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تحوالت و چالش های مشروطیت1 در روزگار ما

دکترمحسنحسنوند2

بر بیستم ارزشمشروطیتدرقرن بدبینینسبیدرباره ازیکدوره چکیده:پس

این توجه قابل تجدیدحیات شاهد اخیر دهههای در کمونیستها، نقدهای اثر

حوزههستیم.اکنونمهمترینمولفههایمشروطیتعبارتنداز:تفکیکومحدودیت

اختیاراتحکومت،شناساییوحفاظتحقهایآدمی،وحکومتنمایندگانمردم

حفاظت مؤلفه بهویژه مشروطیت، مؤلفههای ما روزگار در دموکراتیک( )حکومت

تئوری بنیان و شدهاند همراه لیبرالیسم با غالباً دولت، مقابل در فردی حقهای

سیاسیوحقوقیلیبرالراشکلمیدهند.ازاینمنظر،وجهتمایزدولتمشروطه

نهداشتنسندیمکتوببهنامقانوناساسی،بلکهحمایتمؤثرازحقهایفردی

است؛امابرسراحتسابنهادهایارویههایخاص)مانندنظارتقضایی(بهعنوان

نسبت دیگر، سوی از هست. نظر اختالف مشروطه، نظام یک ذاتی ویژگیهای

دموکراسیبامشروطهنیزبسیارمناقشهبرانگیزاست.آیامیتوانباتوسلبهمشروطه،

1.درادبیاتحقوقیمادومعادلبرایاصطالحفرانسوی»کنستیتوسیونالیسم«) Constitutionnalisme(یاتعبیر
انگلیسیآن»کنستیتیوشنلیزم«) Constitutionalism(،رایجاست:یکیمشروطیت)مشروطهخواهی(ودیگری
دستورگرایی.ازآنجاکهنخستینآشناییبیشتریندانشجویانحقوقوعلومسیاسیدرمیهنماباحقوقاساسی،
برپایهکتابگرانقدر»بایسته های حقوق اساسی«بزرگاستادمزندهیاددکترابوالفضلقاضیشریعتپناهیاست
وایشاناصطالحدستورگراییرابهکارگرفتهاند؛درنتیجه،ایناصطالحرایجتراست.امابهگمانممشروطیتبسزاتر
باشد؛چراکهنخستینآشناییماایرانیانبااصطالحکونستیتوسیونالیسمازگذرهمینمعنابودهوانقالبپرافتخار
مشروطه)کهنگینتاریخدورهجدیدخاورمیانهوبلکهآسیاست(گواهاینادعامیباشد.ازدیگرسو،بهگمانمواژه
دستورگراییهیچمزیتیبرمشروطهخواهیندارد،چراکهواژهدستوربدینمعنا،پارسینیستودستوربهمعنای
قانوناساسیومشروطه،خاصدولتهایعربزباناست.باریدرجستارپیشروبرایاینمعنااصطالحمشروطیت
بهکارگرفتهمیشود.برایبحثدقیقاینمعادل،نک:مارتینالگلین،نظریهمشروطه،ترجمهوپیشگفتارمحمد
پژوهش،ش56،صص154-147)پیشگفتارمترجم(.همچنینبسیاریازمعادلهایواژههای و  مجلس  راسخ،
نی،1389؛ نشر راسخ، ترجمهمحمد حقوقی، نظریه  فرهنگ  بیکس، برایان وامگرفتهام.نک: ایشان از را التین

مارتینالگلین،مبانی حقوق عمومی،ترجمهمحمدراسخ،نشرنی،1388،واژهنامه،صص347-354
mohsenhasanvand@gmail.com .2
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درمقابلخواستاکثریتایستاد؟درصورتبروزاختالفبرسرحکمقانوناساسی

دریکمسأله،آیابایدنظرمردمونمایندگانآنانرامناطقراردادیابهیکمرجعخاص

حقوقیاحالهداد؟مسألههمیشگیپیِشرویمشروطیتتلفیقایندوامراست:

و اهدافمشترکجامعه؛ برایتحقق اختیاراتکافی با استقرارحکومتی نخست،

دوم،نظارتومهارحکومتبهنحویکهمانعستمگریاوبرشهروندانباشد.اکنون

اینمسألهبغرنج،مهمتریندغدغهاندیشمندانحقوقعمومیمیباشد.

کلیدواژه ها:مشروطیت،حقها،آزادیها،حکومتمحدود،حکومتفعال،نظارت

برقانوناساسی

مقدمه

مشروطیت)مشروطهخواهی(انگارهایاستکهمانندبسیاریدیگرازمفاهیمعلوماجتماعیتعریف

جامعومانعینداردکههمهاندیشمندانبرآنمتفقباشند؛بلکهپیدایشآندرطولزمانتدریجی

وتکاملیبوده،بامبانینظریازآبخوردهایگوناگونوآموزههایتجربیفربهشدهاست.دوبرداشت

کلیازمشروطیتمیتوانداشت.3البتهایندوبرداشتروبهرویهمنیستند؛بلکهناهمگونیآنها

درپهناودرازاینموداریاستکهازمشروطیتبهدستمیدهند:

برداشتنخستاینکه،نظامحکومتیدارایقانوناساسیباشدواختیاراتحکومتبراساساصول

را اینتعریفحداقلی یابند. تغییر یا براساسآنشکلگیرند وقوانین اِعمالشود قانوناساسی

»حکومتمحدود«]بهقانون[4  گویند.بدینمعنا،هردولتیکهقانوناساسیداشتهباشد،مشروطه

استوحتیپادشاهیهایمطلقهودیکتاتوریهانیزمشروطهاند.اکنونهمهدولتهاقانوناساسی

قانون که اسراییل5 و نیوزیلند انگلستان، مگر است؛ نوشته اساسی قانون آنها بیشترین که دارند
اساسیغیرمدوندارند.6

برداشتدومازمشروطیتایناستکهشکلوساختاروترتیباتحکومت)یاهمانقانوناساسی(

بایدبازتابهوشیاریوانتخابشهروندانباشد؛حکومتبایدمحدودوبارضایتشهروندانباشد.

و دارند بیشتری تاکید قوا( تفکیک )مانند تمهیداتمحدودکنندهحکومت بر نظریهپردازان برخی

برخیدیگربهوسایلکسبرضایت شهروندان)مانندنهادنمایندگی(اولویتمیدهند.7برایتدارک

 Jeremy waldron,” constitutionalism – a skeptical view”, in: contemporary debates in political .3
 philosophy,Thomas Christiano and John Christman(eds), Oxford: blackwell pub, 2009, pp. 271-

272
limited government .4

5. دولتماوبیشتردولتهایخاورمیانه،اسراییلرانامشروعدانستهوبهرسمیتنمیشناسند.
6. دولتپادشاهیعربستاناستثنایعجیبیاستکهقانوناساسیخودراقرآنکتاباللّهمیداندواینکهقانون

اساسیعربستانراغیرمدّونوعرفی)براساسکتابوسنت(بدانیمبهواقعنزدیکتراست.
 Roger Scruton, The Palgrave Macmillan dictionary of political thought, London: Palgrave .7

Macmillan Ltd, 2007, p. 137
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چنینحکومتی،قواعدوروّیههاییاندیشیدهشدهوبامحکتجربهصیقلخوردهکهدرهردولتیبه

تناسبشرایطآن،کموبیشبادیگردولتهامتفاوتاست؛امامهمترینآنهاکهوجهمشترکهمه

حکومتهایامروزاستوحتیستمگرترینحاکمانخودکامههمبهظاهرداعیهآنهارادارند،دووجه

حاکمیتمردموحقهای8بنیادینآدمیهستند.

برداشتنخستباذاتمشروطهخواهیدربستردریافتامروزیوجدانآدمیمباینتدارد.ازپسوند

با ایدئولوژیمیباشدوخاستگاهاساسیآنمبارزه »ایسم«اصطالحفرنگیآن9هویداستکهیک

ستمگریفرمانروایانوتالشبرایلگامنهادنبراسبسرکشقدرتبودهکهبهویژهبرگبرگتاریخ

چندسدهاخیربهخونمبارزانرهاییازبیدادگریحاکمانستمگروبیرحم،رنگیناست.

ایدهزیربناییتحدیدصالحیتحاکمانتوسطقانوناساسیبراصلبنیادینآزادیافرادکهنتیجه

بر آنها افرادووالیت آزادی اولیه، بنانهادهشدهاست.اصل منطقیآنعدموالیتحاکماناست،

آنها به افراد نتیجهآنعدمصالحیتحاکمانمگردرحوزهمحدودیاستکه خویشتناست،که

واگذارکردهاند.10درحقیقت،اصلحاکمیتقانونکههمزادمشروطیتاستنیزمبتنیبراصل

آنکه ندارندمگر تقریرکهحاکمانهیچگونهصالحیتی این با اولیهحاکماناست. عدمصالحیت

قانون-کههمانابیانگرنهادینهشدهرضایتافراداست-بهآنهاواگذارکردهباشد.بدینترتیبایده

حکومتمشروطهریشهدراصلبنیادینآزادیدارد.قانوناساسیمحصولمشروطهخواهیاستو

مشروطهخواهیچیزیجزبیانصالحیتمحدودشدهحاکمانبهقانوننیست.ازاینرومشروطیت،

آزادیمداریوقانونمحوریهمهوهمهبیانگریکایدهواحدند:اصلاولیهوبنیادینوالیتانسان

برخویشوعدموالیتدیگرانبروی.11قانوناساسیدرحقیقتطرحنهادینهچگونگیواگذاری

بخشیازآزادیهایافرادبهحکومتاست.درنوشتارپیِشروی،برداشتدوممدنظراست؛چراکه

ازبرداشتنخستطرفیبرنتوانبست.

شایدبرایجامعیتبحث،بهتربودازمفهومحکومت12آغازشودتابنیانپژوهشاستوارترگردد.اما

سخنبرسرچیستیوچراییوکارویژهحکومتبهدرازیعمرحکومتاستکههنوزوبهگمانم

پریشانیمفهوم ازسویدیگر، اجماعیحاصلشود. آن بر بعیداست ما آیندهپیشروینسل تا

حکومتدرادبیاتسیاسیوحقوقیمابرکسیپوشیدهنیست؛چنانکهدربیشترنوشتههایعلوم

سیاسیوحقوقی،اصطالحدولترابجایحکومتبهکارمیبرندکهخودبرپریشانیادبیاتبحث

8.ازخطاهایفاحشنظامحقوقیودرپیآندانشحقوقیما،کاربستواژه»حقوق«همبرای»law«وهمبرای
واژه بردن کار به خطا، این تصحیح شیوه یک است. بسیار توفیر را دو این که میدانیم نیک اما است. »rights«
»حقها«برای»rights«است.درایننوشتار،منظوراز»حقها«،حقبهماهوحقیاهمانrightsاستو»حقوق«

نیزعلمیافنحقوق(law)میباشد.
Constitutionalism.9

10.سیدمحمدقاریسیدفاطمی،حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم- درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، 
مبانی، قلمرو و منابع،شهردانش،چاپسوم،1390،ص260

11.همان،ص261
government .12
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میافزاید.بهگمانممنظوردولتمردانونمایندگانمجلساز»دولت«،تنهابخشیازقوهمجریهباشد؛

زیرانهادهایاجراییمتعددیداخلدرقوهمجریهانداماچونهیأتدولتبرآنهاتسلطینداردخود

دولتیاند! غیر نهادها این که دارند ماصراحت قوانین نیز موارد برخی در و غیردولتیمیدانند را

وسرانجامِپرداختنبهاینمسأله،دورافتادنازموضوعپژوهشاست.کوتاهآنکهمفهوممدنظر

مطلوب مشروطه14 دموکراسی حکومت همان تحققی13 رویکرد با حکومت، از روی پیِش پژوهش

غربیاندردنیایامروزاستوهرجاکهواژه»دولت«بهکارگرفتهشده،منظورهمان»دولت-کشور«15

میان در –دستکم بحث این تاریخ گمانم به که چرا نمیکنم، ورود نیز حاکمیت بحث به است.

غربیان-منقضیشدهوپرداختنبدانماللآوراست.طرفهآنکهبارویکردیتحققی،مفروضنوشتار

حاضرحاکمیتمردماست.

زمینه در معاصر تجربی و نظری تحوالت ادامه، در و نموده بسنده متیقن قدر تعریفی به آغاز در

مشروطهخواهیوچالشهایپیشرویآنبررسیمیشود.

      یکم- تعریف مشروطیت

دانشنامهفلسفیاستنفورد،»مشروطیت«راچنینتعریفکردهاست:

»...مفهومیاستکهبراساسآنحکومتمیتواندوبایدقانوناًمحدودبهصالحیتهایخودباشد

واختیارات16اومنوطبهرعایتاینمحدودیتهاست...کهغالباًبهصورتحقهایفردیوگروهی

مقابل در مدنی وحقهای قدرت، اِعمال سازوکارهای حوزهصالحیتحکومت، محدودیت شامل
حکومتهستند.«17

مشروطیترابایدازِصرفداشتنیکقانوناساسینوشتهتمییزداد،زیراممکناستقوانیناساسی

ازطرفدیگر،حکومت نادیدهگرفتهشوند. یا بارکنند برحکومت نوشتهمحدودیتهایضعیفی

رامیتوانبدونقانوناساسینوشتهبهنحومؤثریمحدودکردکهبریتانیایکبیرنمونهکالسیک

آناست.اندیشمندانبرمطلوبیتنوشتهبودنقانوناساسیچنانپایفشردهاندکهگوییذاتی

مشروطیتاست؛درحالیکهنیکمیدانیمنوشتهبودنقانوناساسیبههیچوجهضامناجرایآن

نیستوای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد.قوانیناساسیبسیاریازدولتهایتوسعهنیافته
چنانزیبانوشتهشدهوبرحمایتازحقهایشهروندان)اعمازحقهایفردی،شهروندی،سیاسی،

اقتصادی،اجتماعیوآزادیهایفردیوجمعی(تأکیدکردهکهدرنگاهنخست،هربینندهایبه

وحتی اینحقها معلوممیشودکه نگاهیدقیقتر با اما آندولتهاغبطهمیخورد. شهروندان

و رویکاغذند بر نبودنحاکمان،فقطسطرهایی ومبسوطالید بهساختارحکومت مربوط اصول

positivist .13
Constitutional democracy .14

Nation-State .15
authority .16

:Wil Waluchow, «Constitutionalism», inThe Stanford Encyclopedia of Philosophy, availabaleat .17
/http://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism
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11

فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

بهاجرادرنیامدهاند؛بلکهواقعیتموجودکاماًلخالفقانوناساسیاستوآناندکاصولیکهدر

ظاهررعایتمیشوندنیزهرگاهحکومتاحساسخطرکند،درنقضآنهاتردیدنخواهدکرد.چنین

برایدروغگویی نقابیکردهاند و رابزک قانوناساسی و حکومتهاییدرحقیقتغیرمشروطهاند

آزادتریندولت ما ودولت ماشهروندانچهحقهاییدارند قانوناساسی ببینیددر ریاکاریکه و
دنیاست!قانونهایاساسیاینچنینیرا»قانوناساسینمایشی«18نامند.19

هرچندتاریخمبارزهوایستادگیدربرابرستمگریفرمانروایانوتالشبرایدادگستریبهتاسیس

نخستینحکومتبرمیگرددونمونههاییازچهارهزارسالپیشنیزهست؛20اماتعریففوقبهویژه

برخاستهازمفاهیمحقوقیوسیاسیاستکهدریونانورومنضجگرفتهودرعصرروشنگریدراروپای

غربیبسطیافتهاند.21دربارهعصرروشنگریوتحولاندیشههستیشناختیوانسانشناختیدرآن

دورهمیتوانگفتکهمهمتریندستاوردآن،تعریفحقمدارانهازانسانبودهواینکهانسان،هدف

است.22بدینمعنامشروطیتیکاندیشهوعملسیاسیاستکهدرصددجلوگیریازخودکامگی،
وتضمینآزادیوحقهایآدمیانبهمقتضاییکجامعهآزادمیباشد.23

قانون برطبق امورسیاسی تمشیت دادکهمشروطیت، بهدست تعریفشکلیتری البتهمیتوان

اساسیاست.اینتعریفبهسویتعریفقانوناساسیرهنمونمیشود.درنگاهآمریکاییانبههنگام

انقالبواستقاللازپادشاهیبریتانیاکهنخستینقانوناساسیمدرنرانگاشتند،قانوناساسی

قانونسیاسیدائمی،الزامآوروباالترینقانوندولتبود.24اینتعریفگرچهبهبحثهادربارهمفهوم

مشروطیتپایاننداد؛امابهطورکلیسببشدکهزانپس،مشروطیتبهعنوانساختارها،اصول

با ارسطو از علومسیاسیمشتق کهسنت آنند بر برخی تعریفشود. آیینهایحکومتمحدود و

facade constitution .18
پیشین، برخیبرایاینمعنا،عبارت»قانوناساسیاسمیونمادین«رابهکارگرفتهاند.نک:قاریسیدفاطمی،
صص262-261.بهگمانمتعبیر»قانوناساسینمایشی«اینمعنارابهتربرساند،چراکه»نمادین«عرفاًبارمنفی

ندارد.
 See: Beau Breslin, From words to worlds: exploring constitutional functionality, Johns  .19
 Hopkins University Press, 2009, p. 26; And Nathan J. Brown, Constitutions in a nonconstitutional
 world: Arab basic laws and the prospects for accountable government, SUNY Press, 2002, pp.

.3-14
20. براینمونهمیتوانقوانینعدالتسومریانبیشاز2300سالقبلازمیالددردولتکنونیعراق،یامنشور
حقهایآدمیدرزمانکورشهخامنشیدرایرانیاکتیبهحمورابیبابلیانرانامبرد.نک: رضامرادیغیاثآبادی،

منشورکوروشهخامنشی،انتشارتنوید،چاپهشتم،1388
 Charles Howard McIlwain, Constitutionalism: ancient and modern, Indianapolis :Liberty  .21

Fund Inc, renewed 1975, chs. V-VI
 See e.g: Margaret C. Jacob, The Enlightenment: a Brief History with Documents, Teaching .22

History: A Journal of Methods, 2002
:Herman Belz, Constitutionalism, 2008, p.1. available at.23

/http://www.mywire.com/pubs/Oxford-Companion-Supreme-Court-US 
 Gordon S. Wood, Eighteenth-Century American Constitutionalism, American Political  .24

Science Association and American Historical Association, 1985, p. 4



12

آن ترجمه اساسی قانون )که »کنستیتوتیو«25 واژه و ندارد مالزمت اساسی قانون اصطالح کاربرد

است(دردورانامپراتوریروموسدههایمیانه،بهمصوباتوفرمانهایفرمانروااطالقمیشدهو

سپسواژه»قانون«26جایگزینآنشدهاست.قانوناساسیبهعنواناصطالحیمبّینساختاریک

ازقرن و واردشد ادبیاتسیاسی به نهادهایحکومتی،درقرنهفدهم ترتیبات یا واحدسیاسی

نوزدهمبودکهواژهیونانی»پولیتئیا«27بهقانوناساسیترجمهشد.اینواژهقباًلبهاصطالحاتیچون

قانوناساسیسال اندیشهسیاسیغربیان، یاسیاستترجمهمیشد.28درگستره حکومت،رژیم

تئوریسیاسیمتضمنحکومت بهمثابهیک آمریکاظهورمشروطیتمدرن ایاالتمتحده 1787

محدودبرایحمایتازحقهایفردیبااصلقدرتتأسیسیمردمبود.

مسألههمیشگیپیِشرویمشروطیتتلفیقایندوامراست:نخست،استقرارحکومتیبااختیارات

کافیبرایتحققاهدافمشترکجامعه؛ودوم،نظارتوکنترلحکومتبهنحویکهمانعستمگری

اوبرشهروندانباشد.برایحلاینمسألهدرغربدورویکردبهکارگرفتهشدهاست:29یکرویکرد

ازطریقنظمدهینهادهایسیاسیوحکومتیپیشمیرود.ازدورانباستانتاکنوناندیشه»نظام

مختلط«30)بهنحومناسبکنارهمنهادننهادهایمتوازنپادشاهی،شایستهساالری31ومردمساالری

ونظمهایاجتماعیکهاینسهگروهنمایندهآنهایند(بیانگراینشیوهحکومتمحدوداست.رویکرد

دومبهمسألهازطریق»حاکمیتقانون«32است.نمونههایاینسنتدراندیشهغربی،یکیحقوق

طبیعیرومیاناستکهبرایارزیابیمشروعیتمصوباتحکومت،معیارعدالترابهدستمیدهد؛و

دیگریرویهانگلستاناستکهبا»منشورکبیر«33آغازمیشودواختیاراتپادشاهراتحتمحدودیتهای

»کامن ال«34نیزازآزادیومالکیتافرادحمایتمیکنند.گرچهایندو قانونیدرمیآوردوقواعد
رویکردمتمایزنداماترتیباتنهادییهستندکهبنیانیبرایتعریفمشروطیتبهدستمیدهند.

ازمنظرعلومسیاسیجدید،قانوناساسیمتنمعتبرالزامآوریاستکهساختارواصولحکومترا

تعیینمیکند.متنقانوناساسی،هنجاری35استونحوهسازماندهیحکومت،اهدافآنوابزارهای

constitutio .25
statute .26
politeia .27

Belz, op cit, p. 2 .28
Belz, op cit, p. 2 .29

mixed regime .30
aristocracy .31
rule of law .32

Magna Carta .33
common law .34

برخیایناصطالحرابه»حقوقعرفی«برگرداننمودهاند.براینمونهنک:برایانبیکس،پیشین،ص161.امابه
گمانمهمان»کامنال«مناسبترباشد،چراکهحقوقعرفیمعموالمعادلیبرای»secular law«بهکارمیرودکه

باکامنالمتفاوتاست.
normative .35

تحوالت و چالش های مشروطیت در روزگار ما
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نیلبداناهدافرامقررمیکند.قانوناساسیدراندیشهسیاسیپستمدرندربردارندهداللتهای

توصیفیاستکهبهنظمدهییک»واحدسیاسی«36یاشیوهتکاملنهادهاوشکلکنونیآنهامعطوف

است.باریاینمفهومقانوناساسیازنظربرخیاندیشمندانجنبههایهنجارینیزدارد.

دوم- توسعه مفهوم مشروطیت در روزگار ما37

مطالعاتکنونیدربارهمشروطیتدیگربربحثهایتاریخینظریمتمرکزنیست،بلکهفعاالنهدرگیر

رادرسهقسمت ازتوسعههایمشروطیت اینمبحثبرخی مناقشههایجاریمشروطهاست.در

برمیرسیم:مشروطیتحقوقی،مشروطیتمفهومیومشروطیتتجربی.

الف - مشروطیت هنجاری38

دوم، جهانی ازجنگ پس طوالنی دوره در که است هنجاری تاسیس یک عمدتاً مشروطه تئوری

اوایلسدهبیستمبعضاًمحدودیتهایی ایاالتمتحدهدر بودهاست.دیوانعالی آمریکایی بیشتر

برتوسعه»دولتپیشرو«39تحمیلکردواینوضعیتبرخیاندیشمندانوفعاالنچپرابهگسترش

انتقادازمشروطیتونظارتقضاییوناسازگاریآنبادموکراسیصنعتیمدرنرهنمونشد.

پسازجنگجهانیدوم،دیدگاههایلیبرالهادربارهنظارتقضاییبرمصوباتتقنینیدودسته

بود.برخیبراینعقیدهبودندکهدربیشترمواردبایدازاعمالنظارتقضاییامتناعکردهوبهاراده

نمایندگانمردماحترامگذاشت.درمقابل،برخیدیگربرآنبودندکهنظارتقضاییبایددرتعریف

واعمالمحدودیتهایمشروطهبردیگرقوایحکومت،فعالباشد.تئوریهنجاریمشروطهبرآن

استتاباپیشنهادچگونگینظارتقضاییوچگونگیطراحیحقوقاساسیبهدشواریمقابلهبانظر

اکثریتپاسخدهد.نقشنظارتقضاییدردورهکنونینسبتبهدورهقبلازجنگجهانیدومسه

پیشرفتداشتهاست.نخستاینکهدرپیتحولحقهایمدنیوآزادیهایمدنی،نقشفعالتری

داردونیروییبرایحمایتازعدالتاجتماعیاست.دوماینکهتئوریآکادمیکمشروطه،توسعه

)مانندنظراتمشورتی بهمسائلمشروطه برپاسخگویی اینحوزهعالوه اندیشمندان یافتهاست.

قضاییوارائهپیشنهاداتیبهرییسجمهوری(نظریههایخودراتوسعهدادهورشتههایزیرمجموعه

جدیدیتأسیسکردند.سوماینکهحوزهتئوریمشروطه،گستردهترشد.برچیدهشدندیواربرلین

موججدیدیازقانوناساسیسازیبهراهانداختوهمچنینتوجهاندیشمندانرابهمسألهاساسی
چگونگیایجادتعادلبیندموکراسیوحقهاجلبکرد.40

از )حفاظت مشروطیت بین سازش چگونگی مسأله بر اساساً هنجاری مشروطیت کلی طور به

polity .36
 See: Keith E. Whittington, Constitutionalism, in: Law and Politics, Keith E. Whittington et al .37

(eds), Oxford University Press, 2008, pp. 281-299
normative constitutionalism .38

progressive .39
40.مارتینالگلین،پیشین،ص168
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حقهایگروهاقلیتوحقهایفردیوبهویژهارزشهایسیاسیماهوی(ودموکراسی)اسلوبیاز

حکومتکهاقتدارسیاسینهاییرابهاکثریتمردممیدهد(متمرکزاست.دربطناینمسألهکلی،

پرسشهایخاصگوناگونیوجوددارد:چگونگیمشروعیتدهیبهآیینهاینهادیخاصنظارت

قضایی،شیوهتفسیرمتوناساسیوبهویژهمتنقانوناساسی،اینکهکدامدستهازحقهایاساسی

بیشترشایستهشناسایی41هستندوبهترینمفهومدموکراسیکداماست.

چهاررویکردکلیبرایسازگاریمشروطیتودموکراسیوجوددارد:42نخستاینکهقوایحکومت

تاکید رویکرد این بر اخیر اصالتگرای44 تئوریهای باشند. داشته دموکراتیک تنفیذ43 مشروطه،

میکنند.دردهه1980طرفداراناینرویکردکهقاضیانبایدقصداولیه)اصیل(45بنیانگذارانقانون

اساسییامعنایاولیه46قانوناساسیراراهنمایعملخودکنند)وسرانجامبسیاریتئوریهای

اصالتگرایانهتاکیدخودراازاولیبهدومیمنتقلکردند(تالشداشتندرویکردخودرابابحثهای

مبتنیبرتمکینقضاییازاکثریتهایتقنینیکنونیتوجیهکنند.تئوریهایاصالتگرایانهاخیر

عموماًهرگونهارتباطویژهباتمکینقضاییراردکردهودرعوضبرایتبیینلزوموفاداریمفسرانبه

معنایاصولقانوناساسی،بهحاکمیتمردممتوسلشدهاند.47دیگرصاحبنظرانیکهنمیخواهند

خودرااصالتگرابنامندنیزبهتنفیذدموکراتیکقوایحکومتمشروطهبهعنوانروشیبرایسازش

آکرمنمیگویدکهسیاستهایعادی بروس  نمونه، برای آوردهاند. روی بادموکراسی مشروطیت
میتوانندمعقوالنهباتأملدموکراتیکبهمثابهتسلطشهروندانبرزندگیخصوصیشانهماهنگ

شوندوتصمیمهایسیاسیدرحدودمشروطهایباشندکهقباًلباانتخابدموکراتیکتأملیمستقر
شدهاست.48

تئوریک لحاظ از که میآورد پیش مسأله دو دستکم مشروطه قوای دموکراتیک تنفیذ به توسل

بیشترموردتوجهبودهاند:نخست،احتمالاینکهقانوناساسِیواجِدتنفیذدموکراتیک،کهنهشود

یامطلوبیتنداشتهباشد.پاسخآکرمندراینباره،امکانتغییریاتوسعهدموکراتیکقانوناساسی

باشیوهایسادهتراست.دیگرانبحثکردهانداصولیکهبهشیوهایدموکراتیکتصویبشدهانددر

واقعباقانوناساسیپویا]زنده[49سازگارند.عباراتموّسعقانوناساسییااصولقابلتفسیرآندر

طولزماننیازمندتکمیلبارویههایاضافیواصولیهستندکهقانوناساسِیمؤثِرهردورهتاریخی

recognition .41
Whittington, op cit, p. 284 .42

authorization .43
originalist .44

original intent .45
original meaning .46

 Keith E. Whittington,The New Originalism,Georgetown Journal of Law & Public Policy, Vol. .47
 2, 2004, pp. 773-851

 Bruce Ackerman, The Holmes Lectures:The Living Constitution, Harvard Law Review,  . 48
No.120,2007, p.1737

Living constitution.49
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خاصراشکلمیدهند.بحثهاییدرمورداهمیتارزشهنجارینظارتقضاییبیناصالتگرایان

دارند را آینده بر حکومت داعیه که مشروطهای اصول و اساسی قوانین آیا اینکه بر مبنی هست

میتوانندهمچنانمشروعباشند؟موضوعدوم،احتمال»نقصاخالقی«50قانوناساسیدموکراتیک

است.رویکردسازشمشروطیتودموکراسیبراینمبناستکهِخرَدوارادهدموکراتیکقابلجمعند

ومیتوانندبرآیندمطلوبیادستکمقابلقبولیداشتهباشند.اماممکناستمردمقانوناساسی
ناقص،بدوحتیزیانآوریتنفیذکنندکهمشروعیتآنرازیرسوالببرد.51

تسهیل را دموکراتیک کارکردحکومت که آیینی«52 »مشروطیت بر تأکید با دارد تالش دوم رویکرد

میکند،بینمشروطیتودموکراسیسازگاریبرقرارنماید.نظریهپردازاصلیاینرویکرد،جان هارت 
اِلیاستکهعقیدهداشتقانوناساسیعمدتاًمربوطبهارزشهایآیینیاستتاماهوی.بهنظراو،
قاضیانیکهبرآیینهایدموکراتیکمنصفانهنظارتمیکنندبامشکلمخالفتبااکثریتومسائل

مربوطبهمشروعیتمواجهنمیشوند؛زیراآناننهارزشهایآیینیبلکهارزشهایماهویمخالف

اغلب نظارتقضایی و آیینیمشروطیت تئوری از اِلی ویژه دفاع اعمالمیکنند.53 را اکثریت نظر

چنینموردنقدقرارگرفتهکهمعنایدموکراسیرابدونمناقشهفرضمیکند.

که دهند بدست مشروطیت از مفهومی تا میکنند تالش او از پیروی به اندیشمندان نیز اکنون

دموکراسیراتقویتنماید.ازاینمنظر،یکیازمهمترینتوجیهاتاصولمشروطه،حفاظتشهروند

درمقابلرفتارهایخودخواهانهسیاستمداراناست.قوانیناساسیوتمهیدهایمشروطه)مانند

برای موقعیتشان از منصبان صاحب سوءاستفاده با مقابله جهت اخص طور به قضایی( نظارت

مقاومتدربرابرتغییراتسیاسیطراحیشدهاند.54بحثهایماهویویژهایبینحقوقداناندرباره

موضوعاتیمانندتوزیعناعادالنهحوزههایانتخابیهوهزینههایرقابتهایانتخاباتیدرگرفتهکهآیا

اصولقانوناساسیمیتوانندوبایدنظرقوهمقننهدراینزمینههارامحدودکنندیاخیر؟بسیاری

صاحبنظرانبرآنندکهقاضیانرابرانگیزانندتابهطورمنظمنتایجسیاسیراچنانبرهمزنندکه

مانعاحتمالشکلگیریبازندههایسیاسیهمیشگیوناراضیشوند.دیگراندیشمندانبهجای

مجوزهایقضاییگستردهبرایبرهمزدننتایجسیاسیبهنامحقوقاساسی،برارزشهایمتعدددر

قانوناساسیونهادهایپیچیدهبرآمدهازآنبرایسختکردنحصولوتداومنتیجههایسیاسی

غیرممکن اساسی بیطرفیسیاسیحقوق بر مبنی الی ادعای که آنند بر برخی میکنند. تأکید

اصولسیاسی بسیاری در که است لیبرالی ارزشهای اساسیصراحتاً بلکهموضوعحقوق است،

be morally inadequate.50
 See: Paul W. Kahn,Legitimacy and History: Self-Government in American Constitutional .51

Theory, Yale University press,1993
procedural constitutionalism.52

 John Hart Ely,Democracy and distrust: a theory of judicial review, Harvard University press, .53
2002, ch. 5

 Guy-Uriel E. Charles, Democracy and Distortion, in Cornell Law Quarterly, No. 92, 2007, .54
pp. 601-677
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ماهویبرنقشحداقلیقوهقضاییهدرتسهیلتأملدموکراتیکتأکیدشدهاست.برخیدیگربهطور

نسبتاًمتفاوتیبرویژگیمختلطوغیراکثریتیقانوناساسیتأکیدکردهاند.ازنظرایناننهادهایی

کهدرمقابلامورسیاسیمحافظتشدهاند)مانندنظارتقضاییوبانکمرکزی(سازوکارجایگزینی

بر آنها ازطریق نتایجاساسیوسیاسی بهترکیببهینه هستندکهمردمتالشمیکنندبراینیل
خودشانحکومتکنند.55

فرایندهای بر ماهوی مشروطیت منظر، این از دارد. تاکید ماهوی«56 »مشروطیت بر سوم رویکرد

بر باید غیرانتخابی قاضیان و نظامسیاسی وصالحیت مبنایمشروعیت و دارد، غلبه دموکراتیک

درچنددهه دیدگاه این مهمترینطرفدار دورکین رونالد باشد. ماهوی ارزشهای از مؤثر حمایت

اخیربودهاست.بهنظراوحقهایفردیرابایدهمبراولویتهایسیاسیوهمبررفاهاجتماعی

اکثریتسیاسیترجیحداد.57قاضیانبایدهرگاهکهامکانداشتهباشدقرائتاخالقیقانوناساسی

راپیبگیرند.قاضیانبههنگامتفسیرواعمالحقهایمقرردرقانوناساسیبرموضوعاتمسائل

اجتماعی،مستقیماًباپرسشهاییاخالقیمواجهمیشوندکهدرپروندههایدشوارقانوناساسی

رأیرابرآنانتحمیلمیکند.تعارضهایبنیادینعمیقبینفردوجامعهبایدازحوزهسیاستخارج

آنهاحکم ازسیاستدرباره تاتوسطدادگاههایمصون یاعدالتباشند شوندوتحتحوزهحقوق

شود.

رویکردآخر،سازگاریمشروطیتودموکراسیراباتوسعهحوزهدموکراسیدنبالمیکند.ارزشهای

در مشروطه انتخابهای و باشند دموکراتیک تصمیمگیری و تأمل موضوع پیوسته باید مشروطه

مقابلنهادهایدموکراتیکقرارنگیرد.حاکمیتپارلماندردموکراسیوستمینستریدراینزمینه

همدرتئوریحقوقیوهمدرروّیهسیاسیسابقهدرازیدارد.امادستکمازجنگجهانیدومبه

اینسو،ایدهاتکابهقانونگذارانونهادهایدموکراتیکبرایتفسیر،تداومواجرایتعهداتمشروطه،

تحتفشارهایمخالفانبودهاست.اکنونازاینسنتدفاعمحکمینمیشودوحتیبسیاریاز

قانون اصالحات تصویب یا داخلی اصالحات یا معاهده طریق از وستمینستری دموکراسیهای

اساسییاشبهقانوناساسی،حاکمیتویااولویتپارلمانراتعدیلکردهاند.58جرمی والدرندفاع
محکمیازحاکمیتپارلمانوبرتریدموکراسیبرمشروطیتکردهاست.اوبرواقعیتاختالفهای

برابردرقبالتوجهواحترام ازآنتأکیددارد.تنهاشیوهرفتار سیاسیومقتضیاتمشروطهناشی

درتصمیمگیریهامشارکتکنند. برابر بهصورت دادهشود اجازه آنان به ایناستکه شهروندان

حرکتمعادلآندرنظامحقوقیایاالتمتحدهتحتعنوانهایحاکمیتمردم،قانوناساسیخارج

ازحوزهدادگاهها،تفسیرغیرقضاییمشروطهومشروطیتدموکراتیکپیشمیرود.اینتئوریهابر

SeeCass R. Sunstein, One Case At A Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court, .55
Harvard University Press, 1999

substantive constitutionalism .56
Ronald Dworkin,A matter of principle, Harvard University press, 1985, p. 359 .57

 SeeT. R. S. Allan, Constitutional justice: a liberal theory of the rule of law, Oxford university .58
press, 2003
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آنندکهنقشقاضیاندرتفسیرواجرایقواعدوارزشهایقانوناساسیراکاهشدهندودرعوض،

قاضیانبایداختالفهابرسرموضوعاتقانوناساسیراحلوفصلنمایند.برتریقوهقضاییهدر

تفسیرقانوناساسیوهمچنیناحتمالبیشتِرحصولنتایجمطلوبازلحاظماهویمورددفاعقرار

و بهچالشمیکشد را قوهقضاییه برتری دادگاهها،فرض ازحوزه گرفتهاست.59مشروطیتخارج

برآناستکهدادگاههابایدغالباًاحترامتصمیمهایمشروطهاتخاذشدهازسویدیگرشاخههای

حکومترابهدالیلدموکراتیک،پراگماتیکودیگردالیلنگاهدارند.بزرگترینتوسعهنویندرتئوری

مشروطهحقوقیطیدههگذشتهانتقالبحثازچگونگیتفسیرقانوناساسیبهاینمسألهبوده

کهکدامنهادهابایددرشکلدهیفهممشروطهپیشروباشند.

ب– مشروطیت مفهومی60

تئوریمشروطیتهنجاریبیشترینتوجهاندیشمندانرادرطولتاریخبهخودجلبکردهوبهنظر

و بهبحرانهایمشروعیتنظارتقضاییفعال تئوریهامسئولپاسخگویی ازدیگر میرسدبیش

هدایتجریانحقوقاساسیباشد.اماآنامورهمیشهبهدغدغههایخاصاستادانحقوقاساسی

به تادیگرصاحبنظرانمشروطه،وحتیحقوقداناناساسیبیشتر بوده ایاالتمتحدهنزدیکتر

جریانقوانیناساسیجدیدکهدرسراسرجهاننگاشتهمیشوندتمایلداشتهاند.

مشروطیتمفهومیبرخالفمشروطیتهنجارینهبهمشروعیتقوانیناساسییامحتوایمناسب

آنهابلکهبهچیستیقوانیناساسی،کارکردهایآنهادریکنظامسیاسیوتحلیلتطبیقیکارکرد

آنهامیپردازد.رویکردهایمتنوعیبرایفهمکارکردهایقانوناساسیدریکنظمسیاسیاتخاذ

شدهاست.

برابردوپرسشاست:نخست، تعیینموضعدر به منوط بعضاً قوانیناساسی بهچیستی پاسخها

یک شوند؟ بایدحل اصلیسیاست مسائل کدام دوم، و یافتهاند؟ سازمان انسانیچگونه جوامع

گزینه)کهچندانخریداریندارد(ایناستکهقوانیناساسیرانوعی»پیمانجمعی«61بدانیم.در

اینصورتممکناستکارویژهاصلیقوانیناساسی،نوعیکارکردایدئولوژیکونمادینفهمیده

شود.قوانیناساسیدستکممیتوانندهنگامیکهمردممتحدپیشیندرآیندهوسوسهمیشوندتا

ازآرمانهایباالترشانبرگردند،آرمانهارابدانهایادآوریکنند.

است. پیشینی«62 تعهد »ابزارهای عنوان به اساسی قوانین احتساب است، رایجتر که دوم گزینه

رویکردتعهدبارویکردقانوناساسیبهمثابهمیثاقوپیمانجمعیپیشینیشباهتزیادیدارد.هر

دورویکردبراینفرضندکهمردم،متحدومشترکندوقوانیناساسیرااصواًلناظربهآیندهمیدانند.

قوانیناساسیبهمثابهمیثاق،اصواًلبهذکروارائهآرمانهایمشترکمیپردازندودررویکردابزارهای

.SeeWaldron, 1999, opcit .59
conceptual constitutionalism .60

collective promise .61
precommitment devices .62
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شکل را آینده برای ما کنونی طرحهای که میکنند ایجاد نهادینی سازوکارهای پیشینی، تعهد

میدهند.63قوانیناساسیاولویتهایکنونیماراتثبیتمیکنندووسایلیبرایکمکبهتضمین

اجرایآنهادرآینده)بهرغمتغییراوضاعواحوال(مقررمیدارند.شایدقوانیناساسیحافظاجماع

کنونیدربرابرتهدیدهایسیاسیبالقوهدرآیندهباشند؛امابهطورکلیلزوماًفرضبرایننیست

کهطراحانپیشنویسقانوناساسیازکسانیکهدرآیندهبراساساینقانونزندگیخواهندکرد

پرهیزگارترند،بلکهدروضعیتمتفاوتواحتمااًلبهتریهستند.براینمونه،طراحانقانوناساسی

آینده یابخشِیسیاستمداران اولویتهایگذرا برابر تعهداتمطلوبدر بهفکرحفظ ممکناست

باشند.ممکناستدرصددباشندموضوعاتتفرقهاندازراازصحنهسیاسیحذفکنندیاجایگاهی

کهاینموضوعاتدرآنموردبحثقرارمیگیرندراکنترلنمایند.64یکنگرانیدرموردرویکردتعهد

پیشینیایناستکهاجماعنخستینبرمسئلهچگونگیاجرایآنتعهداتدرگذرزمانرامفروض

میداند،امانخستینتصمیمهایمشروطهنیزممکناستفینفسهمناقشهبرانگیزباشندودوراز

ذهننیستکهسنگربندیهایمشروطه،هدفیغیرازجبههگیریدربرابروسوسههاداشتهباشند.

درواقعبرخیموضوعاتقوانیناساسیممکناستبههیچوجهیکمسئلهراحلنکنند؛بلکهبحث
درموردآنرابهآیندهموکولکنندوآنمسائلدرطولزمانودراجراحلشوند.65

درمقابل،رویکردهایقراردادی66براینفرضندکهبیناعضایجامعهاختالفهستوقانوناساسی

بهعنوانیکقراردادبینآنمنافعمختلفعملمیکند.اینفرض،الگویکالسیکاندیشهدرباره

نظاممندسازیجوامعسیاسیاستکهدرتئوریهایسیاسیتوماسهابز،جانالکودیویدهیوم

نسل برای آنها انقالبی تجربه و جوامع منشأ درباره مشترکی تفکر شیوه اندیشه، این دارد. ریشه

بنیانگذارایاالتمتحدهفراهمکرد.تعبیرقرارداددربرخیکارهایاخیردرزمینهتئوریسیاسیو

اقتصادسیاسینقشغالبداشتهاست.67ازمنظررویکردقراردادی،قانوناساسیبهرغماختالف

را بالقوهای توافقورضایتعمومیفراهممیکندچونمزایای برای منافعاعضایجامعه،مبنایی

بههمگانعرضهمیدارد.اماازآنجاکهقوانیناساسیبرمنافعمتکثروحتیمتعارضیمبتنیاند،

اجرایقراردادمشروطهنیزموضوعمزمنوخطیریاست.

یکالگویمرتبطبادستکمبرخیویژگیهایقانوناساسی،»تعهداتمعتبر«68است.درحالیکه

انگارهابزارهایتعهداتپیشینی،احالهاولویتهایکنونیمابهسویآیندهاست،تعهداتمعتبر،

ایجادپیمانهایقابلقبولبرایهمگاناست.بنابرایندرزمینهحقوقاساسی،برخیویژگیهای

نظام یک در میتوان را قضایی نظارت یا حقها خاص مقررات همگانی، رأی حق مانند مشروطه

J. Elster, Ulysses Unbound, Cambridge university press,2000 .63
 S. Holmes, Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy, university of .64

Chicago press, 1995
Waldron, 1999,op cit .65

Contractarian approaches .66
e.g:  Jahn Rawls, A Theory of Justice, Harvarduniversity press,  ,1999 .67

credible commitments .68
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تعهداتمعتبرمشروطه،ممکناست نبود در ببرد. باال را آن تاسطحمشروعیت واردکرد سیاسی

عامالنقدرتمند،منافعدولترانادیدهبگیرندیارفتارهاییکنندکهبیثباتیسیاسیرادرپیداشته
باشد.69

رویکردهمکاری فهمشوند. »ابزارهایهمکاری«70 عنوان به است اساسیممکن قوانین سرانجام،

بحثمیکندکهقوانیناساسی،مبناییبرایتسهیلتواناییاقدامسیاسیواجتماعیمشترکافراد

جامعهدربرخیزمینههارافراهممیکنند.ازآنجاکهقانوناساسیهمکاریراتسهیلمیکند،به

طورکلیکارگزارانعمومیانگیزهدارندشرایطآنراحمایتکنندتااینکهآنرابراندازند.بهعالوه

چونهزینههایسرپیچیازعرفهایاجتماعیباالست،عرفهایمزبورپایدارندواحتمااًلاصولو
آیینهایمشروطهنیزنسبتاًپایدارندوقدرتتحمیلارادهخودبراعضایجامعهسیاسیرادارند.71

درمیاناینرهیافتهایگوناگون،قوانیناساسیبهشیوههایمتفاوتیموثرواقعمیشوند.قوانین

اساسی،اصولتعهداترا)کهمتداولترینآنهاحمایتقضاییازحقهایاساسیاستوغالباًنیز

مناقشهبرانگیزترینمیباشد(حفظمیکنند.قوانیناساسیمیتوانندمعیارهاوانتظاراتمشترکی

درموردرفتارهایسیاسیقابلقبولمستقرنمایند؛باروشنساختنمواردنقضانتظاراتجامعه،

ازقانوناساسیرامانعشوندوبههنگاموقوعتخلفنیزآنرامشخصکنند.72درنهایت، تخلف

قوانیناساسیمیتوانندبهاستقراریکزبان73یاگفتمان74بحثسیاسیومشروعیتکمککنند.75

قانون متن اصطالحات سیاسی کارگزاران باشد، موفق زمینه این در اساسی قانون که نسبتی به

اساسیراازطریقرفتاروگفتاردائمیخودبازتولیدمیکنند.

اینپرسشباقیاستکهقوانیناساسیدریکنظمسیاسیچهکارکردیدارند؟چنداحتمالو

رژیم به اساسی قوانین که است این مطالعهشده، آن مورد در کمتر که امکان یک امکانهست.

روشنی به مشروطه احکام و اساسی قوانین میدهند. بینالمللی و داخلی مشروعیت سیاسی

حتیدردموکراسیهایتثبیتشدهنیزهدفروابطعمومی76راانجاممیدهندوپیشنویسیک

را حکومت اقدام اساسی قوانین باشد.77 جدید رژیم از حمایت عامل است ممکن اساسی قانون

T. Moustafa, The Struggle for Constitutional Power, Cambridge university press, 2007 .69
coordination devices .70

 Russell Hardin, Liberalism, constitutionalism, and democracy, Oxford University Press,  . 71
1999

 Sanford Levinson,Our undemocratic constitution: where the constitution goes wrong (and .72
how we the people can correct it), Oxford University Press, 2006

language .73
discourse .74

 Howard H. Schweber,The language of liberal constitutionalism, Cambridge university  .75
press, 2007

public relations .76
 Mary L. Dudziak,Cold War civil rights: race and the image of American democracy, Michigan .77

university press, 2002



20

کارگزاران برابر در بالقوه بهصورت و وحقها فعاالنخصوصی برابر در را تنفیذمیکنند؛حکومت

بهسوی را آن تنفیذعملحکومتمیتواند با قانوناساسی توانمندمیکنند. حکومتهایدیگر

اهدافمطلوبسوقدهدواهدافیکهبرایآنبهحکومتصالحیتدادهشدهرابرجستهنماید.هم

چنیناختیاراتحکومتراسازماندهی،ادارههایحکومتیراتعریفوصالحیتهایآنهاراتوزیع

مینماید؛والبتهدرنهایت،اختیاراتحکومترامحدودمیکند.

پ–مشروطیت عملی78

عمل در اساسی قوانین اینکه و میکند تمرکز عملی موضوعات بر مشروطیت، به رویکرد سومین

ویژگیهای آیا دارند؟ موضوعیت اساسی قوانین آیا که است این اساسی پرسش یک چگونهاند؟

یا دارند برآیندهایسیاسی در مهمی تأثیرهای اساسی- قوانین مانند - نظامهایسیاسی نهادی

نظامهای دارای و توسعهیافته ملتها میکنند مشخص که فرهنگیاند و اجتماعی عوامل اینکه

بااثباتاینکهدرواقع آزادپایدارهستندیاخیر؟هرچندرفتارگرایان79دربرخیموارد دموکراتیک

نهادهادرسیاستعینیتوموضوعیتمییابند،قانوناساسیرابهچالشکشیدهاند؛اماتأثیرهای

به بزرگقوانیناساسیموضوعبحثباقیمیماند.مسئلهفشاربیشتربهعنوانطرحیمشروطه
موضوعدغدغهعملیملتهادرسراسرجهانتبدیلشدهاست.80

قوانیناساسیممکناستبهدلیلبرآیندهایسیاسیگوناگونیکهبرایمااهمیتدارندموضوعیت

اساسی قانون مختلف طرحهای عملی پیامدهای بررسی به اقتصاددانان اخیراً باشند. داشته

پرداختهاندوبهطوراخصبهپیامدهایسیاسیآننظرداشتهاند.براینمونه،دغدغهخاصاینکه

یا باشند داشته بیشتری اختیارات ریاستی نظامهای تجاری، آزادسازی و اقتصادی اصالح برای

حکومتهایآنهاکوچکتروضعیفترباشد.81اینپرسشبهقوتخودباقیاستکهآیابهطورکلی

نهادهایخاصمشروطهمانندتفکیکقوا،فدرالیسمیانظارتقضایی،آزادیشهروندانراافزایش

میدهند؟

قانوناساسیمیتواندمایهانسجاموپایداریدموکراسینیزباشد.برخیویژگیهایقانوناساسی

طرح و انتخابات بنیادین اصول میکنند. کمک دموکراتیک رژیمهای از مختلفی انواع ایجاد به

میکنند. دولتکمک یک در سیاسی اتحاد اندازه و شکل تعیین به نمایندگی نهادهای پایهای

همچنینویژگیهایپایهایقانوناساسیممکناستبهتعیینطولعمریکرژیمدموکراتیکو
تخمیناحتمالواژگونیآنکمککند.82

empirical constitutionalism .78
behavioralists .79

See W.F. Murphy, Constitutional Democracy, Johns Hopkins, 2007 .80
 See T. Persson and G.Tabellin, The Economic Effects of Constitutions, Cambridge  . 81

university press, 2003
 See J. Barros, Constitutionalism and dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980  . 82

constitution, Cambridge university press, 2002
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عالوهبرپیامدهایقوانیناساسی،دیگردستهبزرگمسائلعملی،کارکردداخلیقوانیناساسی

قوانین کارکرد دربارهچگونگی را فرضهایی هنجاری و تحققی باسنتهای است.صاحبنظرانی

اساسیبررسیکردهاند.مبنایسیاسیاستقاللقوهقضاییهبسیارموردتوجهقرارگرفتهاست.این

قانون عواقبطرحهای نهایت، در و مشروطه نهادهایخاص تداوم و توسعه پژوهشهاچگونگی

اساسیراروشنمیسازند.گروهبزرگیازصاحبنظرانمشروطیتحقوقی،بیندموکراسیورویه

قضاییتعارضآشکاریافتهاند؛امامشروطیتتجربیپیشنهادمیکندکهاِعمالنظارتقضاییغالباً

از پیچیدهتر قضایی نظارت و دموکراتیک بینسیاستهای ارتباط و است رهبرانسیاسی مطلوب

مخالفتهایبعضاًضداکثریتیدادگاههااست.83چگونگیوچراییتغییراتاساسی)مشروطه(84نیز

مسألهمهمیاست.تغییرقوانیناساسیبرایحفظحقهاوتوانمندسازیقوهقضاییهیکنمونهاز

تغییراتمشروطهاستکهموردتحلیلتجربیقرارگرفتهومبناییجهتبررسیانگیزههاوفشارها

برایتغییراتمشروطهاست.قوانیناساسیدرچگونگیاِعمالتغییراتمشروطهباهمتفاوتدارند.

امااصالحرسمیقانوناساسیتنهایکشیوهتغییرمشروطهاست.صاحبنظرانبراهمیتتغییرات

قانون متن در و شوند رسمی نهایتاً است ممکن آنها از برخی که دارند تأکید مشروطه غیررسمی

اساسیقرارگیرند.85تئوریهایعملیتغییرقانوناساسیهنوزبهاندازهکافیتوسعهنیافتهاندودر

اینزمینهبایدبررسیهایبیشتریانجامگیرد.

سوم- مشروطیت حقوقی و مشروطیت سیاسی86

الف- مفهوم مشروطیت حقوقی و مشروطیت سیاسی و جمع آنها

دیدگاهغالبکنونیایناستکهقانوناساسی،حقهارادریکجامعهدموکراتیکمحترمومحفوظ

میدارد.اینرویکرد،قانوناساسیراسندمکتوبیمعرفیمیکندکهبرترازقوانینعادیاستودر

وسیاسی نظامحقوقی وشکلدهنده نظارتقضایی تغییرات،محافظتشدهاست؛مشمول برابر

مشارکت دموکراتیک سیاستهای در مستقیماً اساسی قانون که است مدعی تئوری این است.

احترام و »توجه با دموکراتیک شیوهای به تا میکند فراهم شهروندان برای بنیانی بلکه نمیکند،

برابر«87باآنانرفتارشود.88قرارگرفتنرأیدهندگانوسیاستمداراندرفرایندیدموکراتیکلزوماً

Keith E. Whittington, op cit, p. 293 .83
constitutional .84

 Mark A. Graber, “Settling the West: The Annexation of Texas, The Louisiana Purchase, and .85
 Bush v. Gore.” in The Louisiana purchase and American expansion, Levinson and Sparrow (ed)

, 2005, Ch.  5
 Legal and political constitutionalism; See Richard Bellamy, Political constitutionalism,  .86

Cambridge University Press, 2007, pp. 1- 15
equal concern and respect .87

اینتعبیرازرونالددورکیناست.نک:بیکس، پیشین،ص149.
 See e.g. J. Raz, ‘On the Authority and Interpretation of Constitutions’, in Constitutionalism: .88
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بدینمعنانیستکهآنهاهمیشهبهارزشهایدموکراتیکبرسند.دفاعازاینارزشهابرعهدهقانون

اساسیومحافظانقضاییآناست؛امامعیارتصمیمگیریقاضیاندربرخیمواردنهتنهانظرمردم

دروغین دموکراتیک رژیمهای در تنها نه رویه این است. آن کاماًلخالف بلکه نیست دموکراسی و

البتهدسته اتفاقمیافتد. نیز بلکهدردولتهایدموکراتیک دیکتاتورهایخودکامه89وجوددارد

اخیر،سنتهایدیرینهایمبنیبراستقاللقوهقضاییه،حمایتازحقهاویکنظامحقوقیپایدار

دارند.بااینوجود،همهدولتهایدموکراتیکقانوناساسینوشتهندارندوتنهاسهدولتازآنهانیز
یکنظامقدرتمندنظارتقضاییبرقانوناساسیدارند.90

حاکمیتقانونبدینمعناکههمهافراددربرابرقانونباهمبرابرباشند،درواقعازهمانفرایندهای

توسعهاقتصادیو»تکثرگراییاجتماعی«91کهمنجربهدموکراسیشدهاندبهوجودآمدهوتنهادر

صورتیباقیمیماندوگسترشمییابدکهنظارتدموکراتیکبرقدرتوشرایطاجتماعی-اقتصادی

آنان پیشنهادهای و دموکراسی، از حقوقی مشروطیت موافقان نگرانی باشد. پابرجا آن پشتبند

مبنیبرراهحلهایقضاییودیگرراهحلهایضداکثریتیبرایحفاظتازمشروطه،ویرانگربنیان

دموکراتیکمشروطهاست.تالشآنانبرایمحدودکردندموکراسی،مشروطیتسیاسیدموکراسی

راتضعیفکردهومتعاقباًمشروعیتوکارآمدیقانونودادگاهرانیزبهخطرمیاندازد.مشروطیت

حقوقیمحض92کهخودرابرترومستقلازدموکراسیمیداندمبتنیبرفرضهایهنجاریوتجربی

سوالبرانگیزوقابلتردیدی)همدربارهخودوهمفرایندهایدموکراتیکشکلدهیوجابجاییناقص

آن(است.مشروطیتحقوقیمحض،بنیانتحلیلدرستحکومتمشروطهدرمشروطیتسیاسی

دموکراتیکرانادیدهمیگیردوهمینامر،ناخواستهآنراتحلیلبردهوبدناممیکند.برایفهمدلیل

اینمسئلهبهکوتاهیرویکردهایمشروطهخواهیحقوقیوسیاسیرامقایسهمیکنیم.

دوادعایمرتبطباهماساسمشروطیتحقوقیهستند:93نخستاینکهمیتواندربارهبرآیندهای

بهاجماع واحترامشهروندان برابریتوجه آرمانهایدموکراتیک به نیل بر تعهداتجامعه ماهوی

رسید.اینبرآیندهادرقالبحقهایآدمیبهخوبینمودیافتهاندوبایدبنیانیکجامعهدموکراتیک

فرایند از قابلاطمینانتر برآیندها این شناسایی برای قضایی فرایند که این دوم دهند. شکل را

دموکراتیکاست.هردوادعامحلتردیدند.

و عادالنه جامعه از جذاب و منسجم هنجاری بینش یک به دستیابی برای اندیشیدن بیگمان،

منظم،مجاهدتیاصیلاستکهبرایسالیانمتمادیبهفیلسوفانوشهروندانالهامشدهاست.

 Philosophical Foundations, L. Alexander (ed.), Cambridge: Cambridge University Press1998,
pp. 153–4

sham democratic regimes of autocratic dictators .89
 R. A. Dahl, How Democratic Is the American Constitution?, Yale University Press, 2002, .90

pp. 164–5
social pluralism .91

pure legal constitutionalism .92
Richard Bellamy, op cit, pp. 3- 5 .93
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اماگرچههمهتالشگراناینعرصهدرصددنددیگرانرامتقاعدسازندکهنظرخودشاندرستاست،

هیچکدامتاکنونموفقنبودهاند.اختالفهایدیدگاههایرقیِبنظریهپردازاننسبتاًصالحکهبسط

وتوسعهمییابد،بازتابوبعضاًآگاهیدهندهاختالفهایسیاسیبینشهروندانعادیبرسرهر

البتهواقعیتاختالفها،بهمعناینادرستی تابهداشتیاست. ازسیاستمالیاتی موضوِعممکن

تئوریهایخاصدرموردعدالتویابیتفاوتیجامعهدموکراتیکبهتعهداتخوددرموردحقهاو

برابرینیست.بلکهایناختالفهانشانمیدهدکهامکانشناسایییکتئوریدرستدربارهحقها

وبرابری،وهمچنینتواناییمتقاعدکردندیگرانبهدرستیآنتئوری،محدوداست.اینمشکالت

تا برابرمیشود.مسأله اجتماعیاندچند ازعدالت ما نظر مبّین تدبیرسیاستهاییکه بههنگام

کهدشوار ناشیمیشود؛چنان اقتصادی و اجتماعی زندگی در معلول و پیچیدگیعلت از حدی

میتواندرموردپیامدهایهرگونهمقرراتیپیشداورینمود.اماهمچنانکهتعیینسیاستهای

نیلبهارزشهایجامعهآرمانیسختاست،اختالفهادربارهماهیتاینارزشهاباعثدشواری

تشخیصشرایطسیاسی،اجتماعیواقتصادیتحققآنهانیزمیشود.

آندرباره ادعایدوم تردیدهاییدر به اولمشروطیتحقوقی،منجر ادعای به اینمسائِلمربوط

مسئولیتهایقاضیانمشروطه94میشود.اگراختالفهایمعقولیدربارهعدالتواستنباطهااز

آنوجوددارد،دیگراحتسابنظرقاضیانبهعنواننظردرستدربارهمقتضیاتعدالتدموکراتیک

که مسائلی در کنیم باور تا ندارد وجود موجهی بنیان هیچ نیست.95 پذیرفتنی خاص، شرایط در

فیلسوفانسیاسیازافالطونتاراولزدرحلآنناکامبودهاند،قاضیانموفقخواهندبود.دربهترین

دادگاهها، که باشد مبنا این بر باید میدهد بدانها حقوقی مشروطیت که برتری موقعیت حالت،

نسبتبهآنچهسیاستهایدموکراتیکمیتوانندعرضهکنند،باوجدانتروآگاهترند.امااینانتقال

صالحیت،توجهراازبرآیندهابهفرایندهامعطوفمیکندومفهومنسبتاًمتفاوتیازقانوناساسیدر

یکجامعهدموکراتیکراپیشمیکشد.بهجایفهمقانوناساسیبهمثابهحافظماهیتارزشهای

دموکراتیک،بایدآنرابهمثابهآیینی96برایحلاختالفهایمربوطبهماهیتومقتضیاتارزشهای

دموکراتیکبهصورتبیطرفانه،همراهباتوجهواحترامِبرابردیدگاههاومنافعموردنزاعشهروندان،

سازماندهی چگونگی پرسش به بنیادین پاسخهای منبع اینکه جای به اساسی قانون کرد. درک

ترتیبات درباره بهتصمیمهایمشترک نیل برای را بنیادینی باشد،ساختار یکجامعهدموکراتیک

اجتماعیبهشیوهایدموکراتیکارائهمیدهد.بدینصورتکهبهشهروندانحقمیدهدبههنگام

تصمیمگیریدربارهبهترینشیوهپیگیریمنافعجمعی،دغدغههایشانبهطورمساویموردتوجه

قرارگیرد.

دعاویمشروطهخواهان با مرتبط ادعای دو و گرفته پیش را اخیر رویکرد مشروطهخواهیسیاسی

responsibilities of constitutionaljudges .94
 J. Steyn, Democracy Through Law: Selected Speeches and Judgments, Aldershot:  . 95

Ashgate, 2004, p. 130
a procedure .96



24

حقوقیطرحمیکند:نخستاینکهطبیعتاًبرسرپیامدهایماهویکهیکجامعهمتعهدبهآرمانهای

دموکراتیکبرابریتوجهواحترامشهروندانبایدبداننائلشود،اختالفهست.دوم،فراینددموکراتیک

نسبتبهفرایندقضاییدرحلایناختالفها،مشروعترومؤثرتراست.بهدرستیدرتئوریودرعمل

رد دموکراسی، به نسبت بیطرفانهتر و جامعتر عمومی«97 »ِخرد داشتن بر مبنی قضایی ادعاهای

شدهاند.فقطدرصورتیمیتوانمردمرابرابروحقهاومنافعگوناگونشانرادارایتوجهواحترام

یکساندانستکهخودشاندریکفراینددموکراتیکنظردهند.بهطورکلیسیستم»هرنفریک

با»قاعدهاکثریت«،99بهصورتمنصفانهو برابریشهروندانرافراهممیکند؛ رأی«98منابعسیاسی

بیطرفانهدربارهنظرآنانرفتارمیشود؛ورقابتحزبیدرانتخاباتودرپارلمان،توازنقدرترانهادینه

کرده،جنبههایمختلفگفتگوومشورتبایکدیگرراتشویقمیکند،تفاهممتقابلازطریقسازشرا

گسترشمیدهد.براساساینمفهومسیاسی،فرایندسیاسی،هماناقانوناساسیاست.هممشروطه

س100است)میتواندخودرااصالحکند(. است)فراینددقیقیراارائهمیدهد(وهممؤسِّ

واحوال اوضاع به قانوناساسیپاسخی ادعاهستند:101نخست، این چهارمفهومسیاسیزیربنای

سیاستارائهمیدهد.102شرایطیکهبهگاهاختالفدربارهحقومصلحتنیزتصمیمجمعیدرمورداین

موضوعاتراالزامیمیکند.متعاقباًقانوناساسیرانمیتوان»قانونیاهنجاریپایهای«103دانست،بلکه

چارچوبیپایهایبرایحلاختالفهافراهممیکند،ولواینکهموضوعموردمناقشهسیاسیباشد.دوم،

قانوناساسیبهمثابهیکنظامسیاسیوبهویژهشیوههایتوزیعوسازماندهیقدرتسیاسیشناخته

میشودتایکنظامحقوقی.اینرویکردازیکسوبهسنتجمهوریخواهانهوتاکیدآنبرحکومتمردم،

وازدیگرسوبهموازنهقدرتبهمثابهسازوکاریبرایردسلطهخودسرانهدیگرانبرمیگردد.104سوماینکه

بهحوزه»حقوقسیاسی«105نزدیکومتّصلمیشودوحقوقرابهلحاظسیاسیوکارکردیبهمثابه

سیاستدموکراتیکمیبیند.سرانجام،بهنظامسیاسیدموکراتیکجنبههنجاریمیدهد.بهویژهطی

شیوههایهنجاریباتضمینقانونگذاریبراساسبرخوردیکسانباهمه،مزیتهایمشروطهاحترامبه

حقهاوحاکمیتقانون،فرایندهایدموکراتیکواقعیرابهدستمیدهد.

ب- مشروطیت حقوقی و مشروطیت سیاسی در قوانین اساسی

دربیشترقانونهایاساسی،مؤلفههاییهمازمشروطیتحقوقیوهممشروطیتسیاسیوجود

public reasoning .97
‘one person, one vote’ .98

majority rule .99
constitutive .100

Richard Bellamy, op cit, pp. 5 .101
Jeremy Waldron, law and Disagreement, Oxford University Press, 1999, pp. 107-18 .102

a basic law or norm .103
See: C. H. Mcilwain,op cit, ch .2 .104

political Jurisprudence .105
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25

فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

قواعد تنها و نمیپردازد حقوقی و سیاسی نظام جزئی توصیف به اساسی قانون معمواًل دارد.

انتخاباتی،اختیاراتوتکالیفسطوحونهادهایمختلفحکومتومانندآنرامقررمیکند.این

مقرراتفرایندهاییمقررمیکنندکهبهموجبآنشهرونداندرامورمشترکخود،تصمیمگیریو

اختالفهاراحلمیکنند.منشورحقهادرنخستینقانونهایاساسیمدرنتنهامقدمهیاضمیمه

اینقانوناساسیآیینی106بود.بااینوجود،دردورهکنونیباتمرکزبرمنشورهایحقها،اهمیت

اصول دیدمشروطهخواهانحقوقی، از است. گرفته قرار تحتالشعاع وحقوقی آیینهایسیاسی

ناظربرشکلحکومتمستقاًلهموزنمحدودیتهایمقرربرحکومتنیستند.107آناندرنمییابند

مشروطه ارزشی آیینها، این خوِد و میدهند راشکل تصمیمگیریها آیین اصول، این کهچگونه

همشأنمحدودیتهایحکمرانیخودسرانهدارند108.

اینکه مگر نمیآورد دوام اساسیایی قانون هیچ که میکنند تصدیق حقوقی مشروطهخواهان

هابرماس یورگن باشد. عموم رضایت مورد آن اصلی مقررات و کنند شناسایی را آن شهروندان،

میگویدکهاعضاییکجامعهدموکراتیکبایدازطریق»میهنپرستیمشروطه«109بههمدیگروبه

دولتشانپیوستهومقّیدباشند.110بااینوجود،آنانبازهماینمالطاخالقیرانهدرفرایندهای

قضایی نظارت با )که کمپشتحقها مجموعه در که دموکراتیک، قانونسازی مشروطه مستحکم

باشیم، داشته اختالف وجهتحقها«111 »مبنا مورد در اگر اما قرارمیدهند. مشخصمیشوند(

تحمیلچنیندیدگاهیاحتمااًلبهانشعابشهروندانمیانجامد.برخالفآن،مشروطیتسیاسیبر

ساختنفرهنگعمومیدموکراتیکبادرنظرگرفتنهمهشهروندانبهعنوانمشارکتکنندگانبرابر

درتالشجمعیبرایشکلدهینظماجتماعیدرستتأکیددارد.بهطورکلی،جامعهدموکراتیکدر

معنایدربرگیریورعایتحقهاوبرابرِیمدنظرمشروطهخواهانحقوقی،ازقانوناساسیسیاسی

مجّسمدرخوددموکراسینشأتمیگیرد.

مشروطیتحقوقیوسیاسیغالباًبهترتیببانظامهایسیاسیایاالتمتحدهامریکاوبریتانیاشناخته

شدهاند.112بهویژهدرمیاننسلُپرنفوذنظریهپردازانمشروطهخواهحقوقیلیبرال،تمایلبهپذیرش

نسخهمطلوبقانوناساسیایاالتمتحدهبهعنوانیکالگورایجاست.113حاکمیتپارلمانوالگوی

procedural .106
Raz, op cit, p. 153 .107

 See: W. H. Morris-Jones, ‘On Constitutionalism’, American Political Science Review, 59 .108
.(1965), p. 439

constitutional patriotism .109
 Jürgen Habermas, Between Facts and Norms,Translated by William Rehg The MIT  .110

Press, 1998, Appendix II: Citizenship and National Identity, p. 500
basis and bearingof rights .111

Richard Bellamy, op cit, p.10 .112
 E.g: Ronald Dworkin, ‘Introduction: The Moral Reading and the Majoritarian Premise’,  .113

Oxford University Press, 2005, p.16
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وستمینستر114نیزغالباًالگوییمطلوبوآرمانیبرایمشروطهخواهانسیاسیتدارکدیدهاست.

جمع بندی و نتیجه گیری

درسالهایاخیرپژوهشهادربارهمشروطیتماهویرشدکردهوتغییریافتهاست.حتیدرزمینه

زنده بحثهای شده، گسترده بسیار گذشته قرن نیم طول در آن ادبیات که هنجاری مشروطیت

متعددیوجوددارد.زمینههایتحقیقکاماًلجدیدیشکلگرفتهوبسیاریهنوزنوپاهستند.برای

نمونه،ادبیاتجدیدودرحالرشددربارهتئوریهایتجربیتصویبوتغییرقانوناساسی،مسائلی

پایهایرادربارهچگونگیکارکردقوانیناساسیپیشکشیدهاست.

در را مسأله این دارند تمایل بدهند دموکراتیک بنیان حقوقی، مشروطیت به صددند در که آنان

رابطهباشکلیآرمانیازدموکراسیمحققکنندکهمشابهنظرمشروطهخواهانسیاسی،دربردارنده

انتخاباتعمومیونظامهایحزبیکنونیاست.درواقعاینتمایلتحتمفهوماحیایجمهوریت،

حقوقی، مشروطیت از انتقادها بیشتر که حالی در است. مشترک اندیشمندان از بسیاری میان

روینظارتقضاییبرقانوناساسیمتمرکزاست؛دفاعبرخیدیگرازدموکراسیبراساسهمین

توسعه با قانون وحاکمیت فوایدمشروطهایحقها  تأییدمیکند. را آن و است آیینهایموجود

آنهاازطریقمحدودیتهایمشروطهحقوقیغیرمؤثرترامامشروطهترودموکراتیکتر،بهترحاصل

میشود.اینمعناهمانتأیید»حکومتفعال«115براساسآزادیمثبتشهرونداناست.

اقتصادیسدهبیستم و برابربحرانهایاجتماعی برحکومتمحدوددر تئوریمشروطیتمبتنی

مطلوبیتخودراباختوآدمیاندریافتندکهحکومتبایدبرایتنظیماموراجتماعینقشیفعال

دولت بازداشتن و منفی آزادی بر بیشتر مردم تأکید زمان آن تا فیلسوفان، تعبیر به باشد. داشته

زندگیمطلوب به نیل برای تنهایی به منفی آزادی که دانستند اما بود؛ آزادیها و نقضحقها از

کافینیستبلکهبیشترمقدمهآناستوبرایدستیابیبهزندگیمطلوببایددرپیآزادیمثبت

نیزبودوایننمیشودمگردستانحکومترابرایتنظیمبهینهامورزندگیجمعیگشودهترکرد.

بهطورکلیفعالیتوخالقیتوابتکارعملحکومتبهعنوانابزارتضمینآزادیمثبتیاتدارک

در پستمدرن مشروطیت است. شده تایید فردی شکوفایی و استقالل بنیان از مقتضی حمایت

آزادی و اجتماعی بهعدالت نیل در برایحکومت فعال نقش قائلشدن با بیستم نیمهدومسده

مثبت،حکومتمحدودمبتنیبرحقهایفردیموضوعهمشروطیتمدرنراچالشکشید.امابسط

حکومتتحتمفهومآزادیمثبتاینپرسشراپیشکشیدکهآیاقانوناساسییکقانونسیاسی

نهادهایحکومتی یامعانیتجریدییاستکهتوسط رامحدودمیکند الزامآوراستکهحکومت

راکنترل بهعبارتدیگر،قانوناساسی،حکومت بهکارمیرود؟ برایتوجیهتصمیمهایسیاسی

میکندیاعکسآنصادقاست؟

Westminster .114
 activegovernment .115

تحوالت و چالش های مشروطیت در روزگار ما
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اجرایی  آیین نامه های  وضع  عدم  بر  اداری  عدالت  دیوان  نظارت  امکان سنجی 
توسط قوه مجریه

دکترمحمدرضاویژه1

چکیده:درمیانانواعنظارت،نظارتقضاییبرمقرراتاجراییازاهمیتخاصی

برخوردارومنبعصالحیتهیاتعمومیدیوانعدالتادارینیزدرایننظارت،ماده

19قانوندیوانعدالتاداریمصوب1385است.دربند1ماده19ودرتنهامورد

نقضقانونمداریسلبی،مقاماجراییدروضعمقرراتاجراییبهعلتخودداریاز

انجاموظایفقانونیموجبتضییعحقوقاشخاصمیشود.دراینجاپرسشیمهم

بهمیانمیآیدوآناینکهآیابهصرفخودداریازانجاموظایفقانونیمیتوانمقام

هیات امتناع در میتوان را آن بارز نمونهی نمود؟ وظایف انجام به ملزم را اجرایی

وزیرانیاوزیرازتصویبآییننامهیاجراییقوانینیافتکهدرنتیجهیآنقوانین،به

رغمتصویب،اجرانمیشوندوشهروندانازمزایایآنهامحروممیشوند.درمقالهی

حاضر،درصدداثباتاینفرضیههستیمکهباتفسیرموسعودقیقبند1ماده19،

هیاتعمومیدیوانعدالتاداریقادراستتانظارتمطلقوعامیرابرمقررات

اجراییاعمالنمایدکهنهفقطمصوباتقوهمجریهبلکهمواردخودداریآنازانجام

وظایفقانونیرادربرگیرد.بنابراین،هیاتعمومیمیتواندمقاماجراییراملزمبه

وضعآییننامهاجرایینماید.

واژگان کلیدی: هیاتعمومیدیوانعدالتاداری–قانونمداری–آییننامهاجرایی

–الزام–مقاماجرایی.

نظارتبراعمالاداریدغدغه یهمیشگیاندیشمندانحقوقعمومیبودهوآن هاهموارهازنوع

ایننظارت،مرجعاعمالوحدودآنسخنگفته اند.بهعبارتدیگر،»نظارت«یکیازکلیدواژه های

حقوقعمومیوشرطالزمبرایتحققتمامیاصولدیگرحقوقعمومینظیرتفکیکقوا،صیانت

mrezavijeh@yahoo.com.1-عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبایی
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ازقانوناساسیوقانون مداریاست.بحثمادرمقاله یحاضرنسبتمیاندوصالحیتاست:از

سویی،صالحیت اجرایی،کهوضعمقرراتاجرایینیزدرچارچوبهمینصالحیتانجاممی شودو

صالحیت نظارتی،کهنظارتبرمقرراتاجراییوضعشدهبهموجبصالحیتپیشیندراینقالب

اعمالمی شود.درنظام هایگوناگونحقوقینیزباتوجهبهآموزه هایحقوقی،نهادهاوسازوکارهای

خاصبهنظارتاختصاصیافته اند.دراینمیان،نکته یمهمایناستکهتاسیسوتحولنظارت

ادارینسبتمستقیمباتحققاصلقانون مداریاعمالاداریدرهرجامعهدارد.

موضوعدیگریکهبایدبدانتوجهنمود،ماهیتاعمالاداریبهعنوانموضوعنظارتقضاییاست.

درنگرشیکارکردی،ایناعمالرامیتوانبهدوگروهکلیتفکیکنمود:»نخست،اعمال مادیکه

تصمیمهایمربوطبهکارکردهایادارههستندوعملکردآنراتسهیلمینمایندودارایآثارحقوقی

نیستند.دوم،اعمال حقوقی کهبهنوعیهنجارسازهستندوهنجارهایحقوقیرادرسطحاجرایی

را ویژهیخویش وهرگروهروش نیست یکسان اعمال از دودسته این بر ایجادمینمایند«نظارت

میطلبد.اعمالمادینیازمندنظارتشکلیهستندتاآیینتصویبواجرایآنهاباقوانینومقررات

مغایرنباشند.امادراعمالحقوقی،نظارتشکلیوماهویهردوضروریاستزیرامفادایناعمال

اعمال یعنی اداری، اعمالحقوقی بر نظارت بنابراین، باشند. مقررات و قوانین با منطبق باید نیز

هنجارسازکهبرایشهروندانحقوتکلیفایجادمیکندازاهمیتخاصیبرخورداراست.بخشیاز

ایناعمالحقوقیمقرراتاجراییهستندکهازجنبه  هایگوناگون موضوعنظارتقضاییهستند.

تاسیسدیوانعدالتاداریپاسخبهدغدغه یخروجقوهمجریهازحدودمقرردرقوانینعادیبودزیرا

بعضاًدیدهمی شدکهمقامهایاجراییدروضعمقرراتاجراییوتفسیرهایخویشازقوانینعادی

ازحدودمقررخارجمیشدند.نهاددیوانعدالتاداریاینامکانرابرایشهروندانفراهممی آورد

تاازاجرایاین گونهمقرراتجلوگیریشود.اما،شایدبدیع ترینوموثرترینصالحیتپیش بینیشده

برایدیوانعدالتاداری،صالحیترسیدگیبهاعتراض هایمربوطبهآیین نامه ها،تصویب نامه هاو

سایرنظاماتدولتیوشهرداریاستکهاصواًلافرادبهطورمستقیمدرآنذینفعنیستند.بهعبارت

دیگر،صالحیتفوقبیشترازتضمینحق هایشهروندانبرایتضمینقانون مداریمقرراتاجرایی

مذکورپیش بینیشدهاست.بهلحاظاهمیتفراواناینصالحیت،مرجعیکهبرایاعمالآندرنظر

ازتمامیقضات گرفتهشدهاستعالی ترینمرجعقضاییموجوددردیوانعدالتاداریومرکب

دیوان،یعنی»هیاتعمومی«است.

مبنایصالحیتهیاتعمومیدیوانعدالتاداریدرنظارتقضاییبرمقرراتاجراییماده19

مفاد که میشود ماده19مشخص بر نگرشی با است. اداریمصوب1385 عدالت دیوان قانون

قسمتپازبند1ماده11قانونپیشیندیوانعدالتاداریبهطورکاملدرماده19تکرارشده

است.صالحیتدیوانعدالتاداریدرنظارتبرمقرراتاجراییخودبهدوصالحیتزیرمجموعه

امکان سنجی نظارت دیوان عدالت اداری بر عدم وضع آیین نامه های اجرایی توسط قوه مجریه
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میتواندتجزیهشود:نخست،صالحیتنظارتقانونمداریمقرراتاجراییوسپس،صالحیتاعمال

ضمانتاجرادرصورتنقضقانونمداریکهدربند1ماده19قانوندیوانعدالتاداریبرشمرده

اینکه،بند ازبند1ماده19استنباطنمود.توضیح شدهاست.اینتفکیکرابهسهولتمیتوان

مذکورازدوبخشتشکیلشدهاست:رسیدگیبهشکایاتوتظلماتواعتراضاتاشخاصحقیقی

یاحقوقیاز:آییننامههاوسایرنظاماتومقرراتدولتیوشهرداریهاازحیثمخالفتمدلولآنها

باقانونکهبهصالحیت نظارت هیات عمومی بر قانون مداری مقررات اجراییمربوطمیشودو

احقاقحقوقاشخاصدرمواردیکهتصمیماتیااقداماتیامقرراتمذکوربهعلتبرخالفقانون

اجرای یاتخلفدر اختیارات از استفاده یاسوء تجاوز یا یاعدمصالحیتمرجعمربوط و آن بودن

قوانینومقرراتیاخودداریازانجاموظایفیکهموجبتضییعحقوقاشخاصمیشود.اینبخش

باتحققنقضقانونمداریدر صالحیت اعمال ضمانت اجرامیشودبدینمعناکه به نیزمربوط

صورگوناگوندیواناینصالحیترامییابدتاضمانتاجرایالزم)ابطال(رابرایاینمقرراتاعمال

نماید.

مقررات بر اداری عدالت دیوان عمومی هیات قضایی نظارت منبع عنوان به ،19 ماده 1 بند در 

اجرایی،دوگروهازمواردنقضقانونمداریقابلشناساییاست:ابتدا،مواردی که مدلول مقررات 

اجرایی با قانون مخالفت داشته باشدوسپس،مواردی که با نقض قانون مداری حقوق اشخاص 

باید احقاق شود.

ضرورتی ماده، نص به توجه با قانون، با اجرایی مقررات مدلول مخالفت یعنی نخست، گروه در 

نداردکهازرهگذرمخالفتمدلولمقرراتاجراییباقانونبهحقوقاشخاصآسیبیواردشودزیرا

قانونگذاربهصراحتمواردآسیبزنندهبهحقوقاشخاصرامشخصکردهاست.درنتیجه،نقض

قانونمداریمقرراتاجراییبدونتوجهبهذینفعبودنخواهانبایدموردبررسیقرارگیردواعمال

ضمانتاجرانیزدرصورتنقضاحتمالیارتباطیباخواهانیاذینفعاننخواهدداشت.درنظارتبر

نقضقانونمداریدراینگروه،بایدتوجهداشتکه»مخالفتمدلولآنهاباقانون«بایدهردوجنبهی

شکلیوماهویرادربرگیرد.

میشود، نیز اشخاص حقوق تضییع موجب قانونمداری نقض که مواردی یعنی دوم، گروه در 

برخیشکلی که است نموده اجراییذکر مقررات قانونمداری نقض برای را مورد قانونگذارشش

)مربوطبهصالحیت(وبرخیماهویهستندواینمواردنقضشکلیوماهوینیزدردووجهایجابی

وسلبیبایدموردتوجهقرارگیرند:درمواردنقضشکلی،کههمهایجابیهستند،دوموردذکرشده

است:

-مرجعتصویبکنندهصالحیتالزمرانداشتهباشد.

-تصویبمصوبهخارجازحدوداختیاراتمقامتصویبکنندهباشد.
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درمواردنقضماهویایجابیکهواضعمقرراتاجراییباانجامفعلیمرتکبنقضاصلقانونمداری

شده،سهموردقابلتوجهاست:

-مصوبهبرخالفقانونصادرشدهباشد.

-درتصویبمصوبهازاختیاراتسوءاستفادهشدهباشد.

-درهنگامتصویبمصوبهازاجرایقوانینومقرراتتخلفشدهباشد.

مقررات دروضع قانونی تکلیف باترک اجرایی مقررات واضع که ماهویسلبی نقض در سرانجام،

اجراییبهاینتکالیفعملنکردهنیزدریکموردقابلبررسیاست:

-خودداریازانجاموظایفیکهموجبتضییعحقوقاشخاصمیشود.

دراینزمینه،پرسشیبسیارمهمرامیتوانمطرحنمودوآندرموردصالحیتقوهمجریهدروضع

آییننامهاجراییدرخارجازمهلتمقرردرقانونمرجعاستکهبهطورمعمولدرذیلقانونقید

برای موجبی مقرر مهلت از درخارج را قانونی اجرایی آییننامه تصویب آیامیتوانعدم میشود.

ابطالآییننامهاجراییبهدلیلعدمصالحیتقوهمجریهبهدلیلفقداناختیارزمانیاینقوهقلمداد

نمود؟هیاتعمومیدیوانعدالتاداریدریکیازآرایخویش»مدتمذکورراصرفاًدارایجنبهی

نمیداند«.2 آییننامهیمصوب بیاعتباری برای موجبی را مدت این رعایت عدم میداند تاکیدی

البته،ایناستداللقابلنقدبهنظرمیرسدزیراقانونگذاربهصراحتبرایاختیاروضعآییننامه

اجراییمهلتزمانیدرنظرگرفتهوآشکاراستکهمهلتمقرردرقانونمرجعموضوعیتداردوشاید

بتوانگفتکهپسازپایانمهلتمقرر،قوهمجریهفاقداختیارزمانیبرایتصویبمقررهیاجرایی

است.افزونبرمواردفوق،عبارتپردازیموادمربوطبهاینامردرآییننامههایاجرایی،مبتنیبر

تکلیفقوهمجریه،میتوانددلیلمتقنیبراستداللفوقباشد.

از بهعلتخودداری اجرایی مقررات دروضع اجرایی مقام قانونمداریسلبی، نقض مورد تنها در

انجاموظایفقانونیموجبتضییعحقوقاشخاصمیشود.دراینجاپرسشیمهمبهمیانمیآیدو

آناینکهآیابهصرفخودداریازانجاموظایفقانونیمیتوانمقاماجراییراملزمبهانجاموظایف

نمود؟ثمرهیپاسخبهاینپرسشآنجاستکهدربسیاریمواردمقاماجراییباترکفعلبدونتصویب

مقرراتاجرایییاهرتصمیمیااقدامدیگر)فعل(موجبتضییعحقوقاشخاصمیشود.نمونهی

بارزآنرامیتواندرامتناعهیاتوزیرانازتصویبآییننامهیاجراییقوانینیافتکهدرنتیجهی

آنقوانین،بهرغمتصویب،اجرانمیشوندوشهروندانازمزایایآنهامحروممیشوند.دراینرابطه،

دوفرضرامیتوانمطرحنمود:نخست،بخشپایانیبند1ماده19)خودداریازانجاموظایف(در

تصمیماتیااقداماتیامقرراتصورتگیردبدینمعناکهمقاماجراییدراقدام،تصمیمیامقررات

باتصمیمها، ارتباطی پایانیبند1ماده19 ازانجاموظایفخویشخوددارینمایدودوم،بخش

2.رایشماره36بهتاریخ1369/2/2در»ابطالماده63آییننامهزمینشهری«.

امکان سنجی نظارت دیوان عدالت اداری بر عدم وضع آیین نامه های اجرایی توسط قوه مجریه
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اقدامهایامقرراتنداردوبهصورتمستقلموضوعنظارتهیاتعمومیاست.باتوجهبهدالیلذیل

فرضدومصحیحتربهنظرمیرسد:ازسویی،خودداریازانجاموظایفدرتصمیم،اقدامیامقررات

معنانداردوبهلحاظادبینیزارتباطایندوبخشمقرونبهصوابنیستوازسویدیگر،دیوان

عالیکشوردررایوحدترویهشماره556بهتاریخ1370/2/10اعالمنمودهاستکه»صالحیت

یاحقوقیدر دیوانعدالتاداریدررسیدگیبهشکایاتوتظلماتواعتراضاتاشخاصحقیقی

ماده11قانوندیوانعدالتاداریمصوببهمنماه1360تصریحشدهوازآنجملهشکایتاز

شهرداریهابهشرحقسمتاخیربندپازشقیکمادهمرقوم)بند1ماده19(بهجهتتخلفدر

اجرایقوانینومقرراتیاخودداریازانجاموظایفیاستکهموجبتضییعحقوقاشخاصمیشود.

در پروانهساختمان ازصدور موردخودداری در ازشهرداریها مردم بهشکایت رسیدگی بنابراین،

صالحیتدیوانعدالتاداریمیباشد...«.دلیلینداردکهاستداللمذکوردراینرایبهخودداری

قوهمجریهازوضعمقرراتاجراییکهمکلفبهتصویبآناست،تعمیمدادهنشود.ممکناستاین

ایرادمطرحشودکهضمانتاجرایمذکوردرآرایهیاتعمومیدیوان»ابطال«استبدینمعناکه

هموارهبایدتصمیم،اقدامیامصوبهایوجودداشتهباشدحالآنکهضمانتاجراینقضقانونمداری

انحصار زیرا باشد ایرادنمیتواندصحیح این الزاماست. )ترکفعل( انجاموظایف از درخودداری

ضمانتاجرایبند1ماده19به»ابطال«ازهیچمادهیقانوندیوانعدالتاداریاستنباطنمیشود

وماده20نیزفقطبهآثار»ابطال«اشارهداردوانحصاریازآنمستفادنمیشود.درنهایت،منطق

حاکمبرصالحیتهایدیوانعدالتاداریواصلتعمیمنظارتقضاییاینمرجعبرتمامیموارد

نقضقانونمدارینیزایناستنباطراتقویتمیکنند.

نتیجه گیری

باتوجهبهآنچهگفتهشد،هیأتعمومیدیوانعدالتادارینقشتعیینکنندهایدرنظامحقوقی

جمهوریاسالمیایراندرنظارتبراصلقانونمداریدارد.ایننظارتدراصول170و173قانون

اساسیجمهوریاسالمیایرانوبهتبعآنقانوندیوانعدالتاداریمصوبسال1385درنظر

گرفتهوتقویتشدهاست.بایدتوجهداشتکهدرنظرگرفتنمادهیجداگانهبرایهیأتعمومی،

اقامهی امکان تسهیل و 1385 سال مصوب قانون 19 ماده در آن حدودصالحیت دقیق تعیین

دعوایشهرونداندرموردمصوبههایدولتینشاندهندهیافزایشتوجهقانونگذاربهاینمرجع

است.

درقانوناخیر،سهنوعصالحیتبرایهیأتعمومیوجوددارد:صالحیترسیدگیبهشکایتها،

تظلماتواعتراضهاازآییننامههاوسایرنظامهاومقرراتدولتیوشهرداریها؛صالحیتصدور

رایوحدترویهوصالحیتاعمالنظارتشرعیبرمقرراتاجرایی.دراینمیان،صالحیتنخست،

یعنینظارتقضاییمقرردربند1ماده19،ازاهمیتفراوانبرخورداراستکهبایدآنرادرشقوق

مختلفموردبررسیقرارداد.

عدالت دیوان عمومی هیات ،19 ماده 1 بند دقیق و موسع تفسیر با که دریافتیم بررسی این در
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اداریقادراستتانظارتمطلقوعامیرابرمقرراتاجراییاعمالنمایدکهنهفقطمصوباتقوه

بنابراین،درصالحیتهیات برگیرد. رادر قانونی انجاموظایف از آن بلکهمواردخودداری مجریه

عمومینبایدبهنصبند1ماده19وتفسیرمضیقآناکتفانمودبلکهبایدباتوجهبهمنطقحاکمبر

کارکردهایدیوانعدالتاداریدراصول170و173قانوناساسیجمهوریاسالمیایران،اصول

کلیحقوقاداریوغایتحقوقعمومی،یعنیحمایتموثرازحقهایشهروندانوتامینامنیت

حقوقیآنانکارآییایننهادموثرراافزایشداد.باتوجهبهاینتفسیرازبند1ماده19قانوندیوان

نیزدرنظام آن وجایگاه بیشتریمییابد ازنظرفنیگسترش اداری،نقشهیأتعمومی عدالت

حقوقیبیشازپیشتثبیتخواهدشد.

امکان سنجی نظارت دیوان عدالت اداری بر عدم وضع آیین نامه های اجرایی توسط قوه مجریه
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چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران

دکترعلیاکبرگرجیاَزَنَدریانی1ومرجاناسکندری2

ساختاری تعدیل سیاستهای مهم مولفههای از یکی خصوصیسازی چکیده: 

تشکیالت و فعالیتها وظایف، انتقال معنای به میتوان را خصوصیسازی است.

دولتیازبخشعمومیبهبخشخصوصیوتالشدرجهتادارهفعالیتهایبخش

عمومیبهشیوهبخشخصوصیدانست.

ازحدوددودههپیش،دولتایرانسیاستخصوصیسازیرادرعرصهاقتصادیدر

پیشگرفتهاستودراینراستاقوانینومقرراتمتعددیوضعگردیدهونهادهای

مختلفیجهتاجرایسیاستهایخصوصیسازیشکلگرفتهاند.

برسیاستخصوصیسازی ناظر اینمقالهبررسیاجمالیچارچوبحقوقی هدف

بهکارگرفته ازمعرفیشیوههای تاکنوناست.بدینمنظور،پس ازگذشته دولت

شدهدراینزمینه،بهارزیابینقادانهاینروشهاپرداختهخواهدشد.

کلید واژه: 

خصوصیسازی-تدابیرمالکیتی–تدابیرسازمانی-تدابیراجرایی-بخشخصوصی

–بخشعمومی-سیاستهایکلیاصل44قانوناساسی

مقدمه: 

امروزهتقریبادرتمامیکشورها،باهرپیشینهسیاسیواقتصادیوفرهنگی،خصوصیسازیکمو

بیشدردستاجراست.بیشازچندیندههدخالتبیشازحددولتهادراموراقتصادیکشورهاو

مشکالتیکهاینامربهبارآورد،کاستیهایدولترادرادارهاموراقتصادیجامعهآشکارساخت.شرایط

ومقتضیاتسیاسیواقتصادیراهرابرایگرایشدوبارهبهمکانیزمبازاردرمقابلبرنامهریزیمتمرکز

اقتصادیهموارنمودوبدینترتیبخصوصیسازیبهعنواناستراتژیمطلوببهجهانارائهگردید.

1عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی
2کارشناسارشدحقوقعمومی
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درکشورمانیزقریببهبیستسالاستکهخصوصیسازیبهعنوانیکیازاجزایمهمسیاستهای

تعدیلساختاریمطرحشدهودولتباآغازبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاست

یافتهونهادهای ابعادروشنتری بهمرور خصوسیسازیرادرپیشگرفتهاستوخصوصیسازی

ابالغ که است مدتی نیز اکنون و اند گرفته شکل سازی خصوصی اجرای راستای در متعددی

وهمچنین آن اجرای قانون تصویب متعاقباً و اساسی قانون وچهارم اصلچهل کلی سیاستهای

اجرایطرحتوزیعسهامعدالت،خصوصیسازیرابهیکیازسیاستهایاقصادیکالندولتبدل

کردهاست.

ابعادحقوقیخصوصیسازیبهعنوانپدیدهایکهبهنظامحقوقیایرانراه اهمیتپرداختنبه

راستای در متعددی نهادهای و داده اختصاص بهخود را ای مقرراتعدیده و قوانین و پیداکرده

اجرایآنشکلگرفتهاند،درایننکتهاستکهاصوال«خصوصیسازیاقدامیسیاسی-اقتصادی

استکهمیتواندحاکیازگرایشمدیریتسیاسیکشوربهتغییرنظاماقتصادیموجودوحرکتبه

سمتاقتصادبازاربودهوگسترشمالکیتفردیوافزایشتوانمندیمالیمردموگرهخوردنمنافع

کننده تضمین میتواند دولت، اقتصادی و سیاسی گیریهای تصمیم به مردم آحاد مالی مستقیم

مردمساالریدرعرصههایمختلفباشد.خصوصیسازیهمچنینمیتواندموجبکاهشتصدی

گریهایدولتشدهوبدینترتیبشرایطیرافراهمسازدکهدولتبتواندبهتربهوظیفهاصلیخود

یعنیاعمالحاکمیتمؤثربپردازد.

ازطرفیارزیابیوتحلیلبرنامهخصوصیواینکهآیاحرکتخصوصیسازیدرایرانبهسمتکاهش

حجمدولتوافزایشمشارکتمردمدراموراقتصادیکشورپیشمیرودیانه،بدونآشناییباابعاد

حقوقیسازیغیرممکناستلذادراینمقالهضمنبررسیاجمالیمفهومخصوصیسازی،مروری

برقوانینومقرراتخصوصیسازیصورتگرفتهاست.



بخش اول: خصوصی سازی چیست؟

طیقرنبیستمبامقبولیتتئوریدولترفاه،دولتهانقشمهمیدراقتصادایفاکردهودامنهوسیعی

ارائه و بیمه و ارتباطی ارائهخدمات و بانکداری و کارخانجات اداره ازجمله اقتصادی فعالیتهای از

انواعواقسامکاالوخدماتعمومیرابهعهدهگرفتند.امابارکوداقتصادی،افزایشبیکاریوتورم

وکسریبودجهدراغلبکشورهادرآستانهدهه1980،اینسؤالقدیمیدوبارهمطرحشدکهحد

مناسبدخالتدولتدراقتصادتاکجاست؟بدینترتیبحاصلچندیندههآزمونوخطادرعرصه

اقتصادی،عمومرامتقاعدنمودکهبرایمدیریتبهترامورجامعه،اقتصادبایدترکیببهینهایباشد

برای فراگرفتهحاصلهمینتالش را دنیا ودولت.موججدیدخصوصیسازیکهسرتاسر بازار از

رسیدنبهترکیبمطلوبدولتوبازاراست.

خصوصیسازیعبارتاستازانتقالوظایف،فعالیتهاوتشکیالتدولتیازبخشعمومیبهبخش

خصوصیوتالشدرجهتادارهفعالیتهایبخشعمومیبهشیوهبخشخصوصی.اساسخصوصی

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران
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سازیبرفروضمختلفهنجاری3واثباتی4بناشدهاست5

فرضهنجاری:یکدلیلمهمدردفاعازخصوصیسازیخالفقاعدهبودنتصمیمگیریدولت

است.فرضایناستکهتصمیمگیریمستقلفردیطبیعیاستچراکهاینامرباطبیعتانسانبه

عنوانموجودیعقالییسازگارتراست،ازاینروتبعیتتصمیماتفردیازدستوراتدولتینیازمند

توجیهاست.بههمینترتیباصلدرهرفعالیتیمستقلبودنوخصوصیبودنآناستودخالت

دولتنابجاستمگراینکهدلیلیضرورتدخالتدولتراتوجیهکند.

ایناصلعدموالیت،اساسفکریونقطهآغازیبرایبسیاریازطرفدارانخصوصیسازیاست.

ازاینروستکهخصوصیسازیبهتعبیرعدهایبهاشاعهفرهنگیدرکلیهسطوحجامعهاطالق

میگرددکهدستگاهقانونگذاری،قضاییه،قوهمجریهوتمامیآحادیککشورباورنمایندکهکارمردم

رابایدبهمردمواگذاشت.6

ازفروضیکهمورداستفادهطرفدارانخصوصیسازیقرارمیگیردارجحیت اثباتی:یکی فروض

تصمیمگیریغیرمتمرکزبرتصمیمگیریمتمرکزوجامعاست.ازآنجاکهبرایهرتصمیمگیری

اطالعاتبسیاریبایدجمعآوریوتحلیلگردد،پیشبینیهایهمهجانبهصورتگیردومحاسبات

از دور و مشکل بسیار دقیق و نتیجهصحیح به دستیابی رو این از شود، انجام دقیقی و پیچیده

دسترسمیشود.مثالکالسیکدراینبابتولیدکاالهایمصرفیاست،گرچهدربازارهایرقابتی

بعضیکاالهابیشازمصرفوبرخیکمترازمصرفتولیدمیشونداماتناسبمیانمصرفوتولیددر

اقتصادمبتنیبربازاربیشترازاقتصادیاستکهمبتنیبرتصمیماتمتمرکزدولتیاست.

فرضدومبراینواقعیتمبتنیاستکهبوروکراتهااموردراختیارشانرابهخوبیانجامنمیدهند

چراکهانگیزهالزمبرایبهبودعملکردشانراندارند.درعوضبخشخصوصیازآنجاکهدارایانگیزه

بیشتریاست،عملکردبهتریازخودارائهمیدهد.همچنینبسیاریازفعالیتهایدولتانحصاری

استبنابرایندرشرایطفقدانرقابتبدیهیاستکهبوروکراتهاتمایلیبهبهبودعملکردخودنداشته

بههزینهعمومی برایدولتمردان، ایناستکهساختاردولتسودشخصی باشند.سومینفرض

ایجادمیکند.»رانتطلبی«7درفرآیندسیاسیشکلمیگیردوعمدتانتیجهدخالتبیشازحد

دولتدراموراقتصادیواجتماعیاست.

بااینحالکشورهااهدافمتعددومتنوعیرادرخصوصیسازیدنبالمیکنندکهمیتواناین

Normative .3
Positive .4

 Ronald A. Cass, Privatization:Politics,Law,And Theory,1988,Vol 71,MARQUETTE LAW .5
REVIEW,449,462

سیاستهای اقتصاد کالن و اصالحات ساختاری،موسسهمطالعاتوپژوهشهای 6.علیرضارحیمیبروجردی،
بازرگانی،چاپاول،1373،ص102

Rent Seeking(.7(دریکفرآینداقتصادیافرادبهطورمستمروازطرقمختلفسعیمیکنندتاازرقابتبگریزند،
کهاینپدیدهرابهتعبیریرانتطلبیمیگویندوهرنوعفعالیتانحصاریوفعالیتغیرمولددراینچارچوبقرار

میگیرد.کسبدرآمدمازادبرهزینهمنابعصرفشدهرارانتمیگویند.
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اهدافرابهسهدستهتقسیمنمود:8

اهدافاداری:بهبودعملکرددولتباکاهشبارمالیدولتازیکطرفوافزایشمنابعمالیدولت

ازطریقفروشداراییهاوسهامبنگاههایدولتیواجارهآنهاازطرفدیگر.

اهدافاقتصادی:دستیابیبهکارآییاقتصادی،رقابتبیشتر،کاهشنواقصاجراییدولت

بردنقدرت باال اقتصادکشور، اداره اهدافسیاسی:کاهشنقشدولت،حذفدخالتدولتدر

اقتصادیوسیاسیحامیانطبقهحاکم.
همچنیندولتهاشیوههایگوناگونیرادراجرایسیاستخصوصیسازیاتخاذمینمایند:9

1- تدابیر مالکیتی 10 کهعبارتنداز:واگذارییاغیرملیکردن11،مشارکت12و انحالل13

2- تدابیر سازمانی14کهعبارتنداز: اجارهدادنوقراردادهایمدیریت15و بازسازیبنگاههاوموسسات
عمومی16

H. B Feigenbaum and J. R Henig, The Political Underpinning of Privatization, 1994, p. 10 .8
Asha Gupta,Beyond Privatization,MACMILAN PRESS LTD,2000, p. 26 .9

Ownership Measures .10
بخش به دادن فعالیت اجازه یا و دولت اقتصادی تشکیالت فروش Divestiture or Denationalization  .11

خصوصیدرقسمتیکهبخشخصوصیدرآناجازهفعالیتنداشت
Joint Ventures .12دراینروشدولتسهامواحدهایدولتیرابهعموممردمیابهصورتجزیییاکلیبهبخش

خصوصیعرضهمیکند.درروشمشارکت،مالکیتمشترکاًدردستدولتوبخشخصوصیاست.
Liquidation.13 درمواقعیکهفروشیکبنگاهاقتصادیدولتیبهدلیلزیاندهبودنآنممکننیستمیتوان

قسمتهایمفیدیاشرکتهایفرعیآنرافروخت،درغیراینصورتچارهایجزانحاللنیست.
14. تدابیرسازمانییکحقانتخابدرروشغیرواگذاریاستکهدولتمیتوانددرموردموسساتاقتصادیکه
 Organizational * .قرارنیستفورایاطییکدورهطوالنییاحتیدرآیندهقابلپیشبینیواگذارگردند،اتخاذکند

Measures
Leasing and Management Contracts .15درروشقراردادمیریتدولتازطریقعقدقراردادودرازایحق
الزحمهمشخصی،مدیریت،تکنولوژی،انضباطحاکمبرواحدهایخصوصیومهارتهاوتجربههایبخشخصوصی
راواردواحدهایدولتیمیکند.دراینروشدولتمیتواندتحتشرایطخاصی،یکموسسهاقتصادیرابهبخش
خصوصیاجارهدهد.اینروشهمچنیندرمواردیکهدولتمایلبهسلبمالکیتازموسسهاقتصادینبودهویادر
مواردیکهدولتمایلبهواگذاریموسسهاقتصادیبودهولیخریداریوجودنداردمیتواندیکموسسهاقتصادی

رااجارهدهد.
Restructuring of Public Enterprises .16دولتازطرقگوناگونمیتواندموجباتبهبودعملکردموسسات
اقتصادیخودراباایجاداصالحاتوتغییراتدرساختاراینموسساتفراهمآورد.تجدیدسازمانوتجزیهواحدهای
به را اقتصادیعمومی است.دولتهمچنینمیتواندموسسات تدابیر این ازجمله واحدهایکوچکتر به بزرگتر
آنکهتوسطیکنفراتخاذگرددتوسطهیأتمدیرهاتخاذ شرکتتبدیلکند.بدینترتیبتصمیماتشرکتبجای
میگردند.دولتهمچنینمیتواندباادغامسازمانهایموازیدرجهتبازسازیموسساتاقتصادیخودگامبردارد.
دولتمیتوانداهدافموسسهاقتصادیعمومیراجهتارتباطآنهاباشرایطواقعیبازار،معقولگرداندواهداف
غیرتجاریراتاحدامکانازاهدافتجاریموسسهاقتصادیمنفککندواهدافموسسهاقتصادیراتاحدممکن

بهاهدافتجاریمحدودکند.

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران



41

فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

مشوقها،20 منطقیکردنکنترلدولت19،  3- تدابیر اجرایی17کهعبارتندازقراردادپیمانکاری18، 

توسلبهبازارهایسرمایه21،هزینهبرعهدهمصرفکننده22وممنوعیامتوقفکردنگسترشبنگاهها
وموسساتعمومیوفعالیتهایآن23

بخش دوم:تاریخچه خصوصی سازی در ایران

اقتصادی فعالیتهای درصد 80 به نزدیک آمارها مطابق " است. دولتی اقتصادی ایران، اقتصاد

اختیار در و3درصد اختیاربخشخصوصی در تقریبا17درصد کنترلبخشعمومی، در کشور

ایران،هموارهنقشمحوریدر بخشتعاونیبودهاست"24.دولتبهدلیلشرایطوماهیتاقتصاد

کسبدرآمدهاداشتهوتخصیصدهندهدرآمدهایجامعهبودهاست.درهردورهازتاریخباافزایش

درآمدهایدولت،حجمدولت،درغیاببخشخصوصیفعالوکارآمد،افزایشیافتهاستبطوریکه»

بهعنوانمثالطیدهه1340تا1350باافزایشناگهانیدرآمدهایدولت،تعدادشرکتهایدولتی

نیزبهمراتبافزایشیافت.»25گستردهشدنسریعجامعهوخدماتاجتماعیولزومدخالتدولتدر

توسعهاقتصادینیزهموارهازعواملگسترشحجمدولتبودهاند.سابقهخصوصیسازیدرایران

بهبرنامهسومعمرانیقبلازانقالببازمیگردد،زمانیکهخصوصیسازیبهعنوانیکیازاصول

انقالبسفیدمعرفیشدومتعاقبآن33کارخانهبهبخشخصوصیواگذارگردید.26درتیرماهسال

بابهبودبخشیدنبهفنونعملیاتیوفرهنگمدیریتیموسسات Operational Measures .17دولتمیتواند
اقتصادیازطریقارائهنظمومقرراتبازار،کاراییبیشتراینموسساتراتضمینکند.

ازعملیات ای پاره اقتصادعمومیمیتواند اینروشیکموسسه Contracting Out or Franchisingدر  .18
خودراازطریققراردادبهبخشخصوصیواگذارکند.وقتیهزینهانجاماینعملیاتتوسطبخشخصوصیکمتر
ازهزینهانجامآنبهوسیلهموسسهاقتصادیعمومیاستوزمینهکافیبرایرقابتپیمانکارانبالقوهوجودداردو

زمانیکهموسسهاقتصادعمومیبخواهدکارکردهایفرعیخودراواگذارکندبهاینشیوهمتوسلمیشود.
تغییر و آن کاهش طریق از دولت کنترل ساختن معقول Rationalization of Governmental Control  .19
ساختاریدرماهیتآنمیتواندفضایبیشتریبراینفوذبازاردرکارموسسهاقتصادیدولتیایجادکند.ایناقدام
میتواندتصمیمگیریسریعوآسانوآزادیعملمدیرانشرکتهایدولتیرادرسرمایهگذاری،استخدامنیرویکارو

هرنوعفعالیتخالقفراهمآورد.
Incentive Rewards .20دولتمیتواندباارائهپاداشبهمدیرانوکارکنانبخشدولتیباایجادیکارتباطمنظم

ومنطقیبینبهبودعملکردموسسهوپاداش،انگیزهکاریآنهاراافزایشدهد.
Resort to Capital Market .21اگریکموسسهاقتصادیعمومیملزمباشدکهبرایتأمینمنابعمالیخود،
بجایوابستگیانحصارییاکلیبهدولت،بهبازارهایسرمایهمتوسلشود،بهسوینظموقواعدبازارحرکتمیکند.
User Charges .22منظورازهزینهبهعهدهمصرفکننده،رایگانزداییاستبهاینمعناکهازاستفادهکنندگان

برخیخدماتعمومیایکهقبالرایگانبودپولدریافتشود.
 Abandoning or Postponing Proposals to Start New Public Enterprises or To Expand and .23
Diversify of Any of The Existing Enterprisesدرجریانخصوصیسازیبدیهیاستکهدولتبایدازتشکیل

موسسهاقتصادعمومیجدیدویاگسترشدامنهفعالیتهایموسساتموجودجلوگیریکند.
24.رحمنقهرمانپور،اصالحاتسیاسیوتقویتبخشخصوصی،برداشتاول،شماره81-83،1381،2

25.غالمرضاصفارزاده،موانع خصوصی سازی در ایران،ماهنامهتدبیر،سالسیزدهم،شماره129،ص65-66
اقتصادی بررسیهای و پژوهش دفتر ،»68-78 سالهای  طی  ایران  در  سازی  خصوصی  عملکرد  »بررسی  . 26

وزارتبازرگانی،1380،ص12
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1354قانونگسترشمالکیتواحدهایتولیدیبهتصویبرسیدکهبراساساینقانونمیبایست

به بخشخصوصی بزرگصنعتی شرکتهای سهام درصد 45 و دولتی واحدهای سهام درصد 99

کارگرانوکارکنانهمانواحدها،سپسبهکشاورزانوبهعموممردمعرضهمیشد.پسازآنسازمان

فعال سهام واگذاری تسهیل گذاریجهت سرمایه ملی وشرکت تولیدی واحدهای گسترش ملی

گردیدلیکنسهامشرکتهایدولتیهیچگاهعرضهنشد.بعدازانقالبتمایلعمومیبهملیکردن

وتوسعهصنایع انقالبیاینظیر»قانونحفاظت قوانین بهموجب باعثشدکهدولت منابعثروت

ایرانمصوب1358/4/25شورایانقالب«و»قانونملیشدنبانکهامصوب1358/3/21شورای

انقالب«،بسیاریازصنایعوشرکتهاوموسساتمالیواعتباریراملیکند.درواقعدولتایراندر

اوایلدهه1980میالدی،یعنیزمانیکهحرکتبسیاریازکشورهابهسمتکاهشحجمدولتو

خصوصیسازیآغازشدهبود،دریکحرکتضدچرخهبسیاریازشرکتهایخصوصیرامصادرهو

ملیکرد.بااینحالناکارآمدیوزیاندهبودنبسیاریازبنگاههایدولتی،دولترابرآنداشتتا

باواگذاریاینشرکتهاوکاهشدامنهفعالیتخود،ازبارمالیدولتبکاهد.اولیننشانههایعزم

دولتدراتخاذواجرایسیاستخصوصیسازیدر»قانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعی

وفرهنگیجمهوریاسالمیایران«مصوب1368/11/11و»قانوننحوهواگذاریسهامدولتیو

متعلقبهدولتبهایثارگرانوکارگران«مصوب1373/5/12آشکارشد.

برنامهخصوصیسازیدولتکهدرابتداتقریبامبهمومحدودبود،باتصویبقوانینبرنامهسومو

چهارمتوسعه،ابعادروشنترییافتوقلمروآنوسعتپیداکردبطوریکهدربرنامهچهارمتوسعهبه

دولتاجازهدادهشدکهدرجهتتداومبرنامهخصوصیسازیوتوانمندسازیبخشغیردولتی،از

تمامروشهایامکانپذیرخصوصیسازیاستفادهکندونهایتاًباابالغسیاستهایکلیاصلچهلو

چهارمقانوناساسیوتصویبقانونآن،خصوصیسازیبهیکیازرئوساصلیبرنامههایاقتصادی

دولتتبدیلگردید.

بخش سوم: قوانین و مقررات حاکم بر خصوصی سازی 

الف: بخش عمومی و خصوصی در حقوق ایران

الف-1 بخش عمومی

درتعریفبخشعمومیگفتهشدهاستکهاینبخش،بخشیازحیاتاقتصادیجامعهاستکهدر

ارتباطباارائهکاالوخدماتتوسطدولتدرجهتتأمینمصلحتومنفعتملیمیباشد.براساس

اینتعریف،بخشدولتیکهدراصلچهلوچهارمقانوناساسییکیازپایههاینظاماقتصادی

جمهوریاسالمیایرانمعرفیشدهدرقلمروبخشعمومیقرارمیگیرد.درایناصل»ازمداخله

مستقیمدولتدراقتصادتحتعنوانبخشدولتییادشدهاست«27.طبقاصلچهلوچهارمقانون

27.سیدمحمدهاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،نشرمیزان،چاپچهارم،1382،جلداول،ص
354

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران
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اساسیبخشدولتیشاملصنایعبزرگ)آنگروهازکارگاههایصنعتیکهدارایسرمایهکالن،

کارگاههایمتعددوکارگرانفراوانباشند(،صنایعمادر)آندستهازکارگاههایصنعتیکهبسیاری

ازصنایعدیگربهآنوابستهاند(،معادنبزرگ،خدماتاساسی)نظیرپستوتلگرافوتلفن،نیرو،

راههاوحملونقلعمومی،رادیووتلویزیون،بانکهاوبیمه(میباشدکهبهصورتمالکیتعمومی

ودراختیاردولتاستبدینترتیببراساساصلچهلوچهارمقانوناساسیبخشعمدهایاز

« ازجمله دولتی وشرکتهای وزارتخانهها،موسسات است. دولتی انحصاربخش در اقتصادکشور

دستگاههایاجرایی«28هستندکهادارهاموربخشدولتیبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمتوسط

آنهاصورتمیگیرد؛

ازسویدیگردرجمهوریاسالمیایران،موسساتبزرگاقتصادییوجوددارندکهازطرفیدولتدر

ادارهآنهانقشمستقیمنداردوازطرفدیگرهدفوانگیزهوفعالیتاینموسساتکسبسودعنوان

نشدهبلکهتأمینمصالحومنافععمومیمعرفیمیگردد.اینامربهاینموسساتماهیتدوگانهای

بخشیدهاست.

نهادهایعمومیغیردولتیشناختهمیشوند و وموسساتکهتحتعنوانموسسات اینواحدها

دارای كه هستند مشخصی سازمانی واحدهای كشوری مدیریتخدمات قانون 3 ماده موجب به

استقاللحقوقیبودهوباتصویبمجلسشورایاسالمیایجادشدهیامیشودوبیشاز50درصد

بودجهساالنهآنهاازمحلمنابعغیردولتیتأمینمیگرددوعهدهداروظایفوخدماتیهستندكه

غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون موجب به موسسات این دارد. عمومی جنبه

مصوب1373/4/19والحاقیههایبعدیآنشاملشهرداریهاوموسساتتابعهآنها)مادامكهبیش

از50درصدسهامسرمایهآنهامتعلقبهشهرداریهاباشد(،موسساتبنیادمستضعفانوجانبازان،

هاللاحمر،کمیتهامدادامام،بنیادشهیدانقالباسالمی،بنیادمسكنانقالباسالمی،كمیتهملی

المپیكایران،بنیاد15خرداد،سازمانتبلیغاتاسالمی،سازمانتأمیناجتماعی،فدراسیونهای

ورزشیآماتوریجمهوریاسالمیایران،موسسات)جهادنصر،جهاداستقاللوجهادتوسعه(زیر

جهاد مرعشی، آیتاله كتابخانهحضرت اسالمی، تبلیغات هماهنگی شورای سازندگی، جهاد نظر

ایران حقوق در عمومی بخش بدینترتیب میباشند. خاص بیماریهای امور بنیاد و دانشگاهی

مشتملبربخشدولتیوبخشعمومیغیردولتیمیباشد.

الف- 2 بخش خصوصی

بخشخصوصیقسمتیازحیاتاقتصادیجامعهاستکهشاملتمامینهادهاییاستکهخارج

عمومی نهادهای یا دولتی موسسات وزارتخانهها، كلیه كشوری، خدمات مدیریت قانون 5 ماده موجب به .28
ازقبیل ناماست یاتصریح آنهامستلزمذكر بر قانون وكلیهدستگاههاییكهشمول غیردولتی،شركتهایدولتی
شركتملینفتایران،سازمانگسترشونوسازیصنایعایران،بانكمركزی،بانكهاوبیمههایدولتی،دستگاههای

اجرایینامیدهمیشوند.
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ازدولتوجوددارد.براساساینتعریفبخشخصوصیدرایرانمشتملبربخشتعاونیوبخش

خصوصیاست.

براساساصلچهلوچهارمقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبخشخصوصی»شاملآنقسمت

ازکشاورزی،دامداری،صنعتوتجارتوخدماتمیشودکهمکملفعالیتهایاقتصادیدولتیو

تعاونیاست.«بدینترتیبقانوناساسیاولویترابرایبخشهایدولتیوتعاونیدرنظرگرفتهو

بخشخصوصیراصرفاًدرمحدودهبخشیکوچکوبهعنوانمکملسایربخشهابهرسمیتشناخته

است.ازطرفیتشکیلدهندگانوادارهکنندگانشرکتهایتعاونی»اشخاصخصوصی«29هستنداز

اینرو"تعاونیازآنجهتکهاعضایآنافرادهستند،بخشیازمالکیتخصوصیمحسوبمیشود.

"30براساسقانونبخشتعاونیجمهوریاسالمیایران،مصوب1370/6/13،دولتمستقیماًوبه

عنوانسهامدارعمدهواردبخشتعاونینمیشودبلکهازبابحمایتاینبخشمیتواندکمکهای

مالیبهاینبخشاعطاکند.31برهمیناساسبخشتعاونیکهمطابقاصلچهلوچهارمقانون

اساسیجمهوریاسالمیایرانیکیازبخشهایمستقلنظاماقتصادیجمهوریاسالمیایرانرا

تشکیلمیدهد،درمقامتعریفدرجایگاهبخشخصوصیقرارمیگیردوبدینترتیب"بخشتعاونی

باعنایتبهخصوصیاتومشخصاتیکهدر تعاونیها تولیدوسایر اعتبار،مسکن، ازمصرف، اعم
قانونتعاونتصریحگردیده،جزءبخشخصوصیطبقهبندیمیشود."32

اگربراساستعاریفذکرشدهبخشعمومیرابخشیازاقتصادکهتحتکنترلدولتاستوبخش

اصل44 اساس بر که میبینیم بدانیم، نیست دولت کنترل در که اقتصاد از بخشی را خصوصی

قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبخشعمومی،بخشبسیاربزرگیازحیاتاقتصادیکشوررا

تشکیلمیدهدودرعوضبخشخصوصیسهمبسیارناچیزیرابهخوداختصاصدادهاست.از

اینروبخشخصوصیفاقداصالتاولیهدرمهمترینقانونکشوریعنیقانوناساسیاست.

ذیلاصل44قانوناساسیمقررنمودهاست:»مالكیتدراینسهبخشتاجاییكهبااصولدیگر

اینفصلمطابقباشدوازمحدودهقوانیناسالمخارجنشودوموجبرشدوتوسعهاقتصادیكشور

گرددومایهزیانجامعهنشودموردحمایتقانونجمهوریاسالمیاست.«

كهاینبخشازاصل44قانوناساسیبهزعمعدهایراهرابرایارائهتفاسیردیگریازایناصلكه

ناظربرنقشبیشتربخشخصوصیدراقتصادكشورباشدبازگذاشتهاست.علیرغمچنینتفاسیری،

بایدیادآورشدكهشوراینگهبانتاپیشازابالغسیاستهایكلیاصل44قانوناساسی،بسیاری

29.ماده8قانونبخشتعاونیاقتصادجمهوریاسالمیایرانمصوب1370/6/13)اصالحیه1377/7/5(:عضو
درشرکتهایتعاونیشخصیاستحقیقییاحقوقیغیردولتیکهمندرجدراینقانونبودهوملتزمبهاهدافبخش

تعاونیواساسنامهقانونیآنتعاونیباشد.
30.منبعپیشین،ص370

31.ماده7قانونبخشتعاونیاقتصادجمهوریاسالمیایرانمصوب1370/6/13
32.سیدحسینحسینیعراقی،کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور،پژوهشکدهاموراقتصادی،چاپ

اول،1380،ص16

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

ازطرحهاولوایحیكهمجلسدرراستایتوسعهبخشخصوصیوتعاونیتصویبكردهبودبهعلت

مغایرتبااصلمذكورخالفقانوناساسیاعالمنمودهبود.

علیهذامفاداصلمذكوروانشایآنوحتیمشروحمذاکراتمجلسبررسینهاییقانوناساسی

ایران33حاکیازدیدمنفینسبتبهمالکیتخصوصیوفعالیتبخشخصوصیاست.مطابقبااین

اصلفعالیتهایکالناقتصادیدرانحصاربخشدولتیاستبطوریکهتاقبلازابالغسیاستهای

کلیاصلچهلوچهارمقانوناساسی،ایناصلخودیکیازموانعبزرگبرسرراهخصوصیسازی

بهشمارمیآمد.

ب- سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

در که سیاستها این الف بند است. شده تنظیم بند پنج در چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای

خصوصتوسعهبخشهایغیردولتیوجلوگیریازبزرگشدنبخشدولتیاست،فعالیتجدید

اقتصادیدولتدرخارجازمواردصدراصل44راممنوعوواگذاریمدیریتومالکیتوهمچنین

سرمایهگذاریبخشخصوصیوتعاونیوموسساتعمومیغیردولتیرادربرخیمواردصدراصل

44قانوناساسیمجازشمردهاست.بندب،سیاستهایکلیراجعبهبخشتعاوناستکهافزایش

بینیکرده راپیش اینبخش مورد در اعمالسیاستهایحمایتی و اقتصاد در تعاونی سهمبخش

است.بندج،درخصوصتوسعهبخشهایغیردولتیازطریقواگذاری80درصدفعالیتهاوسهام

بنگاههایدولتیصدراصل44قانوناساسیبهبخشغیردولتیاست.بندد،سیاستهایکلی

واگذاریازجملهالزاماتواگذاریونحوهمصرفوجوهحاصلازواگذاریراتعیینکردهاستوبنده

بهضرورتتداوماعمالحاکمیتدولتپسازواگذاریوجلوگیریازایجادانحصارتوسطبخشغیر

دولتیپرداختهاست.نکتهایکهدرخصوصاینابالغیهشایانذکرمیباشدایناستکهدرکلیه

موارد،مؤسساتونهادهایعمومیغیردولتیدرکناربخشتعاونیوبخشخصوصیمورداشارهقرار

گرفتهاندوانتقالفعالیتهاوبنگاههایدولتیبهنهادهاوموسساتعمومیغیردولتیمجازشمرده

شدهاست.

جویانه سود غیر اهداف عموما دولتی غیر عمومی نهادهای و مؤسسات که داشت توجه باید اما

داشتهوفاقدتجربهبنگاهداریمیباشند.ازاینروواگذارکردنفعالیتهاوبنگاههایبخشدولتی

افزایشکارایی یعنی بههدفاصلیخصوصیسازی را نهادهانمیتوانددولت و اینمؤسسات به

نزدیککند.ازطرفیرقابتایننهادهاومؤسسات)باساختارشبهدولتیوبهرهمندیآنهاازبرخی

و ومانعگسترش اینبخشتنگکرده بر را بابخشخصوصی،میتواندعرصه ومعافیتها( مزایا

افزایشتوانبخشخصوصیوافزایشمشارکتعامهگردد.بااینحالدراینابالغیهنهتنهاامکان

انتقالسهامدولتیبهمؤسساتونهادهایغیردولتیپیشبینیشدهاستبلکهمواردینظیرامکان

سرمایهگذاری،مالکیتومدیریتاینمؤسساتونهادهادرزمینههایمذکوردرصدراصلچهلو

33.»بررسی پیشینه اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی آن«،مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،
شماره1385،8110،صص4-28
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چهارنیزپیشبینیشدهاست.بهطورکلیسیاستهایابالغشدهاصل44قانوناساسیرامیتوان

درچارچوبتقسیمبندیمسبوقالذکرچنینتفسیرنمود:

تدابیر مالکیتی: 

-غیرملیکردن:براساسجزءدومبندالفابالغیه،سرمایهگذاری،مالکیتومدیریتدرزمینههای

و بنگاهها بود،توسط انحصاردولت ایندر از تاپیش قانوناساسی،که مذکوردرصدراصل44

نهادهایعمومیغیردولتیوبخشهایتعاونیوخصوصیمجازاست.اینزمینههاشاملصنایع

بزرگ،صنایعمادرومعادنبزرگ)بهاستثناینفتوگاز(،بازرگانیخارجی،بانکداری،بیمه،تأمین

نیرو،راهوراهآهن،هواپیماییوکشتیرانی،پستومخابرات)بهاستثنایشبکههایمادرمخابراتی

و..(است.

-واگذاری:بهموجبجزءاولبندالفابالغیهدولتموظفبهواگذاریکاملفعالیتهایدولتیخارج

ازصدراصل44قانوناساسیبهبخشخصوصیتاپایانبرنامهچهارمتوسعهشدهاستوکاهش

سالیانه20درصدفعالیتتاواگذاریکاملدرنظرگرفتهشدهاست.همچنینبراساسجزءاولبند

به قانوناساسی بنگاههایمشمولصدراصل44 ابالغیهواگذاریهشتاددرصدسهامبعضی ج

بخشخصوصیمقررگردیدهاست.شیوهواگذاریمالکیتدراینموردعرضهعمومیسهاماستو

قیمتگذاریسهامازطریقبورسانجاممیگیرد.

تدابیر اجرایی:

ابالغیه، ب بند نهم و هفتم و چهارم جزء در دولتی: کنترل وحذف قوانین کردن پذیر انعطاف -

پرهیزازمداخلهدراموراجراییمدیریتیتعاونیها)بهعنوانجزئیازبخشخصوصی(وانعطاف

این است. گرفته قرار تصریح مورد آنها فعالیت ادامه و تشکیل نحوه تعاونیها، قوانین کردن پذیر

امرمیتواندزمینهسازفعالیتآسانترتعاونیهابودهودرنتیجهشرایطرابرایتحققجزء1بندب

سیاستهایکلیاصلچهلوچهارمبنیبرافزایشسهمبخشتعاونیدراقتصادکشوربه25%تا

آخربرنامهپنجسالهپنجم،فراهمآورد.

ابالغیه الف بند اول اساسجزء بر دولتی: اقتصادی بنگاههای کردنگسترش متوقف و ممنوع -

وشروع تداوم و ندارد را اساسی قانون مواردصدراصل44 از اقتصادیخارج فعالیت دولتحق

هیئت پیشنهاد به مواردضروری در اساسی قانون 44 اصل ازصدر خارج دولتی فعالیت هرگونه

وزیرانوتصویبمجلسشورایاسالمیتنهابرایمدتمعینامکانپذیراست.

.تدابیرسازمانیدراینسیاستهایابالغیمغفولماندهاست

ج – قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

اینقانونکهدرراستایاجرایینمودنسیاستهایکلیاصل44قانوناساسیدرتاریخ1386/11/8

تصویبودرتاریخ87/3/25ازسویمجمعتشخیصمصلحتنظامتأییدگردید،اولینقانونجامع

اینسیاستهایخصوصیسازی از ودائمیدرزمینهخصوصیسازیمحسوبمیگرددچهپیش

این علیهذا میشد. تکلیف تعیین وزیران هیئت مصوبات و پنجساله برنامه قوانین در صرفاً دولت

قانوندربسیاریموارد،جمعبندیوتنفیذقوانینومقرراتپیشازخوددرزمینهخصوصیسازی

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

میباشدبطوریکهبهعنوانمثالبرخیازنهادهاییکهدرجهتاجرایسیاستهایخصوصیسازی

دولتشکلگرفتهاند،ازجملهسازمانخصوصیسازیوهیئتعالیواگذاری،دراینقانوننیز

پیشبینیگردیدهاند.توزیعسهامعدالتکهپیشازآندرتصویبنامههیئتوزیرانپیشبینی

گردیدهبوددراینقانونبرآنصحهگذاردهشدهوغیره.

دراینقانوننیزهمچونسیاستهایکلیاصل44قانوناساسیبخشعمومیغیردولتیهمسنگ

بخشخصوصیوبخشتعاونیتلقیگردیدهاستحالآنکهموسساتعمومیغیردولتی،جزءبخش

عمومیمحسوبمیگردندوانتقالداراییهایبخشدولتیبهاینبخشصرفاًتغییرترکیبدربخش

عمومیتلقیمیگرددنهخصوصیسازی.

اصل44 کلی اجراءسیاستهای عالی عناوینشورای تحت نهادجدید دو قانونهمچنین این در

قانوناساسیوشورایرقابتپیشبینیشدهاستکهاولیوظیفهتببینسیاستهایاجراییساالنه

تصویبشاخصهای سازی، مقرراتخصوصی و قوانین اجرای فرآیند بر نظارت سازی، خصوصی

اجراییبرایتحققاهدافسیاستهایکلیو...ودومیوظیفهحفظرقابتوجلوگیریازبوجود

آمدنانحصاررابرعهدهدارند.اهمروشهایخصوصیسازیمصرحدراینقانونعبارتداز:

تدابیرمالکیتی:

واگذاری:واگذاریکلیهفعالیتهایدولتدرزمینهگروهیکماده2قانون34)کهشاملکلیهفعالیتهای

اقصادیبجزمواردانحصاریدولتموضوعگروه3ماده2وفعالیتهایاقتصادیمذکوردرصدراصل

44موضوعگروه2ماده2میباشد.(مشارکتبابخشخصوصی:واگذاری80درصدارزشسهام
شرکتهایدولتیبهبخشخصوصی35

تدابیرسازمانی:

ادغام یا و ازطریقتفکیکوظایفحاکمیتیوتصدیگری36،تجزیه ساماندهیشرکتهایدولتی
شرکتهاوهمچنینقراردادهایاجارهیامدیریت37

تدابیراجرایی:

قراردادهایپیمانکاری38،منطقیکردنکنترلدولت39،ممنوعیامتوقفکردنگسترشبنگاههاو
موسساتعمومی40

د- قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

توسعه1373/9/20 دوم برنامه قانون و مصوب1368/11/11 توسعه اول برنامه قانون در 1 ح-

مقرراتمتعددیدرزمینهخصوصیسازیپیشبینیگردیدهبودلیکنازآنجاکهباپایاندورهاجرایی

34.بندالفماده3قانوناجرایسیاستهایکلیاصل44
35.بندبماده3قانوناجرایسیاستهایکلیاصی44

36.بندالفماده13
37.ماده19قانوناجرایسیاستهایکلیاصل44

38.تبصره1بندجماده3قانوناجرایسیاستهایکلیاصل44
39.ماده7قانوناجرایسیاستهایکلیاصل44

40. بندهایالفوبماده3قانوناجرایسیاستهایکلیاصل44
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آنها،اینقوانیندیگرقابلاستنادنمیباشندلذاجهتپرداختنبهآنهابهعنوانتاریخچهخصوصی

سازیمجالکافیموجودنیست،علیهذادوبرنامهسوموچهارمتوسعهازآنجهتکهحاویمقررات

وپیشبینینهادهاییهستندکههنوزدارایاعتبارمیباشند،موردبررسیقرارمیگیرند.

مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون د-2

1379/1/17:بسیاریقانونبرنامهسومتوسعهرانقطهآغازاصلیاجرایسیاستخصوصیسازی

اکتفانشد وخطمشیهایکلیخصوصیسازی اهداف بهذکر قانون این در ایرانمیدانند. در

قرار تصریح مورد روشهایخصوصیسازی از یکی عنوان به دولتی واگذاریسهامشرکتهای بلکه

گرفتونهادهایمتولیامرواگذاریتعیینگردید.همچنینسایرروشهایخصوصیسازینیزنظیر

قانون این بهموجبماده4فصلدوم بنگاههایدولتیموردتوجهقرارگرفتند. واگذاریمدیریت

دولتاجازهداردبهمنظوراستفادهمطلوبازامکاناتشرکتهایدولتیایکهضروریاستدربخش

انحالل، به نسبت آنها، ادارهمطلوب و وری بهره و بازدهی افزایش وهمچنین بمانند باقی دولتی

ادغام،تجدیدسازمانواصالحوتصویباساسنامهوتصویبآییننامههایمالیومعامالتیوآیین

در ماندنیکشرکتدولتی باقی معیارتشخیصضرورت اقدامکند. بیمه و استخدامی نامههای

فعالیتهایی یا و باشد انحصاری بهطورطبیعی آنشرکت فعالیتهای یا که است این دولتی بخش

درصورت دولتیجدید تشکیلشرکت ندارد. آن به ورود از ای انگیزه دولتی غیر بخش که باشد

وجودشرایطفوقتنهاباتصویبمجلسشورایاسالمیمجازاست.همچنینمقررشدکهشرکتهای

امر تا ادارهشوند ذیربط وزارتخانه نظر زیر و مادرتخصصیسازماندهی قالبشرکتهای در دولتی

سیاستگذاریازتصدیوادارهاموردرشرکتهایدولتیتفکیکگردد.بدینترتیبدولتنسبتبه

اهمیتبازسازیساختارشرکتهایدولتیبیتفاوتنبودهواینبعدازخصوصیسازیراازنظردور

نگهنداشتهاست.دراینقانونهمچنینتشکیلشورایعالیاداری“بهمنظورتصحیح،بهسازی

واصالحنظاماداریدرابعادتشکیالت،سازماندهیوساختارادارهامورکشور،کاهشتصدیهای

دولت،سیستمهاوروشها،مدیریتمنابعانسانی،مقررات)آئیننامههاودستورالعملها(وافزایش

تشکیالت ساختار اصالح " نظیر وظایفی و گردید بینی پیش 41“ اجرایی دستگاههای وری بهره

و موسسات انتقال و انحالل ادغام، طریق از وزارتخانهها استثنای به کشور اجرائی دستگاههای

سازمانهابهخارجازمرکزوشناساییوواگذاریوظایف،اموروفعالیتهایقابلواگذاریدستگاههای

. غیرضروری. تصدیهای از دولت رهاسازی باهدف دولتی غیر بخش و بهشهرداریها اجرایی

"42راعهدهدارشد.ازطرفدیگربراساسماده2فصلاولاینقانوندولتموظفشدهاستبه

منظورکاهشتصدیهاوتقویتاعمالحاکمیتونظارتدولتوفراهمنمودنزمینهتوسعهمشارک

مردم،بخشخصوصیوبخشتعاونیدرادارهامورنسبتبهحذفواحدهاوسازمانهایغیرضروری

گسترش عدم جهت در را الزم تدابیر و کند اقدام دستگاهها مشترک و موازی تشکیالت حذف و

تشکیالتدولتورعایتاصلعدمتمرکزدرتوزیعوظایفملیواستانیاتخاذکند.

41.ماده1،فصلاول،بخشاولقانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران
42.بندبماده1،فصلاولقانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران



49

فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

بهطورکلیتدابیراتخاذشدهدرراستایخصوصیسازیدرقانونبرنامهسومتوسعهرامیتوانبهدو

دستهتقسیمنمود:تدابیرسازمانی:بازسازیبنگاههاوموسساتدولتیوواگذاریمدیریتبنگاهها43

تدابیرمالکیتی:واگذاریسهامشرکتهایدولتیتدابیرسازمانی:بازسازیوساماندهیبنگاههای
دولتی44

همچنیندراینقانوننهادهایدستاندرکاردرحوزهخصوصیسازیبهقرارزیراست: 

اینقانون بهمنظورهماهنگی،نظارتوکنترلفرآیندواگذاریوحسناجرایمقررات -مقررشد

»هیأتعالیواگذاری«بهریاستوزیراموراقتصادیوداراییتشکیلگردد)ماده12قانونبرنامه

سومتوسعهکهبهموجبماده9قانونبرنامهچهارمتوسعهتنفیذگردیدهاست(.-همچنینبهموجب

تولیدی واحدهای مالکیت گسترش مالی سازمان اساسنامه تغییر با شد موظف دولت قانون این

نسبتبهتشکیلسازمانخصوصیسازیاقدامنماید)ماده15کهبهموجبماده9قانونبرنامه

در منسجم نهادی ایجاد باهدف که است(.سازمانخصوصیسازی گردیده تنفیذ توسعه چهارم

یاسهاممتعلقبهدولتتشکیلشدهاست،موجبشدکه جهتواگذاریسهامشرکتهایدولتی

و برایرسیدگی - انجامگیرد. مقرراتمشخص و قوانین مبنای بر بار اولین برای خصوصیسازی

اتخاذ واگذاری امر در که تصمیماتی از وحقوقی اشخاصحقیقی موردشکایت در تصمیم اتخاذ

میگردد،مرجعیتحتعنوانهیئتداوریپیشبینیشد.)ماده20کهبهموجبماده9قانون

برنامهچهارمتوسعهتنفیذگردیدهاست(

مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون د-3

1383/6/11

قانونبرنامهچهارمتوسعه،اولینقانونیاستکهدرآنازلفظخصوصیسازیاستفادهشدوهمه

روشهایخصوصیسازیموردتوجهقرارگرفت.ماده6اینقانونبهدولتاجازهدادازتمامروشهای

عمومی کاری پیمان اجاره، )نظیر مدیریت واگذاری زدایی، ازمقررات اعم سازی ممکنخصوصی

وپیمانمدیریت(ومالکیت)نظیراجارهبهشرطتملیک،فروشتمامیابخشیازسهام،واگذاری

اموال(،تجزیهبهمنظورواگذاریوانحاللوادغامشرکتها،درجهتتداومبرنامهخصوصیسازیو

توانمندسازیبخشهایغیردولتیاستفادهکند.

ماده9اینقانونمواد10،12الی18و20الی27قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعی

وفرهنگیجمهوریاسالمیایرانمصوب1379/1/17واصالحیههایبعدیآنرابرایدورهبرنامه

43. قرارداداجاره:درماده18قانونبرنامهسومتوسعه
44.ادغاموتجدیدسازمانشرکتهایدولتی)مقدمهماده4فصلدومقانونبرنامهدومتوسعه(،اصالحوتصویب
اساسنامهشرکتها)مقدمهماده4فصلدومقانونبرنامهتوسعه(،ساماندهیشرکتهایدولتیدرقالبشرکتهای
مادرتخصصی)بندالفماده4قانونبرنامهدومتوسعه(،تفکیکوظایفحاکمیتیوتصدیگریوواگذارکردن
وظایفحاکمیتیتنهابهوزارتخانههاوواگذارکردنوظایفتصدیگریتنهابهشرکتهایدولتی)بندبماده4
قانونبرنامهدومتوسعه(وحذفواحدهاوسازمانهایغیرضروریوحذفوظایفموازیومشترکدستگاهها)بند

جماده2قانونبرنامهدومتوسعه(
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درخصوص گرفت قرار بررسی مورد توسعه برنامهسوم درقسمت که مواد این نمود. تنفیذ چهارم

شرایطواگذاریسهام،صالحیتوترکیبهیئتعالیواگذاری،سازمانخصوصیسازی،اولویتهای

فروشسهام،نحوهتنظیمقراردادهایفروشواجاره،هیئتداوری،پرداختغرامتوجبرانضررو

زیانتصمیماتمقاماتدولتیدرخصوصواگذاری،میباشد.

دربخشششمقانونبرنامهچهارمتوسعهتحتعنواننوسازیدولتوارتقایاثربخشیحاکمیت،

چارچوبمعینیبرایحوزهفعالیتاقتصادیدولتتعیینشدوضمنتبیینمفاهیمامورحاکمیتی،

امورتصدیهایاجتماعی،فرهنگیوخدماتی،امورزیربناییوامورتصدیهایاقتصادی،نقشو

وظایفدولتدراینحوزههاوچگونگیادارهاینامورتوسطبخشدولتیوخصوصیمشخصشد.

دراینقانونبهدولتاجازهدادهشدکهدرراستایتحققاهدافخصوصیسازیبهکلیهروشهای

ممکنخصوصیسازیدستبزند.مواردینیزموردتصریحقرارگرفت:
ـتدابیرمالکیتی:انحالل45

ـتدابیرسازمانی:بازسازی46

ـتدابیراجرایی:جلوگیریازگسترشواحدهایدولتی47 

تعاون  بخش  سهم  گسترش  طریق  از  ایرانی  خانوارهای  ثروت  افزایش  اجرایی  نامه  آیین  ه- 

براساس توزیع سهام عدالت:دراینآییننامهعرضهکوپنسهامبرایاولینباربهعنوانیکیاز

روشهایخصوصیسازیمطرحگردیدومتعاقباًقانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهلرم

نیزبخشیرابهاینشیوهخصوصیسازیاختصاصدادهاست.

گاهیشتاببخشیدنبهحرکتخصوصیسازیوگسترشمالکیتسهاموهمچنینجلوگیریاز

ایجادشکافهایدرآمدیمیاناقشارمختلفجامعهوکمکبهتوزیععادالنهترمالکیتدرکشوری

کهبخشخصوصیقدرتجذبسهامعرضهشدهدولتیراندارد،دولتهارابهسمتاتخاذشیوه

افزایشسرعتخصوصی اینروشمیتوان احتمالی مزایای از توزیعکوپنسهامسوقمیدهند.

درصورت ( سازی برنامهخصوصی با عمومی افکار کردن همراه و مالکیتسهام سازی،گسترش

اجرایموفقیتآمیزاینروش(وتوسعهبازارسرمایه،نامبرد.امااینروشمیتواندمضراتیرابههمراه

مالکیت که معنی این به بیانجامد بنگاهها شدن سرپرست بی به میتواند روش باشد:این داشته

بهقدریمیانافرادپخششودکههیچسهامدارعمدهایکهقادرباشدبنگاهرادرشرایطسخت

تجدید بدون سازی خصوصی است طبیعی و باشد نداشته وجود نماید مدیریت رقابتی بازارهای

نخواهد اقتصادیچندانی ارزش آنان وری بهره و کارایی افزایش و واگذارشده بنگاههای ساختار

است این اصلی چالش بنابراین میشود. آشکار اینجا در واسط شرکتهای نقش اهمیت داشت.

45. بندطماده7قانونبرنامهچهارم
46.تبصره4بندبماده7دولترامکلفکردهاستظرفدوسالازاجرایبرنامهشرکتهاییراماهیتحاکمیتی

دارندبهشکلسازمانیمناسبتغییردادهوبهدستگاهاجراییمرتبطمنتقلکند.
47. بندزماده145قانونبرنامهچهارم 

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران
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که ( آن اقتصادی مزایای با را اینروش از استفاده اجتماعی و مزایایسیاسی کهچطورمیتوان

معموالبامالکیتمتمرکزحاصلمیشود(همزمانبهدستآورد.ماده6قانونبرنامهچهارمتوسعه

بهدولتاجازهدادهاستدرجهتتحققاهدافخصوصیسازیبهکلیهروشهایممکنخصوصی

سازیدستبزنددراینراستاهیأتوزیراندرجلسهمورخ1385/8/21بنابهپیشنهادوزارتامور

اقتصادیودارائیوبهاستناداصلیكصدوسیوهشتمقانوناساسیوماده102قانونبرنامه

چهارمتوسعه،آییننامهاجراییافزایشثروتخانوارهایایرانیازطریقگسترشسهمبخشتعاون

براساستوزیعسهامعدالتراتصویبنمود.شرکتهایتعاونیدراینآییننامهقسمتبیاهمیت

برای باوضعشیوهجدیدی نامه، آیین این واقع در و میدهند48 تشکیل را ازطرح قابلحذفی و

واگذاریسهامشرکتهاوموسساتدولتیوسهاممتعلقبهدولتوخلقتاسیساتحقوقیجدید،

از نامهکهظرفکمتر آیین این 49 قانونشدهاست. «،عمالجایگزین نامهاجرایی »آیین نام تحت

بر تعاون ازطریقگسترشبخش ایرانی افزایشثروتخانوارهای نامهقبلی آیین یکسالجایگزین

اساستوزیعسهامعدالتمصوب1384/11/17شدهاست،همانندآییننامهقبلیمواردگنگو

مبهمزیادیدارد.اماهدفعمدهتوزیعسهامعدالتبهینهکردنتوزیعدرآمدومشارکتدادنمردم

دراموراقتصادیکشورذکرشدهاست.ایجادفرهنگسهامداریدرمیانافرادجامعهجهتهموار

کردنمسیرخصوصیسازیوعکسالعملنشاندادنعدهبیشتریازمردمبهتحوالتاقتصادی

ازمزایایاینطرحتلقیشدهاست.50دراجرایاینآییننامهچندیننهادعریضوطویل کشور

دولتیتشکیلگردیدهوبدینترتیبیکیازمهمتریناهدافدولتازخصوصیسازییعنیکاهش

حجمدولتنقضگردیدهاست:ایننهادهاعبارتنداز:

1.ستادمرکزیتوزیعسهامعدالت2.شركتهایتعاونیعدالتشهرستانی

3.شركتسرمایهگذاریاستانی)سهامیخاص(4.شركتواسط

و- دسته بندی قوانین ناظر بر خصوصی سازی:بهطورکلیقوانینناظربرخصوصیسازیبعد

ازانقالبرامیتوانبرحسبتفاوتدرقوانینوسیاستهایمرتبط،بهپنجدورهزمانیتقسیمکرد:

دورهاول:1373–1369

قریبدهسالبعدازانقالب،اولینچارچوبقانونیبرایخصوصیسازیدرتبصره32وبندهای

37–4و1–8تا4–8قانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشورشکلگرفت.

هدفهایمندرجدرقانونمذکوربهبودمدیریت،تقویمداراییها،تعیینحداقلسوددهیولغو

پژوهشهایمجلسشورایاسالمی،شماره1385،8181، واگذاری سهام عدالت«،مرکز »بررسی فرایند  .48
ص22

بررسی فرایند اجرایی سهام عدالت«،مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،،شماره1385،7975، « .49
ص10

و فروردین ،51 شماره بورس، ماهنامه می گویند، چه  عدالت  سهام  منتقدان  و  معتقدان  نادری، معراج .50
اردیبهشت1385،ص17
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معافیتهایشرکتهایدولتیدرنظرگرفتهشد.51

دورهدوم:1378–1374

درایندورهقوانیناثرگذاردرامرانتقالمالکیتبنگاههایدولتیبهبخشغیردولتیعبارتبودند

متعلق و دولتی سهام واگذاری نحوه قانون و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، دوم برنامه قانون از

کاهشحجم قوانین این عمده اهداف ماه1373. مرداد کارگران،مصوب و ایثارگران به دولت به

تشکیالتدولتیوافزایشمشارکتعامهوحمایتازالیههایکمبضاعتاجتماعیبودند.

دورهسوم:1383–1379

درایندورهخصوصیسازیصاحبقانونجدیدیشدکهدرفصلهایدوموسومقانونبرنامهسوم

توسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیذکرشدهاست.اهدافخصوصیسازیچنانچهدرماده9

قانونبرنامهسومتوسعهآمده،ارتقایکاراییوافزایشبهرهوریمنابعمادیوانسانیکشور،کارآمد

کردندولتدرعرصهسیاستگذاریوتوسعهتوانمندیبخشهایخصوصیوتعاونیذکرشدهاست.

دورهچهارم:ازسال1384-1387

قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدرایندورهضمنتنفیذمقرراتخصوصی

سازیدرقانونبرنامهسومتوسعه،دولترامجازبهتوسلبهکلیهروشهایممکنخصوصیسازی

نمود.درایندورهعالوهبرروشهایقبلیخصوصیسازی،روشعرضهکوپنسهاممورداستفاده

دولتی درسال80/3،84سهامشرکتهای گزارشرسمیسازمانخصوصیسازی به قرارگرفت.

درقالبسهامعدالتواگذارگردیدهاست.52وسهمروشعرضهعمومیسهامازطریقبورسراکه

طبقبرنامهسوموچهارمتوسعه،روشعمدهخصوصیسازیاستونهادهایمتعددیدرراستای

اجرایآنشکلگرفتهاندتنها17درصدبودهاست.اینکهدولتروشعمدهخصوصیسازیرابا

رادارند آن راکهدرکشورهاییکهسابقهاجرای وروشجدیدی تغییرداده نامه آیین تصویبیک

عمدتانتیجهخوبیبهبارنیاوردهدرپیشگرفته،گرچهممکناستناشیازعدمموفقیتدولتدر

اجرایروشهایقبلیباشد،امااینامربیانگرعدموجودبرنامهایجامعوبررسیشدهوعدمثبات

قوانینومقرراتخصوصیسازیاست.

دورهپنجم:ازسال1387تاکنون

درتاریخ86/11/8قانونسیاستهایکلیاصل44قانوناساسیدرراستایاجرایینمودنمفاد

سیاستهایکلیاصل44بهتصویبمجلسشورایاسالمیرسیدودرتاریخ1387/3/25ازسوی

مجمعتشخیصمصلحتنظامموردتأییدقرارگرفت.

دراینقانونکههماکنونسندجامعدولتدرتبییناهدافوروشهایخصوصیسازیقلمداد

میگردد،قلمروفعالیتاقتصادیدولتمشخصومحدودگردید.دونهادجدیدشورایعالیاجرا

سیاستهایکلیاصل44وشورایرقابتبهنهادهایدستاندرکارخصوصیسازیاضافهشد.

51.مسعودنیلیوهمکاران،خالصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور،موسسهانتشاراتعلمی
دانشگاهصنعتیشریف،چاپدوم،1382،ص561

52.»ارزیابی عملکرد سازمان خصوصی سازی)84-80(«،مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،1385،ص10 

چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

نتیجه گیری

ازحدودبیستسالپیشتاکنون،قوانینومقرراتمتعددیدرزمینهخصوصیسازیوضعگردیده

دستورالعملها و مقررات و قوانین این حجم و اند گرفته شکل راستا این در مختلفی نهادهای و

همچنانروبهافزایشاست.سوالیکهمطرحمیشودایناستکهآیاباوجوداینهمهبرنامه،قانون

ودستورالعمل،خصوصیسازیدراقتصادایرانمحققشدهاستیااینکهحتیتحققآندرآینده

بخشخصوصی تقویت به منجر دولت سازی سیاستهایخصوصی آیا میباشد؟ متصور نزدیک

گردیدهاست؟آیاباوجودسیاستخصوصیسازیدولت،ازحجمدولتوفعالیتهایاقتصادیآن

کاستهشدهاست؟پاسخبهاینپرسشهاگرچهبرعهدهاقتصادانانمیباشداماافزایشروزافزون

بخش خود )که غیردولتی عمومی موسسات به دولتی بنگاههای واگذاری دولت، جاری بودجه

بودنپاسخسواالت برمنفی .دلیلی . و. انحصاراتدولتی تداوموجود تلقیمیگردند(، عمومی

مذکورمیباشد.

فهرست منابع
بند یکم-منابع فارسی

الف- کتاب ها
1-حسینیعراقی،سیدحسین،کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور،پژوهشکدهاموراقتصادی،چاپاول،

1380
2- رحیمی بروجردی، علیرضا، سیاستهای اقتصاد کالن و اصالحات ساختاری، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 

چاپ اول، 1373
خالصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور،موسسهانتشاراتعلمیدانشگاهصنعتی 3-نیلی،مسعود،

شریف،چاپدوم،1382
4-هاشمی،سیدمحمد،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،نشرمیزان،چاپچهارم،1382،جلداول

ب- مقاله ها:
1-صفارزاده،غالمرضا،موانع خصوصی سازی در ایران،ماهنامهتدبیر،سالسیزدهم،شماره129
2-قهرمانپور،رحمن،اصالحاتسیاسیوتقویتبخشخصوصی،برداشتاول،شماره1381،2
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بند سوم- فهرست قوانین و آیین نامه ها
قانوناساسیجمهوریاسالمیایران

قوانینبرنامهپنجسالهتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران
قانونسیاستهایكلیاصلچهلوچهارمقانوناساسی

قانونمدیریتخدماتكشوری
قانونمحاسباتعمومیکشور

قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت
قانونبخشتعاونیاقتصادجمهوریاسالمیایران

آییننامهاجراییافزایشثروتخانوارهایایرانیازطریقگسترشبخشتعاونبراساستوزیعسهامعدالت
آییننامهماده88قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت

اساسنامهسازمانخصوصیسازی
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن

عمراننعیمی1وحمیدرضاپرتو2

چکیده:جمعیتجوانماروزیبهسنبازنشستگیخواهدرسید.دیرنخواهدبودکه

اکثریتبیمهپردازفعلیمابهاکثریتمستمریبگیرتبدیلشدهوازطرفیتغییرات

همراه به و یابند کاهش نسبت به نیز بیمهپردازان تا شد خواهد موجب جمعیتی

به برخیکشورها، همانند را اجتماعی تامین هزینههای رشد دیگر، عوامل پارهای

یکبحرانملیتبدیلکند.افزایشهزینههایتامیناجتماعیمولودعواملچندی

استکهبهبیمهشدگان،قوانینومقرراتونگاهکلیدولتبرمیگردد.ضمناینکه

خودایننهادنیزدرافزایشهزینههایخودنقشبسزاییدارد.پسازشناساییعلل

موثردرفزونییافتنهزینهها،بهراهکارهایمقابلهباآنپرداختهایم.نظربهسابقه

اینامردرحقوقتطبیقی،تالششدهاستتاازتجاربحاصلهسایرممالکنیزبهره

گرفتهشود.

واژگان کلیدی: تامیناجتماعی،هزینه،مستمری،حمایت،بیمه. 

تغییراتجمعیتیکشورمانباعثمیشودتادرآیندهاینزدیکتعادلدرآمدوهزینههای مقدمه: 

بهجوانیجمعیت توجه با ( درحالحاضر اینکه توضیح تغییرگردد. اجتماعیدستخوش تامین

کشورمان(تعدادجمعیتشاغلوبهتبعآنبیمهپردازانبیشازمستمریبگیران)وبهطورخاص

بازنشستگان(میباشد.جمعیتجوانمادرآیندهاینهچنداندوربهسنینبازنشستگیرسیدهو

طبیعتامتقاضیمستمریبازنشستگیخواهدبود.دراینجاستکهنسبتبینبیمهپردازاِنآنزمان

وارد بیمهای بهصندوقهای سنگینی هزینههای و کرده تغییر بازنشستگی مستمری متقاضیان و

خواهدشد.اینمعضلمیتواندحتیگریبانگیرکلجامعهگرددوفشاریکهبهتامیناجنماعیوارد

میشودرابهسایراجزایجامعهسرایتدهد.البتههزینههایتامیناجتماعیفقطباپیریجمعیت

1.عضوهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکز
2.دکتریحقوقخصوصیازدانشگاهتهران
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افزایشنمییاید.افزایشفقر،بیکاری،تقلب،نگاهعمومیجامعهودولت،رویهعملیصندوقتامین

اجتماعیو....همگیدرافزایشهزینههادخیلاندواینمقالهسعیکردهاستتابههمهاینعوامل

اشارهایهرچندگذاراداشتهباشد.

بحرانمزبوردرکشورهایدیگربهخصوصدولغربیکهتجربهافزایشمیانگینسنیراداشتهاند

مشاهدهشدهاست.براینمونهدرانگلستانمخارجروبهرشدتامیناجتماعیبهحدیبودهاستکه

آنراتبدیلبهیکتهدیدملیکردهبود.اینتهدیدجدیگرفتهشدومطالعاتدامنهداریدرجهت

شناساییعللافزایشهزینههایتامیناجتماعیبهعملآمدکهثمرهآندرقوانینیکهدردهه90و

اوایلقرنحاضربهتصویبرسیدهاستمشاهدهمیگردد.پسبهجااستکهباعبرتازتجربهسایر

ممالکهمخطرافزایشهزینههایتامیناجتماعیراجدیبگیریموهمدراتخاذراهکارهایمقابله

باآن،بهثمرهمطالعاتآناننگاهیبیافکنیم.

باافزایشهزینههایتامیناجتماعینیزپرداختهایم.درکشور درعینحالبهراهکارهایمقابله

که است آمده بهعمل اجتماعی تامین درجهتکاهشهزینههای پراکندهتالشهایی بهطور ما

نظامجامع قانون تصویب و توسعهمصوب1389 پنجم ساله پنج برنامه قانون در موجود مقررات

رفاهوتامیناجتماعی1383ازجملهآناست.مانیزسعینمودیمتاعالوهبرمطالعهراهکارهای

اتخاذیپیشنهادهاییراجهتتسریعاینروندارائهنماییم.تمرکزبحثبرحقوقداخلیاستولی

بعضانگاهیبهتحوالتتامیناجتماعیدرانگلستانداشتهایمتاحالتتطبیقیبحثوفوایدآننیز

دردسترسباشد.درضمنهرجاکهالزمبودهپیشنهادقانونگذاریجدیدیااصالحقوانینموجودنیز

مطرحشدهاست.اینمقالهدردوگفتارارائهمیگردد.درگفتاراولبهعللافزایشهزینههایتامین

اجتماعیپرداختهمیگرددوگفتاردومبهراهکارهایرویاییباآناختصاصدارد.

گفتار اول: علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی

مقصودازهزینههایتامیناجتماعی،بودجهایاستکهبرایصندوقتامیناجتماعیبهعنوانیک

سازمانعمومیغیردولتی3هزینهمیگرددکهصرفنظرازراههایتامینمنابعآن،عددیراتشکیل

مستمری به عوامل این از برخی مییابد. کاهش یا افزایش عوامل برخی تاثیر تحت که میدهد

بگیران،اشخاصتحتحمایتوکالاشخاصبیرونصندوقبرمیگردد،برخیدیگربهخودصندوق

تامیناجتماعیوباالخرهپارهایازعواملبهمقرراتجاریمربوطمیشود.

مبحث اول: علل مربوط به متقاضیان

مقصودازمتقاضیان،اشخاصیاستکهبهنحویخواهانبهرهمندیازحمایتهایتامیناجتماعی

میباشند.اینگونهافراد،خواستهیاناخواستهمیتوانندبرهزینههایتامیناجتماعیتاثیرگذارباشند.

3.براساسمادهواحدهقانونفهرستاسامیسازمانهایعمومیغیردولتیمصوب1373،سازمانتامیناجتماعی
یکسازمانعمومیغیردولتیاست.درمقراتجدیدمانندقانونبرنامهپنجماینسازمان،صندوقمحسوبشده

است.

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

بند اول: عوامل ارادی

الف( تقلب نسبت به قانون

كه متوفى شرایط واجد بازماندگان  « اجتماعی: تامین قانون 81 ماده مطابق صوری:  1-نکاح 

از:1ـعیالدایمبیمهشدهمتوفىمادامكه استحقاقدریافتمستمرىراخواهندداشتعبارتند

شوهراختیارنكردهاست...«.همانطورکهمالحظهمیگرددچنانچهبیمهشدهایفوتنمایدتحت

متوفی شده بیمه همسر اگر حال میگردد. پرداخت بازماندگان مستمری وی همسر به شرایطی

ازدواجدایمنماید،مستمریویقطعخواهدشد.اینحکممیتوانداحتمالسواستفادهراافزایش

دهد.بدیننحوکههمسربیمهشدهمتوفیکهقصدازدواجداردبهجاینکاحدائم،بهازدواجموقت

تندهدوهمچنانازمستمریبازماندگانبهرهمندشود.

همینمعضلدرانگلستاننیزبهنحویدیگرنمودداشتهاستوقانونگذاردرماده55قانوناصالحات

 surviving)همسربیمهشدهمتوفی(remarry)رفاهیومستمریهای1999هرگونهازدواجمجدد

spouse)راازاسبابقطعمستمریبازماندگانقراردادهاست.

مطابقتبصره2ماده3ق.ت.امصوب1379:»مالكتشخیص 2-تغییر مندرجات شناسنامه: 

بیمهشدن بدو در كه است اى شناسنامه اجتماعى، تأمین قانون مزایاى از برخوردارى براى سن

به درشناسنامه آن از تغییراتىكهپس وهرگونه یامیشود ارائهشده اجتماعى تأمین بهسازمان

عملآیدبراىسازمانیادشدهمعتبرنخواهدبود«.مدتمدیدیبودکهبرخیازاصحابحقوقبه

تفکیکاصالحوابطالشناسنامهگرایشداشتهواعتقادبهموثربودنابطالشناسنامهداشتهاند.

بدینترتیبکهابطالشناسنامهمشمولاینحکمنبودهومیبایستشناسنامهجدیدیکهدرپی

ابطالصادرمیگرددمالکعملباشد.تااینکهدیوانعدالتاداریباصدوررایشماره688مورخ

85/10/3بهاینشبههپایانداد.براساساینرای،مقصودقانونگذارمطلقتغییراتاعمازابطال

یااصالحبودهودرهرحالشناسنامهقبلازتغییرمالکعملسازماناست.درعینحالبایدتوجه

داشتکهحکمعدمتاثیرتغییرشناسنامهازتاریختصویبتبصره2ماده3یعنیاز79/8/8جاری

بودهونسبتبهشناسنامههاییکهقبلازاینتاریخاصالحیاابطالشدهاندبیتاثیراست.

3-تنظیم لیست خالف واقع

3-1-کارگر جلوه دادن شخص به تقلب: برخیازکارفرمایان،بهتقلبنامشخصیرابهعنوانکارگر

خویشقلمدادکردهوویرابهناحقمستحقدریافتحمایتهایتامیناجتماعیمینمایند.بیمه

شدهصوریهیچفعالیتیدرکارگاهکارفرمانداشتهونامویبهصورتمزورانهجزاسامیکارگرانقید

میگردد.اینترتیببهخصوصدرموردکارگاههاییکهمشمولقوانینحمایتیچونقانونمعافیت

مند بهره کارفرما سهم بیمه پرداختحق معافیت از که کارگاههایی نیز و نفر پنج زیر کارگاههای

میشوندصادقاست.درخصوصپیمانهاوضع،بدتراست.درپیمانها،میزانحقبیمه،درصدی

استازکلاجرتپیمانکاریامبلغپیمان.بنابراینتعدادکارگرانیامزدآنهااثریبرمیزانحقبیمه
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سهمکارفرماندارد.اینحکمنیزمیتوانداحتمالسواستفادهراباالبرد.بدینگونهکهممکناست

پیمانکار،برخیازافرادرابهناحقجزصورتکارگرانقیدنماید.ضعفنظارتمامورینسازمانبر

پیمانهابهاینوضعکمکمیکند.

3-2-تقلب در میزان حقوق بیمه شده: مبلغحقبیمهدرصدیاستازحقوقماهیانهبیمهشده

)ماده28ق.ت.ا(.بنابرایناگرمیزانحقوقبیمهشدهپایینترازحدواقعیعنوانگرددحقبیمه

کمتریپرداختمیگردد.

دربسیاریازموارد،میزانحقبیمهماهیانهبراساسحقوقدریافتیتعیینمیگردد.چنانچهحقوق

واقعیمحاسبه مبلغ از تر پایین نیز بیمه واقعیعنوانگردد،عمالحق ازحد تر پایین بیمهشده

خواهدشدوازاینروزیانیبهصندوقواردخواهدشد.گاهی،کارفرمایانوحتیدرموردبیمههای

اختیاریوخویشفرمایی،خودبیمهشده،ازذکرمبلغواقعیحقوقودستمزدخودداریکردهواز

اینراهزیانهایهنگفتیبهصندوقواردمیگردد.شایدبههمیندلیلبودهکهصندوق،درخصوص

پارهایمشاغل،اقدامبهتعیینمبالغثابتیکردهکهحقبیمهماهیانهبراساسآنتعیینومحاسبه

میگرددتابدینطریقحداقلحقوقصندوقحفظگردد.

4-تقلب در موضوعات مربوط به از کارافتادگی

اثر مطابقماده70ق.ت.ا،بیمهشدهایکهدر از کارافتادگی یا میزان آن:  4-1-تقلب در اصل 

حادثهناشییاغیرناشیازکارازکارافتادهگردد)تحتشرایطی(ازمستمریازکارافتادگیبرخوردار

غیر پزشکی مدارک فراهمکردن و متقلبانه بهشیوههای توسل با بیمهشدگان از برخی میگردد. 

واقعیخودراازکارافتادهنشاندادهوبعضانیزبهمقصودخویشمیرسند.درکناراینمورد،حالت

دیگریمشاهدهمیشودکهدرآنشخصازکارافتادهتالشمیکندتاعاملازکارافتادگیرابهشغل

خویشمربوطنماید.درحقیقتباعنایتبهاینکهقانونگذار)درمواد70و71ق.ت.ا(بینحادثه

ناشیازکارباسانحهغیرناشیازکارتفاوتگذاردهودرنوعاول،حمایتهایبیشتریقائلشده

است،لذامتقاضیانحمایتمیکوشندتاباهروسیلهای،عاملازکارافتادگیراناشیازکارجلوه

دهند.

4-2-بیمه شدن پس از علم به بیماری یا وجود علل آن: ازکارافتادگیدرصورتیموجببرخورداری

ازمزایایتامیناجتماعیمیگرددکهحایزشرایطماده75باشد.براساساینماده:» بیمهشدهاى

كهظرفدهسالقبلازوقوعحادثهغیرناشىازكاریاابتالبهبیمارى،حداقلحقبیمهیكسالكار

راكهمتضمنحقبیمهنودروزكارظرفیكسالقبلازوقوعحادثهیابیمارىمنجربهازكارافتادگى

باشدپرداختنمودهباشددرصورتازكارافتادگىكلىحقاستفادهازمستمرىازكارافتادگىكلى

را روز 90 یا یکسال بیمهشدهشرط چنانچه عبارتی به داشت«. خواهد را ماهانه كار از غیرناشى

از برخی رو ازهمین ازکارمحرومخواهدشد. ناشی ازکارافتادگیغیر ازمستمری باشد نداشته

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
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نیز برخی احرازشرایطفوقدارند.همچنین بیمهسعیدر تقلبدرلیستهایحق با متقاضیان

بهمحضاطالعازوجودموجباتاحتمالیازکارافتادگی،بهفکربیمهکردنخودمیافتند.ایندر

حالیاستکهچنانچهشروعبیماری،قبلازبیمهشدنشخصباشد،موجبمحرومیتشخصاز

مستمریازکارافتادگیمیگردد.

میزان « ماده77ق.ت.ا: اساس بر اشتغال: آخر  سال  دو  حقوق  میانگین  افزایش  در  5-تقلب 

درسنوات بیمهشدهضرب یاحقوق مزد متوسط ام یكسی از است عبارت بازنشستگى مستمرى

پرداختحقبیمه،مشروطبرآنكهازسیوپنجسیاممتوسطمزدیاحقوقتجاوزننماید.

تبصرهـمتوسطمزدیاحقوقبراىمحاسبهمستمرىبازنشستگىعبارتاستازمجموعمزدیاحقوق

بیمهشدهكهبراساسآنحقبیمهپرداختگردیدهظرفآخریندوسالپرداختحقبیمهتقسیمبر

بیستوچهار«.بهعبارتدیگرهرچقدرمیزانحقوقدوسالآخرمتقاضیبیشترباشدمیزانمستمری

بازنشستگیوینیزبیشترخواهدبود.بیمهشدگانبههرترفندیمتوسلمیشوندتادردوسالآخر

باگرفتنپستوروشهایدیگربرمیزانحقوقخودبیافزایندتاایامبازنشستگیرابافراغبالبیشتر

گذراندهوهزینهبیشتریرابهصندوقتحمیلنمایند.اینموردازجملهمواردشایعیبودکهدخالت

قانونگذاررامیطلبیدتااینکهدرقانونپنجسالهسوم4وچهارم5قانونگذاربهاینانتظاربهجاپاسخ

داد؛درقانونبرنامهپنجمتوسعه،اینرویابهواقعیتنزدیکشد.براساسماده31اینقانون:»در

صورتیكهنرخرشدحقوقودستمزداعالمشدهبیمه شدگاندردوسالآخرخدمتآنهابیشازنرخ

رشدطبیعیحقوقودستمزدبیمه شدگانباشدوباسالهایقبلسازگارنباشد،مشروطبرآنكهاین

افزایشدستمزدبهدلیلارتقاءشغلینباشدصندوقبیمه ایمكلفاستبرقراریحقوقبازنشستگی

بیمهشدهرابرمبنایمیانگینحقوقودستمزدپنجسالآخرخدمتمحاسبهوپرداختنماید«.

ب( عدم پرداخت حق بیمه

گرچهممکناستعدمپرداختحقبیمهمعلولعواملغیرارادیباشد.ولیدراینقسمتتکیهما

برمواردعمدیعدمپرداختحقبیمهاستکهغالبمواردعدمبیمهپردازیراتشکیلمیدهد.باال

4.بندبماده39:»درصورتیكهنرخرشددستمزداعالمشدهكارگراندردوسالآخرخدمتآنهابیشازنرخ
باسالهایقبلسازگارنباشد،مشروطبرآنكهاینافزایشدستمزدبهدلیل رشدطبیعیدستمزدكارگرانبودهو
به كارفرما و كارگر كسورسهم میزان مابهالتفاوت دریافت بر عالوه اجتماعی تأمین سازمان نباشد، شغل ارتقای
نسبتدستمزدواقعیودستمزداعالمشدهسالهایقبلازكارفرمایذیربط،خساراتواردهبرسازمانرابراساس
آییننامهایكهتوسطوزارتخانههایكارواموراجتماعیوبهداشت،درمانوآموزشپزشكیتهیهوبهتصویبهیأت

وزیرانمیرسدازكارفرمایاناخذخواهدكرد«.
5.بندحماده96:»درصورتیكهنرخرشددستمزداعالمشدهكارگراندردوسالآخرخدمتآنهابیشازنرخرشد
ارتقاء بهدلیل افزایشدستمزد این آنكه نباشد،مشروطبر قبلسازگار باسالهای و بوده طبیعیدستمزدكارگران
بهنسبت بردریافتمابهالتفاوتمیزانكسورسهمكارگرانوكارفرما شغلینباشد،سازمانتأمیناجتماعیعالوه
دستمزدواقعیودستمزداعالم شدهسالهایقبلازكارفرمایذیربط،خسارتواردهبراساسالیحهایخواهدبودكه

توسطهیأتوزیرانتهیهوبرایتصویببهمجلسشورایاسالمیتقدیممیشود«.
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بودننرختورمازدالیلیاستکههمیشهبدهکارانراترغیببهتعویقپرداختبدهیمینماید.هر

چندوجودمقرراتبازدارندهدرکاهشاینانگیزهموثراست،ولیبااینوجودبسیاریازبیمهپردازان

ازپرداختبهموقعحقبیمهخودداریمینمایند.

ج(عدم تالش جهت کاریابی

برخیازمزایایتامیناجتماعی،بااشتغالشخصتحتحمایتقطعمیگردد.بیمهبیکاری)مطابق

2 ماده بند15 موعد) از پیش و عادی از اعم بازنشستگی بیکاری(،مستمری بیمه قانون 8 ماده

اناث ق.ت.اومفاددادنامهشماره90مورخ1371/5/7دیوانعدالتاداری(،مستمریفرزندان

بیمهشدگان)اساسقانوناصالحتبصره2مادهواحدهقانوناجازهپرداختوظیفهومستمریو...

مصوب1379(،مستمریازکارافتادگیکلی)ماده93ق.ت.ا(و...نمونهاینحمایتهااست.از

همینرواشخاصیکهازاینمستمریهابهرهمندمیشوندتمایلیبهپیداکردنکارنداشتهیادست

کمازانگیزهپایینیبرخوردارند.رویآوردنبهکارمخفیازدیگرتبعاتاینگونهاحکاماست.



بند دوم: عوامل غیر ارادی

الف: افزایش زاد و ولد:اگرچهزادوولداصوالیکامرارادیاستمنتهادراینقسمت،بهبعدکالن

قضیهیعنیافزایشجمعیتکشورپرداختهمیشودکهازاینمنظریکعاملغیرارادیبهحساب

میآید.افزایشزادوولدمیتواندعواقبذیلرابههمراهداشتهباشد:

1-باال رفتن هزینه پرداخت حق اوالد:هرچندمطابقماده86قانونتامیناجتماعی،پرداخت

کمکعائلهمندیبرعهدهکارفرمامیباشد؛ولیافزایشزادوولددرخصوصمستمریبگیرانیکه

کارفرمایآنهاخودصندوقمیباشد،موجبافزایشهزینههایصندوقمیگردد.

بر فرزندان تعداد افزایش اجتماعی: تامین  به  فشار  آن  تبع  به  و  خانوار  هزینه های  2-افزایش 

بیشترشود هزینههایخانوار هرچقدر که است داده نشان تجربه و هزینههایخانوادهمیافزاید

احتمالمراجعهبهصندوقوتقاضایبهرهمندیازحمایتهایمقررفزونیخواهدیافت.

3-افزایش هزینه های پزشکی:فرزندبیمهشدهاصلینیزازبرخیمزایایتامیناجتماعیازجمله

خدماتدرمانیبهرهمندمیگرددوطبیعیاستکهاینحمایتهامستلزمصرفهزینهایاستکه

بیمهشدگانوافرادخانواده باباالرفتنتعدادموالیدافزایشمییابد.براساسماده54ق.ت.ا:» 

یا براثرحوادث درصورتمصدومشدن قرارمیگیرند قانون این مقررات كهمشمول زمانى از آنها

بهعهدهسازمان ازخدماتپزشكىاستفادهنمایند.خدماتپزشكىكه بهبیمارىمیتوانند ابتال

»تأمینخدماتدرمانى«استشاملكلیهاقداماتدرمانىسرپایى،بیمارستانى،تحویلداروهاى

الزموانجامآزمایشاتتشخیصطبىمیباشد«.همچنین:»افرادخانوادهبیمهشدهكهازكمكهاى

مقرردرماده54اینقانوناستفادهمیكنندعبارتنداز:...3ـفرزندانبیمهشدهكهداراىیكىاز

شرایطزیرباشند:

الفـكمترازهجدهسالتمامداشتهباشندودرموردفرزنداناناثبهشرطنداشتنشوهرتابیست

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
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سالگىویامنحصراًطبقگواهىیكىازمؤسساترسمىآموزشىبهتحصیلاشتغالداشتهباشند.

بـدراثربیمارىیانقصعضوطبقگواهىسازمانتأمینخدماتدرمانىقادربهكارنباشد...«.

پسمیتوانگفتافزایشتعدادموالیداثرمستقیمبرافزایشهزینههایتامیناجتماعیدارد.

ب: پیری جمعیت: یکیازهزینههایعمدهتامیناجتماعی،پرداختمستمریبازنشستگیاست

که)حداقل(تازمانفوتبازنشستهادامهدارد.همچنینهرچقدرکهجمعیتبازنشستهبیشترگردد

هزینهتامیناجتماعینیزافزایشمییابد.درکشورماوباتوجهبهبافتجمعیتی،دیرینخواهد

کشیدکهاکثریتفعلیجوانتبدیلبهاکثریتبازنشستهایخواهندشدکههمگیدرانتظاردریافت

مستمریبازنشستگیهستند.ازاینرورسالتتامیناجتماعیبایدپیشگیریازبروزمعضلیباشد

افرادهزینههایدرمانو کهمیتواندحتیبهمشکلالینحلکشورتبدیلگردد.همچنینعموما

به باید رو این از و است. میانسال و افرادجوان از بیشتر افرادسالخورده پزشکی کالهزینههای

زودیشاهدافزایشبیسابقههزینههایاینبخشباشیم.اینتجربهایاستکهتغییراتجمعتی

آمار اداره ( (Eurostate) یورواستیت آمار میدهد. ما به دیگر ازکشورهای برخی و انگلستان در

جوامعاروپا(حاکیازآناستکهدرکشورهایعضوجامعهاروپا،بیشترینهزینهتامیناجتماعیبه

افرادپیرتعلقداردکهدرسال44/8،1992درصدازکلهزینهتامیناجتماعیراتشکیلمیداد.

دومینگروهخدماتدرمانیبا36%بودکهاینموردنیزتحتتاثیرافزایشجمعیتپیرقرارگرفت.

دربریتانیایکبیر،یکیازهزینههایعمدهتامیناجتماعیپرداختمزایایتأمیناجتماعیاست

ودرسالهای97-1996مزایایافرادپیر،وبهطورآشکارترمستمریبازنشستگیوکمکهزینه

بیماری،46درصدکلهزینههاراتشکیلمیداد.اینمسئلهدر10سالگذشتهدرکشورهایعضو

افراد برای اجتماعی تأمین هزینه کلی کهدرصد آورد وجود به را انعکاسعمومی این اروپا جامعه

 .(Robert east, 1998, p 48 )پیربهطوردائمحدود47-40%ازکلهزینههاراتشکیلمیدهد

پسمیتوانگفت پیریجمعیتدستکمازدوطریقبرهزینههایتامیناجتماعیمیافزاید:1-

افزایشتعدادبازنشستگان2-باالرفتنهزینههایمربوطبهحمایتهایپزشکی.

ج: بیکاری، از دست دادن شغل: 

اینقانونبیمهشدهای ازنظر مطابقماده2قانونبیمهبیکاری1369:»بیکار 1-بیمه بیکاری: 

استکهبدونمیلوارادهبیکارشدهوآمادهبکارباشد«.وبراساسماده3:»بیمهبیكاریبهعنوان

یكیازحمایتهایتامیناجتماعیاستوسازمانتامیناجتماعیمكلفاستبادریافتحقبیمه

مقرر،بهبیمهشدگانیكهطبقمقرراتاینقانونبیكارمیشوندمقرریبیمهبیكاریپرداختنماید«.

افزایشمیزانبیکاریموجبخواهدشدتاتعدادبیشتریازبیمهشدگانجهتدریافتبیمهبیکاری

بهتامیناجتماعیمراجعهنمایندوهمینامراثرمستقیمبرافزایشهزینههایتامیناجتماعیدارد.

بیمهشدگان پرداختی بیمههای حق درآمدیصندوق، مهم منابع از یکی بیمه پردازی: عدم   -2
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است.حقبیمه،علیاالصولدرفرضاشتغالمحاسبهودریافتمیگردد6.بیکاریموجبمیگردد

تابیمهشدهعالوهبراینکهبیمهبیکاریدریافتنماید،ازپرداختحقبیمهنیزمعافگرددوبدین

وسیلهزیانیدوسویهبهصندوقواردمیگردد.بهعبارتیزیانناشیازبیکاریهمبهمحرومشدن

صندوقازحقبیمهشخصبیکاربرمیگردد7وهمبهپرداختمستمریبیمهبیکاری.

ج: فقر

1-تاثیر فقر بر بیکاری) عدم بیمه پردازی(: فقرآثارناگوارمتعددیدارد،ولیدراینجاصرفابهاثر

فقربربیکاریپرداختهمیگردد.یکیازعواملیاحتیآثارفقر،عدماشتغالاست.شخصیکهاز

حداقلسرمایهبرخوردارباشدمیتواندبااستفادهازسرمایههرچنداندکخودشغلودرآمدیبرای

خوددستوپانماید.وبیکارینیزبهنوبهخودموجبکاهشتعدادبیمهپردازانوافزایشهزینههای

تامیناجتماعیمیگردد.

فقرا تعداد یا فقر میزان که چقدر هر اجتماعی:  تامین  حمایت های  تقاضای  عامل  2-فقر، 

افراد افزایشخواهدیافت.عمالدرحالتمستمندی، نیز بیشترباشدهزینههایتامیناجتماعی

انگیزهبیشتریدراستفادهازخدماتتامیناجتماعینشانمیدهندوبدینوسیلهسعیدارندتا

حداقلهایالزمراازاینمحلتامیننمایند.

3-فقر و تقلب: فقرنیزبهنوبهخودعاملیاستکهمیزانتقلبرافزونیمیبخشد.هرچقدرکهدر

جهتمبارزهبافقرتالششودبههمانمیزاننیزبهکاهشمخارجتامیناجتماعیکمکمیشود.

مبحث دوم: عوامل مربوط به صندوق تامین اجتماعی

دراینجاتمرکزبحثبهعواملیاستکهبهنظامتامیناجتماعیکشورمرتبطاستوالجرمبهطور

مستقیمبهخودصندوقمرتبطنمیباشد.

بند اول: سیاست های کلی در تامین اجتماعی: نظامتامیناجتماعیترتیبیفراهمآوردهکهبیمه

شدگانبدوناینکهملزمبهکاربودهیاتالشبرایکاریابیباشندازمزایایتامیناجتماعیبهرهمند

میگردند.البتهاگرچهعاملاصلیاینامر،مقرراتموجوداست،ولیرویهخودصندوقنیزتاثیربه

سزاییدراینروندداشتهاست.صندوقبرنامهمنسجموجامعیدرجهتکاهشهزینههانداشتهو

معدودطرحهایپیشنهادشدهنیزجدیگرفتهنمیشود.همینامردرانگلستاننیزرویدادهاست

وبهجاستکهازتجربهحاصلهنهایتبهرهبردهشود.لیستراعتقادداشت،درانگلستاندهه90،که

نظریهفرهنگوابستگی(Independency culture)اعتقادداشتدریافتکنندگانمزایایتأمین

اجتماعی،اینمزایارابهحسابدرآمدخودگذاشته،بهآنوابستهشدهومسئولیتوانگیزهیافتن

شغلدرآنهاکمرنگگردد.علیرغماینکهاینقبیلافرادمیتوانندبایافتنشغل،وضعیتاقتصادی

 Work-based) محور کار بیمههای حق مقصود، اینجا، در میشوند. تقسیم نوع چند به بیمهها حق البته -  6
contributions)استکهدرفرضاشتغالشخصدریافتمیگردد.

7-درعینحالبایدتوجهداشتکهایامدریافتبیمهبیکاریجزسابقهبیمهپردازیبهحسابمیآید)تبصره2ماده
6قانونبیمهبیکاری(.

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
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بهتریداشتهباشند،ازآنجاکهدرفرضبیکارینیزازمزایاییبرخوردارمیشوندعمالبهدنبالکار

نمیروندوبنابرایناینموضوعمطرحشدکهاینقبیلافراد،ازآنجاکهانگیزهیافتنکارراازدست

میدهنددرمعرضفقرقرارمیگیرند.بااینحالایننظامتامیناجتماعیاستکهموردانتقادقرار

میگیرد؛چراکهانگیزهالزمدریافتنشغلرابرایدریافتکنندگانمزایاایجادنمیکندوبدینوسیله

.(Robert east, 1998, p 14)فرهنگوابستگیراگسترشمیدهد

تصمیم در میگردد. بر مضیق تفسیرهای ارائه و مقررات اجرای در گیری سخت به دیگر مورد

گیریهایمحلیبهانطباقرویهسازمانوبخشنامههابامقرراتواصولحاکمبربیمههایاجتماعی

به منجر بعضا و شده دولت واکنش موجب حاصله، عمومی نارضایتی و نمیشود گذاشته وقعی

عکسالعملهاییمیشودکهبارمالیهنگفتیواردمیکند.سیرتصویبدادنامهشماره79مورخ

1385/2/17درسعبرتآموزیازاینحکایتاست.

ازکارافتادگیاستکهبهاشخاص ازحمایتهایمقرردرقانونتامیناجتماعی،مستمری یکی

ازکارافتادهپرداختمیگردد.یکیازشروطبرخورداریازاینحمایت،داشتندستکم90روز

سابقهبیمهپردازیدریکسالمنتهیبهبیماریاست.بنابراینتاریخشروعبیماریاثرمستقیمی

دربهرهمندیازاینحمایتدارد.کمیسیونپزشکیموضوعماده90ق.ت.اکهمتشکلازپزشکان

منتخبمدیرانصندوقمیباشد.بههررویتعیینتاریخشروعبیماریمنجربهازکارافتادگیتوسط

از اینکمیسیونصورتمیپذیرفتودرغالبمواردنارضایتیمردمرابههمراهداشت.متقاضیان

اینگلهداشتندکهتعیینتاریخشروعبیماریبهصورتعلمینبودهوهمراهباغرضورزیاست.

مدعیانازکارافتادگیازطرقمختلفدرمقامنفیصالحیتکمیسیونهایپزشکیتامیناجتماعی

درتعیینتاریخشروعبیماریبودند.دیوانعدالتدررایشماره61مورخ1377/3/23صالحیت

بافراغ نافرجامماندوکمیسیون ازتالشهایمعترضان وبدینگونهیکی تاییدکرد را کمیسیونها

بیشتریبهکارخویشادامهداد.نارضایتیهابیشترمیشدومتقاضیانحمایترابهتالشدوباره

فرخواند؛دعاویبیپایانیکهدرخصوصاعتراضبهعملکردکمیسیونبهدیوانمیرفت،قضات

دیوانرارودرروییکبحرانقرارداد؛تااینکهدادرساندیوانبهصدایمعترضینگوشفرادادندو

دادنامهشماره79مورخ1385/2/17رابهتصویبرساندند.دیواندراینرای)کهمشخصامتاثر

ازفشارهایاجتماعیاست(نظریهکمیسیونپزشکیماده90رانظریهکارشناسیوفنیبهحساب

نیاوردهوقابلامعاننظرقضاییمحسوبداشتهاست.

بند دوم: قصور کارکنان

دراینجا،مقصودازکارکنان،کلیهاشخاصیاستکهدرسیستمتامیناجتماعی،تشخیصموضوعی

کهدرتعییناستحقاقمتقاضیموثراسترابرعهدهدارند.دراینمعنا،ازپزشکعضوکمیسیون

میآورد، بعمل بازدید اجتماعی تامین قانون مشمول کارگاههای از که بازرسی تا گرفته پزشکی

همگیجزکارکنانتامیناجتماعیبهحسابمیآیند.درواقعالزمنیستتاشخصی،الجرمرابطه

استخدامیباصندوقتامیناجتماعیداشتهباشدتادراینمفهومازکارکنانتامیناجتماعیبه

حسابآید.
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الف: اشتباه و تقلب

وضعیت از اجتماعی تامین حمایتهای متقاضیان از بسیاری دوستانه:  انسان  انگیزه های  ب: 

مالیمطلوبیبرخوردارنیستند.کارگریکهبراثرحادثهناشیازکاریاغیرآنازکارافتادهمیشود؛

خانمیکههمسرخویشراازدستدادهاستواینکبهپشتوانهایبرایفردامیاندیشد؛کودکی

کهپدرخودراازدستدادهومتقاضیمستمریبازماندگاناستو....طبیعیاستکهمامورتامین

اجتماعی)دستکمدربرخیموارد(بهعنوانیکانسان،عکسالعملینشاندهدوقضاوتیداشته

باشدکهبیشتربرندایدرونویمبتنیاستنهمقرراتتامیناجتماعی.درانگلستاننیزهمین

معضلوجودداشتهاست.بدینترتیبکهدرخصوصبیمهمعلولیت(Invalidity benefit)،ماموران)

استفاده موجب طریق بدین و کرده برخورد دلسوزی و ترحم روی از معلولیت تشخیص پزشکان(

ازبیمهمعلولیتمیشدند.بیشترینسرزنشگریبانگیردكتراندلسوزی ازاشخاص نابجایبرخی

بودكهبهراحتیازكارافتادگیمتقاضیانراتأییدمیكردند.اینمشكلدرمناطقیكهباافتصنعتی

مواجهبودندمثلولزجنوبیبسیارمسئلهسازشدهبود؛دراینمنطقه،متقاضیانیكهبهمدت52

دریافت استحقاق دادن ازدست احتمال با بیكاریمیگرفتند بیمۀ كار دادن ازدست هفتهپس

مزایا)یبیکاری(درپایانآندورهروبهرومیشدند،زیرامزایایمزبورازنوعمقیدومشروطبودهوبه

همینجهتبسیاریازافرادشرایطدریافتآنرانداشتند.دراینبین،دولتمدعیبودكهپزشكان

.(Robert east, 1998, p 141 )تاحدزیادیگرایشبهتأییدازكارافتادگیمتقاضیاندارند

و اجتماعی تامین عنوان تحت رشتهای ما دانشگاههای در متاسفانه کارکنان: دانش  ضعف  ج: 

نامحقوق به نیز،گرایشی بهآنتدریسنمیگردد.همچنانکهدررشتهحقوق یاعنوانینزدیک

تامیناجتماعیمشاهدهنمیشود.ازهمینروغالبکارکنانتامیناجتماعیاعمازمامورینیکه

دربخشبیمهایمشغولبهکارند،کارشناسانحقوقیو...یامیبایستبهصورتتجربیاطالعات

الزمراگردآوریکنندیاآنکهبهصورتانفرادیدستبعملشدهواطالعاتخودراارتقادهند.روش

اولکهالبتهدرصندوقتامیناجتماعیمورداستقبالعموماستمستلزمطیکردنروشآزمون

وخطاوالبتهصرفوقتوهزینهزیاداستوروشدومفقطبرایعدهمعدودیکهازانگیزهکافی

برخوردارندمفیدخواهدبود.

مبحث سوم: عوامل مرتبط به مقررات: بسیاریازقوانینموضوعهاثرمنفیدرافزایشهزینههای

تامیناجتماعیدارند.برخیازاینمقررات،جزمقرراتعمومیوبرخینیزبهطورخاصبهموضوع

تامیناجتماعیمیپردازند.

بند اول: مقررات عمومی

اجتماعی، تامین مقررات،صندوق برخی در است:1- عواملچندی معلول نامناسب مقررات وجود

وسیلهایبرایاجرایسیاستهایاقتصادیدولتدرنظرگرفتهشدهاست8؛براینمونه،دولتجهت

حمایتازبرخیبخشهایصنعتی،برایکارفرمایانمعافیتهاییدرپرداختحقبیمهسهمکارفرماپیش

8-درتاییدایننظررکبه:بادینی، 1387،ص82.

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن



67

فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

بینیمیکندکهدرنهایت)دستکمتاامروز(موجبتحمیلبارمالیبهتامیناجتماعیشدهاست.2-در

خصوصاشتغالزایینیزهمینمشکلنموددارد.قانونمعافیتبنگاههایزیر5نفرازپرداختحقبیمه

سهمکارفرما،قانونبازنشستگیپیشازموعدکارکناندولتو...جلوهایازاینمورداست.

بند دوم: مقررات تامین اجتماعی

درقوانینومقرراتتامیناجتماعینیزاحکامییافتمیشودکهخودموجبافزایشهزینههاشده

یااینکهاصالحآنمیتوانددرپایینآمدنمخارجسازمانکارگرباشد9.

گفتار دوم: طرق کاهش هزینه های تامین اجتماعی

مبحث اول: راهکارهای مردم محور

بند اول: شیوه های فرهنگ محور

1-تبیین شیوه های تامین منابع مالی صندوق: مطابقماده28ق.ت.ایکیازمنابععمدهتامین

منابعمالیصندوق،حقبیمههاییاستکهتوسطخودبیمهشدگانپرداختمیگردد.بهعبارتی

صندوقتامیناجتماعی،حقبیمههاراازجمعیتشاغلکشور)درزماناشتغال(دریافتکردهو

سپسدرزمانیکهعمالیافرضابداننیازپیدامیکننددراختیاربیمهشدگان)اعمازاصلیوتبعی(

قرارمیگیرد.بنابراینمیبایستباتوسلبهراهکارهایمتنوعاینحقیقتروشنگرددکهاستفاده

نابحقازمزایایتامیناجتماعیدرحقیقتاستفادهغیرمجازازاموالبیمهشدگاناست.

حداقلی و همگانی پایه، بیمه یک اجتماعی تامین صندوق:  رسالت  و  نقش  ساختن  2-روشن 

است)عراقیو...،1386،مقدمه،ص24(.بهعبارتیرسالتتامیناجتماعیتامینحداقلهای

الزمجهتتداومحیاتمیباشد.ایندرحالیاستکهبیمهشدگانانتظاردارندتاتامیناجتماعی

مستمریایبهآنهاپرداختنمایدکهزندگیمرفهیرابرایشانبهارمغانبیاورد.

و فقیر بین منابع مجدد توزیع به توسل با اقتصادی برابری بیشتر توسعه انگلستان، حقوق در

ازسوی بیمه ایجادامکانپرداخت تأمیناجتماعیجهت ازطریقمالیات،درقالبمزایای غنی،

کار به مشغول عمال که زمانی در مالی کمکهای از مندی بهره منظور به فعال)کارگر( نیروهای

میگردد. محسوب اجتماعی تامین رسالت سالخوردگی( و بیکاری بیماری، ایام نمیباشند)مانند

مضیقه در مالی نظر از که است افرادی از مالی حمایت آوردن فراهم اجتماعی، تأمین دغدغه

ترینهدف مهم دارد. برعهده را متفاوتی کارکردهای اجتماعی تامین اینجاحقوق در میباشند.

 Minimum standard of)موردحمایتنظامتأمیناجتماعی،ایجادحداقلاستانداردشرایطزندگی

living)است.علیرغمانگیزههاواهدافمتفاوتطرفدارانتحققاینهدف،اشخاصیمانندآنتونی

کروسلندوویلیامبوریجازیکسوومتفکرانیمانندهایکازسویدیگر،همگیدرپیرسیدنبهاین

.(Robert east, 1998, p 1 )مقصودبودند

9-جهتمطالعهتفصیلبحثدرخصوصنامناسببودنقوانینجاریرکبه:همان،ص82.
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3-ناپسند جلوه دادن تقلب: برخیازهزینههاییکهنابهحقبهصندوقتحمیلمیشودمتاثراز

تقلبمتقاضیانحمایتمیباشد.یکیازراهکارهایمقابلهباتقلب،ناپسندجلوهدادنتقلباست.

بایدمتقاضیانحمایتراازآثارتقلبواستفادهنابجاازمنابعمالیصندوقآگاهساخت.

4-مقدس ساختن فرهنگ کار: افزایشمیزاناشتغالبهمعنیافزایشمیزانبیمهپردازی،کاهش

فرهنگ یک صورت به باید کارکردن میباشد. و... فقر کاهش بیکاری، بیمه پرداخت هزینههای

پذیرد. صورت گوناگون ابزارهای با میتواند امر این شود. شمرده مقدس امر یک حتی و درآمده

آمدهدر بهعمل بهتالشهای نمونهمیتوان برای ابزارهایدردسترساست. از قانونگذارییکی

انگلستاناشارهکرد.دراینکشورازسال1996بیمهبیکاری(Unemployment benefit)جای

خودرابهمستمریافرادجویایکار(Jobseeker’s allowance)دادهاستکهتالشجهتکاریابی

 R. Blanpain,( 2006),) میباشد. آن از مندی بهره شروط جمله از الزم مهارتهای آموختن و

(volume 5, p 178- 391

مبحث دوم: راهکارهای قانون محور

برنامهپنجمتوسعه:»دولتمجازاست براساستبصرهماده26قانون بند اول: اصالح مقررات: 

نسبتبهشرایطاحراز،زمانبهره مندی،نظامامتیازبندیبازنشستگی)مشاغلغیرتخصصی(تعیین

مشاغلسختوزیان آور،میزانوتركیبنرخحقبیمه،افزایشسنواتیوچگونگیاصالحساختار

صندوقهااقدامقانونیالزمراانجامدهد«.درراستایاجراییکردناینتبصرهمیتوانبهمواردذیل

بایدمبتنیبر بایدتوجهداشتکههرگونهاصالحمقرراتوتغییردررویه اشارهکرد.درعینحال

محاسباتبیمهایباشدتاموجببرهمخوردنتعادلمنابعومخارجصندوقنگردد10.

الف-افزایش سن بازنشستگی: یکیازسادهترینطرقکاهشهزینههایتامیناجتماعی،افزایش

سنوات رفتن باال بر عالوه تا شد خواهد موجب بازنشستگی سن افزایش است. بازنشستگی سن

بیمهپردازی،سالهایبهرهمندیازمستمریبازنشستگیکاهشیابد.درکشورماسنبازنشستگی

برایمردان60وبرایزنان55سالاست)ماده76ق.ت.ا(.البتهاینحکماستثناهایزیادیدارد.

تامین میزانچشمگیریهزینه به باشد یکسال اندازه به اگر اینسنحتی بردن باال ترتیب بههر

اجتماعیراکاهشخواهدداد.درانگلستاناینسیاست مورداستقبالقرار گرفتهاست.صرفنظر

ازاینکهسنبازنشستگیدراینکشوربرایمردان65وبرایزنان60سالاستبهموجبماده126

وطرح4قانون1995بازنشستگی،سنبازنشستگیزناندرسالهایبین2010و2020از60به

65افزایشپیداخواهدکرد.بنابراینزنانیکهقبلاز6آوریل1950متولدشدهباشنددرسن60

سالگیبازنشستهخواهندشدوآنهاییکهبعداز5آوریل1995متولدشدهباشنددرسن65سالگی

بازنشستهخواهندشد.برایکسانیکهبینایندوتاریخمتولدشدهباشند،سنبازنشستگی،بسته

10-اینمهمدرماده26قانونبرنامهپنجمنیزمنعکسشدهاست:»بهدولتاجازهدادهمی شوددرراستایایجاد
بر اینصندوقها اصالحساختار به نسبت بازنشستگی ومصارفصندوقهای منابع بین تعادل و پایداری ثبات،

اساساصولزیراقدامقانونیرابهعملآورد«.

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
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.(Robert east, 1998, p 79 )بهتاریخدقیقتولدآنهابین60تا65سالگیاست

حداقلالزمجهتبهرهمندیازمزایایبازنشستگی ب-افزایش حداقل الزم جهت بیمه پردازی: 

این افزایش هزینه، کردن کم ساده طرق از یکی است. آمده ق.ت.ا 76 ماده چون موادی در

حداقلهاست.براینمونهمیتوانجهتبرقراریمستمریبازنشستگیدرمشاغلسختوزیانآور،

بهجای20سالموضوعماده76ق.ت.ا،21سالراالزمدانست.اینسیاستمدنظرقانونگذار

نیزبودهاست.براینمونهدربندوماده96قانونچهارمتوسعهاقتصادیاجتماعی...ازاینسیاست

پیرویشدهاست:»اتخاذتدابیرموردنیازبرایكاهشطولدورهاستفادهازمقرریبیكاریدرجهت

اولبرنامهچهارم بیكاریدرسال بیمه برایاحرازمقرری نیاز افزایشسابقهمورد بازاركار، تنظیم

توسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران».

در همانطورکهمیدانیم آور:  زیان  و  بازنشستگی در مشاغل سخت  تعیین حداقل سن  ج- 

اینگونهمشاغل،ممکناستبیمهشدهحتیدرسنپایینتراز50نیزازمزایایبازنشستگیبهره

مندگردد!ازاینروبهتراستدراینگونهبازنشستگی،رسیدنبهسنخاصشرطبهرهمندیازاین

مستمریتعیینگردد.

د- تنظیم مبلغ مزایای نقدی بر اساس میزان درآمد و سرمایه متقاضی: درحقوقتامیناجتماعی،

میزانمستمریهابادرآمدیاسرمایهمتقاضیارتباطیندارد.بدینمعناکهحتیدرفرضتمکنمالی

متقاضینیزازمقدارمستمریکاستهنخواهدشد.بهنظرمیرسدباعنایتبهفلسفهایجادتامین

بیمه بازنشستگی، مانندمستمری میزانمستمریهایی میبایست تامینحداقلها، در اجتماعی

بیکاری،مستمریازکارافتادگیو...براساسمیزاندرآمدوتمکنمالیمتقاضیتعیینگردد.امری

کهاجرایآنمستلزمداشتناطالعاتدقیقازمیزاندرآمدوسرمایهبیمهشدگاناست.

افراد به آن پرداخت عدم یا مزایا کردن مشروط و مقید عنوان تحت بحث این تطبیقی حقوق در

مستطیع11آمدهاست.براینمونهدرحقوقانگلستانوپسازقانوناصالحاترفاهیومستمریهای

1999(Welfare reforms and pensions Act)برایمردانوزنانبیوهنوعیازمستمری12پیش

بینیگردیدکهبراساسمیزانتمکنمالیافرادپرداختمیگردید.بااینحالاینروشنیزمعایب

استفاده اجتماعی تامین مزایای از که ثروتمندی افراد تعداد که این جمله از دارد. را خود خاص

.(Jonathan Kantrowitz, 2011)میکنندبسیارکماست

هرچندمواد97بهبعدق.ت.ابهمقررات ح-توسل به راهکارهای کیفری برای مقابله با تقلب: 

کیفریوضمانتاجراهایمربوطبهتقلبوسواستفادهازاموالصندوقتامیناجتماعیپرداخته

استولینوعوشدتضمانتاجراهایمقرربهحدیپاییناستکهعمالدرحکمهیچاست.در

اینزمینهنیازبهقانونگذاریجدیدبهشدتاحساسمیشود.برایمثالبهموجبماده97:»هركس

بهاستناداسنادوگواهیهاىخالفواقعیاباتوسلبهعناوینووسایلتقلبىازمزایاىمقرردراین

Means tested benefits-11
Means –tested benefits for widows and widowers -12
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قانونبهنفعخوداستفادهنمایدیاموجباتاستفادهافرادخانوادهخودیاشخصثالثراازمزایاى

مذكورفراهمسازدبهپرداختجزاىنقدىمعادلدوبرابرخساراتواردهبه»سازمانتأمینخدمات

درمانىیااین«سازمانودرصورتتكراربهحبسجنحهاىاز61روزتاششماهمحكومخواهدشد«.

میتواند مجازات تشدید یا اجتماعی تامین مزایای از متضمنمحرومیت اجراهای اعمالضمانت

موثردرمقامباشد.

و- تعیین سقف سنی جهت برخورداری از مزایای تامین اجتماعی: برخورداریازمزایایتامین

اجتماعی،علیاالصولسقفسنیندارد.بدینمعنیکهرسیدنبهسنیخاصموجبقطعیاتحدید

ازمزایایمزبورنمیگردد.برایمثالشخصیکهحداکثر30سالبیمهپردازی شرایطبرخورداری

میکندممکناستبیشاز30سالازمستمریبازنشستگیاستفادهنمایدوتازهبعدازفوتوی،

بازماندگاناعمازفرزندونوه،ازمستمریبازماندگانبرخوردارگردند.بدینترتیبعمالوجهیکه

بابتمستمریبازنشستگیوبازماندگانبرقرارمیگرددچندینبرابروجهیاستکهبابتحقبیمه

دریافتشدهاست.ازهمینروقانونگذاربایدواردعملشدهوسقفسنیدربرخورداریازمزایای

تامیناجتماعیقایلشود.همچنینمیتوانحداکثرمدتپرداختمستمریراباتصویبقانونی

کهعطفبهماسبقمیگرددمحدودنمود.تعییناینسقفبایدبراساسمحاسباتبیمهایتعیین

گردد؛درعینحالبرایمدتزمانیپسازاینمدت،میتوانحمایتهایدیگریراازمحلمنابع

مالیکهازطرفدولتتامینمیشودپیشبینینمود)اینموضوعدربازنشستگیوازکارافتادگی

میتواندمدنظرقرارگیرد(.

سال 45 زیر که میگردد پرداخت همسرانی به صرفا بازماندگان مستمری انگلستان حقوق در

بهرهمندمیشوند. Bereavement allowance از اینسالصرفا باالی اشخاص و باشند داشته

مزایا این از باشد والدین عهده بر حضانتشان هزینه که زمانی تا فقط متوفی فرزندان چنین هم

 R.)بهرهمندمیشوند.ازطرفیپرداختمستمریبازماندگانبهنوهمتوفیپیشبینینشدهاست

.(Blanpain,( 2006), 68-71

مطابقماده81ق.ت.امستمریبازماندگانهمسربیمهشده ض-تاثیر شغل بر قطع مستمری: 

تامین ارائهحمایتهای بهفلسفه باعنایت ما بهنظر ازدواجمجددقطعمیگردد. متوفیدرصورت

اجتماعیمیبایستشغلنیزدرکنارازدواجمجددازاسبابقطعمستمریمحسوبگردد.دلیلی

نداردتازنبیوهشاغلازمستمریبازماندگانبهرهمندگردد.درحقوقانگلستاننیزتاسال2000

صرفاازدواجمجدد)اعمازرسمیوغیررسمی(موجبقطعمستمریزنبیوهمیشدهاست.منتها

 Benefits for )مطالعاتنشاندادهبودکهبخشیازمنابع1میلیاردپوندیمستمریبیوهشدگان

widows)بهمستحقینواقعینمیرسد.اینبودکهازسال2000وباتصویبقانونمستمریها

دادهشد. قرار مذکور قطعمستمری اسباب زمره در نیز کار به اشتغال رفاهی1999 اصالحات و

بررسیهانشانمیدهدباوجوددوبرابرشدنمیزانمستمریبازماندگان،هزینهکلیاینمستمری

.)(volume 5,p168-170R. Blanpain,( 2006 ,(افزایشپیدانکردهاست

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
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بند دوم: اجرای درست مقررات

الف: ارائه تفسیر درست از مقررات تامین اجتماعی: یکیدیگرازراهکارهایقابلتوصیه،ارائه

تفسیرهایدرستومنطبقبراصولحقوقیمیباشد.بدینمنظورالزماستتاواحدهایحقوقی

یانهادهایمشابهبتوانندتفسیرهایالزامآوریازقوانینومقرراتداشتهباشندکهاجرایآنبرای

همهنهادهایصندوقاجباریباشد.اینروندباعثمیشودتاضمناجرایدرستقوانینومقررات،

رویهواحدیاتخاذگردد.

ب-آموزش مامورین تامین اجتماعی: آموزشمامورینتامیناجتماعینیزتاثیرزیادیدرکاستن

ناخواسته و نبوده برخوردار کافی آموزش از مامورین از بسیاری دارد. اجتماعی تامین هزینههای

بهبازرسینصندوقکهمامور هزینههایزیادیرابهسازمانتحمیلمیکنند.براینمونهمیتوان

ایندو به اوراقصندوقاشارهکرد.متاسفانهصندوق ابالغ بهمامورین یا بوده ازکارگاهها بازرسی

مقولهاهمیتکافیندادهوازآموزشهایعلمینیزخبرینیست.عدمبازرسیصحیحوهمچنین

عدمرعایتمقرراتابالغاوراقموجبمیگرددتااشخاصموضوعابالغیاکارگاههایموضوعبازرسی

باطرحدعوابرخیازاقداماتصندوقراابطالوهزینهناشیازدوبارهکاریرابهارمغانآورند.نمونه

دیگرعملکردمامورینصندوقدرخصوصماده91ق.ت.ااست.

مبحث سوم: شیوه های دولت محور

موجب مستقیم، قانونگذاری از غیر شیوههای به توسل با که است راهکارهایی مقصود اینجا، در

یابه ازدولتکلیهنهادهایدولتی کاهشهزینههایتامیناجتماعیمیگردد.همچنینمنظور

مفهومحقوقیحکومتاستکهشاملخودتامیناجتماعینیزمیگردد.

1-افزایش میزان اشتغال) معرفی اهمیت اشتغال(: اشتغالتاثیریمستقیمبرمیزانامنیتکشور،

باالبردنمیزاناعتمادبهنفس،ارتقایآمارازدواجو...دارد.منتهادراینمبحثصرفابهتاثیراشتغال

برهزینههایتامیناجتماعیمیپردازیم.اشتغالموجبباالرفتندرآمدناشیازحقبیمههایکار

محور،کاهشپرداختیهاییچونبیمهبیکاری،کاهشانگیزهتقلبدراستفادهازحمایتهایتامین

اجتماعیو..میشود.پسبجاستدولتبهطرقمختلفدرافزایشمیزاناشتغالبکوشدوتامین

اجتماعینیزمیتوانددرحدتوانخودبهاینمهمکمکنماید.البتهسیاستکارگستریدربندو

ماده9قانوننظامجامعرفاهوتامیناجتماعیبهعنوانیکیازاصولنظامجامعتامیناجتماعی

آمدهاستوبرمبنایآندولتمکلفشدهاستتاباایجادزمینههایاشتغالفرد،امکانتامیننیاز

توسطخوداوفراهمشود.البتهمیتوانارائهخدماتتامیناجتماعیراموکولبهانجامپارهایامور

مانندشرکتدرکالسهایکاریابییاآموزشبرخیمهارتهانمود.

2-افزایش سطح رفاه عمومی و مبارزه با فقر: افزایشسطحرفاهعمومی موجبخواهدشدتامیزان

اشتغالافزایشیابد.همچنینتجربهنشاندادهاستکهقشرنیازمندجامعهعالقهبیشتریدربهره

کاهش موجب مختلف انحا به عمومی رفاه افزایشسطح دارند. اجتماعی تامین مزایای از مندی

هزینهتامیناجتماعیمیگردد.

بایدتوجهداشتکهاگرچهمطابقاصولحقوقرفاه(Welfare law)کنونی، نیز درخصوصفقر
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باید ولی .(M.Gilman,1998, 723)کرد نیازمندجستجو اشخاص رفتار در باید را فقر ریشههای

توجهداشتکهدولتنیزمکلفبهرفعفقرمیباشد.

دولت بوسیله بیمه ازحق بخشی ماده28ق.ت.ا، 1 بند مطابق صندوق:  مطالبات  3-پرداخت 

بهحساب و منظور بودجهکلکشور در راسالیانه مزبور وجوه است مکلف دولت تامینمیگردد.

صندوقواریزنماید.متاسفانهدولت،اینمبلغودیوندیگریراکهازبابتاجرایقانونبازنشستگی

پیشازموعدو...بهصندوقداردتادیهنمیکندوازاینراهزیانیهنگفتبهصندوقواردمیگردد.

مسئولینصندوقمیبایستنقشورسالتصندوقونیزنحوهتامینمنابعصندوقرابرایدولتمردان

روشننمودهوازاینراهجلویزیانهایهنگفتمذکوررابگیرند.

4-تغییر نگاه در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها

به تامیناجتماعیجهتپیشبرداهدافخوددریاریرساندن 4-1- اتخاذ سیاست های علمی: 

قشرمحرومجامعهنیازمندحمایتجدیدولتاست.سیاستهاییکهتامیناجتماعیرابهگنجینه

بیانتهایمنابعمالیتشبیهمیکندمیتواندمعضلیرادرآیندهاینزدیکهمبرایصندوقوهم

برایکشورمانبهارمغانآورد.بااینحالگامهایقابلتقدیریدراینراستابهعملآمدهاستکه

بندبماده26قانونپنجسالهپنجمازنمونههایآناست:»استفادهازروشهاینویندراداره

بیمه هایاجتماعی، ازجملهتجدیدنظردرساختار ازطرقمختلف اینصندوقها ارائهخدمات و

سازمانتأمیناجتماعیوصندوقهایتابعهبهویژهصندوقبازنشستگیكشوریواصالحساختار

وتجهیزسایرصندوقهایوابستهبهدستگاههایاجرائیبراساساساسنامهدولتبهنحویكهبر

بند3 نماید«. تأكید بیمهوكاهشتصدی گری ازمنابع انسانی نیروی كاهشهزینه هایسرباری

ماده26قانونمزبورازتغییرنگاهدولتخبرمیدهد:»همچنینایجادهرگونهتعهدبیمه ایوبار

تعهدات است. ممنوع برایصندوقها بودجهسنواتی قوانین درجداول مقرر ارقام از مالیخارج

تكلیفشدهفقطدرحدودارقاممذكورقابلاجراءاست«.ماده29همینقانوننیزمقررمیکند:

»كلیهتصویبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعملهاوهمچنینتصمیماتومصوباتهیأتهایامناء

برای مالی بار متضمن كه قضائی محاكم احكام استثناء به قوه مجریه مراجع و اجرائی مقامات و

صندوقهایبازنشستگییادستگاههایاجرائیودولتباشددرصورتیقابلاجراءاستكهبارمالی

ناشیازآنقباًلمحاسبهودرقوانینبودجهكلكشورویابودجهساالنهدستگاهیاصندوقذی ربط

تأمیناعتبارشدهباشد«.درعینحالمقرراتقابلانتقادیدراینقانونمشاهدهمیشود.دربند

1قسمتالفماده26قانوناخیرآمدهاست:»كاهـشوابستگیاینصندوقهابهكمكازمحل

بودجهعمومیدولتبهاستثناءسـهمقانونیدولتدرحقبیمهدرطولبرنامه...«.ایندرحالی

ارائه در دولت تکلیف واقع در باشد. دولت موردحمایت میبایدهمواره اجتماعی تامین که است

خدماتتامیناجتماعیمقتضیحمایتازصندوقتامیناجتماعیاست.

4-2-واگذاری بخشی از وظایف تامین اجتماعی به بخش خصوصی: تجربهسالیاناخیر نشان

ایجاد است. خصوصی بخش به واگذاری قابل اجتماعی، تامین وظایف از برخی که است داده

کارگزاریهایتامیناجتماعیدرایرانوموسسهمزایا(Beneft Agency)درانگلستاننمونهایازاین

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
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سیاستهاستکهدرمجموععملکردقابلقبولیداشتهاست.تامیناجتماعیمیتواندضمنآنکه

سیاستگذاریهایکلیراخوددردستداشته باشداموراجراییرابهبخشهایخصوصیواگذار

نمودهوازاینطریقموجبکاهشهزینههایمربوطبهاموراجراییگردد.واگذاریمزبورنیازمند

قانونگذاریوالبتهانعقادموافقتنامهبابخشهایخصوصیاست13.

حداقلهاست. تامین دار عهدار اجتماعی تامین بازنشستگی:  تکمیلی  بیمه های  ایجاد   -5

حداقلیکهفردراازدامفقرمیرهاند.منتهادرمملکتمابیمهشدگانبهدنبالاینندکهازمحل

مستمریهایتامیناجتماعیوبهویژهمستمریبازنشستگیزندگیمرفهیرابرایخودبهارمغان

افزایش را بازنشستگیخود تامیزانمستمری توانمیکوشند تاحد لذاطبیعیاستکه بیاورند.

دهندوبارتامیناینمهمبرعهدهتامیناجتماعیقرارمیگیرد.بهنظرمادولتمیتواندباایجاد

به وارده ازفشار بازنشستگیتکمیلی بیمه وهمچنینطرحهای بازنشستگی بیمههایخصوصی

بازنشستگی ازمستمری برخورداری بیمهشدگانجهت به عینحال در و کاسته اجتماعی تامین

موردانتظار،اطمینانخاطربخشد.البتهگامهاییاگرچهاندکبرداشتهشدهاستکهتصویبماده

2قانونساختارنظامجامعرفاهوتامیناجتماعیمصوب1383ازآنجملهاست.براساسبند

2اینماده:»بیمهتکمیلیبهآندستهازخدماتبیمهایگفتهمیشودکهعالوهبرسطحخدمات

بیمههایهمگانی،باانعقادقراردادهایانفرادییاگروهیفیمابینبیمهشدهوبیمهگروپرداخت

به مکلف اما نداشته، مالی تعهد آن قبال در دولت و میپذیرد انجام شده بیمه توسط بیمه حق

پشتیبانیحقوقیوقانونیاینگونهبیمههامیباشد«.همچنینمطابقسایرمواداینقانوندولت

مکلفاستتاباتوسعهبیمههایتکمیلیوحمایتازآنامکانبهرهمندیازخدماتاینگونهبیمهها

رافراهمسازد.گامدیگردولتدرماده1427ونیزدربندهماده28قانونبرنامهپنجمآمدهاست:

»بهمنظوربرقراریبیمهتكمیلیبازنشستگی،صندوقهایبیمهاجتماعیمجازندنسبتبهافتتاح

نمایند«.طبیعی اقدام بیمهشده فرد بامشاركت بیمه شدگان انفرادیخصوصیجهت حسابهای

استایجاداینگونهبیمههاموجبکاستنازهزینههایصندوقخواهدشد.

6-ایجاد فضای رقابتی: دولتمیبایستباایجادفضایرقابتییعنیایجادصندوقهایرقیب،تامین

اجتماعیرابهکاهشهزینههاترغیبکند.درعملدیدهمیشودکهبرخیهزینههایصندوقتامین

اجتماعیقابلصرفهجوییاست.براینمونهمیتوانبههزینههاییکهدرادارهمنابعمالیوتخصیص

آنبهمتقاضیانصرفمیشوداشارهکرد.هنوزنظاماداریحاکمبرتامیناجتماعی،چارچوبسنتی

خودراحفظکردهاستونیازبهتغییرواصالحروشها،آنطورکهباید،احساسنشدهاست.نبود

صندوقیرقیبواطمینانازداشتنمتقاضیسالبهرانگیزهایبودهاست؛ولیایجادصندوقهای

13-برایمطالعهتفصیلیرکبه:)کاویانی،تحلیلحقوقیواگذاریبیمهاجتماعیبهبخشخصوصی،فصلنامه 
تامین اجتماعی، سالهفتم،شماره23(.

14-»ماده27ـدولتمجازاستنسبتبهبرقراریواستقرارنظامجامعتأمیناجتماعیچندالیهبالحاظحداقلسه
الیه:-مساعدتهایاجتماعیشاملخدماتحمایتیوتوانمندسازیـبیمه هایاجتماعیپایهشاملمستمری های
پایهوبیمه هایدرمانیپایهـبیمه هایمكملبازنشستگیودرمانبارعایتیكپارچگی،انسجامساختاری،همسویی

وهماهنگیبیناینالیه هادركشوراقدامنماید.آیین نامهاجرائیاینمادهبهتصویبهیأتوزیرانمی رسد«.
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بیمهایدیگرموجبمیشودتاخطرازدستدادنمشتریاحساسشدهوازطرفیدرصرفهجویی

منابعنیزاقداماتالزمبعملآید.البتهدرماده6قانوننظامجامعوبندالفماده28بهاینموضوع

كارآمدی افزایش و رقابتی شرایط نمودن فراهم منظور به « بند: این اساس بر است. شده توجه

بیمه هایاجتماعیوجلوگیریازایجادهرگونهانحصاریاامتیازویژهبرایصندوقهایبازنشستگی

اعمازخصوصی،عمومی،تعاونیویادولتیاجازهدادهمی شودصندوقهایبازنشستگیخصوصی

بارعایتتضمینحقوقبیمه شدگانوبازنشستگانصندوقمربوطهحداقلبهمدتدهسالبراساس

آیین نامه ایكهبهتصویبهیأت وزیرانمی رسدایجادگردد«.

برآیند: افزایشبیشازحدتعدادمتقاضیانحمایتهایتامیناجتماعی)براینمونهافزایشتعداد

بازنشستگان(وکاهشتعدادبیمهپردازان،آیندهایاستکهتغییراتوبافتجمعیتیکشورمانبه

ارمغانخواهدآوردونشانههایآنازهمینامروزکمابیشخودنماییمیکند.موضوعیکهمیتواند

بهیکبحرانملیتبدیلشود؛سابقهامردربرخیکشورهامانندانگلستانخطرمذکورراجدیتر

مینمایاندورسالتچارهاندیشیراهمگانیجلوهمیدهد.

است: پذیر امکان ذیل طرق از اجتماعی تامین صندوق بعد، وهله در و نظام هزینههای کاهش

بابیمههایتکمیلی؛توضیحاینکهتامین 1-تفکیکبیمههایپایهمانندصندوقتامیناجتماعی

اجتماعیمتولیتامینحداقلهااستنهارمغانآورزندگیمرفه؛)البتهاینموضوعدرقانونبرنامه

توسعهسوم،چهارمونیزدرقانوننظامجامعرفاهوتامیناجتماعیآمدهاست(.2-میبایستدر

سطحکالن،مدیریتدراینحوزهحرفهایوعلمیباشد؛ماهیتکارحوزهتامیناجتماعیفنیو

تخصصیاستوعلیاالصولمدیراناجراییآنمیبایستواجدتوانمندیهایعلمیوعملیالزم

باشند.3-ایندیدکهاجرایسیاستهایاقتصادیغیرمرتبطباحوزهتامیناجتماعیمیبایست

قوانینی تصویب رو همین از است. اساسی اصالح نیازمند شود محقق اجتماعی تامین طریق از

کهمتضمنبازنشستگیپیشازموعدیامعافیتکارفرمایانازپرداختحقبیمهباشدمحلتامل

است.4-سیاستهایکلینظامبهویزهدربخشسرمایهگذاریوواگذاریهابایدبهسمتحمایت

اصالح و پارامتریک تغییرات کوتاهمدت در -5 دادهشود. بیمهایسوق ازصندوقهای اقتصادی

قوانین)مانندتحدیدمدتبرخورداریازمزایا(ودردرازمدتکارهایفرهنگیوزیربناییدرکنار

تغییرنگاهازنهادحمایتیبهنهادبیمهایپادزهریاستکهمیتواندمانعشکلگیریبحرانمذکور

گردد.
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بررسی مفهوم و ابعاد اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل

نصرتاللهفلسفی1

وقوعجنگهایجدیدعمدتاًداخلیباعللبسیارپیچیدهومبهموتلفات چکیده: 

وفجایعانسانیونظامیوغیرنظامیگستردهورخدادهایشگفتانگیزسیاسیو

نوین اشکال با بهدخالتهای منجر که ازکشورها برخی در اخیر نظامیسالهای

سازمانهاواتحادیههاوکشورهاینیرومنددرامورمربوطبهبرخیازکشورهایدیگر

شده،توجهبهاصل»عدممداخله«درحقوقبینالمللوبررسیمجدداینتحوالت

درپرتواصلمذکوررااجتنابناپذیرمینماید.طرحاصلعدممداخله،مفهوموابعاد

ومحدودیتهایآن-درپرتوتحوالتدوقرنگذشته،بویژهجنگسردوپایانآنو

پیشرفتهایجدیدومطالباتافکارعمومیبانقشجدیدرسانههایهمگانی-وتحول

تلقیسنتیازاصلمذکوربهدیدگاهنوینوبرخوردوتزاحمآنبااصولمهمدیگری

ماننداصلحاکمیتدولتواصولحمایتازمردمومسئولیتدولتونیزمداخالت

متنوعسازمانمللمتحدونظراتموافقانومخالفانگرایشهایبشردوستانهونیز

نظراتورویهبرخیازکشورهایاسالمیدراینمقالهموردعنایتقرارگرفتهاست.

تازمانیکهدولتیبااقتدارجهانیتشکیلنشده،بناگزیر،بایداصولیمانند:عدم

تعیینسرنوشت وحق استقالل دولتها،حاکمیت، تساوی و کامل برابری تبعیض،

ملتها،منعتوسلبهزوردرعرصۀبینالمللی،رعایتحسنهمکاریوعدممداخلهدر

اموریکدیگرو...واصولمشابۀحقوقبینالمللموردعملقرارگیرد.درعینحال،

ایناصولدرعیناستحکامواستوارینمیتواندمانعیدربرابرتحوالتروبهآیندۀ

بشریتایجادکند.

مقدمه

که میپردازد قواعدی و اصول بررسی به و است انسانی علوم رشتههای از یکی بینالملل حقوق

تنظیمروابطدولتهاوسازمانهاوافراددرعرصۀبینالمللیرابعهدهدارد.ازمهمتریناصولحقوق

1 -دانشجویدورۀدکتریحقوقبینالملل،مدرسدانشگاهوقاضیدادگستری
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بینالمللکههموارهموردبحثوچالشدرمحیطعلمیواجراییوسیاسیبوده،اصل»منعمداخله

درامورداخلیوخارجیکشورها«میباشد.بحثهاوچالشهایعلمیدردانشکدههایحقوقو

تاالرهایگفتگوهایبینالمللیودرمیانمنابععلمی،علیرغماستمراردرمدتهایمدید،هنوز

نتوانستهازاینقاعدهتعریفیارائهنمایدکهموردقبولهمۀبازیگرانبینالمللیواقعومحدودهو

قلمروووسعتآنتعیینگردد.

فصلاولاینمقالهبهبررسیکلیاتشاملتعاریفوپیشینۀتاریخیپرداختهوفصلدومبهتفحص

درتحوالتاصلمذکوردرپرتونظمنوینپسازخاتمۀجنگسردبامالحظۀاصولورویههایسنتی

)بویژهبررسیمداخالتگوناگونسازمانملل(وتحوالتناشیازجنگهایداخلیدودهۀگذشته

اختصاصیافتهاست.فصلسومنیزشاملتحلیلاصلمذکوردرپرتومداخلهگراییبشردوستانهبویژه

بامالحظۀآثارویرانگرجنگهایجدیدونظریاتموافقانومخالفانمداخلۀبشردوستانهوبحثهای

مربوطبهجهاناسالموجنبشهایعربیومداخالتخارجیدرآنودرپایاننگاهیاجمالیبه

قوانینورویۀجمهوریاسالمیایرانراجعبهاصلمذکورمیباشد.طبقمعمول،ازمباحثمطروحه

نتیجهگیریشدهومنابعمورداستفادهنیزجداگانهدرپایانمطلبدرجگردیدهاست.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعاریف

گفتاراول:تعریفحقوقبینامللل
نداشتن یا داشتن وجود و بینالملل »جامعۀ« درباره باز دیر از واندیشمندان علما نظر در هرچند

»حقوقبینالملل«و»قواعد«آنودرستییانادرستیتعبیر»حقوقبینالملل«وموضوعاتمرتبط

پایان بینالملل نفعحقوق به رقابت و اینبحث امروزه، اما ایرادشده، دیگر،دیدگاههایمتفاوتی

یافتهوحقوقبینالمللدررشتههایعمومی)تنظیمکنندۀروابطدولتهاودیگراشخاصحقوقی

عمومی(وخصوصی)تنظیمکنندۀروابطافرادواشخاصحقوقیخصوصی(پذیرفتهشدهوغالباً

توسطقوانیناساسییاعادیکشورهایمختلفونیزتوسطعرفورویۀقضاییبینالمللیبعنوان:

»حقوققابلاجراوالزامآوردرجامعۀبینالمللی«2موردشناسائیواقعشدهاست.

گفتاردوم:تعریفاصلعدممداخله
اصلعدممداخلهدرامورداخلیکشورهاتوسطرویۀدولتهاوقراردادهایبینالمللیازقرننوزدهم

تاریخی، بینالمللی وعرف ازحمایتنظریعلما بهرهمندی لکنعلیرغم تاکنونپشتیبانیشده،

ریشه استواری با اثباتی درحقوق اصل این واقع،هرچند، در نیست. معلوم آن دقیق قلمرو هنوز

دوانده،امابردآنهمچناننامعلوماست،همدرخصوصموضوعوهمدرزمینۀشیوۀمداخلهایکه

انتشارات تهران، حبیبی، حسن عمومی،ترجمۀ بینالملل حقوق پله، آلن و دییه پاتریک دین، کک نگوین -  2
اطالعات،جلداول،چاپاول1382،ص45.
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ممنوعاست.3

ابهامازاصلمذکورپرداخته اتازونیبهرفع دیوانبینالمللیدادگستریدرقضیهنیکاراگوئهعلیه

است.بهنظردیوان:

دخالت از را دولتها گروه یا دولت هر اصل این است شده پذیرفته عموما که بیانی موجب »به

بنابراین،دخالتممنوع یاخارجیدولتدیگرمنعمیکند. امورداخلی یاغیرمستقیمدر مستقیم

بایددرخصوصموضوعاتیباشدکهاصلحاکمیتدولتهابههریکازدولتهااجازهمیدهددربارۀ

و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، نظام انتخاب بگیرند. تصمیم آزادانه مذکور موضوعات

تدوینروابطخارجیازاینقبیلاند.هنگامیکهدرخصوصاینانتخابهاکهبایدآزادباشندمداخله
ازوسائلاجبارآمیزاستفادهکند،دخالتغیرمشروعاست.«4

البتهرفعابهامبهجایارائۀتعریفازاصلعدممداخله،واینکهدیوانبهتمثیلبهبرخیازموضوعات

آناشارهنموده،بیانگرایننکتهاستکهمحتوایاصل،پیچیدهوغامضاستوعلیرغمتالشدیوان

وبعضیازمراجعبینالمللی،شفافوسادهسازیآنبنظرسهلوممتنعاست.علتآنهمناشیاز

ارتباطوثیقایناصلبااصولدیگریمانندحاکمیتوصالحیتانحصاریوملیوحدومرزآنهابا

حقوقبینالمللوحقوقمللمتحداست.امروزه،نهتنهاایناصولوحدودآنهاشفافنشده،بلکه

باپیشرفتروزافزوندرحوزهها،توسعهوتحدیدمتقابلموازینکهنوعرفیوموازینجدید،تداخل

و وحوزههامتقاباًلجابجاشده بینالمللی،هنجارها دراصولحقوقسازمانیمللمتحدوحقوق

بینالمللی امورداخلیکشورهامحسوبمیشدمورددخالت نزدیکجزء تاگذشتۀ قلمروهاییکه

واقعمیشود.

هر که شده پایهریزی موضوع این تضمین برای تساوی،5 اصل همراه به اصل »این حال، این با

از که عرفی قواعد کلی، تعبیر به بگذارد«6. احترام اجتماع اعضای دیگر بنیادی حقوق به دولت

دولتی »هیچ که است این بیانگر گردیده واقع وحمایت تکریم مورد بینالمللسنتی دورۀحقوق

نبایددرامورداخلییاخارجیکهاساساًدرصالحیتانحصاریوملیدولتدیگرقراردارددخالت

ازدخالتدرسازمانو یاغیرمستقیمراشاملمیشودواعم نماید«.اینقاعده،دخالتمستقیم

نهادهایداخلییاخارجیدولتدیگرونیزارتباطآننهادهابامردمکشورمتبوعخوداست.هرگونه

تحریک،سازماندهی،پشتیبانیرسمیازهرگونهفعالیتدرقلمروسرزمیندولتدیگرکهبرایآن

دولتزیانآوراستدخالتمحسوبشدهوممنوعاست.اینممنوعیتشامل»دخالتدرجنگهای

داخلی«استودولتهااز»دخالتدرشورشها«وجنگهایداخلیمردمکشورهایدیگرمنعشدهاند.

3 -همان،ص720.

4 -همان،ص721.
Sovereign equality - 5

اول1385، میزان،چاپ نشر تهران، بینالملل،ترجمهحسینشریفیطرازکوهی، کاسهسه،حقوق آنتونیو -  6
ص188.
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گفتاراول:شکلگیریحقوقبینامللل
نام با بحث میرود، بینالملل حقوق بنیانگذاران نخستین از سخن که هنگامی نظری، لحاظ از

فرانسیسکوویتوریایاسپانیایی)1546–1480(آغازمیگرددووقتینوبتبهنامهوگوگروسیوس

هلندی)1645–1583(میرسد،ازاوبهعنوانمؤسسیاپدرحقوقبینالمللیادمیشودوبانامامریک

واتلسویسی)1767–1714(پایانمییابد7.بهاعتقادویتوریا،انسان،بهتنهاییقادربهدفاعازخود

نبودهپساجتماعالزماستوقدرتعمومیناشیازفطرتبشروملهمازخداونداستوچونافرادبشر

مساویخلقشدهاند،دراجتماعهمبایدمساویباشند،پسدولهممساویهستندومیتوانندمستقاًل

حکومتکنند.بعدازوی،گروسیوس،کتابجنگوصلحخودراطبقگفتهخودبه»بیانحقوقیکه

حاکمبینمللوسالطینآنهاست،خواهناشیازطبیعت،خواهازارادۀخداییوخواهبراثرعرفورضایت

ضمنی«اختصاصدادوآنراحقوقبینالملل)ژوسکانثیوم8(نامگذاریکرد.واتلنیزدولتهارابنابرحقوق

طبیعی،آزادومستقلومساویدانستهومعتقداستکهاگردولتیازمقرراتیکهازعرفیاقراردادناشی

میشودتخلفکرد،سایردولتهابایدعلیهاومتحدشوندتامجبوربهاطاعتازحقوقبینالمللشود.بنابر

استداللمعروفواتل»یکانسانکوتاهقدوضعیفهمانقدرانساناستکهیکشخصقویوغولپیکر؛

فلذا،حاکمیتواستقاللیکجمهوریکوچککمترازیکامپراطوریوسیعنیست«.

تحتتأثیرافکارمذکوروازلحاظواقعیتعملی،پسازجنگهایسیسالهمذهبیوانعقادکنگرۀ

و نظمحقوقی استقرار در کلیسایی مذهبی اصول باشکست و میالدی درسال1648 وستفالی

تنظیم برای جدید اصول بناگزیر امپراطوری، سیطره از خارج مساوی و مستقل دولتهای تشکیل

روابطدولتهاپذیرفتهشدونظمجدیدیحاکمگردیدکهحاصلحقوقبینالمللجدیدبود9)دورۀ

اول(.اینحقوقکهابتدابهحقوقعمومیاروپائی)مللمتمدن!(ودردورۀدومبهحقوقبینملل

اروپاییوآمریکایی)مسیحی(موسومشدهبود،دردورانهایمختلف،بویژهتحتتأثیرتحوالتمربوط

بهجنگهاواستقاللایاالتمتحدهآمریکایشمالی،انقالبکبیرفرانسهوکنگرههاوکنفرانسهای

صلحومقرراتقراردادهاییکهدولتهادرزمانهایصلحوجنگمنعقدمیساختندو...)دورۀدوم(در

میانمللمختلفمورداستقبالواقعودرقرنبیستم)دورۀسوم(،نهایتابهعنوان»حقوقبینالملل«

شاملقواعدعاموجاریومورداحتراممللمختلفجهانپذیرشعمومییافت10.

گفتاردوم:اتفاقمقدسواصلدخالت
بیاد تاریخ بود. دیگران علیه زور از استفاده در دولتها مطلق تقریباً آزادی به اصلدخالتمسبوق

7 -برایآشناییبازندگیوآثارایننویسندگانر.ک.به:ذوالعین،پرویز،مبانیحقوقبینالمللعمومی،تهران،
دفترمطالعاتسیاسیوبینالمللیوزارتامورخارجه،چاپسوم1383،صص359بهبعد.

Jus gentium - 8
9 -همان،ص217.

10 -همان،صص212بهبعدو239بهبعد.
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داردکهمشروعیتجنگوتوسلبهزوردرروابطبیندولتهاازگذشتههایدورسابقهدیرینیدارد.

دولتهایکهنکهعموماً)دستکمدرظاهریابرایفریبمردم(،دینییامتکیبهتعالیمادیانیا

تحتتأثیرروحانیاندینیبودند،همواره،درجنگ»مشروع«و»عادالنه«کهوسیلهایبرایجنگ

محسوبمیشدمجازبودندوگاهیفرمانمییافتندکهبندگانگمراهرابااستفادهاززوربهراهراست

هدایتنمایند11.تنهاپسازسقوطقدرتکلیسابودکهجنگمذهبیعمالمذمومشمردهشد.

بهظاهرعقاید پرتوتمسک در را بودندکهقدرتخود باسقوطکلیسا،هنوزسالطینی اینحال، با

در خود سلطنت حفظ برای که پروس پادشاه و اطریش و روسیه امپراطوران میجستند. مذهبی

سال1815بهاتفاقمقدسمتمسکشدند،12برایحفظحکومتهایمطلقهخودازتهدیداتافکار

آزادیخواهانه)ناشیازانقالبکبیرفرانسه(،متعهدشدندکهتحتتعلیماتدینمقدس)مسیحع(

واصولعدالتوخیرخواهیوصلح،بنابردستوراتکتابمقدس،برادرواربرایهمیشهباهممتحد

انگلستان باحضور پنجگانه«که »اتفاق یاریکنند.در و بنگرند بمانندهموطن را ویکدیگر شوند

اگر گردید مقرر شد، موسوم اروپا رهبری هیأت به و تشکیل فرانسه و اطریش و پروس و روسیه و

یکدیگر با امنیت نمودن اعاده برای پیمان هم دول شود تکرار دوباره فرانسه انقالبی اغتشاشات

مخالفین فعالیت فرونشاندن برای را همکاری این که بود این مذکور اتفاق هدف کنند. همکاری

درداخلکشورهایخودتوسعهدادهوبنابر»اصلدخالت«،علیهافکارآزادیخواهیوجنبشهای

ملیکهنظمحاکمراتهدیدمیکردمبارزهکنند،تغییرحکومتهایعضوباآراءغیرقانونیرانپذیرند،

چنینحکومتیرابهرسمیتنشناسندوبرایجلوگیریازنهضتهایمردمیوباموافقتیکدیگردر

کشورهایدیگردخالتنمایند13.

اصلدخالت،مخالفاصولاستقاللوحاکمیتدولویکیازنتایج»اصلموازنه«بود.بموجباصل

موازنه،»قدرتهیچدولتینبایدبهحدیبرسدکهبتواندبهتنهائییابهکمکمتفقینشارادۀخود

رابرسایردولتهاتحمیلکند«.بنابراین،دولحقداشتندبهتنهائییاجمعاًمانعترقیبیشازاندازۀ

دولدیگرشوند.ایناصل)کهازآنبهعناوین»موازنۀقوا«و»توازنقوا«یادشده(قبلازجنگهایاول

ودومجهانیجانیتازهیافتهموجبتشکیلاتحادمثلثواتفاقمثلثقبلازجنگاولودولمتفق

ودولمحورحینجنگدوموهمکاریدولتهایمختلفباهدفهایمخالفومسلکهایمتفاوتبه

اجباربرایازبینبردنقدرتآلمانومتحدینآنگردید14.

11 -اشارهبهفتوایآگوستینقدیسکهامپراطورشارلمانیبرایشروعبهجنگبهآنمتوسلگردید.
-بموجبایناتفاق،کهمنشاءاصلمشروعیتبینالمللیبودرژیمسلطنتتنهادرخاندانهایسلطنتیکه  12

پیوندمذهبیباهمداشتندمشروعتلقیمیشد.
13 -همان،صص226بهبعد.
14 -همان،صص264تا267.
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گفتاراول:روندپیدایش،حتولوتکاملاصلعدممداخله
بند اول: از آغاز تا پایان جنگ سرد

دولتهاییکهبهاتفاقمقدسپیوستهبودند،بنابراصلدخالت،درصددآنبودندکهنهضتهایملی

درقارهآمریکاراهمخاموشکنندوحتیایاالتمستقلرامجددابهتصرفدرآورند.دراینمیان،

جیمزمونرو،رئیسجمهوردولتهایمتحدآمریکادرسال1823،طیسخنانیدرکنگرۀآنکشور،

پیامیراکهحاوی»اصلعدمدخالت«درقارۀآمریکادربرابراصلدخالتاروپاییبوداعالمنمود.

»اینپیامحاویسهمطلببود.یکیعدمدخالتآمریکادراموراروپا)اروپابرایاروپاییان(،دیگرعدم

دخالتاروپادرامورآمریکا)آمریکابرایآمریکاییان(وباالخرهعدمدخالتایاالتمتحدۀآمریکای

شمالیدرجنگهایبیناسپانیاوایاالتآمریکاییکهآزادشدهبودند«15.

بااینوجود،دولبزرگ»بدونپیرویازاصولمعینودرهرموردبرحسباتفاقوطبقمقتضیاتو

منافعفردیوجمعیاقداممینمودند.اینروحیۀهمکاریکهدربیندولبزرگبرایمدتیکقرن

اروپائی اروپائیمعروفشدهومیتوانآنراسازش بنامکنسرت ادامهداشتهمانستکهمعمواًل

نامید«16.سازشاروپائیبااینکهنهاساسحقوقیداشت،نهرسمیتیافتونهشخصیتمستقلی

و تقسیمهلند( )مثل برخیکشورها تقسیم به اروپا،منجر امنیت و برایحفظصلح اما، پیداکرد

تشکیلبرخیدیگر)مانندتشکیلکشورهایبلژیکویونان(وتنزلامپراطوریعثمانیوآزادسازی

مللتابعآنوحتیدخالتدرآفریقاوچینگردید17.درمیانچالشقدرتها،بتدریجاصولیمثل

باردرکنفرانسهایصلح حاکمیتواستقاللمساویدولتهارونقگرفتهوتثبیتشدونخستین

بدوناطالع زور به توسل زورپیشبینیگردید. به توسل برایعدم و1907الههمقرراتی 1899

برای زور به توسل همچنین، شد. شناخته ممنوع مقابل طرف برای کافی مهلت دادن و رسمی

مسائلاقتصادینظیرعدمپرداختبدهیمنعشد.18درطولیکقرن،جنگهایمتعددی)ازجمله

این بود، حاکم بزرگ دول بین که سازشی همین بلحاظ لکن، پیوست، بوقوع ناپلئون( جنگهای

جنگهاعمومینشد،تااینکهباتزلزلدرسازشمذکوروسپسشکستآن،جنگجهانیاولواقع

وازاروپاتجاوزکرد.

درواقع،باادامۀحیات»اصلدخالت«درپرتو»حقتوسلبهزور«20،19دراینمدت،اصولدیگری

15 -همان،صص230بهبعد.
16 -همان،ص232.

17 -همان،صص235بهبعد.
-کارنروحانی،مفاهیمکلیدیحقوقبشربینالمللی،گردآوریوتدوین:دکترمهدیذاکریان،تهران،نشر  18

میزان،چاپاول1383،ص204.
19-روشناستکهبینحقتوسلبهزور)Jus ad bellum(وقواعدومقرراتحاکمبرروابطمتقابلطرفهایجنگ

)Jus in bellum(تمایزوجوددارد.
 Rebecca M.M. Wallace, International Law, Fifth Edition, London, Sweet & Maxwell, 2005, - 20

.Para 276
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ماننداصلحاکمیتواستقاللوملیتومساواتو...بهآنملحقگردیدوآنرامحدودکرد.درمقابل،

مفهومدکترینمونرو)اصلعدمدخالت(نیز،بتدریجدرحقوقبینالمللمسقرواستوارشدهوپس

ازجنگاولجهانی)بهتوصیۀرئیسجمهوروقتآمریکا(دربند8ماده15میثاقجامعۀمللمورد

از بریان–کلوگ21درسال1928 باامضایپیمان آنکهتعداد63دولت از اشارهقرارگرفت.پس

حقتوسلبهجنگبرایحلاختالفاتبینالمللیوتأمینمنافعخودصرفنظرنمودند،بویژه،پس

ازجنگدومبامنعتهدیدوتوسلبهزوردربند4ماده2منشورمللمتحد،اصلعدممداخلهدر

بند7ماده2منشوروپروتکلدومالحاقیبهکنوانسیون1949ژنوکهآشکارابرعدممداخلهتأکید

میورزد،رسمیتیافته،باتحولاصلملیتدرقرنهاینوزدهموبیستمبهشناسائیحقدیگریبرای

مللیعنی»حقتعیینسرنوشت«22منتهیوسپساصلمشروعیتدموکراتیک23ازآنمنتجگردید.

درخصوصحقتعیینسرنوشتونتیجۀآن)اصلمشروعیتدموکراتیک(،گفتنیاست)استرادا(

وزیرخارجهمکزیکدرسال1930طیاعالمیهایکهبه»اعالمیۀاسترادا«موسومشد،اعالمکرد

که»مکزیکدربارهشناسائی)دولتهایجدیدوجانشیندولتهایقبلی(رأینمیدهدواعالمنظر

نمیکند.درواقعبهنطرویاینرویه،رویهایتوهینآمیزاستوعالوهبراینکهبهحاکمیتملتدیگر

لطمهواردمیآورد،کاریمیکندکهامورداخلیاینملتدراینیاآنجهتازطرفحکومتهای

دیگرموضوعارزیابیقرارگیرد«24.

اینموضعگیریغیرمنطقینبودوپشتیباننظریخودرادراصلیمییابدکهبهموجبآنانتخاب

یکحکومت،نتیجۀاصلحقملتهابرایتعیینسرنوشتخودشانومربوطبه»قلمرومحفوظ«متعلق

بههریکازدولتهاست.ازایننظرگاهسنتی،جانشینییکحکومتتوسطحکومتدیگر،اصواًل،

جالبتوجهبرایدیگردولتهانیستوهرگونهموضعگیریمنفیممکناستبهعنوانمداخلهدر

امورداخلیدولتویاحداقلبهمثابۀیکژستغیردوستانهتلقیگردد.درواقع،ایندریافت،نتیجۀ

عادیاصلخودمختاریمبتنیبرقانوناساسیدولتهاوبیاعتنائیحقوقبینالمللبهرژیمهای

21 -اینپیمانبرایاولینبارجنگرابادواستثناءصریحاًتحریممیکند:اول،جنگدستهجمعیموضوعماده16
میثاقجامعۀمللودوم،دفاعمشروع.نقصعمدۀپیمانکهمجدداًمنتهیبهتوسلبهزوروجنگجهانیگردید

فقدانضمانتاجراییآنبود.
-براساسحقتعیینسرنوشت)self determination(،مردمهرکشوربایدبتوانندآزادانهسرنوشتسیاسی  22
خودراتعیینکنند.برایمطالعهبیشتردرموردتاریخچه،ماهیت،قلمروومحدودیتایناصلورویۀسازمانمللدر

اجرایآنوارتباطآنبااصلثباتمرزهار.ک.به:
-پرویزذوالعین،همان،صص268بهبعد.

-آنتونیوکاسهسه،همان،صص199بهبعد.
-هدایتاللهفلسفی،صلحجاویدانوحکومتقانون،تهران،انتشاراتفرهنگنشرنو،چاپاول1390،صص235

بهبعد.
-ایانبرانلی،حقوقبینالمللدرواپسینسالهایقرنبیستم،ترجمۀصالحرضاییپیشرباط،تهران،دفترمطالعات

سیاسیوبینالمللی،چاپدوم1386،ص72.
-روناک.م.اسمیت،قواعدحقوقبینالمللیبشر،ترجمۀفاطمهکیهانلو،تهران،نشرگرایش،چاپ1388.

23 -هدایتاللهفلسفی،همان،ص240.
424-نگوینککدینودیگران،همان،جلداول،ص681.
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سیاسیملیبود.لیکن،باتوجهبهجاذبۀسیاسیشناسائیحکومت،اعالمیۀاستراداپذیرشعمومی

نمایانگر آمدهاند پدید دولتها آنها ظرف در که تاریخی احوال و اوضاع درواقع، نیاورد.25 بدست

تداومگرایشبهادعاینوعیحقنظارتبرترکیبجامعهبینالمللاند.دولتهایجدیدبرخالفمیل

کلیتهایسیاسیبسیارنیرومنددورۀخودودرشرایطسیاسیدشوارظاهرشدهاند.اینکلیتهای

قدرتمندمدعیبودندکهاجرایکاملصالحیتهایبینالمللیدولتهایجدیدمنوطبهشناسائی

بشکل و یافته ادامه هم بعدها نیرومند دولتهای ادعای این آنهاست.26 توسط جدید وضعیت

جدیدتری)ماننداعالماستقاللکوزوودربالکانواوستیادرگرجستان(نمایانشدهاست.

طریق از سلطنتی مشروعیت استقرار برای مقدس اتحاد کوشش 19 قرن در هرچند تعبیری، به

بینالمللیبهشکستانجامیدویکقرنبعددر1907درقلمروآمریکایالتینکهبراثرانقالبهای

مزمندرتالطمبود،»توبار«وزیرخارجۀاکوادور،باهدفپیشگیریازوسوسۀکسبقدرتازطریق

زوروقهروکودتاهاینظامیدرکشورهایآمریکایالتین،نظریهایراپیشنهادکردکهبهموجبآن

هیچحکومتیپیشازتائیدتوسطانتخاباتدموکراتیکنمیتواندبهرسمیتشناختهشود،لیکن،

ایننظرکهبه»دکترینتوبار«معروفشد،ابتداتقویتشدوبهعنوانقاعدۀبینالمللیتوانستچند

سالیبردکنوانسیونیداشتهباشد)مانندتأثیرآنبرکنوانسیونآمریکایمرکزی1907وکنوانسیون

1923واشنگتن(،امادرسالهایبعدفسخشد.پسازجنگدومنیز،ابتدا،ازنظریۀ»همزیستی

مسالمتآمیز«اینبرداشتشدکههرگونهموضعگیریدربارۀرژیمهایسیاسیخارجی،مداخلهدر

امورداخلیآنهاست.لکنبعدهاباصدورقطعنامۀ45/150مجمععمومیسازمانملل)18دسامبر

1990(مربوطبه»تقویتکارآئیاصلانتخاباتدورهایوسالم«توسطدولتها،نشانهایازدگرگونی

رژیم از » بهیکوجهخاص - بینالملل تقید–حقوق تلقی»عدم به افکارنسبت تغییردروضع و
سیاسیپدیدارگردید.27

برای بهطرقمسالمتآمیز پرتواصلعدممداخله،توسل بیندوجنگ،در بههرحال،هرچنددر

حلاختالفاتگسترشیافتوبهنوعی،میتوانتشکیلدیوانهایداوریودادگستریبینالمللیرا

نتیجهتوجهبهاهمیتاجرایاصلمذکوردانست،لکن،تحوالتمختلفسیاسی،نظامی،امنیتی،

اقتصادیواجتماعیبینالمللی،منجربهنقضونادیدهگرفتن»عدممداخله«وجنگهایپراکندهدر

قارههایاروپاوآسیاونهایتاجنگدومجهانیگردید.

علیرغماینتحوالت،وقوعجنگها،بویژهدوجنگبزرگجهانی،براهمیترعایتاصلعدممداخله

درروابطبینالمللیافزودودرپیمانهایناشیازهردوجنگبرآنتأکیدشد.طبقبند8ماده

15میثاقجامعهملل:»هرگاهیکیازطرفینمدعیباشدکهموافقحقوقبینالملل،قطعدعوی

درصالحیتانحصاریاوستوشورانیزایننظرراتصدیقنمایداینفقرهرادرگزارشخوداظهارو

ازارائۀراهحلخودداریخواهدنمود«.وطبقبند7ماده2منشورسازمانمللمتحد:»هیچیکاز

25 -نگوینککدینودیگران،همان،جلداول،ص682.
26 -همان،ص662.
27 -همان،ص704.
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مقرراتاینمنشور،مللمتحدرامجازنمیدارددرکارهاییکهاساساًمربوطبهصالحیتملییک

مملکتاستمداخلهکندواعضایسازمانراهممجبورنمینمایدکهکارهاییازاینقبیلراطبق

طریقهایکهدراینمنشورمقرراستتصفیهکنند،معذالک،ایناصلبهاجرایاقداماتقهریکه
درفصلهفتمپیشبینیشدهاستلطمهواردنخواهدآورد«.28

پسازجنگدوم،بویژهدردورانجنگسرد،رقابتدولجهانبابلوکبندیهایسیاسی)بلوکهای

شرقوغربوغیرمتعهد(واقتصادیونظامیوفرهنگیو...منطقهایوجهانیازیکسو،وخطر

سالحهایمخربجهانی،ازسویدیگر،مرزبندیهایپیشینواصلعدممداخلهرااهمیتمضاعف

بخشیدوایناصلحصاریضخیمدورکشورهاکشید.

بند دوم: دیدگاههای نوین و نتایج آن

تشدید و مختلف بلوکهای ظهور و قدرتها رقابت صحنۀ بیستم قرن دوم نیمه که میزان همان به

استقاللدولتهاست،دهۀاخیرآن،تاامروز،بافروپاشیبلوکشرقیونویدنظمجدید،صحنۀتحدید

حاکمیتدولتهاوقدرتیابیهرچهبیشترحقوقسازمانیمللمتحدوحقوقبینالمللجدیدوبه

تعبیریصحنۀجهانیشدنوجهانیسازیاست.توسعۀدیدگاههایحقوقبشری29وبشردوستانهو

راهیابیواقعیفردبهحقوقبینالملل،توسعۀدرونمرزیوبرونمرزیحقوقبینالملل،رنگباختن

مرزهایسیاسی،گسترشروزافزونوسایلمجازیوواقعیارتباطجمعیودرفرازهمۀاینها،خطر

فزایندهسالحهاینامتعارف،بههمراهرویۀعملیسازمانملل،اصولکهنوقدیمیحقوقبینالملل

رامتحولوزمینهنقشآفرینینوینیرابرایآنفراهمنموده،واکنشمتفاوتکشورهایمختلفاز

موافقتتاکارشکنیجدیومقاومترابرانگیختهکهدرفصلپایانیبهآنخواهیمپرداخت.

گفتاردوم:محدودیتهایاصلعدممداخله
مانند: اصولی میشود، حمایت بینالملل حقوق از دیگری مهم اصول توسط مداخله عدم اصل

28 -درمقایسهمقرراتفوقازمیثاقومنشور،اختالفنظربسیاریبیندانشمندانحقوقیبوجودآمدهودرموارد
مختلف،ازجمله،دربارهاستثنایصالحیتانحصاریوصالحیتملیوفرقآندووقیدحقوقبینالمللدرمیثاق
وحذفآندرمنشورواینکهمتنمنشورنسبتبهمقرراتمیثاق،ارتجاعیوعقبنشینیاست،اینکهمنظورازمنع
ذوالعین، پرویز به: ر.ک. بیشتر مطالعه برای است. بیانشده مختلفی دیدگاههای و... چیست دقیقاً »دخالت«

همان،صص603بهبعدو607بهبعد.
29 -برایمطالعهبیشتردرموردتاریخ،مفاهیمونسلهایمتفاوتحقوقبشر؛ازجملهر.ک.به:

-کریستیانتاموشات،حقوقبشر،ترجمۀحسینشریفیطرازکوهی،تهران،بنیادحقوقیمیزان،چاپ1386
-مهدیذاکریان،حقوقبشردرهزارۀجدید،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران،چاپ1381

-رهالوسینزهادی،مفاهیمکلیدیحقوقبشربینالمللی،همان،صص215بهبعد
شهید دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز اول، دفتر معاصر، جهان در بشر حقوق فاطمی، سید قاری محمد سید -

بهشتی،چاپ1382
-سیدمحمدقاریسیدفاطمی،حقوقبشردرجهانمعاصر،دفتردوم،مؤسسۀمطالعاتوپژوهشهایحقوقی

شهردانش،چاپ1388.
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حاکمیتدولت،صالحیتسرزمینیوداخلی،تساویوتمامیتارضیکشورها،حسنهمکاریو

حلمسالمتآمیزاختالفات،منعتهدیدوتوسلبهزور،رعایتبیطرفیدرقبالمداخالتسازمان

مللمتحدو...،درعینحال،درگذشته،اصولیمانند»وفایبهعهد30«وبعدهااصولمهمدیگری

مانند:اصلصالحیتداخلیدولتهاواصولحقوقاساسیبشر)مواد55و56منشورمللمتحد(،

اصلعدممداخلهواصولپشتیبانآنرامحدودساختهاست.درواقع،صرفنظرازاینکهبند8ماده

بهطرفیناختالفدرشرایطیاجازۀطرح انحصاری( 15میثاقجامعۀملل)طبقاصلصالحیت

که تعهداتی بموجب دولتها ملی صالحیت امروزه، میداد، را ملل جامعۀ شورای در دعوا موضوع

پذیرفتهاند،ازجمله،بموجبمقرراتمنشورمللمتحدمحدودشدهاست.اینامرنتیجۀبینالمللی
سازیروبهافزایشمسائلاست.31

بعالوه،اگرچهطبقبند7مادۀ2منشورمللمتحد»هیچیکازمقرراتمندرجدراینمنشورملل

نمایند دخالت میباشند کشورها داخلی جزوصالحیت ذاتاً که اموری در نمیدارند مجاز را متحد

قرار اینمنشور تابعمقررات برایحلوفصل، را نیزملزمنمیکندکهچنینموضوعاتی را واعضا

دهند«،اما،بالفاصلهدراینبنداضافهشدهکه:»لیکنایناصلبهاعمالاقداماتقهریپیشبینی

شدهدرفصلهفتملطمهواردنخواهدآورد«.درواقع،سد»حمایتازآزادیدولتها«،دربرابرعمل

مللمتحدبرایحفظصلحودرزمانیفرومیریزدکهشورایامنیتبهموجبفصلهفتممنشور

مبادرتبهانجامآننماید:»بهخاطرمنافعومصالحعمومیکهشورایامنیتبهبیانآنمیپردازد

حاکمیتدولتیبایددربرابراقتضائاتحفظصلحتمکینکند«32.

اضافهمیکنیمکهمقدمۀ اینجا در پرداخت. اینمحدودیتهاخواهیم به تفصیل به آتی درفصول

منشورمللمتحد،»اعتقاد–دولتها33-بهحقوقبنیادینبشر،تساویحقوقزنومردراموردتأکید

قرارمیدهد«.درمادۀیکبههمکاریکشورهابرای»ترویجوتشویقاحترامبهحقوقبشر«اشاره

شدهوماده55مقررمیدارد:»سازمانمللمتحد...احترامجهانیورعایتحقوقبشروآزادیهای

اساسیکلیهافرادرابدونتبعیضازحیثنژاد،جنس،زبانیامذهب...ترویجخواهدکرد«.

عالوهبرمنشور،پیمانهایمهمیوجودداردکهبسیاریازدولتهاباالحاقبهآنحقوقبنیادینبشری

رابهرسمیتشناختهوازبخشیازصالحیتانحصاریواقتدارحاکمیتیخودبنفعحقوقمذکور

مثل مهمی حقوق و اصول موجد )که پیمانها این نمونه کردهاند. جهانیصرفنظر سازوکارهای با

آزاددرادارۀامورکشور،دادرسیعادالنه، آزادیبیان،مشارکت حاکمیتقانون،تعیینسرنوشت،

منعبازداشتخودسرانه،آموزشوبهداشتو...هستند(،کنوانسیونمنعژنوسید194834وماده

میثاقحقوق و وسیاسی مدنی میثاقحقوق و ژنو35 چهارگانه1949 کنوانسیونهای مشترک 3

Pacta sunt servanda - 30
31 -نگوینککدینودیگران،همان،ص726.

32 -همان،ص728.
33 -ایناعتقاددولتهابااعتقادحقوقیدولتها)opinion juris(قابلمقایسهاست.

Genocide - 34
35 -ازتصویباینمادهباتعابیر»اقدامبیسابقهدولتها«،»رخنهدرسدنفوذناپذیرصالحیتانحصاریدولتها«،
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بعالوه، است. 1975 شکنجه منع کنوانسیون و 1966 مصوب فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

انسانیت«37، اولیۀ »اصول مانند: دیگری معیارهای به بینالمللی رسمی مراجع و دولتها36 رویه در

انصاف،عدالت،رویهو»عرفمسلممللمتمدن،قواعدانسانیتوحکموجدانعمومی«38استناد

شدهاست.درقضایایبارسلوناتراکشن39ونیکاراگوئه،دیوانبینالمللیدادگستریعالوهبرمعیارها

وقواعدمذکور،وجودتعهداتارگاامنس40راموردتأکیدقرارداد41.

همچنیناگردرگذشته،گاهی،حتیدریککشوروملتودرونجامعۀکوچکتر»انسانهانسبت

بعنوان بینالملل حقوق قواعد از برخی امروزه، لکن، میشدند42، تلقی گرگها« بمانند یکدیگر به

»قاعدۀآمره43«اصواًلنقضناپذیرتلقیشدهاند44.ایندستهازقواعدکهازحقوقعرفیوقراردادی

ناشیشده،حتیدرسختترینشرایطامنیتینیزالزامآورند.دولتهانمیتوانندحتیدروضعیتهای

بردگی،منع قواعدمنع مانند زنند؛ باز آنهاسر اجرای از بینالمللی( یا جنگی)جنگهایداخلی

شکنجهومنعتبعیضبراساسنژاد،قوم،جنس،مذهب،زبان،رنگواجتماع.اگرهمدولتیدرعمل

تخطینماید،لکندیگرنمیتوانددرمواضعورویهخودبهصالحیتانحصارییاملییاامورداخلی

خوداستنادکندواستناداحتمالینیزدرمراجعرسمیبینالمللیمسموعنخواهدبود.درواقع،

همانگونهکهرأیمعروف2اکتبر1995دادگاهکیفریبینالمللیبراییوگوسالویسابقتصریح

نموده:»رهیافتحاکمیتمحور،بتدریججایخودرابهرهیافتیمبتنیبرحقوقبشردادهاست«.

اینقواعدبههمراهشناسائیمسئولیتکیفریافراددرحقوقبینالمللبهمحدودیتبیشترحاکمیت

دولتها)درواقع،محدودیتمقاماتحکومتی(انجامیدهاست.هرچندمحاکمهومجازاتبیسمارک

بهیمنحمایتدولت و تعقیبمقدماتی از بهسببمسئولیتکیفری)پس آلمان صدراعظموقت

»تحولیانقالبی«،»تحولیبنیادین«و»انقالبحقوقیواقعی«یادشدهاست.ر.ک.به:جمشیدممتازوامیرحسین
رنجبریان،حقوقبینالمللبشردوستانه،مخاصماتمسلحانۀداخلی،تهران،نشرمیزان1386،ص39.

36 -رویۀبینالمللیچیزیاستکهدولتهامیگویندونهچیزیکهانجاممیدهند.ر.ک.به:همان،ص73.
Elementary considerations of humanity- 37

پروتکلدوم ومقدمه و1907الهه کنوانسیونهای1899 درمقدمه )martens(که مارتنس -شرطمشهور  38
الحاقی1977کنوانسیونهایچهارگانه1949ژنوآمدهاست.

Barcelona Truction-39
Obligations Erga omnes - 40

41 -اینتعهداتبرحسبماهیتخود،بهتمامدولتهامربوطمیباشد.نظربهاهمیتحقوقناشیازاینتعهدات،
تمامدولتهامیتوانندمدعیشوندکهدرحمایتحقوقمذکورنفعقانونیدارند.ر.ک.به:بند33رأیدیواندر

مرحلهماهیتدعواینیکاراگوئه.
42 -سخنمعروفتوماسهابز)1679–1588(نویسندهانگلیسیکتاب»لویاتان«.

43 -درموردچگونگیپیدایشاینقواعدومعایبومزایایآن،براینمونه،بهمنابعذیلرجوعکنید:
-هدایتاللهفلسفی،همان،صص520بهبعد.

-حسینشریفیطرازکوهی،قواعدآمرهونظمحقوقیبینالمللی،تهران،دفترمطالعاتسیاسیوبینالمللیوزارت
خارجه،1375.

-آنتونیوکاسهسه،همان،صص254بهبعد.
44 -مادۀ53کنوانسیون1969وین)معاهدۀمعاهدات(.
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هلند،(درجنگاولجهانیمنتفیشد،لکن،تشکیلمحکمهکیفرینورنبرگبرایتعقیبومجازات

آمرانوعامالنجنایاتجنگیونسلکشیوجنایاتدیگرپسازجنگدوم،آغازگرتشکیلاین

دستهازمحاکمبودهوباتشکیلمحاکمبینالمللیویژهودیوانکیفریبینالمللی،منعبیعدالتی

درجامعهبینالمللیتثبیتیافته45وازقلمرواصلعدممداخلهکاستهاست.

فصل دوم: »عدم مداخله« و نظم نوین بین المللی

مبحث اول: نظریه ها و رویه های سنتی

گفتاراول:اصولنظریسنتی
اصول بینالملل، حقوق پیدایش و سال1648 در وستفالی کنگره از پس گذشت، که همانگونه

مهمیدرروابطدولتهامستقرگردید.ازجملهمهمترینوفراگیرترینایناصول،حاکمیتمساوی

دولتهاست.فیالواقع،اصولیمانندصالحیتداخلیوسرزمینی،تمامیتارضی،ثباتمرزی،عدم

مداخلهواستقالل،ناشیازاصلحاکمیتدولتهاوبرایتنظیمروابطدولتهادرزمانجنگیاصلح

بودهاست.

بطورکلی،دیدگاهعلمایحقوقدرمورداصلحاکمیتدولتها)کهزمینهاصلعدممداخلهمحسوب

میشود(،متفاوتبودهودرارزیابیهنجاریوحقوقیآنچالشفکریعمیقیراازگذشتهتاکنون

بوده برانگیز بحث حاکمیت بهاندازۀ بینالملل حقوق در موضوعی کمتر بنحویکه ساخته، نمایان

است.اشتاینبرگر46دردائرةالمعارفحقوقبینالمللعمومیبهعنوان"جنجالیترینمسئلهدر

تاریخحقوقبینالملل،بلحاظنظریوعملی"ازآنیادکردهاست.هنکین47،بدنبالحذفآناز

وفاقدمحتوایخاص"قلمدادکردهاست. آنرا"لغتیاحساسی ولوترپاخت48، فرهنگلغاتاست

ورژیل49برایاجتنابازخطرپیچیدهترنمودنآنتوصیهبهخودداریازبحثبیشترنمودهوبراون

لی،50متقاباًل،حاکمیترابهعنوان"دکتریناصلیقانوناساسیحقوقملتها"دانستهوآلنجیمز51

-امروزه،رشتهحقوقجزایبینالمللیوسعتروزافزونیافتهوراهخودرادربینرشتههایحقوقبینالملل  45
بینالمللی،مسئولیت برایمطالعهدرخصوصحقوقجزاوجرایم نهچندانمطلوب(گشودهاست. )عماًل،هنوز

کیفریبینالمللی،دادگاههایموردیودیوانکیفریبینالمللیبعنواننمونهمنابعذیلتوصیهمیشود:
تهران، اسماعیلی، محمد و یوسفیان بهنام کیفری،ترجمۀ بینالمللی حقوق شیایزری، کیتی ساک کریانک -

انتشاراتسمت،چاپ1383.
-علیرضادیهیم،درآمدیبرحقوقکیفریبینالمللی،تهران،انتشاراتدفترمطالعاتسیاسیوبینالمللیوزارت

امورخارجه،چاپ1384.
-حسینمیرمحمدصادقی،حقوقجزایبینالمللی،تهران،نشرمیزان،چاپ1386.

-محمدعلیاردبیلی،حقوقبینالمللیکیفری،گزیدهمقاالت،تهران،نشرمیزان،چاپ1386.
Steinberger- 46

Henkin- 47
Lauterpacht- 48

Verzijl- 49
Brownlie- 50

Alan James -51
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آنرا"یگانهوتنهااصلسازماندهندهکلخشکیهایجهانکهدرحالحاضرتبدیلبهواحدهای

متعددومستقلازلحاظقانوناساسیشدهاند"محسوبنمودهوباالخره،فالک52بیانداشته"وقتی
موضوعحاکمیتبهمیانمیآیدزمینهاندکیبرایبیطرفیوجوددارد".53

گفتاردوم:واقعیتهاورویههایسنتی
همواره، و آنها خارجی و داخلی قدرت و اقتدار از متأثر بوده نظمی تابع دیرباز، از دولتها، روابط

دولتهاینیرومند،حاکمیتدولتهایدیگررانقضکردهاند.

بهگواهیتاریخ،پسازجنگاولجهانیوباپیدایشدولتهایانقالبیوسوسیالیستیکهبخش

که فاشیست و نازیست دولتهای پیروزی با سپس نداشتند، قبول را بینالملل حقوق از مهمی

آنرانقضمیکردند،اصولقدیمیحقوق ومکرراً نبودند قائل بینالملل بهمقرراتحقوق احترامی

بینالمللمتزلزلگردید.باالخره،باوقوعجنگدومجهانیکههمکاریاجباریدولتهایانقالبی

غرب، و بلوکشرق نظراتکشورهای نزدیکشدن با نتیجه، در میکرد، ایجاب را داری وسرمایه

دورۀ که سوسیالیست حقوقدانان و سیاستمداران یافت. راه بینالملل حقوق در جدیدی اصول

بینالملل حقوق با ناپذیر آشتی مخالفت از دست میدانستند، موقت دورۀ را داری سرمایه حضور

برداشتهواصلهمزیستیمسالمتآمیزرامطرحکردهواصولیمانند؛حفظصلحوامنیتجهانی،

حاکمیت،عدمدخالتدرامورداخلیسایردولتها،مساواتدولتهاواصلاجرایدقیقتعهداتو

الزاماتبینالمللیرابرسمیتشناخته،54فیالواقع،بطورضمنیباحقوقبینالمللآشتیکردند.

اینشناسائیرامیتوانآغازروندتوسعۀحقوقسازمانیمللمتحدقلمدادکرد.زیرا،باتوافقدول

نیرومندجهانیکهکرسیعضویتدائمشورایامنیتمللمتحدراهماشغالکردهبودند،اصول

قبلیبتدریجبنفعاصولحقوقسازمانمللمتحدمتحولشدهوبتدریجرنگباختند.دراینراستا،

رویۀسازمانمللمتحدرامیتوانبهدورههایمتفاوتیتقسیمکرد:

قبلازبحرانکره

پسازآنتاخاتمهجنگسرد

پسازپایانجنگسردتاجنبشهایموسومبهبهارعربی

دورۀپسازآن

سالهاینخستپسازجنگدوم،هنوزفضایآلودۀجنگبرقدرتهاحاکمبود.زیرسایۀاینفضا

ازرسیدنبه ازآنقدرتهابرایمدیریتبحرانقبل بحرانخطرناکشبهجزیرۀکرهپیشآمد.پس

آستانۀجنگتمرینکردند.هرچندکهاینتمرینخطاهاییهممثلبحرانکوباداشت،اما،بتدریج،

همقدرتهایجهانیپذیرفتندکهمنافعخودرادرمسائلکالنوجهانیدرقالبسازمانمللدنبال

Falk- 52
53 -نقلقولهابهنقلاز:توماسج.وایس،مداخلهبشردوستانه،اندیشهدرعمل،ترجمهزهرانوعپرست،تهران،

دفترمطالعاتسیاسیوبینالمللیوزارتخارجه،چاپاول1387،ص38.
54 -پرویزذوالعین،همان،ص330.
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کنندوهمدولتهابیشازگذشتهبهرفتاردرچهارچوبسازمانتندادند.ازسویدیگر،رشدفکری،

سیاسیواجتماعیموجبتحولاصولمتعددیمثلحقتعیینسرنوشتملتهاورشدچشمگیر

استقاللکشورهایجدیدگردید.اینامر،درآستانهفروپاشیاتحادجماهیرشورویومتعاقبآن،

بلوکشرق،بهبروزبحرانهایجدیدداخلیباعواقببینالمللیمنجرشد.وقوعجنگهایداخلی،

عملکردسازمانمللوارکاناصلیآنراتحتتأثیرقراردادودرابتدا،تعهدقدیمیدولتهابهحمایت

ازقربانیانمخاصماتداخلی55،متحول56وبهپیدایشاصولجدیدی57منتهیشد.

باحمایتویژهحقوقبشردوستانهازاشخاصآسیبپذیر)افرادغیرنظامی58بخصوصکودکان،زنان

واسیران(،واماکنخاص)مانندمناطقتمرکزجمعیتغیرنظامی،اشیاءواموالغیرنظامی،اموال

فرهنگی،تأسیساتداراینیروهایخطرناک(وورودشورایامنیتبهامرکمکرسانیدرجنگهای

2000 افغانستان ،1993 گوین هرزه – بوسنی ،1992 سومالی ،1960 کنگو )مانند: داخلی59

اصول 1970 اعالمیه در )که داخلی شورشهای در خارجی مداخله منع اصل محدودیت و و...(

همکاریمللمتحدبرسمیتشناختهشدهبود(ونیزباایجادمحدودیتهایمعاهدهایبرایدولتها

به راجع ژنو پروتکلهای1925 و کنوانسیون )مانند بکارگیریسالحهایخاص یا داشتن مورد در

منعاستعمالگازهایخفهکنندهومسموم1993،60پاریسراجعبهمنعگسترش،تولید،انباشت

انتقال و تولید بهمنعاستفاده، اتاوا61راجع آنها،1997 انهدام و بکارگیریسالحهایشیمیایی و

مینهایضدنفروانهدامآنها(،برخیاصولبنیادیحقوقبینالمللمانندحاکمیتواستقاللو

عدممداخلهدرمقابلدیدگاههایانساندوستانۀمدرنعقبنشینیکرد.

قلمرو، و موارد )ماهیت، اصلعدممداخله ازجمله، اصول، از برخی درخصوصمحتوای بعالوه،

معایبومزایایآن(هموارهاختالفدیدگاهوجودداشتهوواقعیتایناستکهانعطافایناصلو

پیشرفتحقوقمللمتحد،هموارهایناختالفراتشدیدکردهاست.بهلحاظاینپیشینۀتاریخی،

55 -شاملاصولیمانند:»بههنگامحملههرطورحملهنکن«،»بههنگامحملهبههرکسحملهنکن«،»»ممنوع
استکهفرماندادهشودهیچکسنبایدزندهبماند«.

56 -اینتحولنهایتاًبهانعقادپروتکلهایالحاقی1977بهکنوانسیونهای1949ژنوانجامیدهاست.
-اصولیمانند:منعگرسنگیاجباری،منعقحطیاجباری،منعرنجبیهوده)ایناصلدارایسابقۀقدیمی  57

بود(،تفکیکوتمایز.
58 -شروعامدادرسانیبهافرادغیرنظامیدریکجنگداخلیبهبحرانبیافرا)Biafra(،ناحیهاینفتخیزدر
کشورنیجریهدرسال1967برمیگردد.پسازوقوعقحطیاجباری،صلیبسرخفرانسهبطورپنهانیموادخوراکیو
متعاقبآنیکگروهپزشکیباتجهیزاتالزمبهآنناحیهفرستاد.اینرفتارصلیبسرخ،رویۀاقداماتانساندوستانه

درحقوقبینالمللرادگرگونساخت.ر.ک.به:جمشیدممتازوامیرحسینرنجبریان،همان،ص137.
Civil strife - 59

ازسالحشیمیاییعلیهجداییطلبانکرددر رژیمصدامدرسال1988 استفادۀ از -گفتنیاستکهپس  60
بامحکومیتگسترده ازپروتکل1925متوسلشد.لکن، بهتفسیرمضیق تبرئۀعراق اتحادیۀعرببرای حلبچه،
ایناقدامتوسطدولتهایمختلفجهان،ازجملهاروپاییوآمریکاوغیره،بهاعتقاددادگاهکیفریبینالمللیبرای
عرفیشکل قاعدۀ یک اینگونهسالحها بکارگیری ممنوعیت برای بینالمللی اجماعی بتدریج سابق، یوگوسالوی

گرفتهاست.
Ottawa - 61
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بطورکلی،علیرغمپیشرفتهایمذکور،هنوزنظامبینالمللیتحتتأثیرشدیدهماننظمسیاسی

کهناستوتالشهابرایحقوقیشدنایننظموقانونمندیکاملآن،بطورکاملبهنتیجهنرسیده

است.درعینحال،اگروقتیکهپاسکالفیورنویسندهایتالیاییقرننوزدهممیگفت:»بایدامیدوار

آرزوی امیدوارییک این پیروزگردد«62، نیز برسیاست پیروزگردید زور بر بودهمانطورکهحقوق

دستنیافتنیبنظرمیرسید،لکن،امروزه،نشانههاودالیلتوسعۀروزافزونحقوقبینالمللبسوی

اینپیروزیکامالنمایاناست.

مبحث دوم: منشور ملل متحد؛ مداخله یا عدم مداخله؟

گفتاراول:مداخلهاقتصادیونظامی
برخالفگذشته،امروزه،ارزشبنیادیاصلعدممداخلهدرپرتومنشورمللمتحدناشیازسهتحول

عمدهاست.اولینتحول،تبیینمحدودیتهایحقوقیدورازدسترسبراعمالزوریاتهدیدبهزور،

دومینتحول،ناشیازگسترشسازمانهایبینالمللیوافزایشفرصتهایایفاینقشآنهاودرپی

آنلزومتعیینحوزههاییکهبایدمصونازدخالتخارجیبمانندوتحولسوم،مبتنیبرانعطاف

آندرمقابلدکترینهایحقوقبشرمیباشد63.درواقع،اگرچه،منشورمللمتحددربادینظردر

دیگر،دچار ازسوی بشر اساسی الزاماتحقوق پذیرش و ازیکسو مداخله اصلعدم شناسائی

تناقضاست،لکن،تحوالتسهگانهمذکور،بهحیاتدوبارۀاصلمنعمداخلهدرمقابلگرایشجدید

گرایانهای مداخله رویههای به مذکور گرایش گردید. منتهی عمیقتر اجتماعی بههمکاری دولتها

منجرشدهکهبحثتفصیلیآنرادرفصلآتیدنبالمیکنیمودراینجاتنهابهاشکالجدیدمداخله

درپرتومنشورمیپردازیم.

غیرازاعزامنیروینظامی)زمینی،هواییودریایی(وتهدیدبهآن،مواردیهمچونفشاراقتصادی،

تحریماقتصادی،بیثباتسازیسیاسی،شورش،کودتا،حمایتمالییارسانهای–مجازیوواقعی

–ازناآرامیداخلی،تبلیغاترسانهای)رادیویی،تلویزیونی،ماهوارهای،مجازیوواقعی(،خودداری

ازکمکاقتصادی،تأثیرگذاریبرمؤسساتمالیوپولیباهدفاعمالفشاربردولتهایضعیف،

ازاشکالنامحسوسمداخلهاستکهتوسطدولقدرتمندمورداستفادهقرارگرفتهاست64.حال،

اینمسئلهمطرحمیشودکهآیاحقوقبینالمللهماننداعزامنیروینظامی،بااشکالمذکورنیز

ازچهارچوبهای ورسانهایخارج اقتصادی و نظامی هرگونهفشار پرداختهاست؟محققاً مقابله به

و ناآرامیها از رسانهای و اقتصادی نظامی، حمایت هرگونه همچنین، دیگر، دولت بر منشور،

درگیریهاوجنگهایداخلیخارجازچهارچوبهایمذکورغیرقانونیاست.لکن،همۀاشکالاعمال

تلقی رانمیتوانممنوع بینالمللی نهادهای از یامتأثر ورسانهای،خواهمستقیم اقتصادی فشار

کرد.

62 -بهنقلاز:پرویزذوالعین،همان،ص320.
63 -آنتونیوکاسهسه،همان،ص189.

64 -همان،ص1190.
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دراینبارهگفتهشدهکه»تنهاآندستهاقدامات...کهبرایوادارساختندولتیدیگربهمنظورنادیده

گرفتنوعدولازحاکمیتشویا)برای(کسبهرگونهامتیازغیرداوطلبانهازآندولت...میتواندبه

منزلۀیکجریانمغایربااصلعدممداخلهدرامورداخلیمحسوبگردد«.طبقایننظر،»حقوق

بینالمللسنتیهیچگونهحمایتیدربرابرایناشکال)نامحسوس(مداخله،ازدولتقربانیارائه

نمیکند...دردهههای60و70)میالدی،دولتهایغربیدرمقابلمخالفتشدیددولتهایدرحال

توسعهوسوسیالیستی(...تأکیدمیکردندکهحقوقبینالمللرایجتنهامداخالتیرامنعنمودهاست

کهبااعمالزوریاتهدیدبهاعمالزورهمراهباشد«.اینمخالفتها،تنهابهشمولقاعدۀسنتی»منع

مداخلۀمسلحانۀغیرمستقیم«به»منعهرگونهاقداماتخرابکارانهازسویدولتهاعلیهدولتهایدیگر

کهدرمرزهایکشورشانسازماندهیمیشود«منتجشدوقاعدۀکلیدیگریکهنمونههایمداخله

راممنوعنمایدوضعنگردید65.

نکتهدیگراینکه،مداخلهنظامیبرایپایاندادنبهتخلفگستردهازحقوقبشروحقوقبشردوستانه،

علیرغمسبقاقدامبینالمللی66،درمنشوربهسکوتبرگزارشدهاست67.امروزه،تداومسکوتباوجود

تهدیدهایگستردهایکهجوامعانسانیراازطریقنقضعمدۀ68حقوقبنیادیانسانیآماجتهاجمخود

قرارداده،نهتنهاموجبزیرسؤالرفتنتمامارزشهایانسانیمیشود،بلکهوجدانبشریراشدیداًآزار

داده،حیاتجمعیرابامخاطراتجدیمواجهمیسازد.اگرسکوتاولیۀشورایامنیتدرمقابلفاجعۀ

انسانیدرروآندا69،درمواردمشابه)مانندبوسنی،کنگو،نپال،سیرالئون،سودان،سومالی،یمن،لیبی

و...(تکرارمیشد،دورنبودکهدرغالبکشورهایجهان،اژدهایجنگداخلیسربرآورد.

گفتاردوم:تشکیلمحاکمبیناملللی
تایلور70 وچارلز بهسرانجامرسیده اولینمحاکمۀرهبرسابقیککشور باالخره، اخیراًشنیدیمکه

و جنگی جنایات در همکاری جمله از متعدد جنایات ارتکاب اتهام به لیبریا سابق جمهور رئیس

65 -همان،ص192.
66 -برایمثال،ایاالتمتحدۀآمریکابینسالهای1813تا1899برایحمایتازاتباعش46باردرکشورهای

آمریکایالتینیاکشورهایدیگرنیروینظامیپیادهنمود.ر.ک.کارنروحانی،همان،194.
باتلفاتانسانیوخرابیگسترده)بقولیبین50تا70 -اینسکوتقابلدرکاست.درجریانجنگدوم  67
آثارجنگدربیشاز60کشورجهان(،سخنازهرگونهتوجیهبرایمداخله میلیوننفرتلفاتانسانیوخرابیو

نظامیدورازاحتیاطعقلیبنظرمیرسید.ر.ک.به:
http://noorportal.net/90/142/144/7585.aspx

ونشانیذیلباکلیدواژههای:نیروهایمحور)ونیز(متفقینجنگدوم:
 http://fa.wikipedia.org/wiki

Graves breaches - 68
-خشونتهاووحشیگریهایقومیدرجنگداخلیروآندادرسال1994بهحدیبودکهدرطولسهماه  69
نیزبهکشورهایهمسایهسرازیر بیابانیومیلیونهانفر آوارۀمناطق حدودیکمیلیوننفرکشتهوصدهاهزارنفر

شدند.ر.ک.به:
www.fas.org/man/dox-101/ops/war/Rwanda.htm

Charles Taylor - 70
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

کشتاروشکنجه،محاکمهومحکومگردید71.باسابقهایکهازحقوقبینالمللگفتهشد،اینامربه

نظر،اندکیغریبمینماید.اما،بایددرنظرداشتکهازدورۀجدیدحقوقبینالملل72بهعنواندورۀ

یکیشدنحقوقبینالمللوحقوقداخلییادشدهاست.73اینتلقی،مسبوقبهتحوالتیاستکه

بهبخشیازآناشارهشد.درتکمیلاینبحثبایدافزودکهتشکیلاولیندیوانبینالمللیبهقبل

وقوعجنگهای از بویژه،پس بینالمللی، تاکنون،تشکیلمحاکم و برمیگردد اولجهانی ازجنگ

داخلیبافجایعانسانیگستردهوزیرسؤالرفتنتمامارزشهایمللمتحد،روندروبهتوسعهطی

انواعایندادگاههارابهدیوانهایبینالمللی،منطقهای،دادگاههایکیفری کردهاست.امروزه،

وسال نسلها و انواع به ادامه، در میکنند. تقسیم متفاوت نسلهای به را اخیر نوع و بینالمللی

تشکیلمحاکممذکوراشارهوآثارتشکیلایندادگاههابراجرایاصلعدممداخلهبررسیمیشود.

بند اول: انواع محاکم بین المللی

الف( دیوانهای بین المللی:
سال1907دیواندائمیداوریپسازکنفرانسصلحالهه–داوریبراساسحقوققراردادی74

سال1921تشکیلدیواندائمیدادگستریبینالمللیپسازجنگاول–رسیدگیبراساسحقوق

قراردادیوحقوقبینالملل
سال1945تشکیلدیوانبینالمللیدادگستری–رسیدگیبراساسحقوقبینالملل75

و مؤسس76 کنوانسیون براساس رسیدگی – دریایی حقوق بینالمللی دادگاه تشکیل سال1996

حقوقبینالملل

ب( دیوان های منطقه ای:
حقوق و قراردادی حقوق براساس رسیدگی – بشر حقوق اروپایی دیوان تشکیل 1950 سال -1

بینالمللوحسبمورد،حقوقداخلیکشورها
2-سال1957تشکیلدیواندادگستریاروپا–رسیدگیبراساسمعاهدۀجامعۀاروپا77

3-سال1979تشکیلدیوانآمریکاییحقوقبشر–رسیدگیبراساسعهدنامهآمریکاییحقوقبشر

مصوب1978

71 -روزنامههایمورخ1391/2/9.
72 -دورهسومازدورههایمذکوردرگفتاراولبحثدومازفصلاولهمینمطلب.

73 -پرویزذوالعین،همان،ص317.
مسالمتآمیز تدوینحقوقحل برای بینالمللی جامعۀ آغازین تالش لکن، نشد. تشکیل هرگز دیوان این -  74

اختالفاترابهنمایشگذاشت.
75 -برایمطالعهبیشتردرموردتاریخچهوآییندادرسیومسائلوقضایایمهموچکیدهبرخیازآراءدیوان،ر.
ک.به:سیدباقرمیرعباسیوسیدحسینساداتمیدانی،دادرسیهایبینالمللی،دیوانبینالمللیدادگستری

درتئوریوعمل)دوجلد(،تهران،انتشاراتجنگل1387.
76 -ایندیوانبراساسکنوانسیون1982حقوقدریاییتشکیلشدهاست.

77 -مایککاتبرت،حقوقاتحادیۀاروپا،ترجمۀبهروزاخالقیووحیداشتیاقوپرویزپرویزیان،تهران،انتشاراتشهر
دانش1380،ص15.
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نرسیده نتیجه به آفریقاییحقوقبشرکههنوز برایتشکیلدادگاه اولیه اقدامات 4-سال1998

است.

ج( محاکم کیفری بین المللی78:
نسل اول: دادگاههای بین المللی برای جنگهای بین المللی

پیروز دول ارادۀ با که )ای موافقتنامه براساس رسیدگی – نورنبرگ79 محکمۀ تشکیل سال1945
منعقدودرواقعتحمیلشد(برایمحاکمۀجنایتکاراناروپاییجنگجهانیدوم80

سال1945تشکیلمحکمۀتوکیو–رسیدگیبراساسموافقتنامه)تحمیلیدولپیروز(برایمحاکمۀ

جنایتکارانژاپنیجنگجهانیدوم

نسل دوم: تشکیل دادگاههای بین المللی برای جنگهای داخلی
سال1993تشکیلدادگاهویژه81براییوگسالویسابق–رسیدگیبراساساساسنامۀمصوبشورای

امنیتوحقوقبینالملل

و امنیت اساسناممصوبشورای براساس رسیدگی – رواندا برای ویژه دادگاه تشکیل سال1994

حقوقبینالملل

نسل سوم: دادگاههای بین المللی شده یا تلفیقی82:
سال2002تشکیلدادگاهویژهبرایسیرالئون83-رسیدگیبراساساساسنامۀمصوبشورایامنیت

وکشوریکهجنگدرآنواقعشدهوبراساسحقوقبینالمللوحقوقداخلی

78 -رسیدگیدادگاههایکیفریبینالمللیازدادگاههاینورنبرگوتوکیوتاکنونبراساسموازینحقوقبینالملل
وحقوقبشردوستانهبودهاست.

-برایمطالعهدرموردحقوقبشردوستانه،ر.ک.به:
-دیترفلک،حقوقبشردوستانهدرمخاصماتمسلحانه،ترجمۀسیدقاسمزمانیونادرساعد،انتشاراتشهردانش،

.1387
صلیب بینالمللی کمیتۀ و قضاییه قوۀ بینالملل امور دفتر دوسوالدبک،ترجمۀ لوئیس و هنکرتز ماری ژان -

سرخ،تهران،انتشاراتمجد1387.
بینالملل. درحقوق افراد کیفری مسئولیت پذیرش با است بارمصادف اولین برای دادگاهها این تشکیل -  79
متأسفانهتشکیلایندادگاههادرعرصۀبینالمللیدنبالنشدوجنایتکاراندرطولجنگسردواندکیپسازآن
ازخالءمذکورسوءاستفادهکردهومللمختلف،گرفتارجنگها،ویرانیوفجایعانسانیگستردهشدند.بعنواننمونه؛
کشورمادرطولدفاعمقدس،قربانیجنگیفرسایندهوطوالنیباصدهاهزارقربانیوویرانگریبیسابقهگردید.
80 -عدممشارکتکشورهایبیطرفبهاینتردیدکمککردهاستکهتشکیلایندادگاهودادگاهتوکیوتجلی
تاموشات، کریستیان بینالمللی. قضایی نهاد تا بود ملیتی چند دادگاه یک بیشتر و بوده فاتحان عدالت و اراده

همان،ص482.
Add hoc - 81

با اینگونهدادگاههادارایوضعیتحقوقیمختلطملیوبینالمللیودوگانه)Sui generis(هستند.زیرا -  82
توافقسازمانمللوکشورهایخاص،تشکیلشدهاند.سازمانمللبرایتشکیلدادگاههایدیگریازایننوعو

تعقیبمتهمانباکامبوج،تیمورشرقیوکوزووهمکارینمودهاست.
83 -درسال2003دادگاهتعقیبمتهمانراشروعنمودهودرهمانسالموفقبهبازداشترهبراصلیشورشیان
سیرالئونوصدورکیفرخواستوقراربازداشتعلیهرئیسجمهورکشورهمسایه،لیبریاشد.رئیسجمهورلیبریادر

همانسالمجبوربهاستعفاشد،لیکنبازداشتومحکومیتاوسالهابطولانجامید.

بررسی مفهوم و ابعاد اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

سال2009تشکیلدادگاهویژهبرایتعقیبعامالنتروررفیقحریرینخستوزیرفقیدلبنان
نسل چهارم: دیوان کیفری بین المللی84

سال1998تشکیلدیوانکیفریبینالمللی–رسیدگیبراساساساسنامۀمصوبدولتهایمتعاهد

وحقوقبینالمللوحقوقداخلیکشورهایمتبوعمتهمان

بند دوم: آثار تشکیل دادگاههای بین المللی بر اجرای اصل عدم مداخله

اصواًلتعقیبمتهمانازامورداخلیکشورهاستودروهلۀنخست،مسئولیتتعقیبمتهمان،بعهدۀ

آن اجرایی کهضمانت اجرایی دارایضمانت و الزامآور ایست قاعده قاعدۀحقوقی، دولتهاست85.

بوسیلۀقدرتعمومیداخلیپشتیبانیمیشود.قاعدۀتعقیبمتهمنیزامریقضاییوبطورمستقیم

و نظم این دارای و واجد دولتها تنها بینالمللی، جامعۀ در و است مرتبط عمومی قدرت و نظم با

قانونهستند.فلذا،تعقیببینالمللی86متهمانواینکهنهادیبینالمللی،غیرازنهاددولت،دارای

صالحیتومتکفلاینامرمحسوبگردد،مداخلۀآننهادبینالمللیاستدرامورداخلیکشوری

کهمتهمدرحوزۀصالحیتآنمرتکبجرمشدهیامرتکبدرحوزۀآنقراردارد87.لکن،اگرمبنای

مداخلۀمذکوربراساسارادۀدولتهاباشداینمداخلهتوجیهمیشود.تازمانیکهقدرتبرترجهانی

بوجودنیامده،تنهاقدرتدولتهاستکهمیتواندامرتعقیبومحاکمهرادرچهارچوبنظمحاکمبه

عهدهبگیرد.لذا،دولتهاباانعقادقراردادوباقبولتعهد،رأساًیاازطریقدیگریاینمسئولیتخودرا

انجاممیدهندیاانجامآنرابعهدۀنهاددیگریمیگذارند.بهاینصورت،اصلمنعمداخله،هماعتبار

خودراحفظمینمایدوهممحدودمیشود.بهعبارتبهتروبااینبیان،هرچندازیکسو،ضمانت

اجرایقواعدحقوقبینالمللبههمانترتیبمرسومدرحقوقبینالمللاست،لیکن،ازسویدیگر،

دیوان یک تشکیل موضوع بررسی عمومی، متحد،مجمع ملل سازمان فعالیت درسالهایشروع بار اولین -  84
کیفریبینالمللیرابهکمیسیونحقوقبینالملل)ازنهادهایفرعیآنسازمان(محولنمود.گزارشسال1950
کمیسیوننتیجهایدرپینداشت.دومینباردرسال1982مجمعازکمیسیونخواستپیشنویسجنایاتضد
صلحوامنیتبشریتراتهیهکند.اینبارنیزموضوعبهنتیجهنرسید.برایبارسوم،مجمعدرسال1989کمیسیون
رامأموربررسیتشکیلدیوانمذکورکرد.گزارشسال1994کمیسیونمنجربهتشکیلکمیتهویژۀمقدماتیاز
سویمجمعشدوجلساتبررسیاینکمیتهاز1996تا1998برگزاروبهپیشنهاداینکمیته،مجمععمومیاقدام
بهتشکیلکنفرانسدیپلماتیکبرایبررسینهاییوتصویبطرحاساسنامۀدیواننمود.کنفرانسمذکورباحضور
بسیاریازکشورها،ازجملهایران،درسال1998درشهررمایتالیاتشکیلومنتهیبهتصویباساسنامهوالنهایه
تشکیلدیوانگردید.هرچندبرخیکشورهامانندایرانوآمریکادرمرحلۀتشکیلآنهمکارینمودهولیازتصویب

اساسنامهوالحاقبهآنخودداریورزیدهاند.
85 -جمشیدممتازوامیرحسینرنجبریان،همان،ص173.

86 -کریستیانتاموشات،همان،ص481.
87 -درمورداصلصالحیتداخلیواعمالصالحیتبینالمللیوصالحیتجهانیمطالعۀمنابعذیلبراینمونه

پیشنهادمیشود:
-جمشیدممتازوامیرحسینرنجبریان،همان،186بهبعدو198بهبعد.

-حسینقلیحسینینژاد،حقوقکیفریبینالمللاسالمی.
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مسئولیتکیفریفردی88درحقوقبینالملل،محققمیگردد.بعالوه،پیدایشقاعدۀ»یامحاکمهیا

استرداد«وقاعده»منعبیکیفری89«)یابیسزایی(90نیزکهناشیازاصلمسئولیتفردیاستبه

محدودیتبیشتراصلمنعمداخلهمنتهیگردیدهاست.

مبحث سوم: »عدم مداخله« در »کمیسیون مداخله و حاکمیت دولتها«

گفتاراول:طرحمسئله
بطورکلی،رویکرددولتهاوحقوقبینالملل)عرفی91یاقراردادی(درسطحجهانیدرقبالپذیرش

و مفرط احتیاط درواقع، است. بوده بسیار تحمل و تأمل کندی، با توأم همواره، جدید، تحوالت

محافظهکاریافراطیازخصوصیاتاشخاص92وتابعین93حقوقبینالمللدرقبولتحوالتعرفی

میشود.گاهی گزافیختم بهای به معمواًل که است افراطی آنرو از احتیاط، این است. قراردای یا

سالهاوشایددهههاطولمیکشدکهبشربهقبولیاشناسائیامریدرروابطبینالملل،آنهمپس

ازوقوعحوادثناگواریاجنگهایخانمانسوزوتکرارچندبارۀآنهانائلمیشود.درحالیکه،قبولو

این با امورداخلیکشورهامدتهایمدیدیدارایسابقهبودهاست. امر،معمواًل،در اجرایهمان

وجود،مدتیاستکهسمتدبیرکلیسازمانملل،کرسینویدبخشیشدهکهبدونمحافظهکاری

افراطیگذشته)وتنهاباکمیافراط!(94بهانعکاستحوالتقریبالوقوعدرموازینحقوقبینالملل

میپردازد.فیالواقع،مواضعرسمیدبیرکل،حاکیازنویدمطابقتاصولوموازینجدیدباحقوق

بینالمللیاحقوقمللمتحداست.

بعنوانمثال،هنگامیکهدرسال1992پطرسغالیدبیرکلپیشینسازمانملل،دراجرایمادۀ

99منشورمللمتحدومأموریتمحوله،درگزارشخود،موسومبه»دستورکاریبرایصلح95«،به

مواردیمانند:تنشزداییوتهیۀراهکارهایپیشگیریمنطقهایبامشارکتسازمانهایمنطقهایو

88 -برایمطالعهدرموردسیرتحولشناسائیمسئولیتکیفریافراددرحقوقبینالمللر.ک.به:جمشیدممتاز
وامیرحسینرنجبریان،همان،صص173بهبعد.

Impunity - 89
 Cf. C. Cisse, «The end of a culture of impunity in Rwanda? Prosecution of Genocide and - 90

 .War crimes before Rwanda courts and The ICTR», YIHL, vol. 2, 1999, pp, 161-188
91 -برایمطالعهدرموردحقوقبینالمللعرفیر.ک.به:اصولحاکمبرشکلگیریحقوقبینالمللعرفیعام،

تدوینتوسطانجمنحقوقبینالملل،ترجمۀمحمدجعفرقنبریجهرمی،تهران،انتشاراتدراک1384.
.Rebecca M.M. Wallace. ibid. pp. 59-95 -92

زاده، موسی رضا به: ک. ر. میباشند. بینالملل حقوق تابعین افراد، و بینالمللی سازمانهای و دولتها -  93
بایستههایحقوقبینالمللعمومی،تهران،بنیادحقوقیمیزان،چاپیازدهم1388،صص33بهبعد.

94 -اگردرگذشته،براثرمحافظهکاریافراطیتابعینحقوقبینالملل،سالهاطولمیکشیدکهتحولیبهنتیجه
مطلوبمنجرشود،امروزه،باگسترشتکنولوژیاسلحهسازی،حتیصبرواحتیاطچندسالهسببوقوعفجایع
وسیعانسانی،طبیعیوزیستمحیطیمیشود.لذا،بناگزیر،افراطدرمحافظهکاریمذکورنیزکاهشیافتهوبه

چندماهیاچندسالرسیدهاست!
 Report of the Secretary- General: «An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy,  -  95

.Peacemaking and Peace- Keeping», U. N., doc. A/47/277- s/23500, 30 June 1992

بررسی مفهوم و ابعاد اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل
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درخواستتشکیلواحدهایاجرایصلح)دراجرایمادۀ43منشور(اشارهوبابکارگیریسیاست

»صفآراییپیشگیرانه«ودیپلماسیپیشگیرانهازوقوعجنگداخلیدرمقدونیهوهائیتیوجمهوری

بهنحویکهتهدیداتعلیه توانمندشدنسازمانملل بهضرورت آفریقایمرکزیجلوگیرینمود،

صلحوامنیتبینالمللیرابموقعرصدکندواقداماتپیشگیرانهرابهسرعتانجامدهد)مواردیکه

شورایامنیتدرمأموریتمحولهاشارهکردهبودتاعماًلازافراطومحافظهکاریپیشگفتهبکاهد(

توجهداشت.

پسازاونیز،وقتیکوفیاناندراجالس1999مجمععمومی،حاکمیتقانونیدولتهارابهچالش

یا»حاکمیتدوگانه«منجرشد، پیدایشمفهوم»مسئولیتحمایتیدولت« به اینچالش و کشید

اصلقدیمیمنعمداخلهبیشازپیشمحدودگردید.کوفیانانبعنوانتعالیحقوقبشردرمقابل

ادعاهایتنگنظرانۀحاکمیتدولت،ازدرکهمگانیخبردادکهدولترابهعنوانوسیلهایدر

خدمتمردمونهبرعکسمیشناخت.ازنظراو،حاکمیتفردی،بمعنایحمایتازافرادبشراستنه

حمایتازکسانیکهسوءرفتارنسبتبهآنهادارند.اناندرسخنرانیافتتاحیۀمجمععمومیدرسال

1999بیانداشت:"دولتهاییکهبهرفتارهایمجرمانهانحرافمییابندبدانندکهدیگرنمیتوانند

پشتمرزهایخودکاماًلدرامانبمانند."

بههرحال،گرایشهایمذکوردرسطحعمومی،ضرورتبازخوانیمجددیادستکمتوجهدوبارهبه

مفاهیمحاکمیتدولتوتطبیقآنبرمفاهیمجدیدحقوقبشری)بهتعبیردیگر،انگیزۀپشتیبانی

ازمقاصدبشردوستانه(رابهنمایشگذاشته،درهمانسالوبهابتکارکانادابهتشکیل"کمیسیون

بینالمللیمداخلهوحاکمیتدولت"وتحوالتنظریدرروندکاراینکمسیونمنجرشد.

گفتاردوم:رهیافتهایکمیسیون
گفتیمکهانگیزۀپشتیبانیازمقاصدبشردوستانهبهتشکیلکمیسیونبینالمللیمداخلهوحاکمیت

دولتانجامید.وظیفۀاساسیکمیسیونیافتنراهحلبینمشکلمداخلهوعدممداخلهبود.»عدم

مداخله«متکیبهبندیکمادۀ2منشور)وبند7مادۀمذکورکهقباًلبررسیشد(استکهبرابری

حاکمیتدولتهایعضوراتضمیننمودهو»مداخله«متکیبهمواد55و56منشورکهمداخلهبا

»حاکمیت پیرامون مستقل کمیسیون تشکیل دنبال به است. نموده تجویز را بشردوستانه مقاصد

یا برایجلوگیری آن مهم آوردهای ودست غالی پترس دبیرکلی دورۀ در درسال1995 جهانی«

پیشگیریازفجایععمدۀانسانی)یاقتلعامگسترده،مانندموردروآندا(کهصلحوامنیتبینالمللی

راتهدیدمیکندومتعاقبسخنرانیهایکوفیانان،کمیسیونمداخلهوحاکمیتدولتتشکیلوبه

بازخوانیرابطهبینحاکمیتبرابردولتهاوموازینجهانیحقوقبشردوستانهپرداخت.کارکمیسیون

بهبحثپیرامونرابطۀمذکوردامنزدونظراتگوناگونیابرازشد96وکمیسیوندرتالشبرایجمع

96 -برایآشناییباایننظراتر.ک.به:
-توماسج.وایس،همان.

-باربارافنتیگرشتروم،امنیتانسانیوحقوقبینالملل،ترجمۀاردشیرامیرارجمندوحمیدقنبری،تهران،مجمع
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آوریآنتقریباًموفقبود97.بویژه،تالقیتوجیهاتمداخلۀبشردوستانهبااصولمهموقدیمیحقوق

بینالمللنظیراصلحاکمیتبهاینچالشهاافزود.

براساسدیدگاههاینوین98،حاکمیتدولتهابه»حاکمیتمقبول«یا»حاکمیتبهعنوانمسئولیت«

متحولشدهوحاکمیتازلحاظداخلیدرمقابلمردمخودوازلحاظبینالمللیدرمقابلجامعۀ

اساسی حقوق دولتی که زمانی و است خویش تعهدات و وظایف انجام مسئول جهان کشورهای

شهروندانخودرانقضنمایدحاکمیتاشموقتاًمعلقمیگردد99.بعالوه،وظایفامنیتیحاکمیت

درارتباطباشهروندانخودنیزموردچالشقرارگرفت.بهقولرامشتاکورکمیسرکمیسیونمداخله

وحاکمیت،"دکترینحاکمیتملیدرشکلمطلقوبالشرطشمنسوخشدهکهحاکمانمرتکب

وحشیانهترینحملهعلیهشهروندانخودرادربرابرحملۀخارجیحمایتمیکرد"100.بهاینترتیب،

کمیسیونبینالمللیمداخله،امنیتانسانیرابخشیازبنیادمسئولیتبرایحمایتازافرادانسانی

دانستهاست،هرچند،ترسازاینکهامنیتانسانیممکناستبرایتوجیهمداخلهموردسوءاستفاده

قرارگیرد،مانعپذیرشگستردهاینبحثشدهاست101.

بطورکلیرهیافتهایاینکمیسیونرامیتواندرمواردذیلخالصهنمود102:

ارتقاءتوجیهبشردوستانهبرایتحققشرایطمداخله)مداخلهمنوطاستبهوقوعقطعییااحتمالی

تهدیدواقعیباارتکابکشتاروسیعمانندنسلکشی،پاکسازیقومی،ایجادوحشتعمومی،تجاوز

جنسیگستردهبعنوانسالحجنگی،جابجاییاجباریگستردهکهوجدانبشریرابیازارد(

مسئولیتدولتهابرایحمایتازمردم)حاکمیتبعنوانمسئولیت؛درسهمرحلۀزمانی:مسئولیت

جلوگیری مسئولیت مرحله، سه این بین در بازسازی؛ مسئولیت واکنش، مسئولیت جلوگیری،

مهمتریناولویتقلمدادشدهاست(

مداخلۀقهریمنوطبهحصولاجماعجهانی

شورایامنیتمسئولمداخلۀقهری

جدیتتهدید

مداخلۀقهریمنوطبهتحققورعایتشرایطچهارگانه)نیتوهدفدرست،تناسب،نتیجۀمعقول

علمیوفرهنگیمجد،چاپ1389.
97 -بطورکلیدوموضوععمدهموردتوجهبود:توسلبهزوربرایحمایتازانسانهاوپاسداریازصلحمللمتحد.
98 -براینمونهدرمورددیدگاههایجدید،ر.ک.به:حاکمیتوحقوقبینالملل،یوسفموالیی،تهران،انتشارات

علم،چاپ1384.
99 -توماسج.وایس،همان،ص47.

100 -بهنقلاز:همان،ص49.
101 -باربارافنتیگرشتروم،همان،صص127و128.موضوعامنیتانسانیشاملمسائلبهداشتوسالمت
انسانینیزگردیدهوعلتآنبرگزارینشستشورایامنیتدرسال2000دررابطهباتهدیداتاچایوی)ایدز(
بود.متعاقبآنعنوانشدکهایدزتنهایکمقولۀمربوطبهسالمتنیست،ایدزتنهایکمقولۀمرتبطباتوسعهنیز
نمیباشد،بلکهایدزمقولهایاستکهبرصلحوامنیتمردمدرآفریقاوسراسرجهانتأثیرگذاراست.ر.ک.همان،

ص223و224.
102 -هومنموثق،همان.نیز:توماسج.وایس،همان،فصولاولتاچهارم.
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یاموازنۀآثار،گزینۀنهایی(

بررسیدرمجمعمطابققطعنامۀ»اتحادبرایصلح«درصورتعدماقدامبموقعشورایامنیت

اقداممنطقهایمنوطبهکسبمجوزبعدیازشورایامنیت

مداخلهمنوطبهرعایتاصولاقدام)مانندوحدتفرماندهی،تأمینمنابع،هماهنگیداوطلبان(

فصل سوم: مداخله گرایی بشردوستانه و »عدم مداخله«

مبحث اول: وضعیت های ناگوار انسانی

گفتاراول:تلفاتغیرنظامیجنگهایجدید
پیشازپرداختنبهتلفاتغیرنظامیجنگهایجدید،اشارهبهچندنکتهضروریبنظرمیرسد.نکتۀ

اول،درموردخصوصیاتجنگهایجدیداست.پیشترگفتیمکهمداخلهگراییبشردوستانهدربین

دولتهادرگذشتهاینهچنداندورمسبوقبهسابقهاست.لکن،علتاصلییاشایدتنهاعلتتشدید

بحثهایبشردوستانهگراییدربینسیاستمداران،دیپلماتها،روزنامهنگاران،حقوقدانانوحتیمردم

عادیدرعصرحاضر،وقوعجنگهایبشدتفجیعودردناکیاستکهامروزهوغالباً،نهبیندولتها

یک درون و... مذهبی نژادی، قومی، مختلف گروههای میان بلکه سرزمین، و ثروت کسب برای

کشوردرگرفتهوبالفاصلهپسازوقوع،اخباروتصاویرآنبطورگستردهدررسانههامنعکسشدهو

بهآگاهیوواکنشهمگانیدامنمیزند.معمواًلگفتهمیشودکهعلتاصلیگسترششدتونوع

فجایعمذکور،اواًلتنوعگروههایجنگجووپیشرفتروزافزونسالحهایجنگی،ثانیاًزوالاخالقیا

فاصلۀروزافزونآن،ثالثاًمنافعکالناقتصادیدرگیریهابرایغارتگرانمافیاییپشتصحنۀجنگهاو

نهایتاًتلفاتغیرنظامیوسیعآنهاست.

نکتۀدوماینکه،بایدخاطرنشانکردگفتنازمرگانسانهایبیپناهدرجریاننبردهایجنگجویان،

ودرکنار امنیتکافی و تادیروزدرونیککشوردرصلح وخواهرانیکه برادران نبردهای بویژه،

بیداروخفته،چارهایجز بهوجدانهای برایکوفتن اما همدیگرزندگیمیکردند،دردناکاست.

برشمردننمونهایازاینتلفاتنیست.لذا،وقتیکهآمار103کشتگانجنگهایاولودومجهانیرا

درمقایسهباتلفاتبرخیازجنگهایجدیددرنظرآوریم،شایدباگرایشاتمداخلهگرایانههمدردی

کنیم.

آمارمنتشرشدهدرمنابعپراکنده،درطولحدودچهارسالۀجنگاول،قریب8میلیون براساس

با دومجهانی، درطولششسالۀجنگ غیرنظامیکشتهشدند. تعداد بههمین نزدیک و سرباز

روشهایجنگینوینیمثلبکارگیریسالحهایمدرنومخرب)حتیسالحاتمی(وسیاستهایفلج

کنندهایمثل»زمینسوخته«وبمبارانمناطقنظامیوغیرنظامی،حدود23میلیونسربازو57

میلیونغیرنظامیجانباختند.

103 -برایاستخراجآمارهایاینمطلبغالباًازمنابعذیلاستفادهشدهاست:
-توماسج.وایس،همان.

/http://fa.wikipedia.org/wikiمنابعاینترنتیازجمله:باکلیدواژۀجنگ-
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از درمقابل،فهرستکشورهایدرگیرجنگهایجدیدخودگویاست.بعضیازکشورهاییکهپس

پایانجنگسردگرفتاراینگونهدرگیریهایداخلیشدندعبارتنداز:روسیه)باجنگدامنهدارچچن

نامیبیا،سیرالئون، الجزایر، کنگو، نیجریه، غنا، آنگوال، آذربایجان، لبنان، و...(،سومالی،سودان،

السالوادور، نیکاراگوئه، مکزیک، سابق، یوگوسالوی عاج، ساحل اوگاندا، روآندا، لیبریا، بروندی،

کلمبیا،گواتماال،هائیتی،فیلیپین،سریالنکا،سوریه،ترکیه،لیبی،تاجیکستان،گرجستان،اندونزی،

نپال،عراق،کامبوج،یمن،افغانستان،فلسطیناشغالیو...

بهتعبیری،شایدآغازمداخلهگراییبشردوستانهدردورۀپسازجنگسرد،درعراقسال1991به

منصۀظهوررسیدهاست.بدنبالاخراجعراقازکویتواعمالمجازاتهایشدیدتوسطشورایامنیت

علیهعراق)باتحریمهایگستردهودرنتیجه،کمبودشدیدموادغذاییودارووآمارنگرانکنندۀمرگ

اعتراضهایگستردهزدند.سرکوبشدید به ومیروگرسنگی(،مردمنواحیشمالوجنوبدست

ناآرامیهایداخلیدههزارکشتهدریکروزوسرازیرینزدیکبهدومیلیوننفرازمردمعراق)عمدتاً

کردهایشمالوشیعیانجنوب(بهکشورهایهمسایهازجمله،ایرانوترکیهکهبادرخواستایران

وترکیهوفرانسه،مداخلۀغیرنظامیشورایامنیترابااهدافبشردوستانهبدنبالداشتکهضمن

تدابیرخودبهایجادمناطقامنوپروازممنوعدرشمالوجنوبعراقمبادرتوحاکمیتعراقرادر

استفادۀکاملازسرزمینخودمحدودکرد104.

مورددیگرورودشورایامنیتبهدرگیریهایداخلیسومالیاست.باسقوطدولت»زیادباره«درسال

1991،درگیریقومیبرسرقدرتمیانقبایلسراسرسومالی،تلفاتزیادوویرانیهایگسترده،

حدود4/5میلیوننفرراازخانهوکاشانۀخودآوارهودرخطرقحطیوگرسنگیقرارداد.اینوضعیت

کهتاکنونادامهداشتهودامنۀآنروزبهروزگستردهشدهومانعتمرکزقدرتدردولتمرکزیشده

)سومالی( داخلی درگیری شناسائی با بار نخستین برای نمود. کارزار وارد را امنیت شورای پای

بعنوانتهدیدعلیهصلحوامنیتبینالمللیتوسطشورایامنیت،راهبرایاعزامنیروینظامیتحت

فرماندهیواحد)ایاالتمتحده(،بدونموافقتدولتذیربط،باهدفکمکرسانیبشردوستانهو

ممانعتازغارتکاروانهایامدادرسانیوحفظامنیتامدادرساناندرقضایایمشابهبازشد.

جنگداخلییوگوسالویسابقنیزکهاز1992شروعوششسالطولکشیددرنوعخودموجب

اقداماتبیسابقهشورایامنیتگردید105.وقوعفجایعانسانیدهشتناک،مانندپاکسازیقومی

ومذهبیباقتلعامگستردهوتجاوزبهعنفوسیعوحاملگیاجباریوسایرددمنشیهاووحشی

گریها،شورایامنیتراوادارکردکهاینجنگداخلیرانیزتهدیدیعلیهصلحوامنیتبینالمللی

ارزیابیوورودنیروهایاعزامیرامقررنماید.متعاقباینامروناتوانیشورایامنیتدراعزامنیروی

فجایع به گسترده بمبارانهای با و واردجنگشده )ناتو( آتالنتیکشمالی پیمان سازمان نظامی،

بیشتردامنزد.

خونینترینجنگداخلیکهمرگبارترینجنگپسازجنگدومتاکنوناست،درگیریهایمردمان

104 -مهدیذاکریان،مفاهیمکلیدیحقوقبشربینالمللی،همان،ص237.
105 -همان،243.
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جمهوریدموکراتیککنگوازسال1998میباشدکهنهایتا9ًکشورآفریقاییو20گروهمسلحرا

درگیرنمودودرطیآن)اگربتوانپایانیبرآنمتصوربود(،قریب4میلیوننفرکشتهشدند.مزارع

وروستاهارابهآتشکشیدهوشبانهبهخانههاهجومبردهوبابیپرواییتماموخیالآسودهازتعقیب

قضاییبهزنانودختران)16سالهتا80ساله(،گاهدرحضوربستگانشانتجاوزکردهاند106.

دراوگاندا،عالوهبرکشتاروسیع،حدود2میلیوننفرمدتیکدههدراردوگاههایآوارگاناسکان

یافتندکههرهفتهشاهدمرگ1500کودکبودونرخگسترشایدزبهپنجاهدرصدرسید.درنتیجۀ

1 قریب جاوید108«، »جان به موسوم گروه باخشونتهای غربسودان در دارفور107 ناحیۀ در جنگ

میلیوننفرتابحالازبینرفتهونزدیک4میلیوننفرآوارهشدهاندوسخنازنسلکشیدردارفور

بمیانآمدهواینوضعیتراشورایامنیت،تهدیدیعلیهصلحوامنیتبینالمللیارزیابینمود.در

سیرالئون،عالوهبرکشتارغیرنظامیانوگرسنگیدادنبهآنان)بویژهبهکودکانواستفادۀاجباری

ازآنهادرعملیاتنظامی،بعنوانرزمندهیاسپرانسانی(،ممانعتازتحویلغذاوداروو...حقوق

بشربطورجدینقضشد.درروآنداحدود1میلیونطیچندهفتهقتلعامشدند.درکلمبیا40

هزارکشتهو1/5میلیونآواره،درنپال40هزارکشتهو...حاصلجنگهایداخلیاینکشورهابوده

است.

گفتاردوم:بحرانمشروعیتمداخلهگرایی
آنچهدرعملاتفاقافتادهایناستکهتفکیکبینجنگمشروعوجنگنامشروعهموارهبینتیجه

مانده،زیراازگذشتههایدورتابحال،تشخیصمشروعیتشروعیاتداومجنگهموارهدراختیار

دولتهاینیرومندبودهاست.109درمفهومکالسیک،مداخلۀبشردوستانهعبارتاستازمداخلۀیک

جانبۀیکیاچنددولتدرامورداخلیدولتدیگرباتوسلبهزوروبانیاتانساندوستانه.درمفهوم

معاصر،مداخلۀمذکور،مداخلهایستکهبهمنظورحمایتازحقوقاساسیبشرصورتمیگیردو

امروزه،اینحقوقدرصالحیتداخلیهیچدولتیدرنظرگرفتهنمیشود.110بهنمونههایمداخله

بشردوستانهدرگذشتهودورۀمعاصردرپرتومفاهیمفوقبهشرحذیلمیتواناشارهنمود.

درمفهومکالسیک:مداخلۀانگلیسوروسیهوفرانسهدرسال1827برایاتمامجنگبینترکیه

بهکشتارمردممسیحیدرجزیرۀکرتدرسال1827.مداخلۀ پایاندادن برای یونان.مداخله و

فرانسهدرلبنانبرایجلوگیریازکشتارمسیحیانمارونیدرسال1861ومداخلۀهیتلردرسال

1939برایجلوگیریازجنایاتعلیهجانوآزادیاقلیتهادرچکسلواکیو...

مداخلۀبشردوستانهپسازجنگدوم:مداخلۀهنددرپاکستانشرقی)پسازورودارتشپاکستان

106 -جمشیدممتازوامیرحسینرنجبریان،همان،ص131.
Darfur - 107

Janjaweed - 108
109 -محمدشفیعی،بررسیمشروعیتدخالتهاینظامیبشردوستانهازدیدگاهحقوقبینالملل،مجلۀحقوقی،

دفترخدماتحقوقبینالمللیجمهوریاسالمی،ش1375،20ص359.
110 -مهدیذاکریان،همان،صص195و197.



102

بهداکادرسال1971وآوارگیحدود10میلیوننفربنگالیوسرازیریپناهندگانبههندومداخلۀ

ارتشهندوتسلیمشدنارتشپاکستانظرفچندهفته(.مداخلۀتانزانیادراوگاندادرسال1979

وپایاندادنبهحکومتعیدیامینکه300هزارنفررابهقتلرساندهبود.مداخلۀآمریکادرگرانادا

درسال1983ظاهراًبراینجاتجاناتباعآمریکایی.

مداخلۀبشردوستانهپسازجنگسرد:بدنبالفروپاشیاتحادجماهیرشورویوبلوکشرقوکناره

گیریظاهریقدرتهایبزرگازجنگهایدولتیوداخلی،عواملقومیومذهبیواقتصادیو...

موجببروزدرگیریهایداخلیومداخلۀشورایامنیتدرعراقویوگوسالویسابقوسومالیو...)که

قباًلبهتفصیلاشارهشد(بهمنظورخاتمهدادنبهبحرانانسانیگردید.

اینسؤال به دارد؟ آیاجنگمشروعوجود که پرسید احوال،همانندگذشته،میتوان این باهمۀ

به باتوجه پایانجنگسرد، تا ازنظرحقوقی و میتوانچنینپاسخگفتکهدرعرفبینالمللی

تجاوزگر اتباعکشور از برایحمایت که نظامی مداخالت از آندسته آنگذشت، ذکر که مواردی

پذیرشعمومی برابر در مقاومتها عینحال، در است.111 تلقیشده مجاز و انجامشده،مشروع

یا قاعدهایحقوقی)عرفی پیدایش مانع و تاکنونوجودداشته ازگذشته اینگونهمداخالت وعام

ایناستکهمنشورمللمتحد اینموردروشناست در آنچه زمینهشدهاست. این در قراردادی(

ضمنمنعتوسلبهجنگ،علیرغموجودسابقۀعملیطوالنیمدت،ازشناسائیوپذیرشمداخلۀ

بشردوستانهاجتنابکرده،همانگونهکهضمنمنعجنگبینالمللی،جنگداخلیراممنوعنکرده

است.دخالتهایشورایامنیتنیزبادرنظرگرفتنایناختالفات،عمدتاًدرصورتاحرازتهدیدعلیه

صلحوامنیتبینالمللیعملیشدهاست.ازموردقتلعامکردهاتوسطدولتوقتعراق112درسال

1991تادخالتدرلیبی113درسال2011،شوراپسازاحرازتهدیدمذکور،هرچنددرکناراحراز

این به اقداماتقهریمبادرتکردهاست. ومتعاقباً بهصدورقطعنامه اقداماتبشردوستانه، لزوم

مطلبدربحثآتینیزپرداختهمیشود.

مبحث دوم: مداخله بشردوستانه یا منفعت محور؟114

گفتاراول:موافقانبشردوستانهگرایی
صرفنظرازاینکهموافقانبشردوستانهگراییهمیشهدرموافقتخودثابتقدمنبودهاند،همانگونه

111 -مهدیذاکریان،همان،ص207.
تحقیقات ازجنگسرد،مجلۀ بعد دردورۀ امنیتدستهجمعی بهسیستم مربوط -کمالخرازی،تحوالت  112

حقوقیدانشکدۀحقوقدانشگاهشهیدبهشتی،ش15،تابستان1374،ص210.
113 -سیدقاسمزمانی،جریحهدارشدنوجدانجمعی،دخالتجامعۀجهانی،مجلۀمهرنامه،ش11،اردیبهشت

.1390
114 -درتحریراینبحثشاملعقایدواستداللهاوآمارهایموافقانومخالفانازمنابعذیلاستفادهشدهاست:

-کمالخرازی،همان
-محمدجوادظریفوسیدمحمدکاظمسجادپور،دیپلماسیچندجانبه،تهران،مرکزچاپوانتشاراتوزارتامور

خارجه،چاپ1387
-توماسج.وایس،همان
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به بینالمللی وضعیتهای تغییر با آمریکا115 مثل قدیمی مخالفان از برخی دولتها، میان در که

طرفدارگرایشهایمداخلۀبشردوستانهتبدیلشدهاندودرمیانافرادبرخیازموافقبهمخالفیا

ازمخالفبهموافقتبدیلشدهاند،لکن،دالیلموافقتیامخالفتهمیشهیکسانبودهاست.این

دالیلرامیتوانبهدستههایاخالقی،سیاسییاحقوقیودالیلدیگریتقسیمنمود.بدونتفکیک،

بهاختصار،بهشرحبرخیازآنمیپردازیم.

ازدالیلمهماخالقیموافقانمداخلۀبشردوستانه،لزومچارهجوییبرایمصایبیاستکهدراثر

رنجهای یادآور بشردوستانه حقوق که میشود گفته میآزارد. را بشری وجدان داخلی، جنگهای

گرسنگی و تحمیلی قحطی و اجباری گی آواره آن، به تهدید یا وسیع کشتار از که است بسیاری

ایراداتیکهممکناستبهدخالتهایقهریواردباشد،لزوم باهمۀ اجباریو...ناشیمیشود.

آلودۀ داخلی، جنگهای اقتصاد و سیاست است. ناپذیر انکار انسانی مصایب برای جویی چاره

بهزودی باگسترشیکهدارد باآنمقابلهنشودممکناست بداخالقیهایعمدهایاستکهاگر

تمامکشورهایدرحالتوسعهراآلودهسازدوبرایمقابلهدیرباشد.

اگردرشرایطی ندارد. وموجباتمصایبوجود بینعللمختلف انساندوستانفرقی برای بعالوه،

کهمصیبتناشیازبالیایطبیعیاستهمۀدولتها،بنوعیالزاماخالقیوانسانیبرایهمیاری

گرفته، را مردمانی گریبان مصیبتها که هم شرایطی هر یا دیگر شرایط در دارند، نوعدوستی و

وقوع اصلی علل نمیتوانند اگر و بشتابند کمک به بشردوستان که میکند ایجاب مذکور وظیفۀ

نابسامانیهایگستردهراسرکوبکنند،حداقلازتشدیداوضاعجلوگیریکنند.

ازدالیلسیاسیلزومحفظنظموامنیتبینالمللیاست.اگردرگذشته،جنگهاسیاسیوناشیاز

منافعسیاسیدولتهایبزرگبود،امروزه،اینگونهجنگها،بیشترناشیازمنافعاقتصادیکانونهایی

استکهبرایکسبثروتبههیچیکازاصولمهمواساسیتنظیمکنندۀروابطدولتهاومللجهان

فرصتهای از استفاده سوء با بینالمللی، سیاسی و اقتصادی شرایط تأثیر تحت نیستند. بند پای

متنوعیکهبرایبروزیاتشدیداختالفاتمتنوعدرمیانمردمانفقیروجهانجنوبوجودداشته

را رفتاری ارزش تنها که مزدورانی و ساالران جنگ و جنگ بنگاههای اقتصادی، مافیاهای است،

بدستآوردنبهرقیمتپولمیدانند،شکلگرفتهورشدیافتهاند.مافیاهاوبنگاههاوجنگساالرانی

ازاینکشوربهآنکشورنقلمکان کهبرایرسیدنبهاهدافخود،گاهیوطنعوضمیکنندو

مینمایند.ارمغانشانبرایموطنجدید،جنگوغارتوآوارگیوبیخانمانیوجابجاییاجباری

گستردهوفجایعانسانینظیرقتلعاموتجاوزهایجنسیعمومیوایجادوحشتوناامنیاست.

گردشمالیاینبنگاهها،بهمیزانیکونیمتریلیوندالرارزیابیشدهکهعمدتاًناشیازتجارتغیر

قانونیوقاچاقعمدۀاسلحهوطالونقرهوالماسوتیتانیومومسوچوبوموادمخدروانسانو

-باربارافنتیگرشتروم،همان
-ایانبرانلی،همان.

115 -ایاالتمتحدهدردورۀپسازجنگدوموازترسرشدکمونیسمباهرگونهمداخلهدرشورشهایداخلیشدیداً
مخالفتمیکرد،لکنامروزهازمدافعانگرایشمداخلۀبشردوستانهبشمارمیرود.



104

مبدل اقتصادجنگی نامشروع منبع به را تنهایی،کشوری به اقالم، این از بعضی است. پولشویی

ساختهوتوجهبینالمللیرابهتنظیمقواعدخاصجلبنمودهاست.براینمونه،اقتصادجنگیدر

افغانستانبرایموادمخدر،درکلمبیابرایکوکائین،درانگوالوسیرالئونبرایالماسو...رامیتوان

برشمرد.

برایبرخوردبااینپدیدۀشومعصرحاضر،چهقدرتیبهترازدولت؟کداممرجعیمناسبترازدولتی

استکهازگذشتههایدوردرهمۀجوامعبشریمافوقهمۀقدرتهاوحافظومسئولنظموامنیتو

حاکمیتقانونبودهاست؟هردولتیدرسرزمینخودمسئولمقابلهاست،اما،وقتیچنیندولتی

اینپدیدۀویرانگرباشد،وقتیکهکشوریدر یااساساًهمدلوهمراه و ازمقابله ناتوان و یاعاجز

آستانهفروپاشیاستوتمامآثاراینفروپاشیرنجوآزاریاستکهبرمردمآنکشورآوارمیشود،

حتیوقتیکهآثاراینمصیبتگریبانمردماندیگررامیگیردوبتدریجروابطدیگرمللراتحتتأثیر

قرارمیدهدوارزشهایجهانیوذاتیانسانیراپایمالمیکند،آیانبایدمداخلهرابعنوانآخرین

چارهبرگزید؟

بهلحاظحقوقی،موافقانادعامیکنندکهاواًل،ازمدتهاقبلحمایتازحقوقبنیادیفردازقلمرو

حفاظتشدۀدولتهاخارجشدهاست.کافیاستکهبهتعدادواهمیتوسالوابزارکنوانسیونی

کهبهاینموضوعاختصاصدادهشدهاندونیزبهتوسعۀقواعدعرفی،اگرنگوئیمتوسعۀقاعدۀامری،

نظرافکندهشود.موجبتعجبوبرخالفعادتاستکهاهالیغیرنظامیدرزمانجنگداخلیو

یابینالمللی)پروتکلهایژنو1977(بهتراززمانعادیحمایتشوند.ثانیاً،چنانکهتکلیفیبرای

کمکهایانساندوستانهوجودداشتهباشد،اینمعنیناشیازاخالقخواهدبودتاحقوقاثباتی.

البتهبرایمثال،اصولحمایتگرحقوقبشرویاحقبهرهمندیازتوسعه،بهاینتکلیفنوعیجانمایۀ

حقوقینیزاعطامیکند.شورایامنیتقطعنامۀ688)1991(رابرایکمکبهاهالیغیرنظامی

کردعراقومجمععمومینیزسهقطعنامۀمهمرادرهمینچهارچوبپذیرفتهاستکهبموجبآن

همۀدولتهارادعوتمیکنددرصورتنیازبهکمکهایانساندوستانهبرایقربانیانحوادثفاجعه

بارطبیعیونیزبرایقربانیانوضعیتهایاضطراریوفوری)کهاشارهآزرمگینبهجنگهایداخلی

است(اجرایاقداماتالزمرابوسیلۀسازمانهایصاحبصالحیتتسهیلنمایند.همچنین،دیوان

بینالمللیدادگستریدررأیمورخ27ژوئن1980میپذیردکه»فراهمکردنکمکهایمنحصرا

انسانیبرایاشخاصویانیروهاییکهدرکشوردیگریقراردارند...مداخلۀغیرمشروعتلقینخواهد

را خود »نباید میگوید: ملل سازمان 1991 سال فعالیتهای گزارش در متحد ملل دبیرکل شد«.

آنچهمحلبحثاست ازحقوقبشر«گرفتارکرد... تلۀتناقضگونه»رعایتحاکمیت/حمایت در

بلکهدقیقاتکلیفدستهجمعیدولتهابرایعرضۀکمکوجبرانخسارتدر حقمداخلهنیست،

وضعیتهایاضطراریودرمواردیاستکهحقوقبشردرمعرضخطراست.«درهمینرابطهسند

تأسیساتحادیۀآفریقانیزشایانتوجهاست.طبقمادۀ4اینسند،»حقمداخلۀاتحادیهدریک

کشورعضوبراساستصمیمکنفرانسدربرخیازاوضاعواحوالمهم:جنایاتجنگی،کشتاردسته

بررسی مفهوم و ابعاد اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

جمعیوجنایاتعلیهبشریت«بهرسمیتشناختهشدهاست116.

در و کرده مبادرت اعمالی چنین ارتکاب به نمیتواند دولتی هیچ میکنند ادعا بعالوه، موافقان،

مقابلاعتراضدولتهایدیگرمدعیدخالتدرامورداخلیخودشود.همانگونهکههیچکسدر

هیچکشورینمیتوانددرمنزلخودمرتکبقتلشودوبهاستنادحریممنزلخودآنراازمسائلحریم

خصوصیخودبداندوازمراجعرسمیبخواهدواکنشینشانندهند.لذا،واکنشجامعۀجهانیبه

ارتکابجرایمفوقتوسطدولتهانیزنهتنهامصداقمداخلهدرامورداخلیدولتخاطینیست،بلکه

نظامحقوقیبینالمللیدولتهارامکلفبههمکاریبرایتوقفچنینمواردیمیداند117.

جرایم و منحرف و مخرب عناصر با دیگری جمع هر یا داخلی، جامعۀ در که همانگونه بنابراین،

گوناگون)بویژهنوعسازمانیافتۀآن(برخوردومقابلهمیشود،دراجتماعبینالمللینیزمقابلهبا

ازاصولمهمحقوقبینالمللناگزیرمینماید.امروزه،اصولمهمحقوق اینگونهجرایموتخلفات

بینالملل،جهانیوجهانشمولتلقیمیشوند.نظیربسیاریازقواعدعهدنامههاومیثاقهاکهاجرا

ورعایتبرخیکهبعنوانعامویاآمرهشناختهشده،الزامیاست.حاکمیتدولتهاهموارهمحدود

بودهاست.اینمحدودیتزمانیبهعنوانحقوقالهییاطبیعییاقراردادیشناسائیشدهوزمانی

همبهعنوانقواعدحقوقبشریکهناشیازکرامتوشأنذاتیانساناست.بعالوه،امروزه،غالب

بهرعایتواجرای باپذیرشتعهد و آمرهاست و باقبولتعهداتیکهعامالشمولوجهانی دولتها

از داخلیخودهستند.صرفنظر قوانین آنطبق از متخلفان و ناقضان تعقیب به ملزم قواعد، این

قواعدحقوقداخلی،قواعدیکهنظموروابطبینالمللیراساماندادهونقضآن،اقدامعلیهنظم

بینالمللیاست،تعقیببینالمللیراایجابمینماید.تعقیبمرتکبانجرایمسازمانیافتهوپیچیدۀ

عمده،یکتکلیفحقوقیبینالمللیاستکهدربسیاریازموارددرصالحیتمحاکممنطقهاییا

بینالمللیاست)کهبهاینمنظورتشکیلشدهاند(ودربرخیمواردنیزشورایامنیتمللمتحد

مرجعصالحبرایاتخاذتصمیماست.

گفتاردوم:مخالفان»اسبتروا«
و بشردوستانهعمدتاً پاسخمخالفانگرایش استعماراست؟ از وجدیدی دیگر نوع بشردوستی آیا

اسباب متمدن« غیر »ملل و متمدن« »ملل بندی تقسیم وسطی قرون در اگر است. مثبت عمیقاً

دخالت»سفیدپوستان«و»مسیحیان«بود،بشردوستانهگرایینیزهمانتقسیمبندیاستباچهرۀ

اظهار انان کوفی پاسخ در و 1999 اجالس در الجزایر جمهور رئیس بوتفلیقه، عبدالعزیز جدید.

داشت:»ماانکارنمیکنیمکهسازمانمللمتحدحقوتکلیفبرایکمکبهانسانهایرنجدیده

دارد،ولیدرعینحال،بهشدت،نسبتبههرگونهتضعیفحاکمیتمانحساسباقیخواهیمماند،

نهتنهابرایاینکهحاکمیتآخرینسنگردفاعمادربرابرمقرراتجهانینابرابراست،بلکهبدینسبب

116 -نگوینککدینودیگران،همان،صص722و733و734.
117 -هومنموثق،گذراز»مداخلۀبشردوستانه«به»مسئولیتحمایت«،مجلۀمهرنامۀ،ش11،صص127و128.
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کهمامشارکتیدرروندتصمیمگیریشورایامنیتنداریم«118.دامنۀبحثهایسیاسیگستردهتر

ازعواملدیگریکه ازبشردوستی ازایناست.اساساًمداخلهایکهسیاسیونظامیباشد،قبل

منافععدیدهایراشاملمیشودپشتیبانیمیگردد.هرجامنافعغربایجابنماید،تصمیمگیری

برایخاتمۀبحرانبهسرعتانجاممیشود؛بایابدونشورایامنیت.درموردکوزوووقبلازآندر

ماجرای11سپتامبر،بهسرعتتصمیمگیریومداخلهشد.اما،دربحرانهایبزرگتروعمیقترو

دردناکتر،مانندمواردمتعددینظیربحرانهایسومالی،روآنداو...،سالهابایدچالشسیاسیتداوم

یابد؛بهنتیجهبرسدیانرسد.اگرمنافعغربایجابنماید،کشوربزرگیمانندعراق،حتیباتوسلبه

بهانههایواهیمثلدستیابیبهسالحکشتارجمعی،بهسرعتاشغالمیگردد.اما،کشوردیگری

از ناشی ومصیبتهای وشورش وجنگ ومرج دربالیهرج از20سال بیش باید مانندسومالی

و ملل بازیگرفتنسازمان به یا توسل بدون نماید،حتی ایجاب منافعغرب اگر بماند. آنگرفتار

بمباران تسلیم و ویرانی تا لیبی و کوزوو و اشغال عراق مخالفتهایگستردۀجهانی، علیرغم حتی

میشود،اما،یمنبایدسالهاگرفتارجنگداخلیبماند.وانگهی،اگرسستیومقیدومشروطبودن

حاکمیتدولتها،کهتمامحقوقبینالمللبرپایۀآناستوارشده،پذیرفتهشود،چهکسیمیخواهد

ازسلطهطلبیبیانتهایقدرتهایبزرگیمثلآمریکاجلوگیرینماید؟آیامردمتحتستم،بایدبعد

ازبکارگیریسالحشیمیاییوقتلعاممردمبیدفاعکرددرحلبچهدرسال1998،بعنوانمداخلۀ

بشردوستانه،ازشرصدامخالصمیشدیادرسال2003وباجنگینامشروعبهبهانۀواهیدفاع

پیشگیرانهیاپیشدستانهدرمقابلدراختیارگرفتنسالحکشتارجمعیکهبهکشتهشدنصدها

هزارنفرنظامیوغیرنظامیمنجرشد؟امروزه،جنبشعدمتعهد،با113عضو،فراگیرترینتشکل

بینالمللیبعدازسازمانملل،ازگرایشبشردوستانهبهمانند»اسبتروای«جدیدواهمهدارد.در

مقابلمداخلهگراییبیشازپیشمتحدومقاوماستومیکوشددرسازمانمللودرمقابلآمریکا،

نقشکنسولهاییرابازیکندکهبرایکنترلامپراطوردررمباستانعملمیکردند.

بهلحاظحقوقی،اواًل،دولتهاسختوابستهبهمفهومیمطلقازحاکمیتخودهستند،فلذابایداز

تجاوزبهحریمحاکمیتخودجلوگیرینمایند.اینتجاوزیا»تهدید«،ممکناستناشیازحقوق

هم کرد. خواهد محدود را دولتی صالحیتهای مختارانه خود اجرای تدریجاً که باشد بینالملل

چنین،ممکناستازجانبدولتهایدیگریباشدکهمیکوشندمیدانعملعادینظمحقوقی

–یعنیسرزمینخاص-خودرامطرحکنندتاازاینطریقبهکنترلاعمالحاکمیتدولتهایدیگر

یامنابععمومیخارجیبپردازند.بدینمنظور،دولتهادرزیرپوشش ونمایندگانقدرتعمومیو

مصونیتهائیقرارمیگیرندکهتوسطحقوقبینالمللشناختهشده،همچنین،دولتهادرراستای

انتظار و بهاجرادرمیآورند را همکاریوهمزیستیمسالمتآمیز،سیاستهای»خودمحدودسازی«

دارندوامیدوارندکهاینسیاستهامتقابلباشند.ثانیاً،طبقمفهوم»قلمروحفاظتشدۀ«دولت،

حاکمیت،مادامکهیک»دولتجهانی«وجودنداشتهباشدمحتوائیغیرقابلتحویلبهاموردیگر

118 -بهنقلاز؛توماسج.وایس،همان،ص167.
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بینالملل بهحقوق وابسته اینقلمرو اینکهگسترۀ بر بینالملل،مبنی دارد.نظریۀمؤسسۀحقوق

استوبرحسبآنتغییرمیکند،مؤیداینمطلباست119.

ثالثاً،توسعۀتفسیرازتهدیدعلیهصلحوامنیتبینالمللی،تشدیدفضایامنیتیاستوباتشدید

حاکمیت، کلی اصل میرود. حاشیه به بینالملل حقوق مهم و عادی اصول و قواعد فضا، این

را اینتساوی روز به روز بینالمللاست.سازوکارهاییکه متضمنتساویاعضاءجامعهدرحقوق

تضعیفنمودهیانادیدهمیگیرددرارکانمللمتحدروبهگسترشاست.یکنمونه،دوگانگیدر

وعراق.دولتعراقدر باکردهایترکیه برخورد واصولمللمتحداست.مانندمورد اجرایقواعد

کردنشینجنوب مناطق بمباران لکن، منعشد، کردهایشمال بمباران و ازسرکوب زمانصدام

توسطدولتترکیهباسکوتوسیاستبازبرگزارشدهومیشود.نمونۀدیگر،تجاوزازحدودوظایفو

اختیاراتشورایامنیتاست.مانندبرخیمفادمغایربااصولحقوقبینالمللقطعنامههایشورادر

قضیۀالکربیکهاتفاقاًهمینمفاد)مانندالزامبهتحویلمتهمانبهکشوریکهطرفقرارداداسترداد

مجرماننبود(بهقطعنامههایمتعددالزامآورونهایتاًتنبیهیختمشد.

این در قاعدهایهم و نبوده بشر نقضعمدۀحقوق استناد به مداخلهصرفاً تاکنون،شروع ثالثاً،

بارهوضعنشدهوجرایمیمانندنسلکشی،جنایاتجنگی،جنایاتعلیهبشریتوپاکسازیقومی

مسبوقبهمداخلهبودهاست.درواقع،تنهاباوقوعجرایممذکوربشکلسازمانیافتهوقهرآمیززمینۀ

اقدامنهادهایحقوقیبینالمللینظیردیوانکیفریبینالمللیفراهممیشودکهنهمثلآمریکا

)مرتکبانعملیات11سپتامبررادرزندانیبیقانوندرشرایطغیرعادالنهنگهداریوپساز10

سالمبادرتبهتشکیلدادگاهکندیامظنونینبهاقداماتتروریستیرادرسرزمینهایدیگر،بههر

وسیله،ازجملهبااستفادهازهواپیماهایبیسرنشینبطورپنهانییاآشکارترورنماید(،بلکهطبق

اصولدادرسیبهتعقیبومحاکمهاقدامنماید.

بعالوه،بهلحاظاخالقی،درهرمداخلهایبایدبهنتیجۀآنتوجهنمود.مداخلۀنظامیخودشبیه

بهایناستداللهیتلریدرجنگدوماستکهجنگبرایخاتمۀجنگرانویدمیداد.آیاباجنگ

نیازمندکمکهای آوارهوسرگردان انسان بهویرانیوفسادوتباهیخاتمهداد؟میلیونها میتوان

منتظر ببارند، بمب باران آسمان از که هواپیماهایی بجای پوشاک، و مسکن و دارویی و غذایی

کاروانهایامدادیهستندکهنهفقطاحساسنوعدوستیکمککنندگانراتسکیندهدبلکهواقعاً

دردیازایشانراعالجنماید.

مبحث سوم: جهان اسالم و جنبش های عربی و »عدم مداخله«

گفتاراول:اسالمو»عدممداخله«
ازرسانههایعمدتاًغربی،پدیدۀاسالمهراسیوگاهیاسالمستیزیرادر سالهاستکهبسیاری

کشورهایمختلفترویجوتبلیغمینمایند.اینگونهرسانهها،بادستآویزقراردادنعقایدفرقههای

119 -نگوینککدینودیگران،همان،صص712تا714.
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سلفیوخرافیوانحرافی،سعیدرزشتیاخشننشاندادنچهرۀاسالمومسلماناندارند.علل

مختلفیبرایاینپدیدهشمردهشدهکهبحثازآنخارجازموضوعاینمطلباست120.اماالزماست

گفتهشودکهدینمبیناسالموعمومپیروانفرستادۀخاتم)ص(،عموماًچهرۀرحمانیاسالمرابه

منصۀظهوررساندهودردورانجدیدحقوقبینالملل،گرفتارکمترینجنگهاومداخالتتجاوزگرایانه

درامورکشورهایدیگرشدهاند.جنگهایجهانیوداخلیویرانگروفجایعانسانیمثلنسلکشیو

پاکسازیقومیونژادپرستیوجنایاتیدیگرمانندقاچاقاسلحهوانسانو...غالباًدرسرزمینهای

به و رسیده قدرت به اسالمی درکشورهای مثلصدام جانیانی اگر است. واقعشده اسالمی غیر

اصولاسالمیوحقوقبینالمللمقیدنماندهوجنایاتعدیدهایمرتکبشدهودرتخریبچهرۀ

اسالمکوشیدهاند،میتوانادعاکردکهبهقدرترسیدناینگونهدیکتاتورهاوارتکابجنایاتآنان،با

حمایتوپشتیبانیآشکاروپنهانیاحداقلنادیدهگرفتن)وچراغسبز(قدرتهایبزرگجهانیبوده

واگرکشورهایاسالمیومسلمانانگرفتاراستعمارواستثمارغربیهانشدهومانندغربیهابصورت

دموکراتیکبهانتخابحاکمانخودتوفیقمییافتند،بدونتردیدحاکمانیراانتخابمیکردندکه

مانندمؤمنین،بهقواعدوقوانیندیناسالمپایبندبودهوچهرۀروحانیوالهیاسالمرابهنمایش

بگذارند.

بهحقوقبینالمللاسالمی بعالوه،درمنابعاسالمی،مواردزیادیوجوددارد)کهدربرخیموارد

موسومشده121و(ازاحکامموردبحثدراینمنابعوموارد،موضوعاتذیلشایانذکراست122:

منابعحقوقاسالم؛ازجمله:قرآن،سنتنبوی)ص(وسیرۀخلفاوحکامممالکاسالمی

احکامحکومتداری؛ازجمله:حقوقووظایفحاکموشهروندان

احکامزمانصلح؛ازجمله:استقاللدولتاسالمی)وبالطبع،سایردول(،صالحیتقضایی،برابری

مقاموشأندولتها،دیپلماسی،اموال

احکامزمانمخاصمهوجنگ؛ازجمله:تعریفوانواع)تدافعیوتهاجمی،داخلیوخارجی(جنگ،

دزداندریایی،رفتاربادشمن،رفتاربااسرایجنگی،اموالدشمن،پایانجنگ،بیطرفی،وظایف

انساندوستانهوخیرخواهانه،احکامیبهفرماندهانوسردارانسپاهاسالمو...

120 -برایمطالعهدرخصوصعللاینپدیدهبهعنواننمونهر.ک.به:
http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=4860&Magazine

ArticleID=40467
http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=2549

121 -براینمونهمراجعهبهمنابعذیلتوصیهمیشود:
-محمدحمیدالله،سلوکبینالمللیدولتاسالمی،ترجمهوتحقیقآیةاللهدکترسیدمصطفیمحققداماد،تهران،

مرکزنشرعلوماسالمی،چاپچهارم1386.
-رضاموسیزاده،مقالۀاسالموحقوقبینالمللکیفری،)مندرجدرکتاب(مفاهیمکلیدیحقوقبشربینالمللی،

مهدیذاکریان،همان.
-آیةاللهدکترسیدمصطفیمحققداماد،حقوقبشردوستانۀبینالمللی»رهیافتاسالمی«،تهران،مرکزنشرعلوم

اسالمی،چاپ1383.
122 -محمدحمیدالله،همان،بخشهاییکتاچهار.
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از شده مردم و حاکمان متقابل وظایف و حقوق به که فراوانی تأکیدات مذکور، احکام میان در

برابری به باقواعدحقوقبشریمعاصرشایانتوجهاست.همچنین،احکاممربوط جهتمطابقت

شأندولتاسالمیودولتهایدیگر)اسالمییابیگانگان(،قابلتوجهوتطبیقبراصلتساویدر

پیشتر بسیار اسالم در دولتها برابری پذیرش اواًل، که است روشن است. جاری بینالملل حقوق

ثانیاً،پذیرش افتادهاست. اتفاق بعدی ازپیشرفتهایگرانبهایغیرمسلماناندرقرنهایمتمادی

برابریدولتها،مستلزمپذیرشاصولوقواعدمدرنحقوقبینالمللاستکهناشیازقراردادهاو

تعهداتقراردادیاست.میدانیمکهدرمیاناحکاممذکورتأکیدفراوانیبهاصلمهم»وفایبهعهد«

شدهوآیاتوروایاتبسیاریدراینموردواردشدهاست.همانگونهکهدرابتدایمباحثاینمطلب

گفتیم،ایناصلیکیازاصولیاستکهحقوقبینالمللبرپایۀآناستوارشدهوازاینجهتتثبیت

حقوقبینالمللدرمیانمللکثیراسالمیرامقدورساختهاست.

گفتاردوم:جنبشهایعربیومداخالتآشکار
درمیانکشورهایعربیغالباًسهنوعحکومتدیدهمیشود.

حکومتهایسلطنتیموروثیماننداردنومغرب

جمهوریهایمادامالعمرمانندسوریهوسودان)ومصرویمنولیبیوتونسقبلازجنبشهای

اخیر(

امیرنشینهایخلیجفارسبهشکلخانوادگیوموروثی

لبنانتنهاکشورعربیاست)وعراقنیزامروزهبهآناضافهشده(کهدرآننوعیدموکراسیتوافقی

براساستقسیمبندیمذهبیبینمسلمانانسنی،شیعهومسیحیان)وکردهادرعراق(وجوددارد

کهآنهمبامفاهیمکالسیکدموکراسیبهمعنایهرشهروندیکرأیتطابقندارد.

فقدان دیکتاتوری، و فردی حاکمیت عراق، و لبنان از غیر مذکور تمامحکومتهای مشترک وجه

و فرمایشی پارلمانهای وجود منتخب، پارلمان فقدان سیاسی، احزاب بودن محدود یا و احزاب

فقدانآزادیهایسیاسیومطبوعاتیاست.انباشتمطالباتمردمی،دیکتاتوریواختناقحاکم،

فسادهیئتحاکمهورانتخواریوابستگانرژیمهایمذکور،فقروفاصلۀطبقاتیوباالخره،خدشه

دارشدنکرامتملتهاوزیرپاگذاشتنارزشهایملیواسالمیدراینکشورها،همزمان،رشد

آگاهیعمومیوتوسعۀشبکههایرسانههایهمگانی)مجازیوواقعی(وبروزاعتراضاتعمومی

واعتصاباتگسترده،عاملتحوالتیشدکهبهجنبشهایعربی)یابهارعربییابیداریاسالمی(

موسومشدهاست123.

عدیدۀ تهدیدهای با را مذکور جنبشهای مردمی، و مدنی نهادهای ساختاری و تاریخی ضعف

داخلیوخارجیمواجهنمودهاست.ازجملۀتهدیداتخارجی،مداخلههایآشکاروپنهانقدرتهای

بزرگدرحفظرژیمهایمستبدکنونییابرایتعیینرژیمهایانقالبیاست.ازکشورهاییکهاین

123 -علیجنتی،چشماندازدموکراسیدرخاورمیانه،گزارشش402مرکزتحقیقاتاستراتژیک،دی1390.
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جنبشهاراتجربهکردهیامیکنندتنهادرموردتونسکهانقالببهسرعتبهنتیجهرسید،دخالت

قدرتهایخارجیآشکارنشد.درباقیکشورهاکموبیشدخالتهاعلنیشدهموجبانحرافجنبش

یاتشدیدبحرانوگاهیجنگداخلیشدهاست.

در خود، منافع فراخور به کدام هر منطقه(، کشورهای و چین روسیه، اروپا، )آمریکا، بیگانگان

خوشهچینیازتحوالتناشیازجنبشهامسابقهگذاشتهاند.بویژه،ورودرسانههایاطالعرسانی

بصورت مجازی، و دیداری رسانههای تمام است. العاده فوق اهمیت حائز مذکور جنبشهای در

برخی در پرداختند. جنبشها رویدادهای و وقایع انعکاس به لحظه، به لحظه آنالین، یا زنده

موارد،تلویزیونهایماهوارهایدرمیادینشهرهایبزرگ،دوربینهاییراتعبیهکردهوتجمعاتو

سخنرانیهاوسرکوبهاواقداماتورفتوآمدهایمردمیوپلیسوارتشرابهنمایشدرآوردند.

مانندانعکاستحوالتمربوطبهفروپاشیشورویسابقکهطیآنبرخیازتلویزیونها،باانعکاس

سخنرانییلتسیندرمیدانکرملینوتجمعاتمردمیوحضورتانکهاوزرهپوشهایارتشسرخدر

خیابانهایمسکووفراخواندنمردمبهتجمعاتوچادرنشینیدرمیادین،بهشکستکودتایکمیتۀ

این از بااستفاده بیادماندنیکردند.شبکههایماهوارهای و مرکزیحزبکمونیستکمکبزرگ

تجربهوتجربهانقالبهایمخملیاوکراینوگرجستانو...بهتحوالتجنبشهایعربینیزواردشده،

درسرنگونیبرخیازحکام)مانندحسنیمبارک(ایفاینقشکردند.

گردیده، منتهی نظامیان توسط جنبش مصادرۀ به ارتش از خارجی کشورهای حمایت مصر، در

بطوریکه،بیشترانقالبیونازطیفهایمختلف،ازنتیجۀتحوالتراضیبنظرنمیرسند.نگاهیبه

نتیجۀانتخاباتاخیرریاستجمهوریکهبهانتخاباولینرئیسجمهورمنتخبتاریخآنکشورختم

شدهبهحدکافیگویاست.طبقاعالمکمیسیونانتخاباتمصر124،ازتعداد52میلیوننفرواجد

شرایطرأیدردوردومرقابتها)بینآخریننخستوزیررژیمسابقونامزداخوانالمسلمین،حزبی

کهقریبنودسالبرایرسیدنبهقدرتمبارزۀناکامداشته(،نامزدانقالبیپیروز،تنها13میلیون

رأی)یکچهارمواجدینحقرأی(بهدستآوردکهبهمعنایعدمرأیقریبچهلمیلیوننفربهفرد

منتخباست.

باچترحمایتعلنی بهجنگداخلی وبعضاً بهخشونتگراییده انقالبی ویمن،تحوالت لیبی در

بیگانگان)ناتووعربستانو...(منجرشدهاست.دربحرینسرکوبخونینمخالفان،بویژه،باورود

ارتشعربستانبهکنترلتحوالتمنجرشدهودرسوریه،پسازحمایتغربواتحادیۀعربوترکیه،

نوبتبهسازمانمللرسیدهوکوفیانان،دبیرکلپیشینسازمانملل،بعنواننمایندۀویژۀسازمان

مللواتحادیۀعرب،طرحصلحیراارائهنمودهکهعلیرغماعالمآتشبسوورودناظرانبینالمللیبه

دمشق،نهتنهاخبریازتوفیقآننیست،بلکه،بهنظرمیرسدبرخیجنگساالرانباافزایشتلفات

انسانیوباوقوعسرنگونیهواپیماهایترکیۀعضوناتوتوسطارتشسوریه،بهدنبالمنطقهایکردن

وگسترشدامنۀجنگوخشونتهستند.

1124-روزنامههایمورخ91/4/5.
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دخالتهای مذکور، تحوالت از متأثر کشورهای تمامی در اینکه ضمن میشود، مالحظه چنانکه

از پیشین،حاکی تحوالت مانند کماکان، ایندخالتها عینحال، در است، آشکارشده خارجی

داخلی، قیمتجنگ به انقالبیون،حتی به ازکشورها برخی در است. دوگانه معیارهای و رفتارها

برایسرنگونیرژیمحاکموتامرحلۀنهاییکمکرسانهای،اطالعاتیونظامیشده)مانندلیبی(،

مساعدت آنان سرکوب حتی یا و انقالبیون کنترل برای حاکم رژیم به دیگر، برخی در مقابل، در

شده)مانندبحرین(ودربرخیدیگرنیزدرتالشبرایآشتیوسازشطرفینبرایتحققاصالحات

ارائهطرحشورای با - نوعی به و ومغرب اردن )مانند است اعمالفشارشده رژیم باحفظ سیاسی

همکاریخلیجفارسوحمایتغربوشرقازآن-دریمنوباطرحششمادهایکوفیانانومصوبۀ

کشورهایگروهتماسدرژنودرموردسوریه(.

باایناوضاعواحوال،بهنظرمیرسددرجنبشهایعربینیز،قدرتهایبرتر،ماننداتفاقمقدس

و امنیت نمودن اعاده و قوا« »موازنۀ تأمین و خود قدرت حفظ برای نوزدهم125، قرن امپراطوران

جلوگیریازاغتشاشاتانقالبیدراینکشورها،بایکدیگرهمکاریمینمایند.

گفتارسوم:جمهوریاسالمیایرانوعملکردآن
»ارتشمکتبی«،چنین عنوان ایرانذیل اسالمی اساسیجمهوری قانون درمقدمۀ اینکه باوجود

آمده:»ارتشجمهوریاسالمیوسپاهپاسدارانانقالب...نهتنهاحفظوحراستازمرزهابلکهبار

رسالتمکتبییعنیجهاددرراهخداومبارزهدرراهگسترشحاکمیتقانونخدادرجهانرانیز

عهدهدارخواهندبود.)واعدوالهممااستطعتممنقوهومنرباطالخیلترهبونبهعدواللهوعدوکمو

آخرینمندونهم(.«ونیزدراصل11قانوناساسیمقررشدهکه:»بحکمآیۀکریمۀ»انهذهامتکم

امتواحدهواناربکمفاعبدون«همهمسلمانانیکامتاندودولتجمهوریاسالمیایرانموظف

استسیاستکلیخودرابرپایۀائتالفواتحادمللاسالمیقراردهدکوششپیگیربعملآورد

تاوحدتسیاسی،اقتصادیوفرهنگیجهاناسالمراتحققبخشد«،نظربهاینکهدرعینحال،به

حکماصل14آنقانون:»...دولتجمهوریاسالمیایرانومسلمانانموظفندنسبتبهافرادغیر

مسلمانبااخالقحسنهوقسطوعدلاسالمیعملنمایندوحقوقانسانیآنانرارعایتکنند...«،

واصل152قانوناساسی،سیاستخارجیجمهوریاسالمیرابر:»...نفیهرگونهسلطهجوئیو

سلطهپذیری،حفظاستقاللهمهجانبهوتمامیتارضیکشور،دفاعازحقوقهمۀمسلمانانوعدم

بادولغیرمحارب...«استواردانستهو تعهددربرابرقدرتهایسلطهگروروابطصلحآمیزمتقابل

طبقاصل154آنقانون،»جمهوریاسالمیایرانسعادتانساندرکلجامعۀبشریراآرمانخود

میداندواستقاللوآزادیوحکومتحقوعدلراحقهمۀمردمجهانمیشناسد.بنابراین،درعین

خودداریکاملازهرگونهدخالتدرامورداخلیملتهایدیگرازمبارزهحقطلبانۀمستضعفیندر

برابرمستکبریندرهرنقطهازجهانحمایتمیکند«،لذا،بهنظرمیرسدجمهوریاسالمیایران،

1125-ر.ک.به:ص10همینمقاله.
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متقابل استقالل مثل مهمی اصول بشردوستانه، و انساندوستانه رفتارهای اصول ضمنشناسائی

)وتساویحاکمیتوبرابری(دولتها،قاعدۀمنعمداخلهدرامورداخلیکشورهایدیگرراتضمین

نمودهاست.

درعینحال،بطورکلیوبهلحاظحقوقی،ارزشموازینحقوقبینالمللدرحقوقداخلیایران

دارایجایگاهشناختهشدهایاست.غیرازاصولمذکورکهرعایتواجرایآنبطوراساسیتضمین

شده،دیگر»مقرراتعهودیکهبرطبققانوناساسیبیندولتایرانوسایردولمنعقدشدهباشد

درحکمقانوناست126«.بنابراین،اعتبارحقوقیقراردادهایبینالمللیدرحکماعتبارقوانینعادی

ایرانوتخلفازمقرراتآنبهمثابۀتخلفازمقرراتقوانینداخلیاست.همچنین،بابرابریارزش

نامهها، تصویب نامهها، آیین بر قراردادها اینگونه برتری داخلی، قوانین با بینالمللی قراردادهای

با مغایرت صورت در داخلی مقررات گونه این و میشود استنباط نظامنامهها سایر و بخشنامهها

قراردادهایبینالمللی،مطابقاصل170قانوناساسی،127غیرقابلاجراخواهندبود.

اسالمی شورای مجلس تصویب به باید ...« مینماید منعقد دولت که قراردادهایی همچنین،

قانونی ارزش فاقد گردد، منعقد مجلس دخالت یا اطالع بدون که قراردادهایی لذا، برسد...«128.

است.درمقابل،برخیازحقوقدانانمدعیشدهاندکهمطابقمقرراتحقوقداخلیایران،ارزش

مقرراتمنشورمللمتحدفراترازقوانینداخلیایراناست129ومتقاباًلبرخیبربرابریارزشقانونی

مقرراتعهدنامهایازجملهمنشوربامقرراتقوانینداخلینظردادهاند.ازدیدگاهاول،طبقماده

103منشور»درصورتاختالفبینتعهداتاعضایمللمتحدبهموجباینمنشوروتعهداتآنها

برطبققراردادهایبینالمللیدیگر،تعهداتاولیاولویتخواهندداشت«.نظربهاینکهمطابق

مادۀ9قانونمدنی،قراردادهاعموماًدرحکمقانونهستندودرمنشورخصوصاًامتیازیبرایاین

برقوانین را امتیازمنشور بنابراین، بهسایرقراردادهامقررگردیدهاست، بینالمللینسبت قرارداد

داخلیایراننیزمیتوانتعمیمداد.درمقابل،ازدیدگاهدیگر،تاهنگامیکهتفوققراردادهابرقوانین

ایرانصریحاًشناختهنشدهاینقبیلقراردادهاازنظرارزشبهمانندسایرقراردادهایبینالمللیو

برهردونظرفوق،اصولعامحقوق ازآن130.درهرحال،مبتنی باالتر نه درحکمقانونهستند

بینالمللمانند:منعتوسلبهزور،عدممداخلهدرامورکشورهایدیگر،حسننیتوحلاختالفات

ازطرقمسالمتآمیزو...،کهدرقراردادهاوعهدنامهها)ازجملهمنشورمللمتحد(،اجراورعایتآن

تعهدشده،الزامآوربودهوتخلفازآنمستوجبمؤاخذهقانونیخواهدبود.

126 -مادۀ9قانونمدنی.
127 -اصل170ق.ا.»قضاتدادگاههامکلفندازاجرایتصویبنامههاوآییننامههایدولتیکهمخالفباقوانین

ومقرراتاسالمییاخارجازاختیاراتقوهمجریهاستخودداریکنند...«.
-مادۀ9ق.مدنی:»...عهدنامههاومقاولهنامههاوقراردادهاوموافقتنامههایبینالمللیبایدبهتصویب  128

مجلسشورایاسالمیبرسد...«.
129 -پرویزذوالعین،همان،ص593.

130 -همان،595.
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نتیجه گیری

ازسال1823 و امورداخلیوخارجیکشورها«کهدرمقابلاصلدخالت اصل»منعمداخلهدر

مطرحشده،یکیازاصولپایهایحقوقبینالمللاستکهدردورههایمختلفتاریخیسیرتحول

وتکاملخودراسپرینمودهودردورههایبعدیباشکلگیریاصولوقواعدمتعددیمثلحقوق

اساسیبشروقواعدآمرهومسئولیتکیفریفردیوتکلیفتعقیببینالمللیومنعبیسزاییو...

بویژه،باورودشورایامنیتبهقضایایجنگهایداخلیوتوسعۀتفسیرازتهدیدعلیهصلحوامنیت

بینالمللی،تعدیلوتحدیدشدهوباپیدایشاصلمسئولیتحمایتیدولتهابرمحدودیتآناضافه

شدهاست.

مهمترینگرایشیکهقلمروقاعدۀ»منعمداخله«راتهدیدمینماید،گرایشبشردوستانهایاستکه

متعاقبفجایعگستردۀجنگهایداخلیدودهۀگذشتهمطرحشدهوطرفدارانبسیاریازدولتها،

شخصیتها،سازمانهایبینالمللیومحافلعلمیراحولخودگردآوردهودرعینحال،مخالفتهای

ازقلمروآنکاسته اینموردشده،لکنبتدریج گستردۀبرخیدولتهامانعوضعقاعدۀعمومیدر

است.

دراسالم،قاعدۀ»منعمداخله«تحتعنوان»شأنومقامواستقاللدولتها«واردشدهاست.اسالمبه

عنواندینالهی،بسیارپیشترازحقوقبینالمللبهحقوقبشردوستانهتوجهنمودهودراینموردبه

وضعاحکاموقواعدرفتاریبااشخاصآسیبپذیرپرداختهاست.

النهایه،جنبشهایعربیازمداخالتآشکاروپنهانقدرتهایجهانیومنطقهایرنجبسیاربردهو

اینمداخالتمعیارهایدوگانۀرادربرخوردباامورمشابهبهنمایشگذاشتهوایندوگانگی،آرمان

حقوقبشردوستانهراکهمداخلۀانسانیبرایکاهشآالمبشریاستزیرسؤالبردهاست.علیرغم

اینمشکالت،کشورهایاسالمی،ازجملهجمهوریاسالمیایران،قاعدۀمنعمداخلهوسایرقواعد

شناخته، رسمیت به عادی و اساسی قوانین بموجب و حقوقی لحاظ به را بینالملل حقوق مهم

تضمیننمودهوضمنپایبندیبهآرمانبشردوستانه،رعایتنمودهاند.
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خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسالمی، ش 20، 1375
ـ کمال خرازی، تحوالت مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دورۀ بعد از جنگ سرد، مجلۀ تحقیقات حقوقی 
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اسناد،مقرراتوقوانین:
ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ـ قانون مدنی ایران
ـ مجموعۀ اسناد بین المللی حقوق بشر، ترجمه زیر نظر اردشیر امیرارجمند،جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 

تهران1386 
ـ مجموعۀ اسناد بین المللی حقوق بشر، ترجمۀ زیر نظر اردشیر امیرارجمند، جلد دوم، انتشارات جنگل 1386

ـ اعالمیه های حقوق بشر، گردآوری هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد 1372
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بررسی تفاوتهای حقوقی »ملّت«و »اّمت«
سعیدرادمرد1
مهدیدولتی2

درنظر یكسان را اّمت« و »ملّت واژهی دو مواقع بیشتر دولتمردان و مردم چكیده: 

میگیرند.اماتعریفوبارحقوقیایندومتفاوتاست.»ملّت«رامیتوانیكواحد

و آگاهیمشتركاست و فرهنگ آنیك پیوند نمودكهعامل تعریف انسانی بزرگ

تشكیلجمعیتیكدولت-كشوررامیدهند.امااّمتاصطالحیقرآنیودینیاست

کههمزمانبادیناسالمرواجیافتهاستودرفرهنگغربیهیچسابقهایندارد.در

قانوناساسیوقوانینداخلیمنافعملّتایرانبرمنافعاّمتاسالمترجیحدادهشده

استوبرایغیرایرانیان-اگرچهمسلمان-حقیوامتیازیقائلنشدهاست.امادررابطه

میكنند؛سیاست زندگی دیگر دركشورهای كه مسلمانانی یعنی اسالم« »اّمت با

میكند:»... اعالم چهار و دراصلیكصدوپنجاه كه ایران اسالمی جمهوری خارجی

ازهمهیجنبشهایحقطلبانهمستضعفیندربرابرمستكبریندرهرنقطهازجهان

حمایتمیكند.«چگونهاست؟میتوانگفت:چونایرانخودرابهقوانینوحقوقو

اصولبینالمللمتعهدکردهاستلذاباعنایتبهاصل»عدممداخلهدرامورداخلی

كشورها«،جمهوریاسالمیایرانفقطازجنبشهاومبارزاتحقطلبانهمستضعفین

دربرابرمستكبریندرهرنقطهازجهان،حمایتمعنویبهعملمیآورد.

كلمات كلیدی:ملّت،اّمت،اّمتواحده،دولت-كشور،منافعملی

مقدمه

درمتونحقوقیوسیاسیودینیازدوكلمهملّتواّمتفراواناستفادهمیگردد.مشاهدهمیشود

كهدریكمتنیاسخنرانیچندینبارایندوكلمهتكرارمیشود.بااندكیتأملمیتوانفهمیدكه

بارمیشودیكساندرنظرگرفتهمیشود.حتیدرسخنرانیهای ایندوكلمه بر مفهومحقوقیكه

اسالمی اساسیجمهوری قانون پیشنویس بررسی در اساسی قانون مؤسسان نمایندگانمجلس

جداسازی بدون پیوسته كلمات این نیز قانون همان مقدمه در همچنین و 1358 سال در ایران

1-عضوهیاتعلمیدانشگاهپیامنورواحدعجبشیر
2-کارشناسارشدحقوقعمومی
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ازیكدیگرتكرارگردیدهاند.دراینمقالهسعیشدهدرحدتوانمعانیواقعیایندو آنها حقوقی

كلمهبیانگردیدهوتفاوتهایحقوقیایندوواثراتنشأتگرفتهازآنهاموردبررسیقرارگیرد.در

اینمقالهابتدابهتعریفمفاهیمملت،ملیتوامتپرداختهوسپسویژگیهایامتاسالمیرابیان

میكنیم.دربخشدوم،بارحقوقیدوواژهرادرقوانیناساسیوداخلی،سپسدرنظامبینالمللو

جهاناسالمموردبررسیقرارمیدهیم.

بخش اول: تحلیل مفهومی 

گفتار نخست- ملّت و ملّّیت

بند اول: ملت

ازدیدگاهحقوقبینالملل،كشوریادولتازاجتماعدائمومنظمگروهیازافرادبشركهدرسرزمین

معینومشخصی،بهطورثابتسكونتگزیدهومطیعیكقدرتسیاسیمستقلهستند،تشكیل

شدهاست.چنینكشوریاستقاللوحاكمیتكاملدارد.بااینتعریف،دولتازسهعنصریعنی:

واحد تابعیت دارای باید كشور هر جمعیت است. یافته تشكیل عالیه قدرت و سرزمین جمعیت،

باشند.تابعیترابطهایاستمعنویوذاتاًسیاسیكهشخصرابهكشورمعینیمربوطمیسازد.

تابعیتاصلیدارند،عضوجامعهملّیمحسوبمیشوند.اشخاصیكهغیرعضوجامعه كسانیكه

ملیباشند،بهرغمكسبتابعیتیككشور،حداقلتامدتهاجزوملّتمحسوبنمیشوندوحقوقو

وظایفیكهدارندمحدوداست.طبقنظریهطرفدارانمكتبموضوعییااصالتاعیان،ملّتگروهی

به را آنها فرهنگی، و تاریخی پیوندهای داشته، درسرزمینمشخصیسكونت كه هستند افراد از

نظر اختالف ندارد. وجود پذیرشهمه مورد و واحد تعریف ملّت باب در یكدیگرمتصلمیسازد3.

بهحدیاستكهعدهایركناصلیدولتراجمعیتمیدانندنهملّت.ملّتگاهیفراترازمرزهای

یكدولت-كشوراستوگاهیچندملّتتشكیلجمعیتیكدولت-كشوررامیدهند.بنابراینبه

نظرمیرسدجمعیتركندولترانبایدباملّتاشتباهگرفت.دایرهالمعارفالروسدرتعریفملّت

مینویسد:»مجموعهافرادانسانیكهدریكسرزمینزندگیمیكنندوازحیثاصالت،تاریخ،آداب
وعاداتودربیشترمواردزباناشتراكدارند«.4

ملّترامیتوانیكواحدبزرگانسانیتعریفنمودكهعاملپیوندآنیكفرهنگوآگاهیمشترك

آن به متعلق افراد میان وحدت احساس و یكدیگر به تعلق احساس كه است پیوند این از است.

واحدپدیدمیآید5.ازجملهویژگیهایهرملّتاشغالیكقلمروجغرافیاییمشتركاستواحساس

دلبستگیووابستگیبهسرزمینمعین.پیوندمستقیممفهومملّتبادولتامرتازهایاستكهتاریخ

آنازپیدایشناسیونالیسمجدیدفراترنمیرودومربوطبهتحوالتفكریوسیاسیواجتماعیاروپا

3-ضیائیبیگدلی،محمدرضا؛حقوقبینالمللعمومی،تهران،کتابخانهیگنجدانش،1385چاپبیستوچهارم،
ص202-203.

4-مدنیجاللالدین،كلیاتحقوقاساسی،پایدار،اول،1376،ص64.
5-گرجیعلیاكبر،مبانیحقوقعمومی،انتشاراتجنگل1388،ص10.

بررسی تفاوتهای حقوقی »مّلت«و »اّمت«
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دردوسدهاخیراست...بههمیندلیلواژه»ملّت«نیزدرگذشتهمعنایسیاسیامروزینرانداشته

مختلف فرهنگهای در است6. بوده دین پیروان یا »اّمت« برابر كمابیش فارسی زبان در چنانكه

است. کاربردهشده به community اجتماع یا جامعه مفهوم بیان برای مختلفی واژههای انسانی

اصطالحاتیچونملّت،مردم،گروه،ایل،طایفه،قبیله،عشیره،ناس،قوم،ناسیون،شعب،طبقه،

نژاد،تودهوجامعه.

درزمینهمفهومحقوقیوسیاسیملّتدومكتبمعروفوجوددارد:مكتبآلمانیومكتبفرانسوی.

متفكرانآلمانیبرعواملقومی،نژادی،زبانومذهبتكیهمیكننددرحالیكهبراساسبینش

مكتب این است. استوار دستهجمعی زیست اراده اصل بر »ملّت« مفهوم فرانسوی پردازان نظریه

عواملقومی،نژادی،زبانومذهبرادرشكلگیریملّتانكارنمیكندامابهعناصرمعنویوفرهنگ

وتمدنیكمجموعهانسانیكهباعثهویتملّیآناناستنیزتوجهویژهایمعطوفمیدارد.7كلمه

ملّتكلمهایعربیاستوبهمعنیراهوروشاست.درقرآنكریمنیزاینكلمهبههمینمعناآمده

است.مثاًلمیفرماید:»ملّهابیكمابراهیم«؛یعنیراهوروشپدرشماابراهیم...بنابراینملّتو»دین«

یكمعنادارند.بااینتفاوتكهیكچیزبهاعتباریدینوبهاعتباریدیگر»ملّت«نامیدهمیشود.

بهآناعتبار»ملّت«نامیدهمیشودكهآنچیزازطرفخدابهپیامبریامالمیشودكهبهمردمابالغ

نمایدومردمرابراساسآنرهبرینماید.»دراصطالحامروزفارسی،اینكلمهبهكلیمفهوممغایری

بامفهوماصلیخودپیداكردهاست...ایناصطالحِفارسییكاصطالحمستحدثوجدیداستودر

واقعیكغلطاست...گمانمیكنمایناصطالحجدیداززمانمشروطیتبهبعدپیداشدهاست...

اعرابامروزدرمواردیكهماكلمه»ملّت«رابكارمیبریمكلمه»قوم«یا»شعب«رابكارمیبرند8.«

بند دوم: ملّّیت 

اصطالحملّّیتبیانگررابطهقانونیبهمعنایعضویتدریكملّتیادولتاست،بهطوركلیملّّیت

و كشتیها شركتها، افراد، است. دولت سوی از حمایت و فرد سوی از فرمانگذاری وظایف شامل

هواپیماهاهمگیازنظرحقوقیملّّیتدارندوازایننظر»ملّّیت«فراگیرترازشهروندیاست،گرچه

»ملّّیت«بیشتردرموردافرادطبیعیبكارمیرود.ملّّیتراعموماً»حقیجداییناپذیربرایهرفرد

بشری«شمردهاند.اعالمیهجهانیحقوقبشرسازمانمللمتحد)1948(اعالممیداردكه»هركس

حقداشتنملّّیتیرادارد«و»هیچكسرانمیتوانخودسرانهازحقملّّیتشمحرومكرد«.9ازآنجایی

كهتابعیت،منشأحقوتكلیفاست،رابطهایحقوقینیزمیباشد.بهعنوانمثالایرانیاالصلبودن

اینحقرابرایفردایجادمیكندكهبتواندرییسجمهورگردد.قانونمدنیایراندرمواد976تا

991ضوابطتابعیترابیاننمودهاست.قانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزدراصول41و

42یكیازحقوقملّتراحقتابعیتبرشمردهواعالمنمودهاست:تابعیتكشورایرانحقمسلم

6-آشوریداریوش،دانشنامهسیاسی،تهران،مروارید،1373ص306-307.
7-قاضیابوالفضل،حقوقاساسیونهادهایسیاسی،انتشاراتدانشگاهتهران1373،ج1،ص206.

8-مطهریمرتضی،خدماتمتقابلاسالموایران،قم،دفترانتشاراتاسالمی،ص56-58.
9-آشوری،پیشین،ص310.
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هرفردایرانیاستودولتنمیتواندازهیچایرانیسلبتابعیتكندمگربهدرخواستخوداویادر

صورتیكهبهتابعیتكشوردیگریدرآید.درحقوقبینالمللاصلیبهناماصلملّّیتهاوجودداردبا

اینمفهوم:»افرادیكهداراینژاد،زبان،سنن،رسوموتمایالتمشتركهستند،یكملّتراتشكیل

میدهندوحقدارنددركشورمستقلیجمعشوند.مرزهاییككشوربایدمنطبقبایكملّتباشد.

اگردریككشورچندینملّتتجمعكردهباشند،اینانطباقعملینخواهدگردید.بهعكس،اگریك

ملّتبهچندینقسمتتقسیموجذبكشورهایمختلفشدهباشد،آنملّتحقدارددریككشور

بهوحدترسد.«ایننظریهباعثشروعانقالب1848اروپاووقوعجنگهایخونیندرآنقارهشد.

برایمثال،وحدتایتالیا)1870(،وحدتآلمان،آزادیملّتهایبالكانوتشكیلكشورهایمستقلی

چونیونان)1830(،بلژیك)1839(،رومانی،بلغارستان،آلبانیوغیره،نتیجهاعمالواجراینظریه

»اصلملّّیتها«بود10.

قطعنظرازاختالفدیدگاههایمطرحشدهدراینزمینهمیتوانیمتئوریکالسیکملّّیترادرسه

اصلزیرخالصهکنیم:

اصلاول:ملّّیتماهیتتاریخیداردودرنتیجه،امریجعلینیستومردمیکهداراییکملیت

مشترکهستند،دارایاشتراکاتمتعددیمانندزبان،فرهنگودینوامثالاینهامیباشند.سرزمین

مشترکهمغالباًجزءایناشتراکاتمحسوبمیشود.

بایدهمگانیباشد.مردمصاحبیک اصلدوم:ملیتامریمحترمومقدساستواحترامبهآن

ملیتمشترکبایدضمنمقدسشمردنملیتخوددرراهحفظآنازهیچامری)حتیفداکردن

جانخود!(دریغنورزند.

اصلسوم:حقمسلمهرملیتیایناستکهحکومتخودراداشتهباشد11.

گفتار دوم: اّمت

بند اول: تعریف اّمت

اسالمبهجایهمهیایناصطالحاتواژهیاّمتUmmahرابرایجامعهیانسانیموردنظرخود

انتخابکردهوازایننامگذاریمنظورخاصیرادنبالمیکند.

اّمتاصطالحیقرآنیودینیاستکههمزمانبادیناسالمرواجیافتهاستودرفرهنگغربیهیچ

سابقهایندارد.اّمتدرتعبیرواصطالحقرآنی،گروهیهمساندردین،آیین،زمانومكانودیگر

مشتركاتانسانیاست12.اّمتگروهخاصیازپیروانیكدینیایكعصربهسببهمسانیدرنوع

خاصیازعملكردویارویكردفكریهستند13.

10-ضیائیبیگدلی،همان،ص47.
11-الریجانیمحمدجواد،کاوشهاینظریدرسیاستخارجیتهران،انتشاراتعلمیوفرهنگی،1374ص246.

12–بقرهآیه128،مائدهآیه48.
13-طباطبایی،محمدحسین؛تفسیرالمیزان،ترجمهیمحمدجوادکرمانیومحمدعلیگرامیقمی،تهران،بنیاد

علمیوفکریعالمهطباطبایی،1376،چاپ6،جلد6ص39.
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پایان انسانها زندگی همانند لحظهای كه است زندگی و حیات دارای قرآنی نگرش در اّمت این  

مییابد14،وبهعنوانیكحقیقتدارایكتابونوشتهیمخصوصیاستكهدرقیاّمتبهسویآن

خواندهمیشود15،وبرایعملهرجامعهواّمتیعذابیمشتركوعمومیاست16.درضمنقرآنبرای

اتمام از اّمتپس پیامبران،هالكت ارسال بهسنت اثباتمیكندكهمیتوان نیز اّمتها،سنتهایی

حجتوتغییردرسرنوشتاّمتهابراثرعملكردجامعهومانندآناشارهكرد.

زبانهای در که است عربی خاص ریشهی از »اّمت فرانسوی: اسالمشناس گارد« »لویی عقیده به

اروپایینمیتوانمترادفیبرایآنیافت،مخصوصااّمتالنبیکهاحتماالازریشهیاصلی»اّم«به
معنیمادراست.«17

عالّمهطباطبایی)ره(معتقداستکهقرآنمجیدتوجهخاصیبهجامعهواجتماعانسانیداردوآنرا

حقیقتیمیداندکهدارایخواصوآثاریمخصوصاست18،برهمیناساساّمت:»بهمعنیگروهی

ازانسانهاستوگاهیبهمناسبتیبریکنفرهماطالقمیشود...اصلاینکلمهاز»ام«بهفتحهمزه

بهمعنایقصداستولذابههرگروهیازمردمانگفتهنمیشود،بلکهبهجمعیتیگفتهمیشودکه

دارایمقصدیواحدبودهوبهواسطهیآنبایکدیگرمربوطومتحدشدهباشندوبههمینمناسبت
برفرد،یکانسانوسایرمعانیاطالقمیشود.«19

بشریت تمام اندازه به وسیعی كهگسترهی است اجتماعی نظم مبنای اّمت تعاریف این اساس بر

اجتماعی، نظم به را خود تالش از عظیمی بخش شریعت دیگر عبارت به باشد. داشته میتواند

اختصاصدادهوقسمتاندكیرامتوجهمراسمعبادیواخالقفردیكردهاست.درسنتاسالمی

بر»اّمت«،تأكیدفراوانشدهبهگونهایكهعضویتدرآنشرطمسلمانیبهشمارمیرود.دورهی

اسالمینهباتولدپیامبراسالم)ص(شروعمیشودونهبااولیننزولوحی؛بلكهباهجرتپیامبر)ص(

– الله به اعتقاد و وفاداری مسلمانان كه است هنگامی هجرت و میشود آغاز مدینه به یارانش و

سبحانهوتعالی–رابرپیوندهایخویشاوندیوقبیلهای،ترجیحدادهوبهتشکیلاّمتدستزدند20.

 واژهیاّمت64باردرقرآنتکرارشدهاستکهبهمعانیایچونمدتوزمانیمعین21،رهبر،پیشواو

14-سورهاعراف،آیه34.)ولكل اّمت اجل فاذا اجلهم الیستاخرون ساعه والیستقدمون:وبرایهرقوموملّتی،
اجلیوزمانیازدواممعینشدهاستوچونآناجلفرارسد،حتیساعتیهمنمیتوانند،ازآنعقببیفتندیا

جلوبروند.(
15-جاثیه،آیه28:)...كل امه تدعی الی كتابها...:هراّمتیرابراساسكتاباعمالآنهامحاكمهمیكنند(

16-غافر)مؤمن(،آیه5.
17-گارده،لویی؛اسالمدینراست،ترجمهیرضامشایخی،تهران،شرکتسهامیانتشار،1352،ص286.

18-طباطبایی،محمدحسین؛پیشین،ج4،ص236.
19-همان،ج2،صص173-172.

20-موتن،عبدالرشید؛نظماجتماعیومردم،ترجمهمحمدشجاعیان،مجلهکتابنقد،سالپنجم،شماره20و21،
1380،ص90.

21-هود،آیه8،یوسفآیه45.
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نمونه22،دینوآیین23وگروهیازجانداران24ودربیشترمواردبهمعنیگروهیازانسانها25استفاده

ازمردماناستکهیکی آمده،مرادگروهی ازمردم بهمعنیگروهی اّمت میشود.درمواردیکه

بیانگروجودریشهیمذهبیودینیدراین این و نازلشدهاست آنان بر الهی ادیان و ازرساالت

اسالمی،گروه اّمت از مراد که نتیجهرسید این به تعاریفمیتوان این اساس بر است26. اصطالح

در واحد قبلهای و بهسویهدف و بوده هدایتمشترک و رهبری تحت که است مردم از وسیعی

حرکتاند.اینجامعهیآرمانیاسالم،دارایویژگیهایخاصیاستکهآنراازسایرجوامعمتمایز

میسازد.

درنهجالبالغهنیزدرمواردمتعددیواژهیاّمتبهمعنیگروهیکهپیرودینیومسلکیهستند

منزلهی به اّمت درسخنانعلی)ع( است. تکرارشده و آمده دنبالمیکنند، را وهدفمشخصی

مواردیهم در واالتراست. ازهرکرامتی آن ارزش که توصیفشدهاست الهی و دینی جامعهای

منظورحضرتازاّمتگروهیهستندکهمعتقدبهیکآیینالهیهستند27.

بند دوم: ویژگی های اّمت اسالمی

قرآنیكیازاهدافپیامبر)ص(رااّمتسازیمینامدونشانمیدهدكهچگونهوبهچهروشیپیامبر

اسالم)ص(بهآندستیافتواّمتشاهدونمونهایرادرمدینهایجادكرد؛اّمتیكهمیتواندبرای

همهجوامعالگوباشد.

درشکلگیریاّمتاسالمیبهقطعویژگیهاوخصوصیاتدینیازاصالتبرخوردارند.بهعبارتدیگر

تحققرساالتووظایفاسالمیبهصرفقرارگرفتندرچارچوبمجموعهایبهناماّمتامکانپذیر

است.اّمتاسالمیدرواقعدرچارچوبمرزجغرافیاییخاصیقرارنمیگیرد،بلکهبریکمجموعهی

را پیامبر یک رسالت و میکنند اطاعت الهی دستور و پیام یک از که میشود اطالق بینالمللی

میپذیرند.دراینجامعهتمایزاتنژادیوقومیانسانهااصالتنداردبلکهمالکبرتریافرادهمان

ایمانبهحقانیتپیامالهیاست28.

22-نحل،آیه120.
23-زخرف،آیات22و23.

24-انعام،آیه38.
اعر انعام/42-92-108، مائده/66-48، نساء/41، آلعمران/113-110-104، بقره/213-134-128، - 25
نحل/36- حجر/5، رعد/30، هود/48-118، یونس/49-47-19، اف/168-160-181-164-159-38-34،
غافر/5، فاطر/24، قصص/75-23، نمل/83، مومنون/5-44-43، حج/67-34، انبیا/92، ،63-93-92-89-84

شوری/8-7،زخرف/33،جاثیه/28،عنکبوت/18
26-بندرریگی،محمد؛فرهنگعربیبهفارسی،ترجمهیالمنجدالطالب،تهران،انتشاراتاسالمی،1360،چ2،

ص10ودهخدا،علیاکبر؛لغتنامه،تهران،دانشگاهتهران،1373،ج13،ص18947.
27-نهجالبالغه،خطبههای230،202،192،1،2.

انقالباسالمی،1383، امامخمینی،تهران،مرکزاسناد اندیشهی اّمتوملّتدر باباییزارج،علیمحمد؛ - 28
ص85.
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عناوین این در را آن است29کهمیتوان ترسیمشده اّمتها برای ویژگیهایخاصی قرآنکریم، در

دنبالکرد:عملوسلوکخاصبرایهراّمت)اینامرنشاندهندهپیوستگیواتحادمیانافرادیک

اّمتدرجهتهدفیواحداست(30،ذوقوسلیقهوادراکمخصوصبهخود31،حیاتوموتخاص

زمانی32،میانهرویوتعادلاّمتبهواسطهپیرویازاصولاسالمی)همینعاملبهعنوانمالکبرتری

اّمتاسالمیبردیگراّمتهااست(.33

بند سوم: »اّمت« در اندیشه ی سیاسی اسالم

به چارچوب این در میشود. استفاده اّمت از ملّت اصطالح جای به نیز اسالم سیاسی نظام در

جامعهیمسلمانانکهتحتحکومتاسالمیزندگیمیکنند،اّمتگفتهمیشود،بهطوریکهتنها

عاملعضویتوتابعیتدرآناسالماستوشرایطشکلدهندهیملّتوملیگراییدراّمتاسالمی

نقشیندارد.34درمدینهالنبیمعیارعضویتدرجامعهیاسالمی)شهروندی(یکیازدوچیزبوده

است،مسلمانبودنیاپیمانپذیربودن.هرکسکههیچیکازایندورانداشتهباشد،ازنظراسالم

بیگانه)غیرشهروند(تلقیمیشود.بهطورکلیدربهرهمندیازحقوقشهروندیدرسیرهینبوی،

براساسحدیث»الناسکاسنانالمشط«35؛اصلبرعدمتبعیضوعدممحوریتتعلقاتملیوقومی

ونژادیاست.ازدیدگاهاسالم،عاملاصلیبرایوحدتامتوجامعهاسالمی،وحدتعقیدهاست

ولیدرعینحالبایدتوجهداشتکهازیکسوی،وحدتسرزمینووجودمرزهایجغرافیایی،اعم

ازطبیعیوقراردادی،بهطورکلیفاقداعتبارنیستوچنانکهمیدانیم»داراالسالم«،کهطبعاًبا

مرزهایخاصیمشخصمیشود،درفقهاسالماحکامخاصیدارد؛مثالمهاجرتبهآندرمواردی

واجباستیاذّمیکهازاحکامذمهسرپیچیکندازآناخراجمیشود؛ازسویدیگر،اختالفدر

داخل در غیرمسلمانی اشخاص است ممکن زیرا نیست، کامل بیگانگی برای قطعی عامل عقیده

پیدا آن به رانسبت تابعیت نوعی و قرارگیرند مرزهایکشوراسالمیتحتحمایتدولتاسالمی

کنند.حاصلآنکه:جامعهاسالمیاصالتاًازافرادیبهوجودمیآیدکهبااختیاروانتخابخودشان

اسالمراپذیرفتهباشندومخصوصاًملتزمبهقوانیناجتماعیوقضاییوسیاسیآنباشندوسرزمین

در ولی میشود نامیده »داراالسالم« و اسالمی کشور میکنند زندگی آن در جامعهای چنین که

بپذیرند را اسالمی تابعیتکشور قراردادخاصیمیتوانند عقد با غیرمسلمانان از بعضی بعد، رتبه

اسالمی کشور مرز ترتیب، بدین باشند. داشته مسالمتآمیزی و امن زندگی مسلمانان کنار در و

29-همان،صص90-86.
30-اعراف/181.
31-انعام/108.

32-اعراف/34،ومومنون/43.
33-بقره/143.

34-عمیدزنجانی،عباسعلی؛بنیادهایملیتدرجامعهیایدهآلانسانی،تهران،بنیادبعثت،1361.ص61ونیز
همو؛فقهسیاسی،تهران،امیرکبیر،1373،چ2،صص205-185.

35-»مردمهمچوندندانههایشانهاند«:نهجالفصاحه،بهکوششعلیشیروانی،انتشاراتدارالفکر،1385ص
.589
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زندگی آن در اتباعحکومتاسالمی یعنی»سرزمینیکه تعیینمیشود؛ غیراسالمی، باکشورهای

میکنندداراالسالمشناختهمیشودومرزامالکایشان)باتوابعولواحق(مرزداراالسالمخواهدبود

خواهباعواملطبیعیماننددریاوکوهمشخصشودیاباعالئمقراردادی«36.درموردبحثاّمتواحده

اسالمیكهبرخیازاندیشمنداناسالمیدربابآنمقاالتوكتابهایینوشتهاند37ذكرچندنكتهالزم

میآید.باتوجهبهآیاتمتعددقرآنكریم38،تالشبرایبوجودآوردنجامعهیجهانیمتحد،تالشی

بینتیجهخواهدبود.ساختارنظامآفرینشبصورتیاستكهازدلهراّمتی،اّمتهایمتعددبوجود

خواهدآمد.اینکدرجامعهجهانىباملتهایمتعددیروبروهستیم.شهیدمرتضىمطهرىدرشرحآیه

13ازسورهحجرات39میفرماید:باانتساببهقبیلههاوملتهااستكهبازشناسیافرادازهمامكانپذیر

میگردد.اگراینانتسابهاكهوجهمشتركوافتراقافرادازهمنبود،بازشناسیناممكنمیگردید.در
نتیجهزندگىاجتماعىکهبراساسروابطانسانهابایکدیگراست،امکانپذیرنبود.40

بخش دوم: مباحث حقوقی

گفتار اول:  ملّت وامت در قوانین و مقررات داخلی

درقانوناساسی»اّمت«و»ملّت«بامفاهیمخاص)اسالمیدراولی(و)سیاسی-حقوقیدردومی(مورد

توجهتوأمانقرارگرفتهاند.عدهایایندومفهومرادرقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانهمسان

درنظرمیگیرندوتفاوتآنهاراظاهریمیپندارند41.امااگرپیرامونصورتهایمختلفاحتمالیدر

رابطهمیان»اّمتوملّت«همسویییامضاّرنسبتبهموضوعیخاصچهدرُبعدداخلیوچهعرصه

یا ازدومنظر»مبانیدینی«و»موازینحقوقی«بررسیشود،درمواردهمسوییمنافع بینالمللی

كه بروزمیكند درجایی داشت.مشكل نخواهد وجود واختالفی باهمهیچگونهمشكل آنها مضار

میانمنافع»ملّت«و»اّمت«نوعیتقابلدرموردپدیدهایوجودداشتهباشد.دراینگونهمواردعدهای

معتقدهستندكه»منافعاّمتبرملّت«بهدودلیل:روححاكمبرقانوناساسیجمهوریاسالمی،و

همچنینمستفادازاصلچهارمقانوناساسی،ترجیحجانبمنافع»اّمت«میباشد42.

36-مصباحیزدی،محمدتقی،اختیاراتولیفقیهدرخارجازمرزها،مجلهحکومتاسالمیشماره1.
واگرایی،فصلنامهیعلومسیاسی،سالچهارم،شماره تا ازهمگرایی اّمتواحده، نعمتالله؛ پیغان، -ر.ك.: 37
پژوهشهای و نشر کانون تهران، سالم، انسانی جامعهی محمد؛ شبستری، مجتهد 1380وهمچنین پانزدهم،

اسالمی،بیتا.ص64-60.
38-سورههایهود/118،غاشیه/22،انسان/3،بقره/.148

39-»یاایهاالناساناخلقناکممنذکروانثىوجعلناکمشعوباوقبائللتعارفوااناکرمکمعنداللهاتقیکم.«اىمردم
شماراازمردىوزنىآفریدیموشماراملتهاوقبیلههاقراردادیم.تابهاینوسیلهیکدیگررابازشناسید.]نهاینکهبه

اینوسیلهبریکدیگرتفاخرکنید[هماناگرامىترینشمانزدخداوندمتقىترینشماست.
40-استادمطهری،مجموعهآثار،ج323/2

41-جوانآراسته،حسین،اّمتوملّت،نگاهیدوباره،فصلنامهحكومتاسالمىشماره16.
42-پیشین.
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مالی، جزائی، مدنی، مقررات و قوانین »كلیۀ كنیم: دقت اساسی قانون چهارم دراصل امااگر

اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسیوغیراینهابایدبراساسموازیناسالمیباشد.ایناصل

براطالقیاعمومهمهاصولقانوناساسیوقوانینومقرراتدیگرحاكماستوتشخیصاینامر

برعهدۀفقهایشوراینگهباناست.«ایناصلبیانمیكندكلیهقوانییكهوضعمیشودیاقبل

توجه با باشد. منطبق اسالم قوانین بر بایستی است، مجری نیز هماكنون و انقالبوضعشده از

درقوانینمصوبمجلسكهبهتأییدشوراینگهباننیزرسیدهاست،كاماًلمعلوماستكهمنافع

ملیبهطوركامللحاظشدهوحقیبرغیرایرانیاندراینقوانیندرنظرگرفتهنشدهاست؛هرچند

كهغیرایرانیانمسلمانومهمترازآنشیعهباشند!بلكهتنهامنافعملّتایرانرابامصالحاسالمی

سنجیدهوتعارضآنهارابیانداشتهاست.درضمنمجمعتشخیصمصلحتنظام،جاییكهشورای

نگهبانقوانینمصوبمجلسراخالفشرعوخالفمصالحاسالمتشخیصدهدومجلساصرار

ورزد،واردعملشدهوبرمبنایمصالحنظامومنافعملّیتصمیممقتضیاتخاذمیكندكهنیازیبه

توضیحبیشترنیست.براینمونهبهچندمورداشارهمیكنیم:

حق است، جامعه در زندگی برای انسان اساسی نیازهای زمرهی در که اجتماعی حقوق جمله از

مسکنمیباشد.رسولاکرم)ص(میفرمایند»ثالثمننعیمالدنیاوانکانالنعیملها.مرکبوطیء

نیست،مرکب نعیمی را دنیا اگرچه نعیمدنیاست، از الواسع«؛سهچیز والمنزل الصالحه المراه و

آن بهترینمجالس اوسعها«؛ پارسا،خانهیوسیع.همچنینمیفرمایند:»خیرالمجالس زن راهوار،

استکهوسیعترباشد43.درحقوقایراناصلسیویکمقانوناساسیچنینمقررمیدارد:»داشتن

کهدستوررسول درحالی بنابراین، است«. ایرانی وخانوادهی فرد هر نیاز،حق با مناسب مسکن

در آنهم و ایرانیان برای فقط را اینحق اصل31، است، برایهمگان وسیع خانهی اکرم)ص(،

حدنیازبهرسمیتشناختهاست.غیرایرانیان)هرچندمسلمان(برایداشتنمسکن،طبقمقررات،

حقوق در میگردد44. مضاعف عمل، در محدودیتها، این هستند. زیادی محدودیتهای دارای

ایران،گرچهاقداماتبسیاریدرجهتحقوقتأمیناجتماعیانجامشدهاست،اماهنوزنواقصو

کاستیهایبسیارمهمیوجودداردکهازیکطرفبسیاریازایرانیانازاینحقوقبهطورجزیی

تأمین حقوق از کلی به تقریباً ایران ساکن ایرانیهای غیر دیگر طرف از و هستند محروم کلی یا

اجتماعیمحرومهستندواینتبعیض،نارواوغیرقابلتوجیهاست.

درمادهی88قانونبرنامهیچهارمتوسعهیاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران

نماید: اقدام ذیل مورد در است شده موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزرات هـ، بند در

»طراحیواستقرارنظامجامعاطالعاتسالمتشهروندانایرانی«.بنابراینبوضوحافرادغیرایرانی

ازنظامجامعاطالعاتسالمتجامعهخارجشدهاند.درتبصرهیمادهییکقانونبیمهیبیکاری،

مستثنی قانون این ازشمول بوضوح خارجی اتباع اسالمی، مجلسشورای مصوب1369/6/26

43-نهجالفصاحه،197و228.
44-سلجوقیمحمود،حقوقبینالمللخصوصی،ج1،دفترخدماتحقوقیبینالمللیجمهوریاسالمیایران

)1370(،ص346.(
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شورای مصوب1383/2/21مجلس اجتماعی، رفاهوتأمین جامع نظام ساختار قانون در شدهاند.

اسالمی،طبقتبصرهی3مادهییکآنبهرهمندیشهروندانخارجیمقیمایران،منوطبهرعایت

شرطعملمتقابلونیزدرچهارچوبمقاولهنامههاوقراردادهایبینالمللیمصوبشدهاست.

درمجموعبهنظرمیرسدکهباوجودیکهاصولقانوناساسی،مثلاصل21و29بربرخورداری

همگانازتأمیناجتماعیداللتدارد45،قوانینعادی،دربهرهمندیازتأمیناجتماعیبینایرانیان

وخارجیانمقیمایرانتبعیضقائلشدهاستواینامرازسیرهنبوی،کهدرحمایتازافرادغیرمسلمان

مقیمکشوراسالمیباافرادمسلمانقائلبهعدمتبعیضاست،فاصلهگرفتهاست46.

گفتار دوم: ملّت و اّمت در سیاست خارجی

هر و شدهاند تقسیم کشور اسم به خاصی اجتماعی عناصر میان در زمین کرهی جمعیت امروز

کشوردارایحکومتیاستودرخانوادهیبینالمللیدارایشانیوبادیگراعضاشبکهایازروابط

مرزهای با آنها حدود که است معین سرزمین داشتن کشورها این ویژگیهای ازجمله داراست. را

سیاسیمشخصمیشود.مرزهایسیاسیامروز،محصولحوادثتاریخیمتعددیاستکهطی

سالهاوقرنهایگذشتهاتفاقافتادهاست47.

دنیا مردم سابق، جریانهای اصلی عناصر بودن برباطل یا برحق و آنحوادث دالیل از اماگذشته

با بایدسعیکنند رامحترمشمردوحکومتها بایدمرزهایکشورها ایناصلمهمرسیدهاندکه: به

این احترامبهحاکمیتسایرکشورهامنافعبرونمرزیخودرادنبالنمایند.استداللعمدهبرای

امرحتی این و است خونریزی و جنگ نتیجهاش باشد آن غیر اگر یعنی است؛ مصلحتی حکم،

وقوانین است.سازمانها بهضررهمه نهایتاً باشد دربرداشته برخیکشورها برای موقتی منافع اگر

بینالمللیهمهبرایناساساستوارشدهاند.قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبرگرفتهازمبانی

وموازیندینیاستوبههمینجهتدراصولمتعددیوحدتاّمتاسالمیوحمایتازمسلمانان

نموده بیان واساسی بهعنوانیكوظیفهمهم را آن و قرارداده توجه رامورد ازجهان درهرگوشه

است:»بهحكمآیهكریمه»اّنهذهامتكماّمةواحدةوانارّبُكمفاعبدون«همهمسلمانانیكاّمتندو

دولتجمهوریاسالمیایرانموظفاستسیاستكلیخودرابرپایهیائتالفواتحادمللاسالمی

قراردهدوكوششپیگیربهعملآوردتاوحدتسیاسی،اقتصادیوفرهنگیجهاناسالمراتحقق

بخشد.«48امروزهمالکوحدتوتعددکشورهاوحدتوتعددحکومتآنهاست؛یعنیهرمجموعهای

ازانسانهاکهتحتیکدستگاهحکومتیادارهشونداهلیککشوربهشمارمیآیندوبرعکس،تعدد

،بی افتادگی کار از پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی تأمین از »برخورداری نهم: و بیست اصل - 45
سرپرستی،درراهماندگی،حوادثوسوانحونیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبتهایپزشکیبهصورتبیمه

وغیرهحقیاستهمگانی...«
زیرمشاهده رامیتوانیددرسایت مقاله ایران،اصل وحقوق نبوی فرهاد.حقوقشهروندیدرسیره پروین، - 46

www.humanrights-iran.ir/news-16742.aspx/.فرمایید
Smith.A.D Theories of Nationalism 2nd edition, London: Duckworth 1983-47بهنقلازالریجانی

محمدجواد،حکومتاسالمیومرزهایسیاسی.مجلهحکومتاسالمیشماره2.
48-اصلیازدهمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران
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دستگاههایحکومتیمستقلدرعرضیکدیگر،نشانهتعددکشورهاست.البتهممکناستهرشهریا

ایالتینوعیخودمختاریداشتهباشدولیدرصورتیکهمجموعهچندایالتباقانوناساسیواحد

تحتمدیریتیکدستگاهحکومتمرکزیباشندودرسیاستخارجیواموردفاعیومانندآنهااز

تصمیماتحکومتمرکزتبعیتکنند)مانندکشورهایفدرال(،کشورواحدیتلقیمیشوندوتعدد

حکومتهایغیرمستقلزیانیبهوحدتآنهانمیزند .

اساسی قانون مهم بسیار اصول از یكی میباشد بند بر16 كهمشتمل اساسی قانون اصلسوم

استكهبهبیانسیاستهایمختلفدولتمیپردازد.درآخرینبندایناصل،دولتجمهوریاسالمی

ایرانموظفشدهاستهمهامكاناتخودرابرای»تنظیمسیاستخارجیكشوربراساسمعیارهای

اسالم،تعهدبرادرانهنسبتبههمهمسلمانانوحمایتبیدریغازمستضعفانجهان«بهكارگیرد.

آنچهدربند16اصلسومبداناشارهشدهدرفصلدهمكهاختصاصبهسیاستخارجیجمهوری

اسالمیداردباصراحتتمامبرآنتأكیدگردیدهاست.ازنظرقانوناساسیچون»همهمسلمانان 

برابر در مستضعفین حقطلبانه »مبارزه از حمایت و مسلمانان« همه حقوق از »دفاع اّمتند«، یك

مستكبریندرهرنقطهازجهان«یكیاز»معیارهایاسالم«است.اماآیاایرانمیتواندبرایحمایتاز

نهضتهایآزادیبخشاسالمیدردیگركشورهاواردعملشود؟امام)ره(تصریحمیکنندکه»مقصود

ماحمایتفکری،معنوی،عقیدتیوتربیتیاستومابههیچوجهدرامورداخلیکشورهادخالت

حمایت مستضعفان همه و آزادیبخش نهضتهای از ما که است این امام)ره( مقصود نمیکنیم.«

عقیدتیومعنویمیکنیم؛اماچونخودرابهقوانینوحقوقواصولبینالمللمتعهدکردهایم،بر

اساساصلوفایبهقراردادهایخود،شرعاًنمیتوانیمدرامورداخلیدیگرکشورهادخالتکنیم.

اماسؤالمهمیدراینجامطرحمیگرددوآنایناستكهسیاستخارجیجمهوریاسالمیایران

برپایهیاولویتمنافعملیبرمصالحاسالمیاستیاعكسآنمیباشد؟برایپاسخبهاینسؤال،

مسألهراازجوانبمختلفبررسیمیكنیم.

الف( تزاحم

»تزاحم«،بهاینمعناستکهدریکزمان،تحققدویاچنددستوردینیامکانپذیرنباشدواجرای

هریک،سببترکدیگریگردد.درچنینمواردی،جزفداکردندستور»مهم«وعملنمودنبه

همه که است عقلی قاعدهای مهم«، بر اهم »تقدیم قاعده ندارد. وجود چارهای دستور»مهمتر«،

انسانهایعاقلآنراادراکمیکنندوبدانملتزممیباشند.بهعنوانمثال؛حکمتاریخیمیرزای

شیرازی)رض(درحرمتاستعمالتنباکوبهدلیلآنبودکهدرآنزمان،حاللبودناستعمالتنباکو،

براساس اگرمردم و بود واستیالیکافران« ازتسلط ومسلمین مزاحمحکم»وجوبحفظاسالم

حاللبودنتنباکو،آنرااستعمالمیکردند،سببتسلطکافرانبرجامعهاسالمیمیشدوبهاین

زمانی تا و بهطورموقت تنباکو، بودن»وجوبدفعتسلطکافران«،حلیت بهدلیلمهمتر و جهت

زمانی اسالمی مصالح و ملی منافع میان تزاحم بحث تعطیلشد. بود، کافران استیالی کهسبب

پیشمیآیدکهبینسرزمینهایمختلفاسالمیمرزیبهوجودبیایدودولتهایمتعددبرمسلمانان

حکومتکند؛چونمنافعواهدافدولتهایمختلفاسالمیباهمدرتعارضهستند)همانگونهكهدر
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جهانامروزمشاهدهمیشودکشورهایاسالمیبسیاریهستندکهدولتهایملیمحسوبمیشوند

واصواًلبرایخوداهدافومسئولیتهایفراملّیقائلنیستندودرچارچوبمرزهایملیخودعمل

میکنند49(میانمنافعملیومسئولیتهایفراملیتزاحمبهوجودمیآیدكهدراینصورتاولویتبا

مسألهیمهمتركههمانمنافعملّیاستمیباشد.اگرازبابنظریهی»امالقرا«نیزبررسینماییم،

ایناولویتمعلوممیشود؛چراکهاگرکشوریامالقرایجهاناسالمشناختهشود،بهگونهایکه

ثباتوپایداریآنباپایداریاسالموضعفآنباضعفاسالموکشورهایاسالمیبرابرباشد،اگر

درمواردیمیاناینکهدولتاسالمیمنافعامالقرارامدنظرقراردهد)تقدممنافعملی(یامصلحت

عموممسلمانانرادنبالکند،بهصورتمنطقیمنافعامالقرابرمصالحاّمتاسالمیمقدممیگردد50.

بطوركلیدراسالمدرمورددولتهایملّیومسئولیتهایآنهاوهمچنینمسئولیتهایفراملیدولتها

چارچوب در بایستی لذا ندارد. وجود است،حكمی درجریان كشورها میان در امروزه كه آنگونه

مقتضیاتجدیدموردمطالعهقرارگیرد.اسالمبرایتطبیققوانینخودبامقتضیاتجدیدراههایی

قراردادهاست.یكیازاینراهها»عقل«است.

ب( عقل

یكیازادلههایاستنباطاحكامحكمعقلاست.برایناساسدرجاییکهنتواندرکتابوسنت

هیچمستندیبرایموضوعخاصوحاکمآنیافت،حکمعقلیمعتبراست.شهیدمطهریبرعقلبه

عنوانیکیازمنابعاساسیشیعهتأکیدبسیارکردهاستایشانعلتنیازبهعقلراضرورتتشخیص

مقتضیاتزمانهواحتیاجاتواقعیبشردرهرزمانمیداندتابتواندمسائلاجتماعیروزگارجدید

راحلکندویتأکیدمیکند:»راهیکهدرشیعههست،راهعقلاست.شیعهبرایعقلاصالتقائل

است...قراردادنعقلدرکنارکتابوسنت،بهعنوانیکیازمنابعاستنباطواجتهاد،دارایمعانی

بسیاراست؛ازجملهاینکهبینعقلوکتابوسنت،هیچگونهتضادینیست؛دوماینکههرچهدر

کتابوسنتنیامده،عقلمرجعیافتنقانونآناستوسوماینکهراهرابرایبسیاریازاموربازکرده

است«ازسویدیگر،ویمعتقداستکهقوانیناسالمبراساسمصالحومفاسدموجوددرزندگیبشر

است51.حالاگردرجاییمابدونآنکهدرقرآنیاسنتچیزی]حکمی[داشتهباشیم،بهحکمعقل،

باروحاسالمداریم)کهاگرمصلحت مصلحتیامفسدهایراکشفکنیم،بهحکمآنآشناییکه

مهمیباشد،اسالمازآنصرفنظرنمیکندواگرمفسدهمهمیباشد،اسالماجازهنمیدهد(فوراً

بهحکمعقل،حکمشرعراکشفمیکنیمدراینجاحکمعقلایناستکهدولتمکلفبهحکمی

استکهتواناییآنرادارااستودرعینحالمصلحتآنبیشازمفسدهآناست.درشرایطفعلی

چونمسئولیتهایفراملیبسیارگستردهترازمسئولیتهاومنافعملیاستودرحالحاضرخارجاز

تواندولتاسالمی)جمهوریاسالمی(است؛بنابرایندرشرایطفعلی،اینروحعقلگرایموجود

49-رنجبرمقصود،منافعملیومسئولیتهایفراملیوضرورتهایتلفیق-)رفرنسكامل(
50-سجادی،عبدالقیوم.دیپلماسیورفتارسیاسیدراسالم)2(،فصلنامهعلومسیاسیشمارهبیستم،زمستان
81،ص169.ونیز:طیب،علیرضا.چارچوبتحلیلیسیاستخارجیج.ا.ایران)ترجمه(،نشرنی،1381ص47.

51-مطهری،اسالمومقتضیاتزمانج1،ص20.
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دراسالم،میتوانددرحلاینگونهمسائلبسیارمؤثرواقعشدهوحكمبرارجحیتمنافعملیصادر

نماید52.

درمواردیكهتقدممنافعاّمتاسالموچشمپوشیازمنافعملی،موجباتتزلزلدراركانحاكمیتو

اساسنظاماسالمیرافراهمآورد،ازآنجاكهحفظنظامازواجبواجباتوبهتعبیرحضرتامام)قده(

مقّدمبرهمهاحكامفرعّیهاولیهاست،دیگرنمیتوانمنافع»اّمت«رابرمنافع»ملّت«ترجیحداد.

و پذیرد نظامصورت تشخیصمصلحت مجمع توسط رهبری ارجاع با میتواند آن موارد تشخیص

مجمعبابررسیمالكهاوارزیابیتوأمانمنافعاّمتوملّت،منفعتاهمرابرمهممطابققواعدعلم

اصولمقدمداشتهوبرهمیناساستصمیمگیرینماید.

همچنیناینامرکهدردورهمشروطهعلمایدینیبهضرورتحفظمرزمعتقدبودند،نشانمیدهد

تعصبات از ناشی باشد، دینی ارزشهای محصول آنکه از پیش فراملی، مسئولیتهای بر تأکید که

ایدئولوژیکبودهاست.درنظریههایدورهمشروطه،قدرتنهبهاعتبارعقیدهومذهب،بلکهبهاعتبار

ملیتومرزهایملیتجدیدمیشود.بدینترتیبمنطقنظریههایشیعیمشروطهبهگونهایاست

کهتعددمرزهاودولتاسالمیمستقلراطرحمیکند.محققنائینیدراستداللبرضرورتتشکیل

دولتملّیدرجوامعاسالمیمینویسد:»بالضرورهمعلوماستکهحفظشرفواستقاللوقومیت

هرقومیهمچهآنکهراجعبهامتیازاتدینیهباشدیاوظیفه،منوطبهقیامامارتشاناست،بهنوع

خودشان53«.

سیدحسنمدرسیکیدیگرازمجتهدانخصالمشروطیتکهدرپنجدورهتقنینیهنیزبهعنوان

نمایندهیاعضوهیأتناظرحضورداشت،صراحتبیشتریدربارهمرزهایدولتدارد:»اگرکسیاز

سرحدایرانبدوناجازهدولتایران،پایشرابگذارددرایرانوماقدرتداشتهباشیم،اوراباتیرمی
زنیموهیچنمیبینیمکهکالهپوستیسرشاستیاعمامهیاشاپو«54

نتیجه گیری

ازمجموعمطالبایننوشتارنتایجزیربدستمیآید:

1-امروزهدرنظامبینالملل،كشوركاملترینسازمانمتشكلهومهمترینعضوجامعهیبینالمللی

اعضای عنوان به زمانی و»ملّت« است جمعیت دولت-كشور، تشكیلدهندهی اصلی است.عنصر

اصلیآنكشورتلقیمیشوندكهتابعیتآنهانسبتبهآنكشوراكتسابینباشد.

2-ممكناستچندملتباهمتشكیلیككشوررابدهند.دراینصورتبازهمگییكملتحساب

میشوندوقانوناساسیوقوانینداخلیمنافعهمگیآنهارایكساندرنظرمیگیرد.

3-»اّمت«كههمانامتاسالماست،درتقسیمبندیحقوقیكشورهادرحالحاضرجایگاهیندارد

وفقطمفهومیعقیدتیودینیمیباشد.

52-رنجبر،پیشین.
53-نائینی،محمدحسین.تنبیهاالمهوتنزیهالمله.تهران،شرکتسهامیانتشار،1378،ص29ـ28.
54-ترکمانمحمد،مدرسدرپنجدورهتقنینیهتهران:دفترنشرفرهنگاسالمی،1367،ج1،ص420.
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4-درصورتتزاحمیاتعارضمیانمنافع»اّمتوملّت«چهبراساسمبانیدینیوچهمطابقموازین

ملی«، »منافع وجود بدلیل میباشد. »ملّت« منافع با ترجیح اسالمی، جمهوری اساسی حقوق

تصمیماتمتخذهنبایدموجباتتزلزلدراركانحاكمیتواساسنظامجمهوریاسالمیرافراهم

آورد،لذانمیتوانمنافع»اّمت«رابرمنافع»ملّت«ترجیحداد.بكارگیریلفظ»اّمتاسالمی«توسط

كه هم مواردی در است. ایران« مسلمان ملّت »همان وسخنرانیها، رسمی درنوشتههای مقامات

مخاطبتماممسلمانانجهانباشد؛ازآنجاییكهایرانخودرابهقوانینوحقوقواصولبینالملل

متعهدکردهاستلذاباعنایتبهاصل»عدممداخلهدرامورداخلیكشورها«،جمهوریاسالمیایران

فقطازجنبشهاومبارزاتحقطلبانهمستضعفیندربرابرمستكبریندرهرنقطهازجهان،حمایت

معنویبهعملمیآورد.

5-مطابقاصلچهارمق.ا.درصورتتزاحمیاتعارضموازینشرعیبامنافعملی،حكومتباموازین

شرعیخواهدبود.اینامردرمنافعداخلیبامنافعبینالمللیتفاوتدارد.درمواضعبینالمللی،

حكومتبا»منافعملّی«است.
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واموراداری  وبودجه  برنامه  با  ارتباط  در  جمهور  رئیس  مسئولیتهای  بررسی 
واستخدامی کشور در اجرای اصل 126 قانون اساسی

سعیدرادمرد1
محمداحمدی2

ترین عالی رهبری، ازمقام پس مجریه قوه ریاست عنوان رئیسجمهوربه چکیده: 

متعددی وظایف و مسئولیتها اساسی قانون به باتوجه که کشوراست رسمی مقام

داردکهدراینبیناصلیکصدوبیستوششمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران

مسئولیتخاصیبرایرئیسجمهورپیشبینینمودهاست.

بهاستنادایناصلرئیسجمهورمسئولیتاموربرنامهوبودجهواموراداریواستخدامی

کشوررامستقیماًبرعهدهداردومیتواندادارهآنهارابرعهدهدیگریبگذارد.بررسیاینکه

تغییراتایجادشدهدرمدیریتوسازماندهیدوسازمانبرنامهوبودجهواموراداریو

استخدامیتوسطرئیسجمهوروتبدیلآنبهدومعاونت،همچنینتحلیلصالحیتهای

رئیسجمهوروقوهیمجریهدرمقرراتگذاریازطریقشورایعالیاداریازاهدافمقاله

پیشرواست.درقانوناساسیازدومرجعقانونگذاریبهصورتصریحنامبردهشده

است:مجلسشورایاسالمیوهمهپرسی.درموردشورایعالیاداری،چوندرقانون

مدیریتخدماتكشوریبهتاسیسشورایعالیاداریاشارهشدهوقانونمصوبمجلس

شورایاسالمیاستومجلسخوداینصالحیتهارابهشورایعالیاداریتفویضنموده

است،لذاتصمیماتیكهاینشورامیگیرددرحدودصالحیتهایتفویضیواختیارات

مصوبقانونیدرچهارچوبهمینقانون،قانونیبودهوقابلاجرااست.امادرموضوع

اخیر،تبصرهیالحاقیبهماده139قانونبرنامهیچهارمهرگونهانحاللیاادغامراصرفاً

باتصویبمجلسصحیحمیداند.لذااقدامشورایعالیاداریغیرقانونیمیباشد.

اموراداری سازمان وبودجه، برنامه سازمان جمهور، رئیس کلیدی:  واژگان 

واستخدامی،سازمانمدیریتوبرنامهریزی،اصل126قانوناساسی،شورایعالی

اداری،معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرئیسجمهور،معاونتتوسعهمدیریت

ونیرویانسانیرئیسجمهور

1-عضوهیاتعلمیدانشگاهپیامنورواحدعجبشیر
2-کارشناسارشدحقوقعمومی
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مقدمه:

طرح بحث

رئیسجمهوربهعنوانریاستقوهمجریهپسازرهبری،عالیترینمقامرسمیکشوراستکهباتوجه

بهقانوناساسیمسئولیتهاووظایفمتعددیداردکهازآنجملهمیتوانبهمسئولیتاجرایقانون

اساسی،امضایقراردادهایبینالمللی،اعزاموپذیرشسفیران،ریاستومسئولیتشوراهایعالی،

ریاستهیأتوزیران،ریاستعالیسازمانهایوابسته،اعطاینشانهایدولتیو....اشارهنمود.واما

دراینبیناصلیکصدوبیستوششمقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانمسئولیتخاصیبرای

رئیسجمهورپیشبینینمودهاست؛بهاستنادایناصلرئیسجمهورمسئولیتاموربرنامهوبودجه

واموراداریواستخدامیکشوررامستقیماًبرعهدهداردومیتواندادارهآنهارابرعهدهدیگریبگذارد.

تقسیم مطالب:

بررسیمسئولیتهایرئیسجمهوردرارتباطبابرنامهوبودجهواموراداریواستخدامیکشوررادرسه

بخشبررسیمیکنیم:

1-سازمانمدیریتوبرنامهریزیازآغازتاپایان

2-شورایعالیاداری

3-صالحیتقانونگذاریدرجمهوریاسالمیایران

بخش اول- سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آغاز تا پایان

الف- پیشینه: سازمان برنامه و بودجه- سازمان امور اداری و استخدامی

و اداری امور و بودجه و برنامه امور مسوولیت جمهور رئیس اساسی» قانون 126 اصل موجب به

استخدامیكشوررامستقیماًبرعهدهداردومیتواندادارهآنهارابهعهدهدیگریبگذارد.«

ازابتدایپیروزیانقالباسالمی،هموارهدرزمینهاینكهبرنامهوبودجهبرعهدهوزیرباشدوتشكیالت

آنبهصورتوزارتخانهعملكندیازیرمجموعهنخستوزیریباشداختالفنظروجودداشت.براین

اساسبرنامهوبودجهبدواًبصورتوزارتخانهواموراستخدامیبهصورتسازمانتحتنظردولت،عمل

مینمودوبدینترتیبهمهوزارتخانههاچشمانتظاروزارتبرنامهوبودجهوسازماناستخدامیكشور

تامینكنند.رئیس ایندودستگاه ازطریق را تادومسالهمهمخودیعنیبودجهواستخدام بودند

جمهوربهرغمریاستبرقوهمجریه،راهكارمناسبیبرایاثرگذاریدرایندودستگاهنداشتونخست

وزیربهاستناداینكههماهنگكنندهوناظربردستگاههایاجراییبودبیشازرئیسجمهوردرایندو

دستگاهاثرگذاریمیكرد.ایندرحالیبودكهسیاستاجراییایندودستگاهمیتوانستنقشمخرب

ویاهدایتكنندهایبرایدستگاههایاجراییدیگر،ایفاكند.تاثیرراهبردیایندودستگاهدركلقوه
مجریهموجبشدهبودكهدستهمهدستگاههایاجراییدیگربهسویآنهاگشودهشود.3

امیركبیر، ایران،نشر قانوناساسیدرجمهوریاسالمی ومبانی ایران زنجانیعباسعلی،حقوقاساسی 3.عمید
چاپاول،صفحات720و721

بررسی مسئولیتهای رئیس جمهور در ارتباط با برنامه وبودجه 
واموراداری واستخدامی کشور در اجرای اصل 126 قانون اساسی
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بالحاظاینمراتب،مسئولیتاموربرنامهوبودجهبعنوانیكسازمانستادیوهماهنگكنندهكه

ارتباطهستند،تحتریاسترئیس آندر با نوعی  به اندامهایدستگاههایحكومت تمام تقریبا

جمهوردرآمدتاازطریقریاستعالیبراینسازمان،فرصتهماهنگیونظارتدراموراقتصادیو

اجتماعیراپیدانماید.همچنیناموراداریواستخدامینیزبهموجباصلمزبور،تحتریاستعالیه

رئیسجمهورواقعشدتاهماهنگیوبرنامهریزیدربارهمقولهاستخداموكلیهاموراداریدرعالی

ترینسطح،تحتنظررئیسجمهورباشد.

ایندوسازماندرزمانریاستجمهوریجنابآقایخاتمیوبهموجبمصوبهمورخ78/12/16

شورایعالیاداری،درهمدیگرادغاموسازمانمدیریتوبرنامهریزیتاسیسگردید.

درهجدهمتیرماهسال1386دردولتنهمنیازیدائربرضرورتتحولدرسازمانمدیریتوبرنامه

تشكیل و منحل را سازمان مصوبهای طی اداری عالی شورای آن راستای در كه شد ایجاد ریزی

و » راهبردی ونظارت ریزی برنامه « معاونت عنوان با را ریاستجمهوری نهاد در معاونتجدید دو

معاونت »توسعهمدیریتوسرمایهانسانی«اعالمنمود.شصتسالپیشدكترمیلیسپو4آمریكایی،

ایران، رشددرآمدهاینفتیرادلیلیدانستبرایبنایپایتختبودجهریزیدرجغرافیایاقتصاد

ردیف برای مجالی پایتخت، دفاتر و جداول كه گرفت اوج قدر آن نفتی دالرهای همین روزی اما

كردنصفرهایشنداشتودولتیبارایبهانحاللنهادبرنامه،تحولعظیمآنروزرابهنامانقالب

بوروكراتیكامروزخودثبتكردكهپسازگذشتششدههازعمرپایتختاقتصادیایران،بازگشت

بهنقطهصفربرنامهریزیبرایبسیاریازصاحبنظرانونخبگانجایتعجبوسوالداشت.تحولی

كهدولتیهاینهم،درسال1386بابحثبودنیانبودنمغزمتفكرمدیریتیكشور،كلیدزدندو

این نبودن یا بودن قانونی )که ثمررسانند. به آنرا نبودنحتیدرحاشیه، بهحكم یكسال از پس

امردرصفحاتآتیبهتفصیلخواهدآمد(.

ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شورایعالیادرایدرهشتادوششمینجلسهمورخ1378/12/11بهمنظورتحققمطلوبوظایف

واختیاراترئیسجمهور،موضوعاصلیكصدوبیستوششمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران

وتأمینیكپارچگیدرمدیریتكالنكشور،همسویینظامهایمدیریتیبابرنامههایمیانمدت

وبلندمدت،تمركزوظایفوفعالیتهایمرتبطوپیوستهومتجانسبایكدیگردراموربرنامهریزی،

كاهشتداخلوتوازیوظایفسازمانهایستادی،ارتقایتوانكارشناسیوتصمیمیسازیدولت

وفراهمنمودنزمینهتحققمطلوببرنامهتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیكشورتصویبنمود:

»سازماناموراداریواستخدامیكشوروسازمانبرنامهوبودجهباكلیهوظایف،اختیاراتومسئولیت

هایقانونیونیرویانسانیوامكاناتخودادغامشدهونامآنبهسازمانمدیریتوبرنامهریزی

كشورتغییرمییابد.«

artor milispo .4
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متنمصوبهشورایعالیاداریدرزمینهیتشکیلسازمانمدیریتوبرنامهریزیكهخودمؤیدچارت

سازمانیواصولووظایفسازمانمیباشدبدینشرحاست:

شورایعالیاداریدرهشتادوششمینجلسهمورخ78/12/11بهمنظورتحققمطلوبوظایفو

اختیاراترئیسجمهورموضوعاصلیكصدوبیستوششمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران

وتامینیكپارچگیدرمدیریتكالنكشور،همسوئینظامهایمدیریتیبابرنامههایمیانمدت

وبلندمدت،تمركزوظایفوفعالیتهایمرتبطوپیوستهومتجانسبایكدیگردراموربرنامهریزی،

و توانكارشناسیوتصمیمسازیدولت ارتقاء توازیوظایفسازمانهایستادی، و كاهشتداخل

فراهمنمودنزمینهتحققمطلوببرنامهتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیكشورتصویبنمود:

اختیارات، وظایف، كلیه با بودجه و برنامه سازمان و كشور استخدامی و اداری امور سازمان -1

مسئولیتهایقانونیونیرویانسانیوامكاناتخودادغامونامآنبهسازمانمدیریتوبرنامهریزی

كشورتغییرمییابددرادغامدوسازمانمراحلومواردزیرالزمالرعایهمیباشد.

1/1-كمیسیونیمتشكلازدبیركلسازماناموراداریواستخدامیكشور،رئیسسازمانبرنامه

سازمان دو عمل مورد وفعالیتهای وظایف جمهور رئیس مجلس امور و حقوقی معاون و بودجه و

وسازمانهایتابعهرابررسیمیكندوباهدفكاستنازوظایفغیرضرورسازمانجدید،آنبخشاز

وظایفوسازمانهایوابستهراكهمرتبطباوظایفاصلیكصدوبیستوششمقانوناساسینبودهو

قابلیتانتقالبهدیگردستگاههایاجراییراداشتهباشندمشخصخواهدنمود.

1/2–كمسیونسازوكارالزمراجهتپیگیریاجرایبرنامهسومتوسعهبهگونهایكهمراحلادغام

دوسازمانوقفهایدراجرایبرنامهایجادنكندپیشبینیمینماید.

2-مسئولیندوسازمانموظفنددراسرعوقتاقداماتالزمرابهمنظوراصالحتشكیالتداخلیدو

تاپایانفروردینماهامكانالحاقدوسازمانوانتصابمدیریتواحدبرای سازمانبهگونهایكه

سازمانجدیدفراهمگرددبعملآورند.

ومسئولیتهایسازمانهایمذكور واحد،وظایف انتصابمدیریت و الحاقدوسازمان تا – تبصره

كماكانانجامخواهدشد.

3-شرحوظایفسازمانمدیریتوبرنامهریزیكشورچارچوبقوانینومقرراتموضوعهكشوروبا

ماه اردیبهشت پایان تا و تدوین رئیسسازمان توسط بند)1/1(، بررسیهایموضوع نتایج به توجه

1379بهتاییدرئیسجمهورخواهدرسید.

و سازمان و معاونتها عناوین بر مشتمل كشور، ریزی برنامه و مدیریت سازمان كلی تشكیالت -4

مطالعاتمربوطبهادغامتشكیالتآنهاتوسطرئیسسازمانتاپایانخردادماهتنظیموپسازتایید

رئیسجمهوربهمورداجراگذاشتهخواهدشد.

تبصره–تشكیالتتفصیلیسازمانمدیریتوبرنامهریزیكشوربهتاییدرئیسسازمانخواهدرسید.

5-معاونانسازمانباپیشنهادرئیسسازمان،تاییدرئیسجمهوروحكمرئیسسازمانمنصوبمی

گردند.

بررسی مسئولیتهای رئیس جمهور در ارتباط با برنامه وبودجه 
واموراداری واستخدامی کشور در اجرای اصل 126 قانون اساسی
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با ارتباط در رئیسجمهور اختیار بررسیكنیمكهحدود تا برایناست مقالهسعی از اینبخش در

آنهارادارد؟برای آیااختیارانحالل تاچهحدیاست؟ اصلیكصدوبیستوششمقانوناساسی

اینمنظورابتدا»شورایعالیاداری«كهاهرمرئیسجمهوردرایجادیاانحاللیاتغییردرساختار

سازمانهاینهادهایاجراییكشورمیباشدرابررسینمودهوسپسبهبحثدرارتباطباصالحیتهای

قانونگذاریومقرراتگذاریایننهادواحتمالهمپوشانیآنباقانونگذاریمجلسشورایاسالمی

رابررسیمیكنیم

بخش دوم-  شورای عالی اداری

مورداصلیبحثاینمقالهمصوباتشورایعالیاداریاستكهدریكیازجلساتآن،دوسازمان

برنامهوبودجهوسازماناموراداریواستخدامیباهمادغاموتبدیلبهسازمانمدیریتوبرنامهریزی

گردیدودرجلسهیدیگراینشورا،سازمانمدیریتمنحلوتبدیلبهدومعاونتازمعاونتهایریاست

جمهوریگردید.دراینفصلبهساختارشورایعالیاداریمیپردازیموصالحیتهایقانونگذاریآن

رابررسیخواهیمكرد.

الف- پیشینه ی شورای عالی اداری

درسال1337بهموجبتصویبنامهشماره27764هیئتوزیرانادارهكلطبقهبندیمشاغلبه

»سازمانخدماتكشوری«تغییرنامپیداكرد،بدوناینكهدرماهیتوظایفآنتغییریایجادشود.

درسالهایبعدشورایعالیاداریكشوربهموجبتصویبنامهشماره30600مورخ1340/10/12

هیئتوزیرانتاسیسگردید.باتشكیلاینشورا،سازمانخدماتكشوریبااعتباراتوكارمندان
خودبهشورایعالیكشورمنتقلشد.5

كشور مقامات اداری، تشكیالت و نظام اصالح و تحول بهضرورت توجه با اسالمی انقالب از پس

هموارهسعیدریافتنراهیبرایایجاددگرگونیدراینبخشداشتهاند.بطوریكهبند10اصلسوم

قانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزبر:

»ایجادنظاماداریصحیحوحذفتشكیالتغیرضرور«تاكیدنمودهاست.

ازاقداماتقانونیدیگركهدراینزمینهصورتپذیرفتتصویبطرحقانونیالزامبهارائهطرحنظام

وتشكیالتاداریجمهوریاسالمیایرانبهمجلسشورایاسالمیبودكهدرهیجدهمبهمنماه

تنظیم واحده ماده اینطرحكهبصورت بهتصویبمجلسرسید. نگهبان باحضورشورای 1360

گردیدمقررمیداشت:

»بمنظوردگرگونیبنیادینظاماداریموجودمطابقبااهدافمقدسانقالباسالمیازتاریختصویب

اینقانونبمدتحداكثر6ماهدولتموظفاستطبقبند10اصلسومقانوناساسی"ایجادنظام

اداریصحیحوحذفتشكیالتغیرضروری"واصل123قانوناساسی"وزیرانوحدوداختیارات

5. سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوروپیشینهتاریخیتشکیالتآن،انتشاراتسازمانمدیریتوبرنامهریزیكشور،
معاونتامورپشتیبانی،مركزمداركعلمیوانتشاراتبیتا،1383،صفحات94-97
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هریكازآنانراقانونمعینمیكند"طرحنظاموتشكیالتاداریجمهوریاسالمی)وزارتخانههاو
سازمانها(رامشخصكردهوجهتتصویببهمجلسشورایاسالمیتقدیمنماید.«6

ولیمتأسفانهاقدامیدراینزمینهصورتنپذیرفتبلكهازسال1360بهبعدنهتنهاتعدادسازمانهای

دولتیوواحدهایتابعهوزارتخانههاروزبهروزگستردهشدهبلكهبهشماروازرتخانههانیزافزودهشد.

اماباالخرههنگامتهیهالیحهقانونبرنامهاولتوسعهجمهوریاسالمیایراندرسال1368دولتبه

فكرگرفتناختیاراتیازمجلسبرایاصالحنظاماداریافتادوبههمینترتیبشورایعالیاداری

تشكیلگردید.

باتوجهبهایراداتیكهازنظرحقوقیبرجایگاهقانونیواختیاراتاینشوراوارداستبااشارهایبه

عملكردآنبهتجزیهوتحلیلمیپردازم.

از اجرائی و اداری نظام بخش در دولت سازماندهی و تشكیالت به مربوط قسمت از بند3-4 در

پیوستبرنامهاولتوسعهاقتصادیاجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانتحتعنوانبرنامه

نیروی ابعاد اداریدر آمدهاست:بمنظوراصالحنظام اداری اصالحتشكیالتوسازماندهینظام

انسانیومدیریتوتشكیالتوسازماندهیوروشها،شورایعالیاداریتشكیلمیگردد.اینشورا

درمواردزیراتخاذتصمیمنمودهواقداماتالزمراازطریقدستگاههایذیربطمعمولخواهدداشت.

-ادغامدستگاههاییكهدارایوظایفمتداخلیامشابهمیباشند.

-انحاللسازمانهایاقماریكهحجمعملیاتآنهانازلومحدودمیباشد.

...-

درجلسهعلنیمورخ1386/7/8مجلسشورایاسالمیقانونمدیریتخدماتكشوریتصویبو

برایاجرابهرئیسجمهورابالغگردید.فصلچهاردهمازاینقانوناختصاصبه»شورایعالیاداری

ایجادشورای قانوندالیل این انسانی«دارد.درماده114 وسرمایهی وشورایتوسعهیمدیریت

ابعاد،نقشو ایجادتحولدرنظاماداریكشوردر اینگونهبیانشدهاست:»بهمنظور عالیاداری

اندازهدولت،ساختارتشكیالتیونظامهایاستخدامی،مدیریتمنابعانسانی،روشهایانجامكار

وفناوریاداریوارتقاءوحفظكرامتمردمونیلبهنظاماداریومدیریتیكارا،بهرهوروارزشافزا،

با ازفسادوتبعیض،اثربخش،نتیجهگراومردمساالر،شورایعالیاداری پاسخگو،شفافوعاری

تركیبواختیاراتزیرتشكیلمیگردد...«

بادقتدرفصلچهاردهمازقانونمدیریتخدماتكشورینكاتیچندقابلذكراست:

ازاعضایاینشورابهدونفرازنمایندگانمجلسشورایاسالمیبهانتخابمجلسشورایاسالمی

بهعنوانناظراشارهگردیدهاست.همچنینمصوباتاینشوراپسازتأییدرئیسجمهورالزماالجراء

است.باتوجهبهاینكهقانونفوقالذكرازوظایفاینشورابهاصالحساختارتشكیالتدستگاههای

اجرائیبهاستثناءدستگاههاییكهاحكامآنهادرقانوناساسیآمدهویابهامرامامخمینی)ره(و

تجدیدنظردرساختارداخلیدستگاههای به مقاممعظمرهبریتأسیسشدهاست؛وهمچنین

6. روزنامهرسمی13134مورخه1369/1/19

بررسی مسئولیتهای رئیس جمهور در ارتباط با برنامه وبودجه 
واموراداری واستخدامی کشور در اجرای اصل 126 قانون اساسی
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اجرائیبهمنظورایجادانسجامتشكیالتیوحذفوظایفموازی،مشابهوتكراریاشارهكردهاست؛

چوناینقانونمصوبمجلسشورایاسالمیاستومجلسخوداینصالحیتهارابهشورایعالی

تفویضیو اینشورامیگیرددرحدودصالحیتهای لذاتصمیماتیكه تفویضنمودهاست، اداری

اختیاراتمصوبقانونیدرچهارچوبهمینقانون،قانونیبودهوقابلاجرااست.ولیاگراینشورا

ازحدوداختیاراتقانونیخارجگردد،هركسمیتواندازطریقدیوانعدالتاداریوبااستنادبه

ماده25قانوندیوانعدالتاداری،ابطالآنراازدیوانخواستارشود.

ب-  بررسی جایگاه و عملكرد شورای عالی اداری

پسازپیروزیانقالباسالمیواستقرارنظامجمهوریاسالمیایرانوعدهایجادتغییروتحولدر

نظاماداریواجراییكشورازسویمقاماتنظاممكرردادهشدهوبند10اصلسومقانوناساسی

نیز»ایجادنظاماداریصحیحوحذفتشكیالتغیرضروری«راازوظایفدولتجمهوریاسالمی

ایرانمیداند.

درعینحال،قانوناساسیمسئولیتهایزیادیرابرعهدهدولتگذاشتهكهخودمتضمنگسترش

فعالیتهای در مثالدخالتدولت بطور اجرائیدولتاست وافزایشدستگاهای فعالیتهایدولتی

اقتصادیموجبگردید»وزارتخانهصنایع«پسازانقالباسالمیبهسهوزارتخانه»صنایع«،»صنایع

سنگین«و»معادنفلزات«تقسیمشودودههاسازمانجدیددركنارمجموعههایقبلیبوجودآیند.

قانونبرنامهاولتوسعهجمهوریاسالمیایرانكهمادهواحدهو52تبصرهآندرجلسهعلنیمجلس

شورایاسالمیموردبحثنمایندگانقرارگرفتوتصویبشددر11بهمن1368بهتأییدشورای

نگهبانرسید.ولیپیوستوضمایمآنتشریفاتالزمرابرایآنکهقانونبهحساببیایدطیننمود.

آنها به نسبت نگهبان نهشورای و داده قرار بحث مورد علنیخود درجلسه را آن نهمجلس یعنی

اظهارنظرنموده.بنابراین،شورایعالیاداریکهاز24آبانماه1369بهدستوررئیسجمهورشروع

بكارنموده،بموجبقانونتشكیلنشدهبود.لهذابرایتصمیماتآندرسلسلهمراتبقوانیننیز

جایگاهینمیتوانمتصورشد.مگرشوراازموضعپیشنهاددهنده،نظراتخودرابهرئیسجمهور

ووزراءارائهنمایدوچنانچهنظراتاعالمشدهدرحدوداختیاراتهریکازوزراءویارئیسجمهور

اداریجهت آئیننامهی یا و دستور یا بخشنامه بهصورت را آنها خود امضاء با اشخاص این باشد

اجراابالغنمایند.مصوباتشورایعالیاداریبهامضاءمعاونرئیسجمهورورئیسسازماناداریو

استخدامیکشورکهسمتدبیریشورایعالیاداریراداردابالغمیگردید.درصورتیکهاساساًاختیار

معاونرئیسجمهوربهلحاظعدممسئولیتویدربرابرمجلسمورداشکالبود.امادرحالحاضر

برابرقانونمدیریتخدماتكشوری،شورایعالیاداریبهریاسترئیسجمهورتشكیلمیشودو

مصوباتآندرچهارچوبقانوناخیرالذكر،قانونیبودهوقابلیتاجرادارد.

بادقتدراختیاراتیکهدربند4-3)برنامهاصالحنظاماداری،پیوستقانوناولتوسعه(برایشورای

عالیاداریپیشبینیگردیدهازجملهاینکهمیگوید:»ادغامدستگاهائیکهدارایوظایفمتداخل

خدماتی، و عمومی امور ویژه به اجرائی، فعالیتهای از بخشی »واگذاری ... و میباشد« مشابه یا
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مناسبباامکاناتبخشهایغیردولتی«و...واینکهبرایادغامهاوانحاللهاحدودیتعییننمینماید

ازابتدااحتمالاینكهشورایعالیاداریخودرامجازبدانددرحدوداختیاراتمجلسشورایاسالمی

ـقانونـواختیاراتهیأتوزیرانووزراءـآئیننامهـواردبحثوتصمیمگیریشوددادهمیشد.به

همینخاطرمجلسهیچشکلیازتشکیلشوراراتصویبننمود.

پیشبینینمایندگاندرخصوصامکانورودشورابهامورمربوطبهقانونوقانونگذاریدرستبود

ودرعملنیزشورایعالیاداریمصوباتیراگذراندهکهطبققانونبایدمجلسشورایاسالمیویا

حداقلهیأتوزیراندربارهآنتصمیمگیرینماید.

شورایعالیاداریفاقدآئیننامهداخلیودستورالعملبرایگردشکارخودبودودستورجلسهآن

رادبیرشوراکهرئیسسازماناموراداریواستخدامیکشوراستتعیینمینمودوتشخیصاینکه

بادبیرشورااست اولویتبرخورداراست از برایطرحدرجلساتشوراوتصمیمگیری چهمواردی

کهبهکمککارشناسانسازماناموراداریواسخدامیگزارشبرایطرحدرشوراتهیهمینماید.

دبیرشورادستورمیدهد. به اداری درشورایعالی راجهتطرح رئیسجمهورموضوعی گاه البته

در و رئیسجمهور با اداری عالی ریاستشورای قانونمدیریتخدماتكشوری، امروزهدرراستای

غیابویمعاوناولایشانمیباشدودبیریشورابهعهدهیمعاونتوسعهمدیریتوسرمایهانسانی

رییسجمهوربودهومصوباتشوراپسازتأییدرئیسجمهورقابلاجرامیباشد.

بخش سوم- صالحیت قانونگذاری در جمهوری اسالمی ایران

الف- سلسله مراتب قوانین

مسئلهسلسهمراتبقوانینامرمهمیاست.درجهانامروزكمتركشوریاستكهنظامحقوقیاش

میانقوانیندرجهبندیبرقرارنكردهباشد.وقتیسخنازسلسهمراتبقوانیناست،بایداینواقعیت

مقرراتی و قوانین و نیست برابر اهمیت و ارزش دارای یككشور قوانینالزماالجرای كه بپذیریم را

با مغایر نباید اهمیتتر، كم مقررات و قوانین لذا دارد. برتری دیگر مقررات و قوانین به كه هست

قوانینبرترباشد.

به قانون قانون7است.حاكمیت امروزیبحثحاكمیت مهمترینمسالهموجوددرحقوقاساسی

حقوقی- قواعد تابع باید پارلمان( جمله از سیاسی) نهادهای و مقامات تمامی یعنی: ساده زبان

بویژهقواعدحامیحقوقبنیادین-باشند.هیچیكازمقامهاونهادهایسیاسیحقتحدیدحقوق

وآزادیهایبنیادینراجزدرچهارچوبآیینهایخاصوپیچیدهپیشبینیشدهدرقوانینندارند.

یكیازعناصراولیهحاكمیتقانونعنصرسلسلهمراتباست.عنصرسلسلهمراتبنیزحداقلشامل

نظام نخست چهره درباره قوانین. مراتب سلسله و اداری سیاسی- مراتب سلسله است: چهره دو

مبتنیبرسلسلهمراتبمیتوانتوضیحاتمربوطبهتحدیدقدرتراهمصادقدانست.اماپیرامون

سلسلهمراتبقوانینبایداندکیتفصیلداد.معمواًل،درنظامهایحقوقِیمردمساالر،قوانینبهاین

7.درموردحاكمیتقانونر.ك:مركزمالمیر،احمد.»حاكمیتقانون:مفاهیم،مبانیوبرداشتها«انتشاراتمركز
پژوهشهایمجلس،چاپدوم،زمستان1385.
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نامههای آیین و عادی قوانین بینالمللی(، )معاهدات اساسی، قانون میشوند: ردهبندی ترتیب

اداری.بنابراینقانوناساسیدرنظامسلسلهمراتبی،هنجاربرینیاقانونمادراستودیگرقوانین

وآییننامههابایددرچهارچوبآنتنظیمشوند.بههمینترتیبتمامآییننامههایاداریبایددر

پیرابندقوانینموضوعهتدوینوتصویبشوند.حالپرسشایناستکهآیاچنینسلسلهمراتبیدر

نظامهنجاریجمهوریاسالمیمعمولومجریاست؟دراینبارهمیتوانبهمثالهایمتعددیاز

عدماعتقادشورایمحترمنگهبانبهسلسلهمراتبرایجدردنیایحقوقاشارهداشت.8طرفهآنکه،

ومصوبات فتاویرهبری، و آرا فرامین، نگهباندربارهرجحان بهصراحتنظریاتشورای باعنایت

فرهنگی انقالب عالی شورای و کلی( نظام)سیاستهای مصلحت تشخیص مجمع چون نهادهایی

میتوانبهایناستنتاجمبادرتکردکهاصواًلنظامحقوقیایرانفاقدسلسلهمراتبقوانیندرمعنای
رایجآنمیباشد.9

بااغماضمیتوانسلسلهمراتبحقوقیزیرراپذیرفت:1-قانوناساسی2-قوانین اینحال با اما

عادی3-مقرراتدولتی4-سایرمنابعحقوقاداری.10

ب- صالحیت قانونگذاری

حكومتی و دولتی دستگاه یا دولتی مقام هیچ است. مفهوم»صالحیت« بر مبتنی عمومی حقوق

نمیتواندتصمیمیاتخاذنمایدمگراینكهدرقانونیبرایویاینصالحیتاعطاشدهباشد.بهعبارت

بهترقانونمهمترینمبنایاعمالواقداماتكارگزاراندولتیاست.قوانینحدومرزونحوهیاعمال

صالحیتهایاداریوكارگزاراناداریرامشخصمیكند.لذابرایتعییناینصالحیتابتدابایستی

تعریفمشخصازقانونوانواعوقلمروقوانینارائهنمودهوسپسمراجعوضعقانونرامشخص،

پسازآنرابطهبینسلسلهمراتبقوانینراتعییننمود.قانوندروسیعترینمفهومآنبهمجموعهی

قواعدالزماالجرادریكمقطعزمانیدریككشوراطالقمیشود.دراینتعریفعامنهبهآیینوضع

وقالبقانونتوجهگردیدهونهبهمرجعوضعآن.یعنیهمشاملقواعدمدون)خواهمصوبمجلس،

خواهمصوبدولت(وهمشاملقواعدغیرمدونالزماالجرادریككشورمیشود.امادرمعنیمضیق
آنبهقواعدمدونالزماالجرادریكمقطعزمانیدریككشوراطالقمیگردد.11

آن معنایخاص به ولی اطالقمیشود قانون بهمصوبهقدرتعمومی معنا یك به نظرحقوقی از

آئیننامه بهمصوباتقوهمقننهقانونگفتهمیشودوبهمصوباتدیگرمقاماتمثلهیاتوزیران

،تصویبنامه،نظامنامهو...میگویندكهاینهاگرچهبهمعنایاولقانوناند؛یعنیازقدرتامرو

بااستنادبهآیین 1.8-تصمیممورخ1382/12/05مربوطبه»طرحبرگزاریمناقصات«،2-ردمصوباتمجلس
»هرجا نظام،3- کلی سیاستهای یا آییننامه( با مجلس مصوبه فرهنگی)انطباق انقالب عالی شورای نامههای
سیاستهایكلینظامرعایتنشدهباشدشوراینگهبانآنرامغایراصل110قانوناساسیشناختهاستوبه

صورتمكررهمدرگذشتهومجلسششموجودداشتهاست«....
سال مركز، تهران آزاد دانشگاه واحد عمومی، حقوق ارشد كارشناسی تطبیقی، اساسی حقوق گرجی،جزوه .9

تحصیلی88-1387،صص18-19
10.موسیزاده،حقوقاداری)2و1(،كلیاتوحقوقایران،نشرمیزان،چاپششم،1383،ص145

11.امیرارجمند،جزوهحقوقاداری1،قسمتدوم،دانشگاهشهیدبهشتی،سالتحصیلی86-1385،ص4
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نهیمخاطبوضمانتاجراءبرخوردارندولیازنظرمرجعیكهصالحیتتصویبآنهاراداردقانون

نیستند.برهمیناساسقانوناساسیجمهوریاسالمیایراندرمواردمتعددواژهقانونرابكاربرده

ومنظورازقانوندرقانوناساسیتنها،مصوباتمجلسشورایاسالمی،همهپرسیومصوباتمربوط

بهتعدادوشرایطخبرگانمجلسخبرگانرهبریاست.معمواًلدربحثسلسلهمراتبقوانینپس

ازقانوناساسیوقانونبهمفهومخاصآنبهبحثمقرراتدولتیوآییننامهپرداختهمیشود؛كه

اگرچهقانونبهمعنایخاصنیستولیاغلبویژگیهایقانونرادارامیباشد.یعنی»مانندقانون
جنبهآمرانه،عاموغیرشخصیدارد،ومانندقانونایجادحقوتكلیفمیكند«.12

درقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانازدومرجعقانونگذاریبهصورتصریحنامبردهشدهاست.

1-مجلسشورایاسالمی

2-همهپرسی)مردم(

البتهدرخصوصقانونگذاریچندمرجعدیگرنیزبحثهاییمطرحاست:

1-مجمعتشخیصمصلحتنظام

2-شورایعالیانقالبفرهنگی

3-شورایعالیامنیتملی

صالحیتقانونگذاریمراجعفوقدرقانوناساسیموردتصریحقرارنگرفتهامادرعملاینمراجع

است شده اطالق آنها بر قانون نام رسمی روزنامه مثل كشور رسمی اسناد در كه دارند مصوباتی

ازمشكالت یكی است. قانون اعتبار دارای آنها مراجعوضعكنندهمدعیهستندمصوبات یاخود

كنونینظاماداریتشخیصجایگاهقلمرووماهیتاینمصوباتورابطهآنهابایكدیگراست.ابهام

دراینخصوصوهمچنینابهامدرخصوصنظارتحقوقیوضمانبراینمصوباتموجبابهاماصل

حاكمیتقانونبرادارهگردیدهاست.

نتیجه  گیری

1-درقانوناساسیلفظقانونهمانطوركهدرتمامسیستمهایحقوقیدنیاپذیرفتهشدهاست،

به است اطالقشده مردم منتخب نمایندگان از متشكل یاهمانمجلس پارلمان بهمصوبات تنها

استنادهمینمباحثاستكهمجلسراتحتقوهایبهنامقوهمقننهآوردهاند،یعنیقوهقانونگذاری.

نامیكهبرایهیچنهاددیگریاستقرارنیافتهاست.حتیتصویبمواردیكه»درحكمقانون«تلقی

میشوندهمانند:عهدنامهها،مقاولهنامهها،قراردادهاوموافقتنامههایبینالمللیبهموجباصل

بهموجب ارگاندیگری و نهاد اساسیدرصالحیتمجلسشورایاسالمیاست.هیچ قانون 77

آییننامههایهیأتدولتوسایراداراتنیز و قانوناساسیحقوضعقانونراندارد.بخشنامهها

آییننامهتنهادرحدودقوانینمجلس و ایناستكهبخشنامه باقانوندارندوآن تفاوتفاحشی

صادرمیشوندودوماینكهبرایزیرمجموعههمانواضعآییننامهیابخشنامهمورداتباعاستبه

تهران، دانشگاه سیاسی، علوم و حقوق دانشكده نشریه قوانین، مراتب سلسله مسئله مقاله ابوالحمید، .12
دوره22،ص78

بررسی مسئولیتهای رئیس جمهور در ارتباط با برنامه وبودجه 
واموراداری واستخدامی کشور در اجرای اصل 126 قانون اساسی
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

عبارتیدیگرآییننامهیابخشنامهبرایسایراداراتونهادهاتعیینتكلیفنمیكندبلكهروشبررسی

یكموضوعرادرزیرمجموعهخودتفسیرمینمایدوازهمینرواستكهقضاتدادگستریملزمبه

رعایتآییننامههانیستندودرصورتعقیدهبرتناقضآنهاباقانونمیتوانندموردرادردیوانعدالت

اداریمطرحنمایند.وجهافتراقوخاصیتاصلیقانون،همانا»عنصرفراگیری«آناست.اینقانون

استكهتكلیفوحدودوثغوربراینهادهاوقوایدیگرتعیینمیكند؛واینخاصیتفراگیریو

الزماالتباعبودنقوانیناستكهوضعقانون،درانحصارقوهمقننهقراردادهشدهاست.

اجتماعیجمهوری اقتصادی- توسعهی برنامه چهارم تا اول برنامههای در اداری عالی شورای -2

شوراشخصیت این برای قانونگذار كه جایی آخرین است. شناختهشده رسمیت به ایران اسالمی

حقوقیقائلشدهاست،قانونمدیریتخدماتكشوریمصوب1386/7/8استكهفصلچهاردهم

خودرابهآناختصاصدادهاست.ازاعضایاینشورابهدونفرازنمایندگانمجلسشورایاسالمی

بهانتخابمجلسشورایاسالمیبهعنوانناظراشارهگردیدهاست.همچنینمصوباتاینشوراپس

ازتأییدرئیسجمهورالزماالجراءاست.باتوجهبهاینكهقانونفوقالذكرازوظایفاینشورابهاصالح

ساختارتشكیالتدستگاههایاجرائیبهاستثناءدستگاههاییكهاحكامآنهادرقانوناساسیآمده

تجدیدنظردر به ومقاممعظمرهبریتأسیسشدهاست؛وهمچنین امامخمینی)ره( امر به ویا

ساختارداخلیدستگاههایاجرائیبهمنظورایجادانسجامتشكیالتیوحذفوظایفموازی،مشابه

قانونگذاریتشریح بهمطالبیكهقباًلدربحثصالحیتهای باتوجه و وتكراریاشارهكردهاست؛

ومجلسخود قانونمصوبمجلسشورایاسالمیاست این نتیجهگرفت:چون كردیم،میتوان

اینصالحیتهارابهشورایعالیاداریتفویضنمودهاست،لذاتصمیماتیكهاینشورامیگیرددر

حدودصالحیتهایتفویضیواختیاراتمصوبقانونیدرچهارچوبهمینقانون،قانونیبودهوقابل

اجرااست.ولیاگراینشوراازحدوداختیاراتقانونیخارجگردد،هركسمیتواندازطریقدیوان

عدالتاداریوبااستنادبهماده25قانوندیوانعدالتاداری،ابطالآنراازدیوانخواستارشود.

اینكه بر مبنی ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 138 و 85 اصول منصوص به توجه با -3

مصوباتومقرراتدولتنبایدبامتنوروحقوانینمخالفباشد،لذادستورالعملمورخ85/7/24و

ابالغیهمورخ86/2/5ریاستمحترمجمهوریمبنیبرالحاقسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانها

بهاستانداریهامخالفقانونوخارجازحدوداختیاراتایشانتشخیصمیگردد.

4-باتوجهبهاینكهدرگفتاراختیاراتدولتبرایانحاللوادغامسازمانهاومؤسساتیكهبهموجب

قانونایجادشدهاست گفتهشد؛باوجوداینكهایجادسازمانهاومؤسساتدولتیبهموجبقانون

صورتگرفته،معهذاقانونگذاربهموجبقوانینیبهمراجعدولتی)هیاتدولت–شورایعالیاداری(

اجازهانحاللوادغامسازمانهایدولتیرادادهاست؛اماقانوناصالحمواد)١٣٩(و)١٥٤(قانون

ایران،مصوب1386/3/22 برنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمی

كهدرتاریخ1386/4/6بهتأییدشوراینگهبانرسیدهودرتاریخ1386/4/9ابالغشدهاست؛ازحیث

ایجادحقو انتشارقانون،امكان تاریخ از ازانقضایمدت١5روز اداری؛اگرچهقبل اصولحقوق

و رئیسجمهور به قانون ابالغ واسطه به لكن نیست، مردم(میسر )برایعموم عام بهطور تكلیف
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متعاقباًدستورویبهسایرمجریان،نمیتوانازلحاظحقوقی،اقدامدولتبرخالفقانونمذكوررا

قابلتوجیهدانست.بهعبارتدیگر،اساساًمصوبهموردبحثموجدحقوتكلیفشهرونداننیست

بهمحضاطالع، را ولذادولتوبطورخاصرئیسجمهور ونهادیاست بلكهموضوعیساختاری

مكلفوملزمبهتبعیتمیكند.

منابع
امیركبیر،چاپ انتشارات ایران، اساسیدرجمهوریاسالمی قانون ومبانی اساسی زنجانی،عباسعلی،حقوق 1.عمید

اول،1366.
2.مركزمالمیر،احمد،حاكمیتقانون:مفاهیم،مبانیوبرداشتها،انتشاراتمركزپژوهشهایمجلس،چاپدوم،زمستان

.1385
3.موسیزاده،رضا،حقوقاداری)2و1(،كلیاتوحقوقایران،انتشاراتمیزان،چاپششم،1383.

4.سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوروپشینهتاریخیتشکیالتآن،انتشاراتسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،معاونت
امورپشتیبانی،مرکزمدارکعلمیوانتشاراتبیتا،1383.

تهران، دانشگاه سیاسی، علوم و حقوق دانشكده نشریه ، قوانین مراتب سلسله مسئله مقاله عبدالحمید، ابوالحمد .5
دوره22،مورخه1360/4/1.

6.امیرارجمند،اردشیر،جزوهحقوقاداری)1(،قسمتدوم،دانشگاهشهیدبهشتی،سالتحصیلی1385-86.
سال مركز، تهران واحد عمومی حقوق ارشد كارشناسی تطبیقی اساسی حقوق جزوه اكبر، 7.گرجی،علی

تحصیلی1387-88.

بررسی مسئولیتهای رئیس جمهور در ارتباط با برنامه وبودجه 
واموراداری واستخدامی کشور در اجرای اصل 126 قانون اساسی
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

دادستان، پایشگر حقوق بشر و شهروندی 

محمدصالحنقرهکار1

چکیده:تجربهمتراکمجامعهبشری،نظامحقوقیرامتقاعدمیسازدتاتضمینهای

موثریدرجهتصیانتوحمایتازحقوقبشروشهروندیپیشبینینماید.رژیم

حقیقیورژیمحقوقیسازمانقدرتدردنیایمدرنامروزکهدرصدرهنجارهای

با را بیشترخود بایدهرچه دارد، قرار آن«ارزشهایحقوقبشری« ومختار مطلوب

وساماندهی توانبخشیساختارها وشهروندیمنطبقکنند. بشر مقتضایحقوق

رفتارهادرجهتصیانت،حمایت،احیا،احقاقواستیفایحقوقمردم،معیارتوسعه

یابیوشاخصضرباهنگرشدواساسیترینمیزانمحکحکمرانیمطلوبدراین

فعاالنهترین و کارکردها مهمترین دادسرایی، نظام راس »دادستان«در است. برهه

ایفایشأن راستای در دادسرا كارآمدسازی بازیمیکند. فرآیند این در را نقشها

مدعیالعمومیبمنظوردفاعازحقوقوآزادیهایشهروندیودرمواقعمقتضی،

این در شهروندان، از نیابت به و... دولتی عمومی حقوق اشخاص با تقابل حتی

فرآیندمعنامییابد.

ازطرفیکارکرددادسرافینفسهوبعنواناهرماعمالاقتدارنهادقدرت،بامحدودیت

و ابالغ و بازجوئی و بازداشت و تعقیب از و داشته تالقی افراد آزادیهای و حقوق

باحقوقفردیوعمومیقراردارد، تااجرایحكمبطورمستقیم،درتزاحم تحقیق

اماتامینهاوتضمینهایموثریمدنظرقرارمیگیردتااینتضادبهنفعفردوجامعه

متعادلشود.نیزدادستانبعنوانمدعیحقوقمردم،روندهاورویههایکنشمندی

بهمنظورحمایتازحقوقبشروشهروندیاتخاذمیکند.استانداردهایجهانیو

نرمهایبینالمللینیزمدلیرابهتصویرمیکشدکهدادستانونظامدادسراییرا،

نهکارمزدقدرتومدعیسیاست،بلکهپشتیبانحقوقملتوکارگزاراستقرارحقوق

بشرودلواپساحتشامحقوقشهروندیمعرفیمیکند.

کلید واژگان:دادستان،نظامدادسرایی،حقوقبشر،حقوقشهروندی.

1. کارشناسارشدحقوقعمومی.
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مقدمه: 

دادورزی،واالترینحماسههاوباشکوهترینهنرهاوسترگترینمهارتهاوتجلیارزندهترینآرمانهاو

خاستگاهنابترینآرزوهایبشریدرقرونواعصارمختلفاست.

است. عدالت گفتمان از جانبداری و انصاف کبریایی گوهر به انقیاد تمدنها، شایستگی عیار

همچنانکهرزمیدنبرایدادگریومقاومتدرمصافبیدادگرانوایستادگیدرمیدانمظالم،همواره

مقدسترینجهادهاوقهرمانانهترینپیکارهالقبگرفتهوستمبارگیوزیادهخواهیوخودساالری،

ادباربرانگیزترینصحنههارابهرخمیکشد.اینکهچهسامانهای،یارایتحققپذیریعدالتوانصاف

بوده جوامع فرزانگان و نخبگان توجه مورد هماره دارد، را مردمان حقوق تکفل ظرفیت و داشته

آنرخعیاننموده امروزین بهشکل ودادسرا، نهاددادگستری انباشته، ازپسقرنهاتجربه است.

استسامانهایکهدادرسیرابعنوانیک«روش«برایدادگریپیشهساختهوازآیینیخاصومهندسی
متناسبباهدفبرخوردارست2

اینتاسیس،آنقدربدیهیمینمایدکهدرعصرحاضر،تصورفقداندادگستریدریککشورباورپذیر

نیستوبهنوعی،بازندگیوحقوقوآزادیهایمردمپیوندناگسستنیخوردهاست.چهشهروندان،

ایننهادراباتوجهبهخدماتیکهبهآنهامیدهدومنافعیکهبرایشاندارددرصدراولویتهایقوام

حیاتاجتماعیخودتلقیمیکنند.

خاصهآنکهدراینبرههامواجفراگیرجهانیشدن،عمدهتأثیرخودرابرساختوبافتقدرتگذاشته

وسطحمطالباتمردمدنیاراازنهادحاکمیت،افزایشچشمگیریدادهاست.امروزهکارکرددولت–

ملتبااقتضائاتگذشتهآنقابلقیاسنیستودرشمایلنوینیبروزبیرونیپیداکردهاست؛دراین

رهگذر،مدلحاکمیتمطلوبکهدرآننهادقدرت،توانبخشیوکارآمدیفوقالعادهاییافتهوبا

حداکثرقواقراراستمصروفخیرعمومیشود،باارباب-رعیتیدرگذشتهکههیچ،حتیباشیوه

تفاوتفاحشی نوظهوردهههایگذشتههم یاساختارهای پارلمانیقرن20 – ریاستی زمامداری

دارد.ساختارها،رویههاونهادهایسیاسی–حاکمیتیدربرابرخود،انبوهیازمطالباترامیبینند

کهمآاًلبایدچنانسامانهخودراتنظیموبازنگریکنندکهیارایپاسخگوئیبهاینتحولتوقعاترا

بیابند؛وجودانبوهرسانههاوفقدانحاشیهامنبراینهادقدرتباسرککشیهایحقیقیومجازی

اربابرسانه،شرایطراتغییردادهاست.پیداستکهمطالباتونیازهادرسایهقیاسهاوتحلیلها،

فضایجدیدیرابهفراخورموقعیتفرهنگی–سیاسیجوامعپدیدارمیسازد؛اگرتادیروزحاکمیت،

حداکثروظیفهخودرا»انتظامی«تعریفمیکرد،امروزدولترفاهوحکمرانیشایستهومنقاددربرابر

حقوقاقلیتها–متهمو...مطرحمیشود.

و آنخواستههایمتکثرحقوقبشر انباشتهکهدررأس توقعات و ازمطالباتمتراکم باگسترهای

شهروندیاست؛ایننهادقدرتاستکهبایدخودراباواقعیتهایپیرامونتطبیقدهد.بطورخاص

دادگستریونهاددادسراودرراسآندادستانی،دیگرصرفااهرمقهروغلبهحکمرانانوشمشیر

2.ساکت/محمدحسین/دادرسیدرحقوقاسالم/نشرمیزان/1386/ص28

دادستان، پایشگر حقوق بشر و شهروندی 
)دادستان، ضامن حقوق بشر و شهروندی(
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برانقدرتنیستند،بلکهدرمسیراستیفایحقوقشهروندیواحیاگریحقوقعامهقدمبرمیدارند.

درادامه،ضمنتبیینمصادیقوقلمروحقوقبشروشهروندی،بهمعرفینهاددادسراییپرداختهو

هندسهومختصاتدادستانیودادسرایشهروندساالروحقوقبشرمدارراترسیممینماییم.

1.مطالباتشهروندیوقدرتزمامداری:
1. 1: شهروند در لغت: 

»شهروند«ترجمهفارسیcitizenوازنظرلغویبهمعنایكسیكهاهلیكشهریاكشورباشدواز
حقوق متعلق به آن برخوردار باشدمعرفیشدهاست.3

درفرهنگهایعمومیمانندمعینوعمیدكلمهشهروندتعریفنشدهوظاهراًاولینفرهنگفارسی

بهفارسیكهكلمهشهروندرالحاظنموده»فرهنگفارسیامروز«استكهآنرابهمعناییكهبیان

آریانپور»citizen”بهمعنایبومی،شهری، شدذكركردهاست.4درفرهنگهایدوزبانهحییمو

اهلشهر،تابع،رعیت،شهرنشینیكهازخدمتلشكریوشهربانیآزادباشد،بیانشدهاست.5نیز

دربیانمعنایشهروندچنینگفتهشدهاست:شهروندفردیاستدررابطهبایكدولتكهازسویی

برخوردارازحقوقسیاسیومدنیاستوازسویدیگردربرابردولتتكلیفهاییبرعهدهداردكه

اینرابطهراشهروندی6گویندوچگونگیرابطهشهروندی)حقوقوتكالیفاودربرابردولت(راقانون
اساسیوقوانینمدنیكشورمعینمیكند.7

عدهاینیزبرایشهرونددومعنایكلیبیانكردهاند:نخستشهروندبهمعنایبشرونوعانسانكه

مصادیقآنشاملتمامیانسانهامیباشدازهرجنسونژادورنگوكشورودینومذهبو...و

دیگرشهروندبهمعنایانسانهایمقیموساكندریككشوراعمازاتباعوبیگانگانكهدرسرزمین
یكدولت-كشوروتحتقدرتآندولت-كشورهستند.8

برخیبامبناقراردادناینتعریفازشهرونددونوعحقوقشهروندیرامتصورشدهاند؛یكیحقوق

وعموماً ودربسترملیمعنامییابد تابعیتاست آن معنای مضیقكهعنصرذاتی به شهروندی

شاملحقوقیمانندحقتعیینسرنوشت،مشاركتدرادارهاموركشورو...میشودودیگریحقوق

شهروندیبهمعنای موسعكهدراینتعریفشهروندمترادف با انسان بما هو انسانگرفتهشده
است.امادردنیایمتمدن،تمامیحقوقیراكهیكانساندرعصركنونیداراستدربرمیگیرد.9

2. 1: شهروند در اصطالح: 

3.داوری،محمد.حقوقفرهنگیشهروندان،رویكرداسالمی،انتشاراتدانشگاهامامصادق)ع(،ص66وص63.
4.صدری،افشار/غالمحسین،حكمی/نسرین،حكمی/نسترن،فرهنگفارسیامروز،نشركلمه،تهران،1369هـ

ش،ذیلواژهشهروند.
5.قربانزاده،حسین،حفظحقوقشهروندیدرپرتواصلحاكمبردادرسیمنصفانه،پایاننامهكارشناسیارشد

citizenship.1385معارفاسالمیوحقوق،گرایشجزا،دانشگاهامامصادق)ع(تابستان
6.آشوری،داریوش،دانشنامهسیاسی،انتشاراتمروارید،تهران،چسوم،1373هـش،ص٢٢١.
7.قاضیشریعتپناهی،ابوالفضل،بایستههایحقوقاساسی،نشرمیزان،تهران،1382،ص59.

8.قربانزاده،حسین،پیشین،ص19.
9.دولتهایمدرن)مسألهتعریف(/هداوند،مهدی.
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بههمانقدمتیكهخود قدیمیتریناصطالحاتگفتمانسیاسیاست.شاید از یكی شهروندی

جامعهسیاسیدارد.دراصلشهروند،كسیاستكهاستحقاقمشاركتدرحیاتجامعهسیاسی

رادارد.10منزلتوجایگاهشهرونددردنیایمدرننوعاًبهتركیبیازاستحقاقهاوحقوقمشاركتو

مجموعهایازتعهداتوتكالیفیكفردمسئولداللتمیكند.درعباراتمختصرومفیدشهروندی

محدودیتها، آزادی تكالیف، و حقوق مساوی، صورت به دراصل كه است جایگاهی و موقعیت

اختیاراتومسئولیتهاییرادرجامعهسیاسیبهافرادارزانیمیكند)هلد،1995،ص٦٦(.

حقوق و شهروند چنانچه دارد دولت و حكومت با تنگاتنگی ارتباط آن وحقوق شهروندی مفهوم

انسان نیز كهشهروند آنجایی از اما دانستهاند11 یونان مفهومدولت-شهرهای راهمراه شهروندی

جلوههایخاصحقوق را عدهایحقوقشهروندی لذا انسانی، ازحقوق برخوردار بالطبع و است

بشر حقوق با مقایسه در را شهروندی حقوق و نامیده مدنی جوامع درون در انسانی جهانشمول

بهمثابهقرارگرفتنحقوقوضعیدربرابرحقوقطبیعیدانستهاندكهاینحقوقضمنبناشدنبر

حقوقبشر،بهعنوانحقوقحداقلیانسان،عالوهبرقدرتمحدودكنندگیحقوقطبیعی)بشری(

شهروندانبنابهمصالحومنافعجامعه،میتواندحقوقحداكثرینیزبارعایتمنافعومصالحعمومی

افرادجامعهبرایشهروندانیخاصوبهصورتموقتبهرسمیتبشناسد.12لذادرنهایتچنینبیان

داشتهاندكهحقوق شهروندی در جایی مطرح می گردد كه حقوق بشر قرار است در درون یك 

جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله اخالق عمومی، مصالح 

و در سرزمین خاص، شكل  امنیت عمومی، ذیل حكومت خاص  عمومی، بهداشت عمومی، 

دانستهاند مثابهدرختی به را تمثیل،حقوقشهروندی مقام در گیرد13  خود  به  اجرایی  و  قانونی 

كهریشههایآنرامنابع)خدا-طبیعت-قوانینطبیعت(تشكیلمیدهد،تنهوشاخههایآنمبانی

حقوقبشری)حقوقطبیعی-حقوقبنیادین-حقوقاساسی(هستندودرنهایتثمرهومیوهآنرا

موادایننوعحقوق)قوانینشرعیوموضوعه،قوانیناساسی،قوانینعادیوآییننامهها(میتوان

نامیدوچنانچهمیوههاییكدرختبراثرنوعآب،خاك،هوا،سبكتغذیهومكانرشدمیتوانند

موادحقوق كنند متفاوتظهور رنگهای و یاحجمها اندازهها در متفاوت، مقتضیات و درشرایط

بشریازجملهحقوقشهروندیمیتواندضمناستوارشدنبرمبانیومنابعحقوقانسانیدردرون

كشورهاودولت-ملتهارنگهاوجلوههایمختلفبهخودبگیردودرعینحالازجوهرخویشجدا
نشودوبهتبارخوددرحقوقبشروفاداربماند.14

3. 1: نظام حقوقی معاصر و دغدغه حقوق شهروندی

امروزه»حقوقشهروندی«ازاهممباحثحقوقبینالمللوحقوقمللاست.ارزشذاتیاینمقوله

10.ژانژاكروسو،قرارداداجتماعی،ترجمهمرتضیكالنتریان،نشرآگه،چاپدوم،١٣٨٠،صص107و108)با
كمیاصالح(.

11.موحد/محمدعلی/درهوایحقوعدالت/ص36
12.جاوید،محمدجواد،نظریهنسبیتحقوقشهروندی،ص67.

13.همان،ص27.
14.همان،ص104.

دادستان، پایشگر حقوق بشر و شهروندی 
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تاجاییاستكهآنرادرشمارمباحثمحوریحقوقمعاصرقراردادهاست.بحثحقوقشهروندی

ذیلمقولهحقوقبشراعالمیهاستقاللآمریكاواعالمیهحقوقبشروشهروندانفرانسهپسازاعالم

جمهوریاینكشوربهطورمنسجممطرحشدودرپیجنگجهانیدوم،اعالمیهجهانیحقوقبشر

نیزاضافهگردیدوتبعاتآنهااصالحاتیرادرزمینههایآزادیهایعقیده،مذهبو...بههمراهآورد.

اهمیتحقوقشهروندیتاجاییاستكهرسیدنبهیكحكومتمردمساالرمستلزموجودجامعهای
استكهمردمآنعالوهبربلوغدموكراتیكبهحقوقوتكالیفشهروندیخودواقفباشند.15



و منزلت از و داشته را سیاسی جامعه حیات در مشارکت استحقاق که کسی عنوان به شهروند

جایگاهیبرخوردارستکهقرارستحاکمانخادمویوکارگزارخیرعمومینوعیاوباشند،دربرابر

تعهداتوتکالیفشهروندی،حقوقوامتیازاتخودرانیزمطالبهمیکند.

میخواهدحقوقاوپشتیبانیوصیانتشودونهتنهاازتعرضمصونماندبلکهاحیاءواقامهشود.

قدرتبهعنواننیرویسازمانیافتهوبرتردرجامعهکهمستظهربهقوهقهریهوزندانوداغودرفش

است،بایداقتدارخودراکهامانتیاستدردستوی،هدفمندورویریلخیرعمومیشهروندان

مصروفکند.سازماندولتباابتنایبهمجموعهایازضمانتاجراهامشتملبرمجازاتهاوتنبیهات

ونیزامتیازمدیریتسازمانهاوتشکیالت،میتواندتوانخودرابرایبرخورداریمردمهدایتکندو

چنانساختاربندی،چارچوبسازیوسازمانپذیریکندکههمهازحقوقخودمتمتعشوندوظلم

ونارویی،حقانیجلوهنگردد.

ازحقوق پاسبانی و فردی رعایتحقوق به منتهی قدرتطیمیکند که میخواهندمسیری مردم

از اینراستانقشعاملینعدالتکیفری باشد.در اینسنگرها ازنقضحریم وجلوگیری عمومی

ضابطینتاکارگزاراندادسراهابنیادیوکلیدیاست.اسنادوکنوانسیونهایبینالمللیدرکنار

حقوقداخلیواسنادفرادستیملیومنطقهایپشتوانهمعنویوعنصرقانونیمستحکمیبرایطی

طریقموجهحکمرانانبرمدارحقوقبشروشهروندیاست.

2.حقوقبشر،ماهیتوقلمرو:

حقوقبشریكنظامهنجاریاستباادعاییفرامرزیوفرافرهنگی16سازمانمللمتحددرتعریف

خودازحقوقبشرچنینآوردهاست:»حقوقبشربهطوركلیبهعنوانحقوقیقابلتعریفمیباشد

كهازذاتماجداشدنینبودهوبدونآنمانمیتوانیماززیستانسانیبرخوردارباشیم.حقوقبشر

وآزادیهایاساسیاینامكانرابرایمافراهممیسازدتاصفاتانسانیمان،عقلمان،استعدادمان

ووجدانمانرابهطوركاملپرورشدادهوبهكاربریمونیازهایروحیودیگرنیازهایمانرابرآورده

سازیم،آنهامبتنیبرخواستههایروزافزونبشربراییكزندگیاستكهدرآنشأنذاتیوارزش
انسانیازاحتراموحمایتیبرخوردارباشد.«17

vekalat.org15.رجوعشودبهسایتوكالت
16.هاشمی،سیدمحمد،حقوقبشروآزادیهایاساسی،نشرمیزان/1384/ص12

17.قاریسیدفاطمی،سیدمحمد،حقوقبشردرجهانمعاصر/ص48
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حقوقبشركهیكیازمصادیقشاخصسیرهعقالدرعصرما18وعبارتاستازمجموعهامتیازات

متعلقبهافرادیكجامعهومقرردرقواعدموضوعهكهافراد،بهاعتبارانسانبودنودرروابطخودبا

دیگرافرادجامعهوباقدرتحاكم،باتضمیناتوحمایتهایالزم،ازآنبرخوردارمیباشند.

اینموضوعازفراگیرترینمباحث70سالاخیربودهتاآنجاكهرعایتضوابطآن،محورسنجش

سالمتوپیشرفتوتوسعهیافتگیجوامعشدهونقضآنموجهترینعاملیابهانهمحكومیترژیم
ناقضبهشمارمیرود.19

پسازاشرافبهمفهومحقوحقوقمیتوانگفتحقوقبشرآنامورثابتوپایدارومشتركدرهمه

انسانهاستكههرانسانیبهجهتانسانبودنبایدآنراداراباشدوواینحقراخالقانساندر
آغازتولدبرایاوقراردادهاست.20

3.بِهْزمامداریوآنچهکهباید...
به توجه اهمیت پیش، از بیش اخیر، سدههای تاریخی تجربه از جهانی جامعه انباشته عقبه

استانداردهایحقوقبشروشهروندیرامشروعوموجهجلوهمیدهد.سرمایهتئوریکمواد30گانه

حقوقبشرتحققپذیرنیستجزبااستقرارحاکمیتیکهقابلیتتقیدبهموازینومحکماتحقوق

لباب لب اگر بگنجد. آن در بشر کهمظروفحقوق باشد اصطالحظرفی به و باشد داشته را بشر

حقوقبشرآزادیوعدالتوبرابریونفیخشونتوتبعیضوظلماست،مگربدونتصورحکمرانی

یاحکومتخوبهموارهیک –حکمرانیمطلوب زمامداری به یازید. بداندست شایستهمیتوان

آرماندوردستبرایبشربودهولیامروزهمیدانیماینآرمانچهویژگیهاییداردوبایدبراینیل

بهآنچهکنیم–حداقلنقشهراهآنراباکمیتفاوتهایبومیبادرکمشترکاستحصالشدهو

تواناینمهمراداریمکهمطالباتخودراچنانتنظیموتنسیقکنیمکهآنرانهآرزویاساطیری،که

واقعیتیدرنزدیکیهایخودومطلوبیملموستلقیکنیم.

کمیسیونحقوقبشرسازمانمللطیقطعنامه2000/46شاخصگذاریتلویحیبرایحکمرانی

خوب»Good Goverment”نمودهکهازآنجملهاست:
شفافیت–مسئولیت–پاسخگوئی–مشارکت–حاکمیتقانون–انعطافپذیری21

4.دادگستریشایسته،مفروضحکمرانیخوب:
مفروضاینمختصات،دادگستریشایستهبابرخورداریازمؤلفههای:استقالل–عدالتمداری–

سلسلهمراتبصالحیتیوعلمی{ونهحاکمیتیزدهوسیاستباز{–پاکدستی–معتقدبهآزادیو

منقادبهحاکمیتقانونومقیدبهحقوقبشروشهروندی–نفیفشارمقاماتاجرائی–نفیاعمال

18.كدیور،محسن،اسالموحقوقبشر/ص151.
19.همان،ص168،نشستنسبتاسالموحقوقبشر.

20.داوری،محسن،حقوقفرهنگیشهروندان،انتشاراتدانشگاهامامصادق)ع(،ص59.
21.رجوعشودبه:هداوند،مهدی،حكمرانیخوب،توسعهوحقوقبشر،نشریهحقوقاساسی،سالسوم)1384(
ایران،مجلهتحقیقات /زارعی،محمدحسین،حكمرانیخوب،حاكمیتوحكومتدر شماره4صفحه52تا86
حقوقی،شماره4صفحه156تا202/كاتوزیان،ناصر،حكومتقانونوجامعهمدنی،مجلهدانشكدهحقوقتهران،

شماره72)1385(صفحه275تا290.

دادستان، پایشگر حقوق بشر و شهروندی 
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نفوذوبسترسازدادرسیمنصفانه]شاملحقداشتنوکیلازبدوتاختمدادرسی–صدوراحکام

عادالنه–علنیبودنمحاکم–هیأتمنصفهبرآیندافکارعمومیوواجدضمانتاجراو...[میباشد.

سامانهایکههنرآنعدالتورزیباشدونسبتخودراباسیاستنهتساویکهتباینبداندوخیر
عمومیراپیجویدبدونآنکهنفعفردیراقربانیکند.22

باوجوددادگستریشایستهوعدالتساالراستکهخودسری-خودکامگیوزیادهخواهی،افسادو

تبعیض،منزویمیشودونظموحکومتقانونوبرابریوبرخورداریانسانهاازحقوقحقهشانودر

رأسآن»آزادی«سامانمیپذیرد؛پذیرش»اقتدارقانون«وبرابریهمگاندرمقابلآنبهعنوانیک

ارزشباپشتوانهقویحقوقیوتشکیالتیمستقرمیگرددوآزادیونظم،توأمانبرصدرمینشیند

وقدریدرخورتشخصخویشمیبیند.

5.عاملینعدالتکیفریوضرورتالتزامبهرعایتحقوقفردیوعمومی:
ازجملهکارکردهایممتازعدالتکیفری،تثبیت»انتظاراتهنجارین«است.23بهاینمعناکهبااعالم

ضمانتاجرابراینقضیکحقوامتیاز،بهنوعیهمارزشگذارینسبتبهآنحقمیکندوهم

انتظاررواانگاشتهشدهعمومیراپاسخمیدهد.حقوقوآزادیهایفردیواجتماعیتحتلوای

انتظار انگاریومجازات،پشتیبانیمیشودتاخروجیاینسامانه،پاسخگوئیبه فرآیندیازجرم

بهنجارعمومیمبنیبرتمتعازحیاتآزادوامتیازاتتبعیآنباشد؛مداخلهکیفریبرایتضمین

نام به زمامداری استبدادی اعمال حتی و حاکمیت تجاوز به نسبت دلواپسی و آزادیها و حقوق

اکثریتوارادهعمومیو...امروزهیکاصلپذیرفتهشدهوکاماًلمشروعتلقیمیگردد.درتضمین

کیفریآزادیهابهویژهدربرابرتجاوزدولت،امکانبرخوردباناقضانآزادیفراهممیشودولواینکه

بخشیازبدنهحاکمیتبهعنوانضابطودیگرکارگزارانحکومتیخودمباشرباشند؛خودمقامات

مقامات مقدم، خط اجرائی نهادهای دیگر و پلیس جمله از کیفری حقوق اجرای مسئول رسمی

تعقیبیوقضائینیزمشمولدغدغهمندیقانونگذاروکانونحساسیتهانسبتبهنقضحقوق

بشروشهروندیمیشوند.}چنانچهمفادماده570قانونمجازاتاسالمیتضمیناتیحداقلیرا
دراینخصوصپیشبینینمودهاست{.24

6.هویتدادستانوهندسهدادسرا:
کلیدواژهدادستانمرکباز»داد«بهمعنیعدلو»ستان«ازاداتاتصافمکان،یعنیمحلومکان

نیز دارد ریاست دادسرا اداره بر که کسی منقم، داد، معادل«دادستاننده«گیرنده است. دادورزی

میباشد.تعقیبجرمودخالتدرمواردابالغونظارتبرحسناجرایقوانینازوظایفاوست.
»دادسرا»اسممکان،محلکاردادیارانوبازپرسانومعادلادارهمدعیالعمومویاپارکهاست.25

22.هاشمی/محمد/مقالهدادگستریشایسته/مجلهتحقیقاتحقوقیدانشگاهشهیدبهشتی/شماره44ص/32
NORMATIVE Expectation.23

ارشد/دانشگاه /کارشناسی کیفری عدالت تحقق در دادسرا تشکیالت نقش نامه اصغر/پایان پرواز/علی .24
تهران/1378

25.لغتنامهدهخدا/جلد19/حرف»د«/ص28
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7.ازدادسرایقرن14تادادسرایقرن21:
بیوگرافیدادسراازبدوتأسیستاامروز،خودمثنویمطولیاست.

مدافع کارکردی ابتدا در تواریخ، نقل بنابر و بازمیگردد میالدی قرن14 به دادسرا اگرچهسابقه

بر ونظارت برایاخذجریمههایمالی وکارگزاررأسهرمنظامحکومتی منافعشاهاندردادگاه

1789 در فرانسه کبیر انقالب از پس اما است، داشته حاکمیت منافع حافظ دغدغه با مجازاتها

جریان مرجع عنوان به و شده بازسازی جمعی منافع از دفاع برای نهاد، این شاکله حفظ ضمن

انداختنتعقیبکیفریودفاعازدعوایعمومیدردادگاهپوستانداختهورویریلجدیدیقرار

و راپشتسرگذاشته نهادفرازوفرودهایی این گرفتهاست.درتطورتشکیالتقضائیدرجهان،

همپایفرگشتحقوقجزا،راهپیمودهاماهمچنان،حافظحقوقعمومیوموسومبهمدعیالعموم

باقیماندهاست.26درکشورماباپسلرزههافکریکهانقالبمشروطهراهانداختکهدررأسآن

تأسیس»عدلیه«واستقرار»حکومتقانون«قرارگرفتهبودتالششدتابهشیوهایاقتباسی–بومی،

توسط جزائی محاکمات اصول موقتی قانون انشاء وضمن گردیده مستقر کیفری عدالت سامانه

هیأتوزیرانوقتدرسال1290،نهادمدعیالعمومیملحوظشدومتعاقباًباتصویبقانوناصول

العمومی«اطالق »ادارهمدعی تاسال1317 تشکیالتعدلیهدرسال1307نظامدادسرائیکه
میشد،رسمیتجدیدترییافت.27

متولی حسبیه}فاقد امور متکفل نوعی به و میشد عمومی«خطاب دوره«مدعی آن در دادستان

قسم 2 و داشته عهده بر را کیفری دادرسی آیین مفاد بخشی تحقق مسئولیت او خصوصی{بود.
تکلیفمشتملبر»شئوناداری«وقضایی«متوجهویبود.28

اینسامانهتابهامروزفرازونشیبهایفراوانیراپشتسرگذاشتهاماآنچهبیشازپیشرخمینماید

باآنچهدربدوتأسیسآنانتظارمیرفتکاماًلمتحول اینکهسطحمطالباتوتوقعاتازایننهاد

شدهاست.دادسرایامروزنسبتیمستقیمبااحیایحقوقبشرواقامهحقوقشهروندیدارد.نبض
فعالوقلبتپندهجامعهمطلوبدرقرن21،دادسرایمدافعحقوقبشروشهروندیاست.29

دژ بلکه قدرت، نهاد از حراست و حفظ مند دغدغه و حاکمیت منافع پشتیبان نه که دادسرائی

مستحکمدفاعازملتوباالترازآنملجاءومأمناقلیتهاومتهمواقشارضعیفوآسیبپذیردر

قبالاعمالارادهیکجانبهقدرتیااشخاصحقیقییاحقوقیقدرقدرتیباشدکهنسبتبهفردیا

افرادجامعهبرتریدارند.

8. تضمین حقوق بشر، مهمترین معیار نظام دادسرائی شایسته، شاخص ممتاز بِه زمامداری:

26.خالقی/محمود/آیینادرسیکیفری/ص6
27.کاشانی/سیدمحمود/استانداردهایجهانیدادگستری/نشرمیزان/چاپاول/1383/ص123

28.پاشاصالح/علی/قوهمقننهوقوهقضائیه/نظریبرتاریخحقوقایرانوسازمانهایقضاوتی/تاشهریور1341/
چاپخانهدانشگاهتهران/1344/ص51

29.رجوعبهسخنرانیهایهمایش»نقشدادستاندررسیدگیعادالنه«موسومبهنشستقضاتایرانواروپاکه
درسال1385توسطدادسرایتهرانبرگزارشدوغلبهگفتمانحقوقشریدرایننشست،مویداینمدعاست.

دادستان، پایشگر حقوق بشر و شهروندی 
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مهمترینمعیارحکمرانیخوبتلویحاًدراعالمیههزارهمجمععمومیسازمانمللمتحدذیلفصل

5آن،تحتعنوان»حقوقبشر،دموکراسیوحکمرانیخوب«آمدهاست.

آنجاکهاشعارمیدارد

-احتراموحمایتکاملازاعالمیهجهانیحقوقبشر

-حمایتکاملوتوسعهحقوقمدنیوسیاسی–اقتصادی–اجتماعیوفرهنگی

-تقویتظرفیتکشورهایعضوبرایاجرایاصولورویههایدموکراسیواحترامبهحقوقبشراز

جملهحقوقاقلیتها
-مبارزهباخشونتو...30

مآاًلمجموعهایازسامانههاوفرآیندهاوتدابیرراهبردیواجرائیراپیشنهادنمودهکهبراینیلبه

هدفمطلوب،مؤثرواقعشوند.

رژیمسیاسیدرهرکشوریاگربهنحومؤثروبایستهایپشتیبانحقوقفردیواجتماعیباشدو

مکانیزمهایعدالتکیفریراچناننظمونسقدهدکهحقوقافراددرمعرضتجاوزوتعدیقرار

نگیردبهطورقطعنمرهباالییدرتطبیقباشاخصهای»بِهزمامداری«دریافتخواهدکردولیاگر

نقضحقوقبشروشهروندیبهسهولتومکرراًاتفاقافتادوتضمیناتالزمحاکمیتیخصوصاًدر

سامانهعدالتکیفریکمیتیلنگداشت،آنوقتبالحاظعیارهای»بِهزمامداری«مردودخواهد

شد.عاملینعدالتکیفریخصوصاًضابطینوکارگزارانتشکیالتدادسرائی،درفرآیندانجاموظیفه

خطیرخودخطقرمزیبهنامحقوقبشروشهروندیدارندکهبهصورتروشنیدرقوانینومقررات

مختلفبداناشارهشدهاست.ازطرفیحقوقبشرخواهانرفعمحدودیتهاییاستکهمانعافراد

ازاستیفایحقوقایشانمیشودوازطرفینهادهایدرگیردرامرتحققعدالتکیفریخصوصاً

دادسراهانیزمدعیاندکهبامحدودیتحقوقافرادسعیدرحفظارزشهاینظامحقوقبشریو

خصوصاً»نظم«و»امنیت«دارند؛تاآنجاکهاعمالمحدودیتهاتضمینیبرایحفظحقوقدیگرانو
امکانپذیریبرخورداریعمومیازحقوقبشروشهروندیمطرحمیگردد.31

دراینکشاکشالبتههموارهچهرهنقضحقوقفردیوتجاوزبهآزادیهایاساسیافرادخصوصاًاز

ناحیهدولتهاوحتیکارگزاراننظامدادسرائیخودنمائیکردهاست.اینتعرضبهحقوقفردیدر

مرحلهکشفوتحقیقوتعقیبجرمومجرمالبتهاستعدادمنحصربهفردیازخودبروزمیدهدتاآنجا

کهممکناستحقوقزیادیازافرادباالقابوتوجیهاتبهظاهرعلیهالسالمذبحشود؛مجموعهای

ازآموزههاوگزارههایبومیوغیربومی–اسالمیوغیراسالمی–داخلیوبینالمللیومنطقهای،

فضایگفتمانیشفافیدراینعرصهفرارویمامیگشاید.توجهبهمفادومالکمنشوربینالمللی

حقوقبشرمشتملبرمیثاقینواعالمیهجهانیحقوقبشر،کنوانسیوناروپائیحقوقبشر–اعالمیه

حقوقبشراسالمیدرکنارقانوناساسی–قانونمجازاتاسالمی–قانونآییندادرسیکیفری–

30.زارعی،محمدحسین،حكمرانیخوب،حاكمیتوحكومتدرایران،مجلهتحقیقاتحقوقی،شماره4صفحه
158

31.نوبهار/رحیم/حمایتکیفریازحریمخصوصیوحوزهعمومی/انتشاراتجنگل/ص84
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قانونتشکیلدادگاههایعمومیوانقالبواصالحیهآنموسومبهقانوناحیایدادسراها-قانون

حقوقشهروندیمصوب1383وفرمان8مادهایامامخمینیوبرنامههای5سالهتوسعهقضائی-

سیاستهایکلینظامدربخشقضائیابالغیمقامرهبری...دراتخاذسیاستهایراهبردینظام

دادسرائیشایسته،مؤثرومفیدخواهدبودومناطاصلیجهتگیریهابرایبهسازیاینتشکیالت
وانطباقبااستانداردهایمقبولدردنیاقرارخواهدگرفت.32

9.حقوقبشرساالری،روححاکمبردادسرایشایسته:
اعمالسامانهعدالتکیفریودرخطمقدمآن،ضابطینودادسراها،تالقیبامحدودیتحقوقو

آزادیهایافراددارد–ازتعقیبوبازداشتوبازجوئیوابالغوتحقیقتااجرایحکمبطورمستقیم

درتزاحمباحقوقفردیوعمومیاست؛درپلهاولباایراداتهام،فردآزادراازسنگراصلبرائتبدر

آوردهودرمظانانگارههایمجرمانهقرارمیدهند.بهواقعشمشیردولبهایدراختیاردادستاناست

ایندست،میتواند از ودغدغههایموجهی ودلواپسیحقوقجامعه کهدرپوششخیرعمومی

حریم نقض – عقاید تفتیش – خودسرانه بازداشتهای شود؛ تلقی نیز بشر حقوق برای تهدیدی

خصوصی–تحدیدآزادیهایفردی–بازرسیهایخالفقاعده–نقضکرامتوعزتشهروندی–

تعرضبهحیثیتمعنوی-مسکنوشغلو.تحصیل-حقبرخلوت–ضبطوشنودمکالماتتلفنی

وپستهایالکترونیکومخابراتتلگرافیوانحاءتجسسودههاموردمشابهکهدرقانوناساسی

نیزدراصول22–25و32و...بداناشارهشدهاستمیتواندنمونهایازاینآفاتوآسیبهای
محتملالحدوثباشد.33

میتوانویژگیهاییرابرایدادسرایبهینهوتوانمنددرعرصهتضمینحقوقبشربرشمردکهبهقرار

ذیلارائهمیگردد:

1-حقوقبشرمداریبایدمبدلبهگفتمانغالبدادسرایشایستهشودوضمانتاجراهایمؤثری

برایتضمینآنوجودداشتهباشد–وجوداهرمهاینظارتیمؤثرمثلنظارتفائقهدادستانکلبر

دادسراهاباهدفبسط،توسعهوتضمینحقوقبشروشهروندیضرورتدارد.

2-سلسلهمراتبارگانیکبیندادسراهاودادستانکلباهدفپاسخگوئیبهرأسهرمتشکیالتیوبه

تبعمسئولیتپذیریدرقبالمردمکهازشاخصهایحکمرانیخوباستبایدمطمحنظرقرارگیرد.

3-توانبخشیوکارآمدسازیدادسرابااصالحوبازنگریدروظایفواختیاراتموجوددردستورکار

متولیانامرخصوصاًبرنامهریزان–قانوننویسانوسیاستگذارانقرارگیرد.

4-پیشگیریازوقوعجرمبهعنوانیکسرفصلمهموکلیدیازوظایفدادسراموردتوجهجدیقرارگرفته

وارتقایآگاهیهایاجتماعی–تعاملبروندستگاهیو...درصدراولویتهاینظامدادسرائیباشد.

5-ایفایشأنمدعیالعمومیدردفاعازحقوقوآزادیهایعمومی-ودرمواقعمقتضیحتیتقابل

باحاکمیتبهنیابتازملت-درتصمیماتواقداماتنهاددادستانیبروزپیداکند.

32.نقرهکار/محمدصالح/دادستاندرترازویحقوقبشروشهروندی/انتشاراتجنگل/1391/ص24
33.رجوعشودبه:میالنی/عباس/پروژهتحقیقاتی"ضابطینورعایتحقوقفردی/دانشگاهآزادواحدپاکدشت/و

نقرهکار/محمدصالح/پایاننامهکارشناسیارشدحقوقعومی/دانشکدهحقوقواحدتهرانمرکز/1386
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6-دفاعازحقوقعمومیوشأناحیاگریواقامهحقوقعامهدرکنارایفا–احقاقواستیفایحقوق

عمومیبهعنوانوظیفهذاتیدادستانکلودادستانجزبروزوظهوربیرونیپیداکند.

7-استقاللکاملنهاددادسرابارویکرددایرمداریبراصلحاکمیتقانونوکارگزارسیاستنبودناین

نهادباجدیتدنبالشودوشأنقضائیدادسراتنزلبهشئونسلسلهمراتبیاداری–سیاسینگردد.

8-دادسرابهمعنایواقعیناظروفائقبرضابطینباشدنهکارگزاروتدارکاتچیوماشینامضای

ضابطین–وطییکسلسلهمراتبسازمانی،پاسبانحقوقفردیوآزادیهایعمومیبهمعنای

واقعیکلمهباشد.طرفیتمردمدررفتاربیرونیدادسراوداستانبروزیابد.

9-دفاعازحقوقمتهمازمرحلهکشفوتعقیبتاتحقیقوبازجوئیو...باجدیتتأمینشود.

و تعریفکردن بهمردم باخدمت را وخود ومسئولیتشناسی پاسخگوئی – تکریممراجعین -10

رویکرد اخالقی و حقوقی مبانی سایه در عمومی خدمات نظریه اقتضائات با خود سازمان تنظیم

اصلیدادسراباشد.

11-استفادهبهینهازسرمایههایانسانی–حقوقیدانشگاهوحوزهوجذبنیرویانسانیورزیدهو

توانبخشیدراستفادهازفناوریهاینوینخصوصاًدرعرصهITودولتالکترونیکضرورتدارد.

12-مهارت–آموزشهایالزم،پیشوضمنخدمتوصالحیتسنجیهایمقتضیبرایدادستانها

–بازپرسودادیارانبهشیوهایعلمیوباتوجهبهعلومروزازروانشناسیو...اعمالگردد.شیوه

انتخابدادستانکلودادستانهایجزءنیزازمسائلمعتنابهیاستکهنیازیهبازنگریاساسی

دارد.برخیصاحبنظرانازجملهدکترآخوندیمعتقدبهبرجستهشدنصبغهانتخابیدادستاندر

گزینشمتصدیاینجایگاهعالیدارند،چهبهعنوانوزیردادگسترییامنتخبفحولحقوقدانان

درهیاتعمومیدیوانعالیکشور.

13-تعیینشفافحقوقوآزادیهایمدنیوسیاسیوضمانتاجرایمؤثرآنهابرایفردوجامعه

ونسبتدادسراباآنهادرقالبمنشوربایستههاینظامدادسرائیباتوجهبهمصادیقنوعینظیر:

-منعبازداشتهایخودسرانهوخوداجتهادیهایفراقانونیضابطین.

-انسدادراهسوءاستفادهازقدرتونقضآزادیهاباتوجیهاتسیالونسبیحفظامنیتوتامین

نظمعمومیومصلحتممتازوایجابشرایطاضطراری

-پشتیبانیازحقوقفردیواجتماعیاقلیتهاوجمعیتهاییکهدرآستانهصدماتمتجاسرینبه

حقوققراردارند.

-آزادیتجمعاتوضمانتاجرایحمایتوصیانتازآنهابالحاظمالکاصل27قانوناساسی

لحاظ با میشود، کشور قضائی نظام وهن باعث که احکامی اجرای و مجازاتها اعمال عدم -

کیفرهایجایگزین.واجتناباکیدازاعمالمجازاتهایخشنمگراستثنائاتگریزناپذیر

نهاد توسط مرسوم گزاریهای مانع ایجاد بدون انتقاد اعمالحق و بیان و اندیشه آزادی تأمین -

قدرت.خصوصاتامینحداکثریآزادیمطبوعاتورسانههایعمومیومحلیوصنفی.

-سعیدرتسهیلارائهخدماتقضائیوآسانکردنکارمردمدرگیربادادسراوزنداننظیرتبدیل

قرارهایبازداشتبهکفالتووثیقهوقرارهایجایگزینحبس.
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-مقابلهجدیبامصادیقنقضحریمخصوصیشهروندانبدونوجودادلهنسبتاًمقبولقضائیو

به توجه با ( و... بهحقخلوت اندازی ودست وشنود تفتیش از اعم وگمانضابطین صرفاًظن

محکماتحقوقجزاوآئیندادرسیکیفری(

-تالشجدیبرایزندانیزدائی.

-مقابلهبابازداشتهایطویلالمدتخصوصاًحبسدرسلولانفرادیویکهتازیهایمرسومضابطین

باتخصیصغیرمطلقهبودنقلمروآنها.

حتی زندانیان-و امور مستمر پیگیری و زندانها و وتربیت اصالح کانونهای بر جدی نظارت -

خانوادههایآسیبپذیرآنان.

14-حمایتمعنویوپشتیبانیعملیدادسراازارزشهاییکهخردجمعیووجداناجتماعیبه

تشخصومرتبتآنصحهمیگذاردوتوانبخشیاهرمهایکیفریدرصیانتازآنها)نظیرابتکار

توقف – گردانها روان با مبارزه ازطرحهایضربتی –حمایت خیابانی کودکان به امداد در عمل

خودروهایفاقدبیمهنامهشخصثالث–برخوردهایبازدارندهبامتعدیانبهحقوقزیستمحیطی

–حمایتازسرمایهگذاریوتولید–امکانپذیریحقاعتراضومخالفتبدوندخالتهایبدبینانه

قدرتو...(تاآنجاکهجلوهبیرونیدادسراوشخصدادستان،پاسبانارزشهایممدوحجامعهو

مأمنوملجاءآحادمردمباشد.

نظیر – قراردادن ازرأسمردم برخاسته و نهادهایمدنی نظارت و رادرمعرضقضاوت 15-خود

مجلس–مطبوعات–تشکلهایحامیحقوقبشرودانشگاههاوانجمنهایمستقلعلمیو...تا

ازقبلآن،اعتمادمردمجلبشدهواحساسامنیتروانیوشاخصهایبِهزمامداریدرپرتورضایت

عمومیارتقایابد.

نتیجه:
به تحقق« الزم شرط شایسته، دادسرای از برخورداری است، واجب واجب، مقدمه اینکه لحاظ با

زمامداری«استباالخصآنکهدرکشوراسالمیماکهتجربه34سالهانقالباسالمیواستقرارنظامی

برآمدهازارادهعمومیراپشتوانهخودداردتوقعازنهاددادسرابهعنوانرکنرکیندستگاهقضائی

کهرسالتعدالتگستریرابهدوشدارد،بسیارباالستودههچهارمانقالبکهپیشرفتوعدالت

نامنهادهشدهوافقچشمانداز20سالهکهربعآنراپشتسرگذاشتهایموطرحموضوعالگوی

اسالمی–ایرانیپیشرفت،همهوهمهمارامجابمیکندکهالگویبهینهایازنظامدادسرائیعدالت

مندوشهروندمداروکارآمدرابرایآیندهایروشنترطراحیواجرانمائیم.دادستانکهدرراساین

سامانهقراردارد،بایددرراستایایفاینقششمارهیکدرپروسهشهروندمداریفعاالنهعملنموده

وبخصوصشانمدعیالعمومیورسالتاحیاگریحقوقعامهراوفقبند2اصل156قانوناساسی

بهمنصهظهوررساند.دادستانودادسرابایدروندهاورویهراباخوانشیحقوقبشرباورانهتغییرداده

وپشتیبانبیهماوردحقوقملتوهفتادمصداقحقوقعامهدرقانوناساسیباشند.
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دادآور )آمبوزمان( در حقوق انگلستان1

ترجمه:فرهادجم2

به مردم دسترسی دامنه میتواند که نهادی بهمثابه )آمبوزمان(3 دادآور چکیده: 

عدالتراگسترشدهد،خاصهدرمواردیکهنهادهایدولتیوحکومتیبهحقوق

امروزی فربه و مدرن دولتهای در بهویژه موضوع این میکنند. تعدی شهروندان

بیشازهرزماندیگراهمیتدارد.نوشتارحاضرنهاددادآوربهویژهسهنهاداصلِی

در را محلی دادآور و بهداشت خدمات دادآور پارلمانی، دادآور یعنی حوزه این در

نظامحقوقیواداریانگلستانموردبررسیقرارمیدهد.نویسندهدرنوشتارخود

را دولت از مردم تظلمخواهی فرایند در دادآوران مفید و موفقیتآمیز کارکردهای

به ازدسترسیمستقیم ناتوانیشهروندان وموانعیهمچون درکنارمحدودیتها

دادآوران،عدمشناختومعرفیشایستهایننهادبهمردم،زمانبربودنتحقیقات،

جبران به دولت ساختن مجبور برای الزم قدرت نبود صالحیت، حوزه محدودیت

خسارتناشیازعملناشایستخودو...موردبررسیقرارمیدهد.بههرروی،وبه

رغممحدودیتهایفرارویدادآوران،بهرهگیریازدادآوراندرهردوبخشعمومی

وخصوصی،نشاندهندهنیازبهروشدادخواهیمؤثر،قابلاعتمادومستقلاست

بدونآنكهاحتیاجبهخدماتوكالیادیگرمشاورانگرانقیمتباشد.

دادآور بهداشت، خدمات دادآور پارلمانی، دادآور )آمبوزمان(، دادآور کلیدواژه ها:

محلی،بارلوكالوس،سوءاداره،سیاستهایاداری،نظارتپارلمانی.

دیباچه و زمینه تاریخی

–انتخابكمیتهتحقیقو درانگلستاننمایندگانپارلمانبابهره گیریازرویه هایرسمیپارلمانی

1.ایننوشتارترجمهایاستبااندکیتخلیصاز:
 A.P.Le Sueur, Andre P. Le Sueur, Maurice Sunkin, Public Law, (Harlow: Longman, 1997), pp.

.406-435
2. کارشناسارشدحقوقمحیطزیست.

.Ombudsman .3
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اعمالخودفرامی خوانند. بهپاسخگویی را ولردها،دولت تفحص،مناظرهدرصحنمجلسعوام

دراینگونهمواردنمایندگان،بیشتربهمسائلكالنوسیاست هایكلیمی پردازند.امانمایندگان

نقشاساسیدیگریهمدارند:رسیدگیبهدادخواهی هایشخصیرأی دهندگانحوزهانتخابیهو

بهسبب پایمالشدهاست.دردهه60 نهادهایدولتی ازسوی آنها كسانیكهمدعی اندحقوق

عرف كه می شد گفته گرفت. باال نمایندگان از انتقادها شخصی، دادخواهی های نگرفتن جدی

مسئولیتدولتاغلبمانعحلوفصلشایستهشكایاتمی شود.وزرادرقبالخطاهایوزارتخانۀ

خودپاسخگوهستند،اماعماًلهنگامیكهشكایتیازدستگاهتحت مدیریت شانمی شود،مسئوالن

راكهگمانمی كنندالزم آنچه بهخودمی كنند.سپس، وگزارش رامأمورتحقیق یادشده دستگاه

است،بهنمایندگانمی گویند.نمایندهوخواهاننیز،حتیاگرازنتیجهنهاییراضینباشند،ناچارند

بپذیرندكهموضوعبه گونه ایشایستهموردبررسیوتحقیققرارگرفتهاست.

نهادكمیسرپارلمانیدردولت(PCA)درسال1967وبراینخستینباردرنظامانگلیس،به منظور

بهبودروند]رسیدگیبهشكایاتمردم[تأسیسشد.ازآنپس،نهاددادآوردرشكل هایمختلف،هم

دربخشعمومیوهمدربخشخصوصی،بهگونه ایگستردهدراینكشورمورداستفادهقرارگرفته

است.

اصطالحدادآور(Ombudsman)یعنی»رسیدگی كنندهبهشكایت«،ریشهدرواژهسوئدیآمبودزمان

داردكهدرسال1809برایتحقیقدربارهاتهامتالشدولتبرایاعمالنفوذناشایستبركارمندان

دولتیبه وجودآمد.ایدهواردكردنمفهومدادآوربهبریتانیادردهههای50و60درپاسخبهتوجه

روزافزونافكارعمومیبهناكافیبودندستگاهجبرانخسارت،علیهدولتبوجودآمد.گزارشعدالت
سال1961تحت عنوانشهروندان و دولت، دادآورانگلیسیراموردتأییدوحمایتقراردادهاست.
دراینگزارشبهایننکتهتوجهشدهبودکهازیكسو،نمایندگانمجلس،دادآورراتهدیدیبرای

]كهتاآنزمانهموارهبرعهدهنمایندگانبودهاست[میدانستندواز وظیفه»رسیدگیبهشكایت«

سویدیگروزرانیزآنراتهدیدیعلیهنظریهمسئولیتدولتتلقیمیکردند،ازاینروگزارشیادشده

طرحخودرابهشكلروشیبرایتقویتمجلسعوامدربرابردولتودرحمایتازوظیفهنمایندگان

مجلس،ارائهكرد.اینطرحابتدابراییكدورۀپنج سالهآزمایشیدرنظرگرفتهشدودرمدتیكهاین

نهادجدیدپامی گرفت،شهروندانشكایاتخودرانزدنمایندگانمجلسمی بردندونمایندگاننیز

می توانستندموضوعرابهكمیسرپارلمانیدردولت(PCA)ارجاعدهند.تنهاپسازطیاینمرحله

مقدماتیعموممردممی توانستنددسترسیمستقیم]بهكمیسرپارلمانی[داشتهباشند.

از پیشنهاداتاصالحیدیگركه از نیزهمچونبسیاری پیشنهاد این درمیانپشتیبانیگسترده،

سویتشكیالتقضاییمطرحشدهبود،ازسویدوگروهكهاولیمعتقدبهتفریطودیگریگمان

افراطبهآنرامی بردند،موردانتقادقرارگرفت.پروفسورمیشلدردستهنخستقرارداشت.اومعتقد

بودحقوقاداریبایدبكلیاصالحشودواینطرحچیزیبیشاز»یکمسكندولتی«نخواهدبود.به

نظراوتأسیسنهادكمیسرپارلمانیاقدامینهچندانجدیاستكهوجودآنخطرناك ترازنبودش

است.بهنظراوایننهادنوعیاحساسرضایتدروغینبوجودمیآوردكهكاماًلادامهحالترخوتو

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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سستی]موجود[راتوجیهمی كند.

دولتمحافظه كاربه گونه ایكاماًلمتفاوتاعتراضخودرانشانداد.شگفتاكهدولتطرحیادشده

راتهدیدیعلیهنظامپارلمانیتلقیكردومدعیبوداینطرحبادخالتجدیدرفرایندحكومت،

قدرتدولترادرحكمرانیمؤثرتضعیفمی كند.درنتیجه،اینطرحتازمانیكهویلسونازحزب

كارگرالیحهقانونی1967كمیسرپارلمانیرابهمجلستقدیمنكرد،مسكوتماند.قانونپیش گفته،

PCA)كهآنرا»دادآورپارلمانی«نیزمی خواندند(كمیتهمنتخبكمیسرپارلمانیرابوجودآورد.

ایرلندنیزدر1969همیننهادراتأسیسكرد،وكمیسرخدماتبهداشتی)یا بهدنبالانگلیس،

در1974 محلی( )دادآورهای محلی آمد.كمیسرهای پدید در1973 بهداشتی( دادآورخدمات

برایتحقیقدربارهشكایاتعلیهمقاماتمحلیدرانگلیسوولزپابهعرصهوجودگذاشتند.دادآور

راتشكیل بریتانیا دادآورانعمومی اصلی بدنه دادآورمحلی و بهداشتی دادآورخدمات پارلمانی،

می دهندكهدرایننوشتارموردبررسیقرارخواهندگرفت.

بههرحال،ازدادآوردرهردوبخشعمومیوخصوصیبهشكلیوسیعبهرهگرفتهمی شود.برای

نمونه،بسیاریازسازمان هاووزارتخانه هایدولتیومقاماتمحلی،اخیراًدادآورخودرابرایرسیدگی

بهشكایتعلیهیكدیگربهكارگماردند.درسال1994ادارهمالیاتبردرآمدودرسال1995اداره

ثبتشركت هاهركدامدادآورخودراتأسیسكردند.دادآورزندان هادرانگلستانوولزنیزدركنار

كمیسررسیدگیبهشكایاتزندانیاناسكاتلندی،بوجودآمد.همچنیندرسال1995درپیگزارش

كمیتهنوالندربارهاستانداردهایزندگیعمومی،»كمیسرپارلمانیاستانداردها«برایتحقیقدرباره

تخلفنمایندگاناز»نظامنامۀرفتاری«بوجودآمد.

پیمانماستریخت،دادآورجامعهاروپاییرابرایرسیدگیبهشكایتاز»موارد’سوءاداره‘درفعالیت

نهادهایاتشكیالتجامعه]اروپایی[«بهاستثنایدادگاهجامعهاروپاییودادگاهبدوی،تأسیسكرد.

دربخشخصوصیتشكیالتی»دادآور-گونه«برایرسیدگیبهشكایاتعلیهصاحبانحرفقانونی،

ساختمانی، جوامع حسابداران(، )شامل مالی خدمات ارائه دهندگان بیمه، شركت های بانك ها،

رسانه هاوشركت هایمخابرات،تأسیسشد.برخیازاینتشكیالت)همچوندادآورخدماتقانونی

ودادآورجوامعساختمانی(به موجبقوانینموضوعهبوجودآمدنداماموارددیگریهمچوندادآور

بیمه،چنیننیستند.

فراوانیایننهادچهدلیلیداشتهوچهپیامدیدروكالیعمومیدارد؟بهره گیریازدادآوردرهردو

بخشعمومیوخصوصی،نشان دهندهنیازبهوجودروشدادخواهیمؤثر،قابلاعتمادومستقل

استبدونآنكهاحتیاجبهخدماتوكالیادیگرمشاورانگران قیمتباشد.دسترسیبهروش های

مؤثرشكایت،همبرایشاكیانشخصیوهمبه طوركلیازنظركیفیتتصمیم گیریاهمیتدارد.

چنانكهمنشورشهروندنیزتأكیددارد،شكایاتوتحقیقدرارتباطباایندادخواهی ها،كمكمؤثری

برای ارزشمندی اطالعاتی منبع و شده ارائه خدمات كیفیت زمینه در مناسب بازخورد تدارك در

خدمات دهندگاناست.اینبازخورددرمورددادآورانپارلمانیوخدماتبهداشتیمی تواندكیفیت

امنیتپارلمانیرانیزارتقابخشد.
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درهرصورت،رشدتشكیالتدادآورگونه،نتیجۀفراوانِیسازوكارهایدادخواهیاست.اینامرعالوه

برآنكهموجبآشفتگیدرمیانجامعهشدهاست،ممكناستكاردادآورانبخشعمومِیاصلی

رانیزتحت الشعاعقرارداده،بیشازپیشآنهارادرارائهتصویریشفافازنقشخود،دچاراشكال

كند.همیننگرانی هاموجبشدتادادآوراناصلی،انجمندادآوربریتانیاییوایرلندیرادرسال

1993تأسیسكنند.هدفاینانجمن،كهبیركینشاوآنرا»جامعهتأییددادآوران«می نامد،ترویج،
توسعهوتضمیننقشدادآورانبخشعمومیوخصوصیواطمینانحاصلكردنازایننكتهاست

كهدادآور»واقعی«دارایویژگی هایخاصیهمچوناستقاللدرمقابلتشكیالتیاستكهمردماز

آنهاشكایتمی كنند.دادآوریكهازسوینهاددولتییامقاماتمحلیبه كارگماردهشده،یاتحت

كنترلصاحبانصنایعاست،فاقداینویژگی هاستونمی تواناورادادآورخواند.

تحقیقات دادآور

پیشازآنكهواردمباحثجدیدشویمبهتراستنظریكوتاهبهانواعمواردیبیاندازیمكهسهدادآور

اصلیبخشعمومیبهآنرسیدگیمی كنند.چنانكهدرمطالعاتموردیآتیخواهیمدید،اینامر

كمكمی كندموضوعموردبحثرادرزمینهاصلیخودقراردهیمتابرخیعناصركلیدیراشناسایی

كرده،بهتربتوانیمبحث هایمطرحشدهرادرادامهفصلبررسیكنیم.

دادآور پارلمانی

درسال1706،1995موردشكایتبهكمیسرپارلمانیواصلشد.بیشترینشكایاتدرچهارمورد

وازوزارتخانه هایتأمیناجتماعیواداراتتابعه)834مورد(،ادارهمالیاتبردرآمد)160مورد(،

وزارتمحیطزیست)67مورد(ووزارتحملونقل)64مورد(صورتگرفتهبود.درآنسال245

شكایتبه طوركاملموردبررسیقرارگرفت.236موردازاینشكایت هاكامآلیانسبتاًموجهوتنها9

موردبكلیبی پایهبود.كمیسرپارلمانیدر154موردخسارتیبیشازعذرخواهیودر108موردنیز

زمینهجبرانخسارتمالیرابهاشكالمختلففراهمآورد.در30موردتحقیقاتمنجربهتغییرروش

وزارتخانهشد.به طورمیانگین74هفتهطولكشیدتااینمواردبه طوركاملموردبررسیوتحقیق

قرارگرفته،گزارشآنارائهشود.

برایشاكیانداشت، اهمیتیكه به رغم پارلمانی، دادآور ازسوی بررسی ازشكایاتمورد بسیاری

كاماًلمعمولیودرحدینبودكهرسانهایشود.مواردیكهدرپیمی آیدشكایاتیاستكهمنجربه

پرداختخساراتمالیشد.

•ادارهمالیاتبردرآمدازاصالحسوابقنادرستمالیاتی،مؤثردركدپرداختمؤدیقصوركرد،و

ناچارشد1795/5پوندمالیاتو1008پوندهزینهبهشاكیبازگرداند.

•ادارهمالیاتبردرآمداسنادراگمكردوبهشاكیگفتمداركرااشتباهاًبهادارهدیگریفرستاده،و

مجبوربهبازپرداختمالیاتبهاضافهمبلغ2105/04پوندشد.

•معلومشدوزارتتأمیناجتماعیاستیفایحقوقصاحبانحقرابهتأخیرانداختهودررسیدگیبه

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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درخواستصاحبانحقضعف مدیریتداشتهاست.وزارتخانهمذكورملزمبهپرداختخسارتتأخیر

تأدیهسودمذكوربهشكلارفاقی)بدونالزامقانونی(وبهمبلغ625/62پوندگردید.

البتهچنانكهگفتهشد،اینشكایاتدرهمهمواردمعمولینبودوبسیاریازآنهارسواییعمومی

داد. قرار تحت تأثیر را مردم از زیادی شمار كه كرد برمال را مهم حوزه های در دولت سیاست های

تحقیقدربارهماجرایبارلوكالوسوقضیهسوءمدیریتوزارتتأمیناجتماعیدراجرایبرنامه های

جدیدمقرریمعلولیتوآژانسحمایتازكودكان،نمونه هایشاخصدراینخصوصاست.

بارلو كالوس
و گسترده ترین »پیچیده ترین، كالوس بارلو بارۀ در را خود تحقیقات (PCA) پارلمانی كمیسر

پرمسئولیت ترینتحقیقیمی داندكهتاكنونانجامدادهاست.«اینتحقیقبه گونه ایبی سابقه ای

توجهعمومرابهكمیسرپارلمانیمعطوفكرد...تاپایانسال1988...بیشاز159نمایندهپارلمان

...درگیرشكایاتمربوطبهاینموردشدند.

سرمایه گذاری از بخش هایی انحالل با كه است چنین تفصیل و پرطول داستان این خالصه

بالغبر100میلیون بارلوكالوسدرسال1988،هجده هزارسرمایه گذار،مبالغقابل توجهیپول،

پوند،ازكفدادند.بسیاریازاینسرمایه گذارانبهكمیسرپارلمانیشكایتكردندكهوزارتبازرگانی

وصنعت(DTI)–وزارتخانۀمسئولساماندهیشركت هایسرمایه گذاری-دربررسیوتأییدصالحیت

بارلوكالوسقصورورزیدهوبااعطایمجوزشركتسرمایه گذاریبهآن،موجبضرروزیانایشانشده

است.

بارلوكالوسبهسرمایه گذارانگفتهبودکهپولشانرادرعرصه هاییایمنهمچونبورسدولتیبریتانیا

كرد. نامطمئن تر بسیار درطرح های بهسرمایه گذاری اقدام درحقیقت اما سرمایه گذاریمی كند

دوگونهشراكت،تحتدوعنوانمتفاوت،زیرچتربارلوكالوسقرارداشت.یكیدربریتانیاودیگری

درجرسی.هنگامیكهوزارتبازرگانیعملكرد]شركتیادشده[دربریتانیارابررسیمی كردازشاخۀ

فعالدرجرسیغافلماند.درواقعسرمایه هایجذبشدهدرشاخهبریتانیاییباسرمایه هایجرسی

رامورد بازرگانیشاخۀجرسی اگروزارت بود. پیداكرده ازچشمانسرمایه گذاران(اختالط )به دور

بررسیقراردادهبودبهاحتمالبسیارزیاددرابتدای1985فعالیتآنرامتوقفكردهبود.نتیجه

آنشدكهعماًلشاخهجرسیتازمانیكهبخشیازتجارتبهسبببدهیفراتراز100میلیونپوند

منحلنگشت،بهفعالیتخودادامهداد.كمیسرپارلمانیمتوجهسوءمدیریتجدیوزارتبازرگانی

دراینخصوصشد.

را او یافته های نباشند، موافق پارلمانی دادآور تحقیقات نتایج با اگر حتی وزارتخانه ها معمواًل

می پذیرند،وترجیحمی دهندبه جایدرگیرشدن،ماجرادرسكوترفعورجوعشود.دراینمورد

خاصدرابتدادولتنتایجتحقیقاتدادآورپارلمانیرانپذیرفتوازپرداختغرامتبهزیان دیدگان

امتناعكرد.امادرنهایت،وپسازفشارهاوانتقادهایروزافزونمطبوعات،ناچاربهپرداخت150

میلیونپوندغرامتبهقربانیانجریانیادشدهبهاینعنوانشدكه»درشرایطبسیاراستثناییاین
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موردوبدونتوجهبهدفتركمیسرپارلمانی،غرامتیبهشكلارفاقیوبدونالزامقانونیبهزیان دیدگان

پرداختمی شود.«فایننشالتایمزفضایكلیرسانه هادراینخصوصرابهخوبینشانمی دهد.

درایننشریهآمدهاست:اعترافدولتدرشكلی»بسیاروقیحانه«،زنجیره»بی كفایتی،قصوروشانه

خالیكردنازبارمسئولیت«رادرهمتنیدهكهچهره]واقعی[وزارتبازرگانیدرقضیهبارلوكالوسرا

نشانمیدهد.

بهجبران توفیق به تنهایی بودند.اگرچهدادآور بازی این برنده نهایت،همشاكیانوهمدادآور در

–فشارقابل مالحظه ایازسویگروهسرمایه گذاریبارلوكالوس)گروهفشارنماینده خسارتنیافت

به نظرمی رسددر بعید اما واردشد- بهدولت ازسویرسانه ها وعلنیشدنقضیه سرمایه گذاران(

نبودتحقیقاتجامعوگزارشمفصلدادآور،چنینسطحیازجبرانخسارتازسویدولتعملی

رأی دهندگان سوی از نمایندگی به دولت كردن منكوب جریان در دروری« و »گریگوری می شد.

زیان دیده،عملكردكلیكمیسرپارلمانیرا»بسیارفراترازآنچهمعمارانآنتصورمی كردند،به گونه ای

كهنمایندگانپارلمانرامجهزبه"سالحیجدیدوقدرتمند"كردهاست«ارزیابیكردند.

اتخاذ پارلمانینمی تواندصحتتصمیمات بایددرنظرداشتكمسیر اینهمهدرحالیاستکه

حوزه تشكیالت عملكرد بازرسی و تحقیق به قادر تنها و ببرد سئوال زیر را وزارتخانه ازسوی شده

بورس انگلستان، بانك درگیرشدن نمی تواند او نمونه، برای است. موردنظر وزارتخانه تحت اختیار

حسابداران، داللها(، و مدیران مالی، های واسطه تنظیمكنندگان )انجمن فیمبرا بهادار، اوراق

مرتكب هركداممی توانند و هستند موضوع كهدست اندركار را مشاوران، دیگر و حقوقی مشاوران

تقصیرشوند،موردتحقیقوبازرسیقراردهد.

مقرری معلولیت
نمونهدومتحقیقاتعمدهدرزمینهمسائلاقتصادیاستکهطبیعتیكاماًلمتفاوت]درمقایسهبا

موردپیشین[دارد.درسال1993،قریببهیكسومشكایاتجدیدیكهبهكمیسرپارلمانیواصل

شدمربوطبهمسائلتأمیناجتماعیمی شد)299فقرهاز986موردشكایت(.یكیازشاخص ترین

تحقیقاتدربارهبرقراریحقیتحتعنوان»مقرریمعلولیت«استكهدرآوریل1992ایجادشد.

پیشازاعمالاینحق،مبارزه ایبرایآگاه سازیمردموتشویقصاحبانآنبهمطالبهحقجدیدبه

راهافتادهبود.وزارتتأمیناجتماعیباتخمینشمارمتقاضیانوبرآوردجریانكارمتناسبباآن،

خودراآمادهرسیدگیبهمطالباتجدیدكرد.متأسفانه،طراحاندچاراشتباهشدند.محاسباتآن ها

درخواست هاراثابتفرضكردهبود.درواقع،اینخواسته هابه گونه ایسیل آساطلبشدبهگونهای

كهسیستمرابهكامخودفروبردوفشاریفراترازحدتحملبرآنواردكرد.بهتعبیركمیسرپارلمانی:

تراكممطالباتبررسینشده،درخواست هایبازنگریوانبوهتقاضاها؛افزایشانفجاریاستعالم هاو

شكایاتمدعیانونمایندگانایشانوهمچنیننمایندگانمجلسازطریقنامهوتلفنبه گونه ایبود

كهبسیاریازآن هابی پاسخیابدونترتیب اثرباقیماند؛پرونده هابرایمدت هایطوالنیمفقودشد

وتأخیرهایطوالنیدرپرداختحقوقمتقاضیانمعلولبوجودآمد.

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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دریكمرحله120هزاردرخواستدرنوبتبررسیبود.تحقیقاتكمیسرپارلمانی،اختاللبنیادین

سیستمراكهریشهدرناتوانی]وزارتتأمیناجتماعی[درپیش بینیمقیاسوطبیعتدرخواست ها،

آموزشناكافیونبودانعطافاداریداشت،آشكارساخت.

درپیتحقیقاتكمیسرپارلمانی،وزارتخانهباطرحویژهجبرانخسارتكهبهموجبآننیممیلیون

پوندبه30هزارمتقاضیپرداختمی شد،موافقتكرد.كمیتهمنتخبكمیسرپارلمانیدرپاسخبه

اینگزارشگفت:»درآیندهانتظارداریمبسیاربیشازاین هاشاهدآمادگی،آموزشوتدابیرمناسب

برایرویاروییبااتفاقات،پیشازمبادرتبهانجامپروژه هایبزرگباشیم.«

برخی وزارتخانه هرگز نمی آموزند...
در كودكان از آژانسحمایت پای بار این آمد. به بار مشابه تقریباً افتضاحی بعد، سال دو از كمتر

میانبودكهازقضابازهموزارتتأمیناجتماعیمسئولآناست.تاپایانسال95،1994نماینده

مجلسشكایاتیرادربارهعملكردآژانسحمایتازكودكانبهكمیسرپارلمانیارجاعكردندكهپس

ازتحقیقاتویمعلومشدبسیاریازاشتباهاتاخیرباردیگرتكرارشدهاست.درپیگزارشكمیسر

پارلمانی،كمیتهمنتخبدراظهارنظریكنایه آمیزچنینگفت:

وقوعدوپیشامدنامیمونازایندست،دردولتانگلستاننگرانكنندهاست.ازآنجاكههردویاین

مواردازیكوزارتخانهطیدوسالسرزدهاست،صالحیتوتواناییوزارتخانهمذكوردرادارهكارآمد

اموربه گونه ایبسیارجدیزیرسئوالرفتهاست.

دادآور خدمات بهداشت

درسال های93-1994،دادآورخدماتبهداشتی1384شكایتدریافتكرد.مواردیكهدرپی

كمیسر از گزارش هایی كه شده برگرفته پارلمانی كمیسر از منتخب كمیته اخیر گزارش از می آید

پارلمانیودادآورخدماتبهداشتیرابررسیكردهاست.گزارِشیادشدهبهترسیمانواعمشكالتی

موردبررسیازسویایندادآورپرداختهاست.

بخش های تصادفات و اورژانس و مراقبت های روانی 

بیمارستان كالج دانشگاه

]بیماران از مراقبت واحدهای از یكی دشواری های و كاستی ها دادآور، گزارشات از یكی در .11

و تصادفات بخش در اتفاقاتی است. شده برمال مصیب بار به گونه ای روانی[ مراقبت های نیازمند

اورژانسدانشگاهكالجبیمارستانلندنبه وقوعپیوست...

یادشده بیمارستان به بود زیاد او بهعلتآنكهاحتمالخودكشی را 12.یكپزشكعمومی،زنی

فرستاد.مسئولپذیرشبیمارستانبهایننكتهتوجهنكردكهبیمارتمایلزیادیبهخودكشیدارداما

متوجهبودكهویمی تواندازحقدرمانبیماریاستفادهكند.بنابراینسعیكردتختخالیبرای

اوپیداكنداماآیین نامه ایراكهاخیراًدراینموردابالغشدهبودرعایتنكرد.درنتیجه،باوجود6
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تختخالی،نتوانستبرایزنتختپیداكند.بیماردرحالیكههیچوسیله ایبرایجابجاییوی

وشوهرشفراهمنشدهبودمرخصشد،وپیشازآنكهبیمارستانراترككندنیزهیچتالشیبرای

تماسباپزشكعمومیویصورتنگرفت.بیماردربازگشتبراثرسقوطازبالكنآپارتمانشدرطبقه

دهم،جانباخت.

...

15.تحقیقاتدادآوروپرسش هایآتیاینكمیتهروشنكرد...كهنگرانی هایعمیقدرخصوصاین

حادثهپدیدآمدهاست.آقایِرْید]دادآور[”بیشازهمهنگران“استكهگویاكاركنانبخشتصادفات

واورژانسغافلازآیین نامهجدیدیافتنتختخالیبوده اند.همچنیناوشواهدنگران كننده ایدال

برروابطضعیفمیانكاركنانبخشتصادفاتواورژانسوبخشروانییافتهكهبرمراقبتبیماران

تأثیر]سوء[گذاشتهاست.

16.هردونهادتالشكرده اندتاخدماتبهتریبهبیمارانذهنیدربخشتصادفاتواورژانسارائه

كنند...

رویۀ رسیدگی به شكایت
دربارۀ بهداشتی خدمات دادآور به واصله شكایتهای درصد 67 ،1993-92 سال های در .20

رسیدگیبهشكایات]مردمازنحوۀخدماتدرمانی[،موردبررسیقرارگرفت.درآنموقعماگفتیمكه

منشورشهروندهنوزبر"تواناییبیمارستان هادررسیدگیسریعومؤثربهشكایات"تأثیرگذاراست.

از بررسی ایننگران كنندهاستكهبشنویمدرسال های94-1993سهمشكایتهایمورد بر بنا

]نحوۀ[رسیدگیبهشكایات]ازسویمراكزدرمانی[،به85درصدافزایشیافتهاست؛رویهایكهبه

قولآقایرید،"به كلیبهمسیراشتباهافتادهاست.”

....

بیمارستان های والسال NHS تراست

23.موردمربوطبهبیمارستانهایوالسالNHSتراستنشانمیدهدچگونههنگامیكههیچكس

مسئولیترسیدگیبهبیماریرانمیپذیرداوضاعروبهوخامتمیگذارد.روندبهبودیمردیبیمار،

پسازعملپروستات،بهكندیپیشمیرفت.پزشكارشد،بیماریویرامشكوكبهسرطانتشخیص

داداماموضوعراباپسرویدرمیاننگذاشت،درواقعاودرمدتدرمان،اصواًلنمیدانستبیمار

كه آن از غافل كردهاند، بیمارصحبت باخانواده وی پزشكی تیم میكرد اوگمان دارد. پسریهم

را موضوع این ارشد پزشك بودند... نگرفته بیمار خانواده با تماسی اوهیچگونه زیردست پزشكان

دركنفرانسهایموردیمطرحنكرداماهنگامسركشیبهبخشودرزماناستراحت،بهتبادلنظر

غیررسمیباهمكارانخوددراینبارهپرداخت.اوتصریحكرددومدخلنامشخصدرسوابقبالینی

بیماربرایتیمپزشكییاپرستاریكافیاستتااحتمالسرطانرادرنظربگیرندوموضوعرابابیمار

وخانوادهویدرمیانبگذارند،اماپرستارانگماننمیكردندوظیفهایاینخصوصداشتهباشند.

24.رسیدگیبهبیمارانیكهدچاربیماریالعالجمیشوندورفتارمناسبباخانوادهاینگونهبیماران،

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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نیازبهنهایتمراقبتوحساسیتدارد.آگاهیازعملكردغیرمسئوالنهدروالسالبرایماتكاندهنده

بود.پزشكارشدوظیفهداشتاطمینانحاصلكندتشخیصمشكوكبهسرطانبهگونهایشایسته

بهاطالعافرادذینفعبرسد.وظیفهایكهویدراینموردخاصازآنقصورورزیدهوظاهراًنخستین

بارهمنیستكهچنیناتفاقیرخدادهاست...

دادآور محلی

حوزه در اینشكایات غالب كرد. دریافت محلی15266شكایت دادآور درسال های1995-96

مسكن)37/5درصد(؛شهرسازی)22/1درصد(؛مالیاتمحلی)7/5درصد(؛آموزشوپرورش)7/3

درصد(؛بزرگراه ها)6/9درصد(؛وخدماتاجتماعی)6/1درصد(بود.برایرسیدگیكاملبهاین

شكایاتدردوره96-1995،به طورمیانگین71/6هفتهزمانصرفشد.

آنچهدرپیمی آیدگزیدۀمواردیاستبرگرفتهازگزارشساالنهدادآوِرمحلی.)توجهداشتهباشیدكه

بهناماشخاصدربازگوییاینگزارش هااشارهنمی شود.(

خدمات اجتماعی
ارتقا را وی زندگی كیفی كهسطح معلول مردی به موجهمساعدت عذر بدونهیچ شورایشهری

باره می داد،بهتأخیرانداخت.سپس،شوراییادشدهدررسیدگیشایستهبهشكایتمرددراین

قصورورزید.شاكیاحساسكرد،شورااورابه عنوانشخصیناتوانقربانیكردهوشكایت هایویرا

نادیدهگرفتهاست.دادآورپیشنهادپرداخت500پوندغرامتبهشاكیوالزامشورابهبازنگریروال

رسیدگیبهشكایاتراداد.

شهرسازی
ندارد. بنا اضافه برای شهرداری پروانه به نیازی كه داد مشاوره مردی به به اشتباه شهری شورای

اماوقتیاضافهبناتقریباًتمامشدهبودبهویگفتندبههرحالبرایاینكارپروانهشهرداریالزم

است.اینخواستهمطرحشداماازآنامتناعگردیدوشورایشهربهمردفشارآوردتاویرامجبور

بناوجبرانخسارت بهپرداختهزینهقلعاضافه الزامشورا بناكند.دادآورپیشنهاد بهقلعاضافه

تحمیلشدهبهشاكی،تعرضبهخانهمشارالیه،بهاضافه250پوندغرامتجبراناتالفوقتوایجاد

مزاحمتبرایویراداد.

مسكن
شورایشهریانتقالیكزنوخانوادۀاورابهمنزلیمتناسببانیازهایویبدونهیچدلیلموجه

به تأخیرانداخت.خطرخشونتازجانبشوهرسابقزن،ویراتهدیدمی كرد،اماوقتیاینموضوع

بهاطالعشورایشهررسید،شوراتاششماههیچاقدامیبرایاسكانزندرمكانیمناسبانجام

نداد.دادآورپیشنهادالزامشورابهپرداخت500پوندغرامتبهزنراداد.
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درموردیدیگر،شورایشهریدررسیدگیبهمسئلهعبورسروصدامیانآپارتمانمردیباهمسایه

طبقهباالیویكوتاهیكرد.اینشورادرتعیینعلتواقعیمسئلهتأخیركردوپسازآننیزهیچ

اقدامعملیبرایكاهشسروصداانجامنداد.دادآورپیشنهادالزامپرداخت1500پوندغرامتبه

شاكیراداد.

ایننمونه هابیانگردامنۀمسائلیاستكهدادآوراناصلیبهآنرسیدگیمی كنند،واهمیتبالقوۀ

اینمسائلراچهدراشخاصیكهمستقیماًتحت تأثیرآن هاقراردارندوچهدرسطحجامعهنشان

رویه هاست در خطای زمینۀ در عمدتاً تحقیقات كه داشت خواهید توجه شرایط این در می دهد.

تخت یافتن برای اقدام مفقوده، پرونده های احقاقحق، در تأخیر دارد(: نام كهسوءاداره )چیزی

خالی،ارتباطمیانپزشكانوخانوادۀبیمارانوغیره.دربسیاریمواردتحقیقاتمنجربهپرداخت

با غرامت پرداخت وزارتخانه ها نظر از كه معناست بدان این است. قانونیشده الزام بدون غرامت

رضایتبودهوآنهاحاضربهپذیرفتنالزامقانونیدراینخصوصنبوده اند.چنانكهتوضیحخواهیم

داد،ایندادآورانقدرتصدورحكمپرداختغرامتیاجریمهراندارند.قدرتدادآوربیشازآنكه

این بارلوكالوس، مورد در كه )چنان دارد همكاری به بستگی باشد متكی قانونی قهریه نیروی به

همكاریبااكراهانجامشد(.توجهداشتهباشیدكهمثال هایپیش گفتهناظربرمواردموفقیت آمیز

دادآوراناست.درهریكازاینمواردمردمموفقشدندشكایتخودرانزددادآورببرند،وآنهارابه

اماچنانكه به نحویتحصیلغرامتكنند. ودربسیاریموارد مرحلۀتحقیقورسیدگیبرسانند؛

خواهیمدید،بسیاریازاینشكایاتموفقیت آمیزنیست.

وضعیت و قدرت دادآوران

استقالل

آنها از كه است كسانی ]یعنی[ محلی، مقامات و مركزی دولت وزارتخانه های از مستقل دادآور

شكایتمی شود.ایناستقالل،وجهتمایزدادآورنسبتبهرویه هایداخلیدادخواهیدولتیاست.

استقاللكمیسرپارلمانیودادآورخدماتبهداشتیایجابمی كندكههمپایۀقضاتدیوانعالی

دادگستری،استقاللرسمیداشتهباشند.آنهاازسویملكهمنصوبشده،درصورتحسنرفتار

پی در و ملكه فرمان به تنها و باقیمی مانند، در65سالگی(درسمتخود بازنشستگی )تاسن

درخواست»مجلسعوامولردها«عزلمی شوند.حقوقومستمریبازنشستگیكمیسرپارلمانیو

سرمایۀ از )پرداخت پرداختمی شود ذخیره سرمایۀ از قضات، همچون بهداشتی، دادآورخدمات

ذخیرهتنهادرصالحیتپارلماناست(.

آنچهگفتهشدتنهاجنبهرسمیدارد،امادرعمل،نخست وزیر،معمواًلبهپیشنهادمقاماتدولتییا

وزرا،دادآوررامنصوبمی كند.مقرراترسمییادشدهدرموردمسائلروزمرهایشان،ازقبیلمقررات

كه تعدادی به نمی تواند پارلمانی كمیسر نمی شود. اعمال نیز كاركنانش، و دادآور بودجۀ تأمین

ناچاراستدر بلكه بهكارگیرد، یامشاور بازرس انجامكاملومؤثركارالزماست، برای او بهنظر

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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محدودۀتعیینشدهازسویخزانه داریانجاموظیفهكند.درسالهایاخیروبهموازاتگسترده تر

شدنمسئولیت هایكمیسرپارلمانی،امتناعدولتازاختصاصمنابعمتناسببااینمسئولیت ها،

موجبنگرانی هایفزایندهشدهاست.

ارتباطمیانكمیسرپارلمانیوشاكینیزمسئلهاستقاللوبی طرفیویراپیشمی كشد.كمیسر

پارلمانیمستقلازدولتاست،اماآیامی تواندنسبتبهشاكیهممستقلباشد؟عده ایمی گویند،

دادآور،مثلنمایندگانمجلس،مدافعشهروندانومقابلدولتاستوبدینترتیبنمایندهشاكی

محسوبشده،برایمنافعاومبارزهمی كند.كمیسرهایپارلمانیسختمخالفایننگرشهستند.

آنهاهموارهبربی طرفیوبی غرضیدرتحقیقاتخودتأكیدداشته اند.اگرتحقیقاتآن هاحقرابه

جانبطرفدولتیبدهد،بایدبتواننداینمسئلهراابرازكنند،زیراتنهادرصورتیمی تواننداعتماد

ایشان،در اعتقاد به اینموضوع بدهند. نشان ]درعمل[ را راجلبكنندكهبی طرفیخود دولت

انجاممؤثروظیفه شان،بسیارحیاتیاست.واضحاستاعتمادسازیبراینهادیكهدرنهایتمتكی

برهمكاریكارگزاراندولتیدرتحقیقاتخوداست،اهمیتدارد.بااینهمه،عده ایدیگرانتقاد

می كنندكهدادآورخیلیبهدولتنزدیكاست.اوبیشازحدتحت تأثیرفرهنگدولتیقرارداردو

مؤثرتری عملكرد بود(می توانست عمومشناختشدهتر نزد )و اتخاذمی كرد موضعیسخت تر اگر

داشتهباشد.

آقایمایكلباكلی،كمیسرپارلمانیفعلی،همچونبسیاریازاسالفخود،پیشازتصدیپست

نیزمستخدمان او بودهاست.كارمندان رامستخدمدولت پارلمانی،بیشتِردورۀكاریخود دادآور

دولتیهستندكهمأموربهخدمتنزدویشده اند)وممكناستدوبارهسركاردولتیخودبازگردند(.

هرچنداینتجربهموجبدركنظاموفرهنگدولتیاست،امابااینوصفنمی توانانتظارتأسیس

كمیسر بر وارد انتقادهای مهمترین از یكی كند. جلب خود به را عموم توجه كه داشت را نهادی

پارلمانی،همینموضوعاستبه گونه ایكهموجبشدهاستمردمازوجودایننهادبی خبرباشند

وندانندچهمی كندیاچگونهمی شودازآنبهرهگرفت.شایدیكیازدالیلیكهمردمبیشازاینبه

كمیسرپارلمانیمراجعهنمی كنندهمینموضوعباشد.

چه شكایاتی را می توان نزد دادآور برد؟

شكایاتیرامی تواننزددادآوربردكه:

الف(موضوعموردنظردرصالحیتدادآورباشد؛و

’سوءاداره‘درحقاوظلمشدهاست«یادرمورددادآورخدمات ب(شاكیادعاكندكه»درنتیجه

بهداشتیمدعیشودكه»دردواندوه«بهسببسوءادارهیاقصوردر»ارائهخدماتبهداشتی«براو

عارضشدهاست.

كدام موضوعات در حوزه صالحیت دادآور است؟

مقامات جمله از محلی، مقامات تمامی عملكرد مورد در می تواند محلی دادآور گسترده، بیان به
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پلیسمحلی،تحقیقكند.دادآورخدماتبهداشتیمی تواندمقاماتبهداشتیمنطقه ایونواحی،

از و بیمارستان هاهستند، )نهادهایشبهوقف(خدماتبهداشتیكهمسئولمدیریت تراست های

)ماده موجب به بهداشتی خدمات كمیسرهای تحت نظر خانواده بهداشت پزشكان ،1996 سال

الحاقی(قانون1996،راموردتحقیققراردهد.

وزارتخانههاونهادهایفهرستشدهدربرنامهدومقانون1967،درحوزهصالحیتكمیسرپارلمانی

قراردارنداینفهرستشاملتمامینهادهایاصلیدولتمركزیوبسیاریازآژانسهایآنهاست.با

اینحال،دادگستری،پلیس،صنایعملییامقاماترادیووتلویزیونخارجازحوزهصالحیتكمیسر

پارلمانیهستند.باایجادآژانسهایجدید،حذفنهادهایقدیمییاافزایشحوزهصالحیتكمیسر

پارلمانی،فهرستیادشدهبهروزمیشود.

آنها پارلمانی،شكایاتیاستكهموضوع بهكمیسر ازدالیلاصلیردشدنشكایاتواصله یكی

خارجازحوزهصالحیتاوست)درسال14،1994درصدشكایتهابههمیندلیلردشد(.كمیسر

پارلمانیوكمیتهمنتخب،معتقدندنظامحاضر،مانعدسترسی]مردمبهدادآور[استوبایداصالح

شود.بهاعتقادایشانبهجایآنكهاسامینهادهایقابلتحقیق،فهرستشودبهتراستنهادهایی

برصالحیت را برشفافسازی،اصل اقدامعالوه این نیستندمعینشوند. قابلتحقیق كهصریحاً

كمیسرپارلمانیمیگذاردودولتبرایاستثناءكردننهادهایتازهتأسیس]ازحوزهصالحیتدادآور[

ناچاربهارائهدلیلمیشود،درحالیكهدرشرایطفعلیقضیهبرعكساست.دولتمیگویدآماده

پارلمانی بهشهرتقدرتكمیسر اول اومشكلدروهله نظر به اگرچه ایناصالحاتاست بررسی

برمیگردد.

شكایت ها باید مبتنی بر »بی عدالتی در نتیجه سوءاداره« باشد

واژههای»بیعدالتی«و»سوءاداره«درقوانینمصوبتعریفنشدهاندزیرابیمآنمیرفتهاستكه

برایتطبیقمعانی واژگان این از را پارلمانی قوانینموضوعهقدرتتفسیركمیسر آنهادر تعریف

واژه »بیعدالتی«آسیباست.معنای آنها،محدودكند.قدرمتیقندرمعنای برمصادیقعینی

اخیرگسترهایرادربرمیگیردكهدریكسو»قربانیگستاخیكسیشدنوپاسخندادنبهنامه«

ودرسویدیگرآناقسامبیعدالتیقرارداردكهمعمواًلحقوقدانانازاینواژهبرداشتمیكنندو

محرومیتازحقوققانونیبهعلتمشاورهغلطمقاماتدولتی،نمونههاییازآنبهحسابمیآید.

روش و تصمیم یك به رسیدن شكل  در كه است اداری خطاهای معنای به بیشتر »سوءاداره«

یامنطقیبودنخوداینتصمیماتندارد.ریچارد باطبیعت،كیفیت اجرایآنمؤثراستوكاری

كراسمننمایندهمجلسكهدرمقامرئیسپارلمان،الیحۀكمیسرپارلمانیرابهمجلسعوامفرستاد،

سوءادارهرابافهرستكردنانواعتخلفاتاحتمالِیمشموِلاینواژه،تعریفمیكند.درفهرستاو

بیكفایتی، تأخیر، بیتوجهی، مسامحه، تبعیض، به است، یافته كراسمن«شهرت »فهرست به كه

ناكارآمدی،نافرمانی،فسادوخودسریاشارهشدهاست.

استفادهكرده زبانی از و وگسترشدادهاست بهروزكرده را مواردسوءاداره اخیراً پارلمانی كمیسر

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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استكهبهباوراوتناسببیشتریبامقتضیاتروزدارد:گستاخی؛بیمیلیبهرفتاربامردمبهعنوان

افراددارایحقوقشهروندی؛امتناعازپاسخدادنبهپرسشهایمعقول؛مسامحهدریادآوریحقوق

یامزیتهایمردمبهایشان؛ارائۀعامدانۀاطالعاتگمراهكنندهیاناقصبهمردم؛امتناعازجبران

از امتناع نوعدیگر؛ یاهر نژادی،جنسی تبعیض ناكافی؛ آشكارا بهنحو یاجبرانخسارت خسارت

آگاهكردنمردمبهحقپژوهشخواهی؛اتخاذتدابیرغلط؛قصورمدیراندرنظارتبراجرایصحیح

مقررات؛وقصوردرتخفیفآثاراجرای»واوبهواو»ِِقانوندرمواردیكهاینگونهاجرایقانون،آشكارا

نتایجغیرمنصفانهبهبارمیآورد.

معیارهای نكردن رعایت از ناشی كه است اداری خطاهای انواع شامل سوءاداره، ترتیب، این به

از پیروی در اداری نهادهای بیانگرقصور عینحال،سوءادارهمیتواند در اجراییخوبمیشود.

الزاماتشایستۀقانونی،وبویژهتعهداتآئیننامهایمناسبومنصفانهباشد.دراینشرایطاحتمال

همپوشانیحوزههایصالحیتدادآوربادادگاههاوجوددارد.چنانكهدرادامهخواهدآمد،مردمگاه

خودرامیانایندونهادگرفتارمیبینند:دادآورآنهارابهدادگاهارجاعمیدهدودادگاهبهدادآور.

دادآور نمی تواند ماهیت اعمال یا سیاست های اداری را مورد تحقیق قرار دهد

تصمیمات )بررسی قضایی بازنگری همچون میدهد، نشان سوءاداره معنای به مختصر اشاره

دستگاههایاجراییدولتتوسطدادگاه(،دادآورنیامدهتابهماهیتتصمیماتیامحتوایسیاستها

ایرادبگیرد.اماتشخیصمیانماهیتتصمیماتیاسیاستهاازیكسووروندیاشیوۀتصمیمگیری
ازسویدیگر،همیشهكارآسانینیست.كیفیتتصمیماتمتخذهاغلبمتأثرازشیوهایاستكه

برایتصمیمگیریاتخاذمیشود.وقتیپروندههامفقودمیشوند،یانامههادریافتنمیگردند،یا

افرادذینفعموردمشاورهقرارنمیگیرند،كیفیتتصمیماتاتخاذشدهازسویمقاماترسمیبهضرر

نیزبهخوبی یاغیرمنصفانه اینترتیب،تصمیماتغیرمعقول به ذینفعها)مردم(تغییرخواهدكرد.

حكایتازسوءادارهمیكند،حتیاگرشخِصمتأثرازاینگونهتصمیماتگواهمستقیمازاثراتآندر

اختیارنداشتهباشد.بههمیندلیلكمیتهمنتخبتوصیهمیكنددرصورتیكهتصمیمی»باكیفیت

كاماًلبد«اتخاذشدهباشد،كمیسرپارلمانیبایداستنباطكندكهدرتصمیماتخاذشدهبهنحویاز

انحاءسوءادارهوجودداشتهاست.

درحالیكهكمیسرپارلمانیاینعقیدهرامیپذیرد،امابهنظرنمیرسدتأثیرچندانیبرعملكردوی

گذاشتهباشد،شایدبهایندلیلكهتصمیمات»كاماًلبد«نادرهستند.یقیناًكمیسرهایپارلمانی

محتاطهستندودائماًحدودقدرتخودرایادآوریمیكنند.برایمثال،گزارشعدالتتحتعنوان

»دادآوِر در غل و زنجیر ما«، خواستارگسترشحوزهصالحیتدادآور]انگلیسی[درحدودهمتای
نیوزلندیاششدكهشامل»عملكردنامعقول،غیرمنصفانهیااجحافآمیز«است؛اماكمیسرپارلمانی

ازاینپیشنهادحمایتنكرد.بهنظراوچنینتغییرینهتنهاقدرتعملكرداوراافزایشنمیدهد،بلكه

ممكناستموجبتداخلوظایفشودوخطرخصومتمیانكمیسرپارلمانیونهادهایدولتیرا

افزایشدهد.
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سازد. مبرا قدرتخود، ازحدود تجاوز به اتهام از را او است نتواسته دادآور احتیاِط وجود، این با

نمونۀاخیرآنمربوطبهانتقادكمیسرپارلمانیازنحوۀرسیدگیوزارتحملونقلبهتقاضایجبران

بین سریعالسیر آهن خطوط فنی اشكاالت بهسبب اموالشان، كه میشود زیاندیدگانی خسارت

لندنوچنلتونلآسیبدیده)كاهشارزشاموال(بود.دراینموردنیزمانندقضیهبارلوكالوس

وزارتخانهدراقدامیغیرمعمولعلناًیافتههایكمیسرپارلمانیرانپذیرفتوتوسطسرپاتریكبراون،

مقامبلندپایهاینوزارتخانه،بیانیهایراصادركرد.دراینبیانیهسوءادارهتكذیبوادعاشدهبودكه

است.كمیسر اختیاراتخودخارجشده ازحدود وزارتی ازسیاستهای انتقاد با پارلمانی كمیسر

این آنها. خود نه است بوده سیاستها این اثرات او منظور كه بود كرده اظهار پاسخ در پارلمانی

این به اقامهدعواعلیهدادآورمحلی به مشاجراتلفظیدردولتهایمحلیحتیمیتواندمنجر

عنوانشودكهانتقاددادآورازسیاستهاافراطیاسوءاستفادهازقدرتاست.

بین بی عدالتی و سوءاداره باید رابطۀ علّی وجود داشته باشد

بین باید كه باشید داشته توجه بگذریم »سوءاداره« و »بیعدالتی« اصطالحات از كه آن از پیش

همچون بیعدالتیهایی از نمیتوان باشد. داشته وجود علّی رابطۀ »سوءاداره« و »بیعدالتی«

به كرد. دادخواهی دادآور نزد نیستند، سؤاداره از ناشی كه اداری، اعمالصحیح یا قانونگذاری

همینترتیبسؤادارهایكهموجبظلمدرحقكسینشدهاستنیزنزددادآورقابلطرحنیست.

محدودیت ها و استثناءهای دیگر

اینفهرستچنانبلندباالستكهگفتهمیشودبیشتردعواهایمطروحۀشهروندانرادربرمیگیرد.

موضوعات غیرقابل تحقیق
علت به بیعدالتی از وشكایت باشد دادآور اختیارات حوزه در موردنظر نهاد كه درصورتی حتی

از بلندباال فهرستی قانون بهموجب زیرا واردعملشود، نتواند دادآور است باشد،ممكن سوءاداره

اینگونهمواردوجودداردكهازسویدادآورقابلپیگردنیست.قانونیادشدهشاملفهرستیطوالنی

پارلمانی كمیسر نمونه، برای است. شده مستثنی دادآور صالحیت حوزه از كه است مواردی از

نمیتواندوارداینموضوعاتشود:

)1(اقداماتانجامشدۀموردتصدیقهریكازوزراكهبرروابطدولتبریتانیاوهردولتیاسازمان

بینالمللیدیگرتأثیربگذارد.

)2(اقداماتیكهخارجازخاكپادشاهیبریتانیاوتحتصالحیتپادشاهانجامشدهباشد.

)3(اقداماتیكهدرارتباطبادولتهایمستقلخارجازخاكپادشاهیبریتانیاانجامشدهباشد.

)4(اقداماتوزیرخارجهبهموجبقانوناستردادمجرمانفراری.

یا جنایت درباره تحقیق هدف با خارجه، وزیر بهموجبصالحیت یا خارجه وزیر كه اقداماتی )5(

حفاظتازامنیتكشور،ازجملهاقداماتانجامشدهدرارتباطباگذرنامه،صورتگرفتهباشد.

)6(ارتكابجرمیاشروعبهارتكاباعمالمجرمانۀمدنییاجزایی؛

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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)7(اقداماتانجامشدهازسویكارمنداندادگاههاوهیئتهایداوریبهدستوروتحتصالحیت

مقامصالحقضایییابهواسطۀعضویتكارمندانیادشدهدرهیأتهایداوری.

)8(هرگونهكاربستامتیازعفو.

)9(اقداماتیكهازسویمقاماتفهرستشدهبهداشتیوازطرفدولتمركزیانجامشدهباشد.

)10(اقداماتانجامشدهدرارتباطبااجرایمعامالتقراردادییادیگرانواعمعامالتتجاریتوسط

دولتمركزی،كهمعامالتمربوطبهتملكاجباریزمینیاانتقالآننباشد.

بارۀمسائلكاركنانبخشخدماتشهریونیروهایمسلح،ودیگر انجامشدهدر )11(اقدامات

شاخههایخدماتعمومی؛و

)12(اعطایالقاب،جوایزیاامتیازاتاعطاییازسویپادشاه.

استثناء معامالت تجاری و امور پرسنلی
خروجمعامالتبازرگانیوامورپرسنلیدولتازحوزهصالحیتكمیسرپارلمانیبیشازاستثنائات

دیگرموردانتقادقرارداشتهاست.كمیسرپارلمانیوكمیتهمنتخب،فشارزیادیرابرایحذفاین

مواردازفهرستپیشگفتهواردكردهاندكهتاكنوننتیجهایدربرنداشتهاست.

علتمستثنیاتیادشدهچیست؟ازنظردولت،دادآوربایدمنحصراًبهاعمالدولتی،یعنیاقدامات

دولتدرمقامدولت،توجهكند،نهاعمالیكهدولتدرمقامیكسازمانبزرگانجاممیدهد.همه

مؤسساتوشركتهایبزرگناچاربهدادوستدهایبازرگانیبرایانجاماموریازقبیلمبلهكردن

دفاتراداراتیاتهیهموادغذاییرستورانها]و...[هستند؛وتمامیكارفرمایانبزرگنیازبهنظامهایی

بهمعنای بیاندیگر،هیچموضوعدولتی به اموركاركنانوشكایاتآنهادارند. به برایرسیدگی

اخص،دراینفعالیتهادیدهنمیشود.یعنی،دادآوربایدبهشكایتهایشهرونداندرمقامشهروندو

نهدرمقامكارمند،یاتأمینكنندهكاالوخدماتبهبخشدولتییانهادعمومی،توجهكند.

نهكمیسرپارلمانیونهكمیتهمنتخبهیچكدامتحتتأثیرایناستداللهاقرارنگرفتند.بهاعتقاد

كمیتهمنتخب،تاجاییكهبهمسائلبازرگانیمربوطمیشود،استداللدولتارتباطیبهموضوع

ندارد.ازنظراینكمیته:

دولتموظفبهاجرایسیاستهایخریدبرابرومنصفانهاست،ودرصورتشكایتازاینسیاستها،

بایدبهآنهارسیدگیشود؛اهمیتموضوعبویژهزمانیواضحتراستكهدولتهایآیندهقصدداشته

باشندباردیگرازامتیازقراردادهابهعنوانسالحیسیاسیاستفادهكنند.

كمیسرپارلمانیهمچنین،اظهارمیكند،درشرایطیكهروابطمیانشهروندانونهادهایدولتیودیگر

نهادهایعمومیغیردولتیبهگونهایروزافزونجنبهقراردادیوبازرگانیبهخودمیگیرد،تمایزقائلشدن

میانفعالیتهایصرفاًدولتیبافعالیتهایبازرگانیدولت،بسیارغیرمنطقیاست.درواقع،احتمال

اندكمراقبتودیدهبانیفعالیتهایبازرگانی،درصورتیكهاساساًچنینمراقبتیدركارباشد،دلیل

محكمیاستبرایقراردادناینگونهفعالیتهایدولتدرحوزهصالحیتكمیسرپارلمانی.
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كمیسر پارلمانی نمی تواند به دعاوی قابل طرح نزد دادگاه یا داور، رسیدگی كند
كه آن مگر كنند، رسیدگی دادگاه، یا داوری هیأت نزد قابلطرح بهشكایات نمیتوانند دادآوران

مشخصباشدطرحدعوایااقدامقانونیاتخاذشده،عقالیینیست.چنانكهآمد،ممكناستمیان

وحوزهصالحیتدادآور اجراییدولتتوسطدادگاه(، )بررسیتصمیماتدستگاه بازنگریقضایی

همپوشانیوجودداشتهباشدوتشخیصمرجعصالحیتداربرایمردمدشوارباشدیاآنكهمردم

بهشكایتهای تنها و انعطافدارد، پارلمانی ایندوقطبگرفتارشوند.خوشبختانهكمیسر میان

رسیدگی دارد، وجود آنها برای ماهوی قانونی اثبات،جبران درصورت كه ماهوی متضمنخطای

نمیكند.وقتی»دسترسیبهجبرانقانونیموردتردیدباشدیافرایندرسیدگیقضاییبیشازحد

پرزحمت،آهستهیاگرانباشد،كمیسرپارلمانیبهصالحدیدخودبهشكایترسیدگیمیكند.«

رسیدگی مواردی در میتواند قضایی، بازنگری میدهد، نشان محلی دادآور تجربۀ حال، هر به

دادآوررا،درصورتیكهتصمیمقضاییبرایشكایتموردنظرمناسبترباشد،بهچالشبكشد.در

 R v Commissioner for Local Administration, ex p)،دعوای»آر«علیهكمیسردولتمحلی

Croydon London Boroug Council)یكیازكمیتههایرسیدگیبهشكایاتآموزشوپرورش،

شكایتوالدینیكیازدانشآموزان،علیهمقاماتمحلیمبنیبراینكهمقامیادشدهبهآنهااجازه

ندادهاستفرزندشانرادرمدرسهموردنظرخودثبتكنند،نپذیرفت.والدینبهدادآورمحلیشكایت

به برسؤاداره»كمیتهرسیدگی وتصمیمخودمبنی داد قرار راموردتحقیق دادآورموضوع كردند.

شكایت«رااعالمكرد.مقاماتمحلیبرایناساسكههیچمدركیدالبرسوءادارهوجودنداشته

است،درخواستكردندتصمیمدادآورمحلیموردرسیدگیقضاییمجددقرارگیردوابطالشود.

دادگاهدررأیخوددادآورمحلیراموردانتقادقراردادكهچراتوجهنكردهاستبازنگریقضاییروش

مناسبتررسیدگیبهشكایتوالدینیادشدهبودهاست.

توجهداشتهباشیدكهنمونههایجالبتوجهزیادیازبازنگریقضاییدرپیرسیدگیدادآوروجود

)و »كانگریو« است. آفیس« »هوم علیه »كانگریو« دعوای طرح قضیه آنها جالبترین از یكی دارد.

20000نفردیگر(كهافزایشنرخامتیازتلویزیونراپیشبینیكردهبودپیشازانقضایمهلتامتیاز

منافع،نخست تفویت از امیدجلوگیری به آفیس« امتیازجدیدكرد.»هوم بهخرید اقدام قدیمی،

درخواست6پونداضافهازآنهاراكردودرقدمبعدبهایشاناعالمكردامتیازشانرازودترازموعد

مقررفعالمیكند.برخیازاینمشتریانبهكمیسرپارلمانیشكایتكردندوكمیسرپسازتحقیق،

نتیجهگرفتكهشاكیانبهعلتسوءاداره»هومآفیس«،بیسبببهزحمتافتادهوسردرگمشدهاند.

كانگریو،بادردستداشتنگزارشكمیسرپارلمانی،باموفقیتبهچالشبادعوایمطروحۀ»هوم

آفیس«دردادگاههارفت.

دسترسی به دادآور

]بهدادآور[ بهمسئلهمهمدسترسی اكنونمیتوانیم ومواردقابلشكایت، ازبررسیاشخاص پس

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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بپردازیم.بهطورنظری،دادآوربایدبیشازدادگاههادردسترسباشد.مراجعهبهدادآورهزینهكمتری

داردو)چنانكهخواهیمدید،هرچندمواردفنیفراوانیدرحوزهصالحیتدادآورقراردارد(بهكمك

كارشناسنیازندارد.بههرحالدسترسی]بهدادآور[پرسشهاییاساسیدربارهنقشبنیادیناین

نهادها،پیشمیآورد.

جالبتریننكتهایناستكهنمیتوانبهطورمستقیمبهدادآورمراجعهكرد.كسانیكهقصددارند

بهكمیسرپارلمانیمراجعهكنندبایدظرف12ماهازروزیكهبراینخستینبارمتوجهموضوعمورد

ادعایخودمیشوند،شكوائیهمكتوبخودرابهیكنمایندهمجلس)كهلزوماًنمایندۀحوزۀانتخابیه

خودشاننیست(تسلیمكنند.نمایندهیادشدهرسماًازكمیسرپارلمانیمیخواهدتادربارهموضوع

تحقیقكند.

میشود، مربوط محلی دادآور به كه جایی تا ندارد. را محدودیت این بهداشتی خدمات دادآور

به رسیدگی محلی دادآور كه درصورتی شود. ارائه مكتوب بهشكل و ماه 12 بایدظرف شكایات

شكایترامعقولبداند،میتواندازروندیادشدهچشمپوشیكند.بااینوجود،بهرغمآنكهبهموجب

از1988مردم انجامشود، ازطریقرایزنهایمنتخب باید قانوندولتمحلی1974،شكایتها

بیشترشكایتهامستقیماً امروزه بهدادآورمحلیتسلیمكنند. رامستقیماً میتوانندشكایتخود

طرحمیشوند.

كمیسر پارلمانی و نظارت نمایندۀ     مجلس

عدمامکاندسترسیعمومدرشكایتمستقیمبهكمیسرپارلمانی،هموارهیكیازمناقشهبرانگیزترین

مسائلدراینحوزهبودهاست.بهطورریشهای،استداللهایموافقومخالفدسترسیمستقیمبه

]دادآور[برپایۀدوتصوراساسِیمتفاوتازنقشكمیسرپارلمانیاست.ازسوییایننگاهوجوددارد

به باید روشهروندان این از است؛ بهشكایاتشهروندان رسیدگی پارلمانی اولیۀكمیسر نقش كه

اودسترسیمستقیمداشتهباشند.ازدیدگاهدیگر،نقشكمیسرپارلمانی،معاونتوكمكبهروند

پارلمانیاستو]كمیسرپارلمانی[بایدبرایكمكبهنمایندگانپارلمانوازسوینمایندگانایننقش

راایفاكند.ازاینمنظر،دخالتنمایندگانمجلسضروریاستودسترسیمستقیمبهدادآورموجب

تضعیفهدفواقعینهادكمیسرپارلمانیمیشود.

مسئله دسترسی مستقیم
با دادآور به موقتدسترسی مدتی برای میكند ایجاب عدالت اصواًل گفتهشد، پیشتر كه چنان

نظارتنمایندهمجلسمیسرشود؛امادرعینحالسختمخالفدائمیكردنایننظارتاستو

بااینایده ]بهدادآور[ادامهمیدهد.كمیسرپارلمانیوقت، مبارزهخودرابرایدسترسیمستقیم

همصداشدوچنیناستداللكردكه»نظارتنمایندهمجلس«مانعطرحشكایتهایمردماستو

كمیسرپارلمانیرادورازحوزهدیدجامعهنگهمیدارد.»شورایملیمصرفكنندگان«بابیانمطلب

ذیلبهكمیتۀمنتخب،نگرانیعمیقخودراازاینبابتچنینبیانمیدارد:
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ازوجودچنین باید بسیاردشواراست.نخست،شاكیها پارلمانی بهكمیسر برایمردمدسترسی

تشكیالتیباخبرباشند.دومآنكهبایدفرایندمتقاعدكردننمایندهمجلسرابرایارجاعشكایت

بدانند...وسومآنكهبایدنمایندهمجلسرابهضرورتبررسیشكایتخودبهوسیلۀكمیسرپارلمانی،

ترغیبكنند.اطالعاتمحدوِددردسترس،ازنظرمردم،نشانگِرآناستكه»نظارتنمایندهمجلس«

سبببیعدالتیاست.بررسیشکایاتشاکیانازسویدادآورپارلمانیکاماًلبهدسترسیاشخاص

بهنمایندگانمجلسوابستهاست.

كمیسر از بهندرت مجلس نمایندگان از بسیاری میدهد نشان و میكند تقویت را نظر این آمارها

پارلمانیكمكمیخواهندوشانسمردمبرایارجاعشكایتشانبهدادآورپارلمانی]ازطریقنماینده[

اومطرحشدهاست.كمیته بستهبهطرزفكرورویۀعملینمایندهپارلمانیایداردكهموضوعنزد

]بهدادآور[ منتخببادرنظرگرفتنمواردپیشگفتهودالیلدیگر،درحمایتازدسترسیمستقیم

موضوعراچنینجمعبندیكرد:

)1(دسترسیمستقیمبهمثابهیكحقضروریاست؛

)2(نظارت]نمایندهمجلس[نوعیانحرافازقاعدهبوده،درنظامهایدادآوریدیگرتقریباًناشناخته

است؛

)3(شاكیممكناستتمایلیبهمراجعهبهنمایندگانمجلسنداشتهباشد؛

)4(نظارت]نمایندهمجلس[بدینمعناستكهاحتمالارجاعشكایتشاكیبهكمیسرپارلمانی،به

دیدگاهورویۀعملیشخصیآننمایندهمجلسبهخصوصبستگیداردكهموضوعنزدویمطرح

پارلمانی بهدیگرهمكارانشان،نظرمطلوبتریدربارهكمیسر شدهاست.برخینمایندگاننسبت

دارند.

)5(نظارت،مانعیاستدرراهارتقاءمؤثرخدماتدادآورپارلمانی.

)6(نظارت،مانِعغیرضرورِیدیوانساالرانهایاستمیانشاكیودادآوركهموجبمكاتباتپرحجم

اداریمیاننمایندگانمجلسودفاترشانمیشود.

مانع مجلس« نماینده »نظارت كه را، ادعا این محلی، دادآور از استفاده به مربوط آماری شواهد

شكایتشاكیانمیشود،تأییدمیكند.پیشازماهمه1988طرحشكایتبهدادآور،تنهاازطریق

]بهدادآور رایزنهایمحلیامكانپذیربود.]اما[ازآنپس،مردممیتوانندشكایتخودرامستقیماً

محلی[طرحكنند.بین1974تا89-1988شمارشكایتهایمطرحشدهنزددادآورمحلیبهطور

میانگینسالیانه9درصدرشدداشتهاست.سالپسازصدوراجازهدسترسیمستقیم،مواردیادشده

به44درصدرسید.چنیناستداللمیشودكهدستكمبخشیازاینافزایشبهسبباجازهدسترسی

مستقیم]بهدادآور[است.

مخالفت با دسترسی مستقیم
اگرچهكمیتهمنتخباستداللهاییادشدهبهنفعدسترسیمستقیمراقبولدارد،امادرعینحال

مخالفدسترسیمستقیماست.كمیتهدیدگاههایخوددراینخصوصرابهطورخالصهدربندزیر

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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آوردهاست:

سازوكارهای و شكایت طرح به ]شهروندان[ مستقیم دسترسی در عمومی نهادهای توسعۀ بهرغم

جبرانخسارتشهروندان،ماهمچنانمعتقدیمنمایندگانمجلسهنوزنقشیبیهمتادرپیگیری

نمایندگان پارلمانی...نقشیحیاتیدرتجهیز ازقوۀمجریهدارند...عملكرددادآور شكایاتمردم

پارلمانبرایانجاموظایفنمایندگیایشاندارد...آگاهیازجزئیاتمسائلاداریبخشیمهمدرهِر

تحقیقوتفحصازدستگاهاجراییاست...دسترسیمستقیمباعثمیشودتانمایندگانمجلساز

گزارشاهلفندربارهمسائلحوزهنمایندگیخودمحرومشوند...اینامرضعفپارلمانودرنتیجه

حیاتسیاسیرادرپیدارد.

كمیتۀمنتخبهمچنینپیشبینیكردهاستكهدسترسیمستقیمموجبطرحشمارزیادیشكایت

بیموردمیشودوباعثگرانباریدفتردادآورشده،كیفیتتحقیقاتاورابهخطرمیاندازد.كمیته

منتخبدرمخالفتبادسترسیمستقیمبهدادآورچناناستواراستكهحتیطرحپیشنهادی»سر

سسیلكلوثیر«،كمیسرپارلمانیپیشینراردكرد.دراینطرحپیشنهادشدهبودكهدرصورتامتناع

دسترسی دادآور به مستقیماً بتواند شاكی پارلمانی، كمیسر به شكایت ارجاع در مجلس نماینده

داشتهباشد.اینبحثوجدلمهممتضمنمواردزیراست:

)1(حتیباگذشتنزدیكبهسیسال،هنوزنقشكمیسرپارلمانیموردمناقشهاست؛و

)2(درحالیكهكمیتۀمنتخبقاعدتاًیاروهمراهكمیسرپارلمانیدرمقابلدولتاست،هرجااین

نقشبانمایندگانیامجلسعواماصطكاكپیداكند،]كمیته[طرِفگروهاخیراست.

آیا كمیسر پارلمانی بدون شاكی خصوصی می تواند دست به تحقیقات بزند

كمیسرپارلمانیودیگردادآورهایبخشعمومینیزهمچوندادگاهها،نهادهایمنفعلهستندكه

تنهادرصورتوصولشكایت،میتوانندتحقیقاتخودراآغازكنند.اما،بسیاریازدادآورهادرنقاط

مختلفدنیامیتوانندبدونوصولشكایت،درمواردمختلفدستبهانجامتحقیقاتبزنند.دیگر

مقامهاوكمیتههایمجلسعوام،ازجملهكمیتههایمنتخب،سربازرسیوسربازرسیكلاینقدرت

رادارند.باتوجهبهاینموضوع،آیاقدرتكمیسرپارلمانیبایدبهاندازهایباشدكهبتواندرأساًوبدون

نیازبهوصولشكایت،تحقیقاتخودرادرموضوعموردنظرخودآغازكند؟بحثبرسراینموضوع،

تمایزمیانقدرتتحقیقدرتصمیماتیااعمالمشخصوقدرتبازرسیبهشكلیكلیترودرسطح

نظامهایاداریرا،بدوندرگیرشدندرموردهایخاص،بهمیانمیكشد.

آیا وجود قدرت بازرسی ضروری است؟
شكایات به رسیدگی در خود اصلی وظیفه بر عالوه پارلمانی كمیسر منتخب، كمیته توصیه به

شخصی،بایدقادربهبازرسِینظامهاِیاداریدرنهادهاِیتحِتحوزِهصالحیتخودنیز،باشد.برای

نمونه،قدرتاخیردرمواردیبهكارمیرودكهشماریشكایتازعملكردیكدستگاهاجرایی،نگرانی

ازاستانداردهایعمومیاداریدردستگاهاجرایییادشدهرابرمیانگیزدوبازرسیكلیازنظامهای
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اداریآندستگاهراضروریمیسازد.كمیتهمنتخبچنیناستداللمیكندكهاعطایاینقدرتبه

كمیسرپارلمانی،مكملكاردفتربازرسیملیوكمیسیونبازرسیاست.

وجود نگرانی این جمله، از میداند. بازرسی قدرت دایره از خارج را موارد برخی پارلمانی كمیسر

داردكهاگرازسازمانیكهقباًلمحصوالتشازسویبازرستأییدشده،شكایتشود،آنگاهاستقالل

برایحصول دیگری، راههای كه میكند استدالل دولت افتد. بهخطر پارلمانی كمیسر تحقیقات

اطمینانازدستیابینظامهایاداریبهاستانداردهایمطلوب،ازقبیلاعطایاپسگرفتنامتیازدر

»منشورشهروند«،وجوددارد.

آیا وجود قدرت تحقیق بدون نیاز به وصول شكایت الزم است؟
برخیاستداللمیكنندقدرتتحقیقدربارهتصمیماتیااعمالشخصِیمستقلازشكایت،فایدۀ

بر امكانكنترلجامعتر نظام، این بیشترمیكند.در بسیار را برایمجلسعوام پارلمانی كمیسر

مواردسوءاداره،نسبتبهنظاموابستهبهشكایت،وجوددارد.اگركمیسرپارلمانیمنتظرشكایتاز

برخینهادهایدولتیكهبهندرتازآنهاشكایتمیشود،نماندمیتواندآزادانهبهمسائلیبپردازد

]بهعالوه،دراینصورت[ كهنمایندگانمجلسیاهركسدیگرتوجهاورابهآنهاجلبكردهاست.

كمیسرپارلمانیمیتواندمسائلیراكهمستقیماًباموضوعموردشكایتارتباطنداشته،امادرجریان

تحقیقاتخود،باآنهابرخوردكردهاست،نیزموردبررسیوتحقیققراردهد.

ازسویدیگر،كمیسرپارلمانیاذعانداردكهقدرت]تحقیقمستقلازشكایت[،درتعارضبامفهوم

كمیسرپارلمانیبهمثابۀنهادرسیدگیكنندهبهشكایاتاشخاصازبیعدالتیدستگاهاداریاست.

ومعتقداستهر نداشته را اینجنبه كمیتهمنتخب،چنانكهپیشبینیمیشد،چنداندغدغه

راداشتهباشندمشروط اقامهدعوا بایدقدرت پارلمانیودادآورخدماتبهداشتی دونهادكمیسر

برآنكهاینموضوعمنجربهتضعیفارتباطآنهابانمایندگانوپارلماننشود.بنابراینراهمیانهای

راپیشنهادمیكندكهبهموجبآندادآورهابایدقادربهاقامهدعواهاییباشندكهازسویكمیته

منتخببهآنهاپیشنهادشدهباشد.

دولتاینپیشنهادرابهایندلیلكاماًلمبهمردكردكه:نظامحاضربهنحورضایتبخشكارخودرا

انجاممیدهدو]ازآنجاكه[...شهروندان’هرگاهسوءادارهایرخدهد،بهطورطبیعیازآنشكایت

میكنند...شكایتهاتوسطهریكازنمایندگانمجلس،بهكمیسرپارلمانیارجاعمیشود،وشخص

اخیردرصورتنیازبههمراهیكیازاعضایكمیتۀمنتخبخود،بهمواردالزمرسیدگیخواهندكرد.‘

تحقیقات، گزارش ها و جبران خسارت های دادآور

گریگورودروریدربارهتحقیقكمیسرپارلمانیدرقضیۀبارلوكالوس،چنیننظردادهاند:

ازآنجاكهكمیسرپارلمانیدارایزمان،منابعوحقنامحدوددسترسیبهاشخاصومداركاست،

قدرتحقیقتیابیبهمراتبقویترازتحقیقاتنمایندگانمجلسیارسانههادارد.درگزارشكمیسر

ازقضیهبارلوكالوس،تحقیقیاینچنیندقیقازدستگاهاداری،بابازسازیجزئیترینمسائل،اگر

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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نگوییمبیسابقه،الاقلكمسابقهاست.یقیناًبرخیمقاماتموردتحقیقوبازجوییدرجریاناین

تحقیقاتتجربهایطاقتفرساراپشتسرگذاشتهاند...دقتتحقیقكمیسر]درقضیهبارلوكالوس[

اهمیتبسزایییافت.

غربالگری پارلمانی

آیاشكایتواصلهدر وقتیدادآورشكایتیرادریافتمیكند،دروهلۀنخست،بررسیمیشودكه

حوزهصالحیتدادآورقرارداردیاخیر،درصورتمثبتبودنپاسخ،درمرحلهبعدامكانتحقیقدربارۀ

آنبررسیمیشود.بخشعمدهشكایاتواصلهبهدادآورپارلمانیدراینمرحلهازسویپارلمانرد

میشود)71درصددر1993و77درصددر1994(.مهمتریندالیل]ردشكایات[،نامرتبطبودن

شكایاتیادشدهبااعمالاداری)40درصددر1994(؛حقاقامهدعوینزدهیأتهایداوری)21

درصد(؛وشكایتازمقاماِتخارجازحوزهصالحیتدادآور)14درصد(بودهاست.

اگر دادآور تصمیم به تحقیق بگیرد...

تصمیمدادآوربرایتحقیقدرموضوعیخاص،بایددرخفاعملیشده،بهنهاددولتییااشخاص

موردتحقیقفرصتتوضیحدربارهاتهاماتواردهدادهشود.برپایۀاینالزامات،آنهامیتوانندآزادانه

مسیرتحقیقاتراانتخابكنند،وبنابهتشخیصخود’ازچنیناشخاصیاطالعاتجمعآوریكنند،

وایشانراموردبازجوییقراردهند.‘آنهامیتوانندپروندههاواسناداداریرابررسیكنندو)وقتی

دراختیارشان را موردنظر اسناد و اطالعات كنند وادار را وزرا باشد( تحقیق مأمور پارلمانی كمیسر

بگذارند.آنهانیزماننددادگاههامیتوانندشهودراجلبكنندوباسوگنددادن،ازایشانشهادت

بگیرند.دربرخیموارد،قدرتكمیسرپارلمانیبیشترازدادگاههاست.اسنادرانمیتوانبهاستناد

حفظمصالحوامنیتعمومی،ازكمیسرپارلمانیدریغكرد،وتنهادرصورتیعدمارائهاسنادكابینه

بهدادآورمجازاستكهمجوزآنازسویدبیرهیأتدولت(Secretary of Cabinet)صادرشده،یا

نخستوزیرباعدمارائهایناسناد،موافقباشد.اجرای»قانوناسراررسمی«دربارۀممنوعیتافشای

است، بدیهی البته نمیشود. تحقیقاتخود، برای دادآور درخواستی اطالعات ]اطالعات[،شامل

انتشارغیرقانونیاطالعاتیادشدهازسویدادآوریاكاركنانوی،برایعموم،جرماست.درنهایت،

كارشكنیغیرقانونی]درانجاموظایف[دادآوربهمثابهبیحرمتیبهدادگاهتلقیشده،پاسخمناسب

بهآندادهمیشود.

گزارش ها
قدرتاصلیدادآوردرتواناییاوبهگزارشیافتههاودرنتیجهجلبتوجهافكارعمومیبهتحقیقات

ویافتههایش،است.پسازهرتحقیق،دادآورگزارشتحقیقاتخودرابهنمایندهمجلس،باالترین

مقاممسئولنهاددولتیمربوطه،مقاماتذیربطوهرشخصخاطیدیگر،بهاستثنایشاكیاصلی،

بیعدالتی و است بوده »سؤاداره« بهعلت زیاندیده حق در ’بیعدالتی شود معلوم اگر میدهد.
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یادشدهجبراننشدهیانخواهدشد‘،كمیسرپارلمانیگزارشتحقیقاتخودرابههردومجلسعوام

از و میدهد مجلس به ساالنهای گزارش همچنین پارلمانی كمیسر كرد. خواهد ارائه نیز لردها و

موردهایانتخابی،گزارشهایادواریارائهمیكند.

درمورددادآورخدماتبهداشتینیزهمینترتیبوجوددارد،جزآنكهگزارشهایویژۀساالنهاو

برایمعاونوزیركشوردرخدماتبهداشتیفرستادهمیشودكهشخصاخیرنیزنسخههاییازاین

گزارشهارابهمجلسینارائهمیكند.

گزارش های دادآورهای محلی
دادآورهایمحلیبهپارلمانگزارشنمیدهند؛درعوضگزارشساالنهایمنتشرمیكنندكهبرایگان

دراختیارعمومقراردارد.همچنین،سیستمنسبتاًپیچیدهترگزارشدرتحقیقاتویژهوجودداردتا

شوراهاینافرمانراباعلنیكردنكاستیها،مجبوربهاطاعتازتوصیههایدادآوركند.

بگویند دارند فرصت ماه سه شوراها بدهد، نامساعد گزارش محلی دولت دادآور یك اگر اساساً،

نكند، رامتقاعد پاسخشورادادآور اگر یاخواهندداد. انجامداده اقدامی بهگزارش،چه پاسخ در

میتواندگزارشدیگریبدهد)بیناولآوریل1974و31مارس1996دادآورهاناچارشدنددر

دادآور توصیههای از سرپیچی بر آنها موجب به كه تصمیماتی بدهند(. دوم گزارش مورد، 357

پافشاریمیشودبایدازسویكلشوراگرفتهشود،واگرمقابلههمچنانپابرجاباشد،شورابایدبه

با یافتههایدادآورهمراه رادرنشریهایمحلیچاپكندكهدرآنمشروح هزینهخوداعالمیهای

دالیلاطاعتنكردنخودازتوصیههایدادآور،آمدهباشد.هزینهایناعالمیههامعمواًلبیشازهزینه

برایمدعی اعالمیههاییدرعمل دادهاستكهچنین نشان تجربه و جبرانخسارتمدعیاست

سودیدربرندارد.درواقعایناعالمیههابهندرتنتیجهایرضایتبخشبهدنبالدارد.

قدرت اعالمی، نه اجرایی

هیچیكازدادآورهایبخشعمومیقدرتاجرایتصمیماتخودراندارند.برخالفدادآورهلندی،

آنهانهنمیتوانندحكمبهجبرانخسارتمالیبدهند)برعكستوصیهپرداختجبرانخسارت(ونه

همچونكمیسرایرلندشمالی،یافتههایشانازطریقاقدامقانونیدادگاههایبخشقابلاجراست.

كمیسرهایپارلمانی،هموارهایندیدگاهرادارندكهیككمیسرپارلمانی،برایانجاممؤثرتحقیقات،

بایدبیندفترخودودستگاههایدولتیفرهنگهمكاریواعتمادبوجودآورد؛ایدهایكهكمیتههای

مستقلنیزباآنموافقند.آنهامعتقدندكسبقدرتقاهرهقانونیبیشازاینكهكمكیبهتضمین

دولتی دستگاههای میشود موجب شده، مقابله تشدید به منجر بكند، دادآور توصیههای اجرای

رویهایتدافعیپیشبگیرندوتحقیق]درامور[آنهادشوارترشود.دیدگاهغالببرآناستكهعلنی

پارلمانی، كمیسر درخواست به است ممكن كه موضوع این از آگاهی كنار در ]تحقیقات[ كردن

كمیتهمنتخبمقاماترسمیرابرایادایتوضیحاتفرابخواند،ضمانتاجراییكافی]برایاجرای

توصیههایدادآورها[استونیازیبهقدرتاجراییاضافهوجودندارد.

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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اما،درمواردیكهمقاماترسمیاصراربرعدمجبرانخسارتدارند،دادآور]برایاجرایتوصیههایش[

بسیار عالقهای مركزی دولت نسبت به كه حكومت واقع، در دارد. قویتر اجرای ضمانت به نیاز

كمترنسبتبهادارۀدولتمحلیدارد،آمادگیخودبرایوضعقوانینموجدضمانتاجرایقانونی

تصمیماتدادآورمحلیرانشاندادهاست.

اصول جبران خسارت
نبودضمانتاجرابهمعنایآننیستكهدستگاههایدولتیخودرادرپذیرشیاامتناعازتوصیههای

یاگمانكنندهیچاجباریبهجبرانخسارتافرادندارند.ایننكاتمؤكداًدر آزادبپندارند دادآور

گزارشمهمیدربارۀ'سوءادارهوجبرانخسارت'كهاخیراًازسویكمیتۀمنتخبمنتشرشده،مورد

توجهقرارگرفتهاست.اینگزارشرویهدولت،بهویژهدستگاههایدولتیدرجبرانخسارتقربانیان

اشتباهاتخودرا،كهبراساسیافتههای]دادآور[ناشیازسؤادارهدستگاههاییادشدهاست،مورد

انتقادقراردادهاست.كمیتهمنتخبباتوجهبهروح»منشورشهروند«میگوید:

رویهفعلی]دولتی[درجبرانخسارتدرمواردناشیازسؤاداره،كهدرآنحمایتازمنافععمومی

مهمترازحقوقتضییعشدهشهرونداناست،منسوخشدهاست...دستگاههایدولتیوظیفهدارند

درمواردیكهسوءادارهمنجربهبیعدالتیدرحقشهروندانمیشود،خسارتاوراجبرانكنند.

كمیتهمنتخببامحكومكردنموضعدفاعیدستگاههایدولتی،ادامهمیدهد:

بایدتأكیدبیشتریبرارزشپذیرشاشتباهوكوششبرایجبرانخسارت]واردشدهبهشهروندان[

انجامشود...همچنینبایدایننكتهروشنشودكهتالشدرپنهانكردنسوءادارهیاپیامدهایآن

]ازسویدستگاههایدولتی[جرمیبزرگبهحسابمیآید.

كمیسر پارلمانی و »دولت باز«

بازترترغیب ایجادفضایی به را ایندولت وبسیاری، پنهانكاریدارد بریتانیاشهرتبدیدر دولت

میكنند.بحثهایفراواندربارهایجادحقوقموضوعهبرایدسترسیبهاطالعاترسمی،شدهاست.

دولتباتقدیمالیحهقانونی»دسترسیبهاطالعاتدولتی«درآوریل1994،بهاینتقاضا،پاسخداد.

اینقانونغیرموضوعه،ازاصول»دولتباز«حمایتمیكندامابههیچرویمتضمنحقوقباضمانت

اجرانیست.

از: عبارتند اطالعات این است. اسناد( از )فراتر خاص اطالعات ارائه از اطمینان حصول هدف،

توضیحی مواد چارچوبی، سیاستهای درباره تصمیم به مربوط واقعیتهای تحلیل و واقعیتها

اداری تصمیمات دالیل توضیحدهندۀ اطالعات دولتی، دستگاههای داخلی راهنماهای همچون

نمونهشامل برای دارد. بسیاری استثنائات قانون این استانداردهایخدمات. به راجع اطالعات و

انتشاراطالعاتمخلامنیتیادفاعملی،یادارایصراحتوركگویِیبحثوگفتگوهایداخلی؛

اینها،قانونیادشدهنهبر از یااجرایعدالترا،نمیشود.گذشته یاخطرناكبرایامنیتعمومی

نهادهایخارجازحوزهصالحیتكمیسرپارلمانیاعمالمیشودونهبرخودكمیسرپارلمانی.
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اینقانونضمانتاجرایحقوقیندارد.درعوض،كمیسرپارلمانیمسئولنظارتبرعملكرددولت

طبققانونپیشگفتهاست.كسیكهاطالعاتراازاومكتومداشتهاندمیتواندبهكمیسرپارلمانی

و شرایط پارلمانی كمیسر و نمیآید( حساب به بیعدالتی اطالعات، نكردن )ارائه كند شكایت

تعهداتنهاددولتیمربوطهراموردبررسیوتحقیققرارمیدهدتامشخصكندچرااطالعاتمكتوم

ماندهاست.پسازتحقیقات،كمیسرپارلمانیپیشنهادخودراارائهمیدهد.اگرانتشاراطالعات

یادشدهتوصیهشودامادستگاهدولتیبهآنعملنكند،]موضوع[نزدكمیتهمنتخبمطرحمیشود.

كمیسرپارلمانیدرگزارشسال1995خودمیگوید»شگفتاكهحتیاكنون،تقریباًدوسالپساز

الزماالجراشدن،اینقانونبااقبالچندانیازسویعمومجامعهمواجهنشدهاست.«اوباطعنهای

تغییركند«.سال قانون،شرایطمیتواند این باره بیشتردر »بااطالعرسانی آشكاراضافهمیكند:

گذشتهاویادآورشدهبودكهشمارشكایاتبهموجبقانونیادشده،درمقایسهباتجربهكشورهای

انتظاربودهاست.درسال50،1995 ازحد نیوزیلندبسیاركمتر و خارجیبویژهكانادا،استرالیا

شكایتموردبررسیقرارگرفت،27موردردشد)19موردازاینشكایتبهسببنبودشواهدكافی

دالبروجودموضوعقابلتحقیق،پذیرفتهنشد(و8شكایتبهطوركلییاجزئیموجهشناختهشد.

دوموردازاینشكایاتعلیهوزارتتأمیناجتماعیوموارددیگرعلیه»وزارتمحیطزیست«،»وزارت

حملونقل«و»خزانهداری«مطرحشد.كمیسرپارلمانیمتوجهشدكهخزانهداری،باانتشارخالصه

مذاكراتنشستهایماهانهمیانرئیسبانكانگلستانووزیردارایی،رویكردمثبتیبهرهیافتدولت

بازداشتهاست.اما،تاپیشازمداخلهاو،آنهاگزارشهایمربوطبهكالهبرداریدولتانگلستانرا

منتشرنكردند.

ازهمانمراحلآغازین،كمیسرپارلمانیگفتهاستبهنظراواینقانونمتضمنمنافعحقیقیمردم

است.هرچندضروریاست]اواًل[دولتاقداماتبیشتریبرایشناساندنآنبهعمومانجامدهدو

]ثانیاً[اطمینانحاصلكندتفسیرهایاوازمقرراتآنبهاطالعدستگاههایدولتیوكسانیكهبه

درخواستبرایاطالعاتمطابقباضوابطقانونیادشدهرسیدگیمیكنند،میرسد.اگرچهكمیسر

اظهار قانون این در ایشان تعهدات به نسبت دولتی دستگاههای آگاهی پایین ازسطح پارلمانی

ناامیدیكرده،امادریافتهاستكهمداخلهاشموجبمیشوددستگاههایدولتیبهانتشاراطالعاتی

بپردازندكهپیشترمكتومنگهداشتهمیشد.»هرچهازدیوانساالراِنداراِیمسئولیتمستقیمدرباره

دولتی دستگاههای كاركنان دیگر آگاهی میبینیمسطح شویم دورتر اطالعات«، »انتشار ]قانون[

دربارهقانونیادشدهبهگونهایچشمگیرنزولمیكند.«اوهمچنینازتمایلبرخیدستگاههای

]چراآنها[باطرحاستداللهایمختلف)حقوقی،قانونییاهرازچند دولتیانتقادكردهاستكه

گاهكارشكنانه(،بهجایآمادهكردنخودبرایارزیابیدوبارۀموقعیتباذهنیباز،تالشمیكنند

تصمیمهایگذشتۀخودراتوجیهكنند.ازسویدیگراینتازهشروعكاراستواوخودنشانههایی

دیدهكهنشانازشروعپذیرشرویكردیخوشبینانهتربهدولتبازازسویبرخیدستگاههایدولتی

)بهویژهوزارتتأمیناجتماعیوخزانهداری(دارد.

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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نتیجه گیری

رشدوتداولمفهومدادآورخودگواهیاستبرارزشآن.كاردادآورهایتثبیتشده،ورشداخیر

بهشكایات بتوانند كه میكند گوشزد را مستقلی نهادهای به بهدسترسی نیاز دادآورهایجدید،

رسیدگیكنند،خسارتتعیینكنندوكمككننددیوانساالراندولتیتصمیمگیر،آموزشببینندو

آگاهشوند.

كمیسرپارلمانیرا)كهمدلیاستازدادآوربخشعمومی(»قادربهانجامكارهاییمؤثرتر«میدانند.

چنانكهدرایننوشتارآمد،كمیسرپارلمانینهادیمبهماستوهنوزهممعلومنیستآیا]كمیسر

پارلمانی[دادآوریواقعیبرایخدمتبهشهرونداناستیاعاملكمكیمجلسعوامبرایافزودنبر

قدرتمجلسونمایندگانآن.

دادآورهاروشهاِیبالقوهارزشمندشكایتعلیهدیوانساالریرابهشهروندانعرضهمیكنندوسوابق

گزارشهایآنهانمونههایتأمینجبرانخسارتدرشرایطیراارائهمیكندكهمیتوانگفتدرنبود

]جبرانخسارتزیاندیدگان[تقریباًامكاننداشت.اماهموارهكسانیكهگمانمیكنند ایننهاد

از آنها شدهاند. سرخوردگی دچار باشد، دولت مقابل در شهروندان قهرمان باید پارلمانی كمیسر

تا»دادآور«.هنوزهمازشماراندك ابتدامیگفتندكمیسرپارلمانیبیشتر»دادآورنما«است همان

پارلمانی؛ بهكمیسر ازدسترسیمستقیم ناتوانیشهروندان پارلمانی[؛ ]بهكمیسر واصله شكایات

عدمشناختومعرفیشایستهایننهادبهمردم؛زمانبربودنتحقیقات؛محدودیتحوزهصالحیت؛

ونبودقدرتالزمبرایمجبورساختندولتبهجبرانخسارتناشیازعملناشایستخود،افسوس

میخورند.

راضیتر نمایندگانمحسوبمیكنند و عوام ابزاركمكیمجلس را پارلمانی آیاكسانیكهكمیسر

بدست درخورتوجه موفقیتی پارلمانی كمیسر بیگمان دیدگاه، این از هستند؟ نخست دسته از

پارلمان دانش بر نهتنها پارلمانی كمیسر كه دیدیم بارلوكالوس قضیه در نمونه، برای است. آورده

دراینماجرابسیارافزود،بلكهمستقیماًموجبفشارسیاسیبیشتربردولتبرایجبرانخسارت

]زیاندیدگان[شد.مورداخیربههمراهموارددیگر،نشانمیدهدكمیسرپارلمانیسالحیقدرتمند

درزرادخانهپارلماناست.اماهنوزنمایندگانمجلسبرایاستفادهوبهرهگیری]كامل[ازسودمندی

درصد 50 از بیش منتخب، كمیتۀ اخیر مطالعه بر بنا دارند. پیش در درازی راه پارلمانی كمیسر

را پارلمانی كمیسر گزارشهای هیچگاه« »تقریباً یا »هیچگاه« كه دادند پاسخ مجلس نمایندگان

مفید«، »بسیار را پارلمانی كمیسر نمایندگان درصد 19 دیگر، مطالعهای در نكردهاند. مطالعه

وهارلو«یكدلیل بهنظر»دروری بیفایده«دانستند. 67درصد»كمیمفید«و11درصد»مطلقاً

همكارانش و پارلمانی كمیسر كه است آن پارلمانی كمیسر از مجلس نمایندگان ناچیز بهرهگیری

»ظاهراًازشیوهكارنمایندگانمجلسناآگاهاند...عملكردكمیسرپارلمانیبهعنوانمستخدمدولتی،

بیشازآنكهدرخدمتنمایندهمجلسباشد،تحقیق]درعملكرددستگاهاداری[است.«برایجبران

ایننقص،كمیتۀمنتخبمأمورمطالعهایتجربیدربارهكاركمیسرپارلمانیوارتباطاوبامجلسو

نمایندگان به پارلمانی[ ]نهادكمیسر برایشناساندن مأمورشدند آنهاهمچنین نمایندگانششد.



186

نیزمعرفیرویههایتحقیقیجدیدغیررسمیترهمچونخدماتمشاوره و مجلسوهمكارانشان؛

ومستخدمان بروكال تاعالوه اندازند بهراه قاطع مبارزهای اتخاذسیاستهایخالقانهتر، و تلفنی

ازسویدفاتردادآورهایخارجیمعرفی وكسانیكه روزنامهنگارانتحقیقی،دانشگاهیان دولت،

میشوند،بهكمككمیسرپارلمانیبیایند.آنهادرنهایت،امكانیكپستسیاسیرابرایكمیسر

پارلمانیمطرحكردند.

طرفهآنکه،دادآورهموارهنهادیمبهمبودهاست.نهادیكهنتیجۀآشتیمیانآرزویجبرانخسارت

]ازسویدیگر[ نگهداشتندولت پاسخگو در عوام تواناییمجلس تقویت و ]ازیكسو[ شهروندان

به بستگی نوبۀخود به نیز این و دارد بستگی او مقبولیتعمومی به دادآور موفقیت نهایتاً است.

وظیفه به عمومی توجه برانگیختن مؤثر، خسارت جبران ارائه به او قابلیت استحكام، و استقالل

خویش،ومیزاندسترسیبهاودارد؛واینهمهنیازمندتالشیبسبیشتراست.

دادآور )آمبودزمان( در حقوق انگلستان
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اصول تفسیر قانون اساسی1

ترجمه:مجتبیهمتی2

چکیده:واژهتفسیریاتاویلقانوناساسی،فرایندیاستکهازطریقآن،تصمیمات

قانونیایکهازنقطهنظرقانوناساسیموجهاست،اتخاذمیشود،اگرچهضرورتاً

صحیحنباشد.نویسندهدراینمقالهبراینباوراستکهاصولتفسیرقانوناساسی

اساساًهمانتفسیرقانونمدونیاتفسیرقضاییهستند.ویبابرشمردنهفتروش

اصلیتفسیر،اصولیراجهتتفسیرقانوناساسیآمریکااستخراجمیکند.

واژگان کلیدی:تفسیرقانوناساسی،روشهایتفسیر،اصولتفسیر،قانوناساسی

ایاالتمتحدهآمریکا.

واژهتفسیریاتأویلقانوناساسی3كهبیشترتوسطبنیانگذاران4قانوناساسیبكارمیرفت،فرآیندی

استكهبواسطهآن،تصمیمهاییگرفتهمیشودكهازنقطهنظرقانوناساسیموجهاست،اگرچه

آیا اینمطلباستكه پیرامون قانوناساسی5 بر نیستند.اختالفنظرهایمبتنی ضرورتاًصحیح

یكقانونرسمیباقانوناساسییاقانونارگانیك6یاتصمیمدادگاهسازگاراستوتأییدمیگردد.

چونقانوناساسییكقانوناستودرحوزهاقتدارشقانونبرتراستوقوانینمدونودیگرقوانین

رسمیایكهبهصورتمتنهستندراتأییدمیكند،اصولتفسیرقانوناساسیاساساًهمانتفسیر

قانونمدونیاتفسیرقضاییهستند.

آنها اگرچه میشناسند، رسمیت به را تفسیر اصلی روش حقوقیشش نظران صاحب از بسیاری

1- آدرسمقالهبهشرحزیراست:
Roland, Jon, at: http:// www. Constitution. Org / cons/ prin- cons, htm. Jon, Roland a 
constitution, org 12 December 2002.

mhemmati1358@yahoo.com:2- دکتریحقوقعمومیازدانشگاهشهیدبهشتیآدرسپستالکترونیکی
.Constitutional construction - 3

 Founders-4
.Constitutional controversies - 5

.Constitutional Statute - 6
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میتوانندازنظرمحتوامتفاوتباشندوبینآنهابرخیتداخلهایینیزباشد:
1ـتفسیرمنتمحور،7

2ـتفسیرتاریخی،8
3ـتفسیركاركردییاساختاری9
4ـتفسیرمبتنیبردكترین،10
5ـتفسیرمصلحتگرایانه،11

6ـتفسیرمعقولومنصفانه،12
7ـتفسیرمبتنیبرقانونطبیعی،13

1ـ روش تفسیرمتنی:

اگرمفهومعبارتهامبهمباشد،تصمیم)تفسیر(مبتنیبرعبارتهایقانونمدوناست.چونقانون

اگرمفهوم و قانونگذاراست باشدكهمدنظر بههمانمعنا بایستی اینرو، از نوعیدستوراست،

از یافتهباشد،درآنصورتتحلیلمتنی عبارتهایبكاررفتهدرآننسبتبهزمانتصویبتغییر

با رابطه باشدكهتفسیرمزبوردر قانونگذارفهمیدهمیشود، بایستی،آنگونهكهتوسط عبارتها

قانوناساسیمیتواندفهمعرفتصویبباشدیادرصورتعدموضوح،فهمنویسندگانپیشنویس

باشد.برخیواژههایالتینكهمؤیداینمطلباستعبارتنداز:

A verbis legis non est recedendum:

هیچانحرافیازعبارتهایقانونوجودندارد.

Noscitur a Sociis:

مفهومعبارتهامیتواندبوسیلهكلماتوعبارتهایمرتبطقابلكشفباشد.

2ـ روش تفسیری تاریخی:

فهمی بر مبتنی بیشتر و است واقعی عبارتهای بر مبتنی كمتر تفسیر( )یا تصمیم متد، این در

استكهبواسطهتحلیلتاریخپیشنویسوتصویبقانونروشنمیگرددزیرا]فهم[قوانیناساسی

وقوانینعادیگاهیاوقاتمستلزمرجوعبهتاریختقنیناستوبرایآرایقضایینیز]رجوعبه[

تاریخپرونده]موردنظر[الزماست.بنابراینیكتحلیلمتنیبرایعبارتهاییكهمعنایآنهاتغییر

یافتهاستباتحلیلتاریخیتداخلدارد.اینروشتفسیریریشهدربرخیواژههایالتیندارد:

 .Textual -7
 .Historical -8

.Functional - 9

.Doctrinal - 10
 .Prudential -11
.Equitable - 12

.Natural - 13

اصول تفسیر قانون اساسی
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Animus hominis est anima scripti:

قصدواراده]قانونگذار[روحیكسنداست.

3ـ روش تفسیركاركردی )ساختاری(:

دراینمتد،تصمیم]یاتفسیر[مبتنیبرتحلیلساختارهاییاستكهقانونایجادمیكندوهمین

طورمبتنیبراینامراستكهآنساختارهابعنوانیكسیستممرتبطوهماهنگبایدچگونهعمل

كند.

واژهالتینمربوطبهاینروشعبارتاستاز:

Nemo aliquam partem recte intelligere potest antequam totum perlegit:

بهصورتمنطقیكسینمیتواندیكبخشرابفهمدمگراینكهاوهمهقسمتهارامطالعهكرده

باشد.

4ـ روش تفسیر به استناد دكترین:

صاحب بینشهای و رویهها بر مبتنی تفسیر( )یا تصمیم استاردسیس14، دكترین روش اساس بر

نظرانحقوقی،عمدتاًرویههایتقنینی،اجرایییاقضاییاست.متادكتریناستاردسیس،اصولرا

بهگونهایتبیینمیكندكهبراساسآن،تصمیماتدادگاهنهصرفاًبهشكلتوصیهایبلكهبهصورت

هنجاریشكلگرفتهاست15.برخیواژههایالتیندراینزمینهعبارتنداز:

Argument a simili valet in lege:

یكاستداللازرویهمشابهدرحقوقمعتبراست.

Consuetudo et communis assuetudo…interpretatur legem scriptam, si lex sit 

generalis.

اگرقانوننوشتهكلیباشد،كاربردمعمولومشترك]عرف[آنراتفسیرمیكند.

Cursus cariae est lex curiae:                      

رویهدادگاه،قانوندادگاهاست.

Judiciis posterioribus fides est adhibenda:

آخرینتصمیماتمناطاعتباراست.

Res Judicata pro veritate accipitur:

امرقضاوتشدهمعتبرتلقیمیشود.



.Meta- doctrine of stare decisis - 14
15 -دلیلاهمیتتفسیرهنجاریقانوناساسی،کلیبودنآناستچراکهدرصورتارائهتفسیرغیرهنجاری،چیزی

ازآنباقینمیماند.)م.(



192

5ـ روش تفسیر مصلحت گرایانه:

منافعطرفیندرموضوع،همانندمصلحت یا قانون از برعواملیخارج تفسیر(مبتنی )یا تصمیم

ازدیاد از اجتناب حكومتی، عملكردهای كارآمدی دارند، زیادی مسوولیت كه رسمیای مقامات

یك زدن بهم از اجتناب اینمالحظات، از یكی میباشد. فشارهایسیاسی به پاسخ یا پروندهها،

این انگیزهاصلیبرایروشمبتنیبردكتریناست. ازرویههااستكههمچنین باثبات مجموعه

آماده آیایكپروندهبرایتصمیمگیری اینقبیلراشاملمیشودكه از روشهمچنینمالحظاتی

استیاآیاغرامتهایاداریابتدائاًاجراواعمالشدهاند.دراینخصوصواژهالتینعبارتستاز:

Boni Judicis est lites dirimere:

تكلیفیكقاضیخوب،منعاقامهدعویاست.

6ـ روش تفسیر منصفانه:

مفهوم یك بر مبتنی تفسیر( )یا تصمیم روش این در میشود. نامیده نیز اخالقی روش،متد این

موازنه است نادرست و درست آنچه و طرفین منافع بین كه است عدالت( )حس عدالت از فطری

اینروش به اغلب توجهكند. نوشتهمدونمقرركرده، قانون آنچه به اینكه بدون ایجادمیكند،

توسط یا نشود پیشبینی مناسب صورت به واقعیتها آن در كه میشود استناد پروندههایی در

قانونگذارانبصورتمناسبارائهنگردد.برخیصاحبنظرانمعیارهایمتوازنمتعددیازمنافعو

ارزشهارادرگروهمصلحتگرایانهطرحمیكنند.امااینامردرتمایزبینروشمصلحتگرا)بهاین

خاطركهمنافعوارزشهاینظامحقوقیرامتوازنمیسازد(ازمتدمنطقیومنصفانه)بهاینخاطر

واژههای از روش این بهترعملمیكند. متوازنمیسازد( را ارزشهایطرفیندعوی و منافع كه

التینزیرقابلاستخراجاست:

Aequitas est perfecta quaedam ratio quae jus scriptum interpretatur et emendat; 

nulla scriptura comprehensa, sed sola ratione consistens:

انصافیكنوعازدلیلكاملاستكهقانوننوشتهراتفسیرواصالحمیكندودرهیچكدقانونی

یافتنمیشود،اماتنهابادلیلسازگاراست.

7ـ روش تفسیرمبتنی بر قانون طبیعی:

یا تصمیم)یاتفسیر(مبتنیبرآنچهبوسیلهقوانینطبیعییاشایدماهیتانسانیالزامیمیشود

توصیهمیشود،میباشدو)همینطور(مبتنیبرآنچهازنظرفیزیكییااقتصادیمحتملیاعملی

استیامبتنیبرآنچهواقعاًاحتمالدارداتفاقبیفتد،میباشد.اینروش،منشأوخاستگاهشدر

برخیواژههایقدیمیالتیناست:

Jura naturae sunt immutabilia:

قوانینطبیعیغیرقابلتغییرهستند.

Impossibilium nulla obligatio est:

اصول تفسیر قانون اساسی
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هیچتعهدیبرانجامچیزهایغیرممكنوجودندارد.

Lex non cogit ad impossibilia:

قانونغیرممكنهاراتحمیلنمیكند.

Lex neminem cogit ad vana seu inutilia peragenda:

قانونهیچكسراملزمنمیكندتاچیزهایبیهودهیاغیرمفیدانجامدهد.

Legibus sumptis desinentibus, lege naturae utendum est:

قوانیندولتیقاصرهستند]ناقصونارساهستند[مابایستیطبققانونطبیعتعملكنیم.

درچارچوباینروشها،مامیتوانیمبامطالعهنوشتههایبنیانگذارانقانوناساسیونوشتههایی

كهآنهامطالعهكردهبودند،اصولیرابرایتفسیرقانوناساسیایاالتمتحدهبهصورتزیربیرون

كشیدهومطرحسازیم:

1ـ قانون اساسی یك سند مدون است:

اگرچهممكناستفرضشودكهقانوناساسیبرداشتهایزمانتصویبازعبارتهایخودرادر

بربگیرد،شاملرویههایاسابقههای)قضائی(بعدینمیباشدچراكهتصمیمات)تفسیرهای(قانون

اساسیمیتواندمبتنیبرآنباشدوممكناستباآنسازگارباشدیانباشد،تأییدشودیانشود.16

اینسندنوشته)قانوناساسیآمریکا(خودشرابهصورت»اینقانوناساسی«توصیفکردهوتنها

چهارروشراپیشبینیمیکندكهبواسطهآن،میتوانداصالحگردد.همهآنچهارروشتنهابر
سندنوشتهاعمالمیشود.17

2ـ اقتدار مقررات قانون اساسی، تصویب و پذیرش دولتی است:

یاهر یانبود)رضایتمزبور(نسبتبهقانوناساسی بارضایت رضایتفعلییاسكوترضایتتوام

رویهای،قوانینتأسیسیاولیهراتحتتأثیرقرارنمیدهد،وهیچاقتداریندارد،مگراینكهبواسطه
تصویباصالحیهها،آنگونهكهدراصل5مقررشدهاست،بیانگردد.18

3ـ مقررات قانون اساسی متقابالً سازگار هستند: 

یا رویهها میروند،اما شمار به اساسی حقوق منابع بعنوان قضائی سابقههای یا رویهها که است درست -  16
سابقههایمزبورجزوسندمدونقانوناساسیبهشمارنمیروند.)م.(

بیانگرشان امرخود رفتهاست.این بکار آمریکا قانوناساسی بهکراتدرمتن قانوناساسی« »این -عبارت  17
اساسی قانون پنج اصل به نظر مورد روش وچهار آمریکاست درنظامحقوقی آمریکا مدون اساسی قانون وجایگاه

آمریکابرمیگرددکهنحوهبازنگریقانوناساسیآمریکارادرچهارروشبیانکردهاست.)م.(
18 -یعنیاینکهتفسیرمفسراصیل)نهادیاارگانرسمیتفسیر(،دارایقدرتواثراجراییاستوتازمانیکهنظرات
صاحبنظرانحقوقی)موافقیامخالف(زمانبازنگریبصورتاصالحیهیامتممتوسطقدرتعمومی)قوهموسسیا

هیاتبازنگریقانوناساسی(موردتصویبقرارنگیرد،فاقداثرحقوقیخواهدبود.)م.(
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هیچتناقضاتمنطقیدرونیوجودندارد،مگراینكهمقررهایازیكاصالحیهقانوناساسیناسازگار

بایكمقررهقبلی،جایگزینآنمقررهشود.19

جایگزین  اصالحات  بواسطه  كه  عبارت هایی  بجز  نیست  اثر  یا  اعتبار  بدون  عبارتی  هیچ  4ـ 

شوند مگر این كه چنین اصالحیه هایی لغو شوند:

بجزبیانهدفدرمقدمه،بنیانگذارانقصددارندهرعبارتیقانوناًهنجاریباشدونهفقطمشاورهای،
اعالمی،آرمانییاترغیبی.عبارتهابایستیبهگونهایتفسیرشودكهاثراتچندیبهآنهابدهد.20

5ـ حق  و قدرت  مكمل هستند:

هرحقیكهبوسیلهقانوناساسیبهرسمیتشناختهشدهاست،یكمصونیتاستیعنییكحق

دربرابرعملمثبتدولتیومساویبایكمحدودیتبراختیاراتتفویضشده،میباشد.برعكس،

هرقدرتتفویضشدهای،محدودیتیبرمصونیتهااست.یكمصونیتمیتواندهمبعنواناعالمیه

حقوقویابعنوانمحدودیتبراختیاراتبیانشود.

6ـ هیچ عبارت های زاید و غیر ضروری در درون قانون اساسی اصالح نشده اولیه وجود ندارد:

بااینحالبازنگریهامیتواندروشهایبدیلبرایبیانمحتوایهمارزدرقانوناساسیاصالح

نشدهاولیهیااصالحیههایقبلیباشد.بهصورتخیلیخاص،الیحهحقوقهیچمحتوایجدیدیا
ضمنیدرقانوناساسیاصالحنشدهاولیهاضافهنمیكندبجزقاعده20دالراصالحیههفتم.21

7ـ قانون اساسی بناست از نظر ساختاری یك نظام كامل و هماهنگ را تعریف كند.

بااینوجود،اینبدینمعنانیستكههرفردیمیتواندبراینباورباشدكههمهقدرتهاییكهیك
ملتیاهرشاخه،سطح،ادارهیادپارتمانیبایستیداشتهباشد،بصورتواقعیتفویضشدهاست.22

8ـ اراده و قصد اولیه ساختاری است نه انگیزشی:

باقانوناساسیاستودرحدزیادیغیر انگیزههایخصوصیبنیانگذارنیامؤسسانبیارتباط

19 -برخالفقانوناساسیماکهبعدازبازنگری،اصولمغایرباقانوناساسیاصالحشدهلغوشدهودرمتنقانون
اساسیآوردهنمیشود،درقانوناساسیآمریکا،اصالحیههابهصورتالحاقیههابرقانوناساسیاضافهمیشود

واصولقانوناساسیاولیهبازهمباقیمیماند.)م.(
20 -همچنانکهقبالهمگفتهشد،دلیلاهمیتتفسیرهنجاریقانوناساسی،کلیبودنآناستچراکهدرصورت

ارائهتفسیرغیرهنجاری،چیزیازآنباقینمیماند.)م.(
21 -قاعدهبیستدالربراساساصالحیههفتمبدینمعناستكه:

»دراقامهدعوابراساسحقوقعرفی،جاییكهارزششیئمورداختالفدردعویازبیستدالرتجاوزكند،حق
محاكمهتوسطهیأتمنصفهمحفوظخواهدبود...«)م.(

22 -برایناساساستکهمکانیسمبازنگریقانوناساسی،بهشهرونداناینامکانرامیدهدکههرازچندگاهی
درمقاماصالحوتکمیلیکنظامکاملوهماهنگباشند.)م.(

اصول تفسیر قانون اساسی
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باشد.قاعدهحقوقعرفیتفسیركهبوسیلهمؤسسانفهمیده بوده واحتماالمتنوع قابلشناخت

میشود،درمقامشناسایینقشساختاریعناصرحقوقاست،نههدفخصوصیقانونگذاران.

9ـ مذاكرات مربوط به تصویب، بهترین مدرك و دلیل فهم اولیه است:

در مخالفان23 مواضع شبیه درست بودند، اساسی[ ]قانون تصویب مخالف كه افرادی استدالل

مذاكراتنیستكهبرخیافرادممكناستایناستداللهارابهاینخاطركهمبینفهموبرداشت

و گرفته شكل برداشتها میرود، پیش مذاكرات كه این موازات به بگذارند. كنار نیستند، اولیه

شفافمیگرددومواضعتغییرمییابد.مخالفانزیادیباپذیرشوتصویبالیحهحقوقوباتضمین

طرفداراندرخصوصاینكهچگونهعبارتهایقانوناساسیمیتواندتفسیرشود،قانعشدهاندو

آنتضمیناتبایستی،بخشیازبرداشتوفهماولیهتلقیشود.بدینمعناكهفهموبرداشتیكهدر

آنضدفدرالهایبرجستهایمیتواننداعتراضكنند،تقریباًبهصورتمطمئننادرستاست.

10ـ قدرت ]ازهرنوع[ مضیق بوده، حق ها موسع و گسترده هستند:

تاحدممكن اینبودكهاختیاراتتفویضشده، بهتصویب همهموضوعومفهوممذاكراتمربوط

متناسبباعبارتها،بهصورتمضیقومحدودتفسیرشودوحقهاتاحدممكنبهصورتموسع

تفسیرگرددبااینفرضكهبهنفعحقهابودهوباراثباتبرعهدهمدعیقدرتباشد.یكقدرتبه

صورتمحدودومضیقتفسیرمیشود.24درمواردشكوتردید،فرضواصلبرایناستكهبهنفع
قدرتنباشد.25

11ـ اختیارات تفویض شده نمی تواند دوباره تفویض شود.

قانوناساسیایاالتمتحدههمهاختیاراتتقنینیرابهكنگرهوهمهاختیاراتقضاییرابهدادگاه

عالیودادگاههایتالیدادهاست،مگراینكهبهصورتخاصبیانشدهباشد.مقاماترسمیقوه

مجریهمیتواننداختیاراتتفویضشدهرابهمقاماتپاییندستتفویضكنندامابایستیبرایاعمال

مقامات برابر در و اعمالشود نمیتواند قدرتی بمانند.هیچ باقی پاسخگو فرعیخودشان عوامل
رسمیقانوناساسیپاسخگونباشد.قدرتتفویضشده،نمیتوانددوبارهتفویضشود.26

خصوصیات  و  ویژگی ها  همه  كردن  ممنوع  قدرت  كنترل،  و  تنظیم  صالحیت[  ]و  قدرت  12ـ 

چیزی نیست.

 .Positions of the losers -23
.Potestas stricte interpretatur - 24

 .Indubiis, non prasu mitur pro potential -25
-یعنیدرحوزهتقنینیوقضایی،اصلبرایناستکهایننهادهاخودشانصالحیتانحصاریخودشانرا  26

اعمالکنندمگراینکهنهادموسسبهصورتصریحقیدکردهباشد.)م.(



196

با تنها كه میكند صادر دادن نظم برای را دستوراتی كه است قدرتی تنها وکنترل تنظیم قدرت

یاآزادی.همیشه اززندگی،اعضا27 بامحرومیت یامزایاقابلاجراستونه ازاموال محرومیتهای
بایستیبرخیویژگیهایاخصوصیتهاباشدكهممنوعنمیشود.28

13ـ اختیارات ضمنی تنها برای اجرای یك قدرت و اختیار صریح هستند و نه برای انجام هر 

آنچه که در راستای حصول اهداف اعمال قدرت ضروری است.

تفویضقدرت،تفویضحقبرانجامیكنوعخاصازعملاست،نهانجامهرآنچهبرایحصولیك
نتیجهمطلوبضروریاست.29

14ـ در حقوق عرفی، جرم وجود ندارد:

آنها]وجودجرایمدرحقوقعرفی[درتعارضباممنوعیتهایمربوطبهقوانینعطفبماسبقشونده

والیحهمحرومیتازحقوقمدنیمیباشد.

نامناسب  صورت  به  یا  شوند  بالاثر  اجرایی  یا  تقنینی  فرایند  بوسیله  نمی تواند  حق ها  15ـ 

تحمیل شوند:

فرآیندمنصفانهودرست،تنها،فرآیندقضاییاستكهشاملاعطایدادخواستبرایبالاثركردن

حقخوانده]مدعیعلیه[میباشدوباراثباتبهعهدهشاكییادادستانبوده،مدعیعلیهحداقل،

آنتضمیناتحداقلیراكهدرطولكشفقضیهحاكماستدارامیباشد.مدعیعلیههمباهمان

]موقعیت[بالاثركردن،استانداردهایمشابهیازاثباتوحمایتراخواهدداشت.

16ـ هیچ حق بدون جبران وجود ندارد:

همیشهبایستییكمرجعقابلدسترسیوجودداشتهباشدكهدرآن،شاكیبرایهردادخواستی

حقاستماعورسیدگی30وپایاندعوا31رادارد.

نتیجه گیری

تاریخی، محور، متن تفسیری روش هفت تفسیر، از تعریفی ارائه ضمن نویسنده نوشتار، این در

كاركردی)ساختاری(،دكترینمحور،مصلحتگرایانه،معقول)منصفانه(،ودرنهایتتفسیرمبتنی

برقانونطبیعیرابرایتفسیرقانوناساسیارائهمیدهد.سپسدرپرتوروشهایتفسیریمذكور،

  .Limb -27
28 -بنانیستکهقدرتتنظیموکنترلدولتبههمهامورتعمیمیابدوابتکارعملفردیراازافرادبگیرد.لذااصل
29 -درنظامسیاسیآمریکا،اصلبرایناستکهنهادهایفدرالفقطاختیاراتتصریحشدهرااعمالنمایندتا

مبادادولتمرکزیتحتعنواناختیاراتضمنی،حیطهصالحیتخودراتوسعهدهد.)م.(
.Over - 30

 .Terminer for any petition -31

اصول تفسیر قانون اساسی
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اصولشانزدهگانهایرابرایتفسیرقانوناساسیایاالتمتحدهآمریكابرمیشمارد.درخصوص

اینمقاله،نقطهقوتایناستكهبهصورتموجزوكوتاهبهبیانروشواصولتفسیرمیپردازداما

ازطرفدیگرهمیننقطهقوتشایدبرایمبتدیانحقوقكهآشناییكاملیبانظامحقوقیآمریكا

ندارندخودنقطهقوتباشدچراكهفهممطالبراتاحدودیدشوارمینماید.درحوزهروشتفسیر،

شایدمفسردرانتخابرویكردتفسیریخود،تركیبیازروشهایابنابهاقتضا،یكیازروشهارا

برگزیندونمیتواناورامقیدبهروشتفسیریخاصدررویهعملیخودكردواینامریاستكهبه

كارامدیواثربخشیرویهوفرایندتفسیردرانتظامبخشیاموركمكمیكند.
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تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها

مجیدسهرابی1
سمیهقریشی2

چکیده: تحریماقتصادیابزاریبراینفوذدررفتاردولتهایاگروههایهدفاست

در  نیست. قبول قابل کشورها از گروهی یا کشور برای آنان کنش و رفتار نوع که

طبقه بندی کنش دولت ها، تحریم ها به طور سنتی در منطقه خاکستری، بین 

دیپلماسی و جنگ قرار می گیرند.هنگامیکهتمامگزینههایدیپلماتیکدرتعدیل

رفتاردولتهایاگروههدفبینتیجهمیمانند،تحریمهایبینالمللیمطرحمیگردد.

بهرهبرداری و زیربنائی پروژههای در محدودیتهایی ایجاد به منجر بالتبع ابزار این

ازمحصوالتوخدماتحاصلازآنهامیگرددوتبعاتحقوقیرابهدنبالخواهد

داشت.ازاینروانتخابروشتأمینمالیمناسبدرموردپروژههامسألهمهمیاست.

کلمات کلیدی: تحریم،تأمینمالیپروژهها،فاینانس،بیعمتقابل

مقدمه:

اندیشمنداناقتصادیمعتقدندکهفعالیتهایانساندرتولید،توزیعومصرفتابعقوانینطبیعی

تبیینکرد. را اقتصادی بینپدیدههای بتوانروابطعلمی تاآنکه راشناخت بایدآنها استکه

چراکهانسانباتوجهبهتمایلیکهبهارضاینیازهایخوددارد،سعیمیکندکهباصرفحداقل

تالشیاهزینه،حداکثرنتیجهرابهدستآورد.اینراهوروش،اصلاقتصادنامیدهشدهاست.براین

اساسمیتوانادعاکردکهاقتصادقبلازهرچیزبهتجزیهوتحلیلوتوضیحشرایطوروابطیکه

درقلمرورفاهمادیقرارداردمیپردازدوازاینمیانارتباطاتبینانسانهابرایرفعنیازهایشانبه

شکلجدیتریموردتوجهقرارگرفتهاست؛بهطوریکهاقتصادداناناذعاندارندروابطاقتصادی

تاجاییاستکهدر تاریخحیاتبشرقدمتدارد.اهمیتاینموضوع بهاندازه بینملتهاگاهی

بعضیمواردگسترشروابطتجاریمیاندولتهامهمترینهدفیاستکهکشورهادرروابطبایکدیگر

دنبالمیکنندوخللدرآندرقدرتمانوروضعفآنهاتأثیرگذاراست.درواقعاستفادهازابزارهای

1.کارشناسارشدحقوق.
2.کارشناسارشدروابطبینالملل.
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مالیواقتصادیهموارهیکیازروشهایمؤثرنظامسلطهبینالمللدرگسترشدامنۀنفوذخود

درکشورهایموردهدفبودهاست.درحقیقتهمیشهبرایدفاعازموضوعخاصیدرروابطمیان

لحاظ مقابل بهطرف نسبت یکطرف تصمیمات رساندن ثمر به و تحمیل برای مباحثی کشورها

میشود.تحریمهانیزنوعیازاعمالفشاریکدولتبردولتهایدیگربرایرسیدنبهمقصودو

منافعگروهیوگاهداخلیخویشاست.تحریماقتصادی(Economic Boycott)بهعنوانیکیاز

شیوههایوادارسازیکشورهابهانجامرفتاربهویژهسیاسیموردنظرمیباشد.تحریمهایاقتصادی

نیزعمدتاًازدوطریقاعمالمیشود:تحریمتجاریوتحریممالی.

درتحریمهایمالی،محدودیتوتضییقاتوفشارهاییبرروابطمالیکشورهدفاعمالمیشود؛

یعنیسرمایهگذاری،تأمینمالیو....بههمینجهتنحوهتأمینمالیوتهیهبودجهاجرائیالزم

برایانجامپروژههایزیربنائیوبهرهبرداریازمحصوالتوخدماتحاصلازآنهادرحالحاضربه

عنوانیکیازمهمترینچالشهایپیشرویکشورهایدرحالتوسعهمطرحمیباشد.باتوجهبه

وضعیتخاصکشورهایدرحالتوسعهوبحرانهایمالیدراینکشورهاامکانتأمینسرمایهمورد

نیازبرایاجرایپروژههایبزرگبهراحتیفراهمنمیشود،بنابراینانتخابروشتأمینمالیمناسب

درموردپروژههامسألهمهمیاست.دربسیاریازپروژههابهدلیلمسائلیمانندحجمباالیسرمایه،

و خارجیان تمایلحضور عدم امنیتی، و اقتصادی سیاسی، مسائل نظر از پروژه باالی حساسیت

از تأمینمالیموردتوجهمسئوالنحکومتیقرارمیگیرد.درتعدادی سرمایهگذاریآنها،مسأله

امادرپروژههایمهم نیازراتأمینکرد، باحمایتهاواعتباراتدولتیمیتوانوجوهمورد پروژهها

زیرساختیموردنیازکشورکهامکانتأمینوجوهکاملآنتوسطدولتفراهمنیست،مانندپروژههای

نفتی،گازی،پتروشیمیوبسیاریازصنایعدیگربرایتوسعهزیرساختهانیازاساسیبرایحضور

سرمایهگذاریخارجیواستفادهازتسهیالتبانکهاومؤسساتخارجیوجوددارد.

دراینمقالهابتدابانگاهبهتحریمهاازنظرمفهومشناختی،گونهشناسیتحریمهاومبانیحقوقی

ونظری،پیامدهایتحریمعلیهاقتصادایرانبیانشدهاستوسپسدربخشبعدیمقالهبااشاره

در راههایی و راهکارها متقابل بیع ریفایناس، فایناس، قالب در پروژهها مالی تأمین شیوههای به

خصوصتأمینمالیپروژههادرفضایتحریمارائهشدهاست.

تحریم از منظر مفهوم شناختی:

تدابیروسیاستهایاقتصادیکهبرایفشارآوردنبراقتصادیککشوراتخاذمیشوند،تاآنکشور

بهاهدافموردنظرملزمشودراتحریماقتصادیمیگویند.3تحریممعادلواژهانگلیسی»بایکوت«

است.ایناصطالحمأخوذازنامفردیایرلندیاستکهدراختالفمیانانگلستانوایرلندازروش

تحریمکاالهاوورودافراددرجهتمبارزهملیودستیابیبهاستقاللاستفادهکرد.4اماامروزهاین

3.مریدی،سیاوشوعلیرضانوروزی،فرهنگاقتصادی،مؤسسهکتابپیشبردوانتشاراتنگاه،تهران،1373،ص
151

4.علیبابایی،غالمرضا،فرهنگعلومسیاسی،شرکتنشروبخشویس،تهران،1369،ص97

تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها
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واژهبهمبارزهسیاسییااقتصادیبهمنظورقطعرابطهبایکشخص،یکسازمانیایکدولتاطالق
میشودونوعیمجازاتسیاسیواقتصادیاست.5

بنابراینتحریمرامیتواناقدامیدانستکهاعضاییکجامعهبرایجلوگیریوممانعتازنقضهنجارهای

بینالمللیوتشویقرعایتاینهنجارهااتخاذمیکنند.همچنینمیتوانتحریمراتنبیهاتاتخاذشدهدر

واکنشبهاقداماتدولتهاییدانستکهاستانداردهایاقوانینبینالمللیرامحترمنمیشمارند.

بازیگر یاچند »اقداماتیکهیک تعریفمیکند: اینگونه را بینالمللی تحریمهای گالتونک جان

بینالمللیعلیهیکیاچندبازیگردیگربهعنوانیکیاهردوعملزیربهعملمیآورند؛تنبیهمقابل

ومحرومساختنازبرخیچیزهاکهبرایآنارزشداردیاوادارساختنطرفمقابلبهرعایتبعضی
هنجارهاکهبرایطرفاقدامکنندهحائزاهمیتاست.«6

لذاازمنظرحقوقبینالمللدرآندستهازتحریمهایبینالمللیکهازجانبشورایامنیتسازمان

همین بر دارد. وجود الزم مشروعیت میگردد، اعمال منشور هفتم فصل اساس بر و متحد ملل

اساسنوعیاجماعبینالمللینیزدراعمالدیدهمیشودوهمیناجماعدرمواردیتبدیلبهعامل

مالحظهایدرموفقیتتحریممیشود.

بایدخاطرنشانسازیمکهاصطالح»تحریماقتصادی«دراینجابهاقداماتدارایخصلتاقتصادی-

درمقابلواکنشهاینظامییادیپلماتیک-اطالقمیشودکهدولتهابرایبیانمخالفتبااقدامات

اتخاذ یاحتیساختارحکومتی رویه یا یکخطمشی تغییر به دولت آن واداشتن یا دولتهدف

میکنند.باآنکهمرزبندیهموارهدقیقنیستوحتیگاهیانگیزههامختلطاست،اماتحریمهای

اقتصادیمعمواًلاقداماتیاستکهبهخاطرمنفعتاقتصادیصورتنمیگیردوغالباًزیانیتجاری

بهدولتدرگیردربرنامهتحریمواردمیکند.

درتحریمهایاقتصادیمقولهتحریمبهدلیلتنبیهوجریمهکردنکشورازطرفقدرتهایبزرگ

نظامات و قواعد نقض دلیل به تحریمها این میگیرد. قرار نظر مورد بینالمللی سازمانهای یا

بینالمللییاعدمرعایتاصولیاستکهمنافعکشورهایقدرتمندراتأمینمیکند.

گونه شناسی تحریم های اقتصادی:

بهطورمشخصنوعتحریمرامیتواندرصحنۀبینالمللیازیکدیگرمتمایزساختوآنهاعبارتنداز:

1-تحریمفرهنگی-ارتباطی؛

2-تحریمدیپلماتیکیاسیاسی؛

3-تحریممالی؛

4-تحریماقتصادی؛

5-تحریمنظامی.

در دولتها و دولتهاست و جوامع اکثر اصلی هدف رفاهی هدفهای که امر این به اذعان با

جستجویمنافعوبازارهاییبرایکمکبهرشداقتصادیوایجادرفاهبیشترهستند،اقتصادجایگاه

5.طلوعی،محمود،فرهنگجامعسیاسی،انتشاراتسخن،تهران،1372،ص117
2008, P11 ,Harry Strack, Sanction, New York: Syracuse University Press .6
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اقتصادی مبادالت که این به نظر و میکند پیدا دولتها و جهان سیاسی معامالت در ای ویژه

بینالمللیبهصورتبخشمهمیاززندگیدرآمده،قطعجریانمبادالتاقتصادیدربرخیموارد

میتوانداقتصادرافلجکندودراکثرمواردزیانهایجدیبهبارمیآورد.

مجازاتهایاقتصادیمنجربهکاهشیاقطعکاملوارداتوصادراتمیگرددودرنتیجهدولتها

رادرمضیقهقرارمیدهد.برایناساسمیتوانگفتکهمؤثرترینوکارآمدتریننوعتحریم،تحریم

»تحریم که است باور این بر اقتصادی تحریم مفهوم خصوص در کارتر پروفسور است. اقتصادی

اقتصادیعبارتاستازاقداماتوعملیاتاقتصادیقهریکهبرضدیکیاچندکشوربرایتغییر

تحریمهای میگردد. اتخاذ نظر مورد کشورهای یا کشور سیاسی رفتار و وضع ساختن دگرگون و

منع تحریمشونده، داراییهایکشور توقیف و بلوکهکردن درمفهومدقیقکلمهشامل اقتصادی

وارداتومنعخریدوفروشکاالهامیشود.«7

برایتحریمهایاقتصادینیزمیتوانگونههاییرابرشمردکهذیاًلبدانهااشارهمیگردد:

یاخروج ورود از تحریمکننده یاکشورهای تحریمکشور این در واردات:  و  الف( تحریم صادرات 

ازکشورهابهسرزمینخودجلوگیریمیکنند.بهعبارتی یاشماری کاالهاومحصوالتیککشور

ورودکاالیخاصیاهمهمحصوالتصادراتیکشورتحریمشوندهممنوعمیشود.نکتهقابلتوجه

آناستکهتأثیرایننوعتحریمهابستگیبهشدتودامنهکشورتحریمشدهدارد.اگرتحریمشونده

بتواندجایگزینمناسبیبرایخودفراهمآورد،خواهناخواهازاثراتایننوعتحریمهاکاستهخواهد

شدودرعینحالعاملمؤثردیگر،جایگاهاقتصادیکشورتحریمشوندهازلحاظپیشرفتوعقب

ماندهبودندرنظامبینالمللیاست.سهمیهبندی،تهدیدوتوقیفکلیصادراتوواردات،سیاست

تبعیضآمیزتعرفهای،شاملردهمکاریبیشترباکشورهایهدفوپذیرشامتیازتعرفهایعمومی،

تعلیقولغوموافقتنامههایتجاریوپروژههایمشترکوممنوعکردنصادراتتکنولوژی،تهیه

لیستسیاهیازمعامالتتجاریتوسطکشورهدف،ازجملهایندستهازتحریممیباشد.

و باز،شرکت نسبتاً جهانی اقتصاد یک در :)Freezing Assets( دارایی ها  کردن  مسدود  ب( 

حکومتوافراداغلبداراییهارابهشکلسرمایه،حساببانکیواموالغیرمنقولدرخارجنگهداری

بهعنوانگروگانمورداستفادهقرار باشد،میتواند زیاد بهاندازهکافی اینداراییها اگر میکنند.

گیرد.بااستفادهازاینابزاریکیازراههایدرآمدثابتکشورمسدودمیگرددوباواردآمدنفشاربر

اقتصادداخلیوخارجیزمینهتأثیروکارآییالزمدرجهتحصولبهخواستهایموردنظرتحریم

سفارت اشغال واسطه به آمریکا توسط ایران داراییهای کردن بلوکه میسازد.8 فراهم را کنندگان

آزادسازی قبال در گروگانها آزادسازی بر مبنی توافق سرانجام و سال1979 در ایران در آمریکا

داراییهایایرانوختمواقعهگروگانگیریدیپلماتها،نمونهمناسبیازاینتحریمبهشمارمیآید.

ارشد، کارشناسی نامه پایان اجرایکیفری، نوعیضمانت عنوان به بینالمللی تحریم پورفرد،مهشید، داوران .7
دانشگاهآزاداسالمی،واحدتهرانمرکز،1386،ص12

8.هاستی،کیجی،مبانیتحلیلسیاستبینالمللی،ترجمهبهراممستقیمیومسعودطارمسری،تهران،مجله
نقدمطالعاتسیاسیوبینالمللی،شماره1373،5،ص381

تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها
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ج( محدودیت های گمرکی، ارزی و پولی:تقریباًازهمۀمحصوالتساختخارجکهواردیککشور

میشود،بهدالیلاقتصادیگوناگونمالیاتاخذمیگردد.ساختارتعرفه(Traiffe)بهعنوانیکعامل

تنبیهدرسیاستخارجیهنگامیمیتواندبهطورمؤثربهکاررودکهکشورموردنظردرشرایطیقرار

داشتهباشدکهباافزایشتعرفهها،بازارهایمهمیرابرایمحصوالتخودازدستبدهد.

بردارنده در و میگیرد قرار مالی اجراهای ضمانت مجموعه زیر واقع در پولی محدودیتهای

محدودیتهایناظربروامهاواعتباراتویاتبدیالتارزیدرسطحبینالمللیومعامالتراجعبهاموال

درسطحفراملیاست.بهنظرمیرسدمحدودیتهایپولیبهعنوانیکضمانتاجرایمالیگاهی

بامحدودیتهایتجاریبهویژهدرزمینۀصادراتووارداتهمپوشانیپیدامیکند.مانندبلوکهکردن

وجوهمالیدرمعامالتتجاریخارجی.9دولتممکناستبرایکنترلورودبرخیازکاالهابهجای

تعرفه»سهمیههایی«برقرارکند.آمریکابرایورودشکرازفیلیپینودیگرکشورهایتولیدکنندۀشکر

سهمیههاییمقررمیدارد.ازآنجاکهاینکشورهابخشانبوهیازشکریعنیمحصولعمدهواصلی

خودرابهآمریکامیفروشند،هرتغییردرمیزانسهمیهمیتواندبهاقتصادآنهالطمهواردکند.

د( قطع کمک های اقتصادی: استفادهازاینحربهبهنوعیدرسایرمواردبرشمردهنیزوجوددارد.بررسی

اینگونهتحریمهاباتوجهبهوابستگیشدیدبرخیازکشورهاباالخصکشورهایدرحالتوسعهوعقب

ماندهبهکمکهایخارجیدیگرکشورهاوسازمانهایاقتصادیبینالمللی،مهمبهنظرمیرسد.در

کناراینمواردبایدازفهرستسیاه(Balck List)نیزنامبرد.کشورهایتحریمکنندهفهرستسیاهرابرای

مشخصکردنشرکتهاییبهکارمیگیرندکهباکشورموردنظروتحریمشدهبهتجارتمیپردازند.

بنابرایناقداماتاقتصادیراکهمیتوانندآثارمنفیبرایکشورهایدرحالتوسعهداشتهباشند،

میتوانبهشرحزیربرشمرد:

1-کاهشسرمایهگذاری؛

2-تأخیردرتحویلقطعاتیدکی؛

3-ایجادمانعدرخصوصدادنمجوزیادیگرمواردانتقالتکنولوژی؛

4-قطعیاتقلیلوامهاواعتباراتدووچندجانبه؛

5-امتناعازتأمینمالیمجددبرایبازپرداختقروضموجود.

درتقسیمبندیدیگرینیزمیتوانتحریمراازجهتمنشأدرنظرگرفت:

-نوعاول،تحریمیکجانبهاستکهدرآنکشورفرستندهتحریمبراساستصمیمیکطرفهخود،

تحریمرااعمالمیکند.

-نوعدوم،تحریمچندجانبهاستکهازسویچندکشورعلیهکشورهدفصورتمیگیرد.

-نوعسوم،اعمالتحریمازطرفسازمانمللاستکهتوسطشورایامنیتاعمالمیگردد.

ازآنجاکهدرتحریمیکطرف،فقطیککشورروابطتجاریومالیخودراباکشورهدفمحدود

 The Adrers Consequences of Economic Sanctions on the Enjoyment of human .9
rights, the Bossuyt report, Economic and Social Council, Jan 21, 2000, http://www.

 glebalplicyforumunsecouncil.htm
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میکند،درنهایتاینتحریمآثارسوءکمتریخواهدداشت.میزانایناثرگذاریبهنفوذاقتصادی

کشورفرستندهتحریمدرکشورهدفبستگیدارد.بهطورمثالاگرکشوریمانندآمریکابرکشوری

مانندکاناداکهتا80درصدروابطتجاریاشوابستهبهآمریکاستتحریماعمالکند،بدونتردید

کانادابهشدتمتأثرخواهدشدوبهاوضاعوخیمیدچارمیگردد؛امااگرسهممعامالتاقتصادی

در برد. نخواهد پیش از کاری جانبه یک تحریم باشد، درصد 15 حدود مثاًل کشوری با آمریکا

تحریمهایچندکشوریاصطالحاًمیگویند:»ائتالفکشورهایداوطلببهوجودآمدهاست.«یعنی

ائتالفکسانیکهمایلندبهتحریمبپیوندند.اماتحریمشورایامنیتسازمانملل،کههمهجانبه
است،برایاعضایسازمانمللالزماالجرابودهوبعدقانونیوحقوقینیزدارد.10

تمامیانواعتحریمهایبینالمللی،تکیهقابلمالحظهایبراقداماتاقتصادیدارندکهازیکسو

و ازسویدیگرفشارهایعمده و اعمالفشارهامحسوبمیشوند ابزاریغیرمخربدر بهعنوان

انتظار تحریم تجاریفرستندگان و مالی تحریمهای در واردمیسازند. بردولتهدف معنیداری

دارندکهاینگونهتحریمهااثراتبازدارندگی،اثباتیواجباریرابههمراهداشتهباشند،اماتجربه

نشاندادهاستکهاقداماتاقتصادیهمیشهبهترینگزینهنبودهاست)اگرچهدربعضیمواردبه

ویژهدرموردمثاًلآفریقایجنوبیباموفقیتتوأمبودهاست(.

الزمبهیادآوریاستکهتحریمهایاقتصادیبخشیازبستهتحریمهایجامعهستندکهشاملانزوای

سیاسی،سختگیریهایفرهنگیوبایکوتهایورزشینیزمیباشند.تجربهتحریمهایاقتصادیعلیه

عراق،صربستانوهائیتی،تردیدهاییرادرخصوصکارآمدیآنهامطرحنموده،ضمنآنکههزینهتحریم
کنندگانوافزایشفشاربرمردمعادیاینکشورهانیز،مشکلدیگریدراینزمینهمحسوبمیشود.11

از مجموعهای تحریم اعمال از پیش اغلب اقتصادی تحریمهای در که است امرضروری این ذکر

اعمالصورتمیگیردکهمیتواندشاملمواردزیرباشد:

1-تشویقیاترغیبازطریقمذاکرهدوجانبه؛

2-اعالمعمومیوهشداربرایآگاهکردنکشورموردنظر؛

3-مشاورهبامتحدینبرایایجادائتالف؛

4-آغازتحریمهایغیراقتصادی)ازقبیللغوجلساتچندجانبهبینالمللی،لغواعطایروادیدبهمسئولین

کشورموردتحریم،کاهشروابطدیپلماتیکباکشورموردتحریم،عدماعطایتسهیالتوکمکهایمالی(.

امروزهتحریماقتصادییکیازابزارهایسرمایهداریبرایمقابلهباکشورهاییاستکهدرچارچوب

سیاستهایآنهادرنظامجهانیحرکتنمیکنند.تاریخایرانمعاصر،ازملیشدنصنعتنفتتا

انقالبودستیابیبهفناوریصلحآمیزهستهایدرتضادبامنافعکشورهایسرمایهداریبودهوبه

همیندلیلابزارتحریمدرراستایبرهمزدنوضعاقتصادایرانونشاندادنناکارآمدیدرسیستم،

10.آذری،مصطفی،تحریماقتصادی،آثاروپیامدها،سیاستهاوراهکارها،مؤسسهتحقیقاتیتدبیراقتصاد،چاپ
اول،1387،ص9

 Cortright, David and Georg A.Lopez , "The Sanctions Decade/ Assessing UN stratgies in.11
the 1990s", 2000, Lynne Rienner Publishers, P231
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هموارهمورداستفادهآمریکاقرارگرفتهاست.درواقعهرگاهسخنازتحریممیشود،بالفاصلهبایدیاد

آمریکاافتاد؛زیرااینکشوربیشازهرکشوردیگریدرجهانازتحریمبرایازپادرآوردنمخالفینش

تحریمهای درمجموع،2/3 اساسگزارشهایرسمی بر استفادهمیکند. نقاطجهان اقصی در

اقتصادیبهوسیلهدولتآمریکااعمالمیشود.

درجدولزیربرخیازتحریمهایآمریکاودیگرکشورهاعلیهجمهوریاسالمیایرانقابلرؤیتاست:

تحریمهایانگلستانتحریمهایآمریكا

داراییهای كلیه 1358توقیف بهمن و دی *آبان،
نفت، درخرید توقیف آمریكایی، بانكهای در ایران
تحریمهای اقتصادی، مجازاتهای قطعنامه461تصویب

اقتصادیوقطعارتباطباایران.
*فروردین1359قطعروابطسیاسیوبازرگانی.

قانون این اساس بر داماتو«: »قانون سال1995 *
ازچهلمیلیوندالردر شركتهاییكهدریكسالبیش
آمریكا دولت با ستد دادو از كنند، سرمایهگذاری ایران

محرومخواهندشد.
*سال1996قانون»ایلسا«هرشركتیراكهباایرانبهمیزان
بیشاز20میلیوندالرتجارتداشترانیزتهدیدبهاعمال

تحریممیكرد.
را ایران علیه علمی تحریم ””IEEEسازمان سال2002 *

وضعنمود.
*سال2006دردادگاهفدرالآمریكادستوراستردادیكی
ازبزرگترینكلكسیونهایباستانشناختیتختجمشید

متعلقبهایرانرابهنفعاسرائیلصادرنمود.
از را ایران یاهو و مایكروسافت شركتهای سال2007 *
لیستكشورهاییكهخدماتوبدریافتمیكنندخارج

نمود.
*سال2007تحریمبانكهایدولتیوبعضیازموسسات

ملیمانندبانكملت،ملی،صادرات.
*سال2009تصویبتحریمشركتهایصادركنندهبنزینبه

ایراندرمجلسسنایآمریكا.

تحریم و ضبط را ایران ملی بانك دارایهای سال2008 *
نمود.

*سال2008بانكباركلیزحسابهایایرانیانازجملهبانك
صادراتوبانكملیرامسدودنمود.

/تحریمازسویكشورهایدیگر/

*چین:سال2008خودداریبانكهایدولتیازگشایش
سنداعتباریبرایبازرگانانایرانی.

یا مواد نوع هر تامین یا انتقال روسیه:سال2008 *
تجهیزاتویافناوریهستهایكهامكاناستفادهدوگانه
نظامیوغیرنظامیازآنهاوجودداردازخاكروسیهبهایران

ممنوعاست.
*هند:سال2008تحریممالیدربارهساختانرژیهسته

ای.
دامبرت بانك ارزی معامالت بلژیك:سال2008قطع *

بروكسل.
*آلمان:سال2008بانكدویچقطعمعامالتارزی.

*سوئیس:سال2008مصادرهداراییهای12شركتایران
وقطعمعمالتارزی.

*اتحادیهاروپاوكانادا:سال2010تصویبدورجدیدیاز
تحریمهاعلیهبخشانرژیوكشتیرانیایران.

/قطعنامه1803سازمانملمتحد/
سال2008،درراستایمحكومیتپروندهانرژیهستهایایرانوتحریمهایمالیومسافرتی.

مبانی حقوقی تحریم: 

مبانیحقوقیبحثتحریماقتصادیدرسازمانمللبهماده39و41فصلهفتمبازمیگرددکه

میگوید:»شورایامنیتمیتواندبرایاجرایتصمیماتخود،اقداماتیراکهمتضمنبهکارگیری

نیرویمسلحنباشد،درپیشبگیردومیتواندازاعضایمللمتحدبخواهدکهبهاینقبیلاقدامات

مبادرتورزند."
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راه ارتباطات و اقتصادی روابط از یابخشی تمام متوقفکردن استشامل اقداماتممکن گاهی

آهن،دریایی،هوایی،پستیو...باشد.روالوترتیبرسمیبراساسمنشورچنیناست:

1(شورایامنیتبایدوجودتهدیدصلح،نقضصلح،یاعملتجاوزراتشخیصدهد)ماده39(؛

2(شورابایدبهنفعتوجیهیاتصمیممربوطبهنوعاقداماتیکهمتضمناستفادهاززورنیستوباید

درواکنشبهمواردیادشدهبهکارگرفتهشودرأیدهد)مواد39و41(.

3(اگرشوراتصمیمبگیرداقدامیااقداماتیبراساسماده41اتخاذشودوازدولتهایعضوبخواهد

چنیناقدامیااقداماتیرامعمولدارند،اجرایایناقدامیااقداماتبهحکمقطعنامهواحدیانجام

شود؛استنادبهموادخاصیازمنشورضرورتنداردولیبرایآنکهمقرراتماده41بهمرحلۀاجرا

درآیدونقشآفرینیکند،الزماستاظهاروبیانیوجودداشتهباشدکهحکایتکندشورایامنیت

تشخیصدادهاستتهدیدیبرصلحیانقضصلحیاعملتجاوزوجوددارد.

ازمطالبفوقبرمیآیدکه،شورایامنیتدرواقعنمیتواندتحریمهایاقتصادیوضعکند،بلکه

شورامیتواندازکشورهایعضوبخواهدتحریمهایخاصمندرجدرقطعنامهشورارابهاجرابگذارند
وبااستنادبهماده25متابعتآنراخواستارشود.12

مبانی نظری: 

صرفنظرازمنشورمللمتحد،سهنوعتفکردرموردتحریمهایاقتصادیوجوددارد:

1- مکتب موافقان تحریم:براساساینمکتبفکری،کشورهاهمدربرقراریرابطهاقتصادیوهم

درقطعآنوهمدراعمالتحریمهابراساسحاکمیتمطلقدولتهاآزادهستند.

2- مکتب بی طرفی:هواداراناینمکتببراینباورندکهبینتحریممستقیموغیرمستقیمتفاوت

وجوددارد.یعنیتحریممستقیممجازوتحریمغیرمستقیمغیرمجازمیباشد.

بینالمللی نوعتحریمیدرنظامحقوقی اینگروهمعتقدندکههیچ 3- مکتب مخالفان تحریم:

مدرننبایدعلیهکشورهااعمالشودزیراپیامدهایمنفیتحریمبهمراتببیشترازپیامدهایمثبت

بنابراینتحریماقتصادیروشیمسالمتآمیزبرایحلاختالفاتبینالمللیویاجبران آناست.
خسارتنیستومغایربااصولاولیهمنشوراست.13

اهداف تحریم ها:

تضمین برای ملل تواناییسازمان بر فشار ایجاد باعث عادی مردم بر تحریم از ناشی منفی اثرات

مؤثرتحریممیشود.امادرموردجمهوریاسالمیایران،آمریکابسیارتمایلداردباافزایشمحدوده

تحریمها،سطحنارضایتیرابهمنظوربهچالشکشیدنحاکمیتجمهوریاسالمیایراندرداخل

منظورصورت این به یران ا به مسافربری هواپیمای فروش تحریم نمونه برای دهد. افزایش کشور

میگیرد.بهرغمآنکهتحریمهایاقتصادیباهدفوادارساختنکشورتحریمبهتغییررفتاروخط

مشیسیاسی،ازطریقتحمیلفشارهایاقتصادیبهندرتموفقیتآمیزبودهاند،ولیهمچنانبه

صورتگستردهبهکارگرفتهمیشود.

12.لوفلند،اندریاساف،حقوقبینالمللاقتصادی،انتشاراتجنگل،1390،ص870
13.زهرانی،مصطفی،جنگاقتصادیدرحقوقبینالملل،انتشاراتوزارتامورخارجه،1379،ص258

تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها
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امروزهتحریمهابهعنوانابزاریبرایاعمالفشار)تحمیلیامممانعت(ونوعینمایشقدرتکشور

علیهکشوریدیگربهشمارمیروندوبرایهماهنگکردنتحریمبااهدافدنبالی،معمواًلدوروش

وجوددارد:

1-اجبارهدفبهقبولواجرایسیاستموردنظر،کهاینامرامتیازاتیرابرایهدفبهدنبالخواهد

داشت.

از ممانعت طریق از که خطرناک سیاستهای اجرای در هدف توانایی افزایش از جلوگیری -2
دسترسیبهتجهیزاتموردنیازبرایاجرایآن.14

پیامدهای تحریم علیه اقتصاد ایران:

میتواند امنیت شورای سوی از تجاری و مالی تحریمهای از اعم اقتصادی تحریمهای تشدید

پیامدهایاقتصادیزیررابرایاقتصادایراندرپیداشتهباشد:

1-تحریمباعثباالرفتننرخارزوافزایشقیمتقاچاقکاالهابهکشورمیشودکهبهمعنایکاهش

رفاهمردمونیزاعطایامتیازمجانیبهکشورهاییاستکهکاالبهصورتقاچاقازآنهاواردمیشود؛

2-کاهشسرمایهگذاریخارجیوبینالمللی،خروجسرمایهازکشور؛

3-افزایشهزینههایبیمهایوباالرفتنریسکفعالیتهایاقتصادی؛

4-سختیگشودناعتباراتوارداتیونقلوانتقالهایارزیتجاروواردکنندگانایرانی؛

5-خروجسرمایهبهدنبالناامنشدنفضایسرمایهگذاریدرکشور؛

6-عدمامکانیاسختیتأمینمالیپروژهها؛

7-تحریمپولیوبانکیوبهدنبالآنتوقفروابطبانکیکشوربابانکهایخارجی،فشاربربانکهای

خارجیبرایقطعمبادالتومعامالتپولیومالیباشرکتهاوبانکهایایرانیومسدودنمودن

حسابارزیخارجیکشور؛

8-ایجاددشواریدرگشایشاعتباراتاسنادیمدتداربرایطرفهایخارجی؛

9-ازلحاظتأمینمالیپروژههایسرمایهگذاریبهخصوصپروژههایفاینانس،باتوجهبهاینکه

فاینانسورهاعماًلشرکتهایمطرحرابهعنوانمتقاضیفاینانسمیشناسند،اینبخشبامشکل

روبرومیگردد.

شیوه های تأمین مالی پروژه ها:

تعاریفرایجدرزمینه»تأمینمالیپروژهمحور«15برتوانمندیهایایجادبهرهوریتوسطیکواحد

اقتصادیونیازهاومزیتهایاستفادهازبدهیدرتأمینمالیساختوعملیاتچنینواحدهایی

کلی طور به میشود. متمرکز سهام صاحبان حقوق اجزای بر بدهی ساختار ضمنی تأثیرات با

به آنوامدهنده بهگونهایاستکهدر اقتصادی پروژه تأمینمالییک تأمینمالیپروژهمحور،

14.آذری،همان،ص12
Project Finance.15
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جریاناتنقدیناشیازعملیاتواحداقتصادیودیگرداراییهایواحداقتصادیبهعنوانتضمین

بازپرداختوامپروژههاتوجهمینماید.

تکنیکهایتأمینمالیپروژهبهعنوانیکیازابزارهایاولیهتأمینمالیگسترهوسیعیازواحدهای

انواع و بهنوعمنابع باتوجه نیز اینتکنیکها رافراگرفتهاست.کاربرد اقتصادیدرسراسرجهان

داراییهاموردپاالیشقرارگرفتهاست.برایمثالازاینتکنیکهادرسطحوسیعیدرتأمینمالی

تجهیزاتتولید،ارسالوتوزیعبرقنیروگاهها،پتروشیمی،کاغذومعدنوتمامیتجهیزاتپروژههای
زیرساختیشاملجادهسازیوفرودگاهمورداستفادهقرارمیگیرد.16

بنابراینمیتوانگفتکه»تأمینمالیپروژه«عبارتیکلیاستکهشاملروشهایگوناگونتأمین

مالیمیباشدکهبهموجبآنتمامیابخشیازمنابعمالیموردنیازیکپروژهتوسطیکیاچند

مؤسسهمالیواعتباریصرفاًبهاتکایعوایدودرآمدهایآتیحاصلازاجرایپروژهتأمینمیشود.

هرچنددراینروشبازپرداختاصلوفرعوامازطریقدرآمدهایحاصلازاجرایپروژهپیشبینی

شدهاست،داراییهایپروژهنیزبهعنوانتضمینبازپرداختمحسوبمیشود.لذاتأمینمالیپروژه

یکمفهومعاماستکهمیتوانددرقالبروشهایقراردادیگوناگونمحققشود.مثاًلیکقرارداد

بیعمتقابلیایکقراردادبی.او.تیمیتواندنوعیروشتأمینمالیپروژهتلقیگردد،زیرادرهردو

شیوهوامدهندگانبهاعتباردرآمدهایحاصلازاجرایپروژهبیعمتقابلیابی.او.تیتسهیالتمالی

رادراختیارشرکتمجریقرارمیدهند.

اصلیترینمشخصهتأمینمالیپروژهکهاینروشراازسایرروشهایتأمینمالیازجملهروشهای

سنتیاخذواممتمایزمیسازد،اتکابهدرآمدهایآتیحاصلازاجرایپروژهبرایبازپرداختاصل

وفرعتسهیالتاست.درروشمعمولاخذوام،وامگیرندهمتعهداستکهدرمواعدمقررنسبتبه

استهالکاصلوفرعواماقدامکند.فارغازاینکهپروژهایکهبرایآنواماخذشدهاست،درآمد

کافیبرایبازپرداختاصلوفرعراداشتهباشدیاخیر.لذادرتأمینمالیپروژه،اگردرآمدحاصل

ازپروژههمکفافبازپرداختاصلوفرعرانداشتهباشد،وامدهندهنمیتواندبهاموالشرکتهای

مسئولطرحمراجعهنماید.

برایطرحهایاقتصادیسنگینوپرهزینهانجاممیگیردکهجلبمنابع تأمینمالیپروژهعموماً

بزرگ اقتصادی ازطرحهای بسیاری اجرای نیست. مناسب آنها برای متعارف بهروشهای مالی

نیازمندمنابعمالیگستردهایاستکهشرکتهایمسئولبهندرتقادربهتأمیناینمیزاننیاز

مالیازمنابعداخلیخودهستند.اخذوامبهشکلسنتینیزکهمبتنیبرتضمینبازپرداختتوسط

وامگیرندهاستبرایاجرایاینطرحهایبزرگپرمخاطرهاست.تأمینمالیپروژهمروشیاست

کهوامدهندهبهاعتبارعوایدحاصلازمیزانواممیگیردوبازپرداختنیزازطریقاختصاصکلیا
بخشیازعوایدپروژهانجاممیشود.17

16.بررسیتکنیکهایتأمینمالیپروژهمحوردرتأمینمالیاسالمی،فرشادهیبتی،موسیاحمدی،پژوهشنامه
اقتصادی،سالنهم،شماره3،پاییز88،ص93

 Harriers, Heinrich, «The Court Law of Project Financing» in Norbert Hornced), The Law of.17

تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها



209

فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

تأمینمالیپروژهدرطرحهاییقابلاستفادهاستکهدارایتوجیهاقتصادیباشدوپیشبینیگردد

ودرآمدحاصلازاجرایآنهاعالوهبرجبرانهزینههایجاریکفافبازپرداختاصلوفرعرانیز

میکند.طرحهایمهموزیربناییکهبرایرفاهعمومیوزیرساختهایاقتصادییککشورحیاتی

استولیدرآمداقتصادیمشخصیندارد،نمیتواندازاینطریقتأمینمالیگردد.

یک از که است طرح اجرای برای پروژه خاص شرکت تشکیل متضمن اصواًل پروژه، مالی تأمین

این تشکیل طریق از مؤسس شرکتهای است. برخوردار مؤسسین از مستقل حقوقی شخصیت
شرکتخاصمسئولیتهایخوددرمورداینشرکتوتعهداتآنرابهسهامخودمحدودمیکند.18

در مؤسس بهشرکتهای مراجعه محدودیت دارد وجود پروژه مالی تأمین در که دیگری مشخصه

خصوصتعهداتشرکتخاصپروژهاست.درصورتیکهشرکتپروژهنتواندتعهداتودیونخودرا

انجامدهدوعوایدطرحنیزکفافبازپرداختاصلوفرعرانداشتهباشد،طلبکاراننمیتوانندبرای

وصولمطالباتخودبهمؤسسینمراجعهکنند،مگرتامیزانآوردهمشروطبهاینکهتمامآوردهخود
رانکردهباشند.19

بایدتوجهداشتهباشیمکهنکتهمهممورداستفادهدرهرکدامازروشهایتأمینمالی،شرایطو

ویژگیهایکشورمیزبانپروژهمیباشد.میبایستروشیمورداستفادهقرارگیردکهبتواندباکمترین

میزانوقتوهزینهجوابگویریسکهایپروژهباشد.برسیاستهایاتخاذشدهکشورمیزبانبسیار

حائزاهمیتاست.

درادامهبهبررسیبرخیازشیوههایتأمینمالیپروژهمیپردازیم:

1- فاینانس:

تأمینمالی به دربحثسرمایهگذاری تأمینمالیمیباشدو  یا »مالیه« بهمعنی فاینانسدرلغت

ازطریقاستفادهازمنابعداخلییادریافتواستفادهازوامارزیاطالقمیشود.20بهطورخالصه

قراردادهایفاینانسبدینمفهومهستندکهیکبانکیامؤسسهتجاریخارجیوامیرابهمنظور

عملیاتمعینیبهکشوریاشرکتمشخصپرداختکردهودرواقعکنترلیرویهزینهکردنآنندارد

وبنابراینتعهدینیزبرایبهثمرنشستنطرحنداشتهودرسررسیدهایتعیینشدهایاصلوفرع
آنراازطرفقراردادویابانکتضمینکنندهقرارداددریافتمیکند.21

درهرصورتروشفاینانسیکروشکوتاهمدتانتقالسرمایهبهکشوراست.زیراپسازفرارسیدن

موعدبازپرداختواممیبایستاصلسرمایهبههمراهسودآنبرگشتدادهشود.بنابراینمهمترین

نرخ و بوده اقتصادی توجیه بهطرحهاییاستکهدارای آن ارزی،تخصیص وام شرطدردریافت

2009, P346 Internienal Trade Finance Publishers, Deventer
18.حقوقتجارتبینالملل،دکترعبدالحسینشیروی،انتشاراتسمت،1389،ص321

19.شیروی،همان
20.دکترمحمدرضاهاشمی،تأمینمالیپروژهها،بررسیهایاقتصادی،تابستان1388،شماره8،ص62

21.همان،ص65
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غیر و خودگردان فاینانس شامل روش دو کلی طور به باشند. داشته را معمولی سرمایه بازگشت

)شرکت طرح نخست روش در میگیرد: قرار استفاده مورد پروژهها مالی تأمین برای خودگردان

دریافتکنندهاعتبار(بایدتواناییصدورکاالبرایبازپرداختاقساطتسهیالتبهصورتارزراداشته

باشد؛امادرروشفاینانسغیرخودگردان،سرمایهالزمبرایاجرایپروژهمشخص،توسطمؤسسه

اعتباریویابانکعاملخارجیتأمینمیشود.مدتاستفادهازمنابعدراینروشحدود10سال

استونرخبهرهساالنهآنهابرحسبشرایطاقتصادیوریسککشورتعیینمیشودکهحدود1
الی4درصدبیشترازنرخبهرهبینبانکیلندن)الیبور(میباشد.22

برخیازویژگیهایاستفادهازفاینانسعبارتنداز:

1-درصورتدستیابیبهتسهیالتداراینرخپایینوبلندمدتبودنبازپرداختوبهشرطداشتن

توجیهاقتصادیروشبسیارمفیدیاست.

2-بهدلیلآنکهدراکثرپروژههایبهرهمندازفاینانس،مدیریتپروژهتوسططرفایرانیمیباشد

وبهخاطرتأخیردرزمانبندیممکناستخسارتتأخیربهقدریزیادباشدکهجبرانامتیازات

اولیهرانکند.

ازسودفاینانس باسودبیشتر و 3-چنانچهامکانفروشمحصوالتتولیدیبهصورتکوتاهمدت

وجودداشتهباشد،روشمؤثریمحسوبمیگردد.

هرصورت در و بوده گیرنده اعتبار عهده بر خارجی وامهای دریافت هنگام در حاصله ریسک -4

بازپرداختاصلوسودحاصلازسرمایهگذاریدرموعدتعیینشدهالزامیاست.

برخالفسرمایهگذاری و فیزیکیمحسوبشده فقطجذبسرمایه فاینانس اعتبارات دریافت -5

خارجیکهدربیشترمواردباانتقالتکنولوژیودانشفنیهمراهاست،هیچگونهمزیتیدرخصوص

دست به را متخصص نیروهای در انسانی سرمایه شدن انباشته و کشور صنعتی رقابت افزایش
نمیدهد.23

2-یوزانس:

یوزانسدرلغتبهمعنای»فرجه«،»مهلت«و»وعدهپرداخت«آمدهاستودراصطالحسرمایهگذاری
بهمعنیتوافقبرپرداختقیمتفنآوریوتجهیزاتدریافتشدهدرقبالبراتمدتدارمیباشد.24

که میباشد نسیه( شکل به خدمات و کاال )ورود یوزانس مدت، کوتاه استقرار روشهای از یکی

یا ازفروشتولیداتکشورخودآنراتأمین بازارهایمالیوپولیکشورهایصنعتیبرایحمایت

تضمینمیکنندوازبدتریننوعاستقراضبهویژهاستقراضدرحجمزیادبهحسابمیآید.زیرازمان

پرداختایننوعازاستقراضبسیارکوتاهمدتبودهومعمواًلحتیدرصورتتبدیلآنهابهسرمایه

تولیدیفرصتکافیبرایبهگردشدرآمدنچرخهتولیدهمانسرمایهوجودنداردوبنابراینکشور

22.همان،ص67
23.دکترعلیصادقی،فاینانسدرپروژههایاقتصادی،مدیریتمالی،شماره17،پاییز1385،ص105

24.هاشمی،همان،ص65
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متعهد،مکلفازسایرمنابعمالیخودبرایتأمینبازپرداختواماقدامکند،بنابرایندرکوتاهمدت

منابعمالیکشوربهشدتتحتفشارقرارمیگیرد.

معمواًلهزینههایمالیبرایایننوعازاستقراضهاسنگینبودهوتأمینکنندهاینمنابعنگرانبه

ثمرنشستننتایجهزینهنبودهوصرفاًتضمینهایکافیبرایبرگشتاصلوفرعراازطریقدولتها

تولیدات صادرات و بیشتر چه هر فروش واگذارنده، منبع یا کشور اصلی هدف میکنند. مطالبه

آن از ازصادراتاستکهکشورهایصادرکننده برایحمایت اینشیوه داخلیاست.درحقیقت
استفادهمیکنند.25

تفاوتروشفاینانسبایوزانسدراینامراستکهدرفاینانستنهابحثتأمینمالیودریافتپولبه

صورتواممطرحاستدرحالیکهدرروشیوزانسبحثکاال،خدماتویادانشفنینیزواردشده

ودرواقعاینفناوریازکشوریامؤسساتخارجیخریداریمیگردد.بایداذعانکردکهباتوجهبه
نرخبهرهوتنظیمنرخمحصولتوسطوامدهندهاینروشبسیارپرهزینهاست.26

3- بیع متقابل:

بیعمتقابلیکیازشیوههایتجارتمتقابلاستکهنسبتبهدیگرشیوههایآنوهمچنیننسبت

ابتدا بهخریدعادیتسهیالت،ازشکلپیچیدهتریبرخورداراست.درحالتکلیدراینقرارداد،

ازتولید تسهیالتوتجهیزاتتولیدیتوسطفروشندهاولیهبهخریداراولیهفروختهمیشودوپس

محصوالت،خریداراولیه،محصوالتتولیدشدهتوسطتجهیزاتفروشندهاولیهرابهاوخواهدفروخت.

بنابراینقراردادبیعمتقابلقراردادیاستکهدرآنبازپرداختپاداش)جبرانخدمات(وهزینههای

از بعد بالفاصله پاداشسرمایهگذار، و بهره بازپرداختاصل، نظرگرفتهمیشود.شروع در بانکی

توافقشده تنظیمی اساسجداول بر پرداختها و است آنطرح از تولید و نشستنطرح ثمر به

انجاممیگیرد.یکیازمحدودیتهایاساسیاینقرارداد،ایناستکهپرداختهایانجامگرفته

بهسرمایهگذارنبایستیازدرآمدهاییکهازتوسعهطرحبهدستآمدهاندبیشترشود.درواقعاین

فلسفهوجودیقراردادهااستکهبهطورعمدهدربخشصنعتمورداستفادهقرارگرفتهاند.یعنیاز
محلتولیداتیاستکهعایدهآنازفعالیتجدیدایجادکردهاست.27

بایدخاطرنشانسازیمکهدرتعریفبیعمتقابلنظراتمتعددیبیانگردیدهاستکهممکناست

جامعومانعنباشداماشایدبتوانمهمترینتعریفارائهشدهدرآنیسترالدانستکهبراساسآن

»بیعمتقابلشاملآندستهازمعامالتیاستکهبراساسآن،یکطرفمعامله،کاالها،خدمات،

باارزشاقتصادیدیگرراازطرفدیگرخریداریکند.28براساسآماریکه تکنولوژییاچیزهای

توسطشورایملیتجارتخارجیآمریکاازشرکتهایآمریکاییارائهشدهاست،55%بیعمتقابل

25.صادقی،همان،ص110
26.همان

27.مقدم،محمدرضاومزرعتی،محمد،1385،مدلسازیوتحلیلقراردادهایبیعمتقابل،تحقیقاقتصادی،
شماره76،ص160

زمستان و پاییز ،7 متقابل،اندیشههایحقوقی،ش تجارت قراردادی انواعروشهای عبدالحسین، 28.شیروی،
83،ص7
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اینشرکتهابهصورتخریدمتقابلبودهاست.29

نکتهمهمدرشناختروشبیعمتقابلایناستکهتأمینکنندهمالیباشروعبهرهبرداریپروژهاز

فرآینداجراییخارجمیشودوتنهامیتواندبربهرهبردارینظارتکندولیحقمدیریتنداردواین

کارفرماستکهبهرهبرداریراانجامدادهوهزینههاییرامتقبلمیشودومحصولپروژهرابهفروش
میرساند.30

خاطرنشانمیشودکهدرقراردادهایبیعمتقابلمعمواًلمواردزیرمشخصمیشود:

1-توزیعسرمایهاولیه

2-پاداش

3-هزینههایبانکی

4-جدولتوزیعاصلسرمایه،هزینههایبانکیوپاداش

5-محدودیتهایمربوطبهپرداخت

درمجموعمیتوانمشخصههاوویژگیهایذیلرابرایقراردادهایبیعمتقابلبرشمرد:

الف( دو قرارداد مجزا:اینقرارداد،ازدوقرارداداصلیتشکیلمیشود.درقرارنخست،فروشنده

یاصادرکنندهمتعهدمیشودکهامکاناتتولیدرافراهمکردهودرقبالآنبهایفروشتجهیزات

وکارخانهوتکنولوژیرابهصورتبخشیازمحصوالتهمانکارخانهوامکاناتسرمایهگذاریشده

دریافتدارد.درواقعدرقرارداددوم،قراردادبازخریدمحصولناشیازهمانامکاناتوتکنولوژی
میباشد.ایندوقراردادبهوسیلهیکپروتکلبههممرتبطمیشوند.31

ب( ارتباط بین کاالها و تجهیزات و وسایل صادراتی با کاالهای بازخرید شده:دراینجاکاالی

تولیدشدهازسویصادرکنندهاصلیبایستیبازخریدگردد.

ج( بلند مدت بودن قرارداد: اینقراردادهادرواقعازجملهقراردادهایبلندمدتیبهشمارمیآیند

کهدورهمؤثرآنهامیتوانداز5تا20سالباشد.لذامدتزمانیکهبرایساختپروژهبایدصرف

شودومدتزمانیکهپروژهبایدموردبهرهبرداریقرارگیردتاازطریقبازخریدمحصوالت،هزینههای
صورتگرفته-مستهلکشود،موجبمیشودتااجرایکاملیکقراردادسالهابهطولانجامد.32

ازسنگینبودنعوضینقراردادهای منظور د( سنگین بودن عوضین قراردادهای بیع متقابل: 

است. قرارگرفته استفاده مورد قیمت وگران پربها و پروژههایعظیم در ایناستکه متقابل بیع

وشرکتهایخارجی ایران بین گاز و نفت میادین توسعه با ارتباط در که متقابل بیع قراردادهای

منعقدشدهاستنشانمیدهدکهاینپروژههاعظیمبودهومبالغآنهاازصدهامیلیوندالرفراتر

مورد در کشور کل سال1385 بودجه قانون از )د( بند 11 تبصره در مثال عنوان به است. رفته

29.شیروی،همان
30.رحیمیامیرمحمدوهادیخواجهزادهدزفولی،ارزیابیواولویتبندیشیوههایمناسبتأمینمالیخارجی،

مجموعهمقاالتسومینکنفرانستوسعهنظامتأمینمالیدرایران،1385،تهران،بیجا،ص209
مجله آن، قانونی جایگاه و متقابل بیع قراردادهای حقوقی ماهیت تطبیقی مطالعه محمدرضا، دکتر صابر، .31

حقوقی،شماره1386،37،ص312
32.شیروی،همان،ص19

تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها
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اعتبار میلیوندالر وهشتصد دومیلیارد »تاسقف است: آمده گاز و نفت میادین توسعه طرحهای

موردنیاز...بهصورتفاینانسویابیعمتقابلخواهدبود.«اینرقمکالننشاندهندهسنگینبودن

عوضیناینقراردادهاست.

:)B.O.T( 4-قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری

دستیابیبهتوسعهورشداقتصادیتنهادرپرتوسرمایهگذاریدرطرحهایزیربناییاقتصادیامکان

پذیراست.درحالیکهدرطرحهاوپروژههایزیربناییبهصورتسنتیمتعلقبه بخشعمومیبوده

وتوسطدولتتأمینمالی،اجراونهایتاًموردبهرهبرداریقرارمیگرفتهاست،بسیاریازکشورهای

درحالتوسعهقادرنیستندبهتقاضاهایروزافزوندربخشزیربناییاقتصادیپاسخدهند.آنها

جهتاجرایپروژههایزیربناییبهسرمایهگذاریکالن،منابعپولیخارجی،فناوریپیشرفته،دانش

بخش سرمایهگذاران مشارکت و حضور بدون دولتها لذا هستند. نیازمند کارآمد مدیریت و فنی

خصوصیداخلیوخارجیجوابگویتقاضاهایروبهرشددربخشزیربناییاقتصادینیستند.یکی

ازمکانیزمهایجهتحلمعضلسرمایهگذاریوتأمینمالیآنهاقراردادهایساخت،بهرهبرداری

وواگذاری(B.O.T)میباشد.

توسطیکشرکتخصوصیساخته بامجوزدولت ای پروژه که بایدگفت قرارداد این درخصوص

میشودوپسازساختبرایمدتیموردبهرهبرداریآنشرکتقرارمیگیردوپسازانقضایمدت

بهرهبرداری،پروژهبهدولتطرفقراردادمنتقلمیگردد.بهعبارتدیگر،دولتیبهیککنسرسیوم

خصوصیمتشکلازشرکتهایخصوصیامتیازمیدهدتاکنسرسیوممطابققراردادتأمینمالی

یکطرحزیربناییراعهدهدارشده،آنرااجراکندودرازایمخارجیکهتقبلکردهبرایمدتیاز

پروژهساختهشده،بهرهبردارینمایدوپسازسپریشدنمدتبهرهبرداری،پروژمهوحقاستفاده
ازآنرامجاناًبهدولتمنتقلکند.33

جمع بندی مبحث:

تأمینمالیمناسبدرموردپروژههامسألهمهمیاست.ساختاراستفادهشدهبرای انتخابروش

پروژهایدریککشورممکناستبهدلیلوجودتفاوتهادرقوانینوشرایطآنمؤثرنباشددرحالی

انتخابشکلصحیح اینخصوص نکتهمهمدر بهطورمؤثرتریدرکشوردیگراستفادهشود. که

برای راهکار است.اندیشیدن میزبان کشور شرایط و پروژه هر شرایط به توجه با مالی تأمین روش

تأمینمالیموردنیازپروژهازمراحلاولیهبرایاطمینانازبهانجامرسیدنپروژهاست.مسألهای

کهدرایرانبهدلیلتحریمهاوحواشیآندرسالهایاخیر،ونداشتنروابطوتعامالتبینالمللی

مناسببهواسطهاختالفوچالشمبناییایرانباغرب،ازجانبسرمایهگذارانموردتوجهبیشتری

قرارگرفتهاست.

درپروژههاییکهازنظردولتحساسواستراتژیکبهحسابمیآیند،انتخابشکلصحیحقراردادها

33.شیروی،عبدالحسین،قراردادهایساخت،بهرهبرداریوواگذاری،انتشاراتدانشگاهتهران،1384،ص10
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نقشبسیارمهمیدرموقعیتپروژهدارد.اگرکشوریکهسرمایهگذاریدرآنهاصورتمیگیرد،از

لحاظتواناییهایاقتصادیوتکنولوژیکیمدیریتیوسازمانیتوانمندباشدوطرحهایتوسعهای

رادرموعدمقرربهبهرهبرداریبرساندوبتواندمحصوالتخودرابازاریابیکردهوبهقیمتهایپیش

بینیشدهدرطرحبهفروشبرساند،روش»فاینانس«مطلوباست؛چراکهمدیریتطرحهابهطور

کاملبهعهدهکارفرماست.ولیبرایکشوریکهازلحاظمدیریتیوسازمانیضعیفباشدونتواند

دربازاربینالمللیورقابتبادیگرتولیدکنندگانمحصوالتخودرابهفروشبرساند،روشمطلوبی

برخوردکند، مانعی به تولیدات باالستدرصورتیکهفروش نیست،چراکهریسکسرمایهگذاری

بازپرداختاصلوسودآنبامشکلمواجهمیشود.

اینروش در که نیست؛چرا کوتاهمدت در وامها بازپرداخت دلیل به »یوزانس«همروشمطلوبی

همانطورکهگفتهشدحتیدرصورتتبدیلسرمایهفرصتکافیبرایبهگردشدرآمدنچرخهتولید

همانسرمایهوجودنداردوکشوربایدازسایرمنابعمالیخودجهتبازپرداختاقدامکند.

اینامرعلیالخصوصباتوجهبهشرایطتحریمومسئلهثباتوامنیتاقتصادیبرایاطمیناناز

دلیلعوامل به تنها نه پروژهها از زیادی بسیار تعداد ایران در دارد. نقشمهمی وامها بازپرداخت

داخلی،کهدربسیاریازمواردناشیازعواملخارجیتحمیلکنندهازجانبنظامبینالمللاست

کهبررونداجرایپروژهتأثیرگذاراست.

که چرا باالست روش دو از بهتر متقابل« »بیع روش کشورهایی چنین برای گفت بتوان شاید

سرمایهگذارسرمایهوسودخودراازمحصوالتبرمیدارد،بنابراینسرمایهگذارخودرادربارهکیفیت

باعثپوشش اینمشارکت ودرمدیریتطرحهاشرکتمیکند. بازارمحصوالتمتعهدمیداند و

ضعفمدیریتیکارفرماوارتقایمنابعانسانیآنمیشودوفروشبامشکالتکمتریمواجهاست.از

طرفیبایدگفتازآنجاکهسرمایهگذارانخارجیسعیمیکنندکمترینریسکرادرسرمایهگذاری

خودمتحملشوند،ازاینروتاحدامکانخودراکمترباقوانینداخلیکشوردرگیرمیکنند.بهطور

مثال،مادرصنعتنفتازقراردادهای»بیعمتقابل«بیشتریناستفادهرامیکنیم.ایننوعقراردادها

درکشورهاییکهقوانینآنهاهرنوعمالکیتبخشخصوصیویاخارجیرادرصنعتنفتمنتفی

میداندمورداستفادهقرارمیگیرند.اگرچهکهمابایستیقبولکنیمهزینهقراردادبیعمتقابلبرای

مابیشاز»فاینانس«است،چونبخشعمدهایازریسکراسرمایهگذارخارجیمیپذیردوبابت

اینریسکهزینهطلبمیکند.

واگذاری برای یافته توسعه کشورهای در امروزه روش این است. تی« او »بی دیگر مطرح گزینه

آخرینتصدهایدولتیبهبخشخصوصیمانندتأسیساتزیربناییموردتوجهقرارگرفتهاست.در

قراردادهای»بیاوتی«نیزهزینهریسکتاحدودیبیشاز»فاینانس«استولیازبیعمتقابلکمتر

است،بهدلیلآنکهسرمایهگذارحاضراستباریسکوتحملهزینهکمترسرمایهگذاریکند.

ازطرفی و منابعدردسترس وهمچنین دارد استطاعتیکهدرکشوروجود به توجه با قدرمسلم

در ولی کنیم. طلب خارج از را سرمایهها از برخی که عالقمندیم ارزی منابع محدودیت لحاظ به

ازقبیل ازاینشیوههادرفضایبحراننبایدتنهابهوجوددالیلی ازهرکدام خصوصبهرهگیری

تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها
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اصالحساختارهاوزیربنایاقتصادی،عدموجودقوانینتسهیلکنندهووجودقوانیندستوپاگیر

فعال فرهنگی، »بسترسازی تأکیدکرد. آن اثراتمخرب و وهمچنینوجودقطعنامههایچندگانه

شدندانشگاههادرزمینهانتقالتکنولوژیوایجادرابطهمؤثرمیاندانشگاهوصنعت،همکاریبا

تصمیم ارکان در کارآفرینان از پشتیبانی و پژوهشی مراکز وگسترش پیشرفت درحال کشورهای

گیری«34اثراتقطعنامههارابهتدریجکمرنگترخواهدکردومیتوانامیدوامکانوآیندهبهتری

برایتأمینمالیپروژههادرنظرداشت.

راهبرد:

»درجستارهایاقتصادیکمبودسرمایهبهعنوانیکیازعواملتوسعهنیافتگیمطرحاست.سرمایه

درترکیببانیرویکاروتکنولوژیمیتواندبخشتولیدراتحرکبخشدوافزایشتولیدبهباالرفتن

سطحزندگیشهروندانورشدوتوسعهاقتصادیمیانجامد.اگردولتهانتوانندبهگونهایمناسب

بهمنابعمالیدسترسییابند،فعالیتهایاقتصادیآنهادرراستایرشدوتوسعهبادشواریروبرو

خواهدشد.شد.«35»ازسوییدرجهانامروزکشورینیستکهبتواندتمامنیازهایجامعهخودرا

بدونتولیداتوخدماتسایرکشورهابرآوردهسازد.اگراینتوانهمدرکشوریوجودداشتهباشد،

مقرونبهصرفهنیست.لذاانتخابسیاستمناسبدراینامرحائزاهمیتاست.باتوجهبهاینکه

کشورایرانازموقعیتحساسواستراتژیکدرمنطقهبرخوردارمیباشد،وباتوجهبهمعیارهاییکه

درروندانقالبوپسازسالهایدفاعمقدسبهعنواناصولاساسیوارزشیکشورماننداستقالل

وخودکفاییوعدموابستگیبهکشورهایبیگانهمطرحوپیگیرینمودهاست«36وهمچنینبهسبب

افزایشحضورشدرعرصهبینالمللوهمینطوربهدلیلتوانمندیهستهایروزافزوندرسالهای

به ازجملهآنمیتوان ازسویجامعهبینالمللمواجهشدهاستکه باتهدیدهایمختلفی اخیر

تحریماقتصادیایراناشارهکرد.

همانطوركهگفتهشدتحریمهایاقتصادیرایجتریننوعتحریمهایبینالمللیهستندکهمعمواًلدر

قالبقطعروابطتجاری،ایجادممنوعیتبرایعواملوفعاالناقتصادی،محدودکردنسرمایهگذاری

خارجی،جلوگیریازهمکاریهایمالیوپولیومانندآنهامطرحمیشوند.

»اماآنچهدراینمیانمهماستایناستکه،فارغازاینکهمفادونوعتحریمچهباشد،اطالق

و کشورها کلیه و است. کشور آن بینالمللی سیاسی ثباتی بی معرف کشور هر به عنوانی چنین

شرکتهایخارجیرادرتعاملاقتصادیوغیراقتصادیباایراندچاراحتیاطمیکندوبهمعنای

ازیکسوموجب افزایشخواهدداد.چنینتحولی را ایران با دقیقکلمهضریبریسکهمکاری

34.جفره،منوچهر،صفار،رابعه،روشهایسرمایهگذاریخارجی،فصلنامهپژوهشیسیاسی-اقتصادی،شماره
283،بهار1390،ص171

35.همان،ص160
36.قنبری،علی-سپانلو،هاشم،بررسیعواملمؤثربرتقاضایوارداتایرانبهتفکیککاالهایسرمایهای-واسطه

ای-مصرفی،پژوهشنامهبازرگانی،فصلنامهشماره57،زمستان1389،ص211
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کاهشسرمایهگذاریدرایرانمیشودوازسویدیگرمهمترازاصلسرمایهگذاری،محرومشدناز

تکنولوژیهایکشورهایدیگراست.

اینامربرافزایشریسکسرمایهگذاریکشورتأثیرگذاشتهوموجبباالرفتنهزینههایبیمهایو

بانکیومبادالتیایرانباجهانخارجمیشودکهنهتنهاموجبتأخیردرروندتوسعهاقتصادیکشور

داخلی تورم به نهایت در که افزایشمیدهد معینی برایکاالی را ارزی بلکههزینههای میشود،
منجرخواهدشد.«37

ازنگاهدیگر»تحریمهاباتوجهبهویژگیهایکشورهدفوسطحاجماعبینالمللیدارایتأثیرات

گوناگونیهستند.درواقعبهدلیلسازوکارپیچیدهاعمالتحریموکارکردهاوآثارچندبعدیآن

عالوهبرکشورهدف،جامعهبینالمللنیزهزینههایبسیارزیادیبرایاعمالتحریم،بایدبپردازد

و بیاندیگرنحوهمدیریتهزینهها به اینزمینهمواجهمیشود. بامشکالتمتعددیدر البته که

منافعتحریمبرایکشورها)تحریمکنندهوتحریمشونده(ازاهمیتباالییبرخورداراست.موفقیت

تحریماقتصادیرابایدبراساسمیزانتحققاهدافیارزیابیکردکهازطریقتحریمکسبمیشوند.

باوجودتمامفشارهایناشیازتحریم،بررسیهانشانمیدهندکهتحریمهااغلبموفقنبودهاندو

تنهاهنگامیکههدفتحریمکشوریکوچکبادولتیمتزلزلبوده،تحریمهابهاهدافخوددست
یافتهاند.«38

ازاینمنظربرخوردباتحریمها،برنامهریزیهدفمندیرامیطلبدکهدرسایهاتخاذتدابیرمناسبو

راهکارهایمنطقیوبابهرهگیریازفرصتهاوظرفیتهایموجود،میتوانآثاروتبعاتمنفیآن

رابهحداقلرساند.

درپایانبهبخشیازراهکارهایتأمینمالیپروژههادرفضایتحریماشارهمیشود:

بانکیخودبرگزینند.در انجاممبادالت بایستیجایگزینهاییرابرای 1.مقاماتاقتصادیکشور

اینمورد،شناساییمراکزمالیدورازدسترسقوانینتحریمهایمالیوهمکاریباآنها)بانکهای

آسیایجنوبشرقی،اسالمیوکشورهایعضوگروهغیرمتعهدها(،توصیهمیشود.مؤسساتمالی

ردهدومیکهبهشدتدرحالرقابتهستندبهراحتیقابلجایگزینیمیباشند.

ازاعمالسایر 2.تبدیلداراییهابهپولنقدوبیرونکشیدنمنابعمالیازمؤسساتمالی،قبل

تحریمهایشدیدتر.

3.تبدیلمنابعمالیبهسایراشکالداراییهابهصورتثابت،یابهجریانانداختنداراییهاشامل

سهاممستغالت،جواهراتوسنگهایقیمتیو....

4.نقلوانتقالغیرآشکارپولبهمناطقیکهخارجازشمولاعمالتحریمهاهستند.

5.باعنایتبهروندروبهگسترشبانکداریاسالمیکهحجمیبالغبر400میلیارددالرمبادالت

37.سلسلهگزارشهایبررسیتحریم،قطعنامهسومتحریمایرانوراههایمقابلهباآن،مؤسسهتحقیقاتیتدبیر
اقتصادی،شماره7،مهر1387،ص)33-32(

38.تحریماقتصادی،آثاروپیامدها،سیاستهاوراهکارها،مؤسسهتحقیقاتیتدبیراقتصادی،1387،ص)21-
)22
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توسعه بانک توانمندی و استقالل بر ویژه تأکید است، داده اختصاص خود به را جهان در بانکی

از ناشی ای سرمایه چالشهای با مقابله اسالمی، فراملی بنگاههای گسترش طریق از اسالمی

تحریمهاراامکانپذیرمیسازد.

6.ایجادسازوکاراستفادهازوجوهارزیجمعآوریشدهدرجهتتأمیننیازهایحیاتیازطریق

معامالتنقدیدربازارهایغیررسمی،عدماستفادهازشرکتهایایرانیاعمازدولتی،شبهدولتیو

دولتیخصوصیشدهدرخریدسهاموسرمایهگذاریمشترکباشرکتهایخارجیومؤسساتمالی

بینالمللی،عدماستفادهازاشخاصحقیقیایرانیوغیرایرانیدرنقلوانتقاالتارزیبابانکهاو

مؤسساتخارجی،ازجملهراهکارهایپیشنهادیدربخشارزیمیباشد.

مالی یا و بانکی فعالیتهای درباره ارائهگزارش برای ازدولتها تقاضا فراهمساختنمقدمات .7

کشور.

8.ازجملهاقداماتخنثیسازیتحریمهایمالیوحفظمنابعارزیخارجی،انتقالوتاحدامکان

اختفایداراییهایبهامانتگذاشتهشدهدرخارجازکشوراست.

تأمین برای را شدیدی فشار بانکها تا شده باعث اقتصادی تحریمهای شرایط که حالی در .9

طرحهای حتی و ملزوماتصنعتی و مالی تأمین برای کشند، دوش بر داخلی مختلف پروژههای

دولتیمیتوانبربازارسرمایهبهجایبانکهاتکیهنمود.ضمناًاحیایاوراققرضهخزانهمیتواندبه

کمکدولتآمدهوبهتفکیکخزانهازبانککمکنماید.

نتیجه گیری:

به دولت ویژه نگرش مستلزم امر این و است خارجی و داخلی سرمایهگذاری نیازمند ملی اقتصاد

بازارهایمالیوبورساوراقبهاداراست.ایجادانگیزهبرایعاملسرمایهگذارانوگسترشمالکیت

عمومیوحمایتازبازارهایاولیه،بازارهایثانویهواستفادهازابزارهایوابزارمشتقهکارآمدوایجاد

شرایطرقابتیوحذفانحصاراتدولتیوواگذاریسهامبانکها،بیمههاوشرکتهایبزرگدولتی

درقالبسیاستهایابالغیبند)ج(اصل44قانوناساسیمیتوانددرتوسعهبازارسرمایهوبورس،

بهمنظورتأمینمالیطرحهایاقتصادیومقابلهباتحریمهایمالیکمکشایانیداشتهباشند.
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1387
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 Trade Finance Publishers, Deventer2009

ه(اینترنت:
 4-The Adrers Consequences of Economic Sanctions on the Enjoyment of human rights, the Bossuyt

report, Economic and Social Council, Jan 21, 2000, http://www.glebalplicyforumunsecouncil.htm

تأثیر فضای تحریم بر تأمین مالی پروژه ها
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دیباچه ای بر سیر اندیشه تفکیک قوا در اروپا
امیرحسیننوربخش1

راه سد ابزار یگانهترین قوا تفکیک که باورند این بر پژهشگران عموم چکیده: 

و قواحاصلسالهاتالش تفکیک نظریه که استچرا مدرن و استبدادهایکهن

نظر به میباشد. سیاسی علوم و عمومی حقوق عرصه کوششگران فکری کنکاش

میرسدکهپروسهتحولنظریهمذکورخوددربردارندهنکاتجدیدوفراوانیبرایآن

دستهازپژوهشگرانیستکهعالقمندبهتاریخحقوقعمومیوسیرتحولاندیشههای

اجتماعیهستند.

کلید واژه ها: 1-تفکیکقوا2-توزیعقدرت3-ساختقدرت4-قوایسهگانه

مقدمه

ازعقایددانشمندان نظر آن،صرف وتجزیه تفکیکقوایحکومت برنظریه نظرگاهحقوقیحاکم

وسیاستدرقرونمتأخرمیالدیاست نویسندگانفلسفهحقوق ارسطو،دستاورد ویژه به باستان

بهرغمتظاهرصوری قوا تفکیک بهگونهایکهاصل نیزگشتهاست. وبیشجهانشمول كهکم

متفاوتدرغالبقوانیناساسیكشورهاامریقطعیمیباشد،تاجاییکهحتیپیروانعقایدلیبرال

وسوسیالیسمنیز،درپذیرشمنفکسازیتشکیالتوقوایسیاسیگوناگون،بایکدیگرحداقلبه

ظاهر،همسازیوهمنواییدارند.دراینمقالبنایآنداریمتابهبررسیمتغیرهایحاکمبرتحوالت

تفکیکقوادراروپابپردازیم.

مبحث اول- چشم انداز تاریخی

برایروشنترشدنگسترهتفکیکقوا؛ابتدابهبحثدربارهآنمیپردازیمتانماییدقیقازآنچهدر

جستجویآنیمبدستآیدودرانتهابرایروشنشدنپیشینهاینمباحثدراعماقتاریخ،البتهبه

صورتیاجمالیدرپییافتنآغازینحرکتهایایننظریهبهكاوشمیپردازیم.البتهدراینجاعالوه

بربعدزمانی،عرصهجغرافیاییرانیزموردمالحظهقرارخواهیمداد.

تاجاییکه یامخلوقجامعهمدرننمیباشد، ازمباحثجدید و تفکیکقواسابقهدیرینهایدارد

1.کارشناسارشدحقوقعمومی.



222

سخنازتفکیکقدرتدربرخیدورانهایقدیمبهجایتفکیکقوادرمیاناست.اگرچهازلحاظ

مفهومیتفاوتهاییدرموضوعاتمطرحشدهدردورانهایمختلفوجوددارد.بهمنظورسادگی،

مطالعهاینسابقهرادرسهبخشبررسیمیکنیم.

گفتاراولـدورانباستان
منظورازدورانباستاندراروپا،عمدتاتمدنقبلازمیالدمسیحدررومویونانباستاناست.درباره

تفکیکقواتنهاکسیکهدرمیانفالسفهباستاناثریمکتوببرجاینهاده،ارسطوست.وینظری

درکتاب او ارائهکردهاست. بهسهبخشمستقل تقسیمقدرتحکومت درموردضرورت جاودانه

سیاستبهروشاعجابآوریدرموردحکومتوجامعه،نظریهپردازینمودهکهازنظرعلمیباوجود

گذشتدوهزاروچندصدسالازآن،هنوزقابلیتاستنادرادارد.ویدرایناثر،بهطورمشروحی

بهموضوعقدرتسیاسیوضرورتتقسیموتجزیهآن،کهبعدازقرنهاهنوزازمباحثجدیعلوم

اجتماعیمانندحقوقوسیاستمیباشد،پرداختهاست.

ارسطودرعینحالکهحکومتراعالیتریننوعاجتماعوهدفآنراخیربرینمیداند،بسیاری

ازانواعحکومتهاراظالم،پوپولیست،خودکامهودرنهایتخطرناکمعرفیمیکند.وبههمین

دلیلنظریهتفکیکقوارابرایغلبهبرآثارمخربحکومتهایموصوف،مطرحمیکند.اوبهروشی

ستودنی،درزمانیکهاثریازدولتهایمدرننبودهاست،حکومتراواجدسهکارکردورکناصلی

و اند مانده باقی گانه ازهزارانسالهمچنانسه بعد ارسطو گانه ارکانسه و کارکردها میداند.

ازمکتبحقوقطبیعی،وکسانی پوفندورف و باوجودتالشدانشمندانیمانندگروسیوس،ولف

اینبخشبندیوساختارکارکردی بهرد تاکنوننظریهایقابلقبولکهمنتهی ازمکاتبدیگر،

دولتشدهباشد،ارائهنگردیدهاست.ارسطودرتبییننظریهخودمینگارد:“هرحکومتدارایسه

قدرتاستوقانونگذارخردمندبایدحدودهریکازاینسهقدرترابازشناسد.اگراینسهقدرت

اینقدرتهااستکه تنظیم رویهاست.اختالفدرشیوه یابدکارحکومتیک بهدرستیسامان

سبباختالفدرسازمانحکومتهامیشود.نخستیناینسهقدرت،هیئتیاستکهکارشبحث

ومشورتدربارهمصالحعاماست.دومینآنهابهفرمانروایان،مشخصاتوحدودصالحیتوشیوۀ

انتخابآنانمربوطمیشود.سومینقدرتاموردادگستریرادربرمیگیرد.هیاتمشورتیقوهای

استکهدربابصلحوجنگوبستنیاگسستنپیمانها،)وضعونسخ(قوانین،صدورحکماعدام،
تبعیدگناهکارانوضبطاموال،حقحاکمیتدارد.“2

تفکیکقوایارسطوازلحاظشکلوصورت،کههرحکومتراواجدسهقوهمقننه،مجریهوقضاییه

قوایمعمول تفکیک بهعبارتی و اعمالمیشود امروزی میداند،هماناستکهدردولتمدرن

دردولتهایامروزیومدرنازنظرساختار،نشأتگرفتهازتفکیکقوایارسطواست.زیراامروزه

تفکیکقوا،مبتنیبرقوایسهگانهقانونگذاری،اجراییوقضاییاستاماازلحاظماهیت،میان

آنچهمدنظرارسطوبودهباآنچهدرنظریههایجدیدآمده،تفاوتاستوهمانگونهکهگفتهاند:"

2-ارسطو،سیاست،ترجمهحمیدعنایت،انتشاراتعلمیوفرهنگی،چاپپنجم،تهران،1384،ص244.
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درنگاهاول،سهقدرتیکهارسطوازآنهاسخنمیراندمعادلقوایسهگانهمقننه،مجریهوقضائیهدر

اصولکارپارهایازحکومتهایامروزیاستولیهمچنانکهازسطوربعدیبرمیآیدتفاوتهای

فاحشیآنهاراازهممتمایزمیکند.آنچهارسطو،قوه مشورتی می نامدوامروزقوهمقننهخوانده

میشود،عالوهبروظایفقانونگذاری،امورمربوطبهاعمالقوانینوبخشیازوظایفدادرسیرادر

برمیگیرد.نیزقوهمجریهایکهارسطودرنظرداردمیتوانددربارهیبعضیامور،قانونوضعکندو
سرانجامقوهقضائیهنهفقطازدادرسانحقوقدان،بلکهازمردمعادینیزتشکیلمیشوند.3

ارسطوقانونگذاررامقامقانونیبرایتحدیدحدودصالحیتقوامیداندواگرمنظورویازقانونگذار

قوهمقننهیعنییکیازقوایسهگانهباشداینبهمعنیبرتریدادنقوهمقننهبرقوایدیگروعدم

توازنقوااست.

گفتاردومـقرونوسطی
درآیه38ازفصل22انجیلمقدسلوقابهدوشمشیراشارهشدهاست.درتفسیرهاییکهازاوان

و بهدوقدرتدینی "دوشمشیر" ازعبارت ازکتابمقدسشد، اوایلسدهدوازدهم تا سدهدهم

دنیاییتعبیرنمودند.4دراروپایقرونوسطیدرسایهنظریهحقالهی،قدرتمیانکلیسابهعنوان

نمایندهومظهرقدرتخداوپادشاهبهعنوانمظهرحکومتزمینیوعرفیالبتهدربعضیازدورههای

تاریخیبهصورتعمودیودربعضیبهشكلافقیودرعرضهمدیگرتقسیمشدهبود.عمدهترین

نظریهدرایندوراننظریهدوشمشیراستکهدومنشازمینیوآسمانیرابرایقدرتسیاسیترسیم

این اگرچه بود. او اختیار در و پادشاه به متعلق زمینی قدرت و کلیسا به آسمانی قدرت میکند.

تقسیمقدرت،باشیوهایکهارسطومعرفیکردوباطرحیکهمنتسکیووهمفکراناومطرحنمودند

متفاوتاست،امااینشیوهنیزبیانكنندهنوعیتقسیمقدرتدردرونحکومتاستکهباتوجه

بهنقشآندرکنترلقدرتوکنترلمتقابلدوقطبقدرتمند،زمانینظریهوشیوهایمطلوببوده

است،باریدربرههایاززمانکهکلیسایاحتیپادشاهبرهمهامورمسلطشدهاستوطرفدیگر

قدرتمجبوربهپیرویازویگردیده،اینشیوهازتفکیکقوانیزازبینرفتهاست.درقرونمیانی،

نظریهدوشمشیر،بهتدریجبهسمتقدرتمندشدنیکیازشمشیرهایعنیشمشیرکلیساوپاپدر

مقابلشمشیرپادشاهتمایلپیداکرد.واصطالحدوراناسکوالستیکآغازگردید.

بهویژهدرقرنچهاردهم،دستگاهپاپیگریگوریوستاجاییپیشرفتکههمهاقتدارمقاماتغیر

دینیراحذفكرد.نویسندگانمدافعایناقدام،مدعیبودندکهپاپدربرابرخداوندمسئولاست

وبهدلیلاینمسئولیتمیتواندبهفرمانروایانغیردینیتفویضقدرتکندیاقدرتراازآنهاسلب

نمایدوازآنسو،طرفداراندستگاهشهریاران،چنینحجتآوردندکهشاهمنصوبمسیحاستونه
یکفردعادیوکمترازمقاماتکلیساییمحسوبنمیشود.5

3-همان،ص245 . 
4-پوالدی،کمال،تاریخ اندیشه سیاسی درغرب،نشرمرکز،چاپچهارم،تهران،1386،ص145.

5-همان،ص146.
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گفتارسومـعصررنسانس
منظورازایندوران،عصرروشنگرییاروشنییابیدراروپایپسازقرونوسطیاست.اگرچهتاریخ

دقیقینمیتوانبرآغازاینعصرنهاد،امازمزمههایآندرقرن16میالدیشنیدهشدودرقرن18

بهسرعترشدکردودرنیمهاولقرنبیستمبهبلوغرسیدکهدولتنوینومدرندرغربمحصولآن

است.گروسیوس،پوفندروف،ولف،ژانبدن،جانالک،هابز،روسو،کانت،منتسکیوو...همهاز

اندیشمنداناینعصرهستندکهدرموردحکومتوبهویژهتفکیکقوابانظرموافقیامخالفاظهار

بهطورمنسجم نویسندهوصاحبنظریمیدانندکه رانخستین اند.برخی،جانالک نظرکرده
نظریهجامعیدرموردتفکیکقواارائهکردهاست.6

برخیدیگرجانالکومنتسکیورامنشاءتئوریهایمدرنتفکیکقوامیدانند.7امادراینمیان،

منتسکیوبگونهایدقیقتروبهنحویکاربردیایننظریهراسامانبخشیدوچارچوبوفرمآنرابه

طوردقیقمشخصکرد.بهطوریکهامروزهنامتفکیکقواومنتسکیوباهمعجینوتفکیکناپذیر

شدهاند.منتسکیودرتوضیحنظریهخودمینویسد:درهرکشورسهقوهوجوددارد،قوهمقننه،قوه

اجراکنندهاموریکهبهحقوقملتهامربوطمیشودوقوهاجراکنندهاموریکهبهحقوقداخلی

ارتباطدارد.هیأتحاکمهیاهیأتسیاسی،قوانینرابرایمدتزمانیمحدودیابرایهمیشهوضع

یا یاالغامیکند،بهوسیلهدومیامنیتبرقرارمیکند میکندیاقوانینیراکهوضعشدهاصالح

جلویتهاجموحملهرامیگیردازطریققوهسوممرتکبینجنایاترامجازاتمیکندواختالفهای

میاناشخاصراحلوفصلمینماید.اینسومیراقوهقضائیهمینامندودومیراقوهمجریه.وقتی

قوهمقننهباقوهمجریهدردستشخصیاهیأتسیاسیواحدیمتمرکزشود،آزادیامحامیگردد،

زیرااینخطروجودداردکهفردیاهیأتسیاسیقوانیننارواییرابهوجودآوردوبهروشظالمانهای

آنرابهاجرابگذارد.اگرقوهقضائیهباقوهمقننهجمعشود،قدرتبرزندگیوآزادیشهروندانبه

نحودلخواهانهاعمالخواهدشد،زیراقاضیخودواضعقانونمیشود.اگرقوهقضائیهباقوهمجریه

جمعشود،قاضیممکناستستمگرشود.اگرفردیاهیأتسیاسیهرسهقوهرایکجادردستان

خودمتمرکزکند،همهچیزرابایدازدسترفتهانگاشت.منتسکیواگرچهدرنظریهتفکیکقوامتأثر

انگلیسیخود باسلف او قوای تفکیک نظریه اما بود متأخرخود،جانالک انگلیسی فیلسوف از

تفاوتهایاساسیدارد.بهطوریکهاغلب،نظریهمنسجموکاملرامنتسببهمنتسکیومیدانندنه

جانالک.تئوریمنتسکیواولینباردرتابستان1787میالدیبهطوررسمیدرکنفرانسفیالدلفیا

توسط55نفرموسسایاالتمتحدهآمریکادرقالبطرحیکقانوناساسیکهبعدها»سندزنده«

نامگرفت،بهکارگرفتهشد.8دومینکشورکهنقشغیرقابلانکاریدرگسترشنظریهتفکیکقوای

منتسکیوداشت،فرانسهبود.درتاریخ16و24اوت1790یعنیاوایلدورهجمهوریسومکهپیش

6-قاضی،ابوالفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،نشرمیزان،چاپیازدهم،تهران،1383،ص162.
 .(1-New York University Law Review, Vol. 57, No. 3, P. 320, (June 19827ـ

 1-Miller, Arthur; Separation of Powers: an Ancient Doctorine under Modern Challenge; The8ـ
.American Journal of Jurisprudence, P. 299-302, 1993
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ازآناغلبنظامهایسلطنتیوغیردموکراتیکحاکمبودند،قوانینیدراینکشوربهتصویبرسید

کهبنابهگفتهژاکشوالیه،دورهاستقراراسطورهنگرشفرانسهنسبتبهتفکیکقواتلقیشد9وبعد

ازفرانسهدرقوانیناساسیکشورهایدیگربتدریجآثارپذیرشنظامتفکیکقواپدیدارگشت.

عصرجدیدیعنیقرنبیستمرادراینمبحثذکرننمودهامزیرااوالاینعصرهنوزبهتاریخنپیوسته

استوجایآندربحثمربوطبهتاریخنمیگنجدوثانیانظراتدانشمنداناینعصرعمدتاکاربردی

استودرضمنمباحثمربوطهموردبررسیقرارمیگیرد.

مبحث دوم- بررسی نظری

این از تعاریفمختلفی تبعآن به و بهتفكیكقواوجوددارد هرچندكهتصوراتگوناگونینسبت

مفهومارائهشده،امادرظاهرهمهآنهابهنقطهواحدیمنتهیمیشوندکههمان،تقسیمقدرتبه

بخشهایمختلفاست.تفکیکقوابهمعنایمهندسیوتوزیعقدرتوتقسیمآنمیانبخشهای

مختلفحکومتاست)معمواًلسهبخشمقننه،مجریهوقضائیه(،البتهنهبهاینصورتکهاگربهفرض

حکومتدارای100واحدقدرتاست،آنرابهسهیاچندبخشتقسیمنمایند) تفکیکسازمانی(

بلکهمالكتفکیکقوابرحسبتقسیمکارکردیاستوارگشتهاست،یعنیهرکارکردیراکهشامل

یکسریعملیاتمشابهاست،بهعنوانیکدستهفعالیتهمانند،بهیکنهادواگذارمیکنند.10

ازمنظردیگرتفکیکقواعبارتاستازجدانمودنقوهمجریهازقوهمقننهومشروطومحدودکردن

حکاموفرمانروایان،بهرایونظرمردمووادارکردنحکومتبهتبعیتازرایونظرنمایندگاَنکه

قانونگذارنامیدهمیشوند.گرچهتعریفقبلیموجهتربهنظرمیرسدامابهلحاظتاریخی،تفکیک

و باحکومتهایمطلقه معارضه به که قوا تفکیک اولیه نمود زیرا است تعریفدومسازگارتر با قوا

و مردم( برگزیده )نمایندگان مردم ازخواست تبعیت به وحکام پادشاهان الزام برخاسته، اقتدارگرا

اجرایقوانینبودهاست.درواقعاینتعریفمبتنیبرآناستکهپدیدهحکومت،مبتنیبرمکانیسم

تفکیکقواست،مکانیسمیکهبرایمحدودنمودنقدرتحکامطراحیشدهاست.بههرحال،با

توجهبهعواملمختلفیمانندهدف،فلسفه،روشومسائلیازاینقبیل،تعاریفیکهازتفکیکقوا

ارائهمیشود،میتواندمتفاوتباشداماهمهتعاریف،حولمحورعواملذیل،مطرحمیباشد.

گفتاراول-توزیعقدرت
دریکبرداشتساده،حکومت،واحدیمرکبوپیچیدهاستکهحتیدرابتداییتریننوع،باتوجه

کار میان از است. تشکیلشده مختلفی بخشهای از دارد، عهده بر که گوناگونی کارکردهای به

و عمده جایگاهی یكدیگر، از متمایز وظیفه یا کارکرد دارند،سه عهده بر کهحکومتها ویژههایی

اصلیدارند.هرحکومتبایدبرایادارهجامعهقواعدیراوضعکندتاتکلیفهمهافرادجامعه،از

پیشتعیینشودودولتقابلپیشبینیگردد.اینقواعدکهقانوننامیدهمیشوندوسیلهنهادیبه

نامقوهمقننهکهبهاسامیواشکالگوناگونیدردنیاشناختهمیشود،وضعمیشوند.بخشدیگری

9ـ
10-هاشمی،سیدمحمد،مفهومدولتدرارتباطباصالحیتهایدیوانعدالتاداری،مجموعهمقاالتهمایش

دیوانعدالتاداری،انتشاراتدانشگاهآزاداسالمی–واحدتهرانمرکزی،چاپاول،1388،ص442.
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ازحکومتبایدمجریاینقوانینباشدوادارهامورروزمرهکشورراعهدهدارشودوکشورراادارهکند.

اینبخشقوهمجریهنامیدهمیشود.ودرنهایت،نهاددیگریازحكومتعهدهدارکارداوریبرای

حلوفصلاختالفاتوصاحباندعاویوقضاوتمیانآنهاوهمچنینمجازاتبزهکارانوناقضین

از گانه،حتی ویژههایسه کار اهمیت دلیل به نامیدهمیشود. قوهقضاییه قوانینکیفریاست،

قرنهاپیشازمیالد،اندیشمندانیچونارسطو،حکومترادرشکلسادهآنروزمرکبازاینسه

اصلی ارکان را قوه اینسه دیگر، اندیشمندانی و منتسکیو نظمیجدید در و اند نهادمیدانسته

تشکیلدهندهحکومتمعرفینمودند.اینقوابایدجداازیكدیگربودهوصرفاکارویژهخودراعهده

دارباشند.بهزبانساده،تفکیکقوابهمعنایجداکردنقدرتهایحکومتکنندهیاقدرتهایی

استکهدردرونیکحکومت،هرکدامبخشیازوظایفآنراانجاممیدهند.همانگونهکهدر

کالممخالفینتفکیکقواآمدهاست،بعضیحکومتراواحدیبسیطوغیرقابلتجزیهمیدانند.

بنابراینازنظرآنان،تفکیکقواتوهمیبیشنیست.اگرباایناشکالمواجهشویم،بایدبگوییم

رابهحکومتهایکوچکترتبدیل بابسیطبودنحکومتندارد،زیراآن کهتفکیکقوامنافاتاتی

نمیکند،بلکهباحفظشکلبیرونیآن،حاکمانمتعددیرابهجاییکحاکم،میگمارد.

حکومتبراساسکارکردهایمختلفیکهدارد،قابلتقسیموتفکیکاست.یعنیدرواقعتفکیک

قوا،خودعاملیاستبرایاینکهحکومتگرانواحدنباشند،زیراتاریخنشانمیدهدکهدرادوار

باستان،حکومتهاعمدتاتکرکنیبودهوهمهکارکردهاوسیلهشخصیبهنامپادشاهیاحاکمانجام

میگرفتهاست.ودرواقعتفکیکقوادقیقابهخاطرازبینبردناینشکلازحکومتطراحیشده

است.براساسفرایندتفکیکقوا،درهرکشوربهجاییکنفریایکنهادقدرتمند،کههمهامور

مملکتراادارهکندبایدچندقدرت)قوه(وجودداشتهباشد:قوهمقننهبهعنوانقانونگذاروقوهمجریه

بهعنوانماموراجرایقانونوقوهیقضاییهمامورحلوفصلاختالفاتمردمومجازاتبزهکاران.

اینفرایندبهخاطرجلوگیریازتجمیعقدرتدردستیکشخص،ازدیکتاتوریجلوگیریمیکند.

دیکتاتوریدقیقابهاینمعناستکهتمامامورمملکتدردستشخصواحدیقرارگیردبهنحوی

كهاوامرشقانونتلقیشودوعواملشمجریقانونباشند.هرگاهحاکمیتمحدودبهحدودیمقرر

نباشد،هیچراهیوجودنداردکهافرادازتجاوزطبقهحاكمبهمحدودهآزادیهایشانمصونبمانند،

11پسبایدقدرترامحدودکردتاازآسیبآندرامانماند.نگاهمنفیبهقدرتهمدارایمبانی

نظریاستوهممبتنیبرسوابقوپیشینهتاریخی.برخیگفتهاندکهقدرتفسادآوراستوذاتا

میلبهتباهیدارد،امابهنظرمیرسدقدرتدرذاتخودبافسادوتباهیهمراهنیستوزمانیكه

دراختیارانسانقرارمیگیردباتوجهبهویژگیهایشخصیتیاومانندزیادهخواهیوحرصوطمع

استكهبهفسادمیانجامد.

گفتاردوم:ساختقدرت
ازحیثسابقهوپیشینه،تاریخگواهیبراینمدعااستچراكهشاهدجنایاتوحشتناکحاکمان

11-روسو،ژانژاک،قرارداد اجتماعی،ترجمهمرتضیکالنتریان،نشرآگاه،چاپدوم،تهران،1380، ص193.

دیباچه ای بر سیر اندیشه تفکیک قوا در اروپا
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ستمگریبودهکهدرکارنامهخودهزارانستموجنایترابهثبترساندهاند.نگاهبدبینانهبهقدرت

نگاهیواقعیوموجهاست.بنابراین،برایدرامانماندنازآسیبقدرتحکومت،تدبیراساسی

آناستکهازتمرکزقدرتجلوگیریشودتاقدرتسیاسیموجوددردستیکنفریایکگروهاز

حاکمانموجباستبدادوخودکامگیونتایجاسفبارناشیازآننگردد.12درخصوصتعدادقوای

منتسکیو آن از مورد این در نظریه است.مشهورترین ابرازشده متفاوتی نظرهای نقطه نیز، حاکم

ازسهقوهمقننه،مجریهو رامتشكل القوانیناست.ویقوایحاکمدرهرحکومت نویسندهروح

قضاییهمیداند.ایننظریهگرچهتوسطمنتسکیومطرحومعرفیشداماقرنهاقبلازاوارسطودر

اینبابنظریهپردازیکردهبود.اومیگویدهرحکومتدارایسهقدرتاستوقانونگذارخردمند

یابد،کارحکومت بهدرستیسامان اینسهقدرت اگر بازشناسد. ازدیگری را بایدحدودهریك

مردمیحاکماست.اختالفدرشیوهتنظیماینقدرتهااستکهمایهاختالفدرسازمانحکومتها

میشود.نخستیناینسهقدرتهیئتیاستکهوظیفهاشبحثومشورتدربارهمصالحعاماست.

دومینآنهابهفرمانروایانومشخصاتوحدودصالحیتوشیوهانتخابآنانمربوطمیشود.سومین

قوهایاستکه ادامهمیدهد:قوهمشورتی اوهمچنین برمیگیرد. رادر قدرتکارهایدادرسی

تبعید اعدام، قوانینصدورحکم ونسخ( )وضع پیمانها یاگسستن بستن وجنگ، دربارهیصلح

13جان دارد. حاکمیت حق فرمانروایان، کار گزارش بررسی همچنین و اموال ضبط و گناهکاران

الککهبعضیاورانخستیننویسندهایمیدانندکهنظریهجامعیدربارهاصلتفکیکقوامطرح

کرده،معتقداستکهحکومتدرهرجامعهبایدسهقوهداشتهباشد.قوهمقننه،قوهمجریهوقوه
متحده)فدراتیو(.14

جانالکدرموردوظایفقوایحکومتومعرفیآنهامیگوید:قوهمقننهآناستکهحقداردنیروی

جمهوریرابهدلخواهدرجهتحفظوحراستجامعهبهکارگیرد.اومعتقداستفعالیتقوهمقننه

دائمینیستزیراوضعقانوندرمدتکوتاهیصورتمیگیردبرخالفقوهمجریهکهبایدقوانینرا

دائمابهاجرادرآورد.15الکهمچنیندربارهلزومتفکیکقوامیگوید:چونانسانموجودیضعیف

است،اگرآنهاکهقدرتقانونگذاریدارند،قدرتاجرایآنرانیزداراباشند،وسوسهخواهندشدتا

ازقدرتسوءاستفادهکنند.بنابراین،یاسرازاطاعتقوانینخودساختهبرمیتابندویااینکهآنرا

درمرحلهوضعیااجرا،باسودخصوصیاشتباهمیکنندوبرخالفهدفجامعهوحکومتبهمنافعی

منفک یکدیگر از غالبا مجریه و مقننه قوای دالیل، این با میاندیشند. جامعه افراد منافع از جدا

هستند.ازنظرالک،قوهمتحدهاقتداراعالمجنگ،عقدصلحوانعقادقراردادهایبینالمللیرادارا

12-گرچهدرموردلزومچندگانگینهادهایقدرتتقریبااتفاقنظروجوددارداماروسوموافقوحدتقوااستو
معتقداستحاکمیتقابلتجزیهنیست.)طباطباییموتمنی،منوچهر،آزادیهایعمومیوحقوقبشر،انتشارات

دانشگاهتهران،چاپدوم،1375،ص22(
13-ارسطو،سیاست،همان،ص244.

14-قاضی،همان، ص162.
15-امروزهدربرخیکشورهادورهقانونگذاریدائمینیستبلکهدورهایچندماههبهعنواناجالسیهیاعناوین

دیگریبرایقانونگذاریتعیینشدهاست.



228

استواینقوهراازقوهمجریهمتمایزمیدارد.16صرفنظرازماهیت،مفهوموفلسفه،شکلوهیأت

بینبخشهای را قدرت که فرایندی نیزمیباشد، درونیحکومت کار تقسیم قوامتضمن تفکیک

مختلفومتمایزیتقسیممیكندتاهربخشازآن،یکیازکارکردهایاکارویژههایحکومتراانجام

دهدتاشخصیاتشکیالتواحدیبرتماماعمالدولتمسلطنشود.همانگونهکهگفتهشدصاحب

نظرانوحقوقدانانبرایهرحکومتسهکارکردعمدهپیشبینیکردهاند.قانونگذاری،اموراجرایی
وادارهکشورودرنهایتداورییابهتعبیرمنتسکیواعمالقوانینکیفریومدنی.17

عالوهبرنظریهعلماییکهقوایحاکمدرهرحکومتراسهقوهمیدانند،نظرهایدیگریکهتعداد

قواراگاهیتاهفتقوهبرمیشمارندنیزوجودداردوازآنجملهمیتوانبهدیدگاهپوفندرفوولف
اشارهکرد.18

نتیجه گیری

همانگونهکهمشاهدهکردیماندیشهتفکیکقواازدورانباستانتامدرندچارتحوالتبسیارفراوانی

شدهاستکهعرصههایمختلفیرادربرمیگیرد.چنانکهدرابتدابامفهومتفکیکقدرتبهجای

تفکیکقوامواجههستیموتفکیکقوانیزخودبهدوشکلعمودیوافقیاعمالمیگرددکهشکل

عمودیآندرراهسدخودکامگیتوفیقچندانینداشتهاست.همچنیننظریهدوشمشیربهعنوان

یکگزارهراهیجدیدرابهسویسکوالریسموگذرازعصراسکوالستیکدینیگشودکهمقدمهای

برایتولدتفکیکقوایمدرنوامروزیست.ازاینگذشتهدرقرنبیستمدیگرکمتراصطالح»نظریه

قانونعام بهیک قوا«استچراکه برروی»اصلتفکیک تأکید بیشتر و رامیشنویم قوا« تفکیک

الشمولتبدیلگشتهکهتخطیازآنممکننیست.جالبآنکهدرزمانحاضرحتیاصطالحاصل

تفکیکقواهمکاربردچندانیدرمتونتخصصینداردوعموماازواژه»توازنوتعادلقوا«درغالب

سیستمنظارتوتعادلاستفادهمیگردد.

16-همان،ص163.
17-نویمان،همان، ص279.
18-قاضی،همان، ص162.
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ادارات عمومی و بازنگری قضایی در کشورهای اروپایی1

جینماریوهرلینگ2
ترجمهحسینپشتدار3

بدو از که است موضوعی سیاسی نظام در حاکم قوای کنترل و نظارت چکیده: 

پیدایشایننظامهاموردمناقشهبودهاست؛براینمبناکهازیکسوکارکردنظام

تفکیک مبنای دیگر ازسوی و قواحاصلمیگردد تفکیک اصل درسایه سیاسی

قوایحاکمیتعدمانحصاروتمرکزقدرتدرنهادسیاسیواحداست.

ازجملهراهکارهاینظامهایسیاسیدرتامینتعادلوتوازنمیانقوایحاکمیت

برقرارینظامکنترلونظارتاینقوابریکدیگرازطریقابزارهایقانونی–سیاسی

قوای قانونی اختیارات و صالحیت در استقالل و قوا تفکیک اصل جمع است.

از وجلوگیری توازنقدرت باهدف بریکدیگر ایشان وکنترل ونظارت حاکمیتی،

انحصاروخودمختاری،ازجملهمسایلمهمحقوقعمومیدرعصرحاضراست.

مقالهحاضرنظامکنترلونظارتقوایحاکمیتیراازمنظرنظارتقوهقضاییهبرقوه

مجریهخاصهبازنگریتصمیمیاتواعمالاداریتوسطدادگاهبهطورقانونیوازطریق

مقرراتگذاریموردبررسیومداقهقرارمیدهد،تاهماستقاللحاصلازاصلتفکیک

قواتامینگرددوهمقانونمداریادارهباهدفمنعخودسریوخودمختاریمحققگردد.

اداراتعمومی، بازنگریقضایی، اداری، و کلمات کلیدی:استقاللقوایقضایی

اعمالوتصمیماتاداری

مقدمه 

بررسیقضاییتصمیماتاداریبرایمدتهایمدیدیبراساسقاعدهتفکیکقوا)کهقضاتنباید

مارس مونتنگرو،27-26 بوداوا، در اروپا« اتحادیه عمومیدر ادارات ساختاری »اصالح کنفرانس در مقاله این .1
2009ارائهشدهاست.

2.ریاستدادگاهاداری 
h.poshtdar@ut.ac.ir3.کارشناسیارشدحقوقعمومی،دانشگاهتهران
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در موثر برایدخالت کافی و دانشالزم اینکهقضات به اعتقاد و کنند( اجراییدخالت اعمال در

تحقیقاتاداریراندارند،دربسیاریازکشورهایاروپاییامکانپذیرنبود.بنابراینتاقرنبیستم

دربیشترکشورهایاروپاییدادگاههایعادیاجازهدخالتدرتصمیماتاداریبهویژههیاتهای

اداریویژهکهبرایماموریتویژهایجادشدهبودندرانداشتند.ایندرحالیبودکهرویههایملیبا

هدفیکسانسازیحقوقخصوصیورویهقضاییدرحالشکلگیریبود.

الکنایندیدگاهدر50سالاخیربهطوراساسیتغییریافت.]وجایخودرابه[ایدهتاییداعمال

اداریتوسطنظارتقضاییدادکهرعایتتشریفاتقانونیسنگینیراالزمالرعایهمیدانست.این

نغییرهمچنینموجباتتوسعهحقوقاروپارافراهمکرد،کهازآنمیانمیتوانبهکنوانسیونحقوق

بشروکنوانسیونحقوقاجتماعیاشارهکرد،کههردوبراساسنظریهقانونمداریدولتوتضمین

ادارات بر قضایی کنترل نظریه[ این پیگسترش ]در ریزیشدهاند. پی قضایی مراجع توسط آن

عمومیدرسراسراروپابهویژهدربخشمرکزیوشرقیآنقدرتیافتبهگونهایکهامروزهمقامات

اداریواجراییایننظارتراپذیرفتهاند؛اگرچههنوزهمسواالتاساسیدربارهتوسعهوچگونگی

آیینهایرسیدگیپیشینی اوقات اداریوجوددارد،]چنانکه[برخی برتصمیمیات اعمالنظارت

میتواننددراعمالاداریاخاللایجادنمایند،یاباعثتنشمیانمقاماتاداریومقاماتقضایی،و

یا]درسطحیگستردهتر[قوهمجریهوقوهقضاییهگردد؛]باایناوصافاینپرسشمطرحمیگردد

که[چگونهممکناستحمایتقضاییاثربخشباتوجهبهضرورتهایاعمالاداریایجادکرد؟واز

چهطریقیمیتواندواصلحکومتقانونواثربخشینظاماداریرابهبودبخشید؟بهگونهایکه

کنترلقضاییکمترینتاثیررابراثربخشینظاماداریداشتهباشد.

تاثیرنظامجبرانقضایی بهرشد ابتدا اینسواالتمیپردازد.در با بهبرخیمواردمرتبط اینمقاله

بابراهکارترکیب»نظارت اروپاپرداختهاستوسپسنظریهایدر اتحادیه درچهارچوبسازمانی

قضایی«و»اختیاراتاداری«ارائهمیدهد.

الف( تاثیر رشد نظارت قضایی بر مقامات عمومی 

•همگراییآیینهاینظارتقضایی

•تقویتنظارتقضاییدرحقوقاروپا

•تفکیکقواوتوسعهنظارتقضایی

•تضمینبیطرفیواستقاللقضات

ب( توسعه نقشهای مکمل قضات و مسئولین

•نظارتقضاییوپاسخگوییدولتی

oبهمعنیآشتیدادننظارتقضاییواعمالاداری

oآیینهایاداریوقضاییمکملیکدیگرند.

•دورنماینظارتقضاییدراروپا

الف( تاثیر رشد نظارت قضایی بر مسئولین عمومی 

رشدنقشنظارتدادگاههابرهیاتهایعمومیباعواملمتعددیمشخصمیگردد:]امروزه[بحث

ادارات عمومی و بازنگری قضایی در کشورهای اروپایی
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برای گسترده درسطحی قضایی نظارت و است، رسیده پایان به مناسب قضایی بهسیستم راجع

حقوقاروپاالزماست؛]کهبراساسآن[مفهومجدیدیازتفکیکقوادرجهتدستیابیبهاستقالل

سیاسیقضاتبهنحوشایستهایحمایتشدهاست.

1. مدلهای گوناگون بازنگری قضایی با سیری همگرا

انواعگوناگونیازبازنگریقضاییسنتیدراروپاوجوددارد.دربعضیکشورهاسنتتاریخیبهاین

صورتاستکهبازنگریقضاییبهعهدهدادگاههایعادیاست.دردیگرکشورهادادگاههایاداری

اختصاصیایجادشدهاست.امروزه،اینتفاوتمبناییاهمیتخودراازدستدادهاست،چراکه

حتیدرکشورهاییکهسیستمقضایییکپارچهدارندتخصصیکردندادگاههایمدنیدرجهت

فایقآمدنبرپیچیدگیهایروزافزونموردنیازاست.ازسویدیگر،درکشورهاییکهمراجعاداری

وجودداردقضاتماننددادگاههایمدنیبهاستقاللوبیطرفینیازدارند.

دادگاههای و مدنی دردادگاههای اداری اختصاصی شعب بین که گرفت نتیجه میتوان امروزه

اداریمستقلتفاوتبارزیوجودندارد.گاهیاوقاتآیینهایرسیدگیشکلیبهدوگونهمتفاوت

اداری دادگاه اما دارند رسیدگیترافعی آیینهای کاربرد در سعی مدنی دادگاه زیرا میرود کار به

با باید آییندادرسی سعیمیکنددادرسیغیرترافعیرااعمالکند.بههرحالدرهردوحالت،

خصوصیاتاساسینظاماداریونظامدادرسیمنصفانهمنطبقشود.

دربسیاریازمواردماننداسپانیاوهلند،تفاوتیمیاندادگاههایاداریاختصاصیودادگاههای

اعمال مشترکی هکارهای را موارد برخی در و ندارد وجود اداری دعاوی درخصوص مدنیخاص

میشود.

بااینحالهنوزهمدراروپابازنگریقضاییبهسهبخشبزرگزیرتقسیممیشود:

-کشورهایحقوقکامنال:دراینکشورها،باوجودایجادسازمانخاصبازنگریقضایی،آیینهای

رسیدگیسنتیهمچنانباآنچهبایدباشدمتفاوتاست.

-کشورهاییکهازمدلفرانسویپیرویمیکنندکهدرآنهاقانونماهویدایرهنظارتقضاییرابا

حقدادرسیگستردهافزایشدادهاست.

برمفهومحقوقموضوعه آلمانیقرارگرفتهاندکهنظارتدقیقی تاثیرسنت -کشورهاییکهتحت

وجوددارد.

قرار آلمانی مدل تاثیر تحت بیش یا کم اروپا شرق یا مرکز در جدید دموکراسیهای از بسیاری

گرفتهاند.

ازدیدگاهدیگر،دودیدگاهدرسرتاسراروپادربارهسیستمبازنگریقضاییوجوددارد:

-دربرخیازکشورهانظارتدادگاههابر»صحتفرآیندهای«اعمالاداریمتمرکزاست.بهترینراه

ازاینکهتصمیمگرفتهشدهدرستاست،اتخاذآنبراساسعدالتوفرایندهای حصولاطمینان

منصفانهایاستکهبههردوطرفاجازهابرازنظرمیدهد.

-دردیگرکشورهانظارتقضاییبرمبانیتصمیمگیریتوسعهمییابد:نقشقاضیتشخیصدستور

قانونیمناسبدرچنینموقعیتیاستواینکهچهچیزیدراینموقعیتدرستاست.آئینهای
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قانونیتنهاابزاریافتن»پاسخدرست«مطابق»حقیقتقانونی«مسالهاست.

1. تقویت بازنگری قضایی تحت تاثیر اروپا

باوجوداینسنتهایمتفاوت،همهکشورهایاتحادیهاروپادربارهبازنگریقضاییاتفاقنظردارند.

بازنگری ECHR)منشوراروپاییحقوقبشر(بهعنوانحقوقمشترکمحدودیتهایسازماندهی

قضاییاعمالاداریراایجادمیکندکهعالوهبراینکهبهعنوانمعیاریمشترکدراتحادیهاروپایی

دموکراتیکشناختهمیشود.بهگستردگیحوزهنظارتقضاییاعمالادارینیزنیازمنداست.

مادهECHR6بیانمیداردهرکسمیتواندبهدادگاهمستقلوبیطرفیبرایتعیینحقوقمدنی

تقریباهمه و دادهشدهاست توسعه اروپایی دادگاه بوسیله خودمراجعهکند.مفهومحقوقمدنی

موضوعاتحقوقیدرعرصهیحقوقعمومیوخصوصیرادربرمیگیرد.

.(König 28.01.1978; Ortenberg 25.11.1994; Pellegrin 08.12.1999)

فلسفهحقوقیعدالتدردادگاههایاروپاییبهتضمیناجرایموثرحقوقاجتماعیبوسیلهدادگاهها

را  شهروند هر اجتماعی بایدحقوق ملی دادگاههای که معنی این به است. وابسته ملی قوانین و

نمایند. مقابلحاکمیتملیتضمین در Johnston 15.05.1986 –) Heylens 15.10.1987)

اززمانیکهقوانیناجتماعیدربیشترموضوعاتحقوقینفوذکرد،حقوقیکهموردتضمینقوانین

خدمات درباره اجتماعی حقوق مثال عنوان به کرد. پیدا بیشتری اهمیت گرفت قرار اجتماعی

عمومیباعثشداینمسئلهتحتبازنگریقضاییقرارگیرددرحالیکهپیشازایندربیشترکشورها

اداریحتیدرمواردی اعمال بر نظارتدادگاهها بود.اصول ازکنترلدادگاهها اینمسئلهخارج

کهدرکنوانسیوناروپایییاحقوقاجتماعینیامدهاعمالمیگردد.اصلقدرتمندوعامحکومت

قانونکهبخشیازآننظارتقضاییدرهمهزمینههایاعمالعمومیاست،توسعهیافتهاست.در

نظرعمومینظارتقضاییجزئیازدموکراسیاستچراکهنظارتبرهیاتهایعمومیرادردستان

شهروندانقرارمیدهد.حتیدرکشورهاییکهبازنگریقضاییازقبلوجودداشتهاست،کیفیت

آنتغییرکردهچراکهمعیارهاوحقوقتطبیقیاروپابرتاثیرواقعیایننظارتتاکیددارند.کارآمدی

بازنگریقضاییعالوهبروسعتحوزهنظارت،بهمواردزیرنیزنیازدارد:

-قضاوتدرمحدودهزمانیمعقول

-جبرانموقتموثر

اصل به توجه و حقایق کامل بازنگری شامل عمومی، تصمیمات بر نظارت در مناسب شدت -

عمومیایهمچونتناسب

اعمالاداریدیگرنخواهندتوانستبااستثناتسنتیمانندامتیازاتقوهمجریهیاقوانینمجلساز

نظارتقضاییفرارکنند.

1. درک جدیدی از تفکیک قوا

درگذشته،مفهومتفکیکقوابرایناساستبیینمیگردیدکهحقیقتحاکمیتبرمبنایاحترام

قوایاجراییبهصالحیتاعطاشدهازسویقانونگذاراستوارشدهاست.بهاینترتیبنظارتقضایی

ازجملهوظایفذاتیپارلمانبود.وظیفهدادگاهتنهاتفحصدرخصوصرعایتقواعدقانونیبود.

ادارات عمومی و بازنگری قضایی در کشورهای اروپایی
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نظارت میافتاد، اتفاق بعضاً که بود داده مجریه قوه به بسیاری عمل آزادی قانونگذار که هرزمان

اعمال با کامل انطباق موارد در حتی امروزه، بود. شده ممنوع حتی یا محدود شدت به قضایی

مجلس،هنجارهایاجراییمیتوانندبرمبناینقضقوانینعالیهمچونقانوناروپامورداعتراض

قرارگیرد.دراینمفهوم،دادرسیادارینهتنهاتضمینکنندهرعایتقواعدقانونیتوسطادارهاست

بلکهبرتوجهقانونگذاربهقانوناساسیوتطابقباهنجارهایبینالمللیباقانوناروپاوقوانینبین

المللینظارتمیکند.بنابرایناینغیرمعمولنیستکهقضاتاداریاتحادیهاروپامقاماتاداری

راکهباداشتنحسننیتقانونی،قانونمخالفقانوناروپارااعمالمیکنند،تحریمنمایند.درباره

بهعنوان بهطورکامل اماحوزهعملکردآنهنوز این»تغییرنمونهای«اعتراضواقعیوجودندارد؛

بخشیازسیستمقضاییکنترلاداریداخلیتبدیلنشدهاست.اینمسئلهجایگاهدادگاههارابه

یکچهارچوبسازمانیتبدیلکردهاست.تفکیکقوادیگربهمعنیعدمصالحیتدادگاهدرقضاوت

آنها یامقننهنیستبلکهاستقاللواقعیدادگاههاوتوانایی کردندرموردتصمیماتقوایمجریه

برایاعمالحکومتقانونحتیدربرابردیگرقواست.درکجدیدازاصلتفکیکقوانشانازکاهش

میزاناعمالیاستکهبهدلیلماهیتسیاسیازنظارتقضاییمستثنیشدهاند.بنابراین»اعمال

دولت«یا»امتیازاتقدرتعمومِی«روسایحکومتبهشدتتحتنظارتدادگاههاقرارمیگیرند.

حوزههایقانونگذارینیزتغییرکردهاست.برایچهچیزیبایدقانونگذاریشودوچهچیزیدر

تنها اختیاری،تصمیمیکه و تکلیفی درمفهومجدیدصالحیت قوهمجریهاست؟ حوزهصالحیت

سازمان قواعد رعایت بر دادگاهها موردی، هر در ندارد. وجود باشد، اختیاری صالحیت از ناشی

عمومی،آیینهایرسیدگی،ارزیابیصحیحوضعیتموجود،توجهبهمنافععمومی،تطابقبااصول

عمومیو...نظارتمیکند.

رخ مشخص معیارهای عمومیبا مقامات گیری تصمیم عمومیدر حقوق جایگاه سو، دیگر از

مینمایاند.درهمهسیستمهایقضایی،گسترشحوزهنظاتقضاییبرچنینتصمیماتیمسائل

برای قضایی نظارت تقویت عمومیبر تمایل که پیداست ناگفته میآورد. وجود به ایرا پیچیده

استفادهازاینقدرتاست.

تنها بلکه نیست قانون تفسیر شامل اختیاری صالحیت که داد نشان جدید قانونی تحلیلهای

دربردارندهارزیابیحقایقهستند.حتیاگرقوانیناز»مفاهیمنامعین)کلی(قانونی«مانند»امنیت

عمومی«یا»فساد«استفادهکنند،درستییانادرستیتفسیرمقاماجراییبهعهدهقاضیاست،چرا

کهتفسیرمفاهیمقانونییکمسئلهحقوقیاستونمیتوانآنرابهدستتقدیرسپرد.

در قدرت این شود، بررسی ارزیابی قدرت عنوان به باید اختیاری صالحیت اجرای این، بر عالوه

چهارچوبتعدادیازاصولعمومیکهدامنهاعمالآنهاراتحدیدمینمایند،تبیینمیشود،اصولی

ائین از استفاده که نشانمیدهد ارزیابیحقایق و.... انتظاراتمشروع تناسب، برابری، همچون

نامههابایدباتوجهبهقوانینخاصیباشند،مسئولیناداریبایدازجمعآوریهمهحقایقمطمئن

باشندوهمهمواردبیارتباطرانادیدهبگیرند.تمامیعواملحقیقیارزیابیبایدباتوجهبهاهمیت

نسبیآنهاکهبوسیلهقانونتعیینشدهاست،ارزیابیشود.درنهایتقدرتانتخاببایدتنهابرای
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»سوء غیراینصورت در که چرا گیرد قرار استفاده مورد شده ایجاد آن برای که هدفی به دستیابی

اینعواملمیتوانندتحتنظارتدادگاهقراربگیرند.وتشخیص ازقدرت«است.همهی استفاده

بهعهدهیقضات ، آن یاغیرمعقولبودن و وآشکاری بهمیزانوضح باتوجه ارزیابی این صحت

است،-بهعبارتدیگر،درمواردیکه»اشتباهفاحش«رخمیدهد-.قوانینمرتبطبااعمالصالحیت

اختیاریدراکثرحوزههایدادگاههایاداریاروپامشترکاست.کهبستهبهمقتضیاتهرکشور،کم

وبیشاجرامیشود.اماآنهااجازهدارندامکاننظارتبیقیدوشرطیرادرحوزهاعمالاداریبدون

عزلمقاممربوطهوآزادیعملاعمالنمایند.

1. تضمین استقالل و بیطرفی قضات

قضاتیکهمسئولیتنظارتبراداراتعمومیرابرعهدهدارندموقعیتخاصیدارند.ازاینمنظراین

واقعیتکهیکیازطرفیندرگیرسازمانعمومیاست،کهگاهیممکناستهیاتمنتخبوحتی

یکمقامبلندپایهدولتیباشد.

اینواقعیتبهاینمعنیاستکهآنهابایدازلحظهانتخابتااتمامکارشانتحتحمایتویژهایدر

مقابلفشارهایخارجیقراربگیرند.اینمسئلهبهویژهدرموردانتخابرئیسدادگاهودادگاههای

عالیوجوددارد.حتیدرکشورهاییکهتفکیکقوابهشدتاعمالشدهاست،قوایسیاسیمانند

مجلسیارییسجکومت،قضاتعالیراانتخابمیکنند.اینشکلسنتیتاثیرقوهمجریهبرقوه

قضاییهبایدموردتوجهقرارگیرد.تنهاهیاتهایقضاییبیطرفومستقلواقعیبایدبرایتکمیل

art 6 ECHRمورداستفادهقرارگیرند.دراکثرکشورهااینمسئلهباایجادشورایقضاتحلشده

است،اینتشکیالتصالحیترسیدگیبههمهتصمیماتمهممرتبطباقضاتاداریرابرعهدهدارد:

انتخاب،ارتقا،عزلو....امامسئلهاصلیایناستکهچگونهبایدتضمینکردکهاینانجمنهاتحت

ازبرترینسبیقضاتاداریدرمیاندیگر تاثیرسیاستقرارنمیگیرند.بهترینراهحل،اطمینان

اعضایاینتشکیالتاست.هرچندکهچنینارزشیابیهاییکافینیستند.

قضاتومسئولیناداریمعمواًلتحصیالتوگذشتهاجتماعیمشابهیدارند،آنهاممکناستدیدگاه

یکسانیدربارهتضادهایموجوددرجامعهداشتهباشند.بههمیندلیلدردیدعمومعالقمندیهای

نشان وضوح به را خود بیطرفی باید آنها دولت، از حمایت ظن از جلوگیری برای دارند. مشابهی

و آنها ازطبیعتسیاسی باید نیازاست. پیش بهقضاتیک اعتماددولت عبارتدیگر، به دهند.

تطابقآنهاباسیستمتفکیکقوااطمینانحاصلکرد.هیچنهادینمیتواندازپیشخودبهچنین

سواالتحساسیپاسخیقطعیبدهد.تنهافرهنگسیاسیبهعنوانیکعاملسیاسیبازدارنده،یا

مولفههایاقتصادیمیتواننداستقاللموردنیازقضاتراتامیننماید.

بینحقوقدانانحرفه قوی ارتباط کنند: فرهنگسیاسیکمک ایجاد به مفاهیممیتوانند بعضی

است. مهم بسیار اینیز رسانه پشتیبانی و رسانی اطالع و...(، اساتید وکال، )قضات، ایمختلف

مسائل درباره را خود سیاسیشخصی استقالل باید قضات تخصصی انجمنهای ویژه به قضات،

را دادگاهها سیاسی بیطرفی عمومیبه اعتماد و پذیرش باید سیاستمداران دهند. نشان سیاسی

نشاندهند.

ادارات عمومی و بازنگری قضایی در کشورهای اروپایی
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پیشرفت ایاست، پیچیده مسئله همچنان مستقل و بیطرف واقعا دادگاههای به دستیابی اگرچه

دادگاههارا مشروعیت که میشود دیده اروپایی کشورهای بیشتر در زمنیه این در توجهی شایان

افزایشمیدهدوکاراییاشرادرکنترلمقاماتعمومیتقویتمیکند.

ب( توسعه نقش مکمل قوای مجریه و قضاییه

افزایشقدرترسیدگیدادگاههامیتواندیکعاملبازدارندهبرایمقاماتاجراییباشد.روشهایی

برایآشتیاعمالاداریونظارتقضاییوجوددارد.اشکالجدیدیازنقشهایمکملبهوجود

آمدهاند.

1. بازنگری قضایی و پاسخگویی دولت 

مطابقآنچهبیانکردیمروندتکاملیبازنگریقضایی،دستاوردیاثربخشوکارآمدداشتهاست.این

موقعیتمسائلوچالشهایجدیدزیادیدرارتباطبینمقاماتعمومیوقوهقضاییهبهوجودآورده

است.]ازجملهاینپرسشکه[آیااداراتعمومیبایدازنظارتقضاییبیمداشتهباشند؟

است. قضایی نظارت و اداری مقامات صالحیت میان سنتی کرداختالف مشاهده میتوان آنچه 

مقاماتاجراییازاینکهدادگاههادرتصمیماتاداریحساسبدونادلهکافیدخالتکنندومقام

انتخابشدهیانامزدمنتخیبرابهشیوهخودشانتغییردهند،میترسیدند.

بههرترتیببرایمسئولیناجراییمخالفتبادادگاهخوشایندنیست.بهعالوهآنکهامکانمراجعه

بهدادگاهنوعیعدماطمینانقانونیرادرمورددرستیتصمیماتخاذشدهتاپایانزماندادرسیبه

وجودمیآورد.

هیچدولتیبهدادگاهمستقلیکهاعمالشراموشکافیمیکندصادقانهخوشآمدنمیگوید.توضیح

تصمیمات،فاشکردناسنادوپاسخگوییبهسواالتقضاتسمجباعثآشفتگیوزراودیگرمقامات

حکومت اصل محدودکردن برای تمایالتی کشورها بعضی در دالیل، این ی همه به است. اداری

قانونوممنوعیتنظارتقضاییوجوددارد.اینکنترلبراینمونهشاملاعمالیازاینقسماست:

امااغلباینمخالفتهابدونتوجیه یامحدودیتحدودنظارت. محدودیتحقحضوردردادگاه

بااعمالادارینیست؛ومقاماتعمومیبایدبیاموزندکهبا است،نظارتقضاییالزاماًدرمخالفت

نظارتقضاییمثبتبرخوردنمایند.

ایبرای بهعنوانوسیله و باشد اداری فرایندتصمیم-سازی ایاز اداریمیتوانندمرحله قضاوت

میبینیم اینمضامین با را عباراتی دکترینسنتیکشورها در نمایند. اداریعمل اعمال تصدیق

که»قضاوتدربارهادارههمچنانبخشیازفراینداداریاست«یا»بازنگریقضاییبراعمالاداری

قوای ایناستکه[ بیانگر واقع در ]اینجمالت اداریعمومیاست«. اعمال ادامه بهعبارتدیگر

عمومیودادگاههایکهدفرادنبالمیکنندکههمانابهترینتصمیماداریاست.

ونظارت اداری تامینمنافععمومیمالکاست،اعمال و قانون دردولتهایمدرن،کهحکومت

میتواند قضایی دادرسی یکدیگرند. کننده تکمیل بلکه نیستند، یکدیگر مخالف تنها نه قضایی

پشتیبانعواملارزیابیمرتبطباتصمیماتباشد.مقاماتعمومیودادگاههابامعیارهاییکسان

دریکجهتعملمیکنند:آنهابهدنبالاخذبهترینتصمیمهمازمنظرقانونوهمازمنظرمنافع
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عمومیهستند.بنابرایننظارتقضاییبهمعنیافزایشعقالنیتوکیفیتتصمیماتاداریاست.

چراکهاگردادگاهتشخیصدهدکهتصمیمموردمناقشه،قانونیاست،دراینصورتحقانیتمقام

عمومیتائیدمیشودودرغیراینصورت)ابطالتصمیمموردمناقشه(مقامعمومیبایدازاینکهیک

دادن نشان است عمومیمهم مقامات برای که چیزی باشد. خوشحال شده لغو نادرست تصمیم

حسننیتاست.البتهگاهیاوقاتاستراتژیمناسببرایمقامعمومیایناستکهدادگاهراوادار

بهبررسیتصمیماتمهمیکهاخذکردهبنماید،دراینمواردمیتوانچنینبرداشتکردکهمقام

اداریمسئولیتپاسخگوییدرتصمیماخذشدهراازخودسلبنمودهاست.

1. معنا بخشیدن به آشتی عمل اداری و نظارت قضایی

دربسیاریازکشورهایاروپاییتمایلبهتنظیمبیشازحداعمالاداریبا»افزایشقانونگذاریو

قوانینملی و اروپا المللی،مقرراتجامعه بین ازدیادکنوانسیونهای مقررهگذاری«مرتبطاست.

پیچیده بسیار نیازهای پیش قانونیمیشودکه فرآیندههای میان پیچیده ارتباطات افزایش باعث

اولیه، رایزنیهای پیشگیری، ارزیابی،اصول )تاثیر ایجادمینمایند.. ازتصمیمیگیری پیش ایرا

انتشاراسنادو...(

استفدهازنظارتقضاییممکناستاعمالاداریسختوطاقتفرسایقبلیرابیارزشنماید.

اعمالنظارتشدیدبرقوانینغیرقابلانعظافموجبافزایشعدمتعادلیاستکهخودمنشابی

قاعدگیراچندینبرابرمینماید.:]البته[کاهشتاخیرازجملهاهدافمهمنظارتقضاییوامنیت

زیادی پروژهمهمیراکهمقاماجراییسرمایه ویژهدرسطحسیاسیوقتیدادگاه به حقوقیاست.

رخ اداری اعمال قضایی نظارت مقابل در شدیدی واکنشهای میکند، متوقف کرده آن صرف

لکنمشروعیت است، قانونمداریشکلی معنای به بسیارشدید قضایی نظارت هرچند میدهد.

دموکراتیک،ویاحتیکارآمدیاقتصادییاضورتهایمالیمیتوانندمبناییبرایحصولتوافقدر

بازنگریقضاییباشند.تاثیرنقضیاتوقفیکتصمیمیامقررهاداریمیتواندبرایاعمالاداری

بسیارمضرباشد.مثاًلاگردادگاهیکمناقصهیمهمیااختیاراتپروژهعمومیرامتوقفکندممکن

ازدیدگاهاقتصادیتبعاتشدیدیدرپیداشتهباشد.اکنونچگونهمیتوانریسکقضایی است

شدنبیشازحدادارهرابدونمحدودیتنظارتکاهشداد؟چگونهمیتوانتاثیرنظارتقضایی

اعمالاداریراتنظیمکرد؟دراغلبکشورهابهدنبالراهحلهاییبهغیرازمحدودیتدادخواهییا

کاهشقدرتقضاتهستند.اینبازخوردها–باتوسعهبیشتر-درحالپیشرفتاست.اینپیشرفتها

بهدرستینهتنهابهکاهشقدرتدادگاههابلکهبهگسترشآنمنجرشدهاست.

ازسویدیگرمیتوانراهحلهایاصالحییاتخفیفیبرایکاهشتضادبیننظارتقضاییواعمال

اداریمعرفیکرد.ممکناستمعانیمتفاوتیتبعاتناخواستهنظارتقضاییرامحدودکنند.

1(اعطایقدرتکاملبهدادگاهحتیبیشازابطال
دربسیاریازسیستمهایقضاییاولینگاملغوعملاداریاستکهالبتهروشیناکارآمدوافراطی

است:اینروشبهایندلیلناکارآمداستکهپرکردنخالقانونیکهابطالشذهامریاستدشوار.

قاضیمیتواندبانشاندادنراهوقانونموردنظربهمقاممربوطهودستورعملیکهبایدانجامشود

ادارات عمومی و بازنگری قضایی در کشورهای اروپایی



239

فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

ازاینابطالجلوگیریکند.بنابرایندربسیاریازکشورهاقدرتاعالنوصدورحکمبهنفعدادگاههای

اداریتوسعهیافتهاست.چنینصالحیتهاییبهمقاماتاداریاجازهمیدهدتاتصمیماتغیرقانونی

راپشتسربگذارندوبامشخصکردنروشمسوولعولقبناشیازفسخ،بهبازآفرینیقانونمداری

اداریکمکمیکند.

2(فرآیندهایرایزنی
پائینتر( دادگاههای عمومی)یا مقامات آنها بوسیله که دارد وجود رویههایی کشورها بعضی در

فرایندهای چنین کنند. نظرخواهی مقررات یا قانون تفسیر درباره باالتر دادگاههای از میتوانند

قانونگذاریپیشینیمیتوانندازتصمیمگیریهایغیرقانونییاانتظاربرایرایدادگاهدرخصوص

ادعایمطرحشدهجلوگیریکندوسریعتربهنتیجهصریحقانونیدربارهتفاسیردادگاهازمشکالت

قانونیبرسد.چنینسیستمیدرکنارسیستمقضاییاروپادرفرانسهوجوددارد.البتهممکناست

چنینسیستمیبهنظرناعادالنهبرسدچراکهدرنظرعموممشورتبادادگاهامتیازیاپیشداوری

است.بههرحالدادگاههابایدباچنینرویهایبااحتیاطبرخوردکنند.

3(اصالحتصمیماتاداری
رویههایاداریوقضاییمیتواندامکاناصالحخساراتناشیازتصمیماتاداریراتوسطحاکمیت

رااصالحکند،هم مبانیشکلیتصمیمگیری است ادارهممکن مثال بهطور کند. عمومیفراهم

چنانکهفقدانرویههایالزمالرعایهمیتوانددرآیندهاعمالگردد؛یافقدانآگاهیپیشینیمیتواند

همان که مواردی در یا است صحیح مبنایی لحاظ به اداری تصمیم که موردی گردد. تصحیح

تصمیمیابتداییپسازلغوتصمیماولبایدگرفتهشود،اصالحمشروعوقانونیاستودادگاهها

محقبهبازنگریقضاییهستند.ایننوعازامکانبازسازیتصمیماتمعیوبدرقانونتوسعهیافته

آلمانوجوددارد.

4(تاخیردراجرایحکمدادگاه
مقام بوسیله تصمیم گرفتن از پیش روز به باید دادگاه اداری تصمیمات لغو اصول اساس بر

عمومیرجوعکند.چنینقانونیمیتواندتاثیراتگوناگونبسیاریبرنظامهایحقوقیخاصداشته

باشد:دریکمورد،کهتصمیمظاهرقانونیداشتباتاثیرعطفبهماسبقشدنتغییریافت،اینامر

میتواندتاثیربسیاربدیبراشخاصثالثداشتهباشد.برایجلوگیریازچنینتبعاتی،دربعضی

کشورها)آلمان،فرانسه،دادگاههایاتحادیهاروپا(دادگاهبایددرصورتامکان،لغوحکمرابهروز

پیشازآنکهقاضیغیرقانونیبودنتصمیمراتشخیصدادهاستتسریدهد.

5(بهتاخیرانداخنتتاثیرنقضقانونموضوعه
هنگامیکهیکموضوعقانونینقضمیگرددتاثیرآنهمانندوقتیاستکهیکهنجارقانونیکه

عطفبهماسبقشدهاستاصالحمیگردد.جلوگیریازچنینموقعیتهاییکهدرآنبسیاریاز

پیچیده و بسیارغامض امنیتقضایی برای بهنقضموضوعاتقضاییمیگیرند دادگاههاتصمیم

استوتنهامیتوانددرآیندهتاثیرداشتهباشدمگردرموردیکهشکایتشاکیموجبچشمپوشی

ازرویهقضاییسابقشدهاست.
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تاثیرقرار آورراحتت الزام اداری امورغیرقانونیکهتصمیمیات برای 6(فقدانضمانتاجرا
میدهند

این عمومیندارند: مقام برای جنبهارزشی هیچگونه که هستند تصمیماتی آور الزام تصمیمات

مقام شوند، نقض اگر بنابراین گردند. اتخاذ موضوع هر محتوای توحه با باید ضرورتاً تصمیمات

عمومینسبتبهتصمیمیکهدقیقامشابهآناستهمچنانمسوولاست.برهمیناساسدربرخی

ازکشورهااحکامدادگاههادراینخصوصبدونتوجهبهصالحیتدراتخاذاینتصمیمیاتاست

وحتیاگراینتصمیماتغیرقانونیاخذشدهباشند.درچنینمواردی،تشخیصشخصملزمبه

احرایتصمیمدرصورتفقدانصالحیتگزینشیباموافقتشخصیاستکهتصمیمدربارهاوست.

البتهخطرشکایتقانونیهمیشهبرایمقامعمومیوجودخواهدداشت.تصمیماتبدبایستیکنار

گذاشتهشوندتاتاثیرمنفیبرمنافععمومیبهحداقلبرسد.

1. ارتباط آیین های اداری و بازنگری قضایی 

درمفهومجدید،تصمیماداریفرایندیاستکهبادرخواستشخصحقیقیبرایمداخلهعمومیآغاز

میگرددوباپیگیریتصمیمدادگاهدربارهتصمیماداریپایانمییابد.بهاینترتیبنظارتقضایی

جزئیازفرایندپیچیدهتصمیمگیریعمومیاست.بهدیگرسخننظارتقضاییرویهادارِیتوسعه

یافتهاست.درمواردیکهتصمیماداریلغوشدهاست،معمواًلرویهاداریجدیددیگریباتوجهبه

برطرفکردنمشکلیکهدادگاهبهآناشارهکرده،ایجادمیگردد.بنابراینمیانبخشاداریوبخش

قضاییتفکیککاملیوجودنداردوترکیباینآنها»تصمیمدرست«رابوجومیآورد.بنابراینارتباط

نزدیکیبینقوانینحاکمبررویههایاداریونظارتقضاییوجوددارد.مجوعهمقرراتآیینهای

رسیدگیاداریتضمینگرکیفیتوقانونیبودنتصمیماتاداریهستندکهابزارکمکیآیینهای

رسیدگیقضاییهستند،وبهاینترتیبازتراکمکاردادگاههامیکاهد.همچنیناینمقرراتمداخله

نظارتقضاییراتسهیلمیکنند،واستقرارآنراتضمینمینمایند.بنابراینمیتوانگفتکهنظارت

راستای ودر اداری رسیدگی آیینهای قوانین اساس بر که است کارآمد و هنگامیمترقی قضایی

چهارچوباعمالاداریبهشیوهمستقیمومعیناعمالگردد.ازدیگرسوامنیتقضاییتضمیمنی

برایعملبهقوانینآیینهایرسیدگیاست.اجرایدرستآیینهایرسیدگیاداریعاملاصلی

نظارتقضاییاست.آیینهایرسیدگیاداریونظارتقضاییاساسامکملیکدیگرند.تعدادزیادی

برای چهارچوبی قوانین دارند.این دقیقی اداری رسیدگی آیینهای قوانین اروپایی کشورهای از

از ایجادمیکند.صرفنظر اداراتعمومیومبناییبراینظارتقضاییمتعادل چگونگیعملکرد

منابعگوناگونالهامبخش،قوانینمشترکزیرقابلذکرند:

-قانونرسیدگیکامل:قبلازتصمیمگیری،مدیربایدازجمعآوریهمهعناصروابستهبهحقایقو

ارزیابیهامطمئنشود.اینقانونمیتواندبهعنوانالزامدربهکاربستنتمامیزمینههایمختلف

موثربرپیشازتصمیمگیریقطعیتفسیرشود.

-قانوناستماعمنصفانهوشفافیت:پیشنویستصمیمیاتیکهمیتواندبهمنافعاشخاصذینفع

ادارات عمومی و بازنگری قضایی در کشورهای اروپایی
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تعدیکندبایدموردتوجهومالحظهقرارگیردبراینمبناکهمدیربایداطالعاتمناسبتصمیمیکه

گرفتهیامیگیردرامنتشرکندوازدسترسیعمومبهاسناداداریاطمینانحاصلکند.

-ارائهدالیلرسمیتصمیمگیری:مدیربایددالیلتصمیمخاصیراکهاتخاذکردهاستراتوضیح

دهد.

-اصولمشاورهوهمکاری:برایافزایشدرکوپذیرشاعمالاداری،ادارهبایدتاحدامکاندرباره

پروژه با مرتبط عقاید یا نظر اگر آورد(. بدست عمومیرا نظر )و کند رسانی اطالع مهم پروژههای

ایبوجودآمد،ادارهبایدآنرابهشیوهمناسبیمدنظرقراردهد.

-قانونخود–کنترلی:مقاماداریبایددرخاللرسیدگیبهادعاهاهررفتاریاتصمیمیراکهغیر

قانونیبودنآناثباتشدهاستبپذیردواصالحنماید.

قوانینوآئیننامههایاروپاییچنینقوانینیرابسیارتوسعهدادهاند.بهعنوانمثال،آئیننامهارزیابی

تاثیرپروژههایخصوصیوعمومیخاصبرمحیطزیست،آئیننامه»ارزیابیمحیطیاستراتژیک«

SEA،دوآئیننامهدربارهدسترسیعمومیبهاطالعاتمحیطزیستومشارکتعمومیهستند.این

آئیننامههامقرراتدستیابیبهعدالترایکپارچهمیکند.آنهابرموضوعاتمحیطزیستمتمرکزند

اماتاثیراتمستقیمیاغیرمستقیمیبربسیاریازجنبههایآیینهایرسیدگیاداریونظارتقضایی

دارند.

1. ]نتیجه گیری [ دورنمای آینده نظارت قضایی در اروپا

باتوسعهقانوناداریمدرن،پیچیدگیقانونگذاریوالزاماتالزمالرعایهدررسیدگیدائماًافزایش

مییابد.متاسفانهبسیاریازموضوعاتتصمیماتاداریبهشدتپیچیدهشدهاند.تاخیردرتصمیم

گیریهاباموضوعاتزیستمحیطی،برنامهریزیتصمیمها،خریدهایعمومیوقوانینمالیاتیبسیار

پیچیدهشدهاندوکاربردآنهانیازمنددانشهایویژهاست.بهعبارتدیگر،نظارتقضاییکارآمدبر

ابزارهایکنترلی نظارت،شدتکنترل، ازجمله:حوزه نمودهاست بسیاری پیشرفت اداری، اعمال

موجوددردستقضاتبهصورتاصولعاموفراگیر.بابهبوددرحوزهجبرانهایموقت،قضاتهمه

یعواملقدرترابراینظارتقضاییهرچهموثرتردراختیاردارند.درنتیجهاینتوسعهتصمیمات

از رابدون غیرممکناستکهتصمیماتپیچیده تقریباً اداریهمیشهبسیارآسیبپذیرهستند.

دستدادنیکیاچندمحدودیتقانونیاتخاذکنیم.بهدیگرسخنشدتنظارتقضاییراههای

بسیاریرابرایاعتراضبرتصمیماتاداریمیگشاید.آگاهیعمومیبیشترشدهوتعدادشکایات

بهتبعآنافزایشمییابد.دربسیاریازکشورها،حداقلدرمواردمشخصی،تعدادشکایاتبهشدت

برایرسیدگیدرمدتزمانمعیندچارشدند. بهمشکالتی بنابرایندادگاهها یافتهاست افزایش

سیاسی اعتراض یک بیان صرفاً و نیست واقعی حقوقی بحث یک با مرتبط شکایت اوقات برخی

بحرانیمساله نقطه دارد.دیگر اتباعخارجیوجود نگرانیهاییدرخصوصشکایت است.چنین

افزایشناکارآمدیرویههایجبرانخسارتاداریداخلیاست:درگذشتهبهترینروشجلوگیریاز

دادخواستهایقانونی،تشریفاتآیینهایرسیدگیازاداراتبود؛امااینروشکارآمدیخودرابا

کاهشکارکناناداراتعمومیازدستدادهاست.اینآیینهایدادخواهیازمقاماتعمومیکمتر
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رادر بازداندگیشان تاثیر آنها ایناستکه نتیجه قرارمیگیرند. تذکراتالزمموردعمل با وکمتر

دادخواهیقضاییازدستمیدهند.دربعضیکشورهادرمرحلهاستینافداخلیبایدمدارکاولیه

پیشازدادگاهتسلیمشدهباشند.همهایعواملتغییرمیتواندبیانکندکهنظامکنترلاداریدر

حالازدستدادنتعادلاست:وظایفمسئولیناداریبینهایتطاقتفرساشدهاست،پایداری

روابطقانونیوصحتموقعیتهایقانونیموردسوالقرارگرفتهونقشدادگاههانامشخصشده

است.ایننشانههاحاکیتقویتچهارچوبقانونگذارساست.یکیازراههایممکنبرایاصالح

عدمتعادلنظامقانونگذاریبهبودنقشمکملاداراتودادگاههااست.فعالیتهایهردوبخش

باعثبهبودیفراگیردرکلنظامتصمیمیابیمقاماتعمومیمیگردد.بااینیکپارچگی،نقشو

روشهایبازنگریقضاییبانگاهیمبتنیبرمشارکتبیشتردررویههایتصمیمگیریعمومیتغییر

مییابد.

ادارات عمومی و بازنگری قضایی در کشورهای اروپایی
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بررسی مفهوم و جایگاه شهروندی جهانی

گردآورنده:

یونسفتحیدانشجویدکتریحقوقعمومیدانشگاهشهیدبهشتی

مرتضیسرائیکارشناسارشدحقوقعمومیدانشگاهشهیدبهشتی

غالمرضابهرامیکارشناسارشدحقوقعمومیدانشگاهشهیدبهشتی

بایکدیگرپیوندورابطهعمیقیدارند.به مفهومشهروندیودولتمدرن چکیده: 

بارزدولتمدرنمفهومشهروندی و ازمظاهروجلوههایعینی نظرمیرسدیکی

بادووجهدارابودنحقوتکلیفمیباشد.امروزهباتوجهبهگستردگیوپیچیدگی

در یکدیگر به شهروندان و دولتها متنوع و گوناگون نیازهای و بینالمللی روابط

قلمروهاییهمچونحقوقبشر،محیطزیستواقتصادمفهومیتحتعنوانشهروند

ومشکالت موانع بهجهت هرچند میباشد. گیری وشکل پدیداری قابل جهانی

عدیدهبهنظرمیرسدشهروندجهانیقابلیتتحققعینیوتحقیقیرابهخودنگیرد

و شرایط همچنین و جهانی شهروند مفهوم و جایگاه دنبال به حاضر مقاله در اما

ساختارهاوبسترهایشکلگیریمفهوممذکورمیباشیم.

محیط بشر، حقوق تکلیف، و حق جهانی، شهروندی شهروندی، واژگان: کلید 

زیست،اقتصاد.

مقدمه 

فرآیند این هستیم. مواجه شدن جهانی عنوان تحت مفهومی با یکم و بیست قرن درآغاز امروزه

بسیاریازاصولوموازینملیوداخلیکشورهارابهچالشطلبیدهاست.بهعبارتبهتردرچارچوب

فرآیندجهانیشدنمفهومملیگراییوپایبندیصرفومحضبهمرزهایداخلیتغییرنمودهاست.

امروزهباعنایتبهنزدیکشدنکشورهایمختلفدنیادرحوزههایاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی

و مستقل کامال گونه به داخلی حوزههای در فعالیت و جریان ادامه توانایی کشورها یکدیگر، به

منحصربهفردرانداشتهوندارند.حقوقبشربهعنوانپدیدهایکهبسیاریازموازینومبانیاصولی
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آونگارددرفرآیندمذکورتلقی و بهعنوانجریانپیشرو تاثیرقرارداده، واعتقادیکشورهاراتحت

میگردد.چراکهکشورهاوحکومتهایآنهابرخالفگذشتهبایدخودراپایبندبهرعایتحقوقمردم

خویشبنمایند.شهروندانکشورهایمختلفعالوهبررعایتتکالیفودارابودنحقوقخویشدر

سطحداخلیبهنظرمیرسدآرامآرامبهسویبرعهدهگرفتنتکالیفجدیدیدرسطحبینالمللی

میباشند.شهروندهرجامعهایبایدبهگونهایخودرادرکشورشوجهانپیرامونشتعریفکندتا

عالوهبراینکهشهروندجامعهخودباشدبتواندشهروندیموثردرنظامجهانیتلقیگردد.بخصوص

در تعریفشهروند باز نوعی به و تعریف ارائه اقتصاد؛ و زیست محیط بشر،حقوق درحوزهحقوق

سطحجهانیضروریمینماید.بهنظرمیرسدمفهومشهروندجهانیدرپیتعریفحقوقوتکالیف

بینالمللیبرایشهروندانکشورهاازطریقانعقادمعاهداتوتوافقنامههایبینالمللیاست.امادر

ذیلبهبررسیپرسشهایاصلیتحقیقحاضرمیپردازیم:

1-مفهوموجایگاهشهروندجهانیدرنظامحقوقیکشورهاکجاست؟

2-آیاامکانعملیتحققمفهومشهروندجهانیباعنایتبهمناسباتخاصداخلیکشورهاوجود

دارد؟

امادرارتباطباپیشینهتحقیقحاضربایستیبرآنبودکهدرحوزهعلومسیاسیمقاالتیچندراجع

بهشهروندجهانیوپیوندآنبادولتمدرنوجهانیشدنوجودداردامابررسیحقوقیموضوعو

نگرفته انجام تقریباکاری بشر ازمنظرحقوق کنکاشجایگاهحقوقیشهروندیجهانیبخصوص

و پدیدهها توصیف از پس که معنا این به میباشد. تحلیلی توصیفی– حاضر تحقیق روش است.

آوری اماشیوهجمع بررسیجایگاهبحثمیپردازیم. به بامفهومشهروندجهانی نهادهایمرتبط

غیر و مستقیم منابع از است گردیده سعی راستا این در و میباشد. کتابخانهای گونه به مطالب

مستقیمدرارتباطباموضوعبهرهگیریم.بهنظرمیرسدفقدانمنبعحقوقیدرارتباطباموضوع

شهروندجهانیازمشکالتعمدهواصلیدرمسیرنگارشتحقیقحاضربودهاست.اماتقسیمبندی

به راجع کلیاتی به اول دربخش ارائهمیگردد. دوبخش در اینگونهاستکهمطالب به مطالب

آنگاه و ودولتمدرنخواهیمپرداخت؛ نهادهاییهمچونمدرنیته با آن پیوند و مفهومشهروندی

دربخشدومواصلیمقالهمفهوم،مبانیوکارکردهایشهروندجهانیموردبررسیوارزیابیقرار

خواهدگرفت.

بخش اول: کلیات 

فصل مقدماتی: تاریخچه، مبانی و ویژگی های شهروندی 

آنضروری با مرتبط موضوعات و نهادها از پارهای تعریف بحثشهروندیجهانی، به ورود از قبل

مینماید.شهروندیبهعنوانیکفرایندازگذشتهتاکنونمراحلومسیرهایمتفاوتیطینموده

مینمود. معنا بی شهروند عنوان تحت مفهومی اصوال دور گذشتههای در بهتر عبارت به است.

مردمواهالیکشورهاازنگاهحکامجابروستمگرخویشبهعنوانرعیتتلقیمیگردیدندوتعیین

حقوقبرایمردمازطرفحکومتهایپیشیناصوالجایگاهینداشت.بنابرایندرجهتتبیندقیق
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موضوعشهروندجهانیتبیینخودمفهومشهروندیوویژگیهایآندریکنگاهتاریخیضروری

مینماید.

مبحث اول: تاریخچه 

بهنظرمیرسدمنشاشکلگیریایدهومفهومشهروندیهمانندبسیاریازمفاهیممهمعلومانسانی

مورد در نظریه یک طرح برای مند نظام تالش اولین ارسطو »اثر میشود. یافت باستان یونان در

شهروندیمیباشد،درحالیکهاولینتجلینهادیتجربهشهروندیدردولت–شهرهاییونانبویژه

درآتنازقرنپنجمتاقرنچهارمقبلازمیالدیافتشدهاند.اماشکلوکارکردشهروندییونانیها
بسیارمتفاوتازشکلوکارکردشهروندیدورهمدرنبود.«1

البتههمانطورکهگفتهشدمفهومشهروندیبامعناییکهامروزهبهخودگرفتهتفاوتبسیاریدارد.

دریونانباستانشهروندبهجمعیتمذکرآزادگفتهمیشدبهگونهایکهزنانکهنیمیازجمعیت

یونانباستانراتشکیلمیدادندونیزبردگانو...ازدایرهشمولشهروندانیونانیخروجموضوعی

پیدامیکردند.»آتنیهادربارهیزندگیبرپایهمیزانمشارکتدرکارهایاجتماعیوسیاسیداوری

میکردندنهبرحسبسطحمصرفکاالواینداوریاهمیتمشارکترانشانمیدهد.بهنظرآنها

دموکراسیهرگزبهمعنایحاکمیتاکثریتنبودبلکهبهمعنایحقهمهیمردمبرایمشارکتدر

زندگیعمومیوشرکتدرگذاردنقوانیناساسیواجرایقوانینبود«2.شهروندمدرنرابایدحاصل

ظهوردولت–ملتدانستکهخوددستاوردکنگرهوستفالیوعهدنامهسال1648میالدیدولتهای

اروپاییاستکهبهجنگهایسیسالهاینقارهکهریشهدراختالفاتمذهبی–سیاسیداشت،پایان

دادوبهحاکمیتملتهادرچارچوبجغرافیاییثباتبخشید.بهنظرمیرسدازویژگیهایشهروند

مدرناحساسوابستگیبهسرزمینوقلمرومشخص،ترجیحوبرتریحقوقشهروندیبهتکالیف

شهروندی،مشروعیتحکومتمبتنیبرخواستونظرشهرونداناست.

مبحث دوم: مبانی 

بهنظرمیرسددرجهتتبییندقیقموضوعشهروندیبیانمبانیوپایههایاصلیتشکیلدهنده

شاید هرچند باشد. وضروری الزم امروزی و مدرن روشنساختنشهروندی منظور به شهروندی

عالوهبرمبانیکهدرذیلآوردهمیشودبتوانبهمبانیدیگراشارهکردامادرجهتپیوندحقیقیبین

شهروندیمدرنامروزیباموضوعشهروندیجهانینقاطوعناصراشتراکیذیلمهمترمیباشد.

گفتار اول: شهروندی و مدرنیته 

قرن پایان تا بنیانهایش که دارد لیبرال دولت توسعه با نزدیکی ارتباط شهروندی مدرن »عقاید

شانزدهمایجادشدهبودند.«3

از یکی که مفهومی عنوان به نیز میباشد،شهروندی مدرنیته وجوه از یکی لیبرالیسم که آنجا از

١–فالکس،کیث،شهروندی،ترجمهمحمدتقیدلفروز،تهران،انتشاراتکویر،1381ص25
٢–عالم،عبدالرحمن،تاریخفلسفهسیاسیغربتهران،انتشاراتوزارتامورخارجه1387ص23

٣–فالکسکیث،شهروندیهمانص34
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عناصرلیبرالیسموهمزادوهمراهمدرنیتهاستقابلتوجهمیباشد.همانطورکهگفتهشدپیدایش

فکرشهروندیازنظرزماندردورانتاسیسدولتمدرنبودهاست.درایندورانمیباشدکهمفهوم

برابریآزادیوحقمداربودنایدهشهروندیشکلمیگیرد.

بنابرنظرفالکسکیثبرایاینکهمفهومشهروندییکمفهومکامالرهاییبخشباشدبایدبرپایه

نقاطقوتمدللیبرالبناشودونقطهقوتشهروندیلیبرالایناستکهاینرویکردبراهمیتحق
هایفردیدرنظامحکومتیپایداروآزادصحهمیگذارد.«4

بنابراینبایدبراینباوربودکهبینشهروندیومدرنیسماینتشابهموجوداست.واینهمانیزمانی

شکلپررنگتریبهخودمیگیردکهشهروندیولیبرالیسمرادریکخطسیرعقیدتی–ایدئولوژیکی

تلقینمود.بهاینمعناکهباعنایتبهخاستگاهاصلیلیبرالیسمکهغربمیباشدبررسی،ارزیابیو

تجزیهوتحلیلمفهومشهروندیرانیزبایستیدرهمانراستاتحلیلنمود.چهارعاملرابایستیبرای

تجزیهوتحلیلسمتوسویشهروندیمهموحیاتیتلقینمود:»اولاینکهمبارزاتجنبشهای

اجتماعیبدونشکنقشمهمیدرگسترششهروندیایفانمودهانداینهاعالوهبرطبقاتشامل
زنان،اقلیتهایقومی،معلوالنواقلیتهایجنسیتیمیشوند.«5

دومینعاملوعنصریکهدرتشکیلوشکلگیریمفهوموایدهشهروندینقشبسزاییایفاءنموده

استیکیازعناصرلیبرالیسمکههمانابرابریومساواتطلبیاستمیباشد.درایدهشهروندی

مفهومبرابریومساواتنهفتهاست.

زمانیمیتوانازشهروندیصحبتنمودکهبهطورپیشینیبرابریومساواتتمامیشهروندانیک

کشورراقبولداشتهباشیم.برابریرامیتواندراقسامواشکالمتنوعومتکثریتعریفوتبیین

نمود.بهنظرمیرسدمشارکتسیاسیبهعنوانجوهردموکراسیمدرنمیباشد.طبقمفهومبرابری

سیاسیهرکسدرجامعهبایدحقداشتهباشددرتصمیمگیریهایحکومتیدرجامعهشرکتکند.

بامفهومبرابریومساواتطلبیاستکهحقوتکلیفآحادمردمیکجامعهمعناومفهومخاصخود

راپیدامیکند.سومینعاملاساسیومهمدرشکلگیریایدهشهروندیومدرنیتهعواملاقتصادی

بودهاست.»برایپذیرشاینموضوعکهنخبگانسیاسیتاحدزیادیبهعملکرداقتصادوابستهاند،

اتخاذیکتحلیلمارکسیستیضرورینیست.بنابراینچنیننخبگانینفعشخصیعظیمیدرحفظ

شرایطیدارندکهبوسیلهآنهاسرمایهدارانمیتوانندموفقشوند.بنابرایننیازهایاقتصادیبازاردر

تحققشکلیکهامروزهشهروندیبهخودگرفتهنقشمهمیداشتهاند.مرحلهتوسعهسرمایهداریدر

اوایلدورانپسازجنگیکمرحلهتولیدانبوهفوریبود.اینامرهمسودهایباالوهمسازماندهی

بود این بهمثابهچانهزنیاجتماعی ازشهروندی راتسهیلنمود.یکنمونهکالسیک طبقهکارگر

کهحقوقاجتماعیتاحدزیادیامتیازیبودکهبهکارگرانبهواسطهتواناییآنهادراعمالقدرت
اتحادیهتجاریدرمحلکاردادهشد.«6

4–بشریه،حسین،لیبرالیسمومحافظهکاری،تهران،نشرنی،1386ص14
5–فالکس،کیت،همانص40
6–فالکس،کیثهمانص42
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گفتار دوم: حقوق و مسولیت ها 

درواژهشناسیحقوق،شهرونداصوالبهفردیگفتهمیشودکهازیکسوفرددارایحقوقسیاسی،

اجتماعی،اقتصادیو...باشدوازسویدیگرتعهداتوتکالیفومسولیتهایمشخصوتصریح

شدهقانونیراداراباشد.درواقعمیتوانگفت؛فرددریککشوردموکراتیکازعضومنفعلوبی

تفاوتبایستیبهعنوانفردفعالمایشاءوپویاوموثرتبدیلگردد.ازیکسوقوانینومقرراتداخلی

کشورهاحقوقمبتنیبراسنادوکنوانسیونهایحقوقبشریرادرنظرمیگیرندوازسویدیگر

تکالیفیرادرجهتادارهامورکشوربرعهدهمیگیرند.بنابراینبینحقوقومسئولیتهایشهروندی

اینهمانیوتالزموجوددارد.دریکجامعهدموکراتیکشهروندخودرابهعنوانیکفردمسئولیت

پذیروحساسنسبتبهامورکشورمیداند.»درحقیقتوجودنظامدموکراتیکمبتنیبرآرایمردم
استکهمیتواندظرفپایداروباثباتیبرایسایرحقهایمدنیوسیاسیفراهمکند.«7

»درسنتلیبرال،شهروندیاساسابهمثابهمجموعهحقوقفردیتعریفمیشود.گفتهمیشدکه

اینحقوقدارایچندکارکردهستند.مهمترینکارکردحقوقفردیایناستکهبرخورداریازآنها

استقاللفردیرابههمراهمیآورد.اینحقوقبهافرادفضامیدهندتامنافعاشانراتوسعهدهندو
نیروهایبالقوهشانرابدوندخالتافراددیگریابهطورکلیجامعهتحققبخشند.«8

یکیازجنبههاوویژگیهایمهمشهروندی،حقمداربودنآناست.شهروندیفقطمستلزمبرعهده

گرفتنتکالیفومسولیتهاازسویشهروندنمیباشدبلکهبایستیحقوقاعمازسیاسی،اقتصادی،

فرهنگیو...راواجدوداراباشد.شهروندحقمشارکتسیاسیومشارکتدرتعیینسرنوشتکشور

خودرادارد.ازسویدیگرواجدحقوقفرهنگیواقتصادیو...میباشد.وییکعضوفقطتکلیف

مدارومنفعلنمیباشد،بلکهباتعیینوترسیمحقوقمتنوعوگوناگون،فضایالزمبایستیجهت

شکوفاییورشداندیشههایفردیواجتماعیویمیسرگردد.»برایناساساندیشهسیاسیقدیم

دربرگیرندهمفهومشخصیحق)یعنیحقداشتن(نبودهیعنیحقیکهفرددرمقابلدیگرافرادیا

جمعدارااست.بااینکهازجایگاهحقشخصیدراندیشهقرونوسطیبهطورگستردهبحثشده

است،ولینخستینصورتبندیهاینظاممنددرمورداینمفهومراآندستهازنویسندگاندوران
اولیهارائهکردندکهنظریهسیاسیخودرابرمبنایمفهومفردصاحبحقبنانهادند.«9

ازسویدیگرفردواجدتکالیفومسئولیتهایقانونیمیباشد.همانطورکهگفتهشدشهروندی

یکمفهومپویا؛سیالوزندهاست.عالوهبراینکهواجدحقوقمطرحومشخصمیباشدبایستیبه

عنوانعضوفعالوپویادرجامعهبهانجامتکالیفومسولیتهایمشخصومتعینقانونیخودبپردازد.

برایشهروندانش را معینی ومسولیتهای تکالیف وشرایطخاصخود اقتضائات بنابر هرکشوری

تعیینوترسیممیکند.بهعنوانمثالشهروندانمکلفندمالیاتقانونیخودرادرسررسیدمعینی

7–قاریسیدفاطمی،سیدمحمد،حقوقبشردرجهانمعاصر)دفتردوم(،تهران،انتشاراتشهردانش
1388ص89

8–فالکسهمانص78
9–الگلین،مارتین،مبانیحقوقعمومی،ترجمهمحمدراسخ،تهران،نشرنی،1388ص199-198
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تأدیهنمانید.درادارهامورسیاسیوتعیینسرنوشتسیاسیکشورخودایفاینقشنمایند.قوانین

ومقرراتموضوعهکشورخودرامورداحترامقراردهند.درغیراینصورتیعنیدرصورتواجدحق

بودنصرفشهروندانبدونانجامتکالیفوتعهداتقانونیجامعهدچارهرجومرجوبینظمیو

اختاللدرادارهامورکشورمیشود.»دانیلبلبهوجودیکبحراندرشهروندیاشارهمیکندکهبه

آنچهاوآنرافرایندهایمتعارضجامعهمدرنمیداندارتباطدارد:معضالتاقتصادیفرارویجوامع

غربیازاینحقیقتناشیمیشوندکهمادرصددترکیبامیالبورژوازیبرآمدهایمکهدربرابرموانع

ثروتاندوزیخواهاخالقیوخواهمالیاتگیریهامقاومتمیکنداینامیالعبارتنداز:یکجامعه

سیاسیدموکراتیککهبهگونهایفزایندهوقابلدرکخدماتاجتماعیبیشتروبیشتریرابهعنوان

فداکاریهای و اجتماعیضروری مسئولیتهای از حالت بدترین در و . میکند؛... طلب حقوقش
اجتماعیکهیکجامعهاشتراکیبهآنهانیازدارد؛طفرهمیرود«10

درساختارنظامسیاسیسوسیالیسمبرخالفآنچهکهدراندیشهلیبرالیسمباآنمواجههستیمتاکید

افراد ایناندیشهسیاسی تاحقوقشهروندی.در برتکالیفومسولیتهایشهروندیاست بیشتر

جامعهبایستیدریکنظامکلگراومسئولیتپذیربهایفایتکالیفووظایفشهروندیبپردازند.به

نظرمیرسدمفهومشهروندیدرنظامسوسیالیسمباآنچهکهازآنتحتعنوانشهروندیمدرننام

بردهمیشودمباینتدارد.

گفتار سوم: شهروندی و دولت مدرن 

دولت در باشد. اروپایی مطلقه دولت مدرن، دولت گیری منشاشکل نزدیکترین میرسد نظر به

تسریع را مدرن دولت گیری شکل روند دنیوی قدرت کردن متمرکز و فشرده با اروپایی مطلقه

میبخشد.دولتمدرنراچنینمیتوانتعریفنمود.»دستگاههایسیاسی،متمایزازحکومتگرو

حکومتشونده،باقدرتعالیبریکناحیهیسرزمینمشخصوپشتوانهدعویانحصاریبرقوهی
قهریهوبرخوردارازحداقلحمایتیاوفاداریشهروندان«11

بهطورمشخصعناصرتشکیلدهندهدولتمدرنازاینقرارند:

-4 قدرت شخصی غیر ساختار قدرت3- انحصاری کنترل -2 مشخص سرزمین قلمرو وجود -1

مشروعیتبرخالفدورههایپیشازشکلگیریدولتمدرنکهانحصارقدرتدریدفردیاافراد

و تکوین از اماپس نمیشد قدرت گیری درشکل مردم اراده و بهخواست توجهی و بود مشخص

و نظام این در بهخودگرفت. ومحدود غیرشخصی قدرتجنبه شکلگیریدولتمدرنساختار

نظر و برخواست مبتنی که وحقانیجلوهمینمودند دولتهاییمشروع و مدلسیاسیحکومتها

دارد. وجود همانی این مدرن دولت و شهروندی مفهوم بین بهتر عبارت به باشند. مردم اکثریت

مفهومشهروندیزمانیشکلحقیقیبهخودگرفتکهرابطهحکومتبامردمازبعدیکطرفهبودن

10–فالکس،همانص94
11–هلددیوید،شکلگیریدولتمدرن،مترجم،مخبر،عباس،تهران،انتشاراتآگه1386ص58
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ومبتنیبرتکلیفمداریصرفخارجوبررابطهدوسویهوقانونمندومبتنیبرحقمداریوتکلف

مداریحقوقیتبدیلگشت.»اقتدارمشروعاقتداریاستکهازجانبکسانیکهتحتکاربردآن

قرارمیگیرند،معتبریاموجهتلقیشود.چنیناقتدارقانونیایعادالنهوبرحقشناختهمیشود.در

نتیجهاجباریااعمالزورازجانبشخصواجداقتدارموجهبهشمارمیرود.

مشروعیتیکنظامسیاسیبهعبارتدیگرهمانارزشمندیآناستبهاینمعنیکهآننظاممبین
ارادهعمومیاست.«12

درچنیننظامسیاسی–حقوقیرابطهدوسویه–دولت–شهروندیمدرنمبتنیبرحقوقوتکالیف

دوطرفهشکلمیگیرد.

بهنظرمیرسددریکتقسیمبندیکلیاقسامواشکالدولتمدرنبهقرارذیلمیباشد:

1-دولتمشروطه

2-دولتلیبرال

3-دولتلیبرالدموکراتیک

4-نظامسیاسیتکحزبی

باتوجهبهنکاتیکهراجعبهمبانیدولتمدرنگفتهشدبایستیبراینباوربودکهعلیرغمتقسیم

بندیاشکالواقسامدولتمدرندرسطورفوقالذکرنوعچهارمباعنایتبهساختاربستهوتوتالیر

آندولتمدرنبهمفهومحقیقیکلمهنمیباشد.چراکههمانطورکهگفتهشدهخواستواراده

مردمیبهعنوانمبانیاصلیتشکیلدولتمدرنمیباشندکهازآنتحتعنوانمشروعیتنامبرده

میشود.درواقعمفهومشهروندیبهعنوانیکرابطهدوسویهحقوتکلیفیبینحکومتوشهروند

درنظامتکجزییشکلنخواهدگرفت.

بخش دوم : شهروند جهانی 

فصل اول : مفاهیم و مبانی تعریف شهروند جهانی 

همانطورکهدربخشنخستذکرآنرفتمفهومشهروندیپسازطیفرازونشیبهایخاصخود

ودرپیوندبامفاهیمیهمچونمدرنیتهودولتمدرنشکلگرفت.

درواقعتکوینوشکلگیریدولتمدرنبهعنوانیکیازعناصرپیشینیشهروندیمیباشد.اما

مفهومشهروندیجهانیباعنایتبهمفهومجهانیشدنوپیامدهایآنمفهومجدیدوقابلبحث

میباشدکهنیازمندتحلیلوارزیابیاینمفهومومفاهیممرتبطباپیامدهایخاصآنمیباشد.

مبحث اول : مفاهیم 

گفتار اول : جهانی شدن و شهروندی 

و تعریفها فرایند این از است. جریان در حوزهها و عرصهها همه در شدن جهانی فرآیند امروزه

زداییمتجلی قلمرو برداشتهادرمفهوم این از »یکی آمدهاست. بهعمل برداشتهایگوناگونی

12–وینسنت،اندرو،نظریههایدولتترجمهحسینبشریه،تهران،انتشاراتنی،1387ص67
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شدهاست.مطابقایندیدگاهجهانیشدنعبارتاستازشکلگیریجدیدیازجغرافیاکهدرآن
فضایاجتماعیبانقشههاوفاصلههایسرزمینیومرزهاکامالمنطبقنیست.«13

بنابراینشهروندانامروزهخودرامنحصربهمرزهایتعریفشدهجغرافیایینمیدانند.بلکهباتوجه

بهدرنوردیدنمرزهایمذکورتوسطانواعواقسامپیشرفتهایبشریهمچونماهواره،اینترنتو...

دیگرمفهومفرهنگملیوبهعبارتبهترهویتملیدرحالرنگباختنوحرکتبهسویفرهنگ

جهانیاست.امروزهافرادانسانیخودرامحدودبهدایرهتنگکشوروفرهنگخویشنمیدانند،بلکه

حقوقوتکالیفخویشرافـــراترازدایرهوقلمروداخلیاحــساسمیکنند.امروزهکشورهادربرابر

نقضحقوقافراددرسایرکشورهاحساسمیباشندوبالفاصلهدربرابرآنواکنشنشانمیدهند.

البتهبایستیخاطرنشانکردکشورهاییدرمقابلهبانقضحقوقبشرحساسیتنشانمیدهندکه

ازمولفههایتکوینییککشوردموکراتیکبهرهمندباشند.ازمیاننیروهایاصیلومهمدرفرایند

جهانیشدنمعاصر،جهانیشدندموکراسیمهمترینتاثیررابرشهروندیداراست.ازنیمهدهه

1970گفتمانحقمحوردموکراسیبانیروییدرخورتوجهدرسراسرجهانرواجیافتهاند.

اینگفتمانهادموکراسیرابهیکارزشجهانیوفرآیندجهانیدگرگونبدلساختهاندودموکراسی

با را دموکراسی پیوند شدن جهانی این بر عالوه نمیباشد. خاصی کشور هیچ به منحصر دیگر

شهروندیملیگسیختهاستودرنتیجهپیوندمیانشهروندیودولت–ملتهاییکپارچهوبهدقت

مرزبندیشدهراقطعکردهاست.

دردورهپیشازجهانیشدنملیتدررابطهباتاریخ،زبان،مذهبوفرهنگمشترکشهروندانیکه

درمحدودهجغرافیاییمعینکهتحتحکومتیکدولتملتمشخصکهمسئولتعیینوتأمین

حقوقشهروندانمیباشدتعریفمیشود.

امادرعصرجهانیشدنعناصرفراملیباسرعتوارداینعرصهمیشوند.تعیینوتامینوبهعبارت

بهترتضمینحقوقشهروندانباسرعتازانحصاردولت–ملتهاخارجمیشودوسازمانهایفراملی

نقشتعیینکنندهایدرتعیینوتضمینموازینجهانیبشربهعهدهمیگیرند.ازمنظردولتها،

دردورهپیشازجهانیشدنمابادولتهایمرکزیملیکهدرمحدودهتحتحکومتخودازانحصار

قانونگذاری،کاربردنیرویقهروزوروحقاعمالحاکمیتملیعلیهشهروندانبرخوردارندمواجه

هستیمدرصورتیکهدرعصرجهانیشدندولتهایملیومرکزیازظرفیتوپتانسیلکمتری

جهتاعمالانحصاریومتمرکزقدرتملیبرخوردارندچراکهسازمانهایفراملیوبینالمللیآرام

نکتهمهم این بر بایستی بینالمللیشدهاند.هرچند ومعادالت وپیشقراولتحوالت آرامپیشگام

واقفبودکهتاثیرروندجهانیشدنبرمناطقوکشورهایمختلفعالوهبرماهیتوویژگیهایروند

جهانیشدنتاحدقابلتوجهیبهنوعوکیفیتنهادها،ساختارهایسیاسی،اقتصادی،قانونگذاری

و...بستگیدارد.دولتهاوحکومتهایمختلفباعنایتبهویژگیهاومختصاتمذکورمیتوانند

روندجهانیشدنرادرکشورهایخویشتشویقوتسریعکنندیابرعکسآهنگآنراآهستهویا

13– suholte , jan aarat , globalization:a critical intr. odnctlin new yoprk, pal grave, zooo, pp-
15-16
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مسیرهای از را روندجهانیشدن تاکشورها میگردد تنهاسبب نه امر این سازند. متوقف اساسا

متفاوتیتجربهکنندبلکهاساسامیتوانندبرسیرتحوالتجهانیشدننیزتأثیربگذارندوموجب

پیدایشاشکالمختلفآنگردند.بهعبارتبهترپیدایششهروندیجهانیوهمآواییوهمراهیآن

باجهانیشدنزمانیممکنومیسرمیگرددکههمآهنگینهادها،ساختارهاوقانوگذاریکشورها

بیشازپیشبهسویحداکثرهمکاریوهمراهیپیشرود.

گفتار دوم: حاکمیت و شهروندی جهانی 

»حاکمیتعبارتازقدرتبرترفرماندهییاامکاناعمالارادهایفوقارادههایدیگراستهنگامی

از گفتهمیشودفالندولتحاکماستیعنیدرحوزهاقتدارشداراینیروییاستخودجوشکه

اجرای و اراده اعمال مقابل در ندارد. آنوجود با برابر وقدرتدیگری نمیخیزد بر نیرویدیگری
اقتدارشمانعیرانمیپذیردوازهیچقدرتدیگریتبعیتنمیکند.«14

محض تسلیم و اطاعت بر مبتنی رابطه نوعی دولت، حاکمیت اعمال حوزه در میرسد نظر به

شهروندانوجوددارد.دراینقلمروشهروندانتحتقوانینومقرراتموضوعهکشورمتبوعخویش

بهانجامتکالیفوتعهداتشهروندیمیپردازند.پسدرنگاهاولیهممکناستایننظروجودداشته

باشدکهاصوالشهروندجهانیدرمباینتبامفهومحاکمیتقرارمیگیرد.درشهروندجهانیفرد

باآنودرقلمروکشورمتبوعخویشفراتررفتهوبه ازشهروندیوانجامتعهداتوتکالیفمرتبط

تعهداتوتکالیفیجهانیدراینحوزهمیپردازد.درحالیکهدرمفهومکالسیکحاکمیتوحتی

دررویهعملیفعلیبسیاریازکشورهاشهرونداناصواًلمکلفبهاجرایتکالیفشهروندیخویشدر

حوزهوقلمرووسرزمینیدولتمتبوعخودمیباشند.استادمحمدهاشمینیزنظرمذکوررامیپذیرد

و کشور بر اوال که است عالیهای قدرت از عبارت »حاکمیت میدارد: اشعار چنین رابطه این در و

مردمآناقتداروبرتریبالمنازعدارد.بهترتیبیکههمگاندرداخلکشورازآناطاعتکنندوثانیا
کشورهایدیگرآنرابهرسمیتشناختهومورداحترامقراردهند.«15

امابهنظرمیرسدمفهومومبانیحاکمیتدردورانکنونیتاحدودزیادیتعدیلشدهاست؛بهاین

معناکهاوالحاکمیتمطلقداخلیوعدموابستگیدولتهابهدولدیگربههیچوجهپذیرفتهنیست

زیست اقتصادی، گوناگون درحوزههای یکدیگر به دول متقابل وابستگی کنونی دوران در که چرا

وشهروندان تکالیفکشورها و تعهدات امروزهحوزه ثانیا میباشد؛ توجه قابل فرهنگی، محیطی،

ازقلمروسرزمینخودمیباشدچراکهدرصورتانجامتعهداتوتکالیفیکسویهشهروندان فراتر

کهازطرفحکومتهایمتبوعآنهاتحمیلمیشودوهیچگونهارتباطمنطقیواصولیحقوقیبا

جهانخارجبرقرارننمایند،منجربهدیکتاتوریوسلطهوزوردولحاکمبهاتباعشانمیگرددکه

از بنیادینشهروندان نقضحقوق و است، رسیده پایانخود به دیکتاتوری کنونیعصر دوران در

سویدولآنهاموجبمحکومیتهایداخلیوبینالمللیمیگردد.»بسیاریازتحلیلهابرتاثیر

14–قاضی،ابوالفضل،بایستههایحقوقاساسی،تهرانانتشاراتمیزان،1382ص71
15–هاشمیسیدمحمد،حقوقاساسیجمهوریاسالمیایران،تهران،انتشاراتمیزان،چاپششم.1383،

جلددومص1
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تمرکزکردهاست. باسازماندهیسرزمینی بروضعیتدولتمدرن نهادی احتمالیترتیباتجدید

بهنظرمیرسدگرایشدولتهابه)1(گسترشتمایزهاینهادیدرداخلکشورکهبهتفویضاقتدار

مرکزیبهحکومتهایمحلیمنجرمیشودو)2(همگرایینهادیبیشتردرعرصهبینالمللیکه

بهچالش را بهنهادهایفراملیمنتهیمیشودموقعیتممتازآنها انتقالصالحیتسرزمینی به

ازآنجاکهشهرونددراینموقعیتازحوزهتکالیفو کشیدهاست.«16امادرحوزهشهروندجهانی

تعهداتمرتبطباقلمروسرزمینیجدامیشودوگامبهسویموقعیتهاوفرصتهایجدیدجهانی

البتهدر بارتریداشتهباشد. برمیداردبهنظرمیرسدحوزهتکالیفگستردهترودرعینحالپر

اینقلمروحقوقجهانیمتناسبباشأنشهروندجهانیازطریقسازوکارهایبینالمللیهمچون

انعقادتفاهمنامههایبیندولوسازمانهایبینالمللیبرایشهرونددرنظرگرفتهمیشود.هر

از باشد راهتحققمفهومشهروندجهانیوجودداشته نظرمیرسدچالشهایوسیعیدر به چند

جمله:

1-وجودنظامهایتوتالیتروظالمدرگوشهکنارجهانوعدمتندادنبهتعهداتوتکالیفجهانی

بخصوصحقوقبشری

2-عدمشکلگیریوپذیرشمفاهیمواحدویکسطحهمچونشهروندجهانیبهدالیلایدئولوژیک

واحد مقررات با انطباق و همراهی همچون بینالمللی و ملی الزم سازگاریهای وجود عدم نیز و

جهانیبخصوصحقوقبشر.

مبحث دوم: مبانی 

گفتار اول: حقوق بشر 

حقوقبشربهعنوانیکیازمفاهیممدرنوجدیددرآغازقرنبیستمدرجهتحمایتوحفاظتاز

ازقرنبیستمتالشهاوممارستهایفراوانی کرامتوحیثیتبشریمطرحگردید.هرچندقبل

درجهتتبیینحقوقجهانیشهروندانوایدهرسیدنبهنقطهواحدبهمنظورحمایتوحراستاز

حقوقانسانیمطرحگردیدامابهنظرمیرسدفراگیربودنموضوعوالبتهجهانیشدنواقعیآنبه

اعالمیهجهانیحقوقبشرکهدردهمدسامبر1948بهتصویبمجمععمومیسازمانمللرسید

برگردد.

ازاینسالبهبعدماشاهدبحثهاواظهارنظرهایگوناگونراجعبهماهیتومبانیحقوقبشرو

بحثهایمرتبطبانسبیتفرهنگیهستیم.اماآنچهبهنظرمیرسدبینکشورهااتفاقنظرایجاد

نمودهاستضرورتحفاظتوحمایتازحقوقبنیادینواولیهبشرازسویکشورهایمختلفدنیا

سیاسی نظامهای مبانی و اصول همچنین و موضوعه مقررات و قواعد از بسیاری امروزه میباشد

این توجه قابل نکته میگردد. ارزیابی و بشریسنجیده باشاخصهایحقوق مختلف کشورهای

کهحتینهادهایاقتصادیهمچونبانکجهانیکمکهایخودرابهکشورهاییکهحقوقبشررا

رعایتکندباحقتقدمواولویتاعطامیکند.امروزهجهانیشدنحقوقبشربهمعنایمطلقبودن

16–الگلین،مارتینهمانص212
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قلمرووحوزهحقهادرعرصهفرهنگها،مکانهاوزمانهایمختلفاست.هرچنددرجهتتبیین

درستودقیقموضوعبایستیبیندومفهومجهانمشمولیومطلقبودنحقوقبشرتفکیکقائل

شد.

بایدتوجهداشتکهمفهوممطلقبودنخودیکمفهومچندالیهاست.ممکناست اینحال »با

موضوعیازیکنظرمطلقوازنظردیگریمقیدومحدودباشد.حقوقبشرازنظرمحتواییمیتواند

مقیدبهقیودیباشدکهبحثآنمربوطبهمسالهتزاحموتعارضحقوقاست.درعینحالحقوق

بشرازنظرقلمروشمولیمطلقاستکهازایناطالقحقوقبشرمیتوانتعبیربهجهانیشمولی

نگارنده، رغم به که بشر جهانیشدنحقوق مخالف نظرهای اظهار رغم علی کرد«17. بشر حقوق

جهانیشدنحقوقبشربهیکیازمبانیمهموقابلدفاعازمفهومشهروندجهانیاستامارویهو

عملکردسازمانهاونهادهایحقوقبشریهمچونمجمععمومیسازمانملل،شورایحقوقبشر

و...خودبهخوبیگویایدغدغهبودنمفهومحقوقبشروحقوقانسانیازسویکشورهایمختلف

دنیامیباشد.»حقوقجهانشمولبشردرحقیقتخودازدستاوردهایتمدننوینبشریاست.

نمیتوانگفتکهاستانداردهایجهانشمولحقوقبشریتعلقبهیکفرهنگخاصیدارد.این

در انسانی تمامفرهنگهای استانداردهادرحقیقتترجمانحقوقیحقهایاخالقیهستندکه

فضایحمایتیآنمیتوانندرشدونموداشتهباشند.بهواقعادعایاختصاصایننرمهابهفرهنگی

خاصازیکسواهانتبهسایرفرهنگهابودهازسویدیگردادناعتباروحیثیتبیشازاندازهبه
آنفرهنگخاصاست.«18

التزامودفاعازتکثیرفرهنگیدرعینالتزامبهجهانشمولیحقوقبشرایدهایاستکهدراعالمیه

جهانیتنوعفرهنگیمصوبسال2001یونسکو19برآنتاکیدشدهاست.

که واقعیت این به اشاره ضمن اعالمیه »این است: آمده چنین مذکور اعالمیه 1 ماده در بنابراین

فرهنگدرپهنهزمانومکانجلوههاونمودهایمتنوعیداشتهوداردبرتکثرومنحصربهفردبودن

جوامعانسانیبهعنوانمنشاوریشهتکثروتنوعفرهنگیتاکیدکردهاست.«

بهنظرمیرسدامروزهمیتوانضمنرعایتقواعدواصولومبانیکشورخودبررعایتنرمهایحقوق

بشریکهفردرادرحداعالیحفظحمایتوکرامتانسانیقرارمیدهدتاکیدنمود.درجهترسیدن

بهموقعیتمذکورقانونگذارهایکشورهابایستیبدوننگاهسیاسیوایدئولوژیکوصرفابادغدغه

حفظورعایتحقوقانسانیداشتنشهروندانخویشبهالتزاموتعهدخوددرقبالقوانینومقررات

پایبند حقوقبشریهمچوناعالمیهحقوقبشروکنوانسیونحقوقمدنیوسیاسیبیاندیشندو

باشند.امرمذکورمستلزمدموکراتیکبودنحکومتهاوپایبندیآنهابهقواعدواصولانتخابات

آزادومنصفانهوحقمردمدرتعیینسرنوشتسیاسیمیباشد.دراینصورتمطمئناًمفهومشهروند

17–قاریسیدفاطمی،سیدمحمد،حقوقبشردرجهانمعاصر،درآمدیبرمباحثنظریمفاهیم،مبانیقلمرو
منابعحقوقبشر،تهران،انتشاراتدانشگاهشهیدبهشتی،چاپاول،1382ص153

18–همانص158
19–UNE SCO universal declaration on cul tural diversity (2001)
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جهانیازاعتباروارزشحقیقیبرخوردارخواهدگردید.شهروندیکهضمنرعایتتعهداتوتکالیف

داخلیودارابودنحقوقخاصملیخودبهمسولیتهایوتکالیفبینالمللیخویشواقفبوده

ودرضمنپیگیرمطالباتحقوقبشریخویشدرسطحودرجهجهانیازسویدولتوحکومت

خویشوهمچنیننهادهاوسازمانهایخاصبینالمللیوحقوقبشریمیگردد.»بیشازشصت

معاهدهدرقلمروحقوقبشریوجوددارندکهحقوقبنیادینوآزادیهایپیشبینیشدهدراعالمیه

جهانیحقوقبشرراتوسعهدادهاند.آنهادرموردتبعیضنژادی،تبعیضنسبتبهزنان،شکنجهو

حقوقکودکانمیباشند.بهعالوهتعدادزیادیاعالمیهبهخصوصدرموردحقوقمردمانبومی،

اقلیتهایقومی،مذهبیوزبانیوممنوعیتتجاوزبهزنانصادرشدهاند.معهذاواقعیتبینالمللی

نشانمیدهدکهاجرایاصولوقواعدپیشبینیشدهبسیارکندترازتهیهوتدوینآنهامیباشد.

فاصلهزیادمیانتئوریوعملنابخشودنیاست.«20

نامههاوکنوانسیونهایحقوقبشری جایگاهشهروندجهانیدرموقعیتتعریفشدهتوسطعهد

از و نموده تقبیح را دنیا ظالم ازسویکشورهای بشر نقضحقوق اوال که میباشد اینصورت به

و داخلی بهحقوق ثانیا میشوند. راخواستار آن پیگیری بینالمللی نهادهای یا دولتهایخویش

ملیخویشاکتفاننمودهبلکهخواهانانطباققانونگذاریهایملیباعهدنامههاوکنوانسیونهای

حقوقبشریباشندتابیشازپیشازحقوقغنیوپرباریدرجهتحفظکرامتوحیثیتبشری

خودبهرهمندشوندثانیاباشرکتفعالوموثردرنهادهایمردمنهادغیردولتیمشارکتسازنده،

موثرومفیدخویشدرعرصهبینالمللیودرحوزهحقوقبشرراثابتنمایند.

البتهبایدتوجهداشتکهایننقطهمطلوبشهروندجهانیاستودراینزمینهنیزفاصلهزیادیبین

تئوریوعملوجوددارد.

گفتار دوم : محیط زیست 

تحوالتمرتبطباحقوقمحیطزیستنیزیکیازعواملتسریعدرروندتحولحقحاکمیتداخلی

جمعیت کنترل و زیست محیط از حفاظت و حفظ تدریج به است. بوده دولتها مطلق و محض

موضوعموردعالقهبیندولمختلفگردیدهاست.فرآیندبینالمللیشدنحفاظتازمحیطزیست

بااعالمیهمحیطانسانیاستکهلمدرسال1972بهوقوعمیپیوندد.

پسازتصویباعالمیهاستکهلم،شاهدتصویباسنادمتعددبینالمللیدراینموضوعمهمدرسطح

جهانیوهممنطقهایبودهایم.»تخمینزدهشدهاستکهامروزهبیشاز300عهدنامهوحدود

900عهدنامهدوجانبهدرزمینهحفظونگهداریازمحیطزندهوجودداردکهبهاینتعداد200

متنازسازمانهایبینالمللیرامیتواناضافهنمود.رشدقابلمالحظهیمقرراتبینالمللیدر

حوزهفعلیویاموقعیتهایخاصیراموردتوجهقرارمیدهدبرایمثال:اقیانوسها،آبهایقارهای،

با پاسخ شکل به محیطی حفاظت حوزه در بینالمللی مقررات خالصه طور به وحش حیات جو،

20–رابیسون،ماری،چهآیندهایدرانتظارحقوقبشراست.مترجمابراهیمبیگزاده،مجلهتحقیقاتحقوقی،
1380،شماره33-34.ص331
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چالشهایخاصیبهوقوعپیوست.21

بهنظرمیرسدیکیازمنابعمهمواصلیبحثشهروندجهانیحفاظتوحراستازمحیطزیست

باشدکهتاثیرفراوانیبرسرتاسرجهانمیگذارد.بهعنوانمثالتخریبالیهازن،حوادثهستهای

چرنوبیلوزلزلهوبهعبارتبهترسونامیاخیرژاپنکهمنجربهآسیبدیدننیروگاههستهایژاپن

ومبادالت ازسویدیگرمعامالت و برجایگذاشت. را اثراتجبرانناپذیرزیستمحیطی گردید،

تجاریواقتصادیکشورهایمذکوربشدتآسیبدیدهوازسویدیگرنگرانیهاواحساسهمدردی

وهمراهیشهرونداناکثرنقاطدنیارابههمراهداشتهاست.امروزهعالوهبردولتهاشهرونداننیز

وظیفهوتکلیفمهمواساسیدرحفاظتوحراستازمحیطزیستدارند.ازسویدیگرشهروندان

ازحقداشتنمحیطزیستسالمبرخوردارمیباشد.شهرونداندولتهایمختلفدنیامیتواننددر

جهتحفظوحراستازمحیطزیستوسالمتخویشحقبرمحیطزیستسالمرابهعنوانیکیاز

حقوقنسلسومحقوقبشرازدولتهایمتبوعخودمطالبهنمایند.

قوانین از بسیاری تکلیفدولتهاوشهرونداندر بهعنوان ازمحیطزیست وحراست اهمیتحفظ

اساسیدنیاآمدهاستودراصلپنجاهمقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانچنینآمدهاست:

»درجمهوریاسالمیحفاظتمحیطزیستکهنسلامروزونسلهایبعدبایددرآنحیاتاجتماعی

روبهرشدیداشتهباشند،وظیفهعمومیتلقیمیگردد.ازاینروفعالیتهایاقتصادیوغیرآنکه

باآلودگیمحیطزیستیاتخریبغیرقابلجبرانآنمالزمهپیداکندممنوعاست«.

مهمترین از دارند انسان حیات در که نقشی بواسطه موجودات دیگر و انسانها زیست »آینده

دغدغههایبشریتاست.تسلطکشورهابرمنابعطبیعیوداشتنمنافعاستراتژیکمغایرباطبیعت

بامانعقانونیروبرونباشد.زیرادولتهابهعنوانواضعمقررات حداقلدرسطحداخلیمیتواند

میتوانندخودراازقیدمحدودیتهابرهانندویاحتیبااقداماتمخفیمانعازتحققاهدافعهد

اخالق به عموم بندی پای دارد کارایی که چیزی تنها شرایط این در شوند. بینالمللی نامههای

زیستیوتحتفشارقراردادندولتیاشهروندانمختلفازسویموسساتغیرانتفاعیوداخلیو
بینالمللیاست.«22

بهنظرمیرسدیکیازتکالیفوتعهداتمهمشهروندانحفظوحراستازمحیطزیستکشورخودو

کشورهایدیگرمیباشد.امروزهمحیطزیستیکموضوعصرفاداخلیوملینمیباشد.کشورهای

آنها قلمروسرزمینی در محیطی زیست فالنمشکل که بهانه این به نمیتوانند آنها اتباع و دنیا

اتفاقافتادهاستاززیربارتعهداتوتکالیفمرتبطباآنکهدرکنوانسیونهاومعاهداتبینالمللی

محیطزیستوآموزشاصولیوهدفمندموضوعازطرفدولتهادرچهارچوبیکفعالیتفرهنگی

امروزه میباشد. بشری زیست محیط از حمایت و حفاظت جهت در عامل کارآمدترین و بهترین

شهرونداندرچهارچوبمفهومشهروندجهانیبایستیدرقالبنهادهایمردمنهاد،دوستانهوغیر

21–سیموندیس،جانسون،حقوقبشرابعادنوینوچالشهامترجممحمدعلیشیرخانی،تهران،انتشارات
گرایش،1383ص161

22–السانمصطفی،اصولاخالقزیستی،مجلهتحقیقاتحقوقی،بهار–تابستان1386،شماره45ص161-160
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دولتیحساسیتخودرانسبتبهاثراتزیستمحیطی،آسیببهمحیطزیستنشاندهند.

همچنینهرشهروندبایستیخودراموظفومتعهدبهاینبداندکهدرهرصورتازهرگونهآلودگی

زیستمحیطیدولتمتبوعخودراآگاهنمودهوپیگیریامورراازایشانمطالبهنماید.درغیراین

صورتودرحالیکهدولتمتبوعهرشهروندبهشکایتزیستمحیطیشهروندانخودرسیدگی

ننمایدشهروندانازاینحقوتکلیفبایستیبرخوردارباشندکهبهنهادهاومجامعزیستمحیطی

داخلیوبینالمللیذیصالحمراجعهنمایندوحلمشکلمذکوررامطالبهکنند.

گفتار سوم: اقتصاد 

از یکی نظرمیرسد به اقتصادجهانیمیباشد. مبانیمهمشهروندجهانیموضوع از دیگر یکی

اثراتوجلوههایبارزوعینیجهانیشدنودهکدهجهانیدرقلمرواقتصادباشد.امروزهدرحوزه

و روابطگسترده بینالمللی و منطقهای درچارچوبهمکاریهای دنیا اقتصادکشورهایمختلف

عمیقیرابرقرارمینمایند.بهگونهایکهکوچکتریناختاللوآسیبدرفرآینداقتصادیکشورهای

بزرگدنیابالفاصلهآثاروپیامدهایخودرابرجایمیگذارد.

دردورانکنونیبحراناقتصادیکشورهایغربییکیازدالیلاثباتفرضیهمذکورمیباشد.امروزه

پایهکشورهایبخصوص و بانکهاوصنایعمادر باسرمایهگذاریدر شهروندانکشورهایمختلف

صنعتیبهنوعیخودرادرفرایندمشارکتجهانیدرحوزهوقلمرواقتصادواردمیکنند.درفرایند

مذکوربهنظرمیرسدنقشدولت–ملتهادرعصرکنونیکامالدگرگونشدهاست.اکنونگردشآزاد

کاال،خدمات،سرمایه،نیرویکارواطالعاتدرابعادکالنوفزایندهدرپهنهجهاندرجریاناست.بر

ایناساسگسترشبازارآزادبهویژهگردشآزادسرمایهونیرویکارهمراهباتحوالتفناوری،بهویژهدر

عرصههایارتباطات،اطالعاتوحملنقل،تقسیمبندیهایجغرافیاییراباسرعتبیمعنیمیسازد.

پرسود و بهسویمناطقکمهزینه را انگیزهحداکثرسازیسود،سرمایهجهانی با امرهمراه این

سرازیرخواهدکردودولتهاراتحتفشارقرارخواهددادتابرایجلبسرمایهبهرقابتبپردازندو

سطحمالیاتهاراکاهشدهندوباسرعتوهرچهگستردهتروعمیقتردراقتصادجهانیادغامشوند.

برآنندکهدرنتیجهتحوالتفوقیکحکومتجهانیدرحالشکلگیری ازنظریهپردازان »پارهای

است.دراینروند،دولتهایملیبهمروردرشبکهایازسازمانهایبینالمللیوفراملیکهدرآن

میباشد برخوردار توجهی قابل نفوذ از شهروندان محوریت با دولتی غیر نهادهای و سازمانهای

مستحیلمیشوند.عدهایدیگرمعتقدندکهماشاهدتبدیلدولتهایملیبهدولتهایچندالیهای

هستیمکهدرآنهابهموازاتدولتهایملیسازمانهایبینالمللیوفراملیدولتیوغیردولتینیز

سهممهمیدرمدیریتاقتصادیوسیاسیجامعهبرعهدهدارندازاینمنظردولتهایملیبیمعنی
وبیاهمیتنشدهاندبلکهنقشوعملکردآنهامتحولشدهاست«.23

مبحث سوم: تعریف شهروند جهانی 

باعنایتبهمطالبیکهدربخشاولراجعبهکلیاتشهروندیگفتهشدونیزباتوجهبهمباحثیکه

23–سرایی،مرتضی،حتولمفهومشهروندورابطهانبادولت،پایاننامهکارشناسیارشد،تهران،دانشگاه
شهیدبهشتی،تابستان1389ص138
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دربخشدوممطالبراجعبهشهروندیجهانیگفتهشدهماکنونمفهومشهروندجهانیبایستی

موردبررسیوارزیابیقراربگیرد.

ذیل واجدخصیصههای وکشورش کهخود گردد اطالق فردی به نظرمیرسدشهروندجهانی به

باشد:

1-شهروندوظایفوتکالیفیفراترازحوزهقلمروملیوداخلیبرعهدهبگیرد؛

2-حوزهقلمرووظایفوکارکردهایشهروندیدرمواردیهمچونحقوقبشر،محیطزیستواقتصاد

میباشد.

و... زیستی محیط بشری حقوق نامههای عهد و معاهدات جهانی شهروند صالحیت مبانی -3

میباشدبخصوصدرحوزهحقوقبشرفرددرقالبنهادهایمردمنهادوNGOهاباایفایوظایف
چندوجهیملیوبینالمللیبپردازد.

4-کشورمتبوعشهروندازحداقلمزایاوفاکتورهایدموکراتیکبرخودارباشدبهگونهایکهفرصت

ایفاینقشهایچندگانهبرایشهروندخودرادرقلمروملیوجهانیمهیاوفراهمنماید.

و انعقادعهدنامهها با 5-کشورهایمختلفدنیاقلمروهاوحوزههایجغرافیاییمتنوعوگوناگون

معاهداتچندجانبهبینالمللینزدیکیوهمآواییخودرادرموضوعاتحقوقبشریاقتصادیو

زیستمحیطیاعالمنمایند.

باتوجهبهخصیصههاوشاخصهایفوقالذکرمفهوموتعریفشهروندجهانیبهقرارذیلمیباشد:

»شهروندجهانیبهفردیگفتهمیشودکهدریککشوردموکراتیکشرایطایفایوظایفونقشهای

چندگانهملیوجهانیدرحوزههاییهمچونحقوقبشر،محیطزیستو...ازطریقانعقادمعاهدات

چندجانبهبینالمللیبرایشفراهمومیسرگردد«.هرچندبهنظرمیرسدایدهشهروندجهانیهنوز

بهطورکاملوجامعفراهمنگردیدهاستوعاملاصلیدرعدمتحققمفهومشهروندجهانیدرعالم

واقععدمهمکاریموثرسازندهکشورهایمختلفدنیابخصوصکشورهایتوتالیتروغیرمردمیدنیا

میباشداماتالشدرراستایمفهوممذکورازسویاتحادیهاروپادیدهمیشود.بهگونهایکهشهرونددر

کشورهایاروپاییعالوهبرکشورخوددرکشورهایدیگراروپاییشهروندتلقیمیگردد.ایناتحادیه

همبرحاکمیتدولتهایاروپاییوهمشهروندیدرکشورهایعضواتحادیهتاثیراتزیادیداشتهاست.

ازاینشهروندیبهشهروندیچندگانهیادمیشود.هرچندشهروندیاتحادیههمهحقوقووظایف

و بهنظرمیرسدعلیرغمتالش آنهابرخودارند. ازبعضی اما شهروندیکشورخودرادارانمیباشد

همتیکهاتحادیهاروپاییجهتنزدیکیوهماهنگیدرسیاستهای،خطیمشیهاوبرنامهریزیهای

کشورهایاروپاییداشتهاستامابازبامفهومشهروندجهانیفاصلهزیادیدارد.چراکهحوزهوقلمرو

فعالیتهاوکارکردهایشهرونداناروپاییحوزهجغرافیاییاروپامیباشددرحالیکهبایستیبنابرتعریف

مفهومشهروندجهانیحوزهکارکردیشهروندبهصورتجهانیوفراترازمرزهایملی،منطقهایباشد.

نتیجه گیری 

با پیوندعمیقی بهنظرمیرسدمفهومشهروندجهانی آوردهشده اثنایمطالب همانگونهکهدر

مفهومدولتمدرنومدرنیتهدارد.اصوالشهروندیاززمانیروندتکوینوشکلگیریخودراآغاز
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نمودکهدولتمدرنبامحوریتحقوقبشر،دموکراسیوجامعهمدنیشکلگرفت.شهروندیجهانی

بهفردیاطالقمیگرددکهدرچارچوبکشوریدموکراتیکوازطریقانعقادمعاهداتبینالمللی

درحوزههاییهمچونحقوقبشر،محیطزیستو...بهنقشآفرینیومشارکتبهعنوانشهروندی

چندوجهیمیپردازد.

و حوزهها در حقوق داشتن حال عین در و تکالیف و وظایف ایفای دنبال به جهانی شهروند

قلمروهایمتنوعوگوناگونجهانیوفراترازمرزهاوقلمروهایسرزمینیمیباشد.بهنظرمیرسد

وحتی زیستی محیط بشری حوزههایحقوق در امروزی مدرن انسان نیازهای و دغدغهها وجود

اقتصادیبهشهروندانیفعالوپویانیازمندمیباشد،موجبپدیداریایدهمذکورگردیدهاست.اما

واقعیتهایموجوددرصحنهبینالمللیگویایاینحقیقتمیباشدکهموانعومشکالتعدیدهای

همچونعدمهمکاریوهمیاریکشورهاییدنیابخصوصغیردموکراتیکبرسرراهمفهومشهروند

جهانیمیباشد.بعضاکشورهاییبابهانهومستمسکقراردادننسبیتفرهنگیوموضوعحاکمیت

کشورهابرقلمروسرزمینیخودازپذیرفتنمفهومشهروندجهانیطفرهمیروند.درجهتپیشبرد

ایدهشهروندیجهانیپیشنهاداتذیلقابلارائهمیباشد:

دموکراتیک وجه بخصوص مطلوب حکمرانی شاخصهای به رسیدن جهت در کشورها تالش -1

حکمرانی

2-پذیرفتنمفاهیمونهادهایهمچونحقوقبشرودموکراسیباحفظاصولومبانیملیواعتقادی

خودبهگونهایکهبهکلیتمفاهیمونهادهایمذکورخدشهایواردنگردد؛

به خود کشور شهروندان جهتترغیب در اجتماعی و فرهنگی تالشهای و فعالیتهای انجام -3

پذیرفتننقشهایچندوجهیملیوبینالمللیبهعنوانشهروندیفعالومسئولیتپذیر؛

کنوانسیونهای و معاهدات انعقاد جهت دنیا متنوع و مختلف کشورهای همراهی و نزدیکی -4

بینالمللیبهمنظورپیشبردمفاهیمونهادهایمرتبطباشهروندیجهانی.

گرفتن عهده بر جهت در NGOها و نهاد مردم نهادهای پذیر مسئولیت و فعال نقش ایفای -5
مسئولیتهایووظایفشهروندیجهانیدرچارچوبجمعی.
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تفکیک قوا یا تفکیک قدرت؟

زهرهساداتامیرآفتابی1

چکیده:امروزهدرعرصههایاجتماعیوسیاسیماشاهدظهورگروههایمتفاوت

از مراجعصیانت آمبودزمانها، فشار، گروههای احزاب، جمله از تاثیرگذار و فعال

به نهادها این از برخی هستیم. حکومت هر خارج و داخل در و... اساسی قانون

طورمشترکدراکثرکشورهادیدهمیشوندوبرخینیزمختصنظامسیاسییک

است، تأمل محل نهادها این همهی در مشترک بهطور آنچه اما هستند؛ کشور

جایگاهآنهادرنظامسیاسییککشورتابعتفکیکقوا،میباشد؛چراکهظهوراین

نهادهامعادالتوتعریفهایشناختهشدهازتفکیکقوابهمفهومکالسیکآن-که

برمبنایتفکیکقدرتسیاسیدردستسهقوهمجزایحکومتیاستوهمهیما

باآنآشناییداریم-رادرهممیریزدومارابهسمتبازتعریفایننظریهارزشمنددر

جهتهماهنگیبادگرگونیهایرخنمودهنظامهایسیاسیسوقمیدهد.

کلید واژگان:تفکیکقوا،مراجعصیانتازقانوناساسی،افوریتها،جامعهمدنی،

تفکیکقدرتسیاسی

مقدمه:

آنچهکهامروزبایدبیشازپیشبدانتوجهداشتاینمسئلهاستکه،درجوامعمدرنقدرتسیاسی

دردستقوایحکومتبهشکلسهگانهکالسیکآنمحدودنمیشودتابتوانازتفکیکقوایحکومت

برایتعریفوشناختساختارقدرتسیاسییکجامعهسخنبهمیانآورد.بهعبارتدیگر،امروزهمابا

سطحوسیعتریازتفکیکقدرتدرسطحجامعهروبروهستیمکهمراکزقدرتدرآناشکالیدایرهوارو

پخشیافتهوبهشکلهرمیهمچونسیستمهایحکومتیگذشتهقابلبازتعریفنیستند.

شایدیکیازبزرگترینچالشهایهضمایندگرگونیساختاردرکشورمانرابتوانیمدریکاشتباه

1.دانشجویکارشناسیارشدحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبایی
Z_amiraftabi@yahoo.com
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انقالب زمان از که قوا تفکیک اصطالح واقع، در کنیم. ریشهیابی قوا تفکیک واژه درترجمه ساده

راه ایران سیاسی نظام به ایران  در اساسیگرایی قانون جنبش باشکلگیری همراه و مشروطیت

یافت،اصطالحیبرگرفتهازترجمهنادرستعبارت"The Separation of Powers“میباشد.اگر

از بهمعنایاینواژهدقیقترتوجهکنیم،خواهیمدیدکهمفهومعبارت“تفکیکقدرت”،برگرفته

روحیهضدقدرتمطلقهدورانخود،بهجهتدرهمشکستنانحصارقدرتدردستحکومتومهار

قدرتباتوسلبهقدرتمیباشدونه“تفکیکقوا”بهمفهومهگلیآنجهتتسهیلامورحکومتی.

درواقع،دغدغهاصلیمنتسکیو،اندیشمندترازاولعرصهیتفکیکقدرت،آزادیبود.اینتمایلبه

آزادیخواهیدرتمامیاثرمشهوروی“روحالقوانین”قابلمشاهدهاست.وینظریهتفکیکقدرت

و میدهد تشکیل را سیاسی آزادی که “قوانینی عنوان ذیل روحالقوانین یازدهم درکتاب را خود

ارتباطآنهابااساسدولت”ارائهنمودهاست.دراینکتاباوازتعریفآزادیآغازمیکندودرفصل

ششمبهنام“اساسحکومتانگلستان”بااعتقادبهوجودآزادیسیاسیواقعیدراینحکومت،

نظریهتفکیکقدرتراباالگوبرداریازاینحکومتمطرحمیکند.لذا،بیراهنخواهدبوداگرشکل

گرفتنپایههاینظریهتفکیکقوادراندیشهمنتسکیورابرخواستهازروحیهآزادیخواهیوشکستن

انحصارمطلقحکومتیومهارقدرتباتوسلبهقدرتبدانیم.

امانکتهایکهبایددرکنارارجنهادنبهجایگاهواالیدیدگاهاندیشمنداننظریهتفکیکقدرتدر

ابتدایشکلگیری از شکلگیرینظامهایمدرنموردتوجهقرارداداینکه؛حکومتوساختارآن

ایننظریهدرسهقرنپیشتابهامروزدچاردگرگونیهایعظیمیگردیدهاست.وامروزماباظهور

به آنها شناسایی اصواًل اندیشمندان این درزمان که هستیم روبرو سیاسی درساختار نهادهایی

مفهومامروزیغیرممکنمینمود.

اماپرسشاساسیاینجاستکهباتوجهبهعدمامکانشناساییقدرتسیاسیوساختارآنبهمفهوم

نظامهای در آن وجایگاه نظریه این به وفاداری بهجهتحفظ آیا اندیشمندان، این برای امروزی

سیاسیبایدبرمفهومکالسیکایننظریهوساختارآنهمچنانپایفشردیاباتوجهبهواقعیاترخ

نمودهدرجوامعامروزبهسمتمتحولکردنمفهومایننظریهوبهنوعینوسازیآنگامبرداشت؟

پاسخاینپرسشبهوضوحروشناست؛چراکهواقعیاتبرخواستهازنیازهایجامعهرانمیتوانمقید

بهرخدادندرچهارچوبالزاماتمعیننمود.بههمینجهترویکردخشکوسختگیرانهبهنظریه

تفکیکقدرتومحصورنمودنآندرقوایسهگانهحکومتیمحکومبهشکستاستونتیجهایجز

بهنابودیکشیدننظریهایکهاساسنظامهایدموکراتیکامروزراتشکیلمیدهدنخواهدداشت.

درهمینراستابهنظرمیرسدبهترینراهحلاحترامبهایدهاندیشمندانابتداییایننظریهدرکنترل

ومهارقدرتسیاسیتوسطتفکیکآنوشناسایینهادهایقدرتواقعیشکلگرفتهدردلجوامع

امروزیوایجادتغییروتحوالتالزمدردلایننظریهبهجهتنزدیککردنآنبهواقعیتنظامهای

سیاسیوبهرهبردنازفوایدانکارناپذیرایننظریهمیباشد.وبهنظرمیرسددرکشورمااولینگام

برایایجادچنینتحوالتیپذیرشاصطالح"تفکیکقدرت"وبررسیمسئلهاززاویهایننگاهبهنظریه

مزبورمیباشد.

تفکیک قوا یا تفکیک قدرت؟
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باتوجهبهایننکاتدراینگفتارکوتاهمابرآنیمتابابررسیساختارواقعیقدرتسیاسیدرجوامع

ازپیش بیش را قوا" "تفکیک برابر "تفکیکقدرت"در لزومکاربرداصطالح آنها وجایگاه امروزی

آشکارسازیم.

بنداولـنهادهایمستقلحکومتیوابهامجایگاهآنهادرنظریهیتفکیکقدرت
امروزهباتوجهبهتغییرکارکردهایدولتدرجوامعوافزودهشدنوظایفآنهاازجملهدرارائهخدمات

عمومیورفاهشهروندانوهمچنینمطرحشدنبحثنظارتهایمستقلازقوابرقوایسهگانه،در

درونحکومتهاماشاهدظهورنهادهاییمضافبرقوایشناختهشدهسهگانهجهتتسهیلاموریا

اعمالنظارتباالتربراینقواهستیمکهدیدگاهتفکیکقدرتدردستسهقوهحکومتیرابهچالش

میکشد.ایننهادهابستهبهنوعنظامهایحکومتیوفرهنگحاکمبرجوامعمختلفچهرههای

با رابطه در تطبیقی بررسیهایحقوق به موارد این تک بررسیتک که گرفتهاند بهخود متفاوتی

نظامهایمختلفواگذارمیگردد؛امابهطورعمدهدراکثرکشورهامراجعصیانتازقانوناساسیو

افوریتها2بهعنوانمصداقبارزایننهادهابهصورتمشترکایجادشدهاست.

الف. ابهام جایگاه مراجع صیانت از قانون اساسی در نظریه تفکیک قدرت
اهمیتوضرورتایجادایننهادهاووظیفهیخطیرآناندرپاسداریازقوانیناساسیکشورهابر

هیچکسپوشیدهنیستامانکتهایکهدراینپژوهشدررابطهباایننهادهاموردتوجهاستبررسی

جایگاهایننهادهاباتوجهبهنظریهتفکیکسهگانهقوااست.ایرادیکهازهمانابتدایطرحاین

نظریهازسویکلسنموردنظربسیاریازاندیشمندانحقوقیقرارگرفت.

امابهنظرمیرسدایناستداللاگرچهچالشتداخلایننهادهادرکارکردقوهمقننهراحلمیکند

باقی بیپاسخ را کشورهاست سیاسی نظام در مراجع این جایگاه که اساسی مسئله همچنان اما

میگذارد.امروزهدراکثرکشورهامراجعصیانتازقانوناساسیباتوجهبهویژگیهایخاصخود

ازجملهاستقاللازهمهینهادهایدولتی،دادرسانیبهغیرازقضاتدارایپایهقضاییو...دارای

جایگاهیخارجازقوایسهگانههستندوبهنحوینقشناظربراینقوارابازیمیکنند.دادگاههای

نیستند؛ کشور قضایی دستگاه نظر زیر اما میشوند شناسایی دادگاه نام با اگرچه اساسی قانون

قانون به احترام تضمین کهمسئول را نهادی نمیتوان اشارهمیکند، کهکلسن چراکههمانطور

اساسیاستبهیکیازقوایتحتنظارتتشبیهکرد.درواقعایننهادهاقوایسهگانهرابهفعالیت
درچهارچوبصالحیتشانوادارمیکند.3

ب. ابهام جایگاه افوریت ها در نظریه تفکیک قدرت
این طبق هستیم. مواجه شبکهای4 سیاست عنوان با دولتها دل در دیگر پدیدهای با ما امروزه

سیستمنظامسلسلهمراتبیسنتیکهدروزارتخانههامیشناسیمکاماًلتغییرمییابد.دراینسیستم

2.مفهومتفصیلیافوریتهاودلیلانتخابایننامکهبرگرفتهازاثرمارتینالگلیندراینرابطهمیباشدرابهمقاله
دردستچاپازاینجانبواستادارجمندمآقایدکترمحمدرضاویژهارجاعمیدهم.

3.لوییفاورو،دادگاه های قانون اساسی،ترجمهعلیاکبرگرجی،تهران،میزان،1388،ص43.
Network .4
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ارگانهاییتحتعناوینمختلفازجملهبانکمرکزیمستقل،مقرراتگذاربخشانرژی،بازرسان

گوناگون)درمدارس،سالمتیوایمنی،آلودگی...،پلیسوزندانها(وارگانهایگوناگون)مانند

وزارتخانهها کنار در غیره( و اطالعات... کمیسیون یا کلینیکی امتیازات و ملیسالمتی موسسه

قرارگرفتهوبرسیاستعمومیبهانحایمختلفتأثیرگذارمیگردند.حتیدراغلبمواردمشاهده

میشودکهاینارگانهادرسیاستعمومیبهنحویفعالتروتأثیرگذارترازدولتیامجالسمقننه

ظاهرمیشوند.

دستهبندیاینارگانهابهجهتتنوعدرساختاروکارکردهایآناندرسیستمحکومتیامکانپذیر

نیست.بیشترایننهادهادرغالبیکآمبودزمانشکلمیگیرندکهتعیینکردنجایگاهآنهاخود

محلبحثاست؛اماانواعاینارگانهامحدودبهآمبودزمانهانیست.درواقع،ایننهادهابااصول

آژانسهاویاآمبودزمانهاکاماًلقابلتوضیحنیستندونمیتوانآنهارادرایندستهبندیهاجاداد.

نهادها این اینکهمسئولیت با بهحدود650میرسد. ارگانهایعمومی این تعداد انگلستان در
اکثرابهصورتمشورتیومقرراتگذاریاست،برخینیزدارایکارکردهایاجراییهستند.5

ایننهادهایمتنوعگوییتشکیلقوهایجدیددردولتدادهاند.ایننهادهابهجهتداشتندانش

تخصصیکهپایهتصمیمگیریهایدولتراتشکیلمیدهدتوانستندصاحبپستهایحکومتی

گشتهوخودرادرنهادهایقدرتحکومتیجاکنند.بهجهتشکلاستثناییایننهادهاالگلین

آنهارابرگرفتهازطرحفیشته،"افوریتهایجدید"مینامد.

اماارگانهایعمومیکهامروزظهورکردهاندباآنچهفیشتهدرنظرداشتبسیارمتفاوتهستند

وخودقوهایجدیددرحکومتایجادنمودهاندکهدارایدانشوکارشناسانمتخصصبودهودر

تصمیمگیریهاوسیاستگذاریهانقشعمدهایایفامیکنند.اینارگانها،نهادهاییغیرانتخابی

جهت تهدیدی آنها جهت این از و نمود تلقی عموم اراده نماینده را آنها نمیتوان که هستند

دموکراسیمحسوبمیگردند.ایننهادهاجایگاهخودرادرقوانینازنهادهایانتخاباتینگرفتهاند،

افوریتها قضاییه. قوه مانند کردهاند دریافت آن به نیاز و خود عملکرد از را خود مشروعیت بلکه

اما قدرتمستقیمحکومتیندارندوبهطورمستقیمنیزنمیتوانندقدرتحکومتیرااعمالکنند

وظایفآنهانقشموثریدرتصمیمگیریهایدولتداردومستقیماًبرسیاستگذاریهایدولت

تأثیرگذاراست.اهمیتاینافوریتهادرتصمیمگیریهایسیاسیوحکومتامروزهبهحدیاست

کهنمیتوانآنهارانادیدهانگاشتوبایدجایگاهآنهارادرقدرتحکومتیوتفکیکآنروشننمود.

بنددومـجامعهمدنیوتفکیکقدرتسیاسی
امروزهبرایشناختدولتبایدبهچیزیورایدولت،یعنیدولتبههمراهجامعهمدنیتوجهکرد؛

چراکهرویههایدولتتاحدزیادیبهرویههایجامعهمدنیبستگیدارد.بهاینمعنیکهدولتبه

هماناندازهکهدرپیتأثیرگذاریبرجامعهمدنیاست،ازجامعهمدنیخودآگاهنیزتأثیرمیپذیرد.

و دولت سیاسی گفتمان مرزهای تعیین نیازمند دولت درباره جامع نظریه یک ارائه امروز درواقع

 ,Loughlin, Martin, Foundations of Public Law, London, Oxford University Press.5
2010, p 449.
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جامعهمدنینیزمیباشد.6زیراجامعهمدنیدرواقعمکانیاستکهدرآنکشمکشهایسیاسی

صورتمیگیردوپلارتباطمیاندولتوجامعهمیباشد.درجامعهمدرنباتوجهبهنقشفعالو

مشارکتشهرونداندرعرصهسیاسیکشوردرکنارحکومتوحتیدرمقابلآن،نمیتوانازحوزهی

پیونددهندهایندوعرصهچشمپوشیکرد.

بهعنوانمثال،امروزهدیگرمطالعهیکنظامسیاسیوشناختنوعآنبراساسپارلمانییاریاستی

بودندرمحورحقوقاساسیجهتتحلیلساختارآنکافینیست؛چراکهوجودیکحزبمسلط

میتواندذاتیکرژیمسیاسیراتغییردهد.7بنابراین،بااینکهدرقوانیناساسینحوهیتفکیک

اصلی نقش درواقع اما میگردد تعیین آنها فیمابین روابط و قوا ساختار یعنی، نظام یک قوای

تعییناینروابطوپیوندهایمیانقوابرعهدهاحزابمیباشد.باتوجهبهاحزابموجوددریکنظام

سیاسیاینپیوندمیتواندمحکموروبهتعاملیابسیارکمباشد.

سیاسی عرصه بازیهای وارد احزاب همچون مستقیم صورت به هرگز که فشار گروههای حتی

نمیشوندوبهطورغیرمستقیمبااستفادهنهادهایحکومتینقشپنهانیخودرادرحوزهیسیاسی

جامعهبازیمیکنندنیزدرمسائلتفکیکقواتأثیرگذارمیشوند.

درواقع،امروزهدرنظریههایدموکراتیکبهجامعهمدنیبهنوعیفضایسیاسیکنترلکنندهی

دولتنگاهمیشودوبهدرستیاینظرفیتجامعهمدنیجهتمهارقدرتموردشناساییقرارگرفته

دولت تا مدنی بهجامعه بیشتر آن موازنههای و قدرت بررسی در امروز نیز دلیل بههمین است.

اهمیتدادهمیشود8وایندوالزموملزومیكدیگرند.شایدبارویکردیفوکوییبتواناینپدیدهرا

حتیاینطورتوضیحدادکهدریکدیدصعودیبهقدرت،درواقعیکدولتدموکراتیکازدلیک

جامعهمدنیبامعادالتدموکراتیکبرخواهدخواست.

فوکومعادالتقدرتراکهقبالدرچهارچوبدولتونهادهایآنمحصوربودبهتمامیزوایایاجتماع

بسطمیدهدوتحلیلقدرتازباالبهپایین)نزولی(راردنمودهویکتحلیلصعودیراجایگزینآن

میسازد.9چراکهبهعقیدهاوهرچقدرهمکهاینمراکزقدرتبههمبپیوندندبازهمازهمگسیخته

وناپایدارهستند.بیشتریناهمیتنظریهفوکودربارهقدرتدرایننکتهنهفتهاستکهدیدگاههای

6. اماجامعهمدنیزمانیمیتوانددرایفاینقشخوددرمقابلدولتبهخوبیعملکندکهبدواًخوددموکراتیک
باشد؛چراکهاگرخودجامعهمدنیدارایماهیتیغیردموکراتیکباشدنمیتوانددولتیدموکراتیکرامطالبهکند.؛
چاندوک،نیرا،جامعه مدنی و دولت: کاوش هایی در نظریه سیاسی،ترجمهفریدونفاطمیووحیدبزرگی،تهران،

مرکز،1377،ص5.
7.بهعنوانمثالاگردرنظامریاستیآمریکااکثریتکنگرهورئیسجمهورازیکحزبباشند،تفکیکانعطافناپذیر
وسختیکهدراینرژیمازآنسخنبهمیانمیآیددچارتردیدمیشودواختالفمیاننیروهایاصلیاینرژیمیعنی
کنگرهوقوهمجریهبیشتربههمکارینزدیکمیگردد،امادرصورتیکهایندومتشکلازدوحزبمخالفباشند،
تفکیکقوابهمعنایآمریکاییآنبرقرارمیگردد.؛دوورژه،موریس،احزاب سیاسی،ترجمهرضاعلومی،چاپسوم،

تهران،موسسهعالیعلومسیاسیوامورحزبی،بیتا،ص639.
8.بیتهام،دیویدوکوینبویل،پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی،ترجمهرضازمانی،تهران،

ثالث،1377،ص141.
9.چاندوک،نیرا،پیشین،ص56.
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مطالعهکنندهقدرتراازسویبررسیدولتبهسویمراکزخردقدرتهدایتمیکند؛چراکهدولت

راساختارسلطهیمستقلازجامعهومراکزخردقدرتدرآننمیداندوبنابراینبرایآنماهیتیک

گفتماناصلیراقایلنمیشود.

بهطورخالصه،جامعهمدنیبهوسیلهطرحهایسیاسیاعضایآنساختهمیشودواگرمیخواهد

محدودیتهاییبرایدولتدرسواستفادهازقدرتایجادکندبایدعالوهبرآگاهیازظلموتعدی

دولتازظلمونابرابریدرونخودنیزآگاهباشدوجهتگفتگوبادولتبرایتضمیندموکراسیباید

خوددموکراتیکباشد.بهعبارتبهتروجودیکدولتدموکراتیکبدواًوابستهبهوجودیکجامعه

مدنیباماهیتیدموکراتیکاست.

ایننکتهایاستکهلیبرالها،پایهگذارانمفهومجامعهمدنیمدرن،بهآنتوجهینداشتندوتنها

جامعهمدنیرابهصورتیکماهیتمبهمبرایمهارقدرتدولتمطرحمیکندکهدرآنحوزههایی

لیبرال نظریه دارد. وتضمیندموکراسیوجود افراد ازحقوق ودفاع ومشارکتعموم جهتبحث

بیشترتوجهخودرابهمقابلهاینجامعهباقدرتدولتمعطوفمیکندنهماهیتدرونیاینجامعه.

بلکه تازهاست، بهساختارروابطدرجامعهمدنیرویکردی اینمفهومنیستکهتوجه به این اما

ریشههایاینتوجهبهآثارهگلبازمیگرددکهدرسازماندهیاینحوزهبسیاراهتمامورزیدهاست.

پسازهگلبرخالفلیبرالهاودیدگاهخوشبینانهآنهانسبتبهجامعهمدنیچپهاچندانبهاین

جامعهخوشبیننیستندوبراینعقیدهاندکهوصفهایفضاییجهتبحثآزادوحفظدموکراسی

و بورژواییحاکم دیدگاههای توسط تولیدشده توصیفاتی تعدیهایحکومت، برابر در مقاومت و

صرفاروبناییقضیهجامعهمدنیاست.بنابرایناینمفهومبایدشکافتهشودودرزیربنایاینمفهوم

استثمارافرادتوسطاربابانتولیدنهفتهاست.درواقعآنهابراهمیتونقشکلیدیاینجامعهاذعان

میکنندوازحضورآندرعرصهقدرتسیاسیاستقبالبهعملمیآورندامامانندلیبرالهامعتقد

بهرهاکردناینجامعهبهحالخویشنیستندوایدهخوشبینانهایکهاینجامعهخودمیتواندبه

ادارهخودبپردازدوهرگونهدخالترادرآننفیمیکندرانمیپذیرند.بهبیانبهترچپهاکارنیمه

رهاشدهلیبرالهاراتکمیلمیکنند.

بهطورخالصه،لیبرالهابهمعرفیاینمفهوموساختآندرمقابلدولتجهتمشارکتمردمدر

به را توجهخود وچپها قدرتحکومتمیپردازند ومحدودکردن بهطورمستقیم قدرتسیاسی

دروناینجوامعونحوهیساختوحفظآنمعطوفمیدارند.البتههردودیدگاهبامتوجهکردن

پژوهشهایخودبرجنبهایازاینقضیهازقستدیگرآنغافلمیگردند.بههمینجهتبهنظر

میرسدجهتایجادیکجامعهمدنیپویاوفعالدربرابرجکومتبایدازدیدگاههایهردوطرفبهره

جست.

فرجام سخن

باتوجهبهمطالبگفتهشدهآنچهنتیجهمیشوداینکهچالشاساسینظریهتفکیکقواازابتداتا

بهامروزقدرتونحوهیمهارآنبودهاستکهدرگذشتهبهجهتتمرکزاینقدرتدردستحکومت،

تفکیک قوا یا تفکیک قدرت؟
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فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم ـ شماره 9 ـ تابستان 1391

تمرکزایننظریهنیزبرتفکیکساختارقدرتدردرونحکومتمتمرکزگردیدهاست؛امااینتوجیه

"تفکیکقدرت"کافینیست؛ بانظریه رابطه قوا"در "تفکیک نامناسب ازاصطالح جهتاستفاده

چراکههمانطورکهمالحظهشد،توجهبهایننظریهبارویکردتفکیکقوا،بهطورکلایننظریهرا

ازاهدافاولیهشکلگیریآندورنمودهوراهرابرایدورنمایشکلگرفتهازمفاهیمنوینایننظریه

ناهمواروچهبسامسدودمیسازد.

توجه با مدرن دولتهای ساختار در گرفته صورت تحوالت و مدنی جامعه مفهوم ظهور با امروزه،

رخ نیز قدرت تفکیک نوین اندیشمندان دیدگاههای در دگرگونیهایی جامعه، نیازهای تغییر به

نمودهاست.اندیشمندانعرصهتفکیکقدرتامروزیبهویژهدرایاالتمتحدهوفرانسهبهوضوح

دریافتهاندکهدرراستایتعریفوشناساییوتعیینساختارقدرتسیاسی،جهتکنترلومهارآن

نبایدازنهادهایمستقلتشکیلشدهدرونوبیرونحکومتغافلماند.ایننظریهپردازاندرپی

ایجاددگرگونیهایاساسیدرمفهومنظریهتفکیکقدرتهستند.
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