

معاون وزارتخانه ها و ســازمان های ستاد احیای امر به 
معروف و نهی از منكر در پاسخ به این سؤال که آیا این 
مسئله مانع اجرای قانون می شــود یا خیر، گفت: این 
مســئله مانع اجرای قانون نیســت، زیرا اجرای قانون 
مراحلی دارد. وقتی قانون در مجلس شــورای اسالمی 
تصویب می شود و به تأیید شــورای نگهبان می رسد، 
الزم االجراست و ابالغ آن توســط رئیس جمهوری یا 

رئیس مجلس شورای اسالمی صورت می گیرد.

هاشــمیان همچنین درباره برنامه های ســتاد برای 
نهادینه سازی فریضه الهی امر به معروف و نهی از منكر 
در سازمان ها افزود: در همه وزارتخانه ها و سازمان ها، 
بحث امر به معروف و نهی از منكــر از منظر فرهنگی 
و فرهنگ ســازی آغاز شــده اســت و در این راستا، 
کارگاه های آموزشی نیز ایحاد شده و هسته های یاوران 
معروف، آموزش های الزم را می بیننــد. امیدواریم در 
نهایت امر به معروف و نهی از منكر در همه سازمان ها 

تبدیل به یك رفتار سازمانی شود.
معاون ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر در پاسخ 
به سؤال خبرنگار تسنیم درباره اینكه بر اساس جلسات 
برگزار شــده در هیئت حل اختالف قوا، چه مقدار امكان 
اصالح قانون وجود دارد، گفت: از محتوای جلسات اطالع 
ندارم، اما گزارشی برای رهبرمعظم انقالب اسالمی تهیه 
شده و احتماالً این روزها نتیجه این نشست اعالم می شود.

وی در پاسخ به ســؤال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر 
اینكه از ایرادات رئیس جمهــوری به قانون حمایت از 
آمران به معروف اطالع دارد یا خیر، افزود: رئیس جمهور 
درباره ســه الی چهار مورد ابهام داشت، اما اآلن به طور 
دقیق اطالع ندارم. امیدوارم هر چه هست مانع اجرای 

این قانون نشود.

معاون ستاد احیای امر به معروف

گزارش هیئت حل اختالف 
 قوا به رهبر انقالب 

 درباره قانون 
حمايت از آمران به معروف

معاون حقوقی و پارلمانی 
وزیر دادگستری آخرین 
وضعیت لوایح قضایی در 

مجلس را تشریح کرد
سرانجام اليحه 
پلیس قضايی، 

قضازدايی و اصالح 
قانون آئین دادرسی 

مدنی و تجارت 
  عبدالعلی میرکوهی در خصوص آخرین وضعیت 
لوایح قضایی اظهار داشــت: در حال حاضر الیحه 
قضازدایی در کمیســیون قضایی اســت و الیحه 
اصالح قانون آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی 
تجارت هم از دولت به مجلس ارجاع شده و در نوبت 

کمیسیون ها قرار دارد.
وی در خصوص الیحه پلیــس قضایی هم گفت:  
کلیات این الیحه به تصویب رســیده و در مرحله 

کمیسیون قرار دارد.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به اینكه 
الیحه جامع وکالت وصول شــده و در کمیسیون 
قضایی در نوبت رســیدگی قرار دارد، گفت: طرح 
ممنوعیت استفاده از سالح ســرد نیز در جریان 
رسیدگی اســت، اما چون خود نمایندگان پیگیر 
آن هستند ممكن است اختالف نظرهایی داشته 
باشند که تا االن رسیدگی به آن طول کشیده است.

میرکوهی در خصوص قانــون حمایت از آمران به 
معروف و عدم ابالغ این قانون از سوی رئیس جمهور 
گفت: رئیس جمهور اشــكاالت را در این قانون در 
حدی دیدند که اگر اصالح و ســپس اجرا شود به 
اهداف موجود در قانون بهتر می رسیم اما ایشان به 

دنبال عدم اجرای قانون نبوده  است.

اخبار حقوقي حقوق خوان
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محمدابراهیم رضایی در تذکری شــفاهی در 
جلسه علنی مجلس با بیان این که عزم و اراده 
جدی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
دیده نمی شود از قاچاق کاال انتقاد کرد و گفت: 
در حال حاضر عمده قاچاق کاال شامل محصوالتی 
است که توان تولید داخل در مورد آن وجود دارد.

وی با بیان این که ارزش قاچاق وارداتی بالغ بر 75 
هزار میلیارد تومان اســت، گفت: چرا اراده ای برای 
جلوگیری از این وضع ویرانگر در اقتصاد نیســت. 

وضعی که منجر به تعطیلی کارخانجات شده است.
رضایی همچنین میزان فــرار مالیاتی را حدود 75 
هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: چه مشكلی 
در سازماندهی نظام مالیاتی وجود دارد که این میزان 
فرار مالیاتی در کشور به وجود آمده است؟ چه دست 
هایی در کارند که نمی گذارند نظام مالیاتی سامان 
گیرد؟ انتظار می رود وزیر اقتصاد به صورت انقالبی 
تصمیم گیرد. وی در تذکری دیگر به وزیر صنعت ، 
معدن و تجارت از عدم نظــات صحیح و به موقع بر 
مدیریت شهرک های صنعتی انتقاد کرد و گفت: این 

روند باعث فرار سرمایه گذار و تعطیلی کارخانجات 
شــده، رویكردی که برخالف سیاست های رئیس 

جمهور است.
نماینده مردم خمیــن در تذکری بــه وزیر جهاد 
کشاورزی از عدم حمایت از کشاورزان انتقاد کرد و 
افزود: این رویه باعث آسیب به این قشر شده است. در 
حال حاضر شیر را به قیمت مصوب از دامداران نمی 
خرند و همچنین یارانه شیر داده نمی شود. بسیاری 
از مرغداران توان تولید ندارند و به دلیل ورشكستگی 
از چرخه تولید حذف شده اند چه کسی باید از آنها 

حمایت کند؟
رضایی در تذکری به دولت بــه خصوص به رئیس 
ســازمان برنامه گفت: در شــرایطی که محرومان 
جامعه حتی توان پرداخت قبوض آب، برق و گاز را 
ندارند قیمت ها افزایش یافته گروهی که برای ادامه 
زندگی محتاج یارانه هستند باید یارانه شان را صرف 
این قبوض کنند. حال این که بنا بود افزایش قیمت 
شامل مشترکان پرمصرف شود، انتظار اصالح وضع 

موجود حداقل برای محرومان وجود دارد.

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مطرح شد
 چرا اراده ای برای جلوگیری
 از قاچاق کاال وجود ندارد؟

کانادا از جمله کشــورهایی اســت که شاید 
بتوان مدعی بود به سختی اخبار نقض حقوق 
بشر آن به گوش می رســد و همواره این ادعا 
وجود دارد که این کشــور از منادیان صلح و 
امنیت و آزادی اســت. با این وجود سیاست 
ها و قوانین ملی کانادا مملو از ایراداتی اســت 
که در نهایت حقوق شــهروندان این کشور 

به خصوص افراد بومی را بــه خطر می اندازد.
 کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کانادا را به حمایت 
از حقوق بومیان و پایان دادن به اقدامات تبعیض 
آمیز علیه آن ها فراخوانده است.این نهاد مستقر در 
ژنو روز گذشته در گزارشی با اشاره به این که کانادا 
باید در قبال حقوق بومیان این کشور تالش های 
بیشــتری انجام دهد، از دولت اوتاوا خواست تا به 

تبعیض علیه زنان و کودکان بومی در این کشــور 
پایان دهد.این گزارش با اشــاره به ناپدید شدن 
و قتل زنان بومی، افزود :دولت کانادا باید مســالۀ 
آزار و اذیت بومیان در زندان را حل و فصل کرده و 
خدمات بهداشتی درمانی کافی به آن ها ارائه دهد.

پرس تی وی گزارش داد:بسیاری از بومیان کانادا در 
شرایط رقت آمیزی زندگی می کنند و از دستیابی 
به آب آشامیدنی سالم و مسكن مناسب محرومند. 
این در حالی است که میزان اعتیاد و خودکشی در 
میان آن ها بسیار باالست. بومیان با یك میلیون و 
چهارصد هزار جمعیت، 4.۳ درصد از جمعیت کل 

این کشور را تشكیل می دهند.
کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل همچنین از تصویب 
یك قانــون جدید ضد تروریســتی در کانادا ابراز 
نگرانی کرد. این قانون ماه گذشته در پارلمان کانادا 
تصویب شد.در این گزارش آمده است این قانون 
به دولت کانادا اختیارات گسترده ای می دهد، اما 
حفاظت های قانونی الزم برای حفاظت از حقوق 
مدنی و سیاسی افراد را در نظر نگرفته است.کمیتۀ 
حقوق بشر ســازمان ملل همچنین از مقام های 
کانادایی خواست تا این قانون را مورد بازنگری قرار 
دهند تا اطمینان یابند این قانون با استانداردهای 

بین المللی حقوق بشر مغایرت ندارد.

نقض ساختاری حقوق بشر
مامن محافل ضد ايرانی و ساز و 

کارهای ساختاری ضد حقوق بشری!

یك موسســه دیده بان بین المللی مستقل گزارش داد 
که امریكا در حمالت هوایی خود علیه داعش از ســال 
2014 میالدی تاکنون 45۹ غیرنظامی را کشته است. 
این حمالت هوایی امریكا که تلفات بی شمار غیرنظامی 
بر جای گذاشته سبب می شود تا گروه های تروریستی 
مانند داعش زمینه مناسبی برای مظلوم نمایی و تبلیغات 

غیر واقعی خود به دست آورند.
 اگرچه آمار کشته شدگان غیرنظامی از منظر نهادهای 
حقوق بشری و دیده بان های بین المللی بسیار زیاد است، 
اما ایاالت متحده امریــكا آن را کتمان می کند. از تاریخ 
آغاز به کار نیروهای ائتالف 5 هزار و 800 حمله هوایی در 
دو کشور به وقوع پیوست. بنابراین ایاالت متحده مدعی 
شــد که در حمله هوایی خود علیه نیروهای القاعده در 
ســوریه تنها دو کودک غیر نظامی که آن هم در محل 

استقرار تروریست ها بودند، کشته است.
  این حمله که امریكا از آن یاد کرده یكی از چهار حمله 

امریــكا  هوایــی 
است که بر مبنای 
آن اتهــام کشــتار 
غیرنظامیــان علیه 
ایــاالت متحــده 
امریكا مطرح شده 
اســت. یكی دیگر 
از نهادهــای ناظر 
حقوق بشر، »بنیاد 
انگلیســی دیــده 
بان حقوق بشر در 
سوریه« نیز مدعی 

است که هنگام آغاز حمالت هوایی امریكا، 17۳ سوری 
غیرنظامی کشته شده اند.

 بنابر گزارش نهادهای مســتقل حقوق بشری، اسف بار 
ترین حمله هوایی صورت گرفته در تاریخ 4 می 2015 
میالدی به وقوع پیوسته که در آن ایاالت متحده امریكا 
به مقر داعش در روستای »بئر مهلی« در نزدیكی کوبانی 
حمله کرد کــه در طی آن 64 نفــر از جمله ۳1 کودک 

کشته شدند.
گفتنی اســت حمالت هوایی امریكا به نیروهای داعش 
و ســایر گروه های تروریســتی ناقض مفاد کنوانسیون 
چهارم ژنو در حمایت از غیرنظامیان است. بر مبنای این 
کنوانسیون همه کشورها عضو )البته این مفاد کنوانسیون 
های چهارگانه ژنو جنبه قواعد عرفی الزم االجراء به خود 
گرفته و برای همگان حتی کشورهای غیر عضو نیز الزم 
االتباع است( باید در انجام مخاصمات مسلحانه به اصل 
تفكیك میان نظامیان و غیر نظامیان پایبند باشند و هرگز 

علیه غیرنظامیان حمالتی را برنامه ریزی نكنند.

 نقض حقوق بشر 
در حمله امريکا به 

داعش

اخبار حقوقي حقوق خوان

گزارش موسسه دیده بان بین 
المللی درباره جنایات آمریکا
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از آنجائیكه یكی از سرفصل های نشست معاون حقوقی رئیس 
جمهور با وکالی زن ایرانی مسأله وظیفه این وکال در رابطه با 
همنوعانشان در سایر کشورها است، و وضعیت زنان و کودکان 
همواره مورد توجه جمهوری اسالمی بوده است و در یمن نیز 
حدود 1400 زن کشته شده و بســیاری از آنان آسیب های 
فراوانی در جنگ متحمل شده اند و با این وجود حضور فعال 
زنان یمنی در کنار رزمندگان و در مســاجد این کشور هویدا 
است. به همین مناسبت شــرکت کنندگان در این نشست 
بیانیه مشترکی در حمایت از زنان و کودکان بی پناه یمن به 

شرح زیر صادر کردند:
ما وکالی زن ایرانی ضمن محكومیت روند کشتار بیرحمانه 
مردم بی گناه یمن خصوصاً  زنان و کودکان و انتقاد از عملكرد 
سازمانها و نهادهای منطقه ای، بین المللی و حقوق بشری در 
انجام تعهدات بین المللی خود در قبال فاجعه انســانی یمن، 
خواستار انجام تعهدات جامعه جهانی وفق احكام بین المللی 

ذیل می باشیم:
1- بند »4« مــاده )۳8( پیمان نامه حقــوق کودک بر لزوم 
انجام کلیه اقدامات ممكن جهت تضمین حمایت و مراقبت 
از کــودکان در معرض آســیب طی مخاصمات مســلحانه 
تأکید نموده است. با توجه به آنكه اقدامات نظامی عربستان 
سعودی عالوه بر کشتار کودکان بی گناه منتهی به معلولیت، 
بی سرپرستی، عدم دسترسی آنها به آموزش، بهداشت،  مواد 
غذایی و ... می گردد؛ ضروری اســت حمالت هوایی به کشور 
یمن متوقف گردد و امر رســیدگی به کودکان آســیب دیده 

آغاز گردد.

2- وفق ماده )2۳( کنوانسیون چهارم ژنو که مقرر می دارد:
هر دولت متعاهد موظف اســت به محموله های مواد غذایی 
و دارویی اجازه عبور دهد و حقوق بشــر دوستانه در ارتباط 
با بهره مندی انسانها از حق غذا و آب حتی در طول درگیری 
مســلحانه نیز جاری اســت؛ لذا هر گونه ممانعت از ارسال 
کمكهای غذایی و دارویی به یمن منتهی به نقض این ماده و 
نیز تحقق ماده )۳۳( کنوانسیون مزبور می شود بر این اساس 

با تأکید بر وجود بحران انسانی در یمن به جهت کمبود مواد 
غذایی، امكانات درمانی،  پزشكی و ...؛ دستیابی مردم ستمدیده 

این کشور به امكانات فوق مورد تأکید می باشد.
۳- عالوه بر نكات فوق کشــتار مردم بی دفاع از جمله زنان و 
کودکان، تخریب اماکن عمومی،  مسكونی ،  تاریخی،  مدارس، 
بیمارســتانها، زیرســاختهای اقتصادی و نیز مــورد حمله 
قرار دادن محموله های مواد غذایی بر اســاس کنوانسیهای 
بین المللی به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشــریت 

می باشد لذا:
الف- ضروری است سازمانهای بین المللی و منطقه ای از تمامی 
ظرفیتهای قانونی خود در حمایت از بشــریت در کشور یمن 
استفاده نمایند تا برخورد با ناقضان حقوق بشر و حقوق بشر 

دوستانه از طریق ظرفیتهای قانونی محقق گردد.
ب- ســازمانهای بین المللی مانند ســازمان ملــل متحد و 
سازمانهای منطقه ای مانند ســازمان همكاریهای اسالمی 
و جنبش عدم تعهد با تشكیل جلســه فوق العاده، نسبت به 
شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم یمن وفق ماده )1( میثاق 

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقدام نمایند.
همچنین سازمانهای مزبور تحقق و اجرای اصل عدم توسل به 
زور علیه تمامیت ارضی کشورها را با استناد به بند »4« ماده 

)2( منشور ملل متحد پیگیری و اجرایی نمایند.
در نهایت تضمین احترام به حقوق بشردوســتانه در یمن که 
در کنوانسیونهای 4 گانه ژنو سال 1۹4۹ برای تمام کشورها 
الزام آور شــده اســت بر اســاس یك عزم و اراده بین المللی 

صورت گیرد.

بیانیه نشست وکالی زن ایرانی

 حمايت از کودکان و زنان مظلوم يمن  
توسط معاون حقوقی رياست جمهوری

اخبار حقوقي حقوق خوان

دبیرخانه جشنواره ملی حقوق اعالم کرد

تمديد جشنواره  نشان علمي 
شهید بهشتي تا ۱۵ آبان 94

به گزارش کافه حقوق به نقــل از دبیرخانه جشــنواره ملی حقوق برتر 
)نشان علمی شهید بهشــتی( به اطالع می رســاند که به علت استقبال 
گسترده جامعه حقوقی کشور و درخواست مكرر اساتید، صاحب  نظران 
و دانشــجویان حقوق مبنی بر تمدید مهلت جشــنواره حقــوق برتر، با 
تصویب شورای سیاست گذاری جشــنواره )نشان علمی شهید بهشتی( 
مورخ 1۳۹4/2/۳ در نهاد ریاســت جمهوری اختتامیه جشنواره تا تاریخ 

1۳۹4/۹/12 تمدید شد.
الزم به ذکر است آخرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ 15 آبان ماه1۳۹4 بوده 
و بعد از این تاریخ هیچ اثری پذیرفته نخواهد شــد. برای اطالع بیشتر به 

نشانی neshanebeheshti.ir مراجعه فرمائید.
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سلسله نشست هاي
  حــــــــــــقــــــــــو قـي
 برجــــــــام تا انجـــام

حقوق نگار
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اولین همایش بین المللی استقالل حرفه وکالت و کانون 
های وکالی دادگستری به میزبانی اتحادیه سراسری کانون 
های وکالی دادگستری ایران در مرکز همایش های بین 

المللی برج میالد تهران

بازداشت غیر قانونی تعدادی از معترضان به توافق 
هستهای در تشییع شهدای اصفهان

تحصن سپرده گزاران 
موسسه میزان 
مشهد در مقابل بانک 
مرکزی به دلیل عدم 
پاسخگویی مسئولین

حقوق نگار

شهرام جزایری  در مصاحبه بعد از آزادی به عنوان شهروند 
تخریب مغازه های طبقه منفی ٣ مجتمع تجاری دنیای نورعادی مشمول حمایت های جدی قانون هستم

نامه کمسیون اصل 90 مجلس در باره قانونی بودن بورسیه ها
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سومین جلسه هماهنگی جشنواره ملی حقوق برتر به 
میزبانی معاون حقوقی رییس جمهور  

مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر 

جشن آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در برج میالد

حقوق نگار

علوم

رونمایی از متمم قانون اساسی 
مشروطیت برای اولین بار
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عدالت 1404

مبانی تحول در ساختار نظام اسالمی از 
منظر پیامبر اکرم)ص(

یكی از پایه های بنیادین تحول در ساختار 
نظام اســالمی، نگاه به اهــداف، وظایف و 
مأموریت های نظام اســالمی است. نقطۀ 
آغاز در تحول ساختاری، بازخوانی اهداف، 
وظایف و مأموریت های نظام مقدس اسالمی 
اســت. این اهداف، وظایف و مأموریت ها، 
اموری است که باید از کتاب و سنت استنباط 
شود. ســپس، در تحول در ساختار یا تولید 
ساختار، باید در جســت وجوی ساختاری 
باشیم که راه را برای تحقق اهداف، وظایف و 
مأموریت ها هموار کند. این یك اصل پایه ای 

و بنیادی است.
بر ایــن پایه می خواهیم بررســی کنیم که 
اهداف نظام اســالمی چیست و این اهداف 
را باید از کجا اســتنباط کنیم؟ مبانی کدام 
است؟ مأموریت ها کدام است؟ اصل دوم و 
سوم قانون اساســی، به این اهداف، وظایف 
و مأموریت ها اشاره ای دارد. البته باید شرح 
مبســوط و مفصــل آن را در مباحث دیگر 
پی جویی کنیم. برای استنباط این مسئله 
از منابع روایی، به مطلبی که در فرمایشات 
رســول گرامی اســالمصلی اهلل علیه و آله 
خطاب به »معاذ بن جبل« وجود دارد اشاره 

می کنیم.
هنگامی کــه معاذ بن جبل مأمور شــد که 
در یمن حكومت تشكیل دهد، آن حضرت 
وصیتی فرمودند که ایــن وصیت، به مثابۀ 
منشــوری اســت که یك مدل از اهداف و 
وظایف حكومت را برای مــا بیان می کند و 
به نظر می آید که این سخنان رسول گرامی 
اسالم، سخنان ماندگاری اســت که برای 
ساختارسازی و نظام سازی می توانیم از آن 
استفاده کنیم. ما باید ســاختاری طراحی 
کنیم که این اهداف را محقق کند. خصوصاً 
با توجه به آخرین جمالت فرمایشات شان 

که می فرمایند:
»ای معاذ! اگــر من احتمال مــی دادم که 
همدیگر را بــاز ببینیــم، این قــدر طول 
نمی دادم، اما تشخیصم این است که تا روز 
قیامت همدیگــر را نخواهیــم دید و چون 
چنین است، بهترین شما کسی است که با 
همان وضعیتی که در زمان ما بوده و عمل 
کرده اســت، همان گونــه در روز قیامت ما 
را مالقات کند )یعنی بــه این وصیت عمل 

کند(…«
بعد به عنوان حاکم، حضرت حداقل دوازده 

فراز بیان می کنند:

1- »یا معاذ! علِّمهم کتاَب 
اهلل« )کتاب خدا را به ایشان 
بیامــوز(: اولیــن وظیفۀ 
حكومت و نظام اســالمی، 
آموزش فراگیر کتاب وحی 
الهی و تالش برای تحقق 
به کارگیری مفاهیم قرآن 
در زندگی اســت. ساختار 
حكومت باید بــه گونه ای 
باشــد که این آموزش ها و 

تربیت ها درون آن باشد.
2- »و أحســن ادبهم علی 

األخالق الصالحه« )آنان را را به اخالق نیكو 
پرورش ده(: شكل گیری جامعۀ اخالقی، ادب 
و فضیلت و باالبردن سطح اخالق جامعه نیز 

جزء وظایف حكومت است.
۳- »و أنــزل النــاس منازلَهــم خیَرهم و 
شرَّهم« )خوب و بدشان را در مقام های خود 
بنشان(: وظیفۀ سوم حكومت، ارزش گذاری 
بین انســان ها بر پایۀ جایــگاه و موقعیت و 
شایستگی هایشان اســت؛ یعنی هرکسی 
در جامعۀ اسالمی باید به گونه ای باشد که 
بر اســاس شایستگی اش پیشــرفت کند و 
بر اســاس کم کاری و کوتاهی هایش تاوان 

پس بدهد.
4- »و أنفذ فیهم أمــر اهلل و و ال تحاش فی 
أمره و ال مالِه أحداً، فإنّها لیست بوالیتك و 
ال مالك« )فرمان خدا را در میان آنان اجرا 
کن و در )اجرای( فرمان خــدا و )دریافت( 
مال خدا از هیچ کس پروا مكــن؛ زیرا تو را 
اختیاری نباشــد و آن مال از آن تو نیست(: 
وظیفۀ چهــارم، اجرای قوانیــن و مقررات 
اسالمی است؛ ساختار باید به گونه ای باشد 
که خروجی آن، حاکمیت قانون الهی باشد؛ 
یعنی از لحــاظ ســاختاری نتوانند خالف 
مقررات الهی تصمیم بگیرند و اعمال قدرت 

و سوء استفاده از قدرت کنند.
5- »و أدِّ إلیهم األمانه فی کلِّ قلیٍل و کثیٍر« 
)امانت را در هر کم و زیــادی برگردان(: نه 
بیت المال پول تو اســت و نه پست و مقام 
جایگاه تو اســت؛ یعنی بایــد آن را تحویل 
دهی. آدمها میآیند و میروند. این، یك نگاه 
امانت مدارانه به قدرت است. ساختار باید به 
گونه ای باشــد که قدرت در آن امانت تلقی 
شــود؛ هم کســب قدرت و هم جابه جایی 

قدرت باید بر پایۀ امانت باشد، نه استبداد.
6- »و علیك بالرفق و العفــو فی غیر ترک 

للحق یقول الجاهل قد 
ترکــت من حــق اهلل و 
اعتذر إلــی أهل عملك 
من کل أمر خشیت أن 
یقــع إلیك منــه عیب 
حتی یعذروک« )و تو را 
واجب است که نرمش و 
گذشت کنی جز در مورد 
حق ]که اگر گذشــت 
کنی[ نــادان می گوید 
حّق خــدا را رها کردی. 
از کاری کــه بیم داری 
عیبی به تو می رســد از کارگزاران خویش 
پوزش خواه تا تو را معذور دارند.( ســاختار 
باید به گونه ای باشد که رفق و مدارا و سطح 
رضایت مندی مردم را باال ببرد؛ یعنی طوری 
باشد که مردم در آن احساس راحتی کنند، 
نه احســاس نظم تحمیلی. مــردم باید به 
سمت نظم مشتاقانه، نظم ارادتمندانه و نظم 

داوطلبانه سوق داده شوند.
7- »و أمت أمر الجاهلیه إال ما سنه اإلسالم« 
)کارهای دوران جاهلی را، جز آن چه اسالم 
روا شمرده اســت، نابود ســاز.(: اماتۀ امر 
جاهلیت در همۀ شــئون. زنگارهای نظام 
پوســیدۀ طاغوتی باید صد درصد گسسته 
شــود. نبایــد درون نظام اســالمی هنوز 
زنجیره های ســاختار گذشته وجود داشته 
باشد. رســول اللهصلی اهلل علیه و آله سلم 
به معاذ بــن جبل می فرمایند کــه مبادا به 
مسائل جاهلیت برگردید. نظام نباید نظام 

التقاطی شود.
8- »و أظهر أمر اإلسالم کله صغیره و کبیره« 
)تمام دستورات اسالم را، خرد و کالن، آشكار 
ساز(: اظهار، ابراز و احیای همۀ احكام اسالم 
در همۀ شــئون. باید دین در همۀ شــئون 
حاکمیت تجلی و ظهور و بروز داشته باشد و 
قانون و حاکمیت قانون، آن هم قانون اسالم، 
در همۀ ارکان و مؤلفه های حكومت وجود 

داشته باشد.
۹- »و لیكن أکثر همك الصاله فإنها رأس 
اإلسالم بعد اإلقرار بالدین« )و بیشتر هّمت 
خود را بــر نماز بگمار که پــس از اعتراف 
به دین، اســاس اسالم اســت(: نماز چه 
جایگاهی در ساختار حكومت دارد؟ نماز 
جزء وظایف حكومت اســت: »الَّذیَن إِْن 
اله« )حج/  نَّاُهْم فِــی األْْرِض أَقاُموا الصَّ َمكَّ
41(. بنابراین، نماز هم یك امر حكومتی 

است؛ نه به این معنا که صرفاً بخشنامه ای و 
قانونی باشد؛ بلكه حكومت باید به گونه ای 
باشد که نماز را تبدیل به یك رویۀ عمومی 
کند که همۀ افراد، در سطوح مختلف نماز 
بخوانند و آن را پاس بدارند. این امر، شامل 
اهتمام بــه نمازهای جماعــت، نمازهای 
جمعه و اهتمام به شــأن مسجد و جایگاه 

مسجد خواهد بود.
10- »و ذکر الناس بــاهلل و الیوم اآلخر« )و 
مردم را به خدا و روز قیامت یادآوری کن(: 
یكی از راه های اصالح جامعه، که جزء وظایف 
اسالمی است، موعظه، ارشاد، آموزش، تبلیغ 
و سخن گفتن با مردم اســت که در نظام ما 
تحت عنــوان »تبلیغات سیاســی« مطرح 
است. اما این نوع تبلیغات، تبلیغات اسالمی 
بر مبنای تقویت ایمان و آخرت گرایی است 
که باید از طریق ســاختار تبلیِغ روحانیت 
و جایــگاه روحانیت در ســاختار حكومت 
اسالمی، موعظه، ارشــاد، منبر، تبلیغات، 
آموزش حكمت و معرفت و ارتقای ســطح 
عقالنــی جامعــه در ارتبــاط بــا آخرت، 
نصب العین مردم قرار گیرد. این هم یك امر 
شخصی نیست و جزء وظایف حكومت است.

11- »و اتبع الموعظــه فإنه أقوی لهم علی 
العمل بما یحب اهلل ثم بث فیهم المعلمین« 
)و پند و انــدرز را دنبال کن کــه آنان را بر 
کرداری که خداوند دوســت می دارد نیرو 
بخشد و ســپس آموزگاران را در میان آنان 
پخش کن(: ضروری اســت که به مقتضای 
موعظه عمل بشــود و در این ساختار، باید 
معلمان را به امر آمــوزش اهتمام دهیم؛ به 
این صورت که هر کس کــه از حق هدایت 
برخوردار اســت باید دین را بشناســد و به 

آن عمل کند.
12- »و اعبد اهلل الذی إلیه ترجع و ال تخف 
فی اهلل لومه الئــم« )و خدایــی را که بدو 
بازمی گردی بپرست و در راه خدا از سرزنش 
هیچ مالمت گری بــاک مــدار.(: توجه به 
قاطعیت نشان دادن نسبت به اجرای دین و 
این که در اجرای دین تساهل صورت نگیرد.

ما از دل این منشــور حكومتــی، وظایف 
حكومــت را در می آوریم که متناســب با 
وظایف حكومت، باید طراحی ساختار کرد 
و باید همیشــه از خودمان سؤال کنیم که 
چه نسبتی بین ســاختار با وظایف، اهداف 
و مأموریت ها اســت و جایگاه این اهداف و 

وظایف کجا است؟

آیت اهلل کعبی

باشگاه حقوقدانان
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 قاطعیت، سرعت، دقت
 راهی که دستگاه قضا بايد طی کند

توجه به عدالت و تالش برای تحقق آن از جمله 
کار ویژه های بنیادین نظام اسالمی است. این 
اهمیت تا بدان پایه اســت که علی )ع(، یكی از 
دالیل اصلی پذیرش حكومت از ســوی خود را 
برقراری توازن و از بین بردن شكاف های ناروا در 
میان دوطبقه ستمگر شكم باره و مظلوم گرسنه 
بیان می کنند. از منظر ایشان، عدالت است که 
کارها را در آنجا که باید می نهد و سود همگان در 
سایه آن تأمین می گردد. عدل، زیبایی و جمال 
حاکمان است و زیبایی سیاست، رعایت عدالت 
در حكومت است. از منظر علی )ع( هر که عدالت 
را به کار بندد، رتبه اش واال گردد و هر که ستم روا 
دارد، درهم شكسته شود. بی شك عدالت دارای 
ابعاد مختلفی است... عدالت به این معنا، بر احقاق 
حّق تضییع شده متوقف است. عدالت قضایی را 
می توان دادگری در گستر اجرای قانون دانست. 

در این خصوص، ذکر چند نكته ضروری است:
در کنار اصل برابری همــگان در حوزه قضائی، 
می باید در برخورد با تخلفات به سرعت و قاطعیت 
عمل نمود تا این نحو عملكرد مانع از تكرار چنین 

تخلفاتی گردد.
 الف- عدم تبعیض در رســیدگی به 

پرونده ها و صدور حکم
بی شك در یك نظام سیاسی که از مجموعه ای از 
افراد تشكیل می شود خطاهای عمد و غیر عمد 
اجتناب ناپذیر می نماید. امام علی )ع( هیچ گاه در 
برابر این تخلفات هرچند از نزدیكان ایشان باشد 
مماشات نكردند و به عبارتی هیچ کس خط قرمز 
ایشان نبود. امام )علیه السالم( در نامه ای که به 
اســود بن قطبه صاحب جند حلوان نوشت، به 
وی چنین امر فرمود: انسان ها در حق، باید نزد تو 

برابر باشند. )نهج البالغه، نامه 5۹(
در عهد نامه خویش به محمد بن ابی بكر هنگامی 
که فرمانروایی مصر را به وی داد فرمود: »و اس 
بینهم فی اللحظۀ و النظره حتی الیطمع العظماء 
فی حیفك لهم و الییــأس الضعفاء من عدلك 

بهم.« )نهج البالغه، نامه 27(
مورد شگفت انگیز و درعین حال افتخارآمیز جایی 
است که »عدالت، شخص اّول مملكت اسالم را با 
مردی غیرمسلمان در دادگاه برابر می نشاند. علی 
)علیه السالم( در برخورد با تخلفات هیچ چیزی را 
بر حق برتری نمی دادند که نمونه هایی از آن بیان 
شد. نتیجه چنین عدالتی آن می شود که ضعفا 
از عدالت مأیوس نمی گردند و عظماء در نظام 

سیاسی طمع نمی کنند.
ب- سرعت و قاطعیت در اجرای حکم

نكته مهم دیگری که بایــد در این مجال بدان 
توجه دهم آن اســت که در کنار اصل برابری 
همگان در حوزه قضائی، می باید در برخورد با 

تخلفات به سرعت و قاطعیت 
عمل نمود تا این نحو عملكرد 
مانع از تكرار چنین تخلفاتی 
گردد. بی شك، سرعت اجرا و 
حذف تشریفات که موجب 
فوت وقت و از دست رفتن 
فرصت و ضرر اطراف دعوا و 
بی اثر شدن قضاوت و اجرای 
حدود در جامعه می شــود، 
هیچ گاه دقــت نباید فدای 
سرعت شود و ازاین رو علی 
)ع( در بیــان ویژگی های 

قاضی بر این نكته دســت گذاشــته و تأکید 
می کنند که قاضی هیچ گاه نباید از رســیدگی 

دقیق و موشكافی کالفه شود.
 از مهم ترین اصول قضاوت نزد امام اســت. این 
اصل، هم در قضاوت های آن حضرت آشــكار 
است و هم در فرمان ها و ســخنان خود بر آن 
تأکید می فرمودند. علی )علیه السالم( در نامه 
5۳ نیز در خصوص سرعت و قاطعیت برخورد 
با کارگزاران متخلف می فرماید: »هرگاه یكی از 
ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان 
در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی 
دادند، همین خبرها تو را بس بود. باید به سبب 
خیانتی که کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از 
کاری که کرده است، بازخواست نمایی. سپس، 
خوار و ذلیلش ســازی و مهر خیانت بر او زنی و 

ننگ تهمت را بر گردنش آویزی.«
برخورد قاطع و سریع ایشان بعد از احراز جرم 
عامل مالی حكومت در بــازار اهواز قابل توجه 
است. وقتی علی بن َهَرمه از بازاریان رشوه گرفت، 
حضرت نامه ای به رفاعۀ بن شداد قاضی منصوب 
خود در اهواز می فرستد و مرقوم می دارد وقتی 
نامه ام به تو رسید ابن هرمه را از بازار برکنار کن 
و به مردم اعالم کن و او را زندانی کن و حكم من 
را به کارگزارانت اعالم کــن و هرگونه غفلت و 
تفریطی موجب هالکت در نزد خداوند خواهد 
شــد. در این نامه حكم عزل رفاعــه نیز صادر 
می شــود. )مجلســی، بحاراالنوار، ج 41، ص 

11۹ روایت 27(
حضــرت در این نامه کیفیت برخــورد با ناظر 
متخلف را این گونه بیان مــی دارد: »پس چون 
روز جمعه فرارســد، او را از زندان بیرون بیاور 
و ســی وپنج ضربه شــالقش بزن و در بازارها 
بگردانش. هر کس علیه او مدعی شــد و شاهد 
آورد، خود و شاهدش را سوگند بده، آنگاه از محل 
دارایی او )ابن هرمه( مقدار شهادت داده شده را 
به مدعی بپرداز. سپس او را با خواری و زشتی به 
زندان بازگردان و پاهایش را ببند و در وقت نماز 

بازکن. بین او و کســی که 
برایش خوراک، نوشیدنی، 
پوشاک یا زیراندازی بیاورد 
حائل مشو. و نگذار کسی 
که بــه او خصومت و کینه 
می آموزد و امید آزادی به 
او می دهد بر او وارد شــود. 
اگر بر تو ثابت شود که کسی 
چیزی به او یاد داده که بر 
ضرر مسلمانان است، او را 
با تازیانه بزن و زندانی اش 
کن تا توبه کند. و دستور بده 
زندانیان در شب به حیاط زندان درآیند تا تفرج 
کنند، جز ابن هرمه را، مگر آنكه بترسی که بمیرد، 
که در این صورت با زندانیان به حیاط بیاورش. 
چون در او توان دیدی، پس از سی روزه سی وپنج 
ضربه شالق دیگر، غیر از سی وپنج ضربه اول بر او 
بزن. و آنچه که در بازار انجام دادی و اینكه چه بسا 
را بعدازآن خائن برگزیده ای برایم بنویس و جیره 
و روزی خائن را قطــع کن.«)القاضی النعمان، 
ابی حنیفه، دعائم االســالم، ج 2، ص ۳ - 5۳2، 

روایت 18۹2(
ج- دقت در کنار سرعت و قاطعیت:

یكی از آفت ها در امر قضا آن می تواند باشــد که 
بعضی برخوردها با دانه درشت ها ذهنیت مثبتی 
در مردم ایجاد کند و همین شرایطی را به وجود 
بیاورد تا دستگاه قضایی عزم جدی و تمام شمول 

برای ریشه کنی مفاسد نداشته باشد.
 باید توجه داشــت که هیچ گاه دقت نباید فدای 
سرعت شود و ازاین رو علی )ع( در بیان ویژگی های 
قاضی بر این نكته دست گذاشته و تأکید می کنند 
که قاضی هیــچ گاه نباید از رســیدگی دقیق و 
موشكافی کالفه شــود. علی )ع( در نامه 5۳ در 
فرازهایی دراین بــاره می فرمایند: »در قضاوت و 
صدور حكم بااطالع کافی باشد و به فهم و اطالع 
سطحی اکتفا نكند. نسبت به مسائل و امور مشتبه 
و پیچیده و سردرگم محتاط تر باشد و برای کشف 
حقایق نسبت به دیگران تأمل و تحمل بیشتری 
داشته باشــد. مصرتر از هر کس در پی بردن به 
واقعیات قضایا باشد و به دنبال دالیل و براهین 
قطعی مخصوصاً در موارد مشتبه باشد و برای به 
دست آوردن آن از هیچ تالشی فروگذار نكند. از 
مراجعه طرفین دعوا و کثرت آن کمتر احساس 
خســتگی و ناراحتی نماید. از هر کس دیگر در 

کشف مسائل و حقیقت صبور و مقاوم تر باشد.«
د- برخورد واقعی و مستمر و نه برای 

ارضاء افکار عمومی
نظام سیاســی باید عزم جدی برای ریشه کنی 
مفاسد داشته باشد و احیاناً چند کار مهم نباید 

موجب شود تا از انجام مستمر وظایف کوتاهی 
شود. یكی از آفت ها در امر قضا آن می تواند باشد 
که بعضی برخوردها با دانه درشــت ها ذهنیت 
مثبتی در مردم ایجاد کند و همین شــرایطی 
را به وجود بیاورد تا دستگاه قضایی عزم جدی 
و تمام شــمول برای ریشه کنی مفاسد نداشته 
باشد. علی )ع( در خطبه 216 در این خصوص 
می فرمایند: »مرا به سبب فرمان برداریم از خدا 
و نیز رفتار نیكویی که با شما داشته ام، به نیكی 
مستایید زیرا هنوز حقوقی است که من ادایشان 
نكرده ام و فرایضی بر گردن من اســت که باید 

آن ها را بگزارم.«
نگاه به سیره امیرمومنان نشان می دهد که ایشان 
در برخورد با هیچ خطایی مماشات نمی کردند 
و با دقت و زیر نظر گرفتــن همه امور به موقع و 

متناسب واکنش نشان می دادند...
ه- توجه به رفع زمینه های جرم خیز

علــی )ع( در نامه به مالك اشــتر با اشــاره به 
کارگزاران در ابتدا تأکید می نمایند که کارگزاران 
را از میان افرادی برگزین که شایستگی های الزم 
را داشته باشند و در این زمینه می فرمایند: »در 
کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان 
برگمار، نه به سبب دوستی با آن ها. و بی مشورت 
دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأی خود کار 
کردن و از دیگران  مشورت نخواستن، گونه ای 
از ستم و خیانت اســت. کارگزاران شایسته را 
در میان گروهی بجوی کــه اهل تجربت و حیا 
هســتند و از خاندان های صالــح، آن ها که در 
اسالم ســابقه ای دیرین دارند. اینان به اخالق 
شایسته ترند و آبرویشــان محفوظ تر است و از 
طمعكاری بیشــتر روی گردان اند و در عواقب 

کارها بیشتر می نگرند.«
اما در ادامه و با واقع بینی و اینكه این شــغل ها در 
معرض آسیب پذیری هستند تأکید می نمایند که با 
افزایش روزی آن ها، زمینه فساد را به حداقل برسان 
و دراین باره می فرمایند: »در ارزاقشان بیفزای، زیرا 
فراوانی ارزاق، آنان را بر اصــالح خود نیرو دهد و از 
دست اندازی به مالی که در تصرف دارند، بازمی دارد. 
و نیز برای آن ها حجت است، اگر فرمانت را مخالفت 

کنند یا در امانت تو خللی پدیدآورند.«
عالوه بر این ها حضرتشان تأکید می نمایند که 
جاسوسانی باید بر آن ها گمارده شود و به صورت 
مرتب مــورد نظارت قــرار گیرنــد: »پس در 
کارهایشان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوسانی 
از مردم راست گوی و وفادار به خود بر آنان بگمار. 
زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشــان آنان را به 
رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وامی دارد. و 
بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیاالیند.«

دکتر فرزاد جهان بین

باشگاه حقوقدانان
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معاون فرهنگی قوه قضاییه:

قانون، آسیب ديده ترين مفهوم اجتماعی
گاهی رعایت قانون به عنوان ضدارزش تلقی می شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  
پایگاه اطالع رسانی معاونت فرهنگی 
قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر هادی صادقی در آغاز سخنانش 
به مواضع موسسه همشهری در حوزه 
شهروندی اشــاره کرد و ضمن موفق 
دانستن عملكرد این روزنامه و پرهیز 
از سیاست زدگی گفت: اگر بخواهیم 
توفیقات بیشتری کســب کنیم می 
بایســت در جنبه های مختلف نظیر 
علمی، فرهنگی، رسانه ای و ... سیاست 
زدایی کنیم و مطمئنا و به قطع این به 
معنای سكوالریزه کردن یا جدایی دین 
از سیاست نیست و راه پیشرفت را برای 

ما باز می کند.
معــاون فرهنگی قوه قضاییــه افزود: 

اکنون غلظت سیاست در زندگی روزمره ما بسیار زیاد شده 
آن هم به معنای بد کلمه، نه سیاستی که مایه رشد و تعالی 
گردد بلكه نوعی سیاســت بازی است و این در واقع همان 
تاکیدات مقام معظم رهبری در ســال های اخیر است که 

فرمودند فضای دانشگاه ها از سیاست زدگی به دور باشد.
دکتر صادقی با بیان این که خال بزرگی در حوزه فرهنگ 
حقوقی احساس می شود گفت: حرکت و فعالیت این رسانه 
در این حوزه تشخیص بسیار درستی است؛ چراکه جامعه 
ما نســبت به آگاهی و فهم حقوق یكدیگر و رعایت آن در 
سطح مطلوبی نیست و باید به طور جدی روی آن کار کرد 
که یكی از فلسفه های تشكیل معاونت فرهنگی قوه قضاییه 
نیز همین است که سعی کردیم عالوه بر فرهنگ دینی و 
سازمانی که به درون قوه معطوف است، به توسعه فرهنگ 

حقوقی قضایی جامعه هم بپردازیم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه با تاکید بر رسالت اثباتی این 
معاونت در راستای اعتالی فرهنگ حقوقی قضایی جامعه 
ابراز امیدواری کرد همكاری های گســترده و مناسبی در 

حوزه فرهنگ سازی صورت پذیرد.
صادقی با انتقــاد از این که کار نظام یافتــه ای در تربیت 
اجتماعی شهروندان صورت نگرفته است، گفت: از جمله 
معضالت جدی که احساس می شود، عدم آموزش کافی و 
نبود تربیت در حوزه شناخت و رعایت حقوق یكدیگر است 
که این مسئولیت متوجه همه دستگاه های مختلف تربیتی 
و فرهنگی نظیر آموزش و پرورش، صدا و ســیما، دانشگاه 
ها، حوزه های علمیه، کلیه رســانه ها از جمله رسانه های 

مكتوب و .... است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشــاره به آمار 15 میلیونی 
پرونده های قضایی گفت: 5 میلیون پرونده یكتا داریم که 
چنین آماری زیبنده جامعه اسالمی ما نیست. بخش زیادی 
از پرونده ها بی جهت و بر سر ناآگاهی تشكیل می شود که 

این امر، ضــرورت پرداختن به فرهنگ گذشــت و صلح و 
سازش را پدیدار می سازد.

وی افزود: امروز به حق مداری و فرهنگ حقوقی به عنوان 
یك سیاست اصلی در کشور نیازمندیم و در راستای اعتالی 
فرهنگ حقوق شهروندی به چند نكته اساسی باید توجه 

کرد و ضعف های بزرگ را در نظر گرفت.
این استاد حوزه و دانشــگاه تاکید کرد: متاسفانه آگاهی و 
پایبندی الزم نســبت به حقوق و تكالیف خود و دیگران 
وجود ندارد و این موضوع مسائلی چون فرهنگ آپارتمان 
نشینی تا رعایت حقوق یكدیگر در تعامالت روزانه، رفتار 

های اجتماعی و خانوادگی و ... را در بر می گیرد.
صادقی با اشــاره به اهمیت آموزش از ســنین کودکی و 
آگاهی بخشی به مسائل اجتماعی و تربیت حقوقی گفت: 
جا دارد آموزش و پرورش ما در این حوزه کار موثری انجام 
داده و الزم اســت برنامه ریزی های اساسی و دراز مدتی 

صورت پذیرد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه بــا تاکید بر اهمیت و ضرورت 
رعایت قانون اظهار داشــت: قانون مداری، قانون فهمی و 
قانون نگری باید به یك ارزش تبدیل شود؛ که متاسفانه در 
جامعه ما حرمت قانون به شدت آسیب دیده است و آسیب 
دیده ترین مفهوم اجتماعی ما قانون اســت و از هر مفهوم 

دیگری آسیب بیشتری دیده است.
وی با اشاره به این که قانون سنگ بنای شكل گیری یك 
جامعه خوب است، گفت: قانون باید محترم شمرده شود 
و اصل وجود قانون برای جامعه را همه ضروری می دانند 
چراکه به گفته فیلسوفان قانون اگر بد هم باشد باید محترم 
شمرده شود و از بی قانونی، قانون گریزی و قانون ستیزی 

برتر است.
این استاد حوزه و دانشــگاه عنوان داشت: باید تالش کرد 
قوانین بد را اصالح کرد اما از مسیر خودش، نه از راه گریز 

از قانون؛ لذا باید در این زمینه کار دراز 
مدتی صورت گیرد تا فرهنگ احترام 
به قانــون نزد تمامی ســطوح جامعه 
نهادینه و پایدار شده و نهایتا تبدیل به 

یك ارزش واال گردد.
صادقی به تنزل احتــرام قانون و بی 
ارزش شــدن آن در جامعه اشاره کرد 
و گفت: متاســفانه شاهدیم که گاهی 
رعایت قانون به عنوان یك ضد ارزش 
تلقی می شــود و اگر فردی منضبط و 
قانون مدار باشد خیلی ها نگاه مثبتی 

به وی ندارند.
وی با بیان این که اگر قانون در فرهنگ 
ما به ارزش مبدل گردد، قانون شكن 
احساس می کند بی ارزش شده است، 
گفت: این اتفاق اگر محقق گردد تاثیر 
بسزایی در رعایت قانون در جامعه دارد، چراکه فرد خاطی 
احساس می کند خدشه ای به شخصیتش وارد شده است.

صادقی با اشاره به این که گذشــت نشانه بلندای روح و نه 
نشانه ضعف نفس یا ترس اســت، گفت: باید این مفاهیم 
نهادینه شود و رسانه ها می بایست نسبت به فرهنگ سازی 
در این مهم اهتمام ورزند که درگیری و نزاع نشانه جهالت 

است نه نشانه مردانگی و قدرت.
معاون فرهنگی قــوه قضاییه اضافه کــرد: همچنین باید 
به نهادینه ســازی نظم و انظباط اجتماعی وجدان کاری 

تالش ویژه نمود.
وی با بیان این که اولین گام بنای یك جامعه برای نیل به 
آرامش و ثبات احترام به قانون و رفتار قانومند است، گفت: 
اگر اعضای جامعه حدود و حقوق یكدیگر را بشناسند و آن 
را رعایت کنند بسیاری از مشــكالت را نخواهیم داشت و 
بایستی گذشته از دستگاه های متولی، رسانه ها نقش موثر 

و پررنگی در ایفای این رسالت بزرگ داشته باشند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه بــا بیان این که آمادگی داریم 
تا با کلیه رســانه ها همكاری های مناسبی در زمینه ایده 
پردازی، ارائه سوژه و نظرات کارشناسی و ... داشته باشیم، 
گفت: برای بهره برداری درست از ظرفیت رسانه ها آماده 
ایم و از موسسه همشــهری بابت ایجاد این ظرفیت های 

صحیح تشكر می کنیم.
صادقی به استحكام بنیان خانواده اشاره کرد و گفت: باید 
تالش کنیم تا از اختالفات زوجین پیشگیری کرده و فهم 
و فرهنگ ارتباطی زن و شوهر را ارتقا بخشیم تا از عوامل 

جدایی ها جلوگیری کنیم.
در پایان این نشســت معاون فرهنگی قوه قضاییه فعالیت 
های سرآمد موسسه همشــهری را قابل تقدیر دانست و 
این امر را درعرصه رسانه های مكتوب ارزشمند و پیشتاز 

دانست.

گفتگوي آزاد  حقوق بان
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»کپی« واژه نام  آشنایی است که عمده ترس 
و اضطراب یک مولف، هنرمند یا مبتکر را در 
برمی گیرد و فقط وجود یک قانون حمایتی 
مشخص می تواند این ترس را از بین ببرد. 
متقابال قانون »کپی رایت« در بسیاری از 
کشورهای جهان به همین منظور تعریف 
و تصویب شده و با اجرای آن، دیگر کمتر 
کسی می تواند بعد از کپی یک اثر هنری، 
ادبی یا صنعتی فرد دیگری، قسر در برود. 
حال الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس نهم در گفت وگو 
با »حمایت« در خصــوص قوانینی که در 
حمایت از حقوق مولــف از انواع مختلف 
ادبی، هنری و صنعتی وجود دارد، می گوید.

 ملكشاهی ضمن اشاره به امكان کپی برداری 
آسان در شــرایط تكنولوژی امروز، می گوید: 
به علت سهولت دسترسی افراد به آثار فكری 
متعلق به دیگران و کپی برداری و نشر غیرمجاز 
آن، حمایت از کپی رایــت امری عادی و الزم 
تلقی می شود و هنرمند و مولف فقط با استناد 
به این قانون می توانند با آرامش خاطر اثر خود 

را خلق کرده و نشر دهند.
وی با یادآوری قانون کپی رایت، ادامه می دهد: 
قانون کپی رایت هم مانند سایر قوانین برای کل 
جهان، یك قانون مطلق نیست زیرا کپی رایت 
در حمایت از آثار ادبی و هنری، دارای بایدها 
و نبایدهایی بوده که بسته به شرایط حاکم در 

هر نظام حقوقی، متفاوت است.
ملكشــاهی یادآور می شــود: در جمهوری 
اســالمی ایران کپی رایت با معانــی و تعابیر 
دیگری تعریف شــده و مطابــق آن، مراجع 
مربوطه با فرد متخلف برخورد کرده و از حقوق 

مولف و مبتكر حمایت می کند.
رییس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
تصریح می کند: در حقیقت در قوانین مصوب 
مجلس، تنها قانون تخصصی که در حال حاضر 
برای رسیدگی به جرایم و تخلفات اینترنتی 
و نقــض حقوق مولــف رســیدگی می کند، 
قانون حمایت از حقــوق مولفان و مصنفان و 

هنرمندان است.
وی می افزاید: این قانون مشتمل بر ۳۳ ماده و 
۳ تبصره است که پس از تصویب مجلس سنا 
در تاریخ سوم آذر ماه 1۳48 در جلسه یازدهم 
دی ماه همان سال به تصویب مجلس شورای 
ملی رســید و همچنان هم برای رسیدگی به 

برخی از احكام، به آنها مراجعه می شود.
ملكشــاهی می گوید: عالوه بر این قانون، در 
سایر قوانین مانند قانون مجازات عمومی پیش 
از انقالب و قانون مجازات اســالمی و بخش 
تعزیرات بعــد از انقالب نیز بــه عنوان جعل 

اشاره شده است.
وی ادامــه می دهد: قبل از پیــروزی انقالب 
اســالمی در قانون مجازات عمومی مصوب 
1۳04 در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان 
»در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی« 
مواد ۹۳ تا 112 را به جعل و تزویر در نوشته 
و ســند اختصاص یافته بود و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی نیز موضوع جعل و تزویر تحت 
عنوان »جرایم بر ضد آسایش عمومی« در مواد 
20 تا ۳2 قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳62 
این مواد با اصالح جزیی از مواد قانون مجازات 
عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال 1۳75 
فصل پنجم قانون مجازات اسالمی از ماده 52۳ 

تا 542 به جرم جعل اختصاص یافت.
ملكشــاهی تصریح می کند کــه در موضوع 
کپی رایــت یا اصطــالح مالكیــت معنوی، 
بیشترین تاکید در مثال اخیر و در بین جعل 

مادی و معنوی، به جعل معنوی تاکید شــده 
اســت که جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد 

یك سند است.
رییس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
نهم می افزاید: در این نوع جعل بدون ایراد هیچ 
گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت 
در آنها تحریف شــده و مطالب منتســب به 
دیگران به گونه دیگری در آنها منعكس شود، 

مانند موارد مذکور در ماده 5۳4.
وی اظهار می کند: با توجــه به پراکنده بودن 
قوانین در حوزه رســیدگی به حقوق مولف، 
وکالی ملت به دنبال آن هستند تا با تنظیم 
یك قانون جدید، بتوانند تمام موارد و تخلفاتی 
که در این حوزه رخ می دهد، را مشمول آن قرار 

دهند تا دیگر نیازی به قوانین پراکنده نباشد.
ملكشاهی خاطرنشــان می کند: البته قوانین 
موجود اما پراکنده هم جوابگوی رسیدگی به 
حقوق مولف بوده اند و مجلس فقط به منظور 
تجمیع و نظم قانونی و به روز شدن قانون، این 
کار را صورت می دهد زیرا در شــرایط کنونی 
وسایل ارتباطی و شــبكه های مجازی برای 
انتقال و کپی آثار مولفان، منصفان و هنرمندان 

به راحتی و ســهولت امكان پذیر شده است و 
باید قوانین هم مطابق با آنها، بروزرسانی شود.

وی عنوان می کنــد: بر این اســاس اعضای 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی، الیحه ثبت اختراع و مالكیت صنعتی 
را مورد بررســی قرار داده و بــه صحن علنی 
فرســتادند تا در اولین نوبت، به آن پرداخته 
شــود. رییس کمیســیون قضایی و حقوقی 
مجلس نهم یادآور می شود: در صورتی که این 
قانون به تصویب مجلس رســیده و در دولت 
الزم االجرا شود، بســیاری از مواردی که در 
مالكیت معنوی مورد توجه قرار داده شــده 

است، می تواند تحت پوشش قرار دهد.
ملكشاهی ادامه می دهد: به عبارت دیگر این 
الیحه با برخــورداری از 100 مــاده قانونی، 

می تواند به حقوق مولف رسیدگی کند.
وی در ادامــه اظهــارات خــود در خصوص 
آخرین وضعیت این الیحه، خبر می دهد: در 
حال حاضر تمام مواد با کلیات این الیحه در 
کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و حتی 
در صورتی که مجلس شورای اسالمی تصویب 
آن را شامل اصل 85 کند، می توانند در زمان 
کمتری به شورای نگهبان فرستاده و در صورت 

وجود خالء قانونی، آنها را برطرف کنند.
 ملكشــاهی می گوید: در ایــن الیحه از تمام 
جزئیات اعم از نحوه ثبت یك اختراع یا اثر ادبی 
و هنری گرفته تا نحوه مجازات مجرمی که از 
روی این آثار کپی برداری را انجام می دهد، مد 

نظر قرار داده شده است.
رییس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
نهم خاطرنشــان می کند که در زمان تنظیم 
و بررســی این الیحــه از تجربیــات قوانین 
کشــورهای دیگر هم استفاده شــده است و 
مجازات هایی را برای متخلفان و مجرمان این 
حوزه قرار داده است که بتواند بازدارند باشد و 

فرد متخلف به سادگی از آن نگذرد.
ملكشاهی در ادامه بر سیاست اخیر مد نظر قوه 
قضاییه مبنی بر لزوم تعریف قوانینی منطبق 
با حبس زدایــی تاکید می کنــد و می گوید: 
همچنین در تصویب ایــن مجازات ها، تا حد 
امكان سعی شده است تا رویكرد مجازات های 
جایگزین مدنظر قرار داده شود زیرا سیاست 
حبس زدایی می تواند شامل برخی از مجرمان 

این حوزه هم شود.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم 

قوانین پراکنده  اما حمايتی برای مولف
  الیحه ثبت اختراع و مالکیت صنعتی آماده ورود به صحن علنی 
اهمیت به حبس زدایی در الیحه ثبت اختراع و مالکیت صنعتی
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حجت االسالم والمســلمین جلیل محبی رئیس سابق 
سازمان بسیج حقوقدانان کشــور با اشاره به نقض قانون 
اساسی و حق شرعی دادخواهی افراد بورسیه نزد محاکم 
قضایی با تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی، اظهار 
داشــت: به موجب مصوبــه 6۳0 شــورای عالی انقالب 
فرهنگی آن دســته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی 
صادره در هیئت هــا و کمیته های تخصصــی فعال در 
وزارتخانه هــای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكی و دانشگاه ها و ســایر مراکز 
آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آرای 
نهائی هیئت های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته 
انضباطی دانشــجویان و تصمیمات و آرای نهایی درباره 
بازنشســتگی، ارتقا، ارزیابی و پذیــرش علمی، بورس 
دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور 
و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده 
باشد، قابل شكایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و 

سایر مراجع قضائی نخواهد بود.
وی با اشاره به تبصره ای در این خصوص گفت: بر اساس 
این تبصریه در هریك از وزارتخانه های علوم، تحقیقات 
و فناوری و بهداشــت، درمان و آموزش پزشكی هیئتی 
به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدید نظر و رسیدگی به 
شكایات اساتید و دانشجویان از آرا و تصمیمات هیئت ها 
و کمیته های مذکور در ماده واحده فــوق که در امور و 
شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین 
به منظور نظــارت بر نحوه رســیدگی در این هیئت ها و 
کمیته ها تشــكیل می شــود. ترکیب اعضا و وظایف و 
اختیارات هیئت  موضوع این تبصره، به تصویب شورای 

عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید.
رئیس سابق بسیج حقوقدانان با بیان اینكه به نظر می رسد 
مصوبه مذکور با حق دادخواهی و تظلم خواهی اشخاص 
نزد محاکم قضایی به عنوان یك حق مسلم شرعی و قانونی 
در تعارض است، یادآور شــد: به موجب اصل ۳4 قانون 
اساسی »دادخواهی حق مســلم هر فرد است و هرکس 
می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه  های صالح رجوع 
کند. همه افراد ملت حق دارنــد این گونه دادگاه  ها را در 
دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی 

که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد«.
حجت االســالم محبی در همین زمینــه اضافه کرد: در 
همین راســتا نیز اصل 17۳ قانون اساسی تصریح کرده 
است به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات 
مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین  نامه  های دولتی 
و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” 
زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأســیس می  شــود. حدود 
اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

وی با اشاره به اینكه قانونگذار در ماده 10 قانون تشكیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مقرر کرده است، 
درباره صالحیت و حدود اختیارات دیوان گفت: یكی از 
این موارد رسیدگی به شــكایات و تظلمات و اعتراضات 
اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تصمیمات و اقدامات 
واحدهــای دولتی اعــم از وزارتخانه ها و ســازمان ها و 
مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان 
تأمین اجتماعــی و تشــكیالت و نهادهــای انقالبی و 
مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات 

مأموران واحدهای مذکور است.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان به بخش دیگری 
از اختیارات دیوان اشــاره کرده ادامه داد: رســیدگی به 
اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های 
رســیدگی به تخلفات اداری و کمیســیون هایی مانند 
کمیســیون های مالیاتی، هیئت حل اختــالف کارگر 
و کارفرما، کمیســیون موضــوع مــاده )100( قانون 
شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا 
مخالفت با آنها و رسیدگی به شكایات قضات و مشموالن 
قانون مدیریت خدمات کشــوری و ســایر مستخدمان 
واحدها و مؤسســات مذکور در بند )1( و مســتخدمان 
مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر 
نام است اعم از لشكری و کشوری از حیث تضییع حقوق 

استخدامی از دیگر اختیارات و وظایف دیوان است.
حجت االســالم محبی خاطرنشــان کرد: بر این اساس 
می توان گفت مصوبه 6۳0 شورای عالی انقالب فرهنگی از 
چند جهت محل اشكال و مغایر با قوانین و مقررات جاری 
کشور و حقوق شــرعی و قانون افراد است؛ اوالً به موجب 
نص صریح اصل 17۳ قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون 
دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات وزارتخانه های 
علوم و بهداشــت و درمان و دانشگاه ها و ســایر مراکز 
پژوهشی و آموزشی دیگر که منجر به تغییر وضعیت در 
حقوق تكالیف افراد اعم از اساتید و دانشجویان و .. شده 
که با اعتراض و شكایت این افراد مواجه می شود، مصداق 
اجالی موضوعات در صالحیت محاکــم دیوان عدالت 

اداری است.
وی افزود: بند 2 ماده 10 قانــون دیوان عدالت اداری در 
خصوص صالحیت رسیدگی نسبت به تصمیمات و آرای 
قطعی مراجع اختصاصی اداری تشــریع شده است و به 
همین دلیل با تصریح به لفظ “کمیســیون هایی مانند” 
تالش کرده اســت مانع از برداشــت حصری از موارد و 
مثال های قیدشــده در متن قانون شــود، بنابراین باید 
پذیرفت رسیدگی دیوان به شكایت از »تصمیمات و آرای 
نهائی و قطعی صادره در هیئت ها و کمیته های تخصصی 
فعال در وزارتخانه هــای علوم، تحقیقــات و فناوری و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشــكی و دانشگاه ها و سایر 
مراکز آموزشی و پژوهشــی مصوب، از جمله تصمیمات 
و آرای نهایی هیئت های امنا، ممیزه و انتظامی اســاتید 
و کمیته انضباطی دانشــجویان و همچنین تصمیمات 
و آرای نهایی درخصوص بازنشســتگی، ارتقا، ارزیابی و 
پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی« 
مصداق بارز صالحیت مقرر در بنــد دوم ماده 10 قانون 

دیوان عدالت اداری است.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان افزود: به موجب 
بند ســوم ماده 10 قانون دیوان عدالــت اداری هرگونه 
شــكایت در خصوص تضییع حقوق استخدامی افراد در 
صالحیت دیوان قرار گرفته اســت بنابراین بدون شك 
اعتراضات اساتید و بورسیه های هیئت علمی در خصوص 
نادیده گرفتن حقوق استخدامی ایشان از سوی نهادهای 
مذکور در مصوبه 6۳0 شورای عالی انقالب فرهنگی قطعاً 
در شمول صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و باید 

به این شكایت ها در محاکم دیوان رسیدگی شود.
حجت االسالم محبی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت 
تنها استثنائات وارد بر قلمرو شــمول صالحیت دیوان 
عدالت اداری در رســیدگی به شــكایات و تظلمات در 
تبصره 2 این ماده تصریح و مقرر شده است »تصمیمات و 
آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی 
و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح 
قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیست.« بنابراین هیچ 
شك و تردیدی در صالحیت دیوان به منظور رسیدگی به 
شكایات و تظلمات افراد اعم از اساتید و دانشجویان نسبت 
به تصمیمات مقامات، مســئوالن و مأمــوران نهادهای 
مذکور در مصوبه 6۳0 شــورای عالی انقالب فرهنگی و 
نیز تظلم خواهی ایشان نسبت به آرای قطعی کمیته ها و 
هیئت های مقرر در این مصوبه و نیز اعتراضات نسبت به 
تصمیماتی که حقوق استخدامی اساتید و بورسیه های 

هیئت علمی را تضییع کرده است، باقی نمی ماند.
حجت االســالم محبی با اعالم “به نمایندگی از هزاران 
حقوقدان بســیجی از رئیس قوه قضاییه می خواهم به 
وظیفه شــرعی خود عمل کرده و جلــوی ظلمی را که 
به اســتناد یك مصوبه غلــط انجام می شــود، بگیرند” 
خاطرنشان کرد: توجه داشته باشیم که مطابق  ماده 570 
قانون تعزیرات هریك از مقامات و مأمورین وابســته به 
نهادها و دستگاه های حكومتی که به خالف قانون، آزادی 
شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر 
در قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید 
عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یك تا پنج سال 
از مشاغل حكومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم 

خواهد شد.

گفتگوي آزاد  حقوق بان

 آیت اهلل آملي طبق اصل 157 والیت شرعی بر قوه دارد
جلیل محبی

داليل حقوقی پیگیری 
شکايات بورسیه ها
 نزد محاکم ديوان عدالت اداری
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رییس قوه قضاییــه، با انتقاد از 
»فضاســازی ها درباره وظایف 
شــورای نگهبــان و »بیــان« 
حرف هــای حاشــیه ای »در 
ارتبــاط بــا انتخابــات گفت: 
»این ها جدال هایی در کشــور 
راه می اندازد. راه و تفسیر قانون 

اساسی روشن است.«
آیــت اهلل الریجانی در جلســه 
مســئوالن عالــی قضایی طی 
اظهاراتی که ظاهراً در پاســخ 
بــه ســخنان حســن روحانی 
رییس جمهور بیان شده، گفت 
»وظیفه شورای نگهبان چگونه 
اســت؟ اســتصوابی یا نه؟ این 

تفسیر شده و معلوم است.«
رییس جمهور ایران، با تأکید بر 
اینكه »آنجایی کــه باید بگوید 
فردی برای شرکت در انتخابات 
صالح اســت یا نــه هیئت های 
اجرایــی هســتند«، گفته بود: 
»شــورای نگهبان چشم است 
و چشــم نمی تواند کار دســت 
را بكنــد، نظارت و اجــرا نباید 

مخلوط شوند.«
طبق اصل ۹۹ قانون اساســی 
ایران، شــورای نگهبان وظیفه 
نظارت بر انتخابــات را بر عهده 
دارد. شــورای نگهبان در سال 
1۳70، تفســیری را از اصــل 

۹۹ ارائــه کرد که بر مبنــای آن، نظارت این شــورا 
»اســتصوابی اســت و شــامل تمام مراحل اجرایی 
انتخابات ازجملــه تأیید و رد صالحیــت کاندیداها 

می شود.«
رییس دستگاه قضایی، همچنین با ذکر اینكه دشمنان 
بعد از مذاکرات هســته ای به دنبال »ورود به کشور« 
هستند، هشدار داده است: »از درون کشور کسی نباید 
به آن ها عالمت بدهد. نباید کلمات و سخنانی بگوییم 
که گویی راهی بازشده است که آن ها بیایند و تغییرات 

ایجاد کنند.«
وی هشدار داده است: »برخی کسانی که در جریان 
فتنه 88 فتنه گر بودند و برخی از آن ها محكوم اند، حاال 
آمده اند و لعاب و رنگ عوض کرده اند و احزابی درست 

می کنند و می خواهند درصحنه بیایند.«
به نظر می رســد که این اظهارات نیز، واکنشــی به 

برگــزاری اولین کنگــره حزب »اتحــاد ملت ایران 
اسالمی« در پنجشنبه گذشته باشد که در آن، جمعی 

از چهره های اصالح طلب حضور داشتند.
حسن روحانی در بخشی از اظهارات روز چهارشنبه 
خود در مورد انتخابات گفته بود: »پیروزی هسته ای 
برای این نبود که ما در عرصه هسته ای پیروز شویم و 
در بقیه عرصه ها پیروزی به دست نیاوریم... انتخابات 
مجلس شورای اسالمی باید انتخاباتی با شور و شكوه 

باشد که همه مردم در آن شرکت کنند.«
ســخنان رییس جمهــور در مورد نحــوه نظارت بر 
انتخابات، در روزهای گذشــته واکنش بســیاری از 
رسانه ها و فعاالن اصولگرا و تعدادی از مقام های رسمی 

ایران را به دنبال داشته است.
فرمانده سپاه پاسداران، برخی اعضای شورای نگهبان، 
نایب رییس مجلس و 25 عضو فراکسیون روحانیون 
مجلس، از جمله مسئوالنی هستند که عالوه بر رییس 

قوه قضاییه، نســبت به این ســخنان 
واکنش نشان داده اند.

صــادق الریجانی در بخــش دیگری 
از صحبت هــای خــود، در واکنش به 
صحبت هــای روز پیش وزیر کشــور 
راجع به بررســی صالحیت کاندیداها 
گفته است: »گاهی حرف های عوامانه 
می شنویم. آقایی که هم به دیانت و هم 
انقالبی بودنش اعتقاددارم سخنی گفته 
که فقط از مجاری قانونــی چهارگانه 

می توانیم نظارت کنیم.«
عبدالرضا رحمانی فضلی روز یكشنبه 
گفته بود دســتگاه های بررسی کننده 
شــرایط نامزدهــای انتخابــات، باید 
کاندیداهــای فاقــد صالحیــت را بر 
مبنای مســتندات مراجع چهارگانه 
)دادگســتری، ثبت احــوال، نیروی 
انتظامی و وزارت اطالعات( شناسایی 
کنند و نمی توانند به بهانه »عدم احراز 
صالحیت« جلوی ورود آن ها به عرصه 

رقابت را بگیرند.
وی گفته بــود: »ایــن ایــراد هم به 
هیئت های اجرایی و هم به هیئت های 
نظارت وارد اســت که بــه دلیل عدم 
فرصت بررســی صالحیت هــا اعالم 
می کردند که صالحیت برخی نامزدها 
احراز نشده است؛ اما کمبود وقت نباید 
منجر بــه عدم احــراز صالحیت افراد 
شود، چرا که در اســالم اصل بر برائت 

است.«
صادق الریجانی در واکنش به اظهارات وزیر کشــور 
تأکید کرده اســت: »گفتند ما عدم احراز صالحیت 
نداریم. این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی 

است که قانون را نمی شناسد.
 در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید 
این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد 

صالحیت ها را تأیید کند، باید اوصاف را احراز کند.«
آقای رحمانی فضلی امروز در واکنــش به انتقادات 
صادق الریجانی، با تأکید بر اینكه با »حســن نیت« 
مشكالت مربوط به نظارت بر صالحیت کاندیداها حل 
می شود گفته است: »کافی است که باادب با یكدیگر 

حرف بزنیم و یكدیگر را عوام خطاب نكنیم.«
رحمانی فضلی افزوده است: »روش ما تعامل و مذاکره 
است. در مســائل جاری کشــور نیز هر مسئله ای را 

نمی پذیریم. جلسه می گذاریم و حرف می زنیم.«

آيت اهلل الريجانی: نظارت شورای نگهبان 
استصوابی است/ دولت حاشیه سازی نکند

واکنش رییس قوه قضا به سخنان رییس قوه اجرا
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گزارش یک اعتراض:

واکنش برخی مسئوالن به اعتراضات 
وکال در رابطه با تبصره ماده ۴۸ آیین 
دادرسی کیفری

قانون آیین دادرســی کیفری جدید در حالی از تاریخ اول تیرماه در کشور 
اجرا شد که قانون گذاران و مسئوالن قوه قضائیه و وکال این قانون را پیشرو 
و مترقی خواندند چرا که حقوقی جدید را به متهمــان ارائه کرده بود که 

تاکنون نظیر نداشته است.
اما وکال همزمان با مترقی دانســتن این قانون همــواره به برخی مواد این 
قانون معترض اند که مهم ترین اعتراضات آن هــا به تبصره ماده 48 قانون 
آیین دادرسی کیفری جدید است که اشعار می دارد در مورد جرائم امنیت 
داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته، متهم باید وکیل خود را 
از بین وکالی رسمی دادگســتری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است 

انتخاب کند.

ماده 48 و تبصره آن به قرار زیر است:
با شــروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. 
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص 
تحت نظر مالقات نماید و وکیل می تواند در پایــان مالقات با متهم که نباید 
بیش از یك ساعت باشد مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیــه امنیت داخلی یــا خارجــی و همچنین جرائم 
سازمان یافته که مجازات آن ها مشــمول ماده )۳02( این قانون است، در 
مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیــل یا وکالی خود را از بین 
وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب 

می نمایند. اسامی وکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم می گردد.

اولین باری است که وکال را 
به حوزه دادسرا و بازپرسی راه 

می دهیم که گام بسیار بلندی است
در همین ارتباط حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی، 
وزیر دادگستری روز گذشــته در رابطه با اعتراضات وکال به این 
قانون گفت: بر اساس این آیین دادرسی اولین باری است که وکال 
را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می دهیم که گام بسیار بلندی 
است برای حمایت از حقوق متهمین و فقط باید در مسائل امنیتی 
لحاظ های نظام را در نظر بگیریم. پورمحمدی افزود:  ما نگفتیم 
کسی غیر از وکال برای دفاع بیایند و حتی متهمین وکیل باشند 
بلكه حرف قوه قضائیه این است که وکیل در حوزه جرائم امنیتی 
متهمان این حوزه که ناچیز هستند شناخته تر شده باشد و اعتماد 
بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب امنیتی نیز ایجاد نشود. وی 
افزود: به نظرم این مطلب،  مطلب درستی است و بنابراین بگذارید 
این تجربه با موفقیت پیش رود و اگر با کاستی هایی روبرو بود در 
آینده اصالح می کنیم ولی در کل این گام بســیار بزرگی برای 
توسعه وکالت در امور قضا و دادرسی است و نباید ناشكر باشیم و 

اگر کاستی وجود داشت بعدها اصالح شود.

در همین حال، آیت اهلل صادق آملی الریجانی، رئیس دســتگاه قضا نیز 
در این رابطه گفت: ما از انتقادهای ســازنده در رابطه با آیین دادرسی 
کیفری حتماً استقبال و استفاده می کنیم چراکه کارهای همه ما همواره 
مشــكالتی دارد و به دنبال این هم برخی اعالم کردند که ما در رابطه با 

ماده 48 آئین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم.
وی گفت: ماده 48 در موارد بحث های امنیتی واردشده است، در قانون 
گذشته آمده بود که در این گونه جرائم می توان تا یك هفته اجازه حضور 
وکیل در مســیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یك 

هفته حضور وکیل الزامی است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سؤال من اینجاست، چگونه می توان 
در بحث های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی 
وارد پرونده شود چگونه می توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد، بنابراین 
این ماده اصالح شد و بدین شكل تصویب شد که متهم باید در همه موارد 
وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با 

تجویز رئیس قوه قضاییه انتخاب شود.
آملی الریجانی خاطرنشان کرد: این ماده و تبصره آن در مجلس تصویب 
شد و به تائید شورای نگهبان رسید و انتقاداتی از آن صورت می گیرد و 
پیشنهادهای اصالحی مطرح می شود که گاه تعجب برانگیز است، برای 
مثال برخی می گویند قوه قضاییه این پیشنهاد خود را پس بگیرد، مگر 
پس از تصویب قانونی در مجلس می توان آن را باز پس گرفت ضمن اینكه 
این کار در کمیسیون قضایی صورت گرفته است و قوه قضاییه تنها دران 

مشارکت داشت داشته است.
رئیس دستگاه قضا گفت: یا در انتقادی دیگر این موضوع با اصل ۳5 قانون 
اساسی که عنوان می کند هرکسی حق دارد وکیل داشته باشد منافات 
دارد که در این مورد سؤال من این است که در کجای این اصل آمده است 
که وکال باید از کانون وکال یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند 
بلكه فقط شورای نگهبان پذیرفته اســت که وکیل رسمی دادگستری 
باشد؛ حال اگر قرار باشــد بنا بر مصلحت این اصل تغییر داده شود چه 

ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشــد وکیلی را به دادگاه راه دهد که 
مورداطمینان باشد و اسرار پرونده های مهم را فاش نكند.

آملی الریجانی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ 
باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشكلی نداریم ولی کسی 
نگفته است نمی توان جانب احتیاط را گرفت، یا کسی دیگری گفته است 
در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشــده است که باید 

پرسید این بصیرت را از کجای فقه آورده اید؟
وی تأکید کرد: کســی دیگر می گوید ماده 48 آئین دادرسی کیفری با 
ماده 1۹0 آن تناقض دارد درصورتی که قانون گــذار می تواند در یكجا 
حرف مطلقی بزند و در ماده ای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و 

این شیوه قانون گذاری است.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: ازنظر من این ماده بسیار مناسب و خوب 
است چراکه پیش ازاین وکالیی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران 

فاش می کردند و وکالیی بودند که علیه نظام قلم می زدند.

در بحث های امنیتی  اگر قرار باشد هر وکیلی وارد شود چگونه می توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد

اين پیشنهاد که وکال مورد تأيید قوه قضائیه 
باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود

پیش تر غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در 
مورد قانون آیین دادرســی جدید و اینکه تعیین وکیل برای پرونده های 
سیاسی و امنیتی باید مورد تأیید قوه قضائیه باشد، بیان داشت: این مسئله 
منحصر است به مسائل خاص و نه همه موارد و این ماده 48 در مورد مسائل 
امنیتی و امثالهم اســت؛ از آن طرف هم باید فرقی بین متهمین امنیتی 
داخلی، خارجی یا سازمان یافته با متهمان جرائم عادی لحاظ شود، چراکه 
اگر مجرم امنیتی در آن لحظه بتواند با وکال یش صحبت کند، ممکن است 
فجایعی به بار آید و در اینجا حقوق یک فرد مطرح نیست، بلکه حقوق یک 

فرد و جامعه مطرح است.
وی ادامه داد: این پیشنهاد که وکال مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد 
رئیس قوه قضائیه نبود، چراکه ما پیشــنهاد کرده بودیم که ماده اصالح 
شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصالح را خود مجلس انجام داد 
و شورای نگهبان تأیید کرد که وکالی متهمین این جرائم مورد تأیید قوه 
قضائیه باشند. این مقام ارشد قوه قضائیه تأکید کرد: ما ملزم به اجرای قانون 
هستیم و اگر در مجلس طرحی تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، 

ما ملزم به اجرای آن هستیم.
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شورای نگهبان در اين 
مورد يکی از مهم ترين 
و شايد رويه سازترين 

تصمیمات خود را در اين 
سال ها گرفته است

در همین ارتباط نجات اهلل ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان نیز 
درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و این که آیا این 
تبصره خالف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان 
در این مورد یكی از مهم ترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود 
را در این سال ها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو 
با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آن ها از خدمات 
وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلكه 
مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری 

دانست و ممانعت از آن را خالف قانون اساسی تشخیص داد.
وی ادامه داد: این یك نگاه دقیق است که شاید در رسانه ها کمتر به 
آن پرداخته شد. در اصالحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور 
وکیل در مورد برخی جرائم در دادســرا حذف شده بود اما شورای 
نگهبان به درستی اعالم کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت 

دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.
ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس 
اعالم کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از 
لیست وکالی مورد تأیید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا 
دو سؤال مطرح می شود، سؤال اول این که آیا این امر خالف قانون 
اساسی است یا خیر؟ و سؤال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی 
است یا خیر؟ معموالً ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سؤال 
دوم را نداریم و صرفاً به ســؤال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت 
شورا، اینكه وکال از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه 
تعیین می کند، انتخاب شوند خالف قانون اساسی و حق دسترسی 

به وکیل نیست.
وی گفت: در مورد این سؤال که آیا محدود کردن وکیلی که مورد 
تأیید متهم است خالف قانون اساسی نیســت؟ نیز باید گفت در 
قوانین عادی هم ممكن است درجه بندی درباره وکال وجود داشته 
باشد مبنی بر این که یك دسته از وکال تا میزان مشخصی به دعاوی 

رسیدگی کنند.

بهمن کشاورز در نشســت مشــترکی که با رئیس کانون وکالی 
دادگستری مرکز در محل این کانون برگزار شد، با اشاره به تبصره 
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت:  رئیس قوه قضاییه قاضی 
را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می تواند انتخاب 
کند که این دو موضوع قیاس مع الفارق است؛ چراکه قضات از مراحل 
مختلف می گذرند و درنهایت حكمشان را رئیس قوه قضاییه امضا 

می کند، درصورتی که وکال مراحل دیگری را طی می کنند.
  وی ادامه داد: یكی از حساسیت هایی که ما اکنون داریم این است 
که وقتی افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافی های مختلف عبور 
می کنند، همه در یك سطح هستند؛ بنابراین هر نوع انتخاب مجدد 

از میان آن ها، تبعیض و خالف قانون اساسی است.
 رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران )اسكودا( 
با اشاره به اصل ۳5 قانون اساســی ادامه داد: هدف قانون گذار از این 
اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود 
دفاع کند. زمانی هم که دادگاه های عام مطرح شــد این بحث مطرح 
بود که وکیل از چه زمانی می تواند در دادگاه حضور داشــته باشد. ما 
این مناقشه را آن زمان هم داشتیم؛ بنابراین قابل توجیه نیست که در 
مرحله ای از دادرســی با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق 

بین المللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم.

 کشــاورز افزود:  این موضوع که باید پرونده هایی به شــعب خاص 
ارجاع شوند، از نظر قضایی دارای اشكال است؛ چراکه ارجاع باید بر 
اساس نوبت صورت گیرد، البته آیین نامه اصالح تشكیل دادگاه های 
عمومی اجازه داده شعب تخصصی ایجاد شــوند ولی درجایی که 

بحث تخصصی مطرح نیست چرا باید پرونده به شعب خاص برود.
 وی با اشــاره به تبصره مــاده 48 قانون آیین دادرســی کیفری 
چنین ابراز عقیده کرد: با توجه بــه اینكه متهمان جرائم امنیتی یا 
سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشكیل نمی دهند و با فرض 
اینكه این قانون به همین نحو اجرا شــود و چنین متهمانی از وکال 
محروم شوند، به وکال ضربه ای وارد نمی شود، بلكه آنچه که مهم بوده 
و مطرح است حق دفاع مردم اســت که در اصل ۳5 قانون اساسی 

آمده و آن ها باید در انتخاب وکیل مختار باشند.
 کشاورز تأکید کرد: بنابراین دغدغه ما مربوط به همه انسان ها است 
و دغدغه حقی است که در اصل ۳5 قانون اساسی آمده و باید درست 

اجرا و رعایت شود.
 رئیس اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگســتری ایران 
)اسكودا( یادآور شــد:  قانون آیین دادرسی کیفری، یكی از قوانین 
بسیار خوب کشورمان است که پس از انقالب تصویب و تدوین شده 

است.

فرج الهی رئیس شــعبه 32 دیوان عالی کشور در رابطه با 
تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری می گوید: 
اصالحیه قانون آیین دادرسی و به ویژه تبصره ماده 48 این 
قانون نه به معنای تبعیض اســت و نه حقوق متهم را ضایع 

می کند و از طرفی منافاتی با حق دفاع ندارد.
وی با اشاره به اینکه برخی از وکال گفته اند قوه قضاییه باید 
پیشنهاد خود را در این زمینه پس بگیرد گفت: قوه قضاییه 
در ابتدا پیشنهاد اصالح این ماده را داد؛ مبنی بر اینکه در 
پرونده هایی که مربوط به امنیت کشور است حضور وکیل 
از همان ابتدا به مدت یک هفته الزم نباشد، اما نظر شورای 
نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این بود که 
وکالیی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه هستند در این نوع 

پرونده ها مداخله کنند.
فرج اللهی تصریح کرد: بنابراین این اصالحیه صورت گرفته 

و تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصاًل پیشنهاد قوه 
قضاییه نبوده که بخواهد آن را پس بگیرد، بلکه قوه قضاییه 
پیشــنهاد اصالح آن را داد و تبصره موردنظر با مشورت 
شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد 

تائید قرارگرفته است.
وی تأکید کرد: موضوع پرونده های که مربوط به اسرار نظام 
است نباید فاش شود و با توجه به اینکه این مسئله اهمیت 
بسزایی دارد باید وکالیی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه 
هستند وکالت این نوع پرونده ها را به عهده بگیرند تا این 

اطمینان وجود داشته باشد که اسرار نظام فاش نمی شود.
رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور در پایان با ذکر مثالی در 
این زمینه گفت: تجربه مداخله یک وکیل نامناسب در افشای 
اسرار یکی از پرونده ها در مصاحبه با خبرگزاری بی بی سی 

صحت این گفتار را ثابت می کند.

فرج الهی: تجربیات ناخوشايندی از ورود 
برخی وکال به پرونده های امنیتی وجود دارد

 اين گام بسیار بلندی
 برای توسعه وکالت در امر قضا و دادرسی است

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران، حجت االسالم والمسلمین 
مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان سازمان تعزیرات 
حكومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشــی درباره تبصره ماده 48 قانون 
آیین دادرسی کیفری گفت: ما برای اولین بار در نظر داریم وکال را به حوزه دادسرا 
و بازپرسی راه دهیم که این گام بسیار بلندی برای حمایت از حقوق متهمان است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در مسئله امنیتی باید لحاظ های نظام را در نظر 
بگیریم. ما نگفتیم غیر از وکال بیایند، نگفتیم متهمین بدون وکیل باشند، بلكه حرف 

قوه قضاییه این است که در حوزه امنیتی که متهمانش محدود است از یك سری 
وکالی شناخته شده تر استفاده شود و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب 

امنیتی نبینیم. به نظر من این مطلب درستی است.
وزیر دادگستری اظهار کرد: اجازه دهید این تجربیات با موفقیت جلو برود و اگر با 
کاستی هایی روبرو بود در آینده اصالح خواهد شد. این گام بسیار بلندی برای توسعه 
وکالت در امر قضا و دادرسی است که وکال ناشكری نكنند و سپاسگزار باشند و اگر 

کسری وجود داشته باشد در آینده جبران خواهد شد.

بهمن کشاورز: در اين ماده
 رئیس قوه قضائیه هم قاضی هم 

وکیل را انتخاب می کند
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آشنایی با اسناد قضایی

چگونه مطالبه حق با بررسی اظهارنامه
 اظهارنامه عبارت از نوشــته ای است که مطابق مقررات 
قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است 
که به آن اظهاریه نیز گفته می شود. اظهارنامه به صراحت 
ماده 156 قانون آیین دادرســی مدنی از راه های رسمی 
مطالبه حق به شمار می رود. به وسیله اظهارنامه، نه تنها 
مطالبه رسمی حق امکان پذیر است بلکه می توان توسط 
اظهارنامه آمادگی تســلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه 
و ســند را به مخاطب اعالم کرد و آن را هنگام تســلیم 
اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجــع مربوط قرار داد.

 
 موارد مندرج در اظهارنامه

برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست 
است که از قدیم تاکنون توسط دادگســتری چاپ شده و به 

فروش می رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
1- مشــخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قســمت 
اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی 

خود را قید می کند.
2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه 

و قسمت خالصه اظهارات شرح داده می شود.
۳- مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام 

خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می شود.
4- خالصه اظهارات: در این قســمت اظهارکننده آنچه را که 
موردنظر وی است و می خواهد به طرف دیگر ابالغ کند، تشریح 

کرده و توضیح می دهد.
5- خالصه جواب: در این قسمت نیز دریافت کننده اظهارنامه، 

در نسخه ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می دهد.
   کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینكه به تقدیم دادخواست 
و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطالع 
طرف دعوا می رســاند؛ مثاًل در موردی چنانچه موضوع دعوا 
مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه 

ارسالی به وی متذکر می شود که »شــما به موجب یك فقره 
سفته به شماره فالن و به سررســید فالن، مبلغ 20 میلیون 
ریال به این جانب بدهكار هســتید. با توجه به رسیدن موعد 
مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ این 
اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به 
اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.« گاهی اوقات همین 
اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه 
دعوا از سوی طلبكار، درگیر شــدن در دادگستری و دریافت 
اخطاریه های متعدد و نیز حضور مأمور ابالغ در محل سكونت یا 
کار خویش، به مذاکره تن می دهد و درنهایت بدون اقامه دعوا 

در دادگستری که مســتلزم صرف وقت و هزینه بسیار است، 
اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش اســت، می رسد. 
عالوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رســمی و اختیاری 
به طرف است و خواهان می تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 

ارسال اظهارنامه مطالبه کند.
   مراجع صالح برای ابالغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابالغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد 
یا دفاتر دادگاه ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای 
دفاتر دادگاه ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه 
معرفی شده، قســمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر 
واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه ها به آنجا تسلیم می شود.

بر این اســاس، مســئول مربوط پس از مالحظه اظهارنامه، 
درصورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشــد، آن را قبول و 
در دفتر مخصوصی ثبت می کند و شماره و تاریخ ثبت را طی 
یادداشتی )برگ رسید( به اظهارکننده داده و متذکر می شود 
که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابالغ شده بعداً 
به دایره مذکور مراجعه کند که معموالً یك ماه برای مراجعه 

بعدی منظور می شود.
  شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:
 1- احراز هویت اظهارکننده: شخصی که اظهارنامه را تسلیم 
می کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم کند یعنــی خود، ذی حق یا 
مدعی حق باشــد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر 
شناسنامه و ... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه 
هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند 
وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی حق تقدیم کند، عالوه بر 
احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، الزم است که 
فتوکپی مصدق )تأییدشده( مدرک که سمت او را اثبات کند، 

نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
 2- ابطال تمبر هزینه قانونی: بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه 
قانونی باید تمبر ابطال شــود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 

دانستني هاي حقوقي حقوق يار

 اقتدار و اســتقالل دادگاه ها به اندازه ای اســت که حتی می توان از آن مراجع درخواست ابطال یک 
سند را کرد، حتی اگر آن سند رسمی باشــد. یکی از پیچیده ترین مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از 
رسمی و عادی، مالی و غیرمالی بودن این نوع از دعواست. ابطال یک سند هم می تواند مالی باشد و هم 
غیرمالی. در حقیقت مالی و غیرمالی بودن دعوای ابطال یک سند بســتگی به موضوع آن سند دارد.

 در مواردی که موضوع سند، انجام یك تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال آن سند نیز غیرمالی است؛ به عكس 
در مواردی که مفاد یك سند، اجرای یك تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود. نكته 
دیگری که نباید ازنظر دور داشت، این است که ابطال یك سند اعم از رسمی یا عادی باعث خواهد شد تا تمامی 
نقل و انتقاالتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است، به خودی خود باطل و بالاثر شوند. در قالب بررسی 

یك پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم.
 شروع دعوا

در دعوای حاضر خواهان دعوا شخصی است به نام آقای اکبر... که به منظور باطل کردن سند رسمی انتقال اموال 
غیرمنقول و وصیت نامه محضری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. خواهان ابطال سند رسمی، دادخواست 
خود را به طرفیت خوانده آقای عزت... تنظیم و تقدیم دادگاه کرده است. عنوان دادخواست تقدیمی نیز عبارت 

است از:
 تقاضای صدور حكم مبنی بر ابطال سند رســمی و وصیت نامه محضری به انضمام تمامی هزینه ها و خسارات 

دادرسی.

در قالب بازخوانی یک پرونده  بررسی 
می شود: 

برخورد 
 دادگاه

 با درخواست 
ابطال سند 
رسمی
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۳0 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
موارد معین یك هزار ریال است.

 ۳- خــارج از ادب و نزاکت نبودن مطالــب و مندرجات 
اظهارنامه

طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرســی مدنی، اداره 
ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابالغ اظهارنامه هایی 
که حاوی مطالب خالف اخالق و خارج از نزاکت باشــد، 

خودداری کنند.
البته باید توجه داشــت که اگر اداره ثبت یــا دفتر دادگاه 
اظهارنامه حاوی مطالب خالف اخالق یا خارج از نزاکت را 
ابالغ کند، به نظر می رسد که مسئولیتی نخواهد داشت؛ 
زیرا ابالغ نكردن این گونــه اظهارنامه ها برای اداره ثبت یا 
دفتر دادگاه تكلیف نیست، بلكه مجاز است که آن ها را ابالغ 

نكنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
 4- تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن به تعداد مقرر قانونی: 
معموالً اظهارنامه و ضمایم آن باید الاقل در سه نسخه به مرجع 
ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یك نسخه در بایگانی دایره 
مذکور می ماند، یك نسخه به طرف ابالغ و تسلیم می شود و 
نسخه ای نیز به عنوان نسخه ابالغ شده به اظهارکننده تسلیم 
می شود که همراه گزارش مأمور ابالغ مبنی بر چگونگی ابالغ 

اظهارنامه )ابالغ واقعی یا ابالغ قانونی( است.
درصورتی که در محل اقامت خوانده )مخاطب اظهارنامه( 
مأمور ابالغ و ســایر مراجع جهت ابالغ نباشند، برگ های 
اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می شود و در این صورت 
اگر برگ های ارســال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی 

دلیل ابالغ محسوب می شود.
وقتی که مخاطبــان اظهارکننده متعدد باشــند، همانند 
موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به 

تعداد آن ها به عالوه دو نسخه باشد.
 5- تسلیم وجه یا مال یا سند: به موجب ماده 157 قانون 
آیین دادرســی مدنی، درصورتی که اظهارنامه مشــعر به 
تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن 
وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع 
ابالغ )دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد( تحت نظر و حفاظت 
همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل 

و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

   موارد اجتناب ناپذیر ارسال اظهارنامه
در مــواردی به موجب قوانین مختلف، ارســال اظهارنامه 
پیش بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابالغ اظهارنامه 

موکول شده است که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
1- در دعوای رفع تصرف عدوانــی. ماده 171 قانون آیین 
دادرسی مدنی می گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به طورکلی 
هر امین دیگــری، چنانچه پــس از 10 روز از تاریخ ابالغ 
اظهارنامه مالك یا مأذون از طرف مالك یا کســی که حق 
مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف 

نكند، متصرف عدوانی محسوب می شود.
2- وقتی کــه موجر از تحویــل مورد اجــاره امتناع کند، 
مستأجر مكلف است با ارسال اظهارنامه از مالك، تحویل 
مورد اجاره را تقاضا کند. )مــاده 1۳ قانون روابط موجر و 

مستأجر 1۳56(
۳- مطالبه بدهی مالكان آپارتمان ها از طریق اظهارنامه و 
سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه 
ابالغ شده به مالك مستنكف از تأدیه هزینه های مشترک. 

)تبصره 2 ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمان ها(
4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل امالک 
برای اقامه دعوای تخلیه. )بند ۹ ماد ه 14 قانون روابط موجر 

و مستأجر 1۳56(
5- درخواست محكوم له مبنی بر انحالل شرکت تضامنی 
به منظور وصول محكوم به از محل سهم الشراکه محكوم علیه 

در شرکت. )ماده 12۹ قانون تجارت(
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یكی از وسایل مطالبه 
حق است که به سهولت قابل اثبات اســت؛ بی آنكه سایر 
وسایل منتفی باشــد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 
522 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید: در دعاوی ای 
که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن 
و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در 
صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید 
تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت 
تناسب تغییر شــاخص ساالنه که توســط بانك مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود، محاسبه و مورد 
حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكــه طرفین به نحو دیگری 

مصالحه کنند.

در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست 
آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می کند.

باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور 
و موارد مشابه، به ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده 
باشــد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حكمی 
مربوط به اختالف موجود انجام شود، معموالً مشكالتی را 

برای اظهارکننده به وجود می آورد.
از سوی دیگر پاســخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و 
درهرحال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست 
که مطالب مندرج در اظهارنامه چــه به عنوان اظهار و چه 
به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده 
و به نفع مخاطب باشــد، با رعایت سایر شــرایط، اقرار و 
درصورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر 

مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می شود.
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر 
دادگاه اســت و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقایسه با 
دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت 
به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی شود؛ بنابراین 
با ابالغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه دفتر پایان یافته 
و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی رسد. البته چنانچه در پی 
ابالغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده 
می توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابالغ شده را نیز ارائه و 

به آن استناد کنند.
به دلیل اینكه ارســال اظهارنامه موجب اشــتغال دادگاه 
نمی شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی 
ایجاد نشده و مخاطب مكلف نیســت به آن پاسخ دهد. در 
حقیقت صرف سكوت در برابر اظهارنامه علی القاعده، حقی 
برای اظهارکننده ایجاد نمی کنــد و چنانچه اظهارکننده 
درصدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نســبت به تقدیم 
دادخواست اقدام کند؛ اگرچه در مواردی سكوت مخاطب 
در برابر اظهارنامه ممكن است تحت شرایطی، اگر با شواهد 
و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر 
واقع شود. درعین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 
قانون آیین دادرســی مدنی، از وسایل مطالبه رسمی حق 
است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، 
دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

دانستني هاي حقوقي حقوق يار

خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمایم دادخواست 
تقدیمی، فتوکپی تصدیق شده یك فقره سند رسمی 
مبنی بر انتقال بخشی از اموال و دارایی های غیرمنقول 
مورث توســط وی، فتوکپی تصدیق شده وصیت نامه 
محضری تنظیمی توســط مورث همچنین فتوکپی 
تصدیق شــده گواهی انحصار وراثت تنظیمی توسط 

شورای حل اختالف را ضمیمه پرونده کرده است.
خواهــان دعوای فــوق در بخــش مربــوط به متن 
دادخواست، مطالب خود را این گونه بیان کرده است: 
اینجانب وارث خانم اقدس... هستم. متأسفانه خوانده 
که با اینجانب نسبت برادری دارد، در اواخر عمر متوفی 
با نشان دادن محبت های ظاهری و سطحی که در واقع 
نسبت به مورث خود فریب، نیرنگ و یك نقشه از پیش 
تعیین شــده بوده، مورث اینجانب را در زمان حیات 
وی، مجبور به انتقال یك سری از اموال و دارایی های 

خویش بر طبق سند رسمی انتقال و وصیت نامه محضری کرده 
است. با توجه به اینكه اینجانب وارث هستم و در واقع در اموال 
و دارایی های ایشان ذی نفع هســتم، نسبت به اسناد تنظیمی 
مربوط به ارثیه مذکور درخواست ابطال آن ها و بازگشت آنان به 
اموال موروثی و متعاقباً حكم به تقسیم آن اموال و دارایی ها بر 

طبق قواعد ارث را دارم.
 روند رسیدگی

پس از تكمیل دادخواست، با تعیین زمان جلسه دادرسی، این 
زمان به طرفین دعوا ابالغ شد. طرفین دعوا نیز متعاقباً در روز 
تعیین شده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به 
شرح دادخواست و الیحه تقدیمی مستند کرد. خوانده پرونده 
نیز در دفاع از خویش به قاضــی پرونده اظهار کرد که مورث در 
کمال صحت و ســالمت اموال مورد اختالف حاضر را با کمال 
رضایت به وی منتقل کرده است و به هیچ وجه فریب و نیرنگی 

نیز حادث نشده است.
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با مفهوم وکالت اتفاقی آشنا شوید؛

 راهکاری برای 
دفاع از حقوق خويشاوندان

 بســیاری از مردم قانون را دستورهایی خشک و 
بدون انعطاف می پندارنــد؛ هرچند وظیفه قانون 
این اســت که خط قرمزها را مشخص کند و اجازه 
تخطی از آن ها را به هیچ کس ندهد و اگر کســی 
تخلف کرد، جریمه مناســبی بــرای او در نظر 
بگیرد اما به این نکته باید توجــه کرد که قانون 
خوب قانونی است که برای شرایط مختلف تدابیر 
گوناگونی داشته باشد و بتواند منعطف عمل کند 
و در هر شــرایطی بهترین راهــکار را ارائه دهد.

به عنوان مثال طبق قانون، هر کس بخواهد از وکیل در 
دعاوی دادگستری استفاده کند باید به یكی از وکالی 
دادگستری مراجعه کند؛ یعنی یك نوشته عادی بین 
دو نفر تحت عنوان وکالــت نمی تواند صالحیتی برای 
حضور در محاکم دادگستری باشــد زیرا این موضوع 
یك امر تخصصی است و باید توسط متخصص آن انجام 
شود؛ اما همین قانون خشك در یك مورد اجازه داده 
است که از افرادی غیر از وکالی دادگستری به عنوان 

وکیل استفاده شود.

 وکالت اتفاقی یعنی چه؟
وکالت مرســوم در دادگاه ها تحت عنــوان وکالت 
دادگستری شناخته می شود؛ عالوه بر چنین وکالتی، 
ازنظر قانون یك نوع وکالت موقتی تحت عنوان وکالت 
اتفاقی وجود دارد. توجیه به وجود آمدن چنین نوعی 
از وکالت، جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. البته 
فرد متقاضی وکالت اتفاقی باید دارای شرایطی نظیر 
داشــتن معلومات کافی حقوقی باشد. در ضمن وی 

تنها درباره بســتگان، آن هم حداکثر سه بار در سال 
حق وکالت کــردن به طور موقتــی را دارد. خواهان 
وکالت فوق باید درخواســت کتبی خود را همراه با 
مدارک قانونی به کانون وکالی دادگستری بدهد و 

روی آن تمبر ده هزار ریالی باطل کند.
اصوالً وکالت اتفاقی به این معناست که شخصی بدون 
دارا بودن پروانه وکالت دادگستری، به صورت استثنایی 
و محدود از حق خویشــاوندان خود به شــرط داشتن 

میزانی دانش حقوقی در دادگاه ها دفاع کند.
 

 فلسفه وکالت اتفاقی
اساساً طرح دعوا در دادگستری یا دفاع از حق مستلزم 
دارا بودن یك دانش حقوقی مناســب است. به عالوه 
وکالت در دادگاه ها یك فن کاربردی محسوب می شود. 
به این ترتیب شــخص باید با تمرین و کسب تجربه در 

دادگاه ها برخوردار از چنین مهارتی شود.
 فقدان علم حقوقی در این رابطــه و نیز نبود چنین 
مهارتــی باعــث خواهد شــد که حق شــخص در 
دادگســتری مورد تضییع قرار گیرد یا دســت کم با 
کندی مواجه شــود یا به میزان کمتری قابل مطالبه 
در دادگاه باشد. به این ترتیب وجود وکالی متخصص 
و کارکشته برای دفاع از حقوق افراد در دادگستری 
امری حیاتــی به حســاب می آید؛ امــا در کنار این 
موضوع، برای همه افراد جامعه امكان اخذ یك وکیل 
دادگستری از نظر مادی میسر نیست زیرا اخذ وکیل 
دادگســتری بســته به نوع دعوای به وجــود آمده، 
مســتلزم پرداخت مبلغی به عنوان حق الوکاله است. 

البته اصل ۳5 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
به موضوع دسترسی آسان به وکیل برای جلوگیری 
از تضییع حقوق افراد توجه شــایانی داشــته است؛ 
به موجب اصل اخیر: »در همه دادگاه ها طرفین دعوا 
حق دارند تا برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی 
وکیل را نداشته باشند، باید برای آن ها امكانات تعیین 
وکیل فراهم شود«؛ بنابراین قانون پیش بینی کرده 
است که تحت شرایطی اگر مردم جامعه توانایی اخذ 
وکیل یا پرداخت حق وکالت آن ها را نداشته باشند، 
برای آن ها وکیل دادگســتری تعیین کنند. در این 
صورت به چنین وکیل دادگستری، وکیل معاضدتی 

گفته می شود.
بااین حال دسترسی هر چه بیشتر افراد جامعه به افراد 
کاردان غیر از وکالی دادگستری برای دفاع از حق خود 
ایجاب می کند تا وکالت اتفاقی نیــز در نظام قضایی 

وجود داشته باشد.
 

 شرایط وکیل اتفاقی
طبق اصل و قاعده اولیــه برابر با قانون ایــران غیر از 
وکالی دادگستری دارای مجوز وکالت، هیچ شخصی 
نمی تواند در جلســه های دادگاه ها برای وکالت کردن 
یا دفاع از حقوق افراد حاضر شــود، مگر به طور اتفاقی 
و آن هم به صورت محدود. برای بررســی شرایط الزم 
وکالت اتفاقی یك شخص ابتدا باید به مستند قانونی 
این موضوع اشــاره کرد. در این رابطه مــاده 2 قانون 
وکالت مصوب سال 1۳15 مقرر کرده است: »اشخاصی 
که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل 

 رأی دادگاه
قاضی شعبه در کنار مالحظه اصل دو سند رســمی فوق همچنین اصل گواهی حصر 

وراثت ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل رأی خود را صادر کرد:
در خصوص دادخواست آقای اکبر... فرزند طاهر به طرفیت خوانده آقای عزت... فرزند 
طاهر به خواسته صدور حكم مبنی بر ابطال سند قطعی و ابطال وصیت نامه محضری 
تنظیمی از ســوی مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزینه ها و خسارات 
دادرسی که ماحصل دادخواست خواهان به این شرح است که مرحومه مورث طرفین 
دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حیله، فریب، نیرنگ و با محبت های 
ظاهری در اواخر عمر مرحومه خانم... طاهری ایشان را مجبور کرده است که قسمتی از 
اموال و دارایی های غیرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمی موضوع خواسته 
خواهان، به خوانده منتقل کند و اکنون ایشــان با تقدیم دادخواست از محضر دادگاه 
تقاضا کرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخیر، به حالت اولیه برگشته 
و به عنوان ماترک و ارثیه مرحومه بین طرفین دعوا مطابق قواعد ارث و ســهم االرث 
ایشان تقسیم شود. خوانده دعوا نیز در مقام دفاع از خود بیان داشته است که مرحومه 

خانم... طاهری در کمال صحت و سالمت عقلی و جسمانی اقدام به تنظیم اسناد رسمی 
موضوع دعوا کرده است و هیچ دلیلی به منظور ابطال اقدامات حقوقی و تنظیم اسناد 
فوق توسط ایشان وجود ندارد. به این ترتیب تقاضای رد دادخواست تقدیمی را از محضر 

دادگاه کرده است.
دادگاه نظر به اینكه: اسناد مستند دادخواست، اســنادی رسمی هستند که هر گونه 
خدشه به مفاد آن مستلزم ارائه دلیل و مدرک است و ادعای مطروحه از جانب خواهان 
دعوا مبنی بر فریب دادن مرحومه توســط خوانده نیز خللی بر صحت و مبانی اسناد 
مذکور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نمی آورد. به این دلیل که اســناد 
موردبحث در زمان حیات مورث طرفین دعوا تنظیم شده اســت و نامبرده نیز دارای 
اهلیت به منظور هرگونه دخل و تصرف در اموال خود بوده اســت به این ترتیب با توجه 
به مراتب مذکور، خواسته خواهان غیرثابت تشــخیص داده می شود و مستند به مواد 
قانونی حكم به بطالن دعوای خواهان صادر و اعالم می شــود. رأی صادره توسط این 
دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 

تجدیدنظر استان تهران است.
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آن ها وکالت در دادگستری نباشد، درصورتی که بخواهند 
برای اقربای سببی یا نســبی خود تا درجه دوم از طبقه 
سوم وکالت کنند، ممكن است به آن ها در سال سه نوبت 

جواز وکالت اتفاقی داده شود«.
به این ترتیب اوالً شخص متقاضی وکالت اتفاقی باید دارای 
دانش حقوقی کافی باشد. ثانیاً وکیل دادگستری نباشد. ثالثاً 
تنها برای بستگان خود به ترتیبی که در ماده فوق بیان شده 
است، می تواند وکالت اتفاقی انجام دهد. رابعاً خواهان وکالت 
اتفاقی تنها سه بار در ســال می تواند این کار را انجام دهد. 
در ضمن برای انجام وکالت موقتی نیاز به صدور مجوز است. 
به این ترتیب متقاضی وکالت مذکور باید درخواست خود را 

به طور کتبی در دفتر کانون وکالی دادگستری ثبت کند.
 

 تشریفات و مدارک الزم
قانونا متقاضی وکالت اتفاقی باید درخواست کتبی خود 
را به طور کامل ارائه کنــد. همچنین میزان تحصیالت، 
تجربیات و سایر جهات و دالیل احتمالی مؤثر در قضیه، 
مشخصات کامل و نشــانی موکل یا موکالن موردنظر و 

درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی را که متقاضی 
قرار است، طرح کند یا عهده دار دفاع از آن شود، به کانون 

وکال اعالم کرده و مدارک مورد استناد را پیوست کند.
الزم به ذکر است که شخص فوق باید به همراه درخواست 
صدور جواز وکالت اتفاقی، فتوکپی مدارک زیر را نیز به 

کانون وکال بدهد:
الف- فتوکپی شناســنامه و آخرین مدرک تحصیلی و 
دو قطعه عكس. ب- فتوکپی شناسنامه موکل یا موکالن 
و مدارک اثبات کننده قرابت. ج- اصل درخواســت موکل 
به عنوان کانون وکال )به شــرح فرم تهیه شــده( که امضای 
موکل توسط کانون و یا یكی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده 
باشد. د- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات 
پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده. هـ- 
فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی 

که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند.
در ضمــن مــدارک اخیــر به هیــچ صورتــی قابل 
بازپس گیری نیستند. نكته مهم در مورد وکالت اتفاقی 
این است که شخص متقاضی وکالت موقتی باید برای 

هر مورد وکالت اتفاقی خود، درخواســت جداگانه ای 
همراه با ضمایم کامل فوق تهیه و تسلیم کانون وکال 
کند. همین طور این قاعده در مورد پرونده هایی که از 
دو یا چند دعوای مرتبط به هم تشكیل شــده باشد نیز 
رعایت خواهد شد، مگر ای که به تشخیص کانون وکالی 
دادگســتری تكرار اصــل تقاضا یا مدارک و مســتندات 
و اطالعات ضــروری نباشــد. در ضمن کانــون وکالی 
دادگستری می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس 
از احراز شــرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و 
تجربی دفاع از دعوای اعالم شده به عمل آورد و صدور جواز 
وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص 

کانون وکال است.
درنهایت اینكه برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید 
آن، تنها مبلغ ده هزار ریال به موجب قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
سال 1۳7۳ مجلس شورای اســالمی باید تمبر الصاق و 
ابطال شود. مبلغ مذکور نیز به هیچ صورتی به متقاضی 

وکالت اتفاقی فوق پس داده نخواهد شد.

 بررسی رأی
با توجه به اینكه هیچ دلیل و مدرکی از سوی خواهان دعوا مبنی بر اجبار و اکراه یا فریب 
و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفین دعوا که منجر به انتقال اموال موضوع 
دعوا شده است، به محضر دادگاه ارائه نشده است و نظر به اینكه بنا بر ظاهر و اصل، مورث 
در صحت و سالمت کامل عقالنی به سر می برده و دارای اهلیت بوده است، با عنایت به 
اینكه هر فردی که از سالمت قوای دماغی برخوردار است تا آخرین لحظه حیات خویش 
می تواند از حقوق مالكانــه خود کمال انتفاع را برده و اموال خویش را به هر شــخصی 
اعم از وراث و غیر وراث منتقل کند. عالوه بر این با توجه به اینكه اصل بر صحیح بودن 
قراردادهاست، مگر اینكه خالف آن ثابت شود، به نظر می رسد که هیچ دلیل موجه و قابل 
قبولی از طرف خواهان دعوا ارائه نشده است و صرف ادعای وی نمی تواند از طرف دادگاه 
موردپذیرش واقع شود. نكته دیگر اینكه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام 
قانونی آنان معتبر است. این موضوع را ماده 12۹0 قانون مدنی تأکید می کند. نكته دیگر 
اینكه از نظر حقوقی در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیر نافذ است، نه باطل. در 

همین جا بهتر است اصطالح غیر نافذ و بطالن توضیح داده شود.
عدم نفوذ و بطالن: زمانی که یك قرارداد باطل می شــود، از اساس حذف شده و دیگر 
اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت، اما غیر نافذ شدن قرارداد اصطالحی است 
میان صحت و بطالن قرارداد. در این وضع قرارداد صحیح فرض نمی شود، زیرا ارکان 
عقد کامل نیســت، اما نیاز به عنصری دارد تا به یك قرارداد صحیح تبدیل شود. مثال 
بارز عدم نفوذ یك عقد، فروش مال دیگری به طور فضولی و بدون رضایت وی است. در 
این حالت عقد غیر نافذ محسوب می شود و درصورتی که مالك مال فروخته شده، بعداً 
رضایت خود را نسبت به این قرارداد اعالم کند، عقد صحیح و در غیر این صورت عقد 
باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مســتی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و 
صوری بودن و خالف نظم عمومی و اخالق حسنه بودن است که معامله باطل می شود 
و می توان ادعای بطالن قرارداد را مستند به مواد 1۹5 و 217 قانون مدنی کرد. به نظر 
می رسد که رأی مذکور در فوق توسط قاضی دادگاه به طور صحیح و منطبق بر موازین 

قانونی صادرشده است.
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نگاهی یه یک مساله حقوقی پرتکرار

شرايط پذيرش اعسار در 
پرداخت مهريه

 اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت 
»محکوم به« اســت که اصوالً توسط خوانده دعوا 
مطرح می شود. در این خصوص دو نکته را نباید از 
نظر دور داشت: بســیاری از محکومان با یادگیری 
روش های اخذ اعســار از دادگاه و عدم پرداخت 
یک جای محکوم به باوجود توانایی مالی، بدون وکیل 

وارد دعوای مالی می شوند.
شخص محكوم باوجود اســتفاده از وکیل در سایر دعاوی 
خود نظیر طالق یا تمكین ممكن است به قصد فریب دادگاه 
محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل اســتفاده نكند. 
در این مــوارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلســه 
رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطالع 
دهد که محكوم علیه در پرونده هــای دیگری مبادرت به 
اخذ وکیل کرده است. نكته دوم این است که ممكن است 
پرونده ای دارای بار مالی باال باشد و در این موارد شخصی 
که اقامه کننده دعواســت، ممكن است اعســار خود را از 
پرداخت هزینه دادرســی کالن اعالم کند. در این موارد 
بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی پذیرند، 
زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بــار مالی فراوان خود 
حكایت از تمكن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت 
هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یك پرونده به بررسی 

موضوع پرداخته ایم.
   آغاز اختالف

خواهان آقای کریم… توســط دادگاه محكوم به پرداخت 
مهریه زوجه، خانم زهرا... شده اســت. عنوان دادخواست 
تقاضای اعســار از پرداخت مهریه اســت. وی برای اثبات 
صحت ادعای خود فتوکپی مصدق استشــهادیه تنظیمی 
توسط اطرافیان خود، رأی دادگاه، تحقیقات محلی و قباله 
رســمی نكاحیه را ضمیمه دادخواست کرده است. وی در 
دادخواست اظهار کرده است که این جانب مطابق عقدنامه 
رســمی با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل ایشان بدون 
دلیل موجه قانونی مبادرت به ترک خانه کرده، به نحوی که 
تالش های مكــرر بنده برای بازگرداندن ایشــان فایده ای 
نداشته است. به همین سبب این جانب ادامه وضع موجود را 
به صالح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طالق در 

مراجع قضایی شدم. من و همسرم دارای یك فرزند هستیم. 
به موجب رأی دادگاه محكوم به پرداخت تعداد 114 سكه 
بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی 
خود هیچ گونــه مالی در اختیار نــدارم و توانایی پرداخت 
محكوم به را به طور یكجا نــدارم. به این ترتیب با تقدیم این 
دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده 277 قانون مدنی، صدور حكم بر اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.
در ضمن استشهادیه ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار 
نفر از مطلعین از وضع معیشتی این جانب اظهار داشته اند که 
بنده از نظر مالی با مشكالت بسیاری مواجه بوده و توانایی 

پرداخت این مبلغ بابت محكوم به را ندارم.
   روند رسیدگی

با تكمیل پرونده و ضمایم پیوست آن، قاضی دادگاه دستور 
تعیین وقت رسیدگی را به دفتر خود می دهد. در ادامه مدیر 
دفتر دادگاه زمانی را به عنوان وقت جلسه رسیدگی به این 
پرونده اعالم و آن را به صورت یك اخطاریه به طرفین ابالغ 
می کند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشكیل می شود و دو 
طرف دعوا در دادگاه حضور می یابند. در این جلسه خواهان 
مجدداً درخواســت خود را بر ناتوانی در پرداخت یكجای 
ســكه های موضوع محكوم به را مطرح و شهود خود را نیز 
برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می کند، شهود در محضر 
دادگاه حاضر می شــوند و در خصوص ناتوانی مالی ایشان 
شهادت می دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار 
می کند که وی نیز به دلیل خانه دار بودن توانایی پرداخت 
خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این 

مبلغ به عنوان مهریه خود نیاز مبرم دارد.
   رأی دادگاه

دادگاه با توجــه به اظهارات دو طرف دعوا و نیز شــهادت 
شــهود و دیگر مســتندات پرونده اقدام به صدور رأی به 
این شــرح کرد: »در خصوص دادخواســت آقای کریم... 
فرزند میر محمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا 
به خواسته اعســار از پرداخت مهریه به عنوان محكوم به 
دادنامه پیوست پرونده و نیز تقاضای تقسیط آن، با توجه 
به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع 
محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینكه فرزند مشترک 

خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود یعنی خواهان دعوا 
زندگی می کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ســال 
1۳78 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد الحرج فی الدین و 
نفی عسر و حرج، حكم به پرداخت ماهیانه یك عدد سكه 
تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعالم می شود. 
رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران است.«
    تحلیل پرونده

نكته اول در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 
506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی، درصورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، 
باید شــهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع 
مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود 
و در شهادت نامه نیز مشخصات، شغل و وسیله امرارمعاش 
مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او در پرداخت محكوم به باید 
تصریح شود. همان طور که مشاهده می شود، در پرونده فوق 
شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده است و 
قباًل هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده است و از این جهات 
کامل است. نكته دومی که در این پرونده دیده می شود، این 
است که برخالف قانون تجارت که متعهد له، یعنی شخصی 
که تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط بندی شدن 
وجه مورد پرداخت باید رضایت داشــته باشــد، در قانون 
مدنی طبق مــاده 277، حاکم می تواند بــا توجه به وضع 
مدیون که در پرونده فوق زوج است، مهلت عادالنه یا قرار 
اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهد له به آن مفهوم که در 
حقوق تجارت آمده است، نیست. نكته بعدی در این دعوا، 
این است که اســتناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی ال 
حرج فی الدین و نفی عسر و حرج صحیح است. در نهایت 
باید گفت که با توجه به اینكه فرزند مشترک دو طرف دعوا 
نزد زوج زندگی می کند همچنین با توجه به افزایش قیمت 
سكه طال و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل کم درآمد وی 
حكم صادرشده منصفانه و بر طبق موازین قانونی به صورت 

صحیح صادرشده است.
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 پژوهشكده سازمان بسیج حقوقدانان با رصد مهم ترین 
مسائل روز و در راستای پی گیری مطالبات مقام معظم 
رهبری طبقه بندی مرسوم حقوقی را کنار گذاشته است و 
اقدام به تشكیل کارگروه هایی باهدف رفع نیازهای جامعه 
نموده است که کارگروه حقوق اقتصاد مقاومتی در همین 
راستا تشكیل شده است. کارگروه حقوق اقتصاد مقاومتی 
که باهدف رفع نیازهای جامعه و پر کردن خألهای حقوقی 
و قانونی در تحقق اهداف سیاســت های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی تشكیل شده است ضمن بررسی ضرورت های 
این موضوع و آسیب شناســی کارهای انجام شده در این 
حوزه، بابیان اهداف و مبانی اقتصاد مقاومتی اولویت های 
پژوهشی خود را تبیین نموده است که مختصری از آن 

در ادامه می آید:
برخالف عده ای که تصور می کنند که مقام معظم رهبری 
در سه چهار ســال اخیر به اقتصاد توجه خاص کرده اند، 
ایشــان در ســال 1۳80 فرمودند که امروزه مهم ترین 
مســئله ما با توجه به توطئه و برنامه دشمن و با توجه به 
ظرفیت های انقالب اسالمی مســئله اقتصاد مسئله ای 
است که همواره از اساسی ترین مسائل جوامع و دولت ها 
تلقی می گردد. از همین روی، در چند سال اخیر اهتمام 
ویژه مقام معظم رهبری بر رونق اقتصادی و شــكوفایی 
قرارگرفته که در نام گذاری سال ها به وضوح دیده می شود 
و تحقق آن مســتلزم عزم همگانــی و مدیریت جهادی 

می باشد ازاین رو فرمودند:
»اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجا ناشی می شود که هجمه 
دشمنان انقالب اسالمی برای متوقف کردن روند پیشرفت 
انقالب در سال های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه 
اقتصاد تمرکزیافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی، 
به دنبال این هســتند که اوالً: روند پیشــرفت کشور را 
متوقف نمایند، ثانیاً: از طریق دشــوار ســاختن زندگی 
اقتصادی برای مردم، اعتماد و دل بستگی ایشان را به نظام 
کاهش دهند و نظام جمهوری اسالمی را از درون به سمت 

تضعیف و نهایتاً فروپاشی ببرند«. 
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی، تعاریف متفاوتی ارائه شده 
که هرکدام از جنبه ای به این موضــوع نگاه کرده اند. در 
این میــان، تعریف جامع و کامل از اقتصــاد مقاومتی را 
خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده اند. ایشــان در دیدار 

با دانشــجویان فرمودند: »اقتصاد مقاومتی یعنی آن 
اقتصادی که در شرایط فشــار، در شرایط تحریم، در 
شرایط دشمنی ها و خصومت های شــدید می تواند 
تعیین کننده رشد و شكوفایی کشــور باشد. اقتصاد 
مقاومتی معنایش این است که ما یك اقتصادی داشته 

باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ 
بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع 
اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل 
ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شكل های مختلف 

خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. 
موضوع مهم و خطیری همچون حقوق اقتصاد مقاومتی 
که اگر با دقت و نگاه موشــكافانه و عمیق، سیستمی و 
جامع نگر بدان پرداخته نشود ممكن است دچار آفت هایی 
شویم که متأسفانه در چند سال اخیر در برخورد با منویات 
مقام معظم رهبری از طرف اقشار مختلف جامعه خصوصاً 
نهادهای اجرایی و تقنینی و دانشــگاهی و.. دیده شــده 
است و سبب شــده که یك برخورد سطحی و شعاری و 
غیر کارشناسانه با آن بشود و درنتیجه خروجی موفقی 
نداشته باشیم و به کارهای نه چندان مطلوب و سطحی 
و مقطعی بسنده کنیم. حال برای دور ماندن از این آفات 
سعی شده از کارهای شعاری دوری جسته و یك سری 
کارهای عملیاتی در حوزه تقنین و نظام ســازی صورت 
پذیرد که اهم آن بر مبنای سیاست های ابالغی اقتصاد 

مقاومتی به شرح ذیل است:
مسائل و مطالعات بنیادین

1( تدوین بانك جامــع اطالعات اقتصــادی به منظور 
شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی

2( طراحی و استقرار مدل جامع بانكداری اسالمی
۳( تدوین نظریه اقتصاد مقاومتی )بومی ســازی حقوق 

اقتصادی( و سپس قانون نویسی بر مبنای نظریه
4( تحلیــل اقتصادی و اجتماعــی از قوانین اقتصادی و 

کسب وکار
5( نقد و بررسی مكانیســم توزیع انفال و منابع طبیعی خصوصاً 

زمین و نفت
  مسائل و مطالعات قانونی

1( اصالح قانون نظام پولی و بانكی
2( اصالح قانون کار

۳( بررسی و آسیب شناســی قانون برنامه پنجم توسعه 
و تالش بــرای تنظیم قانون ششــم توســعه بر مبنای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی
4( بررســی ناکارآمدی تحقق اصــل 44 و تالش برای 

عملیاتی شدن آن
5( نقش الیحه قانون تجارت در تحقق اقتصاد مقاومتی 
)نقد و بررسی موارد تشویقی و تنبیهی الیحه در تحقق 

اقتصاد مقاومتی(
6( حذف قوانین مانع در راستای تحقق مبادالت تهاتری 
با عنایت بــه وضعیت تحریم ها )بند 10 سیاســت های 

ابالغی(
7( بررســی قوانین تشــویقی و تنبیهــی مناطق آزاد 
اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی )بند 11 سیاست های 

ابالغی(
8( نقد و بررســی قوانین مربوط بــه کارآفرینی )بند 1 

سیاست های ابالغی(
۹( حذف قوانین مانع در راستای تحقق اقتصاد منطقه ای 

)بند ۳ سیاست های ابالغی(
10( بررسی قوانین تشویقی و تنبیهی در راستای حمایت 

از تولید ملی
11( ســازوکارهای انگیزشــی و حقوقی - قانونی برای 

توسعه صادرات غیرنفتی
12( نقد و بررســی قوانین نظارتی در راســتای تحقق 

سالمت اقتصادی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی
1۳( نقد و بررسی حقوق حاکم بر بنگاه های اقتصادی با 

تأکید بر حقوق رقابت
 مسائل و مطالعات میان رشته ای

1( بررسی منشان حقوقی و بین المللی تحریم ها
2( نقش رسانه و نظام آموزشی در فرهنگ سازی و تحقق 

اقتصاد مقاومتی
۳( بررسی حقوقی اشكال متنوع قراردادهای نفتی

حقوق اقتصاد مقاومتی
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 قبل از ورود بحث اصول قانونی اساسی و نسبت 
آن با اقتصاد مقاومتی، به عنوان یک سؤال کلی، به 
نظر حضرت عالی سیاست های اقتصاد مقاومتی با چه 

خألهای قانونی مواجه است؟
اقتصاد مقاومتــی رویكرد تازه به اقتصاد اســت که اقتضا 
می کند که نگاه مجددی به قانون گذاری های قبلی داشته 
باشــیم. شــاید به یك معنا گفت خأل قانــون در اقتصاد 
مقاومتی نداشــتن قانون برای اقتصاد مقاومتی اســت. 
قانون گذاری های قبلی، قانون گذاری در شــرایط نرمال 
اســت نه قانون گذاری در شــرایط اقتصاد مقاومتی. اگر 
بنابراین بگذاریم که اقتصادی بنیان بگذاریم که این اقتصاد 
می خواهد آسیب پذیری ایران را برطرف کند و بنا دارد که 
اقتصاد ایران را در برابر شــوک ها مقاوم کند این رویكرد 

اقتضا می کند همه قوانین را مورد بازبینی قرار دهیم.
ظرفیت های اقتصاد ایران و نیروی انســانی آن به صورت 
بالقوه بســیار عظیم اســت، اما قوانین نمی تواند چنین 
ظرفیتــی را بالفعل کند. بــرای بالفعل کــردن ظرفیت 
باید توجه شــود به این ظرفیت هــا و اولویت بندی کنیم. 
به عبارت دیگر باید ترتب بر حل مشــكالت داشته باشیم. 
مثاًل نیازمند این هســتیم که ظرفیت های فردی مردم را 

تجمیع کنیم و مردم با هم همكاری کنند. 
نیازمند به فرهنگ ســازی است. به طور 

عمده نگاه مردم ما فردگرایانه است. 
البته انقــالب در ایجــاد روحیه جمعی 
ایرانیان مؤثر بوده است، اگر مردم به هم 
نمی پیوستند موج خروشانی برای از بین 
بردن ارگان رژیم شــاه به وجود نمی آمد. 
همچنین این موضــوع در دفاع مقدس 
نیز وجود دارد. البتــه در پرانتز بگویم ما 
یك برگشت داشــتیم به قبل ازآنچه در 
دوران انقالب و دفاع مقدس رخ داده است 
برگشت به منافع شــخصی، برگشت به 
منافع خود در برابر منافع و مصالح اجتماع 

و ملی و عمومی. ما نیازمند برگشت به شرایط انقالب و دفاع 
مقدس هستیم تا حرکت جمعی رخ دهد تا توانایی ها هم 

افزایش یابد.
یك وقت پرســیدند چگونه اتحاد جماهیر شوروی قدرت 
پیداکرده است؟ گفتم آنچه اتفاق افتاده است، انباشته شدن 
توانایی ها در اختیار یك گروه بوده است و آن گروه، شورای 
عالی حزب کمونیست شوروی است که همه قدرت را در 
اختیار دارد که همه توانایی ها را افزایش داده و توانسته در 
برابر غرب قدرتی ایجاد کند و آنچه موجب شكستن شد 
این بود که نگاه صرفاً مادی بود و البته این نگاه مادی صرفاً 
تا یك جایی بُرد دارد اما نمی تواند بُردی داشته باشد که یك 
ملت را برای همیشه سر پا نگه دارد صرفاً نیازمند بازنگری 

قوانین برای چنین رویكردی هستیم.
س: پس ازاین مقدمه به نظر حضرت عالی اصل 
44 و 45 قانون اساسی چه نقشی در تحقق اقتصاد 
مقاومتی دارد آیا می توان آن را نوعی خط دهنده به 

اقتصاد مقاومتی دانست؟
همین طــور اســت. ببینید اصــل 44 قانون اساســی با 
باز تحصیلی که توســط مجمع تشــخیص شــد و اینكه 
سیاســت های آن را مقــام معظم رهبری ابــالغ کردند، 
اوالً میــدان دادن به بخش های غیردولتــی برای ورود به 
عرصه های صدر اصل 44 است که این اتفاق از لحاظ قانون 
رخ داد و ازنظــر عملی هم کم وبیش رخ داده اســت. ثانیاً 
واگذاری شرکت های دولتی به بخش های غیردولتی است 
البته این هم به صورت ناقص به اجرا درآمد. اگر به نقطه ای 

برسیم که سهم دولت در اقتصاد ملی به 20 درصد کاهش 
پیدا کند و سهم بخش های غیردولتی به 80 درصد برسد 
در این میان از این 80 درصد، 25 درصد ســهم تعاونی ها 
باشد، اتفاق زیادی می افتد. مســلماً تحرک زیادی پدید 
می آورد و به مردم انگیزه می دهد و منافع این ورود به عرصه 
سرمایه گذاری تقسیم می شود و همه را راضی می گرداند 
و واقعاً بی جهت نبود که حضرت آقــا، توقع یك انقالب از 
سیاست های اصل 44 داشتند، ظرفیت ایجاد یك انقالب 
اقتصادی را داشت اآلن هم می تواند این انقالب را به وجود 
بیاورد البته درصورتی که عزم آن در دولتمردان به وجود 
بیاید. این باعث می شود مردم به خوبی راضی شوند و آن ها 
را برای ادامه مســیر باانگیزه کند. اآلن مردم ناراحت اند و 
نســبت به آینده با امید باالیی زندگی نمی کنند به دلیل 
اینكه شرایطی که لمس می کنند شرایط مطلوبی نیست 
کسی هم چشم انداز را برایشان به گونه ای ترسیم نمی کند 
که آینده معتبری ترســیم بشــود ولی واگذاری امكانات 
دولتی به بخش غیردولتی و ســرعت واگذاری و کیفیت 
واگذاری می تواند آن بخش ها را فعال کند. ما نیروی جوان 
که توان مدیریتی دارند کم نداریم ولی این نیروی جوان 
رها هستند و دستشان دراز است که شغلی پیدا کنند و نان 

بخور نمیری تهیه کنند و بگذرانند.
گذشته از اصل 44، به نظر شما اصل 45 که مربوط 
به بحث های انفال و ... است به چه نحو می تواند در 

اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کند؟
ُخب اصل 45 قانون اساســی اشــاره دارد به انفال. انفال 
عظمت و وســعت زیــادی دارد تمام زمین هــای موات، 
جنگل ها، مراتع عمومی، ساحل و دریاها و ... جزء انفال اند 
که البته ما از این ظرفیت ها درســت استفاده نمی کنیم. 
انفال گرچه متعلق به دولت اســالمی اســت ولی معنای 
آن این نیســت که بهره برداری آن توســط دولت انجام 
بگیرد. ســیره پیامبر و ائمه و خلفا در صدر اسالم را که در 
نظر بگیریم اصاًل این نبوده که دولت متصدی باشــد ولی 
دولت باید سیاست گذاری کند و مدیریت کند تا این منابع 
توسط مردم مورداستفاده قرار بگیرد. اآلن جنگل های ما به 
حسابی که جز انفال است و نباید در دست بخش خصوصی 
باشد، رهاســت )کاری نداریم که برخی به جنگل آسیب 
می زنند(. این امكان وجود دارد کــه دولت این جنگل ها 
برای بهره برداری توزیع بشود و البته با حفاظت و نگهداری 
و همچنین با قید و شرط یعنی بدون انتقال مالكیت. شبیه 
به این، اراضی موات و بیابانی است که مناطقی هست که 
اگر حفاری شود منابع آبی زیادی دارد ولی این ها رهاست 
و همچنین معدنی. ظرفیت معدنی که ما استفاده می کنیم 
زیر 15 درصد اســت یعنی 85 درصد ظرفیت معدنی ما 
بالاستفاده است جالب است که همین 15 درصد هم دولت 
دست روی آن گذاشته است. ما ظرفیت های عظیمی داریم 

ولی دولت به جای اینكه حمایت کند مانع ایجاد می کند 
می گوید ما موافقت نكردیــم به اندازه این پروژه و موافقت 
ما به این اســت که کارهایی که می گوییم انجام دهید تا 
موافقت کنیم. این ها باعث ایجاد مانع می شود. اصل 45 بر 
اساس تحلیل فقهی این است که متعلق به دولت اسالمی 
است برای بهره برداری مردم و نظارت توسط دولت وقتی 
تعداد شرکت های بهره بردار اضافه شــود درآمد مالیاتی 

دولت هم افزوده می شود.
مســئله دیگری کــه در سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت بســیار است اصالح 
سیاست های پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی است. 
به نظر شما پیش نویسی که در مجلس در حال آماده 
شدن است جامع و کامل است؟ در ثانی نقش دولت 
و مجلس و دانشــگاهیان در قبال این پیش نویس 

چیست؟
نه جامع و کامل نیســت چــون ما چهار قانــون در مورد 
بانكداری داریم. 1- قانون اداره بانــك مرکزی 2- قانون 
ساختارهای بانك مرکزی ۳- قانون پولی و بانكی 4- قانون 

عملیات بانكی بدون ربا.
 در حال حاضر قانــون عملیات بانكی بــدون ربا در حال 
بررسی است. پس نســبت به مجموعه قوانین 
بانكی جامعیت نــدارد. ایــن پیش نویس در 
حال تهیه اســت و می خواهد به عنوان طرح به 
مجلس تقدیم شــود. به هرحال اندیشمندان 
باید این پیش نویس را نقد کنند و جهات مثبت 
آن را بگویند و ضعف ها را نقــد کنند. البته به 
تجربه های داخلی و خارجی اتكا شــده است. 
تجربه هــای داخلی یعنی همــان عملكرد ۳0 
ساله بانك ها که آسیب شناســی شده است و 
تجربه های خارجی یعنی تجربه بانكداری بدون 
ربا که در جهان صورت گرفته اســت و چند بار 
توسط خود آن ها بازنگری شده است درعین حال 
هیچ کاری را نباید آخری دانست و هرچه افكار 

در آن سهیم باشد بهتر است.
دولت وقتی می توانســت وارد بشود که الیحه تقدیم کند 
و چون الیحه تقدیم نكــرده... به هرحال بــه دولت قبل 
پیش نویس الیحه رسیده بود اما موردتوجه و عنایت قرار 
ندادند طبعاً دولت در این قضیه مستقیم نظر نخواهد داشت 
مگر اینكه در بحث ها و گفتگوها که در کمیسیون ها داریم 
حتماً نمایندگان دولت خواهند بود و نظرات خودشان در 
کمیسیون ها ارائه خواهند کرد و مهم این است که توسط 
دولت اجرا شود و نیازمند یك عزم توسط دولت برای اجرا 

هستیم تا یك تحول به وجود بیاورد.

اقتصاد مقاومتی رویکرد تازه به اقتصاد 
است که اقتضا می کند که نگاه مجددی به 
قانون گذاری های قبلی داشته باشیم. شاید به 
یک معنا گفت خأل قانون در اقتصاد مقاومتی 
نداشتن قانون برای اقتصاد مقاومتی است. 
قانون گذاری های قبلی، قانون گذاری در شرایط 
نرمال است نه قانون گذاری در شرایط اقتصاد 
مقاومتی



 عدالت 1404  شهريور 94

صفحه 31

عدالت 1404

نسبت قانون اساسی و 
 قوانین پولی
  و بانکی کشور
 با اقتصاد مقاومتی

خألهای قانونی اقتصاد مقاومتی در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر مصباحی مقدم
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راهکار جهت 
اجرايی شدن بند يک 

سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال های 
گذشــته حقیقتاً مورد نظر اندیشمندان 
حوزه هــای مختلف قرار گرفته اســت. 
مســلماً علم حقوق و صاحب نظران این 
حوزه برای دســتیابی به منویات ایشان 
نقش بسزا و قابل توجهی خواهند داشت 
به نحوی که این مهم حتــی در مقدمه 
سیاســت های ابالغی رهبر انقالب مورد 

نظر قرار گرفته است.
بی تردید اقدامات علمــی و عملی برای 
تحقق بندهــای سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی بســیار حائز اهمیت بوده و تازگی و بداعت این 
مسئله بر کسی پوشــیده نیســت. به بیان صریح تر، در 
مدت زمانی کــه از عمر سیاســت های ابالغی رهبری در 
این خصوص می گــذرد اقدامات حقوقــی قابل توجه و 
نظریه پردازی حائز اهمیتی دراین بــاره صورت نگرفته و 
خأل دراین باره به وضوح روشن است. مســلماً قلم زدن و 
اقدامات علمی و عملی در این خصوص با نقدهای فراوانی 
همراه خواهد بود ولی به ناچار برای رسیدن به یك نقطه 
روشن بایستی آنچه در مباحث حقوقی به ذهن می رسد 
بر روی اوراق کاغذ نگاشته شده تا در صورت لزوم موردنقد 
و بررسی قرارگرفته و درنهایت در اختیار صاحبان قدرت 

اجرایی قرارگرفته شود.
به صورت گذرا باید گفت که با کنكاش در قوانین موجود به 

سه نكته اساسی می توان دست یافت:
اوالً: یا قانونی برای دست یابی به منویات رهبری دراین باره 

وجود ندارد که نیازمند تصویب قانون دراین باره هستیم.
ثانیاً: یا قانونی برای این موضوع و رســیدن آنچه در اینجا 
موردنظر قرار گرفت شده است وجود داشته لیكن بایستی 
موردبررسی قرارگرفته شده و در صورت لزوم اصالح شود.

ثالثاً: یا قانون و یا مواد قانونی دراین بــاره وجود دارد که 
بایستی توجه بیشتری در ابن باره به آن مبذول داده شود.

به هر جهت برای اینكه این یادداشت نیز در زمره مقوالت 
شعارگونه قرارگرفته نشود از بند 1 سیاست های ابالغی 
رهبر انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی شروع کرده و یكی 
از مواد قانونی که می تواند در تحقق بند 1 نقش ایفا کند 
به صورت گذرا ازنظر می گذرد. ذکر این نكته حائز اهمیت 
است که مواد و قوانین دیگری نیز دراین باره موردنظر این 

قلم می باشــد که البته از 
حوصله این یادداشت خارج است.

در بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
»تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امكانات و منابع مالی 
و ســرمایه های انسانی و علمی کشــور به منظور توسعه 
کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در 
فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری های 
جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد 

و متوسط.«
در اینجا بند چند نكته حائز اهمیت است:

1- تأمین شرایط مالی و فعال سازی و .... به منظور توسعه 
کارآفرینی

2-حداکثر رســاندن مشــارکت مردم در فعالیت های 
اقتصادی از طریق:

الف( تسهیل و تشویق همكاری های جمعی
ب( تأکید بر ارتقــاء درآمد و نقش طبقــات کم درآمد و 

متوسط
به بیان دیگر در این بند آنچه مدنظــر رهبر انقالب بوده 
است را می توان به طور خالصه در موارد 1 و 2 خالصه کرد.

یكی از مواد قانونی که دراین باره می تواند موردتوجه جدی 
قرارگرفته شود ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری 

است در این ماده آمده است:
»مردم در استفاده از خـــدمات دستگاه های اجرائـــی 
در شـــرایط مـــساوی از حقوق یكســان برخوردارند، 
دســتگاه های اجرائی موظف اند حداکثر ظرف ســه ماه 
مراحل، زمـــان و کیفیت و اســتاندارد ارائه خدمات و 
تغییرات آن ها را مـــستند و شـفاف نمـــوده و از طـرق 

مختلف به اطالع 
مردم برســانند و در صورت 
بروز هرگونـــه تخلـــف، مسئولین دستگاه های اجرائی 
مسئولیت پاسخگویی به مردم و شكایت آنان را بـه عهـده 

خواهنـد داشـت.«
در این ماده قانونی نكاتی لحاظ شده اســت که با امعان 
نظر بیشتر می تواند در تحقق بند 1 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی نقش آفرینی کند. در اینجا سخن از استفاده مردم 
به صورت مساوی از خدمات دســتگاه های اجرایی آمده 
است که به صورت مســتقیم می تواند در »تأمین شرایط 
و فعال ســازی کلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه های 
انســانی و علمی کشــور به منظور توســعه کارآفرینی« 
که در ابتدای بند اول موردنظر قرارگرفته شــده اســت، 
نقش ایفا کند. این در حالی اســت که در ادامه ماده 27 
دستگاه های اجرایی کشور موظف شده اند که ظرف سه 
ماه از ابالغ قانون، »حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمـان 
و کیفیت و اســتاندارد ارائه خدمــات و تغییرات آن ها را 
مـستند و شـفاف نمـوده و از طـــرق مختلف به اطالع 
مردم برســانند.« همچنین تخلف از این قانون در ادامه 
ماده موردنظر قرارگرفته شــده و آمده است: »در صورت 
بروز هرگونـــه تخلـــف، مسئولین دستگاه های اجرائی 
مسئولیت پاسخگویی به مردم و شكایت آنان را بـه عهـده 

خواهنـد داشـت.«
به هر جهت به نظر می رسد دست اندرکاران امور اجرایی 
کشــور بایســتی برای تحقق بند 1 به صورت جدی این 

ماده قانونی را موردتوجه قرار داده شود.
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 مهم ترین دالیل و اهداف تشكیل کارگروه مطالعات بنیادین حقوقی عبارت اند از: 
1. تولید منشــور راهبردی مطالعات بنیادین حقوقی: انقالب اسالمی به عنوان یك 
خیزش عظیِم بر خواسته از مكتب اسالم که توانسته است در این عصر، نظامی مبتنی 
بر اسالمیت و جمهوریت بنا کند، نیازمند مجموعه ها و منشورهای مدون در عرصه های 
مختلف سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه حقوقی است. منشورهایی که تفكر، 
اصول و مبانی این انقالب عظیم را در حوزه های مختلف متناسب با مقتضیات جهان 
امروز ارائه دهند تا هم مسیر حرکت کشور را به سوی تعالی و پیشرفت ترسیم نمایند و 
هم الگوی مناسبی برای سایر ملت های مسلمان باشند. یكی از خألهای جدی در حوزه 
حقوق، فقدان چنین منشوری است. این منشور می تواند مسیر حرکت را در حوزه های 
مهمی چون حقوق بنیادین و حقوق موضوعه مشــخص نموده و به اختالف نظرات و 

سلیقه های متفاوت در حوزه علمی و عملی تا حدودی سروسامان بخشد.
2. نظریه پردازی و تولید فكر در عرصه مطالعات بنیادین حقوق: مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( طی سال های اخیر بر ضرورت نظریه پردازی و تولید فكر در حوزه های 
گوناگون تأکید فرموده اند. طبعاً در همه حوزه های حیات اجتماعی، نظریه پردازی و 
تولید فكر الزم است ولی در عرصه مطالعات حقوقی خصوصاً در حوزه مطالعات بنیادین 

حقوقی، این کار ضروری تر به نظر می رسد.
۳. فضاسازی و گفتمان سازی اندیشه های ناب حقوقی: یكی از مهم ترین مؤلفه های 
اصلی در جریان سازی علمی، فضاسازی گفتمانی است. برنامه ها و اقدامات در حوزه 
حقوق هرچند ضروری و مؤثر اســت ولی چنانچه در یك فضای گفتمانی مناسب و 
مساعد صورت نگیرد ممكن است اثر و نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد. عالوه بر این 
برخی اهداف اصوالً جز با گفتمان سازی و فضاسازی مناسب قابل تحقق نخواهند بود 
مثاًل در مقوله پیشرفت علم و فناوری، کارهای زیادی طی سال های بعد از انقالب صورت 
گرفته ولی ما در چند سال اخیر شاهد یك جهش اساسی و بلند در این حوزه هستیم 
علت اصلی این جهش چیزی نیست جز ایجاد فضای گفتمانی قوی و مناسب از سوی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به ویژه در محیط های علمی و نخبگانی. بدیهی است 
که در گفتمان سازی عوامل متعددی نقش دارند مانند نخبگان، رسانه ها و... ولی وجود 

محتوا و مفهوم مناسب شرط اصلی شكل گیری گفتمان است.
4. ارتقاء کیفی و بهینه سازی تولیدات حقوقی: در عرصه مطالعات حقوقی، حوزه اجرا و عمل 
نیز بسیار مهم است. این حوزه در حال حاضر از آسیب های گوناگونی رنج می برد که شاید 
مهم ترین آن، فقدان سطح کیفی مناسب و اثرگذاری مطلوب محصوالت محتوایی است. هم 
بخش های دولتی و هم غیردولتی که به سوی دست اندرکار تولید یا توزیع آثار و محصوالت 
حقوقی هستند نیازمند راهبردها، راهكارها و تدبیرهایی برای ارتقاء کیفی و بهینه سازی 
فعالیت ها و آثار خود می باشند؛ که ما بر آن شده ایم تا با بسترسازی الزم در حوزه مطالعات 

بنیادین تا حدودی برطرف کننده این نیاز جدی باشیم.
5. تقویت مبانی حل مسائل حقوقی: همواره در عرصه مطالعات حقوقی در حوزه های 
مختلف حقوق خصوصاً در موضوعات مرتبط یا سایر کارگروه های پژوهشكده مجازی 
)مطالعات حقوق اساســی، حقوق اقتصاد مقاومتی، حقوق زن و خانواده، حقوق بشر 
و مفاسد اقتصادی( ما شاهراه طرح مسائل چالشــی و بنیادینی بوده ایم که تبیین و 
پردازش این مسائل حقوقی عالوه بر تسلط به مسائل حقوقی نیازمند برخورداری از 
نگاهی بنیادین و مبنا گرا در حوزه مطالعات حقوقی است که برداشتن بخشی از این بار 

بر عهده کارگروه مطالعات بنیادین است. وه 
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 دکتر مسلم آقایی طوق

عناصر و مفاهیم کلیدی 
در تبارشناسی تاريخی 

حقوق عمومی
منشا مشروعیت چیست؟

اشاره: دکترمسلم آقایی طوق استادیار دانشگاه علوم 
قضایی و خدمات اداری است که دارای مطالعات عمیق، 
ترجمه و مقاالت متعدد در حوزه فلسفه حقوق و حقوق 
عمومی اســت. ســراغش رفته ایم تا درباره تاریخ و 
تبارشناســی حقوق عمومی برایمــان صحبت کند.
ازنظر بنده صرف پردازش تاریخ محض به کار یک 
حقوقدان نمی آید. باید به صورت مفهوم شناسانه و 
با رویکردی مشخص به سراغ تاریخ و تبارشناسی 
علوم برویم لذا برای تاریخ شناسی حقوق عمومی 

باید مبنا داشت. باید بدانیم مبنای ما چیست؟
برخی مبنای حقــوق عمومی را قانون اساســی می دانند. 
تعریفی که از قانون اساســی می نمایند ازاین قرار اســت: 
»سندی مبنی بر ســاختار حكومتی کشور/و یا مشتمل بر 
ســاختار و محتوای حقوق طبیعی« ازنظر ما باید پیش از 
هر چیز درک درستی از حقوق عمومی داشته باشیم تا در 
گام بعد بخواهیم به تبارشناسی عناصر و مفاهیم اصلی آن 

بپردازیم.
حال یک سؤال اساســی پیش رو داریم، معنای 

حقوق عمومی چیست؟
باید در تاریخ ببینیم این معنــای حقوق عمومی کجا بوده 
است؟ وقتی تاریخ را ورق بزنیم حدود سال 212 میالدی. 
امپراتور رم به تعدادی از مردم رم اعطای شهروندی می کند 
و این به خاطر گرفتن مالیات بوده. یكی از حقوق دانان آن 
دوران شــخصی به نام اول پیان که بلندترین مقام حقوقی 
آن دوران نیز می بوده برای اولین بار تقسیمی تحت عنوان 
حقوق خصوصــی )مربوط به حریم خصوصــی( و حقوق 
عمومی )مربوط به دولت رم( ارائه نمود که قبل از ایشــان 
اصاًل از این سنخ حرف ها مطرح نشده است و بعدش هم تا 

مدت ها صحبتی از این تقسیم بندی نشد.
در ادامه ما شاهد آن هستیم که در متن دیژست به عنوان 
یكی از نوشته های چهارگانه ژوستینین در حدود سال 5۳0 
میالدی اشاره ای به تقسیم بندی عمومی و خصوصی شده 
است. در همین جا به خاطر حمله وحشیانه ژرمن ها تاریخ 

تفكیك حقوق عمومی و خصوصی تمام می شود.
بعدها در قرن 16 مفاهیم زیــادی در حوزه حقوق عمومی 
شــكل می گیرد. ماکیاول کتابی می نویســد تحت عنوان 
شــهریار، در این دوران بحث کشــف امریــكا و به چالش 
کشیدن بسیاری از مفاهیم نیز می باشد چراکه به تعبیری 
عصر روشنگری بوده و ما شاهد عقب نشینی کلیسا هستیم 
که همه این اتفاقات یك جامعه جدیدی را به وجود آورد که 
ماحصل آن تبدیل رعیت به شــهروند است؛ و شكل گیری 
طبقه ای جدید میان برده ها و اشــراف به نام بورژوازی که 

دارای حق شهروندی شدند.
یكی دیگر از مفاهیم بسیار مهم حقوق عمومی که کم کم 
در جامعه طرح می شود مقوله منفعت عمومی است که از 
قرون 18 به بعد و از طرف جان استوارت میل طرح گردید 
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و ما می بینیم که همه فضایل دینــی کنار می رود و 
مبنا یوتیلیتارینیسم  می شود. منفعت عمومی زمانی 
ایجاد می شود که دولت تصمیم بگیرد وضع حداقل 
یك نفر خوب شود ولی وضع کسی بد نشود. )حرف 
 public( لیبرال هاست و سیستم های شبیه انگلستان
interest(؛ اما حرف دیگری علم شد و آن این بود که 
مهم سرجمع سودی است که برای یك جامعه حاصل 
می شود ولو اینكه به عده ای ضرر وارد شود. )سیستم 

فرانسوی(
در بحث های حکومتی کار به جایی رســید 
که گفتند پادشاه در یکجایی نمی تواند به نفع 
خودش حکمرانی کند. حــاال گفتند در آنجا 
چگونه باید حکمرانی شود، آیا خیر مشترک 
و توجه به فضائل آیا به صورت ســود سیستم 
انگلیسی یا آیا به صورت سود انگاری عمومی 

فرانسوی؟
یعنی می خواهیم بگوییم باید برای فهم تاریخ حقوق 
عمومی ایران دنبال چنین مفاهیمی که در مورد عموم 
مردم می شود بگردیم؛ یعنی می خواهیم بگوییم اگر 
بخواهی در تاریخ دنبال نوع حاکم بگردید یا نوع قوه 
قضاییه می گوییم این به درد نمی خورد و باید بروید 

در مورد سود و خیری برای عموم را ریشه یابی کنم.
 مفهوم دیگری که در تبارشناسی تاریخ حقوق عمومی 
بسیار مهم است حاکمیت  است. حاکمیت مفهومی 
است که اساساً در نظام حكومتی نوین مطرح می شود 
در باستان نبوده. معرفی کننده این مسئله ژان بدن 

است.
معنای حاکمیت را در مفهوم اقتدار مشــروع، باید 
جســتجو کرد. در دولت های قبل از دولت مدرن 
این چنین بحثی نبوده اســت اما در دوران مدرن 
مقبولیت عموم مردم نیاز اســت. به عنوان مثال ما 
می گوییم که اگر دستوری اجبار و الزامی مشروع 
نداشته باشــد قانون نیســت. اهمیت دارد که زور 
مشروع و اقتدار مشروع باشد و در تاریخ باید دنبال 

این مفهوم بگردیم.
مفهوم هضم شده دیگر در حاکمیت این است که 
این اقتدار باید supreme باشد یعنی دست برتر 

قدرت باشند. باید اســتقالل را در مقابل خارجی ها 
حفظ کند در داخل هم هیچ کس نباید بتواند در مقابل 

این قدرت قد علم کند.
ژان بدن با پشــتوانه ای از علوم کلیسایی و دینی این 
مباحث را مطرح می کند. وی درزمانی می زیسته که 
جنگ های قومی قبیله ای و مذهبی بسیار آتش افروز 
شده بود. دولت هم نشسته بود و نظاره گر بود و اساساً 
نمی توانست کاری بكند. لذا بدن این حرف ها را مطرح 
کرد و نظریه حاکمیت را در مقابل هرج ومرج به وجود 
آمده مطرح کرد و می گفت این حاکمیت باید بتواند 
همه را سر جایش بنشاند. قدرتی به وجود بیاید در هر 

حوزه ای که الزم می داند حكمرانی کند.
نکته دیگری کــه در مســئله حکومت 
بایــد موردتوجه قــرار گیرد این اســت که 
منشــأ مشــروعیت یک حکومت چیست؟ 
به عبارت دیگر چه عواملی باعث می شــود که 
یک حکومت شکل قانونی پیدا کند و از حالت 

دیکتاتوری و استبدادی خارج شود؟

قبل از پاسخ به این ســؤال ابتدا می بایست نقش دو 
عنصر مشــروعیت و مقبولیت در شــكل گیری یك 

حكومت توضیح داده شود:
برای شــكل گیری هر حكومتی و فعلیت پیدا کردن 
حاکمیت، بایــد دو عنصر مشــروعیت و به تعبیری 
قانونی بودن حكومت و عنصر مقبولیت که به معنای 
پذیرش آن از سوی عموم مردم است، محقق شود. باید 
توجه داشت که تفسیر و منشأ این دو عنصر به اختالف 
نوع حكومت، مختلف می شود؛ مثاًل در حكومتی که 
اســاس و پایه آن را حاکمیت خداوند متعال تشكیل 
می دهد، مشــروعیت حكومت نیز از سوی خداوند 
تعیین می شــود و مردم صرفاً در فعلیت بخشیدن به 
حكومت حاکم، نقش داشــته و مشروعیت حكومت 
را تعییــن نمی کنند به عبارت دیگر، مــردم فقط در 
مقبولیت بخشــیدن به حكومت نقش ایفا می کنند. 
از همین جاســت که تفاوت حكومت دینی با ســایر 
اقسام حكومت روشن می شود؛ توضیح مطلب اینكه 
در برخی از اقســام حكومت که متداول بین غربی ها 
می باشــد مثل حكومت دموکراســی هر دو عنصر 
مقبولیت و مشــروعیت از ســوی مردم تعیین شده 
و مردم به عنــوان محور اصلی حكومــت، همه کاره 
حكومت اند ولی در حكومت های الهی همان گونه که 
گفته شد مشــروعیت حكومت از سوی مردم تعیین 
نمی شود ولی در مقبولیت و به فعلیت رسیدن حكومت 
حاکمی که از سوی خداوند تعیین شده است، نقش 
کلیدی را بر عهده دارنــد، به گونه ای که اگر مقبولیت 
عموم مردم نباشد، حكومت حاکم الهی فعلیت پیدا 

نمی کند. البته باید توجه شود که فعلیت پیدا نكردن 
حكومت از ســوی مردم به معنای فقدان مشروعیت 
حاکم تعیین شده از ســوی خداوند نیست به دلیل 
اینكه معطی مشروعیت، مردم نیســتند که با کنار 

کشیدن آنان مشروعیت حاکم، ساقط شود.
 مضاف بر اینكه وجوب اطاعت از حاکم الهی، معلول 
مشروعیتی است که خداوند متعال برای او قرار داده 
است، ازاین رو با ساقط شدن مقبولیت از سوی مردم، 
وجوب اطاعت از حاکم مفروض ساقط نمی شود. ظاهر 
کالم امیرالمؤمنین )ع( در نهج البالغه در نامه ای که 
خطاب به معاویه نوشته اند این توهم را در ذهن ایجاد 
می کند که ایشان مردم را همه کاره حكومت می دانند، 
به عبارت دیگر هم مشروعیت و هم مقبولیت حكومت 

را مردم تعیین می کنند: 
َِّذیَن بَایُعوا أَبَا بَكٍر َو ُعَمَر َو ُعْثَماَن-   َُّه بَایَعِنی الَْقْوُم ال »إِن
اِهِد أَْن یْخَتاَر َو اَل  َعلَی َما بَایُعوُهْم َعلَیِه-  َفلَْم یكْن لِلشَّ
ــوَری لِلُْمَهاِجِریَن َو األْنَْصاِر-   ََّما الشُّ لِلَْغائِِب أَْن یُردَّ َو إِن
ِ رًِضا  ْوُه إَِماماً کاَن َذلِك هلِلَّ َفإِِن اْجَتَمُعوا َعلَی َرُجٍل َو َسمَّ

وُه إِلَی َما  َفإِْن َخَرَج َعْن أَْمِرِهْم َخاِرٌج  بَِطْعٍن أَْو بِْدَعٍۀ َردُّ
َخَرَج ِمْنُه...« ]17[

در توضیح این عبارت باید گفته شــود که چون این 
نامه خطاب به معاویه نوشته شــده است امام )ع( بر 
اســاس مبانی موردپذیرش خود معاویه به احتجاج 
با وی پرداخته اند و مقصود حضرت این بوده است که 
حجیت و حقانیت خالفتشان را حتی بر اساس مبانی 
موردپذیرش معاویه اثبات کنند، چون از نگاه معاویه 
اجماع مردم بر خالفت یك شــخص، دلیل بر خلیفه 
مفترض الطاعه بودن آن شــخص محسوب می شود. 
]18[ مضاف بر اینكه با جمع بندی سخنان حضرت 
درجاهای مختلف نهج البالغه به دســت می آید که 
ایشان مشــروعیت والیت و حكومت والی و حاکم را 
معلول صالحیتی می دانند که از سوی خداوند متعال 
به حاکم عطاشده است و مردم در حكومت، تنها نقش 
مقبولیت بخشیدن به آن را ایفا می کنند. از آن جمله از 
سخنان حضرت )ع( است که به هنگام تصمیم گرفتن 
مردم برای بیعت با عثمان ایراد فرموده اســت: »لََقْد 
ِ أَلُْسلَِمنَّ  ِّی أََحقُّ النَّاِس بَِها ِمْن َغیِری-  َو َو اهللَّ َعلِْمُتْم أَن
َما َسلَِمْت أُُموُر الُْمْســلِِمیَن -  َو لَْم یكْن فی ها َجْوٌر إاِلَّ 
ًۀ-  الِْتَماساً أِلَْجِر َذلِك َو َفْضلِِه-  َو ُزْهداً فِیَما  َعلَی َخاصَّ

تََناَفْسُتُموُه ِمْن ُزْخُرفِِه َو ِزبِْرِجِه...« ]1۹[
در این عبارت امیرالمؤمنین )ع( با عبارت »لََقْد َعلِْمُتْم 
ِّی أََحقُّ النَّاِس بَِها ِمْن َغیِری« به اولویت خود در امر  أَن
خالفت اشاره کرده اند روشــن است که صاحب حق 
دانستن خود در امر خالفت  قبل از انتخاب حضرت 
از سوی مردم به عنوان خلیفه، مطرح شده است و این 
خود بیانگر این نكته است که حقانیت 
خالفت امیرالمؤمنین )ع( از ســوی 

مردم تعیین نشده است.
 عنصر بسیار مهم دیگر در دستیابی به 
تاریخ حقوق عمومی نمایندگی است 
در نظام های سابق دولت همان پادشاه 
بود. بارزترین جلوه این اندیشه در لویی 
چهاردهم دیده می شود. در طول تاریخ 
همین اندیشــه در رم و آتن )به غیراز 
برهه های خیلی کوتاه( این چنین بود. 
اموال مشــترک و عمومی و این ها نداشتیم. یا اموال 
پادشاه بود یا اموال خصوصی هابز اولین شخص است 
که اندیشه شــخصیت حقوقی دولت را تبیین کرده 
است. در کتاب لویاتان، دولت نهنگ است با یك تكان 
کلی ماهی می خورد و می کشــد. وی می گوید دولت 
جمعی از متصدیان است و یك شخص خاص نیست. 
این را یك مفهوم غریبی می داند. دولت یك شخصیت 
مصنوعی است. دولت شخصیت دارد جدای آن حاکم 

و فرماندار.
خب حاال سؤال می شــود که این شخصیت را از کجا 
آورده است؟ می گویند نمایندگی. در زمان هایی که 
ما نمی بینیم این عنصر را بحث این است که پادشاه 
نماینده خداست؛ که البته این موردپذیرش ما نیست.

خالصه آنكه در تبارشناســی حقــوق عمومی نگاه 
تاریخی به مفاهیم و عناصــر اصلی موجود در حقوق 
عمومی )منفعت عمومی، حاکمیت، نمایندگی و...( 
بسیار مهم و راهگشاســت و باید با این نگاه به سراغ 

تاریخ حقوق عمومی برویم.

ِّی   امیرالمؤمنین )ع( با عبارت »لََقْد َعِلْمُتْم أَن
أََحقُّ النَّاِس بَِها ِمْن َغیِری« به اولویت خود 
در امر خالفت اشاره کرده اند روشن است که 
صاحب حق دانستن خود در امر خالفت  قبل 
از انتخاب حضرت از سوی مردم به عنوان 
خلیفه، مطرح شده است
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 نگاهی نو به
 بنیاد مغفول دانش حقوق در ايران

هر علمی مقدماتــی دارد که بر هر 
طالبی الزم است که قبل از شروع در 
آن علم آن ها را بداند و اال نمی فهمد 
که آن علم چیســت از چه صحبت 
می کند و هدف از آن چیست و بر هر 
استادی الزم است که در ابتدای ورود 
به هر علمی این مقدمات را به طالبان 
آن علم بگوید و بر هر نویســنده ای 
الزم اســت که درباره هر علمی که 
کتاب می نویســد در ابتدای کتابش 
ابتدا این مقدمات را یادآور شــود.

این مقدمات که بســیار مهم هستند در 
علم منطق رئوس ثمانیــه یا موضوعات 
هشتگانه نامیده می شوند و عبارت اند از:

تعریف علــم، موضوع علــم، فایده علم، 
مؤلف علم، ابواب و مباحث علم، جایگاه 
علم در میان دیگر علوم، غرض و مقصود 

علم، 
روش های تعلیم علم

 امروزه به این مقدمــات توجه چندانی 
نمی شــود و ضربــه ســنگینی از این 
بی توجهی به علوم واردشده، زیرا طالبان 
علم، شروع به خواندن علمی می نمایند، 
اما نمی دانند این علم چیست، موضوعش 
چیست، به چه درد می خورد، چرا آن را 
می خوانند و زمانی که به دنبال تحقیق در 
آن علم می روند، نمی دانند چه کسانی در 
این زمینــه کار کرده اند، چه کتاب هایی 
نوشته شده و به طور خالصه راه تعلیم این 
علم برای آن ها مبهم است. دانش حقوق 
نیز از این جریان مســتثنا نبوده است و 
ما شاهد آن هســتیم که کمتر به حقوق 
از حیثیت دانشــی آن توجه می شــود. 
اگرچه باید گفت عماًل این تقسیم بندی 
در مطالعات حقوقی منقضی شده است 
ولی اهمیت این نقــاط خأل در مطالعات 
حقوقی باعث شده است تا اندیشمندان 
حقوقی، در کنار مباحث ماهوی حقوقی، 
بابــی را تحت عنوان معرفت شناســی و 
روش شناسی و تاریخ شناسی علم حقوق 
فتح نموده تا در این چارچوب بخشــی 
از رئــوس ثمانیــه و حتی فراتــر از این 
مقدمات معرفتی خصوصاً در حیطه ابزار 
شناخت را بررسی نموده تا عصای دست 
پژوهشگران حقوقی در پردازش مسائل 

حقوقی باشد.
فارغ از این محور مغفــول در مطالعات 

حقوقی، شــاخه دیگــری از مطالعات 
حقوقی که بــه بطن و مســائل حقوقی 
می پردازد را می توان در یك نگاه، از منظر 
تقســیم منطقی معروف ارسطویی ذیل 

علل اربعه مورد مداقه حقوقی قرار داد.
علل اربعه یــا علت هــای چهارگانه، به 
چهار علتی گفته می شــود که به اعتقاد 
ارســطو علل اصلــی در طبیعت چیزی 
اســت. این چهار علت عبارت اند از علت 
مادی، علت صــوری، علت فاعلی و علت 
غایی. تنها علت فاعلی را می توان به معنی 

سببیتی که امروزه مراد می شود دریافت 
و به طور عام این چهار علت در پاسخ به هر 
پرسشــی از چرایی مطرح می شوند؛ که 
در باب این علل اربعه متناسب با تعریف 
متداول از حقوق بایــد گفت: »مجموع 
قواعد و مقــررات حاکم بــر روابط افراد 
یك جامعه نســبت به یكدیگر و نسبت 

به حكومتشان و نسبت به دیگر جوامع«
آن چنان که بــر هیچ حقوقی پوشــیده 
نیست، علم حقوق، انباشته ای از قوانین 
و مقررات اســت که خود این مقررات بر 
اســاس قواعد حقوقی وضع گردیده اند 
قواعدی کــه وام دار ارزش های حاکم بر 
نظام حقوقی یك کشور است و ریشه در 

مبانی اعتقادی و فكری دارند.

نظام مسائل در مطالعات حقوقی
 حیثیت دانشی )توصیفی(

در ساختار فوق با توجه به تقسیم بندی 
منطقی رئوس ثمانیه، علل اربعه و واکاوی 
بطن مسائل حقوقی چهارچوبی کلی از 
محورهای موجــود در مطالعات حقوقی 

طرح و تبیین گردید؛ که در ادامه راه بر 
آن هستیم تا با شرح مختصری از هریك 
از محورهــای طرح شــده، در به تبیین 
بنیادین بودن این محورهای مطالعاتی 
و از ســویی تقدم و تأخر و اولویت های 
پژوهشی هر محور بپردازیم تا در ادامه با 
تكیه بر این نظام پژوهشی بتوانیم گامی 
مؤثر در راستای تحقق اهداف فوق الذکر 

برداریم.

الف: پیشینه شناسی
یكی از محورهای مطالعاتی دانش حقوق 
از باب حیثیت دانشی آن، بررسی تاریخ 
علم حقوق سوای بررسی متن و محتوای 
مسائل حقوقی اســت. با این رویكرد که 
دانش حقوق چه سرگذشتی تا به کنون 
داشته است و شناســنامه تاریخی این 
دانش به چه زمانی می رسد. الزم به ذکر 
اســت این محور از مطالعات حقوقی با 
شــاخه ای از علم حقوق که به بررســی 
نظریات مكاتب حقوقی مختلف سروکار 
دارد تفاوت داشته، چراکه صرفاً نوع نگاه 
به دانش حقوق اســت نه به موضوعات 
و مســائل و مكاتب حقوقی کــه اصوالً 
در بخش دوم تقســیم بندی محورهای 
مطالعاتــی فوق آمده اســت؛ که مبدأ و 
شــروع کار کارگروه مطالعــات حقوق 
بنیادین نیز از این محور شروع شده است 
و طراحی مدل فوق وام دار این بخش از 
مطالعات حقوقی اســت. به تعبیری هر 
منشوری که بخواهد نقشه راهبردی برای 
مخاطبان خود طراحی کند. باید پیشینه 
شناسی جامع و دقیقی ذیل محورهای 

مطالعاتی دانش مربوطه انجام دهد.

ب: معرفت شناســی حقــوق 
)فلسفه علم حقوق(

معرفت شناســی حقوق معرفت شناسی 
)epistemology( یــا نظریه معرفت 
)theory of knowledge( شاخه ای 
از فلسفه اســت که به بررسی ماهیت و 
حدود معرفت، پیش فرض ها و مبانی آن 
می پردازد و قابلیــت اعتماد به ادعاهای 

معرفتی را می سنجد.
با ایــن تعریف، روشــن می شــود که 
philos� )معرفت شناســی با فلســفه 

ophy of science( متفاوت اســت. 

علی بگدلی
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فلســفه علم به روش ها و اهداف دانــش می پردازد. 
درحالی که معرفت شناســی خود معرفت را موضوع 
بحث و نظر قــرار می دهد )Ibid(. البته در فرانســه 
واژه معرفت شناسی به رشــته ای اطالق می شود که 
در آن راه های تحصیل معرفت و نقد نتایج آن بررسی 
می گردد. معرفت شناسی حقوق، به بررسی یك حوزه 
خاص معرفت می پردازد. به همین خاطر در تعریف آن 

گفته شده است:
معرفت شناسی حقوق، تأمل انتقادی نسبت به معرفت 
حقوقی به دســت آمده و راه های به دست آوردن آن 

)262:Ibid( .است
در تعریف فوق قید »انتقادی« آمده اســت. این قید  
اشاره به این مطلب دارد که در معرفت شناسی حقوقی 
تنها به دنبال شناخت آنچه که موجود است نمی باشیم 
بلكه  داوری دربــاره ارزش چنین معرفتی نیز صورت 

خواهد گرفت.
مثاًل معرفت شناس حقوق، معرفت حقوقی را بامعرفت 
حاصل از علوم تجربی مقایســه کرده و ســنخ آن را 
بررســی می کند. در نگاه اول معرفت در علوم تجربی 
بامعرفت در دانــش حقوق متفاوت جلــوه می کند. 
موضوع حقوق رفتار و اعمال انســان اســت. رفتار و 
اعمال در یك زمان خاص و در شــرایط خاص  اتفاق 
می افتد و بنابراین خصوصیت تاریخی دارد؛ یعنی  هر 
رفتار یك بار و آن هم در شــرایط خاص اتفاق می افتد 
و همین عمل بــا خصوصیات ویژه خــود  قابل تكرار 
نیست حال آنكه در پدیده های طبیعی قابلیت تكرار 
وجود دارد وبر همین اســاس روش فهــم پدیده ها  
طراحی می گردد. با توجه به این نكته معرفت شناس 
حقوق درمی یابد که در شناخت پدیده های حقوقی 
نمی توان از روش شناسی تجربی استفاده کرد و باید 
برای شــناخت پدیده های این حوزه روش مناسب 

دیگر بكار برد.

ج: متدلوژی
معرفت شــناس مبــادی معرفت، ابزار شــناخت، 
ارزش و معرفت و معیار صدق و کــذب در معرفت 
بررســی می شــود و پیش فرض های روش شناسی 
شــكل می گیرد. اصــول روش شناســی را باید در 

معرفت شناسی تحلیل عینی کرد.
یكــی از کلیدی ترین مباحــث در پژوهش و تكاپو 
برای رســیدن به خالقیت و نظریه پــردازی، بحث 

روش شناسی و روش تحقیق است و در روش شناسی 
تحقیق که روش مناســب هر پژوهش را بر اســاس 
موضوع تحقیق و طرح آن انتخاب می کند، از مهم ترین 
بخش های فرآیند پژوهش است. توجه به این بحث و 
اهمیت آن، سابقه ای کهن دارد و تفاوت میان علوم از 
نظر روش تحقیق در آن ها، کمابیش ملحوظ بوده است 
در علوم انسانی و اجتماعی که با موضوعی پیچیده و 
چندبعدی به نام انسان روبه رویند در معرفت نظام مند، 
روش دارای قواعد و مراحل مشــخصی است که برای 
دستیابی به دانش هر چه صحیح تر و دقیق تر باید به 

آن توجه کرد.
 یافتِن ایــن نظام و پیمودن آن، در نظر دانشــمندان 
به قدری اهمیت داشــت که در عصر روشــنگری بر 
آن بودند که در شــناخت، ِصرف صحت نتیجه کافی 

نیست، بلكه راه و روش وصول به آن نیز باید از هرگونه 
خطایی مصون باشــد. به تعبیر دیگر، آنان بر این باور 
بودند که کاربرد منظم و روشــمند عقــل، از هرگونه 
خطایــی جلوگیری می کند. درنتیجــه، به نظر آنان، 

»روش«، معیار »حقیقت« تلقی می شد.
با این لحاظ، »روش شناسی«، بسیار اهمیت می یابد 
و علم بدون روش معنــا پیــدا نمی کند.اصول فقه، 
ابزار دست فقیه است در اســتنباط و درصدد تعیین 
حجت از غیر حجت و یافتن راهكار علمی اســت؛ اما 
روش شناسی می خواهد درباره مفاد گزاره ها اظهارنظر 
کند و جدا از اســتناد، محتوا را بفهمــد و با اصول و 
قواعد به آن شــناخت یابد. البته نمی توان انكار کرد 
که خمیرمایه روش شناسی در اصول فقه وجود دارد؛ 
بنابراین، می توان از برخــی آموزه های اصول فقه، در 

روش شناسی بهره مند شد.

حیثیت محتوایی و درونی حقوق )هنجاری(:
فی الواقع بخش دیگر »دانش حقــوق« در مطالعات 
بنیادین حقوقی، فلسفه حقوق است. در این ساختار، 
فلسفه حقوق به بخش هنجاری دانش حقوق پرداخته 
و حقوق را از  این لحاظ موردتوجه قرار می دهد حتی 
اگر کسی اصرار ورزد که او را با فلسفه سروکاری نیست، 
یا پرداختن به فلسفه اتالف وقت است، این طرز تفكر 
خود نوعی فلسفه است« که مباحث عمده این بخش 
از دانش حقوق را می توان در سه محور کلی جای داد.

الف: مبانی حقوق

همه می دانند که بایــد از قواعد و مقــررات حقوقی 
تبعیت کرد وبر خالف قواعد اخالقی صرف  در صورت 
تخلف از این قواعد، حقوق ضمانت اجراهای مناسب  
و ملموسی از قبیل بطالن عمل حقوقی، الزام به انجام 
فعل و یا ترک فعل، الزام به پرداخت   خسارت و یا حتی 
مجازات متخلفــان را  نیز در نظر می گیرد و چه بســا 
سرپیچی منجر به سلب حیات متخلف گردد. اکنون 
سؤال اساسی این است که منشأ چنین الزامی چیست؟ 
چرا باید از قواعد حقوقی تبعیت کرد؟ پاســخ به این 

»چرایی« مبنای حقوق محسوب می شود. 
 اینجا باید به نكته ای توجه کرد و آن این که در بحث 
مبنای حقوق، سخن بر ســر دلیل و منشأ الزام قواعد 
به طورکلی اســت صرف نظر از اینكه کدام بخش و یا 
نهاد حقوقی موردبحث اســت و به عبارت دیگر بحث 

از مشــروعیت قواعد حقوقی است؛ که ذیل این بحث 
به چالش هــای مبنایی حقوق از جمله، مشــروعیت 
قواعد حقوقی، رابطه و نســبت  میان قواعد حقوقی و 
قواعد اخالقی نیز پرداخته می شود. مرزهای حقوق با 
حوزه های هم سنخ چون اخالق روشن گشته و معلوم 
می گردد بایدها و نبایدهای ایــن دو حوزه با هم چه 
ارتباطی دارد، ماهیت قضایای هر حوزه چیست، منابع 
آن ها کدام اســت؛ آیا میان قواعد دو حوزه مغایرتی 
وجود دارد برفرض مغایرت چه باید کرد، الاقل موارد 
ابهام و اجمال شناســایی می گــردد. جایگاه مكاتب 
حقوقی و تأثیر آن ها بر ساختار حقوق شناخته خواهد 
شد و معلوم می گردد پذیرش هر مكتب چه تأثیری بر 

حقوق و ساختار آن دارد.
نكته دیگر که در اینجا باید موردتوجه قرار گیرد تفاوت  
مبنای حقوق با فلســفه احكام اســت که در حقوق 
اسالمی موردتوجه قرارگرفته است. در فلسفه احكام 
ســخن از اهداف و کارکردها و آثار وضعی یك حكم 
است که چه بســا در وضع آن و معقول نشان دادن آن 
مؤثر باشد اما در مبنای حقوقی حكم، ما به دنبال دلیل 
مشروعیت حكم هستیم البته  چه بسا دریافتن  مبنا 
چنین  آثاری هم مدخلیت داشته باشد. به هر ترتیب  
دیدگاه های پیرامــون مبنای حقــوق را به طورکلی 
می توان به دو دسته تقسیم کرد. دیدگاه های خردگرا 

و دیدگاه های اراده گرا.

ب: اصول و ارزش های حقوقی
در این حوزه از مطالعات فلسفه حقوق، پس از تبیین 
مبانی حقوق، به شــرح و تبیین مفاد 
ارزش های حقوقی چــون »عدالت« 
»مســاوات« انصاف، امنیت حقوقی 
و ماننــد آن موردبحث قرار می گیرد. 
مثاًل این مســئله پاسخ داده می شود 
که در صورت تعارض امنیت و آزادی 
و یا عدالــت و امنیت چــه باید کرد. 
ثبات و تغییر قواعد روشــن می شود 
و این مسئله رسیدگی می شود که در 
یك نظام حقوقی کدام قضیه ثابت و 
کدام متغیر است وبر فرض دگرگونی 

ضابطه آن چیست؟
مراحل، شناســایی مفاهیم بنیادین 
مطالعــات حقوقی، تعییــن اولویت، 
تعریف و تبیین، نسبت ســنجی، متدلوژی کاربردی 
کردن شــبكه مفاهیم حقوقی در تدویــن قوانین و 

رویه های حقوقی

ج: قوانین و قواعد حقوقی، فلســفه احکام 
)فقه المقاصد(

شــاخه ای دیگر از مطالعات بنیادین حقوقی عبارت 
اســت از تحقیق و تفحص پیرامون فلســفه احكام و 
قواعد اســالمی که از آن با عنوان علل الشرایع و فقه 
المقاصد نیز یادشده اســت؛ که به گفته اندیشمندان 
حقوقی اهمیت این محور از مطالعات بنیادین با توجه 
به کاربردی بودن و نیاز مبرم جامعه به شفافیت قواعد 
فقهی بسیار بیشتر از پرداختن به مبانی و ارزش های 

حاکم بر حقوق است.

 همه می دانند که باید از قواعد و مقررات حقوقی 
تبعیت کرد وبر خالف قواعد اخالقی صرف  در 
صورت تخلف از این قواعد، حقوق ضمانت 
اجراهای مناسب  و ملموسی از قبیل بطالن عمل 
حقوقی، الزام به انجام فعل و یا ترک فعل، الزام به 
پرداخت   خسارت و یا حتی مجازات متخلفان را  
نیز در نظر می گیرد و چه بسا سرپیچی منجر به 
سلب حیات متخلف گردد. اکنون سؤال اساسی 
این است که منشأ چنین الزامی چیست؟ چرا 
باید از قواعد حقوقی تبعیت کرد؟ پاسخ به این 
»چرایی« مبنای حقوق محسوب می شود. 
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مصاحبه با برایان لیتر، استاد دانشگاه شیکاگو

فلسفه حقوق به ما 
چه می آموزد؟  برایان لیتر، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو، در مصاحبه 

خود دالیل گرایشش به فلسفه حقوق را توضیح می دهد. 
او همچنین به سؤاالتی درباره مهم ترین مسائل فلسفه 
حقوق و رابطه میان این رشــته و رویه حقوقی و اهمیت 
این رابطه ســخن می گوید. لیتر معتقد است فالسفه 
حقوق باید درباره محدودیت هایی که طبیعت انســان 
بر مقررات حقوقی تحمیل می کند، مهم ترین آن اینکه 
تظاهر نوع انســانی به رفتاری عقالنی و قرین شــدن 
آن با عــدم عقالنیــت بنیادین برای سیســتم های 
حکمرانــی هنجاری به چه معناســت؟ بیندیشــند.

چرا شما به فلسفه حقوق گرایش پیدا کردید؟
توضیح عالقه ابتدائی من به فلسفه حقوق نسبتاً پیش پاافتاده 
و اتفاقی است. من در ســال 1۹80 با انگیزه وکیل شدن که 
عامل اصلی آن هم عالئق سیاســی من بود وارد کالج شدم. 
این مهم است به یاد داشته باشــیم این ها در اواخر دهه 70 
میالدی در آمریكا و قبل از انتخاب »رونالد ریگان« و چرخش 
راست گرایانه اعجاب انگیز در زندگی سیاسی ایاالت متحده 
شكل گرفت: بنابراین در آن زمان محتمل بود کسی فكر کند 
می تواند از طریق حقوق به پیشرفت برسد. در دبیرستان من 
به طور خاص تحت تأثیر رهبر برجســته حقوق کار و مدنی 
آمریكا »ای، فیلیپ رندولف« قرار داشــتم و بنابراین وکالت 
)اگرچه خود رندولف وکیل نبود( چون راهی بود که می شد 
در آن از اهداف مهم سیاســی، اجتماعی و اقتصادی به طور 
مؤثر دفاع کرد. در همین زمان با عالقه به فلسفه به دانشگاه 

پرینســتون رفتم، عالقه ای که بعد از دبیرســتان با مطالعه 
»سارتر« افزایش یافته بود. تنها فیلســوفی که در آن زمان 
در پرینستون می شناختم »والتر کافمن« بود که متأسفانه 
قبل از سال اول من فوت کرد! اما بااین وجود مطالعه فلسفه 
مســحورم کرده بود. در آوریل 1۹82 »نیچه« را در درس با 
»ریچارد رورتی« کشف کردم )ترم آخر او در پرینستون بود(. 
این درس اثر عمیقی بر من گذاشت )اگرچه بعدها فهمیدم 

که نگاه خاص رورتی به نیچه کاماًل غلط بود(.
زمانی که من آماده فارغ التحصیل شــدن بودم انتخاب بین 
دنبال کردن مدرک حقوق )حقوق در آمریكا در کارشناسی 
ارشــد آغاز می شــود( یا دکتری در فلســفه به نظر دشوار 
می رسید. ]به دلیل اینكه[ شــخص ریسك پذیری ]بودم[، 
تصمیم گرفتم برای هر دو اقدام کنم _مدرک حقوق شغلم را 
تضمین می کرد، درحالی که مدرک فلسفه نه_ و در هر دو در 

دانشگاه میشیگان در »آن آربر« پذیرفته شدم.
سال اول دانشــكده حقوق را ناامیدکننده یافتم. تنها چند 
استاد از لحاظ فكری جدی و جذاب بودند _ »جیمز کریر« 
)در حقوق مالكیت( و »جیمز جی. وایت« )در قراردادها(_ 
اما بقیه به عنوان مــدرس و برخی اوقــات به عنوان متفكر 
ضعیف بودند. با درگیر شدن در مطالعات حقوق طبیعتاً فكر 
کردم به نكات بین رشته ای فلســفه و حقوق بپردازم. درس 

»رئالیســم حقوقی و مطالعات انتقادی حقوق« با فردریك 
شوور در شكل دادن عالئقم نســبتاً مهم بود. در ]اندیشه[ 
رئالیست ها قیاس قانونی را آن گونه که در تفكر نیچه تقریر 
می شد دریافتم: رئالیست ها شــكاک بودند، توجهی به خرد 
عرفی نداشتند، آن ها هیچ تحملی برای ]گزاره های[ بی معنی 
اخالقی نداشتند و کســانی بودند که در پی گزارش حقایق 
ناخوشایند هستند. در سال آخر دانشــكده حقوق سلسله 
مقاالتی برای ]درس[ سمینار نوشــتم و مطالعات مستقلی 
در مورد جنبه های مختلف رئالیسم حقوقی و عدم قطعیت 
منطق حقوقی انجام دادم که البته جنجــال به پا کرد. این 
مقاالت رســاله دومم را تشكیل داد )هســتی واحد بالفعل 
در فلســفه اخالق نیچه که تحت راهنمایی فیلسوف اخالق 
»پیتر رایلتون« نوشته شد(. به واسطه رئالیست های حقوقی 
و درنتیجه معلومات عمومی فلســفه اولین بار مسیرم را در 

مسائل مربوط به فلسفه حقوق یافتم.

بیشتر دوست دارید به خاطر کدام یک از کارهایتان 
در فلسفه حقوق از شما یاد شود؟ چرا؟

نخست امیدوارم فلسفه حقوق رئالیسم را به عنوان موضوعی 
جدی و نحوه تفكر درســت فلســفی درباره حقوق توجیه 
کرده باشم. رئالیست ها وکیل بودند نه فیلسوف اما برخالف 

مترجم:
 مهدی ذوالقدری و مهدی خصالی
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بســیاری از فیلســوفان درواقع آن ها بودند که فهمیدند 
قضات و دادگاه ها چگونه عمل می کنند. من تالش کرده ام 
محرک های فلسفی قابل شناسایی در مورد دیدگاه ایشان 
نســبت به حقوق و دادگاه ها را تبیین کنــم و همچنین 
بازســازی دقیقی از ایده های متمایز آن ها را پیشــنهاد 
بدهم. ما باید همدالنه نسبت به کار رئالیست ها و آنچه به 
ما می آموزند فكر کنیم و باید متوجه باشــیم که »هارت« 
و دیگر جریان های اصلی فلسفه حقوق که از رئالیست ها 

انتقاد می کنند رئالیسم را خوب نفهمیدند.
دوم، من امیدوارم فلسفه حقوق را به خودآگاهی بیشتری 
در مورد روش شناســی اش رسانده باشــم. ازآنجایی که 
من به صورت اتفاقی به فلســفه حقوق کشــیده شدم و 
همچنین به خاطر همدلی کلی من با دیدگاه طبیعت گرایی 
)ناتورالیست( در فلسفه، ســعی کرده ام فیلسوفان حقوق 
را مجبور به خودآگاهی نســبت بــه روش عاریه ای آن ها 
کنم. به ویژه ایشــان را متوجه این موضــوع کنم که حل 
مســائل مربوط به ماهیت ایكس ]امــور مجهول[ _ چه 
حقوقی باشــد و چه هر چیز دیگری_ از طریق ارجاع به 
قضاوت های مبتنی بر شهود گروهی که به صورت تصادفی 
انتخاب شده اند چگونه است. در اغلب حوزه های حقوق در 
دهه های اخیر، این نگرانی موردتوجه قرارگرفته شده. البته 
شاید این توجه به خاطر فلسفه حقوق نبوده بلكه دلیلش 
تعدادی از حقوقدانان کوته فكر و غیرمعمولی بوده اند که 
آن ها موردتوجه قرارگرفته اند. ممكن اســت من در مورد 
عواقب شكل گرایی در روش شناسی فلسفه حقوق درست 
نیندیشم اما امیدوارم سادگی روش شناسانه آن ها مربوط 

به گذشته باشد و اکنون وجود نداشته باشد.

مهم ترین مسائل فلسفه حقوق کدام هستند و 
چرا آن ها مشخصاً مسئله فلسفه حقوق اند؟

آنچه برای 50 سال یا بیشتر به طورکلی مهم ترین موضوع 
فلسفه حقوق عام بوده عبارت اســت از اینكه چه چیزی 
مرز بین هنجارهای حقوقی را با دیگر هنجارهای رایج در 
جامعه انسانی مشــخص می کند. اچ آل. ای هارت عمیقاً 
به این موضوع توجه نشان داد )هارت از »هانس کلسن« 
استفاده کرد اما به درســتی آن را اصالح نمود( بعدها نیز 
شاگردش »جوزف رز« این موضوع را مورد مداقه قرار داد. 
اثبات گرایی در حال حاضر به شكل نسبتاً شفافی موضع 
اصلی در ارتباط با مسئله مرزبندی ]بین هنجارهای حقوقی 
و دیگر هنجارها[ در میان فالسفه حقوق است، حتی برای 
جدی ترین تئوریســین های حقوق طبیعی مانند »جان 
فینیس«. این که چرا این مســئله مختص فلسفه حقوق 

است به اندازه کافی روشن می باشد.
 مسائل دیگری نیز وجود دارد که تحت عنوان فلسفه حقوق 
خاص تقسیم بندی می شــوند. ]این مسائل[ عبارت اند از 
مطالعاتی در مورد بنیان های فلســفی حوزه های متنوع 
حقوق ماهوی )برای مثــال حقوق کیفری، شــبه جرم 
و قرارداد( کــه این ها هم بــه نظر می رســد موضوعات 
خاص فلســفه حقوق هستند. بایســتی اعتراف کنم این 
موضوعات همیشه مرا به فكر وا می داشتند. فالسفه حقوق 
می کوشیدند برای مجموعه ای از آموزه ها ]ی حقوقی[ که 
در طول زمان و در پاسخ به عالیق سیاسی و اقتصادی پدید 
آمده بودند مبانی عقالئی فراهم کنند. این بسیار عجیب 
است که این آموزه ها دارای انسجام مفهومی باشند و البته 
روشن می شود که چنین انســجامی را هم ندارند. اگرچه 

فلســفه حقوق خاص تا حدی تالشــی هایی برای اصالح 
قوانین است و بی شك از این حیث دارای انسجام است.

فراتر از این دو ســرفصل کلی )فلسفه حقوق عام و فلسفه 
حقوق خاص( فكر نمی کنم مســئله مجزایی در فلســفه 
حقوق وجود داشته باشد. همچنین فكر نمی کنم که این 
]موضوعات[ مشخص ضرورتاً همیشه موضوعات موردتوجه 
فلسفه حقوق باشند. حقوق شباهت های فراوانی با دیگر 
سیســتم های هنجاری دارد، هم از حیــث ویژگی های 
نظری )برای مثال در داشتن ادعا برای تدارک دلیل برای 
اعمال و تحمیل التزام؛ در تكیه بر الگوهای مشابه استدالل 
عملی؛ در وابستگی به مفاهیم هنجاری چون مسئولیت، 
تقصیر و قصور؛ و دغدغه مربوط به مســائل اثبات و کشف 
حقیقت( و همچنین در زمینه مسائل بنیادین حقوق )برای 
مثال استفاده از اجبار سازمان یافته و سلسله مراتب ها در 
]مراکز[ رسمی تصمیم گیری(. تعجب آور خواهد بود اگر 
تأمالت فلسفی در مورد حقوق در سطوح متعدد با مسائل 
فلسفه سیاسی، فلســفه اخالق، معناشناسی، متافیزیك، 

معرفت شناسی و تئوری تصمیم گیری تالقی نداشت.
به عــالوه چرخــش طبیعت گرایانه در فلســفه )تصدیق 
این که مســائل فلســفی به واقعیت های تجربی در علوم 
وابسته هســتند( به این معناســت که ما بایستی انتظار 
داشته باشیم ویژگی های تئوریك و بنیادین سیستم های 
حقوقی به عنوان یــك راهنمای هنجــاری و نظارتی در 
حوزه دانش های روان شــناختی و جامعه شــناختی قرار 
گیرد. تخصص گرایی فكری که پیامد گســترش و ازدیاد 
پژوهش های دانشــگاهی به ویــژه در جوامع پیشــرفته 
سرمایه داری بود به این معناست که احتماالً مشوق های 
اساسی برای دانشجویان و تئوریسین ها و اخالفشان درباره 
مسئله مرزبندی برای سالیان سال وجود داشته است؛ اما 
همین توسعه های اقتصادی ممكن است شرایطی را ایجاد 
کند که تحت آن شرایط ایده »مســائل مجزا« در فلسفه 

حقوق به نظر منسوخ برسد.

رابطــه بین فلســفه حقوق و رویــه حقوقی 
چیست؟ آیا فالسفه حقوق بایستی دغدغه تأثیر 

تحقیقاتشان بر رویه حقوقی را داشته باشند؟
اغلب پژوهش های فلســفی متمرکز بر ادراک و حقیقت 
هســتند و بر رویه تأثیری ندارد و مشخص نیست که چرا 
فلسفه حقوق بایستی متفاوت باشد. حتی اگر کسی نگاه 
مارکسیســتی در فلســفه را به جهت تأثیرگذاری ]آن[ 
بپذیرد بدین مضمون که تمام مسائلی که بر رویه تأثیری 
ندارند صرفاً نظری هســتند )این دیــدگاه اغلب نظریات 
غیرملموس متافیزیكی را روانــه زباله دانی می کند(، من 
هنوز دلیلی نمی بینم که چرا فلسفه حقوق بایستی چنین 
مسئولیتی داشته باشد. فلســفه اخالق کاماًل بی ارتباط با 
نحوه عملكرد مردم در زندگی شان است و فلسفه علم نیز 
اثری بر فعالیت علمی ندارد )در واقع دانشمندان به خاطر 
بی تفاوتی و تحقیر تأمالت فلســفی درباره تالش هایشان 
شهرت بدی دارند(. اگر فلســفه حقوق بناست به تنهایی 
در میان حوزه های دیگر فلسفه بر رویه ای که در مورد آن 
فلسفه پردازی می کند تأثیر بگذارد، بایستی دلیلی خاص 

]برای این موضوع[ آورده شود.
ممكن است گفته شود حداقل در ایاالت متحده دانشكده ها 
در دوره های تحصیالت تكمیلی حقــوق اغلب از مطالعه 
فلسفه حقوق حمایت می کنند و به دانشكده ها مأموریت 

]تأثیرگــذاری بــر روی رویــه حقوقی[ 
داده شــده اســت؛ بنابراین دانشــكده ها 
حق دارند انتظار تأثیر فلسفه حقوق بر رویه 
را داشــته باشند. مقایســه ]دانشكده های 
حقوق[ با دانشــكده های پزشكی آموزنده 
است. ازآن جهت که حمایت دانشكده های 
پزشكی از یكی از حوزه های فلسفه )اخالق 
زیستی( به خاطر تأثیرگذاری مفهومی آن 
بر روی فعالیت پزشــكی است؛ بنابراین به 
نظر می رسد دانشكده های حقوق نیز باید 
بدان دسته از مطالعات فلسفی بپردازند که 

بر رویه حقوقی تأثیرگذار است.
اما این مالحظات صرفاً ما را مجبور به تبیین 
منظورمان از تأثیرگذاری بر عمل می کند. 
اغلب تحقیقات حقوقــی در ایاالت متحده 
)از فلسفه حقوق گرفته تا تحلیل اقتصادی 
حقوق و دربــاره تئوری حقوق اساســی( 
درواقع تأثیری بر عمــل نمی گذارد. به این 
معنا که تأثیر مستقیمی بر چگونگی مشاوره 
وکال به موکلین یا تصمیم گیری دادگاه ها در 
پرونده ها یا چگونگی نگارش قانون توسط 
مقننین نمی گذارند؛ امــا تأثیر بر ذهنیت، 
نگرش و یا منبع فكری فن ورزان حقوق نوع 
دیگر تأثیرگذاری است. در اینجا مطالعات 
فلســفه حقوق همچون دیگــر حوزه های 

پژوهشی مدرن حقوقی تأثیرگذار است.
درواقع بر اســاس تجربه من فلسفه حقوق 
یكی از کاربردی ترین درس ها در برنامه های 
آموزشی دانشكده های حقوق است چراکه 
به طور ســنتی بر وضوح، دقــت تحلیلی و 
ایجاد پیش فرض های مفهومی و هنجاری 
روشــن تأکید می کند )بــرای مثال، یك 
دانشجوی تئوری حقوق اساسی معاصر در 
ایاالت متحده هرگز فكر نمی کند فلســفه 
حقوق مســائل بیهوده جدلــی و تحلیلی 
غامض ارائــه می کند(. قطعاً وقتی رشــته 
فلســفه حقوق به طور طبیعی شــرح داده 
می شود )همان طور که مثاًل رئالیست ها ادعا 
می کنند آنچه در دادگاه واقعاً انجام می شود 
موضوع اصلی پژوهش اســت( فواید عملی 
آموزش فلسفه حقوق برای وکال واضح است.
 در آینده در مورد کدام مشکالت، 
مسائل یا حوزه گسترده فلسفه حقوق 

تمایل دارید توجه بیشتری ببینید؟
در حال حاضر فلســفه حقوق عام به نظرم 
روبه زوال است. بخشی از این زوال به خاطر 
جواب های پذیرفتنی هارت و رز، با استفاده 
از ابزارهای روش شناختی شــان به برخی 
از مشــكالت اصلی اســت )همان طور که 
قباًل بحث شد( و بخشــی به خاطر »رونالد 
دورکین«. دورکیــن پژوهش های فكری 
صادقانه در این حوزه را از شــكل انداخته 
اســت. دورکین بــا ارائه بــد دیدگاه های 
اثبات گرایــی حقوقــی و اعــالم بی هدف 
تمایزهــای جدیــد و دســته بندی های 
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گیج کننده و اغلب بی فایــده و بدون اندک 
توجهی به چگونگی ارتباط این تمایزات و 
دسته بندی ها با بحث های موجود بخشی از 
زوال فلسفه حقوق عام را موجب شده است. 
)هنوز مطالعاتی برای روشن سازی آثار بد 
دخالت های دورکین باید انجام شود، اگرچه 
من تصور می کنم در ده یا بیست سال آینده 
ما این کار را تمام خواهیم کرد؛ اما بی تردید 
روشــن کردن آثار بد همانند درک عمیق 

نخواهد بود(.
 هنوز فلسفه حقوق عام درهمان چهارچوب 
قدرتمندی کــه هــارت و رز بنــا نهادند 
موضوعات را ارائه می دهد که این امر نیاز به 
موشكافی بیشتر دارد. برای مثال می توان به 
ماهیت قواعد و الزام هنجاری و شرایط قواعد 
قراردادی اشاره نمود. هارت به ما آموخت که 
نمی توانیم پدیده اجتماعی حقوق را بدون 
توسل به یك »قاعده« توضیح دهیم و شاید 
ما باید با »قواعد« به مثابه اصل اولیه برخورد 
کنیم، اما هنوز خیلی زود اســت که چنین 
نتیجه ای بگیریم. تئوریســین های حقوق 
طبیعی همیشه بر ایده تفكیك الزام حقوقی 
از الزام اخالقی انتقاد وارد کرده اند و هارت 
خودش آن طور که مــا از بیوگرافی »نیكال 
لیسی« می آموزیم در مورد درک این مسئله 
پریشان بود. هنوز ما ایده الزام قراردادی را 
داریم )آن هایی که شــطرنج بازی می کنند 
بایستی فیل را به صورت اریب حرکت دهند( 
اما شرح موجهی از تعهدات قراردادی نداریم 
و اینكه آیا این تعهــدات به قدر کفایت ایده 

الزام حقوقی را توضیح می دهند یا خیر.
خارج از فلســفه حقوق عام در ســنتی که 
هارت و رز بنا کردند )یا شــاید آن سنت را 
تكمیل کردند( موضوعات و مسائل متنوعی 
وجود دارد که نیاز به توجه دارند. بدون هیچ 
ترتیب معینی به بعضــی از این موضوعات 
که به نظرم ارزش تحقیقی بیشتری دارند 

اشاره می کنم:
اســكاندیناویایی  رئالیســت های   )1 (
مســتحق یك بازبینی همدالنه هســتند 
و این در راســتای تالش هایی اســت که 
من بــرای هم خانــواده )دور!( آن ها یعنی 
رئالیســت های آمریكایــی انجــام دادم. 
این حقیقــت دارد که اســكاندیناویائی ها 
منحصراً تحت تأثیــر دکترین اثبات گرایی 
منطقی در معناشناســی، معرفت شناسی 
و هستی شناســی هســتند، دکترینی که 
در فلســفه بــه شــكل فزاینــده ای )و به 
دالیل خوبی( روبه زوال اســت؛ اما مفهوم 
طبیعت گرایانــه کلــی از جهــان کــه به 
نوشته های تئوریك آن ها جان می بخشد، 
روبه زوال نیســت و هنوز این مســئله که 
چگونه می توان در چنین نگرشی هنجارها 
را همساز کرد مســئله مهمی است. شاید 

اسكاندیناویائی ها هنوز چیزهایی برای آموختن به ما دارند؟ 
قطعاً آن ها آن دقت های همدالنه را در فلسفه حقوق آنگلوفون 

دریافت نكردند.
)2( ظهور »فلسفه تجربی« که روش های تجربی روان شناسی 
را در پژوهش های فلسفی وارد می کند بایستی رویه فلسفه 
حقوق را تغییر دهد. بایستی ادعاهای آکسونین درباره شهود 
عرفی مفهوم حقوق، اقتدار و التزام به صورت پاسخی به دالیل 
تجربی در مورد این شهود درآورده شود؛ و برای گسترش این 
شهودها در ابعاد گسترده انسانی )مانند قومیت، طبقه، ملیت 
و شاید حتی جنسیت( فلسفه حقوق بایستی نوعی تأمالت 
فرا فلسفی را در برگیرد، تأمالتی که امروزه با آن بیگانه است. 
قطعاً ممكن است معلوم شود شهودهای هارت درباره اینكه 
یك شخص عادی در مورد سیستم حقوقی شهری مدرن چه 
می داند کاماًل درست باشد؛ اما اگر معلوم شود شهود مفاهیم 
مرتبط با حقوق )همچون مفاهیمی کــه به توجیه معرفتی 
یا خطای اخالقی تعلق دارند( از ]ســطوح[ متنوع اقتصادی 
و اجتماعی به عاریه گرفته می شــده اند، پس فلسفه حقوق 
بایســتی توضیح دهد چرا نتایج آن واجد اهمیت است. این 
مسئله با این پرسش عمومی ارتباط خیلی نزدیك دارد که آیا 
مفهوم حقوق یك مفهوم هرمنوتیك است یا نه یعنی گستره 
آن از طریق آنچه مردم برای معناداری خود و رفتارهایشان 

استفاده می کنند، تعیین می شود.
اگر مفهوم حقوق یك مفهوم هرمنوتیك باشــد، آن طور که 
به نظر می رســد هارت و رز می اندیشــیدند و اگر مشخص 
شود که نسبت به تنوع اقتصادی و اجتماعی حساس است، 
معلوم می شود فلسفه حقوق عام نوعی فلسفه حقوق خاص 
است )اگرچه از مسیری نســبتاً متفاوت با مسیری که هارت 
از آن طریق تئوری دورکین را به عنوان نمونه ای از فلســفه 
حقوق خاص شناسایی کرد(؛ اما این بحث به خاطر تبعیتش 
از روشی که شــاید برای موضوعش مناسب نباشد )تحلیل 
گستره مفاهیم از طریق ارجاع به شهودها در موارد ممكن( 
تنها پرتو کمسویی بر فلســفه حقوق عام کنونی می اندازد. 
تئوری های علوم اجتماعی به عنوان چیزهایی که ]نســبت 
به برداشت هرمنوتیكی از حقوق[ مقاومت می کنند، بایستی 
برتری این درک از مفهوم حقوق را بفهمند، نه از لحاظ قوت 
معرفت شناختی یا تأثیرگذاری در نتایج آن ها، بلكه شاید به 
خاطر اصول متافیزیكی و معرفت شناختی که تنها کارآمدی 
علی و واقعی را قابل شناسایی می داند. این نیازمند آن است 
که فلسفه حقوق عام به شكل گسترده تری نسبت به اکنون به 

مسائل فلسفه علوم طبیعی و اجتماعی بپردازد.
)۳( »باید متضمن می تواند اســت« یك محدودیت مناسب 
برای تئوری پردازی هم در اخالق و هم در معرفت شناســی 
است اما شایســته بررسی بیشــتر ازآنچه تا امروز در فلسفه 
حقوق دریافت کرده اســت می باشــد، به ویــژه در تئوری 
مربــوط بــه قضــاوت. »جــروم فرانــك« رادیكال ترین و 
نامعقول ترین رئالیست آمریكایی، ادعا می کند ما می توانیم 
از طریق درک آنچه او واقعیت های روان شــناختی حیوانی 
در مورد تصمیم گیری انسان می نامد، بفهمیم قضات چگونه 
می اندیشند، به عبارت دیگر ]این نحوه اندیشه[ با بررسی نتایج 
شروع شده و بعدازآن بر روی ستون استدالل ها کار می شود. 
درک ما از روان شناسی تصمیم ها و استدالل ها به شكل جدی 
نسبت به زمان فرانك تغییر کرده است، اما هیچ کدام از آن ها 
نقشی در تئوری های شناخته شده در مورد قضاوت و استدالل 
قضایی بازی نمی کنند. این خوب اســت که مــا متمایل به 
چشم پوشی از »باید متضمن می تواند است« هستیم. قطعاً 
انگیزه های سیاسی با تكیه بر افســانه مشهور خودمختاری 

منطق حقوق و حاکمیت قانون و نه حاکمیت انســان، برای 
محدود کردن دخالت روان شناســی وجود خواهد داشــت؛ 
اما مالحظات منفی سیاسی بهانه ای برای پژوهش ها فراهم 
نمی کند، بنابراین اگر روان شناســی شایسته جدی گرفته 
شدن در دهه های پیشرو هست، فلســفه حقوق بایستی به 

آن پاسخ بدهد.
)4( فلسفه حقوق در صدسال گذشته همیشه بهره بردار )یا 
قربانی!( پیشرفت های فلسفه عمومی بوده است. رئالیست های 
اسكاندیناویایی از لحاظ فلســفه حقوقی تابع اثبات گرایان 
منطقی بودند. این در سرتاسر تئوری کلسن در مورد حقوق 
و نشانه های نوکانتی آلمانی قابل مشاهده است، هارت فلسفه 
زبان معمولی »جی. آل. آســتین« )و ویتگنشتاینیسم نرم( 
را در دهه 1۹50 و 1۹60 وارد فلســفه حقوق کرد. انقالب 
طبیعت گرایانه در اواخر قرن بیســتم در فلســفه آنگلوفن 
دخالت هایی در حوزه فلسفه حقوق کرد؛ اما مهم ترین مسائل 
آینده بی شك در چهارچوب توسعه های فلسفی عام ساخته 
می شوند. وقتی من به غول های خالق فكری می اندیشم که 
همه کاری برای تئوریزه کردن سیستم های هنجاری در دو 
قرن اخیر انجام داده اند، سه نفر به خاطر عمق ]نظریاتشان[ 

متمایز از دیگران اند: مارکس، نیچه و فروید.
من همواره بر اهمیت آن ها به عنوان بخشی از طبیعت گرایی 
عام که تبدیل به تئوری هنجاری می شود استدالل کرده ام، 
چیزی که بایستی تئوری حقوق را هم دربر بگیرد. این یعنی 
فیلسوفان حقوق بایســتی ]در مورد مسائل زیر[ بیندیشند؛ 
روان شناســی اخالق و نهادها؛ نقش منافــع اقتصادی هم 
در حقــوق ماهــوی و هم در ســازه های تئوریــك نهادها؛ 
محدودیت هایی که طبیعت انسان بر حقوق و مقررات حقوقی 
تحمیل می کند؛ و شــاید مهم ترین آن هــا اینكه تظاهر نوع 
انسانی به رفتاری عقالنی و قرین شــدن آن با عدم عقالنیت 
بنیادین برای سیستم های حكمرانی هنجاری )چه حقوقی 

و چه غیرحقوقی( به چه معناست.
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زن و خانواده

زن و خانواده مفاهیم کهنی هســتند که سالیان دراز است 
جوامع مختلف به بحث در مورد آن پرداخته و در جهت رفع 

موانع و مشكالت آن راهبردهایی را پیشنهاد نموده اند.
به طورکلی می توان بیان داشت که در ارتباط با زن و خانواده 
نظرات متعدد و البته متعارضی بیان شده است نظرات افراطی 

تفریطی و گاه معتدالنه و میانه رو.
نگاه های افراطی که از گذشــته های دور وجود داشته است 
و زنان را موجوداتی پست و طفیلی مرد می دانسته که البته 
هم اکنون نیز می توان ریشــه هایی از این نگاه ها را نه بدان 
شدت ایام گذشته بلكه تا حدودی کم رنگ تر در اندیشه های 

مردمان به وضوح یافت.
نگرش دوم، نگرش های تفریطی اســت که زنــان را باالتر 
از مردان دانســته و مردان را تنها موجوداتــی می دانند که 
برده زنان آفریده شده اند. نگاه سومی نیز در این میان وجود 
دارد که نگاه حق مدارانه و عادالنه می باشد، نگاهی که به دوراز 
افراط وتفریط دیدگاه های بیان شده زنان و مردان را در ارزش 
حقیقی و ذات انسانی یكسان دانسته و مدعی تساوی حقوق 
زنان و مردان بر اساس طبیعت و ارزش ذاتی انسان ها می باشد 
و داعیه دار تقسیم نقش زن و مرد بر اساس طبیعت انسان ها 
است. دیدگاهی که کارگروه زن و خانواده مستقر در سازمان 
بسیج حقوقدانان پیرو آن می باشد همان دیدگاه سوم و البته 
با نگرشی جامع و کل نگر می باشــد بدین مفهوم که دیدی 
یك جانبه نسبت به زن بدون تكالیف مهم و ارزشمندی که بر 

عهده وی می باشد هم چنین بدون توجه به طرف مقابل وی و 
درواقع مكمل وی-مرد- ما را قطعاً به مسیری اشتباه هدایت 
خواهد نمود. در هر جامعه ای نیمی از آن را مردان و نیمی از 
آن را زنان تشــكیل می دهند، نگاهی یك جانبه به هرکدام 
از این دو عنصر صدمات جبران ناپذیــری را برطرف مقابل 

وارد می آورد.
نگاه جامع و کل نگر در راستای برطرف نمودن مشكالت زنان 
مستلزم نگاهی پویا به بحث خانواده نیز می باشد، چراکه در 
نظر گرفتن زن به صورت فردی مستقل بدون در نظر گرفتن 
نقش حیاتی و مهم وی در خانه و خانواده نگاهی خطا کارانه 
و اشــتباه می باشــد. خانواده کوچك ترین نهاد اجتماعی و 
درعین حال حیاتی ترین نهاد اجتماعی می باشد که صحت و 
سالمت آن موجب و موجد صحت و سالمت و پیشرفت جامعه 
می گردد و البته سستی این نهاد موجب ویران شدن و عدم 
پیشرفت جامعه می گردد. همان گونه که مشخص می گردد 
پرداختن به مباحث خانواده همچون بحث تحكیم خانواده و 
حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر در بستر خانواده 
و نسبت به مســتحكم نگه داشــتن خانواده و البته حقوق و 

تكالیف آنان نسبت به کودکان نیز مهم می باشد.
یكی دیگر از موارد ضروری که در بستر خانواده مطرح می شود 
بحث سبك زندگی و تأثیر آن بر بنیان خانواده می باشد. تغییر 
سبك زندگی خانواده ها و فاصله خانواده ایرانی- اسالمی از 
بستر خود، اســراف کاری، تغییر ارزش ها و جایگزین شدن 

ارزش های دنیوی بجای ارزش های معنوی و اسالمی موجب 
بروز مشكالتی گردیده است که مهم ترین این موارد سست 

شدن و متزلزل گردید بنیان خانواده می باشد.
هنگامی که بحث از خانواده مطرح می شود افراد دیگری نیز 
در این میان مطرح می گردد و آن نیز کودکان و فرزندان این 
خانواده ها می باشد که گاه به دلیل عملكرد ناصحیح و نادرست 
خانواده ها، عدم تحكیم بنیان خانواده ها صدمات و لطمات 
جبران ناپذیری بر آنان وارد می شود و گاه نیز به دلیل اعمال 
یاغی گرایانه افرادی خارج از خانواده ها این افراد در معرض 
آسیب و سوءاســتفاده قرار می گیرند؛ بنابراین هنگامی که 
بحث از خانواده و حقوق و تكالیف زوجین در خانواده بحث 
می شود، موضوع کودک، مشكالت و حقوق و تكالیف نسبت 

به کودک نیز مطرح می شود.
با عنایت به مطالب بیان شده، مشخص می گردد که پرداختن 
به مشكالت و حقوق و تكالیف اساســی زنان و کودکان در 
جامعه و در خانواده و شناســایی علــل و عواملی که بنیان 
خانواده ها را متزلزل می نماید و تأثیر ســبك زندگی بر آن 
مهم می باشــد که کارگروه زن و خانواده مستقر در سازمان 
بسیج حقوقدانان با اعتقاد راســخ خود به دین مبین اسالم 
تالش می کند که با فعالیت های پژوهشــی و آموزشی خود 
در راستای برطرف  کردن مشــكالت زنان در تحقق جامعه 
مردم ســاالر دینی با تأکید بر ایفای نقش بی بدیل مادری و 

تأثیر آن بر ساخت جامعه ای سالم گام بردارد.
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خانم زعفرانچی در ابتدای امر لطف کنید و شرح مختصری  
از موضوع حمایت قانونی از اشتغال زن در جمهوری اسالمی 

ایران را بیان فرمایید.
بحث حمایت از بانوان در دوران بارداری و شیردهی یک 
بحث بین المللی است و بسیاری از قوانین کار به این مسئله 
توجه دارند و به عنوان یک مکانیســم عملیاتی در حوزه 
قوانین کار و در حوزه اشــتغال زنان بکار گرفته می شود 
و بنابراین یک امر مبحث بســیار شناخته شده در حوزه 
بین المللی می باشد. نکته ای که همه حوزه ها و همه کشورها 
را درگیر می کند این است که چگونه در کنار این حمایت 
از انعطاف پذیری ساعات کار زنان در دوران طالیی مانند 
بارداری و شیردهی حمایت شود که به دنبال آن کارفرما 
چه در بخش خصوصی و چه در بخــش دولتی با هزینه و 

ضرر زیادی منجر نشود. بدین معنی که یک سیاست گذاری 
دوطرفه باید انجام شود که در کنار حمایت الزم برای بحث 
حفظ خانواده، حفظ اشتغال زنان لطمه و آسیبی متوجه 
آن نگردد و هم چنین در کنار حفظ اشتغال زنان کارفرما 
از این امر متوجه زیانی نگردد. سیاســت هایی که معموالً 
کشورها در این حوزه اتخاذ کرده اند سیاست های مشخصی 
می باشد و هم چنین در دسترس که می توان از این تجارب 

و سیاست ها در این بحث استفاده نمود.
بحث مرخصی زنان در کشور ما از 6 ماه به 9 ماه یک اتفاق 
منصفانه و حداقلی در حوزه قانون گذاری می باشد چرا که 
در کشورهای دیگر که حتی دغدغه ارزشی و بحث حفظ 
خانواده آن گونه که برای ما اهمیت دارد، برایشــان مهم 
نیست این التفات و توجه را درک و حمایت های بیشتری 

اتخاذ کرده اند. برخی از کشورها بحث یک سال و نیم و یا 
حتی دو سال را برای زنان در دوران پس از بارداری با حمایت 
مرخصی با حقوق پیش بینی کرده اند. بنابراین این بحث، 
بحث حداقلی و منصفانه است که قانون گذار برای حمایت 
از زنان پس از بارداری پیش بینی کرده است. اما نکته ای که 
در اینجا وجود دارد این است که در حوزه اجرا مکانیسمی 
در جهت تأمین اعتبار و پرداخت حقوق از جانِب کارفرمای 
بخش دولتی و خصوصی در راستای حمایت از زنان پس از 
بارداری از 6 ماه به 9 ماه هنوز پیش بینی و تعبیه نشده است. 
و نکته اینجا است که اگر ما در این هزینه و کارکردی که این 
هزینه باقی می گذار اهمالی انجام دهیم و آن را به عنوان یک 
هزینه جانبی که دولت نباید به آن توجه کند در نظر بگیریم، 
خطراتی که ممکن است در پی کاهش حضور مادر در کنار 

خانم لیــال ســادات زعفرانچی سرپرســت گروه 
بررسی مسائل زنانـ  پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، کارشــناس ارشد پژوهشکده 
اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
کارشناس گروه بررسی مســائل زنان از سال 1375 
تاکنون، مشاور اقتصادی تیم اعزامی جمهوری اسالمی 
ایران به جمهوری خلق چین، جهت انعقاد قرارداد بین 
کنفدراسیون زنان چین و مرکز امور زنان و خانواده در 
خصوص مباحث زنان و خانواده در سال 1390، عضو 
کمیته علمی ســومین اجالس وزرای زن با موضوع 
»زن، خانواده و اقتصاد«، مرکــز امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری، تهران، 1389، عضو کمیته علمی 
»همایش بین المللی زنان مســلمان اندیشمند« و 
عضو هیأت رئیسه نشست تخصصی »مبانی معنویت، 
عفاف و حجاب همایش بین المللی زنان مســلمان 
اندیشمند«، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
ـ ســازمان فرهنگ ارتباطات اسالمیـ  وزارت امور 
خارجه، دفتر امور زنان، سالن اجالس سران، تهران 
در سال 1386، عضو مدعو کمیته بین الملل شورای 
ـ اجتماعی زنان و هم چنین عضو مدعو کمیته  فرهنگی 
اشتغال شــورای فرهنگیـ  اجتماعی زنان بوده اند.

مصاحبه اختصاصی با خانم لیال سادات زعفرانچی پژوهشگر اقتصاد خانوار

قانونی شدن مرخصی بانوان و تأثیر  آن  بر 
فضای  اشتغال  و 

سیاست گذاری  حوزه  زنان
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نوزاد روبرو شود در عرصه  سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی 
و حتی بهداشت و درمان بیشتر می باشد و به نظر می رسد که 
بخش اجرایی باید برای تأمین اعتبار توجه بیشتری مبذول 
دارد. و از طرف دیگر کارفرمای بخش خصوصی ممكن است 
که توالی حضور زنان بخصوص بانــوان متأهل را پیش بینی 
کند و از به کارگیری بانوان بخصوص بانوان متأهل با چنین 

شرایطی خودداری کند.
تجربه در کشــورهای دیگر نشان داده اســت که دولت ها 
مكانیســم های خاصی را برای تشــویق کارفرما پیش بینی 
می کنند مانند مشــوق های مالیاتی و یكسری معافیت های 
مالیاتی، پرداخت های انتقالی و کمــك هزینه هایی را برای 
واحدهای تولیدی در نظر گرفته اند که مادران شاغل را به کار 
می گیرند و بنابراین یك بسته ای تعبیه می شود که در کنار 
تأمین اعتبار چند ماه اضافه بــرای مرخصی پس از بارداری 
بانوان ازیك طــرف، کارفرما در بخش خصوصــی و دولتی 
نیز از طرف دیگر بتواند این قضیــه را مدیریت کند و برایش 

هزینه بر نباشد.
بر اساس سرشماری که در سال ۹0 انجام شده است، حدود 
18 میلیون خانوار در مناطق شهری و روستایی داشته ایم و 
حدود دو میلیون و نیمی بانوی شاغل داریم که از میان این دو 
میلیون و نیمی بانوی شاغل نزدیك به نهصد هزارنفر متأهل 
نیستند و ازدواج نكرده اند و بنابراین کل مجموع زنانی که اوالً 
متأهل هستند و دوماً در سن باروری هستند به میزانی نیست 
که صحبت در خصوص بخش مالیان می شود. بنابراین نزدیك 
به یك میلیون زن متأهل شاغل داریم که همه این موارد نیز 
در سن باروری قرار ندارند. بنابراین هم سیاست های جمعیتی 
این امر را ضروری می کند که ما نسبت به این قضیه افزایش 
6 ماه مرخصی پس از زایمان به ۹ ماه بدون ذره ای تردید اقدام 
کنیم )که البته این موضوع قانونی شده است و جنبه اجرایی 
آن مدنظر است( و از طرف دیگر سیاست هایی که برای حمایت 
از بانوان شاغل تعبیه می شود این امر را ضروری می نمایند... 
درست است که مكانیســم حمایت دوران مرخصی انگیزه 
کارفرما را برای به کارگیری نیروی زن کمی کاهش می دهد 
اما از آن طرف توجه داشته باشید که عرصه کار نیروی بانوان 
را به شدت تشویق به افزایش می کند چراکه برای حضور زن 
در بازار کار همسو با نقش های خانوادگی زن ایجاد کرده اید 
و برای آن 18 میلیــون زن خانه دار که احیانــاً دارای فرزند 
خردسال هســتند و یا احیاناً تصمیم برای مادری گرفته اند، 
مشوقی فراهم کرده اید که با داشتن این حمایت های جانبی، 

در بازار کار نیز وارد شوند.
همان گونه که مطلع هستید کشــورمان ازلحاظ فرهنگی و 
هم چنین از دیدگاه شریعت اسالم آنچه که برای زنان مهم تر در 
نظر گرفته شده است همسری و مادری کردن می باشد. سؤال 
بنده در این قسمت این است که آیا این جنبه های تشویقی 
مانعی در جهت انجام وظیفه مهم تر زنان نمی باشد و یا این امر 

خود یكی از علل عدم تحكیم خانواده نمی باشد؟
بحث اساسی این است که در خصوص اشتغال زنان و وظایف 
خانگی، نظریه پردازی ما و ادبیات نظری ما چیست؟ اگر بحث 
مادری و همسری به عنوان نقش اصلی و کارکرد ویژه اصلی زن 
تعریف شود و قاعدتاً بر اساس مناسبات ارزشی و فرهنگی ما 
چنین تعریف شود و حتی با اشاره ای که مقام معظم رهبری 
داشته اند و تأکید کرده اند که قطعاً بحث اشتغال زنان نباید به 
این نقش و کارکرد آسیب برساند و بنابراین بحث حوزه امنیت 
خانوار و بخصوص صیانت از نقش زن در حریم خانواده یكی 
از مسائل اصلی حوزه سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان 
باید شمرده شــود اما قاعدتاً به این معنا نیست که مادری و 

همسری را به عنوان یك شكلی از محدودیت بر سر اشتغال 
زنان تعریف کنیم. اشتغال زنان یك تصمیم برای مشارکت 
در کار بازاری است که متعاقب یكسری پارامترهای اقتصادی 
و فرهنگی این تصمیم شــكل می گیرد. درســت است که 
هم اکنون با تغییر و تحوالتی که اتفاق افتاده است، یكسری 
بسترسازی هایی برای این تغییر اولویت ها اتفاق افتاده است 
و تصمیم یك زن برای حضور در بازار را متأثر کرده و از طرف 
دیگر یكسری عوامل اقتصادی هم این تصمیم را متأثر کرده 
اســت و از طرف دیگر پارامتر زمان هم تغییر کرده و بانوان 
بسیاری تحصیالت آکادمیك و دانشگاهی دارند و هم چنین 
با توجه به تكنولوژی هایی که در حوزه خانواده اتفاق افتاده 
اســت فراغت بیشــتری دارند. بنابراین تمامی این عوامل 
در کنار یكدیگر نشــان می دهد که هم اکنون شرایط برای 
حضور زنان تحصیل کرده در عرصه های شغلی بیشتر فراهم 
است. بنابراین اگر شــما به عنوان یك سیاست گذار و مدیر 
برنامه ریزی اجتماعی باشید و بخواهیم برای بانوان بهترین 
شــكل سیاســت گذاری را تعبیه کنیم باید این دو کنار هم 
گذاشته شود و بصورت موازی برنامه ریزی شود. این امر که 
چگونه می توان این دو عامل را در کنار یكدیگر قرار داد. درواقع 
نمی توان برای گروه های سنی و گروه های مختلف از اقشار زنان 
برنامه های یكپارچه و هماهنگی داشت چرا که بانوان برخی 
متأهل هستند برخی باردار هستند برخی سرپرست خانوار 
هستند، برخی دارای فرزند زیر 5 سال هستند و برخی دارای 
فرزند بزرگ هستند. بنابراین همه این گروه های مختلف شكل 
مشارکت اقتصادی و آسیب در حوزه ساعاتی که خارج از خانه 
هستند و به بدنه آن خانواده ممكن است آسیب برساند یكسان 
نیســت. بنابراین فقدان حضور زن در کار بازاری و مشــكل 
تأثیرگذاریان برای حفظ حریم خانواده در تمامی موارد یكسان 
نخواهد بود. بنابراین این مسئله که با افزایش مرخصی زایمان 
از 6 ماه تا ۹ با حضور حداکثری زنان در بازار کار مواجه باشیم، 
امكان ندارد. نكته اینجاست که اگر بانویی بخواهد برای تأهل 
و یا مادر شدن تصمیم بگیرد، این سیاست بر تصمیم گیری 

وی تأثیرگذار است.
بنابراین در کنار سیاســت های جمعیتی می توان قوانین را 
برشمرد که بانوان شــاغلی که به هر دلیل بحث فرزنداوری 
را نادیده می گیرند، باید این امكان برایشــان فراهم باشد که 
دغدغه کمتری را برای فرزنداوری داشته باشند و اگر صاحب 
فرزند هستند دغدغه کمتری را نسبت به در کنار وی بودن 

داشته باشند.
بنابراین مشكل ما در بحث سیاست گذاری اشتغال زنان صفر 
و یك دیدن مسئله اشتغال زنان است و این گونه نیست که 
بگوییم اشتغال زنان خیر و یا اینكه اشتغال زنان با هر شرایطی 
باید وجود داشته باشد. در حوزه کشور اسالمی اشتغال زنان 
باید با یكسری اماواگرها توأم باشــد و این اما و اگرها همین 
سیاست هایی اســت که در حوزه قانون کار و سیاست های 

حمایتی و ...برای زنان ایجاد می شود.
بنابراین ما نســخه واحدی برای همه بانوان شاغل و احیاناً 
حتی همه بانوان خانه دار نمی توان انجام داد و از همه مهم تر 
اینكه درست اســت که قاعدتاً دنبال این هستیم که امنیت 
خانواده زنان شاغل را با سیاست گذاری صحیح فراهم کنیم 
اما این مســئله نباید مانع این شود که فراموش کنیم بخش 
اعظمی از زنان ما خانه دار هستند و برای اوقات فراغت زنان 
به شــدت کم کاری می کنیم و بدین معنی نیست که با این 
سیاست گذاری ها حتماً فضای مناسبی را برای حفظ کرامت 

فردی زن و نقش آفرینی مطلوب بانوان تغییر دهیم.
بحثی که درگذشته مطرح بود بحث دورکاری زنان بود. به نظر 

شما آیا می توان از این راه حل درمدت مرخصی ۹ ماهه پس از 
زایمان استفاده کرد و بطور کل آیا یكی از سیاست های ما در 
دوران مرخصی می تواند این امر دورکاری باشد که هم کارفرما 
ضرر نكرده باشد و هم خانم نگرانی از بابت از دست دادن شغل 

خود نداشته باشد؟
در نظریه هــای اقتصــادی در بحــث اشــتغال مبتنی بر 
جنسیت مطلبی که بر آن بسیار تأکید شده است این است 
که رضایتمندی شــغلی بانوان زمانی بیشــتر می شود که 
انعطاف پذیری ساعات کار بیشــتر باشد یعنی بحث پارامتر 
رضایتمندی شغلی حتی در کنار درآمد باالتر برای زن و مرد؛ 
رضایتمندی زنان مرتبط با ساعات کار کمتر است یعنی زنان 
حاضر هستند ساعات کار کمتری داشته باشند ولی بتوانند 
ســاعات کار خود را مدیریت کنند. نكته اینجاســت که هر 
مكانیسمی که در حوزه اشتغال زنان که بتواند به این انعطاف 
و تصمیم حضور بانوان در ساعات کار مختلف در حوزه اشتغال 
کمك کند می تواند جنبه حمایت از شاغل را داشته باشد که به 
این امر سیاست های حمایتی می گوییم. حال این سیاست های 
حمایتی می تواند در مشاغل پاره وقت یا نیمه وقت یا مشاغل 
منعطف و یا خویش فرما باشد. عنایت داشته باشید که در حوزه 
کشاورزی و روستایی حریم خانواده جدا از حریم شغلی زن 
تعریف نمی شود. یك زن در کنار وظیفه مادری، کشاورزی هم 
انجام می دهد و این مدیریت و ساعات کار به اختیار خودش 
اســت که چه زمان به کاشت و داشت برســد و چه زمان به 

فرزندش رسیدگی کند.
بحث دورکاری در کشورهای دیگر و بخصوص در کشورهای 
پیشرفته در حال تجربه می باشد و خاص یك جنس نیست 
اما غالباً خانم ها از این سیاســت استقبال بیشتری می کنند 
اما درعین حال مختص به زنان نیســت. در ایران این تجربه 
موفق نبود زیرا که مكانیسم دورکاری جهت اجرا نیازمند یك 
زمینه هایی اســت مانند زمینه های نرم افزاری و زمینه های 
حقوقی و این زمینه ها قبل از اجرای سیاست دورکاری باید 
تمهید شده باشد. ابتدا باید شاهرگ ها و زمینه های دورکاری 
تعریف شود. در کشور ما بدان دلیل که زمینه های نرم افزاری 
که کارمند بتواند به صورت شبكه به اداره و مافوق و... متصل 
شود وجود نداشت و فراهم نبود و از طرف دیگر شكل حقوقی و 
نوع کار و ساعات برآورد فراهم نبود نتوانست به خوبی اجرا شود. 
اما در همان مدت که بحث دورکاری انجام گرفت بیشترین 
استقبال را بانوان داشتند و نشــان دادند که انعطاف پذیری 
برایشان اهمیت دارد و باید بجای اینكه صورت مسئله دورکاری 
را حذف کنند، پارامترها را درست می کردند که در این صورت 
نه تنها دغدغه های زنان را پوشــش می دهد بلكه نقش های 
اصلی زنان نیز حفظ می شود و حتی برای آقایان نیز دستاورد 

مناسبی است.
وی در خاتمه بیــان نمودند که درواقع سیاســت دورکاری 
نیازمند یكسری پارامترها و زمینه هایی برای اجرایی شدن 
می باشد. برای مثال در تمامی مشــاغل امكان فراهم کردن 
دورکاری نیست. بنابراین باید اول مشاغلی که امكان فراهم 
کردن دورکاری در آن ها وجود دارد تعریف شود و سپس در 
مشاغلی که این امكان وجود دارد این مسائل مشخص گردد 
که کارمند دور کار چگونه می تواند با رئیس و یا همكارانش 
در ارتباط باشــد و از همه مهم تر اینكه نظــارت چگونه باید 
باشــد. همه این موارد اصول مهمی می باشد که چون تعبیه 
نشده بود، هنگامی که سیستم با دورکاری مواجه شد دچار 
اختالل گردید و منجر به حذف دورکاری شــد. درحالی که 
بجای اینكه دورکاری را حذف کنیم باید پارامترهای الزم را 

تعبیه می کردیم.
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برخی معتقدنــد ازدواج 
ســفید که امروز در نظر 
اکثریت افراد جامعه عملی 
قبیح است، در عمل تفاوتی 
با عقد موقت ندارد. بنا به 
باور آن ها در ازدواج سفید 
نیز طرفین ممكن اســت 
به طور موقت با هم زندگی کنند، آن ها تعهدی نسبت به 
یكدیگر نداشته و هر زمان که اراده کنند، می توانند بدون 
قوانین دست وپاگیر طالق، به رابطه خود پایان دهند و 
تقریباً در همه این موارد، تشابهات زیادی با عقد موقت 
دارد و تنها خواندن صیغــه و گفتن برخی الفاظ، تفاوت 

اساسی میان این دو نوع زوجیت است. 
 در نقد این دیدگاه، به مقایسه ای درباره شرایط، تعهدات 
و نتایج حاصل از عقد موقت و ازدواج سفید می پردازیم 
تا به قضاوت بنشینیم که آیا ازدواج سفید با عقد موقت، 
تفاوت چندانی جز گفتن چند لفظ خاص ندارد؟ و یا این 
دو، دو مقوله کاماًل متفاوت و جدا از هم هستند؟ و کدام 

راه کار، بیشتر زنان را متضرر خواهد کرد؟  
 اوالً الزم به ذکر اســت که در هر آیینی مقرراتی درباره 
نكاح وجود دارد و اقوام با ادیــان مختلف هر کدام آداب 
خاصی در انعقاد پیوند زناشویی دارند. دین اسالم نیز به 
این مقررات ادیان احترام گذارده و رســول مكرم اسالم 
)ص( در پاسخ عده ای که ازدواج غیرمسلمانان را به دلیل 
مخالفت با قوانین اسالمی، باطل می دانستند، فرمودند: 
»لكل قوم نكاح«؛ بدین معنی که اگر غیرمسلمانان در 
ازدواج، مطابق قوانین دین خود عمل کنند، نكاح آن ها 

صحیح خواهد بود.
 بر این اساس در دین اسالم نیز قوانینی برای منعقدشدن 
پیمان زناشویی در نظر گرفته شده است که به دو عقد 
دایم و موقت، هر کدام با شــرایط ویژه خود، تقســیم 
می شــود. صیغه، الفاظ و رعایت قواعد خاص ازدواج در 
اسالم، موجب مشروع شدن ازدواج و جدایی آن از روابط 
نامشروع می شود؛ زیرا در حقیقت امور حقوقی، اعتباری 
و قراردادی هستند و اصوالً روابط حقوقی افراد در زندگی 
اجتماعی براســاس الفاظ اعتبار می یابد. پیمان ازدواج 
نیز با الفاظی معتبر می شــود و در پی آن تعهداتی برای 
طرفین حاصل خواهد شــد و با این عمل شرع و قانون 
درصدد ضابطه مندکــردن رفتارهای فردی و اجتماعی 

برمی آیند.
 اما دین اســالم با نگاه جامع، تدابیر همه جانبه ای برای 
رفع نیازها و معضالت اجتماعی اندیشیده است. به همین 
علت به جز عقد دایم با هدف دستیابی انسان ها به آرامش 
و تقویت نهاد خانواده، عقد موقت را برای برخی شرایط، 
اما تحت قواعد و چارچوب خاص تشریع کرده است. در 
این نوشتار قصد داریم برخی از مهم ترین قواعد و اصول 
عقد موقت را شرح داده و آن ها را با شرایط ازدواج سفید 

مقایسه کنیم. این شرایط از این قرار است:  
 1.عقد موقت مانند ازدواج دایم، پیوندی است که قرآن 
»َفَما اْســَتْمَتْعُتم بِِه ِمنْهنَّ َفاتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َفِریَضًۀ« و 
روایات اهل بیت علیهم السالم بر جواز و صحت آن تأکید 
دارند، اما ازدواج ســفید با تمام شرایط خود دارای هیچ 

پشتوانه شرعی نیست. 
2. عقد موقت نیازمند اجرای صیغه است، اما در ازدواج 
سفید الفاظی مبنی بر نكاح بیان نمی شود؛ درحالی که 

بنابر نظر اکثر فقهای امامیه، در نــكاح، صرف رضایت 
کافی نیســت و الزاماً باید صیغه ازدواج خوانده شود؛ در 

غیر این صورت، نكاح، باطل خواهد بود.
 ۳. بر اســاس شــرع و قانون مدنی، ازدواج موقت، سایر 
شرایط ازدواج دایم هم چون رضایت، اراده طرفین و ابراز 
آن با الفاظ، اذن پدر یا جد پدری برای دختر باکره، عدم 
ازدواج هم زمان با خواهر زن و ... را داراست، اما در ازدواج 
سفید جز رضایت طرفین، در اغلب موارد الزامی به وجود 

اذن پدر و سایر شروط وجود ندارد. 
 4. از طرفی دو شــرط اختصاصی در عقد موقت اســت 
که در صورت عدم رعایت این شروط، عقد موقت باطل 

خواهد بود:
 الف( تعیین مدت زمان  ب( تعیین مهریه معین برای زن

 اما در ازدواج سفید طرفین نه تنها زمانی را برای زوجیت 
خود تعیین نمی کنند، بلكــه هیچ گونه مهریه و حقوق 

مالی نیز برای زن تعیین نمی شود.
 5.در عقد موقت با پایان مدت زمان عقد یا با بخشیدن 
باقی مدت از طرف مرد، پیمان عقد باطل می شود، اما در 
ازدواج سفید همان گونه که بیان شد، اصاًل قید زمان ذکر 
نمی شود و رابطه زن و مرد هر زمان که یك طرف اراده 

کند، به پایان خواهد رسید.
 6.در ازدواج دایم تعیین محل مسكن با شوهر است، اما 
در ازدواج موقت، مالک قرارداد بین زن و شوهر است و 
محدودیت های ازدواج دایــم وجود ندارد و در این مورد 
شاید تشــابهی میان عقد موقت و ازدواج سفید وجود 

داشته باشد.
 7.برخالف ازدواج دایم، در عقد موقت طرفین می توانند 
بر عدم فرزنددارشدن شرط کنند و در صورت عدم تمایل 
هر یك، بچه دار نشوند و این مورد نیز از تشابهات با ازدواج 

سفید است.

 8. در ازدواج موقت پس از آن که زوجین از یك دیگر جدا 
شــوند، زن باید مدت دو حیض »عده« نگه دارد و حق 
ازدواج و ارتباط زناشویی با مرد دیگری را ندارد و شاید 
همین امر هم درباره تشخیص حاملگی آن ها مؤثر بوده 
و اگر نطفه فرزندی در مدت صیغه، منعقد شــده باشد، 
به درســتی به پدر اصلی خود ملحق شود و هم این که از 
بروز مشكالت بهداشتی و انتقال بیماری های مقاربتی 
تاحدودی جلوگیری صورت گیرد؛ نسبت به کسانی که 
هر روز رابطه نامشروع با مردان متفاوت برقرار می نمایند، 
اما در ازدواج سفید، خبری از نگه داشتن عده وجود ندارد 
و هر زمان مرد یا زن اراده کنند تا بــه رابطه خود پایان 
بدهند و رابطه عاشــقانه خود را با شخص دیگری آغاز 

کنند، قادر به این کار خواهند بود.
 ۹. کلیه حقوق و تكالیفی که پــدر در قبال فرزندان زن 
دایم دارد، از قبیل حضانــت، ارث و ...، در برابر فرزند در 

عقد موقت نیز داراست. هم چنین در ازدواج موقت اگر 
فرزندي متولد شــود، ملحق به پدر و مادر خود شده و 
حالل زاده است، اما طبق نظر مشــهور فقهاء که عقد را 
بدون خواندن صیغه و بدون اذن پدر برای دختر، باطل 
می دانند و صرف رضایت دختر و پسر را برای ازدواج کافی 
ندانسته اند، فرزندان حاصل از ازدواج سفید نیز مشروع 
نخواهند بود )1( و در این صورت هم نگاه جامعه به این 
افراد مثبت نبوده و همواره این کودکان در مســیر رشد 
خود از رفتارها و نگاه های دیگران رنج خواهند برد و هم 
کودک حاصل از ازدواج سفید، کودکی بی هویت است 
که با رهاکردن پدر، از هیچ یك از حقوق قانونی بهره مند 
نخواهد شــد؛ درحالی که در شــرع مقدس اسالم تمام 
حقوق فرزند عقد موقت هم چون فرزندان ناشی از ازدواج 
دایم، پا برجا است و از سوی دیگر قانون جمهوری اسالمی 
ایران نیز این حقوق را برای او به رســمیت شــناخته و 

حنانه خوارزمی

آيا هم باشی با عقد 
موقت تفاوتی ندارد؟
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راهكارهایی برای ثبت عقد موقت و مشخص شدن 
هویت فرزندان در این نوع نكاح ارایه کرده است؛ 
چنان که در ماده 21 قانون جدید حمایت خانواده 
آمده است: »نظام حقوقی جمهوری اسالمی  ایران 
در جهت محوریت و اســتواری روابط خانوادگی، 
نكاح دایم را که مبنای تشكیل خانواده است، مورد 
حمایت قرار می دهد. نكاح موقت نیز تابع موازین 
شــرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در 
موارد زیر الزامی  است:  الف(باردارشدن زوجه؛ ب( 

توافق طرفین؛ ج( شرط ضمن عقد.
 با تحلیل چارچوب ها و قواعد ازدواج از طریق عقد 
موقت، مشاهده می کنیم که در این نوع عقد نسبت 
به عقد دایم، برخی شرایط سهل تر بوده، ولیكن از 
سویی حقوق، اصول و تعهداتی نیز میان زوجین 
و نسبت به فرزندان حاصل از این نوع نكاح وجود 
دارد، اما در ازدواج سفید، یك ارتباط یله و رها دیده 
می شود؛ بدون تعهداتی به ویژه از جانب مردان، بی 
هیچ حقوق مالی ثبت شــده برای زنان و فرزندان 
حاصل از این زوجیت، بدون وجود راهكاری برای 
ثبت هویت این کودکان و ... . و به همه این دالیل، 
تنها حاصل این نوع هم باشی ها، جوانان و اغلب زنان 
زخم خورده ای هســتند که با زیرپا گذاشته شدن 
احساساتشان، گاه به خود آسیب رسانده و یا برای 

انتقام در جامعه رها می شــوند و یا زنانی برجای 
می مانند که با وجود کودکانی از این رابطه، باید با 
سختی بیش از پیش به فكر تأمین معاش فرزندشان 
نیز باشند و یا نهایتاً جامعه باید بار افزایش روزافزون 
جنین های ســقط شــده و کودکان بی هویت در 

بهزیستی را از این زوجیت سیاه بر دوش کشد. 
 البته گفتنی است که به علت سوء استفاده برخی 
انسان های بی اخالق، روابط حاصل از عقد موقت نیز 
با مشكالتی مواجه است و هنوز کمبودهای قانونی 
در جهت حمایت همه جانبــه از زنانی که وارد این 
رابطه می شوند، وجود دارد، اما به دلیل تمامی ادله 
برشمرده شده، این نوع ازدواج بر هم باشی ارجحیت 
داشته و برای افرادی که به دالیلی راضی به ازدواج 
دایم و قید و بندهای آن نیستند، راهكاری شرعی 

است البته با رعایت اصول آن و اخالقیات.

  یك نماینده مجلس با اشاره به اینكه برخی مسئوالن 
جامعه تمایلی به رعایت قانون عفاف و حجاب ندارند، 
گفت: اراده جدی در خصوص قانون مذکور وجود ندارد، 
بنابراین باید فكری اساسی در این زمینه صورت پذیرد 

تا شاهد بهبود وضعیت حجاب در جامعه باشیم.
»زهره طبیب زاده« در خصوص قانون »عفاف و حجاب« 
اظهار کرد: این قانون به خودی خود دچار اشكال نیست 
بلكه در اعمال آن از سوی دستگاه های اجرایی شاهد 

کوتاهی هستیم.
وی افزود: برای دستگاه های مسئول بر اساس مصوبه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در ســال 84 وظایف 
و تكالیفی در نظر گرفته شــد اما متاســفانه بسیاری 

از دســتگاه ها در خصــوص 
اقداماتــی کــه بایــد انجام 
می دادند قصــور کردند که 
ســبب بروز مشــكالتی در 
مسئله حجاب در جامعه شده 
اســت.البته باید به این نكته 
هم اشاره کرد که به غیر از این 
کوتاهی های صورت گرفته 
علل خارج از مرزها هم دخیل 

است.
رییس سابق مرکز امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری  
با بررسی علل خارج از مرزها 
هم یادآورشد : موضوع تهاجم 
فرهنگی ، مبحثی اســت که 
مقام معظم رهبــری حدود 
20ســال پیش آن را مطرح 

کردند؛ بنابراین نمی توان انتظار داشــت که جریانات 
خارج از کشــور که به دنبال تغییر بافــت فرهنگی و 
مذهبی در ایران هســتند تا فضای جامعــه را دچار 
دستخوش کنند، دراین خصوص سكوت کرده و اقدامی 
انجام ندهند.آنهــا به دنبال تغییر فضاهای ســنتی و 
دینی ایران به سمت و ســوی فرهنگ غربی هستند و 
ازسال های پیش تاکنون به شدت در این رابطه تالش 

می کنند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی همچنین با اشاره به 
اینكه با اجرای قانون »عفاف و حجاب« تمام مشكالت 
و نگرانی های خانواده ها در این زمینه حل خواهد شد، 
تاکید کرد: اراده و عزم جدی در راستای اجرای قانون 
عفاف و حجاب از سوی دولتمردان وجود ندارد؛ در واقع 
اجرای این قانون هم در دولت گذشته و هم دولت فعلی 

ضعیف بوده است.
طبیب زاده با بیان این که متاســفانه هر روز یك شیوه 
جدید در ترویج بی بندوبــاری و بدحجابی در جامعه 

شــیوع می یابد تصریح کرد: پوشــش های نامناسب 
طراحی و عرضه شــده در بازار در کنــار آرایش های 
غیرمتعــارف و گاه غلیظ ، هتك حرمــت ارزش های 
دینی و... همه و همه سنت شكنی و شیوه های هنجار 
شكنی های کامال ســازمان یافته و هدایت شده است 
که متاسفانه دستگاه های اجرایی به طور اصولی از این 

جریان ها جلوگیری نمی کنند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینكه صدا 
و سیما باید به دنبال ساخت و پخش فیلم هایی مربوط 
به ترویج حجاب و تحكیم خانواده باشند، ادامه داد: 8 
وزارتخانه درگیر قانون عفاف و حجاب هســتند که در 

رأس آنها وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
وی بــا بیان اینكــه مجلس 
شورای اســالمی  می تواند 
در راســتای اجرا نشدن این 
قانون از وزرا سوال کند ولی 
به طور کلی باید دستگاه های 
مربوطه خود به وظایف خود 
در این خصوص عمل کنند. 
موضوع قانون عفاف و حجاب 
فرادســتگاهی است و همه 

نسبت به آن وظیفه دارند.
ادامــه   طبیــب زاده در 
سخنانش با اشاره به مباحث 
مربوط به »مــد و لباس« و 
حمایت از تولیــدات برتر در 
این زمینه هم اظهارکرد: به 
نظر من کارگروه مد و لباس 
بایــد از طرح هــا و مدهای 
پوشاک متعارف با شئون اسالمی و مطابق با نمادهای 
ایرانی حمایت و این قبیل پوشاک را در نمایشگاههای 

مختلف عرضه کند.
وی همچنین تصریح کرد: البته باید شــرایط استفاده 
از این نوع پوشــاک برای عموم جامعه فراهم باشد؛ به 
عبارتی باید پوشــاک های مطابق بــا موازین دینی با 
قیمت های مناسب عرضه شود تا امكان خرید آنها برای 

همگان مهیا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی همچنین با بیان 
اینكه بحث رعایت نشــدن حجــاب در جامعه باید به 
عنوان امری تهدید کننده در خصوص امنیت اجتماعی 
محسوب شود، گفت: امیدواریم در خصوص وضعیت 

حجاب در جامعه در سال ۹4 شاهد بهبود باشیم.
وی خاطرنشان کرد: عدم رعایت حجاب و پوشش در 
جامعه سبب افزایش آمار طالق و بروز فساد شده  که به 
طور حتم با اجرای قانون »حجاب و عفاف« می توان به 

کاهش این آمار امیدوار بود.

گفت و گو با زهره طبیب زاده: 

 شاهد کوتاهی دستگاه های اجرایی 
در خصوص قانون»عفاف و حجاب« هستیم

لزوم حمایت از پوشاک متعارف با شئون اسالمی
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 فرایند توســعه اجتماعی، جامعه های 
در حــال گــذار و از جملــه ایــران را 
دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین 
و گســترده ای ساخته اســت، ماهیت 
بنیادیــن و فراینــد ســریع و ناموزون 
تغییرات، مسائل و آسیب های اجتماعی 
متعدد و متنوعی را بــرای این جامعه ها 
در پی آورده اســت، جنبــه عمده ای از 
این مسائل معطوف به اختالل هنجاری 
است؛ که نظم اجتماعی را در کنار سایر 
اختالالت نمادی، رابطــه ای و توزیعی 
دچار نابسامانی کرده است. یكی از ابعاد 
چنین اختاللی، تعارض نقش است که 
اساساً بر ناســازگاری انتظارات ناشی از 
دو یا چند نقش داللــت دارد. از همین 
روی، غالباً کنشــگر معین، ناخواسته و 
مســتقل از اراده خود در شرایطی قرار 
می گیرد کــه همزمان ملزم بــه ایفای 
نقش هــای اجتماعی ای می شــود که 
مستلزم رفتارهای ناهماهنگ اند. وقوع 
چنین حالتی برای نقش های شــغلی و 
خانوادگی که از نقش هــای اصلی فرد 
در طول زندگی محســوب می شوند به 
نتایج منفی و نامطلوب اجتماعی منتج 
می گردد کــه نظم اجتماعی را در ســه 
سطح خرد، متوسط و کالن مورد تهدید 
قرار می دهد. ریشــه و زمینه اصلی بروز 
تعارض نقش های شغلی-خانوادگی در 
جامعه های در حال گذر )نظیر ایران( را 
می بایست در نوعی عدم موازنه و یا تأخر 
فرهنگی در بین عمق و میزان تغییرات 
به وقوع پیوسته در دو ســطح ساختار 
عینی و ذهنی کالن جامعه جستجو کرد، 
بدین ترتیب که در سطح ساختار عینی 
)ســاختار جمعیتی و روابط اجتماعی( 
تحوالتی واقع می شــود کــه تغییرات 
متناظر و متناسب و مكمل آن در سطح 
ساختار ذهنی )فرهنگی و نظام ارزش ها، 
هنجارها و نگرش ها( به وقوع نمی پیوندد.

خطــوط عمــده تحــول در نهادهای 
اجتماعی عبارت است از جدایی نهاد کار 
از خانواده، کوچك و محدود شدن نهاد 
خانواده و انتقال کارکردهای آن به سایر 
نهادها و ظهور خانواده هسته ای، عقالیی 
شدن روابط کار و پیدایش سازمان های 

رسمی.
در سطح نقش های اجتماعی نیز تحوالت 

اصلی عبارت اند از: تكثر و تعدد نقش ها، 
تمایل پذیری و تخصصی شدن نقش ها 
و تقدم و اولویت نقش های اکتســابی و 

انتسابی.
تغییرات یادشده، نظام توزیع و تخصیص 
نقش های اجتماعی را در سطح روابط و 
نهادهای اجتماعی دچار دگرگونی های 
اساسی می کند و درنتیجه، سبب افزایش 
مشارکت زنان در نیروی کار اقتصادی و 
ازدیاد تعداد زنان شاغل در خارج از خانه 
و رشد و گســترش خانواده های زوجین 
هر دو شاغل و به ویژه خانواده های دوگانه 
شغلی که در آن ها هر دو زوج در پایگاه 
شغلی برابر و همســانی به کار مشغول 

هستند می گردد.
این تغییرات، عواملی محسوب می شوند 
که در سطح ساختار عینی کالن، شرایط 
اجتماعــی را بــرای پیدایــش تعارض 
نقش هــای شــغلی-خانوادگی هم در 
جامعه های جدیــد و هم جامعه های در 

حال گذار مساعد می گرداند.
در ســطح خرد، تعارض نقش، فرد را به 
تنش روانی و اختالل و ناتوانی در برقراری 
ارتباط اجتماعی مؤثر با سایر کنشگران 
در یك نظــام کنش دچــار می کند و 
درنتیجه متحمل است که فرد هم در کار 
و هم در خانواده دچار دل زدگی از نقش، 
فشار نقش و نهایتاً شكست در نقش شود.

در ســطح متوســط، هم خانواده و هم 
ســازمان ها دچار نوعی کــژ کارکرد و 
نابسامانی می شوند که نتیجه مستقیم 
فشــار روانی و اجتماعی است که بر فرد 
وارد می شود، مصداق عمده این وضع در 
خانواده ها تشدید ناسازگاری و تعارض 
زوجیــن، والدین و فرزنــدان و کاهش 
رضایــت از ازدواج و احســاس تعهد به 
خانواده است، در سازمان ها نیز این امر به 
شكل بی نظمی و اختالل در کار، کاهش 
عملكــرد و بهره وری و تعهد ســازمانی 

تجلی می کند.

در ســطح کالن، در طوالنی مدت و پس 
از طی یك فرایند بطئی، نتیجه تعارض 
نقش های شــغلی و خانوادگی تضعیف 
انســجام اجتماعی و نظــم اجتماعی 
اســت که نتیجه طبیعی و مورد انتظار 
پیامدهای این مسئله در دو سطح خرد و 

متوسط است.
2- تعریف و طرح مســئله تحقیق آثار و 

پیامدهای منفی و مثبت اشغال زنان
مســئله اصلی این تحقیق عبارت است 
از ســنجش تعارض نقش های شغلی-

خانوادگی )تعــارض کار-خانــواده( و 
بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر 
آن، ضروری است که پیش از بیان مسئله 

تحقیق، تعارض نقش تعریف می شود.
وقتی شخص مشاهده کند که ایفای دو 
یا تعداد بیشتری از نقش ها را همزمان بر 
عهده دارد و این نقش ها ایجاد انتظاراتی 
ناسازگار با یكدیگر می کنند، آن شخص 

دچار تعارض نقش شده است»
نگاهی بــه این تعاریــف معلوم می کند 
که نقش ها، هیچ گاه، فی نفســه و به طور 
مطلق جدای از کنشــگرانی که آن ها را 
ایفا می کنند باهم تعارضــی ندارند، اما 
آنچه که غالباً و اساســاً ســبب می شود 
بین نقش ها تعارض رخ دهد آن اســت 
که کنشگر در موقعیتی قرار می گیرد که 
قادر نیست به صورت همزمان دو نقش را 
ایفا کند، به زبان ساده تر چون کنشگر در 
ایفای وظایف و تكالیف ناشی از پاسخ به 
توقعات یك نقش با نقش دیگری تزاحم 
و تخالف دارد و او بی آنكه پاسخ به انتظار 
یك نقش معین را فروگذارد و یا نسبت 
به آن تساهل ورزد قادر به ایفای وظایف 
خود در نقش دیگر نیست، دچار تعارض 
می شود، این تعارض نیز خود ازاین روست 
که او می بایست میان این دو نقش دیگر 
نیست، دچار تعارض می شود، این تعارض 
نیز خود ازاین روســت که او می بایست 
میان این دو نقش دست به انتخاب زند، 
حال آنكه از او انتظار مــی رود به هر دو 

نقش پاسخ گوید.
تعارض نقش های شــغلی و خانوادگی 
نوع ویژه ای از تعارض بین نقش هاست. 
وظایف ناشی از نقش خانوادگی با وظایف 
ناشی از تعهدات شغلی تداخل کند و یا 
برعكس، به گونه ای که افــراد در ایفای 

بررسی عوامل مؤثر بر تعارض نقش های زن 
و لزوم اهتمام قانونگذار به آن

مژگان عزیزي
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وظایف شــغلی و خانوادگی خود دچار فشار و دشواری 
گردند و نتوانند از عهده الزامــات هر دو نقش به خوبی 
برآیند، گوییــم که آنان دچار تعــارض بین نقش های 

شغلی و خانوادگی شده اند.
نقش های شغلی و خانوادگی ذاتا با هم تضاد و تعارضی 
ندارند نظیر آن دسته آر نقش هایی نیستند که واقعاً باهم 
ناسازگارند مانند آنكه شــخص نمی تواند در دو حزب 
مخالف هم عضویت داشته باشد. بدون شك علت را باید 
در کارکرد شرایط و عوامل ناشــی از تحول در ساختار 
اجتماعی دانست که درنتیجه فرایند نوسازی و صنعتی 
شدن جوامع پدید می آید و این عارضه اجتماعی را نیز با 

خود به همراه می آورند.
از یكسو باعث سست شــدن نقش های قدیم می شوند، 

نقش های جدیــدی پدیــد می آورند که 
به خوبی جا نیفتاده اند و دقیقاً جانشــین 
نقش های قدیمــی نشــده اند. در چنین 
جامعه هایی بســیار احتمال دارد با پدیده 
نقش هــای مضاعــف بــرای پایگاه های 
اجتماعی واحد روبرو شویم، بهترین مثال 
برای چنین وضعی، پایــگاه اجتماعی زن 
در جامعه های در حال گذار اســت که دو 
نقش ســنتی و مدرن از آن ارائه می شود 
به طوری که زنان نمی داننــد برای حفظ 
پایگاه اجتماعی خود کدام نقش را می باید 

ایفا کنند.(
با ظهور انقالب صنعتی کار در کارخانه ها 
عمومی ترین منبع و شــیوه کسب درآمد 

برای معاش و گذرانیدن زندگی خانواده ها شــد. زنان 
مجبور بودند بدین منظور برای اشتغال به کار و کسب 
دســتمزد، خانه را در ســاعاتی معین ترک و در طول 
ساعاتی مشــخص در کارخانه به کار مداوم و منضبط 
مشغول گردند، روابط رسمی در کارخانه ها نیز به سختی 
امكان رفت وآمد میان خانه و محل کار را می داد و غیبت 
در محل کار سبب کاهش دستمزد می شد بنابراین زنان 
موظف بودند نیمی از روز را در محل کار و بقیه اوقات را 
در خانه بگذرانند و طبیعی بود که در این شرایط مسئله 

رسیدگی به خانه و فرزندان و ایفای نقش های خانوادگی 
برای زنان در کنار انجام وظایف شغلی جدی شد.«

والدین برای امرار معاش و ابقای خانواده بنای کار کردن 
در خارج از خانه را گذاشــتند و بدیــن ترتیب اقتصاد 
»خانواده-پایه( به نابودی کشــیده شد و همین امر به 
تضعیف نقش و کارکرد تربیتی خانواده ها و طبعاً والدین 

منجر شد«
امروزه اهمیت و اولویت نقش های خانوادگی در جامعه 
قدیم جای خود را به اهمیت و اولویت نقش های حرفه ای 
در جامعه جدید داده اســت و این امر سبب شده است 
که نقش های خانوادگی، جایگاه ممتــاز خود را به نفع 
نقش های شــغلی در تعیین هویت فردی اشــخاص از 
دســت بدهند »در جوامع سنتی، اغلب نقش ها حول و 

نقش های مربوط به شــبكه خویشاوندی تعیین کننده 
هویت فردی هستند. در جوامع معاصر به ویژه در جوامع 
صنعتی، نقش های اکتسابی بخصوص نقش شغلی جزء 

هویت فردی را تشكیل می دهند.«
چنین تحولی ســبب گردید تا زمینه های مســاعد و 
مطلوبی برای مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی 
و تولیدی جامعه و به ویژه اشتغال و کار در خارج از خانه 
فراهم گــردد، آنچه که این روند را تســریع کرد ظهور 
جنبش های اجتماعی مدافع حقوق زنان و برابر خواهی 

برای آنان بود، افزایش اشــتغال زنان در خارج از خانه و 
پیدایش زنان متأهل شاغل و خانواده های دوگانه شغلی 
که در آن ها هر دو زوج در پایگاه مشــابه شغلی برابر و 
همسانی به کار مشغول بودند، به نوعی دیگر به تشدید 
تعارض بین نقش های شغلی و خانوادگی و تبدیل آن به 
یك مســئله اجتماعی قابل اعتنا یاری بخشید. زوجین 
برای حفظ مزایای ناشی از اشتغال، دیر یا زود می بایست 
آن دســته از نقش های خود را کــه از حداقل ضرورت 
برخوردارند رها کنند، ترکیب های مختلف نقش که یكی 
از زوجین را وا می دارد با اختصاص زمان، انرژی و تعهد 
بیشتر به یكی از دو نقش خود )به عنوان مثال کار( به زوج 
دیگر امكان پرداختن به آن نقش دیگر )به عنوان مثال 

خانواده( را ببخشد، پاسخ دهند.
در چنین شــرایطی تعارض نقــش می تواند 
از یكســو، از طریــق تحت تأثیر قــرار دادن 
احساسات و ادراکات فرد از موقعیتش در قبال 
کار و خانــواده به صورت تنش و فشــار روانی 
جلوه گر شود و ســالمت روانی فرد را به خطر 
می اندازد و از سوی دیگر روابط اجتماعی اش 
را با سایرین در کار و خانواده مخدوش کند و 
از عملكرد مطلوب نقش فــرد در این دو نهاد 

جلوگیری کند.
با توجه به علل بیان شده در تعارض نقش های 
حاصل برای زنان باید بیان داشت که اشتغال 
زنان و کمرنگ شدن نقش مادری و همسری 
کردن بــرای زنــان امــری غیرقابل اجتناب 
می باشــد و بنابراین لزوم اهتمام قانون گذار 
در حل تعارض میــان نقش های متفــاوت و مختلف 
زنان به منظور ایجاد امنیت روانی و اســتحكام خانواده 
و هم چنین پیشــگیری از بروز آســیب های اجتماعی 
ضروری می باشد؛ بنابراین تصویب قوانینی در خصوص 
ســاعات کار هفتگی و ماهانه زنان، فزون یافتن تعداد 
مرخصی های ماهانه زنان، متوازن ســاختن انتظارات 
نقش های کار و خانوادگی زنان و توزیع مجدد نقش ها، 
افزایش حمایت اجتماعی از کار و حمایت اجتماعی از 

خانواده، افزایش کنترل کار زنان،

از جمله حوزه های مهم پژوهشی که بســیاری از محققان را درگیر خود نموده است 
مباحث زن و خانواده اســت. زنان به عنــوان نیمی از جامعه که دارای نقش بســیار 
مهم در جامعه و خانواده هســتند کمتر موردتوجه قرارگرفته و در بسیاری موارد در 
ساختارهای اجتماعی مورد ظلم و ستم واقع شده اند. اینكه چگونه می توان به نظامی از 
حقوق خانواده دست یافت که در آن، ضمن رعایت قداست و کارکردهای خانواده، زن 
نیز نقش اساسی و حقوق بنیادین خود را حفظ کرده بتواند با حفظ کرامت در مسیر 
تعالی خویش قدم بردارد، مورد دغدغه بسیاری بوده است. گاه حفظ و هماهنگی این 

دو امر ناممكن تلقی شده است و در نتیجه در 
یك رویكرد برای حفظ حقــوق و آزادی زن، 
انحالل خانواده پیشنهادشده است و در برابر، 
گاه چندان پیوند زناشویی مقدس شمرده شده 
است که زن هویت و شــخصیت خود خویش 
را در خانواده از دســت داده و حتی از تعدیات 
شوهر به وی نیز چشم پوشــی شده است. در 

نقدی بر »حقوق زن و خانواده« دکتر محمود حکمت نیا

 گامی مهم 
در ترسیم نظام حقوق خانواده

نقش های شغلی و خانوادگی ذاتا با هم 
تضاد و تعارضی ندارند نظیر آن دسته آر 
نقش هایی نیستند که واقعاً باهم ناسازگارند 
مانند آنکه شخص نمی تواند در دو حزب 
مخالف هم عضویت داشته باشد. بدون شک 
علت را باید در کارکرد شرایط و عوامل 
ناشی از تحول در ساختار اجتماعی دانست 
که درنتیجه فرایند نوسازی و صنعتی شدن 
جوامع پدید می آید و این عارضه اجتماعی را 
نیز با خود به همراه می آورند
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این میــان نظام حقوقی اســالم تالش 
می کند با حفظ کرامت و شخصیت زن، 
خانواده را نیز ارج نهاده و به دقت، حقوق 
و مسئولیت های زن را با حفظ استقالل 

و آزادی وی ترسیم کند.
به طورکلی ســه دیــدگاه نســبت به 
خانواده وجود دارد: یكــی بر تقدس و 
ارزشمندی و حكیمانه بودن آن تأکید 
می کند. در این نــگاه زن عضو فعال و 
مؤثر در خانواده قلمداد می شــود. زن و 
مرد به عنوان اعضای خانــواده و دولت 
به عنوان حافظ ارزش ها، باید با رعایت 
عدالــت و انصاف به تقویــت آن همت 
گمارند. در نــگاه دیگر خانواده یك نهاد 
قراردادی اســت و زن به عنوان آورنده 
کاال وارد یك محیط رقابتی می شود. در 
این نگاه زن باید بیشــتر به حق خواهی 
و سهم طلبی اختصاصی خود بپردازد. 
در نگاه ســوم خانواده ساخته وپرداخته 
ظلم تاریخ بشری است، ازاین رو به جای 
استحكام منشأ ســتم، بخصوص ستم 
برزنان، باید به تضعیف آن و ســرانجام 
نابودی آن پرداخت. در این نگاه ممكن 
است از حقوق زن سخن گفته شود، ولی 
درمجموع محیط خانواده، محیط ظلم 
و ستم به زن است. تنها حقوق بنیادین 
برای زن، حق درهم شكســتن خانواده 
و دســتیابی به حقوق در خــارج از این 

چارچوب است.
آنچه اینــك دارای اهمیت اســت این 
است که با نگاه اســالمی که مبتنی بر 
پذیرش ارزش های انســانی است، ابعاد 

مختلف خانواده کاویده شود و ساختار 
خانواده از دیدگاه درونی و برونی مورد 
تحلیل قرار گیرد تــا از طریق آن بتوان 
حقوق و مســئولیت های زن را نسبت 
به خانواده و در خانــواده به طور دقیق 
تحلیل کرد. برای فهــم چنین مطلبی 
باید با نگاه به پرســش های ذیل پاسخ 
داد: ماهیت خانــواده از منظر حقوقی 
چیست، رویكردهای به آن کدام است و 
با فرض انتخاب رویكرد مناسب و مبتنی 
بر ارزش هــای بنیادیــن، اصول حاکم 
بر خانواده چیســت و با فرض شناخت 
اصول، ساختار حقوق و مسئولیت های 
زن نسبت به خانواده و در خانواده چگونه 
ترسیم می شود. بدیهی است در ترسیم 
حقوق و مســئولیت ها باید به جایگاه و 
نقش دولــت در حمایت از اشــخاص و 

ارزش ها توجه ویژه کرد.
در این کتاب محقق با احاطه بر مباحث 
فلســفی حقوق و با اســتفاده از زبان 
حقوقی تالش می کند با ترســیم نظام 
خانواده در اســالم و تحلیــل قوانین و 
سیاســت های جمهوری اسالمی ایران 
در حــوزه خانواده، مصادیــق حقوق و 
مسئولیت های زن را نسبت به خانواده 

و در خانواده تبیین کند.
کتاب حاضر با ارائــه تعریف حقوقی از 
خانواده، رویكرد خانــواده محوری در 
مقابــل فردمحوری و ارزشــمند بودن 
خانــواده در مقابل خانواده ســتیزی و 
اخالقیـ  حقوقی بودن محیط خانواده را 
پذیرفته و اصول ناظر به ماهیت جمعی 

خانواده را ترســیم نموده است و در پی 
آن با تحلیل هســته ای از حق آزادی، 
مصونیت، توانایی و امتیاز زن را نسبت 
به خانواده و در خانــواده به خصوص با 
رویكرد اقتصادی و غیراقتصادی مورد 

بحث قرار داده است.
دســت یابی به چنیــن امری نیــاز به 
روش شناســی مناســب دارد. روش 
اتخاذشــده در کتاب حاضــر به لحاظ 
نظری بر پایه اراده گرایی حكیمانه شارع 
استوار اســت. این روش به تلفیق امور 
انسان شناختی، ترســیم کارکردهای 
خانواده بر اســاس آموزه های اسالمی 
و شــناخت حقوق و تكالیف مندرج در 
متون معتبر و با رعایت ادبیات حقوقی 
و در چهارچــوب نگاه اتمیــك به حق 
می پــردازد و تالش می کند ســاختار 
منسجم از نظام حقوق خانواده و حقوق 
زن نســبت به آن و در خانــواده را ارائه 

نماید.
این پژوهش نســبت بــه پژوهش های 
پیشــین مدعی نوآوری هایی است. از 
قبیل اینكه توانســته اســت مرزهای 
معرفتی و رویكردهای فرهنگی نسبت 
به خانواده را شناسایی و جایگاه معرفتی 
مبتنی بر آموزه های اســالمی را معین 
نماید. ادبیات حقوقی در تحقیق حاضر 
مبتنی بر آموزه های دینی است اما زبان 
بیانی آن بــا رعایــت چهارچوب های 
حقوقی اســت. اصول حاکم بر خانواده 
به خصــوص بــا لحــاظ نقــش دولت 
در حمایــت از اشــخاص و ارزش های 

روشن گردیده است. به خصوص در این 
پژوهش به اصولــی مانند اصل تحفظ و 
اصل قداســت خانواده و اصل حمایت 
به همراه اصــول دیگر پرداخته شــده 
است که تعیین کننده ساختار معرفتی 
خانواده اســت. حقوق زن نســبت به 
خانواده ترســیم گردیده و پس ازآن با 
توجه به نقــش زن در خانواده حقوق و 
مسئولیت های وی در یك قالب نظام مند 

شناسایی و تحلیل شده است.
برای دســت یابی به چنین ســاختاری 
پژوهــش حاضــر در چهــار بخــش 
طراحی شده است؛ بخش اول به کلیات 
اختصــاص داشــته و در آن مفاهیــم، 
ماهیــت، ویژگی هــا و کارکردهــای 
خانــواده بررسی شــده اســت. بخش 
دوم به رویكردها و اصــول نظام حقوق 
خانــواده پرداختــه و رویكردهــای به 
ذات خانــواده و اعضای خانــواده و نیز 
به ســنخ قواعد را بررســی کرده است. 
همچنین در ادامه این بخش اصول ناظر 
به اعضای خانواده، روابــط اعضا و ناظر 
به ماهیت جمعی خانواده موردبررسی 
قرارگرفته اســت. بخش ســوم مربوط 
به حقــوق و مســئولیت های اقتصادی 
خانواده اســت و در آن، مباحث آزادی 
اقتصادی زن در خانــواده و امتیازات و 
مصونیت های اقتصادی زن در خانواده 
بررسی شــده اســت. بخش چهارم به 
حقوق غیراقتصادی اختصاص دارد و در 
آن حق زن در ارتباط با خانواده و حقوق 

زن در خانواده بررسی شده است.



صفحه 49

عدالت 1404

مطالعات حقوق اساسی عدالت 1404  شهريور 94

حقوق اساسی، شاخه ای از علم حقوق است که بر روابط حقوقی مردم و 
دولت حاکم می باشد و موضوع حقوق اساسی، حقوق و تکالیف متقابل 
دولت و مردم است. حقوق اساسی، سیاسی ترین رشته حقوقی است 
که موضوعاتی مانند اقتدار حاکمیت، تئوکراسی، نهادهای سیاسی، 
حکومت، مقبولیت دولت، دولت- کشور، امت و امامت و... را بررسی 
می کند. کارگروه حقوق اساســی؛ حاکمیــت و حکومت با رویکرد 
مطالعات بنیادین، درصدد بررسی ارتباط میان حاکمیت و حکومت 
اســت. حاکمیت به معنای جهان بینی، ایده ئولوژی، مبانی، آرمان ها 
و مشروعیت سیاسی قدرت حاکم است و حکومت، عوامل اجرایی و 
ابزار اعمال حاکمیت می باشد. نظام سیاسی، حلقه واسط این دو مفهوم 
است. نظام جمهوری اسالمی ایران به دنبال نظریه والیت فقیه حضرت 
امام خمینی )ره( پی ریزی شــد و نهادینه گردید. حاکمیت دینی یا 
تئوکراسی مورد نظر امام خمینی )ره( در دوران نهضت، در قالب کتاب 
والیت فقیه، برنامه مبارزه سیاســی با حاکمیت طاغوت شد و بعد از 
پیروزی انقالب اســالمی تبدیل به نظام جمهوری اسالمی گردید و از 
این طریق حکومت اسالمی محقق شد؛ بنابراین ارتباط بین سه مفهوم 
حاکمیت، نظام سیاسی و حکومت این چنین برقرارشده است. اصول 
حاکمیت دینی و آرمان اجرای احکام اسالم، از عناصر غیرقابل تغییر 
است؛ والیت فقیه، مهم ترین پایه و رکن حاکمیت دینی در تفکر شیعه 

برای عصر غیبت است.
 در دوره ای که تمامی تبلیغات غرب بر محــور عدم توانایی دین در 
اداره جامعه و حکمرانی بود، نظریه والیت فقیه در قالب نظام جمهوری 
اسالمی، مهر باطلی بر اندیشه سکوالریسم زد؛ بنابراین، عنصر محوری 
والیت فقیه رکن غیرقابل تغییر می باشــد؛ اما شکل نظام سیاسی و 
نحوه توزیع قدرت در طول ادوار جمهوری اسالمی متفاوت بوده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با تفکیک آرمان ها از سازوکار دستیابی به 
آرمان ها، به تبیین این واقعیت پرداخته اند که »با توجه به دگرگونی 
اوضاع و شرایط، ممکن است مهندسی، ســازوکارها، سیاست ها و 
نظام هایی که برای ایجاد جامعه اسالمی، پیش بینی شده، کهنه شود و 
کارایی خود را از دست بدهد که در این صورت، تغییر و نو کردن آن ها، 
هیچ گونه ایرادی ندارد. نظام اسالمی هم ثبات دارد و هم تغییر. ثبات 
در حرکت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسیر تحقق آرمان ها و 

انعطاف و تغییر در سازوکارها، خطوط و شکل حرکت«.
 کارگروه حقوق اساسی و مطالعات حاکمیت و حکومت با مبنا قرار دادن 
اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، مفاهیم 
حاکمیت دینی، نظام سیاسی و حکومت منطبق با حاکمیت اسالم را 
تبیین می کند و نقشه راه را برای ادامه مسیر و تضمین حاکمیت اسالم 
در حکومت و نظام ســازی ارائه خواهد داد. مطالعه عناصر حاکمیت 
دینی در حکومت و نهادهای متأثر از این اندیشــه سیاسی، ضروری 
است. سؤال اصلی این است که مؤلفه های اصلی گفتمان انقالب اسالمی 
چیســت؟ یا به تعبیر دیگر عناصر جوهری تئوکراسی چه می باشد؟ 
نظام سیاسی و شکل حکومت چه ویژگی های دارد؟ چگونه می توان 
نظام سیاسی را سامان داد تا حاکمیت الهی استمرار پیدا کند و به نحو 

احسن محقق شود؟
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مصاحبه اختصاصی با دکتر ویژه عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(

نگاهی نو در پژوهش حقوق عمومی
نظریات حقوق عمومی را بومی نمی کنیم!

 فضای حقوق عمومی امروز را با توجه به نیاز بومی ســازی علوم انسانی چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ما یك وضعیت موجود داریم و وضعیتی که باید به آن برســیم. وضعیت موجود بالطبع خیلی 
مطلوب نیست، ما تولیدات علمی حقوق عمومی مان بسیار کم است، برخی اساتید و دانشجویان 
بنیه علمی باالیی ندارند، بعضاً به رشته های دیگر تمایل داشتند، به قضای روزگار به این رشته 
آمدند. برخی اصاًل رشته تخصصی شان این نیست و درعین حال بعضی ها صرفاً به ترجمه منابع 
اکتفا می کنند، این منابعی که می گویم، صرفاً منابع اروپایی و آمریكایی یا فرضاً فقهی نیست، 
فقط ترجمه می کنند، تازه اگر بخواهیم بگوییم ترجمه درست و صحیح انجام می شود زیرا در 
بسیاری موارد شاهد این هستیم که مفاهیمی به صورت غلط وارد ادبیات حقوقی ما می شود و 
جا می افتد و هنگامی که به دنبال ریشه این بدفهمی می رویم می بینیم فردی مفهوم را ناصواب 
دریافته و همان را در قالب ترجمه به ادبیات حقوقی منتقل نموده است. این نكته مهمی است که 
صرف تخصص در یك رشته یا عنوان دلیل بر تسلط بر ترجمه آثار آن رشته نیست و در ترجمه 
احاطه کامل به زبان های مبدأ و مقصد و از آن مهم تر بر فرهنــگ حقوقی که اثر در آن زمینه 
نگاشته شده است، ضروری است. برخی نیز در آثار ظاهراً تألیفی خود، درواقع ترجمه می کنند و 
پس ازآن از عهده تبیین مفهوم ظاهراً تألیفی خود نیز برنمی آیند و تألیف آنان ملغمه ای از ترجمه 

آثار گوناگون است که غالباً از اتصال مناسب این تكه ها نیز به یكدیگر ناتوان بوده اند.
اما در مورد بومی کردن حقوق عمومی من اصالً موافق این اصطالح نیستم. چرا؟ چون به نظر من 
علم ساحت های مختلف دارد، افراد مختلف در آن فعالیت می کنند و هرکدام به قدر خودشان به 
این دستاوردهای علمی می افزایند. ما نمی توانیم یك ابزار را که از جایی گرفته و ساخته شده، 
تغییر دهیم یا درجایی دیگر استفاده کنیم، اندیشه هم همین وضعیت را دارد. شما نمی توانید 

فرض کنید که یك اندیشه در جای دیگری وجود دارد بیاییم تغییرش بدهیم و با یك محیط 
دیگر سازگارش کنیم، خودتان هستید که باید یك نظریه مطابق همان جا ارائه کنید. من اسم 
این را بومی کردن نمی گذارم، مگر که نظریه خاص خودمان را داشته باشیم. مثاًل نظریه تفكیك 
قوا را فرض کنید، نظریه ای است که الک، منتسكیو و... دادند، این نظریه در غرب سیر تحول 
خودش را پیداکرده، اما در کشــور ما باوجود اصل والیت فقیه شــرایط خاص خودش را دارد؛ 
بنابراین ما نظریه تفكیك قوایی متناسب با شرایط خودمان ارائه می دهیم. یك نظریه دیگر نه 

اینكه آن نظریه را تغییر دهیم.
بنابراین من با بومی کردن موافق نیستم، این گونه نیست که ما بیاییم تفكیك قوا را بومی کنیم، 
بلكه نظریه ای در داخل نظریه تفكیك قوا، مطابق شــرایط خودمان ارائه می دهیم. بعضی از 
نظریه ها هم خاص خودمان است، مثل نظریه والیت فقیه. ما این نظریه راـ  وجه علمی شان را 
عرض می کنمـ  وارد عرصه حقوق عمومی کردیم. اصوالً منطق ارجاع به آثار دیگر در آثار علمی 
همین است. نویسنده در ابتدا پیشینه کار علمی خود را ذکر می کند و سپس نوآوری و آنچه خود 
بدان نظریات می افزاید را بیان می کند. در پژوهش علمی، نویسنده هیچ گاه از پیشینه کار بی نیاز 
نیســت، آنچه را که وجود دارد می نمایاند، آن را آسیب شناسی می کند و سپس ایده یا نظریه 
خود را بنا می کند. در جریان علمی جهان نمی توان جزیره ای عمل نمود و از سایر جریان های 
علمی منفك بود. الزمه پژوهش ارتباط با سایر مكاتب و جریان های علمی و چالش با آن هاست؛ 
بنابراین، تبعیت محض و نوآوری بدون توجه به سایر دســتاوردهای علمی هیچ یك صحیح 
نیستند. گاه مشاهده می شود پژوهشگری چنان یافته خود را ارائه می نماید گویی خود مبدع 
آن است درصورتی که اگر با جریان روز علمی، دانشگاهی و رویه مراجع قضایی کشورهای دیگر 
آشنایی داشت متوجه می شد که پژوهشگران در کشورهای دیگر نیز یافته هایی مشابه و چه بسا 

پیشرفته تر به کار بسته اند.

دکتر ویژه عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر گروه حقوق 
اداری پژوهشــکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه است 
و در پژوهشــگاه قوه قضائیه در حوزه حقوق عمومــی پژوهش می کند. 
دکتر ویژه در دانشــگاه عالمه طباطبایی به واســطه نگاه نو و بدیعی که به 
حقوق عمومی دارد شناخته شده اســت. به سراغ وی رفته ایم تا درباره نگاه 
وی در حوزه های پژوهشــی در حقوق عمومی به ســؤاالتمان پاسخ دهد:
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شما رویکرد خاصی به بومی کردن حقوق عمومی 
دارید.

ـ اصاًل بومی نمی شود. ما نظریات جداگانه ای داریم، ما کاری به 
نظریات دیگر نداریم، ما نظریات دیگر را می خوانیم، می بینیم 
چه هستند و در کنارش یك نظریه دیگر را وارد حقوق عمومی 
می کنیم. مثاًل نظریه اســالمی، مصلحــت را وارد می کند، 
مصلحت وجود دارد منفعت عمومی هم وجود دارد، مصلحت 
اهل سنت هم وجود دارد، ما قرائت خاص خودمان را از نظریه 
خاص خودمان داریم؛ یعنی هرکــدام تولید خاص خودمان 
را وارد حیطه حقوق عمومی می کنیم. باعث نمی شود که به 
نظریات دیگر دست بزنیم و آن ها را تغییر دهیم. خودمان باید 
یك فضای علمی و یك نظریه خاص خودمان را ارائه بدهیم؛ 
اما این نظریه باید در ارتباط با نظریه های دیگر در جریان های 

علمی جهان باشد.
نظرتان در مورد نظریه پردازی چیست و آیا ما در 

فضای حقوق عمومی ایران نظریه پرداز داریم؟
ـ نه ما هنوز در عرصه حقوق عمومی نظریه پرداز به این معنا 
نداریم، چون کسی که مطالعه عمیق داشته باشد خیلی کم 
است، مطالعات همه پراکنده اســت. نظریه پرداز کسی است 
که انسجام داخل نظریه اش وجود دارد، همه آن را بپذیرند و 
به چالش بكشند. به عالوه، ارائه نظریه محتاج سال ها ممارست 
و آشــنایی با مفاهیم آن حوزه و حتــی حوزه های مربوط به 

آن است.
بیشترین ضعف این مسئله را در چه چیز می بینید؟ 

مطالعه عمیق؟
ـ مطالعه عمیق... اگر من بخواهم یك نظریه بدهم، باید زبان 
بدانم. باید به کشورهای دیگر آشنا باشم، بخوانم، ببینم آن ها 
چه گفته انــد، وقتی می خواهم یك نظریه در کشــور خودم 
بدهم، به تاریخ کشورم مسلط باشم، به شرایط اجتماعی خودم 
مسلط باشم، به فقه مسلط باشم، حتی به نظر من به فلسفه 
مسلط باشمـ  برای کسی که می خواهد یك نظریه منسجم 
. اینكه من پراکنده و بدون آشنایی  راجع به موضوعی بدهدـ 
باشم، درنتیجه به آنجا می رسیم که یك فرد ادعایی می کند 
و خودش هم هیچ کاری نكــرده ولی بقیه را تخطئه می کند. 
گاه چنین مواردی دیده می شود که برخی اساتید دیگران را 
شماتت می کنند که شما از متون غربی ترجمه می کنید و هیچ 
از خود ندارید و غیره اما هنگامی که اثر خود آن استاد محترم 
منتشر می شود می بینیم که دقیقاً همان مسیر را رفته است با 
این تفاوت که منابعش متفاوت است! و برای اینكه تفاوت ایجاد 
کند برخی مطالب بی ارتباط با موضــوع را هم به متن افزوده 
است. اگر ما بخواهیم به منابع درجه دوم کشوری که خود منابع 
را از منابع انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی ترجمه کرده اند استناد 
کنیم چرا به سرچشمه مراجعه نكنیم؟ این نوعی سرگردانی 
عمدی علمی اســت که موجب وهن کار دانشگاهی در حوزه 

علمی ماست!
ترجمه های ما هم ترجمه نیســتند. یك مشكل اصلی ما این 
است که ترجمه هایی که شده ترجمه های ناقص است. تألیفاتی 
که انجام شده بیشتر ترجمه است تا تألیف، ما چیزی از خودمان 

اضافه نكردیم. این مشكل اصلی ماست.
دســتاوردهای پژوهشــکده های حقوق مثل 
پژوهشــگاه شــورای نگهبان و ... را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ـ این مراکز پژوهشــی، باید کارهای سفارشــی بكنند. من 
نمی توانم خودم یك طرح پژوهشی تعریف کنم. باید بر اساس 

نیازهای مرکز پژوهشــی متبوع طرح پژوهشی تعریف کنم. 
پژوهشگاه شورای نگهبان هم برای کمك به شورای نگهبان 
اســت گزارش باید تهیه کند و... مرکز پژوهش های مجلس 
هم به همین صورت، لوایــح را تعریف کند؛ برای مراکزی که 
کار می کنند جنبــه کمك عملی دارند نــه جنبه نظری، ما 
ابتدابه ساکن در جنبه نظری مشكل داریم؛ یعنی ما ابتدا باید 

تكلیف خودمان را با خیلی از مفاهیم روشن کنیم.
به عنوان مثال ما هنوز نمی دانیم مفهوم شهروند یعنی چه؟ چه 
فرقی با تبعه دارد، آیا شامل آن می شود یا نه؟ با ملتی که فصل 
سوم قانون اساسی هســت چه فرقی دارد؟ مشخص نیست. 
این ها کمبود است، اول باید بتوانیم مفاهیم را مشخص کنیم 
و بر اساس آن مفاهیم نظریاتی بدهیم و بعد برویم به سمت 

مباحث خیلی کالن تر مثل نظام سازی و...
به عالوه مشكل دیگری که در تمامی مراکز پژوهشی ما وجود 
دارد این است پس از مدتی پژوهشــگران تبدیل به کارمند 
پژوهشی می شوند یعنی کار پژوهشــی تبدیل به کار اداری 
می شود که طبعاً نمی توان انتظار کار قوی از این مراکز داشت. 
در حوزه علوم انسانی و حقوق عمومی کمبود بودجه نیز مزید 
بر علت اســت و درنهایت کار پژوهشی دایر مدار دانشجویان 
دکتری می شــود که همكاری آنان مدت مدیــدی نیز ادامه 
نمی یابد. البته، برخی از دانشجویان دکتری دارای انگیزه های 
قوی و بسیار کارآمد هستند اما به نظرم در کار پژوهشی تجربه 
و مطالعات بیشتر باید در کنار انگیزه قوی قرار گیرد و منطق 
وجود اساتید راهنما و مشاور در رساله های دکتری هم دقیقاً 
همین است. در پژوهش مدیریت باید در کار اجرا قرار گیرد 
تا اثری درخور اعتنا تولید شــود. البته حوزه کاری مجریان و 
مدیران نیز مهم است استادی که در حوزه نظری تسلط دارد 

نمی تواند در حوزه علمی به کار گرفته شود و به عكس.
به نظر شما قدیمی بودن کتب پایه و درسی حقوق 

عمومی در این روند تأثیرگذار هستند؟
ـ دقیقاً بحث اصلی همین اســت، در ابتدا هم عرض کردم که 
ما تولید علمی نداریم، تولیدات علمی ما خیلی کم است، چرا 
باید کتاب دکتر قاضی - که یك سال دیگر می شود ۳0 سال- 
منبع اصلی باشد؟ یعنی هیچ کس پیدا نشده است که کتاب 
دیگری در حد قد و قواره کتاب دکتر قاضی ارائه کند. کتاب 
دکترهاشمی بسیار کتاب خوبی اســت، ایشان هم کتابشان 
حدود 25 سال از آن می گذرد، چرا باید در چنین مدتی کسی 
پیدا نشــود که کتابی در حد این کتاب یا بهتر از آن بنویسد، 
ضعف های کتاب ایشان را جبران کند و یا از دید دیگری نگاه 
کند. مثالً در حقوق عمومی، شما یك کتاب مرجع و قوی مبانی 
حقوق عمومی نمی بینید. در زمینه حقوق اداری به رغم تمام 

پیشرفت ها واقعاً دچار فقر منابع هستیم.
دقت داشته باشید، یك دانشــجوی کارشناسی ارشد، یك 
دانشجوی دکتری، استادی که تازه مشغول به کارشده با سه 
ـ چهار سال سابقه کار، نمی تواند و نمی شود یك کتاب مرجع 
بنویسد. باید سیر تحولی را طی کند و زمانی برسد که با بیست 
سال تجربه، کتاب مرجع خوب و کاملی را بنویسد. ولو اینكه 
ما باید نســل های مختلف را تربیت کنیم. به نظر من در بین 
نســل های حقوق عمومی ما، یك مقداری فاصله است. باید 
تالش کنیم این فاصله را از بین ببریم، یعنی طوری نباشد که 
اگر دکترهاشمی کتابشان را نوشتند و تمام شد، کسی دیگر 
نداشته باشیم که کتاب نوشته باشــد. با همدیگر نسل های 

خودمان را تربیت کنیم و هرکدام یك آجری باالتر بگذاریم.
نظرتان در مورد مقاالت تخصصی چیست؟

مقاالت به نظرم وضع بهتری دارند و پیشرفت بهتری دارند. 
مقاالتی را دیده ام که مباحث دقیق تــری دارند. پایان نامه ها 
و رساله ها نیز همین طور هســتند که پیشرفتشان بیشتر از 

کتب است.
ازنظر شما در حال حاضر باید در کار علمی اصالت 

را به کارهای پژوهشی محض داد یا کارهای ترویجی؟
ـ این ها مانعۀ الجمع نیستند. من فكرم این است که ترویج اگر 
به معنای بازنشر اندیشه ها باشد خیلی از نهادها بر عهده دارند.
به نظرتان پژوهشکده بسیج حقوقدانان باید در 

مسیر علمی چگونه قدم بردارد؟
 به نظر من بهتر است شما الگوسازی و نظریه پردازی کنید، 
تبیین مفاهیم کنید، بسیج نباید در چارچوب اداری باشد، اگر 
برود در چارچوب اداری می میرد، تمام تفكر بسیجی این است 
که شــما خارج از چارچوب بروید و فعالیت کنید. به نظر من 
باید برای پژوهش های بنیادی یك خوراک و مبنایی را فراهم 
کنید. به نظرم کسانی که با نهادهایی این چنینی کار می کنند 
هم نباید برای منافع مادی با آن همكاری کنند زیرا اولویت این 
است که پژوهشكده مشكالت نظری و عملی را شناسایی کند 
و افراد دلسوز برای کشور با آن همكاری کنند و راهكار بیابند. 
این نقطه قوتی است که در سایر مراکز پژوهشی دانشگاهی و 
اجرایی دیده نمی شــود و اکثراً در چنبره نوعی دیوانساالری 
دست وپا می زنند. پیشــنهاد می کنم فاصله با دیوانساالری 
مرسوم با ابتنای بر فلسفه تأسیس پژوهشكده مهم ترین اصل 

در پژوهشكده باشد.
 اولویت هایی جهت پژوهش می توانید بیان کنید؟

ـ در حوزه مبانی و مباحث تئوریك کمبود جدی داریم، بعضی 
جاها هستند مثاًل فرهنگ و اندیشه اســالمی در فقه و علوم 
اسالمی اآلن خوب کار می کند. باید یك چیزی مشابه با آن در 
مورد حقوق عمومی باشد. در حوزه حقوق اداری و حقوق کار و 
مالی کار بسیار کم است، و همین طور حقوق عمومی در اسالم، 
با دید حقوقی و نه صرفاً فقه سیاسی . مباحث بین رشته ای، مثاًل 
جامعه شناسی حقوقی عمومی، تاریخ حقوق عمومی... مواردی 
که در جای دیگر انجام نمی دهند. مثاًل در مورد تاریخ حقوق 
عمومی یا جامعه شناسی حقوق عمومی یا مبانی جاهایی مثل 

پژوهشگاه قوه قضائیه کار نمی کنند.
به نظر شما همت را باید بر روی نهادها گذاشت یا 

مفاهیم؟
ـ مفهومی. نهادی کارایی ندارد. چون نهادها هم بر اســاس 
مفاهیم تعریف می شــود. مثل حزب، شــهروند، آزادی و ... 
این ها که مشخص شود خواه ناخواه نهادهایی هم که متكفل 
کارکردهای این مفاهیم هستند شكل می گیرند؛ اما اگر در نهاد 
بروید بازهم مشكل پیدا خواهید کرد. ما مشكلمان این است که 
تقسیم بندی دروس حقوق اساسی و اداری بر اساس نهاد است، 
مثاًل در حقوق اداری یك باره می گوییم شــوراهای اسالمی، 
نمی گوییم باید مفهوم اصلی مان عدم تمرکز باشد. در خیلی از 

کشورها مانند فرانسه دیگر تعریف نهادها را کنار گذاشته اند.
کسانی که عمیق کار می کنند بیشــتر روی مفاهیم تمرکز 

نموده و مفهوم برایشان مهم است.
ـ یكی از مفاهیم روز که بســیار مورد اختالف اســت مفهوم 

امربه معروف و نهی از منكر است.
ـ می دانید برای چه؟ برای اینكه هیچ کــدام مفهوم حقوقی 
موضوع را نمی شناســند. اآلن بســیاری از مفاهیمی مانند 
شــهروند، امربه معروف، سیاســت های کلی نظام و... دقیقاً 

شناخت کافی ندارند، همه یك شناخت اجمالی داریم.
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نویســنده کتاب تحقیق خود را در سه 
فصل ارائه کرده است. فصل اول شامل 
مباحثی چون پیشینه تاریخی رفراندم 
انواع رفراندم ماهیت حقوقی و سیاسی 
رفراندم اســت. فصل دوم، دو رفراندم 
مهم در دوران قبل از انقالب را بررسی 
می کند و فصل سوم به رفراندم در نظام 
جمهوری اسالمی ایران اختصاص دارد.

مقدمه
خاستگاه رفراندم در شناسایی این مفهوم 
به عنوان یكی از ابزارهای مردم ســاالری و 
اعمال حق تعیین سرنوشت است. درواقع 
مردم ساالری به دو شــیوه اعمال می شود: 
مســتقیم و نمایندگــی )غیرمســتقیم( 
و رفراندم شــیوه مســتقیم مردم ساالری 
است. رفراندم یا همه پرسی به معنی روش 
مســتقیم مراجعه به مردم در حل مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به جای حل 
مســائل از طریق نماینــدگان در مجلس 

تعریف شده است.
فصل اول: کلیات

به طورکلی استفاده از همه پرسی به قانون 
اساسی کشور بستگی دارد و اینكه در قانون 
اساسی چه ارگان، فرد یا افرادی اجازه طرح 
مسئله را داشته باشند. مقام تصمیم گیرنده 
ارجاع امر به همه پرسی می تواند شخصیت 
سیاســی )مقامات(، شــخصیت رسمی 
)مجلس یا مجالس(، شورای قانون اساسی 
یا دولت باشــد. موارد کاربرد این روش در 
طول تاریخ با توجه به نوع اســتفاده از آن 
بســیار متفاوت بوده و کلیــه زمینه های 
اعم از اخالقی تا سیاســی را در برداشــته 
است. به اعتبار تذکر همه پرسی در قانون 
اساســی می توان آن را به دو نوع اجباری 
و اختیاری تقســیم کرد. رفراندم اجباری 
معموالً برای تصویب قانون و متمم قانون 
اساسی است. از این قاعده ممكن است در 
مورد بعضی از قانون گذاری های عادی نیز 
مطابق پیش بینی قانون اساسی اعمال شود. 
در رفراندم اختیاری ممكن است نمایندگان 
مجلس با اکثریت قاطع مسئله ای را به امر 
عمومی ارجاع کنند و یــا دولت در غیاب 
مجلس و یا پرغم تمایل آن موضوعی را به 

رأی عمومی گذارد. همه پرسی اعم از اینكه 
در مورد مسائل سیاسی باشد یا غیرسیاسی، 
مفهومی سیاســی دارد زیرا گزینش شیوه 
انتخابات چه به صــورت معلول و چه علت، 
خصلت رژیم های گوناگون سیاســی را به 

نمایش می گذارد.
 1-انواع رفراندم

نویســنده 5 نوع رفراندم را شناســایی و 
توضیحاتی در رابطه با آنان ارائه کرده است:

وتــو: نوعی رفرانــدم اختیاری اســت که 
شهروندان را با تصمیمات اخذشده از سوی 

حكومت مخالفت کنند.
ابتــكار عــام: بــر اســاس ایــن روش 
رأی دهندگان می توانند در باب تهذیب و 
اصالح قانون اساســی یا عادی یا تصویب 
قوانین و مقررات جدید پیشــنهاد مراجعه 

به آراء عمومی بدهند.
گزینش گری: در متن یا الیحه ارائه شده به 
آراء شــهروندان چندین امكان پیش بینی 

می گردد.
همه پرســی: که رجوع به آرای عمومی و 
به مشــورت گرفتن مردم دربــاره لزوم یا 
عدم لزوم و نیز شــكل و محتوی قاعده ای 

از قوانین عادی یا اساسی است. این شیوه 
ممكن اســت منجر به ابراز عقیده در باب 
مقام مراجعه کننده به همه پرسی گردد که 

در این صورت پله بیسیت نامیده می شود.
حق لغو نمایندگی: روشــی اســت که به 
رأی دهنــدگان امكان می دهد تــا مأمور 
عمومی انتخابی را قبل از پایان دوره قانونی 

از کار بر کنار کنند.
2-ماهیت حقوقی رفراندم

ازنظر حقوقی همه پرسی ریشه در حقوق 
عمومی دارد که ارزش و آثار حقوقی اراده یا 
اعمال اراده شخص در انتخاب بدان مربوط 
می شود. از وجوه مشخصه انتخاب به طور 
اعم و همه پرســی به طور اخص می بایست 
به ماهیت گزینشی آن اشاره کرد. ماهیت 
حقوقــی رفراندم به معنــای عملی جهت 
تصویب قانون تلقی می شود. در به کارگیری 
ابزار همه پرسی به عنوان یكی از روش های 
دموکراتیك میان حقوقدانــان اتفاق نظر 
نیســت. از دیدگاه اکثریت علمای حقوق 
شیوه تصمیم گیری در مجالس مقننه که 
با تأمل و گفت وشــنود و مجال تفكر توأم 
است بر روش همه پرسی مرجح شده است. 

مسائل مهم سیاســی و حقوقی پیچیده و 
دشــوار اســت که توده مردم توان داوری 
درباره آن را ندارد پس ممكن است فریفته 
تبلیغات سیاسی شوند. در مقابل موافقان 
همه پرســی معتقدند رفرانــدم تحدید بر 
پارلمانتاریســم مطلــق و تأکیدی بر حق 
شــهروندان اســت و حق تصمیم گیری 
مستقیم را در مورد مســائل مهمی که در 
کلی گویی های بیانیه های انتخاباتی نادیده 

گرفته می شود به ملت اعطاء می کند.
3-ماهیت سیاسی رفراندم

رفرانــدم اعمال حق انتخاب اســت و حق 
انتخاب حقی سیاسی در جهت مشارکت 
در قوای عمومی محسوب می شود بنابراین 
رفراندم ماهیتی سیاسی دارد. با استفاده از 
رفراندم می توان در کشورهایی که امكان 
انحالل پارلمان وجود ندارد از قطع رابطه 
مجلس با افكار عمومی بعد از گذشت مدتی 

پیش گیری کرد.
فصل دوم: رفراندم در ایران )قبل از 

انقالب اسالمی(
هرچند در قانون اساسی مشروطه، مراجعه 
به آرای عمومی و رفراندم پیش بینی نشده 

 یادداشتی بر کتاب »رفراندم در ایران« نوشته کتایون پرتوی 

رفراندم ؛به مثابه اعمال حق تعیین 
سرنوشت

معرفي کتاب
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 این کتــاب دو بخش عمــده دارد: بخش اول به 
مفاهیم مهم در حقوق اساسی می پردازد و بخش 
دوم به با نگرشــی نوین و جدید نســبت به آثار 
موجود حقوق اساسی، ســعی در شناسایی انواع 

رژیم ها یا نظام های سیاسی دارد.
نویســندگان در بخش اول به موضوعاتی مانند 
دولت- کشــور، کارکرد و جایگاه شعب حكومت 
پرداخته انــد. ازنظر آنان، موضــوع اصلی حقوق 
اساسی، ترسیم خردمندانه و عادالنه حدودوثغور 
سیاســت و حقوق و به عبارتی قلمــرو اقتدار و 
صالحیت زمامداران )حقوقی کردن سیاســت(، 

موضوع اصلی سیاسی ترین رشته حقوق است.
 در بخش دوم به نظر می رســد جنبــه نوین اثر 
نسبت به ســایر آثار حقوق اساســی نشان داده 
می شود. در این بخش نویسندگان ابتدا میان سه 
مفهوم حاکمیت، حكومت و نظام سیاسی تفكیك 

قائل می شوند. 
حاکمیــت، جهان بینی و ایده ئولــوژی هر نظام 
سیاسی را تشــكیل می دهد و حكومت عرصه ای 
است که این ایده ها و آرمان ها به بایدونبایدهای 
سیاسی تبدیل می شود. حكومت، جنبه عملیاتی 

و اجرایی حاکمیت است.
 منظور از نظام سیاســی و فرم حكومت سامانه و 
نحوه تقسیم بندی و تلفیق منابع قدرت در میان 
نهادهای سیاسی حاکم و غیر حاکم در یك جامعه 
و تعیین حدود اقتدار و عملكرد هرکدام از آن ها 
در جهت عملیاتی ساختن منویات حاکمیت در 
فرآیند تبدیل به حكومت اســت. درواقع ایده ها 
و باورهای سیاســت حاکمیتی زمانی تبدیل به 
حكومت و عرصه اجرا می شــود که نظام سیاسی 
سامان داده شود. حاکمیت از طریق نظام سیاسی 
تبدیل به حكومت می شود و نظام سیاسی، الگوی 
تقســیم قدرت میان نهادهای سیاسی حكومت 

است.
در نظام های سیاسی مختلف، نهادهای سیاسی 
رسمی و غیررسمی کارکردهای متفاوتی دارند. 
نهادهای سیاســی رسمی مســتقیماً در برآیند 
حكومت دخالت دارند مانند نهاد مجلس؛ اما نهاد 
سیاسی غیررســمی احزاب و گروه های سیاسی 
هستند که مستقیماً در سامانه حكومت دخالت 

ندارنــد؛ اما بر قدرت اثرگذار هســتند و ســعی 
در کســب کرســی های قدرت دارند. در سامانه 
حكومــت در نظام های پارلمانــی اصوالً دخالت 
احزاب سیاسی در انتخابات و کسب کرسی های 
اکثریتی در مجلس و نیز جایگاه رئیس حكومت 
)نخست وزیر( با توجه به زمینه ها و عوامل سیاسی، 
تاریخی و ... فراهم می آیــد. درنهایت باید گفت 
این نظام های سیاســی هســتند که با توجه به 
عوامــل مختلف متفاوت اند امــا حكومت ها نوعاً 
جمهوری اند و تفاوتی ندارد. در دولت- کشورها، 
نوع حكومت جمهوری اســت، اما نظام سیاسی 
پارلمانی یا ریاستی است. نوع حكومت در دنیای 
امروز در کلیــه دولت – کشــورهایی که مبنای 
مردم ساالری دارند عبارت از حكومت جمهوری 
است آنچه در نوع حكومت ها تفاوت ایجاد می کند، 
نوع نظام سیاسی که در هر حكومت ممكن است 
متفاوت و متمایز باشــد یعنــی صفت حكومت 
جمهوری)نحوه تنظیم ساختار و اعمال حكومت 
ممكن است متفاوت باشــد. به عنوان نمونه، در 
حكومت جمهوری اسالمی، صفت اسالمی بودن 

نشان دهنده نظام سیاسی است.

معرفي کتاب

معرفی کتاب »درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های 
سیاسی« نوشته دکتر محمد امامی و سید نصراهلل موسوی

ترسیم خردمندانه و 
عادالنه حدودوثغور 

سیاست و حقوق

بود، اما در عمل دو رفراندم برگزار شد: همه پرسی 
انحالل مجلس هفدهم توسط مصدق و همه پرسی 
منشور 6 ماده ای شاه که با مخالفت امام خمینی 
)ره( روبه رو شــد. امام خمینی )ره( این مفاد این 
همه پرسی را مغایر شــرع می دانستند و در بیانیه 
موارد مغایرت با موازین شــرع را به مردم اطالع 

دادند.
فصل سوم: رفراندم در جمهوری اسالمی 

ایران
نظام حقوقی ایران، قانون اساســی دو نوع از انواع 
رفراندم، تنها شیوه همه پرســی را پذیرفته است 
و آن را بــه دو نوع همه پرســی بازنگــری قانون 
اساسی )اصل 177( و همه پرسی تقنینی تقسیم 
کرده اســت. اصل 5۹ قانون اساســی در رابطه با 
همه پرســی تقنینی مقرر می دارد، »در مســائل 
بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ممكن اســت اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی 
و مراجعه مســتقیم به آراء مردم صــورت گیرد. 
درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 
دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد«. نتیجه 
همه پرسی، الزامی خواهد بود و مشورتی نیست. 
به نظر می رســد علت عدم برگزاری همه پرسی 
تقنینی مبهم بودن مصادیق ذکرشــده در اصل 
5۹ قانون اساسی است. محدوده و شاخص اهمیت 
مسائل اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
تعیین نشده اســت، با عنایت به موارد ذکرشده 
در این اصل یعنی مســائل اقتصادی، سیاسی و... 
می توان نتیجه گرفت که کلیه مســائل مطرح در 
جامعه درصورتی که بسیار مهم تلقی شوند، قابل 
ارجاع به امر همه پرسی هستند، درحالی که مفهوم 
مهم تعریف نشده و از معیارها و شاخص های آن نیز 

ذکری به میان نرفته است.
تحلیل نهایی

رفراندم ماهیت دوگانه سیاســی و حقوقی دارد 
و از ابزارهای اعمال حق تعیین سرنوشــت است. 
این ابزار در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
به رسمیت شناخته شده اســت و از مصادیق اتكا 
کشــور به آرای عمومی است. همه پرسی تقنینی 
موضوع اصل 5۹ قانون اساســی با نظارت شورای 
نگهبان بر مصوبه مجلس مبنی بــر ارجاع امر به 
همه پرســی با اصول شــرع همخوانی دارد، اما 
تاکنون همه پرســی تقنینی برگزار نشده است. 
پیشــنهاد برگزاری همه پرسی با رئیس جمهور یا 
100 نفر از نمایندگان مجلس است که می بایست 
به تصویب دوســوم نمایندگان برســد. در رابطه 
بااهمیت همه پرسی قانون اساسی می توان اشاره 
داشــت که تغییر قانون اساســی ازجمله اصالح 
شكل هندسی تفكیك قوا در نظام حقوق اساسی 
جمهوری اسالمی ایران که توســط مقام معظم 
رهبری مطرح شده اســت، نیازمند اصالح قانون 
اساســی و تبدیل الگوی تفكیك قوای موجود به 

الگوی پارلمانی می باشد.
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در فراق  »سیرالملوک ها «
بناهــای رفیع محتاج پــی و بنی 
مستحكم هستند و هر چه بنا بلندتر 
باشــد پایه می بایست از استحكام 
بیشتری برخوردار گردد. صدق این 
مسئله در مورد بناهای اجتماعی 
مسلم است چنانچه بدون پایه ای 
مســتحكم هر لحظه دچار تزلزل 
می گردند. نظام های حقوقی که از 
باشكوه ترین بناهای اجتماعی هر 
بوم محسوب می شوند از این قاعده 
مســتثنا نبــوده؛ بنابراین محتاج 
پایه ای مستحكم اند که مسیر نظام 
حقوقی را نیز ترسیم نموده و بعضاً 
موجب به خطا رفتــن یك نظام از 
مســیر اصلی می شــوند چنانچه 
حكیم صائب تبریــزی چنین به 

نظم کشیده:
چون گذارد خشــت اول بر زمین 

معمار کج
گر رساند بر فلك، باشد همان دیوار 

کج 
بی شــك درک پایه های حقوقی 
که از آن به مبانی یاد می شــود در 
هر نظام حقوقی بر دیگر مســائل 
برتری دارد که بــدون فهم آن ها 
درک و حل مســائل حقوقی یك 
نظام امكان پذیر نمی باشد. چنانچه 
اگر اصول اومانیسم و تجربه گرایی 
به صحت فهم نشوند نظام حقوقی 
غرب و شاکلهٔ آن به شكل کامل 
قابل درک نیســت و اندیشــمند 
بیگانه با آن نظام را دچار کج فهمی 

می کند.
در اینكه آبشخور مبانی یك نظام 
حقوقی از کجاســت، باید بســیار 
تأمل نمود و احاطه کامل به علوم 
متفاوت داشت که بعضاً حقوقدان 
را از فضــای حقوق و ســیر در آن 

خارج کرده و به دنیایی متفاوت در 
اندیشه غوطه ور می کند. چنانچه 
بامطالعه تاریخ حقوق در غرب به 
نحوی تاریخ اندیشــه فلسفی در 
ساحت فلسفه مضاف موردمطالعه 
قرار می گیرد و پژوهشگر خود را در 
میان سیلی از اندیشه های فلسفی 
می بیند. در دنیایی که »اسپینوزا« 
ها »الک« ها »کانت« ها و ... سخن 

اول را بیان می کنند.
بسیاری از نهادها که حال جزیی از 
ساختمان نظام حقوقی محسوب 
می شــوند به نحوی که انگار زمانی 
نبوده که آن ها نبوده باشند سال ها 
به دســت معمــاران مبانــی ورز 
دیده اند و تطوری چند صدســاله 
یافته انــد تا امــروز از مســلمات 
محسوب شوند به شــكلی که این 
تصدیق نظری به غلط امروز از منظر 
ما تصور ضروری پنداشته می شود.

امروز مفهوم حاکمیت چنان بر ما - 
به خطا - روشن است کانه مفهومی 
بدیهی است و فراموش کرده ایم که 

نضج این نهاد در غرب مصداق
 چه فرهادها مرده در کوه ها                
     چه حالج ها رفته بر دارها

می باشد.
چنانچــه پیش تر بیان شــد عدم 
هضم مبانی بنیادیــن در غرب و 
مواجــه با دســتاوردهای حقوقی 
آن ها می توانــد موجب کج فهمی 
و برداشــت ناصــواب از یك نهاد 
حقوقی گردد. بعضاً تاریخ و اتفاقات 
اجتماعی شگرف در غرب معمار و 
سبب اندیشه ای نو در آن بوم گشته 
چنانچه بــروز طبقه بــورژوازی و 
گذر از کلیســا و نهضت مشروطه 
گرایــی از بزنگاه هــای تاریخی و 
اســباب اندیشه های شــگرف در 
غرب محسوب می شوند. بی شك 
مشــروطه گرایی در غرب مبانی 
فكری خود را مدیون سالیانی دراز 
در اندیشه و تحوالت اجتماعی است 
که بر هیچ اندیشــمندی پوشیده 
نیست؛ و اما در بوم ما بر اساس موج 
شدیدی که از ســونامی مشروطه 
گرایی به وجود آمده بود بسیاری از 
مفاهیم غربی از نشست این موج بر 
خاک و ذهن اندیشــه حقوقی ما 
نشســت که فاقد تطــور فكری و 
مبانی الزم و تحــوالت اجتماعی 
کافی بوده است- این امر را می توان 
در اندیشــه حقوقی ایران اسالمی 
در نهاد والیت فقیه مشاهده نمود 
که تطور و سیر مفهومی خود را در 
اندیشه حقوقی ایران سالیانی دراز 
طی نمود تا به تكامل نسبی خود با 
انقالب اسالمی برسد- همین امر 
موجبات کج فهمی و بروز حوادثی 

تلخ در ایران زمین شد.
با بروز انقالب اســالمی و ســعی 
برای اندیشه در مبانی اتفاقات نو و 
بدیعی در این مسئله حادث شد که 
بنا بر اذعان بسیاری از اندیشمندان 

قدم نهادن در ابتدای راه محسوب 
می شود اگرچه بعضاً به خطا رفته 
و یا خــود مباحثی دیگــر را در به 
وجود آورده اســت. امروز بحث از 
بومی سازی و روش های بومی سازی 
تبدیل به تیغی شــده اســت که 
چنانچــه امكان جراحــی را برای 
اندیشــمندان حاصل نموده ولی 
به ادعای بسیاری از بزرگان امكان 
آسیب به اندیشه و اندیشمندان را 
نیز به وجود آورده است.  برای درک 
صحیح از مبانی باید تاریخ مضاف 
اندیشه را در بوم ایران اسالمی نظر 
نمود که اندیشه حقوق عمومی چه 
سیری را در اندیشــه طی نموده و 
مفاهیم این علم چه تطوری یافته 
اســت. غیرازآن چنانچه تحوالت 
اجتماعی در غرب مادر اندیشه ها 
و نهادهایی در غرب بوده می تواند 
ســبب نهادها و اندیشــه هایی در 
جامعه ما بوده باشد که بعضاً مورد 

غفلت قرارگرفته است.
پس باید »ســیر الملــوک« ها را 
دوبــاره بازخوانی نمــوده تا تطور 
اندیشــه و مفهوم را کشف کنیم و 
تحوالت اجتماعی را با نگاه مضاف 
موردبررســی قرار دهیــم به امید 
آنكه تأثیر آن ها را در اندیشه و نظام 
حقوقی کشف نماییم. چنانچه برای 
درک صحیح نهادهای حقوقی غرب 
که در حال حاضر در نظام حقوقی 
ما نیز جــزء الینفك محســوب 
می شــوند ناگزیر بــه همین امر 

هستیم.
به هوس راســت نیاید و به تمنی 

نشود
 کاندر این راه بسی خون جگر 
باید خورد 

 یحیی اکبری
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در جهان امروز گســتردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی 
در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه 
روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کاال همواره از مصادیق 
فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نكوهش بوده 
است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیع تر شده است تا جایی که 
در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افكار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در 
برخورداری از امكانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. ازاین رو، شناخت 
موقعیت ایران به عنوان یك کشور درحال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی 
امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سالمت اقتصادی 
نشان می دهد باوجود همه تالش های انجام شــده، هنوز سالمت اقتصادی در ایران 
به دست نیامده است. کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی پژوهشكده سازمان بسیج 
حقوقدانان نیز در راستای تحقق مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرمایشات مقام معظم 
رهبری در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تشكیل یافته است. رسالت این کارگروه 
متناسب با پژوهشكده و ســازمان بسیج حقوقدانان رســالت ترویجی - کاربردی 
می باشــد. با این توضیح که پژوهشكده مجازی سازمان بســیج حقوق دانان دارای 
شان راهبری و مجموعه های دیگر حقوقی را داشته و در این راستا حرکت می کند. 
لذا رسالت خود را همانند رســالت دیگر مجموعه ها قرار نداده است هرچند ممكن 
است در نوع فعالیت ها تشابهاتی وجود داشته باشــد. پژوهشكده مجازی سازمان 
بسیج حقوقدانان فارغ از فضاهای ترویجی رایج، بدون چشم داشت، افكار و آثار ناب و 
صاحبان آن ها را به جامعه نخبگانی معرفی می نماید. همچنین نهادهایی را که دارای 
تالش هایی درخور تقدیر باشند معرفی می کند. این کارگروه نیز به عنوان زیرمجموعه 

پژوهشكده نیز فضای ترویجی مذکور را دنبال می کند.

اهداف کارگروه:
 تدوین نقشه راه مبارزه با مفاسد اقتصادی

  شناسایی خألها و نقایص موجود
  شناسایی راه حل های عملیاتی برای رفع نقایص و خألها

  ایجاد شبكه نخبگانی حول حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی

روش تحقیق در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
1. شناسایی اولیه نخبگان اجرایی و علمی در حوزه مربوطه از طرق مختلف

2. اولویت بندی نخبگان جهت مراجعه اولیه و مصاحبه با ایشان
۳. طراحی پرسش نامه مصاحبه با نخبگان

4. مصاحبه با نخبگان شناسایی شده تراز اول )تلفیقی از اجرایی و علمی( در جهت 
شناسایی مسائل و یافتن پیشینه های حوزه مربوطه و نیز مشورت با اساتید در جهت 

تعریف تمام ابعاد فعالیت کارگروه
5. ارتباط گیری با مجموعه های موجود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی

6. تحلیل محتوای مصاحبه ها
7. جمع آوری پیشینه های شناسایی شده و تطبیق آن ها با مسائل اصلی حوزه مربوطه 

و ارائه خألهای اصلی در آن حوزه و نیز انتشار یا معرفی پیشینه های ناب
8. برگزاری نشست های علمی در رابطه با خألهای اصلی شناسایی شده جهت ایجاد 

ادبیات رایج )گفتمان( آن خألها از طریق انتشار این نشست ها
۹. ایجاد شبكه نخبگانی حول حوزه مربوطه

10. مدیریت تحقیق و پژوهش در مورد مسائل حل نشده حوزه مربوطه
11. انتشار نتایج حاصل از تحقیق و پژوهش وه
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فساد عامل اصلی مشروعیت و ناکارآمدی 

حلقه مفقوده مبارزه با مفاسد اقتصادی!
فســاد باعث کاهش ســرمایه گذاری و در 
نتیجه کاهش رشــد اقتصادی خواهد شد. 
فســاد مالی می تواند فعالیت های سرمایه 
گذاری و اقتصادی را از شــكل مولد آن به 
سوی رانت و فعالیت های زیرزمینی سوق 
دهد و سازمان های مافیایی را پرورش دهد. 
عملكرد ضعیف در مبارزه با فساد می تواند 
روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل 
برده و مساله مشــروعیت و ناکارآمدی را 

تشدید نماید.
الزم است که در اینجا یك مفهوم شناسی 
از جرائم اقتصادی نیز داشــته باشــیم و با 
مصادیق این نوع از جرائم آشنا شویم. برای 
فهم معنای فساد می توان به ماده 1 قانون 
ارتقاء ســالمت اداری مراجعه نمود. فساد 
طبق تعریف ماده 1 قانون ارتقاء ســالمت 
اداری هرگونه فعل یا ترک فعلی اســت که 
توســط هر شــخص حقیقی یا حقوقی به 
صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً 
و با هدف کســب هرگونه منفعت یا امتیاز 
مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، 
با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد 
یا ضرر و زیانی را به امــوال، منافع، منابع یا 
سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم 
وارد نماید نظیر رشــاء، ارتشاء، اختالس، 
تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، 
سیاســی، امكانات یا اطالعات، دریافت و 
پرداختهای غیرقانونــی از منابع عمومی و 
انحراف از این منابع به سمت تخصیص های 
غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و 

سوابق اداری و مالی.
به علت عدم ارائه تعریف از سوی مقنن در 
خصوص جرائم اقتصــادی، گروهی آن را 
دســته ای از جرائم که با قوانین و مقررات 
جنایــی و اقتصــادی که وجــوه مختلف 
فعالیت های اقتصادی را تنظیم می نماید در 
تعارض هستند و در نهایت مصلحت عامه را 

با خطر مواجه می سازد می دانند.  
عده ای اعتقاد دارند »آن دسته از جرائم که 
بر علیه اقتصاد کشور ارتكاب می یابد یا به این 
قصد انجام می شود یا در عمل موجب اخالل 
در نظام اقتصادی کشــور می شود، جرائم 
اقتصادی محسوب می شود. جرم اقتصادی 
جرمی نیســت که ویژگی اقتصادی داشته 
باشد بلكه جرمی است که آثار و تبعات سوء 

اقتصادی دارد« .
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه 

در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که 
بسیاری از آن ها می توانند از مصادیق جرائم 
اقتصادی به شمار آیند، اما مهم ترین جرائم 

اقتصادی عبارت اند از:  
1. قاچاق کاال و ارز؛

2. پولشویی؛
۳. احتكار؛

4. ربا و رباخواری؛
5. رشاء و ارتشاء؛

6. اخالل در نظام پولی و یا ارزی کشور؛
7. اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی؛

8. اخالل در نظام تولیدی کشور؛
۹. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛

10. تشكیل شرکت های مضاربه ای صوری؛
11. اخالل در نظام صادراتی کشور؛

12. تشكیل شرکت های هرمی؛
1۳. جرائم مالیاتی؛

14. جرائم مربوط بــه بــازار اوراق بهادار 
)بورس(.

در ماده 5 این قانون و همچنین در قانون های 
مربوط به هرکدام از جرائــم، به طور مجزا 
مجازات های آن ها آورده شده است که در 

ادامه به قوانین مربوطه اشاره خواهد شد.
الف- رشاء و ارتشاء )مواد 588-5۹4 کتاب 
پنجم قانــون مجازات اســالمی، مواد ۳ و 
4 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و 

اختالس و کالهبرداری(
ب- اختــالس )مواد 5 و 6 قانون تشــدید 
مجــازات مرتكبیــن ارتشــا و اختالس و 

کالهبرداری(
پ- اعمــال نفوذ برخالف حــق و مقررات 
قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم 
یا دیگری )قانون مجــازات اعمال نفوذ بر 

خالف حق و مقررات قانونی(
ت- مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلس و 
کارمنــدان دولــت در معامــالت دولتی 

و کشــوری )قانون منــع مداخلــه وزرا و 
نمایندگان مجلس و کارمنــدان دولت در 

معامالت دولتی(
ث- تبانــی در معامــالت دولتــی )قانون 
مجازات تبانــی در معامالت دولتی مصوب 

)1۳48.۳.1۹
ج- أخذ پورســانت در معامــالت خارجی 
)قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت 

خارجی(
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت 
)فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات 

اسالمی، مواد 606-5۹8(
ح- جرائم گمرکی )قانون امور گمرکی، قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قانون نحوه اعمال 
تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق کاال و ارز، 
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات 

حكومتی راجع به قاچاق کاال و ارز(
خ- قاچاق کاال و ارز )قانــون امور گمرکی، 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قانون نحوه 
اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق کاال 
و ارز، آیین نامــه اجرایی قانون نحوه اعمال 
تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق کاال و ارز(

د- جرائــم مالیاتــی )قانــون مالیات های 
مســتقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، 

قانون مالیات تجمیع عوارض(
ذ- پولشویی )قانون مبارزه با پولشویی، آیین 
نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و آیین 

نامه های بانك مرکزی(
ر- اخالل در نظام اقتصادی کشــور )قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور، 
قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده )1( 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشــور مصوب 1۳6۹ و اصالح تبصره )1( 
ماده )2( آن، ماده 526 کتاب پنجم از قانون 

مجازات اسالمی(
نا گفته پیداســت که فســاد اقتصادی نیز 
شامل تعریف ماده 2 قانون مجازات اسالمی 
می شــود؛ ازین رو جرم محسوب می شود. 

برای مقالبه با هر جرمی 2 راه پیش روست:
بر سر دوراهی

برای روبرو شدن با هر جرم ناگزیر یا باید از به 
وجود آمدن آن جرم پیشگیری نمود و یا پس 
از اینكه جرم رخ داد به مقابله با آن پرداخت؛ 
فساد اقتصادی نیز از این امر مستثنا نیست.

پیشگیری از جرم
پیشــگیری  در یك معنای عــام، عبارت 
اســت از تمامی اقداماتی کــه از وقوع بزه 

جلوگیــری می کند. به عقیده شــرمن هر 
رویدادی که اعمال می شــود و نتیجه آن 
نشان دهد که از نرخ بیكاری کاسته شده، 
می تواند پیشگیرانه قلمداد شود . برمبنای 
این تعریف شــرمن، عده ای پیشگیری را 
پیشگیری کیفری )پیشــگیری از جرم از 
طریق اعمال مجازات ها( و پیشگیری غیر 

کیفری دانسته اند.
عده ای دیگر از جرم شناسان )نظیر گسن( 
با نقد ســرکوبی و غیر پیشگیرانه دانستن 
آن، پیشــگیری را به معنای خاص تعریف 
می کنند: مجموعه اقدامات غیر کیفری که 
هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی 
محدود کــردن دامنه ارتــكاب جرم و غیر 
ممكن، دشوار و کم کردن احتمال وقوع جرم 
باشد. در همین راستا یك محقق کانادایی در 
سال 1۹۹8 تعریف پیشگیری را دارای سه 

مؤلفه زیر دانست:
- هــدف اصلی آن تأثیر گــذاری بریكی از 

عوامل فرایند کیفری است؛
- بعد جمعی دارد )پیشگیری در یك محله 

خاص یا ...(
- شامل اقدام پیشگیرانه غیرقهرآمیز و غیر 

کیفری است. 
فایده های پیشگیری

توجه به پیشــگیری از جرم در سیاســت 
جنایی عمومی، تقنینی و قضایی، تأثیرها 
و فایده های شــگرفی برای جامعه و افراد 
آن خواهد داشــت؛ از جمله ایــن که، این 
امر موجب کاهش آمــار جرائم و مجرمان 
)جمعیت کیفــری( و به تبــع آن، کاهش 
پرونده های دریافتــی و ارجاعی به محاکم 
دادگســتری و کاهش حجم کاری محاکم 
مزبور می شود و از آنجا که یكی از مشكالت و 
مسائلی که امروزه دستگاه قضایی و مراجعان 
به محاکم قضایی با آن مواجه می باشند، اطاله 
دادرسی مؤثر و راهگشا می باشد و این امر 
عالوه بر کوتاه کردن زمان رسیدگی، بهبود 
روند دادرسی و افزایش کیفیت آرای صادره 

را نیز در پی خواهد داشت.
بعالوه با توجه به اینكه ارتكاب جرم عالوه بر 
به مخاطره انداختن امنیت عمومی، جریحه 
دار کردن افكار عمومی و تحمیل ضرر و زیان 
مادی و معنوی بسیار به بزه دیدگان ناشی از 
آن موجب می شود تا میزان قابل توجهی از 
ثروت و تالش های نیروی انسانی هر کشور 
بطور معمول که می باید صرف توســعه و 

محمد رضا عدومی زاده
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سازندگی شود، صرف مقابله با اعمال بزهكارانه مجرمان 
شود. توجه به بحث پیشــگیری از جرم موجب کاهش 
هزینه های مزبور خواهد شــد. بعالوه اینكه پیشگیری از 
وقوع جرائم، به مراتب ارزان تر و سهل تر از کشف و برخورد 

با آن می باشد.
از سوی دیگر، پیشگیری از جرم موجب کاهش جمعیت 
کیفری زندان و آمار زندانیان و بهبود شــیوه های اصالح 
و تربیت و اســتفاده بهینه از امكانات موجود در نهادهای 
وابسته به نظام عدالت کیفری و بویژه زندان ها نیز می شود.

پیشگیری از جرم و آثار و نتیجه های حاصل از آن، موجب 
ایجاد احساس رضایت در مردم و تقویت و تحقق امنیت 
قضایی نیز می شود و مجموعه موارد فوق، گامی بسیار مهم 
و مؤثر در تحقق توسعه قضایی که مهم ترین هدف و آرمان 

دستگاه قضایی محسوب می شود، خواهد بود.
سطوح پیشگیری

- به طور کلی برنامه های پیشگیرانه در سه سطح قابلیت 
اجرا دارند. برانتینگام و فست )1۹76( از جرم شناسانی 
بودند که با الگو گرفتن از الگوهای بهداشــت عمومی به 
سنخ شناسی پیشگیری از جرم در سه سطح زیر پرداختند  

پیشگیری نخستین
- این پیشگیری شامل آگاه ساختن محیط ها و اجتماعات 
عمومی نسبت به خطرات احتمالی بروز جرم است؛ پیش 

از آنكه اساساً جرمی به وجود آید.
پیشگیری مرحله دوم

- پیشگیری دومین شــامل انجام اقداماتی برای افراد با 
محیط هایی است که به دلیل دارا بودن برخی تمایالت و 
ویژگی ها، در معرض خطر بزه کاری تشخیص داده شده اند.

پیشگیری مرحله سوم
- این پیشــگیری ناظر به باز رخداد جرم است و با کانون 
توجه قرار دادن مجرمان، بزه دیدگان و با محل های ارتكاب 

جرم، از تكرار بزه جلوگیری می کند.
هرکدام از سه سطح پیشــگیری قابل انطباق با جرائم و 
مفاسد اقتصادی است. با این توضیح که پیشگیری سطح 
اول در مفاسد اقتصادی آگاه سازی عمومی نسبت به وقوع 
جرائم اقتصادی و نحوه وقوع آن می باشــد. و پیشگیری 
سطح دوم در این نوع جرائم شــامل اقدامات مربوط به 
محیط های بیشتر در معرض جرم، امثال بانك ها، گمرکات 
و... نیز می باشد. و در نهایت پیشگیری سطح سوم همانطور 
که بیان شده است شــامل اقدامات مربوط مجرمان، بزه 

دیدگان و محل های ارتكاب اینگونه جرائم می باشد.
همانطور که در باال ذکر شــد پیشگیری به کیفری و غیر 

کیفری نیز تقسیم می شود:
پیشگیری کیفری

پیشــگیری کیفری که برمبنــای ارائه تعریفــی عام از 
پیشگیری می تواند یكی از انواع پیشگیری به حساب آید 
)دیدگاهی که کمتر مورد پذیرش جرم شناسان است(، 
از طریق وضع کیفر و ویژگی هــای ارعابی و بازدارنده آن 
می کوشد تا از یك سو نسبت به مجرم امكان تكرار جرم را 
از بین ببرد و از سوی دیگر با تاکید بر ویزگی های ارعابی 
کیفر، انگیزه مجرمــان احتمالی را بــرای ارتكاب جرم 

کاهش دهد.
تعقیب و مجازات باید به گونه ای باشد، که مجرم حسابگر 
را به این نتیجه برساند که منافع حاصل از ارتكاب جرم، 
به دلیل شدت، دقت و سرعت واکنش کیفری، از ریسك 
بســیار باالیی برخوردار است. ســنگینی کفه ریسك، 
می تواند عاملی باشد برای چشــم پوشی مجرم از منافع 

احتمالی کفه دیگر ترازو.
متاسفانه این امر در مبارزه با مفاســد اقتصادی مغفول 
مانده است به عنوان مثال با نگاهی به ماده ۹ قانون مبارزه 
با پولشویی )یا ســایر قوانین موجود( به راحتی می توان 

درک نمود که مجرم حســابگر به خاطــر این مجازات 
خفیف از منافع بســیار باالی جرم منصرف نخواهد شد 
و این مجازات ها نقش پیشــگیری خود را نمی توانند به 

درستی ایفا کنند.
پیشگیری غیر کیفری

برنامه ها و اقدامات پیشــگیرانه را )از منظر پیشگیری به 
معنای خاص( به طور کلی می توان به دو بخش تقســیم 
کرد: پیشــگیری موقعیت مدار )یا وضعی( و پیشگیری 
اجتماعی. هردو قسم پیشگیری می توانند در هر سه سطح 

پیش گفته استقرار یابد.
پیشگیری وضعی )موقعیت مدار(، به معنای ایجاد تغییرات 
در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممكن 
است مرتكب جرم شود.  منظور از انسان متعارف در تعریف 
فوق آن است که انسان علی القاعده موجودی حسابگر است. 
این موجود حسابگر زمانی که در موقعیت مناسب ارتكاب 
جرم قرار می گیرد، دست به حســابگری زده و سود و زیان 
حاصل از ارتكاب جــرم را در ذهن خــود ارزیابی می کند. 
بنابراین هرگونه تغییرات ایجاد شده در موقعیت جرم زا که 
بتواند محاسبات این موجود حسابگر را به سمت عدم ارتكاب 

جرم پیش ببر، پیشگیری وضعی به حساب می آید.
پیشگیری موقعیت مدار با تسلط بر محیط و شرایط پیرامون 
جرم )وضعیت مشرف به جرم( درصدد آن است تا از طریق 
کاهش جذابیت آمــاج و جاذبه زدایــی از آن، و نیز افزودن 
خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهكار )و به طور کلی 
نامناسب جلوه دادن وضعیت پیش جنایی(، آمار جرائم را 

مهار کند. 
در نهایت باید متذکر شدپیشگیری از به وجود آمدن مفاسد 
اقتصادی امری اســت که در قدم اول عزم و اراده مسئوالن 
را می طلبد و بدون همكاری ســایر دستگاه ها امكان پذیر 

نخواهد بود.
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گفت وگو با دکتر توکلی پیرامون فسادمالی در شهرداری ها

فساد ستیزی  در نهاد فسادخیز
 شــهرداری ها را می تــوان از 
یک جهت با دولت مقایسه کرد، در 
اقتصاد ایران دولــت به درآمدهای 
نفتــی وابســتگی دارد و اقتصاد 
مقاومتی می تواند این اعتیاد را کاهش 
دهد و شــهرداری ها هم به تراکم 
فروشــی و تخلفات وابستگی دارند 
و ازاین جهت ساختار مشابه دارند، 
چگونه می شود ســاختار درآمدی 

شهرداری ها را اصالح کرد؟
عوارض مثل مالیات اســت، ازاین جهت 
که حاصل کارکرد اقتصاد شــهری است، 
همچنان که نفت فروشی در اقتصاد ملی 
ناهنجاری درســت می کند، هوا فروشی 
هم یك ناهنجاری است و موجب باریك 
شــدن کوچه و خیابان و ناهنجاری های 
کالبدی شــده و گرفتاری های شهری به 
وجود می آید؛ بخــش عمده ای از رضایت 
و نارضایتی مردم دست شهرداری هاست 
و اگر شهرداری برای مشاغل آلوده ساز در 
مكان مناسبی جایابی نكند، مردم معذب 

می شوند.
مردم فرقــی بین شــهرداری و حكومت 
ملی نمی گذارنــد، گرچه ازنظــر قانونی 
وزیر کشور نمی تواند بر شــهردار تحكم 
کند اما امور حكومــت باید با تفاهم انجام 
شود. وقتی مردم محیط شهری شان آلوده 
باشد و خدمات شــهری به قدر کفایت در 
دسترسشان نباشد، ناراضی می شوند. اآلن 
شورا، مجلس، دولت و شهرداری ها راداریم 
اما حكومت محلی در مورد شــهرداری ها 
و شــورای شــهرها نارسا اســت، گاهی 
مجلس بر کارکرد صحیح شــهرداری ها و 
شورای شهرها تأثیرات غیرمستقیم مخل 
می گذارد، آن هــم به این علت که برخی از 

نمایندگان دوســت دارند از ظرفیت شهر برای رأی در 
دوره های بعد و تقســیم قدرت بین خود و دوستانشان 

استفاده کنند.
این نگاه دو ضرر دارد، وقتی دولت در امور شهرداری ها 
زیاد دخالت می کند، برای شهرداری ها هم توقع ایجاد 
می شود که به همین نســبت پول هم از دولت بگیرند، 
این گونه است که وابستگی به نفت ایجاد می شود؛ نكته 
دیگر این است که دولت مسئولیت خود را با این دخالت 

باال می برد. 
اآلن دولت می تواند خیلی از امور را به گردن شــوراها 
بیندازد و خود را کنار بكشد اما اگر این کار را بكند، دیگر 

نمی تواند خود را کنار بكشد.
الیحه ای توســط دولت در حال تنظیم است 
که در آن موضوع نحوه انتخاب شهردار و حوزه 
اختیارات شوراها آمده است، آیا این مسئله بر 
مدل رابطه شوراها و شهرداری ها تأثیر دارد، مثاًل 
منجر به ایجاد شورای قوی و شهردار ضعیف یا 
برعکس شود، تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی 

چیست؟
ما برای تمرین کار دموکراتیــك عرصه کم داریم و کار 
جمعی را خیلی سخت انجام می دهیم، همیشه دنبال 
یك نفر هستیم که کار را به پیش ببرد و ما دنبال او برویم، 
قدرت مدیر برای این جور جوامع مفید است البته قدرتی 

که نظارت بر آن وجود داشته باشد و بتوان 
یقه مدیر را گرفت.

در حقیقت کار شــورایی خیلی ســخت 
به نتیجه می رســد و در شــوراهایی مثل 
مشهد ممكن اســت تصمیمات سخت و 
بد گرفته شود اما نمی شود مسائل شهری 
را از روش های سیاســی حل کرد و نتیجتاً 
اگر شهردار قوی و شــورا نیز پرسش گری 
قوی باشد، کمتر لنگ می زند و زودتر و بهتر 

تصمیم گرفته می شود.
من خودم از شــهردار قوی تر دفاع می کنم 
و نمونه خوب آن قالیباف اســت، در مقابل 
شورای تهران هم قوی اســت و استنطاق 
می کند، بااین حال اداره شهر کار دشواری 
است به ویژه کالن شهرها که مسائل در آن 
پیچیده تر است و تا می شــود باید توازنی 
بین دشواری اداره و میزان اختیارات برقرار 

باشد.
اآلن بودجه شــهرداری تهران 17 
هزار میلیارد اعالم شده اما سیستم 
حسابرسی و نظارتی مشخصی نیست، 
در مقابل شــفافیت در بحث اقتصاد 
مقاومتی مورد تأکیــد رهبر معظم 
انقالب بوده، چه راهکاری وجود دارد 
تا در بحث مدیریت شهری سیستم 

نظارتی ایجاد شود؟
هر جــا پول اســت، باید حسابرســی هم 
امكان پذیــر باشــد، اگر حسابرســی هم 
امكان پذیر باشد، باید حســابداری وجود 
داشــته باشــد، اگر حســابداری نباشد، 

نمی توان پاسخ داد.
شــهرداری ها نهادهای نسبتاً آزادی بودند 
و یكی از مجاری رشــد فســاد در کشور 
شهرداری ها بوده و هستند، در حال حاضر 
یك ترتیباتی دادند تا فساد کاهش پیدا کند 
مثل کاهش ارتباط متقاضیان با مجریان، یكسری تغییر 

ساختارها می تواند فساد را کم کند.
از سوی دیگر باید ماهیت افرادی که می آیند سرکار را 
شناسایی کرد، فساد در شهرداری باید از طریق تغییر 
کاهش ساختارهای فسادپذیر و افزایش آدم هایی که با 
سالمت کار می کنند کاهش یابد؛ اما متأسفانه چون ما به 
مرحله فساد سیستمی رسیدیم، نمی توان فسادپذیری 

را کاهش داد.
فساد سیستمی مرحله ای است که دستگاه های مبارزه 
با فساد خودشان آلوده می شوند، در این شرایط  فاسدها 

نمی توانند ساختارها را عوض کنند.
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بهشت قاچاقچیان دنیا کجاست؟

ايران؛ کشور منحصربه فرد جهان 
در پديده ملی قاچاق

ســخن گزافی نیســت اگر بگوییم ایران تنها کشوری 
است که قاچاق کاال در آن در قامت یك »معضل ملی« 
ظاهر شده است، هرچند به تناسب صدمات اقتصادی 
و اجتماعی آن به مثابه یك مســأله ملــی در گفتمان 

نخبگان و شهروندان جامعه دیده نمی شود.
قاچــاق کاال آن گونه کــه در ایران مورد توجه اســت 
کمتر در سایر کشورها مسأله است. درحقیقت اگر هم 
در برخی کشــورها قاچاق وجــود دارد تنها محدود به 
کاالهای به خصوصی چون سیگار و … می شود و دامنه 

وسیعی ندارد.
به بیان دیگر، در کشورهایی هم که با قاچاق کاال مواجه 

هستند این قاچاق عموما یك 
یا دو نوع کاال را شــامل می 
شود. بر این اساس ایران تنها 
کشــوری در جامعه جهانی 
است که اول به میزان تقریبی 
یك چهارم تجارت رســمی 
خود، تجارت غیررســمی یا 
قاچاق کاال دارد و دوم قاچاق 
طیف متنوعی از کاال از دارو 
گرفته تــا پوشــاک، لوازم 
صوتی – تصویری، دخانیات 
، فرآورده های نفتی و… و 
از مجاز گرفته تا غیرمجاز را 

شامل می شود.
قبل از هر چیز باید یادآوری 
شــد همان طور که در ایران 

برآوردهای غیردقیق و بعضا متفاوتی نســبت به حجم 
کلی قاچاق کاال در کشور وجود دارد، در جامعه جهانی 
نیز برآورد دقیقی از میزان قاچاق در دســترس نیست. 
دلیل این مسأله آن است که قاچاق از مصادیق اقتصاد 
زیرزمینی است و یك جریان انحرافی اقتصادی متداوم 

است که تخمین آماری آن را بسیار دشوار می کند.
وضعیت ایران در گزارش جهانی

نگاهی به گزارش تجارت غیررســمی سازمان جهانی 
گمرک در سال 201۳ نشــان می دهد که قاچاق کاال 
براساس برداشــتی که در ایران از آن وجود دارد، تنها 
یكی از فصول پنج گانه گزارش سازمان جهانی گمرک 
آن هم فصل چهــارم پس از فصول مربــوط به قاچاق 
موادمخدر؛ محیط زیســت و جعل و تقلب محصوالت 

بهداشتی و مالكیت معنوی را تشكیل می دهد.
فصل پنجم گزارش نیز اختصاص به تجارت غیررسمی 
در زمینه تروریسم ، تســلیحات کشتار جمعی ، اسلحه 

و… دارد. آمار پشتیبانی این گزارش، داده های مربوط 
به توقیف هایی اســت که گمرکات کشورهای عضو به 
دبیرخانه ســازمان ارایه کرده اند. نكته جالب توجه و 
تعجب برانگیز در این گزارش این است که اثری از وضع 
قاچاق در ایــران به عنوان یكــی از بزرگترین قربانیان 
جهانی قاچاق در تمام سرفصل های مورد نظر سازمان 
جهانی گمرک وجود ندارد.در بحث قاچاق کاال که فصل 
چهارم گزارش این ســازمان را تشكیل می دهد غیبت 

وضع آماری ایران به وضوح قابل مشاهده است.
به عنــوان نمونه این بخــش تمرکز خــود را بر قاچاق 
محصول سیگار قرار داده است. در بحث سیگار مشاهده 

می شود کشورهایی که بیشترین کشف و ضبط سیگار 
را در ســال 201۳ به لحاظ تعداد نخ داشته اند شامل 
اوگاندا ، لهستان ، انگلیس، یونان ، آلمان، ایتالیا، برزیل، 
اسپانیا، پاناما و فرانسه می شوند. درعین حال بلژیك ، 
ایتالیا، اسپانیا، هلند، اتریش ، مالت، فرانسه، اسلوواکی 
، لهستان و آلمان نیز کشورهایی هستند که بیشترین 
سیگار تقلبی را توقیف کرده اند. در میان برندهای تقلبی 
در قاچاق سیگار نیز 6۳ درصد کشفیات به برند مارلبرو، 
11 درصد ریچمــن، 14 درصد پــاالس و 12 درصد 

گزارش نشده اعالم شده است.
تعرفه ها چقدر نقش دارند؟

براساس اعالم ســازمان جهانی گمرک طبق اطالعات 
دریافتی نسبت فروش ســیگار در تجارت غیررسمی یا 
همان قاچاق از هر 10نخ، یك نخ است. طبق این گزارش 
در بین کشورهایی که بیشترین کشفیات نخ سیگار را 
داشــته اند، اوگاندا با نزدیك به 600 میلیون نخ رتبه 

نخست و فرانســه با نزدیك به 72 میلیون نخ در رتبه 
دهم قرار دارند. این درحالی است که کشفیات سیگار 
ایران در سال 1۳۹2، ۳۳2 میلیون نخ و در سال 1۳۹۳، 
۳70 میلیون نخ بوده اســت.  امروزه به دلیل مشكالت 
ناشی از جهانی شدن اقتصاد، کشــورهای مختلف در 
سطوح متفاوت با بحث قاچاق دست به گریبان هستند.

گاهی قاچاق ممكن است صرفا در بحث کاالهای جعلی 
و تقلبی باشــد – مانند آنچه که در بیشتر دولت های 
اروپایی وجود دارد – یا بر یك محصول خاص که دولت 
تعرفه سنگینی بر واردات آن اعمال کرده است، – مثل 
ســوخت آنچنان که در کشــورهای حاشــیه جنوبی 
خلیج فارس یــا اندونزی و 
مالزی رواج دارد – متمرکز 
باشد.  در مجموع به نظر می 
رسد پاســخ اصلی به چرایی 
تعدد موضوعــات قاچاق در 
ایران، به باال بودن نرخ تعرفه 
و تغییرات دایم آن در کشور 

برگردد.
بنابه اعالم ســازمان تجارت 
جهانی، ایران بعــد از باهاما 
دومیــن کشــور در جهان 
اســت کــه باالتریــن نرخ 
متوسط تعرفه را دارد. بدین 
ترتیب چنیــن نرخ باالیی از 
تعرفه، عمــل قاچاق را برای 
قاچاقچیــان بــه صرفــه و 
اقتصادی کرده اســت، مخصوصا این که وجود مقررات 
دست و پاگیر در واردات رسمی و طوالنی بودن این روند 

خود مزید بر علت شده است.
در ایران معتقدند طبق آمارهای ارایه شــده از ســوی 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 8 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی در ســال از محل عــدم پرداخت عوارض 
گمرکی وجود دارد. با توجه به این که گفته می شــود 
یك چهارم حجم تجارت رسمی کشور را قاچاق تشكیل 
می دهد، دولت می تواند با منطقی کردن نرخ تعرفه در 
کشــور درآمد حداقلی قابل حصول را جایگزین درآمد 

حداکثری غیرقابل حصول کند.
طبعا این درآمد حداقلی خود می تواند پشتوانه سیاست 
حمایتی دولت از تولید قرار گیرد. عالوه بر این که به این 
ترتیب فساد سیستمی و سازمان یافته نیز در این بخش 

مهار خواهد شد.
                         منبع: شهروند
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مبارزه با مفاسد 
اقتصادی 

ضمانت اجرای 
مناسب ندارد
بعضی مصادیق مفاسد اقتصادی در قانون جدید 

پیش بینی نشده است
 می توان گفت مهم ترین قدمی که شــاید مجلس طی سال های 
بعد از انقالب به نوعی در راســتای مبارزه بــا جرائم اقتصادی 
برداشته، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده 
که البته حاال قدم های اولیه را طی می کند، شاید تا مرحله تصویب 
نهایی، زمان یکیـ  دوســاله را طی می کند، بــا توجه به اینکه 
گیرهای قانون اساســی که بعضًا در بعضی جاها دیده می شود 
و ممکن اســت مخالفت هایی صورت بگیرد و چه بســا نیازمند 
ارجاع به مجمع تشخیص باشــد، ازاین جهت عرض می کنم که 
زمانش طوالنی شده اســت، کما اینکه موارد مشابهی بوده که 
همچنین زمانی را طی کرده و بعضًا هم یا به نتیجه نرســیده یا 
اگر به نتیجه رســیده اســت، کاًل فاز دیگری را در مسیر اجرا 
برداشته، از جمله قانون ارتقاء ســالمت اداری که شاید نزدیک 
7- 8 سال از زمان شروع تا به نتیجه رسیدنش طول کشید، اما 
به هرحال آن ها هم قابل ذکر است در این زمینه، اما آن ها که بنده 
بودم و از نزدیک مواردی را در کارگروه بــا بعضی از نمایندگان 
یا نمایندگان دســتگاه اجرایی حضور داشتم در این زمینه بود.

 درباره سازمان مفاسد اقتصادی، بفرمایید که کار چیست و 
قرار است به کجا برسد؟ 

من فكر می کنم این طرح به نوعی برآیند یك آسیب شناسی بوده که در 
حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته؛ جمع بندی بوده که بعضی 
نمایندگان مجلس به آن رســیده اند، می توان گفت ایــده و جرقه اولیه 
برای تشكیل چنین سازمانی، بر اثر همان آسیب شناسی است که عرض 
کردم. یعنی مشاهده شده که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند یك 
عزم جدی و فرایند کاماًل مدیریت شده و هدایت شده و به نوعی فرا قوه ای 
می باشد. به نهاد و قوه ای که بعضاً دستخوش یكسری دستورها شود و از 
پرونده از مسیر خودش خارج شــود، این ایده و اندیشه شكل گرفته که 
ما باید یك مجموعه، نهاد و ســازمانی را در کنار تمام دستگاه های قوه 
قضاییه، دســتگاه های اجرایی و ضابطینمان یك مجموعه ای را داشته 
باشــیم که بتواند از صفر تا صد یك پرونده باشد، به نوعی که به استقبال 
کشف جرائم اقتصادی بروند و بعد هم پس از کشف، پرونده را تا انتها، تا 
زمان اجرا و حتی در حین اجرای مجــازات و نظارت بر نحوه و چگونگی 
مجازات ها هم این سازمان بتواند رصد کند و جزئیات پرونده را تحت نظر 
داشته باشد تا امیدوار باشد که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند 

به نتیجه ای برسد.
لذا عرض شد آنچه که منشأ و ایده اولیه برای تشكیل همچنین سازمانی 

مصاحبه اختصاصی با دکتر میثم عظیمی درباره طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
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نتوانسته اند جوابگو باشند.
اگر بخواهم جمع بندی کنم: ایــن نهادها و این 
مجموعه هایی که در حال حاضر یك بخشی از کار 
را دارند به دوش می کشند، به دلیل اینكه بحث 
مبارزه با فساد اقتصادی جزو کار ویژه های اصلی 
و تخصصی آن ها نبوده، طبیعتاً یك مقدار کارایی 
الزم را مشــاهده نمی کنیم از این دســتگاه ها، 
در واقع به دلیل داشــتن وظایف متعدد قانونی 
ذاتی شان نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تمام 
بار مبارزه را از فالن دســتگاه یا مجموعه انتظار 
داشته باشیم. دستگاه های مختلفی اآلن درگیر 
هستند مانند سازمان بازرسی، وزارت اطالعات، 
قوه قضائیه، وقتی نموداری را ترســیم می کنیم 
می بینیم هرکدام یك بخشــی از بحث مبارزه را 
دنبال می کنند، لذا با پیش بینی تشكیل چنین 
سازمانی، بناست این امر ســازماندهی شود که 
از ابتدای کشف پرونده تا مرحله نهایی که بحث 
اجرا باشد، تمام این مجموعه ها در این سازمان 
شــكل بگیرد. و از این بابت امیدوار باشــیم که 
پرونده با مدیریت قوی می تواند به نتیجه برسد و 
برخورد قاطعی با مرتكبین و مفسدین اقتصادی 

صورت بگیرد.
در کنار تشكیل این سازمان اگر بنا باشد مقرراتی 
نوشته شود و قوانین جدیدی تدوین شود، باید 
سراغ یكسری آســیب های دیگری هم در بحث 
مبارزه با مفاسد اقتصادی رفت، که در این طرح 

تقریباً سعی شده بخشی از آن ها دیده بشود.
منظــورم از بخــش دوم، بحث هــای مقررات 
ماهوی مبارزه با فساد اســت که طبیعتاً آن هم 
آسیب شناســی خاص خودش را دارد، قوانینی 
که مربوط به ســال های خیلی قبل هســتند، 
ســال های قبل از انقالب بوده اند، مجموعه ای 
متناســب با ســاختار اداری کم حجم و خیلی 
ساده 50- 70 سال پیش تدوین شده بودند که 
طبیعتاً جوابگوی ســاختار اداری پیچیده این 
چند سال اخیر نمی تواند باشد. به هرحال مواردی 
وجود دارد که آن قوانین دیگر جوابگو نیستند و 
می شود در قالب این طرحی که مجلس در حال 
بررسی آن هست، تا جایی که امكان داشته باشد 

مقررات ماهوی نیز بررسی شود.
این سازمان جدید که می خواهد شکل 
بگیرد، تفاوت آن با ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی که از قبل داشــته ایم، چیست؟ 
چه کارایی جدیدی قرار است داشته باشد؟

آسیب شناسی در زمینه ستادی که وجود داشته 
با فرایند قبلی، شكل گرفته است، یعنی در واقع 
شما حساب کنید اعضای این ســتاد را رؤسای 
سه قوه تشكیل می دهند، می توان گفت به لحاظ 
قدرت تصمیم گیری در باالترین سطح قرار دارد؛ 
اما نكته ای که وجود دارد این است که این سازمان 
نیازمند ابزار اجرایی هم هست و من فكر می کنم 
تفاوت عمده این ســازمان با آن ستاد، در ابزاری 
است که این سازمان بناســت در اختیار بگیرد. 
یعنی مجموعه ای از ضابطین متخصص و به نوعی 
دارای اختیار قانونی و تحت نظارت مقام قضایی، 
تحت مدیریت دادستان و مقام قضایی ای که در 

این حوزه فقط قرار است کار کند، می تواند ابزار 
قابل توجهی برای سازمان به حساب بیاید.

اآلن فرایند به این شكل اســت که ضابطین چه 
در نیــروی انتظامی و چــه در وزارت اطالعات، 
پس ازاینكه با پرونده ای مواجه می شوند و آن را 
کشف می کنند، اطالعاتی را جمع آوری می کنند، 
پرونده را آماده ارسال به دستگاه قضایی می کنند. 
تا اینجا یك مرحله؛ از اینجا بــه بعد که پرونده 
می خواهد وارد دســتگاه قضایی بشود، بعضاً در 
جلساتی که با دوستان داشتیمـ  به طور غیررسمی 
البته بیان می کردندـ  کــه بعضی پرونده ها را به 
تشخیص خودشــان، اصاًل به دســتگاه قضایی 
ارســال نمی کنند. این نكته قابل توجهی در این 
زمینه است که چرا پرونده ای که تشكیل می شود 
و اتهام، اتهام قابل توجهی است، پرونده به دستگاه 
قضایی ارسال نشود. این امر یا به دلیل آن است 
که تشــخیص می دهند باید اطالعات بیشتری 
جمع آوری شــود، خــوب پس ازاینكه اطالعات 
می خواهد جمع آوری شــود، بــا موانعی مواجه 
شوند که مانع از شكل گیری دقیق پرونده باشد، 
طبیعتاً وقتی پرونده ناقص باشــد ارسال آن به 
مرجع قضایی هم نمی تواند جوابی را حاصل کند. 
بعدازاینكه وارد دستگاه قضایی می شود، فرایند 
جدیدی آغاز می شود. ممكن است پرونده دوباره 
به ضابطین بازگشت داشته باشد یا نداشته باشد؛ 
این ها فرایندهای منقطعی است به دلیل اینكه در 
یك مجموعه خاصی هدایت و مدیریت نمی شود، 
می توان گفت بحث مبارزه را با فرسایش مواجه 
می کند، کار به کندی صورت می گیرد، درحالی که 
از خصیصه های فســاد و جرم اقتصادی، سرعت 
عمل در این گونه پرونده هاســت. یعنی شــما با 
ابزاری که اآلن در اختیار هست، کسی که متهم 
به جرم اقتصادی است، به محض اطالع از اینكه 
دستگاه قضایی یا مجموعه ای فعالیت این فرد را 
رصد می کند، به راحتی و با سهولت می تواند ادله 
و قرائن ارتكاب بزه اقتصادی را امحاء کند و هیچ 

اثری را به جا نگذارد.
لذا بحث مبارزه با مفاســد اقتصــادی، نیازمند 
تخصص کافی و سرعت العملی است که احساس 
می شود با تشكیل این ســازمان، این ابزارها در 
اختیار این مجموعــه قرار بگیرد تــا بتواند این 
هدف را محقق کند. که این ابزار را در بحث ستاد 
به هیچ وجه نمی بینیم، هرچنــد عرض کردم به 
لحاظ تصمیم گیری ســطح باالیی است، اما به 
جهت اینكه قوای مختلفی هســتند و هرکدام 
حوزه تخصصی خودشان را بناست دنبال کنند، 
به صورت عملیاتی با پرونده ها نمی توانند برخورد 
کنند. ممكن اســت در ســطح تصمیم گیری یا 
سیاســت گذاری، سیاســت گذاری ای صورت 
بگیرد که دورنمــای آن و بازخورد طوالنی مدت 
آن، در امر مبارزه با مفاســد اقتصادی تأثیرگذار 
باشد، اما به هیچ وجه جنبه عملیاتی ندارد، یعنی 
آن ها هیچ وقت در پرونده ها ورود پیدا نمی کنند، 
هیچ وقت به خاص وظیفه قانونی آن ها نیســت 
که بخواهند پرونده ها را از ابتدا تــا انتها رصد و 

پیگیری کنند.

این وجه تمایز بین ســتاد و سازمانی که بناست 
شكل بگیرد، کاماًل مشهود است که این سازمان 
یك ابزار اجرایــی دارد که از مجموع این طرحی 
هم که نوشته شده اســت، و 50 ماده را تقریباً به 
خود اختصاص داده است، حدود دوسوم از مواد 
این طرح مربوط به بحث ابزاری است که بناست 
در اختیار این سازمان قرار گیرد. وجه متمایز این 
طرح در همین است که بیشتر از دوسوم مواد آن 
بحث نحوه پیگیری پرونده ها و به نتیجه رسیدن 

آن را دنبال می کند.
مناسب اســت که این را هم عرض کنم که یك 
قسمت دیگری هم در این سازمان تحت عنوان 
شــورای راهبردی پیش بینی شده است که گویا 
وظایفی کــه اآلن در اختیار ســتاد قرارگرفته، 
به نوعی در این شورای راهبردی بتواند واگذار و 
تفویض شود به این شورا، و این شورا با اختصاص 
وقت بیشــتری که به این موضوع، قانون گذار به 
آن ها می دهد، موظف هستند این اختصاص وقت 
را انجام دهند، می توان امیدوار بود که سیاست ها 
به طور دقیق تر و متناسب بازمان خودش گرفته 
شود، نه اینكه مشكالتی در این حوزه دیده شود 
و بعد از مدتی ما تازه بخواهیم سیاســت گذاری 
کنیم و این نحوه سیاست گذاری که با تأخیر انجام 

می شود، دیگر کارایی خودش را نخواهد داشت.
در فرمایشاتتان فرمودید این سازمان 
فرا قوه ای است، بنابراین زیرمجموعه قوه 
قضاییه محسوب نمی شــود؟ قرار است 
نهادی درون قوه قضائیه شکل بگیرد یا نه، 

چیزی فراتر از سه قوه؟
در واقع ایده تشكیل ســازمان این است که فرا 
قوه ای باشــد، ما مطالعه تطبیقــی را در همین 
زمینه در بعضی کشورها داشــته ایم، دیده شده 
اســت کشــورهایی که موفقیتی را در مبارزه با 
مفاسد اقتصادی خود داشته اند، هرکدام متناسب 
با ساختار نظام سیاسی و نظام حقوقی کشورشان، 
یك نهاد مســتقلی کــه متولی مبارزه با فســاد 

اقتصادی باشد را در درون خوددارند.
همین آسیب شناسی در کشور ما هم همین نتیجه 
را می تواند به دنبال داشته باشد که ما هم نیازمند 
چنین نهاد فرا قــوه ای هســتیم و درعین حال 
اگر بخواهد به طور مســتقل عمــل کندـ  اینكه 
می گوییم فرا قوه ای به جهت نظارت کلی است که 
می خواهد داشته باشدـ  اما به لحاظ اجرایی باید 
کاماًل در تعامل با سه قوه دیگر باشد و اال بازهم به 
نتیجه نمی رسد. اما به لحاظ کلی و مدیریت کلی 
پرونده ها، بله، بناست که فرا قوه ای باشد و ریاست 
این سازمان به نحوی پیش بینی شده که با انتساب 
مقام معظم رهبری صورت بگیرد و تحت اشراف و 

نظارت کامل و مستقیم ایشان باشد.
طبیعتاً یكی از مشكالت ســازمان همین بحث 
است که در فرض تشــكیل این سازمانـ  چون 
ما نهاد مشابه آن را نداشتیم و به نوعی تجربه اول 
در نظام حقوقی و سیاسی ما محسوب می شودـ  
چه بســا این ایراد وجود داشته باشد که در عمل 
یك تداخل کاری با قوه قضاییــه به وجود بیاید 
که بعید نیست که بخشی از این اتفاق بیفتد، ولی 

را می دهد، این برداشــت بوده که ما در خصوص 
مبارزه با مفاســد اقتصادی ما باید یك سازمان و 
نهاد فرا قوه ای و غیر وابســته به دستگاه اجرایی 
و قضایی داشته باشیم، تا بتوانیم امیدوار به بحث 

مبارزه باشیم.
بحث آسیب شناسی از این منظر قابل تحلیل است 
که پرونده مفاسد اقتصادی طبیعتاً به دلیل حجم 
باالی رقم هایی کــه در این گونــه پرونده ها ذکر 
می شود، به هرحال آســیب هایی که متوجه این 
پرونده ها هست، طبیعتاً پرونده به نتیجه نمی رسد. 
به طور شفاف و روشــن بخواهیم بیان کنیم این 
است که می بینیم سالیان سال پرونده در دستگاه 
قضایی می ماند و اگر بخواهد به نتیجه هم برسد، 
بعضاً زمانی به نتیجه می رســد که عماًل چیزی از 
پرونده باقی نمانده است؛ یعنی هسته مرکزی که 
در پرونده قابل پیگیری و تعقیب بوده عماًل چیزی 
از آن باقی نمانده و پرونده شكل اولیه اش را ندارد. 
لذا برخورد با متهمین آن پرونده نیز دیگر کارایی 

الزم را ندارد.
به همین دلیل این آسیب شناســی منجر به این 
نتیجه شد که گویا ما نیازمند یك افرادی هستیم، 
نیازمند یك مجموعه ای هســتیم که با توجه به 
اینكه اتصالی به قوه قضاییه یا قوه اجرایی ندارد، 
راحت تر بتواند مسیر پرونده را طی کند. این یك 
بُعد قضیــه بود به لحاظ شــكلی و مقررات آیین 
دادرسی کیفری می توانیم این مسئله را در این 
قالب ارزیابی کنیم که بحث مبارزه نیازمند 
یك ســاختار و نهاد جدید است و 
نهادهای فعلی و دستگاه هایی 
که متولــی ایــن امر 
بوده اند تاکنونـ  
به نوعــیـ  
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باید به هرحال کار را گام به گام پیش برد، و موانعی را که بعضاً 
به وجود می آید مرتفع کرد.

اما همان طور که عرض شــد این تجربه را برخی کشورهای 
دیگر هم داشته اند، ما یكیـ  دو گزارش را در همین خصوص 
داشتیم، نهاد ضد فســادی که در مالزی تشكیل شده، نهاد 
ضد فسادی که در کشور هنگ کنگ تشكیل شده، گزارشی 
به صورت تك برگــی در این زمینه بــرای بعضی نمایندگان 
داشــتیم که گویای این قضیه است که ضرورت تشكیل این 
نهاد احساس می شود و این فرا قوه ای بودن در کارآمد کردن 

این سازمان می تواند مؤثر باشد.
فرمودید که در این سازمان قضا و اجرا و همه چیز 
باهم جمع می شود، این فساد آور نیست که همه چیز 
در یکجا جمع شود؟ بحث تفکیک قوایی که داشتیم 
همین بود که مانع از فساد شود، حاال ما داریم در یک 
سازمان همه چیز را با هم یکی کنیم. به نظر شما این 

مسئله فساد آور نیست؟
من این را قبول دارم، ازاین جهــت که متمرکز کردن چنین 
قدرتی در یك مجموعه، می تواند مفاسدی را به دنبال داشته 
باشد، اما ما باید همین جاـ  حاال که این احتمال را می دهیم و 
این پیش فرض برای ما قابل فرض استـ  در همین خصوص 
هم راهكارهایی پیش بینی شــود. از دو جهت ما باید به این 
مسئله توجه داشته باشیم، به هرحال بنا است که افرادی که 
در این مجموعه فعالیت می کنند، کسانی باشند که به لحاظ 
کاری، کارنامه فعالیتشان درخشــان و عاری از هرگونه ابهام 
و فساد کاری باشد، افرادی باشــند که کاماًل قاطع در بحث 
مبارزه با فساد باشند، و ازاین جهت یك بخش از نگرانی مرتفع 
می شود با به کارگیری نیروهایی که به نوعی اطمینان به آن ها 

داریم و فعالیتشان در سال های قبل گویای این مسئله بوده؛
بخش دوم که باید جنبه بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد 
برای اینكه فساد احتمالی از این سازمان فاصله بگیرد، بحث 
نظارت و بازرســی اســت که در این خصوص باید برای این 
سازمان پیش بینی شود، و این بخش نظارت و بازرسی به طور 
مستقیم تحت اشــراف و نظارت مقام معظم رهبری صورت 
می گیرد. یعنی ایشــان طبیعتاً با پذیرش تشــكیل چنین 
سازمانی و با توضیحاتی که در این خصوص باید داده شود، با 
انتساب فردی که ریاست این سازمان را به عهده می گیرد، باید 
سازوکار نظارت و بازرسی دقیق این مجموعه را هم پیش بینی 
کنند که احیاناً نگرانی ای که ذکر شد از فسادزا بودن چنین 

قالبی در این سازمان، جلوگیری شود.
پس در این طرح نهاد نظارتی پیش بینی نشده است 

و واگذارشده است به نظر خود مقام معظم رهبری؟؟
در حین بررســی این طرح در کارگروه ایــن نكته به ذهن 
دوستان رسید و پیشنهادانی هم شكل گرفت، منتهی پیشنهاد 
مكتوبی ارائه نشد که اآلن بخواهم موادش را عرض کنم؛ اما 
دغدغه کاماًل دغدغه به جایی بود و پیش بینی هایی هم صورت 
گرفته و ما باید در ادامه تصویب این طرح به این نكته هم دقت 
داشته باشیم که حتماً مواد متناسب با آن را پیش بینی کنیم.

البته کم وبیــش پیش بینی هایی صورت گرفتــه. مثالی که 
خاطــرم آمد عرض کنــم: در خصوص اینكه اگر مفاســد و 
جرائم اقتصادی از ســوی اعضای این سازمان بخواهد انجام 
شود، مجازات آن ها طبیعتاً مجازات بیشــتری خواهد بود. 
خود این امر می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد. مسئله 
نظارت و بازرسی این مجموعه می تواند بسیاری از نگرانی ها 
را مرتفع کند که فكر می کنم باید مواد قانونی آن پیش بینی 
شود، که اآلنـ  آن طور که خاطرم هستـ  پیش بینی خاصی 

نشده؛ جز اینكه این وظیفه را ریاست سازمان در حال حاضر 
با این شــیوه ای که اآلن طرح نگارش پیداکرده، چیز خاصی 
پیش بینی نشــده، ولی باید دقت داشته باشــیم در مراحل 
تصویب و تصویــب نهایی در مجلس، ایــن را حتماً در قالب 

موادی به طرح اضافه کنیم.
تا اینجا این گونه متوجه شدم که از نکات برجسته 
در این طرح این موارد است:ـ  بحث ضابطین،ـ  روند 
پیگیری ضابطین؛ـ  ابزار اجرایی کــه در این طرح 
پیش بینی شــده؛ـ  تخصصی نمودن بحث مفاســد 
اقتصادی. فراتر از این، چیزی هســت که شما بیان 

نکرده باشید؟
نه، تقریباً همین نكاتی است که اشاره فرمودید. نوع آوری های 

این طرح به نوعی همین موارد است.
یكسری حمایت هایی از کسانی که در این پرونده ها، پایشان 
باز می شــود، صورت بگیرد، که یكی از موارد آسیب شناسی 
پرونده های اقتصادی که ما را رهنمون کرده است به پیش بینی 
این موارد این اســت که: این پرونده ها به دلیل اتصالشان به 
کانون های قدرت، ممكن اســت که در مســیر رسیدگی به 
پرونده، کسانی که می توانند به عنوان شاهد یا مطلع در این 
پرونده ها حضور پیدا کنند و اثبات این گونه جرائم را تسهیل 
کنند و به مقام رسیدگی کننده این یاری را برسانند، چه بسا به 
دلیل اینكه متهمین این گونه پرونده ها متصل به کانون قدرت 
و ثروت هستند، تهدیدهایی را متوجه شهود و مطلعین کنند، 
چه از طریق تهدید فیزیكی و جسمی برای خود یا اطرافیان 
آنان و یا تطمیع آنانـ  که هر دو آسیب قابل پیش بینی استـ  
سعی شده در این طرح مجازات به نسبت سنگین تری از آنچه 
که اآلن در قوانینمان داریم برای تطمیع و تهدید شــهود و 

مطلعین در یك پرونده، وجود دارد.
 ازاین جهت می توانیم امیدواریم باشــیم که پرونده ها پس از 
تشكیل، افرادی که به عنوان شاهد و مطلع می توانند در روند 
رسیدگی و به نتیجه رسیدن پرونده به ما کمك کنند، بتوانند 
با اطمینان بیشتری در مراحل رسیدگی حضور پیدا کنند و 
طبیعتاً نتایج آن را می توانیم مثبت ارزیابی کنیم. این هم از 
مواردی بوده که در طرح پیش بینی شده یعنی سازوکارهایی 
برای حمایت بیشتر از شــهود و مطلعینی که در این گونه 

پرونده ها حضور پیدا می کنند که نكته بسیار مثبتی است.
ما با بعضی قضاتی که در این بحث چند سالی است فعالیت 
دارند، نمونه هایی را ذکر کردند که ما بر اساس آن نمونه ها، 
سعی کردیم خألها را شناســایی کنیم و برای آن ها موادی 

پیش بینی کنیم از جمله این موردی که بیان شد.
با توجه به اینكه در قانون مجازات اسالمی ما یك اصطالحی 
را تحت عنوان جرائم اقتصادی وارد کردیم و به نوعی اولین 
واکنش قانونی نســبت به بحث جرائم اقتصادی به حساب 
می آید، بر همان اساس بحث این سازمان و مصادیق مبارزه 
را ارجاع دادیم به ماده قانونی که در قانون مجازات هســت، 
البته این را هم باید عرض کنیم که مواردی را به این مصادیق 
ســعی کردیم اضافه کنیم، یعنی در همیــن زمانی که از 
تصویب قانون مجازات اسالمی تا زمانی که در کارگروه این 
طرح را بررسی می کردیم، گذشت، متوجه شدیم که بعضی 
از مصادیق مفاســد اقتصادی هســتند که به نوعی در این 
قانون جدید پیش بینی نشده است و یا اگر پیش بینی شده، 
صراحت و دقت کافی را نداشته؛ لذا ضمن اینكه سعی کردیم 
از مواردی که در قانون جدید به آن اشاره شده است استفاده 
کنیم، موارد جدیدتر را هم بــه این طرح اضافه کردیم تا در 

قالب این طرح بیایند.

نهایتاً ممكن است مواردی باشــد که با توجه به اینكه ما در 
حوزه جرائم اقتصادی با تحول مصداق این گونه جرائم همواره 
مواجه هســتیم، این امكان هم برای مجلس وجود دارد که 
در صورت تصویب این طرح و تشكیل چنین سازمانی، اگر 
مواردی به صورت جدید وارد عرصه ســاختار اقتصادی ما 
بشود، قانون گذار می تواند با ارائه یك طرح یا الیحه جدید، 

بحث مبارزه این موارد را هم به این سازمان ارجاع دهد.
اگر طرح نهایتًا به تصویب نرســید، برای ادامه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین مواردی که ذیل 
طرح سازمان مطرح شده است برنامه ای وجود دارد؟

ـ در حال حاضر که باید امیدوارم باشــیم که همه در ذیل 
تصویب همین سازمان محقق شود. با توجه به شناختی هم 
که بنده از مجموعه مجلس دارم و حمایت هایی که صورت 
گرفته از تصویب این طرح، امیدوار جدی هستیم که حداقل 

در مجلس این طرح به تصویب برسد.
اما اگر نهایتاً موانعی در سر تصویب این طرح به وجود بیاید 
که نشــود طرح را به طور کامل به تصویب رساند، در خالل 
صحبت ها عرض کردم که دوســوم این طــرح بخش های 
ماهوی مبارزه با مفاســد اقتصادی است، که این دوسوم را 
می توانیم در قالب طرح جدید یا پیشنهادی که به نماینده ها 
داده می شود، با عنوان جدیدی آن مواد را که نیاز ضروری 
و جدی در بحث مبارزه هست را بتوانیم انشاء اهلل پیگیری 

و تصویب کنیم.
در آخر اگر نکته ای درباره سازمان مبارزه با مفاسد 

اقتصادی مانده بفرمایید.
ـ بد نیست اشــاره کنم در این طرح همان طور که گفته شد 
یك بخش ماهوی پیش بینی شده است که بعضی از موارد را 
اشاره کردم، این مورد هم به نظرم قابل توجه باشد که ما در 
خصوص جرائم اقتصادی، یكی از آسیب شناســی هایی که 
صورت گرفته، بحث ضمانت اجراهــای برخورد با این گونه 
جرائم است. ما اگر می خواهیم بحث مبارزه به نتیجه برسد 
ـ و انتظــار افكار عمومی هم بر همین اســتـ  در خصوص 
اثبات این جرائم، باید به نحــو قاطعی مجازات بازدارنده ای 
پیش بینی شــود. طبیعتاً با توجه به شــرایط اقتصادی ما، 
افراد ترجیح می دهند که بعضاً دو سال یا سه یا چهار سال 
در زندان باشــند اما آن آورده خودشان و آن عواید ناشی از 
ارتكاب جرم اقتصادی خودشان را پنهان کنند، و بعدازاینكه 
4- 5 ســال در حبس بودند، بیایند بیــرون و از آن عواید 
اســتفاده کنند. لذا بحث آسیب شناسی که صورت گرفته، 
اگر می خواستیم آن قوانین را به طور کاملـ  با توجه به اینكه 
قوانین متعدد و پراکنده ای هم هستندـ  تمام آن ها را اصالح 
کنیم، یك مقدار کار به مشكل برمی خورد، و عماًل شاید در 

این مقطع زمانی جواب نمی داد.
 نهایتاً کاری که ما می توانستیم در این خصوص انجام دهیم 
این بود که ضمانت اجرای جزای نقدِی جرائم اقتصادی را 
از میزانی که در حال حاضر پیش بینی شــده است، افزایش 
دادیم، تمام آن ها را جزای نقدی دو برابر میزان ارزش جرم 
ارتكابی یا عواید ناشــی از آن جــرم پیش بینی کردیم که 
ازاین جهت می توانیم امیدوار باشــیم که فرد حبس را هم 
متحمل شد، با جزای نقدی ســنگینی مواجه است یا باید 
جزای نقــدی را پرداخت کند یا معــادل آن باید تبدیل به 
حبس شود که طبیعتاً زمان طوالنی را در حبس باقی بماند.

لذا ازاین جهت هم فكر می کنم این نوآوری در طرح دیده شده 
است که قدرت بازدارندگی ضمانت اجراهای جرائم اقتصادی 

را افزایش داده است.
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پژوهشكده سازمان بسیج حقوقدانان جهت تحقق دغدغه های نظام و پیشبرد اهداف متعالی انقالب اسالمی، در عرصه بین المللی یكی از بخش های علمی خود را به کارگروه حقوق بین الملل اختصاص 
داد که بنیان و علت پیدایی آن احقاق حقوق حقه ملی در عرصه بین المللی بوده است. این کارگروه با پیش رو قرار دادن سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و با نگاه ایرانی 
اسالمی به وقایع بین المللی به وسیله رصد تحوالت بین المللی و تحلیل و بررسی آن به ارائه راهكارهایی برای تحقق آرمان های انقالب اسالمی در عرصه بین المللی خواهد پرداخت و در این مسیر با یك 

نگاه ارزشی به وقایع و با رویكرد ترویجی، پژوهشی و اجرایی تمام هم خود را در جهت تبدیل ایران اسالمی به یك بازیگر فعال و مدعی در عرصه بین المللی مصروف خواهد داشت.
 عرصه بین المللی مجرای تحقق بسیاری از دستاوردهای عینی است؛ تالش در رفع تحریم، صنعت بیمه و حمل ونقل کشور را متحول می سازد؛ تالش در نقش آفرینی در تدوین نظام حقوق بین الملل 
فضا، بی نیازی کشور از دیگران در عرصه ارائه شبكه های تلویزیونی و اینترنت را فراهم می آورد؛ تالش برای تأثیرگذاری در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، امنیت را به منطقه بازمی گرداند و... در 
نتیجه فعالیت در عرصه بین المللی و شاخه های آن یقیناً نتایج عینی و عملی به همراه دارد، هدف ما مشارکت فعال در عرصه های کنونی بین المللی برای تغییر سازوکارهای ناعادالنه آن هم در حد توان 
است، در این راه هم مسئوالن اجرایی قوی نیازمند است و هم پشتوانه علمی قوی، نقش مراکز علمی و پژوهشی و مراکز تولید علم در راهنمایی مسئوالن اجرایی بسیار اهمیت دارد به ویژه در دو بعد 
گفتمان سازی بین المللی و ارائه سناریوهای مبتنی بر نفع مشروع ملی؛ کارگروه حقوق بین الملل با سازوکارها و قدرت علمی که دارد بزرگ ترین عملكرد تأثیرگذار خود را در عرصه بین المللی تبدیل شدن 
به یك بازوی مشورتی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران چه در حوزه تعیین خط و مشی بر اساس رهنمودهای رهبری برای سیاست خارجه و چه اثرگذاری غیرمستقیم در تصمیم گیری های 
مهم و حیاتی نظام در حوزه بین المللی با ارائه راهكار و پیشنهاد و در رأس آن رصد تحوالت و تحلیل درست و منطقی شرایط منطقه و محیط بین الملل با توجه به نیازهای نظام می داند. بر این اساس 
این کارگروه ظرف پنج سال آینده به نهاد علمی پیشرو در تولید ادبیات مرتبط با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تبدیل خواهد شــد و با اتكا به جذب مخاطبان متخصص و دلسوز نظام و منابع 
ارتباطی جدید، نسل جدیدی از حقوقدانان نخبه و متعهد را تربیت خواهد کرد تا بتواند با نگاهی تازه و با توسل به شیوه های نوین، برنامه ها و اهداف نظام را پیش ببرد. این کارگروه به منظور بهبود کیفی 
فعالیت های خود طی چند سال آینده به نخبه پروری خواهد رسید و درنهایت با عنایت به چشم انداز فعالیت ها، منابع انسانی و ارتباطی خود، جایگاه فعلی خویش به عنوان یك نهاد مرجع را ارتقا می بخشد.
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مصاحبه  اختصاصی  با حجت االسالم والمسلمین دکتر 
رفیعی علوی پیرامون نظام حقوق بشر دنیای امروز

جريان علمی موجود 
در علوم انسانی 

زايیده اسرائیلیات 
در جنگ های علوم 

انسانی است
 

 حقوق بشر امروز محملی برای تجلی قدرت مستکبران شرق و غرب دنیاست. 
آنچه در نظام حقوق بین الملل می تواند از بروز و ظهور چنین ددمنشــی بکاهد 
حرکت در جهت قانونمند شدن حقوق بین الملل در راستای حقوق انسان های 
آزاده و به خصوص مستضعفین جهان است. در همین راستا گفتگویی کردیم با 
دکتر سید احسان رفیعی علوی درباره ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل فعلی که 

بخشی از آن در شماره اول عدالت 1404 منعکس شده است.
 ضمن تشــکر از فرصتی که در اختیار بنده قراردادید، همان طور که مطلع 
هستید موضوع این مصاحبه مقوله های حقوق بشر است و به این موضوع از چندین 
جنبه می توان نگاه کرد، در همین راستا سؤالی داشتم که بفرمایید ایراد بزرگ 

نظام حقوق بشر ازنظر شما چیست؟
 بزرگ ترین ایرادی که اآلن در حقوق بشر وجود دارد این است که حقوق بشر فرهنگ است و 
این )غربی ها( فرهنگ را خوب نشناخته اند. حقوق بشر در حقیقت حقوق فرهنگی و سیاسی 
است و ذیل عنوان حقوق بشر یا سیاسی و... می توان شــناخت. باید یك دور درس فلسفه 

فرهنگ را خواند تا به این مهم رسید.
 چالش بزرگی در حقوق بشــر وجود دارد که مثاًل مکتب آقای جوادی در این 
مقوالت در اینجا بحث تنوع فرهنگی مطرح می شود که ما چندین نوع حقوق بشر 
داریم درحالی که غرب این را قبول ندارد. نظر شما در این زمینه چیست و بحث 

جهان شمولی را چگونه تحلیل می کنید؟
 ببینید آن برداشتی که از حرف آقای جوادی شده غلط است. حرف آقای جوادی در حقوق 
این است که اتفاقاً ایشان قائل به وجود حقوق جهانی بشر است و اینكه می گویند منظورتان 
کدام انسان است، این است که می دانید ما در مكاتب مختلف علوم انسانی چند چیز را بررسی 
نمی کنیم بلكه یك چیز را بررسی می کنیم به نام انسان که انسان یك حقیقت واحد است 
که از زاویه های متغیر و متكثر به آن نــگاه می کنیم، این حقیقت واحد را از زوایای مختلف 
در علوم انسانی به آن نگاه می کنند و متكثر جلوه می کند بیان آقای جوادی نسبت به اینكه 
کدام انسان؟ منظور این است که اگر شما گفتید انسان همین است که روزی به دنیا می آید و 
روزی می میرد یعنی انسان را از جنبه ماتریالیستی به آن نگاه کردی و در انتها با این نگاه این 
درمی آید که تو باید خوراک و پوشاک این انسان را تأمین کنی و حقوق جهانی هم که برای 
آن می نویسی به همین قدر بسنده می کنی اما اگر انسان را یك تفسیر ماقبل از حیات طبیعی 
به آن دادی و گفتی ماقبل از آن بوده ایم و بعدازاین حیات جسمی و کالبد هم خواهیم بود نگاه 
حقوق بشری شما تغییر می کند. در حقیقت پردازش از حقیقتی که پشت این پرده قرار دارد 
که شما چه تصوری داری و انسان را چه تعریف می کنی که انسان از کجا آمده و به کجا می رود 
به شدت متأثر از مدل حقوق بشری شماســت، این حرف آقای جوادی این است دقیقاً نظر 
اسالم این است که ما حقوق بشر داریم و حقوقی داریم که نوع بشر از آن برخوردار است؛ در 
کل ببینید ما یك حقوقی داریم به نام حقوق فرهنگی که این حقوق ممكن است متكثر باشد 
مثاًل من بافرهنگی و شما بافرهنگی دیگر و هر دو باید حقوقمان محترم شمرده شود. حال 
یك حقوق جهانی بشر داریم و آن چیزی است که هر انسانی فارغ از نژاد و پوست و فرهنگ 
و دین باید از آن بهره مند شود اما ایرادی که ما به غربی ها داریم چیست؟ ببینید هر حقوقی 
منابعی دارد این ها می گویند ما حقوق جهانی بشر نداشته ایم و ما می گوییم شما این حقوق 
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جهانی را از کجا نوشــته اید می گویند ما آن را معاهده 
و کنوانسیون کرده ایم و قرارداد بین الملل کرده ایم.

ما ســؤال می پرســیم وقتی که مــا به عنــوان ملل 
درحال توسعه یا ملل کمتر توسعه یافته نبودیم چطور 

شما نشسته اید برای ما تعیین تكلیف کرده اید؟
همچنین اصــوالً قراردادها محل منافــع منعقدین 
خود هستند شما می دانید که ما در حقوق خصوصی 
می گوییم قرارداد بین من و شــما معتبر است و آثار 
و تكالیف آن نبایــد بر دیگران بار شــود و این خالف 
آزادی اراده اســت چطور ما آزادی انســان را برایش 
فشــار می آوریم که شــما باید آنچه ما پذیرفته ایم را 
حتماً بپذیرید و آن نســخه ای که ما نوشته ایم نسخه 
جهانی اســت درصورتی که این واقعیت ندارد و اینكه 
شما نوشته ای جهانی نیست و این یك بسته ای است 
که خودتان بسیاری از آن را قبل ندارید به لحاظ فلسفی 
یا وجودی خالصه این ها می گویند ریشه حقوق بشر 
عرف است یا قرارداد، عرف تكرار ست حال از کجا معلوم 
که یك رفتار تكراری باریشه اعتقادی به فرض که این 
باشد درست اســت؟ آیا این طور نیست که بسیاری از 
عرف های گذشته امروز شكسته شده و در همین حوزه 
حقوق بشر مگر تبادل برده عرف نبود؟ چرا اآلن خالف 
حقوق بشر است و در سند هم نیست پس عرف منبع 
خوبی نیست، زمانی که حقوق بشر به وجود آمده است 
اصاًل ما نبوده ایم و بعداً که به وجود آمده، ما آمده ایم، 
اگر منبع حقوق بین الملل قرارداد است نمی توان بدون 

طرف دیگر، قرارداد منعقد کرد.
 ما در مبانی هم با یکدیگر اختالف داریم حکم 
را حکم خداوند می دانیم ما ولی غربی ها به عقل 

بشر معتقدند تحلیلتان در این رابطه چیست؟
ما بر سر این مسائل زیاد بحث نداریم البته با غربی ها 
مشكل داریم ولی حقوق بشــر غربی ازآنجاکه تئوری 
پلورالیسم را ارائه می کند و خود می گوید که من تنوع 
و تكثر طلبم و کثرت گرا هستم خیلی راحت همه چیز 
در آن استثنا می گذارد یعنی شــما حق حیات را هم 
می توانی در آن مستثنی کنی؛ روش مستثنایت نسبی 
یا همین اعالمیه جهانی حقوق بشر حاال ما حق حیات 
را پذیرفته ایم و به آن عمل هم می کنیم ولی آنان چه بر 
آن قائل می شوند نكته ای که وجود دارد این است که ما 
همیشه از منابع توسط روش و معرفت شناسی مبانی 
را می بینیم و بعد از مبانی ماده ماده می کنیم یا قواعد 
را می گوییم ATRICAL. ATRICAL می کنیم. 
شــما قانون را نگاه می کنیم و می بینی که ما از منبع 
قرآن و حدیث، با استفاده از عقل مبرهن و نقل معتبر 
مبانی فقهی کرامت نوع انسانی را استخراج می کنیم 
بر این مبنــا می گوییم حقــوق خصوصی حق حیات 
را می شناسد و باز دوباره بازنویســی کرده و آن را پویا 
می کنیم اما غربی ها چه می کنند چیزی را که خودشان 

باعقل خود نشسته اند و نوشته اند.
بــرای آن مبانــی فکری خودشــان هر 
چه نوشــته اند برای بشــر تصویب می کنند 
درصورتی که همین حق بشــر بــوده که جان 
میلیون هــا آدم را گرفتــه، نتیجــه اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر جنگ های متعدد بوده و 
این ها خودشــان نمی دانند که آیا این همه آدم 
کشته شده اســت آیا ارزش این کاغذ را داشته 

است یا خیر؟
داستان این است که شما هیچ وقت سایه علوم سیاسی 

را به علوم انسانی در نظر بگیرید.
جریان علمی موجود در علوم انسانی زاییده اسرائیلیات 
در جنگ های علوم انســانی وجود دارد، شــما وقتی 
اعالمیه حق شهروندی فرانســه را در اینترنت بزنید 

عكس چشم می آید که عالئم ماسونری است.
 ما در قانون گذاری با غرب تفاوت داریم و آیا 

فقط ریشه اختالف در این طرز تفکر است؟
قانون گذاری در یك کشور ازنظر غربی ها می تواند منبع 
هر چیزی باشد، قانون گذار حق را شناخته نمی توان با 
آن مبارزه کرد در حوزه نظر و عمل می توان به غربی ها 
اشــكال وارد کرد ولــی آن چیزی کــه می ماند برای 
مردم اســت که برای همه محترم است شما در قانون 
اساسی خودمان می بینید که می گوید »مردم با اعتقاد 
دینی شان به حقوق انسان قیام کردند«، شما می بینید 
امروز که مدعیان حقوق بشر غالباً دشمنان طراز اول 
بشریت اند و این واقعیت موجود حقوق بشر است، آنانی 
که عنوان دشــمن حقوق بشــر دارند خیلی بیشتر از 
نبود حقوق جهانی بشر آسیب دیده اند مثاًل در کشور 
ما شهدای ترور بیشــتر داریم و. دقیقاً هم ما به عنوان 
دشمن حقوق بشــر ازنظر آنان شــناخته می شویم، 
مرحوم عالمه طباطبایی ذیل آیه 12۳ سوره آل عمران 
جمله ای دارد که می فرماید: می دانید که شــیعه در 
جهان 200 یا ۳00 میلیون اســت بین 1/5 میلیارد 
مســلمان و این تعداد از نوابغ آنان یا شهید شده اند یا 
ترور شــده اند. هیچ وقت هم قدرت جهانی دستشان 
نبوده است آیا سابقه ما بیشتر است یا این مكاتب فكری 
غربی آیا ما به حقوق بشر و بیداری کمك کردیم یا این 
مدعیان حقوق بشر؟ چه درگذشته و چه در حال حاضر.
 آیا می تــوان قائل به این شــد که تمامی 
موضوعات حقوق بشــری در یک نمود بارزتر و 

با جامعیت بیشتر در اسالم وجود داشته است؟
قطعاً همین طور است، شما به گذشته حقوق بشر نگاه 
کنید زمانی که این آدم ها با طرز فكرشــان حكومت 
می کردند، چیزی غیــر از حكومت های دیكتاتوری و 
جنگ های جهانی و آدم کشــی نمی بینید، پس حاال 
شما به دنیای اسالم نگاه کن، وقتی پیغمبر در شعب 
ابی طالب ظهور می کند آیا کسی می تواند ادعای حقوق 
زن بكند بیشتر از اسالم؟ مگر اسالم نبود که وضعیت 
اسفناک زنان در شعب ابی طالب را سامان بخشید و مگر 
اسالم از برابری و برادری صحبت نكرد چرا اآلن ادعای 
برابری برای دیگران است و مخالفت با حقوق بشر برای 
ماســت. یا مثاًل در حكمرانی امیرالمؤمنین حكمرانی 
مطلوب و حكمرانی حكیمانه بیشــتر جاری بود یا در 
حكمرانی این غربی ها؟ یا در همین انقالب جمهوری 
اسالمی آیا موج گریز از دیكتاتوری و روی آوردن به یك 

انقالب مردمی در آن ها وجود ندارد.
 آقای دکتر آیا حقوق بشر زاییده یك استفهام مصنوعی 

است یا زاییده یك استفهام روابط امنیتی است؟
به نظر می رسد امروز دومی جریان دارد، یعنی بیشتر 
از اینكه یك مفهوم حكمی و مردمی باشد یك مفهوم 
برای تأمین بحث های سیاسی است جالب است بدانید 
که در بســیاری از کشورها حقوق بشــر را جز حقوق 

سیاسی قرار می دهند.

 

 شورای امنیت را می توان نماد یك الگوسازی برای حاکم 
کردن یك نظم قــراردادی در جهان دانســت. درواقع 
می توان ادعا نمود کــه این نهاد بر اســاس اصل تمرکز 
قدرت و وحدت سیاســی ایجاد گردیده و در ساختار آن 
تا حد امكان سعی گردیده تا بر اساس وضعیت سیاسی، 
جغرافیایی و نظامی دهه 40 و 50 میالدی، بخش بزرگی 
از قدرت های مؤثر اما پراکنده جهان گرد هم جمع گردیده 
تا هم از پتانسیل های شكل گرفته در آن ها در زمان جنگ 
جهانی دوم، در بعد از جنگ نیز استفاده گردد و نیز عالوه 
بر آن از ظهور تنش ها و جنگ هــای جدیدی که هرآینه 
امكان داشــت شــرق و غرب زمین را به جان هم اندازد 

جلوگیری به عمل آید.
درواقع این فرآیند را نمی توان حاصل عقالنیت ناشی از 
حقوق توسعه در جامعه بین الملل دانست بلكه پشتوانه 
آن عقالنیت ناشــی از ترس از خرابی های جدید بود که 
منتج به خود محدودسازی بین المللی توسط ابرقدرت ها 
گردید. پس می توان همچنین اظهــار نمود که عالوه بر 
مطالب پیش گفته، فلسفه ایجاد چنین نهادی امال تأسیس 
یك نهاد مبتنی بــر اصل تمرکز قدرت و ثانیاً تأســیس 
یك نهاد بر ای جلوگیــری از یك جانبه گرایی و اقدامات 
شــتاب زده بود. تمامی این مبانی یك هــدف را دنبال 

می کردند و آن چیزی جز صلح و امنیت بین المللی نبود.
اما اینكه صلح و امنیت چیست و مصادیق آن کدام است 
خود داستانی دیگر دارد که در این سخن کوتاه نمی توان 
آن را تبیین نمــود؛ اما با توجه بــه اوضاع واحوال حاکم 
برجهان مختصر می توان چنین اذعــان نمود که امروز 
نمی توان یك تعریف حكمی از صلح و امنیت را مالک کار 
شورای امنیت دانست و از دیدگاه ایده آلیستی تعریفی 
از آن به دست داد. بلكه صلح و امنیت تعریفی قراردادی 
و موضوعی دارد و هرآینه در ســایه تحوالت بین المللی 
دستخوش تغییر می گردد و در یك جمله کوتاه می توان 
صلــح و امنیت را »انطبــاق رفتاری با موازیــن و منافع 
تعیین شده توسط پنج قدرت یا عضو دائم شورای امنیت، 

بخصوص ایاالت متحده و روسیه، دانست«.
البته در شورای امنیت سازمان ملل سعی گردیده موازینی 
که جای آن در جامعه ملل خالی بود را تضمین نمایند که 

  عدم تطبیق کارکرد شورای امنیت
 با فلسفه وجودی آن

شورای امنیت
 کارامد؟ناکارامد؟

احسان اسماعیلی
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این موازین عبارت بودند از:
1. ســرعت عمل )کوچك اســت و دارای مقر دائمی 

است(
2. تداوم سیاست عمومی از طریق تعیین اعضای دائم 

با داشتن حق وتو
۳. ضمانت اجرا دارد )فصل 6 و 7 منشور(

در راســتای انجام وظایف محوله به شورای امنیت، 
مشــاهده می نماییم که شــورای امنیت گاها دست 
به اتخاذ تصمیماتــی زده که نمی توان پشــتوانه ای 
صالحیتی برای آن در منشور سازمان ملل متحد یافت. 
حال سؤال این است که آیا شورای امنیت قادر به اتخاذ 
چنین تصمیماتی است و آیا اتخاذ چنین تصمیماتی 
با فلسفه تشكیل شورای امنیت منطبق است یا خیر؟ 
حداقل امروزه دو نمونه ازاین دست اقدامات را می توان 
نام برد که سروصدای زیادی در جامعه بین المللی به پا 
کرده است. مورد اول اقدام شورا در تصویب اساسنامه 
دیوان بین المللی رو اندا و یوگوســالوی بود که منتج 
به تأســیس نهادهایی قضایی گردید و در این راستا 
این سؤال مطرح می شود که آیا شورا اصوالً صالحیت 
تأســیس نهادهای بین المللــی را دارد و در ثانی آیا 
این نهاد سیاسی می تواند مؤســس و تصویب کننده 

اساسنامه یك نهاد حقوقی باشد؟
البته در این رابطه باید خاطرنشان نمود که باید میان 
اینكه آیا شورای امنیت می تواند یك نهاد حقوقی ایجاد 
کند یا خیر؟ و آیا شورای امنیت می تواند یك تصمیم 
حقوقی با آن خصوصیات آراء دیوان بگیرد؟ تمایز قائل 
شویم. چه اینكه این دو مقوله جدای از یكدیگر بوده و 
ماهیت آن ها باهم متفاوت است. اینجاست که اگر شورا 
اقدام به اتخاذ یك تصمیم با ماهیت حقوقی بگیرد )که 
البته نمی تواند(. بحث بر سر این ایجاد می شود که آیا 
عمل شورا قانونی هســت یا خیر و اگر قانونی هست، 

مشروع نیز هست یا خیر؟
در این بحث از قانونی بودن و مشروع بودن و انطباق 
این دو بحث با یكدیگر است که اگر به این نتیجه برسیم 
که تصمیمات شــورا علیرغم قانونی بودن، مشــروع 
نیست، آنگاه می توانیم مسئولیت بین المللی این نهاد 

بین المللی را مفروض بداریم.
مــورد بعدی نیز مربوط می شــود به مســئولیت در 
حفاظــت )responsibility to protect( کــه 
امروزه بســیار فراگیر شده اســت. در مسئولیت در 
حفاظت که از ســال 2005 به ادبیات حقوقی جهان 
وارد گردید و نمونه هــای آن را می توان در قطعنامه 
1674 سال 2006 شورای امنیت درزمینهٔ حمایت 
ســازمان از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه و 
همچنین قطعنامه 1706 درزمینهٔ دارفور ســودان 
مشــاهده کرد ممكن است شــورای امنیت به طرق 
مختلفی مســئولیت حفاظت از بشــریت را بر عهده 

بگیرد. این موارد عبارت اند از:
1. دخالت هر یك از کشورها در حوزه مربوط به کشور 

خودشان
2. کمك سازمان های بین المللی به کشورهای موضوع 

بحث

۳. دخالت مستقیم سازمان ملل
البته موارد استناد به RTP شامل اموری چون جرائم 
جنگی، نسل کشی، جرائم علیه بشریت و پاک سازی 

قومی می گردد.
اما در باب پاسخ به صالحیت شورای امنیت به دخالت 
در این امور اینكه، می دانیم شورای امنیت حافظ صلح 
و امنیت بین المللی است و این امر وظیفه ای است که به 
این نهاد واگذار گردیده و دامنه آن آن قدر وسیع است 
که نمی توان حدود مشخصی را برای آن تبیین نمود. 
این وظیفه و یا بهتر بگوییم هدف شــورا، موضوعات 
مربوط به صالحیت ضمنی دیوان را آن چنان گسترش 
می دهد که حتی می توان در آتیه انتظار داشت اموری 
که ذاتاً در صالحیت ذاتی کشورها می باشند را از حوزه 
صالحیت آن ها خارج نماید و این امر اســتثناءهای 
بی انتهایی را به بنده 7 ماده منشور وارد می نماید که بر 

همین اساس می توانیم ادعا نماییم:
اگر قائل به این قضیه باشیم که هدف شورا تأمین صلح 
و امنیت بین المللی اســت و همچنین اعتقاد داشته 
باشیم که اذن در شــیء، اذن در لوازم آن نیز هست، 
درنتیجه موارد گفته شــده قطعاً در حوزه صالحیت 

شورای امنیت قرار می گیرند.
وضعیت امنیت جهان و کارآمدی شورای امنیت

همان طور که مكرر بیان گردید وظیفه شورای امنیت 
سازمان ملل برقراری صلح و امنیت بین المللی هست 
و در این رهگذر همواره انتقادات زیادی به شــورای 
امنیت وارد هست. چه اینكه کشورهای مختلف از هر 
جبهه و گروهی، انتقادات خاص خود را وارد دانسته و 
در یك کالم شورای امنیت را ناکارآمد می دانند. هرچند 
که دیدگاه کشورهای عضو دائم شورای امنیت به این 

تندی نبوده و مبانی خاص خود را مطرح می نمایند.
برای آنكه یك دید کلی از وضعیــت امنیتی دنیا در 
قرن بیستم و بیســت یكم ارائه دهیم، ناچار به ارائه 
یك سری گزارش های آماری هستیم تا مالکی برای 
مقایسه وضعیت امنیتی دنیا، در قبل و بعد از حضور 
شورای امنیت سازمان ملل متحد داشته باشیم. البته 
می توان بــه اماره ای زیادی دسترســی پیدا نمود اما 
تعداد جنگ ها و نیز تعداد کشته شدگان در قبل و بعد 
از تشكل شورای امنیت می تواند مالک نسبتاً مناسبی 

برای این مقایسه باشد.
بر اســاس برآوردها و آمارها، قبل از تشكیل سازمان 
ملل متحد و از سال 1۹00 میالدی، دنیا شاهد وقوع 
تقریباً 1۳7 جنگ )اعــم از داخلی و بین المللی( بوده 
که البته دو جنگ خانمان ســوز، یعنی جنگ جهانی 
اول و دوم در این دوره اتفاق افتاده اند. بعد از تشكیل 
سازمان ملل نیز دنیا شــاهد وقوع تقریباً 2۳0 جنگ 
)اعم از داخلــی و بین المللی( بوده اســت. درنتیجه 
می توان گفت با حضور شورای امنیت نه تنها از تعداد 
جنگ ها کاسته نشــده، بلكه به صورت معنی داری بر 
تعداد آن ها افزوده شده است. حال می توان این سؤال 
را مطرح نمود کــه افزایش تعــداد جنگ ها دلیل بر 
ناامن تر شدن دنیاست؟ شاید بتوان چنین ادعا نمود 
که شورای امنیت عماًل موفق به کنترل روند تولید و 

انتقال تسلیحات در دنیا نگردیده و همچنین در اعمال 
فصل 6 منشور ســازمان ملل متحد ناکام مانده است 
اما در این وضعیت افزایــش مثال زدنی تعداد دولت 
-کشورها و همچنین جمعیت کره زمین را نمی توان 
نادیده گرفت. به صورتی که اگر به صورتی سطحی از 
این آمار نسبت گیری کنیم می توان ادعا نمود علیرغم 
اینكه تعداد دولت کشورها و جمعیت کره زمین سه 
برابر شــده اما تعداد جنگ ها دو برابــر افزایش یافته 
است. هرچند که این نیز مطلوب نیست. پس می توان 
ادعا نمود که چهارعنصر اساسی باعث می گردد که بر 
اساس نســبت گیری، چنین ادعا نماییم عماًل تعداد 
جنگ ها کنترل شــده و افزایش معنی داری را در آن 

مشاهده نمی کنیم. این سه عامل عبارت اند از:
1. افزایش جمعیت کره

2. افزایش تعداد دولت-کشورها
۳. رشــد و توســعه غیرقابل تصــور جنگ افزارها و 

فّناوری های نظامی
4. دوره قبل از حضور شورای امنیت 45 سال و دوره 

بعد از حضور شورای امنیت 6۹ سال است
آمار دیگــر مربوط بــه تعــداد کشته شــدگان در 
جنگ هایی اســت که قبل و بعد از حضور شــورای 
امنیت شاهد آن هستیم. قبل از حضور شورای امنیت 
در خوش بینانه ترین آمارها نزدیــك به 75 میلیون 
نفر و در بدبینانه ترین آمارها نزدیك به 1۳5 تا 175 
میلیون نفر در جنگ ها کشته شــده اند که البته آمار 
کشته شدگان در تصفیه حســاب های حزبی و درونی 
شوروی در آن موجود نیست )از 8 تا 61 میلیون کشته 
برآورد گردیده اند(. بعد از حضور شورای امنیت نیز در 
خوش بینانه ترین آمارها نزدیك به 8.5 میلیون نفر و 
در بدبینانه ترین آمارها نزدیك به 24 میلیون نفر در 
جنگ ها کشته شــده اند که البته آمار کشته شدگان 
در انقالب مائوئیســتی چین در آن منظور نگردیده 
)حداقل 4۹ و حداکثر 78 میلیون کشــته در آمارها 
آورده شــده اند(. همان طور که مشــاهده می نماییم 
علیرغم وجود چهارعنصری که در باال به آن اشــاره 
نمودیم، آمار کشته شــدگان در جنگ ها به شــدت 
کاهش یافته و در این صورت می تــوان مدعی بود از 
دیدگاه آمارها، دنیا با حضور شــورای امنیت آسایش 
بیشــتری را تجربه و درنتیجه کشته شدگان کمتری 

داشته است.
بالنتیجه می توان مدعی بود دنیا در حضور شــورای 
امنیت، به مراتب از صلح و امنیت بیشــتری نسبت به 
قبل از آن برخوردار بوده و در این وضعیت اگر مالک ما 
برای کارآمدی شورا، وضعیت پیشین دنیا باشد، باید 
بگوییم شورای امنیت علیرغم ساختار ناعادالنه و قابل 
انتقاد آن از جهات مختلف، کارآمد بوده، هرچند که 
می تواند عملكرد به مراتب بهتری از وضعیت موجود 
داشته باشــد. در این راستا بر اســاس گزارش های 
سازمان بهداشت جهانی، بعد از تشكیل سازمان ملل، 
امروزه به جایی رسیده ایم که تعداد کشته شدگان در 
جنگ ها، برخالف گذشته، از تعداد کشته شدگان براثر 

سوانح و امراض طبیعی کمتر شده است.
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