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  علی بهادری جهرمی-مدیر مسئول
نمی دانم قانون فرزند حقوق است یا حقوق فرزند قانون، ولی آنچه 
مسلم است  حقوقدان حامی حقوق است و به قانون نگاهی پدرانه 
دارد. حقوقدان و قانون با هم ارتباطی همچون پدر و فرزند دارند، 
ارتباطی به نزدیکی اعضاء خانواده، که اگر حقوقدان نباشد قانون را 

شاید بتوان یتیمی دانست که بدون حامی مانده است.
وقتی مقام معظم رهبری ســال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل نامیدند، در این فکر بودم که شاید تنها عنوان اقدام و 
عمل هم برای کشور ما مفید باشد! از بس می گوییم و می نویسیم 
و عمل نمی کنیم. در خصوص اقتصــاد مقاومتی هم همین گونه 

است، اگر نیم نگاهی به عناوین سال های گذشته که از سوی مقام معظم رهبری 
انتخاب شده اند بیندازیم، و اگر نمایی از سیاست های کلی و قوانین و مقررات مختلف 
پیرامون اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که مشخص است 
چه باید کرد، تنها مشکل این اســت: هیچ کس آن کار را نمی کند! یا بهتر بگویم: 

هیچ کس آن کاری که باید بکند را  انجام نمی دهد.
به دیگران کاری ندارم، روی ســخنم اکنون با حقوقدانان است، حامیان قانون و 
کسانی که خود را حامی حق و حقیقت و کمک کار تحقق عدالت می دانند. آیا واقعاً 
نمی دانند چه باید کرد؟ در همین موضوع اقتصاد مقاومتی، واقعاً روشن نیست که 
چه باید کرد؟ این قدر  نگاه به درون داشتن و حمایت از تولید ملی و قدرتمند ساختن 
اقتصاد داخلی، به جای انجام راحت ترین کار یعنی وابسته کردن و وابسته نگه داشتن 
اقتصاد به شرق و غرب پیچیده است؟ آیا روشن نیست کمک به اقتصاد کشور خود و 
گرفتن دست او برای ایستادن روی پای خود مهمتر و بهتر است از کمک به اقتصاد 
دیگری با خرید مستمر از او؟ چه رسد به آنکه دیگری دشمن خود تو باشد و حامی 

داعش و اسرائیل و مروج فرهنگی که درصدد ریشه کن کردن فرهنگ توست.
حال برای جامعه حقوقدان این قدر پیچیده است انجام این کار؟ کاری که کلیات 
و جزئیات آن به وضوح در اســناد مختلف قانونی اعم از سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و سایر سیاســت ها و قوانین و مقررات مختلف روشن شده است. اصاًل از 
حقوقدان بودن بگذریم، سخت است تشخیص اینکه یک شهروند برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی چه باید بکند؟ روشن نیست خرید کاالی داخلی مقوم اقتصاد کشور است 

و خرید کاالی خارجی مخرب آن؟
فرض کنیم ما حقوقدان نیســتیم، به عنوان یک شــهروند چــه میزان در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی گام برمی داریم؟ چه میزان به بدیهیاتی همچون دوری از 
تجمل گرایی و اسراف و تبذیر و زنده نگه داشتن فرهنگ اقتصادی اسالمی که حامی 
اقتصاد ملی خواهد بود عمل می کنیم؟ چه میزان فرهنگ قرض الحسنه در میان 
ما رواج دارد و چه قدر به تفریح در داخل کشور به جای خرج کردن ارز در سفرهای 
خارجی اعتقاد نظری و التزام عملی داریم؟ وسایل خانگی ما از یخچال و تلویزیون 
و سایر لوازم برقی گرفته تا سایر اجناس ساده چه میزان از محصوالت داخلی اند؟ و 

چه قدر در هنگام خرید محصول به داخلی بودن آن دقت داریم؟
به نظرم خیلی روشن است آنچه باید بکنیم، آنچه مشکل دارد وجود اراده ای است 
جدی در جهت عمل به آنچه می دانیم. مشهور اســت جمله ای که از عبد واصل، 
مرحوم آیه اهلل بهجت نقل می کنند که تمام کار همین است، عمل به آنچه می دانی 
،باید عمل کنی و ترک از آنچه می دانی، نباید بکنی. باید از حرف و سخن گذشت 
و به عمل رسید، و عمل اراده می طلبد. چه اینکه گفتن بسیار آسان است و عمل 
به همین گفته های آسان بسیار ســخت. همین است که نمی پذیرم کسی بگوید 
نمی دانم چه کنم، چه اینکه کسی از »بیرون« بنا نیست چیزی به ما بیاموزد، یا اگر 
نیاز بوده او کار خود را انجام داده است. در این زمانه نوبت درون است، روشن است 
چه باید بکنیم و تنها باید از »درون« تصمیمی بگیریم و عزمی جدی برای عمل به 

آنچه باید اقدام کنیم: حالل مشکالت ما همین است و بس: اقدام و عمل!
رسالت های عام حقوقدان نیز همین گونه است، به همین روشنی: حقوقدان باید 
اقدام کند به آنچه می داند و بر عهده او گذارده شــده است. رسالت های حقوقدان 
روشن است و او تنها نیازمند یک تصمیم است برای اقدام و عمل و صدالبته بدیهی 
است الزامات اقدام و عمل را باید مراعات نماید؛از جمله آن ها نیت خالصانه است و 

کار جهادی و تشکیالتی.
و در میان این رســالت های مختلف و نقش های مختلفی که هر فردی در زندگی 
خود دارد، چه نقشی مهم تر از نقش پدری و فرزندی، و یک پدر چه باید بکند برای 

فرزند خود جز پدری؟ این است که اولین و مهم ترین وظیفه 
حقوقدان پدری برای قانون است و حمایت و صیانت از آن و اگر 
حقوقدانان نقش پدری خود را برای قانون ایفا می کردند چه 
نیازی بود رهبری بازهم ندا سر دهد به اقتصاد مقاومتی عمل 
کنید؟ مگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چیزی جز قانون 
اســت )به معنای عام آن( و مگر حقوقدان نباید سینه چاک 
اجرای قانون باشد؟ اگر به این سیاست ها عمل شده چرا رهبری 
عنوان سال را  لزوم عمل به آن ها می گذارد و اگر عمل نشده چرا 
حقوقدانان نگهبان و مدافع این فرزند نوپای خود نبودند؟ چرا 
صدایی از حقوقدانان نشنیدیم که مطالبه اجرای قانون کنند و 

اساساً چرا خود پیشگام اجرای آن نشدند؟
در دیگر موضوعات نیز همچنین است. آن قدر با درد کثرت قوانین دست به گریبانیم 
که مطمئنیم کمتر موضوعی وجود دارد که در آن قانونی نداشته باشیم و تکلیفمان 
را قانون مشخص نکرده باشد. پس حقوقدانان کجای کارهستند که حمایت کنند 
از این قوانین و چون پدری حامی فرزند دلبر خود باشند در برابر موج بی قانونی ها 
و عمل نکردن به تکالیف حقوقی؟ حتی اگر ادعا کنیم قوانین هم ناکارآمد یا غیر 
روشن و پر مشکل هستند، بازهم تفاوتی نمی کندچراکه همین حقوقدانان هستند 
که بایستی متولی درمان مرض فرزند خودباشند و  اگر قانون معیوبی دارند آن را 

شناسایی و اصالح نمایند.
در ماجرای ناگوار انتخابات 88 که متأسفانه بداخالقی هایی شد، چه کسی حامی 
قانون کشور  و پرچم دار مقابله با بی قانونی شد تا به رسالت خود در برهه ای تاریخی 
در برابر فرزند خود یعنی قانون عمل کرده باشد؟ آیا حقوقدانان مهم ترین مخالف 
بی قانونی بودند یا متأسفانه شاهد حمایت جمعی از حقوقدان نماهای مشهور در 

حمایت از بی قانونی بودیم؟!
به همین روشنی است تکلیف ما و این است مهم ترین تکلیف ما: حمایت از قانون، 
مقابله با بی قانونی و مهم تر از هردو، اجــرای قانون پیش از همگان. حقوقدان باید 
الگوی دیگران در اجرای قانون باشد که بهترین حمایت او همین پیشگامی اوست. 
اگر حقوقدان خریدار کاالی ایرانی باشــد و مخالف خرید کاالی خارجی با مشابه 
داخلی، دغدغه مند ارتقاء کیفیت کاالی داخلی هم خواهد شــد و در جستجوی 
شناسایی عوامل قانونی یا حقوقی کمک به این هدف یا مقابله با عوامل مخرب آن 
خواهد شد. در وکالت هم طرفدار تولیدکننده داخلی و حمایت از اوست و در قضاوت 

دشمن عوامل فاسد کننده و مخرب آن.
پیشگامی در عمل، پیشگامی در حرکت را به همراه دارد و پیشگام حرکت کشور 
در دنیای مدرن مبتنی بر نظم قانونی، بی شک باید حقوقدانانی باشند که آگاه ترین 
افراد به این نظم قانونی اند. و این مهم در تمامی عرصه های کشور مجری است، از 
لزوم اسالمی کردن دانشگاه و علم و ساختار نظام گرفته تا حمایت از فرهنگ اصیل 
اســالمی- ایرانی و حمایت از اقتصاد ملی و مقاومتی و دفاع از حق الناس و تأمین 
حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. حقوقدان آگاه به قوانین باید پیشگام همگان 
در حرکت به این جهت  باشد و اجرای قانونی که حق فرزندی بر گردن حقوقدان 

دارد، تکلیف ذاتی و اولیه اوست.
حمایت و صیانت از قانون در برابر بی قانونی ها و برخورد با قانون شکنان از هر طریق 
ممکن قانونی، اصالح قوانین ناکارآمد و بیمار و بیمار کننده و ترویج قانون مداری و 
قانون گرایی در میان طبقات مختلف کشور تکلیف اساسی حقوقدان است که نقش 
پررنگ او را در تمامی عرصه های مختلــف زندگی به نمایش می گذارد، چه اینکه 
در هر عرصه ای قوانینی داریم و مدار حرکت هم در آن عرصه قطعاً بر اساس قانون 

است و باید باشد.
پس ای حقوقدان، اگر مرد رهی بسم اهلل، شروع کن از خود و خود حق فرزندت را ادا 
کن، بیماری او را در عرصه نظام آموزشی حقوق درمان کن و حقوق اسالمی-ایرانی 
را در دانشگاه ها جایگزین نظام آموزش حقوق بیمار کنونی کن، ضعف ها و مشکالت 
و بیماری های حقوقی نظام های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را 
شناسایی و برای حل آن ها برنامه ریزی کن، و مهم تر از همه خود مجری قانون باشد 
و با بی قانونان و قانون شکنان دشمن باش و مقابله کن تا این درد مزمن اجتماعی 
میهنمان که غالبمان کاری را که بایــد انجام دهیم، نمی کنیم با همت هم درمان 
کنیم که تنها نسخه نجات همین اســت: آنچه میدانی عمل کن و آنچه نمی دانی 

به خدا واگذار.

حقوقدان و اقدام و عمل
چه باید کرد؟
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    محمدعلی الفت پور-سردبیر
در شماره های پیشین نشریه عدالت نامه درباره 
موضوع مبتال به این روزهــای حوزه قضایی، 
حقوقی و قانونی کشــور یعنی قانون گریزی 
مطالبی را به سمع و نظر مخاطبان رساندیم. 
گفتیم که یکی از عوامل مسئله قانون گریزی 
عدم اهتمام و توجه مجری بــه انجام قانون و 
عدم صالحیت کارگزار قانون در انجام صحیح 
قانون است همچنین اشــاره گردید که عدم 
شــناخت صحیح از فضای زمانــی و مکانی و 
مختصات دقیــق قانون گذاری ســبب ایجاد 

اختالل در روند قانون گذاری و در نهایت منتج به قانون گریزی 
خواهد شد.

بی شک یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قانون گریزی  نبود سازوکار 
و توجه جدی به امر نظارت بوده که اجرای قانون را در کشور با 
مخاطره همراه کرده است. در تمام سیستم های قانون گزاری 
امر نظارت به رسمیت شناخته شده و غالباً توانسته اند با کنترل 
دقیق و هدفمند اجرای قانون بهتــری را برای اتباع اجتماعی 
خود به وجود آورند. کشور ما در حوزه های نظارتی نیز همچون 
حــوزه قانون گزاری دچار مشــکالت عدیده ای اســت. عدم 
صالحیت مقام ناظر، مشخص نبودن حوزه صالحیت نظارتی، 
نبود سازوکارهای الزم شامل ضمانت اجرا، تالقی حوزه های 
نظارتی و وجود حوزه های گسترده فاقد نظارت، سیاسی شدن 
روند نظارت ها و فصلی بودن نظارت ها از جمله مشکالت حوزه 

نظارت است که باید برایش کار درست درمانی کرد.
اگر نهادهای نظارت کننده در پیگیری و تنبه قانون شــکنان 
کارآمد نباشند این مسئله باعث توسعه و شیوع قانون ستیزی 
در جامعه می شود. تسامح نهادهای قانونی علی الخصوص تعلل 
قوه قضائیه در مقابله با قانون شــکنان باعث جســارت بیشتر 
متخلفان و قانون ســتیزان می گردد و امید گریز از کیفر آنها 
را بیش از پیش جسور و بی پروا می کند. وانگهی عدم کارایی 
سازوکارهای قانونی موجب گسترش تقاص و اقدام خودسرانه 
می گردد که این امر نیز نوعی قانون شکنی تلقی می شود. کلیه 
دســتگاه های نظارتی از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات 
عمومی، کمیســیون اصل نود ضمن مقابله با قانون شــکنان 
جامعه، باید به نقش ســایر نهادهای مدنــی نظیر مطبوعات 
و احزاب نیــز توجه نمایند. نهادهای مدنــی نظیر مطبوعات  
تخلفات و نابهنجاری های موجود در جامعه را بایستی  از زوایای 
عدیده به ویژه از منظر آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه 

و مداقه قرار دهند و به ریشه یابی علل تکوین آنها بپردازند.
البته برای مقابله با قانون شــکنان تنها باید از مجاری قانونی 
اســتفاده کــرد و از مقابله به مثــل و برخورد خودســرانه با 

نقض کنندگان قانون باید اکیداً خودداری نمود.
به منظــور غلبه بــر موانع نظــارت و ارزیابی در ســازمان ها 
راهکارهایی پیش بینی شده اســت که برخی از این راهکارها 

به شرح ذیل است:
1-باید خود نظارتی را در افراد و ســازمان ها توســعه داد: در 
ســازمان های اجتماعی، بهترین نوع نظارت آن است که فرد 
نظارت را از خودش شــروع کند و خود نظارتی رایج شــود. 
منظور از خود نظارتی این اســت که فرد تقریباً آزاد اســت و 
آزادی فرد تا جایی است که به آزادی حقوق و اموال دیگران و 

قانون  لطمه نزند.

2-باید شناخت روشنی از مسئولیت ها به افراد 
و سازمان ها داد: چنانچه کارکنان و مدیران 
سازمان شناخت روشــنی از مسئولیت های 
خود برای انجام تعهدات داشــته باشند، می 
توان انتظار داشت تا خود نظارتی به بهترین 
نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از 

بروز ناهنجاری و فساد جلوگیری نماید.
3-باید در تدوین اســتانداردهای نظارتی، 
افراد و ســازمان های مورد نظارت را دخالت 
داد: در صورتی که هنگام وضع استانداردهای 
نظارتی، نظر افراد، گروه ها و یا سازمان های 
مورد نظارت را نیز جویا شویم، به میزان زیادی مقاومت هایی را 
که در مورد فرایند نظارت به وجود خواهد آمد از بین می بریم.

4-باید به افراد و سازمان هایی که مورد نظارت قرار می گیرند 
به طور مستمر بازخورد داد: افراد و سازمان های تحت نظارت 
حق دارند تا به طور مســتمر در مورد عملکــرد خود بازخورد 
بگیرند و ســازمان های نظارتی نیز در حقیقت موظف به ارائه 
چنین بازخوردی هستند. بعالوه ما نمی توانیم از افراد، گروه ها 
و ســازمان هایی که در مورد عملکردشان بازخوردی دریافت 
ننموده اند، انتظار پیشرفت و بهبود داشــته باشیم. پس باید 
به طور مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب 

بهبود و اثربخشی نظارت گردد.
5-باید به وضع قوانین و تعیین ضوابط صریح و روشن همراه با 
ضمانت اجرای قوی پرداخت: به منظور حل مسائل و مشکالت 
مبتالبه سازمان ها از نظر فساد و تبعیض موارد دیگر می بایست 
قوانین و ضوابط صریح و روشنی تصویب گردند که راه را برای 
نظارت شــفاف هموار نمایند و از طریق وضع قوانین و تعیین 
ضوابط و ضمانت اجرا محکم وســیله نظارت کمی و کیفی و 
همچنین نظارت مالی و فنی و اجرائی در ســازمان ها فراهم 

گردد.
6- باید به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نظارت 
و ارزیابی پرداخت: ســازمان های نظارتی در کشور بایستی به 
تربیت نیروی انســانی ورزیده، مؤمن و کارشناس بپردازد تا 
بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر یکایک سازمان های 

کشور بپردازند و موجب اثربخشی نظارت در کشور شوند.
7-بازبینی در ساختار نظارتی کشــور و ایجاد هماهنگی بین 
ســازمان های نظارتی کشــور: همان طور که در بخش موانع 
ساختاری مطرح گردید، در حال حاضر سازمان های نظارتی 
فراوانی در کشــور ما به امر نظارت و بازرسی مشغول اند اما در 
میان این سازمان ها هماهنگی الزم وجود ندارد.آنچه در این 
قسمت بدان اشاره شد تعدادی از راهکارهایی است که می تواند 
در بهبود نظارت و بازرسی در کشــور نقش تعیین کننده ای 
داشته باشــد. در راســتای تحقق این موارد یکی از بهترین 
مکانیســم هایی که می توان پیشــنهاد نمود مکانیسم مراکز 
ارزیابی است. با استفاده از فرایند مراکز ارزیابی یا کانون ارزیابی 
می توانیم بسیاری از راهکارهای ارائه شده را عملی نماییم زیرا 
این فرایند به دنبال انتخاب مدیران شایسته و توانمند بوده و 
منجر به افزایش خودکنترلی، ارائه بازخورد مستمر، مشارکت 
مدیران در تدوین شــاخص های ارزیابی و شایسته ساالری و 
توجه به نظارت پیش نگر می گردد. لذا در این مقاله بر آن شدیم 
تا به توضیح این فرایند پرداخته و کاربــرد آن را امر گزینش 

مدیران دولتی بیان نماییم.

درمان درست نظارت بر اجرای قانون
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حقوق نگار

اختتامیه جشنواره حقوق برتر

تجلیل از فعاالن طرح خدمت جهادی فجر 94

گزارش تصویری
حقوق نگار

اختتامیه همایش الزامات حقوقی برنامه ششم توسعه - اردیبهشت 95
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حقوق نگار

دوره تربیت و تعالی سازمان بسیج حقوقدانان در قم

دیدار اعضای سازمان بسیج حقوقدانان با آیت اهلل مصباح  یزدی

كارگاه آموزشی طراحی نقشه راه پرونده های حقوقی
 توافق نامه میان سازمان بسیج حقوق دانان و معاونت 

حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری
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عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان قائم مقام آستان قدس رضوی شد

فعالیت های فرهنگی سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی هم اندیشی حقوقدانان بسیجی در طرح صالحین استان بوشهر

نشست چالش های موجود در رسیدگی به جرایم سایبری در دادگاه ها

طرح هر مسجد یک حقوقدان  سازمان 
بسیج حقوقدانان كرمان
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 باشگاه 
حقوقدانان
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  سید مرتضی موســوی نژاد-کارشناس ارشد 
حقوق عمومی دانشگاه قم

 »یک الزامات قانونی و حقوقی و قضائی هم در مجموعه 
اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ دو قّوه دیگر حاضرند همکاری 
کنند، هم قّوه مقننه -مجلس- در این زمینه آماده است 
برای همکاری؛ ]مثاًل[ قانونی هست که شما قانون را باید 
عوض کنید یا اصالح کنید یا قانون جدیدی را بر این قوانین 
اضافه کنید؛ احتیاج به ایــن چیزها پیدا می کنید؛ یا یک 
جایی یک حرکت قضائی الزم اســت؛ همه اینها را دو قّوه 
حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی 

انجام بگیرد«
این نکات مهم، قسمتی از فرمایشات مهم رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای 
هیئت دولت در مورد اقتصاد مقاومتی بود. ایشان به درستی برای پیاده شدن 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دستور به تشکیل قرارگاه فرماندهی در این 
مورد دادند. یکی از کارهایی که توسط ایشان مطالبه شد تهیه الزامات قانونی، 

حقوقی و قضائی اقتصاد مقاومتی بود.
برای بررسی اولیه الزامات قانونی و قضائی به عنوان بخشی از الزامات اقتصاد 

مقاومتی هر یک از این دو بخش  را به بحث می گذاریم.
۱( الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی:

الف( قانون اساسی
اجرائی کردن و تالش برای تحقق بخشیدن به اهداف اصول 43، 44، 48 و 
50 قانون اساسی،  از الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی است. در اصل 43 قانون 
اساسی حقوق اقتصادی ملت در 5 بند اول این اصل و در 4 بند بعدی الزامات 

استقالل اقتصادی کشور، مورد اشاره قرار گرفته است.
در اصل 44 نیز به تقسیم اقتصاد کشور به ســه حوزه دولتی، خصوصی و 
تعاونی پرداخته شده اســت که زوایای پنهان آن به خوبی در سیاست های 
ابالغی اصل 44 توســط مقام معظم رهبری آشکار شــده است. همچنین 
در اصل 48 عدالت اقتصادی در اســتفاده از منابع معدنــی و زیرزمینی و 

فعالیت های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
نهایتاً در اصل 50 قانون اساسی تأکید بر حفاظت از محیط زیست در همه 
جوانب مخصوصاً فعالیت هــای اقتصادی و حفظ ایــن موهبت الهی برای 

نسل های بعد شده است.
ب( قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

این قانون 4 ماده ای که در روز پنجم خردادماه ســال 94به تصویب رسید 
تا حدی سازوکار پیگیری  سیاست های اقتصاد مقاومتی را تعیین کرد. در 
ماده 1 این قانون شورایی با حضور معاون اول رئیس جمهور، نائب رئیس اول 
مجلس شورای اسالمی و معاون اول رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است که 
بر اساس ماده 4 موظف اند تا پایان  خرداد ماه هرسال گزارشی از فعالیت های 
اقتصادی هر قوه در راســتای اقتصاد مقاومتی را تهیه و در صحن مجلس 

شورای اسالمی ارائه دهند.
همچنین در ماده 2 کارگروهی به پیشنهاد شــورای باال تشکیل می شود 

تا حدود اختیارات قانونی هر قوه را در ضمن گزارش ســه 
ماهه به روسای هر یک از قوا پیشنهاد دهند. در ماده 3 نیز 
تدوین لوایح مربوط به قوانین برنامه های توســعه و بودجه 
سنواتی با در نظر گرفتن سیاســت های اقتصاد مقاومتی 

الزامی شده است.
ج( نظارت شورای نگهبان

از سوی دیگر نظارت شورای نگهبان بر قوانینی که مجلس 
تصویب می کند  از لحاظ مغایرت با سیاست های کلی اصل 
44 نیز الزامی است؛حال  آیا شورای نگهبان چنین نظارتی 
را بر خود روا می دانــد یا خیر. با مراجعه به رویه شــورای 
نگهبان می توان فهمید که پاسخ این ســؤال مثبت است. چرا که مشروح 
مذاکرات اعضای شورای نگهبان نشان دهنده رد قوانینی است که مغایر با 

سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری است.
 بی دریغ چون نمی توان عنوان کلی  قانون را  بر سیاســت های کلی ابالغی 
توسط مقام معظم رهبری گذاشت- چون فراتر از قانون هستند و در قانون 
اساسی دیده شده اند-باید از آن ها به الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی نام 

برد.
د( سیاست های  کلی نظام در اقتصاد مقاومتی

اما آنچه که بیشــترین زوایا را از ابهامات و سؤاالت در مورد اقتصاد مقاومتی 
روشــن می کند، همان سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این 
سیاست ها به خوبی انتظارات رهبری از قوای سه گانه مشخص شده است و 
از  اصولی همچون مردمی بودن اقتصاد و تعیین حدود و مرزهای مربوط به 
صادرات و واردات نام برده شده است. بی شک مطالعه این سیاست ها کمک 

بسیاری به تعیین الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی می کند.
ه( سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴

در این سیاست ها نیز  از بخش خصوصی به عنوان یکی از پایه های اقتصاد ایران 
در آینده نام برده شده است و تا کید بر محدودیت مدیریت دولت در اقتصاد  از 

اهم موارد مذکور در سیاست های اصل 44 قانون اساسی هست.
2( الزامات قضائی اقتصاد مقاومتی

الف( دیوان عدالت اداری
از ســوی دیگر حق دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، اعمال و اقدامات 
خالف قوانین دولت در صورت شکایت هر فرد طبق اصول 170 و 173 خود 

ضمانت الزام قضایی قوی ای در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است.
ب( نگرش ضمانت اجرا داشتن به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی در 

تهیه لوایح و طرح های قانونی
اما آنچه خأل آن به شدت حس می شــود وجود ضمانت اجرائی مبنی بر عدم 
اجرای قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی توســط دولت است. در این 
مورد پیشنهاد می شود که در قوانینی که در آینده در این مورد تهیه، تدوین و 
تصویب می شود، پیش بینی گردد که در صورت عدم اجرا،رئیس جمهور و وزرا 
در مقابل دولت پاسخگو باشند، این نیز خود مقدمه ای برای سؤال یا استیضاح 

و یا رأی عدم کفایت سیاسی نسبت به وزرا و رئیس جمهور خواهد بود.

 الزامات قانونی و قضائی اقتصاد مقاومتی
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 عبداهلل عبداللهی -کارشــناس ارشد حقوق 
عمومی دانشگاه تربیت مدرس

 محمدرضــا راضی-کارشناس ارشــد حقوق عمومی دانشگاه آزاد علوم 
تحقیقات

موضوع ابطال آرای مینو خالقی در حوزه انتخابیه اصفهان به یکی از مباحث محوری این روزها 
تبدیل شده است. کشمکش های رسانه ای و سیاسی دراین موضوع به حدی است که به نظر می رسد 
اصل ماجرا و ریشه اختالف نظرها درحاشیه قرار گرفته است و ماجرا بیش از آنکه در چارچوب 
حقوقی و قانونی خود پیگیری شود، به نزاعی سیاسی تبدیل شده است. در ادامه به 10 پرسش 

احتمالی راجع به این موضوع پاسخ داده شده است:
ـ ماجرای مینو خالقی چیست؟ ۱ـ 

خانم مینو خالقی کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شهر اصفهان بود. 
وی برادرزاده ناصر خالقی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دوم اصالحات و پدر وی استاد بازنشسته 
دانشگاه اصفهان است. مینو خالقی در انتخابات 7 اسفند از مجموع 671471 رأی مأخوذه در 
اصفهان توانست193,399 رأی را کســب کرده و در جایگاه منتخب سوم اصفهان قرار بگیرد. 
بااین حال در آخرین روز اسفند سال 1394 شورای نگهبان با ارسال نامه ای به استانداری اصفهان 
از ابطال آرای مینو خالقی خبر داد. شورای نگهبان به مستنداتی دست یافته و بر اساس آن صالحیت 
خانم مینو خالقی برای ورود به مجلس شورای اسالمی را رد کرده است. این دالیل و مستندات به 
خود مینو خالقی اعالم شده است و شورای نگهبان بنا به محذورات شرعی و قانونی نمی تواند آن ها 

را به صورت عمومی منتشر کند.
ـ آیا شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات اخیر فقط پرونده خانم خالقی را  2ـ 

بررسی کرده است؟
پس از برگزاری انتخابات 7 اسفند، شورای نگهبان با توجه به گزارشات و مستندات واصله، عالوه 
بر موضوع خانم خالقی، پرونده 4 نفر دیگر از جمله 2 منتخب اصالح طلب تهران را بررسی کرد که 

نهایتاً تنها درباره خانم خالقی رأی به ابطال آرا داده شد.
ـ منتقدان درباره موضوع خانم خالقی چه می گویند؟ 3ـ 

منتقدان، از جمله وزارت کشور و بخشی از اصالح طلبان می گویند شورای نگهبان پس از اتمام 
انتخابات و تأیید صحت برگزاری انتخابات در یک حوزه نمی تواند صالحیت یک کاندیدا را رد کند و 
تمام مسائل مربوط به احراز صالحیت کاندیداها باید پیش از برگزاری انتخابات  انجام شود. منتقدان 
می گویند در مرحله پساانتخابات، این نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسالمی هستند که 
باید درباره اعتبارنامه منتخبان تصمیم گیری کنند، بنابراین در این منزلگاه ورود شورای نگهبان 

به مسئله وجاهت قانونی ندارد.
ـ قانون چه می گوید؟ و نظر شورای نگهبان چیست؟ ۴ـ 

اصل 99 قانون اساسی می گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.

در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز در تشریح بیشتر اصل 99 قانون اساسی 
آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی، به عهده شورای نگهبان است. این نظارت، 

استصوابی، عام و »در تمام مراحل«، »در کلیه امور« مربوط به انتخابات جاری است.
شورای نگهبان بر مبنای اصل 99 و ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی که می گوید 
نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است، تأکید دارد که 

رد صالحیت پس از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نیز جزء  نظارت استصوابی است.
ـ آیا رد صالحیت بعد از برگزاری انتخابات بی سابقه است؟ 5ـ 

رد صالحیت بعد از برگزاری انتخابات بی سابقه نیست. مشخصاً در انتخابات مجلس پنجم شورای 
اسالمی، منتخب شهر مقدس مشهد فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو بعد از برگزاری 
انتخابات و پیش از تأیید نهایی نتایج،  رد صالحیت شد.  در انتخابات نهمین دوره مجلس نیز کاظم 
سلیمی منتخب حوزه انتخابیه تویسرکان و علی اکبر متین منتخب حوزه انتخابیه ایالم پس از 
برگزاری انتخابات و بر پایه مستندات و دالیلی که به خود این افراد اعالم شد، رد صالحیت شدند 
و آرای آن ها ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در همین انتخابات در حوزه انتخابیه سمیرم 
نیز آرای یکی از منتخبان ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شــد. ابطال آرای نفر دوم حوزه 

انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات مجلس نهم نیز از جمله سوابق این 
موضوع است. به صورت غیررسمی شنیده می شد که مشکل نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، جعل 

مدرک تحصیلی بوده است.
ـ چرا مسئله مینو خالقی بی سابقه است؟ 6ـ 

پیچیدگی مسئله خانم مینو خالقی در این جاست  که در تمام موارد  مشابه قبلی ، مسئله انتخابات 
در آن حوزه انتخابیه به طور کامل به اتمام نرسیده است. برای مثال در برخی موارد از جمله ماجرای 
زابل و سمیرم انتخابات در هر صورت به دور دوم کشیده می شد و در مسئله انتخابات تویسرکان و 
ایالم نیز نفرات بعدی حائز اکثریت نسبی آرا )یک چهارم( نشده بودند و به همین دلیل انتخابات 

به صورت خودکار به دور دوم می رفت.
ـ اختالف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر چیست؟ 7ـ 

وزارت کشــور در روزهای آغازین ماجرای خانم مینو خالقی تأکید داشت که رد صالحیت وی 
توسط شورای نگهبان در مرحله پس از برگزاری انتخابات وجاهت قانونی ندارد و این مسئله باید 
در چارچوب بررسی اعتبارنامه ها در مجلس دهم بررسی شود. شورای نگهبان بر مبنای آنچه 
گفته شد، طبق ماده 3 قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد که تا پیش از تأیید 
نهایی کلیه مراحل انتخابات، شورای نگهبان قانوناً می تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند. شورای 
نگهبان دالیل رد صالحیت خانم خالقی را نیز به خود وی اعالم کرد. به نظر می رسد وزارت کشور 
در ادامه به این نتیجه رسیده است که درباره موضوع صالحیت خانم مینو خالقی دخالتی در رأی 
شورای نگهبان نکند؛ اما اصرار دولت بر آن است که اگر بناست مینو خالقی از ورود به مجلس دهم 
بازماند، باید نفر بعدی یعنی آقای آجدانی عضو لیست امید که بیش از یک چهارم آرا را نیز کسب 
کرده  ردای نمایندگی مجلس دهم را بپوشد، اما شــورای نگهبان تأکید دارد که باید انتخابات 

میان دوره ای برگزار شود.
ـ چرا شورای نگهبان روی انتخابات میان دوره ای تأکید دارد؟ 8ـ 

هیچ یک از اعضای شورای نگهبان هنوز دراین باره که چرا بر انتخابات میان دوره ای تأکید دارند 
به صورت رسمی اظهارنظر نکرده اند؛ به نظر می رسد بنای شورای نگهبان بر جلوگیری از تنش های 
رسانه ای درباره این مسئله است. با این حال برخی استنباط ها از رأی اعضای شورای نگهبان آن 
است که اکثریت فقها و حقوقدانان این شورا معتقدند که مردم اصفهان به 5 نفر اول رأی داده اند و 
آن ها را به عنوان منتخب خود برگزیده بودند؛ بنابراین نفر ششم جزو منتخبان مردم در مرحله اول 
نیست، لذا مناسب تر آن است که انتخابات به صورت میان دوره ای برگزار شود و افرادی که معتقدند 

مردم به آن ها اقبال دارند خود را در معرض آرا قرار دهند.
ـ موضوع مینو خالقی به کجا  انجامید؟ 9ـ 

هیئت حل اختالف قوا در مرداد 1390 و در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، به منظور بررسی 
و ارائه نظرات مشورتی به رهبر انقالب در موارد حل اختالف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد. با 
توجه به اختالف نظر جدی وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مسئله خانم خالقی، این موضوع 
اخیراً به این هیئت ارجاع شد و این هیات نظر شوری نگهبان درباره خانم مینو خالقی را تایید کرد.

ـ یک شبهه درباره ماجرای خانم خالقی ۱0ـ 
برخی اصالح طلبان در اصفهان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، اصالح طلب بودن آقای آجدانی نفر 
ششم انتخابات اصفهان را علت مخالفت شورای نگهبان با ورود وی به جای خانم خالقی به مجلس 
دهم می دانند. این مسئله هنوز به صورت رسمی اظهار نشده و به همین دلیل پاسخ علنی از سوی 
شورای نگهبان دریافت نشده است، اما یکی از مسئوالن در شورای نگهبان در واکنش به طرح این 
شبهه، به خبرنگار تسنیم گفت: شورای نگهبان در بررسی ها و اجرای قانون، کاری به تمایالت 
سیاسی کاندیداها ندارد. وی می افزاید: »در همین انتخابات اسفند، در حوزه انتخابیه ماکو، نفر 
منتخب فقط با 5 رأی بیش از حدنصاب الزم )یک چهارم آرا( وارد مجلس شد؛ درحالی که ابتدائاً 
تصور می شود انتخابات به مرحله دوم راه یافته، شورای نگهبان 100 درصد صندوق ها را بازشماری 
کرد و مشخص شد که منتخب اول این حوزه انتخابیه که متعلق به جرگه اصالح طلبان هست 
توانســته 5 رأی بیش از حدنصاب الزم )یک چهارم( را به خود اختصاص دهد، بنابراین به حکم 
شورای نگهبان در همان مرحله اول به مجلس راه یافت.« و »در حوزه انتخابیه تهران نیز دو نفر 
که پرونده آن ها بررسی شد هر دو عضو لیست امید بودند و اگر شورای نگهبان صرفاً بنای دخالت 

جناحی داشت درباره این دو نفر نیز باید رای به ابطال می داد.

ده پرسش حقوقی درباره ابطال آرای منتخب سوم اصفهان
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سخنرانی دکتر حسن نیاز پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه تربیت مدرس:

 آیین نامه میانجیگری بستری
 برای فیصله دادن اختالفات کیفری با رویکرد ترمیمی

عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و درعین حال کهن و ریشه دار از عدالت کیفری است که از دهه های 70 و 80 قرن بیستم میالدی تجدید یافته است. ازنظر اندیشمندان 
علل گرایش به عدالت ترمیمی در دهه های اخیر ناتوانی سیستم عدالت کیفری در دو طیف سزادهی و اصالح و تربیت آن، از کنترل بزهکاری است که با افزایش ناگهانی 
و تأسف بار نرخ جرم، پرسش های اساسی درباره حدود توانایی های عدالت کیفری سنتی و دولت ها در کنترل بزهکاری مطرح شد و از طرف دیگر  مقام های دولتی درک 
کرده اند که کنترل جرم  فراتر از توان دولت است.در همین راستا همایش بین المللی “عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم” قرار است برگزار گردد. این همایش فرصت 
مناسبی برای گفتگو و تبادل نظر در خصوص بازشناسی کارکردهای پیشگیرانه رویه های ترمیمی موجود در فرهنگ های بومی و سنتی، توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی 
در نهادهای عدالت کیفری، شناسایی ظرفیت های ترمیمی موجود در قوانین مقررات کیفری، چالش های حقوقی و فرهنگی عدالت ترمیمی و نیز آشنایی باتجربه های 
بین المللی درزمینه پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی است. دکتر امیر حسن نیاز پور عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در »پیش 

همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیش گیری از جرم« به تشریح آیین نامه میانجیگری، نقاط قوت و ضعف آن پرداختند که ما آن را در عدالت نامه انعکاس می دهیم.

در چارچوب ماده 1آیین نامه میانجیگری ،مفاهیم میانجیگر،میانجی گری وفرآیند 
میانجیگری  یک به یک تعریف شده است؛ اما آنچه در تعریف این مفاهیم محوریت 
دارد و موردتوجه است، ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن اختالِف کیفری با رویکرِد 

ترمیمی و آشتی جویانه است.
ماده یک بیان می کند: میانجی گری فرآیندی است که طی آن بزه دیده و متهم با 
مدیریت میانجی گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی 
و نیز راه های جبران خسارت ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و 
در صورت حصول توافق سازش می کنند؛ یعنی درواقع نتیجه این فرایند را می توان 

ایجاد صلح و سازش و آشتی بین دو طرف دعوا به شمار می آورد.
خوشبختانه در چارچوب این آیین نامه ساختار مناسبی در خصوص میانجی گری 
طراحی شده است که آن اشکاالتی که برای به رسمیت شناختن این شیوه در قانون 
شورای حل اختالف متأسفانه مشاهده می شود، در این آیین نامه نیست. قانون شورای 
حل اختالف گام به گام به سمِت قضایی کردن قضیه پیش رفت یعنی از آیین نامه که 

ما شروع می کنیم اشکاالتی داشت و شاید 
بزرگ ترین اشکاالت آیین نامه این بود که 
اصل اختیاری بــودن مراجعه به عدالت 
ترمیمی و میانجی گری را به رســمیت 
نشناخته بود و دسته ای از دعاوی اجباراً 
باید از این طریق حل وفصل می شدند. در 
قانون 1387 این مشکل از طریق ماده 
8 برطرف شــد و اما کماکان مشکالت 

دیگری در ماده 9 وجود داشت.
 اما نهایتاً مالحظــه می کنیم که در این 
آیین نامه قاضی است که تصمیم می گیرد 

و مرجع قضایی است که رأی صادر می کند و چه بسا که قاضی شورا نقش پررنگ تری 
نسبت به گذشته پیداکرده است. این قانون ما را به سمت دادگاه زدایی پیش برده 
است، اما قضا زدایی شاید در چارچوب این قانون موردتوجه قرار نگرفته است ولی 
در چارچوب آیین نامه میانجیگری رویکرد و مالک اصلی ایجاد صلح و سازش است 
و بسترسازی برای این مسئله یعنی آسان کردِن رسیدِن دو طرِف دعوا برای صلح و 
سازش. همان گونه که در چارچوب ماده 82 هم می بینیم از یک سو در دادسرا و از 
سوی دیگر در دادگاه امکان واگذاری قضیه به میانجی گری وجود دارد. در این ماده 
اشاره شده است که بازپرس از طریق دادستان و هم چنین خود دادگاه می توانند این 

قضیه را به میانجی گری محول کنند و یا ارجاع بدهند.
 در چارچوب آیین نامه و به موجب ماده 2 اشاره شده اســت که زیر نظر دادستان 
در مرحله دادســرا و زیر نظر رئیس قوه قضائیه در مرحله دادگاه، ساختاری برای 
میانجیگری و ارجاع قضیه به میانجی گری تعریف می شود و احتماالً در آینده شاهد 
این قضیه خواهیم بود که در حوزه های قضایی و در دادسرا همان گونه که اآلن معاون 
ارجاع داریم و یا معاون قضایی، مثالً معاوِن ارجاع به میانجی گری داشته باشیم یعنی 

این موضوع وجود خواهد داشت، به هرحال درست است که تعزیر در جه 6 و 7 و 8 
امکان وارد شدن در فرآیند میانجی گری را دارد ولی به نظر می رسد که تعداد این 
پرونده ها کم نباشد و بتوان رویه را به شکل حداکثری در حوزه میانجی گری به جلو 
برد، بنابراین شاید در آینده شاهِد تأسیس معاونتی تحت عنوان معاونت میانجیگری 
در دادگاه و دادسرا باشیم. کما اینکه به موجب ماده 2 این امکان فراهم هست و بیان 

می کند که می تواند این مسئولیت را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.
مسئله دیگری که وجود دارد ، نظارت بر فرآیند میانجیگری از سوی مرجع قضایی 
است که به دو شکلی که در ساختار میانجی گری وجود دارد به رسمیت شناخته شده 
است. از یک سو نظارت موردی و ناظر به پرونده ای که در درون پرونده میانجی گری 
قرار دارد، در اینجا مطابق ماده 35، قاضی و یا بازپرس، -درواقع مرجع قضایی که 
میانجی گری را محول کرده است -نظارت بر فرآیند میانجیگری می کند و دیگری 
که در انتهای ماده 35 پیش بینی شده است به صورت کلی نظارت دارد. چرا؟ زیرا در 
یکجایی اشاره کرده که اگر میانجی گر در راستای تطمیع پیش برود و اقداماتی را 
برای دریافت رشــوه بردارد می توان وی را از سیاهه 
میانجی گرها خارج کرد، )جدای از آن عقوبت کیفری 
که این رفتار می تواند مطابق قوانین ما داشته باشد.( 
اما نکته ای که وجود دارد این است که در چارچوب 
ماده 82 برای میانجیگری محدودیتی در نظر گرفته 
شد و آن هم تعزیر درجه 6 و 7 و 8 بود. البته مجازات 
درجه 6 و 7 و 8 ای که مجازات آن ها تعلیق پذیر باشد. 
در همین جا به قانون آیین دادرسی کیفری ما یک ایراد 
جدی وارد است؛ اساساً آن چیزی که به صورت سنتی 
در حوزه عدالت ترمیمی وجود دارد این است که در 
جرائم سبک و خفیف و نسبت به مجرمین کم خطر 
عدالت ترمیمی اجرا می شود. در ماده 16 الیحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، 
در مقطعی همه جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان و در یک مقطعی برخی از جرائم 
امکان ارجاع به میانجی گری را داشت و درواقع رویکرد افتراقی نسبت به این گونه 
مجرمین کم خطر وجود داشــت چراکه بخش قابل توجهی از افراد زیر 18 ســال 
مسئولیت جزایی نداشتند. متأسفانه در دوپاره کردن الیحه رسیدگی به جرائم اطفال 
و نوجوانان و ادغام آن در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری -که 
اصالً کار خوبی نبود- این رویکرِد افتراقی دچار چالش شد و اطفال و نوجوانان بزهکار 
در بهره برداری از روش میانجیگری و سازوکارهای ترمیمی مانند بزرگ ساالن بزهکار 
شناخته شدند؛ یعنی اگر مقام قضایی هم اکنون نسبت به اطفال بزهکار بخواهد از 
سازوکار عدالت ترمیمی و میانجیگری استفاده کند مانند بزهکار بزرگ سال باید با 
او برخورد کند و نگاه افتراقی در اینجا وجود ندارد؛ اما جالب است که ماده 94 قانون 
مجازات اسالمی بیان می کند که افراد زیر 18 ســال در سازوکارهای ارفاقی مثل 
صدور حکم، می توانند ارفاق پذیر باشند؛ یعنی جالبی نکته این هست که در طول 
یک سال دو قانون تصویب می شود سیاست های ارفاقی دریک قانون ناظر بر یک قشر 
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یعنی برای کودکان و نوجوانان پیش بینی می شود، اما 
در جای دیگر این نگاه افتراقی به فراموشی سپرده 
می شــود. ای کاش مثل ماده 94 در قانون مجازات 
حداقل کل جرائم تعزیری این دسته را با میانجی گری 
می پذیرفتیم اما قطعاً بر اساس ماده 82  و بر اساس 
آیین نامه امکان استفاده از میانجی گری به توافق دو 
قشر وابسته است. از یکســو اینکه دو کنشگر و یا دو 
طرف دعوا راضی باشند برای استفاده از سازوکارهای 
میانجی گری و به نوعی تمایل خود و نظر مثبت خود 
را برای استفاده از این شیوه و فرآیند اعالم کرده باشند 
و گام دوم که شاید خیلی محوریت دارد، نظر موافق 
مقام قضایی اســت. دلیلش هم این است که چه در 
حوزه عدالت ترمیمی و چه در حوزه عدالت قراردادی 
به مصلحت ســنجی مقام قضایی باید دقت داشته 
باشیم زیرا عدالت کیفری سنتی به دنباِل تعقیب و 
مجازات دهی است اما در چارچوب عدالت ترمیمی و 
در چارچوب عدالت قراردادی از این اصل می گذریم 
و بنابراین نظر مقام قضایی با توجه به مصلحت های 
جامعه باید جلب شود تا برای پاسخ دهی بهتر از این 

امر استفاده کنیم.
در کنار این مباحث کلی، دودســته میانجی گر در 
آیین نامه پیش بینی شده اســت: دسته ای اشخاص 
حقیقی و دسته ای اشخاص حقوقی هستند که در 
این آیین نامه برای آن ها شــرایط عمومی و شرایط 
تخصصی پیش بینی شده اســت. در مورد اشخاص 
حقیقی به طورکلی دودسته شرایط پیش بینی شده 
است اول اینکه معتمد محلی باشــند زیرا در حوزه 
میانجی گری، جامعه محلی نقش اساسی ایفا می کند 
و به نظر می رسد این فرد از میان جامعه محلی به عنوان 
فردی معتمد انتخاب شود که بتواند با در نظر گرفتن 
واقعیت های مربوط به جرم یک مدیریت سنجیده 
و تصمیم گیری دقیق داشته باشد و بتواند با لحاظ 
همه جوانب و همــه آثاری که آن جــرم در جامعه 
محلی ایجاد کرده اســت، دو طرف را بــرای ایجاد 
صلح و سازش به یکدیگر نزدیک کند، اما نکته دوم 
که جالب است و باعث شده است که در قلمرو آیین 
دادرسی کیفری ما، شــاخه های حقوقی به تدریج 
جایگاه مناسب پیدا کنند؛ این است که در قالب این 
آیین نامه و به موجب ماده 7 میانجی گرها باید از بین 
دانش آموختگان رشته های مرتبط با مسائل اجتماعی 
انتخاب شوند: مددکاری اجتماعی، روانشناسی و یا 
علومی از قبیل جامعه شناسی، علوم اجتماعی، حقوق 
و فقه و حقوق که نگاهی اجتماعی و نگاهی مبتنی بر 
یاری رسانی به شهروندان در چارچوب این رشته ها 
به دانش آموختگان منتقل می شود و طبیعتاً از بین 
این ها باید انتخاب شوند و مانند قانون شورای حل 
اختالف نیست که بر اساس آن می توان از یک طیف 
گسترده تری انتخاب کرد؛ اما نکته دیگر در ماده 10 
تبلور پیدا می کند که شرایط عمومی این دسته را بیان 
می کند که باید مورد وثوق باشند و سو شهرت نداشته 
باشند و یک قید جالب توجه در ماده 10 وجود دارد که 
برای اتباع ایرانی میانجی گر حتماً باید ایرانی باشد و 
فضایی ایجاد کرده است که اگر یک طرف جرم مثاًل 
بزه دیده غیر ایرانی است امکانی باشد که میانجی گر 
نیز فردی باشد که دارای تابعیت همان کشور هست 
و سوای این شرایط یک شرط سنی هم گذاشته است 
که به نظر می رسد 25 سال را حداقل سن قرار داده 
است تا فرد در زندگی خودش به مرحله ای رسیده 
باشد تا بتواند با یک وجاهت و با یک اعتمادی که به 

وی صورت می گیرد قضیه را جلو ببرد.
اما مســئله مهم این است که همه شــرایط باید از 
سوی مقام قضایی احراز شــود و احراز صالحیت با 
همان مقام قضایی اســت که می خواهد قضیه را به 
میانجیگری ارجاع دهد. در این قسمت به دو شکل 
می توان میانجی گری ناظر به اشــخاص حقیقی را 
معرفی کرد: قسم اول از بین فهرستی که خود حوزه 
قضایی تهیه می کند مثل فهرست کارشناسان و قسم 
دوم این اســت که فرد بزهکار و بزه دیده بر یک فرد 
دیگری غیرازاین فرد تعیین شــده توافق کنند ولی 
بازهم مقام قضایی باید این شــرایط را در وی احراز 
کند. به این نکته نهایتاً باید اشــاره کرد که استفاده 
از میانجی گر اختیاری است یعنی طرفین می توانند 
از آن فهرستی که نظام قضایی مطرح می کند خارج 
شوند و به ســراغ افراد موردنظر خود روند و درواقع 
باید به تراضی طرفین توجه شود. این موضوع شاید 
در اصل اختیاری بودن مراجعه به عدالت ترمیمی و 
اینکه افراد باید با رضایت هم قضیه را جلو ببرند ریشه 
داشته باشد چراکه عنصر اعتماد در حوزه میانجیگری 

نقشی اساسی دارد.
سیاســت گذاران قوانیــن فقط به میانجــی گراِن 
حقیقی محدود نشده اند و میانجی گراِن حقوقی را 
نیز معرفی کرده اند. برای این ها هم یکسری شرایط 
پیش بینی شــده اســت، اینکه اوالً مطابق ضوابط 
ســخِت مقرراِت غیرتجاری و بر اساس ماده 11 این 
آیین نامه باید به ثبت برســند و نکته دوم این است 
که هر فردی نمی تواند موسســه میانجی گری ثبت 
کند و بعداً برای میانجی گــری مورد خطاب عدالت 
کیفری قرار گیرد و باید کســانی در این زمینه گام 
بردارند و به ســمِت تأســیس این موسســه پیش 
بروند که از دانش آموختگان رشته های پیش گفته 
باشند؛ یعنی یک دانش آموخته مددکاری به همراه 
دانش آموختگان دو سه رشــته دیگر می توانند در 
راســتای ثبت این گونه مؤسســات اقدام الزم را به 
عمل آورند و شاید قانون گذاران به دنبال این بودند که 
نگاه مبتنی بر تجارت در این زمینه کاهش یابد کما 
اینکه در آیین نامه پیش بینی شده است که هزینه ها را 
باید دو طرف دعوا متقبل شوند درواقع سیاست گذاران 
به دنبال این بودند که نگاه تجاری نباشد و هدف ایجاد 
زمینه ای برای صلح و سازش بین همنوعان و جامعه 
هست و به همین خاطر اشاره کرده است که افراد باید 
دوره های آموزشی مرتبط را بگذرانند و با مسئولیت 
مدنی، جرم، مســئولیت کیفری، آثــار جرم، آیین 
رسیدگی، آثار میانجی گری و ... آشنا بشوند. چراکه 
در این صورت این امکان فراهم می شود که میانجی 
گر بتواند آثــار حقوقی عدم توافــق را برای طرفین 
توضیح دهد و از این طریق فرصتــی به وجود آورد 
برای پیشبرِد فرآینِد میانجی گری و این آیین نامه جز 
معدود آیین نامه هایی است که به آموزش توجه کرده 
و در کنار آن  به ضمانت اجرا هم اشــاره کرده است و 
بیان می کند که افراد باید در دوره ها شرکت کنند و 
باید گواهینامه دریافت کنند و در شرایط مطلوب و 

قبولی قرار گیرند.
در چارچوب این آیین نامه وظایف و اختیاراِت متعددی 
برای میانجی گر پیش بینی شده است که برخی از این 
وظایف مرتبط با مبانی میانجیگری هست. )اساساً 
هدف و مبنای میانجیگری ایجاد صلح و ســازش و 
برقراری گفتگو هســت( ماده 17 بیان می کند که 
میانجی گر باید فضایی را برای گفتگو و تبادل نظر و 

صلح و ســازش ایجاد کندو نباید جهت دار صحبت 
کند و منفی نگری در دو طرف ایجاد کند و نکته دیگر 
اینکه برخی از مواردی که در مــاده 17 و دیگر مواد 
پیش بینی شده است در دادرسی منصفانه ریشه دارد 
و زمینه ای برای میانجی گری منصفانه ایجاد می کند.

 این آیین نامه در خصوص این شرایط به سه مسئله 
اشاره می کند:1- بی طرف بودن؛ درواقع باید فضایی 
از اعتماد را برای بزه دیده و بزهکار ایجاد کند 2- دور 
بودن از تهدید و اجبار به گونه ای که در فضای اکراه 
آمیز قــرار نگیرند و به این دلیــل رضایت ندهد 3- 
پیشــگیری از بزه دیدگی دوباره که در نظام عدالت 
کیفری ســنتی به این موضوع بسیار پرداخته شده 
است و چه بسا بسیاری از بزه دیدگان به دلیِل تحمل 
بسیاری از مشکالِت ناشــی از نظاِم عدالت کیفری 

دومرتبه قربانی شوند.
منظور از بزه دیدگی ثانویه لزوماً این نیست که بزه 
دیده برای مرتبه دیگر جرم ببیند. ممکن است که 
بابی اعتمادی کارگزاران عدالت کیفری مواجه شود. 
در ماده بعد نیــز بیان می کند کــه میانجی گر هم 
باید اقداماِت الزم را بــکار گیرد و قضیه را به گونه ای 
مدیریت کند که مبادا این فرد در این بستر متحمل 

نامالیمات شود.
وظیفه سومی که برای میانجی گر پیش بینی شده 
است مرتبط با فرایند میانجی گری هست اساساً در 
این آیین نامه این مسئله القاشده است که میانجی 
گر مدیر فرآیند میانجی گری است و باید ایجاد صلح 

و سازش کند.
چند نکته در خصوص مواد 15،18 و 19 وجود دارد: 
مثاًل تشکیل جلسات در اســرع وقت باشد، دعوت 
از طرفین که بر عهده میانجی گر اســت و گاه باید 
یک طرف حضورداشته باشد و رایزنی کند و بعد طرف 
دیگر حضور یابد و می تواند به تناسب از جامعه محلی 

و از اطرافیان آن ها هم دعوت کند.
 وظیفه رازداری نیز از دیگر وظایف این افراد هست 
به هرحال به دلیــِل وظایفی که بر عهــده این افراد 
پیش بینی شده است اسرار پرونده را مورد محافظت 
قرار دهد؛ و نباید فضایی ایجاد شود که  را زهای افراد 
بر مال و از این امر سو استفاده شود. چون این سؤال 
وجود دارد که اگر طرفین به صلح و سازش نرسند آیا 
از این اطالعاتی که بیان شده است، می توان استفاده 
حقوقی کرد. واقعیت این اســت که انصاف قضایی 

چنین اقتضایی ندارد.
آخرین نکته در این قسمت تهیه گزارش برای مرجع 
قضایی است. میانجی گر مدیریت می کند اما در آخر 
باید گزارش تهیه کند و نه اینکه مثل شــورای حل 
اختالف به مرحله صدور حکم برســد؛ و فقط شرح 
ماوقع را باید برای مقام قضایی گزارش دهد و آنچه 
مهم هســت تفهیم این گزارش برای طرفین دعوا 
است و قبل از ارسال باید به طرفین بگوید که چه چیز 
را تدوین کرده است و به عنوان نتیجه این مرحله به 
مرجع قضایی ارسال می کند. چون مطابق مواد 82 و 
83 و 84 این گزارش می تواند مبنای صدور حکم قرار 
گیرد و باید به امضای طرفین نیز برســد و درنهایت 
اینکه اگر این افراد زیر 18 سال باشند باید با حضور 
والدین و سرپرستان باشــد و البته مدارس و اولیای 
مدارس نیز می توانند برای میانجی گری حضور یابند. 
درنهایت به نظر می رسد که با توجه به سیاست هایی 
که در میانجی گری پیش بینی شده است در آینده به 

ساختار مناسبی برای میانجیگری می رسیم.
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دستاوردهای تصویب طرح اصالح قانون عملیات بانکی  
بدون ربا

کسب سود می نماید. این رویه غلط در طول سال های گذشته باعث 
شده است که تشخیص سود واقعی سپرده ها برای بانک ها و بانک 
مرکزی امکان پذیر نبوده و بانک ها عماًل ســود ثابتی را از گیرنده 
تسهیالت دریافت و به سپرده گذار پرداخت نمایند. علت اصلی این 
ناهنجاری رفتاری که زمینه ساز نفوذ ربا در نظام بانکی کشور شد، 
تفکیک نکردن انواع سپرده گذاران، و به تبع، انواع سپرده هاست. 
رویکرد مقابل که مورد اتفاق کارگــروه مجلس و رئیس کل بانک 
مرکزی بوده است اداره بانک به شیوه »سوپرمارکتی« است؛ یعنی 
بانک انواع سپرده را متناسب با انواع سالئق مشتریان خود )ریسک 
گریز یا ریسک پذیر بودن مشــتری، نگاه کوتاه مدت یا بلندمدت 
داشتن، به دریافت های علی الحساب نیازداشتن یا نداشتن و ...( 

تدارک وعرضه کند. 
2- اصالح رویکرد به »جریمه تاخیر« با هدف حل شبهات شرعی 
و حذف رانت بانک ها: یکی از چالش های جدی نظام بانکی کشور 
که در سال های اخیر هم بارها و بارها مورد اعتراض مراجع عظام 
تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیالت است. 
از طرف دیگر دریافت جریمه از بدهکار متأخر با هدف جبران زیان 
وارد شده به سپرده گذاران منطق اقتصادی دارد و قابل حذف نیست. 
نکته قابل توجه در رویه فعلی بانک ها این است که مبلغ جریمه یا 
همان »وجه التزام«، عیناً به بانک تســهیالت دهنده پرداخت می 
شود و نرخ ســود مؤثر بانک در دوره تأخیر، عماًل افزایش پیدا می 
کند، همین این امر، شــبهه ربا )مضاعفا( را دامن می زند. در طرح 
جدید مجلس برای حل این مسأله، ضمن تاکید بر اینکه پرداخت 
نشدن بدهی در زمان مقرر، »تخلف« اســت و متخلف به موجب 
قانون، »جریمه« می شود، اوال سقف جریمه در قانون تعیین شده 
اســت و ثانیا این جریمه برخالف وجه التزام، که به بانک داده می 
شــود، باید به حاکمیت)بانک مرکزی( پرداخت شود و در صورتی 
که بانک مرکزی، بانک را مقصر نداند، می تواند بخشــی از جریمه 
دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده گذار، به بانک برگرداند. 
در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرائم )و 
در صورت نیاز، تشدید جرائم تا سقف مجاز در قانون( باز می شود؛ 
بانک ها از تبدیل مطالبات خود به »مطالبات سررسیدگذشــته« 
نفع ظاهری )ریالــی( نخواهند برد و در نتیجه، بــرای دریافت به 
موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت، با »تخلف« 
محسوب شــدن تأخیر، امکان فرهنگ ســازی و اعمال تنبیهات 
غیربانکی برای بدهکاران متأخر فراهم خواهد شد، و از همه مهم 
تر، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا، برطرف 

در بین گروه های مختلف کشور از مسئولین و عامه مردم گرفته تا نخبگان و کارشناسان مذهبی و اقتصادی، تولیدکنندگان و غیره اجماع فراگیری وجود دارد که بخش زیادی 
از مشکالت اصلی اقتصادی کشور به نظام بانکی معیوب فعلی بازمی گردد به گونه ای که به جرات می توان گفت که تحقق اقتصاد مقاومتی بدون اصالح نظام بانکی، امکانپذیر نیست. 
به عنوان مثال، حمایت از تولید داخل و تقویت آن، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و یکی از محورهای اصلی و کلیدی حاکم بر آن است. این امر نیز بدون برطرف شدن مشکل تامین 
منابع مالی الزم برای بنگاه های تولیدی کشور امکانپذیر نیست با این حال نظام بانکی کشور به عنوان تامین کننده اصلی منابع مالی به وظایف خود در این بخش به خوبی عمل نمی 
کند به گونه ای این موضوع به بزرگترین و مهم ترین مشکل بنگاه های تولیدی کشور در سال های اخیر تبدیل شده است. در همین راستا جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را برای 
اصالح مهم ترین قانون نظام بانکی کشور یعنی قانون »عملیات بانکی بدون ربا« ارائه دادند. طرحی که در صورت تصویب در مجلس نهم  می توانست بسیاری از مشکالت سپرده 

گذاری و اعطای وام ها و سودهای بانکی را عمال رفع کند و شائبه ربوی بودن معامالت بانکی را تاحدود زیادی مرتفع سازد که چنین نشد وادامه کار این طرح به مجلس دهم کشید.

   ســمانه فرجامی-کارشناسی ارشــد حقوق عمومی 
دانشگاه عالمه طباطبایی

پس از فراز و فرود های بسیار نهایتا، طرح اصالح »قانون عملیات 
بانکی بدون ربا« در تاریخ 30 فرودین ماه ســال جاری در مجلس 
شورای اسالمی اعالم وصول شد.20 اردیبهشت نیز مجلس با 137 
رای موافق، 39 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده 
حاضر در جلسه، با تصویب این طرح بر اساس سازوکار پیش بینی 
شده در اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد. براساس اصل 85 قانون 
اساسی، مجلس شورای اسالمی می تواند تصویب دائمی اساسنامه 
سازمان ها، شرکت ها و مؤسســات دولتی یا وابسته به دولت را به 
کمیسیون های ذیربط واگذار کند. بر همین اساس هم نمایندگان 
مجلس تصمیم گیری درباره طرح بانکداری بدون ربا را به کمیسیون 
اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد 
اما متاسفانه عمر مجلس نهم پایان یافت و سرنوشت این طرح ناتمام 
ماند اما از مجلس دهم انتظار می رود که این طرح را پیگیری نماید 

چرا که دارای مزایایی می باشد که در ادامه می آید.

   مهم ترین مزایای طرح عملیات بانکی بدون ربا:
در صورت تصویب این طرح، قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا در 
بردارنده کلیه قوانین مرتبط با فعالیت بانک ها خواهد بود و قسمت 
سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تغییرات بعدی 
آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ســال 1362و تغییرات 
بعدی آن، الیحه قانونی اداره امور بانک ها، قانون اجازه تأسیس بانک 
های غیردولتی و ســایر قوانین مرتبط با بانکداری ملغی می شود. 
طرح عملیات بانکی بدون ربا رویکرد جامعی به اصالح نظام بانکی 
دارد و همه مباحث اعم از شرعی و فنی بانکداری را در بر می گیرد. 
این طرح شامل 13 فصل است که عناوین آن عبارتست از: اهداف، 
تعاریف و گستره شمول- شرایط تأسیس بانک - نحوه تملک سهام 
بانک ها- ساختار بانک ها- عملیات بانکی بدون ربا - خدمات بانکی 
- مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانکها - شفافیت و پاسخگویی 
نظام بانکی – نظارت - مقررات انتظامــی و کیفری - کانون بانک 
ها - صندوق ضمانت سپرده ها - توقف، ورشکستگی و انحالل بانک.

1- اصالح شــیوه تخصیص منابع بانک ها از شیوه »استخری« به 
شیوه »ســوپرمارکتی«: در حال حاضر کلیه سپرده های سرمایه 
گذاری که بانک ها از سپرده گذاران دریافت می کنند، درون استخر 
واحدی فرض می شــود و بانک ها با اعطای تسهیالت از آن محل 
)با استفاده از انواع عقود با بازدهی ثابت و عقود با بازدهی متغیر(، 
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می شود. 
3- حفاظت و حمایت از منابع قرض الحسنه و استفاده بهینه از آن با اصالح 
مدل ارتباط حقوقی بین سپرده گذار و بانک: در قانون فعلی، رابطه حقوقی 
بین سپرده گذار قرض الحسنه و بانک، براساس »عقد قرض« تنظیم می 
شود. از آنجا که در عقد قرض، عین مال از قرض دهنده )سپرده گذار( به 
قرض گیرنده )بانک( منتقل می شود، بانک اختیار دارد وجوه قرض گرفته 
شده را به هر مصرفی برساند. این در حالی است که هدف سپرده گذار از 
سپرده های قرض الحسنه )همچنان که خود بانک ها تبلیغ می کنند(، 
این است که بانک وجوه مزبور را به نیازمندان وام بدهد. این موضوع جزو 
نقائص جدی قانون فعلی اســت و باعث شده در بخش اعظم دوره اجرای 
قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها ســپرده های قرض الحسنه مردم )به 
خصوص سپرده های قرض الحسنه جاری( را ملک خود بدانند و آن را در 
هر جایی که به مصلحت و نفع بانک است، استفاده کنند و نه لزوماً در رفع 
نیاز نیازمندان. حتی در مواردی هم که با فشار بانک مرکزی و دولت، منابع 
مزبور را صرف اعطای قرض الحســنه کرده اند )بخش اعظم سپرده های 
قرض الحســنه پس انداز(، لزوماً آن را به نیازمندان قرض نداده اند، بلکه 
بخش معتنابه ی از آن را به افراد مورد نظر خود، از جمله کارمندانشان وام 
داده اند. در طرح جدید مجلس، رابطه حقوقی بین سپرده گذار و بانک از 
»عقد قرض« به »عقد وکالت« تغییر یافته است؛ بدین معنی که بانک ها 
از طرف سپرده گذاران وکیل می شوند تا سپرده آنان را به »نیازمندان« 
)ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان 
جرائم مالی، کمک به تأمین مســکن مددجویان تحت پوشش نهادهای 
حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان( وام بدهند. همچنین بانک 
ها موظفند مانده سپرده های قرض الحســنه و تسهیالت قرض الحسنه 
اعطائی خود را به تفکیک موارد تخصیص در پایان هر ماه از طریق پایگاه 
اطالع رسانی رسمی خود برای اطالع عموم منتشــر نمایند. در صورت 
تصویب این بخش از طرح جدید، بهانــه جویی بانک ها برای عدم اجرای 
مصوبه جدید مجلس برای افزایــش وام ازدواج جوانان تاحدود زیادی به 

پایان خواهد رسید و احتمال اجرای این مصوبه افزایش می یابد.
4- تکلیف بانک مرکزی به نظــارت یکپارچه بــر فعالیت های بانک ها: 
دستاورد دیگر این طرح در حوزه نظارت بر بانک ها تجویز نظارت یکپارچه 
است. نظارت یکپارچه عبارتست از ارزیابی ریسک فعالیت های واحدهای 
تابعه و وابسته به بانک در حوزه بازار ســرمایه، بیمه و... عالوه بر ریسک 
فعالیت خود بانک. فقدان این نوع نظارت باعث شده است که بانک مرکزی 
توجهی به ریسک  ناشــی از فعالیت های غیربانکی بانک ها نداشته باشد 
و نیز بانک ها بتوانند از طریق شــرکت های بیمه وابســته و صندوق های 
سرمایه گذاری تابعه دستورالعمل های بانک مرکزی به ویژه در حوزه نرخ 
سود سپرده و تسهیالت را دور بزنند. این اقدام در کنار اضافه شدن هیئت 
نظارت و منفک کردن کلیه امور مرتبط با نظارت بر بانک ها از بانک مرکزی 
و محول کردن به این هیئت می تواند اولین گام برای تغییر ساختار نظارت 
بر نهادهای مالی فعال در کشــور و ایجاد سازمان ناظر واحد برای نظارت 

بر کلیه نهادهای مالی )اعم از بانک ها، بازار سرمایه و بازار بیمه( باشد.

   جمع بندی 
اصالح نظام بانکی کشور یکی از شــروط اصلی حل مشکالت اقتصادی 
مردم و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است. یکی از لوازم قطعی 
این کار نیز اصالح قوانین باالدستی این حوزه بخصوص قانون »عملیات 
بانکی بدون ربا« است. با توجه به این موضوع و همچنین با درنظرگرفتن 
مزایای مهم و قابل توجه طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای اصالح 
این قانون مانند حفاظت و حمایت از منابع قرض الحسنه و استفاده بهینه 
از آن با اصالح مدل ارتباط حقوقی بین سپرده گذار و بانک، اصالح شیوه 
تخصیص منابع بانک ها، اصالح رویکرد به »جریمه تاخیر« و... بررسی و 
تصویب سریع تر این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، گام مهمی در 
راستای اصالح نظام بانکی و اجرای اقتصاد مقاومتی است که امید می رود 

در آینده نزدیک محقق شود.



نشریه تخصصی
سازمان بسیج

حقوقدانان

18

بررسی حقوقی اعطای حقوق های نجومی
نقایص قانون مدیریت ،بسترساز اعطای حقوق های چند ده میلیونی

   وحید باقری
 در روزهای اخیر انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران نهادهای دولتی 
و پرداخت های فراقانونی درقالب فیش هــای حقوقی و خار ج از آن توجه 
گروه های مختلف اجتماعی از مردم عادی گرفته تا مسئولین کشوری را 
به خود جلب نموده است. در شرایطی که دولت یکی از مشکالت اساسی 
خود را پرداخت یارانه نقدی به مردم دانسته با استفاده از شیوه های مختلف 
تالش می کند آن را محدود نماید پرداخت چنین حقوق هایی سؤال برانگیز 
است. رقم های 26 میلیونی، 87 میلیونی، 180 میلیونی و... که تنها نمایانگر 
بخشی از فساد سازمان یافته در نهادهای دولتی است و ادعای پاک دستی 
مدیران دولت تدبیر و امید را به چالش می کشاند. فیش های حقوقی نشان 
می دهد، تنها ســه مدیر ارشــد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق 

می گیرند و حقوق تنها یک نفر 87 میلیون تومان است.
 وام ضروری 400 میلیــون تومانی، وام خودروی مدیــران، اضافه کاری 

4 میلیون تومانی، اضافــه کاری فوق العاده 33 میلیــون تومانی و برخی 
ارقام عجیب و غریب دیگر در این فیش ها به چشــم می خورد.انتشار این 
فیش ها که حاکی از عدم وجــود نظارت کافی، بی قانونــی و عدم وجود 
عدالت اجتماعی است  با واکنش دو وزیر دولت مواجه شد. علی طیب نیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی دســتور بررسی موضوع دریافت حقوق چند 
ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد تا 
در صورت اثبات صحت خبر، ضمن اصالح پرداخت ها با تخلفات احتمالی 

هم برخورد شود. 
همچنین پورمحمدی وزیر دادگستری، در واکنش به فیش های حقوقی باال 
که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار داشت: قطعاً تخلف است وی بدون 
آن که صریحاً به اطالع دولت از وجود چنین حقوق هایی اشاره نماید بیان 
داشت چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق های باال و وام های 
باال گرفته شود. ظاهراً پیش از این نسبت به عودت داده شدن مبالغی از این 
حقوق ها، به این مسئولین تذکراتی داده شده بود که این مدیران مبالغی 
از حقوق خود را برای ســال های 93 و 94 عودت داده بودند، اما اختالف 
همچنان برای پرداختی های سال 92 بر سر جای خود باقی ماند. اختالفی 
که باعث کشاندن این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات شد و افشای این 

مسئله به علت همین حقوق سال 92 است؛ اما در حال حاضر بااینکه مسئولین بیمه 
مرکزی 200 میلیون تومان، به خزانه دولت عودت دادند؛ ولی به علت رسانه ای شدن 
مسئله و برانگیخته شدن حساسیت های عمومی مسئله به سادگی قابل حل و فصل 

نیست.چند نکته در مورد این مسئله افشاشده مورد سؤال رسانه هاست. 
نکته اول آن اســت که حتی با همین عودت ها نیز حقوق مسئولین بیمه مرکزی از 
حداکثر حقوق 5 میلیون و 700 هزار تومانی اعالم شده دیوان محاسبات بسیار بیشتر 
است. سؤال اینجاست که چه سازوکاری دیده خواهد شد تا حقوق این مسئولین به 
همان حداکثر اعالم شده کاهش یابد؟ این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که 

حقوق رئیس جمهور نیز در همین حداکثر قرار دارد. 
نکته دوم آن است که تعداد این مسئولین با حقوق چند ده میلیونی بسیار زیاد است و 
باید سازوکار حقوقی با تصویب قانون یا آئین نامه دیده شود تا جلو این همه حقوق چند 
ده میلیونی گرفته شود و از آن پس با متخلفین به عنوان برداشت کنندگان غیرقانونی 
از بیت المال برخورد شود. چنانکه پیش از این احمد توکلی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در کانال 
تلگرام خود روایتی از مســئول 
دولتی که ماهانــه 35 میلیون 
تومان حقوق می گیرد منتشــر 

کرده بود.
 نکته ســوم را که بســیار حائز 
اهمیــت اســت  باید بــه این 
اختصاص داد که مگر قرار نبود 
قانون مدیریت خدمات کشوری، 
قانونی جامع باشد تا این چنین 
خألهایی را پر کند؟ پس چرا این 
قانون آزمایشــی که روز به روز 
نقایص خود را در اخبار گوناگون 
نشــان می دهد،اصالح و تبدیل 
به قانون دائمی نمی شود؟ مگر 
قرار نبود این قانون فقط 5 سال 
آزمایشی باشد؟ پس چرا دولتی 
که موظف بــود به محض پایان 
پنج سال نسبت به پیشنهادهایی 
جدید برای اصالح و دائمی شــدن قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند، صرفاً 
نسبت به پیشنهاد تمدید شدن هر ساله آن اقدام کرد و مجلس نیز به مانند همیشه 

موافقت کرد؟ 
به نظر می رسد تنها در صورتی که سازوکارهای قانونی متقن و قابل استنادی وجود 
داشته باشد می توان  با چنین حقوق هایی  برخورد و متخلفان را به مجازات های قانونی 
محکوم کرد. ضمن آن که صرف وجود قانون نمی تواند مشکل را حل نماید بلکه الزم 
اســت نهادهای نظارتی موجود تقویت و یا نهادهای جدید تأسیس شود که قدرت 
برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشته باشد. در واقع تا زمانی که نهادهای دولتی 
خود به صور مختلف در فســاد نقش دارند نمی توان انتظار داشت تا سایر بخش های 

جامعه مصون از آسیب باشد. 
اکنون برخی نهادهای دولتی تبدیل به ابزار فساد شده اند ضمن آن که پرورش دهنده 
فساد هستند، از وجود فســاد هم بهره می برند. در نتیجه وجود فساد را به نفع خود 
دانســته، تالش می کنند به صور مختلف آن را حفظ نماید. مسئله هرچند در پرتو 
رسانه ای شدن فیش های حقوقی میلیونی باعث ایجاد حساسیت های عمومی گردید 
و در نتیجه منجر به واکنش مسئولین شد اما نمی توان اطالع قبلی مسئولین را از وجود 
چنین حقوق های نامتعارفی انکار نمود. مسئله ای که در سخنان وزیر دادگستری نیز 

به وضوح قابل مالحظه است.
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حقوق خوان

   تشکیل پرونده های بی مورد و تکراری یکی از معضالت
 دستگاه قضایی است

   قانون فعلی پولی بانکی تضمین کننده استقالل بانک مرکزی نیست
   چمران: برنامه ششم شوراها را تضعیف می کند
   در تدوین برنامه ششم شتاب زده عمل شده است

   حقوق کودک نیازمند آموزش و اطالع رسانی است
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  به گزارش گروه سیاســی خبرگــزاری فارس 
گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررســی الیحه 
برنامه ششــم توســعه با حضور مهدی چمران  
ونماینده وزارت کشــور برگزار شد. وی با اشاره 
به اینکه در قانون اساسی و دیگر قوانین ازجمله 
قانون شوراها به وظایف شوراها اشاره شده است 
گفت: اکنون طبق ماده 71 قانون شوراها، انتخاب 
شهردار، تصویب بودجه و حسابرسی و مانند آن بر 
عهده شورای اسالمی شهر است. طبق قانون سال 
61، شهرداری ها، خودکفا و مستقل هستند و از 
دولت پول نمی گیرند و از طریق عوارض شهری 
بودجه خود را تأمین می کنند. شهرداری ها پیش 
از سال 82، عوارض را به صورت مستقیم دریافت 
می کردند و سپس قانون تجمیع عوارض تصویب 
شد و بین شهرداری ها توزیع می شد. در سال 87 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند 
که بر مبنای آن به جای تجمیع عوارض، مالیات 
ارزش برافزوده بگیرند تا این مالیات هزینه های 

شهرداری ها را تأمین کند.
رئیس شورای اســالمی شــهر تهران گفت: در 
صورت تصویب بند مربوط به شــوراها در برنامه 
ششم توسعه، اگر عوارض به خزانه برود و سپس 

از بودجه دولت، به شهرداری ها بودجه داده شود 
درصد کمتری به شهرداری ها و شورا اختصاص 
می یابد درحالی که عوارض را صد در صد گرفته 
است و نقش شورا تضعیف خواهد شد. اگر اختیار 
بودجه از شوراها گرفته شود و بودجه دولتی شود، 
الزمه وجود شوراها از بین می رود. ظاهراً در برنامه 
ششم توسعه از قدرت شوراها کاسته نشده است 
و حتی اشــاره ای به شــوراها ندارد اما عملیاتی 
شدن آن در شوراها مؤثر است و اصل و اساس کار 
شوراها و شهرداری ها را که برنامه ریزی و بودجه 
است تحت تأثیر قرار می دهد. شورای برنامه ریزی 
استانداری به شــهرداری ها ربطی ندارد و حتی 
یک عضو شورا در آن نیست درحالی که عوارض 
را باید از همان شهری که می گیرند به همان شهر 
اختصاص دهند و طبــق قانون هم باید این گونه 

عمل شود.
وی بابیان اینکه این حرکت به سوی دولتی شدن 
شهرداری هاست افزود: به جای اینکه از مشکالت 
دولت بکاهیم بودجه شــهرداری ها را به شورای 
برنامه ریزی اســتان می دهیم. در ادامه نوذر پور 
نماینده وزیر کشور بابیان اینکه الیحه مدیریت 
شــهری و الیحه منابع درآمدی پایدار مسکوت 

مانده اســت گفت: این 2 الیحه از سوی وزارت 
کشور به دولت ارائه شده و اکنون در کمیسیون 
تخصصی کالن شهر تهران در حال بررسی است 
و به زودی در کمیته فرعی، سپس در کمیسیون 
اصلی و بعدازآن در هیئــت دولت مطرح خواهد 
شد. نیاز نیست الیحه مدیریت شهری در برنامه 
ششم توسعه قید شود چون در ماده 173 قانون 
برنامه پنجم توســعه آمده و منابع پایدار در آن 
دیده شده اســت. در تدوین الیحه برنامه ششم 
توسعه شــتاب زده عمل شــد و بخش هایی که 
مربوط به واگذاری وظایف بود در این برنامه کمتر 
دیده شده است. الیحه مدیریت شهری تا پایان 
دولت یازدهم به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
خواهد شــد. در ادامه چمران با اشــاره به اینکه 
الیحه مدیریت شهری مغایر با مفاد الیحه برنامه 
ششم توسعه است، گفت: مالیات بر ارزش افزوده 
یکی از درآمدهای مهم و پایدار شهرداری هاست 
که اگر آن را از شهرداری ها بگیریم آن ها مجبور 
می شــوند به تراکم فروش و اخــذ جریمه ماده 
100 روی آورنــد که به ضرر شــهر و مردم تمام 

خواهد شد.

 رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی از قضات مجرب برای 
بررسی افزایش پرونده های حقوقی، گفت: با اقدامات پیشگیرانه از تشکیل پرونده های بی مورد 

در مراجع قضایی خودداری شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران، غالمحسین اسماعیلی در بازدید سرزده 
از مجتمع قضایی شــهید مفتح )ره(، اظهار کرد: با اقدامات پیشگیرانه از تشکیل پرونده های 

بی مورد در مراجع قضایی خودداری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: حسن برخورد با مردم و تکریم ارباب رجوع همواره از 
جمله مطالبات مهم مدیریت قضایی استان به شمار می رود و نتیجه این امر به طور قطع اعتماد 

عمومی و رضایتمندی مراجعان را به دنبال خواهد داشت.
اسماعیلی ضمن بررســی آماری عملکرد مجتمع قضایی شــهید مفتح )ره( با اشاره به رشد 
روزافزون پرونده های حقوقی در این مجتمع و سایر واحدهای قضایی در سطح استان تهران، 
بیان کرد: ضرورت دارد، کارگروهی متشــکل از قضات مجرب و کارشناســان خبره سریعاً 
تشکیل شده و منشأ افزایش بی رویه پرونده های حقوقی را به دقت آسیب شناسی کند و نتایج 

رئیس کل دادگستری استان تهران:
تشکیل پرونده های 
بی مورد و تکراری یکی 
از معضالت دستگاه 
قضایی است

نماینده وزارت کشور: 
در تدوین برنامه ششم شتاب زده عمل شده است

چمران: برنامه ششم شوراها را تضعیف می کند

در صــورت تصویب بند 
مربــوط به شــوراها در 
برنامه ششم توسعه، اگر 
عوارض بــه خزانه برود و 
ســپس از بودجه دولت، 
به شــهرداری ها بودجه 
داده شود درصد کمتری 
به شــهرداری ها و شورا 

اختصاص می یابد
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امر جمع بندی شده و به ستاد استان تهران منعکس شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: ازآنجایی که اساساً ما در تولید این گونه پرونده ها 
نقشی نداریم لذا با اســتفاده از این آسیب شناسی می توان جلوی افزایش غیرمتعارف آن را 

گرفت.
اســماعیلی اظهار کرد: یکی از معضالت مهم دســتگاه قضایی تشکیل پرونده های 
بی مورد و با عناوین تکراری است که الزم اســت ضمن اصالح زیرساخت ها و صرف 
وقت قضات برای پرونده های مهم قضایی، در این راستا گام های مثبتی برداشته شود، 
بنابراین باید با اقدامات پیشگیرانه از تشکیل پرونده های بی مورد در مراجع قضایی 

خودداری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حمایت همه جانبه از همکاران در جهت سالم سازی 
جریان دادرسی اضافه کرد: در پرونده های مهم ملی که از اهمیت خاصی برخوردار هستند، 
الزم است با حفظ حقوق افراد حقیقی و با رعایت عدالت و قانون، تصمیمات قضایی مناسب 

اتخاذ شود به طوری که هیچ گونه حقی در این میان تضییع نشود.

 قانون سنجش و پذیرش دانشجو اصالح شد:
 قانون سنجش و پذیرش دانشجو از بهترین قوانین مجلس نهم است

   نمایندگان مجلس شورای اســالمی، در جریان 
بررســی طرح دوفوریتی اصالح قانون سنجش و 
پذیرش دانشــجو در دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی، ماده واحده آن را با 143 رأی موافق، 45 رأی 
مخالف، 10 رأی ممتنــع از مجموع 230 نماینده 

حاضر در جلسه آن را تصویب کردند.
عبدالوحید فیاضی در تشریح گزارش کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شــورای 
اســالمی گفت: طــرح دو فوریتی اصــالح قانون 
سنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور که برای بررسی بیشتر به این 
کمیسیون ارجاع شــده بود در روز سه شنبه مورخ 
1395/2/21 با حضور کارشناســان و مسئولین 
دســتگاه های اجرایی موردبحث و بررســی قرار 
گرفت و نهایتــاً با اصالحاتی در متــن به تصویب 
رسید. نمایندگان مجلس در سال 86 قانون اصالح 
سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند و در 
ســال 92 لزوم اجرای آن به تصویب رســید ولی 
اجرای این مصوبه موردانتقاد دیوان عدالت اداری 

قرارگرفته است.
فیاضی گفت: با قانون وضع شده و ایرادی که دیوان 
عدالت اداری بیان کرده اســت فضای وحشتناکی 

در رابطه با برگزاری کنکور ایجاد شده است؛ ضمن 
آنکه صاحب نظران معتقدند که کنکور سنگ محک 
خوبی برای ارزیابی دانش آموزان نیست و لذا این 
قانون برای آن تصویب شــده که کنکور در نهایت 

حذف شود.
قاسم احمدی الشکی به عنوان مخالف این طرح دو 
فوریتی گفت: اصالحاتی در مورد گزینش و پذیرش 
دانشجو در سال 86 به تصویب نمایندگان رسید اما 
سؤال اینجاست که چرا در سال 92 ناچار به ایجاد 
تغییراتی در مصوبه خود شــدیم. بر اساس برنامه 
قبلی قرار بود که از سال 93، 94 قانون گزینش و 
پذیرش دانشجو اجرایی شود، اما این اتفاق رخ نداد. 
طبق برنامه ریزی باید 25 درصد از این قانون قابلیت 
اجرایی پیدا می کرد و ســوابق تحصیلی در کنکور 
لحاظ می شــد اما این اتفاق رخ نداده اســت. تنها 
15 درصد از رشته های مهم در دانشگاه های مهم 
کشور نیازمند برگزاری کنکور هستند و در مابقی 
دانشگاه ها با لحاظ کردن سوابق تحصیلی می توان 
اقدام به پذیرش دانشــجو کرد. قانون ســنجش و 
پذیرش دانشجو دارای ایراد است و یک ظلم بزرگ 

در حق داوطلبین کنکور است.
رضــا صابری به عنــوان نماینده موافــق طرح دو 

فوریتی اصالح قانون ســنجش و پذیرش دانشجو 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گفت: در مورد 
قانون مصوب شده، نوع تصمیم گیری ها بر اساس 
نظر و دیدگاه کارشناســان وزارت علوم، آموزش و 
پرورش و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
بوده و کارشناسان راه های متعددی را برای پذیرش 
دانشــجو لحاظ کردند. برخی رشــته ها نیازمند 
برگزاری کنکور نیستند و قانون مصوب مجلس یکی 
از بهترین قوانین تصویب شده در مجلس نهم است. 
اصالحاتی که پذیرفته شده، اصالحات عبارتی است 

تا این قانون به خوبی اجرایی شود.
بر اساس ماده واحده طرح اصالح قانون سنجش و 
پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشــور بند الف ماده یک قانون سنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
مصوب 1392/6/10 به شرح زیر اصالح می شود: 
الف – ســابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس 
دوره متوســطه دوم و پیش دانشــگاهی است که 
امتحانات آن مطابق اصول ســنجش و متوســط 
وزارت آموزش وپــرورش بــه صورت سراســری، 
نهایی و اســتاندارد مطابق مصوبات شورای عالی 

آموزش وپرورش برگزار می شود.
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در حالی که از دست کم دو ماه قبل، فعالیت کامل کمیسیون های جبران خسارت های ناشی از 
بازداشت های اشتباهی  منتظر اعالم نظر و امضای رئیس قوه قضاییه است،سخنگوی دستگاه 
قضا وعده داد که آیین نامه های مربــوط به اجرای این قانون به زودی توســط آیت اهلل آملی 

الریجانی امضا و ابالغ شود.
حجت السالم محســنی اژه ای در پاسخ به این ســؤال خبرنگار همشــهری مبنی بر اینکه 
آیین نامه های این قانون چه زمانی ابالغ می شود، گفت: »آیین نامه های مربوط به این قانون 
نوشته و پیشنهاد شده است. البته نمی دانم ابالغ شده است یا نه، اما این طرح خدمت ریاست 

محترم قوه داده شده و اگر ابالغ نشده، به زودی ابالغ خواهد شد.«
اصل این ماجرا به اوایل شهریور سال 94 برمی گردد؛ وقتی که با حکم آیت اهلل آملی الریجانی 
رئیس قوه قضاییه، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه انتخاب شدند. تا پیش از 
تشکیل این کمیسیون اگر فردی به دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می گذراند 
و بعد بی گناهی اش ثابت می شد، پس از آزادی نمی توانست به مرجعی شکایت کند. اما این 
کمیسیون قرار است مرجعی برای افرادی باشد که پس از حبس، بی گناهی آنها اثبات شده 
تا حقوق از دســت رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند. براســاس حکم رئیس قوه قضاییه، 

 یک طرح مهم در انتظار ابالغ رئیس 
قوه قضاییه:
یک گام دیگر تا اجرای 
قانون جبران پذیری 
اشتباه قاضی

اساس قانون اداره می شود و از آنجایی که قوه قضائیه انسان و اراده محور است دغدغه 
قانون برای آن وجود دارد. 

وظیفه دوم مجلس نظارت اســت که این مــورد هم برای دســتگاه قضا به نوعی 
تعریف شده و دیوان عدالت اداری روی آن کنترل دارد از این رو قوه قضائیه و مجلس 

در مسئله قانون و نظارت با یکدیگر پیوند دارند.
حجت االسالم امینی در ادامه با بیان اینکه مجلس اقتدار خود را با وضع قانون نشان 
می دهد، گفت: بااین حال تمام اقتدار نظام به قانون گذاری نیست و استفاده به موقع 
از قانون، نفوذ قانون را افزایش می دهد و هرگاه قانونی به درســتی اســتفاده نشود 
ناهنجاری به وجود می آید و پرونده های دستگاه قضا زیاد می شود که مطلوب نیست 

و وضع قانون مؤثر مهم است.
معاون قوه قضائیه در ادامه روان بودن قانــون را از نکات مهم قانون گذاری توصیف 
کرد و بیان داشت: بسیاری از قوانین به صورت اجمالی خوب هستند اما روان نبوده و 
پر از ابهام هستند چرا که کار کارشناسی جامعی روی آن ها نشده است و برای مردم 

ایجاد اشکال می کند. 
اگر قوانین صریح و روشن باشد اطاله دادرسی کمتر صورت می گیرد که این مورد به 
علت عدم وجود قوانین شفاف است و باعث می شود قاضی مرتب برای تفسیر و اجرای 

صحیح قوانین وارد صحنه شود.
حجت االسالم امینی در ادامه با تأکید بر کم شمار و درعین حال پرمعنا بودن قوانین 
گفت: تعدد قوانین باعث تورم قوانین می شود که بسیاری از آن ها منقح نیست از این 

رو قوانین باید اندک باشد تا باعث اطاله دادرسی نشود.
معاون قوه قضائیه در ادامه افزایش استاندارد سیستم قانون گذاری را از مطالبات قوه 
قضائیه عنوان و اشاره کرد: بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی تصویب می شوند 
که به صورت ظاهری خوب است اما برخی از آن ها حدود 20 سال آزمایشی مانده اند 
از این رو باید مکانیسمی پیش بینی کرد که این قوانین دائم اصالح شود و پشتوانه 

آن برای رصد معلوم باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی قوانین تغییر رژیم حقوقی ایجاد می کند، گفت: باید 
در خصوص برخی قوانین تعامالت جدی بین مجلس و قوه قضائیه صورت گیرد که 
در برخی موارد این تعامل باید تقویت شود چنانچه در حال حاضر 15 میلیون نقطه 
رسیدگی در دستگاه قضا داریم که باعث تشکیل 6 میلیون پرونده شده است از این 
رو باید نگاه پیشگیرانه ای را دنبال کنیم که عناوین مجرمانه هر روز افزایش نیابد. اگر 

دستگاه قضا اسیر پرونده ها شود با کندی روبه رو می شود،
 همچنین در خصوص مبارزه با تخریب محیط زیست، فضای کاربری مناسبی نداریم 
و به لحاظ امکانات نسبت به سایر کشورها از امکانات زیر استاندارد برخورداریم از 
این رو باید در بودجه امکانات جدی تری برای دســتگاه قضا در نظر گرفته شود تا 

مشکالت برطرف شود.

حجت االسالم امینی در همایش فرآیند قانون گذاری، الزامات و راهکارها:

اطاله دادرسی به علت عدم وجود قوانین شفاف است
در قوه قضائیه شاکله اصلی قانون است

حجت االســالم علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه که 
به نمایندگی از ریاســت این قوه در همایش فرآیند قانون گذاری- 
الزامات و راهکارها، حضور یافت، مجلــس را طبق اصل 72 قانون 
اساسی عالی ترین نهاد وضع قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن 
عنوان کرد و گفت: طبق اصل 157 قانون اساسی قوه قضائیه در کنار 
سایر قوا وظایفی دارد که عمده آن طبق اصل 61، حاکمیت قضائی 

از طریق محاکم است.
معاون قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مدیریت اجرایی نقش مهمی 
در جریان امور دارد، گفت: مدیران حق عزل و نصب داشته و تصمیم 
گیر هستند اما در قوه قضائیه شــاکله اصلی قانون است و محاکم، 
دادسراها، دادگستری و دادگاه ها چه از طریق شکلی و چه ماهوی بر 
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غالمرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، سیدمصطفی قائم مقامی، مستشار و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور و حمیدرضا 
موحدی، مستشار دیوان عالی کشور به عنوان اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت موضوع ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 

انتخاب و معرفی شدند.
اما مشکل اینجاست که حدود 7 ماه از انتخاب اعضای این کمیسیون می گذرد ولی هنوز آیین نامه این کمیسیون ابالغ نشده است. پیش از این معاون 
نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور و یکی از اعضای این کمیسیون گفته بود: »ظاهراً این آیین نامه تدوین شده اما هنوز ابالغ نشده است، چراکه 

ریاست قوه قضاییه اهتمام جدی بر مطالعه دقیق این آیین نامه داشته و بعد نســبت به امضا و ابالغ آن اقدام می کند.« به گفته غالمرضا 
انصاری، به همین دلیل هم تاکنون هیچ جلسه ای در این زمینه تشکیل نشده است.

حاال و با وعده ســخنگوی قوه قضاییه می توان امیدوار بود امضاء و ابالغ این آیین نامه با سرعت بیشتری پیگیری و انجام شود 
چراکه اجرای دقیق و کامل این قانون در کمیسیون های اســتانی تنها با ابالغ این آیین نامه انجام می شود. برای استفاده از 
حقوق ناشی از این قانون در ابتدا کمیسیون های استانی جبران خسارت میزان خسارت را که فرد مدعی است به وی وارد 
شده تعیین می کنند و اگر فرد نسبت به رد درخواست اعتراض داشته باشد می تواند به کمیسیون ملی مراجعه کند که رأی 
این کمیسیون درنهایت قطعی است. اگرچه تسریع در ابالغ آیین نامه اجرایی این قانون گام مهمی برای تحقق کامل اهداف 

آن است اما معاون بازرسی دیوان عالی کشور تأکید می کند که کمیســیون های استانی نباید به دلیل نبود آیین نامه از 
پذیرش درخواست رسیدگی شهروندان سر باز بزنند.

   به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، جنبش عدم تعهد روز جمعه با صدور بیانیه ای 
تالش دولت، کنگره و دادگاه های داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی 
ایران در آمریکا را مردود دانست و بر اصل مصونیت دولت ها به عنوان یکی از قواعد 

آمره حقوق بین الملل تأکید کرد.
غالمعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد، 
متعاقب صدور این بیانیه توسط جنبش، طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد 

خواستار انتشار بیانیه مذکور به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت شد.
جنبش عدم تعهد در این بیانیه عالوه بر اعتراض به اقدام آمریکا مبنی بر به چالش 
کشیدن حقوق بین الملل از طریق نقض مصونیت دولت ها و نهادهای ملی آنها، تأکید 
کرده که این عمل آمریکا اقدامی است متخلفانه و موجب مسئولیت بین المللی؛ چرا 
که می تواند زمینه ساز بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت 

قانون در سطح بین المللی شود.
در متن کامل بیانیه جنبش عدم تعهد در رد تالش آمریکا برای مصادره اموال بانک 
مرکزی ایران آمده است: دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد رویه غیرقانونی ایاالت 
متحده آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق اجازه دادن به شاکیان 
خصوصی و تسهیل کار آنها برای طرح دعاوی در دادگاه های آمریکا علیه دولت های 
دارای حاکمیت ملی، از جمله جمهوری اسالمی ایران را که منجر به آراء علیه آنها و 

نهادهای ملی آنها شده، مردود می داند.
قوانین کنگره که راه را برای مصادره غیرقانونی دارایی های خارجی هموار می کند 
و اقدامات دولت آمریکا که به شکلی غیرقانونی حســاب های ذی ربط را مسدود 

می کند، به دادگاه ها آمریکا امکان صدور چنین آراء بی پایه ای را داده اند.
در این تصریح شده اســت: جنبش عدم تعهد اعتراض خود را نسبت به این گونه 
تقابل آمریکا علیه حقوق بین الملل که از طریق تعلیق یکجانبه مصونیت دولت ها و 
نهادهای ملی آنها و بر یک مبنای غیرحقوقی و جعلی صورت گرفته و مورد شناسایی 
جامعه بین المللی قرار ندارد، اعالم می کند و این عمل را در مغایرت کامل با تعهدات 

بین المللی آمریکا و الزامات معاهداتی آن کشور می داند.
این رویه در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل، به ویژه اصل مصونیت 
دولت ها به عنوان یکی از مبانی نظم حقوقــی بین المللی و یک قاعده آمره حقوق 
بین الملل، قرار دارد و تفوق این اصل مورد شناســایی جامعه ملل، همه نظام های 
حقوقی و دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته و اخیراً درچارچوب کنوانسیون 
ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولتها و دارایی هایی آن ها نیز تدوین شــده 
است. جنبش عدم تعهد از ایاالت متحده آمریکا دعوت می کند که اصل مصونیت 
دولت ها را محترم بشمارد و تأکید می کند که عدم رعایت این اصل عواقب سوئی، 
از جمله بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح 
بین المللی، در پی خواهد داشت و اقدامی متخلفانه محسوب می شود که موجب 

مسئولیت بین المللی خواهد بود.
جنبش عدم تعهد فرصت را مغتنم می شمارد و دعوت از کشورها برای گفت وگو و 

نماینده ایران در سازمان ملل:
 بلوکه کردن اموال ایران توسط آمریکا

 در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل است
همکاری به جای فشار و تقابل و نیز حل صلح آمیز منازعات را مورد 

تأکید مجدد قرار می دهد.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه ایران را با ادعای دست داشتن 
در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983 میالدی، 
به پرداخت نزدیک دو میلیارد دالر غرامت به بازماندگان قربانیان این 

انفجار محکوم کرد.
وزارت خارجه کشورمان، حکم اخیر دیوان عالی آمریکا ضد ایران را 
محکوم و آن را غیر منطبق با اصــول و مبانی اولیه حقوق بین الملل 
اعالم و تأکید کرد که این حکم هیچ حقی برای اتباع آمریکایی ایجاد 
نخواهد کرد بلکه دستبرد به اموال ایران محسوب می شود و به طور 
طبیعی مسئولیت جبران خسارت ها و پرداخت غرامت های وارده به 

ایران براثر این حکم بر عهده دولت آمریکاست.
هیئت وزیران نیز کارگروهی را مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد 

دالر از اموال ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارد و 
وزیران امور خارجه، اطالعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی 

عضو آن هستند.



نشریه تخصصی
سازمان بسیج

حقوقدانان

24

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مظفر الوندی دبیر 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در هفدهمین نشست 
شورای هماهنگی این مرجع که در وزارت دادگستری برگزار 
شد گفت: متأسفانه از زمان جلســه قبلی این شورا که در 
اسفندماه سال گذشته برگزار شــد تاکنون شاهد اتفاقات 

ناگواری در حوزه مسائل مربوط به کودکان بوده ایم.
وی بابیان اینکه اغلب این اتفاقات به دلیل کاستی ها در بخش 
آموزش، عدم اطالع و مشکالت فرهنگی در حوزه هایی است 
که کودکان در آن زندگی می کنند، اظهار کرد: بروز چنین 
اتفاقاتی برای ما عبرت آموز بوده و مرجع ملی کنوانســیون 
حقوق کودک نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده است.

الوندی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در امور حقوقی 
و قضایی، نهایی کردن ســند ملی حقوق کودک، اقدام در 
جهت آموزش کودکان اتباع غیر ایرانی و ایجاد هماهنگی 
بین سازمان های مردم نهاد را از اهم اقدامات این مرجع در 

سال گذشته توصیف کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کــودک گفت: پیرو 
دســتور مقام معظم رهبری در خصوص آموزش همگانی، 
متن پیشنهادی وزارت دادگستری به کمیسیون های فرعی 
و اصلی اجتماعی مجلس شورای اســالمی ارسال و مورد 
تصویب قرار گرفت که در تاریخ هشــتم اردیبهشت ماه نیز 

برای اجرا به دستگاه ها ابالغ شد.
وی در این خصــوص توضیح داد: ایــن مصوبه تفاوت های 
کلیدی با مصوبات مشــابه قبلی داشــته که منتفی شدن 
شهریه، اســتفاده حداکثری از ظرفیت ســمن ها و نهادها 
و اســتفاده هم زمان از مدارس دولتــی و غیرانتفاعی از آن 

جمله است.
الوندی همچنین از رسیدن به توافق با دادگستری کل استان 
تهران برای تجمیع پرونده های جرائم اطفال در یک مجتمع 
ویژه با حضور مددکاران، مشــاورین و وکالی مجرب حوزه 
کودکان، برای رسیدگی هرچه بهتر به چنین پرونده هایی 

خبر داد.

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:

حقوق کودک نیازمند آموزش و اطالع رسانی است

نشست بررسی قوانین پولی بانکی کشور:
قانون فعلی پولی بانکی تضمین کننده استقالل بانک مرکزی نیست

 به گزارش خبرنــگار خبرگزاری صداوســیما، 
طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب شبکه 
خبر افزود:  با این قانون ایــن بانک نمی تواند در 
عمل اســتقالل داشته باشــد بنابراین باید این 
مشکل رفع شــود و اگر مجلس یا دولت طرح یا 
الیحه دراین باره ارائه دهند می تــوان از طریق 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مشکل چیره 
شد چرا که قانون فعلی به صورت ناقص در مجمع 
به تصویب رسیده اســت. اگر قرار است بانک ها 
حافظ دارایی ها و سرمایه مردم باشند باید بانک 
مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد. ما چاره ای 
جز حل ریشه ای اصالح قانون پولی و بانکی برای 
استقالل واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم 
حتی در قالب طرح مجلس و یا الیحه دولت درباره 
اصالح نظام بانکی دیده نمی شود درحالی که باید 
برای آن چاره کنند. همچنین عضو کمیســیون 
برنامه وبودجه مجلس نیز بــا بیان اینکه با قانون 
فعلی پولی بانکی که در چند سال پیش در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب شده استقالل 
بانک مرکزی صورت نگرفته است گفت: البته اگر 
مجلس یا دولت دراین باره دســت به اقدام بزنند 
دوباره مشکل قانونی داریم زیرا شورای نگهبان 
بر اساس قانون می گوید این موضوع باید ابتدا در 
مجمع تشخیص اصالح شود و سپس مجلس یا 
دولت وارد عمل شوند. وی درباره طرح مجلس 
به منظور رفع مشکالت ربوی در بانکداری کشور 
نیز گفــت:  در این طرح فعالیت شــورای فقهی 
5 نفره زیر نظر رئیــس کل بانک مرکزی مطرح 
شده است اما کارشناسان و مسئوالن این بانک 
به شــدت مخالفت می کنند. رئیس کل اســبق 

بانک مرکزی گفت: عذر این دولت درباره تنظیم 
نکردن الیحه اصالحیه برای الیحه تحول سیستم 
بانکی در مدت سه سال پذیرفته نیست. طهماسب 
مظاهری در ادامه برنامه تیتر امشب شبکه خبر 
افزود: ما سه قانون مادر در نظام بانکی داریم یکی 
قانون پولــی و بانکی، دیگری قانــون اداره امور 
بانک های دولتی و ســومی هم قانون بانکداری 
بدون ربا است که هر کدام از یک زاویه به مسائل 
بانکی پرداخته اند و ســاختار بانکی را تشــکیل 
دادند. البته این ها در برخی موارد باهم اختالف 
و تناقض دارند و این باعث شــده که امروز بعد 
از حدود ســی ســال که از عمر قانون بانکداری 
بدون ربا می گذرد شــائبه این که بانکداری مان 
از ربا بری است وجود دارد. امروز بانک ها با وجود 
حدود 1000 هزار میلیارد تومــان نقدینگی از 
دادن تســهیالت و اعتبار به مشتریان احساس 

درماندگی می کنند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
با بیان اینکه در دولت اصالحات بحث شد که این 
سه قانون کنار هم گذاشته شود و اصالح صورت 
بگیرد گفت: در آن دوره به علت اینکه نیاز به کار 
جدیدتری بود طرح به ثمر ننشست اما در دوره 
هشت ســاله احمدی نژاد مسیر برعکس پیموده 
شد و وضع بدتر شــد. در دولت روحانی نیز قرار 
بر این شد که این کار ادامه یابد و الیحه از طرف 
دولت نهایی شود از اول دولت هم  روی آن کار شد 
اما این دولت خیلی جدی به این موضوع نپرداخت 
و با گذشت سه ســال از عمر دولت هنوز الیحه 
برای مجلس آماده نشده است. مظاهری افزود: 
به دولت پیشنهاد دادم که با هماهنگی مجلس از 
اصل 85 صرف نظر شود و قانون آزمایشی تصویب 
نشود زیرا آزمایشی بودن قانون موجب تضعیف 

آن می شود.
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   یحیی اکبری -کارشناس ارشد حقوق عمومی
 با توجه به دامنه گسترده مباحث حقوق عمومی که قطعاً آشنایی با فلسفه، 
تاریخ و مباحث نقلی را طلب می کند بر حقوقدان حقوق عمومی الزم است تا 
در زمینه های مطرح شده دانش به روزی داشته باشند. به فراخور بحث آیه ای 
از قرآن کریم که توسط عالمه طباطبایی )ره( تفسیر گشته انتخاب شده است 
که ایشــان در آن ،مباحث کلیدی در رابطه دیــن و جامعه مطرح می کنند.

) قابل توجه افرادی که به مباحث فلســفه سیاســی آشــنا هستند می توان 
اندیشه هایی مشترک از عالمه طباطبایی با فلسفه هابز و جان الک را در این 
بحث مشاهده نمود.( البته این قسمتی از تفسیر آیه است که دوستان عالقه مند 

می توانند کامل آن را در تفسیر المیزان مشاهده نمایند.
ِریَن َوُمنِذِریَن َوأَنَزَل َمَعُهُم  ــهُ النَِّبییَن ُمَبِشّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَـّ »کاَن النَّاُس أُمَّ
َِّذیَن  الْکَتاَب بِالَْحِقّ لِیْحکَم بَیَن النَّاِس فِیَما اْخَتلَُفوا فِیــِه َوَما اْخَتلََف فِیِه إاِلَّ ال
َِّذیَن آَمُنوا لَِما اْخَتلَُفوا  ُه ال أُوتُوُه ِمن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبیَناُت بَْغیا بَیَنُهْم َفَهَدی اللَـّ

ُه یْهِدی َمن یَشاُء إِلَی ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم« فِیِه ِمَن الَْحِقّ بِإِْذنِِه َواللَـّ

  ترجمه آیه
مردم قبل از بعثت انبیاء همه یک امت بودند، خداوند به خاطر اختالفی که در 
میان آنان پدید آمد انبیائی را به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق 
نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختالف کرده اند حکم کنند 
این بار در خود دین و کتاب اختالف کردند و این اختالف پدید نیامد مگر از 
ناحیه کسانی که اهل آن بودند و انگیزه شان در اختالف حسادت و طغیان بود. 
در این هنگام بود که خدا کسانی را که ایمان آوردند در مسائل مورد اختالف 
به سوی حق رهنمون شــد و خدا هر که را بخواهد، به سوی صراط مستقیم 

هدایت می کند.

  بیان آیه شریفه و اشاره به علت تشریع دین
این آیه سبب تشریع اصل دین را بیان می کند که چرا دینی تشریع شده و مردم 

مکلف به پیروی از آن هستند؟
این معنا را این طور بیان کرده: انســان - این موجودی که به حسب فطرتش 
اجتماعی و تعاونی است - در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود، آنگاه 
همان فطرتش وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود، با یکدیگر 

اختالف کنند، ازاینجا احتیاج به وضع قوانین که اختالفات پدید آمده را برطرف 
سازد، پیدا شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت و مستلزم بشارت و انذار 
و ثواب و عقاب گردید و برای اصالح و تکمیلش الزم شد عباداتی در آن تشریع 
شــود تا مردم از آن راه تهذیب گردند و به منظور این کار پیامبرانی مبعوث 
شدند و به تدریج آن اختالف ها در دین راه یافت، بر سر معارف دین و مبدأ و 
معادش اختالف کردند و درنتیجه به وحدت دینی هم خلل وارد شد، شعبه ها 
و حزب ها پیدا شد و به تبع اختالف در دین اختالف هایی دیگر نیز درگرفت، 
این اختالف ها بعد از تشریع دین به جز دشمنی از خود مردم دین دار هیچ علت 
دیگری نداشت، چون دین برای حل اختالف آمده بود، ولی یک عده به علت 
ظلم و طغیان خود دین را نیز که اصول و معارفش روشــن  و حجت را بر آنان 

تمام کرده بود مایه اختالف قراردادند.
پس درنتیجه، اختالف ها دو قســم شــد، یکی اختالف در دین که منشأش 
ستمگری و طغیان بود، یکی دیگر اختالفی که منشأش فطرت و غریزه بشری 
بود و اختالف دوم که اختالف در امر دنیا باشد، باعث تشریع دین شد و خدا 
به وســیله دین خود، عده ای را به ســوی حق هدایت کرد و حق را که در آن 

اختالف می کردند روشن ساخت.

  انسان مدنی بالطبع است
بشر همچنان به سیر خود ادامه داد تا با این مشکل مواجه شد؛ هر فردی از فرد 
و یا افراد دیگر همان را می خواست که دیگران از او می خواستند؛ بنابراین انسان 
ناگزیر شد این مفهوم را بپذیرد: همان طور که او می خواهد از دیگران بهره کشی 
کند، باید اجازه دهد دیگرآن هم به همان اندازه از او بهره کشــی کنند، اینجا 
بود که پی برد باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد و بعد از تشکیل آن 
دریافت که دوام اجتماع، منوط بر این است که اجتماع به نحوی استقرار یابد 
که هر صاحب حقی به حق خود برسد و مناسبات و روابط متعادل باشد و این 

همان عدالت اجتماعی است.
این حکم - اجتماع مدنی و عدل اجتماعی - حکمی است که اضطرار، بشر را 
مجبور به پذیرش آن نمود، چون اگر اضطرار نبود هرگز هیچ انســانی حاضر 
نمی شد دامنه اختیار و آزادی خود را محدود کند، این است معنای آن عبارت 

معروف که می گویند. )االنسان مدنی بالطبع(
اگر عدالت اجتماعی اقتضای اولیه طبیعت انسان بود، باید عدالت اجتماعی 

تفسیر آیه 213 سوره بقره در نگاه عالمه طباطبایی )ره(

قانون گذاری علت ظهور ادیان
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در شئون اجتماعات غالب می بود و تشریک مساعی به بهترین وجه و مراعات 
تساوی در غالب اجتماعات حاکم می بود، درحالی که می بینیم دائماً خالف این 
در جریان است و اقویا خواسته های خود را بر ضعفا تحمیل می کنند و غالب، 

مغلوب را به ذلت و بردگی می کشد تا به مقاصد و مطامع خود برسد.

  پدید آمدن اختالف میان افراد انســان و لزوم تشریع قوانین در 
جوامع بشری

تا اینجا روشــن گردید که هر انســانی دارای قریحه ای است که می خواهد 
انسان های دیگر را استخدام کند و از سایر انسان ها بهره کشی کند، حال اگر 
این نکته را هم ضمیمه کنیم که افراد انسان ها به حکم ضرورت ازنظر خلقت 
و منطقه زندگی و عادات و اخالقی که مولود خلقت و منطقه زندگی اســت، 
مختلف اند، نتیجه می گیریم که این اختالف طبقات همواره آن اجتماع صالح 
و آن عدالت اجتماعی را تهدید می کند و هرفرد قــوی  می خواهد از ضعیف 
بهره کشی کند و بیشتر ازآنچه به او می دهد از او بگیرد و مغلوب هم به حکم 
ضرورت مجبور می شود در مقابل ظلم غالب دســت به حیله و کید و خدعه 
بزند تا روزی که به قوت برسد، آن وقت تالفی و انتقام ظلم ظالم را به بدترین 
وجهی بگیرد، پس بروز اختالف سرانجام به هرج ومرج منجر شده و انسانیت 
انسان را به هالکت می کشاند یعنی فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را 
تباه می سازد و این آیه شریفه: )و ماکان الناس االمة واحدة فاختلفوا( به همین 
معنا اشاره دارد و همچنین آیه شریفه: )و ال یزالون مختلفین اال من رحم ربک 
و لذلک خلقهم( و همچنین آیه موردبحث که در آن می فرمود: )لیحکم بین 

الناس فیما اختلفوا فیه...(
و این اختالف ضروری و وقوعش در بین افراد جامعه های بشری حتمی است، 
چون خلقت به خاطر اختالف مواد مختلف است، هرچند که همگی به حسب 
صورت انســان اند و وحدت در صورت تا حدی باعث وحــدت افکار و افعال 
می شود، ولیکن اختالف در مواد هم اقتضائی دارد و آن اختالف در احساسات و 
ادراکات و احوال است پس انسان ها در عین اینکه به وجهی متحدند، به وجهی 
هم مختلف اند و اختالف در احساسات و ادراکات باعث می شود که هدف ها و 
آرزوها هم مختلف شود و اختالف در اهداف باعث اختالف در افعال می گردد 

و آن نیز باعث اختالل نظام اجتماع می شود.
پیدایش این اختالف بود که بشر را ناگزیر از تشریع قوانین کرد، قوانینی کلی 
که عمل به آن ها باعث رفع اختالف شود و هر صاحب حقی به حقش برسد و 

قانون گذاران را ناگزیر کرد که قوانین خود را بر مردم تحمیل کنند.
تنها راه صحیح رفع اختالف، راه دین است و به همین جهت خدای سبحان، شرایع 

و قوانینی برای انسان تأسیس کرد و اساس آن شرایع را توحید قرارداد.
درنتیجه هم عقاید، اخالق و رفتار بشر را اصالح می کند و به عبارتی دیگر اساس 
قوانین خود را این قرارداد که نخست به بشر بفهماند حقیقت امر او چیست؟ از 
کجا آمده؟ و به کجا می رود؟ و اگر می رود باید در این منزلگاه موقت چه روشی 

اتخاذ کندکه برای فردایش سودمند باشد؟
پس تشریع دینی و تقنین الهی، تشریعی است که اساسش تنها علم است و بس 
یُن الَْقیُم َولَکنَّ  همچنان که فرمود: إِِن الُْحکُم إاِلَّ هلِلِّ أََمَر أاَلَّ تَْعُبُدواْ إاِلَّ إِیاُه َذلِک الدِّ

أَکَثَر النَّاِس الَ یْعلَُموَن.
و نیز درآیات موردبحث فرمود: فبعث اهلّل النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم 

الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه.

  شبهه عدم انطباق شریعت اسالم با همه اعصار
در این بحث بعضی ها گفته اند: قوانین عمومی چون به منظور صالح حال بشر و 
اصالح زندگی او است، باید همواره با تحوالت اجتماعی متحول شود و با پیشرفت 
اجتماع پیشرفت کند، هر چه بشر به سوی کمال صعود می کند، باید قوانین  هم 

دوش به دوش او باال رود.

جوابش همان است که گفتیم اسالم در تشریعش تنها کماالت مادی را در نظر 
نگرفته، بلکه حقیقت وجود بشر را نیز منظور داشته و اصوالً اساس شرایع خود را 
بر کمال و رشد روحی و جسمی هر دو باهم قرار داده و سعادت مادی و معنوی هر 
دو را خواسته است و الزمه این معنا، آن است که وضع انسان اجتماعی متکامل، 
به تکامل دینی معیار قرار گیرد، نه انسان اجتماعی متکامل به صنعت و سیاست و 
بس .همین جا است که امر بر دانشمندان مشتبه شده و در مباحث اجتماعی مادی 
غور و تعمق کرده اند، )و دیده اند ماده همواره در تحول و تکامل است اجتماع مادی 
هم مانند ماده تحول می پذیرد( پنداشته اند که اجتماع موردنظر دین هم همان 
اجتماعی است که موردنظر آقایان است.الجرم گفته اند: باید قوانین اجتماعی با 
تحول اجتماع متحول شود و هر چند یک بار نسخ گردد و قوانینی دیگر جایگزین 

قوانین قبلی شود.
به این ترتیب دین اساس شرایع خود را جسم تنها قرار نداده، بلکه جسم و روح 

هر دو را منظور داشته است.

  اقسام اجتماعات بشری
آنچه امروز از صفات پســندیده در میان اقوام و ملل می بینیم، هرقدر هم اندک 
باشد به طورقطع از بقایای آثار و نتایج آن دعوت است، چون اجتماعاتی که در بشر 
پیداشده و نظام هایی که برای خود اتخاذ کرده، به طورکلی سه قسم سیستم است 
و چهارمی ندارد یکی سیستم استبداد است که جامعه را در تمامی شئون انسانیت 
محکوم به اسارت و بردگی می کند و یکی دیگر سیستم پارلمانی است که در آن 
قوانین مدنی در میان مردم حکم فرماست؛ و قلمرو این قوانین تنها افعال مردم 
است و در اخالق و امور معنوی بشر را آزاد گذاشته و بلکه به آزادی در آن هم دعوت 
می کند و سوم دین است که بشر را در جمیع شئون مادی و معنوی دعوت به صالح 
می کند؛ هم در اعتقادات و هم در اخالق و هم در رفتار. بنابراین اگر در دنیا امید 
خیر یا سعادتی باشد، باید از دین و تربیت دینی امید داشت و در آن جستجو کرد.

  رابطه دعوت انبیاء )ع( با فطرت انسان ها
حال اگر بپرسید بنابراین دیگر فطرت چه نقشی دارد، وقتی سعادت بشر به دست 
مسئله نبوت تأمین می شود، دیگر نباید فطرت تأثیری داشته باشد و حال آنکه 
می بینیم تشریع دینی هم اساس کار خود را فطرت بشــر قرار داده و انبیا ادعا 

می کنند که قوانین دینی شان بر طبق فطرت است.
در پاسخ میگوییم: ســعادت و کمالی که نبوت برای انسان جلب می کند، امری 
خارج از این نوع و بیگانه از فطرت او نیســت، چون خود فطرت نیز آن کمال را 

تشخیص می دهد.
این تشخیص به تنهائی کافی نیست که آن کمال بالقوه را بالفعل کند، بدون اینکه 
معینی او را اعانت و یاری کند و این معین که می تواند فطرت را دررسیدن به آن 
کمال یاری دهد یعنی حقیقت نبوت، نیز امری خارج از انسانیت و کمال انسانیت 
نیست مانند سنگی که در دست انسانی قرارگرفته چیزی خارج از ذات انسان و 
منضم به انسان باشد، چون اگر این طور بود، آنچه هم از ناحیه نبوت عاید انسان 
شده، باید چیزی بیگانه از انسان و سعادت و کمال او باشد و نظیر سنگی باشد که 
در مثال مزبور آن سنگ به سنگینی انســان می افزاید و هیچ ربطی به سنگینی 

خود او ندارد.
بلکه آن فایده و اثری که از ناحیه نبوت عاید انسان می شود نیز کمال فطری انسان 
است که در نهاد این نوع ذخیره شده و شعوری خاص و ادراکی مخصوص است که 
در حقیقت ذات بشر نهفته بوده و تنها آحادی از بشر می توانند به آن ها پی ببرند که 
مشمول عنایت الهیه قرارگرفته باشند. سخن کوتاه اینکه نه حقیقت نبوت امری است 
زائد بر انسانیت انسانی که نبی خوانده می شود و خارج از فطرت او و نه آن سعادتی که 
سایر افراد امت را به سویش می خواند، امری است خارج از انسانیت و فطرت امت و 
بیگانه ازآنچه وجود انسانی شان با آن مأنوس است وگرنه آن سعادت نسبت به ایشان 

سعادت و کمال نبود.
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آیت اهلل عباس کعبی
مکتب حقوق طبیعی یا منتهی می شود به استبداد یا به هرج ومرج

مبنای حقوق پوزیتیویستی ظن و گمان و برداشت های شخصی است
مکتب حقوقی اسالم، آرمان گرای واقع گراست

این که چرا یک حقوقدان باید مطالعات اسالمی و معرفتی داشته باشد از 
نظر من چند دلیل می تواند داشته باشد؛ اول آن که خاستگاه و نقطه عزیمت 
حقوق موضوعه، سکوالریسم است. مارکسیست ها میگویند که خدایی وجود 
ندارد و به جنگ باخدا برخاسته اند و آن ها بر این عقیده بودند که “ دین افیون 
توده هاست”. پیروزی انقالب اســالمی ثابت کرد که دین حرکت بخش به 
توده هاست اما مکاتب غربی نمی گویند  خدا وجود ندارد. حقوق غربی بازتابی 
است از فلسفه حسی غرب. یک حقوقدان غربی منکر خدا و پیامبران و بهشت 
و جهنم نیست. پس منکر چه چیزی است؟ آن ها نقش نبوت و نقش امامت 
را در زندگــی اجتماعی و در قانون گذاری و ســاخت حقوقی جوامع، منکر 
هستند؛ یعنی برای نبوت و امامت و امثال این تنها نقش تاریخی قائل هستند.

یک حقوق دان امروزی هیچ وقت به این فکر  نخواهد کرد که حقوق باید ریشه 
در قوانین وحی داشته باشد. ممکن است بپرسند حقوق چه ارتباطی با وحی 

دارد؟ می توان اینگونه پاسخ دادکه  وحی مربوط به گذشته است.
 قانون اساسی ما برای این وضع شد تا پایانی باشد براین نگاه لذا هنگامی که در 
فصل دوم قانون اساسی بحث می شود درباره اینکه نظام جمهوری اسالمی، 
نظامی است بر پایه ایمان به خدا، مثاًل موضوع بند یک، توحید است اما بند 
دوم در باب وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین ســخن می گوید. 
این نقش بنیادین وحی در قانون در مکاتب حقوقی غربی انکار می شود و ما 
برای اینکه پیوند وحی و قانون را بدانیم و پیونــد والیت و قانون و حقوق را 
بدانیم، به یک دوره معارف اسالمی نیاز داریم. البته از یک نظر ما نیازمند به 

فلسفه حقوق هستیم.
مولفه دومی که موجب می شود یک حقوق دان به معارف اسالمی نیاز پیدا 
می کند، یک نیاز بنیادی تر اســت . آن نیاز بنیادی چیست؟ در مقدمه علم 
حقوق، همگی خوانده اید که حقوق چند تعریــف دارد. 1- قواعد حاکم بر 
زندگی اجتماعی با طول و تفسیر 2-حقوق به معنای جمع حق 3-حقوق، به 
معنای علم حقوق. حقوق به معنای اول و دوم، یعنی قواعد حاکم بر زندگی 
اجتماعی و جمع حق، این در قالب قوانین و مقررات خود را نشان می دهد و 
معموالً حقوق دانان به جای مباحث نظری حقوق، با ماده قانونی سروکار دارند 
و هرکسی که مهارت بیشتری در قوانین و مقررات داشته باشد، تسلط او را 

به حقوق بیشتر می دانند.
حقوق دانان معموالً انگیزه ای بــرای تحقیق در مباحث نظری را ندارند، 
مگر در حد چند واحد تحصیلی دانشگاهی و سؤال آن ها بیشتر این است که 

چگونه قانون گذاری بهتری بکنیم؟
 سؤالی که در علم حقوق مطرح است، این اســت که منشأ و ریشه قواعد و 
مجموعه حق ها چیست؟ برای پاسخ به این ســؤال، مکاتبی ایجاد شد که 
این مکاتب ازلحاظ دسته بندی، به دودسته بزرگ تقسیم می شوند، مکتب 
حقوق طبیعی و فطری و مکتب پوزیتیویسم یا حقوق موضوعه. مکتب حقوق 
طبیعی و فطری، معتقد است که ما قوانین و مقرراتی را قانون می نامیم و آن 

دوره تربیت و تعالی دبیران انجمن های علمی و معرفتی حقوق دانان بسیجی به همت سازمان بسیج حقوق دانان در شهر مقدس قم برگزار شد. در این همایش آیت اهلل عباس 
کعبی سخنانی پیرامون ضرورت داشتن مطالعات اسالمی و معرفتی بیان فرمودند. از نظر ایشان مهم ترین علت این است که اصول و قواعد حقوقی ما ریشه در مکتب اسالم 
دارد و برای شناخت اسالم می بایست اسناد باالدستی ازجمله قرآن کریم، سنت پیامبر گرامی اسالم و فرمایشات معصومین علیهم السالم را فهمید و این فهم جز بامطالعه به 

دست نخواهد آمد. در ادامه قسمت هایی از بیانات ایشان رادر این همایش خواهیم خواند:
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حقی را حق میدانیم که ریشه در طبیعت و فطرت آدمی و جهان آفرینش داشته 
باشد. این طبیعت و فطرت چه چیزی است؟ از مجموع همه صحبت ها برداشت 
می شود، آن قاعده ای موردقبول اســت که طبق عدل و عدالت باشد. اگر بر پایه 
عدالت نباشد تنها شکل حقوقی دارد، اما ازلحاظ محتوا حقوقی نیست، ضمانت 
اجرا ندارد، الزام آور نیست. یک حقوق دان حقوق طبیعی و فطری، آرمان گراست، 

قواعد و مجموعه حق ها را به آرمان ها برمی گرداند، مثل آرمان عدالت.
یک حقوق دان حقوق موضوعه و پوزیتیویســم، عکس حقوق دان حقوق فطری 
می گوید ما به ریشه ها کار نداریم؛ که این محتوای قاعده عدل است یا نه و ریشه 
آن از کجاســت. ما به این کارداریم که این قاعده و ماده حقوقی، چه دردی را دوا 
می کند؟ چه مشکلی را حل می کند؟ ازنظر عملی در زندگی انسان چه کاربردی 

دارد؟ طرفداران حقوق موضوعه میگویند، ما واقع گرا هستیم. نه آرمان گرا.
من یک مثال برای شما می زنم. یک فساد واقع می شود حاال کسی با عینک حقوق 
طبیعی یا عینک حقوق موضوعه یا پوزیتیویسم، می خواهد با این فساد مواجهه 

بشود )می خواهم بگویم که چقدر دیدگاه های مکاتب اثر دارد(
یک حقوق دان حقوق طبیعی می گوید آقای الف یا خانم ب مرتکب فســاد شده 
است. طبق قانون باید مجازات شود. چرا مجازات شود؟ میگویند برای تحقق آرمان 
عدالت. یک حقوق دان پوزیتیویســت عکس یک حقوق دان آرمان گرای طبیعی 
می گوید من به عدالت و ظلم کاری نــدارم. به این کاردارم که فســاد را چگونه 
ریشه کن بکنم و به جای اینکه سؤال کنم عدل است یا ظلم؟ باید سؤال کنم خوب 
است یا بد؟ صحیح است یا غلط؟ مفید است یا مضر؟ و در آن صورت اقدام می کنم.

یک نگاه سوم هست. نگاه به اسالم. اسالم از مکتب حقوق طبیعی پیروی می کند با 
همه شعبه های آن، یا از مکتب حقوق موضوعه؟ پاسخ این سؤال این است که همه 
قواعد و مقررات حقوقی، یا باید در امرونهی الهی ریشه داشته باشد و والیت حاکم 

شرعی یا در عدالت، حسن عدل و قبح ظلم.
همه قوانین و مقررات حقوقی در اسالم بدون استثنا ریشه در مصالح و مفاسدی 
دارد که خداوند تبارک وتعالی اول آن ها را در نظر می گیرد و ســپس قانون جعل 

می کند و آن قانون قطعاً برای جامعه مفید است و البته ثابت است
یک مجموعه قوانین و مقرراتی داریم که شرع مقدس آن ها را جعل نکرده است 
و درگذشت زمان به آن نیاز پیدا می کنیم. مانند بسیاری از قوانینی که در برنامه 
پنج ساله نوشته می شود. خیلی از قوانین و مقرراتی که مجلس شورای اسالمی در 
حال حاضر وضع می کند. اگر نگاه کنید این قوانین وقتی به شورای نگهبان می رود، 
شورای نگهبان معموالً می گوید خالف شرع نیست؛ یعنی گشتیم در فقه، ماده ای 
پیدا نکردیم که خالف این قانون باشد. درحالی که ریشه این قانون امروزی است. 
مثل قانون ترافیک، قوانین مربوط به بهداشت و درمان، قوانین مربوط به اموال و 

مسکن و اراضی و امثالهم.
مبنای این قوانین و مقررات جدید در اسالم چیست؟ شرع مقدس اختیار نسبت 
به این قوانین و مقررات را به کســی به نام “ولی” داده اســت پس ریشه قوانین 
اسالمی یا امرونهی الهی است یا والیت الهی، یعنی کسی که حق حاکمیت دارد. 
ولی مختصاتی دارد؛ اول اینکه باید از طرف خدا منصوب شده باشد، زاهد باشد، 
عابد باشد، عارف باشد، عالم باشد، مدیر و مدبر باشــد و معین من قِِبل اهلل باشد 
و آن امام معصوم اســت و تنها قوانین و مقرراتی مشروعیت دارد که امضای امام 

معصوم را داشته باشد.
در عصر غیبت تشــخیص مصالح نوعیه به ولی فقه داده می شود. ریشه قوانین و 
مقررات در اسالم یا به امرونهی الهی برمی گردد که در آن مصالح و مفاسد هست، 
یا برمی گردد به مصلحت نوعیه که ممضی از ولی فقیه است یا برمی گردد به حسن 

عدل و قبح ظلم.
می خواهم در مجموع به این جمع بندی برســم که درنهایــت قواعد و مقررات و 
مجموعه حق ها را باید با نگاه آرمانی نگاه آرمانی حقوق طبیعی دید یا نگاه واقعی 
پوزیتیویسم؟ ما میگوییم اشکاالت عدیده ای وارد است هم به مکتب حقوق طبیعی 
و هم به مکتب پوزیتیویسم که این اشکاالت را اســالم حل کرده است و مکتب 
حقوقی اسالم، آرمان گرای واقع نگراست؛ یعنی هم آرمان گرایی را در خود دارد هم 
واقع نگری. هم تحقق عدالت در آن هست و هم تحقق نظم. مکتب حقوق طبیعی 
به نام عدالت نظم حقوقی را از بین می برد؛ و مکتب حقوق پوزیتیویسم به نام نظم 
عدالت را نابود می کند؛ اما مکتب حقوق اسالم، مکتب عدالت و نظم حقوقی است.

عالوه بر این اشــکاالت دیگری در این مکاتب هســت که من دراین باره صحبت 
خواهم کرد. مثاًل اشکاالتی که به مکتب حقوق طبیعی است چند مورد است.

 اگرپذیرفتیم عدالت محتوای قواعد حقوقی است،سؤال این است، این عدالت را چه 
کسی تشخیص می دهد؟ دولت یا مردم؟ اگر دولت شخیص دهنده عدالت باشد و 

می گوید این قاعده حقوقی عین عدل است، این توجیه استبداد می شود، چراکه 
دولت به نام عدالت، مستبد می شود، اگر تشــخیص دهنده عدالت مردم باشند، 
هرکس می تواند بگوید این ماده حقوقی که مجلس وضع کرده است خالف عدالت 
است؛ بنابراین چون خالف عدالت است، فاقد ضمانت اجرا است و آن قانون را اجرا 
نمی کند. اجرا نکردن قاعده حقوقی مســاوی با هرج ومرج و نابودی نظم حقوقی 
اســت. پس مکتب حقوق طبیعی حداقل یا منتهی می شود به استبداد یا منتهی 

می شود به هرج ومرج.
مکتب حقوق پوزیتیویســم بنا را بر واقع گرایی می گــذارد و میگویند ما نفع گرا 
هســتیم. با دســته بندی های گوناگونی که دارند. این نفع و منافع را چه کســی 
تشخیص می دهد؟ میگویند “علم”. پوزیتیویسم یعنی علمی. میگوییم چه علمی؟ 
میگویند: علم حقوق. میگوییم در علم حقوق، ســنخ گزاره های حقوقی، چه نوع 
سنخی است؟ ما سه دسته گزاره داریم یک دســته گزاره های تجربی، یک دسته 
گزاره های عقلی و یک دسته گزاره های مربوط به عواطف و احساسات شهودی. این 
گزاره های حقوقی از چه سنخی است که آن را علم حقوق می نامید. تجربی است 
یا عقلی یا عاطفی و شهودی؟ مکتب پوزیتیویسم می گوید تجربی است؛ اما چگونه 
تجربی است؟ میگویند مطالعات جامعه شناســی می کنیم و بر اساس مطالعات 
جامعه شناسی یا امثال این پی می بریم فالن ماده قانونی کاربرد دارد یا نه؟ پاسخ ما 
این است که تجربه در اینجا پاسخ ناقص است نه کامل. استقرا ناقص، پدیده را علمی 
نمی کند؛ یعنی در مطالعات در مورد ماده حقوقی، مکتب پوزیتیویسم نمی تواند 
به تجربه متوسل شود چون این ها حسی نیست. انسان موجود پیچیده ای است و 
نمی توان به همه ابعاد انسان احاطه و اشراف پیدا کرد و به نیازهای او پی برد و به 
فرمایش قرآن کریم ظنی و گمانی است، نمی توانند بگویند صد در صد مفید است یا 
صد در صد مضر است و دلیل همین است که هرروز یک قاعده قانونی وضع می کنند 

و سپس مجلس بعدی آن قواعد را به هم میزند و قواعد دیگری وضع می کند.
مبنای حقوق پوزیتیویسم، یکی گمان است و دوم برداشت های شخصی است. در 
مکتب پوزیتیویسم مرزی برای انسان وجود ندارد؛ یعنی چیزی که ادعا می کنند 
منفعت، نفع، ضرر، مصلحت، مفسده، کارآمدی و عدم کارآمدی را با مقیاس محدود 
عقلی و فهمی خود می ســنجند تازه هوا و هوس حکام هم در این نقش دارد پس 
مکتب پوزیتیویسم هم مکتب واقع گرا نیست، مکتب قدرت گراست. پوزیتیویسم 
به نام نظم حقوقی و اراده قانون گذار مصلحت واقعی انسان و هویت حقیقی بشر و 
ارتباط انسان باخدا را  از طریق حذف جایگاه حاکمیت الهی و جایگاه والیت الهی 

نابود می کند.
 مکتب اسالم یک مکتب آرمان گرای واقع نگر است که از یک سو مصالح و مفاسدی 
را که بشر نمی تواند به آن ها دســت پیدا کند را در قالب تشریع ثابت، به بشر ارائه 
می دهد و زمام آن مصالح و مفاسدی را که بشر می تواند به آن ها دست پیدا بکند در 
قالب مصلحت نوعیه به حاکم مشروع به نام ولی می دهد، و البته ولی چه ولی فقیه 
و چه امام معصوم، با این سازوکار و جعل قانون چند کار باید انجام دهد. 1- ارجاع 
به کارشناســی، 2- مشــورت 3-لحاظ همه جوانب امر؛ یعنی همه کارهایی که 
حکومت های امروزی انجام می دهند، در نظام قانون گذاری اسالمی انجام می شود، 
به ضمیمه اینکه آن کس که قانون گذار اسالمی می شود، باید انسان عادل و عالمی 

باشد و مرز و چهارچوب دارد.
ما برای بازگشت پیام نبوت و پیام والیت در زندگی حقوقی نیاز به اشراف به قوانین 
باالدستی اسالم داریم؛ که قانون و سند باالدستی اسالم، قرآن کریم است. قرآن 
کریم را ما باید به عنوان یک سند باالدستی بفهمیم، سنت پیامبر را باید بفهمیم. 
فرمایشات امامان معصوم را باید بفهمیم و بدانیم که این ها چه دردی را در زندگی 
حقوقی دوا می کنند. لذا یک حقوق دان نباید خود را از معارف اســالمی مستغنی 

بداند.
آن کسی که تحت فرمان خداســت و تنها از امرونهی الهی و والیت الهی و بر پایه 
حاکمیت الهی دستور می گیرد، یک روح سالم و بدون آزار دارد و امورات او معلوم 
است؛ اما آن کس که تسلیم قانون الهی نباشد هرروز به نام مکتب حقوق موضوعه 

قانون را عوض می کنند، به نام حقوق طبیعی تصمیم دیگری می گیرد.
 یکی از فواید حقوق اسالمی، اینکه آرامش و سالمت و امنیت و سالمت روانی در 
کنار عدالت حقوقی و امنیت اجتماعی را به انسان ارزانی می کند. چون طرف حساب 
ما خدایی است که حاکم مطلق برجهان و انسان است، خدایی است که عالم به سر 
نهان است، خدایی است که ظاهر و باطن انسان را می داند، خدایی است که مصالح 
و مفاسد ما را می داند، خدایی است که ما بنده اوییم، خدایی است که ما باید تنها او 
را بپرستیم، این پرستش خدا که تنها در نماز و روزه نیست، پرستش خدا در نظام 

اجتماعی و سیاسی هم باید خود را در قالب یک نظام حقوقی نشان دهد.
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 دیدار اعضای بسیج حقوقدانان با آیت اهلل مصباح یزدی:

فلسفه حقوق راهی برای دفاع از دیدگاه های اسالمی است

 وقتی پیغمبر اکرم )ص( مبعوث به رسالت شدند، شعار ایشان یک جمله بود: 
"قولو ال اله اال اهلل تفلحوا" پس اساسی ترین مطلب درحرکتی که پیامبر اکرم 
رسالت آن را بر عهده دارد، توحید اســت و سپس مسائل دیگری در کنار آن 
مطرح شد که به نحوی شاخه هایی از توحید هستند. در ابتدا افراد  قلیلی توحید 
را پذیرفتند اما گسترش پیدا کرد تا آنکه به مهاجرت مؤمنین و موحدین به 
مدینه و تشکیل یک جامعه ابتدایی اسالمی به نام "مدینة النبی" منتهی شد. 
اول از یک تفکر بسیار ساده شروع شد؛ بت ها را کنار بگذارید و خدای یگانه را 
بپرستید. آنچه عینیت داشت، کنار گذاشتن بت ها بود. این، یک کار ساده بود 
که در برخورد بافرهنگ حاکم با مشکالت زیادی مواجهه شد تا موفق شدند پس 
از فتح مکه بت ها را بشکنند ولی به هرحال اولین حرکت این بود. کاری ساده با 

یک تفکر ساده و با یک شعار همه فهم.
امام خمینی رضوان اهلل علیه در ســال 57 در یک حرکت جدید از نو اسالم را 
زنده کرد. جریاناتی که از زمان امام تاکنون اتفاق افتاده است، بی شباهت به 
جریانات صدر اسالم نیست و خیلی از این اتفاقات قابل تطبیق است. امام در 
ابتدا با شعارهای ساده ای حرکت خود را آغاز کرد، شبیه به شعار "قولو ال اله اال 
اهلل تفحلوا". این شعارها شروع به گسترش کرد چراکه مردم آمادگی پذیرش 

آن را داشتند.
شعارهای اوایل انقالب شعارهای ســاده ای بود و عموم مردم به عمق آن پی 
نمی بردند که پشت این الفاظ چه چیزی نهفته است. مثاًل یکی از شعارهای 
ایشــان وحدت حوزه و دانشــگاه بود. وحدت حوزه و دانشــگاه یعنی چه؟ 
کنفرانس ها و تحقیقات و سخنرانی های بسیاری انجام شده که وحدت حوزه و 
دانشگاه به چه معناست؛ یعنی دانشگاه حذف شده و حوزه جای آن را بگیرد؟ 
یا برعکس؟ یا این دو در هم ادغام شوند و واحد ثالثی را تشکیل دهند؟ یا چیز 

دیگر؟
هنوز هم این جمله ساده به درستی معنای خود را پیدا نکرده است؛ و همین طور 
خیلی از شعارهای ساده دیگر. یکی از مسائلی که مطرح شد این است که قوانین 
خود را اســالمی کنیم و عمیق تر از آن این است که کل علوم دانشگاهی باید 
اسالمی شود به ویژه علوم انسانی. این اسالمی شدن به چه معناست؟ هنوز هم 
بعد از قریب چهل سال از گذشت این شعار، به درستی مفهوم آن روشن نیست. 
آیا این به معنی نادیده و نشــنیده گرفتن تحقیقات دانشگاهی است؟ یعنی 
همه چیز را به وسیله آیات و روایات بیان کنند؟ مثاًل درباره چگونگی ساخت 

هواپیما، یک آیه پیدا کنیم؟ معنای اسالمی کردن علوم این است؟
در اینجا آنچه بیشتر به جمع شما حاضران مربوط است، به گمان بنده، مسئله 
حقوق است. حقوق اصاًل به چه معناست؟ دانشکده حقوق ما آیا اسالمی است 
یا نه؟ ممکن است بپرسند اسالمی یعنی چه؟ حقوق اسالمی یعنی چه؟ آیا 
قوانین اسالمی هست یعنی همان قوانینی که در قرآن و فقه و کتاب های فقهی 
است، همین باید باشد؟ آیا به قانون دیگری نیاز نداریم؟ اسالمی بودن قوانین 
موضوعه، به چه چیز بستگی دارد؟ و اصاًل چه لزومی دارد که اسالمی باشد؟ و 

اشاره: دیدار با کسی که مطهری زمان نام دارد به یادماندنی بود. آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی را از آثار گران بهایی که دارند به خوبی می توان شناخت حتی اگر از 
نزدیک با ایشان مالقات نکرده باشید. لحن گیرا و بیان پر استدالل ایشان مانند کتاب هایشان در بیاناتشان هم ساری و جاری است. پای درس آیت اهلل مصباح یزدی 

نشستیم تا برایمان از فلسفه حقوق و چالش های پیرامون آن بگویند.

ده ها سؤال از این قبیل. این ها را بایست ریشه یابی کرد و عمیق تر به آن ها پرداخت. وقتی 
سؤاالت ریشه دارتری مطرح می شود. به گمان من شاید به اینجا برسیم که به طورکلی 
حقوق یعنی چه؟ از کجا ظهور پیداکرده؟ و چه لزومی دارد که چیزی با عنوان حقوق را 
معتبر بدانیم؟ اختالف مکاتب و نظام های حقوقی و سیستم های حقوقی دنیا در چیست؟ 
چگونه می توان این ها را باهم آشتی داد؟ آیا می شود استدالل کرد که این نظام درست 
است و دیگری غلط؟ درست و غلط یعنی چه؟ اگر درست یا غلط را به کار نبریم. بگوییم 
این سیستم حقوقی بهتر از سیستم دیگر است. مالک برتری آن چیست؟ با چه معیار و 
محکی باید بسنجیم که این نظام حقوقی بهتر است یا آن؟ اگر راهی نیست همان حقوق 
پوزیتیو می شود؛ یعنی مردم هر چه را پذیرفتند، همان نظام حقوقی باشد. یک جامعه 
دیگر که نظام حقوقی دیگری را پذیرفته، همان نظام حقوقی برای آن ها مناسب است 

چراکه انتخاب خود آن هاست؛ یعنی تابع افکار و سلیقه ها و تأیید خود مردم است.
یک مســئله دیگر که تقریباً بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا مطرح شده است- البته 
پیشینه ای قبل از آن هم داشته است-مســئله حقوق بشر است. حقوق بشر چیست و 
از کجا سر برآورده است؟ چه کســی تعیین می کند که حقوق بشر چیست؟ آیا حقوق 
بشر واحد است و همه به طورکلی باید معتقد به آن باشند؟ یا فقط برای کسانی که امضا 
کرده اند معتبر است؟ آیا کســی را می توان محکوم کرد که چرا حقوق بشر را به شکلی 
دیگر تفسیر می کند؟ مانند تمام بحث هایی که امروزه در دنیا مطرح است. چگونه باید 
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این مسائل را حل کرد؟
متد تحقیق در علم حقوق و فلسفه حقوق چیســت؟ اگر بخواهیم درست یا غلط 
بودن نظریه ای را بسنجیم، معیار ما چیست؟ آیا برهان عقلی داریم در برابر کسانی 
که می گویند اصاًل مفهوم حقوق یک مفهوم اعتباری است. برهان نمی تابد. صرفاً 
قراردادی است. پس دیگر اختالف معنا ندارد. وقتی کسی قرارداد را قبول کرد معتبر 
است و اگر نکرد نیست. دیگر حقوقی که بر همه نظام های حقوقی حاکم باشد به نام 
حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر، چنین چیزی را نمی توانیم اثبات کنیم. مگر 
اینکه همه انسان ها آن را بپذیرند چراکه مالک پذیرش مردم است. این گونه سؤاالت 

فلسفه حقوق را تشکیل می دهد.
علم حقوق و مکاتب حقوقی پاسخ گوی این گونه سؤاالت نیستند. هرکسی بر اساس 
نظریات و مکتبی که پذیرفته است، سیستم حقوقی خود را بنا می کند اما این درست 
اســت یا آن؟ با چه معیاری باید سنجید؟ این ها مســائلی است که فلسفه حقوق 
پاسخگوی آن هاست؛ یعنی باید باشد؛ اما متأسفانه وقتی به فلسفه حقوق هم مراجعه 

می کنیم، در آخر بازهم این مسائل به درستی حل نمی شود.
 واقعاً حقوق اسالمی چیست؟ آیا فلسفه حقوق اسالمی هم داریم؟ یعنی از حقوق 
برمی گردیم به مبانی تا کم کم به متدولوژی حقوق و مکاتب حقوق و... برسیم. آیا 
می توان گفت اسالم در مبانی حقوق نظر خاصی دارد؟ آیا اصاًل اسالم می تواند در 
این زمینه ورود کند؟  کسانی از اوایل انقالب، در این زمینه کارهایی انجام داده اند 
به اندازه ای که برای آن ها مسیر بوده است؛ اما هنوز کار انجام نشده در این زمینه فراوان 

است و چون این از مطالبات عمومی مردم نیست احساس فشار نمی کنیم.
ممکن است راجع به برخی مطالب حقوق بشر- آیا مجازات اعدام خوب است یا نه؟ 
آیا مجازات اعدام از نظام حقوقی کشور باید حذف شود چون خالف یکی از حقوق 
بشر یعنی حق حیات است - فشار افکار عمومی به خصوص قشر فرهیخته دانشجو 
بر استاد آن قدر زیاد باشد که تحت این فشار استاد برود و درباره آن مطالعه کند که 
جوابی برای آن ها داشته باشد؛ اما اینکه حقوق از کجا ظهور کرده؟ آیا درست و غلط 
دارد یا نه برای پاسخ به این سؤاالت کسی به ما فشار نمی آورد چون به هرحال یک 

نظام حقوقی وجود دارد که جامعه به آن عمل می کند.
هرچقدر علم ریشه دارتر و عمیق تر شود، مسائل ریزتر و دقیق تری مطرح می شود، 
ما باید برای دفاع از دیدگاه های اســالمی خود، جواب هــای عمیق تر، محکم تر و 
قابل قبول تری آماده کنیم. متأسفانه فشــاری نه روی ما، نه روی حقوقدانان ما، نه 
اساتید حقوق ما، نه دانشجویان ما، نه قضات ما برای حل این مسائل نیست. به همین 

دلیل به دنبال آن نیستیم و ضرورتی نمی بینیم.
 بنابراین قابل توصیه است به عزیزانی که اهل دقت هستند، مسئولیت خود را تعمیق 
در مباحث علمی و نظری بدانند، چراکه نتایج عملی خواهد داشت در این صورت 
وقتی به ما میگویند جایز ندانستن هم جنس بازی خالف حقوق بشر است، جواب 
دندان شکنی خواهیم داشت؛ اما وقتی تالشی نکرده ایم، چه پاسخی داریم؟ آن ها 
میگویند خالف حقوق بشر است چراکه آزادی یکی از ارکان حقوق بشر است پس چرا 

شما این آزادی را قبول ندارید؟ در محیط علمی، چه جواب علمی باید به این سؤال 
بدهیم؟ ما در این زمینه کارنکرده ایم. هنگامی می توانیم در این مسائل جواب قرص 
و محکم و عقل پسندی بدهیم که این مسائل را برای خودمان قباًل با متد صحیحی 
که مورد اقتضای طبیعت این مسائل است، حل کرده باشیم. وقتی کاری نکرده ایم 
نه کسی از ما خواسته نه خودمان انگیزه ای داشته ایم، این همچنان و خواه ناخواه در 
افکار خودمان هم باقی می ماند. یک زمانی ممکن است با خود بگوییم شاید خیلی 
هم بی وجه نباشد. حاال حداکثر این است که بگوییم ممنوع باشد بهتر است؛ اما ما 
چه حقی داریم بگوییم کسی چنین ارتباطی باهم جنس نداشته باشد؟ چه کسی 
گفته است نباید باشد؟ دو نفر با رضایت خودشــان کاری را انجام می دهند. ما چه 
حقی داریم که دخالت کنیم و مزاحم آزادی آن ها شویم؟ اگر بگوییم این بحث دینی 
است و تعصب دینی اقتضا می کند، خب قابل توجیه است؛ اما در محافل دانشگاهی 
صحبت از اثبات این امور باعقل است یعنی چیزی بگوییم که غیرمسلمان هم بتواند 
این مطلب را بپذیرد. باید یک مبانی داشته باشد که برای همگان قابل قبول باشد. چه 
چیز می تواند معین کند این روابط باید وجود داشته باشد یا نه؟ اگر نباید باشد، پس 
این کار مجازات دارد؛ اما چرا مجازات؟ یکی از مسائل فلسفه حقوق به همین است؛ که 
اصالً چرا باید مجازات داشته باشیم؟ جنبه بازدارندگی دارد؟ جنبه انتقام دارد؟ جنبه 
اصالح دارد؟ جنبه منافع اجتماعی دارد؟ به چه چیز برمی گردد؟ همه این مسائل 
به بحث و تحقیق نیاز دارد که متأسفانه بسیاری از تحقیقات که به اسم تحقیق ارائه 
می شود، ترجمه آثار دیگران است. ما هنوز آن قدر رشد فرهنگی پیدا نکرده ایم که 
خودمان این مسائل را به گونه ای حل کنیم که برای خودمان قانع کننده باشد تا بتوانیم 
در محافل علمی به دیگران ارائه داده و از آن دفاع کنیم و اگر وضع به این روال پیش 
برود، فکر می کنید جوان های دانشگاهی دو سه نسل آینده ما به چه خواهند اندیشید؟ 
باوجود سایت هایی که دائماً دارد اذهان آن ها را گمراه می کند؟ با همین افکار ساده!

 امروز زمانی است که رئیس جمهور آمریکا برای کسب آرا بیشتر رسماً حمایتش را 
از هم جنس بازان اعالم می کند. سازمان های بین المللی ایران را محکوم می کنند که 
چرا شما اجازه آزادی هم جنس بازان را نمی دهید؟ چرا مجازات می کنید؟ باید جواب 
عقل پسندی برای این ها آماده کرده باشیم که اشخاص منصف بتوانند بپذیرند، البته 
انسان معاند هرگز نمی پذیرد و توقعی هم از این اشخاص نداریم؛ اما برای کسی که 
واقعاً به دنبال حقیقت است باید پاسخی داشته باشیم. نسل آینده ما به عنوان یک 
نسل پاک، صاف، زالل، می خواهند حقیقت را بشنوند. اگر ما حقیقت را ارائه ندهیم و 
به سراغ باطل رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ به نظر بنده یکی از بزرگ ترین 
مسئولیت های امثال شما عزیزان این است که به این مسائل بنیادی بیشتر بیندیشید. 
فکری کنید که راهی برای حل این مسائل باز شود. اگر همه شما نمی توانید این مسئله 
را حل کنید، حداقل طرحی تهیه کنید، پیشنهاد کنید و پیگیری کنید در شورای 
عالی انقالب فرهنگی، در وزارت علوم و درجاهای دیگری که مربوط است که این 
مباحث در دانشگاه ها مطرح شود و جدی گرفته شود و روی آن کار شود تا ضامنی 

برای بقای اعتقادات و باورها و ارزش های اسالم در نسل های آینده فراهم شود.
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گفت وگو با دکتر فیروز اصالنی استاد دانشگاه تهران پیرامون شورای عالی امنیت ملی:

در نظام اسالمی تفکیک قوا نداریم
شورای عالی امنیت ملی یک نهاد فرا بخشی است

از همکاری با یکدیگر نیست. تفکیک قوا چه نسبی و چه مطلق اصاًل فی الواقع 
تفکیک قوا نیست و در عالم واقع نمی توان سه قوه تفکیک شده از هم داشته 
باشیم. این یک تعبیر کاماًل بی اساس اســت چراکه شما با یک نظام سیاسی 
مرتبط هستید و نظام سیاسی با یک نظریه هماهنگ و معطوف بودن به یک 
هدف خاص حرکت می کند. یک نظام عبارت اســت از مجموعه ای از اجزای 
به هم پیوسته معطوف به اهداف خاص. اگر غیرازاین باشد اصاًل نظام سیاسی 
نیست. با اجزای ازهم گسیخته نظام تشکیل نمی شود و نظریه تفکیک قوا نارسا 
است و به همین دلیل خبرگان قانون اساسی به آن تبصره زدند؛ بنابراین بهترین 
عبارت استقالل قوا است که در قانون اساسی ما بیان شده است. اوالً اینکه در 
کار یکدیگر دخالتی نمی کنند و ثانیاً اینکه با یکدیگر پیوسته می باشند و آن 

به هم پیوستگی را نشان می دهد.
 چرا با توجه به استقالل قوا این نهادهای ویژه را هم در امتداد موارد 

دیگر در نظر نمی گیرید؟
ما اآلن سازمان مدیریت و برنامه داریم یا تربیت بدنی... ولی این ها در ذیل قوه 
مجریه هستند و دقیقاً بخشی و اجرایی هستند ولی شورای عالی امنیت ملی، 
نهاد صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و 
روستا زیرمجموعه چه چیزی هستند؟ وقتی می گوییم فرا بخشی یعنی فرا قوه 
و زیر یکی از این قوا نیست و زیرمجموعه یک بخش نیست و هر سه قوه در آن 
دخالت دارند مثل نهاد صداوسیما. درست است که نظارت اصلی با رهبری است 
ولی نظارت جزئی با سه قوه هست و زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه و قضاییه 
نیست. شورای عالی امنیت ملی  نیز،چنین است هرچند زیر نظر رئیس جمهور 
اســت ولی نمی توان آن را  زیرمجموعه یک قوه در نظر بگیریم  چراکه از هر 
سه قوه در آن حضور دارند. قانون اساسی در اصل 57 می گوید قوای حاکم در 
جمهوری اسالمی قضاییه، مجریه و مقننه است. اول می گوید قوای حاکم و 
این ها بخش های اصلی است و دیگر بخش ها را بیان نکرده است. قوای حاکم 
زیر نظر رهبری و رهبری عالی ترین مقام کشور است و فراتر از بخش ها هست. 
عالی ترین مقام رسمی کشور اول رهبری و بعد رئیس جمهور هست و بنابراین 
همه این ها زیر نظر رهبری است و رهبری فرابخشی است و خودش هم یک 

قوه نیست و فرا قوه ای است.
 شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد ویژه چه صالحیت هایی 
دارد؟ و آیا برای رسیدن به اهداف، زیرساخت های ساختاری به شکل 

مناسب در شورا دیده شده است؟
بحث بعدی در خصوص چینش اصل 176، بحث اقدامات و کارهایی اســت 
که این شورا انجام می دهد. بحث شناسایی توطئه ها و تشخیص جریان های 
سیاسی و امنیتی داخلی یا خارجی، هماهنگ کردن قسمت های مختلف نظام و 
استفاده از توان و ظرفیت های نظام را می توان بیان نمود که شورای عالی امنیت 
ملی می تواند از این ظرفیت ها استفاده کند و به اهداف خود برسد. بحث بعدی 
در خصوص ساختار داخلی شورای عالی امنیت ملی است. این یک شورای اصلی 

 اشاره: دکتر فیروز اصالنی استاد حقوق اساسی و هیئت علمی دانشگاه تهران است. ایشان مکان مصاحبه را در مرکز مطالعات انقالب اسالمی دانشگاه تهران 
قراردادند. با وی در مورد شورای عالی امنیت ملی صحبت کردیم و نظرات خاصی در حوزه حقوق عمومی از ایشان شنیدیم. از جمله  اینکه  در نظام اسالمی تفکیک 

قوا نداریم. به عبارتی حاشیه مصاحبه جذاب تر از متن شد.

  مصاحبه و تنظیم: یحیی اکبری
  پیشینه ای در خصوص شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. ما می دانیم 
که در قانون اساسی 58 این شورا بانام شورای عالی دفاع مورد شناسایی 
قرارگرفته است و در بازنگری اسم این شورا به شورای عالی امنیت ملی 

تغییر کرد. آیا برای این تغییر نام فلسفه ای وجود دارد؟
همه نظام های سیاســی دنیا با مباحثی همچون دفاع و سیاست خارجی و امنیت 
سروکار دارند  و از مهم ترین کار ویژه های دولت ها تأمین امنیت  شهروندان و همه 
افرادی ست  که در قلمرو سیاســی آن دولت زندگی می کنند. تأمین امنیت بحث 
مهمی است و در نظام جمهوری اسالمی ایران هم مهم بوده و به همین دلیل در قانون 
اساسی 1358 شورای عالی دفاع پیش بینی گردید. وظایف این شورا متمرکز بر دفاع 
از نظام و موجودیت  و امنیت ملی کشور بود . در طول  ده سالی که از انقالب گذشت 
ارتباط شورای عالی دفاع  با حوزه های مختلف مشخص تر شد لذا  هنگام تجدیدنظر 
قانون اساسی، پیرامون وظایف شورای عالی دفاع در مجلس بازنگری پیشنهاد شد 
که   حوزه  سیاست خارجی و داخلی و توطئه ها را در ابعاد مختلف نظامی فرهنگی 
اقتصادی و... در بربگیرد و عنوانش هم شــورای عالی امنیت ملی شود لذا  سیاست 
خارجی، امنیت داخلی، دفاع و  مســائلی از این قبیل در حوزه اختیارات این شورا 

قرار گرفت .
  آیا این برداشت صحیح است که در این ده سال درک درستی از مفهوم 
امنیت ایجاد شد و همین مسئله باعث شد که شورای عالی دفاع به شورای 

عالی امنیت ملی تغییر نام دهد؟
 شورای عالی دفاع بیشتر معطوف به بحث جنگ بود چرا که مباحث دفاعی بیشتر 
جنبه توطئه نظامی و بیرونی دارند اما شورای عالی دفاع عمالً پیرامون  مباحث امنیتی 

نیز تصمیم گیری می کرد  با آنکه عنوانش شورای عالی دفاع بود.
 جایگاه ساختاری شــورای عالی امنیت ملی در نظام قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران را چگونه می توان بررسی نمود؟
در اصل 176 قانون اساسی که نگاه کنید یک تقسیم بندی در خود این اصل وجود 
دارد. اهداف و فلسفه شکل گیری شورای عالی امنیت ملی در صدر اصل بیان شده 
اســت و این امر جایگاه ویژه ای را به این نهاد می دهد. برخی از نهادها فرا بخشی و 
برخی بخشی هستند و نهادهای فرا بخشی جایگاه ویژه ای دارند. زیر نظر یک قوه 
و یکی از نهادهای ثالثه کشور نیستند و با تمامی قوا در ارتباط اند و جنبه سیاسی 
و حاکمیتی دارند. یکی از این نهادهای ویژه شورای امنیت ملی است که در قانون 

اساسی بیان شده است.
 آیا وجود این نهادهای ویژه با اصل تفکیک قوا قابل جمع است؟ با توجه 
به اینکه می توان برای نهادهای ویژه کار ویژه خاص در نظر گرفت که شاید 

بتوان آن کار ویژه را دریکی از قوا در نظر گرفت.
کاًل در نظام اسالمی تفکیک قوا نداریم. ما در قانون اساسی استقالل قوا را آوردیم و 
استقالل قوا به معنی این است کار ویژه های هر قسمت مختص به خودشان است و 
خودشان انجام می دهند و در کار دیگری دخالت نمی کنند ولی مستقل بودنشان مانع 
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است که ریاست آن دست رئیس جمهور است ولی دارای زیرمجموعه هایی است. یکی 
دبیرخانه شورای امنیت ملی و دیگری شوراهای فرعی. دبیرخانه که وظیفه ثبت و ضبط 
جلسات را بر عهده دارد و دبیر هم با نظر رئیس جمهور و مقام معظم رهبری انتخاب 
می شود. شوراها زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی هستند و مثل کارگروه، خودشان 
نمی توانند تصمیمی را عملیاتی کنند اما می توانند در تصمیم سازی شورای عالی امنیت 
ملی مؤثر واقع شوند. نتایج و محصول شوراهای فرعی اگر در شورای عالی به تصویب 
برسد، می تواند در معرض اجرایی شدن قرار گیرد و لزوماً تصویب شورا اجرایی نمی شود.
 تأیید مقام معظم رهبری برای مصوبات شــورای عالی امنیت ملی چه 
ماهیتی دارد؟ و با توجه به تأیید رهبری ایــن مصوبات چه جایگاهی در 

سلسله مراتب هنجاری نظام ما دارند؟
در اصل 176 آمده است که مصوبات شــورا بعد از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. 
معموالً ما از قابلیت اجرا، لزوم را متوجه می شــویم. چیزی که عماًل در عرف حقوقی 
شناخته شده است، الزم االجرا بودن پس از تصویب مقام معظم رهبری است. مثاًل در 
قانون مطبوعات در ماده 6 وقتی صحبتی برخالف مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
انجام شود، با آن نشریه برخورد می شود؛ بنابراین مصوبات الزم االجرا هستند که برخورد 

با آن قابلیت اعمال دارد.
در سلسله مراتب هنجاری کشور، وقتی می گوییم سلسله مراتب یعنی یکی از هنجارها 
در مرتبه باالتر است و هنجار بعدی پایین تر و هنجار دیگر پایین تر و همین روند ادامه 
دارد. هنجار اصلی در نظام سیاسی ما که مردم هم به آن رأی داده اند، اسالم است که 
اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره کرده است. بعد قانون اساسی است و بعد فرامین 
رهبری یا احکام حکومتی و یا سیاست های کلی مقام معظم رهبری. بعد از سیاست ها، 
قانون عادی است که طبق اصل 58 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسالمی تصویب 
می شود. قانون چیست؟ هر بایدونبایدی که مجلس تصویب کند. ما قانون را تعریف 
نکرده ایم؛ اما حقوقدانان خصیصه هایی را بیــان می کنند. )قاعده کلی الزم االجرایی 
است که دولت برای آن ضمانت اجرا قائل است(. من در نظام سیاسی جمهوری اسالمی 
این را قبول ندارم. هر بایدونبایدی کــه نمایندگان مجلس تصویب کنند هرچند که 
فردی باشد و عام نباشد و فقط ویژه یک فرد تصویب کند قانون است؛ بنابراین قانون 
لزوماً عام و فراگیر نیست و هر بایدی که مجلس تصویب کند، قانون است، قانون قاعده 
کلی  هست ولی لزوماً چنین نیست. وقتی می گویند مجلس در تمامی حدود می تواند 
قانون گذاری کند، شامل تمامی بایدها و نبایدها هست. باید به چند کلمه توجه کنیم: 

جامعه، رابطه، قاعده.
جامعه: اجتماع تعدادی از افراد که به دنبال اهداف خاصی هســتند. همین که افراد 
کنار هم هستند جامعه است و اول چیزی که شکل می گیرد رابطه است و این روابط یا 
باید سامان پیدا کند و یا خیر. ساماندهی توسط حقوق است و از طریق قاعده هست. 
رابطه ها متفاوت است سیاسی، فرهنگی و ... نوع رابطه فرقی ندارد رابطه که تشکیل شد، 
قاعده ای باید وجود داشته باشد که این رابطه را شکل دهد. قاعده همان بایدونبایدها 
است و اگر این قاعده ها نباشد موجب کشمکش می شود و بنابراین این رابطه ها باید با 

قاعده ها ساماندهی شود.
بنابراین قاعده ها در بستر جامعه شکل می گیرد، قاعده ها گاهی اوقات عرفی هستند، 
گاهی خود بشر باعقل به این ها رسیده و گاهی خداوند بیان کرده است. اگر این ها در 
نظام مدرن آمد، چون رابطه ها متنوع است، قاعده ها متنوع می شود و بعد قوانین متنوع 
می شود. اگر ظرفی باشد که بتوان قواعد مختلف را در ظرف ریخت و این قواعد را شکل 
داد، به این ظرف ها قانون می گوییم. روابط مختلف اســت رابطه تجاری بین تاجر و 
خریدار، رابطه خانوادگی بین والدین و فرزندان رابطه کیفری بین مجرم و بزه دیده؛ 
بنابراین رابطه ها متعدد هست و موجب تنوع قواعد و درنتیجه قوانین هست. قانون هم 
ظرف مربوط به بایدها و نبایدها هســت؛ بنابراین قانون ها متنوع است. قانون تجاری 

داریم مدنی داریم و...
حاال معنی حقوق چه می شود؟ بین قانون و حقوق چه تفاوتی است؟ همه 
می گویند مجموعه ای از قوانین و قواعد است. خب قانون و قاعده را که گفتیم. 

حاال حقوق چیست؟
 حقوق عبارت است از دانشی که این قوانیِن متضمن بایدها و نبایدها را بررسی می کند 

و تکمیل می کندو حقوق یک دانش است. مثل اقتصاد و جامعه شناسی.
اگر این ها مرزبندی نشود چیزی جلو نمی رود. اصالً ما نمی دانیم فرق بین قاعده و اصول 
چیست. نمی دانیم تفاوت بین حقوق و قانون و هنجار چیست. حاال این مصوبات در 
کجای این سلسله قرار دارد؟ مصوبات این کارگروه ها هم اگر رهبری تصویب کند، ذیل 
قانون اساسی و فراتر از قانون عادی است و فوق قانون عادی هست. تصویب شورای فرعی 
منظور نیست باید شورای عالی امنیت ملی تصویب کند باید خود شورا تصمیم گیری 
کند و مصوبه شورای عالی به تصویب رهبری برســد. نمی توان وظیفه شورا را به یک 

بخش زیرمجموعه بدهیم.
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آشــنایی با عملکرد قوه مقننه جمهوری اســالمی ایران به عنوان مرجع اصلی 
صالحیت دار در ملتزم نمودن دولت ایران بــه معاهدات و توافقات بین المللی با 
توجه به فضایی که علیه جمهوری اســالمی ایران در خصوص عدم پایبندی به 
مقررات بین المللی وجود دارد، موضوعی ضروری اســت. در این کتاب عملکرد 
مجلس شورای اسالمی ایران در دوره های اول تا چهارم توسط دکتر قدرت اهلل 
رحمانی مورد بررسی قرارگرفته است. از ویژگی های جالب کتاب این است که 

پس از 20 سال از زمان تألیف و با همان ادبیات چاپ گردیده است.
"جمهوری اسالمی ایران و قوانین بین المللی عنوان طرح جامعی است که حدود 
بیست ســال پیش باهدف تبیین رویکرد نظام جمهوری اسالمی ایران در قبال 
مقررات بین المللی توسط مؤلف اثر حاضر تدوین شــده است و این کتاب جلد 
اول از مجموعه ای است که قرار بوده در چارچوب اجرای طرح یادشده تمهید و 

تدارک شود."
البته قرار بوده اســت عملکرد دوره های بعدی مجلس به مرورزمان تدوین شود 

معرفی جلد اول کتاب »ایران و معاهدات بین المللی« دکتر قدرت اهلل رحمانی:
رویکرد و عملکرد  ادوار  اول تا چهارم مجلس شورای اسالمی

که به دالیلی متأسفانه چنین اتفاق ارزشمندی متوقف شده است و امید است 
که در آینده این طرح استمرار پیدا کند و اثری جامع در اختیار جامعه حقوقی 

قرار گیرد.
این کتاب در سه بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول که به مثابه مقدمه بخش 
دوم هست در باب نظام های حقوق ملی و بین المللی است. فصل اول به این بحث 
می پردازد که هریک از بخش های اصلی تشکیل دهنده جامعه جهانی بر اساس 
بلوک بندی های سیاسی شکل گرفته در ادوار مختلف تاریخی جهان برداشتی 
متفاوت از حقوق بین الملل دارد و هریک در پی آن هستند که حقوق مزبور را 
با منافع خود سازگار ساخته و یا اگر قدرت تغییر قواعد مغایر با منافع خود را 
ندارند آن را موافق با منافع خود تفسیر و تعبیر نمایند. فصل دوم به بررسی رابطه 
حقوق بین الملل و حقوق داخلی در مکتب ها و نظام های حقوقی اختصاص دارد. 
در این فصل عدم پذیرش مطلق و بلکه انکار تفوق قواعد حقوق بین الملل در 
نظام های حقوقی داخلی اثبات شده و عدم تمکین کشورها به مقررات مدون 
و غیر مدون حقوق بین الملل به هنگامی که در تعارض با حقوق داخلی شــان 
قرارگرفته نشان داده شده است. فصل سوم اختصاصاً به بررسی عملکرد ایران در 
این زمینه می پردازد و نشان می دهد که ایران جز آن دسته از نظام هایی است که 
هرگونه برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را نفی می کند امری که تعداد 

قابل توجهی از کشورها اعم از غربی و غیر غربی آن را پذیرفته اند.
در بخش دوم عملکرد و رویکرد نهادهــای صالحیت دار ایران در قبال مقررات 
بین المللی بررسی شده و مسائلی که مقامات و نهادهای مذکور در عرصه جمع 
بین مصالح و منافع کشور و نیز مقررات و موازین قانونی و اسالمی از یک سو و 
مقررات بین المللی از سوی دیگر با آن مواجه بوده اند موردبحث قرارگرفته است. 
فصل اول نشان می دهد که درزمینه توافقات چندجانبه بین المللی در اکثر موارد 
مسئله خاصی در پیوستن دولت جمهوری اسالمی ایران به مقررات مزبور وجود 
نداشته است و صرفاً پیوستن مشروط به برخی معاهدات بین المللی مربوط به 
مسئله حقوق بشر محل بحث است. فصل دوم تعارض های قوانین بین المللی با 
نظام حقوقی و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران به صورت موردی موردبررسی 
قرارگرفته و به موضوع رعایت مصالح ملی در پیوستن به مقررات بین المللی در 
چندین الیحه توجه شده است و نتیجه به دست آمده این است که این اشکاالت 
نمی توانسته است معضالتی برای نظام در مقام اجرای مقررات کنوانسیون ها 
ایجاد نماید لیکن در حساسیت مسئوالنه شــورای نگهبان و پرهیز از پذیرش 
تعهداتی که الاقل ازنظر این شورا دامنه آن ها معلوم نبوده موجب ورود اشکاالت 

گردیده است.
بخش آخر به ارزیابی عملکرد قوه مقننه ایران پس از انقالب در قبال اســناد 
بین المللی مرتبط با حقوق بشر که به نحوی از انحا در معرض تصویب قرارگرفته 
اختصاص دارد. این بخش شامل دو فصل اســت؛ فصل اول وضع حقوق بشر 
در ایران و جهان و نیز رویه قوه مقننه پس از انقالب نسبت به کنوانسیون ها و 
معاهدات حقوق بشری به انضمام مواضع دولت های متعاهد نسبت به رویکرد 
مذکور را مــورد ارزیابی قرار می دهــد. در فصل دوم عملکرد قــوه مقننه در 
دوره های اول تا چهارم در قبال سه کنوانسیون مهم مبارزه با قاچاق مواد مخدر، 
کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان از حیث 

مغایرت با موازین اسالمی و قوانین کشور ارزیابی شده است.
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است- موردتوجه قرارگرفته است به عنوان نمونه در کتاب بحث از جنبش قانون 
اساسی و قوه مؤسس موردتوجه مؤلف بوده و به نسبت حجم قابل توجه ای را به 
این دو مبحث اختصاص داده است در مقابل بحث از قوای سه گانه چون بیشتر در 

حقوق اساسی ایران موردتوجه قرار می گیرد از حجم زیادی برخوردار نیست.
تمام مطالبی که در مورد آموزشی بودن کتاب مطرح شد دلیل بر عدم استفاده 
حقوق خوانده هایی که مباحث کلیات حقوق اساسی را مطالعه نموده اند نمی شود 
زیرا در صفحات متعددی مؤلف از تقسیم بندی های بدیع و مباحثی جذاب بهره 
برده که می تواند موردتوجه هر خواننده ای قرار گیرد چنانچه مؤلف سازمان دهی 
قدرت سیاســی را به دو وجه عمودی و افقی تقســیم می نماید؛ و رابطه قدرت 
سیاسی و حکومت را ذیل آن موردبحث قرار می دهد. درنهایت باید اذعان نمود 
امید است که کتاب حاضر مرجعی دقیق برای درس مهم کلیات حقوق اساسی 
دوران کارشناسی شود اگرچه کتاب از حیث ویراستاری و مشکالت زیاد تایپی 

چون عدم نیم فاصله و... رنج می برد که امیدواریم در نشرهای بعدی رفع شوند.

 اســتاد فقید دکتر قاضی و کتاب ایشان بایســته های قانون اساسی به حدی 
نام آشناست که هیچ حقوق خوانده جوانی در ایران نیست مگر اینکه در ترم های 
اول دوران کارشناسی از این کتاب به عنوان منبع درسی بهره برده باشد. نسل های 
متفاوت حقوق خوانده سالیانی است که از این کتاب بهره می برند و این اثر استاد 
فقید تنها کتابی است که به عنوان منبع درسی کلیات حقوق اساسی می توان آن 
را پیشنهاد نمود فارغ از اینکه درواقع امر کتاب مذکور سالیانی است که از عمرش 
می گذرد و برای فضای آموزشی متنی جدید و به روز، الزم و ضروری است. این 
مطالب را بیان کردیم تا قدردانی کرده باشیم از استادی که شاکله مطالب حقوق 

اساسی در ذهن ما مدیون بایسته های حقوق اساسی اوست.
جناب دکتر ویــژه اخیراً کتابی با عنــوان کلیات حقوق اساســی به زیور طبع 
رسانده اند که معرفی آن رســالت این نوشتار است. مطالب حاضر معرفی کتابی 
است که احساس می شود می تواند جای بایسته های استاد فقید دکتر قاضی را پر 

کند و این کتاب را از منبع اصلی آموزشی بودن بازنشسته نماید.
کتاب کلیات حقوق اساسی که به وسیله انتشارات سمت نشر یافته رویکردی کاماًل 
آموزشی دارد. جهت اثبات این ادعا به مواردی که در خوانش کتاب به دست آمده 

اشاره می کنیم.
این کتاب 307 صفحه ای که حجم معقولی جهت آموزش دارد با توجه به حجم 
نسبتاً کم دچار معضل حذف مطالب نشده است و توانسته در این تعداد از صفحات 
کلیات حقوق اساسی را بیان کند. هر گفتار با پرسش هایی آغاز می شود که قرار 
است گفتار حاضر پاسخگوی آن پرسش ها باشد و در انتها، خالصه گفتار بسیار 
موجز ارائه شده است. مؤلف در ابتدای هر بحث اقدام به واژه شناسی می نماید تا 
ذهن مخاطب را با واژه محل بحث آشنا نماید چنانچه در مورد دموکراسی بیان 
می کند: مردم ساالری ترجمه فارسی واژه دموکراسی است که ریشه یونانی دارد 
و از دو جزء Demos به معنای مردم و Cratos به معنای سلطنت و حکومت 

تشکیل شده است.
معموالً در مباحثی که شاخه بندی وجود دارد در متن کتاب نموداری آورده شده 
اســت تا به درک و حفظ مطلب کمک نماید. کتاب با توجه به حجم مناسب در 
انتها منابعی را جهت مطالعه بیشتر پیشــنهاد داده است که البته اگر در انتهای 
هر فصل منابع مرتبط با فصل را پیشنهاد می داد می توانست بیشتر مورداستفاده 
واقع گردد. توجه به مباحث بومی ازجمله امتیازات کتاب محسوب می شود و وجه 
آموزشی آن را بارزتر می نماید به عنوان نمونه در ذیل بحث قانون آمده است: »در 
اسالم، با تشخیص نیازها و ویژگی های ثابت انسان، سلسله ای از مقررات ثابت با 
عنوان »احکام اولیه« وضع شده که غیرقابل تغیر است. در مقابل، نیازهای متغیر 
انسان که بر اساس شرایط زمانی و مکانی تغییر می یابد فراوان است. پاسخی که 
اسالم درزمینه تنظیم روابط متغیر انســانی می دهد، تأسیس اصل »اختیارات 
والی« است به موجب این اصل، حکومت مشروع اســالمی، بدون نسخ و ابطال 
احکام اولیه و ثابت، در حوزه نیازهای متغیر انسان، مقرراتی را که به صالح اسالم 
و مسلمانان اســت، وضع می کند. این احکام »ثانویه« یا »حکومتی« هستند و 
به هیچ روی، احکام اولیه را نسخ نمی کنند، بلکه موضوع و محمول این احکام را 

تغییر می دهند.«
با توجه رویکرد آموزشــی به بعضی از مباحث توجه خاصی شده و مباحثی نیز 
کم تر از دیگر کتاب ها در این حوزه-اگرچه در این حوزه کتاب بســیار محدود 

معرفی کتاب حقوق اساسی دکتر محمد رضا ویژه دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
پا، جای پای استاد
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مبارزه  برای اصل طراز
  یحیی اکبری- کارشــناس 
ارشــد حقوق عمومی دانشگاه 

المه طباطبایی
با شــنیدن کلمه انقالب مشــروطه 
ایران، نام چند نفر به سرعت در ذهن 
متبادر می شــود. ازقضا یکی از این 
نام ها مخالف سرسخت مشروطه شیخ 
شهید فضل اهلل نوری است؛ اما با توجه 
به مخالفت ایشــان با مشروطه اصل 
دوم متمم قانون اساسی که مشهور 
به اصل طراز )البته به اصل نظارت و 
ابدیه نیز شناخته می شود( شد میراث 

این بزرگوار است.
اولین مجلس شورای ملی متصدی 
انجام کارهایی بــزرگ و ماندگار در 
ایران بود ازجملــه نگارش و تصویب 
قانون اساسی و متمم آن که قرار بود 
خأل بســیاری از اصولی که در قانون 

اساسی نیامده بود را پُر نماید.
دراثنای تصویب متمم قانون اساسی 
شــیخ فضل اهلل نوری پیشنهاد اصل 
طراز را مطــرح نمــود درحالی که 
فقها مشغول بررســی متمم بودند 
تا با شرع مقدس ســازگار باشد که 
همین بررسی موجبات طوالنی شدن 

تصویب و به تبع آن انتقاد شدید مردم تبریز را فراهم آورد.
اما زمانی که اصل طراز مطرح شد تقی زاده که از مدافعان تسریع در امر تصویب 
متمم بود درخواســت نمود تا الیحه دوباره در کمســیون خوانده شود که این 

درخواست با حمایت گروهی از مجلسی ها همراه شد.
شیخ حسین شهیدی در برابر سخنان این گروه و در مقام نقد افرادی که مجلس 
و علما را محکوم به عملکرد ُکند در تصویب متمم می نمودند، گفت: این آقایان 
همان اشخاصی بودند که می گفتند: تبریز و رشت و زنجان به هم خورده، حال 
چه طور شده که می گویند: سه دفعه باید قرائت شود؟ اگر مقصود از این اصالح 
تغییری است که منافی با شرع باشد، محال است بشود. اگر مقصود تطبیق با شرع 

است که بهتر از این نمی شود. تصحیح و تنقیح نمی شود که شده.
 شیخ فضل اهلل در فاصله ششم تا شانزدهم ربیع الثانی 1325 که متوجه مخالفت 
سرسختانه مخالفان و جریان غرب گرا با اصالحات انجام شده در تطبیق قانون با 
شریعت می شود تصمیم می گیرد که اصل طراز را جداگانه چاپ و به همه والیات 
بفرستد؛ که احتماالً این کار می توانست از هجمه ای که علیه شیخ به راه انداخته 

بودند بکاهد و افکار عمومی را از نیت خیر ایشان آگاه نماید.
اما همین مسئله نیز سبب موجی از درگیری های جدید شد به عنوان مثال دفتر 
روزنامه صبح صادق که در شماره 48 بیستم ربیع الثانی اصل نظارت را چاپ کرده 
بود، موردحمله و تخریب قرار گرفت و مدیر روزنامه را وادار کردند که شــماره 

دیگری )شماره 48( نشر کند و شماره قبلی را باطل اعالم نماید.
اما در اوج هجمه ها اصل طراز توانست پای خود را به متمم قانون اساسی بازنماید. 
در متن پیشنهادی شــیخ آمده بود: معین است که تشــخیص مواد موافقت و 
مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسالمیه در عهده علمای 
اعالم دام اهلل برکات وجود هم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار 
انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقها متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه 
مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت مالحظه و مذاکره نمایند. 
اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشــد عنوان قانونیت پیدا نخواهد 
کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییرپذیر 

نخواهد بود.
چنانچه مشخص اســت مدنظر شــیخ انجمنی از مجتهدین طراز اول بوده که 

خارج از مجلس به لوایح قانونی نظارت 
کنند تا مخالف شــرع مقدس نباشــد؛ 
اما در اصل مصوب متمم این گونه آمد: 
رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار 
هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشــد، از 
مجتهدین وفقهای متدینی که مطلع از 
مقتضیات زمان هم باشند به این طریق 
که علمای اعالم و حجج اســالم مرجع 
تقلید شیعه بیست نفر از علماء که دارای 
صفات مذکور باشند معرفی و به مجلس 
شورای ملی بنمایید. پنج نفر از آن ها را 
یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس 
شــورای ملی باالتفاق یا به حکم قرعه 
تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند 
تا موادی که در مجلسین عنوان می شود، 
به دقت مذاکره و بررسی نموده، هریک 
از آن مواد معنونــه که مخالفت با قواعد 
مقدسه اسالم داشته باشــد طرح و رد 
نمایند که عنــوان قانونیت پیدا نکند و 
رأی این هیئت علما در این باب مطاع و 

متبع خواهد بود.
بنابرایــن اصــل باید فقهــا در مجلس 
حضورداشــته باشــند تا در مذاکرات، 
اسالمی بودن قوانین مدنظر قرار گیرد. 
بعد از تصویب متمم قانون اساسی آخوند 
خراسانی )ره( و شیخ عبداهلل مازندرانی )ره( در 7 جمادی االولی 1325 ه ق متنی 
این گونه به مجلس شورای ملی تلگراف کردند: مجلس شورای ملی – شید اهلل 
تعالی ارکانه – ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظام اساسی درج 
و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشــرعیات را به موافقت با شریعت مطهره 

مضبوط نموده اند، از اهم مواد الزمه و حافظ اسالمیت این اساس است...
این متن نشــان دهنده اهمیت اصل طراز و ذکاوت مؤسس آن است که توسط 
مراجع وقت موردتوجه قرارگرفته است و عالوه بر این دوباره بر این مسئله تأکید 

می کند که مشروطه برای علما وسیله ای است جهت حفظ اسالم.
اما متأسفانه در اندیشه تاریخی حقوق عمومی ایران از اصل 2 متمم قانون اساسی 
مشروطه به عنوان یک اصل متروک یاد می شود که شناسایی عوامل آن برای درس 
گرفتن از تاریخ بسیار حائز اهمیت است اما در این نوشتار مجال بررسی این امر 
نیست ولی شاید بتوان ادعا نمود جدایی هیئت فقها و ضمانت اجرایی که مرحوم 
شیخ در الیحه خود پیش بینی نموده بود و مجلس آن را تغییر داد از عوامل اصلی 
متروک شدن این اصل باشد. بعدها در انقالب اسالمی ایران اصل طراز و تجربه 
مشروطه هیچ گاه از خاطر مردان انقالبی فراموش نشد چنانچه که در مقدمه قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران از تجربه گران بهای نهضت مشروطه و نهضت ملی 
شدن صنعت نفت یاد برده می شود؛ و امام خمینی )ره( در پیام خودشان در رابطه 
با توطئه تضعیف شورای نگهبان قانون اساسی مورخه 1363/2/25 بیان نمودند: 
معلوم نیست در صدر مشــروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو 
عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این 
ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین 
به فقهای شــورای نگهبان امری خطرناک برای کشــور و اسالم است. همیشه 
انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید.

همین تجربه بزرگ باعث شد اعضای خبرگان قانون اساسی در سال 1358 ه.ش، 
ضمن اهتمام ویژه به احیای اصل طراز این نهاد را در سیمای شورای نگهبان در 
قانون اساسی جای دهند و تضمین هایی را برای تأسیس عینی و تداوم آن نهاد 
مشخص کردند. به عالوه راهکارهایی را برای تقویت و افزایش کارآمدی آن در خود 
قانون اساسی تعبیه نمودند. بر این اساس، وجود مجلس شورای اسالمی )جز در 

دوره اول( منوط و متکی به وجود شورای نگهبان شد.
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گفت وگو با عطااهلل بیگدلی مدیر کارگروه حقوق موسسه اشراق:
تمایلی به ایجاد تغییرات بنیادی در تئوری های حقوقی حاکم بر ایران نیست

 اینکه دولت چــه قدر می تواند در امــر اقتصاد دخالت کند این ممکن اســت 
مناقشه انگیز باشد ولی چیزی که خیلی روشن است این است که اصاًل فقیه به 
این دلیل در رأس کار قرار می گیرد که اقامه حدود کند و این چیزی است که ما 

اآلن به آن فرهنگ می گوییم.
وقتی که رفتار و فعل فرهنگی مکلف که دایر مدار احکام 5 گانه است، وارد عرصه 
عمومی می شــود به قول ما وارد حوزه حقوق عمومی می شــود حاال می تواند 
حجابش باشد و هر چیزی که در این حوزه تعبیر به فرهنگ می شود. بخصوص 
واژه هایی مثل امربه معروف و نهی از منکر، اقامه حدود، اخذ زکات، جلوگیری از 

حرام و گرفتن خمس.
دولت در 1400 سال پیش معنای دیگری غیر از معنای دولت در حال حاضر 
داشته و در دست فقها بوده است و با پادشاهی که در کاخ بوده فرق داشته است. 
در نظام اسالمی فقیه وظیفه ای مانند قضاوت - صرفاً به عنوان نماد نبوده است- 
داشته است. ما سه دوره مهم در نظام اسالمی داشتیم یکی خلیفه تا سال 600 
و ما کلیدواژه خلیفه را داشتیم و بعد یک دوره مغولی با کلیدواژه اذن داشتیم و 
در دوران اخیر که واژه والیت و والیت فقیه داریم و چرا ولی فقیه می تواند بر من 
حکم براند؟ من نائب عام امام هستم و درواقع ما به همان بحث خلیفه برگشته ایم.

در طول تاریخ جهان اسالم هر صاحب منصبی که در رأس امور قرارگرفته است 
و وظیفه خیلی مهم او این بوده است که اقامه حدود بوده است و حکومت را باید 
بخواهی تا این حدود را اقامه کنی و البته حدودی داشته است اینکه تا چه حد 
حق اهلل را رعایت کنی تا چه حد حق الناس را رعایت کنی تا چه حد حق دولت را 
رعایت کنی و حتی اقامه حدود در این حد است که می گوید اگر فردی در خلوت 
خودش گناهی انجام داد و اقرار کرد باید مجازات شود و خیلی شبیه به نظریه 

سزا دهی در فقه هست.
ببخشید شما خیلی ســاده رابطه دولت و فرهنگ را تعریف کردید 

درحالی که تشتت آرا بسیار است.
منظورم این است که درگذشته کسی نمی گفته است که شما چه کار به حجاب 
مردم داری و یا چرا داری این را حد می زنی و یا تعزیر می کنی. حتی در برخی از 
برهه ها حکم حکومتی در خصوص وجوب اقامه نماز جماعت داشتیم و اگر کسی 

انجام نمی داد تعزیر می شد این در جهان دینی و گذشته ماست.
ممکن است این بحثی که مطرح کردید در خصوص خلیفه و ... با این 
اشکال مواجه شود که در عالم تشیع و تسنن این ها باهم متفاوت بوده 
است چراکه تشیع حکومتی نداشــت ولی اهل تسنن از همان ابتدا 
حکومت را داشــتند و این مباحث هم در دوران حکومت اهل تسنن 

بوده است.
خب ببینید این بحث صغروی است و کبروی نیست. یک نفر انسان مشروع در 
رأس حکومت قرار می گیرد و اقامه حدود می کند در این مســئله هیچ تفاوتی 
وجود ندارد. حاال بحث بر سر این است که تو بیایی و یا من و براساس چه روش و 
بنیادی حالل و حرام را تشخیص دهید که 90 درصد حالل و حرام ها یکی است 
و یک مقدار متفاوت است. نکته دوم اینکه در حدود 1200 سال پیش در ایران 
تا اسالم آمده و مستقرشده، این گزاره ها که شیعه حکومت نداشته خیلی قابل 
دفاع نیست، صفویه را داشته ایم و قبل از آن چون در آن زمان حکومت اسالمی 
فدرالی اداره می شد یک خلیفه در بغداد بوده و بقیه مناطق به صورت فدرالی اداره 
می شدند و نظارت خلیفه تشریفاتی بوده است و حکومت های شیعی مثل آل بویه 
وجود داشته است ومی توان گفت اسالم حضور فرهنگی خیلی جدی در جهان 
داشته –هرچند ما شــیعیان آن ها را در جایگاهشان مشروع نمی دانیم اما مهم 
این است که اسالم یک حضور جدی در جهان داشته- و نکته آخر اینکه ما شاهد 
پذیرش عمومی مردم آن زمان نسبت احکام اسالم هستیم به عنوان مثال ما یک 

برای گفت و گو در باب تبیین  رابطه فرهنگ و دولت تصمیم گرفتیم به موسسه اشراق واقع در خیابان اراک غربی برویم تا گفت و گویی با دکتر عطااهلل بیگدلی 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق داشته باشیم چراکه ایشان به مطالعات میان رشته ای عالقمند هستند و در این حوزه فعالیت های زیادی 

داشته اند. در حال حاضر ایشان مسئول کارگروه حقوق موسسه اشراق هستند.

  مصاحبه و تنظیم: رضا احسانی
رابطه دولت و فرهنگ چیست و آیا اصاًل حق دخالت در فرهنگ را دارد و یا 
خیر؟ نسبت آن با دولت مدرن چه هست؟ و آیا تفاوتی بین دولت مدرن و 

سنتی در این وظیفه وجود دارد یا خیر؟
نکته اول اینکه در جوامع فکری سنتی با مفاهیم و غایت هایی که روشن است، پاسخ 
این سؤال مشخص است. اگر شــما بخواهید با واژگان فقهی خودمان قضیه را روشن 
کنیم، اولین وظیفه دولت اقامه حدود، انجام واجبات و جلوگیری از منکرات اســت و 

فلسفه وجود دولت این است.
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گزارش تاریخی نداریم که یک خانمی بگوید چرا من باید حجاب داشته باشم چون این 
باور فرهنگی در مردم وجود دارد و بــه همین دلیل اغلب فقهای ما در اجرای حدود و 
قضاوت ها و احکام بسط ید داشتند و در برخی موارد با حاکم وارد چالش می شده اند که 

آن هم بیشتر در موارد امنیتی و سیاسی بوده است که مواردش در تاریخ اندک است.
این یک جهانی که داشتیم. از طرف دیگر بخصوص از 60 سال بعد از جنگ جهانی دوم 
که وارد دولت های مدرن می شویم و تئوری های متفاوت دولت رفاه و لیبرال و... راداریم 
که بنیان آن ها نوعی آزادی و اباحه اقتصادی و سیاســی و بخصوص فرهنگی است و 
درواقع این اراده تو است که موضوعیت پیدا می کند و حاال این اراده تو است که باید 
بیاید در وضعیت جمعی و متعادل شود و دولت خودش را متعهد به چیزی نمی داند. 
حاال در دولت های رفاه وضعیت متعادل تر است می گوید من متعهد به رفاه تو هستم ولی 
در دولت های نئولیبرالیسم می گوید من متعهد به چیزی نیستم و خودت برو کارکن و 
پول دربیار. باال ایستاده اند و قواعد بسیار کلی را بیان می کنند و دولت حافظ آزادی ها 
هست و بنیان بر اراده آزاد نفسانی من قرارگرفته و حاال که بنیان این است می گوید به 
تو چه من چه جوری هستم. در جهان دینی فقیه را عالم می دانستند و فقیه باالی هرم 
قرار داشت اما در جامعه مدرن همه در یک سطح هستند و من همان قدر می فهمم که 

تو می فهمی و دولت ناشی از اراده من است لذا مبنای مشروعیت 
دولت در دنیای مدرن و ســنتی متفاوت هست. در دنیای سنتی 
مبتنی بر عبودیت و شریعت بود و در دنیای مدرن مبتنی بر اراده 
مردم است و دولت فقط به آن چارچوب کلی اش کار دارد و کاری به 
فرهنگ و اقتصاد و ... ندارد. دولت می گوید به من ربطی ندارد که تو 
چه می پوشی، بروید برای خود نهادهای فشن و مد ایجاد کنید و تا 
جایی که به حوزه امنیت من ربطی پیدا نکند مهم نیست. لذا حریم 
خصوصی هم بسیار دارد گسترش پیدا می کند و خیلی از حوزه هایی 
که قباًل جرم انگاری و قبح انگاری شده بود، دارد برداشته می شود. 
البته این موضوع مهم است که ارزش ها با یک نگاه امنیتی کنترل 
می شوند. امریکا اصالً وزارت فرهنگی ندارد و هالیوود نهاد خصوصی 

است و فقط نظارت دورادور دارند.
یعنی به صورت خالصه می توانیم بگوییم این دولت ها در دو چیز 
باهم متفاوت هســتند یکی در مبنا یکــی در غایت. مبنای یکی 
آزادی است و یکی امربه معروف و نهی از منکر و غایت یکی اعتقاد 
به سعادت است و یکی اصاًل به غایت معتقد نیست و هدف در آن 

جامعه نظم عمومی است.
در خصوص وضعیت ایران باید بگویم. اآلن الگویی برای زیســت 
نداریم و مبنا و غایت برای ما مشخص نیست و اصاًل نمی دانیم که 
آیا اصاًل خوب است که این کار را بکنیم و یا خیر و مسئله دیگر این 
اســت که چه جوری این کار را بکنیم و مسئله دیگر این است که 

در جهان دینی بدنه عمومی جامعه پذیرش ایــن فرهنگ را دارد که آن قوانین در آن 
پیاده شود. در جهان مدرن مردم پذیرای آن جهان هستند و آن نسبت فرهنگی برقرار 
است. به همین خاطر ما با دو چالش روبرو هستیم یکی نمی دانیم می خواهیم مداخله 
کنیم و یا خیر و دیگر این که اگر دولت تصمیم به مداخله گرفت به خاطر اینکه وضعیت 
فرهنگی مردم وضعیت خاصی است آن بسط ید را ندارد و دچار چالش می شود بنابراین 

فهمیده اگر ما رها کنیم بهتر است و به نظر من تئوری فعاًل دستش نزن حاکم است.
مثال بارز آن پوشــش و حجاب اســت. جامعه ایران جامعه چندپاره است و اجماع و 
شــهرتی وجود ندارد که چگونه می خواهیم زندگی کنیم و این را فقط در برهه های 
اخیر نگاه نکنید، در 50 سال و 100 سال اخیر نگاه کنید. شما می گویید طبق موازین 
فقهی و قانون اساسی زندگی کنیم، خب حاال زندگی دینی چگونه است. می گوید باید 
این جوری باشد و خودت را بپوشانی و... و حاال چه می شود یک جبهه خیلی شدیدی 
از تفکر لیبرال ها میگویند آقا به شــما چه ربطی دارد، من دولت را ســاخته ام و اصاًل 
به کارگیری نهادهای مذهبی ممنوع. خب حاال یک مقاومت عملی شــدید از جانب 

بانوان محجبه وجود دارد که باید قانون اساسی اجرا شود.
 دولت ما در عرصه فرهنگ چیز دیگری جز تقنین ندارد و رسانه و فرهنگ هم دیگر در 
دستش ندارد و در چند ســال آینده هم همین تقنین را از دست می دهد. اآلن معلوم 
نیست نسبت فقه و شریعت چیست؟ یک زمانی بود که می گفتیم تا شریعت در قالب 
قانون نیاید الزامی نیست مثل زمان شاه. بعد از انقالب این هم به هم خورد با اصل 167 
و اصل 4 ق اساسی و اآلن مشخص نیســت حکمی که در کتاب های فقهی هست آیا 
ازلحاظ قانونی الزام آور هست یا خیر. یکی می گوید هست در اصل 167 بیان شده ولی 
دیگری می گوید خیر اگر این جوری باشــد نظام قانونی چیست؟ مثاًل درباره ارتداد و 
توهین به مقدسات- به وجهی که در قوانین نیامده- درباره حاال چه می شود اختالف 

است.
 خب ما با این وضعیت مواجه هستیم. ابزار ما چیست؟ اوایل انقالب با قانون خواستیم 
نظم اجتماعی فرهنگی بدهیم. برای ما که یکسری روحانی بودیم روشن بود که چه باید 
باشد و در قوانین نوشتیم که خب باید حجاب وجود داشته باشد و در قوانین نوشتیم 
و اگر کسی رعایت نکند باید تعزیر شــود. اما چون تعزیر به نظر حاکم است، ما مقنن 
به نمایندگی از حاکم می گوییم 10 روز زندان و 4 ضربه شالق و کمی وجه نقد و چند 
سالی هم این قانون کارکرده و بعد که در نظام اجتماعی به تعادل رسید دیگر آن قانون 
فایده نداشت، شروع کردیم به کار تقنینی فرهنگی مثاًل قانون ممنوعیت از استفاده 
از لباس ها و پوشــاک هایی که روی آن ها عالئم ضد اسالمی و غربی استفاده شده و یا 
قانون ممنوعیت استفاده  از ماهواره و بعد گفتیم که نه باید قانون جامع باشد و قانون 
ساماندهی مد و لباس را گذاشتیم و اآلن سیاست چیست؟ هیچ چیز، فعاًل می گویند 

ولش کن تا ببینیم چه می شود.
اگر بخواهیم نگاه حقوقی و فرهنگی داشته باشیم، باید بگوییم حقوق 
همپای فرهنگ پیش می رود و یا حقوق ایستایی خودش را حفظ کرده است؟

حقوق غیرممکن اســت هم پای فرهنگ پیش رود، فقه که نیســت. حقوق باالنس 
می کند یعنی قواعد به صورت صریح و ضمنی تغییر می کنند و نسخ 
می شوند و یا مجدد تصویب می شــوند و به صورت سریع باالنس 
می کنند. زور فرهنگ خیلی زیاد است و پیش می رود و فرهنگ ما 

متناسب با اقتصاد تغییر و تحول پیدا می کند.
نسبت چهارگانه حقوق و اقتصاد، سیاست و فرهنگ 

به چه نحوی است؟ کدام روبنا است و کدام زیربنا است؟
البته این طبقه بندی ممکن است مورد وفاق نباشد اما نکته مهم 
این است که در هر جامعه ای این فرق کرده و برای همین در اروپا در 
یک سیکل زمانی اقتصاد بسیار مهم بود و مارکس می گوید اقتصاد 
بنیاد است و بعد کاًل بنیاد تغییر می کند و فروید می گوید بنیادش 
فراتر از این هاست و آن هم غرایز شهوانی است و اصاًل نظامی دارید 
به نام جنسی و جنسیتی. برخی دیگر اصالت به فرهنگ می دهند- 
درست هم می گویند در آن برهه خیلی فرهنگ غلبه دارد- در ایران 
چگونه است هیچی. هیچ منطقی ندارد البته در این ده سال گذشته 
اقتصاد در ایران خیلی مهم شده و اقتصاد بقیه حوزه ها را پوشش 
می دهد. در مقدمه قانون اساسی نوشته اقتصاد ابزار است و نباید 

هدف باشد ولی اآلن همه چیز در خدمت اقتصاد است.
ببخشید رابطه بین فرهنگ و دولت را بیان کردید اما 

تعریفی از فرهنگ ارائه ندادید؟
در ایران اصاًل تعریفی از فرهنگ وجود ندارد و در اسالم هم اصاًل 

فرهنگی وجود ندارد. فنا و رستگاری، رشد و تکامل وجود دارد.
در بحث پیشینه شناسی فرمودید مداخله دولت در فرهنگ یک چیز 

بدیهی بوده است، یعنی تعریفی از فرهنگ وجود داشته است؟
در ایران تعریفی از فرهنگ وجود ندارد.

در اسالم؟
 اســالم آن چیزی که معادل فرهنگ می گیرد، معادل حرام و حالل ها هست و حوزه 
وسیعی هست حاال در برخی وجوه اقتصادی، در برخی وجوه فرهنگی قوی تر است مثل 

پوشش، کتب ضاله و...ولی در فقه چنین تقسیم بندی هایی رخ نمی دهد.
مرز بین حریم خصوصی  و حریم  اجتماعی در اسالم چیست؟ در مکتب 
لیبرالیسم این مرز تا آزادی دیگران تعریف شده است ولی در مکتب اسالم  

این مرز چیست؟
تا جایی است که من مطلع نشوم. از طرف من نباید تجسس باشد و از طرف تو هم نباید 
اشتهار صورت گیرد. مثاًل کسی که لباس می پوشــد درواقع اشتهار کرده درحالی که 
طرف می گوید چه کار داری لباس من است. خب باید بگوییم که خب من دارم می بینم 

و در حوزه حریم خصوصی من واردشده ای.
رویکرد آینده نگرانه شما نســبت به وضعیت ایران و فرهنگ ایران 

چگونه است؟
مشخص است که حقوق پای خودش را از فرهنگ بیرون می کشد و لیبرال تر می شود و 
ما به سمت سکوالریسم پیش می رویم. ببینید هرچقدر در ایران بورژوا بیشتر پیش رود، 
مطالبات شبه لیبرالیستی اش بیشتر می شود در سال 88 نمونه هایی از این را دیدید. 
این طبقه اقتصاد، آرامش، امنیت، ســود، تجارت جهانی، بانک، مؤسسات اعتباری، 
تحریم نبودن، مشارکت در تجارت جهانی و این ها مهم است و عدم مداخله فرهنگ 

در دولت را می خواهد.

در جهان دینی 
فقیه را عالم 
می دانستند و 

فقیه باالی هرم 
قرار داشت اما 
در جامعه مدرن 

همه در یک 
سطح هستند و 
من همان قدر 
می فهمم كه تو 

می فهمی

[
[
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  رضا احسانی-کارشناس ارشد معارف اسالمی و حقوق 
عمومی

 تحلیل ســاختار جوامع انســانی ما را با زوایا، مؤلفه ها و ارکان 
قوام بخش آن ها آشنا می سازد. با اتخاذ رویکردی تمدنی و کالن 
در تحلیل ساختار جوامع و ُمُدن به این نتیجه می رسیم که فراتر 
از زبان، نژاد و پیوندهای خونی، این »جهان بینی« مشترک میان 
هر گروه از انسان هاست که آن ها را در کنار یکدیگر برای زندگی 
جمعی گرد هم آورده اســت. جهان بینی به دیدگاه ما نسبت 
به پروردگار، جهان، خود، طبیعت، دیگــران و معرفت اطالق 
می شود. جهان بینی به مثابه فهمی است که ما از این امور داریم. 

ما در این مجال به بیان ساده تر این کانون مرکزی را »تفکر« نام می نهیم.
تفکر -یا جهان بینی- به مثابه هســته بنیادین شــخصیت هرکس محسوب 
می شود. حال اگر مقیاس مطالعه مان را از حد فرد به سطح جامعه ارتقاء دهیم، 
می توانیم برای جامعه نیز این کانون مرکــزی، یعنی تفکر را در نظر بگیریم. 
گرچه شاید این دیدگاه مبتنی بر در نظر گرفتن نوعی وحدت و حقیقت برای 
جامعه است. اجتماع انسان ها برمدار این پندار مشترک از آدم و عالم سامان 

می یابد.
این جهان بینی مشترک گرچه می تواند عامل حدوث یک اجتماع یا جامعه 
باشد، اما به خودی خود و به تنهایی نمی تواند عامل استمرار زندگی اجتماعی 
باشــد. جهان بینی، یا همان باورهای اساسی انســان ها، در زندگی روزمره 
نقش آفرینی و جهت دهی می کند و تکــرار افعال و کردارهای جمعِی مبتنی 
بر باورهای مشترک، سبب ایجاد آداب، رســوم، هویت و مناسک مشترکی 
می گردد که می توان به آن »فرهنگ« اطالق نمود. در حقیقت، فرهنگ تجلی 
باورهای مشترک انسانی در افعال و کردارهاست که به صورت رویه ای همگانی 

و مقبول درآمده است.
تفکری که به صورت فرهنگ پدیدار شده اســت، از حالتی سیال و منعطف 
برخوردار است. با روند همگانی شدن فرهنگ و با توجه به میل به تثبیت باورها 
و فرهنگ ها در قالب های ســخت تری به منظور بقاء و رشد بیشتر، انسان ها 
ابزارها، امکانات، تمهیدات و نظام هایی را مبتنی بر آن فرهنگ و برای تجلی 
هرچه تمام تر آن فرهنگ مهیا می کنند. این گونه اســت که فرهنگ از حالت 
نرم افزاری خود به سوی حالت سخت افزاری میل پیدا می کند. درواقع تمدن، 
تجسد فرهنگ است. باور و ارزش مشــترک در اثر بروز در رفتارها و تکرار به 
شکل رویه ای مرســوم و موردپذیرش درمی آید که فرهنگ نامیده می شود 
و رفتار و رویه مشــترک پدید آمده )فرهنگ(، چنانچه در بعد مکان، ابزار یا 

نظامات اجتماعی بروز نماید موجب پدیداری تمدن می شود.
ذکر یک مثال در فهم این فرایند راهگشا خواهد بود. اعتقاد به وجود پروردگار 
یکتایی که خالق و َرّب ماست و ما وظیفه اطاعت و عبادت او راداریم، یک باور 
و جهان بینی است. گرد هم آیی باورمندان به این جهان بینی موجب پیدایش 
اجتماعی از موحدان می شــود. لزوم عبادت پروردگار یکتا در قالب رفتاری 

به نام »نماز« تجلــی می یابد. کثرت این فعل و تشــکیل 
صفوفی از مؤمنان در کنار یکدیگر برای انجام این مناسک 
در اوقات مشخص، موجب ایجاد هویت و فرهنگی مشترک 
میان ایشان می گردد؛ تا آن جا که رفته رفته نماز به صورت 
فرهنگی متداول در بین مؤمنــان درمی آید. حال چنانچه 
برای انجام این رفتار جمعی )نماز جماعت(، مکان مشخصی 
ساخته شود )مسجد(، این موجب تجسد آن فرهنگ )نماز( 
می گردد؛ یعنی قالبی پا به عرصه وجود نهاده است که پدید 
آمده از یک فرهنگ اســت و آن فرهنگ نیــز به نوبه خود 
نشئت گرفته از یک باور است. با بهره گیری از ادبیات دینی 
می توان گفت در اینجا »انجام نماز« به صورت یک رفتار فردی، در اثر تکرار و 
شکل گیری جامعه مؤمنان به »اقامه نماز« انجامیده است. این »اقامه« که نماد 
مکان مند آن ساخت مسجد است، می تواند بُعدی حاکمیتی و تمدنی نیز به 
خود بگیرد و آن هم سیاست گذاری، برنامه ریزی و شهرسازی بر محور عبودیت 

)که مصداق بارز آن اقامه نماز است( است. 
بر مبنای مثال گفته شده می توان دو تفکر، فرهنگ و تمدن عمده را شناسایی 
کرد. تفکر، فرهنگ و تمدنی که در جستجوی نسبت خود باخداست و در پی 
آن است که امر اجتماعی را برمدار امر قدسی سامان بخشد و تفکر الهی خود 
را به فرهنگ الهی و تمدن الهی ارتقاء بخشد و تفکر، فرهنگ و تمدنی که بر 
محور اومانیسم و ارضاء شهوات نفسانی بنانهاده شده و در پی اقامه نفسانیت 

در مقیاس اجتماعی و تمدنی است.
بر مبنای این تحلیل می توان به شناخت ژرفی از فرهنگ دست یازید و نکاتی 

را استنتاج نمود؛ ازجمله:
1-فرهنگ به مثابه حلقه میانی تفکر و تمدن اســت و این بدان معناست که 
فرهنگ پویا و اصیل، جــز از یک تفکر حیات بخش، زایــا و اصیل برنخواهد 
خاست. از طرفی فرض نائل شدن به تمدن ناب، شکوهمند و بهینه نیز جز با 
فرض تحقق فرهنگی کارآمد و بهینه و تشکیل جامعه ای بر مبنای آن فرهنگ 

متصور نیست. 
2-بر این مبنا، فرهنگ نه امری فرعی، حاشیه ای و روبنایی، بلکه امری اصیل، 
بنیادین و زیربنایی محسوب می گردد و اساســاً فرهنگ به منزله هویت یک 

جامعه شناخته می گردد.
3-در این نــگاه، حاکمیت و دولــت در راهبری، سیاســت گذاری، نظارت، 
برنامه ریزی و مهندســی فرهنگ نقشــی پویا، فعال و اصیل دارد و بایستی 
زمینه های رشد، تربیت و استقالل فرهنگی جامعه را تدارک ببیند و از تهاجم، 

شبیخون و هجوم فرهنگ بیگانه متخاصم ممانعت به عمل آورد.
4-بر مبنای این نگاه، بی توجهی به فرهنگ، پذیرش فرهنگ بیگانه، عدم توان 
دفاعی الزم در برابر هجوم های فرهنگی و فقدان اســتفاده بهینه از ابزارهای 
فرهنگی می تواند آهسته آهسته موجب خودباختگی فرهنگ اصلی جامعه و 

النهایه اضمحالل هویت جامعه گردد.

 مفهوم شناسی فرهنگ )بخش اول(
فرهنگ تجلی باورهای مشترک انسانی در افعال و کردارها
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  مسائل فرهنگی و تعلیم و تربیت از اهداف عالیه انبیاء  و ضرورتی اجتناب ناپذیر 
در رشد و تعالی انسان و امری واجب در اسالم و از موجبات برتری انسان از دیدگاه 
قرآن کریم است.  از اهداف تعلیم و تربیت، ایجاد تحول اساسی در انسان و یافتن 

هویتی مطلوب برای او در زندگی فردی و اجتماعی است.
در قرآن کریم مقوله تعلیم و تربیت در حوزه افکار، اندیشه و عقاید و باورها -که 
به اصطالح فرهنگ نامیده می شود- بســیار حائز اهمیت است و بر همین مبنا 
حکومت اسالمی وظیفه دارد با تعلیم و تربیت صحیح، زمینه و بستر الزم را برای 
رشد همه جانبه انســان فراهم کند تا به گمراهی و ضاللت کشیده نشود؛ چراکه 
جهالت و ضاللت، دو عامل قطعی انحطاط جامعه اســت. ازاین رو دولت اسالمی 
وظیفه دارد لوازم و مقدمات تعلیــم و تربیت همگانی افراد جامعــه را در ابعاد 
مختلف تأمین کند که بخشــی از این وظایف در ابعاد فرهنگی و تعلیم و تربیت 

عبارت اند از:
   الف( رشد عقالنیت در جامعه

مهم ترین وظیفه فرهنگی دولت اسالمی بر اساس تعالیم دینی، رشد عقالنیت در 
جامعه است. بی شک دولت دینی وظیفه دارد به منظور ارتقای رشد عقالنی جامعه 
به همگی ابعاد عقالنیت که نام برده شد، عنایت ویژه داشته باشد و باید نظام تعلیم 
و تربیت را به گونه ای طراحی کند تا درجه عقالنیت آحاد جامعه ارتقاء یابد. رشد 
عقالنیت در جامعه چنان جایگاهی دارد که ازجمله شاخصه های زمان ظهور امام 

مهدی )عج( رشد فکری و عقلی آحاد مردم بیان شده است. 
   ب( ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت فرهنگی

از وظایف دولت اســالمی در عرصه فرهنگی ارتقای فرهنگ عمومی و مشــارکت 
فرهنگی است. فرهنگ عبارت است از کلیتی که از خصوصیات روحی، مادی، فکری 

و احساســی متفاوتی ترکیب یافته که 
شاخصه های یک جامعه یا گروه است. در 
بیان اهمیت ارتقای فرهنگ عمومی باید 
گفت رشد و شکوفایی جامعه اسالمی 
درگرو ارتقای فرهنگ عمومی اســت، 
زیرا یک جامعه وقتــی می تواند روی 
پای خود بایستد و اســتقالل و عزت و 
کرامت خود را در برابر بیگانگان حفظ 
کند که از سطح فرهنگ و دانش باالیی 

برخوردار باشد.
بر اساس اصل 3 قانون اساسی، تأمین و 
ترقی فرهنگ عمومی با اتخاذ راهکارها 
و تدابیری است که از آن جمله می توان 
به ترویج فضایل اخالقی، شــکوفایی و 
تحکیم عواطف انسانی بر پایه رحمت، 
رأفت و محبت و مودت، شکوفایی عاطفه 
و توســعه و تحکیم برادری اسالمی و 

تعاون عمومی اشاره کرد.
 1-رشد و شکوفایی فضایل اخالقی

رشد و شــکوفایی اخالقی جزء وظایف 
اصلی دولت دینی اســت. دولت دینی 
موظف اســت عالوه بر اینکــه خود به 
فضایل اخالقی آراسته است، به تبلیغ 
و گســترش فضایل اخالقی که مبتنی 
بر باورها و ارزش های اصیل اســالمی و 
منطبق با فطرت الهی اســت مبادرت 
ورزد. شــکوفایی اخالق و رشد فضایل 
اخالقــی در جامعه به انــدازه ای حائز 
اهمیت است که رسول خدا )ص( هدف 
از بعثت خود را گسترش و بسط مکارم 

اخالق معرفی کرده است.
 2- تحکیم برادری اســالمی و تعاون 

عمومی
توســعه تعاون عمومی بین مردم و تحکیم برادری اسالمی بر اساس بند 15 اصل 
3 قانون اساسی از وظایف اصلی در حوزه فرهنگی است.  در ادبیات دینی بر مقوله 
همکاری و همیاری در مسیر حق تأکید و سفارش ویژه ای شده است. بنا بر احادیث، 
اثر مهم تعاون عمومی، رسیدن خیر به امت اسالمی است و ازجمله اثر عدم تعاون، 

سلطه جویی برخی بر بعضی دیگر و از میان رفتن برکات است. 
 3- افزایش سطح آگاهی های عمومی

از شاخص های اساسی ارتقای فرهنگ عمومی و مشــارکت فرهنگی آحاد مردم، 
بر اساس بند 2 اصل 3 قانون اساسی، افزایش سطح آگاهی های عمومی با استفاده 
صحیح از مطبوعات و رســانه های گروهی اســت. مبنای دینی افزایش ســطح 
آگاهی های عمومی مردم را باید در رشــد فرهنگی و فکری جستجو کرد. پیش تر 
بیان شد که در اسالم رشد در حوزه افکار، اندیشه، عقاید و باورها – که به اصطالح 
فرهنگ نامیده می شود- بسیار حائز اهمیت است و در قرآن کریم بدان اشاره شده 
است، به نحوی که قرآن کریم رشد جامعه را مستلزم آگاهی و دانایی و علم منهای 

آگاهی را بی اعتبار دانسته است.
در ادبیات قرآن کریم نیز به جایگاه ابزار ادراکی انسان اشاره ای ویژه ای شده و همگی 
آن ها )اعم از قلب که ابزار تعقل است، گوش و چشم( را در مقابل آنچه درک می کنند، 

نزد خداوند متعال مسئول معرفی کرده است. 
در روایات معصومان )ع( نیز به مراقبت از ابزار ادراکی انسان اشاره و حساسیت آن به 
حدی معرفی شده که فرموده اند کسی که به سخن دیگری گوش می دهد، مانند آن 
است که در حال پرستش وی است. اگر گوینده از خداوند سخن بگوید، وی در حال 
عبادت خدا و اگر از شیطان سخن بگوید، شنونده در حال عبادت شیطان است.  با 
این وصف می توان گفت در نظام 
جمهوری اسالمی ایران که در پی 
عمل به آموزه های دین است، باید 

این دو بعد توأمان دیده شود.
   ج( ترویج علوم و فنون 

در حد خودکفایی
بر اساس بند 13 اصل 3 قانون 
اساسی از وظایف فرهنگی دولت 
دینی، ترویج علوم و فنون در حد 
خودکفایی است. قرآن و روایات 
برای علم و دانش مقام ارجمندی 
قرار داده است. مطابق روایات، 
کمال معنوی و عــزت و اقتدار 
جهانی مســلمانان به پیشرفت 
علمی وابسته است، به خصوص 
اینکه در عصر نوین زندگی بشر، 
امنیت، رفاه، حفظ سالمت و نشر 
معارف دینی نیز درگرو دستیابی 
به آخرین دستاوردهای دانش 
در همــه عرصه هــای صنعت، 
کشــاورزی، نظامــی، فنــی، 
مهندسی و...است. بر این اساس و 
مطابق نظر اندیشمندان اسالمی، 
وجوب علم آموزی تنها به علوم 
دینی منحصر نمی شــود، بلکه 
هر علمی که برآوردن نیازهای 
الزم جامعه اسالمی موقوف به 
دانستن آن و تخصص و اجتهاد 
در آن علم باشــد، تحصیل آن 
نه تنها اتالف عمر نیست، بلکه از 
باب به اصطالح »مقدمه واجب« 

است.

 گفتاری از کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران از آیت اهلل عباس کعبی:
وظایف فرهنگی دولت اسالمی
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»قانون جنبه الزام آور و حاکمیتی و والیتی دارد. 
شما با قانون دارید اعمال والیت می کنید بر جامعه، 
اعمال اقتدار می کنید بر جامعه؛ لذا قانون الزام آور 
است. این ها به جای خود محفوظ و درست؛ یعنی 
طرف شما در جامعه که آحاد مردم - ازجمله خود 
شما - هستند، در زیر اقتدار قانون قرار می گیرند؛ 
قانون بر آن ها اعمال والیــت می کند؛ این جنبه 

واضح قانون است.«
بیانات مقام معظم رهبــری در دیدار نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی۱388/0۴/03
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حقوق بین الملل

   ضرورت تغییر در نحوه برخورد ایران
 با سازمان های غیردولتی بین المللی

   حقوق بشر از دیدگاه حضرت آیت اهلل جوادي آملي 
   هرگونه اختالل در روابط اقتصادی با ایران نقض برجام است

   اقدام هماهنگ کشورها  الزمه مبارزه با افراط گرایی و خشونت
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 نحوه تعامل ایران با سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق بشری، با تأکید بر سازمان عفو بین الملل

 ضرورت تغییر در نحوه برخورد ایران
 با سازمان های غیردولتی بین المللی

 امروزه ســازمان های بین المللی غیردولتی یکی از شــاخصه های اصلی 
نظم نوین جهانی به شــمار می آیند و نقشی اساسی را در پیکربندی مفهوم 
نوظهور »جامعه مدنی جهانی« ایفا می کنند. این نهادها مخصوصًا از نیمه 
دوم سده بیستم میالدی به این سو رشد عددی و تنوع کارکردی بی سابقه ای 
را تجربه کرده اند. عالوه بر کثرت عددی، منابع مالی، اطالعاتی و فکری 
این سازمان ها، تخصص و اثربخشــی کافی را در اختیار آنان گذارده تا 
در اموری که ازنظر ســنتی منحصراً تحت مسئولیت و اداره دولت ها بوده 
ورود کنند و جای پای خود را به عنــوان بازیگری فعال و مؤثر درصحنه 
بین المللی در کنار کنشــگران دولتی تثبیت نمایند. از سوی دیگر به این 
دلیل که دیپلماسی دولت محور دیگر از تـوان الزم بـرای تقویت و حمایت 
از حوزه هایی نظیر دموکراسی، حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار 
برخوردار نیســت، تعامل با ســازمان های بین المللی غیردولتی اهمیتی 

مضاعف پیداکرده است.

  اهمیت سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق بشری 
در سطح بین الملل

پس از پایان جنگ بین الملل دوم تاکنون مفاهیم »خیر مشــترک« 
و »اخالق جهانی« با مرکزیت گفتمان حقوق بشــر در جامعه جهانی 
جایگاه ویژه و برجسته ای یافت و بالتبع به هدف عمده و غالب تعداد 
بی شماری از ســازمان های بین المللی غیردولتی تبدیل شد. پس از 
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تا به امروز شاهد نفوذ 
گسترده هنجاری و ارزشی حقوق بشر در میان دولت ها هستیم و همین 
امر دولت ها را بر آن داشــت تا با هماهنگ ساختن سیاست های خود 
باارزش های بشری )هرچند به ظاهر( هم خود را با تحوالت پیش آمده 
همساز نمایند و هم در سطح بین المللی وجهه مطلوب و مثبتی را برای 
خود کسب کنند. در این میان سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق 
بشری به واسطه گسترش نفوذ رسانه های جمعی نقش عمده ای را در 
جهت دهی افکار عمومی و حساسیت بخشی به موضوعات حقوق بشری 
بر عهده داشتند و همین امر سبب شده است که دولت ها بیش ازپیش به 

همکاری و تعامل با این نهادها بپردازند.
با عنایت به دالیل پیش گفته و نیز وضعیت خاص جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه مخصوصاً پس از انقالب اســالمی و فشــارهای بعضاً 
غیرمنصفانه کشــورهای غربی در مورد وضعیت حقوق بشــر ایران، 
اهمیت و حساسیت تعامل و همکاری ایران با سازمان های غیردولتی 
بین المللی حقوق بشــری به ویژه در فضای پســابرجام بیش ازپیش 

احساس می شود.

  اهمیت و نحوه تعامل ایران با سازمان های غیردولتی حقوق بشری 
)با تأکید خاص بر سازمان عفو بین الملل(

در برخورد جمهوری اسالمی ایران با سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق 
بشری متأسفانه تاکنون شاهد واکنشی »تهدید محور« بوده ایم. چنین واکنشی 
در فضای بین المللی مخصوصاً به جهت اهمیت یافتن گفتمان حقوق بشر، نه تنها 
تغییری در نگرش این سازمان ها در قبال ایران ایجاد نکرده بلکه بر بدبینی بیشتر 
نسبت به وضع حقوق بشر ایران دامن زده است. لذا الزم است جمهوری اسالمی 
ایران این تهدیــد را به منزله فرصتی قلمداد نموده و تــا حد ممکن و با اندکی 

واقع بینی از وجود این سازمان ها بهره ببرد.
 مخصوصاً در عرصه حقوق اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی که به ایدئولوژی، 
آرمان ها و دیدگاه های حاکم بر فضای پس از انقالب اســالمی نزدیک تر است 
می توان به مشارکتی فعال در این ســازمان ها و تغییر نگرش آن ها نسبت به 
وضعیت ایران امید بیشتری داشــت. تعامل ایران با این سازمان ها را می توان 

ازجمله در موارد ذیل محقق نمود:
1- تعامل و گسترش روابط میان دستگاه های دولتی با سازمان های غیردولتی 

بین المللی فعال در عرصه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
2- بسترسازی و کمک به تشکیل و تعامل NGO های داخلی با سازمان های 

  امیر درون پرور- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی
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غیردولتی بین المللی فعال در عرصه حقوق اقتصادی-اجتماعی،
3- تشویق نهادهای عمومی غیردولتی داخلی در این عرصه، نظیر کمیته 
امداد و بنیاد مستضعفان به ایجاد روابط سازنده با NGO های بین المللی 

هم به منظور اثرگذاری بر آن ها و هم تبادل تجربیات،
4- دعوت از NGO های مؤثر در ســطح بین المللی بــه ایران به منظور 
مشاهده پیشــرفت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته در 

ایران و انعکاس این موفقیت ها در افکار عمومی جهانی ،
5- انجام پروژه های مشترک به منظور بهره مندی از تجارب و ظرفیت های 
این ســازمان ها در زمینه های مختلــف ازجمله کــودکان خیابانی، زنان 

سرپرست خانوار، مسکن سازی، خدمات شهری و ... .
و اما در رابطه با ســازمان های فعال در حوزه حقوق مدنی و سیاسی، باید 
خاطرنشان ســاخت که به دلیل برخی تفاوت ها و تعارض ها میان موازین 
بین المللی حقوق بشری با مبانی ایدئولوژیک و قوانین جمهوری اسالمی 
ایران، بالطبع برقراری تعامل با چنین ســازمان هایی به سهولت دسته اول 
)حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( نیســت. در عرصه حقوق مدنی و 

سیاسی دودسته سازمان غیردولتی را می توان برشمرد.
 الف( دسته اول سازمان هایی هســتند که اساســاً در قبال دولت ها نگاه 
بی طرفانه و یکسانی دارند و از برخوردهای دوگانه و تبعیض آمیز با کشورهای 
مختلف احتراز می جویند )ازجمله انجمن منع شکنجه و حقوقدانان بدون 

مرز(.
امکان تعامل با این دسته از سازمان ها از طریق ایجاد و ارتقای NGO های 
داخلی مرتبط با همتایانشان در سطح بین المللی به منظور ایجاد هم زبانی با 
آن ها؛ توضیح واقعیات موجود در ایران در جهت کاستن از نگاه منفی آن ها؛ 
انجام پروژه های مشترک به منظور افشای موارد نقض حقوق بشر در غرب، 
مخصوصاً آمریکا و رژیم صهیونیستی و استفاده حداکثری از توان رسانه ای 
این سازمان ها برای اثرگذاری بر افکار عمومی جهانی؛ استفاده از ظرفیت 
این سازمان ها در نهادهای بین المللی نظیر شورای حقوق بشر ملل متحد 
به منظور انعکاس سیاست های مثبت ایران ازجمله با تنظیم اسناد حقوق 

بشری و عضویت در کمیته های حقوق بشری، به دست می آید.
 ب( دســته دوم از NGO های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای 
رویکرد سیاسی خاص و گاهی ابزاری هستند و همواره در قبال جمهوری 
اسالمی ایران موضعی خصمانه و تخریبی داشته اند. این NGO ها به دلیل 
گستردگی فعالیت هایشان عمدتاً ازنظر مالی و سیاسی به برخی دولت های 
غربی وابستگی هایی دارند که امکان تعامل سازنده ایران با آن ها را به مراتب 
دشوارتر می کند. یکی از این NGO ها سازمان عفو بین الملل است که اتفاقاً 
اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر همتایانش در فضای بین الملل دارد. هرچند 
این سازمان در طول بیش از نیم قرن فعالیت حقوق بشری اش دستاوردهای 

بســیار مثبتی در جهت ارتقای قواعد حقوق مدنی و سیاسی داشته است، 
اما در مواردی نیز می توان به کاربرد اســتاندارد دوگانه این ســازمان در 
قبال دولت های مختلف اشــاره نمود. در این مورد می توان به گزارش این 
سازمان در رابطه با درگیری های واقع در سرزمین های اشغالی اشاره کرد 
که در گزارش های سازمان عفو بین الملل، شاهد کوچک جلوه دادن حجم 
خشونت های طرف اسرائیلی و اتخاذ موضعی غیرسیاسی در گزارش برای 

خنثی کردن انتقادات خود از اسرائیل بوده ایم .
سازمان عفو بین الملل هرساله  گزارشــی را از وضعیت حقوق بشر ایران )و 
سایر کشورها( ارائه کرده و به موارد عمده نقض های حقوق بشری در ایران 
اشاره نموده است. این گزارش ها از این باب حائز اهمیت است که در بررسی 
ادواری جهانی حقوق بشِر شورای حقوق بشر ملل متحد از وضعیت دولت ها، 
ممکن است از گزارش های ســازمان های غیردولتی حقوق بشری ازجمله 
عفو بین الملل استفاده شود . این گزارش ها ممکن است منجر به پیشنهاد و 
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در مجمع عمومی  و در موارد حاد 

احاله وضعیت به شورای امنیت سازمان ملل متحد شود.
با عنایت به اهمیت سازمان عفو بین الملل درزمینه حقوق بین المللی بشر 
و نیز با توجه به دشــواری اثرگذاری بر این سازمان طبق دالیل پیش گفته، 
می توان در کنار راه های فوق الذکر در مورد سایر سازمان ها موارد ذیل را در 

رابطه با نحوه تعامل با سازمان عفو بین الملل اشاره نمود:
1- اجازه حضور این ســازمان در ایران و امکان برقراری روابط ســازنده با 
NGO های داخلی به منظور ارائه اطالعات موثق از پیشرفت های ایران در 

حوزه قانون گزاری و اجرا،
2- مشــارکت فعال ایران در نهادهای بین المللی حقوق بشری و متعاقباً 
برقراری رابطه مثبت با سازمان های غیردولتی فعال در این نهادها و استفاده 
از قدرت البی گری و فشــار این NGO ها در جهت منافع ملی و سیاست 

خارجی ایران،
3- شناســایی و مطالعه دقیق میزان و نحوه وابستگی این سازمان ازلحاظ 
مالی و اطالعاتی و افشای آن در افکار عمومی بین المللی، به منظور تبدیل 

»تهدید و فشار« به »فرصت«،
4- استفاده از توانمندی های NGO های بی طرف برای خنثی کردن آثار 
موضع گیری های سازمان های حقوق مدنی و سیاسی دسته دوم نظیر عفو 

بین الملل از طریق برنامه ریزی دقیق و هدفمند.
امید است در شرایط حاضر که موازین حقوق بشری در عرصه بین الملل به 
چنین جایگاه و منزلتی رسیده اند و سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق 
بشــری را به بازیگرانی اثرگذار بدل نموده اند، جمهوری اسالمی ایران نیز 
بتواند در پرتو واقع گرایی روشمند، آرمان های انقالب اسالمی را در مسیری 

که شایسته نام ایران است هدایت کند.
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به قلم حجت االسالم والمسلمین پارسانیا عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی شد:

حقوق بشر از دیدگاه حضرت آیت اهلل جوادي آملي 
 در این مقاله ابتدا از حداقل مباني و پایه هاي اعتقادي اي سخن به میان مي آید که براي تدوین جهاني حقوق بشر مورد نیاز است و ازآن پس مبادی هستي شناختي، 
انسان شناختی، و معرفت شناختی حقوق بشر اسالمی به بحث گذارده مي شود و سپس منابع و مبادی مأخذ از آن اصول توضیح داده مي شود و درنهایت با مقایسه اي 

تطبیقي از امتیازاتي یاد مي شود که حقوق بشر اسالمي در قیاس با اعالمیه جهاني حقوق بشر پیدا مي کند.

 حقوق بشر از زمینه هاي وجودي معرفتي و غیرمعرفتی بهره  می برد زمینه های 
وجودي معرفتي عبارت انــد از: مباني، منابع و مبادي یــا پایه هاي اعتقادي. 
پایه هاي اعتقادي شــامل پایه هاي هســتي شــناختي، انسان شــناختی و 
معرفت شناختی می شود. فلسفه حقوق بشر به دو معنا مي تواند مطرح شود: 
اول به عنوان دانشي درجه دوم که از پیوند و ربط حقوق بشر با مبادی، مباني و 
پایه هاي اعتقادي آن سخن مي گوید. و دوم: به عنوان دانشي که درباره مبادي 
و پایه هاي اعتقادي و متافیزیکي حقوق بشر؛ یعني درباره صحت وسقم آن ها 
بحث مي کند فلسفه حقوق بشر در صورت اخیر بخشي از متافیزیک خواهد بود.

۱. منابع حقوق بشر
برترین منبع حقوق اراده تشــریعي خداوند است و البته کشــف این اراده از 
طریق شناخت انسان و جهان و ازجمله شــناخت فطرت الهي آدمي و آنچه 
مربوط به کمال و سعادت آن است به دست مي آید.با شناخت حقیقت و فطرت 
آدمي، نیازهاي حقیقي او شناخته مي شــود و از این طریق احکام و قواعدي 
که براي تأمین آن نیازها از ناحیه خداوند ســبحان مقرر گردیده شده است 
معلوم مي شود.ما بر آنیم که همه انسان ها مي توانند در 
کنار یکدیگر زندگي صلح آمیز و دوستانه اي 
داشته باشند، این ازآن روست که در میان 
همه افراد بشر یک جهت مشترک و 
پایدار وجود دارد. و همین جهت 
است که مي تواند خوشبختي 
بشر را تضمین سازد و رفاه 
راستین انســان را تأمین 
کند. قــرآن ایــن جهت 
مشــترک را روح مي نامد 
و بیان مي کند که این روح 
داراي فطرت الهي است.از 
دید قرآن مجید این اصل 
مشترک یعني فطرت داراي 
ســه ویژگي اســت: نخست 
این که خدا را مي خواهد و 
بس. دوم این که در همه 
آدمیان بــه ودیعه نهاده 
شده است، و ســوم آن که از 
گزند هرگونه تغییر و تبدیل در امان 
اســت.در قرآن آمده است: )فطرت 
اهلل آلتی فطر النــاس علیها ال تبدیل 

لخلق اهلل(.]1[
از فطرت الهي پیروي کنید که خداوند 
مردم را بر پایه آن آفریده است، آفرینش 
خدا تغییر نمي کند.بدین سان روشن است 
که آنچه مي تواند به عنوان اصل مشــترک 
میان همه انســان ها پذیرفته گردد، فطرت 
الهي است. ازاین رو در تعیین و شناخت منابع 
حقوق جز به همین اصل مشترک نمي توان 
اعتماد کرد و هرگز نباید بر مایه هاي 

از وجود انســان که به طبیعت او بازمی گردند تکیه ورزید. وقتی که این اصل 
پذیرفته شود روشن مي گردد که وضع کننده حقوق بشر موجودي است که این 

فطرت را برنهاده و آن را مي شناسد.]2[
عقل منبع دیگري اســت که بشر از طریق آن به شــناخت حقوق الهي خود 
مي رسد و لکن ازآنجاکه عقل در شناخت خود محدود است، بدون حضور وحي 
و استعانت از آن نمي تواند حقوقي را که تضمین کننده سعادت و هدایت آدمیان 
باشد شناســایي کند و به همین دلیل از وحي به عنوان مهم ترین منبع یعني 

منبعي حتي مهم تر از فطرت یاد مي شود.]3[
اراده تشریعي خداوند، فطرت الهي انسان، وحي، عقل، منابعي هستند که بر 
اساس جهان بیني توحیدي براي تدوین حقوق بشر اعتبار پیدا مي کنند و این 
منابع در قبال منابعي نظیر عرف  و خواسته هاي افراد و اقوام و گروه هاي مختلف 
است که بر مبناي انگاره هاي مشرکاِن به عنوان منابع حقوق معرفي مي گردند.

 2. مباني حقوق بشر
آیت اهلل جوادي آملي از سه مبنا به عنوان مباني حقوق بشر در اسالم یاد مي کند. 
این ســه مبنا که در حکم اصول و قواعد کلي براي تدوین حقوق بشر هستند 
به صورت استقرایي بیان شده و در مقام حصر ذکر نشــده اند. در آثار مختلف 

ایشان به مباني دیگري مثل امنیت، مالکیت نیز مي توان دست یافت:
  1. حق حیات

از دیدگاه قرآن حق حیات تنها از سوي خداوند به انسان بخشیده شده است و 
ازاین رو تنها از سوي خداوند مي تواند در آن تصرف کرد.

حیات دو گونه مادي و معنوي اســت، و هیچ کس حق ســلب آن را از خود یا 
دیگران ندارد. سلب حیات مادي با قتل و سلب حیات معنوي با گمراهي تحقق 
مي یابد و کســي که دیگران را به هر طریق گمراه کند، حیات معنوي آن ها را 
سلب کرده اســت و به همین دلیل قرآن کریم، مردم تسلیم شده به فرهنگ 
جاهلیت را مرده مي داند: )کنتم امواتا فاحیاکم( ]بقره: 28[ شما مرده بودید 

خداوند زندگي تان بخشید.
اسالم خودکشي و دیگر کشی را قویاً محکوم کرده اســت و خداوند درآیات 
فراواني از آن نهي نموده و بلکه بر نگاه داشــتن حرمت خون انسان ها پیمان 
گرفته است: )و اذ اخذنا میثاقکم ال تسفکون دمائکم( ]بقره: 84[ یاد آورید که 

از شما پیمان گرفتیم تا خون هاي خود را نریزید.
حضرت اســتاد در ذیل این آیه ادامه مي دهد این پیمان ویژه گروهي خاص 
نیست، بلکه از آن همه  شرایع الهي است. همچنین حکم قصاص نیز که ابزاري 
براي بازدارندگي از خونریزي است در همه  شرایع الهي جریان داشته و مورد 

پذیرش اسالم هم قرار گرفت.]4[
همان گونه که ســلب حیات مادي داراي کیفري است که جهت حفظ حیات 
مادي است، سلب حیات معنوي نیز داراي کیفر اســت. از نظر اسالم حیات 

معنوي برتر از حیات دنیوي است.
 2. حق آزادي

آزادي مفهومي اســت که همواره در اضافه و نســبت به امور دیگر تعین پیدا 
مي کند. آزادي همواره از چیزي و براي چیزي است. آزادي از آن جهت که وصف 
است داراي اضافه و نسبت به موصوف نیز هست یعني آزادي مربوط به شخص 

و یا امري است که متصف به آن مي شود.
آزادي انسان در اسالم به معناي رها شدن از بردگي و اطاعت غیر خداوند است، 
چه این که انسان به حسب فطرت و حقیقت خود در جستجوي خداوند است. 

دلدادگي و حرکت به سوي خداوند عمل و رفتار مختارانه اوست.
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و اما آزادي در نگاه انسان مدرن، آزادي اهواي نفس آدمي است و این معناي 
از آزادي در حقیقت به معناي اسارت انسان و بازداشتن او از تقرب و وصول به 
خداوند سبحان است.تفاوت در برداشت و تفسیر معناي آزادي به تعبیر حضرت 
استاد سبب مي شود تا پیروان دیگر مکاتب حقوقي در تدوین مواد حقوقي به 
بیراهه روند، در معناي آزادي سیاسي و آزادي عقیده و بیان. ایشان مي نویسد.

در فضاي تاریک و آلوده الحاد و خودمحوري آزادي سیاسي به این معناست که 
افراد در انتخابات شرکت کنند و به هر کس و هر گروه مي خواهند رأي دهند، و 
به این دموکراسي ببالند اما در فضاي روش توحیدي، آزادي سیاسي هرگز در 

این محور خالصه و تفسیر نمي شود...
نباید به شــیوه خودباختگان چنین پنداشــت که اســالم نیز دموکراسي را 
مي پذیرد... آنچه رأي مردم در آن نقش دارد، والیت فقیه است نه وکالت وي. 
طبق اندیشه اسالمي خداوند به وسیله معصومان )علیهم السالم( فقیه داراي 
شرایط را برگزیده تا جامعه انساني را راهبري کند، جامعه بارأی خود والي این 
رهبر را مي پذیرد همان گونه که او خود والي خود را مي پذیرد، و هیچ نقشي 
در نشاندن خود بر مســند حکومت ندارد، ازاین رو او هم به عنوان یک شخص 
حقیقي به شــخصیت حقوقي خود، یعني فقاهت همراه با شــرایط دیگر تن 
مي دهد، به همین دلیل او اگر بر اساس اختیارات خویش حکمي را صادر کند، 
سرپیچي از آن حکم نه تنها براي دیگران روا نیست بلکه خودش نیز مجاز به 

چنین کاري نیست.]5[
بر اساس دیدگاه فوق، مردم از طریق خبرگان و نخبگان مسئولیت حراست از 
حریم والیت رادارند، و درصورتی که راهبري جامعه از مسیر والیت خارج شود، 

رضایت همگاني مردم نیز مشروعیت بخش آن نیست.
در آزادي عقیــده و بیان نیز قــرآن کریم ضمن آن که بندگان را به اســتماع 
گفتارها دعوت کرده اســت، مسئولیت پذیرفتن ســخن برتر را نیز بر دوش 
آنان گذارده و عالوه بر این، مصداق کالم برتر را که همان کلمه توحید است، 
معروفی کرده است، تفاوت دیدگاه فوق که مبتني بر مبادي هستي شناختي و 
معرفت شناختی توحیدي استـ  با دیدگاههاي دیگري که اصل حقیقت را انکار 
کرده و یا راه شناخت آن را منســد مي دانند در این است که آنان از مسئولیت 
انسان نسبت به کالمي خاص نمي توانند سخن بگویند و البته دیدگاه آنان به 
لحاظ منطقي به هرج و مرج معرفتي و رفتاري منجــر مي گردد. نمونه دیگر 
آزادي اقتصادي است که در اســالم در چارچوب بندگي خداوند و احترام به 
حریم حالل و حرام ها معنا پیدا مي کند، و در تفکر مــادي اثري از این حریم 
نیست. آزادي گزینش وطن نیز در اسالم منفک از مسئولیت حراست از حیات 
مادي و معنوي نیست. و به همین دلیل ماندن در موطني که حیات معنوي 

انسان و آزادي اصیل او را تهدید مي کند جایز نیست.
تأکید بر تفکیک بین آزادي و اختیار تکویني و تشریعي انسان از نکات مورد 
توجه حضرت استاد در مسئله آزادي است. ایشان با توجه به این تفکیک بر این 
نکته تأکید مي کند که: از این آزادي تکویني نمي توان چنین برداشت کرد که 
انسان در مرحله تشریع و انتخاب عقیده بتواند به هر سو که خواست میل کند 
و خداوند به این میل او ارج نهد. هرگز چنین نیست، آن آزادي تکویني در کنار 
وظیفه تشریعي قابل تفسیر است: )الحق من ربّکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء 
فلیکفر(]6[ حق از سوي پروردگار شــما بیان شده است کسي که مي خواهد 

ایمان مي ورزد و کسي که مي خواهد کافر مي شود... .]7[
خداوند سبحان ضمن اخبار از آزادي تکویني انسان وظیفه تشریعي او را در 
پذیرش حق و عمل به آن نیز موردتوجه قرار داده و فرموده اســت )خذوا ما 
آتیناکم بقّوة(.]8[ آنچه را به شــما داده ایم با توان و نیرو دریافت و حراست 

کنید.
 مطالعه تطبیقي و مزایاي حقوق بشر در اسالم

مباني فلسفي مختلف مواد حقوقي متفاوتي را به دنبال مي دهد. حقوق بشر 
هنگامی که بر بنیان های متافیزیکي الهي و توحیدي شکل مي گیرد با حقوق 
بشر هنگامی که بر بنیان هاي سکوالر و دنیوي شکل گرفته باشد تفاوت مي کند، 
نمونه هاي از این تفاوت ها را در مواد قانوني در مورد حقوق مالکیت و یا حقوق 
کودکان مي توان دریافت. مالکیت اصل مقبول در همه ادیان توحیدي است. 
در نظام حقوقي اسالمي، انسان در قبال خداوند متعال تکویناً و یا تشریعاً مالک 
امري نیست، بلکه دارایي انسان امانتي از سویي خداوند است و آدمي جانشین 
خداوند در بهره وري از مال اســت، و به جز آنچه مایه  خشنودي مالک اصلي 

باشد نمي تواند عمل کند.

و انسان موظف است ازآنچه خداوند به او داده است در مسیري که او مي گوید 
استفاده کند: )آتوهم من مال اهلل الّذي آتاکم(]9[ از مال خداوند که به شما 
داده است به آنان بدهید: )و انفقوا مّما جعلکم مستخلفین فیه(]10[ از آنچه 

خداوند شما را جانشین خود در آن قرار داده است انفاق کنید.
و این در حالي اســت که به بیان حضرت اســتاد: به گمان تنظیم کنندگان 
اعالمیه جهاني حقوق بشر انســان کاماًل آزاد است که در دارایي خود تصرف 
کند، خواه پیوند خود باخدا را در نظر بگیرد و خواه نگیرد، در این تفکر مسئله 
ارتباط با خداوند مسئله ای تنها اخالقي اســت و رعایت آن در قلمرو حقوق 

نقشي ندارد.]11[
بر مبناي دیدگاهي که به فطرت الهي انسان قائل است جان کودک صفحه اي 
نانوشته نیست، بلکه داراي فطرتي خداخواه است و ازاین جهت مربیان کودک 
وظیفه پاسداری از این ودیعه الهي رادارند و در غیر این صورت خیانت درامانت 
کرده اند و حال آنکه در اعالمیه جهاني حقوق بشــر »هیچ کس مجاز نیست 
اعتقاد خود را به کودک بباوراند و او را بر دین و راهي که برگزیده پرورش دهد، 
خاستگاه این تعلیم همان پندار الحادي اســت که همه افراد در آغاز ازلحاظ 
فرهنگ و اندوخته هاي اعتقادي یکسان و برابرند و هر کس در رهگذر تجربه و 

دانش خود به راهي مي گرود.«]12[
 مزایاي نظام حقوقي اسالم

حضرت استاد در تطبیق نظام حقوقي اسالم با نظام های غیردینی و مشرکاِن 
از پنج مزیت یاد مي کند.

اول: برتري زیر سازهای داخلي، فاعلي و غایي: یعني نظام حقوق اسالم تنها به 
زیر سازهای داخلي، و به ماده و صورت حقوق بشر اکتفا نکرده است و بر نظام 

فاعلي و غایي حقوق تأکید دارد.
و عالوه بر این دیرساز مادي حقوق یعني انسان حقیقتي دنیوي و این جهاني 
نیســت، بلکه با فطرت الهي آن در نظر گرفته مي شود. مبدأ فاعلي این نظام 
حکمت و هدایت الهي و مبدأ غایي علم و تقرب به اوست. خداوند سبحان هدف 
خلقت آسمان و زمین را علم انسان به خداوند معرفي کرده و مي فرماید: )اهلل 
الّذي خلق سبع سموات ومن االرض مثلهن یتنزل االمر بینهن لیعلموا اّن اهلل 

علي کّل شيء قدیر واّن اهلل قد احاط بکّل شيء علما(.]13[
خدا است که هفت آسمان را آفرید و زمین را نیز همسان آن ها ساخت امر خدا 
در هفت آسمان و زمین فرود مي آید تا بدانید که او بر هر چیز تواناست و دانش 

او همه هستي را فرا پوشانده است.
دوم: برهان گویی: حقوق بشــر اســالمي یک امر صرفاً اعتباري و مبتني بر 
قراردادهاي عرفي و غیر آن نیست، تا قابلیت استدالل و برهان را نداشته باشد 
بلکه مجموعه قوانین اعتباري است که ریشه در تکوین داشته، و باعقل عملي 

و در مواردي که به کالم الهي مستند مي گردد، به برهان لمي اثبات مي شود.
سوم: برخورد از ضمانت اجرا ضمانت اجراي حقوق اسالمي تنها عوامل اجرایي 
خارجي، و یا عوامل اجتماعي و فرهنگي که سهیم و کنترل اجتماعي نیستند، 
زیرا همه این عوامل در برخي از شــرایط، ظرفیت کنترل خود را از دســت 
مي دهند ضامن اجرایي این حقوق، در جامعه و فرهنگ دیني و براي مؤمنان 
خداوند احدي است که در همه حال با همه همراه و بر کار همگان آگاه است: 
)هو معکم اینما کنتم واهلل بما تعملون بصیر(.]14[ هر جا باشید او با شماست 

و خداوند به آنچه انجام مي دهید بیناست.
چهارم: سازگاري و هماهنگي: قرآن کریم راز این سازگاري را بیان مي کند: )لو 
کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً( ]15[ اگر قرآن کتاب خدا نبود 

بي تردید در آن ناهماهنگي هاي فراوان مي یافتید.
از این قیاس اســتثنایي مي توان نتیجــه گرفت هر چه از خدا باشــد داراي 
هماهنگي و هر چه از سوي دیگران طراحي گردد، دچار آشفتگي و پریشاني 

است...، نظام حقوق بشر نیز چنین است.]16[
 منابع:

 ]1[ سوره روم، آیه 30. ]2[ . فلسفه حقوق بشر، ص 104ـ105. ]3[ . فلسفه 
حقوق بشر، ص 105. ]4[ . فلسفه حقوق بشــر، ص 184. ]5[ . فلسفه حقوق 
بشــر، ص 190ـ  191. ]6[ . ســوره کهف، آیه 29. ]7[ . فلسفه حقوق بشر، 
ص196. ]8[ . سوره بقره، آیه 63.  ]9[ . سوره نور، آیه 33. ]10[ . سوره حدید، 
آیه 7. ]11[ . فلسفه حقوق بشــر، ص 233ـ232. ]12[ . فلسفه حقوق بشر، 
ص237. ]13[ . سوره طالق، آیه 12. ]14[ . سوره حدید، آیه 4. ]15[ . سوره 

نساء، آیه 82. ]16[ . فلسفه حقوق بشر، ص252
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بررسی اقدامات پیشنهادی دبیر کل برای مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز

 اقدام هماهنگ کشورها
 الزمه مبارزه با افراط گرایی و خشونت 

  جعفر توانا- کارشناس ارشد حقوق بین الملل
  خروج از دایره عدالت و اعتدال همیشــه مخاطرات فردی و جمعی را به 
همراه دارد و هر افراطی، اعم از افراط گرایی سیاســی، دینی، فرهنگی و 
... نتایج منفی و زیان باری را متوجه شــخص یا جامعه مبتالبه می نماید 
متأســفانه امروزه در منطقه خاورمیانــه و حتی در عرصــه بین الملل و 
جامعه جهانی شاهد آن هستیم که افراطیون با اتحاد خود و باانگیزه های 
مختلف که عمدتاً دینی و سیاسی است در مقابل مردم و ملت های جهان 
به خشونت های وحشــیانه مبادرت می ورزند و هرچقدر آن ها پیشروی 
سریع تری می نمایند مدیران جوامع و تصمیم گیرندگان جامعه جهانی، 
سکوت و تعلل بیشــتری دارند و هرازگاهی هم که می خواهند وارد این 
میدان گردند مورد هجمه کشورهایی قرار می گیرند که خودشان از عامالن 

و محرک های گروهک های افراطی و تروریسم می باشند.
به هرتقدیر دبیر کل ســازمان ملل متحد در تاریخ 22 دســامبر 2015، 
با ارســال نامه ای به رئیس مجمع عمومی »برنامه اقدام بــرای مقابله با 
افراط گرایی خشونت آمیز« را تدوین و ارائه نموده است که این طرح متأثر 
از طرح »جهان علیه خشــونت و افراط گرایی« جناب آقای دکتر حسن 
روحانی، ریاست محترم جمهوری اســالمی ایران و همچنین سخنرانی 

ایشان در شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست.
در مقدمه این برنامه، دبیر کل به تأثیرات سوء افراط گرایی خشونت آمیز 
بر صلح و امنیت، توسعه پایدار، حقوق بشــر و حاکمیت قانون و اقدامات 
بشردوستانه اشاره می نماید که واقعاً هریک از این واژه ها از مقاصد و اصول 
اساسی ایجاد سازمان ملل متحد و ضروریات وجود جامعه متحد جهانی 
است؛ و همچنین ایشان در بخش دیگر برنامه، ضمن بررسی زمینه و انگیزه 
و محرک های افراط گرایی خشن، شرایط مساعد و زمینه های ساختاری 
نظیر فقدان یــا کمبود فرصت هــای اقتصادی-اجتماعی در کشــورها، 
تبعیض های مختلف از قبیل نژادی و جنســیتی و...، نقض حقوق بشر و 
فقدان حکومت یا وجود دولت های ناتوان و یــا بیمار، تداوم درگیری ها و 
تجزیه شدن افراد را دالیل اصلی گسترش افراط گرایی دانسته است. وی 
پیش زمینه شخصی، افزایش روزافزون شکایات عمومی و سو استفاده از 
اعتقادات و بنیان های سیاسی و شبکه های اجتماعی را عامل اصلی افراطی 

شدن افرادی که به دنبال اصالحات می باشند می پندارد.
بدنه اصلی پیشنهاد های دبیر کل در قالب این برنامه در راستای مقابله با 
خشــونت و افراط گرایی را در هفت محور کلی می توان دسته بندی کرد: 
گفتگو و مقابله با تنش های منجر به درگیری، تقویت حکمرانی مطلوب، 
حقوق بشر و حاکمیت قانون، مشارکت دادن ملل یا جوامع، توان بخشی 
جوانان، رفع تبعیض جنســیتی و تقویت جایگاه زنــان، آموزش، ارتقاء 
مهارت ها و اشــتغال زایی، گســترش نقش ارتباطات درزمینه اینترنت و 

رسانه های اجتماعی.
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همچنین ایشان به ضرورت تبیین چارچوبی برای سیاست گذاری در سه سطح 
ملی و منطقه ای و جهانی و برنامه ریزی برای مقابله با افراط گرایی  اشاره نموده 

است.
دبیر کل ضمن اشاره به وضعیت فعلی حاکم بر جامعه جهانی و نام بردن گروه های 
افراطی چون داعش، بوکوحرام، القاعده و غیره به ضعف و عدم کفایت اقدامات 
امنیتی در راستای مقابله با تروریســم اعتراف می نماید و در بخشی از مقدمه 
گزارش اشاره می کند که »افراط گرایی خشــونت آمیز با تصاحب سرزمینی و 
بهره برداری از شــبکه های اجتماعی، پدیده هایی نظیر مهاجرت را تحت تأثیر 

قرار داده است«.
همچنین ایشان به قطعنامه 2178)2014( شورای امنیت اشاره می نماید که در 
این قطعنامه ضمن تمایز قائل شدن در مورد دو موضوع تروریسم و افراط گرایی 
خشونت آمیز، بر ضرورت اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از تبدیل شدن 

اعتقادات افراط گرایانه به تروریسم تأکید دارد.
دبیر کل سازمان ملل همچنین مشارکت سازمان ملل در مقابله با افراط گرایی، 
مدیریت اصولی و بهره گیری از نهادهای ویژه، ارتباط نزدیک مقابله با افراط گرایی 
و احترام به حقوق بشر و اقدام همه جانبه را از دیگر نکات کلیدی طرح پیشنهادی 

خود خواند.
   زمینه و محرک های افراط گرایی خشونت آمیز

گزارش دبیر کل زمینه و محرک ها را به دودســته »عوامل فشــار« یا شرایط و 
زمینه های ســاختاری ایجادکننده و »عوامل جذبی« یا انگیزه های شخصی و 
رویه ها یا ایده ها و شــکوائیه هایی که منجر به اقدامات خشن می شود تقسیم 

می کند.
   تأثیرات افراط گرایی خشونت آمیز

بر اساس گزارش دبیر کل افراط گرایی خشن بر چهار حوزه مؤثر است:
 الف( صلح و امنیت

صلح و امنیت دو هدف خاص و دلیل وجودی سازمان ملل متحد هست و باید 
دانست که صلح و امنیت بین المللی معنای چندوجهی یافته و دیگر تنها به معنی 
»نبود جنگ یا تهدید« نیســت بلکه صلح و امنیت تحت تأثیر از وضعیت های 
محیط زیست، حمالت تروریستی و تنش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
و... تعاریف و بازخوردهای جدیدتری می یابد. جهان امروز متأثر از تغییر مداوم 
استراتژی های گروه هایی نظیر داعش و القاعده و... است. شواهد تاریخی نشان 
می دهد که نبردهای »نیابتی« شرایط امنیتی و درگیری را تشدید می کند و از 
چالش های موجود و همچنین تصمیم برخی کشورها در قالب ائتالف و یا دخالت 

در کشور همسایه به نوعی بوی ناخوشایند نقض صلح و امنیت به نظر می آید.
 ب( توسعه پایدار

اصطالح توســعه پایدار یا پایا در اوایل ســال های دهه 1970 درباره محیط و 
توسعه بکار رفت. توسعه پایدار فرآیندی اســت برای به دست آوردن پایداری 
در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی ســریع و یکپارچه آن وجود دارد. 
توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد 

توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد.
 ج( حقوق بشر و حاکمیت قانون

دبیر کل، افراط گرایی را تهدید مستقیم برای حقوق بشر می شمارد وی اظهار 
می دارد جوامع مذهبی، زنان، کودکان، فعاالن سیاسی، روزنامه نگاران، مدافعین 
حقوق بشر و اعضای جوامع هم جنس بازان زن و مرد، دوجنسی ها، ترنس ها و دو 
جنس گراها به طور سیستماتیک در محدوده سرزمینی که داعش و گروه های 

تروریستی در آن فعال اند، هدف بوده و مورد ربایش و کشتار قرار می گیرد.
 د( اقدامات بشردوستانه

در شــرایط درگیری نظامی، افراط گرایان به طور عادی به مالحظات ســنتی 
حفاظتی که در حقوق بشردوســتانه بین المللی به بازیگران این عرصه اعمال 

می شود، بی توجه اند.
  دستورالعمل ها: توصیه هایی در راستای جلوگیری از افراط گرایی 

خشونت آمیز
بخش چهارم این برنامه تحت عنوان »برنامــه ای برای اقدام: توصیه هایی برای 
پیشگیری از افراط گرایی خشــونت آمیز« به توصیه های دبیر کل در این بخش 
ضمن اشــاره به توصیه های مکرر خود برای اجرای متوازن »استراتژی جهانی 
مقابله با تروریسم ســازمان ملل« توصیه هایی را در قالب سه بخش ارائه داده 

است.
در بخــش اول این توصیه های دبیر کل در ســطح عمومــی توصیه به تدوین 

چارچوب های سیاست گذاری در سطوح مختلف می کند. در بخش دوم اقدامات 
اجرایی را برمی شــمارد؛ و درنهایت اقدامات و توصیه هایی که ســازمان ملل و 

نهادهای وابسته به آن باید انجام دهند. متذکر می شود.
 الف( تدوین چارچوب های سیاست گذاری

  چارچوب جهانی برای پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز
پیشگیری از افراط گرایی بر اساس مفاد منشور تعهد و التزام تمام اعضای سازمان 
ملل اســت. دبیر کل به اســتناد قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و شورای 
امنیت، معتقد اســت فارغ از تدابیر امنیتی، اقدامات هماهنگی برای پرداختن 
به مقوله توسعه، حکمرانی مطلوب، حقوق بشر و نگرانی های بشردوستانه، رفع 
تبعیض و تدوین و اجرای مقررات الزم برای مقابله با آن، ضروری است. ایشان 
به استناد قطعنامه WAVE و چندین قطعنامه دیگر خواستار اقدام هماهنگ 
جهانی در این رابطه اســت. وی همچنین به قطعنامه 2178 شورای امنیت در 

رابطه با مبارزه با رشد جنگ جویان تروریست خارجی پرداخته است.
وی معتقد است تدوین برنامه اقدام ملی باید در دستور کار کشورها باشد و منشور 
سازمان ملل، اعالمیه حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی بنیاد قوی برای این کار 
بوده و استراتژی جهانی ضد تروریسم سازمان ملل- همان گونه که در کنفرانس 
بین المللی بوگاتا در فوریــه 2013 در رابطه با اســتراتژی های منطقه ای ضد 

تروریسم اذعان شده است اصول کلی تدوین چنین اسنادی را فراهم می آورد.
   برنامه اقدام ملی برای پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز

برنامه اقدام ملی باید بــه اولویت های ملی برای پرداختــن بهظ محرک های 
افراط گرایی توجه کند و با حقوق بین الملل نیز تطبیق داشته باشد.

دبیر کل از پارلمان کشورها نیز می خواهد برای مهیاکردن بسترهای قانونی و 
تدوین چنین اسنادی، بر اساس الزامات ملی و بین المللی شان تالش کنند.

برنامه اقدام ملی باید به موضوع جنگجویان و تروریســت خارجی نیز بپردازد و 
محدودیت هایی بر مسافرت، تأمین مالی و عبور و مرور آن ها ایجاد کند.

   برنامه اقدام منطقه ای برای پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز
در ســطح منطقه ای نیز دبیر کل با اشــاره به اینکه چندین سازمان منطقه ای 
استراتژی های جامعی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسانده اند، خواستار 

تقویت چارچوب های منطقه ای و تدوین استراتژی شده است.
وی معتقد است اعضای ســازمان ملل باید در بستر ســازمان منطقه ای و زیر 
منطقه ای با ایجاد فهرست های تماســی متولیان اصلی رصد حمل سالح های 
سنگین و سبک و تسهیل ارتباطات بین الدولی را تقویت کنند و مراکز هشداری 
را برای تبادل اطالعات افراط گرایان ایجاد کرده تا اقدامات آن ها را قابل پیش بینی 
تر کند. سازمان های منطقه ای همچنین با کمک های فنی بیشتر درزمینه هایی 

نظیر مدیریت مرزها اعمال کند.
 ب( اقدامات اجرایی

دبیر کل اظهار مــی دارد، در تدویــن برنامه های ملی اقدام و اســتراتژی های 
منطقه ای، کشــورهای عضو باید به موارد زیر توجه کنند: گفتگو و پیشگیری 
از درگیری، تقویت حکومت مطلوب، حقوق بشــر و حاکمیت قانون، مشارکت 
جوامع، توانمندسازی جوانان، توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی، آموزش، 
توسعه توانایی ها و تسهیل استخدام، استراتژی ارتباطی، اینترنت و رسانه های 

اجتماعی.
 ج( حمایت نهادهای سازمان ملل از اعضاء ارگان های منطقه ای و جوامع

دبیر کل اظهار داشته است که تمام اجزای مرتبط ســازمان را برای حمایت از 
اجرای استراتژی جهانی ضد تروریسم بسیج کرده و موظف کرده است موضوع 
مقابله با افراط گرایی در فعالیت های مرتبط نظیــر عملیات های حفظ صلح و 
فرستادگان ویژه سیاسی با توجه به وظایف آن ها ملحوظ گردد. همچنین اقدام 
عاجل و مؤثر بر اساس ابتکار جبهه حقوق بشر، به منظور پیشگیری و مقابله با 
نقض گسترده حقوق بین الملل بشری و بشردوستانه صورت گیرد. سازمان ملی 
همچنین باید ضمن حمایت از کشورها، کشورهای عضو را برای ایجاد سازوکاری 

برای تبادل برنامه هایشان تشویق کند.
   درخواست برای اقدام هماهنگ

در انتهای گزارش دبیر کل ضمن اذعان به این موضــوع که چنین برنامه های 
اقدامی نمی تواند به تنهایی مؤثر باشد، از کشورها می خواهد تمام اقدامات الزم را 
برای مبارزه با افراط گرایی و گسترش ایدئولوژی افراطی که با ابزارهای مدرن در 
حال گسترش است، اجرا کنند. وی اظهار می دارد که این برنامه اقدام پایه هایی 
ابتدایی برای رویکردی جامع در مبارزه با ابعاد مختلف این چالش ایجاد می کند. 

وی در انتها بر نقش مجمع عمومی در این زمینه تأکید داشته است.
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گفت وگو با دکتر امیر ساعد وکیل مؤلف کتاب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در نظم حقوقی کنونی:

 سیاست انفعالی ایران
 در خصوص پرونده های تروریستی باید تغییر کند 

   مصاحبه و تنظیم: رامین کرمی
همان گونه که مطلع هستید چندی پیش اخباری منتشر گردید 
مبنی بر این که دیوان عالی آمریکا رأیی علیه ایران صادر کرد 
مبنی بر برداشت ۱/75 میلیارد دالر از دارایی های مسدود شده 
بانک مرکزی به نفع قربانیان بمب گذاری سال ۱983 بیروت در 
ابتدا توضیحی ارائه دهید از سابقه دعوی و روندی که پرونده 

طی کرد تا به چنین حکمی منجر گردید؟
واقعیت این است که اگر بخواهم سابقه ای از روند این پرونده بیان کنم، 
امر بسیار متعارف و رایجی است که بانک های مرکزی در تمامی کشورها 
تالش می کنند از ذخایر و منابعی که در اختیاردارند، به نحوی استفاده 
کنند که بتوانند از تبدیل این ارزها به وجه رایج کشور خودشان به عنوان 
منبع و حســابی که می تواند خزانه کشــور را پر کند؛ استفاده کنند. 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
راهکارهای متفاوتی وجود دارد تا بانک مرکزی بتواند از ســپرده ها و 
وجوهی که در اختیار دارد استفاده نماید ازجمله در قالب، خرید اوراق 
قرضه و سپرده گذاری در حساب های بانکی بین المللی که به آن ها سود 
تعلق می گیرد و یا واردکردن این وجوه در پروژه های سرمایه گذاری که 
بانک مرکزی می تواند از این وجوه بهره برداری کند و درآمدی را به دست 

آورد و این درآمدها را وارد خزانه کشور کند.
یکی از اتفاقاتی که در این پرونده افتاده است این است که بانک مرکزی 
از طریق یک بانک واســطه اوراق قرضه ای را خریداری می کند و برای 
این اوراق قرضه - به لحاظ اینکه منشــأ پول بر اساس قوانین رازداری 
بانکی، نباید هرگز روشن بشــود- هیچ گونه محدودیتی وجود نداشته 
است. بانک واسطه وقتی پول را از بانک مرکزی می گیرد در گروه سیتی 
قرار می گیرد و در حقیقت در چارچوب اوراق قرضه ای که توسط سیتی 
بانک آمریکا عرضه می شده است، این اوراق قرضه را خریداری می کند. 
)این اتفاق را در ذهن داشته باشید که یک پیش زمینه دیگر وجود دارد و 
اینکه ایاالت متحده از سال 2008 تمامی سیستم بانکی آمریکا را از اینکه 
هرگونه خدماتی را به دولت جمهوری اسالمی ایران، ارگان های تابعه و 
دستگاه های اجرایی ارائه دهند منع کرده است.( از آنجا که هر مبادله 
بانکی که بــا ارز دالر امریکا صورت گیرد- به لحاظ اینکه در سیســتم 
مبادالت بانکی ملقب و موصوف اســت به یوتل- باید حتماً در اتاق کلر 

در سال 1۹83 در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت انفجاری اتفاق افتاد که 241 نفر کشته شدند که ۵8 نفر نظامی فرانسوی هم جزو کشته شدگان مذکور 
بودند. جهاد اسالمی لبنان مســئولیت بمب گذاری را بر عهده گرفت بازماندگان این حادثه به همراه عده ای از بازماندگان کشته شدگان آمریکایی در انفجار برج الخبر در 
عربستان سعودی در سال 137۵ )1۹۹6( در دادگاه آمریکا علیه دولت ایران و در برخی موارد نهادهایی چون سپاه پاسداران انقالب اسالمی طرح دعوی کردند. دولت ایران 
به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های 
خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال این گونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود.   بازماندگان این اشخاص، 
در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در امریکا شدند که جمهوری اســالمی ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دالر امریکا به خواهان ها محکوم شد. ازآنجاکه 
روابط مالی و اقتصادی ایران و ایاالت متحده امریکا عماًل از سال 1۹7۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی امریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. 
ازاین رو، تالش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی های خارجی که دارا است به طورجدی در 
معرض تالش های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. این حکم در سال 2014 در دادگاه تجدیدنظر آمریکا تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت )نزدیک 
به 2 میلیارد دالر( از محل مبالغ بلوکه شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. مبالغی که در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می شود. برای بررسی 

ابعاد حقوقی این موضوع مصاحبه ای با جناب آقای دکتر امیر ساعد وکیل دکترای حقوق بین الملل و وکیل دادگستری داشتیم.

نیویورک مورد ارزیابی و تصدیق قرار گیرد و بعد که تأیید شد، امکان انتقال وجه 
از نقطه الف به نقطه ب میسر خواهد شد. اتفاقی که در اینجا افتاد این است که 
بنا به یک فعالیت بانکی که ممکن است در آن سو نیتی متصور باشد و یا نباشد، 
منشأ این پول مشخص می شــود که متعلق به جمهوری اسالمی ایران است و 
همین اتفاق باعث می شود که به خاطر همان ممنوعیتی که در نظام مالی و بانکی 
ایاالت متحده وجود داشته عماًل این پول توقیف شود. در کنار این اتفاق ما با یک 
اتفاق دیگری مواجه هستیم و این است که تعداد آرای بسیار قابل توجه ای تحت 
عنوان دعاوی ضد تروریســتی در دادگاه های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران و 
وزارتخانه ها و سازمان ها و یا اشخاص حقیقی در سال های گذشته مطرح شده که 
ایاالت متحده برخی از اقدامات تروریستی و برخی از فعالیت های خشونت طلبانه 
و مبارزات مسلحانه ای را که در لبنان و ســوریه و فلسطین و این قبیل کشورها 
اتفاق افتاده، منتسب به ایران می کند و بر اساس ظرفیت های قانونی که در کشور 
امریکا ایجادشده است، این فرصت را به بستگان و بازماندگان این حوادث می دهد 
که وارد دادگاه شوند و اقامه دعوا کنند و دعوای مسئولیت مدنی و یا شبه جرم را 

با خواسته جبران خسارت در این دادگاه ها مطرح کنند.
 این آرا و احکام که صادر می شود دو شق دارند: شق اوالن جبران خسارت از خود 
فرد بازمانده است و قربانیانی که ممکن اســت زنده باشند و شق دوم خسارات 
تنبیهی است که به شکل مبالغ گزافی بیشتر از مبلغ خسارت واقعی علیه ایران 
صادر می شود. باید بگوییم به محض اینکه مشخص شــد پولی متعلق به دولت 
جمهوری اسالمی ایران هست و در قلمرو صالحیت قضایی ایاالت متحده وجود 
دارد، این بهانه را به دســت محکوم لهم ایاالت متحده داد که درخواست توقیف 
این پول را داشته باشند و متعاقباً بعدازاینکه برای دادگاه محرز شد که این اموال 
متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هست عماًل حکم به توقیف این 
پول و تقسیم این پول بین محکوم لهم آمریکایی داده شد. این یک تصویر اجمالی 

است ازآنچه اتفاق افتاده است.
 بر اساس چه قوانینی در آمریکا این حکم صادر گردید؟

اما نکته ای که باید اشاره شود تحولی اســت که در نظام حقوقی ایاالت متحده 
اتفاق افتاده است. در نظام حقوقی ایاالت متحده از سال 1996 به بعد یک تحولی 
در رفع موانع قانونی برای صدور احکام دعاوی ضد تروریستی ایجادشده است. 
به طورکلی قاعده مصونیت یک قاعده بســیار محترم در نظام حقوق بین المللی 
است که بر اساس آن دادگاه های داخلی حق ندارند یک دولت خارجی را به پای 
میز محاکمه خودشان بکشــاند و این اصل مصونیت از اصل بنیادیِن حاکمیِت 
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برابر کشورها ریشه می گیرد اما مبنای قانونی 
که ایاالت متحده بر اســاس آن به این دعاوی 
رسیدگی می کند قانون مصونیت دول خارجی 
است که در ســال 1976 تصویب شــده اما با 
اصالحاتی که بر این قانون به ویژه از سال 1996 

وارد شد، شاهد چند تحول هستیم.
تحول اول این اســت که اجازه داده شد قانونی 
عطف بماســبق شــود یعنی اگر قبل از سال 
1996 هم اتفاقاتی افتاده اســت مشمول این 
قانون می شــود. تحول دوم این بــود که کلیه 
موانعی که ازنظر قانون آیین دادرســی مدنی 
در ایاالت متحده وجود داشت این قانون آن ها 
را برداشت مثل مواردی از قبیل ابالغ و احضار 
شهود، کشف حقیقت و تمامی چالش هایی که 
به لحاظ حقوق داخلی در آیین دادرسی مدنی 
برای این گونه دعاوی مطرح بود و این ظرفیت 
را ایجاد کرد که افراد بتواننــد به راحتی طرح 

دعوا کنند.
نکته بسیار مهم در خصوص قانون های 1996 
به بعد این است که با یک اصل بنیادین در حوزه 
حقوق مســئولیت مدنی در تعارض است و آن 
این اســت که هنگامی که اتفاقــی می افتد که 
این اتفاق موجب بروز خسارت می شود، قانون 
محل ورود خسارت در خصوص تصمیم گیری 
در مورد اینکه آیا فــرد خوانده تعهد به جبران 
خســارت دارد یا خیر اعمال می شــود؛ اما در 
ایاالت متحده چون تمامی این اتفاقات در خارج 
از قلمرو ایاالت متحده افتاده اســت شاهِد این 
تحول و یا این تغییر اساســی در قوانین شبه 
جرم و یا مسئولیت مدنی هستیم که بر اساس 
صالحیِت شخصی منفعل و نه فعال، دادگاه های 
امریکا برای خودشان صالحیت رسیدگی به آن 
را دعوا را قائل شدند. این برمی گردد به این که 
اساساً این تحوالتی که از ســال 1996 به بعد 
اتفاق افتاد فضا را برای این نوع دعاوی باز کرد 
و ناگفته نماند، متقاباًل جمهوری اسالمی ایران 
نیز در مورد امریکا مشابه این روند را دنبال کرد 
و در مورد اقداماتی که زیان بار و قابل انتساب به 
ایاالت متحده هستند دادگستری تهران اجازه 
رســیدگی به پرونده ها را بر اساس ماده واحده 
صالحیت رسیدگی به دادگستری، در دعوای 
مســئولیت مدنی علیــه دول خارجی مصوب 
1378 پیدا کرد. )این قانون ســال 1390 هم 

اصالح گردید(
 به موجب اصالحیــه ۱996 دولت های 
حامی تروریســم تعریف شــده است 
ازآنجاکه تروریســم در عرصه بین الملل 
تعریف واحــدی ندارد آیــا این تعریف 
گسترده نیســت و موجب سوءاستفاده 

نمی شود؟
 نکته ای که باید اشاره کرد این است که مبنای 
اعمال قوانین 1996 به بعد یک پیش شرط دارد 
و این اســت دولت خارجی حتماً باید توســط 
وزارت امور خارجه امریکا در فهرست دولت های 
حامی تروریسم قرار گیرد و واقعیت این است 
که ما با یک وضعیتی مواجه هســتیم که اصل 
درج نام یک دولت به عنــوان یک دولت حامی 
تروریســم باوجوداینکه دارای یک شــان و 

ماهیت قضایی اســت امــا وزارت امور خارجه 
امریکا این نقش را به دســت گرفته است که 
تشــخیص بدهد آیا دولت الف و یا ب به عنوان 
دولت حامی تروریسم شناخته می شوند یا خیر. 
باید توجه داشت که وزارت امور خارجه یک نهاد 
سیاسی اســت و قطعاً منافع ایاالت متحده در 
تشــخیص و شناســایی اینکه کدام دولت ها 
به عنوان دولت های حامی تروریســم هستند، 
تأثیر دارد و این یک فرایند اداری و سیاسی است 
و هیچ راهی برای دولت خارجی وجود ندارد که 
بتواند این تصمیم را رد کند، نفی کند و درجایی 
حقانیت خود را ثابت کند و درنتیجه با تصمیم 
یک طرفه ای که از جانب ایاالت متحده گرفته 
می شود زمینه برای اینکه یک دولت مشمول 
محرومیت هایــی قرار گیرد فراهم می شــود. 
عالوه بر این سه مالحظه که اشاره داشتم یک 
سؤال جدیدتر نیز وجود دارد و آن عدم وجود 
یک اجمــاع و یا اتفاق نظر اســت در خصوص 
اینکه واقعاً مفهوم تروریسم در ارتباط با منافع 
بین المللی وجــود دارد. قطعــاً می توانم بیان 
کنم که بااینکه ما کنوانســیون های منطقه ای 
متعددی در خصوص مبارزه با تروریسم داشتیم 
و این کنوانســیون ها مصادیقــی را در ارتباط 
با عملیات تروریســتی معرفی کرده اند اما نه 
این فهرست ها، فهرســت کاملی هست و نه 
تفاسیری که می شــود به گونه ای است که 
بتوانیم بــا قطعیت بگوییم که تروریســم 
به عنوان یک جرم شناخته شــده و کاماًل 
مورد وفاق در جامعه بین المللی اســت و 
قطعاً ما با این مســئله برخورد می کنیم 
که یک اقدام و یــک فعالیت ازنظر یک 
دولت به عنوان یک اقدام تروریســتی 

و  اســت  شناخته شــده 
درجایی دیگر چنین 

وصفی نداشته باشد.
 به نظر برخی صدور ایــن حکم به منزله 
نقض عهدنامه مــودت و روابط اقتصادی 
بین آمریکا و ایران هم هست این عهدنامه 

دارای چه مفادی هست؟
نکته ای که از گوشــه و کنــار در خصوص 
آن صحبت می شود ارتباطی اســت که اقداِم 
ایاالت متحده در خصــوص توقیف اموال بانک 
مرکزی با تعهداتی که در عهدنامه مودت بین 
ایران و امریکا برقرارشده است دارد. بعضاً این 
سؤال مطرح می شود که آیا این اقدامات امریکا 
را به عنوان نقض تعهداتــش در چارچوب این 

عهدنامه بدانیم یا خیر؟
 الزم اســت که به چند نکته تأکیــد کنم. اوالً 

مودت بایــد باور کنیــم کــه در عهدنامه 
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هیچ گونه مقرره ای ناظر بر مصونیت اموال بانــک مرکزی وجود ندارد و صرفاً 
مصونیت اموال دیپلماتیک و کنسولی مورد تأکید قرارگرفته است؛ بنابراین هر 
دعوایی در مصونیت اموال بانک مرکزی با چالش های جدی مواجه خواهد بود 
و باید توجه داشته باشیم که ساختار بانک مرکزی در جمهوری اسالمی ایران 
با ساختار آن در ایاالت متحده تفاوت های قابل توجهی دارد. بانک مرکزی ما 
یک ارتباط ارگانیک و ســازمانی با نظام دولتی دارد و مقامات عالی آن توسط 
قوه مجریه انتخاب می شوند و اساســاً به عنوان یک رکن و بازوی مالی دولت 
شناخته می شود ولی در ایاالت متحده چنین نیســت و نکته دیگری که باید 
موردتوجه قرار دهیم این است که به نظر می رسد در عهدنامه مودت بین ایران 
و امریکا یک مقرره ای است که این مقرره می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد 
و آن بند 4 اســت که تصریح می کند که هرگونه رفتار تبعیض آمیز نسبت به 
اتباع و اشــخاص حقوقی یک دولت دردولت دیگر، به منزله نقض تعهدات این 
عهدنامه هست. می دانید که عهدنامه مودت در چارچوب آرایی که دیوان بین 
اللملی دادگســتری_ چه در قضیه ســکوهای نفتی و چه در قضیه کارکنان 
ایاالت متحده در تهران _ به آن رسیدگی کرد، اصل معتبر بودن و قابل استناد 
بودن را در روابط بین ایران و امریکا به رسمیت شناخت. اساساً وقتی صحبت 
از این می کنیم که عهدنامه مودت آیا تعهداتی دارد که اقدامات امریکا را مغایر 

آن تشخیص دهیم؟ بند اول ماده 4 خیلی چشمگیر است.
 درواقع کنگره با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه راه را 
برای برداشت از حســابی که به ناِم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بود، 
فراهم کرد. این می تواند یک رویکرد تبعیض آمیز باشد در جهِت محدود کردن 
ِ فعالیت های تجاری اتباع ایرانی در قلمرو امریکا. در مقابل بند 1 ماده 4، ماده 
20 راداریم که درواقــع اینجا نقطه قابل بحث حقوقی مــا در عهدنامه مودت 
هســت. در این ماده عهدنامه آمده اســت که هر یک از دولت ها می توانند در 
چارچوِب حفاظت از صلح و امنیت بین المللی و امنیت ملی خودشان تعهداتی 
که در این عهدنامه وجود دارد را به نوعی مستثنا قرار دهند و اجرا نکنند با این 
هدف که اجرای آن تعهدات می تواند یک لطمه و ضرر و صدمه به منافع ملی 

بنیادین و یا امنیت ملی و یا امنیت بین المللی بزند.
با این مالحظه پاسخ دقیق من به این سؤال که آیا اقدام امریکا مغایر عهدنامه 
مودت هست یا خیر این است که آیا امریکا می تواند ثابت بکند که اقداماتی که 
توسط حزب اهلل لبنان صورت گرفته است به عنوان یک اقدام در جهِت نقِض یا 
خدشه به امنیت ملی امریکا شناخته می شود و یا خیر. اگر امریکا بتواند این را 
ثابت کند، عمل امریکا مغایر با احکام مودت نخواهد بود و اگر نتواند حتماً باید 
بگوییم امریکا به تعهدات خود در چارچوب احکام مودت عمل نکرده است؛ اما 
با یک سؤال بزرگ تر در اینجا مواجه هســتیم و اینکه آمریکایی که قصد دارد 
ادله بیاورد و ثابت کند که اقداماتی که در جهِت نقض احکام مودت دارد انجام 
می دهد برای پاسخ به خطرات امنیتی است که از اعمال حزب اهلل لبنان اتفاق 
افتاده است، چگونه می تواند توجیه کند در جهت مقابله با اقدامی که در سال 
1983 اتفاق افتاده، در ســال 2015 یا 2016 دســت به توقیف اموال بانک 
مرکزی زده است. الزم اســت در اینجا به رویه دیوان بین المللی دادگستری 
اشــاره کنم که تصریح می کند که اگر قرار است یک دولتی اقدام متقابل علیه 
یک دولت دیگر که ازنظر وی خاطی هســت، انجام دهد و متوسل به اقدامات 
متقابل شود، یکی از شروط اقدامات متقابل هم زمان بودن است؛ یعنی اگر امروز 
شما یک اقدام خالفی را انجام دادید من همین االن و در این مقطع زمانی باید 
متوسل به اقدام متقابل بشوم و اگر این شرط هم زمانی نباشد، به نظر می رسد 

که مشروعیت این اقدام متقابل محل تردید هست.
 مصونیت دارایی های بانک مرکزی بــا مصونیت اموال دولت چه 
تفاوتی دارد؟ و این که امکان توقیف دارایی های بانک مرکزی وجود 

دارد؟
 واقعیتی که در خصوص مصونیت اموال بانک مرکزی وجود دارد این است که ما 
هرچند در حقوق موضوعه بین المللی قائل بر این هستیم که اموال بانک مرکزی 
دارای مصونیت هستند و دلیل آن نقش بسیار کلیدی است که بانک مرکزی در 
مدیریت امور مالی و پولی یک دولت اجرا می کند اما باید این واقعیت را بپذیریم 
که در آرای قضایی که در دادگاه های داخلی کشورهای مختلف اجراشده است، 
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ما با یک رویکرِد واحدی مواجه نیستیم. در برخی از دادگاه های داخلی شاهد 
آن هستیم که مصونیت بانک مرکزی را به رســمیت شناخته اند و هرگونه 
دعوایی برای توقیف امــوال یا اجرای حکم علیه امــوال بانک مرکزی را رد 
کرده اند ولی در برخی دادگاه ها پذیرفته اند که می توان احکام قضایی را نسبت 

به اموال بانک مرکزی اجرا کرد.
مالک و معیاری که در آرای دادگاه ها مطرح می شود دو مالک است، برخی 
از دادگاه ها به اهداف اشاره می کنند و به عبارت دیگر می گویند که اگر اهداف 
ِ فعالیت های بانک مرکزی جنبه تجاری و انتفاعــی دارد و جنبه حاکمیتی 
ندارد، پس این اموال نباید مصونیت داشته باشند اما برخی به معیار ماهیت 
اعمال اشاره می کنند و می گویند اگر نقش حاکمیتی دارد و نقش بازوی پولی 
و مالی دولت رادارند و در جهت تأمین ارزهای آن کشور عمل می کنند، این 
عمل حاکمیتی است و اموال بانک مرکزی باید مصونیت داشته باشد. در این 
قضیه باید به این سؤال پاســخ دهیم که آیا فعالیت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر خرید اوراق قرضه را باید صرفاً فعالیت تجاری بدانیم 
و یا باید بخشــی از ماهیِت حاکمیتی بانک مرکزی بــرای تأمینی وجوه و 

درآمدهای کشور و تبدیل به ارزهای رایج و تأمین نیازهای کشور بدانیم.
بانک مرکزی در این پرونده تاکنون چه اقداماتی را انجام داده 
است؟ و استدالل هایی که برای دفاع از خود ارائه کرده است چه 

بوده است؟
در مورد اینکه بانک مرکزی در خصوص ایــن پرونده چه اقداماتی را انجام 
داده اســت باید بگوییم به محض مطرح شــدن این پرونده، مشــاوره های 
حقوقی متعــددی را گرفت و بــا دســتگاه هایی که در کشــور به عنوان 
دستگاه های ذی ربط مسئول پیگیری و هدایت دعاوی بین المللی هستند 
جلســات متعددی برگزار کرد و اساســاً نباید از یاد ببریــم در خصوص 
بمب گــذاری، نهادهای ایرانی هیــچ گاه حاضر به شــرکت در دادگاه ها و 
پاسخگویی و دفاع برنیامدند اما وقتی که حکمی از دادگاه امریکا صادر شد 
و قرار شد به اموال ایران دست اندازی شود، اینجاست که ایران وارد می شود 
و شــروع به دفاع می کند و ســعی می کند جلوی این روند را بگیرد و روند 
دفاعی نیز نامطلوب پیش نمی رفت تا اینکه با مصوبه ای که در سال 2012 
توسط کنگره تصویب شد که راه را برای دفاع بانک مرکزی بست و تقریباً 

امیدها برای ممانعت از توقیف اموال تبدیل به یاس شد.
 آیا در عرصه بین الملل راهی بــرای ابطال این رأیی که مغایر با 
قانون اساسی آمریکا صادرشــده است وجود دارد؟ ایران در این 
موقعیت چه اقداماتی می تواند انجام دهد تا خسارات واردشده بر 

آن در اثر این حکم جبران شود؟
بعدازاینکــه دادگاه تجدیدنظر در آمریکا این حکــم را علیه بانک مرکزی 
تأیید کرد این راهکار حقوقی مطرح شــد که در دیوان آمریکا یک دعوایی 
مطرح شود و صدور این حکم مغایر با قانون اساسی ایاالت متحده شناخته 
شود. این رأی اخیر دیوان امریکا به این معنا بود که با توجه به اصل تفکیک 
قوا و با توجه به آن مبانی که در حقوق ایاالت متحده وجود دارد هیچ گونه 
تعارضی بین مفاد این رأی با قانون اساسی ایاالت متحده وجود ندارد و بدین 
ترتیب دیگر هیچ راهی وجود نداشت که ما بتوانیم مانع توقیِف اموال بانک 

مرکزی به لحاِظ حقوقی شویم.
گفته می شود رئیس دیوان عالی به همراه یکی از قضات به نفع 
بانک مرکزی رأی داده اند آیا می توانیم در شــکایت از آمریکا در 

مجامع بین المللی از این نظر علیه آمریکا استفاده کنیم؟
اینکه دو نفر از قضات دیوان عالی کشور و حتی رئیس آن ها رأی منفی به 
این توقیف دادند این اتفاق مرسوم است، همیشه در دادگاه هایی که بیش 
از یک قاضی رسیدگی می کند ممکن است که بیش از یک مخالف و موافق 
وجود داشته باشــد و همیشه مالک اکثریت اســت و مالک این دو نفر در 
مقابل هفت نفر اکثریت باالیی نیست و اینکه مانور دهیم دو نفر مخالف این 
رأی بودند و یا مغایر با قانون اساســی ایالت متحده می دانستند، نمی تواند 

راهگشا باشد.
 آیا می توان گفت با صدور چنیــن حکمی برجام نقض گردیده 

است؟
رأی دادگاه امریکا هرگز به منزله نقض برجام نیست زیرا ما برجام را محدود 
به فعالیت های حوزه هسته ای کرده ایم اما ســابقه دعاوی ضد تروریستی 
به بیش از دو دهه قبل برمی گردد و کاماًل دارای ماهیِت و منشــأ متفاوت 
است و به نظر می رســد نمی توان این دو را کنار هم قرارداد و صدور چنین 
آرایی را مخالف برجام دانســت. هرچند یک نکتــه جدی وجود دارد و آن 
نکته جدی این اســت که به موجب برجام هرگونه ایجاِد ممانعت و اختالل 
در روابط تجاری ایران یک نقض تعهد از سوی دولت امریکا هست، اما این 
رأی به معنای ایجاد اختالل نیســت زیرا این بند از برجام ناظر بر یکسری 
دســتورالعمل ها و ابتکارات سیاسی واداری اســت اما حکمی که در نظام 
دادرسی هر کشوری صادر می شــود، افرادی که ذی نفع این حکم هستند 
می توانند به دنباِل اجرای حکم می روند و این یک اصل پذیرفته شده است 
که اگر آن ها مالی را پیدا کنند، می توانند بــرای زنده کردن محکوم به آن 
را توقیف کنند؛ بنابراین اگر ما شاهد این باشیم که اقداماتِی که امریکا در 
چارچوب توافقی که در ارتباط با تحریم های مرتبط با هسته ای انجام داده 
است مانع روابط تجاری می شود، در این صورت نقض برجام هست اما اگر 
در خارج از چارچوب تحریم های هسته ای محدودیت هایی در روابط بین 
ایران و امریکا وجود دارد، اساســاً خروج موضوعی دارد و جایی برای نقض 

برجام نیست.
 جمع بندی اول من از بحث هایم این اســت که یک عرصه تقابل جدیدی 
بین ایران و امریکا شکل گرفته است و این عرصه جدید چیزی جز موضوع 
تروریســم نیســت. اهمیت موضوع تروریســم -که به نظر من از اهمیِت 
موضوع حقوق بشر در تقابل بین ایران و امریکا پیشی می گیرد- در دو نکته 
اساسی است نکته اول اینکه افکار عمومی جهانی نسبت به قبح تروریسم 
اتفاق نظر بیشتری دارد و ترس و نگرانی از اتفاقات اخیر موجب شده است 
که جامعه جهانی آمادگی بیشــتری برای مقابله با عوامل ارتکاب اقدامات 
تروریسمی انجام دهد و نکته دیگر این اســت که خود امریکا نیز در حوزه 
مباحث حقوق بشر از پرونده درخشــانی برخوردار نیست که ما بخواهیم 
با امریکا- با توجه به نبود یک تعریف واحد و جامع در حوزه حقوق بشری 
-به خاطر این مسائل سرشاخ شــویم، اما موضوع تروریسم این قابلیت را 
دارد. اگر امروز دو میلیارد دالر توقیف شــد، بیــش از ده برابر این پول در 
آرایی که علیه جمهوری اسالمی ایران صادرشــده است توقیف گردیده و 
از این به بعد هم تعداد بسیار بیشتری از پرونده هایی که تاکنون رسیدگی 
شده اســت در جریان رسیدگی اســت و ما با یک کارزار حقوقی جدی در 
نظام داخلی امریکا در خصوص این پرونده های تروریستی مواجه هستیم 
و نظر من این است که سیاست انفعالی مصوب جمهوری اسالمی ایران در 
جهت برخورد با این آرا باید تغییر کند. ما نیاز به تجدیدنظر اساسی داریم 
که چگونه جلوی رونــد صدور این آرا علیه دولــت را بگیریم. این خودش 
قابل بحث است که در نظام حقوقی داخلی امریکا به دنبال راهکار باشیم و 
یا به سراغ راهکارهای بین المللی برویم و جلوی این روند را بگیریم و یا اصاًل 
سراغ روش های حقوقی نرویم و به سراغ روابط دیپلماتیک برویم و جلوی 
این پرونده ها را بگیریم و البته به این نکته توجه داشته باشید که به صورت 
متقابل در جمهوری اسالمی ایران هم پرونده هایی ازاین دست مطرح شده 
و ممکن است این تنش ها بین دو دولت بیشتر شود و اتفاق منفی و بدی که 
وجود دارد این است که توازن و تعادلی وجود ندارد بین آنچه ایاالت متحده 
علیه ایران صادر کرده و آنچه ایران علیه ایاالت متحده صادر کرده است و 
شــانس ایران برای این که بتواند آرایی را که علیه آمریکا صادر کرده است 
نســبت به اموال آن اجرا کند، بسیار اندک اســت در مقابل برای امریکا و 
اتباع امریکا این شانس بیشتر اســت که با توجه به آرایی که از دادگاه های 
خودشان گرفته اند نسبت به اموال ایرانیان این احکام را اجرا کنند. ازنظر 
من یک اولویت جدیدی وجود دارد و هرروزی که ما تأخیر کنیم ازنظر بنده 
کاماًل به خطا اســت و طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری باید اجرا 
شود و از ظرفیت های دیوان عالی کشور برای جلوگیری این روند بایستی 

استفاده کنیم.
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گفت وگو با دکتر احمد مؤمنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

کارگروه صیانت از اموال ایران در خارج از کشور تشکیل دهیم

و هیچ کشوری نمی تواند کشور دیگر را محاکمه کند و سران کشور دیگر را به 
محاکمه بکشاند. هیچ کشوری نمی تواند اعمال صادرشده توسط کشور دیگر 
را- چه اعمال حاکمیتی و چه تصدی گری -در دادگاه داخلی خودش بیاورد و 

محاکمه کند یا طرف دعوا قرار دهد.
البته از این اصولی که عرض کردم برداشت می کنیم که کشورها دارای مصونیت 
هستند یعنی کشور الف در کشور ب و کشور ب در کشور ج و هم چنین کشور ج 
در کشور الف دارای مصونیت هستند و این مصونیت، مصونیت قضایی است و به 
این معنی است که اقدامات و اعمال و اموال یک کشور از اینکه در دادگاه کشور 
دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد مصون است. البته این مصونیت قضایی دارای 
استثنائاتی هست. چند سالی است امریکا اقدام به وضع قوانین داخلی کرده است 
و این از پرونده میشل فالتو آغاز شد. یک دختر یهودی آمریکایی که در کشور 
فلسطین اشغالی کشته شد و در حقیقت بازماندگان آن که اتباع امریکا بودند 

طرح دعوا کردند و در آن پرونده ایران محکوم و ملزم به جبران خسارت شد.
پرونده دیگر موســوم به اندرســون بود که یک خبرنگار آمریکایی در بیروت 
بازداشت می شود و به مدت شش سال به عنوان گروگان نگهداری می شود و بعد 
که آزاد می شود طرح دعوا می کند و در آن پرونده هم ایران محکوم می شود. 
در پرونده دیپر موسوم به ccpu فرد دیگری در لبنان دستگیر و حدود 6 سال 
زندانی می شود و بعد که آزاد می شود ادعای خسارت می کند و همین طور باز 
پرونده های دیگری که در آن ها ایران با چند واسطه حمایت کننده این گروه ها- 
که ادعا می شود این اعمال را مرتکب شده اند- قلمداد شد و محکوم گردید و 

اموال ایران در معرض توقیف و بازداشت و برداشت قرار گرفت.
 این پرونده که معروف به پرونده پترســون 2 است مربوط به دادگاهی هست 
که درآن دادگاه بازماندگان کســانی که در انفجار مقر آمریکاییان در لبنان 
کشته شده بودند  علیه ایران طرح دعوی کردند و در پی آن حکم ایران محکوم به 
پرداخت غرامت می شود. بخشی از این حکم در ســال 2006 در امریکا اجرا 
می شود چراکه اموال به اندازه کافی نبود. لذا خواهان ها به دنبال این بودند که 
اموالی از ایران را خارج از امریکا شناســایی کنند و بقیه این حکم را در کشور 
دیگری اجرا کنند. الزمه این حکم این است که دادگاه کشور ثالث رأی صادره 
توسط امریکا را به رسمیت بشناسد و بعد اجرا کند. در ایتالیا، این اتفاق می افتد 
و گزارش می دهند که بانک مرکزی ایران اوراق قرضه ای را داشته و این اوراق 
قرضه باهدف ســرمایه گذاری در اروپا خریده  شده است .) این اوراق از طریق 
کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم که یک نهاد پولی یا تقریباً 

بانکی است خریداری شده است.(
در تحلیل دقیق مســئله در درجــه اول نیازمند این 
هســتیم که اطالعاتمان دقیق و کامل باشد، اآلن 
اطالعاتمان دقیق نیست چراکه نمی دانیم واقعاً 
آنچه اتفاق افتاده چگونه بوده اســت. بانک 
مرکزی باید دقیق گــزارش دهد و بعد که 

دکتر احمد مومنی راد استاد دانشگاه تهران و صاحب تالیفات متعددی در حوزه حقوق بین الملل می باشند. وی مدتی عضو هیات منصفه مطبوعات بوده  است. 
به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم تا گفت و گویی با ایشان پیرامون چالش های پیش روی ایران در قبال اقدامات متقابل در برابر آمریکا در زمینه 

توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم.

   با توجه به صدور حکم توسط دادگاه آمریکا علیه ایران مبنی بر توقیف 
اموال بانک مرکزی ایران در ابتدا می خواســتم توضیحی پیرامون سیر 

تاریخی این پرونده بفرمایید؟
موضوع اخیری که با آن مواجه هستیم برداشت اموال ایران توسط امریکا بر اساس حکم 
دیوان عالی امریکا است. موضوع ازاین قرار است که دادگاهی در امریکا حکمی علیه 
ایران صادر کرده است. خواهان های این پرونده اتباع آمریکایی هستند که بر اساس 
قوانین داخلی امریکا این امکان برایشان فراهم شده است که با توسل به 
قوانین داخلی خود علیه ایران و هر کشوری که از 
منظر آمریکایی ها در فهرست کشورهای 
حامی تروریســت است طرح 
دعوا کنند. این موضوع از 
چند بعد قابل بررسی 
و بحث است. اوالً در 
حقــوق بین الملل 
دولت هــا برابــر 
هستند. دولت ها 
دارای حاکمیت 
مستقل و برابر 
یعنی  هســتند 
فرض اولــی این 
اســت کــه هــر 
کشوری که درصحنه 
جهانی به عنوان کشور 
قلمداد شد با کشوری 
دیگر تفاوتــی ندارد و 
برابر است و حاکمیت 
مستقل آن کشور باید به 
رسمیت شناخته شود و 
به تمامیت ارضی احترام 
گذاشته شود 

  مصاحبه و تنظیم: رامین کرمی
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البته هنگامی که ما به موضوع نگاه می کنیم، شایســته این بــود که در قبال این 
اقدامات امریکا و تحریم ها و تحریم های یک جانبه و تحریم هایی که شورای اروپا 
انجام می دهد، از ابتدا سازوکار حقوقی مناسب پیش بینی می کردیم و یک سیاست 
منسجمی را انجام می دادیم و طبیعتاً الزمه این کار داشتن یک راهبرد درست بود 
و این راهبرد اقتضا می کرد که بتوانیم سیاست های کلی را در این خصوص تدوین 
کنیم تا بتوانیم در مقابل تحریم و آثارش خودمان را حفظ کنیم و اگر این اتفاق افتاده 

بود، در این وضعیت کنونی نبودیم.
پیشنهاد شما برای مقابله با  این اقدامات آمریکا چه در عرصه داخلی و 

چه در عرصه بین المللی چه هست؟
پیشنهاد مشخص من اآلن این است که یک کارگروه صیانت از اموال ایران در خارج از 
کشور تشکیل دهیم و اقداماتی را انجام بدهیم از قبیل اینکه تا جایی که امکان دارد، 
اموالمان را فهرست کنیم و در کشورهای مختلف احصا کنیم و گونه شناسی نسبت به 
اموالمان داشته باشیم که اموال منقول هستند و یا غیرمنقول، به صورت نقد هستند 
و یا اوراق، در کجاها هستند، بر چه اساس و مبنایی هستند و بر اساس چه قراردادی 
این ها ذخیره شده اند و طبیعتاً وقتی این به دست آمد و آماده شد مراجع ذی ربط 

تصمیم گری کنند که چه اقدامات حفاظتی و صیانتی باید انجام دهیم.
 یکجاهایی باید سریعاً پول را داخل بیاوریم. یکجاهایی باید اقدام دیگری انجام دهیم 
که در حقیقت اموالمان مصون باشد از اینکه بلوکه شود و توقیف شود. در حقیقت 
این کارگروه باید متشکل از متخصصین در امر حقوق بین الملل و سایر تخصص های 
الزم باشد یعنی کسانی که متخصص حقوق اقتصادی هستند و حقوق بین الملل 
سرمایه گذاری، حقوق بین الملل بانکی، مالی، ارزی و همین طور اقتصاددانانی که 

متخصص در هر رشته ای هستند.
چالش های پیش روی ما در اعمال اقدامات متقابل این چنینی در مقابله با 

آمریکا چیست؟
البته ما در یک نگاه کالن اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم می بینیم که ما در حال 
حاضر رویکردهای کالنمان به موضوع تحریم ها و موضوع مســائلی که در سطح 
بین الملل پیش آمده روشن نیست. ما باید به سمت تدوین سیاست های کلی نظام 
در امور حقوق بین المللی عمومی حرکت کنیم و ما باید تالش کنیم. سند راهبردی 
امور حقوق بین الملل عمومی را بنویسیم تا این سند باالدستی برای همه دستگاه ها 
باشد تا بتوانیم هماهنگی کنیم و نهایتاً مواجه درست حقوقی با مسائلی که منجر به 
پرونده هایی ازاین دست می شود داشته باشیم. ما همان گونه که نیاز داریم به راهبرد 
مشخص آفندی و پدافندی درصحنه نظامی به همان اندازه هم درصحنه حقوقی نیاز 
داریم که آفند و پدافندمان مشخص باشد. آرایش نیروها مشخص باشد. کما اینکه 
در حوزه سیاست باید این کار را کنیم باید راهبردها مشخص باشد. شاید غفلتی که 
در کشور ما صورت گرفته این است که ما در مواجه با دنیا بیشتر مسائل را سیاسی 
دیدیدم و یا به تعبیر دیگر طرف های مقابل ما این را سیاسی مطرح کرده اند. دشمنان 
زمینی را طراحی کرده اند و تالش کرده اند ما را به آن زمین بکشند و آن فقط زمینی 
سیاسی است و ما باید زمینی را طراحی کنیم و اطرافیان را به آن زمین بکشیم که 
آن زمین، زمینی حقوقی باشد؛ یعنی ما اگر تالش کنیم که مواجهه حقوقی باشد، 
شــاید نتیجه بهتری بگیریم تا اینکه فقط در حوزه سیاسی و دیپلماسی حرکت 
کنیم. اصوالً یک سیاست خارجی ای موفق اســت که در آن هم دیپلماسی و هم 
حقوق بین الملل باشد. باید این دو تا را باهم ببینم. در حقیقت دیپلماسی ما می تواند 
دیپلماسی سیاسی، حقوقی فرهنگی، نظامی و یا فناوری باشد؛ یعنی ما باید بتوانیم 

همه ظرفیت ها را در مواجه با دشمنان فعال کنیم.
در این زمینه ما خیلی کار نکردیم و اآلن در وضعیتی قرار داریم که این همه پرونده 
علیه ما ایجادشده و ما اگر به فکر امروز بودیم باید وضعیت بهتری داشتیم. از قبل 
باید آموزش می دادیم و سازوکار حقوقی و قضایی آن را تدارک می دیدیم و به فکر 
قانون گذاری مناسب بودیم. هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد می کردیم تا این گونه 
دچار مشکل نشویم. طبیعی است که دشمن با تمام توانش دشمنی می کند و این 
نبوده که اراده ما در آن دخیل باشد البته د رجاهایی می توانستیم به گونه ای عمل 
کنیم که هزینه کمتر شود، خسارت کمتر شود و مواجه حقوقی درست داشته باشیم 

و منافعمان را درصحنه سیاسی استیفا کنیم.
 تدوین سیاست های کلی نظام در امور حقوق بین الملل عمومی و به دنبال آن تدوین 
سند حقوقی امور بین الملل و در حقیقت تعیین راهبردها و تعیین سیاست های کلی 
و اقداماتی که بتواند هماهنگ کند دستگاه های مختلف را برای رسیدن به این هدف 

که در مواجه با دنیا بتوانیم از همه ظرفیت های حقوق بین الملل استفاده کنیم.

اسناد مالحظه شد نظر دقیق حقوقی دهیم. ولی اآلن به نکاتی اشاره می کنیم که ما 
اطالعات کلی داریم و نیازی به آن جزئیات نیست.

اآلن موضوع روشن شــده. ما اوراق قرضه ای را خریده بودیم و مالکش بودیم که اآلن 
امریکا آن را  ضبط کرده است.) البته اوراق قرضه چندگونه است. اوراق قرضه دالری 
اوراق قرضه یورویی و اوراق قرضه ها در امریکا، اوراق قرضه با عنوان us است و برخی 

اوراق xs است و همین طور برخی عناوین دیگر.(
آنچه مهم است این است که آمریکایی ها اآلن چند سال است با وضع قوانین داخلی و یا 
اصالح قوانین، یا اضافه کردن بر برخی از قوانین داخلی تالش می کنند تا بتوانند ما را در 

برابر اقداماتی که آن ها ادعا می کنند حمایت از تروریسم است، محکوم کنند.
در حقیقت رئیس جمهورآمریکا چند کشــور را در فهرست حامیان از تروریسم قرار 
می دهد که ایران یکی از این هاست و بعد قوانین داخلی آمریکا fci اجازه می دهد هر 
تبعه آمریکایی بتواند علیه کشور ما طرح دعوا کند درجایی که احساس می کند منفعتی 
از او فوت شده و یا خسارتی به او واردشده است و تقاضای جبران خسارت کند. اینکه 
چگونه آمریکا، ایران را کشور حامی تروریست قرار داده و عربستانی را که حمایتش 
از گروه هایی که اقدامات تروریستی انجام داده اند واضح و مبرهن است و خودشان هم 
تکذیب نمی کنند در فهرست قرار نمی دهد جای سؤال است. به هرحال این در جای 
خودش قابل بحث است که خیلی از کشورهای دیگر هم حمایت می کنند ولی در این 

لیست نیستند.
تاکنون ایران در برابر این اقدامات مقابله به مثل کرده است؟

 ایران در ســال 1378 یک قانونی تصویب کرد باهدف مقابله به مثل و به اتباع ایرانی 
اجازه طرح دعوا داد تا هرکجا دیدند زیانی از جانب اقدامــات امریکا دیده اند، طرح 
دعوا کنند. در همین راستا پرونده هایی تشکیل و احکامی صادر شد و به امریکا هم 
ابالغ شد که در جای خودش قابل توجه است. تااالن بیش از 50 میلیارد دالر هم حکم 

صادرشده است.
اخیراً طرحی در مجلس مطرح شده است مبنی بر الزام دولت به پیگیری 

اخذ غرامت از آمریکا نظر شما در مورد این طرح چیست؟
در مورد این طرحی که در مجلس تصویب شــد؛ طرح الــزام دولت به پیگیری اخذ 
غرامت از امریکا باید عرض کنم که به صورت مشخص ما باید بتوانیم باهمکاری که 
ایجاد می شود بین قوای سه گانه این مسئله را جلو ببریم. طبیعتاً اینجا مجلس دولت 
را ملزم می کند و در حقیقت اقدام دولت اگر بخواهد منتج به نتیجه شود، مجرای آن 
قوه قضاییه است. دولت از طریق وزارت دادگستری این کار را می تواند بکند و بعد از 
طریق قوه قضاییه قضیه را جلو می برد و بعد طبیعتاً دستگاه قضای ما که دارای قضاتی 
شایسته و مستقل اســت این موضوع را به نقطه ای باید برساند که این اقدامات برای 

آمریکایی ها بازدارنده باشد.
به موجب ماده 3 این طرح دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح 
به نفع جمهوری اسالمی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از 
ایاالت متحده در آن ها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند 
در مواردی که دادگاه های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای 
احکام دادگاه های داخلی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران اقدام می کنند 
دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام 
دادگاه های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل  

آورد ازنظر شما از منظر حقوق بین الملل این ماده اجرایی هست؟
 اینکه ما بتوانیم احکامی که در محاکم داخلی صادر می شــود، اجرا کنیم دو مسئله 
است؛ این که در داخل کشــور اجرا کنیم یک موضوع است و اینکه در کشور دیگری 
اجرا کنیم موضوع دیگری است. طبیعتاً ما باید اموالی را در داخل کشور پیدا کنیم و 
آن ها را ضبط کنیم. اگر بخواهیم در کشور دیگری این کار را انجام دهیم طبیعتاً باید 
آن کشور موافقت کند و همکاری کند و بعد این احکام را در آن کشور شناسایی بکنند 
و اجرا کنند. با وضعیتی که اآلن داریم طبیعتاً کشورهایی که در این زمینه با ما همسو 
باشند و همکاری کنند خیلی زیاد نباید باشد. اآلن شرایط به گونه ای است که حتی در 
دوره پسا برجام کشورهایی که طبیعتاً بخواهند رابطه شان را با ما از رابطه غیرمعمول 
به حالت عادی بیاورند با ترس ولرز این کار را می کنند و یا بانک هایی که غیر آمریکایی 
هستند، تحت تأثیر آمریکایی ها هستند. این که در این برهه اوالً کشورهایی همسو با ما 

پیدا کنیم و هم اینکه اموالی را شناسایی کنیم موضوع دیگری است.
به هرحال مصونیت قضایی کشورها نسبت به اموالشــان یک موضوع است، مسئله 
مصونیت اجرا در احکام موضوع دیگری اســت. در یک نگاه کلی ما در وضعیتی قرار 
داریم که جنگ تمام عیار حقوقی را در کنار ابعاد دیگر این جنگ مالحظه می کنیم. 
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 آمریکا و تحریم مجدد ایران، این بار به بهانه نقض آزادی های مذهبی
 هرگونه اختالل در روابط اقتصادی با ایران نقض برجام است

پیشبرد بهتر اهداف بداند، 2- یا رئیس جمهور این امر را در راستای تأمین منافع امنیت 
ملی آمریکا تشخیص دهد. اختیار تشخیص تأمین منافع امنیت ملی امریکا توسط 
ریاست جمهوری و قابلیت حذف نام کشور ناقض آزادی های مذهبی بر اساس آن، 
منجر به نقض روح و محتوای این قانون- که همان ارتقاء آزادی های مذهبی و حمایت 
از افراد تحت آزار و اذیت مذهبی است- خواهد شد و نشان از سیاسی بودن این قانون 
دارد؛ اگر طبق منافع امنیت ملی امریکا بتوان کشوری را از نقض آزادی های مذهبی 

استثنا کرد، حمایت امریکا از آزادی های مذهبی دروغ خواهد بود.
در عمل نیز خارج نمودن نام عربستان از این لیست باوجود شرایط وخیم حقوق بشری 
و خفقان مذهبی و همین طور عدم ذکر نام کشورهایی که رسماً یا علناً سیاست شیعه 

ستیزانه دارند، همانند بحرین، مصر، مالزی، اندونزی، مؤید این مدعاست.
در رابطه با ذکر نام ایران در این لیست فارغ از پرداختن به ادعای شرایط نگران کننده در 

مورد آزادی های مذهبی قیدشده در آن، ذکر چند نکته ضروری است.
رهبر انقالب اسالمی در رابطه با تحریم های ظالمانه هسته ای بارها تأکید کرده اند که: 
»تحریم و فشار، ناشی از موضوع هسته ای نیست بلکه آن ها با هویت مستقل ملت ایران 
و جمهوری اسالمی، با افق های آینده این ملت و نظام و زیر بار حرف زور نرفتن آن ها 
مخالف اند...، اگر موضوع هسته هم نبود آن ها بهانه دیگری می گرفتند، همان گونه که 
اکنون در حین مذاکرات آمریکایی ها بهانه حقوق بشر را مطرح می کنند...، اگر موضوع 

حقوق بشر هم حل شود آن ها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت.«  
نکته دیگر آن که شاید بتوان این مصوبه را از منظر نقض برنامه جامع اقدام مشترک 
نیز موردبررسی قرارداد. مطابق با بند 28 برجام »گروه 1+5 و ایران متعهد هستند 
که برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از 
هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل 
سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تالش خود را 
برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، ازجمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند 
بست. گروه 1+5 کلیه اقدامات الزم را برای لغو تحریم ها به نحو مقتضی به عمل خواهند 
آورد و از تحمیل مقررات آئین نامه ای استثنائی یا تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جای 

تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می ورزند.« 
همچنین به تصریح بند 29 برجام »اتحادیــه اروپایی و دولت های عضو و همچنین 
ایاالت متحده امریکا، منطبق بــا قوانین خود، از هرگونه سیاســت باهدف خاص 
تأثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در 
تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخالل در اجرای موفقیت آمیز برجام خودداری 

خواهند کرد.«
لذا مطابق برجام: ایاالت متحده امریکا مکلف اســت از هرگونه اقدامی که بر روابط 
اقتصادی با ایران اختالل ایجاد کند، خودداری کند. بنابراین درصورتی که تحریم های 
جدیدی بر اساس این مصوبه صورت پذیرد، اگر به هر شکلی در روابط تجاری، اقتصادی 
ایران اختالل ایجاد نماید ناقض برجام خواهد بود. رهبر معظم انقالب در نامه خود به 
رئیس جمهور، درباره الزامات اجرای برجام نیز این موضوع را مورد تأکید قراردادند: 
»در سراسر دوره هشت ساله )برجام(، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای 
)ازجمله بهانه های تکراری و خودساخته تروریســم و حقوق بشر( توسط هر یک از 
کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق 
بند 3 مصوبه مجلس، اقدام های الزم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.« 
مجلس شورای اســالمی دربند )3( قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری 
اسالمی ایران مصوب 1394/7/21 در اجرای برجام تأکید کرده بود: »دولت موظف 
اســت هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل درزمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن 
تحریم های لغو شــده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و 
اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه 

را متوقف نمایند.«
همان گونه که مشاهده می شود در مصوبه مجلس نیز وضع تحریم جدید تحت هر 
عنوان جدید -همانند ادعای نقض آزادی های مذهبــی- موجب اقدامات متقابل 

خواهد شد.
سخن آخر آن که قرارداد نام ایران در لیست کشورهای ناقض آزادی های مذهبی و 
تصمیم به وضع تحریم های جدید علیه ایران بار دیگر و بیش ازپیش غیرقابل اعتماد 

بودن امریکا برای روابط دوجانبه را اثبات می نماید.

  فاطمه فوالدی- کارشناس ارشد حقوق بین الملل 
  در سال 1998 متنی تحت عنوان »قانون آزادی های مذهبی بین المللی« در کنگره 
آمریکا تصویب و با امضای رئیس جمهوری وقت این کشور بیل کلینتون، به قانون تبدیل 
شد. هدف از وضع و اجرای این قانون مطابق متن آن، ارتقاء آزادی های مذهبی به عنوان 
سیاست خارجی آمریکا و حمایت از افرادی است که به واسطه مذهبشان در کشورهای 
خارجی تحت آزار و اذیت قرارگرفته اند. ماده 402 قانون یادشــده سازوکار شناسایی 
کشورهای ناقض آزادی های مذهبی را مشخص نموده و ماده 405 این قانون اقدامات و 
مجازات های مربوط به این کشورها را برمی شمرد. درنهایت این قانون با تشکیل »دفتر 
نظارت بر شکنجه های مذهبی«، زمینه های اعمال تحریم علیه کشورهای موجود در 

فهرست کشورهای متضمن نگرانی های خاص را فراهم می آورد.  
وزارت خارجه آمریکا، روز 14 آوریل سال جاری تصمیم خود، برای قراردادن نام ایران و 
چند کشور دیگر در فهرست »کشورهای متضمن نگرانی های خاص« به موجب »قانون 

آزادی های مذهبی بین المللی« را به اطالع کنگره رساند.
کشــورهایی که در اقدام اخیر وزارت خارجه آمریکا در فهرست »کشورهای متضمن 
نگرانی های خاص قرارگرفته اند عبارت اند از: برمه، چین، اریتره، ایران، کره شــمالی، 

سودان، عربستان سعودی، ترکمنستان، ازبکستان و برای اولین بار، تاجیکستان.
هرچند روز بعد از اعالم اولیه این تصمیم، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد 
کشورش به موجب یکی از بندهای این قانون عربستان، تاجیکستان و ترکمنستان را 
از تحریم های احتمالی تحت قانون یادشده معاف کرده است: »مابعد از تشخیص اینکه 
منافع امنیت ملی آمریکا مستلزم استفاده از این اختیار معافیت است، برای کشورهای 
عربستان، تاجیکستان و ترکمنستان اجرای اقدامات ریاست جمهوری )به موجب این 

قانون( را متوقف کردیم.«
بند فوق الذکر به رئیس جمهوری آمریکا اختیار می دهد که با دو شرط برخی کشورها را از 
اقدامات تنبیهی مجاز در این مصوبه معاف کند؛ 1-رئیس جمهور انجام این کار را موجب 
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آقای دکتر فرحناکیان شما در مصاحبه ای که با عدالت نامه داشتید فرمودید 
که در IPC  توزیع مناسب ریسک بین طرفین اتفاق نیفتاده است اگر امکان 

دارد در این خصوص بیشتر برای ما توضیح دهید.
دکتر فرحناکیان: ما دچار یک مشکل هستیم و آن مشکل این است که اصالً نمی دانیم 
درباره چه چیز صحبت می کنیم. ما در حال حاضر یــک مصوبه داریم که در هیئت 
تطبیق است و هنوز تکلیف آن مشخص نیست. دولت می گوید که می خواهیم یک 
مصوبه جدید بدهیم. بعد هم که می گوییم راجع به قرارداد صحبت کنیم. بازمی گویند 
آن چیزی که دست شماست نهایی نیست و در حال تغییر است. این سبب می شود که 
ما اصالً نتوانیم دقیق صحبت کنیم صرفاً شنیده شده است که قرار است این قسمت در 
مصوبه جدید اصالح شود باید منتظر باشیم ببینیم چه خروجی می خواهد داشته باشد 

بعد جواب سؤال شمارا با آن بدهیم.
    آیا با توجه به همین فرمایشی که شما داشتید فضای روشنی وجود دارد بین 
خود مصوبه و خود نمونه قراردادها؟ خب یک مصوبه ای هم به قول شما در 
هیئت تطبیق است یک مصوبه جدید هم دارد طراحی می شود نسبت این ها 

به چه صورت است چه بحث حقوقی چه بحث فنی.
دکتر فرحناکیان: قضیه اآلن به این صورت است که مصوبه قبلی در هیئت تطبیق است. 
طبیعتاً وقتی مصوبه جدید بیاید رسیدگی به مصوبه قبلی بال موضوع می شود. اگر دوباره 
ایرادات جدیدی مطرح شود هیئت تطبیق دوباره توسط رئیس مجلس تعیین می شود 
و از طرف دیگر حس می کنم اتفاقی به این صورت پیش خواهد آمد که بالفاصله همراه 
با مصوبه جدید، قرارداد جدید هم ارائه می کنند اگر دوباره اعتراضاتی شکل بگیرد و 
ایراداتی که بوده همچنان باشــد خب دوباره باید برایش راه حلی پیدا کنند. من فکر 

می کنم این مصوبه مدام می رود و برمی گردد.
نکته دیگر این است که طبق قوانین ما )قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری و قانون هیئت تطبیق( اگر هیئت تطبیق مصوبه ای را خالف قانون تشخیص داد 
و سپس مجلس تأیید کرد دیگر دیوان عدالت اداری نمی تواند کاری انجام دهد ولی اگر 
هیئت تطبیق گفت درست است و بعد دیوان عدالت گفت خالف است، دیوان عدالت 
صالح برای رسیدگی است. نکته دیگری نیز  هست که قانون جدید دیوان عدالت اداری 

به ما اجازه می دهد دستور موقت عدم اجرا هم بگیریم و درواقع این ها نشان می دهد که 
این اهداف قراردادی در قالب یک مصوبه با توجه به اعمال قوانین متعددی که می توان 
کرد و جلوی آن را گرفت، توان آن خیلی ضعیف تر از پتانســیل حقوقی آن است؛ و 

ای کاش از همان اول این ها می رفت در قالب یک قانون در مجلس تا بررسی بشود.
آقای دکتر پیری نظر شما درباره همین موضوع چیست؟

دکتر پیری: در این خصوص من هم نظرم این است که مباحث کارشناسی که اخیراً 
مطرح شده باعث شده اســت که مجموعه تدوین کننده شرایط عمومی قراردادها تا 
حدی قائل به اصالح شــوند و این به نظر من تا حدی تحقق پیداکرده است؛ اما نکته 
مهم تری که وجود دارد به نظر من این است که چه قالب و فرمتی برای تنظیم شرایط 
عمومی قراردادها داشته باشیم ؟ چیزی که من از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
استنباط می کنم این است که اگر قرار است قرارداد نفتی داشته باشیم شرایط عمومی 
این قراردادها که اصول حاکم بر قراردادهاست باید به تصویب هیئت دولت برسد. به نظر 
من در اینجا دوستان اول آمده اند یک قراردادی را نوشته اند بعد مبتنی بر آن قرارداد 
شروط عمومی تعریف کرده اند یعنی شرایط عمومی محدود به همان قرارداد خاص 
است. درحالی که اگر به این ترتیب بخواهیم به جلو برویم در آن صورت برای هر مدل 
قراردادی شاید مجبور شویم یک شرایط عمومی جدا بنویسیم. به نظر من امکان ندارد 
که قانون گذار به دنبال این بوده باشد. به نظرم شرایط عمومی حاکم بر کلیه قراردادهای 
نفتی با یک جامعیت و عمومیت باید تعریف شود و بعد مجموعه شرکت ملی نفت و 
وزارت نفت به عنوان مجری اصلی مبتنی بر شــرایط عمومی، قراردادهای مختلف را 

تنظیم و اجرایی کند.
یعنی اگر درست درک باشم شما نبود شرایط عمومی قراردادها در بحث 
قرارداد نفتی را، علت این می دانید که از این قرارداد خاص که در این چند وقت 
اخیر مطرح شده می خواهند به عنوان الگو و نمونه استفاده بکنند و شرایط آن 

را به قراردادهای دیگر تسری دهند درست است؟
دکتر پیری: به نظرم منطقاً مدلی که دارد پیش می رود همین مدل بوده است؛ یعنی 
اگر اسم IPC را نگاه کنیم یک عنوان بسیار کلی دارد؛ قرارداد نفتی ایران! یعنی چه؟ 
یعنی همه قراردادهای نفتی ایران قرار اســت در این قالب و فرمت باشد. درحالی که 

 گزارش میزگرد بررسی قراردادهای جدید نفتی در سازمان بسیج حقوق دانان:

فرحناکیان: عقب نشینی  غیرقانونی، غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است
پیری: در قراردادهای جدید نفتی تنوعی دیده نمی شود و یک نسخه کلی است 

در ادامه ی بحث و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی نشستی صمیمانه در سازمان بسیج حقوقدانان با حضور دکتر فرشید فرحناکیان دانشجوي دکتراي حقوق نفت و گاز 
دانشگاه تهران و دکتر مهدی پیری فارغ التحصیل حقوق انرژی از دانشگاه ماستریخت برگزار شد. ازآنجایی که به دنبال اعتراض های صورت گرفته توسط کارشناسان 
و دانشگاهیان، دولت به اصالح مصوبه خود پیرامون قراردادهای جدید نفتی اقدام نموده است نتوانستیم خیلی پیرامون ساختار قراردادی پیش بینی شده در این مصوبه 
بحث و گفت وگو کنیم چراکه ازنظر کارشناسان محترم بحث درباره مصوبه قبلی بی فایده بوده و شنیده شده است که دولت برخی ایرادات مطرح شده را در مصوبه جدید 

اصالح نموده است بنابراین بایستی منتظر بمانیم تا مصوبه جدید تدوین گردد. به همین خاطر بیشتر بحث و گفت وگو پیرامون مسائل بنیادین و حاکمیتی شکل گرفت.
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خیلی از منابع نفتی ما دیگر بحث اکتشاف ندارند در خیلی از میدان ها قباًل اکتشاف 
صورت گرفته است و قرار است توســعه پیدا کنند یا اینکه خیلی از میدان ها حتی 
توسعه هم پیداکرده اند ولی نیاز به تعمیر دوباره و بهره برداری دارند. به نظرم حتی 
اگر این قالب کلی را بخواهیم در نظر بگیریم بازهم نمی تواند نیاز مارا تأمین کند؛ 
یعنی آمده اند فرمت قراردادی را تعریــف کرده اند برای کل قراردادهایی که در این 
حوزه مطرح می شود. به نظر من علت اینکه قانون گذار گفته است شرایط عمومی 
بهتر است به تصویب هیئت دولت برسد این است که ما یک شرایط عمومی داریم 
که بر همه قراردادها حاکم است و ممکن است قراردادهای متعددی داشته باشیم 
که بسته به نوع میدان باید تنظیم شود. شاید در خیلی از میدان های ما، اصاًل نیاز به 

مشارکت خارجی ها نباشد.
ازنظر شــما علت این که مجریان تا اآلن به دنبــال این نبوده اند چه 
می باشــد؟ چراکه نظام حقوقی ما و نظام قراردادهای ما به خصوص در 
بحث های نفتی به یک نمونه های متقن هم به لحاظ حقوقی و هم فنی نیاز 
داردکه هم منافع مارا تأمین کند و هم اینکه به لحاظ حقوقی خالئی نداشته 

باشیم که در آینده بخواهیم متضرر شویم
دکتر پیری: این سؤال خیلی کلی و کالن است، من نمی توانم دقیق به آن پاسخ بدهم 
اما از زمان اکتشاف نفت در ایران، در قوانین ما الزامات زیادی برای قراردادهای نفتی 
تعریف شده است خب این سابقاً بوده و تالش هم شده که این ها اجرا بشود. در هر سه 
نسل قراردادهای بیع متقابل ، نیز تالش براین بوده است اما هیچ موقع الزامی احساس 
نشده یا اصاًل الزام قانونی بر این نبوده است که شما مدل قراردادها را جایی تصویب 
کنید یا تعریف کنید. وزارت نفت به عنوان مجری این را جز اختیارات خود می دانسته 
و اآلن دوســتان وزارت نفت در مورد خیلی از ایراداتی که وارد می شود می گویند 
شما چرا فکر می کنید ما می خواهیم کار خالف قانون انجام بدهیم؟ حتی در تعیین 
اولویت هایمان قوانین باالدستی را رعایت می کنیم. ولی خب بحثی که وجود دارد 
این است که نظارت بر این موضوع به چه نحوی دارد اتفاق میافتد؟ که آن دیگر بحث 
سختی می شود چون وقتی که دست باز باشد شما نمی توانید بگویید اینجا این کار 

شما مطابق قانون بوده یا مغایر قانون.
 یک سؤال که در اینجا به ذهن من رسید این است که اآلن عمده بحث 
درباره نظارت بر قراردادهاست که آیا این نظارت توسط مجلس باشد یا 

دولت باشد یا مثالً وزارت نفت باشد.
دکتر پیری: ببینید بحث نظارت که به نظر ما پابرجاست یعنی در هر حالتی بر اجرای 
قرارداد باید نظارت شــود حتی فکر می کنم یک مصوبه داریم که ملزم می کند که 
قراردادهای مصوبه شرکت نفت باید به مجلس ارجاع شود و مجلس نظارت بر این ها 
را دارد اما آن زمانی که قرارداد امضاشده ،در اینجا بحثی که مطرح می شود این است 
که دیگر قرارداد تعهدآور است؛ یعنی آن وقت دیگر نمی توانیم بگوییم چرا شما این 
بند را به این صورت گذاشــته اید چون اگر بخواهیم وارد آن بشویم باید بگوییم که 
قرارداد خالف قوانین ما تنظیم شده و از اساس باطل بوده است. یا باید به سمت اصالح 
و تعدیل برویم که یک بحث بسیار پیچیده است؛ و درواقع بعضاً غیرقابل حصول است. 
چون قرارداد طی یک پروسه مذاکراتی به وجود آمده است بنابراین دیگر نمی توانیم 
خارج از آن حدود قراردادی عمل کنیم. موارد مشابه ازاین دست زیاد است که قرارداد 
بعدازاینکه امضا می شود تازه دستگاه های نظارتی میگویند این قرارداد این ایرادات 
را داشته است؛ و در اینجا ممکن است کســی بگوید بسیار خب این ایرادات را دارد 
اما چطور رفع کنیم؟ آن دیگر مســئله ای هست که به راحتی قابل حل نیست. ولی 
وقتی سابق بر آن شما الگوی ثابت یا شرایط عمومی ثابتی داشته باشید ،خط قرمزها 
مشخص باشد، حدود و اختیارات مشــخص باشد اتفاقاً کمک می کند به مجموعه 

وزارت نفت؛ که اگر در این حدود و با این قالب پیش رفته باشد دیگر مشکلی ندارد.
سؤال بعدی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی 
موجود در کشور ما چقدر IPC می تواند موفق باشد؟ چون یکی از مباحث 
این بوده است که قرارداد بیع متقابل یک ســری ایرادات دارد که باعث 
می شود سرمایه گذار خارجی نتواند وارد کشور شود. ما هم می رویم سراغ 
یک سری قراردادهای جدید. آیا قراردادهای جدید توانسته اند این هدف 

را پوشش بدهند؟

دکتر پیری: به نظر من بحث در خصوص اینکه قراردادهای IPC می توانند به این 
هدف برسندعمدتا غیر حقوقی است؛ اما اینکه این قراردادها باعث جذب سرمایه گذار 
خارجی می شــود یا خیر، به نظرم این قراردادها تا حد بسیار باالیی به شرکت های 
خارجی این امتیاز را داده اند که اگر در پروژه ای شرکت کنند و آن میدان تجاری باشد- 
یعنی تجاری بودنش به اثبات برســد در کل پروسه- خب طبیعتاً تمام هزینه های 
اکتشاف، بهره برداری به همراه یک فیء که حاال بحث خود فیء هم موضوعیت دارد 
به عنوان پاداش برای آن ها در نظر گرفته می شود. تنها ریسکی که سرمایه گذار طبق 
این قرارداد می کند این است که ممکن است وارد میدانی بشود که آن میدان تجاری 
نباشد و در اینجا وزارت نفت قائل به این شده که اگر شما بیایید و اکتشاف کنید و روی 
آن کارکنید و آن میدان غیرتجاری باشد هزینه های شمارا پرداخت نمی کنیم البته 
اینجا هم به دنبال مشوق های جایگزین بوده اند که به نحوی این جبران بشود. آنچه از 
متنی که تا اآلن چاپ شده است قابل استنباط است این است که اگر یک سرمایه گذار 
خارجی آمد و در یک میدان فعالیت کرد و بعد آن میدان را بالک کرد یعنی نه تنها آن 
میدان را تجاری نکرد بلکه دیگر استفاده یا اکتشاف مجدد آن میدان را غیرممکن 

کرد، در اینجا پیمانکار هیچ تعهدی را نمی پذیرد.
آقای دکتر فرحناکیان یک صحبتی را شــما فرمودید بحث اهداف 
قرارداد که گفتید این اهداف چه چیزی هست و چطور می خواهد پیش 

برود؟ این را اگر بیشتر توضیح بدهید ممنون می شویم.
دکتر فرحناکیان: ازنظر من این مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب نشینی 
است، غیرقانونی است، غیر عزتمندانه است؛ یعنی اگر بگویند این قرارداد را تعریف 
کن سه تا آیتم دارد، عقب نشینی، غیرقانونی، غیر عزتمندانه. ببینید دربند 2 ماده 
3 قانون نفت 1353 صراحتاً گفته ایم که فقط اکتشاف و توسعه را واگذار می کنیم. 
این قانون نفت 1353 به موجب قانون 66 نفت همه به کلی نسخ نشد. در اصالحیه 
قانون نفت در سال 90 چون کاًل قانون 66 منسوخ شد عماًل استناد ما به قانون 53 از 
بین رفت؛ یعنی ما از سال 90 به این طرف دچار سکوت قانون نفت در امکان یا عدم 
امکان واگذاری تولید به بخش خصوصی اعم از خارجی و داخلی شدیم. می خواهیم 
بهره برداری و تولید را چکارکنیم؟ نهایتاً تکلیف ما معلوم نیست. واقعیت امر اینکه 
به موجب قرارداد جدید از این سه قسمت آن قســمت اصلی که برای کشور ایجاد 
اشتغال و ارزش افزوده می کند و دانش فنی ایجاد می کند راداریم واگذار می کنیم. 
در چه قالبی؟ در قالب اینکه می خواهیم جوینت ایرانی- خارجی درست کنیم. من 

اسمش را عقب نشینی می گذارم. 
حاال میگویند می خواهیم بخش خصوصی را درگیــر کنیم از کجا معلوم به بخش 

خصوصی فناوری منتقل شود این عقب نشینی است.
اما چرا غیرقانونی است؟ درست است که قانون نفت 90 قانون 66 را درواقع اصالح 
کرد، ولی به واسطه این اصالحات قانون 53 کاماًل منسوخ شد؛ و عماًل ما اآلن سکوت 
قانون داریم ولی در کنار این سکوت یک حرکت در قوانین دیگر رخ داده است. بند ب 
ماده 129 قانون برنامه پنجم می گوید شرکت های صاحب صالحیت می توانند وارد 
عرصه توسعه شوند. جز 5 از بند پ ماده 3 قانون وزارت نفت 91 باز اصطالح اشخاص 
واجد شــرایط را به کار می برد که می توانند وارد بهره برداری شــوند. پس درواقع 
استدالل آن ها این است که با توجه به منسوخ شدن قانون 1353، قانون اصالحی 90 
و صراحت این دو قانون ما می توانیم بخش خصوصی شرکت های صاحب صالحیت 

را وارد بهره برداری کنیم.
شما خودتان معتقد هســتید که این قانون منسوخ شده است؟ چون در 

صحبت های قبلی تان گفتید که قانون 90 قانون 66 را منسوخ کرد.
نه قانون سال 90 قانون سال 66 را منسوخ نکرد قانون 90 قانون 66 را اصالح کرد و 
قانون 1353 را کامالً منسوخ کرد. چون به موجب 66 همچنان درجایی که 66 ساکت 
بود 53 حاکم بود؛ اما در سال 90 کامالً 53 منسوخ شد. پس وقتی قانون ساکت است 
از این قسمت حمل بر جواز می کنند. ولی نکته اینجاست که اگرچه قانون نفت ساکت 
است ولی قانون سیاســت های کلی اصل 44 راداریم. نکته در اینجاست که این دو 
بند از دو قانون مختلف را نباید با سکوت قانون نفت بلکه باید باقانون سیاست های 
کلی 44 در نظر گرفت. آنجا در ماده 2 می گوید شرکت های استخراج و تولید نفت 
خام و گاز انحصار دولت است. استداللی که من مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه 
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میاورم دقیقاً همین جاست. شرکت صاحب صالحیت مذکور در قانون برنامه پنجم سال 
89، اشخاص حقوقی واجد شرایط سال 91، قانون سیاست های کلی اصل 44 سال 86 
را منسوخ نمی کند. چون یک کلی مؤخر توان نسخ یک خاص مقدم را ندارد. بلکه این 
خاص مقدم است که قانون الحق را تخصیص می دهد. پس ثابت کردم عقب نشینی است 

و همچنین ثابت کردم غیرقانونی است.
استدالل دیگری که دارند، استناد به جزء 3 از بندت ماده 1 قانون وزارت نفت است. آنجا 
وزارت نفت اجازه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه گذاران 
و پیمانکاران داخلی و خارجی را می دهد. باز من هنوز متوجه نشده ام که مشارکت در 
سرمایه گذاری چگونه می تواند مشارکت در تولید را نتیجه دهد. اینجا نوشته است که 
مشارکت کنید با سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ اما نگفته است که مدیریت منابع نفتی 
را به آن ها بدهید. نگفته است که این مشارکت می تواند امتداد پیدا کند. این استدالل را 

نمی توانم بپذیرم. حداقل این است که قانون صراحت ندارد.
یک استدالل دیگر هم مطرح کردند. تبصره 1 بند ج ماده 3 قانون اجرای قانون اصل 44 
مجوز می دهد که جاهایی که در انحصار دولت است فعالیت های خرید خدمات مالی، 
فنی، مهندسی و مدیریتی به شــرط حفظ مالکیت صد در صد دولت انجام شود. حال 

شنیده شده است که در اصالحیه جدید کلمه” سرمایه گذاری” 
را در همه جا تبدیل به “خرید خدمات” کرده اند. ولی خواهشم 
این است که دقت کنید ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 1 بند 
ج ماده 3 می گوید که اگر شما رفتید خرید خدمات انجام دادید 
از بنگاه های غیردولتی، این خرید نباید منجر به سرمایه گذاری، 
مالکیت و مدیریت شود. درواقع باید اجیر شما در قسمت دولتی 
شود. اگر مصوبه اصالح نشود این خرید خدمات منجر به مالکیت 
است. پس این خرید خدمات نیست. کجای دنیا با خرید خدمات 
از من، من اجیر شما می شوم؟ بعد اگر من به اختالف خوردم 
برای حل اختالف به داوری می روم. اگر من اجیر شما باشم، شما 
در هر جا می توانید به من بگویید چه کاری باید انجام بدهم. کجا 
در این تصویب نامه ای که هنوز تغییر نکرده است این مدیریت 

دارد اعمال می شود؟
بندم ماده 1 تصویب نامه برای برنامه مالی عملیاتی استاندارد 
می گوید تصویب این برنامه از ســوی طرف اول قرارداد نهایی 
بوده است و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابالغ می گردد. 
خب اگر تصویب نشد چه؟ اگر با تصویب موافقت نکرد چه؟ حاال 
اینجا یک سکوت داریم. بندت ماده 8 می گوید: کارگروه مساوی 
از نمایندگان طرف اول و دوم قرارداد تشکیل و تصمیمات این 
گروه به اتفاق و در صورت عدم توافق مدیران ارشد و مسئولین 
تصمیم می گیرند. این یعنی چــه؟ یعنی خرید خدمات؟ پس 
این خرید خدمات نیســت. حاال چیزی که از تبصره ماده 11 
برداشت می شود این است که شرکت ملی بهره برداری ما یعنی 
بهره برداری عمرانی تحت نظارت کامل فنی، مالی، تخصصی و 
حقوقی طرف دوم قرار می گیرد. این خرید خدمات است؟ که 
کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی را بر 

عهده دارند. وقتی شما مرا اجیر می کنی، هرچه که من میگویم باید انجام بدهی. در غیر 
این صورت عدم اجرای اقدامات یادشده نقض تمام تعهدات قراردادی طرفین است. 

پس از عقب نشینی و غیرقانونی بودن، غیر عزتمندانه را مطرح کردم. غیرعزتمندانه یعنی 
همین تبصره ای که ذکر کردم. می خواهید امتیاز بدهید؟ یک مقدار مالحظه کنید. این 
شرکت های ملی بهره برداری همان شرکت هایی هستند که هر وقت خارجی ها ما را تنها 
گذاشتند، کار را به دست گرفتند. در طول هشت سال جنگ این خارجی ها کجا بودند؟ در 
سال هایی که ما تحریم بودیم کجا بودند؟ چه کسی این کار را انجام می داد؟ اگر حجمی در 
افزایش تولید نفت ما در قرارداد بیع متقابل برآورد شده نهایتاً و در خوش بینانه ترین حالت 
ممکن 400 هزار بشکه باشد، ما به تفاوتش را چه کسی دارد تولید می کند؟ همین ها 
دارند تولید می کنند. آیا باید به راحتی آن ها را تحت نظارت ببریم؟ در قرارداد جوینت 
هم که اصاًل قرار نیست واردشان کنیم. قرارداد جوینت می گوید با جوینت خصوصی و 

خارجی بسته می شود.
ازنظر آقای دکتر که این قــرارداد غیرقانونی و غیــر عزتمندانه بود. 
می خواستم ببینم که شما نقاط قوت قراردادهای جدید را چه میدانید؟ آیا نقاط 
قوتی دارد؟ یا کالً نقاط قوتش تحت سیطره این واگذاری تولید قرار می گیرد؟

دکتر پیری: نگاه ما نگاه تطبیقی است و مطابقت قرارداد با قانون را می سنجیم،تاکنون  
به بخش هایی که با قانون مغایرت دارد اشاره کرده ایم؛ و از قسمت های که تطابق دارد 

گذشته ایم. برای تعیین اینکه یک قرارداد چقدر منافع ملی ما را تأمین می کند، مؤلفه های 
دیگری را هم باید در نظر گرفت. اصوالً این مؤلفه ها حقوقی نیستند. شاید بتوان گفت 
این قرارداد در توسعه آن دسته از میادینی که به اختیار یعنی توسط IPC انجام می شود 
مزایایی داشته باشد و هزینه ای اعمال نشود درعین حال تحت نظارت و کنترل شرکت های 
ملی نفت یا شرکت های تابعه آن که به نمایندگی از شرکت نفت عهده دار هستند، تولید 
نفت صورت بگیرد. عالوه بر آن در نمونه هایی که نیاز به ســرمایه گذاری و تجهیزات و 
تکنولوژی خاص دارد- شاید در کشور ما محدودیت داشته باشیم- و به جذب سرمایه گذار 
نیازمندیم-در خیلی از موارد تأمین مالی، تجهیزات و تکنولوژی الزم را متأسفانه به دلیل 
تحریم ها در اختیار نداریم-موفق است. لذا نمی توانیم بگوییم که کل این طرح ایراد دارد. 
-دکتر فرحناکیان: در قرارداد پایین دســتی MDPثابت است اما در باالدستی متغیر 
است. یک اصطالح بسیار رایج هســت که مخزن یک موجود زنده اســت و رفتار آن 
غیرقابل پیش بینی است. درواقع انعطاف قراردادی که برای تغییر MDPدر این قرارداد 
پیش بینی شده است -از جهت منافع ملی عرض می کنم- از نکات مثبت است. این به نظر 
من مهم ترین نکته است؛ یعنی اینکه دست طرفین را باز گذاشته اند که به اقتضای رفتار 

مخزن MDPشان را تغییر بدهند. 
آقای دکتر فرحناکیان یکی از سؤاالت، این بحث 
است که بر اســاس بند ۱۴ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی اولویت اول توجه بــه منابع و میدان ها 
مشترک است. سؤال ما این اســت که در بحث 
IPC به این موضوع پرداخته شده است یا خیر؟ 
ضمن اینکه شما یک بحثی را مطرح کردید و لغت 
غیرعزتمندانه را به کار بردید. با توجه به اینکه مقام 
معظم رهبری هم به این موضوع زیاد اشاره کرده اند 
و گفته اند که توان داخلی سرمایه گذاری بشود و 
خود شما هم اشاره کردید که خیلی از شرکت های 
خارجی در هشت ســال دفاع مقدس نبودند و 
همچنین در زمان تحریم ها واگذار کرده و رفتند 
و همکاری را ادامه ندادند. آیا می توانیم از این ها 
نتیجه بگیریم که این باسیاست های کلی انطباق 

ندارد؟
فرحناکیان: در باب سال اول شما ببینید این تصویب نامه یا 
مدل جدید با تأکید بر میدان ها مشترک نوشته نشده است؛ 
و ایرادی که آقای دکتر اول بحث می گرفتند همین بود که 
تنوعی دیده نمی شود و یک نسخه کلی است. ما داریم یک 
قرارداد آماده می کنیم که به واسطه آن بهترین میدانمان 
را واگذار می کنیم و نه سخت ترین میدان ها را؛ بنابراین در 
متن قرارداد جز آنجا که میدان ها را طبقه بندی کرده است، 

خیلی توجه خاصی به این قسمت نشان داده نشده است.
 بحث اقتصاد مقاومتی هم یک بحث متفاوت است و مشکل 
اینجاست که تفسیرها از اقتصاد مقاومتی متفاوت است؛ 
یعنی من فکر می کنم که تحلیلی که بخش تصمیم گیرنده 
اقتصادی در قوه مجریه دارد با بخش های دیگر تا حدودی متفاوت اســت. نمی خواهم 
خیلی سیاسی صحبت کنم اما احساسم این است که آن ها تفسیر خودشان را از اقتصاد 
مقاومتی خواهند داشت؛ و بر اساس آن تفسیر عمل خواهند کرد. واقع امر این است که 
من متوجه نمی شوم منفعت شرکت ملی نفت به واسطه IPC چه چیزی است؟ هدف 
چه بوده است؟ و بحث شرکت ملی نفت ما کجای داستان است؟ از طرف دیگر یک پایه 
داستان شرکت خارجی است و دیگر شرکت خصوصی که ما نمی شناسیم ولی قرار است 
باشد.  میگویند داریم جوینت را برای انتقال فناوری ایجاد می کنیم. ولی چون هنوز ضمایم 
قراردادها وجود ندارد نمی دانیم که چه ســطحی از فناوری را می توانیم انتقال فناوری 
بدانیم. اکنون دریافتی پیمانکار طرف قرارداد بر اساس تولید است، بر اساس هزینه هاست 

نه بر اساس تکنولوژی که دریافت می شود.
سؤالی که من از شــما بزرگواران دارم این است یک قانونی تصویب شد و به 
هیئت دولت اجازه داد که شرایط قراردادها را خودش تنظیم کند و به تصویب 
برساند و حاال دولت هم یک سری تفســیرها از یک سری ابهام و کلیات در 
قوانین انجام می دهد و نتیجه آن این الگوی قراردادی شده است. می خواهم 
بپرسم ایراد کار دقیقاً کجا بوده اســت. آیا می توان گفت ایراد این است که 
مجلس قانونی تصویب کرده و به دولت اختیار داده است شرایط را خودش 
تنظیم کند درحالی که می بایست خود مجلس عهده دار می شد؛ و اینکه در 
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کشورهای موفق درزمینه قراردادهای نفتی، چه الگویی را پیاده کرده اند که با 
مخاطرات کمتری مواجهه شده اند؟

دکترپیری: ببینید سؤال بسیار خوبی است اما خیلی کلی است؛ یعنی شاید پاسخش کلی 
باشد. اینکه ببینیم ایراد کار کجاست، ایرادات متعددی می توان گرفت اما خیلی صفر ویکی 
نیست. مثاًل ممکن است طبق گفته آقای دکتر شما از اصل کار ایراد بگیرید و بگویید که 
پیمانکار بخش غیردولتی نباید وارد عرصه تولید بشود. چون این در انحصار دولت است؛ 
و بعد به طور مثال بگوییم بر اساس ماده 3 این ها خرید خدمات است و دوباره بحث های 
بعدی پیش می آید که آیا این خرید خدمات هست یا نه؟ می خواهم بگویم که بیشتر از 

اصل کار می توان ایراد گرفت تا جزئیات.
در خصوص کشورهای دیگر واقعیت این است که ما باید شرایط کشور خودمان را در نظر 
بگیریم. اقتصاد کشور ما تا حد بسیار زیادی به نفت وابسته است و از جهت دیگر ما در عین 
نیاز به افزایش تولید، نباید خام فروشی هم انجام دهیم؛ یعنی این ها مکمل هم هستند 
که ما باید به این توجه نشان دهیم. ما سهم خود را در اوپک ازدست داده ایم و تالش برای 
افزایش تولید برای این است که به آن حد برسیم و البته در کنار این هدف بحث خام فروشی 

هم هست و باید به سمت کاهش خام فروشی پیش برویم.
در کشورهای دیگر و نظام های دیگر دولت اصاًل نفوذ مستقیم 
به نفت ندارد و نفت را جز اموال عمومی تلقی نمی کنند یا اگر 
می کنند، مدل برخورد آن ها کاماًل متفاوت است. ما با توجه به 
سابقه تاریخی خود مکانیزمی را تعریف کرده ایم و نمی توانیم 
به طور صد در صد قوانین کشورهای دیگر را اعمال کنیم. چه 
ازنظر اقتصادی که به نفت وابسته هستیم و چه ازنظر سیاسی 
که تالش ما افزایش تولید است در عین تحریم ها. آقای دکتر 
قائل به این هستند که این غیرقانونی است. ازنظر من اگر فرض 
کنیم که این حتی قانونی باشد و بگوییم صراحتاً قانون منعی 
برای آن ندارد، در این صورت هم مدلی که تعریف شده است 
مدل موردنیاز ما نیست که بتواند به یک الگوی ملی بدل شود. 
انشاهلل با آمدن این پیش نویس یک ســری اصالحات انجام 

خواهد شد و باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 
خیلی ممنون از توضیحات شــما اما بحث من بیشتر 
مکانیزم شکلی آن بود یا شــاید بتوان گفت مرجع 
تصویب آن. ما حق این تصویب را از مجلس گرفته ایم و 
به دولت داده ایم و این باعث شده است که همان طور که 
شما فرمودید اآلن فقط منتظر تصمیم دولت باشیم که 
آیا این اصالحات را اعمال می کند یا خیر؟ و سپس نگاه 
خود را منوط به این کنیم که این کارشناسان بتوانند با 
فشار دولت را متقاعد کنند و نظرات خود را مبنی بر 
اینکه این مصوبه غیرقانونی است و منافع ما را تأمین 
نمی کند، اعمال کنند. حال ممکن اســت دولت این 
نظرات را اعمال کند یا نه تالش ها به نتیجه برسد یا نه؛ 
در این صورت ایراد کار کجاست که ما مکانیزمی برای 
جلوگیری از روند غیرقانونی دولت در بحث قراردادها 

نداریم این بحث موردنظر من است.
دکتر پیری: من به این صورت نگاه نمی کنم. آنچه مشخص است این است که این اجرا در 
اختیار دولت است و مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری باید اختیارات دولت را تعریف کند 

و بعد بتواند آن را مورد نظارت و کنترل قرار دهد.
قباًل چیزی مبنی بر تصویب شــرایط عمومی قراردادها نداشــتیم تازه یک گام به جلو 

برداشته ایم و گفته ایم شرایط عمومی باید به تصویب هیئت دولت برسد.
چیزی که در حال حاضر هست این است که الزام قانونی بر این نداریم که این ها باید در 

مجلس به تصویب برسد ولی مجلس می تواند به راحتی در این حوزه حضور پیدا کند. 
آقای دکتر آیا مانع قانونی وجود دارد که دولت را ملزم کند که این شرایط 
عمومی را به مجلس بیاورد و تصویب کند؟ چون من شنیده ام که چون قانون 
می گوید هیئت دولت شــرایط عمومی را تصویب کند، دیگر مجلس نباید 

دخالت کند.
دکتر پیری: مجلس می تواند در هر حوزه ای دخالت کند چون مرجع قانون گذاری مجلس 
است . پس مجلس می تواند حضور پیدا کند و در این زمینه قانون گذاری کند؛ و من منعی 
نمی بینم در اینکه مجلس بخواهد حضور پیدا کند. چون درنهایت می تواند یک قانون عادی 
وضع شــود تا مجلس بتواند آن قانون را اصالح کند. اصالح هم نکند می تواند یک قانون 
جدید درباره قراردادهای نفتی یا شرایط عمومی قراردادها وضع کند؛ و این خاص مؤخری 

می شود که قانون قبلی را تخصیص می دهد. 
دکتر فرحناکیان: مسئله این است که مجلس نمی خواهد مسئولیت این کار را قبول 
کند. مجلس می خواهد که توپ را در زمین دولت بیندازد و این قصه ها ساخته می شود.

اگر مثلثی فرض کنیم و نفت را در وسط آن قرار دهیم، رأس آن می شود سیاست، سمت 
راست اقتصاد و سمت چپ حقوق. این ضلع دوم می تواند روابط سیاسی و اقتصادی را 

تعدیل یعنی وقتی پای نفت به میان می آید حقوق در رده سوم می نشیند.
زمانی که مجلس به دولت گفت این کار را بکن، منظور او این بوده که بروید شــرایط 
عمومی قراردادها را بنویسید نه سیاست و اقتصاد را هم در آن دخیل کنید. وقتی سیاست 
و اقتصاد را در شرایط عمومی قراردادها دخیل کردید و تفسیر خود از اقتصاد مقاومتی و 
سرمایه گذاری خارجی و پیوستن به جامعه جهانی و ورود باالدستی ها در بخش عمومی 

را وارد قرارداد کردید، این دیگر قرارداد نیست.
نمی گویم این کار بد یا خوب اســت میگویم هر چیزی که منظور مجلس بوده اتفاق 
نیفتاده اســت. معتقدم دولت مجوز نداشته اســت قراردادهایی را تصویب کند که 
به موجب آن مدیریت کالن باالدستی نفت تغییر کند،به موجب این مصوبه، پارادایم 
مدیریت عوض شده است ؛اسم آن را می گذاریم شــیفت پارادایم! جابه جایی پارادایم 
توسط دولت صرفاً زمانی می تواند اتفاق بیفتد که قانون 
اجازه بدهد. پس ثابت می کنم تصمیم شــما غیرقانونی 
است. در جایگاهی نیستم که بگویم این کار را نکنید، اما 
در جایگاهی هستم که بگویم دولت برای این کار صالحیت 
ندارد. این شــیفت پارادایم یک تصمیم گیری بنیادی در 
جمهوری اسالمی ایران است که در صالحیت صرف دولت 
نیســت. دولت نمی تواند بگوید چون من دارم اکثریت را 
نمایندگی می کنم، پس اجازه انجام این کار رادارم. پس 
باید این پیش نویس برود در حاکمیت بنشیند، وقتی در 
حاکمیت رفت آنجا دیگر باید تعارف را کنار گذاشــت و 
بگویند بهره برداری را خوب است به خصوصی بدهیم یا نه؟ 
اگر اآلن این اتفاق نیفتد بعداً حاکمیت می تواند بگوید من 
با این موضوع موافق یا مخالف بودم. من اصاًل کاری ندارم 
که در کرسنت چه اتفاقی افتاد ولی به نظر من امضا شدن 
قرارداد کرسنت به صرف اینکه اتفاق نظر بر آن نبود نباید 
اتفاق می افتاد. می خواهم بگویم تصمیم گیری راجع به این 
موضوع نیاز به رأی اکثریت نــدارد. نیاز به اجماع دارد. به 
معنای اینکه اکثریت با آن تصمیم موافق باشند و آن اقلیت 

مخالف هم با آن کنار بیایند.
آخر حرفم این اســت که به موجب بند 12 سیاست های 
کلی برنامه ششم ابالغیه 2 تیر 94 ،تصویب شد که آوردن 
بخش خصوصی به باالدستی انجام شود! همین قدر بگویم 
که نظام دنبال راهی برای ورود به بخش خصوصی است؛ 
اما آیا واقعاً این راه حل IPC است؟ معتقدم که دربند 12 
سیاست کلی برنامه ششم گفته شــده که به دنبال ورود 
بخش خصوصی به باالدستی باشیم و این خود گواه بر این 
است که راه حل قانونی قبلی وجود نداشته. وقتی دارند برنامه ششم توسعه را تصویب 
می کنند، مسلماً دوباره در برنامه ششم ایجاد درگیری می شود، مجلس درگیر می شود، 
دولت درگیر می شود، شورای نگهبان درگیر می شود، مجمع تشخیص درگیر می شود. 

باهم تکلیف این قضیه را روشن کنید.
آقای دکتر فرحناکیان شما فرمودید که در صالحیت صرف دولت نیست. 
حاال اگر دولت به این نکته توجه نکند چه کاری می توان انجام داد؟ راهکار 

قانونی چیست؟
دکتر فرحناکیان: من واقعاً مأمورم به وظیفه. مأمور به نتیجه نیستم. واقع امر این است 
که من این کار را تا به اینجا رسانده ام و ازاین پس هم تالشم را می کنم تا جایی که واقعاً 
متوجه بشوم تصمیم، تصمیم حاکمیت و اجماعی است. سعی من بر این است که در 
قوانین جاهایی را پیدا کنم که بگویم آقایان شما هم مسئولید بیایید و ببینید چه اتفاقی 

دارد میافتد.
 من یک مطلبی دارم که 7 ایراد گرفته ام، دوبــاره آن 7 مورد را در مصوبه جدید چک 
می کنم، اگر آن 7 ایراد و ایراداتی که بقیه دوستان گفته اند و من در ذهنم دارم برطرف 
شده باشد که موضوع حل شده است. اگر نشده باشد دوباره هیئت تطبیق باید اظهارنظر 
کند. اگر نظر هیئت تطبیق قانع کننده نباشد، به هیئت عمومی دیوان عدالت شکایت 

می برم. این مورد از مواردی است که باید تکلیفش با دیوان عدالت روشن بشود.
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)IPC( بررسی و نقد مدل جدید قراردادهای نفتی بین المللی ایران 

عدم حفظ منافع ملی باقراردادهای جدید نفتی
  حسین جوادی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

  امروزه هرچند با گسترش شیوه ها کسب درآمد و توسعه صادرات از اهمیت 
گذشته نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور تا حدی کاسته شده است 
ولی همچنان به علت ضعف های متعدد نظام اقتصادی در ایران، نفت به عنوان 
مهم ترین منبع درآمدی به حساب می آید. در سال های اخیر اعمال تحریم های 
نفتی نشان داد که اقتصاد ایران در این حوزه بسیار آسیب پذیر بوده و توانایی 
مقابله با تهدیدهای احتمالی را ندارد به همین دلیل دولت بر آن شد که الگوی 

جدید از قراردادهای نفتی بین المللی ارائه نماید.
البته الگوی جدید در حوزه های حقوقی و فنی با انتقادات بنیادین، اساسی 
و متعددی مواجه است که در عمل کارآمدی این قراردادها را با ابهام مواجه 
ساخته است. گزارش پیش رو بر آن است ضمن بررسی قراردادهای جدید 
نفتی و تحلیل نقاط قــوت و ضعف این قراردادها پیشــنهاد های الزم را در 
خصوص ایجاد مدل قراردادهای نفتی نوین مبتنی بر اهداف چشــم اندازه 

بیست ساله و همچنین اصول کلی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.

IPC نقاط قوت
1-پیش بینی سازوکار حفاظت از میادین نفتی و توسعه صیانتی

یکی از نقاط قوت قراردادهای نفتی، پیش بینی سازوکاری جهت حفاظت از 
میادین نفتی و توسعه صیانتی است. اصوالً وقتی به ازای هر بشکه افزایش 
تولید، برای پیمانکار پاداش معین تعیین می شود، آن هم تالش خواهد کرد 
به هر روشی تولید میدان را افزایش دهد تا پول بیشتری به دست آورد. این 
رویه ممکن است به میادین نفتی آسیب جدی وارد کند. IPC  در این بخش 
تالش نموده است با قطع کردن رابطه سود پیمانکار با هزینه های آن از نقیصه 
قراردادهای بیع متقابل که در آن پیمانکار درصدی از هزینه هایش را به عنوان 
سود دریافت می کرد جلوگیری کند. در حالت جدید سود پیمانکار به تولید 
وصل شده اســت، ضمن اینکه پیمانکار برای مدت طوالنی در میدان نفتی 
حضور خواهد داشت؛ چون می داند محل درآمد شرکت، از آن میدان نفتی 

است، از آن به دقت مراقبت خواهد کرد.
 البته در این مورد هم ممکن است نقیصه فوق مطرح شود. لیکن در شیوه 
جدید پیمانکار باید برنامه کلی توسعه میدان را ارائه کند و مهندسان داخلی 
در مورد آن اظهارنظر کنند و نهایتاً به تصویب شرکت ملی نفت برسد. البته 
با توجه به این موضوع که رفتار میادین نفتی پیش بینی پذیر نیســت، در 
IPC تصمیم گرفته شده است بر اساس رفتار میدان نفتی، بودجه و برنامه 
تولیدی هرسال پیمانکار تصویب شود؛ بنابراین ایران می تواند کمیته ای را 
ناظر بر قراردادهای نفتی بگمارد تا به طور ساالنه برنامه وبودجه آن قرارداد را 

از پیمانکار گرفته و بررسی و تصویب نمایند.

2-پیش بینی روش مناسب اجرای پروژه
یکی دیگر از مزیت هــای IPC در بخش اجرای پروژه اســت. در این طرح 
پیش بینی شده است که شرکت های خارجی باید با مشارکت شرکت های 
داخلی کار را انجام دهند. مزیت این روش آن است که به انتقال تکنولوژی 
به شرکت های داخلی کمک می کند. البته نهادی که صالحیت شرکت های 
داخلی برای مشارکت با شرکت های خارجی را تأیید می کندمحل  بحث است.

3- مزیت IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه های سرمایه ای اصطالحاً »باز«  است و پیمانکار 
می تواند به موجب برنامه های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره برداری و ازدیاد 
برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که 
باز بودن سقف هزینه های سرمایه ای در قراردادهای به اصطالح نسل سوم بیع متقابل 
نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه گذاری اولیه بود درحالی که 
در قراردادهای جدید، سقف هزینه های ســرمایه ای کاماًل باز است. ویژگی اصلی که 
قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می کند، انعام یا پاداش به 
ازای هر بشکه نفت است )fee per barrel( که در این قرارداد جدید به »دستمزد« 
ترجمه شــده اســت. ناگفته نماند که کلیه هزینه های ســرمایه ای مستقیم شامل 
هزینه های مهندســی و کلیه هزینه های بهره برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد 
برای عملیات بهره برداری هزینه می شود و کلیه هزینه های سرمایه ای غیرمستقیم 
مانند هزینه های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طورکلی هر هزینه ای که مســتقیماً یا 
غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر 50 درصد نفت تولیدی از 
میدان پرداخت خواهد شد. به موجب بند 5-3 »پذیرش دستمزد... باهدف ایجاد انگیزه 
در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش های بهینه و فناوری های نوین و پیشرفته 

در اکتشاف،  توسعه و بهره برداری«  است.

4-حمایت از منافع ملی از طریق سازوکارهای متعدد، نوین و انعطاف پذیر
IPC با استفاده از شیوه های مختلف در تالش است ضمن تدوین الگویی جذاب و برابر، 
 IPC از منافع کشور نیز در حوزه صنعت نفت حمایت نماید ازجمله راهبردهایی که در

بدان توجه شده و تالش می کند هدف فوق را عملی نماید عبارت اند از:
-احتراز از گرفتاری های فعلی قراردادهای بیع متقابل

-حرکت به سمت مدل های شناخته شده و استاندارد جهانی
-بیشینه کردن مشوق های سرمایه گذاران در نواحی با ریسک پایین و باال

-بیشینه سازی تنظیم منافع طرفین
- بیشینه کردن ضریب برداشت

IOR/EOR اتخاذ مدلی برای عملیات-

نقاط ضعف
-علی رغم نکات قوت IPC این  الگو دارای معایبی نیز هست ازجمله: تعارض صریح 
با قوانین کشور که مصادیق آن عبارت اند از نادیده گرفتن هیئت عالی نظارت بر منابع 
نفتی، نادیده گرفتن اولویت میادین مشترک در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
)1391(، مخالفت با قوانین امور مالی به سبب معافیت های مالیاتی، بیمه و عوارض 
گمرکی، تشویق به برداشت غیر صیانتی در تعارض با برخی از سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، معیار انتخاب برنده انحصار در تعارض با قانون مناقصات و همچنین نادیده 
گرفتن ممنوعیت پرداخت بهره به بانک های خارجی. همچنین به لحاظ حقوقی این 
قراردادها با ایرادات متعددی مواجه اســت. ازجمله غرری بودن قراردادهای جدید، 
عدم تعبیه سازوکار حل وفصل اختالفات، وجود قرارداد و مقررات واحد برای میادین و 
پروژه های مختلف با تفاوت فاحش آن ها باهم و... با توجه به توضیحات فوق مشکالت 

قراردادهای نفتی جدید از منظر اصول فنی و حقوقی بررسی می گردد.
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-با تصویب قانون نفت 1353، مرحله تولید و بهره برداری از شمول قراردادهای 
نفتی خارج شد و در انحصار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. این در حالی است 
که چهل ویک سال بعد از تصویب این قانون، در تصویب نامه مورخ 1394/8/11 
هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی 
نفت و گاز؛ با اتخاذ رویکردی کاماًل برعکس، تأکیــد زیادی روی اعطای تولید و 
بهره برداری به شرکت های خارجی شده است. در ماده )2( تصویب نامه قراردادهای 
نفتی به سه دســته تقسیم شده است و در هر ســه روش »بهره برداری« بخشی 

جداناپذیر از این روش ها قلمداد شده است. 
واگذاری بهره برداری از میادین نفت و گاز به خارجیان اوالً، مخالف ماده )2( قانون 
اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 است که »شرکت های استخراج و تولید نفت 
خام و گاز« را منحصراً در بخش دولتی قرار داده اســت و امکان واگذاری آن را به 
بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ممنوع کرده است. ثانیاً، هیچ ضرورتی ندارد 
که تولید از کلیه میادین به خارجیان محول شود. به خصوص اگر شرکت نفت طی 
این قراردادها نسبت به خرید خدمات اقدام می کند و شراکتی در کار نیست، هیچ 
ضرورتی ندارد که حتماً در همه روش های قراردادی تولید به پیمانکار خارجی اعطا 
شود. ثالثاً، از سال 1353 واگذاری تولید به خارجیان ممنوع شد و تصویب امکان 
مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه های 

استقالل طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف این چهل سال گذشته است.
-تبصره بند )الف( ماده 11 تحقیرآمیزترین بند تصویب نامه هیئت وزیران است 
که ابتدائاً شــرکت ملی نفت ایران و در ادامه شرکت های بهره بردار تابعه شرکت 
ملی نفت ایران را مورد تحقیر قرار داده است. به موجب بخش ابتدایی این تبصره، 
چنانچه شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول تشخیص دهد که شرکت های 
تابعه خود را در بهره برداری مشارکت دهد، باید ابتدا تأیید وزارت نفت را اخذ کند؛ 
یعنی شرکت ملی نفت ایران حق ندارد در مورد مشارکت شرکت های تابعه خود 
در فرآیند بهره برداری و تولید از میادین نفــت و گاز تصمیم گیری کند. این امر 
غیرازاینکه با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مغایرت دارد، تحقیر شرکت 

ملی نفت ایران است.
-در ادامه این تبصره آمده است شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران باید تحت 
نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی شرکت خارجی عملیات بهره برداری را 
انجام دهد؛ یعنی به زعم این تصویب نامه، شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران 
مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله در اختیار شرکت خارجی 
قرار گیرند.هم چنین شرکت های تابعه هرچند در بهره برداری مشارکت دارند ولی 
این بهره برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت های تابعه باید 
کلیه فرامین فنی و حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و 

به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد.
-به موجب بخش اخیر تبصره، اگر شــرکت های تابعه از انجام دستورالعمل ها و 
فرامین طرف خارجی حتی به حق سرباز زند، چون این امر عدم اجرای عمدی تلقی 
می شود، شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تعهدات خودش را نقض کرده 

است و مسئولیت نقض قرارداد به عهده وی قرار می گیرد.
-نکته دیگر آن که درIPC مشکل داوری وجود دارد. یکی دیگر از بحث هایی که 

دربندهای قراردادی مطرح می شود این است که قرار است یک کمیته مشترک 
تشکیل بشود که اعضای این کمیته مساوی هستند؛ بحث این است که این ترکیب 
مساوی و برابر است و اگر اختالفی در مباحث فنی به وجود بیاید که قطعاً هم به 
خاطر تفاوت در دیدگاه ها و تنوع مباحث فنی به وجود می آید، چه راهکاری برای 
حل این اختالفات ارائه شده است و اگر قرار باشد کسی تصمیم نهایی را بگیرد چه 
کسی خواهد بود؟ نهایتاً اگر بین این کمیته اختالف ایجاد شد بحث بین مدیران 

ارشد شرکت ها کشیده می شود و مدیران ارشد هم دو نفر هستند!
 عدم شفافیت نظام پاداش و جریمه، تعیین فرمول نامناسب قیمت، مغفول ماندن 
ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی باسیاست های بهینه بهره برداری از مخازن نفت 
و گاز، محرمانه بودن قراردادهای نفتی و مغایرت این قراردادها با اصول حاکم بر 

اقتصاد مقاومتی از دیگر ایرادات واردشده به قراردادهای جدید هستند.

نتیجه گیری و جمع بندی
به طورکلی به نظر می رسد طراحی قراردادهای جدید به گونه ای است که در شرایط 
تحریم نمی تواند منافع ملی را حفظ کند. در این قراردادها اگر شرایط فورس ماژور 
ایجاد شود و کشور با کاهش تکلیفی نفت مواجه شود فقط می تواند میزان تولید 
میادین نفتی که خود مدیریت آن را بر عهــده دارد کاهش دهد. در الگوی جدید 
کاهش نفت از میادینی که مدیریت آن را شــرکت های خارجــی بر عهده دارند 
پیش بینی نشده است حتی فراتر از این بحث اگر ملزم به کاهش میزان نفت میادین 

تحت مدیریت خارجی شدیم ضرر و زیان آن ها بر عهده کشور خواهد بود. 
 یکی دیگر از اهدافی که در قراردادهای IPC مطرح می شود پیش بینی سازوکاری 
جهت گره خوردن منافع داخلی و شرکت های خارجی است. درواقع هدف این بوده 
است که با اتخاذ این سازوکار بتوانیم از تحریم هایی که ممکن است بعداً برای کشور 
رخ بدهد جلوگیری کنیم ولی در این قراردادها بیان شده اگر به خاطر دالیل فورس 
ماژور اتفاقی رخ بدهد ایران هزینه را پرداخت می کند. همچنین این که شرکت های 
داخلی برای بهره برداری باید به دنبال مجوز باشند واقعاً جای تأمل دارد. حال سؤال 
این است که اگر مجوز ضروری است، چرا برای آن زمانی که قرار است با خارجی ها 
قرارداد امضا کنیم مجوز الزم نیست؟! و چرا وقتی می خواهیم با شرکت ملی داخلی 
قرارداد امضا کنیم باید از وزارت نفت مجوز بگیریم؟! اگر مجوز الزم است پس آنجا 
هم باید باشد و اگر مجوز الزم نیســت این تحقیر شرکت ملی است که بعدازاین 
 IPC همه سال اجازه نداشته باشد با شرکت تابعه خود قرارداد ببندد. قراردادهای
به گونه ای طراحی شده است که گویا شــرکت های داخلی فاقد هیچ سطحی از 

مدیریت نیستند و کامالً باید تحت نظارت باشند.
نکته دیگر آن که اگر شرکت خارجی نظارت کرد و دستور شرکت خارجی هم رعایت 
شد و شرکت داخلی فرامین آن را رعایت نکرد، نقض تعهدات قراردادی محسوب 
می شود. سؤال اینجاست بر اساس چه مبنایی هیئت دولت متنی را تصویب می کند 
تا خودش را از پیش در آن مقصر کند؟! در وضعیتی که در شرایط عادی به عنوان 
کارفرما پرونده های ایران با ورود به داوری خارجی بازنده می شود پیش بینی این 

بند موجبات خسارات فروان برای کشور را فراهم می کند.
نکته دیگر آن که ماده 4 قرارداد مشتمل بر 4 بند مربوط به »انتقال و ارتقای فناوری« 
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است. متأسفانه در این ماده یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است 
و  اینکه شــرکت های صاحب صالحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت 
خارجی قرار می گیرند و »با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه 
دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آن ها میسر می گردد«. در 
ادامه همین بند، پیمانکار »موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان 
بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه« شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه 
برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت های ایرانی است که به عنوان شریک، 

در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.
متأسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال 
فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. حقیقت این 
است که این شرکت ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، 
در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان 
دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی 
کشــور خواهند بود و در آینده قابل پیش بینی با تضعیف 
جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را 

در دست خواهند داشت.
در پایان جای بسی تأسف اســت که در قانون نفت 1390 
که درواقــع اصالح قانون نفــت 1366 اســت، محرمانه 
بودن قراردادهای نفتی برای نخســتین بار در طول تاریخ 
قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً در ماده 15 ذکرشده است: 
»وزارت نفت و شرکت های تابعه یک نسخه از قراردادهای 
منعقــده مربوط به صــادرات گاز طبیعــی و گاز طبیعی 
مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توســعه... را به صورت 
محرمانه به مجلس شورای اسالمی تســلیم می نماید«. 
به نظر می رسد آیندگان این ســؤال را خواهند پرسید که 
چرا با مطرح شــدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای 
نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان 
و صاحب نظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که 
با تضارب آرا بتوانند کاستی های قراردادهای نفتی را قبل 
از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وســیله منافع نسل فعلی و 

نسل های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تأمین شود.
اصوالً به نظر می رســد تصمیم گیری راجع به تغییر مدل 
قرارداد نفتی باالدستی ایران به جهت ویژگی ها، شمول و 
اهمیت آن می باید به روش »توافق عام« و فراتر از صالحیت 
وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی 
برای این تغییر هماهنگی بین ســایر قوا و نوعی »اجماع 
حاکمیتی« ضروری شود. با توجه به اینکه مدت اجرای این 
مدل قراردادی برای 15 تا 20 سال نیز در نظر گرفته شده 
اســت این اجماع حاکمیتی ضروری تر هــم می نماید. 
به موجب ماده 7 قانون وظایف و اختیــارات وزارت نفت 
مصوب نوزدهم اردیبهشــت ماه 1391 شرایط عمومی 

قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد. به استناد 
همین قانون، هیئت وزیران در جلسه 9 مهرماه 1394 به پیشنهاد وزارت نفت 
کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را تصویب کرد. قانونی که؛ با توجه به 
انقضای مهلت مقرر برای رئیس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابالغ و انتشار 
مصوبات مجلس شورای اسالمی به جای رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس 

برای درج در روزنامه رسمی مورخ 1391/3/24 ارسال گردید.
بنابراین »ابالغ های نیابتی« قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و کلیات مدل 
جدید قراردادهای نفتی داللت جدی بر »عدم اتخاذ روش مناسب تصمیم گیری« 
و »فقدان اجماع حاکمیتی« در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران دارد. 
فقدان اجماعی که بیشتر از آن که موجب کم اعتباری در برابر شرکت های نفتی 
بین المللی گردد؛ موجب آسیب دیدن ســرمایه اجتماعی داخلی فعلی و آتی 

نظام می شود.

 پیشنهادهایی برای اصالح قرارداد جدید نفتی
عالوه بر اصالح برخی تعاریف و اصطالحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش های 
حقوقی برای رفع چندین ابهام که در متن مصوب هیئت وزیران وجود دارد، سه 

اصالح اساسی به شرح ذیل با ذکر دالیل پیشنهاد می شود.

 پیشنهاد اول
 به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت های مشترک عملیاتی )JOC( متشکل 
از شرکت های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او )از بخش خصوصی( وارد قرارداد 
شود، مستقیماً با شرکت های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است 
که برای حضور این شرکت های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می توان 

برنامه جداگانه ای تدوین نمود.
هدف از این پیشنهاد این است که اوالً، توان فنی- مهندسی 
و مهارت های مدیریتی شــرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد 
و به تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین المللی شود. ثانیاً، 
از رقابت مهندســان و کارشناســان متخصص و باتجربه 
صنعت نفت با یکدیگر در جدا شــدن از بدنه شرکت ملی 
نفت و پیوستن به شــرکت های نفتی خصوصی ایرانی به 
امید همکاری طوالنی مدت با شرکت های نفتی خارجی 

جلوگیری شود.

 پیشنهاد دوم
 به جای آنکه شــرکت های نفتی خارجی متعهد به انتقال 
فناوری و مهارت های مدیریتی به شرکت های ایرانی بخش 
خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت های 
نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت های مدیریتی 
الزم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است 
که انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی به شرکت های 
نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت 

ایران انجام خواهد شد.
هدف از این پیشنهاد این اســت که اوالً،  ارتقا توان فنی- 
مهندســی و مهارت های مدیریتی در صنعت نفت کشور 
به صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه 
برای انتقال یک فناوری معین و تعریف شــده به مثاًل 10 
شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در 10 قرارداد نفتی با 
شرکت های خارجی، می بایستی 10 بار از محل تولید همان 
میادین نفتی هزینه کرد درحالی که با انتقال مهارت های 
فنی و مدیریتی به شــرکت ملی نفت، این هزینه ها فقط 
یک بار صورت می گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و به کارگیری 
و بومی سازی فناوری های پیشرفته و مهارت های مدیریتی 
در شرکت ملی نفت به مراتب بیش از ظرفیت های مشابه 
در شــرکت های نفتی بخش خصوصی اســت. ازاین رو، 
قراردادی بهینه و مطلوب هست که بجای تضعیف ظرفیت 
جذب مهارت های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را 

توسعه دهد.

 پیشنهاد سوم
ضروری است یک نهاد نظارتی مســتقل از وزارت نفت و شــرکت ملی نفت، 
مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت های فنی 
و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی سازی این مهارت های 
فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده دار شود. این نهاد 
نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی سازی 

را برطرف و زمینه های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید.
چنان که در بخش های قبلی این گزارش ذکر شــد، انتقــال مهارت های فنی 
و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شــرکت های نفتی خارجی، از قرارداد 
نفتی ایران و انگلیس مصوب 1312 شمسی یا 1933 میالدی تا قراردادهای 
بیع متقابل همواره مورد تأکید قانون گذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی 
مستقل، هیچ گاه ثمرات رضایت بخشی نداشته اســت. ازاین رو، ضروری است 
که در قرارداد جدید نفتی تصریح شــود که معاونت فناوری ریاست جمهوری 
به عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توســعه و بومی ســازی مهارت های فنی و 

مدیریتی عمل کند.

چرا با 
مطرح شدن 

قراردادهای 
بیع متقابل، 
قراردادهای 

نفتی محرمانه 
تلقی شده است 
و صاحب نظران 
نفتی، اقتصادی 

و مدیریتی 
اجازه ندارند 
كه با تضارب 
آرا بتوانند 
كاستی های 

قراردادهای 
نفتی را قبل از 
انعقاد، تبیین 

نمایند
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بررسی تطبیقی الیحه پیشنهادی دولت و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه-بخش دوم

فاصله معنادار میان نگاه دولت و سیاست های ابالغی 
رهبری در الیحه برنامه ششم توسعه

پنج برنامه توسعه پنج ساله گذشته نشان می دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم و کوچک سازی و چابک سازی دولت، 
گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگ تر شده است. ولی این انتقادها سازنده نیستند زیرابه 
ریشه مشکالت یعنی وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچک ترین اشاره ای 

نمی کنند.
واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ شدن بی اندازه دولت 
ریشه های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه های متفاوت بدان ها نگریسته می شود، فعالیت این سازمان 
زمانی می تواند امیدوار کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرائی کشور بازنگری اساسی شده باشد. سازمان 
امور اداری و استخدامی کشــور که متولی ســامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت بود، امروز بی مسئول مانده و بر 

معضالت افزوده است.
اولین مشکل این برنامه همچون سایر برنامه های پنج ساله، عدم تطبیق زمان اجرای آن با عمر دولت است. بی ثباتی های 
ناشی از تغییر دولت ها – حتی با فرض عدم تغییر رئیس جمهور – همواره باعث شده تا سند فرادستی قانون برنامه مورد 
غفلت قرار گیرد و بنابراین تاز مانی که دوره اجرای برنامه از پنج سال به چهار سال و زمان آغاز آن هم زمان با روی کار آمدن 
دولت جدید نشود، نمی توان به اجرای کامل قانون برنامه امیدوار بود. بی تردید اگر پیش نویس قوانین برنامه در ایام انتخابات 
در ستادهای انتخاباتی و حزبی نامزدها نوشته شده و در ایام تبلیغات ارائه شود، هم راه برای برنامه محور شدن رأی مردم 
باز می شود و هم بالفاصله پس از پیروزی رئیس جمهور منتخب، این قانون فرصت اجرا یافته و مجلس نیز می تواند به جای 

تصویب این قانون، تنها وظیفه نظارت بر آن را بر عهده گیرد.
دومین مانع برنامه ششم مانند بسیاری دیگر از برنامه ها، نگاه به بیرون دولتمردان است و همین امر باعث می شود میزان 
اجرایی شدن قانون برنامه بستگی به اتفاقات بیرونی )همچون مذاکرات هسته ای، سرمایه گذاری خارجی، قیمت نفت و…( 
داشته باشد. سیال بودن این متغیرها نیز همواره باعث شده تا قانون برنامه از استحکام محتوایی برخوردار نبوده و در پیچ وخم 
اتفاقات بین المللی، از یاد برود. نبود عزمی برای عمل به برنامه به دلیل اولویت نگاه های پوپولیستی نیز مشکل دیگری است 

که در کنار مسائل دیگری چون فقدان نظارت مؤثر، پژوهشگران را به آینده برنامه ششم بدبین می کند.
بنابراین باوجوداینکه برنامه ششم توسعه ســومین گام توسعه ای برای تحقق اهداف سند چشــم انداز توسعه به شمار 
می رود، ولی به نظر می رسد که فقدان ساختارهای کافی برای برنامه نویسی کاربردی، باعث شده تا همچنان روند توسعه با 

دست اندازهای تاریخی و بین المللی و مدیریتی مواجه باشد.
ویژگی های محوری نظام جامع توسعه عبارت اند از هدفمندی اولویت گذاری، جامعیت و پویایی، وجود ابزار سنجش دقیق، 
واقعی و عقالنی بودن، نهادسازی، سادگی در ساختار، بهره مندی از نظارت همگانی و وجود نظام تدبیر شایسته. می توان گفت 
یکی از مشکالت عمده در الیحه برنامه ششم دولت این است که این الیحه جامع نیست و مشخص نیست احکام تدوین شده 
چرا دارای اولویت هستند، البته شاخص هایی که برای تدوین الیحه مالک قرارگرفته است ذکر نشده است و رابطه نظام مند 
میان اسناد باالدستی و پایین دستی وجود ندارد و نسبت میان الیحه باسیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست های کالن روشن نیست. بخش اقتصادی پررنگ دیده شده است هرچند که این بخش 
نیز دارای نواقصی است و گویا دیدگاه دولت این است که اگر مشکل اقتصادی حل شود،  مشکل فرهنگ هم حل خواهد شد 
این حرف غلط نیست اما ناقص است! چون باید به فرهنگ نگاه صحیح داشت تا با بهره گیری از مشارکت مردمی در حوزه 

فرهنگ از تعدد مشکالت کم کرد.
مقایسه ابالغیه مقام معظم رهبری درباره برنامه ششم توسعه با الیحه ارائه شده توسط دولت درباره برنامه ششم توسعه از 
پژوهش های ضروری برای فهم بهتر نسبت برنامه ششم با اسناد با دستی نظام است. در این پژوهش سعی شده تا با نگاهی 
گذرا و اجمالی به بخشی از نواقص و خألهای برنامه ششم توسعه در مقایسه با ابالغیه رهبری اشاره شود تا شاید مورداستفاده 

دست اندرکاران این حوزه و پژوهشگران قرار گیرد.

   بررســی تطبیقــی الیحه 
پیشنهادی دولت و سیاست های 
کلی برنامه ششم توسعه در امور 
فناوری اطالعــات و ارتباطات

 نواقص و انتقادات مواد پیشــنهادی 
الیحه دولت در امور فناوری اطالعات 

و ارتباطات:
 الف( فقدان راهبرد الزم جهت حمایت 
و تجاری سازی از تحقیقات و راهبری 

پژوهش های علمی
بند ۴ ماده ۱۴...

تحقق بند 4 ماده 14 الیحه پیشنهادی 
دولت بدون شک گامی بسیار مفید و 
الزامی در جهت تحقق نظام ملی آمار 
و اطالعات علمی کشور است. لیکن 
باید به این واقعیت توجه داشــت که 
عمده قطب های علمی کشور مستقل 
از دســتگاه های اجرایی بوده و عماًل 
عدم کارایــی الزم جهت پیشــبرد 
سیاست ابالغی رهبری در این برنامه 
پیشنهادی دولت مشــهود است. از 
ســوی دیگر به نظر می رسد سامانه 
پیشــنهادی تنها مظروفی در جهت 
شناسایی پژوهش های علمی بوده و 
عماًل در جهت کاهش پژوهش های 
تکراری و یا حمایت و تجاری ســازی 
از تحقیقات برنامه خاصی اندیشیده 

نشده است.
بند 2 ماده 14...

ازجملــه تأکیدات رهبــری جهت 
راهبری علمی هرچه بهتر کشور در 
سیاست ابالغی برنامه ششم توسعه 
که در الیحه پیشنهادی دولت مورد 
غفلــت واقع شــده اســت، تأکید بر 
همکاری علمی در حوزه منطقه ای و 
جهان اسالم و همچنین لزوم همت بر 
توسعه تجارت و صادرات محصوالت 

 اشاره: این روزها تب وتاب ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسالمی بسیاری از محافل رسانه ای و اقتصادی را فراگرفته است. در این میان، نقد و بررسی مفاد این برنامه برای 
اجرای صحیح آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد که در برنامه ششم در حالی حرکت به سمت کارآمد سازی نهادهای دولتی و کاهش اندازه دولت و حذف نهادهای غیرموثر پیش بینی شده 
است که هنوز در میان برنامه ریزان و دولتمردان، »ذهنیت معماری اقتصاد« وجود دارد. درحالی که تمرکز زدایی از دولت هدف است، به نظر می رسد در ذهنیت این گروه، هنوز »دولت« مرکز 
حیات اقتصادی کشور است. حال آن که اقتصاد کشور یک موجود زنده است که 78 میلیون ایرانی باانگیزه های مختلف و توانایی های متفاوت و استعدادهای گوناگون آن را شکل می دهند.
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ایجاد فضای رقابتی عادالنه
- ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توســعه فناوری اطالعات و 

ارتباطات در کشور
- ایجاد بســترهای الزم جهت اطالع رســانی و خدمت رســانی بهینه 

الکترونیکی به مردم
- ایجاد بســتر الزم برای نگهداری و انتقال اطالعــات و خدمات ملی در 

داخل کشور
- ایجاد زمینه ای الزم برای تبدیل ایران به عنوان ترانزیت ترافیک منطقه

- صرفه جویی و کاهش هزینه های ارتباط با اینترنت
 ه( فقدان سازوکار الزم نظارت بر جریان علمی کشور

بنده 3 ماده ۱۴ ...
هزینه کرد حداقل 4 درصد از اعتبارات دســتگاه های اجرایی برای امور 
پژوهشی و توســعه فناوری در الیحه پیشــنهادی دولت می تواند گامی 
مؤثر در جهت بهبود فضای تحقیق و پژوهش در کشور و تحقق بند 77 از 
سیاست های ابالغی رهبری باشد به شرط آنکه آیین نامه اجرایی که قرار 
است تدوین شود با اولویت توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادین و نوآوری 
مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور باشد واال نه تنها فرصتی در جهت رشد 
و توسعه کشور نخواهد بود بلکه تهدیدی جهت تضییع بیت المال در حوزه 
تحقیقات غیرضروری و غیرکاربردی است و بررسی این امر مهم باید توسط 
تیم کارشناسی هیئت وزیران صورت گیرد و کلیت طرح های پژوهشی به 

تصویب نهاد ناظر مربوطه برسد.
 و( عدم الزام قانونی الزم در جهت تحقق برنامه های پیشنهادی

بند 3 ماده ۱۴ ... و بند 7 ماده ۱۴...
فارغ از ابهام در کیفیت نظارت دولت بر جریان علمی و پژوهشــی کشور 
باید گفت؛ صرف جواز به دســتگاه های اجرایــی نمی تواند تأمین کننده 
اهداف علمی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه باشد چراکه از حداقل 
شاخص های یک برنامه رشد محور الزام بر تحقق آن در کنار انعطاف پذیری 
الزم در آیین نامه های اجرایی است که با تأکید بر واژه “مجاز” بودن دولت در 
اعمال سیاست های هزینه ای، الیحه پیشنهادی فاقد این شاخصه مهم بوده 
است؛ به عبارتی جواز فعالیت به دولت در عرصه ای، زمانی راهگشای اقدام 
عملی خواهد شد که بتواند مانع پیشینی را رفع نموده و یا به واسطه دادن 
صالحیت اختیاری در انتخاب یکی از چند روش پیشنهادی امکان انعطاف 
داشته باشد و اال صرف جواز در یک مورد بدون اشاره به یکی از دو طریق 
مذکور هیچ فایده و مزیتی نداشــته و لزوماً منجر به برنامه 
خاصی نخواهد شد و در عرصه عمل به سرمنزل 
مقصود نخواهد رســید همچنان که ما 
شاهد آن هستیم که در این مسئله 
حتی اشــاره ای به آیین نامه 

اجرایی نشده است.

دانش بنیان هست.
بند 6 ماده ۱۴...

هرچند راهکار صرف 3 درصد از سود قابل تقسیم ســال قبل، برای مصرف در امور 
تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه تنها تأمین کننده خأل زیرساختی موجود 
در جهت تحقق هرچه بهتر جریان تجاری ســازی پژوهشی است لیکن عدم راهبرد 
مناسب در راســتای اولویت بخشی به تجاری ســازی پژوهش در نهادهای دولتی و 

غیردولتی سبب خواهد شد که این بودجه نیز صرف تحقیقات غیرضروری شود.

ب( نادیده گرفتن اساس رقابتی فناوری اطالعات در ماده پیشنهادی
بند ۱ و 2 ماده ۱7...

ماده پیشــنهادی به تمامی ابعاد فناوری اطالعات ازجمله مطالعه، طراحی، توسعه، 
پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً 

برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه نپرداخته است.
چنانچه می دانیم سه نقش اساسی فناوری اطالعات عبارت اند از: نقش های اجرایی، 
عملیاتی و رقابتی؛ نقش اجرایی شامل اتوماسیون فعالیت های حسابرسی و کنترل 
است که مستلزم استقرار یک بســتر کارا از فناوری اطالعات است. نقش عملیاتی، 
یک حالت توسعه یافته ای از نقش اجرایی اســت، با این وجه تمایز که شامل ایجاد و 
استقرار یک بستری از فناوری اطالعات است که باعث ایجاد توانایی در اتوماسیون کل 
فرایندهای تجاری سازمان می شود. نقش رقابتی هم شامل استقرار یکسری برنامه های 
کاربردی جدید از فناوری اطالعات است که بتوان به آن به عنوان یک مزیت رقابتی 
در محیط بازار نگریست. امروزه بیشتر به نقش و اساس رقابتی فناوری اطالعات توجه 
می شود. فارغ از کم رنگ بودن برنامه های پیشنهادی زیرساختی دولت انتقاد اصلی به 
ماده مربوطه فقدان نگاه رقابتی در حوزه تأمین زیرساختی خصوصاً در منطقه است که 

مانع سرعت بخشی به این امر خواهد بود.
 ج( ابهام گویی و فقدان سازوکار مطلوب در حیطه بهره وری دانش بنیان

بند 8 ماده ۱۴ ...
مقدمه بند ماده پیشنهادی دولت پیرامون گســترش بهره وری دانش بنیان است؛ 
حال آنکه طرح پیشنهادی صرفاً در جهت مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید 
بین الملل هست. همچنان که از بیان متن مشهود است هیچ گونه جدیت و دقتی در 
تدوین این بند لحاظ نشده است و استفاده از عبارات مبهم چون تمهیدات الزم و یا طرح 

مشارکت... نمی تواند برنامه ای دقیق در جهت تحقق رشد و توسعه در کشور باشد.
 د( نسبت سنجی ضعیف طرح پیشنهادی با برنامه های توسعه پنجم

ازجمله سیاست های ابالغی که به خوبی دربند 3 تا 10 ماده 17 الیحه پیشنهادی دولت 
به آن پرداخته شده است برنامه های مرتبط با دولت الکترونیک 

بوده که جا دارد با نسبت سنجی دقیق با طرح شبکه 
ملی انسجام بخشی بیشتری به این طرح داده 

شــود با توجه به اهداف مشترکی که در 
ادامه می آید:

- بهره بــرداری حداکثــری از 
توان بخش خصوصی از طریق 
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 جدول مقایسه الیحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت با ابالغیه مقام معظم رهبری

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری نواقص الیحه پیشنهادی دولت

امور علم، فناوری و نوآوری

۷۴- دستیابی به رتبه  اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام 
به تحقق سیاست های کلی علم و فناوری  عدم وجود مقرره

۷۵- اجرای ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکید بر دوران 
تحصیلی کودکی و نوجوانی عدم وجود مقرره

۷۶- افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور عدم وجود مقرره

۷۷- توسعه  علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی و نوآوری در 
چارچوب سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه  جامع علمی کشور

بند 3 ماده 1۴
فقدان سازوکار الزم نظارت بر جریان علمی کشور

عدم الزام قانونــی الزم در جهت تحقــق برنامه های 
پیشنهادی

نادیده گرفتن نقشه جامع علمی

1-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری 
جامع و کارآمد

بند ۴ ماده 1۴
فقدان راهبــرد الزم جهت حمایت و تجاری ســازی از 

تحقیقات و راهبری پژوهش های علمی

۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی 
و مبانی انقالب اسالمی عدم وجود مقرره

۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم 
و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی 

به ویژه جهان اسالم و توسعه  تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان

بند ۲ ماده 1۴
فقدان راهبــرد الزم جهت حمایت و تجاری ســازی از 

تحقیقات و راهبری پژوهش های علمی
فقدان برنامه مستقل جهت خیزش علمی منطقه ای

۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش های 
مسأله محور و تجاری ســازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع 

تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان

بند ۶ و ۷ و ۸ ماده 1۴
فقدان راهبــرد الزم جهت حمایت و تجاری ســازی از 

تحقیقات و راهبری پژوهش های علمی
عدم الزام قانونــی الزم در جهت تحقــق برنامه های 

پیشنهادی
ابهام گویــی و فقدان ســازوکار مطلــوب در حیطه 

بهره وری دانش بنیان

ت
ت و ارتباطا

امور فناوری اطالعا
3۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توســعه  دولت الکترونیک در بستر 

شبکه  ملی اطالعات بند 3 تا 1۰ ماده 1۷

33- توسعه  محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه  مهندسی فرهنگی 
کشــور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی ســازی شبکه های 

اجتماعی عدم وجود مقرره

3۴-ایجاد، تکمیل و توسعه  شبکه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن، تسلط 
بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پاالیش هوشمند آن 
و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 

۵۰ درصد آن داخلی باشد

عدم وجود مقرره

3۵- بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور باهدف تبدیل ایران به مرکز 
تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات منطقه و گسترش حضور 

در بازارهای بین المللی
عدم وجود مقرره

3۶-حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین المللی فضای مجازی عدم وجود مقرره

3۷- افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه  فناوری اطالعات 
و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه

بند 1 و ۲ ماده 1۷
نسبت ســنجی ضعیف طرح پیشــنهادی با برنامه های 

توسعه پنجم

3۸- توســعه  فناوری فضایی با طراحی، ســاخت، آزمــون، پرتاب و 
بهره برداری از سامانه های فضایی و حفظ و بهره برداری حداکثری از 

نقاط مداری کشور
عدم وجود مقرره
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 نواقص و انتقادات مواد پیشنهادی الیحه دولت در محور امور اجتماعی:
 الف( عدم توجه به ارتقای سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد )در قالب 

تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط(
دولت می توانســت برای اجرای مؤثرتر و کارآمدتر، قانون ارتقای سالمت اداری و 
مقابله با فساد را در الیحه مدنظر قرار دهد و سعی در جبران نقاط ضعف و خألهای 
آن نماید؛ درحالی که برای قانون مزبور ابتکاری در نظر نگرفته نشده است. در این 
حوزه بنا بر تأکید مقام معظم رهبری نیازمند اقدامی قاطع و اساسی هستیم تا نتیجه 
را همه به صورت ملموس مشاهده نمایند. به عالوه الزم به ذکر است آنچه در ماده 
7 الیحه آمده، نظر به اصالح نظام اداری دارد که می تواند ارتقاء سالمت اداری را به 
دنبال داشته باشد؛ اما ارتقای سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد که بنا بر سند ابالغی 
باید با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط محقق گردد، در 
الیحه مغفول مانده است. هر چه نظارت بر ابعاد مختلف اقتصاد ازجمله بنگاه های 
اقتصادی افزایش یابد، سالمت در اقتصاد روزافزون می گردد. بااین حال با توجه به 
نکات فوق الذکر می توان این ایراد کلی را به الیحه وارد دانست که به شکل صریح و 

منسجم به دنبال تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و قوانین مرتبط نبوده است.
ب( عدم پیش بینی قانون جامع و مجزا درزمینه استقرار نظام جامع و ... 

تأمین اجتماعی و مغفول ماندن سایر ابعاد تأمین اجتماعی
دولت در مــواد 15 و 16 به طورکلی بــه تبیین برخی مــوارد و مؤلفه های نظام 
جامع و چندالیه بیمه ســالمت پرداخته اســت _که سعی در ســاماندهی آن 
دارد_ و حق سالمت در الیحه نسبت به سایر حوزه های امور اجتماعی پررنگ تر 
به نظر می رســد. می توان به این مســئله اشــاره نمود که دولت می توانست در 

ابتدا ســازوکاری برای طراحی چنین نظامی با مؤلفه های مدنظر 
پیش بینی نماید؛ زیرا بررسی تمامی ابعاد این مسئله با 

مؤلفه های فوق الذکــر، نیازمند یک قانون جامع و 
مجزا هست که در این خصوص دولت تدوین 

چنین طرحی را پیش بینی نکرده اســت و 
صرفاً اشاره به تدوین و اجرای برنامه نظام 
بیمه ســالمت نموده است. نکته بسیار 
مهم آن است که بحث تأمین اجتماعی 
بسیار کلی تر از بیمه های سالمت است 
و اشاره ای به سایر ابعاد تأمین اجتماعی 

نگردیده است.
اشــاره به این نکته نیز ضــروری به نظر 

می رسد که منظور از نظام چندالیه، سه محور 
مساعدت اجتماعی، بیمه های اجتماعی و مکمل 

است. مساعدت های اجتماعی داللت بر یاری رساندن به 
اقشار نیازمند دارد. بیمه های اجتماعی پایه و مکمل نیز بیشتر 

به منظور درمان انواع بیماری ها مورداستفاده قرار می گیرد؛ هرچند ممکن است 
ســایر ابعاد حمایت های اجتماعی را نیز در بربگیرد. به نظر می رسد یکی از آثار 
ایجاد نظام چندالیه آن است که گروه های نیازمند که تحت پوشش بیمه نیستند 
شناسایی شوند و جایگاه افراد به صورت شــفاف تعیین گردد که بی شک به نظام 

تأمین اجتماعی کارآمد و یکپارچه منجر خواهد شد.
ج( عدم تعریف مشخص از بیمه پایه و عدم پیش بینی نظام جامع بیمه 

و مسکوت ماندن سایر بیمه های پایه )بازنشستگی، ازکارافتادگی و...(
ماده ای که در الیحه، به بیمه های تأمین اجتماعی پایه تصریح کرده و در ماده ای 
مستقل موردبررسی قرارگرفته، صرفاً ماده 15 است که به برنامه نظام بیمه سالمت 
پرداخته )پوشش بیمه سالمت، برای تمامی آحاد مردم دربند 1 ماده 15( و سایر 
بیمه های پایه )بازنشستگی و ازکارافتادگی و ...( مسکوت مانده است. هم چنین 
دولت می توانست در این مورد بدواً تعریف مشخصی از بیمه های پایه ارائه نماید و 
سپس به مقررات گذاری در این حوزه بپردازد؛ زیرا در خصوص بیمه پایه تعریف 
مشخصی در قوانین وجود ندارد و این ضعفی است که در الیحه نیز تکرار شده است.

همان گونه که بیان گردید بیمه های بازنشستگی و ازکارافتادگی ظاهراً موردتوجه 
دولت در الیحه قرار نگرفته و صرفاً دربندهای 6 و 7 ماده 7 الیحه، به صورت ضمنی 
بیمه بازنشستگی و اصالح ساختار آن مورداشاره قرارگرفته است که این نادیده 
انگاری نیز نقطه ضعف الیحه دولت محسوب می گردد. اگر دولت در الیحه پیرامون 
بیمه های پایه، مکمل و مازاد تقسیم بندی منسجمی را ارائه می نمود، می توانستیم 

منتظر انسجام و ساماندهی بیمه های مختلف و طبقه بندی آن ها باشیم که این مهم 
می تواند منجر به ارتقای کیفیت و اصالح ساختار بیمه های تأمین اجتماعی گردد.

د( عدم پیش بینی سازوکار منسجم به منظور پاسخگویی به طرح های 
کالن توسعه ای و تهیه پیوست سالمت برای قوانین مرتبط

به منظور تحقق سیاســت های کلی ســالمت، ماده 15 الیحه )برنامه نظام بیمه 
سالمت( با رعایت تعدادی محور، پیش بینی گردیده است که به نظر می رسد، این 
موارد نمی تواند پاسخگوی طرح های کالن توسعه ای و تهیه پیوست سالمت برای 
قوانین مرتبط باشد و به نحوی دولت این بند از سند ابالغی را مسکوت گذارده و 
نتوانسته است راهکار مناسبی را برای این بند ارائه دهد. سازوکار پیش بینی شده 
در این ماده بیشتر برای مرحله اجرایی برنامه نظام بیمه سالمت است. در ادامه با 

بررسی سایر محورها این مسئله روشن تر خواهد شد.
و( عدم پیش بینی سازوکار منسجم پیرامون تفکیک وظایف تولیت، 
تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت و فقدان پیش بینی طرق 

تدارک خدمات درمان در آن
دولت به صورت منسجم به بند 7 سیاست های کلی ســالمت در مورد “تفکیک 
وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت باهدف پاسخگویی، 
تحقق عدالت و ارائــه خدمــات درمانی مطلوب بــه مردم” نپرداخته اســت؛ 
به عبارت دیگر؛ دربند 1 ماده 16 الیحه صرفاً به تولیت نظام سالمت تصریح نموده 
است. هم چنین دربند 1 ماده 11 الیحه به نحوه تدارک خدمات، به صورت کلی 
پرداخته است که البته خدمات درمانی را نیز در برمی گیرد، هرچند صریحاً به این 
مورد نیز اشاره نگردیده است. به عالوه بند 4 ماده 15 به تأمین منابع مالی در مورد 
حق بیمه پایه سالمت اشاره نموده است. شایسته بود ماده ای مختص 
این موارد در الیحه پیش بینی می گردید تا هر ســه مورد 

فوق، به صورت متمرکز بیان گردد.
هـ( اشــاره به تأمین مکان به منظور توســعه 
تربیت بدنی و مغفول ماندن سایر مؤلفه های 

توسعه این حوزه
صرفاً دربند ج مــاده 1 الیحه، به هزینه 
نمودن عوارض موضــوع تبصره 1 ماده 
38 قانون مالیات بــر ارزش افزوده، برای 
مواردی ازجمله توســعه فضای شهری 
توسعه فضاهای ورزشــی اشاره شده که 
ظاهراً دولت در آن هم صرفــاً به بعد مکان 

در بحث توسعه تربیت بدنی نظر داشته است!
هم چنین دربند 3 ماده 19، سهم و نحوه پرداخت 
حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی مدنظر قرارگرفته 
است که اصاًل تناسبی با متن ماده ندارد و لزوماً منجر به توسعه 
تربیت بدنی نمی گردد. الزم به ذکر اســت، امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی، 
ازآنجاکه موجب افزایش امید به زندگی، از طریق ارتقای ســالمت افراد جامعه 
می شود، یکی از زیرشاخه های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می گردد و هدف 
اصلی نیز توسعه جامعه سالم و قوی اســت. وصول به این هدف، بی شک موجب 

توسعه و برخورداری کشور از داشتن سرمایه انسانی سالم و پویا می گردد.
ی( صرف پرداختن به بعد اشــتغال زنان و عدم پیش بینی مقرره منسجم 
به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی 

و قانونی بانوان
دولت در ماده 26 پیرامون تحکیم خانــواده، به جای پرداختن به خألها و نقایص 
موجود و ارائه راهکار برای حل آن ها، به عدالت جنســیتی پرداخته است و عالوه 
بر این نسبت میان گســترش عدالت جنســیتی با تحکیم خانواده دقیقاً تبیین 
نشده اســت. آنچه بامطالعه ماده مزبور به ذهن متبادر می گردد، بیشتر در نظر 
گرفتن بعد اشــتغال زنان و ارتقای جایگاه آن ها در دستگاه های اجرایی است که 
بی شک این مسئله، تنها خأل موجود در حوزه حقوق زن و خانواده نیست، بعالوه 
برخی صاحب نظران بر این باورند که در بســیاری موارد تأکید بر اشتغال زنان در 
سازمان ها وادارات منافی نقش های مادری و همسری است و الزم است مشاغلی 
متناسب با این نقش ها تعریف گردد. نکته دیگر آنکه انتهای ماده اشاره به تدوین 
آیین نامه اجرایی نموده است و محتوای آن را نیز مرقوم نموده است؛ درحالی که 

بررسی تطبیقی الیحه پیشنهادی دولت و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه  در امور اجتماعی
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جدول مقایسه الیحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت با ابالغیه مقام معظم رهبری

آیین نامه های اجرایی مقرراتی هستند که به حکم صریح یا ضمنی قانون گذار، برای 
تکمیل قانون وضع می شوند. در این ماده سخنی از تدوین قانون نرفته است؛ بنابراین 
پیش بینی تدوین آیین نامه اجرایی– که باید به دنبال قانون وضع گردد- بال موضوع است. 
هم چنین به نظر می رسد، محتوای مفصلی که دولت برای آن در نظر گرفته است به تدوین 

قانون مستقلی نیازمند است.
دربند 1 ماده 24، دولت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی در راستای تحکیم 
خانواده، توجه داشته است که مطلوب به نظر می رسد. بااین حال اگر نحوه عملیاتی شدن این 

بند را در قالب ایجاد یک صندوق حمایتی پیش بینی می نمود، عملیاتی تر به نظر می رسید.
ن( خصوصی سازی در حوزه میراث فرهنگی کشور

بند اول ماده 20 الیحه به خصوصی سازی در حوزه میراث فرهنگی اشاره نموده است که لزوماً 
منجر به صیانت از میراث فرهنگی کشور نمی گردد. کوچک شدن دولت یا دولت حداقلی به 
معنای واگذاری ابعاد مختلف و مهمی همچون حوزه فرهنگی، به بخش خصوصی نیست. به عالوه 
امکان سوءاستفاده واگذار شوندگان در این خصوص وجود دارد و هیچ گونه ضمانت اجرای 

مؤثری، در این ماده پیش بینی نگردیده تا مانع آن گردد.

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری نواقص الیحه پیشنهادی دولت

عی
ما

اجت
ور 

ام

39-ارتقاء سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با  
دوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط

ماده 7 بند 2 ماده 11 و 12 
عدم توجه به ارتقای ســالمت اقتصادی و مبارزه با فساد )در قالب 

تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط(

40-اســتقرار نظام جامع، یکپارچه، شــفاف، كارآمــد و چندالیه تأمین 
اجتماعی كشور

ماده 15
عدم پیش بینی قانون جامع و مجزا درزمینه اســتقرار نظام جامع و 

... تأمین اجتماعی
مغفول ماندن سایر ابعاد تأمین اجتماعی

41- توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروه های محروم در برنامه های 
مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی عدم وجود مقرره ای در این حوزه

42- ارتقاء كیفیت و اصالح ساختار بیمه های تأمین اجتماعی پایه )شامل 
بیمه درمان، بازنشستگی، ازكارافتادگی و...( برای آحاد مردم

بند 1 الی 4 ماده 15، بند 6 ماده 7
 عدم تعریف مشــخص از بیمه پایه عدم پیش بینی نظام جامع بیمه 
و مسکوت ماندن سایر بیمه های پایه )بازنشستگی، ازكارافتادگی 

و ...(

 43- اجرای سیاســت های كلی ســالمت با تصویب قوانیــن و مقررات 
الزم با تأكید

1- 43- تهیه پیوســت ســالمت برای قوانین مرتبــط و طرح های كالن 
توسعه ای

مواد 15 و 16
عدم پیش بینی سازوكار منسجم به منظور پاسخگویی به طرح های 

كالن توسعه ای و تهیه پیوست سالمت برای قوانین مرتبط

2- 43- اصالح ساختار نظام سالمت بر اساس بند 7 سیاست های كلی 
سالمت

بند 1 ماده 16  عدم پیش بینی ســازوكار منسجم پیرامون تفکیک 
وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت

فقدان پیش بینی طرق تدارک خدمات درمان در حوزه سالمت

3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش ســالمت و توســعه كمی و 
كیفی بیمه های سالمت ماده 15

4- 34- افزایش و بهبود كیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع 
و یکپارچه سالمت در قالب شــبکه بهداشــتی و درمانی منطبق بر نظام 

سطح بندی و ارجاع
بند 2 ماده 15
بند 2 ماده 16

44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی
بند ج ماده 1 صرفًا اشاره به تأمین مکان به منظور توسعه تربیت بدنی 

و مغفول ماندن سایر مؤلفه های توسعه این حوزه

45- فرهنگ ســازی و ایجــاد زمینه هــا و ترتیبــات الزم بــرای تحقق 
سیاست های كلی جمعیت عدم وجود مقرره

46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و 
قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان

بند 1 ماده 24 و ماده 26
صرف پرداختن به بعد اشتغال زنان و عدم پیش بینی مقرره منسجم 
به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و اســتیفای حقوق 

شرعی و قانونی بانوان

47- اولویت دادن بــه ایثارگران انقالب اســالمی در تســهیالت مالی 
و فرصت هــا و امکانات و مســؤولیت های دولتــی درصحنه های مختلف 

فرهنگی و اقتصادی عدم وجود مقرره

48- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی 
معماری اسالمی – ایرانی عدم وجود مقرره

49-سامان بخشــی مناطــق حاشیه نشــین و پیشــگیری و كنتــرل 
ناهنجاری های عمومی ناشی از آن عدم وجود مقرره

50- توســعه پایدار صنعت ایران گردی به گونه ای كــه ایران گردهای 
خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد عدم وجود مقرره

 51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی كشور

مــاده 20)پیرامــون میــراث فرهنگــی( و اشــاره بــه حمایــت از 
صنایع دستی دربند 3

خصوصی سازی در حوزه میراث فرهنگی كشور
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بررسی تطبیقی الیحه پیشنهادی دولت و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در امور حقوقی و قضایی

 نواقص و انتقادات مواد پیشنهادی الیحه دولت در محور امور حقوقی 
و قضائی:

)بند ۴ ماده 2۴(
الف( تأکید بر کاهش ساالنه آمار زندانیان بجای کاهش رخداد جرائم

در ابتدای امر عدم مطابقت جمالت اولیه این بند با ادامه بند دیده می شود؛ بدین ترتیب 
که در ابتدای امر داعیه دار سیاست کاهش جمعیت کیفری شده اند، درصورتی که آنچه 
بعداً بیان می شود تنها حبس زدایی هست بدون آنکه قواعدی دال برسیاست کاهش 
جمعیت کیفری به طورکلی داشته باشد. مسئله بعدی در این ماده ادعای »کاهش 
ساالنه حداقل 10 درصد از آمار زندانیان هست« هرچند که این امر در ابتدا مطلوب 
به نظر می رسد اما سیاست مطلوب در این بستر کاهش رخداد جرائم هست، چراکه 
کاهش آمار زندانیان به معنای کاهش وقوع جرم و جنایت در جامعه نیست. تغییر کیفر 
هرچند موجب کاهش جمعیت کیفری زندان ها می شود اما در مقابل موجب رها کردن 
برخی مجرمان اصالح ناپذیر و کاهش امنیت جامعه می شود؛ بنابراین الزم است که در 

کنار سیاست های کاهش جمعیت زندان 
به سیاست های کاهش جرم و جنایت در 

جامعه نیز پرداخته شود.
 ب( نقض اصل تساوی مجازات ها

مسئله بعدی این است که منوط نمودن 
بازداشت و حبس به تعداد فضای خالی 
در زندان ها و بازداشتگاه ها اصل تساوی 
مجازات ها را فــارغ از اصل فردی نمودن 
مجازات ها، نقض می کند؛ چراکه ممکن 
اســت دو فرد با جرائم و پیشینه یکسان 
وارد مراحل قضایــی گردند و فرد الف به 
دلیل وجود ظرفیت و فضای مناسب در 
بازداشــتگاه ها و زندان ها، زندانی گردد 
اما فرد ب مجازات و یا قرار تأمین دیگری 
دریافت نمایــد و بدین ترتیــب یکی از 
اساســی ترین اصول فرا جنایی – اصل 
تســاوی مجازات ها – مورد خدشه واقع 
می شود. هم چنین در مواد 237 و 238 
قانــون آیین دادرســی کیفری مصوب 
1392 در خصوص بازداشت موقت احکام 
خاصی وجود دارد و نوع جرائم و شرایطی 

که صدور قرار موقت را ایجاب می نماید بیان شده است، بنابراین قانون گذاری در این 
حوزه و محدود نمودن بیش ازحد آن تنها موجب متجری شدن بزهکاران می گردد. 
درواقع این بند باید داعیه دار تنظیم جمعیت کیفری زندانیان و نه کاهش جمعیت 
کیفری می شد که البته به این موضوع نیز در قانون مجازات اسالمی در مواد 37 تا 87 
و آئین نامه های مربوطه پرداخته شده است و قانون گذار گام های معتنابهی را در این 
زمینه برداشته است و بهتر بود که مباحثی در خصوص نحوه نظارت بر این مواد و هر چه 
اجرایی تر شدن این مواد و همچنین تصویب آیین نامه اجرایی ماده 63 مطرح می شد که 

خود به نحو عادالنه تری موجب تنظیم جمعیت کیفری زندان می شود.
ج( عدم اشاره به تناسب سازی جرم و مجازات

در ادامه باید بیان داشت که در الیحه به تناسب سازی جرم و مجازات ها علی رغم بیان 
آن در سیاست های رهبری به هیچ وجه اشاره نشده است درصورتی که یکی از معضالتی 
که به واقع در قوانین جنایی ما خودنمایی می کند عدم تناسب جرائم با مجازات ها با 
توجه به بافت فرهنگی و سرزنش پذیری آن در جامعه هست. تصویب مجازات های 
شدید برای جرائم خفیف و بالعکس تصویب مجازات های خفیف برای جرائمی که به 
وجدان عمومی لطمه وارد می کند، موجب سلب اعتماد شهروندان به جامعه می گردد 

که این امر ضرورت اصالح این موضوع را ایجاب می نماید.
)بند 3 ماده 2۴(

الف( اکتفا به بیان نحوه انتقال زندان و عدم تعیین احکام دقیق آن
در این ماده تنها نحوه انتقال زندان از درون شهر به خارج از شهر بیان گردیده است که 
البته برخی از احکام آن نیز چندان مشخص نیست برای مثال دربند ج که اجاره زندان 
را منوط به توافق طرفین عقد نموده است، بیان نشده است که درصورتی که طرفین 
نســبت به این امر توافق نکنند وضعیت زندانیان چه می شود هم چنین در خصوص 

مبلغ اجاره نیز بهتر بود حداقل و حداکثری تعیین می گردید تا از بروز مشکالت بعدی 
جلوگیری نماید. هم چنین مواردی در همین راستا نیز ازقلم افتاده است برای مثال 
می توان به نحوه ساخت زندان جدید، تفاوت گذاشتن در نحوه ساخت زندان زنان و 

مردان و لزوم راه اندازی مهدکودک در زندان زنان اشاره کرد.
ب( عدم بیان نحوه نظارت بر این موضوع

نحوه نظارت بر سیاست این ماده نیز بیان نشده است. هرچند در ماده 31 این الیحه 
در خصوص نظارت به طورکلی مقرره ای وجود دارد اما بیان مقرره ای دقیق تر در این 

زمینه الزم است.
ج( اکتفا به بیان نحوه انتقال زندان و عدم پرداختن به وضعیت زندانیان و 

بازداشتگاه ها
به غیراز وضعیت مکانی زندانیان مشــکالت دیگری در مورد زندان و زندانیان وجود 
دارد که اشاره به آن ها الزم می نماید و مورد غفلت واقع شده است. برای مثال؛ وضعیت 
بهداشــتی و درمانی زندانیان، پایین بودن بازپروری زندانیان بــه دلیل رفتارهای 
خشونت آمیز و پرخاشگری و کاهش 
هدف بازدارندگی در زندان، وجود 
سبک و ســیاق مجرمانه در زندان، 
بهبود وضعیت رسیدگی به بهداشت 
روان، فقــدان تعییــن روش های 
اصالحــی و تربیتی و یــا درمانی، 
جلوگیــری از انتقال بســیاری از 
ویروس ها مانند هپاتیت و ایدز، عدم 
اجرای بســیاری از حقوق زندانیان 
مقرر در آئین نامه سازمان زندان ها 
مانند حقوق فرهنگــی زندانیان، 
حقوق آموزشی آنان، تأمین اشتغال، 
تأمین اوقات فراغت آنــان و موارد 

دیگری از این دسته هست.
 )ماده 6(

الف( عدم بیان سه مؤلفه اصلی 
توسعه اقتصادی علی رغم تأکید 

رهبری
 این بند از سیاســت های رهبری 
دربــاره مؤلفه هــای افزایــش و 
پیشرفت توسعه اقتصادی هست 
که متأسفانه در الیحه برنامه ششم توسعه از جانب دولت در خصوص استحکام 
قراردادها به هیچ وجه و در خصوص حقوق مالکیت نیز به صورت ناقص _ با واگذاری 
تدوین سیاســت های آن به نهادهای دیگر _دیده شده اســت. حقوق مالکیت و 
استحکام قراردادها و وجود رقابت جز مهم ترین قواعدی هستند که پایه و اساس 
توسعه اقتصادی محسوب می شوند. امروزه بسیاری از حقوقدانان بر این باور هستند 
که آنچه موجب توسعه یک کشور می شود این سه قاعده بازی است و مهم ترین 
دستگاهی که به این حقوق مربوط هست دستگاه قضا هست. همان گونه که مقام 
معظم رهبری اشاره نموده اند الزم است که حمایت قضایی مؤثری درزمینه حقوق 
مالکیت و استحکام قراردادها به وجود آید. درواقع باید بیان داشت که نقض قرارداد 
امری است که محاسبات طرفین در یک معامله اقتصادی را بر هم می زند و اگر در 
جامعه ای به طور مکرر و فراگیر اتفاق بیفتد ثبــات اقتصادی آن جامعه را مختل 

می کند و اگر بخواهیم نقض قرارداد کمتر شود پیشنهاد می شود که:
اوالً مجازات های نقض قرارداد بیشتر شود.

ثانیاً قضات به پرونده های نقض قرارداد سریع تر رسیدگی کنند و از سوی دیگر با 
دقت و در اسرع وقت حکم صادر کنند و آن حکم نیز توسط دادگاه اجرا شود.

مسئله دیگری که موجب می شود قراردادها دارای استحکام چندانی نباشند و 
همین عدم استحکام حقوق مالکیت افراد را مورد خدشه قرار دهد، عدم وجود 
مکانیسم برای ثبت حقوق رهنی )وثیقه ای( و اجرای آن در کشور هست که خود 
یکی از پیش شرط های اساسی توسعه اقتصادی در کشور هست و خود این امر 
مستلزم بازاندیشــی در مفهوم حقوق وثیقه ای است؛ بنابراین لزوم پیش بینی 
راهکارهای غیر قضایی مانند ایجاد دستگاه مرکزی در کشور برای اخذ وثیقه، 
ثبت و اجرای آن، بازنگری در قواعد مربوط به حقوق رهن از اقدامات کافی برای 
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سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری نواقص الیحه پیشنهادی دولت

امور حقوقی و قضایی
64- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاســتن از 
محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر 

و متناسب سازی مجازات ها با جرائم

بند 4 ماده 24
ادعای سیاست کاهش جمعیت کیفری در ابتدای ماده و ارائه راهکار حبس زدایی و تنظیم 

جمعیت کیفری زندانیان در ادامه
تأکید بر کاهش ساالنه آمار زندانیان بجای کاهش رخداد جرائم

منوط نمودن بازداشت و حبس به تعداد فضای خالی در زندان و بازداشتگاه ها
نقض اصل تساوی مجازات ها

عدم اشاره به تناسب سازی جرم و مجازات

65- بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت زندان ها و 
بازداشتگاه ها

بند 3 ماده 24
اکتفا به بیان نحوه انتقال زندان و عدم تعیین احکام دقیق آن

اکتفا بــه بیان نحوه انتقال زنــدان و عدم تدوین مقــرره در خصوص وضعیــت زندانیان و 
بازداشتگاهیان

عدم بیان نحوه نظارت بر این مورد

66-حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت 
و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه گذاری 

بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی

ماده 6
عدم بیان سه مؤلفه اصلی توسعه اقتصادی: حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، رقابت

عدم توجه به تضمینات مناسب در اجرای مطالبات مالی
مغفول ماندن بعد قضایی این مسئله

واگذاری تدوین تضمینــات حقوق مالکیت بــه نهادهای دیگر و فقــط در فضای محدود 
کسب وکار

67- توسعه ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت های 
معنوی و ثبت رســمی مالکیت های دولت و مردم بر 
امالک و اراضی کشــور در نظام کاداستر و گسترش 

فناوری های نوین در ارائه خدمات ثبتی

بند 3 ماده 4
عدم توجه به اموال منقول در این بعد

عدم توجه به مشکالت ثبت بافت های مسکونی و تجاری غیردولتی
عدم توجه به مالکیت معنوی و مشکالت اجرایی از ایده تا طرح

عدم توجه به وجود واسطه ها در حوزه اموال و اسناد و مشکالت آنان

جدول مقایسه الیحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت با ابالغیه مقام معظم رهبری  

ثبت و اجرای حقوق وثیقه ای هست.
 ب( عدم توجه به تضمینات مناسب در اجرای مطالبات مالی

مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد فقدان تضمین مناسب در اجرای مطالبات 
مالی در ایران هست که خود موجب عدم تضمین حقوق مالکیت می گردد. درواقع 
اگر شخصی از دیگری مطالبه داشته باشد مکانیسم هایی غیر از دادگاه برای تضمین 
حقوق مالکیت وجود ندارد و این مورد نیز در الیحه پیشنهادی از جانب دولت مورد 

غفلت واقع شده است.
ج( واگذاری تدوین تضمینات حقوق مالکیت به نهادهای دیگر و محدود 

بودن این موضوع در فضای کسب و کار 
در این بند از الیحه دولت تنها به کسب وکار اشاره شده است، درحالی که سیاست های 
رهبری محدوده وسیع تری را مدنظر دارد و می توان گفت تلویحاً به مسائلی مانند 

مناقصه، مزایده، قراردادهای اداری مانند EPC و موارد دیگر اشاره دارد.
 )بند 3 ماده ۴(

الف( عدم مالحظه ثبت اموال منقول
مسئله ای که در این ماده از الیحه می توان مالحظه نمود این است که تنها شامل اموال 
غیرمنقول می شود و دارایی های منقول، خصوصاً دارایی های غیرمادی مانند سرقفلی و 
حق کسب پیشه و عواید آتی آن را شامل نمی شود و اجرای حقوق وثیقه ای نیز در مورد 
آن ها با دشواری روبرو است. این امر خود باعث می شود که بانک ها و مؤسسات اعتباری 
قادر نباشند به اتکای دارایی های اشخاص و با اطمینان نسبی از دریافت مطالبات خود 
اقدام به اعطای وام و تسهیالت کنند و دشــواری در دسترسی به اعتبار، خود باعث 
کندی فرآیند توسعه می شود؛ بنابراین به ثبت رساندن حقوق منقول در این ماده مورد 
غفلت واقع شده است. علی رغم اینکه مقام معظم رهبری در سیاست های خود به اسناد 

و مالکیت معنوی که نمونه ای از اموال منقول است اشاره نموده اند.
 ب( عدم توجه به مشکالت ثبت بافت های غیردولتی

یکی از مشــکالتی که در حال حاضر درزمینه ثبت وجود دارد مشکالت بافت های 
فرسوده در رابطه با اسناد رسمی، امالک و مســتغالت واحدهای مسکونی تجاری 
واداری است و سازمان نوســازی باید با همکاری سازمان ثبت اســناد و امالک به 

حل وفصل مشکالت مربوط به اسناد ثبتی از قبیل اسناد مربوط به زمین های اوقاف و 
پالک های تجمیعی، پالک های فاقد سند و... در بافت های فرسوده بپردازند که در این 
ماده تنها به امالک دولتی پرداخته است و بهتر آن بود که امالک خصوصی- علی رغم 

تأکید رهبری- افراد نیز مورد پوشش قرار می گرفت.
 ج( عدم اشاره به مالکیت معنوی و مشکالت اجرایی از طرح تا ایده

موضوع دیگری که در این بند مورد اغفال واقع شــده است عدم اشاره به مالکیت 
معنوی و ثبت آن هست و باید بیان داشت که در حال حاضر حمایت کافی برای 
اینکه یک ایده پژوهشی به عنوان یک طرح اولیه ثبت شود تا در آینده به فناوری 
تبدیل شــود، وجود ندارد و خود این امر موجب سو اســتفاده از طرح ها و ایده ها 
می شود و به دلیل عدم طی فرآیند صحیح، تبدیل ایده به طرح اقتصادی فراهم 
نشده است بنابراین، ایجاد سازوکار قانونی برای حفاظت از نام تجاری، طرح اولیه 
و... ضروری هست. هم چنین به این دلیل که احتمال کپی برداری از ایده ها وجود 
دارد، خود این امر موجب عدم سرمایه گذاری و نوآوری می شود چراکه سرمایه گذار 
زمانی از طرحی استقبال می کند که مطمئن باشد امنیت سرمایه حفظ خواهد شد. 
این موضوع نیز هرچند در سیاست های رهبری مورداشاره واقع شده اما در الیحه 

مورد غفلت واقع گردیده است.
 د( عدم توجه به وجود واسطه ها در حوزه اموال و اسناد و مشکالت آن

از دیگر مسائلی که رهبری به آن اشاره نموده اند ثبت گسترده اسناد و اموال است. در 
حال حاضر وجود واسطه در حوزه اموال و اسناد علت عمده ای از دعاوی حقوقی در 
دادگستری ها است که این مسئله نیز به دلیل معامالت غیررسمی صورت گرفته توسط 
واسطه ها ایجادشده است چراکه مشاورین امالک حق تنظیم قرارداد و انعقاد عقود 
را به موجب قانون ندارند و این امر تنها وظیفه حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور هست که به عهده دفاتر اسناد رسمی اســت؛ بنابراین باید با ارائه راهکارهای 
حقوقی مانع انعقاد قرارداد توسط واسطه ها شد. هم چنین باید به اقدامات غیرقانونی 
که در مراکز تعویض پالک خودرو انجام می شــود و عدم اجرای قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگان در خصوص صدور سند مالکیت خودرو اشاره نمود که به طور کامل 

مورد غفلت واقع شده است.
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 در جلساتی که توسط کمیته سیاســت خارجه برنامه ششم توسعه با حضور اساتید 
حقوق و علوم سیاسی برگزار شد مباحثی پیرامون ماده 25 الیحه پیشنهادی دولت 
به عنوان تنها ماده درباره امور سیاست خارجه مطرح گردید که خالصه ای از آن به شرح 

ذیل خواهد آمد:
1-نواقص و انتقادات الیحه پیشنهادی دولت در امور سیاست خارجه

الف( مقدمه ماده 25
مکلف ساختن نیروهای مسلح به هماهنگی با وزارت امور خارجه در قبال تمامی اقدامات 
خود درزمینه روابط خارجی، خارج از حیطه دخالت این وزارتخانه و مغایر با وظایف 
تعریف شده برای این نهاد اجرایی است. چه آنکه مباحث مربوط به دفاع و امنیت که حوزه 
فعالیت نیروهای مسلح است طبعاً در ارتباط با وزارت اطالعات و شورای عالی امنیت ملی 
است. اگر مقصود از »هماهنگی« در این ماده نه امور اجرایی صرف، که تبعیت و کسب 

تکلیف باشد، ماده با اشکال اساسی مواجه خواهد بود.
در راستای حل این ابهام دو پیشنهاد مطرح می گردد. نخست آنکه در پاورقی تعریفی 
از »هماهنگی« ارائه گردیده و تصریح شود که مقصود از این عبارت هماهنگی در امور 
اجرایی است. پیشنهاد دوم نیز آن است که »نیروهای مسلح« از این ماده حذف شده 
و در بخش مربوط به امور دفاعی و امنیتی آورده شود تا بدین نحو حوزه تصمیم گیری 
نیروهای مســلح که خود تحت نظر مســتقیم فرماندهی کل قوا هستند، محدود به 

مصلحت اندیشی های دولت نگردد.
ب( نقاط تعارض باسیاست های ابالغی و نقدهایی جزئی بر ماده 25

 اساساً روح حاکم بر سیاست های ابالغی از سوی رهبری و الیحه نوشته شده توسط 
دولت، در ساحات مختلف ازجمله اهداف وجهت گیری ها کامالً متفاوت بوده و تعارض 

رویکردی دارند. ازجمله این تعارضات عبارت اند از:
1-اشاره به قانون اساسی در مقدمه ماده بجای اشاره به »سیاست های ابالغی از سوی 

رهبری« به عنوان اصلی ترین سند باالدستی.
2-تکیه بر بیرون داشتن و اصل را بر پاســخگویی نهادن برخالف ادبیات موجود در 
سیاست های ابالغی که تکیه بر درون داشته و از موضع مطالبه سخن می گوید. ازجمله 

دربند اول این ماده که به »اقدامات اعتماد ساز« اشاره شده است.
3-کلی گویی و به کارگیری ادبیاتی گسسته بجای توجه به پیوستگی ساختار مواد وعدم 
التفات به این نکته که این برنامه باید با ساختار »برنامه ریزی« و با منطقی قابل ارزیابی 

و قضاوت تهیه شود.
4- بکار گیری عباراتی مبهم ازجمله »حقوق بشــر اســالمی« و 

»دیپلماسی رسمی«.
5- اشاره به حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج 

از کشور و مشــارکت دادن آن ها در توسعه 
ملی، بدون توجه به اغراض مشخص شده در 

سیاست های ابالغی.
6-دخالــت دادن بودجه به عنوان 
الیحه قانون سالیانه، در کمک های 

توسعه ای به کشورهای هدف.
7- اشــاره به تروریســم و افراط گرایی از 

منظری منفعالنه و بدون در نظر گرفتن این 
نکته که اوالً این مباحث در حوزه تصمیم گیری قوه 

قضاییه و نیازمند به هماهنگی با آن مقام است و ثانیاً اینکه 
اساساً این موضوع خارج از بحث های مورد تأکید درسیاست های 

ابالغی از سوی رهبری است.
8- تغییر ماهیت »اقتصاد مقاومتی« به »مقاومت اقتصادی« دربند آخر 

این ماده، در جهت حفظ وضع موجود و استحکام بخشی به این وضع، بجای 
تغییر در ساختار غلط آن.

ج( تطبیق اجمالی ماده 25 با بندهای 59 تا 63 سیاست های ابالغی
1- دربند 59 هدف اساسی، حفظ دستاوردهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه آسیای جنوب غربی اســت. برای تحقق این هدف نیازمند شناسایی 
دستاوردهای خاص در هریک از کشورهای منطقه، سازوکار حفظ این دستاوردها، 

طراحی مکانیزم هایی برای ارتقاء دستاوردها، شناسایی تهدیدات و...هستیم.
2-درباره بند 60 و در رابطه با روابط اقتصادی خارجی، باید معین گردد که دقیقاً چه 

اقداماتی در کدام کشورها به اقتصاد مقاومتی کمک می کند.
3- درباره بندهای 61 و 62 و 63 نیز نکاتی ازجمله اینکه سرمایه و پتانسیل ایرانیان 

خارج از کشور باید در جهت سیاســت های ایران و ضد سیاست های نظام سلطه بکار 
گرفته شود و اینکه سیاست خارجه ایران باید خنثی کننده تحریم و باالبرنده هزینه برای 

کشورهایی باشد که درصدد تحریم ایران هستند، موردبحث است.
2-ماده پیشنهادی برای الیحه ششم توسعه

ماده 25: در راستای اجرا و تحقق اهداف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سند 
چشم انداز و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ 
و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت، 
دستگاه های اجرایی مکلف هستند تمامی اقدامات خود را درزمینه روابط خارجی را با 
هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. دولت و وزارت امور خارجه موظف هستند 

نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:
الف( مقابله با تهدیدات و اقدامات مداخله گرایانه خارجی در مناطق از طریق: )مربوط 

به بند 59 سیاست های ابالغی(
1-ایجاد و حمایت از جبهه متحد اسالمی علیه حرکت های تکفیری، تروریستی در 

منطقه و حامیان آن ها
2-حمایت از جنبش های مقاومت به ویژه نهضت های اسالمی همسو

3-ایجاد و تقویت سازمان ها و ترتیبات منطقه ای در حوزه های دریای مازندران )خزر(، 
آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره هند، غرب آسیا و شمال افریقا

4-بهره گیــری از زمینه ها و ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، جغرافیایی 
به منظور تقویت وحدت اسالمی و همگرایی در جهان اسالم.

ب( تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق: )مربوط به بند 60 سیاست های ابالغی(
1-ترسیم نقشه راهبردی ظرفیت های تجاری، علمی و فناوری ایران در منطقه و جهان 

برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز
2-شناسایی افراد توانمند و اعزام آنان به عنوان وابستگان اقتصادی در نمایندگی های 

خارج از کشور با بهره گیری از ظرفیت های تخصصی موجود
3-شناســایی بازارهای هدف در کشورهای همســایه، منطقه و جهان برای توسعه 
صادرات، انرژی، کاال، خدمات فنی و مهندسی و پزشــکی با تأکید بر توانمندی ها و 

مزیت های کشور
4-اقدامات الزم به منظور تسهیل صدور روادید برای تعامالت اقتصادی

5-شناسایی و تقویت سرمایه گذاری مولد و دانش بنیان مشترک خارجی غیردولتی
6-اولویت بخشیدن به تسهیل همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری 
مشترک با کشورهای محور ارتباط )کریدور( شمال و جنوب ایران

ج( دولــت موظف اســت بــا همکاری ســازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران نسبت به تقویت 
شبکه های فرامرزی فعلی و توسعه آن ها در 
حوزه های جغرافیایی جدید اقدام نماید. 
در دوره اجرایی برنامه ششم حداقل 
دو شبکه خبری جدید تلویزیونی 
باید راه اندازی شود. )مربوط به بند 

61 سیاست های ابالغی(
د( ایجاد و تقویــت رایزنی های فرهنگی 
توانمند جمهوری اسالمی ایران در تمامی 
کشورهای آســیای جنوب غربی و شمال افریقا و 

پشتیبانی مالی و منابع انسانی الزم از آن ها
ه( ایجاد زمینه های الزم برای جلب ســرمایه و توان علمی 
تخصصی ایرانیان خارج از کشــور از طریق: )مربوط به بند 62 

سیاست های ابالغی(
1-شناسایی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور مستعد و عالقه مند به 

سرمایه گذاری در کشور با حفظ مالحظات امنیتی و فرهنگی
2-شناسایی و ارتباط با نخبگان علمی ایرانی در خارج به منظور استفاده از 

ظرفیت های آنان در داخل کشور
و( توانمندسازی دستگاه دیپلماسی نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق: 

)مربوط به بند 63 سیاست های ابالغی(
1-جذب نیروهای متعهد، انقالبی و متخصص از بین فارغ التحصیالن کلیه 

مراکز آموزش عالی کشور
2-همکاری در جهت ایجاد، اصالح، بازنگری و تکمیل رشته ها و گرایش ها و 
سرفصل های مرتبط با رشته های حقوق، سیاست، اقتصاد و روابط بین الملل

بررسی تطبیقی الیحه پیشنهادی دولت و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در امور سیاست خارجه:
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نواقص الیحه پیشنهادی دولت سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری

ماده 25
کلی گویی و بیان اهداف و سیاست ها به جای برنامه 59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسالمی در منطقه آسیای 

جنوب غربی

ت خارجه
امور سیاس

 فقدان مقرره
60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی باهدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، 
ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

و سند چشم انداز

61- توسعه کّمی و کیفی رسانه های فرامرزی با زبان های رایج بین المللی فقدان مقرره

 فقدان مقرره
62-ایجاد زمینه های الزم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان 
خارج از کشور در توســعه ملی و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه در دفاع از منافع 

ملی

63- بهره گیری حداکثری از روش ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی فقدان مقرره

جدول مقایسه الیحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت با ابالغیه مقام معظم رهبری

نواقص الیحه پیشنهادی دولت سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری

بند 2 ماده 29
52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 

5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی

امور دفاعی و امنیتی

بند 1 و 3 و 4 ماده 29

53-ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
1-53- توسعه توان موشکی و فناوری ها و ظرفیت تولید سالح ها و تجهیزات عمده دفاعی برتر ساز با توان 

بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات
2-53-گسترش هوشمندانه و مصون ســازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز 

حیاتی و حساس کشور
3-53- افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت های 

کشور در چارچوب سیاست های کلی مصوب

54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان فقدان مقرره

 فقدان مقرره

55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم افزاری و سخت افزاری، توسعه و تقویت یگان های 
مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه فعالیت های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی 

مرزی

56- برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت باهدف کاهش 10 درصدی ساالنه مصادیق مهم آن فقدان مقرره

ماده 22 57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها در چارچوب سیاست های کلی ابالغی و مدیریت مصرف 
باهدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه

58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار فقدان مقرره

جدول مقایسه الیحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت با ابالغیه مقام معظم رهبری

نواقص الیحه پیشنهادی دولت در محور امور دفاعی-امنیتی:
فارغ از کلی گویی در مواد مرتبط باسیاست های کلی، این محور ازجمله نقاط قوت 

برنامه پیشنهادی دولت هست. لیکن فقدان مقرره در پاره ای سیاست های مربوطه 
کماکان از نواقص اصلی این الیحه هست.

 بررسی تطبیقی الیحه پیشنهادی دولت و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در امور امنیتی- دفاعی
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نواقص الیحه پیشنهادی دولت سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری

بند 2 ماده 29
52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 

5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی

امور دفاعی و امنیتی

بند 1 و 3 و 4 ماده 29

53-ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
1-53- توسعه توان موشکی و فناوری ها و ظرفیت تولید سالح ها و تجهیزات عمده دفاعی برتر ساز با توان 

بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات
2-53-گسترش هوشمندانه و مصون ســازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز 

حیاتی و حساس کشور
3-53- افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت های 

کشور در چارچوب سیاست های کلی مصوب

54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان فقدان مقرره

 فقدان مقرره

55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم افزاری و سخت افزاری، توسعه و تقویت یگان های 
مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه فعالیت های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی 

مرزی

56- برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت باهدف کاهش 10 درصدی ساالنه مصادیق مهم آن فقدان مقرره

ماده 22 57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها در چارچوب سیاست های کلی ابالغی و مدیریت مصرف 
باهدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه

58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار فقدان مقرره

حقوق اقتصادی

   الزمه استقالل بانک مرکزی، استقالل در ساختار است
   تأیید مشروط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبری در باب نحوه 

اداره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
   استقالل یا وابستگی بانک مرکزی
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گفت وگو با دکتر امیرحسین مزینی معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس:

الزمه استقالل بانک مرکزی، استقالل در ساختار است
باید نظام بانکی ما نظارت پذیر شود

ازآنجاکه بانک مرکزی به عنوان بانک مادر هســت و دو وظیفه 
سیاست گذاری و نظارت را در پیشبرد اهداف کالن اقتصادی 
دارد، رابطه میان بانک مرکزی و دولت در نظام های حقوقی ایران 

چگونه است و معایب این نوع رابطه ازنظر شما چیست؟
من فکر می کنم اینکه ارتباط بین بانک مرکزی و دولت چه هست یک 
سؤال کلی اســت و من می خواهم دو بعد دیگر را هم به آن اضافه کنم؛ 
یعنی یک طرف بانک مرکزی، یک طرف سیستم بانکی، یک طرف دولت 
و یک طرف هم مردم و بنگاه ها به عنوان متقاضیان وجوه، هســتند. این 
رابطه تابع شــرایط اقتصاد هست. شــما نمی توانید یک نسخه واحدی 
را برای همه کشورها بپیچید؛ برای اینکه این رابطه چگونه باشد تابعی 
است از اینکه آن اقتصاد در چه چارچوبی دارد کار می کند. ساختار یک 
اقتصادی که تا حد زیادی وابسته به بخش خصوصی است مانند اقتصاد 
امریکا با یک اقتصادی که حتی در یک کشور توسعه یافته است، اما تا حد 
زیادی دولت در آن نقش دارد، یعنی نظامی که گرایش های سوسیالیستی 
در آن پررنگ تر است مثل برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و یا 
کشوری که نقش دولت در آن خیلی پررنگ است خیلی فرق می کند. لذا 
هیچ نسخه واحدی برای استقالل بانک مرکزی وجود ندارد؛ یعنی شما 
نمی توانید برای استقالل بانک مرکزی ضریب بگذارید و بگویید که مثاًل 
80 درصد است؛ بنابراین اگر ما بخواهیم روی آن کارکنیم باید حتماً روی 

نسخه بومی آن فکر کنیم.
متأسفانه دولت ها در ایران به بانک مرکزی بیشــتر به شکل قلک نگاه 
می کنند-شــاید به دلیل که اقتصاد ما نفتی بوده است-دولت کارهای 
خودش را جلو می برد و منابع آن را از طریق بودجه، بودجه ای که شدیداً 
وابسته است به نفت، تأمین می کند، حاال اگر جاهایی به مشکل برخورد 
کرد، بانک مرکزی هست و می تواند به طرق مختلف از آن استفاده کند، 
درحالی که این، رویکرد کاماًل غلطی است. بانک مرکزی یک نهاد مستقل 
از دولت است که تنظیم کننده روابط بین متغیرهای پولی و اعتباری یک 
کشور است. وقتی من این را بپذیرم، در اینجا دولت نقشی ندارد. وقتی 
شــما به تاریخچه بانک های مرکزی دنیا نگاه می کنید، می بینید که در 
بسیاری از موارد جلوی سیاست های دولت ها می ایستند. چراکه وظایف 
بانک مرکزی یک چیز و وظایف دولت یک چیز دیگر است؛ اما وقتی این 
دو درجاهایی پشــت پرده باهم یکی می شــوند، این وظایف مخلوط و 
مخدوش می شود و ازآنجایی که دولت نقش حاکمیتی دارد، طبیعتاً این 
بانک مرکزی و وظایف اوســت که فدا می شود؛ یعنی بانک مرکزی باید 
در راستای وظایف خودش به نفع دولت کوتاه بیاید. این چیزی است که 
دقیقاً در اقتصاد ایران در ســه دهه اخیر می بینیم. بانک های مرکزی ما 
مستقل نبودند. بخشی از عدم استقالل در سازوکار تعیین رئیس کل بانک 

مرکزی ریشه دارد. اآلن تعیین رئیس کل بانک مرکزی تابعی از مالحظات دولت 
است و در یک فضای مستقل رئیس کل بانک مرکزی تعیین نمی شود و به همین 
دلیل اینجا مشکالت شروع می شود و بخش دیگری از آن ریشه در رویکرد دولت 
دارد، دولت بانک مرکزی را به عنوان یــک تنظیم کننده روابط بین پولی و بانکی 
نمی داند. بانک مرکزی نیز خودش را شدیداً تحت سلطه دولت می داند به همین 
ترتیب این ساختار به نظام بانکی ما هم منتقل می شود چراکه بخش قابل توجهی 
از نظام بانکی ما دولتی است و به نظر من هرچند بخشی از آن ها هم در این دهه 
اخیر سعی شد که خصوصی شود ولی واقعیت این است که سایه حضور دولت در 

نظام بانکی ما خیلی پررنگ است.
در این سیستم وقتی نگاه می کنید تعریف روابط خیلی سخت هست، اینجاست 
که کار به جایی می رسد که اگر یک تخلف در نظام بانکی می بینید تقریباً نهادی 
نیست که به آن رسیدگی کند، چراکه این ها درجاهایی پشت پرده منافعشان و 
یا حداقل ترجیحاتشان با یکدیگر گره خورده است. چرا وقتی می شنوید بانک ها 
دارند از ضوابط خودشان تخلف می کنند، وقتی این تخلف این قدر صریح و روشن 
است، کسی برخورد نمی کند به خاطر اینکه کسی نیست که برخورد کند. بانک 
با دولت ترجیحاتشــان-حاال نه اینکه حتماً بگویم منافعشان-یکی است. حاال 
پیچیدگی وقتی بیشتر می شود که شما می بینید در این ساختار دولتی نظام بانکی، 
نهادهای مختلفی دارند فعالیت می کنند، بخشی بانک های خصوصی هستند و 
بخشی بانک های دولتی هستند که دارای سابقه باال و وظایف مهمی هستند مثل 
بانک ملی که بعضاً کارهای خزانه را انجام می دهد. بخشی از بانک ها هستند که 
نه خصوصی هستند و نه دولتی، من اســمش را می گذارم حاکمیتی که زیر نظر 
نهادهای نظامی و انتظامی فعالیت می نمایند. طبیعی است که این ها قانون پذیری 
خیلی پایینی دارند. درحالی که قدرت بســیار باالیی دارند و قدرت باالیی هم در 

تخریب این ساختار دارند.
در این فضا نهادهای پولی و بانکی خودشان را کاماًل مستقل احساس می کند، آن 
بخشی که وابسته به دولت است شدیداً از رانت دولت استفاده می کند، آن بخشی 
که تحت نظر نهادهای حاکمیتی غیردولتی هســتند دارنــد از آن کانال ارتزاق 
می نمایند و بخش خصوصی هم به نظر من سرش بی کاله می ماند و مجبور است 
که تخلفات خودش را انجام دهد، طبیعی است که این ساختار نظارت پذیر نیست. 
اآلن طرحی در مجلس مطرح شده است و کار مثبتی که در آن کرده اند، نظارت پذیر 
کردن سیستم بانکی است و ساختاری را درست می کنند که نظام بانکی ما بتواند 
نظارت پذیر باشد، ابزاری را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند که بتواند بر این ها 

نظارت کند، فارغ از کنترل های دولت و نهادهای حاکمیتی.
بدیهی ترین الزمه اســتقالل بانک مرکزی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و 
کارکرد مستقل آن است. تا ساختار مدیریتی بانک مرکزی را نتوان مستقل کرد 
و وابسته به دولت باشــد، نمی توان نظارت کرد. در امریکا وقتی شما به سازوکار 
انتخاب رئیس کل فدرال رزرو نگاه می کنید انسان واقعاً در حیرت می ماند، هرکسی 

اشاره: دکتر امیرحسین مزینی، معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است. وی دارای کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق 
)ع( و دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی از دانشگاه تربیت مدرس است. دکتر مزینی در طی یک دهه اخیر بیشتر به امور پژوهشی اشتغال داشته به گونه ای که 
طی سال های گذشته عضو شورای پژوهشی وزارت تعاون، عضو شورای پژوهشی گمرک جمهوری اسالمی ایران، مدیرکل دفتر تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون، معاون اداره 
کل مطالعات بهره وری و بهبود سیستم های وزارت بازرگانی بوده است. وی در سال های اخیر سه کتاب نیز با عناوین »امکان سنجی انتشارات اوراق صکوک در اقتصاد ایران«، 
»روش های تعیین قیمت در بازار« و »ارزیابی اقتصادی طرح ها )اقتصاد مهندسی(« را به رشته تحریر درآورده است. او هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

  مصاحبه و تنظیم: سمیراقاسمی
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را در این سطح راه نمی دهند، حتماً باید دارای ویژگی های خاصی باشد و به 
همین دلیل وقتی به بحران های اقتصادی امریکا نگاه می کنید مردم و بنگاه ها 
بیشتر نگاهشان به بانک مرکزی است تا دولت امریکا. چراکه می دانند بانک 
مرکزی یک نهاد کاماًل مســتقل است و در راســتای وظایف خودش عمل 

می کند.
به نظرم کنترل و نظارت دولت نســبت به نظام بانکی و بانک مرکزی شدیداً 
باید کم شود و نظارت بانک مرکزی شــدیداً باید تقویت شود و بانک های ما 
باید شدیداً نظارت پذیر بشــوند. بانک های ما نه تنها دارای استاندارد جهانی 
نیستند بلکه فارغ از ضوابط ملی نیز عمل می کنند و نهادی که باید بر بانک ها 
نظارت کند خود تحت نظارت یک نهادی به نام دولت است و این دولت شدیداً 
از این بانک مرکزی سوءاســتفاده می کند؛ و درواقع همان نگاه قلکی وجود 
دارد. مطلب دیگری که من در ســؤاالت بعدی نیز بــه آن خواهم پرداخت 
اینکه جایگاه بانکداری بدون ربا کجاست؟ در ساختاری که از اول تا آخرش 
ناکارایی و ضعف می بینید، یک روکشی از اسالم و بانکداری بدون ربا هم بر آن 
کشیده ایم و این پیچیدگی کار را بسیار باالبرده است. این کار متأسفانه اعتماد 

به این سیستم را بسیار پایین آورده است.

با توجه به اینکه در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان 
انتخاب رئیس بانک مرکزی به دســت رئیس جمهوری هست، فکر 
می کنم این نظارت پذیری که در این طرح جدید هســت، خیلی 
نمی تواند جوابگو باشد، چون این جور که من برداشت کردم درواقع 
این استقالل بانک مرکزی از حاکمیت است که می تواند آن نظارت 

را به خوبی اعمال کند؟
بانک مرکزی یک نهاد مستقل است وقتی شما می گویید بانک مرکزی متولی 
سیاست های پولی است، شما باید به این نهاد استقالل الزم را بدهید که بعد 
بتوانید مواخذه کنید. ما در اقتصاد می گوییم سیاست های پولی، سیاست های 
مالی، سیاست های تجاری و ... . سیاست های پولی آنجاست که سیاست گذار 
پولی می آید و باکم و زیاد کردن عرضه پول و نرخ بهره یکسری کارها می کند. 
ما اصاًل سیاست های پولی نداریم. چراکه نیازهای مالی و بودجه ای دولت است 
که بخش عمده ای از سیاست های پولی ما را رقم می زند، اگر دولت نیاز داشته 
باشد حجم پول باال می رود و در این دو دهه هم نگاه کنید ما در ایران کاهش 
حجم پول نداشته ایم و به همین دلیل ما چیزی تحت عنوان سیاست پولی 
نداریم و تنها عملکرد پولی داریم. به همین دلیل در گزارش های عملکرد بانک 
مرکزی که نگاه می کنید هرسال همین است و این گونه مطرح می شود که در 
سال موردنظر کنترل حجم پول در دستور کار قرار گرفت و چند صفحه جلوتر 
بیان می کند، متأســفانه افزایش این قدر درصدی حجم پول اجتناب ناپذیر 
گردید؛ که ریشه آن برمی گردد به این که بانک مرکزی ما یک بانک مرکزی 
مستقل نیست و در این سیستم شما نمی توانید بانک مرکزی را مواخذه کنید 
و بگویید خوب عمل کرده و یا خیر. چون می گوید من تحت تأثیر نیاز دولت 
بوده ام و دولت گفته اســت این مقدار ارز از من بخر من خریده ام و گفته این 
مقدار ارز به من بده و گفتم چشم. در نظام های دیگر بانک ها از بانک مرکزی 
حساب می برند و بانک مرکزی دارای قوه تشویقی و تنبیهی است و تقریباً شما 

چنین چیزی را در ایران نمی بینید.
من فکر می کنم نظام جمهوری اسالمی اگر بتواند مقوله استقالل حاکمیتی 
بانک مرکزی را به سامان برساند قسمت عظیمی از مشکالت اقتصادی ما حل 
خواهد شد. به نظر می رسد طرحی که هم اینک در مجلس مطرح است خواهان 
چندانی در فضای اجرایی کشور ندارد. چراکه نه دولت این را می خواهد چون 
به قلکش دست زده می شــود و نه بانک ها این را می خواهند چون آقاباالسر 
نمی خواهند و بانک مرکزی هم این را نمی خواهــد چون در آن صورت باید 
پاسخگو بوده و تغییرات اساسی در خود به وجود آورد. همه بانک ها گزارش 

عملکرد می دهند ولی پاسخگویی همراه با مسئولیت پذیری وجود ندارد.

عملکرد نظام بانکی ما در حمایت از تولید چگونه است و برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی چگونه باید باشد؟

این دو تا بحث اســت. یکی اینکه هرچنــد که ما مکــرر می گوییم اقتصاد 
مقاومتی ولی بنده پیش بینی می کنم این هم از واژگانی اســت که فدا شود. 
همان سیاست هایی که قباًل مطرح می شده، اآلن هم اعالم می شود و فقط در 
عنوان آن اضافه می کنند “در راستای اقتصاد مقاومتی”و حاال اگر عنوانش 
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را هم عوض کنید و بزنید در راستای اقتصاد رفاقتی و رقابتی هم فرقی 
نمی کند و همین است. فقط عنوان تغییر می کند و متأسفانه من در نظام 
اجرایی کشور و حتی مسئولین چنین همتی را نمی بینیم و متأسفانه 

شعار زیاد می دهند.
 نکته دیگر اینکه مشــکل تولید ما فراتر از نظام بانکی است به نظر من 
اینکه تمامی مشکالت حوزه تولید را به دوش نظام بانکی بیندازیم جفا 
کرده ایم. واقعیت این است که ســاختار تولید ما ایراد دارد. بهره وری 
نیروی کار، سرمایه و رقابت پذیری پایین هســت. تکنولوژی مناسب 
نیست، روابط کار ایراد دارد، در این شرایط، تولید کار سختی است. نظام 
مالیاتی و هزینه های مختلف و تأمین اجتماعی و... تولید را بسیار پیچیده 
کرده است. ساختار تولید ما مشکالت به مراتب بیشتری ازتامین مالی 

از طرق بانک دارد.
در این شرایط یکی از مشکالت تولید )در کنار مشکالت متعدد دیگر( 
کمبود منابع مالی است و اگر بخواهیم بگوییم مشکل تولید ما به دلیل 
نظام بانکی است به بانک ها جفا کرده ایم. حاال سؤال این است که نظام 
بانکی ما در راستای رفع این مشکل بخش تولید موفق عمل کرده است؟ 
پاسخ منفی است. علتش چیســت؟ علتش این است که بخش تولید 
ما این قدر مشکل دارد که طبیعی است کســی حاضر نمی شود در آن 
سرمایه گذاری کند. وقتی بانکی که می تواند امروز زمین بخرد و دو سال 
دیگر دو برابر شود و کسی هم بر این عملکرد نظارت ندارد چرا باید به 
شما وام بدهد که دو سال دیگر ورشکست می شوید. مخصوصاً درجایی 
که بانک های ما عمدتاً صبغه دولتی دارند بایــد بگوییم در این زمینه 
به هیچ عنوان خوب عمل نکرده اند و بعد دولت می آید به این ها تکلیف 
می کند که شما به بخش های تولیدی وام دهید. حاال اینجا انواع تخلفات 
و انحرافات شروع می شود تا این کار را انجام ندهند. لذا در پاسخ شما باید 
بگویم خیر؛ و اینکه چرا این کار را نکرده اند به خاطر این است که سیستم 
بانکی در راستای منافع خودش دارد عمل می کند. ضمن اینکه در این 
رابطه نیز خوب عمل نکرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از 
منابع نظام بانکی ما قفل شده است. بخش عمده ای از منابع بانک ها در 
حوزه مسکن و زمین متمرکزشــده و در این رکود فعلی سرمایه آن ها 

بلوکه شده است.

یکی از مشــکالت تولید نبود نقدینگی است و از آن طرف هم 
بانک ها حاضر نیستند این ریسک را کنند و به تولیدکننده پولی 

بدهند، مسلماً تولید می خوابد این یک دور نیست؟
بله تقریباً. شما فکر می کنید چرا این قدر بیکاری ما باال است. شما وقتی 
در دنیا نگاه می کنید بخش قابل توجهی از اشــتغال توسط بنگاه های 
کوچک و متوسط ایجاد می شــود یعنی در دنیا فوالد مبارکه اشتغال 
ایجاد نمی کند و بنگاه های کوچک و متوسط پنج نفره و ده نفره و پنجاه 
نفِر هســتند که اشــتغال ایجاد می کنند. اآلن بخش عمده ای از این 
بنگاه های ما خوابیده اند. این خیلی بحرانی است. اآلن اقتصاد ایران در 
شرایط بحرانی بسر می برد. ساختار تولید ناکارآمد است. نظام بانکی از 
این ساختار حمایت نمی کند. نظام بانکی هم اگر بخواهد حمایت کند در 
چارچوب سازوکار دولت محور و انحرافات موجود در آن حمایت می کند. 
در این ساختار بخش قابل توجهی از حمایت ها نصیب آن بخش از تولید 
می شود که دولتی اســت و از البی قوی برخوردار است. حال آنکه این 
بخش الزاماً از بهره وری الزم )در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط 
خصوصی( در اقتصاد برخوردار نیست و این یعنی تشدید بحران و یا به 
تأخیر انداختن آن. در گام بعد سیستم دوباره ناچار می شود به اعمال 
حمایتهای مجدد جهت جلوگیری از بحران- با تاکید بر واحدهای دولتی 
که البی قوی تری دارند- بپردازد. این فرایند می تواند یک دور باطل باشد 

که البته بخش خصوصی در خارج از آن قرار می گیرد.

چند سالی است که بحث اصالح در نظام پولی و بانکی مطرح 
می شود طرح تحول نظام اقتصادی از چه زمانی کلید خورده و 

تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است؟
از چه زمانی را نمی دانم ولی ما یک قانون نظام پولی در رژیم گذشــته 

داشته ایم. غیرازآن قانون بانکداری بدون ربا است که مربوط به اوایل دهه 60 است. 
عملکرد اجرای این قانون شبیه به کشیدن یک پوشش )رویه( اسالمی بر کالبدی 
است که هیچ چیزش اسالمی نبوده و تقریباً نیست و نتیجه اش هم این است که 
می بینیم. ما هیچ یک از مناسبات خود را اسالمی نکرده ایم که توقع داشته باشیم 
نتیجه اش اسالمی شود. این طرحی که در مجلس است شروع خوبی است گرچه 
ما خیلی فاصله داریم تا به جایی که مطلوب است برسیم. ببینید این دو مرحله دارد 
تصویب قانون یک مرحله است و اجرای آن یک مرحله دیگر است که البته از درجه 
اهمیت بیشتری برخوردار اســت. من فکر می کنم یکی از چیزهایی که در نظام 
اسالمی جای شرمساری است این است که ما خیلی حرف اسالم می زنیم اما به آن 
اصاًل عمل نمی کنیم؛ و آن چیزی که تحت عنوان عقود اسالمی در بانک ها است، 
تقریباً می توانم بگویم اسالمی نیست نه مضاربه، مضاربه است نه جعاله، جعاله است 

دیگر مباحثی همچون فاکتورهای صوری و ... بماند که جای بحث فراوان دارد.

در اوایل صحبتتان فرمودید که در خصوص عملیات بانکی بدون ربا نیز 
صحبت هایی دارید که بفرمایید.

من فکر می کنم، پایه عملیات بانکی بدون ربا مشارکت در سود و زیان است و این 
نکته بسیار کلیدی اســت و این جز بدیهیات اسالم است. این مشارکت در سود و 
زیان زمانی می تواند به خوبی انجام شود که آدم ها، آدم های اخالق مداری باشند 
و دولت هم دولت سالمی باشد. من فکر می کنم از مجموع مفاهیمی که در حوزه 
اقتصاد اسالمی مانند مالیات های اقتصادی، عدالت اسالمی، توزیع درآمد، نظام 
پولی و مالی و ... وجود دارد اگر به عنوان یک کشــور اسالمی بخواهیم یک بخش 
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مرکزی و دولت و بانک ها مشخص شود بخش قابل توجهی از مشکالت 
رفع می شود.

فکر می کنم به موجب قانون اســتقراض دولت از بانک مرکزی 
ممنوع شده اســت ولی دولت خودش یکســری راه ها برای 

استقراض پیدا می کند؟
بله دولت در این رابطه )حیله ها و( راهکارهای مالی و حسابداری خود را 
دارد. وقتی دولت می خواهد استقراض کند، به بانک مرکزی نمی گوید که 
لطفاً به من ده هزار میلیارد پول قرض بده. کافی است که اندکی جابجایی 
انجام بدهد تحت عناوین دیگر مثل فروش ارز، تصعیر و... . باالخره نتیجه 
آن این است که پول از بانک بیرون می آید و در اختیار دولت قرار می گیرد. 
البته اســتقراض دولت از بانک مرکزی و استقراض دولت از نظام بانکی 
باهم فرق می کند. در اقتصاد چیزی داریم تحت عنوان پول پرقدرت و 
آن پولی است که از بانک مرکزی بیرون می آید و به جامعه و نظام بانکی 
وارد می شود و در قالب ضریب تکاثری تبدیل به نقدینگی می شود. هر 
یک تومانی که از بانک مرکزی خارج می شود تقریباً به 5 تومان نقدینگی 
تبدیل می شود. اینجا بحثی که مطرح می شود این است که اگر دولت از 
نظام بانکی استقراض کند دارد نقدینگی را جذب می کند. ولی اگر دولت 
از بانک مرکزی اســتقراض کند پول پرقدرت اســتقراض نموده که در 
مراحل بعدی با چند برابر افزایش به نقدینگی تبدیل می شود و این یک 
جنایت اقتصادی است که متأسفانه در ایران مسبوق به سابقه نیز هست.

را عملیاتی کنیم، به نظر من مناسب ترین بخش، بخش مالیه اسالمی است و در 
این قسمت اسالم خیلی حرف کاربردی دارد و متأسفانه در این قسمت ما مدعی 
هستیم ولی مالحظه می کنیم که کشورهایی مانند مالزی، امارات، پاکستان و ... 

از ما جلوتر هستند.
در اقتصاد کالســیک می گوییم روش های تأمین مالی دو گروه است: استقراضی 
و پروژه ای. اســتقراضی یعنی یکی قرض می دهد و دیگری قرض می گیرد و کلیه 
مســئولیت درزمینه عودت وجوه بر عهده قرض گیرنده است. درروش پروژه ای 
سرمایه گذار و سرمایه پذیر باهم مشــارکت می کنند و ریسک منابع مالی حسب 
توافق بین دو طرف توزیع می شود که مزایای خاص خود را دارد. به نظر من مالیه 
اســالمی بهترین راهکارها را برای عملیاتی نمودن روش های تأمین مالی پروژه 

محور دارد.

ازنظر شــما چه راهکارهایی برای بهبود روابط بین دولت و نظام بانکی 
وجود دارد؟

اآلن مشکلی که داریم این است که می گویند سیستم تأمین مالی ما سیستم بانک 
محور است یعنی نگاه ما فقط به بانک اســت. در دنیا خیلی این موضوع کم اتفاق 
می افتد در دنیا یک بازار سرمایه دارند و یک بازار پول. به نظر من زمانی این رابطه 
تعریف خواهد شــد که دولت اتکای خود را از بانک بردارد. روش های تأمین مالی 
دولت چیزهای دیگری اســت. دولت نباید خودش را وابسته به نظام بانکی نماید. 
علت بدهی های وحشــتناک دولت به بانک ها نیز در همین مســئله است. این را 
در ســؤال اول عرض کردم که وقتی که محدوده ها مشخص شود و محدوده بانک 
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نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تأیید مشروط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط 
رهبری در باب نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

توجه به نامه شماره 66631/0101 رئیس مجمع تشخیص در تاریخ 
1389/10/27 خطاب به رئیس مجلس، بر اساس دستور مقام معظم 
رهبری آنچه به عنوان معضل در مجمع باید مطرح شــود “نحوه اداره 
بانک مرکزی” است و نه به طور خاص “نحوه انتخاب رئیس کل”. البته 
مفاد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صرفاً ناظر به ویژگی ها و 
صالحیت های نصب رئیس کل بانک مرکزی، فرایند نصب، دوره زمانی 

تصدی، ضوابط و فرایند عزل وی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه 6 بندی مورخ 1393/8/24 
خود با عنوان »نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« تصریح 

کرده است که »1- ویژگی ها و صالحیت های نصب رئیس کل:
الف- کفایت علمی: داشتن دکترا دریکی از رشته های اقتصادی، پولی 

و مالی.
ب- کفایت تجربی: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاست گذاری 
و مدیریتی در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج ســاله تجربه 

مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی )مدیرکل به باال(
ج- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف

د- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
هـ- نداشتن تخلفات مالی گسترده

2- فرآیند نصب:
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به پیشــنهاد وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و بعــد از تصویب هیئت دولت، با تأیید و حکم 

رئیس جمهور نصب می گردد.
3- دوره زمانی تصدی:

دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب 
مجدد وی بالمانع است.

تبصره: رئیس جمهور جدید در ابتدای دوره می تواند بر طبق روال این 
قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی 

باقی مانده باشد، تغییر دهد.
4- ضوابط عزل:

در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد 
شد:

1- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان 
یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا.

2- عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

5- فرآیند عزل:
رئیس کل بانک مرکزی به پیشــنهاد رئیس جمهور و بعد از تصویب 
دوســوم اعضای هیئت دولت با حکم رئیس جمهور عزل می شود. در 

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 13۵1/4/18 به عنوان قانون مادر حوزه پولی و بانکی کشور، دارای سه قسمت پول، بانک مرکزی ایران و بانکداری است. قسمت دوم 
این قانون با عنوان بانک مرکزی ایران مشتمل بر کلیات )فصل اول(، وظایف و اختیارات )فصل دوم(، ارکان )فصل سوم( است. در فصل اول صرفًا ماده 10 این قانون وجود دارد که 
ساختار، هدف و صالحیت کلی این بانک را بیان کرده است. در فصل دوم، مواد 11 تا 1۵ این قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی را به طور تفصیلی بیان کرده اند. در فصل سوم از 
ماده 16 تا 2۹ ارکان بانک مرکزی بیان شده است. نقش بانک مرکزی در حوزه بانکداری جامعه قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست. در میان ارکان این بانک نیز رئیس کل بانک مرکزی 
نقش کلیدی ایفا می کند. به تصریح جزء 1 بند )ب( ماده 1۹ قانون پولی و بانکی کشور، رئیس بانک مرکزی باالترین مقام اداری و اجرایی بانک مرکزی بوده و عهده دار تمام امور بانک 

مرکزی است به استثنای اموری که بنا بر صراحت قانون مذکور بر عهده دیگر ارکان این بانک قرارگرفته باشد.

   محمد برزگرخسروی-دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
    تحوالت نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

طبق بند 1 ماده 38 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339/3/7، رئیس کل 
بانک مرکزی به پیشــنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران و به موجب 
فرمان همایونی )شاه( برای مدت سه سال انتخاب می گردید. قانون پولی 
و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 نیز با تأیید فرآیند مزبور، مدت انتصاب 
رئیس کل را پنج سال قرارداد. بر اســاس بند 6 الیحه قانونی اصالح قانون 
پولی و بانکی کشور مصوب 1358/12/18 شــورای انقالب، در تمام مواد 
و تبصره های قانون پولی و بانکی کشــور عنــوان “حکم رئیس جمهوری” 
جایگزین “فرمان همایونی” شــد. بنــد 1 قانون راجع بــه حذف »فرمان 
همایونی« در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات 
کشور مصوب 1360/3/14، انتخاب رئیس کل را پس از پیشنهاد وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیئت وزیران، 
موکول به صدور حکم از سوی وزیر یادشده قرارداد. تبصره 1 بند »هـ« ماده 
10 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383/6/11، رئیس کل با پیشنهاد 
رئیس جمهور و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور 

منصوب می شد.
در تبصره 2 ماده 80 الیحه برنامه پنجم توســعه مصــوب دولت، انتصاب 
رئیس کل بانک مرکزی، همچــون مفاد قانون برنامه چهارم توســعه بود. 
هرچند این فرآیند در مجلس با همین ترتیب به تصویب نمایندگان رسید؛ 
اما مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکــزی را تغییر داد. توضیح آنکه 
در ماده 80 الیحه دولت همه اعضای این مجمع از مقامات عالی قوه مجریه 
تعیین شده بودند؛ اما این ترکیب در مصوبه مجلس به این صورت تغییر یافت 
که اعضایی از هر سه قوه در این ترکیب نقش داشته و عالوه بر این، افرادی 
خارج از دولت نیز به این ترکیب اضافه شده بودند. مصوبه مجلس در تغییر 
ترکیب مجمع عمومی با ایراد شــورای نگهبان روبرو شد که مجلس ضمن 
اصالح مصوبه خود در مورد ترکیب مجمع عمومی، انتخاب رئیس کل بانک 
مرکزی را به تصویب نمایندگان مجلــس موکول کرد که مجدداً موردایراد 
شورای نگهبان قرار گرفت. اصرار مجلس بر مصوبه خود سبب شد تا بر اساس 
اصل 112 موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. بر اساس 
تبصره 2 ماده 88 قانون برنامه پنجم توســعه که مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اســت، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان 
متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده ســال تجربه کاری 
و تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن 

شهرت انتخاب شوند.
در خصوص موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، با حکم مقام معظم 
رهبری و به درخواســت رئیس جمهور وقت، این موضوع به صورت خاص و 
با عنوان معضل نظام در دستور کار مجمع تشــخیص قرار گرفت. البته با 



81
نشریه تخصصی
سازمان بسیج
حقودانان

صورت تمایل رئیس کل بانک مرکــزی، رأی گیری در هیئت دولت پس از 
استماع نظرات رئیس کل صورت می گیرد.

6- پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می گیرد.
تبصره: در صورت عزل، اســتعفا، یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر 
ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین 
رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم مقام بانک مرکزی 

دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.«
مقام معظم رهبــری در حکم مــورخ 1393/11/1 خــود، مصوبه مورخ 
1393/8/24 مجمع تشــخیص مصلحت نظام را تأیید مشروط کردند. در 
این حکم آمده است که »با توجه به اینکه نصب و عزل و پذیرش استعفای 
رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهور نهاده شده است، الزم است 
در به کارگیری این اختیار، گزارش مراجــع نظارتی موردتوجه کافی قرار 
گیرد.« به نظر می رسد که دلیل این تأیید مشروط این باشد که نباید حدود 
صالحیت رئیس جمهور و قوه مجریه در تأثیرگذاری بر تصدی رئیس کل 
بانک مرکزی مخل بر صالحیت حرفه ای وی شود و نیز نباید قانون حاکم 
بر ویژگی ها و نحوه اداره بانک مرکزی تحت الشعاع اراده مقامات قوه مجریه 

قرار گیرد.
باید توجه داشــت که مرجع ذی صالح نهایی جهت حل معضالت نظام بر 
اســاس بند 8 اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری است. در عمل، 
صالحیت تأییدی رهبری در جهت حــل معضالت نظام در حد صالحیت 
تصویبی توسعه یافته است؛ به عنوان نمونه می توان به سیر تصویب و تأیید 
آیین نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نامه شماره 
1/23920 مورخ 1392/7/15 دفتر مقام معظم رهبری آمده شده است، 

اشاره کرد.
نظر به اینکه مفاد حکم مورخ 1393/11/1 رهبری در تأیید مشروط مصوبه 
مورخ 1393/8/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اطالق است، نیاز 
است تا مقنن عادی اقدام به تبیین این موضوع بنماید. البته مقنن عادی بر 
اساس اصول 57 و 71 قانون اساسی در حدود حکم مزبور رهبری و مصوبه 
مزبور مجمع تشخیص مصلحت مجاز به تفصیل اســت. در این خصوص 
نظریه تفسیری شــماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان اشعار 
داشته اســت که »هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض 
و فسخ مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام ندارد؛ اما ... در مواردی که 
موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده 
باشد، در صورت استعالم از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع 
قابل طرح در مجلس شورای اسالمی می باشد.« درنتیجه، مصوبه مجلس 
باید مطابق با حکم مــورخ 1393/11/1 رهبــری در تأیید مصوبه مورخ 
1393/8/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معضل( باشد.
از حکم فوق الذکر برداشت می شــود که رئیس جمهور باید در استفاده از 
اختیار خود نسبت به: 1- نصب )موضوع بندهای 1 و 2 و تبصره بند 3 مصوبه 
مجمع( و 2- عــزل )موضوع بندهای 4 و 5 مصوبــه مجمع( و 3- پذیرش 
اســتعفای رئیس کل بانک مرکزی )موضوع بند 6 مصوبه مجمع(، گزارش 

مراجع نظارتی را موردتوجه کافی قرار دهد.
بانک مرکزی یکی از مؤثرترین نهادها در حوزه پولی و بانکی کشور است که 
در میان ارکان این بانک، رئیس کل این بانک نقش بسزایی دارد. در خصوص 
نحوه انتخــاب و مدیریت وی بر بانک مرکزی قوانین کشــور دچار تحول 
شده اند تا بدان جا که این موضوع به عنوان معضل نظام در پی رسیدگی به 
برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع شــد. هرچند که مصوبه مورخ 1393/8/24 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تا حدودی از مشکالت نحوه انتخاب و تصدی رئیس کل بانک 
مرکزی کاسته است؛ لیکن همچنان احتمال مداخالت غیرقانونی مقامات 
قوه مجریــه در اداره بانک مرکزی می رود و به نظر می رســد که بر همین 
اساس مقام معظم رهبری در حکم مورخ 1393/11/1 خود، مصوبه مورخ 
1393/8/24 مجمع تشــخیص مصلحت نظام را تأیید مشروط کرده اند و 
تصریح کرده اند که »الزم است در به کارگیری این اختیار، گزارش مراجع 
نظارتی موردتوجه کافی قرار گیرد«. جهت رفع خطر مزبور به نظر می رسد 
که الزم است مقنن عادی با تبیین جزئیات بیشتر نحوه اداره بانک مرکزی 

قانون گذاری کند.
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  مرتضی جعفری- کارشناس ارشد اقتصاد
کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقّوم و پشتیبان کار آیی بخش واقعی اقتصاد بوده و برخالف 
آن بی ثباتی و عدم کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی ثباتی و ناکارایی در بخش واقعی 
اقتصاد می گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در 
سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه 
اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در 
تأمین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بهینه و مطلوب منابع 

مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است.
نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سازمان های بانکی 
در اداره پول، از اهرم های اساسی دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می آید. اهرم پولی 
و بانکی در کنار اهرم بودجه و برنامه قدرت اقتصادی مهمی را در اختیار دولت قرار می دهد 
که بنا به ماهیت دولت می تواند کل اقتصاد جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد. پول به عنوان 
وسیله سنجش ارزش کاال و خدمات، وسیله دادوستد و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره 

ارزش ها از وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید.
مسئله استقالل بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است. 
استقالل کلمه ای کیفی است. وقتی از استقالل بانک مرکزی بحث می شود، می تواند بحثی 
مناقشه آمیز باشد. استقالل به معنای این است که سیاست ها و ساختار پولی یک کشور، از 
جنس متفاوتی از سیاست های مالی برخوردار است و این دو با بازار سرمایه هم متفاوت بوده و 
هریک ویژگی خاص خود رادارند. استقالل به معنای آن است که هر بخش طبق ماهیت خود 
اداره شود ولی همانند اعضای یک گروه، باهم تعامل داشته باشند و از همدیگر حمایت کنند. 

استقالل به معنای انفکاک نیست.
اساساً مهم ترین هدف و رسالت بانک مرکزی به عنوان سیاســت گذار پولی، کنترل تورم 
است؛ به این دلیل که تورم هزینه های بسیار سنگینی به ویژه در بلندمدت در اقتصاد بر جای 
می گذارد و مهم ترین هزینه آن لطمه به تولید است. کاهش تورم در تعامل با نقدینگی و رشد 
اقتصادی معنادار هست. برای کنترل نرخ تورم مجموعه دولت، مجلس و بانک مرکزی باید 
دست به دست هم دهند تا نقدینگی مهار شود. مسئولیت این کار بر عهده بانک مرکزی است 
و دخالت سایر نهادها به معنای اختالل در هدف کنترل تورم و درنتیجه بی ثباتی اقتصادی 

است.
طی دهه های 1970 و 1980 اقتصاددانان پی بردند که وابســتگی بانک های مرکزی به 
دولت ها این انگیزه را می دهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری 
بودجه نداشته باشند. دولت ها بدون بیم از مواخذه راغب به افزایش هزینه بودند و در صورت 
کسری با یک دستور به بانک مرکزی خواستار پولی کردن )Monetize( بدهی های خود 

بودند.
روش های تأمین پول از بانک مرکزی برای دولت متنوع و متکثر هســتند، اما همه آن ها 
یک ویژگی مشترک دارند؛ اول اینکه موجب افزایش پایه پولی می شود و دوم تورم قطعی 
و غیرقابل اجتناب به همــراه دارد. این روش هزینه کردن در بودجــه دولت و تأمین آن از 
منابع بانک مرکزی یا بانک ها، به ظاهر عوایدی سهل و آسان برای دولت فراهم می کند، اما 
بیماری های مزمن و کشنده ای را در بطن اقتصاد نهادینه می کند. تأمین منابع موردنیاز دولت 
از طریق بانک مرکزی، دو پیامد منفی خواهد داشت؛ یکی افزایش پایه پولی و تزریق تورم، 
دیگری وابسته شدن دولت به این روش تأمین منابع و رسوخ رخوت به بدنه دولت برای یافتن 

درآمدهای جدید. در زیر کلیتی از این روش ها را مشاهده می کنید:
1-یکی از ابتدایی ترین روش های بهره گیری از منابع بانکی، گرفتن وام از بانک مرکزی برای 
دولت است که سهل ترین روش برای تأمین کسری بودجه دولت به حساب می آید. در این 
روش به محض وصول وجه معادل رقم دریافتی از بانک مرکزی به پایه پولی افزوده می شود 
و این افزایش به نوبه خود منجر به رشد نقدینگی معادل پایه پولی ضربدر »ضریب فزاینده« 
می شود. اخذ وام از بانک مرکزی محدودیت فیزیکی ندارد، اما یک پارامتر مدیریتی اجازه 
نمی دهد که این نوع وام از بانک مرکزی از یک حد معینی باالتر رود. این پارامتر، ضرورت 
تصویب آن در مجلس شورای اسالمی و درج آن در بودجه های ساالنه است. نمونه تاریخی 

آن تجربه دوران جنگ بود.
2-اگر عطش دولت برای هزینه باال باشــد و منابع بانک مرکزی هم تکاپوی خواسته های 
نامحدود او را ندهد قدم دوم برداشته می شود. در این قدم دولت ها برای تأمین منابع خودرو 

به اتخاذ سیاست های تکلیفی برای بانک ها می آورند.
در این روش دولت از مجلس مجوز دریافت می کند تا برای سیاستی مشخص بانک ها را ملزم 

به پرداخت تسهیالت کند. تضمین بازگشت تسهیالت پرداختی را نیز خود بر عهده می گیرد.
چنین سیاستی دو پیامد مشخص دارد؛ پیامد اول به مطالعه نکردن درخواست ها از سوی 
نظام بانکی به دلیل الزام آور بودن آن و تضمین دولت بازمی گردد که آینده اقتصادی آن را با 
ابهام جدی همراه می کند. پیامد دوم را می توان در رفتار تسهیالت گیرندگان بررسی کرد. به 
دلیل تکلیفی بودن تسهیالت، اکثر افراد، با رتبه های اعتباری متفاوت، اقدام به اخذ تسهیالت 
می کنند و به دلیل آنکه دولت بازگشت این تسهیالت را تضمین کرده است خود را متعهد به 

بازپرداخت آن نمی دانند.
3-قدم دیگری که دولت ها برای تأمین منابع برمی دارند اجبار بانک ها به پرداخت تسهیالت 
است. تفاوت این نوع تسهیالت با تسهیالت تکلیفی در شکل آن است. در این نوع تسهیالت، 

دولت مجوز قانونی از مجلس برای تضمین ندارد.
دولت ها بر اساس یک قانون نانوشته به بانک ها حکم می کنند به طرح ها یا اشخاص حقیقی 
با حقوقی مشخصی تسهیالت پرداخت کنند بدون آنکه بازگشت آن را از سوی خود تضمین 

کنند.
4-گام دیگری که دولت ها به وقت محدودیت درآمدی برمی دارند انتشار اوراق مشارکت 
است. این اوراق بیش از آنکه ابزار پولی باشد یک نوع ابزار مالی است. سیاست انتشار اوراق 
مشارکت دولتی به عنوان یکی از اجزای »واگذاری دارایی های مالی« یا همان تأمین کسری 

بودجه، به حساب می آید.
این اوراق نیز عمدتاً تضمین بازپرداخت از سوی یک بانک رادارند و چنانچه ناشر اوراق )دولت 
یا دستگاه دولتی( خلف وعده کند، بازپرداخت آن اوراق آثار مشابهی با روش های استفاده از 
منابع بانکی دارد. اوراق مشارکت منتشره به دلیل تضمین بازپرداخت سود و اصل آن تعهدات 

سنگینی را متوجه دولت می کند.
متأسفانه ایران پس از عربستان وابسته ترین بانک مرکزی را دارد. شاخص کوکرمن برای ایران 
0/259 و برای عربستان 0/18 است )هرچه این شاخص به یک نزدیک تر باشد بانک مرکزی 
مستقل تر است و هرچه به صفر نزدیک، وابسته تراست.( این در حالی است که برای کشوری 
مانند ونزوئال به دلیل تغییرات انجام شده در دهه 1990 این شاخص 0/8 است و حتی برای 

کویت و امارات متحده به ترتیب، 0/46 و 0/55 است.
با نگاهی اجمالی به ســاختار بانک مرکزی ایــران و فدرال رزرو آمریــکا می توان بر این 
شاخص صحه گذاشت، به نحوی که مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از پنج نفر شامل 
رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصــادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران هست 
که واضح است دولت نقش پررنگی در بانک مرکزی ایفا می کند درصورتی که کمیته بازار باز 
فدرال رزرو آمریکا که سیاست های پولی را تعیین می کند متشکل از 12 عضو است که 7 
تن از آن ها برای مدت 14 سال توسط رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا منصوب می شوند. 
به نحوی که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره اش به پایان رسیده است جای 
خود را به کسی می دهد که به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید سنا انتخاب می شود. به این ترتیب 

اعضای گروه یک دفعه ای با تغییر سیاستمداران عوض نمی شود.
با توجه به اهمیت اســتقالل بانک مرکزی از دولت نظریه هم سطح بودن بانک مرکزی با 
دولت قوت می گیرد. البته برخی می انگاشتند هم سطح بودن بانک مرکزی با دولت با اصول 
دموکراسی همخوانی ندارد، زیرا دولت مشــروعیت خود را از رأی مردم می گیرد اما بانک 
مرکزی چطور؟ برای چه بانک مرکزی باید استقاللی داشته باشد که مشروعیت وی را زیر 
سؤال ببرد؟ این افراد معتقد بودند که زمانی بانک مرکزی قادر به مداخله در امور اقتصادی 
مردم است که تحت نظر دولت مشروع باشد وگرنه قانونی که به سمت استقالل بانک مرکزی 
حرکت کند، خودش دارای اشکال ماهوی است؛ زیرا بر ضد رأی مردم است. اما جالب است 
که حامیان استقالل بانک مرکزی اتفاقاً به همین علتی که مخالفان بیان می دارند، از استقالل 
آن دفاع می کنند. آنان معتقدند که اقتصاد یک کشور بنا بر خواست های عموم مدیریت 
نمی شود. اقتصاد سیاست گذار می خواهد و سیاست گذار، متخصص است و نه نماینده مردم.

به هرحال لزوم استقالل بانک مرکزی از دولت بر کسی پوشیده نیست و در تکمیل فرآیند 
این استقالل الزاماتی مثل شفافیت بانک مرکزی و یا گزارش دهی به نهادهای ناظر و ارائه 

ترازنامه با جزییات مناسب و درنهایت عدم وابستگی مالی به سایر نهادها، باید رعایت گردد.
با توجه به مطالب ذکرشده الزم است که قوانین ما  در زمینه نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی 
و مجمع عمومی بانک مرکزی اصالح گردد تا استقالل بانک مرکزی از دولت محقق گردد و 
درعین حال پاسخ گویی رئیس بانک مرکزی در مقابل دولت و مجلس در قوانین پیش بینی 

گردد تا بدین گونه بتوان از بروز تخلفات بانکی به صورت مؤثر جلوگیری نمود.

 واکاوی نقش دولت در نظام پولی-بانکی
استقالل یا وابستگی بانک مرکزی
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