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چکیده
در همه جوامع نیروی کار از مهم ترین عوامل تولید به شمار می رود و درآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی 
از درآمد ملی هر کشــور محسوب می شود. نظر به این که جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی به نیروی 
کار نیاز دارند و زنان نیز نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، جمعیت زنان باید بخشی از نیروی کار مورد 
نیاز جامعه را تأمین  کنند به همین دلیل در کشور های صنعتی به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان افزوده شده است. 
در پژوهش اخیر که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده سیاست های کلی اشتغال زنان از دیدگاه قوانین جمهوری 
اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحقیق اخیر، در قوانین و مقررات موجود، نقش زنان در جامعه 
به ویژه در عرصه اشتغال و رابطه مستقیم آن با توسعه پایدار مورد عنایت قانونگذاران، سیاستگذاران و برنامه ریزان 
قرار گرفته و بر ضرورت برخورداری زنان از حق اشــتغال، امنیت شغلی، حمایت های ویژه در زمان اشتغال، تأمین  
اجتماعی و غیره تاکید شده است. موضوع اشتغال زنان در نظام حقوقی کشورمان در مقایسه با موازین و مقررات 
بین المللی، می تواند زمینه ساز مناسبی برای تعیین جایگاه اشتغال زنان و سهم آنان از بازار کار در سطح کالن کشور 

باشد. 
کلید واژگان: سیاست های کلی اشتغال، زنان، قوانین جمهوری اسالمی ایران، توسعه اقتصادی. 
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مقدمه
در همه جوامع نیروی کار از مهم ترین عوامل تولید به شمار می رود و درآمد حاصل از آن بخش بزرگی از درآمد 
ملی هر کشــور را تشکیل می دهد. نظر به این که جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی به نیروی کار نیاز 
دارند و زنان نیز نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، جمعیت زنان بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را 
تأمین  می کنند. بدون تردید کار زنان در توسعه اقتصادی کشور ها نقشی مهم دارد و به همین دلیل کشور های پیشرفته 
در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان در تولید افزوده اند.از طرفی حضور زنان در فعالیت های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اصول اساسی توسعه پایدار به شمار می رود. 
 در جامعه ما اگر چه به دلیل وظیفه نان آوری مردان، ســهم اشــتغال زنان پایین تر است ولی زنان در هر بخش 
کشاورزی، صنعتی و خدمات فعالیت می کنند. در جامعه در مناطق شهری زنان بیشتر در بخش خدمات فعالیت 
داشــته و در مناطق روستایی در بخش صنعت و صنایع دستی حضور بیشتری دارند. ضمنًا بایداین نکته را در نظر 
داشت که بسیاری از زنان خصوصًا زنان روستایی که اکثرًا در بخش کشاورزی مشغول هستند خود را خانه دار معرفی 
نموده و این امر عالوه بر کاسته شدن تعداد شاغلین زن موجب بروز اشکال در توزیع نسبت شاغلین در این بخش 
نیز می شود. درسال1375حدود 46درصد از زنان شاغل در بخش خدمات،34/52 درصد در بخش صنعت و 17 
درصد در بخش کشاورزی بوده اند در حالی که در سال 1355 بخش صنعت بیشترین تعداد زنان شاغل را به خود 
اختصاص داده و حدود 45/5 درصد زنان شــاغل در این بخــش و 26/5 درصد در بخش خدمات و 19 درصد 
در بخش کشاورزی بوده اند )عزیزی و آذرکمند، 1389: 145(. در سال 1365همزمان با جنگ تحمیلی، وجود 
شــرایط خاص جنگی، ضربه دیدن کارخانه جات و صنایع موجب افزایش تعداد شــاغلین زن روستایی در بخش 
کشاورزی گشته و میزان زنان شاغل را در این بخش به حدود 28 درصد ارتقاء بخشیده است و در مقابل نسبت زنان 

شاغل در بخش صنعت را از حدود 45/5 درصد به حدود 24 درصد کاهش داده است )افشاری، 1369: 3(. 
نگاهی گذرا به روند تحوالت جامعه اســالمی ایران طی ســال های پس از پیروزی انقالب اسالمی مؤید این 
واقعیت می باشد که هر چند در طول دهه های اخیر به واسطه بروز مسائل و مشکالت گوناگون خاصه وقوع جنگ 
تحمیلی، کشــور ما در مســیر رشد و توســعه خود با چالش  ها و موانع متعددی روبه رو بوده است، لیکن اهداف و 
آرمان های محوری آن هرگز دستخوش تغییر نشده و برنامه ریزان و مسئوالن همواره براساس ارزش های دینی اعتقادی 
حاکم، در راستای تحقق کامل آنان تالش کرده اند.یکی از اهداف واالی نظام، استقرار عدالت اجتماعی می باشد. 
در همین راســتا نیز ارتقای جایگاه زنان در جامعه و بهبود شاخص های توسعه انسانی از جمله آرمان های نظام طی 
برنامه های ملی قرار گرفته است. موضوع اشتغال زنان و افزایش میزان حضور آنان در مراکز علمی تحقیقاتی، افزایش 
تمایل به حضور در بازار کار و عرضه روزافزون نیروی کار تحصیل کرده زن موجبات این امر را فراهم ساخته که مقوله 

اشتغال زنان در سطح موضوعات محوری و کلیدی جامعه تغییر ماهیت یابد. )احمدی، 139۰: 1(
نکته قابل توجه اینکه در محاســبات آماری، نرخ مشــارکت اقتصادی مردان همواره باالتر از نرخ مشــارکت 
اقتصادی زنان برآورد گردیده اســت و متأســفانه در مجامع بین المللی نیز بدان به عنوان نوعی تبعیض اجتماعی 
نگریسته می شود در حالی که براساس قانون مدنی کشورمان مسئولیت اقتصادی خانواده بر عهده مردان می باشد و 
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مردان موظف به تأمین مالی خانواده می باشند و در واقع سرپرست اقتصادی خانواده مردان می باشند. لذا »در تأمین 
مخارج خانواده و اشتغال، اولویت با مردان است و بر این اساس نیز زنان سرپرست خانوار که موظف به تأمین مخارج 
اقتصادی خانوار می باشــند و مدیریت اقتصادی را بر عهده دارند، الزم است در سیاست های اشتغال از جایگاه و 
حمایت های ویژه ای و مهم تر از مردان برخوردار باشند و به تبع آن یکی از سیاست های دولت نیز ایجاد اشتغال برای 

زنان سرپرست خانوار و خانوار های دارای سرپرست زن باشد« )سفیری، 1382: 167(. 
 »در ایــران زن خانــه دار با نقش های متفاوت و متنوعی که ایفا می کنــد از جنبه های مختلف بر فرآیند های 
اقتصادی اجتماعی تأثیر می گذارد. زنان خانه دار ایرانی ارائه دهنده و تأمین کننده نیاز های اساسی نیروی کار فعال 

جامعه هستند« )همان(. 
با طرح مباحث حقوق اجتماعی و انسانی زنان، موضوع اشتغال و سهم زنان مورد توجه و در اولویت برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری بسیاری از کشور ها و سازمان های بین المللی در عرصه جهانی قرار گرفت و منجر به تصویب 

اسناد متعدد شده است. 
در این راستا، در قوانین و مقررات موجود، نقش زنان در جامعه به ویژه در عرصه اشتغال و رابطه مستقیم آن 
با توسعه پایدار مورد عنایت قانونگذاران، سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته و بر ضرورت برخورداری زنان از 
حق اشتغال، امنیت شغلی، حمایت های ویژه در زمان اشتغال، تأمین  اجتماعی و غیره تاکید شده است. موضوع 
اشتغال زنان در نظام حقوقی کشورمان در مقایسه با موازین و مقررات بین المللی، می تواند زمینه ساز مناسبی برای 
تعیین جایگاه اشتغال زنان وسهم آنان از بازار کار در سطح کالن کشور باشد. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله 

درصدد پاسخگویی به این سوال است: 
سیاست های کلی اشتغال زایی زنان در نظام حقوقی ایران بر چه مبنایی قرار دارد؟

1- جایگاه اشتغال زنان در اقتصاد 
واژه اشــتغال در زبان فارسی به معنی»به کاری پرداختن،مشغول شدن به کاری وبه کاری سرگرم شدن است« 
)دهخدا،1372: 1۰1( و در اصطالح عبارت است از: »کار می تواند به عنوان وظایفی تعریف شود که متضمن صرف 
کوشش های فکری و جسمی بوده و هدف شان تولید کاال و خدماتی است که نیاز های انسانی را برآورد می سازد. شغل 
یا پیشه،کاری است که درمقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود. کار در همه فرهنگ  ها اساس نظام اقتصادی یا 

اقتصاد است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کاال ها وخدمات سر و کار دارند )گیدنز،2۰1۰(. 
مرکز آمار ایران، شاغل را چنین تعریف کرده است: »کلیه جمعیت ده ساله و بیشتر که در هفت روز پیش از 
مراجعه مأمور سرشماری به کار ی اشتغال داشته اند و در این مدت به طورمیانگین روزی هشت ساعت یا بیشتر کار 

کرده اند،شاغل محسوب می شوند )فرهادیان، 139۰(. 
بنابرایــن، در اصطالح متعارف اشــتغال، به کار هــای تمام وقت، دارای مزد و بیرون از خانه گفته می شــود. 
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 شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی از آغاز پیدایش بشر واقعیتی انکار ناپذیر بوده است و از قدیم االیام زنان سهم
 عمده ای در تولید ملی داشته اند.معذالک کار آنان از بسیاری جهات متفاوت با کار مردان بوده و مسیری جدا از 
اشتغال مردان داشته است که از آن جمله می توان به نوع کار، ساعات کار، میزان دستمزد، سال های شروع به کار، 

بازنشستگی و نوع مسئولیت  ها اشاره کرد )رفعت جاه و خیرخواه،1392: 132(. 
از بدو تاریخ همواره زنان هم پای مردان در عرصه های اقتصادی حضور داشته اند.به گونه ای که ویل دورانت1 
می گوید: در اجتماعات ابتدایی، قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است نه به دست مردان. 
در آن هنگام که قرن های متوالی مرد، دائمًا به طریقه های کهن خویش به شکار اشتغال داشت  زن در اطراف خیمه، 
زراعت را ترقی می داد و هزاران هنر خانگی ایجاد می کرد که هر یک روزی پایه صنایع بسیار مهمی شده اند.کانون 
خانوادگی را نیز زن به وجود آورده اســت و به تدریج نام مرد را هم در فهرســت دست آموز خود وارد کرده و به او 
ادب آموخته و هنر معاشرت و آداب اجتماعی را که بنیان روان شناسی و مایه مدنیت است به او تعلیم داده است 

)سجادپور، 139۰؛ اوالدیان و صفری ،1386: 42(. 
اشکال سنتی اشتغال زنان تا بعد از انقالب صنعتی کما بیش ادامه یافت اما حضور سازمان یافته و نظام مند زنان در 
عرصه اشتغال در قرن نوزدهم، رخ داد. کارل مارکس2 این حضور را بر آمده از ضرورت های اجتماعی و تحت فشار 
و نه بر اساس انتخاب می داند. نظام سرمایه داری با تأکید بر کاهش هزینه  ها موجب راندن بخش هایی از نیروی کار 

به حاشیه یا بازار جانبی کار می گشت که معمواًل زنان از رانده شد گان به این بخش بودند )سجادپور، 139۰: 2(. 
تا پیش از دهه 197۰،زنان را کنشگران مهم در فعالیت اقتصادی نمی دانستند وهمواره زنان زیرسلطه مردان دیده 
شده، معمواًل مشارکت زنان و بهره گیری از آن ها در پروژه  ها نادیده گرفته می شد )بنگ فیگلیولی، 1997(. ریشه 
این نابرابری در تقســیم کار سنتی میان زنان و مردان بوده که در عمل، تمرکز زنان برکارخانگی و مردان را  بر کار 

خارج از خانه موجب شده است. 
امروزه،مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی روبه رشد می باشد. سهم زنان در نیروی کار جهان از 38درصد 
در سال 197۰به 41درصد در سال1996 افزایش یافته است. در مرحله نخست، انگیزه اصلی کار برای زنان مسائل 
اقتصادی بود ومنجر به ایجاد طبقه زنان کارگر شد. این امر انگیزه اولیه، زنان طبقه متوسط وحتی مرفه نیز نه تنهابرای 
بهبود وضعیت اقتصادی بلکه برای موفقیت های فردی خودشان، موقعیت های اجتماعی مناسب و سایر امتیازاتی که 

بدنبال اشتغال بدست می آورند، به کار خارج از منزل تشویق کرد )نعمتی، 139۰: 18(. 
در قرن نوزدهم یکی از مهم ترین مشاغل زنان، حضور آنان درصنعت به خصوص صنعت نساجی و پوشاک 
بود؛ هرچند بنا  به گفته هلنا وتزاک3خدمات بخش  های خانگی، مانند پرستاری، آشپزی، معلمی و مشاغلی از این 
دســت، طیف گســترد های از نیروی زنان را در برمی گرفت؛ اما آن چه نمود ویژ ه ای داشت، کار زنان در صنعت 

1-Will Durant
2-Karl Marx 
3-Tezac-helna
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پوشــاک و تزئینات لباس بود؛ به گون های که در ســال 1871 حدود یک میلیون زن انگلیسی در این بازار اشتغال 
داشتند. سرمایه داری در مرحله پیشرفته تر، به تقویت بخش خدمات و سیستم اداری خود ناگزیر شد، که با اختراع 
ماشین تحریر و توسعه نظام  های اداری، زنان به این دست مشاغل روی آوردند، و در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیســتم حدود صد  هزار نفر از زنان در کشور های صنعتی مشغول به کار در این حوزه بودند )زعفرانچی ، 1388: 

 .)132
توسعه اقتصادی- اجتماعی، گسترش آموزش، شهرنشینی و به طور کلی تحوالتی که در جوامع امروزی واقع 
شــده، به دگرگونی کار زنان و نقش آنان در جامعه منجر شــده است و زنان در بسیاری از شئون صنعتی و اداری 
مملکت به کار گرفته شــده و به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند؛ تا جایی که در مباحث توســعه، 
مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آن در ساختار اقتصادی یکی از شاخص های نوسازی و توسعه اقتصادی قلمداد 

شده است و به عنوان الزام اقتصادی- اجتماعی پیشرفت جوامع از آنان یاد می شود )کاظمی، 1385: 23(. 
بسیاری از جامعه شناسان معتقدند همراه با انقالب صنعتی در موقعیت اجتماعی و خانوادگی زنان به تدریج 
دگرگونی هایی پدید آمد؛ به طوری که در جوامع پیشرفته صنعتی، زنان قادرند تقریبا" در تمامی مشاغل به اصالح 

 .)Smelsel, 1988:291( مردانه، به کار مشغول شوند

2-عوامل مؤثر بر اشتغال زنان
2-1-عوامل اقتصادی: از میان عوامل اقتصادی، ســطح توســعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. 
توسعه اقتصادی به معنای گذر از نظام های سنتی )عمدتا" کشاورزی( به نظام های مدرن )تجاری صنعتی( است. 
اقتصادان های نئوکالســیک معتقدند که توسعه اقتصادی از طریق گســترش بازار، ایجاد فرصت های شغلی و 
افزایش دسترسی بهتر به آموزش می تواند موقعیت زنان را در بازار کار بهبود بخشد. این دیدگاه را می توان با این 
نظر که فرایند توسعه، نابرابری اجتماعی را کاهش می دهد مرتبط دانست. در این منظر اعتماد به عملکرد افراد 
به عنوان مبانی تخصیص منابع و تقســیم کار افزایش یافته و در نتیجــه موقعیت زنان در بازار کار بهبود می یابد 

)کیوانی، 1394: 3(. 
 مسئله دیگر تورم است که باعث می شود زنان در مقام نان آور دوم، به ویژه در میان طبقه با درآمد پایین، وارد صحنه 
فعالیت و کار شوند که این خود بر میزان مشارکت و بیکاری و سطح دست مزد ها موثر خواهد بود. می توان گفت: مهار 
تورم به مفهوم مهار یکی از عوامل موثر بر ورود زنان به بازار کار است. البته قابل ذکر است که به طور کلی در ایران موانع 
زیادی در اشتغال زنان وجود داشته از جمله این موانع: رکود اقتصادی سال های انقالب و جنگ، تاکید بر ویژگی  ها و 
نقش های غیر اقتصادی زنان، اجتناب بخش خصوصی از سرمایه گذاری در کار های اشتغال زا، عدم تنوع یا کم تنوعی 

فرصت های شغلی برای زنان، باال بودن هزینه های نیروی کار زنان برای کارفرمایان )حیدری، 1394: 4(. 
با مروری بر دیدگاه و نظرات اقتصادی در باب وضعیت اشتغال زنان نشان می دهد که به طور کلی کشورمان 
به لحاظ اشتغال و به ویژه اشتغال زنان وضعیت چندان مطلوبی ندارد و طی دوره های مختلف میزان بیکاری افزایش 
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یافته است. همچنین سهم اشتغال زنان سیر نزولی را طی کرده و در صورت ادامه روند کنونی چشم انداز روشنی را 
نمی توان برای زنان کشور پیش بینی کرد )قنبری و همکاران، 2۰12(. 

2-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی: از جمله موانع فرهنگی می توان به تفاوت تبعیض در فرایند اجتماعی شدن زن و 
مرد، حاکم شدن تفکر مردساالری در جامعه و از جمله عوامل اجتماعی می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، قوانین 

ناظر بر خانواده، وجود تبعیض در ساختار اشتغال و نحوه گزینش نیروی کار اشاره کرد )توکلی واال، 1385: 2(. 
در مورد نابرابری شــغلی میــان زنان و مردان می توان گفت که زنان در قــرن حاضر در بازار کار با تبعیضات 
متعددی مواجه اند.آن ها نسبت به مردان، در مشاغل مشابه، مزد کمتری دریافت می کنند. از نظر شغل، زنان و مردان 
از مساوات برخوردار نیستند و از طرفی دور نگهداشتن زنان از مشاغل حرفه ای پردرآمد و راندن آنان به سوی مشاغل 

کم درآمد، غیرفنی و ساده، در جهان امروز بسیار رایج است. 
یکی از مشخصه های بازار کار در ایران میزان پایین مشارکت زنان است مشکالت اجتماعی انقالب و جنگ تا 
حدی سبب این مسئله بوده اند.فضای حاکم در آن دوران به گونه ای بود که تنهامعیار های پدرساالرانه تعیین می کرد 
که چه شغل  ها و حرفه هایی برای زنان مناسب هستند. بر اساس این نگرش اجتماعی برخی قوانین و مقررات محدود 
کننده جدید وضع شــد. برای مثال بر طبق قانون، زنان برای کار کردن، راه اندازی یک کســب و کار و یا مسافرت 
باید از همسرانشان اجازه داشته باشند. جدایی محل کار زنان و مردان در برخی از مکان  ها از دیگر نمونه های محدود 
کننده است. این جدایی اغلب مانع از افزایش مهارت  ها و دانش زنان می شود )ن.ک به:  صیدالی بختیاری، 1391و 

عالءالدینی و رضوی، 1383: 138(. 
عالوه بر این می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، سیاست های محدود کننده در انتخاب رشته تحصیلی و 
شغل برای دختران، قوانین ناظر بر خانواده، قوانین کار، وجود تبعیض در ساختار اشتغال ایران و نحوه گزینش نیروی 

کار تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه اشاره کرد. 
در دهه اخیر شرکت های خدماتی و بازرگانی نوین با رویکرد به اشتغال زنان و عدم اعطای حقوق قانونی مصرحه 
در قانون کار، در شرایط اجتماعی نابرابر، کارفرمایان را مخیر کرده تا به اراده خود به اخراج آن  ها مبادرت ورزند که در 
این راستا تقاضای بیش از حد اشتغال و فقدان امکان ایجاد آن موجب اطاعت کورکورانه از کارفرمایان شده است. در 
واقع یک دلیل عمده برای کاهش مشارکت زنان در دهه 136۰، سیاست هایی بود که تنهابرای مردان سرپرست خانوار 
فرصت های درآمدی ایجاد می کرد. به دنبال انقالب و در دوران جنگ تحمیلی با عراق، محدودیت های فعالیت زنان 

در اقتصاد افزایش یافت. بسیاری از مشاغل همانند منشی گری برای زنان نامناسب اعالم شد )بی نام، 139۰: 172(. 
و برخی از قوانین مدافع حقوق زنان لغو شد. همچنین مراکز تنظیم خانواده، مهد کودک  ها و کودکستان  ها بسته 
شدند. در واقع تنهااز جایگاه زنان در میان خانواده حمایت شد. این پس روی  ها بدون چالش نماند و متعاقبًا بسیاری از 
محدودیت  ها برداشته شد. در کل فضای جدیدی از اوایل دهه 137۰ حاکم شد که افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و 

اجتماع را تشویق می کرد. در عین حال که برخی از موانع همچنان برجای ماند )عالالدینی، 1383: 135(. 
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2-3-عوامل حقوقی: قوانین رسمی و قواعد اجتماعی مرتبط با حقوق و وظایف اجتماعی و فردی زنان، نیز بر 
میزان مشــارکت اقتصادی آن  ها اثر می گذارد. در این مورد اگر قوانین مالکیت اموال، تقســیم ارث، تعیین همسر، 
تصمیم گیری در خانواده و انتخاب شــغل، قوانین مرتبط با اشــتغال زنان در جامعه و سیاست های دولتی موافق با 

گسترش اشتغال زنان باشد، تسهیالت الزم در به کارگیری زنان در مشاغل مهیا می شود )کیوانی، 1394: 7(. 
نقش قوانین حمایت کننده اشتغال زنان در آماده سازی محیط مناسب برای کار زنان مهم است آماده کردن این 
محیط مناســب در جائی که بازار دوگانه کار )برحسب جنس( وجود داشــته و کار کردن زنان و مردان در یک مکان 
مشترک از نظر اجتماعی و فرهنگی دارای مشروعیت الزم نیست، از اهمیت خاصی برخوردار است )محمودیان،1382: 

 .)193
خوشبختانه در ایران با وجود موانعی که بر سر راه مشارکت زنان وجود دارد، زمینه های مساعد قانونی تا حدودی 
فراهم است. برای مثال به اسناد ماده 1118 قانون مدنی مصوب 1313 شمسی:»زن مستقاًل می تواند در دارایی خود 
هر تصرفی می خواهد بکند«. بنابراین زنان ایرانی طبق قانون مسلط بر اموال شخصی خود بوده و همین اختیار به آن  ها 

نوید می دهد تا به انگیزه مال اندوزی راهی بازار کار شده و کسب درآمد کنند. 
به استناد ماده 1117 قانون مدنی: »شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا 
حیثیات خود یا زن باشد منع کند.« اما ضمنا" مفهوم مخالف این ماده قانونی چنین است: » شوهر نمی تواند زن را 

از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی نیست منع کند«. 
محاکم ایران می توانند به نفع زنانی که در واحد های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور به کار اشتغال دارند، 
حتی در صورت اعالم مخالفت شوهر انشاء رای کنند و قانون را فعال" و تا پیش از اصالح در جهت مشارکت و 

توسعه تفسیر کنند )ملک زاده، 1387: 8۰(. 

3-جایگاه اشتغال زنان در منشور حقوق و مسؤلیت  های زنان در نظام جمهوری اسالمی
 شــورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 83/6/31 به پیشنهاد شورای فرهنگی واجتماعی زنان 
)نامه شماره 1259/ش ز مورخ 83/5/12( منشور حقوق و مسؤلیت  های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران را به 

این شرح تصویب کرده است:
منشــور حقوق و مسؤلیت  های زنان در نظام جمهوری اســالمی ایران با الهام از شریعت جامع اسالم و نظام 
حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسؤلیت  های زنان در 

عرصه  های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوینگر دیده است. 
در اسالم اشتغال زنان به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده و در کنار آن، به حیثیت و شخصیت زنان نیز 
توجه شــده اســت )عراقی، 1384 :52(. از اینرو این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسالم داشته و 
مبتنی بر قانون اساســی، اندیشه  های واالی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و رهبر معظم انقالب و با بهره گیری از 
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سند چشم انداز 2۰ ساله و سیاست  های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خأل ها و کاستی  های آن و به منظور تحقق 
عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق 

و تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان ها است )عسگری، 1384(. 
در ماده واحده منشــور حقوق و مســؤلیت  های زنان در نظام جمهوری اســالمی ایران بر اساس بند های 1 و 
18وظایـف شـورای عـالی انقـالب فـرهنـگی بـه عنـوان یـک سنـد مرجـع در سیاست گذاری درامور فرهنگی و 
اجتماعی در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 83/6/31 شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصویب شد و کلیه دستگاه  های ذی ربط مکلفند برحسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاست گذاری، 
اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این 
منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی نیزقرار می گیرد )مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی،1383/31/16شورای عالی انقالب فرهنگی(. 
دراین منشور به حوزه حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده که شامل: 

-حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و بهره برداری از آن ها با رعایت حدود شرعی و قانونی
ـ حق زنان در انعقاد قرارداد ها و ارتفاعات

ـ حق اشــتغال بعد از رســیدن به ســن قانونی کار و آزادی انتخاب شــغل و به کارگیری سرمایه های فردی و 
مسئولیت رعایت قوانین اسالمی در کسب درآمد و نحوه مصرف آن

ـ حق برخورداری زنان از اطالعات، آموزش  ها و کسب مهارت و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق 
برخورداری از حمایت در این امور برای زنان خودسرپرست )مستقل غیر وابسته( و سرپرست خانوار

ـ حق برخورداری زنان از مشاوره شغلی و کاریابی توسط بانوان
ـ حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، در شرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان

ـ حق بهره مندی از امنیت شغلی، اخالقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار
ـ حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک، سخت و زیان آور در محیط کار

ـ حق برخورداری از تسهیالت و ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیت های خانوادگی )همسری مادری( زنان 
در جذب، به کارگیری، ارتقاء و بازنشستگی آنان در زمان اشتغال

ـ حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تسهیالت اقتصادی
ـ حق مشارکت زنان در سیاست گذاری های اقتصادی و ایجاد و اداره تشکل های اقتصادی و عضویت در آنها

ـ حق و مسئولیت دریافت و پرداخت دیه و خسارات براساس قوانین و مقررات
ـ حق برخورداری از حمایت های قانونی مناسب و کارآمد برای ممانعت از بهره کشی و تجارت و جلوگیری از 

به کارگیری زنان و دختران در مشاغل غیر قانونی و غیر مشروع )همان(
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3-1-حق اشتغال زنان ازمنظر قوانین جمهوری اسالمی ایران: حق اشتغال به کار به عنوان حق الینفک همه 
انسان  ها می باشد )قسمت اول، بند 1، ماده 11، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان1(. و نیز، یک حق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بوده، که با اقدامات حمایتی دولت محقق می شود. این اقدامات شامل»راهنمایی، تربیت فنی و 
حرفه ای، طرح و برنامه ها، روش  ها و تدابیر فنی جهت دستیابی به توسعه مستمر و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرایطی که آزادی های سیاسی و اقتصادی افراد حفظ گردد«، می باشند )میثاق بین 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 6(. 2
در قانون اساســی، اشتغال زنان بســیار مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که قسمتی از مقدمه قانون اساسی به 
موضوع زن، نشانگر توجه و عنایت نظام جمهوری اسالمی به حقوق زنان است. در مقدمه قانون اساسی آمده است: 
»در ایجاد بنیاد های اجتماعی اسالمی، نیرو های انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، 
هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی، طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که 
تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. بنابراین »تامین حقوق همه جانبه 
افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسالمی است. )بند14، اصل3، قانون اساسی( و قسمتی از 

این حقوق، مربوط به اشتغال زنان می شود. )ابراهیمی، 1392: 127(
در راستای قانون اساسی، شورای عالی انقالب فرهنگی که وظیفه اسالمی نمودن برنامه  ها و خط مشی فرهنگی 
کشور را بر عهده دارد، ضمن تاکید بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی 
در این نهاد مقدس، سیاست های کلی اشتغال بانوان در نظام جمهوری اسالمی ایران را مطرح می کند. در این ارتباط 
ماده 2 سیاســت های کلی اشتغال بانوان )مصوبه 1371/5/2۰( ضمن تاکید بر اهمیت اشتغال زنان مقرر می دارد: 
»اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی 
و تعالی جامعه اســت. و باید در این مورد دقت و سیاســت های الزم طراحی شود« )سیاست های اشتغال زنان در 

جمهوری اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی، 1371(. 
ماده 5 همین قانون، بر نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه های اقتصادی تاکید دارد و برای زنان که نیمی 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، »فراهم کردن تسهیالت الزم برای اشتغال زنان از سوی دستگاه های اجرایی 
و برنامه ریزی های مناسب برحسب اولویت« را به عنوان سیاست های الزم برای حمایت از حق اشتغال زنان مطرح 
کرده است، ضمنا" این ماده خواستار وضع قوانین و امکانات فوق العاده برای احراز مشاغل زیر »تا سر حد رفع نیاز« 

توسط زنان می باشد، این مشاغل عبارت است از :
الف( مشاغلی که پرداختن به آن  ها از سوی زنان مطلوب شارع است، مانند مامایی و رشته های پزشکی و تدریس. 

ب( مشــاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناســب است. مانند علوم آزمایشگاهی، 
مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری و مترجمی. 

1-Convention on the Elimination of Discrimination against Women
2-International Covenant on Economic, Social and Cultural
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ج( مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغالن زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت 
طبیعی صورت می گیرد و مالک آن تخصص و تجربه است، نه جنسیت. مانند کارگری ساده در سایر رشته های 

فنی و خدماتی. 
زنان نیز مانند مردان قادر به کسب شغل مطلوب خود بدون تبعیض، باشند. در ماده 7 مصوبه تاکید می شود. 
»برای اســتفاده از توانایی های زنان کارشناس، متخصص و تحصیل کرده باید شرایطی فراهم آید تا اهتمام آنان به 

ایفای نقش خود در خانواده منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود«. )همان(
نکته ای که باید بدان اشاره کرد این که در نظام حقوقی ایران، اصل »تساوی حقوق زن و مرد« بسیار مورد توجه 
قرار گرفته است. این اصل به طور مکرر در قانون اساسی به صورت عام »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه 
برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی« و بند 14 این قانون »تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت 
قضایی عادالنه و تساوی عموم در برابر قانون« را به صورت خاص از جمله اهداف و وظایف اساسی دولت دانسته است 
و طی آن بر اصل رفتار برابر با مردان و زنان تاکید شده است. این عبارات اصول تعیین کننده خط مشی سیاست های 
اداری، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و قضایی در نظام جمهوری اسالمی ایران است. اصولی است که سایه آن  ها بر 

سر تمام قوانین و مقررات گسترده است و در پرتو آن سایر اصول معنی و تفسیر می شوند )علویون، 1384: 1۰9(. 
 الزم به ذکر است که با توجه به پذیرش اصل عدم تبعیض در نظام حقوقی ایران هنوز مصادیق اختالف وجود 
دارد زیرا اصل برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی مقید و مشروط به رعایت موازین اسالمی است. هرجا، که 
احکام اسالمی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شده است؛ قوانین داخلی نمی توانند منصرف از آن 
تصویب و اجرا شوند. بر این اساس در حال حاضر برخی محدودیت های شغلی برای زنان نظیر اشتغال در پاره ای 
مناصب قضایی و نظامی و همچنین محدودیت مربوط به اشتغال زنان شوهردار در مشاغل منافی حیثیت و مصالح 

خانوادگی در قوانین عادی وجود دارد )رفیعی، 1392: 246(. 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در پایان اصل 28 در تکلیف دولت مقرر کرده: »دولت موظف است 
با رعایت نیاز جامعه به مشــاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشــتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز 
مشــاغل ایجاد کند«. از آنجا که انسان حق کار کردن دارد، الزمه آن حق، انتخاب آزادانه حرفه و شغلی است 
که می خواهد بدان اشتغال ورزد )بند الف، ماده 23 اعالمیه حقوق بشر1( و از تمام امتیازات، از قبیل استفاده از 
مرخصی با حقوق و شرایط خدمتی و »حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای و بازآموزی از جمله کارآموزی 
و شــرکت در دوره های آموزشــی و شرکت در دوره های آموزشی پیشرفته و آموزشی مرحله ای می باشد و بعد از 
کســب مهارت و بدست آوردن تجارب ارزشمند، حق برخورداری از ارتقای مقام خواهد داشت« )قسمت ج ، 

بند 1، ماده 11، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان(. 
 همچنین، بند 4، اصل 43 قانون اساســی »رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین« را 
برای تأمین  استقالل اقتصادی جامعه الزم می داند و »بر اساس بند 4، اصل 43 و بند 6 اصل دوم و اصول 19، 2۰، 
1-Universal Declaration of Human Rights
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28 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر 
قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند این  ها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم 
از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسالم و 

مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند» )ماده 6 قانون کار جمهوری اسالمی مصوب 1369/8/29(. 
در قانون اساسی اصول زیر آمده:

اصل3: دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات 
خود را برای امور زیر به کار برد:

بند 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
بند 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی

بند 12ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن 
هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه. 

بند 14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم 
در برابر قانون

اصل 2۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند

اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر 
را انجام دهد :

-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 
اصل 28: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران 
نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و 

شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 
اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در 
راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره 
حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت 

مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای همه افراد کشور تأمین کند )پورعیسی، 1394(. 
اصل 43: برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز های انسان در 

جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود :
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بند 2ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار 
همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر 
که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای 
بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک 

از مراحل رشد صورت گیرد )احمدپور، 1393(. 
بند 3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر 
تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و 

افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 
بند 4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. در 
قوانین عادی جمهوری اســالمی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است. در قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران در ارتباط با شرایط مساوی دستمزد زنان و مردان آمده است: »برای انجام کار مساوی که شرایط مساوی در 

یک کارگاه انجام می گیرد باید به مرد و زن، مزد مساوی پرداخت شود. 
 تبعیض در تعیین میزان مزد براســاس سن و جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است 
)ماده 38(« )زاهدی، 1391(. البته این هدفی واال و مطلوب است که قانون گذار آن را مورد توجه قرار داده است، 
اما در برخی موارد دستیابی به آن با موانعی روبرو می باشد از جمله در هنگام تغییرات اقتصادی یا هنگام کمبود کارگر 
در بعضی از صنایع و وجود کارگران با میزان مهارت یکسان در صنایعی که کارگرانشان کمتراست، مزد بیشتری را 
طلب می کنند. البته طبیعی است که اگر تعیین مزد در صنایع و بخش های مختلف اقتصاد یک کشور بر اساس 

قاعده و روش پیمان جمعی باشد، آثار این مشکالت کمتر خواهد شد. 

3-2-اشتغال زنان در قانون کار جمهوری اسالمی: بر اساس قانون کار زنان به عنوان بخشی از نیروی کار مولد 
در جامعه سهم به سزایی در تولید ملی، اشتغال زایی و مشارکت های مدنی، اجتماعی و اقتصادی دارند اما به لحاظ بنیه 
از مردان ضعیف ترند، فارغ از این مســاله  ســختی  ها و ناراحتی های دوران بارداری، وضع حمل و حضانت کودکان 
شیرخوار، آن  ها را در وضعیتی قرار می دهد که پیش بینی قوانین و مقررات حمایتی ویژه از آنان را ضروری می کند؛ بر این 
اساس قانون کار ایران مقررات حمایتی  ویژه ای را برای این دسته از زنان کارگر وضع کرده است )الهیان، 1389: 123(. 
- قانون کار؛ در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار )مواد 78-75( راجع به ممنوعیت به کارگیری زنان در 

مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. 
در ماده 75 قانون کار مقرر داشته است: انجام کار های خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از 

حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. 
ماده 76 قانون کار به مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن اشاره دارد، در این ماده جمعا" 9۰ روز مرخصی 
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ایام زایمان و بارداری برای زنان کارگر پیش بینی و مقرر شــده اســت که حتی االمکان 45 روز از این مرخصی 
پس از زایمان مورد اســتفاده قرار بگیرد. در این ماده بر حفظ امنیت شــغلی کارگران زن پس از پایان مرخصی 
تاکید شده و به این منظور مدت مرخصی زایمان کارگر زن با تایید سازمان تأمین  اجتماعی جزو سوابق خدمت 

او محسوب و حقوق این ایام، وفق مقررات قانون تأمین  اجتماعی پرداخت می شود )عراقی، 1393: 1۰3(. 
اما قانون کار، دادن کار های ســبک به زنان کارگر را هم در نظر گرفته اســت. ماده 77 قانون کار در 
مواردی که نوع کار از ســوی پزشــک ســازمان تأمین  اجتماعی برای زن باردار کارگر ســخت و دشــوار یا 
خطرناک تشــخیص داده شــود کارفرما را موظف کرده تا پایان دوره بارداری بدون کســر حق ســعی، کار  

سبک تری و سبک تری به او بدهد. 
مــاده 78 قانون کار در جهت حمایت از کارگران زن دارای فرزند شــیرخوار، کارفرمایان را مکلف کرده 
است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت  فرصت شیر دادن بدهد و این 
فرصت جزو ساعات کار آنان به شمار می آید؛ همچنین کارفرما مکلف شده متناسب با تعداد کودکان و با در 
نظر گرفتن  گروه ســنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان اعم از شــیرخوارگاه و مهد کودک را در محل 

کار ایجاد کند )رفیعی، 1392: 251(. 
بدین ترتیب، حق اشــتغال زنان در قانون کار مســلم و مفروغ عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره 

نموده است. 
- سایر قوانین؛ عالوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره 
شــده است. این قوانین فهرست وار بیان می شود: قانون خدمت نیمه وقت بانوان )مصوب 1362(1 ؛ ماده 32 قانون 
ارتش جمهوری اسالمی ایران )مصوب 1366(2؛ ماده 2۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
)مصوب 137۰(3؛ ماده 2۰ قانون مقررات اســتخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )مصوب 1374(4؛ 
تبصره 5 ماده واحده قانون اصالح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری )مصـوب 

1374(5 و. .. )آرتیدار، 1379: 155(. 

1- »وزارتخانه  ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام 
است ، می توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت باالترین مقام مسئول خدمت آن ها را نیمه وقت تعیین 

نمایند«. 
2-ماده 32: »ارتش می تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید. نقل و انتقاالت زنان باید حتی االمکان تابع شرایط 

خدمتی همسران آنان باشد«. 
3- ماده 20: »سپاه برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام می نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی االمکان تابع 

شرایط خدمتی همسران آنان باشد«. 
4-ماده 20: »نیروی انتظامی می تواند صرفا برای انجام مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند 

اقدام نماید. نقل و انتقاالت زنان باید حتی االمکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشد«. 
5- تبصره 5: »رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را هم که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می باشند با پایه 
قضائی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه  های مدنی خاص ، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین 

قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید«. 
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 شایسته است به سیاست  های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ایران، مصوب 1371 شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز اشاره شود. در این تصویب نامه، مقررات نسبتًا مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است. در ماده 2 این 
تصویب نامه آمده است: »اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق 
عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع الزم گذاشته شود«. مطابق مفاد این تصویب نامه، نه تنهااشتغال، 

حق زنان است، بلکه الزمه تحقق »عدالت اجتماعی« و »تعالی جامعه« می باشد. 

3-3 اشتغال زنان در قوانین مدنی جمهوری اسالمی ایران: در نظام حقوقی ایران بر اساس ارزش های منبعث 
از حقوق اسالم، نهاد خانواده از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. در مقدمه قانون اساسی چنین تصریح شده: 
»خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که 
زمینه ساز هستی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است؛ اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این 

مقصود، از وظایف حکومت اسالمی است.« 
همچنین در تبیین جایگاه اجتماعی و نقش ویژه ای که زنان امروز جامعه ما در تکوین و توسعه اهداف نظام 
اســالمی به عهده دارند؛ چنین توصیف گردیده: » زن... ضمن بازیافتن وظیفه خطیر با ارج مادری، در پرورش 
انسان های مکتبی، پیش آهنگ و خود همرزم مردان میدان فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر 

و در دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود.« )علویون، 1384: 1۰8(. 
در قانون مدنی نیز در بخش مربوط به حقوق خانواده، همان مبانی ذکر شده در قانون اساسی با توجه به وحدت 
منشاء اسالمی و فقهی آن  ها قابل مشاهده است. در قانون مدنی، وظیفه اقتصادی تأمین  معاش خانواده را بر عهده زوج 
گذارده است. بدین معنا که تأمین  نفقه )خوراک، پوشاک، مسکن، مسکن( به طور متعارف و نیز تأمین  هزینه های 
مربوط به آموزش و تربیت فرزندان به عهده شوهر می باشد1. بنابراین با وجود این که زوجه حق دارا شدن و تملک را دارا 
می باشد، اما هیچ گونه تعهدی در ارتباط با تأمین  نیاز های اقتصادی خانواده بر عهده ندارد. همچنین، در نظام حقوقی 
ایران برخالف بسیاری از کشور ها کارگر زن با وجود دارا بودن درآمد، همچنان از حق دریافت نفقه، براساس احکام 
اسالمی برخوردار می باشد. از اینرو در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوجه اعم از شاغل یا غیر شاغل می تواند 

در مراجع قضایی علیه زوج اقامه دعوا نموده و آنرا مورد مطالبه قرار دهد. 
همچنین ترک انفاق زوجه در حقوق ایران دارای ضمانت اجرای کیفری بوده و در این ارتباط ماده 642 قانون 

مجازات اسالمی آن را جرم و مرتکب را مستوجب مجازات می داند2. 
در ارتباط با ممانعت حق اشتغال زوجه در ماده 1117ق. م. آمده: »شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که 
منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند«. این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی 
جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا از ماده 1117 ق.م 

1-ماده 1106 قانون مدنی مقرر می دارد: »در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است«
2-ماده 642: »هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع 

نماید دادگاه او را از سه ماهو یک روز تا پنج ماه محکوم می نماید. 
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معلوم می شود که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. 
همچنین ماده 11۰5 ق. م آمده اســت: »در روابط زوجین ریاســت خانواده از خصائص شوهر است«. ماده 
1117 قانون مدنی بیان می دارد: از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می تواند با اشتغال زوجه مخالفت 

نماید. ولی مطابق ماده 1117 ق.م حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست )کاتوزیان، 1377: 682(. 
مطابق قانون زوج حق منع اشــتغال همســر را به طور مطلــق ندارد. از مــاده 1117 ق.م چنین بر می آید که زوج 
فقط می تواند از اشــتغال همســر به مشــاغل خاص به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیــات زوجین جلوگیری 
نمایــد. زیرا در ماده 1117 ق.م آمده: »شــوهر می تواند زن خــود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی 
 یــا حیثیات خود یا زن باشــد منع کند«. بنابراین حق زوج فقــط در مخالفت با بعضی حرفه  ها و صنایع بوده و مطلق 
اشتغال نمی باشد. در غیر این صورت باید بیان می شد: »اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات 
داشته باشد، شوهر می تواند مانع شود«. بدین ترتیب، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل 
خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر می تواند با »شغل« 
زن مخالفت نماید، اما با »اشتغال« وی نمی تواند مخالفت  نماید. حقی که قانون گذار در ماده 18 ق. ح. خ.  برای زوج 
پیش بینی نموده نیز در همین حد است. به عالوه به موجب ماده 959 ق. م: »هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع 

یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند« )مقدادی،1381(. 

4- محدودیت های اشتغال زنان در قوانین جمهوری اسالمی
در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسالمی ایران برای حق اشتغال زنان و مردان محدودیت های پیش بینی 

شده است:
4-1- محدودیت های عمومی: منظور از محدودیت های عمومی، شــرایطی است که در قانون برای حق اشتغال 
اشخاص پیش بینی شده؛ این شرایط کلی است و اختصاصی به زن یا مرد ندارد. فهرست این محدودیت  ها عبارتند از: 

- عدم مخالفت شغل با  احکام اسالم )اصل 28 ق. ا.( و موازین اسالمی )اصول 21-2۰ ق. ا.(؛
- عدم مغایرت شغل با مصالح  عمومی و حقوق دیگران )اصل 28 ق. ا.(؛

- عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخالق حسنه )ماده 975 ق. ا. و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی(. 

4-2- محدودیت های ناشی از جنسیت: قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت  های  پیش بینی نموده، 
در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ممنوعیت قضاوت: در قوانین گذشــته زنان مانند مردان می توانســتند، متصدی شــغل قضاوت شــوند. 
 اما پس از پیروزی انقالب اســالمی و تاکید قانون اساســی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین 
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اسالمی1 و فرمان امام خمینی )ره( در خصوص بی اعتباری قوانین مغایر با شرع )امام خمینی، 1378: ج 16: 426(، 
قوانین موجود مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در 

تاریخ 1361/2/14 اصالح شد. 
»قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند...«. این ماده واحده با عبارت »قضات از میان مردان 
…« آغاز شده، که صالحیت قضاوت زنان را نفی می نماید البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز میتوانند در پست  های 
مشــاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای 

خاص است )هدایت نیا، 1385: 5(. 
-محدودیت اشتغال در نیرو های مسلح: بر اساس قوانین موجود، زنان می توانند در نیرو های مسلح به امور درمانی، 
بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران آمده: »ارتش می تواند 
فقط برای مشــاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید«. در ماده 2۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آمده: »سپاه می تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید«. همچنین 
ماده 2۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می کند: »نیروی انتظامی می تواند زنان را با حفظ موازین اسالمی 

در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید« )کاوند و همکاران،139۰: 2۰۰(. 
4-3-محدودیت های ناشی از زوجیت:در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواه یا افراد آن منافات 
داشته و یا مستلزم مفسده باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می تواند از کار زن جلوگیری کند. در قانون مدنی آمده 
اســت: شــوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و زن باشد، منع 

کند. 
اما در قانون جدید حمایت از خانواده، منع از کار زن از سوی مرد در صورت مغایرت با مصالح خانواده و یا 
حیثیت زن و مرد، منوط به تأیید دادگاه شده است: شوهر می تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی 

که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود و یا زن باشد، منع کند )صداقت ، 1386(. 
در قوانیـــن مـوضـــوعه جمـــهوری اسالمی ایران برای اشخاص متأّهل نیز محدودیت هایی پیش بینی شده 
اســت. ماده 1117 ق.م به زوج حق داده در شــرایطی مانع اشتغال به کار همســر خود شود2. البته برای مردان نیز 
محدودیت  های ی در ماده 18 قانون حمایت خانواده )مصوب 1353( آمده است: »شوهر می تواند با تایید دادگاه 
زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از 
دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال 
به شــغل مذکور منع می کند«. صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شــغل زن و ذیل آن مربوط به حق 
زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت های شغلی زوجین یکسان است، اگرچه تفاوت 
1- اصل چهارم ق. ا: »کلیه  قوانین  و مقررات  مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی  و غیر این ها باید بر اساس  
موازین  اسالمی  باشد. این  اصل  بر اطالق  یا عموم  همه  اصول  قانون  اساسی  و قوانین  و مقررات  دیگر حاکم  است  و تشخیص  این  امر بر 

عهده  فق ها شورای  نگهبان  است «. 
2- ممکن است با استناد به ماده 1105 ق.م در خصوص ریاست مرد بر خانواده نیز محدودیت  های ی برای اشتغال زوجه ایجاد شود. 
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خاصی نیز وجود دارد. 

نتیجه گیری
در همه جوامع نیروی کار از مهم ترین عوامل تولید به شمار می رود و درآمد حاصل از آن بخش بزرگی از درآمد 
ملی هر کشــور را تشکیل می دهد. نظر به این که جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی به نیروی کار نیاز 
دارند و زنان نیز نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، جمعیت زنان بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را 
تأمین  کنند. بدون تردید کار زنان در توسعه اقتصادی کشور ها نقشی مهم دارد و به همین دلیل کشور های پیشرفته 

در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان در تولید افزوده اند.
در کشــور ما و در برنامه های توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور نیز توجه ویژه ای به اشــتغال و 
توانمندسازی زنان شده است. در برنامه سوم توسعه، ضمن بیان مساله اشتغال زنان در ماده 156، ایجاد مرکز مشارکت 
امور زنان طبق ماده 158 به منظور فراهم سازی ایجاد فرصت های شغلی در همه حوزه  ها در کشور مورد توجه واقع 
شده است. در برنامه چهارم توسعه به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای 
حقوق شــرعی و قانونی بانوان در همه عرصه  ها و توجه ویژه به نقش ســازنده آن ها در بند 14 توجه شده است. در 
ماده23۰ برنامه پنجم توسعه، دولت و مرکز امور زنان مکلف شده اند، به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان 
در عرصه های اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه  ها جهت تدوین و تصویب  برنامه جامع 
توســعه امور زنان بر محور های مختلف از جمله توســعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی 
مشاغل خانگی، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، پژوهش و. .. اقدام کنند. همان طور که مالحظه می شود 
بحث مشارکت اقتصادی و ضرورت بهره مندی از بخشی از سرمایه های اجتماعی کشور همواره مورد نظر مسئوالن 
قرار داشــته و بســیاری از قوانین و سیاست های مصوب در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز در همین راستا تدوین 
یافته است که در صورت اجرای دقیق، به موقع، مسئوالنه و پی گیری مستمر بر اجرای آن می تواند بهبود و ارتقای 

وضعیت زنان را به همراه داشته باشد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی هنگام تصویب قانون اساسی، اشتغال زنان مورد توجه ویژه قرار گرفت و اختصاص 
قســمتی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن، نشانگر توجه و عنایت نظام جمهوری اسالمی به حقوق زنان است. 
همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است: »در ایجاد بنیاد های اجتماعی اسالمی، نیرو های انسانی که تاکنون در 
خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی، طبیعی 
است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد. 
بنابراین " تأمین  حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسالمی )بند 14، اصل3، قانون 
اساسی( و قسمتی از این حقوق، مربوط به اشتغال زنان می شود. در راستای قانون اساسی، شورای عالی فرهنگی که 
وظیفه اسالمی نمودن برنامه  ها و خط مشی فرهنگی کشور را به عهده دارد، ضمن تاکید بر نقش زن در خانواده به عنوان 
شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در این نهاد مقدس، سیاست های کلی اشتغال بانوان در نظام جمهوری 
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اسالمی ایران را مطرح می کند و در سایر قوانین هم به موضوع اشتغال زنان اهمیت خاصی داده شده است. 
منابع کتابی:

آرتیدار، طیبه )1379(، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسالمی ایران، انتشارات برگ زیتون، ویرایش دوم. 
اوالدیان و صفری )1386(،  نقش زن در اقتصاد، در مجموعه مقاالت برگزیده همایش پیامد های تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی در ارتقای 

وضعیت آموزش فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی زنان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر. 
دالهیان، محمدجواد و منشی زاده، گشواد )1389(، مجموعه قوانین کار و تأمین  اجتماعی، انتشارات موسسه کار و تأمین  اجتماعی. 

احمدپور، ملیحه )1392(، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، انتشارات سرافراز. 
پورعیسی چافجیری، حمید )1394(، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران: حرف نو. 

توکلی واال، ژاله )1385(، پبررسی موانع اجتماعی فرهنگی و اشتغال ایران در دهه های اخیر ،انتشارات دفتر مرکزی خبرگزاری زنان ایران. 
حیدری، پروین )1394(، جایگاه اشتغال زنان در الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، دومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. 

دهخدا، علی اکبر )1372(، لغت نامه دهخدا،جلد 11،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید
رفیعی، احمد )1392(، حقوق کار، انتشارات نگاه بینه. 

زاهدی، عاطفه )1393(، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، انتشارات نشرجاودانه جنگل. 
زعفرانچی، لیال )1388(، اشتغال زنان، انتشارات مرکز امور زنان و خانوداه ریاست جمهوری و دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. 

سفیری، خدیجه )1382(، مجموعه مقاالت زنان ؛مشارکت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار، انتشارات برگ زیتون. 
صیدالی بختیاری )1391(، جایگاه مشارکت زنان در توسعه پایدار زاگراس مرکزی، سرویس خبری زنان ایبنانیوز، دوشنبه 25 اردیبهشت. 

 عراقی، عّزت الّله )1384(، حقوق کار، انتشارات سمت، چاپ پنجم. 
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 علویون، محمدرضا )1384(، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. 
 علی عسگری، فاطمه )1384(، آشنایی با شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی. 

 کاتوزیان، ناصر )1377(، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: دادگستر. 
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انقالب فرهنگی. 
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چکیده
فقر یکی از مهم ترین دشمنان آزادی بشر و مبارزه با آن از جمله موثرترین قدم  ها در راه رهاسازی انسان دانسته 
می شود. نیل به این آرمان اخالقی بدون همیاری نهاد ها و افراد برآوردنی نیست. تاثیرگذارترین نهاد در دستیابی به این 
مطلوب را باید نهاد دولت دانست. برای استفاده از توانایی دولت در مسیر مبارزه با فقر، ضروری است آرمان اخالقی 
یاد شده به الزامی حقوقی تبدیل شود. حصول به این مهم در گرو تعریف رهایی از فقر  به مثابه یک حق بشری است. 
بدین سان، توسعه نام دیگر رهایی از فقر می گردد. بنابر این شناسایی حق بر توسعه، شناسایی حق رهایی از فقر و به 
تعبیر دیگر شناسایی حق بر آزادی است. مقاله حاضر با بررسی امکان تعریف حق بر توسعه  به مثابه حقی بشری، به 

نقش دولت در تحقق این آرمان می پردازد. 
کلیدواژگان: حقوق بشر، حق بر توسعه، مفهوم توسعه، اعالمیه حق بر توسعه

مقدمه
آغازگاه پژوهش حاضر، در پاسخ به پرسش پیرامون وجود یا عدم وجود وظیفه  حقوقی برای دولت در تعقیب 
اهداف توسعه انسانی است. از این رو، باید بررسی گردد که آیا توسعه یافتگی را می توان در زمره حقوق بشر دانست 
یا خیر؟ در صورت موجه بودن اســتدالالت آورده شــده و پاسخ مثبت به این سوال می توان نتیجه گرفت که مانند 
هر حق بشری دیگر، حرکت در مسیر توسعه، وظیفه و باری بر دوش دولت است. از سوی دیگر با بررسی تطورات 
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تاریخی توسعه نشان داده خواهد شد که منظور از توسعه در ادبیات متاخر دانش اقتصاد توسعه، توسعه انسانی است. 
در صورت توفیق در انجام این امر مشخص خواهد شد توسعه انسانی حقی بشری و در زمره وظایف دولت است. 
در ادامه، به معرفی توســعه انســانی آنگونه که در اسناد بین المللی آمده پرداخته خواهد شد و مقدمات، اهداف و 

شاخص های آن مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

1- از قانون طبیعی تا حق بر توسعه: یک معرفی تاریخی
بقصد یافتن پیوند های حقوق قدیم و جدید، و برای پیگیری ریشه های فکری حقوق بشر نوین، مبحث اول با 

اشاراتی تاریخی آغاز می شود و بتدریج به روزگار معاصر می رسد. 
1-1- از آغاز تا برآمدن عصر مدرن

نســب تاریخی ایده  در نظر گرفتن حقوقی سلب ناشدنی برای انسان، به تالش  های مربوط به کشف قانون 
کامــل و تغییر ناپذیر حاکم بــر روابط اجتماعی او بازمی گردد. قانونی که به جهــت ازلی بودن و کمال، صرفًا 
قابل شناســایی است و راهی برای تغییر در آن  ها نمی توان یافت. »این قوانین تابع تصدیق یا تکذیب بشر نیستند؛ 
یعنی تصدیق و تکذیب ما چیزی بر آن نمی افزاید و چیزی نیز از آن نمی کاهد. ما آن  ها را »شناسایی« می کنیم« 
)موحد،1381: 79(. نخســتین صورت کاماًل مرتبط این تالش  ها را می توان در مکتب »قانون طبیعی«1 ســراغ 
گرفت. این مکتب نیز ریشــه در فلســفه ی یونان باستان، اندیشــه ی اخالقی و حقوقی روم باستان و سنت دینی 
یهودی مسیحی داشت. سیسرو2 حقوق دان رومی را موسس و مهم ترین چهره ی مکتب قانون طبیعی دانسته اند. 
وی معتقــد بود که، »قانون حقیقی، عقل درســت اســت در توافق با طبیعت؛ کاربردی کلــی دارد و نامتغیر و 
همیشــگی اســت. با فرمانهایش برای انجام وظیفه فرا  می خواند و با ممنوعیت هایــش از انجام خطا جلوگیری 
میکند. تالش برای تغییر دادن این قانون گناه است، تالش برای فسخ هر بخش آن نیز جایز نیست و لغو کامل 
آن نیز ناممکن است. ما نمیتوانیم از طریق مجلس سنا یا مردم از تعهدات آن ر ها شویم و لزومی ندارد برای شرح 
یا تفسیر آن به بیرون از خودمان بنگریم. ضمن اینکه در رم و آتن قوانین متفاوتی وجود نخواهد داشت، یا قوانین 
مختلفــی در اکنون و آینده. بلکه یک قانون ابدی و تغییر ناپذیر برای همه ملت  ها و زمان  ها معتبر خواهد بود و 
یک رئیس و حاکم مافوق همه ما وجود خواهد داشــت که خداســت. زیرا که او مولف این قانون، مروج آن و 
قاضی و مجری آن است. هر کسی که نافرمانی کند از خودش می گریزد و سرشت انسانی اش را انکار می کند 
و بــه علت همین واقعیت، او بدترین تنبیه  ها را تحمل خواهد کــرد ولو آن که از آنچه بطور عرفی به عنوان تنبیه 
در نظر گرفته می شود، بگریزد« )بیکس،1395: 23(. آنچه از سیسرو عالوه بر صورت بندی آموزه های مکتب 
قانون طبیعی برجای مانده اســت، تأکید مؤثر او در معرفی مفهوم شــهروندی جهان است. سیسرو تحت تأثیر 
زنون رواقی و نظریه ی انسان به مثابه شهروند جهان، کوشید تا سیاست، اخالق و حقوق را بر مبنایی مستحکم و 
کید بر نوع خاطی از  بر پایه ی هماهنگی اخالق و حقوق بنیان نهد و مکتب قانون طبیعی را توسعه بخشد. با تأ
1- Natural Law
2- Cicero
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جهان وطنی، سیسرو طبیعتی یکسان را برای تمام ابنا بشر در نظر گرفت که می توانند تحت پوشش قانونی واحد 
باشند. 

 اندیشه  های سیسرو الهام بخش طیفی از متفکران پس از وی بود. ” سنت اوگوستین نظریه ی قانون دائمـــی 
سیسرو را نـظامی نـامید کـه  قـانون  انسان  ها بایستی بـا آن مـطابقت کند که ازنظر او مفاد ده فرمان بود. سنت توماس 
همین ایده را بر دو اصل مبتنی کرد  که  یک قـسم هـمان وحـی الهی  بود  و قسم دیگر قانون طبیعی کـه تـوسط طـبع 
عـقالنی بـشر تـشخیص داده می شود و موقعیت هنجار عمومی رفتار را به خود می گیرد” )مردیها، 1387: 299(. 
کویناس نماینده ی بزرگ مکتب قانون طبیعی در قرون وسطی شمرده می شود. وی حقوق را به چهار دسته  توماس آ

تقسیم کرد:
الف( قانون جاویدان؛ که عبارت بود از هدایت عقالنی خداوند که در اختیار همه مخلوقات است. 

ب( قانون الهی؛ که بخشی از قانون جاویدان است و از طریق وحی در کتاب مقدس متجلی شده است. 
ج( قانون طبیعی؛ که حاصل مشارکت مبتنی بر خرد مخلوقات در قانون جاویدان است. 

د( قانون موضوعه؛ که از هر دو قانون طبیعی و الهی مشــتق شــده و به ســمت دســتیابی به منافع مشترک 
ســوگیری شده اســت. این قانون بنابر شرایط زمان و مکان قابل تغییر است اما اساس آن بهرحال عدالت است. 

)چیننگو،1394: 48(. 
کوئیناس به نظر می رســد که وی معتقد اســت قانون موضوعه باید مشتق از قانون  از آثار مرتبط با موضوع آ
طبیعی باشد. این اشتقاق جنبه های مختلفی دارد، گاهی قانون طبیعی دیکته می کند که قانون موضوعه چه باید 
باشــد. به عنوان مثال در منع قتل قانون طبیعی به روشــنی راه قانون طبیعی را روشن می سازد. اما میتوان شرایطی 
را نیز در نظر گرفت که در آن قانون طبیعی جایی برای انتخاب های انســانی که مبتنی بر شــرایط زمان و مکان 
است، باقی می گذارد. برای نمونه گرچه قانون طبیعی دستور می دهد که هیچ کس امنیت دیگری را به مخاطره 
نیاندازد؛ اما در این که این امر در مقررات راهنمایی و رانندگی چگونه مجرا گردد، دست انتخاب انسان  ها را باز 
میگذارد. اینکه کدام رنگ از چراغ نشــان حرکت و کدام نشان توقف باشد، امری نیست که در قانون طبیعی 

بتوان نشانی از آن یافت. 
 اگرچه هیچ اجمالی خالی از نقص نیســت اما می توان گفت تا پایان قرون وســطی اولیه و رنسانس متقدم این 

 )Tasioulas, 2015: 218( ایده ی بنیادی توسط هر متفکر و متأله فیلسوف و حقوق دان تایید شده است
 

2-1- از آغاز عصر مدرن تا ظهور عصر حقوق بشر
شایسته است عصر جدید و دوران پس از قرون وسطی را عصر چرخش  های بنیادین در زمینه حق های انسانی 
نامیــد زیــرا که تأمل در مبانی حق و تـــکلیف و بحث و نظر پیرامون وجود و ضــرورت رعایت حقوق طبیعی 
و تغییر ناپذیر بشــر، تحت تاثیر تحوالت بزرگ این دوران، همچون کشــف  قاره امریکا و ظهور پروتستانیســم، 
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دگرگونی  هــای عمیقــی را تجربه کرد. در این دوره ی تاریخی بود که مفهــوم »حق طبیعی«1 جایگزین »قانون 
طبیعی« شــد. بذر های ایده ی حقوق طبیعی به معنای امروزی با کشــف قاره ی آمریکا و مواجه ی کاشــفان با 
ساکنان اصلی آن شکل گرفت. متکلمان و حقوقدانان اسپانیایی از ایـن کـه هموطنانشان کرامت انسانی بومیان 
امریکایی را زیر پا گذاشته بودند  متأثر  شدند )کلی،1382: 286(. این اندیشمندان می پنداشتند که مجموعه ای 
از حق های دارای موضوعیت جهانی وجود دارد که طبق قانون و ناموس طبیعت مقرر گردیده اند و بنابراین هیچ 
قانون موضوعه و قراردادی نمی تواند آن  ها را از انسان، و از جمله بومیان آمریکا، سلب کند. به همین جهت در 
راســتای ارائه حقوقی که از حقوق موضوعه برتر و عالی تر باشد و به عبارت دیگر الهام بخش و مالک صحت  و 
سقم آن  ها باشد، گام برداشتند. از سوی دیگر اصالحات پروتستانی و تبعات دین پیرایانه و دین زدایانه آن باعث 
شد که حقوق مصون از تغییر، به جای محصول جعل خداوند، به حاصل تالش ذهن بشر تغییر ماهیت بیابد. در 
این مرحله پارادیم قانون طبیعی از اتحاد با کالم مدرسی و الهیات مسیحی ارسطویی فاصله گرفت و به جای آن 
از  زبان عقل استفاده کرد. ”یعنی طـبیعی بـودن قانون را نه به معنای  اراده الهی  که در شیوه خلقت جهان متجلی 
شده است، بلکه به معنای تناسب آن با طبع انسان و روابط  اجتماعی  دانست کـه عـقل مستقاًل قادر به تشخیص 
آن اســـت )مردی ها 1387: 3۰۰(. این روند را می توان سکوالر شدن ایده قانون یا حقوق طبیعی دانست و در 
این مسیر نقش فرانسیس بیکن و هابز از سایر فالسفه معاصرشان بیشتر بود. تغییر بعدی رد و حذف نقش عوامل 
اجتماعی برحق  های طبیعی بود. به تعبیر دیگر در این مرحله توجیهات اجتماعی برای نابرابری ها، قدرت اقناعی 

خود را از دست داد. 
 تا اینجا بحث صرفًا کالمی و فلسفی بود. عبور از فلسفه به حقوق برای این ایده به دست گروسیوس2 و در 
آثار او از جمله در کتاب قانون جـنگ و صـلح3 محقق شد. به گفته ی تاک، گروسیوس در کتابی که درباره ی 
نظام حقوقی کشورش نوشت نخستین صورت بندی یک نظام حقوقی واقعی را در قالب حقوق، به جای قوانین 
ارائه کرد. )کلی،1382، 342( ازنظر وی قوانین طبیعی که حقوق طبیعی از آن مستخرج است، فرمان عقل سلیم 
است و اگر هم خدا وجود نداشت، باز هم معتبر بود. او همچنین فهرستی از حقوق طبیعی، شامل حق مجازات 
خالفــکار، حق  مالکیت و... ارائــه داد )Griffen, 2008: 11(. قدم بعد را حقوق دان آلمانی پوفـــندورف4 
برداشت. وی فاصله میان حقوق الهی و عقلی را افزود و گفت که حقوق طبیعی از هرگونه ارتباط با وحی بری 
بوده و تمامًا محصول عقل اســت )کلی،1382: 34۰(. جان الک ایده حقوق بشــر را به آنچه امروز ما در نظر 
داریم بسیار نزدیک  کرد. فردگرایی امروزی نسل  های ابتدایی حقوق بشر حاصل اندیشه او و البته نشات گرفته 
از سکوالریسم متقدم است. ”وی حقوق طبیعی را که در زبان )و ذهن( گروسیوس  و پوفندورف بیشتر ماهیت 
و مبنای اجتماعی داشت، بر فرد متکی کـــرد” )مردیها، 1387: 3۰۰(. بنا بر نظر الک، هر فردی مالک خود، 
کار خود و فراورده های کار خود است. ایده حقوق بشر از زمان الک تا اواخر قرن 2۰ با تغییرات اندک پابرجا 
1-Natural Rights
2 -Hugo Grotius
3 -On the Law of War and Peace
4-Samuel von Pufendorf
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باقی ماند و به صورت حق  های طبیعی و غیرقابل سلب هر فرد بشری فارغ از هرگونه مختصات دیگر تعریف شد 
 .)2۰15, Freeman(

بی شــک خوانش های متفاوتی از الک صورت گرفته اســت. اما خوانش غالب، فرد گرایی افراطی است. این 
چنین قرائتی قابل نقد به نظر میرســد. در این خوانش، تمرکز بر انسان استعالیی به مثابه موضوع حق های بشری، 
مانعی برای فهم ابعاد جمعی روح و حیات انسان و پذیرش حق های اجتماعی برای او شده است. به نظر میرسد 
که پیمودن راه افراط در فردگرایی منجر به پذیرش یک انسان1 به جای در نظر گرفتن یک شخص انسانی2 شده 
است. تفاوت فلسفی میان این دو مفهوم بحدی است که پذیرش یکی به جای دیگری را میتوان تعویض گفتمان3 

قلمداد کرد که پرداختن به آن خارج از موضوع پژوهش حاضر است. 

1-3-عصر حقوق بشر
هنگامی که مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 1۰ دســامبر 1948 اعالمیه جهانی حقوق بشر را تصویب 
نمود، برگ جدیدی در تاریخ این نظریه ورق خورد. این لحظه، نقطه به ثمر رسیدن تالش هایی بود که از انقالب 
فرانســه تا پایان جنگ جهانی دوم در راستای الزام آور نمودن رعایت حقوق بشر صورت گرفته بود. پیش از این 
نیز معاهداتی همچون معاهده ی بین المللی الغای تجارت برده در ســال 189۰ و معاهده ی الغای برده داری در 
1926، پیش قراوالن طلوع چنین عصری بودند. اما آنچه اعتالی حقوق بشر تا حد یک تعهد بین المللی را ناگریز 
نمود، جنایات صورت گرفته در طول دو جنگ جهانی قرن بیستم و به ویژه جنگ جهانی دوم بود. پس  از این 
جنگ دوم بود که با عبور از جامعه ملل به ســازمان ملل متحد، طلیعه ظهور عصری جدید بردمید که می توان 
آن را عصر حقوق بشر بین الملل نامید، یعنی عصری که حقوق بشر دیگر نه به مثابه یک ایده ی فلسفی، بلکه با 
تضمین های الزم برای یک قاعده ی حقوقی، بر روابط انســان  ها و دولت  ها سایه  افکند. »قبل از جنگ جهانی 
دوم تقریبًا هیچ قانون بین المللی درباره حقوق بشر وجود نداشت. اما اکنون تقریبًا دویست ابزار قانونی بین المللی 
درباره ی حقوق بشر وجود دارد که شصت وپنج عدد از آن  ها اعالمیه جهانی را منبعی دارای حجیت دانسته اند« 
)فریمن،1387: 48(. این برداشــت از اعالمیه جهانی به نظر می رســد که این متــن نیز بیش از حقوقی بودن، 
فلسفی است. حقوقی سازی تمام و کمال حقوق بشر را باید ثمره ی میثاقین دانست. این دو سند آغازگر راهی 
هســتند که با تصویب معاهدان دیگری چون کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون 
منع شکنجه و کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض علیع زنان ادامه یافت. مانند هر ایده ی انسانی دیگر، 
حقوق بشر بین الملل نیز در مواجه با تجربیات انضمامی، مجرب شده و تحول و تغییر یافته است. ربع آخر قرن 
2۰ شاهد دو تحول در ایده حقوق بشر بوده است که به جهت ارتباط با موضوع حاضر به اختصار به آن  ها پرداخته 

می شود. 
1 -Human Being
2 -Human Person
3 -Paradig Shift
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1-4- تحوالت متأخر حقوق بشر
نظام بین المللی حقوق بشر نیز پس از دوره ی کوتاهی از ثبات، شروع به تجربه ی تحوالتی برای انطباق با نیاز ها 
و دگرگونی های جهان نمود. در این مسیر میتوان از تحولی شکلی در تقسیم بندی حق  ها و تحولی ماهوی در پذیرش 

حق های جدید در دایره حقوق بشر نام برد. 
1-4-1- تحول شکلی: نخستین تحول متأخر حقوق بشر، تحولی شکلی است که در تقسیم بندی حق  های بشری با 
الهام از مکاتب فکری رایج در این قرن، و معرفی آن  ها به صورت نسل  های متفاوت انعکاس یافته است. ”به کارگیری 
اصطالح »نسل«1 القاکننده یک تحول تاریخی در به  رســـمیت  شـــناختن  و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی 
حقوق بشر در جهتی معین و خاص  است. بر اساس تحوالت تاریخی در حوزه حقوق بشر، تاکنون سه دسته یا  سه 
 نسل  از حقوق به رسمیت شناخته شده اســـت. نسل اول دربرگیرنده ی حقوق مدنی و سیاسی  است که ریشه در 
ارزش  های مکتب لیبرالیسم کالسیک دارد. نسل دوم حقوق بشر،  حقوق  اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی است. 
پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم به خصوص نـطق مـشهور  رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، فرانکلین 
روزولت، برمی گردد که یکی از آزادی  های چهارگانه را آزادی یا رهایی  از  احتیاج و نیاز  می دانست. این حـــقوق 
پس از جـنگ جـهانی  دوم  با اعمال نفوذ کشور های سوسیالیست، در اعالمیه جهانی حقوق بـشر گنجانیده شد” 
)توحیدی، 1384: 88(. نســل سوم یا حقوق همبســتگی، مولود نیاز ها و شرایط جدید انسان قرن حاضر است و 
موردبحث بند بعد خواهد بود. بی شــک هر توصیف و توضیح نســل های حقوق بشر بدون اشاره به نسل در حال 
ظهور چهارم، یعنی حقوقی که به آزادی بیان، اطالعات و رسانه می پردازد و به نظر می رسد شرط الزم اعمال حق 
تعیین سرنوشت باشد، کامل نخواهد بود اما بجهت موقعیت حقوقی غیرمستقر این نسل، شرح مبسوط آن خارج از 

موضوع نوشتار حاضر است. 
نســب تاریخی نسل اول حقوق بشــر، به انقالب فرانســه و رویارویی دولت و طبقه بورژوازی باز می گردد. 
مطالبه این طبقه، عدم دست درازی دولت به زندگی شخصی انسان  ها بود. بر این مبنا دولت به مثابه خادم مردم باید 
در قســمت هایی دخالت نماید که مخدوم، خود رضایت داشــته باشد. روشن است که مبنای فلسفی این سخن، 
اصالت فرد و وکالت دولت است و وظیف های که برای حقوق بشر مقرر می کند پاسبانی از اصیل در برابر تعدیات 
وکیل و غیر آن در زندگی اش اســت. »حقوق نســل اول »فــرد« را در برابر »قدرت سیاســی« قرار می دهد و بر 
مفهوم »عدم مداخله« اســتوار است« )مشــهدی، 1392: 34(. با توجه به این توضیح، حقوق نسل اخیرالذکر را 
می تــوان »حق آزادی هــا« نامید که از دولت می خواهد تا از مداخله در قلمــروی خصوصی افراد اجتناب نماید و 
محدودیت هایی را در اختیارات و حیطه عمل خود بپذیرد. دولت در مورد این حقوق هم باید به وظیفه ی »احترام«2 
عمل نماید و هم با پاسبانی از این حقوق در برابر تعدی دیگر افراد، وظیفه ی »حمایت«3 را به انجام رساند. انعکاس 
این ایده در نظام حقوق بشــر را می توان در مواد 2 تا 21 اعالمیه جهانی حقوق بشــر و نیز میثاق بین المللی حقوق 
1- Generation
2- Respect
3- Protect
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مدنی و سیاسی دید. از مهم ترین حقوق این نسل می توان به حق  ها و آزادی  های حق حیات، حق بر امنیت فردی، 
منع شکنجه، آزادی بیان و رفت وآمد، انتخاب محل سکونت، دسترسی به اطالعات، آزادی اندیشه و عقیده و نیز 

آزادی  های مذهبی برشمرد. 
نسل دوم حقوق بشر، یا حقوق برابری، ریشه در مطالبات اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه مانند کارگران، 
پس از انقالب صنعتی دارد. حقوق این نسل در حوزه ی اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد و به »حقوق رفاهی« 
نیز مشهور است. برخالف خواسته نسل اول که عدم مداخله دولت بود، نسل دوم حقوق بشر از دولت تقاضای 
اقدام و مداخله در تأمین حداقل شــرایط مناســب زندگی را دارد. حداقل شرایطی که برای حفظ کرامت ذاتی 
انسان ضروری است. دولت در این حیطه از حقوق، وظیفه »ایفا«1 یا برآوردن و تأمین کردن را بر عهده دارد. مواد 
22 تا 27 و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منعکس کننده این نســل هستند و آرمان 
برابری را در خود دارد. حق هایی همچون حق بر آموزش، بهداشــت، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی حقوق 
بشــر نسل دوم به شمار می روند. هرقدر درک از »بشر« در نســل اول انتزاعی بود، در نسل دوم انضمامی شد. 
به تعبیر یک حقوق دان، نســل اول بر حقوق »اشخاص حقوقی« پای می فشرد و نسل دوم بر حقوق »اشخاص 

حقیقی« اصرار دارد )مشهدی، 1392: 34(. 
ذکر این نکته ضروری می آید که این تقسیم بندی تنهابیان ساده شد های از سابقه فکری تاریخی بسیار درازدامنی 
را ارائه نموده و قصد ندارد فرآیندی خطی را پیشــنهاد کند که در آن هر نســلی پس از نسل دیگر حیات می یابد. 
واســک واضع تفکر نســلی نیز بر همین نکته توجه داشــته و اذعان می کند که ازنظر او هیچ یک از این نسل  ها بر 

دیگری برتری نداشته و باید به یکسان موردتوجه و تأمین قرار گیرند )گلشن پژوه، 1388: 72(. 
نسل سوم حقوق بشر در بند بعد و ذیل عنوان تحول ماهوی بررسی خواهد شد. 

1-4-2- تحول ماهوی
تحول دوم، تحولی ماهوی اســت و آن معرفی نسل سوم حقوق بشر است. ازآنجاکه در قیاس با دو نسل اول، 
نسل سوم، نوآورانه و البته بحث برانگیز بوده است، به نظر می رسد، ظهور آن را می توان تحولی در نظام کالسیک 

حقوق بشر دانست. 
ایده نسل سوم درواقع حاصل شرایط و تحوالت پس از جنگ جهانی دوم بوده است. هرچند گفته شده که 
می توان آن را تجلی شعار »برادری« در انقالب فرانسه دانست )Donnely,2۰۰3 :191( اما این نظر موردپذیرش 
نیست. زیرا باید حق  های نسل سوم را مولود نیاز های انسانی دانست که تجربه ی مدرنیته را بیش از 2 قرن و نظام 
حقوق بشر دو نسلی را بیش از 3۰ سال آزموده است و با ناکارآمدی، عدم کفایت و ناخرسندی ناشی از آن ها 
آشناست. بر این اساس ماهیت حقوق بشر نسل سوم یک مسئله ی فلسفی و نظری نیست بلکه از ماهیتی عملی 
برخوردار است و در صریح ترین توصیف، پاسخی است به نیازهایی که زندگی گسسته از سنت نتوانست به آن ها 
پاســخی درخور بدهد. به نظر می رســد که در گفتگوی از این نسل، تقدم با مالحظات تجربی و عملی است. 

1-Fulfillment
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از این نظرگاه می توان اســتدالل نمود، از آنجا که در روزگار انقالب فرانسه مسائل ایجادکننده نیاز برای حقوق 
نســل سوم هنوز یا رخ نداده بود و یا شناخته نشده بود  برای نمونه معضل تخریب محیط زیست که در شناسایی 
حق بر محیط زیســت سالم مؤثر دانسته شده اســت  نمی توان در آن عصر و قرن 18 از حقوق نسل سوم سخنی 
به میان آورد یا کالمی شــنید. ”امروزه منافع کل بشــر به هسته تفکر سیاسی و حقوقی جدید تبدیل شده است. 
این منافع کلی شــامل مســائلی همچون )پرهیز و مصونیت( از خطر جنگ هسته ای، حوادث زیست محیطی، 
بحران توسعه نیافتگی، فقر و گرسنگی است و چون حل وفصل آن  ها از عهده چند کشور برنمی آید، کل جامعه 
بین المللی باید در حل آن  ها سهیم باشد” )توحیدی،1384: 81(. به همین جهت و برای پرهیز از تکلف در یافتن 
ریشــه هایی که وجود ندارند، بهتر اســت به عوامل واقعی و در دسترس که نیاز به تکوین نسلی جدید از حقوق 

بشر موجه می کنند، پرداخته شود. 
پیشرفت  های شگرف علمی، خیزش کشور های توسعه نیافته، تبعات جهانی شدن، کم اهمیت شدن مرز های 
جغرافیایی، تبادالت وســیع فرهنگی که حاصل تحوالت شگرف صنعت ارتباطات از یکسو و پایان جنگ سرد 
 که موجب  جدایی افتادن میان حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقـــتصادی، اجـتماعی و فرهنگی  گردیده بود، 
از عواملی اســت که می توان آن  ها را در طرح موضوع حقوق نســل سوم مؤثر دید )Hayden, 2۰۰1( »دبیر کل 
وقت سازمان ملل متحد در گزارش خود به مجمع عمومی به تاریخ 6 ژوئن 1994 تحت عنوان »دستور کار برای 
توسعه«، پیامد های منفی ناشی از جهانی شدن، مثل نابودی محیط زیست، فقر فزاینده، رشد جمعیت، تروریسم و 
قاچاق مواد مخدر را مانعی بر سر راه توسعه دانسته و راهکارهایی ارائه می دهد« )وکیل، 1391: 52(. آنچه به نظر 
منطقی می رســد این است که در این دوران مسائل و مشکالتی رخ نمود و تهدیدهایی برای کرامت ذاتی انسان 
پدید آمد که با اتکا و توسل به نسل  های اول و دوم و اندیشه کالسیک حقوق بشر قابل رفع نبود. به همین جهت 
حقوق نســل ســوم را می توان پاسخی به کاستی  ها و ناکارآمدی  های دو نســل پیشین در شرایط جدید دانست. 
البته این کاستی  های ضرورتًا محتوایی نبود بلکه یکی از واضح ترین آن  ها در نوعی نگاه افتراقی به حقوق ریشه 

داشت. حاصل این نگاه تأکید جزیر های بر یکی از دو نسل اولیه و غفلت از نسل دیگر بود. 
باید توجه داشــت که ایده ی حقوق بشر از همان آغاز همچون مجموع های به هم پیوسته شامل کلیه حقوق 
مدنی، سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موردنظر بوده است. اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده ی 
دوم خود وحدت همه حقوق را مورد تأکید قرارداد. علی رغم این تأکید در عمل دولت  ها به مســیری متفاوت 
رفته اند. »بعد از تصویب اعالمیه جهانی، قرار بود یک میثاق واحد و فراگیر مورد مذاکره قرار گیرد که شامل 
کلیه حقوق طرح شده در اعالمیه جهانی باشد و ضمانت اجرای یک معاهده بین المللی را به این حقوق ببخشد. 
اما درگذر سالیان، اتحاد پس از جنگ جای خود را به جنگ سرد داد و کشور ها در حمایت از حقوق مختلف 
دچار انشقاق گردیدند. لذا به جای یک میثاق واحد، حقوق مذکور در سال 1966 در دو میثاق بین المللی تدوین 
شــدند. به رغم یکپارچگی این حقوق، واقعیات سیاســی حاکم بر روابط بین المللی در آن زمان ناگزیر منجر به 
انشعاب در تعهدات عهدنام های کشور های مختلف برای به اجرا درآوردن این حقوق گردید« )سنگوپتا، 1383: 
182( مشخص است که چنین گزینش گری، حقوق بشر را عقیم و ناتوان از دسترسی به هدف می نماید و پرهیز 
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از چنین خطایی یکی از انگیزه  های ایجاد نسل سوم بود. »توجه به این مطلب ضروری است که بانیان، طرفداران 
کید دارند که بایستی به حقوق توسعه اقتصادی و حقوقی مدنی و سیاسی،  و مجریان نســل ســوم حقوق بشر تأ
هم زمان توجه داشت« )ذاکریان، 1381: 71(. از خانم مری رابینسون کمیسر عالی پیشین حقوق بشر نقل شده 
است که ”از زمان فعالیت در سمت کمیساریای عالی حقوق بشر، بر ضرورت پیروی از روندی متعادل در زمینه 
حقوق بشــر اصرار ورزیده ام. بدین معنی که باید توجه یکســانی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به 

 .)3: 1998 ,Robinson( ”حقوق مدنی و سیاسی داشته باشیم
به نظر می رســد که تجمیع حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و برطرف نمودن نگاه افتراقی و جزیره ای به 
حقوق بشر، دلیل اصلی ظهور نسل سوم نبود. آنچه اهمیت بنیادین داشت و شایسته توصیف بمثابه تحولی ماهوی 
است، دریافت ضرورت توجه به ابعاد مغفول مانده حیات انسانی بود. بر این اساس حقوق نسل سوم بجهت توجه 
به بعد اجتماعی انسان و ارائه تصویری از او به مثابه عضوی از جمع و یکی از بسیاران، نوآورانه بود. گویی که پس 
تأکید بسیار بر حقوق فردی و فردگرایی، این نسل نگاهی بر حقوق جمعی دارد. »آن  ها )حقوق همبستگی( حقوق 
گروهی و جمعی را پوشــش می دهند« )کیاروم، 2۰۰4: 41(. این حقوق هرچند افراد انســانی را مدنظر دارند اما 
صرفًا از فرد انسانی، مجزا و منفک از اطرافش، سخن نمی گویند. نسل سوم حقوقی را برای انسان در نظر میگیرد 
که بطور فردی قابل مطالبه نیست. برای مثال حق بر محیط زیست سالم یا برای همه استیفا می شود یا هیچ کس. 
تجربه های جنگ جهانی و نیز تروریسم متاخر نیز نشان داد که از حق بر صلح یا همه بهره می برند یا هیچ کس. چنین 
تصوری از انسان گویی بازگشتی است به انسان مدنی بالطبع که ادیان ابراهیمی و فلسفه ی یونانی و بویژه ارسطو بر 
آن پای میفشرد. چنین چرخشی بدون معارض و مخالف نمی تواند باشد. تصور یک حق برای جمع، با آموزه های 
کالســیک حقوق بشر، به عنوان مثال آنچه که از الک آموخته شد، همخوانی ندارد. در ادامه به بررسی مهم ترین 

انتقادات واردشده پرداخته می شود. 

گفتار پنجم: حقوق بشر نسل سوم در بوته ی نقد
 نهاد جمع گرای حقوق نســل سوم، به شــرحی که در باال آمد و به همین دلیل به حقوق همبستگی نامدار 
شــده اســت، موضوع انتقاد های مهمی بر امکان قرار گرفتن آن در سنت رایج و فردگرای حقوق بشر، آن گونه 
از آغاز روشــنگری تا پایان جنگ جهانی دوم و حتی پس از آن فهمیده می شــد، بوده اســت. »دیدگاه اغلب 
علمای غرب این است که حقوق جمعی نباید حقوق بشر نامیده شود، چراکه این حقوق یک مفهوم غیر ذاتی 
و گیج کننده را القا می کنند« )Donnely, 1989: 3(. از سوی دیگر حقوق بشر به نحوی که در دو میثاق حقوق 
مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده است »ناشی از کرامت ذاتی شخص انسان 
است.« به این ترتیب مفاهیم »کرامت« یا »کرامت ذاتی شخص انسان« مفاهیمی کلیدی در حوزه ی حقوق بشر 
محسوب می شوند که امکان سازگاری آن ها با مفهوم حقوق جمعی، محل مناقشه است. کرامت انسانی عالوه 
بر دو میثاق 1966، در اعالمیه جهانی حقوق بشــر و شــمار زیادی از قطعنامه  ها و اعالمیه  های ارکان مختلف 
ســازمان ملل متحد بکار رفته اســت. تصور غالب و رایج این اســت که این مفهوم را مطلقا فردی انگاشته اند.
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حال مســئل های که پیش روی قرار می گیرد این است که از ســویی از کرامت انسانی به عنوان مبنای حقوق و 
آزادی  های اساسی بشر یادکرده اند و از سوی دیگر حقوق همبستگی بر حقوقی ناشی از اقتضائات جمعی تأکید 
می ورزد. به دیگر ســخن سؤال این اســت که حقوق جمعی را – اعم از آن که منظور از این جمع دولت، ملت، 
گروه یا بخشــی از ملت، یا خلق  ها به معنای اقوام گوناگون و یا اقلیت  های سازنده ی جمعیت یک کشور باشد 

– به چه نحو می توان ازلحاظ منشأ با سایر حقوق بشر، که جملگی فردی است، مرتبط و هم دسته دانست؟
در پاسخ به این دو نقد آنچه به ذهن می رسد این است که ذاتی بودن یک حق بشری را می توان این گونه تفسیر 
کرد که حق مزبور برای تداوم حیات کرامت مند انسان، بنیادین به حساب آید. کرامت انسانی خود موضوعی ثابت 
است اما بدیهی است که با توجه به تحول تاریخی جوامع انسانی، حقوق و آزادی هایی که برای زیست با کرامت 
فرد در اجتماع ذاتی و ضروری است، برحسب درجه ی پیشرفت، توسعه و پیچیدگی جامعه همواره ثابت و یکسان 
نخواهد و استبعادی ندارد برخی حقوق که امروزه به عنوان حق بشر شناخته نشده اند، در آینده و با توجه به مسیری 
که جهان طی کند وارد این حوزه شوند. فردی یا جمعی بودن، تأثیری بر ذاتی یا عرضی بودن حقوق ندارد، هر نوع 
حقی که برای حفظ کرامت انسان ضروری باشد، حقی بشری است. »در یک نگرش ماهیت گرا می توان تمامی 
حقوق و آزادی هایی را که وجود آن  ها موجب پایندگی و نبود آن  ها موجب ازهم گسیختگی فردیت انسان می شود، 
بنیادین نامید، هرچند که گاه پیروی از منطق زمانی و مکانی موجب شــناور شــدن این سنجه می شود« )گرجی 
ازندریانی، 1388: 29(. حقوق جمعی به مثابه پاســبان کرامت انسانی، از آن جهت که به دست های از افراد تعلق 

دارد، قابل درک و پذیرش است. 
ممکن اســت اســتدالل شود که هر امر بشری، مانند حقوق بشــر، امر طبیعی و بنابر این فردی است. در 
این معنا طبیعت، چیزی اســت در مقابل تربیت. به تعبیر دیگر آنچه ما با خود به این جهان می آوریم طبیعت 
ماست. آنچه در این جهان می آموزیم تربیت خوانده میشود. پس معنای بشری بودن حق، غیر اکتسابی بودن 
آن و به تعبیر دیگر منفک و مســتغنی بودن آن از اجتماع اســت. »انسان به محض متولد شدن این حق )حق 
طبیعی( را با خود دارد و الزم  نیســت  کســی چنین حقی را تصویب و به او اهدا کند. به عبارتی، بعضی از 
حقوق، اعتباری و قراردادی اســـت، و در ضمن عهد ها و میثاق  های نوشــته و نانوشــته، به افرادی خاص از 
حیث  ســن، جنس، نژاد، قرار  داشتن  در موقعیت شغلی، خانوادگی، سلســله مراتب اجتماعی، تعلق به قبیله، 
قومیت، ملیت، گرایش به یک مذهب، ایدئولوژی، فرهنگ، عضویت در  یک  حزب، انجمن، جنبش و... 
، تعلق دارد؛ حقوقی هم هست که طبیعی است، یعنی برای تعلق گـــرفتن بـه آحاد انسان  ها به جز  انسان  بودن  
آن ها، به معنای عام فیزیولوژیک و بیولوژیک کلمه، نیاز به شــرطی دیگر نیســت« )مردیها، 1387: 3۰2(. 
و یا به تعبیر راولز »مفهوم حقوق طبیعی متضمن این ایده است  که  حقوق  مذکور در لحظه آغازین بـــه فـــرد 
تـخصیص یافته است و به همین دلیـل وزن و اعـتباری  بـیشتر دارد« )Rawls, 2۰۰5: 5۰6(. این استدالل نیز 
برای فردی در نظر گرفتن حقوق بشــر ضعیف به نظر می رسد. نگارنده بر آن است که تفکیک میان طبیعت 
و تربیت، تفکیکی غیر مثمر و بی مبناست. انسان بنابر بر طبیعت خویش نیست که از خطرات پرهیز می کند 
و بقا میابد بلکه این حاصل تربیت اســت. بنابر این امر اجتماعی نه تنهامنفک از بشــر نیســت بلکه مکمل 
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طبیعت اوســت. پس هیچ اســتبعادی ندارد که در کنار حقوق طبیعی فردی بشر، حقوق طبیعی جمعی بشر 
نیز برسمیت شناخته شوند. 

نگارندگان پیش تر رأی خود در مورد حق  های نســل سوم ابراز داشته و اظهار نمودند که این حقوق عمدتًا 
زاده ی توجه به تمامیت انسان و تکمیل ابزار های حقوقی الزم برا ی حفظ کرامت او هستند. به نظر می رسد که 
گاهی نسبت به اهداف ایده ی بنیادین حقوق بشر بوجود  در این راســتا در ربع آخر قرن بیســتم نوعی تجدید آ
آمد. این بیداری ســبب شــد که حقوق بشــر، دیگر بطور مفرط و تصنعی به هیچ دکترین سنتی متعهد نباشد 
که نگارندگان این رهیافت جدید به حقوق بشــر را نوعی حقوق طبیعی تعدیل شــده میدانند. در این رهیافت 
»هســت«  ها نیز عالوه بر »باید«  ها موردتوجه قرار می گیرند. اگر با ان به برخی از این حقوق ســوم، و به ویژه 
حق بر توسعه که موضوع مقاله حاضر است، نظر شود، مشخص می گردد که هر چند ممکن است این حقوق 
از نظر عناصر تشکیل دهنده نوپدید به نظر نیایند و صورت تکمیل شده، ترکیب شده و باز اندیشیده ی حق  های 
نســل  های اولیه باشــند اما این ترکیب چیزی بیش از جمع جبری اجزا تشــکیل دهنده به نظر می رسد. به تعبیر 
دیگر این نسل، بایدهایی هستند که با توجه به هست  ها موردبازنگری قرارگرفته اند. از این منظر حق بر توسعه، 
تنهامجموع های از حقوق سیاسی و اقتصادی و ترکیبی از حقوق انسانی مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر و 
دو میثاق بین المللی 1966 که در منازعات ایدئولوژیک پس از اعالمیه جهانی از یکدیگر جدا افتاده اند نیست. 
آنچه این تجمیع را نوآورانه و بطور ماهوی نوپدید ســاخته این ایده اســت که رابطه حق  های مدنی و سیاسی با 
حق  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رابطه ای مستقیم و ترتیبات برآورده شدن این حقوق، ضرورتا جمعی 
است. تقویت هر یک از این حق  ها به تقویت دیگری و تضعیف هر یک به تضعیف دیگری منجر می شود. در 
صورت پذیرش این ارتباط مستقیم و با یک قدم پیش تر بردن این استدالل می توان گفت نادیده گرفتن هر یک 
از این دودســته حقوق الجرم به پایمال شدن دسته ی دیگر خواهد انجامید. نگارندگان برآنند که در مورد تمام 
حق  های مطرح شــده در زمره نسل ســوم و حتی موارد نادر و سخت یابی مانند حق بر بهره برداری مشترک از 
میراث مشترک بشریت نیز همین استدالل قابل اعمال است و این دسته از حقوق را نیز با رهیافت حقوق طبیعی 

تعدیل شده میتوان توجیه نمود. 
 نباید ازنظر دور داشت که در تعیین مصادیق حقوق نسل سوم نیز مباحث درازدامنی در جریان است. »درحالی که 
ژروم شستاک این نسل را دربرگیرنده حق صلح، حق بر توسعه و نیز حق همبستگی می داند. استفن مارکز به شش 
موضوع توجه دارد: محیط زیست، حق بر توسعه، حق صلح، میراث مشترک، ارتباطات و کمک  های بشردوستانه« 
)گلشــن پژوه، 1388: 77(. بر اســاس پیش نویس سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی 1982 سازمان ملل 
متحد، حقوق همبستگی را به چهار دسته تقسیم میکنند: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق 

 .)2۰۰3:91,Morava( بر میراث مشترک بشریت
آنچه از جهت نوشته حاضر اهمیت دارد این است که در تمام فهرست  های ارائه شده به عنوان مصادیق حقوق 

بشر نسل سوم، حق بر توسعه حضور دارد. مبحث بعدی این پژوهش به توضیح این حق اختصاص دارد. 
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2-حق بر توسعه: پاسخی به یک نیاز
2-1-توسعه در ادبیات حقوق و روابط بین الملل

رد پای طرح مفهوم توسعه را می توان در بحث  های ایدئولوژیک دهه  های 196۰ و 197۰ یافت. تحول خواهی 
کشــور های جنوب، کمتر توسعه یافته یا درحال توســعه، به ویژه دولت  های عضو جنبش عدم تعهد و گروه 77 
در ســازمان ملل متحد برای ایجاد یک نظم اقتصادی بین المللی عادالنه، سنگ بنای تالش  ها برای به رسمیت 
شــناختن حق بر توســعه بود. در همین راستا کشــور های مذکور با پافشــاری بر این امر که زیستن در فضایی 
توســعه یافته، ازآن جهت که ربط وثیق با حق بر تعیین سرنوشــت دارد، حقی بشــری اســت، در پی استفاده از 
امکانات موجود در ســازمان ملل متحد به منظور تأثیرگذاری بر روابط اقتصادی بین المللی بودند. از این جهت 
شاید اتفاقی نباشد که »مفهوم حق بر توسعه نخستین بار از سوی حقوق دانی از کشوری کمتر توسعه یافته یعنی 
قاضی کبا مومبای ســنگالی طی نطق افتتاحیه ی اجالس آموزشی مؤسسه بین المللی حقوق بشر در سال 1972 
مطرح گردید« )شایگان، 1388: 9(. گرچه این طرح بحث خالقانه و نوپدید بود اما نباید از وجود سابقه ضمنی 

این مفهوم در حقوق بین الملل غفلت کرد. 
2-1-1- ســابقه ی توسعه در منشور ملل متحد: عالوه بر آنچه خارج از فضای حقوقی در مجامع سیاسی 
پیرامون ضرورت تحقق توسعه در جریان بود، ردپای ایده  های حمایت کننده آن را می توان در بدنه حقوق بین الملل 
پس از جنگ جهانی دوم نیز یافت. اولین نمونه منشور ملل متحد است. »حق توسعه احتمااًل یکی از جدیدترین 
حقوق پذیرفته شده است که از نظام بین المللی برخاسته است... ریشه های حق توسعه را می توان در منشور سازمان 
ملل متحد ردیابی کرد، مواد 55 و 56 منش ور، دولت  ها را به هم کاری برای نیل به اســتاندارد های باالتر زندگی 
و پیش رفت اقتصادی و اجتماعی فرا می خوانند« )صفاری پژوه،1394: 67(. در فصل نهم این منشــور که عنوان 
همکاری  های اقتصادی و اجتماعی بین المللی را بر خود دارد در ماده 55 آمده است: »با توجه به ضرورت ایجاد ثبات 
و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری 

ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف( باال بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی 

و اجتماعی؛
ب( حل مسائل جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی  های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، 

زبان یا مذهب«. 
هم چنین در ماده 56 منشــور نیز مقررشده است: »کلیه اعضا محترم متعهد می شوند که برای نیل به مقاصد 

مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدام  های ضروری فردی یا دسته جمعی را معمول دارند.«
در این مواد آنچه به عنوان حصول شــرایط مناســب ترقی، ایجاد ثبات و رفاه و باال بردن سطح زندگی از آن یاد 

می شود طنین خواسته  های توسعه گرایان را با خود همراه دارد. 
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2-1-2- سابقه ی توسعه در منشور حقوق بشر : نمونه دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر است که در دو ماده 
به طور تلویحی به توسعه اشاره دارد. یکی ماده 22 که مقرر می دارد: »هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت 
اجتماعی دارد و مجاز اســت به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
خود را که الزمه مقام و نمو شخصیت آزادانه اوست، با رعایت تشکیالت و منابع هر کشور به دست آورد.« به نظر 
می رســد که اشاره به مفاهیمی چون مساعی ملی، همکاری بین المللی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
نشانه هایی تلویحی بر وجود ارتباط میان این ماده و توسعه باشد« )موسوی، 1378: 51(. دومین اشاره در ماده 28 
است که مقرر می کند: »هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که ازلحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و 
آزادی هایی را که در این اعالمیه ذکر گردیده است تأمین کند و آن  ها را به مورد عمل بگذارد.« تردیدی وجود ندارد 
که نظمی که مورداشاره ی ماده 28 است با فرآیند توسعه چنانکه در اعالمیه حق توسعه تشریح گردیده، ارتباط وثیق 
دارد. زیرا در چارچوب این نظم نیز مانند فرآیند توسعه قرار است تمام »حقوق بشر و تمام آزادی  های اساسی« امکان 
تحقق بیابد. به نظر نگارندگان توجه به روح و فحوای ماده 28 نشان از امکان توجه به حقوق جمعی بمثابه حقوق 
بشر را آشکار می سازد. هر چند ممکن است با قرینه ی عبارات صدر ماده )”هر کس” یا ”هر شخص”( به نظر برسد 
که حق بر نظم موردنظر در ماده فقط حقی فردی است، اما این برداشت منطقی به نظر نمی رسد چون حق بر چنین 
نظمی یا برای همه افراد محقق می شود یا برای هیچ یک محقق نمی شود. پس این حق امکان استیفای فردی ندارد. 
این نگاه با ذات حقوق نسل سوم بطور عام و حق بر توسعه به طور خاص هماهنگ است، زیرا این حقوق نیز در 
ذات خود جمع گرا هستند. از سوی دیگر مکانیسم تحقق این حقوق نیز شاهد دیگری برای تایید این برداشت است 
زیرا در عمل مسئله ی استقرار یک نظم به همه ی گروه ها، جوامع و کل جمعیت یک کشور مربوط می شود، افراد 
معمواًل از طریق تشکل  ها و گروه هایی که به آن تعلق دارند می توانند خواستار تغییر یا اصالح ”نظم اجتماعی” موجود 
و برقراری نظم موردنظر خود شوند. تا آنجا که به برقراری ”نظم بین المللی” مطلوب ماده 28 مربوط است، این حق 
عماًل یا از مجرای دولت یا از طریق گروه  ها و سازمان  های نماینده ی جامعه ی مدنی می تواند متحقق شود )ن.ک 

به:  شایگان، 1388: 71(. 
قابل انکار نیست که اشارات هم راستا با حق بر توسعه در میثاقین چندان قابل اعتنا نیست. تنهاعباراتی که می تواند 
به نوعی مؤید اشار های به محتویات حق بر توسعه باشد در مقرره مربوط به حق بر تعیین سرنوشت و درواقع با استنتاج 
از این حق بیان شده است. در مورد دو میثاق بین المللی 1966، باید به ماده 1 مشترک آن  ها که حق تعیین سرنوشت 
همه ی مردم )خلق  ها یا ملل( را به رسمیت می شناسد و به ویژه بند 2 آن ماده اشاره کرد. این بند را می توان به منزله ی 
تأیید اصل حاکمیت بر ثروت  ها و منابع طبیعی یا ُبعد اقتصادی حق مردم در تعیین سرنوشت خود محسوب نمود. 
همان طور که پیش تر بیان شد، چون حق توسعه به خصوص مشتمل است بر حق بر ابزار تحقق سایر حقوق بشر اعم 
از فردی و جمعی، بدون شناسایی مؤثر حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش، قابل تحقق نیست. آخرین عبارت بند 
2 مذکور مبنی بر اینکه »در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد، به وضوح نشان می دهد 
که هیچ یک از حقوق بشر، نه حق تعیین سرنوشت، نه حق توسعه و نه حقوق بشر فردی، درصورتی که مردم وسایل 
تحقق آن  ها را در اختیار نداشته باشند، قابل حصول نخواهد بود« )همان: 72(. این اشاره هرچند مختصر را می توان 
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مقدمه نتیجه گیری حقوقی مهمی قرارداد. اگر حق بر توسعه مبتنی بر حق تعیین سرنوشت باشد، و از سویی حق بر 
تعیین سرنوشت از قواعد آمره1 باشد؛ می توان نتیجه گرفت که حق بر توسعه نیز از این خصیصه بهره خواهد داشت. 
این تفســیر توسط قاضی بجاوی رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری ابراز شده اما مورد نقد بسیاری قرارگرفته 
است. از آن جمله مائوریزیو راگازی معتقد است این استنتاج صحیح نیست زیرا برای اینکه یک قاعده ی حقوق 
بین الملل قاعده ی آمره گردد، باید برخی معیار های خاص، شامل شناخته شدن به عنوان قاعده آمره از سوی جامعه 
بین المللی دولت  ها در کل، را برآورده سازد. وی عقیده دارد که اصواًل استداللی مبتنی بر قیاس نمی تواند ضرورت 
اثبات برآورده شــدن این معیار ها را مرتفع سازد. وی در تأیید اســتدالل خود به رأی صادره در خصوص اختالف 
میان گینه بیســائو و سنگال راجع  به تحدید حدود مرز دریایی، اســتناد می کند که در آن دادگاه داوری استدالل 
گینه بیســائو را مبنی بر این که اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی یکی از فروعات اصل تعیین سرنوشت است و 
از این رو خصیصه آمره آن را به خود می گیرد، رد کرده اســت )Ragazzi, 1997(. در داوری میان این دو ایده ی 
متفاوت، نگارندگان بر آنند که سخن قاضی بیجاوی بهره ی بیشتری از حقیقت دارد. به نظر میرسد هرچند مسئله ی 
حق بر تعیین سرنوشت بطور تاریخی، مقابله ای با پدیده ی استعمار بوده است، اما در عبور از تجربیات بشر به این 
امر محدود نمانده است. به نظر نگارندگان توجه به صدر میثاقین که مقرر می دارد ابنا بشر از حق تعیین سرنوشت 
برخوردارند و از طریق آن حق پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند، در واقع پیوند میان »تعیین سرنوشت 
خود« و »پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی« را آشکار می سازد. بنابر این گستره ی حق تعیین سرنوشت بهیچ 
روی محدود به استقالل از استعمار باقی نمانده است و میتوان حق بر توسعه را نیز به عنوان تابع ضروری حق بر تعیین 

سرنوشت در نظر گرفت. 
2-1-3- سابقه توسعه در اسناد متاخر حقوق بین الملل: با عبور از این اسناد کالسیک، تعداد اسناد بین المللی 
که با وضوح بیشتر به حق بر توسعه یا الزامات آن اشاره دارند رو به فزونی می رود. برای نمونه ای، در اولین اجالس 
جهانی حقوق بشر که در سال 1968 در تهران برگزار شد اشاره مستقیمی به مسئله توسعه می شود. در اعالمیه پایانی 
این اجالس آمده است که حصول پیشرفت پایدار در اجرای حقوق بشر بستگی به سیاست  های ملی و بین المللی 

صائب و مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. )ن.ک به:  وکیل،1391: 5۰( 
پــس از حضــور تلویحی و ضمنی در اســناد فوق الذکر، تحولی که در دهه 197۰ رخ داد و نشــان از تغییر 
ســطح توجه به مباحث مربوط به توســعه در حقوق بین الملل داشت، ارجاع مســتقیم و صریح به آن در اسناد 
بین المللی بود. هرچند پیش تر به طور شــفاهی در ســخنرانی  های ارکان و زیرمجموعه  های سازمان ملل عبارت 
حق بر توســعه مورد اســتعمال بود، اما به طور مکتوب، قطعنامه کمیســیون حقوق بشــر 1977 که با اجماع به 
تصویب رســید و از دبیر کل خواســت تا با همکاری ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد و دیگر 
مؤسســات تخصصی صاحب صالحیت به مطالعه ابعاد بین المللی حق بر توســعه به عنوان حقی بشری مبادرت 
نماید، نخســتین ســند رسمی سازمان ملل است که در آن عبارت حق بر توسعه آمده است. با چنین تحولی بود 
که کشور های درحال توسعه، که بسیاری سابقه استعمار و درنتیجه فقر علمی و اقتصادی داشتند، و نیاز مبرمی به 

1- Jus Cogens



41 فصلنـامـه عـلـمــی تخـصصـــی
سال نهم   شماره یک دوره جدید   شماره 13)پیاپی(   بهار 1396

حمایت  های بین المللی احساس می کردند به شناسایی این حق به طور جدی تر در حقوق بین الملل امیدوار شده 
و پافشــاری نمودند )Alston and Robinson, 2۰۰5(. در پیامد قطعنامه فوق الذکر، دبیر کل گزارشی در این 
خصوص تهیه کرد که در اجالس سال 1979 کمیسیون حقوق بشر موردبررسی قرار گرفت. با این مقدمات بود 
که کمیســیون »حق بر توسعه« را مورد شناسایی قرار داد. متعاقب این امر 16 کارگروه برای مطالعات بیشتر در 
این موضوع در ســال 1981 تشــکیل شد، ابتدا مجمع عمومی در همین سال حق بر توسعه را حق غیرقابل انتقال 
بشر اعالم کرد و سپس در 4 دسامبر 1986 اعالمیه حق بر توسعه1 را که به منزله شناسایی صریح این حق به عنوان 
حقی بشری محسوب می شود با اکثریتی قابل توجه، 146 رأی مثبت در برابر تنهارأی منفی ایاالت متحده و 8 رأی 

ممتنع، تصویب کرد )نوری نشاط،1385: 43(. 

2-2-اعالمیه حق بر توسعه
 اعالمیه حق بر توســعه مشــتمل بر یک مقدمه و ده ماده اســت. این اعالمیه با اشــاره به اسناد بین المللی هم  
چون منشــور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشــر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ســپس ســایر قطعنامه ها، کنوانسیون  ها و توصیه  های مربوط 
با توســعه، بر تعریف از توســعه به عنوان یک فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأکید می کند و از 
این طریق حق بر توســعه را به مثابه حق بر فرآیند توســعه ارتقا می دهد. فرآیندی که باید خود را با استاندارد های 
خاصی انطباق دهد و این دولت  ها هســتند که بار اساســی و اولیه وقوع آن را بر دوش دارند. ماده 1 این اعالمیه 
اشــعار می دارد که حق بر توسعه یک حق غیرقابل تجزیه انسانی است که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان  ها 
مســتحق مشــارکت و بهره مندی از ابعاد مختلف توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هدف همه آن  ها 
بهبود رفاه کل مردم اســت، هســتند. »حق بر توســعه حقی غیرقابل سلب اســت که به موجب آن هر شخص 
انســان و همه مردم حق مشــارکت در، و مســاعدت به توســعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در 
 آن تمام حقوق بشــر و تمام آزادی  های اساســی به طور کامل قابل تحقق باشد، و منتفع شدن از توسعه رادارند«
)DRD, article 1(. با توجه به گزارش  های ســه گانه ارائه شده ابتدایی توسط کارشناس مستقل حق بر توسعه، 
آرجان سنگوپتا، عناصر اصلی تعریف حق بر توسعه بر مبنای این ماده در سه قسمت یا اصل قابل احصا هستند. 
اصل اول اینکه حقی به نام توسعه وجود دارد که غیرقابل سلب، یعنی غیرقابل اسقاط، پس گرفتن و معامله است. 
اصل دوم اینکه ضرورت دارد فرآیند خاصی به جهت تحقق توســعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی 
که در آن کلیه حقوق بشــر قابل تحقق باشــد، طی شــود. و اصل ســوم اینکه حق بر توسعه حقی بشری است 
که به موجب آن هر شــخص انسان و همه مردم محق به مشارکت و مساعدت و برخورداری از منافع آن هستند 
)Sengupta, 1998, 1999, 2000(. اصل اول مورداشــاره که حق بر توســعه را حقی بشــری اعالم می کند، 
 در حال حاضر به واســطه ی تصویب با وفاق عام اعالمیه و برنامه ی عمل وین در کنفرانس جهانی حقوق بشــر 
)1993(، پذیرش جهانی یافته اســت. )سنگوپتا، 1383( بند 1۰ بخش یکم این اعالمیه، تأکید می کند که حق 
بر توسعه آن چنان که در »اعالمیه حق بر توسعه« نیز بیان شده است، حقی جهان شمول و غیرقابل انتزاع و بخشی 
1- Declaration of Right to Development (DRD) 
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الینفک از حقوق اساســی انســان  ها است و نباید ازنظر دور داشــت که فرد انسان موضوع اصلی توسعه است. 
حق بر توســعه بعد ها نیز به عنوان حق بشری غیرقابل سلب مورد تأیید مجدد مجموع های از اسناد بین المللی که 

مهم ترین آن  ها اعالمیه 2۰۰۰ هزاره و سند نهایی نشست جهانی 2۰۰5 بود، قرارگرفته است. 
اصل دوم فرآیند توسعه را به عنوان بستر مناسب و مساعد برای تحقق تمامی حقوق بشر تعریف می کند. بنابراین 
اصل تمامی حقوق بشــری و آزادی  های اساسی غیرقابل تقسیم و به هم وابسته اند و توجه برابر می باید به ترویج و 
حمایت از کلیه حقوق اعم از مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معطوف گردد. ترویج حقوق انسانی 
معین و آزادی  های اساسی نمی توانند انکار دیگر حقوق بشری و آزادی  های اساسی را موجه نمایند. »آنتونیو کاسسه 
در کتاب حقوق بین الملل در جهان نامتحد بیان می کند که حق بر توسعه را نمی توان به عنوان یک حق منفرد در نظر 
گرفت، زیرا که این حق در حقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده در دو میثاق به ویژه میثاق حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده است« )ساعد وکیل، 1391: 94(. 
اصل ســوم حق بر توسعه را به عنوان حق بر فرآیند توسع های تعریف می کند که در آن همه ی حقوق بشر قابل 
تحقق باشد. فایده شناسایی حق بر توسعه به عنوان حق بر فرآیند توسع های که »تمام حقوق بشر و تمام آزادی  های 
اساسی در آن به طور کامل قابل تحقق باشد«، اتخاذ رویکردی مبتنی بر حقوق بشر نسبت به توسعه است. چنین 
فرآیند توسع های از حیث مفهوم ریشه در تحقق اصول انصاف و عدالت اجتماعی دارد. کل جنبش حقوق بشر بر 
پایه ی رفتار مســاوی با همه ی انسان ها، برابری فرصت  ها و درخواست عدالت بناشده است. انگیزه ی جنبش حق 
بر توسعه نیز در ابتدا ایجاد یک نظم اقتصادی بین المللی مساوات گرایانه تر بود. آرزوی برقراری انصاف و عدالت 
همچنان انگیزه  اساسی همه  مطالبات حقوق بشری است و نمی توان آن را از هیچ سیاست و برنام های که باری تحقق 
توســعه طراحی شده است، جدا کرد. تمرکز فرآیند توســع های که باید در آن »تمام حقوق بشر و تمام آزادی  های 
اساسی قابل تحقق باشد« بر دو مفهوم انصاف و عدالت متضمن این معناست که رفاه »کل جمعیت« باید بهبود 
یابد. نیل به این هدف، بذل توجه خاص به اقشار حقیر و محروم جامعه به منظور ارتقای سطح زندگی و قابلیت آن  ها 
برای بهبودی بخشیدن به وضعیت خود را ایجاب می کند. این توجه خاص به صورت اتخاذ اقدامات مثبت به نفع 
آن  ها نمایان می گردد. این اقدامی است برای کاهش تفاوت  ها و تبعیض  ها در جهت ایجاد عدالت و فرصت  های 

برابر برای همه در دست یابی به منابع، تسهیالت و خدمات )ن.ک به:  شایگان، 1388: 47(. 
ســایر مواد اعالمیه درواقع گسترش و توضیح همین سه عنصر یا ســه اصل را بر عهده دارند. مفاهیم اصلی و 

اساسی مندرج در این مواد را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:
حق ملت  ها بر خودمختاری به مفهوم حق تصمیم گیری آزاد به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی خودشان؛
حق حاکمیت کامل و جامع آن  ها بر کلیه ثروت  ها و منابع طبیعی؛

حذف نقض جمعی و آشکار حقوق انسانی ملت  ها و افراد؛
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وابستگی تمام حقوق بشر و آزادی  های اساسی و غیرقابل تقسیم بودن آن  ها و توجه برابر به ترویج کلیه این حقوق 
و حکایت یکسان از آن ها؛

شناسایی صلح و امنیت بین المللی به عنوان عامل ضروری برای تحقق بخشیدن به حق بر توسعه؛
مرکزیت فرد انسانی در فرآیند توسعه؛

برابری فرصت  ها برای دستیابی به توسعه چه در میان ملت ها، چه در میان افراد؛
لزوم تالش  های بین المللی برای ایجاد نظم نوین بین المللی اقتصادی حامی حق بر توسعه )ن.ک به:  باکسی، 

 .)132 :1383
به نظر نگارندگان اهمیت این اعالمیه عالوه بر به دست دادن تعریفی نسبتا روشن تر از مفهوم توسعه، حکایتگری 
آن از ابراز تمایل دولت  ها و به تبع، جامعه بین المللی برای حمایت موثر از حق بر توسعه و پذیرفتن آن به عنوان حقی 
بشری است. سازکار »حمایت از حقوق بشر از طریق اعالمیه«، سازکاری شناخته شده در حقوق بین الملل است 
که میتواند زمینه ســاز تصویب معاهدات مرتبط و ایجاد مکانیزم هایی چون نهاد های ناظر، گزارش های دوره ای و 
امکان شکایت آسیب دیدگان باشد. به نظر می رسد معرفی حق بر توسعه در غالب یک اعالمیه، موقعیت این حق 
را در ادبیات حقوق بشر ارتقای موثر داد. دالیل مثبت این ارتقا را میتوان در اسناد بین المللی پس از اعالمیه 1986 

یافت. 

2-3- پس از اعالمیه حق بر توسعه
پس از شناسایی توسعه به مثابه حقی بشری، جامعه جهانی مبادرت به طراحی نقشه راهی برای رسیدن به اهداف 
کرد. در 199۰ شورای جهانی در جنوا برای این منظور تشکیل شد. از آن زمان، حق بر توسعه اهمیتی واال در نظر 
کمیســر ارشد حقوق بشر یافته و بخشــی مجزا در دفتر وی به هدف ارتقا و حفاظت از این حق تعیین شده است. 
اعالمیه اجالس جهانی حقوق بشــر وین 1993 بر جهان شمولی، غیرقابل سلب بودن و جزء جدایی ناپذیر حقوق 
اساســی بشر بودن حق بر توســعه تأکید مجدد نمود و آن را با وفاق عام تصویب کرد. بعد از کنفرانس وین و در 
پاسخ به دعوت دبیرکل برای افزودن موضوع حقوق بشربه همه سازکار های سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از 
اصالحات در این سازمان، اکثر آژانس های سازمان ملل و بویژه نهاد های توسعه ای سیاست های خاصی را در مورد 
حقوق بشر تنظیم کردند که بطور خالصه محتوای آن ها اضافه کردن موضوع حقوق بشر به توسعه بود. برای مثال 

برنامه توسعه ملل متحد در پیشبرد فعالیت های خود سه حوزه زیر را در برنامه های توسعه ای خود اضافه کرد:
حمایت از موسات دولتی مربوط به توسعه در کشور های همکار

توسعه یک روکرد حقوق بشری برای دستیابی به توسعه پایدار
مشارکت در گفتگوی حقوق بشری در امر سیاست گذاری توسعه. )نوری نشاط،1385، 43( 
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 اعالمیه کنفرانس توسعه اجتماعی، کپنهاگ )1995(، اعالمیه کنفرانس جهانی زن، پکن )1995(، اعالمیه ی 
ریو درباره ی محیط زیست و توسعه )1992( همگی حق بر توسعه را صریحًا مورد تأیید قرار داده اند. در 1998 کمیته 
حقوق بشر سازمان ملل متحد از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست کرد تا یک مکانیزم نظارت برای این امر 
در نظر بگیرد. این درخواســت به ایجاد گروه کاری بین الدولی در مورد حق بر توسعه و انتصاب یک متخصص 
مستقل منجر شد )شایگان، 1388: 92(. این اعضا همه در ارتقا دریافت و فهم از حق بر توسعه و راه  های ممکن 
برای اجرای آن مشــارکت مینمایند. در خارج از چهارچوب سازمان ملل، متفکران بسیاری به تالش  های صورت 
گرفته برای تدقیق معنای حق بر توسعه، تعیین افق  های آن و تکامل اجرایش ملحق شده اند. از آن زمان برای حدود 
دو دهه است که جامعه بین المللی بر مبنای وجود رابطه بین حقوق بشر و توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی 
برای به ســاختار جهانی حق بر توسعه داده است. سازمان ملل متحد طی برنامه  های متعدد اراده خود برای توسعه 
جنوب را نشان داده است. در یک نمونه اولیه پطروس غالی دبیر کل وقت این سازمان در سال 1995 در کنفرانس 

کپنهاگ بر عزم این سازمان در این مورد تأکید ورزید )ذاکریان، 1381: 67(. 
در ســال 2۰۰۰ میالدی نیز رهبران جهان اعالمیه هزاره سازمان ملل را تصویب کرده و متعهد شدند تا خود و 
ملت هایشان، فعالیت  های جهانی گسترد های را در راستای کاهش فقر، بهبود بهداشت و ارتقای صلح، حفظ حقوق 
بشــر، حکومت مطلوب و مردم ساالری و حفاظت از محیط زیست انجام دهند. این هدف  ها که در کانون توجه 
برنامه سازمان های بین المللی قرار داده شدند، اینك هدف  های توسعه هزاره نامیده می شوند. در فصلی تحت عنوان 
»توسعه و ریشه کنی فقر« در این اعالمیه مقررشده است که: ما متعهد هستیم حق برخورداری از مواهب توسعه و 
رهایی نسل بشر از تنگ دستی و فقر را به یک واقعیت برای همه تبدیل کنیم )سالومون،1391: 2۰1( تردید وجود 

ندارد که اهداف فوق الذکر انعکاس آرمان  های توسعه در یک سند حقوقی است. 
در پیامد اعالمیه هزاره نیز مفاد برخی از اسناد مانند اعالمیه ی ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار )2۰۰2(، بر 

اعتبار و الزام حق بر توسعه تأکید کرده اند. 
 

2-4-  حق بر توسعه: محقان و مکلفان 
با این مقدمه تاریخی فکری حال می توان به استقبال این سؤال رفت که استفاده از وصف حق برای توسعه به چه 
معناســت و اگر آن را حقی بشری بدانیم چه داللتی خواهد داشت؟ برای تعریف »حق« در نگاه متفکران مدرن 
اولیه، می توان به بیان پوفندورف اشاره کرد که می نویسد ”حق و سلطه یک چیزند با این تفاوت که سلطه صرفًا به 
تصرف و اســتیالی بالفعل داللت دارد و روشن نمی کند که اســتیال از چه راه و چگونه حاصل شده است، حال 
آن که حق متضمن معنی مشــروعیت است و باید از طریقی مقبول حاصل شده باشــد” )موحد،138۰: 123(. در 
تعریف دومی که به متفکر معاصر جوزف رز منسوب است، حق را نیاز یا منفعت الزام آوری دانسته اند که وجود 
وظیف های متناظر با خود را بر دوش دیگران توجیه می کند )ch: 1986 ,Raz. 7(. از تجمیع این دو تعریف می توان 
به این نتیجه رسید که حق استیالی مشروعی است که فرد بر دیگران دارد و میتواند از آن  ها ایفای تکلیف متناظر با 
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این حق را طلب کند. این نتیجه را هوفلد بدین نحو جمع بندی می کند که، » )حق( مبین یک رابطه حقوقی است 
که در آن یک طرف می تواند طرف دیگر را از طریق قانون به رعایت حق خود مجبور کند« )موحد، 1381: 55( و 
)راسخ،1381(. بدین قرار حق یک رابطه دوسویه است، یک طرف صاحب حقی است که میتواند احقاق حقش را 

طلب کند؛ و سوی دیگر مکلفی قرار دارد که مخاطب طلب ذی حق است. 
با این شرح مقدماتی در باب حق، حال شایسته است به بررسی این مسئله پرداخت که در رابطه ی دوسویه ی حق 

بر توسعه، نافعان و صاحبان چه کسانی هستند و مکلفان چه افراد یا نهادهایی. 
2-4-1- صاحبان حق بر توسعه:  برای تشخیص منتفعان حق بر توسعه باید به اسناد بین المللی مربوط مراجعه 
نمود. به داللت این اسناد صاحب نهایی حق بر توسعه نمی تواند کسی جز انسان اجتماعی باشد. ماده )1( 1 اعالمیه ی 
حق بر توســعه، ”هر شخص انســان” و نیز ”همه ی مردم” را به عنوان دارنده ی حق معرفی می نماید. از تجمیع این 
دو عبارت می توان این گونه نتیجه گرفت که حق بر توسعه به هر شخص انسانی ازآن جهت که عضوی از مردم و 
مشارکت کننده در جامعه است، تعلق می گیرد. »تا آنجا که به فرد مربوط است، وی موضوع اصلی توسعه است و 
باید مشارکت کننده ی فعال و نیز ذینفع حق بر توسعه باشد. بنابراین، هر فرد برخوردار از حق مشارکت فعال در فرآیند 
توســعه و سهیم شدن در منافع حاصل از آن اســت« )شایگان، 1388: 57(. نگارنده بر آن است که عالوه بر هر 
شخص انسانی عضو جامعه، »خرده جمع های« سازنده جامعه را نیز از صاحبان و حامالن حق بر توسعه برشمرد. 
منظور از خرده جمع  ها گروه  های اقلیت از هر نوع ممکن است. در صورت پذیرش این امر باید توجه داشت که با 
عنایت به هدف و فلسفه ی وجودی اسناد بین المللی حقوق بشر، حق بر توسعه به عنوان حق خرده جمع  ها باید همانند 
حق هر فرد در برابر مکلف یا مکلفان، قابل استناد، طرح و طلب باشد. بدین معنا که ”به اقوام و گروه  های مختلف 
تشــکیل دهنده ی جمعیت یک دولت، حق مخالفت با آن دســته از برنامه  ها و سیاست  های حکومت را بدهد که 
گاهانه منجر به عدم توسعه یا توسعه ی ناهمسان مناطق گوناگون کشور شده است، و به این نحو  به طور عمدی و آ
 .)63 :2۰۰5 ,Crawford( ”آن  ها را از فرصت  ها و شرایط الزم برای تحقق حقوق انسانی خود محروم نموده است
آنچه در این قسمت نیازمند ایضاح و تفسیر است عبارات بند 2 از ماده 2 اعالمیه حق بر توسعه است که تردیدی 

را در مورد صاحب حق بودن دولت  ها ایجاد می کند این فراز مقرر می دارد: 
»همه ی انسان  ها به طور فردی و جمعی مسئولیت توسعه را، با در نظر گرفتن الزامات ناشی از احترام کامل به 
حقوق انسانی و آزادی  های اساسی خود و با توجه به وظایف خود در قبال جامعه که تنهامرجعی است که می تواند 
شــکوفایی کامل و آزاد انسان را تأمین نماید، دارند، و از این رو آن  ها باید یک نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

مناسب برای تسهیل توسعه را ترویج و حمایت نمایند.«
هرچند تصریح بر وظایف فرد در برابر جامعه امر نوپدیدی نیست و در مقدمه ی میثاقین حقوق مدنی و سیاسی 
و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز، منعکس گردیده است، اما ممکن است از صورت بندی این عبارات 
این مفهوم مستفاد شود که بهره مندی از حق بر توسعه منوط به انجام وظایف در برابر دولت خواهد بود یا بتعبیر دیگر 
دولت ها صاحب حق تلقی شوند. جک دانلی در عبارت پردازیی که به نظر نگارنده قابل قبول نیست، این نگرانی 
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را این گونه ابراز داشته است: »خطر در این است که دولت در موقعیتی قرارگرفته که از حقوق بشر خود برای انکار 
حقوق بشر فردی درحالی که هنوز مدعی پیروی از حقوق بشر است، استفاده نماید. بنابراین حقوق بشر به سازوکار 

 .)5۰۰ :1985 ,Donnelly( »دیگری در زمینه ظلم و سرکوب سیاسی تغییر شکل می دهد
از مطالعه بخش 2 از ماده 4 اعالمیه استنباط می گردد که هیچ گونه پیش بینی درزمینه ی حقوق برای دولت  ها 
در آن به عمل نیامده است. بلکه به طور الزام آوری مسئولیت  های حقوق بشر دولت  ها در درون قلمرو خود و صحنه 
بین المللی را بیان می کند. وظیفه ی مذکور در این بند در برابر جامعه بوده و به هیچ وجه به معنای وظیف های در برابر 
دولت، به نحوی که برخورداری هر فرد از حقوق و آزادی هایش را مشروط به انجام آن بسازد، نیست. »افزون بر این، 
مفهوم واقعی حقوق بشــر مطرح شده برای دولت ازنظر منطقی بی ربط و واژه »حقوق بشر دولت« حاوی تناقض 
منطقی است« )Donnelly, 1985 :499(. به نظر نگارنده میرسد که با هر تفسیر دیگری به غیراز آنچه شرحش رفت 
این احتمال داده می شود که حق هر فرد برای مصونیت از فقر و برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی که آرمان اندیشه ی حقوق بشر و الزمه ی زیست توأم باکرامت او در اجتماع است، بازیچه ی 

سیاست  ها و منویات دولت گردد و همچنان تعدیاتش نسبت به شهروندان ادامه یابد. 
همین منطق تفسیری باید بربند بعدی همین ماده نیز حاکم باشد. » تصریح بر حق و وظیفه ی دولت در ماده 
)3( 2 اعالمیه ی حق بر توسعه، تا آنجا که به رابطه  دولت و افراد تشکیل دهنده ی جمعیت آن مربوط می شود، در 
عمل فقط به معنای تعهد و تکلیف است« )شایگان 1388: 65(. به نظر نگارنده عبارات دولت و کشور در متون 
حقوق بشری وقتی به عنوان صاحب حق مورد خطاب یا اشاره قرار میگیرند، در واقع دریافت کننده ی حقوق جمعی 

به نمایندگی از شهروندان هستند و هیچ اصالتی در ذی حق بودن ندارند. 
2-4-2-: صاحبان تکلیف بر توسعه:

روی دیگر سکه حق بر توسعه، مکلفین یا صاحبان تکلیف ایفای این حق است. در این قسمت نیاز به مداقه 
بیشــتری وجود دارد. آن گونه که اعالمیه حق بر توسعه مقرر می دارد »مسئولیت اولیه ی ایجاد شرایط و بین المللی 
مســاعد برای تحقق حق بر توسعه« بر عهده دولت هاست. در کنار دولت  ها جامعه بین المللی نیز مسئولیت فرعی 
کمک به تحقق توسعه در هر کشور را بر عهده دارند. »دولت  ها باید برای تضمین توسعه و رفع موانع آن با یکدیگر 
تشریک مساعی کنند. جامعه بین المللی نیز بایستی همکاری بین المللی مؤثری را برای رفع این موانع و تحقق حق بر 
توسعه در پیش گیرد. پیشرفت پایدار در استیفای حق توسعه مستلزم سیاست  های مؤثر توسعه در سطح ملی، همچنین 
روابط اقتصادی عادالنه و محیط مساعد اقتصادی در سطح بین المللی، است« )ذاکریان 1381: 69(. برنامه عمل 
وین نیز تأکید می نماید که کشور های توسعه نیافته که متعهد به فرآیند اصالحات دموکراتیک و اقتصادی اند باید 
از پشتیبانی جامعه بین المللی بهره مند شوند تا مرحله گذار به دموکراسی و توسعه اقتصادی را با موفقیت پشت سر 
بگذارند. در همین راســتا این کنفرانس از جامعه بین المللی می خواهد کلیه تالش  های ممکن را برای کاهش بار 
ســنگین بدهی  های خارجی کشور های درحال توسعه به عمل آورند و به کوشش  های حکومت  های این کشور ها 
برای دســتیابی کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خویش یاری رسانند. در بند 31 بخش یکم 
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اعالمیه وین از کلیه دولت  ها خواسته می شود از اقدامات یک جانبه مغایر با حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل 
متحد که موجب بروز موانع در راه مناسبات تجاری میان دولت  ها گردیده و مانع از تحقق حقوق مندرج در اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر خصوصًا حقوق افراد در زمینه برخورداری از سطح مطلوب زندگی 
ازنظر بهداشت و رفاه از جمله خوراک، مراقبت بهداشتی، مسکن و خدمات تأمین اجتماعی می گردد، اجتناب 

 .)2۰۰1 ,Chinkin( نمایند
 هرچند بنا بر توضیحات اخیر می توان دالیل کافی برای الزام و تکلیف دولت  ها به ایفای حق بر توسعه در نظر 
 ,Robertson( گرفت، اما گاهی اظهارشده است که این حق، پای از مرحله ی حقوق نرم بودن فراتر نگذاشته است
1997(. به همین خاطر توجیه دیگری نیاز اســت تا با گره  های مســتحکم تری بار حق بر توسعه را بر دوش دولت 
بگــذارد و آن را به صــورت وظیفه قطعی آن معرفی نماید. به نظر نگارنده هرچنــد توجه به اعالمیه وین برای قرار 
دادن بار توســعه بر دوش دولت  ها کافی است، اما برای تحکیم و تکمیل بحث می توان گفت ازآنجاکه در مقدمه 
اعالمیه حقوق بشر، »رهایی از نیاز« مورد تأکید قرارگرفته، و در اجالس جهانی وین در مورد حقوق بشر، جامعه 
بین المللی اذعان نموده که وجود فقر شدید و گسترده، مانع بهره مندی کامل و مؤثر از حقوق بشر می شود، و اعالمیه 
همین اجالس تأیید نموده که فقر شدید و محرومیت اجتماعی، نقض کرامت انسانی شمرده می شود )ن.ک به:  
ســالومون،1391: 118(، پس باید منطقًا مبارزه با نیاز و فقر یک ضرورت حقوق بشری است که در الزام آن تردید 
نمی توان داشت. اگر این مقدمه اول یک استدالل در نظر گرفته شود، به مثابه مقدمه دوم می توان گفت که دانش 
توســعه اقتصادی به طور عام و گفتمان توســعه به طور خاص، برای مبارزه با معضل فقر طراحی و هدف گذاری 
شده اند. آن گونه که گفته شده است، فقر آنتی تز حق بشر بر توسعه است. بدین نحو است که تحقق توسعه درواقع 
تحقق شرایط الزم برای تحقق برخی حقوق دیگر بشر و به ویژه حفظ کرامت انسانی اوست. از این رو حق بر توسعه 
جز الینفک و به زعم نگارنده پیش فرض الزم برای تحقق سایر حقوق است. بدین صورت موجه است که دولت  ها 

را به عنوان مکلفان رتبه نخست حقوق بشر، صاحب تکلیف اصلی در حق بر توسعه نیز به حساب آورد. 

نتیجه گیری
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که توســعه، حقی بشــری اســت و جوهره اساسی اسناد حقوقی حمایت 
کننده ی آن بویژه اعالمیه حق بر توسعه و اعالمیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین این است که فرد انسانی بمثابه 
عضوی از یک جمع، موضوع اصلی، صاحب، مشارکت کننده و بهرگیرنده از حق بر توسعه است و دولت  ها وظیفه 

 دارند که سیاست  های مناسب توسعه را باهدف نیل به توسعه تدوین و اجرا نمایند. 
بی شــک توجه به آرمان ها و اهداف توسعه و انطباق آن با اهداف مقرر در اسناد حقوق بین الملل این اندیشه 
را تقویت و حمایت مینماید که تحقق توسعه شرط الزم برای احترام به حقوق بشر است. تاریخ حقوق بشر، تاریخ 
تالش برای گسترش و حفاظت از آزادی های انسانی است و توسعه  به مثابه تالش برای امحای فقر، مهم ترین قدم 
در راستای آزادی انسان است. حق بر توسعه حقی جمعی است که به نسلی نوپدید از حقوق بشر تعلق دارد. نسلی 
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که انسان را نه بطور انحصاری و جدا از جمع بلکه به عنوان یکی از بسیاران بحساب می آورد و در عین حال محترم 
میشمارد. صاحب حق بر توسعه انسان با این تعریف جدید است و صاحب تکلیف نیز در درجه اول دولت و در 

سطوح پایین تر جامعه بین المللی است. 
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چکیده
 نظریه دولت مشــروطه اصالتًا عرف گرایانه است و یکی از نقاط اتکاء آن در اندیشه سیاسی غرب جدایی 
دین از سیاست یا حداقل کوتاه کردن دست ایادی دین از سیاست و تقدس زدایی از حکومت بود. چیرگی آن 
در جوامع غربی ســده هیجدهم و نوزدهم میالدی، بر بستری از توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی 

صورت گرفت. 
 جامعه ایرانی )نیمه دوم قرن نوزدهم( قبیله ای، توســعه نایافته و بی ســواد، بهره ای ناچیز )و شــاید هیچ( از 
ســاختار ها و نهاد های مدرن نظیر مدارس جدید، دانشگاهها، روزنامه ها، احزاب، دیوان ساالری مستقل و کارآمد 
و به تبع آن کنش گرانی برخاسته از این نهاد ها با ضریب تاثیر اجتماعی باال داشت. برعکس؛ سنت گرایی مذهبی 
در ابعاد مختلف آن نظیر نظام آموزشی مکتب خانه ای، نظام اطالع رسانی متکی بر منابر و وعاظ که در انحصار 
روحانیت شیعی بود، این روحانیت را به عنوان کنشگران موثر در عرصه اجتماع بدل کرده بود، به نحوی که کمتر 

طرح و برنامه ای بدون جلب نظر و همراهی آنان قرین توفیق می گردید. 
 این امر البته از نظر پیشگامان مشروطه گرایی در ایران پنهان نبود. از همان آغاز طرح نظریات مربوط به حکومت 
قانون، آزادی، عدالت و مشروطه عده ای از روشنفکران متقدم مشروطه خواه )مانند ملکم خان، مستشارالدوله( با 
هدف جلب نظر روحانیت و به تبع آنان جامعه سنتی شیعی ضمن کوشش در جهت معرفی نظریه دولت مشروطه 
به طرح ایده مقارنه یا »این همانی این نظریه با اصول اسالم سیاسی« نظیر؛ شورا، امر به معروف و نهی از منکر و... 

نمودند. 

 مشروطه گرایی اسالم خواهانه؛ پذیرش اضطراری
دکتر محمدشریف شاهی

استادیار حقوق عمومی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
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 با وجود این که، این شیوه مورد انتقاد مشروطه خواهان عرفی نظیر آخوندزاده بود، اما در عمل توانست، تعدادی 
از مهم ترین چهره های روحانیت شــیعه را به خود جلب کرده و نظریه مدرن دولت مشروطه را موضوع بحث  ها و 
نقد های حوزه های علمیه کند و گفتمان سیاسی فقه شیعه را تحت تاثیر عمیق خود قرار دهد. به نحوی که به جرات 
می توان گفت روند مستمر طرح شاخص ترین نظریات فقه سیاسی شیعه از یکصد سال گذشته تا امروز، بر محور 
چنین فضایی )در بیان موافقت و مخالفت با طرح اصالت اسالمی نظریه دولت مشروطه( صورت گرفته است. اساسًا 
پویایی فقه سیاسی شیعه را بایستی مدیون رویکرد مثبت و منفی به نظریه دولت مشروطه دانست، چنانچه قریب به 

اتفاق نظریات دولت در فقه سیاسی شیعه طی یکصد سال گذشته طرح شده است. 
 کوشش های مروجان مقارنه اسالم و مشروطه خواهی در جلب نظر نخبگان مذهبی شیعی، اندک اندک به ثمر 
می نشیند و روحانیت دوری گزین به سودای احیا جوهر ناب اسالم، کنج عزلت ر ها کرده و به عنوان کنش گری 
فعال1 وارد عرصه سیاست می شود. طلیعه این فعلیت یافتن، صدور فتوای مشهور تحریم تنباکو توسط مرجع بزرگ 
شیعه، میرزای شیرازی )127۰ خورشیدی، 13۰9 قمری( بود. )ن.ک به:  کرمانی، 1362: 19-6۰( نهضت تنباکو 
به عنوان یک کارگاه عملی از یک طرف برای مشــروطه خواهانی که الگوی مقارنه اسالم و مشروطه گرایی را پی 
می گرفتند تجربه ای موفق بود و از سوی دیگر عاملی انگیزنده در جلب نظر بیش از پیش روحانیت به جنبش در 

حال رشد مشروطه ایران به شمار می رود. 
 مشــروطه خواهی اسالم گرایانه در گام پسین، از طرح مقارنه توسط روشنفکران، به تدریج به گفتمانی رایج 
در بین روحانیون بدل می شود. مشاهیری از فق های شیعه نظیر؛ آیات عظام آخوند خراسانی، طباطبایی، بهبهانی، 
نائینی، آقا نورالله نجفی و... به عنوان هواخواهان متقدم آن در بین علما شیعه شناخته می شوند. پس از آنان نیز تا به 
امروز روحانیونی بوده اند که نظریه سیاسی خود را بر محور رویکردی اسالم گرایانه به دولت مشروطه اختصاص 
داده اند.آنچه که از نقطه نظر حقوق عمومی در این خصوص اهمیت دارد، بررســی شاخص های این رویکرد از 
جهت انطباق با نظریه دولت مشروطه است، خصوصًا اینکه این گفتمان در ساختار حقیقی و حقوقی ایران در طی 

صدسال گذشته نقشی غیرقابل انکار داشته است. 
 در دومین گام از مشروطه گرایی اسالم خواهانه، بخش هایی از روحانیت شیعه، القائات مروجان ایده مقارنه را 
پذیرفته و در جهت ترویج مشــروطیت، )و سپس دفاع و تالش برای احیاء آن در سال های پس از استقرار( گام بر 
می دارند تا آنجا که نظریه دولت مشروطه را بر بنیانی نو و متفاوت با ذات و اساس اولیه اش بنیان می نهند. این نگاه 
به مشروطه گرایی که در جریان نهضت مشروطیت به سردمداری آیت الله طباطبایی و بهبهانی پی گرفته می شود و 
مراجع بزرگ شیعه نیز از آن هواداری می کنند، در تدوین متمم قانون اساسی مشروطیت با اندارج اصل طراز جلوه ای 
حقوقی به خود می گیرد و بر محتوی نظام سیاسی- حقوقی نوبنیاد ایران سایه می افکند. روحانیونی مانند میرزای 
نایینی و آقا نورالله نجفی اصفهانی و... در بیان این دیدگاه و استوار سازی آن بر محور فقاهت شیعه اجتهاد کرده 

1-پیش از آن و از عصر صفویه روحانیت شیعه در ساخت قدرت و سیاست حضور داشته است، اما وجه عمده این حضور تابعیت آن از قدرت 
سیاسی سلطانی و خصلت انفعالی آن بوده است. اگرچه حضور فاعلی روحانیت از پیامد های مشروطه گرایی ایرانی بوده است، نباید غافل شد 

که مواجهه روحانیت در صدسال گذشته با نظریه دولت مشروطه عمدتاً انفعالی بوده و است. 
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و نظریه پردازی می کنند. بعد ها ایده اولیه جمهوری اسالمی ایران نیز بر محور این نگرش  ها استوار می گردد. 
 این گام از مشروطه گرایی اسالم خواهانه، به عنوان قرائتی از نظریه دولت مشروطه،افزون در اشتراک از نقطه 
نظر مبارزه با ظلم، واجد مشخصات دیگری است که آن را از مشروطه گرایی عرفی متمایز آن می کند. در این نوشتار 

می کوشیم با توجه به قرائت روحانیون مشروطه خواه این وجوه تمایز را مورد کنکاش قرار دهیم:

1- برقراری نظام قدر مقدور: پذیرش مشروطیت از روی اضطرار
 در حالی که مروجان ایده مقارنه، برای ترویج مشــروطیت دست به دامان اسالم و روحانیت شدند، فق های 
مشروطه گرای اسالم خواه، برای احیا اسالم و کوتاه کردن استبداد و استعمار به مشروطیت جلب شدند. اینان به 
نظریه دولت مشروطه، نه به عنوان نظریه ی برین در عرصه سیاست و دولت، بلکه به عنوان نظام َقدِر َمقدور گرایش 
یافتند. به تعبیری از روی اضطرار و بر اساس حکم عقل به هواداری از غصب خفیف )یعنی حکومت غیر شرعی 

عادل(، در مقابل غصب و ستم شدید )یعنی حکومت غیر شرعی ستمکار( پرداختند. 
 میرزای نایینی در بیان این مفهوم به تمثیل کنیز سیاه متوسل می شود که در ضمن رویایی صادقه امام عصر عج به 
او القا می فرمایند؛ در این تمثیل حکومت غاصبه همانند کنیزی سیاه است که هر چه دست خود را بشوید سیاهی از 
آن زدوده نخواهد شد. در بیان تفاوت حکومت مشروطه و غیر مشروطه که هر دو اصالتًا غاصبانه هستند، حکومت 
غیر مشروطه کنیز سیاهی است که دستش عالوه بر سیاهی ذاتی به آلودگی )ستمکاری( آمیخته است و حکومت 

مشروطه تنهادارای سیاهی ذاتی )غصبی( است و از آلودگی خارجی بری است. )ن.ک به:  نایینی،76:1378( 
 در دیدگاه نایینی و همفکرانش، نظام سیاسی مطلوب، حکومت در تحت امر امام معصوم )ع( است که در 
عصــر غیبت، بنا به نیابت فق ها از جانب آن امام غایب چهــره ای فقاهتی به خود می گیرد، لکن در صورت عدم 
امکان تشکیل چنین نظامی، ازاله عین نجاست از محل متجنس، حکمی عقلی است که اجتهاد شرعی نیز بر آن 

صحه می گذارد:
 »از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این اســت که در این عصر غیبت علی مغیبه الســالم، آنچه از 
والیات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن... معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فق های 
عصر غیبت در آن قدر متیقن و ثابت دانســتیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب... لهذا ثبوت 
نیابت فق ها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. )دیگر( آن که در 
ابــواب والیــات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غیر ها از آنچه به باب والیات اســت، این معنی نزد تمام علمای 
اسالم مسلم و از قطعیات است که: چنانچه غاصبی عدوانًا وضع ید نماید و رفع یدش راسًا ممکن نباشد، لکن با 
ترتیبات عملیه و گماشتن هیات نظاری توان تصرفش را تحدید و موقوفه مغصوبه را مثاًل از حیف و میل و صرف 
در شهواتش کاًل ام بعضًا، صیانت نمود البته وجوب آن بدیهی و خالف در آن نه تنهااز علمای متشرعین بلکه از 
عقالی دهریین هم هیچ متصور و محتمل نخواهد بود. پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره... عبارت 
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است از منع و ردع از این زیادت ها... تبدیل و تحویل نحوه ی سلطنت بعینه همان داستان گماشتن نظار است 
از برای صیانت موقوفه مغصوبه و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات صالح آن و رفع نحوه ید تملکیه ی او 
که غصبی است زائد و الزامش به مقتضای وقف و منعش از حیف و میل و صرف در شهوات خود از قبیل ازاله 

عین نجاست است از محل متجنس..« )همان :75-73( 
 این گرایش از سر ناچاری به مشروطیت سبب شد، که علما نسبت به نظریه دولت مشروطه و ابزار و لوازم آن، 
تعصبی پایسته نداشته باشند. به تعبیر حائری؛ پایمال شدن اصول دمکراسی چندان مورد توجه علما نبود و آنچه برای 
آنان اهمیت داشت این بود که یک دولت مستبد و غیر اسالمی از میان برود و سربازان کافر از ایران رانده گردند. 
)حائری، 1۰9:1381( به همین خاطر آن زمان که اضطرار حکومت جائر برطرف می شــود، به سنت دیرین عزلت 
نشینی رجوع می کنند. 1 این سنت تا ظهور آیت الله طالقانی2 و آیت الله خمینی کمتر مخدوش می شود و معدود 

افرادی مانند سید حسن مدرس بر آن خروج می کند. 

2- فروکاستن مشروطه گرایی به اسالم در بنیان و محتوی
 درحالی که مروجان ایده مقارنه، با محور قرار دادن نظریه مشروطه کوشیدند اجرای اصول و لوازم آن را با 
یافتن معادل هایی در دیانت اسالم و مذهب شیعه توجیه کنند و یا حداقل نشان دهند که مشروطه گرایی با اسالم 
تضــاد و تعارضــی ندارد، و آنجا که به تضاد بر می خوردند از آن به نفع مشــروطیت گذر می کردند، روحانیون 
مشــروطه گرای اســالم خواه، اساسًا بنیانی نو از مشروطه و اندیشه های سازنده و ابزار و لوازم آن بر محور اسالم 
ریختند تا آنجا که می توان ادعا کرد محصول اندیشه آنان اگرچه دولت را محدود می کند، چیزی غیر از دولت 

مشروطه است. 
گاهی یا نادانسته تاریخی نو و بنیان های اندیشه ای جدیدی برای نظریه   در این مرحله روحانیون، از روی آ
دولت مشروطه پی می ریزند. »آنان بر این بوده اند تا برای مشروطه که اکنون از زبان غربیان جاری می شود و در 
سیاســت آنان جاری است، ریشــه و تبار اسالمی جستجو کنند.« )آل غفور، 222:1386( در این خصوص آقا 

نورالله اصفهانی می نویسد:
 »بدانید اینکه مشــروطیین می گویند همان قانون و دستورالعمل حضرت خاتم االنبیا )ص( را می طلبند، امر 
حادث و تازه نیست، نهایت چون هزار و سیصد و چند سال است رفته رقته از بین رفته، حال که طلب تجدید آن را 

1- بسیاری دلیل عزلت گزینی روحانیون پس از انقالب مشروطیت و سقوط محمد علی شاه را تندروی های مشروطه خواهان عرفی، قلمداد 
می کنند. اگر چه این ادعا از جهاتی درست است اما دلیل عمده دیگر این عزلت نشینی همان عدم خواست و اعتقاد قلبی به نظریه دولت 
مشروطه است. فقیهانی که دولت مشروطه را غاصبانه می دانند و سر اضطرار در استقرار آن گام برداشته اند، زمانی که این دولت برقرار گشته 
انگیزه ای برای همراهی با آن نخواهند داشت. خصوصاً اینکه مروجان ایده مقارنه نیز دیگر دلیلی برای جلب نظر روحانیون نمی بینند، چرا 

که نظام مطلوب شان در حداقل وجه خود برقرار شده است. 
2- آیت اهلل سید محمود طالقانی با سخنرانی های خود در مسجد هدایت )تهران( از سال 1327 ه ش و سپس نگارش شرح و انتشار کتاب 
تنبیه االمه و تنزیه المله نایینی در تیر ماه 1334، شــاخص ترین مروج مشــروطه گرایی اسالم خواهانه پس از گذشت نیم قرن از انقالب 

مشروطیت بود. 
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می کنند، خیال می کنند حادث و جدید است.« )نجفی ،75:1388( 
 این گروه از مروجان مشروطیت، دانسته یا نادانسته از ریشه های تاریخی، اجتماعی و خصوصًا انسان گرایانه 
مشروطه گرایی غفلت می کنند، در عوض برای نظریه دولت مشروطه تاریخی نو و بنیانی جدید می آفرینند. نمونه 

این تاریخ نگاری و بنیان سازی مجعول در رساله مقیم و مسافر بیان می شود:
 اجماالً بدانید بعد از آن که خاتم انبیا )ص( قانون مشروطه را از برای امت خود قرار داد، آن قانون را مزیت 
فرموده، امت آن حضرت که در ابتدای حال به کمال ضعف و پریشــانی و قله عده و عدد که در تواریخ دیده 
و شــنیده ای به قوه و قدرت آن قانون رفته رفته به دوثلث از ربع مســکون مســتولی شده و روز به روز بر عزت و 
قدرت و شــوکت خود افزودند. اگر چه به واســطه ی اختالف داخلی مابین خلفای بنی امیه و بنی عباس و امرا 
و سالطین مسلمین سکته ی بزرگی بر نفوذ و پیشرفت آن ها وارد آورد ولی باز قوت قانون به قدری بود که هیچ 
ماه و سالی نمی شد که شهر و مملکتی از خارجه ضمیمه ی مملکت اسالمی نمی کرد. تا در اواسط قرن چهارم 
ظاهراً اختالف کلمه به درجه ی قصوی رســید و تمام ملوک نصارا از غلبه ی مسلمین به تنگ آمده، باهم متفق 
شــده عازم بر اضمحالل مسلمین شــدند و با لشکر زیادی که تعداد او ممکن نبود رو به بالد مسلمین نهادندو 
جنگ صلیب مشــهور را بر پا نمودند. صالح بن ایوب... با عده قلیل از مســلمین رو به جنگ آن ها نهادند و 
چنانچه در تواریخ مشهور است آن ها را شکست داده و به فرار نهادند. پس از انقضای این واقعه، دولت انگلیس 
درصدد تحقیق مطلب برآمدند که ســبب آن غلبه با آن قلت عده و عدد و این مغلوبه با آن شــوکت و حشمت 
چه بوده؟ عقال خود را به طرف بالد مسلمین فرستادند و در صدد تحقیق برآمدند پس از اندک زمانی بر آن ها 
معلوم شد که سبب غلبه ی مسلمین هیچ نیست مگر آیین مشروطیت و قوه قانون شریعت اسالم که مبنی بر اتحاد 
و اتفاق و برادری و عدل و مســاوات اســت. این بود که بعد از استکشاف حال پیروی قانون اسالم را نموده، از 
سالطین خود استدعای مشروطیت کردند... از همان روز، روز به روز به برکت قانون اسالم بر عزت و شوکت 
و قدرت خود افزودند. و ما مســلمان های بیچاره دست از آن قانون برداشته و حال خود را تباه و روزگار خود را 

سیاه نمودیم. )همان :111و112( 
 تحلیل، تفسیر و سپس اقدام در خصوص یک نظریه، در گام نخست بر محور مفاهیم و بنیان های نظری، آن 
استوار می گردد. منطقًا هنگامی که مفاهیم یک نظریه را در غیر ما به ازاء، آن بکار بریم و مبانی مجعولی برای آن 
نظریه قرار دهیم دیگر نمی توانیم مدعی باشیم که قرائت ما منطبق با نظریه اصیل بوده و به نتایج ترسیم شده برای 

آن خواهیم رسید.. 
 بنیان مشــروطه گرایی در غرب ریشــه در اندیشه انسان گرایی و توســعه این فکر در عرصه اجتماع، اقتصاد و 
سیاست داشت. مشروطه گرایی در یک پروسه خرد محور از اصالت ذاتی انسان، تساوی و آزادی را نتیجه می گرفت 
و از تســاوی و آزادی، حق مشــارکت در تعیین سرنوشت و نهایتًا قانونگذاری و تحدید حکومت حاصل می شد. 
در حالی که قرائت اسالم خواهانه از مشروطه، ممارستی عقالنی در توجیه خردگرایانه نظریه دولت مشروطه ندارد، 
در عوض به توجیهات ماورایی، وحیانی و کالمی می پردازد. حاصل اینکه به جای بنیان انسان گرایانه-خردمحور، 
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بنیانی خداگرایانه - وحی محور جایگزین می شود و یک نظریه مدرن با الزامات قرائتی سنتی آمیخته می شود. 

3-غفلت از وصف انسان گرایانه - آزادی گرایانه مشروطه گرایی
 فرو کاســتن نظریه دولت مشــروطه به اســالم، پیامدی مشــخص دارد و آن عبارت از نادیده گرفته شدن 
جوهر و اســاس آن نظریه، یعنی انســان گرایی و آزادی گرایی اســت. اینکه شــرایع آســمانی از جمله اسالم، 
حکمی دهند که منطبق با خرد انســان باشد، امری معمول است. لکن قرائت مبتنی بر اسالم سنتی از مشروطه 
 قــادر به هضم و جــذب تمامی مفاهیم مشــروطه گرایی خصوصًا انســانگرایی و آزادی گرایــی به وجه کامل

 آن نبوده و نیست. 
 به عبارتی در حالی که مشــروطه گرایی از نقطه آغاز اصالت انســان شــروع می شود و در مسیر آزادی نوع 
بشر، منادی جدایی دین از سیاست می گردد، قرائت اسالم گرایانه از مشروطیت، قرائت خود از مشروطیت را به 
عنوان حکمی شرعی و وحیانی طرح می کند. نتیجه اینکه بر اتحاد دیانت و سیاست تاکید می شود و مشروطیت 
دیگر نه یک فرآیند انســان خواسته، حق محور، صعودی و دمکراتیک بلکه مشیتی خداخواسته، اطاعت محور 

و نزولی می گردد. 
 این امر در دو نکته ظهور می یابد، نخست آن که، ادبیات بکار گرفته شده توسط روحانیون مشروطه خواه 
نظیر آیت الله نایینی، از اساس اطاعت محور و غیر حق محور – انسان محور بوده است، چنانچه تفکر شبانی – 
گله ای و مالک - رعیتی به وضوح در آن نمایان است. 1 )12( نایینی در توصیف مشروطیت و اساس حکومت 

بر محور چنین گفتمانی می نویسد:
 »اصل تاسیس سلطنت و ترتیب قوای و وضع خراج و غیرذلک همه برای حفظ نظم مملکت و شبانی گله 
و تربیت نوع و رعایت رعیت اســت، نه از برای قضای شــهوات و درک مرادات گرگان آدمی خوار و تسخیر و 
استعباد رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه، المحاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل چه 
به حق تصدی شود یا به اغتصاب، عبارت از امانت داری نوع و والیت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجعه 
به نگاهبانی خواهدبود، نه از باب قاهریت و مالکیت و دل بخواهانه حکم رانی در بالد و فی مابین عباد، و فی 
الحقیقه از قبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقوفه ی مشترکه و تسویه فی مابین ارباب حقوق و 
ایصال هر ذی حق به حق خود اســت، نه از باب تملک دل بخواهانه و تصرف شــخص متصدی. از این جهت 
اســت که در لســان ائمه و علمای اسالم ســلطان را به ولی و والی و راعی، و ملت را به رعیت تعبیر فرموده اند.

از روی همین مبنی و اســاس، حقیقت ســلطنت عبارت از والیت بر حفظ و نظم و به منزله شبانی گله است.« 
)نایینی، 1378: 7۰-67( 

 نکته دوم در خصوص نگرش مشیت محور– اطاعت محور روحانیون به مشروطه، در تلقی و برداشت آنان از 
مفهوم قانون تجلی می یابد. در نگاه انسان گرایانه مشروطیِت ناب، انسان فاعل اصلی در وضع قواعد و مقررات 
1- از مصادیق روشن این نگرش در زمان حاضر می توان به تکلیف شرعی قلمداد کردن برخی از مفاهیم مدرن نظریات سیاسی مانند شرکت 

در انتخابات  ها توسط روحانیون اشاره کرد. 



57 فصلنـامـه عـلـمــی تخـصصـــی
سال نهم   شماره یک دوره جدید   شماره 13)پیاپی(   بهار 1396

جامعه است و قانون چیزی جز بیان اراده عمومی مردم نیست )البته این اراده عمومی می تواند با شریعت نسبت 
انطباق، عدم انطباق و تضاد را داشته باشد(. این نگاه به قانون از نظر فقیهان مداخله در حریم تشریع خداوندی 

و مصداق بارز بدعت است. از نظر روحانیون » قانون کتاب الله و سنت پیغمبر است«. )نجفی،57:1388( 
 این برداشت از قانون، آنجا که قانون اساسی موضوعیت می یابد، اهمیتی بیشتر پیدا می کند. در حالی که 
کارکرد قوانین اساسی مدرن، عالوه بر تحدید حکومت، تعیین ضوابط کلی زندگی در جامعه سیاسی بوده و بر 
شهروندان نیز همانند حکام تسلط دارد، قانون اساسی از نظر روحانیون مشروطه خواه تنهاناظر بر محدود سازی 
حکومت بر طبق ضوابط اســالمی اســت. »اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید 
استیال و تعیین وظایف آنان و تشخیص وظایف نوعیه الزمه االقامه از ماعدای آن است، ودستورات تفصیلیه هم 
یا سیاســاتی است عرفیه که حفظ للنظام مقرر شده یا شرعیاتی است بین العموم مشترک و غیر مختلف الصنف 
و اصاًل – به تکالیف تعبدیه یا توصلیه و احکام معامالت و مناکحات و ســایر ابواب عقود و ایقاعات و مواریث 
و قصاص و دیات و نحو ذلک از آنچه مرجع در آن رسائل عملیه و فتاوای مجتهدین و متابعتش هم موکول به 
دیانت مســلمانان و خارج از وظایف متصدیان و هیئت مبعوثان اســت – مداخله و ربطی ندارد، و نه به وظایف 
حکومت شرعیه و تفصیل موارد حکم – به استیفای قصاص و دیه و اجرای حدود الهیه عزاسمه بر مسلم و کافر 
اصلــی و مرتــد فطری و ملی و غیرذلک از آنچه به نظر مجتهد نافذالحکومــه موکول و از برای قوه اجرائیه جز 
انفاذ احکام صادره ابواب مداخله در آن بحمدالله تعالی مسدود است- انکاری دارد، و نه از ضم قانون مساوات 
به قانون محاکمات جز آن که در این ابواب باید به مجتهد نافذالحکومه رجوع و احکام صادره هر چه باشــد بر 
محکوم علیه هر که باشد بی تامل اجرا شود به نتیجه و مفاد دیگری توان ادعا نمود... قانون مساوات در تساوی 
اهــل مملکت فقط نســبت به قوانین موضوعه برای ضبط اعمال متصدیان اســت نه رفــع امتیاز کلی فی مابین 

آنان...« )نایینی، 1378: 1۰1 و 1۰2( 
 غفلت از بنیان انسان گرایانه مشروطیت، می تواند انکار یا تضعیف وصف آزادی گرایانه آن را نیز به دنبال 
داشته باشد. انسان گرایی، متضمن پذیرش انسان با تمامی خصوصیات شایسته و ناشایسته او است. در این عرصه 
انســان حق دارد، بر اســاس اختیار خود )و تا آنجا که به دیگری ضرری نرســاند( تجربه کند، خطا کند، به راه 
درســت گرایش یابد و یا نادرســت را برگزیند. این نگرش به آزادی اگرچه ضرورتًا با دین تعارضی ندارد. 1 لکن 
با دیدگاه رایج فقها، حتی فق های متاخر تضادی جدی داشــته اســت. برپایه چنین تضادی است که روحانیون 
مشــروطه گرا، در امتداد بنیان ســازی وتاریخ نگاری نو و منطبق با شریعت، از مشروطه، مفهوم محوری آزادی 
را، که نظریه دولت مشــروطه بدون آن تهی و بی معنی اســت، به صورت »آزادی مشروع« بازتعریف کرده و با 
داللت  ها و استنادات شرعی آن را تببین می کنند. » به اعتقاد نائینی آیات و روایات فراوانی دال بر وجود حریت 
و مساوات در اسالم وجود دارد. سیرۀ پیامبر اسالم و خلفای راشدین و ائمۀ اطهار )ع( بر مراعات مساوات تأکید 
دارند. او بخش قابل توجهی از رســالۀ خود را به ذکر چنین مواردی اختصاص می دهد و در موارد بســیاری از 

1- آیه 3 سوره مبارکه دهر: انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا
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رسالۀ خود، از حریت و مساوات با مفاهیمی همانند کلمه های مبارک، طاهر، طیب، مظلومه و... یاد می کند. 
دین کامل اســالم با برخورداری از این دو متغیر مهم در حوزه های سیاسی اجتماعی مشارکت همگانی را تولید 
می کند، اما این دو مفهوم در غبار اســتبداد اســالم تاریخی گرفتار آمده و به وادی نسیان سپرده شده اند« )آل 

غفور، 235:186(. 
 روحانیون با تفکیک آزادی، به آزادی از اسارت سلطان جائر و آزادی از دین، مقصود مشروطیت را آزادی 
از اراده خودســرانه ســالطین ذکر می کنند. نایینی تصریح می کند: »مقصد هر ملت چه متدین به دین و ملتزم 
به شــریعتی باشــند و یا آن که اصاًل به صانع عالم هم قائل نباشند، تخلص از این رقیت و استنقاذ رقابشان از این 
اسارت )اغتصاب رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه( است، نه خروج از رقبه عبودیت الهیه جلت آالئه 

و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدین دارند« )نایینی، 94:1378(. 
 در تبیین این مفهوم از آزادی آقا نورالله اصفهانی می نویســد: »مشروطه می گوید: تمام خلق در غیر آنچه 
قانون کتاب و سنت آن ها را مقید نموده، باید آزاد باشند؛ نه آزادی به این معنی که بعضی از جهال خیال کرده و 
می گویند که مرادشان آزادی در مذهب باشد؛ بلکه همان حریت و آزادی مقصود است که خداوند در کتاب و 
سنت فرموده و آن ها را آزاد فرموده در مقابل بندگی. به عبارت اخری مشروطه می گوید: باید خلق بنده ی خدا 

باشند و جز بنده ی خدا بنده ی دیگری نباشند« )نجفی، 1388: 77و76(. 
 مفهوم آزادی مشــروع، در طی یک صد ســال گذشــته و در امتداد سنت مشــروطه گرایی اسالم خواهانه 
مورد تاکید قرار گرفته و محور شناسایی و تحلیل و تفسیر حقوق و آزادی های اساسی خصوصًا پس از استقرار 

جمهوری اسالمی ایران می گردد. 
 ســید محمود طالقانی درمقدمه تحشــیه خود بر تنبیه االمه و تنزیه المله نایینی، این آزادی را رهاورد نظام 

اعتقادی – سیاسی اسالم معرفی کرده و مقدمه تاسیس حکومت الهی می شمارد:
 »تن هــا دعوت پیامبران توحید در ذات و توحید در عبادت نبــوده. توحید در ذات و در عبادت مقدمه و 
پایه فکری و عملی بوده برای توحید در اطاعت... آزادی و مســاوات و ظهور کماالت بشــری از همین معنای 
خداشناسی و توحید سرچشمه می گیرد... قرآن می گوید همه پیامبران به اسالم می خواندند تا مردم را از بندگی 
و اطاعت غیر خدا آزاد نمایند و به اطاعت خدا که حق و عدل و حکمت مطلق اســت در آورند، و زنجیر های 
عبودیت و اوهام و تقالید باطل را از فکر و اراده مردم باز نمایند... توحید در ذات مقدمه توحید در صفات است، 
تا این صفاتی را که در قرون گذشته و در عصر تمدن به زورمندان ناچیز و بیچاره روی خودباختگی می چسباندند 
سلب نمایند و به رای خداوند معتقد شوند، و توحید از عقیده و فکر –متافیزیک- در مجرای اراده و عمل و فعل 
و انفعال خلقی و اجتماعی –فیزیک- در آید... اگر این عقیده و ایمان نبود خواه ناخواه بشر بیچاره این صفات 
را برای طاغوت  ها می شناسد و تسلیم اراده آنان می شود... پس چنانچه اراده خداوند در سراسر جهان حکومت 
دارد، در اختیار و اراده و اجتماع انسانی هم که جز ناچیزی از جهان است باید حاکم باشد و حکومت تنهابرای 
خداوند اســت. این اراده برای بشــر به صورت قانون و نظامات در آمده و در مرتبه سوم کسانی حاکم به حق و 
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ولی مطلق اند که اراده و فکر و قوای درونی آنان یکسره تسلیم این قوانین باشد، که پیامبران و امامان هستند... و 
به نام ولی و خلیفه و امام و امیر مومنان خوانده می شوند، نه َملک و پادشاه و خداوندگار و مالک الرقاب. بدین 
جهت ما شیعه معتقدیم که خلیفه و امام باید دارای عصمت معنوی باشد. در مرتبه چهارم کار اجتماع به دست 
علمای عادل و عدول مومنین است که هم عالم به اصول و فروع دینند و هم خود محکوم ملکه عدالتندو اینجا 

نوبت به انتخاب و تعیین مردم می رسد.« )نایینی، 15-13 :1378( 
 فارغ از ویژگی آرمان خواهانه و متعالی، این تفسیر از آزادی تنهادر فرض وجود یک جامعه ایمانی )همه، اما 
شاکرًا باشند( با اتفاق اراده، ایمان و خواست همه افراد آن جامعه بدون استثناء است، که می تواند مراد از آزادی 
خواهی نظریه دولت مشروطه را فراهم کند. اما در عرصه عمل و در جامعه ای که پیروان ادیان مختلف و مومنان 
و غیرمومنان )در کنار اما شــاکرًا، اما کفورًا نیز باشند( در کنار یکدیگر زندگی می کنند، اساسًا این برداشت از 
آزادی، آزادی خواهانه و منطبق با نظریه دولت مشروطه نخواهد بود و متضمن تضییع حقوق، آزادی  ها و اختیار 
مومنان به شرایع دیگر و نیز غیر دیندارانی است که شهروند و صاحب حق تلقی می شوند، شهروندانی که اتفاقًا 

دولت مشروطه در پی تضمین حقوق و آزادی آنان نیز هست. 
 جانب داری آخوند خراســانی از درج اصل دوم متمم قانون اساســی مشروطه به خوبی این عدم شناسایی 
آزادی فرا-دینی را به نمایش می گذارد:» مادۀ شریفۀ )مادۀ دوم متمم( ابدّیه که به موجب اخبار واصله در نظام 
نامۀ اساسی درج و قانونیت مواد سیاسّیه و نحو ها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، 
از اهم مواد الزمه و حافظ اســالمیت این اســاس است، و چون زنادقۀ عصر به گمان فاسد، حریت این موقع را 
برای نشر زندقه و الحاد مغتنم، و اساس قویم را بدنام نموده، الزم است مادۀ ابدیۀ دیگر در دفع این زنادقه و اجراء 
احکام الهیه عّز اسمه بر آن  ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالی نتیجۀ مقصوده بر مجلس مترّتب 

و فرق ضاّله مأیوس، و اشکالی متولد نشود.« )کدیور، 1385: 171( 

4- استعداد ذاتی در برقراری نظام طبقاتی
 هنگامی که نظریه دولت مشروطه به عنوان یک نظریه درون دینی، معرفی می شود و مرجع رسمی و عمده 
معرفی و ترویج آن نیز روحانیت می گردند، مشخصه ای دیگر از مشروطه گرایی اسالم خواهانه بروز می کند که 

در جهتی عکس از مشروطه گرایی اصیل است. 
 مشــروطه گرایی در غرب بر بســتری از گســترش آموزش های عرفی و غیر مذهبی ریشــه دوانده اســت 
 بــه دلیل عدم وجــود و یا ناکارآمدی نظام آموزشــی مــدرن در عصر قاجار، مهم ترین قشــر باســواد در ایران

 روحانیون بوده اند. روحانیت در عصر قاجار و حتی امروز )با حدودی از تردید( مرجع انحصاری تبلیغ، ترویج 
و تفسیر دین شناخته شده و خود را معرفی کرده است. این امر با توجه به ویژگی اعتقادی – مذهبی جامعه ایرانی 
وضعیتی ممتاز را برای روحانیون سبب شده است. این وضعیت ممتاز که در ایران دارای ریشه هایی تاریخی حتی 
پیش از اسالم است، در دوران پیش از مشروطیت، خصوصًا عصر صفویه تا مشروطیت به صورت نظام طبقاتی؛ 
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اشرافی، روحانی و عوام جلوه گر بوده است. از عصر مشروطه نیز علی رغم اینکه مشروطه گرایی درصدد زدودن 
این نظام طبقاتی بوده است، تنهادر سطحی از این نظام، طبقه ی اشراف زدوده می شود، اما نظام طبقاتی روحانی– 

عوام همچنان باقی می ماند و حتی انعطاف ناپذیر تر نیز می گردد. 
 در مقایسه با مشروطه گرایی اصیل، این امر ناشی از این دلیل است که در حالی که مشروطه گرایی غربی، 
حقوق و سیاست را به عنوان یک امر عمومی دانسته و پیشرفت جامعه را پیوسته با مداخله عوام در حوزه عمومی 
از جمله حقوق و سیاست معرفی می کند، اما مشروطه گرایی اسالم خواهانه به دلیل آن که گفتمانی درون دینی 
و اجتهادی اســت خارج از حدود صالحیت عوام تلقی می گرددو تنهاقشــری خاص از جامعه یعنی روحانیت 
صالحیــت ورود بــه آن را می یابد. 1 به تعبیر دیگر عمده مفاهیم اصلی نظریه دولت مشــروطه در ایران، از آنجا 
که بر بنیان کتاب الله، سنت و فقه استخراج گردیده اند، از دسترس اظهار نظر عوام و حتی روشنفکران منتقل 
کننده این مفاهیم به ایران، خارج شده و تنهااجتهاد روحانیون به آن ها اعتبار بخشیده و مالک درستی یا نادرستی 
تعابیر و تفاسیر شناخته می شود. نایینی در این خصوص تصریح می کند:» شرایط معتبره در صحت و مشروعیت 
مداخله مبعوثان ملت در این وظایف حسبیه و عمومیه از آنچه سابقًا گذشت ظاهر و مبین شد که جز اذن مجتهد 
نافذالحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و 
تنفیذ آرا )چنانچه فصل دوم دســتور اساسی کاماًل متضمن و بحمدالله تعالی در تمامیت هم فوق مأمول است( 

شرط دیگری معتبر نباشد« )نایینی، 119:1378(. 
 این وضعیت در متمم قانون اساســی مشــروطیت، با اندراج اصل طراز2 و لزوم نظارت مجتهدین طراز اول بر 
مصوبات مجلس شورای ملی بستری حقوقی به خود می گیرد، که نهایتًا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران منجر به تثبیت موقعیت ممتازو عالی روحانیون در حوزه سیاست و حتی تفسیر قانون اساسی می گردد. 
 نکته پایانی که در خصوص، این گام از مشــروطه گرایی اســالم خواهانه بایستی به آن اشاره کرد این که، 
این رویکرد طی یکصد ســال گذشته، در فاصله زمانی پس از اســتبداد صغیر تا پیروز یا نقالب اسالمی، علی 
رغم یافتن مبنایی حقوقی در قانون اساسی مشروطیت ایران، بنا به تعارضات پیش گفته در خصوص عدم انطباق 
با جوهر و ماهیت قانون اساســی و مشــروطه گرایی و برخی عوامل دیگر در عمل و در صحنه مناسبات حقوقی 
–سیاسی مجری عمل قرار نگرفت و تا حدودی به نسیان سپرده شد. اما در عرصه تئوری بیش و کم این رویکرد 
وجود داشته است، لکن با پیروزی انقالب اسالمی و بسط ید روحانیون بیشتر به مشروعه خواهی پیوند می خورد، 
اگرچه تحت تاثیر گفتمان روشــنفکری دینی، گروهی از روحانیون معاصر نیز به رفع نواقص و ناســازگاری بین 

مشروطه گرایی و اسالم اقدام می کنند. 

1- بایستی توجه داشت که در تاریخ مذهب تشییع، هیچ گاه نهضت پروتستانی که مروج صالحیت عوام برای مخاطب قرار گرفتن کالم 
و امر قدسی باشند صورت نگرفته است و مخاطب اصلی، انحصاری و بالمنازع کالم و امر قدسی حداقل تا امروز روحانیت بوده و هست. 

2- اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه
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چکیده: 
با اندکی تأمل در دوران مختلف زندگی بشــر، از گذشــته تاکنون و توجه به تالش های بی وقفه آنان جهت 
تحقق دموکراســی و آزادی های سیاســی و مدنی و نظر به آثار اندیشمندان و متفکران بزرگ در این خصوص، 
می توان نهاد پارلمان را به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تحقق مردم ساالری دانست. امروزه این نهاد در غالب 
کشــور ها به صورت تک مجلسی یا دومجلسی اداره می شــود، که موضوع این مقاله در خصوص پارلمان های 
دومجلســی و ترکیب اعضای این مجالس می باشد، نکته آن که روش انتخاب و ترکیب اعضای تشکیل دهنده 
این مجالس در گذشــته بیشــتر به صورت موروثی و انتصابی بوده، اما در دهه های کنونی با پر رنگ تر شــدن 
مفهوم دموکراســی و ســایر اصول و توجهات حقوقی دیگر تا حد زیادی شکل سابق خود را از دست داده و به 
سوی انتخابی بودن اعضای آن پیش رفته است، البته نه به صورت مطلق، زیرا برخی کشور ها سعی کرده اند تا 
حد زیادی شکل و ترکیب سابق مجالس قانون گذاری خود را حفظ نمایند و از آنجا که مجالس دوم در اکثر 
کشور های واجد نظام دومجلسی به عنوان مجالس اندیشه و تفکر نامیده شده و به نوعی این مجالس نقش بزرگتر 
را در برابر مجالس نخست ایفا می کنند، پس به مراتب می بایست شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 

در آن ها نیز محدودتر یا به عبارتی مقیدتر از مجالس نخست باشد. 
کلید واژه ها: مردم ســاالری، پارلمان، مجلس نخست، مجلس دوم، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب 

شوندگان. 
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مقدمه 
نظــر به رویه رایج در عصر کنونی در باب شــمار مجالس قانون گذاری، غالب کشــور ها یا از نظام تک 
مجلسی و یا نظام دومجلسی تبعیت می کنند. در خصوص کشورهایی که نظام تک مجلسی را الگوی خود قرار 
داده اند، اختالف نظر و تشتت آرای چندانی وجود ندارد. زیرا ترکیب اکثر این مجالس با توجه به تحقق مفهوم 
دموکراســی و اصول بنیادین حقوق بشر، جنبه انتخابی دارد. اما نقطه ی آغازین اختالف نظر و تقابل افکار، در 
خصوص کشورهایی است که قوه ی مقننه آن ها واجد دومجلس بوده و ترکیب آن ها از نظام دومجلسی پیروی 
می کنند. نظر به موضوع این مقاله در خصوص ترکیب مجالس دوم قانون گذاری و شرایط انتخاب کنندگان و 
انتخاب شوندگان در آن، پرسش اصلی که به ذهن متبادر می گردد این است که ترکیب تشکیل دهنده مجالس 
دوم قانون گذاری می بایســت به چه نحوی باشــد؟ از سوی دیگر آیا باید شــرایط انتخاب کنندگان و انتخاب 
شوندگان در آن از مجالس نخست، متفاوت باشد؟ عده ای با پیروی از نظام حقوقی انگلستان معتقدند که باید 
ترکیب اعضای مجالس دوم جنبه موروثی و انتصابی داشــته باشــد زیرا فلسفه پیدایش مجالس دوم را منطبق با 
مفاهیم مذکور می دانند. اما برخی دیگر با توسعه و تحول دموکراسی و تحقق اصول بنیادین حقوق بشری، ترکیب 
اعضــای این گونه مجالس و انتخاب آنان را فقط با حق رأی شــهروندان مجاز می دانند، برخی دیگر هم هردو 
رویــه ی معمول را با یکدیگر تلفیق نموده و ترکیب مجالس دوم خود را به صورت ترکیبی از اعضای انتخابی و 
انتصابی )مانند مجلس ســنای سابق در ایران( و حتی موروثی قرار داده اند.اما در خصوص موضوع مطروحه در 
باب شــرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شــوندگان در این گونه مجالس، پرسشی که مطرح می شود این است 
که آیا باید شــرایط انتخاباتی این مجالس با مجالس نخســت متفاوت باشد؟ در این مورد نیز نظرات و رویه های 
متعددی در کشــور های واجد نظام دومجلسی وجود دارد، عده ای معتقدند دلیل اصلی پیدایش مجالس دوم، 
کنترل احساسات زود گذر و تصمیمات شتاب زده مجالس نخست می باشد که به نوعی نقش بزرگتر و ناظر را 
ایفا می کنند، پس مقتضی است که هم شرایط انتخاب کنندگان و هم شرایط انتخاب شوندگان در آن ها متفاوت 

از مجالس نخست باشد. 

1- مفهوم پارلمان
برخــورداری از قوه قانونگــذاری – به عنوان نهادی کــه مقرراتی را تصویب می کند که قانون ســرزمینی 
را تشــکیل می دهند – در هر کشــور امری رایج و متداول اســت. قوای قانونگذاری دارای عناوین گوناگونی 
 هســتند که مشهورترین آن  ها کنگره، پارلمان و در پاره ای از کشــور ها مانند فرانسه از واژه مجمع ملی استفاده 
می کنند. )ن. ک. به: نورتون،1384( خود کلمه پارلمان از لفظ پارلمانتوم التین به معنی صحبت کردن مشتق 
شده است. )آشوری،76:137۰( به عبارتی می توان پارلمان را مجمع یا مجامع رسمی که صالحیت شور و اخذ 
تصمیم را دارا باشــد دانست و وظیفه اساســی آن تصویب قانون و بودجه شمرده می شود. )ن.ک به:  جعفری 
لنگــرودی، 125:1382( بنــا به عقیده ی برخی از صاحب نظران پارلمان عبارت اســت از مرجعی متشــکل از 
اعضایی اعم از انتخابی و انتصابی یا هردو جهت شکل بخشیدن به نظام قانونگذاری کشوری که دارای مجالس 
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شــورا و سنا یا یکی از هردو مجلس باشد. »امروزه پارلمان بر شرط اصالت در تأسیس از مظاهر حاکمیت ملی 
و نقطه ی امید مشارکت و ابتکار عمل مردم در اداره ی امور و در عین حال تبلور اعتقاد سازمان یافته ی عمومی 
اســت که از طریق آن، مطالبات و خواســته های مردم کم و بیش قابل ارضا است«. )هاشمی، 237:1384( به 
نوعی می توان در طول ادوار مختلف تاریخی، پارلمان را به عنوان نهادی جهت تبدیل به محمل اصلی تحول به 
ســوی دموکراسی دانست. به عبارتی )ن.ک به:  اولسون :1385( »دموکراسی پارلمانی یا حکومت نمایندگی، 
شــکلی از حکومت است که در آن شــهروندان حق خود را نه از طریق شخص خود بلکه از طریق نمایندگان 
منتخب اعمال می نمایند« )جهانی، 1381(. عده ای معتقدند تشــکیل پارلمان به عنوان نهاد عمومی و حقوقی 
به نظام حکومتی انگلســتان مربوط می شــود، که دعوت از پارلمان وقفه و انحالل آن نهاد در آن زمان از جمله 
اختیارات ســلطنتی بود. )Ceanegan, 1995: 8( اگرچه قبل از این در دوره ی یونان باســتان می توان نهادهایی 
واجد کار ویژه ی مشــورتی، نیمه تقنینی و به نوعی نظارت سیاسی الزام آور را »که بخشی از مفهوم پارلمان در 
معنای امروزی آن را تشکیل داده است« یافت )Tamkins, 2003: 56(، حتی می توان گفت تقسیم پارلمان به 
دو مجلس یا دو مجمع در قرون نوزدهم و بیستم در کشور های واجد نظام دومجلسی به نوعی تقلید مستقیم یا 
غیر مستقیم از کشور انگلستان بوده است. که نقطه آغاز آن در سال 1295 می باشد )دادفر،39:1343(. به نحوی 
که در این سال نهادی تحت عنوان پارلمان نمونه از طرف ادوار اول دعوت شد و در آن عالوه بر نجباء و اشراف 
و روحانیون بزرگ که طبق دعوتنامه مخصوص در پارلمان حاضر شده بودند و عالوه بر نمایندگان شهر ها کنت 
نشــین  ها و ملک داران آزاد که نمایندگان طبقه عوام به شمار می رفتند، روحانیون نیز به صورت یکی از طبقات 
سه گانه نمایندگان خود را با این پارلمان اعزام داشتند و به تدریج نجباء و روحانیون بزرگ از طرفی و نمایندگان 
عوام از طرف دیگر به طور جداگانه مشغول شور و بحث شده اند و در سال 1341 دو مجلس از یکدیگر متمایز 
گردیدند. و از قرن 18 به بعد برخی کشور ها پس از ارزیابی محاسن و معایب نظام دو مجلسی آن را در کشور 
خود اجرایی نمودند. مع الوصف ســیر تکامل پارلمان در انگلســتان ناشــی از تکامل و به عبارت بهتر اتفاق و 

 )Barentt, 2004: 5( .تجربه ای است که ریشه در تاریخ، فلسفه، و دانش سیاسی دارد

2- انواع گوناگون نظام های دومجلسی
امروزه می توان نظام های دومجلسی را در اشکال زیر دسته بندی کرد: 

2-1- با ساختار اشرافی
در این فرض، در کنار یک مجلس انتخابی، یک مجلس اشرافی، مبتنی بر وراثت یا سایر مالحظات ادوار 
ســالفه، تشکیل می شود )مجلس لردها(. ولی شــکل تخفیف یافته و مالیم تر آن را نیز امروزه می توان مشاهده 
کرد. یعنی به جای یک مجلس عالی اشــرافی، مجلس مختلطی را تعبیه کرده اند که عالوه بر عوامل اشــرافی 
اعضای دیگری که معرف ســایر طبقات نیز باشــند، مانند کاردینال  ها و فرماندهان ارتــش در آن جای دارند. 
مجلس عالی پادشــاهی ژوئیه و ســنای امپراطوری دوم فرانسه را می توان در این مقوله مجالس اشرافی جای داد 

)قاضی،458:137۰(. 
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2-2- با ساختار تمایزی
نظام دومجلســی تمایزی به ترکیبی از پارلمان می گوییم که در آن به جای خصلت های اشرافی و وراثت و 
مفاهیمی از این دســت، بینش دیگری حکم می راند یعنی به اشــخاصی که از حیث منزلت اجتماعی تمایزاتی 
نســبت به دیگران دارند، این حق را می دهد که به مجلس دوم راه یابند. مثاًل کســانی که از باب تمول یا بر اثر 
فعالیت های سیاســی یا ارتشــی برجسته و مشهور شده اند، یا از حیث تفکر و دانش عمل درخشیده اند یا وطن 
پرستی آنان در عمل به ثبوط رسیده است عضو مجلس دوم می شوند. روشن تر اینکه، نمایندگان مجلس اول در 
هر کیفیت و صالحیت که باشند، نمایندگان مردم عادی تلقی می شوند،  ولی اعضای مجلس دوم، نماینده افراد 
ممتاز و متمایز و مجرب و متخصص به شــمار می آیند. برای رسیدن به اهداف باال از روش های زیر استفاده به 

عمل می آید:
الف( قاعدتًا سن نمایندگان مجلس دوم از اعضای مجلس اول بیشتر است. 

ب( دوره نمایندگی مجلس دوم در غالب اوقات، طوالنی تر از مجلس اول است. 
ج( در برخی از موارد، نمایندگان مجلس دوم با آراء غیر مستقیم به مجلس راه می یابند. 

د( نامزد های نمایندگی مجلس دوم دارای سوابق و ممیزات خاصی هستند. 
ه( نوع و کیفیت و سن رأی دهندگان مجلس دوم با شرایط انتخاب کنندگان مجلس اول متفاوت اند.شرط 

سواد، معلومات، گروه ویژه و امثالهم، تعیین کننده است. 
و( حوزه هــای انتخابــی غالبًا از حیث افراد و جمعیت وســیع تر از حوزه های انتخابی مجلس اول اســت. 
 چرا که قاعدتًا تعداد نمایندگان این مجالس، خیلی کمتر از نمایندگان مجلس اول اســت و همین گســتردگی 

حوزه  ها خود در کیفیت اعضا مؤثر می افتد. 
2-3- نظام دومجلسی اقتصادی و اجتماعی 

حدود نیم ســده اســت که نوع جدید از مجلس دوم، در کنار مجلس مقنن نخســت قرار گرفته است که 
بیشتر جنبه ی اقتصادی و اجتماعی دارد. توضیح آن که اگر در انتخابات مجلس اول، مردم بر حسب حوزه های 
جغرافیایی دســته بندی شــدند، در مورد مجلس دوم این تقسیم بندی در رابطه با صنف و شغل و پیشه به عمل 
آمده است. مالک و معیار، دسته بندی و تمایز، حرفه و مقوله و صنف اجتماعی است: سندیکا های کارگری، 
مدیران مؤسســات صنعتی، سازمان های حرفه ای، ســندیکا های دهقانی، اتحادیه های مختلف و امثال ذالک. 
از نظام دو مجلســی اقتصادی و اجتماعی در دو مورد اســتفاده به عمل آمده است: نخست، توسط رژیم های 
فاشیستی و دوم توسط رژیم های سوسیالیستی یا متمایل به آنها. فاشیست ها، برای در هم شکستن اصل نمایندگی 
سیاسی، نمایندگی حرفه ای را جایگزین آن ساخته اند.مجلس اقتصادی و شغلی همچون پادزهری در برابر قانون 
و مردم ساالری و حکومت عدد و اراده خلق بکار گرفته شد، تا فرد رأی دهنده، در مبارزات مربوط به انتخابات، 
نه به عنوان یک عنصر سیاسی، بلکه به عنوان یک فرد، با گرایش صنفی و طبقاتی شرکت کند. با این شیوه، در 
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واقع مبارزه سیاسی تبدیل به مبارزه های درون گروهی، بر مأخذ منافع متضاد الیه های اجتماعی می باشد. دراین 
باب می توان رژیم اتریش را در سال 1934، به عنوان شاهد مثال ذکر کرد. ایتالیای موسولینی وآلمان هیتلری نیز 

از مجالس صنفی استفاده به عمل آوردند. 
در کشور یوگسالوی، قانون اساسی سال 1953، در برابر شورای فدرال، یک شورای تولیدکنندگان، مرکب 
از نمایندگان گروه های صنعتی، کشــاورزی و هنر های دســتی را به تناســب اهمیت و تعــداد هر یک از آن ها 
پیش بینی کرده اســت. در قانون اساسی سال 1963، چند شورا به نام های شورای اقتصادی، شورای آموزش و 
پرورش و فرهنگ، شورای امور اجتماعی و بهداشت و شورای سیاسی- تشکیالتی جای شورای تولیدکنندگان 

را گرفت. 
در کشور فرانســه، نهضتی در جهت افزایش اقتدار شورای اقتصادی که در قانون اساسی جمهوری پنجم 
)1958( پیش بینی شــده، بوجود آمده اســت که نشان دهنده گرایش به ســوی اقتصاد برنامه ای و قبول جامعه 

فرانسه از برخی روش های اجتماع گرا است. )همان:459( 

3 - ترکیب مجالس دوم قانونگذاری
در باب ترکیب مجالس دوم قانونگذاری دو تقسیم بندی کلی وجود دارد گاهی ترکیب این مجالس جنبه 
انتخابی نداشــته که شــامل اعضای موروثی، اعضای مادام العمر، اعضای انتصابی، اعضای واجد شرایط مالی 
یا قانونی، اعضای خود گزیده و اعضای اســتحقاقی می شــود. از طرف دیگر برخی اوقات ترکیب این مجالس 

حالت انتخابی به خود می گیرد که ذیاًل به بررسی و تبیین آن می پردازیم. 
3-1- مجالس دوم غیر انتخابی

اینگونه مجالس را »عالی«، »اشــرافی«، »شیوخ« و با صفاتی شبیه به آن نام گذاری می کنند. ولی از آنجا 
 که به هر حال، تمام یا قســمت مهمی از اعضای ترکیب کننده این مجالس با شیوه هایی غیر از انتخابات تعیین 
می شــوند، به طور کلی به »مجالس اتوکراتیک« معروف شده اند.مجالس دوم غیر انتخابی، از حیث اعضای 

ترکیب کننده بسیار متنوع اند و ما در اینجا شایع ترین آن ها را ذکر می کنیم. 
3-1-1- اعضــای موروثی:به اعضایی گویند که بر پایــه اصل وراثت، واجد شــرایط عضویت در برخی از 
مجالس اند.به محض آن که فردی در برهه خاصی به عضویت اینگونه مجالس عالی پذیرفته شــد، حق خواهد 
داشــت که مادام العمر این ســمت را محفوظ دارد و ســپس حقوق او در این موارد، به وارث قانونی اش انتقال 

می یابد. 
بدیهی است که چنین شیوه ای دیگر خالف قاعده و مباین با روح زمان می نماید، ولی ایستایی برخی آداب 
و رسوم و مقاومت نهاد ها در برابر تحوالت عمیق اجتماعی و اقتصادی، موجب آن است حتی در قرن بیستم نیز 

در بعضی از ممالک، به چنین ارگان  ها و اعضایی برخورد کنیم. 
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مجلس لردان، در انگلستان، نمونه بارزی از اینگونه مجالس دوم است، هر چند که در اثر تحول، خصلت 
وراثتی خود را بعضًا از دست داده است. بر اساس حقوق ارث در بریتانیا، حق عضویت لردان بصورت موروثی 
و همانند اموال، قابل انتقال است. وارث قانونی لرد متوفی )قاعدتًا پسر ارشد( این عنوان را به ارث می برد. ولی 
نه می تواند آن را به کســی هبه کند، نه قبول او در این مورد شــرط اســت و نه حق رد کردن آن را دارد. زیرا این 
حق، به خالف میلش به ارث به او منتقل می شود. از آن لحظه که شرایط مورث برای کسب این حق جمع شد، 

دعوت نامه ای برای شرکت در مجلس لردان دریافت می دارد. 
در کشور اتریش، وضع »مجلس اربابان« و در کشور مجارستان »مسند مانیاها« پیش از تغییر قوانین اساسی 

قدیم، بدین منوال بود. 
3-1-2- اعضای مادام العمر: اعضای اینگونه مجالس، برای مدت حیات خود، به وسیله قانون اساسی یا رئیس 
مملکت، برگزیده می شــوند. فرق اعضای مادام العمر با اعضای موروثی در این اســت که دسته اول بر خالف 
دسته دوم، نمی توانند حق خود را به وراث خود منتقل کنند. اصول تعیین اینگونه اعضا، به موجب شرایطی که 
قانون یا عرف قباًل معین کرده اســت، انجام می گیرد. آنانی که لیاقت و ظرفیت خود را به ثبوت می رســانند و 

خدمات برجسته ای به وطن انجام می دهند، می توانند به عضویت مجلس دوم برگزیده شوند. 
مثاًل در همان مجلس لردان بریتانیا، تعدادی از قضات اســتیناف برای تمام عمر خود، توســط پادشــاه یا 
ملکه منصوب می شــوند. این تحول از ســال 1876 در مجلس لردان روی داده اســت. آنگاه از سال 1958 بر 
حســب قانون، مقرر شــد که ملکه انگلســتان می تواند، عنوان لردی مادام العمر را به هر کســی که مایل باشد 
 بدهد. کســی که افتخار دریافــت این عنوان را می یابد، فورًا از ســوی مجلس لردان دعــوت نامه ای دریافت 
می کند و به موجب آن حق خواهد داشت در این مجلس شرکت نماید. اهمیت اساسی این تحول در آن بود که 

برای نخستین بار، زنان نیز همانند مردان، می توانند به عنوان لرد مادام العمر تعیین شوند. 
طبق بند دوم ماده 59 قانون اساسی 1947 ایتالیا، رئیس جمهور می تواند، پنج نفر از شهروندان این کشور را 
که مایه افتخار میهن، از حیث شایستگی های چشم گیر در زمینه اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شده اند، برای 

تمام عمر به سناتوری منصوب نماید )همان:448(. 
3-1-3- اعضای انتصابی: در پاره ای از کشورها، به رئیس مملکت )شاه یا رئیس جمهور( حق داده شده است 
که همه یا بخشی از اعضای مجلس دوم را برای دوره تقنینیه منصوب نماید. مثاًل در قانون اساسی 4 نوامبر 1955 
حبشه، پیش بینی شده بود که امپراطور کلیه اعضای مجلس سنا را تعیین می کند )اصل 1۰1 قانون اساسی(. یا در 
کشور پادشاهی عراق )قبل از انقالب(، شاه می توانست، اعضای سنا را منصوب و استعفای آنان را بپذیرد )اصل 
25، تبصره 7(. اگر کلیه اعضای مجالس دوم با شیوه فوق تعیین شوند، این مجالس را انتصابی گویند. لکن در 
مواردی اتفاق افتاده است که مجلس دوم واجد خصلت نیمه انتخابی- نیمه انتصابی است. بدین معنی که بخشی 
 از اعضا، توســط آرای عموم انتخاب می شوند و بخشی دیگر به موجب قانون، توسط رئیس مملکت منصوب 

می گردند. 
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در ایرلند، طبق ماده 18 قانون اساسی، مجلس دوم این کشور دارای شصت عضو است که یازده عضو آن 
انتصابی و چهل نه نفر بقیه انتخابی هستند. 

ســنای سیالن از سی عضو مرکب است که پانزده نفر آن توسط مجلس اول انتخاب می شوند و پانزده نفر 
دیگر توسط فرماندار کل )قانون اساسی سابق(. طبق ماده 45 قانون اساسی 1285 ایران، از شصت نفر نمایـندگان 

مجلس سنا، سی نـفر از سوی مردم انتــخاب می شد و سی نفر بقیــه توسط شاه منــصوب می گردیدند. 
3-1-4- اعضای واجد شرایط مالی یا قانونی: در این گونه مجالسی دوم، انتخاب شدن منوط است به داشتن 
یک سلسله شرایط مالی یا ظرفیت  ها و قابلیت هایی که توسط قانون پیش بینی شده است. هر چند که امروزه تحول 
قوانین انتخابات و گسترش دایره رأی دهندگان و حذف شرایط مالی و مقررات امتیاز جو در گروه انتخاب شوندگان، 
موجب شده است که دیگر نشانی از اینگونه مجالس یافت نشود. ولی باید خاطر نشان کرد که در آغاز کار، هنگامی 
 که شیوه گزینش فرمانروایان بسوی اصل انتخابات متمایل شد، شرط مالی، در اکثر قوانین اساسی گذشته به چشم 
 مــی خورد. یعنی کســانی می توانســتند به مجالــس مقننــه راه یابند که مثاًل در ســال، میــزان معینی مالیات 
می پرداختند یا می توانســتند همراه با اعالم نامزدی خود، مبالغی را در صندوق های دولت به ودیعت بگذارند. 
منظور از این مقررات محدود کننده، آن بود که فقط اشــخاص بی نیاز از حیث مادی، بتوانند در امر حکومت 
مشارکت کنند نه همه مردم. یا اینکه شرایط قانونی، به گونه ای تنظیم یافته بود که تنهاافرادی با سوابق و مشخصات 
و قابلیت های ویژه، امکان دستیابی به اهرم های قدرت را داشته باشند. نمایندگی مجالس، به منزله امتیازی برای 
این قبیل افراد بود، نه به منظور ایجاد مجالســی مرکب از نمایندگان شــهروندان، تا بیانگر خواسته های توده های 

مردم باشند. 
اما همان گونه که شرح دادیم، بینش های دمکراتیک، با وسعت نظر روزافزونی این سنگ  ها را نیز از پیش 
پای رأی دهندگان و نامزد های انتخاباتی برداشت و به ویژه تکان هایی که در زمینه های اجتماعی و اقتصادی پدید 

آمد، دیگر ابقای این امتیازات را ایجاب نمی کرد. 
به موجب ماده 1۰ قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا در ایران، اشخاص زیر می توانستند نامزد 
انتخابات مجلس سنا شوند: علمای روحانی، کسانی که الاقل سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای ملی را 
داشته باشند، کسانی که به مقام سفارت کبری یا استانداری یا مقام ریاست شعبه دیوان کشور یا دادستانی رسیده 
و الاقل بیست سال سابقه قضائی داشته باشند. امرای بازنشسته ارتش، کسانی که به مقام استادی دانشگاه رسیده 
الاقل ده سال سابقه استادی داشته باشند، کسانی که با حداقل بیست سال سابقه خدمت به مقام وزیر مختاری 

یا معاونت وزارتخانه رسیده باشند، مالکین، تجار، وکالی دادگستری و نظایر آنها. 
در سنای بلژیک، پیش از سال 1921 نیز، اعضای واجد شرایط مالی و هم اعضایی بر اساس قابلیت و شرایط 

امتیاز بخش قانونی دیده می شوند. )قاضی، 193:1383( 
3-1-5- اعضای خود گزیده: شیوه خود گزینی آن است که اعضای جدید جلس، توسط اعضای قدیم برگزیده شوند. 
 مجلس، خود در گزینش و تجدید ترکیب جمعیتی خود، مختار و اراده خارج از مجلس در آن بی اثر است. گاهی اتفاق 
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می افتد که این شیوه با سایر شیوه  ها در همان یک مجلس همزیستی دارند: گروهی از اعضا بر اساس شیوه خود 
گزینی و گروهی دیگر بر حسب شیوه های انتخابی یا انتصابی تعیین می شوند. 

در قانون اساســی سال هشتم فرانسه )سیزدهم دســامبر 1799( مجلس سنا حق داشت که اعضای خود را 
انتخاب کند. شــرایط عضویت را قانون معین کرده بود. معذلک حق گزینش مجلس در مورد اعضای بعدی 
محدود بود. چرا که می بایستی، از میان فهرستی که توسط رئیس مملکت )کنسول اول( هیئت تقنینی و تریبونا 

تهیه شده بود، به گزینش بپردازد. 
همچنین،  قانون اساسی 27 فوریه 1875 فرانسه، تعدادی سناتور ثابت در نظر گرفته بود. سنا از 3۰۰ عضو 
تشــکیل می شد که دویست و بیست و پنج نفر توسط شهرستان  ها و مستعمرات انتخاب می گردیدند و هفتاد و 

پنج نفر بقیه از سوی مجلس ملی برگزیده می شدند )قانون 24 فوریه 1875، مربوط به تشکیل مجلس سنا(. 
 3-1-6- اعضای استحقاقی: قانون اساسی، قباًل شرایط کســانی که استحقاق سناتور شدن را دارند، تعیین 
می کند و به محض آن که این شــرایط در کســی جمع شــد، خود بخود، می تواند به عضویت این مجالس در 
آید. در ســنای ایتالیا، کلیه روســای سابق جمهور که دوره ریاستشان بسر آمده است می توانند خود بخود، البته 
در صورتیکه تمایل داشته باشند، سناتور شوند )اصل 59( سنای بلژیک نیز دارای سناتور های استحقاقی است: 
فرزندان شــاه یا در غیاب آنان شــاهزادگان خانوادگی سلطنتی، از سن 18 سال تمام، می توانند سناتور شوند. در 
مورد نحوه ی انتخاب اعضای مجالس دوم قانون گذاری که از طریقی غیر از انتخابات برگزیده می شــوند باید 
ذکر کرد که دو مورد مذکور یعنی اعضای موروثی و اعضای واجد شرایط مالی، ناقض کامل حقوق بشر و مردم 

ساالری می باشند که امروزه تا حد زیادی این موارد مرتفع و اصالح گردیده است. 
3-2- مجالس دوم انتخابی

نظام دومجلســی، از زمان تأســیس تاکنون دچار تحوالت بســیاری شــده اســت. اســتدالل منتسکیو و 
حقوقدانانی که هوادار یک مجلس عالی اشرافی، در کنار مجلس منتخب مردم بوده اند، در اثر دگرگونی های 
اجتماعی و اقتصادی و آخر االمر، طبقاتی امروزه، از محتوای خود خالی شــده اســت و تاب تحمل انتقادات 
 گوناگــون را نــدارد. به همین دلیــل، امروزه مجلس دوم در اغلب کشــورهایی که نظام دومجلســی را حفظ 

کرده اند، از حالت ارگانی غیر انتخابی و ممتاز بدر آمده و دارد به سوی ساختاری دمکراتیک به پیش می رود. 
گرایش به ســوی تأســیس مجالس دوم انتخابی، در قوانین اساســی بعد از جنگ هــای جهانی به وضوح 
دیده می شــود. لکن این نکته را نباید از نظر دور داشــت که در همه موارد، شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب 
 کنندگان، درســت مشــابه با شــرایط انتخابات در مجلس نخست نیســت. در این مجالس، انتخابات، گاهی 
محدود، گاهی دو درجه ای، گاهی با شرایط سنی و جنسی مشخص و زمانی با شرایط اختصاصی توأم است. 
در اغلب مواقع، نظر این بوده است که مجلس دوم، هر چند که ماهیتی انتخابی دارد، باید طبق شرایطی تشکیل 
شــود که کیفیت اعضاء آن با اعضای مجلس اول تفاوت داشته باشــد، تا اگر مجلس اول در تصمیم گیری یا 
قانونگذاری، دچار هیجان زدگی و شــتاب شــد، مجلس دوم بتواند، در برابر آن، نقش تعادل کننده ای داشــته 
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باشد. پس، مجلس اول به هرحال نماینده افکار زودگذر مردم و مجلس دوم به عنوان »مجلس اندیشه« تجسم 
عقل و دور اندیشــی خواهد بود. بارتلمی ودوئز، تغییر محتوای مجلس دوم و روش های نوســازی آن را چنین 
تشــریح کرده اند: »با دگرگون سازی شیوه های عضو گیری، با تمهید برای ریشه گرفتن مجلس دوم در زمین 
مردم ســاالری، با از میان بردن خصلت های اشــراف گونه موروثی در مجالسی که چنین مشخصاتی دارند، با 
برجسته تر کردن خصلت دمکراتیک آنان«، این نظام کم کم ماهیت امتیازی خود را از دست می دهد و وجود 
مجلس دوم فقط جنبه الزامی حقوقی، برای کاربرد بهتر به خود می گیرد. لذا مجلس دوم در شرایط کنونی، از 
بینش ناعادالنه گذشته خود فاصله گرفته و مسیری را در پیش گرفته است که اعتبار آن صرفًا به منظور اعتالی 

کیفیت قانون است. 

4 – مفهوم انتخابات و انواع آن
»تحقق مردم ســاالری در صورتی ممکن اســت که در آن، ملت حق حاکمیت را به طور غیر مســتقیم 
توســط نمایندگان منتخب خود اعمال و اجرا نمایند« )طباطبایی موتمنی، 157:1388(. یکی از ویژگی های 
حکومت مردم ســاالر، برگزیده شــدن حکومت کنندگان در طی یک انتخابات توســط مردم و کوتاه بودن 
مدت زمامداری آنهاست. )عباسی،186:139۰( انتخابات نیز نیروی حیات بخش نظام دمکراتیک است چرا 
که ایجاد کننده مذاکرات و مباحث عمومی، شکل دهنده برنامه  ها و شعار های سیاسی، تعیین ترکیب مجلس 
و مقامات عمومی و توزیع قدرت در حکومت می باشــد )LEDUCE: 2۰۰2: 1(. »ســازو کار انتخابات از 
جمله عناصر مردم ســاالر بودن یک حکومت است« )کمالی اردکانی، 18:1383(. به طور کلی انواع نظام 

انتخاباتی به صور ذیل می باشد. 
4-1- نظام انتخاباتی اکثریتی 

»نظام اکثریتی بر این فرض استوار است که حکومت در اختیار حزب یا گروهی است که مقبولیت بیشتری 
دارد« )lijphartg ,1995:2(. در این مدل برنده فرد یا گروهی اســت که بیشــترین رای را کسب نماید. »این 
نظام متاثر ازمبارزات انتخاباتی در کشور انگلستان شکل گرفت. این نظام انتخاباتی خود به صورت اکثریت یک 

مرحله ای یا دو مرحله ای می باشد« )بوشهری، 169:1384(. 
4-2- نظام انتخاباتی تناسبی 

در روش تناســبی احزاب و گروه های مختلف به تناســب آرای به دســت آمده دارای کرسی نمایندگی 
خواهند شد. 

4-3- نظام انتخابی تلفیقی 
این نظام تالشی است برای جمع کردن بین مزایای دو نظام اکثریتی و تناسبی، مبتکران این نظام از یک سو 
دغدغه رعایت تناسب میان آرا و کرسی ها را دارند و از سوی دیگر خواهان دولت های پایدار و با ثبات هستند. 
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نظام تلفیقی با چنین هدفی طرح ریزی شــد و تالشــی است برای اســتفاده از مزایای نظام اکثریتی و تناسبی و 
پرهیز از معایب این دو شــیوه ی انتخاباتی. برای تشــخیص اینکه چه حکومتی ارزش  ها و اصول و شرایط رژیم 
دموکراتیک را پوشــش داده اســت، ضابطه  ها و مالک های عینی خاصی وجود دارد، دیوید بیتام چهار مالک 
عمده را در نظر گرفته است: » )Powellg, 2۰۰۰:4۰( در وهله ی نخست برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و 
در وهله دوم وجود دولت شفاف و پاسخگو یعنی دولتی که در آن مقامات و نهاد های سیاسی پاسخگو تکالیف 
و تصمیمات خود در اداره امورعمومی به مردم باشــند و با ارائه دالیل و و مبانی تصمیات خود به مردم، فرآیند 
اخذ تصمیمات خود را روشــن می نمایند«.  )Mainwaring, 2003: 7( »در وهله ســوم رعایت حقوق مدنی 
و سیاســی افراد مدنظر اســت به این معنا که دولت مکلف به شناســایی و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین 
شهروندان می باشد« )Dahl, 2000: 37(. در آخر وجود جامعه مدنی که منظور از آن همان توده  ها و هیات های 
مردمی است که بطور خودجوش توسط مردم شکل می گیرند و واسطه انتقال خواسته های مردم به دولت و ناظر 

بر اقدامات و تصمیمات حاکمان می باشد. 
بــه طــور کلی طریقه انتخاب اعضای مجالــس دوم به دو صورت انتخابی و غیر انتخابی می باشــد. در 
گفتــار بعد فقط به بررســی درباره صورت انتخابی این مجالس در باب شــرایط انتخاب کنندگان و انتخاب 
شــوندگان آن می پردازیم. دلیل آنکه، در مجالس دوم غیــر انتخابی دیگر انتخاباتی وجود ندارد که بخواهیم 
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مورد بررسی قرار دهیم. در نظام انتخاباتی همگانی نیز قوانین 
فعلی انتخابات در اکثر کشور های عالم محدودیت های گوناگون و متنوعی را قایل شده اند که اهم آن ها را 

ذکر می نمائیم. 

5- شرایط عمومی انتخاب کنندگان مجالس دوم قانون گذاری 
5-1- تابعیت

»در گذشــته تابعیت تنهاشرط حق رأی نبود زیرا افزون بر تابعیت، شهروند یک کشور مبلغی را به عنوان 
مالیــات برای دادن رأی می پرداخت«. )عباســی،234:1384( برای اینکه بتوان در رأی دادن شــرکت کرد، 
باید از نظر حقوقی دارای تابعیت کشــور بود و شهروند بشمار آمد. این اصل، بوسیله اکثریت قانونگذاری  ها 
رعایت می شــود. لکن بر این مدار، مســأله ای که همیشــه مبتال بــه تصمیم گیری های قانونــی بوده و هنوز 
نیز هســت، موضوع خارجیانی اســت که از راه تحصیل تابعیت، وارد در جمع شــهروندان کشــور شده اند.

محرومیــت اینگونه افراد از حــق رأی، مغایر آثار تابعیت و خالف اصول می نماید. ولی از ســوی دیگر، در 
کشــور های مهاجر پذیر، اعطای حق رأی بدون محدودیت، به تازه شــهروندان، ممکن است بر نظم مستقر و 
مسایل سیاسی موجود اثرات ناخوشایندی باقی بگذارد، بویژه اگر، تعداد جمعیت کشور پذیرنده مهاجر کم 
و هجوم درخواســت کنندگان تابعیت شــدید باشد. لذا راه حلی که در پیش گرفته شده این است که به تازه 
واردان، بعد از گذشــت مدت مشــخصی حق رأی بدهند. مثاًل در فرانسه و مصر، خارجیانی که تابعیت این 
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کشــور ها را پذیرفته اند، پس از پنج سال حق دارند در رأی دادن شرکت جویند. باید ثابت شود که این افراد 
با محیط همگونه شــده، فرهنگ آنجا را درک کرده و به ملیت جدید خود از جان و دل وابســته گردیده اند.

)ن.ک به:  قاضی، 3۰2:1384( 
5-2- شرط سنی

گاهــی اجتماعــی و سیاســی بــرای شــرکت در انتخابــات ضــروری اســت«  »حداقلــی از رشــد و آ
)عباســی،238:1388(. به منظور مشارکت در رأی دادن، رأی دهنده باید به سنی رسیده باشد که مبین بلوغ و 
پختگی فکری او بوده، وظایف و تکالیف خود را بشناسد و در زمینه مسائل سیاسی سنجیده و عاقالنه تصمیم 

بگیرد. 
لذا کودکان، طبعًا نمی توانند در رأی شرکت کنند. سن رشد سیاسی غالبًا به اندازه سنین رشد مدنی است. 
ولی در بســیاری از ممالک از این اصل عدول می شــود. گاهی سن سیاسی بیشتر از سن مدنی پیش بینی شده 

است و گاهی کمتر. 
در اغلب قوانین، حداقل سن رأی دهنده، از 16 سال تا 23 سال نوسان دارد و این قاعده در مورد انتخابات 
مجالس اول بیشــتر صدق می کند. زیرا در ممالکی که دارای نظام دو مجلسی اند، سن رأی دهندگان مجلس 
دوم )مجالــس عالی( ممکن اســت تا 25 ســال نیز باال رود. پائین بــودن یا باال بودن ســن رأی دهنده، با طبع 
رژیم  هــا نیز تناســب دارد. در رژیم هــای محافظه کار،معمواًلً ســن انتخابات را باال می گیرنــد. زیرا معتقدند 
 جوانــان بیشــتر نوجو و هــوادار تحولند و حــق رأی آنان در ترکیــب و خصلت نمایندگان اثــر نامطلوب باقی 
می گذارد. از آنجا که برخی گرایش های شتاب آلود سیاسی ممکن است کشور را دچار تالطم های زیان آور 
سازد، باید نمایندگان مردم از سوی قشرهایی برگزیده شوند که ضمن نوجویی، مصلحت جامعه را نیز در بستر 
زمانی و تاریخی تشخیص دهند. بر عکس در رژیم های انقالبی، گرایش به پایین آوردن حداقل سن رأی دهنده 
است، تا از پشتیبانی جوانان پرشور و دگرگونی طلب و انقالب پذیر برای توفیق در انقالب و یا تداوم آن استفاده 
به عمل آید. مثاًل در دموکراســی های توده ای و رژیم های جهان ســوم، از حق رأی جوانان کم سن و سال بهره 

فراوانی می برند. 
5-3- آمادگی روانی

عالوه بر شرط سنی، رأی دهنده باید از سالمت نفس و روان تا آن اندازه برخوردار باشد که بتواند از لحاظ 
سیاسی با میزان عقل سلیم نیک را از بد تمیز دهد و برداشتش از مسائل با مصلحت خود و جامعه سازگاری داشته 

باشداین شرط در اکثر قوانین انتخاباتی مصرحًا درج شده است. 
5-4- اهلیت اخالقی یا اهلیت به لحاظ داشتن شایستگی

»برای بهره گیری از حق انتخاب داشــتن شایســتگی یا اهلیت اخالقی الزم است نداشتن این صفت برای 
دادن رأی،ممکن است به دلیل پیشینه کیفری یا سیاسی اشخاص باشد« )همان :241(. 
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همچنیــن الزم به ذکر اســت که برخی گرو ها حق شــرکت در انتخابات را ندارند و این امر از کشــوری 
به کشــور دیگر متفاوت اســت برخی از این گرو ها که در اکثر کشــور ها محروم از انتخابــات اند عبارتند از: 
 افراد و افســران نظامــی، مودیانی که مالیــات خویش را نپرداخته انــد، ناظرانی که در امــر انتخابات دخالت 

مستقیم دارند و... 

6- شرایط کلی انتخاب شوندگان مجالس دوم قانونگذاری
6-1- سن

عامل ســنی، همان گونــه که در مورد انتخاب کنندگان نیز گفتیم، ابزاری اســت بــرای محدود کردن 
حق انتخاب شــوندگی. در ایــن زمینه، حقوق انتخاباتی کشــور ها راه حل هایی متفــاوت در نظر گرفته اند.

مثاًل کشــورهایی مانند یوگسالوی سابق، استرالیا، کانادا، فنالند و زالندنو، سن انتخاب شونده را همان سن 
انتخاب کننده قرار داده اند و بدین وســیله خصلت همگانی بودن انتخابات را در میان نامزدان انتخاباتی نیز 
واجب شمرده اند.ولی در اغلب کشورها، سن انتخاب شونده، از رأی دهنده بیشتر است. زیرا یکی از عالئم 
برگزیدگی، برخورداری از تجربه های طوالنی تر زندگی دانسته شده است. در لهستان و چک اسلواکی، سن 
انتخاب شــونده 21 ســال و در رومانی و اتحاد شوروی 23 سال است، در حالی که سن رأی دهنده 18 سال 
در نظر گرفته شده است. به هر حال در کشورهایی که نظام دو مجلسی دارند، اختالف سن انتخاب شونده 
مجلس اول با رأی دهنده چندان زیاد نیست، ولی برعکس سن انتخاب شدن در مجلس دوم از مجلس اول 
باالتر اســت، همچنانکه گاهی ســن رأی دهندگان این دو مجلس با هم تفاوت دارد ســن انتخاب شونده در 
مجالس دوم کشــور های هند، ژاپن و ایاالت متحده، 3۰ سال، برزیل، فرانسه، سیالن، فیلیپین، 3۰ سال و در 

بلژیک 4۰ سال است. )ن.ک به:  قاضی 311:1384( 
6-2- تابعیت

شرط تابعیت نیز یکی از عوامل محدود کننده گروه انتخاب شوندگان به شمار می آید. سخت گیری در 
مورد تابعیت نامزد های انتخابی، غالبًا برای آن است که فرمانروایان تا آنجا که ممکن است به کشور خود وابسته 
باشند تا در صورتیکه سرنوشت سیاسی جامعه بدست آن ها سپرده شود، برای راهبری آن بسوی سعادت، رفاه و 
استقالل و تمامیت آنچه در توان دارند بکار گیرند. لذا در این خصوص قوانین انتخاباتی بسیار شدیدتر از مورد 
رأی دهنده عمل می کنند. در اغلب اوقات، تابعیت باید منوط به تولد باشد. ولی اگر اشخاص تابعیت خود را 
تحصیل کرده باشند، لزومًا باید مدت نسبتًا طوالنی در کشور زندگی کنند تا در جامعه همگونه شده و فرهنگ 
آن دیار را به خوبی درک و جذب نمایند. مدت اقامت بعد از تحصیل تابعیت در کشــور فرانســه، ده ســال و 
در ایاالت متحده امریکا برای نماینده شــدن، 7 سال و برای سناتور شدن، 9 سال مقرر شده است. در ایاالت 
متحده امریکا، اعضای پارلمان باید در ایاالتی که انتخاب می شوند اقامت داشته باشند و در فرانسه باید لزومًا 

خدمت نظام اجباری را نیز طی کنند. 
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6-3- اخالق
حســن سابقه نامزد انتخاباتی از مواردی است که اکثرًا قوانین کشور ها نسبت به آن حساسیت ویژه ای بروز 
می دهند. برای اینکه کسی بتواند به افتخار برگزیدگی از سوی شهروندان نایل شود، باید از حیث رفتار و کردار، 
برتر و واالتر از شــهروندان عادی تلقی شــود. در برخی کشور ها ارتکاب جرایم حتی بسیار خفیف نیز می تواند 

داوطلبی را از حق انتخاب شدن محروم سازد. 
6-4- محرومان از انتخاب شدن

در اغلب قوانین انتخاباتی، افزون بر شــرایط محدودکننده، مقرراتی دایر به محروم کردن برخی از افراد از 
حق انتخاب شدن مندرج است تا آنان نتوانند به پارلمان راه یابند. غرض اصلی از وضع این مقررات آن است که 
نمایندگان مردم از فشار قدرت دولت یا منافع خصوصی در امان باشند. لذا خود به خود، دارندگان برخی مشاغل 

از نامزد شدن محروم خواهند بود. 

نتیجه گیری:
ترکیب و وجود مجالس دوم قانونگذاری در بیشــتر کشور ها همواره با استدالل موافقان و مخالفانی همراه 
بوده اســت، در صورت قبولی و تأیید لزوم حیاتی بودن وجود این مجالس در برخی کشورها، پرسش اصلی که 

مطرح می شود این است که ترکیب این مجالس باید به چه نحوی باشد ؟
بر طبق رویه ی رایج در اکثر کشور ها ترکیب این مجالس یا جنبه انتصابی و موروثی دارد و یا انتخابی و در برخی 
دیگر تلفیقی از آن ها می باشد. بهتر است ترکیب مجالس دوم بنا به دالیلی حالتی تلفیقی به خود گیرد یعنی اعضای 
آن ها هم انتخابی بوده و هم غیر انتخابی زیرا اواًل: اگر قرار باشد حالت این مجالس صرفًا انتخابی باشد دیگر با 
مفهوم تاریخی خود فاصله می گیرند چنانچه این مجالس در ابتدا خاص طبقه اشراف و اعیان و افراد برجسته بود، 
ثانیًا: اگر قرار باشد صرفًا ترکیب این مجالس انتخابی باشد حتی با وجود شرایط سخت گیرانه تری برای نمایندگان 
این مجالس از قبیل سن باالتر و یا باالتر بودن سطح تحصیالت و حتی پیش بینی شرایطی برای رأی دهندگان آن، 
این موارد را می توان در غالب مجلس نخست و بدون نیاز به وجود مجلس دوم اجرایی کرد، ثالثا: در برخی موارد، 
انتصابی بودن اعضای این مجالس از حالت انتخابی بودن آن ها بهتر است، زیرا تجربه نشان داده است که گاهی 
افراد در امر انتخابات بیشتر تحت تأثیر احساسات و هیجانات انتخاباتی قرار می گیرند تا دالیل منطقی دیگر. پس 
بهتر آن که نحوه انتخاب اعضای ترکیب دهنده آن به هر دو حالت انتخابی و غیرانتخابی باشد. مع الوصف در ارتباط 
 با ترکیب تشکیل دهنده این نهاد بهتر است ترکیبی از افراد انتخابی با تجربه تر از مجالس نخست و افرادی غیر از 
شیوه انتخاباتی که در زمینه های گوناگون شایستگی، درایت و لیاقت خود را نشان داده اند باشد، یعنی ترکیبی 

از اعضای خبره، متخصص، با تجربه در امور سیاسی و... 
اما در خصوص شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در مجالس دوم قانون گذاری بهتر است شرایط 
انتخاباتی در این مجالس نسبت به مجالس نخست مقید و محدودتر باشد، زیرا همان گونه که در مقدمه اشاره 
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گردید حقوق دانان بیشتر کشور های واجد نظام دومجلسی، یکی از دالیل مهم پیدایش مجالس دوم را جلوگیری 
از تصمیمات و اقدامات شتاب زده و زودگذر مجالس نخست می دانند. پس با توجه به این وظیفه خطیر، منطق 
ایجاب می کند که نمایندگان این مجالس از نظر شرایط عضویت از هر لحاظ از قبیل »سن، تجربه، تحصیالت 
و...« متفاوت از نمایندگان مجالس نخســت باشــند. همچنین در صورت انتخابی بودن اعضای مجالس دوم 
قانون گذاری، انتخاب کنندگان آن ها از لحاظ شرایط نیز با مجالس نخست تفاوت داشته باشد. البته بیشتر این 
تفاوت  ها چه درباره ی انتخاب کنندگان و چه درباره ی انتخاب شوندگان بیشتر در خصوص شرایط سنی، تابعیت 
و مدت اقامت می باشــد و شــرایط دیگر نظیر تحصیالت، و تجربه و اموری از این قبیل در مراحل بعدی قرار 

می گیرند. 
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چکیده
آزادی، امکان عمل کردن به تصمیم هایی است که فرد یا جامعه به میل یا اراده خود می گیرد. اگر انسان بتواند 
همه تصمیم هایی را که می گیرد، بدون هیچ قید و بندی عملی کند، دارای آزادی مطلق یعنی آزادی بی حد و مرز 
اســت. اما به دلیل زندگی اجتماعی، انســان  ها نمی توانند آزادی مطلق داشته باشند؛ زیرا آزادی بی حد و مرز یک 
فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می انجامد. به همین سبب است که هر جامعه ای با قانون  ها و مقررات 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی های افراد آن جامعه می شود، هم حد و مرزهایی برای این 
گونه آزادی  ها به وجود می آورد. در جامعه جهانی نیز همین گونه است و با اسناد بین المللی این آزادی  ها محدود 

می گردند. 
البته برخی از اندیشمندان آزادی را چنین تعریف کرده اند:

جان اســتوارت میل: آزادی نبودن مانع اســت. اجتماعی را آزاد می توان گفت که افراد آن برای دنبال کردن 
سعادت خود به موانعی برخورد نکنند. این موانع ممکن است سیاسی باشد و از ظلم حکمران ناشی شده باشد و یا 
ممکن است که اکثریت افراد و عقاید عموم در مقابل اقلیت بر پا کرده باشند. او به این نگرانی می رسد که هر چند 
حکومت تود های ممکن است بتواند آن منافع منحوس را نابود کند، خطر آن وجود دارد که یک استبداد جدید، 
یعنی استبداد اکثریت را مستقر سازد. به طور خالصه استوارت میل به این بینش می رسد که اکثریت صاحب قدرت 
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ممکن است حساب خود را از کسانی که نمایندگی شان را دارد، جدا سازد تا چه رسد به کسانی که نمایندگی شان 
را ندارد. 1 )جونز تامس، 8۰2:138۰( 

از نظر جان الك آزادی و مســاوات تنهاهنگامی مفهوم می یابد که محدودیت  های ناشــی از قانون طبیعت را 
شناخته و رعایت شود. وی آزادی طبیعی را رهایی از هر گونه قدرت مافوق زمینی و عدم تابعیت از اراده یا اقتدار 

قانونی بشر نمی دانست، بلکه این گونه تلقی می کرد که فقط از قانون طبیعت پیروی کند. )فاستر،582:138۰( 
آزادی از نظــر ماکیــاول آمیز های از وجود ســه قســمت امنیت حیات، امنیت شــرف و امنیت ملک و 
دارایی تحت حکومت قانون می باشــد. وی در کتاب تاریخ فلورانس خود بیان می کند: »... آن آزادی که 
مردم این همه مشــتاق و طالبش هســتند در عمل چیزی نیست جز داشــتن امنیت در سایه قانون. مردم وقتی 
 به چشــم خود دیدند که در غنا و راحتی به ســر می برند، دیگر چیزی اضافه بر آن چه دارند، طلب نخواهند

 کرد...«. )شکری ،35:1375( 
بر اساس دیدگاه برلین، هرچه حوزه عدم مداخله گسترده تر باشد، به همان اندازه فرد از آزادی عمل بیشتری 
برخوردار است و جامعه مدنی نیز در جامع های گسترش می یابد که مداخله دولت در همه حیطه  ها و امور را در بر 

نگیرد. 
هابــز آزادی را نبــود مانع می داند و مانع را نیز چیزی می داند که از جنبش جلوگیری می کند. اما علیرغم آن 
دســتگاه مطلق و سنگین لویاتانی،2 حدودی برای آزادی شخص نیز قایل است: »لویاتان نمی تواند فرد را وادار به 

پذیرفتن عقیده  ها کند، زیرا اندیشه آزاد است« )بشریه ،37:1374(. 
آزادی و امنیت دو کلید دست یابی به یک جامعۀ مترقی و حکومتی مردمی است. بدیهی است هر کدام از 

این اصول در کنار دیگری معنا و تحقق می یابد. از این رو برای حصول هر یک باید راه دیگری را هموار نمود. 
برخورداری مردم از آزادی همانند دریچه اطمینانی اســت که وجود آن تضمین کننده امنیت کشــور است. 
بنابراین می توان گفت چنان چه دستگاه حکومتی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات  ها ملزم باشد و صرف این 
که عملی را تهدید علیه امنیت ملی می داند، اقدام به مجازات مرتکب آن ننماید و قوه مقننه نیز هنگام وضع قوانین، 
گاهانه اقدام نماید، هم آزادی  های مشــروع افراد حفظ می گردد و از این طریق ارزش  های اخالقی و  بی طرفانه و آ

انسانی ظهور می یابد، هم امنیت ملی از خطر اغتشاش و ناآرامی مصون می ماند. 
اما در علم حقوق همین قدر که فرد در گزینش اعمال و رفتار اســت، آن را برای قبول مسوولیت از طرف او 

1  برای مطالعه بیشتر بنگرید به: 
  استوارت میل، جان، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ االسالمی، نشر علمی و فرهنگی، 1358. 

  لین ولنکستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ج 3، ترجمه علی رامین، نشر علمی و فرهنگی، 1358، ص 1268. 
2  ِلْواِیتان )Leviathan( اشــاره به یک هیوال اســت که از دریا َسرک می ِکشد و مثل و مانند ندارد. این نام از باب چهل و یکم کتاب ایّوب، در 
تورات گرفته شده است. هابز در کتابی با همین عنوان می گوید انسان در وضعیت طبیعی با خشونت، همسو و همراه است و دست از جنگ 
و ستیز برنمی دارد و به همین دلیل به سرور و رهبری که به او امر و نهی کند )به ِلْواِیتان( نیاز دارد و برای پایان دادن به جنگ و خشونت، 

چاره کار این است که به »دولت قدرتمند« تن دهد و الزاماتش را بپذیرد. 
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کافی می داند و استقالل و آزادی فرد را تا آن جا که به آزادی دیگران صدمه نزد و یا مخل نظم عمومی و اخالق 
حسنه در جامعه نشود، محترم می شمرد. 

حقــوق در عیــن برخورد آن با آزادی فرد، ضمن اعتراف به این آزادی، با در نظر گرفتن نظم اجتماعی، مورد 
توجه قرار می گیرد. به بیان دیگر، نظم حقوقی به نوعی در تقابل و همسو با آزادی فردی است. 

نظام آزادی ها، صرفًا تابع خواســت  ها و تمایالت خودســرانه و دلبخواه قانون گذار نیســت بلکه تابع بینش و 
سیاســت هایی است که حکومت درباره فرد و جامعه دارد. در این بین دو نظریه مهم در برابر یکدیگر خودنمایی 
می کند: نظریه اصالت فرد که روی استقالل فرد و تقدم حقوق او بر اجتماع تأکید دارد؛ و نظریه اصالت اجتماع 
که اصل اجتماع است و آن چه اهمیت دارد، بزرگی و عظمت اجتماع و مصالح او می باشد، و در این مسیر، افراد 
ابزاری بیش نیستند و در صورت تعارض بین اهداف و منافع بین آن دو، اهداف و منافع اجتماع را باید مقدم شمرد. 

اولی الهام بخش جوامع آزاد، و دیگری الهام بخش جوامع توتالیتر و سوسیالیستی است. 
باید خاطر نشان کرد که در اعالمیه جهانی حقوق بشر، هدف از حکومت، حفظ ارزش و مقام انسان و احترام 
حقوق فردی است. در مقدمه اعالمیه مزبور چنین آمده است: »از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای 
خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد... از 
آن جا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن 
مجددًا در منشور اعالم کرده اند... از آن جا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق 
بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، مجمع عمومی، این اعالمیه جهانی حقوق 

بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعالم می کند...«. 
اعالمیه مزبور در ماده 28 )بند 1( اضافه می کند: »هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ 
اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را که در این اعالمیه ذکر گردیده است تأمین کند و آن  ها را به مورد 
عمل بگذارد«. همچنین ماده 29 )بند 1( اعالم می دارد: »هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد 

و کامل شخصیت او را میسر سازد«. 
قانون اساسی ایران نیز با الهام از تعالیم اسالمی و با توجه به هدف دار بودن خلقت و مسوولیت انسان، شیوه حکومت 

در اسالم را تشریح و سپس هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی قرار داده است. 1 
حق آزادی برای حمایت از کرامت ذاتی یا ارزش غایی انسان و هم چنین فاعلیت )به عبارت دقیق تر، فاعلیت 

اخالقی( او ضروری هستند. 

1 در مقدمه قانون اساســی چنین آمده است: »حکومت از دیدگاه اسالمی برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، 
بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی 
هدف نهایی )حرکت به سوی الله( بگشاید... رسالت قانون اساسی این است که شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های واال 
و جهان شمولی اسالمی پرورش یابد... و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است )و الی الله المصیر( تا 
زمینه بروز و شکوفایی استعداد ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید )تخلقوا با خالق الله(، و این جز در گرو مشارکت فعال و 

گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد...«. 
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1-آزادی  های شخصی و عمومی
مقصود از آزادی  های شخصی )حق زندگی، آزادی رفت و آمد، اختیار مسکن، مصونیت اموال و...(، این است 
که عموم افراد اجتماع اختیار نفس خود را دارند و نمی توان احدی را مجبور به انعقاد قراردادی نمود، یا از اقامت در 
محل معینی ممنوع و به سکونت در محل خاصی وادار کرد. هم چنین افراد در روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از 
هر گونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون می باشند. جز در مورد جرایم مشهود هیچ 
کس را نمی توان بازداشت کرد، مگر به حکم کتبی مقامات صالحیت دار قضایی و.. .. آزادی شخصی ضمانت گر 
آزادی شــخصیت انســان در جامعه است که وی را از حبس خودســرانه، بازداشت های بدون محکمه، شکنجه و 

برخورد های غیرانسانی مبرا می سازد. آزادی  های شخصی، پایه و شالوده حقوق و آزادی  ها است. 
آزادی  هــای عمومی نیز که بــه مجموعه آزادی هایی که در یک جامعه، افراد از آن بهره مند هســتند و به آن 
اصطالحًا حقوق و یا آزادی های شهروندان و یا آزادی های عمومی گفته می شود، از دیگر حقوق بسیار مهمی است 

که در رشد و بالندگی جامعه نقش بسیار زیادی دارند. 
1-1- شاخص  های کلی آزادی گرایی

در این جا به برخی از این شاخص  ها اشاره می گردد. 
1-1-1- دموکراسی: برای این که نظامی بتواند حقوق و آزادی  ها را تأمین و تضمین نماید، نخستین شرط این 
است که ساختار سیاسی دولت، به صورت دموکراتیک باشد. باید متذکر شد که منظور از دموکراسی در این جا 
دموکراسی لیبرال و آزادمنش است که بر پایه حاکمیت ملی، یعنی مشارکت همه ملت و یا الاقل اکثریت آن در اداره 

عمومی و سیاسی، احترام به اقلیت ها، آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بحث و انتقاد قرار دارد. 
1-1-2-تفکیک قوا: دومین شــرط تحقق آزادی، تفکیک قوا اســت و آن اســاس لیبرالیســم را تشکیل 

می دهد. 
1-1-3-قانون اساســی و اعالم و تضمین حقوق و آزادی  ها در پرتــو حاکمیت قانون: از دیدگاه 
آزادی خواهی و لیبرالیسم، وجود قانون اساسی، ابراز محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی  ها است. از 
دیدگاه آزادی، قانون، تضمین دیگری برای تأمین حقوق و آزادی  ها است و آن وقتی معنی و مفهوم پیدا می کند که 
به وسیله یک مجمع ملی انتخابی )دموکراتیک( وضع شود، و اجرای آن در سطح قانون اساسی و یا قوانین عادی به 

طور مؤثری تضمین گردد. 
1-1-4-منبع بازداشت خودسرانه و حق دادخواهی: هیچ کس نباید تبعید، بازداشت یا توقیف خودسرانه 
شــود. در حقوق متعالی اسالم نیز هیچکس نسبت به دیگری حق بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه را 
ندارد. در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: »هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد 
مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبًا 
به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی 
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ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود«. مالحظه 
می شود که در این اصل به این امر توجه زیادی شده و صورت عملی تری به آن داده شده است؛ چنان که ابالغ و 
تفهیم باید کتبی باشد، از طرفی پس از ابالغ و تفهیم باید مقدمات محاکمه نیز هرچه سریع تر فراهم گردد و برای 

کسی که از این اصل تخلف کند مجازات در نظر گرفته شده است. 1 
لذا در قانون اساسی، اصل، ممنوعیت بازداشت است، مگر با مجوز مقامات صالح قضایی. البته در این مورد 
دو استثنا نیز وجود دارد: الف( در جرایم مشهود یا در جرایم علیه امنیت کشور ب( بازداشت احتیاطی بدون مجوز 

قضایی، به مدت کوتاه )غالبًا ٢٤ ساعت( آن هم در صورت لزوم و طبق قانون. 
در ماده ٩ اعالمیه جهانی حقوق بشر در این رابطه آمده است: »هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا 
تبعید کرد« که در این اعالمیه به کلیت این امر اشاره شده است، اما حدود بازداشت و توقیف خودسرانه را مشخص 
نکرده است. لذا در تعیین این حدود، دولت  ها آزادی عمل بیشتری دارند. اما آن چه که می تواند معیار قرار بگیرد، 
این است که این حدود نباید به گونه ای باشد که توقیف و بازداشت را به وسیله ای برای تضییع حقوق و آزادی افراد 

تبدیل کند و آن را به خودسرانه بودن نزدیك کند. 
در مورد حق دادخواهی نیز در برخی اسناد مانند ماده ٧ اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ٢ و ٢٦ میثاق حقوق 
مدنی و سیاسی، مواد ٢ و ١٥ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض و در خصوص حق دفاع، به طور خاص در قوانین 
داخلی به این واژه توجه نموده است. البته این مساله شاید به این خاطر است که بدیهی ترین حق که برای هر انسانی 

وجود دارد حق دفاع است. 
در اصل سی و چهارم قانون اساسی نیز آمده است: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به 
منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه  ها را در دسترس داشته 

باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد«. 
ماده ٨ اعالمیه جهانی حقوق بشر در این زمینه می گوید: »هر کس حق دادخواهی از محاکم صالح ملی را در 
برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هر قانون دیگری به او اعطا نموده است« و در 
ماده ١٠ این اعالمیه نیز آمده است هر کس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یك 

محکمه مستقل و بی طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود. 
1-2-آزادی شغل

 در بند 4 اصل 43 قانون اساسی، از آزادی انتخاب شغل، در زمره ضوابط اقتصادی، بدین عبارت حمایت شده 
است: »رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری«. 
نتیجه منطقی آزادی شغل این است که شخصی بتواند از حاصل کار خود بهره مند شود. البته بر برخی از این اصول 
مانند آزادی مســکن و اشتغال نیز اســتثناهایی وارد گردیده است که تعیین تکلیف آن را به تصویب قوانین عادی 
1  برخی اصول قانون اساسی در رابطه با آزادی  های مورد پذیرش در این قانون، در مواد 46 تا 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 

بیان گردیده و ضمانت اجرای تخلف از آن نیز، در ماده 63 این قانون معین شده است. 
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واگذار کرده است )ن.ک به:  قاضی ،1389 :17۰و171(. 
بر اســاس ماده 23 اعالمیه جهانی حقوق بشــر: »هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب 
نماید...«. ماده 13 اعالمیه اســالمی حقوق بشر نیز اعالم می دارد: »... هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را 
دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه بر آورده شــود... و نباید او را به کاری که توانش را 
ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود...«. ماده 8 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 4 کنوانسیون 
اروپایی حقوق بشر نیز در عباراتی مشابه، ضمن اعالم این که »هیچ کس به انجام اعمال شاقه و کار اجباری وادار 

نخواهد شد«،1 بر این حق صحه گذاشته اند. 
اصل بیست  و هشتم قانون اساسی بر این تأکید دارد که: »هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و 
مخالف اسالم و حقوق عمومی نیست برگزیند« و اصل چهل و سوم نیز با محور قرار دادن حفظ آزادی انسان، در 
بند 4 خود »رعایت آزادی انتخاب شــغل و عدم اجبار افراد به کاری معین« را یکی از ضوابط اقتصادی کشور بر 

شمرده است. 
قانون کار، ضمن اشاره مؤکد بر اصول قانون اساسی در مورد منع اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری 
و حق انتخاب شغل، در ماده 172 نیز با اشاره به این که: »کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون ممنوع است«، برای 
متخلف، عالوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات 91 روز تا یک سال حبس و جریمه 

نقدی معادل 5۰ تا 2۰۰ برابر حداقل مزد روزانه را پیش بینی نموده است. البته این ممنوعیت مطلق نیست. 
ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی »انتخاب آزادانه شــغل« را به عنوان یکی از 
اجزای حق اشتغال معرفی می نماید. مطابق این ماده، هر فرد حق دارد شغلی داشته باشد که آن را »آزادانه انتخاب یا 
قبول« کرده باشد. این امر پیشتر در مقاوله نامه شماره 122 سازمان بین المللی کار با موضوع سیاست اشتغال نیز مورد 
توجه بوده است؛ سندی که دولت  های ملحق شونده را به اتخاذ سیاستی منسجم در زمینه ایجاد اشتغال کامل و مولد 

که آزادانه انتخاب شده باشد، مکلف می کند. 
وقتی گفته می شود که فرد باید شغلی داشته باشد که آن را آزادانه انتخاب کرده باشد، نخستین برداشت این 
است که نمی توان کسی را به انجام کار مشخصی وادار کرد و اجبار به انجام کاری به وسیله زور یا تهدید، با آزادی 
انتخاب مغایر است. با این برداشت، نخستین نتیجه اصل انتخاب آزادانه شغل، »منع کار اجباری« است؛ اصلی که 
نخستین ظهور آن در حقوق بین الملل، در مبارزه با بردگی مشاهده گردید و بعد از آن به تناسب تغییرات به وجود 
آمده، اشکال شبه بردگی نیز به آن منضم گردیدند. برداشت رایجی که تاکنون از مفهوم انتخاب آزادانه شغل صورت 
گرفته، همین معنا اســت و عمدتًا بحث از آزادی فرد در انتخاب شغل، به بررسی ممنوعیت کار اجباری محدود 
شده بود. َاشکال کار اجباری که در اسناد داخلی و یا بین المللی مورد اشاره قرار گرفته اند از قبیل: سرقت افراد و 
بردگی، استفاده از کار برای بازپرداخت بدهی، کار اجباری در زندان، قاچاق انسان و کار اجباری است )ن.ک 

به:  عراقی و طاهری ،1391(. 
1  بند 3/ الف ماده 8 میثاق و بند 2 ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 
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مدیر کل سازمان بین المللی کار در گزارش دوم خود با موضوع کار اجباری در سال 2۰۰5، َاشکال یادشده کار 
اجباری را به سه دسته کلی تقسیم می کند. دسته نخست کار اجباری است که به وسیله حکومت بر افراد تحمیل 
می شــود که از جمله می توان به کار در زندان و کار اجباری برای نیرو های نظامی اشــاره کرد. دسته دوم کار های 
اجباری است که بخش خصوصی با هدف سوءاستفاده جنسی بر افراد تحمیل می کند و در نهایت کارهایی هستند 
که بخش خصوصی با هدف استثمار اقتصادی تحمیل می کند که در زمره آن می توان به کار خانگی و کار از روی 

بدهی اشاره کرد. 1 
اما ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 1 مقاوله نامه 122 سازمان بین المللی کار، حق 
انسان به انتخاب آزادانه شغل را به رسمیت شناخته اند. مطابق ماده 6، حق اشتغال شامل حق  هر کس  است  به  این 
که  فرصت  یابد به وســیله  کاری  که  آزادانه  انتخاب  یا قبول  می نماید، معاش  خود را تأمین  کند. ماده 1 مقاوله نامه 
122 نیز دولت  ها را مکلف به اتخاذ سیاســتی منسجم در اشتغال می کند که هدف از آن، رسیدن به اشتغال کامل 
و مولدی است که آزادانه انتخاب شده باشد. بند دوم همین ماده مقرر می دارد، این سیاست باید ناظر بر تضمین 
برخی موارد باشد و یکی از این موارد آن است که آزادی در انتخاب شغل تضمین شود؛ به طوری که هر کارگر بدون 
توجه به نژاد، رنگ، مذهب، جنس، عقیده سیاسی، وابستگی ملی و منشأ اجتماعی، تمام امکانات را برای تحصیل 
تخصص الزم برای داشــتن شغل مناسب و اســتفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد. توصیه نامه 
شماره 136 سازمان پیرامون طرح  های اشتغال جوانان نیز به تأمین حداکثر آزادی در انتخاب فعالیتی که فرد به آن 
می پردازد، اشاره کرده است. در بند 7 این توصیه نامه پس از اشاره به اختیاری بودن مشارکت در این طرح ها، بر این 
نکته تأکید شده که حتی در شرایط استثنایی که بنا به دلیلی این مشارکت اجباری می گردد، باید ترتیبی اتخاذ شود 

که هر شخص بتواند از میان چندین گزینه، فعالیتی را که به آن مایل است برگزیند. 
در اعالمیه توسعه اجتماعی کپنهاک مصوب 1995، دولت  های عضو مکلف گردیدند تأمین اشتغال کامل را 
فراهم کنند؛ اشتغال به شغلی مولد که آزادانه انتخاب شده باشد. مدیر کل دفتر بین المللی کار نیز در گزارش سال 
2۰۰9 پذیرفت که: »با وجود اشاره صریح مقاوله نامه شماره 122 به »شغلی که آزادانه انتخاب شده باشد«، حتی 
اگر موقعیت هایی را که در آن فرد رضایت کامل نداشته کار اجباری در نظر نگیریم، باید در پی راه کار های قانونی 

بود که حتی االمکان این وضعیت را بهبود بخشید.«. 2 
از صراحت اسناد یادشده و اعالم نظر مدیر کل استنباط می گردد که نه تنهافرد در اشتغال نباید به کار خاصی 
مجبور باشد )منع کار اجباری(، بلکه باید از این آزادی بهره مند باشد که شغل خود را برگزیند. آزادی فرد در انتخاب 

شغل نمودی از کرامت بشری او به شمار می آید. 
ضعف در نظام تأمین اجتماعی هر کشوری کار اجباری را تشدید و آزادی انتخاب شغل را محدود می کند. 
1 ILO (2005): A Global Alliance against Forced Labour, Global Report under the Follow up to the ILO Declarationon 
Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 93rd Session, p 10. 
2 ILO (2009 (a)) :The Cost of Coercion, Global Report under the Follow up to the ILO Declarationon Fundamental 
Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 98rd Session,2009, p 6. 
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چنان چه دولت در بیکاری، بیماری و ناتوانی، حداقل استاندارد های زندگی )که خود، حق  های بشری تضمین شده 
افراد از قبیل بهداشت و آموزش هستند( را برای شهروندان تأمین کند، افراد مجبور نخواهند بود که برای تأمین این 
نیاز ها و در اثر فشار اقتصادی، به هر کاری تن دهند. در این صورت این فرصت را دارند که در سایه حمایت  های 

دولت، کاری را آزادانه انتخاب یا قبول کنند و یا کار جدیدی بیافریند. 1 
به این ترتیب سیاســت دولت در قبال اشــتغال، به مهم ترین ابزاری تبدیل می گردد که با توســل به آن، دولت 
می تواند آزادی افراد را در انتخاب شــغل فراهم نماید. هر چقدر سیاست دولت برای ایجاد اشتغال موفق تر باشد و 
فرصت  های شغلی بیشتری به وجود آیند، افراد بیشتر فرصت خواهند داشت که شغل مطلوب خود را بیابند )ن.ک 

به:  عراقی و طاهری:1391(. 
1-3- سری بودن مخابرات پستی و تلگرافی

ماده 18 اعالمیه اسالمی حقوق بشر مقرر می دارد: »... ب  هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی 
خود )در مســکن و خانواده و مال و ارتباطات( استقالل داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن 
حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود...«. قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران نیز در اصل 123 صریحًا تفتیش عقاید را ممنوع و در اصل 125 بازرســی نامه  ها و ضبط 
و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشــای مخابرات تلگرافی و اســتراق سمع و هر گونه تجسس را غیرمجاز اعالم 

می نماید. 
1-4- آزادی مدنی و سیاسی

 این آزادی طبق های از حقوق هستند )از جمله حق زندگی و امنیت، محافظت در برابر تبعیض بر مبنای نژاد، 
جنسیت، منشأ ملی، رنگ، گرایش جنسی، قومیت، حقوق متهم، آزادی انجمن، حق تجمع و حق رای( که آزادی 
افراد را در برابر نقض شدن غیرموجه توسط دولت  ها و سازمان  های خصوصی حفاظت کرده و قابلیت فرد را برای 

مشارکت در زندگی مدنی و سیاسی حکومت بدون تبعیض یا سرکوب سیاسی تضمین می کنند. 
1-5- آزادی مذهب

نگاهی اجمالی به اســنادی که در ارتباط با حقوق بشر و آزادی  های اساسی تدوین شده اند، نشان می دهد که 
در بســیاری از آن  ها به نوعی، به حق آزادی مذهب با ممنوعیت تبعیض بر اســاس مذهب تصریح شده است؛ اما 
تاکنون در هیچ یك از آن اســناد واژه »مذهب« مورد تعریف قرار نگرفته اســت. مطابق اســناد حقوق بشر، داشتن 
حق آزادی مذهب، حقی مطلق است و در زمره حقوق غیرقابل انحراف )غیرقابل تطبیق( است که تحت شرایط و 
اوضاع و احوال نباید به حال تعلیق در آید یا مورد تعرض قرار گیرد. اما در حوزه بیرونی و جلوه خارجی این حق که 
مربوط به حق اظهار مذهب می شــود، حق آزادی مذهب مطلق نیســت و دارای قیودات و شرایطی است. از جمله 
محدودیت هایی که برای آزادی اظهار مذهب به موجب قانون می توان در نظر گرفت، مربوط به حمایت از امنیت، 
نظم، سالمت یا اخالق عمومی با حقوق و آزادی  های اساسی دیگران است که البته اعمال چنین محدودیت هایی 
1  مدیر کل دفتر بین المللی کار در ســال 1999، به هنگام تشــریح مفهوم کار شایسته اعالم داشت که هر کس، فارغ از این که کجا زندگی 

می کند، نیازمند سطحی حداقلی از تأمین اجتماعی است. 
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باید ضروری باشد. بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان 
به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد«. عالوه بر مراتب قانونی مذکور، از آن جا که دولت ایران 
به موجب قانون مصوب 1354/2/17 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است، مفاد ماده ١٨ آن 

به عنوان منبع داخلی اصل آزادی عقیده، در کنار اصل مذکور قابل بررسی است. 
در اصل دوازدهم آمده اســت: »مذاهب دیگر اسالم اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، دارای 
احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت 
دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه  ها رسمیت دارند و در هر 
منطقه ای که پیروان هر یك از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها، بر طبق 

آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب«. 
با نگرش بر اصل چهاردهم و اســتنباط از دیگر اصول قانون اساســی، مشــاهده می کنیم، غیرمسلمانانی که 
رسمیت ندارند، حق برخورداری از اخالق حسنه و قسط و عدل و برخورد منصفانه را در معاشرت  های متداول خود 
دارا می باشند و از حقوق انسانی همچون حق حیات، امرار معاش، تحصیل و کار که برای همه شهروندان بدون هیچ 

گونه تبعیضی مقرر است، بهره مند می باشند. 
بنابراین، جمهوری اسالمی نباید به خاطر عقیده  غیراسالمی و باطل و منحرف آنان، تا زمانی که در ابراز آن 
مرتکب فساد نشده اند، آنان را در مضیقه قرار دهد. با وجود این، محرومیت از حقوق استخدامی در دستگاه دولتی 
و عدم امکان دسترسی به مناصب سیاسی، پاره ای از تبعیضات را که شاید از مقتضیات حکومت  های مکتبی باشد، 

برای آنان به همراه دارد. 
آزادی وجدان، پیوند ناگسستنی با آزادی مذهب و عقیده دارد. بر اساس این حق و آزادی، هیچکس نباید به 
خاطر داشتن عقیده به مذهب و تفکری مورد تبعیض، پیگرد، آزار و شکنجه قرار گیرد. این آزادی برای شهروندان 
از سوی دولت  ها تأمین می شود، ولی شهروندان نیز نباید از این آزادی سوء استفاده کنند و مذهب را وسیله تعرض 

به یکدیگر قرار دهند. 
1-6-آزادی بیان، احزاب و تجمعات

آزادی بیان و عقیده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود نه یک امتیاز. سومین اصل 
مندرج در ماده نوزدهم اعالمیه نیز ناظر بر آزادی بعد از بیان اســت و بر »بیم و نگرانی نداشــتن از داشتن عقیده 
و بیان« تصریح دارد. آزادی بیان یک امتیاز نیســت که بتوان سلب کرد، یک حق است و حق بودن امری، بدین 
معنا است که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج 
این حقوق در قوانین برای تأکید و تصریح افزون تر است. در رابطه با آزادی عقیده در اعالمیه حقوق بشر و سایر 

اعالمیه های حقوق بشری به چند ماده می توان اشاره نمود: 
1ـ ماده 18 اعالمیه حقوق بشــر مقرر می دارد که: »هر کســی حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب 
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بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد 
و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کسی می تواند از این حقوق منفردًا یا مجتمعًا به طور 

خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد«. 
2ـ ماده 19 اعالمیه فوق چنین مقرر داشته که: »هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن 
است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطراب نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با 

تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد«. 
3ـ ماده 18میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی که برای کشــور های تصویب کننده جنبه الزامی دارد، 
می گوید: »هر کسی حق آزادی فکر، وجدان و مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، هم چنین آزادی ابراز مذهب 
یا معتقدات خود را دارد، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و 
اعمال و تعلیمات مذهبی باشد. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب 
یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود، 
مگر آن چه منحصرًا در قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و 
آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. کشور های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و بر 
حسب مورد، سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخالقی کودکان، مطابق معتقدات خودشان 

محترم بشمارند«. 
آزادی بیان تضمین شده در ماده ده میثاق حقوق بشر، ایجاد کننده یکی از اصلی ترین زیربنا های یک جامعه 
آزاد است و لیکن از آن جایی که هر فردی که از حق آزادی بیان استفاده می کند دارای وظایف و مسئولیت هایی 

می باشد. 
در این خصوص، با استناد به قسمتی از اصل بیست و سوم که مقرر می دارد: »هیچ کس را نمی توان به صرف 

داشتن عقیده مورد مؤاخذه قرار داد« چنین به نظر می رسد که صرف داشتن عقیده و مرام، با هر عنوانی، آزاد باشد. 
آزادی فرهنگی و هنری نیز به عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان مورد حمایت اسناد بین المللی است. با توجه 
به ماده 27 اعالمیه جهانی حقوق بشــر و آزادی شــرکت در زندگی فرهنگی و حق بهره مندی از فنون و هنر ها و 

برخورداری از حمایت  ها از منافع معنوی و مادی هنر، بحث بهبود وضعیت آزادی هنرمندان نیز قابل توجه است. 
ماده 27 اعالمیه جهانی حقوق بشر، حمایت از هنر را با ذکر واژه هنر، متذکر می شود:

1. هــر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماعی شــرکت کند؛ از فنون و هنر ها متمتع شــود و در 
پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد؛

2. هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود، برخوردار شود. 
حق بر فرهنگ، به این معناست که هر فردی حق دارد به صورت آزادانه در مؤلفه  های فرهنگی مربوط به خود 



89 فصلنـامـه عـلـمــی تخـصصـــی
سال نهم   شماره یک دوره جدید   شماره 13)پیاپی(   بهار 1396

بدون این که دغدغ های داشته باشد، شرکت کند. حق بر فرهنگ، در حقوق بشر، به عنوان یك حق انسانی است. 
 ,Nice( حق یك انسان است که از فرهنگ و مزایای فرهنگ و علم، بهره مند شود؛ بدون آن که دولت دخالت کند
1998: 34(. میثاق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در ماده 15 اعالمیه جهانی حقوق بشر، خود به طور اخص، به 
حق بر فرهنگ می پردازد و دولت  ها را در این رابطه متعهد می داند. ))Roeger, 1998: 9۰7  9۰8 همچنین تحت 
قوانین حقوق بشر بین المللی، دولت  ها تعهد دارند تا فعالیت  های فرهنگی را ترویج کنند و در حفظ آن کوشا باشند؛ 

به ویژه فعالیت هایی که دارای ارزش جهانی هستند. 
حق بر فرهنگ واجد مؤلفه  های متنوعی به شرح زیر است:

  حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی؛
  حق بر بهره مندی از منافع پیشرفت  های علمی؛

  حق فرد بر منتفع شدن از حمایت  های مادی و معنوی از نتایج حمایت  های علمی، ادبی، هنری؛
  حق بر آزادی، از دخالت دولت بر پیگیری  های خالق یا علمی؛

"در حقوق بشر، آزادی هنر به عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان مطرح می شود و آزادی هنر جلو های از آزادی 
بیان قلمداد می شود. این آزادی، از یك سو، به دلیل کمك به کشف حقیقت  های انسانی، به توسعه و تحول جوامع 
انســانی کمك می کند، و از ســوی دیگر، خودشــکوفایی فردی را تقویت، و حتی تضمین می کند. آزادی بیان، 
جلو های از به کارگیری حق تعیین سرنوشت است. از همین رو، در چارچوب نظری، »غایت انگاری انسان«، قابل 

 .).1982,79 ,Schauer( ».توجیه به نظر می رسد
امروزه آثار هنری از قبیل نقاشی، کاریکاتور، فیلم و موسیقی، از جلوه  های بارز بیان هستند. اهل نظر، ایده  های 
عمیق و قابل تأملی در قالب  های هنری به مخاطبان خود، منتقل می کنند. بنابراین نباید در شمول مفهوم آزادی بیان، 
نســبت به فرآورده  های هنری تردید کرد. به نظر می رســد، امکان تولید فرآورده  های هنری برای بسیاری از افراد، از 

تولید فرآورده  های فکری، قلمی و کالمی چه بسا بیشتر و فراهم تر باشد )ن.ک به:  قاری سید فاطمی:1384(. 
از طرفی آزادی احزاب و تجمعات که از مصادیق دیگر آزادی بیان در اجتماع است، با توجه به نظام سیاسی 
کشور ما که »جمهوری اسالمی« می باشد و به خاطر »کثرت گرایی« و »تعدد و تنوع اندیشه« که الزمه دموکراسی 
و جمهوریت اســت، این آزادی معمواًل به صورت احزاب و گروه های سیاســی که افراد هم فکر را در خود جای 
می دهند، متظاهر می شــود. اصل بیست  و ششم قانون اساســی که جمعیت ها، انجمن  ها و احزاب را به رسمیت 
شــناخته، مؤید این مطلب به نظر می رســد؛ هم چنــان که ماده 1 و تبصره ماده 6 قانــون فعالیت احزاب مصوب 
136۰/6/7، با اشاره به اصطالح »مرام نامه« که مؤید فکر و اندیشه مشخص و مدونی می باشد، به آزادی عقیده 
سیاســی اعتراف نموده اســت. این موضوع تحت عناوین »آزادی خدادادی« و »آزادی تکوینی« حتی »با مرام 

کمونیستی« در مذاکرات خبرگان مجلس بررسی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. 
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»احترام به رای و اندیشه و آزادی دیگران و رعایت انصاف در اعمال حقوقی و آزادی  های فردی، در عین دفاع 
از اجرای حداکثر حقوق و آزادی  ها در رو باال بردن تحمل افراد و تثبیت اندیشه احترام به حقوق دیگر می باشد.« 

)عبدالهی ،1386 :8( 
لیکن آنچه مسلم است، تأمین این نوع آزادی  ها بدون تضمین اجتماعی امکان پذیر نمی باشد. اجرا و اعمال 
این نوع آزادی  ها نباید آسیبی به حقوق دیگران و منافع جامعه وارد نماید. »آزادی عمومی فراگیر بین همه افراد است 
و انسان  ها در کنار هم و به تناسب از آن برخوردارند بدون آنکه در اجرای آن مانع آزادی دیگران شود. آزادی  های 
عمومی گاهی شکل فردی به خود می گیرند و افراد به تنهایی از آن برخوردارند مانند آزادی بیان و گاهی به صورت 

گروهی مانند آزادی تحزب« )هاشمی ،213:1384(. 
پس یکی از مظاهر آزادی، آزادی احزاب و تشکل  های سیاسی، اجتماعی، صنفی و تشکیل اجتماعات است. 

ضمن این که آزادی تجمع از آزادی بیان قابل تفکیک نیست. در طول برگزاری تجمع، اطالعات و اندیشه هایی 
مطرح می شوند که ممکن است با استقبال یا بی تفاوتی روبرو شوند یا این که باعث دلخوری کسی یا نگرانی دولت 
یا گروهی از افراد شوند. »این امر مقتضای کثرت گرایی، مدارا و روح آزادی خواهانه ای است که بدون آن  ها جامعه 

مردم ساالر وجود نخواهد داشت« )گرجی ازندریانی ،13:1378(. 
اما حزب به مجموعه افرادی اطالق می شــود که در اهداف، خط و مشی و اصول دارای اشتراك نظر هستند 
و برای تحقق آرمان  ها و خواسته  های خود، در پی به دست گرفتن قدرت سیاسی باشند. الزمه چنین کاری داشتن 
برنامه، تشکیالت سازمانی، تبلیغات و رقابت با سایر احزاب و گروه  های اجتماعی است که از طریق جلب حمایت 

عمومی و پشتیبانی آن ها، آرمان  ها و اهداف خود را محقق سازد )ن.ک به:  اطاعت ،79:1378(. 
 از طرفی، از آن جا که حضور هیات  های حایل بین شــهروندان و حکومت ضروری می باشد تا بدین وسیله، 
بین قدرت حکومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل نماید و از طرف دیگر، با وجود افکار و اندیشه  های منتنوع در 
جامعه، ممکن است گروه  ها و جماعات گوناگون و متمایز در جامعه واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن 
هر یك از آن ها، می تواند راهگشــای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در یك نظام کثرت گرا و دموکراتیك باشد؛ 
این اســتعداد اجتماعی که در نظام  های بین المللی و داخلی تحت عنوان »آزادی  های گروهی« مورد حمایت قرار 
می گیرد، ممکن است که به صورت نهادیافته و متشکل، به صورت احزاب و انجمن  ها انسجام یابد و یا آن که به 
طور اتفاقی، برای بیان پاره ای از خواسته  های مشترك، در زمانی خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه مدت 

و موقتی متظاهر شود )ن.ک به:  هاشمی 387:1378(. 
با آزادی احزاب و جمعیت  ها که ناشی از طبیعت و استعداد اجتماع پذیری انسان می باشد، افرادی که دارای 
تمایالت مشترك فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، شغلی و نظایر آن هستند، در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به عنوان 
جبهه ای نیرومند، در صحنه  های مختلف متظاهر می شوند. نقش احزاب و جمعیت ها، به عنوان هیات  های واسطه، 
در احقاق حقوق و منافع اعضای خود در صحنه  های مختلف فعالیت بسیار سازنده است؛ بدین معنا که اگر افراد 
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به تنهایی، در مقابل اقتدار حکومتی، قادر به دفاع از منافع خویش نباشند، بدون شك حرکت جمعی آنان قدرت 
معتنابهی برای مقابله با فشار های وارده بر حقوق و آزادی  های اساسی مردم خواهد بود. 

شناسایی آزادی گروهی، احترام به حقوق فطری افراد است که دولت و جامعه را مکلف به احترام به آن و ملزم 
به عدم مزاحمت و یا تحلیل بر آن می کند. این آزادی از جمله حقوق اساســی اســت که با ابعاد وسیع و تأثیرگذار 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با مبانی ارزشی خود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی مورد حمایت قرار گرفته 

است. 
»احزاب با ایجاد منافع مشترك در میان گروه  های خاص جامعه، آنان را برای مشارکت در اعمال قدرت آماده 

می سازد و در عین حال، دولت را متوجه کنترل قدرت خود می کند« )خیبری، 75:1378(. 
 تحزب و تشکیل گروه، شیوه و راهی است برای تأمین و اجرای دیگر حقوق مصرح در اعالمیه  های جهانی 
حقوق بشر. به این ترتیب ارتباط نزدیکی بین حقوق احزاب و محتوای اسناد مذکور ایجاد می گردد. ماده ٢٢ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می دارد که: »هرکس حق اجتماع آزادانه، حق تشکیل سندیکا و الحاق 
آن را بدون هیچ گونه محدودیتی داراست، مگر محدودیت هایی که قانون مقرر کرده است«. ماده ٢ این میثاق هم 
تأکید دارد که: »کلیه ی افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت، بدون هیچ گونه تمایزی از حقوق یکسان برخوردارند. 

این حقوق شامل تشکیل گروه و حزب و دخالت در سرنوشت و تصمیم گیری عمومی نیز می شود«. 
در ماده ی ٢١ اعالمیه ی جهانی حقوق بشــر حق تشــکیل مجامع مســالمت آمیز را تابع هیچ نوع محدودیتی 
نمی بیند جز آنچه بر طبق قانون مقر شده و در یك جامعه دموکراتیك به مصلحت امنیت ملی یا عینی عمومی یا نظم 
عمومی یا برای حمایت از سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادی  های دیگران ضرورت داشته باشد. مالحظات 
ایدئولوژیکی و دینی در اسناد جهانی حقوق بشر جایگاهی ندارد در حالی که در مقررات و قوانین مدون ایران، تقریبًا 
در تمامی موارد، رعایت موازین اسالمی از محدودیت  ها و مرز های آزادی افراد محسوب می شود. در اصل ٢٦ قانون 
اساسی، در تبعیت و در اجرای اصل چهارم، آزادی احزاب را محدود و مشروط به عدم نقض موازین اسالمی کرده 
است. به هر حال حقوق و آزادی  های احزاب در قوانین و مقررات ایران، مانند تمامی مسائل و موضوعات دیگر در 

چارچوب رعایت موازین اسالمی قابلیت اجرایی دارد. 
در اصول ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی، به آزادی احزاب و تشکل  ها اشاره و توجه شده است. اصل ٢٧ از یك سو 
به آزاد بودن تشکیل هر نوع حزب و جمعیتی مشروط به عدم نقض اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی و موازین 
اســالمی اشــاره می کند، از سوی دیگر آزاد بودن همه افراد برای شــرکت در این نوع جمعیت  ها و یا خودداری از 
شــرکت در آن  ها را مورد تأکید قرار می دهد. اصل ٢٦ اشاره می دارد: »احزاب، جمعیت ها، انجمن  های سیاسی، 
و صنفی و انجمن  های اسالمی یا اقلیت  های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، 
وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن  ها 

منع کرد یا به شرکت در یکی از آن  ها مجبور ساخت«. 
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قانون اساسی در این اصل و اصول دیگر هیچ فرد از هیچ طبقه و گروه و صنفی را از حق تشکیل یا ورود به احزاب 
و جمعیت  های سیاسی استثنا نکرده است. البته بعد ها در قوانین عادی مربوط به ارتش و سپاه عضویت اعضای نیرو های 

مسلح در احزاب سیاسی ممنوع شد و شورای نگهبان هم این مقررات عادی را مغایر قانون اساسی شناخت. 
اصل 27 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی  ها بدون حمل سالح، به شرط آن که 
مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است. در این اصل نیز با دو قید محدود کننده، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی  ها 
آزاد اعالم شــده است، یك شرط نداشتن سالح که طبعًا به نظام و امنیت عمومی مربوط می شود و دیگری مخل 

نبودن به مبانی اسالم )ن.ک به:  عبدالهی 19:1378(. 
در اجرای این اصول، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن  های اسالمی و صنفی و انجمن  های اسالمی 

مصوب 136۰/6/7 و آیین نامه  های اجرایی آن نیز مقرراتی را بیان داشته است. 
آزادی اجتماعات نیز به عنوان یکی از آزادی  های اساســی، عبارت است از این که افراد بتوانند آزادانه و به 
طور مسالمت آمیز دور هم گرد آیند و از افکار و عقاید یکدیگر بهره گیرند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن  ها 

در بین نباشد. 
آزادی اجتماعات شامل دو نوع آزادی است: آزادی اجتماع موقت یا آزادی اجتماع عمومی و آزادی اجتماع 

غیرموقت یا آزادی مجامع و انجمن ها. 
آزادی اجتماع عمومی: از گرد آمدن موقت گروهی از افراد برحسب قرار یا دعوت قبلی در محل معینی. به 
بیانی دیگر، آزادی اجتماع عبارت است از این که افراد بتوانند برای تبادل افکار یا دفاع از منافع خود در اجتماعی 
مانند سخنرانی، مالقات، راهپیمایی و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاص معینی ترتیب داده 
می شــود، آزادانه شرکت کنند. در تشــکیل و تحقق اجتماع عمومی، ماهیت هدفی که اجتماع برای آن تشکیل 

می شود، اهمیت زیادی دارد. 
اواًل در حقوق بشر ایران، اصل، آزادی اجتماعات است. افراد یا احزاب معمواًل در زمان عادی حق دارند برای 
بحث درباره مسائل اجتماعی یا دفاع از منافع خود سخنرانی یا مالقات تشکیل دهند یا راهپیمایی و تظاهرات برپا 
کنند. تشکیل این قبیل اجتماعات اصواًل جز در موارد استثنایی نیازی به کسب اجازه قبلی از مقامات انتظامی ندارد. 
ثانیًا اجتماعات عمومی وقتی مجاز است که مسلحانه نباشد و مخل به مبانی اسالم نبوده یا نظم عمومی را برهم 
نزند. اجتماع عمومی ممکن است در مکان عمومی یا غیر آن تشکیل شود. هرگونه راهپیمایی یا حرکت گروهی یا 
تجمع در راه ها، خیابان  ها و میدان  ها تابع نظامات وزارت کشور است و مقامات پلیس حق دارند در مواردی که نظم 
عمومی اقتضا کند، اقدام الزم را به عمل آورند )تبصره ٢ ماده ٦ قانون احزاب و جمعیت  ها و انجمن  های سیاسی 

مورخ ٧ شهریور ١٣٦٠(. 
آزادی مجامع و انجمن ها: این که افراد بتوانند آزادانه دور هم جمع بشوند و با تشکیل جمعیتی، مساعی خود 
را به طور گروهی و مستمر برای نیل به یك هدف معنوی یا غیر آن به کار بیندازند. این قبیل اجتماعات را معمواًل 
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انجمن، کانون، باشگاه، جمعیت یا حزب می نامند. 
جمعیت یا انجمن، یك اجتماع موقت نیست بلکه برای مدت نسبتًا طوالنی تشکیل و تأسیس می شود و به همین 
دلیل آن را با اجتماع عمومی که برای مدت کوتاه تشکیل می شود نباید اشتباه کرد. زیرا هدف از اجتماع عمومی، 
نخســت، مبادله عقاید و افکار اســت، در صورتی که هدف از تشکیل جمعیت، انجمن یا حزب، فعالیت مستمر 
و گروهی اســت. دوم، چون هدف مجامع و انجمن  ها ممکن اســت تجاری یا غیر آن باشد، از این رو اجتماعات 
غیرموقت را بر حســب هدفشان می توان به اجتماعات تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد. در مورد اجتماعات اخیر 

مقصود این نیست که مطلقًا غیرانتفاعی باشند. 
بر اساس قانون اساسی، تشکیل مجامع و انجمن  ها آزاد است به شرط آن که مخالف استقالل، آزادی و موازین 
جمهوری اسالمی نباشد. مطابق قانون، اشخاصی که قصد تشکیل حزب، انجمن و جمعیتی را دارند، مکلفند طی 
اظهارنامه ای مشــخصات انجمن و جمعیت مورد نظر و مقصد و نام موسسان را به وزارت کشور اعالم و موافقت 

مقامات را تحصیل کنند. مرجع رسیدگی به شکایات در این باره دادگاه عمومی است. 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر و میثاقین، اسناد مشترکی هستند که در آن »شناسایی حیثیت ذاتی کلیه خانواده 
بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح« مورد توجه، و اصول برابری، 
منع تبعیض، آزادی، امنیت و برخورداری از حقوق گوناگونی که در خور شأن همه انسان هاست مورد تأکید قرار 
گرفته است. به این ترتیب می توان گفت که حقوق بشر مقید به هیچ حد و مرز جغرافیایی، نژادی، مذهبی و طبقاتی 
نیست و تمام کانون  های قدرت در همه جای دنیا، باید در مقابل آن خاضع و تسلیم باشند. قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران نیز در اصول مختلف این قواعد را پذیرفته و مورد تأکید قرار داد. با این وجود، در برخی موارد و برخی 
اصول مربوط به قانون احزاب، مواردی وجود دارد که هماهنگی با اصول و مواد مصّرح در اعالمیه و در اسناد جهانی 

حقوق بشر ندارد. 
در ماده هفتم اعالمیه حقوق بشر و شهروند ٢٤ ژوئن ١٧٩٣، به عدم منع اعمال حق آزادی اجتماعات اشاره 
شده است. »نخستین بار در اولین اصالحیه قانون اساسی آمریکا به عدم محدودیت حق قانونی مردم در تشکیل 

اجتماعات آرام توسط کنگره اشاره شد« )همان: 36  41(. 
اســناد عمده جهانی بشر شامل اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و موارد متعدد به حقوق و آزادی  های تشکل  ها و گروه  ها پرداخته 
است. تحّزب و تشکیل گروه شیوه و راهی است برای تأمین و اجرای دیگر حقوق مصرح در اعالمیه  های جهانی 
حقوق بشر. و به این ترتیب ارتباط نزدیکی بین حقوق احزاب و محتوای اسناد مذکور ایجاد می گردد. حق دخالت 
در اداره عمومی کشور، تشکیل اجتماعات، آزادی بیان، برخورداری از محاکمه عادالنه، آزادی انتخابات و... از 
جمله مواردی است که با حق ایجاد تشکل و تحّزب پیوند عمیق دارد؛ لیکن مواردی نیز در اسناد وجود دارد که به 
شکل خاص به این امر اشاره دارد. ماده ٢٢ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می دارد: »هرکس حق 
اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود، اعمال این 
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حق نمی تواند تابع هیچ محدودیتی باشد، مگر آن چه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یك جامعه دموکراتیك 
به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از ســالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و 

آزادی  های دیگران ضرورت داشته باشد«. 
در ماده ٢٥ آمده اســت: »هر عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشــت بــدون در نظر گرفتن هیچ یك از 
تبعیض  های مذکور در ماده ٢ و بدون محدودیت  های غیرمعقول: الف: در اداره امور عمومی مباشرتًا یا به واسطه 
نمایندگانی که آزادانه انتخاب می شوند شرکت نماید. ب: در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی، 

مساوی و مخفی انجام شود، تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد، رأی بدهد و انتخاب شود«. 
ماده ٢١ اشعار می دارد: »حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق نمی تواند 
تابع هیچ گونه محدودیتی باشد، جز آن چه طبق قانون مقرر شده و در یك جامعه دموکراتیك به مصلحت امنیت ملی 
یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سالمت و اخالق عمومی یا حقوق و آزادی  های دیگران ضرورت 
داشته باشد«. تأکید ماده ٢ میثاق مدنی و سیاسی بر اجرای تمامی حقوق شناخته شده در میثاق، درباره کلیه افراد 
مقیم در قلمرو دولت ها، بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده 
دیگر، ثروت، نسب و سایر وضعیت ها، از جمله مواد و مواردی است که بر تضمین و تأمین حقوق افراد در تشکیل 

گروه و حزب و دخالت در سرنوشت و تصمیم گیری  های عمومی می انجامد. 
این مفهوم در بند ٢ ماده ٢ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز ماد ٢ اعالمیه جهانی حقوق بشر 
نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ٨ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز به حق تشکل و ایجاد گروه 
اشاره دارد. این ماده اشاره می دارد: »١  کشور های طرف این میثاق متعهد می شوند که مراتب زیر را تضمین کنند: 
الف: حق هر کس به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود، با رعایت مقررات سازمان 
ذی ربط، مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمی توان تابع 
هیچ محدودیتی نمود مگر آن چه که به موجب قانون تجویز شده و در یك جامعه دموکراتیك، برای مصالح امنیت 
ملی و یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادی  های افراد درگیر ضرورت داشته باشد. ب: حق اتحادیه  ها )سندیکاها( 
که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آن چه به موجب قانون تجویز شــده و در یك 
جامعه دموکراتیك برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادی  های دیگران ضرورت داشته 
باشــد.«. اگرچه نگاه ماده ٨ بیشتر به سوی سندیکا ها و اتحادیه  های صنفی معطوف می باشد، لیکن در آن اصل 
حق تشکل و انجام رفتار گروهی و جمعی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. در مقدمه میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی و اجتماعی آمده: »با اذعان به این که بر طبق اعالمیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد ر ها 
یافته از ترس و فقر، فقط در صورتی حاصل می شــود که شــرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی خود و هم چنین از حقوق مدنی و سیاســی او ایجاد شــود...« و به این نحو یکی از راه هایی که می تواند 
شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی را فراهم نماید، تشکیل اتحادیه  ها و 

گروه  های مختلف با رویکرد های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... است. 
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حق تشــکیل و تحّزب نه تنهادر اعالمیه  های جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته بلکه اسناد منطقه ای 
حقوق بشر نیز در موارد مختلف و به اشکال گوناگون به مفهوم این اشاره دارند. در ماده یازدهم کنوانسیون اروپایی 
حمایت از حقوق بشر و آزادی  های اساسی آمده است: »هرکس حق آزادی اجتماع صلح آمیز و آزادی مشارکت 
با دیگران، شامل حق تشکیل یا الحاق به اتحادیه ای صنفی برای حمایت از منافع را دارد. هیچ محدودیتی نسبت به 
اعمال این حقوق نباید قرار داده شود، مگر آن چه قانونًا و در جامعه دموکراتیك برای مافع ملی با سالمت عمومی، 
حفظ نظم و پیشــگیری از جرایم، حمایت از بهداشــت یا خالقیت یا حمایت از حقوق و آزادی  های دیگران الزم 
باشــد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که در اجرای این حقوق نسبت به اعضای نیرو های مسلح، پلیس یا دولت 

محدودیت هایی وضع شود«. 
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مصوب ٢٢ نوامبر ١٩٦٩ سن خوزه کاستاریکا، پس از شناختن این حق در 
ماده پانزدهم، در ماده شانزدهم اشعار داشته: »هر کس حق دارد با اهداف اقتصادی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، 
شغلی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سایر اهداف، تشکیل انجمن دهد. اعمال این حق فقط تابع محدودیت هایی 
خواهد بود که قانون مقرر کرده اســت و در جامعه ای دموکراتیك به مصلحت امنیت ملی،  ایمنی عمومی یا نظم 
عمومی باشد، یا برای حمایت از بهداشت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادی  های دیگران ضروری باشد. مقررات 
این ماده مانع از آن نخواهد بود که محدودیت  های قانونی و حتی ســلب اعمال حق تشکیل انجمن برای اعضای 

نیرو های مسلح و پلیس وضع شود«. 
در ماده یازدهم منشــور حقوق بشر آفریقایی نیز آمده است: »هر فرد حق اجتماع آزادانه با دیگران را خواهد 
داشت؛ اعمال این حق فقط مقید به محدودیت  های ضروری معین شده در قانون و مقررات، به ویژه قوانین مصوب 

شده در جهت حفظ منافع ملی، امنیتی، بهداشتی، اخالق، رعایت حقوق و آزادی  های دیگران خواهد بود«. 
در نهایت با توجه به اســناد بین المللی حقوق بشــر، حقوق مربوط به تشکیل و گروه گرایی و لوازم آن اعم از 
حق تشکیل اجتماع، آزادی بیان، تساوی افراد و برخورداری از حقوق و... در تمامی اسناد به صراحت به رسمیت 
شناخته و مورد تأکید قرار گرفته است؛ البته در برخی اسناد منطقه ای صراحتًا اعمال برخی محدودیت  ها را در شرایط 

خاص پذیرفته است. 
»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز که در اصول متعدد جایگاه ویژه ای برای مردم و آزادی  های فردی 
و حقوق اجتماعی و سیاســی قایل شده، در اصل نهم، آزادی را یکی از محور های اصلی در نظام سیاسی کشور 
قرار داده که به صورت  های گوناگون متظاهر می شــود: ١  در فصل سوم قانون اساسی )اصول ١٩ تا ٤٢( به حقوق 
ملت در جلوه  های مختلف پرداخته شده و آزادی افراد تا آن حد که به حقوق و آزادی دیگران و ارزش  های جامعه 
ضرری نرساند، به طور گسترده مورد تأکید قرار گرفته است. 2  دموکراسی حاکمیت ملی در بنیان گذاری نظام و 
اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و حقوق ناشی از حاکمیت ملت، آزادی  های اجتماعی و سیاسی مردم را 

به خوبی نمایان می سازد.« )همان: 7۰(. 
بر همین اساس، آزادی احزاب، جمعیت ها، گروه  ها و سازمان  های سیاسی و صنفی به رسمیت شناخته شده 
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اســت. در اصل ٢٦ چنین آمده است: »احزاب، جمعیت ها، انجمن  های سیاسی و صنفی و انجمن  های اسالمی 
یا اقلیت  های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و 
اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن  ها منع کرد یا به شرکت در یکی از 
آن  ها مجبور ساخت«. همچنین اصل ٢٧ قانون اساسی اشعار می دارد: »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون 

حمل سالح به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد، آزاد است«. )اطاعت، 46:1378( 
در اجرای اصول ٢٦ و ٢٧ قانون اساســی و در راســتای تعیین حدود و مقررات مربوط به تشــکیل احزاب و 
جمعیت  ها و تدوین آزادی مشــروع، موضوع فعالیت آن  ها و نیز تأمین آزادی راهپیمایی  ها و تشــکیل اجتماعات، 
قانــون فعالیت احزاب، جمعیت  ها و انجمن  های سیاســی و صنفی و انجمن  های اســالمی یا اقلیت  های دینی در 
شــهریور ١٣٦٠ از تصویب مجلس شــورای اسالمی گذشــت. در این قانون حزب، جمعیت، انجمن اسالمی و 
انجمن اقلیت  های دینی تعریف شده و نحوه ثبت و صدور پروانه برای آن  ها ذکر شده است. طبق ماده ٦، فعالیت 
گروه  ها تا وقتی که مرتکب تخلفات مندرج در ماد ١٦ این قانون نشوند، آزاد شناخته شده است. ماده ١٦ در واقع 
به نوعی، محدودیت  های احزاب و گروه  ها را ذکر نموده که بعضی از آن  ها در حد همان کلیات مندرج در اصل 
٢٦ قانون اساســی و برخی بیان تفصیلی تر آن هاســت. ممنوعیت  های موضوع ماده ١٦ به طور اجمال عبارتند از: 
افعال منجر به نقض استقالل کشور، مبادله اطالعات و مواضعه با سفارت خانه ها، دریافت کمك مالی از بیگانگان، 
نقض آزادی  های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و طرح ریزی برای تجزیه 
کشور، تالش برای ایجاد و تشدید اختالف میان ملت، نقض موازین اسالمی، تبلیغات ضداسالمی و پخش کتب و 
نشریات مضله و اختفا، نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز. در ماده ١٠ این قانون تشکیل کمیسیونی پیش بینی شده 
که تشخیص صالحیت متقاضیان تشکیل گروه  ها و تصویب صدور پروانه برای آن  ها و تشخیص تخلف از مقررات 
ماده ١٦ به عهده آن کمیســیون )کمیسیون مرکب از ١  نماینده دادستان کل کشور ٢  نماینده رییس قوه قضاییه ٣  

نماینده وزارت کشور ٤  دو نماینده به انتخاب مجلس( گذاشته شده است. 
»کلیه گروه هایی که از کمیســیون ماده ١٠ مستقر در وزارت کشور پروانه دریافت می کنند، مجاز به فعالیت 
هستند، مگر آن که مرتکب تخلفاتی شوند که در این صورت، بر مبنای اصل ١٦٨ قانون اساسی، باید دادگاه صالحه 

به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی کند.« )همان :47( 
به نظر می رســد قانون گذار تخلفات ارتکابی از ســوی احزاب و گروه  ها را که در ماده ١٦ برشمرده است، از 

مصادیق جرم سیاسی دانسته است. 
حال ســوال اساسی این اســت که آیا صدور مجوز از سوی کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب مغایرتی با آزادی 
احزاب ذکر شــده در ماد ٢٦ قانون اساسی ندارد؛ بدین معنا که چون این کمیسیون ترکیبی کاماًل حکومتی دارد، 

آزادی احزاب و جمعیت  ها در ید قدرت حکومت قرار می گیرد و در واقع آیا دریافت مجوز نیاز است؟
دیدگاه  های مختلفی در رابطه با این سوال وجود دارد؛ برخی معتقدند بر اساس اصل ٢٦ قانون اساسی، احزاب 
آزادند و اصاًل نیازی به دریافت مجوز از چنین کمیســیونی ندارند. به عقیده برخی دیگر، احزاب به محض این 
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که توسط بنیان گذاران و مؤسسان آن تشکیل شوند،  به مثابه فرزندی هستند که متولد شدند و بنابراین نیازی به اخذ 
مجوز ندارند، اما این فرزند می تواند برای شناسایی هویت خود به نظام سیاسی، شناسنامه اخذ کند. همان گونه که 
دولت  ها به اتباع خود شناسنامه می دهند، احزاب باید از کمیسیون مزبور مجوز دریافت کنند و این لزومًا مغایرتی با 

آزادی احزاب ندارد. 
احزاب و گروه  های گوناگون مردمی در یك جامعه توسعه یافته، عصاره فضایل آزادی خواهانه مردمند. در این 
خصوص باید توجه داشــت که حتی در مردمی ترین نظام  ها نیز، اداره کنندگان مقتدر )هر چند که منتخب مردم 
هستند(، در مقام مقابله با آزادی مردم )در صورت عدم مقاومت جدی از طرف نهاد های مردمی( ممکن است از 
تجاوز به آزادی دریغ نکنند و برای تثبیت اقتدار خود، در صورت دسترسی، با هر توجیهی عرصه را بر آزادی تنگ 
نمایند. نظام قانونی کشور باید به ترتیبی باشد که حکومت حق مهار و کنترل آزادی احزاب و اجتماعات را نداشته 
باشــد. زیرا کوچك ترین اقدام محدودکننده، به منزله گامی بزرگ در راه سلب آزادی مردم است. بنابراین، آداب 
قانونی احزاب و اجتماعات باید آن چنان تنظیم شود که دولت در مقام صدور مجوز و یا انحالل آن  ها نباشد. سپردن 
ابتکار تعیین سرنوشت احزاب و اجتماعات به حکومت، بدون شك حکومت را بر آن خواهد داشت تا رقبای سیاسی 
خود را به هر نحو ممکن از میدان به در کند؛ در این صورت، هیچ تضمینی برای حفظ آزادی وجود نخواهد داشت. 

)ن.ک به:  هاشمی ،414:1378( 
1-7-آزادی مطبوعات و اطالعات

 در اروپا مسیری که مطبوعات از آغاز قرن هجدهم که زمان تولد نخستین نشریات دوره ای اروپا تا دهه چهارم 
قرن نوزدهم که زمان انتشار نخستین روزنامه  ها در مشرق زمین است، مسیری بسیار طوالنی و پرفراز و نشیبی را طی 
کرده است. این مسیر که با ایجاد پدیده ای به نام »مطبوعات« در مغرب زمین، وسیله ای مؤثر با هدف روشنگری، 
گاه ســازی پا به عرصه گذارد که برای هر چه بیشــتر نزدیک شــدن به اهداف خود، به فضایی احتیاج  بیداری و آ
داشــت که تحت لوای آزادی گســترده شده باشد. به عبارتی هرچه این حکومت  ها مردمی می شدند و در جهت 
حفظ حقوق مردم و هم چنین دوام و استمرار خود به آزادی متمایل می گردیدند، مطبوعات نیز بدون نگرانی از قید 

و بند های سیاسی، فضای بیشتری برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود می یافتند. )بیژنی، 1384: 11 7( 
در ایــران هم به دنبال مبارزات طوالنی آزادی خواهان علیه ســلطنت اســتبدادی قاجار، ســرانجام با انقالب 
مشــروطیت، اصل آزادی مطبوعات در قالب اصول 13 قانون اساسی و 2۰ متمم قانون اساسی به رسمیت شناخته 
شد. مجلس شورای ملی دوره اول نیز در سال 1326 هـ. ق، نخستین قانون مطبوعات ایران را به رغم مخالفت های 
برخی، با اقتباس از قانون مطبوعات 1881 فرانسه تصویب کرد. در این قانون، آزادی عامه مطبوعات بار دیگر مورد 
تأکید واقع شــد و طبق شیوه معمول در دموکراسی های آزادی گرا، به جای کسب امتیاز، به تسلیم اعالم نامه برای 

انتشار روزنامه و مجله اکتفا گردید. 
در کشــور های توسعه یافته، آزادی مطبوعات و رسانه  ها بر این امر تأکید می کند که تمام مردم حق ابراز نظر، 
گفتن و نوشتن در رسانه  ها را دارا می باشند. اعالمیه جهانی حقوق بشر بر این امر تأکید می کند که هرکسی از نظر 
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قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت  ها و یا ذی نفعان 
می باشد. ماده ١٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اصل آزادی مطبوعات تأکید نموده است. 

ماده 19 بدین شــرح اســت: »هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از 
داشــتن عقیده خود بیم و نگرانی نداشته باشــد و در کسب و دریافت و انتشار به تمام وسایل ممکن بیان و بدون 

مالحظات مرزی آزاد باشد«. 
»در نظام جمهوری اســالمی ایران بر اســاس بند 8 اصل ســوم قانون اساسی »مشارکت عامه مردم در تعیین 
سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش« از سیاست های اصلی و بر اساس اصل ششم قانون 
اساســی »... امور کشــور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود...«، که رشد فکری از مقدمات ضروری چنین 
نظامی به نظر می رسد؛ اگر قرار باشد که مردم در صحنه سیاست موضع فعالی داشته باشند، نمایندگان و مقامات 
گاهی های  حاکم را به درستی انتخاب کنند و بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند، این مشارکت موکول به آ

عمومی و مسوولیت پذیری متفکرانه افراد جامعه خواهد بود.« )ن.ک به:  هاشمی، 375:1384( 
گاه کردن  گاهی مردم نیز بی تردید به آزادی مطبوعات بســتگی دارد، در حقیقت وسیله شایع و متعارف آ »آ

مردم، مطبوعات است« )کاتوزیان ،1389(. 
اصل 24 نیز بیان می دارد: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالمی یا 
حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند«. این قانون در تاریخ 1364/12/22 مشتمل بر شش فصل و 
36 ماده به تصویب رسید و اصالح آن نیز در تاریخ 1379/1/3۰ است که در آن گام های بازدارنده ویژه ای نسبت 

به آزادی مطبوعات برداشته شده است. 
نــکات و انتقاداتی که به محدودیت های آزادی مطبوعات در قانون مطبوعات نســبت به قانون اساســی 

وارد است:
1( همواره اصل بر آزادی مطبوعات است و محدودیت های ذکر شده حصری است و در صورت تردید، تفسیر 

بایستی مضّیق باشد. 
2( به نظر می رسد قانون اساسی به نظام تعقیبی نظر دارد در حالی که قانون مطبوعات نظام نظارت پیشگیری1 را 
مقرر کرده که از آن جمله »صدور امتیاز نشریه« و »هیأت نظارت« را می توان ذکر کرد. اکنون در اکثر کشور های 
جهان صدور مجوز امتیاز ممنوع اعالم شده است. بنابراین به نظر می رسد با تأسی از صدر اصل 24 قانون اساسی، 

نظام نظارت پیشگیری بر مطبوعات باید حذف گردد. 
3( محدودیت های مورد نظر قانون اساســی برای مطبوعات را می توان از محتوای دیگر اصول قانون اساســی 
اســتخراج کرد که عبارتند از: اســتقالل، تمامیت ارضی و وحدت کشور، اســاس جمهوری اسالمی، پایه های 
1-نظام پیشگیری به این معنا است که برای مقابله با فعالیت مطبوعاتی افراد و نیرو های سیاسی مخالف و پیشگیری از انتقاد ها و افشاگری های 
آن ها، ایجاد روزنامه  ها و مجله  ها به کســب اجازه قبل و دریافت امتیاز موکول می شــود. در نظام تعقیبی یا تنبیهی عکس این مورد است و 
مطبوعات آزادانه فعالیت می نمایند و در صورت تخلف از ممنوعیت مصرح قانون، در دادگاه صالح با حضور هیات منصفه محاکمه خواهد شد. 
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ایمانی جمهوری اسالمی ایران، منع اضرار به غیر، عفت عمومی، نظم عمومی، امنیت مّلی و... بنابراین نبایستی 
محدودیت های دیگر که با روح قانون اساسی سازگار نیست را اعمال نمود. 

4( ماده 2 قانون مطبوعات، اصل آزادی را وارونه کرده است؛1 یعنی برای مطبوعات رسالت و وظیفه قایل شده 
است و آن را در پنج مورد احصا کرده است. همچنین معنی روشن و خالصه تبصره این ماده این است که مطبوعات 
در مسیر حرکت دولت باشند. در حالی که مطبوعاتی مطلوب است که مأمور نهی از منکر و امر به معروف دولت 

و حکومت باشند. 
5( در قانــون مطبوعات و دیگر قوانین عادی مرتبط، برخی از محدودیت هایی که با توجه به مبانی عقالیی و 
دینی، اعمال آن  ها ضروری است، پیش بینی نشده است، همانند رعایت تناسب مخاطب با مطالب ارائه شده مانند 

نشریات تخصصی که به مسائل حساس و بنیادین جامعه می پردازند و هم چنین نشریات کودکان و نوجوانان. 
6( قوانین مطبوعاتی از سال 64 به بعد، عبارت »احکام اسالم« را نیز در ردیف مبانی اسالم که در اصل 24 
ذکر شده بود، قرار داده اند که مفهومی بسیار گسترده تر از مبانی اسالم دارد. زیرا با تفسیر ناصواب از این عبارت، 

ممکن است حق هر گونه انتقادی از هر قانونی ممنوع اعالم شود. 
7( به ماده 6 قانون مطبوعات، عالوه بر اضافه نمودن عبارت »احکام اسالم« به مبانی اسالم در صدر ماده، 
ایرادات دیگری نیز وارد است؛ زیرا به صورت کاماًل افراطی و غیرکارشناسانه دامنه محدودیت های مطرح در اصل 

24 را گسترش داده است:
  بند 3 این ماده »تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر« را ذکر می کند. در حالی که این منع حّتی می تواند تبلیغ برای 

کاال ها را نیز در نشریات شامل شود. 
  براساس بند 4 که می گوید: »ایجاد اختالف بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی«، 
ابراز هر عقیده سیاســی نیز ممنوع است، زیرا باالخره عده ای با آن عقیده موافقند و عده ای مخالف، بنابراین اگر 

ایجاد اختالف کند در این قانون منع شده است. 
  پخش شایعات و مطالب خالف واقع و یا تحریف مطالب دیگران که در بند 11 همین ماده آمده است، مورد 
برداشت  های گوناگونی از آن است. بنابراین ممکن است در نظر روزنامه نگاری، یك مطلب حقیقت باشد، ولی از 
نظر دیگران به دلیل عدم وجود مدرك، شایعه تلقی شود. هم چنین ممکن است پس از گذشت زمان، مدارك الزم در 
باب صحت آن مطلب کشف شود. عالوه بر این اگر بنا باشد روزنامه نگاران برای چاپ هر مطلبی دلیل بر صحت 

1-ماده 2 بیان می دارد: »رســالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسالمی ایران بر عهده دارند عبارت است از: الف( روشن ساختن افکار 
عمومی و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم در یك یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یك. ب( پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی بیان 
شده است. ج( تالش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر مانند دسته بندی مردم بر 
اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و... د( مبارزه با مظاهر فرهنگی استعماری )اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و...( و ترویج 

و تبلیغ فرهنگ اصیل اسالمی و گسترش فضایل اخالقی. ه( حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی، نه غربی. 
تبصره – هر یك از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری 

اسالمی باشد. 
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آن داشته باشند، کار روزنامه نگاری که مستلزم سرعت در اطالع رسانی و حفظ منافع جامعه است، با اشکال مواجه 
می شود. 

  بند 12 نیز نشریات را از »انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی« منع کرده است که دارای توجیه منطقی نبوده 
و خالف اصل آزادی مطبوعات است. بعضی اصول قانون اساسی به عنوان یك قانون بشری ممکن است ایراداتی بر 
آن وارد باشد چنان که به دلیل همین اشکاالت، بعضی اصول این قانون در سال 1368 مورد بازنگری و تجدیدنظر 

قرار گرفت. )ن.ک به:  عالیی ،1389( 
اما جرایم مطبوعاتی در غالب کشور های دموکراتیك واقعی با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
منظور قانون گذار از تعیین هیات منصفه و مداخله دادن آن هیات در کار قضاوت، به این منظور است که عده ای از 
شرافتمندترین افراد آن کشور که آزادانه از طرف مردم انتخاب شده اند، در کار قضاوت دخالت نمایند تا در مواردی 

که قانون بدون توجه به اوضاع و احوال، متهم را محکوم می کند، هیات منصفه به کمك و یاری او برخیزد. 
هیات منصفه چنان که گفته شد باید از طرف ملت انتخاب شوند تا بتوانند با اختیارات کامل، وظیفه سنگین 
خود را انجام دهند؛ ولی در ایران انتخاب هیات منصفه را از ملت سلب کرده اند و اختیار انتخاب این هیات را در هر 
حوزه استینافی، به فرماندار، رییس دادگستری، رییس محکمه بدایت، رییس انجمن بلدی و رییس اطاق تجارت 
واگذار کرده اند، این اشخاص عده ای از تجار، مالکین و منتقدین محل را که کمتر از ٥٠ نفر نخواهند بود، انتخاب 
خواهند کرد و طبیعی است که این هیات منصفه جز به زیان انتخاب کنندگان خود قدمی بر نخواهد داشت و همواره 

مطیع اوامر دولت خواهد بود. 
»در سال های پس از تصویب آخرین الیحه قانون مطبوعات مصوب سال 1332 در بیشتر موارد به جای رسیدگی 

به جرایم مطبوعاتی، سانسور و بازبینی مطالب نشریه  ها پیش از انتشار صورت می گرفت« )معتمد نژاد، 29۰:1387(. 
در اینجا باید متذکر شد که در قوانین ما جرم سیاسی تعریف و تعیین نشده، البته قانون جرم سیاسی بعد از حدود 
36 سال، در 4 بهمن 94 در مجلس تصویب شد که صرف نظر از ایراداتی که حقوقدانان بر این قانون وارد کرده اند، 
اما جای بسی امید است که در نهایت به تصویب رسید. البته در این قانون نیز آن چه در ماّده ١ این قانون آمده، تعیین 
مصداق است و نه تعریف. آن چه مورد قبول عموم حقوقدان هاست، جرم سیاسی به جرمی اطالق می شود که به 

منظور تغییر رژیم مملکت ارتکاب یافته باشد، خواه آن جرم توهین و اسائه ادب یا قتل و ترور اشخاص باشد. 
اما با این شــرایط، در فرض قایل بودن اکثریت اعضای جامعه به دموکراســی و در نتیجه به کارکرد یاد شــده 

مطبوعات، پرسش این است که مطبوعات چه نقشی در جامعه دموکراتیك ایفا خواهند کرد؟
در پاسخ باید گفت که مطبوعات همزمان دو کارکرد بسیار کلیدی در جامعه دارند. نخست این که مطبوعات 
یکی از بهترین محمل های تعامل و گفت وگو اســت که در پی خود فضلیت ندارد و تساهل را در جامعه پرورش 
می دهــد. دوم، مطبوعات به دلیل کمك به گردش آزاد و نســبتًا قابل اعتماد اطالعات، امکان نظارت عمومی به 
اقدامات حکومت و نهاد های عمومی را فراهم می آورد. مطبوعات تنهابا آزادی و غنای محتوایی می تواند کارکرد های 
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خود را اعمال کند. بدین ترتیب می توان گفت: هم باید برای آزادی مطبوعات تالش کرد و هم باید مطبوعات آزاد 
را اخالقی به کار گرفت. )ن.ک به:  راسخ ،1389( 

امــا در مورد آزادی اطالعات؛ امروزه در دولت  های مبتنی بر حقوق، یعنی در دولت هایی که دموکراســی در 
چارچوب مقررات حقوقی را به حد اعال رسانده اند، بیش از پیش بر حقوق انسان تأکید می شود. اما الزمه انسان 

مدرن بودن، دسترسی به اطالعات است. 
حق مطلع بودن یا حق برخورداری از اطالعات، یکی از عناصر جدید آزادی بیان است که در جامعه اطالعاتی 
مورد توجه فراوان قرار دارد. تکنولوژی  های نوین اطالعات و ارتباطات، تحقق هر چه بهتر دموکراسی، حقوق بشر و 
برتری حقوق در جامعه اطالعاتی را نوید می دهند. ظرفیت  های جامعه اطالعاتی دموکراتیك، به طور کلی بسیارند و 
از آن  ها می توان برای بهبود زندگی انسان  ها بیشترین استفاده را برد. در عین حال، نسبت به مضراتی که همین جامعه 
می تواند برای افراد به دنبال بیاورد، باید هشیار بود. در چنین جامعه ای، باید میان آزادی بیان و دیگر حقوق اساسی 

بشر، که گاه در مقابل این آزادی قرار می گیرند و از ارزش مشابه برخوردارند، تعادل ایجاد شود. 
در عصر حاضر، دیگر تنهاتوجه به آزادی ها، پاسخ گوی نیاز های اجتماعی انسان نیست و ایجاد امکانات الزم 
برای بهره برداری از آزادی ها، به عنوان حقوق مسلم بشری نیز ضروری شده است. به همین سبب به جای آزادی 
مطبوعات یا آزادی اطالعات به طور عام، در اعالمیه  ها و پیمان  ها و عهدنامه های حقوقی بین المللی و قوانین اساسی 
جدید، از »حق استفاده از اطالعات« یا به طور وسیع تر از »حق ارتباط« و الزام دولت  ها به تأمین این گونه حقوق 

سخن گفته می شود. )معتمد زاده ،1389( 
دنیای جدید، دنیایی حق مدار است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست. مالزمه 
گاهی انکارناپذیر است. این اتفاق پیامد های عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را در بر داشته  دنیای حق مدار، با دانش و آ
است. در این میان آزادی اطالعات و حق جست وجوی آزادانه در میان اطالعات برای عموم فراهم شده است. در این 
میان شیوه  های حکمرانی نیز متفاوت شده است و نمایندگی در بین انواع حکمرانی  ها جلوه کرده است. پاسخ گویی 
زمامداران در مقابل کســانی که به آنان نمایندگی داده اند، به عنوان اصول پذیرفته شــده است و حقوق و آزادی  های 
اساسی توسعه یافته است. روح انسان مداری و حق محوری به اوج رسیده است و حق دانستن به عنوان یکی از حقوق 
نسل اول بشری در دهه  های اخیر، به سرعت در میان کشور ها ترویج یافته و قوانین و مقررات بین المللی، به حمایت و 

تضمین آن پرداخته اند. بدیهی است که رازداری به سوی تصمیمات ناشایست و حکمرانی بد منتهی می شود. 
اسناد بین المللی و منطقه ای، بر حق  ها و آزادی  ها متمرکز شده اند؛ حکومت ها، شیوه  های حکمرانی را ولو به 
ظاهر تغییر داده اند؛ دموکراســی و اصولی چون شفافیت، پاسخ گویی و مسوولیت پذیری برجسته گردیده است و 
در این میان حقوق و آزادی  ها در راس مطالبات ملت  ها قرار گرفته است. مردم به شهروندان حق مدار مبدل شدند 
و حِق بر اطالع و دسترسی به آن چه نزد حکومت هاست، تجلی نموده است. نزدیک به هشتاد کشور دنیا قوانین 
آزادی اطالعات را تصویب نموده اند، زیرا ماهواره، اینترنت، رسانه  ها و ارتباطات، حکومت  ها را در شیوه حکمرانی 

و اطالع رسانی به چالش کشیده است. 
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آزادی اطالعات ســنگ بنای حقوق بشر و اکسیژن دموکراســی نام گرفته است. اما باز هم این سوال مطرح 
است که آیا با تصویب قانون آزادی اطالعات، سایر حقوق شهروندان محقق خواهد شد؟ آیا یك نظام دموکراتیک 
که بتواند آزادی بیان و اطالعات و سایر حقوق بنیادین را تضمین نماید، جلوه می کند؟ برخی از کشورهایی که به 
تصویب قوانین آزادی اطالعات پرداخته اند، هنوز در عمل به اجرای آن نپرداخته اند. آیا در آفریقای جنوبی که یکی 
از بهترین قوانین آزادی اطالعات را داراست، در های دولت به روی مردم باز است؟ فساد اداری رخت بربسته است؟ 
بی شــک، تنهاتصویب قانون و ترسیم نظام حقوقی را چاره مشکل دانستن ساده لوحانه می نماید، چرا که نگرش 
عمیق به تاریخ، اجتماع، فرهنگ، مذهب، سیاست، اقتصاد و حتی جغرافیا، در ذره ذره به وجود آمدن یک نظام 
منسجم حقوقی تاثیرگذار خواهد بود؛ بر این مبناست که بسیاری از صاحب نظران، مسیر گذار کشور های آسیایی 
و آفریقایی به دموکراسی را متفاوت از اروپا می دانند و مردمی را که بسیار پیش از این به جلوه  های بارز دموکراسی 
پرداخته اند، دارای زمینه و آمادگی بیشــتر برای شهروندی در جامع های سراسر حق مدار می دانند. اما حقی که از 
حقوق بنیادین است و جامعه جهانی سال هاست که آن را به رسمیت شناخته و در مبانی و قواعد اسالمی نیز مغایرتی 
با آن دیده نمی شود؛ ضمن این که حرکت در چنین فضایی، برای احیای حقی که زمامداران را به پاسخ گویی سوق 
گاه  گاهی از آن چه برای آن  ها تصمیم گرفته می شود، آ دهد و مردم را بر حق خود بر تعیین سرنوشت خویش و آ
کرده و فساد های دولتمردان را افشا و آزادی بیان را تجلی و حکومت را در منظر دید و نقد عموم می کشاند، حقی 
است که در جامعه ما فراموش شده است یعنی حق بر اطالع و دانستن آن چه در نزد مقامات دولتی و عمومی است. 

)ن.ک به:  حسینی 1392: 1۰ 2( 
»یکی از مبانی حقوقی مربوط به آزادی اطالعات پاسخ گویی زمامداران می باشد. این واژه که در حکومت  های 
دموکراتیك مفهومی شناخته شده است، از جمله تضمینات دموکراسی مسحوب می شود و از طریق آزادی اطالعات 
و حق بر دانســتن قابل تحقق اســت. آزادی اطالعات و دسترسی شهروندان به اطالعات موجود در دستگاه  های 
حکومتی، مقدمه پاســخ گویی است و حق بر دانســتن به نحو الینفکی با پاسخ گویی که هدف اصلی نظام  های 

دموکراتیك است، پیوند خورده است« )انصاری ،35:1386(. 
»ژان ژاك روسو معتقد است، صاحبان قدرت نوکران ملت هستند نه اربابان، آن  ها باید به مردم پاسخ گو باشند؛ 
حکومت ملزم به اطاعت از مردم می باشــد و مجری خواســته  های مردم اســت؛ ملت باید از حکومت سوال کند 
و حکومت نیز باید پاســخ دهد و اال چه بســا به بهانه دفاع از ملت، قدرت خود را توســعه دهد و از سکوت ملت 

سوء استفاده کرده و معترضین را آزار دهد« )فراهانی حرآبادی ،433:1381(. 
برخی معتقدند که حتی آزادی اطالعات و حق برخورداری از اطالعات به منظور پاسخ گو کردن حکومت، 
در فلســفه  های انقالبی عصر روشنگری پدیدار شده اســت. 1 اساسًا جنبش فکری  سیاسی قرون اخیر، نظام  های 
حکومتی مبتنی بر اصولی چون تفکیك قوا، پاسخ گویی، قانون مداری، کنترل و تعادل، نمایندگی، پیش بینی پذیری 

و... را پدید آورده است، به طوری که در جهت تحدید و تقید قدرت سیاسی حرکت کرده است. 
1- Banisar, David, Freedom of information and access to Government Records Around the world, available at www. 
global corruption ereport. org. 
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الزمه پاسخ گویی، توجه به نظرات مردم و به کار بستن مسووالنه آن  ها و طراحی و اجرای سیاست  ها و رویه هاست. 
این امر تنهازمانی محقق می شود که مردم در جریان آزاد اطالعات مربوط به سیاست  ها و کنش  ها قرار گیرند. سه اصل 
مشارکت فعال، شفافیت و پاسخ گویی، تضمین کننده حلقه درونی؛ و اطالعات و ارتباطات نیز تضمین کننده حلقه 

بیرونی و حاصل حرکت این حلقه، تحقق دموکراسی است. )ن.ک به:  نمک دوست تهرانی ،1375( 
" در حقــوق اتحادیــه اروپــا، بر مکانیزم  هــای پاســخ گویی در مورد عملکرد دولت تاکید شــده اســت« 

 )1999:43،randerzhofer(
»پاســخ گویی دولت در مورد فعالیت  ها و عملکرد های خود در جهت ایجاد یك دســتگاه اجرایی منصف و 

 )6 :2۰۰7 ,tsai( »دموکراتیك، ضروری و دولت را در معرض نقد و درك دقیق مردم قرار می دهد
زیــرا دولت تنهانهادی اســت که توانایی گردآوری و پردازش نظام مند و روزمــره اطالعات را درباره هر چیز از 
الگوی طالق گرفته تا میزان بیماری کودکان از جابه جایی  های شــغلی گرفته تا گرایش  های جرم شناسی دارد. نظام 
آمارگیری دولتی، بر گســتره وسیعی از اطالعات ملی تســلط دارد و وظیفه دولت، انتشار این اطالعات به سود کل 
جامعه است )وبستر، 1382: 212(. بنابراین مالحظه می شود که دولت هم در جمع آوری و به دست آوردن اطالعات 
دارای قدرت ویژ ه ای است و هم اطالعات و اسنادی که در نزد دولت و نهاد های عمومی موجود است، دارای اهمیت 
می باشند که این دو مقوله مورد توجه نظام حقوقی و دسترسی آزاد به اطالعات می باشند. یعنی این که نخست، دولت 
مالك اطالعات نیســت، بلکه به نمایندگی یا به وکالت از مردم اطالعات را در اختیار دارد و دوم، این که اطالعات 
موجود در دولت و نهاد های عمومی، با لحاظ این که با حقوق مردم مرتبط است و در واقع شرح ماوقع انجام عملیات 

نمایندگی یا حرکات و یا غیره است، برای مردم حایز اهمیت است )ن.ک به:  نمک دوست تهرانی، 1383(. 
فقدان اطالع رسانی به مردم و انکار حق جامعه از دسترسی به اسناد و اطالعات و اعمال محدودیت بر آزادی 
بیان و تمایل دولت مردان به اختفا و عدم ارایه دالیل و توجیهات اتخاذ تصمیمات با بهانه  های مصلحت حکومت 
و نظام و غیره، شکاف بین مردم و حکومت را افزایش و دیوار اعتماد مردم و حکومت را فرو خواهد ریخت و این 
فروپاشی منجر به استبداد خواهد شد و در این صورت، دیگر حکومت مشروعیتی نخواهد داشت. حکومتی که 
خود برخاسته از آرا و نظرات مردم است و خود را مردمی می داند، بایستی ثابت نماید که به نفع مردم خویش عمل 
می کند؛ در جهت جلب رضایت آنان است و به قضاوت آنان احترام می گذارد؛ چنین حکومتی، مشروعیت سیاسی 

 .3۰۰ :2۰۰7 ,Johan Lor(( خود را تداوم خواهد بخشید
پژوهشگران و محققان در جهت مبارزه با فساد اداری، راه  های مختلفی را ارائه نموده اند؛ از جمله آن ها، تشویق 
کارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری و تربیت خبرنگاران برای به چنگ آوردن گزارش  های فساد 
گاهی مردم، زمینه  اداری و تشــویق آنان می باشد )شعبانی، 1387(. بنابراین مالحظه می شود که اطالع رسانی و آ
حضور و مشــارکت آن  ها را در نظارت و بازخواست از عملکرد مسووالن فراهم می آورد. دسترسی آزاد به اسناد و 
اطالعات و افشاگری، موجبات پیشگیری از فساد قبل از وقوع آن و موجبات مبارزه با مفسدان و کشف آن را بعد 
از وقوع جرم امکان پذیر می نماید. حکومت  ها به طور فزایند های می پذیرند یا مجبور می شوند که بپذیرند، شهروندان 
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گاه شوند و در ادامه سیاست هایی مشارکت داشته باشند  حق ذاتی در این مورد دارند که از فعالیت  های حکومت آ
که بر آن  ها اثر می گذارند )بیگ زاده، 1376(. 

مردم ساالری در واقع بدون مشارکت مردم در حکومت و تعیین سرنوشت خود، غیرقابل تحقق و غیرقابل دوام 
گاهانه شهروندان و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد زمامداران و دولت مردان، به عنوان  است. مشارکت فراگیر و آ
اصول مهم مردم ســاالری و دموکراســی، مهم ترین مکانیزم  های پاسخ گویی و اطالع رسانی را فراهم نموده است. 
گاهی شــهروندان در تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمان، تضمین آزادی  های آنان و تداوم مشروعیت حکومت  آ
دموکراتیک را در پی خواهد داشــت. مجموعه قوانینی که به شــهروندان اجازه دسترسی به اطالعات را می دهد، 
پیش شــرط  های مهمی برای نظارت موثر مردم بر دولت هاست. این قوانین به مردم اجازه می دهد که به اطالعات 
دولت به عنوان عضوی از افراد جامعه دست یافته و نقطه نظرات خود را در اختیار دولت مردان قرار دهند و از دالیل 

گاه شوند )اخوان فرامرزیان،1386(.  تصمیمات آنان آ
در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز مواد 12، 19، 2۰ و 21، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آزادی اطالعات 
اشاره شده است. ماده 12 مربوط به حریم خصوصی و ماده 19 مربوط به حق آزادی عقیده و بیان و ماده 2۰ حق بر 

حضور در مجامع و جمیعت  های مسالمت آمیز و ماده 21 حق تعیین سرنوشت می باشد. 
اما در قوای سه گانه کشور ما به این صورت است که در مورد دسترسی عموم به اطالعات در قوه مقننه، برخی 
به لحاظ وضوح عمل و علنی بودن آن و شــفافیت در آن معتقدند، قوانین دسترســی به اطالعات کاربردی ندارد. 

 )1999 ,Alaadir(
مقوله امنیت یکی از مهم ترین توجیهات و دســتاویز های ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت بر انتشــار و آزادی 
اطالعات می باشد و در مورد مذاکرات و جلسات علنی مجلس نیز این استثنا وارد شده است. همچنین حق مراجعه 
گاهی آن  ها از  مردم به نمایندگان و پاسخ گویی آنان به عموم و اطالع رسانی و حق دسترسی مردم و حق اطالع و آ
نتیجه بررسی و رسیدگی مجلس به روشنی قابل استنباط است. امکان نظارتی دیگری که می تواند آزادی  های اساسی 

مردم را حمایت نماید، حق مجلس شورای اسالمی بر تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور است. 
شــورای نگهبان از آن جا که وظیفه تطبیق قوانین عادی با شــرع و قانون اساسی را دارد و تفسیر قانون اساسی 
و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، دسترسی به استدالل  ها و استنادات و علنی بودن جلسات آن حایز اهمیت 
اســت؛ از طرف دیگر، از آن جا که شــورای نگهبان به نحوی در فرایند قانون گذاری دخالت دارد، نباید از اصل 
علنی بودن مسثنی گردد؛1 این بدان جهت است که شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قانون گذاری در قانون 
اساسی محسوب می شود. در واقع در کشور ما قانون گذاری تک مجلسی و دو رکنی است. )ن.ک به:  هاشمی، 

 )78:1392
 اقتضای وظایف شورای نگهبان ایجاب می کند که جلسات علنی باشد، مگر در مواردی که مصوبات غیرعلنی 

مجلس جهت تایید ارسال شده باشد. 
1- در تیرماه سال 1381 طرحی از طرف نمایندگان مجلس درباره علنی شدن جلسات شورای نگهبان تقدیم مجلس شد. 



105 فصلنـامـه عـلـمــی تخـصصـــی
سال نهم   شماره یک دوره جدید   شماره 13)پیاپی(   بهار 1396

رییس جمهور که منتخب مردم و در رأس قوه مجریه و مظهر حاکمیت ملی است، مطابق اصول قانون اساسی، 
متعهد اســت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. این 
تعهد هم تعهد اخالقی است و هم مسوولیتی است که رییس جمهور در مقابل مردم دارد. وی بر اساس اخیارات 
اعطا شده و در چارچوب قوانین، می تواند از طریق اطالع رسانی و نظارت بر دستگاه  های اجرایی از یک سو و در 

قوای دیگر با اتکا بر آرای مردمی، در حمایت از آزادی  ها و به ویژه آزادی اطالعات، نقش موثری ایفا نماید. 
هیأت دولت به منظور انجام وظایف و ایجاد انسجام و هماهنگی در برنامه  های وزرا و اتخاذ تدابیر مناسب، با 
ریاست رییس جمهور و یا معاون اول وی1 خواهد بود، اما در عمل مالحظه می شود که مردم از علنی بودن جلسات 
هیات دولت بهر های نبرده اند. این سوال همیشه مطرح است که دقیقًا در جلسات کابینه چه می گذرد؟ هیچ کس 
نمی داند، زیرا کاماًل محرمانه اند. در این جلســات همیشــه صورت جلسه تهیه می شود، اما به طور عمومی منتشر 
نمی شوند. لفاظی در مورد حلقه  های باز دولت زمانی که در می یابید تصمیمات اصلی هنوز کاماًل پشت در های 

بسته و با مشاوره عمومی کم در صورت وجود و بدون هیچ گونه مسوولیت عمومی اتخاذ می شوند، بی معناست. 
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی به عنوان رسالت قوه قضاییه، می طلبد که این قوه خود نیز در راستای حفظ 
حقوق افراد، به گســترش و اعتالی آزادی اطالعات کمک نموده و خود نیز پیرامون اقدامات و احکام دادگاه ها، 
اطالع رسانی نماید و خود را در معرض دید افکار عمومی قرار داده و با جلسات علنی دادگاه  ها و اطالع رسانی در 
مورد اقدامات خود، مجری قانون و حافظ آزادی  های افراد باشد. اما در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه مشمول 
قانون آزادی اطالعات می باشد؟ در اتحادیه اروپا برخی از کشورها، قوه قضاییه را مستثنی کرده اند و برخی دیگر نظیر 
کشور های انگلستان، دانمارک، سوئد، اتریش، یونان، لهستان و ایرلند، قوه قضاییه را همانند نهاد های دیگر مشمول 
قانون آزادی اطالعات می دانند. )Kkranenborg, 2۰۰8: 4۰  42( قوه قضاییه در کشور ما عالوه بر دادگاه ها، شامل 
سازمان هایی چون پزشکی قانونی، سازمان امور زندان ها، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بازرسی نیز 
می شود و اطالع رسانی و حق دسترسی مردم محدود به دادگاه  ها نخواهد بود. »دسترسی به اطالعات در برخی از این 
سازمان ها، به لحاظ ارتباط با فرایند دادرسی و حق دفاع، بسیار مهم است. نحوه اطالع از وضعیت متهمان در زندان و 
نحوه ارتباطات و حقوق زندانیان، آمار و اطالعات پزشکی قانونی در خصوص زندانیان و سایر آمار مربوط به کشور، 

 )12۰ :2۰۰7 ,breoke( ».از مواردی است که می تواند در شمول موارد اطالع رسانی قرار گیرد
این اصل امروزه جزو بدیهی ترین و اصلی ترین اصول پذیرفته شده در قوه قضاییه کشور های مختلف جهان است؛ 
کشــور ما نیز به موجب قانون اساسی، علنی بودن دادگاه  ها را به عنوان اصل پذیرفته است: »محاکمات علنی انجام 
می شود و حضور افراد بالمانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی 
باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد«. تضمین سالمت کار دادگاه  ها و 
لزوم نظارت افکار عمومی و نقد آرا و نظریات قضات در محافل دانشگاهی و بین حقوقدانان و به ویژه در جرایم سیاسی 

و مطبوعاتی، از طریق علنی بودن محاکمات مورد تاکید قرار گرفته است. )ن.ک به:  حسینی ،294:1392( 
1- ماده 3 آیین نامه داخلی هیات دولت. 
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چکیده
حاکمیت قانون مفهومی اســت که همواره توســط اصول کلی مبتنی بر ســنت های رایج قانونی و قواعد 
حقوقی خاص تقویت شــده اســت. در تفســیر حاکمیــت قانون، نظرات مختلفی ارائه شــده اســت، اغلب 
ایــن دیدگاه ها، نــه نفی حاکمیت قانون به طور عــام، بلکه ایجاد حکومتی مبتنی بر اصــول قانونی را مد نظر 
داشــته اند.برخی دیدگاه ها، تنگ نظرانه و برخی دیگر اثبات گرایانه اند؛ بعضی نســبت به سرشــت انســان، 
بدبینانــه و بعضی نســبت بــه کنترل ونظــارت قدرت، خوش بینانه هســتند. برخــی این نظــرات را توهین به 
قانــون تلقــی کردند و برخی دیگر، نقــش کلیدی قانــون را در آزادی های فردی بی بدیل دانســتند. هدف از 
تضــارب این آراء، تشــخیص کارآمدترین دولت قانون مدار در اندیشــه های فلســفی حقوق عمومی اســت. 
تحقیق حاضر با نگرشــی توصیفی تحلیلی، به واکاوی این دیدگاه  ها و پاســخ به پرســش های مطروحه در این 
خصــوص خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشــان می دهد که هر یک از نظریــات مطروحه قابل تحلیل و نقد 
 اســت اما با اســتنتاج از تضارب آنان و با تاکید بر تاثیر عدالت، می توان در موجه ســازی و ســاماندهی قوانین 

موجود گام برداشت. 
واژگان کلیدی: کارآمدی، حاکمیت قانون، دولت قانونمدار، اندیشه های فلسفی حقوق 
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مقدمه
در دهه های اخیر بحث در حوزه حاکمیت قانون به خصوص در عرصه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی 
مورد توجه بســیاری از حقوقدانان و اندیشمندان قرار گرفته است. با نگاهی گذرا به مباحث این حوزه، درمی 
یابیم که تاکنون استنباط های مختلفی از مفاهیم، مبانی، اوصاف، شرایط واصول این دکترین بیان شده است و 
در هر یک سعی شده است تا با تبیین این مقوله و برداشت های متفاوت از آنچه که واضعان و صاحبنظران آن 
بیان داشته اند، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه خویش را بر آن منطبق سازند. از این رو 
آثاری که تاکنون در این حوزه به نگارش در آمده است، حائز طرح دسته بندی  ها و دیدگاه های متفاوتی است 

که هر یک به سواالت و ابعاد مختلفی پرداخته اند.
اما اصطالح" کارآمدی" بیشــتر در ســه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد ودر فرهنگ علوم 
سیاسی این اصطالح به اثر بخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت، و لیاقت معنا می شود. در تعریفی دیگر کارآمدی با 
کارآیی مترادف گرفته شده و این گونه تعریف شده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و 
مشخص )بخشی، 1379: 446(. از دیدگاه سیمور لیپست، کارآمدی عبارت است از تحقق عینی یا توان سیستم 
در تحقق کارکردهای اساسی یك حکومت، به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند درون نظام آن 

را عینا مشاهده کنند. )سیمور، 1374(. 
یکی از پرســش های مهم که در این زمینه مطرح شــده اســت، این اســت که آیا دولت بر اســاس یک 
اصل قانونی می تواند به میل خود رفتار کند؟ پاســخ منفی اســت. در واقع چنین حکومتی را باید اســتبدادی 
دانســت، نه دولتی مبتنی بر قانون؛ زیرا باید به این اصل توجه داشــت که به مقتضای هدف اصلی حاکمیت 
 قانــون، دولــت نباید فراتر از قانون عمــل کند. هدف اصلــی حاکمیت قانون، محدودیــت و کنترل قدرت 

دولت است. 
از ویژگی های بارز این تحقیق آن اســت که اکثر نظریات صاحبنظران و اندیشمندان در طی ادوار و قرون 
متمادی در عرصه حاکمیت قانون باختصار و به صورت بسیار موجز جمع آوری و تدوین شده است که البته 
به نوبه خود مدیون آثاری بی نظیر در باب نگرش های تاریخی در فلسفه حقوق است. تحقیق حاضر به تضارب 
نظریــات مذکــور می پردازد و در پی تحلیل و نقد هــر یک، در صدد نقش و تاثیر عدالــت در اعمال دولت 

قانون مدار است. 
ضرورت تدقیق، بررسی و حذف قوانینی که سنخیتی با عدالت مدنی یا کیفری و نیز ذاتی ندارند بر اهمیت 

پژوهش حاضر می افزاید و نتایج آن می تواند در موجه سازی و ساماندهی قوانین موجود موثر گردد. 
اما نکته حائز اهمیت در این تحقیق این اســت که اندیشــه های فلسفی حقوق در عرصه حاکمیت قانون 
و اعمــال آن از دیــدگاه نظریه پردازان و صاحبنظرانی همچون: هابز، آســتین، کانت و مادیســون موکدا مورد 
بررسی و واکاوی قرار می گیرد و در پی انتقال این مفاهیم است که: مربع گرد و سرشت انسان هابز نمی تواند 
مانع از اعمال حاکمیت قانون گردد. افکار عمومی و اصول اخالقی عام آســتین می تواند حاکم را وادار کند 
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که از محدوده اوامر و دســتورات خود بگذرد. نظریه چوب کج بشــریت کانت می تواند راهگشــای اعمال 
حاکمیت قانون باشــد. دیدگاه مادیســون در الزام حکومت به کنترل خود می تواند راهگشا باشد. نظریه مردم 
حاکم )همچون حاکمان مطلق هابز و آســتین( نیز از تعهد به حاکمیت قانون می کاهد. استدالل های مکتب 
کریتــس در نفی حاکمیت قانــون نمی تواند موجه باشــد. حاکمیت قضات واقع گرایان، قابل نقد اســت و 
 برتر از حاکمیت قانون نیســت. تفکر لیبرالیســتی و اعتقاد به جامعه آزاد نیز، امکان تحقق حاکمیت قانون را 

از بین خواهد برد. 
با توجه به چارچوب نظری فوق، پژوهش حاضر نهایتا در مقام پاســخ به این پرســش مهم برمی آید که: 
کارآمدترین دولت قانون مدار چگونه و بر اساس کدام اندیشه های حقوقی موجه سازی و ساماندهی می شود؟ 
از ایــن رو در تقســیم بنــدی موضوعات این مقاله که بــه روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده اســت، 
ضمن بیانی کوتاه از مفاهیم و مبانی حاکمیت قانون، بدوا به ســیر تاریخی این نظریه در ادوار مختلف اشــاره 
خواهیم داشــت و در خاتمه با بیان نظریات فوق، برداشــت  ها و قرائت های موجود در اندیشــه های سیاسی و 
حقوقــی دیدگاه های مذکــور راجع به حاکمیت قانون را مورد پاســخ و تحلیل های خود قــرار خواهیم داد و 
به دنبال اثبات این فرضیه بر می آییم که کارآمدترین دولت قانون مدار می تواند در پرتو اندیشــه های فلســفی، 
 سیاســی و حقوقی و با تکیه بر رابطه ای منطقی و قانونی بین حاکمیت قانون و عدالت ذاتی موجه ســازی و 

ساماندهی شود. 

1-مفاهیم و سیر قانونی حاکمیت قانون
1-1-مفهوم حاکمیت قانون

مفهوم حاکمیت قانون، در سودای مقید کردن قلمرو اختیارات و صالحیت های اربابان قدرت به قواعد و 
حدود از پیش تعیین شــده است. ترسیم حدود صالحیت  ها گام نخستی است که می تواند آرامش خاطری را 

برای شهروندان به همراه داشته باشد )گرجی ازندریانی ،1392: 135(. 
تاکنون تعاریف متعددی از حاکمیت قانون ارائه شــده اســت که بســیاری از آن  ها شــاید در ظاهر با هم 
متفاوت باشــند اما در ماهیت و جوهره اصلی با هم مشــترکند. به عنوان نمونه، دادگاه قانون اساسی جمهوری 
آفریقای جنوبی در موارد متعدد با نگاه بر جنبه های مختلف مفهوم حاکمیت قانون، معتقد است که حاکمیت 
قانون ایجاب منطقی تصمیم گیری است که مهم ترین اصل در سنت قضایی محسوب می شود و در حقیقت 
این اصل در ســنت قضایی،عامل بروز حاکمیت قانون اســت. بدین ترتیب، حاکمیت قانون، تصمیم گیری 
خودســرانه و اعمال مقررات قانونی مبهم را ممنوع می کند. در این برداشت از مفهوم حاکمیت قانون، تمامی 
بخش هــای دولت و حکومت که ممکن اســت دســت به اعمــال تصمیماتی بزنند که فراتــر از اختیارات و 
وظایفی اســت که قانون به آن  ها اعطاء کرده اســت، محدود شــده اند.با این حال، اختیار و قدرت عمومی، 
تنهازمانی می تواند به عنوان یک دلیل مشروع جهت اعمال تصمیم گیری باشد که به وضوح به عنوان یک منبع 
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 قانونی شــناخته شــود. رفتار های خودسرانه و غیر قابل پیش بینی عمومی، بزرگ ترین دشمن حاکمیت قانون 
محسوب می گردند. 

حاکمیت قانون مفهومی اســت که همواره توســط اصول کلی مبتنی بر ســنت های رایج قانونی و قواعد 
حقوقی خاص تقویت می شود. این اصول کلی معموال ارتباط ویژه و خاصی را در شرایط غیر قابل پیش بینی 
بر عهده می گیرند. شرایطی که برای آن قواعد خاصی در نظر گرفته نشده است. شرایطی که می توان از آن در 

مفهوم حاکمیت قانون و وضعیت استثنایی نام برد. )گرجی ازندریانی، 1395: 96۰و 961( 
در سنت حقوقی سیاسی غرب، حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است. از فیلسوفانی 
چون افالطون و ارســطو تا نظریه پردازان معاصر، بر این معنا که در واقع مفهوم حاکمیت قانون اســت، تاکید 
کرده اند... به هر حال اجماع حداقلی را که شــرط شناســایی مفهوم حاکمیت قانون اســت، می توان در دو 
گزاره صورت بندی نمود: اول این که حکومت باید به شــیوه عقالنی تصمیم گرفته و عمل کند، بدین معنی 
که تصمیمات و اعمال تصمیمات باید بر مبنای دالیل باشد، و دوم این که دالیل به یک معنا باید قانونی باشد. 

)مرکز مالمیری، 1385: 21و22( 
شاید بتوان معروف ترین و کامل ترین مدون از مفهوم حاکمیت قانون را مفهوم تبیین شده توسط " آلبرت 
ون دایســی" 1دانســت. حتی به نظر بســیاری از متفکران حوزه مورد بحث، می توان دایسی را واضع اصطالح 
"حاکمیت قانون" 2دانست. اثر کالسیک او با عنوان: "مقدمه ای بر مطالعه حقوق اساسی" واجد چنان نفوذی در 
ادبیات حقوقی سیاسی است که منبع اولیه هر اثر به نگارش درآمده در زمینه حاکمیت قانون است. دایسی در 
این اثر سه معنی از حاکمیت قانون را در سنت حقوقی انگلستان تشریح می کند: اول این که حکومت نبایستی 
دلبخواهی باشــد بلکه باید مطابق قواعد عام عمل کند... دوم این که همه شهروندان در برابر قانون برابرند... 
و سوم این که اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای 
قانون عرفی است )همان: 28 و 29(. در واقع اندیشه هایی که مضمون حداقلی دولت قانون مدار بر آن  ها استوار 

گردیده است. 

1-2-نگرش تاریخی به حاکمیت قانون
1-2-1- یونانی ها:حاکمیت قانون در یونان دوره کالســیک به شــکلی صریح و کلی مطرح نشــده است. 
به گفته هرودت:"حاکمیت عام قانون به جای فرمانروایی خودســرانه وجه ممیزه شــهر های آزاد یونان شمرده 
می شــود. " از این رو افالطون دادرسان را "خدمتکاران قوانین" خواند و این را شرطی حیاتی برای یک سیستم 
ایده ال دانســت )کلی،1388: 64 و 65(. در شــهری که افالطون می خواهد بنیاد بگذارد نفس کشیدن جز 
در هوای قانون و به حکم قانون میسر نیست. واپسین خطاب افالطون با شهروندان چنین است» ما موظفیم با 
توجه به نفع جامعه و خانواده شــما قوانینی وضع کنیم که اختیار شما را محدود سازند. قوانین ما نفع جامعه را 
1- Albert Van Daicey (1832-1911) 
2-Rule of Law
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بر نفع خصوصی افراد مرجح خواهند داشت...« )موحد، 1392: 92( ارسطو نیز در کتاب اخالق می گوید: 
» ما به قانون و نه به فرد، اجازه حکومت می دهیم«. او همچنین در کتاب سیاست می گوید: »قوانین، اگر به 
گونه ای صحیح وضع شوند، باید حاکمیت داشته باشند و با مالحظه اینکه اختیارات حاکمان تنهابه امور جزئی 
مربوط می شــود قوانین عام نمی توانند آن امور را در بر بگیرند«. )کلی، 1388 :66( اما در بعضی مواقع قانون 
جوابگوی همه مسائل نیست، موارد بسیاری هست که قانون در باره آن  ها ساکت است و حکم روشنی ندارد. 
ارســطو در این خصوص می گوید: "همه امور به وسیله قانون منظم نمی گردد چون وضع قانون در باره بعضی 
امور ممکن نیســت. در این گونه موارد به تصمیم های خاصی احتیاج هست. زیرا در مورد امور نامعین قاعده 
نیز نامعین اســت... " بنابراین در این گونه موارد باید به ســراغ انصاف رفت که همان عدالت طبیعی یا عدالت 
برتر است و باید از او خواست تا به میدان بیاید و نقصان قانون را جبران کند )موحد، 1392: 96و97( به طور 
کلی ذهنیت یونانیان، تا آن جا که از آثار مکتوب در می یابیم، بر این باور بود که قوانین یک شــهر بایســتی بر 

حاکمان آن حاکم باشد. 
1-2-2- رومیان: آرمان دولتی که بر پایه قواعد شناخته شده اداره شود، قواعدی که به طور یکسان حکومت 
کنندگان و حکومت شــوندگان را ملتزم ســازند، در آثار نویسندگان رومی نسبت به آثار نویسندگان یونانی، به 
مراتب ضعیف تر مطرح شده است. نخستین و بهترین نمونه را می توان در سخنرانی سیسرو )در دفاع از موکلش( 
جستجو نمود. او می گوید: »این ننگ بسیار بزرگ تری است که در دولت متکی بر قانون، قانون نقض شود. 
زیرا قانون میثاقی اســت که منافع و امتیازات همگانی، مبنای آزادی و سرچشــمه عدالت را تضمین و حمایت 
می کند... دولت بدون قانون همانند انســان بدون ذهن اســت... دادرسان صلحی که قانون را اجرا می کنند، 

قضاتی که آن را تفسیر می کنند –خالصه اینکه همه ما- از قانون پیروی می کنیم تا آزاد باشیم«. 
در ســده بعدی ســنکا نماینده بزرگ رومی مکتب رواقی، در رساله خود در باب عفو به امپراطور نرو گوشزد 
می کنــد که طوری رفتار کند که گویی به قوانین خودش پاسخگوســت. اولپیــان اندکی پس از 2۰۰ میالدی 
در قالب یک اصل موجز و مشــهور بیان کرد:» امپراطور آزاد شــده از قوانین بود«. دیو کاسیو مورخ همعصر 
اولپیــان، در بــاره معنای ایــن عبارت می گوید: »امتیازی کــه به هیچ یک از رومیان باســتان به طور کامل و 
 بی قیــد و شــرط داده نشــده بود. دارا بودن ایــن امتیاز به تنهایی صاحبــان آن را قادر به عملــی کردن تمامی 

خواسته های خود می کرد...«. 
بعد  ها تا زمان لویی چهاردهم و پس از آن، برای موجه ســاختن قدرت مطلقه قانونی شــاه به همین اصل 

رومی اسناد داده می شد. )کلی، 1388: 124-126( 
1-2-3- اوایل قرون وســطی )تا 1100 میالدی(: ... ایده ژرمن باســتانی، که پادشــاه وظیفه به پیروی از 
قوانین حاکم بر دیگران دارد، به حضور خود ادامه داد و این وظیفه ای است که در مسیحیت اوایل قرون وسطی 
مکررا بیان شــد. سنت آمبروس اسقف میالن در حالی که معتقد بود شاهان مشمول قوانین کیفری نمی شوند 
در دو متن خطابی قوی نوشــت که حاکم بایستی مصوبات خود را محترم بشمارد: امپراطور قانون می سازد و 
گوستین نوشت:... جایز نیست که در باره قوانین به  چه خوب که خود در احترام به آن پیشــرو باشد. سنت آ
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قضاوت بنشینیم بلکه تنهابایستی براساس آن  ها قضاوت کنیم. سنت ایزیدور این گونه به حاکم پند می دهد که: 
وی تنهابا احترام شــخصی به قوانین اســت که می تواند آن  ها را بر همه مردم الزام آور سازد. الکوئین انگلیسی 
معلم شارلمان به هنگام تاجگذاری او به عنوان امپراطور، وی را پند داد که ملتزم به قوانینی باشد که نیاکانش 
تصویــب کرده انــد و از این رو، حتی در همین معنای محدود، اراده اپراطور خالق قانون نیســت. اندکی بعد 
سدولیوس ایرلندی در شکلی کلی تر به حاکم مسیحی توصیه کرد که اگر خواهان حکمرانی موفق بر رعایای 
خود و مصمم به تصحیح خطا های دیگران است نبایستی که خود شروری را که برای دیگران ممنوع می داند، 

مرتکب شود. 
بــا این حال، در ایــن دوره نمی توان بیانی عالمانه تر از مطالب باال در بــاره ایده حاکمیت قانون یافت... 

)ن.ک به:  همان: 165و166( 
1-2-4- اوج قرون وســطی )1100-1350 میالدی(: در کنار ویژگی دموکراتیک در نظریه دســتورگرایی، 
چیزی شــبیه به نظریه مدرن حاکمیت قانون در این زمان به نحوی بسیار آشکارتر از پیش، ظهور یافت. نظریه 
مخالف )که شاه ورای قانون است-اصل اولپیان-( به راحتی کنار نرفت. اسقف انگلیسی ریچارد فیتز نایگل 
کویناس  راهنمایی برای عملیات خزانه داری ســلطنتی نوشت که مکالمه خزانه دار نام گرفت. سنت توماس آ
اعالم کرد که حاکم از نیروی اجباری قانون مصون است و توصیه می کند که حاکم بایستی بر اساس وظیفه 
اخالقی، قانون را محترم بشــمارد. البته وی به فرمانروا این حق را می دهد که به منظور دســتیابی به عدالت از 
اجــرای قوانین در موارد ویژه خــودداری کند )ن.ک به:  موحد، 1392: 128-131( و )ن.ک به: ســاکت، 
137۰( در سده چهاردهم، بارتولوس به نقل از جیسون نوشت که هرگاه شهریار امری را از روی شناخت قطعی 
انجام دهد این عمل رافع تمامی موانع قانونی است، که به بیان ساده می بایستی به این معنا باشد که شهریار حق 

فهم بهتر از قانون و عمل بر اساس آن فهم را داراست. 
در این سده اما دیدگاهی مخالف در حال رشد بود. پیش از همه در انگلستان، مقاومت شدیدی در مقابل 
این ایده که شــاه می تواند فراتر از قانون قرار بگیرد، وجود داشــت... یکی از رویداد های برجسته مگناکارتا، 
منشور کبیر است که توسط جان پادشاه انگلستان پذیرفته شد. به عقیده جونز، شاه با پذیرش این منشور تحت 

قانون مشروطه قرار گرفت. )کلی، 1385: 21۰-2۰8( 
بطور کلی در این دوره حاکمیت قانون به نحوی بسیار آشکارتر از پیش ظهور یافت. دستور های اخالقی 

که حکمرانان خود می بایستی قوانینی را که برای دیگران وضع می کنند، محترم بدارند... 
1-2-5- رنسانس و دوران اصالح )1350-1600 میالدی(: در این دوره جدال بین نظریات التزام پادشاه به 

قانون از یکسو و نظرات حقوقدانان اومانیست از سوی دیگر در جریان بود: 
... ژان جرسون خاطر نشان می ساخت که شاه نمی تواند جای هیچ انسانی را بگیرد مگر با رعایت تشریفات 
قانونی. فورتسکیو قاضی انگلیسی تاکید کرد که پادشاه نمی تواند قانون را لغو کند چرا که قضات می بایستی 
بر اساس قانون حکم صادر کند حتی اگر شاه دستور خالف داده باشد. نیکوالس آلمانی منشا قدرت را مردم 
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می دانست و در این زمینه عیسی مسیح را به عنوان اسوه حکام معرفی کرد. ویتوریا صریحا اعالم کرد که قانون 
برای شــاه الزام آور است. سوآرز معتقد بود که شاه بایســتس از قوانین خود پیروی کند. وی گرچه شاه را از 
اجبار مصون می دانست اما بر این باور بود که اعمال زور علیه شاه درصورتی که یک حاکم مستبد شده باشد، 

موجه است. 
اما در این مورد نیز همانند حق قانونگذاری ندا های دیگری به گوش می رســید. آنیس ســیلویوس معتقد 
بود که امپراطور ورای قانون است. جیسون دومانیو نظراتی مشابه داشت و می گفت: شهریار واقعا حق صدور 
احکام خالف قانون را دارد به شرطی که عبارت صوری" با وجود اینکه" را در آن  ها بگنجاند. زاسیوس آشکارا 
اعالم داشــت که قدرت امپراطور نامحدود اســت و با قوانین مقید نمی شــود. گولوم بده توضیح می دهد که 
فرمانروا از التزام به قوانین معاف است حتی اگر خود این امتیاز را ر ها کند و همانند یک شهروند بپذیرد که به 

صالحیت پارلمان علیه وی استناد شود. 
مارتین لوتر بر قدرت مطلق حاکم صحه می گذارد و معتقد است که وی از جانب خدا مامور حمایت از 
نیکان و مجازات بدکاران است. ژان بدن معتقد بود که گوهر حاکمیت به گونه ای است که حاکم نباید مقید 

به قوانین شود )همان: 272-27۰(. 
1-2-6- سده هفدهم: در منازعات و مباحث مربوط به اصول حکومت که در سده هفدهم در انگلستان 
جریان داشــت، ایده آل حکومت بر اســاس قانون شناخته شــده درســت به اندازه حقوق اتباع از محوریت 

برخوردار بود. 
جیمز اول، به سبک قرون وسطایی پذیرفت که شاه بایستی بر اساس قانون حکومت کند اما این را صرفا 
به عنوان ایده آلی مطرح کرد که بر اساس آن اتباع هیچ حقی برای محدود کردن وی نداشتند. در سال 1612 
اصل حاکمیت قانون در یک رویارویی مشهور با شاه از سوی قاضی دیوان عالی کوک مطرح شد. در این واقعه 
جیمز ادعا کرد که چون وی قاضی عالی پس از خداوند اســت می تواند در این خصوص به داوری بنشــیند. 
اما کوک به مخالفت با وی برخواســت و گفت که داوری در باره موضوع یاد شــده، بر اساس قوانین دیرپای 

پادشاهی، همیشه در قلمرو صالحیت دادگاه  ها بوده است.
 در سال 1649 در کیفرخواست مجلس عوام علیه چالز اول آمده بود که وی "در حالی که به عنوان شاه انگلستان 
پذیرفته شد و به موجب آن قدرت محدودی به او داده شد تا با اتکا بر قوانین کشور و مطابق با آن و نه به صورتی 
دیگر، حکومت کند". در سال 1688 اعالمیه حقوق علیه اعمال غیر قانونی شاه جیمز دوم صادر شد. همچنین 
 در همین دوران نظریات جان الک در باب حاکمیت قانون که بخش مهمی از تصویر حکومت را نشان می دهد 

مطرح می شود... )همان: 351-348( 
 1-2-7- سده هجدهم:در سده هجدهم نظریه بسیار با نفوذ الک، که دولت بایستی مبتنی بر قوانین و نه به 
صورت خودکامه اداره شود، در همه جا رایج شد. )ن.ک به:  موحد، 1392: 169-176(. اندرسون این مقوله 
را باوری جهانشمول در اندیشه سیاسی عصر روشنگری دانست که بهترین شکل حکومت آن است که فرد در 
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آن تابع قوانین شناخته شده و صریح باشد. در انگلستان، بلک استون معتقد بود که پادشاه و وزرای او می بایست 
از قوانین عادی پیروی کنند و به هیچ وجه خارج از قلمرو آن نیستند. در فرانسه، مونتسکیو )ن.ک به:  همان: 
176-179( که در میانه حکومت لویی پانزدهم می نوشت خاطر نشان کرد که: در یک حکومت پادشاهی... 
شخصی که برای اجرای قوانین حکم می دهد معموال خود را باالتر از آن قوانین می داند. این  ها شرایطی بودند 
که موادی از اعالمیه حقوق بشــر و شهروند1789 و قانون اساسی 1792 برای پایان دادن به آن  ها نوشته شد. از 
سوی دیگر، در پروس امکان تعقیب قانونی شخص حاکم وجود داشت. در آمریکا، جیمز مدیسون تاکید کرد 
که مجلس نمایندگان نمی تواند» قانونی که به طور کامل بر خود نمایندگان، دوستان آنان و توده های مردم اجرا 

نشود، وضع کند« )کلی، 1388: 419-417(. 1
1-2-8- سده نوزدهم:در این دوره شــاهد ارائــه یک تصویر از نظریات دولت و همچنین موضوع تدوین 

قوانین در قالب کد های از پیش طراحی شده و با ثبات هستیم. 
در بیان نظریه دولت، لیبرالیســم اقتصادی در اوایل سده نوزدهم، دست کم به الک و نظریه ی وی مبنی 
بــر قرار دادن حقوق مالکیت به عنوان علت اصلی وجودی دولت، برمی گشــت. این نظریه بر کارکرد دولت 
تمرکز کرده بود؛ اما نظریه گئورک ویلهم فردریک هگل در ســطحی بسیار ژرف تر قرار داشت. از نظر هگل 
دولت مفهومی ســاده و واحد نیســت بلکه مفهومی است متشکل از سه شخصیت که به طور جداگانه شکل 

گرفته اند.
به عقیده وی، دولت در یک معنای بسیار نزدیک به کاربرد عامیانه ی ما از آن مفهوم، یعنی دولت "سیاسی" 
اســت که می توان آن را با اشــاره به نهاد های حکومت و قانونگذاری توضیح داد. آن گاه دولت "مدنی" است 
که از انبوهی از ترتیبات تشــکیل می شــود که افراد میان خود بوجود آورده اند، نه اینکه بر آن  ها تحمیل شــده 
باشــد، مانند قراردادها، ازدواج و نهاد های شــرکتی... سپس دولت به معنای بسیار وســیع تر و البته انتزاعی تر 
اســت؛ دولت به عنوان مجموع تمامی ارزش های اخالقی، تمامی تجارب و واکنش های مشترک، حس تعلق 
بــه یکدیگــر در طول تاریخ که با دین و همخوانی فرهنگی تقویت می شــود، که آن دولت" اخالقی" اســت.

امــا ارتبــاط میان هگل و کارل مارکس در نظریات آن  ها در باره دولت نهفته نیســت بلکه به روش دیالکتیک 
بر می گردد که مارکس از آن به منظور بازســازی نظریه ای کامال متفاوت در باره نهاد های سیاســی اســتفاده 
 کرد... از دیدگاه مارکس دولتی که با پیروزی طبقه کارگر در واپسین انقالب روی کار می آید بالضروره دولت

 "دیکتاتوری پرولتاریا "خواهد بود. 
دســتاورد مشهور تدوین قوانین که از اتریش و پروس آغاز شــده بود، قانون مدنی فرانسه بود که در سال 
18۰4 الزم االجرا شــد. قانون مزبور تحســین جهانی را برانگیخت و تاثیر مهمی بر تنظیم قوانین سایر کشور ها 
همچون: بلژیک و هلند، ایتالیا، اسپانیا و ایالت های سابق امپراطوری استعماری اسپانیا گذارد. در واقع انگیزه 
اصلی تدوین کنندگان فرانسوی جلوگیری از بالتکلیفی و تصمیمات دلبخواهی در اجرای قانون بود و در این 

1- همچنین نک به: ساکت، 1370، حقوق به عنوان شالوده قانون اساسی
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راســتا، در پی این بودند که از میزان تفســیر و برخورد خالق قضات )چیزی که بدان اعتماد نداشتند( تا آن جا 
که ممکن است بکاهند.

 در انگلســتان علیرغــم کوشــش های مــادام العمــر جرمی بنتــام، پیش نویــس قانون فرمان شــخص 
حاکم تا ســال 1945 منتشــر نشــد. اما جان آســتین شــاگرد جــوان وی بعد هــا آن را در یــک نظام فکری 
گنجاند. آســتین پیشگام شکل تحلیلی فلســفه حقوق پوزیتویستی و نخستین نویســنده ای بود که ارائه یک 
 نظــام حقوقــی به عنوان ســاختاری از قوانین به معنای صحیح کلمــه را بدون توجه به خوبی یــا بدی آن ها، 

پیشنهاد کرد. )کلی، 1388: 462-448( 1 
1-2-9- سده بیستم: با رشد و شکوفایی مکتب رئالیسم آمریکایی در نیمه نخست سده بیستم، لفظ قانون 
اهمیت خود را از دســت داد، اما نظر ها به واقعیات فرایند قضایی جلب شــد کــه به هنگام حل و فصل یک 
دعوی، همه قوانین بایســتی از طریق آن  ها اعمال شــوند. وندل هولمز با بیان کالسیک رویکرد دادگاه محور، 
پیشنهاد کرد برای اینکه بدانیم حقوق در واقعیت چیست؟ می توانیم موضع یک "فرد بد" فرضی را که با محاکمه 
روبرو شده است، اتخاذ کنیم. در کل، ادراک آمریکایی چنین اعتقاد دارد که هدف مطالعه حقوقی صرفا پیش 
بینی اعمال قدرت عمومی از طریق دادگاه هاست. در همین راستا، موضع کارل لولن این بود که قانون چیزی 

جز الگویی از رفتار طیفی از صاحب منصبان )به معنای بسیار وسیع کلمه( نیست. 
 با ظهور مکتب رئالیســم اسکاندیناویایی، این اندیشــه رواج یافت که به حقوق آن گونه که واقعا هست، 
باید پرداخته شود. اینان حقوق را، در یک قالب روانشناختی تبیین کردند. اکسل هاگرستروم، فیلسوف سوئدی 
معتقد بود که حقوق مجموعه واکنش های روانشناســانه جمعی افراد اســت. کارل الیوکرونا، دیگر متفکر این 
مکتب، اعتقاد داشــت که قانونگذاری را می توان  به مثابه یک فرایند "فرمان دادن"، البته به یک معنای بســیار 

خاص، ارائه کرد. 
همچنین دیدگاه کالسیک مارکسیستی در باره ی نظام حقوقی دولت، این است که این نظام بیان کننده و 
خدمتگزار منافع طبقه حاکم است )همان: 529-538(. مارکسیست  ها نه تنهامفهوم عدالت را که از نظر آن  ها 
قویا به شرایط مادی وابسته است بلکه ایده حاکمیت قانون را نیز که حقوق را مجموعه ای از قواعد بی طرف و 
تضمین کننده آزادی می داند، رد می کنند. دفاع از حاکمیت قانون مساوی است با پذیرش تصور داور بی طرف 
برای حقوق که باالســر تعارض های سیاســی قرار داشته و تحت سلطه ی گروه  ها یا طبقات خاصی قرار ندارد. 
مارکسیست  ها چنین مدلی از جامعه را که امور آن ظاهرا بر مبنای اجماع و تراضی اداره می شود نفی می کنند. 

)وکس، 1394: 1۰3و1۰4( 
در نیمه دوم ســده بیســتم، درست همان گونه که تجربه دوران منتهی به ســال 1945 در اروپای غربی به 
تحکیم ریشــه دارتر دستورگرایی و حقوق بشــر، و همچنین، احیای توجه به حقوق طبیعی ختم شد، به همان 

صورت نیز ایده قانونیت )حاکمیت قانون( ارزش و مقبولیت بیشتری یافت. )کلی، 1388: 592( 
1- همچنین نک به: ساکت؛ 1370، حقوق، دستور قدرت عالی، بیان روح یا ذهن جهانی و بینش طبقاتی
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2- مبانی و اصول دولت قانونمدار
2-1- مفهوم دولت قانونمدار

مفهوم شکلی دولت قانون مدار متضمن وجود عناصر سه گانه زیر است:
2-1-1 - اندیشــه محدود سازی قدرت: هر یک از نهاد های اقتدار فقط به اعمال صالحیت های معین 
و تعریف شــده خود می پردازند و اعمال این صالحیت  ها نیز باید در چهارچوب آیین پیش بینی شده صورت 
گیرد. به بیان دیگر، دولت قانون مدار دولتی اســت که در روابط خود با شهروندان از یک نظام حقوقی پیروی 
می کند. زمامداران در اعمال قدرت، تنهامی توانند از ابزارهایی اســتفاده کنند که نظم حقوقی آن  ها را تجویز 
می کند. در مقابل و در صورتی که زمامداران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شهروندان نیز می توانند علیه 
آن  ها به طرح شکایت بپردازند. بدینسان، آموزه دولت قانون مدار متضمن این نکته است که نهاد های دولتی جز 
در چهارچــوب تفویض حقوقی نمی توانند عملی را انجام دهند. با این رویکرد، اعمال قدرت تبدیل به اعمال 

صالحیت ایجاد شده توسط قانون و مقید به آن، می شود. 
2-1-2- اندیشه سلسله مراتبی بودن اعمال نهاد های قدرت: این اندیشه، متضمن نظارت بر اعمال 

مادون بر اساس اعمال مافوق است. 
2-1-3- نظارت و امکان دســتیابی به دادرس: این عنصر را می توان ضمانت اجرای دو عنصر پیشــین 
دانست. تمام افراد جامعه، صرف نظر از موقعیت اجتماعی و سیاسی خود، باید بتوانند، در صورت اقتضا و حتی 

علیه خود دولت به دادخواهی نزد یک قاضی مستقل بپردازند. )گرجی ازندریای، 1398: 146( 

2-2- اصول دولت قانونمدار
اصول دولت قانونمدار، محدودیت های عمده ای را بر آزادی عمل دولت و نحوه اعمال قدرت سیاســی 
ایجاد می کنند. برخی از این اصل  ها ســابقه ای دیرینه دارند و برخی دیگر جدیدتر هســتند و به اتفاق، جریان 

حاکمیت قانون را طی قرون متمادی در تمدن غرب به تصویر می کشند. 
2-2-1- حکومت مبتنی بر قانون:نخســتین اصل حاکمیت قانون این اســت که دولت نباید فراتر از قانون 
عمل کند یا کاری انجام دهد. اما اگر بر اساس یک اصل قانونی، دولت بتواند به میل خود رفتار کند، آن گاه 
چه وضعیتی پیش می آید؟ آیا چنین حکومتی بر حاکمیت قانون مبتنی بود؟ پاسخ منفی است. چنین حکومتی 
را باید استبدادی دانست، نه دولت مبتنی بر قانون؛ زیرا باید به این اصل توجه داشت که به مقتضای هدف اصلی 
حاکمیت قانون، دولت نباید فراتر از قانون عمل کند؛ هدف اصلی حاکمیت قانون، محدودیت و کنترل قدرت 

دولت است تا بدین وسیله، دولت نتواند به میل خود رفتار نماید. 
2-2-2- حکومت به وسیله مقررات: اصل دوم حاکمیت قانون این است که دولت باید از راه مجموعه ای 
از مقررات کلی و قانونی، نظم و آرامش مدنی را برقرار کند و برای موارد تخلف از قانون، مجازات هایی را در 
نظر بگیرد. از این اصل دو نتیجه مهم می توان گرفت: اوال: دولت نمی تواند عملی را جرم به شمار آورد، مگر 
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آن که قانون خاصی آن عمل را منع کرده باشد و ثانیا: دولت از نظر قانون نمی تواند افراد را مجازات کند، مگر 
آن که آن  ها مرتکب جرمی شــده باشــند، و این مجازات باید در حدی که از ســوی قانون تعیین شده، اعمال 

گردد. 
2-2-3- مقررات عام و معتبر: اصل سوم حاکمیت قانون مقررات عام و معتبر است که دولت به واسطه آن 
ها، نظم و آرامش را حفظ می کند و باید از شرایط زیر برخوردار باشند: الف( آشکار باشند؛ ب( مفهوم نسبتا 
روشــنی داشته باشــند؛ ج( در مدت زمان معقولی قابل اجرا باشند؛ د( به منظور اجرا در آینده باشند، نه عطف 
به ما ســبق؛ ه( به گونه ای با بی طرفی اعمال شوند که با مفهوم آن  ها هماهنگ باشد؛ و( قابل پیروی باشند؛ ز( 

مطابق با مقررات قانونی موجود وضع شوند. 
2-2-4- رعایت تشــریفات قانونی: اصل چهارم حاکمیت قانون رعایت تشــریفات قانونی است، یعنی 
دولت باید به تمام افراد متهم به نقض قانونی فرصت مناسبی بدهد تا در برابر آن اتهام ها، از خود دفاع کنند. 

2-2-5- قدرت مردم: برخی از نظریه پردازان سیاســی اظهار داشــته اند نوعی قدرت سیاسی وجود دارد 
که برتر از حکومت است؛ یعنی قدرت مردم. به گفته این نظریه پردازان، مردم، حاکم هستند؛ چرا که اساس 
قدرت سیاسی در دست آن هاست. به قول جان الک: "مشروعیت هر حکومتی به رضایت مردم بستگی دارد 
و هنگامی که دولت اعتماد مردم را ســلب کند، مشــروعیت خود را از دست می دهد و مردم حق دارند آن را 
بازسازی کنند. " اما سوال مهم در این جا این است که آیا باید چنین تصور کرد که حاکمیت قانون، نه تنهادر 
دولت، بلکه باید ملت را نیز محدود کند؟... در واقع هدف اصلی حاکمیت قانون، محدودیت و کنترل هر دو 
نوع قدرت خصوصی و سیاسی است... خواست مردم می تواند درست مانند خواست دولت، مستبدانه باشد. 

از این رو مردم حاکم، باید در چارچوب شرایط قانونی عمل کنند. )آلتمن، 1385: 63-55( 
 

3- تحلیل نظریات فلسفی دولت قانونمدار
اعمال حاکمیت قانون، به معنای پیش گیری از فســاد، جلوگیــری از انتقام جویی و تأمین  آزادی فردی 
است... از نظر فیلسوفان قدیم و جدید، خطر اصلی حکومت استبدادی، گرایش آن به فساد است که به ترجیح 
منافع شــخصی حاکمان بر منافع عمومی جامعه می انجامد. حاکمیت قانون با محدود کردن اختیارات حاکم 
در چارچوب قانون، به جلوگیری از این گونه فساد کمک می کند... از طرفی قانون مقرر می دارد کسانی که 
انواع معینی از خســارت  ها را وارد ســازند، مجازات می شوند یا باید خسارت وارده بر قربانی را جبران کنند. از 
این رو قربانی و کســانی که در درد او شــریک اند، باید از هر گونه اقدام انتقام جویانه بیشتر خودداری کنند. 
آن  هــا باید برخورد قانونی با مجرم را بپذیرند و خود به اعمال مجازات بیشــتر اقــدام نکنند. در این خصوص 
هدف از حاکمیت قانون، آرام کردن و جلوگیری از تمایل به انتقام جویی اســت... از ســوی دیگر هر فردی 
باید از گستره وسیعی از آزادی برخوردار باشد تا در این محدوده بدون دخالت خارجی، نظرات شخصی خود 
را در باره این که چه چیزی در زندگی خوب و دارای اهمیت است، تعریف و دنبال کند؛ اما مساله این است 
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که آیا قواعدی که باعث تعدی به مردم و یا منجر به رفتار ناعادالنه با آنان می گردد، می تواند بخشــی از قانون 
تلقی شود؟ برخی گفته اند قواعد ناعادالنه، مانند قواعدی که آزار و اذیت دینی را مجاز می دانند، هرگز قوانین 
معتبری محسوب نمی شوند، اما برخی دیگر مخالف آن بوده اند.در این جا درک این نکته اهمیت دارد که حتی 
اگر قواعد ناعادالنه جزء قانون تلقی شــود، تا حدی که به آزادی فردی مربوط اســت، باز هم حاکمیت قانون 
بهتر از حکومت استبدادی است )آلتمن،1385: 63-69( اینک به مهم ترین و مشهورترین نظریات مخالفان 

و موافقان اعمال حاکمیت قانون می پردازیم: 

3-1- هابز و آستین: حاکم، قدرتی برتر از قانون
3-1-1- توماس هابز:توماس هابز، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم، معتقد بود: اعمال حاکمیت قانون ممکن 
نیست و حمایت از آن، به لحاظ سیاسی خطرناک است. اعتراض هابز به حاکمیت قانون، در شرایطی صورت 
می گیرد که بین پادشــاهان انگلســتان، جیمز اول و چارلز اول که مدعی بودند برتر از قانون هســتند با کوک، 
حقوقدان سرشناس که اظهار می داشت پادشاه نیز مانند هر فرد دیگری در انگلستان تابع قانون است؛ اختالف 
افتاد. در این نبرد قدرت، هابز طرف پادشــاه را گرفت و این اصل را که می گوید پادشــاه تابع قانون است، رد 

می کند. 
همچنین به نظر وی نظریه حاکمیت قانون، یکی از خطا های زیان بار اســت؛ زیرا مردم را وادار می کند 
که هر گاه با حاکمان خود مخالف هســتند، از کســانی حمایت کنند که حاکمان یاد شده را ظالم می دانند. 
همچنین این تفکر را به آنان القا می کند که مبارزه با چنین حاکمانی، قانونی است... به دیگر سخن، از دیدگاه 
هابز، کسانی که مدافع حاکمیت قانون هستند و می گویند حتی حاکم نیز باید تابع قانون باشد، دچار سردرگمی 
هستند؛ چرا که فرد )یا جمعی از افراد(، نمی تواند )نمی توانند( با اوامر و دستورات خود، خود را مقید کنند. از 
نظر هابز، فرد فقط در صورتی می تواند با یک دســتور یا فرمان مقید گردد که فرد دیگری هم باشد، و این فرد 

باید در جایگاهی باشد که در صورت تخلف، قطعا او را به تحمل زیان تهدید کند. 
استدالل هابز در خصوص حاکمیت قانون را می توان از دو دیدگاه تجربی و مفهومی نگریست:

نخست؛ هابز، دیدگاهی از سرشت انسان را مطرح می کند و می گوید: به لحاظ تجربی نمی توان حاکمیت 
قانون را اعمال کرد. بر پایه این دیدگاه، قوی ترین نیرو ها در سرشت انسان، عبارت اند از: خودخواهی، رقابت 
جویی، بدگمانی و میل به شهرت و قدرت. در واقع هابز، به وجود نخبگان بشری که در برابر چنین تمایالتی 
مصون هستند و می توان اطمینان داشت که از قانون پیروی می کنند و صرفا به دالیل اخالقی منفعت عمومی را 
پی می گیرند، قائل نیست. از این رو، هر فرد یا گروهی از انسان  ها را که به عنوان حاکم برگزینیم، نتیجه عملی 
آن الزاما این خواهد بود که آن  ها را برتر از قانون بدانیم. فلذا با توجه به سرشــت انسان، اعمال حاکمیت قانون 

ناممکن است. 
اســتدالل دیگر هابز، ناممکن بودن وجود حاکمیت قانون به لحاظ مفهومی اســت. از نظر وی درســت 
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همانطور که مربع نمی تواند گرد باشد، مقید بودن حاکم به اجرای اوامر خود، نا ممکن است. زیرا برای این که 
فردی به واسطه اوامر خود مقید شود، باید شخص دیگری وجود داشته باشد که در صورت تخلف، او را تنبیه 

کند. اما در این صورت، فرد دوم بر اولی تسلط دارد، پس فرد اول نمی تواند حاکم باشد )همان: 73-7۰( 
در تفسیر دیدگاه های هابز، به نظر می رسد اوال: همچون دیدگاه صاحبنظران باید بپذیریم که امروزه پذیرش 
بی چون و چرای قدرت حاکم و برتری آن نسبت به قانون، موجه نیست، چه آن که این دیدگاه متعلق به زمانی 
اســت که قدرت حاکم الزمه حفظ آرامش و نظم داخلی و محافظت کشــور در برابر دشمنان خارجی بوده 
است. ثانیا: استدالل هابز در پذیرش قدرت افکار عمومی به جایگزینی حاکم در صورت پیروی نکردن وی از 
قوانین نیز قابل تامل است اما آنچه این استدالل را اصالح می کند اعمال سایر تحریم هایی است که از دیدگاه 
آستین مورد امعان نظر قرار گرفته است. ثالثا: منحصر کردن سرشت انسان به استثمارگری و گرگ صفتی نیز 
با توجه به الیه های ملکوتی انسان کمی اغراق آمیز است. از این رو به نظر می رسد، اعمال حاکمیت قانون از 
دیدگاه هابز با توجه به اقتضائات زمان، کمی تنگ نظرانه است و باید به دنبال راهکار های نوینی در کارآمدی 

نظریه مذکور باشیم. 
3-1-2- جان آستین: جان آســتین، )1859-179۰( یکی از نظریه پردازان و حقوقدانان انگلیسی است که 
اثبات گرایی حقوقی نوین متاثر از آثار اوســت. آســتین در کتاب "تعیین حدود فلسفه حقوق"، نظریه" فرمان 
حاکــم" را بــه طور جدی مطرح و مورد توجه قرار داد. وی تالش کرده اســت تا حاکمیت را بر" فرمانبرداری 
عادت وار" بنا کند، بنابراین سبب درآمیختن جنبه حقوقی حاکمیت با وضعیت بالفعل و واقعی آن شده است. 
آستین بر آن بوده است که پیش فرض منطقی منشا نهایی قانون را در دولت تبیین کند، از این رو حاکمیت مورد 
نظر وی با" اراده ی عمومی" روســو قابل مقایســه است. اما به نظر می رسد هدف آستین چیزی متفاوت است؛ 

هدف وی ارائه ی معیاری پایا در استقرار حاکمیت قانونی در کشور بود )ابدالی، 1393: 172-167( 
آســتین نیز مانند هابز می گوید که قدرت حاکم الزاما باید فاقد محدودیت قانونی باشــد؛ زیرا در صورت 
تخلف حاکم از دستورات و اوامر خود، هیچ گونه مجازات قانونی را نمی توان برای او در نظر گرفت. اما آستین 
معتقد اســت تحریم های دیگری را می توان اعمال کرد که ممکن اســت حتی در وادار کردن حاکم به پیروی 
از فرمان های خود موثر واقع شود. پس "افکار عمومی" و "اصول اخالقی عام" می تواند حاکم را وادار کند در 
محدوده ی اوامر و دستورات خود باقی بماند. بنابراین، از نظر آستین، حاکم الزاما برتر از قانون است؛ هر چند 
الزاما برتر از افکار عمومی نیســت. اگر قرار باشد حاکم به اوامر خود توجه نکند، در این صورت، هیچ فرد یا 
گروه خاصی نمی تواند مجازات قانونی را بر او تحمیل نماید. حاکم را به طور غیر رســمی و به وســیله افکار 

عمومی می توان مجازات کرد، نه با قانون )آلتمن، 1385: 74( 
در تفســیر نظریات آستین نیز باید پذیرفت که اوال: مجازات های ناشی از افکار عمومی و اصول اخالقی 
عام، قانونی نیست؛ زیرا قانون، در مفهوم مربوطه، باید از سوی فرد یا مجموعه مشخصی از افراد وضع شود، نه 
از طرف مجموعه ای پراکنده و نامشــخص از افراد که "مردم" نام دارد و ثانیا: هر حکومتی اســتبدادی نیست، 
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زیرا نیرو های درونی و وجدانی می توانند بر اعمال حاکم ناظر باشند و ثالثا: عقاید آستین زمانی قابل تایید است 
که نظامی تاسیس شود که تا حد زیادی بتوان اطمینان داشت اختیارات حکومتی، عمدتا مطابق با قانون اجرا 
شود. از این رو، اعمال حاکمیت قانون از نظر آستین، اثبات گرایانه است و در مقایسه با نظرات هابز منعطف تر 

و منطبق تر با کارآمدی این نظریه می باشد. 

3-2-کانت و مادیسون؛ حاکمیت قانون دشوار، ولی ممکن
3-2-1-امانوئل کانت:امانوئل کانت، فیلســوف آلمانی قرن هجدهم، یکی از برجســته ترین اندیشمندانی 
اســت که معتقد بود ایجاد حاکمیت قانون دشوار اســت، ولی ناممکن نیست. کانت مدعی بود انسان  ها ذاتا 
تمایل شدیدی دارند که خود را از قوانین و شروط مقرر معاف دارند و در عین حال، کامال مایل اند همان قوانین 
را بر دیگران تحمیل کنند. چنین تمایلی قطعا مانعی جدی بر سر راه ایجاد حاکمیت خواهد بود. کانت تصور 
می کرد ایجاد نظامی که مظهر کامل حاکمیت قانون باشد، امکان پذیر نیست:" از این "چوب کجی" که انسان 
را تشکیل داده، هیچ چیز کامال مستقیمی نمی توان ساخت. " این چوب کج، سرشت انسانی ماست؛ تمایالت 
غریزی بشــری ما که تکامل را امری ناممکن می ســازد. اما کانت معتقد بود مانعی را که تمایالت غریزی ما 
ایجاد می کنند، می توان به طور گسترده از بین برد تا حاکمیت قانون در حد معقولی امکان پذیر گردد. از نظر 
کانت، راه حل این مساله، ایجاد حکومتی جمهوری خواه بود و اساس حکومت جمهوری خواه را نیز تفکیک 

اختیارات تشکیل می دهد )همان: 78( 
حکومت از دیدگاه کانت عبارت اســت از اتحاد گروهی از مردم تحت قوانین حقانی. به عقیده وی هر 
حکومتی دارای ســه قوه اســت؛ یعنی اراده متحد عمومی متشکل از سه شخص است: قوه عالیه در شخص 
قانونگذار، قوه مجریه در شــخص رئیس جمهور و قوه قضائیه در شــخص قاضی. قــدرت قانون گذار فقط 
می تواند متعلق به اراده متحد مردم باشــد. پس چون این اراده منشــا تمام حقوق است قطعا نمی تواند به کسی 
زیان برســاند. رئیس دولت، شــخصی )اخالقی یا طبیعی( است که قدرت اجرایی به او تعلق می گیرد. دولت 
اگر در عین حال قانون گذار باشد حکومت استبدادی نامیده می شود که در مقابل حکومت وطن پرست قرار 
می گیرد... سرور مردم )قانونگذار( نیز نمی تواند در عین حال حاکم مردم باشد؛ زیرا حاکم، تابع قانون است 
و توســط شخص دیگری، یعنی سرور، ملزم به اطاعت از قانون است. پس سرور می تواند قدرت رئیس دولت 
را بگیرد، او را عزل کند و یا اعمال او را اصالح کند، اما نمی تواند او را مجازات کند؛ زیرا مجازات کردن از 
اقدامات قوه مجریه است که برای الزام کردن افراد طبق قانون دارای قدرت قانونی مافوق است؛ لذا الزام کردن 
خود آن، مفهومی متناقض است. و باالخره نه سرور و نه حاکم نمی توانند قضاوت کنند بلکه فقط می توانند به 

عنوان رئیس، قاضی منصوب کنند. 
... از این جا این قضیه به دست می آید که سرور حکومت در مقابل اتباع خود فقط حق دارد نه تکلیفی 
)که ملزم به ادای آن باشد(. عالوه بر این اگر حاکم مرتکب خالف قانون شود یا در تعیین وظایف حکومت 
برخالف عدالت عمل کند، اتباع در مقابل این بی عدالتی  ها فقط حق شــکایت دارند نه مخالفت و مقاومت. 
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بنابراین مخالفت حقانی از جانب مردم علیه مقام عالی قانونگذاری حکومت وجود ندارد؛ زیرا تحقق شــرایط 
حقانی فقط از طریق اطاعت مردم از اراده عام قانون گذار ممکن است. لذا به هیچ وجه حق آشوبگری برای 
مردم وجود ندارد تا چه رسد به حق طغیان؛ و کمتر از همه حق حمله به شخصیت یا جان حاکم به عنوان رئیس 
حکومت به این بهانه که از قدرت خود سوء استفاده کرده است. هر نوع اقدام از این قبیل اوج خیانت است و 

کمترین مجازات خائنی که در جهت تخریب و انهدام وطن خود اقدام کند، مرگ است. 
... از نظر کانت، دلیل این که یک ملت باید سوء استفاده های غیر قابل تحمل شهریار را تحمل کند این 
اســت که مقاومت آن علیه عالی ترین مقام قانونگذاری چیــزی جز تضاد با قانون و در نهایت قانون مدنیت، 
نیست. زیرا اگر ملت بخواهد قدرت مقاومت داشته باشد باید قانون عامی وجود داشته باشد که این مقاومت 
را تجویز کند؛ یعنی قانونگذاری عالی مملکت دارای تبصره ای باشد به این مضمون که این، عالی ترین مرحله 
قانونگذاری نیست و مردم را به عنوان تابع حکومت در عین حال حاکم بر آن نیز تلقی می کند؛ و این مفهومی 
است متناقض و تناقض آن، وقتی آشکار می شود که سوال کنیم در نزاع بین مردم و قانون گذار عالی چه کسی 
باید قضاوت کند. زیرا آشــکار اســت که در این نزاع مردم جانب خود را مراعات می کنند )کانت، 1393: 

 )178-169
در تفســیر نظرات این اندیشــمند، اوال باید پذیرفت که کانت، دیدگاه چندان خوش بینانه ای نســبت به 
سرشــت انسان ندارد. وی علیرغم این که امکان حاکمیت قانون را نفی نمی کند اما با این دیدگاه تحقق آن را 
دشــوار می پندارد. از سوی دیگر او با تفکیک وظایف و اختیارات قوای حاکم، به نظر می رسد صرفا سعی در 
تقسیم وظایف و اختیارات آن  ها داشته است چرا که مخالفت و مقاومت مردم با حاکم در اطاعت از دستورات 
بی چون و چرای او را بدون وجود قانون، نه تنهاامری غیر ممکن بلکه آن را خیانت تلقی می کند. شــاید بتوان 
قول مدافعان حاکمیت قانون در دفاع از نظرات کانت را به خصوص در شــکل گیری حکومت های مشروطه 
موجه دانست، و باور داشت که علیرغم این که این حکومت  ها بی نقص نبوده اند اما تا حد قابل قبولی به اصول 
قانونی گردن نهاده اند، منتهی ذکر این نکته حائز اهمیت اســت که نفی مخالفت حقانی از جانب مردم علیه 
مقام عالی قانونگذاری و سلب حق اعتراض آنان که به آشوبگری و طغیان تعبیر شده است با هیچ یک از اصول 
حاکمیت قانون منطبق نیست. در واقع مقاومت در برابر سوء استفاده های حاکم نیاز به تجویز قانون ندارد؛ به 

دیگر سخن خواسته  ها و آرای مردم در برابر چنین سوء استفاده هایی می توانند فراقانونی تلقی شوند. 
3-2-2- جیمز مادیسون: از نظر مادیسون، راه حل عملی مساله تضمین حاکمیت قانون، مستلزم شناخت 
چوب کجی است که سرشت انسان از آن شکل گرفته است. او می گوید:" اگر قرار بود فرشتگان بر انسان  ها 
حکومت کنند، نیازی به هیچ کنترل درونی یا بیرونی نبود. مشکل عمده در ایجاد حکومتی که قرار است با 
حکومت انسان  ها بر انسان  ها اداره شود، این است که نخست باید حکومت را قادر به کنترل بخش های تحت 

امر نمود و در مرحله بعد، آن را به کنترل خود ملزم کرد. " 
مادیسون معتقد بود راه حل عملی مساله ملزم نمودن حکومت به کنترل خود، متضمن سه عامل زیر است: 
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الف( تفکیک اختیارات حکومت بین سه بخش مستقل مجریه، مقننه، قضاییه؛ ب( دموکراسی نمایندگی که 
بســیاری از طبقات و منافع مختلف را در بر می گیرد و مســتلزم انتخاب منظم و دوره ای مسووالن بخش های 
گاه است؛ ج( ارزیابی و برقراری موازنه تا هر بخش بتواند  مجریه و مقننه از سوی یک هیات انتخاب کننده آ

"مانع از تعدی دیگران گردد.« )آلتمن، 1385: 79و8۰( 
تفسیری که از دیدگاه مادیسون می توان عنوان کرد این است که او قائل به اعمال حاکمیت قانون در شکل 
قدیم دموکراسی به خصوص در حکومت های پادشاهی و اشرافی نیست. او همچنین تفکیک محدوده قانونی 
عملکرد چند بخش را بر روی یک صفحه کاغذ، در برابر تعدیاتی که به تمرکز ظالمانه همه اختیارات حکومت 
در دســتان یک فرد یا گروه می انجامد، حفاظ مناسبی نمی داند، از این رو می بینیم که وی راهکار های عملی 
دموکراســی نمایندگی و ارزیابی و برقراری موازنه ی هر بخش را به تفکیک قوای هابز می افزاید و کنترل های 

درونی و بیرونی را چاشنی آن قرار می دهد. 
 )CLS( 3-3- طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی

3-3-1- درآمد؛ حقوق، قدرت و سلســله مراتب: به نظر می رســد، قوی ترین مخالفت با حاکمیت 
قانون، از سوی هیچ یک از اندیشمندان برجسته حقوقی در گذشته مطرح نمی شود، بلکه ناشی از ظهور نهضتی 
به نسبت جدید در تفکر حقوقی است که مطالعات انتقادی حقوقی نام دارد )و از این پس آن را CLS خواهیم 
خوانــد(. CLS، اواســط دهه 197۰ و به صورت حمله ای به دیدگاه هــای کلی در خصوص قانون و نهاد های 
حقوقی ظهور یافت. این حمله، از سوی جناح سیاسی چپ رادیکال آغاز شد و هدف نهایی آن، ایجاد تحول 

بنیادی در جامعه بود. 
طرفداران CLSکه اغلب "کریتس"1 نامیده می شــوند، می گویند جامعه معاصر، در اثر سلسله مراتب غیر 
قانونی قدرت، دچار ســردرگمی شده است. سلسله مراتب، رابطه ای است که در آن، یک عنصر حاکم است 
و دیگری زیر دســت. وقتی این عناصر افراد باشــند؛ یعنی برخی افراد بر برخی دیگر نفوذ دارند. در صورتی 
که قدرت قابل توجیه نباشد؛ یعنی مساله قدرت باشد نه حق، آن گاه این گونه سلسله مراتب نامشروع خواهد 

بود. 
طرفداران CLS می گویند سلســله مراتب قدرت که جامعه ما را تشــکیل می دهند، نامشروع است. این 
سلســله مراتب عبارت اند از: حاکمیت روســای ســرمایه دار بر کارگران، قضات بر طرف های دعوا، وکال بر 
موکالن خود، معلمان بر دانش آموزان، بزرگ تر  ها بر بچه ها، سفیدپوستان بر غیر سفیدپوستان و مردان بر زنان 
که همه این روابط، عمدتا بر اســاس قدرت اســت، نه حق. از نظر طرفدارن CLS، قانون به حمایت و حفظ 
سلسله مراتب نامشروع در جامعه کمک کرده و منافع صاحبان قدرت را به ضرر ضعیفان تأمین  نموده است و 

حاکمیت قانون، به چیزی تبدیل شده که افسانه ای بیش نیست. )همان:48۰( 
3-3-2- مخالفت با حاکمیت قانونی: سیاست، اخالق و حقوق: طرفدارانCLS وجود حاکمیت قانون 

1-crits
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را نفی می کنند. آنان همچنین عقیده دارند که سیاست تکیه بر حاکمیت قانون برای مبارزه با قدرت نامشروع، 
سیاست غلطی است. به گفته طرفدارانCLS، برای تحقق حاکمیت قانون، اساسا تصمیم گیری بر پایه قوانین 
موضوعه، با تصمیم گیری بر اساس مالحظات سیاسی یا اخالق متفاوت خواهد بود. یعنی قانون برای تصمیم 
گیری باید از روشــی اســتفاده کند که توسل صرف به مسائل سیاســی یا اخالقی مربوط به حقایق یک مورد 

خاص، تفاوت داشته باشد. 
طرفداران CLS منتقد "استدالل حقوقی" هستند. آنان می گویند هیچ زیر مجموعه جداگانه ای در استدالل 
عملی1 وجود ندارد که قانونا بتوان آن را استدالل حقوقی نامید. نوع استدالل عملی قضات و وکال، هیچ تفاوتی 

با استدالل افراد دیگر به هنگام تصمیم گیری اخالقی یا سیاسی ندارد. )همان: 482و483(
 

3-4- رئالیسم و حاکمیت قانون
در اوایل قرن بیستم گروهی از حقوقدانان آمریکایی مانند: الیور وندل هلمز، جروم فرانک و کارل لولین؛ 
مکتبی را بنیاد نهادند که به نام واقع گرایی حقوقی شــناخته می شود. بنیان گذاران این مکتب برآنند که قانون 
دانشی کارکردی است و ربطی به منطق ندارد و در قلمرو قانون هیچ قاعده ای در کار نیست. از نظر آنان، نقش 
قاضی در مســائل حقوقی بسیار مهم است. می شود گفت که حکم کامال تابع تشخیص و صالحدید قاضی 
است. قاضی که حکمی را انشا می کند در واقع موجد و آفریننده آن حکم است. او می تواند راه های مختلفی 
را برگزیند و راهی که مآال بر می گزیند برآمد عوامل گوناگون است. به دیگر سخن، واقع گرایی یعنی بررسی 

علمی این که دادگاه در موضوع معینی چرا و چگونه تصمیم می گیرد )موحد، 1392: 262و263( 
نظرات طرفداران مطالعات انتقادی حقوق و واقع گرایان از سوی اندیشمندان روند کلی حقوق، خصوصا 

رونالد دورکین مورد نقد گسترده قرار گرفته است که اینک باختصار به شرح آن می پردازیم:

3-5- اندیشمندان روند کلی؛ انتقاد از واقع گرایان و طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی
 ،CLS از نظر اندیشــمندان حقوقی روند کلی، اشکال طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی، این است که
سبب ایجاد بدبینی و توهین به قانون می شود. این منتقدان، معتقدند دیدگاه طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی، 
کامال غیر عادی اســت؛ زیرا آن  ها بر بحث برانگیزترین موارد حقوقی تاکید می کنند. بســیاری از موارد هرگز 
به دادگاه ارجاع داده نمی شــود؛ زیرا آن چه قانون می طلبد آشــکار است. جامعه، آرای معتبری را وضع کرده 
که موارد خاصی را حل و فصل می کند، و نوعا همه، آن را درک می کنند. بســیاری از مواردی که به دادگاه 
ارجاع داده می شــود، بدون آن که بحث یا اختالف نظر چندانی میان کارشناســان حقوقی در خصوص قانون 
بوجود آید، حل و فصل می شــود، و حتی در صورت اختالف شــدید، قضات و وکال، شــیوه استداللی را به 
کار می گیرند که با استدالل عملی در مورد مسائل اخالقی یا سیاسی، تفاوت دارد. آن  ها بر اساس قانون عمل 

می کنند نه سیاست و اخالق )آلتمن، 1385: 516و517( 
1- فیلسوفان، روند تصمیم گیری را استدالل عملی می نامند. 
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رونالد دورکین، از اندیشــمندان روند کلی است که نظریه او، احتماال جالب ترین پاسخ را برای ادعا های 
واقع گرایان و طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی ارائه می کند. 

دورکین معتقد است قانون، مجموعه ای از آرای مطلق نیست، بلکه آرای معتبر موجود در اصول و قواعد 
حقوقی، مجموعه ای بسیار منسجم را تشکیل می دهد که در برگیرنده مجموعه هماهنگی از اصول اخالقی و 

سیاسی است. 
دورکیــن برای طرح نظر خود، صریحا به تمایز بین حکومت اســتبدادی و مبتنی بر قانون تکیه نمی کند، 
بلکه به نظر می رسد به چنین تمایزی قائل است. دیدگاه او، بر اساس فرضیه ای است مبنی بر این که باید دالیل 
موجهی ورای قانون وجود داشته باشد تا بتوان بین حکومت تحت حاکمیت قانون و حکومت استبدادی تمایز 
قائل شــد. حکومتی که قوانین آن کامال استبدادی باشد، یعنی هیچ دلیل موجهی را نتوان در حمایت از آن  ها 
ارائه کرد، از اســاس با حکومتی که تحت کنترل خواســته های مستبدانه حاکمی مطلق است، تفاوت نخواهد 

داشت. 
از نظر دورکین، آرای قضایی، اعمال قدرت مطلق نیســتند؛ دقیقا به دلیل آن که بر اساس این گونه دالیل 
موجه هســتند. آرایی که دادگاه  ها صادر می کنند، اعمال قدرت نیســت، بلکه اعمال حق است که دست کم 

علی الظاهر وظیفه داریم از آن  ها پیروی کنیم. 
به عقیده دورکین، اســتدالل حقوقی، مستلزم آن است که قاضی، مجموعه اصول و قواعد حقوقی را که 
به طور بالقوه در خصوص موردی خاص هســتند، بررسی کند. یک قاضی ایده آل )که دورکین او را هرکول 
می نامد( خواهد توانســت هر رای معتبر را به خاطر بســپارد و دریابد محکم ترین دالیلی که به طور کلی آرای 
یاد شــده را توجیه می کند، چه بوده اســت. از نظر دورکین، کار اســتدالل حقوقی این نیست که تعیین کند 
کسانی که آرای معتبر را وضع کرده اند، چه دالیلی برای توجیه این آرا داشته اند؛ در عوض وی معتقد است 
کار استدالل حقوقی، یافتن بهترین دالیل ممکن است که می توان برای آرای معتبر موجود در اصول و قواعد 
حقوقی ارائه کرد. در واقع دورکین تصریح می کند استدالل حقوقی مستلزم آن است که فرد بر اساس یک اصل 

اخالقی و سیاسی قضاوت کند )همان: 518و519(.
 

3-6- لیبرالیسم و حاکمیت قانون
یکی از دیدگاه های عمده ای که مورد انتقاد طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی نیز قرار گرفت، فلســفه 
سیاسی ای است که لیبرالیسم نام دارد. بر اساس نظریه لیبرالیسم، جامعه باید به گونه ای سازمان دهی گردد که 
هر فرد، از آزادی وسیعی برخوردار باشد تا بتواند در مورد نحوه زندگی خود تصمیم گیری کند و این حوزه از 
آزادی، باید برای تمام افراد یکســان باشــد. از نظر اندیشمندان لیبرال، قانون در تشکیل چنین جامعه ای نقشی 
کلیدی بر عهده دارد. تســاوی حقوق تحت حاکمیت قانون، شــرط ضروری برای موجودیت و حفظ جامعه 
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لیبرال است. تعهد به رعایت حاکمیت قانون، امکان تشکیل جامعه ای لیبرال را فراهم می کند که در آن، آزادی 
به اوج شکوفایی خود می رسد. 

فرضیه مهمی که در پس لیبرالیســم نهفته شــده، عبارت اســت از این نظریه کلی که استدالل حقوقی، 
نوعی استدالل عملی است که با تصمیم گیری های اخالقی و سیاسی تفاوت دارد. اگر قرار باشد افرادی که 
ارزش هــای مغایر دارند، تحت نظامی از قواعد معتبر که پیروی از آن را می پذیرند، در آرامش و آزادی زندگی 

کنند، باید راهی برای تعیین این امر وجود داشته باشد که قواعد یاد شده، چه می طلبند. 
از این رو، طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی می گویند در جامعه ای که افراد، آزادانه ارزش های متفاوت 
خود را دارند و آن  ها را پی می گیرند، حاکمیت قانون احتماال نمی تواند کارآمد باشد. در جامعه لیبرال، آرامش 

و آزادی نمی تواند با حاکمیت قانون به دست آید )همان: 512و513( 

نتیجه گیری
تاکنون دیدیم که حاکمیت قانون، در اندیشــه ها، اصول و اعمال از مزایای مهمی برخوردار اســت. در 
اندیشــه ها؛ محدودســازی قدرت، سلســله مراتبی بودن اعمال نهاد های قدرت و نظارت و امکان دستیابی به 
دادرس را داراســت. در اصول؛ حکومت مبتنی بر قانون، حکومت به وســیله مقررات، مقررات عام و معتبر، 
رعایت تشریفات قانونی و قدرت مردم مطرح اند که محدودیت های عمده ای را بر آزادی عمل دولت  ها و نحوه 
اعمال قدرت سیاسی اعمال می کنند. و نهایتا در اعمال حاکمیت قانون؛ جلوگیری از ایجاد حکومت استبدادی 
و فاســد، جلوگیری از انتقام جویی و تضمین آزادی فردی مد نظر است. همچنین راه حل های مختلفی را در 
قالــب دیدگاه های پنج گانه مطرح کردیم: دیدگاه هابز و آســتین، مبتنی بر حاکم قدرتی برتر از قانون؛ دیدگاه 
کانت و مادیســون، مبنی بر حاکمیت قانون دشــوار، ولی ممکن؛ دیدگاه طرفــداران مطالعات انتقادی حقوق 
در مخالفت با حاکمیت قانون و همچنین دیدگاه های رئالیســتی و لیبرالیستی از حاکمیت قانون. برخی از این 

دیدگاه  ها اگرچه ناقص، اما در زمان خود، راه حل های قابل اجرایی را مطرح کردند. 
همچنین، شــاهد بودیم، مهم ترین دغدغه اغلب این دیدگاه ها، نه نفی حاکمیت قانون به طور عام، بلکه 
ایجــاد حکومتی مبتنی بر اصول قانونی بود. برخی نظرات، تنــگ نظرانه و برخی دیگر اثبات گرایانه؛ بعضی 
نســبت به سرشت انسان، بدبینانه و بعضی نســبت به کنترل ونظارت قدرت، خوش بینانه بود. عده ای سلسله 
مراتب غیرقانونی را نامشروع دانستند و به نقد استدالل حقوقی پرداختند و عده ای دیگر حاکمیت قضات را به 
جــای حاکمیت قانون پذیرفتند. برخی این نظرات را توهین به قانون تلقی کردند و برخی دیگر، نقش کلیدی 
قانون را در آزادی های فردی بی بدیل دانستند. به هر حال با امعان نظر وعنایت به همه این رویکردها، قبل از هر 

چیز باید پرسید که آیا حاکمیت قانون بی نقص است؟ 
به عقیده بســیاری از اندیشمندان عصر حاضر، حاکمیت قانون قطعا اشــکال دارد و آن هم به رابطه بین 
حاکمیت قانون و عدالت ذاتی مربوط می شــود. در واقع به عقیده این صاحبنظران، این اشکال باعث می شود 
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که حاکمیت قانون، از نظر بسیاری از افراد به لحاظ اخالقی درست نباشد و اغلب پذیرفتن آن چه را حاکمیت 
قانون می طلبد، برای آن  ها دشــوار است. به دیگر سخن، همیشــه آن چه قانون مقرر می کند با آن چه عدالت 
می طلبد، با هم مطابقت ندارد. به تعبیر دیگر، عمل به آن چه قانون مقرر می کند، اعمال عدالت قانونی است، 
اما رعایت عدالت ذاتی در باره افرادی است که سزاوار نوع رفتار مربوط به خود هستند، یعنی امتیازاتی را به آنان 
واگذار کنیم که به لحاظ اخالقی حق آن  ها اســت یا مجازات هایی را بر آن  ها اعمال کنیم که اصول اخالقی 
می طلبــد. از این رو می بینیم در بســیاری از مواقع حاکمیت قانون ایجاب می کند که تن به احکام نادرســت 
بدهیم، مگر آن که این احکام توسط قانون دیگری تغییر کنند. به عبارت دیگر، در این دور، حاکمیت قانون و 

عدالت ذاتی مدام با هم در تغایرند. 
نظریه بسیار قوی که مردم شایسته رفتار خاصی هستند، در رفع این مشکل مطرح شده است. به همین دلیل 
گرایش به تضمین رعایت عدالت ذاتی در باره مردم از ســوی دولت، اغلب مشــکل مهمی را برای حاکمیت 
قانون ایجاد می کند. در واقع درســت همان طور که حاکمیت قانون می طلبد گرایش خود را به انتقام جویی 
مهار کرده و حکم قانون را بپذیریم، به همان ترتیب ما را ملزم می کند تمایل خود را به رعایت عدالت ذاتی مهار 

کرده و به رای قانون تن در دهیم. 
با این توصیف، عدالت ذاتی فارغ از اشــکال عمده ای که بر آن حاکم اســت، یعنی فرو نشــاندن آن از 
برداشت های بسیار مختلفی که مردم از آن دارند، می تواند گزینه مکمل و شایسته ای در اعمال واقعی حاکمیت 
قانون باشــد. به عبارت دیگر رعایت عدالت ذاتــی در کنار عدالت کیفری و عدالت مدنی، می تواند آن نظام 
حقوقی ای را رقم زند که واقعا مبتنی بر عدالت و قانون اطالق می شــود. از اینرو به نظر می رســد، کارآمدترین 
دولت قانونمدار؛ دولتی اســت که در پرتو اندیشــه های فلسفی، سیاسی و حقوقی و همچنین با تکیه بر اصول 
حاکمیت قانون، عدالت ذاتی را در راستای موجه سازی و ساماندهی قوانین به هر طریق ممکن مورد توجه و 

عنایت قرار دهد. 

منابع کتابی: 
آلتمن، اندرو )1385(، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ابدالی، مهرزاد )1393(، درآمدی برفلسفه حقوق و نظریه های حقوقی، انتشارات مجد
بخشی، علی آقا )1379(، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات چاپار

ساکت، محمد حسین )137۰(، نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق، انتشارات جهان معاصر
کانت، امانوئل )1393(، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار

کلی، جان )1388(، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، انتشارات طرح نو
گرجی ازندریانی، علی اکبر )1395(، حقوقی سازی سیاست، انتشارات خرسندی

 --------- )1392(، مبانی حقوق عمومی، انتشارات جنگل
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مرکز مالمیری، احمد )1385(، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت ها، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس، چاپ دوم
موحد، محمد علی )1392(، در هوای حق و عدالت، انتشارات کارنامه

وکس، ریموند )1394(، فلسفه حقوق مختصر و مفید، ترجمه باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، انتشارات جاودانه

منابع مقاله:
سیمور، م، لیپست )1374(، مشروعیت و کارآمدی، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، ش  18 



سیاست های کلی اشتغال زنان از دیدگاه قوانین جمهوری اسالمی ایران
130



چکیده
 مراجع شبه قضایی به عنوان بخشی از سامانه ی عدالت کشور، متصدی برقراری نظم و انضباط در بخش 
اداری اجرایی کشــور می باشند. این مراجع به چند دســته تقسیم شده که برخی از آن  ها با کارکرد های ترافعی، 

اعالمی یا تشخیصی، نظارتی و نیز مراجع تعقیب درون سامانی )انضباطی( به فعالیت می پردازند. 
مراجع اخیر، وظیفه ی کنترل رفتار کارمندان و وابســتگان اصناف مختلف را بر عهده دارند. از آنجا که این 
تعقیب، در ضمن شــمول بر تخلفات درون ســازمانی یا درون صنفی می تواند مبنای رسیدگی به ابعاد مجرمانه ی آن 

تخلفات نیز شود، ارزیابی رابطه ی میان تعقیب نوع نخست و مجازات کیفری مربوطه در مراجع قضایی، الزم است. 
 مقاله ی پیش رو در پی آن است که با تمرکز بر مراجع انضباطی، نوع رابطه ی میان تصمیمات آن مراجع با 
رسیدگی کیفری به جرم مربوطه را بیان کند. آن طور که در پی می آید در متون مختلف انضباطی، سیاست های 
مختلفی در این باره، پیش رو قرار گرفته شــده؛ با این توضیح که در بســیاری از متون مربوط به آن مراجع، به 
موازات رسیدگی های انضباطی، تعقیب کیفری درباره ی وصف مجرمانه ی آن تخلف، پیش بینی شده است. در 
عین حال، برخی از مراجع یاد شده در مورد پاره ای از تخلفات، این طور عمل کرده اند که یا رسیدگی به اصل 
تخلف و احراز آن در صالحیت مراجع قضایی است یا شروع رسیدگی  ها در مراجع شبه قضایی، منوط به صدور 
رأی مقتضی در مراجع قضایی می باشــد و عالوه بر آن در برخی موارد، آرای قضایی مبتنی بر برائت بر نتیجه ی 

رسیدگی  ها در مراجع شبه قضایی، تأثیر مستقیمی دارد. 
کلید واژگان: مراجع شبه قضایی، مراجع انضباطی، تخلف، جرم. 
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مقدمه

 در هر کشور، دستگاه تأمین  عدالت، از مجموعه دادگاه های قضایی و نیز مراجع شبه قضایی تشکیل شده 
که برای تأمین آن آرمان، پدید آمده اند. اگر چه اصواًل مراجع قضایی، مرجع اصلی رسیدگی به امور مربوطه به 
دادرسی 1 به شمار می روند اما بنابر مصالحی، برخی از امور به مراجع اداری- اجرایی سپرده شده اند که در ادبیات 
حقوقی ایران از آن  ها به »مراجع اختصاصی- اداری« یا »مراجع شبه قضایی«2، یاد می شود. این مراجع با وجود آن 
که از نظر ساختاری در سلسله مراتب قوه ی مجریه و بلکه قوای دیگر، قرار دارند، به عنوان مکّمل ساختار رسمی 
عدالت، عمل کرده و عهده دار انجام وظایفی در حکم وظایف قضایی می باشند که قانون گذار با هدف کاستن از 
تراکم امور در بخش های دیگر به این مراجع، واگذار کرده است. از ویژگی های این مراجع، دادرسی اختصاری 
 و بدون تشــریفات رایج در دادگاه های دادگستری، ترکیب اعضای اداری- اجرایی و اعتبار امر مختوم نداشتن 

آرای آن  ها است. 
در برابر، مراجع قضایی به مراجعی3 گفته می شــود که در ذیل ســاختار قوه ی قضاییه، تشــکیل شده و در 
چارچوب آیین دادرسی کیفری و مدنی و سایر قوانین مربوطه، به حل و فصل اختالفات میان مردم می پردازند. 

 4

 در مقاله  حاضر، با تمرکز بر کارکرد مراجع شــبه قضایی دارای کارکرد انضباطی، این پرسش مطرح است 
که رابطه ی میان تعقیب انضباطی و رسیدگی کیفری چیست؟ در صورت آغاز رسیدگی انضباطی در مورد یک 
تخلف دارای وصف مجرمانه، آیا این رسیدگی، منوط و موکول به رسیدگی کیفری  می باشد؟ نتیجه ی رسیدگی 
کیفری بر رســیدگی انضباطی چه تاثیری دارد ؟ با بررســی قوانین مربوط به مراجع یاد شــده به سیاست جاری 

قانون گذار در بیان تعامل میان این دو نوع از رسیدگی  ها می پردازیم. 
 دربــاره  پیشــینه ی بحث باید گفت کــه اگر چه در مورد نهاد های شــبه قضایی و ســاختار و صالحیت 
آن  هــا در برخــی نوشــته  ها بحــث شــده و برخــی پژوهش  هــا در پرتــو اصــول دادرســی منصفانــه، انجام 
گرفتــه5 امــا هیــچ کار علمــی در قالب کتاب، مقالــه یا رســاله درباره نحــوه ی تعامل میــان آرای انضباطی 
بــا تصمیمــات قضایی کیفری در دســترس نیســت. از ایــن رو، دســتآورد های مقالــه ی پیــش رو می تواند 
 بــه شناســایی دقیــق رویکرد هــای قانون گــذار در ایــن حــوزه و بیان کاســتی های متــون مربوط بــه برخی 

حوزه  ها بیانجامد. 
1-اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی

Semi-Judicial bodies -2 مراجع شبه قضایی به چند دسته ی مراجع ترافعی، نظارتی، تشخیصی و انضباطی تقسیم می شوند. 
 Judicial bodies -3

4- برای آشــنایی با ساختار و صالحیت مراجع قضایی دارای صالحیت رسیدگی به شکایات حقوقی، ر. ک: شمس، عبدالله، آئین دادرسی 
مدنی، جلد های اول تا سوم، نشر دراک، 1384. صص 34ــ 384

5- برای نمونه؛ هداوند، مهدی، آقایی طوق، مسلم، دادگاه های اختصاری اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه، تهران، انتشارات 
خرسندی، 1389. 
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1-شناخت مراجع انضباطی
 این مراجع به منظور کنترل رفتار سازمانی و صنفی وابستگان به یک صنف یا سازمان، ایجاد شده اند؛ مانند 
کمیته های انضباطی دانشجویی1، هیأت های انتظامی پزشکی2، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان3 

و کمیته های انضباطی نیرو های مسلح. 4 
ناگفته نماند که تعقیب درون سازمانی در ادبیات حقوقی جاری کشور، به عبارت های مختلفی بیان شده 
اســت؛ برای نمونه، در مورد دانشــجویان یا پرسنل نیرو های مســلح از واژه ی »انضباطی«، در مورد پزشکان، 
اعضای هیات علمی دانشــگاه  ها یا وکال از واژه ی »انتظامی« و در مورد کارمندان از واژه ی »اداری« اســتفاده 

شده که در مجموع به معنای ساز و کار های تعقیب درون سازمانی می باشند. 
مراجع اخیر، اصواًل برای تعقیب درون سازمانی تخلفات اشخاص مربوطه، پدید آمده اند ولی از آن جا که 
برخی از تخلفات به طور همزمان، جنبه ی مجرمانه نیز دارند، رســیدگی کیفری مربوطه در دادگاه های کیفری 

به عمل می آید. 

2-تحلیل رویکرد های جاری در مورد تخلفات دارای وصف مجرمانه
 چه رابط های میان رســیدگی ُبعد انضباطی در یک ســازمان یا صنف و نیز تعقیب کیفری ابعاد مجرمانه 
آن تخلفــات در مراجع قضایی صالحیــت دار، وجود دارد؟ این دو رابطه را در برخی از مراجع انضباطی مربوط 
به تعقیب انضباطی اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها، دانشجویان، سردفتران، پزشکان، دامپزشکان، مهندسان، 

وکالء، دانش آموزان و پرسنل نیرو های مسلح برمی شماریم. 
باید دید که سیاســت مندرج در قوانین و مقررات جاری کشــور در این موارد چیســت؟ آیا اصواًل موازی 
بودن رســیدگی  ها پذیرفته شده است؟ آیا رسیدگی در بخش های انضباطی بر نتیجه ی رسیدگی کیفری، تاثیری 
دارد یــا آن که رســیدگی- های کیفری از جهات نتایج مربوط بر رســیدگی های انضباطــی، ترجیح دارند؟ آیا 
رســیدگی های کیفری می توانند بر نتایج رســیدگی های انضباطی، تأثیر مثبت داشــته باشند؟ به شرح زیر به این 

رویکرد ها می پردازیم:

3-رویکرد نظام تعقیب انتظامی اعضای هیأت  علمی دانشگاه ها
دربــاره ی تأثیــر متقابل میان آرای قضایی و تصمیمات اداری در فضــای قوانین مربوطه به تعقیب انتظامی 
اعضای هیأت علمی در دانشگاه  ها باید به مقررات جاری درباره ی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و 

غیر دولتی به طور مجزا پرداخت:
1- مواد 3، 4 و 5 آیین نامه ی انضباطی دانشجویان جمهوری اسالمی مصوب 1374 شورای عالی انقالب فرهنگی

2-آیین نامه ی نتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه ای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
3- موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری. 

4- آیین نامه ی انضباطی نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 1369/10/22 فرماندهی کل قوا
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3-1- نظام تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی
  قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشــگاه  ها و مؤسســات آموزش عالی و تحقیقاتی کشــور مصوب 

1364/12/22 و آیین نامه های اجرایی آن، به نحوه ی تعقیب انتظامی اشخاص یاد شده پرداخته اند. 
در مورد رویکرد های حاکم بر نظام تعقیب انتظامی اشخاص یاد شده باید خاطر نشان کرد که:

با مراجع به ماده ی 7 آن قانون )فهرست تخلفات انتظامی(، تخلفاتی مانند »استفاده ی غیر مجاز از امکانات 
و اموال دولتی«1، »تســلیم مدارک به اشــخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خوداری از تسلیم مدارک به 
اشخاصی که حق دریافت آن را دارند«2، »تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه«3، 
»افشــای سئواالت امتحانی«4، »افشــای اسناد مجرمانه دانشــگاه«5، »از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و 
مدارک دانشــگاه«6 و »حیــف و میل اموال و وجوه دولتی«7، »اعتیاد«، »عضویــت در یکی از ِفَرق ضاّله«8، 
»عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب«9، »القاء اندیشــه  های الحادی و توهین به مقدســات اســالمی«1۰، 
»ارتکاب اعمال خالف نظام جمهوری اســالمی«11 در زمره  تخلفاتی اند که به موازات وصف تخلف اداری یا 

انتظامی، صبغه ی کیفری نیز دارند. 
 سیاست قانون گذار در نحوه ی رسیدگی به آن تخلفات و نحوه ی تأثیر متقابل میان آرای قضایی و انتظامی 

به شرح زیر، قابل ارزیابی است:
 اواًل: قانون گــذار در آن قانون در مورد برخی از تخلفات ویژه  که به طور همزمان، جنبه ی مجرمانه دارند، 
رسیدگی به ُبعد مجرمانه ی آن تخلفات را در صالحیت مراجع قضایی دانسته است. مقصود از تخلفات ویژه ی 
یاد شــده، مطابق ماده-ی 7 آن قانون، تخلفات مندرج در بند های 121۰،13،14،16 اســت و حسب آن تبصره، 

»عضو هیأت علمی در مدت رسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در می آید«.

1- بند 5 ماده 7
2-بند 6 همان ماده. 
3-بند 7 همان ماده. 
4-بند 8 همان ماده. 
5-بند 9 همان ماده. 

6-بند 10 همان ماده. 
7-بند 11 همان ماده. 
8-بند 12 همان ماده. 
9-بند 14 همان ماده. 

10-بند 15 همان ماده. 
11-بند 16 همان ماده. 

12مقصود از آن  ها تخلفات زیر است: 
از بین  بردن  و اخفای  غیر مجاز اسناد و مدارك  دانشگاه  و حیف  و میل  اموال  و وجوه  دولتی ، عضویت  در یکی  از ِفَرق  ضاله  و ساواك  منحله  و 
تشکیالت  فرماسونری  مشابه  آن ، عضویت  یا فعلیت  یا تبلیغ  به  نفع  احزاب  و گروه های الحادی ، ارتکاب  اعمال  خالف  مصالح  نظام  جمهوری  

اسالمی  از قبیل  به  تعطیل  کشاندن  کالس ها و اعتصاب ، تحصن  و تظاهرات  بطور غیر مجاز در محیط دانشگاه . 
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 این سیاست از چند سو، قابل تامل است؛ 
اثبات این تخلفات و احراز آن  ها مستقاًل به مراجع قضایی صالح، واگذار شده؛ بنابراین در غیاب اثبات آن 
تخلفات در مراجع قضایی صالحیت دار اصواًل رسیدگی انتظامی، منتفی است. عالوه بر آن، این سیاست خاص 

تخلفات مجرمانه ی گفته بوده و قابل تعمیم به سایر تخلفات دارای ُبعد مجرمانه نیست. 
دوم: آن که قانون گذار در ماده ی 13 قانون یاد شــده در رویکردی مبهم اعالم کرده که: »هرگاه تخلف 
عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی 
مکلف اســت پرونده امر را به مرجع قضایی ارســال دارد. حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی 
برای هیأت انتظامی، الزم-االتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لکن 

تا صدور رای مراجع قضایی آن را متوقف می سازد«. 
 بر اســاس تبصره ی همان ماده نیز: »در صورتی که مجازات تعیین شــده از طــرف مراجع قضایی همان 
مجازات مقرر صدر این قانون باشــد مجازات تکرار نخواهد شــد در غیر این  صورت حکم مراجع  قضایی مانع 

مجازات  های انتظامی نخواهد بود.«
 رابطه ی این ماده با تبصره ی ماده ی 7 معلوم نیســت اما به نظر می رســد که آن تبصره، حکم قانون گذار 
را در مــورد نــوع برخورد بــا برخی از تخلفات مجرمانه خــاص، مقرر می کند اما ماده  13 بیشــتر در مقام بیان 
نــوع برخورد با ســایر تخلفات مجرمانه اســت؛ عالوه بر آن کــه مطابق تبصره ی ماده 13 در صورت یکســان 
نبــودن مجــازات صادره از مراجــع قضایی بــا آرای انتظامی مربوطه، مشــکلی به وجود نمی آیــد اما چنانچه 
 آرای قضایــی دقیقــًا مانند مجازات هــای مندرج در قانون یاد شــده باشــند، از نظر قانون گــذار نباید تعقیب 

انتظامی صورت پذیرد. 
ســوم آن که؛ قانون گذار، چندان در مقام بیان تأثیر آرای قضایــی بر تصمیمات انتظامی بر نیامده، جز آن 
که مقرر کرده که در صورت ارجاع پرونده برای رســیدگی به ٌبعد کیفری آن به مراجع قضایی، رســیدگی  های 
انتظامی به حالت تعلیق در آمده و متوقف می شود اما آیین نامه ی اجرایی آن قانون1 کوشیده که آثار آرای قضایی 
بر تصمیمات انتظامی را روشن کند؛ با این توضیح که مطابق آن ماده: »در مواردی که در اجرای تبصره ذیل بند 
16 ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشــگاه  ها متهم از کار معلق شود با صدور حکم برائت وی از 

سوی مراجع قضایی ذیصالح حقوق تضییع شده عضو هیأت علمی به وی پرداخت خواهد شد.«
در مورد این ماده نکات زیر قابل بیان است:

نخســت؛ حکم این ماده، منحصر به تبصره ی ذیل بند 16 مــاده ی 7 قانون )مربوط به تخلفات مندرج در 
بند های 1۰،13،14،16( و قابل تسری به سایر تخلفات مجرمانه نیست. 

دیگر آن که در اجرای ماده 32 یاد شده با صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی صالحیت دار، حقوق 
1 ماده ی 32 آیین نامه ی اجرایی... مصوب 1365/5/5 
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تضییع شــده به هیأت علمی به وی پرداخت خواهد شد. به نظر می رسد برگرداندن حقوق تضییع شده به عضو 
هیأت علمی به دلیل صدور رای برائت از طرف مرجع قضایی، بیانگر منتفی شدن تعقیب انتظامی اوست. از این 
رو در باره ی تخلفات یاد شــده در پیش، می توان پذیرفت که آرای قضایی مبتنی بر برائت می توانند تصمیمات 

انتظامی اتخاذ شده را سالب به انتفاء موضوع کنند. 
3-2- تعقیب انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی

آیین نامه ی دادرســی اعضای هیأت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی مصوب 1387 ناظر به چگونگی تعقیب 
انتظامی استادان آن دانشگاه است. بر اساس ماده ی 17 آن آیین نامه:

 »هرگاه تخلف عضو هیأت علمی، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کیفری را نیز داشته باشد، هیأت 
رســیدگی به تخلفات انتظامی با هماهنگی رئیس واحد یا ســازمان مرکزی مراتب را جهت ارجاع امر به مرجع 
قضایــی به مبــادی ذی ربط اعالم می دارد و حکم مرجع قضایی از حیث محکومیــت و نوع اتهام برای هیأت 
رسیدگی انتظامی الزم-االتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا 

صدور رای مراجع قضایی آن را متوقف می سازد». 
بر اســاس تبصره ی آن ماده نیز: »روسای واحد های دانشگاهی می توانند با توجه به اهمیت تخلف با اتهام 
انتسابی تا زمان صدور رای از مراجع قضایی یا انتظامی همکاری عضو هیأت علمی را پس از تایید رئیس منطقه 
مربوط و تصویب ریاســت دانشــگاه به حالت تعلیق در آورند در صورتی که عضو هیأت علمی از اتهام وارده 

برائت حاصل کند کلیه حقوق معوقه دوران تعلیق به وی مسترد می گردد«. 
درباره ی سیاست مقرر در این ماده می توان گفت که:

نخست آن که؛ رسیدگی های انتظامی و قضایی به طور موازی و توأمان در مورد تخلفات دارای ٌبعد مجرمانه 
به عمل می آید اما این برتری با رسیدگی در مراجع قضایی به رسمیت شناخته شده که رسیدگی انتظامی تا زمان 

صدور رای قضایی، متوقف می ماند. 
 از ســوی دیگر؛ بر خالف قانون مربوط به اعضای هیأت علمی دانشــگاه  ها که اســترداد حقوق معوقه در 
دوره ی تعلیــق را ویژه ی تخلفات مجرمانه ی خاصی می داند، در آیین نامه  حاضر به صرف صدور رای برائت از 
سوی مرجع قضایی، صرف نظر از نوع تخلفات ارتکابی، همه  حقوق معوقه او به عضو هیأت علمی برگردانده 

می شود. 
در مجموع به نظر می رسد که مقررات مندرج در مقررات یاد شده به مراتب، عادالنه تر از مقررات مندرج 
در قانون مربوط به تعقیب انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی می باشد؛ زیرا اثر مثبت رای مراجع 
قضایِی مبتنی بر برائت را بر کلیه تخلفات مجرمانه  دیگر، تســری داده در حالی که در قانون مربوط به اســتادان 

دانشگاه های دولتی، این اثر، منحصر به تخلفات مجرمانه خاصی شمرده شده است. 
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4- رویکرد نظام تعقیب انضباطی دانشجویان1 
 دانشــجویان دانشــگاه های دولتی و غیر دولتی در طول دوره ی تحصیل خود، مشمول مقررات انضباطی 

ویژ ه ای می باشند. 2 در این مورد به تفصیل بایستی در مورد مقررات یاد شده، اظهار نظر کرد:
4-1- نظام تعقیب انضباطی دانشجویان دانشگاه های دولتی

در باره  مقررات انضباطی دانشــجویان دانشــگاه های دولتی می توان گفت که حســب فهرست تخلفات 
انضباطی آنان، برخی از تخلفات به طور موازی، جنبه ی مجرمانه نیز دارند. از این رو، مقرر شــده که: »هرگاه 
دانشــجویی در خارج از محوطه  دانشــگاه مرتکب عمل خالفی که بنا بر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد 
رسیدگی به جرم ارتکابی در چهارچوب ضوابط و قوانین کیفری و جزایی در صالحیت مراجع قضایی است اما 

کمیته انضباطی می تواند به موازات آن، تصمیم گیری کند«. 3 
در مورد این مقرره باید گفت که معلوم نیســت که عالوه بر تخلفات دانشجویان در بیرون از دانشگاه، در 
مورد تخلفات مجرمانه ی آنان در داخل دانشگاه آیا موازی بودن رسیدگی انضباطی و کیفری نیز مقرر می باشد یا 
نه؟ عالوه بر آن در آیین نامه به امکان توقف رسیدگی های انضباطی تا صدور رای قضایی یا آثار آرای قضایی بر 
تصمیمات انضباطی، هیچ اشاره ای نشده است. صرف نظر از تأمالت جدی مربوط به صالحیت شورای عالی 
انقالب فرهنگی در وضع آیین نامه  انضباطی یاد شده4، اصواًل مقررات یاد شده بایستی از خط مشی موجود در 
قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری5 یا رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی6 پیروی می کرد 
اما ســکوت آیین نامه در این مورد، تأمل برانگیز است. البته شاید این طور گفته شود که قیاس میان دانشجویان 
با اعضای هیات علمی یا کارمندان دارای رابطه ی استخدامی، مع الفارق و منتفی است و از این رو، خط مشی 

واحد میان مقررات حاکم بر آنان، درست نباشد. 
4-2- نظام تعقیب انضباطی دانشجویان دانشگاه های غیردولتی 

در مقررات انضباطی دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی،7 جرایم عمومی به عنوان تخلفاتی بیان شــده 
کــه تعقیب انضباطی بســیاری از تخلفات، موکول به اثبات آن  ها در مراجع قضایی اســت یــا آن که اثبات در 
مراجع قضایی، مبنای برای تشــدید آن  ها به شــمار می رود. در مجموع به نظر می رســد که سیاست مندرج در 

1- برای آشنایی با ساختار و صالحیت مراجع تعقیب انضباطی دانشجویان، ر. ک: 
محمودی، جواد و یوسف نیا، ســحر، درآمدی بر فرآیند تعقیب انضباطی دانشجویان در ایران )دانشگاه های دولتی و غیردولتی(، انتشارات 

میزان، در نوبت نشر. 
2- آیین  نامه ی انضباطی دانشجویان مصوب 1374 با اصالحات بعدی، شیوه نامه  اجرایی مصوب 1388 و دستورالعمل اجرایی مصوب 1395 

در زمره ی این مقررات می باشند. 
3-تبصره 4 بند 5 قسمت ب ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان

4- برای آشنایی با چالش های صالحیت آن شورا در این باره، ر. ک: 
محمودی، جواد، درآمدی بر نظام حقوقی دانشگاه های ایران )دولتی و غیر دولتی(، انتشارات میزان،1395

5- قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه  ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1365
-6

7- آیین نامه ی انضباطی دانشجویان )اصالحی سال تحصیلی 80-1379( مصوب هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
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آن آیین نامه، آن اســت که رسیدگی انضباطی بســیاری از تخلفات مجرمانه، مانند »ضرب و جرح«1، »سرقت 
اموال غیر متعلق به دانشــگاه«،2 »اختالس«3، »تشــکیل جلســه یا همکاری برای اســتعمال مــواد مخدر«4، 
»تشــکیل جلسه جهت استفاده از مشروبات الکلی«5، موکول به رســیدگی قضایی و احراز آن  ها در آن مراجع 
می باشــد. این رویه می تواند تبعیت تعقیب انضباطی از آرای کیفری درباره تخلفات را نشــان دهد و به نوعی 
در صــورت عدم احــراز قضایــی آن تخلفات یا اصــواًل تعقیب انضباطی بــه عمل نمی آید یا آن که تشــدید 
نمی شــود. در مجموع، آیین نامه  انضباطی دانشگاه آزاد در مقایســه با آیین نامه  انضباطی دانشگاه دولتی از این 
 حیــث، برتری دارد که حداقل در پاره ای از تخلفات مجرمانه به رســیدگی پیشــین مراجــع قضایی، اصالت و

 برتری بخشیده است. 

5-رویکرد نظام تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران
در مورد تخلفات انتظامی اشخاص یاد شده، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 
1354/5/25 مقــرر می دارد که: »ســردفتران و دفتریاران که اتهام ارتکاب جنایــت عمدی مطلقًا و یا به اتهام 
ارتکاب جنبه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی آن ها کیفرخواســت صادر 
شــده است تا صدور حکم قطعی معلق خواهد شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن 
تکلیف نهایی ســردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شــرایط یا ســردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت 
برائت از اتهام منتســب سازمان ثبت اســناد و امالک کشور مکلف است بالفاصله اجازه و اشتغال مجدد او را 

صادر نماید«. 6 
با لحاظ ماده  یاد شــده، در مورد ارتکاب جنایت و جنحه، رسیدگی انتظامی متوقف و منوط به اعالم رای 
کیفری اســت. حســب مفهوم مخالف آن ماده، ارتکاب جرایم خالفی مانعی برای رسیدگی موازی کیفری و 

انتظامی نیست. 

6-رویکرد نظام تعقیب انتظامی متخلفان آزمون های سراسری
در مورد اشخاص متخلف در آزمون ها، قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 
1374/7/6 مقرر می دارد که: »رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون  ها مانع از رسیدگی برابر 
ســایر قوانین جزایی... نیســت و مرتکب عالوه بر مجازات مندرج در مواد 6 و7 این قانون به مجازات مقرر در 

1- بند 2 الف ماده سه آیین نامه ی انضباطی
2- بند 4/1 قسمت الف همان ماده. 

3- بند 5/3 قسمت الف همان. 
4- بند 1/4 قسمت د همان. 
5- بند 1/7 قسمت د همان. 

6-ماده 13
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سایر قوانین و مقررات محکوم می گردد«. 1 بر اساس آیین نامه ی اجرایی قانون یاد شده مصوب 1385/5/8: » 
در خصوص جرایم مندرج در قانون هیأت های بدوی و تجدید نظر حسب مورد موظف اند جنبه ی کیفری عمل 

متهم را به مرجع قضایی صالحیت دار و دادسرای عمومی و انقالب محل، اعالم نمایند«. 2 
از این رو، در قانون یاد شــده، عماًل سیاست اعالم موازی بودن رسیدگی های کیفری و انضباطی در پیش 

گرفته شده است. 

7-رویکرد نظام تعقیب اداری کارمندان
کارمندان همه  دستگاه  ها به عنوان عوامل اداری- اجرایی دولت و بلکه حاکمیت، موضوع قوانین انضباطی 
ویژه ای می باشــند. 3 آخرین قانون در این باره، قانون رســیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 می باشــد. بر 

اساس ماده ی 19 آن قانون: 
»هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشــته باشــد هیات رسیدگی 
به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای 
رســیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ارســال دارد. هر گونه تصمیم مراجع  قضایی مانع اجرای مجازات های 
اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشــد هیأت رســیدگی به تخلفات اداری طبق 

ماده 24 این  قانون4 اقدام می نماید.« 
در بــاره  نحــوه ی تأثیرگذاری آرای مراجع قضایی بر تصمیمات هیأت های اداری در ذیل قانون یاد شــده، 
موضع کلی دیوان عدالت اداری، آن اســت که صرف صدور رای برائت از ســوی دادگاه در رسیدگی به بخش 
کیفــری تخلف، الزامًا به معنای انتفاء آرای اداری در این حوزه نیســت؛ بلکه هیأت عالی نظارت و هیأت های 
رسیدگی به تخلفات اداری بنا به دالیل و مصالحی می توانند در مقابل رای برائت صادره از مراجع قضایی تصمیم 

اداری، مقتضی بگیرند. 
بر اســاس رویه  قضایی آن مرجع، رســیدگی به تخلفات اداری انضباطِی دارای ماهیت مجرمانه به صورت 
همزمان در مراجع انضباطی و یا مراجع قضایی صالحیت دار، قابل رســیدگی می باشــد و تحقق هر یك از این 
رسیدگی  ها )اداری یا قضایی(، مانع از پیدایش و یا ادامه  رسیدگی دیگر نمی باشد. آن مرجع در ضمن آرای خود، 

این معنا را مورد تأکید قرار داده است:

1- ماده 9
2- ماده 9 

3-نخســتین بار، قانون رسیدگی به اعمال خالف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری  ها مصوب 1354/2/2 بر آنان 
حکم بود که با قوانین بعدی، منسوخ شد. 

4- اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفًا در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم 
 صادر شده از لحاظ موازین قانونی ) به لحاظ شکلی یا ماهوی( مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر 

است. 



 رابطه  تصمیمات مراجع انضباطی با آرای مراجع کیفری
140

ـ»مســتنبط از مفاد ماده 23 قانون رســیدگی بــه تخلفات اداری مصوب 71/4/9، قســمت آخر ماده 19 
و همچنیــن ماده 24 قانون رســیدگی به تخلفــات اداری مصــوب 72/9/7، تجدید نظر و رســیدگی مجدد 
در پرونــده کارمنــدان متخلفــی که تخلــف آن  ها عالوه بــر جنبــه ی اداری، واجد عنوان جرائــم مندرج در 
 قوانیــن جزایــی نیز بوده، پــس از رســیدگی مراجع قضایــی، رأی بر برائت آنــان، صادر می شــود، ضروری 

به نظر می رسد...«. 1 
ـ»چون صدور احکام تبرئه از ناحیه  مراجع قضایی در خصوص جرائم... ناظر به جنبه های کیفری و جزایی 
اســت، ارتباطی با تخلفات اداری که رسیدگی به آن در صالحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است 

ندارد«. 2 
 ـ»نظــر به این که بر اســاس ماده 1 و 4 قانون رســیدگی به تخلفات اداری رســیدگی بــه کلیه ی تخلفات 
اداری کارمنــد به جز تخلفات مذکــور در بند های 23 و 24  ماده 9 قانون در صالحیت هیأت های رســیدگی 
به تخلفات اداری می باشــد و قســمت اخیر مــاده 25 قانون فوق  الذکر نیز به صراحت بیان داشــته اســت که 
رســیدگی  در مراجع قضایی مانع رســیدگی اداری نخواهد بود و با عنایت به این که صدور احکام تبرئه از ناحیه 
مراجــع قضایــی در خصوص جرائم مذکور در مــاده 25  قانون فوق ناظر به جنبه  های کیفری و جزایی اســت 
 و ارتباطــی به عنوان تخلفات اداری که رســیدگی به آن در صالحیت هیأت های رســیدگی به تخلفات  اداری 

می باشد ندارد...«. 3
در مقام ارزیابی آرای باال باید خاطرنشان کرد که رای نخست بر ضرورت تبعیت تعقیب اداری از محتوای 
آرای کیفری دایر بر برائت، تاکید می ورزد اما آرای دوم و ســوم، در مقام بیان موازی بودن رســیدگی  ها و عدم 
ارتباط میان تعقیب کیفری مبتنی بر برائت و تعقیب اداری نیست. با توجه به اشتراک هر سه رای بر پیش فرض 
صدور رای برائت در تعقیب کیفری، مفاد رای دوم و سوم با رویکرد مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 

ناسازگار به نظر می رسد. 

8-رویکرد نظام تعقیب انتظامی مهندسان
 مهندســان، مشــمول قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371/3/26می باشــند. بر اساس آن قانون: 
»عدم رعایت مقررات ملی ســاختمان تخلف حرفه ای محســوب می گردد و مستوجب تنبیه انضباطی است و 
هرگاه بر اثر آن جرمی واقع شــود مسئول مربوط عالوه بر تنبیهات انضباطی حسب مورد از لحاظ کیفری مورد 
تعقیب قرار خواهد گرفت«. 4 این ماده، موازی بودن رسیدگی های انتظامی و قضایی را مورد تصریح قرار داده و 

هیچ اشاره ای به برتری یا عدم برتری به آرای کیفری بر تصمیمات انتظامی نکرده است. 
1- دادنامه ی شماره 133 مورخ 74/8/6 در کالسه پرونده 74/84

2- دادنامه ی شماره 149 مورخ 76/12/10 در کالسه پرونده 76/75 
3-دادنامه ی شماره 98 مورخ 71/6/3 در کالسه پرونده71/70

4- تبصره ی ماده ی 18
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9- رویکرد نظام تعقیب انتظامی پزشکان
در مورد تخلفات صنفی و حرفه ای حرفه های پزشــکی، آیین نامه ی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و 
حرفه ای شــاغالن حرفه های پزشــکی وابسته مصوب 1373/5/9 هیأت وزیران به شــرح مواد 45و 46 )که در 
آیین نامــه اصالحی 1378/4/3۰ به ترتیب مــواد 44 و 45 تغییر یافته اند(، مقرر می دارد که: »هرگاه هیأت های 
بدوی یا انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه  جزایی داشته باشد برخورد نماید، مکلف است موضوع 

را به مراجع قضایی اعالم -کنند ولی این امر مانع رسیدگی انتظامی نیست«. 
با توجه به مواد یاد شده:

اواًل: موازی بودن رسیدگی های انتظامی و کیفری، مورد تصریح قرارگرفته است. 
ثانیًا: هیچ نوع برتری آرای قضایی بر تصمیمات انتظامی اعالم نشــده و در این مورد، به نوعی خط مشــی 

مندرج در آیین نامه  انضباطی دانشجویان دانشگاه دولتی، تکرار شده است. 1 
البته در آیین نامه  انتظامی ســال 1378 عبارت »ولی این امر مانع رســیدگی انتظامی نیست«، حذف شده و 
به نوعی، رســیدگی پیشین کیفری بر تعقیب انتظامی، برتر شمرده شــده است که با موازین دادرسی منصفانه، 

سازگارتر به نظر می رسد. 

10- رویکرد نظام تعقیب انتظامی دامپزشکان
بر اساس قانون تأسیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1367/7/18 امکان تعقیب 
انتظامی شــاغالن حرفه  دامپزشــکی، مقرر و بر اساس آیین نامه  اجرایی رســیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای 
شــاغالن حرفه دامپزشــکی مصوب 1382/2/1۰ هیأت وزیران، فراینده تعقیب آن  ها مشــخص شده است. با 
این حال، هیچ اشــاره ای به نحوه  تعقیب تخلفات مجرمانه و نیز تأثیر آرای کیفری، وجود ندارد با این حال در 
همان قانون، امکان شــکایت از رای هیأت عالی انتظامی در مراجع قضایی،2 مورد تصریح قرار گرفته و حسب 
آن تبصره، »رای مراجع قضایی قطعی و قابل اجرا است«. به نظر می رسد که »مقصود از مرجع قضایی« در آن 
تبصره، دیوان عدالت اداری و نه دادگاه عمومی کیفری است. با این حال از ُبعد دیگر، مراجع قضایی می توانند 
در شــروع رســیدگی های انتظامی، مؤثر باشــند؛ یعنی اعالم و احراز تخلفات مجرمانه از سوی مراجع قضایی 
می تواند مبنای شــروع رسیدگی های انتظامی باشند؛ زیرا آیین نامه ی اجرایی آن قانون،3 اعالم و ارجاع تخلف از 
طرف مراجع قضایی را در زمره  مبنای شــروع رســیدگی به ُبعد انتظامی آن جرم می داند. عالوه بر آن، آیین نامه  
یاد شــده، مقرر کرده که: »در صورتی که تخلف عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشــته باشد 
1- این رویه در آیین نامه ی اجرایی چگونه تشکیل هیأت های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغالن حرفه ی مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی مصوب 1382/12/2 موضوع قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
1380/4/3 عینًا تکرار شــده است؛ یعنی رسیدگی انتظامی به شاغالن آن حرفه به موازات رسیدگی قضایی بوده و در عین حال، رسیدگی 

قضایی، مانع از رسیدگی هیأت های انتظامی نبوده و تأثیری بر آرای آن  ها ندارد. 
2- تبصره ی 2 ماده ی 24

3-بند ب ماده ی 10
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برابر ماده 26 قانون ســازمان نظام پزشکی اقدام خواهد شد«. 1 با مراجعه به ماده ی 26 در می یابیم که: »هرگاه 
تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز را داشته باشد هیأت های انتظامی 
مکلف اند تصویر تأیید شــده پرونده مربوط را به مراجع ذیصالح ارســال کنند. رسیدگی در مراجع قضایی مانع 
رسیدگی هیأت های انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه ای مشموالن این قانون نیست. » در تبصره ی آن ماده 
آمده که »مراجع قضایی مکلف اســت در صورت برخورد با تخلفات صنفی و حرفه ای اشــخاص موضوع این 

قانون تصویر تأیید شده پرونده را به مرجع ذی ربط ارسال دارد.«
از ماده ی یاد شده، این طور برداشت می شود که سیاست موازی بودن رسیدگی  های انتظامی و قضایی و نیز 
عدم تأثیر آرای قضایی بر نوع و ســطح برخورد انتظامی در این قانون نیز، تکرار شده؛ هر چند به شرحی که نیز 

گفته شد آرای مراجع قضایی می توانند به عنوان مبنای رسیدگی های انتظامی شمرده شوند. 

11- رویکرد نظام تعقیب انضباطی نیرو های مسلح
پرسنل نیرو های مسلح، مشــمول مقررات انضباطی ویژه ای به نام »آیین نامه ی انضباطی نیرو های مسلح«2 
می باشند. بر اساس آن آئین نامه،3 برای نمونه، ارتکاب« اختالس» و یا »تسلیم مدارك و اسناد نظامی به افرادی 
که حــق دریافت آن ها را ندارند« مصداق تخلف انضباطی اند، همان طور که به تصریح قانون جرایم نیرو های 

مسلح جمهوری اسالمی ایران به عنوان مصادیق »جرایم نظامی« شمرده شده اند. 4 
11-1- دیدگاه حاکم بر نظام تعقیب انضباطی نیرو های مسلح

باید دید در قوانین و مقررات مربوطه ی نیرو های مسلح در این باره چه موضعی در پیش شده است؟ به شرح 
زیر، مطالب را پی می گیریم:

11-1-1- دیدگاه حاکم بر آیین نامه ی انضباطی:ماده  11 پیوست جداول تنبیهات انضباطی نیرو های مسلح 
)از ضمایم آئین نامه  انضباطی( مقرر می دارد:

»در صورتی که پرســنل، توأمًا مرتکب جرم و تخلف شوند، رسیدگی به تخلف آنان بر اساس این آئین نامه 
خواهد بود و اعمال تنبیه انضباطی به همین منظور، مانع تعقیب جزائی و رسیدگی به جرم آنان در مراجع قضایی 

نخواهد بود«. 
 ظاهرًا ماده  باال صرفًا مربوط به امکان بررسی مستقل جنبه ی  انضباطی– اداری داشتن یك تخلف و نیز وصف 
مجرمانه آن اســت و تصریحی به اولویت یا عدم اولویت رســیدگی قضایی بر تصمیم گیری انضباطی و بالعکس 

ندارد. 
1 - ماده 14

2- مصوب 1368 مقام رهبری
3- بند »ل« ماده ی 116

4- ماده 118 به بعد قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 1382/10/9
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11-1-2- دیــدگاه حاکــم بر قانون مقررات اســتخدامی ارتش: به طــور کلی، قوانین اســتخدامی 
نیرو های مســلح، ضمن پرداختن کلیاتی در مــورد انواع تخلفات و مراجع انضباطی، بیــان جزئیات آن  ها را به 
تصویــب آئین نامه  انضباطــی موکول نموده انــد؛ بنابراین با تصویــب آئین نامه  مذکور، دیدگاه بــاال در قوانین 
اســتخدامی نیرو های مســلح ســه گانه در کشــور، جریان دارد. با وجود این با مطالعه  دقیق برخی مواد قانونی 
مربوطه، دیده می شــود کــه در مورد تخلفاتی مانند »فرار پرســنل کادر ثابت«، پس از صــدور رأی »اخراج« 
و دیگــر تنبیهــات انضباطی از ســوی مراجع انضباطــی نیرو های مســلح، چنانچه مرجع قضایی نیــز به دلیل 
وصــف مجرمانــه  »فرار از خدمــت«،1 موضــوع را مورد رســیدگی قرار داده و بــه »برائــت موقوفی تعقیب 
 و یــا منع پیگرد« پرســنل مــورد اتهام، رأی دهد، آن رأی بــر رأی انضباطی »اخراج«، اثر منفی داشــته و آن را 

»کان لم یکن« می کند. 
برای نمونه، مطابق قانون ارتش:

»فــراری، وضع پرســنلی اســت که مدت غیبت آنــان در زمان صلــح از 15 روز و در زمــان جنگ از 5 
روز تجــاوز نمایــد، حقوق و مزایای این قبیل پرســنل از تاریــخ غیبت، قطع می گردد و پرســنل فراری پس از 
 معرفی یا دســتگیری بالفاصله شــروع بــه خدمت نموده و به اتهام فــرار آنان، برابر مقــررات کیفری مربوطه، 

رسیدگی می شود. 
وضعیت خدمتی پرسنل کادر که مرتکب فرار از خدمت شده اند، به شرح زیر خواهد بود:

الف( در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا فرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار به انتســاب، 
تبدیل خواهد شد. 

ب( در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام غیبت و فرار، جزو خدمت 
محسوب نمی گردد. 

ج( در صــورت محکومیت به مجازاتی که مســتلزم اخراج از خدمت باشــد از تاریخ قطعیت رأی اخراج 
خواهد شد«. 

تبصره: هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت، بالغ بر6 ماه گردد، از آغاز غیبت، اخراج می گردند و پس از 
آن، برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده، فقط در صورت صدور رأی برائت، یا قرار موقوفی تعقیب یا منع 
پیگرد، حکم اخراج نیز »کان لم یکن« خواهد شد. در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد، پرسنل می توانند 
پــس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، در 

رسیدگی مجدد، حکم اخراج آنان نیز »کان لم یکن« می گردد«. 2 
بر خالف دیدگاه حاکم بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در آن ، اثر منفی صدور رأی برائت از سوی 
مراجع قضایی در مورد آرای انضباطی صادره از مراجع انضباطی با شرایطی مانند تأیید هیأت عالی نظارت، مورد 

1- ماده ی 40 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1371/5/18
2- بند ج ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب 1366 با اصالحات بعدی
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پذیرش قرار گرفته،1 مقررات انضباطی در نیرو های مســلح، ضمن پذیرش رســیدگی دوگانه ی مراجع قضایی و 
انضباطی به تخلف انضباطی و وصف مجرمانه ی آن، جز در موارد محدودی، این اثر منفی را نپذیرفته اند و در 
نتیجه، جز در مورد تخلف »فرار از خدمت« نمی توان رسیدگی اداری و انضباطی را تابع تصمیم گیری قضایی 

دانست. 
بــا در نظــر گرفتن رویه  عملی باید گفت، عالوه بر آن که رســیدگی به یك فعل یــا ترك فعل واحد دارای 
جنبه ی انضباطی و یا مجرمانه، در مراجع انضباطی و نیز مراجع قضایی پذیرفته شــده، رســیدگی هر یك از این 
مراجــع، موکول به رســیدگی مرجع دیگر و متوقف بر آن نمی باشــد. در نتیجه، الزام آور بــودن آرای مذکور بر 
تمــام مراجــع مربوطه، ایجاب می کند با اخذ وحــدت مالك در حوزه ی رســیدگی های انضباطی در نیرو های 
مســلح نیز رسیدگی به جنبه ی اداری و یا محرمانه  تخلفات پرســنل آن نیرو ها در مراجع انضباطی را به صورت 
مســتقل بپذیریــم. مگر آن که آرای یاد شــده را نــه در مقام بیان مــوارد برتری احکام قضایــی بر تصمیمات 
انضباطی و بلکه در مقام جواز شروع رسیدگی اداری و انضباطی بدانیم. عالوه بر آن که تسری احکام مندرج 
 در آن  ها به پرســنل نیرو های مســلح دارای قوانین خاص - که اصواًل در بســتر قوانین عام اســتخدامی صادر 

شده اند- را ناموجه بشماریم. 
11-1-3- دیدگاه حاکم بر قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی: رویه  موجود در قانون یاد شده، 
مبنی بر منتفی بودن رســیدگی انضباطی صرفًا در صورت محکومیت در دادگاه کیفری، دقیقًا در برابر سیاست 
اداری پیش رو در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که تنهاحصول برائت در فرایند کیفری را مستندی برای 

منتفی شمردن تعقیب اداری می دانند. 
دیــوان  عدالــت   اداری در یک رای وحدت رویه2 به موازی بودن رســیدگی  های کیفــری و فرآیند تعقیب 

انضباطی در آن نیرو ، تصریح کرده است:
»... بــا توجه به ایــن که به موجب تبصره ی یك ماده ی 124 قانون اســتخدام نیــروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران مصــوب 1382/12/2۰، در مواردی که تخلــف انضباطی کارکنان دارای عنــوان مجرمانه نیز 
باشــد، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از ســوی مراجع قضائی مانع از رســیدگی به موضوع تحت عنوان 
انضباطــی نخواهد بود، بنابراین رأی شــعبه ی پنجم دیوان عدالت اداری به شــماره  دادنامه ی شــماره ی 1262 
مــورخ 1389/6/22 که حصول برائت از دیوان عالی کشــور را مانع از رســیدگی به تخلف انتظامی ندانســته 
 اســت و حکم به رد اعاده دادرســی صادر کرده اســت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق

 مقررات است...«. 3 
1- مواد 19 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 

2- رای وحدت رویه  شماره ی 386 مورخ 1390/9/7
3- در رای باال مقصود از رای شــعبه  پنجم، چنین بوده است: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه 1051/89/5 
با موضوع دادخواســت آقای رضا... به طرفیت کمیســیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و به 
خواسته اعاده  دادرسی از دادنامه  شماره  2181ـ1388/9/21 به موجب دادنامه  شماره ی 1262ـ1389/6/22 مفادًا به شرح آینده به صدور 

رأی مبادرت کرده است:
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دادنامه ی شماره  192 مورخ 1387/3/26 که در مقام حل تعارض میان آرای شعب ششم صادر شده، این 
معنا را بیشتر بیان می کند:

مقدمه: الف شــعبه ی ششم در رســیدگی به پرونده ی کالســه  2527/84 موضوع شکایت... به طرفیت 
بازرســی فرماندهی تهران بزرگ به خواســته ی انتظار خدمت قطع حقوق و مزایا، لغو انتظار خدمت و احقاق 
حقوق از دســت رفته به شــرح دادنامه  3۰7 مورخ 1386/2/31 چنین رأی صادر نموده اســت که: »نامبرده 
به علت ارتکاب تخلفات انضباطی ارائه گزارش خالف واقع و غرض ورزی و بدبین کردن اشــخاص نســبت 
به نیرو های مســلح به اســتناد بند )ط( ماده 12۰ قانــون ناجا و بند 14 جدول شــماره ی 4 آیین نامه ی انضباطی 
نیرو هــای مســلح و اختیار تفویضی از طرف فرمانده نیرو به فرماندهان نواحی به ســه مــاه انتظار خدمت تنبیه 
گردیده است با توجه به اوراق پرونده خصوصًا صدور قوانین تعقیب صادره از سوی بازپرسی شعبه دهم نظامی 
تهران در ارتباط با تخلفات یاد شــده تنبیه مورد بحث از اســتحکام کافی برخوردار نیســت و با لغو آن و ورود 
 شــکایت شاکی مشتکی عنه مکلف اســت حقوق و مزایای مستمر مشــاٌرالیه را در مدت 3 ماه مذکور به نحو 

کامل پرداخت نماید.«
 ب شــعبه ی ششــم در رســیدگی به پرونده ی 2526/84 موضوع شــکایت... به طرفیت بازرسی نیروی 
انتظامی تهران بزرگ به خواسته ی اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 2617 
مورخ 1385/11/21 چنین رأی صادر نموده است: »نظر به این که شاکی اعتراض موجه و مؤثری که موجب 
نقض تصمیم معترض عنه را فراهم آورد ارائه نداده اســت و از ســوی دیگر صرف صدور منع تعقیب از مرجع 
قضائی مانع ِاعمال تنبیهات انضباطی از ســوی مقامات صالح نمی باشــد، لذا بر این اســاس و به لحاظ اینکه 
 تخلفی از قوانین و مقررات قانونی در تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، حکم به رد شکایت شاکی را صادر 

و اعالم می نماید. 
هیأت عمومی در پرونده  یاد شده به شرح زیر، رای داد:

بــه صراحــت تبصره یک مــاده 124 قانون اســتخدام نیروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایران مصوب 
1382/12/2۰: »در مــواردی کــه تخلــف انضباطی کارکنــان دارای عنوان مجرمانه نیز باشــد، ابتدا به عنوان 
جرم توســط مراجع قضائی رســیدگی و در صورت محکومیت، رســیدگی به عنوان تخلــف انضباطی منتفی 
خواهد شــد. در غیر این صورت صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از ســوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی 
بــه موضوع تحت عنــوان انضباطی نخواهد بود. به هر حال رســیدگی به یک تخلف تحــت دو عنوان جرم و 

»شــاکی اعالم داشته اســت اینجانب در اجرای ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر دارم: اینجانب به 
واسطه توجه اتهام، پرونده ای نزد دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان داشتم که در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ناجا محکوم به معافیت 
از خدمت شدم اما شعبه دیوان نیز آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر را تایید کرده است. اکنون در دادگاه تجدیدنظر از اتهام وارد شده 
مبرا شناخته شده ام و برائت اخذ کرده ام، الزم به توضیح است در همین پرونده آقای... با وضعیت مشابه در شعبه 6 دیوان عدالت اداری پس 
از ارائه رأی دادگاه موفق به نقض آراء کمیسیون  ها و اعاده به کار شد. لذا اعاده دادرسی مورد استدعاست. نظر به این که رأی مورد درخواست 
اعاده  دادرسی شاکی وفق مقررات اصدار یافته است و شاکی هیچ گونه دلیل جدیدی که موجب نقض رأی مورد اشاره گردد ارائه نکرده است 

لذا موضوع درخواست شاکی از شمول ماده17 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. به رد شکایت حکم صادر و اعالم می شود.« 
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تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع اســت.« نظر به این که اتهام منتســبه، واجــد عنوان تخلف انضباطی و 
جزائی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع با توجه به قســمت دوم تبصره فوق الذکر 
نافی جواز رســیدگی و اتخاذ تصمیم نســبت به جنبه  تخلف انضباطی موضوع نیســت، بنابراین دادنامه  شماره  
 2617 مورخ 1385/11/21 شــعبه  ششــم دیوان در حدی که متضمن این معنی اســت، موافق اصول و موازین 

قانونی می باشد...«. 
11-1-4- دیدگاه حاکم بر قانون مجازات جرایم نیرو های مســلح: در قانون یاد شده نیز، این موضوع، 

مورد تاکید قرار گرفت. مطابق آن قانون:
»هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیرو های مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز  داشته باشد، رسیدگی به تخلف از 
نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤوالن نیرو های  مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در 
مرجــع قضایی نخواهد بود و  فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعالم نمایند.«1 از نظر آن 

قانون، موازی بودن تعقیب کیفری و انضباطی، اجتناب ناپذیر دانسته شده است. 
البته، ماده  یاد شــده که اصواًل شامل همه  نیرو های ســه گانه است اشاره ای به تکلیف پرونده  انضباطی در 
صورت محکومیت متهم در دادگاه قضایی، نکرده و از این حیث، نســبت به قانون اســتخدام نیروی انتظامی، 
کاستی دارد. قوانین استخدامی سپاه و ارتش در مورد موضوع یاد شده، سکوت کرده اند. بنابراین معلوم نیست 
در تبیین رابطه ی میان ابعاد انضباطی و کیفری یک تخلف ارتکابی در مواردی که مرجع قضایی، رای به برائت 
می دهد یا متهم را به محکوم می کند بایستی از رویه  مندرج در قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی، تبعیت 
کرد یا با محدود دانســتن آن رویه به نیروی یاد شــده، به الزامات مندرج در ماده ی 136 قانون مجازات جرایم 
نیرو های مســلح، اســتناد کرد که موازی بودن رســیدگی- های انضباطی و کیفری به طور مستقل و بدون تاثیر 
یک جانبه یا متقابل بر یکدیگر را پیش بینی کرده اســت. به نظر می رسد که با اصالح مقررات انضباطی جاری 
در نیرو های مسلح، برتری نتیجه  رسیدگی های قضایی بر آرای انضباطی- اداری در صورت صدور رأی برائت و 
قرار های منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مورد تخلفات انضباطی دارای وصف مجرمانه بر کلیه  مصادیق تخلفات 

انضباطی، حاکم شود. 2 

1- ماده ی 136
2- محمودی، جواد، )1393(، درآمدی بر دادرسی اداری در نیرو های مسلح ایران )ارتش، سپاه و نیروی انتظامی(، نشر خرسندی، صص114 

و1120
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نتیجه گیری
 بــا تحلیل مراجع شــبه قضایــی انضباطی، فــارغ از نوع و گســتره ی صالحیت های آن  ها به نظر می رســد 
کــه در بیان تعامل میــان آرای آن  ها با تصمیمات قضایی صادره از دادگاه های کیفــری در مورد وصف مجرمانه  
 تخلفات مربوطه، سیاســت های متفاوتی در پیش گرفته شده که حسب مورد با موازین دادرسی منصفانه، سازگار

 یا ناسازگارند:
نخســت آن که؛ عموم مراجع یاد شــده، ضمن بیان انواع تخلفات انضباطی، اداری و صنفی به موازی بودن 
رســیدگی درون سازمانِی آن  ها با تعقیب کیفری، اذعان و در مقررات خود به آنان، تصریح کرده اند. دلیل موازی 
بودن این رسیدگی  ها حساسیت اداری صنفی مربوط به آن تخلف و در عین حال، ضرورت رسیدگی به ابعاد مجرمانه 

آن در متون کیفری است. 
دوم آن که؛ برخی از آن مراجع، اصواًل احراز برخی تخلفات را منوط به اثبات آن  ها در مراجع قضایی دانسته اند. 
برای نمونه، در مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی در مورد برخی از تخلفات، چنین سیاستی 
وجود دارد که اقدامی مثبت ارزیابی می شود؛ زیرا مراجع قضایی، بهتر از رقبای خود در دستگاه های اجرایی، قادر 

به تأمین عدالت می باشند. 
سوم؛ در برخی از مقررات مراجع شبه قضایی، شروع رسیدگی های مربوطه، منوط به رسیدگی پیشین قضایی 
می باشــد که می تواند اهمیت را بر رســیدگی های اخیر داده و به قاطعیت بیشتر آرای صادره از مراجع شبه قضایی 
بیانجامد. برای نمونه، در مقررات انضباطی دانشــجویان در دانشــگاه های دولتی و غیر دولتی، در مورد پاره ای از 

تخلفات مانند قتل، ضرب و جرح یا تخلفات مالی، چنین سیاستی در پیش گرفته شده است. 
چهــارم؛ عــالوه بر مطالب یاد شــده در صــورت مداخلــه  دادگاه کیفری، اثــر بعــدی رأی آن دادگاه بر 
تصمیمــات مراجع انضباطی، جالب اســت؛ در برخی از متــون انضباطی، مانند مقررات اســتخدامی نیرو های 
مســلح )به طور تلویحــی( و نیز مقررات موضوع قانون رســیدگی به تخلفــات اداری، اثر مســتقیم رأی قضایی 
بر تصمیم مراجع شــبه قضایی، محدود می باشــد؛ با این توضیح که این اثر، مشــروط به صدور رأی قطعی برائت 
از ســوی مرجع کیفری بر روند رســیدگی اداری نیز، تأثیر مثبت دارد. البته عالوه بر شــرط یاد شــده، موافقت 
 شــورای عالی نظارت در آن قانون و نیز تأیید خالف قانون بودن رأی پیشــین صادره از هیات رســیدگی کننده ی 

مربوطه، الزم است. 
به طور کلی، از چند منظر می توان به روابط تصمیمات قضایی و آرای کیفری نگریست:

در یــک دیدگاه، آرای قضایی بایســتی متاثر از مفاد تصمیمات انضباطی باشــند؛ از این رو، چنانچه پس از 
رسیدگی و صدور رأی قطعی در مراجع انضباطی مربوطه، پرسنل متخلف از اتهامات انتسابی، برائت حاصل نموده 
و برائت وی به اثبات برسد، در صورتی که آن تخلف، دارای وصف مجرمانه نیز باشد، رسیدگی قضایی به »وصف 
مجرمانه « آن تخلف نیز بایستی متوقف مانده و مراجع قضایی، رأی به برائت یا قرار موقوفی تعقیب، صادر  کنند. 
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همچنین در صورت محکومیت قطعی پرســنل در مراجع انضباطی مربوطه، مرجع قضایی باید از آن رأی، تبعیت 
کرده و حکم به محکومیت متهم، صادر کند. 

 در تقویــت ایــن دیــدگاه می تــوان گفت کــه اداره یا محل خدمــت کارمند یا عضو یــک صنف خاص 
و مقامــات مافــوق او و نیز نهاد هــای نظارتی درون ســازمانی، امکانات الزم برای اشــراف بر عملکرد پرســنل 
مذکــور و َاعمــال او را دارنــد و انجام تحقیقات دقیق دربــاره  نوع تخلف، انگیزه ی متخلف و ســوابق خدمتی 
وی از ســوی آن مراجــع، بــه مراتب، امکان پذیر و آســان تر اســت. در نتیجه، هر نوع تصمیم گیــری قطعی در 
 مراجع انضباطی مختلف در مورد اشــخاص یاد شــده باید از ســوی مراجع قضایی صالحیت دار، مورد عمل و 

استناد قرار گیرد. 
بر اســاس دیدگاه دوم، تصمیمات انضباطی بایســتی متاثر از آرای قضائی باشند؛ این دیدگاه در برگیرنده  این 
مطلب اســت که هر نوع تصمیم گیری درباره  تخلف انضباطــی در مراجع اداری- انضباطی، اعم از محکومیت 
متخلف یا برائت وی در نوع تصمیم گیری مرجع قضایی صالحیت دار برای رسیدگی به وصف مجرمانه  آن تخلف، 
تاثیری نداشته بلکه بر عکس، سرنوشت رسیدگی انضباطی مرتبط با نوع تصمیمات قضایی )محکومیت یا برائت 
متهم( و متأثر از آن اســت. در نتیجه، در صورت صدور تصمیم قضایی )در قالب رأی و یا قرار( از مرجع قضایی 
صالحیت دار، مراجع انضباطی، مکلف به ِاعمال آن تصمیم و استناد به آن در رسیدگی های اداری- انضباطی خود 

می باشند. 
این دیدگاه می تواند از این منظر، پذیرفتنی است که:

اواًل: برخــالف مراجــع انضباطــی موجود در نهاد هــای دولتی و عمومــی )مانند نیرو های مســلح( که در 
قالب مراجع انفرادی یا شــورایی به عنوان )دادگاه اداری(، محســوب شــده و در زمره  مراجع قضایی نیستند بلکه 
اعضــای آن مراجــع، عمدتًا جــزو مقامــات اداری- اجرایی و یا فرماندهــان نظامی دارای اختیــارات اداری )از 
جملــه در ِاعمــال تنبیهــات انضباطی-اند(، مراجــع قضایی، مرکب از یك یــا چند نفر از قضــات دارای رتبه ی 
قضایــی بوده و به نمایندگــی از جامعه و در حمایــت از نظم عمومی و هنجار های اجتماعــی، )نه به نمایندگی 
از ســازمان یــا نیــروی خاصی و در حمایــت از نظم ســازمانی آن نیرو( به جــرم ارتکابی، رســیدگی می کنند. 
ِصــرف حضــور نمایندگان ســازمان  قضایی نیرو های مســلح یا رئیس آن ســازمان در رســیدگی های انضباطی 
 نیرو هــای مســلح نیز نمی توانــد ماهیت غیرقضایی بــودن آن رســیدگی  ها را تغییــر دهد، زیــرا رأی هیات های 

انضباطی به اکثریت، صادر می شود. 
ثانیًا: قضات کیفری در رسیدگی های خود، قوانین و مقررات مربوط به نحوه ی دادرسی  ها و رسیدگی  ها و... را 
مّد نظر قرار می دهند و از این رهگذر، میزان حمایت از حقوق متهم و رسیدگی به اتهامات وی در مقایسه با رسیدگی 
انضباطی در مراجع انضباطی به مراتب، باالتر است. وجود یک آیین  دادرسی مفصل، حق استفاده از وکیل و وجود 

جبران های کیفری فراوان، ضریب عادالنه تر بودن رای کیفری را باال می برد. 
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ثالثًا: اصواًل دستگاه قضایی، مستقل بوده و از این رو، قاضی نیز اصواًل در صدور رأی، استقالل دارد. در نتیجه 
وی به صورت ابتدایی و با دالیل پیش روی خود و تحقیقاتی به صدور رای می پردازد که به دستور و تحت نظر او به 
عمل می آید. در نتیجه، رسیدگی انضباطی در مراجع مربوطه اصواًل بایستی تابع تصمیم گیری های قضایی و منطبق 
با آن باشــد. در حالی که اعضای هیات های انضباطی منصوب مقامات مافوق بوده و از مصونیت الزم حرفه ای 

برخوردار نیستند. 
در مجموع با لحاظ رویکرد های حاکم بر مراجع انضباطی، رأی کیفری، اثر چندانی بر تصمیم انضباطی ندارد. 
از این رو، باید گفت که تأثیرپذیری تصمیمات مراجع انضباطی از آرای مراجع قضایی کیفری، محدود و نســبی 
است؛ زیرا به جز در مورد صدور رأی قطعی مبتنی بر برائت از سوی مراجع قضایی، آرای آن  ها هیچ تأثیر مثبت یا 

منفی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی ندارند. 
از این رو، پیشنهاد می شود که:

1ـ برخی مراجع شبه قضایی انضباطی در این باره با فقدان مصوبه، آیین نامه یا قانون، رو به رو می باشند که با 
تصویب آن  ها می توان بسیاری از مشکالت مربوط به تأثیر گذاری متقابل رسیدگی های انضباطی و قضایی را حل 

کرد. 
2ـ در مورد پاره ای از مراجع انضباطی، مانند هیأت  های انتظامی وکالء و سردفتران، مقررات مربوط در خصوص 
موضوع مورد بحث، هیچ تصریحی نداشته اند. بنابر این الزم است با اصالح این مقررات به این مسأله مهم پرداخته 

شود. 
3ـ در مورد پار های از مراجع انضباطی مانند هیأت  های انضباطی دانشــجویان، الزم اســت به تأثیر مستقیم و 
مثبت صدور رأی برائت بر توقف رسیدگی انضباطی، تصریح شود؛ همان طور که برای نمونه، در قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری این مسأله به روشنی بیان شده است. معلوم نیست که هیأت  های انضباطی در رویارویی با این مسأله، 
به دلیل ســکوت متون مربوط خود از ِاعمال تأثیر رأی برائت بر تصمیم انضباطی خود، طفره می روند یا با وحدت 
مالک از رویکرد جاری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اثر رأی برائت بر منتفی شدن رسیدگی انضباطی را 

ِاعمال می کنند؟
4ـ با لحاظ اصول دادرســی منصفانه، بهتر اســت که یک مرجع انضباطی در فرض برخورد با تخلف دارای 
وصف مجرمانه، رســیدگی خود را به پس از رســیدگی مرجع قضایی، موکول کند. عالوه بر آن، بایستی تصمیم 
قضایی در مورد تعقیب مجازات یا تعلیق آن در روند رسیدگی  های مراجع انضباطی نیز، تأثیر مثبتی داشته باشند؛ به 
عبارت دیگر، مراجع اخیر از سیاست کیفری ایجاد شده و مبانی آن برای تعیین نوع برخورد با متخلف مربوطه، الهام 

بگیرند. 
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چکیده
به لحاظ گســتردگی حوزه فعالیت قوه مجریه و تنوع فعالیت های آن و ارتباط مستقیم و مستمری که با زندگی 
شهروندان دارد، عالوه بر وظیفه اصلی اجرای قانون، برخی از وظایف دیگر قوا را به شکل ضعیف تر عهده دار شده 
است. یکی از مهم ترین این وظایف، ضرورت رسیدگی به تخلفات شغلی در مرجعی به نام هیات رسیدگی به تخلفات 
اداری کارمندان دولت است. تخلفاتی که عنوان مجرمانه ندارند، در هیات های مذکور رسیدگی می شود. با این وجود، 
قانون رســیدگی به تخلفات اداری فصل ســوم خود را به »مجازات ها« اختصاص داده است. حال با توجه به آن که 
هیات  هایی که به تخلفات اداری کارکنان رسیدگی می کنند، دادگاه محسوب نمی شوند، اعضای این هیات  ها قاضی 
به شمار نمی آیند و بایسته های امر دادرسی عادالنه از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل علنی بودن 
محاکمات، استقالل مرجع تحقیق و تعقیب و... به صورت ناقص در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است، 
می توان نتیجه گرفت که هیات  های اداری صالحیت اعمال مجازات را ندارند و قرار دادن فصلی به عنوان مجازات  ها 

در قانون مزبور آشکارا در مغایرت با قانون اساسی می باشد. 
واژگان کلیدی

تخلفات اداری، مجازات، کارمندان، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری. 
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مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، امر قضا را بسیار حیاتی برشمرده و پاسداری ازحقوق و آزادی های اساسی و 
حق اجرای عدالت و تأمین امنیت قضایی را در گرو رعایت صالحیت عام رسیدگی دادگستری های قوه قضائیه دانسته 
است1. همچنین قانون اساسی، قضات مستقل را، ضامن سالمت فیصله خصومات و تظلمات و شکایات برشمرده 
و در اصول متعددی مســتقاًل و یا درکنار اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات  ها مورد تصریح قرار داده 
است. بایسته های روشن امر قضا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حاکی از آن است که حکم بر مجازات 
و اجرای آن، باید تنهااز طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، 
مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد2. از سوی دیگر وجود برخی مشکالت و واقعیات از جمله برچسب 
مجرمانه خوردن افراد و سرگردانی مردم در فرآیند پیچیده قضایی و تحمل هزینه های گزاف مادی و معنوی به مردم و 
دستگاه قضایی، تراکم پرونده های قضایی، اطاله دادرسی، تورم جمعیت کیفری و... حقوقدانان و سیاست گذاران را 
برآن داشت، تا با اتخاذ سیاست مناسب به فکر ساز و کارهایی بیفتند تا با حل و فصل دعاوی خارج از قلمرو اقدامات 
قضایی، بسیاری از معضالت پیش گفته را مرتفع سازند. این گونه بود که بسیاری از وظایف دادگاه  ها به مراجع شبه 
قضایی محول شد. یکی از مهم ترین پیامد های این امر تبدیل بسیاری از عناوین مجرمانه به تخلفات اداری، صنفی و 

انضباطی است. در همین راستا مراجع متعددی به وجود آمد که رسیدگی به تخلفات اداری را بر عهده داشتند. 
هدف از تشکیل دادگاه  ها یا مراجع شبه قضایی اداری اداری تأمین  عملکرد موثر دراداره بیان شده است که از راه 
تحقیق و بررسی انجام وظایف کارمندان صورت می پذیرد. و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران از جمله 
اصلی ترین این مراجع به حساب می آیند. بر همین اساس طبق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 
دولت »به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاه های مشمول این قانون هیأت های تحت عنوان )هیأت 
رســیدگی به تخلفات اداری کار مندان( تشکیل خواهد شد. هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر 
می باشند.« در مورد ماهیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت که دادگاه محسوب نمی شوند، و به عنوان 
رکنی از دســتگاه اجرایی صرفا به تخلفات اداری کارمندان رســیدگی می کنند. اما هیات های مذکور در واکنش به 
تخلفات اداری کارمندان و یا به عبارت دیگر در اعمال برخی از مجازات  ها مانند تغییر محل جغرافیایی، اخراج و انفصال  
 به مثابه یک دادگاه عمل می کنند، با این وجود بایسته های الزم در امر قضا که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته را 

رعایت نمی کنند. 
با توجه به شــمای فوق در نوشتار حاضر به بررسی قانون رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب 1372 
پرداخته خواهد شد و دراین باره سؤال اصلی تحقیق این است که آیا هیات های رسیدگی به تخلفات صالحیت اعمال 
مجازات را دارند؟ چرا علی رغم تاکید قانون اساسی به رسیدگی قضایی به دعاوی وحل وفصل تظلمات وشکایات و 
همچنین ممنوعیت مداخله در امر قضا، هیأت های حل اختالف مستقر در دستگاه  ها خارج ازقوه قضائیه به دعاوی 
مربوطه و جرایم مشابه وپرونده های مطروحه رسیدگی می نماید ؟کدام ضرورت  ها ایجاب می کند که هیات های حل 

1- مقدمه قانون اساسی
2- اصل سی و ششم قانون اساسی
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اختالف برخالف اصول متعدد قانون اساسی به فعالیت خود ادمه دهند؟ودیگر اینکه راه کار های اساسی برای کنترل 
عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کدام است؟ در راستای پاسخ به سؤاالت مطرح شده – که تاکنون در 
تحقیقی مستقل بدان پرداخته نشده است- ابتدا ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری در مراجع اداری مورد بررسی قرار 
می گیرد )بند 1(. سپس ماهیت موضوع قابل طرح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری )جرم یا تخلف(، واکاوی 
می شود )بند 2(. در بند سوم بایسته های امر دادرسی عادالنه در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی می شود و 

در نهایت مهم ترین نتایج بحث و پیشنهاداتی ارائه خواهد شد:

1- ضرورت رسیدی به تخلفات اداری کارمندان در مراجع اداری 
یکی از دســتاورد های نوین بشــریت در عرصه تضمین حقوق و آزادی های اساســی انسان اصل تفکیک قوا 
اســت و شاید در بیان ضرورت تفکیک قوا گویاترین جمله از شــارل دو منتسکیو باشد که بیان می دارد: »برای آن 
 که نتوان از قدرت ســوء اســتفاده کرد، باید دســتگاه  ها طوری تنظیم شــوند که قدرت، قــدرت را متوقف کند« 
)قاضی،1383: 3۰2(. براساس همین اندیشه، قوای اجرایی و قانون گذاری از قوه قضائیه منفک شده و در حالی که 
اندیشه استقالل امر قضایی از قوه مجریه امروزه مقبولیت عام یافته است، در کشور ما با تاسی از کشور های دارای نظام 
حقوقی رومی ژرمنی و باالخص فرانسه دادگاه های اداری تأسیس شده اند، تابع قوه مجریه اند.با این حال رویه موجود و 
ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدت مورد انتقاد حقوق دانان انگلیسی باالخص آلبرت دایی1 قرار 
گرفت. حقوقدانان انگلیسی تأسیس دادگاه های اداری2 را تجاوز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانند و تفکیک 
دادرسی قضایی را به دالیل زیر نفی می کنند؛ مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی، مخالفت دادرسی با 

اصل تفکیک قوا، مخالفت دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی. )موسی زاده، 1378 :2۰( 
در هر حال برای حل اختالفات میان افراد و شخصیت  ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، دخالت و 
قضاوت مراجع و سازمان  های صالحیتدار ضروری است. اما باید توجه داشت در نظام حقوقی ایران، بنا بر نص صریح 
اصل 57 قانون اساسی، اصل تفکیک قوا از یکدیگر پذیرفته شده است و همچنین بر اساس قانون اساسی صالحیت 
عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل دعاوی بر عهده قوه قضائیه و مراجع قضایی اختصاصی آن می باشد 
که در موارد معین نسبت به رسیدگی و صدور حکم و اعمال مجازات می پردازند. از سویی تراکم کار دادگاه ها، تورم 
جمعیت کیفری )زندانیان(، نارضایتی عمومی از طوالنی بودن فرآیند رسیدگی و رفتار قضایی، دیوان ساالری قضایی، 
عدم رضایت عمومی ارباب رجوع و مراجعان از عملکرد دادگاهها، پرهزینه بودن عدالت کیفری، گران بودن خدمات 
پیرا قضایی )نهادهایی که زمینه اجرای عدالت را فراهم می کنند(؛ مانند کارشناســی، وکالت و مددکاری اجتماعی 
سازمان زندان  ها و ضابطین قضایی... برای اصحاب دعوی، سرگردانی مردم در فرآیند های رسیدگی قضایی که ناشی از 
پیچیدگی دستگاه قضایی می باشد و ضعف نظام کیفری در مبارزه با بزه کاری همه و همه به نوبه خود منجر به نارضایتی 
مردم از عملکرد مراجع وابسته به دستگاه قضایی گردیده است. این نارضایتی  ها به از دست رفتن اعتماد همگانی و عدم 
1-. Albert Daei

2-. Administrative courts 
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رضایت نسبت به نهاد های مختلف در چرخه پلیسی- قضایی می انجامد و در نهایت باعث توسل جستن به شیوه های 
غیر رسمی حل و فصل اختالفات حقوق و کیفری خواهد شد .لذا استفاده از روش  ها و اقداماتی به منظور کاستن 
از تراکم کار دستگاه قضایی، قابلیت دسترسی آسان و سریع به مراجع حل اختالف و رعایت حداقل تشریفات و در 
نتیجه، رهایی بزه دیدگان و شکات و تظلم خواهان از سرگردانی ناشی از پیچیدگی های مذکور دستگاه قضایی و عدم 
پرداخت هزینه دادرسی سنگین، و در عرصه رفتار های ممنوعه و جرایم و مجازات ها، مقابله با بر چسب زنی و جرم 
انگاری از طریق انتقال رفتار های ممنوعه به سایر بخش  های مجموعه حاکمیت و دولت به معنای اعم، ضروری و حیاتی 
بوده است که مجموعًا باعث ایجاد مراجع اختصاصی دادرسی و مراجع شبه قضایی گردیده است. از طرف دیگر انجام 
خدمات عمومی و تأمین زمینه های سالم برای زندگی مردم که یکی از صالحیت های تکلیفی و اساسی قوه مجریه 
می باشد، مستلزم تنظیم، شکل دهی، تعدیل و تثبیت امور عمومی و اداری کشور است. مراجع اداری به همین منظور 
پیوندی محکم با ادارات دارند به تخلفات کاری مربوط به محتوای کاری افراد تحت نظارت خود رسیدگی می نمایند 
و دیگر آن امور اداری و اجرایی کشور، در گستره وسیع سطوح مختلف سازمان ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت 
دارای کارشناســی پیچیده است که هر کدام از این گســتره های بزرگ کارشناسی، دارای ضوابط، معیار  ها و قواعد 
خاصی خود می باشند. به طوری که در یک مرجع عام قضایی که نسبت به این مسائل و موضوع  ها آشنایی کافی نداشته 
باشند، قابل رسیدگی نمی باشند. از این رو مراجع اداری با تخصص و مهارت بیشتری می توانند به این امور رسیدگی 
نمایند. باید افزود، قوه مجریه ملتزم است تا به موضوعات روزانه و تعطیل ناپذیر اداره امور عمومی و حیاتی کشور بپردازد 
و به منظور پیشــگیری از ایستایی این امور حیاتی و موضوع های مربوط به آن بدون ارجاع به مراجع خاص رسیدگی، 
مورد توجه قرار دهد. چراکه واگذاری موضوع های روزانه و تعطیل ناپذیر اداره عمومی و حیاتی کشور به دادگاه های 

دادگستری با اصول یاد شده، همخوانی ندارد )امامی، موسوی،1391: 1۰3(. 
ازمجموع آنچه که در این مختصر بیان شد؛ به عالوه موضوعاتی مانند طوالنی بودن رسیدگی قضایی ،تشریفات 
اقامه دعوا و رسیدگی و اجرای حکم در محاکم دادگستری؛ می توان به این امر پی برد که با وجود آن که ایجاد مراجع 
رسیدگی اداری هیچ گونه محمل و مستندی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ندارد و حتی ایجاد این مراجع 
بعضا مغایرت های نیز با قانون اساسی دارد؛ اما واقعیت های عینی و نیاز ها و ضرورت های بسیاری ایجاب می کند که 

مراجع اداری به تخلفات اداری کارکنان دولت را مورد بررسی قرار دهند )امامی و سنگری؛ 1391: 99(. 

 2-ماهیت موضوع قابل طرح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری )جرم یا تخلف( 
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مانند سایر مراجع شبه قضایی صالحیت رسیدگی به امور مشخصی را دارند. 
ممکن است به علت وارد کردن خسارت به دیگران یا نقض قوانین جزایی مسولیت مدنی یا کیفری متوجه کارمندان 
دولت1 شود. عالوه بر این ممکن است کارمندان دولت وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا مرتکب عملی خارج از 
1- در ماده 18 قانو رسیدگی به تخلفات اداری حدود صالحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان دولت مشخص شده است. در 
ماده فوق ادکر آمده است: »کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها 
و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تأمین 
می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسالمی و نهاد های انقالب اسالمی مشمول مقررات این قانون هستند، مشموالن قانون استخدام نیرو های مسلح و 
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شئون اداری شوند، در این حالت قسمی دیگری از مسئولیت، یعنی مسئولیت اداری مطرح می شود که خاص کارمندان 
دولت اســت و در صورت انجام تخلفات اداری متوجه کارمندان می شــود. لذا الزم است مفهوم تخلف به صورت 
روشن بیان گردد تا محدوده فعالیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به صورت دقیق مشخص شود. ماده 8 قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 که برای پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب رسیده بود، تخلفات اداری 
را شامل تخلفات انضباطی و اعمال خالف اخالق عمومی می دانست که ناشی از قصور و یا تقصیر متخلف باشد. 
مطابق ماده مزبور قصور تقصیر عبارت است از نقض عمدی مقررات اداری و قصور به معنای کوتاهی غیر عمدی در 

اجرای وظایف اداری می باشد. 
اما متاسفانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372، تخلف اداری را تعریف نکرده است وتن ها به ذکر 
مصادیق )که آن هم بی ایراد نیست و در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مانند اعمال خالف شون( آن اکتفا 
نموده است. اما از آنجا که جرم و تخلف از نظر ماهوی با یکدیگر تفاوت ندارند و هر دو به بر هم زدن نظم یک اجتماع 
مربوط می شوند )استوار سنگری،امامی،1388: 258( تخلف اداری را می توان فعل یا ترک فعلی دانست که باعث بر 
هم زدن نظم در اداره یا امور اداری می شود و تنهاکارمندان می توانند مرتکب آن شوند و مرتکب را مستحق مجازات 

اداری می نماید. 
تخلف از از نظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم ندارد. اما از نظر شکلی تفاوت هایی بین جرم وتخلف وجود دارد. 
بر جرم اصل قانونی بودن حاکم است اما تخلفات اداری ممکن است با آیین نامه مشخص شوند. جرم ممکن است 
متوجه تمام افراد شود ولی تخلف تنهامربوط به امور شغلی است و متوجه کارمندان می شود. دیگر آن که رسیدگی به 
جرم در صالحیت محاکم دادگستری اما رسیدگی به تخلفات در صالحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 

است. )طباطبایی موتمنی،1386: 181( 
 اما نکته در اینجاست که بسیاری از کنش  ها )فعل و ترک فعل( در رده های گوناگون صنفی، شغلی و در رده 
ادارات دولتی، از کارمندان ناشی می شود، در قالب کلی و عام جرایم و مجازات  ها نمی گنجد و در نتیجه، در مراجع 
عام قضایی یا در بیشتر موارد قابلیت پیگیری و ایراد اتهام را ندارد و این که در بعضی موارد بنا بر اصل برائت در حقوق 
جزا و توابع آن، در دادرسی که در قالب قرار های منع پیگرد ظاهر می گردند؛ قابلیت رسیدگی و صدور حکم را دارا 
نیستند. )همان:98( خصوصیت عمده موضوع های یاد شد، در این است که مسئولیت مرتکبان آن ها به واسطه ارتکاب 
جرایم که همگی به اشخاص و شخصیت حقیقی آن ها بر می گردد نبوده و اصواًل ارتباط اصلی با رده و مقام و موقعیت 

حقوقی اشخاص بنا بر جایگاه شغلی، صنفی و در ارتباط با امور حقوقی و عمومی آن ها دارد
 .به عنوان نمونه ارتکاب قتل و خیانت در امانت و سایر جرایم عمومی از سوی همه افراد جامعه قابل تصور است، 

در حالی که تخلف )اعمال خالف شئون اداری(، تنهااز سوی مستخدمان دولتی صورت می پذیرد. 

غیر نظامیان ارتش و نیرو های انتظامی، قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاه  ها و موسسات آموزش عالی و مشموالن قانون کار از شمول این قانون خارج 
بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.« 

در فرانسه کارمندانی که در بخش خصوصی فعالیت دارند اما با بخش عمومی در ارتباط هستن و کار های حاکمیتی انجام می دهند تحت بررسی قانون 
 .)Direction Expertise statutaire et ressources humaines, 2014, p. 3( تخلفات اداری هستند
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 در خصوص ماهیت موضوع های رســیدگی شــده در هیات ها، بر اساس ماده 19 قانون هیأت های رسیدگی به 
تخلفات اداری مصوب 17 /9 /1372 استقالل تخلف از جرم عمومی، مورد تاکید قرار گرفته و هیأت های رسیدگی 
به تخلفات کارکنان دولت در موارد معینه )مثل اختالس و ارتشا و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی که هم موضوع 
حکم هیأت های مذکور و هم قانون مجازات اسالمی است( به تخلف رسیدگی و مراتب را به مرجع قضایی صالح 
اعالم می نمایند. ولی این امر به منزله تقید هیأت  ها به احکام صادره از مراجع قضایی، در زمینه رسیدگی به رفتار های 
ممنوعه منتقل شده به نظام دادرسی اداری نمی باشد. یعنی چنانچه کارمند متهم به علت ارتکاب جرم در دادگاه تبرئه 
شد، دادگاه اداری می تواند وی را به علت انجام تخلف اداری تنبیه نماید. از آنچه که گفته شد می توان چنین نتیجه 
گرفت که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تنهاصالحیت رسیدگی به تخلفات را دارند و هنگامی که یک تخلف 
عنوان مجرمانه نیز دارد، هیات های مورد بحث صرفا از آن جهت رسیدگی می کنند که یک تخلف اداری اتفاق افتاده 

که باعث اخالل در نظم اداره شده است. 

3- هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و بایسته های امر دادرسی عادالنه
 رسیدگی قضایی، صدور حکم واعمال مجازات نیازمند تحقق شرایط ومقدمات خاصی است که بسیاری 
از این شرایط در اصول متعدد قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اند.با این وجود مشاهده می شود که هیات های 
رســیدگی به تخلفات اداری با وجود آن که بســیاری از شرایط امر قضا را ندارند، به بسیاری از تخلفات و جرایم 
رســیدگی می کنند و بعضا حکم به مجازات های نســبتا سنگینی، مانند انفصال دایم از خدمات دولتی در مورد 
کارمند متخلف صادر می کنند. در این قسمت به بررسی برخی از شرایط امر قضا در قانون اساسی و تطبیق آن 
با هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته خواهد شد؛ و سوال اصلی این بحث که به ذهن متبادر می شود 
این است که، با وجود محاکم دادگستری که بر اساس اصول قانون اساسی، صالحیت عام رسیدگی به شکایات 
و تظلمــات را دارند و هر گونه مجازات باید توســط دادگاه صالــح و به موجب قانون تعیین و اعمال می گردد، 
چرا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال برخی مجازات  ها می پردازند؟ جهت پاسخگویی به سواالت 
مطروحه به بررســی شــرایط مذکور در قانون اساسی جهت تشــکیل دادگاه  ها و تطبیق این شرایط با هیات های 
رســیدگی به تخلفات اداری می پردازیم تا مشــخص شود که آیا هیات های مذکور از نگاه قانون اساسی دادگاه 

محسوب می شوند؟ و آیا این هیات  ها صالحیت اعمال مجازات را دارند یا نه؟
3-1- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

به منظور صیانت از جان، مال و حیثیت شــهروندان عدالت حکم می کند که هیچ عملی جرم محســوب نشود، 
مگر اینکه قبال قانون مجرمانه بودن آن عمل را اعالم نموده باشد و مجازات آن را نیز مشخص کرده باشد. )ساعد وکیل 
وعسکری،1387، ص136( از همین رو به موجب اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حکم بر مجازات 
و اجرای آن باید تنهااز طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن می داند. همانطور که می دانیم، قانون اساسی ایران، 
عالوه بر اینکه با حقوق جزای مدرن تطبیق کامل دارد، با موازین شرعی نیز سازگار می باشد و در آن انحرافی از مقررات 
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اسالمی دیده نمی شود. بنابراین هرگونه کیفر و یا اقدامات تأمینی و تربیتی، هر چندکم اهمیت، باید با حکم دادگاه صورت 
گیرد. »مجازات کوچک و بزرگ و مهم و غیر مهم ندارد«. )مظفری، 1389، ص 9(. با این وجود، در قانون هیات های 
رسیدگی به تخلفات اداری این اصل به صورت کامل رعایت نمی شود، چرا که در در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری 38 عمل ممنوعه برای کارمندان دولت مشخص شده است که اولین مورد به اعمال خالف شوون شغلی یا اداری 
اختصاص دارد. بنابراین هر عملی که خالف شــئون کارمند باشــد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل پیش بینی 
نشده اند و نمی توان همه آن ها را تعیین و توصیف نمود. مبهم، کلی و نامشخص بودن موضوع تخلف ومعلق ساختن 
مصادیق تخلف به تفسیر و سلیقه های متفاوت اشخاص، خطر بزرگی است که حقوق اداری و حیثیت شغلی،کرامت 
انسانی و آبروی اجتماعی کارکنان مشمول قانون را در معرض تهدید قرار می دهد. الزم است تا در قانون »فعل« و »ترک 
فعل« که تخلف شناخته می شود به روشنی مشخص شده و مولفه های آن و عناصر آن دقیقًا تعیین گردد. مطلب دیگر 
آن که اگر چه هیات های رسیدگی به به تخلفات اداری مکلف هستند که در صورت اثبات تخلف کارمندان یکی از 
مجازات های 9گانه مقرر در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را بر متخلف در نظر بگیرند؛ اما نکته قابل تامل در 
این ماده این است که قانون گذار مشخص نکرده است که در مقابل هر کدام از 38 تخلف مقرر در ماده 8 قانون مذکور 
کدام یک از مجازات های ذکر شده در ماده 9 این قانون قرار می گیرد. به عنوان نمونه مشخص نیست که تنبیه اداری که 
در مقابل اعطای امتیاز بر خالف ضوابط قرار می گیرد، چیست؟ بنابراین ایرادی که به ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری وارد است، این که به جای احصای صریح چگونگی برخورد با مستخدم متخلف و اینکه در چه حاتی طبق بند 
»د« و در چه مواردی مطابق بند ه و یا »ی« رفتار شود، این امر را به صورت تخییری بر عهده هیات  ها گذاشته است و 
این بدان معناست که هیات  ها اختیار تصمیم گیری از بین گزینه های قانونی موجود را دارند که سوء استفاده از این اختیار 
محتمل است. زیرا ممکن است، گزینه ای انتخاب و اعمال شود که قابل قبول نبوده و سست، بی پایه و بی اساس باشد و 

منافع مستخدم و به خصوص دستگاه اجرایی در آن لحاظ نشده باشد )هداوند، 1391: 169(. 
ایراد مذکور زمانی پر رنگ تر می شود که به تفاوت  ها و اهمیت تخلفات و تنبیهات مذکور در قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری توجه شود. به عنوان نمونه در مورد تنبیهات اداری بند الف ماده 9 قانون مورد بحث اخطار کتبی بدون 
درج در پرونده استخدامی را به عنوان اولین تنبیه اداری ذکر کرده است، در حالی که بند آخر همین ماده انفصال دایم 
از خدمات دولتی را به عنوان سنگین ترین تنبیه مذکور در این قانون در نظر گرفته است. حال مطابق قانون هیات های 
رسیدگی به تخلفات اداری می توانند هر کدام از این تنبیهات را برای هر تخلفی در نظر بگیرندکه بدون تردید این امر 
سالمت رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را با چالش مواجه می کند. به ویژه آن که اعضای هیات های 
مذکور قاضی نیستند و حتی داشتن حد اقل مدرک کارشناسی حقوق برای آنان الزامی نیست و دیگر آن که اعضای 
این هیات  ها از همکاران کارمندان متخلف می باشند که این امر می توانند حب و بغض های شخصی را در صدور رای 

دخیل گرداند و در نهایت باعث صدور آرای متناقض در موارد مشابه و آسیب به دادرسی عادالنه گردد. 
شــایان ذکر است که ماده 12 قانون رســیدگی به تخلفات اداری رسیدگی به برخی از تخلفات را از صالحیت 
هیات  های مورد بحث خارج می کند. مطابق این ماده رئیس مجلس، وزرا، باالترین مقام اجرایی سازمان  های اداری و 
شهردار تهران اخطارکتبی،توببیخ کتبی،کسر حقوق و انفصال موقت را در مورد کارمندان اعمال نمایند و به جز انفصال 
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موقت اختیار اعمال ســه مورد دیگر را به معاونان خود واعمال اخطار و توبیخ را به اســتانداران، روسای دانشگاه  ها و 
مدیران کل تفویض نمایند. نکته محل بحث اینجاست که مطابق ماده 12 قانون مذکورهیچ کدام از هیات های بدوی 
و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری حق رسیدگی و صدور رای و حتی تجدید نظر در همان مورد را ندارد، مگر با 
اجازه مقامات مذکور. همانگونه که مالحظه می شود رسیدگی در چنین تخلفاتی از صالحیت هیات های رسیدگی به 
تخلفات اداری خارج است، مگر برای هیات های تجدید نظر آن هم در صورت اجازه مقام اعمال کننده تنبیه. سلب 
ابتدایی ترین و بدیهی ترین و بلکه سلب تنهاحق متهم یعنی »حق دفاع« و حق بهره مندی از محاکمه قانونی است، 
امری که در تمام آیین های دادرسی پیش بینی و مورد تاکید قرار گرفته است. محدودیت و ممنوعیت مراجعه اشخاص 
محکوم شده توسط مقامات تعیین شده در این ماده به هیات های تجدید نظر و نیز محکومیت اولیه ایشان بدون انجام 

تشریفات دادرسی، ظاهرًا با اصول سی وچهارم1 و سی و ششم2 قانون اساسی در تضاد است. 
مورد دیگر در این ارتباط اینکه وفق اصل 166 قانون جمهوری اسالمی »احکام دادگاه  ها باید مستدل و مستند به 
مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.« در حالیکه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 

صدور احکام مربوط با عنایت به آیین نامه یا بخش نامه ودستورالعمل  ها می باشند. 
تفکر تاسیس هیات های رسیدگی به تخلفات و سایر مراجع شبه قضایی جدا کردن مسئله دادرسی های اداری از 
قضایی بوده در واقع به همین خاطر سعی بر آن شده که اعضای آن تنهابا مسائلی که همین قانون به عنوان تخلف مقرر 
کرده بیشتر آشنا باشند و فلسفه کارمند بودن اعضای آن هم این است که به مسائل اداری اشناتر هستند. زیرا در ایران ما 

به جز دیوان عدالت اداری قاضی متخصص در امور اداری نداریم. 
یکی دیگر از شرایطی که اصل 36 قانون اساسی برای حکم به مجازات در نظر گرفته است، وجود دادگاه صالح 
و صدور حکم در چنین دادگاهی اســت. حال آن که از منظر قانون اساسی مراجع شبه قضایی و از جمله هیات های 
رسیدگی به تخلفات اداری دادگاه محسوب نمی شوند. بدون تردید اصلی ترین عامل در تشکیل دادگاه صالح وجود 
قاضی واجد شرایط است. با توجه به حساسیت امر قضا، در فقه اسالمی برای قاضی شرایط و صفات خاصی پیش 
بینی شده است. قانون اساسی در اصل 163 با توجه به این مهم مقرر می دارد: »صفات و شرایط قاضی طبق موازین 
فقهی به وسیله قانون مشخص می شود.« عالوه بر این قانون اساسی برای تأمین هر چه بیشتر سالمت قضایی و حفظ 
استقالل قضات برخی مصونیت  ها را برای قضات در نظر گرفته است. این امر بدان معنا نیست که برای شخص قضات 
امتیازخاصی تعیین شده باشد، بلکه تنهادر جهت صحت امر دادرسی می باشد )هاشمی،1392، 394(. در همین راستا 
اصل 164 قانون اساسی انفصال قاضی را بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال ممنوع می داند و تغییر 
سمت و محل خدمت قاضی را نیز بدون رضایت وی مگر به اقتضای مصلحت جامعه و پس از مشورت ریس قوه 

قضاییه با دادستان کل و ریس دیوان عالی کشور امکان پذیر نمی داند. 
این در حالی است که افرادی که برای صدور رأی و قضاوت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری انتخاب 
1-دادخواهی  حق  مسلم  هر فرد است  و هر کس  می  تواند به  منظوردادخواهی  به  دادگاه  های  صالح  رجوع  نماید. همه  افراد ملت  حق  دارند 

این گونه دادگاه   ها را در دسترس  داشته  باشند و هیچکس  را نمی  توان از دادگاهی که  به  موجب  قانون  حق  مراجعه  به  آن  را دارد منع کرد. 
2- حکم  به  مجازات  و اجرا آن  باید تنهااز طریق  دادگاه  صالح  و به  موجب  قانون  باشد. 
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می شوند؛ بسیاری از شرایط الزم برای قضاوت را نیاز ندارند که مهم ترین ایراد در این قسمت مدرک تحصیلی اعضای 
هیات  ها است. قانون گذار داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم را برای عضویت در هیات های مورد بحث کافی می داند. 
تبصره یک ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری این ایراد اساسی را به شکل خاصی برجسته نموده است ومقرر 
می دارد که داشتن مدرک دیپلم با تایید هیات عالی نظارت را پذیرفته است. نکته جالب توجه آن که قانون رشته تحصیلی 
اعضای هیات را مورد توجه قرار نداده است و تنهابه ذکر این بیان کلی اکتفا نموده است که یکی از اعضا باید آشنا به 

مسایل حقوقی باشد. 
اعضای این هیات  ها نیز برای مدت محدودی )3سال( به این منصب گماشته می شوند و عزل و نصب آن ها از 
اختیارات مقامات وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی است و این مقامات در این رابطه هیچ گونه محدودیتی ندارند. 
چگونگی انتخاب وانتصاب اعضا و عدم استقالل آن ها خود موجب مستقلی برای نادیده گرفته شدن حقوق کارکنان 

ویاتجاوز به حقوق ایشان باتوسل به این قانون است. 
3-2- اصل علنی بودن محاکمات

علنی بودن محاکمات می تواند باعث نظارت مستمر مردم بر فرآیند رسیدگی شده و در نتیجه تأمین  سالمت قضایی 
را تضمین نماید و همچنین با حضور مردم در دادگاه  ها و اطالع آنان از احکام قاطع تمرد از قوانین به نحو چشمگیری 
کاهش یابد )هاشــمی،1392: 492(. به همین دلیل اصل 165 قانون اساسی مقرر می دارد: »محاکمات علنی انجام 
می شود و حضور افراد بال مانع است،مگر به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی با عفت عمومی یا نظم عمومی 

باشد،یا در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.«
 با این وجود، اگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به علنی یا غیر علنی بودن جلسه 
رسیدگی اشاره نشده است، چنین به نظر می رسد که جلسات هیات های رسیدگی غیر علنی باشد. رویه موجود نیز این 
نظر را تایید می کند. علنی بودن جلسات محاکم اداری امر بسیار ضروری و مهمی است، زیرا می دانیم که علنی بودن 
جلســات دادگاه های دادگستری از لحاظ روانی و اجتماعی یکی از ذیقیمت ترین اصول قضائی است و از بسیاری 
از انحرافات قضات جلوگیری می نماید. ولی غیر علنی بودن جلسات دادگاه های اداری و اتخاذ تصمیمات نسبت به 
حقوق مردم در پشت در های بسته وزارتخانه  ها موجب تضییع فراوان حقوق مردم می شود، عالوه بر این جلسات سری 
همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم می آورد و بر میزان نارضایتی های سیاسی و اجنماعی خواهد افزود و دیگر آن که 
جلسات سری می تواند به ابزاری برای حکومت و مقامات تبدیل شود تا با مخالفین خود برخورد کنند که در این صورت 

انحراف از عدالت قویا محتمل است )هاشمی،1392: 414(. 
3-3- دسترسی به وکیل

 یکی از مهترین حقوق شناخته شده برای متهم این است که برای دفاع موثر از خود می تواند در دادگاه و یا دادسرا 
و تحقیق برای خود وکیل برگزیند. از نظر حقوقی، پرونده های قضایی که بدون حضور وکیل و دفاع و اظهارنظر نهایی 
از طرف او جریان یابد، نقض پرونده محســوب می شود و موجب تجدید رسیدگی خواهد شد. از طرف دیگر برای 
آن که دولت نتواند این امتیاز مهم را از کسی سلب کند، این حق را به عنوان اصلی در قوانین اساسی کشور ها آمده است 
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)طباطبایی موتمنی، 139۰: 73(. در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مقرر شده است: » در همه 
دادگاه  ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند...« 

کارمندان دولت در برابر اشخاص و دستگا های دولتی نیز باید از حمایت های الزم قضایی از جمله دسترسی به 
وکیل برخوردار باشند. اما در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مرتبط با آن به این اصل اشاره ای نشده است 
و یکی از مهم ترین اصول دادارسی عادالنه که می تواند حقوق کارکنان را تضمین نماید، مسکوت مانده است. اما 
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشــوری این حق مهم موردتوجه قرار گرفت. چراکه در ماده 88 قانون مذکور 
آمده است:» کارمندان دستگاه اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی 
می باشند و دســتگاه اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آن ها با استفاده از کارشناسان 

حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.«
3-4- واحد بودن شاکی و مرجع تحقیق وتعقیب

بدون تردید هیچ کس نمی تواند قاضی اعمال خود باشد و یا در اختالفی که یکی از طرفین پرونده است، اظهار 
نظر نماید. از همین رو استقالل مقام تعقیب از مقام تحقیق امری پذیرفته شده است. کامباسرس1 حقوقدان فرانسوی در 
این باره کالم مشهوری دارد» هرگاه امر تحقیق و تعقیب در دست شخص واحدی قرار گیرد، لرزه بر اندام شهروندان 

می افتد.« )زراعت، 1388: 196(. 
ازآنجا که اعضای هیات  ها منتخب وگماشــته دستگاه اجرایی هستند، از استقالل الزم برای رسیدگی منصفانه 
وصدور رای عادالنه، برخوردار نمی باشــند. به عبارت روشن تر، در این شرایط، دستگاه های دولتی بطورهمزمان هم 
درمقام شاکی وهم به عنوان قاضی و دادستان، در برابر مستخدم متهم به ارتکاب تخلف اداری ظاهر می شوند. نتیجه 
چنین شرایط نابرابری از قبل معلوم است. خالصه آن که هیات  ها بطورمعمول با جانبداری از دستگاه و در جهت تأمین  
نظر و انجام خواسته دستگاه وارد عمل شده وآراء آن ها غالًبا متضمن محکومیت مستخدمین می باشد. به منظور برطرف 
ساختن این ایراد بزرگ و صیانت از حقوق مستخدم متهم -که فاقدهرنوع و هر مقدار قدرت بازدارنده وتاثیرگذار است- 
الزم است تا نماینده و یا نمایندگان کارکنان هردستگاه با نسبت وترکیب موثردرهیات  ها عضویت داشته باشند. همچنین 
برای جلوگیری ازگرفتارآمدن این مهم در دام تشریفات وظاهرسازی های زیانبار و ممانعت از مقاومت دستگاه  ها در 
برابرنمایندگان منتخب، ضروری اســت تا فرآیند انتخاب نمایندگان به صورت قانونمند و با مشارکت جدی و واقعی 
کارکنان باشد. درتایید ودر اثبات ضرورت حضورنمایندگان کارکنان درترکیب اعضای هیأت های بدوی و تجدیدنظر 
رســیدگی به تخلفات اداری، همین بس که درتشکل های مشابه نظیر کمیته  ها وهیات های حل اختالف ونظارتی: 
صنفی،دانشجویی وکارگری؛همه اشخاص وطرف های احتمالی دعوی و مسایل موردرسیدگی، دارای نماینده به عنوان 

عضو فعال و حق مشارکت موثر در رسیدگی وتصمیم گیری هستند. 
در ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: »به منظور تسریع در جمع آوری دالیل و تهیه و تکمیل 
اطالعات و مدارک هیات  ها می توانند از یک و یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح و وظایف، تعداد اعضا و 

1 - kambaceres
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شــرایط عضویت در گروه تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.« در این راستا ماده 14 آیین نامه 
اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر داشته است:... تحقیق تنهادر حدودی انجام می گیرد که هیات  ها معین 
می کنند.« این در حالی است که در قانون اساسی و مطابق اصل 25 هرگونه تجسس و بازرسی باید بر مبنای حکم 
قانون باشد. بنابراین باید حدود تحقیقات و بازرسی  ها در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشخص می شد و تعیین 
حدود تحقیقات و بازرســی بر مبنای نظر هیات )ماده 14 آیین نامه( می تواند یک امر خطیر برای کارمندان باشد که 
زندگی خصوص آن ها را مورد تعرض قرار دهد. از طرف دیگر همانطور که مذکور افتاد، مطابق ماده 5 قانون رسیدگی 
بــه تخلفات اداری هیات  ها می توانند تحقیقات و جمع آوری مــدارک و اطالعات را در مورد کارمندان متخلف به 
گروه های تحقیق بسپارند. نکته جالب توجه آن که مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اعضای گروه های 
تحقیق با تصویب هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وحکم رئیس هیات انتخاب می شوند. به این ترتیب مشاهده 
می شود، شاکی، مرجع تحقیق ومرجع تعقیب همگی نمایندگان دولت هستند و کارمندان یا نمایندگان آن ها هیچ نقشی 
در این رابطه ندارند ناگفته پیداست که نتیچه چنین امری صدور آرای ناعادالنه و از بین رفتن حقوق کارمندان باشد. به 
همین خاطر معموال در قوانین موجد مراجع شبه قضایی آیین دادرسی آن ها نیز مشخص می شود و به آیین نامه واگذار 
نمی شود. چراکه وضع آیین دادرسی به وسیله آیین نامه با اصل حاکمیت قانون سازگاری ندارد و اصوال آیین داردسی 
مراجع شــبه قضایی از جمله هیات حل اختالف نیز باید به وســیله قانون مصوب مجلس مشخص گردد )امامی و 

سنگری؛ 1391: 99(. 
با توجه به آنچه که در این بخش بیان شــد مشخص می شود که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به هیچ 
عنوان دادگاه محسوب نمی شوند و بسیاری از شرایط برای تشکیل دادگاه را از منظر قانون اساسی ندارد، بنابراین اصوال 
مراجع هیات  های رسیدگی به تخلفات اداری زیر مجموعه قوه مجریه هستند و در ساختار کلی جزء یک نهاد اداری 
محسوب می شوند. ممکن است در چهارچوب سازمان اداری ذیربط به عنوان یک مجموعه مستقل و متمایز محسوب 
گردند. ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان متبوعه نیستند، حتی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 
که در قوای مقننه و قضاییه برای رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری تشکیل می شوند، در بخش و ساختار اداری آن 
قوا قرار دارند )امامی و ســنگری؛ جلد 2، 1391: 99(. البته این امر مطلبی نیســت که در آن مناقشه ای باشد و کسی 
ادعای دادگاه بودن هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را داشته باشد اما ذکر این مطالب بدین خاطر است که مطابق 
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات  ها که مورد تاکید قانون اساسی در اصل36 می باشد، حکم به مجازات تنهااز طریق 
دادگاه صالح امکان پذیر است. لکن از آنجا که وجود هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای سالمت اداری و 
برخورد با کارمندان متخلف الزم و ضروری است، به ناچار بایستی این هیات  ها ابزارهایی را برای برخورد با متخلفین 
داشته باشند. اما همانطور که توضیح داده شد، این ابزار نمی تواند مجازات باشد و حد اکثر برخوردی که که یک مرجع 
اداری می تواند با کارمند متخلف خود داشته اشد یک تنبیه اداری است. اما قانون گذار به این مهم توجه نداشته است و 
فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به مجازات  ها اختصاص داده است و از این عنوان استفاده کرده است. 
اگر چه این امر ممکن است تنهایک اشتباه در به کارگیری واژ ها تلقی شود )این نظر مورد تایید ماده 19 قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری می باشد( اما با دقت در فصل سوم قانون مذکور روشن می شود که قانون گذار اختیار برخی برخورد  ها 
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را با متخلفین داده است که بیشتر از آن که تنبیه اداری باشند به مجازات شبیه هستند که در مبحث بعدی مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. 

3-5- مجازات های سنگین
 ویژگی اصلی که تنبیهات دادگاه های اداری دارند، این است که معوال تنبیهات نسبت به مجازات های کیفری 

سبک تر و با شغل کارمند متخلف تناسب و ارتباط با متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق ،کسر حقوق، اخراج. 
با نگاهی به مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشخص می شود که قانون گذار در 
مواردی این مهم را رعایت نکرده است از جمله این مجازات  ها انفصال از خدمات دولتی است. به نظر می رسد که 
مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی نباید توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعمال باشد، زیرا انفصال 
دایم از خدمات دولتی مجازاتی سنگین است که عالوه بر شخص کارمند آثار آن متوجه خانواده وی نیز می شود، از 
این رو در حکم به این مجازات باید نهایت دقت بکار گرفته شود. دیگر اینکه هدف از تشکیل هیات های مورد بحث 
در هر اداره سالم سازی آن اداره از تخلفات و کجروی های کارمندان است )تخصصی بودن کمیسیون( از همین رو 
بهتر است که هیات های رسیدگی به تخلفات در چهارچوب رابطه کارمند و اداره متبوعش حکم صادر کنند. از سویی 
دیگر مجازات انفصال کارمند در مدت انفصال نمی تواند در هیچ یک از دستگاه هی دولتی به کار گرفته شود. 1 در 
این حالت اثر حکم هیات رسیدگی به تخلف از ارتباط میان کارمند واداره متبوع فراتر رفته و به سایر دستگاه های دولتی 
سرایت می کند که این امر با فلسفه وجود هیات های تخصصی مستقر در ادارات در تضاد به نظر می رسد. منطقی آن 
است که شدید ترین مجازات اداری در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مجازات اخراج باشد و حکم به مجازات 

انفصال تنهادر دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ممکن باشد. 
درماده9 قانون و در مبحث تنبیهات اداری نیز، ایرادهایی وجود دارد که در ادامه بعضی از آن ها مورد اشاره قرارمی 
گیرند: دربند »ه« این ماده تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال پیش بینی شده است. این تنبیه که 
به »نفی بلد«و »تبعید« بی شباهت نیست، از جمله مجازات های شدیدی است که اعمال آن از سوی محاکم به ندرت 
وفقط در مجازات مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک صورت می گیرد. این مجازات به هر تقدیر مشکالتی را 
نیز برای خانواده فرد محکوم درپی خواهد داشت و عواقب مجازات خانواده فرد محکوم را نیز تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. این در حالی است که قانون اساسی تاکید می کند: » هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کند یا از 
اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر دمواردی که قانون مقرر می دارد.« 
اصل فوق روشنگر این مطلب است که اقامتگاه شهروندان محترم بوده و به خصوص در زمینه تبعید یا منع اقامت یا 
اجبار به اقامت، صراحت حکم قانون را مورد توجه قرار داده است و به هیچ وجه در نظر مدونان اصل مذکور قصد آن 
نبوده اعمال این موارد اختیاری و به میل قاضی و هیات  ها باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که قانون خود چنین 
اجازه ای را در بند »ه« ماده 9 داده است و اصل 33 نیز موارد مقرر در قانون را تاکید کرده و دیگر جای هیچ ایرادی 

1-ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشــوری: »... تبصره 1- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در 
مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه های اجرائی را نخواهند داشت. تبصره 2- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج 

می گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهد داشت.«
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باقی نمی ماند. پاسخ آن است که هرچند اصل 33 بیان داشته است: »... مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.« 
اما این موارد دقیقا باید مشخص، معین و دقیق باشند و نه در اختیار اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری که 
بتوانند به میل خود اقدامات به تبعید نمایند. آنهم در شرایطی که هیات های تخلفات اداری از یک نظم کافی در انتخاب 
اعضا تبعیت نمی کنند و ناهمگونی انتخاب  ها ناهمگونی اندیشه  ها را ایجاد کرده و فراوان دیده شده که غرایز بر عقل 

غلبه کرده است )نوربها،1376: 16(. 
در بند »ح« و » ط« این ماده و در موضوع تعیین مجازات »بازخرید« و یا »بازنشستگی« تفاوت آشکار و به عبارت 
دیگر تبعیض فاحشی میان زن و مرد کارمند مشاهده می گردد. بر اساس این تفاوت برای تخلف مشابه و در شرایط 
یکسان - که علی االصول باید مجازات و کیفر مشابه داشته باشد - برای زن صرفًابه دلیل زن بودن مجازات کمتری در 
نظرگرفته شده است. این تبعیض که مبنای آن فقط »جنسیت« می باشد، با بند های 9 و 14 اصل سوم ونیز اصول نوزدهم 
و بیستم قانون اساسی مغایر به نظر می رسد. از سوی دیگر به لحاظ مسئولیت های شرعی و قانونی بیشتر مردان در مقایسه 

با زنان از جمله مسئولیت مردان در تأمین نفقه افراد تحت تکفل، تشدید مجازات مردان موجه نمی نماید. 
3-6- مصونیت اعضای هیات ها

 پذیرش مسئولیت مدنی قضات گامی مهم در جهت تأمین  سالمت قضایی و تضمین از حقوق و آزادی شهروندان 
است. از این رو در اکثر کشور های دنیا مسئولیت قضات امری پذیرفته شده است و قضات از مصونیت مطلق برخوردار 
نســیتند بلکه در مقابل تقصیرات و اعمال نادرســت خود و حتی استنکاف از رسیدگی قضایی به دعاوی که منجر به 
خســارت مدنی می شود مسئولیت مدنی دارند )سلطانی نژاد،1376: 168(. زیرا کسی که در مقام رسیدگی و صدور 
حکم اســت، در صورت عدم مسئولیت مدنی به راحتی می تواند بدون هیچ واهمه ای حقوق شهروندان را در معرض 
خطر قرار دهد. صاحب اثر گران سنگ کلیله و دمنه با بیانی زیبا این معنا را این گونه در قالب عبارات می آورد؛ »هر 
که دست خویش مطلق دید، دل بر خلق عالم کژکرد« )منشی،137۰: 66(. قاعده الضرر و تسبیب از مهم ترین مبانی 
مسئولیت مرجع رسیدگی کننده در فقه اسالمی به شمار می آیند. یکی از کاربردی ترین قواعد در حقوق اسالمی قاعده 
الضرر است که در عین حال حکم عقل را تایید می کند )احمری، 1388: 19( مفاد این قاعده ایجاب می کند که هر 
ضرر و زیانی که برشخص وارد می شود از جانب وارد کننده ضرر و زیان جبران شود. به نظر می رسد که قضات اداری 
و اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز از این قاعده کلی مستثنی نباشند و در مواردی که تصمیمات آن ها 
مبتنی بر هر گونه تقصیر یا سوء نیت باشد و منجر به ایجاد هرگونه خسارت شود، باعث مسئولیت مدنی آن ها می شود 
و باید خسارات وارده را جبران کنند. )صالحی مازندرانی،1385: 26۰( حتی برخی پا را از این فراتر نهاده و نه تنهادر 
صورت تقصیر و سوء نیت بلکه در مورد اشتباه نیز قاعده الضرر را جاری می داند. زیرا در موجبات ضمان عمد و غیر 
عمد تفاوتی ندارد و این تفاوت مختص احکام تکلیفی است و جنبه کیفری دارد. اما از آنجا که قاضی در مقام خدمت 
به جامعه و با حسن نیت به انجام وظایف می پردازد مشمول قاعده احسان است )ما علی المحسنین من سبیل( و دولت 
پرداخت خســارت را به عهده می گیرد. )عمید زنجانی ،364:1385( در تسبیب شخص به صورت مستقیم در ورود 
خسارت به دیگری نقش ندارد اما برای تحقق خسارت سبب سازی کرده است مانند موردی که قاضی حکم به ناحق 

حکم به محکومیت دیگری می دهد روایات بسیاری در این باب از پیشوایان دینی رسیده است )احمری،1388: 2(. 
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 اصل 171 قانون اساسی که گامی اساسی در جهت صیانت از حقوق شهروندان و تأمین  امنیت قضایی به شمار 
می رود، اشعار می دارد: »هرگاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص 
ضرر مادی یا معنوی متوجه کســی گردد در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اســالمی ضامن است و در غیر این 
صورت خسارت به وسیله دو لت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاد حیثیت می شود.« با توجه به آنچه که بیان شد 
به نظر می رسد، قانون اساسی در اصل مذکور راه مناسبی در پیش گرفته و با قرار دادن مسئولیت مدنی برای قضات در 
صورت تقصیر، راه را بر خودسری  ها و اهمال احتمالی آنان بسته است و ازطرفی ثبوت مسئولیت مدنی قضات مشروط 
به احراز مسئولیت مدنی آنان است که این امر می تواند تاحدودی برای آنان حاشیه امنیت ایجاد کند تا به این طریق هم 

حقوق قضات و هم حق شهروندان مورد توجه و حمایت قرار گرفته باشد. 
 با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می شود که در ایران مسئولیت قاضی منحصر در موارد عمد و وجود سو نیت 
نمی باشد و موارد دیگری را نیز در بر می گیرد اما متاسفانه در تبصره 2 ماده ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
مقرر می دارد: »هیچ یک از اعضای هیات های رســیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره توسط 
هیات های مذکور تحت تعقیب قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه« همانگونه که از متن تبصره پیدا است 
قانون گذار اعضای هیات  ها را از هرگونه پاسخگویی قضایی معاف کرده است، مگر در صورتی که سوء نیت اعضای 

هیات های مذکور اثبات شود. 
برای درک بهتر تفاوت اصل 171 قانون اساسی وتبصره2 ماده22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شناختن مسئول 
جبران خسارت ناچار از تمییز اشتباه و تقصیر می باشیم. »تقصیر عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیف های 
که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته است. قضات نیز در ایفای وظیفه ی خویش، تابع قوانین و مقررات 
گوناگون هستند بنابراین در صورت تجاوز و تخطی از قوانین به هنگام رسیدگی وصدور حکم و ایراد خسارت، مقصر 
شناخته می شوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان می گردد... و اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نیت و 
به دالیل دیگرعماًل موجب ضرر و زیان بشود« )هاشمی، 1374: 479( ماده 935 قانون مدنی تقصیر را اعم از تفریط 
و تعدی می داند. بنابراین مطابق این ماده تقصیر ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. به عبارتی » تقصیر انجام 
کاری اســت که شخص به حکم قرارداد یا عرف می بایســت از آن خود داری کند یا خود داری از انجام کاری که 

می بایست آن را انجام دهد« )موسی زاده، 1371: 271(. 
به نظر می رسد، »تن ها حـــسن نیت یا پلیدی انـــگیزه، معیار اشتباه و تقصیر نباشد. بی مباالتی نـابخشودنی و 
بی اعتنایی به قوانین و حتی عـرف و رسـوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. ممکن است، قاضی با حسن نیت نیز 
حقوقی را نخواند یا مشورت نکند، یا در قضاوت شتاب زده تصمیم بگیرد یا قانون را فدای باور ها و انگیزه  های اخالقی و 
سیاسی مورد احترام خود سازد... با وجود این، مرز قاطع بین تقصیر و اشتباه را نمی توان به  روشنی رسم کرد« )کاتوزیان، 
1374: 311(. این مفهوم در ماده 23قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 نیز نمود پیدا کرده است، چرا که واژه عمد 

در کنار تقصیر به کار رفته است و بدین سان باید بر داوری عرف گردن نهاد. 
مطابق برخی تعاریف تقصیر اعم از عمد و بی احتیاطی است. عمد وقتی تحقق پیدا می کند که شخص با اراده و 
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پیروی از یک هدف موذیانه به دیگری ضرر برساند. بی احتیاطی وقتی است که عمل مرتکب بدون قصد و اراده ولی 
از روی عدم احتیاط به دیگری اسیب وارد کند و آن شامل بی احتیاطی و غفلت است )طباطبایی موتمنی،1391 :341(. 
تبصــره 8 قانــون مجازات اخاللگران در صنایع نفت ایران غفلت ،عدم اطالع وعــدم مهارت را از مصادیق بی مباالتی 

می داند. 
حال سوالی که ذهن را به خود مشغول می کند، این است که چگونه ممکن است قضات دادگاه  ها که حداقل 
دارای مدرک کارشناسی حقوق هستند و بسیاری از تخصص های الزم را گذرانده اند در مقابل زیان هایی که در اثر 
تقصیرات آن ها به مردم وارد می شود دارای مسئولیت هستند اما اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با وجود 
آن که الزامی به تســلط بر علم قضا ندارند وتخصص های الزم را طی نکرده اند و عزل و نصب آن ها بدون ضوابط و 
مقدمات مناسب و تنهابا اراده برخی مقامات انجام می شود در صورت ارتکاب بسیاری از تقصیرات مانند بی احتیاطی و 
غفلت هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشتد. این مشکل زمانی زمانی برجسته تر خواهد شد که اعضای هیات های مذکور 
رای به مجازات سنگینی مانند انفصال دایم از خدمات دولتی دهند. بدون تردید قرار دادن حاشیه امنیت برای اعضای 
هیات های حل اختالف اداری با بسیاری از قواعد مهم مانند الضرر وتسبیب در تضاد است و می تواند باعث خودسری 

اعضای هیات  ها در صدور حکم ودر نهایت تضییع حقوق کارمندان دولت شود. 
نتیجه گیری

هر چند در قانون اساســی ایران، صالحیت عام رسیدگی به شــکایات و تظلمات از آن دادگاه  های دادگستری 
می باشد، اما مراجع غیر قضایی )شبه قضایی( بسیاری- حدود شصت مرجع شبه قضایی- در سیستم دادرسی کشور به 
موجب قوانین )عادی، قانون مصلحتی، آیین نامه ها( تشکیل شده است که در بسیاری موارد بر خالف اصول روشن 
قانون اساسی خارج از سیستم قضایی کشور به حل و فصل اختالفات می پردازند. تشکیل این مراجع شبه قضایی به دلیل 
تخلفات گسترده از اصول قانون اساسی و مغایرت صالحیت این مراجع با اصل تفکیک قوا، نمی توانسته است با فلسفه 
وجودی این مراجع نزدیک باشد. به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد 
بلکه برخی از عوامل مثل ضرورت استفاده از ظرفیت های اداری برای کاهش پرونده های قضایی و پیشگیری اجتماعی 
از وقوع برخی جرایم و تخلفات، باعث ایجاد و توسعه مراجع اداری دادرسی، در کنار مراجع قضایی به عنوان مرجعی 
مکمل و در جهت رفع نواقص حاصل از روند رسمی رسیدگی قضایی در کنار حاکمیت قانون و حمایت اصالحات 

قضایی و برنامه های باال دستی توسعه قضایی بوده است. 
از ایرادات دیگر وجود مراجع شــبه قضایی که زاییده انتقال رفتار های ممنوعه به نظام اداری هســتند، مغایرت با 
اصــل 159 قانون اساســی و یکی بودن مقام تعقیب و تحقیق در مراجع شــبه قضایی اســت، دولــت، همزمان هم 
 طرف دعوی باشــد و هم بر مســند قضاوت بنشــیند و در زمینه عملکرد خــود، به داوری بپــردازد و این بر خالف 
اصل بی طرفی قاضی در دعوا اســت. عالوه بر آنچه که گفته شــد استفاده از عنوان مجازات به تنبیه اداری و اعمال 
مجازات های سنگین از دیگر مشکالت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. از این رو پیشنهاداتی که در 

متن مقاله بدان  ها اشاره شد می تواند در روند دادرسی عادالنه در هیات های رسیدگی به نخلفات اداری موثر باشد. 
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