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اسالمی  قانون گذاری  از  مقصود    
قانون گذاری  امکان  از  می توانیم  ما  آیا  و  چیست 
جایگاهی  چه  موضوع  این  کنیم؟  صحبت  اسالمی 
در علم فقه، نظریات حقوقی و نظام حقوقی اسالمی 

می تواند داشته باشد؟
قانون  می کنم.  آغاز  قانون  تعریف  با  را  خودم  بحث 
مقررات  سلسله  یک  شامل  کلمه  عام  به معنای 
ر  د ب  مطلو به نحو  ر  کشو رۀ  ا د ا ی  برا جرا  ال زم ا ال
ارزش ها  همان  یعین  کالن،  اهداف  تأمنی  راستای 
تأمنی  همچننی  و  مردم  موردقبول  هنجارهای  و 
مقررات  این  است  ممکن  است.  عمومی  مصالح 

الزم االجرا به سه شکل صادر و یا تدوین گردد.
شکل اول، شکل الزام است؛ اعم از اینکه الزام 
همان  به معنای  مثبت  الزام  باشد.  منفی  یا  مثبت 
واجب و الزام منفی هم به معنای حرام است. شکل 
دوم شکل جواز است که در واقع بر آزادی هایی که 
در  می کند.  داللت  هستند  برخوردار  آن  از  مردم 
حال  است؛  کلمه  وسیع  به معنای  آزادی  هم  اینجا 
چه  و  باشد  داشته  قرار  مباهات  محدودۀ  در  چه 
ز  ا زه  مرو ا ما  که  د  گری ر  قرا یی  حق ها ۀ  د و محد ر  د
ی  حق ها یا  و  ی  بشر ی  حق ها ن  ا تحت عنو ن ها  آ
تعینی  هم  م  سو شکل   . یم می بر م  نا ی  ند شهرو
خط میش هاست که از آن به سیاست گذاری تعبری 
هم  ی ها  ر ا ست گذ سیا ید  بی ترد ن  چو ؛  د می شو
بنابراین  هستند؛  الزم االجرا  مقررات  سلسله  یک 

در معنای عام قانون مندرج می شوند.
ئه  را ا ن  نو قا یف  تعر ب  با ر  د که  را  مطلیب  ین  ا
کردم، می توان با این تعریف هم بیان کرد که قانون 
و  کشور  ادارۀ  برای  الزم االجرا  مقررات  سلسله  یک 
جامعۀ سیایس مستقل به نحو مطلوب در راستای 
تأمنی اهداف کالن یا همان ارزش های موردقبول 
مردم و تأمنی مصالح عمومی است و در ادامه این 
ممکن  مقررات،  این  مفاد  که  بربیم  کار  به  را  تعبری 
است الزام اعم از حالت مثبت و منفی آن و یا حالت 
ق  حقو  ، بشر ق  حقو  ، ت ها مبا یعین  ؛  شد با ز  ا جو
ت  و تفا  . شد با ی  ر ا خط میش گذ یا  و  ی  ند شهرو
این  مفاد  یعین  است؛  مفاد  کلمۀ  در  دوم  تعبری  این 
مقررات می تواند یکی از این سه شکل باشد: الزام، 

جواز، خط میش گذاری.

باید  قانون  نهایی  تأیید  که  است  این  دوم  نکتۀ 
و  تشتت  ز  ا تا  د  شو م  نجا ا ی  حد ا و مرجع  سط  تو
ناهماهنگی میان قواننی جلوگریی شود؛ بنابراین 
ضع  و به  ز  مجا ی  د متعد ی  ها د نها ست  ا ممکن 
قانون باشند؛ همان طور که در جمهوری اسالمی 
وضع  به  اقدام  متعددی  نهادهای  می بینیم  ایران 
وضع  به  اقدام  حیت  و  می کنند  الزم االجرا  مقررات 
مقررات الزم االجرائی می کنند که نام آن قانون است؛ 
چننی  که  اسالمی  شورای  مجلس  بر  عالوه  یعین 
مقرراتی را که قانون نامیده می شود وضع می کند، 
 ، کند ضع  و ن  نو قا ند  ا می تو هم  ن  گا خرب مجلس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می تواند قانون 
در  متعددی  نهادهای  گر  ا حیت  بنابراین  کند؛  وضع 
باید   ً الزاما باشند،  قانون  وضع  به  مجاز  کشور  یک 
یک نهاد و مرجع واحدی وجود داشته باشد تا تأیید 
شود  انجام  واحد  مرجع  همان  توسط  قانون  نهایی 
و به این منظور از تشتت و ناهماهنگی بنی قواننی 

جلوگریی شود.
نکتۀ سوم این است که فتوا نمی تواند جایگزین 
به  گر  ا که  است  مهمی  نکتۀ  یک  این  باشد.  قانون 
آن التفات درسیت داشته باشیم، می توان به خیلی 
از اشکاالت که یک سابقۀ صد ساله و بلکه بیش از 
و  داد  پاسخ  دارد،  کشور  علمی  فضای  در  سال  صد  
همچننی می توان آثار و نتایج مهمی را بر این مسئله 

مرتتب کرد.
ن  نو قا ین  یگز جا ند  ا نمی تو لیل  د سه  به  ا  فتو
شود؛ دلیل اول این است که هر مجتهدی می تواند 
فتوا را صادر کند. هرکیس که به درجۀ اجتهاد رسیده 
باشد، می تواند فتوا دهد و مردم هم مجاز هستند 
در صورتی که او را اعلم تشخیص بدهند، از او تقلید 
اعلمیت  فتوا  صادرکردن  شرط  اما  نکنند.  یا  کنند 
معترب  هیچ کس  برای  فتوا  این  گر  ا قطعاً  و  نیست 
نباشد، برای خود صاحب فتوا معترب است و آن کیس 
نیست  مجاز  قطعاً  است،  اجتهاد  درجۀ  دارای  که 
قدرت  و  فتوادادن  قدرت  که  زمینه هایی  آن  در  که 
فتوا  لذا  کند؛  تقلید  دیگری  از  دارد،  استنباط کردن 
گر قرار باشد  را هر مجتهدی می تواند صادر کند و ا
وضع  برای  دستگاهی  و  برویم  قانون  سراغ  به  ما 
قانون در جامعۀ اسالمی داشته باشیم و بخواهیم 
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بر اساس فتوایی که فقها صادر کردند قانون وضع 
اختالل  و  هرج ومرج  دچار  جامعه  در  قطعاً  کنیم، 
به  هی  ستگا د ما  کنید  ر  تصو  . شد هیم  ا خو م  نظا
بر  بخواهیم  و  باشیم  نداشته  قانون گذار  قوۀ  نام 
اساس فتوای مجتهدان رفتار کنیم؛ یعین به مردم 
گر مجتهدید  بگوییم که شما یا مجتهدید و یا مقلد. ا
گر مقلد  که بر اساس فتوای خودتان عمل کنید و ا
عمل  د  خو تقلید  مرجع  نظر  س  سا ا بر  هستید 
کنید. حال سؤال این است که چه اتفاقی می افتد؟ 
در وهلۀ نخست ممکن است وقیت یک طلبه به این 
موضوع نگاه می کند، با خود بگوید که وقیت هرکیس 
و  اجتهاداً  خودش،  موردقبول  فتوای  اساس  بر 
تقلیداً رفتار نماید، مشکلی پیش نخواهد آمد مگر 
و  بگرید  شکل  دعوایی  نفر  دو  میان  که  زمان  آن  در 
 . ند برو قایض  سراغ  به  ا  دعو این  فصل  حل و برای 
ً باید مجتهد باشد و بر اساس نظر  قایض هم طبیعتا
و  می پردازد  دعوا  این  حل وفصل  به  خود  اجتهادی 
آن حکمی که قایض صادر می کند، بر طرفنی از باب 
یض  قا گر  ا و  ست  ا ع  تبا ال زم ا ال ا  فتو بر  حکم  م  تقد
ً باید قایض مأذون باشد و  مجتهد هم نباشد، طبعا
از ناحیۀ یک مجتهد، اذن در قضاوت داشته باشد و 
در این صورت هم بر طبق همان فتوای مجتهد که به 
او اذن قضاوت داده، اقدام به صدور حکم می کند و 
ً حکمی که بر اساس فتوای مجتهد اذن دهنده  طبعا
صادر می شود، بر نظر اجتهادی آن دو نفری که طرف 
دعوا  حل و فصل  الزمۀ  است.  مقدم  هستند  دعوا 
غری  در  و  باشد  فتوا  بر  مقدم  حکم،  که  است  همنی 
هیچ گاه  نپذیریم،  را  نکته ای  چننی  گر  ا صورت  این 

نمی توان دعوا را حل و فصل کرد.

حال ممکن است وقیت یک طلبه به این موضوع 
بر  را  معه  جا می شود  که  کند  ر  تصو  ، می کند نگاه 
اساس نظام فتاوا اداره کرد، هرچند که فتاوا متعدد 
باشد؛ چون تنها جایی که تعاریض میان فتاوا پیش 
می آید، زمانی است که دعوایی بنی افراد شکل گرید 
و دعوا را با مراجعۀ به قایض می توان حل وفصل کرد 
و چون حکم قایض بر فتوای موردقبول طرفنی دعوا 
ً در ادارۀ  اجتهاداً یا تقلیداً مقدم است، بنابراین عمال

جامعه مشکلی پیش نخواهد آمد.
بنابراین این تصور که بعیض از اساتید و فضالی 
ً آن را بیان کردند، تصور ناصوابی  حوزوی هم صریحا
است؛ به دلیل اینکه ما وقیت می خواهیم یک جامعه 
را اداره کنیم، نیازمند وحدت  رویه در قسمت های 
ر  تصو ین  ا ی  برا لی  مثا ؛  هستیم معه  جا مختلف 
در  بانک  چند  ما  که  کنید  تصور  می زنم.  نادرست 
ما  گر  ا خصویص.  و  دولیت  بانک های  داریم؛  کشور 
اساس  بر  شما  بگوییم  بانک ها  این  مدیرعامل  به 
کنید،  برخورد  خودتان  تقلیدی  و  اجتهادی  فتوای 
از  برخی  که  می دانیم  ما  افتاد؟  خواهد  اتفاقی  چه 
مالک  حقوقی،  شخصیت  به عنوان  را  بانک  فتاوا 
و  ئی  خو هلل  یت ا آ م  مرحو نند  ما ؛  سند نمی شنا
آیت اهلل سیستانی که معتقد هستند اموالی که در 
بانک ها جمع می شود، اموال مجهول المالک تلقی 
می شوند و بر این اساس کیس که می آید و پولش را 
در بانک می گذارد، یعین در واقع پولش را در معرض 
ناصوابی  کار  کار،  این  اصل  است.  داده  قرار  تلف 
است و اسراف کردن است و قسمیت از این پول تلف 
می شود و عالوه بر آن چون بخیش از این پول هایی 
که در بانک جمع می شود، مجهول المالک است، 
کم شرعی، تصرف در این پول ها جایز  بدون اذن حا

نخواهد بود.
معتقد  که  یی  ا فتو ن  آ با  را  ا  فتو ین  ا شما  ل  حا
لک  ما نند  ا می تو قی  حقو ی  شخصیت ها ست  ا
شوند و اموالی که در بانک ها قرار می گریند، اموال 
 . کنید یسه  مقا ند  نمی شو تلقی  لک  لما ل ا مجهو
همنی طور به سراغ قراردادهای مختلفی که در یک 
کشور منعقد می شود، می رویم؛ اعم از قراردادهای 
داخلی و خارجی. پاره ای از قراردادها به نظر برخی از 
ً قراردادی که بر  آقایان فقها مشروعیت ندارد؛ مثال

موارد  از  پاره ای  در  را  مشروعیت  از  سومی  حالت 
برای این حقوق قائل هستند. تصور بفرمایید که به 
این ترتیب مدیران نظام که در مکان های مختلفی 
فتوای  از  هرکدام  باشد  قرار  گر  ا می کنند،  فعالیت 
موردقبول خودشان تبعیت کنند، یک هرج و مرج 

کم می شود. و بی نظمی در کل کشور حا
همنی  سر  بر  ست  ا ه  آمد کیس  کنید  فرض 
قراردادی  کیس  با  معنوی  و  فکری  مالکیت های 
طرف  شخص  ن  هما گر  ا ل  حا  . ست ا ه  کرد مضا  ا
حقوق  آنکه  به دلیل  ثالیث  شخص  یک  یا  و  مقابل 
معنوی را نامشروع می داند، این قرارداد را مشروع 
نشمارد، خودش را مجاز خواهد دانست که در این 
مقابل  طرف  رضایت  برخالف  و  کند  تصرف  موضع 
این  در  تصرفی  و  دخل  بخواهد  طرفنی،  رضایت  یا 
هرج و مرجی  یک  طبیعتاً  بیاورد،  عمل  به  موضوع 
شما  صورت  همنی  به  می شود.  کم  حا کشور  در 
بخواهیم  ما  گر  ا بگریید.  نظر  در  را  قضائی  دستگاه 
همان شیوه ای را که مشهور فقها به عنوان شیوۀ 
که  کردند  معرفی  اسالم  در  قضا  دستگاه  مطلوب 
مجتهدبودن قایض باشد، به مرحلۀ اجرا بگذاریم، 
را  تعزیر  می توان  که  است  این  به  قائل  قایض  یک 
انجام  به  اقدام  طریق  این  از  و  کرد  اجرا  شالق  بدون 
می گوید  دیگر  قایض  می کنند.  تعزیرات  از  بعیض 
طور  همان  کرد.  اجرا  شالق  با  باید  فقط  را  تعزیر  که 
صورت  این  در  بود.  چننی  امام  مرحوم  فتوای  که 
یک بی نظمی و اختالل نظامی اتفاق می افتد؛ چون 
حکم  گر  ا که  است  این  در  افراد  از  برخی  منفعت 
ن ها  آ ن  بستگا رد  رمو د یا  ن ها  آ رد  رمو د ی  یر تعز
ق  شال رت  به صو ی  یر تعز حکم  ین  ا  ، ه شد ر  د صا
اجرا نشود. اما منفعت برخی دیگر در این است که 
حکم تعزیری که درمورد فالن شخص صادر شده، 
این  به  شود.  اجرا  تازیانه  و  شالق  ضربات  طریق  از 
افرادی  که  می گرید  شکل  رانت خواری  یک  ترتیب 
که می خواهند یک حکم تعزیری به صورت خایص 
صادر شود، اصرار می ورزند و راه های مختلفی را طی 
می کنند برای اینکه پروندۀ آن ها در نزد فالن قایض 

موردرسیدگی قرار بگرید.
در  جدی  نظام  اختالل  یک  واقعاً  ترتیب  این  به 
کل کشور اتفاق می افتد. گذشته از اختالل نظامی 

که از نظر اجرایی اتفاق می افتد، آثار اعتقادی بسیار 
نامطلوبی هم به دنبال خواهد داشت؛ چون مردم 
با خودشان فکر می کنند که باالخره دیدگاه اسالم 
بر  اضافه  همچننی  است.  موارد  این  از  کدام یک 
تمام این مشکالت، اینکه وقیت یک کشور خارجی 
ین  ا ینکه  ا ز  ا عم  ا خلی  ا د ۀ  لیدکنند تو با  هد  ا بخو
مقام  یا  باشد  دولیت  مقام  یک  داخلی  تولیدکنندۀ 
هد  ا خو چه  و  ا تکلیف   ، کند ی  مله ا معا  ، لیت و د غری
که  کند  برریس  رد  مو هر  ر  د و  ید  بیا ید  با یا  آ ؟  د بو
دیدگاه موردقبول طرف ایرانی چه دیدگاهی است؟ 
وزارتخانه های  با  بخواهند  خارجی  کشورهای  گر  ا
مختلف ایران وارد معامله شوند باید در هر موردی 
ً یا تقلیداً  کم است، اجتهادا ببینند که آن وزیری که حا
بخواهند  اساس  آن  بر  و  دارد  قبول  را  فتوایی  چه 
 . کنند تنظیم  نه  رتخا زا و ن  آ با  را  ن  شا د خو بطۀ  را
ر  کشو ر  د ی  قه ا عال یگر  د لیت  حا چننی  با   ً طبیعتا
خارجی برای ارتباط و معامله با ایران پدید نمی آید. 
در  هرج ومرجی  یک  مختلف  صورت های  به   پس 

کم می شود. کشور حا
قانون  جایگزین  نمی تواند  فتوا  که  دوم  دلیل 
حکم  اجرای  چگونگی  فتاوا  که  است  این  بشود، 
شرعی را در خیلی از موارد مشخص نمی کنند بلکه 
ً وقیت که فقیهی  گذار می کنند؛ مثال آن را به مکلف وا
در فتوا می گوید که آقای مکلف شما باید در هنگام 
رانندگی نظم را رعایت کنید، چگونگی رعایت کردن 
گذار می کنند. وقیت که  نظم را به خود این مکلف وا
از  باید  شما  که  می گوید  خودش  فتوای  در  فقیهی 
لعب  و لهو لس  مجا سب  منا که  آهنگی  ع  ستما ا
خود  به  را  مطلب  این  تشخیص  کنید،  پرهزی  باشد 
قرار  گر  ا بگریید  نظر  در  می کنند.  گذار  وا مکلف  آن 
جامعه  در  بخواهیم  اساس  همنی  بر  ما  که  باشد 
شما  قیت  و که  ییم  بگو مکلفنی  به  و  کنیم  ر  رفتا
ین  ا به  ید  ز بسا نه  خا  ، چه کو یک  ر  د هید  ا می خو
نکته توجه داشته باشید خانه را طوری بسازید که 
دیگران  زندگی  برای  الزم  نظم  برهم خوردن  باعث 
بی نظمی  این حالت باز هم  کوچه نشود. در  این  در 
 . د می شو د  یجا ا ن  با خیا و  چه  کو ر  د ج  مر ج و هر و 
ز  ا هید  ا می خو قیت  و که  ییم  بگو د  فرا ا به  ما  گر  ا
خیابان ها عبور کنید، سعی کنید نظم را برقرار کنید 

و  برویم  قانون  سراغ  به  ما  باشد  قرار  گر  ا
جامعۀ  در  قانون  وضع  برای  دستگاهی 
بر  بخواهیم  و  باشیم  داشته  اسالمی 
کردند  صادر  فقها  که  فتوایی  اساس 
دچار  جامعه  در   ً قطعا کنیم،  وضع  قانون 

هرج ومرج و اختالل نظام خواهیم شد. 
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و تشخیص نظم را هم برعهدۀ خود افراد بگذاریم، 
خواهد  اتفاق  زیادی  هرج ومرج  و  بی نظمی  آنگاه 
هستیم  گزیر  نا ما  موارد  از  بسیاری  در  لذا  افتاد. 
که چگونگی اجرای مطلوب یک قانون را مشخص 
مقررات  و  خیابان ها  در  عبورومرور  قانون  کنیم. 
راهنمایی ورانندگی برای برقراری نظم است. قانون 
نظم  برقراری  برای  هم  نظام وظیفه  و  شهرسازی 
است. اما در تمامی این قواننی، قانون گذار شیوۀ 
غری  در  و  می کند  مشخص  را  قانون  مطلوب  اجرای 
که  لی  حا ر  د  . هد می د خ  ر ج  مر ج و هر رت  صو ین  ا
شما در هیچ فتوایی نمی بینید که مجتهدان شیوۀ 
اجرای بسیاری از احکام شرعی را بیان کرده باشند، 
این   ً معموال من  می کنند.  بیان  را  حکم  کلیت  بلکه 
فقیه  که  بزرگوار  فقهای  از  یکی  از  که  می زنم  را  مثال 
م  مرحو پیش  ل  سا چند  و  هست  هم  فی  معرو
شده است، سؤال کرده بودند که آیا ما برای عبور از 
بایستیم  آن  پشت  که  هستیم  موظف  چراغ قرمز 
؟  نیستیم غ قرمز  چرا ز  ا ر  عبو به  ز  مجا  ً شرعا یا  آ و 
این فقیه پاسخ داده بود که در صورت رعایت نظم 
از  عبور  شرعاً  دیگری،  حق  به  آسیب نرساندن  و 
گر  چراغ قرمز اشکالی ندارد. حال شما تصور کنید ا
طور  همان  را  مطلب  این  تشخیص  که  باشد  قرار 
مکلفی  هر  ۀ  برعهد ست  ا فقها  ن  میا ر  د یج  را که 
بگذارند، چه بی نظمی اتفاق می افتد. بنابراین دلیل 
بشود،  قانون  جایگزین  نمی تواند  فتوا  که  دومی 
کثریت قاطع موارد،  این است که در همۀ موارد یا ا
فتاوا مشخص کنندۀ چگونگی اجرای حکم شرعی 
مکلف  خود  برعهدۀ  را  آن  چگونگی  بلکه  نیستند، 
می گذارند و این مطلب موجب بروز هرج ومرج در 

ناحیۀ اجرای حکم شرعی خواهد شد.
دلیل سومی که فتوا نمی تواند جایگزین قانون 

بشود، این است که فتوا در مواردی صادر می شود 
 . برسد شرعی  بت  ثا حکم  یک  به  ند  ا بتو فقیه  که 
در   ً دائما یا   ً غالبا که  موضوعاتی  آن  خصوص  در  اما 
حال تغیری هستند، چون حکم ثابت شرعی وجود 
ندارد، هیچ فتوایی هم دیده نمی شود. کافی است 
کتاب های  چه  کنیم؛  مراجعه  فقهی  کتاب های  به 
و  ایی  فتو فقهی  ب های  کتا چه  و  لی  ال ستد ا فقهی 
ً درمورد نظام آموزش وپرورش باید  ببینیم که مثال
به چه سبکی تنظیم بشود؟ آیا دبستان و راهنمایی و 
دبریستان باشد یا دبستان و دبریستان؟ آیا در کتب 
فقهی می توان برای تنظیم این موارد فتوایی یافت؟ 
درمورد نظام آموزش عالی که به شکل کارشنایس، 
آیا  یافت؟  فتوایی  می توان  آیا  باشد،  دکرتی  و  ارشد 
می توان درمورد نظام شهرسازی، عرض کوچه ها، 
عرض خیابان ها و چندطبقه بودن خانه ها و امثال 
آن فتوایی یافت؟ آیا می توان درمورد خدمت رسانی 
مناطق  به  برق رسانی  و  آب رسانی  گازرسانی،  مثل 

مسکونی فتوایی یافت؟
واقعیت این است که در هیچ کدام از این موارد 
 ، ر کشو یک  ر  د و  معه  جا ر  د کم  حا ی  ا قو د  ا تعد
درمورد تعداد وزارتخانه ها، درمورد رابطۀ بنی قوا، 
و  نیمه ریاسیت  نظام  ریاسیت،  نظام  پارلمانی،  نظام 
نیمه پارلمانی نمی توان فتوایی یافت. دلیل آن هم 
هستند  متغریی  موضوعات  این ها  که  است  این 
آقایان  نیستند.  شرعی  ثابت  حکم  از  برخوردار  که 
بر  ید  با متغری  ت  عا ضو مو ین  ا ر  د یند  می گو فقها 
مکان  و  زمان  اقتضائات  و  عمومی  مصالح  اساس 
مرحوم  را  تبینی  بهرتین  و  تعبری  بهرتین  کرد.  رفتار 
که  دارد  تنزيه الملة  و  تنبيه األمة  کتاب  در  نائیین 
می گوید: مصلحت سنجی در این امور، باید توسط 
نواب عام یعین فقهای جامع الشرایط و یا مأذوننی 
فه  ضا ا ن  یشا ا حرف  به  من   . د گری رت  صو ن  آنا ز  ا
که  شرعی  کالن  احکام  سلسله  یک  باید  که  می کنم 
کم  حا و  هستند  ما  برای  راهنما  چراغ های  واقع  در 
بر تمامی احکام دیگر هستند نزی در وضع مقررات 
گرفته  نظر  ر  د متغری  ت  عا ضو مو ین  ا به  ط  بو مر
احکامی  راهنما  چراغ های  و  کالن  احکام  آن  شوند. 
و  لت  سهو  ، نظم  ، منیت ا  ، لت ا عد نند  ما هستند 
را  تی  مقررا هیم  ا می خو که  قیت  و  . نی نسا ا مت  کرا

وضع  متغری  موضوعات  این  به  سامان دادن  برای 
کنیم، عالوه بر اینکه مصلحت سنجی درمورد آن ها 
هم  کالن  احکام  چهارچوب  در  باید  گرید،  صورت 
باشد؛ یعین آن مصلحت سنجی که صورت می گرید 
باید در چهارچوب عدالت، امنیت، سهولت، نظم 
و کرامت انسانی باشد. این دسته از موضوعات هم 
ً در حال تغیری و فاقد حکم ثابت  که موضوعاتی دائما
نمی شوند.  مطرح  فتاوا  در   ً اصال هستند،  شرعی 
مشخص  لیل  د سه  به  ند  ا نمی تو ا  فتو ین  برا بنا
جایگزین قانون بشود و ما در حکومت اسالمی به 
قانون گذار  دستگاه  نیازمند  مشخص  دلیل  سه 
ً توسط یک مرجع  هستیم؛ دستگاهی که باید نهایتا
ضع  و ن  نو قا م  نا به  که  تی  مقررا ین  ا م  تما ی  حد ا و
می شود را موردبرریس قرار دهد و عدم مغایرتش 

با شریعت را احراز کند.
جامعۀ  ضروریات  جزء  قانون گذاری  بنابراین 
همنی  به  هم  قانون گذار  دستگاه  و  است  اسالمی 
دلیل جزء ضروریات یک جامعۀ اسالمی است. لذا 
آنچه که از پاره ای از مخالفان مشروطه نقل می شود 
که  می شود  داده  نسبت  نوری  فضل اهلل  شیخ  به  و 
گفتند  چننی  خودشان  اظهارنظرهای  از  بعیض  در 
ه  ستگا د م  سال ا ر  د کلمه  قیق  د ی  به معنا ما  که 
قانون گذار نداریم، به نظر من سخن ناتمامی است. 
یک اشکالی که در اینجا مطرح می شود این است که 
می گویند دستگاه قانون گذار می خواهد چه چزیی 
را وضع کند؟ آیا همان احکامی را که شریعت صادر 
را  م  حکا ا ن  آ هد  ا می خو گر  ا ؟  می کند ضع  و ه  کرد
ً نیازی به وضع ندارند و توسط  وضع کند، آن ها اصال
احکامی  می خواهد  گر  ا شده اند.  صادر  شریعت 
غری از آن ها صادر کند، ماهیت این احکام چیست؟ 
توسط  که  است  والئی  حکم  یک  آن ها  ماهیت  گر  ا
ن  چو ؛  نیست ضع  بل و قا ر  ا ن گذ نو قا ه  ستگا د
تشکیل  مردم  نمایندگان  از  قانون گذار  دستگاه 
صدور  به  مجاز  تا  نیستند  فقیه  الزاماً  که  می شود 
گر ماهیت دیگری غری از حکم  حکم والیی باشند و ا
والئی دارند که الزم االجرا نخواهند بود. این اشکال 

اولی بود که مخالفان مشروطه مطرح می کردند.
که  د  بو ین  ا می شد  ح  طر که  می  و د ل  شکا ا
و  ن  نو قا یک  نسخ  حق   ، ر ا ن گذ نو قا ه  ستگا د یا  آ

که  است  معلوم  دارد؟  را  جدید  قانون  جایگزیین 
می شود  گفته  اما  است.  مثبت  سؤال  این  پاسخ 
دستگاه  که  وقیت  است.  جا  همنی  دوم  اشکال  که 
و  می کند  نسخ  را  قانونی  یک  و  می آید  قانون گذار 
قانون دومی را جایگزین آن می کند، آیا آن قانون اولی 
که نسخ کرده، مطابق با شریعت بوده یا مخالف با 
را  آن  نسخ  حق  که  بوده  شریعت  با  مطابق  گر  ا آن؟ 
ً نیازی به  گر مخالف با شریعت بوده که اصال ندارد و ا
نسخ ندارد و به خودی خود بی اعتبار است. همنی 
طور این قانون دومی که دارد جایگزین آن می کند، 
گر قانون شرعی است که این قانون شرعی اعتبار  ا
خود را از شارع گرفته و دستگاه قانون گذار در این 
گر  مورد دخلی در اعتباربخیش به این قانون ندارد و ا
این قانونی که می خواهد جایگزین کند، خالف شرع 
ً اعتبار ندارد که بخواهد آن را جایگزین  است که اصال

قانون پیشنی کند.

مشخص  دلیل  سه  به  نمی تواند  فتوا 
حکومت  در  ما  و  بشود  قانون  جایگزین 
نیازمند  مشخص  دلیل  سه  به  اسالمی 
دستگاهی  هستیم؛  قانون گذار  دستگاه 
تمام  واحدی  مرجع  یک  توسط   ً نهایتا باید  که 
می شود  وضع  قانون  نام  به  که  مقرراتی  این 
با  عدم مغایرتش  و  دهد  قرار  موردبرریس  را 

شریعت را احراز کند.

این اشکاالت نایش از این است که تصور درست 
و دقیقی نسبت به مفاد قانون و جایگاه آن در یک 
د  جو و ن  ل کنندگا شکا ا هن  ذ ر  د یین  د مت  حکو
ن  نو قا هیت  ما که  نستند  ا نمی د ن  آنا و  شته  ا ند
ما  که  دارد  ضرورتی  چه  که  نمی دانستند  و  چیست 
در کشور اسالمی قانون داشته باشیم. اما در پاسخ 
خودمان اشاره کردیم که ضرورت و ماهیت قانون 
گر این ضرورت و ماهیت مطرح نباشد،  چیست. اما ا
قانون گذار  دستگاه  که  می آید  پیش  مسئله  این 
مشروعییت ندارد و فعالیت چننی دستگاهی هم 
ل  نبا به د نه  سفا متأ و  ست  ا عی  مشرو نا لیت  فعا
کی هم بر  چننی تشخیص هایی یک آثار خیلی خطرنا
آن ها مرتتب می شود؛ مثل پاره ای از اظهارنظرهایی 

که برخی از علما در عصر مشروطه صادر کردند.
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زایل  هیچ گاه  انسان  تعجب  که  می آید  نظر  به 
که  می گردد  مواجه  فتوا  این  با  که  وقیت  نمی شود 
یک فقیهی از فقهای عصر مشروطه به نام آیت اهلل 
سیدعلی سیستانی که جد آیت اهلل سیستانیحفظه اهلل 
ایشان  از  مأخذ  چند  در  من  که  نقلی  مطابق  است، 
از  مددی  آیت اهلل  جناب  که  نقلی  جمله  -از  دیدم 
ایشان دارند- فتوا داده است به اینکه: »المشروطه 
نقل ها  از  بعیض  در  و  کافٌر«  طلب  المشروطه  و  کفٌر 
؛  » ًر هد مه  َد و  ح  مبا لُه  ما «  : که ست  ا ه  شد فه  ضا ا
دیگران  و  است  مباح  مشروطه طلب  اموال  یعین 
می توانند در آن تصرف کنند و مشروطه طلب هیچ 
او  خون  و  ندارد  خودش  اموال  به  نسبت  ملکییت 
ً این نقلی که در کتاب های  گر واقعا هم هدر است. ا
علی  سید هلل  یت ا آ م  مرحو به  و  ه  شد د  متعد
درسیت  نقل  است  شده  داده  نسبت  سیستانی 
شنت  ا ند هی  گا که  ست  ا ن  آ ۀ  هند ن د نشا  ، شد با
یک تلقی درست و دقیقی از پاره ای مفاهیم جدید، 
چه آثار زیان بار اجتماعی می تواند با خود به همراه 

داشته باشد.

مت  حکو  ً سا سا ا شما  نظر  به    
را  لوازمی  چه  باید  قانون گذاری  مقام  در  اسالمی 
بر  منطبق  و  وجه  بهرتین  به  بتواند  تا  بگرید  نظر  در 
رعایت  را  اسالمی  قانون گذاری  اسالمی،  موازین 

کند؟
این سؤالی که مطرح کردید بسیار کلی و کالن است 
و برای اینکه ما پاسخ دقیقی به این سؤال بدهیم، 
یکی  کنیم.  تجزیه  سؤال  چند  به  را  سؤال  این  باید 
می توان  کالن  سؤال  این  تجزیۀ  در  که  سؤاالتی  از 
مشخص  ابتدا  که  است  صورت  این  به  کرد،  مطرح 
و  چیست  ی  ر ا ن گذ نو قا ر  ثغو و د و حد کنیم 
به  م  ا قد ا ی  رد ا مو چه  ر  د ید  با می  سال ا مت  حکو
وضع قانون کند؟ این یکی از سؤاالتی است که برای 
پاسخ دادن به این سؤال کالن الزم است. در تبینی 
حدودوثغور قانون گذاری، هر موضوعی که نیازمند 
به تدبری واحد و مدیریت واحدی باشد، در محدودۀ 
گر تدبریی  قانون گذاری قرار می گرید، به گونه ای که ا
ق  تفا ا رد  مو و  د ین  ا ز  ا یکی   ، د نگری رت  صو ن  آ ر  د
همان  یعین  می آید؛  وجود  به  هرج و مرج  یا  می افتد 

می گویند  نظام  اختالل  آن  به  فقها  آقایان  که  چزیی 
 . د می شو می  عمو لح  مصا بنی رفنت  ز  ا جب  مو و 
که  موضوعاتی  و  قانون گذاری  حدودوثغور  پس 
حکومت اسالمی باید در آن ها اقدام به وضع قانون 
کند، هر موضوعی است که نیازمند به تدبری واحد و 

مدیریت کالن در جامعه باشد.

ن  کال یت  یر مد زمند  نیا که  ئلی  مسا ین  ا یرۀ  ا د
واحد به معنای منسجم است، در طول زمان و در 
عرض مکان تغیری می کند. ممکن است این مسائل 
در برخی از زمان ها و مکان ها محدودۀ کمی را در بر 
گریند. همچننی ممکن است در پاره ای از زمان ها 
را  وسیعی  خیلی  محدودۀ  حاضر،  زمان  مثل  هم 
پیچیدگی  لیل  به د ضر  حا ن  زما ر  د  . د شو مل  شا
ر  مو ا تنگ  تنگا ط  رتبا ا لیل  به د و  عی  جتما ا بط  ا رو
مختلف جامعه با یکدیگر، دایرۀ مسائلی که نیازمند 
فته  یا سعه  تو ت  به شد هستند  ن  کال یت  یر مد
حدود   ً مثال گذشته،  جوامع  در  که  حالی  در  است. 
وجود  وضعییت  چننی  آن  از  قبل  و  پیش  سال   200
نداشت. مثالی برای مقایسه می زنم؛ امور خانواده 
ت  به شد که  ست  ا تی  عا ضو مو ز  ا ضر  حا ل  حا ر  د
 ، ج ا و زد ا مسئلۀ   . ست ا ی  ر ا ن گذ نو قا زمند  نیا
مسئلۀ طالق، مسئلۀ معاشرت زوجنی با همدیگر 
و مسئلۀ تربیت فرزندان، آن قدر نیازمند به وضع 
دخالت  می بینیم  روز به روز  ما  که  هستند  قانون 
گسرتش  حال  در  موضوعات  این  در  قانون گذار 
ً قانون گذار می بیند که نمی تواند نسبت  است؛ مثال
به باالرفنت آمار طالق بی اعتنا باشد؛ به دلیل اینکه 
ناسازگار  جامعه  بر  کم  حا ارزش های  و  هنجارها  با 
گر کشور ما یک  گر آمار طالق باال برود، حیت ا است. ا
فراوانی  اجتماعی  مفاسد  نباشد،  هم  دیین  کشور 
به دنبال باالرفنت آمار طالق، دامن گری کشور و مردم 
دستگاه ها  و  نهادها  تمامی  دامن گری  نتیجه  در  و 

خواهد شد.
می بیند  موظف  را  خودش  قانون گذار  بنابراین 

که  موضوعاتی  و  قانون گذاری  حدودوثغور 
وضع  به  اقدام  آن ها  در  باید  اسالمی  حکومت 
به  نیازمند  که  است  موضوعی  هر  کند،  قانون 

تدبری واحد و مدیریت کالن در جامعه باشد.

انجام  اقدامی  یک  طالق،  و  خانواده  مسئلۀ  در  که 
دهد تا از افزایش بی رویۀ آمار طالق جلوگریی کند؛ 
است  این  می دهد،  انجام  که  اقداماتی  از  یکی   ً مثال
موظف  را  زوجنی  طالق،  حکم  صدور  درمورد  که 
ت  جلسا  ، ق طال م  نجا ا ز  ا قبل   ً حتما که  می کند 
دستگاه  موردتأیید  که  مشاورانی  با  را  مشاوره ای 
قضائی هستند، طی کنند. همچننی در امر ازدواج 
منجر  طالق  به  ازدواج ها  از  بسیاری  اینکه  برای  و 
نشود، قانون گذار می آید و ورود پیدا می کند و یک 
مشاوره هایی را قبل از ازدواج در نظر می گرید. برای 
آنکه فرزندان متولد از ازدواج ناقص الخلقه نباشند 
و دچار مشکالت پزشکی و جسمانی نشوند، می آید 
و یک غربالگری هایی را الزامی می کند و همنی طور 
الزامی  را  پزشکی  آزمایش های  یک  ازدواج،  از  قبل 
از  یکی  به  قانون گذار  ورود  نمونۀ  این ها  می کند. 
مسئلۀ  که  ست  ا نی  نسا ا بط  ا رو ین  یص تر خصو

ازدواج و طالق می باشد.
که  یی  نه ها نمو ز  ا یگر  د یکی  ر  طو همنی 
ن  آ ر  د که  می بیند  یر  گز نا را  ش  د خو ر  ا ن گذ نو قا
گر  ا است.  مجازی  فضای  مدیریت  کند،  پیدا  ورود 
فضای مجازی مدیریت نشود، آن قدر قدرت دارد 
گر در  که حیت می تواند یک حکومیت را ساقط کند. ا
فضای مجازی تبلیغات وسیع و دامنه داری صورت 
از  بسیاری  به  نسبت  را  مردم  نگاه  می تواند  بگرید، 
ر  د را  فرهنگی  ند  ا می تو  . هد د تغیری  ت  عا ضو مو

کم کند. جامعه حا
بهداشت عمومی هم به مدیریت نیاز دارد. وقیت 
مردم به بیمارستان ها مراجعه می کنند و با کمبود 
امکانات مواجه می شوند، می گویند که چرا دولت 
کشور  در  وضعییت  چننی  چرا  نمی کند؟  رسیدگی 
کم است؟ این را با 200 سال پیش مقایسه کنید  حا
کمییت  حا دستگاه های  به  مردم  مراجعۀ  مزیان  که 
ً صفر بود. این را با 100  برای بهداشت عمومی تقریبا
سال پیش مقایسه کنید که تعداد بیمارستان ها 

در کشور به شدت محدود بود.
موضوع دیگری که نیازمند قانون گذاری است، 
آموزش وپرورش است. این مورد را هم با 200 سال 
پیش مقایسه کنید که چزیی به نام آموزش عالی در 
مقایسه  پیش  سال   100 با  یا  نداشت.  وجود  کشور 

ً در کشور  کنید که مدارس به این شکل امروزی اصال
مطرح نبودند.

ن  نو قا ضع  و زمند  نیا که  لیب  جا ت  عا ضو مو ز  ا
مناسک  و  شعائر  انجام  در  مردم  هدایت  است، 
سم  مرا ی  ر برگزا  ، ف عتکا ا مسئلۀ   . ست ا یین  د
دیین، نوحه خوانی ها، عزاداری ها و شادمانی ها در 
یک  نیازمند  معصومنیعلیهم السالم  شادی  و  غم  ایام 
ممکن  رت  صو ین  ا غری  ر  د  . ست ا ن  کال یت  یر مد
است افراد زیادی در این میان سوءاستفاده کنند 
ً در راستای ارزش های  و مراسمی برگزار شود که اصال
نسبت  ند  ا نمی تو می  سال ا لت  و د  . نیست یین  د
عرضه  مردم  به  مجالیس  چننی  در  که  اطالعاتی  به 
گزیر است که  می شود، بی تفاوت بماند. بنابراین نا
در این مورد قانون گذاری کند و هیئت ها و برگزاری 

مجالس را ضابطه مند کند.
نمونۀ دیگر هرن، سینما، تئاتر و تلویزیون با همۀ 
یگر  د ی  نه ها نمو همچننی   . ست ا د  خو یش  ا حو
قیمت گذاری کاالها، توزیع عادالنۀ کاالها و امکانات 
در سطح کشور است. در حالی که خیلی از این امور 

در گذشته نیازمند تقننی نبود.
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و  رها  ختا سا یا  آ شما  به نظر   
هی  ند ما سا ی  به نحو ن  ا می تو هم  را  رها  زوکا سا
ین  ا که   ) فقهی ی  ها را شو تشکیل  نند  ما ( کرد
نظر  ؟  د بشو محقق  بهرت  می  سال ا ی  ر ا ن گذ نو قا
ن  مو ا پری  ) ره ( ر صد شهید  حث  مبا به  جع  را شما 

فقه النظریه چیست؟
مطرح  صورت  این  به  را  شما  سؤال  اول  قسمت 
اسالمی  کشور  قانون گذاری  نظام  در  آیا  می کنم؛ 
احکام  اجرای  به دنبال  قانون گذار  که  اندازه  همنی 
شرعی باشد، کفایت می کند و دیگر الزم نیست که 
هم  شریعت  مقاصد  تأمنی  به دنبال  قانون گذار 
که  باشد  این  قانون گذار  هدف  هرگاه  یعین  باشد؛ 
 ، بیع  ، ت دیا  ، ص قصا  ، د و حد نند  ما شرعی  م  حکا ا
مرحلۀ  به  را  طالق  و  نکاح  مضاربه،  جعاله،  اجاره، 
اجرا بگذارد، همنی مقدار کفایت می کند برای اینکه 
مقاصد شریعت هم در جامعه تحقق پیدا کند و ما 
مدت  یک  طول  در  احکامی  چننی  اجرای  به دنبال 
یعت  شر صد  مقا فنت  تحقق یا هد  شا  ، له سا چند
این  که  سال  چند  گذشت  از  بعد  یعین  باشیم؛  هم 
جامعۀ  یک  که  ببینیم  شد،  جاری  کشور  در  احکام 
آن  بر  اسالمی  ارزش های  و  گرفته  شکل  اسالمی 
کم شده است. همچننی آمار طالق، آمار دزدی،  حا
تقلیل  و  آمده  پاینی  آن  در  دیگر  تخلفات  و  جنایت 
جامعه  در  دیین  ارزش های  و  کرده  پیدا  معناداری 
از  که  مردم  میان  در  الفت  نهایت  در  و  شده  کم  حا
نگاه اسالم بسیار مهم است، تحقق یافته است. آیا 
باید چننی باشد یا اینکه قانون گذار عالوه بر اینکه 
به دنبال  باید  است،  شرعی  احکام  اجرای  به دنبال 
به  بنده  پاسخ  باشد؟  هم  شریعت  اهداف  تحقق 
این سؤال این است که بی تردید قانون گذار عالوه 
تحقق  تأمنی  به دنبال  باید  شرعی  احکام  اجرای  بر 
یگر  د رت  به عبا  . شد با هم  شرعی  ن  کال ف  ا هد ا
وقیت که ما به مجموعۀ تعالیم دیین نگاه می کنیم، 
است  این  نکته  آن  و  می شویم  نکته ای  یک  متوجه 
گر می خواهیم بدانیم احکام شرعی را به درسیت  که ا
به  که  نتایجی  اساس  بر  باید  گذاشته ایم،  اجرا  به 
مبنای  دهیم.  انجام  را  سنجش  این  می آید،  دست 
ما برای اینکه بدانیم درست رفتار کردیم، آن است 
که نتیجه را هم در نظر داشته باشیم. من به برخی 

است  آمده  قرآن  در  می کنم.  اشاره  قرآن  آیات  از 
ياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَّذيَن ِمن  که: »ُكِتَب َعَليُكُم الصِّ

َقبِلُكم لََعلَُّكم تَتَّقوَن؛خداوند روزه را بر شما واجب 
کرده، همان طور که بر امت های پیشنی واجب کرده 
بود به این منظور که تقوا بورزید.« از این آیۀ شریفه 
ما می فهمیم که روزۀ مطلوب در شریعت آن است 
دیدیم  ما  گر  ا پس  شود.  تقوا  حصول  به  منجر  که 
روزه  رمضان  ماه  در  جامعه  مردم  از  بسیاری  که 
می گریند اما در کنار آن دیدیم که آمار تقوا باال نرفته، 
مطلوب  روزۀ  روزه،  این  که  فهمید  می توان  آنگاه 
می خوانیم:  قرآن  در  که  وقیت  است.  نبوده  شرعی 
الِكتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزلنا  ناِت  ِبالَبّيِ ُرُسلَنا  أَرَسلنا  »لََقد 
پیامربان  تمام  ما  ِبالِقسِط؛  الّناُس  ِلَيقوَم  َوالمزیاَن 
را  نی  آسما ب  کتا و  یم  د فرستا شن  رو یل  ال د با  را 
و  قسط  اساس  بر  جامعه  در  مردم  تا  کردیم  نازل 
عدل رفتار کنند.« وقیت که با این آیۀ شریفه رو به رو 
ارسال  از  هدف  خداوند  که  می بینیم  و  می شویم 
عدالت  تحقق  را  آسمانی  کتب  نازل کردن  و  رسل 
محک  یک  دارد  خداوند  یعین  می داند،  جامعه  در 
که  می دهد  قرار  ما  اختیار  در  را  ضابطه ای  و  ک  مال و 
گر می خواهید بدانید جامعۀ شما جامعۀ اسالمی  ا
است، به صرف پایبندی به مناسک شرعی و ظواهر 
کتفا نکنید بلکه ببینید آن عدالت خواهی و  احکام ا
عدالت محوری در جامعه تحقق یافته است یا نه. 
می خوانند،  نماز  مردم  از  بسیاری  دیدید  گر  ا پس 
ف  عتکا ا ر  د  ، رند و می آ جا  به  حج   ، ند می گری زه  رو
شرکت می کنند، در شب های ماه رمضان قرآن بر 
سر می گریند و در مراسم راهپیمایی اربعنی حضور 
 ، معه جا که  می کنید  حظه  مال لی  و می کنند  ا  پید
تشخیص  ه  آنگا نیست  ی  ر لت محو ا عد معۀ  جا
را  شرعی  احکام  اجرای  مطلوب  نحوۀ  که  می دهید 
گر رعایت می کردید  در جامعه رعایت نکردید؛ چون ا
ینجا  ا ر  د ند  و ا خد پس   . ید می رسید ف  هد ن  آ به 
پیوسته  ما  تا  می دهد  نشان  چراغ راهنمایی  ما  به 
خود و رفتارمان را با آن چراغ راهنما بسنجیم و این 
از  است.  شریعت  مقاصد  نظرگرفنت  در  به معنای 

روایات هم مثال می زنیم تا مطلب واضح تر شود.
م  لسال علیه ا ق د م صا ما ا که  یم  ر ا د ییت  ا رو یک  ر  د
نباشید«.منظور  ِبالتقوا  »کثریالعمل  می فرمایند: 

از کثریالعمل یعین کیس که کثرت عمل خری دارد اما 
در عنی حال تقوا ندارد. این خیلی عجیب است که 
چطور ممکن است یک نفر کثرت عمل خری داشته 
باشد اما تقوا نداشته باشد. برای راوی همنی سؤال 
پیش می آید و عرض می کند که چطور می شود یک 
حال  عنی  در  اما  باشد  داشته  خری  عمل  کثرت  نفر 
متقی هم نباشد؟ حضرت می فرمایند به این صورت 
ممکن است که اعمال خری فراوانی انجام می دهد اما 
وقیت بابی از حرام به روی او گشوده می شود، یعین 
وقیت که امکان ارتکاب حرام را پیدا می کند، وارد در 
کی از  آن باب می شود و مرتکب آن حرام می گردد و با
گر امکان انجام حرامی برای او فراهم  این ندارد که ا
امام صادقعلیه السالم  شود.  مرتکب  را  حرام  آن  شد، 
یعین  می دانند؛  ِبالتقوا  کثریالعمل  را  کیس  چننی 
حضرت می خواهند به ما بفهمانند که کثرت عمل 
ک قرار ندهید. چه بسا این کارها برای او عادت  را مال
دچار  کند  ترک  را  آن ها  گر  ا که  به نحوی  باشد  شده 
اهل  مقدار  چه  که  کنید  نگاه  این  به  شود.  وحشت 
صداقت و ادای امانت است. این یکی از مقاصد مهم 
جامعه  که  ببینید  می خواهید  گر  ا است.  شریعت 
یک جامعۀ اسالمی شده، ببینید که پایبندی مردم 
به صداقت و ادای امانت تا چه اندازه است. آن هم 
 ً معموال ما  می فهمیم.  روایات  از  ما  که  امانیت  ادای 
فکر می کنیم که ادای امانت یعین اینکه یک مالی از 
کیس نزد شخیص باشد و این به عنوان امانت نزد او 
باشد و آن شخص هم در این امانت خیانت نکند و 
این مال را سالم حفظ کند و به صاحب آن برگرداند. 
در  امانت  است.  امانت  مصادیق  از  یکی  فقط  این 
تلقی شریعت مطابق روایات متعددی که ما داریم، 
دامنۀ بسیار وسیعی دارد؛ هرگونه فرصیت که برای 
در  که  نعمیت  هرگونه  می شود،  فراهم  شخص  یک 
منصیب  هرگونه  و  می گرید  قرار  شخص  یک  اختیار 

که به یک شخص داده می شود امانت است.
ر  د م  لسال علیه ا علی حضرت  که  ید  ه ا کرد حظه  مال
نهج البالغه به یکی از کارگزاران خود می فرمایند به 
ارتزاق  برای  راهی  به عنوان  داری،  تو  که  منصیب  این 
ن  گرد بر  نیت  ما ا بلکه  ؛  نکن ه  نگا ش  معا ر  مرا ا و 
در  امانت  که  داریم  روایات  از  برخی  در  است.  تو 
بسیاری از امور جاری می شود. وقیت که خداوند یک 

فرصیت برای فردی فراهم می کند و علمی در اختیار 
او قرار می دهد این علم، امانت است. وقیت اعتماد 
امانت  اعتماد  این  می شود،  جلب  فردی  به  مردم 
مراتب  تمام  در  رهربی  منصب  در  را  او  وقیت  است. 
آن قرار می دهد، این رهربی یک امانت است. رهربی 
پاینی تر.  مراتب  تا  گرفته  باال  مراتب  از  دارد؛  مراتب 
هیم  ا می خو گر  ا پس   . ست ا نت  ما ا همه  ین ها  ا
بدانیم که آیا ما در جامعه توانسته ایم که ارزش های 
دیین را پیاده کنیم یا نه، نمی توانیم نگاهمان را تنها 
باید  بلکه   . کنیم شرعی  احکام  اجرای  به  منحصر 
نظرگرفنت  در  این  و  بگرییم  نظر  ر  د هم  را  اف  اهد
اهداف باید به صورت یک کار مستمر انجام شود؛ 
یعین پیوسته خود را در مسریی که دنبال می کنیم، 
محک بزنیم که آیا توانسته ایم در راستای تحقق آن 

اهداف موفق باشیم یا نه.

جامعه  در  ما  آیا  که  بدانیم  می خواهیم  گر  ا
کنیم  پیاده  را  دیین  ارزش های  که  توانسته ایم 
به  منحصر  تنها  را  نگاهمان  نمی توانیم  نه،  یا 
را  اهداف  باید  بلکه  کنیم.  شرعی  احکام  اجرای 
اهداف  نظرگرفنت  در  این  و  بگرییم  نظر  در  هم 

باید به صورت یک کار مستمر انجام شود.

همنی االن بیاییم و خودمان را محک بزنیم. در 
این سخنان اخری مقام معظم رهربی مشاهده کردید 
زمینۀ  در  ما  که  گفتند  جدید  دولت  به  خطاب  که 
عدالت، نقایص زیاد و همچننی عقب ماندگی های 
بسیاری داریم. ما نتوانستیم عدالت را در جامعه و 
 ً در خیلی از زمینه ها محقق سازیم. قانون گذار صرفا
نباید به دنبال اجرای احکام باشد. البته که به دنبال 
 . نیست فی  کا ما  ا ست  ا زم  ال  ، ن د م بو حکا ا ی  جرا ا
م  معظم  مقا که  ی  به تعبری و  ی ها  ز مرو ا به تعبری 
 رهربی به کار بردند، هر اقدامی که صورت می گرید، 
ناظر  یا  باشد  قانون  وضع  به  ناظر  که  اقدامی  از  اعم 
به اجرای یک کار دیگری در سطح کشور باشد، باید 
یک پیوست عدالت داشته باشد؛ یعین معلوم شود 
که آیا ما می توانیم به این وسیله عدالت مطلوب را 
بسازیم  محقق  جامعه  در  کار  همان  خود  حد  در 
زمانی  بازۀ  یک  در  را  خودمان  و  بیاییم  سپس  نه.  یا 
محک بزنیم و ببینیم که آیا توانسته ایم عدالت را در 
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همان اندازه ای که انتظار می رود از اجرای آن قانون 
به دست بیاوریم و تحقق ببخشیم یا نه.

فاصلۀ  واقعاً  که  می بینیم  موارد  از  خیلی  در  ما 
اسالمی  جامعۀ  یک  در  باید  آنچه  با  داریم  زیادی 
از  نایش  همه  مشکالت  این  باشد.  داشته  وجود 
آن است که ما از اهداف بلندی که داشتیم، غفلت 
شرعی  ظواهر  سلسله  یک  به  را  نگاهمان  و  کردیم 
جرا  ا به  م  حکا ا ین  ا ست  ا زم  ال که  لبته  ا  . ختیم و د
مقاصد  پیوست  یک  احکام  این  اما  شود  گذاشته 
شرعی هم می خواهد و قانون گذار باید این مقاصد 
شریعت را از طریق سیاست گذاری دنبال کند و نه 
از طریق جرم انگاری. به همنی دلیل من این بحث 
سیاست گذاری را تحت عنوان قانون به معنای عام 
عام  به معنای  قانون  که  گفتم  و  کردم  داخل  کلمه 

کلمه شامل سیاست گذاری هم می شود.
د  جو و ب  نقال ا ل  و ا ز  ا ی  ر تصو یک  ل  حا هر  به 
هنوز  و  یافت  ادامه  هم  بعد  سال  ده ها  تا  و  داشت 
وظیفۀ  که  است  این  هم  تصور  آن  و  دارد  ادامه  هم 
ما اجرای احکام شرعی است و اهداف و مقاصد هم 
تحقق  خودبه خود  شرعی،  احکام  اجرای  به دنبال 
 ، کنیم قطع  را  زد  د ست  د ید  با ما   . فت یا هد  ا خو
به دنبال آن در جامعه امنیت برقرار خواهد شد. ما 
باید حکم حجاب را در جامعه اجرا کنیم، به دنبال آن 
عفت در جامعه تأمنی خواهد شد و توسعه خواهد 
یافت. ما می توانیم از دو شاهد قوی استفاده کنیم 
است.  نادرسیت  تلقی  آمده،  وجود  به  تلقی  این  که 
شاهد اول، شاهد نظری و علمی است که مراجعه 
به آیات و روایاتی می باشد که به برخی از آن ها اشاره 
کردم. شاهد دوم، شاهد عملی و تجربی است که ما 
در طی این چهل وچندسالۀ بعد از انقالب داشتیم 
به  بخواهیم  فقط  گر  ا که  آزمودیم  ما  مدت  این  در  و 
اهداف  از  آنگاه  کنیم،  کتفا  ا شریعت  ظواهر  این 
کی که در کشور ما  دور می افتیم. آمارهای وحشتنا
وجود داد و بسیار نگران کننده است، نشان دهندۀ 
آن است که ما در پاره ای از موارد، مسری نادرسیت را 

طی کردیم.
می گفت  محرتم  قضات  از  یکی  مثال،  به عنوان 
ً برای آنکه دستگاه قضائی، دستگاه کارآمدی  مثال
د  ا تعد ی  برا کّمی  ک  مال یک  و  ند  ه ا آمد  ، شد با

ر  د  ، کند رسیدگی  ید  با یض  قا هر  که  یی  ه ها ند پرو
می بینند  که  قیت  و ت  قضا و  ند  د ا د ر  قرا ه  ما ل  طو
گزیر  نمی توانند آن ضابطۀ عددی را تأمنی کنند، نا
و  کنند  برریس  سرعت  با  را  پرونده ها  که  می شوند 
محسویس  به نحو  دقت  یعین  کنند؛  صادر  حکم 
افت پیدا می کند و اتفاق دومی که می افتد، این است 
می رود.  تجدیدنظر  برای  پرونده ها  از  بسیاری  که 
قایض دادگاه بدوی می گوید که من حاال برای اینکه 
آن ضابطۀ کّمی را رعایت کنم، به این پرونده رسیدگی 
گر یکی از  می کنم و درمورد آن رأی صادر می کنم و ا
باشد،  داشته  صادره  رأی  به  ایرادی  دعوا  طرفنی 
تقلیل  به معنای  این  می رود.  تجدیدنظر  سراغ  به 
دستگاه  کار  افزایش یافنت  و  عدالت  به  پایبندی 
قضائی در زمینۀ تجدیدنظر است. همچننی این کار 
به معنای توسعه پیدا کردن و افزایش یافنت پروندۀ 
دعاوی در میان مردم است. در این حالت دیگر دعوا 
در آن مرحلۀ دادگاه بدوی ختم نمی شود و به سراغ 
دادگاه تجدیدنظر هم می رود و در نتیجه بر تعداد 
ر  د کینه  و  ف  ختال ا و  د  می شو ه  د فزو ا ه ها  ند پرو
میان مردم افزایش پیدا می کند و همچننی هزاران 

گرفتاری دیگر در جامعه پیش می آید.
به  جا  یک  ر  د را  غلطی  بطۀ  ضا یک  و  یم  آمد ما 
سد  فا ت  ال محصو  ، ن آ ل  نبا به د و  شتیم  ا گذ جرا  ا
زیادی را به دست آوردیم. همان طور که در پاره ای 
چه  غلط  ضابطه های  این  که  دیدیم  دیگر  موارد  از 
گرفتاری هایی برای ما درست کرد؛ بنابراین در زمینۀ 
به  صرفاً  ما  گر  ا که  کنیم  تلقی  نباید  قانون گذاری 
اجرای احکام برپدازیم، مقاصد و اهداف آن احکام، 

خود به خود تحقق خواهد یافت.

      به نظر شما مهم ترین آسیب هایی 
که نظام قانون گذاری در ایران دارد چیست و چگونه 
می توان به سوی آن قانون گذاری مطلوب اسالمی که 

در نظر شما هست حرکت کرد؟
م  نظا ی  سیب ها آ که  ست  ا ین  ا من  ر  تصو
 ، قیق د برریس  یک  ر  د ن  یرا ا ر  د ی  ر ا ن گذ نو قا
هم  ا بخو گر  ا  . ست ا ی  د یا ز و  د  متعد ی  آسیب ها
ره  شا ا آسیب ها  ین  ا ز  ا برخی  به  ل  جما ا به نحو 
ر  د ر  ا ن گذ نو قا جع  مرا کثرت  رد  مو لنی  و ا  ، کنم

وضع  قانون  اسالمی  شورای  مجلس  است.  ایران 
وضع  قانون  مصلحت  تشخیص  مجمع  می کند، 
می کند، مجلس خربگان برای خودش قانون وضع 
می کند، برخی از نهادهای انقالبی مانند شورای عالی 
مقررات  مجازی  فضای  شورای  فرهنگی،  انقالب 
گر نام این ها قانون  الزم االجرائی را وضع می کند که ا
مراجع  کثرت  است.  قانون  رسمشان  نباشد،  هم 
ً تعاریض بنی این  قانون گذار باعث می شود که طبعا
آن ها  میان  هماهنگی  ایجاد  و  بیفتد  اتفاق  قواننی 

کار دشواری باشد.
مشکل دومی که در نظام قانون گذاری ما وجود 
صحیحی  و  ضح  ا و یر  تصو ما  که  ست  ا ین  ا  ، رد ا د
که  شخیص  یک   . یم ر ا ند ا  فتو و  ن  نو قا بطۀ  را ز  ا
در  که  وقیت  باشد،  شریعت  به  پایبند  می خواهد 
بانک ها  در   ً مثال که  می شود  مواجه  و  می آید  عمل 
مرجع  که  رد  ا د د  جو و یی  ها د ا رد سلسله قرا یک 
تقلید او می گوید این قراردادها از نظر شرعی دارای 
اشکال است، حال این فرد چگونه باید رفتار کند؟ 
رابطۀ فتوا و قانون در این میان چگونه باید تعریف 
شود؟ وقیت که افرادی که پایبند به شریعت هستند 
و به دستگاه قضائی مراجعه می کنند و می بینند که 
قایض حکمی صادر کرده که این حکم با فتوای مرجع 
را  خود  باید  این ها  آیا  است،  ناسازگار  آن ها  تقلید 
ملتزم به این حکم بشمارند یا باید بگویند به سراغ 
چگونه  او  ببینیم  تا  می رویم  خودمان  تقلید  مرجع 

این مشکل را حل وفصل می کند.
بنابراین تعامل مردم با بانک ها، با دستگاه های 
مختلف و همچننی تعامل مردم با دستگاه قضائی 
ً در امور خانواده، مسائل مربوط به ازدواج  خصوصا
هنوز  ما  که  است  موضوع  این  تحت تأثری  طالق  و 
تصویر واضح و صحیحی درمورد رابطۀ قانون و فتوا 

در کشور ارائه نداده ایم. شما این تصویر را در قانون 
این   ً دائما مردم  لذا  ببینید.  نمی توانید  هم  اسایس 
سؤال را از مراجع می پرسند که ما در عمل با قوانیین 
مواجه می شویم که با فتوای مرجع تقلید خودمان 

منافات دارد، در اینجا چگونه باید رفتار کنیم؟
جرا  ا ه  ستگا د و  ر  ا ن گذ نو قا ه  ستگا د ینجا  ا ر  د
ً فتاوایی که  هر دو با هم دچار معضل شده اند؛ مثال
است  نگهبان  شورای  فقهای  کثریت  ا موردقبول 
مصوبات  اینکه  برای  می گریند  قرار  مزیان  و  ک  مال و 
مجلس را مشروع و یا نامشروع بدانند، بر اساس 
چه معیاری در حق مردمی که مقلد فقهای شورای 
نگهبان نیستند، معترب شمرده می شود. در اینجا 
با  آیا  که  ازیم  د برپ مهم  خیلی  نکتۀ  یک  به  باید  ما 
وجود تشکیل حکومت، همچنان فتاوای فقها در 
است  معترب  داریم،  قانون  آن ها  درمورد  که  اموری 
سند  و  منت  هیچ  در  هنوز  قانون  و  فتوا  رابطۀ  نه؟  یا 
از  این یکی  و  است  نشده  مشخص  معترب  و  قانونی 
آسیب هایی است که در نظام قانون گذاری ما وجود 

دارد.
اسالمی بودن  ک  مال که  است  این  سوم  آسیب 
ک مطابقت با شریعت است  قواننی چیست؟ آیا مال
یا عدم مغایرت با آن؟ این هم آسیب دیگری است که 

در دستگاه قانون گذاری ما وجود دارد.
ً در زمینۀ  آسیب های دیگری هم وجود دارد. مثال
قانون  که  مواردی  از  خیلی  در  ما  موضوع شنایس، 
 . یم ر ا ند قیقی  د یس  ع شنا ضو مو  ، می کنیم ضع  و
در  که  کراتی  مذا از  بعیض  به  کنیم  نگاه  است  کافی 
وقیت  می گرید.  صورت  قانون گذار  مراجع  از  برخی 
یک  اعضای  میان  که  را  گفتگوهایی  از  برخی  ما  که 
متوجه  واقعاً  می کنیم،  مطالعه  شده،  انجام  نهاد 
می شویم که چقدر شناخت اعضا نسبت به موضوع 
ناصحیحی  و  نازل  و  ناقص  شناخت  موردبرریس، 
است. وقیت موضوع شنایس دقیقی وجود نداشته 
مصوبۀ  که  داشت  انتظار  می توان  چگونه  باشد، 

صحیحی هم برای آن تنظیم شود.
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چالش ها و راه های اصالح و تقویت 
نظام قانون گذاری در ایران

گفت وگو با دکرت سیدحسنی مریمحمدصادقی
استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشیت

مجلس  در  قانون گذاری  فعلی  فرآیند  خصوص  در  مشکالتی  و  مسائل  چه  شما  به نظر    
شورای اسالمی وجود دارد؟

که  است  این  داده اند،  قرار  موردنقد  را  آن  حقوق دانان  و  داشته  وجود  همواره  که  مسئله ای  مهم ترین 
متأسفانه قواننی ما به شکل تخصیص تصویب نمی شود و مسائل و مشکالت زیادی دارد و به همنی دلیل 
خود  مثل  می شود؛  هم  مادر  قواننی  شامل   ً بعضا حیت  مسئله  این  است.  مداوم  تغیریات  معرض  در  هم 
سال ها  که  هستند  قوانیین  کشورها  همۀ  در  این ها  که  کیفری  دادریس  آینی  قانون  یا  اسالمی  مجازات  قانون 
قوانیین  مجلس،  در  می بینیم  مدام  ما  که  حالی  در  کنند.  پیدا  جزئی  تغیریات  است  ممکن  تنها  و  می مانند 
این  به  لذا  می شود؛  مطرح  قانون  فالن  از  ماده  فالن  به  تبصره  چند  افزودن  یا  ماده  فالن  اصالح  عنوان  تحت 
ً هم قضاتی که ابزار دست آن ها قانون است، با مشکل مواجه می شوند و هم اساتید  دلیل است که معموال

است  داده  توضیح  را  قواننی  این  که  کتاب هایی  تهیۀ  در  هم  و  یادگریی  در  دانشجویان  هم  و  خود  تدریس  در 
دچار مشکل می شوند.

بلکه  نمی شود.  تصویب  همه جانبه نگر  و  تخصیص  به شکل  قواننی  که  است  این  مشکل  بنابراین، 
که  حالی  در  کنیم؛  حل  قانون  وضع  با  می توانیم  را  مسئله  آن  می کنیم  فکر  ما  و  می آید  پیش  مسئله ای   ً فرضا
تخصیص  ما  قواننی  چرا  اینکه  البته  شود.  حل  دیگری  ابزار  با  و  قانون  محدودۀ  از  خارج  باید  امور  از  بسیاری 
است  بهرت  که  است  این  آن  دلیل  یک  من  به نظر  دارد.  دلیلی  چه  که  کرد  کنکاش  موردش  در  باید  را  نیست 
بدهند،  مجلس  به  و  کنند  تدوین  را  لوایحی  قضائی  دستگاه  و  دولت  یعین  باشد؛  الیحه محور  ما  قواننی 
 15 فقط  یعین  است؛  بوده  طرح محور  قواننی   ً عمدتا دارد  وجود  سال ها  این  همۀ  طی  که  آماری  که  حالی  در 
گر  ا و  می شود  گرفته  هم  مجلس  وقت  و  می دهند  ارائه  را  این  و  می کنند  امضا  را  طرحی  مجلس،  نمایندۀ 
خود  هم  اوقات  خیلی  حیت  باشد.  مختلفی  غلط های  و  اشکاالت  دارای  است  ممکن  شود،  تصویب  هم 

دارد،  آن  کمییت  حا نظام  و  جامعه  در  که  اهمییت  همۀ  با  اسالمی  شورای  مجلس  نهاد  و  مقننه  قوۀ 
و  ناهماهنگی  دچار  را  جامعه  بلندمدت  در  که  شود  مواجه  چالش هایی  با  خود  درون  از  می تواند 
متعدد  مصوبه های  وجود  و  قواننی  تصویب  کثرت  از  نایش  می تواند  چالش ها  این  گرداند.  هرج ومرج 
عرصۀ  به  خود  نامناسب  ورود  با  که  است  غریتخصیص  قواننی  از  برخاسته  اینکه  یا  و  باشد  نامنسجم  و 
و  قانون گذاری  مسئلۀ  از  سادگی  به  نمی توان  لذا  داشت.  خواهد  به دنبال  را  زیادی  مشکالت  جامعه، 

آسیب های برآمده از آن گذشت بلکه باید آن را به دقت مورد برریس قرار داد.
مشکل  که  است  معتقد  بهشیت  شهید  دانشگاه  حقوق  اساتید  از  مریمحمدصادقی  دکرتسیدحسنی 
همه جانبه نگر  و  تخصیص  به شکل  قواننی  آن  در  که  است  این  ما  جامعۀ  قانون گذاری  نظام  در  اصلی 
آن  به  قانون،  وضع  با  می توانیم  می کنیم  فکر  ما  و  می آید  پیش  مسئله ای   ً عمدتا بلکه  نمی شود؛  تصویب 
مسئله پاسخ دهیم. این در حالی است که بسیاری از امور را باید خارج از محدودۀ قانون و با ابزار دیگری 
نظام  مسئلۀ  با  مواجهه  در  دانشگاه  استاد  این  توجه  قابل  نکات  شامل  حاضر،  گفت وگوی  کرد.  حل 

قانون گذاری و آسیب ها و چالش های آن است.



27 26

نمایندگان مجلس در دادن این طرح ها به بحث ها 
می کنند؛  توجه  غالب  جو  و  شعاری  مالحظات  و 
ً یک اشکالی در رابطه با فالن کشور ایجاد  یعین مثال
مقابله به مثل،  مقام  در  هم  نمایندگان  و  می شود 
کشور  آن  با  رابطه  قطع   ً مثال زمینۀ  در  را  طرحی 
کاری  فرآیند،  این  که  حالی  در  می کنند.  پیشنهاد 
خارجه  امور  وزارت  کار  حیطۀ  با  مرتبط  و  تخصیص 
نکات  و  بنشینند  باید  کارشناسان  یعین  است؛ 
و  کنند  برریس  را  رابطه  قطع  یا  وجود  منفی  و  مثبت 
بعد  و  می کند  ایجاب  را  کدام  ملی،  منافع  که  ببینند 

درمورد آن تصمیم گریی شود.
چندان  اوضاع  که  می بینیم  زمینه  این  در  ولی 
سالی  دو  حدود  طول  در  هم  بنده  و  نیست  مطلوب 
می دیدم  بودم،  مجلس  قواننی  معاونت  در  که 
مطرح  نمایندگان  که  را  طرح هایی  از  بسیاری 
ابعاد  به  توجه  و  محتوا  نگارش،  لحاظ  از  می کنند، 

مختلف موضوع مشکالت زیادی دارد.
دادن  شرایط  باید  من  به نظر   ً اوال بنابراین 
سخت تر  کمی  مجلس  نمایندگان  توسط  طرح ها 
طرح  آن  قالب  در  و  شود  تهیه  فرمت هایی  و  شود 
الزم  امضا  بیشرتی  تعداد  و  شود  مطرح  نمایندگان 
تصویب  مجلس  در  طرحی  یک  تا  باشد  داشته 
آمده  اسایس  قانون  در  نکته  این  هرچند  شود. 
دولت  لوایح  بر  مبتین  بیشرت  قواننی   ً ثانیا است. 
کشورها  از  بعیض  در  البته  باشد.  قضائیه  قوۀ  یا 
که  است  این  شده  که  کاری  هم  انگلستان  مثل 
حقوقی«  »کمیسیون  نام  به  فراقوه ای  نهادی 
این ها  و  دارد  عضو  نفر  پنج  که  کرده اند  درست 
کارشان  تنها  که  هستند  مجربی  حقوق دانان  هم 
تزیبنی  نگاه  زیر  را  قواننی  تمام  که  است  همنی 
اصالح  و  تغیری  به  نیاز  که  هرجا  و  داده  قرار  خودشان 
در  و  می کنند  پخت و پز  و  آماده  را  همه چزی  باشد، 
هم  دلیل  همنی  به  و  می دهند  قرار  مجلس  اختیار 
پارلمان  و  می شود  انجام  کارشنایس شده  قواننی، 

هم به این ها اعتماد می کند.
خوب  بگویید  شما  است  ممکن  اینجا  در 
اما  می دهد.  انجام  را  کار  همنی  هم  کمیسیون 
مجلس،  کمیسیون  مهم ترین   ً اوال من  به نظر 
 ً معموال یعین  است؛  حقوقی  و  قضائی  کمیسیون 

تعینی  آن  برای  و  می شود  مطرح  الیحه ای  و  طرح  هر 
هم  قضائی  کمیسیون  به  می شود،  کمیسیون 
کمیسیون،  کم داوطلب ترین  که  حالی  در  می رود. 
حالی  در  این  و  است،  قضائی  کمیسیون  همنی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون   ً مثال که  است 
چون  دارد  داوطلب  چندبرابر  همیشه  خارجی 
مختلفی  سفرهای  و  است  شریین تر  آن  بحث های 
این  نشان دهندۀ  این ها  دربردارد.  اعضا  برای  هم 
به  که  نیست  آن  هدف  برخی  برای   ً واقعا که  است 
دنبال  بلکه  بدهند،  انجام  خدمیت  و  بیایند  مجلس 
جاذبه اش  که  هستند  کمیسیونی  در  عضویت 

برایشان بیشرت است.
نهاد  یک  که  است  این  مهم  مطلب  حال  هر  به 
ممکن  البته  کند،  تغذیه  را  مجلس  باید  تخصیص 
مجلس  پژوهش های  مرکز  بگوید  یکی  است 
که  حالی  در  دهد.  انجام  را  کاری  چننی  می تواند 
کاری  چندان  زمینه  این  در  هم  مجموعه  این  از 
کار  این  در  قوه  سه  هر  باید  من  به نظر  برنمی آید. 
که  گفت  می توان  وقت  آن  و  باشند  داشته  دخالت 
می شود؛  آماده  تخصیص  به طور  پیش نویس ها 
است  اولیه  طرح  تهیۀ  قواننی،  در  مهم  نکتۀ  چون 
تغیری  زیاد  می شود  مجلس  صحن  وارد  که  بعد  و 
زمینه  این  در  هم  نمایندگان  از  بسیاری  و  نمی کند 
یک  که  ندارند  حوصله   ً اصال و  ندارند  تخصیص 
ماده  به   را  تجارت  قانون  مثل  ماده ای  هزار  قانون 
قانون،  پس  دهند.  قرار  بحث وبرریس  مورد  ماده 
از اول باید درست تنظیم شود و به نظر من درست 
آن  بودن  الیحه محور  به  منوط  هم  آن  تنظیم کردن 
نهادی  یک چننی  باید  باشد،  آن  امکان  گر  ا و  است 
یاور  کل  به طور  که  شود  پیش بیین  قانون  در 
شود  پخت وپز  آنجا  در  همه چزی  و  باشد  مجلس 
منت  یک  به صورت  پارلمان  در  قانون  هم  بعد  و 

ُشسته رفته مطرح شود.

آن  به  که  شما  مدنظر  نهاد  آن    
آن  ایجاد  و  است  فراقوه ای  نهاد  یک  کردید،  اشاره 

نیاز به اصالح قانون اسایس دارد؟
معنا  آن  به  البته  و  است  فراقوه ای  نهاد  یک  بله، 
یعین  ندارد؛  هم  اسایس  قانون  اصالح  به  نیازی 

نهاد  این  چون  می شود؛  هم  عادی  قانون  با 
قانون   ً نهایتا بلکه  کند  تصویب  قانون  نمی خواهد 
حال  هر  به  اما  می شود.  تصویب  مجلس  در 
بگرید  زیرنظر  را  قواننی  تمام  و  باشد  نهادی  اینکه 
کمیسیون ها  به  حیت  و  مجلس  به  را  اصالحات  و 
در  ما  حیت  ندارد.  قانونی  منع  هیچ  کند،  پیشنهاد 
بودیم  کرده  پیش بیین  مجلس،  در  مدت  همنی 
جمعی  یک  در  کمیسیون ها  گزارش های  که 
گر  ا و  می شد  برریس  مختلفی  افراد  از  متشکل 
می دادند.  کمیسیون  به  داشتند،  نظراتی  آن ها 
خوب  خیلی  و  بودند  پذیرا  کمیسیون ها  بعیض 
می کردند  اصالح  را  گزارش  و  می پذیرفتند 
اقدامی  هم  کمیسیون ها  از  دیگر  بعیض  ولی 
خیلی  باید  مورد  این  که  داشتند  اصرار  و  نمی کردند 
مقابل  در  کل  به طور  و  برود  مجلس  صحن  به  زود 
کردیم  فکر  اواخر  این  ما  حیت  می گرفتند.  موضع  آن 
پیشنهاد  حقوقی  و  ادبی  ویراستار  به عنوان  نفر  دو 
که  کردند  قبول  هم  مجلس  وقت  رئیِس  و  کنیم 
این دو ویراستار هم باشند که حداقل تمام قواننی 
حال  هر  به  شود.  درست  ظاهری  و  شکلی  لحاظ  از 
به  هم  نیازی   ً طبعا و  داد  انجام  می توان  را  کار  این 

اصالح قانون اسایس نخواهد داشت.

که  هستید  موافق  گزاره  این  با  آیا    
آزادی های  و  حقوق  تحدید  با  مالزمه  قانون گذاری، 
اسالمی  جمهوری  کنونی  تقنیین  روّیۀ  دارد؟  تابعان 
کرده  برآورده  را  ضرورت  این  اندازه  چه  تا  ایران 

است؟
حقوق  تحدید  با  قانون گذاری   ً الزاما من  به نظر 
قانون  محتوای  به  بسته  این  بلکه  ندارد؛  مالزمه 
است؛  حق آفرین  قانون،   ً اتفاقا اوقات  گاهی  دارد. 
نظر  در  را  حقوقی  یک  مردم  برای  و  می آید  یعین 
به  و  نداشته  وجود  حقوق  آن   ً قبال که  می گرید 
در  چنان که  است.  نمی شده  شناخته  رسمیت 
در   ،)42 تا   19 سوم)مواد  فصل  در  ما  اسایس  قانون 
اسایس  قانون  یعین  است.  ملت  حقوق  با  ارتباط 
است.  شناخته  رسمیت  به  را  حقوق  این  واقع  در 
محدود  را  افراد  حقوق   ً الزاما قانون  اینکه  بنابراین 
است  ممکن  البته  ولی  نیست  این گونه  می کند، 

 ً طبعا و  بگذارد  جامعه  افراد  بر  را  قیدوبندی  قانون 
عمل کردن  خودسرانه  از  مقداری  است  ممکن 
قانون  گر  ا کنید  فرض   ً مثال کند.  جلوگریی  افراد 
بایستید،  قرمز  چراغ  سر  باید  بگوید  و  بیاید 
می شود  محدود  افراد  آزادی  به نوعی  باالخره 
این  لذا  دهد.  انجام  را  کاری  هر  نمی تواند  فرد  و 
را  افراد  حقوق  و  بیاید  قانونی  که  دارد  وجود  امکان 
عمل  این  که  است  این  هم  آن  دلیل  و  کند  محدود 
گر  ا چون  است؛  دیگران  حقوق  حفظ  راستای  در 
تعریض  است  ممکن  نشود،  محدود  حقوق  این 
وظیفۀ   ً الزاما اما  انجام  شود.  دیگران  حقوق  به 
وظیفۀ  بلکه  نیست  محدودیت  ایجاد  قانون  خود 
است  اجتماعی  روابط  به  سامان بخشیدن  قانون 
با  یا  حقوق  یک  سری  ایجاد  با  اوقات  گاهی  هم  این  و 

محدود کردن آنها امکان پذیر می شود.

   به نظر شما چرا چننی محدودییت 
می تواند ایجاد شود؟

دارد  مختلف  تئوری های  به  بسته  مسئله  این 
نظرات  زمینه،  این  در  هم  مختلف  مکاتب  و 
معروف  تئوری  اساس  بر   ً مثال دارند.  مختلفی 
جامعه  افراد  که  می شود  گفته  اجتماعی  قرارداد 
می بندند  کمه  هیئت حا با  و  هم  با  را  قراردادی  یک 
می دهند  اختیار  کمه  هیئت حا به  جمله  از  که 
از  آن ها  مواردی  در  گر  ا و  کند  محدود  را  آن ها  که 
کند.  تنبیه  را  آن ها  رفتند،  فراتر  قواننی  محدودۀ 
این  قانون  وضع  در  کمیت  حا اختیار  مبنای  آنجا 
جامعه  افراد  بنی  که  است  فریض  اجتماعی  قرارداد 
کمه  هیئت حا گفت  می توان  اینکه  یا  دارد.  وجود 
آحاد  نمایندۀ  به عنوان  و  است  مردم  نمایندۀ 
دهد.  انجام  را  اقداماتی  چننی  می تواند  جامعه 
قانون گذاری  می گویند  دیین  نظام های  در  یا 
خداوند  آنچه  اساس  بر  ما  و  است  خداوند  حق 
برای  را  تکالیفی  و  می کنیم  قانون گذاری  گفته، 

شهروندان ایجاد می نماییم.

مشخص  به طور  شما  به نظر  حال   
در ایران با توجه به اینکه باالخره مسائل مستحدثه ای 
مبنا  این  می شود،  حاصل  اقتضائاتی  و  می آید  پیش 
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چگونه باید تعینی شود؟
باب  این  از  است.  مردم  انتخاب  مبنا  من  به نظر 
تا  بگریید  رهربی  از  کشور  در  مسئولنی  تمام  که 
همه  شهر،  شورای  اعضای  و  وزرا  و  رئیس جمهور 
مردم  منتخب  غریمستقیم  یا  مستقیم  به طور 
برخی  تفکرات  در  که  چزیی  آن  بنابراین  و  هستند 
کنار  امور  این  از  را  مردم  می خواهند  و  دارد  وجود 
است.  نظام  به  توهنی  یک  من  نظر  به  بگذارند، 
نمایندگان  نظام  کارگزاران  که  است  این  واقعیت 
در  و  دولت  در  چه  و  مجلس  در  هستند)چه  مردم 
از  که  نمایندگی  حق  این  اساس  بر  و  دیگر(  امور 
این  اما  کنند.  وضع  قانون  می توانند  دارند،  مردم 
قوانیین  که  دارد  وجود  ما  اسایس  قانون  در  هم  قید 
و  شرعی  موازین  با  مغایر  نباید  می کنند  وضع  که 

قانون اسایس باشد.

مجتهدین  جایگاه  شما  به نظر    
موازین  و  مبادی  اساس  بر  که  قانون  یک  طراحی  در 

باشد، چیست؟
چقدر  مختلف  وظایف  انجام  در  اجتهاد  اینکه 
قضات  درمورد   ً مثال دارد؛  بحث  جای  است،  مهم 
مجتهد  باید  قایض  که  می گفتند  انقالب  اوایل  در 
به  مشغول  غریمجتهد  قضات  االن  گر  ا و  باشد 
چون  است.  میته  أکل   باب  از  این  هستند،  فعالیت 
این  من  نظر  به  ندارد.  وجود  کافی  اندازه  به  مجتهد 
از آن تفکرات به شدت اشتباه است؛ چون ما امروز 
قایض  و  است  کم  حا قانون  که  پذیرفته ایم  را  این 
به  کاری  ما  اینجا  پس  می کند.  اعمال  را  قانون  هم 
بزرگرتین  شما  کنید  فرض  حیت  نداریم.  اجتهاد 
آیا  دهید.  قرار  قایض  جایگاه  در  و  بیاورید  را  مجتهد 
بود؟  خواهد  موفق   ً لزوما شخص  این  شما  به نظر 
شغل  به  که  روحانیونی  برخی  از  داریم  تجربه  ما 
در  که  هستند  مشغول  قضاوت  منصب  و  قضا 
کنید  فرض  نیستند.  و  نبوده اند  موفق  خیلی  عمل 
نشاند ید،  قضاوت  منصب  بر  را  کشور  مجتهد  اول 
از  یعین  نمی داند؛  دادریس  آینی   ً اصال که  حالی  در 
مبانی  و  کیفری  دادریس  آینی  و  مدنی  دادریس  آینی 
ً این شخص  قانونی هیچ سررشته ای ندارد. طبیعتا
یک  بالعکس  بود.  نخواهد  موفق  خود  کار  در 

شخیص را در مقام قایض بگذارید که قانون را خوب 
 ً طبیعتا نیست.  مجتهد  اما  است  بلد  و  می داند 
که  چرا است؛  موفق تر  خود  کار  در  دوم  شخص  این 

مبنای قضاوت ما قانونی است و اجتهادی نیست.
همنی  هم  زنان  قضاوت  بحث  در  عده ای  حیت 
مرحوم  که  هست  خاطرم  در  می کنند.  بیان  را  نکته 
بیان  قضائیه  قوۀ  وقت  معاون  مرعیش  آیت اهلل 
نپذیریم،  زن  برای  را  قضاوت  ما  گر  ا حیت  که  می کرد 
اجتهادی  قضاوت  مبنای  که  است  شرایطی  در  این 
استنباط  بحث  است،  قانون  مبنا  که  االن  اما  است. 
می کند  فرقی  چه  بنابراین  می آید  پیش  قانون  از 
که  است  جالب  باشد.  مرد  یا  و  باشد  زن  قایض  که 
زن ها  می گویند  دلیل  به عنوان  زمینه  این  در  االن 
قضاوت  درد  به  و  هستند  عاطفی  و  احسایس 
نمی خورند. اما در همنی شرایط زن ها را در بدترین 
می گرییم؛  کار  به  جهت  این  از  قضائیه  قوۀ  بخش 
و  کاله بردار  و  قاتل  با  و  می شوند  دادیار  یعین 
غریه  و  سرقت  و  ضرب وجرح  ایراد  مثل  جرایمی 
مشغول  زمینه  این  در  این ها  دارند.  سروکار 
نمی توانند  که  می گوییم  ما  که  حالی  در  هستند 
اجتهاد  بحث  در  حال  هر  به  شوند.  خانواده  قایض 
این  قضاوت،  در  قانون  قرارگرفنت  مبنا  و  قانون  و 
قضاوت  ممنوعیت  که  می شود  مطرح  هم  بحث 
حالی  در  خیـر.  یا  است  شده  پذیرفته  امری  آیا  زنان  

که ما قضاوت قانونی داریم نه قضاوت اجتهادی.
هم  قایض  سوی  از  قانون  اعمال  بحث  در 
باشد،  مجتهد  قایض  گر  ا بگوییم  شاید  هرچند 
بیشرت  این کار  ایراد  بسا  چه  ولی  است  مثبت  امری 
قایض  اجتهاد  برخالف  قانون  گر  ا زیرا  باشد، 
شاید  لذا  کند.  عمل  آن  به  نمی تواند  او  باشد، 
برخی  آنچه  برخالف  قایض  مجتهد بودن  بگوییم 
را  حرف  این  گر  ا حاال  است.  منفی  نکتۀ  می گویند، 
کنار بگذاریم، البته این مسئله از یک جهت مثبت 
فقهی  ما،  قواننی  از  بسیاری  مبنای  که  چرا است؛ 
باالخره  باشد،  مجتهد  که  آدمی  بنابراین  و  است 
اما  کند،  درک  و  بفهمد  بهرت  را  مبانی  آن  می تواند 
و  دارند  غریفقهی  مبنایی  هم  دیگر  قواننی  برخی 
است  دیگر  کشورهای  و  فرانسه  حقوق  به  مربوط 
می تواند  بهرت  باشد،  آشنا  حقوق   آن  با  قایض  گر  ا و 

قانون را درک و قضاوت کند.
به  توجه  با  من،  به نظر  قانون گذاری  بحث  در 
استثنا  ممنوعیت ها  باالخره  اینکه  و  اباحه  اصل 
قواننی  از  بسیاری  که  است  این  واقعیت  است، 
پیدا  زاویه ای  شرعی،  موازین  با  مجلس  مصوب 
بحث های  به  مربوط  آن ها  از  خیلی  چون  نمی کند. 
جرائم  و  مجازی  فضاهای  درمورد   ً مثال و  است  روز 
با  خیلی  که  است  دست  این  از  اموری  و  اینرتنیت 
فرض  به  هم  گر  ا و  ندارد  زاویه ای  شرعی  موازین 
را  آن  باید  که  است  نگهبان  شورای  باشد،  داشته 
مبنای  درمورد  خودم  من  البته  دهد.  تشخیص 
مبنای  من  به نظر  و  دارم  حرف  هم  نگهبان  شورای 
چه  بر  که  نیست  مشخص  خیلی  نگهبان  شورای 
یعین  می کند.  اعالم  شرع  خالف  را  چزیی  یک  مبنایی 
این  مبنا   ً مسلما است؟  فقها  مشهور  قول  مبنا  آیا 
برخی  که  هستند  معروفی  فقهای  چون  نیست 
نمی خواند.  هم  فقها  مشهور  قول  با  آنها  فتاوای 
خوئی  آیت اهلل  که  کراهی  ا قتل  مسئلۀ  همنی  مثل 
قانون  که  حالی  در  است،  مکِره  بر  قصاص  می گوید 
آقای  آیا  حال  است.  مکَره  بر  قصاص  می گوید  ما 
استنباطش  بلکه  نه،  زده؟  حرف  خالف شرع  خوئی 

چننی بوده است.
خالف  قانون  که  است  این  مبنا  بگوییم  شاید 
شورای  که  بوده  مواردی  نباشد.  امام  فتوای 
که  چرا دانسته؛  خالف شرع  را  قانونی  نگهبان 
تحریرالوسیله  صفحۀ  فالن  در  امام  خالف نظر 
بود،  امام  فتوای  خالف  چزیی  گر  ا حال  است.  بوده 
نظر  و  فتوا  درمورد  حیت  نه.  می شود؟  خالف شرع 
نگهبان  شورای  و  است  شکل  همنی  به  هم  رهربی 
مبنای  آیا  بداند.  خالف شرع  را  مواردی  چننی  نباید 
نفر  شش  فتوای  با  آن  مخالفت  قانون  با  مغایرت 
 ً واقعا آیا  یعین  می باشد؟  نگهبان  شورای  فقیه 
داشته اند  را  قصد  این  آن،  واضعان  و  اسایس  قانون 
شورای  فقیه  شش  فتوای  اساس  بر  کشور  که 
نیست.  درست   ً قطعا هم  این  شود؟  اداره  نگهبان 
شاید  چون  گذاشت  این  بر  را  بنا  که  نمی شود 
و  متفاوت تر  نظری  زمینه  یک  در  که  باشند  فقهایی 

دقیق تر و منطبق تر بر نیازهای روز داشته باشند.
قانون  خربگان  مجلس  کرات  مذا شما  گر  ا

این   ً اصال که  می شوید  متوجه  ببینید،  هم  را  اسایس 
که  می شده  مطرح  بحث  این  تنها  و  نبوده  بحث ها 
در  مبنا  پس  نباشد  فقهی  مسلّمات  خالف  قانون 
قانون گذاری این است، نه آن مواردی که بیان شد. 
خیلی   ً اساسا بپذیریم،  مبنا  به عنوان  را  این  ما  گر  ا
یعین  است؛  قابل رد  نگهبان  شورای  ایرادات  از 
دانست.  خالف شرع  را  موارد  این  از  خیلی  نمی توان 
تشری  یک  خمیینرحمة اهلل علیه  امام  هم  زمان  یک  حیت 
اندازه  این  تا  شما  گر  ا که  زدند  نگهبان  شورای  به 
اسالم  می گویند  وقت  آن  بگریید،  سخت  بخواهید 
حل  را  امروز  جامعۀ  مشکالت  است  نتوانسته 

کند.
که  می شود  باعث  مبنا  این  پذیرش  حال  هر  به 
تصویب  مجلس  در  خالف شرعی  قانون  کمرت   ً اصال
می پذیرفت،  را  مبنا  این  نگهبان  شورای  گر  ا  شود. 
مصلحت  تشخیص  مجمع  به  چندانی  نیاز  ما  دیگر 
ایشان  به  وقیت  هم  امام  شخص  نداشتیم.  نظام 
مصلحت  تشخیص  مجمع  تشکیل  درمورد 
که  کردند  اشاره  نکته  این  به  نوشتند،  نامه  نظام 
دیگر  بشود  اعمال  هست،  که  آن گونه  اجتهاد  گر  ا
حال  این  با  اما  نمی کنم،  احساس  کار  این  به  نیازی 

من موافقت می کنم.
که  است  این  آمده  پیش  اینجا  در  که  مشکلی 
شده،  ایجاد  امور  تسهیل  برای  که  مجمع  خود  گاه 
زمان  یک  یعین  است؛  شده  قانون  برای  مانعی 
نسبت  ایرادی  و  نکته  نگهبان  شورای  که  هست 
می گرید  ایراد  اینجا  در  مجمع  اما  ندارد  قانون  یک  به 
است.  کلی  سیاست های  خالف  قانون  این   ً مثال که 
می شود  چگونه  دارد؟  معین  چه  حرف  این   ً اصال
نظام  کلی  سیاست های  خالف  قانون  یک  که 
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حبس زدایی  کلی  سیاست  کنید  فرض   ً مثال باشد؟ 
برای  که  گفتند  و  آمدند  قانون  در  گر  ا حاال  باشد. 
تا  یک  یا  سال  سه  تا  ماه  شش  مجازات  جرم  فالن 
شده،  گرفته  نظر  در  ابد  حبس  یا  حبس  سال  ده 
 ً مثال یا  کلی؟  سیاست های  خالف  می شود  این  آیا 
حاال  است.  محیط زیست  حفظ  کلی،  سیاست 
کارخانه  فالن  که  تصویب  شود  قانونی  کنید  فرض 
درخت   1000 راستا  این  در  و  بشود  تعبیه  فالن  جا  در 
سیاست های  خالف  قانون  این  آیا  بشود.  قطع  هم 

کلی است؟
خالف  از  منظور  نیست.  چننی  خری 
روند  خالف  قانونی  که  است  این  کلی  سیاست های 
حمایت  اقتصاد،  در  کلی  سیاست های   ً مثال باشد. 
که  شود  وضع  قانونی  ولی  است  خصویص  بخش  از 
همه چزی  و  شود  تعطیل   ً کال باید  خصویص  بخش 
خالف  می شود  قانون  این  شود.  تعاونی  و  دولیت 

سیاست های کلی.
چه  بر  تشخیص  مجمع  اینکه  حال  هر  به 
شورای  یا  و  می کند  تصویب  را  قواننی  برخی  مبنایی 
اعالم  شرع  خالف  را  قانونی  مبنایی  چه  بر  نگهبان 
جای  در  باید  که  است  مهمی  موارد  همه  می کند، 
مصلحت  تشخیص  مجمع   ً مثال شود؛  برریس  خود 
یک  مجلس  و  نگهبان  شورای  میان  بود  بنا   ً ابتدائا
نظر  یک  خودش  اوقات  گاهی  اما  بپذیرد.  را  نظر 
مجمع  نبوده  بنا   ً اصال که  حالی  در  می دهد  سوم 
که  شده  به گونه ای  بلکه  کند  وضع  قانون  خودش 

ً نقیش ندارد. مجلس در خیلی از موارد اصال

 یکی از مسائل کنونی قانون گذاری، 
است.  کنونی  مقتضیات  و  شریعت  میان  نسبت 
نظام  مواجهۀ  نحوۀ  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با 
تعهدات  و  بشر  حقوق  به  نسبت  ایران  تقنیین 
مربوط  مباحث  مثال  به عنوان  و  بنی المللی 
کودک،  حقوق  دیین،  اقلیت های  اعدام ها،  به 
تبعیض های جنسییت و مانند آن ها را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
مرتکب  ما  که  خطایی  بشر،  حقوق  زمینۀ  در 
مراجع  برخی  اینکه  به دلیل  که  است  این  شده ایم 
را  سیایس  مالحظات  گاه  دولیت،  بشری  حقوق 

مفهوم  خود  می دهند،  دخالت  خود  مواضع  در 
شده  منفی  کل  به طور  افراد  ذهن  در  بشر  حقوق 
است  دامی  بشر  حقوق  می شود  گفته  گاه  و  است 
در  نباید  ما  و  کرده اند  درست  ما  برای  غربی ها  که 
که  قرآن  آیۀ  این  من  به عقیدۀ  اما  بیفتیم.  آن ها  دام 
ْمَنا بَِني آَدَم« که مفهوم آن  می فرماید: »َولََقْد َكَرّ
در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر هم آمده است، کالم 
خود  باید  دیین  نظام  یک  پس  است.  بلندی  خیلی 
حقوق  می تواند  حیت  و  باشد  بشر  حقوق  منادی 
شامل  که  کند  معنا  گسرتده تری  ابعاد  در  را  بشر 

حقوق معنوی انسان ها هم بشود.
موضع  بشر  حقوق  به  نسبت  نباید  ما  بنابراین 
از  بسیاری  آنکه  به ویژه  باشیم  داشته  منفی 
مواردی که در اعالمیۀ حقوق بشر هست، مواردی 
آموزه های  و  آمده  هم  ما  اسایس  قانون  در  که  است 
سری  یک  البته  است.  کرده  تصریح  آن  به  هم  دیین 
این  هم  تفاوت  مبنای  دارد.  آن  با  هم  تفاوت هایی 
تعریف  دیدگاه  دو  هر  از  را  بشر  باید  ابتدا  که  است 
یک  با  مادی  نظام  یک  در  آن  تعریف  که  چرا کرد؛ 
موارد  سری  یک   ً طبعا و  دارد  تفاوت هایی  الهی  نظام 
نگاه  یک  در  آن ها  از  باید  بشر  که  هست  حقوقی  و 
یک  در  زندگی  حق  جمله  از  که  باشد،  برخوردار  دیین 
که  حالی  در  است،  فساد  از  به دور  و  سالم  جامعۀ 
موارد  این  از  خیلی  مادی  بشر  حقوق  است  ممکن 
ممکن  هم  مباحث  برخی  باشد.  نداشته  خود  در  را 
اعدام.  بحث  مثل  باشد؛  اختالف برانگزی  است 
انجام  که  اعدام هایی  تعداد  این  در   ً واقعا ما  البته 
نمی کنیم.  رعایت  را  فقهی  موازین   ً اصال می دهیم، 
اسرتاتژیک  تحقیقات  مرکز  در  که  وقیت  بنده 
معاون  به عنوان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
قانون  در  را  اصالحاتی  بودم،  حقوقی  پژوهش های 
برخی  و  کرده  پیشنهاد  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  و  کردیم  توجیه  و  دعوت  را  مجلس  نمایندگان 
آیا  شد.  تعدیل  اعدام  مجازات  قانون  وضع  نتیجه 
باالخره  است؟  شرعی  اعدام ها  حجم  این   ً واقعا
از  یا  بلکه  نمی گرید  انجام  که  تعزیر  باب  از  اعدام 
مواد  برای  اعدام  حال  حد.  یا  است  قصاص  باب 
ممکن  دارد؟  را  حالت  دو  این  از  کدام یک  مخدر 
و  محارب بودن  باب  از  اعدام  شود  گفته  است 

در  بازهم  ولی  است.  فرد  بودن  فی االرض  مفسد 
چه  بر  که  است  این  طرح  قابل  سؤال  زمینه  این 
مواد  زمینۀ  در  دستگریشدگان  از  بسیاری  مبنایی 
بر  چون  راستا  این  در  می شوند؟  اعدام  مخدر 
به  نسبت  ما  گرفتند،  ایراد  ما  از  بشر  حقوق  مبنای 
دین  با  این ها  که  می کنیم  فکر  و  گرفته  موضع  آن ها 
این  که  کنیم  فکر  نیامدیم  دیگر  و  هستند  مخالف 
هم خوانی  دیین  موازین  با  حد  چه  تا  اعدام ها  نوع 
به  گر  ا من  به نظر  است؟  شرعی   ً اساسا آیا  و  دارد 
از  بسیاری  باشیم،  داشته  ویژه  توجه  مطلب  این 
در  حیت  می کند.  پیدا  کاهش  ما  کشور  در  اعدام ها 
می کند  صحبت  هم  بخشش  از  قرآن  قصاص؛  باب 
خود  می کند.  استفاده  قاتل  برای  برادر  تعبری  از  و 
تعدیل  راستای  در  که  است  امری  دیه،  مسئلۀ 
در  ما  لذا  است.  شده  پیش بیین  قصاص  حکم 
شده ایم  پنهان  دین  پشت  خود  رفتارهای  بعیض 
و  نداریم  آن  برای  مبنایی  دین  خود  در  که  حالی  در 
ایرادات  با  مقابله  جهت  در  ابزار  به عنوان  آن  از  تنها 

حقوق بشری که به ما گرفته اند استفاده کرده ایم.

تقنیین  نظام  مواجهۀ  کیفیت    
حق  مثل  شهروندی  حقوق  به  نسبت  ایران 
و...  عادالنه  دادریس  بر  حق  اشتغال،  حق  اعرتاض، 

را توضیح دهید.
خوب   ً نسبتا زمینه  این  در  ما  قواننی  من  به نظر 
آینی  قانون  و  اسایس  قانون  خود  در  جمله  از  است. 
دارد  وجود  زمینه  این  در  مواردی  کیفری  دادریس 
توصیه های  و  امام  هشت ماده ای  فرمان  حیت  و 
رهربی از لحاظ تئوری و نظری خوب است. در اینجا 
اجرا  در  گاهی  که  است  آن ها  اجرای  سر  بر  مسئله 

قانون نادیده گرفته می شود.
حیثیت  اوقات  گاهی  ما  که  است  این  ما  مشکل 

موضع  بشر  حقوق  به  نسبت  نباید  ما 
از  بسیاری  آنکه  به ویژه  باشیم  داشته  منفی 
هست،  بشر  حقوق  اعالمیۀ  در  که  مواردی 
آمده  هم  ما  اسایس  قانون  در  که  است  مواردی 
است.  کرده  تصریح  آن  به  هم  دیین  آموزه های  و 

البته یک سری تفاوت هایی هم با آن دارد. 

فالن   ً مثال می کنیم؛  یکی  افراد  حیثیت  با  را  نظام 
در  اما  کرد.  مجازات  را  او  باید  و  کرده  خطایی  فرد 
دارای  شخص  این  که  می گوییم  و  می آییم  اینجا 
و  است  وزیر  یا  قوه  یک  رئیس   است،  مقام  فالن 
چرا  می رود.  نظام  آبروی  چون  برود  زیرسؤال  نباید 
منافی  عمل  مشهور  شخص  فالن  یا  برود؟  نباید 
شود؟  اعالم  او  کار  این  نباید  چرا  داده،  انجام  عفت 
افراد  هویت  می بینند  مردم  تازه  بشود  که  این گونه 
می کنند  فکر  برخی  نیست.  یکی  نظام  هویت  با 
شود.  سوء استفاده  ما  اقدام  این  از  است  ممکن 
سوء استفاده   ً اصال دارد؟  مشکلی  چه  خوب 
این  عملکرد  که  بفهمند  باید  مردم   ً اتفاقا شود. 
نیست.  یکی  دین  و  نظام  خود  عملکرد  با  شخص 
مسئول  فالن  هویت  با  را  اسالم  و  نظام  هویت  ما 
اینجاست  و  می کنیم  خلط  غریروحانی  و  روحانی 
دادگاه  نام  به  نهادی  می شوند.  دل زده  مردم  که 
ایجاد  تفکری  چننی  راستای  در  روحانیت  ویژه 
دادگاهی  چننی  که  دارد  معنا  چه   ً اصال است.  شده 
می گویند  روحانیون  خود  باشد؟  داشته  وجود 
هم  مردم  و  است  ما  ضرر  به  دادگاهی  چننی  وجود 
ممتاز  طبقۀ  یک  به عنوان  روحانیت  که  می گویند 
جرم  از  کیس  تا  می شوند  کمه  محا خایص  دادگاه  در 
که  حالی  در  نشود.  متوجه  آن ها  چزیی  مجازات  و 
داد  انجام  خالفی  کار  هم  تقلید  مرجع  یک  گر  ا حیت 
که  بفهمند  کم کم  مردم  تا  شود  اطالع رسانی  باید 
هویت  با  نظام  و  اسالم  هویت  که  نیست  این گونه 
این  متأسفانه  اما  باشد.  خورده  گره  اشخاص 
از  مردم  فاصله گرفنت  باعث  و  می آید  پیش  مسئله 

دین و نظام هم می شود.

هنجارهای  با  قواننی  انطباق    
صورت  چه  به  ایران  تقنیین  نظام  در  باالدسیت 
هنجارهای  بر  تقننی  انطباق  فرآیند  این  آیا  است؟ 
رفع  و  مسائل  حل  در  آیا  و  دارد  ضرورت  باالدسیت 

معضالت نظام مؤثر بوده است؟
مثل  اموری  باالدسیت  هنجارهای  از  منظور  گر  ا
موازین  و  شرع  موازین  یا  و  کلی  سیاست های 
ندارد  اشکالی  که  گفت  باید  است،  اسایس  قانون 
باعث  و  می شود  هم  قواننی  ثبات  باعث  این  و 
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جهت  یک  در  ما  و  نشود  عوض  ریل  می شود 
در  اما  ندارد.  اشکالی  جهت  این  از  کنیم؛  حرکت 
هستند  چه چزیهایی  هنجارها   ً اوال اینکه  تشخیص 
ندارند،  یا  دارند  مطابقت  هنجارها  با  قواننی  آیا  و 
پس  بگرید  صورت  اشتباهی  است  ممکن   ًَ بعضا
اما  کرد.  مشخص  درست  را  معیارها  و  ک ها  مال باید 
داشته  وجود  باالتری  هنجارهای  حال  هر  به  اینکه 
کشورها  از  بسیاری  در  که  است  چزیی  این  باشد، 
است.  خوب  مسئله  این  اصل  لذا  و  دارد  وجود  هم 
که  کرد  اضافه  را  نکته  این  باید  هم  اینجا  در  البته 
مسائل  و  شرع  موازین  میان  تعامل  زمینۀ  در  ما 
نبوده ایم،  موفق   ً اصال قانون گذاری  یا  بشر  امروز 
بحث های  در  ما  یعین  کیفری؛  مسائل  در  به ویژه 
کیفری،  دادریس  آینی  و  عمومی  جزای  حقوق 
مباحث  و  غربی ها  بحث های  همان  عنی   ً عمدتا
جزای  بحث های  در  و  کرده ایم  وارد  را  انقالب  از  قبل 
مباحث   ً کامال قصاص(  و  حدود  اختصایص)به ویژه 
کردن  منطبق  جهت  تغیری،  کمرتین  بدون  را  فقهی 
نکرده ایم  سعی  و  کرده  وارد  را  روز  شرایط  با  آن ها 
یک  که  کنیم  درهم تنیده  به گونه ای  را  این ها 
این  در  ما  پس  برسد.  نظر  به  واحدی  مجموعۀ 
را  فقهی  و  شرعی  موازین  که  نبوده ایم  موفق  زمینه 
درحالی  کنیم.  مشخص  روز  مقتضیات  اساس  بر 
که خیلی اوقات در بعیض چزیهایی که تالش کردیم، 
دیۀ  بحث  در  ما   ً مثال کنیم.  عمل  موفق  توانستیم 
فقه  موازین  طبق  و  داشتیم  بحث  خیلی  اقلیت ها 
سه گانه،  شناخته شدۀ  اقلیت های  دیۀ  سنیت، 
مسئله  این  است.  مسلمانان  دیۀ  یک دوازدهم 
بر  فراوانی  معضل  و  نبود  پذیرش  و  قابل توجیه 
اقلیت های  نمایندگان  و  بود  آمده  وجود  به  آن  سر 
می کردند.  بسیار  بحث های  آن  سر  بر  مختلف 
را  آن ها  دیۀ  و  داده  رهربی  که  فتوایی  با  باالخره  اما 
مسئله  این  دانستند،  مسلمان  افراد  با  مساوی 

حل و وارد قانون هم شد.
پژوهش  و  کار  زمینه  این  در  وقیت  بنابراین 
کلمه  واقعی  به معنای  اجتهاد  و  بگرید  صورت 
انجام  درست  را  تلفیق  این  می توانیم  شود،  اعمال 
روز  مقتضیات  با  است  شرع  در  که  را  آنچه  و  داده 
موارد  از  بسیاری  در  متأسفانه  اما  دهیم.  تطبیق 

ندارد  معین   ً اصال  ً مثال نمی گرید.  صورت  کار  این 
دینار  و  درهم  از  اسالمی  مجازات  قانون  در  ما  که 
باز  هم  زمینه  این  در  البته  بربیم.  نام  یمانی  ُحلّۀ  و 
مورد  سه   این  که  نمود  اعالم  کرد،  پیدا  ورود  رهربی 
این  که  حالی  در  است،  داده  از  را  خود  موضوعیت 
اسالمی کردن   ً مسلما که  بود  روشن   ً کامال موضوع 
شیخ  که  را  مسئله ای  یک  که  نیست  این  قواننی 
ً ترجمه  طویس هزار سال پیش گفته برداریم و عینا
است  آن  اسالمی کردن  بیاوریم.  قانون  در  و  کنیم 
تطبیق  روز  مقتضیات  بر  و  بگرییم  را  مبانی  آن  که 
دقت  به  نیاز  کار  این  اما  کنیم.  به روز  را  آن ها  و  دهیم 
و تالش زیاد و سواد باال دارد و به همنی دالیل کیس 

وارد آن حوزه نمی شود.

ایران  اسالمی  جمهوری  در  تقننی    
را از حیث شکلی و محتوایی چگونه ارزیابی می کنید؟ 
روّیه های شکلی تقننی در جمهوری اسالمی ایران تا 
نظام  معضالت  رفع  و  مسئله  حل  بر  مبتین  اندازه  چه 

است؟
هم  و  شکل  لحاظ  از  هم  مورد  این  می رسد  نظر  به 
عده ای  ندارد.  انسجامی  آن چنان  محتوا  لحاظ  از 
فوراً  و  دارد  وجود  نیازی  یک  می کنند  احساس 
که  می کنند  پیشنهاد  را  قانونی  یک  و  می آیند 
نمونۀ  بزند.  هم  به  را  سیستم  همۀ  است  ممکن 
که  است  تعزیری  حبس  کاهش  قانون  مسئله  این 
به دلیل ازدحام زندان ها تصویب شد و پر از اشکال 
قانون گذاری  در  واحدی  سیاست  یک  لذا  است. 
به  که  هم  نگارش  و  فرم  شیوۀ  در  و  ندارد  وجود  ما 
 ً قبال که  دارد،  وجود  زیادی  مشکالت  ترتیب  همنی 

به برخی اشاره کردم.

 از نظر محتوایی، دغدغۀ قانون گذاران 
در کشور تا چه مزیان به سمت رفع مسائل و چالش ها 

متمرکز است؟
دارد.  وجود  هم  ما  کشور  در  دغدغه ای  چننی   ً طبعا
اولویت  که  است  این  دارد  وجود  که  مشکلی  اما 
قانون گذاری   ً معموال ما  مجلس  نمایندگان  برای 
یکی  که  دارد  وظیفه  دو  مجلس  نیست؛ 
آقای  زمان  در  نظارت.  دیگری  و  است  قانون گذاری 
دکرت الریجانی در مجلس دو معاونت برای تسهیل 
بنده  که  قواننی  معاونت  یکی  شد؛  ایجاد  قضیه  این 

در آن بودم و دیگری معاونت نظارت.
مجلس،  نمایندگان  انتخاب  در  مردم  اما 
توجه  حوزه  دو  این  در  آنان  توانمندی  به  آن چنان 
بتواند  نماینده  که  دارند  توجه  بیشرت  بلکه  ندارند 
عمران  و  کرده  حل  را  خودشان  منطقۀ  مشکالت 
یک  بنابراین  گرید.  صورت  منطقه  آن  در  آبادی  و 
کم  حا مجلس  بر  بومی  و  منطقه ای  و  محلی  دیدگاه 
طرحی  یک  نیست.  کم  حا آن  بر  ملی  دیدگاه  و  شده 
استانی کردن  برای  بود  شده  مطرح  مجلس  در  هم 
نشد.  پذیرفته  و  نیاورد  رأی  البته  که  انتخابات 
به  نمایندگان  نگاه  که  بود  راستا  این  در  طرح  آن 
منطقه ای  نگاه  متأسفانه  اما  شود  ملی تر  مجلس 
در  که  می بینید  شما  لذا  است.  کم  حا مجلس  بر 
سوی  از  پیشنهاد  هزار  چند   ً معموال بودجه،  بحث 
اساس  بر  هم   ً عمدتا که  می شود  مطرح  نمایندگان 
هیچ کدام  هم   ً تقریبا و  است  منطقه ای  نگاه  همان 
مجلس  وقت  ماه  چند  تنها  و  نمی شود  تصویب 
دادن  و  تمرکززدایی  بحث  با  اینجا  در  می گرید.  را 
تا  می توان  محلی  نهادهای  به  اختیار  و  امکانات 

حدی این مشکل را حل کرد.

نظام  در  جدی  مباحث  از  یکی   
قانون گذاری که در سیاست های کلی قانون گذاری 
قواننی  تورم  مسئلۀ  است،  شده  واقع  موردبحث 
این  آیا  حال  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در 
پدیده  این  می توان  آیا  دارد؟  وجود  کشور  در  پدیده 
به  تقنیین  نظام  در  چالش  و  معضل  یک  به عنوان  را 

حساب آورد؟
منکر  نمی توان  گفت  باید  قواننی  تورم  با  رابطه  در 
رنج  قوانیین  تورم  یک  از  ما  که  شد  واقعیت  این 
مشخص نبودن  قواننی،  تورم  از  بیش  اما  می بریم. 

که  نیست  این  قواننی  اسالمی کردن   ً مسلما
سال  هزار  طویس  شیخ  که  را  مسئله ای  یک 
در  و  کنیم  ترجمه   ً عینا و  برداریم  گفته  پیش 
آن  که  است  آن  اسالمی کردن  بیاوریم.  قانون 
تطبیق  روز  مقتضیات  بر  و  بگرییم  را  مبانی 

دهیم و آن ها را به روز کنیم.

خود  وگرنه  است،  مشکل ساز  هم  با  قواننی  رابطۀ 
نمی کند.  ایجاد  جدی  مشکل  به تنهایی  تعداد 
منسوخ  کدام  و  است  ناسخ  قانون  کدام  اینکه   ً مثال
مرجعی  چه  است،  خاص  کدام  و  عام  کدام  است، 
باید آن را تصویب کند؟ آیا مجلس می تواند مصوبۀ 
مراجع  تعدد  این  لذا  کند؟  نسخ  را  تشخیص  مجمع 
هم  با  آن ها  ارتباط  مشخص نبودن  و  قانون گذار 
تورم  اما  قواننی.  تورم  خود  تا  است  مشکل سازتر 
مشکالت  از  یکی  می تواند  من  به نظر  هم  قواننی 
نظام قانون گذاری ما باشد که باید برای آن یک فکر 

اسایس کرد.
مفهومی  سپهر  در  قواننی  تنقیح 

نظام تقنیین ایران به چه معناست؟
در  کنید  فرض  است.  پاالیش  به معنای  تنقیح 
وسایل  از  شده،  ریخته  همه چزی  بزرگ  اتاق  یک 
ظرف.  و  لباس  و  آهنگری  ابزار  تا  گرفته  باغبانی 
به صورت  دیگر  اتاق  یک  در  را  وضعیت  همنی  حال 
در  این ها  همۀ  که  بگریید  نظر  در  طبقه بندی شده 
شدۀ  مشخص  جای  سِر  هرچزیی  ولی  هست  آن 
اولی  اتاق  در  می خواهید  آنچه  یافنت  است.  خود 
آسان  و  سهل  دوم  اتاق  در  و  مشکل  یا  غریممکن 

است.
را  قواننی  که  است  همنی  هم  تنقیح  کار 
با  را  آن ها  ارتباطات  و  پاالیش  و  دسته بندی 
با  واحد  کد  یک  سپس  و  کند  مشخص  یکدیگر 
مجلس  در  ما  شود.  تدوین  آن  با  مرتبط  موضوعات 
کد  چهل  االن  یعین  کردیم؛  کار  خیلی  زمینه  این  در 
خاص  کارگروه  کد  هر  که  است  شده  پیش بیین 
تماس  در  مربوطه  اجرایی  نهادهای  با  و  دارد  را  خود 

می باشد تا قواننی را اعتبارسنجی کند.
را  مشکالت  از  برخی  شود،  انجام  گر  ا تنقیح 
است  مشخص  قانون  هر  جای  یعین  می کند؛  حل 
قانون  کدام  در  باید  که  می داند  قانون  مکلف  و 
فعالیت های  بر  کم  حا مقررات  و  احکام  تا  بگردد 
یک  در  قواننی  همۀ  وقیت  پس  کند.  پیدا  را  خود 
گریند  قرار  کدیفیکاسیون  سپس  و  تنقیح  فرآیند 
برای  بهرتی  بسیار  وضعیت  در  قانونی  مخاطبان 
قرار  تکالیف شان  و  حقوق  به  نسبت  شدن  گاه  آ

می گریند.
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   جایگاه و اهمیت قوۀ مقننه چیست و چه وظایف و مسئولیت هایی برعهده دارد؟
قوا  سایر  میان  در  مقننه  قوۀ  معاصر،  کمییت  حا و  حکومیت  نظام های  تمامی  در  که  هستید  مستحضر  شما 
ضمانت  آن،  بر  عالوه  و  است  قانون گذار  نهادی  مقننه  قوۀ  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  جایگاه  از  نهادها  و 
و  ارزش  است.  اثرگذار  و  مؤثر  بسیار  حکمرانی  و  کمیت  حا در  ضمانت  این  و  دارد  دست  در  را  قانون  اجرای 
نمایندگی  به  و  می شوند  انتخاب  مردم  جانب  از  مستقیم  به طور  نمایندگان  که  جایی  آن  از  مقننه  قوۀ  جایگاه 
از  مقننه  قوۀ  کمییت  حا نهادهای  در  لذا  و  است  قوا  دیگر  از  بیش  می پردازند،  کمیت  حا اعمال  به  مردم  از 
اسالمی  شورای  مجلس  که  فرمودند  هم  امام خمیینرحمة اهلل علیه  حضرت  است.  برخوردار  باالیی  و  واال  جایگاه 
مجلس،  اموربودن  رأس  در  این  اما  است.  مطلب  این  نشان دهندۀ  هم  امر  واقعیت  و  است  امور  رأس  در 

بستگی به ایفای نقش و توانی دارد که قوۀ مقننه در قانون گذاری و نظارت به کار می گرید.
قوۀ  می شود.  اعمال  مقننه  قوۀ  توسط   ً اساسا و  است  کمیت  حا اعمال  جلوه های  از  یکی  قانون گذاری 
است.  نظارت  آن  وظیفۀ  دومنی  و  قانون گذاری  آن  وظیفۀ  اولنی  است؛  وظیفه  دو  عهده دار  دنیا  در  مقننه 
را  قانون گذاری  عام  صالحیت   ،71 اصل  در  همچننی  و   58 اصل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اسایس  قانون 
نمایندگان  لذا  و  است  پرداخته  وضعیت  این  به  به صراحت  و  است  داده  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  آِن  از 
انتخابی  حوزۀ  نمایندۀ   ً صرفا دیگر  می شود،  تصویب  و  می رسد  تأیید  به  آن ها  اعتبارنامۀ  آنکه  از  بعد  مجلس 
پیدا  وضعیت  دو  اعتبارنامه،  تصویب  از  بعد  نمایندگان  که  است  آمده  اسایس  قانون  در  نیستند.  خودشان 

می کنند و این دو وضعیت بیانگر نقش اسایس و مهم نمایندگان محرتم است.
خود،  اعتبارنامۀ  تصویب  از  بعد  مجلس  نمایندگان  اسایس،  قانون  طبق  یعین  است؛  ملّی  اول،  وظیفۀ 
البته  نیستند.  خودشان  انتخابی  حوزۀ  نمایندۀ  فقط  آن ها  دیگر  به عبارت  هستند.  مسئول  ملت  برابر  در 
برابر  در  خود  مسئولیت  قبال  در  و  قانون گذاری  قبال  در  ولی  دارند  عهده  بر  را  خود  انتخابی  حوزۀ  وظایف 

تمام مردم ایران مسئول اند.
است؛  کلی بودن  می کند،  پیدا  خود  اعتبارنامۀ  تصویب  از  بعد  مجلس  نمایندۀ  یک  که  دومی  وظیفۀ 
این  در  و  کند  پیدا  ورود  آن ها  در  می تواند  و  دارد  اظهارنظر  حق  کشور  خارجی  و  داخلی  مسائل  تمام  در  او  یعین 
باالترین  که  دارد  استیضاح  حق  و  تذکر  حق  و  سؤال  حق  آمده،  اسایس  قانون  در  که  وضعییت  طبق  خصوص 

ضمانت اجرای ایفای نقش نمایندگی در مجلس شورای اسالمی است.

صورت  آن  از  برداشت هایی  چه  و  داشته  معانی  چه  قانون  و  قانون گذاری  شما  به نظر    
می گرید؟ جایگاه قوۀ مقننه در این راستا چیست؟ 

آن  معنای  اولنی  می رود؛  کار  به  معنا  سه  در  و  است  قانون  واضع  و  آورنده  به معنای  قانون گذار 
می کند  وضع  را  قانون  که  کیس  آن  به معنای  قانون  واضع  آن،  معنای  دومنی  است.  قانون  پیشنهاد دهندۀ 
گفته  قانون گذاری  آن  به  حقوقی  اصطالح  در  که  است  قانون گذاری  مجلس  عضو  هم  آن  معنای  سومنی  و 

می شود.
و  می کند  وضع  را  قانون  دارد،  که  مخصویص  قدرت  به مناسبت  که  مقامی  از  است  عبارت  قانون گذاری 
ً می توان  همچننی از قدرت مزبوری که در اختیار دارد، ضمانت اجرایی را برای این قانون وضع می کند. تقریبا
و  اسایس  و  مهم  وظایف  جمله  از  قانون گذاری  است.  قانون گذاری  از  خالصه ای  تعریف  یک  این  که  گفت 
شورای  مجلس  به  قبل  از  که  است  الیحه  یا  طرح  ارائۀ  حاصل  و  است  پارلمان  نمایندگی  ریشه ای  و  پایه ای 
مجلس  نمایندگان  ما  حقوقی  نظام  در  اسایس  قانون  طبق  که  هستید  مستحضر  باشد.  شده  ارائه  اسالمی 
چننی  از  مجلس،  به  الیحه  تقدیم  برای  دولت  هم  و  هستند  برخوردار  طرح  ارائۀ  برای  توانایی  و  اختیار  از 

توانایی برخوردار است، اما خروجی نهایی این قانون گذاری در دست نمایندگان مجلس است.
همۀ  چون  می شوند؛  نایش  اشیاء  ماهیت  از  که  هستند  ضروری  روابط  خود،  معنای  عام ترین  در  قواننی 
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همان  قواننی  و  هستند  قواننی  دارای  موجودات 
مختلف  اشیاء  و  آدمی  عقل  میان  موجود  روابط 
قواننی  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  که  است 

الهی و قواننی موضوعه.
ابدی،  ازلی،  پایدار،  ثابت،  قواننی  الهی  قواننی 
فراحکومیت  و  فرادولیت  فراجمعی،  فرافردی، 
که  است  خداوند  آن ها  واضع   ً اساسا و  هستند 
یعین  است؛  قانون گذار  اصلی ترین  و  اسایس ترین 
صالحیت  کیس  می گویند:  قانون گذاری  بحث  در 
منفعت  قانون گذاری  در  که  دارد  را  قانون گذاری 
گذشته  وضعیت  به  همچننی  و  باشد  نداشته 
غری  کیس  بداند.  هم  را  آینده  وضعیت  و  باشد  گاه  آ
تنها  اوصاف  این  ندارد.  را  شرایط  این  خداوند  از 
امور  سری  یک   در  اما  است.  خداوند  مخصوص 
قواننی  در  است  ممکن  می شویم،  وارد  که  بشری 
یا  باشد  نشده  روشن  آن  برای  وضعییت  الهی 
گذار  وا افراد  خود  به  را  امور  خداوند  دیگر  به تعبری 
روی  خدا  خلیفۀ  که  بشری  این  ببیند  که  کرده 
خویش  جامِع  امور  ادارۀ  در  اندازه  چه  است،  زمنی 
شیعه  فقه  در  که  امور  یک  سری  لذا  است.  توانا 
خود  به  دارد،  وجود  منطقة الفراغ  به عنوان  هم 
در  اسالمی  شورای  مجلس  و  شده  گذار  وا بشر 
 ً اساسا و  کند  قانون گذاری  می تواند  خصوص  این 
انسان  هوشمند  عقل  از  نایش  موضوعه  قواننی 
است و این اختیار را دارد که به صورت بالقوه بتواند 
و  جامعه  ادارۀ  برای  و  جامعه  امور  برای  را  قوانیین 
تصویب  یکدیگر  با  انسان ها  روابط  و  افراد  روابط 

کند.
دارد،  مقننه  قوۀ  که  ویژگی  و  وضعیت  مهم ترین 
است.  مردم  مردم ساالر  نمایندۀ  که  است  این 
و  اسایس  ویژگی  این  دیگر  نهادهای  از  هیچ کدام 
که  است  سازوکاری  مقننه  قوۀ  لذا  ندارند.  را  بالقوه 
همچننی  و  می کند  وضع  را  الزم االجرا  و  کلی  قواعد 
وظیفۀ  مهم ترین  دارد.  عهده  بر  را  تقننی  وظیفۀ 
قانون گذاری  مقننه  قوۀ  یا  مجلس  یا  پارلمان 
مردم ساالری  و  دموکرایس  تپندۀ  قلب  که  است 
منظور  می رود.  شمار  به  حکمرانی  نظام  در  امروز 
جامعه  خودجوش  نریوی  مقننه،  قوۀ  از  اصلی 

است که به وضع قواعد می پردازد.

و  است  معنا  چه  به  کارآمدی    
شرایطی  چه  در  قانون گذاری  حوزۀ  در  کارآمدی 

حاصل می شود؟
سطح  سه  در  قانون گذاری  فرآیند  کارآمدی 
سطح  در  رفتاری،  سطح  در  است.  قابل بحث 
این  تحلیل  برای  کارگزاری.  سطح  در  و  ساختاری 
کارآمدی  سطح  که  برپدازیم  این  به  باید  موضوع 

رفتار به چه معناست.
که  معناست  این  به  رفتار  کارآمدی  سطح 
قانون گذاری  به  منجر  که  رویه هایی  و  رفتارها 
می توانند  و  هستند  کارآمد  حد  چه  تا  می شود 
ابتدا  پس  کنند.  تولید  را  کیفییت  با و  کارآمد  قانون 
وجود  خصوص  این  در  که  رویه هایی  و  رفتارها  به 
به  هم  ساختار  کارآمدی  سطح  می پردازیم.  دارد، 
نظام  در  موجود  ساختارهای  که  معناست  این 
اندازه  چه  تا  ایران  اسالمی  جمهوری  پارلمانی 
کنند.  کمک  کارآمد  قانون  تولید  به  می توانند 
همچون  مصادیقی  هم  ساختارها  این  از  منظور 
ساختارهای  و  قوا  بنی  روابط  سیایس،  احزاب 
است.  قابل برریس  بحث  این  در  که  است  دیگری 
که  معناست  این  به  کارگزار  کارآمدی  سطح 
نقش  قانون  تصویب  در  که  بازیگرانی  و  کارگزاران 
چه  تا  هستند،  نمایندگان  آن  اصلی  مصداق  و  دارند 
بستگی  هم  این  و  هستند  توانمند  و  کارآمد  مزیان 
جمله  از  و  دارد  آن ها  سن  و  تحصیالت  تجربه،  به 
سوم  سطح  این  بحث  در  که  دیگری  شاخص های 

کارگزاری مطرح است.
که  است  وضعییت  نتیجۀ  قانون گذاری  پس 
این سه سطح را داشته باشد: سطح رفتاری، سطح 
با  سطح  سه  این  گر  ا کارگزاری.  سطح  و  ساختاری 
نداشته  تناسب  و  نباشند  هم جهت  و  هم سو  هم 
را  قانون گذاری  نتیجۀ  انتظار  نمی شود  باشند، 

به عنوان قانون کارآمد داشت.
نوع  چه  و  قانون  چه  که  می آید  پیش  سؤال  حال 
نظام های  تمام  در  امروزه  است؟  کارآمد  حکومیت 
نوع  در  چه  و  لیربال  نظام  نوع  در  چه  دنیا  سیایس 
کارآمدی  مزیان  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
گر  ا یعین  دارد؛  مردم  رضایت  به  بستگی  حکومت 
راحت  خیال  با  و  بودند  رایض  موجود  وضع  از  مردم 

مقیاس،  خود پرداختند، پس این  به زندگی روزمرۀ 
حکمرانی  آن  و  حکومت  آن  کارآمدی  نشان دهندۀ 
مسئله  این  هم  قانون گذاری  بحث  در  و  است 
قانون گذاری  سیستم  ببینیم  باید  که  دارد  وجود 
رفتاری،  سطح  سه  این  اساس  بر  اندازه  چه  ما 
قانون گذاری  است  توانسته  کارگزاری  و  ساختاری 
عملکرد  بگرید.  قرار  مردم  موردرضایت  که  کند 
آن  کارآمدی  جنبۀ  اساس  بر  امروز  را  سازمان ها 
اساس  بر  هم  را  مقننه  قوۀ  عملکرد  و  می سنجند 
استفاده  با  که  آن  قانون گذاری  کارآمدی  جنبۀ 
که   حکمرانی  معیارهای  و  امروزی  معیارهای  از 
گرفته،  قرار  حکومیت  سیستم های  موردتوجه 
این  اندازه  چه  بدانیم  تا  کرد  سنجش  و  ارزیابی  باید 

قانون گذاری کارآمد است.

به  تقرب  اثربخیش،  مانند  واژگانی  با  کارآمدی 
یعین  است؛  شده  مرتادف  اهداف  به  نیل  و  هدف 
نزدیک  هدف  به  باشد،  اثربخش  وضعییت  گر  ا
آن  برساند،  هدف  به  را  سیستم   ً اساسا و  باشد 
از  که  است  تعریفی  این  است.  کارآمد  وضعیت 
متعددی  تعاریف  البته  دارد.  وجود  کارآمدی 
که  دیگری  تعریف  ولی  شده  ارائه  کارآمدی  از 
کارآمدی  که  است  چننی  کنیم  بیان  بخواهیم 
منابع  حداقل  از  استفاده  توانایی  از  می شود  عبارت 
کارآمد،  سازمان  یک  اهداف.  به  رسیدن  جریان  در 
هدف  به  منابع  حداقل  با  بتواند  که  است  سازمانی 
تعریف  برسد.  ازپیش تعینی شده  و  موردنظر 
گسرتده  و  عام  معنای  در  کارآمدی  برای  هم  دیگری 
تحقق  و  حصول  از  است  عبارت  که  دارد  وجود 
عام  تعریف  یک  این  رضایت مندی.  سطح  باالترین 
است  گسرتده  مفهومی  که  است  کارآمدی  برای 
همۀ  در  و  عرصه ها  تمام  در  را  کارآمدی   ً واقعا و 

قوۀ  یا  مجلس  یا  پارلمان  وظیفۀ  مهم ترین 
تپندۀ  قلب  که  است  قانون گذاری  مقننه 
نظام  در  امروز  مردم ساالری  و  دموکرایس 
قوۀ  از  اصلی  منظور  می رود.  شمار  به  حکمرانی 
به  که  است  جامعه  خودجوش  نریوی  مقننه، 

وضع قواعد می پردازد.

که  مصرف کننده ای   ً مثال می کند؛  تبینی  زمینه ها 
یا  می برد  مصرفی  کاالی  یک  از  را  استفاده  بهرتین 
خود  مدنظر  سود  و  فروش  به  که  فروشنده ای 
یافته  دست  کارآمدی  به  به نوعی  می یابد،  دست 
که  کاالیی  از  که  مصرف کننده ای  در  یعین  است؛ 
استفاده  بهرتین  و  کرده  هزینه  آن  برای  و  خریده 
هزینه  کم ترین  با  که  تولید کننده ای  و  کرده  را 
است  تولید  که  خود  هدف  به  است  توانسته 
که  دولتمردی  است.  شده  محقق  کارآمدی  برسد، 
است  مردم  کثریت  ا رضایت  موجب  آن  حکمرانی 
کرده  کسب  را  مراجعان  رضایت  آن،  قضائی  نظام  و 
مصوبات،  با  که  قانون گذاری  است.  کارآمد  باشد، 
و  ساختاری  و  رفتاری  عملکرد  با  و  تصویب ها 
کثریت  ا رضایت  که  باشد  توانسته  خود  کارگزاری 
کارآمد  که  گفت  می توان  کند،  کسب  را  جامعه 
که  هستند  الگوهایی  این ها  امروزه  لذا  و  است 
دولتمردان  برای  و  حقوقی  نظام های  ارزیابی  برای 
گرفته  کار  به  کارگزاران  برای   ً اساسا و  حکمرانی  و 

می شود.
نهادهای  کارآمدی  ک  مال  

حکمرانی در حوزۀ قانون گذاری چیست؟
دولت  عملکرد  که  می شود  مشخص  امر  این  زمانی 
موردقضاوت  آنچه  امروزه  باشد.  بوده  کارآمد 
است؛  کارآمدی  همنی  می گرید  قرار  شهروندان 
درمورد  شهروندان  تا  می شود  موجب  آنچه  یعین 
قوای  درمورد  و  نهادها  درمورد  حکمرانان، 
کنند،  قضاوت  مقننه  قوۀ  جمله  از  و  سه گانه 
و  ارزیابی  باید  و  است  کارآمدی  وضعیت  همنی 
چه  از  مردم  که  شود  مشخص  تا  کرد  نظرسنجی 
 ً اساسا و  دارند  رضایت  حکمرانی  نوع  از  وضعییت 

رضایت آن ها جلب شده است؟
استفادۀ  نشانه های  از  یکی  کارایی  و  کارآمدی 
منابع  منابع،   ً صرفا است.  منابع  از  بهینه  و  صحیح 
در  که  است  منابعی  منظور  بلکه  نیست  مالی 
نهاد  یعین  است؛  گرفته  قرار  کارگزاران  دست 
منابع  اتالف   ً قطعا است،  کارآمد  که  سازمانی  یا 
کمرتی دارد و همچننی استفادۀ بهینه ای دارد و در 
عنی حال کارآمدی دارای درجاتی است که باالترین 
هیچ  که  است  بهینه  کارآمدی  کارآمدی،  سطح 
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و  صحیح  استفادۀ  و  نمی رود  هدر  به  آن  در  منبعی 
درست را از منابع دارد.

قانون گذاری  چه  که  است  این  سؤال  حال 
قانون  کارآمدی  مؤلفه های  از  یکی  است؟  کارآمد 
ویژگی های  و  اصول  و  فرآیند  قانون گذاری،  و 
قانون گذار،  که  معنا  این  به  است؛  قانون گذاری 
و  ماهوی  ویژگی های  و  اصول  دارای  و  جامع  قانونی 
منجر  هم  قانون گذاری  فرآیند  و  کند  تصویب  ذاتی 
و  قانون  ویژگی های  که  بشود  جامعی  قانون  به 
آن  نهایت  در  و  باشد  داشته  را  قانون گذاری  اصول 
وضعیت فرآیند کارآمدی را با خود به دنبال داشته 
باشد. در ارتقای کارآمدی پارلمان عوامل مختلفی 
ساختارها  به  مربوط  آن ها  از  برخی  هستند.  دخیل 
قانون گذار  که  است  صالحیت هایی  و  اختیارات  و 
در  قدرت  توزیع  ساختار  همچون  عواملی  دارد. 
و  حزبی  ساختار  مجلس،  درونی  ساختار  جامعه، 
کم، تحوالت بزرگ سیایس و اقتصادی  انتخابات حا
همچون  بازیگرانی  و  کنشگران  نقش  همچننی  و 
توانمندی  و  ظرفیت  قانون گذاری،  مجلس  رئیس 
این  در  هم  ذی نفوذ  گروه های  و  احزاب  نمایندگان، 
کارآمد  قانون گذاری  یعین  هستند؛  مهم  زمینه 

بستگی به این وضعییت دارد که در اینجا ذکر شد.
دیده  تربیت  و  آموزش  به خوبی  قانون گذار  گر  ا
و  باشد  حرفه ای  قانون گذاری  می تواند  باشد، 
پس  باشد.  گاه  آ قانون گذاری  ظرافت  و  فنون  به 
آموزش  که  فردی  از  آسانی  همنی  به  که  نمی شود 
قانون گذاری  مناسب  وضعیت های  و  ندیده 
قانون گذاری  انتظار  است،  نشده  تبینی  او  برای 
به  قانون گذاران  انتخاب  در  گر  ا داشت.  کارآمد 
ارتقای  شاهد   ً قطعا نشود،  توجه  سرمایه  این 

پس  بود.  نخواهیم  قانون گذاری  کارآمدی  سطح 
قانون  و  قانون گذاری  برای  کارگزاران  انتخاب  در 

کارآمد باید به این وضعیت توجه شود.
قانون گذاری  کارآمدی  برریس  برای  حقیقت  در 
باشیم؛  داشته  توجه  مجلس  کارآمدی  به  باید 
کارگزاری  و  ساختاری  رفتاری،  سطح  سه  یعین 
هم  آن  دارد.  بستگی  هم  مجلس  کارآمدی  به 
عمل  اسایس  قانون  اصول  مطابق  که  مجلیس 
و   58 اصل  مطابق  اسایس  قانون  در  لذا  باشد.  کرده 
مجلس  آن  از  قانون گذاری  عام  صالحیت   ،71 اصل 
این  دیگری  نهاد  هیچ  و  است  اسالمی  شورای 

صالحیت عام را ندارد.
صالحیت های  ما  اسایس  قانون  در  گر  ا
دیگر  نهادهای  از  بعیض  برای  جزئی  و  استثنایی 
در  آنچه  مثل  است؛  شده  شناخته  رسمیت  به 
به  مربوط  آنچه  یا  است  اسایس  قانون   108 اصل 
به  مربوط  آنچه  یا  است  ملی  امنیت  شورای عالی 
اصل  طبق  اما  است.  فرهنگی  انقالب  شورای عالی 
قانون گذاری  عام  صالحیت  اسایس،  قانون   71
دو  اینجا  در  است.  اسالمی  شورای  مجلس  آن  از 
اصل  در  محدودیت  این  که  دارد  وجود  محدودیت 
مورد  اولنی  است.  شده  ذکر  اسایس  قانون   72
مبنی  شرع  هم  مورد  دومنی  و  است  اسایس  قانون 
وضع  که  قانونی  در  مجلس  یعین  است؛  اسالم 
این  با  مغایرتی  که  باشد  داشته  دقت  باید  می کند 
یک  که  آنجایی  از  البته  باشد.  نداشته  وضعیت  دو 
دارد،  وجود  نگهبان  شورای  نام  به  نظارتی  مرجع 
می کند  برریس  را  موجود  وضعیت  نزی  نهاد  این 
داشته  مغایرت  مورد  دو  آن  با  که  آنجایی  در  و 
مجلس  به  وضعیت  این  تصحیح  برای  باشد 
در  مجلس  هم  باز  ولی  می شود  داده  عودت 
شورای  نظر  می تواند  و  است  صاحب اختیار  اینجا 
مجمع  به  را  آن  و  نپذیرد  یا  و  بپذیرد  را  نگهبان 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. پس در اینجا 
یک   ً کامال اسالمی  شورای  مجلس  که  می بینیم  ما 
صالحیت عامی دارد. اما این صالحیت عام بستگی 
و  توانا  افرادی  با  کارآمد،  مجلیس  که  دارد  این  به 
سطح  و  باشند  باتجربه  کارگزارانی  حال  عنی  در 
در  مختلف  زمینه های  در  آن ها  علمی  تحصیالت 

سطح عالی باشد.
کارآمد  قواننی  آیا  کنیم  برریس  اینکه  برای  حال 
نظام  در  که  انتظاراتی  و  اهداف  باید  نه،  یا  هستند 
شورای  مجلس  درمورد  ایران  اسالمی  جمهوری 
که  انتظاراتی  و  اهداف  و  دارد  وجود  اسالمی 
دارند،  اسالمی  شورای  مجلس  به  نسبت  مردم 
قانون  آیا  که  بسنجیم  را  آن ها  و  دهیم  قرار  مدنظر 
محقق کنندۀ  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  انتظارات  و  اهداف 

رضایتمندی مردم بوده است یا نه.
قانون گذاری  کارآمدی  فرآیندمحوری  تحلیل 
قانون  به  پارلمان  رسیدگی های  و  برریس  روش  بر 
که  را  لوایحی  چگونه  پارلمان  اینکه  می کند؛  تمرکز 
قرار  موردبرریس  کرده،  مجلس  تقدیم  مجریه  قوۀ 
آیا  است؟  بوده  کارآمد  برریس ها  این  آیا  است.  داده 
شورای  مجلس  محرتم  نمایندگان  که  را  طرح هایی 
به  اسایس  قانون  که  اختیاری  به جهت  اسالمی 
موفقیت آمزی  کردند،  ارائه  مجلس  به  داده،  آن ها 
می توان  موارد  این  تک تک  برریس  با  است؟  بوده 

کارآمدی مجلس را مشخص و معنی کرد.
به  تقنیین  سیاست گذاری   
کارآمدی  در  چگونه  و  می گرید  صورت  نحوی  چه 

قانون گذاری نقش آفریین می کند؟
در  کارآمدی  بحث  بر  عالوه  که  دیگری  نکتۀ 
دارد،  وجود  اسالمی  شورای  مجلس  با  ارتباط 
سیاست گذاری  است.  سیاست گذاری  بحث 
تقسیم  مرحله  چهار  به  قانون گذاری  به معنای 
که  است  شکل گریی  مرحلۀ  نخست  می شود. 
می گرید.  صورت  تقنیین  پیشنهاد  و  سیاست  یک 
تقنیین  پیشنهاد  و  سیاست  موضوع،  اولنی  لذا 
که  می گرید  صورت  قانون گذاری  برای  که  است 
نظام  ضرورت های  و  مسائل  نیازها،  اساس  بر 
لذا  و  باشد  مطرح  حکمرانی  و  کمییت  حا و  حکومیت 
ضرورت ها  و  نیازها  اساس  بر  دستگاه ها  اغلب 
قانون گذاری  برای  وضعییت  یک  پیشنهاد  به  اقدام 

می کنند.
که  است  پیشنهاد  آن  صورت بندی  دوم  مرحلۀ 
یک  قالب  در  یا  بگرید  صورت  طرح  یک  قالب  در  آیا 
 ً قطعا بگرید،  صورت  طرح  یک  قالب  در  گر  ا الیحه؟ 

دیده  تربیت  و  آموزش  به خوبی  قانون گذار  گر  ا
باشد  حرفه ای  قانون گذاری  می تواند  باشد، 
باشد.  گاه  آ قانون گذاری  ظرافت  و  فنون  به  و 
فردی  از  آسانی  همنی  به  که  نمی شود  پس 
مناسب  وضعیت های  و  ندیده  آموزش  که 
انتظار  است،  نشده  تبینی  او  برای  قانون گذاری 

قانون گذاری کارآمد داشت. 

می گرید.  صورت  مجلس  نمایندگان  جانب  از  این 
 ً قطعا هم  بگرید  صورت  الیحه  یک  قالب  در  گر  ا
آن وقت  گرفت.  خواهد  صورت  دولت  جانب  از 
دارد  که  زیادی  توانمندی های  به  توجه  با  دولت 
که  کارشنایس  قوی  بدنۀ  به  توجه  با  همچننی  و 
مجلس  به  می خواهد  که  لوایحی  روی   ً قطعا دارد، 
در  البته  که  می دهد  انجام  بیشرتی  کار  کند،  تقدیم 
هم  لوایح  و  طرح ها  بحث  به  آسیب شنایس  بحث 

پرداخته می شود.
کره  مرحلۀ سوم در سیاست گذاری، مرحلۀ مذا
یک  یا  طرح  یک  پیشنهاد  برای  که  کره ای  مذا است؛ 
طرح  جزئیات  و  محتوا  با  ارتباط  در  چانه زنی  و  الیحه 
بسیار  کره  مذا مرحلۀ  این  گرید.  صورت  باید  الیحه  و 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  که  است  مهم 
جانب  از  که  وکالیت  و  دارند  که  وظیفه ای  به  توجه  با 
با  همچننی  و  دارند  اسایس  قانون  اصل  طبق  مردم 
مسئولیت  عام  به طور  ملت  برابر  در  اینکه  به  توجه 
الیحه،  یا  طرح  پیشنهاد  بحث  در  بتوانند  دارند، 
کرات الزم را به عمل بیاورند و آن موقع در سطح  مذا
این  مجلس،  علین  صحن  در  بعد  و  کمیسیون ها 

موضوع مطرح شود.
سیاست گذارِی  در  پایانی  و  چهارم  مرحلۀ 
و  اجرا  بر  نظارت  و  اجرا  مرحلۀ  قانون گذاری، 
که  وقیت  یعین  است؛  قانون گذاری  خط میش های 
و  نشود  رها  قانون  آن  دیگر  شد،  تصویب  قانون 
محرتم،  نمایندگان  جانب  از  نظارت  آن  به دنبال 
به  توجه  با  و  اسالمی  شورای  مجلس  جانب  از 
بر  دارد،  که  نظارتی  بازوهای  و  قدرت  و  توانمندی ها 

ً نظارت کند. اجرای قانون کامال
ساده ای  سازمان  مقننه  قوۀ  و  مجلس 
سطح  در  پیچیده ای  بسیار  سازمان  بلکه  نیست؛ 
و  دارد  وجود  جهان  در  که  است  حکمرانی هایی 
و  مقننه  قوۀ  است.  زیاد  بسیار  هم  آن  اعضای 
عضو  صد  چند  اسالمی  شورای  مجلس  و  پارلمان 
پیچیدگی  موجب  عضو  صد  چند  همنی  دارد. 
و  دیدگاه ها  گرایش ها،  افکار،  آن وقت  می شود. 
موجب  دادند،  مجلس  نمایندگان  که  وعده هایی 
سطح  در  قوی  سیاست گذاری  یک  که  می شود 
مجلس  نمایندگان  گر  ا بیاید.  وجود  به  پارلمان 
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خودشان  جامعۀ  برای  فعالی  نمایندۀ  بخواهند 
فعاالنه  خط میش ها  تدوین  در  باید   ً قطعا باشند، 
عنی  در  و  کنند  نقش  ایفای  و  باشند  داشته  شرکت 

حال هماهنگی بسیار قوی داشته باشند.
 1980 دهۀ  ابتدای  از  که  گفت  می توان   ً تقریبا
ارتقای  اهمیت  به  محققان  و  سیاست مداران 
سازمان  سطح  در  این  و  بردند  پی  قانون  کیفیت 
و  بنی المللی  سازمان های  سطح  در  و  ملل 
در  و  شده  مطرح  حکمرانی  و  حکومیت  نهادهای 
شده  کمرت  مقررات گذاری  ضرورت  بر  تمرکز  واقع 
یعین  است؛  شده  تمرکز  قانون  کیفیت  بر  بیشرت  و 
مجلس  در  الیحه ای  و  طرح  یک  روز  هر  آنکه  به جای 
برسد،  تصویب  به  پارلمان  در  یا  اسالمی  شورای 
است.  شده  تأکید  قانون گذاری  کیفیت  بر  بیشرت 
نوع  چه  قانون  این  کنند  برریس  که  معنا  این  به 
را  اثر  بیشرتین  و  بهرتین  که  باشد  دارا  باید  را  کیفییت 

از خود بروز دهد.
و  توانمندی  نشانۀ  مقررات  انبوه  وجود 
کارآمدی یک مجلس نیست. چه بسا این امر برای 
باشد،  کارآمد  و  شفاف  که  قانونی  یک  به  دسرتیس 
قانون گذاری  کمیت  فراوانی  بسا  چه  و  است  ُمِخل 
امروزه  لذا  بزند.  صدمه  قانون گذاری  کیفیت  به 
قانون گذاری  کاسنت  و  مقررات زدایی  به دنبال 
سطح  از  را  قانون گذاری  می خواهند  یعین  هستند؛ 
کمرت  قانوِن  آنان  نگاه  در  دهند.  ارتقا  کیفی  به  کّمی 

آسان ساز  باید  قانون  بیشرت.  قانون  نه  است،  بهرت 
رضایت  بتواند  که  قانونی  باشد.  قابل اجرا  و 
شورای  مجلس  امروز  لذا  کند.  ایجاد  را  شهروندان 
اینکه  اول  است؛  روبه رو  وضعیت  دو  با  اسالمی 
رضایت  به دنبال  باید  مردم  منتخب  به عنوان 
دوم  و  کردند  انتخاب  را  او  که  باشند  شهروندانی 
به  و  ببخشد  ارتقا  را  قانون گذاری  که  است  این 
هم  با  را  مورد  دو  این  و  برپدازد  قانون گذاری  کیفیت 
مطلوبی  بسیار  نتیجۀ  که  کند  تلفیق  به گونه ای 
آن  که  است  زمانی  قانون  کیفیت  لذا  شود.  حاصل 
شفاف  فهم پذیر،  سازگاری،  و  اجرا  قابلیت  قانون 
که  قانونی  باشد.  داشته  سادگی  و  باشد  واضح  و 
تفسری  به  نیاز  و  باشد  غریقابل فهم  و  پیچیده 
و  تغیری  مورد  حال  عنی  در  و  باشد  داشته  متناوب 
آن  نمی تواند  بگرید،  قرار  پشت سرهم  اصالح های 

کیفیت باشد. قانون کارآمد و با
قابل فهم  و  روشن  باید  پارلمان  مصوبات 
با  سازگار  باید  همچننی  باشد.  منسجم  و 
باشد  جامعه  نیازهای  و  فرهنگی  وضعیت های 
طراحی  آن  به منظور  که  باشد  افرادی  با  منطبق  و 
را  قانون گذاری  نهایت  در  می تواند  این  است.  شده 

به کارآمدی برساند.

فرآیندهای  جایگاه  و  مفهوم   
قانون گذاری چیست و چه اصولی بر آن حاکم است؟

در  را  مهمی  نقش  قانون گذاری  فرآیندهای 
را  فرآیند  می کنند.  ایفا  قانون گذاری  کیفیت 
کرد.  تقسیم  موّسع  و  مضّیق  مفهوم  دو  به  می توان 
شکل گریی  روّیۀ  به معنای  فرآیند  مضّیِق  مفهوم 
و  تهیه  از  پیش  مرحلۀ  از  که  است  قانون گذاری 
پیشنهاد قانون شروع می شود و تا مرحلۀ تصویب 
آن  موّسع  مرحلۀ  و  می یابد  ادامه  قانون  نهایی 
کلیۀ  پیشیین  مفهوم  بر  که  است  فرآیندی 
قانون گذاری  امر  در  به نوعی  که  عواملی  و  فرآیندها 

می توانند مؤثر باشند را در بر می گرید.
وضعیت  این  در  که  دیگری  نکات  از  یکی 
تمامی  است.  قانون گذاری  اصول  است،  اثرگذار 
پارلمانی،  مطالعات  متخصصان  و  اندیشمندان 
ذکر  قانون گذاری  برای  را  ویژگی هایی  و  اصول 

کرده اند و قانون گذاری قابلیت دار را به دسته های 
ویژگی های  و  اصول  کرده اند.  تقسیم  مختلفی 
مصوبه  و  منت  یک  که  معناست  این  به  قانون  یک 
ویژگی هایی  و  اصول  دارای  که  است  قانونی  هنگامی 
باشد. یک مصوبه زمانی قانونی محسوب می شود 
و  باشد  قانون گذاری  ویژگی های  و  اصول  دارای  که 
رسمیت یافته  شناخته شده،  ویژگی ها  و  اصول  آن 
باید  قانون گذاری  اصول  لذا  و  باشد  قابل تعریف  و 
 ً اساسا و  بگرید  قرار  قانون گذار  موردتوجه   ً کامال
سری  یک   قانون گذاری  اصول  کند.  توجه  آن  به 
آن  و  عریض  اصول  سری  یک   و  است  ذاتی  اصول 
یعین  است؛  قانون  ماهیت   ً معموال ذاتی  اصول 
با  اندازه  چه  تا  که  شود  توجه  قانون  ماهیت  به  باید 
مطابق  حکمرانی  و  مملکت  جاری  وضعیت های 
است. چه اندازه منت این قانون با وضعیت موجود 
ساده،  قانون،  این  ماهیت  اندازه  چه  و  دارد  انطباق 
شکلی  اصول  حال  عنی  در  و  است  سازگار  و  شفاف 

آن هم باید رعایت شود.

و  توانمندی  نشانۀ  مقررات  انبوه  وجود 
امر  این  بسا  چه  نیست.  مجلس  یک  کارآمدی 
برای دسرتیس به یک قانونی که شفاف و کارآمد 
کمیت  فراوانی  بسا  چه  و  است  ُمِخل  باشد، 
صدمه  قانون گذاری  کیفیت  به  قانون گذاری 

بزند. 

قانون گذاری،  اصول  در  دیگر  ویژگی های  از  یکی 
استمرار  از  منظور  است.  قواننی  استمرار  ویژگی 
دستخوش  به آسانی  قانون  که  است  این  قانون، 
ما  منظور  البته  نشود.  بازنگری  و  اصالح  و  تغیری 
باشد؛  ازلی  و  ابدی  باید  قواننی  که  نیست  این 
قانونی  است.  ازلی  و  ابدی  خدا  قانون  تنها  که  چرا
قابل تغیری  می تواند  است،  بشر  دست ساز  که 
همچننی  و  نیست  ازلی  و  ابدی  به هیچ وجه  و  باشد 
پارلمان  از  که  قوانیین  ولی  است.  اصالح  نیازمند 
اصول  و  ماهوی  اصول  گر  ا می شود،  تصویب 
و  آن  عریض  و  ذاتی  اصول  دیگر  به تعبری  و  شکلی 
چون  باشد،  نکرده  رعایت  را  قانون  ویژگی های 
و  تغیری  دچار  پیوسته  بود،  نخواهد  نتیجه بخش 
است  موقع  آن  لذا  و  شد  خواهد  بازنگری  و  اصالح 

که شهروندان را با مشکل مواجه می کند.
برنامه ریزی  در  که  است  این  شهروندان  انتظار 
روابط  در  و  می دهند  انجام  خود  زندگی  در  که 
به  نسبت  همچننی  و  دارند  یکدیگر  با  که  اجتماعی 
یک  می کنند،  برنامه ریزی  آن  اساس  بر  که  قانونی 
روبه رو  قانونی  با  و  بگریند  نظر  در  را  طوالنی  فرآیند 
به زودی  قانون  اینکه  نه  باشد،  باثبات  که  باشند 
فواصل  در  و  بشود  اصالح  و  تغیری  دستخوش 
این  در  شهروندان  لذا  یابد.  تغیری  کم  خیلی  زمانی 
خود  حقوق  به  روشن  به طور  نمی توانند  حالت 
روشن   ً کامال آن ها  وظایف  و  حقوق  و  یابند  دست 
چهارچوب  در  را  خود  زندگی  نمی توانند  و  نیست 
رضایت  هدف  گر  ا پس  کنند.  تنظیم  قانون 
در  را  اصول  این  باید  قانون گذار  است،  شهروندان 
و  استمرار  آنها،  از  یکی  که  کند  رعایت  قانون گذاری 
ثبات در قانون است. بنابراین اصالحات و تغیریات 
و  برنامه ریزی  قدرت  کم،  زمانی  فواصل  در  مداوم 
می گرید.  مسئولنی  و  شهروندان  از  را  تصمیم گریی 
مجلس  که  قانونی  در  کنید  فرض  شما   ً مثال
آینی نامۀ  که  می شود  تأکید  می کند،  تصویب 
بشود.  تصحیح  ذی ربط  نهاد  توسط  باید  آن  اجرایی 
ماه  شش   که  می بینید  و  بوده  زمان بر  مسئله  این 
طول  سال  یک   از  بیشرت  بسا  چه  و  یک  سال  یا  و 
آن  توسط  قانون  این  اجرایی  آینی نامۀ  تا  می کشد 
سرانجام  به  که  همنی  و  شود  تصویب  مرتبط  نهاد 
اصالح  و  کرد  پیدا  تغیری  قانون  که  می بینند  رسید 

شد.
باید  قانون  باشد.  ابهام  دارای  نباید  قانون 
قانونی  باشد.  نیاز  آن  تفسری  به  کمرت  تا  باشد  شفاف 
استفاده  سخت  و  پیچیده  و  مبهم  کلمات  از  که 
را  اجرایی  قابلیت  مجریان  برای  نهایت  در  کند، 

نخواهد داشت و در نتیجه به تفسری پناه می برند.
به هر ترتیب یکی از ویژگی های قانون، این است 
البته  باشد.  قابل تغیری  کمرت  و  بوده  ثابت  باید  که 
مکانی  اقتضائات  حال  عنی  در  و  زمانی  اقتضائات 
و  شود  اصالح  باید  قانون  که  می کند  ایجاب  هم 
الهی  قانون  فقط  ازلی  و  ابدی  قانون  کند.  پیدا  تغیری 
بحث  در  حیت  که  می بینیم  ما  حال  عنی  در  و  است 
مکان  و  زمان  اقتضائات  اساس  بر  باید  هم  فقه 



4243

اجتهاد و استنباط کند و راهکارهای جدیدی را برای 
یعین  بیابد؛  مردم  مطالبات  و  نیازها  پاسخ گویی 
حیت در مباحث فقهی هم می بینیم که قانون ثابت 
ما  اسایس  قانون  دوم  اصل  نیست.  ازلی  و  ابدی  و 
از  که  می گوید  و  کرده  مشخص  را  نظام  پایه های 
راهکارها  آن  از  یکی  دارد.  را  اجرا  قابلیت  زیر  طرق 
جامع الشرایط  فقهای  مستمر  استنباط  و  اجتهاد 
و  پیوستگی  و  استمرار  درمورد  گر  ا است. 
می کنیم  صحبت  قانون  نسیب  ثابت بودن 
برای  پس  نیست.  آن  ازلی بودن  و  ابدی  به معنای 
نشود،  خارج  تعادل  حالت  آن  از  قانون گذار  اینکه 
را  قانونی  که  باشد  داشته  توجه  نکته  این  به  باید 
سازگاری  موجود  وضعیت های  با  که  کند  تصویب 
از  پیش  قواننی  با  حال  عنی  در  و  باشد  داشته 
و  تصویب  با  قانون  نباشد.  متعارض  هم  خودش 
می رود  میان  از  هم  نسخ  با  و  می شود  شروع  تأیید 
این  حال  عنی  در  ولی  می شود.  گذاشته  کنار  و 
با  که  بگریند  قرار  موردتوجه  به گونه ای  باید  قواننی 
دستخوش  را  جامعه  و  باشند  نداشته  تعارض  هم 
و  مجریان  بتوانند  و  نکنند  سردرگمی  و  اغتشاش 
این ها  کنند.  قانون  از  تبعیت  به  ملزم  را  شهروندان 
قانون  بحث  برای  که  است  ویژگی هایی  جمله  از 

وجود دارد.

باید  قانون  باشد.  ابهام  دارای  نباید  قانون 
باشد.  نیاز  آن  تفسری  به  کمرت  تا  باشد  شفاف 
سخت  و  پیچیده  و  مبهم  کلمات  از  که  قانونی 
قابلیت  مجریان  برای  نهایت  در  کند،  استفاده 
تفسری  به  نتیجه  در  و  داشت  نخواهد  را  اجرایی 

پناه می برند.

شورای  مجلس  در  نهادهایی  چه   
اسالمی می توانند بسرتهای کارآمدی قانون گذاری 
این  در  ظرفیت هایی  چه  نهادها  این  کنند؟  فراهم  را 

زمینه دارند؟ 
کار  محصول  باید  اسالمی  شورای  مجلس 
باشد؛  لوایح  و  طرح ها  روی  بر  کمیسیون ها 
علین  صحن  در   ً ابتدائا نباید  لوایح  و  طرح ها  یعین 
مجلس  علین  صحن  در  وقیت  شود.  مطرح  مجلس 
زمینه های  نوع  هیچ  بدون  و   ً ابتدائا شود،  مطرح 

برای   ً قطعا آن،  روی  بر  کمیسیون  کارشنایس 
قانون  است  ممکن  و  است  وقت گری  مجلس 
نتواند با آن شرایط و ویژگی های مناسب به تصویب 
طرح  این  ابتدا  که  دارد  ضرورت   ً کامال لذا  و  برسد 
در  چون  شود؛  مطرح  کمیسیون ها  در  الیحه  و 
از  و  دارند  حضور  باتجربه ای  افراد  کمیسیون ها 
همچننی  و  می برند  بهره  باتجربه ای  کارشناسان 
مجریه  قوۀ  در  اداری  دستگاه  مقام  باالترین  و  وزرا 
و  یابند  حضور  کمیسیون ها  در  می توانند  به آسانی 

نظر کارشناسانۀ خود را ارائه کنند.
یکی از ظرفیت هایی که مجلس شورای اسالمی 
دارد،  خارجی  درون داده های  از  استفاده  برای 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  از  استفاده 
سال  در  هم  مرکز  این  وظایف  شرح  است.  اسالمی 
تبینی  هم  را  آن  وظایف  و  رسیده  تصویب  به   1374
و  دارد  خوبی  قابلیت های  مرکز  این  است.  کرده 
عالوه بر آنکه از کارشناسان خوبی برخوردار است، 
با  متناسب  که  پژوهیش  و  علمی  پشتوانه های 
و  دارد  را  است  مجلس  پژوهش های  مرکز  وظایف 
مجلس  از  خارج  داده های  و  اطالعات  از  می تواند 
و  اطالعات  این  کند.  استفاده  اسالمی  شورای 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  از  خارج  در  داده ها 
قانون گذاری  می خواهند  که  مجلس  نمایندگان 
مرکز  چون  و  است  قابل استفاده  بسیار  کنند، 
و  قابلیت ها  به  توجه  با  مجلس  پژوهش های 
و  می کند  رصد  را  داده ها  این  دارد،  که  ظرفیت هایی 
مجلس  اختیار  در  کارشنایس شده   ً کامال را  آن ها 
قابلیت  به  می تواند  می دهد،  قرار  اسالمی  شورای 
به خوبی  قانون گذاری  کارآمدی  و  قانون گذاری 
کارویژه هایی  می توان  که  اینجاست  لذا  کند.  کمک 
را  دارد  عهده  بر  مجلس  پژوهش های  مرکز  که 
مرکز  وظیفۀ  اولنی  کرد.  تقسیم   دسته  چند  به 
درمورد  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
در  و  است  مجلس  از  بریون  لوایح  و  طرح ها  برریس 
دارد،  که  کارشناسانه ای  مطالعۀ  با  می تواند  اینجا 
نمایندگان  اختیار  در  را  خودش  کارشنایس  نتیجۀ 

مجلس شورای اسالمی قرار بدهد.
پژوهش های  مرکز  که  وظیفه ای  دومنی 
تعینی  بحث  دارد،  اسالمی  شورای  مجلس 

در  الیحه  و  طرح  به صورت  قانون  تصویب  برای  ابتکار  و  پیشنهاد  یا  زیادی  قواننی   ً قطعا است.  اولویت بندی 
فرصت  این قدر  چهارساله،  تقنیین  دورۀ  یک  در  هم  مجلس  و  است  فراوان  مجلس  برای  تقنیین  دوره های 
این  که  بهرت  چه  و  کند  اولویت بندی  را  این ها  که  دارد  ضرورت  پس  کند.  تصویب  را  موارد  این  تک تک  که  ندارد 
تشخیص  برای  خوبی  توانایی  آنجا  در   ً قطعا که  بگرید  صورت  مجلس  پژوهش های  مرکز  توسط  اولویت بندی 

ضرورت قانون گذاری و اولویت بندی وجود دارد.
نمایندگان  پژوهیش  و  اطالعاتی  نیازهای  تأمنی  دارد،  مجلس  پژوهش های  مرکز  که  وظیفه ای  سومنی 
خارجی  داده های  می تواند  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  است.  کمیسیون ها  و  مجلس 
برای  دارد،  که  اطالعاتی  اشراف  و  احاطه  به  توجه  با  و  مختلف  زمینه های  در  را  مجلس  از  خارج  اطالعات  و 
عهده  بر  را  درسیت  و  صحیح  نقش  ایفای  قانون گذاری،  کارآمدی  بحث  در  و  کند  فراهم  محرتم  نمایندگان 

داشته باشد.
که  قانون گذاری  و  باشد  کارآمد  مجلس  این  که  باشیم  داشته  مجلیس  می خواهیم  ما  گر  ا کلی  به طور 
اسالمی  شورای  مجلس  و  مقننه  قوۀ  که  نکته  این  به  توجه  حال  عنی  در  و  باشد  کارآمد  هم  می دهد  انجام 
و  دارد  کمیت  حا اعمال  این  در  که  سهمی  به  باید  پس  شود،  لحاظ  است  کمیت  حا اعمال  جلوه های  از  یکی 
 ً کامال باشد،  داشته  نظارت  بخش  در  و  قانون گذاری  بخش  در  کمیت  حا اعمال  این  در  می تواند  که  کارآمدی 

توجه کنیم.
دوره های  در  ما  دارد.  بستگی  اسالمی  شورای  مجلس  کارآمدی  به  هم  ایران  اسالمی  جمهوری  کارآمدی 
را  آن  عمومی  افکار  هم  بعد  و  شده  تصویب  قانونی  یک  که  داشتیم  را  مورد  این  اسالمی  شورای  مجلس 
ً به این نکته توجه  نپسندیده و قبول نداشته است. این کار هزینه دارد و لذا قانون گذار وظیفه دارد که کامال
مجلس  کارآمدی  مجموع  نهایت  در  و  کند  لحاظ  قانون گذاری  در  را  کارآمدی  نا و  خلل  کمرتین  و  باشد  داشته 

و نظام جمهوری اسالمی ایران موجب رضایتمندی مردم خواهد شد.
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برریس تعارضات اصول 4، 5 و 112 قانون اسایس 
حمید پرهزیکاری کاشانیجمهوری اسالمی ایران

پژوهشگر حوزۀ حقوق اسایس

کشور  قانون گذاری  فرآیند  در  را  نظام«  مصلحت  تشخیص  »مجمع  نام  به  دیگری  نهاد  اسایس  قانون 
با  نگهبان  شورای  توسط  شده  رد  مصوبات  تأیید  در  استثنایی  صالحیت  نهاد  این  که  است  داده  دخالت 
تشخیص   »مجمع  اسایس،  قانون   112 اصل  اساس  بر  لذا  دارد.  را  اسالمی  شورای  مجلس  تأکید  و  اصرار 
نگهبان   شورای   را  اسالمی   شورای   مجلس   مصوبۀ   که   مواردی   در  مصلحت    تشخیص   برای   نظام   مصلحت  
نگهبان   شورای   نظر  نظام   مصلحت   گرفنت   نظر  در  با  مجلس   و  بداند  اسایس   قانون   یا  و  شرع   موازین   خالف  
اسالمی  شورای  مجلس  که  شرایطی  در  دیگر  به عبارت  می شود«.  تشکیل   رهربی   دستور  به  نکند...  تأمنی   را 
اصرار  اسایس  قانون  یا  و  شرع  موازین  مخالف  مصوبه ای  تصویب  بر  کشور  مصالح  و  ضروریات  اساس  بر 
این  احراز  صورت  در  که  دارد  را  مربوطه  مصوبۀ  با  کشور  مصلحت  مطابقت  وظیفۀ  مجمع  باشد  داشته 

مطابقت، مصوبه را تأیید می کند و در غری این صورت مصوبه رد می شود.
اینکه  بر  عالوه  که  چرا   است  رهربی  به  وابسته  نهاد  یک   112 اصل  اساس  بر  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
رهربی  تأیید  از  پس  نزی  آن  مصوبات  دارد،  عهده  به  رهربی  را  مجمع  متغری  و  ثابت  اعضای  انتخاب  و  تشکیل 
اصل  که  چرا  باشد  داشته  اسایس  قانون   5 اصل  با  وثیقی  ارتباط  اصل  این  می رسد  نظر  به  لذا  می شود.  قانونی 
و  منصب  این  متولی  شخص  ویژگی های  همچننی  و  رهربی  امیت  امامت  و  امری  والیت  جایگاه  تشریح  به   5
جمهوری   در  عصرعجل اهلل  تعالی  فرجه   ولی   حضرت   غیبت   زمان   »در  می پردازد:  اسالمی  جمهوری  نظام  در  جایگاه 

عهدۀ   بر  امت   امامت   و  امر  والیت   ایران   اسالمی  
و  مدیر  شجاع ،  زمان ،  به   گاه   آ تقوی ،  با  و  عادل   فقیه  
عهده دار  هفتم   و  یکصد  اصل   طبق   که   است   مدبر 

آن  می  گردد«.
فرآیند  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ورود 
در  زیادی  حقوقی  ابهامات  کشور،  قانون گذاری 
می کند  ایجاد  همدیگر  با   112 و   5  ،4 اصول  نسبت 
مجلس  در  طرح  یا  الیحه  تصویب  از  بعد  که  چرا 
وظیفۀ  نگهبان  شورای  سویی  از  اسالمی،  شورای 
این  مغایرت  عدم  برریس  اساس  بر  مصوبه  تأیید 
همچننی  و  شرعی  موازین  با  مجلس  مصوبۀ 
سوی  از  و  دارد  را  اسایس  قانون  با  آن  تطابق  برریس 
می تواند  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نزی  دیگر 
اصل  در  مذکور  شرایط  در  مصوبه  تأیید  وظیفۀ 
مجمع  وابستگی  به  توجه  با  باشد.  داشته  را   112
رهربی  آیا  رهربی،  مقام  به  نظام  مصلحت  تشخیص 
شورای  صالحیت  اعمال  از  مانع  مجمع،  تبع  به  و 
وجود  با  نگهبان  شورای  اینکه  یا  می شود  نگهبان 
صالحیت های  می تواند  مجمع،  تبع  به  و  رهربی 

خود را اعمال کند؟!
نسبت  در  حقوقی  ابهامات  وجود  به  توجه  با  لذا 
میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
سؤال  به  پاسخ  درصدد  نوشتار  این  نظام، 
اسایس  قانون   5 و   4 اصول  میان  حقوقی  »ارتباط 
تبینی  صورت  چه  به  آن   112 و   4 اصول  همچننی  و 

می شود؟« است.
تحلیل و برریس مسئله

و   5  ،4 اصول  میان  نسبت  به  ناظر  صحیح  تحلیل 
تاریخی  چهارچوب  بر  مبتین  باید  اسایس  قانون   112
این  که  باشد  اصول  این  تثبیت  و  ایجاد  فرآیند 
محوریت  بر  سویی  از  مربوطه  اصول  تاریخی  بحث 
کرات قانون اسایس سال های 1358 و  مشروح مذا
1368 شکل می گرید و از سوی دیگر فرآیند تاریخی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  نهاد  ایجاد  به  منتهی 
قانون گذار  ارادۀ  می شود.  واقع  مؤثر  نزی  نظام 
روزهای  تاریخی  روند  یک  در  مذکور  اصول  از 
کمیت  حا و  است  قابل فهم  اصول  این  تصویب 
موجب  غریتاریخی  داده های  بر  مبتین  تحلیل 
از  غریواقعی  و  غریصائب  تحلیل هایی  کمیت  حا

تحریر محل نزاع
شورای  مجلس  نهادهای  شامل  مرحله ای  دو  نظام  یک  را  ایران  قانون گذاری  نظام  اسایس،  قانون 
مجلس  در  تصویب  مراحل  طی  از  پس  لوایح  و  طرح ها  که  می گرید  نظر  در  نگهبان  شورای  و  اسالمی 
وظیفۀ   71 اصل  در  اسایس  قانون  لذا  می شود.  تبدیل  کشور  مقررات  و  قانون  به  شورا،  در  تأیید  و 
عموم   در  اسالمی   شورای   »مجلس   می دهد:  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  عهدۀ  به  را  قانون گذاری 
 94 اصل  بر  مبتین  دوم  مرحلۀ  در  کند«.  وضع  قانون   می تواند  اسایس   قانون   در  مقرر  حدود  در  مسائل  
اسایس  قانون  با  آن ها  انطباق  و  شرع  با  مجلس  مصوبات  مغایرت  عدم  برریس  وظیفۀ  نگهبان  شورای 
نگهبان   شورای   شود.  فرستاده   نگهبان   شورای   به   باید  اسالمی   شورای   مجلس   مصوبات   »کلیۀ   دارد:  را 
اسایس   قانون   و  اسالم   موازین   بر  انطباق   نظر  از  وصول   تاریخ   از  روز  ده   ظرف   کثر  حدا را  آن   است   موظف  
این   غری  در  بازگرداند.  مجلس   به   تجدیدنظر  برای   ببیند  مغایر  را  آن   چنانچه   و  دهد  قرار  برریس   مورد 
بدون   اسالمی   شورای   »مجلس   اسایس  قانون   93 اصل  اساس  بر  لذا  است «.  قابل  اجرا  مصوبه   صورت  
»تشخیص   که  می دارد  مقرر   96 اصل  در  منظور  همنی  به  ندارد«،  قانونی   اعتبار  نگهبان   شورای   وجود 
و  نگهبان   شورای   فقهای   کثریت   ا با  اسالم   احکام   با  اسالمی   شورای   مجلس   مصوبات   عدم مغایرت  

کثریت  همۀ اعضای  شورای  نگهبان  است «. تشخیص  عدم تعارض  آنها با قانون  اسایس  بر عهدۀ  ا

در  بنابراین  می شود.  اصول  این  از  قانون گذار  ارادۀ 
و   5  ،4 اصول  میان  نسبت  به  ناظر  مختار  نظر  ارائۀ 
فرآیند  از  اعم  تاریخی  شواهد  به  اسایس  قانون   112
تشخیص  مجمع  نهاد  تثبیت  و  ایجاد  تاریخی 
و   1368 تا   1358 سال های  بنی  نظام  مصلحت 
استناد   1368 و   1358 سال های  کرات  مذا مشروح 
ارادۀ  از  واقع  به  نزدیک  تحلیل  بتوان  تا  می شود 

قانون گذار از نسبت میان اصول مذکور ارائه داد.
اولیه  ابتکارعمل  سنت گرایان   1358 سال  در 
از  آنان  هدف  و  داشتند   4 اصل  پیشنهاد  در 
در  اسالمی  احکام  محوریت  اصل  این  پیشنهاد 
قانون  صوری نمودن  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
احکام  مقابل  در  برتر  هنجار  به عنوان  اسایس 
برریس  مجلس  سنت گرایان  تصور  بود.  اسالمی 
یک   ً عموما اسالمی  احکام  از  اسایس  قانون  نهایی 
توجه  محوریت  مورد  این  در  لذا  بود  سنیت  تلقی 
این  بر  برمی گرفت.  در  را  اسالم  اولیۀ  احکام  آنان 
بر  مجلس  در  افراد  از  طیف  این  اصرار  اساس 
اصل  »این  جملۀ  نمودن  اضافه   ،4 اصل  تصویب 
و  اسایس  قانون  اصول  همه  عموم  یا  اطالق  بر 
و  اصل  آخر  به  است«  کم  حا دیگر  مقررات  و  قواننی 
فقهای  با  تشخیص  سازوکار  پیشنهاد  همچننی 
اهداف  پیگریی  از  نشان  نزی  عصر  فقهای  یا  عادل 
نزی  دیین  نواندیشان  دیگر  سوی  از  است.  فوق 
معتقد  و  داشتند  را   5 اصل  پیشنهاد  ابتکارعمل 
جمهوری  نظام  اسالمیت  عملی  اجرای  بودند 
قواننی  اسالمی سازی  در  آن  از  بخیش  که  اسالمی 
مرکز  به عنوان  فقیه  والیت  محوریت  با  دارد،  تجلی 
افراد  از  طیف  این  لذا  می شود  محقق  نظام  این  ثقل 
را  نظام  اسالمیت  اجرای  منظور  به   4 اصل  سازوکار 

کامل نمی دانستند. 
در   1368 تا   1358 سال  از  اندیشه ای  طیف  دو  این 
شورای  توسط  مجلس  مصوبات  برریس های  نوع 
سنت گرایان  که  چرا  داشتند  اختالف نظر  نگهبان 
که  حالی  در  داشتند  اولیه  احکام  به  اصرار 
اقتضائات  گرفنت  نظر  در  به  قائل  نواندیشان 
بودند.  اولیه  احکام  بر  عالوه  مکانی  و  زمانی 
توجه  ضرورت  بر  نزی  خمیین رحمه اهلل علیه  امام  حضرت 
نگهبان  شورای  در  مکانی  و  زمانی  اقتضائات  به 
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تصویب  مثل  سازوکارهایی  و  می کردند  توصیه 
مجلس  سوم  دو  رأی  صورت  در  مجلس  مصوبات 
پیشنهاد  را  نگهبان  شورای  مخالفت  شرایط  در 
دادند تا این اختالفات شدت پیدا نکند. اما با وجود 
ایجاد  به  نسبت  امام رحمه اهلل علیه  حضرت  عدم رضایت 
میان  اختالفات  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
این  که  کرد  پیدا  شدت  حدی  به  فکری  طیف  دو  این 
بازنگری  شورای  در  حیت  و  نمودند  تأسیس  را  نهاد 
نگهبان  شورای  با  نسبت  در  را  مجمع  جایگاه  هم 
ایشان،  احتیاط«  غایت  »در  عبارت  به  توجه  با 

احتیاطی در نظر گرفتند. 
با   1368 سال  اسایس  قانون  بازنگری  شورای  در 
وجود اختالفات میان دو طیف فکری سنت گرایان 
اندیشه ای  طیف  دو  این  دیین،  نواندیشان  و 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  مصلحت اندییش 
نظر  در  ولی فقیه  عنوان  به  رهربی  وظایف  از  را 
رهربی  به  وابسته  نهادی  را  مجمع  لذا  می گرفتند 
نهاد،  این  تشکیل  از این رو،  می دانستند.  نظام  در 
ثابت  اعضای  تعینی  همچننی  و  آن  مصوبات  تأیید 
و متغری را بر عهدۀ رهربی گذاشتند. به عبارت دیگر 
مجمع تشیخص مصلحت نظام در اصل 112 قانون 
ایجاد  را  آن  ماهیت   5 اصل  که  است  نهادی  اسایس 
مجمع  اصل  این  وجود  بدون  و  می کند  پشتیبانی  و 
اصل  می دهد.  دست  از  را  خود  مفهوم  و  معنا 
در  دیین  نواندیشان  و  سنت گرایان  میان  اختالف 
با  نسبت  در  مجمع  صالحیت  و  اختیارات  حدود 

شورای نگهبان است.
تالش  مرحله  سه  در  سنت گرایان  شورا  این  در 
نسبت  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  کردند 
استثنایی  و  فرعی  مرحلۀ  در  نگهبان  شورای  با 
باشد که این سه مرحله عبارت اند از: حذف کارویژۀ 
صورت  در  مجلس  مصوبات  )برریس  مجمع  اصلی 
شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس  میان  اختالف 
اعضای  ثابت نگه داشنت  اول،  شور  در  نگهبان( 
ثابت  عضو  عنوان  به  مجمع  در  نگهبان  شورای 
حکومیت.  احکام  به  مجمع  صالحیت  انحصار  و 
شورای  مجلس  دیین  نواندیشان  دیگر  سوی  از 
اصلی  ابتکارعمل  اعطای  جهت  در  نزی  بازنگری 
فرآیند  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به 

صالحیت  پیشنهاد  لذا  کردند  تالش  قانون گذاری 
کردند  مطرح  را  مجلس  مصوبات  مطلق  در  مجمع 
عبارت  دوم  شور  در   ً نهایتا نرسید.  تصویب  به  که 
صورت  در  مجلس  و  نگهبان  شورای  عدم توافق 
وفق  بر  عبارت  این  که  آورد  رأی  قانونی  مراحل  طی 
با  سوم  شور  در  اما  بود  دیین  نواندیشان  مراد 
مصوب  عبارت  به  نسبت  سنت گرایان  مخالفت 
تصویب  به  نسبت  مجمع  اختیارات  دوم،  شور  در 
قیدهای  با  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات 
شورای  مجلس  و  نگهبان  شورای  میان  »اختالف 
قانون  یا  و  شرع  موازین  خالف  شرایط  در  اسالمی 
نظام«  »مصلحت  و  مربوطه«  مصوبۀ  بودن  اسایس 

محدود و محصور شد. 
در  دوم  شور  مصوب  منت  مقیدشدن  به  توجه  با 
شور سوم به واسطه عبارت های مذکور، صالحیت 
با  نسبت  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
لذا  اصلی.  نه  است  استثنایی  نگهبان  شورای 
مجلس  قواننی  رد  و  تأیید  در  ابتکارعمل  همچنان 
شورای اسالمی در اختیار شورای نگهبان قرار دارد 
و  شورا  و  مجلس  بنی  اختالف  شرایط  در  مجمع  و 
صالحیت  مصلحت اندییش  مقام  در  همچننی 
این گونه  می کند.  پیدا  مجلس  مصوبات  به  ورود 
یا  مجلس  مصوبات  مطلق  در  مجمع  که  نیست 
صالحیت  شورا  و  مجلس  عدم توافق  شرایط  در 
مجمع  تا  باشد  داشته  را  مجلس  مصوبات  به  ورود 
انحصار  بنابراین  باشد.  داشته  کمیت  حا شورا  بر 
شرایط  در  نظام  مصالح  موارد  به  مجمع  صالحیت 
مصوبه  که  گونه ای  به  مجلس  و  شورا  اختالف 
مجلس با موازین شرعی و قانون اسایس مخالفت 
شورای  دست برتر داشنت  مستلزم  باشد،  داشته 
مصلحت  تشخیص  مجمع  به  نسبت  نگهبان 
شورا  کمیت  حا این  عمل  صحنۀ  در  اما  است.  نظام 
به  نسبت  مجمع  و  ندارد  بروز  و  ظهور  مجمع  بر 
برتر  دست  دارای  قانون گذاری  فرآیند  در  شورا 
وجود  عدم  در  باید  را  امر  این  علت  مهمرتین  است. 
قانون گذار  مراد  تفصیل دهندۀ  عادی  قواننی 
عدم  اجمال،  که  نمود  جستجو  اسایس  قانون  در 
قانون  در  قانون گذار  مراد  تفصیل  و  شفافیت 
شخیص  برداشت های  بروز  و  ظهور  باعث  اسایس 

قواننی  واسطۀ  به  تفصیل  این  می شود.  مذکور  اسایس  قانون  اصول  اجرای  در  قانون گذار  مراد  مخالف 
معنا  شدن  مشخص  مصلحت،  ویژگی  با  مجلس  مصوبات  به  مربوط  سازوکار  تعینی  شامل  جمله  از  عادی 
و مفهوم مصلحت کشور و تعینی مصادیق کلی آن، تعینی محدودیت زمانی برای مصوبات دارای مصلحت 
مذکور  مصوبات  با  ارتباط  در  نگهبان  شورای  اسایس  قانون  و  شرعی  موازین  برریس های  در  تفاوت  تعینی  و 

می شود.
نتیجه گریی

اختالف نظرات  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  و  نگهبان  شورای  صالحیت های  میان  نسبت سنجی  در 
قانون  بازنگری  شورای  و   1358 سال  اسایس  قانون  خربگان  در  دیین  نواندیشان  و  سنت گرایان  میان  زیادی 
کنون ادامه دارد. رویکردهای مختلفی در  اسایس سال 1368 وجود داشت که این اختالفات از سال 1358 تا
تاریخی  برریس های  بر  ابتنای  راه حل  بهرتین  می رسد  نظر  به  که  می شود  ارائه  اختالف  این  حل وفصل  مورد 
شورا  و  مجمع  اختالفات  تاریخ  برریس های  است.   1368 و   1358 سال های  کرات  مذا مشروح  محوریت  بر 
مجمع  کشور  قانون گذاری  فرآیند  در  که  می دهد  نشان  مذکور  سال های  کرات  مذا مشروح  همچننی  و 
مجلس  مصوبات  تأیید  اصلی  ابتکار  نگهبان  شورای  و  دارد  استثنایی  صالحیت  نظام  مصلحت  تشخیص 
قانون   112 اصل  بر   4 اصل  بنابراین  دارد.  کمیت  حا مجمع  بر  شورا  صالحیت  نظر  از  لذا  دارد  را  اسالمی  شورای 
به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  وابستگی  از  حکایت  برریس ها  این  همچننی  دارد.  حکومت  اسایس 
لذا  دارد.  ولی فقیه  به عنوان  رهربی  وظیفۀ  عداد  در  مصلحت سنجی  وظیفۀ  گرفنت  قرار  جهت  از  نظام  رهربی 

اصل 112 یکی از بازتولیدها و تجلی های اصل 4 در قانون اسایس است.
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گفت وگو با دکرت مسلم آقایی طوق
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

قوانیـن کشور
 دست پخت یک فرآیند جدلی است

  جایگاه هنجارگذاری و استفاده از 
اجتماعی  پدیده های  در  حقوقی  اجراهای  ضمانت 

چیست؟
که  باشیم  داشته  توجه  باید  ما  زمینه  این  در 
و  متکثر  پدیده های  اجتماعی،  پدیده های 
در  هریک  و  هستند  کنده ای  پرا و  متشتت 
از  منظور  می کنند.  پیدا  بروز  خایص  حوزه های 
طالق،  ازدواج،  مثل  مواردی  اجتماعی  پدیده های 
تصرف  تعدی،  قتل،  مدرسه،  در  ثبت نام  تولد، 
که  هستند  و...  اجاره  فروش،  و  خرید  غریقانونی، 
جملۀ  از  و  هستیم  ارتباط  در  آن ها  با  اجتماع  در  ما 
است  ممکن  حال  هستند.  ما  اجتماعی  تحرکات 
اقتصادی  عرصه های  در  اجتماعی  تحرکات  این 
در  یا  و  محض  اجتماعی  عرصه های  در  یا  باشد 

عرصه های تالش های فرهنگی و... باشد.
گون  گونا عرصه های  در  ما  حال  هر  به 
این  به  توجه  هنگام  داریم.  اجتماعی  فعالیت های 
است  ممکن  اجتماعی  پدیده های  و  فعالیت ها 
این  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  مختلفی  راهکارهای 
مثال  به عنوان  کنیم.  کنرتل  و  مدیریت  را  موارد 
شما بحث پدیدۀ طالق را در نظر بگریید. این پدیده 
گر بخواهیم مدیریت کنیم، متوجه می شویم که  را ا
یعین  نیستند؛  حقوقی  راهکارهای  راهکارها،  همۀ 
ما یک  سری راهکارهایی داریم که به دامنۀ اقتصاد 
که  طالق هایی  از  بخیش  است  ممکن  و  برمی گردد 
و  زوج  مالی  عدم تکاپوی  به خاطر  می گرید،  صورت 
بشود.  طالق  باعث  مالی  مشکالت  و  باشد  زوجه 
جلوگریی  برای  و  زوجنی  از  دست  این  به  کمک  برای 
مالی  مشکالت  و  مباحث  می توانید  شما  طالق،  از 
بحث،  است  ممکن  همچننی  کنید.  حل  را  آن ها 
اثر  بر  زوجنی  از  یکی  و  باشد  روان شناخیت  بحث 
مشکالت روان شناخیت دچار چالش شود و بحث 
مسئله  این  حل  برای  روان شناخیت  مشاوره های 

پیش بیاید. 
نایش  مشکالت،  که  می آید  پیش   ً بعضا اما 
گر  ا و  است  مقررات  و  قواننی  و  حقوقی  نظام  از 
مشکالت  آن  دهد،  انجام  اقدامی  قانون گذار 
شما  مثال  به عنوان  می شود؛  حل  حدودی  تا 
در  به فرض  که  بگریید  نظر  در  را  مواردی  می توانید 

پنج  و  می کنند  مقررات گذاری  بورس  معامالت 
می گریند.  نظر  در  سقف  به عنوان  را  نوسان   درصد 
اداری  نهاد  و  تخصیص  نهاد  مقررات گذار،  گر  ا
سقف  آن  و  نکنند  پیدا  ورود  قضیه  این  به  بورس 
معامالت  است  ممکن  ندهند،  قرار  را  درصد  پنج  
این  شوند.  داده  سوق  ناسالمی  سمت وسوی  به 

تعینی سقف یک راهکار است.
میان  از  می گوییم  که  حرف  این  حال 
راهکارهای  دارد،  وجود  که  مختلفی  راهکارهای 
و  روان شناخیت  اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
راهکارهای  تنها  و  نمی خواهیم  را  جامعه شناخیت 
تحلیل  یک  بر  مبتین  باید  می خواهیم،  را  حقوقی 
ما  صورت  این  غری  در  و  باشد  علمی  و  دانش بنیاد 
که  اینجاست  ندادیم.  انجام  صحیحی  انتخاب 
آغاز  مقررات گذاری  تأثریات  ارزیابی  خروجی  بحث 
مقررات گذاری،  تأثریات  ارزیابی  در  چون  می شود؛ 
مسئله  همنی  می شود،  مطرح  که  سؤاالتی  از  یکی 
ندارد؟  وجود  یا  دارد  وجود  جایگزیین  آیا  که  است 
مقررات گذار  اداری  نهاد  یا  قانون گذار  آیا  یعین 
کند؟  دخالت  پدیده  این  مدیریت  برای  باید   ً حتما
و  ندارد  وجود  الزام  این  خری،  که  است  این  پاسخ 
این ها همگی به بحث ارزیابی تأثریات مقررات گذار 

برمی گردد.
به  نیازمند  ما  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  پس 
حقوقی  هنجارهای  و  هستیم  حقوقی  راهکارهای 
اجتماعی  پدیده های  بتوانیم  تا  شود  وضع  باید 
رسیدیم،  مرحله  این  به  گر  ا کنیم.  مدیریت  را 
کدام  که  است  این  می شود  مطرح  که  سؤالی 
هنجارهای  ما  شود؟  وضع  باید  حقوقی  هنجار 
عنی  در  و  می بینیم  مختلف  سطوح  در  را  حقوقی 
را  اسایس  قانون  اصول  و  اسایس  قانون  حال 
اجتماعی  پدیدۀ  یک  است  ممکن  یعین  داریم؛ 
قانون  اصالح  به  نیاز  که  باشد  به نحوی  سیایس  یا 
مشکالت  است  ممکن  باشیم.  داشته  اسایس 
باشد  نیاز  که  بگرید  نشئت  جایی  از  مسئله  یک 
کنیم.  اصالح  را  اسایس  قانون  اصول  یا  اصل  ما 
درمورد  که  اسایس  قانون   123 اصل  مثال  به عنوان 
و  مجلس  توسط  تصویب  از  پس  قواننی  امضای 
نظر  در  مهلیت  هیچ  است،  نگهبان  شورای  تأیید  به 
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فرصت  روز  چند  ظرف  رئیس جمهور  که  نگرفته 
می افتد.  اتفاقی  چه  نکند  امضا  گر  ا و  دارد  امضا 
قواننی  امضای  از  رئیس جمهور  است  ممکن 
خواستیم  گر  ا نکند.  امضا  را  این ها  و  بزند  باز  سر 
راهکارها  از  یکی   ً طبیعتا کنیم،  حل  را  مشکل  این 
است.  اسایس  قانون   123 اصل  و  اسایس  قانون 
قانون گذار  و  نیفتاد  اتفاق  این  عمل  در  که  هرچند 
قانون  از  موادی  اصالح  با  اسالمی  شورای  مجلس 
بر  می توان  البته  که  کرد  حل  را  مشکل  این  مدنی، 
که  باشیم  داشته  بحث  و  کرد  وارد  ایراد  مسئله  این 
یا  بود  اسالمی  شورای  مجلس  ورود  جای  اینجا  آیا 
اسایس  قانون  به  مربوط  امر  یک  اینجا  ما  به نظر  نه. 
نبود،  صالح  به  اسایس  قانون  اصالح  گر  ا و  بود 
ارائه  تفسریی  نظر  می توانست  نگهبان  شورای 
ورود  نمی بایست  اسالمی  شورای  مجلس  و  کند 

پیدا می کرد. 

هنجارگذاری  از  قالب هایی  چه   
و  باشد  داشته  مطلوبیت  جامعه  برای  می تواند 

سازوکار بهبود آن چگونه است؟
حقوقی  هنجار  کدام  که  کرد  بحث  باید  حال  هر  به 
الزم  اسایس  قانون  اصالح  است؟  الزم  اینجا  در 
بحث  حالت  این  در  جدید؟  اصول  وضع  یا  است 
است  این  سؤال  دارد.  وجود  هم  شرعی  موازین 
فتوا  با  پدیده ها  از  برخی  برای  نمی توانیم  ما  آیا  که 
فتوا  و  استفتا  طریق  از  را  پدیده  این  و  کنیم  عمل 
بحث  نظام،  کلی  سیاست های  بحث  کنیم؟  حل 
حقوق  کلی  اصول  قضائی،  احکام  مقررات،  قواننی، 
انواع  به  دیگر  مسائل  بسیاری  و  معترب  فتاوای  و 
یک  که  هنگامی  و  برمی گردد  حقوقی  هنجارهای 
یک  بخواهد  مقرره  واضع  یا  قانون  واضع  نهاد 
پدیدۀ اجتماعی را در نظر گرفته و برای آن نسخه ای 
از  را  سؤال  دو  این   ً ابتدائا باید   ً حتما کند،  تهیه 
مقررات  وضع  برای  ضرورتی  آیا  که  برپسد  خودش 
حقوقی  هنجار  کدام  دارد،  ضرورت  گر  ا و  دارد  وجود 
باشد؟  اجتماعی  پدیدۀ  آن  پاسخگوی  می تواند 
می شود؟  حل وفصل  طریقی  چه  از  مسئله  این 
مقررات گذاری  تأثریات  ارزیابی  بحث  همگی  این ها 
تحت نظر  تأثریات  ارزیابی  پروژه های  در  که  است 

تعینی  پروسه ای  در  و  می شوند  گرفته  قرار 
آینی نامه  طریق  از   ً مثال شما  گر  ا که  می شوند 
نیازی  و  شد  خواهد  حل  مشکالتتان  کنید،  اقدام 
قانون  وضع  با  می توانید  شما  یا  نیست  قانون  به 
اصالح  به  نیازی  و  کنید  حل  را  خودتان  مشکالت 

قانون اسایس نیست.
جایگزین هایی  از  می خواهید  شما  که  هنگامی 
غریحقوقی  جایگزین های  چه  شد،  بیان  که 
جایگزین های  چه  و  روان شنایس  مشاورۀ  مانند 
و  گزینش  باشد،  آینی نامه  یا  قانون  که  حقوقی 
انتخاب  این  و  گزینش  این  دهید،  انجام  انتخابی 
مسئلۀ  این  می گرید؟  صورت  طریقی  چه  از 
و  مجلس  در  که  هنگامی  شما  که  است  مهمی 
یک  عضو  یا  و  دارید  حضور  هیئت وزیران  در  یا 
برای  معیارتان  که  بدانید  هستید،  کمیسیون 

گزینش از میان جایگزین ها چه چزیی است. 
قانون گذاری  نظام  در  بفرمایید  دقت  گر  ا
می افتد،  قانون گذاری  نظام  در  که  اتفاقاتی  و  کشور 
در  ما  معیارهای  که  برسید  نتیجه  این  به  می توانید 
جایگزین ها،  بنی  از  انتخاب  برای  کنونی  وضعیت 
در  شما  و  هستند  جدلی  معیارهای  یک  سری 
است  سفسطه  از  نوعی  جدل  که  می خوانید  منطق 
می شود،  مطرح  جدلی  به صورت  که  مباحیث  و 
باشند.  نداشته  ارزش  علمی  به لحاظ  است  ممکن 
بحث  من  یعین  است؛  اسکات  یا  اقناع  برای  جدل 
مثال  شعر،  مثل  جذاب  عبارات  انواع  با  را  جدلی 
بحث  معایب  و  محاسن  و  تاریخ  بیان  و  ذکرکردن 
قانع  را  شما  که  است  این  هدفم  و  می کنم  مطرح 
بدهم  پاسخ  کردید  مطرح  شما  که  مباحیث  به  و  کنم 
کت کنم. بحث جدلی به این معنا است  و شما را سا
به  را  خود  حرف  تا  می کنم  را  تالشم  تمام  من  که 

کریس بنشانم. 
کنید،  مراجعه  مجلس  علین  صحن  به  شما  گر  ا
نوع  از   ً تماما می شود،  مطرح  که  مباحیث  می بینید 
جدل است؛ یعین بحث علمی خایص در آنجا مطرح 
علین  صحن  در  که  مجادالتی  همنی  نمی شود. 
کمیسیون های  صحن  در  است،  برقرار  مجلس 
وضع  که  قوانیین  و  هست  هم  مجلس  داخلی 
هستند  جدلی  فرآیند  یک  دست پخت  می شود، 

پریوز  هیئت وزیران  از  اعضایی  یا  نمایندگان  و 
توان  و  دارند  بیشرتی  خطابه ای  توان  که  می شوند 

اقناع بیشرتی را خرج می کنند.
هنگام  شما  که  است  شکل  این  به  دیگر  روش 
که  هنگامی  و  مجلس  در  الیحه  یا  و  طرح  یک  ارائۀ 
مطرح  هیئت وزیران  در  الیحه ای  پیش نویس 
صحبت  آن  درمورد  علمی  معیارهای  با  می شود، 
کنید  مدیریت  می خواهید  که  پدیده ای  یعین  کنید؛ 
و  دهید  حرکت  جلو  به  علمی  مطالبات  طریق  از  را 
ابعاد  و  باشند  کرده  کار  آن  روی  بر   ً قبال کارشناسانی 
صحن  و  هیئت وزیران  صحن  در  را  قضیه  و  مسئله 
ممکن  که  راهکارهایی  و  می کنند  مطرح  مجلس 
شود  گرفته  کار  به  پدیده  این  با  مقابله  برای  است 
دستاوردهای  مناسب،  طرق  به  و  کنند  معرفی  را 
عمل  به گونه ای  و  کنند  ارائه  را  زمینه  این  در  علمی 
و  دربیاید  شفاف  به صورت  وضعیت  که  کنند 

مباحث هم مباحیث عیین و غریجدلی باشد. 
باشیم  داشته  انتظار  می توانیم  هم  اینجا  در 
انتخاب  ولی  کنیم  انتخاب  را  راهکارها  از  یکی  که 
تأثریات  ارزیابی  باشد.  علمی  انتخاب  یک  ما 
انتخاب  برای  مهم  بسیار  ابزار  یک  مقررات گذاری 
به کارگریی  با  و  عیین  طریق  یک  از  جایگزین ها  انواع 
و  من  به  که  هنگامی  یعین  است؛  علمی  معیارهای 
این  با  که  شود  ارائه  جایگزین هایی  سری  یک  شما 
این  مدیریت  به  بتوانیم  راهکارها  و  جایگزین ها 
یک  و  معیار  یک  باید  من  برپدازیم،  اجتماعی  پدیدۀ 
داشته  راهکارها  این  میان  از  انتخاب  برای  محکی 
تسهیالت  ارزیابی  متد  به عنوان  معیار  آن  و  باشم 

قواننی و مقررات در اختیار ما قرار می گرید. 
انتخاب  را  مقررات گذاری  آثار  ارزیابی  ما  گر  ا
به  را  مزیت هایی  یک  سری  ما  برای  این  کنیم، 
گر ارزیابی آثار را به کار بگرییم،  ارمغان خواهد آورد. ا
و  مستقیم  آثار  همچننی  و  محتمل  و  قطعی  آثار 
انتخاب  می خواهید  که  راهکاری  غریمستقیم 
بسنت  بحث  مثل  می کند؛  بیان  شما  به  را  کنید 
این  اینجا  در  مسئله  خالی.  خانه های  بر  مالیات 
است که اشخاص یک  سری مسکن دارند و دولت 
یکی  کند،  مدیریت  را  مسکن  وضعیت  اینکه  برای 
خانه  عده ای  یک   ً مثال که  است  این  راهکارهایش  از 

خانه  صدها  بلکه  و  ده ها  دیگر  عدۀ  یک  و  ندارند 
نمی فروشند  و  نمی دهند  اجاره  را  این ها  و  دارند 
آشفته ای  بازار  یک  را  مسکن  بازار  طریق،  این  از  و 
و  نیست  تقاضا  اندازۀ  به  عرضه  آن  در  که  کرده اند 
گران تر  و  گران  رفته رفته  مسکن  خاطر،  همنی  به 
تحلیل  یک  تحلیل،  این  واقع  در  یعین  می شود؛ 
نکرده  ارائه  ما  برای  آماری  چون که  است؛  جدلی 
و  تربیز  تهران،  در  خانه ها  از  درصد  چند  که  است 
آماری  هیچ  همچننی  هستند.  خالی  مشهد  در 
هست،  که  مزیانی  هر  به  درصد  این  که  نشده  بیان 
دارد  خانه  گران شدن  روی  بر  مستقیمی  تأثری  چه 
وجود  پدیده  این  درمورد  تحلیلی  هیچ  آن  به تبع  و 
نمی تواند  که  کیس  آن  مشکل  اصلی ترین  که  ندارد 
مسائلی  و  موارد  چه  کند،  اجاره  خانه  یا  بخرد  خانه 
دارد،  گر  ا دارد؟  مکفی  حقوق  و  کار  فرد  آن  آیا  است. 
این  بخرد؟  خانه  نمی تواند  مکفی  حقوق  این  با  آیا 
مطرح  برایش  مسکن  مسئلۀ  که  این  از  قبل  فرد 
باشد، بیکار است یا حقوق مکفی نمی گرید. در این 
وضعیت اقتصادی، شما هرچقدر هم که بخواهید 
که  کیس  این  ببندید،  مالیات  خالی  خانه های  به 
توانست  نخواهد  هیچ وقت  دارد،  کمی  حقوق 
حالت  این  در  کند.  تهیه  خود  شأن  در  مسکین  که 
شکل  علمی  بحث  مسئله،  این  باب  در  زمانی 
حقوق  شهری،  مدیریت  متخصصنی  که  می گرید 
گرانی  علت  که  کنند  تحلیل  را  این  اقتصاد  و  کار 
این  که  وقیت  و  است  نهفته  چه چزیی  در  مسکن 
برخزیند  آن  با  مقابله  به  کردند،  شناسایی  را  علت ها 
چننی  آثار،  ارزیابی  لذا  بپیچند.  را  الزم  نسخه های  و 

امکانی را در اختیار ما قرار می دهد. 
امور  دقیق  انجام  به  دولت  الزام  بعدی  مزیت 
است،  مدنظر  کلی  معنای  در  دولت  اینجا  است. 
هنگامی  یعین  ایران؛  اسالمی  جمهوری  دولت  مثل 
همنی  مثل  می پردازید،  قانون  وضع  به  شما  که 
امورات  باید  خالی  خانه های  بر  مالیات  قانون 
بربید،  پیش  به  سنجیده  و  دقیق  بسیار  را  خود 
و  غریدقیق  و  اجمالی  خیلی  به صورت  اینکه  نه 
مطلب  بخواهید  غریکارشناسانه  و  غریتفسریی 
کاری  چننی  بخواهد  دولت  گر  ا کنید.  مطرح  را 
را  محتمل  و  قطعی  آثار  بخواهد  و  دهد  انجام  را 
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وضع  یا  قانون  وضع  به  مربوط  امور  و  بشناسد 
به  منجر  بربد،  پیش  دقیق  به صورت  را  مقررات 
راه های  از  یکی  یعین  می شود؛  دولت  پاسخگویی 
ارزیابی  به کارگریی  دولت ها،  پاسخگوکردن  مهم 
شما  که  هنگامی  و  است  مقررات گذاری  تأثریات 
ارتقای  به  منجر   ً طبیعتا دهید،  انجام  را  کار  این 

پاسخگویی هم خواهد شد. 
است؛  مقررات  مشروعیت  ارتقای  بعد  بحث 
یک  با  شهروند  مِن  که  هنگامی  که  معنا  این  به 
آن،  پشت سِر  می دانم  که  شوم  مواجه  مقرره ای 
و  دارد  وجود  دقیق  کارشنایس  کاِرِ  صفحه  ده ها 
و  دارد  وجود  سایت  روی  بر  کارشنایس  کاِر  این 
ً اعتمادم به این مصوبه  قابل دسرتیس است، قطعا
آن  مشروعیت  و  شد  خواهد  بیشرت  مقرره  این  به  و 
یعین  شد؛  خواهد  تلقی  شده  اثبات  من،  نظر  از  هم 
زد وبندهای  به خاطر  مصوبه  این  که  گفت  خواهم 
این  بلکه  است،  نشده  وضع  اقتصادی  و  سیایس 
مصوبه را یک دولت خدمتگزار برای حل مشکالت 
اجتماعی  مشکالت  حل  و  سیستم  معضالت  و 
آن  اهداف  تحقق  برای  جان ودل  از  و  کرده  وضع 

خواهد کوشید.
دهید،  انجام  را  آثار  ارزیابی  به درسیت  شما  گر  ا
مختلف  نهادهای  میان  همکاری  ارتقای  باعث 
دلیل  شد؛  خواهید  مشرتک  فهم  ایجاد  و  دولت 
آثار  می خواهید  شما  وقیت  که  است  این  هم  آن 
اقتصاد،  وزارت  از  باید  کنید،  برریس  را  مقرره  یک 
وزارت  و  کار  و  رفاه  وزارت  محیط زیست،  سازمان 
در  نهادها  بیشرت   ً تقریبا لذا  و  بگریید  کمک  کشور 
باعث  این  و  می شوند  درگری  تأثریات  ارزیابی  جریان 

ایجاد همکاری خواهد شد.
ارزیابی  به کارگریی  پیشینۀ  بحث  بخواهیم  گر  ا
کرد  اشاره  باید  کنیم،  بیان  را  مقررات گذاری  آثار 
سطح  در  مسئله  این  میالدی   60 دهۀ  حدود  از  که 
آمریکا  وارد  هم  بعد  و  شده  مطرح  غربی  اروپای 
شد و بعد از آن هم در کشورهای مختلف گسرتش 
 ،1978 آمریکا   ،1966 سال  از  دانمارک   ً مثال کرد؛  پیدا 
ارزیابی  بحث  وارد   70 دهۀ  اواخر  از  کانادا  و  فنالند 

تأثریات شدند.
   ارزیابی تأثریات هنجارگذاری های 

حقوقی به چه طریقی صورت می گرید؟ 
انجام  را  تأثریات  ارزیابی  بخواهیم  ما  اینکه  برای 
این  کنیم.  طی  را  مراحل  یک  سری  باید  دهیم، 
مقرره  اهداف  و  مسئله  از  شرحی  ارائۀ  با  مراحل 
مسئله  از  شرحی  شما  که  هنگامی  می شود.  شروع 
که  می کنید  بیان  و  می کنید  تبینی  را  پدیده  و 
که  عواملی  و  علت ها  است،  نحو  چه  به  وضعیت 
درسیت  و  صحت  به  را  شدند  وضعیت  آن  به  منجر 
آن  گرانی  و  مسکن  مسئلۀ  حال  می کند.  تبدیل 
این  کنید؛  فرض  را  بزرگ  شهرهای  و  تهران  در 
ایرانی  شهروندان  از  بسیاری  که  است  مسئله ای 
وجود  مسکن   ، تهران  در   ً مثال هستند.  درگری  آن  با 
است.  میلیون   70 یا  میلیون   100 آن  مرت  هر  که  دارد 
این  ابعاد  که  شود  تحلیل  به درسیت  باید  پدیده  این 
چه  از  قیمت ها  صعود  و  است  نحوی  چه  به  ماجرا 
رسیدیم  کجا  به  حاضر  حال  در  و  شده  شروع  زمانی 
این  دارند.  قیمت هایی  چه  تهران  در  مناطق  انواع  و 
کار نیازمند به یک تیم کارشنایس است که علت ها 

و عوامل را برریس کند. 
ادبیات  در  متعدد  موارد  در  را  مسئله  این  ما 
 ،60 دهۀ  در  به فرض  که  دیدیم  انگلیس  حقوقی 
دادگاه های  که  کند  برریس  تا  گرفتند  کار  به  را  تیمی 
گرفتند  قرار  وضعییت  چه  در  اداری  اختصایص 
تعینی  را  آن ها  چه کیس  و  کیست  آن ها  رئیس  و 
چه  و  شدند  ایجاد  حوزه هایی  چه  در  و  می کند 
آنان  گزارش های  شوند.  ایجاد  که  داشتند  ضرورتی 
قابل دسرتیس  هم  جهانی  به لحاظ  و  است  موجود 
دادگاه های  کتاب  که  هنگامی  خودم  من  است. 
حنابندی  دکرت  جناب  با  را  اداری  اختصایص 
انگلیس،  گزارش های  از  خیلی  به  می نوشتم، 
 ً واقعا و  کردم  برریس  را  آن ها  و  داشتم  دسرتیس 
آن  در  دقیق  و  خوب  خیلی  کارشنایس  تیم  یک  هم 

گزارش داده بودند. 
مثل  پدیده ای  یک  می خواهید  شما  که  وقیت 
نمی توانید  کنید،  مدیریت  را  مسکن  گرانی  همنی 
ً باز مطلب را در اختیار جامعه  به همنی حالت کامال
قرار دهید و هرکس هم چزیی بگوید و نظری دهد و 
یک  باید  بگریید.  تصمیم  هم  نظرات  این  اساس  بر 
کردند  علمی  تالش  که  اشخایص  و  کرد  اجری  را  تیمی 

هستند  رشته  یک  در  اندیشمند  و  پژوهشگر  و 
و  اصول  با  هم  این ها  به کارگرفنت  و  گرفت  کار  به  را 

ضوابطی همراه باشد.
ما  شد،  ایجاد  وضعیت  این  که  هنگامی 
موجود  غریتقنیین  و  تقنیین  گزینه های  می توانیم 
گرانی  کمیتۀ  گزارش  این  بگوییم  و  کنیم  تبینی  را 
و  است  این  آنان  گزارش  نتایج  و  است  مسکن 
ما  و  است  شده  برشمرده  آن  برای  علت ها  این 
مسئله  این  حل  برای  را  کارها  فالن  می توانیم 
است  ممکن  هم  کارها  این  از  برخی  دهیم.  انجام 
هم  دیگر  برخی  و  باشد  داشته  حقوقی  جنس 
بیایند  برخی  است  ممکن  دارد.  غریحقوقی  جنس 
اتفاق  چزیی  چننی  گر  ا دهند.  مقررات  پیشنهاد  و 
منفی  و  مثبت  مهم  آثار  تدوین  و  برریس  افتاد، 
شما  یعین  می گرید؛  صورت  پیشنهادی  مقررات 
یک شرح وضعییت داشتید و یک  سری راهکارهای 
و  آمدید  حاال  و  شد  ارائه  هم  غریتقنیین  و  تقنیین 
که یک  سری آثار  راهکارهای تقنیین را مطرح کردید 
قرار  موردتبینی  باید  هم  را  این  دارد.  منفی  و  مثبت 

داد. 
با  شما  مرحله،  این  درون  یا  مرحله  این  از  بعد 
از  منظور  می کنید.  مشورت  هم  ذی ربط  اشخاص 
اقتصادی،  بنگاه های   ً مثال هم  ذی ربط  اشخاص 
هستند.  وکال  مثل  خاص  صنف  یک  و  کارخانجات 
را  وکالت  طرح  می خواهید  شما  کنید  فرض 
اینجا  در  کنید،  مطرح  و  بزنید  کلید  مجلس  در 
نمی توانید از کانون وکال برای این کار دعوت نکنید. 
دعوت  ذی نفعان  از  که  ندارد  را  حق  این  قانون گذار 
آنان  نظرات  به  و  کند  دعوت  آن ها  از  باید  بلکه  نکند 

گوش دهد. 
این  از  یکی  توصیۀ  بحث  به  هم  آخر  مرحلۀ  در 
نهایی ترین  این  می رسیم.  تقنیین  گزینه های 
این  ما  که  می گویید  آن  در  شما  و  است  مرحله 
مراحل را پیش بردیم و این هم گزارش های مربوط 
و  رسیدیم  الیحه  این  و  طرح  این  به  نهایت  در  و  آن  به 

می خواهیم که آن را پیش بربیم. 

تأثریات  ارزیابی  فرآیند   
هنجارگذاری های حقوقی به چه نحوی است؟

شما وقیت که می خواهید این مراحل را پیش بربید، 
در  را  مسائلی  یک  سری  و  سؤاالت  سری  یک   باید 
با  مطابق  هم  آن  از  بعد  کنید.  مطرح  مراحل  این 
تأثریات  از  ارزیابی  یک  سؤاالت،  این  پاسخ  مجموع 
در  سؤاالت  این  می گرید.  صورت  مقررات گذاری 
مسئله  آیا  که  می شود  پرسیده  ارزیابی  فرآیند 
در  دولت  اقدام  آیا  است؟  شده  تعریف  به دقت 
مقررات گذاری  آیا  است؟  قابل توجیه  زمینه  این 
برای  آیا  است؟  اقدام  بهرتین  خصوص،  این  در 
اقدام  دارد؟  وجود  حقوقی  مبنای  مقررات گذاری 
است؟  مناسب تر  دولیت  نهادهای  از  یک  کدام 
به وسیلۀ  کرونا  وضعیت  در  االن  مثال  به عنوان 
داده  تشکیل  ستاد  ملی  امنیت  شورای عالی 
اقدام  که  می آید  پیش  سؤال  اینجا  در  حال  شد. 
آیا  بود؟  مناسب تر  دولیت  نهادهای  از  کدام یک 
اقدام  آیا  نبود؟  مناسب تر   79 اصل  به کارگریی 
مجلس از طریق اصل 71 مناسب تر نبود؟ آیا اقدام 
نبود؟  مناسب تر   138 اصل  طریق  از  هیئت وزیران 
طریق  از  پاسخ هایی  باید  و  پرسید  باید  را  این ها 
که  وقیت  یعین  باشد؛  داشته  وجود  سؤاالت  این 
دغدغه مند  شهروند  مِن  شد،  داده  تشکیل  ستاد 
باید  ستاد،  این  تشکیل  سوابق  به  مراجعه  هنگام 
این ها  به   ً قبال که  پاسخ هایی  و  ببینم  را  سؤاالت  این 
برریس  و  نبینم  گر  ا که  چرا کنم؛  برریس  را  شده  داده 
نکنم، اطمینان حاصل نمی کنم که این امر مطالعه 
این  نتایج  بتوانم  باید  من  است.  شده  برریس  و 
دولتمردان  که  شوم  مطمئن  و  ببینم  را  مطالعات 
برریس  من  از  قبل  را  مسائل  این  سردمداران،  و 
من  و  بوده  این  شده  حاصل  که  نتایجی  و   کردند 
باید  کنم.  پیدا  اعتماد  و  اطمینان  تصمیم  آن  به 
هزینه های  مقررات،  منافع  آیا  که  شود  مشخص 
کیس  باید  و  می کند  توجیه  را  آن  برای  خرج شده 
مهم  پرسش  دهد.  پاسخ  زمینه  این  در  که  باشد 
همۀ  میان  مقررات  آثار  آیا  که  است  این  بعدی 
زمینه  این  در  می شوند؟  توزیع  جامعه  بخش های 
و  مثبت  شکل  هیچ  در  تبعیض آمزی  به صورت  نباید 

منفی آن عمل کرد. 
واضح،  مقررات  آیا  که  است  این  بعدی  سؤال 
آیا  که  پرسید  باید  است؟  دسرتس  در  و  منسجم 
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منسجم  و  جامع  کردید،  پیشنهاد  که  مصوبه ای 
ندارد؟  تعارض  مقررات  و  قواننی  سایر  با  و  است 
اشخاص  آیا  دارد؟  انسجام  درونی  به لحاظ  آیا 
افراد  این  از  آیا  داشتند؟  اعالم نظر  فرصت  ذی نفع 
امور  جریان  در  و  شده  نظرخواهی  و  نظرسنجی 
این  اجرای  که  است  این  بعدی  مطلب  هستند؟ 
چطور  شما  شد؟  خواهد  تضمنی  چگونه  مقررات 
این ها  کنید؟  تضمنی  را  آن  اجرای  می خواهید 
ارزیابی  جریان  در  که  است  سؤاالتی  جزء  همگی 
وضعیت  فراخور  به  کشوری  هر  و  دارد  وجود 
کند؛  کم  یا  اضافه  را  سؤاالت  این  می تواند  خود 
که  کرد  مطرح  را  شرع  بحث  می توان  ایران  در   ً مثال
ما  شرعی  موازین  با  کردید،  ارائه  که  راهکاری  این 

تعارض دارد یا نه. 
پرسیش  است.  آثار  ارزیابی  گسرتۀ  بعدی،  بحث 
کدام یک  درمورد  که  است  این  می شود  مطرح  که 
کار  به  را  مکانیسم  این  دارید،  قصد  مصوبات  از 
دولت؟  مصوبات  مجلس؟  مصوبات  گریید؟ 
گر  ا این ها؟  همگی  یا  مستقل  نهادهای  مصوبات 
بر  بحث  اما  است.  بهرت  خیلی  باشد  این ها  همگی 
چون  است؛  مقررات گذاری  نظام  توانمندی  سر 
که  شود  مشخص  باید  و  دارد  هزینه  این ها  اجرای 
ً می توان اجرای همۀ این ها را تضمنی کرد یا  آیا واقعا

قابل اجرا نیستند.
این  ارزیابی،  گسرتۀ  درمورد  بعدی  سؤال 
می خواهید  که  گفتید  و  آمدید   ً مثال شما  که  است 
در  دهید.  انجام  را  مجلس  و  دولت  مصوبات 
همۀ  که  باشید  داشته  معیاری  یک  باید  اینجا 
وارد  را  دولت  مصوبات  همۀ  یا  مجلس  مصوبات 
خواهد  هزینه بر  خیلی  چون  نکنید؛  ارزیابی  فرایند 
کوچک  مسئلۀ  هر  برای  بخواهید  گر  ا یعین  بود؛ 
از  متشکل  که  دهید  تشکیل  گروه  یک  بزرگی  و 
متخصصان و صاحب نظران باشد و بخواهند همۀ 
همنی  به  نمی برید.  جایی  به  راه  کنند،  برریس  را  آثار 
متفاوتی  معیارهای  مختلف  کشورهای  در  خاطر 
و  مالی  معیار  دو  برای  آمریکا  در   ً مثال دادند؛  قرار 
موضوعی موارد مهم را انتخاب کرده و موردارزیابی 
آثار  جنس  بحث  گسرته،  بر  عالوه  می دهند.  قرار 
قابل ارزیابی هم دارای اهمیت فراوانی است؛ یعین 

آثار  همۀ  که  باشید  داشته  انتظار  نمی توانید  شما 
جریان  این  که  مختلفی  کشورهای  در  شود.  برریس 
می کنند  برریس  را  آثار  نوع  سه  پذیرفتند،  را  ارزیابی 
و  اجتماعی  آثار  اقتصادی،  آثار  از  عبارت اند  که 
توسعۀ  به خاطر  که  زیست محیطی  آثار  همچننی 

پایدار موردبرریس قرار می گریند.

تأثریات  مطلوب  ارزیابی   
هنجارگذاری در جامعه چه مؤلفه هایی دارد؟

را  توصیه هایی  سری  یک   است  الزم  اینجا  در 
یک  انجام  برای  آن ها  رعایت  که  باشیم  داشته 
توصیه  اولنی  کرد.  خواهد  کمک  صحیح  ارزیابی 
اولیۀ  مراحل  در  آثار  ارزیابی  شروع  که  است  این 
یک  که  می آید  پیش  گاهی  باشد؛  مقررات گذاری 
بعد  و  می کنند  کار  مصوبه  یک  سر  بر  افراد   سری 
جنبۀ  یک  و  می کنند  پیدا  عالقه  مصوبه  آن  به 
را  مصوبه  این  می توانند  آیا  که  می آید  پدید  حیثییت 
نوع  هر  شما  آن  از  بعد  نه.  یا  برسانند  سرانجام  به 
این  به  بیاندازید،  راه  به  بخواهید  هم  را  آثار  ارزیابی 
توجیه  را  مصوبه  این  می خواهید  که  معناست 

کنید. 
نظام  ایجاد  تدریجی بودن  توصیه  دومنی 
از  را  اداری  و  سیایس  نظام  نباید  شما  است.  ارزیابی 
اختالل  دچار  ارزیابی  نظام  یک دفعۀ  تزریق  طریق 
تعطیل  را  کارها  همۀ  یک دفعه  نباید  یعین  کنید؛ 
انجام  آثار  ارزیابی  باید  همگی  که  بگویید  و  کنید 
شما  نیست.  صالح  به  کاری  چننی   ً اصال دهید. 
پیش  مرحله به مرحله  و  گام به گام  را  این  می توانید 

بربید.
نظام  پارادایم  به  ارزیابی  تبدیل  توصیه  سومنی 
نباید  شما  یعین  است؛  کشور  مقررات گذاری 
دهید.  انجام  کلیشه ای  امر  به صورت  را  ارزیابی 
نمایندگان  طرح های  پشت  در  که  تیرتهایی  مثل 

مجلس  قواننی  معاونت  در  لوایح  یا  و  مجلس 
نظر  به  و  است  صفحه  سه  حدود  و  می شود  زده 
باشد.  غریجدی  و  شکلی  کار  یک  بیشرت  می آید 
که  معنا  این  به  شود؛  تبدیل  پارادایم  به  باید  ارزیابی 
ارزیابی  فضای  مقررات گذاری،  بر  کم  حا کلی  فضای 
فرهنگ  که  می شود  باعث  این  و  شود  تأثریات 
بیان  برای  شود.  عوض  کشور  در  مقررات گذاری 
ابتدا  در  ایران،  در  مقررات گذاری  بحث  جایگاه 
چون  می کنیم؛  رجوع  مجلس  داخلی  آینی نامۀ  به 
آثار  موردارزیابی  باید  که  مواردی  از  مهمی  بخش 
در  متأسفانه  است.  مجلس  مصوبات  گرید،  قرار 
زیادی  چندان  الزامات  مجلس  داخلی  آینی نامۀ 
می توانید  شما  اما  نمی بینیم.  آثار  ارزیابی  درمورد 
در  را  لوایح  و  طرح ها  توجیهی  مقدمۀ  بحث 
که  ببینید  آن  در  و  کرده  جستجو  داخلی  آینی نامۀ 
بیان  آن  چگونگی  و  طرح  درمورد  توضیحی  ضمن 
 74 اصل  اساس  بر  که  الیحه  یا  طرح  هر  که  می کند 
عنوان  و  موضوع  دارای  باید  می شود،  مجلس  وارد 
آن  پیشنهاد  و  تهیه  لزوم  دالیل  باشد.  مشخص 
از  یکی  این  شود.  درک  به وضوح  مقدمه  در  باید 
مجلس  داخلی  آینی نامۀ  در  مهم  بسیار  الزامات 
می توانیم  بگرییم،  جدی  را  الزام  این  ما  گر  ا است. 
این  به  بگنجانیم؛  آن  در  را  آثار  ارزیابی  کار  از  بخیش 
خود  توجیهی  دالیل  می خواهید  شما  وقیت  که  معنا 
بیان  می تواند  شما  بیان  نحوۀ  این  کنید،  بیان  را 
مخاطب  مِن  که  شود  بیان  به نحوی  و  باشد  علمی 
توجیه  دادید،  انجام  شما  که  پیشنهادی  به  نسبت 
و  روشن  خیلی  الزام  این  وجود  با  متأسفانه  شوم. 
در  مجلس،  داخلی  آینی نامۀ  قانون  در  مشخص 
شما  گر  ا می شود.  انجام  نادرسیت  به نحو  اجرا  مقام 
متوجه  ببینید،  را  لوایح  و  طرح ها  توجیهی  مقدمات 
سری  یک   بیان  از  غری  چزیی  این ها  که  می شوید 

آرمان ها و اهداف کلی نیست. 
بیان  زمینه  این  در  می توانیم  که  بارزی  مثال 
و  تشکیالت  قانون  از  موادی  اصالح  طرح  کنیم، 
در  که  است  اداری  عدالت  دیوان  دادریس  آینی 
بنا  طرح  این  شد.  ارائه  وقت  مجلس  به   97 سال 
را  دیوان  در  موجود  قانون  از  ماده   50 حدود  دارد، 
مطالعات  بر  مبتین  باید  قانونی  چننی  کند.  اصالح 

طریق  از  را  اداری  و  سیایس  نظام  نباید  شما 
اختالل  دچار  ارزیابی  نظام  یک دفعۀ  تزریق 
تعطیل  را  کارها  همۀ  یک دفعه  نباید  یعین  کنید؛ 
انجام  آثار  ارزیابی  باید  همگی  که  بگویید  و  کنید 

ً چننی کاری به صالح نیست.  دهید. اصال

علمی  گزارش  آن  برای  باید  و  باشد  گسرتده ای 
موضوع،  اهمیت  علی رغم  اما  باشد.  داشته  وجود 
کنید،  نگاه  را  طرح  این  توجیهی  مقدمۀ  شما  گر  ا
همچون  آرمان  چند  تنها  و  آمده  صفحه  یک  حد  در 
به  دسرتیس  افزایش  و  دادریس  اطالۀ  از  کاسنت 
مقدمۀ  که  این  است.  آمده  آن  در  اداری  عدالت 
و  بنویسم  را  این  می توانم  هم  من  نیست.  توجیهی 
هر  به  کنم.  ارسال  و  الحاق  بدی  یا  خوب  منت  هر  به 
و  است  انشا  یک  حد  در  چزیی  نوشته ها  این  حال 

نمی تواند به عنوان مقدمه لحاظ شود. 
این  آمده،  داخلی  آینی نامۀ  در  که  سومی  الزام 
موضوع  اصل  با  متناسب  موادی  دارای  که  است 
ارائه  شما  که  الیحه ای  یعین  باشد؛  الیحه  به عنوان 
می کنید، مشخص باشد که می خواهد چه حوزه ای 
یک  نباید  و  کند  اصالح  را  قانونی  نظام  و  قواننی  از 

کشکولی باشد که هرچزیی در آن پیدا شود. 
چهار  مادۀ  آثار،  ارزیابی  در  بعدی  مهم  الزام 
که  است  کشور  قواننی  تنقیح  و  تبینی  قانون 
است  آمده  قانون  این  در  است.   89 سال  مصوب 
قواننی  معاونت  برای  صالحیت ها  یک  سری  که 
ارزیابی  مباحث  به  مربوط  که  شده  شناسایی 
در  قواننی  معاونت  که  وظایفی  می شود.  تأثریات 
که  هنگامی  که  هستند  مواردی  دارد،  زمینه  این 
طرح یا الیحه به مجلس ارائه می شود، قبل از اینکه 
قواننی  وجود  و  بیاید  بگرید،  قرار  دستورکار  در 
در  را  پیشنهادی  تحلیل های  با  مرتبط  یا  متعارض 
نظر  از  پیشنهادی  الیحۀ  و  طرح  انطباق  یا  بیاورد 
آیا  که  کند  ذکر  را  قواننی  تخصیص  نگارش  شیوۀ 

منطبق است یا نیست. 
و  تهیه  دستورالعمل  به  باید  نهایت  در 
ابالغ   89 سال  در  که  شود  اشاره  لوایح  پیشنهاد 
دستورالعمل،  و  بخش نامه  این  اساس  بر  و  شد 
کشور  حقوقی  نظام  در  خوبی  بسیار  الزامات 
ولی  نشد  لغو  بخش نامه  این  البته  داشتیم. 
دستورالعمل  و  نمی شود  هم  اجرا  متأسفانه 
است  دولت  در  لوایح  مطرح کردن  درمورد  مفصلی 
برنامۀ  از  بخیش  می توانست  می شد،  اجرا  گر  ا که 
کشور  قانون گذاری  نظام  وارد  را  تأثریات  ارزیابی 

کند.
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قانون  گذاری اسالمی  از  مقصود    
چیست و چه جایگاهی دارد؟

صحبت  اسالمی  قانون گذاری  از  بخواهیم  گر  ا
کالمی،  مبنایی،  مبانی،  بحث های  وارد  باید  کنیم، 
ما  دیین  اعتقادات  از  یکی  شویم.  حقوقی  و  فلسفی 
خداوند  آن  از  قانون گذاری  و  تشریع  که  است  این 
و  رسل  ارسال  و  وحی  طریق  از  هم  خدا  و  است 
مباحث  معصومنیعلیهم السالم  تبینی  و  تفسری 
و  تبینی  را  جامعه  و  فرد  ادارۀ  کلیدی  و  اسایس 
چهارچوب  این  از  نمی توانیم  ما  و  کرده  تشریع 
اسالمی  قانون گذاری  در  ما  لذا  شویم.  خارج 
پارلمانی  یا  مردم  توسط  قانون  وضع  نام  به  چزیی 
باشد  شده  انتخاب  مطلق  به طور  مردم  توسط  که 
چهارچوب هایی  و  موازین  مبانی،  یک  ما  نداریم. 
نمایندگان  ارادۀ  آن،  به تبع  و  مردم  ارادۀ  که  داریم 
همنی  با  می شود.  مقید  چهارچوب ها  آن  در  مردم 
در  اینکه  از  بعد  ما  اسایس  قانون  در  که  است  مبنا 
می کند  تعریف  را  حقوقی  نظام  مبانی  دوم،  اصل 
عدالت  و  امامت  معاد،  نبوت،  توحید،  آنجا  در  و 
حقوقی  نظام  چهارچوب های  و  اعتقادات  به عنوان 
اسایس  قانون  چهارم  اصل  در  می شود،  تبینی 
و  قواننی  تمام  چهارچوب  و  محدوده  و  می آید 
عنوان  با  آن ها  از  می توان  کلی  به تعبری  که  مقرراتی 
با  عدم مغایرت  یا  انطباق  به  را  کرد  یاد  قانون گذاری 
هم  را  آن  تشخیص  و  می کند  مقید  اسالمی  موازین 
است.  گذاشته  نگهبان  شورای  فقهای  برعهدۀ 
است  این  ما  اسایس  قانون  شعار  اصلی ترین  لذا 
شرعی  موازین  چهارچوب  در  باید  قانون گذاری  که 

باشد.
مبنایی تری  بحث  یک  می توان  اینجا  در  البته 
از  ما  وقیت  که  است  این  هم  آن  و  کرد  مطرح 
همۀ  آیا  می کنیم،  صحبت  اسالمی  قانون گذاری 
شوند؟  مستخرج  ما  فقهی  متون  از  باید  قواننی 
الکرتونیک  تجارت  قانون  نمی توانیم  ما  آیا  یعین 
برریس  را  خود  فقهی  متون  باید  آیا  باشیم؟  داشته 
را  آن ها  و  دارد  وجود  چه چزیی  آن  در  ببینیم  تا  کنیم 
تبدیل به قانون کرده و تصویب کنیم؟ البته با توجه 
به اینکه شروط خاص در این راستا برای نمایندگان 
اسایس  قانون  در  هنوز  نشده،  پیش بیین  مجلس 

است.  نشده  مشخص  آن  برای  خایص  محدودۀ  ما 
ما  قواننی   ً حتما که  دارد  وجود  متیقن  قدِر  این  اما 
منصوصات  که  حوزه ای  از  اعم  حوزه هایی  در  باید 
باشند و سابقه ای در فقه داشته باشند و یا در زمرۀ 
در  و  شوند  وضع  باشند  جاری  مستحدثه  مسائل 
موازین  با  مغایرتی  نباید  قلمرو  دو  این  از  هیچ کدام 

شرعی وجود داشته باشد.
این  هم  آن  و  کنم  بیان  اینجا  در  هم  تکمله  یک 
است،  خداوند  تشریع  با  اساس  و  مبنا  که  است 
پس نمایندگان مجلس در حقیقت باید مصوباتی 
اعمال  یا  گذاشنت  اجرا به  مقام  در  که  باشند  داشته 
یک  بتوان  شاید  اینجا  در  باشد.  شریعت  و  شرع 
فاریس،  ادبیات  در  االن  داشت.  هم  لفظی  تعبری 
به  این  می نویسند.  »ذ«  حرف  با  را  قانون گذاری 
وضع  را  قانون  مجلس  نمایندۀ  که  معناست  این 
اما  می کند.  وضع  را  جدیدی  چزی  یک  یعین  می کند؛ 
دقیت  و  داشت  مسامحه ای  یک  می توان  اینجا  در 
نوشت.  »ز«  حرف  با  را  قانون گذاری  و  داد  خرج  به 
می رسد  نظر  به  داریم  خود  شرع  در  ما  که  مبنایی  با 
یعین  باشد؛  صحیح  واژه  این  ما  حقوقی  نظام  در  که 
مبنی  دین  در  و  شریعت  در  قانون  حقیقت  در 
در  مجلس  نمایندگان  و  شده  مشخص  اسالم، 
اینجا  و  هستند  قانون  آن  گذاشنت  اجرا به  مقام 
استفاده  گزاردن  واژۀ  و  لفظ  از  باید  می رسد  نظر  به 
به لحاظ  شود،  استفاده  واژه  این  االن  گر  ا البته  کرد. 
ادبیاتی غلط گرفته می شود؛ یعین تلقی عمومی این 
توجه  با  اما  است  غلط  حرف  این  با  واژه  این  که  است 
واژه،  این  که  می رسد  نظر  به  ما  قانون گذاری  نظام  به 

واژۀ دقیق تری باشد.

در  قانون گذاری  ثغور  و  حدود   
دولت  دیگر  به عبارت  چیست؟  اسالمی  نظام 
حوزه های  به  ناظر  می تواند  اندازه  چه  تا  اسالمی 
آن  و  کرده  پیدا  ورود  جامعه  در  افراد  زندگی  مختلف 

را ضابطه مند نماید؟
فقیه  والیت  بحث  با  ما  بحث  این  اینجا  در  پاسخ: 
دوران  در  االن  ما  چون  می کند.  پیدا  وثیقی  ارتباط 
خصوص  در  هم  ما  بحث  و  می بریم  سر  به  غیبت 
از  ما  منظور  غیبت  دوران  در  است.  دوران  این 
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حکومیت  اسالمی،  حکومت  و  اسالمی  دولت 
است.  جامع الشرایط  فقیه  آن  متصدی  که  است 
در  که  هستیم  قائل  فقیه  والیت  ادلۀ  اساس  بر  ما 
صالحیت هایی  و  اختیارات  همان  حکومت  امر 
جانشنی  که  امامی  و  له  پیامربصلی اهلل علیه وآ برای  که 
وجود  حکومت  امر  در  فقیه  برای  است،  ایشان 
بحث  تحت عنوان  بحث هایی  اینجا  در  لذا  دارد. 
مطرح  دست  این  از  مباحیث  و  خصویص  حریم 
در  آنچه  که  موضوع  این  به  گر  ا شاید  می شود. 
است،  امام  و  له  پیامربصلی اهلل علیه وآ صالحیت  و  اختیار 
حکومت  امر  متصدی  که  جامع الشرایط  فقیه  برای 
حریم  مرزهای  می شود  الزم  باشیم  قائل  نزی  شده 
موضوع  این  از  که  متداولی  تعاریف  یا  خصویص 
شود.  دیده  متفاوت  و  کند  تغیری  می شود،  ارائه 
در  خیلی  االن  که  مباحیث  از  یکی  نمونه  به عنوان 
افراد  نام گذاری  خصوص  در  است،  متبادر  ذهن 
می آورید،  دنیا  به  فرزندی  وقیت  شما   ً مثال است؛ 
می توانید  را  اسمی  هر  و  می کنید  انتخاب  نام  او  برای 
برریس  در   ً مثال ما  اما  کنید.  اختیار  فرزند  آن  برای 
فردی  که  می بینیم  له  پیامربصلی اهلل علیه وآ حکومت 
نام  که  وقیت  ایشان  و  می آید  حضرت  خدمت  به 
نام  یک  که  می شوند  متوجه  می پرسند،  را  فرد  آن 
دارد.  تغایر  و  تضاد  ما  مبانی  با  که  است  ارزیش  فاقد 
می کنند  اعمال نظر  خودشان  جا  همان  حضرت 
که  وقیت  یعین  می کنند؛  تعینی  نام  فرد  آن  برای  و 
بحث ما بحث حکومت اسالمی است و نظام ما هم 
نظام والیی تعریف می شود، شاید الزم است که این 
ً در ذهن ما پذیرفته  تعاریف و این مطالیب که تقریبا

شده است، مورد تجدید نظر قرار بگرید.
قائل  که  ثغوری  و  حدود  آن  اساس،  این  بر 
پایبند  آن  به  باید  قانون گذاری  نظام  هستیم 
است.  شده  مشخص  اسایس  قانون  در  باشد، 
شورای  مجلس  صالحیت های  اسایس  قانون  در 
مصداق  که  شده  تعریف  نهادی  به عنوان  اسالمی 
است.  ما  حقوقی  نظام  در  قانون گذاری  اجالی 
نظام  در  که  می کنم  بیان  پرانتز  در  هم  را  نکته  این 
محدود  تقننی،  و  قانون گذاری  موضوع  ما  حقوقی 
نیست.  اسالمی  شورای  مجلس  در  منحصر  و 
به عنوان   58 اصل  در  اسالمی  شورای  مجلس 

شد.  مطرح  قانون گذاری  اجالی  مصداق  یک 
مثل  نهادی  ما  حقوقی  نظام  مبانی  به  توجه  با  اما 
شورای عالی  و  فرهنگی  انقالب  شورای عالی 
تشخیص  مجمع  هم  مواردی  در  و  مجازی  فضای 
که  می کنند  هنجارهایی  وضع  به  اقدام  مصلحت 
لذا  دارد.  خود  پی  در  قانونی  آثار  و  قانونی  ماهیت 
به  محدود  را  مجلس   ً صرفا ما  دقیق،  نگاه  یک  در 
ما  اسایس  قانون  در  اما  نمی بینیم.  قانون گذاری 
قانون گذاری  مصادیق  اتّم  و  اهم  به عنوان  مجلس 
ثغور  و  حدود  اسایس  قانون  خود  و  شده  برشمرده 
مشخص  را  مجلس  توسط  قانون گذاری  وضع 

کرده است.

مشخص  را  مسئله  این  اسایس  قانون   72 اصل 
که  می کند  بیان   71 اصل  در  اینکه  از  بعد  و  کرده 
اقدام  مسائل  عموم  در  اسالمی  شورای  مجلس 
که  می گوید   72 اصل  در  می کند،  قانون گذاری  به 
در   ً اوال کردیم  اشاره  آن  به  که  مسائلی  عموم  آن 
نمی تواند   ً ثانیا و  است  اسایس  قانون  چهارچوب 
مسئله  این  به   72 اصل  گر  ا شاید  باشد.  شرع  مغایر 
بود.  شده  مطرح  چهارم  اصل  در  نمی کرد،  اشاره 
قانون گذار  دغدغۀ  که  می دهد  نشان  این  اما 
که  بوده  این  اسالمی،  جمهوری  نظام  در  اسایس 
موازین  با  مغایر  هنجاری  هیچ گاه  و  هیچ وقت 
قطع  به طور  می توان  پس  نشود.  تصویب  اسالمی 
برای  محدوده  و  چهارچوب  مهم ترین  که  گفت 
و  اسالمی  دولت  در  اسالمی،  نظام  در  قانون  وضع 
موازین  بحث  اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  در 
احکام  یا  شرعی  موازین  اینکه  حاال  اما  است.  شرعی 
نظرات  کنیم،  تحلیل  باید  رویکردی  چه  با  را  اسالمی 
که  گفته اند  عده ای  دارد.  وجود  آن  درمورد  مختلفی 
اسالمی  حکومت  و  باشد  پابرجا  باید  اولیه  احکام 
داشته  جرح وتعدیلی  آن ها  به  نسبت  نمی تواند 

ضرورت  برحسب  که  قائل اند  هم  عده ای  باشد. 
موقت  به صورت  اولیه  احکام  برخی  از  می توان 
مبنای  بر  می توان  که  گفته اند  برخی  کنیم.  عدول 
که  تعریفی   ً اساسا برخی  و  کرد  عدول  مصلحت 
و  جدید  تعریف  یک  دارند،  ثانویه  و  اولیه  حکم  از 
در  که  است  بحث هایی  این ها  که  است  متفاوتی 

جای خود قابل برریس است.
مهم ترین  شما  به نظر   
چیست  ایران  در  قانون گذاری  نظام  آسیب های 
اسالمی  قانون گذاری  به سوی  می توان  چگونه  و 

مطلوب حرکت کرد؟
صحبت  قانون گذاری  آسیب های  از  بخواهیم  گر  ا
این  کنیم.  توجه  مختلفی  مسائل  به  باید  کنیم، 
درمورد  وقیت  االن  که  بگویم  هم  را  پیش فرض 
درمورد  یعین  می کنیم،  صحبت  قانون گذاری 
بخواهیم  که  وقیت  اما  می زنیم.  حرف  مجلس 
مجلس  توسط  قانون گذاری  آسیب های  درمورد 
صحبت کنیم، باید از ابتدا برریس کنیم و ببینیم که 
اساس  بر   ً طبیعتا می گرید؟  شکل  چگونه  مجلس 
انتخاباتی  اینکه  از  قبل  می گرید.  شکل  انتخابات 
صالحیت هایی  برریس  و  تأیید  یک  بگرید،  شکل 
صالحیت ها،  برریس  و  تأیید  آن  مبنای  است.  الزم 
حال  است.  شده  ذکر  قانون  در  که  است  شرایطی 
هست  شرایطی  شرایط،  آن  آیا  که  است  این  سؤال 
کردیم  بیان  ما  که  ترازی  با  قانون گذاری  مجلس  که 
موازین  و  احکام  و  بیاید  مجلس  این  است  قرار  که 
زمینۀ  و  کرده  پیاده  جامعه  در  را  اسالمی  و  شرعی 
دهد؟  انجام  را  آن  بتواند  کند  فراهم  را  پیاده سازی 
است.  جامعه  حرکت  ریل  به معنای  قانون  چون 
جامعه  یعین  می کنیم،  قانون  از  صحبت  ما  وقیت 
کند.  حرکت  سمت  آن  به  موضوع  آن  در  می خواهد 
اساس  بر  باید  ریل گذاری  این  که  می گوییم  ما  حال 
می خواهد  کیس  چه  حال  باشد.  اسالمی  موازین 
اما  مجلس.  نمایندۀ  دهد؟  انجام  را  ریل گذاری  این 
مجلس  نمایندگان  برای  قانون  در  که  شرایطی  آیا 
به  را  ما  که  است  شرایطی  است،  شده  پیش بیین 

این سمت سوق دهد؟
قرار  که  کسانی  شرایط  می بینیم  ما  پس 
اسالمی  جمهوری  در  قانون گذار  به عنوان  است 

محدود  را  مجلس   ً صرفا ما  دقیق،  نگاه  یک  در 
قانون  در  اما  نمی بینیم.  قانون گذاری  به 
مصادیق  اتّم  و  اهم  به عنوان  مجلس  ما  اسایس 
قانون  خود  و  شده  برشمرده  قانون گذاری 
اسایس حدود و ثغور وضع قانون گذاری توسط 

مجلس را مشخص کرده است.

و  است  حداقلی   ً کامال شرایط  یک  کنند،  فعالیت 
سرنخی  هیچ  و  رویکرد  هیچ  نمی توانیم  ما   ً اساسا
حرکت  آن  در  افراد  این  است  قرار  که  مسریی  آن  از  را 

کنند، در شرایط نمایندگی مجلس بگرییم.
است  قرار  که  است  انتخاباتی  نظام  دوم  نکتۀ 
شوند  انتخاب  نظام،  آن  طریق  از  نمایندگان  این 
نظام  بگریند.  قرار  خود  جایگاه  در  و  بیایند  بعد  و 
حوزۀ  در  نمایندگان  آرای  بر  مبتین  فعلی  انتخاباتی 
به سمت  را  آن ها  لذا  است  محدود  انتخابیه ای 
می دهد  سوق  انتخابیه  حوزۀ  آن  مردم  جلب نظر 
که  می دهد  جهت  به سمیت  را  آن ها  راستا  این  در  و 
بخیش  مسائل  به  محدود  آنان  مسائل  و  دغدغه 
که  انتظاری  و  فلسفه  آن   ً اساسا می شود.  محلی  و 
نظام  در  داشتیم،  خود  قانون گذاری  نظام  از  ما 
جایگاهی  مردم  آرای  جلب  نظام  و  ما  انتخاباتی 
اولنی  می آورد،  رأی  نماینده  که  هم  بعد  ندارد. 
به  که  است  این  می داند  خودش  دغدغۀ  که  کاری 
بتواند  تا  کند  عمل  داده،  مردم  به  که  وعده هایی 
مستمر  به صورت  را  خودش  از  مردم  رضایت 

داشته باشد.
نظام  خود  سازوکارهای  بحث  سوم  مورد 
نمایندگان  که  است  وابستگی  و  قانون گذاری 
سر  بر  کشور  اجرایی  نظام  و  دولت  به  مجلس 
نمایندۀ  خود  چون  دارند؛  خود  وعده های  تحقق 
 ً مثال و  ندارد  دست  در  امکاناتی  که  مجلس 
راه  آنجا  و  می کشم  جاده  اینجا  من  که  است  گفته 
از  وعده هایی  و  می کنم  ایجاد  کارخانه  و  می کشم 
وعده ها  این  کیس  چه  حال  است.  داده  دست  این 
باید  دولت  که  است  طبیعی  می کند؟  عملیاتی  را 
اینکه  به جای  نماینده  پس  کند.  عملیاتی  را  این ها 
من  است  قرار  که  بگوید  و  بگرید  قرار  باالیی  شأن  در 
قرار  پاینی تر  مقام  در  کنم،  تعینی  را  تو  حرکت  ریل 
آقای  و  استاندار  آقای  و  فرماندار  آقای  که  می گرید 
یعین  بسازید؛  جاده  و  بکشید  ریل  را  جا  فالن  وزیر، 
قرار  دولت  به  وابستگی  جایگاه  یک  در  نماینده 
مختلفی  خروجی های  می تواند  امر  این  و  می گرید 
به  تنها  وابستگی  این   ً لزوما البته  باشد.  داشته 
جناح های  به  است  ممکن  بلکه  نیست  دولت 

قدرت و ثروت دیگری باشد.
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طی  یعین  مجلس،  خود  درون  که  می بینیم  باز 
مشغول  است  قرار  نماینده  یک  که  سالی  چهار  آن 
به فعالیت باشد، آن مبانی که ما برای قانون گذاری 

ً خیلی جایگاه خایص ندارد. بیان کردیم، اساسا
قابل طرح  خصوص  این  در  که  دیگری  نکتۀ 
قانون گذاری  نظام  که  است  ارتباطی  بحث  است، 
با  اسالمی  شورای  مجلس  خاص  به طور  و  ما 
ضامن  که  نهادی  به عنوان  نگهبان  شورای 
بیان  هم  این  از  قبل  دارد.  است  آن  اسالمی بودن 
اینکه  بر  مبین  دارد  وجود  اختالف نظرهایی  که  شد 
مواردی  چه  بر  قانون گذاری  نظام  عملکرد  حوزۀ 
چه  در  را  موضوعات  باید  ما  و  بگرید  قرار  می تواند 
مواردی  این ها  ببینیم.  اسالمی  نظام  در  سطحی 
مجلس  و  نگهبان  شورای  بنی  ارتباط  در  که  است 
را  مجلس  مصوبات  است  قرار  که  نهادی  به عنوان 
که  گفت  می توان  و  است  قابل توجه  کند،  تضمنی 
به عنوان  نگهبان  شورای  فقهای  رویکرد  به نوعی 
نظام  اسالمیت  ضامن  که  اشخایص  اصلی ترین 
می تواند  هستند،  قانون گذاری  حوزۀ  در  اسالمی 
اسایس  قانون   91 اصل  در  بگرید.  قرار  موردتوجه 
باشند.  زمان  به  گاه  آ باید  فقها  که  است  شده  گفته 
آن  که  است  توانسته  آن ها  گاهی  آ سطح  این  آیا 
اسالمی  مبانی  به  نسبت  را  ما  جامعۀ  نیازهای 
شاید  که  است  مطالیب  همه  این ها  دهد؟  پوشش 
حداقل  اما  کرد  مطرح  آسیب  به عنوان  نتوان 
قرار  موردتوجه  مسئله  و  سؤال  به عنوان  می تواند 

گرید.

 چگونه می توان نظام قانون گذاری 
جامعه  مسائل  و  نیازها  به  ناظر  که  کرد  پایه ریزی  را 
خصوص  در  تکنیک هایی  و  فنون  چه  باشد؟ 

نیازسنجی تقنیین وجود دارد؟
نظام  آسیب های  از  یکی  من  به نظر  مسئله  این 
این  اینجا  در  مهم  پرسش  است.  ما  قانون گذاری 
تقننی  برای  نیازسنجی  مبنای   ً اساسا که  است 
بروید  االن  شما  گر  ا یعین  چیست؟  ما  جامعۀ  در 
به نوعی  که  یازدهم  مجلس  در  بگریید،  آمار  و 
سایر  با  مقایسه  در  خورده،  آن  به  انقالبی  برچسب 
اعالم وصول  طرح ها  بیشرتین  گذشته،  مجالس 

را  طرحی  یک  نماینده ای  که  وقیت  است.  شده 
آسییب  و  خأل  نیاز،  یک  یعین  می کند،  اعالم وصول 
و  کنند  تأمنی  را  نیاز  آن  می خواهند  یا  که  دارد  وجود 
آن خأل را پر کنند یا جلوی آن آسیب ها را بگریند. این 
طرح  اسایس  چه  بر  ما  است؟  شده  سنجیده  کجا  از 
صیانت از کاربران در فضای مجازی را اعالم وصول 
صدور  تسهیل  طرح  اسایس  چه  بر  ما  کردیم؟ 
چه  بر  کردیم؟  اعالم وصول  را  کسب وکار  مجوزهای 
اعالم وصول  را  مهریه  زندانیان  آزادی  طرح  اسایس 
کردیم؟ بر چه اسایس طرح الزام تنظیم سند رسمی 
می کنیم؟  اعالم وصول  را  غریمنقول  معامالت  در 
این  سر  پشت  کارشنایس  و  علمی  مطالعات  آیا 
نمایندۀ  مِن  کنید  فرض   ً مثال نه؟  یا  است  طر ح ها 
ارتباط  در  افراد  سری  یک   با  باالخره  مجلس 
به  من  که  افرادی  مسائل  کثرت  آیا  اینجا  در  هستم، 
اعالم وصول  به سمت  را  من  هستم،  مرتبط  آن ها 
من  ارتباط  اینکه  یا  می دهد  سوق  الیحه  یا  طرح  یک 
با نهادهایی مثل مرکز پژوهش های مجلس باعث 

چننی کاری شده است؟
انجام  علمی  کار  هیچ  هم  حوزه  این  در  البته 
اظهارنظری  اینجا  گر  ا هم  من  و  است  نشده 
داشته ام،  که  است  مشاهداتی  اساس  بر  می کنم، 
زمینه  این  در  که  علمی  مطالعۀ  یک  اساس  بر  نه 
یک  البته  که  بگویم  هم  را  این  باشد.  شده  انجام 
تحت  مجلس  پژوهش های  مرکز  در  خوبی  پروژۀ 
نظام  آسیب شنایس  خصوص  در  عنوان  این 
آنجا   ً قطعا که  است  شده  انجام  قانون گذاری 
من  اما  دارد.  وجود  قابل استفاده ای  مطالب  هم 
مطالیب  خودم،  مشاهدات  اساس  بر  اینجا  در 
سال  یک  حدود  در  طرحی  یک  می کنم.  بیان  را 
کلیۀ  که  محتوا  این  با  بود  شده  اعالم وصول  پیش 
پروانۀ  از  اعم  دارند  پروانه  صدور  که  مراجعی 
شاغل  هیچ  کسب،  پروانۀ  یا  و  کارشنایس  وکالت، 
پروانه های  کلیۀ  نمی تواند  بازنشسته ای  هیچ  و 
مرجع  هیچ  دقیق تر  به عبارت  کند.  اخذ  را  صادره 
یا  شاغلنی  برای  نمی توانست  مجوزی  صدور 
طرح  این  طراح  کند.  صادر  پروانه  بازنشستگان 
در  شاید   ً تقریبا من  که  بود  محرتمی  نمایندۀ  یک 
شدم  هم کالم  او  با  دقیقه  سه  یا  دقیقه  دو  عرض 

طرح  نتیجۀ  در  که  آسیب هایی  از  وجه  چند  تنها  و 
بحران  به  را  کشور  و  می شد  کشور  شامل  ایشان 
واداشته  تأمل  به  ایشان  و  کردم  بیان  می رساند 
جلسه  یک  که  بود  چننی  ایشان  تعبری  عنی  و  شد 
بگذارید تا با هم بنشینیم و بحث کنیم و این موارد 
است  این  ایشان  از  من  سؤال  کنیم.  پیش بیین  را 
طرحی  چننی  و  آمدید  اسایس  چه  بر  شما  پس  که 
دقیقه  دو  با  است  قرار  گر  ا کردید؟  اعالم وصول  را 
نشان  شوید،  متزلزل  خود  طرح  در  شما  صحبت، 
اتفاق  قانون گذاری  نظام  و  مجلس  در  که  می دهد 

خوبی نمی افتد.
می شود،  اعالم وصول  که  طرح هایی  عمدۀ 
که  گفت  می توان  یعین  دارند؛  خاستگاهی  چننی 
در  نیازسنجی  برای  مبنایی  هیچ  کشورمان  در  ما 
وضع  زمینه  این  در  مقررات  نداریم.  قواننی  حوزۀ 
دستگاه  و  است  اجرا  مقام  در  چون  دارد،  بهرتی 
مواجه  خألهایی  سری  یک  با  اجرا  مقام  در  مجری 
می شود و می آید و برای آن مقرره گذاری می کند. اما 
عوامل  و  است  اجرا  عالم  از  دور  قانون گذاری  نظام 

متعددی می تواند بر آن تأثریگذار باشد.
که  است  سنیت  وضعیت  همنی  مورد  اولنی   
ارتباط  در  که  افرادی  با  نمایندگان  یعین  دارد؛  وجود 
مجلس  در  که  قانون گذاری هایی  بر  هستند، 
امروز  رسانه ای  فضای  مؤثرند.  می گرید  انجام 
یعین  دارد؛  منفی  یا  مثبت  تأثری  حوزه،  این  در  خیلی 
جدی  موضوع  شاید  موضوعی  یک  است  ممکن 
در  که  رسانه ای  جریان  آن  اما  نباشد،  کشور  برای 
اصلی  اولویت  به  را  موضوع  آن  است،  کم  حا کشور 
دستورکار  در  هم  بعد  و  می کند  تبدیل  کشور 
وضع  قانون  آن،  پایۀ  بر  و  می گرید  قرار  مجلس 
و  می گرید  قرار  دولت  کار  دستور  در  و  می شود 
سنجه  نظام  هیچ  و  می شود  مقرره گذاری  آن  برای 
از  یکی  این  و  ندارد  وجود  بنی  این  در  ارزیابی  و 
ابتکار  برای  نه تنها  ما  که  است  آسیب ها  بزرگ ترین 
نیازسنجی  برای  مبنایی  هیچ  قانونگذاری مان 
نداریم، از آن طرف هم هیچ سازوکاری برای ارزیابی 
ندارد؛  وجود  شده  گذاشته  که  مقرراتی  و  قواننی 
بیاید  که  ندارد  وجود  نظام مندی  سازوکار  یک  یعین 
یا  قانون  قالب  در  که  را  ما  هنجارگذاری های  آثار  و 

آثار  بتوانیم  ما  گر  ا کند.  ارزیابی  را  می شود  مقرره 
کجا  که  بفهمیم  می توانیم  کنیم،  ارزیابی  را  قواننی 
حقوقی  نظام  به  قانون  یک  کجا  در  و  دارد  وجود  خأل 
قانون  یک  کجا  در  یا  و  می زند  آسیب  کشور  اجرایی  و 

به خوبی عمل می کند تا تقویت شود.

هیچ  قانونگذاری مان  ابتکار  برای  نه تنها  ما 
آن طرف  از  نداریم،  نیازسنجی  برای  مبنایی 
و  قواننی  ارزیابی  برای  سازوکاری  هیچ  هم 
یعین  ندارد؛  وجود  شده  گذاشته  که  مقرراتی 
و  بیاید  که  ندارد  وجود  نظام مندی  سازوکار  یک 
یا  قانون  قالب  در  که  را  ما  هنجارگذاری های  آثار 

مقرره می شود را ارزیابی کند.

سیاست های  دوم  و  اول  بندهای    
شرعی  موازین  به  توجه  به  راجع  قانون گذاری  کلی 
تنظیم  در  قانون گذاری  منشأ  اصلی ترین  به عنوان 
و تصویب طرح ها و لوایح قانونی و ارزیابی و پاالیش 
به نظر  است.  حیث  این  از  موجود  و مقررات  قواننی 

شما بهرتین راه ها برای تحقق این دو بند چیست؟
موضوع  این  به  بند  دو  در  کلی  سیاست های  در 
کرده  بیان  را  مبانی  بحث  اول  بند  است.  شده  اشاره 
جمهوری  نظام  در  قانون گذاری  مبنای   ً اساسا که 
باشد  شرعی  موازین  و  شرعی  احکام  باید  اسالمی 
است.  ما  اسایس  قانون  از  این برگرفته  شد،  بیان  که 
داشته  اول  بند  از  بیشرت  اهمییت  شاید  دوم  بند 
برای  اجرایی  سازوکار  پیش بیین  هم  آن  و  باشد 
و  جدید  قانون گذاری های  در  اول  بند  تضمنی 
ما  برداشت  البته  است.  موجود  قواننی  به  نسبت 
چننی  که  کلی  سیاست های  از  فارغ  که  است  این 
چهارم  اصل  از  برداشت  می کند،  تصریح  را  حکمی 
چهارم  اصل  یعین  نیست؛  این  جز  اسایس  قانون 
و  قواننی  کلیۀ  می گوید  که  وقیت  اسایس  قانون 
این  باشد،  اسالمی  موازین  اساس  بر  باید  مقررات 
هم  و  است  جدید  قانون گذاری های  بر  ناظر  هم 
و  ادارات  در  بالفعل  که  موجودی  قواننی  به  ناظر 

دادگاه ها در حال اجرا است.
سیاست های  دوم  بند  در  که  دستوری  و  حکم 
اسایس  قانون  حوزۀ  در  است،  شده  بیان  کلی 
اسایس  قانون  حوزۀ  در  است.  جدید  بحث  یک 
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نگهبان  شورای  که  بوده  این  ما  برداشت  همیشه 
شورای   ً مثال است.  مجلس  مصوبات  به  محدود 
خصوص  در  ندارد  صالحیت  و  نمی تواند  نگهبان 
مثل  شده  تأیید  این  از  پیش  که  قانونی  انطباق 
امر  یک  این  کند.  پیدا  ورود  انقالب  از  پیش  قواننی 
است.  حقوق دانان  میان  پذیرفته شده ای   ً تقریبا
و  مسئولیت  این  کلی  سیاست های  دو  بند  اما 
باید  که  کرده  ایجاد  نگهبان  شورای  برای  را  تکلیف 
برای قواننی نسبت به قانون اسایس اعم از قواننی 
که  کند  طراحی  سازوکاری  جدید  قواننی  و  موجود 

بتوان نسبت به آن ها اعمال نظر کرد.

شرعی  موازین  درمورد  این  از  پیش  موضوع  این 
بود.  شده  بیان  اسایس  قانون  چهارم  اصل  در  و 
منسجمی  حقوقی  سازوکار  هیچ  همچنان  ما  اما 
نسبت  نگهبان  شورای  فقهای  اعمال نظارت  برای 
نداریم.  خود  کشور  در  مقررات  و  قواننی  به 
شورای  نظارت  برای  اسایس  قانون   95 و   94 اصل 
تنها  است.  مجلس  مصوبات  به  نسبت  نگهبان 
دارد،  حضور  ما  حقوقی  نظام  در  که  سازوکاری 
مصوبات  به  نسبت  نگهبان  شورای  اعمال نظارت 
قانون  در   ً دقیقا که  است  اسالمی  شورای  مجلس 
شورا  برای  باید  مجلس  مصوبات  که  است  گفته 
بدهد  نظر  که  دارد  مهلت  روز   10 ظرف  شورا  و  بیاید 
قابل تمدید  دیگر  روز   10 نبود،  کافی  روز   10 گر  ا و 
مصوبه  آن  داد،  نظر  شورا  روز   20 آن  در  گر  ا و  است 
مصوبه  نداد،  نظر  گر  ا و  می کند  طی  را  خود  مراحل 
نیست  این  به معنای  و  است  قابل اجرا  و  الزم االجرا 
توسط  اعمال نظر  قابل  و  قابل تغیری  مصوبه  آن  که 
را  موضوع  این  آن ها  نباشد.  نگهبان  شورای 
یک  گر  ا و  می کنند  رعایت  شرعی  موازین  درمورد 
 ً قبال یا  باشند  کرده  تأیید  و  باشد  آمده  مصوبه ای 
کرده  سکوت  و  باشند  نداده  نظر  آن  به  نسبت 
یا  ماده  فالن  که  برسند  نتیجه  این  به  بعداً  و  باشند 

در  شرعی  موازین  مغایر  مصوبه  آن  تبصرۀ  فالن 
حال اجرا است، این صالحیت برای فقها وجود دارد 
به عنوان  کنند.  اظهارنظر  آن  زمینۀ  در  و  بیایند  که 
پیش  که  موردی  یک  اخری  سال  چند  در   ً مثال نمونه 
تشکیالت،  قانون   26 مادۀ  یک  تبصرۀ  بحث  آمد، 
و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف 
نسبت  تبصره  آن  اطالق  که  بود  شهرداران  انتخاب 
مسلمان  آن  جمعیت  کثریت  ا که  مناطقی  به 
شد.  شناخته  شرعی  موازین  مغایر  هستند، 
شده  تصویب  این  از  پیش  سال  چند  که  قانونی 
گرفته  قرار  موردتأیید  نگهبان  شورای  توسط  و 
که  می شوند  متوجه  نگهبان  شورای  االن  اما  بود. 
در  اجرا  به  اطالقی  یک  با  حاضر  حال  در  تبصره  این 
است.  شرع  موازین  مغایر  اطالق،  آن  که  می آید 
دارد  وجود  حقوقی  به لحاظ  سازوکاری  آیا  اما 
قانون  فالن  کردم  احساس  من  به فرض  گر  ا که 
سازوکار،  آن  در  و  بیایم  است،  شرع  موازین  مغایر 
سازوکاری  آیا  کنم؟  مطلع  را  نگهبان  شورای  فقهای 
صورت  به  نگبهان  شورای  فقهای  که  دارد  وجود 
نظارت  اعمال  مقررات  و  قواننی  به  نسبت  فعال 
که  است  این  پاسخ  باشند؟  داشته  مسئولیت  و 
ندارد.  وجود  زمینه  این  در  حقوقی  سازوکار  خری، 
قانون گذاری  نظام  کلی  سیاست های  دوم  بند 
این  طول  در  که  می کند  تصریح  را  موضوع  این  هم 
سنیت  به طور  نگهبان  شورای  فقهای  سال  چهل 
مثال  به عنوان  می کنند.  و  کرده  اعمال صالحیت 
او  و  دارید  ارتباط  نگهبان  شورای  فقیه  فالن  با  شما 
شما  برداشت  که  قانونی  یک  از  و  موضوع  یک  از  را 
و  می کنید  مطلع  است،  خالف شرع  که  است  این 
این  هم  او  برای  و  شده  هم نظر  شما  با  هم  ایشان 
دغدغه پیش می آید و این مسئله را در صحن شورا 

مطرح می کند و مورد برریس قرار می گرید.
وجود  مقررات  حوزۀ  در  سازوکاری  یک  البته 
است  اداری  عدالت  دیوان  طریق  از  هم  آن  و  دارد 
عام  به طور  هرکس  و  شهروندان  تمامی  که 
اداری  عدالت  دیوان  از  را  مقرره  یک  ابطال  می تواند 
مغایرت  به دلیل  یا  مقرره  ابطال  این  بخواهد. 
شرعی  مغایرت  به دلیل  یا  است  مقرره  آن  قانونی 
دیوان  باشد،  میان  در  شرعی  مغایرت  گر  ا است. 

نگهبان  شورای  فقهای  از  را  موضوع  اداری  عدالت 
استعالم می کند و نظر فقهای شورای نگهبان برای 
و  شرعی  مغایرت  خصوص  در  اداری  عدالت  دیوان 

عدم مغایرت شرعی الزم االتباع است.
نهادهایی  و  علمیه  حوزۀ  نقش    
در  را  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  همچون 
اسالمی  موازین  با  منطبق  قواننی  کمیت  حا بهبود 
برای  راهکارهایی  چه  می کنید؟  ارزیابی  چگونه 

ارتقای آن ها وجود دارد؟
من  و  داشت  تخصیص  ورود  باید  زمینه  این  در  البته 
پیدا  ورود  مسئله  این  به  نمی توانم  شکل  این  به 
مختلف،  موضوعات  زمینۀ  در  کل  به طور  اما  کنم. 
فعال تر  به صورت  علمیه  حوزۀ  اینکه  برای  فضا 
زمینه  این  در  ما  متأسفانه  و  دارد  وجود  شود  وارد 
بحث  ابتدای  در  مثال  به عنوان  نمی بینیم.  نمودی 
است.  شریعت  قانون گذاری  مبنای  که  کردم  بیان 
در  چه  بیاییم  باید  ما  پس  دارد.  اثری  یک  حرف  این 
مستحدثه،  مسائل  در  چه  و  سابق  موضوعات 
اجتهاد پویای فقهای شیعه را در حوزۀ مسائل روز 
مبنای  می خواهد  که  مقرراتی  و  قواننی  قالب  در  و 
در  بخواهیم  گر  ا  ً مثال ببینیم.  باشد  جامعه  عمل 
مثال  اقتصادی  موضوعات  و  اقتصادی  نظام  حوزۀ 
بیمه،  بانک،  شبیه  مباحیث  که  گفت  باید  بزنیم 
هستند  مسائلی  طرف  یک  از  سرمایه  بازار  و  بورس 
وجود  انتظار  این  طرفی  از  و  هستند  روز  مسئلۀ  که 
ادارۀ  حوزۀ  در  اسالم  نظریۀ  بفهمیم  ما  که  دارد 
اسایس  چه  بر  و  چیست  کشور  پولی  مسائل 
برخاستۀ  و  مستظهر  که  را  خایص  نمود  ما  است. 
نمی خواهم  من  نمی بینیم.  باشد  علمیه  حوزۀ  از 
است  ممکن  است.  نشده  انجام  کاری  که  بگویم 
گرفته  انجام  متعددی  کارهای  علمیه  حوزه های  در 
و  باشد  گرفته  صورت  متعددی  تحقیقات  و  باشد 
شده  تأسیس  زمینه ها  این  در  تخصیص  مدارس 
این  علمیه  حوزۀ  درمورد  مهم  مسئلۀ  اما  باشد. 
است که در آن بناست یک سری مراجعی را تربیت 
در  اسالمی  جامعۀ  فکری  مراجع  این ها  که  کند 
از  هستند.  اشخاص  فردی  مسائل  و  فردیات  حوزۀ 
اسالمی  جامعۀ  که  می گوییم   ً دائما ما  هم  طرف  یک 
گر  ا که  دارد  افعالی  یک  سری  اسالمی  حکومت  و 

قانون اسایس ما برای تحقق نظام قانون گذاری 
به  نیازی  ما  و  دارد  خوبی  ظرفیت های  اسالمی 
این  در  اسایس  قانون  در  تجدیدنظر  و  اصالح 
حوزه نداریم و می توانیم با تکمیل ساختارهای 

ذیل قانون اسایس این خألها را پر کنیم.

شرعی  احکام  موضوع  را  آن  افعال  و  حکومت  این 
باید  ما  علمیۀ  حوزۀ  و  اجتهاد  نظام  دهیم،  قرار 
دارد،  اسالمی  حکومت  که  افعالی  آن  برای  بتواند 
اساس  بر  را  خودش  متناظر  و  متناسب  احکام 

اقتضائات روز اجتهاد کند و صادر کند.
از  مسائلی  و  بیمه  بورس،  بانک،  مسائل 
بسیار  که  هستند  جدیدی  مباحث  قبیل،  این 
آیت اهلل  امثال  تعابری  گر  ا و  هستند  حیاتی  و  مهم 
ربا  به  مربوط  بحث های  حوزۀ  در  را  آملی  جوادی 
اعمال  که  نتیجه ای  و  اثر  که  می دهد  نشان  ببینید، 
باشد  داشته  حوزه ها  این  در  می تواند  سیاست 
به سمت  یا  و  صالح  به سمت  را  جامعه  که  است  این 

تباهی بربد.
از  پیش  حکومت  سیاست های  ببینید  شما 
امام حسیـن  شهادت  فاجعۀ  به  که  هجری   60 دهۀ 
اعمال  یک  سری  شد،  منجر  اسالمی  امت  توسط 
داشته  مالی  حوزۀ  در  به خصوص  برنامه هایی  و 
حرام  از  اسالمی  امت  بطون  است  شده  باعث  که 
هم  االن  بگذارند.  پا  زیر  را  حقیقت  و  حق  و  شود  ُپر 
ببینید آیا جامعۀ اسالمی ما و سیاست گذاری های 
باید  باشد،  چننی  گر  ا است؟  شرع  از  برخاسته  ما 
و  علمیه  حوزۀ  میان  ارتباط  و  وصل  حلقۀ  یک 
شورای  مجلس  مثل  سیاست گذاری  نهادهای 
نیست  چننی  البته  که  باشد  داشته  وجود  اسالمی 
گر بخواهیم نسبت  و این حلقۀ وصل وجود ندارد. ا
مطلوب  وضعیت  و  اسالمی  قانون گذاری  میان 
شاید  کنیم  مقایسه  حاضر  حال  وضعیت  با  را  آن 
ما  قانون گذاری  که  کنیم  بیان  به صراحت  نتوانیم 
قابل ارائه  اسالمی  قانون گذاری  نظام  یک  به عنوان 
زیادی  آسیب های  و  خألها  زمینه  این  در  است. 
نحوۀ  تا  گرفته  نیازسنجی  نحوۀ  از  دارد؛  وجود 
این  در  خأل  مهم ترین  که  موضوعات  در  اجتهاد 
با  است.  اسالمی  قانون گذاری  در  مهم  حوزۀ  دو 
تحقق  برای  ما  اسایس  قانون  من  به نظر  حال  این 
خوبی  ظرفیت های  اسالمی  قانون گذاری  نظام 
قانون  در  تجدیدنظر  و  اصالح  به  نیازی  ما  و  دارد 
تکمیل  با  می توانیم  و  نداریم  حوزه  این  در  اسایس 
پر  را  خألها  این  اسایس  قانون  ذیل  ساختارهای 

کنیم.
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کمیت  نگاهی انتقادی به برداشت رایج  از حا
قانون در نظام حقوقی ایران

اندیشمندان  و  حقوقی  نظام  از  محض  تقلید   1.1
فرانسه 

قانون  کمیت  حا مفهوم  آغاز،  همان  از  ایران  در 
فرانسه  حقوقی  نظام  و  نظریات  با  پیوند  نوعی  در 
این  اصلی  دالیل  از  یکی  بتوان  شاید  گرفت.  سامان 
مشروطیت  و  قاجار  زمان  روشنفکران  اصرار  را  امر 
استبداد  دانست.  زمان  آن  در  سیایس  استبداد 
ساخت  ویژگی های  پایدارترین  از  یکی  همواره 
اسالمی  انقالب  از  پیش  ایران  تاریخ  طول  در  قدرت 
قدرت  تمرکز  به معنای  استبداد  است.  بوده 
هیچ گونه  بدون  خودکامه  پادشاهی  دست  در 
محدودیت قانونی یا سنیت است و متضمن نظامی 
در  که  فردی  نهایی  تحلیل  در  و  حکومت  که  است 
حکومت شوندگان  مقابل  در  دارد  قرار  آن  رأس 
که  آنجا  از  ندارد.  مسئولییت  و  تعهد  هیچ گونه 
کمیت  حا ایدۀ  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی 
با  مبارزه  فرانسه  مانند  کشورهایی  در  قانون 
دلیل  همنی  به  است،  بوده  پادشاهان  استبداد 
ایرانی  روشنفکران  اندیشۀ  کانون  در  قانون گرایی 
قرائت  قانون)به ویژه  کمیت  حا و  گرفت  قرار  نزی 

نظام حقوقی رومی- ژرمین از آن( یگانه راه حل تغیری 
وضع موجود تلقی  شد؛ اما هیچ تأملی فراتر از حوزۀ 
آن  ترجمۀ  و  فرانسوی  قواننی  از  صرف  اقتباس 

صورت نمی گرفت.
فرانسوی  برداشت  گردید  ذکر  که  گونه  همان  
انواع  میان  از  الگو  یک  تنها  قانون  کمیت  حا از 
در  حیت  و  است  غرب  در  قانون  کمیت  حا نظریات 
حقوقی  نظام های  دستاورد  از  استفاده  صورت 
پس  و  کرده  رعایت  را  تطبیق  اصول  باید  دیگر 
در  قانون  کمیت  حا جایگاه  برریس  و  مطالعه  از 
بهرتین  از  اقتباس  به  نسبت  الگوها،  این  انواع 
در  که  حالی  در  کرد؛  اقدام  آن ها  مناسب ترین  و 
و  حقوق دانان  مدنظر  فرانسوی  الگوی  تنها  ایران 

روشنفکران قرارگرفته است.
و  ماهیت  از  روشین  تصویر  نزی  آغاز  همان  از 
کمیت  حا که  حالی  در  نمی شد؛  ارائه  قانون  مفهوم 
و  موجود  مناسبات  برهم زدن  مستلزم  قانون 
سیاست  فلسفۀ  حکومت،  مقولۀ  به  نگرش  تغیری 
بود  قرارداد  مبنای  بر  انسان  اجتماعی  زندگی  و 
بر   ً عمال و  نگرفت  صورت  به هیچ وجه  ایران  در  که 

حقوقی  نظام  است.  تحلیل  و  قابل نقد  گون  گونا جوانب  از  ایران  حقوق  در  قانون  کمیت  حا موضوع 
کمیت  حا اندیشۀ  نزی  زمان  همان  از  و  پذیرفته  را  فرانسه  حقوقی  نظام  تأسیس،  زمان  از  ایران  مدرن 
قانون همراه با نوعی برداشت صورت گرایانه به ایران وارد شده است. در طول دوران انقالب اسالمی 
کان  کما که  است  شده  اضافه  آن  به  اسالمی  شریعت  و  قانون  میان  نسبت  در  بسیاری  ابهامات  نزی 
و  آموزه ها  عدم تناسب  نزی  و  حقوقی  فرهنگ  عدم توسعۀ  موارد  این  بر  عالوه  است.  مانده  باقی 
در  قانون  کمیت  حا پیامدهای  جمله  از  اجتماعی  اقتضائات  با  قانون  کمیت  حا از  رایج  برداشت های 
حقوقی  نظام  در  قانون  کمیت  حا از  رایج  برداشت  پیامدهای  مهم ترین  از  برخی  ادامه  در  است.  ایران 

ایران موردبرریس قرار می گرید.

تقلید  این  نتیجه  در  می گردید.  تأکید  صرف  تقلید 
نوشته)مفهوم  و  مدون  قواننی  کمیت  حا بر 
آن  ماهیت  قراردادن  اصل  به جای  قانون(  صوری 

تأکید شد.
کتفا به برداشت های صورت گرا 1.2 ا

تحت تأثری  که  نزی  ایران  مدرن  حقوقی  نظام 
شکل  فرانسه  حقوقی  نظام  و  روشن فکران 
برداشت های  نظام،  این  از  تبعیت  با  بود  گرفته 
تنها  به عنوان  را  قانون  کمیت  حا از  صورت گرا 
راه حل نابسامانی ها و اوضاع آشفتۀ ایران سرلوحۀ 
از  فراتر  تأملی  هیچ  حقیقت  در  اما  داد؛  قرار  خود 
ترجمۀ  و  اروپایی  قواننی  از  صرف  اقتباس  حوزۀ 
و  ماهیت  از  روشین  تصویر  و  نگرفت  صورت  آن 
کمیت  حا که  حالی  در  نشد؛  ارائه  قانون  مفهوم 
و  موجود  مناسبات  برهم زدن  مستلزم  قانون 
سیاست  فلسفۀ  حکومت،  مقولۀ  به  نگرش  تغیری 
هیچ گاه  ایران  در  که  بود  قرارداد  مبنای  بر  انسان  و 
تأکید  محض  تقلید  بر   ً عمال و  نگرفت  صورت 
قانون گذاری  حجم  قابل توجه  افزایش  می شد. 
یکدیگر،  به  نسبت  قواننی  جایگاه  تعینی  بدون 
عدم ثبات  استفساریه ها،  و  قواننی  مکرر  اصالح 
و  یکدیگر  با  قواننی  تعارض  قواننی،  استحکام  و 
مشکالتی  زمرۀ  از  اجرا  ضمانت  فاقد  قواننی  وضع 
صورت گرایی  اثر  در  سال ها  این  طول  در  که  است 
شکلی  کمیت  حا بر  حد  از  بیش  تأکید  و  حقوقی 
کرده  پیدا  استمرار  ایران  حقوقی  نظام  در  قواننی 

است.
1.3 ابهام فراوان در نسبت میان قانون و شریعت

کمیت  حا که  مشکالتی  و  مسائل  از  دیگر  یکی 
مبهم بودن  است،  مواجه  آن  با  ایران  در  قانون 
ابزارهای  از  یکی  به عنوان  قانون  میان  نسبت 
دراین باره  است.  شرعی  احکام  و  دولت ها  حقوقی 
وجود  اختالف نظر  اندیشمندان  میان  همواره 
به لحاظ  معتقدند  برخی  سویی  از  است.  داشته 
پذیرش  با  قانون  و  اسالمی  فقه  میان  رابطۀ  نظری 
این  بر  و  است  شده  مطرح  شیعی  فقه  حکومت 
حقوقی  ساختارهای  تغیری  به سمت  باید  اساس 
نظر  از  همچننی  رفت.  اجتهاد  و  فقاهت  نفع  به 
کارشناسان  نیازمند  نزی  قانون گذاری  چرخۀ  آنان 

اجتهاد  روش  و  فقه  باید  و  است  فقهی  خبـرگان  و 
شود؛  متحول  فعال  حالت  به  منفعل  حالت  از 
به نحوی  باید  جامعه  عرصۀ  در  فقه  دیگر  به عبارت  
در  قواننی  تا  سازد  پیاده  را  شرع  از  منبعث  نظام 
احکام  و  قواعد  باشند.  شرعی  کماهوحقه  جامعه 
است  یکپارچه ای  و  واحد  نظام  یک  دارای  فقهی 
احکام  داخل نمودن  و  آن  نظرگرفنت  در  بدون  که 
را  بسیاری  مشکالت  موضوعه  قوانیـن  در  فقهی 

در جامعه می آفریند.
معتقدند  حقوق دانان  از  برخی  نزی  دیگر  سوی  از 
قانون گذاری  عرصۀ  به  فقهی  احکام  و  قواعد  ورود 
ایجاد  به  منجر  خود  آن،  مقدمات  رعایت  بدون 
این  می گردد؛  حقوقی  نظام  در  فراوان  مشکالت 
در  قانون  از  صحیح  عدم شناخت  معتقدند  عده 
عدم هماهنگی  به  منجر  آن  کارکرد  و  حقوقی  نظام 
نمونه  به عنوان  می گردد.  حقوقی  نظام  در 
و  کارشناسان  کافی  تسلط  و  عدم شناخت 
شورای  مجلس  نمایندگان  مانند  حقوق دانان 
احکام  عملکرد  نوع  و  فقه  از  قضات  و  اسالمی 
عدم رعایت  نتیجه  در  و  حقوقی  نظام  در  فقهی 
انتقادی  موضع  شکل گریی  و  قانون نوییس  اصول 
مهم ترین  از  یکی  کم،  محا در  قانون گذار  به  نسبت 
این  در  است.  حقوقی  نظام  در  کنونی  مشکالت 
رویکرد دستگاه اجتهاد فقهی در بسیاری از موارد 
نمی گرید؛  نظر  در  را  عامه  منافع  و  اجتماعی  نیازهای 
دستگاه  برآیند  فقهی  احکام  به عبارت  دیگر 
هم خوانی  خود  نظام  و  لوازم  با  و  هستند  فقاهت 
همواره  تاریخ  طول  در  فقه  نمونه  به عنوان  دارند. 
و  گون  گونا نظرات  قرارگرفنت  هم  کنار  و  تجمیع  از 
نظرات  این  آزموده شدن  و  یکدیگر  با  متعارض  گاه 
می رسد.  تکامل  به  به نوعی  بعدی  فقهای  توسط 
فقها  متنوع  و  متعدد  نظرات  وجود  که  معنا  بدین 
است  حالی  در  این  است.  فقهی  پویایی  نشان گر 
آن  به تبع  و  حقوقی  نظام  در  اولیه  اصول  از  یکی  که 
نظم  و  هماهنگی  اصل  رعایت  قانون نوییس،  در 
مسئلۀ  تحت عنوان  امروزه  آنچه  است.  قواننی  در 
تعینی فتوای معیار در قانون گذاری به وجود آمده 
چننی  به  پاسخ  برای  که  است  دغدغه ای  نزی  است 

مشکلی برآمده است.

امری نعیمی
دانشجوی دکرتی حقوق عمومی
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نسبت  است  الزم  می رسد  نظر  به  مجموع  در 
نظرگرفنت  در  با  به ویژه  شیعه  فقه  و  قانون  میان 
و  شود  تبینی  نظام ساز  فقه  همچون  رویکردهایی 
مقام  در  هم  و  نظر  مقام  در  هم  دو،  این  میان  رابطۀ 

عمل به درسیت تبینی گردد.
1.4 عدم توازن میان دکرتین و فرهنگ حقوقی

چالش های  مسائل  مهم ترین  از  یکی  امروزه 
معرفت  پایداری  و  ثبات  نزی  حقوقی  نظام  هر  کنونی 
الگوهای  و  حقوقی  نظام  از  عمومی  گاهی  آ و 
حقوقی  فرهنگ  حقیقت  در  است.  آن  رفتاری 
حقوق،  دانش  در  مهم  موضوعی  به عنوان 
ارزش ها  باورها،  دانش ها،  مجموعۀ  به  اشاره 
در  جامعه  در  مردم  که  است  آداب ورسومی  و 
آن  از  خود  اجتماعی  روابط  تنظیم  نحوۀ  با  نسبت 
قانون گرایی  و  قانون مداری  فرهنگ  برخوردارند. 
حقوقی  فرهنگ  جلوه گاه  و  ابعاد  مهم ترین  از  یکی 
که  است  دلیل  همنی  به  و  است  جامعه  هر  در 
چه  جوامع،  حقوقی  فرهنگ  پیشرفته بودن 
امر  این  با  مرتبط  مسئولنی  و  نهادها  سطح  در 
ارتباط  در  به نحوی  مردم  عموم  سطح  در  چه  و 
مسئلۀ  است.  قانون مداری  فرهنگ  با  مستقیم 
در  بسیاری  اهمیت  قانون گرایی  و  قانون مداری 
 ً معموال که  حدی  تا  دارد  اجتماعی  نظام  ثبات  و  نظم 
شمرده  بسیاری  مضرات  بی قانونی  رواج  برای 
بد  قانون  از  تبعیت  از  بیش  به مراتب  که  می شود 
خواهد  کشور  در  پیشرفت  مانع  طرفی  از  و  است 
باید  هریک  مسئولنی  و  مردم  جهت  همنی  به  شد؛ 
تسلیم  آن  برابر  در  نزی  و  کرده  کمک  قانون گرایی  به 

باشند.
و  قانون  کمیت  حا خصوص  در  وجود  این  با 
و  موجود  برداشت های  ایران  در  قانون مداری 
موجود  وضع  از  بسیار  حقوق دانان،  آموزه های 
کمیت  اندیشمندان بر حا فاصله گرفته است. این 
در  معتقدند  و  دارند  تأکید  ایران  جامعۀ در  قانون 
دولت  و  حکومت  اعمال  و  رفتارها  تمام  باید  کشور 
مفهومی  بنابراین  و  پذیرد  صورت  قانون  اساس  بر 
اندیشمندان  این  اذهان  در  قانون  کمیت  حا از  که 
و  محدودیت  ذیل  بیشرت  می گرید  قرار  مدنظر 
قانون  اساس  بر  دولت  و  حکومت  مقیدشدن 

و  تورم  به  منجر  به خودی خود  نزی  امر  این  است. 
کثرت قواننی ناهماهنگ و گاه متعارض با یکدیگر 
در  قواننی  از  حجم  این  و  گردیده  حقوقی  نظام  در 
کارآمدی آن ها و در نتیجه تضعیف  ایران منجر به نا
مهم ترین  از  یکی  زیرا  است؛  شده  قانون  کمیت  حا
قانون مداری،  و  حقوقی  فرهنگ  تضعیف  عوامل 
کوتاه مدت  و  ناپایدار  رسمی  هنجارهای  وجود 
پریوی  و  مردم  کم  گاهی  آ مزیان  کنار  در  که  است 
به  می توان  بیشرت  هنجارها  از  آن ها  کورکورانۀ 

عدم رشد فرهنگ قانون مداری در ایران پی برد.
کمیت  حا از  رایج  برداشت  میان  عدم تناسب   1.5

قانون و اقتضائات اجتماعی
سیایس  زندگی  تجربۀ  حکومت ها  و  جوامع  همۀ 
و  حقوقی  نظم  نداشته اند.  یکسانی  اجتماعی  و 
جمله  از  حقوقی  نظام  در  قاعده ای  و  مفهوم  هر 
متناسب  باید  کشور  هر  در  قانون  کمیت  حا
ایران  در  شود.  جاری و ساری  آن  ویژگی های  با 
مسئلۀ  یک  به  قانون  به  احرتام  و  قانون گرایی 
کنار  در  مسئله  این  است.  شده  تبدیل  اجتماعی 
شیوۀ  به  زیادی  حد  تا  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل 
قواننی  نامناسب بودن  و  قانون گذاری  نامطلوب 

بازمی گردد.
در  اجتماعی  اقتضائات  موارد  از  بسیاری  در 
وجود  بدون  و  نمی شود  رعایت  قواننی  خصوص 
وضع  مختلف  قواننی  اجتماعی،  زمینه های 
که  بریونی  هنجارهای  وضع  که  حالی  در  می شوند 
مردم  انزجار  به   ً نهایتا »به تدریج  نشده اند  درونی 
هنجارهای  از  و  هنجار  تعینی کنندۀ  مسئولنی  از 
هنجارها  آن  که  هرچند  می انجامد،  وضع شده 
برای  و  شده  وضع  مردم  برای  خریخواهانه  نظر  با 
برای   ً عموما هنجارها  این  باشند.  مفید  جامعه 
است  سازمان ها(  یا  و  )تکنولوژی  پدیده هایی 
و  می شوند  جامعه  وارد  خارج  از  دولت  توسط  که 
به  جامعه  درون  در  سنیت  یا  و  خودجوش  به طور 
به عبارت  دیگر  نکرده اند؛  رشد  و  نیامده  وجود 
کثر  ا و  رعایت  دقیق  به طور  سنیت  هنجارهای  کثر  ا
از  اجبار  با  جامعه  از  خارج  از  که  مدرن  هنجارهای 
طریق قانون وارد شده اند، کمرت رعایت می شوند«. 
که  می شویم  مواجه  مسئله  این  با  گاه  که  آنجا  تا 

»حیت در صورت وضع ضمانت اجراها و مجازات سنگنی، مزیان عدم پریوی از قواننی بسیار باالست و دولت 
علت  همنی  به  است.  ناموفق  جامعه  ادارۀ  در  این،  وصف  با  و  برپدازد  کنرتل  برای  زیادی  بسیار  هزینۀ  باید 
و  پذیرفته  و  تعینی  مردم  خود  طریق  از  و  درون  از  هنجار  که  است  آن  بر  کوشش  همواره  غربی  کشورهای  در 
سپس به قانون تبدیل شود تا هم ضمانت اجرائی داشته و هم هزینۀ کنرتل آن برای دولت کم باشد و مردم 

خودشان از طریق فشار هنجاری یکدیگر را کنرتل نمایند«.
پی نوشت:

انتشار،  سهامی  تهران:  کاربردی،  جامعه شنایس  بر  مقدمه ای  جامعه؛  آناتومی   ،)1378( فرامرز.  رفیع پور،   .1
چاپ هشتم، 1392.

دانشگاه  دانشجویی  بسیج  انتشارات  تهران:  نظام ساز،  دانش  عمومی؛  حقوق   ،)1395( علی.  ربیع زاده،   .2
امام صادق)ع(، چاپ اول.

کمیت قانون در ایران، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول. 3. عبدی، عباس و همکاران. )1381(، معمای حا
ایران،  در  دموکراتیک  نظم  نابسامانی  ریشه های  جمهوری؛  و  مشروطه   ،)1381( علریضا.  توانی،  مالئی   .4

تهران: نشر گسرته، چاپ اول.
سیایس،  نهادهای  و  کمیت  حا ایران؛  اسالمی  جمهوری  اسایس  حقوق   ،)1386( محمد.  سید  5.هاشمی، 

تهران: نشر مزیان، ج 2، چاپ بیست و هفتم، 1395.
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احیای حقوق عامۀ صحیح در گرو 
تقویت و توسعۀ نظریه پردازی است

حکمت نیا د  محمو دکرت  با  گفت وگو 
می سال ا یشه  ند ا و  فرهنگ  ه  هشگا پژو ق  حقو و  فقه  ه  گرو د  ستا ا

چه  که  ببینیم  قع  ا و ر  د و  شیم  با شته  ا د مه  عا ق  حقو رد  رمو د ی  نظر بحث  یک  ید  با ا  بتد ا ینجا  ا ر  د ما 
چه  که  د  شو مشخص  ید  با مه  عا ق  حقو ی  برا م  ا قد ا مۀ  برنا ر  د و  ید  می آ هن  ذ به  ح  صطال ا ین  ا ز  ا یی  معنا
ۀ  قو نقش  رد  رمو د که  ست  ا زم  ال همچننی   . می کنیم پیش بیین  را  یی  لفه ها مؤ چه  با  و  یی  مه ها برنا
م  مفهو  ، ئیه قضا ۀ  قو ر  د مه  عا ق  حقو ی  حیا ا لبته  ا  . د شو ه  د ا د تی  ضیحا تو  ، یند آ فر ین  ا ر  د ئیه  قضا
ق  حقو ی  حیا ا ر  د ئیه  قضا ۀ  قو نقش  رت  عبا ز  ا ن  آ ی  به جا ید  با لیل  د همنی  به  و  نیست  قیقی  د ن  ن چنا آ

. کرد صحبت  مه  عا
جمع  رت  به صو ینجا  ا ر  د که  حقی  ژۀ  ا و ین  ا که  گفت  ید  با  ً ال و ا مه  عا ق  حقو رد  رمو د ی  نظر ی  بحث ها ر  د
ع  نو یک   ، د می شو د  یا ن  آ ز  ا حق  ن  ا تحت عنو ما  فقه  ر  د که  ی  چزی ن  آ  . ست معنا چه  به  د  می شو ه  برد ر  کا به 
سب  مکا ب  کتا ی  ا بتد ا ر  د  . د می رو ر  کا به  لبه  مطا شبه  یا  لبه  مطا حق  ن  ا تحت عنو زه  مرو ا که  ست  ا حق 
هم  حق  یا  آ که  د  می شو ح  مطر بحیث   ، د گری ر  قرا ض  ِعو  ، ت مال معا ر  د ند  ا می تو ی  چه چزی ینکه  ا ب  با ر  د
 . ند می شو حق  حث  مبا رد  ا و سبت  منا ین  ا به  ا  لذ و  نه  یا  د  گری ر  قرا ت  مال معا ر  د ض  ِعو ن  ا به عنو ند  ا می تو
بلیت  قا که  ی  چزی ز  ا رتند  عبا و  می کنند  ح  مطر که  ی  نه ا سه گا ت  صیا خصو ین  ا با  حق  م  مفهو ن  بیا ز  ا ف  هد
را  ا د  ، طرف یک  ی  برا که  رند  و بیا را  تی  صیا خصو که  هست  ین  ا  ، شد با شته  ا د را  نقل  یا  ل  نتقا ا  ، ط سقا ا
ر  د تغیری  و  شد  با ط  بو مر ی  یگر د به   ، شد با تحت سلطنتش  و  ید  ر  د که  ی  یی ا را ا د ر  د یگر  د طرف  و  شد  با
ین  ا د  رصد د ین ها  ا یعین  ؛  د گری ر  قرا ض  ِعو ن  ا به عنو ند  ا بتو تا  شد  با بل  مقا طرف  نفع  به  ضعیت  و ین  ا
هم  حقی  ن  آ  . رد ا ند د  جو و فقهی  ت  بیا د ا ر  د کلمه  ن  ر مد ی  به معنا حق  یۀ  نظر  ً سا سا ا و  ند  ه ا د بو بحث 
 ، می کنیم صحبت  مه  عا ق  حقو ز  ا ما  که  قیت  و ا  لذ  . رد ا د ی  د و محد ر  بسیا برد  ر کا  ، ست ن ها آ نظر  مد که 
مه  عا ق  حقو رد  د به  یه  نظر ن  آ که  چرا ؛  یم ز ا بیند سب  مکا ب  کتا ل  و ا فقهی  ی  فضا ر  د را  ن  ما د خو ید  نبا

. رد ا ند نی  ا همخو مه  عا ق  حقو ی  فضا با  کل  ر  د ما  ا د  شو ه  د ستفا ا ن  آ ز  ا ست  ا ممکن  گرچه   . رد نمی خو

حقوق  به  راجع  مباحث  ساختار  و  مفهومی  شبکۀ  فهم  برای  شما  به نظر  بنابراین    
کرد؟ باید  چه  عامه 

و  د  بگری بر ر  د را  مه  عا ق  حقو ند  ا بتو که  شیم  با شته  ا د حق  رد  رمو د ی  ز ا یه پرد نظر یک  ا  بتد ا ید  با ما 
ّجه  مو ید  با ی  ز ا یه پرد نظر ین  ا یگر  د ی  سو ز  ا  . کند هی  ن د ما سا و  مهیا  هم  را  رد  ا مو یر  سا ند  ا بتو همچننی 
ا  لذ و  د  می شو ه  مید نا حکم  ع  ر شا ر  عتبا ا ین  ا که  ست  ا ع  ر شا ر  عتبا ا زمند  نیا هم  ن  آ ن  د ّجه بو مو و  شد  با
که  گفت  چننی   ، ست ا ر  عتبا ا ین ها  ا همۀ  که  می زنند  حق  بحث  ر  د ئی  خو ی  آقا که  حرفی  ین  ا بل  مقا ر  د ید  با
معتربَ  ظ  به لحا را  ر  عتبا ا گر  ا لی  و شد  می با حکم  ین ها  ا همۀ   ، د شو گرفته  نظر  ر  د لحکم  معین ا به  ر  عتبا ا گر  ا
 ، ین ها ا همۀ  عیت  مشرو منشأ  گرچه  ست  ا ت  و متفا  ً مال کا تکلیف  و  حق  که  گفت  ید  با  ، کنیم ب  حسا
لی  و  . ید رمی آ د رست  د ئی  خو ی  آقا صحبت  ین  ا  ، شد با حکم  با  ی  و مسا ع  ر شا ۀ  د را ا گر  ا  . ست ا ع  ر شا ۀ  د را ا
سنخ  و  ست  ا صحبت  یک   ، ر عتبا ا ی  مبنا یند  می گو بلکه  نمی کنند  بحث  رت  صو ین  ا به  قی  حقو ی  م ها نظا
نظر  ر  د را  یی  سنخ ها ن  ا می تو پس   . ست ا سنخ  سر  بر  ن  صحبتما ینجا  ا ما   . ست ا یگر  د صحبیت  ع  ضو مو
کند  برریس  و  ه  کرد ا  جد حکم  لۀ  مقو ز  ا را  ن ها  آ  ، ه کرد یح  تشر را  ین ها  ا ع  ر شا ینکه  ا ر  عتبا به ا که  یم  بگری
به  یۀ  نظر ستید  ا خو گر  ا که  ست  ا سنخی  چه  ز  ا ه  کرد ح  مطر عی  جتما ا زندگی  ر  د ع  ر شا که  ی  معترب ین  ا که 
ی  مبنا که  عم  ال معین ا به  حق  یعین  ؛  د می گری ر  قرا مبنا  ن  ا به عنو یه  نظر ین  ا  ، کنید حی  طرا را  عم  ال معین ا

. ست ا ع  ر شا ۀ  د را ا ین ها  ا ر  عتبا ا
گفتگو  حق  رۀ  با ر د که  نی  زا ا یه پرد نظر ن  میا ز  ا  . کرد ه  د ستفا ا هم  تطبیقی  ت  بیا د ا ز  ا ن  ا می تو ینجا  ا ر  د
هم  لیلش  د  . ست ا فلد  هو یۀ  نظر  ، رد بخو معترب  تحلیل  رد  د به  بیشرت  ید  شا که  ی  یه ا نظر ن  آ  ، ند کرد

وجود   آن  تعریف  در  شاخصه هایی  چه  و  معناست  چه  به  عامه  حقوق  شما  به نظر    
دارد؟
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یست  یتیو ز پو یک   ً تا ا ذ فلد  هو که  ست  ا ین  ا
ژه ها  ا و  ، حق ی  گفتگو ر  د که  می کند  ن  بیا و  ست  ا
ب  خو قیت  و ما  ا د  می رو ر  کا به  حق  ن  ا به عنو
که  یم  می شو جه  متو  ، می کنیم برریس  را  ن ها  آ
رت  عبا با  هیم  ا بخو گر  ا یعین  ؛  نیستند هم سنخ 
و  ی  معنو ک  مشرت ین ها  ا  ، کنیم صحبت  فقهی 
قیت  و  . نیستند معنا  یک  ی  ق ها ا مصد همچننی 
ی  هسته ها به  و  می کنیم  ی  و کا ا و را  ین ها  ا که 
م  تما که  می بینیم   ، می کنیم ا  پید د  رو و ن  آ ی  مرکز
به   ، د می شو ح  مطر حق  م  نا به  که  یی  ها چزی ن  آ
ر  چها ین  ا ز  ا ی  عه ا مجمو یا  تم  ا ر  چها ین  ا ز  ا یکی 
 ، نیت مصو  ، یی نا ا تو  : ز ا رتند  عبا که  د  برمی گرد تم  ا

. ی د زا آ و  لبه  مطا

ما  ه  عد لقا علی ا  ، برگشت ین ها  ا به  که  قیت  و
هیچ   ، یم می بر ر  کا به  که  قی  حقو ی  گفتگو ر  د
ی  یه ها نظر  . یم ر ا ند ی  د زا آ م  نا به  ی  چزی قع  مو
یند  می گو یعین  ؛  ست ا ترکییب  ی  یه ها نظر ن ها  آ
لم  عا ر  د ما  ا می کنیم  یه  تجز را  مرکب  ین  ا که 
و  رد  ا ند د  جو و ه  یه شد تجز عنصر  ن  آ  ، ق حقو
را  ش  د خو یا  هم  ترکیب  ین  ا ی  برا  . ست ا ترکییب 
هم بسته ها  یا  و  را  ش  ضد یا  و  می کنیم  سبه  محا
ین ها  ا  . می کنیم سبه  محا را  ن  آ ی  بسته ها ا و و 
ین  ا ز  ا نید  ا می تو شما  که  هستند  یی  ه ها را

. ید ر و بیا ست  د به  را  حق  م  مفهو  ، یق طر
ی  چزی ن  آ  ، کنیم ظ  لحا را  ت  بیا د ا ین  ا گر  ا ما  پس 
ی  چزی ن  هما  ، می کند ح  مطر حق  ز  ا فلد  هو که 
 . می برند ر  کا به  عقال  و  عرف  و  م  مرد که  ست  ا
شیم  با شته  ا د جه  تو نکته  ین  ا به  ید  با هم  ما 
ما  ا  ، رد ا د د  جو و قی  حقو ی  بحث ها ن  آ قر ر  د که 
ی  بحث ها ما  ت  یا ا رو ر  د  . نیست قی  حقو ب  کتا
قی  حقو منت  م  ا هیچ کد ما  ا  ، رد ا د د  جو و قی  حقو
هست  یی  ها چزی یک  یگر  د رت  به عبا  . نیستند

ح  مطر حق ها  ن  ا تحت عنو ما  ت  بیا د ا ر  د که 
ح  مطر را  همنی   ، ند کرد بحث  که  هم  فقها  و  ه  شد
حقی  ن  آ و  رد  ا د متکثر  ی  ژه ها ا و حق  که  ند  کرد
ن  ا به عنو ند  ا می تو و  رد  می خو رد  د به  فقه  ر  د که 
بقیه  و  رد  ا د را  ت  صیا خصو ین  ا  ، د شو قع  ا و ض  عو
که  د  می شو گفته   ً مثال  . هستند لفظی  ک  مشرت
ر  منظو ما  ا هستند  حکم  حق ها  ین  ا ز  ا بعیض 
ین  ا با  حق  ین  ا با  بل  مقا ر  د که  ست  ا حکمی 
که  وگرنه  ست  ا ر  منظو شد  گفته  که  تی  صیا خصو
ن ها  آ ر  عتبا ا ی  مبنا و  هستند  حق  همه  ین ها  ا
همۀ  که  قیت  و ل  حا  . ست ا ع  ر شا حکم  و  ر  عتبا ا
ی  ز ا یه پرد نظر یک  ید  با ما   ، هستند حق  ین ها  ا
صلی  ا صر  عنا یی  سا شنا و  ن  جمع کرد رد  رمو د
ترکییب  حیث  و  هستند  تم ها  ا همنی  ر  منظو که 
م  نظا ر  د که  یی  حق ها ین  و عنا ر  منظو که  ین ها  ا
را  ین  ا که  قیت  و  . شیم با شته  ا د  ، ست ا قی  حقو
نسبت  که  د  می شو ز  آغا ما  بحث  زه  تا  ، شتیم ا د
ست  ا ح  مطر ز  مرو ا که  ی  چزی با  ص  به خصو حق 
به  جه  تو با  لت  و د با  ن  آ نسبت  ص  به خصو و 
. د می گری شکل   ، رد ا د ر  ختیا ا ر  د لت  و د که  بعی  منا

ز  ا ن  ا می تو یطی  شرا چه  ر  د  
سخن  می  عمو و  عی  جتما ا عرصه  ر  د حق 

؟ گفت
نسبت  ر  د حق   ، ع جتما ا صحنۀ  ر  د ینکه  ا
ت  بیا د ا که  ست  ا ی  چزی د  می شو چه  شما  با  من 
ی  چزی ن  آ ما  ا  . ست ا غین  ن  آ به  نسبت  می  سال ا
ین  ا نسبت  که  ست  ا ین  ا  ، رد ا د لی  خا ی  جا که 
ت  بیا د ا شما  گر  ا ؟  د می شو چه  لت  و د با  حق ها 
ی ها  بشر ق  حقو  ً مثال  ، شید با شته  ا د قی  حقو
یف  تعر منفی  و  مثبت  حق  به  طرف  یک  ز  ا را  حق 
 ، مثبت حق  یند  می گو قیت  و یعین  ؛  می کنند
تحقق  به  نسبت  لت  و د که  ست  ا حقی  ر  منظو
ست  ا حقی  منفی  حق  و  رد  ا د تی  ثبا ا ظیفۀ  و ن  آ
ر  د ه  بند که  رد  ا د خله  ا م مد عد ظیفۀ  و لت  و د که 
که  یی  یه ها نظر مفصل  ر  به طو ن  بیا ی  د زا آ ب  کتا
را  هست  مثبت  ق  حقو و  منفی  ق  حقو رد  رمو د
با  لت  و د نسبت  که  م  کرد ن  بیا و  م  د ا د ضیح  تو

. د می شو چه  حق 

بعد   . هیم ا می خو را  حق  یۀ  نظر  ً ئا ا بتد ا ما  پس 
که  ه  آنگا و  هیم  ا می خو را  لت  و د با  حق  نسبت 
نسبت  که  شد  مشخص  لت  و د با  حق  نسبت 
به  بت  نو ست  ا خله  ا م مد عد یا  و  خله  ا مد  ، حق ین  ا
ی  ها جرا نت ا ضما ال  حا که  می رسد  ی  بعد عنصر 
ز  ا لیت  و د م  مقا گر  ا یعین  ؛  چیست حق  ین  ا نقض 
نسبت  را  د  خو ظیفۀ  و و  کرد  ی  تعد حق  نقض  ین  ا
ن  آ به  نسبت  ما   ، د ا ند م  نجا ا رسیت  به د حق  به 
قضا  ه  ستگا د و  هیم  د م  نجا ا ید  با چه  لیت  و د م  مقا
ر  د بحیث  ما   . رد ا د ی  ظیفه ا و چه  زمینه  ین  ا ر  د
تخلف  لیت  و د م  مقا یک  گر  ا که  یم  ر ا د زمینه  ین  ا
رت  صو چه  به  ید  با تخلف  ین  ا با  جهه  ا مو  ، کرد
جه  ا مو ی  نمند ا تو فرد  یک  با  ینجا  ا ر  د یعین  ؛  شد با
چننی  با  ید  با ینجا  ا ر  د  . می کند تخلف  که  هستیم 

؟ کرد چه  ی  فرد
یم  ر ا د که  تی  مشکال ز  ا یکی  من  به نظر  ن  ال ا
چه  متخلفنی  با  نیم  ا نمی د  ً قعا ا و که  ست  ا ین  ا
ی  د قتصا ا متخلفنی  م  ا عد ا  ً مثال یا  آ  . کنیم ید  با
ئم  جرا ین  ا با  رد  برخو ی  برا سب  منا ی  ر هکا را
را  ن  تشا زا مجا  ، ن ها آ م  ا عد ا ی  به جا گر  ا ؟  ست ا
یی  جا یک  ل  ه  سا د شما   ً مثال که  هیم  د ر  قرا چننی 
 ، کنید د  با آ را  جا  یک  ل  ه  سا د ال  حا  ، ید کرد ن  یرا و را 
رد  ا ند که  شرعی  ی  مبنا ن ها  آ م  ا عد ا ؟  نیست بهرت 
د  می شو ه  برد یگر  د ین  و تحت عنا ن  آ ی  مبنا و 
ین  بهرت م  ا عد ا یا  آ که  ست  ا ین  ا صلی  ا بحث  ما  ا
؟  رد ا د د  جو و هم  ی  یگر د ی  ه ها را یا  ست  ا جهه  ا مو
و  ید  بیا تحت نظر  مجرم  فرد  ین  ا کنید  فرض   ً مثال
جهت  ر  د و  هد  د ئه  را ا را  د  خو نظر  مد ی  ش ها رو
جهت  ر  د حیت  یا  و  د  شو ه  د ستفا ا ن  آ ز  ا صحیح 
می  عمو هی  گا آ تا  د  شو ه  د ستفا ا هم  ن  آ منفی 
چننی  با  سته  ا خو نا  ، معه جا یگر  د و  ید  آ صل  حا

. د نشو رگری  د تی  مشکال
ی  نظر ی  بحث ها ین ها  ا ز  ا م  ا هرکد ین  برا بنا
رد  ا و ما  بحث ها  ین  ا با  بق  مطا و  رند  ا د قیقی  د
را  د  خو بحث  ما   . یم می شو مه  عا ق  حقو حث  مبا
پیش   ، حق نۀ  رگا چها س  سا ا ن  هما س  سا ا بر 
 ، رد ا د شین  رو قضیۀ  که  ی  فرد ق  حقو  . یم برد
ر  د ی  و نیت  مصو و  فرد  ز  متیا ا  ، فرد ی  د زا آ بحث 
ق  حقو ین  ا ما  که  قیت  و لی  و  . د می شو ح  مطر ن  آ

 ، می کنیم صحبت  مه  عا ق  حقو ز  ا ما  که  قیت  و
ب  کتا ل  و ا فقهی  ی  فضا ر  د را  ن  ما د خو ید  نبا
رد  د به  یه  نظر ن  آ که  چرا ؛  یم ز ا بیند سب  مکا
ز  ا ست  ا ممکن  گرچه   . رد نمی خو مه  عا ق  حقو
ق  حقو ی  فضا با  کل  ر  د ما  ا د  شو ه  د ستفا ا ن  آ

. رد ا ند نی  ا همخو مه  عا

ی  به معنا ین  ا یا  آ  ، می کنیم فه  ضا ا مه  عا به  را 
ینجا  ا ر  د مه  عا یعین  ؟  ست ا ق  حقو سرجمع 
گر  ا ؟  ی د فرا ا م  عا یا  ست  ا عی  مجمو م  عا
ع  مجمو  ، هیم د ر  قرا هم  ر  کنا را  د  فرا ا تک تک 
ر  منظو ینکه  ا یا  ست  ا مه  عا ق  حقو ین ها  ا
ژۀ  ا و ین  ا  ً سا سا ا ینکه  ا یا  ست  ا می  عمو حیث 
ژۀ  ا و ین  ا  ، ید می بر ر  کا به  که  ی  مه ا عا ق  حقو
ین  ا ی  برا فی  کا یۀ  نظر ز  ا ترکیب  ین  ا ر  د ق  حقو

. نیست ر  ا رد برخو مطلب 
هم  بشر  ق  حقو بحث  ر  د که  نید  ا می د
 . نرفتند حق  ژۀ  ا و ر  با یر  ز خیلی  ها  فردگرا
بلکه  نیستند  حق ها  ین ها  ا که  گفتند 
معه  جا که  هستند  کلی  ی  رزش ها ا و  مه ها  برنا

. می کند یت  حما ن ها  آ ز  ا
و  لح  مصا جمع   ، مه عا ق  حقو ین  ا گر  ا پس 
مه  عا ق  حقو را  ن  آ سرجمع   ، شد با د  فرا ا فع  منا
می  عمو حق  ن ها  آ سرجمع  گر  ا  . مند می نا
لمنفعه  له ا صا ا ی  یه ها نظر به  شبیه   ، د بشو
ی  نه ا یا فردگرا ی  یه ها نظر  ً تا ا ذ که  د  می شو
منفعت  ین  بیشرت که  ند  ئل ا قا و  هستند 
ما  ا  . ست ا مه  عا ق  حقو  ، د ا تعد ین  بیشرت ی  برا
همیشه  که  ید  می آ پیش  لی  شکا ا ینجا  ا ر  د
گر  ا و  می کنند  ضرر  که  هستند  ی  ه ا عد
 ، می برند منفعت  که  یی  ن ها آ د  بشو فرض 
یک  ر  د هم  ز  با  ، بکنند را  ه ها  ید ن د یا ز ن  ا جرب
منفعت  را  ین  ا ؛  یم می گری ر  قرا ی  بهرت ضعیت  و
به  ؛  د می شو حق  یۀ  پا که  مند  می نا می  عمو
 ، نه یا منفعت گرا ت  بیا د ا ر  د حق  که  لیل  د ین  ا
ین  ا  . ست ا ه  یت شد حما منفعت  ی  به معنا
 ، شد با شته  ا د می  عمو جنبۀ  گر  ا منفعت 

. د می شو مه  عا ق  حقو
م  مقا ر  د که  را  می  عمو فع  منا گر  ا ما  پس 
ست  ا ممکن  و  نمی برند  منفعت  همه   ، تحقق
معنا  نه  ین گو ا  ، کنند ضرر  هم  ی  ه ا عد که 
ن  یا ز  ، ن منفعت برندگا فع  منا ز  ا که  کنیم 
یک  ر  د ما  هم  ز  با  ، د شو ن  ا جرب ن  یدگا ن د یا ز
ی  نظر م  مقا ر  د ین  ا  . هستیم بهرت  ضعیت  و
ضرر  نه  چگو ینکه  ا عملی  م  مقا ر  د  . ست ا
رد  ا د د  جو و بحث  ی  جا  ، کنیم ن  ا جرب را  ن ها  آ
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ضرر  نه  چگو و  د  شو تضمنی  ر  چطو منفعت  که 
چننی  یک  ر  د لت  و د لی  و  . د شو ن  ا جرب هم  ن ها  آ
یت  کثر ا نفع  به  تصمیمی  ند  ا می تو ضعییت  و
یک  زمند  نیا  ، کند چه  قلیت  ا با  ینکه  ا ما  ا د  بگری
مکتب  س  سا ا بر  همه  ین ها  ا  . ست ا مه  برنا

. د بو نه  یا منفعت گرا
ممکن   ، می برند منفعت  که  نی  کسا ین  ا ل  حا
ز  هنو که  نی  کسا یا  شند  با د  جو مو نسل  ست  ا
یست  محیط ز بحث   ً مثال  . ند ه ا مد نیا د  جو و به 
که  نسلی  ؛  ست ا هم  ه  یند آ نسل  به  ط  بو مر
ر  د  . رد ا ند د  جو و نش  ی حقا ذ ز  هنو قع  ا و ر  د
منفعت  ت  بیا د ا با  که  منفعت گرا  ی  یه ها نظر
 ، می کنند سبه  محا را  حق   ، ه فظت شد محا
 . رد ا ند لی  شکا ا و  ست  ا حق  هم  ین  ا که  یند  می گو
که  یند  می گو نه  یا رگرا ختیا ا ی  یه ها نظر ر  د ما  ا
ین  ا یگر  د رت  به عبا  . رد ا ند د  جو و حب حقی  صا

. رد ا ند د  جو و ن  ال ا که  ست  ا ه  یند آ نسل  به  ط  بو مر
لش  چا ر  چا د حق  ی  ی ها ر تئو که  ست  ینجا ا
رد  ا د می  عمو جنبۀ  که  یی  حق ها ین  ا که  ند  می شو
 ، ند نشد ث  د حا ز  هنو ن ها  آ ز  ا بخیش  که  ی  به نحو
؟  کرد ی  ز سا جا حق  ت  بیا د ا ر  د را  ن ها  آ ن  ا می تو یا  آ
زۀ  حو ر  د و  یس  سیا ف  ا هد ا یل  ذ بحث ها  ین  ا ا  لذ
ن  ا نمی تو یگر  د و  ند  می گری ر  قرا ن  کال ی  رزش ها ا

. کرد گفتگو  ن ها  آ رد  رمو د حق  ژۀ  ا و با 
فردگرا  ی  یه ها نظر ین  ا بر  که  ی  یگر د ل  شکا ا
و  ن  منفعت برندگا ین  ا که  ست  ا ین  ا  ، ست ا رد  ا و
یک  ر  د ست  ا ممکن  می بینند  ن  یا ز که  نی  کسا
ا  پید جمعی  حیث  ما  ا شند  نبا حد  ا و سرزمنی 
با  و  رد  ا د هند  ر  د ی  نه ا رخا کا که  کیس   ً مثال ؛  کنند
زمنی  کرۀ  ؛  می کند خ  را سو را  ن  زو و ا یۀ  ال  ، ن آ د  و د
ست  ا یقا  آفر سرزمنی  ینجا  ا ر  د و  د  می شو گرم 
لملل  بنی ا م  نظا بحث  ینجا  ا ر  د  . می بیند ضرر  که 
که  ی  له ا مقو ین  ا با  ما  که  گفت  ید  با و  ست  ا ح  مطر
نیم  ا می تو چه   ، ست ا ص  خا مرز  یک  ز  ا تر  فرا  ً تا ا ذ
ر  د و  زمینه  ین  ا ر  د هم  ن  کنو تا ؟  هیم د م  نجا ا
ی  حد ا و فق  ا تو لمللی  بنی ا ی  ی ها ر همکا زۀ  حو
ین  ا ر  د یص  خا ی  ر تئو و  ست  ا نگرفته  شکل 

. رد ا ند د  جو و زمینه 
 ، کنیم ه  د ستفا ا جمعی  یۀ  نظر ز  ا ما  گر  ا ل  حا

ما  ا  . د می شو حل  مه  عا ق  حقو ت  یا نظر مشکل 
 ً سا سا ا که  ست  ا ین  ا رد  ا د که  ی  بزرگ تر مشکل 
ن ها  آ  . رند ا ند حق  ژۀ  ا و  ، جمع گرا ی  یه ها نظر
حق  و  کنند  ه  د ستفا ا حق  ژۀ  ا و ز  ا نند  ا نمی تو
ن ها  آ نظر  ز  ا ن  چو  . ست ا ز  مجا یک  ن ها  آ ی  برا
بط  ا رو با  لت  صا ا و  ست  ا بط  ا رو  ، هست که  آنچه 
ست  ا فردگرا  ژۀ  ا و یک  حق  ژۀ  ا و  . ست ا عی  جتما ا
نقش  ی  یفا ا د  فرا ا  ، عی جتما ا ی  یه ها نظر ر  د لی  و
مشکل  یک  ا  لذ  . رند ا د حق  که  ین  ا نه   ، می کنند
ی  یه ها نظر یعین  ؛  ید می آ د  جو و به  ی  یگر د
ه  د ستفا ا حق  ژۀ  ا و ز  ا نند  ا نمی تو  ً سا سا ا جمع گرا 
به  را  عی  جتما ا یف  ظا و نند  ا می تو ن  آنا ا  لذ و  کنند 
با  لت  صا ا نه  یا جمع گرا ی  یه ها نظر ر  د  . ند برب ر  کا
یف  ظا و هم  بط  ا رو ۀ  تنظیم کنند و  ست  ا بط  ا رو
ی  مبنا بر  که  یی  یس ها سا ا ن  نو قا گر  ا شما   . ست ا
کرۀ  ن  نو قا مثل  ه  شد شته  نو لجمع  له ا صا ا
 ، د فرا ا ی  برا ن  آ ر  د که  می بینید   ، ببینید را  لی  شما
مشخص  حقی  هیچ  لی  و ه  شد تعینی  ظیفه  و
به سخیت  حق  ژۀ  ا و لیل  د همنی  به  ؛  ست ا ه  نشد

. رد ا د برد  ر کا فضا  ین  ا ر  د
ق  حقو گفت  ید  با کلی  ه  نگا یک  ر  د ین  برا بنا
طر  به خا ما  ا و  ست  ا فردگرا  یۀ  نظر یک   ً لبا غا مه  عا
نسل  بر   ً ا ید شد ی  د زا آ یا  ز  متیا ا نه  هرگو که  ین  ا
و  ست  ا ر  ا گذ ثری تأ سیع  و ر  به طو ن  یگرا د یا  ه  یند آ
نی  به آسا را  ن  آنا ت  ا ثری تأ جه  و ین  ا نیم  ا نمی تو ما 
به  را  مه  عا ق  حقو م  نا به  ی  ژه ا ا و  ، کنیم سبه  محا
را  مر  ا و  ید  بیا می  عمو م  مقا یک  که  یم  می بر ر  کا

. هد بد ن  ما سا سرو مه  عا ق  حقو ن  ا تحت عنو
ز  ا یکی  یست  محیط ز زۀ  حو ر  د که  کنید  فرض 
 . هستند ت  نا ا حیو  ، می بینند ن  یا ز که  یی  ها چزی
ی حق  ذ ش  د خو ن  ا حیو که  ست  ا بحث  ینجا  ا
ز  ا ن  آنا منفعت  که  ییم  بگو گر  ا  . نیست یا  ست  ا
 . شد با ی حق  ذ ند  ا می تو  ، شد با ه  یت شد حما ع  نو
که  ست  ا یی  نجمن ها ا با  ینجا  ا حق  ی  جرا ا ل  حا
ر  د یعین  ؛  می کنند یت  حما ت  نا ا حیو ق  حقو ز  ا
و  قّیم   ، نجمن ا و  ست  ا ن  ا حیو  ، ن ها ا خو ینجا  ا
ی  فضا ین  ا ر  د ا  لذ و  ست  ا ن  ا حیو پرست  سر
را  ن  آ ی  نظر ی  بحث ها مه  عا ق  حقو بر  مبتین 
و  ید  بیا ید  با چه کیس  که  ند  کرد حل  ین چننی  ا

 . ست ا ه  د سا هم  ن  آ نتیجۀ  و  کند  ا  عو د مۀ  قا ا
ر  د منطقه  ن  فال ی  ه ها با رو کنید  فرض   ً مثال
ز  ا یت  حما نجمن  ا  ، گرفتند ر  قرا ض  نقرا ا معرض 

. می کند ا  عو د مۀ  قا ا و  ید  می آ ت  نا ا حیو
ی  به معنا لت  و د شما  به نظر    
ق  حقو ق  حقا ا و  حیا  ا ر  د نقیش  چه  مت  حکو

؟ رد ا د مه  عا
نقش  مه  عا ق  حقو ر  د که  ست  ینجا ا پرسش 
هی  ا خو د ا د نقش  یا  آ ؟  ست ا شکل  چه  به  لت  و د
ر  قرا لت  و د ؟  رد ا د ی نفعی  ذ نقش  یا  آ ؟  رد ا د
 ، شد با ی نفع  ذ گر  ا ؟  کند یفا  ا را  نقیش  چه  ست  ا
گر  ا و  یزد  می ر نه  خزا ر  د را  مه  عا ق  حقو ینۀ  هز
ر  د را  ینه  هز ید  با  ، شد با م  مرد ز  ا یندگی  نما به 
ی  برا  ً مثال یعین  ؛  کند صرف  نظر  رد مو ع  ضو مو
ینه  هز ینکه  ا نه   ، کند ینه  هز ب  آ ی  برا یا  و  جنگل 
 . کند ج  خر د  خو ن  ا رمند کا ی  برا و  د  بگری را  ن ها  آ
و  یم  بگری معنا  ین  ا به  را  مه  عا ق  حقو گر  ا ین  برا بنا
ید  با کنیم  تعینی  ن  آ ر  د را  لت  و د نقش  هیم  ا بخو

. یم بگری نظر  ر  د را  منفی  و  مثبت  حد 
ما  ا می کنیم  مثبت  حق  ز  ا صحبت  بیشرت  ما 
مه  عا ق  حقو جزء  ست  ا ممکن  هم  منفی  حق 
 ً مثال ؛  د می شو ی  کمرت جه  تو ن  آ به  که  شد  با
ض  ا عرت ا حق  و  ن ها  آ ن  بیا ی  د زا آ  ، م مرد ی  ی ها د زا آ
که  ت  هرا تظا ؛  ت هرا تظا حق  ص  به خصو  . ن ها آ

حیث  ۀ  هند ن د نشا  ، رد ا د ت  و تفا ن  بیا ی  د زا آ با 
حق  شما  که  قیت  و یعین  ؛  ست ا م  مرد جمعی 
ن  بیا که  ست  ا ین  ا ۀ  هند ن د نشا  ، ید ر ا د ت  هرا تظا
جمعی  رت  به صو نید  ا می تو را  د  خو ض  ا عرت ا و 
ق  حقو جزء  هم  رد  ا مو ین  ا یا  آ ل  حا  . کنید م  عال ا
ن ها  آ ن  د جمعی بو حیث  تنها  یا  د  می شو مه  عا
ک  مال ن ها  آ ن  د جمعی بو حیث  گر  ا ؟  ست ا ک  مال
را  ی  یگر د بحث   ، د فرا ا ق  حقو ی  برا ید  با ما   ، شد با
ی  فرد ق  حقو به  نسبت  ید  نبا لت  و د که  کنیم  ز  با

. کند خله  ا مد د  فرا ا
و  مثبت  ق  حقو بحث  ر  د ما  که  قضیه  ین  ا
ق  حقو و  یم  ر ا بگذ ر  کنا را  ی  فرد حیث   ، منفی
 ، یم بگری را  ق  حقو سرجمع  ی  به معنا جمعی 
 ً مثال  . کنیم شن  رو را  ن  آ منفی  و  مثبت  سنخ  ید  با
یک  ت  هرا تظا شیم  با ئل  قا گر  ا که  کنید  فرض 
یک  ن  د جمعی بو ظ  به لحا  ، ست ا جمعی  حق 
خله  ا مد ید  نبا لت  و د یعین  ؛  ست ا منفی  حق 
ید  نبا لی  و کند  منّظم  را  ن  آ ند  ا می تو لبته  ا  . کند
نیست  هم  زم  ال همچننی   . کند خله  ا مد ن  آ ر  د
گر  ا ل  حا  . کند ت  هرا تظا به  یق  تشو را  م  مرد که 
مثبت  ق  حقو ین ها  ا ز  ا ی  ر بسیا که  مثبت  ق  حقو
ظیفۀ  و لت  و د ینجا  ا ر  د  ، د بشو منی  تأ  ، هستند
ر  د ید  با لت  و د یعین  مثبت  ظیفۀ  و  . رد ا د مثبت 
هد  د م  نجا ا را  د  خو ش  تال م  تما رد  ا مو ین  ا تحقق 
ی  برا زم  ال ی  یز مه ر برنا و  بع  منا سب  منا یع  ز تو و 

. شد با شته  ا د را  ن ها  آ
مه  برنا مه  عا ق  حقو ی  برا لت  و د ینکه  ا ما  ا
ین  ا ینکه  ا و  ست  ا صحبت  یک   ، شد با شته  ا د
صحبت  یک   ، شد با فق  مو و  آمد  ر کا مه  برنا
را  مر  ا و  د ید  نبا مثبت  ق  حقو ر  د  . ست ا یگر  د
د  کمبو همیشه  ن  چو ؛  یم بگری ه  شتبا ا هم  با 
مۀ  برنا ن  د ّجه بو مو ر  د شما   . رد ا د د  جو و بع  منا
هید  ا می خو که  ی  ر آثا و  ها  مد پیا به  جه  تو با  د  خو
پس   . ید می شو ی  یز مه ر برنا رد  ا و  ، کنید ب  حسا
ل  و ا ؛  ست ا رد  مو سه  بر  مشتمل  ی  یز مه ر برنا
 . شید با شته  ا د را  مه  عا ق  حقو هیم  مفا ید  با ینکه  ا
را  ها  مد پیا  ، ف ا هد ا زمینۀ  ر  د ید  با ینکه  ا م  و د
م  سو و  د  شو مشخص  ف  ا هد ا تا  کنید  سبه  محا
 . هید د تخصیص  هم  را  بع  منا نید  ا بتو ید  با ینکه  ا



7677

جزء  و  د  می گری ر  قرا یگر  یکد ر  کنا ر  د رد  مو سه  ین  ا
؛  د می شو مه  عا ق  حقو ی  حیا ا ب  با ر  د شما  مۀ  برنا

. مشخص حق  یۀ  نظر یعین 
ن  آ و  می کشید  را  حق  مثلث  و  یید  می آ شما 
ی ها  بند سطر ین  ا ل  حا  . می کنید ی  بند سطر را 
ست  ا ممکن   ، رد ا د که  فی  ا هد ا ظ  به لحا
ین  ا ید  می گو یکی   . د شو قع  ا و ف  ختال ا رد مو
رد  مو ن  آ ید  می گو هم  ی  یگر د و  ست  ا مهم  رد  مو
ما  و  ست  ا ی  نظر ی  بحث ها ین ها  ا  . ست ا مهم 
ین  ا یم  می گو من  ن  چو که  ییم  بگو نیم  ا نمی تو
مهم  ین  ا که  ید  بگو ید  با هم  نی  فال  ، ست ا مهم 
من  به نظر  که  یم  بگو من  ست  ا ممکن   . ست ا
ید  می گو ی  یگر د ما  ا  . ست ا ن  نا بر  م  مقّد زش  آمو
ین ها  ا  . ست ا زش  آمو بر  م  مقّد مت  سال که 
به  شما  ه  نگا ع  نو به  جه  تو با  که  ست  ا یی  بحث ها
 ، هستید ئل  قا که  یی  رزش ها ا و  نی  نسا ا زندگی 
شما  و  من  ست  ا ممکن  ال  حا  . ند می شو ت  و متفا
ی  یت ها لو و ا ی  برا و  کنیم  جعه  مرا هم  ن  آ قر به 
ر  د را  یه   آ ین  ا  ً مثال ؛  شیم با شته  ا د هم  مستند  د  خو
َقْريًَة  َمَثاًل  الَلّ  »َوَضَرَب   : ید می فرما که  ید  بگری نظر 
ُكِلّ  ِمْن  َرَغًدا  ِرْزُقَها  يَْأتِيَها  ًة  ُمْطَمِئَنّ آِمَنًة  َكانَْت 
الُْجوِع  لَِباَس  َفَأَذاَقَها الُل  بَِأنُْعِم الَلِّ  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن 

يَْصَنُعوَن.« َكانُوا  بَِما  َوالَْخْوِف 
 ، ل مثا رد مو م  قو که  می کند  ن  بیا ا  بتد ا یه  آ ین  ا
ی  د قتصا ا ط  نشا و  نی  رو د یش  آسا و  منیت  ا
کفر  ند  و ا خد نعمت  به  ین ها  ا بعد   . شت ا د
و  گرسنگی  به  مبتال  را  ن ها  آ ند  و ا خد و  ند  ید رز و
ملیت  یک  هد  ا بخو ند  و ا خد گر  ا یعین  ؛  کرد ترس 
بعد  و  می کند  گرسنه  را  و  ا ل  و ا  ، کند د  بو نا را 
ز  ا آنجا  ر  د هم  ترس   . می کند ر  چا د ترس  به  هم 
ز  ا و  ست  ا منیت  ا ن  ا فقد ی  به معنا نی  و بری جنبۀ 
به  را  ن  طمینا ا ن  ا فقد ی  معنا هم  نی  رو د جنبۀ 
و  ید  بیا کیس  ست  ا ممکن  ل  حا  . د می گری د  خو
ید  با ا  بتد ا که  ید  بگو و  کند  ی  ز ل سا مد یه  آ ین  ا ز  ا
مسئلۀ  غ  سرا به  بعد  و  برد  بنی  ز  ا را  گرسنگی 
گرسنه  ملیت  یک  د  نمی شو یعین  ؛  رفت منیت  ا
تو  ی  برا ما  ن  آ بل  مقا ر  د که  ییم  بگو ما  و  ند  بما
گرسنگی  و  ست  ا گرسنه  ملت   . یم ه ا رد و آ منیت  ا
ه  همرا به  نت  خیا و  یش  طن فرو و و  ترس  د  خو با 

. رد و می آ

مشکالت  ریشۀ  شما  به نظر    
به  عامه  حقوق  عدم احیای  در  حقوقی  نظام 

برمی گردد؟ چه چزیی 
ست  ا ین  ا  ، یم ر ا د ضر  حا ل  حا ر  د ما  که  مشکلی 
به  ز  نیا  ، ف ا هد ا و  ی ها  یت بند لو و ا ین  ا ر  د که 
یگر  یکد با  ن ها  آ بطۀ  را که  یم  ر ا د سبه  محا و  بری  تد
ن ها  آ بر  یی  ها مد پیا چه  و  د  می شو ر  برقرا نه  چگو
سبه  محا را  ین ها  ا نیم  ا نتو که  قیت  و  . د می شو ر  با
ر  د ص  به خصو ؛  فتیم می ا زمرگی  رو به   ، کنیم
ر  بسیا زه  مرو ا مسئله  ین  ا که  ها  مد پیا زۀ  حو
ن  زما ر  د که  لیل  د ین  ا به  ؛  ست ا ه  شد س  حسا
که  یم  می کرد جعه  مرا تی  بیا د ا یک  به  ما  یم  قد
ه  همرا ن  آ با  و  شت  ا د ر  سروکا طبیعت  با  ر  بسیا
ج  ر خا ما  ست  د ز  ا هم  طبیعت  ین  ا یند  آ فر  . د بو
خ  ر طبیعی  رت  به صو همه  سیل  و  ب  آ و  د  با و  د  بو
ع  نو ز  ا هم  ن  آ ل  قبا ر  د ما  ی  یز مه ر برنا و  د  ا می د
 . یم ز می سا را  ن  جها ما  زه  مرو ا ما  ا  . د بو جهه  ا مو
ز  ا  . رد ا د نی  گو نا گو ی  ها مد پیا ما  خت  سا ین  ا
ر  د ت  خال ا مد تا  گرفته  صنعیت  ی  خت ها سا
بشر  ر  کا یعین  ؛  ژنتیک یست  ز و  طبیعی  یست  ز
ت  حیا مر  ا ر  د که  ه  رسید یی  جا به  خله  ا مد ر  د
نه تنها  یگر  د رت  به عبا  . می کند خله  ا مد هم 
د  خو ر  د بلکه  می کند  خله  ا مد ت  ی حیا ذ ر  د
و  ژنتیک  مثل  ؛  می کند لت  خا د هم  ت  حیا مر  ا
ر  ا شو د ت  به شد ین ها  ا ت  سبا محا  . یخته ر ترا
ین  ا ر  د مطلق  ز  مجا را  ن  نسا ا ن  ا می تو نه  و  ست  ا
ید  با ل  حا  . کرد مطلق  منع  را  و  ا نه  و  نست  ا د مر  ا
ر  د ین  د بنیا ی  یه ها نظر قیت  و شما  ؟  کرد چه  ینجا  ا
ی  نمند ا تو همچننی  و  شید  با شته  ا ند ستا  را ین  ا
ستا  را ین  ا ر  د را  ها  مد پیا و  به ها  تجر سبۀ  محا
جه  ا مو ی  چه چزی با  هید  ا می خو  ، شید با شته  ا ند
هید  می د م  نجا ا را  سبه  محا ن  فال ز  مرو ا ؟  ید شو
ما  ا هد  می د ن  نشا د  خو ز  ا هم  بی  خو یی  آ ر کا و 
 ، سبه محا ین  ا ر  د که  می بینید  بعد  ل  سا ه  د
ز  ا بعد  ن  آ مد  پیا و  نگرفتید  نظر  ر  د را  رد  مو ن  فال
 . هد می د ن  نشا را  د  خو رد  ا د زه  تا  ، ت مد ین همه  ا
و  ن  زستا خو ر  د زه  مرو ا را  مسئله  همنی  نظری 

هم  ن  آ و  می کنیم  ه  هد مشا ر  کشو کل  ر  د بلکه 
ین  ا ر  د بشر  گفتیم   . ست ا ب  آ مر  ا با  جهه  ا مو
تصرف  ن  آ ر  د ند  ا می تو یعین  ؛  ه شد نمند  ا تو مر  ا
لی  و ا ؛  یم د بو زمند  نیا ی  ژ لو تکنو و  د به  ما   . کند
می  و د  . رد و بیا ال  با به  ینی  پا ز  ا را  ب  آ که  ی   ژ لو تکنو
ما   . کند ی  ر جا زمنی  بر  را  ب  آ که  ی   ژ لو تکنو هم 
را  م  و د ی  ژ لو تکنو ما  ا یم  رد و آ را  ل  و ا ی  ژ لو تکنو
مه  عا ق  حقو نش  ا د سعۀ  تو ینجا  ا پس   . یم رد و نیا
ی  بحث ها ید  با ا  بتد ا ما  ا  لذ ؟  رد ا د هی  یگا جا چه 
شته  ا د مسئله  یک  رد  رمو د را  ی  نظر و  فین 
 . یم ر ا د مه  برنا ما  که  ییم  بگو ل  و ا یعین  ؛  شیم با
ن  آ و  ییم  بیا ید  با زه  تا یم  کرد ی  یز مه ر برنا که  ل  حا
را  ن  آ گر  ا که  ست  ا ین  ا پرسش  ما  ا  . کنیم جرا  ا را 
لییت  مسئو جرا  م ا عد ین  ا  ، یم نکرد جرا  ا رست  د
یس  سیا لیت  مسئو یک  ین  ا یا  آ ؟  رد ا ند یا  رد  ا د
ینجا  ا ر  د یعین  ؟  ئی قضا لیت  مسئو یک  یا  ست  ا
قضیه  ین  ا رد  ا و ید  با مجلس  ن  یندگا نما  ً مثال
ظیفه  و یا  آ ؟  کند ا  پید د  رو و ئیه  قضا ۀ  قو یا  ند  شو
یس  سیا ظیفۀ  و یا  ست  ا ئی  قضا ظیفۀ  و  ، ینجا ا ر  د
حل  را  ین  ا هید  ا می خو نی  زما چه  شما  ؟  ست ا
قضیه  ین  ا رد  ا و ید  با ن  ستا د ا د یند  می گو ؟  کنید
 ، ر کا ین  ا هیت  ما که  ست  ا ین  ا مسئله  ما  ا  . د شو
یک  و  ید  آمد شما  ال  حا  . ست ا له  سا  2 0 مۀ  برنا یک 
که  گفتید   ً مثال یا  ید  کرد م  ا عد ا و  گرفتید  هم  را  نفر 
مسئله  س  سا ا یا  آ ما  ا  . نکند ر  کا ل  سا  1 0 تا  فرد  ین  ا
نمند  ا تو یر  مد یک  ر  چطو ینکه  ا ؟  د می شو حل 
خط  ی  ستا را ر  د و  ید  ر و بیا مه  برنا س  سا ا بر  را 
ر  کا ین  ا  . نیست ئی  قضا ی  ر کا  ، هید د ر  قرا رست  د
ی  ستا را ر  د و  ست  ا ر  کشو ی  یز مه ر برنا به  ط  بو مر
نه  ا شمند هو ت  کرا ا مذ و  ت  لعا مطا و  رت  نظا

ست  ا فردگرا  یۀ  نظر یک   ً لبا غا مه  عا ق  حقو
ی  د زا آ یا  ز  متیا ا نه  هرگو که  ین  ا طر  به خا ما  ا و 
ر  به طو ن  یگرا د یا  ه  یند آ نسل  بر   ً ا ید شد
ین  ا نیم  ا نمی تو ما  و  ست  ا ر  ا گذ ثری تأ سیع  و
 ، کنیم سبه  محا نی  به آسا را  ن  آنا ت  ا ثری تأ جه  و
که  یم  می بر ر  کا به  را  مه  عا ق  حقو م  نا به  ی  ژه ا ا و
ن  ا تحت عنو را  مر  ا و  ید  بیا می  عمو م  مقا یک 

. هد بد ن  ما سا سرو مه  عا ق  حقو

ید  با  . رد ا د ت  عا طال ا فیت  شفا به  ز  نیا و  ست  ا
. کرد ه  گا آ زمینه  ین  ا ر  د را  م  مرد

می بینم   . هستم ه  نشگا ا د رس  مد م  د خو من 
ین  ا ر  د ما  که  یند  می گو همه  ن  هیا نشگا ا د که 
ین  ا  . یم ر ا ند هی  یگا جا یی  جرا ا و  یس  سیا ی  فضا
 ، د می شو گرفته  مخفی  رت  به صو ت  تصمیما
ل  سا  1 0 و  د  می شو جرا  ا هم  مخفی  رت  به صو
قع  مو ن  آ ما  که  د  می شو ه  د ا د رش  گزا هم  بعد 
خیلی  گفت  ید  با  . یم د بو گرفته  تصمیم  نه  ین گو ا
شما   . گرفتید تصمیم  نه  ین گو ا که  ید  کرد ه  شتبا ا
را  حث  مبا ین  ا علمی  جمع  یک  ر  د و  یید  بیا ید  با
و  ه  نشگا ا د که  کنید  فکر  ید  نبا شما   . کنید ح  مطر
ید  با ن ها  آ  . هستند محرم  نا زمینه  ین  ا ر  د زه  حو
ر  د ه  نشگا ا د ما  ا  . ند شو ه  د ا د ر  قرا ر  مو ا ن  یا جر ر  د
ید  می گو و  ست  ا ه  کشید ر  کنا را  د  خو زمینه  ین  ا
 ً صرفا و  رم  ا ند ی  ر کا حث  مبا ین  ا با  من   ً صال ا
ین  ا ز  ا ت  و بی تفا و  هم  می د م  نجا ا را  د  خو یس  ر تد

. می کند ر  عبو ها  جرا ما
ین  ا به  سیستم  که  می بینیم  ترتیب  ین  ا به 
ی  ر کا سب  تنا  ، سیستم ین  ا ر  د یا  آ  . ست ا شکل 
ت  لعا مطا با  هستم  ینجا  ا ر  د ن  آ طر  به خا من  که 
ر  کشو ین  ا ر  د ؟  ست ا ر  برقرا رم  ا د که  ی  به ا تجر و 
رک  مد من  که  یند  می گو همه   ، یم می رو هرجا 
و  رک  مد با  سیب  تنا هیچ  ن ها  آ ر  کا ما  ا رم  ا د ی  دکرت
ما  ی  ر ا د ا سیستم   . رد ا ند ند  ند ا خو که  ی  رشته ا
 . ی ر ا د ا سیستم  نه   ، ست ا ی  شبکه ا سیستم 
 ، رم ا می گذ ر  کا سِر  را  د  خو میل  فا ن  فال من 
همنی  به  هم  ی  یگر د و  را  آشنا  ن  فال هم  شما 
ر  کا سِر  ی  برا را  کیس  د  خو ن  فیا طرا ا ز  ا ترتیب 
ی  شبکه ا سیستم  ین  ا ل  حا  . می کند ب  نتخا ا
یا  آ ؟  نیست مه  عا ق  حقو جزء   ، ست ا ر  برقرا که 
ین  ا ؟  نیست مه  عا ق  حقو جزء  فع  منا رض  تعا
جزء   ، ست ا ی  ر جا ل  لما بیت ا ر  د که  ی  د فسا
با  ن  ا نمی تو ئل  مسا ین  ا با  ؟  نیست مه  عا ق  حقو
زمند  نیا همه  بلکه  کرد  رد  برخو ی  ر شعا ت  بیا د ا

. ست ا تخصیص  و  ل  تکنیکا ی  رد برخو
د  فسا با  رزه  مبا ن  نسیو ا کنو بری  د م  د خو من 
 ، د فسا با  رزه  مبا زۀ  حو ر  د که  می بینم   . هستم
رصد  د پنج  ز  هنو ما  ا ه  شد لید  تو ی  د یا ز ت  بیا د ا
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همۀ   . ست ا ه  نشد منتقل  ما  ر  کشو به  هم  ن  آ
من  ا  لذ  . ست ا تی  سبا محا و  فین  بحث ها  ین  ا
رف  تعا ل  حا ر  د زمینه  ین  ا ر  د ما  که  می کنم  فکر 
 ً صال ا زمینه  ین  ا ر  د که  ن  هیا نشگا ا د  . هستیم
ن  و بد قیت  و هم  ما  یی  جرا ا م  نظا  . نیستند رگری  د
 ، د می شو جرا  ما ین  ا رد  ا و ی  نظر ت  لعا مطا
ی  ز م سا نظا یت  ا رو و  یه  آ یک  با   ً صرفا ند  ا نمی تو
یه  پا هیم  مفا و  شد  با قیق  د ید  با ت  لعا مطا  . کند
م  مرد ق  حقو همچننی   . شد با شن  رو  ً مال کا هم 
ه  شد مشخص  ید  با ین ها  ا با  لت  و د نسبت  و 
ی ها  ر ا یت گذ لو و ا ست  ا زم  ال ن  آ ر  کنا ر  د  . شد با
مسئله  ین  ا ی  یا گو هم  د  سنا ا و  د  گری م  نجا ا همه 
تعجب   ، می بینم را  د  سنا ا بعیض  قیت  و من   . شد با
ما  که  ست  ا ی  د سنا ا چه  ین ها  ا که  می کنم 
ن  ا نمی تو را  ی  د سنا ا چننی   ً صال ا ؟  یسیم می نو
مه  برنا ن  آ س  سا ا بر  ن  ا نمی تو حیت   . کرد جرا  ا

. شت نو
یک   ما  شد  ره  شا ا که  ر  طو ن  هما ل  حا هر  به 
 . یم ر ا د می  مفهو و  ی  نظر ی  بحث ها ی  سر
ها  یند آ فر و  ی  ز سا د نها ی  سر یک   همچننی 
یی  ها جرا نت ا ضما ی  سر یک   هم  بعد  و  یم  ر ا د
رت  نظا کجا  تا  که  د  شو برریس  ید  با که  رد  ا د د  جو و
همچننی  و  یس  سیا ی  رت ها نظا و  ئیه  قضا ۀ  قو
را  همه   . ست ا ر  برقرا ن  آ ر  د مجلس  ی  رت ها نظا
ییم  بگو ید  با بعد  و  کرد  برریس  هم  ر  کنا ر  د ید  با
شن  رو ین ها  ا تا   . یم کرد حیا  ا را  مه  عا ق  حقو که 

. ید نمی آ ید  پد نی  نو قا  ، د نشو

متفاوتی  لفظ  یک  عامه  حقوق    
حال  است.  بشر  حقوق  رایج  ادبیات  به  نسبت 
فارغ  که  است  این  می آید  پیش  اینجا  که  سؤالی 
عامه  حقوق  از  اسایس  قانون  مقصود  اینکه  از 
نام  به  مفهومی  تفاوت  شما  به نظر  چیست، 
شهروندی  حقوق  یا  بشر  حقوق  با  عامه  حقوق 

دارند؟ یکدیگر  با  تفاوتی   ً اصال این ها  آیا  و  چیست 
و  نکنیم  شن  رو را  د  خو فلسفی  ه  ستگا د تا  ما 
 ، نکنیم مشخص  را  ن  آ ی  مبنا و  حق  ژۀ  ا و ین  ا
ل  حا ر  د  . یم برب پیش  یی  جا به  ه  را نیم  ا نمی تو
 ، ه آمد یس  سا ا ن  نو قا ر  د که  حق   ی  ژه ها ا و ضر  حا

ببینید  ید  با شما   . رد ا د نه  یا فردگرا یی  مبنا  ً ما تما
حیث  ت  قا و ا هی  گا  . چیست حق  جمعی  حیث  که 
ت  قا و ا هی  گا و  ست  ا ق  حقو جمع   ، حق جمعی 
را  ن  آ د  نمی شو که  ست  ا کی  مشرت فع  منا یک 
بشر  ق  حقو م  سو نسل  یل  ذ بیشرت  که  کرد  یه  تجز
بنی رفنت  ز  ا مسئلۀ  مثل  ؛  د می شو گفتگو  ن  آ ز  ا

. طبیعی بع  منا
ید  با مه  عا ق  حقو ر  د که  می کنم  فکر  من  ما  ا
هم  لت  و د و  د  شو ح  مطر هم  ی  فرد ق  حقو بحث 
 ً مثال ؛  کند مشخص  ن ها  آ با  را  د  خو نسبت  ید  با
با  لت  و د نسبت   ً مثال یا  ت  هرا تظا جمعی  حق 
جهۀ  ا مو  ، لت و د حظۀ  مال ین  ا ا  لذ  . ی فرد ق  حقو
می  عمو ظیفۀ  و یعین  ؛  ست ا ی  فرد حق  با  می  عمو
ظ  لحا ید  با هم  را  ی  فرد ق  حقو بل  مقا ر  د لت  و د
 ، د می شو مه  عا ق  حقو ز  ا صحبت  قیت  و ا  لذ  . کند
ی  فرد ق  حقو رد  رمو د می  عمو ظیفۀ  و ز  ا ر  با یک 
جمعی  حیث  ز  ا ن  زما یک  و  ید  می آ ن  میا به  سخن 
صحبت  ک  مشرت فع  منا عۀ  مجمو ز  ا یعین   ، حق

. د می شو
ی جمع بند

که  شت  ا د جه  تو ید  با مه  عا ق  حقو مسئلۀ  ر  د
خأل  ر  چا د س  سا ا ز  ا ر  کشو نی  کنو علمی  معۀ  جا
 . ست ا زمینه  ین  ا ر  د می  مفهو و  ی  ز ا یه پرد نظر
هین  ذ پیشینۀ  یم  نسته ا ا نتو ضر  حا ل  حا ر  د ما 
به  ز  نیا ا  لذ و  بیم  بیا را  مه  عا ق  حقو ز  ا می  مفهو و 
مه  عا ق  حقو مسئلۀ  ر  د ما  ا یم  ر ا د ی  ز ا یه پرد نظر

: کرد جه  تو تی  نکا به  ید  با
یی  معنا ست  پیو ؟  ست معنا چه  به  حق   ً ال و ا  -1
یی  معنا ر  با چه   » مه عا ق  حقو « رت  عبا ر  د حق 
ترکیب  ین  ا ر  د حق  ؟  رد ا د ه  همرا به  د  خو با  را 
؟  ست ا ی  د زا آ یا  و  حیت  صال  ، حکم ی  معنا به 
؟  د می شو منی  تأ کجا  ز  ا حق  ین  ا عیت  مشرو
نسبت  ر  د شما  که  هستند  یی  پرسش ها ین ها  ا

 . هید بد سخ  پا ید  با مه  عا ق  حقو ترکیب  ر  د حق  با 
رد  مو ترکیب  ین  ا ر  د شما  که  ی  « ا مه عا « رت  عبا  -2
ۀ  د فا ا ؟  ست معنا چه  به  ید  ه ا د ا د ر  قرا ه  د ستفا ا
ذکر  یا  آ ؟  د می شو جمعی  چه  مل  شا ن  آ یی  معنا
ین  ا به  نسبت  ی  ره ا ما ا ند  ا می تو  » مه عا « رت  عبا
عی  جتما ا عرصۀ  ر  د ق  حقو ین  ا ز  ا که  شد  با مر  ا

 » مه عا « ن  ا عنو ذکر  نظر  به  ؟  گفت سخن 
مر  ا ین  ا به  عی  مجمو م  عا ه  نگا ۀ  ن کنند بیا
جه  و  ً سا سا ا و  رد  ا د کل نگر  هی  نگا بلکه   ، نیست
ق  حقو نند  ما ه  هم َرد هیم  مفا یر  سا ز  ا ن  آ تفکیک 
ل  حا  . ست ا نهفته  مهم  رد  مو ین  ا ر  د ی  ند شهرو
یم  شو جه  متو ید  با مر  ا ین  ا به  بی  ستیا د ز  ا پس 
نسبت  که  ه  آنگا و  چیست  لت  و د با  حق  نسبت 
خله  ا مد نسبت  که  شد  مشخص  لت  و د با  حق 
ی  بعد عنصر  به  بت  نو  ، ست ا خله  ا مد م  عد یا  و 
نقض  ی  ها جرا ا نت  ضما  ، ضع و ین  ا با  که  می رسد 
ین  ا ز  ا لیت  و د م  مقا گر  ا یعین  ؛  چیست حق  ین  ا
به  نسبت  را  د  خو ظیفۀ  و و  کرد  ی  تعد حق  نقض 
م  مقا ن  آ به  نسبت  ما   ، د ا ند م  نجا ا رسیت  د به  حق 
ر  د قضا  ه  ستگا د و  هیم  د م  نجا ا ید  با چه  لت  و د

. رد ا د ی  ظیفه ا و چه  زمینه  ین  ا
 » حق « م  مفهو و  د برریس  ز  ا پس  ل  حا  -3
رسید  صلی  ا پرسش  ین  ا به  ید  با  » مه عا « و 
چه  به  یگر  یکد ر  کنا ر  د  » مه عا ق  حقو « که 
هی  گرو عرصه  ین  ا ر  د که  نیم  ا می د ؟  ست معنا
و  لح  مصا جمع   ، مه عا ق  حقو ین  ا گر  ا ند  معتقد
مه  عا ق  حقو را  ن  آ سرجمع   ، شد با د  فرا ا فع  منا
 ، د بشو می  عمو حق  آنها  سرجمع  گر  ا  . مند می نا
که  د  می شو لمنفعه  ا لة صا ا ی  یه ها نظر به  شبیه 
ئلند  قا و  هستند  ی  نه ا یا فردگرا ی  یه ها نظر  ً تا ا ذ
 ، د ا تعد ین  بیشرت ی  برا منفعت  ین  بیشرت که 
نه  یا فردگرا یۀ  نظر ین  ا هرچند  ؛  ست ا مه  عا ق  حقو
قص  ا نو ت  ثبا ا لم  عا ر  د هم  و  ت  ثبو لم  عا ر  د هم 
نزی  یگر  د هی  گرو بل  مقا ر  د ما  ا  . رد ا د تی  ا د یرا ا و 
 ، کنیم ه  د ستفا ا جمعی  یۀ  نظر ز  ا ما  گر  ا ند  معتقد
ل  حا  . د می شو حل  مه  عا ق  حقو ت  یا نظر مشکل 
ی  مر ا  ، م و د ستۀ  د یشۀ  ند ا یرۀ  ا د ر  د  ً سا سا ا آنکه 
ر  طو به  یعین  ؛  ست ا ه  نشد یف  تعر حق  م  نا به 
حق  ژۀ  ا و ز  ا نند  ا نمی تو جمع گرا  ی  یه ها نظر کل 
عی  جتما ا یف  ظا و نند  ا می تو تنها  و  کنند  ه  د ستفا ا

. ند برب ر  کا به  را 
ق  حقو که  گفت  ید  با کلی  ه  نگا یک  ر  د ین  برا بنا
طر  خا به  ما  ا و  ست  ا فردگرا  یۀ  نظر یک   ً لبا غا مه  عا
نسل  بر   ً ا ید شد ی  د زا آ یا  ز  متیا ا نه  هرگو ینکه  ا
و  ست  ا ر  ا گذ ثری تأ سیع  و ر  طو به  ن  یگرا د یا  ه  یند آ

نی  آسا به  را  ن  آنا ت  ا ثری تأ جه  و ین  ا نیم  ا نمی تو ما 
به  را  مه  عا ق  حقو م  نا به  ی  ژه ا ا و  ، کنیم سبه  محا
را  مر  ا و  ید  بیا می  عمو م  مقا یک  که  یم  می بر ر  کا

. هد بد ن  ما سا و  سر  مه  عا ق  حقو ن  ا عنو تحت 
مشخص  و  ر  مو ا ین  ا برریس  ز  ا پس  ل  حا  -4
ست  ینجا ا پرسش   » مه عا ق  حقو ی  مبنا « ن  شد
ق  حقو ر  د نقیش  چه  ئیه  قضا ۀ  قو و  لت  و د که 
آنها  ی  برا ید  با ی  مه ا برنا چه   ً سا سا ا و  رند  ا د مه  عا

؟ د شو گرفته  نظر  ر  د
 ، شد با ی نفع  ذ لت  و د گر  ا ید  می آ نظر  به 
گر  ا و  یزد  می ر نه  خزا ر  د را  مه  عا ق  حقو ینۀ  هز
ر  د را  ینه  هز ید  با  ، شد با م  مرد ز  ا یندگی  نما به 
گر  ا ین  برا بنا ؛  کند صرف  نظر  رد مو ع  ضو مو
هیم  ا بخو و  یم  بگری معنا  ین  ا به  را  مه  عا ق  حقو
حد  ید  با کنیم  تعینی  ن  آ ر  د را  لت  و د نقش 
حد  ل  قبا ر  د و  یم  بگری نظر  ر  د را  منفی  و  مثبت 
حد  ل  قبا ر  د و  بی  یجا ا ت  ا تعهد لت  و د مثبت 
ر  د آنکه  ل  حا  . رد ا د سلیب  ت  ا تعهد لت  و د منفی 
یک  ید  با  ) م عا ی  معنا به  ( لت  و د بی  یجا ا ت  ا تعهد
شته  ا د خصه  شا سه  با  منسجم  و  ن  و مد مه  برنا
را  مه  عا ق  حقو هیم  مفا ید  با ینکه  ا ل  و ا  . شد با
زمینۀ  ر  د ید  با ینکه  ا هم  م  و د  . شید با شته  ا د
ف  ا هد ا تا  کنید  سبه  محا را  ها  مد پیا ف  ا هد ا
نید  ا بتو ید  با ینکه  ا هم  م  سو و  د  شو مشخص 
ر  د رد  مو سه  ین  ا  . هید د تخصیص  هم  را  بع  منا
ر  د شما  مۀ  برنا جزء  و  د  می گری ر  قرا یگر  یکد ر  کنا
یۀ  نظر یعین  ؛  د می شو مه  عا ق  حقو ی  حیا ا ب  با

. مشخص حق 
فعلی  ضعیت  و ر  د ما  صلی  ا مشکل  آنکه  ل  حا
ق  حقو ی  حیا ا ر  د لت  و د شنت  ا ند  ، مه برنا همنی 
 ، رند ا ند ی  مه ا برنا ن  چو  ً سا سا ا ؛  ست ا مه  عا
ت  ما ا قد ا و  ت  تصمیما ی  ها مد پیا نند  ا نمی تو
ت  تصمیما ره  ا همو و  یند  نما پیش بیین  را  د  خو

. د می شو گرفته  ین  مشکل آفر و  قض  متنا

: شت پی نو
 1 1 2 یۀ  آ  ، نحل رۀ  سو
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نقش اصول و قواعد حقوق اداری 

در تضمنی حقوق شهروندان در نظام اداری

گفت وگو با دکرت ولی رستمی
استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیایس دانشگاه تهران

چه  اداری  نظام  با  رابطه  در   ً اساسا    
از  گروه  این  و  است  قابل تصور  مردم  برای  حقوقی 

چه مؤلفه هایی برخوردارند؟ 
اداری  حقوق  یا  اداره  بحث  با  عمیقی  ارتباط  مردم 
می گویند  هم  اداری  حقوق  تعریف  در  حیت  دارند؛ 
با  اداره  رابطۀ  بر  کم  حا حقوقی  قواعد  مجموعۀ  که 
عمومی  خدمات  مردم  برای  ادارات  است.  مردم 
هم  خدمات  این  دریافت کنندۀ  و  می کنند  ارائه 
سازمان های  یا  ادارات  هم  طرفی  از  و  هستند  مردم 
که  وظایفی  انجام  راستای  در  دولیت  ادارات  و  دولیت 
در   ً قطعا است،  آنان  عهدۀ  بر  که  تکالیفی  و  دارند 
و  می کنند  پیدا  ک  اصطکا مردم  حقوق  با  مواردی 
بنابراین بحث ادارات با مردم رابطۀ تنگاتنگی دارد. 
حقوق  اصلی  تعبری  که  بگوییم  می توانیم  واقع  در 
قبال  در  مردم  هم  یعین  است؛  اینجا  در  شهروندی 
مردم  از  هم  اداره  آن،  به تبع  و  دارند  حقوقی  اداره، 
رابطۀ  یک  که  می رسد  نظر  به  و  دارد  حق و حقوقی  

حق وتکلیفی وجود دارد. 
بنابراین یک حقوق کلی متصور است و یکی هم 
ً یک سازمانی  در رابطه با وظیفۀ خاص هر اداره؛ مثال
از  حراست  حفظ  وظیفۀ  که  محیط زیست  مثل 
ارتباط  در  مردم   ً قطعا دارد،  را  زیست  محیط  حقوق 
اسایس  قانون   50 اصل  که  محیط زیست  حفظ  با 
این  از  زیادی  انتظارات  کرده،  اشاره  آن  به  هم 
برای  را  سالمی  محیط زیست  که  دارند  سازمان 
آن ها تأمنی کند یا حداقل زمینۀ آن را فراهم بیاورد؛ 
یا  و  می دهد  ارائه  خدماتی  آموزش و پرورش   ً مثال
باالخره  می دهد؛  ارائه  خدماتی  بهداشت  وزارت 
مقابل  در  و  هستند  اینها  از  هرکدام  مخاطب  مردم 
حقوق  درمورد  آن  از  بخیش  که  دارند  حقی  آن ها 
به  می کنند  تقسیم  را  حقوق   ً معموال چون  است؛ 
اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  سیایس،  مدنی،  حقوق 
اخری،  مورد  این  که  همبستگی  حقوق  و  فرهنگی  و 
و  توسعه  حق  که  است  مباحیث  با  ارتباط  در  امروزه 
عمدۀ  بخش  می شود؛  مطرح  آن  در  محیط زیست 
برآورده  دولیت  سازمان های  باید  را  اینها  همۀ 
آنها  از  بعیض  و  کنند  تأمنی  مردم  برای  و  کنند 
شود؛  طلب  باید  و  است  مطالبه  حق  تحت عنوان 
نیازهای  و  آموزیش  نیازهای  حداقل  تأمنی  مثل 

ما  کشور  در  است.  مردم  حقوق  جزء  که  بهداشیت 
قانون  خوشبختانه  ما  حقوقی  نظام  در  بار  اولنی 
تصویب  که   1386 سال  کشوری  خدمات  مدیریت 
داد.  اختصاص  مردم  حقوق  به  را  فصل  یک  شد، 
 28 تا   25 مادۀ  از  مدیریت  قانون  چهارم  فصل 
این  آن  تکیه کالم  و  است  مردم  حقوق  تحت عنوان 
کارمندان  قانون،  این   25 مادۀ  طبق   ً اوال که  است 
کنند  ادا  سوگندنامه ای  خدمت  بدو  در  باید  اداری 
بر  مبین  نمایند  امضا  اداری  و  اخالقی  منشور  و 
خدمت  راه  در  احسن  نحو  به  را  خود  وظایف  اینکه 
خواسته های  و  حقوق  گرفنت  نظر  در  با  و  مردم  به 
این  اساس  بنابراین  دهند.  انجام  آنها  قانونی 
حقوق  رعایت  بحث  بر  منشور  و  سوگندنامه 
که  است  چزیی  آن  هر  و  شهروندی  حقوق  یا  مردم 
می کنیم.  یاد  ارباب رجوع  حقوق  عنوان  با  آن  از  ما 
دستگاه های  مذکور،  قانون   26 مادۀ  مطابق   ً ثانیا
ارتباط  در  که  تکالیفی  و  حقوق  با  را  مردم  باید  دولیت 
شوند  مطلع  مردم  یعین  کنند؛  آشنا  دارند،  ادارات  با 
از  یکی  و  دارند  ادارات  در  حق و حقوقی  چه  که 
 ً واقعا مردم  که  است  همنی  مشکالت  و  مسائل 
ندارند  گاهی  آ چندان  خودشان  حق و حقوق  از 
حقشان  به  هم  که  می شود  باعث  خودش  این  و 
و  ک  اصطکا زمینۀ  اینکه  هم  و  نکنند  پیدا  دسرتیس 
بیشرت  هم  اداری  دعاوی  حیت  و  مشکالت  و  مسائل 
امروزه  که  مهمی  موضوعات  از  یکی  بنابراین  شود. 
همان  می شود،  مطرح  کلی  حق  با  ارتباط  در  دنیا  در 
می شود،  مطرح  که  دیگری  حق  و  است  اطالع  حق 
که  است  دولیت  مدارک  و  اسناد  به  دسرتیس  حق 
و  می شود  بسزایی  توجه  آن  به  هم  دنیا  در  امروزه 
مطرح  اطالع  حق  همان  با  ارتباط  در  را  آن  می توان 
برسند  خود  حق و حقوق  به  آنکه  برای  مردم  که  کرد 
در  که  اطالعاتی  و  مدارک  و  اسناد  به  بتوانند  باید 
یا  محرمانگی  حفظ  رعایت  با  البته  و  است  ادارات 
که  باشند  داشته  دسرتیس  خصویص  حریم  حفظ 
به  آزاد  دسرتیس  و  انتشار  قانون  با  هم  مطلب  این 
و  کرده  پیدا  تحقق  اندازه ای  تا  ایران  در  اطالعات 
خود  حقوق  و  مطالبات  بتوانند  مردم  اینکه  زمینۀ 
شود.  فراهم  کنند  پیگریی  دولیت  دستگاه های  از  را 
از  استفاده  در  مردم  فوق،  قانون   27 مادۀ  طبق 
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از  مساوی  شرایط  در  اجرایی  دستگاه های  خدمات 
اجرایی  دستگاه های  برخوردارند.  یکسان  حقوق 
را  خدمات  ارائه  کیفیت  و  زمان  مراحل،  موظفند 
اطالع  به  مختلف  طرق  از  و  نموده  شفاف  و  مستند 
تخلف،  هرگونه  بروز  صورت  در  و  برسانند  مردم 
مسئولیت  اجرایی  دستگاه های  مسئولنی 
برعهده  را  آنان  شکایات  و  مردم  به  پاسخگویی 
مکلف  را  دولت  یادشده  قانون   28 مادۀ  دارند. 
و  مردم  حقوق  تأمنی  منظور  به  که  است  کرده 
عملکرد  از  مردم  رضایت  عدم  یا  رضایت  مراجعان، 
قراردادهای  تمدید  و  انتصاب  ارتقا،  در  را  کارمندان 
امتیازات  سایر  از  بهره مندی  و  استخدامی 
لحاظ  تنبیهات  و  تشویقات  اعمال  و  استخدامی 
نمایند. اجرای این احکام قانونی برای تأمنی حقوق 

مردم مهم و مفید است. 
است،  مطرح  دنیا  در  امروزه  که  دیگری  بحث 
ارتباط  در  که  است  اداری  تصمیم گریی های  بحث 
که  می شود  گفته  امروزه  و  می شود  اتخاذ  مردم  با 
منصفانه ای  و  عادالنه  موازین  یک  رعایت  با  باید 
روّیۀ  یا  رویه ای  عدالت  بحث  آن  به  که  بگرید  صورت 
رعایت  هم  آن  با  مطابق  که  می شود  گفته  منصفانه 
که  تصمیماتی  در  انصاف  رعایت  هم  و  عدالت 
مردم  اینکه  جمله  از  بگرید.  صورت  می شود  گرفته 
باشند  جریان  در  می شود  گرفته  که  تصمیماتی  در 
دیدگاه های  استماع  حق  و  باشند  داشته  اطالع  و 
حضور  اداره  در  بتوانند  و  شود  تأمنی   ً حتما آنان 
الزم  که  توضیحاتی  و  بزنند  را  حرفشان  و  کنند  پیدا 
به  بی طرفی  رعایت  با  هم  بعد  و  کنند  ارائه  را  است 

مسائل و مشکالتشان رسیدگی شود.
مهم  مسائل  از  یکی  که  انصاف  باید  همچننی 
صورت  است،  ارباب رجوع  و  مردم  با  رابطه  در 
خدمات  مدیریت  قانون   90 مادۀ  در  که  بگرید. 
می دارد،  مقرر  که  است  شده  تصریح  کشوری 
وظایف  که  موظفند  اجرایی  دستگاه های  کارمندان 
گشاده رویی،  امانت،  سرعت،  دقت،  با  را  خود 
دهند  انجام  مقررات  و  قواننی  رعایت  و  انصاف 
بی اعتنایی  هرگونه  که  می نماید  تأکید  ادامه  در  و 
در  ارباب رجوع  و  است  ممنوع  مراجعنی  امور  به 
انجام  در  کوتاهی  و  آن ها  با  نامناسب  برخورد  برابر 

بخواهیم  گر  ا بنابراین  دارند.  شکایت  حق  وظایف 
که  دارد  وجود  کلی  حقوق  یک  کنیم،  جمع بندی 
و  اسناد  به  دسرتیس  و  اطالع  حق  آن  مهمرتین 
رفتار  از  برخورداری  حق  همچننی  و  است  مدارک 
وجود  منصفانه  روّیۀ  یا  و  عادالنه  یا  و  منصفانه 
که  خایص  حقوق  با  ارتباط  در  حال  عنی  در  و  دارد 
آن  به  بتوانند  باید  هم  مردم  دارد،  دستگاهی  هر 
با  دارند  ادارات  با  ارتباط  در  که  خایص  حق و حقوق 
دسرتیس  منصفانه  روّیۀ  مثل  کلی  اصول  آن  رعایت 

پیدا کنند. 
اداری  دادریس  مراجع  نقش    
چه  تا  را  شهروندان  حقوق  از  صیانت  در  تخصیص 

مزیان مؤثر می دانید؟ 
باید   ً اوال که  است  مهمی  موضوعات  از  یکی  این 
مراجع  پیدایش  فلسفۀ  بحث  به  نگاهی  یک 
اختصایص  دادریس های  همان  یا  اداری  اختصایص 
مطرح  کلی  منظر  دو  از  می توان  که  باشیم  داشته 
مردم  حقوق  تأمنی  بحث  همان  منظر  یک  کرد؛ 
مصالح  و  منافع  تأمنی  هم  مطلب  دومنی  است. 
اداره  اهداف  همان  را  آن  برخی  که  است  عمومی 
ادارات  که  است  این  برای  واقع  در  اما  می نامند. 
را  مردم  با  خودشان  مشکالت  و  مسائل  بتوانند 
بار  حجم  هم  حال  عنی  در  و  کنند  رسیدگی  سریع تر 
که  است  چزیی  همان  که  شود  کاسته  دادگسرتی 
چننی  امر  بادی  در  می شود؛  گفته  قضازدایی  آن  به 
تصور می شود که این مراجع برای سرعت بیشرت در 
عمومی  مصالح  و  اداره  منافع  تأمنی  و  رسیدگی ها 
تصمیمات  از  برخی  که  اداری  مقتضیات  رعایت  و 
مطرح  دلیل  به عنوان  را  این  شود،  گرفته  زودتر  باید 
حقوق  بحث  به  دنیا  در  امروزه   ً اتفاقا اما  می کنند. 
این  که  می گویند  و  دارند  بیشرتی  توجه  مردم 
سؤالی  و  بحث  همنی  راستای  در  می توانند  مراجع 
قرار  مورد توجه  هم  را  مردم  حقوق  دارید،  شما  که 
از  حداقلی  یک  بتوانند  مراجع  این  گر  ا اینکه  دهند. 
می توانند  آن وقت  کنند،  تأمنی  را  عادالنه  دادریس 
که  است  این  شرطش  ولی  باشند.  هم  مردم  نفع  به 

آن اصول دادریس منصفانه را بتوانند رعایت کنند.
مطرح  دنیا  در  که  دیگری  مهم  نکتۀ  اما 
دارد،  وجود  زیادی  بحث  هم  آن  سر  بر  و  می شود 

است  مراجع  این  در  ذی نفعان  مشارکت  بحث 
برده  نام  آن  از  مشارکیت  دادریس  تحت عنوان  که 
این  در  که  است  مهم  خیلی  نکته  این  می شود. 
سنخ  از  نماینده ای  یا  مردم  از  نماینده ای  مراجع 
آن جا  در  را  حرفشان  که  باشند  داشته  وجود  مردم 
گفته  که  بی طرفی  این  حال  هر  در  اینکه  یا  بشنوند 
بنابراین  پس  بگرید.  قرار  مورد توجه  می  شود، 
ترکیب  در  چنانچه  گر  ا که  هست  بحث  این  امروزه 
حضور  بتوانند  ذی نفعان  از  نماینده ای  مراجع،  این 
و  مردم  حقوق  تأمنی  برای  هم  باشند،  داشته 
آنها  آرای  به  تمکنی  در  هم  و  است  مهم  ذی نفعان 
فردی  یک  ببینند  وقیت  حال  هر  به  و  است  مؤثر  هم 
این  از  دارد،  وجود  مراجع  آن  در  هم  خودشان  از 
در  البته  هم  آن  نمونۀ  می کنند.  تمکنی  بهرت  آراء 
محدودی  موارد  در  و  نیست  همه جا  در  ما  کشور 
اختالف  حل  هیئت های  ترکیب  در   ً مثال دارد؛  وجود 
مالیات های  قانون   244 مادۀ  طبق  مالیاتی 
مستقیم که البته اخریاً طبق مادۀ 50  قانون مالیات 
شده،  اصالح   1400 خرداد  مصوب  ارزش افزودۀ  بر 
حال  هر  به  اما  دارد  وجود  مؤدی  نمایندۀ  نفر  یک 
و  بازرگانی  اتاق  میان  از  می تواند  آن  صنفی  نمایندۀ 
ایران  اصناف  اتاق  یا  تعاون  اتاق  یا  معادن  و  صنایع 
شود.  انتخاب  حرفه ای  مجامع  یا  شهر  شورای  یا 

بنابراین همۀ این ها می توانند مؤثر باشند.

نیا  د ر  د زه  مرو ا که  مهمی  ت  عا ضو مو ز  ا یکی 
ن  هما  ، د می شو ح  مطر کلی  حق  با  ط  رتبا ا ر  د
ح  مطر که  ی  یگر د حق  و  ست  ا ع  طال ا حق 
رک  ا مد و  د  سنا ا به  یس  سرت د حق   ، د می شو
جه  تو ن  آ به  هم  نیا  د ر  د زه  مرو ا که  ست  ا لیت  و د
با  ط  رتبا ا ر  د را  ن  آ ن  ا می تو و  د  می شو یی  بسزا

. کرد  ح  مطر ع  طال ا حق  ن  هما

در مجموع در پاسخ کلی به سؤال شما این گونه 
گر آن اقتضائات الزم را رعایت کنیم  باید بگوییم که ا
حقوق  تأمنی  برای  که  است  اقتضائاتی  منظور  که 
آنها  از  یکی  کردم،  عرض  من  که  است  شهروندان 
منصفانه  دادریس  یک  حداقل های  رعایت  بحث 
نماینده ای  حضور  و  وجود  حالت  این  در  که  است 
به  می تواند  مراجع  این  در  مردم  یا  ذی نفعان  از 

صورت  این  غری  در  کند.  کمک  مردم  حقوق  تحکیم 
خواهد  منفی  سؤال،  آن  به  پاسخ  که  می آید  نظر  به 
باید  راستا  این  در  که  است  این  من  نظر  لذا  بود. 
مراجع  بر  کم  حا مقررات  و  قواننی  در  بازنگری  یک 
امری  این  و  بگرید  صورت  ایران  اداری  اختصایص 
هم  و  شده  بحث  آن  درمورد  مدت هاست  که  است 
هستند  این  دنبال  به  قضائیه  قوۀ  هم  و  مجریه  قوۀ 
این  به  دادن  سروسامان  برای  سازوکاری  یک  که 
داشته  شبه قضائی  مراجع  یا  و  اختصایص  مراجع 
هم  گر  ا و  نرسیده  نتیجه  به  هم  هنوز  که  باشند 
رعایت  با  باید  بگرید  صورت  بخواهد  کار  این   ً واقعا

همنی حقوق مردم باشد. 

نظام   ً قطعا صورت  این  در   
شود  اصالح  قضیه  این  به  توجه  با  باید  هم  قضائی 
با  را  خودش  نقش  باشد  خواسته  گر  ا همچننی  و 
 ً قطعا کند،  ایفا  اداری  تخصیص  مرجع  این  به  توجه 
باید در مراجع قضائی هم یک جایگاهی برای آنها در 

نظر گرفته شود.
بار  حجم  کاهش  و  قضازدایی  بحث  امروزه 
باید  قضائیه  قوۀ  خود  که  است  مطرح  دادگسرتی 
حداقل های  اینکه  برای  اما  کند  استقبال  امر  این  از 
بر  قضائی  نظارت  بحث  شود،  رعایت  مردم  حقوق 
 ً عمدتا االن  قضائی  نظارت  این  دارد.  اهمیت  این ها 
دادریس  که  ایران  شبیه  کشورهای  و  ایران  در 
دیوان  مثل  مراجعی  در   ً معموال دارند،  اداری  عام 
باید  شما  حرف  تأیید  در  اما  است  اداری  عدالت 
وظایف  بخواهند  بحث  این  به تبع  آن ها  گر  ا که  گفت 
و  مراجع  باید  دهند،  گسرتش  را  خود  اختیارات  و 
توسعه  راستا  این  در  هم  را  خود  قضائی  نظارت 

دهند و دیوان عدالت اداری را هم تقویت کنند.
دارند  ما  اختصایص  مراجع  که  مشکالتی  از  یکی 
را  منصفانه  دادریس  اصول  از  بعیض  که  است  این 
مردم  که  شده  باعث  این  و  نمی کنند  رعایت  خیلی 
در عمل، دِل خویش هم نداشته باشند. البته ما در 
ایران گاهی به دنبال این هستیم که صورت مسئله 
ً االن یکی از اصالحاتی که در قانون  ک کنیم؛ مثال را پا
از  شکایت   ً مثال که  است  این  است  دیوان  الیحۀ 
عدالت  دیوان  در  و  باشد  مرحله ای  یک  مراجع،  این 
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اما  باشد.  نداشته  دوباره ای  تجدیدنظر  هم  اداری 
فکر  یک  باید  باشیم  مردم  حقوق  به دنبال  ما  گر  ا
این  هم  اسایس  فکر  و  کنیم  دیگری  اسایس تر 
مطابق  که  دهیم  سامان  را  این ها  نظام  که  است 
باشد؛  قضائی  شدۀ  پذیرفته  استانداردهای  با 
بماند  وضع  همنی  به  اینکه  تا  باشد  بهرت  این  شاید 
کند.  فراهم  را  بیشرت  شکایت  و  اعرتاض  موجبات  و 
خودشان   ً واقعا مردم  که  باشد  به گونه ای  گر  ا اما 
حل و فصل  روش های  از  یا  کنند  مشارکت 
استفاده  داوری  و  میانجی گری  مثل  اختالفات 
مشارکت  ذی نفع ها  که  باشد  به گونه ای  و  کنند 
را  سفت و سخت  نظارت  اینکه  از  است  بهرت  کنند، 

گسرتش دهیم. 

اداری  دادستان  وجود  اهمیت    
و  می دانید  مزیان  چه  را  کشور  اداری  سیستم  در 
نهاد  ایجاد  فعلی،  ظرفیت  وجود  با   ً اساسا اینکه 

جدید در ساختار نظارتی کشور مفید است؟
است  مطرح  است  مدتی  که  دارد  وجود  بحیث  یک 
اداری  عدالت  دیوان  در  که  است  این  هم  آن  و 
اداری  دادستان  نام  به  نهادی  یک  و  بیاییم  ما  هم 
بحث  آن  راستای  در  بیشرت  این  کنیم.  پیش بیین 
ما  اسایس  قانون   156 اصل  در  که  عامه ای  حقوق 
عامه  حقوق  تأمنی  که  می شود  مطرح  هست،  هم 
مرجع  یک  که  می کند  ایجاب  ادارات  در  به خصوص 
داشته  وجود  مسائل  این  پیگریی  برای  نهادی  و 
این گونه  افزایش  که  می گویند  دیگر  برخی  اما  باشد 
موضوع  پیچیدگی  باعث  است  ممکن  نهادها 
من  نظر  نرسد.  مطلوب  نتیجۀ  آن  به   ً عمال و  بشود 

این است که باید این مسئله را روشن کنیم. 
تأمنی  راستای  در  عمومی  دادستان  یک  ما 
به  زمینه  این  در  هم  االن  که  داریم  عامه  حقوق 
دیوان  در  بخواهیم  ما  گر  ا و  دادند  وظیفه  آن 
داشته  وجود  این چنیین  مرجع  هم  اداری  عدالت 
نیستم  موافق  مسئله  این  با  بشخصه  باشد، 
خود  که  موجود  سازوکار  همنی  که  معتقدم  و 
این  مهم  و  است  خوب  دارند  شکایت  حق  مردم 
و  کنیم  گاه  آ خود  حق و حقوق  به  را  مردم  که  است 
حیت  دارند.  حق و حقوقی  چه  که  شوند  مطلع  آنان 

مردم  که  حقوقی  آموزش های  زمینۀ  بشود  گر  ا
گاه  آ آن  از  مردم  و  بشود  فراهم  هم  دارند  اداره  در 
مثل  آن  موارد  از  برخی  در  حال  عنی  در  بشوند. 
هم  سازوکاری  یک  دولیت  مقررات  از  شکایت 
قانون  خود  در  هم  و  کشور  کل  بازریس  قانون  در 
متوجه  دیوان  رئیس  گر  ا که  دارد  وجود  دیوان 
می تواند  است،  قانون  خالف  آینی نامه ای  شد 
کل  بازریس  سازمان  به  یا  بخواهد  را  آن  ابطال 
هم  گر  ا است.  شده  داده  اختیاری  چننی  کشور 
باشیم،  داشته  دادستانی  که  بگوییم  بخواهیم 
اعمال  همان  که  است  عام  مقررات  پریامون  بیشرت 
دولیت  مقررات  به عبارتی  یا  عام الشمول  اداری 
پیش بیین  سازوکاری  یک  هم  این  برای  که  است 
ممکن  که  است  این  هم  بعدی  مسئلۀ  و  شده 
گسرتده ای  اثر  اداری،  تصمیمات  از  بعیض  است 
نظر  به  که  آنجاست  باشد.  داشته  کشور  سطح  در 
که  می شود  گرفته  کالنی  تصمیمات   ً مثال می آید 
تعدادی  متأسفانه  که  است  مشکالتی  درمورد 
که  است  کرده  ایجاد  کشور  در  را  اََبرچالش  و  بحران 
خشک سالی  و  آب  کمبود  بحث های  در  را  آن  نمونۀ 
این ها  گر  ا که  معتقدند  برخی  می بینید.  ریزگردها  و 
این جا  به  داشت،  عامه ای  حقوق  پیگریکنندۀ  یک 
دادستانی  وجود  با  معتقدم  من  ولی  نمی رسید. 
به  مربوط  عمده مسائل  از  برخی  اینکه  و  عمومی 
رسیدگی  دادگاه ها  در  می تواند  هم  عامه  حقوق 
هم  گر  ا و  ندارد  وجود  ضرورت  این  شاید  شود، 
عمومی  دادستانی  همنی  به  را  آن  می توانیم  باشد 

بسپاریم. 
درمورد  که  داده  رأیی  هم  دیوان  اخریاً  البته 
مثل  نهادهایی  ندارد،  مقرراتی  جنبۀ  که  مسائلی 

از  شکایت   ً مخصوصا ندارند.  شکایت  حق  بازریس 
هیئت های   ً مثال یا  شبه قضائی  مراجع  آرای  همنی 
شده  باعث  اینها  اداری.  تخلفات  به  رسیدگی 
دادستان  باید  ما  که  شود  مطرح  مسئله  این  که 
نیست  حدی  آن  در  من  نظر  به  اما  باشیم  داشته 
و  کنیم  درست  جدیدی  نهاد  یک  بخواهیم  ما  که 
استفاده  موجود  سازوکارهای  همنی  از  است  بهرت 

کنیم. 
افراطی  قانون محوری  به  توجه  با    
راهکارهای   ً اساسا کشور،  حکمرانی  سیستم  در 
اداری  سیستم  بر  کم  حا اداری  بوروکرایس  کاهش 

کشور را در چه مواردی می بینید؟
کس وبر فکر می کرد یک سازوکار  بوروکرایس که ما
خودش  است،  اداری  فعالیت های  برای  خوبی 
می شد  تصور  و  است  شده  معضل  یک  به  تبدیل 
این قدر  اما  می کند  نظم  ایجاد  بوروکرایس  که 
خودش  عکس  به  دارد  که  کرده  پیدا  گسرتش 
چه کار  ما  که  دارد  وجود  بحث ها  این  می شود.  بدل 
در  دهیم.  کاهش  را  اداری  بوروکرایس  تا  کنیم 
مردم  ک  اصطکا می شود  تا  که  بود  هم  من  عرایض 
اداری  دستگاه های   ً واقعا گر  ا و  شود  کم  اداره  با 
حقوق  و  دهند  انجام  خوبی  به  را  خودشان  وظایف 
این  که  گفت  بتوان  شاید  کنند،  رعایت  را  مردم 
از  یکی  اینکه  دوم  می شود.  کاسته  بوروکرایس ها 
حجم  کاهش  داریم  ما  که  بحث هایی  مهم ترین 
دولت ها  فربه شدن  یعین  است؛  دولت  وظایف 

خود یکی از مسائل مهم است.
مردم  به  خدمات  گذاری  وا بحث  دنیا  در  االن   
مطرح  مردم  با  دولت  درگریی  حجم  کاهش  و 
است  این  از  نایش  بوروکرایس  باالخره  است. 
من  به نظر  و  شود  زیاد  ادارات  با  مردم  ارتباط  که 
حیطۀ  در  بازنگری  و  اصالح  یک  آن  اصل واساس 
باید  دولت ها  است.  دولت ها  اختیارات  و  وظایف 
سازوکارهای  از  می شود  که  جایی  تا  کنند  سعی 
آن  از  یکی  و  کنند  استفاده  خود  کار  حجم  کاهش 
که  است  قضازدایی  مسئلۀ  به  شبیه  سازوکارها 
منظور  که  می کنیم  یاد  اداری زدایی  تعبری  با  آن  از  ما 
و  دارد  امکان  که  وظایفی  از  بسیاری  که  است  این 
گذار شود.  حساسیت باالیی ندارد، به خود مردم وا

 Self- Regulation آن چزیی که در دنیا تحت عنوان
تنظیم گری  کارهای  سرپدن  و  تنظیم گری  خود  یا 
صنفی  نظام های  مثل  مراجعی  و  نهادها  خود  به 
در  کنند،  حل  را  خودشان  مشکالت  خودشان  که 

کاهش حجم فعالیت های اداری مؤثر است. 
از  خیلی  در  که  است  این  هم  بعدی  بحث 
کشورها مسئلۀ مجّوز را آسان کردند و در بسیاری 
اطالع  تنها  و  نیست  مجّوز  به  نیازی   ً اصال امور 
در  می دهیم.  انجام  فعالییت  داریم  ما  که  می دهند 
از  باید  فعالییت  هر  برای  کشورمان  در  ما  که  حالی 
اصالحی  باید  مسئله  این  در  که  بگرییم  اجازه  دولت 
فعالیت های  از  خیلی  در  باید  مردم  بگرید.  صورت 
دربارۀ  که  مسئله ای  آن  مثل  باشند؛  آزاد  خود 

آزادسازی اقتصاد مطرح می کنند.
دولت  تصدی های  اندازه  هر  کل  به طور 
آن  دیگر،  طرف  از  اما  است؛  بهرت  کند  پیدا  کاهش 
تنظیم گری  و  دولت ها  هدایت گری  بحث های 
در  هم  و  مشارکیت  روش های  در  هم  باید  آنها 
دیگر  بحث  یک  شود.  استفاده  برون سپاری 
و  تمرکززدایی  بحث  هم  آن  که  می شود  مطرح  هم 
کم زدایی  ترا است.  اداری  فعالیت های  کم زدایی  ترا
فقط  فعالیت ها  که  است  این  راستای  در  بیشرت 
سازمان های  در  و  کشور  و  عمومی  قدرت  مرکز  در 
خود  به  بلکه  نشود  جمع  کشور  مرکز  در  دولیت 
اختیار  تفویض  مثل  روش هایی  با  زیرمجموعه ها 
همۀ  می شود  باعث  خودش  این  که  شود  گذار  وا
تصمیمات  از  خیلی  نشود.  گرفته  باال  از  تصمیمات 
می شود  طوالنی  شود،  گرفته  مرکز  از  بخواهد  گر  ا
چه  که  نیست  معلوم  بیاید،  پاینی  تا  هم  بعد  و 
روش های  این  از  گر  ا اما  آمد.  خواهد  سرش  بر 
کم زدایی استفاده کنند مؤثر است و بحث دیگر  ترا
محاورۀ  در  را  این ها  البته  که  است  تمرکززدایی  هم 
مردم اشتباه می گریند. تمرکززدایی سرپدن وظایف 
محلی  نهادهای  به  اداری  تصمیم گریی  اختیارات  و 
عمومی  قدرت  یا  مرکزی  قدرت  از  خارج  نهادهای  یا 

است. 
یکی دیگر از بحث های مهمی هم که وجود دارد 
مقررات زدایی  یا  مقررات  و  قواننی  کاهش  بحث 
به  تبدیل  ما  کشور  در  مقررات  و  قواننی  االن  است. 
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تورمی  و  انباشت  و  انبوه  ما  و  شده  انبوه  جنگل  یک 
می گفتند:  زمان  یک  داریم.  مقررات  و  قواننی  از 
10هزار و االن می گویند: 12هزار قانون داریم و بیش 
مقررات  این  خود  البته  که  داریم  مقررات  100هزار  از 
بخش نامه های  شامل  و  هستند  دنیا  یک  هم 
به  زمینه  این  در   ً واقعا ما  که  هستند  ضدونقییض 
تا  که  باشد  به گونه ای  شرایط  باید  و  رسیدیم  بحران 
کند  کم  را  خود  وظایف  دولت  دارد،  امکان  که  جایی 
در  و  اقتصادی  فعالیت های  در  را  خود  دخالت  و 
خود  به  را  امور  این  و  دهد  کاهش  مردم  امور  تنظیم 
کاهش  هم  مردم  ادارات  بار  حجم  و  بسپارد  مردم 
االن  که  وضعییت  با  صورت  این  غری  در  و  کند  پیدا 
انتفاع  حّیـز  از  را  ما  ادارات   ً عمال بوروکرایس  داریم، 

می اندازد. 
مشکالت  از  بزرگی  بخش    
و  نهادها  با  مرتبط  اداری،  حقوق  زمینۀ  در  کشور 
کلی  قواعد  از  به نحوی  که  هستند  سازمان هایی 
سازمان های  جمله  از  شده اند؛  مجزا  اداری  حقوق 
غریدولیت.  عمومی  مؤسسات  یا  و  رهربی  تحت نظر 
در  مردم  کثری  حدا حقوق  از  صیانت  منظور  به 
چه  کشور  اداری  سیستم  در  نهادها  این  با  تعامل 

پیشنهادات و راه حل هایی ارائه می نمایید؟
داریم  مقاله  چند  همکارانم  و  من  زمینه  این  در 
زیرنظر  نهادهای  مورد  در  آن ها  از  یکی  که 
نظر  از  هم  و  شناخت  نظر  از  هم  مقام معظم رهربی 
شده  نوشته  است  نحوی  چه  به  که  این ها  بر  نظارت 
مؤسسات  و  نهادها  با  ارتباط  در  همچننی  است. 
یکی  که  شده  نوشته  مقاله  دو  که  غریدولیت  عمومی 
مربوط به نظارت قضائی و دیگری مربوط به نظارت 

مالی بر این گونه نهادها است. 
این  با  عمومی  مؤسسات  و  نهادها  این  البته 
وجود  ما  جامعۀ  در  که  دولیت  غری  و  دولیت  تفکیک 
دارد، در هیچ جای جهان وجود ندارد. ممکن است 
ما بگوییم این ها بر اساس همان بحث تقسیم کار 
این  اصلی  مسئلۀ  اما  باشد.  مؤثر  تخصص گرایی  و 
باید  سازمان ها  این   بر  کم  حا حقوقی  نظام  که  است 
منسجم باشد. یکی از مشکالت ما این است که در 
نتوانستیم  دولیت  عمومی  نهادهای  بحث  همنی 
بیاوریم.  آن  برای  دقیقی  بسیار  چهارچوب  یک 

شما طیف وسیع این ها را ببینید که شاید حدوداً به 
نهادی  آن  طیف  یک  باشند.  رسیده  پنج  مورد  و  یس 
فعالیت  کمییت  حا  ً واقعا که  است  شهرداری  مانند 
کتابخانۀ  مثل  جایی  هم  دیگر  طرف  یک  و  می کند 
خصویص   ً کامال که  است  آیت اهلل مرعیش  حضرت 
قوی  معیار  یک  ما  که  می دهد  نشان  این  است. 
مدیریت  قانون  خود  نداریم.  این ها  شناخت  برای 
چند  و  داد  این ها  به  نظمی  و  آمد  کشوری  خدمات 
آن ها  بودجۀ  50درصد  اینکه  جمله  از  آورد؛  ویژگی 
و  دهند  انجام  عمومی  خدمات  و  باشد  غریدولیت 
هم  باز  عمل  در  اما  باشند  داشته  حقوقی  استقالل 
فعالیت  و  تأسیس  مورد  در  ضوابط  و  شرایط  این  

این سازمان ها رعایت نمی شوند.
مقام معظم رهربی  زیرنظر  نهادهای  درمورد 
نشده  روشن  آن چنان  اصطالح  این   ً اساسا هم 
وجود  زمینه  این  در  مختلفی  دیدگاه های  است. 
معیارهایی  و  داریم  کثری  حدا و  حداقلی  نظر  و  دارد 
که  کردیم  مشخص  آن  برای  مقاالتمان  در  هم  را 
شورای  را  اصطالح  این  است.  مبهم  هنوز  البته 
از  برخی  مورد  در  و  کرد  ابداع  به نوعی  نگهبان 
در  قواننی  این  اجرای  که  گفت  و  آمد  قواننی 
اشکال  محل  هستند،  رهربی  زیرنظر  که  نهادهایی 
پیدا  گسرتش  مطلب  این   ً تقریبا هم  بعد  و  است 
خیلی  هم  آقا  حضرت  خود  که  شنیدم  من  و  کرد 
زیرنظر  به تعبریی  را  نهادی  هر  که  نیست  آن  موافق 
که  است  این  نیازمند  هم  آن  و  دهند  قرار  ایشان 
دقیق و سازوکاری برای آن روشن شود  چهارچوب 
و مفهوم و نظام حقوقی آن هم روشن شود و به نظر 
اداری  حقوق  نظام  مشکالت  و  مسائل  از  یکی  من 
همچنان  وگرنه  شود  مرتفع  باید  که  است  ایران 
عضو  خودم  من   ً مثال می مانند.  باقی  مشکالت  این 
علیه  رأیی  یک  ما  آنجا  در  و  هستم  رقابت  شورای 
دیوان  تخصیص  هیئت  و  کردیم  صادر  صداوسیما 
صداوسیما  چون  که  داد  رأی  و  آمد  اداری  عدالت 
بر  نمی تواند  رقابت  شورای  است،  رهربی  زیرنظر 
مسئله  این  خوشبختانه  باشد.  داشته  نظارت  آن 
رأی  و  نپذیرفت  را  نظر  این  عمومی  هیئت  و  شد  رد 
هیئت  در  که  بود  جالیب  آرای  از  این  و  کرد  تأیید  را  ما 

عمومی مشاهده کردیم.

آنكه می تواند برای مردم قانون وضع كند آن 
اجرای  مالك های  می تواند  آنكه  خداست؛ 
امور  مالك  خداست؛  كند،  معنی  را  قانون 

مردم جز خدا دیگری نیست.

بیانات مقام معظم رهربی 
خطبه های نماز جمعه  تهران
1366/04/12   
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کمیت قانون؛  نظارت پذیری نهادها و حا

 بال های صیانت از حقوق شهروندان در
نظام حکمرانی

گفت وگو با دکرت ابوالفضل درویشوند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

عدالت  دیوان  اختیارات  تفویض    
در  مزیان  چه  تا  را  محلی  اداری  دادگاه های  به  اداری 
و  اداری  عدالت  دیوان  تمرکز گرایی  مشکل  حل 

احیای حقوق عامه مؤثر می دانید؟
که  است  این  کرد  توجه  آن  به  باید  که  مهمی  نکتۀ 
اصل  چیست؟  اداری  عدالت  دیوان  از  ما  توقع 
اداری  عدالت  دیوان  می گوید:  اسایس  قانون   173
تظلّمات  و  اعرتاضات  شکایات،  به  رسیدگی  برای 
دولیت  آینی نامه های  و  تصمیمات  به  نسبت  مردم 
صالحییت  حوزۀ  یک  ما  یعین  می گردد؛  تشکیل 
که  است  این  هم  صالحیت   حوزۀ  این  و  داریم 
جهت  از  عام،  معنای  به  دولت  به  نسبت  هرکیس 
دارد  اعرتایض  و  شکایت  آینی نامه  و  اقدام  تصمیم، 
را  خود  شکایت  و  بیاید  اداری  عدالت  دیوان  به 
دهیم  قرار  توجه  مورد  را  واقعیت  این  کند.  مطرح 
هر  در  و  دارد  وجود  شهر  هزار  از  بیش  کشور  در  که 
و  شهرداری  شهر،  شورای  بر  عالوه  نزی  مرکز  و  شهر 
دارند  وجود  نزی  دیگری  ادارات  آن،  کمیسیون های 
تصمیمات  و  مصوبات  از  شکایت  به  رسیدگی  که 

همۀ آنها در صالحیت دیوان عدالت اداری است. 
پرونده ها،  و  موضوعات  از  حجم  این  به  توجه  با 
به  تهران  در  را  جایی  یک  شما  وضعیت  این  در 
نظر  در  امور  این  به  رسیدگی  برای  متمرکز  صورت 
به  کنید،  تصور  گفتم  که  را  وضعی  چننی  گرفتهاید. 
فرصیت  در  دیوان  که  است  امکان پذیر  شما  نظر 
البته  کند؟  رسیدگی  موضوعات  این  به  معقول 
معقول  توقعی  چننی  و  ندارد  وجود  امکان  این  که 
امکان  مسئله  این  اینکه  برای  اینجا  در  نیست. 

تحقق داشته باشد، دو راه وجود دارد. 
را  دیوان  و  بیاییم  که  است  این  راهکار  یک 
این  هم  راهکار  یک  دهیم.  توسعه  تهران  در 
شهرستان های  و  استان ها  در  و  برویم  که  است 
دادگاه  و  تشکیل دهیم  اداری  دادگاه های  مختلف، 
نهایت  در  بعد  و  باشیم  داشته  اداری  تجدیدنظر 
در  یعین  بیاید؛  دیوان  به  آن  فرجام خواهی  مرحلۀ 
بگرید  صورت  رسیدگی  دیوان،  از  قبل  مرحلۀ  دو 
مرجع  هم  آنها  و  بیاید  دیوان  به  آن  نهایی  مرحلۀ  و 
و  است  دادگاه  یک  خودش  یعین  باشند؛  قضائی 
در  و  باشد  کشور  عالی  دیوان  زیرنظر  آنکه  جای  به 

باشد،  و حقوقی  دادگاه های کیفری  سلسله مراتب 
یک  و  است  دادگاه  اما  هست  اداری  دادگاه  یک 
شهرسازی  امور  یا  مالیاتی  امور  به  گاه  آ  ً مثال قایض 
آن  در  بیمه ای  امور  یا  کارفرمایی  و  کارگر  امور  یا 
مباحث  این  به  تخصیص  صورت  به  و  دارد  حضور 
عمل  مورد  االن  که  ساده تر  راه  یک  می کند.  ورود 
دیوان  صالحیت  مختلف  طرق  به  اینکه  است 
به  پرونده  ورودی  نتیجه  در  و  کند  پیدا  کاهش 
دیوان کاهش یابد که برخالف حقوق مردم و قانون 

اسایس است.
عمومی  دادگاه های  شود  انجام  کار  این  گر  ا
رسیدگی  دیوان  صالحیت  در  موضوعات  به  باید 
اسایس  قانون   159 اصل  که  دلیل  این  به  کنند. 
دادگسرتی  تظلّمات،  به  رسیدگی  مرجع  می گوید: 
هستم  خاص  مرجع  من  که  می گوید  دیوان  است. 
این  به  نیستم،  صالح  می گویم  من  اینکه  بنابراین  و 
بلکه  ندارند  دادخواهی  حق  مردم  که  نیست  معنا 
مردم می توانند به دادگاه های عمومی بروند. ارجاع 
غریتخصیص  احاله ای  هم  عمومی  دادگاه های  به 
به  من   ً مثال یعین  است؛  اسایس  قانون  خالف  بر  و 
مصوبه  این  که  می گویم  و  می روم  عمومی  دادگاه 
پاسخ  چننی  هم  دادگاه  در  است.  قانون  خالف 
چه  در  شما  و  چیست؟  مصوبه  که  می شود  داده 
تخصص  و  ابزار  دلیل  این  به  هستید؟  جایگاهی 
را  پرونده هایی  چننی  به  رسیدگی  برای  نیاز  مورد 

ندارد.
رسیدگی  اداری  عدالت  دیوان  تخصص   ً اساسا  
مالیاتی   مسئولنی  خود  است.  موضوعات  این  به 
که  می گویند  مالیاتی  پرونده های  درمورد  هم 
مالیاتی  مؤدی  دولیت  شرکت  یک  که  است  ممکن 
هیئت  رأی  به  نسبت  بخواهد  گر  ا اینجا  در  بشود. 
نمی پذیرد  دیوان  کند،  اعرتاض  اختالف  حل 
مرجع  دیوان  و  هسیت  دولیت  تو  که  می گوید  و 
به  شخص  این  نیست.  تو  شکایات  به  رسیدگی 
می کند.  شکایت  آنجا  در  و  می رود  عمومی  دادگاه 
رأی  کشور،  شهرهای  عدد  به  شما  وقت  آن 
شهری،  هر  در  قایض  هر  چون  دارید؛  متفاوت 
 ً اصال و  خوانده  جزا  یا  و  خصویص  حقوق  اینکه  با 
است،  پرونده هایی  چننی  به  رسیدگی  تخصصش 
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حاال می خواهد بیاید و درمورد این نظر بدهد که این 
حالی  در  این  و  شده  تعینی  قانون  مطابق  مالیات 
و  ماهیت  و  مالیات  خصوص  در   ً اصوال او  که  است 
شما  حال  ندارد.  تخصیص  هیچ  آن  تعینی  ضوابط 
دیوان  یعین  دهید.  تعمیم  پرونده ها  کل  به  را  این 
ما  که  می کند  اعالم  پرونده ها  از  بسیاری  درمورد 
دادگاه های  به  را  آن  و  نیستیم  صالح  زمینه  این  در 

عمومی ارجاع می دهد. 
اینکه  جز  نداریم  چاره ای  ایراد  این  رفع  برای 
بعیض ها  کنیم.  درست  اداری  دادگاه  بیاییم 
داریم،  که  قضائی  شبه  مراجع  همنی  که  می گویند 
هم  با  این ها  که  حالی  در  هستند.  اداری  دادگاه 
نیست.  کم  حا برآنها  واحدی  الگوی  و  دارند  تفاوت 
می گوییم،  اداری  دادگاه  به عنوان  ما  که  چزیی  آن 
دیوان  زیرمجموعۀ  قضائیه  قوۀ  که  است  این 
موضوعات  به  که  کند  درست  دادگاه  اداری،  عدالت 
کار  این  باید  یا  کند.  رسیدگی  اداری  ماهیت  دارای 
پیش  صورت  همنی  به  گر  ا اینکه  یا  دهیم  انجام  را 
دهیم.  توسعه  را  دیوان  شعب   ً الزاما باید  برویم 
استان،  در  ما  که  هستند  این  مخالف  یک سری 
مطرح  را  دالیلی  و  باشیم  داشته  را  دیوان  شعب 
آن  برای  باید  اما  است  قابل توجه  که  می کنند 
دعوا  طرف  چون  که  می گویند  اندیشید.  تدابریی 
در  مثال  گر  ا است،  قدرتمند  اداری  پرونده های  در 
قضات  شود،  تأسیس  اداری  دادگاه  شهرستان 
و  می گریند  قرار  دولیت  ادارات  تحت تأثری  دادگاه  آن 
را  باال  دست  اداری  پرونده های  در  دولیت  ادارات 
قابل حل  می تواند  مورد  این  البته  داشت.  خواهند 
مرحلۀ  و  کرد  استانی  را  دیوان  می توان   ً مثال باشد. 
یک  و  شود  دومرحله ای  و  گذاشت  استان  در  را  اول 
کل  در  و  شود  انجام  تهران  در  هم  رسیدگی  مرحلۀ 
وجود  وضع  این  تداوم  امکان  که  می رسد  نظر  به 

ندارد. 

دیوان  صالحیت  با  رابطه  در    
به  نهادها  برخی  نظارت گریزی  و  اداری  عدالت 
باید  رویکردی  چه  فراقوه ای  نهادهای  خصوص 

اتخاذ گردد؟ 
مورد  مبنای  اینکه  به  برمی گردد  هم  مسئله  این 

قبول  را  نظارت   ً اساسا ما  آیا  چیست.  ما  پذیرش 
بپذیریم  را  نظارت  که  است  مهم  خیلی  این  داریم؟ 
همنی  در  ما  ندارد.  تنافی  کارآمدی  با  نظارت  نه.  یا 
از  یکی  بر  که  اصراری  دیوان،  قانون  اصالح  طرح 
در  هم  مقام معظم رهربی  و  داشتیم  آن  موارد 
تصریح  آن  بر  قانون گذاری  کلی  سیاست های 
با  عدم مغایرت  جهت  از  مقررات  بر  نظارت  کرده، 
با  عدم مغایرت  جهت  از  قواننی  بر  نظارت  و  قواننی 

قانون اسایس و شرع است. 

شورای عالی  که  بود  این  آنجا  در  ما  استدالل 
یا  و  می نویسد  قانون  یا  فرهنگی  انقالب 
اساس  بر  صورت  دو  هر  در  می نویسد.  مقرره 
مصوبات  بر  باید  قانون گذاری  کلی  سیاست های 
ما  که  بگویید  نمی توانید  شما  بشود.  نظارت  آن 
هم  اشکالی  اما  می کنیم  وضع  الزام آوری  قواعد 
مغایرت  امکان  نشود.  نظارت  آن  بر  که  ندارد 
قانون  با  فرهنگی  انقالب  شورای عالی  مصوبات 
هم  عمل  در  و  دارد  وجود  شرع  موازین  و  اسایس 
این  در  شورا  برای  عمل  در  و  است  افتاده  اتفاق 
فقهای  موارد  برخی  در  ندارد.  وجود  مانعی  زمینه 
انقالب  شورای عالی  مصوبۀ  نگهبان  شورای 
دیوان  و  داده  تشخیص  خالف شرع  را  فرهنگی 
است.  کرده  ابطال  را  آن  استناد،  همنی  به  هم 
است.  قضائیه  قوۀ  رئیس  مصوبات  دیگر  مورد 
مصوبات  ابطال  که  دارد  اصرار  قضائیه  قوۀ  اینکه 
به  نباشد  دیوان  صالحیت  در  قضائیه  قوۀ  رئیس 
در  قضائیه  قوۀ  رئیس  ندارد.  مبنایی   ً اصال من  نظر 
و  جمهور  رئیس  مثل  وزیر،  یک  مثل  اداری  امور 
وضع  آینی نامه  یک  دیگری  اداری  مقام  هر  مثل 
موارد  متضّمن  است  ممکن  آینی نامه  می کند. 

میان  فرقی  هیچ  باشد.  خالف شرع  و  خالف قانون 
با  می کند  وضع  قضائیه  قوۀ  رئیس  که  آینی نامه ای 
می کند،  وضع  دیگر  اداری  مقام  یک  که  آینی نامه ای 
و  برریس  قابل  باید  هم  مقررات  این  و  ندارد  وجود 
شخص  یعین  باشد؛  اداری  عدالت  دیوان  در  ابطال 
در  بتواند  هم  دیوان  و  کند  شکایت  و  برود  بتواند 
در  کند.  ابطال  را  آن  شرع  و  قانون  با  مغایرت  صورت 

این رابطه مصداق هم وجود داشته است. 
را   1360 سال  دیوان  قانون  اجرایی  آینی نامۀ 
بندهای  از  برخی  و  بود  نوشته  قضائی  شورای عالی 
ابطال  دیوان  توسط  قانون  با  مغایرت  به دلیل  آن 
قضائی  شورای عالی  مصوبۀ  آینی نامه،  این  شد. 
مورد  دیوان  توسط  اجرایی  آینی نامۀ  چون  ولی  بود 
ارائه  استداللی  مورد  این  در  گرفت.  قرار  برریس 
رئیس  چون  که  می شود  گفته  آن  در  و  می شود 
ندارد  معنایی  است،  دیوان  مافوق  قضائیه  قوۀ 
نظارت  خود  مافوق  نهاد  بر  زیرمجموعه  نهاد  یک 
ضعیف  استدالل  می رسد  نظر  به  هم  این  که  کند 
قانون   142 اصل  در  باشد.  غریقابل پذیریش  و 
رهرب  دارایی  بر  قضائیه  قوۀ  رئیس  که  آمده  اسایس 
که  معناست  این  به   ً واقعا این  حاال  کند.  نظارت 
نه.  شده؟  وارد  رهربی  مقام  جایگاه  به  خدشه ای 
را  نظارتی  مرجع  یک  صالحیت های  دارد  قانون گذار 

تعینی می کند. 
دیوان  صالحیت  در  من  به  نظر  اساس  این  بر 
همۀ  و  باشد  داشته  وجود  استثنایی   ً اساسا نباید 
اقدام  می گریند،  اداری  تصمیم  که  نهادهایی 
باید  می گذرانند  را  مصوبه ای  یا  می کنند  اداری 
از  بعیض  ما  اینکه  من  به  نظر  و  باشند  قابل نظارت 
تقویت  باعث  کنیم،  استثنا  زمینه  این  در  را  نهادها 
کمیت  حا به  طرف  یک  از  و  نمی شود  نهادها  آن 
هم  دیگر  طرف  از  و  می شود  وارد  خدشه  قانون 

حقوق شهروندان تضییع می شود. 
قوۀ  زیرمجموعۀ  نهادهای  متأسفانه  االن 
به  را  خود  آینی نامه های  که  گرفتند  یاد  قضائیه 
وقیت  چون  می رسانند؛  قضائیه  قوۀ  رئیس  تأیید 
غریقابل نظارت  دیگر  باشد  قوه  رئیس  مصوبۀ  که 
وضع  مقرراتی  ثبت  سازمان  گر  ا  ً مثال است؛ 
گر  ا ولی  کند  ابطال  را  آن  می تواند  دیوان  کند، 

ل  بطا ا که  رد  ا د ر  صرا ا ئیه  قضا ۀ  قو ینکه  ا
حیت  صال ر  د ئیه  قضا ۀ  قو رئیس  ت  با مصو
 . رد ا ند یی  مبنا  ً صال ا من  نظر  به  شد  نبا ن  ا یو د
یک  مثل  ی  ر ا د ا ر  مو ا ر  د ئیه  قضا ۀ  قو رئیس 
م  مقا هر  مثل  و  ر  جمهو رئیس  مثل   ، یر ز و
 . می کند ضع  و مه  ینی نا آ یک  ی  یگر د ی  ر ا د ا
رد  ا مو متضّمن  ست  ا ممکن  مه  ینی نا آ

. شد با ع  ف شر خال و  ن  نو ف قا خال

برسد  قوه  رئیس  تصویب  به  مصوبه  همنی 
نظارت ناپذیرِی  بحث  این  می شود.  غریقابل ابطال 
به  و  است  جدی  چالش  یک  نهادها  از  سری  یک 

کم نباشد.  نظر می آید هیچ مبنا و منطقی بر آن حا

قانون   12 مادۀ  تبصرۀ  پریامون     
با  رابطه  در  که  اطالقی  معتقدند  بسیاری  دیوان، 
ذکر  آنجا  که  نهادهایی  آینی نامه های  و  مصوبات 
آینی نامه های  و  درونی  آینی نامه های  شامل  شده، 
بسیاری  مقابل،  در  می شود.  هم  نهادها  آن  اجرایی 
حیت  و  مصوبات  و  آینی نامه ها  که  معتقدند  دیگر 
صورت  نهادها  توسط  که  قانون گذاری هایی 
مشمول  آینی نامه ها  و  است  متفاوت  می گرید، 
عمومی  هیئت  به خصوص  و  دیوان  صالحیت 
موضوع  این  با  رابطه  در  شما  نظر  می شود. 

چیست؟
شورای عالی  مصوبات  که  آمده  مطلق  ببینید 
از  صحبت  وقیت  نگهبان؛  شورای  یا  و  ملی  امنیت 
اجرایی  مصوبات  من  منظور  نگفته  کرده،  مصوبات 
بوده  این  هم  آن  هدف  و  گفته  مطلق  به طور  است. 
به  قائل  من  نکند.  ورود  مسئله  این  به  دیوان  که 
اجرایی   ً ماهیتا که  مصوبه ای  هر  که  هستم  این 
داشته  وجود  آن  در  دیوان  صالحیت  باید  باشد، 
تحت نظارت  باید  مقررات گذاری   ً اساسا و  باشد 
کل  آمده،  تبصره  در  که  اطالقی  این  اما  باشد  دیوان 

مصوبات نهاد را می گرید. 

  پیشنهادهای شما برای تعریف و 
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دیوان  خصوص  در  ذی نفع  مفهوم  گسرتدۀ  تعینی 
عدالت اداری چیست؟

نفع  یک  و  داریم  عمومی  به معنای  نفع  یک  ما 
این  به  خصویص  به معنای  نفع  خصویص؛  به معنای 
خورده  ضربه  یک  شما  ماشنی   ً مثال که  معناست 
دادگاه  و  می کنید  شکایت  و  می روید  دادگاه  به  و 
هم  شما  و  هستید  چه کاره  که  می پرسد  شما  از  هم 
است.  من  به  متعلق  ماشنی  می گویید:  پاسخ  در 
شما   ً مثال یا  هستید.  ذی نغع  مسئله  این  در  شما 
خانه ای را فروختید و خریدار به شما پول نمی دهد 
شما  از  دادگاه  و  می کنید  رجوع  دادگاه  به  هم  شما  و 
و  چیست  موضوع  این  با  شما  رابطۀ  که  می پرسد 
در  هستم.  مالک  من  که  می دهید  پاسخ  هم  شما 

اینجا هم دادگاه شما را ذی نفع اعالم می کند. 
گر ما پرونده های عمومی را با رویکرد خصویص  ا
و  می روید  شهرداری  به  شما  مثال  کنیم؛  نگاه 
ساخت  پروانۀ  شخص  فالن  به  چرا  که  می گویید 
هم  شهرداری  است؟  شده  داده  رودخانه  بسرت  در 
شما  و  چیست  شما  ِسَمت  که  می پرسد  شما  از 
شهروند  یک  عنوان  به  من  می دهید:  پاسخ  هم 
برپسم  شما  از  آمدم  و  کردم  مسئولیت  احساس 
داده اید؟  پروانه  غریقانونی  صورت  به  چرا  که 
شما  نمی دهد.  مناسیب  پاسخ  شما  به  شهرداری 
می کنید  شکایت  شهرداری  از  و  می روید  دیوان  به 
خالف قانون  مذکور  پروانۀ  صدور  در  آنها  کار  که 
این  در  شما  ِسَمت  که  می پرسد  هم  دیوان  است. 
که  می گویید  پاسخ  در  هم  شما  و  چیست  دعوا 
نمی پذیرد؛  را  شما  دعوای  دیوان  هستم.  شهروند 
نفع  چون  نمی داند  ذی نفع  اینجا  در  را  شما  که  چرا
که  صورتی  در  می دانند.  خصویص  نفع  به معنای  را 
می گوییم  بدانیم،  عمومی  نفع  به معنای  را  نفع  گر  ا
ندارد.  وجود  خصویص  ذی نفع  پرونده  این  در 
را  پروانه  صدور  بودن  قانونی  ادعای  شهرداری 
حقوق  به معنای  ذی نفع  که  هم  شخص  آن  دارد. 
ساخت  پروانه  و  آمده  خودش  است،  خصویص 
شکایت  می تواند  این جا  کیس  چه  دیگر  گرفته. 

کند؟ هیچکس.
دید  و  خصویص  حقوق  رویکرد  این  متأسفانه 
خصویص  حقوق  دید  که  دیوان  قضات  بر  کم  حا

 ً اصال پرونده ها  از  برخی  در  که  شده  موجب  است، 
نداشته  وجود  شکایت  و  تظلّم خواهی  امکان 
این  در  دیوان  قانون  اصالحی  طرح  در  باشد. 
خصوص پیشنهادی داده شده که بر اساس آن در 
از  بعیض  دارد،   وجود  عمومی  نفع  که  پرونده هایی 
بتوانند  مدعی العموم   عنوان  به  مربوطه  مقام های 
مردم نهادی  سازمان های   ً مثال کنند؛  دعوا  طرح 
محیط  حقوق  و  شهروندی  حقوق  حوزۀ  در  که 
و  محاسبات  دیوان  یا  و  می کنند  فعالیت  زیست 
پرونده های  در  بازریس  سازمان  یا  و  کل  دادستانی 
چون  کنند؛  دعوا  طرح  بتوانند  مصداقی  و  موردی 
در  مقررات  از  شکایت  به  مربوط  پرونده های  در 
اینجا  در  و  ندارد  وجود  مانعی  و  مشکل  حاضر  حال 
است.  مصداقی  و  موردی  پرونده های  با  مشکل 
که  پرونده هایی  در  که  است  این  هم  اصلی  راهکار 
می گرید  قرار  ک  مال عمومی  نفع  دارد،  عمومی  اثر 
وجود  منفی  رویکرد  این  االن  اما  خصویص.  نفع  نه 
که  رویکردی  این  است  الزم  که  می آید  نظر  به  و  دارد 
پیدا  تغیری  است  خصویص  حقوق  فهم  بر  مبتین 

کند. 

مفهوم  گسرتش  این  بسیاری    
اداری  دادستان  موضوع  با  رابطۀ  در  را  ذی نفع 
وجود  بحیث  که  عمومی  هیئت  در  می کنند.  مطرح 
را  خاص  ذی نفع  ما  که  شعبات  بحث  در  اما  ندارد 
مفهوم  این  بتوانیم  ما  گر  ا می دهیم،  قرار  مدنظر 
نگاه  با  شما  به قول  و  بدهیم  گسرتش  را  ذی نفع 
نیاز  دیگر  بنگریم،  ذی نفع  به  عمومی  حقوق 
مثل  عدالت  دیوان  در  جدید  ساختارسازی  به 

دادستان اداری در ساختار فعالی وجود ندارد؟ 
که  طرحی  همان  در  هستند.  هم  مکّمل  این ها 
به  و  شده  تصویب  مجلس  کمیسیون  در  االن 
شده  داده  پیشنهادی  چننی  شده،  ارسال  صحن 
که  دهیم  توضیح  را  مفهوم  این  باید  البته  است. 
عمومی  منافع  تعقیب کنندۀ  دادستان،  از  منظور 
در  عمومی  منافع  پیگریی کننده  یا  و  شعب  در 
یکدیگر  با  اینها  است.  دیوان  صالحیت  حوزۀ 
ما  اینکه  ندارد.  هم  با  منافاتی  و  است  قابل جمع 
رسیدگی  مسری  در  محاسبات  دیوان  گر  ا بگوییم 

شد  متوجه  صالحیتش  حوزۀ  در  پرونده های  به 
در  و  بیاید  بتواند  و  تضییع  شده  عمومی  نفع  یک  که 
ما  که  نیست  این  نافی  کند،  دعوا  طرح  دیوان  شعب 
ارجاع  بدون  مقام  این  که  باشیم  داشته  مقامی  یک 
موضوعات  که  باشد  این  متکفل  خودش  خاص 
حقوق  حوزه های  در  همچننی  و  کند  برریس  را 

عمومی در شعب دیوان اقامۀ دعوا کند.

ریس  د ا د ینی  آ که  ست  ا ین  ا من  شخیص  د  عتقا ا
ی  ر ا ن گذ نو قا هیت  ما ی  را ا د سطحی  هر  ر  د
را  ریس  د ا د ینی  آ که  نید  ا نمی تو شما  و  ست  ا
یند  آ فر  . یسد بنو تا  هید  بد ی  ر ا د ا م  مقا یک  به 
ی  هیئت ها جمله  ز  ا رد  ا مو همه  ر  د رسیدگی 

. د شو تعینی  ن  نو قا ر  د ید  با  ً ما لزا ا تخصیص 

موجود  ظرفیت های  به  توجه  با    
سازمان  تشکیالت  قانون   2 مادۀ  تبصرۀ  مثل 
تشکیالت  قانون  آینی نامۀ   45 مادۀ  و  بازریس 
که  اخریی  دستورالعمل های  و  بازریس  سازمان 
در  دادستانی  وظایف  با  ارتباط  در  رئییس  آقای 
و  کردند  منتشر  و  تصویب  عامه  حقوق  احیای 
دادستانی  بنی  محکم تر  رابطۀ  یک  ایجاد  همچننی 
این  امکان  عدالت،  دیوان  و  بازریس  سازمان  و 
خأل  پوشش دهندۀ  ضلع  سه  این  که  ندارد  وجود 

دادستان اداری باشند؟ 
صالحیت  دارای  خودشان  حوزۀ  در  هرکدام  این ها 
همه  نمی آید  بازریس  سازمان   ً مثال هستند؛ 
قانون  کند.  برریس  حوزه ها  همۀ  در  را  موضوعات 
خالف  مصوبۀ  با  خودت  برریس های  در  گر  ا گفته 
در  کن.  دعوا  طرح  دیوان  در  شدی،  مواجه  قانون 
حوزۀ  در  و  کیفیت  همنی  به  هم  دادستانی  حوزۀ 
است.  شکل  همنی  به  هم  محاسبات  دیوان 
اداری  عدالت  دیوان  دادستان  بخواهد  که  نهادی 
به  کارش  و  است  همنی  وظیفه اش   ً اصال باشد، 
در  که  را  پرونده هایی  و  برود  که  است  شکل  این 
است  ممکن  و  هست  عمومی  حقوق  نقض  آن ها 
باشد  نداشته  موضوعیت  محاسبات  دیوان  در 
باشد  نکرده  ورود  آن  به   ً اصال بازریس  سازمان  و 
ساخت  به  کند؛ مثل همنی پروندۀ مربوط  پیگریی 

حال  در  هم  االن  که  جاجرود  رودخانه  بسرت  در  بنا 
ساخته شدن است. 

  در نحوۀ ادارۀ جلسات هیئت های 
و  جاری  روّیۀ  به  توجه  با  عدالت  دیوان  تخصیص 
و  ایرادات  چه   1393 سال  آینی نامۀ  در  مقرر  روّیۀ 
آیا  آنها  حل  برای  می نمایید؟  مشاهده  را  مشکالتی 

نیاز به تغیریات ساختاری در دیوان است؟
ترکیب  دیوان،  قانون  جدید  طرح  در  کل  به طور  االن   
صالحیت  حوزۀ  و  شده  داده  تغیری  تخصیص  هیئت 
اعتقاد  است.  شده  داده  افزایش  تخصیص  هیئت 
هر  در  دادریس  آینی  که  است  این  من  شخیص 
شما  و  است  قانون گذاری  ماهیت  دارای  سطحی 
اداری  مقام  یک  به  را  دادریس  آینی  که  نمی توانید 
موارد  همه  در  رسیدگی  فرآیند  بنویسد.  تا  بدهید 
قانون  در  باید   ً الزاما تخصیص  هیئت های  جمله  از 

تعینی شود.
تخصیص  هیئت  ترکیب  که  است  این  مهم  نکتۀ 
چطور تعینی شود و باید به نحوی باشد که احتمال 
راهکارها  از  یکی  نرود.  آن  در  پرونده  مدیریت 
بیش  عضو  نتواند  قایض  هر  که  باشد  این  می تواند 
موضوع  مهمرتین  نظرم  به  باشد.  هیئت  یک  از 
باید  که  است  این  تخصیص  هیئت های  به  مربوط 
شود  تعینی  قانون  در   ً الزاما آنها  رسیدگی  سازوکار 
بسیاری  و  داد  آینی نامه  به  را  امور  این  نمی شود  و 
آن  مورد  در  قانون  باید  شد،  بیان  که  الزاماتی  این  از 
حداقل  قانون  و  است  شناور  آینی نامه  کند.  بحث 
در  االن  البته  دارد.  آینی نامه  از  بیشرتی  ثبات  یک 
 ً کشور ما قواننی هم آن چنان ثباتی ندارند اما اصوال
این گونه  و  است  بیشرت  آینی نامه  از  قانون  ثبات 
قانون  در  باید  که  است  اموری  جمله  از  موارد 

تعینی تکلیف شود. 

برای  شما  ایجابی  پیشنهاد    
تخصیص  اداری  دادریس  مراجع  رابطۀ  اصالح 
شهرداری،  قانون  موضوع  کمیسیون های  مانند 
ثبت  قانون  موضوع  هیئت های  و  کمیسیون  ها 
عدالت  دیوان  با  و...  استخدامی  و  کار  اسناد، 

چیست؟
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آن ها  تعداد  که  داریم  اداری  مراجع  سری  یک  ما 
حل  و  تشخیص  هیئت های  است.  زیاد  خیلی  هم 
کمیسیون های  مالیاتی،  هیئت های  کار،  اختالف 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیئت های   ،100 مادۀ 
تنها  و  دارند  قانونی  مادۀ  یک  یا  هرکدام  اینها  و...، 
برای  و  می شود  تشکیل  هیئیت  چننی  که  گفته 
شده  نوشته  آینی نامه  آن  دادریس  آینی  و  جزئیات 
آینی نامه  و  دارند  ماده  چند  هم  دیگر  بعیض  است. 
هم  دیگر  بعیض  است.  داده  بسط  را  موارد  آن 
که  کارهایی  از  یکی  هستند.  مفصل  قانون  دارای 
است  این  ندادیم  انجام  هنوز  و  بدهیم  انجام  باید 
بنویسیم؛  قانون  این ها  یکسان سازی  برای  که 
باید   ً الزاما مراجع  این  همۀ  در  که  بگوییم  یعین 
امکان  آنها  همۀ  در  باشد.  حقوق دان  عضو 
همۀ  رأی  باشد.  داشته  وجود  تجدیدنظرخواهی 
که  طرفی  از  باید  و  باشد  مستند  و  مستدل  باید  آنها 
اظهاراتش  و  کنند  دعوت  است  پرونده  موضوع 
و  بدهیم  سامان  را  مراجع  این  باید  شود.  استماع 
دیوان  به  را  آن ها  باید  دادیم  سامان  آنها  به  که  وقیت 
و  تجدیدنظر  مرحلۀ  بعد،  مرحلۀ  یعین  کنیم؛  وصل 

بعد هم دیوان عدالت است. 
خصویص،  حقوق  رویکرد  بودن  کم  حا دلیل  به 
تصمیمات  به  کیس  گر  ا که  آمده  قواننی  از  بعیض  در 
صالحۀ  مرجع  به  می تواند  دارد  اعرتاض  مراجع  این 
کند.  رجوع  قضائی  صالحۀ  مرجع  و  دادگسرتی 
مشخص  که  است  داشته  بیان  کشور  عالی  دیوان 
قضائی  صالحۀ  مرجع  موارد  این  در  دیوان،  است 
لذا  و  می کرد  اشاره  آن  به  بود،  دیوان  گر  ا و  نیست 

منظور او دادگاه عمومی است. 
در  پرونده  یک  سری  ما  که  شده  این  نتیجه 
عدالت  دیوان  به  که  داریم  اداری  موضوعات 
وقیت  می رود.  عمومی  دادگاه های  به  بلکه  نمی آید 
آن ها  به  و  کنیم  یکدست  را  مراجع  این  همۀ  که 
نهایی  مرجع  که  بگوییم  می توانیم  بدهیم،  سامان 
عدالت  دیوان  این ها  همۀ  تصمیمات  از  شکایت 

اداری است. 

دیوان  رابطۀ  اصالح  راهکارهای   
حقوق  صیانت کنندۀ  ارکان  سایر  با  اداری  عدالت 

ستاد  و  بازریس  سازمان  دادستانی،  مانند  عامه 
حقوق بشر را در چه مواردی می دانید؟

که  است  این  دارد  وجود  ما  کشور  در  که  مشکلی 
و  مختلف  نهادهای  صالحیت  و  اختیارات  حدود 
نشده  تعینی  صریح  و  شفاف  هم  با  آنها  نسبت 
بعد  قوه،  بشر  حقوق  ستاد  می گویید  شما  است. 
زیادی  بسیار  وظایف  آینی نامه  در  که  می بینید 
دادستانی  به  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای 
می کند  تصویب  آینی نامه  قوه  رئیس  می روید، 
به  دهید.  انجام  را  کارها  این  و  بروید  باید  شما  که 
یک  هم  آن  و  می روید  کشور  بازریس  سازمان 
حوزۀ  در  این ها  از  هرکدام  گر  ا دارد.  وظایف  سری 
نیاز  که  مواردی  در  و  کنند  ورود  خود  صالحیت 
به  دستگاه  الزام  به  نیاز  و  است  تصمیم  ابطال  به 
شهروندان  حقوق  احقاق  یا  است  کار  یک  انجام 
اداری  عدالت  دیوان  طریق  از  موضوع  است 
روابط  گر  ا نمی آید.  بوجود  مشکلی  شود  پیگریی 
منطقی  چهارچوب  یک  در  هم  با  نهادها  این 
از  بسیاری  و  نمی شود  ایجاد  مشکلی  شود  تنظیم 

موازی کاری ها رفع می شود. 

ایرادات  با  رابطه  در  شما  نظر    
اداری  عدالت  دیوان  قانون  اصالح  الیحۀ  بر  وارد 
الیحه  این  بر  وارد  را  ایراداتی  چه   ً اساسا چیست؟ 

می دانید؟
طرح  بلکه  نداریم،  الیحه ای   ً اصال که  حاضر  حال  در 
دارد.  وجود  اداری  عدالت  دیوان  قانون  اصالح 
مجلس  در  اداری  عدالت  دیوان  قانون  اصالح  طرح 
انجام  آن  روی  بر  اصالحاتی  و  شد  وصول  اعالم  دهم 
مجلس  صحن  به  و  شد  نهایی  هم  مصوبه  و  شد 
به  و  شد  تمام  کمیسیون  در  بحث  این  یعین  آمد؛ 
شد  عوض  که  قضائیه  قوۀ  رئیس  و  آمد  صحن 
جدید  دورۀ  در  تا  شود  متوقف  رسیدگی  شد  گفته 
مرحله  این  در  شود.  استماع  دارد  وجود  نظری  گر  ا
یک  داشتند؛  نظراتی  حوزه  دو  در  قضائیه  قوۀ 
دیگر  موضوع  و  بود  دیوان  دادستان  ایجاد  موضوع 
این  قوه.  رئیس  مصوبات  بر  نظارت  امکان  هم 
حال  در  و  شد  برریس  جدید  مجلس  در  موضوعات 
صحن  دستور  در  و  شده  نهایی  منت   ً تقریبا حاضر 

قرار دارد و آن دو مورد از مصوبه حذف شده است. 
جهت  از  جدی  ایرادهای  مصوبه  این  من  نظر  به 
یعین  دارد؛  دیوان  رئیس  صالحیت های  توسعۀ 
سازمان  به  قبل  از  بیشرت  خیلی  را  دیوان  جایگاه 
است  مستقل  قایض  شأن  می دهد.  تنّزل  اداری 
به  کنید  منوط  را  متعدد  اختیارات  شما  اینکه  و 
تنّزل  نظرم  به  می گوید،  چه  دیوان  رئیس  اینکه 
مصوبات  بگوییم  ما  اینکه  بحث  است.  شأن 
ایرادهای  از  یکی  نیست،  قابل ابطال  قوه  رئیس 
اینکه  بحث  دارد.  مصوبه  این  که  است  جدی 
فرهنگی  انقالب  شورای عالی  مصوبات  بگوییم 
ایرادهای  از  یکی  نیست،  دیوان  در  قابل ابطال 
بگوییم  ما  اینکه  بحث  است.  مصوبه  این  جدی 
هیچ  دیگر  نکرد،  ابطال  را  مصوبه ای  دیوان  گر  ا
از  یکی  نکند،  عمل  آن  به  نمی تواند  قضائی  مرجع 
سوئی  آثار  که  است  مصوبات  این  جدی  ایرادهای 
دارد و آثار آن هم قابل تأمل است؛ یعین باید بر روی 

آن بحیث جدی صورت بگرید. یکی از ایرادهای خیلی 
این  که  است  این  کرد،  کار  آن  روی  باید  که  بنیادین 
را  اداری  مراجع  آرای  به  دیوان  رسیدگی  دارد  مصوبه 
آسیب  خیلی  من  نظر  به  این  میکند.  تک مرحله ای 
دیوان  رسیدگی   1360 سال  قانون  در  است.  بزرگی 
قانون  در  بود.  دومرحله ای  اداری  مراجع  آرای  به 
سال 1385 تک مرحله ای شد. در قانون سال 1392 
ولی  شد  احیا  پرونده ها  این  در  تجدیدنظر  دوباره 
این  به  رسیدگی  کمیسیون  مصوبه  با  مجدداً  االن 
برای  که  دلیلی  می شود.  تک مرحله ای  پرونده ها 
مراحل  در  چون  که  است  این  می شود  بیان  امر  این 
که  ندارد  معنا  دیگر  شده،  رسیدگی  آنها  به  قبل 
این  نظرم  به  که  کند  رسیدگی  مرحله ای  دو  دیوان 
که  چون  نیست؛  پذیرش  قابل  اساس  از  مسئله 
شأن  دارای  شهرداری   100 مادۀ  کمیسیون   ً مثال
رسیدگی  موضوع  به   ً قبال بگوییم  که  نیست  قضائی 

شده است. 
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دیـوان عـدالت اداری و حقـوق مــردم؛ 
توسعۀ صالحیت ها، حفظ استقالل 

قضات و تقویت تخصص گرایی

گفت وگو با دکرت علی محمد فالح زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

است  تمرکزگرایی  بحث  می رود،  کلنجار  آن  با  به شدت  عدالت  دیوان  که  مشکالتی  از  یکی   
قضائی  و  اداری  تشکیالت  کل   ً تقریبا دیوان،  استانی  دفاتر  به جز  اینکه  به خصوص  دارد.  وجود  دیوان  در  که 
به  دیوان  اختیارات  برخی  تفویض  مسئلۀ  اساتید،  از  بسیاری  بحث  این  با  رابطه  در  است.  تهران  در  دیوان 
حد  چه  تا  و  است  قابل قبول  حد  چه  تا  راه حل  این  شما  نظر  از  کردند.  مطرح  را  محلی  اداری  دادگاه های  برخی 

قابلیت اجرا دارد؟
و  عدالت  به  دسرتیس  که  شود  این  باعث  است  ممکن  دارد،  وجود  دیوان  در  که  تمرکزگرایی  این  حال  هر  در 
دادخواهی شهروندان، دچار یک تضییقاتی بشود. در تجربۀ سایر کشورها مثل فرانسه، آن ها هم در ابتدا 
سراسر  در  دادگاه ها  این  تجدیدنظر،  یک  از  بعد  و  منطقه ای  دادگاه های  هم  بعد  و  داشتند  دولیت  شورای 
کشورشان توسعه پیدا کرد. اما اینکه ما بخواهیم اختیارات دیوان را به دادگاه های اداری تفویض کنیم، باید 

تحت تأثری  را  آن  مسئولیت های  و  کارها  که  اداری  عدالت  دیوان  در  مهم  مشکالت  از  یکی  می شود  گفته 
دچار  را  آن  به  کشور  مردم  عموم  دسرتیس  که  است  تهران  در  نهاد  این  تمرکزگرایی  می دهد،  قرار  خود 
آن  احیای  و  عامه  حقوق  به  رسیدگی  برای  دیوان  در  که  است  هدفی  خالف  بر  این  و  است  کرده  مشکل 
و  حیطه  و  دیوان  این  گسرتش  اصلی،  و  مهم  مسائل  از  یکی  نگاه  این  طبق  بنابراین  است.  شده  تعریف 
حدود  و  حیطه  و  دیوان  گسرتش  باب  در  است  الزم  لذا  و  است  آن  عملکرد  کیفیت  بهبود  برای  آن  حدود 

مسئولیت آن اصالحاتی صورت گرید.
مسئلۀ  گر  ا که  دارد  عقیده  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  فالح زاده،  علی محمد  دکرت 
دادریس الکرتونیکی و دولت الکرتونیکی توسعه پیدا کند، خیلی از این مشکالت تمرکزگرایی در دیوان 
معضل  یک  دیوان  در  تمرکزگرایی  گرچه  ا که  می کند  بیان  همچننی  دانشگاه  استاد  این  می شود.  حل 
و  مسائل  اداری  عدالت  دیوان  و  نیست  دیوان  اسایس  مشکل  اما  شود  رفع  که  است  بهرت  و  است 
برخی  به  گفت وگو  این  در  پرداخت.  مهم تر  مسائل  این  حل  به  باید  ابتدا  و  دارد  اسایس تری  چالش های 

از این مشکالت اسایس پرداخته خواهد شد.

اختصایص  مراجع  همان  اداری  دادگاه های  از  ما  منظور  گر  ا چیست.  اداری  دادگاه های  از  ما  منظور  ببینیم 
هنوز  این ها   ً اساسا که  است  این  علت  یک  دارم؛  علت  چند  مخالفت  این  برای  و  مخالفم  من  است،  اداری  و 
اداری  اختصایص  مراجع  این  اینکه  دوم  ندارند.  عامی  نظام  یعین  ندارند؛  مدونی  دادریس  آینی  و  دادریس  نظام 
مدنظر  را  حقوقی  اصول  که  منظمی  تشکیالت  و  منصفانه  دادریس  آینی  نبود  و  روّیه  وحدت  نبود  از  شدیداً 
داشته باشند و به آن مقید باشند، رنج می برند. بنابراین با این نقص ها و کاسیت هایی که در حال حاضر دارند 
به   ً اصال اختیار  تفویض  این  و  باشد  این ها  بر  اداری  عدالت  دیوان  طرف  از  خوبی  قضائی  نظارت  است  الزم 
دسرتیس  ما  است  ممکن  یعین  شود؛  مردم  حقوق  تضییع  باعث  می تواند   ً اتفاقا و  نیست  مردم  حقوق  صالح 
من  روی  پیِش  چشم انداز  این  ماهوی،  حقوق  لحاظ  از  اما  کنیم  راحت تر  سمت  این  به  را  مردم  رفت وآمد  و 

است که در ادامه باعث تضییع حقوق مردم به دالیلی که بیان کردم می شود.
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الکرتونیکی  دادریس  مسئلۀ  گر  ا دیگر  طرف  از 
از  خیلی  کند،  پیدا  توسعه  الکرتونیکی  دولت  و 
می شود؛  حل  دیوان  در  تمرکزگرایی  مشکالت  این 
بوده  خوبی  تجربۀ  استانی  دفاتر  تجربۀ  چون که 
می شود  ندارند،  قضائی  صالحیت  چون  ولی 
سری  یک  به  تبدیل  استان  در  را  همنی ها  که 
به  که  باشند  اداری  قایض  یک  با  که  کرد  دادگاه هایی 
در  این ها  و  شود  داده  سبک  صالحیت های  آن ها 
داشته  عالی تری  نقش  هم  دیوان  و  نیاید  دیوان 
نریوی  نبود  و  تشکیالت  بحث  همیشه  اما  باشد. 
باعث  قضائیه  قوۀ  در  کافی  بودجۀ  و  متخصص 
شده که این قضیه کم رنگ شود و یک نکتۀ دیگری 
همیشه  نباید  ما  که  است  این  دارد  وجود  که  هم 
بلکه  کنیم؛  نگاه  قضیه  به  تئوریک  و  کاغذ  روی  بر 
نظر  در  هم  را  عملی  تجربۀ  و  عملی  مالحظات  باید 
است  این  دارد  وجود  که  هم  نکته ای  یک  بگرییم. 
قایض  به عنوان  عدالت  دیوان  در  که  آن هایی  که 
هستند و یا از مخالفنی تأسیس دادگاه های اداری 
دارند  قابل توجهی  استدالل  هستند،  استان ها  در 
و می گویند در استان ها یک قایض اداری چون دارد 
آشنا  آنجا  دولیت  ادارات  با  می کند،  کار  استان  آن  در 
نتواند  شاید  لذا  و  می کند  پیدا  تعامل  و  می شود 
علیه  و  کند  حفظ  را  خودش  استقالل  آن چنان 
ً فرض کنید  ادارات دولیت رأی دهد. در حالی که مثال
در  که  طبیعی  منابع  ادارۀ  دربارۀ  شکایت  یک  وقیت 
می آید،  عدالت  دیوان  به  است  هرمزگان  استان 
چندانی  شناخت  آنجا  به  عدالت  دیوان  قایض 
رأی  و  می کند  نگاه  قضیه  به  راحت تر  و  نداشته 
علیه  بخواهید  شما  وقیت  کنید  فرض  اما  می دهد. 
خود  اداری  دادگاه  در  هرمزگان  طبیعی  منابع  ادارۀ 
اداری  دستگاه های  این  کنید،  شکایت  هرمزگان 
در آنجا راحت تر می توانند بر قایض اداری آنجا نفوذ 
اعم  مرسومی  شکل های  هم  نفوذ  این  و  کنند  پیدا 
و...  امتیاز  فالن  دادن  یا  و  شمال  در  ویال  دادن  از 
باید  که  است  قابل توجهی  مالحظات  این ها  است. 

آن ها را مدنظر قرار داد.
اداره  بر  قضائی  نظارت  اسایس  مسئلۀ  بنابراین 
نیست.  تهران  در  دیوان  تمرکزگرایی  ما،  کشور  در 
بشود  رفع  تمرکزگرایی  که  هستم  این  موافق  من 

ولی  باشد  داشته  شعبه  استان ها  در  دیوان  و 
مسائل  باید  و  نیست  این  ما  اسایس  مسئلۀ  االن 
بعدی  گام های  این ها  و  کرد  حل  را  دیگری  اسایس 
نشود  حل  پیش نیاز  اسایس  مسائل  آن  گر  ا است. 
باالتر برویم، آسیب های  مسائل  سراغ  به   ً ما صرفا و 

جدی خواهیم دید.

اشاره ای  که  هست  امکان  این  آیا   
می کنید،  صحبت  آن ها  از  که  اسایس  مسائل  به 
هم  مسائل  آن  حول  بتوان  تا  باشید  داشته 

صحبت کرد؟
یکی از این مسائل اسایس که در اینجا بیان می کنم 
باید  و  کرده  طی  را  مرحله  سه  دیوان  که  است  این 
است.  آمده  پیش  اشکالی  یک  االن  اما  کند  طی 
بوده  اداری  عدالت  دیوان  تأسیس  اول،  مرحلۀ 
جمهوری  اسایس  قانون  تصویب  با   61-60 سال  که 
قانون  افتخارات  جزء  و  داده  رخ  ایران  اسالمی 
دیوان  تثبیت  مرحلۀ  دوم  مرحلۀ  است.  ما  اسایس 
را  آن  بتوان  شاید  که  است  آن  صالحیت های  و 
این  وارد  که  بگرییم  نظر  در   1385 سال  قانون  با 
تصویب  با  که  می رفت  انتظار  و  است  شده  مرحله 
عدالت  دیوان  دادریس  آینی  تشکیالت  قانون 
توسعه  مرحلۀ  وارد  دیوان   1392 سال  در  اداری 
هم  و  آن  صالحیت های  و  خود  توسعۀ  هم  شود؛ 
این  وارد  هنوز  دیوان  که  اداری  حقوق  توسعۀ 
مسئله  مهم ترین  است.  نشده  توسعه  مرحلۀ 
اداری  عدالت  دیوان  صالحیت  تحدید  اینجا  در  هم 
دیوان  خود   ً بعضا و  دیوان  از  خارج  نهادهای  توسط 
در  نهادها  و  اداری  اعمال  سری  یک   یعین  است؛ 
قضائی  نظارت  مشمول  که  دارد  وجود  ما  کشور 
که  است  این  اسایس  مشکالت  از  یکی  و  نیستند 

باید حل کرد.
دیوان  قضات  استقالل  مسئلۀ  دوم  مسئلۀ 
در  چه  قضات  استقالل  است.  اداری  عدالت 
دو  از  اداری  عدالت  دیوان  در  چه  و  قضائیه  قوۀ 
قضائیه  قوۀ  از  خارج  مقامات  از  استقالل  جنبۀ 
قضائی  دستگاه  مدیران  خود  از  استقالل  و 
قضات  حاال  است.  مهم  دو  هر  و  است  موردتوجه 
اداری  مقامات  از  باید  اداری  عدالت  دیوان 

قرار  آنان  تحت تأثری  و  باشند  داشته  استقالل 
داشته  استقالل  هم  مدیران  از  همچننی  و  نگریند 

باشند.
که  می کنم  بیان  به صراحت  را  مسئله  این  من 
تحت تأثری  را  ما  قضات  استقالل  که  مسائلی  از  یکی 
قضائی  اختیارات  مسئلۀ  می دهد،  قرار  خود 
مالی  و  اداری  اختیارات  یا  قضائی  دستگاه  مدیران 
قضات  سرنوشت  در  این ها  و  است  آنان  شدید 
در  هم  دیوان  جدید  قانون  این  می گذارد.  تأثری 
دیوان  مدیران  برای  واقع  در  که  است  راستا  همنی 
دیوان  و  شده  قائل  زیادی  اختیارات  اداری،  عدالت 
می دهد.  قرار  عدالت  دیوان  مدیران  اختیار  در  را 
آن  ستاد  با  قضائیه  قوۀ  دادگاه های  نسبت   ً اساسا
دادگاه  به  ستاد  نسبت  یعین  باشد؛  کم  بسیار  باید 
ستاد  درصد   20  ً مثال شاید  باشد.  کم  بسیار  باید 
ندارد  معنا  لذا  باشند.  دادگاه ها  درصد   80 و  باشد 
معاون  و  معاونت  اداری  عدالت  دیوان  در  ما  که 
این ها  باشیم.  داشته  دست  این  از  اموری  و  اول 
اداره  و  مجریه  قوۀ  نگاه های  از  متأثر  نگاه هایی 
دیوان  است.  گرفته  شکل  دادگاه  در  که  است 
رئیس  یک  دیوان  ندارد.  نیاز  معاونت  به   ً اصال
می خواهد  مالی  و  اداری  امور  مدیر  یک  می خواهد، 
نیازی  دیگر  بدهد.  ارجاع  و  باشد  باید  هم  نفر  یک  و 
باعث   ً اساسا این ها  و  نیست  معاونت  چندین  به 
و  می شود  قضات  استقالل  قرارگرفنت  تحت تأثری 

باید اصالح شود.
قضات  جذب  ورودی  درمورد  هم  سوم  نکتۀ 
همگی  همیشه  که  است  اداری  عدالت  دیوان 
بیایند  عدالت  دیوان  به  افرادی  که  کرده اند  تأکید 
کمیت،  حا بحث  اداری،  حقوق  بحث های  با  که 
تعادل  عامه،  حقوق  مفهوم  مردم،  حقوق  بحث 
باشند.  آشنا  فردی  منفعت  و  عمومی  منفعت  بنی 
خاص  تکنیک های  عمومی،  حقوق  قواننی  تفسری 
و اصول خایص دارد و باید با آن آشنایی وجود داشته 
باشیم  داشته  انحصارگرایی  نمی خواهیم  ما  باشد. 
عمومی  حقوق  که  باشند  کسانی  باید   ً حتما که 
وقیت  شما  که  کنید  فرض   ً مثال ولی  باشند؛  خوانده 
بیاورید،  آنجا  به  می خواهید  را  کیفری  قایض  یک 
البته  ببیند.  آموزش  دوره  یک  تا  ببـرید  را  او  حداقل 

دیوان  پژوهش  و  آموزش  معاونت  زمینه  این  در 
مسئله  این  و  نیست  کافی  اما  داده  انجام  اقداماتی 
خودش  مشخص  به طور  دیوان  آرای  در  و  دیوان  در 
باید  اداری  قایض  جذب  نظام  لذا  و  داده  نمود  را 
اصالح شود تا یک فرهیختگی پیدا کند. نکتۀ دیگر 
عدالت  دیوان  قضائی  نظارت  که  است  این  هم 
باید  ما  است.  اداری  عدالت  نظام  آخر  حلقۀ  اداری 
این قدر  که  کنیم  طراحی  هم  را  آن  از  قبل  حلقه های 
ما  نیاید.  اداری  عدالت  دیوان  به  فشار  و  پرونده 
آخر  حلقۀ  آن  در  را  خود  مسائل  همۀ  می خواهیم 

حل کنیم و این غریممکن است.

ما  ت  قضا ل  ستقال ا که  ئلی  مسا ز  ا یکی 
مسئلۀ   ، هد می د ر  قرا د  خو ثری  تحت تأ را 
ئی  قضا ه  ستگا د ن  یرا مد ئی  قضا ت  را ختیا ا
و  ست  ا ن  آنا ید  شد لی  ما و  ی  ر ا د ا ت  را ختیا ا یا 

. رد ا می گذ ثری  تأ ت  قضا شت  سرنو ر  د ین ها  ا

دارد؛  مختلفی  حلقه های  اداری  عدالت  نظام 
قضائی  نظارت  از  قبل  حلقه های  حلقه،  اولنی 
باید  و  می شود  مجریه  قوۀ  خود  به  مربوط  که  است 
شود  منصفانه  و  اصالح  اداری  تصمیم گریی  آینی 
پاالیش  اداری  عدالت  نظام  آخر  حلقۀ  اینکه  تا 
ما  اینکه  می شود.  کم  هم  دیوان  ورودی  و  شود 
ورودی  نحوی  هر  به  که  باشیم  این  به دنبال   ً صرفا
است  آفت  یک  این  کنیم،  کم  را  اداری  عدالت  دیوان 
بعیض ها  می شود.  مردم  حقوق  تضییع  باعث  و 
برای  و  بیاییم  جدید  قانون  در  که  دادند  پیشنهاد 
و  بربیم  باال  را  هزینه ها  مبلغ  هم  اداری  دعاوی 
شکایت  برای  هرکیس  تا  کنیم  درست  مالی  دعاوی 
اسایس  قانون  با  مغایر  کار  این  نکند.  مراجعه 
چون  که  است  این  هم  آنان  پیشنهاد  دلیل  است. 
اداری  عدالت  دیوان  در  دادخواست  مالی  هزینۀ 
می دهند  دادخواست  و  می آیند  همه  است  کم 
شود.  کم  ورودی  تا  کرد  هزینه ای  را  آنجا  باید  لذا  و 
پرونده  ورودی  چرا  که  برپسید  باید  ابتدا  شما 
قبلی  حلقه های  که  است  این  دلیلش  است؟  زیاد 
در   ندارد.  وجود  ایران  در   ً اصال اداری  عدالت  نظام 
 ً مثال دارد.  وجود  کشورها  سایر  تجربۀ  این  رابطه 
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و  بازریس  نظام  دیگر،  کشورهای  در  کنید  فرض 
مربوطه  ادارات  خود  در  اداره  در  داخلی  شکایت 
پرونده های  لمان  آ در  مثال  به عنوان  می شود.  حل 
شکایات  به  رسیدگی  ادارۀ  خود  در  مالیاتی  نظام 
درصد  حداقل  یا  و  می شود  حل  مالیات  ادارۀ 
دادگاه  به  که  نمی گذارد  و  می شود  حل  آن  از  عظیمی 
ادارات  در  که  می بینید  شما  االن  شود.  کشیده 
تزییین  امر  یک  شکایات  به  پاسخگویی  ادارۀ  ما، 
نظام  یک  و  حلقه  یک  اداری  عدالت  نظام  است. 
دارد  مختلفی  مراتب  و  حلقه ها  هم  جامعه  و  است 
از  یکی  یعین  است؛  قضائی  نظارت  آن ها  از  یکی  و 
آن ها نظارت قضائی است که به نوعی آخرین حلقه، 

عدالت اداری است.
دادگاه  به  که  دارند  عالقه  این همه  مردم  چرا 
ارجاع  اینجا  به  می شود  هرچزیی  تا  و  کنند  رجوع 
را  کارآمدی  آن  قبلی  مراحل  چون  می دهند؟ 
به  صرف  آماری  نگاه  که  بگویم  می خواهم  ندارد. 
آمارگرایی  برای  دیوان  قضات  بر  فشار  پرونده ها، 
در  چون  است؛  زیادی  بسیار  آفت  یک  آماردادن  و 
در  دیوان  شعبات  از  برخی  که  می شناسم  دیوان 
می کنند،  رسیدگی  را  پرونده   400-300 حدود  ماه 
دارد  وجود  آن ها  روی  بر  فشار  و  می دهند  رأی 
رسیدگی ها  که  شده  باعث  این  و  بدهند  آمار  که 
بگویم  نمی خواهم  باشد.  غریواقعی  به تمام معنا 
دعاوی  از  برخی  هستند،  محق  مردم  موارد  همۀ  در 
شکل  حقوقی  لحاظ  از  می کنند  مطرح  مردم  که  هم 
نیستند.  محق  هم  آن ها  از  خیلی  در  و  ندارد  درسیت 
ورود  کاهش  برای  که  است  این  من  حرف  اینجا  در 
راهکار  به دنبال  نباید  تنها  دیوان،  در  پرونده  یک 
خود  با  و  برویم  باید  اینکه  یا  باشیم.  دیوان  خود  در 
یک  که  بگوییم  و  کنیم  توافق  اجرایی  دستگاه 
هم  گر  ا و  بشود  وارد  کم  پرونده ها  تا  بکنیم  کاری 
باید  کنیم،  توافق  اجرایی  دستگاه  با  می خواهیم 
اینکه  نه  باشد،  مردم  حقوق  از  صیانت  راستای  در 
که  کنیم  توافق  طوری  اجرایی  دستگاه  با  و  برویم 
ً ما  ورودی یک پرونده کم شود و از آن طرف هم مثال
سرگردان  وسط  این  هم  مردم  و  نپذیریم  را  پرونده 

بشوند.
به  باید  اجرایی  دستگاه های  با  دیوان  تعامل 

راستای  در  اجرایی  دستگاه  به  که  باشد  صورت  این 
را  مردم  حقوق  که  بیاورد  فشار  قانون  کمیت  حا
کاسته  دیوان  در  پرونده ها  ورودی  از  و  کند  رعایت 
در  صرف  آمارگرایی  این  صورت  این  غری  در  شود. 
یک  و  می شود  مردم  حقوق  تضییع  باعث  دیوان 

آفت است.
ایران  در  اداره  که  است  این  هم  بعدی  مهم  نکتۀ 
کمیت  حا به  و  باشد  قانون مندی  یک ادارۀ  باید 
قانون و آزادی اطالعات پایبند باشد. در این صورت 
شما  و  می کند  پیدا  معنا  قضائی  نظارت  که  است 
داشته  اداری  دادگاه  استان ها  در  می توانید  هم 
عدالت  دیوان  در  را  این ها  نباید  تنها  لذا  باشید؛ 
نظام  در  باید  را  اداری  عدالت  دیوان  بلکه  دید  اداری 

عدالت اداری دید.
که  صحبت هایی  راستای  در   
توافق  و  تعامل  نحوۀ  که  کردید  اشاره  داشتید، 
و  کشور  اجرایی  دستگاه  نهادهای  با  دیوان 
متفاوت  مقدار  یک  باید  مجریه  قوۀ  به خصوص 
در  را  تغیریاتی  چننی  بخواهیم  ما  گر  ا حال  باشد. 
ظهور  مرحلۀ  به  و  کنیم  اجرا  توافق  و  تعامل  این 
و  فعلی  ظرفیت های  وجود  بر  عالوه  برسانیم، 
روابطی که وجود دارد، چه شاخصه هایی را باید قرار 
انجام  باید  را  اعمالی  چه  مشخص  به طور  و  دهیم 

دهیم؟
این  در  می تواند  دیوان  که  راهکارهایی  از  یکی 
ساالنه  گزارش های  انتشار  دهد،  انجام  زمینه 
که  است  مختلف  اداری  دستگاه های  درمورد 
را  تخلّف  بیشرتین  دستگاه ها  این  از  کدام یک 
چه  شدند و  واقع  در دیوان موردشکایت  داشتند و 
است.  شده  مطرح  دیوان  در  بیشرت  شکایت هایی 
دستگاه های  شرمنده سازی  سیاست  یک  این 
که  است  آن ها  میان  رقابت  نوع  یک  ایجاد  و  اداری 
احرتام  قانون  کمیت  حا به  دیگری  از  بهرت  کدام یک 
ادارات،  از  برخی  برای  است  ممکن  البته  می گذارد. 

این مسئله مهم نباشد اما این یک راه مؤثر است.
نکتۀ دوم این است که این تعامل دیوان عدالت 
از  صیانت  راستای  در  باید  اداری  دستگاه های  و 
ً کاهش ورودی پرونده.  حقوق مردم باشد نه صرفا
راه  وزارت   ً مثال که  تعاملی  آن  با  دارد  فرق  تعامل  این 

علوم  وزارت  با  راه  وزارت  یا  و  دارد  برنامه  سازمان  با 
است  ممکن  اینجا  در  کند.  برقرار  است  ممکن 
باشد.  عمومی  منفعت  راستای  در  تعامل  این 
باشیم  داشته  نظر  در  باید  همیشه  دیوان  در  ما 
مردم  حقوق  از  صیانت  آن  وظیفۀ  مهم ترین  که 
منفعت  است.  آنان  جمعی  و  فردی  حقوق  از  اعم 
اینکه  نه  است؛  دوم  درجۀ  در  دیوان  در  عمومی 
ممکن  اداری  قایض  بلکه  باشد  نداشته  اهمیت 
تعادل  فردی  منفعت  و  عمومی  منفعت  بنی  است 
برقرار کند. اما این احتمال هم وجود دارد که بعیض 
در  را  تناظر  اصل  تعامالت،  این  است  ممکن  اوقات 
برابری  اصل  و  غریمستقیم  به طور  اداری  رسیدگی 
خدشه  دچار  اداری  منصفانۀ  رسیدگی  در  را  طرفنی 
دولیت  ادارات  اجبار  برای  باید  دیوان  تعامل  لذا  کند. 
مردم  حقوق  از  صیانت  راستای  در  قانون  رعایت  به 

باشد.

  در رابطه با بحث صیانت از حقوق 
نهاد  به عنوان   156 اصل  طبق  قضائیه  قوۀ  عامه، 
نهادهای  سری  یک   عامه،  حقوق  استیفای  اصلی 
کل  بازریس  سازمان  مثل  دارد؛  خود  در  خاص 
یکی  که  دیوان  خود  حیت  و  کل  دادستانی  یا  و  کشور 
حقوق  احیای  و  صیانت  آن ها  اصلی  کارویژه های  از 
حقوق  احیای  راستای  در  شما  به نظر  است.  عامه 
دیوان  که  وظیفه ای  با  رابطه  در  به خصوص  و  عامه 
دستگاه های  و  اجرایی  نهادهای  با  رابطه  در  عدالت 
سه  این  و  مثلث  این   ً اساسا دارد،  کشور  اجرایی 
مشکالتی  چه  و  آسیب ها  چه  هم  با  ارتباط  در   ضلع 
چه  و  هستند  روبه رو  چالش هایی  چه  با  و  دارند  را 
شما  مدنظر  مشکالت  حل  برای  راه حل هایی 

است؟
سازمان  نقش  و  عامه  حقوق  احیای  درمورد 
ً خود  بازریس نکته ای که وجود دارد این است که اوال
آن  درمورد  و  شود  تبینی  باید  عامه  حقوق  مفهوم 
دوم  بگرید.  شکل  نهادها  بنی  مفهومی  اجماع  یک 
شود.  انجام   ً قانونا هم  کار  و  وظایف  تقسیم  اینکه 
من فکر می کنم که هنوز هم نقش دادستان ها در 
عدالت  دیوان  چون  است؛  مهم  خیلی  زمینه  این 
اسایس  قانون  طبق  را  قضائی  نظارت  نقش  اداری 

و  است  پسیین  نظارت  یک  آن  نظارت  لذا  و  دارد 
به نوعی می توان گفت که یک نظارت فعال نیست.

خالف  مقررات  و  قواننی  که  وقیت  دیوان  لذا 
هم  احکام  اجرای  در  و  می کند  ابطال  را  قانون 
رسیدگی های  در  و  می کند  نظارت  و  کنرتل  درست 
انجام  درسیت  رسیدگی های  شعب،  در  موردی 
حقوق  احقاق  دارد  اتوماتیک  به صورت  و  می دهد 
حقوق  به  اینکه  یعین  می دهد؛  انجام  را  عامه 
می تواند  بازریس  سازمان  اما  دارد.  توجه  عامه 
بتوان  شاید  و  باشد  داشته  فعال تری  نقش 
سازمان  خود  به  را  اداری  دادستان  نقش  همان 
داد.  انقالب  عمومی  دادستان های  به  یا  بازریس 
می توانند  خیلی  انقالب  عمومی  دادستان های 
هم  را  پیشگریی  وظیفۀ  چون  باشند  داشته  نقش 
نظارت  یک  آن ها  نظارت   ً صرفا یعین  دارند؛  برعهده 
می تواند  که  است  نظارتی  یک  بلکه  نیست  پسیین 
 Active به صورت  و  باشد  هم  پیشیین  و  هم زمان 
 Passive قضائی  نظارت  که  حالی  در  کند؛  عمل 
قضائی  نظارت  اهمیت  از  بخواهم  اینکه  نه  است. 
ُپراهمیت  هم  خیلی  قضائی  نظارت  بلکه  کنم.  کم 
تبینی  یک  باید  که  می کنم  فکر  من  بنابراین  است. 
ما  قضائی  نظام  در  عامه  حقوق  مفهوم  از  مفهومی 
حقوق   ً صرفا که  نگویند  برخی ها  که  بگرید  صورت 
حقوق   ً صرفا که  نگویند  دیگر  برخی  و  است  فردی 
میان  که  است  این  هم  دوم  نکتۀ  است.  عمومی 
عدالت  دیوان  و  دادستان ها  بازریس،  سازمان 
دیوان  نقش  البته  که  دارد  وجود  تقسیم کار  اداری 
من  اینکه  هم  سوم  و  است  روشن تر  اداری  عدالت 
نقش  در  عامه  حقوق  احیای  این  که  می کنم  فکر 
باید  بیشرت  فعاالنه،  اقدامات  واقع  در  و  پیشگریی 
سازمان  و  انقالب  عمومی  دادستان های  برای 
اداری  عدالت  دیوان  برای  شود.  تعریف  بازریس 

ً همان نقش نظارت قضائی کفایت می کند. صرفا
رابطه  در  اینجا  در  که  سؤالی   
که  است  این  می شود  مطرح  صالحیت ها  با 
این  با  رابطه  در  دکرتین  از  برخی  بنی  که  اختالفی 
مادۀ  تبصرۀ  در  که  است  این  دارد،  وجود  موضوع 
نهادهای  و  سازمان ها  از  سری  یک   که  می بینیم   12
قرار  تحت استثنا  مطلق  به صورت  فراقوه ای 



102103

این   ً اساسا که  معتقدند  هم  بسیاری  و  گرفتند 
مصوبات  کلیۀ  شامل   12 مادۀ  تبصرۀ  در  اطالق 
این  خود  درونی  استخدامی  و  اداری  مصوبات  حیت 
هم  دیگر  برخی  حال  این  با  می شود.  هم  نهادها 
معتقدند که وقیت مصوبات و آینی نامه های رئیس 
آن  نشان دهندۀ این  شده،  استثنا  قضائیه  قوۀ 
قوۀ  زیرمجموعۀ  نهادهای  به  نسبت  ما  که  است 
در  دادخواهی  امکان  مقننه  قوۀ  حیت  یا  قضائیه 
درونی،  مصوبات  و  آینی نامه ها  لحاظ  از  را  دیوان 
موضوع  این  درمورد  شما  نظر  داریم.  مالی  و  اداری 
قائل  را  صالحییت  چننی   ً اساسا آیا  و  چیست 

هستید یا نه؟
یک  از  همه  شدند،  استثنا  آنجا  در  که  نهادهایی  این 
قائل  تفکیک  آن ها  میان  باید  و  نیستند  جنس 
کمییت  حا نهادهای  نهادها،  این  از  بعیض  شد. 
مستثنا  که  است  درست  هم   ً منطقا و  هستند 
شورای  ملی،  امنیت  شورای عالی  مثل  شدند؛ 

نگهبان و... .
سیایس  اعمال  و  بیاییم  بخواهیم  ما  اینکه 
بگوییم  و  کنیم  جدا  را  آن ها  اداری  و  کمییت  حا
عدالت  دیوان  در  آن ها  داخلی  آینی نامه های  که 
کمییت  حا منطق  با  زیاد  شاید  است،  قابل شکایت 
نهادهای  سری  یک   ولی  نباشد.  سازگار  آن ها 
از  نباید  هم  خودشان   ً اساسا که  هستند  دیگری 
به نظر  می شدند.  مستثنا  دیوان  نظارت  صالحیت 
قوۀ  رئیس  مصوبات  و  آینی نامه ها  مثل  اموری  من 
مطرح  دیوان  در  که  نیست  منطقی  هم  قضائیه 
برای   ً صراحتا  90 سال  نگهبان  شورای  نشود. 
در  مقررات گذاری  صالحیت  قضائیه  قوۀ  رئیس 
صالحیت  تو  که  می گوید  دیوان  به  ولی  گرفته  نظر 
گر  ا دارد؟  صالحیت  کیس  چه  اینجا  در  پس  نداری. 
قانون  و  خالف شرع  قضائیه  قوۀ  رئیس  مصوبات 

اسایس باشد، چه کیس نظارت می کند؟
مصوبات  که  است  این  هم  من  نظر  بنابراین 
صالحیت  در  باید  نهادها  این  مقررات  و  اداری 
کمییت  دیوان عدالت اداری باشد مگر نهادهای حا
شورای عالی  مثل  دارند؛  وجود  عالی  سطح  در  که 
امور  چون  این ها  که  نگهبان  شورای  و  ملی  امنیت 
دیوان  زیرنظر  نمی توانند  هستند،  کمییت  حا

که  معتقدم  من  حال  هر  در  باشند.  اداری  عدالت 
مستثنا  مورد  این  در  کمییت  حا و  کالن  نهادهای 
این  دیگر  نهادهای  سایر  درمورد  ولی  هستند 
دیوان  در  آن ها  اداری  مقررات  که  دارد  وجود  امکان 

قابل شکایت باشد.
این  پس  بیاید  پیش  سؤال  است  ممکن 
گر  ا و  هستند  چه چزیی  تحت نظر  کالن  نهادهای 
بر  باید  نهادی  چه  بیاید  پیش  آن ها  در  مشکلی 
چننی  بتوان  گر  ا اینجا  در  کند.  نظارت  آن ها  اعمال 
کالن  نهادهای  تصمیم  که  داد  انجام  تفکیکی 
باشد،  اجرایی  و  اداری   ً صرفا تصمیم  یک  کمییت  حا
عدالت  دیوان  نظارت  زیر  را  آن  تصمیمات  می توان 
نظارتی  و  کمییت  حا تصمیمات  ولی  دانست  اداری 

آنان زیرنظر دیوان نیست.

مصوبات  و  آینی نامه ها  مثل  اموری  من  به نظر 
رئیس قوۀ قضائیه هم منطقی نیست که در دیوان 
ً برای  مطرح نشود. شورای نگهبان سال 90 صراحتا
در  مقررات گذاری  صالحیت  قضائیه  قوۀ  رئیس 
صالحیت  تو  که  می گوید  دیوان  به  ولی  گرفته  نظر 
نداری. پس در اینجا چه کیس صالحیت دارد؟ اگر 
قانون  و  خالف شرع  قضائیه  قوۀ  رئیس  مصوبات 

اسایس باشد، چه کیس نظارت می کند؟

جلسات  ادارۀ  نحوۀ  با  رابطه  در   
آینی نامۀ  و  موجود  روّیۀ  به  توجه  با  تخصیص  هیئِت 
از  دارد.  وجود  ایرادات  یک  سری  هنوز   1393 سال 
کلۀ  نظر شما چه ایراداتی بسیار جدی هستند و شا
تشکیل  را  تخصیص  هیئت  در  مشکالت  اصلی 
چه کاری  باید  مشکالت  این  حل  برای  و  می دهند 

انجام شود؟
به  مسبوق   92 سال  در  تخصیص  هیئت  آمدن 
بود.  غریرسمی  به صورت  دیوان  خود  در  آن  حضور 
ایجاد  تخصیص  کمیسیون  یک  رازیین  آقای  زمان 
را  این  بعد  داشت.  هم  خوبی  عملکرد  و  بود  شده 
ولی  آوردند.  تخصیص  هیئت  به شکل  قانون  در 
برریس  تخصیص  آنجا  در  را  موضوع  اینکه  علی رغم 
می کنند و گزارش تهیه می کنند و در هیئت عمومی 
می آید و موضوع پخته می شود، اما یک ضعف هایی 
نظام  که  است  این  ضعف ها  این  جملۀ  از  دارد.  هم 

دارد  اشکال  تخصیص  هیئت های  آرای  به  اعرتاض 
اما  کنند  اعرتاض  می توانند  قضات  از  سری  یک  و 

خود ذی نفع نمی تواند اعرتاض کند. 

قانون  اصالح  طرح  با  رابطه  در   
یک  مستحضرید  که  همان طور  عدالت  دیوان 
و  دارد  ایراد  خیلی  که  شده  اعالم وصول  طرحی 
رشد  و  پیشرفت  باعث  نه تنها  دیوان  کارکرد   ً اساسا
 1385 سال  به  عقب گردی  یک  بلکه  نمی شود  آن 
چه  و  چیست  مورد  این  باب  در  شما  نظر  است. 

چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟
یکی  دارد؛  اشکال  چند  طرح  این  بگویم  کلی  به طور 
اختیارات  افزایش  با  را  دیوان  قضات  استقالل  آنکه 
دوم  می برد.  اداری زیرسؤال  عدالت  دیوان  مدیران 
خارج  عمومیت  از  را  عمومی  هیئت  یک   ً مثال اینکه 
می کند.  اختصایص  هیئت  یک  به  تبدیل  و  کرده 
دیوان  ورودی  که  شده  کم  حا نگاهی  اینکه  سوم 

تضییع  مردم  حقوق  حدی  تا  و  کند  پیدا  کاهش 
در  ساختارهایی  طرح  این  در  اینکه  چهارم  شود. 
را  دیوان  و  ندارد  ضرورت  که  شده  پیش بیین  دیوان 
مثل  می کند؛  منحرف  خود  قضائی  رسیدگی های  از 
در  ضرورتی  هیچ  که  اداری  دادستان  و  اول  معاون 

دیوان ندارد.
دادریس،  آینی  رسیدگی  بحث  در  حال  هر  به 
ً فرض  دیوان خیلی می توانست بهرت عمل کند. مثال
اصالحات  اداری،  دادریس  ادلۀ  نظام  درمورد  کنید 
نشده  توجه  آن  به  که  است  قابل اعمال  زیادی 
ابهام  دوباره  باز  اداری  عمل  تعریف  درمورد  است. 
در  و  دارد  زیادی  مشکالت  خود  این  و  دارد  وجود 
مدیریت  و  دلیل  تحصیل  نظام  در  و  دادریس  بحث 
اصالحات  قایض  توسط  اداری  دادریس  دالیل 
زیادی قابل اعمال است که موردتوجه واقع نشده 

است.
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و  شهروندی  حقوق  جایگاه   
حقوقی  نظام  در  آزادی  جمله  از  آن  به  مربوط  حقوق 

جهوری اسالمی چیست؟
و  مشروع  آزادی های  شهروندی،  حقوق  بحث 
نظام  برای  ابتدا  از  که  است  مسائلی  از  عامه  حقوق 
الزامات  از  یکی  به عنوان  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  بوده  مطرح  دولت  تشکیل  اصلی  مبانی  و  اسایس 
به  اسایس  قانون  متعدد  اصول  در  دلیل  همنی  به 
آزادی های  ملت،  حقوق  شهروندی،  حقوق  بحث 
و  شده  پرداخته  اجتماعی  و  فردی  حقوق  عمومی، 
جمهوری  اسایس  قانون  مختلف  قسمت های  در 

اسالمی موردتوجه قرار داده شده است.
ملت  که  بهایی  محور  تحت عنوان  که  چزیی  آن 
و  هست  اسایس  قانون  مقدمۀ  در  و  کرده  پرداخت 
اسالمی  جمهوری  شکوهمند  انقالب  ارکان  از  یکی 
آزادی  بحث  می دهد،  تشکیل  را   57 سال  در  ایران 
مردم  برای  اسالمی  حکومت  این  به تبع  که  است 
اهداف  از  همچنان  هدف  این  و  بوده  قابل انتظار 
جدی نظام جمهوری اسالمی ایران است کما اینکه 
که  می شود  گفته  اسایس  قانون  در  قضا  محور  در 
است  مردم  حقوق  از  پاسداری  برای  قضا  مسئلۀ 
می کند  بیان  به صراحت  اسایس  قانون   156 اصل  و 
و  حفظ  مسئول  که  است  قوه ای  قضائیه  قوۀ 
و  اجتماعی  و  فردی  آزادی های  و  حقوق  از  صیانت 

موظف به احیای حقوق عامه است.
اسایس  قانون  در  فصلی  جهت  همنی  از 
شده  گرفته  نظر  در  ملت  حقوق  تحت عنوان 
اصول  در  را  ملت  حقوق  منسجم  به صورت  تا 
موردتوجه  اسایس  قانون  دوم  و  چهل  تا  نوزدهم 
به انحای  هم  اصول  بقیۀ  در  البته  و  بدهد  قرار 
عنوان  با  و  شده  پرداخته  ملت  حقوق  به  مختلف 
آزادی های  تأمیـن  سوم  اصل  در  دولت  وظیفۀ 
شده  دانسته  دولت  تکلیف  اجتماعی،  و  سیایس 
ویژه ای  اهتمام  بدان  ما  اساسـی  قانون  نتیجه  در  و 
در  ویژه  اهتمام  این  وجود،  این  با  اما  است.  داشته 
جدی  توجه  و  یادآوری  نیازمند  مختلف  برهه های 
معظم  مقام  که  می بینیم  دلیل  همنی  به  است. 
عامه  حقوق  احیای  بحث   1397 تابستان  در  رهربی 
می کنند  یادآوری  قضائیه  قوۀ  به  خاص  به طور  را 

که  بنویسند  را  تحولی  طرح  می خواهند  آن ها  از  و 
مهم ترین محورهای آن احیای حقوق عامه است.

 ادله توجیه مشروعیت حکومت ها 
چیست و در اسالم این ادله بر چه اسایس است؟

برای  و  خود  اعمال اقتدار  و  ایجاد  برای  دولیت  هر 
مشروع  او  حکمرانی  چرا  که  دهد  توضیح  اینکه 
یک  باید  کنند،  تبعیت  آن  از  باید  مردم  و  است 
می شود  سعی  ابتدا  در  بیاورد.  را  ادله ای  مجموعه 
بعد  و  شود  بیان  مسئله  این  عمومی  دالیل 
هر  می شویم.  اسالمی  حکمرانی  الزامات  وارد 
وعدۀ  چند  می شود،  تشکیل  که  وقیت  حکومت 
تابعیت  بتواند  تا  می کند  مطرح  مردم  برای  را  ویژه 
جلب  خودش  برای  و  خودش  از  را  مردم  تبعیت  و 
می شود،  مطرح  که  دلیلی  عمومی ترین  کند. 
از  بحث  این  است.  عمومی  امنیت  تأمنی  بحث 
مهم ترین دالیلی است که از قرن شانزدهم به بعد 

باعث مطرح شدن مسئلۀ حکمرانی شد.
موجه  به شرطی  حکمرانی  که  بود  این  مسئله 
فراهم  را  امنیت  مردم  عامۀ  برای  بتواند  که  است 
عمومی  امنیت  تأمنی  دیگر  به عبارت  کند. 
توجیه  مهم ترین  مردم،  عامۀ  برای  و  مردم  برای 
دولت ها  از  بعیض  است.  دولت ها  همۀ  مشرتک 
جاری  هم  را  حق ها  گفتمان  امنیت،  تأمنی  کنار  در 
باید  هم  شهروندان  که  معنا  این  به  می کنند؛ 
این  به  نسبت  همچننی  و  باشند  داشته  امنیت 
است  حقی  دو  واقع  در  این  دارند.  حق  هم  امنیت 
مطرح  حقوقی  امنیت  تأمنی  گفتمان  ادامۀ  در  که 
دولت ها  که  دیگری  دلیل  ادامه،  در  می شود. 
عدالت  اجرای  یا  و  تأمنی  بحث  می کنند  مطرح 
مستقر  ما  گر  ا که  می کنند  بیان  واقع  در  که  است 
استیفای  امر  اجرای  و  عدالت  می توانیم  بشویم، 
هم  حق ها  استیفای  بگرییم.  عهده  بر  را  حق ها 
دومنی  جهت  این  از  و  است  حقوق  گفتمان  همان 

هدف مشرتک عمدۀ دولت ها است.
و  امنیت  و  عدالت  ایجاد  دلیل  همنی  به 
که  است  شهروندان  برای  دولت  خاطر  آسایش 
باشند.  دولت  و  حکومت  یک  پذیرای  باید  مردم 
فضل بن شاذان  از  به نقل  امام رضا علیه السالم 
ما  که  می کنند  مطرح  سیاق  همنی  در  را  استداللی 
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نیاز به یک دولیت داریم که وظیفۀ این دولت تأمنی 
ساختارهای  و  باشد  دشمن  با  جنگیدن  و  امنیت 
حالت  در  را  جامعه  و  دارد  نگه  بتواند  را  جمعییت 
و  شود  ظلم  ایجاد  از  مانع  و  دهد  قرار  مستقر 
قومی  جنگ  و  تفرقه  از  مانع  و  کند  فراهم  را  عدالت 
ساختار  این  در  بتوانند  افراد  و  شود  قبیله ای  و 

قدرت، یک زندگی امن و ایمین را داشته باشند.
ائمۀ  استدالل های  بنابراین 
آن ها  که  می دهد  نشان  معصومنیعلیهم السالم 
که  را  کلی  سیاق  آن  اسالمی،  حکمرانی  برای  هم 
موردقبول  گفتیم،  حکمرانی  الزام  خصوص  در 
به عالوه  می کنند.  نزی  تأکید  آن  به  و  می دهند  قرار 
که  چزیی  آن  گزاره ها،  و  عبارات  این  همۀ  در  اینکه 
روایت  به خصوص  و  دیین  آموزه های  موردتأکید 
امر  که  است  نکته  این  هست،  فضل بن شاذان 
دین و دنیای مردم نزی بسامان باشد. حال، امر دین 
اینکه  به  توجه  با  فقهی  آموزه های  در  مردم  دنیای  و 
می گرید،  نظر  در  را  زندگی  ابعاد  تمامی  اسالمی  فقه 
مردم  دنیای  و  دین  امور  از  قابل توجهی  بخش 
اینکه  یعین  است؛  دین  اجتماعی  احکام  قالب  در 
حکومت  به  نیاز  عقلی  دالیل  مهم ترین   ً اساسا
استدالل های  بخواهیم  ما  اینکه  از  فارغ  اسالمی 
فقهی  سزیده گانۀ  روایت های  به  و  دهیم  ارائه  نقلی 
صرف  شویم،  متمسک  فقیه  والیت  اثبات  برای 
لزوم  همچننی  و  دین  اجتماعی  احکام  اجرای  لزوم 
تا  است  کافی  فقیه،  والیت  نهاد  و  ولی فقیه  داشنت 

ما نیاز به حکومت اسالمی را اثبات کنیم.
اجرای  دولت،  تشکیل  دلیل  مهم ترین 
یک  مشروعیت  که  است  اجتماعی  احکام 
ائمۀ  اینکه  به اضافۀ  می کند؛  بیان  را  دیین  دولت 
وظیفۀ  انبیا  هدف  راستای  در  معصومنیعلیهم السالم 
25 سورۀ  آیۀ  داشتند. در  عهده  به  دولت را  تشکیل 
بر  مهم  وظیفۀ  دو  خداوند  که  آمده  چننی  حدید 
و  کتاب  آن  اولنی  است.  داده  قرار  پیامربان  گردن 
آموزه های دیین است که عامل رشد و تربیت است 
و دیگری برقراری مزیان است که در واقع این مزیان 
هم  بعد  شود.  اجرا  مردم  خود  توسط  باید  عدالت  و 
همچون  ابزاری  مردم  به  عدل  فراهم شدن  برای 
شود،  فراهم  عدل وداد  این  گر  ا و  می شود  داده  آهن 

این ها  بنابراین  می شود.  تأمنی  هم  مردم  منافع 
اسالمی  حکمرانی  در  که  هست  الزاماتی  مجموعه 
مشروع  دولت  یک  و  اسالمی  دولت  توجیه  کنندۀ 
استمراراً  و   ً تأسیسا مشروعیت،  این  باید  و  است 

وجود داشته باشد.
حال با این نگاه و تعبریی که بیان شد، یک ارتباط 
مهم ترین  جمله  از  که  عمومی  منافع  بنی  وثیقی 
برقرار  عدالت  اجرای  با  است  عمومی  امنیت  آن ها 
اسالمی  حکومت   ً اساسا دیگر  به عبارت  می شود. 
سوره   25 آیۀ  طبق  واقع  در  تا  می شود  تشکیل 
فراهم  را  عدالت  اجرای  و  دیین  آموزه های  حدید، 
امنیت  تأمنی  عمومی،  امنیت  امر  همچننی  کند. 
هم  جمعی  خاطِر  اطمینان  و  عدالت  ایجاد  راه ها، 

به واسطۀ حکومت فراهم می شود.

چه  به  شهروندی  حقوق  مفهوم    
حق  و  دارد  تعریفی  چه  خاص  طور  به  و  است  معنا 
چه  حقوق  این  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  آزادی 

انواعی دارد؟
حق هایی  و  آزادی ها  به معنای  شهروندی  حقوق 
دیین،  الزامات  به موجب  تبعه  هر  که  است 
امور  انجام  برای  قواننی  و  طبیعی  و  فطری  حقوق 
تمشیت  و  خود  شخیص  زندگی  در  خود  شخیص 
و  اجتماعی  و  سیایس  حوزه های  در  عمومی  امور 

فرهنگی و اقتصادی در اختیار دارد.
هم  مقداری  و  کنید  دقت  تعریف  این  به  گر  ا
باشید،  داشته  ورود  اسایس  قانون  اصول  بر 
بیستم  اصل  بر  منطبق  مسئله  این  که  می بینید 
ملت  افراد  »همۀ  می گوید:  که  است  اسایس  قانون 
حمایت  در  یکسان  به صورت  مرد،  و  زن  از  اعم 
سیایس،  انسانی،  حقوق  همۀ  از  و  دارند  قرار  قانون 
موازین  رعایت  با  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
اجمالی  تعریفی  اینجا  به  تا  برخوردارند«.  فرهنگی 

قانون  سیاق  در  که  شد  ارائه  شهروندی  حقوق  از 
خاص  به طور  که  متعددی  اصول  نزی  ما  اسایس 
موضوع  این  به  می شود،  بیستم  اصل  شامل 

پرداخته است.
به موجب  اول  نوع  است.  نوع  چند  آزادی  حقوق 
می شود  فراهم  انسان  برای  طبیعی  و  فطری  حقوق 
فطرت  در  متعال  خداوند  که  معناست  این  به  و 
این ها  و  است  پرورانده  را  امور  این  انسان  ذات  و 
می توانند  به سخیت  که  هستند  حقوقی  جزء 
اصول  زمرۀ  در  و  باشند  قابل سلب  و  تعلیق پذیر 
قلمداد  ایران  اسالمی  جمهوری  حقوق  بنیادین 

شده است.
انسان  برای  فقهی  احکام  به موجب  دوم  نوع 
آزادی های  و  حقوق  شامل  که  می شود  استنباط 
حق  مثل  هستند؛  کلمه  شرعی  به معنای  مشروع 
قرار  حقوقی  از  دسته  آن  جزء  که  انسان  مالکیت 
ملی  مدل  از  فارغ  انسانی  کمیت  حا که  می گرید 
خود، آن را می پذیرد. همچننی حق امر به معروف و 
است  بنیادیین  حقوق  از  دسته  آن  جزء  منکر  از  نهی 

که هر شهروند جامعۀ انسانی آن را دارا است.

حقوق  با  شهروندی  حقوق  تمایز    
بشر چیست؟

چند  در  هم  بشر  حقوق  و  شهروندی  حقوق 
حقوق  اینکه  اول  دارند.  تمایز  یکدیگر  با  مورد 
انسانی  حقوق  بر  مازاد  شهروندی  حقوق  و  ملت 
و  اجتماعی  فکری،  بسرتهای  حال  هر  به  و  است 
و  بشر  حقوق  تفاوت  باعث  فرهنگی  و  ایدئولوژیک 
گفت  می توان   ً تقریبا و  می شوند  شهروندی  حقوق 
یک  دارد،  وجود  جهان  در  که  کشوری  هر  به ازای  که 
حالی  در  دارد.  وجود  هم  خاص  شهروندی  حقوق 
 ً قاعدتا و  است  عام الشمول  بشر  حقوق   ً اصوال که 

باید یک فهم مشرتک از آن وجود داشته باشد.

به  شهروندان  حقوق  شناسایی    
با  و  نهادهایی  چه  عهدۀ  بر  امر  این  و  است  معنا  چه 

چه مزیان اختیارات است؟ 
 ً اوال معناست؛  دو  به  حق ها  این  شناسایی کردن 
که  معناست  این  به  حق ها  این  شناسایی  اینکه 

ند  ا بتو که  ست  ا جه  مو به شرطی  نی  حکمرا
 . کند هم  فرا را  منیت  ا م  مرد مۀ  عا ی  برا
ی  برا می  عمو منیت  ا منی  تأ یگر  د رت  به عبا
جیه  تو ین  مهم تر  ، م مرد مۀ  عا ی  برا و  م  مرد

. ست ا لت ها  و د همۀ  ک  مشرت

قبول  مردم  حقوق  به عنوان  را  حق ها  این  دولت 
و  می کند  اجرا  را  آن  هم  بعدی  مراحل  در  و  دارد 
دادگاه ها  در  را  آن ها  از  دادخواهی  امکان  همچننی 
می کند.  فراهم  دادگسرتی  و  قضائی  کم  محا و 
در  حکومت ها  گام های  مهم ترین  از  یکی  پس 
است.  حقوق  این  شناسایی  اعمال حکمرانی، 
یکی  می دهد؛  رخ  صورت  دو  به  شناسایی کردن 
است  اسایس  قانون  طریق  از  شناسایی کردن 
مردم  مشارکت  به  ملتزم  حکومت  یک   ً اصوال که 
کند  اسایس سازی  را  حق ها  باید  مردم  ساالر  و 
اسایس سازی  بیاورد.  خود  اسایس  قانون  در  و 
تکالیف  مهم ترین  از  یکی  اسایس  قانون  در  حق ها 
این،  از  غری  و  است  اسایس  قانون  در  قانون گذار 
و  حق ها  باید  هم  اسایس  قانون  در  قانون گذار 
نباید  و  کند  مشخص  را  آن  حدودوثغور  باید  هم 
کند.  گذار  وا عادی  قانون گذار  یک  به  را  کار  این 
معنا  این  به  نزی  حق ها  حدودوثغور  مشخص کردن 
مطلق  حق ها  کدام  شود  مشخص  باید  که  است 
هم  غریقابل انحراف  هستند.  غریقابل انحراف  و 
منحرف  حق ها  این  که  است  معنا  این  به  اینجا  در 
در  نیستند.  تعلیق  و  قابل سلب  و  نمی شوند 
چننی   23 اصل  مثل  اسایس  قانون  اصول  از  برخی 
خودشان  برای  مردم  عقاید  گر  ا که  شده  بیان 
نکنند،  اقدام  آن  آموزش  و  ترویج  به  و  شود  حفظ 
آنجایی  از  باشند،  هم  انحرافی  عقاید  این  گر  ا حیت 
افراد  دارد،  وجود  الدین«  فی  کراه  ا »ال  بحث  که 
 ً صرفا و  کنند  فکر  می توانند  خواستند  که  هرگونه 
حق  یک  حق  این  و  آزادند  خود  عقیدۀ  حوزۀ  در 
بیان  عرصۀ  وارد  حق  این  که  همنی  است.  مطلق 
می شود، محدودیت های حوزۀ آزادی بیان بر آن ها 
اصول  در  شما  گر  ا دلیل  همنی  به  می شود.  بار 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  اسایس  قانون  متعدد 
بحث  آن  در  که  می بینید  کنید،  نگاه   23 اصل  جمله 
طبق  که  می شود  مطرح  عقاید  تفتیش  ممنوعیت 
نمی توان  و  است  ممنوع  عقاید  تفتیش  اصل،  این 
موردتعرض  عقیده،  داشنت  به صرف  را  هیچ کس 

قرار داد.
اسایس،  قانون  خود  که  می بینید  بنابراین 
گفته  و  کرده  مشخص  را  حق  این  محدودیت 
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و  نیست  قابل  محدود کردن  حق،  این  که  است 
بیان  آزادی  درمورد  اینکه  یا  است.  غریقابل انحراف 
بیان  در  مطبوعات  و  نشریات  که  می گوید  چننی 
و  اسالم  مبانی  مخّل  آنکه  مگر  هستند  آزاد  مطالب 

حقوق عمومی باشند.

عادی  قانون  برعهدۀ  قیود  این  تفصیل  حال 
طرف  از  شناسایی  است  ممکن  بنابراین  است. 
اسایس  قانون  طریق  این  و  دهد  رخ  اسایس  قانون 
نیست.  غری  به  گذاری  قابل وا و  است  اهمیت  دارای 
زمان  به مرور  که  هستند  حق ها  از  برخی  حال  این  با 
جدیدی  و  جدی  مسئله های  و  می شوند  حادث 
قانون  کلیات  از  است  ممکن  هرچند  که  هستند 
قانون  قانون گذار،  ولی  باشند  قابل فهم  اسایس 
قانون  در  مثال  برای  می کند.  بیان  را  آن ها  عادی 
مشخص  اطالعات  به  آزاد  دسرتیس  حق  ما  اسایس 
نشده است، هرچند ممکن است که برخی بگویند 
تحت عنوان  که  اسایس  قانون  سوم  اصل  دو  بند  از 
وظایف  از  عمومی  گاهی های  آ سطح  باالبردن 
دولت شناخته شده، این حق قابل استنتاج باشد؛ 
که  است  تکلیفی  باالبردن  یک  باالبردن،  این  ولی 
است  موظف  دولت  عمومی،  امور  در  آن  طبق 
از  و  دهد  قرار  مردم  اختیار  در  را  عمومی  اطالعات 
و  اشراف  حق ها  این  به  نسبت  که  بخواهد  آن ها 

اطالعات الزم پیدا کنند.
آن ها  به  شناسایی  عرصۀ  در  که  حق هایی  این  حال 
جمله  از  دارد؛  محدودیت هایی  سری  یک  شد،  اشاره 
غری قابل سلب  مشروع  آزادی های  و  حقوق  اینکه 
اسایس  قانون   9 اصل  ذیل  از  مسئله  این  و  هستند 
در  که  دلیل  این  به  است.  قابل استنتاج  هم 
نام  به  ندارد  حق  مقامی  هیچ  می شود  گفته  آن 
آزادی های  اریض،  تمامیت  و  استقالل  حفظ 
لذا  و  کند  سلب  قانون  وضع  با  هرچند  را  مشروع 

تقدیر  قاعدۀ  و  ضرورت  تابع  باید  محدودیت ها 
امکان  که  می کند  تأکید  این  بر  واقع  در  که  باشد 
را  افراد  از  حقی  یک  بخواهیم  ضرورت  به دلیل  دارد 
محدودیت  و  تضییع  از  مزیان  این  ولی  کنیم  تضییع 
را  حق  نباید  آن  از  بیشرت  و  است  الزم  به ضرورت 

تضییع کرد.
بر  مبتین  باید  محدودیت ها  هم  دیگر  طرف  از 
کمیت قانون،  اصول کنرتل قدرت از جمله اصل حا
عدم تبعیض  اصل  عقالیی بودن،  اصل  تناسب، 
اصل  نهم  بند  در  خاص  به طور  باشد.  انصاف  و 
هرگونه  از  باید  دولت  که  می شود  گفته  سوم 
قانون  گر  ا حیت  کند؛  جلوگریی  هم  ناروا  تبعیض 
کند  ایجاد  را  ناروا  تبعیض  این  موجبات  بخواهد 
شورای  تفاسری  و  آرا  در  متعددی  مثال های  که 
هم  بعدی  بحث  دارد.  وجود  زمینه  این  در  نگهبان 
باید  می شود  ایجاد  که  محدودییت  هر  که  است  این 
شرعی،  نظارت پذیری  این  و  باشد  نظارت پذیر 

اسایس، قضائی و اداری است.
حقوقی  هنجارگذاری  الزامات   
نظام  و  چیست  شهروندی  حقوق  راستای  در 
چالیش  چه  با  زمینه  این  در  اسالمی  جمهوری 

مواجه است؟
به هر حال یک سری الزامات در مرحلۀ شکل گریی 
وقیت  که  ترتیب  این  به  دارد؛  وجود  تفصیل  و  قاعده 
باید  قانون گذار  می رسیم،  قانون  وضع  مرحلۀ  به 
و  قاعده گذاری  عرصۀ  در  را  الزاماتی  سری  یک  
این  شامل  الزامات  این  و  کند  رعایت  قانون گذاری 
مردم  توسط  باید  مقررات  و  قواننی  که  است  موارد 
حقوقی  نظام های  همۀ  در  اینکه  کما  شوند؛  وضع 
نظام  به عنوان  عالمان  هستند،  مردم ساالر  که 
اعمال  را  مردم  ارادۀ  غریمستقیم،  مردم ساالری 
هستند  مردم  این  هم  دیگر  طرف  از  و  می کنند 
اصل  طبق  بر  و  هستند  حکمرانی  عام  ذی نفع  که 
برعهدۀ  هم  امور  تمشیت  اسایس  قانون  ششم 
قانون گذاری ها  که  هم  مواردی  در  آن هاست. 
بر  در  را  اجتماعی  خاص  قلمرو  و  می شود  خاص 
چون  مردم  صنفی  حوزه های  هم  باز  می گرید، 
کنند.  مشارکت  باید  هستند  خاص  ذی نفع 
همچننی مردم باید از مبانی و مبادی علل توجیهی 

حق  بحث،  این  مقدمۀ  که  باشند  مطلع  قواننی 
به عبارت  است.  عمومی  اطالعات  به  دسرتیس 
عام  وتوی  و  عام  ابتکار  اختیار  از  باید  مردم  دیگر 
وتوی  و  عام  ابتکار  اختیار  البته  باشند.  برخوردار 

عام در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
مردم  که  است  این  به معنای  عام  ابتکار   
آرای  به  مراجعه  و  همه پریس  ابتکار  خودشان 
به  هم  عام  وتوی  بگریند.  دست  به  را  عمومی 
با  مغایر  را  قانونی  مردم  گر  ا که  معناست  این 
پی  در  ببینند،  عمومی  مصالح  و  منافع  و  حقوق 
منافع  و  حقوق  با  همسو  قانون  یک  جایگزیین 
نهایت  در  و  باشند  آن  به جای  عمومی  مصالح  و 
دادریس  نهاد  امر،  این  تضمنی کنندۀ  مرجع 
نهاد  این  پس  در  اسایس  ایدۀ  دو  است.  اسایس 
در  مردم  آزادی های  و  حقوق  از  اینکه  یکی  است؛ 
نظام  در   ً مثال بکند؛  صیانت  اعمال قانون گذاری 
برای  که  می شود  گفته  به صراحت  فرانسه  حقوقی 
نهاد  پارلمان،  استبداد  و  خودسری  از  جلوگریی 
واقع  در  این ها  می شود.  ایجاد  اسایس  دادریس 
و  قاعده  شکل گریی  مرحلۀ  در  حکمرانی  الزامات 

تفسری آن است.
است،  آخر  مرحلۀ  واقع  در  که  بعدی  مرحلۀ 
به خصوص   - مقام  این  در  دولت  است.  اجرا  مرحلۀ 
باید  دارد-  هم  اسالمی  دولت  عنوان  که  ما  دولت 
نهی  و  معروف  به  امر  امکان  تا  باشد  شفاف   ً کامال
برای  اسایس  قانون  هشتم  اصل  اعمال  و  منکر  از 
 ً عمدتا شفافیت  این  اما  باشد.  داشته  وجود  آن 
بسیاری  در  و  ندارد  وجود  مختلف  حیطه های  در 
نشان  را  خود  عدم شفافیت،  این  قراردادها  از 
به  آزاد  دسرتیس  قانون  با   ً عمال کار  این  می دهد. 

اطالعات نزی مغایرت دارد.
کارگزاران  که  است  مسئله  این  بعدی  نکتۀ 
خود  اقدامات  و  فعالیت  به  نسبت  باید  دولیت 
از  این  که  باشند  پاسخگو  و  مسئولیت پذیر 
به  )امر  اسایس  قانون  هشتم  اصل  الزامات 
این  مقدمۀ  است.  منکر(  از  نهی  و  معروف 
قالب  در  مردم   ً اوال که  است  این  هم  پاسخگویی 
و  ببینند  کامل  را  آن  اعمال  شیشه ای،  دولت  یک 
آن  از  و  بدهند  قرار  پاسخگویی  مقام  در  را  دولت 

نوع  چند  اینجا  در  باشند.  داشته  پاسخ  مطالبۀ 
سازوکارهای  آن ها  از  یکی  دارد.  وجود  سازوکار 
فقیه،  والیت  بر  مبتین  نظام  در  که  است  دولیت 
طبق  ولی فقیه  شخص  که  وظیفه ای  مهم ترین 
وظیفه  این  و  دارد  عهده  بر  اسایس  قانون  مقدمۀ 
مشروعیت  مبنای  و  است  غری قابل تسامح  نزی 
عرصه های  در  را  حکومت  مشروعیت  جریان  و 
ضامن  باید  که  است  این  می کند،  تضمنی  مختلف 
وظایف  در  مختلف  سازمان های  عدم انحراف 
از  مورد  یک  خود  امر  این  باشد.  خود  اسالمی 
مربوط  تضمنی  دیگر،  تضمنی  است.  تضمنی 
سؤال  طریق  از  پارلمان  که  است  پارلمان  نهاد  به 
اعمال  را  خود  نظارت  مختلف  استیضاح های  و 
سازوکارهای  حیطۀ  در  همه  موارد  این  می کند. 
این  در  نزی  مردمی  سازوکارهای  اما  است.  دولیت 
از  و  باشد  جمعی  می تواند  که  دارد  وجود  میان 
و  اجتماعات  و  صنفی  نهادهای  و   NGO طریق 
و  باشد  فردی  اینکه  یا  برود  پیش  به  راهپیمایی ها 
سیایس  و  اداری  و  قضائی  ذی صالح  مراجع  طریق  از 

باشد.
و  دارد  وجود  اینجا  در  که  هم  جدی  مسئلۀ  یک 
در  حکمرانی  الزامات  مهم ترین  از  که  می آید  نظر  به 
است  این  است،  شهروندی  حقوق  آموزه های  پرتو 
حکمرانی  که  نیست  قابل پذیرش  به هیچ وجه  که 
مسئلۀ  دیگر  به عبارت  باشد.  نظارت  از  فارغ 
شهروندی  حقوق  پرتو  در  نهادها  نظارت ناپذیری 
این  با  بحیث  اینجا  در  بنابراین  نیست.  قابل فهم 
نهادها  همۀ  باید   ً حتما که  می آید  پیش  عنوان 
نهادی  هیچ  و  باشند  نظارت پذیر  مطلق  به طور 

خارج از نظارت نیست.
حقوق  آموزه های  در  که  دیگری  بعدی  مسئلۀ 
نظارت پذیری  می شود،  تأکید  آن  بر  شهروندی 
باشیم  داشته  نهادی  نباید  ما  یعین  است؛  قضائی 
موارد  در  اینکه  مگر  باشد  قضائی  نظارت ناپذیر  که 
اصل  ذیل  که  موجهی  عوامل  آن  اساس  بر  خاص 
به  پس  است.  تحلیل  و  قابل تبینی  عقالیی بودن 
هم  نهادها  نظارت ناپذیری  مسئلۀ  ترتیب  این 
حقوق  آموزه های  بر  مبتین  نظام  یک  الزامات  از 

شهروندی است.

یکی  یس  سا ا ن  نو قا ر  د حق ها  ی  ز یس سا سا ا
ن  نو قا ر  د ر  ا ن گذ نو قا لیف  تکا ین  مهم تر ز  ا
ر  د ر  ا ن گذ نو قا  ، ین ا ز  ا غری  و  ست  ا یس  سا ا
ید  با هم  و  حق ها  ید  با هم  یس  سا ا ن  نو قا
ین  ا ید  نبا و  کند  مشخص  را  ن  آ ر  ثغو و د و حد

 . کند ر  ا گذ ا و ی  د عا ر  ا ن گذ نو قا یک  به  را  ر  کا
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به این ترتیب در مقام جمع بندی باید گفت که مشروعیت یک دولت و یک حکومت و حکمرانی باید هم 
به  برای  که  را  مبانی  آن  همۀ  بتواند  اعمال اقتدار  و  استمرار  و  تداوم  مرحلۀ  در  هم  و  باشد  تأسیس  مرحلۀ  در 

وجود آوردن خودش جمع کرده است، داشته باشد.
تقسیم  دسته  چند  به  که  است  حکمرانی  عرصۀ  در  شهروندی  حقوق  از  نایش  الزامات  بعدی  بحث 
غریمستقیم  و  مستقیم  نظارت  بر  حق  مشارکت،  بر  حق  شناسایی،  بر  حق  دسته ها  این  جملۀ  از  که  می شود 

و لزوم نظارت پذیری همۀ نهادها است.
اسایس  قانون  در  که  ترتیب  این  به  دارد.  وجود  مناسیب  وضعیت  مختلف  جهات  از  اسالمی  جمهوری  در 
شهروندی  حقوق  موارد  از  دیگر  بسیاری  اضافه کردن  ظرفیت  و  شده  مشخص  شهروندی  حقوق  عمدۀ  ما 
در   ً اجماال هم  مربوط  و  الزم  نهادهای  و  است  فراهم  اسایس  قانون  بیستم  اصل  و  سوم  اصل  به موجب 
در  قضائی  نظارت  نظام  بسرت  اینکه  یعین  دارد؛  وجود  کاسیت  زمینه ها  از  بعیض  در  که  چرا دارد؛  قرار  آن  اختیار 
گر  ا یعین  ندارد؛  وجود  ایران  در  اسایس  قانون  دادگاه  نام  به  نهادی  مثال،  به عنوان  ولی  است  فراهم  ایران 
اسایس  قانون  اصول  به  مستند  نمی توانند  مردم  شود،  نقض  ملت  حقوق  جمله  از  اسایس  قانون  اصول 
نگهبان  شورای  منظور  که   - است  اسایس  قانون  پاسدار  که  مرجعی  یک  به  خود  حقوق  از  صیانت  برای 
دادریس  آینی  تشکیالت  قانون  طرف  از  ضعیفی  فضای  یک  غریمستقیم  صورت  به  البته  کنند.  رجوع  است- 
در  اسایس  دادریس  نهاد  این  کلی  به طور  که  است  این  مشکل  اما  است  شده  فراهم  اداری  عدالت  دیوان 
جامعۀ  در  چالش ها  اصلی ترین  از  اسایس  دادریس  نظام  عدم وجود  مسئلۀ  لذا  ندارد.  وجود  ما  حقوقی  نظام 

ما و نظام جمهوری اسالمی است.
منبع:

  علل الشرایع؛ ج 1، ص 251، »باب 182«، حدیث 9

سیب  منا ضعیت  و مختلف  ت  جها ز  ا می  سال ا ی  ر جمهو ر  د
ق  حقو ۀ  عمد ما  یس  سا ا ن  نو قا ر  د که  ترتیب  ین  ا به   . رد ا د د  جو و
یگر  د ی  ر بسیا ن  فه کرد ضا ا ظرفیت  و  ه  شد مشخص  ی  ند شهرو
بیستم  صل  ا و  م  سو صل  ا جب  به مو ی  ند شهرو ق  حقو رد  ا مو ز  ا
 ً ال جما ا هم  ط  بو مر و  زم  ال ی  ها د نها و  ست  ا هم  فرا یس  سا ا ن  نو قا
د  جو و سیت  کا زمینه ها  ز  ا بعیض  ر  د که  چرا ؛  رد ا د ر  قرا ن  آ ر  ختیا ا ر  د
ست  ا هم  فرا ن  یرا ا ر  د ئی  قضا رت  نظا م  نظا بسرت  ینکه  ا یعین  ؛  رد ا د
ن  یرا ا ر  د یس  سا ا ن  نو قا ه  دگا ا د م  نا به  ی  د نها  ، ل مثا ن  ا به عنو لی  و

. رد ا ند د  جو و
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تدوین قانون احیای حقوق عامه 
و آزادی های مشروع، گامی در جهت 

اجرایی سازی بند 2 اصل 156 قانون اسایس
محمدطاهر صفر  ز اده عربی
پژوهشگر حقوق شهر وندی

تمامی  تالش  و  پشتکار  از  نایش  عامه  حقوق  حوزۀ  در  قضائیه  قوۀ  گری  استیفا وظیفۀ  تحقق  هرچند 
نظام  ارکان  تمامی  جمعی  باور  تحقق  گرو  در  کالن تر  سطحی  در  و  قوه  این  با   مرتبط  نهادهای  و  بخش ها 
در  زمینه  در  این  اصلی  مهره های  شناسایی  وجود  با  این  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  حکمرانی 
حقوق  احیای  و  هدف  تحقق  این  و  پیشرفت  مزیان  ارزیابی  مطالبه،  تا  شد  خواهد  باعث  خود  قضائیه،  قوۀ
ملمویس  به نحو  را  غایت  این  به  دستیابی  در  حکمرانی  نظام  پیشرفت  نهایت،  در  و  شود  میسر  عامه 

مشاهده نمود.
بنابراین بر اساس  این رویکرد که قوۀ قضائیه برای تحقق وظایفش و به خصوص تحقق احیای حقوق عامه، 
بند و همچننی سیاست های   17 1382 شامل  تغیری و تحوالتی است، سیاست های کلی سال  نیازمند اعمال 
سال 1388 شامل 16 بند به قوۀ قضائیه ابالغ شد. اما از آنجا که سیاست های  قضائی پنج ساله منقیض شدۀ
مجمع  یک  سو  از  بودند،  قضائی  نظام  اختصایص  و  عام  سیاست گذاری  ویژگی های  فاقد  جهاتی  از  مذکور 
به موازات  قضائیه  قوۀ  دیگر  سوی  از  و  تعینی  شاخص هایی  آن،  اجرایی شدن  برای  نظام  مصلحت  تشخیص 
به  اهتمام  با  را  قضائیه  قوۀ  تحول  جامع  سند  مهم  گامی  در  و  قضائی  توسعۀ  پنج سالۀ  برنامه های  آن 

گام دوم انقالب تدوین و برای اجرا ابالغ کرد. بیانیۀ
نشان  اهتمام  عامه  حقوق  احیای  موضوع  به  قانون گذاری  قالب  در  اسالمی  شورای  مجلس  نزی  میان  این  در 
آزادی های  به  احرتام  قانون  جمله  از  وضع شده  قواننی  مفاد  مشهودی  به نحو  این  وجود  با  اما  می دهد؛ 
جمهوری  توسعه  ششم  پنج سالۀ  برنامه  قانون   113 مادۀ  و   1382 مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع 
همان  به   ً صرفا و  است  بی بهره  مربوط،  محتوایی  پشتوانه های  و  عیین  الزامات  از   1395 مصوب  اسالمی  ایران 
عامه  حقوق  حوزۀ در  جامع  قانونی  وجود  آنکه  حال  است.  داشته  اشاره  غریقابل اجرا  و  مبهم  گنگ،  عبارات 
و  ناظر  ذی ربط  نهادهای  صالحییت  توسیع  و  مردم  عامۀ  حقوق  رعایت  ضمانِت  وضع  شناسایی،  به منظور 

گر در این حوزه از مجرای الیحه قضائی موردتوجه است. استیفا
کثری حقوق عامه  در تدوین این الیحۀ قضائی باید به شاخصه ها و عواملی اسایس در راستای استیفای حدا

در ارتباط با قوۀ قضائیه توجه نمود که در ادامه در سه گام توضیح داده خواهند شد:
با  هم راستا  و  مانع  جامع،  تعریفی  و  مفهوم  ارائۀ  باید  الیحه  این  با  ارتباط  در  عمل  مهم ترین  اول  گام  در   .1
بتواند  الیحه  این  که  نحو  بدین  باشد؛  عامه  حقوق  احیای  معنایی  پیوست های  و  ماهوی  بایسته های 

مؤلفه های حقوق عامه و احیای آن را روشن سازد و مرز میان مفاهیم دیگر مانند حقوق شهروندی، حقوق 
مشروع  آزادی های  و  حقوق  نسبت  به وضوح  بتواند   ً اساسا و  روشن  عامه  حقوق  با  را  و...  ملت  حقوق  بشر، 
به عنوان  اصلی  متولی  نهاد  تعینی  به  اهتمام  گام،  این  در  بعدی  قدم  همچننی  سازد.  تعینی  را  عامه  حقوق  با 
عامه  حقوق  احیای  در  آن  با  نهادها  سایر  تعامل  و  عامه  حقوق  احیای  سیاست های  تعینی  کانونی  نقطۀ 
نهادهای  ورود  صالحیت  مزیان  درنظرداشنت  و  کلی گویی  ابهام،  از  پرهزی  به  توجه  موارد  این  بر  عالوه  است. 

گر در امور سایر دستگاه ها و مراجع حائز اهمیت است. استیفا
اهمیت  عامه  حقوق  از  صیانت  و  احیا  با  مرتبط  نهادهای  میان  هماهنگی  و  تعامل  به  توجه  دوم  گام  در   .2
اصلی  متولی  دادستانی،  که  شود  تصریح  الیحه  این  در  باید  آنکه  علی رغم   ً اساسا که  معنا  بدین  می کند؛  پیدا 
دیوان  کشور،  کل  بازریس  سازمان  مانند  دیگر  نهادهای  جایگاه  و  نقش  نباید  است،  عامه  حقوق  احیای  در 
تدویین  الیحۀ  به عبارت  دیگر  انگاشت.  نادیده  الیحه  این  در  را  و...  تخصیص  دادستانی های  اداری،  عدالت 
کنشگران  از  هرکدام  نقش  آن  در  که  باشد  عامه ای  حقوق  از  صیانت  و  گری  احیا جامع  نقشۀ  دربردارندۀ  باید 
تعینی  چون  اختالفی  مسائل  به  اهتمام  همچننی  است.  پیش بیین شده  یکدیگر  با  آن ها  رابطۀ  و  عرصه  این 
اجرای  ضمانت  و  عمومی  منافع  و  حقوق  موضوع  با  بیـن المللی  دعاوی  به  رسیدگی  سازوکار  و  نحوه  تکلیف  و 
گر و صیانت کننده  عدم اهتمام به آن، تعییـن حدودوثغور وظایف، اختیارات و صالحیت های نهادهای احیا
به  راجع  وظایف  اجرای  در  مربوطه  نهادهای  موردنیاز  بودجۀ   مزیان  تعینی  و  عامه  حقوق  از  صیانت  و  احیا  در 

حقوق عامه نیـز باید در همنی گام، در دستور کار باشد.
تسهیالت  و  امتیازات  مصونیت ها،  بر  مشتمل  حماییت  نظام  ترسیم  مسئلۀ  به  باید  نهایی  و  سوم  گام  در   .3
اصول  درنظرداشنت  با  تنبیهی  نظام  ترسیم  کنار  در  عامه  حقوق  پاسدار  نهادهای  و  مقامات  برای 
حقوق  احیای  در  و  ورزید  اهتمام  و...  عدم تبعیض  شفافیت،  مسئولیت پذیری،  قضائی،  نظارت پذیری 
کز  مرا مردمی،  مشارکت های  ظرفیت   از  استفاده  سازوکار  و  نکرد  اتکا  کمییت  حا قدرت  و  توان  به  تنها  عامه 
احیای  فرآیند  انجام  در  کمییت  حا نهادهای  همیاری  و  حمایت  به منظور  را  و...  اندیشکده ها  دانشگاهی، 

حقوق عامه، در این الیحه پیش بیین نمود.
یکی  تنها  مشروع  آزادی های  و  عامه  حقوق  احیای  جامع  قانون  به عنوان  آن  تصویب  و  قضائی  الیحه  تدوین 
به   156 اصل   2 بند  مطابق  خود  قانونی  وظیفۀ  اساس  بر  می بایست  قضائیه  قوۀ  که  است  راهکارهایی  از 
گری  احیا هماهنگ  نظام  ایجاد  قبیل  از  الیحه  این  کنار  در  دیگر  راهکارهای  به  توجه  و  برساند  ظهور  منصۀ
ویژۀ  تخصیص  شعبۀ  ایجاد  قضائیه،  قوۀ  زیرمجموعۀ  نهادهای  و  اجرایی  نهادهای  سطح  در  عامه  حقوق 
آن،  تأسیس  عملی-اجرایی  الزامات  و  اهداف  به  توجه  و  استان  هر  در  عامه  حقوق  تضییع  به  رسیدگی 
آن  کنار  در  و  قضازدایی  سیاست  محوریت  با  عامه  حقوق  حوزۀ  در  غریکیفری  اجراهای  ضمانت  توسعۀ 
می تواند  طراحی شده،  حمایتـی  ساختار  در  عامه  حقوق  حوزۀ  پژوهشگران  و  متخصصان  از  استفاده  و  توجه 
رفع وحل  را  عامه  حقوق  احیای  فرآیند  در  صیانت کننده  و  گر  احیا نهادهای  پیِش  روی  مسائل  از  بسیاری 

نماید.
پی نوشت:

 1. دیدار رهبر معظم انقالب با مسئولین و رئیس قوة قضائیه، 1396/05/12؛ بند چهارم از حکم انتصاب
انتصاب حکم  از  اول  بند  و   1397/12/16 قضائیه،  قوة  ریاست  به  رئیسی  سیدابراهیم   حجت االسالم 

حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای، 1400/04/10
    2. باید دقت داشت كه اضافه كردن عبارت »عدم اختالل در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه
 اجرایی« همان  طور كه در دستورالعمل های نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1395 و 1397 آمده
 بود نمی تواند حافظ اصل استقالل قوا باشد؛ بلکه این امر نیازمند درنظرداشتن و اعمال این مشی در روح و

چهارچوب كلی دستورالعمل است.

است  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  اسالمی  ایران  جمهوری  عالی  اهداف  از  که  عامه«  حقوق  »احیای 
موضوع  اخری،  این  سال  چندین  در  و  نماییده  رخ  اسایس  قانون  در  ملی  آرمان های  از  یکی  به عنوان 
مضاعفی  اهمیت  از  قضائیه  قوۀ  اصلی  وظایف  از  یکی  به عنوان  انقالب  معظم  رهرب  سوی  از  تأکید  با 
آزادی های  و  حقوق  پاسدار  و  نگهبان  به عنوان  قضائیه  قوۀ  که  ازاین روست  است؛  شده  برخوردار 
از  یکی  به مثابۀ  عمومی  آزادی های  و  حقوق  از  صیانت  به  می بایست  خود  جایگاه  ارتقای  برای  عمومی 

شاخص های کارآمدی و مشروعیت توجه نماید.
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سیاست های کلی نظام؛ ساختار 
حقوقِی ترسیم مقاصد شریعت 
اسالمی و کالن نظام های اجتماعی
گفت وگو با دکرت حمید باالیی
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسنی علیه السالم

    مقصود از سیاست گذاری عالی و کالن در فقه چیست و چه جایگاهی دارد؟
تحقق  به دنبال  تقننی  یا  تشریع  که  عالیه ای  اهداف  آن  به عنوان  را  سیاست گذاری  حقوق،  و  فقه  حوزۀ  در  ما 
و  می دانیم  جامعه  و  فرد  کالن  راهربی  شأن  را  سیاست گذاری  به نوعی  یعین  می کنیم؛  تلقی  است،  آن ها 
 ً عموما است.  کالن  سیاست های  آن  تحقق  به نوعی  می شود  محقق  تقننی  یا  تشریع  مرتبۀ  در  که  آنچه 
که  چرا می گریند؛  نشئت  اسالمی  مبانی  از  سیاست ها  اسالمی  فقه  در  و  هستند  ثابت  سیاست گذاری ها 
لذا  می کند.  دنبال  هسیت  در  را  مشخیص  غایت  و  دارد  مشخیص  هسیت  و  کمال  انسان  داریم  اعتقاد  ما 
است  ممکن  سیاست گذاری ها  آن  تحقق  برای  و  است  ثابت  و  کالن  سیاست گذاری  سیاست گذاری ها، 

نشده  ایجاد  هدفی  و  نباشد  دغدغه ای  تا  دیگر  عبارت  به  است؛  مسئله محور  امری  سیاست گذاری 
کرد.  سیاست گذاری  امر  از  صحبت  نمی توان  نکند،  خود  درگری  را  اذهان  مسئله ای  و  موضوع  و  باشد 
همۀ  سنجیدن  از  پس  و  می گرید  صورت  آن  پریامون  سنجش  و  برریس  باشد،  مشخص  مسئله  که  آنجا 
فرآیند  این  صورت  این  غری  در  می گرید.  انجام  مطلوب  امر  به  رسیدن  هدف  با  سیاست گذاری  جوانب، 
به  جهت دهنده  و  نظم دهنده  نمی تواند  نه تنها  که  می گردد  متغیـر  و  متکثر  و  بی مبنا  امری  به  تبدیل 
و  اختالف  برای  دلیل  مهمرتین  به  خود  بلکه  باشد،  تعالی  و  رشد  به  جامعه  حرکت  و  کشور  اجرایی  دستگاه 

نزاع در میان افراد جامعه تبدیل می گردد. 
در  موجود  خألهای  به  سیاست گذاری،  اهمیت  بیان  و  مسئله  این  به  اشاره  ضمن  باالیی  حمید  دکرت 
فقه  عدم  نگاه  همچون  مواردی  را  آنها  مهمرتین  و  کرده  اشاره  ایران  جامعۀ  در  سیاست گذاری  فرآیند 
و  بومی  پیش طراحی شدۀ  الگوی  یک  بر  مبتین  عدم سیاست گذاری  سیاست گذاری،  حوزۀ  به  نظام 
تطبیق  و  موجود  وضعیت  از  درست  عدم شناخت  همچننی  و  مختلف  بخیش  حوزه های  در  اسالمی 
وضع مطلوب با موجود می داند و در ادامه بیان می کند که در این زمینه، مجمع تشخیص مصلحت نظام 

می تواند نقش مهم و اسایس ایفا کند. شرح تفصیلی این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند.

البته  که  است  شده  تبدل  دچار  که  بشود  احکامی  مکان،  و  زمان  اقتضائات  با  متناسب  ما  تشریعی  احکام 
اجتهادی  روش  از  سیاست ها  این  با  متناسب  احکام  تشریع  برای  فقه  و  دارد  را  خود  خاص  قواعد  امر،  این 
مقدس  شارع  مقاصد  یا  شریعت  مقاصد  مطالعۀ  حوزۀ  می توان  را  فقه  در  سیاست گذاری  لذا  می برد.  بهره 

قلمداد کرد.

احکام  کشف  با  می توانند  چگونه  اجتماعی  مسائل  فقه  و  نظام  فقه  مانند  رویکردهایی    
سیاسیت اسالم و عناصر ثابت شریعت به مسائل امروزی پاسخ دهند؟

کنیم.  اشاره  آن  تطور  سری  و  فقهی  تراث  به  باید  اجتماعی  مسائل  فقه  و  نظام  فقه  باب  در  بحث  بازکردن  برای 
حکومت  تشکیل  به دنبال  باید  که  نداشتند  اعتقادی  ما  متقدم  فقهای  کربا،  غیبت  از  بعد  و  تشیع  فقه  در 
تشکیل  لذا  و  می شود  خارج  غیبت  از  و  برمی گردد  معصومعلیه السالم  امام  که  بود  چننی  آن ها  نگاه  بلکه  بروند، 
کسوت  در  و  بودند  دور  زمامداری  از  شیعه  فقهای  رویکرد،  همنی  بر  مبتین  است.  ایشان  برعهدۀ  حکومت 
کرده  پیدا  بسط  و  توسعه  فردی،  فقه  حوزۀ  در  بیشرت  مناسبت  همنی  به  هم  فقه  و  نداشتند  قرار  زمامداری 
از  بیش  شده،  پرداخته  آن  به  شیعه  فقه  در  که  موضوعاتی  نظام  و  ما  احکام  استنباط  و  فقهی  مطالعۀ  روش  و 

اینکه در حوزۀ فقه اجتماعی یا فقه نظام گسرتش یابد در فقه فردی بسط پیدا کرده است.
احکام  برخی  کربا،  غیبت  دوران  در  که  می شود  منّجز  فقها  برای   ً تقریبا که  زمانی  از  و  فقها  متأخرین  از  اما 
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جنبۀ  و  ندارد  تعطیل شدن  امکان  که  اسالمی 
نظریه های  شود،  پیاده سازی  باید  دارد  اجتماعی 
فقیهان  توسط  معصوم  از  فقیه  والیت  بر  مبتین 
به  ارجاع  با  و  می کند  پیدا  توسعه  و  رشد  کم کم 
منابع  بوده،  معصوم  اندیشۀ  در  که  منابعی 
و  تبینی  فقهی،  مبانی  بر  مبتین  هم  استداللی 
هم  دوره ها  این  در  باز  اما  می شود.  استدالل 
نظام  فقه  حوزۀ  در  منسجمی  بحث های  آن چنان 
کتاب  در  که  نراقی  مرحوم  زمان  تا  نمی شود  دیده 
به صورت  که  است  فقیهی  اولنی  االیام،  عوائد 
فقها  توسط  معصوم  از  فقیه  والیت  بحث  منسجم 
نظام  فقه  بحث  کم کم  بعد  به  آن  از  و  می کند  طرح  را 
الیه،  یک  در  حال  می کند.  پیدا  منسجمی  شروع 
یک  در  و  کم  حا کارکرد  الیه،  یک  در  و  نظام  فقه  مبانی 
به عنوان  که  بعدی  الیۀ  در  و  کم  حا مشروعیت  الیه، 
می شود،  پرداخته  آن  به  اسالمی  انقالب  روز  نیاز 
از  به نیابت  که  فقیهی  که  دارد  وجود  بحث  این 
ادارات  حوزۀ  در  می کند،  اداره  را  حکومیت  معصوم 
باید  را  چه چزیهایی  اجتماعی  مختلف  نظام های 
چه  بر  مبتین  را  جامعه  مسائل  و  کند  طراحی 
خاستگاه  واقع  در  می دهد.  پاسخ  رویکردهایی 
اجتماعی  زندگی  ادارۀ  و  کارآمدی  به  پاسخ  نظام  فقه 

مبتین بر مبانی دیین است.
وقیت صحبت از فقه نظام و الیۀ سیاست گذاری 
پیکرۀ  طراحی  دنبال  باید  می آید،  میان  به  آن 
باشیم  اسالم  اجتماعی  نهادهای  از  نظام وار 
که  دهیم  پاسخ  را  سؤال  این  باید  واقع  در  و 
نهادها  چه  اجتماعی  زندگی  راهربی  برای  اسالم 
قرار  مدنظر  و  کرده  طراحی  را  خرده نظام هایی  و 
منابع  در  که  مطالعه ای  یک  با  ما  حاال  است.  داده 
صدر  شهید  اندیشه های  در   ً مخصوصا و  فقهی 
مهم ترین  و  جدی ترین  جزء  شیعه،  فقهای  در  که 
نظام  فقه  رویکرد  با  که  است  اخری  قرن  فقیهان 
هم  آقا  حضرت  و  پرداخته  تحقیق  و  تأمل  به 
دارای  صدر  »شهید  می فرمایند:  ایشان  درمورد 
خودشان  زمانۀ  از  و  بودند  سرشاری  نبوغ  یک 
این  ارائۀ  علی رغم  که  می بینیم  بودند«،  جلوتر 
نظام  فقه  کل  به طور  ایشان،  توسط  مباحث 
و  نداشته  بسط  و  طرح  حوزوی  مجامع  در  آن چنان 

موردپرداخت نبوده است.
اصلی  کالن نظام  چند  اسالم  که  می رسد  نظر  به 
و  می کند  دنبال  اجتماعی  منظومۀ  به عنوان  را 
طراحی  واحد  سیاست گذاری  یک  بر  مبتین  این ها 
تربیت،  معیشت،  کالن نظام های  می شوند؛ 
کالن نظام هایی  حقوق  و  فرهنگ  سیاست، 
مبانی  بر  مبتین  انضمامی  طراحی  با  هستند 
را  اسالمی  جامعۀ  شکل گریی  زمینۀ  که  اسالمی 

فراهم می کنند.
انجام  اسایس  و  جدی  کار  زمینه  این  در  البته 
توانسته  که  دقیقی  پژوهش های  هنوز  و  نشده 
و  حدودوثغور  و  اصلی  نظام  پنج  آن  درمورد  باشد 
داده  انجام  مفصلی  تبینی  آن  فرآیندهای  و  نهادها 
این  در  تالش هایی  اما  است.  نگرفته  صورت  باشد، 
حوزوی  جامعۀ  به  که  وقیت  و  گرفته  صورت  زمینه 
تحول  به  اعتقاد  که  می کنیم  نگاه  خود  انقالبی 
حوزه های  به  یا  دارند،  نظام  فقه  رویکردهای  با 
دارند،  کارکردگرا  نگاه هایی  اسالمی  انسانی  علوم 
توسط  زمینه ها  این  در  تالش هایی  که  می بینیم 
حال  در  فعال  حوزوی  افراد  یا  مجموعه ها  از  برخی 
رویکردهای  این  هرچقدر  و  است  انجام شدن 
کند،  پیدا  بسط  و  توسعه  اجتماعی  فقه  از  ما  فقه 
نظام  فقه  به  شکل دهی  به سمت  که  گفت  می توان 

بیشرت و بهرت نزدیک می شویم.

میان  ارتباط  شما  به نظر   
کلی  سیاست های  نهاد  با  اسالمی  سیاست گذاری 

نظام در قانون اسایس چیست؟
قانون  در  نظام  کلی  سیاست های  نهاد  درمورد 
ماهیت  که  دارد  وجود  حقوقی  بحث  یک  اسایس 
آقا  حضرت  فرامنی  ماهیت  و  چیست  نهادها  این 

اسایس  قانون  در  نظام  کلی  سیاست های  قالب  در 
اسایس  قانون  در  ما  می شود.  چه چزیهایی  شامل 
سیاست های  به عنوان  چزیی  مدرن،  کشورهای 
دارند،  که  اسایس  قانون  فضای  در  نظام ها  آن  کلی 
علوم  حوزۀ  در  رایجی  ادبیات  یک  البته  نمی بینیم. 
مطرح  راهربدی  سیاست های  به عنوان  سیایس 
است و به نوعی سیاست های لیربال دموکرایس در 
دیپلمایس  نظام  خارجه،  سیاست  اقتصاد،  حوزۀ 
و  بوده  واحد  راهربدی  سیاست  یک  همیشه  و... 
همیشه  باشد،  متحده  ایاالت  که  هم  آن  سردمدار 
حوزه های  در  خود  سیاست گذاری های  در 
دموکرایس  لیربال  نظریۀ  بر  مبتین  بخیش  و  عمومی 
دستگاه های  و  داشته  قرار  واحد  سیاست  یک  و 
اعتقادی  وابستگی  یک  آن ها  کارگزاران  و  اجرایی 
و  دارند  کالن  سیاست های  آن  به  ایدئولوژیک  و 
را  سیاست ها  این  که  است  این  هم   آن ها  تالش 

محقق کنند.
اسالمی  جمهوری  اسایس  قانون  در  ما  اما 
حقوقی  نهاد  یک  به  را  سیاست گذاری  این  ایران، 
تبدیل  الزام آوری  یک  با  و  مشخص  حدودوثغور  با 
به  را  کلی  سیاست های  ماهیت  بنده  کردیم. 
هم  رهربی  فرامنی  و  می کنم  تفسری  رهربی،  فرامنی 
و  قواننی  در  اعتبار  حیث  از  اولی  درجۀ  اعتبار  دارای 

در سلسله مراتب قواننی است.
موجود  سیاست گذاری  حقوقی  نهاد  نسبت   
اسالمی  سیاست گذاری  به عنوان  آنچه  با 
اجتهادی  روش  فرآیند  بر  مبتین  می شناسیم، 
کار  به  کلی  سیاست های  طراحی  در  که  است 
پیش نویس  طراحی  مسری  در  گر  ا می شود.  گرفته 
کارشناس  افراد  که  نظام  کلی  سیاست های 
روش  هستند،  آن  درگری  کارشنایس  فرآیند  و 
روز  نیازهای  به  توجه  با  و  بربند  پیش  را  اجتهادی 
اتفاق  سیاست  طراحی  اسالمی  مبانی  بر  مبتین  و 
نظام  کلی  سیاست های  حجیت   ً قاعدتا بیفتد، 
که  آنجا  است  این  من  اعتقاد  شد.  خواهد  تأمنی 
فقه  فرآیندهای  بر  مبتین  نظام  کلی  سیاست های 
سیاست گذاری  به  شود،  طراحی  و  تدوین  نظام 
داریم؛  فاصله ای  یک  اما  است.  نزدیک تر  اسالمی 
نظام،  سیاست های  طراحی  مقام  در  االن  یعین 

الیۀ  و  نظام  فقه  از  صحبت  وقیت 
دنبال  باید  می آید،  میان  به  آن  سیاست گذاری 
اجتماعی  نهادهای  از  نظام وار  پیکرۀ  طراحی 
پاسخ  را  سؤال  این  باید  واقع  در  و  باشیم  اسالم 
اجتماعی  زندگی  راهربی  برای  اسالم  که  دهیم 
و  کرده  طراحی  را  خرده نظام هایی  و  نهادها  چه 

مدنظر قرار داده است.

با  باید  که  است  ما  کارشنایس  بدنۀ  بخش  یک 
بخش  یک  و  شود  تقویت  اجتهادی  رویکردهای 
که  می رسد  آقا  حضرت  تأیید  به  که  است  آنجایی  هم 
اجتهادی  جایگاه  و  اشراف  به  توجه  با  هم  بخش  آن 
است.  شده  تأمنی  دارند،  ایشان  که  باالیی  فقهی  و 
پیش نویس  کارشنایس  جریان  مسری  گر  ا اما 
مسری  یک  به سمت  هم  نظام  کلی  سیاست های 
کلی  سیاست های  تطابق  این  برود،  اجتهادی 
و  بیشرت  خیلی  اسالمی  کلی  سیاست های  با  موجود 

بهرت خواهد بود.

مقام  یا  نهاد  شما  به نظر   
از  ویژگی هایی  و  شرایط  چه  از  باید  سیاست گذار 

منظر سیاست گذاری اسالمی برخوردار باشد؟
دانیش  اشراف  یک  باید  موارد  این  از  بخیش  در 
با  سیاست گذاری  وقیت  باشد.  داشته  وجود 
احاطه  همه  از  اول  می شود،  گفته  اسالمی  پسوند 
استنباط  روش  و  اسالمی  قواننی  به  اشراف  و 
نظام  فقه  و  اجتهادی  فقه  رویکرد  با  اسالمی  احکام 
جدی  ویژگی های  جزء  من  به نظر  این  و  باشد  باید 
امروز  کارشنایس  فرآیندهای  در  مغفول  کمی  و 

سیاست های کلی نظام است.
در مقام دوم آن چزیی که به نظر من باید در افراد 
سیاست گذاران  پیش نویس های  تهیۀ  در  دخیل 
الگوهای  به  اشراف  باشد،  داشته  وجود  کشور  یک 
مختلف  حوزه های  در  حکمرانی  بخیش  مطلوب 
اقتصاد،  مختلف  حوزه های  در   ً مثال یعین  است؛ 
باید  فناوری  و  علم  حوزه های  همچننی  و  سیاست 
اشرافی وجود داشته باشد که با این اشراف، امکان 
مبانی  بر  مبتین  حوزه  آن  مطلوب  الگوی  طراحی 

اسالمی فراهم شود.
این  موجود  وضع  بر  اشراف  سوم  ویژگی 
وضع  چه  از  شما  اینکه  است.  بخیش  حوزه های 
مطلوب  وضع  به سمت  می خواهید  موجودی 
را  سیاست گذارانه ای  گزاره های  چه  و  کنید  حرکت 
وضع  به سمت  را  موجود  وضع  که  کنید  اتخاذ  باید 

مطلوب حرکت دهید.
رویکرد  یک  با  باید  که  است  این  چهارم  ویژگی 
وضع  بتوان  مسئله محور  نگاه  و  مسئله شناسانه 
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این ها  تطبیق  از  و  داد  تطبیق  مطلوب  بر  را  موجود 
مطلوب  و  موجود  وضع  بنی  که  راهربدی  شکاف  به 

است دست پیدا کرد.
در  کنشگری  هر  که  است  اصلی  ویژگی  چهار  این 
عرصۀ سیاست گذاری نظام در کشور باید آن را دارا 

باشند.

برای  قابل اجرایی  راهکارهای  چه    
از  اسالمی  نظام  کالن  اهداف  به سمت  حرکت 

رهگذر سیاست های کلی نظام وجود دارد؟
بخیش از راهکار قابل اجرا این است که ما الگوهای 
بتوانیم  آن  با  مبتین  و  بفهمیم  درست  را  مطلوب 
وضع موجود را درست ترسیم کنیم و وضع موجود 
راهربدی  شکاف  و  دهیم  تطبیق  هم  بر  را  مطلوب  و 
کنیم  فهم  بتوانیم  را  مطلوب  و  موجود  وضع  میان 
مسئله محور  الگوهای  به  را  راهربدی  شکاف  و 
نظام  به  مسئله محور  روش های  از  استفاده  با  و 
نظام  این  حل  برای  و  کنیم  تبدیل  بخیش  مستقل 
بیاوریم  کار  پای  را  کشور  نخبگانی  جریان  مسائل، 
بتوانیم  مدون  پیش طرح های  یک  سری  با  و 
کنیم؛  درگری  را  مسئله  حل  کنشگران  از  شبکه ای 
اقتصاد  حوزۀ  در  بخواهیم  ما  گر  ا مثال  به عنوان 
و  کنیم  حرکت  مطلوب  اسالمی  اقتصاد  به سمت 
اقتصاد  به سمت  سیاست گذارانه  رویکردهای  با 
بتوانیم  باید  اول  کنیم،  حرکت  مطلوب  اسالمی 
تصویر  و  طرح  یک  مطلوب  اسالمی  اقتصاد  آن  از 
تصویر  و  طرح  آن  و  باشیم  داشته  منسجمی 
فرآیندهای  و  نهادها  موجود  وضع  با  را  منسجم 
حاصل  شکاف  و  دهیم  تطبیق  کشور  اقتصادی 
کرده  درک  را  مطلوب  وضع  و  موجود  وضع  بنی 
برای  بعد  و  کنیم  تبدیل  مسائل  نظام  به  را  آن  و 
آن ها  تبدیل  و  مسائل  حل  دانیش  پاسخ یابی 
نخبگانی  نظام  کاربردی،  و  عیین  مسئله های  به 
طریق  از  و  کنیم  درگری  را  خود  دانشگاهی  و  حوزوی 
با  می شود،  داده  مسائل  این  به  که  پاسخ هایی 
اجرایی  و  راهربدی  مدیران  از  سطحی  به کارگریی 
این  کنیم؛  حل  را  مسائل  این  که  کنیم  تالش  کشور 
معظم  مقام  است.  کمییت  حا شأن  یک  هم  شأن 
بیان  و  داشتند  جمله ای  یک   1368 سال  رهربی 

مجموعه ای  کشور،  در  است  خوب  که  کردند 
مسائل  که  بعد  و  کند  رصد  را  مسائل  که  گرید  شکل 
کار  پای  را  نخبگان  مسائل،  حل  برای  کرد،  رصد  را 
آن  حل  برای  را  کشور  امکانات  و  منابع  و  بیاورد 
و  نخبگان  ظرفیت  با  و  کند  سازمان دهی  مسائل 
به سمت  کشور  اجرایی  ظرفیت های  سازمان دهی 
کمییت  حا کار  یک  کار،  این  لذا  برود.  مسائل  حل 
مسائل  رصدکنندۀ  کمییت  حا دستگاه  ما  و  است 
در  که  گفت  بتوان  به نوعی  شاید  و  نداریم  را  کشور 
مهم ترین  از  یکی  نظام،  کلی  سیاست های  اجرای 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  کارکردهای 
گر مجمع تشخیص مصلحت  همنی مورد باشد و ا
می توان  کند،  حرکت  کارکردی  چننی  به سمت  نظام 
مطلوب  الگوهای  آن  طراحی  از  که  داشت  انتظار 
آن ها  پیاده سازی  تا  مختلف  حوزه های  در  اسالمی 
این  پیاده کردن  جهت  در  گامی  بتواند  و  کند  رصد  را 

الگوهای کالن بردارد.

 چه خألهایی در نهاد سیاست های 
وجود  اسالمی  سیاست گذاری  منظر  از  نظام  کلی 
نهاد  در  سیاست گذاری  لوازم  شما  به نظر  و  دارد 

سیاست های کلی نظام از منظر فقهی چیست؟
لوازمی  و  خألها  این  به  قبل،  سؤاالت  به  پاسخ  در 
دارد،  وجود  ما  سیاست گذاری  نهاد  در  که 
عدم نگاه  حاصل   ً اوال خألها،  ببینید  کردم.  اشاره 
دوم  است.  سیاست گذاری  حوزۀ  به  نظام  فقه 
الگوی  یک  بر  مبتین  عدم سیاست گذاری  اینکه 
حوزه های  در  اسالمی  و  بومی  پیش طراحی شدۀ 
بخیش مختلف است. خأل بعدی هم عدم شناخت 
مطلوب  وضع  تطبیق  و  موجود  وضعیت  از  درست 
یک  عدم داشنت  هم  بعدی  مورد  است.  موجود  با 

گر در مسری طراحی پیش نویس سیاست های  ا
فرآیند  و  کارشناس  افراد  که  نظام  کلی 
اجتهادی  روش  هستند،  آن  درگری  کارشنایس 
مبتین  و  روز  نیازهای  به  توجه  با  و  بربند  پیش  را 
بیفتد،  اتفاق  سیاست  طراحی  اسالمی  مبانی  بر 
تأمنی  نظام  کلی  سیاست های  حجیت   ً قاعدتا

خواهد شد. 

راه  نقشۀ  یک  عدم داشنت  همچننی  و  است  بخیش  حوزه های  به  مسائل وار  نظام  و  مسئله محور  رویکرد 
منسجم در به کارگریی نخبگان مدیرییت و راهربدی برای حل مسائل کشور است. این ها همه از نظر من، آن 
نارسایی ها و کمبودهایی است که در نهاد متولی سیاست گذاری کشور برای سیاست های کلی نظام وجود 
سیاست گذاری  از  وقیت  ما  بلکه  نیست  برگه  و  عبارت  چند  نوشنت   ً صرفا که  کلی  سیاست های  چون  دارد؛ 
مجمع  و  می زنیم  حرف  آن  پیاده سازی  تا  طراحی  مقام  از  می کنیم،  صحبت  نظام  کلی  سیاست های  و  اسالمی 
طراحی  مقام  چون  و  بوده  طراحی  مقام  در   ً صرفا بیشرت  گذشته  سال های  این  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
یک  به  بخواهد  ما  سیاست گذاری  نهاد  گر  ا لذا  است،  بوده  مواجه  طراحی  مقام  آسیب های  و  خألها  با  هم 
دنباله دار  زنجریۀ  یک  به عنوان  را  اجرا  تا  طراحی  فرآیند  این  باید  شود  تبدیل  قوی  سیاست گذاری  نهاد 
بیاورد.   کار  پای  را  متولی  دستگاه های  همۀ  تا  کند  استفاده  کمییت  حا شأن  آن  از  و  ببیند  هم  با  به هم پیوسته 
سیاست گذاری  مقام  در  کشورها  هرچقدر  و  گرفته  قرار  موردتوجه  بسیار  دنیا  در  امروزه  سیاست گذاری، 
راحت تر  هماهنگ سازی،  و  اجرا  مقام  در  نهادها  آن  پیاده سازی  متولی  دستگاه های  کنند،  عمل  قوی تر 
گر  ا شود.  رجوع  مبانی  به  سیاست گذاری  برای  باید  هم  ما  کشور  در  دهند.  انجام  را  خود  اقدامات  می توانند 
جامعی  الگوهای  می توانیم  زمان  آن  برپدازیم،  مبانی  این  به  نظام  فقه  رویکرد  با  و  است  اسالمی  مبانی  مبانی، 
در  اسالمی  نظام  کارآمدی  ایجاد  و  اداره  برای  کشور  مختلف  بخش های  در  سیاست گذاری  حوزه های  از 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  من  به نظر  که  امر  متولیان  که  ان شاءاهلل  کنیم.  ایجاد  مردم  نیاز  به  پاسخ 
بیشرت در این زمینه نقش اسایس دارد، بتوانند مبتین با این فرآیندی که بیان شد، به طراحی و پیاده سازی و 

نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام انسجام بیشرتی بدهد.
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سیاست گذاری  از  مقصود    
نظام  در  نظام  کلی  سیاست های  نهاد  و  چیست 

حقوقی ما چه جایگاهی دارد؟
بیشرت  مفهوم  یک   ً طبعا سیاست گذاری  لفظ 
بر  مختلف  رشته های  در  اما  است  مدیرییت 
آن  برای  است  قرار  که  موضوعی  آن  حسب 
پیدا  مضافی  مفهوم  یک  شود،  سیاست گذاری 
سیاست گذاری  بحث  همنی  مثل  می کند؛ 
به دنبال  ما  حقوقی  سیاست گذاری  در  حقوقی. 
که  راهربدی  و  منطق  یک  با  هستیم  کالن  اهداف  آن 
بتوانم  شاید  برسیم.  هدف  آن  به  تا  می شود  چیده 
بیشرت  را  حقوقی  سیاست گذاری  مثال،  چند  با 
ما  که  هست  وقت ها  بعیض  ببینید  بدهم.  توضیح 
و  کنیم  قانون گذاری  را  موضوعی  یک  می خواهیم 
در  می خواهیم  که  چزیی  آن  در  نتوانیم  شاید   ً طبعا
پیاده  را  خود  ل  ایده آ کنیم،  قانون گذاری  آن  با  رابطه 
است.  خمر  شرب  حرمت  آن  دیین  مثال  کنیم؛ 
که  خواست  متعال  خداوند  که  زمان  آن  می گویند 
اول  روز  همان  از  کند،  حرام  را  خمر  شرب  اسالم  در 
گفته  اول  دارد.  شالق  کند،  خمر  شرب  هرکه  نگفت 
هم  بعد  است،  نفعش  از  بیشرت  آن  ضرر  که  شد 
نباشید و  گفته شد که وقیت نماز می خوانید مست 
حد  آن  برای  و  شد  اعالم  حرام  شراب  آخر،  در  هم  بعد 

تعینی شد.
مسائل  از  خیلی  در  می خواهیم  وقیت  ما 
موضوع  این  برای  باید  کنیم،  سیاست گذاری 
گام هایی  طی  و  بگرییم  نظر  در  تقنیین  گام های 
این  و  کنیم  قانون گذاری  را  موضوع  یک  و  بیاییم 
موضوع؛  این  برای  ما  سیاست گذاری  می شود 
خیلی  در  ارزش افزوده  بر  مالیات  خصوص  در   ً مثال
یا  یک درصد   ً مثال پاینی  یک درصد  با  کشورها  از 
به مرور  فرآیندی  یک  با  تا  کردند  شروع  نیم درصد 
سیاست گذاری  یک  این  رسیدند.  ُنه درصد  به 
که  هست  مصداقی  این  با  رابطه  در  حقوقی 
یا  کنیم.  تعینی تکلیف  آن  برای  می خواهیم 
دفاعیات  در  حیت   ً مثال که  هست  اوقات  بسیاری 
اینجا  در  که  بنی المللی  دادگاه های  یا  دادگاه  یک  در 
عرض  شما  خدمت  را  بنی المللی  مصداق  یک 
بنی  دعاوی  در  که  بفرمایید  فرض  مثال  می کنم. 

ما  و  دارد  وجود  دعوا  سلسله  یک  آمریکا  و  ایران 
تعینی تکلیف  را  موضوعات  یک  سری  می خواهیم 
اول  پروندۀ  در  بتوانیم  ما  است  ممکن  کنیم. 
خوبی  خیلی  استدالل  یک  دیگر  پروندۀ  فالن  یا 
نتیجه ای  یک  به  اول  پروندۀ  در  و  کنیم  مطرح  را 
که  می شود  این  به  منجر  مسئله  این  ولی  برسیم، 
چهارم  و  سوم  پرونده های  در  استدالل  همنی  از 
علیه ما استفاده شود و ما در آن پرونده ها موضوع 
اول  پروندۀ  در  استدالل  این  از  ما  کنیم.  گذار  وا را 
و  سوم  پروندۀ  در  بتوانیم  اینکه  برای  می گذریم 
این ها  باشیم.  داشته  بیشرتی  بهره مندی  چهارم 
کلمه  یک  در  که  هستند  حقوقی  سیاست گذاری 
برای  می چینیم  که  راهربدهایی  آن  از  است  عبارت 
موضوعات  در  اهدافمان  به  بهرت  را  ما  بتواند  آنکه 

حقوقی برساند.
معنای  به  هنجارگذاری  از  مرحله  هر  در  ما 
اسایس  قانون  می خواهیم  که  وقیت  چه  آن،  عام 
سیاست های  می خواهیم  که  وقیت  چه  و  بنویسیم 
می خواهیم  که  زمان  آن  چه  و  بنویسیم  را  نظام  کلی 
تصویب  را  مجلس(  )مصوبات  عادی  قانون 
حقوقی  سیاست گذاری  این ها  همۀ  در  کنیم، 
و  شأن  با  متناسب  هرکدام  در  اما  دارد؛  وجود 
از  صحبت  وقیت  پس  است.  خودشان  جایگاه 
نباید  ذهن  می کنیم،  حقوقی  سیاست گذاری 
ً به سیاست های کلی نظام متبادر شود؛ چون  صرفا
هنجارها  از  سطحی  یک  نظام  کلی  سیاست های 
از  پاینی تر  که  هنجارهاست  سلسله مراتب  در 
دارد.  قرار  عادی  قواننی  از  باالتر  و  اسایس  قانون 
هنجارگذاری،  از  سطح  این  در  ما  است  ممکن  حال 
سطح  در  هنجارگذاری  برای  حقوقی  سیاست  یک 
این  اما  بگرییم.  پیش  نظام  کلی  سیاست های 
سیاست گذاری  که  نیست  معنا  این  به  مطلب 
متبلور  نظام  کلی  سیاست های  در   ً صرفا حقوقی 
وقیت  هم  اسایس  قانون  در  که  شد  اشاره  می شود. 
سیاست گذاری  یک  بنویسیم،  قانون  می خواهیم 
و  هنجاری  سطح  و  جنس  به  توجه  با   - حقوقی 
و  برمی تابد   - می رود  آن  از  جامعه  در  که  انتظاراتی 
ترتیب  همنی  به  هم  هنجارها  سایر  همنی طور 

است. 
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باید  نظام  کلی  سیاست های  خصوص  در  اما 
مابنی  هنجاری  به لحاظ  آن  جایگاه  که  گفت 
است  قرار  و  است  عادی  قواننی  و  اسایس  قانون 
ذکر  اسایس  قانون  در  ما  که  ل هایی  ایده آ آن  که 
نظام  کلی  سیاست های  در  تفصیلی  یک  با  کردیم 
مرز  به  تفصیل،  این  که  به نحوی  شود  منعکس 
است،  آن  متصدی  مجلس  که  عادی  قانون گذاری 
ً خود این سلسله مراتب هنجارها یک  نرسد و طبعا
است  این  مفهوم  آن  و  دارد  خود  دل  در  را  مفهومی 
مافوق  هنجارهای  از  باید  مادون  هنجارهای  که 
و  ریل گذاری  و  خط دهی  بنابراین  کنند.  تبعیت 
مرحلۀ  در  تقنیین  سیاست گذاری  کلی  جهت دهی 
به  یا  دولیت  مقررات  مرحلۀ  در  و  عادی  قواننی 
سیاست های  مادون  هنجارهای  کلیۀ  اصطالح، 
قرار  نظام  کلی  سیاست های  عهدۀ  بر  نظام،  کلی 

دارد. 

یا  معیار  می توان  آیا  شما  نظر  به    
سیاست گذاری  که  کلی  بیان  این  از  غری  به  شاخیص 
عرصۀ  به  نباید  و  باشد  داشته  ورودی  حد  باید 
کل  طور  به  داد؟  قرار  شود  وارد  جزئی  قانون گذاری 
غری از این ها چه شاخصه ها و معیارهایی باید وجود 

داشته باشد؟ 
قانون گذاری  یک  برای  سلسله اصولی  یک  ما 
قانون گذاری  کلی  سیاست های  در  که  داریم  خوب 
نمی کند  تفاوتی  اسلوب  این  است.  شده  منعکس 
قانون  به معنای  قانون نوییس  مرحلۀ  در  ما  که 
به معنای  قانون نوییس  یا  هستیم  اسایس 
به معنای  قانو ن نوییس  یا  نظام  کلی  سیاست های 
اصل   ً مثال باشیم.  مجلس  مصوبۀ  قواننی 
اجرایی،  قابلیت  اصل  عدم ابهام،  و  شفافیت 
در  که  دست  این  از  مواردی  و  حقوقی  استحکام 

حقوقی  سیاست گذاری  از  صحبت  وقیت 
سیاست های  به   ً صرفا نباید  ذهن  می کنیم، 
کلی  سیاست های  چون  شود؛  متبادر  نظام  کلی 
سلسله مراتب  در  هنجارها  از  سطحی  یک  نظام 
و  اسایس  قانون  از  پاینی تر  که  هنجارهاست 

باالتر از قواننی عادی قرار دارد.

است.  شده  ذکر  قانون گذاری  کلی  سیاست های 
کلی  سیاست های  به معنای  خوب  سیاست  یک 
در  که  مهمی  نکتۀ  اما  نیست؛  این ها  از  فارغ  نظام 
آفت  االن  که  دارد  وجود  نظام  کلی  سیاست های 
هست،  هم  شده  تدوین  سیاست های  کنونی 
آسیب  باید  نظام  کلی  سیاست های  که  است  این 
جهت گریی  و  کند  شناسایی  خوبی  به  را  نظر  مورد 
مشخص  هم  را  آسیب  آن  از  برون رفت  راهکار  کلی 
شناسایی  در   ً نوعا نظام  کلی  سیاست های  کند. 
ادامه  در  اما  کردند،  عمل  خوب  خیلی  آسیب ها 
خیلی  ما   ً طبیعتا است.  نکرده  ارائه  راهکاری  هیچ 
آن  با  است  قرار  اما  می دانستیم.  را  آسیب ها  آن  از 
این  شد،  بیان  حقوقی  سیاست های  از  که  معنایی 
برون رفت  اصلی  جهت  و  اصلی  راهربد  سیاست ها 
آن  ذیل  گر  ا حاال  و  کند  تعینی  را  مشکل  این  از 
قانون گذاری  بود،  تفصیلی  قانون گذاری  به  نیاز 
دولت  صالحیت  حدومرز  مثال  به عنوان  شود. 
از  یکی  بودجه  قواننی  تدوین  در  مجلس  و 
با  و  هست  و  بوده  همیشه  که  است  چالش هایی 
خواهد  باقی  همچنان  هم  فعلی  سیاست های  این 
گفته  قانون گذاری،  کلی  سیاست های  در  بود. 
بنی  حدومرز  خصوص  در  تعینی تکلیف  شده 
مسئله  این  بودجه؛  تنظیم  در  مجلس  و  دولت 
همیشه  مسئله  این  نمی کند!  دوا  را  دردی  که 
همنی  باب  در  هم  نگهبان  شورای  و  بوده  چالش 
اینکه  خصوص  در  کرده  ارائه  تفسریی  یک  موضوع 
کلۀ الیحۀ دولت در خصوص  مجلس نمی تواند شا
شورای  تفسری  این  ولی  بریزد  هم  به  را  بودجه 
که  وقیت  حال  است.  نکرده  دوا  را  دردی  هم  نگهبان 
سیاست های کلی نظام را می نویسیم، می خواهیم 
دهیم؛  انجام  حقوقی  سیاست گذاری  یک  که 
به درسیت  بود  آسیب  شناخت  که  اول  مرحلۀ   ً مثال
باید  هم  این  از  برون رفت  راهکار  اما  شد.  انجام 
هنجاری  مرتبۀ  این  در  بگوییم  بعد  که  شود  گفته 
بیایند  قواننی  آن  ذیل  شود،  رعایت  می خواهد  که 
چه  مصداق  این  در   ً مثال کنند.  حل  را  مشکل  و 
این  به  شبیه  چزیی  یا  و  این چننی  بود  بهرت  بسا 
دولت  صالحیت های  حدومرز  تعینی  که  می گفت 
محوریت  با  بودجه  قواننی  تصویب  در  مجلس  و 

باید  به عبارت دیگر  مجلس.  محوریت  با  یا  و  دولت 
از  پس  و  می شد  مشخص  محوریت  و  جهت  این 
بند  این  تحقق  برای  قانونی  یک  آن،  مشخص کردن 
این  حل  جهت  دولت،  محوریت  آن  که  می چیدیم 

مسئله را برای ما مشخص می کرد.
کلی  سیاست های   ً نوعا االن  متأسفانه  اما   
حرف  آسیب  درمورد  یا  بیشرت  داریم،  ما  که  نظامی 
اهداف  و  آرمان  آن  میان  بیاید  اینکه  به جای  یا  و  زده 
و  تفصیلی تر  را  آنها  و  شود  واسطی  حلقۀ  یک 
نشود  قانون گذاری  وارد  که  سطحی  در  جزئی تر 
کرده  مطرح  را  آرمانی  یک  و  آمده  دوباره  کند،  بیان 
دست آخر  و  کرده  تکرار  را  اسایس  قانون  آرمان  یا  و 
این  به  اما  کرده  بیان  را  آسییب  و  آمده   ً صرفا اینکه 
می خواهد  حقوقی  سیاست گذاری  که  موضوع 
چالش  این  از  را  ما  و  کند  ریل گذاری  طریقی  چه  به 

خارج کند، نرپداخته است. 

چننی  آنکه  علت  شما  نگاه  در    
اتفاقی می افتد چیست؟

یکی  دارد؛  وجود  آسیب  دو  که  می کنم  فکر  من 
عنوان  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اینکه 
تعینی  در  مشورتی  فعال  نقش  یک  که  نهادی 
جایگاه  از  صحیحی  درک  دارد،  نظام  سیاست های 
این  من  ندارد.  نظام  کلی  سیاست های  »حقوقی« 
عرض  داشتم،  مجمع  با  که  ارتباطی  حسِب  بر  را 
کلی  سیاست های  خروجی های  البته  و  می کنم 
سیاست های  ببینید  می کند.  تأیید  را  این  هم  نظام 
»سیاست«  اسمش  که  دلیل  این  به  نظام  کلی 
ما  سیاست مداران  افکار  در  رهزنی  یک  است، 
سیاست،  لفظ  این  که  است  این  هم  آن  و  داشته 
برده  مدیرییت  مباحث  به سمت  بیشرت  را  ذهن 
بیشرت  »سیاست گذاری«  اصطالح  این  چون  است. 
مدیریت  علم  در  شناخته شده  اصطالح  یک 
دید  با  و  برده  سمت  آن  به  را  ذهن ها  است، 
»سیاست«  لفظ  می شود.  نگاه  قضیه  به  مدیرییت 
مبانی  و  جایگاه  خود  برای  و  است  لفظی  یک 
را  بند  این  آمد  که  ما  اسایس  قانون گذار  اما  دارد، 
از  خایص  تلقی  یک  آورد،  رهربی  وظایف  به عنوان 
سیاست های کلی نظام داشت؛ یعین یک مسّمایی 

کلی  »سیاست های  را  آن  اسم  که  بود  مدنظرش 
»خط میش«  را  آن  اسم  گر  ا  ً مثال گذاشت.  نظام« 
دیگری  مسری  یک  به  مجمع   ً احتماال می گذاشت، 
»خط میش«  و  می رفت  باز  که  دلیل  این  به  بود؛  رفته 
هم  بعد  و  می کرد  تحلیل  مدیرییت  نگاه  آن  با  را 
دارد،  فرق  »سیاست«  با  »خط میش«  که  می گفت 
و  دارد  فرق  »راهربد«  و  »اصول«  با  هم  »سیاست« 
در   ، و...  است  متفاوت  هم  »برنامه«  با  »خط میش« 
حالی  در  این  در می آمد.  آن  از  دیگری  چزی  نهایت 
باید  ما  برسیم.  مسّمی  به  اسم  از  نباید  ما  که  است 
نهایت  در  هم  بعد  و  کنیم  درک  را  مسّمی  و  برویم 
بوده  این  نام گذاری  این  تسمیۀ  وجه  که  می گوییم 
این  برای  که  اسمی  این  بگوییم   ً نهایتا یا  نبوده  این  و 
مطلوبی  نام گذاری  شده،  گرفته  نظر  در  مسّمی 

دارد یا ندارد. 
از  درسیت  فهم  که  است  این  اول  نکتۀ  پس 
»سیاست های کلی نظام« به معنای فهم »حقوقی« 
است  این  هم  مشکل  دوم  بخش  و  ندارد  وجود 
آفت  دو  دچار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  که 
سیاست های  تنظیم  در  مجمع  ابتدا  در  شد. 
مدتی  از  بعد  می شد.  تقننی  وارد   ً عمال نظام  کلی 
که  نیست  درست  این  که  رسید  درک  این  به  مجمع 
است  مجلس  وظیفۀ  که   - قانون گذاری  کار  وارد 
آن قدر  مشکل،  این  اصالح  برای  بعد  بشویم.   -
که  رسیدند  نقطه  این  به  که  کردند  عمل  افراطی 
ندادند.  ارائه  راهکاری  هیچ  سیاستها،  تنظیم  در 
کنفرانیس  یک  پنل  حاشیۀ  در  باهرن  آقای  یعین 
از  باافتخار   ً صراحتا می کرد،  صحبت  آن  در  که 
آخرین  که  قانون گذاری  کلی  سیاست های  این 
این  از  می کرد؛  دفاع  است،  ابالغی  سیاست های 
جهت که ما دیگر هیچ راهکاری ارائه نکردیم و فقط 
واقعیت  اما  هست.  موارد  این  مشکل،  که  گفتیم 
می گرفت  صورت  باید  اول  افراط  آن  نه  که  است  این 
نه  یعین  بشود؛  انجام  باید  فعلی  تفریط  این  نه  و 
قانون گذاری  وارد  که  می کردند  ورود  حدی  در  باید 
تصویب  در  مجلس  و  دولت  دست   ً عمال و  شوند 
شود  بسته  قانون  تصویب  در  لوایح  ارائۀ  و  قانون 
تنها  که  بگریند  فاصله  این قدر  دیگر  اینکه  نه  و 
فهم  داریم.  را  مشکل  این  ما  که  بگویند  و  بیایند 
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اقتصاددانی  هر  یا  حقوق دان  هر  را  مشکالت  این 
مهم  که  چزیی  و  بفهمد  خودش  رشتۀ  در  می تواند 
است.  مشکالت  این  حل  برای  راهکار  یافنت  است 
درگری  آن  با  مجمع  که  است  آفیت  دو  این  متأسفانه 
کلی  سیاست های  خروجی  که  شده  موجب  و  بوده 

نظام، خروجی مطلوبی نباشد. 
مجمع  محرتم  اعضای  از  بسیاری    
تحقق  الزامات  اصلی ترین  از  یکی  کارشناسان،  و 
ارتقای  و  تدوین  فرآیند  بهبود  را  سیاست ها 
به نظر  می دانند.  ابالغی  سیاست های  محتوای 
و  تدوین  فرآیند  بهبود  برای  راهکارهایی  چه  شما 

ارتقای محتوای سیاست ها وجود دارد؟
نیازمند  حیث  چند  از  نظام  کلی  سیاست های 
با  سیاست ها  این  فرق  اینکه  اول  است.  بازنگری 
ثبات  از  که  است  این  عادی  قواننی  و  اسایس  قانون 
یعین  است؛  برخوردار  آنها  میان  بیشرتی  نسیب 
دارند  سخت تری  فرآیند  اسایس،  قواننی  تغیری 
تا  تغیریات،  به  نسبت  نظام  کلی  سیاست های  و 
طرف  از  انعطاف پذیرترند.  اسایس  قانون  از  حدی 
مقداری  باید  قواننی  به  نسبت  آنها  ثبات  دیگر 
بسیاری  که  شده  این گونه   ً عمال االن  باشد.  بیشرت 
سیاست های  از  بیشتـری  ثبات  ما  قوانیـن  از 
قرار  نظام  کلی  سیاست های  دارند.  نظام  کلی 
اسایس  قانون  در  که  آرمان هایی  و  اهداف  بوده 
را  قضائی  امنیت  مسائل  درمورد   ً مثال بوده؛ 
و  راهکارها  و  دهد  تشخیص  روز  شرایط  برحسب 
ممکن   ً طبعا کند.  طراحی  را  آن  تحقق  راهبـردهای 
شرایط  اینکه  به خاطر  سال  ده  از  بعد  که  است 
می کند،  تغیری  و  می شود  پاینی  و  باال  اجتماعی 
راهربدهای  یا  راهکارها  برای  که  باشد  این  نیازمند 
صورت  بازنگری  یک  قضائی،  امنیت  آن  به  رسیدن 
بگرید و ممکن است برخی از این ها نیاز به بازنگری 

داشته باشد و باید راهربد جدیدی طراحی شود.
روزآمد  نظام  کلی  سیاست های  متأسفانه  اما 
آفت ها  از  یکی  این  نشدند.  به روزرسانی  و  نیستند 
است.  بازنگری  نیازمند  جهت  این  از  و  است 
سیاست ها،  این  تدوین  که  است  این  دیگر  نکتۀ 
راهکار  ارائۀ  و  موضوع  صحیح  شناسایی  به  ناظر 
سیاست ها  هنجاری  سطح  در  باید  صحیح، 

است  حقوقی  سند  یک  نظام  کلی  سیاست های 
حقوقی  قانون نگاری  بایسته های  آن  باید  و 
نسبت  چون  اما  می شد.  رعایت  آن ها  در 
دید  یک  با  نبود  کم  حا حقوقی  دید  آن ها  به 
ابهامات  به  منجر  همنی  شده،  نگارش  دیگری 
شده  نظام  کلی  سیاست های  در  متعددی 

است.

ورود  قانون گذاری  در  نباید   ً طبعا پس  باشد؛ 
قانون گذاری  به  ورود  که  مواردی  آن  پس  کند. 
هم  دیگر  نکتۀ  بشوند.  بازنگری  یک  باید  کردند، 
یک  این ها   ً واقعا است؛  سیاست ها  این  نگارش 
دقیق  به معنای  و  هستند  حقوقی«  »تأسیس 
حقوقی  سند  یک  نظام  کلی  سیاست های  کلمه 
حقوقی  قانون نگاری  بایسته های  آن  باید  و  است 
آن ها  به  نسبت  چون  اما  می شد.  رعایت  آن ها  در 
نگارش  دیگری  دید  یک  با  نبود  کم  حا حقوقی  دید 
در  متعددی  ابهامات  به  منجر  همنی  شده، 

سیاست های کلی نظام شده است.
آن قدر  ما  که  است  این  هم  دیگر  مالحظۀ 
این  آن قدر  و  داریم  سیاست ها  انباشت 
خاصیت  که  شده  متکثر  و  متعدد  سیاست ها 
آن  از  یعین  است؛  داده  دست  از  را  خودش 
شده  خارج  بدهد،  بود  قرار  که  کالنی  جهت گریی 
سیاست  موضوعی  هر  در  داریم  االن  ما  است. 
مثال  به عنوان  است.  غلط  این  می نویسیم. 
که  شده  صحبت  عده ای  با  االن  که  دانم  می  من 
و  معروف  به  امر  کلی  سیاست های  پیش نویس 
سطح شنایس  این   ً اصال بنویسند.  را  منکر  از  نهی 
معضل  یک  به  تبدیل  خود  سیاست نگاری 
موضوعی  هر  در  نباید   ً طبعا ما  است.  شده 
سیاست  یک  باید  ما   ً مثال کنیم.  سیاست نگاری 
و  معروف  به  امر  که  باشیم  داشته  فرهنگی  کلی 
سیاست های  آن  از  بند  سه  دو   ً نهایتا منکر،  از  نهی 
امر  کلی  سیاست های  و  برویم  اینکه  نه  باشد؛  کلی 
نشنایس،  سطح  این  ثمرۀ  بنویسیم!  معروف  به 

ً ورود به تقننی و قانون گذاری خواهد بود.  عمال
متعددی  موضوعات  به  سیاست ها  بنابراین 
مشخص  ما  با  سیاست ها  نسبت  و  پرداختند 
ادبیات حقوقی درست  و  نگارش  آن  چون  و  نیست 
می توان  برداشت  یک  با  لفظ  یک  از  نشده،  رعایت 
همان  و  دانست  سیاست ها  مغایر  را  قانونی  یک 
دیگر،  برداشت  یک  با  ولی  لفظ،  همان  با  را  قانون 
سطح  این   ً طبعا دانست.  سیاست ها  با  منطبق 
امکان  که  باشد  داشته  وجود  نباید  تفاوت  از 
موضوع  همنی  بیاید.  پیش  آن  از  سوءاستفاده 
تا  هم  سیاست ها  بر  نظارت  که  شده  این  به  منجر 

ضابطه  بدون  و  سلیقه ای  نظارت  یک  زیادی  حد 
نگهبان  شورای  به  که  ایرادی  همان  مشابه  و  باشد 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  صالحیت  برریس  در 
در   - است  بی وجه  آن ها  از  بسیاری  که   - می گریند 
چون  می دهد؛  رخ  هم  نظام  کلی  سیاست های 
متعدد  و  مبهم  و  گنگ  و  کش دار  مفاهیم  آن قدر 
هر  می توان  که  داریم  نظام  کلی  سیاست های  در 
که  کرد  تلقی  مغایر  جایی  یک  با  منظری  از  را  قانونی 

این خود یک آفت بزرگی است. 

به  وارده  ایرادات  از  یکی   
مالحظات  کثری  حدا دیده نشدن  سیاست ها، 
اولویت های  تفاوت  و  سیاست  تدوین  در  قوا 
مجمع  دستورکار  در  اولویت های  با  سه گانه  قوای 
برای  راهکار  بهرتین  شما  به نظر  است.  بوده 
پیشنهاد  بیان  در  قوه  سه  برای  فرصت  ایجاد 

اولویت های مدنظر خود چیست؟
هر  از  اعضایی   ً اوال نمی دانم.  وارد  را  ایراد  این  من 
مجمع  عضو  حقوقی  شخصیت  به عنوان  قوه  سه 
 ً مثال یعین  هستند؛  نظام  مصلحت  تشخیص 
 ً مثال یا  وزرا  از  برخی  تا  گرفته  قوه  سه  رؤسای  از 
همه  امثالهم،  و  مربوط  کمیسیون های  رؤسای 
هستند  سه گانه  قوای  از  حقوقی  شخصیت های 
مالحظه ای  گر  ا بنابراین  مجمع اند.  عضو  که 
پیش نویس  تصویب  هنگام  به  باشند  داشته 
رهربی  به  مشورتی  نظر  ارائۀ  جهت  سیاست ها 
فرآیند  در  آن  از  غری  می کنند.  بیان  را  خود  مالحظات 
ذی ربط  دستگاه های  همۀ  از  سیاست ها  تدوین 
اولویت  اینکه  بنابراین  می شود.  نظرخواهی 
است،  نشده  لحاظ  سیاست ها  در  سه گانه  قوای 
ایرادی  حهت  این  از  و  نیست  قابل قبولی  ایراد 
ممکن  البته  نیست.  نظام  کلی  سیاست های  به 

نشود  تصویب  ولی  کنند  مطرح  را  اولوییت  است 
نیست  قرار  چون  است!  مشخص  هم  آن  علت  که 
گفته  است  سه گانه  قوای  که  را  هرچزیی  مجمع  که 
ممکن  و  می کند  برریس  را  آنها  بلکه  بپذیرد؛   ً کامال
است که یک اولوییت را به عنوان اولوییت که نیازمند 
در  اینکه  اما  نپذیرد.  است  سیاست گذاری 
سه گانه،  قوای  نظرات  کثری  حدا أخذ  و  جمع آوری 
این  ذی ربط  دستگاه های  و  اجرایی  دستگاه های 
از  غری  و  می شود  انجام   ً قطعا می شود،  انجام  کار 
هم  مجمع  عضو  سهگانه،  قوای  نمایندگان  آن، 
یک  از   ً اتفاقا هستند.  هم  رأی  حق  با  و  هستند 
هم  آن  و  است  درست  مجمع  رویۀ  این  هم  جهت 
آمارگرایی  مشکل  ما  چون  متأسفانه  که  است  این 
توسط  لعاب  دادن  و  خوش رنگ  گزارش  آفت  و 
برحسب  هم  باز  داریم،  را  اجرایی  دستگاه های 
طرف  از  که  پیشنهاداتی  که  می کنم  عرض  تجربه 
معقولی  پیشنهادات  می شود،  آورده  دستگاه ها 
 ً معموال و  نیست  برسیم،  نقطه  آن  به  باید  ما  که 
و  اهداف  به عنوان  را  خودشان  جاری  کارهای 
این  بگویند  فردا  که  می آورند  سیاست ها  در  آمال 
آمد  سیاست ها  در  می دادیم،  انجام  که  کارهایی 
یا  و  هشتاددرصد  که  بگویند  بعد  وقت  چند  و 
دادیم.  انجام  را  خودمان  سیاست های  صددرصد 
مستقل  باید   ً قطعا زمینه  این  در  مجمع  بنابراین 
این  که  بگرید  را  آنها  مالحظات  باید  البته  و  کند  عمل 
باید  قوا  مالحظات  این  اینکه  اما  می شود؛  انجام  کار 
کثری در سیاست های کلی نظام مندرج شود،  حدا
چننی نیست و این حرف فی نفسه صحیح نیست. 
در  مالحظات  کثر  حدا آن  جا  یک  است  ممکن 
شود  منعکس  باشد  درسیت  مالحظات  که  صورتی 
که  باشد  جنیس  این  از  مالحظات  کثر  حدا آن  گر  ا اما 
کارهای  که  باشند  این  دنبال  به  یعین  کردم  عرض 
و  تحول  سند  و  سیاست  اسم  به  را  خود  موجود 
در  است.  کار  آفت  هم  این  بیاورند،  و...  راهربد  سند 
میش  مجمع،  میش  رویش،  لحاظ  به  صورت  این  غری 

درسیت است. 
نیست  قرار  که  است  این  من  اصلی  عرض 
هر  و  باشد  دیکته نوییس  نظام  کلی  سیاست های 
بحث  کنند.  مکتوب  و  بیایند  گفتند  آنها  که  چزیی 
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پذیرش،  فرض  بر  و  مالحظات  شنیدن  سر  بر 
که  حقیقی  اشخاص  در   ً اوال آن هاست.  انعکاس 
همنی  آن ها  از  بسیاری  هستند،  مجمع  عضو 
مجلس  نمایندۀ  یا  که  هستند  نظامی  کارگزاران 
امثالهم.  و  رئیس جمهور  یا  و  بودند  وزیر  یا  و  بودند 
شخصیت  به عنوان  که  فعلی  رئیس جمهور  مِن 
و  بیایم  است  ممکن  هستم،  مجمع  در  حقوقی 
عرضه  سیاست ها  به عنوان  اینجا  در  را  خودم  آمال 
که  است  این  کار  این  آفت  طبیعی  به صورت  کنم. 
مربوطه  بخش  کارگزاران   ً و نوعا مربوطه  مسئولنی 
اسری  اینکه  به خاطر  و  هستند  روزمرگی  اسیـر 
دیدگاه های  به دنبال  آن چنان  هستند،  روزمرگی 
را  این  توان  که  می بینند  چون  نیستند؛  تحولی 
تشخیص  مجمع  باشد  قرار  گر  ا حال  ندارند. 
اسری  که  افرادی  همنی  حرف  نظام  مصلحت 
سیاست های  دهد،  قرار  ک  مال را  هستند  روزمرگی 
نخواهد  حقوقی  نظام  برای  آورده ای  هیچ  نظام  کلی 
داشت. لذا فقط نکته این است که مالحظات آنان را 
خودشان  این ها  همۀ  اینکه  به  توجه  با  ولی  بشنود 
روزی جزء کارگزاران نظام و نمایندۀ مجلس و عضو 
تصدی  آن  در  دیگر  االن  و  بودند  و...  قضائیه  قوۀ 
می توانند  و  نمی شوند  آفت  آن  دچار  نیستند، 
یا  ندارد  یا  دارد  اجرایی  قابلیت  حرف  این  که  بگویند 

اینکه این حرف همان آفت روزمرگی را دارد. 

دارد  نیاز  مجمع  اعضای  ترکیب  یا  آ  
جایگاهی  مثال  نه؟  یا  بگرید  صورت  آن  در  تغیریی  که 
نمایندگان  یا  و  پژوهشگران  یا  امر  متخصصنی  به 
نوع  هر  شما  کل  به طور  یعین  شود؟  داده  ولی فقیه 
می دانید  دخیل  مجمع  اعضای  ترکیب  در  را  تغیریی 
دلیل  از  بخیش  می شود  گفته  که  دلیل  این  به  نه؟  یا 
همدل نشدن  خاطر  به  سیاست ها  اجرایی نشدن 
قوا با مجمع است و بالعکس. لذا باید به نحوی این 
متوجه  شما  حرف های  از  من  کرد.  حل  را  موضوع 
تحمیل  مجمع  به  قوا  مالحظات  نباید  که  شدم 
این  اجرای  برای  را  خودتان  راهکار  آیا  حال  شود. 
مجمع  اعضای  که  می بینید  این  در  سیاست ها 
سمت و سویی  به  مجمع  خود  یا  و  شوند  عوض 

تغیری کند؟

باید  علی االطالق  که  نیست  اینطور  می گویم  من 
شود.  مندرج  سیاست ها  در  آنها  مالحظات  همۀ 
است  این  نکته  دارد.  آفت  مسئله  این  »اطالق« 
آنها  مالحظات  منصفانه  و  معقول  نگاه  یک  با  که 
که  است  این  وقت  یک  مالحظه  یک  شود.  گرفته 
زمانی  شرایط  این  در  دالیل،  این  به  بنا  سیاست  این 
معقولی  حرف  حرف،  این  گر  ا ندارد.  اجرایی  امکان 
باشد من نمی گویم که مجمع نباید بپذیرد. مسئله 
بپذیرد.  بود،  معقول  گر  ا و  بشنود  باید  که  است  این 
مسئولیت ناپذیری  سنخ  از  و  نبود  معقول  گر  ا اما 
اینجا  نباید   ً طبیعتا باشد،  ذیربط  دستگاه  آن 
آن  شنیده  شدن  نکته،  ولی  شود.  پذیرفته 
ترکیب  که  بود  این  من  حرف  است.  مالحظات 
که  فهیمی  آدم های  که  است  به گونه ای  مجمع 
خودشان درگری همنی مسائل بودند، آن جا حضور 
از  که  مالحظه ای  این  که  بفهمند  می توانند  و  دارند 
یک  جنس  از  می شود،  ذکر  اجرایی  دستگاه  سوی 
نگاه  یک  جنس  از  یا  است  درست  و  دقیق  مالحظۀ 

بی مسئولیت است. 
همدل شدن  این  که  است  این  هم  بعدی  نکتۀ 
به  بخواهیم  ما  اینکه  ولی  است  مطلوب  نقطۀ  یک 
است.  غلط  این  برسیم،  همدلی  این  به  قیمیت  هر 
روش  با  همدل شدن،  این  که  است  معلوم  وگرنه 
و  است  عقلی  اصل  یک  مناسب،  مسری  در  و  صحیح 
مجلس  نمایندگان  با  اخری  دیدار  در  هم  آقا  حضرت 
طریق  از  کالن  و  مهم  امور  گر  ا که  کرد  بیان  را  همنی 
آن  کلیت  با  دولت  خود  چون  بیاید،  دولت  لوایح 
بوده  هم  دولت  خود  پیشنهاد  و  است  موافق 
انجام  بهرت  این  کند،  تصویب  را  آن  هم  مجلس  و 
این  به  آقا  حضرت  فرمایش  این  آیا  اما  می شود. 
مهم  موضوعات  همۀ  در  مجلس  که  معناست 
بنشیند و دست روی دست بگذارد تا الیحه بیاید؟ 
بنا  دولت  که  باشیم  داشته  مهمی  موضوع  یک  گر  ا
را  موضوع  آن  در  الیحه  دادن  به  تمایل  دلیلی  هر  به 
که  معناست  این  به  آقا  فرمایش  آیا  باشد،  نداشته 
همنی  نکته  نه.   ً قطعا نکند؟  کاری  هم  مجلس   ً مثال
مطلوب  نقطۀ  یک  همدل شدن  این  که  است 
اصول  سایر  رعایت  با  بتوانیم  ما  هرچقدر  و  است 
گر  ا اما  است.  مطلوب  این  برسیم،  همدلی  این  به 

می شود  آن  ثمرۀ  برسیم،  قیمت  هر  به  بخواهیم 
مجلس  دولت،  تابع  نظام  کلی  سیاست های  اینکه 
این  است  قرار  که  حالی  در  می شود.  قضائیه  قوۀ  و 
باشند  نظام  سیاست های  تابع  سه گانه  قوای 
هم  مجمع  اعضای  ترکیب  بحث  در  عکس.  بر  نه 
مناسیب  ترکیب  را  فعلی  ترکیب  کلۀ  شا بشخصه 
می بینم و یک پیشنهاد تکمیلی به این صورت دارم 
کارویژه های  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  که 
نظرات  ارائۀ  آن  کارویژۀ  یک  که  دارد  محتلفی 
نظام  کلی  سیاست های  تعینی  جهت  مشورتی 
و  داد  مدنظر قرار  را  کارویژه ها  باید همۀ   ً طبعا است. 
نگاه  نظام  کلی  سیاست های  زاویۀ  از  نباید   ً صرفا ما 
بشود  چننی  باید  مجمع  ترکیب  که  بگوییم  و  کنیم 
باشد  چزیی  باید  مجمع  ترکیب  بلکه  شود.  چنان  یا 
فعلی  ترکیب  دهد.  پوشش  را  کارویژه ها  همۀ  که 
 112 اصل  جمله  از  کارویژه ها  سایر  به  توجه  با  مجمع 
موارد  در  مصلحت  تشخیص  که  اسایس  قانون 
ترکیب  است،  نگهبان  شورای  و  مجلس  اختالف 
حقوقی  شخصیت های  هم  یعین  است؛  لی  ایده آ
شخصیت های  هم  و  می کنند  پیدا  عضویت  آن  در 
در  هستند،  تجربه ای  با  کارگزاران   ً نوعا که  حقیقی 
در  که  راهکاری  آن  به  توجه  با  اما  دارند.  حضور  آن 
اشاره  و  گفتم  نظام  کلی  سیاست های  خصوص 
من  به نظر  دارد،  وجود  کمی  حقوقی  دید  که  کردم 
می تواند  مجمع  عضو  حقوق دان  اشخاص  تقویت 
نیاز  که  است  چزیی  این  و  باشد  مناسیب  راهکار  یک 

به جای کار دارد و تقویت بیشرتی میطلبد. 

روی  پیِش  مشکالت  مهمرتین    
چه  را  کشور  در  نظام  کلی  سیاست های  اعمال 

می دانید؟
از  یکی  موجود  سیاست های  خود  که  شد  بیان 
جمله:  از  هستند؛  سیاست ها  اعمال  چالش های 
با  متناقض  و  مشّوش   ً بعضا ادبیات  آنها،  گسرتدگی 
سیاست های  نسبت  مشخص نبودن  و  یکدیگر 
که  نیست  مشخص   ً مثال همدیگر؛  با  نظام  کلی 
کلی  سیاست های  با  توسعه  پنج سالۀ  برنامه های 
چه  مقاومیت-  اقتصاد  حوزۀ  در   ً مثال  - موضوعی 
نسبیت دارد. آیا قرار است در قواننی برنامه، ما فقط 

ششم  برنامۀ  سیاست های  اقتصادی  قسمت  آن 
لحاظ  را  این ها  همۀ  است  قرار  یا  کنیم  لحاظ  را 
می کنیم،  نگاه  ششم  برنامۀ  به  وقیت  چون  کنیم. 
کلی  سیاست های  از  گلچیین  انگار  که  می بینیم 
است.  داشته  وجود  آن  از  قبل  که  است  اقتصادی 
موارد  این  تنها  برنامه  قانون  در  است  قرار  آیا  اما 

بیاید؟ 
سیاست های  خود  در  که  است  ابهاماتی  این ها 
مواجه  چالش  با  را  آنها  اعمال  و  دارد  وجود  نظام  کلی 
این  هست  که  هم  دیگری  مالحظۀ  است.  کرده 
عام،  مفهوم  در  نظام  کلی  سیاست های  که  است 
نظام های  است.  قانون گذاری  و  قانون  نوع  یک 
جمع بندی  چه  به  قانون گذاری  با  رابطه  در  حقوقی 
قانون،  تصویب  صرف  با  بود  قرار  گر  ا رسیدند؟ 
دستگاه  یک  و  هزار  برسد،  سرانجام  به  قانون  آن 
از  ما  نمی شد.  ایجاد  مختلف  کشورهای  در  نظارتی 
استیضاح  و  سؤال  مثل  مجلس  سیایس  نظارت 
داریم  رئیس جمهور  و  وزرا  از  مجلس  نمایندگان 
قواننی  با  دولت  مصوبات  تطبیق  هیئِت  طیف  تا 
عدالت  دیوان  تا  است  مجلس  رئیس  نظر  ذیل  که 
برای  نظارتی،  سازوکارهای  این  همۀ  که  و...  اداری 
قرار  گر  ا پس  شدند.  درست  قواننی  اجرای  ُحسن 
مشکلی  خودی خود  به  قانون  تصویب  صرف  بود 
پیدا  نظارتی  سازوکار  این همه  ما  کند،  حل  را 

نمی کردیم. 
کلی  سیاست های  خصوص  در  که  نکته ای 
به معنای  چون  اینها  که  است  این  دارد  وجود  نظام 
یک  با  البته  و  هستند  قانون گذاری  نوع  یک  عام 
مصوب  یا  عادی  قواننی  از  متفاوتی  سطح  و  جنس 
نظارتی  سازوکار  به  نیازمند  دارند،  قرار  مجلس 
نباشند  نظارتی  سازوکارهای  گر  ا و  هستند 
هدف  به  نظام  کلی  سیاست های  این  هیچ وقت 
شد.  نخواهند  اجرایی  و  رسید  نخواهند  خودشان 
نظارت  یک  سیاست گذاری،  این  بر  نظارت   ً عمال اما 
یک  نیازمند  البته  که  است  ناقص  و  حداقلی  خیلی 

بازنگری و تجدیدنظر است. 

از  غری  سازوکارهایی  شما  نظر  به    
و  نظارتی  سازوکارهای  مثل  نظارت  عالی  هیئت 
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مکمل چه چزیهایی می توانند باشند؟
سیاست های  بر  نظارت  خودم  شخیص  نظر  به 
باشد؛  مقررات  و  قواننی  مرحلۀ  در  باید  نظام  کلی 
در  نظام  کلی  سیاست های  انعکاس  از  ما  گر  ا یعین 
البته  که  کنیم  حاصل  اطمینان  مقررات  و  قواننی 
هر   - »انطباق«  و  مغایرت«  »عدم  رویکرد  دو  با  باید 
خایص  پیگریی  به  نیازی  دیگر  باشد،  همراه   - دو 
سیاست ها  بر  نظارتی  وظیفۀ  این  انجام  حیث  از 
دستگاه های  حقوقی،  نظام های  چون  ندارد.  وجود 
درست کردند  خودشان  تکامل  در  عریض و طویلی 
بر  اتوماتیک  صورت  به  دارد  هم  ما  حقوقی  نظام  و 

اجرای صحیح قواننی و مقررات نظارت می کند. 
وجود  نظارت  آسیب  جهت  در  نکته  یک  تنها 
سیستم  این  االن  همنی  که  است  این  هم  آن  و  دارد 
بر  دارد   ً صرفا نظارت  عالی  هیئت  توسط  نظام،  کلی 
ناقص  به صورت  هم  آن  و  مجلس  مصوبات  بخش 
بر  باید  که  صورتی  در  می کند.  فعالیت  گزینیش  و 
اجرای  ُحسن  بر  نظارت  مقررات  یا  آینی نامه  اساس 
و  مجمع  پیشنهاد  به  که  نظام  کلی  سیاست های 
هم  که  گفته اند  آن  در  و  هست  آقا  حضرت  ابالغیۀ 
باید  اجرایی  مراحل  حیت  و  مقررات  هم  و  قواننی 

لحاظ شود فعالیت کنند.
هیئت  آسیب زای  ورود  هم  دیگر  مشکل 
این  که  شرایطی  در  ما  که  وقیت  است.  نظارت  عالی 
بندهای  نظام،  کلی  سیاست های  برای  را  آفت ها 
این  گر  ا کردیم،  عرض  ابالغی  و  موجود  سیاسیت 
سلیقه ای  یا  خشک  نگاه  یک  با  سیاسیت  بندهای 
قرار  موردنظارت  بخواهند  انعطاف  بدون  یا  و 
خود  می کند.  چندان  دوصد  را  آسیب  شوند،  گرفته 
بندهای سیاست های ابالغی موارد ابهام و اشکال 
حاال  است.  شده  قانون گذاری  وارد  و  دارد  زیادی 
و  معیار  این  اساس  بر  می خواهد  که  مرجعی  آن 
کند،  نظارت  ابالغی  سیاست های  بندهای  این 
وجود  با  االن  ما  که  باشد  نداشته  را  الزم  فهم  آن  گر  ا
می دهیم  انجام  را  نظارت  این  داریم  مشکل  این 
آسیب  بتواند  نظارت  مرحلۀ  در  اینکه  به جای  و 
آن  به  آسیب  یک  کند،  کم  را  سیاسیت  بندهای  این 
می کند.  اضافه  ابالغی  سیاست  بندهای  آسیب 
هیئت  یعین  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  االن 

و  می کند  رفتار  همنی گونه  دارد  نظارت  عالی 
مجلس  مصوبات  بر  آن  نظارت  نحوۀ  آنکه  به جای 
بندها  در  که  آسیب هایی  آن  که  باشد  گونه ای  به 
سیاست ها  این  اعمال  و  نظارت  مقام  در  را  هست 

به حداقل برساند، سلیقه ای برخورد می کند. 
قانون  اصالح  مسئلۀ  همنی  در  مثال  عنوان  به 
به واسطۀ  آنجا  در  داشت،  وجود  که  انتخاباتی 
انطباق  لزوم  خصوص  در  بندهایی  ما  اینکه 
هیئت  داریم،  اسایس  قانون  با  مقررات  و  قواننی 
اسایس  قانون  ایراد  و  می کرد  ورود   ً عمال نظارت 
ایرادات  تشخیص  مرجع  که  حالی  در  می گرفت. 
آن  است.  نگهبان  شورای  اسایس  قانون  با  مغایر 
معنا  این  به  قانون گذاری  کلی  سیاست های  از  بند 
ایراد  مصوبه،  منت  به  می توانید  شما  که  نیست 
کج سلیقگی  نهایت  این  بگریید.  اسایس  قانون 
گر  ا حیت  که  است  سیاسیت  بند  یک  از  برداشت  در 
باشد  نداشته  اشکالی  هیچ  سیاسیت  بند  آن  خود 
آن  فهم  در  گر  ا باشد،  شده  تنظیم  خوب  خیلی  و 
دهد،  رخ  فاحش  اشتباهات  اندازه  این  تا  بخواهد 

آن سیاست ها را از کار می اندازد. 

می آید  پیش  اینجا  که  بحیث  یک    
مسئلۀ استنادپذیری سیاست های کلی است. به 
آبشارهای  آن  در  باید  کلی  سیاست های  شما  نظر 
به  تبدیل  سیاست ها  و  شود  وارد  سیاسیت 
شوند  مقررات  به  تبدیل  قواننی  و  شوند  قانون 
واقع  در  و  کنند  ایجاد  تکلیفی  یک  مجریان  برای  تا 
که  نظارتی  سیستم  همان  با  که  کرد  ابراز  بتوان 
یا  و  نه؟  یا  کنیم  استفاده  کردید  اشاره  خودتان 
خود  اولی  به طریق  و  ما  نظارتی  دستگاه های  اینکه 
مقرراتی  یا  قانونی  بالواسطه،  می توانند  مجریان 
یک  واقع  در  یا  و  سیاست ها  از  بعیض  به  مستند 
و  باشند  داشته  دستورالعمل  و  آینی نامه  و  برنامه 

یا اقداماتی را در آن راستا انجام دهند؟
در  باید  سیاست ها  بر  نظارت  گفتم  اینکه  با  بنده 
معتقد  خودم  اما  باشد،  مقررات  و  قواننی  مرحلۀ 
 ً بعضا نظام  کلی  سیاست های  از  خیلی  که  هستم 
بفرمایید  فرض  دارند.  اجرایی  مستقیم  قابلیت 
وقیت که ما یک سیاست فرهنگی در سیاست های 

زمینه  این  در  میانی  مدیر  هر  داریم،  مربوطه  کلی 
طرحی  برود  و  بگرید  ایده  سیاست ها  آن  از  می تواند 
و  قواننی  منتظر  نباید   ً لزوما و  کند  اجرا  عمل  در  را 
نظارت  مرحلۀ  در  من  بحث  اما  بنشیند.  مقررات 
ما  که  وقیت  اما  ندارد.  عملی  منع  این   ً طبعا و  بود 
ناظر  را  نظارت  این  می کنیم،  صحبت  حقوقی  داریم 
مقررات  و  می بریم  مقررات  و  قواننی  مراحل  بر 
همنی  است.  خود  عام  معنای  به  اینجا  در  هم 
اجرایی  امر  که  نمی کنید  پیدا  مصداقی  شما  االن 
یا  بخشنامه  یک  قالب  در  و  بشود  انجام  بخواهد 
که  وقیت  نباشد.  آینی نامه ای  یا  و  دستورالعمل 
آن  از  نظارت  مرحلۀ  در  می توان   ً عمال باشد،  چننی 
سیاست ها  تحقق  بر  و  جلوگریی  سیاست ها  نقض 
سیاست های  استنادپذیری  البته  کرد.  نظارت 
باید  دارد  که  حقوقی  جایگاه  آن  حسب  بر  نظام  کلی 
معنا که برخی موارد وجود دارد  تحلیل شود؛ به این 
می شود،  ابالغ  که  نظام  کلی  سیاست های  یک  که 
نسخ  حقوقی  لحاظ  به  سیاست ها  آن  ذیل  قانون 
وقیت  و  هست  پاینی تر  هنجار  چون  می شود؛ 
می شود،  تصویب  مؤخر  و  مغایر  مافوق  هنجار 
آن  حاال  می کند.  نسخ  را  مقدم  مادون  هنجار   ً قطعا
نسبت  اسایس  قانون  وقت  یک  مافوق  هنجار 
سیاست ها  وقت  یک  و  است  سیاست ها  آن  به 
این،  اما  موارد.  سایر  و  است  قانون  به  نسبت 
و  نمی کند  پیدا  مستقیم  اجرای  قابلیت  همه جا 
یعین  است؛  مادون  هنجار  اصالح  نیازمند   ً قطعا
در  ماهوی  به لحاظ  گرچه  ا که  هست  موارد  برخی 
هنجار  چون  شد  نسخ  این  که  می شود  گفته  حقوق 
باالدسیت و مافوق، مغایر و مؤخر آن تصویب شده 
اصالح  را  قانون  و  رفت   ً سریعا باید  اینجا  در  ولی 
ساختار  این  در  باید  استنادپذیری  این  لذا  کرد. 
شبیه  استنادپذیری  این  وگرنه  شود  معنا  حقوقی 
چاقویی می شود که به دست یک زنگِی مست داده 
کردم  پیدا  بهانه ای  یک  مجری  مِن  یعین  می شود؛ 
به  را  قواننی  بتوانم  سیاست ها،  آن  بهانۀ  به  که 

بهانه های مختلف اجرا نکنم.

 به جز ابزارهای نظارتی، سازوکارهای 
نظام  در  نظام  کلی  سیاست های  بهرت  هرچه  اعمال 

حقوقی ایران را چه می دانید؟ 
به  تبدیل  دیگری  موضوع  هر  و  سیاست ها  گر  ا
و  قانون گذار  هیچ  بشوند،  جامعه  در  گفتمان 
عمل  چارچوب  آن  از  خارج  نمی تواند  مجری  هیچ 
مطالبه  به  تبدیل  که  وقیت  مسائل  از  برخی  کند. 
سعی  همه  شفافیت،  مسئلۀ  مثل  می شوند 
هستیم  شفافیت  به دنبال  ما  که  بگویند  می کنند 
شفافیت  و  می روم  شوم،  مسئول  و  بیایم  من  گر  ا و 
بیاورد  رأی  بتواند  دوباره  اینکه  برای  و  می کنم  ایجاد 
و  بکند  فعالیت  فضا  این  در  و  برود  که  است  ناچار 
گفتمان سازی  این  گر  ا  ً طبعا دهد.  انجام  اقدام  چند 
شود،  انجام  نظام  کلی  سیاست های  خصوص  در 
کمک  سیاست ها  اجرایی شدن  به  راهکار  این 
کلی  سیاست های  بحث  همنی  در   ً مثال می کنند؛ 
جمعیت  مشکل  این  که  قائل اند  همه  جمعیت 
شکل  به  مسئله  این  که  وقیت  است.  بزرگی  معزل 
بخواهد  که  هم  مجلس  دربیاید،  گفتمان  یک 
هم  زیادی  ارتباط  ظاهراً  که  بنویسد  بودجه  قانون 
 1400 بودجۀ  قانون  در  و  می آید  ندارد،  موضوع  این  با 
فالن  برای  اندازه  این  تا  را  ازدواج  وام  که  می گوید 

سننی افزایش می دهم و... .
سیاست ها  اجرایی شدن  مدل  بهرتین  لذا 
گفتمان  یک  به صورت  سیاست  این  که  است  این 
ابزار  یک  نظارتی  ابزار  هم  آن  کنار  در  و  دربیاید 
نکات  این  که  بخواهیم  گر  ا وگرنه  می شود  مکمل 
حقوقی  خشک  نظارت  آن  به   ً صرفا و  کنیم  رها  را 
مجمع  رسید.  نخواهیم  خود  هدف  به  کنیم  کتفا  ا
نکته  همنی  به  هم  نظام  مصلحت  تشخیص 
مثل  کرده  ابالغ  که  اخریی  سیاست های  و  رسیده 
سیاست های  و  قانون گذاری  کلی  سیاست های 
اجتماعی سازی  و  ترویج  بحث  انتخابات  کلی 
حیت  را  سیاست ها  گفتمان سازی  و  سیاست ها 
درج  ابالغی  سیاست های  در  بند  یک  عنوان  به 
این  به  ما  گر  ا که  است  شده  مشخص  چون  کردند؛ 
ل ما در سیاست گذاری حاصل  سمت برویم، ایده آ
جدی  اقدام  هیچ  مجمع  از  حال  عنی  در  اما  می شود. 

و عملی در راستای گفتمان سازی دیده نمی شود.
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سیاست گذاری  از  مقصود   
نظام  در  نظام  کلی  سیاست های  نهاد  و  چیست 

حقوقی ما چه جایگاهی دارد؟
و  تصمیم گریی  نظام  و  حکمرانی  نظام  در  ما 
مواجه  مفقوده ای  حلقۀ  یک  با  تصمیم سازی 
که  می دیدیم  می رفتیم،  که  را  نقطه  هر  که  بودیم 
در  که  می بینید  شما   ً مثال می رسیم؛  بن بست  به 
در  نیست.  مشخص  راه  نقشۀ  و  الگو  تقنیین،  نظام 
باشد  مطلوب  که  راهی  نقشۀ  و  الگو  قضائی،  نظام 
همنی  به  هم  اجرایی  نظام  در  و  نیست  مشخص 
وجود  مشخص شده ای  مطلوب  الگوی  ترتیب 
رئیس جمهور  هر  که  می بینید  همنی  برای  ندارد. 
می آید،  که  مجلیس  رئیس  و  قضائیه  قوۀ  رئیس  و 

مبتین بر عالیق و سالیق خود حرکت می کند.
سیاست های  نام  به  زنده ای  موجود  یک  ما 
توسط  سیاست ها  این   ً اتفاقا که  داریم  نظام  کلی 
نظام  اول  نفر  که  می شوند  ابالغ  انقالب  معظم  رهرب 
فرض  بر  که  هم  مسئله  این  از  هستند.  ما  حقوقی 
وجود  امام  و  امت  میان  قلیب  رابطۀ  یک  که  بگذریم 
این  از  رهربی  فرمایشات  و  است  الزم االتباع  که  دارد 
فردی  ایشان  حال  هر  به  اما  دارد،  اهمیت  هم  جنبه 
نظام  و  حقوقی  نظام  در  کلماتشان  که  هستند 
حکمرانی الزم االجرا است؛ نه به معنای اینکه خوب 
و  واجب  که  معنا  این  به  بلکه  دهید،  گوش  است 
فراداده  گوش  ایشان  حرف های  به  که  است  الزم 
ضمانت  و  تضمنی  باید  حقوقی  نظام  در  شود. 

اجرایی وجود داشته باشد.
با  دیدار  در  آقا  حضرت  گفتار  یک وقت  حال 
یک وقت  و  است  دیگر  شهر  فالن  یا  سمنان  مردم 
این  انتظار  و  اثر  است.  ایشان  مکتوبۀ  دیگر 
صحبت  آن  از  محکم تر  و  قوی تر  خیلی  مکتوبه 
اینجا  در  نظام  کلی  سیاست های  اهمیت  است. 
جمهوری  حکمرانی  نظام  کل  می تواند  که  است 
شود؛  راه  نقشۀ  به  تبدیل  و  کند  مدیریت  را  اسالمی 
ً در جریان سیل که سال 98 پیش آمد، حضرت  مثال
حوزۀ  کلی  سیاست های  به  گر  ا که  کردند  اشاره  آقا 
و  آسیب ها  می شد،  توجه  طبیعی  سوانح  و  سیل 
فرمودند  اخریاً  یا  می آمد.  پیش  کمرت  خسارت ها 
سیاست هایی  و  بودیم  زده  که  حرف هایی  به  گر  ا که 

اتفاقات  این  می شد،  عمل  بودیم  گذاشته  که 
نمی افتاد.

کلی  سیاست های  تدوین  در  اسایس  قانون 
 ،110 اصل  است.  کرده  مشخص  را  وضعیت  نظام، 
بند  در  می شمرد.  را  رهربی  اختیارات  دو  و  یک  بند 
کلی  سیاست های  تدوین  که  می کند  اشاره  اول 
کلی  سیاست های  بر  نظارت  دوم  بند  در  و  نظام 
اشاره  نه تنها  یعین  است؛  رهربی  برعهدۀ  نظام 
کلی  سیاست های  صدور  رهربی  وظیفۀ  که  می کند 
به عبارت  دهد.  انجام  هم  نظارت  باید  بلکه  است 
ارزیابی  پیگریی،  فضای   ً عمال اسایس  قانون  دیگر 
رهرب  و  است  داده  اختصاص  رهربی  به  را  نظارت  و 
تشخیص  مجمع  به  را  خود  اختیار  این  هم  انقالب 
پیاده سازی  جهت  و  کرده  تفویض  نظام  مصلحت 
کلی  سیاست های  بر  نظارت  و  ارزیابی  مرکز  امر  این 
مادۀ  سه  تبصرۀ  طبق  نظارتی،  بازوی  به عنوان  نظام 
نظام  کلی  سیاست های  بر  نظارت  مقررات  شش 

که خود رهربی ابالغ کرده اند، تأسیس شده است.
کلی  سیاست های  می فرمایید  شما  که  این 
وضعییت  و  جایگاه  چه  ما  قواننی  هرم  در  نظام 
حقوقی  نظام  اینکه  به  توجه  با  کرد  اشاره  باید  دارد، 
درخور  توجهی  کلی  سیاست های  مسئلۀ  به 
که  شده  باعث  فرآیند  این  که  می بینیم  نداشته، 
شود  واقع  مظلوم  رهربی  ابالغی  کلی  سیاست های 
درمورد  هم  انقالب  رهرب  مطالبۀ  بماند.  زمنی  بر  و 
مسائل  گر  ا که  است  همنی  مسئله محوری 
کنید،  حرکت  که  هرچقدر  نباشد،  مشخص  شما 
نگاه  در  مسئله محوری  می کنید.  حرکت  برعکس 
را  مسئله  شما  است.  معنا  همنی  به   ً دقیقا رهربی 
بر  می خواهد  که  وقیت  تقنیین  نظام  کنید.  روشن 
به عنوان  را  چه چزیی  کند،  تمرکز  قانون گذاری  روی 
شاخص خودش قرار می دهد تا مبتین بر آن حرکت 

کند؟
کارشان  ابتدای  در  مجلس  نمایندگان  با  ما 
شما  که  گفتیم  آن ها  به  می کردیم؛  صحبت 
چند  هنوز  که  حالی  در  می دهید،  طرح  این همه 
آیا  است.  نگذشته  بیشرت  مجلس  شروع  از  ماه 
در  محور؟  الیحه  یا  است  طرح محور  مجلس 
روشن  بحث  این  تکلیف  دنیا  حقوقی  نظام های 
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طرح محور.  نه  باشد  الیحه محور  باید  است. 
مجری  دولت  و  می دهد  دولت  را  الیحه  چون 
می دهند  طرح  مجلس  نمایندگان  وقیت  است. 
کز  مرا نمی دانند،  را  دولت  اجرایی  الزامات  اما 
را  آن  دولت  ندارند،  را  دولت  مطالعاتی  و  پژوهیش 
ندارم،  را  آن  توانایی  که  می گوید  چون  نمی کند؛  اجرا 
هم  مورد  این  بارز  مثال   . و...  ندارد  وجود  آن  بودجۀ 
به  روحانی  دولت  که  بود  متقابل  اقدام  طرح  همنی 
و  نداد  هم  انجام  و  نمی دهم  انجام  که  گفت  مجلس 
ً نگاه،  هیچ اتفاقی هم نیفتاد؛ به این دلیل که اساسا
اجرایی  و  تقنیین  نظام  حرکت  و  نیست  طرح محور 

کشور مبتین بر مسئله محوری نیست.

وجود  مجلس  در  چقدر  نگاه  این  حال 
بر  منطبق  و  باشد  روشن  مسئله  باید  که  دارد 
لوایح  قضائیه  قوة  در   ً مثال کرد؟  حرکت  مسئله 
چه چزیی  بر  مبتین  باید  می شود،  داده  که  قضائی 
بنی  ارتباط  درمورد  بخواهیم  گر  ا ما  کند؟  حرکت 
کلی  سیاست های  و  اسالمی  سیاست گذاری 
صدور  مرجع  به  می توانیم  کنیم،  صحبت  نظام 
اسالمی  کم  حا دو  هر  صدور  مرجع  کنیم.  اشاره 
اسالمی،  سیاست گذاری  در  یعین  است؛ 
است  اسالمی  کم  حا و  ولی فقیه  صدور  مرجع 
روزی  و  است  امریالمؤمننیعلیه السالم  روزی  که 
امام خمیینرحمة اهلل علیه  وقیت  رهربی؛  معظم  مقام 
همان  فقیه  والیت  که  می فرماید  را  جمله  این 
به خاطر  است،  له  رسول اهللصلی اهلل علیه وآ والیت 
حکمرانی  شأن  آن  به خاطر  و  صدوربودن  مرجع 
دارند  را  حکمرانی  شأن  ایشان  حال  است. 
یعین  می کنند؛  صادر  را  مطلیب  و  می آیند  و 
از  این  که  می گویند  و  می آیند  امریالمؤمننیعلیه السالم 
همنی  به  هم  آقا  حضرت  است.  حکمران  وظایف 

است؛  حکمران  وظایف  از  این  که  می گویند  ترتیب 
دارند،  وحدت  و  ک  اشرتا صدور  مرجع  در  چون  لذا 
و  اسالمی  سیاست گذاری  نظام  که  گفت  می توان 
یکدیگر  با   ً کامال اینجا  در  کلی  سیاست های  نظام 
این  می رسد  نظر  به  می شوند.  منطبق  و  مرتبط 
کم اسالمی  خط میش حرکیت که از رهرب انقالب که حا
باشد.  مؤثر  بسیار  می تواند  می شود،  صادر  است 
اسالمی،  جمهوری  قواننی  هرم  در  متأسفانه 
تبینی  و  دیده  درست  نظام  کلی  سیاست های 
حقوق دانان  حیت  ما  حقوق دانان  است.  نشده 
کلی  سیاست های  به  نسبت  هم  ما  حزب اللهی 
که  هم  آن ها  از  برخی  حیت  هستند.  بی اعتنا   ً نوعا
جنبۀ  کلی  سیاست های  می گویند  هستند،  بااعتنا 
جنبۀ  مولوی.  جنبۀ  نه  دارد،  توصیه ای  و  ارشادی 
الزم االجرا  و  الزم االتباع  و  قطعی  به معنای  مولوی 
فالن  که  معناست  این  به  ارشادی  جنبۀ  اما  است 
و  دهید  انجام  را  آن  که  است  بهرت  و  است  خوب  مورد 
گر انجام هم ندادید، اشکالی ندارد؛ یعین حیت  حال ا
می آیند  هم  حزب اللهی  باسواد  حقوق دان های 
می دهند.  تشریفاتی  وجه  کلی  سیاست های  به  و 
آن  از   ً مثال و  می کنند  ابالغ  را  مسئله  این  رهربی  وقیت 
نام  مقاومیت  اقتصاد  کلی  سیاست های  عنوان  با 
چند  گذشت  از  بعد  می افتد؟  اتفاقی  چه  می برند، 
سال خود رهربی در باب این مسئله اعرتاض کردند 
اجرا  که  کردم  ابالغ  را  سیاست  این  من  که  گفتند  و 

بشود. چرا این سیاست اجرا نمی شود؟
مجری  دستگاه  نشده،  قانون  چون  که  گفتند 
سیاست  این  چرا  حال  کند.  اجرا  را  آن  نمی تواند 
رهربی  معظم  مقام  نمی شود؟  قانون  به  تبدیل 
مجلس  می کنند  بیان  آن  در  که  دارند  عبارتی  یک 
نظام،  کلی  سیاست های  طبق  است  موظف 
را  شاخص  و  الگو  ایشان  یعین  بگذارد؛  مصوبه 
می کنند  اشاره  بعد  و  می دانند  کلی  سیاست های 
خود  مقابل  را  کلی  سیاست های  باید  مجلس  که 

بگذارد و تبدیل به قانون کند.
این   1382/9/26 تاریخ  در  ایشان  عبارت  عنی 

است:
که  کنم  عرض  کلی  سیاست های  »دربارۀ 
اسایس،  قانون  در  رهربی  وظیفۀ  مهم ترین 

تنظیم  فرآیند  است.  کلی  سیاست های  تنظیم 
زیباترین  و  منطقی ترین  از  یکی  کلی  سیاست های 
می خواهد  دلشان  عّده ای  حاال  فرآیندهاست. 
ما  بکوبند.  بهتان زنی  و  دروغ گویی  طبل  بر  دائم  که 
می خواهند  هرچه  هم  آن ها  و  نمی زنیم  حرفی  هم 
جوانان  شما  اما  ندارد.  هم  اشکالی  می گویند؛ 
فرآیند  که  بدانید  نمی دانید،  گر  ا و  بدانید  شاید 
قوی  بسیار  فرآیند  کلی،  سیاست های  تنظیم 
در  اّول  سیاست ها  این  است.  مستحکمی  و 
به  بعد  و  می شود  تنظیم  دولت  کمیسیون های 
تصویب  و  برریس  را  آن ها  دولت  می آید.  دولت 
هم  رهربی  می کند.  پیشنهاد  رهربی  به  و  می کند 
می دهد.  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  را  آن 
مجمع  کمیسیون های  در  سیاست ها  این 
متعّدد  کارشناسان  حضور  با  مصلحت  تشخیص 
فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف  بخش های  از 
آن  بریون  و  مجمع  خود  از  که  علمی  دانشگاهی، 
مجدداً  بعد  می شود؛  تکمیل  و  برریس  هستند، 
با  را  سیاست ها  آن  هم  رهربی  می دهند.  رهربی  به 
اسالمی  جمهوری  نظام  ارزیش  اصول  و  مبانی  آن 
سیاست ها  آن  و  می کند  تصویب  می دهد،  تطبیق 
می شود.  ابالغ  مجلس  به  و  برمی گردد  دولت  به 
که  است  این  سیاست ها  تنظیم  در  رهربی  نقش 
چهارچوب  در  که  برنامه ریزی هایی  تا  باشد  مراقب 
نظام  بگرید،  انجام  می خواهد  سیاست ها  این 
طبقات  منافع  نکشاند؛  گمراهه  و  بریاهه  به  را 
خواسته ها  نشود؛  پامال  مردم  حقوق  و  محروم 
و  سلطه طلب  و  افزون طلب  قدرت های  منافع  و 
وظایف  جزو  مراقبت  این  نشود.  تأمنی  مداخله گر 
یا  قصوری  زمینه ها  این  در  گر  ا و  است  رهربی 
بعد  است.  رهربی  متوّجِه  آید،  پیش  تقصریی 
مجلس  آن وقت  شد،  ابالغ  سیاست ها  این  که 
قانون  سیاست ها  این  برطبق  است  موّظف 
سیاست های  است  موّظف  هم  دولت  و  بگذراند 
عمل  آن ها  طبق  بر  و  تنظیم  را  خودش  اجرایی 
دستگاه های  مفّصل  سازوکار  این  مجموعۀ  کند. 
کار  به  چهارچوب  این  در  تقنیین  و  قضائی  و  اجرایی 
دارند  مسئوالنی  هرکدام  که  می کنند  کار  و  می افتند 

و مسئولیت هایی، که باید کار را انجام دهند«.

اسالمی،  جمهوری  قواننی  هرم  در  متأسفانه 
تبینی  و  دیده  درست  نظام  کلی  سیاست های 
حقوق دانان  حیت  ما  حقوقدانان  است.  نشده 
کلی  سیاست های  به  نسبت  هم  ما  حزب اللهی 
که  هم  آن ها  از  برخی  حیت  هستند.  بی اعتنا   ً نوعا
کلی  سیاست های  می گویند  هستند،  بااعتنا 
جنبۀ ارشادی و توصیه ای دارد، نه جنبۀ مولوی.

داریم؛  سیاسیت  بستۀ   36 حاضر  حال  در  ما 
یعین 36 موضوع سیاست های کلی نظام. از این 36 
بسته، تنها بستۀ اقتصاد مقاومیت تبدیل به قانون 
بقیۀ  می کند؟  کفایت  مورد  این  آیا  اما  است.  شده 
اجتماعی،  فرهنگی،  حوزه های  آیا  چطور؟  حوزه ها 
امنییت، سیایس، حقوقی، قضائی، مدیرییت و اداری 
نیاز به تقننی دارند؟ این ها مسائلی است که باعث 

کندی حرکت نظام حکمرانی مطلوب شده است.

 چه خألهایی در نهاد سیاست گذاری 
کلی نظام از منظر سیاست گذاری اسالمی وجود دارد و 

چرا نیازهای قوا در این سیاست ها دیده نمی شود؟
کرات  مذا مشروح  مطالعۀ  و  حقری  تجربۀ  به  توجه  با 
و  خربگی   ً کامال نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
خود  و  دارد  وجود  سیاست ها  تدوین  در  پختگی 
چرا  اینکه  حال  می نویسند.  را  آن ها  و  می آیند  قوا 
دارد.  پرسش  جای  نمی شود،  اجرا  سیاست ها  این 
فناوری،  و  علم  حوزۀ  کلی  سیاست های  در   ً مثال
پیش نویس  و  می آید  خودش  به  مربوط  شخص 
تشخیص  مجمع  می کند.  آماده  را  سیاست  این 
نکته  این  نمی کند.  تدوین  را  سیاسیت   ً مستقال که 
این  تشخیص،  مجمع  درمورد  که  کنم  بیان  هم  را 
است  جایی  آنجا،  که  دارد  وجود  عموم  بنی  عقیده 
در  و  می آیند  ندارند،  مسئولییت  که  حضراتی  که 
اعضای  همۀ  که  می بینم  حقری  می شوند.  جمع  آنجا 
آن ها  همۀ  یعین  هستند؛  باتجربه ای  افراد  مجمع، 
بودند.  اول  معاون  یا  و  قوه  رئیس  یا  و  بودند  وزیر  یا 
سیاسیت  سر  بر  صحبت  وقیت  مثال  به عنوان  
فالن  می شود،  آموزش وپرورش  موضوع  درمورد 
بوده  آموزش و پرورش  وزیر  زمان  یک  چون  عضو 
یا  اجراشدن  سر  بر  و  می آید  صاحب نظر  به عنوان 
یعین  می کند؛  بحث  سیاست ها  این  اجرانشدن 
و  مجری  زمانی  یک  که  هستند  افرادی  این ها 
بودند.  کشور  در  مختلف  امور  اجرایی  مسئول 
اما  است  خوبی  سطح  مجمع  اعضای  سطح  لذا 
آماده  آن  اعضای   ً صرفا را  مجمع  پیش نویس های 
مجری  خود  مواقع  بیشرت  در  بلکه  نمی کنند 
در  که  نمی پذیرم  من  لذا  می کند.  آماده  را  آن 
نظر  در  قوا  مالحظات  مجمع،  پیش نویس های 
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حقوقی  شخصیت های  که  چرا نمی شود؛  گرفته 
آنجا  در  قوا  رؤسای   ً اصال و  هستند  عضو  آن  در  قوا 
هرکیس  از  بیشرت  را  خود  نیازهای  و  دارند  حضور 
آن  نیاز  که  پذیرفت  می توان  چطور  بعد  می دانند 

قوه تأمنی نشده است؟

چه خألهایی در نهاد سیاست های 
وجود  اسالمی  سیاست گذاری  منظر  از  نظام  کلی 
نهاد  در  سیاست گذاری  لوازم  شما  به نظر  دارد؟ 

سیاست های کلی نظام از منظر فقهی چیست؟
هستیم.  مواجه  خألهایی  با  اینجا  در  ما  که  البته 
دانشجویی  مطالبه گری  جریان  فقدان  خأل  اولنی 
دقیق  به صورت  دانشجو  قشر   ً اساسا است. 
کلی  سیاست های  درمورد  مطالبه گری  فرآیند 
نمی داند   ً تقریبا را  کردند  ابالغ  رهربی  که  نظام 
حاضریم  ما  می گویند  که  هم  این همه  ندارد.  و 
کنیم،  چننی وچنان  و  کنیم  رهربی  فدای  را  جانمان 
اجرا  را  این ها  و  بیایید  که  نوشته اند   ً کتبا رهربی 
دانشجویی  مطالبه گری  جریان های  چرا  کنید. 
 ً رسما رهربی  نمی شوند؟  مطالبه  فضای  وارد 
اعم  مختلف  حوزه های  در  ابالغی  سیاست های 
کردند.  بیان  را  و...  قانون گذاری  محیط زیست،  از 
مجلس،  ای   ً مثال که  باشد  پیگری  باید  دانشجو 
کلی  سیاست های  با  نسبیت  چه  شما  عملکرد 
قانون  که  است  فرموده  رهربی  دارد؟  قانون گذاری 
باشد.  داشته  ثبات  و  انسجام  و  باشد  شفاف  باید 
کلی  سیاست های  ُنه  بند  در  هم  موارد  این  همۀ 
یک  حوزه  این  در  مجلس  اما  آمد.  قانون گذاری 
می کند  عالمت گذاری  را  آن  و  دارد  چک لیسیت 
هم  دیگر  مورد  آن  و  هست  مورد  این   ً مثال که 
این ها  که  می کند  عالمت گذاری  را  آن ها  و  هست 
این   ً اصال نیستند.  کلی  سیاست های  با  مغایر 
خالف  مواردی  مجلس  مگر  دارد؟  معنا  چه  حرف 
رهربی  می کند؟  تصویب  هم  را  کلی  سیاست های 
شما  یعین  می برند؛  کار  به  را  انطباق  واژۀ  اینجا  در 
تصویب  را  قانون  کلی،  سیاست های  با  منطبق  باید 
ممکن  حالت  حداقلی ترین  با  این ها  ولی  کنید. 
می کنند.  رفتار  ایشان  ابالغی  سیاست های  با 
هیچ  حوزه  این  در  دانشجویی  جریان های  ظاهراً 

مسئله  این  با  ارتباط  در  را  خودشان  و  ندارند  نقیش 
نمی بینند.

برخی  کافی  عدم تسلط  دوم  نکتۀ 
سیاست های  به  نسبت  سیاست گذاران، 
گاهی  یعین  است؛  آن  بر  نظارت  فرآیند  و  کلی 
این  که  سیاست گذارانی  خود  که  می شود  دیده 
از  کافی  و  درست  اطالع  نوشته اند،  را  سیاست ها 
را  سیاست ها  این  خودش  فرد  فالن  ندارند.  آن ها 
با  ارتباط  در  اما  بوده،  کار  جریان  در  ابتدا  از  و  نوشته 
این سیاست های کلی تسلط کافی ندارد و نمی داند 
موضع  با  مرتبط  کلی  سیاست های  محتوای  که 
و  دارد  حکم  چند  و  است  بند  چند   ً دقیقا خودش 

برای اجرایی سازی آن، چه اقداماتی باید انجام داد.
مجریان  کافی  عدم تسلط  بعدی  مشکل 
عملکرد  به  شما  االن  است.  سیاست ها  این  بر 
بر  منطبق  مزیان  چه  کنید.  نگاه  مجریه  قوۀ 
مجری،  وقیت  می کند؟  حرکت  کلی  سیاست های 
انتظار  می توان  چگونه  ندارد  سیاست ها  به  گاهی  آ
 ً مثال کند؟  اجرا  سیاست ها  بر  مبتین  که  داشت 
حیاتی  رگ  من  به نظر  که  برنامه وبودجه  سازمان 
که  دارد  گاهی  آ آیا  دارد  دست  در  پول  است،  کشور 
را  کشور  مالی  نظام  سیاست ها  طبق  است  موظف 

اداره کند؟
است  این  سؤال  بگذریم،  که  موارد  این  از 
وظایف  با  مقدار  چه  برنامه وبودجه  سازمان  که 
خودش که سیاست های کلی مشخص کرده، آشنا 
سازمان  این  اعضای  که  می آید  پیش   ً بعضا است؟ 
اظهار  خود  مربوطۀ  سیاست  فالن  درمورد 
نمی دانستیم  را  مورد  این  ما  که  می کنند  بی اطالعی 
 ً اصال مورد  این  و  هستم  قانون  مجری  هم  من  و 
داشته  اطالعی  آن  از  که  نشده  قانون  به  تبدیل 
باید  آنان  حرف  به  پاسخ  در  کنم.  اجرا  را  آن  و  باشم 
تبدیل  قانون  به  موارد  این  که  فرض  بر  که  گفت 
سیاست های  به  نسبت  شما  آیا  اما  باشد،  نشده 

ابالغی نفر اول کشور، وظیفه ای دارید یا نه؟
عدم تسلط  حوزه،  این  در  دیگر  بعدی  مشکل 
این  با  ما  نظارتی  نهادهای  است.  ناظران  کافی 
 ً مثال ندارند؛  مناسب  و  کافی  آشنایی  سیاست ها 
موظف  قانون  طبق  کشور  کل  بازریس  سازمان 

کند  برریس  و  نظارت  را  کشور  امور  تمام  که  است 
فالن  گر  ا حال  نه.  یا  می کنند  تخلف  قانون  از  آیا  که 
تخلف  نظام  کلی  سیاست های  از  سازمان  و  نهاد 
این  بر  که  دارد  وظیفه  بازریس  سازمان  کنند، 
نهاد  یک  که  نگهبان  شورای  آیا  کند؟  نظارت  تخلف 
سیاست های  بر  منطبق  و  به درسیت  است  ناظر 
برخی  است؟  داده  انجام  را  خود  وظایف  نظام،  کلی 
جمهوری  مقدس  نظام  از  سال  چهل  که  می گویند 
از  بعد  تازه  نگهبان  شورای  و  گذشته  اسالمی 
سیایس  رجل  شاخصه های  و  آمده  سال  این همه 
از  بعد  به خصوص  است؛  کرده  مشخص  را  مذهیب 

ابالغ در سال 1395.
 مقام معظم رهربی در مهر 1395 سیاست های 
در  و  کرده اند  ابالغ  و  مشخص  را  انتخابات  کلی 
شورا  وظیفۀ  به عنوان  سیاست ها  این  دهم  بند 
و  معیارها  اعالم  و  »تعریف  که:  نمودند  تصریح 
مذهیب  سیایس،  رجل  تشخیص  برای  الزم  شرایط 
ریاست جمهوری  نامزدهای  مدبربودن  و  مدیر  و 

توسط شورای نگهبان«.
سیاست های  برخی  نگارش  در  ضعف  بعد  خأل 
از  برخی  اما  داریم  کلی  سیاست  ما  است.  کلی 
وقیت   ً اساسا که  هستند  کلی  اندازه  آن  تا  آن ها 
با  باید  که  نمی داند  می کند،  برخورد  آن  با  مجری 
کلی  سیاست های  از  یکی  در   ً مثال کند.  چه کار  آن 
شجاعت  و  جهاد  و  ایثار  روحیۀ  تقویت  به  تنها 
سیاست  کلی بودن  اندازه  این  آیا  می شود.  اشاره 
سیاست ها  از  دیگر  بعیض  است؟  کافی  مفاهیم  و 
چالش  با  را  مجری  که  هستند  جزئی  به حدی  هم 
در  سیاست ها  پیش نویس  می کند.  مواجه  اجرا 
که  است  عملیاتی  به حدی  موارد  بعیض  نگارش 
هم  جاها  بعیض  و  می بندد  را  مجری  دست وپای 
ردیابی  و  قابل ارزیابی  که  است  کلی  اندازه  آن  تا 
است  خأل  و  ضعف  یک  مسئله  این  خود  نیست. 
که  فرمودند  مجمع  اعضای  حکم  در  رهربی  که 
داشته  بازنگری  کلی  سیاست های  در  خودتان 
سیاست ها  این  کنید.  شروع  را  فرآیند  این  و  باشید 
مگر  است.  شده  نوشته  پیش  سال  بیست 
پیش،  سال  بیست  سیاست های  می شود 
سرعت  این همه  با  امروزی  نیازهای  پاسخگوی 

تکنولوژی و اتفاقات در علوم مختلف باشد؟
نظارت  برای  مناسب  الگوی  نداشنت  بعد  خأل 
وارد  زمان  هر  ما  است.  سیاست ها  ارزیابی  و 
نکته  اولنی  می شویم،  مقوله ای  و  مسئله  یک 
می خواهید  اسایس  چه  بر  شما  است.  الگو  داشنت 
بگویید  می خواهید  اسایس  چه  بر  کنید؟  نظارت 
شما  است؟  شده  محقق  کلی  سیاست های  که 
می گویید  معیاری  و  سنجه  و  شاخص  چه  بر 
نشده  یا  است  شده  محقق  سیاست  این  که 
چیست؟  بر  مبتین  شما  نظارت  و  ارزیابی  است؟ 
اعضای  با  ما   ً مثال یعین  نداریم؛  نظارت  الگوی  ما 
ما  که  می گوییم  آن ها  به  و  می کنیم  صحبت  مجمع 
سیاست های   ً مثال که  کنیم  برریس  می خواهیم 
است.  نشده  یا  شده  محقق  انرژی  حوزۀ  در  کلی 
را  مسئله  این  باید  شاخیص  چه  بر  مبتین  حال 
هرکیس  و  نیست  مشخص   ً دقیقا کنیم؟  برریس 
زمینه  این  در  خودش  نخبگی  و  خربگی  نگاه  با 
حوزۀ  که  است  حالی  در  این  می کند.  اظهارنظر 
باید   ً کامال مدیریت  علم  در  نظارت  و  ارزیابی 
فالن  بر  مبتین  که  شود  روشن  و  شود  کّمی سازی 
که  می بینیم  اما  بگرید.  صورت  باید  شاخص ها 
باید  حیت  نمی شود.  انجام  به درسیت  کارهایی  چننی 
نیاز  قانون گذاری  به  مواردی  چه  که  شود  روشن 
بسیاری  ندارد.  نیاز  کار  این  به  مواردی  چه  و  دارد 
اجرایی  دستگاه  تا  شود  قانون  به  تبدیل  باید  موارد 
این  بعد  مرحلۀ  در  ببیند.  آن  انجام  به  موظف  را  خود 
قانون باید تبدیل به آینی نامه شود تا دستگاه های 
خود  وظایف  آینی نامه  این  مفاد  طبق  آن  زیرنظر 
ما  اصطالح  به  که  است  این  از  بعد  دهند.  انجام  را 
آبشار سیاسیت پدید می آید که بیان می کند آیا خود 
آیا  و  نه  یا  شده  قانون  به  تبدیل  کلی  سیاست های 
برریس  هم  بعد  و  نه  یا  شده  آینی نامه  قانون،  این 
دستگاه  است.  بوده  اثرگذار  مزیان  چه  تا  که  شود 
است.  نداشته  اثرگذاری  مورد  فالن  که  می گوید 
که  را  مواردی  از  هرکدام  و  می کنیم  علت یابی  هم  ما 
اول  به  آخر  از  می کنیم،  معکوس  مهندیس  گفتیم 
مشکل  مورد  کدام  در  ببینیم  تا  می کنیم  برریس 
سیاست های  بر  نظارت  مرکز  در  است.  داده  رخ 
شده  برداشته  گام  این  و  شده  شروع  کار  این  کلی، 
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هم  اینجا  در  و  شده  استخراج  نظارت  الگوی  است. 
نظام  کلی  سیاست های  بر  نظارت  الگوی  عنوان  با 
جدی  خألهای  از  یکی  کار  این  است.  شده  چاپ 

نظام حکمرانی را برطرف می کند.
بسته های  تبدیل نشدن  دیگر  بعدی  خأل 
ارزیابی  و  قابل ردیابی  جزئی  احکام  به  سیاسیت 
از  اعم  داریم  سیاسیت  بستۀ   36 ما  است. 
سیاست های  مقاومیت،  کلی  سیاست های 
هرکدام  سیاست ها  این  و...،  طبیعی  سوانح  انرژی، 
دارد.  بند   15 الی   10  ً مثال دارند؛  متعددی  بندهای 
مشخص  خاص  به طور  بندها  برخی  مخاطب 
جزئی  را  احکام  این  که  کردیم  سعی  ما  لذا  و  نیست 
کلی  و  گسرتده  بسیار  که  سیاسیت  بند  یک  و  کنیم 
مشخص  هم  آن  مخاطب  و  شده  جزئی تر  است، 
اداره  این  یا  و  وزارتخانه  این  وظیفۀ   ً مثال که  شده 
نگاشت  و  مخاطب ها  لذا  است.  معاونت  این  و 
در  ما  و  شده  روشن   ً کامال آن  در  سیاست ها  نهادی 
دعوت  را  خاص  دستگاه  و  مخاطب  آن  زمینه،  این 
این  و  بند  این  مخاطب  که  می گوییم  او  به  و  می کنیم 
آیا  هستید.  شما  کلی  سیاست های  از  قسمت 
یا  سؤال  این  به  نهاد  آن   ً طبیعتا می پذیرید؟  را  این 
پاسخ  گر  ا منفی.  پاسخ  یا  و  می دهد  مثبت  پاسخ 
بند  این  کجای  تا  که  می کنیم  صحبت  او  با  بود،  منفی 
قبول  که  را  آن  از  حدی  هر  داری؟  قبول  را  سیاست  و 
می رسیم  شما  خدمت  دیگر  ماه  شش  تا  ما  داری، 
و از شما در این زمینه گزارش عملکرد می خواهیم.

مطلوب  نشدن  تعینی تکلیف  بعد  مشکل 
است؛  نظام  کلی  سیاست های  بر  نظارت  مقررات 
انقالب  رهرب  به  تقدیمی  پیش نویس  در  ضعف  از 
مناسب  اجرای  ضمانت  نظرنگرفنت  در  تا  گرفته 
و  داریم  نظارت  مقررات  یک  ما  سیاست ها.  برای 
کلی  سیاست های  بر  نظارت  مقررات  این  رهربی 
هرم  در  ایشان  که  چزیی  این  می کنند.  ابالغ  را  نظام 
قانون  به مثابۀ  و  الزم االتباع  می کنند،  ابالغ  قواننی 
اعضای  را  نظارت  مقررات  این  پیش نویس  است. 
تقدیم  که  پیش نوییس  می کنند.  تهیه  مجمع 
قوی  پیش نویس  یک   ً نوعا می شود،  انقالب  رهرب 
چرا  می شود  گفته  که  خألهایی  آن  از  یکی  نیست. 
که  است  این  نشده،  محقق  کلی  سیاست های 

خود  و  نداریم  مطلوب  نظارت  مقررات  االن  ما 
باید  مسئله  این  که  دادند  دستور  هم  رهربی 
منت  پیش نویس،  منت  بگرید.  قرار  موردبازنگری 
ضمانت  هم  آن طرف  از  و  نیست  کاملی  و  جامع 
 ً مثال است؛  نشده  دیده  آن  برای  مناسیب  اجرایی 
کلی  سیاست های  از  کیس  گر  ا که  نشده  مشخص 
قید   ً مثال کرد؟  چه کار  آن  با  باید  کند،  تخلف  نظام 
شود که تخلف از سیاست های کلی به مثابۀ تخلف 
حقوقی  اجرایی  ضمانت  باید  یعین  است؛  قانون  از 

الزم خودش را در خود مقررات نظارت بیاورد.
و  اندیشکده ها  فاصلۀ  بعدی،  مشکل 
مسئله محوری  اهمیت  و  فرآیند  با  دانشگاه ها 
است.  نظام  کلی  سیاست های  بر  مبتین 
دانشگاه های  و  کشور  در  موجود  اندیشکده های 
کشور با مسئلۀ سیاست گذاری و مسئله محوری 
سؤال  دارند.  فاصله  کلی  سیاست های  بر  مبتین 
در  مزیان  چه  تا  دانشگاه ها   ً واقعا که  است  این 
را  مسئله محوری  خود،  مقاالت  و  پایان نامه ها 
رهربی،  توصیۀ  از  بعد  اینکه  با  می کنند.  دنبال 
ولی  می شود  برجسته  بسیار  مسئله محوری 
 ً دقیقا مسئله محوری  که  نشده  مشخص  هنوز 
که  گفت  باید  پاسخ  در  است؟  چه چزیی  بر  مبتین 
چه چزیی بهرت از اینکه هم در قانون اسایس جایگاه 
این  من  حرف  است؟  انقالب  رهرب  ابالغی  هم  و  دارد 
را  خود  نقش  اندیشکده ها  و  دانشگاه ها  که  است 

در این مسئله روشن کنند.
نخبگی  جریان های  که  است  این  بعد  مشکل 
مانند  نظارتی  جریان های  از  باید  دانشجویی 
سازمان بازریس کل کشور و یا دیوان عدالت اداری 
دیوان  از  باید  دانشجو  باشند.  داشته  مطالبه گری 
هستید،  موظف  شما  که  کند  مطالبه  اداری  عدالت 
است  کلی  سیاست های  خالف  که  آینی نامه هایی 
مسئله  این  بر  باید  عدالت  دیوان  کنید.  ابطال  را 
اثرگذاری  کشور  کل  در  و  باشد  داشته  نظارت 
دیوان  و  شده  باب  فتح  خوشبختانه  االن  کند. 
سیاست های  بر  مبتین  رأی  چندین  اداری  عدالت 
آینی نامه ای  گر  ا آن  مبنای  بر  که  است  داده  کلی 
را  آن  باشد،  داشته  تخلف  سیاست ها  این  از 
و  دانشجویی  جریان  آیا  حال  می کند.  ابطال 

که  البته  دهند؟  انجام  را  کار  این  می توانند  نخبگی 
می توانند  سه چهارنفره  تیم  یک  حیت  می توانند. 
نظام  حالت  این  در  باشند.  داشته  ملی  اثرگذاری 
راه  نقشۀ  و  الگو  با  بود  قرار  که  گونه  همان  حکمرانی 
خودکار  و  اتوماتیک  کند،  حرکت  کلی  سیاست های 
در مسری خود حرکت می کند. در اینجا دیگر حواس 
هنگام  هیئت وزیران  و  مجلس  در  قانون گذار 
افراد  عده  یک  که  است  جمع  آینی نامه  نوشنت 
آن  تصویب  و  آینی نامه ها  این  به  و  هستند  پیگری 

توجه دارند.
دانشجویی  جریان های  مطالبۀ  بعدی  قسمت 
قوۀ  است.  قوه  سه  و  مسئله  سه  درمورد  نخبگی 
حال  در  رئییس  آقای  االن  است.  مجریه  قوۀ  اول، 
مشخص کردن کابینۀ خود است. سؤال این است 
تحقق  برای  هیئت دولت  اعضای  و  کابینه  برنامۀ  که 
آن ها  از  هیچ کس  چرا  چیست؟  کلی  سیاست های 
شما  حرکیت  راه  نقشۀ  که  نمی پرسد  را  سؤال  این 
توجهی  آیا  چیست؟  کلی  سیاست های  تحقق  برای 

به سیاست های ابالغی مقام معظم رهربی دارید؟
است  این  سؤال  است.  مقننه  قوۀ  دوم،  قوۀ 
چه  دانشجویی،  مطالبه گر  جریان های  که 
که  هستند  مجلس  و  مقننه  قوۀ  پیگری  مزیانی 
رئیس  و  کمیسیون ها  اعضای  هیئت رئیسه، 
طرح های  نگارش  در  مزیان  چه  تا  کمیسیون ها 
به  می فرستد،  دولت  که  لوایحی  رصد  و  مجلس 
با  مزیان  چه  این ها  که  می کنند  توجه  نکته  این 
تا  نگهبان  شورای  دارد؟  تطابق  کلی  سیاست های 

چه اندازه به این مسئله توجه دارد؟
هم  اینجا  در  است.  قضائیه  قوۀ  هم  سوم  قوۀ 
مطالبه گر  جریان های  که  می آید  پیش  سؤال 
لوایح  درمورد  می توانند  مزیان  چه  تا  دانشجویی 
مطالبه گری  می دهد،  ارائه  قضائیه  قوۀ  که  قضائی 
خألهایی  و  ایرادات  همه  این ها  باشند؟  داشته 
برای  و  دارد  وجود  قوا  سه  از  هرکدام  درون  که  بود 

هرکدام هم راهکارهایی وجود دارد که بیان شد.

 به جز ابزارهای نظارتی، سازوکارهای 
نظام  در  نظام  کلی  سیاست های  بهرت  هرچه  اعمال 

حقوقی ایران را چه می دانید؟

دقت  همه  از  بیشرت  باید  مجمع  اعضای  خود 
اسایس  قانون  سوی  از  اختیار  این  و  باشند  داشته 
به  نظام  کلی  سیاست های  بر  نظارت  هیئت عالی  و 
مصوبه ای  که  شوند  متوجه  گر  ا که  شده  داده  آن ها 
آمده،  بریون  مجلس  از  کلی  سیاست های  با  مغایر 

می توانند مانع تصویب آن شوند.
اختیار  و  حق  این  به  باید  مجمع  خود  اینجا  در 
باشد  نهادی  همچننی  و  باشد  داشته  توجه  خود 
کند  ایجاد  مجمع  در  را  حس  این  آن،  مبنای  بر  که 
داشته  توجه  نظام  کلی  سیاست های  اجرای  به  که 
چهار  یا  سه  مطالبه گر،  جریان های  که  وقیت  باشد. 
و  علمی  نشست های  در  محرتمانه  و  مؤدبانه  بار 
کمیسیون های  رؤسای  دانشگاهی،  و  تخصیص 
مختلف در مجلس را دعوت کنند و از آن ها درمورد 
سیاست های  بر  آن  انطباق  و  مجلس  مصوبات 
و  شده  تقویت  فرآیند  این  برپسند،  سؤال  نظام  کلی 

با جدیت دنبال می شود.
است  این  مسئله،  این  باب  در  دیگر  مهم  نکتۀ 
کنار  در  باید  می کنید،  حقوقی  بحث  شما  وقیت  که 
اینکه  بر  عالوه  بگذارید.  هم  را  حقوقی  ابزارهای  آن 
پیگریی  را  دانشجویی  مطالبه گری  جریان های 
باشید.  هم  حقوقی  ابزارهای  پی  در  باید  می کنید، 
عدالت  دیوان   ً مثال و  قضائیه  قوۀ  آن،  ابزارهای 
کل  بازریس  سازمان  آن  ابزارهای  است.  اداری 
 ً اساسا است.  مجلس   90 اصل  کمیسیون  و  کشور 
عدالت  دیوان  و  مجلس   90 اصل  کمیسیون 
شده اند.  ایجاد  مردم  مطالبات  پیگریی  برای  اداری 
با  مبارزه  برای  ترتیب  همنی  به  هم  بازریس  سازمان 

فساد ایجاد شده است.
اهرم  یک  نظام  کلی  سیاست های  حال  هر  در 
حوزۀ  در  هم  مهم  به شدت  و  قوی  به شدت  فشار 
است  مسئله محوری  حوزۀ  در  هم  و  راه  نقشۀ 
سیاست ها  این  است.  قدرتمند  به شدت  و 
از  هم  مطالبه  و  حمایت  نیازمند  حاضر  حال  در 
و  مجریان  جانب  از  هم  و  سیاست گذاران  جانب 
خربگی  نخبگی،  جریان های  جانب  از  هم  و  ناظران 
ورود  آن  مسائل  در  بیایند  که  است  دانشجویی  و 
و  بگذارند  مختلف  نشست های  آن  باب  در  و  کنند 

گفتگو کنند.



141 140

از وضع تا اجرای سیاست؛
چالش های حکمرانی میان مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و نهاد ریاست جمهوری
سیدحسنی هاشمی
دانشجوی دکرتی حقوق عمومی

از  است.  بوده  روبرو  مختلفی  چالش های  با  سال ها  این  طول  در  کلی  سیاست های  نهاد  عمل  در  اما 
هنجارهای  سلسله مراتب  در  کلی  سیاست های  جایگاه  و  مفهوم  در  ابهام  به  می توان  چالش ها  این  جملۀ
سوی  از  بیشرت  نزی  ابهامات  این  کرد.  اشاره  سیاست ها  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  الزام آوری  کیفیت  رسمی، 
جالب  است.  شده  مطرح  رئیس جمهور  جمله  از  مجریه  قوۀ  اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
یک  در  مجمع  ریاست  و  ریاست جمهوری  که   1375 تا   1368 سال های  در  چه  چالش ها  این  که  است  آن 
اثرگذاری  و  نقش  که  امروز  تا  داشت  وجود  آن  از  پس  سال های  چه  و  بود  یافته  مصداقی  اتحاد  شخص 

مجریه در تصمیم گریی راجع به سیاست ها به حداقل خود رسیده است. قوۀ
ایجاد  و  بخیش  بنی  هماهنگی  چالش  وجود  به  توجه  با  اسایس  قانون  در  مصرح  صالحیت های  بر  عالوه 
راجع  تصمیم گریی  لزوم  نزی  و  کشور  بلندمدت  سیاست های  در  پایداری  و  ثبات  ایجاد  قوا،  میان  هماهنگی 
در  مهم  بازیگری  به  را  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  جمعیت،  مانند  فراقوه ای  و  فرابخیش  موضوعات  به 
وتوی  جمله  از  متعدد  ابزارهای  از  استفاده  که  عرصه ای  است.  ساخته  مبدل  ایران  سیاست گذاری  صحنۀ 
چننی  وجود  که  معتقدند  برخی  است.  آورده  فراهم  را  اجرایی  تصمیمات  و  سیاست ها  تقنیین،  ابتکارات 
اجرای  تضمنی کنندۀ ابزارهای  انواع  از  برخورداری  نزی  و  تصمیم گریی  در  باال  صالحیت های  با  انتصابی  نهاد 
اختیارات  نافی  خاص  به طور  و  دولت ها  قانون گذاری،  مجالس  با  تعارض  در  مصوبات،  و  سیاست ها 

رئیس جمهور به عنوان ریاست قوۀ مجریه است.
که  اهدافی  به  توجه  با  سو  یک  از  است.  پیوسته  وقوع  به  متعددی  عملی  چالش های  شرایطی  چننی  در 
تمشیت  ابزارهای  از  نهادی  چننی  بهره مندی  آیا  است  شده  ترسیم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  برای 
مقتدرانه در چننی سطحی مطلوب و در راستای قانون اسایس است؟ و آیا راه دیگری برای تأمنی این اهداف 

وجود دارد؟

با  مخالفت  صورت  در  ریاست جمهوری  خاص  به طور  و  سیاست ها  اصلی  مجریان  دیگر  سوی  از 
نهادها  این  جلسات  در  منظم  حضور  به  ملزم  را  خود  آیا  داشت؟  خواهند  کنیش  وا چه  اتخاذشده  تصمیمات 
تصمیمات،  اصالح  و  تغیری  برای  مخالفت  صورت  در  یا  می دانند؟  نهادها  این  ظرفیت  تمام  از  کامل  استفادۀ و 
علی رغم  آنکه  یا  کرد  خواهند  قوا  سایر  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای  با  تعامل  و  گفتگو  به  اقدام 

مخالفت دولت، آن را پیگریی و اجرا خواهند کرد؟
و  سیاسیت  الگوی  آن ها  به  نسبت  جمهور  رؤسای  می رود  انتظار  که  است  مواردی  جمله  از  مذکور  سؤاالت 
موضع  چه  ابهامات،  تمامی  وجود  با  کنند  مشخص  و  نمایند  روشن  شفاف   ً کامال به صورت  را  خود  حکمرانی 
وضعیت  سه  در  خصوص  این  در  موضع  اتخاذ  نوع  هر  می رسد  نظر  به  کرد.  خواهند  اتخاذ  انفعالی  یا  فعال 

قابل تحلیل است:
و  سیاست ها  به  نسبت  دولت  کلی  خط میش  عدم تعینی  و  رئیس جمهور  توسط  منفعالنه  موضع  اتخاذ   .1

تصمیمات مجامع باالدسیت و عدم پیگریی و اجرای آن ها در عمل.
باالدسیت  مجامع  تصمیم  و  خواست  با  همسویی  در  سیاست ها  اجرای  و  پیگریی  و  منفعالنه  موضع  اتخاذ   .2

علی رغم ابهامات و چالش های موجود.
تعامالت  مجموعۀ  از  بهره گریی  با  موجود  ابهامات  رفع  به  کمک  و  چالش ها  برابر  در  فعاالنه  موضع  اتخاذ   .3
از  که  سیاست هایی  اجرای  نهایت  در  و  چندسطحی  حکمرانی  در  اقتدارات  متفاوت  سطوح  فهم  و  سیایس 

درون چننی مناسباتی حاصل شده است و حیت ارائۀ پیشنهاد سیاست های کالن.
کنار  در  حکمرانی  مناسبات  ترسیم  در  نیـز  سیاست گذاری  و  عمومی  حقوق  اندیشمندان  وظیفۀ  و  نقش 
موضوعاتی  به  پرداخنت  فوق،  چالش های  بر  عالوه  می رسد  نظر  به  است.  توجه  شایان  مسئول  نهادهای 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات  و  اسناد  دسته بندی  کلی،  سیاست های  محدودۀ  تعینی  نظری 
لوازم  از  بخیش  قبیل،  این  از  مواردی  و  دولت  با  آن  ارتباط  برقراری  کیفیت  نهاد،  این  و  دولت  میان  تقسیم کار 

حکمرانی مطلوب است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز با کارویژۀ انحصاری حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان 
 1368 سال  اسایس  قانون  بازنگری  در  شد.  تشکیل  امام خمیینرحمة اهلل علیه  با فرمان  و   1366 11 بهمن ماه  در 
گردید  احساس  پیش  از  بیش  کشور  کالن  سیاست گذاری  در  ثبات  موجِد  و  فرادسیت  هنجارگذاری  خأل 
گشت.  اسایس  قانون  متعدد  اصول  در  آن  صالحیت های  افزایش  و  نهاد  این  جایگاه  ارتقاء  موجب  و 
»تعینی  یعین  اسایس،  قانون  صد ودهم  اصل  از  بند  نخستنی  در  صالحیت ها  این  مهم ترین  از  یکی 
رهربی  اختیارات  و  وظایف  ذیل  نظام«  مصلحت  تشخیص  مجمع  کمک  به  نظام  کلی  سیاست های 
فقه  در  اسالمی  کم  حا صالحیت های  اعمال  زمینه سازی  بر  عالوه  خود  به نوبۀ  بند  این  شد.  متبلور 

سیایس، موجب ثبات در نظام سیایس و مانع ناپایداری قواننی بود.
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بنی الملل  روابط  فقه  از  مقصود    
چیست و مسائل آن چه جایگاهی می تواند در فقه 

داشته باشد؟
ذیل  خارجی  روابط  فقه  یا  بنی الملل  روابط  فقه 
فقه الحکومه  عنوان  با  کالن تری  مضاف  فقه 
جامعه،  ادارۀ  فقه  یا  فقه الحکومه  می گرید.  قرار 
مرتبط  که  است  احکامی  بیانگر  و  برریس کننده 
در  که  احکامی  است؛  اسالمی  حکومت  با 
می توان  را  می گرید  قرار  موردبرریس  فقه الحکومه 

به چند دسته تقسیم کرد:
صاحبان  به  مربوط  وظایف  و  احکام  دسته  یک 
در  هستند  کم  حا که  جهت  آن  از  کمان  حا و  قدرت 
خودشان  میان  که  تعامالتی  و  روابط  تنظیم  زمینۀ 
صاحب منصبان،  حال  هر  به  است.  دارند 
دستگاه  در  به نوعی  که  کسانی  و  حکومتیان 
با  که  روابطی  و  تعامالت  در  دارند،  حضور  حکومیت 
یکدیگر دارند هم باید احکام شرعی را رعایت کنند.

صاحبان  به  مربوط  وظایف  و  احکام  دوم  دستۀ 
هستند،  کم  حا که  جهت  آن  از  کمان  حا و  قدرت 
و  مردم  با  خود  تعامالت  و  روابط  تنظیم  زمینۀ  در 
متون  و  دیین  ادبیات  در  است.  حکومت شوندگان 
تعبری  با  حکومت شوندگان  و  مردم  از  اسالمی 
زبان  عرف  در  البته  می شود.  یاد  رعایا  یا  رعیت 
ندارد  مناسیب  معنای  خیلی  رعیت  کلمۀ  فاریس، 
 ً معموال ما  لذا  است.  کرده  پیدا  منفی  معنایی  بار  و 
تعبری  این  از  امروز  فارس زبان  مخاطب  به  توجه  با 

استفاده نمی کنیم.
باید  که  کیس  یعین  حقیقت  در  رعیت  اما 
موردتوجه  او  حقوق  یعین  بگرید؛  قرار  موردرعایت 
بسیار  معنای  تعبری،  این  با  کلمه  این  بگرید.  قرار 
حقوق  که  هستند  موظف  کمان  حا دارد.  هم  خوبی 
قرار  موردمراقبت  را  آ ن ها  کنند،  رعایت  را  مردم 
نداشته  آن ها  به  نسبت  ظلمی  و  تعدی  و  دهند 

باشند.
احکام  از  دوم  بخش  در  ترتیب  هر  به 
موردبرریس  مسائل  از  بخش  این  فقه الحکومه، 
است  تعامالتی  و  روابط  نوع  منظور  که  می گرید  قرار 

کمان با مردم دارند. که حا
و  احکام  فقه الحکومه،  احکام  از  سوم  قسم  اما 

آن  از  کمان  حا و  قدرت  صاحبان  به  مربوط  وظایف 
روابط  تنظیم  زمینۀ  در  هستند،  کم  حا که  جهت 
همان  اینجا  است.  بنی المللی  تعامالت  و  خارجی 
روابط  فقه  تحت عنوان  آن  از  که  است  قسمیت 
اینکه  می شود.  یاد  هم  بنی الملل  فقه  یا  خارجی 
به طور  و  شده  نام  به  مخصوص  سوم،  بخش  این 
از  است،  گردیده  خاص  عنوانی  به  معنون  گانه،  جدا
یک سو، به خاطر تمایز و تقابلی است که با دو ِقسم 
ِقسم  این  اینکه  چه  دارد،  مشرتک  به نحو  نخست 
امور  به  دو  آن  و  می شود  مربوط  خارجی  امور  به 
به جهت  دیگر،  سوی  از  می شوند.  مربوط  داخلی 
سوم،  سوی  از  و  دارد  ِقسم  این  که  است  اهمییت 
این  که  است  مسائلی  زیاد  بسیار  شمار  به جهت 

قسم در قیاس با دو قسم دیگر دارد.
پرداخنت  بدانیم  که  است  آن  مهم  حال،  هر  به 
حقیقت،  در  خارجی،  روابط  و  بنی الملل  فقه  به 

پرداخنت به بخیش از فقه الحکومه است.
فقه  در  که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری  نکتۀ 
می شود،  بحث  خارجی  روابط  از  وقیت  عام،  به شکل 
می شود؛  برریس  بخش  دو  در  کلی  تقسیم  یک  در 
دومنی  و  غریخصمانه  روابط  بخش،  اولنی 
این ها  دوی  هر  است.  خصمانه  روابط  بخش، 
فقه،  در  جهاد  کتاب  و  باب  یا  فقه الجهاد  در   ً عموما
فقه الجهاد   ً عمال چون  می گریند؛  قرار  موردبرریس 
با  رابطه  و  تعامل  به  که  است  چزیی  آن  هر  شامل 
مربوط  دارند  قرار  داراالسالم  از  خارج  که  کسانی 
امروزی  مسائل  از  خیلی  به  اشاراتی  لذا  و  می شود 
بنی الملل  روابط  در  االن  که  مفاهیمی  و  بحث ها  و 
پیدا  فقه الجهاد  در  می توان  نزی  را  است  مطرح 
در  بحثش  به نوعی  آنکه  امثال  و  ویزا  مثل  نمود؛ 

فقه الجهاد آمده است.
جاهای  در  ما  که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
بنی الملل  روابط  به  مربوط  مسائل  فقه،  دیگر 
است  فقه الجهاد  در  آن  عمدۀ  اما  نداریم  را 
در  می توان   ً طبیعتا هم  را  آن  از  بخش هایی  و 

قسمت های دیگر فقه پیدا کرد.
نکتۀ مهم این است که تا به امروز در فقه سنیت 
و تراث فقهی ما، بخش مجّزایی با نام فقه بنی الملل 
می خواست  کیس  گر  ا لذا  است.  نداشته  وجود 
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به   ً مستقیما باید  ببیند،  را  بحث هایی  چننی 
بحث ها  این  آنجا  در  و  می کرد  مراجعه  فقه الجهاد 
که  است  دهه ای  چند  االن  اما  می کرد.  پیگریی  را 
شده  گرفته  جدی تر  بنی الملل  فقه  بحث  آرام آرام، 
منتشر  و  نوشته  زمینه  این  در  مقاالتی  و  کتاب ها  و 
قبل  دهه  چند  از  بحث ها  این  البته  است.  شده 
مطرح  محدود  و  کنده  پرا به صورت  هم  انقالب  از 
تأسیس  با  و  انقالب  ابتدای  از  اما  است  بوده 
و  جدی تر  به شکل  ایران  اسالمی  جمهوری 
فقهی  بحث های  شکل گرفنت  شاهد  گسرتده تری 
در  هم  مختلفی  کتاب های  و  هستیم  حوزه  این  در 
کتاب هایی  چاپ  یعین  است؛  شده  چاپ  زمینه  این 
با این موضوع، مربوط به سالیان اخری نیست. بنده 
نشر  که  دارم  بنی الملل  فقه  زمینۀ  در  را  کتاب هایی 
البته  است.   1361 تا   1359 سال های  به  مربوط  آن ها 
است  ممکن  و  ندارم  کتاب ها  آن  محتوای  با  کاری 
خیلی  ببینیم  کنیم،  نگاه  آن ها  محتوای  به  ما  گر  ا
موضوع  این  به  توجه  اصل  اما  نیست؛  فین  و  دقیق 
شکل  بحث  آن  سر  بر  و  شده  پرداخته  آن  به  اینکه  و 
منجر  که  رفته  پیش  جایی  تا  بحث ها  این  و  گرفته 
آن  نشانگر  است،  شده  کتاب  انتشار  و  تألیف  به 
اسالمی،  انقالب  پریوزی  ابتدای  همان  از  که  است 

این مسئله موردعنایت ویژه بوده است.
این  دهم  قرار  مورداشاره  باید  که  دیگری  نکتۀ 
نظام  ذیل  را  خارجی  روابط  فقه  باید  ما  که  است 
ما  یعین  کنیم؛  تعریف  اسالم  حکومیت  و  سیایس 
اسالم  برای  حکومیت  و  سیایس  نظام  یک  باید  اول 
است  نظامی  چننی  دارای  اسالم  که  کنیم  تعریف 
این  خاصیت  شود.  تعریف  آن  ذیل  فقه  این  بعد  و 
عرصۀ  در  اسالم  برای  ما  گر  ا که  است  این  لحاظ 
قائل  نظامی  و  چهارچوب  یک  حکومت  و  سیاست 
فقهی  هم  بنی الملل  روابط  فقه   ً طبیعتا بودیم، 
و  رود  فراتر  فردی  سطح  از  می تواند  که  بود  خواهد 

رویکردهای حکومیت و کالن به خود بگرید.
اول  ما  که  است  این  بر  مبتین  خارجی  روابط  فقه 
روابط  چه چزیی  به  و  چیست  خارجی  رابطۀ  بدانیم 
خارجی،  روابط  از  منظور  می شود.  گفته  خارجی 
خارجیان  با  اسالمی  دولت  و  مسلمانان  روابط 
در  به ویژه  رابطه  نوع  هر  اساس  این  بر  است. 

بیگانگان  با  سیایس  مراودات  و  ارتباطات  عرصۀ 
ساختارهای  سازمان ها،  افراد،  از  اعم  کسانی  با  و 
چهارچوب  از  بریون  که  حکومت ها  و  اجتماعی 
کشور و وطن اسالمی و یا خارج از تابعیت حکومت 
اسالمی تعریف می شوند، از قبیل روابط خارجی به 

شمار می آید.
از  و  دارد  گسرتده ای  طیف  خارجی،  روابط 
ارتباطات  تا  گرفته  دیپلماتیک  و  سیایس  ارتباطات 
صلح  و  جنگ  حیت  و  مدنی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
هر  با  و  زمینه ای  هر  در  قرارداد  عقد  و  بیگانگان  با 

مفادی را با آن ها شامل می شود.
اینجا  در  و  است  شریعت  کشف  دانش  فقه، 
استنباط  و  کشف  یعین  خودش  کار  فقه،  نیـز 
شریعت را به انجام می رساند؛ اما کشف و استنباط 
به  مربوط  مسائل  و  موضوعات  پهنۀ  در  شریعت 

ارتباطات بنی المللی و روابط خارجی.
بنی الملل،  فقه  همان  یا  خارجی  روابط  فقه  در 
اسالمی  شریعت  دیدگاه های  کشف  به دنبال  ما 
با  اسالمی  دولت  و  مسلمانان  رابطۀ  دربارۀ 
 ً معموال شریعت،  دیدگاه های  هستیم.  خارجیان 
دو  به  احکام،  می گردند.  بیان  احکام  قالب  در 
احکام  می شوند.  تقسیم  وضعی  و  تکلیفی  قسم 
بر  مشتمل  مکلفنی،  وظایف  و  تکالیف  یا  تکلیفی 
هستند؛  تکلیفّیه(  خمسۀ  حکم)احکام  نوع  پنج 
اباحه.  و  کراهت  استحباب،  حرمت،  وجوب، 
حاالت  وضعّیات،  ترسیم کنندۀ  نزی  وضعی  احکام 
رابطۀ  در  می تواند  که  هستند  مختلف  شرایط  و 
باشد.  داشته  وجود  بیگانگان  با  مسلمانان  میان 
رابطۀ  به  ناظر  احکام،  از  دسته  دو  این  مجموع 
را  خارجی  روابط  فقه  بیگانگان،  و  مسلمانان  میان 

تشکیل می دهند.

   همان طور که مستحضر هستید 
با  اسالمی  دولت  ارتباط  برقراری  در  اسالم  در 
با  است.  کم  حا فقهی  قواعد  دیگر،  دولت های 
تقسیم بندی  با  قواعد  این  کمیت  حا وجود  این 
تقسیم بندی   ً اساسا که  ملت  دولت-  اساس  بر 
است،  کنونی  بنی المللی  سیایس  واحدهای 
اساس،  این  بر  است.  بوده  چالش  محل  همواره 
پاسخگویی  توان  فقهی  قواعد  این  شما  به نظر  آیا 
بنی المللِی  روابط  زمینۀ  در  که  جدیدی  مسائل  به 

دولت اسالمی مطرح شده اند را دارد؟
شرعی  حکم  یا  و  عبارت  عنوان،  یک  فقهی،  قاعده 
است  گسرتده  و  عام  موضوع  دارای  و  کلی  و  مستقل 
جزئی  احکام  خود،  مصادیق  و  موارد  بر  تطبیق  با  که 

را در اختیار انسان قرار می دهد.
و  اجتهاد  مقام  در  که  اصولی  قاعدۀ  برخالف 
می رود  کار  به  شرعی  احکام  استنباط  عملیات  در 
کاربرد  مجتهدان  و  فقیهان  برای  تنها   ً معموال و 
نه  و  دارد  تطبیقی  جنبۀ   ً صرفا فقهی  قاعدۀ  دارد، 
نزی  غریمجتهد  مکلف  برای  نتیجه  در  و  استنباطی 

قابل استفاده و بهره برداری است.
و  مسئله  ده ها  بر  است  ممکن  فقهی  قاعدۀ  هر 
و  حکم  و  شود  تطبیق  مختلف  ابواب  در  فقهی  فرع 

تکلیف را دربارۀ آن ها روشن نماید.
کالن  فرمول های  به عنوان  فقهیه،  قواعد 
موردتسالمی   ً غالبا عاِم  قواننی  و  کلی  قواعد  فقه، 
با  و  می شوند  فراوانی  مصادیق  شامل  که  هستند 
اصول  به  فروع  ِارجاع  به  می توان  آن ها  از  استفاده 
تبینی  را  بسیاری  جزئی  شرعِی  احکام  و  پرداخت 

نمود.
قواعد   ً اوال که  است  این  اینجا  در  مهم  نکتۀ 
نیست  این طور  یعین  ندارند؛  عددی  حصر  فقهیه، 
قاعدۀ  شصت  همنی  فقط  اسالم  در  بگوییم  ما  که 
فقهی وجود دارد و هیچ قاعدۀ فقهی دیگری در کار 
و  فحص  با  فقها  زمان،  هر  در  است  ممکن  نیست. 
جدیدی  فقهیۀ  قواعد  استخراج  به  موفق  برریس، 
این  در  حصری  و  منع  هیچ  شوند.  فقه  درون  از 
است  این  نخست  نکتۀ  پس  ندارد.  وجود  زمینه 
و  موضوعات  و  کنونی  شرایط  با  متناسب  گر  ا که 
و  بیاید  فقیهی  است،  مطرح  امروز  که  مسائلی 

بر  را  فقهیه  قاعدۀ  فقاهیت،  و  اجتهادی  برریس  با 
و  کند  کشف  شرعی  و  اسالمی  هنجارهای  اساس 
برای  منعی  هیچ  کند،  اثبات  ادله  اساس  بر  بتواند 
امروز  تا  آنچه  به  نیستیم  محدود  ما  ندارد.  وجود  او 
کتاب ها  در  و  بوده  مطرح  فقهیه  قاعدۀ  به عنوان 
فقهیۀ  قاعدۀ  امروز  همنی  می توان  است.  آمده 
سال ها  از  اینکه  کما  کرد.  مطرح  و  کشف  را  تازه ای 
ً فقه  پیش بنده این مسئله را پیگریی کرده ام که کال
شود؛  تبدیل  فقه قواعدی  به  مسائلی  فقه  باید از  ما 
فقهی  احکام  بیشرت  هرچه  که  کنیم  تالش  باید  یعین 
را در قالب قواعد فقهی مطرح کنیم تا فقه چابک تر 
به ویژه برای  عموم،  آن برای  استفاده  قابلیت  و  شود 
افزون تر  اسالمی  حکومت  مدیران  و  کارگزاران 

گردد.
در  را  مخاطب  سطح  دو  ما  فقه،  در   ً معموال
دومی  و  مجتهد)متخّصص(  اولی  می گرییم؛  نظر 
که  است  کیس  مجتهد  مقلّد)غریمتخّصص(. 
دین  منابع  از  را  احکام  استداللِی  استخراج  توانایی 
فتوای  از  که  است  کیس  مقلد  و  دارد  شریعت  و 
مجتهد  که  را  احکامی  و  می کند  تبعیت  مجتهد 
با  اما  می رساند.  انجام  به  را  است  کرده  استنباط 
میانی  سطح  یک  ما  اسالمی،  حکومت  تشکیل 
مجتهد  گرچه  ا که  کسانی  یعین  می کنیم؛  پیدا  هم 
که  مدیرییت  و  مسئولیت  به دلیل  اما  نیستند 
هر  با  مواجهه  در  که  هستند  این  نیازمند  دارند، 
آن  درمورد  کرده،  مسئله  حل  به سرعت  مسئله ای 
یعین  کنند؛  اجرا  را  آن  هم  بعد  و  کنند  تصمیم گریی 
که  باشد  نداشته  وجود  آن ها  برای  امکان  این  شاید 
یا  تقلید  مرجع  دفرت  از  مسئله  هر  درمورد  بخواهند 
بگریند.  پاسخ  که  بخواهند  و  کنند  استفتا  ولی فقیه 
نیستند،  مجتهد  اینکه  عنی  در  که  است  الزم 
زمینه  آن  در  را  اسالمی  حکم  به سرعت  بتوانند 
را  کمک  این  ما  به  فقهی  قواعد  بیاورند.  دست  به 
گرفتید،  یاد  را  فقهی  قواعد  شما  گر  ا یعین  می کند؛ 
قاعدۀ  یک  موضوع  انطباق  که  است  کافی  تنها 
نمایید،  کشف  را  موردنظرتان  مسئلۀ  بر  فقهی 
و  اجتهاد  به  نیاز  بدون  و  وقت  فوت  بدون  آنگاه 
مسئله  حکم  مصداق،  بر  موضوع  تطبیق  با   ً صرفا
همنی  در  نمونه،  برای  می آورید.  دست  به  هم  را 

ما،  فقهی  تراث  و  سنیت  فقه  در  امروز  به  تا 
وجود  بنی الملل  فقه  نام  با  مجّزایی  بخش 
می خواست  کیس  گر  ا لذا  است.  نداشته 
 ً مستقیما باید  ببیند،  را  بحث هایی  چننی 
این  آنجا  در  و  می کرد  مراجعه  فقه الجهاد  به 

بحث ها را پیگریی می کرد. 
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که  قاعده ای  مشهورترین  بنی الملل،  روابط  بحث 
مدیر  یک  گر  ا است.  نفی سبیل  قاعدۀ  دارد،  وجود 
قاعدۀ  با  دیپلمات  یک  یا  خارجی  روابط  عرصۀ  در 
و  گرفت  فرا را  آن  و  شد  آشنا  به درسیت  نفی سبیل 
کند،  اجرا  را  اسالم  قواننی  که  داشت  قصد  هم   ً واقعا
بیگانگان  با  که  رابطه ای  هر  در  نیست  الزم  دیگر 
می بندد،  خارجیان  با  که  قراردادی  یا  می کند  برقرار 
زیرا  کند؛  استفتا  تقلید  مراجع  دفرت  از  را  آن  حکم 
قاعدۀ  مفاد  اساس  بر  که  می فهمد  خودش 
آن  و  قرارداد  نوع  آن  اسالم،  نظر  طبق  نفی سبیل، 
ما شود  بیگانگان بر  که موجب سلطۀ  نوع رابطه ای 
به دست  مسلمنی  امور  تمشیت  که  شود  باعث  و 

بیگانگان بیفتد، مردود و غریقابل پذیرش است.
فقه  که  هستیم  آن  به دنبال  جهت  همنی  به 
به  و  شود  خارج  بودن،  مسئله مسئله  حالت  از 
مسائل  ما  یعین  شود؛  تبدیل  قواعد  از  مجموعه ای 
قاعده  این  و  کنیم  تجمیع  قاعده  یک  ذیل  را  فراوانی 
هم  را  مسائلی  البته  و  می دهیم  فرد  به دست  را 
شود  متوجه  که  می کنیم  ذکر  او  برای  مثال  به عنوان 
قاعده  دیگر،  او  اما  می شود؛  تطبیق  چگونه  قاعده 
و  موارد  بر  را  آن  می تواند  و  گرفته  فرا کامل  به طور  را 

مصادیقش تطبیق نماید.
امکان  اصل  اول،  نکتۀ  به عنوان  اینجا  تا  پس 
اجتهادی  استدالل  طریق  از  جدید  قواعد  تأسیس 
مسائل  و  موضوعات  به  پوشش دادن  برای 
مطرح  خارجی  روابط  حوزۀ  در  که  کنده ای  پرا

هستند تبینی گردید.
امر  این  به  نیاز  و  لزوم  باب  در  دوم  نکتۀ  اما 
قواعد  همنی  کوتاه مدت،  در  الاقل  آیا  یعین  است؛ 
دارند  وجود  فقه  در  حاضر  حال  در  که  فقهیه ای 
مسائل  عرصۀ  در  موجود  نیاز  به  پاسخگویی  توان 
ایجاد  و  کشف  به  نیازمند  ما  تا  ندارند  را  بنی الملل 

قواعد جدید باشیم؟
قبل  از  که  فقهیه  قواعد  همان  می آید  نظر  به 
داشته اند،  وجود  ما  فقهی  تراث  و  سنیت  فقه  در 
شوند،  ظرفیت شنایس  و  بازیابی  به درسیت  گر  ا
را  امروز  مسائل  از  قابل توجهی  بخش  می توانند 
 ً طبیعتا دهند.  پوشش  بیـن الملل  حوزۀ  در  هم 
نباشند،  آشنا  قواعد  آن  با  که  کسانی  برای  نظر  این 

می گویند  آن ها  می رسد.  نظر  به  بعید  و  غریب 
هزار  از  بیش  به  مربوط  که  فقهی  می شود  مگر 
این  با  را  امروز  مسائل  بتواند  است،  پیش  سال 
این  پاسخ  دهد؟!  پاسخ  دارد،  که  پیچیدگی هایی 
مطلب این است که ما اینجا از قاعدۀ فقهیه سخن 
وقیت  است.  کلی  عنوان  فقهیه  قاعدۀ  می گوییم. 
مصادیق  بر  قابل تطبیق  گاهی  شد،  کلی  عنوان 
وجود  حیث  این  از  منعی  هیچ  و  هست  هم  جدید 

ندارد؛ چون قاعده حالت کلی دارد.
تأسیس  و  ایجاد  برای  منعی   ً اوال آنکه  خالصه 
ً با ظرفیت شنایس قواعد  قواعد جدید نیست. ثانیا
مسائل  و  مصادیق  از  بسیاری  می توان  پیشنی، 
حل وفصل  گذشته  قواعد  همان  ذیل  را  نوظهور 

کرد و پاسخ داد.

از  یکی  قبل،  سؤال  ادامه  در   
تقسیم بندی  به  توجه  با  و  امروزه  که  مسائلی 
مطرح  دولت-ملت  قالب  در  سیایس  واحدهای 
به نوعی  که  است  سرزمیین  مرز  مسئلۀ  است، 
صالحیت  حدودوثغور  همچون  مسائلی  با 
برابر  در  دولت  مسئولیت  محلی،  دولت های 
می شود.  مربوط  قبیل  این  از  مباحیث  و  خود  تابعان 

از منظر فقه و فقها، مرز چه تعریفی دارد؟
مهم  بسیار  مرز  تعریف  خارجی،  روابط  از  بحث  در 
خارجی،  روابط   ً اساسا است.  سرنوشت ساز  و 
مرزی  به  محدود  قلمروی  در  که  ما  روابط  یعین 
خودمان  از  غری  کسانی  با  داریم  قرار  مشخص 
دارند.  قرار  ما  سرزمنی  مرزهای  آن طرف  در  که 
مرز  تعریف  باید  بحیث  هر  از  پیش  و  نخست  پس 
»ما«  باید  مهم،  این  برای  اینکه  کما  گردد.  مشخص 
به  می تواند  »ما«  مثال،  به طور  نماییم.  معنی  هم  را 

باشد  داشته  اشاره  اسالمی  حکومت  و  مسلمانان 
داراالسالم  حکومیت شان،  قلمرو  و  سرزمنی  به  که 
خارجیان  شد،  مشخص  »ما«  وقیت  می شود.  گفته 
قرار  مرز  آن طرف  در  که  کسانی  یعین  بیگانگان  و 
روابط  فقه  و  بحث  موضوع  آن ها  با  روابط  و  دارند 
خط  حال،  می گردند.  مشخص  نزی  است  خارجی 
از  »ما«  سرزمنی  کنندۀ  جدا که  فریض  جغرافیایِی 
نامیده  مرز  است،  خارجیان  و  دیگران  سرزمنی 

می شود.
کلماتی  فقهی،  کتب  در  مرز  تعریف  یافنت  برای 
زبان  در  ثغر  نمود.  جستجو  باید  را  »الثغر«  قبیل  از 
مرابطه  و  رباط  همچننی  است.  مرز  به معنای  عربی 
احکامی  دارای  و  است  مطرح  الجهاد  کتاب   در  که 
تعریف   ً معموال است.  مرزبانی  به معنای  است، 

مرز هم ذیل بحث از مرابطه می آید.
شرح  في  »صفوة الکالم  از  کتاب  الجهاد  در 
تکیه  با   ً عمدتا را  مرز)ثغر(  تعریف  شرائع اإلسالم« 

بر لغت و گفتار فقها، این طور آورده ایم:
بالد  بأطراف  يكون  الذي  الموضع  هو  هنا  »الثغر 
اإلسالم و الحّد الفاصل بنی دار اإلسالم و دار الكفر. 
ُيخاف  ثلمة  لمظّنة  ثغراً،  الحدود  سّميت  إّنما  و 
المسلمين،  و  اإلسالم  على  العدّو  هجوم   ً عادتا منها 

فإّن الثغر لغًة یقال لكّل موضع يخاف منه«.
بیان  و  مرابطه)مرزبانی(  بحث  در  ثغر،  از  منظور 
بالد  اطراف  در  که  است  موضعی  آن،  شرعِی  احکام 
دارالکفر  و  داراالسالم  میان  حدفاصل  و  اسالمی 
به  است  شده  نامیده  ثغر  مرز،  است.  گرفته  قرار 
هست  آن  در  رخنه ای  و  شکاف  امکان  که  خاطر  این 
دشمنان)کافران،  حملۀ خوف  معمول  به طور  که 
و  اسالم  به  موضع  آن  از  و...(  مشرکان 
از  ثغر  که  چرا دارد؛  وجود  اسالمی(  مسلمنی)بالد 
نسبت  که  می شود  گفته  موضعی  هر  به  لغوی  نظر 

به آن، خوف وجود دارد.
می گردد  مالحظه  تعریف  این  در  که  همچنان 
دارالکفر  با  داراالسالم  میان  حدفاصل  به  مرز 
که  شود  مشخص  باید  ابتدا  در  است.  شده  تعریف 
در  چیست.  دیین  متون  در  اسالمی  کشور  از  مراد 
داراالسالم  عنوان  با  اسالمی  کشور  از  دیین  ادبیات 
به عنوان  »ما«  نگاه  از  مرز  پس  می شود.  یاد 

قراردادی  خطی  اسالمی،  کشور  کن  سا و  مسلمان 
یعین  دارالکفر،  از  را  آن  که  داراالسالم  گرد  گردا است 

سرزمنی ها و کشورهای غریمسلمان جدا می کند.
که  است  این  دارد  وجود  که  مشکلی  اما 
به عنوان  را  داراالسالم  نمی توانیم   ً عمال امروزه 
داراالسالم  گر  ا چون  کنیم؛  معرفی  کشور  یک 
مسلمنی  زندگی  محل  که  کشوری  به معنای 
کنون  هم ا باشد،  است  آن ها  تحت حکومت  و 
کشورهای  به عنوان  متعددی  سیایس  واحدهای 
در  حکومتشان  که  دارند  وجود  دنیا  در  مستقل 
جمعییت  به لحاظ   ً عموما و  است  مسلمانان  اختیار 
کثریت  ا دارای  کشورها  این  در  مسلمانان  نزی 

عددی هستند.
شریعت  اساس  بر  آیا  که  است  این  سؤال  حال، 
تقسیم  برای  فقهی  و  دیین  ادبیات  در  و  اسالمی 
دارالکفر  و  داراالسالم  عنوان  فقط  سرزمنی ها، 
در  حاضر  عصر  در  باشد،  چننی  گر  ا دارد؟  وجود 
چننی  با  آن ها  نام گذاری  و  سرزمنی ها  تقسیم 

ادبیات نحیفی با مشکل جدی مواجه می شویم.
مزیبانی  به  که  هم  علمی  نشست های  برخی  در 
کارشناسان  از  بعیض  داشتیم،  امورخارجه  وزارت 
سیاست  دستگاه  مسئوالن  و  وزارتخانه  این 
به  ورود  در  فقه  کارآمدی  نا بر  به تصریح  خارجی، 
این  با  می کردند،  تأکید  بنی الملل  روابط  مسائل 
داراالسالم- دوگانۀ  در  کان  کما فقه  که  توجیه 

تقسیمی  هیچ  دیگر  و  است  متوقف  دارالکفر 
و  بسیط  نگاه  چننی   ً طبیعتا و  ندارد  وجود  آن  در 
پاسخگو  ما  زمانۀ  در  به هیچ وجه  اولیه ای  تقسیم 

نیست!
که  بگوییم  باید  پرسش،  این  به  پاسخ  در  اما 
گاهی  آ نا از  نایش  آن  ابحاث  سعۀ  و  فقه  از  تلقی  این 

یک  یا  خارجی  روابط  عرصۀ  در  مدیر  یک  گر  ا
آشنا  به درسیت  نفی سبیل  قاعدۀ  با  دیپلمات 
داشت  قصد  هم   ً واقعا و  گرفت  فرا را  آن  و  شد 
نیست  الزم  دیگر  کند،  اجرا  را  اسالم  قواننی  که 
یا  می کند  برقرار  بیگانگان  با  که  رابطه ای  هر  در 
از  را  آن  حکم  می بندد،  خارجیان  با  که  قراردادی 

دفرت مراجع تقلید استفتا کند.
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تقسیم  اسالمی،  فقه  و  شریعت  در  وگرنه  است 
با  و  گونی  گونا منظرهای  از  سرزمنی ها  و  ارایض 
در  که  است  گرفته  صورت  مختلفی  جهات  مالحظۀ
بعیض  و  تقسیم ها  این  به  اختصار  و  به اجمال  ادامه 

از اقسام ذیلشان اشاره می کنیم:
این  در  اقتصادی:  منظر  از  ارایض  تقسیم   .1
دیدگاه های  سین،  و  شیعه  بنی  تقسیم بندی، 
به  اهل سنت   ً مثال می شود.  دیده  مختلفی 
به  می گویند  ُعشریه  ارایض  زمنی ها،  از  دسته ای 
دولت  به  باید  آن  مالیات  یک دهم  که  اعتبار  این 
برای  نوع  هفت  تا  که  دارد  انواعی  و  شود  پرداخت 
دارد.  متفاوت  نظری  شیعه  ولی  شمرده اند،  آن 
ارایض  تقسیم،  این  در  سرزمنی ها  از  دوم  دستۀ 
تفاوت هایی  با  البته  هم،  شیعه  که  است  خراجیه 
جزیه،  خراج،  بحث  دارد.  قبول  را  آن  اهل سنت،  با 
مطرح  زمنی ها  از  دسته  این  در  طسق  و  اجاره 

می شود.
در  زمنی  دسته  سه  می توان  مالکیت  منظر  از   .2
ارایض  و  عمومی  ارایض  خصویص،  ارایض  گرفت:  نظر 

دولیت.
در  می توان  را  ارایض  آبادانی،  و  عمران  منظر  از   .3
آباد)موات(، ارایض آباد  سه دسته جای داد: ارایض نا

طبیعی)ُمحیات باألصاله( و ارایض آباد بشری.
ذیل  که  اقسامی  و  تقسیم  سه  این  بر  افزون 
فقه  در  نزی  دیگر  تقسیم  دو  دارد،  وجود  هرکدام 
ً به  برای ارایض و سرزمنی ها ذکر شده است که کامال

روابط خارجی مربوط هستند:
سبب  جهت  از  سرزمنی ها  تقسیم   .1
چگونگی  و  اسالمی  حکومت  قلمرو  در  دخولشان 

انضمامشان به کشور اسالمی.
سه  تقسیم،  این  تحت  صفوة الکالم،  کتاب  در 
ذکر  هستند،  اقسامی  دارای  هرکدام  که  کلی  ِقسم 

شده است:
المفتوحة  .أ فتحاً)األرض  المسلمة  األرض 

إنسانية(  بجهود  بشرّياً)الُمحياة  العامرة   )1 عنوًة(: 
باألصالة(  طبيعّياً)الُمحياة  العامرة   )2 الفتح  حاَل 
أو  باألصل  العامرة)الَموات  غری   )3 الفتح  حال 

بالعارض( حال الفتح.
لهم:  .أ األرض  أن  على  صولحوا  إذا   )1 الصلح:  أرض 

العامرة  غری   -3  ً طبيعّيا العامرة   -2  ً بشرّيا العامرة   -1
لهم  و  للمسلمين  األرض  أن  على  صولحوا  إذا   )2
 ً بشرّيا العامرة   -1 الجزية:  أعناقهم  على  و  السكنى 

ً 3- غری العامرة. 2- العامرة طبيعّيا
العامرة  .أ  )1 بالدعوة:  و   ً طوعا المسلمة  األرض 

ً 3( غری العامرة. ً 2( العامرة طبيعّيا بشرّيا
اعتقادی- منظر  از  سرزمنی ها  تقسیم   .2

و  داراالسالم  به  سرزمنی ها  تقسیم  سیایس. 
البته  می شود.  مطرح  جا  همنی  در  دارالکفر 
می شود،  گفته  هم  دارالهجره  آن  به  که  داراالسالم 
می گردد:  تقسیم  موارد  این  به  خود  به نوبۀ 
دارالعدل،  دارالتقّیه،  دارالخالف،  داراالیمان، 
هرکدام  که  دارالجزیه،  یا  دارالذّمه  و  دارالبغی 
سرزمیین  قلمروی  به  و  دارند  را  خود  خاص  تعریف 

خایص اشاره دارند.
به  هم  دارالشرک  یا  دارالکفر  همچننی 
تقسیم  و...  دارالعهد  دارالحرب،  نظری  بخش هایی 

می شود.
تقسیمات  این  همۀ  از  مفصل  به طور  فقه  در 
موضوع شنایس  از  پس  و  می شود  بحث  اقسام  و 
و  مفهومیه  شبهات  حل  و  مسئله شنایس  و 
احکام  مذکور،  موارد  یکایک  دربارۀ  مصداقیه 
منابع  از  آن ها  از  هریک  با  مرتبط  تکلیفی  و  وضعی 

دین، استنباط و استخراج می شود.

آیا همه کشورهایی که در حال حاضر 
این  از  یکی  تحت   ً دقیقا هرکدام  دارند،  وجود  دنیا  در 

عناوین قرار می گریند؟
ً جمهوری اسالمی ایران،  بله همنی طور است؛ مثال
کشورهای  دیگر  می آید.  حساب  به  داراالیمان 
شیعه  جمعیت  کثریت  ا آنجا  در  که  اسالمی 
پریوان  اختیار  در  حکومت  آن،  از  مهم تر  و  نیستند 
دارالخالف  نیست،  اهل بیتعلیهم السالم  مکتب 
دارالخالف،  کشورهای  از  بعیض  می شوند.  حساب 
قیاس  همنی  بر  و  می آیند  شمار  به  دارالتقیه 
ذیل  در  را  جهان  کشورهای  و  رفت  پیش  می توان 
آن،  اساس  بر  و  قرارداد  گفتیم  که  تقسیم هایی 
با  مراودات  و  ارتباطات  اقسام  و  انواع  شرعِی  احکام 
از  را  مراودات  و  ارتباطات  این  حدودوثغور  و  آن ها 

دید شرع مقدس به دست آورد.
است  ممکن  مطالب،  این  همۀ  از  پس 
الاقل  مرزبندی،  و  مرز  دربارۀ  دیگری  پرسش 
تا  پاسخش  که  آید  پدید  داراالسالم،  محدودۀ  در 
که  است  این  پرسش  آن  است.  نشده  داده  اینجا 
که  باشیم  اسالمی  کشور  یک  ما  مثال،  به طور  گر  ا
گرفته  فرا اسالمی  کشورهای  هم  را  دورتادورمان 
تفاوت  نزی  اعتقادی-سیایس  به لحاظ  و  باشند 
اقسام  به  توجه  با  که  باشیم  نداشته  هم  با  چندانی 
دو  در  کردیم،  ذکر  داراالسالم  تحت  که  دارهایی 
چه  با  حالیت  چننی  در  گرییم،  قرار  مختلف  ِقسم 
کشور  یک  به عنوان  را  خودمان  شرعی،  مجوز 
در  که  همسایگانمان  از  مرز،  افرتاض  با  و  مستقل 
و  ساخته ایم  جدا  هستند  یکسان  ما  با  مسلمانی 
وارد  بخواهند  کشورها  آن  اتباع  که  صورتی  در   ً مثال

کشور ما شوند موظف به اخذ روادید هستند؟
به  دیگر  بار  یک  باید  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
همان  گونه  بازگردیم.  سّنیت  فقه  در  مرز  تعریف 
دیگری  نکتۀ  و  شاخص  یا  دیگر  تعریف  دیدیم  که 
از:  بود  عبارت  که  داشت  وجود  مرز  تعریف  در  نزی 
دشمنان  حملۀ  خوف  معمول  به طور  که  »موضعی 

از آن موضع به اسالم و مسلمنی وجود دارد.«

میان  حدفاصل   ً صرفا مرز،  تعریف  پس 
ک نزی در  داراالسالم و دارالکفر نیست، بلکه این مال
که  دارد  وجود  مرزی  نقاط  به عنوان  نقاطی  تعینی 
و  مشرکنی  همچون  اعداء،  حملۀ  خوف  نقاط،  آن  از 

کفار وجود داشته باشد.
مسلمان بودن  به رغم  که  است  آن  واقعیت 
حکومت هایی  وجود  به خاطر  ولی  همسایگان، 
حیت  یا  ویژه  ارتباط  نوعی   ً احیانا که  کشورها  این  در 

مسلمانان  همۀ  که  است  آن  آرمانی  وضعیت 
در  ایمانی  خواهران  و  برادران  به عنوان 
کشور  یک  و  سیایس  واحد  یک  چهارچوب 
 ً حقیقتا و  واحد  حکومیت  با  داراالسالم،  نام  به 
به خاطر  شوربختانه  ولی  کنند،  زندگی  اسالمی 
چننی  زیاده خواهی ها  و  انحرافات  اختالفات، 

آرمانی، دور از دسرتس قرار دارد .

دشمنان  و  مشرکنی  کفار،  به  نسبت  سرسرپدگی 
جاسوس ها  و  نفوذی ها  به خاطر  یا  دارند  مسلمنی 
ضعف  به خاطر  یا  و  حکومتشان  دستگاه  در 
آن ها  کشورهای  دیگر،  به علل  یا  و  حکومت 
و  مشرکنی  حملۀ  برای  مبدائی  و  عزیمت  نقطۀ 
آن ها  خود  است.  شده  ما  به  مزدورانشان  یا  کفار 
است  بسرتی  آن ها  کشور  اما  هستند  مسلمان 

برای آزاررساندن کفار و مشرکنی به ما!
مانند  کشورهایی  عیین،  نمونۀ  یک  به عنوان 
در  را  افغانستان  و  صدام،  سقوط  از  پس  عراق، 
ما  با  را  روابط  بهرتین  مقاطعی  در  که  بگریید  نظر 
برای  شده اند  بسرتی  حال  عنی  در  ولی  داشته اند، 
ما  به  و  بیایند  آن ها  طریق  از  مشرکنی  و  کفار  اینکه 
افغانستان  در  گذشته  سال های  در  بزنند.  ضربه 
کشور  این  در  که  بودیم  مواجه  مسئله  این  با 
در  شد.  احداث  ایران  به  ضربه  برای  پایگاه هایی 

عراق هم شاهد این مشکل بوده ایم.
کشورهای  و  برویم  عقب تر  گام  یک  گر  ا حال 
بعیض  و  آذربایجان  جمهوری  یا  ترکیه  مثل  دیگر 
بگرییم  نظر  در  را  ایران  شرق  شمال  کشورهای 
همچون  فارس  خلیج  حاشیۀ  کشورهای  یا 
کنیم،  لحاظ  را  بحرین  و  امارات  کویت،  عربستان، 
این  بودن  مسلمان نشنی  وجود  با  که  می بینیم 
برای  پایگاهی  این ها  اینکه  از   ً اصال ما  کشورها، 
در  باشند،  ما  علیه  مشرکنی  و  کفار  سوءاستفادۀ 

امان نیستیم.
سنیت  فقه  در  موجود  تعریف  همان  طبق  لذا 
دور  که  دارد  وجود  مجوز  این  ما  برای   ً شرعا هم 
عبورومرور  مانع  و  بکشیم  مرزی  خود  کشور 
بتوانیم  تا  شویم  گروه ها  و  افراد  بی حساب وکتاب 
جلوگریی  مزدورانشان  و  مشرکنی  و  کفار  حملۀ  از 

نماییم.
کستان  پا است.  کستان  پا کشور  دیگر،  مثال 
بسیار  همسایگان  از  یکی  مردمی  و  فکری  به لحاظ 
قریب  جمعیت  کل  از  که  است  ایران  به  نزدیک 
درصد   97 حدود  آن،  میلیون نفرِی  نود  و  صد  به 
درصد   20 از  بیش  آمار،  این  از  و  هستند  مسلمان 
مؤسس  اینکه  کما  می دهند.  تشکیل  شیعیان  را 
از  برخی  و  جناح  محمدعلی  اعظم  قائد  کشور،  این 
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شخصیت های سیایس بزرگ و رؤسای جمهورش 
پدر  علی بوتو،  ذوالفقار  و  یحیی خان  ژنرال  مثل 
بی نظریبوتو، نزی شیعه بودند. آقای دکرت ظریف وزیر 
جایی  یک  دوازدهم،  و  یازدهم  دولت  امورخارجۀ 
پس  کستان،  پا به  سفر  در  که  بود  کرده  تعریف 
امورخارجۀ  وزیر  به  معمول،  کرات  مذا پایان  از 
جمهوری  رهرب  طرف  از  من  بود  گفته  کستان  پا
که  آورده ام  را  پیغام  این  شما  برای  ایران  اسالمی 
یمن  ضد  بر  سعودی  عربستان  ائتالف  از  شما 
عربستان  با  همراهی  از  را  خودتان  و  شوید  خارج 
امورخارجۀ  وزیر  بکشید.  کنار  یمن  جنگ  در 
کرده  قبول  صراحت،  و  به سرعت  هم  کستان  پا
در  ما  بود  گفته  او  به  تعجب  با  ظریف  آقای  بود. 
موضع  صریح  و  سریع  که  گرفته ایم  یاد  دیپلمایس 
این  به  و  چانه زنی  هرگونه  بدون  چطور  شما  نگرییم، 
موضوعی  در  هم  آن  پذیرفتید؟!  صراحت  و  سرعت 
با  کستان  پا راهربدی  همکاری  که  مهمی  این  به 
کستان  پا امورخارجه  وزیر  است.  بوده  عربستان 
زمانی  در  شما  رهرب  بود  داده  پاسخ  ظریف  آقای  به 
به  ما  مردم  و  آمد  کستان  پا به  بود  رئیس جمهور  که 
از  و  ایستادند  ایشان  مسری  در  کیلومرت  هجده  طول 
استقبال  آن  که  می دانید  کردند.  استقبال  ایشان 
دیگر  کشوری  در  خارجی  مقام  یک  از  استقبال  که 
رهرب  گر  ا االن  اما  ندارد.  نظری  دنیا  تمام  در  بود، 
کیلومرت،  هجده  به جای  بیاید  کستان  پا به  شما 
ایشان  از  کیلومرت  هشتاد  طول  به  کستان  پا مردم 
کستان  استقبال خواهند کرد. پس رهرب ایران در پا
او  نظر   ً طبیعتا و  است  برخوردار  محبوبییت  چننی  از 
این  طول  در  این،  بر  عالوه  است.  محرتم  ما  برای  هم 
دیده ایم  ما  می گذرد  شما  انقالب  از  که  سال  چهل 
و  ماند  جایش  سر  کرد  اتکا  شما  به  هرکیس  که 
پایش  زیر  از  را  تخته  کرد  اتکا  آمریکا  به  که  هرکیس 
همراه  ایران  با  که  می کند  حکم  عقل  لذا  کشیدند. 

شویم تا اعوان وانصار آمریکا.
ما  به  اندازه  این  تا  که  کستانی  پا حال، 
شماری  بر  عالوه  حال  عنی  در  است،  نزدیک 
صاحب منصبانشان،  و  سیاست مداران  از 
جمله  از  آن،  امنییت  و  اطالعاتی  دستگاه  در  افرادی 
جایگاه  با   ،)ISI(کستان پا نظامی  اطالعات  سازمان 

دارند  حضور  نظارت،  و  غریقابل کنرتل  و  فراقانونی 
هماهنگی  در  و  ندارند  ما  به  را  مثبیت  نگاه  چننی  که 
به  آمریکا  رأسشان  در  و  ما  دشمنان  با  کامل 
تروریسیت  و  تکفریی  گروه های  تقویت  و  تجهزی 
و...  طالبان  صحابه،  سپاه  جهنگوی،  لشکر  مثل 
آمریکا  امیال  و  منافع  راستای  در  و  می پردازند 
ضد  بر  را  گروه ها  این  آن ها،  امثال  و  عربستان  و 
کستان  پا همچننی  می سازند.  فعال  شیعیان، 
که  تکفریی  و  وهابی  گروه های  برخی  مأمن  به 
در  تروریسیت  اقدامات  انجام  فقط  وظیفه شان 
است  درست  است.  شده  تبدیل  است  ایران  ک  خا
داریم،  زیادی  بسیار  قرابت  کستان  پا با  ما  که 
هم  کی  خطرنا گروه های  چننی  حال  عنی  در  ولی 
کرده اند  کمنی  ما  ضد  بر  که  هستند  کستان  پا در 
که  دارد  وجود  آنجا  در  امنییت  سیستم  یک  یا 
امنیت  علیه  آن  در  جاسوس هایی  و  نفوذی ها 
با  ما  پس  می کنند.  اقدام  و  می کشند  نقشه  ما 
شیعیان  و  مسلمانان  به  که  عالقه ای  همۀ  وجود 
نمی توانیم  ولی  داریم،  کستان  پا باصفای  و  خالص 
کار،  این  با  زیرا  برداریم؛  کستان  پا با  را  خود  مرز 
خطر  به  فاجعه باری  به صورت  را  خویش  امنیت 

انداخته ایم.

با   ً کامال ما  کشور  در  مرز  وجود  بنابراین 
است.  سازگار  و  دارد  مطابقت  شرعی  دیدگاه های 
و  دادیم  تشکیل  اسالمی  کشور  یک  ما  وقیت  حال 
آن طرف  که  کیس  آن  هر  کشیدیم،  مرز  هم  آن  دور 
روابط  فقه  تحت  او  با  رابطه  برقراری  دارد،  قرار  مرز 
اینکه  از  اعم  می گرید؛  قرار  موردبرریس  خارجی 
در  که  است  واضح  البته  کافر.  یا  باشد  مسلمان 
ماورای  در  که  کسانی  همۀ  ما  خارجی،  روابط  فقه 

مرزهایمان قرار دارند را یکسان نمی بینیم.

را  آن ها  استقالل  و  مسلمنی  عزت  که  امری  هر 
مردود  نفی سبیل،  قاعدۀ  طبق  کند،  خدشه دار 
است.  گرفته  قرار  موردنفی  و  شده  شمرده 
جمله  از  استقالل،  و  سیادت  عزت،  رعایت  لذا 
به  مسلمنی  خارجی  روابط  در  اسایس  اصول 

شمار می رود.

رابطۀ  از  عبارت اند  که  خارجی   رابطۀ  سطح  چهار 
بنی الملل  نظام  و  حکومت ها  سازمان ها،  افراد،  با 
این ها،  همۀ  در  آنگاه  گرفت.  نظر  در  می توان  را 
را  کافربودن  یا  مسلمان  نخست،  سطح  سه  به ویژه 
اهل کتاب  بودن  هم،  کفار  درمورد  می کنیم.  لحاظ 
اهل حرب  همچننی  غریاهل کتاب  بودنشان،  یا 
همۀ  و  می شود  لحاظ  بودنشان  اهل سلم  یا  بودن 
این امور محاسبه شده و در فقه بنی الملل، احکام 

خایص بر آن ها مرتتّب می گردد.
نکته  این  به  است  الزم  مرز،  بحث  پایان  در 
آرمانی  وضعیت  شک،  بدون  که  شود  اشاره  نیـز 
و  برادران  به عنوان  مسلمانان  همۀ  که  است  آن 
سیایس  واحد  یک  چهارچوب  در  ایمانی  خواهران 
واحد  حکومیت  با  داراالسالم،  نام  به  کشور  یک  و 
شوربختانه  ولی  کنند،  زندگی  اسالمی   ً حقیقتا و 
زیاده خواهی ها  و  انحرافات  اختالفات،  به خاطر 
چننی آرمانی، دور از دسرتس قرار دارد و مع األسف 
نوپدیدی  مسئلۀ  داراالسالم،  شدِن  تکه تکه  این 
تاریخ  نخستنی،  سدۀ  همان  از  بلکه  نیست  هم 
مسلمنی  چندپارگی  شاهد  مسلمنی  و  اسالم 
و  کشورها  سربرآوردن  و  سرزمنی هایشان  و 
درون  در  متخاصم  حیت  و  مختلف  حکومت های 

داراالسالم بوده است.
در   ً خارجا و   ً عمال آنچه  لحاظ  با  و  اساس  این  بر 
آن  مناسب تر  شاید  است،  شده  واقع  تاریخ  طول 
اسالم  جهان  معادل  را  داراالسالم  تعبری  که  باشد 

بدانیم، نه کشور اسالم.
از  پیش  که  گفتگویی  ضمن    
نفی سبیل  قاعدۀ  از  داشتیم  مرز  بحث  به  ورود 
بر  بخواهیم  گر  ا اما  شد.  صحبت  به اجمال  هم 
در  فقهی  قواعد  مهم ترین  از  یکی  که  قاعده  این 
ً این  روابط بنی الملل است تمرکز کنیم، لطفا زمینۀ
بر  می تواند  که  تأثریاتی  و  ادله  مفاد،  نظر  از  را  قاعده 
اسالمی  جمهوری  میان  قراردادهای  و  رابطه  نوع 

ایران و کشورهای دیگر بگذارد توضیح دهید.
سرنوشت ساز  و  گویا  قاعده ای  نفی سبیل،  قاعدۀ 
قاعده  این  گویابودن  است.  بیگانگان  با  رابطه  در 
برای  قاعده  این  محتوای  که  است  مفهوم  این  به 
»سبیل«  است.  قابل فهم  به خوبی  همگان 

و  است  سلطه  به معنای  قاعده،  این  عنوان  در 
ادارۀ  بر  تسلطی  ما  که  است  معنا  این  به  هم  سلطه 
برای  بیگانگان  و  باشیم  نداشته  خودمان  امور 
دهیم  انجام  چه کاری  ما  که  بگریند  تصمیم  ما 
این  اینکه   ً خصوصا ندهیم.  انجام  چه کاری  و 
مسلمنی  و  اسالم  مصالح  که  شود  موجب  تسلط 
زیرسؤال برود و آن ها امور ما را به گونه ای تمشیت 
و  اسالم  مصلحت  خالف  جهت  در  ما  که  کنند 
چننی  نفی سبیل  قاعدۀ  کنیم.  حرکت  مسلمنی 
با  رابطه  نوع  هر  و  می کند  رد  و  نفی  را  سلطه ای 
سلطه ای  نوع  چننی  به  منجر  بخواهد  که  بیگانگان 

بشود، در قاعدۀ نفی سبیل رد می شود.
مفاد قاعدۀ نفی سیل این است که از دید اسالم 
فرهنگی،  فکری،  آقایی  و  سروری  تسلط،  راه  باید 
مسلمانان  بر  کفار  نظامی  و  اقتصادی  سیایس، 
معامله  عمل،  هر  قاعده  این  طبق  لذا  شود.  بسته 
و  شخیص  چه  کفار،  و  مسلمنی  بنی  رابطه ای  یا  و 
خصویص و چه اجتماعی و چه در سطح حکومت ها 
 ً شرعا شود،  مسلمانان  بر  کفار  تسلط  موجب  که 

جایز نیست و امکان تحقق ندارد.
از  قاعده  این  که  است  این  اینجا  در  مهم  نکتۀ 
و  است  بوده  بزرگان  و  علما  موردنظر  اسالم  آغاز 
البته  داشتند.  توجه  قاعده  این  به  هم  حکومت ها 
قاعده  که  می کرد  اقتضا  آن ها  منافع  اوقات  گاهی 
رعایت  قاعده  این  که  آنجایی  اما  بگذارند.  پا  زیر  را 
فرهنگی،  فکری،  استقالل  تضمنی کنندۀ  شده، 
دیگران  قبال  در  مسلمنی  اقتصادی  و  سیایس 

بوده است.
ً قواعد فقهیه از منابع اسالمی استخراج  طبیعتا
فقهیه  ضرورات  روایات،  آیات،  از  یعین  می شوند؛ 
فقهیه ای  قواعد  آن  اما  قبیل.  این  از  اموری  و 
می شوند،  استفاده  قرآن  آیات  از   ً مستقیما که 
دارند؛  مسلمنی  میان  در  بیشرتی  گریی  فرا  ً طبعا
دارند.  قبول  را  آن ها  به نوعی  مسلمنی  همۀ  یعین 
که  چرا است؛  قبیل  این  از  هم  نفی سبیل  قاعدۀ
آیۀ  از  نزی  را  اسمش  حیت  بلکه  مدلولش  و  مفاد 
شریفه ای از قرآن حکیم گرفته است: »و لَن َيجَعَل 
هرگز  خدا  و  َسبيالً؛  الُمؤِمنيَن  َعلَى  ِللكاِفريَن  اهللُ 
نداده  قرار  مؤمنان  بر  کافران  تسلّط  برای  راهی 
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است.«
و  دارند  اشعار  یا  داللت  قاعده  این  مفاد  بر  که  دارند  وجود  هم  دیگری  آیات  و  روایات  آیه،  این  بر  عالوه  اما 
سبب می شوند که ابعاد این قاعده بیشرت روشن شود. به عنوان مثال حدیث نبوی مشهور: »االسالم َیعلوا 
مفاد  به  به نوعی  همگی  الُْعْلَیا«2،  ِهَی  اهللِ  »كَِلَمُة  شریفه:  آیۀ  این  نزی  و  شد  ذکر  که  آیه ای  کنار  در  علیه«1  ُیعلی  ال  و 

قاعدۀ نفی سبیل اشاره دارند.
ُة َو لَِرسولِِه َو لِلُمؤِمنيَن«3 که بیان می کند خداوند مؤمن را عزیز قرار داده  ِ الِعزَّ همچننی آیۀ شریفه: »َو لِلَّ
تحت استیالی  و  زیردست  او  که  نیست  رایض  است،  داده  قرار  عزیز  را  مؤمن  که  حکیمی  خدای   ً قطعا است. 
را  عزتش  که  نمی کند  کاری  انجام  به  مکلف  را  او  و  نمی کند  تکلیف  او  بر  را  حکمی  نزی  خود  و  گرید  قرار  کافران 

زیرسؤال بربد.
سربلند  و  عزیز  و  دارند  را  برتر  دست  باشند،  حقیقی  ایمان  اهل  مسلمانان،  گر  ا می فرماید  حکیم  قرآن 
هستند: »َو ال تَِهُنوا َو ال تَْحَزنُوا َو أَنُْتُم اْلَْعَلْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنين 4؛ هرگز سست نشوید و غمگنی نگردید، 

گر ایمان داشته باشید، شما برترید.« در حالی که ا
َمَعُكْم...5؛ پس هرگز   ُ اللَّ َو  اْلَْعَلْوَن  أَنُْتُم  َو  ْلِم  السَّ إِلَى  تَْدُعوا  َو  تَِهُنوا  ال  َ« و یا در آیه ای دیگر می فرماید: 

سست نشوید و)از دشمنان( صلح)ذلت بار( طلب نکنید، در حالی که شما برترید و خدا با شماست... .«
خدافرامویش،  با  شوند،  مشکلی  دچار  نکند  آنکه  ترس  از  سست عنصر  و  ضعیف النفس  افراد  برخی  اما 
قرارداد  و  کره  مذا هر  به  می کنند،  دراز  آنان  به سوی  نیاز  دست  می روند،  کافران  سراغ  به  خودباختگی  و  ذلت 
خطاب  مجید  قرآن  می دهند.  قرار  کفار  تسلط  و  تحت والیت  را  خود  و  می دهند  رضایت  ذلت باری  و  ظالمانه 
أَْولَِياَء  النََّصاَرى  َو  وَد  الْيَهُ تَتَِّخُذواْ  اَل  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ال ا  به مسلمانان و در توصیف افراد مذکور می فرماید: »يََأيّهَ
فِى  َِّذيَن  ال ى  َفتَرَ  * الِِميَن  الظَّ الَْقْوَم  يَْهِدى  اَل   َ اللَّ إِنَّ  ْم  ِمنْهُ َُّه  َفِإن مِّنُكْم  م  يََتَولهَُّ َمن  َو  بَْعٍض  أَْولَِياُء  بَْعُضُهْم 

و  ایمان آورده اید! یهودیان  که  کسانی  ای  َدائَرٌة...؛  تُِصيَبَنا  أَن  شَى  نَخْ يَُقولُوَن  ِفيِهْم  يَُسِرُعوَن  مََّرٌض  ُقُلوبِِهم 
شما  از  کیس  و  یکدیگرند  اولیای  آن ها  نکنید.  انتخاب  خود(  تکیه گاه  و  ولّی)دوست  به عنوان  را  مسیحیان 
که والیت)دوسیت و تکیه گاه بودِن( آن ها را بپذیرد، از آن ها به شمار می آید. همانا خداوند مردمان ستمکار 
و  می گریند  سبقت  یکدیگر  از  آن ها  به سوی  رفنت  در  که  می بیین  را  بیماردالن  ولی   * نمی کند.  هدایت  را 
نگرییم(،  کمک  آنان  از  و  نکنیم  دراز  نیاز  دست  مسیحیان  و  یهودیان  به سمت  گر  می ترسیم)ا می گویند 

حادثه و مشکالتی برای ما به وجود آید... .«
استقالل  و  مسلمیـن  عزت  که  امری  هر  که  می شود  استفاده  نظائرشان  و  روایات  و  آیات  این  مجموع  از 
رعایت  لذا  است.  گرفته  قرار  موردنفی  و  شده  شمرده  مردود  نفی سبیل،  قاعدۀ طبق  کند،  خدشه دار  را  آن ها 

عزت، سیادت و استقالل، از جمله اصول اسایس در روابط خارجی مسلمنی به شمار می رود.
مکانی  و  زمان  هر  در  بینجامد،  استقالل  و  عزت  ارتقاء  و  حفظ  به  که  مواردی  رعایت  و  قاعده  این  تطبیق  اما 
موردی  در  و  زمانی  مقطع  یک  در  کنید  فرض  است.  متفاوت  مختلف،  وضعیت های  و  شرایط  به  نسبت  و 
و  بیاورند  را  صنعیت  و  بیایند  اسالمی  کشور  به  آن ها  اینکه  برای  خارجی  کشور  یک  با  قرارداد  بسنت  خاص، 
زمان  در  ولی  نمی اندازد،  خطر  به  و  نمی برد  زیرسؤال  را  مسلمانان  استقالل  و  عزت  کنند،  پا  بر  را  کارخانه ای 
آنان  قرارگرفنت  و  اسالمی  امت  ذلت  موجب  اقدام،  همنی  دیگر،  کشوری  با  تعامل  در  یا  و  دیگر  شرایطی  یا 

تحت سلطه و استیالی کفار می شود.

  2. من ال یحضره الفقیه، ج 4 ص 334، ح 5719
  3. سورة توبه، آیۀ 40
  4. سورة منافقون، آیۀ 8
  4.سورة آل عمران، آیۀ 139
  5.سورة محمد، آیۀ 35

غلط  و  دارد  ضعف  و  نقص  قانون  گر  ا
که  مادامی  تا  اما  بشود؛  عوض  است، 
آن  به  بایسیت   ً حتما است،  قانون  قانون، 

عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود.
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 حقوق بشر؛ فناوری سیایس غرب
 یا موازین فطری و طبیعی؟

گفت وگو با دکرت باقر انصاری
عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشیت

ً تحلیلی از حقوق بشر اسالمی و مهم ترین مؤلفه های آن را بیان کنید.      لطفا
و  متفکران  نگاه  در   ً معموال و  است  شده  ارائه  مختلفی  برداشت های  اسالمی  بشر  حقوق  مفهوم  از 
نویسندگان  اشخاص،  از  برخی  است.  شده  دسته بندی  برداشت  و  معنا  دو  ذیل  حوزه،  این  اندیشمندان 
ما  که  است  این  منظورشان  می برند،  کار  به  را  اسالمی  بشر  حقوق  کلمۀ  که  وقیت  ما  دیین  و  سیایس  رجال  و 
بشر  حقوق  به  کاری  و  است  اسالمی  منابع  و  اسالم  آن ها  منشأ  و  مبنا  که  داریم  بشری  حق های  سری  یک 
ً از مواضع کسانی  ً به آن حقوق بشر غربی گفته می شود، ندارند. این برداشت معموال بنی المللی که اصطالحا
در  می کنند.  اتخاذ  را  موضع  این  نزی  ما  رسمی  مقامات  از  بخیش دیگر  و  قضائیه برخاسته  قوۀ  رئیس  همچون 
بر  را  خود  کتاب های  و  تحقیقات  از  برخی  که  هستند  حوزوی  و  دانشگاهی  اشخایص  هم  ما  نویسندگان  بنی 
برریس  شیعه  ائمۀ  آراء  در  یا  له  کرمصلی اهلل علیه وآ ا نیب  سریۀ  و  سنت  در  را  بشر  حقوق  مثاًل  نوشته اند؛  اساس  این 
مدینه  و  مکه  در  له  پیامربصلی اهلل علیه وآ رفتار  از  و  می کنند  پیدا  ورود  بشر  حقوق  بحث  به  حیطه  این  از  لذا  کردند. 

و  دارد  زیادی  تأکید  انسان  شخصیت  و  کرامت  حفظ  بر  و  می دهد  انسان  به  زیادی  ارزش  اسالم  دین 
است.  متعالی  و  قدیس  بسرت  یک  در  انسانیت  و  انسان  منزلت  و  قدر  وجود  نشان دهندۀ  خود  این 
مفهوم  با  اندازه  چه  تا  انسان،  اهمیت  و  ارزش  مورد  در  اسالم  آموزه های  این  که  است  این  پرسش  حال 
این  آیا  کرد؟  اسالمی  بشر  حقوق  از  صحبت  آن،  بر  مبتین  می توان  آیا  دارد؟  همخوانی  بشر  حقوق  امروزی 

آموزه ها می تواند دریچه ای به سمت گفت وگو و ارتباط با جهان و دیگر ملت ها باشد؟
است  کسانی  جمله  از  شهیدبهشیت  دانشگاه  حقوق  دانشکدۀ  علمی  هیئت  عضو  انصاری،  باقر  دکرت 
دانشگاه  استاد  این  است.  قائل  معنا  و  ماهیت  آن  برای  و  می پذیرد  را  اسالمی  بشر  حقوق  مفهوم  که 
جزئی،  اختالفات  برخی  وجود  علی رغم  غربی  بشر  حقوق  و  اسالمی  بشر  حقوق  میان  که  است  معتقد 
نباید  لذا  و  دارد  وجود  کاتی  اشرتا آنها  میان  مهم  مبانی  از  بسیاری  در  و  ندارد  وجود  اسایس  چالش های 
فراوان  کات  اشرتا جهان،  در  رایج  بشر  حقوق  به ویژه  و  بشر  حقوق  مفهوم  به  صرف داشنت  منفی  نگاه  با 
در  دانشگاه  استاد  این  سخنان  دربرگریندۀ  حاضر  گفت وگوی  گرفت.  نادیده  اسالمی  بشر  حقوق  با  را  آن 

موضوع حقوق بشر اسالمی و ارتباط آن با حقوق بشر غربی است.

صحبت  ایشان  دیگر  عملکردهای  از  بسیاری  و 
یاد  اسالمی  بشر  حقوق  عنوان  با  آن  از  و  کرده 
خود  حاضر  زمان  جامعۀ  به  هم  آن  از  بعد  می کنند. 
حاضر  حال  شرایط  با  را  بحث ها  این  و  کرده  رجوع 
نگاهی  با  می کنند  سعی   ً نهایتا یا  و  می دهند  تطبیق 
بشری  حقوق  آموزه های  با  را  خود  مباحث  نّقادانه 
بشر  حقوق  ما  اشخاص،  این  نظر  از  دهند.  تطبیق 
بشر  حقوق  اصطالح  با  نتیجه  در  و  داریم  اسالمی 
از  بی نیاز  را  خود  و  ندارند  خوبی  میانۀ  بنی المللی 
این   ً دقیقا که  کنند  مطالعه  و  بروند  که  می دانند  این 

حقوق بشر بنی المللی به چه معنا است.
به  ما  که  اسالمی  بشر  حقوق  دوم  معنای  در 
به مفهوم  بشر  حقوق  همان  واقع  در  می بریم،  کار 
که  بشری  حقوق  اما  است؛  بنی المللی  مصطلح 
خود  حال  هر  به  باشد.  کرده  عبور  اسالم  فیلرت  از 
و  انعطاف ها  یک  بشر  حقوق  بنی الملل  نظام 
و  فرهنگ ها  که  گذاشته  باقی  را  تکنیک هایی 
تمدنی  اقتضائات  آن  بتوانند  مختلف  کشورهای 
رعایت  عنی  در  را  خودشان  فرهنگی  و  اخالقی 
 ً مثال اساس  همنی  بر  و  کنند  حفظ  بشر  حقوق 
یک  به عنوان  که  را  چزیی  آن  اسالمی،  کشورهای 
اعالمیۀ  در   ً مثال که  دارد  وجود  بریونی  واقعیت 
را  آمده  کودک  کنوانسیون  در  یا  بشر  حقوق  جهانی 
عبور  که  بخیش  آن  و  می دهند  عبور  اسالم  فیلرت  از 
می شود.  نامیده  اسالمی  بشر  حقوق  می کند، 
چننی  ناخواسته  یا  خواسته  که  بودند  نویسندگانی 
جعفری  عالمه  مرحوم   ً مثال داشتند؛  را  رویکردی 
اتخاذ  رویکردی  یک  یزدی  مصباح  آقای  مرحوم  و 
حقوق  جهانی  اعالمیۀ  که  بود  این  هم  آن  و  کردند 
برریس  و  دادند  تطبیق  اسالمی  آموزه های  با  را  بشر 
می توانیم  را  اعالمیه  این  مواد  از  کدام یک  که  کردند 
این  از  کنیم.  قبول  نمی توانیم  را  کدام  و  کنیم  قبول 
منظر می شود گفت که خروجی آن چزیی که از فیلرت 
می کند،  عبور  اشخاص  این  اسالمی  اندیشه های 
است.  اسالم  موردتأیید  که  می شود  بشری  حقوق 
چه  به  فیلرت  آن  که  است  این  اینجا  در  کلیدی  نکتۀ 
مجتهد  و  کدیور  آقای   ً مثال باشد.  می تواند  صورت 
را  فیلرت  این  به نحوی  است  ممکن  شبسرتی 
از  بتواند  غربی  بشر  حقوق  همۀ  که  کنند  تعریف 

حقوق  میان  مغایرتی  گر  ا و  کند  عبور  اسالم  فیلرت 
نفع  به  باید  باشد،  داشته  وجود  اسالم  و  غربی  بشر 
رویکرد  دیگر  برخی  شود.  داده  تغیری  بشر  حقوق 
وسیع تر  را  اسالمی  آموزه های  دایرۀ  و  دارند  عکیس 
که  است  بشر  حقوق  این  نتیجه  در  و  می بینند 

محدود و فیلرت می شود.
نظر  از  یعین  دارم؛  را  دوم  نظر   ً شخصا من  خود 
که  است  بشری  حقوق  اسالمی،  بشر  حقوق  بنده 
اسالمی  باشد و در جامعۀ  اسالم عبور کرده  فیلرت  از 
حال  هر  به  باشد.  قابل پذیرش  یا  و  شده  پذیرفته 
حقوق  از  ما  که  تعریفی  در  که  دارد  دلیل  هم  این 
کار  به  را  بشر  حقوق  اصطالح  که  وقیت  و  داریم  بشر 
می بریم، یک بار به فلسفۀ حقوق بشر توجه داریم 
توجهی   ً اصال هم  بار  یک  و  است  چه چزیی   ً دقیقا که 
داریم  توجه  کمرت  حداقل  یا  نداریم  موضوع  آن  به 
به  توجه  با  بشر  حقوق  من،  خود  نظر  از  نتیجه  در  و 
که  شده  ایجاد  این  برای  خود،  پیدایش  تاریخی  سری 
نظریه های قبلی مثل حقوق فکری، حقوق طبیعی 
انجام  را  کاری  آن  نمی توانستند  اسایس  حقوق  و 

دهند که در توانایی حقوق بشر است.
داریم  اول  نگاه  در  ما  که  چالش هایی  از  یکی 
دوستان  که  کاری  نهایت  که  است  مورد  همنی 
همان  به  را  بشر  حقوق  که  است  این  می کنند، 
برمی گردانند.  فطری  حقوق  و  طبیعی  حقوق 
فطری  و  طبیعی  حقوق  بشر،  حقوق  از  پیش 
جاری  مختلف  قرون  و  اعصار  در  و  داشت  وجود 
بشر  حقوق  ید  در  که  کاری  آن  نتوانست  اما  بود. 
بیش  چزیی  بشر  حقوق  که  چرا دهد؛  انجام  را  است 
وقیت  است.  فطری  حقوق  و  طبیعی  حقوق  از 
از  بیش  چزیی  بشر  حقوق  که  می شود  گفته  هم 
توجه  آن  به  کمرت  ما  کشور  در  شاید  این هاست، 
بشر  حقوق  از  که  کسانی  عمدۀ  کل  به طور  و  شود 
به  خایص  توجه  خیلی  می کنند،  صحبت  اسالمی 

آوردۀ نظام حقوق بشر بنی الملل ندارند.
حقوق  از  می خواهیم  ما  که  وقیت  اساس  این  بر 
چه  بر  که  ببینیم  و  کنیم  صحبت  اسالمی  بشر 
تعریف  کدام  که  دارد  بستگی  است،  استوار  مبانی 
حقوق  از  را  اول  تعریف  گر  ا باشیم.  کرده  اتخاذ  را 
و  مبنا  مدل  یک  باشیم،  کرده  دنبال  اسالمی  بشر 
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و  می گرییم  نظر  در  آن  برای  خاص  انسان شنایس 
نظر  در  جدیدی  حق  فلسفۀ  یک  حق ها  بحث  در 
که  آملی  جوادی  آیت اهلل  آثار  مثل  می شود؛  گرفته 
در  که  شده  کار  زیاد  حق  فلسفۀ  مسئلۀ  بر  آن ها  در 
نویسندگان  همچننی  و  است  صورت  چه  به  اسالم 
به  آثار  این  در  که  کردند  ورود  زمینه  این  در  که  دیگر 
آن  منشأ  و  شده  گفته  سخن  حق  از  دیگری  طریق 

خدا دانسته شده است.
حقوق  از  هدف  دوم  برداشت  در  حال  هر  به 
و  دولت ها  مهار  و  کنرتل  و  بنی المللی  امنیت  بشر، 
حقوق  نظام  و  است  آن ها  برابر  در  افراد  از  حمایت 
هدف  و  است  شده  طراحی  منظر  این  از  بیشرت  بشر 
حقوق  بلکه  نیست  دولت  یک  محدودکردن  تنها 
و  امنیت  و  صلح  و  هم زیسیت  برای  ابزاری  بشر 
بخواهیم  گر  ا است.  بنی المللی  سطح  در  همکاری 
این  که  است  این  بحث  کنیم،  صحبت  منظر  این  از 
وقیت  نه.  یا  کند  عبور  اسالم  فیلرت  از  می تواند  مبانی 
و  نظرها  انواع  می شود،  اسالم  از  صحبت  که  هم 
در  اساس  همنی  بر  و  دارد  وجود  آن  از  قرائت ها 
آیا  که  دارد  وجود  دیدگاه ها  انواع  سین  و  شیعه  نگاه 
تألیفات  نه.  یا  پذیرفت  را  غربی  مبانی  این  می توان 
این  از   ً قویا که  دارد  وجود  زمینه  این  در  تحقیقاتی  و 
آن ها  می توان  صد در صد  که  کردند  دفاع  مسئله 
هستند  هم  تألیفات  از  دیگر  برخی  پذیرفت.  را 
و  پذیرفت  می توان  را  نظرات  بعیض  قائل اند  که 
می کند،  بیان  که  دارد  وجود  هم  دیگری  تألیفات 
اصالحات  ما  اینکه  مگر  پذیرفت  را  آن ها  نمی شود 
از  خودمان  قرائت های  و  برداشت ها  در  اسایس 

آموزه ها و منابع اسالمی داشته باشیم.

مشکالت  و  مسائل  مزیان  چه  تا    
اختالفات  از  نایش  را  بشر  حقوق  عرصۀ  در  ایران 
حقوق  مصادیق  و  اسالمی  احکام  هنجاری)تفاوت 

بشر در اعالمیه های بنی المللی( می دانید؟
ندارد.  وجود  جدی  هنجاری  اختالفات  من  نظر  از 
مقدمه  از  را  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیۀ  منت  شما 
هم  را  اسالمی  بحث های  حیت   ً اصال بخوانید.  آخر  تا 
کنار بگذارید و به عنوان یک انسانی که این اعالمیه 
که  ببینید  و  کنید  تأمل  آن  در  بخواند،  می خواهد  را 

دهید،  ارجاع  هم  خودتان  عقل  به  و  می گوید  چه 
ندارد.  وجود  آن  در  خایص  ایراد   ً واقعا که  می بینید 
ارجاع  اسالمی  آموزه های  به  را  آن  بخواهید  گر  ا
دادند،  انجام  را  کار  این  هم  بسیاری  چنان که  دهید، 
 ً مثال نمی کنید؛  پیدا  آن  با  اسایس  و  جدی  مغایرت 
می گوید  که  بشر  حقوق  اعالمیۀ  بحث های  این  آیا 
و  کرد  بازداشت  خودسرانه  نمی توان  را  اشخاص 
و  برخوردارند  خصویص  حریم  از  اشخاص  اینکه  یا 
ً از منظر آموزه های  حق آموزش دارند، اینها آیا واقعا
ندیدم  بشخصه  که  من  دارند؟  مخالفیت  اسالمی 
در  باشد.  شده  بحث ها  این  با  جدی  مخالفت  که 
بنی المللی  نظام  با  هنجاری  منظر  از  ما  نتیجه 

حقوق بشر چالش جدی نداریم.

اختالفی  بحث های  آن  موارد  بعیض  در  ما  البته 
مصباح  آیت اهلل  مرحوم  که  بحیث  این  مثل  داریم؛  را 
بیان  آزادی  بحث  در  ما  که  می کند  مطرح  یزدی 
از  بشر  حقوق  بنی المللی  نظام  و  داریم  چالش 
ما  که  حالی  در  می کند.  حمایت  بیان  آزادی  نوع  هر 
کنیم.  حمایت  باطل  و  ضالّه  عقاید  از  نمی توانیم 
و  داده  را  دین  تغیری  اجازۀ  بشر  حقوق  نظام   ً مثال یا 
بشر  حقوق  نظام  اینکه  یا  و  دهیم  اجازه  نباید  ما 
نوع  هر  اجازۀ  نباید  ما  و  داده  را  ازدواج  نوع  هر  اجازۀ 
در  بدهیم.  را  خانواده  تشکیل  نوع  هر  و  ازدواج 
باب  در  بشر  حقوق  بنی المللی  نظام  خود  اینجا 
بتوانند  که  داده  دولت ها  به  را  اجازه  این  موارد،  این 
برای  را  موارد  این  حقوقی،  راهکارهای  سری  یک  با 
نظام  هنجاری  منظر  از  یعین  کنند؛  تأمنی  خودشان 
همچننی  و  کرده  رعایت  را  بشر  حقوق  بنی المللی 
خودشان  تمدنی  و  فرهنگی  و  اخالقی  اقتضائات  آن 

را هم رعایت کنند.
حقوق  بنی المللی  نظام  با   ً بعضا ما  که  مشکلی 
صفروصدی  نگاهی  آن  به  که  است  این  داریم،  بشر 
بشر  حقوق  بنی المللی  نظام  حال  هر  به  می کنیم. 

این  ما  و  دارد  سیستمی  و  ماشنی  یک  خود  برای 
شناخت  نمی شناسیم.  کامل  به طور  را  سیستم 
موالنا  فیل  حکایت  آن  شبیه  سیستم  این  از  ما 
خود  اما  می شناسیم  را  آن  از  بخیش  یک  که  است 
که  هم  تحقیقاتی  نمی شناسیم.   ً کامال را  سیستم 
در کشور ما انجام می گرید، همنی را نشان می دهد. 
به عنوان  را  بشر  حقوق  بنی المللی  نظام  باید  ما 
سیایس  فناوری  یک  و  سیستم  یک  و  ماشنی  یک 
سیایس  فناوری  این  که  کنیم  درک  باید  و  بشناسیم 

به چه شکل و چگونه کار می کند.
تفاوت  آن چنان  هنجاری،  بحث  در  ما  بنابراین 
جدی با نظام بنی المللی حقوق بشر نداریم. همان 
بنی المللی  اسناد  این  تدوین  زمان  در  که  طور 
اعالمیۀ  به  اسالمی  کشورهای  که  اعرتایض  نهایت 
 ً مثال که  بود  این  داشتند  بشر  حقوق  جهانی 
آزادانه  ازدواج  و  دین  تغیری  به  نسبت  عربستان 
به  خاطر  همنی  به  و  کرد  اعرتاض  ولی  اذن  بدون  و 
نتیجۀ  داد.  ممتنع  رأی  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیۀ 
حقوق  بنی المللی  میثاق  در  که  شد  چننی  هم  آن 
حقوق  جهانی  اعالمیۀ  از  بعد  که  سیایس  و  مدنی 
اصالح  دین  تغیری  به  مربوط  عبارت  آن  بوده،  بشر 

شد.
در  می توانند  اسالمی  کشورهای  از  بسیاری 
خودشان  مالحظات  اسناد،  این  تدوین  زمان 
آن  در  می توانند  که  حدی  تا  و  کنند  رعایت  را 
که  عبارت هایی  خانواده،  بحث  در  بگنجانند. 
به معنای   ً لزوما می برند،  کار  به  غربی  دولت های 
کار  به  که  عبارت هایی   ً بعضا و  نیست  غریهم جنس 
همنی  اما  می شود.  نزی  هم جنس  شامل  می برند، 
حقوق  جهانی  اعالمیۀ  تدوین  زمان  در  قسمت 
شامل  تنها  که  می شد  برده  کار  به  به گونه ای  بشر، 
اجازه  اسالمی  کشورهای  هم  االن  بود.  مرد  و  زن 
نمی دهند که این عبارت جابه جا شود و قائل اند که 
مقاومت  شود.  تعریف  اساس  این  بر  باید  خانواده 

آن ها هم تا حدی مؤثر بوده است.
اجازه  دولت ها  که  است  خایص  موارد  این ها 
در  و  باشند  داشته  صالحدیدی  حد  که  دارند 
نتیجه  در  کنند؛  اعمال  را  خود  نظرات  آن  چهارچوب 
بخیش  است.  عمل  مقام  در  ما  اختالفات  عمدۀ 

پیدایش  تاریخی  سری  به  توجه  با  بشر  حقوق 
قبلی  نظریه های  که  شده  ایجاد  این  برای  خود، 
حقوق  و  طبیعی  حقوق  فکری،  حقوق  مثل 
دهند  انجام  را  کاری  آن  نمی توانستند  اسایس 

که در توانایی حقوق بشر است.

به  داریم،  عمل  مقام  در  که  هم  اختالفاتی  این  از 
خودمان مربوط می شود و بخیش دیگر هم مربوط 
و  آمریکا  خود  به   ً مثال است؛  خارجی  دولت های  به 

انگلیس و برخی کشورهای دیگر برمی گردد.
است  این  می شود،  مربوط  ما  به  که  بخیش  آن 
یک  به مثابۀ  بشر  حقوق  بحث  این  با  زیاد  ما  که 
نمی کنیم  رفتار  دانیش  و  علمی  و  تخصیص  حوزۀ 
شده  امنییت  مسئلۀ  یک  به  تبدیل  بشر  حقوق  و 
جدی  آرای  تضارب  و  تبادل نظر  اجازۀ  یعین  است؛ 
که  هم  نهادهایی  نمی شود.  داده  مسئله  این  در 
مثل  نهادهایی  می کنند،  فعالیت  زمینه  این  در 
پرونده های  که  است  ملی  امنیت  شورای عالی 
به  نگاه ها  لذا  و  می کند  مدیریت  را  بشر  حقوق 
این  هم  نتیجه  و  است  امنییت   ً کامال مسئله  این 
بشری  حقوق  ایرادات  و  بحث ها  به  که  می شود 
 ً واقعا ما  یعین  می شود؛  توجه  سیایس  نگاه  با  تنها 
این  که  نمی کنیم  نگاه  آن  به  دقیق  و  منصفانه 
گر  ا نه.  یا  دارد  اشکال   ً واقعا گرفتند  ما  از  که  ایرادی 
بازداشت  را  نفر   200 شما  که  می گریند  ایراد  ما  به 
جریان  در  آن ها  خانواده های  اینکه  بدون  کردید، 
یا  نه.  یا  است  راست  ببینید  و  کنید  برریس  باشند، 
به  شما  دادگاه های  فالن  آرای  که  می گویند  وقیت 
داشنت  اجازۀ  متهمان  به  نه  که  است  صورت  این 
باید  می شود،  ابالغ  آن ها  به  رأی  نه  و  می دهند  وکیل 
باید  ما  بنابراین  داریم.  مشکلی  چننی  که  بپذیریم 
ایراداتی  این ها  از  بخیش  و  کنیم  اصالح  را  موارد  این 

است که باید اصالح شود.
خارجی  طرف  به  مربوط  اشکال  بعدی  بخش 
علت  بیان  و  خود  اشکال گریی  در  هم  آن ها  است. 
انگلستان  و  آمریکا  دولت  هستند.  ایراد  دچار  آن 
بشر،  حقوق  دیپلمایس  حوزۀ  در  کانادا  حیت  و 
دوگانه،  دیپلمایس  این  دارند.  دوگانه ای  دیپلمایس 
ما را دچار اشتباه یا دچار سوء برداشت کرده است. 
دولت  که  معناست  این  به  دوگانه  دیپلمایس 
درصد    10 شاید  که  عربستانی  از  من  می گوید  آمریکا 
نکند،  رعایت  هم  را  بشری  حقوق  موارد  از  زیادی 
برای  و  است  من  نفع  به  چون  می کنم؛  حمایت 
دیکتاتور  یک  از  است.  خوب  هم  من  منافع  تأمنی 
آمریکای التنی هم که در مقابل کمونیسم بایستد 
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در  ولی  باشد  دیکتاتور  که  هرچند  می کنم،  دفاع 
موارد  درصد   100 که  دارم  را  توقع  این  ایران  برابر 
هشتاد  گر  ا حیت  و  کند  رعایت  را  بشری  حقوق 
 20 آن  به  من  و  نیست  کافی  کند،  رعایت  هم  درصد 
بنی المللی  صحنۀ  در  آن  علیه  و  می گریم  ایراد  درصد 
زیرسؤال  را  آن  اعتبار  و  می کنم  ایجاد  جاروجنجال 
ترتیب  همنی  به  هم  کانادا  و  انگلستان  می برم. 

سیاست دوگانه ای دارند.

آمریکا  که  نیست  معنا  این  به  مسئله  این  البته 
نکند  رعایت  را  بشر  حقوق  خود،  کشور  داخل  در 
را  بشر  حقوق  خود  کشور  داخل  در   ً اتفاقا بلکه 
در  هم  کانادا  یا  و  می کند  رعایت  شکل  بهرتین  به 
شکل  بهرتین  به  را  بشر  حقوق  خود  کشور  داخل 
هر  حال  عنی  در  اما  می کند.  رعایت  خود  ممکن 
قطعنامه  یک  عمومی  مجمع  در  ما  علیه  سال 
همنی  به  هم  انگلستان  می کنند.  تصویب  و  فراهم 
به خوبی  خود  کشور  داخل  در  را  بشر  حقوق  ترتیب 
دیپلمایس  بنی المللی،  سطح  در  اما  می کند  رعایت 
این  با  می برد.  کار  به  را  دوگانه ای  استانداردهای  و 
سیاست های  این  درمورد  آشکارا  گاهی  حال 
صحبت  آشکارا  گاهی  و  می کنند  صحبت  دوگانه 
نمی کنند. یکی از مشکالت ما این است که در فهم 
سوء برداشت  دچار  بشر  حقوق  دیپلمایس  این 
این  به  سوءبرداشت  این  هستیم.  سوءتفاهم  و 
حقوق  بنی المللی  نظام  در   ً اوال که  است  شکل 
که  اشخایص  برابر  در  که  دارد  وظیفه  دولیت  هر  بشر 
حضور  و  می کنند  زندگی  دولت  آن  صالحیت  داخل 
کند.  رعایت  را  خود  بشری  حقوق  تعهدات  دارند، 
در  بشر  حقوق  رعایت  برای  تعهدی  هیچ  آمریکا 
در  پس  ندارد.  یمن  و  عراق  افغانستان،  ایران، 
کرد  دقت  آن  به  باید  که  می دهد  رخ  خلطی  یک  اینجا 
که  آمریکا  می گوییم   ً دائما ما  که  است  این  هم  آن  و 
فالن  در  چرا  می دهد،  بشر  حقوق  شعار  این همه 

که  است  این  پاسخ  می کند؟  چننی وچنان  کشور 
این ها هیچ ربطی به حقوق بشر ندارد.

که  است  این  دارد  وجود  که  هم  دومی  نکتۀ 
بشر  حقوق  شورای  در  آمریکا  چرا   ً مثال می گوییم 
اینجا  در  داد؟  رأی  ایران  علیه  و  عربستان  نفع  به 
نهادهای  بنی المللی،  سطح  در  که  کرد  دقت  باید 
نهادهای  هستند:  دسته  دو  بشر  حقوق  بر  ناظر 
حقوق  کمیتۀ   ً مثال ترافعی.  نهادهای  و  سیایس 
آنجا  که  اشخایص  و  است  ترافعی  نهاد  یک  بشر 
اما  می زنند.  حرف  خودشان  جانب  از  هستند، 
سازمان  عمومی  مجمع  و  بشر  حقوق  شورای 
می توان  توقعی  چه  است.  سیایس  نهاد  یک  ملل 
دولت ها  نمایندگان  داشت؟  سیایس  نهاد  این  از 
تصمیم  خودشان  مصالح  و  منافع  اساس  بر 
به  اروپا  اتحادیۀ  و  آمریکا  و  کانادا   ً بعضا و  می گریند 
دارند.  یکدیگر  با  البی هایی  و  می آورند  فشار  آن ها 
نداریم  را  توان  و  زور  این  ما  که  است  این  واقعیت 
چون  کنیم؛  ایجاد  ائتالف  اسالمی  کشورهای  با  که 
قطعنامه هایی  نتیجه  در  نمی گذارد.  عربستان 
سخت  ما  برای  آن  هضم  که  می شود  صادر  ما  علیه 
فالن  که  می بینیم  و  می کنیم  نگاه   ً عمال است. 
بدتر  ما  از  برابر  ده ها  بشر  حقوق  زمینۀ  در  کشور 
پاینی تر  ما  از  برابر  ده ها  آن  استانداردهای  و  است 
رعایت  و  ندارد  را  حقوقی  بدیهیات  بسیاری  و  است 
نمی شود  اعرتایض  هیچ  کشور  آن  به  اما  نمی کند. 
کشور  درمورد  اما  نمی کنند.  محکوم  را  آن   ً اصال و 
می شود  گرفته  اعرتاض  و  ایراد  و  گزارش   ً دائما ما 
و  شده  انتخاب  ویژه  گزارشگر  کار  این  برای   ً اصال و 
ً ادامه پیدا می کند. لذا بیشرت  مأموریت او هم دائما
ما  جانب  از  سیایس  چالش هایی  چالش ها،  این 
این  بر  اعتقادم   ً شخصا من  است.  مقابل  طرف  و 
حیت  و  انگلستان  و  آمریکا  به هیچ وجه  که  است 
که  ندارند  دوست  عربستان  مثل  کشورهایی 
داشته  خوبی  وجهۀ  بشر  حقوق  زمینۀ  در  ما  کشور 
آن ها  دست  به  بهانه  ما  که  هرچقدر  بنابراین  باشد. 
را  مسئله  این  و  آن هاست  خواستۀ  نفع  به  بدهیم، 
مسئله  همنی  و  می کنند  برجسته  ما  حیثیت  علیه 
جمله  از  می کند.  ایجاد  زیادی  هزینه های  ما  برای 
ایجاد  ما  برای  سرمایه گذاری  محدودیت  اینکه 

گردشگری  و  تردد  نظر  از  را  ما  همچننی  و  می کند 
محدود کرده و می تواند در حوزه های مختلف علیه 

کشور ما تأثریگذار باشد.
حقوق  اعالمیۀ  آیا  شما  به نظر    
سند  این  دارد؟  اجرایی  ضمانت  اسالمی  بشر 
راهکار  و  دارد  اسالمی  وحدت  در  نقیش  چه 
عرصۀ  در  اعالمیه  اینکه  برای  شما  پیشنهادی 

عملی شکلی پویا به خود گرید، چیست؟
باید  و  نیستند  یکدست  اسالمی  کشورهای   ً اوال
کشورهای  برخی  کرد.  توجه  بسیار  نکته  این  به 
و  تاجیکستان  آذربایجان،  ترکیه،  مثل  اسالمی 
بشری  حقوق  تعهدات  به  دیگر  کشورهای  برخی 
آن ها  علیه  کنند،  نقض  را  آن  گر  ا و  هستند  پایبند 

رسیدگی هایی انجام می شود.
جدا  هم  آفریقایی  کشورهای  برخی  تکلیف 
با  متفاوت  بسیار  تونس  وضعیت   ً مثال است. 
مثل  دیگر  اسالمی  کشور  با  نسبت  در  ما  وضعیت 
کشورهای  برخی  و  الجزایر  مصر،  است.  عربستان 
آفریقایی  منشور  یک  به  پایبند  هم  آفریقایی 
سیستم  تابع  و  هستند  مردم  و  بشر  حقوق 
و  مردم  و  بشر  حقوق  آفریقایی  کمیسیون  نظارتی 
پس  هستند.  مردم  و  بشر  حقوق  آفریقایی  دیوان 

وضعیت آن ها هم به این شکل متفاوت است.
و  اندونزی  مثل  آسیا  شرق  اسالمی  کشورهای 
چند کشور دیگر هم وضعیت متفاوت و همچننی 
اعالمیه های مخصوص به خود را دارند. در کنار این 
وضع  نزی  عرب  اتحادیۀ  همچون  اتحادیه ای  موارد، 
ً برای خود منشور عربی با کمیتۀ  متفاوتی دارد؛ مثال
را  دیگری  مسری  و  است  گرفته  نظر  در  ویژه ای  ناظر 
هم  اسالمی  همکاری های  سازمان  می کند.  دنبال 
است.  بشر  حقوق  بحث های  در  دیگری  مرجع  یک 
االن  اما  داشت  را  قاهره  اعالمیۀ   ً قبال سازمان  این 
جایگزین  جدیدی  اعالمیۀ  که  نیست  مشخص 
قاهره  اعالمیۀ  است.  نشده  یا  شده  قاهره  اعالمیۀ 
که  ما  کشور  در  جز  و  نداد  انجام  خایص  کار  آن چنان 
بنی المللی  سطح  در   ً اصوال می شد،  استناد  آن  به 
تهیه  که  جدیدی  اعالمیۀ  نداشت.  خایص  ارزش 
باشد  داشته  متفاوتی  رویکرد  که  کرده  سعی  شده، 
استانداردهای  به سمت  که  شده  تالش  آن  در  و 

در حوزۀ  کانادا  حیت  و  انگلستان  و  آمریکا  دولت 
دوگانه ای  دیپلمایس  بشر،  حقوق  دیپلمایس 
اشتباه  دچار  را  ما  دوگانه،  دیپلمایس  این  دارند. 

یا دچار سوء برداشت کرده است. 

قاهره،  اعالمیۀ  در   ً مثال شود؛  حرکت  بنی المللی 
وجود  کلمه  اول  به معنای  اسالمی  بشر  حقوق  این 
نظام  از  صرف نظر  که  بشری  حقوق  یعین  دارد؛ 
با  دارد.  وجود  هم  اسالم  در  بشر  حقوق  بنی المللی 
اتحادیۀ  همچون  اموری  حاضر  زمان  در  حال  این 
اتحادیۀ  به  مربوط  که  بشر  حقوق  عربی  منشور 
جدید  اعالمیۀ  خود  همچننی  و  است  اعراب 
اساس  بر  اعالمیه ای  اسالمی  کنفرانس  سازمان 
جهانی  اعالمیۀ  به  یعین  دادند؛  بریون  را  دوم  رویکرد 
حقوق  بنی المللی  استانداردهای  و  بشر  حقوق 
تعریف  آن ها  ذیل  نحوی  یک  به  و  داده  ارجاع  بشر 
ندهد،  ارجاع  آن ها  به  گر  ا که  می داند  چون  می شود؛ 
دوباره یک نظام منزوی می شود که نمی تواند کاری 
اسالمی  همکاری های  سازمان  اما  دهد.  انجام 
می خواهد  همچننی  و  کرده  ایجاد  را  نهادهایی   ً عمال
هنجارهایی  هدف  آورد.  وجود  به  را  هنجارهایی 
هنوز  که  جدیدی  اعالمیۀ  و  قاهره  اعالمیۀ  مثل 
برداشت های  که  است  این  نشده،  تصویب 
یک  به  را  بشر  حقوق  حوزۀ  در  اسالمی  کشورهای 
امکان  این  گر  ا هم  آن  از  بعد  و  کند  منسجم  طریق 
کند.  حرکت  کنوانسیون  به سمت  آمد  وجود  به 
هنجاری  ارزش  اعالمیه  این  صورت  این  غری  در 
سازمان  و  ندارد  هم  خایص  ناظر  حیت  و  ندارد  خایص 
تشکیالت  و  سازمان  هم  اسالمی  همکاری های 
آن  در  بتواند   ً واقعا که  ندارد  خود  درون  بخصویص 
و  دهد  انجام  کاری  شده،  پیش بیین  که  کمیته ای 

تابه حال هم نتوانسته است کاری پیش بربد.
اعالمیۀ  این  به  امیدی  نه   ً شخصا من  نتیجه  در 
است  قرار  که  جدیدی  اعالمیۀ  به  نه  و  دارم  قاهره 
عصر  که  است  این  هم  واقعیت  و  شود  تهیه 
به  مربوط  حداقل  و  گذشته  دیگر  اعالمیه نوییس 
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اقداماتی  حاضر  حال  در  گر  ا است.  پیش  نیم قرن 
یک  در  که  است  این  برای  می شود،  انجام  هم 
جدی تری  و  بیشرت  حمایت های  خایص  منطقۀ 
کنوانسیونی  که  است  این  برای  یا  و  باشد  داشته 
پیش درآمدی  اعالمیه،  آن  که  کنند  تدوین  را 
میان  در  هنوز  اما  باشد.  کنوانسیون  آن  برای 
نمی شود  دیده  قصدی  چننی  اسالمی  کشورهای 
شود  حاصل  جدی  اراده ای  و  جدی  ائتالف  یک  که 
مکانزیم  و  بشری  حقوق  سازوکارهای  بخواهند  تا 
که  است  چزیی  این  من  به نظر  و  کنند  ایجاد  خایص 
نخواهد  خایص  اثر  و  ماند  خواهد  کاغذ  روی  تنها 

داشت.

کردید،  بیان  که  مباحیث  به  توجه  با    
بنی المللی  سازمان های  نقش  و  جایگاه  کل  به طور 
در  را  اسالمی  کنفرانس  سازمان  مانند  اسالمی 
ارزیابی  چگونه  اسالمی  بشر  حقوق  مبانی  تدوین 

می کنید؟
نظام های  بخواهند  اسالمی  کشورهای  گر  ا
توجه  نکته  این  به  باید  کنند  ایجاد  منطقه ای 
نظام  یک  ذیل  منطقه ای  نظام  هر  که  باشند  داشته 
نهادهای  که  زمانی  تا  می کند.  پیدا  معنا  جهانی 
نداشته  قبول  و  نکنند  تأیید  را  این ها  بنی المللی 
همنی  به خاطر  برد.  نخواهند  جایی  به  راه  باشند، 
قاهره  اعالمیۀ  از  بیشرت  بشر  حقوق  اولیۀ  منشور 
ما  که  دلیل  این  به  است؛  شده  واقع  موردتوجه 
و  داریم  قبول  را  بشر  حقوق  بنی المللی  نظام  دیگر 
فکر  می خوانیم،  را  بشر  حقوق  اولیۀ  منشور  وقیت 
حرف های  آن  از  اسالمی  کشورهای  که  می کنیم 
شاید  و  کردند  عدول  دیگر  داشتند،  که  اولیه ای 
خایص  نظر  که  باشیم  کشورهایی  معدود  جزء  ما 
رویکرد  آن  بر  همچنان  و  داریم  زمینه  این  در 

بقیۀ  که  می دانم  بعید  اما  می کنیم.  اصرار  اول 
بحیث  مسئله  این  سر  بر  اسالمی  کشورهای 
عبور  اول  نگاه  این  از  عمل  در  چون  باشند؛  داشته 
گزارش هایی  و  اسناد  و  دارند  که  نهادهایی  و  کردند 
مختلف  حوزه های  در  بشر  حقوق  شورای  به  که 
حقوق  از  که  است  این  نشان دهندۀ  می دهند، 

بشر اسالمی به معنای اول کلمه عبور کردند.

رسمی  راهکارهای  شما  به نظر    
کشورهای  در  بشر  حقوق  نقض  پیگریی  و  مطالبه 

اسالمی به چه صورت است؟
باید  ابتدا  در  است.  مبهم  حدی  تا  سؤال  این 
چه  جانب  از  بشر  حقوق  نقض  که  کرد  مشخص 
کل  به  شما  گر  ا می گرید.  صورت  اینجا  در  کیس 
می بینید  کنید،  دقت  بشر  حقوق  هنجارهای 
برای  که  حقوقی  دولت ها  که  است  این  هدف 
گر  ا پس  کنند.  رعایت  را  می گریند  نظر  در  افراد 
تنها  شود،  رعایت  بشر  حقوق  ایران  در  است  قرار 
گر  ا بکند.  را  کار  این  باید  اسالمی  جمهوری  دولت 
تنها  شود،  رعایت  بشر  حقوق  عراق  در  است  قرار 
در  طور  همنی  و  کند  رعایت  را  آن  باید  عراق  دولت 
آمریکا  که  نیست  بنا  اسالمی.  کشورهای  سایر 
حقوق  نقض  مرتکب  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
وظیفۀ  می کند،  کاری  چننی  هم  گر  ا شود.  بشر 
کشور  داخل  که  مردمی  حقوق  از  که  ماست  دولت 

هستند و قربانی این نقض شدند، حمایت کند.
جانب  از  یا  اول  وهلۀ  در  بشر  حقوق  نقض  پس 
صورت  دولت  خود  جانب  از  یا  و  خصویص  بخش 
یا  و  می شود  انجام  مستقیم  یا  یعین  می گرید؛ 
است  مکلّف  دولت  فرض،  دو  هر  در  غریمستقیم. 
جربان  شیوۀ  و  دهد  قرار  موردپیگرد  را  نقض  این  که 
انجام  را  کار  این  گر  ا بگرید.  نظر  در  آن  را برای  مناسیب 
من  اینکه  به  می رسد  نوبت  بعدی  مرحلۀ  در  ندهد، 
نسبت به نقض حق خودم در مراجع حقوق بشری 

تظلم خواهی کنم.
معنای  آن  در  بشر  حقوق  بنی المللی  نظام 
دارد:  مهم  بسیار  عنصر  و  رکن  دو  خود  دوم 
مکانیسم ها.  یا  سازوکاری  رکن  و  هنجاری  رکن 
قانون  ما  که  بگریید  نظر  در  شما  مثال  به عنوان 

ً اعتقادم بر این است که به هیچ وجه  من شخصا
مثل  کشورهایی  حیت  و  انگلستان  و  آمریکا 
عربستان دوست ندارند که کشور ما در زمینۀ 
حقوق بشر وجهۀ خوبی داشته باشد. بنابراین 
به  بدهیم،  آن ها  دست  به  بهانه  ما  که  هرچقدر 

نفع خواستۀ آن هاست .

نقطۀ  در  و  داریم  اسالمی  مجازات  قانون  و  مدنی 
قانون  است.  شده  نقض  مدنی  قانون  آن  مقابل 
به  می توانی  تو  که  می گوید  ما  مدنی  دادریس  آینی 
دعوای  آنجا  در  و  کین  رجوع  دادگسرتی  شعبۀ  فالن 
مطالبه  را  خود  حق  و  کین  اقامه  حق  از  ممانعت 
ترتیب  همنی  به  هم  کیفری  آینی  حوزۀ  در  کین. 
شخص  که  ندارد  حق  هیچ کس  که  می گوییم 
گر  ا است.  جرم  کار  این  و  برساند  قتل  به  را  دیگری 
کیفری  دادریس  آینی  قانون  طبق  افتاد،  اتفاق 
و  می کنیم  رجوع  مخصویص  به جای  داریم  ما  که 
به  و  می شود  تشکیل  دادگاه  و  می کنیم  شکایت 
مجازات  هم  خاطی  فرد  و  شده  رسیدگی  جرم  این 
بنی المللی  نظام  اصلی  تفاوت  حال  می شود. 
که  است  این  در  حقوق  انواع  دیگر  با  بشر  حقوق 
حقوق  از  برگرفته  آن  نظری  بحث  و  بن مایه  و  جوهر 
 ً کامال آن  اجرای  ضمانت  اما  است  طبیعی  و  فطری 
که  است  صورت  این  به  آن  دوم  رکن  دارد.  فرق 
مختلف  حقوق  بر  ناظر  تشکیالت  و  نهادها  انواع 
برویم  باید  شد  نقض  کیس  حق  گر  ا که  دارد  وجود 
نهادها  و  سازوکارها  این  کنیم.  مراجعه  آن ها  به  و 
غریسیایس.  و  سیایس  هستند:  دسته  دو  هم 
مثل  کشوری  در  و  اسالمی  کشورهای  در  که  بحیث 
تمام   ً تقریبا ما  که  است  این  دارد،  وجود  ما  کشور 
به  را  خودمان  و  پذیرفتیم  را  بنی المللی  حق های 
حق های  تمام  رعایت  به  متعهد  حقوقی  لحاظ 
اعالمیۀ  میثاق  دو  وقیت  شما  چون  کردیم؛  بشری 
 ً تقریبا باشید،  کرده  قبول  را  بشر  حقوق  جهانی 
بشری  حقوق  معاهدات  بقیۀ  شما  گفت  می توان 
پذیرفته اید.  است  اعالمیه  همنی  از  برگرفته  که  را 
در  بشری  حقوق  مواد  از  برخی  کنید  فرض  حال 
انجام  می توانیم  چه کاری  ما  می شود.  نقض  ایران 
عالی  دیوان  و  تجدیدنظر  و  بدوی  دادگاه  به  دهیم؟ 
نداریم.  دیگری  جای  دیگر  این ها  از  غری  می رویم. 
نتیجه  در  نکردیم  قبول  را  بشر  حقوق  دوم  رکن  ما 
یاد  بشر  حقوق  نظام  عنوان  با  آن  از  ما  که  نظامی 
قبول  و  پذیرفتیم  هم  را  آن  که  قائلیم  و  می کنیم 
نپذیرفتیم   ً کامال ما  که  است  نظامی  واقع  در  کردیم، 
تنها  یعین  کردیم؛  قبول  را  آن  از  بخش هایی  تنها  و 
که  دیگر  اصلی  رکن  و  پذیرفتیم  را  آن  هنجارهای 

کشور  هیچ  نکردیم.  قبول  را  است  اجرایی  ضمانت 
است.  نکرده  قبول  را  اجرایی  ضمانت  اسالمی 
ترکیه  مثل  کشوری  و  آفریقایی  کشورهای  از  غری 
ضمانت  کشورها  بقیۀ  دیگر،  کشورهای  برخی  و 
کشورها  این  در  گر  ا یعین  نکردند؛  قبول  را  اجرایی 
شود  نقض  هستند،  بشر  حقوق  جزء  که  حق هایی 
سیایس  فشارهای  جز  خایص  اجرایی  ضمانت   ً فعال
به  شخص  یک  اینکه   ً مثال ندارد؛  وجود  آن  برای 
عفو  سراغ  به  و  کند  رجوع  غریدولیت  سازمان  فالن 
فالن  خارجۀ  وزیر  سراغ  اینکه  یا  و  برود  بنی الملل 
کند  مصاحبه  بیگانه  رسانه های  با  یا  و  برود  کشور 
مربوطه  کشور  علیه  هم  آن ها  و  بدهد  گزارش  و 
وارد  فشار  آن  به  و  بیندازند  راه  به  جاروجنجالی 

کنند تا وضعیت خود را درست کند.
باید  خودشان  اسالمی  کشورهای  حال  هر  به 
رعایت  خود  مردمان  با  نسبت  در  را  بشر  حقوق 
در  بشر  حقوق  رعایت  مسئول  ما  دولت  کنند. 
نیست.  دیگر  کشورهای  و  عراق  و  افغانستان 
مسئول  ترتیب  همنی  به  هم  دیگر  دولت های 
در  نیستند.  بشر  حقوق  زمینۀ  در  دیگر  کشورهای 
یعین  هستیم؛  بحث  خلط  دچار  ما  هم  قسمت  این 
فالن  در  را  کار  این  آمریکا  چرا  که  می کنیم  فکر   ً دائما
در  کرد.  نقض  کشور  فالن  در  را  بشر  حقوق  و  کرد  جا 
رعایت کردن  خصوص  در  تعهدی  آمریکا  که  حالی 
گر  ا حال  ندارد.  کشوری  هیچ  در  بشر  حقوق 
و  تخصیص  و  درست  قسمت ها  این  در  بتوانیم 
به شکل  کار  که  می آید  نظر  به  برویم،  پیش  حقوقی 
این  در  می رود.  پیش  صحیح تری  و  درست 
زمینه ها نهادهای ما در تسخری نگاه های سیایس و 
افرادی  که  اینجاست  مشکل  و  گرفتند  قرار  امنییت 
نمی توانند  دارند،  سیایس  و  امنییت  نگاه های  که 
دهند  ارائه  حرفه ای  و  تخصیص  درست،  نظرات 
چننی  ما  متأسفانه  می کنند.  ایجاد  هزینه  تنها  و 
و  داریم  بشر  حقوق  بحث های  در  گرفتاری هایی 
بشر  حقوق  نقض  پیگریی  رسمی  راهکارهای  باید 
در  یعین  کنیم؛  ایجاد  خودمان  کشور  داخل  در  را 
درست  را  بشر  حقوق  ملی  نهاد  خودمان  کشور 
و  کرده  تعدیل  داریم  که  را  هنجارهایی  و  کنیم 
خود  کشور  در  را  درون سیستمی  ساختارهای 
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درست کنیم.

نهادهای  در  ظرفیت هایی  چه   
قضائیه  قوۀ  بشر  حقوق  ستاد  مانند  داخلی 
مجامع  در  ایران  اقدامات  و  مواضع  از  دفاع  در 
این  از  چرا  شما  به نظر  و  دارد  وجود  بنی المللی 

ظرفیت ها به خوبی استفاده نمی شود؟
ستاد حقوق بشر ظرفیت محدودی دارد و بیش از 
این نمی تواند کار را در سطح بنی المللی پیش بربد. 
عملکرد،  به  ستاد  از  بریون  که  شخیص  به عنوان 
بشر  حقوق  شورای  در  که  صحبت هایی  و  کارنامه 
بشر  حقوق  ستاد  که  بگویم  باید  دارد  توجه  می کند 
حوزۀ  در  غریتخصیص  و  محدود  بسیار  نگاه  یک 
یعین  است؛  امنییت  نگاه  هم  آن  و  دارد  بشر  حقوق 
و  اسالمی  جمهوری  حیثیت  از  دفاع  به دنبال  فقط 

منافع نظام است.
قوۀ  در  دلیل  این  به  بشر  حقوق  ستاد   ً اصال
حقوق  ایرادهای  بیشرتِ  که  شد  ایجاد  قضائیه 
چننی  لذا  و  بوده  قضائیه  قوۀ  در  ما  علیه  بشری 
این  به  خودش  تا  آمد  پدید  قضائیه  قوۀ  در  نهادی 
شکنجه  و  بازداشت  مثل  اشکال هایی  و  ایراد 
پاسخ دهد. نکته این است که آیا ستاد حقوق بشر 
ملّی  به صورت  را  بشر  حقوق  از  تصویری  می تواند 
بگوید  می تواند  آیا   ً مثال کند؟  منعکس  کشور  در 
و  بهداشت  وزارت  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  در  که 
این  من  به نظر  است؟  چگونه  وضعیت  کار  وزارت 

ستاد چننی ظرفییت ندارد.
در  بشر  حقوق  ستاد  که  است  این  دوم  نکتۀ 
کشورهای دیگر یک نهاد ملّی است. وقیت صحبت 
ملّی  نهاد  که  کرد  اشاره  باید  می شود،  ملّی  نهاد  از 
ستاد  یعین  دارد؛  دولت  از  غری  خایص  ترکیب  یک 
و  دوربنی  خود  اطراف  در  این قدر  ما  بشر  حقوق 
افراد  تردد  و  گذاشته  آن چنانی  تشکیالت  و  نهادها 
تنها  که  است  همراه  زیادی  مشکالت  با  آنجا  در 
جلسه  می توانند  خایص  دیدگاه های  با  خاص  افراد 
باشند.  داشته  حشرونشر  آن  اعضای  با  و  داشته 
استفاده  آرا  تضارب  از  ستاد  این  در  نتیجه  در 
به صورت  آن ها  نظرات  و  افراد  از  بلکه  نمی شود 
که  هم  توفیقی  می شود.  استفاده  فیلرتشده   ً کامال

که  بوده  این  داشته  بشر  حقوق  زمینۀ  در  تابه حال 
و  داریم  را  قانون  این  ما  که  می گوید  و  می رود  مرتب 
این  هم  ما  شریعت  و  گفته  چننی  ما  اسایس  قانون 
حوزۀ  در  و  داریم  مجلس  در  را  طرح  این  ما  و  گفته  را 
بنی المللی  نهادهای  کردیم.  چننی  یارانه  و  سالمت 
که  می کنند  استقبال  کارها  این  از  طرف  یک  از  هم 
دیگر  طرف  یک  از  و  دارید  خوبی  اسایس  قانون  چه 
نمی کنید.  رعایت  را  آن  چرا  که  می گریند  ایراد  هم 
خوب  مختلف  حوزه های  در  شما  طرح های  این 
زمینه های  در  خوبی  اصالحات  و  طرح ها  و  است 
افتاده  اتفاقی  چه  عمل  در  اما  دارید  گون  گونا
ارائه  که  نداریم  پاسخی  ما  موارد  این  برای  است؟ 
تیمی  می برد،  خود  با  ستاد  که  هم  تیمی  دهیم. 
بتواند  بشری  حقوق  زبان  با  که  نیست  تخصیص 
از  برخی  کند.  صحبت  بشری  حقوق  نهادهای  با 
حقوق  ستاد  که  است  این  داریم  ما  که  مشکالتی 
پیش  را  خود  کارهای  و  می کشد  را  خود  زحمت  بشر 
از  و  می کند  دعوت  را  دستگاه ها   ً بعضا و  می برد 
 ً اوال اما  می کند  تهیه  و  می گرید  گزارش هایی  آن ها 
می دهد  انجام  چه کاری   ً دقیقا که  نیست  مشخص 
سیاست زده  نگاه  یک  هم  نگاهش  و  می کند  چه  و 
هم  بشر  حقوق  حوزۀ  در  وقیت  حیت  است؛  امنییت  و 
که  نکرده  روشن  را  خود  تکلیف  می کند،  صحبت 
و  چیست  اسالمی  بشر  حقوق  از  منظورش   ً دقیقا

می خواهد چه موضوعی را در آن دنبال کند.

بشر  حقوق  از  بشر  حقوق  ستاد  مسئول 
حقوق  کمیتۀ  به   ً عمال اما  می کند  صحبت  اسالمی 
دارد  وجود  تشتت  اینجا  در  می دهد.  گزارش  بشر 
بر  می خواهیم  ما  یعین  می شود؛  هوا  دو  و  بام  یک  و 
طرف  از  و  کنیم  عمل  آن ها  مبانی  و  روش ها  اساس 
را  خودمان  خاص  برداشت  که  می خواهیم  دیگر 

هم داشته باشیم.
نهاد  یک  بشر  حقوق  ستاد  من  به نظر  بنابراین 
است.  دولیت  نهاد  یک  و  نیست  ما  کشور  در  ملّی 
جمهوری  دولت  ارادۀ  می تواند  ستاد  همنی  اما 
ملی  نهادهای  کند.  منعکس  را  ایران  اسالمی 
مردم  شکایت  به  که  دارند  تظلّم خواهی   برای  جایی 
حقوق  ستاد  که  است  حالی  در  این  و  شود  رسیدگی 
محدود  حوزۀ  یک  در  تنها  و  ندارد  چزیی  چننی  بشر 
بتواند  گر  ا و  می برد  پیش  را  خود  کار  خایص  و 
و  بازنگری  یک  خود  مسئولیت های  و  کارها  در 
را  خود  کار  بتواند  شاید  باشد،  داشته  تعریفی 
و  بحث ها  دیگر  حاضر  حال  در  اما  بربد.  پیش  به 
و  شده  تکراری  و  کلیشه ای  ستاد  این  حرف های 
ندارد  مختلف  مجامع  در  گفنت  برای  جدیدی  حرف 
و  کارها  از  بازتعریف  یک  ارائۀ  با  بتواند  اینکه  مگر 
را  جدیدی  موارد  و  حرف ها  خود،  مسئولیت های 

ارائه دهد.
حقوق  که  است  این  دارد  وجود  که  مهمی  نکتۀ 
و  مطالعه  یک  با  تنها  ما  که  نیست  چزیی  بشر 

و  بربیاییم  آن  عهدۀ  از  بتوانیم  اجمالی  برداشت 
انجام  چه کارهایی   ً دقیقا بشر  حقوق  که  بفهمیم 
کشورهای  از  بسیاری  مثل  ما  که  نگاهی  می دهد. 
و  خوش بینانه  جهات  داریم،  بشر  حقوق  به  دیگر 
بدبینانه دارد. نگاه بدبینانه این است که می گویند 
است  سیایس  فناوری  یک  حد  در  بشر  حقوق 
و  دارد  استفاده  قابلیت  کشورها  بعیض  علیه  و 
این  که  می کنند  را  خود  تالش  نهایت  نتیجه،  در 
خودشان  علیه  تا  شود  خنیث  سیایس  فناوری 
آن  از  دیگران  علیه  بتوانند  بلکه  نشود  استفاده 

استفاده کنند.
نهایت  که  است  این  بحث  خوش بینانه  نگاه  در 
خود  مردم  با  دولت  که  بوده  این  بشر  حقوق  حرف 
رعایت  را  آنان  آزادی  و  کند  رفتار  احرتام  نهایت  در 
این گونه  نگاه  گر  ا بردارد.  میان  از  را  تبعیض  و  کند 
عمل  آن  به  می پذیرد،  را  موارد  این  دولت  باشد، 

می کند و برای آن هم سازوکار تعینی می کند.
تکلیف  موضوع  دو  این  از  هیچ کدام  ما  کشور  در 
یک  بشر  حقوق   ً واقعا گر  ا ندارند.  مشخیص 
سیاست گذاران  چرا  پس  است  سیایس  فناوری 
فطری  بشر  حقوق  گر  ا نمی کنند؟  خنیث  را  آن  ما 
این  که  نمی کنید  کاری  چرا  پس  است  طبیعی  و 
حقوق محرتم شمرده شود؟ به همنی خاطر ما یک 
است  الزم  که  داریم  حوزه  این  در  جدی  بالتکلیفی 

برای آن فکری صورت بگرید.

قضائیه  قوۀ  در  دلیل  این  به  بشر  حقوق  ستاد 
بشری  حقوق  ایرادهای  بیشرتِ  که  شد  ایجاد 
نهادی  چننی  لذا  و  بوده  قضائیه  قوۀ  در  ما  علیه 
ایراد  این  به  خودش  تا  آمد  پدید  قضائیه  قوۀ  در 
پاسخ  شکنجه  و  بازداشت  مثل  اشکال هایی  و 
بشر  حقوق  ستاد  آیا  که  است  این  نکته  دهد. 
به صورت  را  بشر  حقوق  از  تصویری  می تواند 
می تواند  آیا   ً مثال کند؟  منعکس  کشور  در  ملّی 
وزارت  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  در  که  بگوید 
است؟  چگونه  وضعیت  کار  وزارت  و  بهداشت 

به نظر من این ستاد چننی ظرفییت ندارد.
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مطلوب،  الگوی  با  ارتباط  در    
اندیشۀ  و  دین  منظر  از  که  شاخص هایی  و  مؤلفه ها 
حکومت  یک  که  معاهداتی  و  دارد  وجود  اسالمی 
نهادهای  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مثل  اسالمی 
باید  می کند،  برقرار  دیگر  کشورهای  با  و  بنی المللی 

چه نکاتی لحاظ شود؟
نگاه  دین  منظر  از  را  موضوع  این  بخواهیم  گر  ا
معاهده  انعقاد  بسرت  اولنی  که  گفت  باید  کنیم، 
توسط دولت اسالمی با دولت های دیگر که منظور 
ضرورت ها  وجود  است،  غریاسالمی  دولت های 
و  به دالیل   ً فعال اسالمی  دولت  یعین  است؛ 
به صورت  را  دیگری  نهاد  و  قدرت  شرایطی، 
آن  پذیرش  و  می پذیرد  ثانوی  و  ضروری  و  اضطراری 
به معنای مشروعیت طرف دیگر معاهده نیست؛ 
می شود  بسته  دیگری  با  که  قرارداد  هرگونه  یعین 
نیست؛  دیگری  به  مشروعیت بخیش  به معنای 
است.  اقتصادی  و  تجاری  مبادالت  یک   ً صرفا بلکه 
قوم  با  له وسلم  پیامربصلی اهلل علیه و آ که  معاهده ای  مثل 
می کرد  منعقد  امثالهم  و  بین قریضه  و  بین نضری 
مشروعیت بخیش  به معنای  ایشان  عمل  این  که 
برقراری  ثانویه،  حکم  باب  از  بلکه  نبود؛  آن ها  به 
که  است  نکته ای  اولنی  این  بود.  اتحاد  و  وحدت 
باشیم  توجه داشته  آن  به  معاهدات  انعقاد  در  باید 
به  نمی بیند  مصلحت  را  جهاد  اسالمی  دولت  که 
دولت  لذا  نیست.  برقرار  آن  شرایط  که  دلیل  این 
مثل  مختلف  عرصه های  در  می تواند  اسالمی 
و  مصالحه  به  مربوط  بحث  یا  تجاری  مبادالت 
معاهداتی  می گویند،  عهد  آن  به  که  موقت  صلح 
هم  این ها  از  برخی  ببندد.  دیگر  دولت های  با  را 
روایی  و  قرآنی  مبنای  و  هستند  معنی  معاهداتی 
عقود  بحث  که  توبه  مبارکۀ  سورۀ   29 آیۀ  مثل  دارند؛ 
هم  معاهدات  این  از  برخی  می کند.  مطرح  را  ذمه 
و  مصلحت  اساس  بر  می توان  و  است  ن  ـّ غریمعی
معاهداتی  دارد،  اسالمی  نظام  کم  حا که  اختیاراتی 
کند.  منعقد  دیگر  نهادهای  و  دولت ها  با  را 
انعقاد  هنگام  باید   ً حتما که  است  مواردی  این ها 
دین  منظر  از  آن  به  پیش فرض  به عنوان  معاهدات 

توجه کرد.
نگاه  آن  به  حقوقی  منظر  از  بخواهیم  گر  ا حال 

امروزه  می شود.  مطرح  دیگری  بحث  کنیم، 
از  اعم  مختلفی  کشورهای  حقوقی  به لحاظ 
غریاسالمی  کشورهای  و  اسالمی  کشورهای 
عرصۀ  در  امروز  اجتماعی  زیست  و  هستند 
است.  معاهدات  همنی  نیازمند  بنی الملل، 
و  واردات  و  صادرات  و  رفت وآمد  مثال  به عنوان 
کشور  دو  میان  که  ترانزیت  و  کاال  قرنطینۀ  بحث 
در  اسالمی  حکومت  عضویت  یا  است  برقرار 

نهادهای بنی المللی.
و  نظری  منظر  از  را  بحث ها  این  باید  کل  به طور 
یک  نظری  به لحاظ  کرد.  تفکیک  یکدیگر  از  اثباتی 
 ً حتما باید  آن ها  که  است  الزم  پیش فرض هایی 
هم  حقوقی  به لحاظ  و  بگریند  قرار  موردتبینی 
اجتماعی  فعلی  وضعیت  و  اضطرارها  و  ضرورت ها 
است که برای ما یک سری الزاماتی را تبینی می کند.

معاهده ای  اسالمی  حکومت  گر  ا   
بنی المللی  سازمان  یک  یا  و  خارجی  کشور  یک  با 
معاهده ای  این  که  شود  متوجه  بعد  و  کند  برقرار 
به نظر  بوده،  مسلمنی  مصالح  خالف  بسته،  که 
شما در این شرایط، حکومت اسالمی حق فسخ آن 

معاهده و عهدنامه را دارد؟
معاهده  به  اسالمی  حکومت  هم  گر  ا باالخره  بله. 
در  اصلی  یک  است.  ثانوی  باب  از  بماند  پایبند 
اصل  آن  که  دارد  وجود  بنی المللی  معاهدات 
و  قواعد  تمامی  بر  اصل  این  است.  سبیل  نفی 
قاعدۀ  مثل  است؛  کم  حا بنی المللی  قراردادهای 
وفای به عهد که الزم است در معاهدات بنی المللی 
این  همۀ  پیش فرض  کل  به طور  شود.  رعایت 
اصل  و  عدالت  اصل  اسالمی  قراردادهای  در  قواعد 
عدالت  اصل  و  سبیل  نفی  اصل  است.  سبیل  نفی 
تشخیص  هرکجا  اسالمی  دولت  که  می کند  ایجاب 
حال  در  و  کردیم  منعقد   ً قبال ما  که  قراردادی  که  داد 
گذشته  آن  از  سال ها   ً مثال یا  و  می شود  اجرا  حاضر 
مکلف  اینجا  در  برنمی آید،  آن  از  هم  خایص  آثار  و 
کند.  نقض  را  آن  سبیل،  نفی  قاعدۀ  باب  از  که  است 
این  گر  ا دلیلی  به  بنا  که  کند  اقتضا  مصلحت  گر  اما 
آن  و  می آید  پیش  مفسده  فالن  شود،  انجام  نقض 
مصالحی که خود آن منجر به بسنت معاهده شده، 
استمرار معاهده را ایجاب کند، این دیگر امر ثانوی 
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مسئله  این  بنی المللی  معاهدات  در  لذا  و  است 
ثانوی  احکام  و  اولی  احکام  آن  که  است  مهم  خیلی 
را  خود  اقتضای  هرکدام  و  دارند  متفاوتی  منظرهای 
از  و  کنیم  فسخ  را  معامله  منظری  چه  از  ما  که  دارند 

چه منظری ملتزم هستیم که به آن پایبند باشیم.

از  را  معنایی  و  مفهوم  چه  شما    
حقوق و روابط بنی الملل اسالمی برداشت می کنید 
اندیشۀ  در  جایگاهی  چه  امر  این  شما  به نظر  و 

اسالمی دارد؟
دارد  مجزایی  موضوع  یک  خود  بنی الملل،  روابط 
صحبت  بنی الملل  حقوق  از  بیشرت  اینجا  ما  و 
آن  بنی الملل  روابط  در   ً معموال اما  می کنیم. 
و  است  قدرت  قواعد  است،  کم  حا که  قواعدی 
که  فکر  در  هم  و  سیاست  در  هم  و  حقوق  در  هم 
کم  حا سیاست ها  و  مصالح  و  قدرت ها  بیشرت  آنجا 
بنی الملل،  حقوق  اولی  پیش زمینۀ  اما  هستند. 
گر  ا حیت  است  فقهی  قواعد  و  حقوقی  قواعد 
روابط  خود  یعین  باشد؛  قدرت  آن هم  پشتوانۀ 
حقوق  اصلی  پشتوانۀ  عمل،  مرحلۀ  در  بنی الملل 
بخواهیم  گر  ا صورت  هر  در  اما  است.  بنی الملل 
نگاه  منظر  یک  از  را  بنی الملل  حقوق  جایگاه  که 
امر  یک  بنی الملل  حقوق  که  کرد  اشاره  باید  کنیم، 
دولت  آرمان  و  است  اسالمی  دولت  برای  ثانوی 
بنی الملل  روابط  و  بنی  الملل  حقوق  وجود  اسالمی 
است.  واحده  امت  تحقق  آن  آرمان  بلکه  نیست 
هم  قیامت  روز  تا  آرمان  این  است  ممکن  حاال 
دولت  برقراری  زمان  تا  یا  و  باشد  داشته  استمرار 
آرمان  اما  باشد.  داشته  استمرار  هم  مهدوی  علوی 
از  را  این  است.  واحده  امت  اسالمی  دولت  اصلی 
دولت  یا  مسلمان  مِن  که  می کنم  بیان  جهت  این 
این  کنیم.  حرکت  آرمان  مسری  در  باید  مسلمان 
نادیده گرفنت  به معنای  آرمان،  مسری  در  حرکت 
نمی توانیم  ما  یعین  نیست؛  هم  واقعیت ها 
است،  واحده  امت  تحقق  من  آرمان  چون  بگوییم 
روابط  همۀ  و  معاهدات  همۀ  حاال  همنی  از  دیگر 
و  زور  و  هستم  من  و  می شود  فسخ  قواعد  همۀ  و 
می دهد  حرکت  خودش  آرمان  این  شمشری.  قدرت 
جهت  هم  بنی الملل  حقوق  و  قواعد  آن  به  و 

معاهده  یک  وارد  می خواهم  که  وقیت  می دهد. 
آرمان  آن  شوم،  بنی المللی  رابطۀ  و  کره  مذا یک  و 
هستم  آرمان  بدون  زمان  یک  است.  مهم  خیلی 
هم  زمان  یک  می گریم.  خودم  به  انفعالی  حالت  و 
که  می بینم  لذا  است؛  واحده  امت  تحقق  من  آرمان 
می کند  نزدیک  آن  به  قدم  یک  را  من  معاهده،  این 
یک  دیگری  معاملۀ  این  به  نسبت  است  ممکن  یا 

پله مرا دور کند.
است  چزی  یک  ما  اصلی  آرمان  و  مسری  بنابراین 
واقعیت ها  این  است.  دیگر  چزی  یک  واقعیت ها  و 
خودمان  که  بگوییم  ما   ً مثال که  نیست  این طور  هم 
تصریح  واقعیت ها  این  به  قرآن  کردیم.  خلق  را  آن 
خداوند  و  دارد  وجود  امت هایی  باألخره  که  می کند 
از  کدام یک  که  کرد  خواهد  حکم  نهایت  در  که  است 
من  حرکت  مسری  آرمان،  این  اما  است.  حق  بر  آنان 
منظر  از  گر  ا بنابراین  می کند.  مشخص  و  طراحی  را 
همۀ  کنیم،  نگاه  بنی الملل  حقوق  و  سیایس  علوم 
یک  خدمت  در  که  هستند  گین  وا یک  مثل  این ها 
امت  همان  پیش ران  آن  که  هستند  پیش ران 

واحده است.

که  قطعنامه هایی  حکم  بحث    
سازمان های اسالمی مثل سازمان همکاری اسالمی 
است،  سازمان ها  این  جزء  هم  ایران  و  می کنند  صادر 

چگونه است و آیا از نظر دیین برای ما الزم االجرا است؟
که  قوی  سازمان های  خیلی  بنی الملل  سطح  در  ما 
داشته  امنیت  شورای  مثل  اجرایی  ضمانت  دارای 
مستحضرید،  که  طور  همان  نداریم.  را  باشند 
اسالمی  کنفرانس  سازمان  سازمان،  اصلی ترین 
دارد  وجود  هم  منطقه ای  نهاد  چند  و  است  سابق 
که قومیت آن ها از اسالمییت که دارند بیشرت است؛ 
اتحادیۀ  فارس،  خلیج  همکاری  شورای  مثل 
آفریقایی.  کشورهای  اتحادیۀ  و  عربی  کشورهای 
گرفته  شکل  اسالمی  رویکرد  با  که  نهادی  تنها  اما 
که  است  اسالمی  همکاری های  سازمان  همان 
صالحیت  که  آورده  خود  اساسنامۀ  در  هم  آن 
بیشرت  و  ندارد  را  الزم االجرا  قطعنامه های  صدور 
می شود  منتهی  بیانیه  و  اعالمیه  به  آنان  کار  گزارش 
توسط  یا  و  نشوند  تبدیل  حکم  به  تا  هم  این ها  و 

نشوند،  الزم االجرا  دیگر  بنی المللی  سند  یک 
گذشته، کشورهای  آن  از  ندارند.  اجرایی  ضمانت 
به قول  هم  خیلی  اسالمی  همکاری های  سازمان 
وقیت  چون  نیستند؛  اسالمی  اسالمِی  معروف 
مشاهده  را  اسالمی  کشورهای  بر  کم  حا وضعیت 
دغدغۀ  که  نیست  آن گونه  که  می بینیم  می کنیم، 
بیشرت  لذا  و  باشند  داشته  اسالم  به  نسبت  خایص 
دولیت  از  شما  هستند.  شناسنامه ای  اسالم  یک 
انتظاری  چه  اسالم  برای  آذربایجان  جمهوری  مثل 
انتظار  چه  نیجریه  مثل  دولیت  از   ً مثال یا  دارید؟ 
دارد،  که  اسایس  قانون  در  که  وقیت  دارید  اسالمی 

خودش را یک نظام سکوالر معرفی می کند؟
با  سازمان ها  این  فعال کردن  با  من  بنابراین 
را  آن   ً مثال اینکه  مگر  نیستم؛  موافق  شرایط  این 
برای  ابزاری  تا  کنیم  تقویت  کفر  جبهۀ  مقابل  در 
گر  ا لذا  نشوند.  اسالمی  کشورهای  خود  سرکوب 
تقویت  سلطه  نظام  مقابل  در  را  این ها  بخواهیم 
داشته  خوبی  ظرفیت های  خیلی  می توانند  کنیم، 
بخیش  چون  بشر؛  حقوق  بحث  در   ً مثال باشند، 
هستند،  اسالمی  کشورهای  در  که  اقلیت ها  از 
نشانه های  و  عالئم  از  که  هستند  مسلمان هایی 
اینکه  به جای  اینجا  در  می کنند.  استفاده  اسالمی 
پا  به  آنان  حق  از  دفاع  در  ایران  مثل  کشور  یک 
کنفرانس  سازمان  مثل  نهادی  آنجا  در  خزید، 
از  لذا  می کند.  را  کار  این  کشور  همان  در  اسالمی 
دارد.  وجود  نهادها  این  در  خوبی  ظرفیت  نظر  این 
کنیم،  رها  خود  حال  به  طور  همنی  را  این  گر  ا اما 
یک  به  تبدیل  نفوذ،  اعمال  اثر  بر  که  می بینیم 
گر  ا لذا  می شود.  ما  خود  علیه  دولبه ای  شمشری 
تشکیل  را  نهادهایی  و  سازمان ها  چننی  بتوانیم 
 ً مثال یا  محکمه ها  مثل  باشند  مستحکم  که  دهیم 
را  بشر  حقوق  به  رسیدگی  که  منطقه ای  دیوان های 
مسلمان  شهروندان  که  کنیم  ایجاد  آن ها  دل  در 
می کنند،  زندگی  آنجا  در  که  غریاسالمی  دولت های 
از  فراتر  و  می شوند  مواجه  خود  حقوق  تضییع  با 
به  بتوانند  بنی المللی  کم  محا و  داخلی  کم  محا
تظلم خواهی  باب  از  اسالمی  کشورهای  کم  محا
اینجا  در  لذا  کرد.  تقویت  باید  را  این  کنند،  رسیدگی 
این  حال  هر  به  چون  است؛  مهم  حرکت  مسری 

نهادها و سازمان ها در نهایت یک ابزار هستند.
چه  در  ابزار  این  از  شما  که  است  مهم  اینجا 
استفاده  بد  ابزار  از  گر  ا می کنید.  استفاده  راستایی 
شما  علیه  و  می افتد  دشمن  به دست  کنید 
هدایت  صحیح  جهت  در  ابزار  گر  ا اما  و  می شود 
باشد  قابل قبول  هم  اعتقادی  به لحاظ  و  شود 
ایستادگی  و  مسلمانان  حق  احقاق  جهت  در  و 
فضای  یک  در  و  باشد  استکباری  کشورهای  علیه 
طی  که  داوری  چند  به  را  خود  حق  قانونی  بی طرف 
شده اند،  انتخاب   بی طرفانه  داوری  فرآیند  یک 
ظرفیت های  خیلی  ظرفیت ها  این  کند،  عرضه 
باشیم.  آن ها  مراقب  اینکه  به شرط  است  خوبی 
که  وقیت  اسالمی  کنفرانس  سازمان  همنی   ً مثال
باالیی  خیلی  مرام های  خود  عقبۀ  در  شد،  تأسیس 
بود.  اسرائیل  با  مبارزه  آن  مهم ترین  که  داشت 
شما  گر  ا و  شد  خارج  خود  مسری  این  از  بعدها  اما 
اسالمی  کنفرانس  سازمان  یک  االن  بخواهید 
غاصبانۀ  اقدامات  علیه  که  بدهید  تشکیل 
خیلی  کند  صادر  بیانیه  و  قطعنامه  یک  اسرائیل 
و  شد  رها  دیگر  مسئله  این  چون  است؛  سخت 
در  مهم  نکتۀ  حال  هر  به  نشد.  داشته  نگه  فعال 
که  است  آنان  از  مواظبت  و  مراقبت  سازمان ها  این 
کند  جمع  خود  در  را  اسالمی  کشورهای  همۀ  بتواند 
تقویت  سلطه  جبهۀ  مقابل  در  را  اسالمی  امت  و 
نهادهایی  چننی  تشکیل  در  باید  بسیار  لذا  و  کند 

دقت و احتیاط به خرج داد.

اسالمی  همکاری های  سازمان  کشورهای 
اسالمی  اسالمِی  معروف  به قول  هم  خیلی 
بر  کم  حا وضعیت  وقیت  چون  نیستند؛ 
می کنیم،  مشاهده  را  اسالمی  کشورهای 
خایص  دغدغۀ  که  نیست  آن گونه  که  می بینیم 
یک  بیشرت  لذا  و  باشند  داشته  اسالم  به  نسبت 

اسالم شناسنامه ای هستند.
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بنی الملل  حقوق  خود   ً اساسا   
چه  شما  نگاه  از  کل  به طور  جهان  بر  کم  حا
کشورهای  دیگر  و  ما  کشور  برای  ظرفیت هایی 

منطقه دارند؟
بنی الملل،  حقوق  موارد  از  بسیاری  که  کردم  بیان 
گر بتوان از این ابزار خوب استفاده کرد  ابزار است. ا
از  می توان  نگرفت،  انفعالی  حالت  آن  مقابل  در  و 
اعضای  به عنوان  باید  ما  کرد.  را  استفاده  بهرتین  آن 
بنی المللی  سازمان های  و  نهادها  این  در  فعال 

حضور داشته باشیم و آن را جهت دهی کنیم.

نحوی  چه  به  باید  جهت دهی  این     
باشد؟

همراهی  جمله  از  دارد؛  مختلفی  ابزارهای  کار،  این 
روی  انگشت گذاشنت  مختلف،  کشورهای 
و  ندارد  مذهیب  تند  جنبۀ  خیلی  که  مسائلی 
جنبش  عضو  کشورهای  که  مسریی  از  واردشدن 
هستند؛  همسو  آن  با  آمریکا  قارۀ  دل  در  عدم تعهد 
زباله های  به  مربوط  بخش  محیط زیست،  مثل 

فضایی و...    .
با  مطابق  و  شد  وارد  مسریها  این  از  بتوان  گر  ا
آنان  به  که  کشورهایی  بعیض  با  و  کرد  یارگریی  آن 
شد  همسو  می شود  گفته  کسرتی  خا کشورهای 
اسالم  جهان  نخبگان  ظرفیت  از  همه  از  مهم تر  و 
و...  ورزیش  هرنی،  علمی،  مختلف  عرصه  های  در 
دست  در  را  آنان  غریت  رگ  بتوان  که  کرد  استفاده 
با  هم  دولت ها  از  استفاده  بدون  می توان  گرفت، 
حرکت  واحده  امت  تحقق  به سمت  مردمی  حرکت 
دولت های  برای  باید  که  هستند  نخبگان  این  و  کرد 
داشته  مطالبه گری  و  کنند  طراحی  مسری  اسالمی 
خواسته های  و  مطالبات  بر  سوارشدن  و  باشند 
درست  را  بسیاری  ظرفیت های  می تواند  آنان 
دولت های  خود  فعال کردن  هم  نهایت  در  کند. 
مسائل  از  بسیاری  علی رغم  که  است  مهم  اسالمی 
مسلمان  دولت های  باألخره  دارند،  که  حوایش  و 
خوبی  فرصت های  و  زمینه ها  می توانند  و  هستند 

را فراهم کنند.
مثل  کشوری  دولت های  که  مستحضرید  شما 
اقداماتی  نیجریه  در  حیت  و  آذربایجان  جمهوری 

افراد  و  می دهند  انجام  اسالمی  نهضت های  علیه 
این  و  می کنند  شکنجه  و  زندانی  را  نهضت  این 
است  بنی المللی  اسناد  با  آشکار  مغایرت  در  کار 
مجامع  در  هم  ظرفیت ها  همنی  از  می توان  و 
نخبگان  دغدغه های  از  استفاده  با  و  بنی المللی 
غریاسالمی  کشورهای  می توان  حیت  و  کرد  استفاده 
نفع  به   و  داد  قرار  تحت تأثری  زمینه  این  در  هم  را 
مسلمان  افراد  و  اسالمی  نهضت های  و  جنبش ها 

به پیش برد.
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  خود  در   ً مثال
این  از  بخیش  یک  داریم.  بسیاری  دادگاه های  ما 
دادگاه ها، دادگاه های نظامی هستند. از این ها آرای 
میلیون  چندین  ساالنه  و  می شود  صادر  مختلفی 
بعیض  می شود.  خارج  و  شده  برریس  آن  در  پرونده 
می گذاریم.  کنار  که  است  فردی  بحث های  این ها  از 
جزایی  جنبه های  است،  ممکن  این ها  از  بخیش 
که  است  اقداماتی  این ها  از  بخیش  و  باشد  داشته 
است.  افتاده  اتفاق  خاص  مأمور  یک  علیه   ً مثال
انتظامی  نریوی  در  خاطی  مأمور  یک  مثال  به عنوان 
علیه  اقدامی  خودسرانه  و  بوده  قضائیه  قوۀ  در  یا  و 
قایض  اینجا  در  است.  داده  انجام  اسالمی  شهروند 
از  بشری،  حقوق  مسائل  به  توجه  بدون  دادگاه 
می داند  بد  را  ظلم  خود  فکری  بسرت  در  که  لحاظ  این 
آرای  می کند،  تلقی  خوب  خیلی  را  انسان  کرامت  و 
در  آراء  این  تبینی  و  می کند  صادر  خوبی  بسیار 
حقوق  ابعاد  آن  نشان دادن  و  بنی المللی  عرصۀ 
در  اسالمی  جمهوری  اقدامات  و  اسالمی  بشری 
مؤثر  بسیار  می تواند  دیگر  کشورهای  به  راستا  این 

باشد.
در  هرساله  ما  که  هستید  مستحضر  شما 
بحث  درمورد   ً مثال هستیم؛  محکوم  محور  شش  
زن و بحث بهائیت، شما جنبه های ایجابی را نشان 
نمی شود.  دیده   ً اصال شش  محور  این  دیگر  دهید، 
که  داریم  بهایی  خودمان  جامعۀ  در  چقدر  ما  مگر 
هر سال علیه شان حکم صادر می شود؟ یا درمورد 
اما  دارد؟  وجود  تضییعات  چقدر  مگر  زنان  حقوق 
جمله  از  زن  از  صیانت  از  که  آرائی  ما  گر  ا مقابل  در 
بدهیم،  نشان  را  است  مادر  حقوق  و  زن  حقوق 
پنهان  آن ها  میان  در  سلیب  مسائل  آن  دیگر 

می شود.
نظام  در  که  نداریم  چاره ای  واقعیت  اساس  بر  اما  است.  اسالمی  دولت  تحقق  ما  آرمان  حال  هر  به 
ظرفیت های  من  به نظر  کنیم،  زندگی  بنی الملل  نظام  این  در  مجبوریم  که  حاال  کنیم.  زندگی  بنی الملل 
کشورهای  و  سلطه  نظام  علیه  ظرفیت ها  این  از  می توانیم  که  دارد  وجود  بنی الملل  حقوق  در  زیادی  بسیار 
ً اینکه کشوری مثل کانادا هرساله علیه ایران پیش نویس تهیه  متخاصم، فعاالنه استفاده کنیم؛ یعین مثال
در  که  است  این  مهم  نکتۀ  کنیم.  استفاده  کانادا  خود  علیه  پیش نویس ها  همنی  از  می توانیم  ما  می کند، 
اینجا نباید بحث های نظری را با بحث های واقعییت خلط کنیم. لذا باید از ظرفیت های حقوق بنی الملل برای 

نشان دادن حقوق بنی الملل اسالمی استفاده کنیم.
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بنی الملل  روابط  فقه  از  مقصود    
چیست و مسائل آن چه جایگاهی می تواند در فقه 

داشته باشد؟
یک  مرزهای  از  خارج  با  مرتبط  مسائل  حوزۀ  در  ما 
عرصۀ  عرصه،  یک  مواجهیم.  عرصه  چند  با  کشور 
روابط  عرصۀ  عرصه،  یک  است.  خارجی  سیاست 
مطالعات  عرصۀ  بعدی،  عرصۀ  است.  بنی الملل 
اسالم  جهان  عرصۀ  هم  آخر  در  و  است  منطقه ای 
داده  توضیح  را  خودم  بحث  قدری  آنکه  برای  است. 
شود،  معلوم  بنی الملل  روابط  منطق  که  باشم 
ارتباطات  حوزۀ  در  ما  مراد  اوقات  گاهی  گفت  باید 
با  خودمان  کشور  ارتباط  دیگر،  کشورهای  با 
است  سیاسیت  آن  منظور  و  است  دیگر  کشورهای 
کشورهای  به  نسبت  کشور  یک  به عنوان  ما  که 
چزیی  آن  می کنیم.  لحاظ  کشورها  تک تک  و  دیگر 
سایر  به  نسبت  کشور،  یک  سیاست  به عنوان  که 
ً سیاست خارجی  کشورها لحاظ می شود، اصطالحا
یک  سری  تابع   ً طبعا و  می شود  نامیده  کشور  یک 

متغریهای متعددی است.
کشور  یک  که  نگاهی  نوع  منطق،  این  قبال  در 
که  است  موارد  این  پایۀ  بر  دارد،  جهان  عام  حوزۀ  در 
نهادهای  و  کرد  اداره  را  جهان  و  کشور  باید  چگونه 
این  چگونه  هستند؟  چگونه  جهان  بر  کم  حا
امور  این  می شوند؟  مرتبط  یکدیگر  با  نهادها 
یعین  می گریند؛  قرار  بنی الملل  روابط  ذیل   ً عمدتا
دیگر  کشورهای  با  کشور  یک  ارتباط  به  اختصاص 
با  جهان  کشورهای  ارتباط  به  ناظر  بلکه  ندارد. 

یکدیگر و چگونگی این ارتباط و منطق آن است.
بنی الملل،  روابط  و  خارجی  سیاست  قبال  در 
مورد  یک  شود.  تصویر  می تواند  دیگر  روابط  نوع  دو 
همسایگان  به  نسبت  کشور  یک  که  است  روابطی 
مناسبات  و  اداره  نوع  دیگر  طرف  از  و  دارد  منطقه  و 
کشورهای منطقه با یکدیگر برریس می شود؛ یعین 
بر  کم  حا نگاه  بنی الملل،  روابط  در  که  همچنان 
نوع  هم  اینجا  در آنجا مدنظر قرار می گرید، در  جهان 
کشورهای  منافع  اساس  بر  منطقه  بر  کم  حا نگاه 
جهان  حوزۀ  چهارم،  محور  و  می شود  لحاظ  منطقه 
جهان  کشورهای  با  ما  اینکه  از  فارغ  که  است  اسالم 
اسالم چه ارتباط و سیاسیت داریم، در اینجا آن نگاه 

کشورهای  روابط  چگونگی  و  اسالم  جهان  بر  کم  حا
مسلمان با یکدیگر مدنظر قرار می گرید.

یک  از  فرامرزی،  ارتباط  حوزۀ  در   ً عمال ما  لذا 
آن  بخش  یک  هستیم.  بهره مند  دوگانه ای 
اعم  است؛  دیگر  کشورهای  با  ما  کشور  ارتباط 
یا  و  باشند  مسلمان  دیگر  کشورهای  اینکه  از 
دوست  نباشند،  یا  باشند  همسایه  نباشند، 
یک  بر  کم  حا نگاه  نوع  دوم،  نوع  نباشند.  یا  باشند 
از  منظور  گر  ا حاال  است.  کشورها  از  مجموعه ای 
اساس،  این  بر  که  باشند  جهان  همۀ  کشورها،  این 
گر  ا می گرید.  شکل  بنی الملل  روابط  مطالعات 
مطالعات   ً طبیعتا باشند،  منطقه ای  حوزۀ  در 
بر  کم  حا نگاه  نوع  گر  ا و  می آید  پدید  منطقه ای 
در  بنی الملل  روابط  آن  باشد،  اسالم  جهان  ادارۀ 

جهان اسالم شکل خواهد گرفت. حوزۀ
خاص  به معنای  بنی الملل  روابط  شما  مراد  گر  ا
به  باید   ً طبیعتا است،  خارجی  سیاست  قبال  در 
عام  شما  مراد  گر  ا اما  کرد.  توجه  کم  حا نگاه  نوع  آن 
باشد؛ یعین هر آن چزیی که فارغ و جدای از مرزهای 
در  باید  هم  را  خارجی  سیاست   ً طبیعتا ماست، 

همنی حوزه لحاظ کرد.

فقه  مباحث  اهمیت  و  ضرورت   
جمهوری  خارجی  روابط  در  بنی الملل  روابط 
و  مسلمان  خارجی  کشورهای  با  ایران  اسالمی 

غریمسلمان چیست؟
باید  مسئله  این  اهمیت  و  ضرورت  توضیح  برای 
جهانی  دهکدۀ  یک  در  امروزه  ما  که  کرد  اشاره 
زیادی  بسیار  ارتباطات  حجم  و  می کنیم  زندگی 
کشورها  دیگر  در  و  جهان  در  افراد  بنی  امروزه  که 
ارتباطات  مختلف  گونه های  شامل  که  دارد  وجود 
زمیین، هوایی، دریایی و همچننی ارتباطات مجازی 
و  نبود  صورت  این  به  وضعیت  گذشته  در  می شود، 
خروج  و  ورود  طریق  از  دیگر  کشورهای  بنی  ارتباط 
چزیی  آن  لذا  بود.  میّسر  زمیین  و  حقیقی  مرزهای  از 
 ً عمدتا داشت،  وجود  گذشته  زمان های  در  که 
بود  یکدیگر  به  نسبت  کشورها  خارجی  سیاست 
که بیشرت این ارتباط هم در قالب جنگ و صلح نمود 
کشورهای  با  تنها  کشور  یک  یعین  می کرد؛  پیدا 
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کشور  آن  گر  ا حال  داشت.  ارتباط  همسایه  دیگر 
می توانست  دریا  به واسطۀ  بود،  پیشرفته  قدری 
ندارند،  مشرتک  مرز   ً عمال که  دیگری  کشورهای  با 
فضای  چون  امروزه  اما  باشند.  داشته  ارتباط 
یکدیگر  با  کشورها  ارتباط  و  کرده  تغیری  مرزها 
است،  امکان پذیر  موجود  زمیین  مرزهای  از  فارغ 
مشخص  نظم  یک  در  نمی توانند  جهان  کشورهای 
زمان  برخالف  یعین  باشند؛  نداشته  قرار  موّجهی  و 
تعینی  را  خودش  سیاست  کشوری  هر  که  گذشته 
می کرد و کاری به کشورهای دیگر نداشت و فارغ از 
عصر  در  می گرفت؛  تصمیم  جهانی  سیاست های 
در  که  مشخیص  موضوعات  به  توجه  با  و  حاضر 
ادارۀ  حوزۀ  در  باید   ً عمال دارد،  وجود  ارتباطات  بحث 
داشته  وجود  سیستمی  کشورها،  ارتباط  و  جهان 
سیستم  آن  اساس  بر  بتوانند  کشورها  تا  باشد 
جلوی  آن،  اساس  بر  و  باشند  مرتبط  یکدیگر  با 
کنند  تقویت  را  یکدیگر  اقتصاد  و  بگریند  را  جنگ ها 
مواقع  در  بتوانند  و  باشند  داشته  سازمان هایی  و 
که  است  الزم  و  بشتابند  کشورها  کمک  به  بحرانی 
بنی الملل،  عرصۀ  در  بازیگر  کشورهای  از  جدای 
 ً عمال سازمان ها  این  که  شود  ایجاد  سازمان هایی 
حوزه ها  این  در  و  کشورها  بنی  ارتباطی  پل  به عنوان 
روابط  حوزۀ  از  نمی توان  امروزه  لذا  بگریند.  قرار 
بنی الملل یاد نکرد و آن را نادیده انگاشت. به خاطر 
و  تام  تأثریگذاری   ً عمال بنی الملل  روابط  حوزۀ  اینکه 
نمی شود  و  دارد  کشورها  همۀ  سرنوشت  در  جدی 
 ً عمال و  می بندم  را  کشورم  درِب  بگوید  کشوری 
این  بر  ندارم.  دیگر  کشورهای  با  ارتباط  به  نیازی 
اساس، در برخی از کشورها نوع فرهنگ و هنجارها 
ناظر  ظرفیت  دارای  آن ها  مذهب  نوع  همچننی  و 
 ً عمدتا آن ها  یعین  نیست؛  جهانی  ادارۀ  نظام  به 
و  می کنند  زندگی  خودشان  کشور  ادارۀ  به  ناظر 
آن ها  ادارۀ  نظام  نوع  و  دیگر  کشورهای  به  کاری 
بومی  آن ها  اداری  نظام  نوع  دیگر  به عبارت  ندارند. 
که  تمدن ها  و  مذاهب  مکاتب،  از  برخی  اما  است. 
هم  جهان  کالن  ادارۀ  برای  و  می کنند  فکر  فرامرزی 
 ً طبعا باشند،  داشته  می توانند  یا  دارند  برنامه ریزی 
که  شوند  واقع  موردپرسش  باید  مکاتب،  نوع  این 
چه  اساس  بر  کشورشان  داخل  در  اینکه  از  فارغ 

منطقی کشور را اداره می کنند، برای ادارۀ جهان چه 
و  مبانی  چه  بر  مبتین  نگاه  این  و  دارند  نگاهی  نوع 

هنجارها و اصولی است؟
جهانی  دین  و  خاتم  دین  اینکه  به  توجه  با  اسالم 
خودش،  مرزهای  داخل  در  نمی تواند   ً طبعا است، 
هم  جهانی  نظام  برای  باید  بلکه  باشد  محدود 
بر  و  دارد  البته  که  باشد  داشته  سخن  و  حرف 
فقه  و  دین  نگاه  نوع  نمی توانیم  ما  اساس  همان 
آنجا  از  اما  بگرییم.  نادیده  جهان  ادارۀ  نظام  برای  را 
امور  به  کالن،  نگاه  یک  اساس  بر  کنون  تا ما  که 
ک  مال را  خارجی  سیاست   ً عمدتا و  نکردیم  نگاه 
بر  کم  حا کالن  نگاه  نوع  یک  باید   ً طبعا دادیم،  قرار 
هم  را  آن  مبانی  کنیم،  پیشنهاد  و  ارائه  هم  را  جهان 
بر  که  جهانی  موجود  نظم  قبال  در  تا  کنیم  تبینی 
اساس نظام سلطه استوار است، نظامی جایگزین 
و  اسالمی  دیین  نظم  بر  مبتین  نظام  این  که  شود 
صلح  و  فطرت  عدالت،  همچننی  و  دیین  هنجارهای 
بر  موارد  این  بود.  خواهد  کشورها  بنی  همزیسیت  و 
بنی الملل  روابط  به  نگاهی  باید  که  می کند  حکم  ما 
را  بنی الملل  نهاد  ساختارهای  نوع  باشیم،  داشته 
همان  بر   ً طبعا و  کنیم  تبینی  دیین  مبانی  اساس  بر 
و  کنیم  ارائه  را  ساختارهایی  و  نوین  نظم  اساس، 
گرد  منطقی  یک  اساس  بر  هم  را  جهان  کشورهای 
حوزۀ  در  موجود  نظم  بدیل  البته  که  کنیم  جمع  هم 

روابط بنی الملل خواهد بود.

در  مطرح  موضوعات  از  یکی   
اسایس  قانون   154 اصل  اساس  بر  خارجی،  روابط 
در  مستضعفنی  حق طلبانۀ  مبارزۀ  از  حمایت 
برابر مستکربین در هر نقطه از جهان است. بر این 
قواعد  و  اصول  کدام  بر  مبتین  موضوع  این  اساس، 

فقهی قابل تحلیل و تبینی است؟

نگاهی  اسالمی،  انقالب  در  نگاه  نوع  که  آنجا  از 
اسالمی  انقالب   ً طبعا است  تمدنی  و  جهانی 
خودش  مرزهای  داخل  در  که  انقالبی  به عنوان 
جهانی،  منطقی  بلکه  نیست؛  باشد  محدود 
تمدن  ظهور  یا  سلطه  نظام  با  تقابل  تحت عنوان 
اسالم  جهان  بر  اسالمی  فرهنگ  غلبۀ  یا  اسالمی 
با  حال  است.  کرده  ارائه  قبیل،  این  از  مواردی  و 
آن  منطق  اساس  بر  اسالمی  نظام  اینکه  به  توّجه 
نیست  اسالمی  جمهوری  اقتضائات  به  محدود 
می  کند  حرکت  اسالمی  انقالب  منطق  به سوی  بلکه 
محدود  اسالمی،  انقالب  منطق  دیگر  سوی  از  و 
هر  بلکه  نیست  خاص  کشور  یک  مرزهای  به 
اسالمی  انقالب  منطق  که  سرزمیین  هر  و  منطقه ای 
در   ً طبیعتا می گرید،  قرار  منطق  این  ذیل  بپذیرد،  را 
خارج  به  بگوییم  نمی توانیم  اسالمی  انقالب  منطق 
کم  حا نظم  به  نوع  و  نداریم  کاری  کشورمان  مرز  از 
نوع  همچننی  و  استکبار(  و  جهان)استضعاف  بر 

نظام ادارۀ جهان، توجهی نداریم.
اسالمی،  انقالب  یک  به عنوان  ما  انقالب 
و  دوستان  بتواند  باید  و  دارد  تمدنی  رویکردی 
دشمنان خودش را در جهان بشناسد و یک جبهۀ 
دو  به  کشورها  جبهه،  این  در  کند.  باز  را  مشخیص 
اساس  بر  می شوند.  تقسیم  مظلوم  و  ظالم  عرصۀ 
 ً عمدتا که  استکباری  کشورهای  منطق،  این 
طرف  یک  دارند،  تفرُعن  و  تکربّ  و  استثماری  روحیۀ 
حال  در  و  مستضعف  کشورهای  و  می گریند  قرار 
در  ما  گر  ا بنابراین  دارند.  قرار  طرف  یک  در  توسعه 
باشیم،  داشته  مشخیص  جبهۀ  یک  جهانی  عرصۀ 
جهان  در  خود  دوستان  به  نسبت  نمی توانیم 
می تواند  اینجا  در  دوسیت  البته  باشیم.  بی تفاوت 
با  دوسیت  شامل  و  باشد  داشته  گسرتده ای  معنای 
کشورهای  به معنای  یا  مسلمان  کشورهای  دیگر 
ما  دشمنان  با  که  کشورهایی  یا  و  مستضعف 
یک  باید  اینجا  در   ً طبعا بشود.  هستند،  دشمن 

حوزۀ منافع مشرتک تصویر شود.
اسالم،  جهان  توسعۀ  حوزۀ  در  ما  دیگر  طرف  از 
و  قلوب  تألیف  اصل  و  دعوت  اصل  نام  به  اصلی  با 
اساس  بر  مواجهیم.  سبیل  نفی  اصل  همچننی 
اجانب،  سوی  از  که  سلطه ای  هر  سبیل،  نفی  اصل 

جهانی  دین  و  خاتم  دین  اینکه  به  توجه  با  اسالم 
مرزهای  داخل  در  نمی تواند   ً طبعا است، 
نظام  برای  باید  بلکه  باشد  محدود  خودش، 
البته  که  باشد  داشته  سخن  و  حرف  هم  جهانی 
نگاه  نوع  نمی توانیم  ما  اساس  همان  بر  و  دارد 
نادیده  جهان  ادارۀ  نظام  برای  را  فقه  و  دین 

بگرییم

بشود،  وارد  اسالمی  سرزمنی  بر  دشمنان  و  کفار 
این  همۀ  به  نسبت  باید   ً طبیعتا و  است  مردود 
اساس  بر  هم  دیگر  طرف  از  و  کرد  جبهه گریی  موارد 
و  سبیل  ایجاد  امکان  باید  مشخص،  جبهه گریی 

نفوذ را هم از بنی برد.
اسالمی  کشور  قلوب،  تألیف  قاعدۀ  اساس  بر 
ضعیف تر  کشورهای  از  بتواند  باید  اسالمی  نظام  و 
کند.  جلب  هم  را  آن ها  حمایت  و  کند  حمایت 
دشمن  با  مقابله  برای  واحد  جبهۀ  ایجاد  همچننی 
حوزۀ  در  امر  این   ً طبیعتا که  کند  فراهم  را  مشرتک 
کشورهای  و  است  مرسوم  بنی الملل  روابط 
از  برخی  به  نسبت  را  رفتار  این  هم  سلطه گر 
انجام  خود  تحت الحمایۀ  و  اقمار  کشورهای 
تصویر  واحدی  جبهۀ  خودشان  برای  و  می دهند 
نیست  مطرح  اقمار  بحث  اسالم  در  اما  می کنند. 
ً حمایت از  بلکه صحبت از جبهۀ واحد است و عمال
بهره مند  مناسب  قدرت  از  بسا  چه  که  کشورهایی 
مشرتک  دشمن  آن  با  تقابل  از  حمایت  نیستند، 

باشد.
اساس  بر  است.  دعوت  قاعدۀ  هم  بعد  مورد 
یک  به عنوان  اسالمی  انقالب  دعوت،  قاعدۀ 
می شود  داده  توسعه  تمدن  و  فرهنگ  نرم افزار، 
منطق  اساس  بر  مختلف  کشورهای   ً طبعا و 
داشت  خواهند  مواجهه  دعوت  مقولۀ  با  گون  گونا
به  دعوت  تنها  است  ممکن  آن ها  از  برخی  و 
کشورهای  از  برخی  مثل  شوند؛  استکبارستزیی 
دعوت  است  ممکن  دیگر  برخی  جنوبی.  آمریکای 
و  مسیحی  کشورهای  مثل  شوند؛  معنویت  به 
به  است  ممکن  دیگر  برخی  و  دین دار  کشورهای 
کشورهای  برخی  و  شوند  دعوت  اسالم  تقویت 
رشد  را  شیعه  حوزۀ  است  ممکن  هم  دیگر 
امر  به مثابۀ  باید  می شود  که  مقدار  هر  لذا  دهند. 
اسالمی،  فرهنگ  به  را  مردم  ذومراتب،  و  مشّکک 
و  آن ها  توسعۀ  و  ناب  شیعۀ  فرهنگ  و  شیعه گری 
دعوت  معنویت  توسعۀ  و  سلطه  جهان  با  تقابل 
و  آزادی بخش  نهضت های  اساس،  این  بر  کرد. 
نهایت  در  تا  گریند  قرار  موردحمایت  باید  اسالمی 
سازمان دهی  یک  دارای  و  متمرکز  واحد،  جبهۀ  یک 
سطح  در  ما  امروزه  البته  شود.  ایجاد  مشرتک 
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رقم زدن  حال  در  مقاومت،  محوریت  با  منطقه 
کشورهای  مقابلۀ  شامل  که  هستیم  اتفاق  این 
نیابیت  رژیم  و  سلطه گر  نظام  قبال  در  مسلمان 
امروزه  نمونه  به عنوان  است.  اسرائیل  نام  به  آن ها 
ناتو  و  سلطه گر  کشورهای  نماد  به عنوان  آمریکا 
کشورهای  از   ً عمال سلطه گر  نهادی  به عنوان 
به معنای  این  و  هستند  بریون رفنت  حال  در  منطقه 
مربوط  منطقۀ  در  اسالم  جهان  کمیت  حا و  توسعه 
یا  شیعه مذهب  اینکه  از  فارغ  است،  خودشان  به 

سین مذهب باشند.

در  مطرح  موضوعات  از  یکی   
اولویت گذاری  نظام  کشور،  هر  خارجی  سیاست 
دیگر  کشورهای  با  ارتباط  مختلف  سطوح  و 
اولوییت  آیا  فقهی  منظر  از  اساس  این  بر  است. 
ملل  سایر  با  اسالمی  حکومت  خارجی  روابط  در 
این  دارد؟  وجود  غریاسالمی  دولت های  به ویژه 

اولویت گذاری باید به چه صورت باشد؟
بر اساس قاعده ای که در فقه وجود دارد و در کتاب 
در  شده،  مطرح  هم  ما  فقهی  بحث های  و  الجهاد 
منافع  اولویت  منطق  اساس  بر   ً عمدتا جهاد  حوزۀ 
حیث  دور)از  دشمن  یا  نزدیک  دشمن  اولویت  یا 
شکل  خایص  رفتار  جغرافیایی(،  منطقۀ  یا  محتوا 
و  باشد  نزدیک  دشمن  یک  دشمن،  گر  ا می گرید. 
با   ً طبیعتا باشد،  داشته  اولویت  او  با  مقابلۀ   ً عمال
دور  که  دیگری  دشمن  با  و  می جنگند  دشمن  این 
نداشته  کاری  کوتاه مدت  در  است  ممکن  است، 

باشند.
همۀ  در  منظری  بنی الملل  روابط  حوزۀ  در 
دوستان  با  ارتباط  اولویت  آن،  و  دارد  وجود  جهان 
به معنای  دوستان  با  اولویت  جهت  یک  از  است. 

انقالب  از  غرض  چون  است؛  اسالم  جهان  اولویت 
است.  آن  تقویت  و  اسالم  جهان  توسعۀ  اسالمی 
بلکه  سیایس  و  اقتصادی  فرهنگی،  روابط   ً طبعا
هرچزیی  و  است  اصل  اسالم  جهان  حوزۀ  در  امنییت 
کنار  باید  کند  مقابله  و  معارضه  اصل،  این  با  که 
است  منطقه  بحث  بعد  مرحلۀ  در  شود.  گذاشته 
با  همکاری  و  دوستان  با  همکاری   ً طبیعتا که 
و  خودمان  کشور  امنیت  ایجاد  به  همسایگان 
که  چزیی  آن  لذا  می شود.  منجر  منطقه  تقویت 
و  دشمن  و  دوست  تعینی  اولویت  دارد،  اولویت 

درک درست منطق دوسیت و دشمین است.
دارای  کشورهای  با  اولویت  اسالم  جهان  در 
باشند  شیعه مذهب  که  است  مشرتک  فرهنگ 
همۀ  شامل  که  مسلمان  کشورهای  هم  بعد  و 
کشورهای  محوریت  با  البته  که  است  اسالم  جهان 
در  ما  است  ممکن  یعین  است؛  همراه  مقاومت 
بر  که  باشیم  داشته  مسلمانی  کشور  اسالم  جهان 
 ً طبیعتا و  می کند  رفتار  سلطه  نظام  منافع  اساس 
به  ندارد؛  اولویت  کشورها  این  با  همراهی  یا  ارتباط 
می کنند  رفتار  سلطه  نظام  ذیل  آن ها  که  دلیل  این 
سلطه  نظام  سیاست  اساس  بر  آن ها  سیاست  و 
مستقل  اسالمی  کشورهای  گر  ا اما  می خورد.  رقم 
تقویت  و  اسالم  توسعۀ  منطق  اساس  بر  و  باشند 
جهان  با  اولویت  کنند،  رفتار  بخواهند  اسالم 
رتبۀ  در  است.  آن  تقویت  و  مقاومت  جبهۀ  و  اسالم 
و  است  منطقه ای  کشورهای  با  اولویت  هم  بعد 
که  است  کشورهایی  با  اولویت  بعد  رتبۀ  در  البته 
دوسیت  از  می شود  و  نیستند  دشمن  و  متخاصم 
که  کرد  استفاده  مشرتک  دشمن  قبال  در  آن ها 
و  چنی  مثل  قدرت هایی  امروز  نمونه  به عنوان 
تلقی  نظامی  و  سیایس  اقتصادی،  قدرت  که  روسیه 
مشرتک  دشمن  با  تقابل  در  می توانند  می شوند، 
منطق  این  چنان که  بگریند.  قرار  هم افزایی  مورد 
دشمن  منطق  اساس  بر  و  افتاد  اتفاق  سوریه  در 
کردند  همراهی  و  همکاری  روسیه  و  ایران  مشرتک، 
و  ایران  محوریت  با  را  تروریسم  توانستند   ً عمال و 
البته همکاری روسیه شکست داده و حیت آمریکا 
بحث  آخر  مرحلۀ  در  کنند.  بریون  منطقه  این  از  را 
ارتباطات  دشمن،  حوزۀ  در  البته  که  است  دشمن 

و  آپارتایدی  رژیم های  حوزۀ  در  است.  حداقلی 
حمایت  و  آپارتاید  منطق  اساس  بر  که  رژیم هایی 
نخواهیم  ارتباطی  شده اند،  بنا  ظالم  اقشار  از  آن ها 
نمی شناسیم؛  رسمیت  به  را  آن ها  منطق  و  داشت 
و  گذشته  زمان  در  جنوبی  آفریقای  کشورهای  مثل 

رژیم صهیونیسیت در زمان موجود.

حوزۀ  در  مهم  موضوعات  از  یکی    
تأسیس  و  تشکیل  اخری،  قرن  در  بنی الملل  روابط 
بنی المللی  اتحادیه های  یا  مجامع  سازمان ها، 
ارتباط  اصل  فقهی  منظر  از  اساس  این  بر  است. 
قواعدی  و  ضوابط  چه  تابع  سازمان هایی  چننی  با 

است؟
با  جهان  کشورهای  که  باشد  قرار  گر  ا امروزه 
جز  ارتباطات  این  کنند.  برقرار  ارتباط  یکدیگر 
تسهیل  یا  را  ارتباطات  که  سازمان هایی  به واسطۀ 
همچنان   نیست.  میّسر   ً عمال می کنند،  تنظیم  یا 
سازمان هایی  گر  ا هم  داخلی  سیاست  حوزۀ  در  که 
با  نهادها  و  مردم  تعامل  نوع   ً عمال نشوند،  ایجاد 
این  اینکه  برای  لذا  بود.  نخواهد  ممکن  یکدیگر 
سازمان ها  بگرید،  شکل  مطلوب  به گونه ای  ارتباط 
سیاست گذاری  و  می کنند  ایفا  را  واسطه  نقش 
طرف  یک  از  هستند.  عهده دار  جهان  در  را  کالن 
یک  باید  که  رسیده  باور  این  به  امروز  جهان 
سازمان ها  این  که  کند  ایجاد  را  سازمان هایی 
تنظیم گری  بنی الملل  روابط  حوزۀ  در  بتوانند 
کنند؛ مثل سازمان ملل، شورای امنیت، یونسکو، 
دیگری  سازمان های  از  بسیاری  و  یونیسف 
رویکردی  هم  هرکدام  و  دارند  وجود  امروزه  که 
آنجا  از  که  است  این  مهم  نکتۀ  اما  دارند.  تخصیص 
خویش  سلطۀ  تثبیت  راستای  در  سلطه  نظام  که 
را  کشور  یک  نمی تواند   ً عمال دیگر  کشورهای  بر 
کشورهای  بلکه  کند  فرض  کم  حا کشور  به عنوان 
نفوذ  حوزۀ  لذا  نمی پذیرند،  را  آن   ً عمال هم  مختلف 
متعدد  سازمان های  قالب  در  را  خودش  سلطۀ  و 
امروزه  کم،  حا نگاه  نوع  این  و  است  کرده  نهادینه 
شده  متمرکز  سازمان ها  همنی  سلطۀ  اساس  بر 
نفی  قاعدۀ  اساس  بر   ً طبیعتا جهت  این  از  است. 
اولیه،  حکم  به عنوان  نتوانیم  بسا  چه  ما  سبیل 

که  سلطه ای  هر  سبیل،  نفی  اصل  اساس  بر 
سرزمنی  بر  دشمنان  و  کفار  اجانب،  سوی  از 
باید   ً طبیعتا و  است  مردود  بشود،  وارد  اسالمی 
از  و  کرد  جبهه گریی  موارد  این  همۀ  به  نسبت 
طرف دیگر هم بر اساس جبهه گریی مشخص، 

باید امکان ایجاد سبیل و نفوذ را هم از بنی برد.

داشته  عضویت  و  کنیم  ورود  سازمان ها  این  در 
سایر  با  ارتباط  نمی توانیم  ما  که  آنجایی  از  اما  باشیم 
شکل  سازمان ها  این  به واسطۀ  جز  را  کشورها 
نوع  شویم،  خارج  سازمان ها  این  از  ما  گر  ا و  دهیم 
لذا  می خورد،  هم  به  جهان  کشورهای  با  ما  تعامل 
این  به  باید   ً حتما ناچاری  باب  از  و  کوتاه مدت  در 
باشیم.  داشته  ارتباط  و  شویم  ملحق  سازمان ها 
به دنبال  باید  که  گرفت  نظر  در  باید  را  این  اما 
سازمان های بدیل بود؛ یعین در حوزۀ جهان اسالم 
بر  بتوانیم  که  کرد  ایجاد  بدیل  سازمان های  باید 
فرهنگ  عدالت،  منطق  اسالمی،  منطق  اساس 
یکدیگر  با  مشرتک  امنیت  و  اقتصاد  مشرتک، 
رفتار کنیم و ذیل نظام مطلوب جهانی قرار نگرییم. 
اسالم  جهان  در  قدرت  ایجاد  به  درازمدت  در  بعد 
متناسب  سازمان های  و  ساختارها  و  بیندیشیم 
هماوردی  یک  ترتیب  این  به  و  بدهیم  شکل  را  آن  با 
یا  باشیم  داشته  دیگر  سازمان های  به  نسبت 
سازمان ها  این  در  مناسیب  و  فعال  حضور  اینکه 
را  آن ها  قواننی  بتوانیم  که  به گونه ای  باشیم  داشته 
دهیم  شکل  غریاستکباری  هنجارهای  اساس  بر 

تا نظام موجود ما، نظام استکباری نشود.
است  ممکن  کوتاه مدت  در  اینکه  کوتاه سخن 
اساس  بر  و  بگذاریم  کنار  را  سبیل  نفی  قاعدۀ  ما 
شویم  ملحق  سازمان ها  این  به  نظام  حفظ  قاعدۀ 
اما در درازمدت نمی توانیم سلطۀ آن ها را به معنای 
یا  کنیم  تالش  و  سعی  باید  بلکه  بپذیریم  مطلق 
ایجاد  بدیل  سازمان های  یا  کنیم  کم  را  آن ها  سلطۀ 
قواننی  ایجاد  و  سازمان ها  آن  به  ورود  با  یا  کنیم 
اسالم،  جهان  و  جهان  با  متناسب  هنجارهای  و 
کار  این  البته  که  کنیم  کم  را  آنان  نفوذ  و  سلطه   ً عمال
کشورهای  حوزۀ  و  اسالم  جهان  در  هم افزایی  با 
به  نیاز  و  می گرید  شکل  مستضعف  و  تحت سلطه 

گری در سطح این کشورها دارد. یک هم افزایی فرا
چه  فقهی  قواعد  بر  مبتین   
تصمیم گریی های  در  مشارکت  برای  ضوابطی 
سازمان های بنی المللی و منطقه ای وجود دارد؟ آیا 
پذیرفته  فقهی  منظر  از  فعلی  دیپلماتیک  ضوابط 

شده است؟
که  است  این  است،  مهم  ما  برای  که  چزیی  آن 
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ما  بر  جهانی  سازمان های  یا  جهانی  کشورهای 
سلطه  ایجاد  که  چزیی  آن  نکنند.  ایجاد  سلطه 
کم  حا قواننی  که  است  نرم افزاری  سلطۀ  یا  می کند 
آن  یا  آن هاست  بر  غالب  فرهنگ  یا  آن هاست  بر 
مثل  جهانی  سازمان های  بر  مبتین  امنیت  نوع 
نمی توانیم  ما   ً طبعا است.  وتو  و  امنیت  شورای 
اسایس  قاعدۀ  یک  به عنوان  که  را  سبیل  نفی  قاعدۀ 
و  شویم  ملحق  آن ها  به  و  بگذاریم  کنار  است، 
تمکنی  آن ها  از  هم  ما  گرفتند  تصمیم  آن ها  هرچه 
برای  کوتاه مدت  در  گرچه  ا باشیم.  ملتزم  و  کنیم 
نشود  مواجه  اخالل  با  کشور  ادارۀ  نظام  اینکه 
اما  شد  ملحق  آن ها  به  نظام  حفظ  به خاطر  باید 
قابل قبول  دشمن  سبیل  پذیرش  درازمدت  در 
و  کرد  تالش  دشمن  سبیل  نفی  برای  باید  و  نیست 
 ً طبیعتا کرد.  مقابله  آن  با  یا  برد  بنی  از  یا  را  سبیل  این 
ایجاد  اسالم  جهان  تقویت  منطق  اساس  بر  باید  یا 
آن ها  به  نسبت  یا  کرد  مقابله  ایجاد  و  مصونیت 
ً قواننی مشابه و سازمان های بدیل اتخاذ کرد  عمال

و بر اساس آن ها رفتار کرد.
سبیل  نفی  اساس  بر  باید  تعامالت  نهایت،  در 
متمرکز شود و در کوتاه مدت باید بر اساس قاعدۀ 
و  تقویت  برای  کالن  معنای  در  البته  و  نظام  حفظ 
کشورهای  به  نسبت  اسالم  جهان  عّزت  به تعبریی 

دیگر شکل گرید.
جمهوری  در  بنی الملل  روابط  حوزۀ  در  ما 

که  حوزه ای  و  ناب  اسالم  حوزۀ  در  ایران،  اسالمی 
ارائه  رویکردی  کردند،  ارائه  امام خمیینرحمة اهلل علیه 
است.  اسالم  جهان  محوریت  بر  مبتین  که  کردیم 
اهل سنت  محوریت  بر  که  کشورهایی  برخالف 
محوریت  اساس  بر  که  افراد  برخی  یا  می کنند  تأکید 
با  مقابله  و  کرده  تأکید  اسالم  جهان  در  شیعه 
دیگر،  آن طرف  و  می کنند  تجویز  را  اهل سنت 
شیعۀ  به  یکی  از  که  می زند  رقم  را  شیعه  با  مقابلۀ 
می کنیم.  یاد  داعش  عنوان  با  دیگری  از  و  انگلییس 
وحدت  و  توسعه  ایران،  اسالمی  جمهوری  منطق 
دشمن  بر  غلبۀ  همچننی  و  است  اسالم  جهان 
مشرتک و سلطۀ استکبار جهانی است و جمهوری 
مقاومت  کشورهای  به  نسبت  همواره  اسالمی 
حزب اهلل  چه  و  حماس  چه  سین،  چه  و  شیعه  چه 
لذا  داده؛  سر  وحدت  ندای  سوریه  و  عراق  چه  و 
است  اسالم  جهان  بحث  ذیل  همواره  آن  منطق 
سین  و  شیعه  از  فارغ  باید   ً طبیعتا هم  بحث  این  و 
منافع  آن  در  که  کند  تعریف  را  داراالسالمی  و  باشد 
است  الزم  و  دارد  وجود  مشرتک  سازمان های  و 
که  چرا باشد؛  برقرار  اسالم  جهان  در  امنیت  که 
توسعۀ  گرو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  توسعۀ 
اسالمی  انقالب  توسعۀ  مسری  و  است  اسالم  جهان 
و  اسالم  جهان  توسعۀ  مسری  از  اسالمی  تمدن  و 
ناب  اسالم  بر  مبتین  تمدن  به  اسالم  جهان  تبدیل 

می گذرد.

بتوانیم  که  کرد  ایجاد  بدیل  سازمان های  باید  اسالم  جهان  حوزۀ  در 
و  اقتصاد  مشرتک،  فرهنگ  عدالت،  منطق  اسالمی،  منطق  اساس  بر 
قرار  جهانی  مطلوب  نظام  ذیل  و  کنیم  رفتار  یکدیگر  با  مشرتک  امنیت 
و  بیندیشیم  اسالم  جهان  در  قدرت  ایجاد  به  درازمدت  در  بعد  نگرییم. 

ساختارها و سازمان های متناسب با آن را شکل بدهیم .

آماج  را  ما  اسایس  قانون  دشمنان، 
این  چون  داده اند؛  قرار  خود  حمالت 
با  و  خصوصیات  این  با  اسایس  قانون 
به  را  کشور  می تواند  قدرت  تقسیم  این 

سامان برساند و جامعه را پیش بربد.
بیانات مقام معظم رهربی
1384/02/11  
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جمهـوری اسـالمی باید یک سـامـانـۀ 
مقتدر فکری و عملی در زمینۀ حقوق 

بشر داشته باشد
گفت وگو با دکرت احمد مومین راد

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیایس دانشگاه تهران

اسالمی  بشر  حقوق  از  مقصود           
چیست و بر چه مبانی استوار است؟

مخلوق؛  انسان  و  است  خالق  خداوند  اسالم  در 
برخی  در  ولی  است.  مسئول  و  مختار  که  مخلوقی 
است.  متکامل  حیوانی  انسان  غربی  مکاتب 
بالذات  و   ً اوال قانون گذاری  حق  که  معتقدیم  ما 
انسان  به  را  حق  این  غربی ها  ولی  خداست  آن  از 

می دهند.
تاریخ  طول  در  مختلفی  مکاتب  حقوق،  علم  در 
جدید  قرون  با  قرون وسطی  از  پس  داشته ایم. 
در  متعددی  نظریه های  و  مکاتب  بودیم؛  مواجه 
علم  در  خاص  به صورت  و  انسانی  علوم  عرصۀ 

حقوق ایجاد شد.
نجات  برای  می خواستند  مکاتب  این  از  هرکدام 
دارند  که  گرفتاری  این همه  از  انسان  رهایی  و 
بیان  را  محورهایی  هرکدام  و  بپیچند  نسخه هایی 

کردند.
کنیم  بیان  را  مکاتب  این  چکیدۀ  بخواهیم  گر  ا
بشر  حقوق  افرتاق  وجوه  به  که  بگوییم  می توانیم 
غربی و اسالمی رسیده ایم که یکی از آن ها در 1- مبنا 
قبل  البته  و  منابع   -3 و  حقوق  هدف   -2 در  دیگری  و 

از این موارد اختالف در تعریف انسان است.
تفاوت  و  برپدازیم  به خوبی  حوزه  چند  این  به  گر  ا
اندیشۀ  و  اسالمی  بشر  حقوق  اندیشۀ  در  آنچه 
به  مکاتب  سایر  و  دارد  وجود  بشر  حقوق  در  شیعی 
نقاط  که  می رسیم  مطلوب  نقطۀ به  پرداخته اند؛  آن 

ک و افرتاق را خواهیم دریافت. اشرتا
به  را  جامعه  که  است  قدرتی  حقوق،  مبنای 
از  هرکدام  می کند.  الزام  حقوق  و  قوانیـن  رعایت 
مطرح  را  نظریه  نوع  یک  زمینه  این  در  مکاتب، 
تمرکز  عقل  مسئلۀ روی  مکاتب  از  برخی  کرده اند. 
می کند  حکم  انسان  به  عقل  که  می گویند  و  کرده 
شکل  انسان  برای  را  درونی  الزام  یک  سپس  و 

می دهد که حقوق و قواننی را رعایت کند.
از  که  انسان  فطرت  که  می گوید  دوم  نظریۀ
گذاشته  ودیعه  به  انسان  وجود  در  خداوند  ناحیۀ 
جامعه  در  انسان  که  می کند  اقتضا  چننی  شده، 
تعامالت  نیازمند  انسان  زیرا  کند؛  رفتار  چننی 
که  دارد  اقتضا  نزی  جمعی  زندگی  و  است  اجتماعی 

قواننی و مقرراتی وجود دارد و آنچه به حقوق اعتبار 
می بخشد، فطرت است.

مصلحت سنجی  زمینه،  این  در  دیگر  دیدگاه 
و  مقررات  اجرای  یعین  است؛  مصلحت اندییش  و 

قواننی، الزام خود را از مسری مصلحت می یابد.
در  آنچه  یعین  است؛  عرف  نظریۀ  دیگر،  نظریۀ 
رسیده  ثبوت  به  و  شده  تکرار  جامعه  در  زمان  طول 
انسان  زندگی  زوایای  در  عرف  این  یعین  است؛ 
برخالف  انسان  که  است  عرف  این  و  می گرید  شکل 
آنچه در جریان جامعه، ساری وجاری است حرکت 

نکند.
جوامع  اصوالً،  که  می کند  بیان  دیگر  دیدگاه 
از  گزیر  نا نزی  ما  و  می کنند  اداره  دولت ها  را 
که  است  دولت  ارادۀ  و  هستیم  دولت داشنت 
درست  را  آن  دولت  آنچه  یعین  است؛  حقوق  مبنای 
مدافعان  می کند.  تحمیل  جامعه  به  و  می داند 
و  قواننی  عمل،  در  که  می کنند  بیان  نظریه  این 
قدرت  این  و  می شود  اجرا  دولت  به دست  مقررات 

را دولت ها دارند.
آموزه های  مجموعۀ  از  اسالمی  بشر  حقوق 
اسالمی، ارادۀ  قرآنی و وحیانی و روایی و قول بزرگان 
که  می کند  عنوان  و  می داند  حقوق  مبنای  را  شارع 
خالق  خداوند  و  است  خداوند  مخلوق  انسان، 
منفعت  و  زیان  و  سود  که  است  او  و  است  انسان 
او  سعادت  برای  و  می داند  را  مخلوق  این  ضرر  و 
انبیای  هم  و  آسمانی  کتب  هم  یعین  دارد؛  برنامه 
دست  که  بوده اند  آن  به دنبال  تاریخ  طول  در  الهی 
نقطۀ  به  ایستا  نقطۀ  از  را  او  و  بگریند  را  انسان 
خدا  آن  از  قانون گذاری  پس  برسانند.  مطلوب 
انسان  و  است  و...  حکیم  و  عالم  خدا  زیرا  است؛ 
وحی  و  عقل  از  باید  و  است  محدود  و  مخلوق  نزی 

استفاده کند تا به مطلوب برسد.
غری  کاری  حقوق،  که  هستند  باور  این  بر  عده ای 
به حدی  نظم  این  ندارد.  جامعه  در  نظم  ایجاد  از 
جامعه  در  به درسیت  را  نظم  گر  ا که  دارد  اهمیت 

کم کنیم به همۀ اهداف می رسیم. حا
می گوید  زیرا  است؛  امنیت محور  دوم،  دیدگاه 
الزم  نزی  امنیت  و  نیست  کافی  به تنهایی  نظم  که 
است  جامعه  قویم  رکنی  رکن  امنیت  زیرا  است؛ 
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جامعه  راهربی  و  است  گرفته  شکل  به درسیت  و 
قرار  درسیت  مسری  در  سالیق  همۀ با  انسان ها  و 

گرفته اند.
به دنبال  حقوق  که  می کنند  بیان  دیگر  مکاتب 
گر  ا یعین  است؛  آزادی  به سمت  جامعه  راهربی 
کنیم  پیدا  رهایی  قیدوبندها  از  و  برسیم  آزادی  به 
در  مشکل  این همه  گر  ا و  رسیده ایم  مطلوب  به 
کمان  حا که  است  دلیل  این  به  دارد  وجود  جوامع 
انسان ها  از  را  عمل  آزادی  و  شده اند  دیکتاتور  و... 

گرفته اند و او را به استضعاف کشیده اند.
و  می داند  حقوق  هدف  را  برابری  دیگر،  مکتب 
امنیت  و  نظم  به  برسیم  برابری  به  گر  ا که  می گوید 
علی رغم  انسان ها  یعین  رسیده ایم؛  آزادی  و 
شامل  که  برسند  برابری  به  باید  تفاوت ها  همۀ

برابری قانون و سایر الزامات است.
خود  زندگی  در  انسان ها  که  می گویند  دیگر  عدۀ 
آن ها  مسائل  همۀ  برسند  گر  ا و  برسند  رفاه  به  باید 
به  قائل  دارند  را  تفکر  این  که  کسانی  و  می شود  حل 
دولت رفاه هستند؛ یعین آنچه در کشورهایی چون 
شده  باعث  دارد  وجود  و...  نروژ  دانمارک،  سوئد، 
بهرت  را  حقوق  رفاه،  سایۀ  در  انسان ها  که  است 
سیستم  این  که  می کنند  بیان  آن ها  کنند.  رعایت 
راهربی  هم  را  انسان ها  و  می کند  عمل  به خوبی 

می کند.
می داند؛  حقوق  مبنای  را  عدالت  دیگر،  دیدگاه 
رفاه.  و  برابری  نظم،  امنیت،  از  باالتر  چزیی  یعین 
انسان های  که  است  گران بهایی  گوهر  آن  عدالت، 
برسند.  عدالت  این  به  تا  کردند  فدا  را  خود  بسیاری 
و  اندیشمندان  و  مصلحان  و  انبیاء  از  بسیاری 

رهربان جامعه در این مسری تالش کرده اند.
امر  این  به  هستند  رفاه  به  قائل  که  کسانی 
استدالل می کنند که هرچه تالش کردیم به عدالت 
کردیم.  بسنده  رفاه  به  به اجبار  و  نرسیدیم  برسیم 
نزی  عدالت  که  می کنند  بیان  عدالت  به  قائالن  ولی 

دست یافتین است.
این  همۀ  که  می کند  بیان  اسالمی  حقوق 
دارای  و  ارزشمند  و  درست  خود  جای  در  امور 
چزیی  به دنبال  اسالمی  حقوق  ولی  است  وزن 
است؛  انسان«  »تعالی  یعین  موارد  این  از  بیش 

استفاده  باید  و...  رفاه  امنیت،  نظم،  از  یعین 
برسد؛  تعالی  و  کمال  و  رشد  به  انسان  تا  کنیم 
نقطه ای  به  و  باشد  خلیفۀ اهلل  باید  انسان  یعین 

 برسد که از فرشتگان نزی برتر شود. 
َیِقف  حد  کمال،  حد  به  رسیدن  نظر  از  فرشتگان 
که  نقطه ای  از  له  کرمصلّی اهلل علیه وآ ا پیامرب  ولی  دارند 
باالتر  حد  به  نمی توانست  نزی  امنی  جربئیل  حیت 
شدند.  برتر  فرشتگان  از  و  رفتند  باالتر  نزی  برسد 
به  اعلی علییـن  نقطۀ  همنی  از  می تواند  انسان 

اسفل السافلیـن هم برسد.
انسان  کمک  به  جهان  این  امکانات  همۀ 
به  بریونی  و  درونی  پیامرب  کمک  با  که  است  آمده 
مکاتب  توسعۀ  به دنبال  برسد.  مطلوب  نقطۀ
طبیعت  ماوراء  با  را  انسان  رابطۀ  اومانیست  مادی، 
را  ما  دین  به  گرایش  که  می گوید  و  می کند  قطع 
علم  جهت  همنی  به  کرد؛  دچار  قرون وسطی  به 

تجربی قابل آزمایش را جایگزین می کند.
ابتدا  شد؛  اشتباه  دو  دچار  عرصه  این  در  غرب 
به عنوان  مسیحیت  کلیسای  توسط  آنچه  اینکه 
دومنی  بود.  کلیسا  ارباب  سلیقۀ  شد  معرفی  دین 
کرده  دین  آن  به  راجع  که  قضاوتی  که  بود  آن  اشتباه 

بود را به همۀ ادیان از جمله اسالم تعمیم داد.
را  پشه  که  می کردند  بیان  قرون وسطی  در 
مجازات  باید  است  گزیده  را  فالنی  اینکه  به دلیل 
دلیل  این  به  می کردند  مجازات  را  سنگ  یا  کرد؛ 
همنی  به  بود.  کرده  مجروح  را  شخص  فالن  که 
به معنای  علم  و  گذاشتند  کنار  را  دین  که  بود  دلیل 
و  اومانیسم  و  کردند  جایگزین  را  تجربی  علوم 
ظهور  و  بروز  آن  از  پس  و...  گزیستانسیالیسم  ا

کرد.

این  کنیم،  بحث  مبنایی  به شکل  بخواهیم  گر  ا
ما  نظر  از  که  است  بشر  حقوق  مبنای  همان  مبنا، 
نزی  خداوند  و  است  مخلوق  انسان  است.  مردود 
است  گذاشته  را  ظرفیت هایی  او  وجود  و  فطرت  در 
هم  مسئول  البته  و  دارد  که  اختیاری  به  توجه  با  و 

هست، می تواند به سعادت دنیا و آخرت برسد.
است.  عقل  و  وحی  اسالمی  حقوق  در  ما  منابع 
تعریف  به لحاظ  است.  زیاد  بحث  هم  زمینه  این  در 
در  انسان  داریم.  اختالف  غرب  با  هم  انسان 
پاسخگو  مختار  مخلوق  اسالمی  دیین  آموزه های 
حیوانی  غربی،  آموزه های  برخی  در  ولی  است 

متکامل است.

مشکالت  و  مسائل  مزیان  چه  تا    
اختالفات  از  نایش  را  بشر  حقوق  عرصۀ  در  ایران 
حقوق  مصادیق  و  اسالمی  احکام  هنجاری)تفاوت 
این  می دانید؟  بنی المللی(  اعالمیه های  در  بشر 
دفاع  در  ایران  مشکالت  و  مسائل  نسبت  به  مزیان 
از مواضع بر حق، مطالبه گری، تصویرسازی و سایر 

اقدامات الزم چقدر است؟
اسالمی  جمهوری  بشری  حقوق  مشکالت 
در  اختالف  از  نایش  برخی  است؛  گونه  دو 
از  نایش  نزی  برخی  و  غربی  بشر  حقوق  با  هنجارها 
در  باید  ما  است.  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 
روشنگری  غرب  برای  مبنایی  اختالفات  زمینۀ
در  مجدانه  تالش  نزی  عملکردی  حوزۀ  در  و  کنیم 
همۀ  که  باشیم  داشته  نظام  بخش های  همۀ 
بدون  را  بشر  حقوق  با  مرتبط  مقررات  و  قواننی 

تبعیض اجرا کنیم.
ما  مراد  می گوییم،  سخن  غرب  از  وقیت 
نظام های  دارای  که  هستند  کشورهایی 

آموزه های  مجموعۀ  از  اسالمی  بشر  حقوق 
اسالمی،  بزرگان  قول  و  روایی  و  وحیانی  و  قرآنی 
عنوان  و  می داند  حقوق  مبنای  را  شارع  ارادة 
و  است  خداوند  مخلوق  انسان،  که  می کند 
و  سود  که  است  او  و  است  انسان  خالق  خداوند 
و  می داند  را  مخلوق  این  ضرر  و  منفعت  و  زیان 

برای سعادت او برنامه دارد.

رأس  در  و  هستند  لیربالیسم  و  کاپیتالیسم 
مکتب  نمایندۀ  آمریکا،  متحدۀ  ایاالت  آن ها 
»سود«  با  اصالت  آن  در  که  است  سرمایه داری 
سرمایه دار،  لیربالیسم  و  لیربالیسم  در  است. 
کنش ها  تمام  یعین  است؛  اصالت  دارای  »سود« 
موضوع  این  است.  سود  به  معطوف  کنش ها  وا و 
لحاظ  از  هست.  نزی  آمریکا  در  اقتصاد  نوع  بیانگر 
دنبال  متحده  ایاالت  در  مسئله  همنی  نزی  سیایس 
بر  مبتین  جهان  در  آمریکایی ها  راهربد  می شود. 
پایه گذاران  دید  از  است.  بیشرت  قدرِت  کسب 
است  مقدس  امری  »قدرت«  لیربالیسم،  مکتب 
هستند.  آن  به دنبال  توان  همۀ  با  دلیل  همنی  به  و 
در سیاست خارجی هم حزب جمهوری خواه و هم 
روش ها  با  ولی  دارند  راهربد  یک  دموکرات  حزب 
قدرت  به دنبال  دو  هر  متفاوت؛  کتیک های  تا و 
نامشروع  منافع  و  اقتصادی  و  سیایس  نامحدود 
این  داخلی  سیاست  در  هستند.  جهان  در  بیشرت 
دو  یعین  است؛  شکل  همنی  به  روّیه  هم  کشور 
متفاوت  کتیک ها  تا در  است  ممکن  اصلی  جناح 
حقوق  نقض  در  که  داده  نشان  تاریخ  ولی  باشند 
یک  به عنوان  و  کرده   عمل  شکل  یک  به  دو  هر  بشر 
گر  ا یعین  می کنند؛  استفاده  بشر  حقوق  از  ابزار 
حقوق  اجرای  در  بگوییم،  خالصه  خیلی  بخواهیم 
بر  ثروت  و  قدرت  سیاست،  سیطرۀ  شاهد  ما  بشر 

حقوق بشر و موازین حقوق بنی الملل هستیم.
بشر  حقوق  به  ابزاری  نگاه  یک  آمریکا  نگاه 
»له  دستۀ  دو  به  را  کشورها  تمام  آمریکا  است. 
تقسیم  آمریکا«  »علیه  کشورهای  و  آمریکا« 
کشورهای  و  آمریکا  با  کشورهای  است.  کرده 
به  وابسته  و  همسو  کشورهای  آمریکا.  مقابل 
داخلی  بشر  حقوق  در  انتقادی  هرگونه  از  آمریکا 
یعین  هستند؛  مصون  آمریکا  ناحیۀ  از  خود 
که  هرگونه  به  کشورها  این  در  بشر  حقوق  اجرای 
اما  است،  پسندیده  آمریکایی ها  نظر  از  باشد 
آمریکا  با  که  کشورهایی  با  متحده  ایاالت  راهربد 
این  در  است.  دیگری  به شکل  نیستند  همسو 
بشر  حقوق  مخالف  اقدام  کوچک ترین  کشورها 
می شود.  بیان  هیاهو  و  جاروجنجال  بزرگنمایی،  با 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مثال،  به عنوان 
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حقوق  استانداردهای  دارای  آسیا،  غرب  منطقة 
رعایت  در  معناداری  تفاوت  و  است  باالیی  بشری 
سایر  و  عربستان  با  ایران  بنی  بشر  حقوق  موازین 
کشورهای  در  گر  ا دارد.  وجود  منطقه  کشورهای 
حیت  بشر  حقوق  نقض  ایران  از  غری  منطقه 
سکوت  آمریکا،  راهربد  دهد  رخ  گسرتده  به صورت 
بسیار  ایران  در  را  کوچکی  امر  یک  اما  است  مطلق 

بزرگ نمایی می کنند.

و  1990م  مصوب  قاهره،  اعالمیۀ    
پیش نویس  ارائۀ  در  عربستان  کشور  اقدامات 

جدید برای حقوق بشر را چگونه ارزیابی می کنید؟
حدی  تا  قاهره  اسالمی  بشر  حقوق  اعالمیۀ 
بشر  حقوق  در  اسالم  دیدگاه های  منعکس کنندۀ 
این  البته  بود.  مثبت  قدمی  خود  زمان  در  که  است 
ولی  دارد.  اشکاالتی  و  نیست  کامل  هم  اعالمیه 
عربستان  که  است  این  عالم  شگفیت های  از  یکی 
دنیا  حقوق دانان  تصدیق  و  به زعم  که  کشوری 
این  در  گون  گونا ابعاد  در  انسانی  حقوق  حداقل 
از  حمایت  با  منطقه  در  و  نمی شود  رعایت  کشور 
میلیون ها  خون  به  دستش  تروریسیت  گروه های 
و  پیش نویس  ارائۀ  به  است  آغشته  مسلمان 

مکّمل اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی اقدام می کند.

 نقش و ظرفیت های سازمان های 
بشر  حقوق  تدوین  و  شکل گریی  در  را  اسالمی 

اسالمی چگونه تحلیل می کنید؟
مسریهای  از  یکی  اسالمی  همکاری  سازمان 
مناسب رسمی مطالبۀ اجرای حقوق بشر و مقابله 
است  اسالمی  کشورهای  در  بشر  حقوق  نقض  با 
حاضر  حال  در  سازمان  این  متأسفانه  البته  که 
ضعف  دچار  اعضا  بنی  شدید  گرایی  وا به واسطۀ 
اسالم،  جهان  در  است.  شدید  بحران  و  رکود  و 
مستبد  و  وابسته  رژیم های  گرفتار  مسلمانان 
است  این گونه  تا  و  هستند  و...  عربستان  مثل 
ندارد.  وجود  امر  این  برای  امیدبخیش  دورنمای 
سازمان  این  در  ابتکارعمل  با  می تواند  ایران  البته 
اندیشۀ  مستقل،  کشورهای  بنی  در  هم گرایی  با  و 
عمل  جامۀ را  اسالمی  دولت های  بنی  وحدت 

کشورهای  در  بشر  حقوق  ارتقای  بپوشاند. 
اسالمی مستلزم وجود اراده در این دولت هاست.

و  مطالبه  رسمی  راهکارهای    
را  اسالمی  کشورهای  در  بشر  حقوق  نقض  پیگریی 

چه می دانید؟
اختالف  به واسطۀ  اسالمی  همکاری  سازمان 
بسیار  حالت  در  اسالمی  کشورهای  بنی  شدید 
سازمان  این  احیای  می کند.  فعالیت  ضعیفی 
که  است  اسالمی  کشورهای  بنی  وحدت  الزمه اش 

ً امکان پذیر نیست. گرایی موجود عمال با وا
نهادهای  در  ظرفیت هایی  چه    
قضائیه  قوۀ  بشر  حقوق  ستاد  مانند  داخلی 
مجامع  در  ایران  اقدامات  و  مواضع  از  دفاع  در 
این  از  چرا  شما  به نظر  و  دارد  وجود  بنی المللی 

ظرفیت ها به خوبی استفاده نمی شود؟
اجرای  ارائۀ  برای  اسالمی  جمهوری  ظرفیت های 
حقوق بشر در ایران بسیار زیاد است. یکی از آن ها 
است  فراقوه ای  نهادی  که  است  بشر  حقوق  ستاد 
تصویری  ارائۀ در  مؤثری  بسیار  نقش  می تواند  و 
دنیا  به  اسالمی  جمهوری  بشر  حقوق  از  درست 
داشته باشد. سازمان های مردم نهاد در جمهوری 
ارائة  برای  مناسیب  بسیار  ظرفیت  دارای  نزی  اسالمی 
بشر  حقوق  تحوالت  از  صحیح  و  شفاف  تصویری 

در حوزۀ تقننی و حوزۀ اجرا هستند.
و  اعالمیه  در  که  آنچه  و  غربی  بشر  حقوق 
و  اسناد  غربی)شامل  بشر  حقوق  اسناد  سایر 
است؛  دوگانه  ماهیت  دارای  وجود دارد  معاهدات( 
معیار  با  را  بشر  حقوق  بزرگ،  قدرت های  یعین 
دوگانه در عمل به ابزاری علیه بشر مبدل کرده اند.

دچار  عملی  شکل  در  دنیا  در  بشر  حقوق 
شده  ثروت  و  قدرت  سیاست،  مؤلفۀ  سه  سیطرۀ 
را  خود  سیایس،  به لحاظ  کشورها  از  برخی  است. 
قدرت  دارای  برخی  آمریکا.  مثل  می پندارند  قوی 
و  اروپا  اتحادیۀ  همچون  هستند  باالیی  اقتصادی 
ثروت  تنها  عربستان  مثل  نزی  کشورها  برخی  و  ژاپن 
کارکرد  عمل  در  به گونه ای  ثروت  همنی  ولی  دارند 
ملل  سازمان  دبریکل  که  می دهد  نشان  را  خود 
در  را  عربستان  که  می گوید  مفتضحانه  به شکل 

اعالم  را  آن  نمی توانیم  هستیم  برخوردار  عربستان  ثروت  از  چون  ولی  دادیم  قرار  کودک کش  لیست  باالی 
خوب  کشور  به  کودک کش،  کشور  این  حال  می شود.  مسئول  کمیته ها،  از  یکی  در  عربستان  اینکه  یا  کنیم. 

مبدل می شود و ایرانی که با این کودک کیش ها و جنایت مقابله می کند، کشور بِد جهان نام می گرید.
چون  نیست؛  عجیب  می داند،  تروریست  را  ما  که  می کند  عمل  این گونه  بشر  حقوق  موضوع  در  دنیا  گر  ا
معیارهای  اساس  بر  که  می شود  عوض  پلیس  و  دزد  جای  یعین  دارد؛  وجود  جهان  در  وارونگی  وضعیت 
مقتدر  سامانۀ  یک  هنوز  ایران  اسالمی  جمهوری  که  است  این  عجیب  اما  می گرید.  صورت  بزرگ  قدرت های 
در  همه جانبه  بستۀ  یک  یعین  سامانه  از  من  منظور  ندارد.  بشر  حقوق  زمینۀ  در  دنیا  قبال  در  عملی  و  فکری 
سیاست  اول  ک ریز  خا در  دولت  البته  اجراست.  و  تقننی  حوزۀ  در  بشر  حقوق  اجرای  و  شناسایی  راستای 

قضائیه پاِی کار بیایند. خارجی ماست و بعد از آن باید مجلس شورای اسالمی و قوۀ
افزایش  امنییت  و  دفاعی  حوزۀ  در  را  خود  ملی  اقتدار  باید  ابتدا  در  مناسب  اقدام  و  صحیح  برخورد  برای 
از  نمونه هایی  آمریکایی  جاسوسان  دستگریی  و  آمریکایی  پهپاد  سقوط  یا  انگلییس  کشیت  توقیف  که  دهیم 
درست  به گونه ای  منا  فاجعۀ در  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  گر  ا است.  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتدار 

عمل می کردند و به صورت منفعالنه عمل نمی کردند، وضعیت ما این گونه نبود.
اصالحات در نظام حقوقی داخلی ضروری است. ما باید فعال عمل کنیم. باید تهاجمی عمل کنیم. نباید 
با  زمینه  این  در  مربوطه  دستگاه های  بنی  هماهنگی  من  پیشنهاد  کنیم.  عمل  تدافعی  و  باشیم  منفعل 
راهربی سه قوه در ستاد حقوق بشر است و از طرف دیگر از ظرفیت های مدنی و سازمان های مردم نهاد نزی 

بهره بربیم.
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بنی المللی معاهدات  انعقاد  بایسته های 
اسالمی بنی الملل  روابط  و  حقوق  منظر  از   

می بهرا علی 
می عمو ق  حقو هشگر  پژو

به  موسوم  م،   1969 مصوب  وین  عهدنامۀ  در  مندرج  مقررات  اخری،  حقوقی  نظام  قواعد  اصلی  مستند 
نخست  بند  الف  بخش  در  مذکور  عهدنامۀ  تعریف  طبق   .)136  :1397 است)طویس،  معاهدات«  »معاهدۀ 
و  شده  منعقد  کتیب  به صورت  کشورها  بنی  که  بنی المللی  توافق  یک  از  است  عبارت  معاهده  آن،  مادۀیک 
چند  یا  دو  در  یا  واحد  سندی  در  اینکه  از  اعم  و  آن  خاص  عنوان  از  صرف نظر  باشد،  بنی الملل  حقوق  مشمول 

سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.
دارد.  وجود  بایسته هایی  و  اصول  بنی المللی  معاهدات  به  نسبت  اسالمی  بنی الملل  حقوق  در  حال، 
و  فقه  در  که  است  روش هایی  و  نهادها  مقررات،  مجموعه  اسالمی«  بنی الملل  »حقوق  عبارت  از  مقصود 
غریاسالمی،  اقوام  و  دولت ها  و  اسالمی  حکومت  بنی  خارجی  روابط  تنظیم  برای  اسالمی  اندیشۀ  و  تاریخ 

تشریع و معمول گردیده است)حکمت، 1331: 45(.
و  معاهدات  انعقاد  در  اسالمی  حکومت  که  است  الزاماتی  و  بایسته ها  رعایت  است،  مهم  آنچه 
این  استخراج  و  شناخت  دهد.  قرار  موردتوجه  است  ضروری  بنی المللی  توابع  دیگر  با  که  پیمان نامه هایی 
الزامات از مکتب اسالم امری است که در این نوشتار بدان پرداخته شده و مؤلفه هایی برای رعایت آن ها در 

انعقاد معاهدات از سوی حکومت ارائه می شود.
1. بایسته های معاهدات بنی المللی در حقوق بنی الملل اسالمی

حکومت  که  است  بنی المللی  معاهدات  اسالمی،  بنی الملل  حقوق  در  تعینی کننده  و  مهم  بسیار  ابعاد  از 
که  مسلمانی  اندیشمندان  نظرات  از  استفاده  با  بایسته ها  این  می کند.  منعقد  خارجی  دول  سایر  با  اسالمی 
استخراج  و  داللت گریی  کرده اند،  فعالیت  اسالمی  بیـن الملل  حقوق  منظر  از  بنی المللی  معاهدات  حوزۀ  در 

شده است. در ذیل به تفصیل دربارۀ این الزامات و بایسته ها پرداخته می شود.

1.1 لزوم وفای به عهد
به  وفای  »قاعدۀ  اجرای  و  تفسری  به  منحصر  بنی المللی،  پیمان  این  مفاد  وین،  معاهدۀ  مفسران  منظر  از 
موردتوجه  باید  اینجا  در  آنچه  حال،   .)Crawford & Olleson, 2000: 59(است آن  استثنایی  قواعد  و  عهد« 
حقوق  قواعد  اصلی ترین  از  که  عهد  به  وفای  قاعدۀ  این  اسالمی،  مفاهیم  اساس  بر  که  است  این  گرید  قرار 

بنی الملل است چه محدوده ای داشته و چه ابعادی دارد.
است،  آمده  مائده  مبارکۀ  سورۀ نخست  آیۀ  و  توبه  مبارکۀ  سورۀ   111 آیۀ  جمله  از  قرآن  متعدد  آیات  در  که  »وفا« 
پیمان  به معنای  کریم  قرآن  در  نزی  »عهد«  است.  عمل کردن  وعده  طبق  و  اتمام رساندن  به  را  عمل  به معنای 
نمونه،  به عنوان   .)139-140  :1397 است)طویس،  مردم  با  پیمان  و  وعده  به  عمل  بر  التزام  همچننی  و  خدا  با 
مفسران مراد از واژۀ عهد در آیۀ »َو أَْوُفوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد َكاَن َمْسُئواًل« )اسراء: 34( را فراتر از معامالت مالی 
در  فقها،  نظر  اساس  بر   .)61/15  ،1372 دانسته اند)طربیس،  نزی  بنی المللی  معاهدات  بلکه  انسانی،  روابط  یا 
هم  را  عقد  وفای  به  امر  داشته اند،  شریفه  آیات  این  از  که  معناشناخیت  برداشت  به  توجه  با  عقد  الزام آوری 
و  باشد  الزم  چه  و  جایز  عقد  چه  حال  گرفته اند،  نظر  در  آن  مفاد  اجرای  و  عقد  مقتضای  رعایت  لزوم  به معنای 
 :1397 داشته اند)طویس،  مدنظر  را  آن  برهم زدن  ممنوعیت  و  عقد  به  پایبندی  لزوم  الهی،  حکم  این  از  هم  یا 

.)144
1.2 رعایت مصلحت

بر  است.  بنی المللی  تعهدات  اجرای  از  نایش  متقابل«  »منافع  واقع  در  معاهدات،  در  موردنظر  مصلحت 
جواز  مشروعیت  غایت  حکیمانه،  تشریعی  ارادۀ  بر  مبتین  روابط  این گونه  اعتبار  مبنای  رد  با  اساس،  همنی 
دادوستدهای حقوقی نزی برآوردن مصالح و دفع زیان برشمرده شده است. از نظر فقهای مذاهب اسالمی، 
در  مصلحت  از  معنا  این  است.  شرعی  احکام  به  متعلق  قیدی  بنی المللی،  معاهدات  در  مصلحت  از  مراد 
احکام شرعی میان فقه مذاهب فریقنی مشرتک است. توضیح آنکه »متعلق احکام شرعی« یا همان »فعل 
مکلف« در بسیاری از موارد مقید به وجود »مصلحت شرعی« شده است. در این موارد شارع مقدس عمل 
که  باشد  گرفته  تعلق  متعلق،  به  شرعی  حکم  و  باشد  مصلحت  با  همراه  که  می کند  طلب  صورتی  در  را  مکلف 

مصلحت، جزئی از آن باشد)جزایری و طویس، 1397: 121(.
شرط  معاهدات  انعقاد  هنگام  به  تنها  را  مصلحت  اثنا عشری،  شیعۀ  از  اعم  اسالمی  مذاهب  فقهای  جمهور 
دیگر  طرف  که  صورتی  در  جز  اسالمی  کم  حا نبوی،  سریۀ  و  قرآنی  آموزۀ به  مستند  و  دیدگاه  این  بنابر  می دانند. 

مرتکب خیانت و فریب شود، نمی تواند معاهدات را نقض کند)جزایری و طویس، 1397: 121(.
پایبند  و  نکرده  عهد  نقض  معاهدات،  در  مقابلش  طرف  که  هنگامی  تا  است  الزم  اسالمی  حکومت  بنابراین، 
مقابل  طرف  از  قبل  چنانچه  شمارد.  محرتم  را  آن  مفاد  و  نشده  بنی المللی  معاهدۀ  نقض  مرتکب  است، 

مرتکب نقض عهد شود، از اسالم خارج شده است.
1.3 رعایت عدالت

مذاهب  فقه  نظر  از  است.  معاهدات  در  اسایس  اصلی  »تناسب«،  معنای  در  یا  »تساوی«  مفهوم  در  عدالت 
البته  ندارد؛  مشروعیت  به هیچ وجه  مسلمانان  سوی  از  ابتدایی«  »نقض  متقابل«،  »نقض  به جز  اسالمی، 
فقهای مذاهب اسالمی بنا بر آموزه های قرآنی، جواز پیمان شکین به هنگام »نقض مسبوق« طرف مقابل را 

مشروط به رعایت عدالت کرده اند)جزایری و طویس، 1397: 125(.
ندارید  حق  شما  بست،  عدم تعرض  میثاق  شما  با  درگری  طرف  گر  ا گرفت  نتیجه  می توان  اساس،  این  بر 
رعایت  آن،  از  واجب تر  ولی  است،  واجب  امری  مسلمان  یاری کردن  حقیقت  در  کنید.  یاری  را  مسلمان 

میثاق بنی المللی است.
1.4 نفی سبیل

می دهد  مشروعیت  و  اجازه  آن  صاحب  به  که  است  اختیارداری  و  والیت  سلطه،  نوعی  سبیل،  مفهوم 

یکی از مهم ترین ابعاد حکومت در نظام فکری اسالم، روابط بنی المللی است که با دیگر کشورها برقرار 
صورت  گون،  گونا توافق های  و  معاهدات  انعقاد  به وسیلۀ کثراً  ا مختلف  کشورهای  بنی  روابط  می کند. 
مولود  بنی المللی،  منازعات  و  اختالفات  از  بسیاری  دیگر،  طرف  از  می کند.  پیدا  عیین  تجلی  و  خارجی 
و  بوده  موافقت نامه ها  تفسری  در  اختالف  به  مربوط  یا  و  دولت ها  بنی  منعقده  معاهدات  عدم اجرای 
معاهدات  زمینۀ  در  بلکه  نمی شود،  کشورها  دوجانبۀ  روابط  به  منحصر  تنها  معاهدات  اهمیت  هست. 
نمایندگان  توسط  که  می گیـرد  شکل  مقاوله نامه هایی  در  بنی الملل  حقوق  ضوابط  اغلب  چندجانبه 
و  یافته  تدوین  بنی المللی  دیگر  نهادهای  یا  و  دیپلماتیک  کنفرانس های  در  جهان  کشورهای  رسمی 

مقبولیت عام به خود گرفته اند)عنایت، 1365: 73(.
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طرفیین  توافقی  معاهده،  البته  353(؛   :1429 نماید)مراغی،  اعمال اقتدار  و  برتری  مقابل،  طرف  به  نسبت 
از  بپذیرند.  یکدیگر  به  نسبت  را  سبیل  از  درجه ای  طرف،  دو  هر  که  می گیـرد  شکل  زمانی  توافق،  و  است 
نیست؛  مشروع  حق  هرگونه  نفی  به معنای  هرگز  کافر  سلطۀ  نفی  و  نفی سبیل  اصل  اعمال  دیگر  سوی 
داشته  دنبال  به  را  مصلحت  بدون  و  یک جانبه  استیالی  و  تفوق  نوعی  که  می شود  سلطه ای  شامل  بلکه 

باشد)مویس زاده، 1398: 76-75(.
تسلط  به  منجر  که  بنی المللی  معاهدات  در  امتیازات  برخی  گذاری  وا گرفت،  نتیجه  می توان  اساس  این  بر 
خندق  جنگ  در  له  کرمصلی اهلل علیه وآ ا پیامرب  مثال،  به عنوان  است؛  اشکال  از  خالی  نمی گردد،  مسلمانان  بر  کفار 
گردد)عمید  منجر  مصالحه  به  تا  شود  داده  دشمن  به  مدینه  سالیانۀ  محصول  از  بخیش  داد  پیشنهاد 

زنجانی، 1379: 71(.
نتیجه گیـری

حکومت  این  سوی  از  که  است  بنی المللی  معاهدات  اسالمی،  حکومت  بنی المللی  روابط  ابعاد  مهم ترین  از 
کیفیت  به  ناظر  اسالم  فکری  مکتب  می شود.  برقرار  دارند،  قرار  کفار  آن ها  رأس  در  که  کشورها  دیگر  با 
و  الزامات  می توان  مسلمان،  اندیشمندان  نظرات  و  آراء  برریس  با  و  نبوده  مسکوت  معاهدات  این  انعقاد 
در  پذیرفته شده  اصول  مهم ترین  از  یکی  که  عهد  به  وفای  لزوم  رعایت  جمله  از  مهمی  بسیار  بایسته های 

قواعد حقوق بنی المللی نزی هست، اشاره کرد.
داشت.  اشاره  نفی سبیل  اصل  و  عدالت  رعایت  مصلحت،  رعایت  به  می توان  الزامات  این  دیگر  جملۀ  از   
مصونیت  و  حفظ  راستای  در  که  می گرداند  الزاماتی  رعایت  به  مقید  را  اسالمی  حکومت  اصول،  این 
آن ها  اجرای  و  بنی المللی  معاهدات  انعقاد  در  کفار  موردنظر  احتمالی  خصومت های  از  اسالمی  جامعۀ

الزم الرعایه هستند.
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هستند.  متدیین  و  مذهیب  مردم  ما،  مردم 
این  و  عقیده  این  حفظ  عامل  مهمرتین 
که  است  حرکیت  همنی  خوب،  پیوند 
دیین  حرکت  دارید؛  شماها  ه  ـَّ بحمدالـل
مقررات  به  پایبندی  و  دین  به  احرتام  و 

اسالمی.
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صفویه در دوران پایان عمر حکومت خود
رزمگه محمد 

قدرت  به  دیگر  پادشاه  دو  دوم،  شاه عباس  و  شاه صفی  ظهور  و  اول  شاه عباس  پرقدرت  دوران  از  پس 
قلمرو  تصرف  و  صفویه  حکومت  سقوط  موجبات  آن ها  سلطنت  دوران  احوال  و  اوضاع   که  رسیدند 
شاه سلطان حسنی  و  شاه سلیمان  یعین  پادشاه  دو  این  کرد.  فراهم  را  افغان ها  دست  به  آن ها  کمیت  حا
را  الزم  مقابلۀ  نتوانستند  اقتصادی،  و  نظامی  سیایس،  مختلف  چالش های  و  آشفتگی ها  با  مواجهه  در 
نهایت  در  متجاوزان  و  مخالفان  بریونی  فشارهای  و  آن ها  کمیت  حا درونی  ضعف  لذا  و  دهند  انجام  آن  با 
گرچه بعد از آن بقایای حکومت  منجر به از بنی  رفنت اقتدار حکومت صفوی و سقوط اصفهان می شود و ا
می توان  واقع  در  اما  بود  تالش  در  خویش  دوبارۀ  احیای  پی  در  افشاریه  حکومت  تشکیل  زمان  تا  صفویه 
شاه سلطان حسنی  زمان  در  افغان  محمود  سپاه  مقابل  در  آن ها  شکست  با  را  صفویه  حکومت  پایان 

دانست.

شاهان پرورش یافته در حرم سرا
نتوانستند  و  نبودند  او  برای  خوبی  مریاث داران  اول،  شاه عباس  از  پس  صفوی  رسیدۀ  قدرت  به  پادشاهان 
حفظ  داده  بروز  مختلف  جنبه های  در  را  آن  هم  بریون  از  و  چیده  حکومت  برای  درون  از  او  که  هیبیت  و  شوکت 
خواجگاِن  توسط  آن  در  که  بودند  حرم سرا  نام  به  بسته  محیطی  پرورش یافتۀ  پادشاهان  این  کثر  ا کنند. 

حرم سرا تعلیم دیده و متأثر از فضا و تعلیمات آن مکان تربیت و رشد می یافتند. 
و  جدال  نزاع،  حسادت،  رقابت،  عرصۀ  دربار-  دل  در  حیاط خلوت  و  اندرونی  یک  حکم  -در  حرم سرا 
بریون  به  نهایت  در  و  دربار  و  شاه  احوال  و  اوضاع  بر  کشمکش  این همه  نتیجۀ  که  بود  مختلف  درگریی های 
یافنت  بر  سعی  باالتر  موقعیت های  به  دست یابی  برای  هرکدام  خواجگان  و  زنان  می گذاشت.  تأثری  هم  آن  از 
کاری  هیچ  از  هدف  این  به  رسیدن  برای  و  بودند  او  وزیران  و  شاه  شخص  به  نفوذ  برای  مناسب  جایگاهی 
دریغ نمی کردند. حرم سرا همچنیـن مکانی برای عیش و نوش و شهوت رانی های مختلف بود؛ محیطی که با 

می گساری و باده نویش آمیخته شده و در اوج بهره گریی و مصاحبت با زنان مختلف قرار داشت.
خود  رشد  زمان  و  کودکی  ایام  و  بیاید  دنیا  به  محیط  این  در  کس  هر  که  می نماید  طبیعی  نظر  به  اوصاف  این  با 
می کند؛  پیدا  فضا  آن  با  متناسب  شخصییت  و  شده  نهادینه  او  در  آنجا  ویژگی  و  اوصاف  باشد،  گذرانده  آن  در  را 
آن چنانی  تصمیم گریی  قدرت  که  است  مختلف  احساسات  در  غرق  که  غریمعقول  و  بی اراده  شخصییت 
شراب  به  افراطی  وابستگی  اثر  بر  فردی  چننی  دیگر  طرف  از  است.  خود  اطرافیان  تحت تأثری  به شدت  و  ندارد 
ً در یک سرگردانی و پریشانی به سر  گون، درایت و شجاعت الزم را به دست نیاورده و دائما و عیایش های گونا

می برد.
الزم  فضای  از  آنکه  علی رغم  لذا  و  بودند  محیطی  چننی  شدۀ  پرورده  شاه سلطان حسنی،  و  شاه سلیمان 
طبیعت  و  تربیت  نوع  دلیل  به  اما  بودند  برخوردار  کمیت  حا پیش بردن  به  و  قدرت  ِاعمال  برای  کافی  و 
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پیِش  امکانات  از  داشتند  که  سرشته شده  ای 
از  را  آن ها  به مرور  و  نربده  را  الزم  استفادۀ خود  روی 

دست دادند.
بود  زیسته  دربار  اندرونی  در  چنان  شاه سلیمان 
سلیس  نبود  قادر  و  می دانست  ترکی  زبان  تنها  که 
نام  با  ابتدا  در  که  او  بگوید.  سخن  فاریس  به  روان  و 
تخت  بر  نشسنت  محض  به  بود  مشهور  سام مریزا 
فراوان  خارجی  و  داخلی  مشکالت  غرق  شاهی، 
کمیاب  و  گران  غذایی  مواد  و  نان  او  زمان  در  شد. 
شد؛ از سمت شرق، قزاق ها به داخل کشور حمله 
جا  به  خود  از  زیادی  آتش افروزی های  و  کردند 
گهانی زلزله ای مهیب در  گذاشتند و در یک اتفاق نا
کشته شدن  باعث  ارمنستان  و  آذربایجان  سمت 
امور  اتفاقات،  این  شد.  مردم  از  نفر  هزار  چندین 
اجرایی و دربار را دچار نابسامانی کرد و شخص شاه 
رنجورتر  و  بیمارتر  مشروب،  افراطی  مصرف  با  نزی 
شاه  اطرافیان  که  بود  آشفته  چنان  وضعیت  شد. 
تعینی  در  منّجم بایش  شاید  که  افتادند  فکر  این  به 
یک  در  و  کرده  اشتباه  شاه  تاج گذاری  برای  ساعت 
این  ساعت نحس این کار را انجام داده و علت همۀ
تعینی  ساعیت  لذا  است.  مسئله  این  مشکالت 
تاج گذاری  دوباره  سلیمان  جدید  نام  با  شاه  و  شد 
متعادل تری  شرایط  اتفاق،  این  از  بعد  هرچند  و  کرد 
به  توسل  با  نزی  شاه  و  شد  حاصل  قبل  به  نسبت 
کرد  کنرتل  را  خود  نوشیدن  مسئلۀ  مذهیب،  وجوه 
صورت  اسایس  تغیری  هیچ  مسئله  کلیت  در  اما 

نگرفت.
رسمی  به طور  بار  اولنی  برای  شاه سلیمان  زمان  در 
کشورهای  و  شد  دایر  ایران  در  سفارتخانه  چند 
این  جمله  از  فرستادند.  سفری  ایران  برای  اروپایی 
فرانسه  و  لمان  آ سپس  و  انگلیس  و  هلند  کشورها 
دست آوردن  به  هدف  با  آن ها  همۀ  که  بودند 
دربار  به  نفوذ  و  اقتصادی  و  تجاری  سودهای 
نزی  شاه سلیمان  گشتند.  متمایل  ایران  به  شاه 
مسئله  این  و  داشت  تمایل  ارتباط  این  ایجاد  به 
حکومت  رویکرد  و  جهت  تغیری  نشان دهندۀ 
سفارتخانه  ایجاد  در  بیگانگان  به  نسبت  صفویه 
صفویه ای  حکومت  یعین  بود؛  رسمی  به صورت 
باال  جانب  از  نگاهی  با  شاه تهماسب  زمان  در  که 

اروپایی  کشورهای  از  فرستاده شده  سفریاِن  به 
ایجاد  پذیرای  باز  آغوش  با  کنون  ا می کرد،  توجه 
سفارتخانه بود و به اندازه ای که حیت امتیازاتی نزی به 

این کشورها می داد.
آشفتگی های  ادامۀ  در  نزی  شاه سلطان حسنی 
تخت  بر  شاه سلیمان  پدرش  زمان  اوضاع 
برای  الزم  صالحیت  از  نزی  او  و  نشست  سلطنت 
کشور  در  پیش آمده  چالش های  با  مقابله 
رقابت  عرصۀ  او  پادشاهی  دوران  نبود.  برخوردار 
نفع  به  رسیدن  برای  هرکس  و  بود  درباریان  میان 
میان  این  در  بود.  جدال  در  دیگری  با  خود  شخیص 
منطقۀ  و  کابل  سمت  از  متعددی  شورش های  هم 
حکومت  بر  را  عرصه  که  درگرفت  افغانستان 
لحاظ  از  هم  شاه سلطان حسنی  خود  کرد.  تنگ تر 
حساس  و  احساساتی  به شدت  فردی  شخصییت، 
قدرت  داشت،  که  هیبیت  و  قامت  وجود  با  و  بود 
بودن  باال  دلیل  به  همچننی  بود؛  پاینی  او  بدنی 
نشان  بسیار  توجه  آن  به  خود،  در  مذهب  وجوه 
لوده به میگساری و شراب خواری  می داد و خود را آ
این  به  مبتال  عمر  اواخر  در  هم  او  هرچند  نمی کرد، 
و  شجاع  شاهی  او  مجموع  در  بنابراین  شد؛  عادت 
ترس  و  ضعف  و  نبود  مشکالت  مقابل  در  استوار 

در روحیۀ او بروز بیشرتی داشت. 
زمان  اوضاع  دربارۀ  هدایت  رضاقلی خان 
»چون  می کند:  بیان  چننی  شاه سلطان حسنی 
به  صفویه  سالطنی  سال،  یس  و  دویست  مدت  در 
ترکستان  و  روس  و  روم  مخالفان  با  تدبری  و  شمشری 
مرور  به  و  بودند  کرده  ظاهر  غلبه ها  و  جالدت ها 
شده  حاصل  قوامی  و  نظامی  را  دولت  این  دهور 
و  منازعیت  شاه سلیمان  عهد  در  سال  بود...چند 
ایام  نزی  پادشاه  این  زمان  در  و  بود  نرفته  محاربیت 
صرف  به  ایشان  همت  و  گشته  فراغ  کمال  در  امرا 
حال  در  تمام  خامی  و  غفلت  گشته؛  مصروف  ایاغ 
بسرت  در  همه کس  و  بوده  غالب  عوام  و  خواص 
و  فرایض  به  شاه  زیست.  همی  آسوده  فراغت 
و  طریق  قطع  به  طرق  قاطعان  و  می پرداخت  نوافل 
نهب قوافل تیغ ها در نیام زنگار گرفت و جوشن ها 
بود  چنگ  نالۀ  وقف  گوش ها  یافت؛  قرار  ارزن  در 
به  را  بزرگ  پیاله...کارهای  گردش  محور  دیده ها  و 

به  را  کوچک  خدمت های  و  کردند  محّول  خردان 
دولت  این  کارگزاران  نمودند...غالب  رجوع  بزرگان 

زنان حرم و دایگان محرتم بودند...«
بروز  و  درونی  مشکالت  و  چالش ها  ترتیب  این  به 
حکومت  تضعیف  سبب  عاقبت  بریونی،  حمالت 
با  که  تلخ  پایانی  شد؛  منجر  آن  پایان  به  نهایت  در  و 
و  شد  شروع  افغان ها  جانب  از  اصفهان  محاصره 
شاه سلطان حسنی  کامل  شدن  تسلیم  نهایت  در 
به  نهایت  در  عمل  این  و  داشت  همراه  به  خود  با  را 

سقوط حکومت 230 سالۀ صفویه منجر شد. 
بروز  با  صفویه  حکومت  پایانی  دوران  که  گرچه  ا
مشکالت فراوان همراه بود اما در این میان افرادی 
برقراری  بر  سعی  خود  تالش  نهایت  با  که  بودند 
داشتند  شاه  خود  شخصیت  و  حکومت  در  ثبات 
برای  حکومت  این  موجود  ظرفیت  باقیماندۀ  از  و 
از  و  استفاده  کرده  دین  احکام  اجرای  و  آن  اصالح 
هرچند  کردند.  جلوگریی  بیشرت  مشکالت  بروز 
به  زمینه  این  در  افراد  این  تالش های  نتیجۀ  شاید 
هدف واقعی خود نرسید اما تأثری اقدامات سیایس 
نشان  را  خود  نتایج  بعدها  آن ها  دیین  و  اجتماعی  و 
شد.  دیگران  برای  آموزه ای  و  الگو  به  تبدیل  و  داد 
حکومت  اواخر  در  افراد  این  مهم ترین  از  یکی 
اشاره  او  به  ادامه  در  که  بود  مجلیس  عالمه  صفوی، 

خواهد شد.
عالمه مجلیس؛ از اندیشه تا عمل

محمدباقر  عالمه  می توان  شکی  هیچ  بدون 
تشیع  عالمان  فعال ترین  و  پرکارترین  از  را  مجلیس 
ُبعد  در  هم  او  فعالیت های  که  دانست  ایران  در 
نظری و هم در ُبعد عملی، در وجوه مختلف پدیدار 
در  همچننی  و  خود  زمان  در  زیادی  تأثریات  و  شد 
تأثریات  این  شدت  است.  داشته  خود  از  بعد  دوران 
تا به این حد است که موافقان و مخالفان زیادی در 
و  نقد  و  گفته  سخن ها  دارد  که  آرائی  و  افکار  و  او  باب 
و  نظرات  در  حیت  که  تحلیل هایی  کردند؛  تحلیل ها 
و  است  یافته  بروز  نزی  اروپایی  مستشرقان  تأمالت 
عالم،  این  زیاد  تأثریگذاری  به  توجه  با  آن ها  از  بعیض 

به طعنه او را مخرتع مذهب تشیع نامیدند.
شیخ االسالم  سال  دوازده  مجموع  در  مجلیس 
شاه سلیمان  زمان  در  اصفهان  امام جمعۀ  و 

این  با  متناسب  و  بود  شاه سلطان حسنی  و 
و  مخصوص  اجتماعی  مسئولیت  ِسَمت ها، 
حالت  این  در  را  او  می توان  که  داشت  را  ویژه ای 
فرمان  در  کرد.  مقایسه  کرکی  محقق  با  تنها 
»صدور  که:  آمده  چننی  مجلیس  شیخ االسالمی 
اهالی  سایر  و  اسالم  قضات  و  کرام  دیوانیان  و  عظام 
که  شرعی  حکم  هرگونه  عرف،  حکام  و  انور  شرع 
را  آن  امضای  و  تنفیذ  بنای  پناه،  افاضت  و  افادت 
امری  و  ندارد  دیگران  تجویز  بر  موقوف  نموده، 
و  تحقیق  متوجه  مشارالیه  مجتهد الزمانی  که  را 
قضیه ای  و  مدخلی  آن  در  باشد،  شده  آن  تشخیص 
مراجعه  دیگری  به  باشد،  یافته  فیصله  او  نزد  که 

ننمایند و مرتبۀ دیگر متوجه تحقیق آن نگردند.«
عالمه  شیخ االسالمی  وظایف  ترتیب  این  به 
شیخ االسالم های  کردن  مشخص  شامل  مجلیس 
و  امر  به   معروف  اجرای  شهرها،  دیگر  برای  متعدد 
و  شراب خواری  و  مسکرات  با  مبارزه  و  منکر  از  نهی 
نشدن  لوده  آ برای  شاه  شخص  کنرتل  به خصوص 
به این امور بود. اهتمام او به این مسائل تا اندازه ای 
حکومت  آغاز  در  شاه سلطان حسنی  که  بود 
دارد  مهمی  خواسته های  چه  که  پرسید  او  از  خود 
قدم  در  شاه  که  داد  پاسخ   ً سریعا نزی  مجلیس  و 
با  جنگ  و  کبوتربازی  باده نویش،  منع  فرمان  اول 
 ً سریعا نزی  شاه  کند.  صادر  را  دسته جات  و  طوایف 
 60 که  است  معروف  و  پذیرفت  را  خواسته  این 
بریون  سلطنیت  شراب خانه  از  شراب،  شیشۀ  هزار 
شکسته  مردم  دیدگان  مقابل  در  و  شد  کشیده 

شد. 
زیادی  توجه  مجلیس  مسائل،  این  بر  عالوه 
را  شاه  دربار  و  مردم  میان  اختالفات  حل  به 
این  به   ً شخصا می توانست  که  آنجایی  تا  و  داشت 
»در  می کرد:  پیدا  ورود  جزئی  صورت  به  مسئله 
مؤمننی  عیادات  و  ضیافات  و  نکاحات  و  عقود 
ضیافات  کثرت  و  می شدند  تشریف فرما  نزی 
و  بود  متوجه  شخیص  که  است  بوده  حدی  به 
جناب  آن  از  ضیافت  وعدۀ  که  را  اشخایص  اسامی 
مرحوم  چون  و  می نوشت  طوماری  در  می گرفتند، 
به  می شدند  فارغ  عشا  و  مغرب  نماز  از  آخوند 
شخص،  فالن  خانۀ  در  امشب  که  می رسانید  عرض 
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موعود باشید.«
مقابلۀ  مجلیس  عالمه  اجتماعی  اقدامات  دیگر  از 
فرقه  این  وجود  و  بود  صوفی گری  و  تصوف  با  جدی 
حال  به  مضر  دین،  در  انحراف  واردکردن  بر  عالوه  را 
اقدام  این  دربارۀ  می دانست.  حکومت  و  جامعه 
مجلیس چننی نوشته شده که: »)مجلیس( طریقۀ 
صفویه  علّیه  سلسلۀ  اطوار  و  شعار  که  صوفیه 
در  که  را  توحیدخانه  جمله  آن  از  برانداخت.  بود، 
هر  و  بود  عالی قاپو  متصل  حضرت،  آن  دولت خانۀ 
خلفا  با  شده  جمع  صوفیه  مشایخ  جمعه  شب 
فرمود.  موقوف  می زدند،  یاهو  و  کرده  جد  امرا  و 

جمیع مشایخ صوفیه را از اصفهان بریون کردند.«
به  مسائل  این  از  فراتر  مجلیس  عالمه  اما 
عرصه های باالتر اجتماعی نزی قدم می گذاشت و بنا 
دست  داشت  که  اهدافی  و  اقتضائات  و  شرایط  بر 
در  که  را  هدفی  و  می زد  سیایس  فعالیت های  به 
برای  سیاست  عرصۀ  در  فعال  مجتهدان  راه  ادامۀ
عرصۀ  در  بود  تشیع  مذهب  و  اسالم  بقای  و  حفظ 

عمل به اوج می رساند.
مهم  اقدام  چند  شامل  او  سیایس  فعالیت های 

می شود که عبارت اند از:
1. اولنی اقدام مهم مجلیس در زمان شاه سلیمان، 
این  بود.  اصفهان  در  هند  کفار  بت های  شکسنت 
توحید  شعار  و  دین  حفظ  اهمیت  راستای  در  اقدام 
با  جامعه ای  چننی  که  بود  اسالمی  جامعۀ  یک  در 

لوده به بت خانه باشد. این ویژگی، نباید آ
رساله ای  تألیف  او  سیایس  مهم  اقدام  دومنی   .2
رعیت  با  کم  حا سلوک  آداب  عنوان  با  فاریس 
و  اشرت  مالک  عهدنامۀ  ترجمۀ  شامل  که  است 
به  چننی  است.  دیگر  حدیث  سه  ضمیمه کردن 
فسادی  و  سسیت  و  ضعف  مشاهدۀ  که  می آید  نظر 
بر  را  مجلیس  عالمه  بود،  رایج  صفوی  دربار  در  که 
غفلت  ارباب  تنبیه  هدف  با  رساله ای  تا  داشت  آن 
شاه سلیمان  زمان  در  دولت  اصحاب  اصالح  و 

بنویسد.
که  مجلیس  دیگر  سیایس  اقدام   .3
و  خطبه ها  است،  او  اقدام  بحث برانگزیترین 
است  صفوی  شاهان  ثنای  و  مدح  در  نوشته هایی 
مورد  و  آمده  او  کتاب های  از  بسیاری  مقدمۀ  در  که 

چالش و نقد فراوانی از سوی افراد منتقد و مخالف 
این  نقد  بیان  از  پیش  است.  شده  گرفته  قرار  او 
اشاره  نوشته ها  این  از  برخی  به  است  الزم  افراد 
که  داد  قرار  سنجش  مورد  را  آن  بهرت  بتوان  تا  شود 

عبارت اند از:
حیات القلوب،  کتاب  مقدمۀ  در  مجلیس  عالمۀ   .1
است:  نموده  وصف  چننی  را  شاه سلیمان 
انجم سپاه،  بارگاه،  سپهر  جاه،  واال  گاه،  آ »شاه 
و  رعیت پرور  دربان،  دارا  سلیمان نشان، 
و  صفت  بوستان  رعنای  نهال  عدالت گسرت، 
و  جاللت  و  ابهت  چمن  زیبای  سرو  خالفت، 
حضرت  رأفت  سایۀ  دریانوال،  جهان بخش، 
سلیمان-مداهلل  السلطان  ذوالجالل،  پروردگار 
من  جعله  و  صاحب الزمان  ظهور  الی  دولته  اطناب 

انصاره و اعوانه-.«
مجلیس  حق الیقنی،  کتاب  مقدمه  در   .2
است:   ستوده  زیر  القاب  به  را  شاه سلطان حسنی 
ظل اهلل،  سپاه،  مالیک  شاهنشاه،  »اعلیحضرت، 
امن  مهاد  باسط  جهان،  سالطنی  سرور  و  سید 
فیوضات  مهبط  ربانی،  الطاف  مظهر  امان،  و 
نونهال  و  مصطفوی  دودمان  چراغ  سبحانی، 
و  داد  و  عدل  انجمن افروز  مرتضوی،  گلستان 
قواعد  ممهد  بیداد،  و  جور  نهال  جان سوز  شعلۀ 
مبنی،  شرع  واالی  بنای  مشید  تسکنی،  و  عدل 
اجداده  بثالث  مسمی  العادل،  السلطان  مصدوقه 
جالله  ظل  حسنی-مداهلل  سلطان  الشاه  کرمنی  اال
الی  ببقائه  شیخ المؤمننی  و  العالمنی  رؤوس  علی 
و  له  آ و  علیه  صلوات اهلل   خاتم الوصینی  دولة  ظهور 

علی آبائه الطاهرین-.«
3. مجلیس در مراسم جلوس شاه سلطان حسنی 
و  می خواند  مهمی  خطبۀ  نزی  سلطنت  تخت  بر 
می شود  شروع  قرآن  آیات  با  که  خطبه  این  در 
خداوند  شوکت  و  قدرت  همچون  مضامیین  به 
و  خضوع  و  پادشاهان  ضعف  نشان دادن  و  متعال 
ذلت آنان در برابر خداوند متعال اشاره می کند و به 
مقابل  در  نهایت  در  باید  او  که  می شود  یادآور  شاه 
قدرت  دایرۀ  از  نمی تواند  و  باشد  تسلیم  خداوند 
حکومت  نقش  به  نیـز  ادامه  در  شود.  خارج  او 
اشاره  آن  حفظ  و  تشیع  مذهب  ترویج  در  صفوی 

به  شاه سلطان حسنی  ستودن  ضمن  و  می کند 
شد،  ذکر  باال  در  که  آنچه  به  شبیه  اوصافی  و  القاب 
کرده  توصیه  آن  احکام  اجرای  و  دین  به  توجه  به  را  او 
الی  دولته  اساس  »شّید  که  می کند  دعا  نهایت  در  و 

ظهور انوار خاتم الوصینی.«
انتقادات به عالمه مجلیس و پاسخ به آن

اسالمی  عالمان  از  یکی  شد  اشاره  که  همان طور 
همچننی  و  داخلی  منتقدان  بسیاری  جانب  از  که 
است،  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  خارجی  مستشرقان 
انتقادات  این  عمدۀ  است.  مجلیس  عالمه  شخص 
برمی گردد.  او  سیایس  ُبعد  و  فکری  ُبعد  دو  به  هم 
اخباری گری  به  مّتکی  مجلیس  عالمه  فکری  ُبعد 
که  بود  صوفی گری  و  تصوف  با  مقابله  همچننی  و 
در  و  شده  گرفته  قرار  پرسش  مورد  ناحیه  این  از 
رفتارهای  به  ناظر  انتقادات  بیشرتِ  هم  سیایس  ُبعد 
و  صفوی  پادشاهان  مقابل  در  مجلیس  سیایس 

مدح اغراق گونۀ آنان از جانب او است.
یاد  درباری  عالم  عنوان  با  مجلیس  از  منتقدین 
را  صفویه  حکومت  دستگاه  در  او  حضور  و  می کنند 
شبیه  انتقادات،  از  دسته  این  می کشند.  چالش  به 
کرکی  محقق  امثال  به  که  بود  نقدهایی  همان  به 
عالمان  این  مبانی  به  توجه  با  که  می شد  وارد  هم 
آن  از  استفاده  و  سیاست  نقش  به  آن ها  توجه  و 
این  تشیع،  مذهب  و  اسالم  دین  شعائر  حفظ  برای 
همچون  علمایی  و  است  پاسخ  قابل  انتقادات 
قصد  و  هدف  این  با  مجلیس  عالمه  و  کرکی  محقق 
به  بانفوذ  و  شده  وارد  سیاست  عرصۀ  به  بزرگ 
احکام  تحقق  برای  او  ظرفیت های  از  شاه  شخص 
و  او  جانب  از  ظلم  و  فساد  از  و  کرده  استفاده  دین 
این  از  ترتیب  این  به  و  می کردند  جلوگریی  درباریان 
یک  به عنوان  را  خود  اجتماعی  مسئولیت  طریق، 
البته  هم  زمینه  این  در  می دادند.  انجام  شیعه  عالم 
اسالمی  اولیۀ  دوران  همان  از  فراوانی  مثال های 
خوبی  مثال  شاهد  که  دارد  وجود  بعد  زمان های  تا 
عالمه  به  انتقادات  و  نسبت ها  این  به  پاسخ  برای 

مجلیس است. 
شاه  دربار  در  مجلیس  عالمه  حضور  ترتیب  این  به 
تقیه،  همچون  اموری  راستای  در  باید  را  صفوی 
مصلحت عباد و اقامۀ امر به  معروف و نهی از منکر 

و هدایت و ارشاد شاهان دید و این ها همه به منزلۀ 
مبانی مشروعیت و جواز همکاری فقهای تشیع با 
شخص  صورت  این  غری  در  و  است  بوده  پادشاهان 
ظالم  کم  حا با  همکاری  کلی،  حالت  در  هم  مجلیس 
و  ظالم  شاهان  این  از  دوری  و  کرده  اعالم  حرام  را 
فساد آن ها را از مصادیق نهی از منکر دانسته مگر 
بروز  از  خود  نفوذ  و  حضور  با  بتواند  عالم  درحالی که 

بسیاری از این فسادها جلوگریی کند.
عالمه  سیایس  عملکرد  به  دیگر  انتقادهای 
او  جانب  از  صفوی  پادشاهان  مدح  به  مجلیس 
کار بردن  متوجه به  انتقادها  برمی گردد و عمدۀ این 
پادشاهانی  این  برای  پرطمطراق  عناوین  و  القاب 
ضعیف  به شدت  خود  واقعی  حالت  در  که  است 
در  آن ها  قدرت  عدم  و  ضعف  هم  نهایت  در  و  بوده 

تصمیم گریی باعث سقوط حکومت شد. 
در  که  کرد  اشاره  باید  نزی  انتقادات  این  به  پاسخ  در 
در  که  هدفی  راستای  در  مجلیس  عالمه  هم  اینجا 
شاهان  غریمستقیم  هدایت  بر  قصد  شد،  ذکر  باال 
این  بردن  کار  به  طریق  از  مستقیم  صراط  به  صفوی 
این  مضامنی  به  آن ها  دادن  توجه  و  القاب  و  عنوان 
که  همان طور  القاب  این  مضامنی  است.  القاب 
و  می پردازد  عدالت گسرتی  و  عدالت  به  شد  اشاره 
خاندان  به  صفوی  پادشاهان  دادن  نسبت  ضمن 
بر  عمومی  باور  زمان  آن  در  )که  علیهم السالم  اهل بیت 
قرار  چالش  مورد  باور  این  حاضر  زمان  در  و  بود  این 
تشیع  مذهب  و  دین  مرّوجان  را  آنان  است.(،  گرفته 
نهایت  در  و  می کند  خطاب  اهل سنت  مقابل  در 
حکومت  که  نسیب  استقالل  و  امنیت  به  توجه  با 
آورده  ارمغان  به  آن  مردم  و  ایران  برای  صفویه 
و  حکومت  این  متعالی  اهداف  تداوم  برای  است 
دعا  زمان)عج(  امام  ظهور  تا  آن  استمرار  همچننی 

می کند.
جانب  از  صفوی  شاهان  و  سالطنی  مدح  بنابراین 
و  اهداف  آن  راستای  در  باید  را  مجلیس  عالمه 
آن  تحکیم  و  اشاعه  و  حفظ  در  سیاست  اهمیت 
نیست  به گونه ای  شرایط  که  دلیل  این  به  دانست؛ 
را  حکومت  خود  عالم  شخص  غیبت،  زمان  در  که 
نسبت  نمی توان  هم  دیگر  طرف  از  و  گرید  دست  به 
و  فساد  و  ظلم  همچننی  و  آن  اجرای  و  دین  احکام  به 
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بی عدالیت بی اعتنا بود. 
این  به  پاسخ  صریح ترین  بتوان  شاید  زمینه  این  در 
دو  این  در  را  مجلیس  عالمه  بر  واردشده  انتقادات 
می کند:  بیان  که  دانست  امام خمیین رحمه اهلل علیه  سخن 
شما  را  خواجه نصری  امثال  و  خواجه نصری  قضیۀ  »اما 
دستگاه ها  در  كه  خواجه نصری  كه  را،  این  می دانید 
را  آن ها  می رفت  كند،  وزارت  نمی رفت  می شد،  وارد 
آن ها  نفوذ  تحت  در  اینكه  برای  كه  نمی رفت  كند،  آدم 
اندازه ای  آن  تا  كند  مهار  را  آن ها  كه  می خواست  باشد، 
مرحوم  مثل  ثانی،  محقق  مثل  او  امثال  بتواند...و  كه 
دستگاه  در  كه  مجلیس  مرحوم  امثال  و  مجلیس 
صفویه بود، صفویه را آخوند كرد، نه خودش را صفویه 
توی  و  علم  توی  و  مدرسه  توی  كشاند  را  آن ها  كرد، 
بناًء  توانستند.  البته  كه  اندازه ای  آن  تا  این ها  و  دانش؛ 
یک وقیت  روحانیون  كه  بكنیم  مقایسه  نباید  ما  علیه، 
آن وقت  ما  بتوانیم،  گر  ا ما  هم  االن  شدند،  وارد  گر  ا
می خواستند  آن ها  كه  آن طوری  می توانستیم  گر  ا هم 
اینكه  برای  می شدیم،  وارد  هم  ما  كنند،  خدمت 
گر انسان  مقصد این است كه انسان درست بكنیم، ا
خوبی  كار  بسیار  كند  انسان  را  محمدرضا  كه  بتواند 

است. انبیاء برای همنی آمده اند.«
این ها  علما،  از  طایفه  سیایس...یك  امور  باب  »در 
گذشت كرده اند از یك مقاماتی و متصل شدند به یك 
سالطنی، بااینکه می دیدند كه مردم مخالف اند، لكن 
ترویج  و  اسالمی  تشیع  ترویج  و  دیانت  ترویج  برای 
سالطنی  یك  به  شدند  متصل  این ها  حق،  مذهب 
برای  خواهی نخواهی  كردند  وادار  را  سالطنی  این  و 
درباری  آخوند  این ها  تشیع؛  مذهب  مذهب،  ترویج 
نویسندگان  بعیض  كه  است  اشتباهی  این  نبودند. 
بودند.  آقایان  این  اطرافیان  سالطنی،  می كنند.  ما 
دیین  اغراض  داشتند،  سیایس  اغراض  این ها 
 ً مثال كه  خورد  گوشش  به  كیس  تا  نباید  داشتند، 
شیخ  ثانی رضوان اهلل علیه،  محقق  مجلیس رضوان اهلل علیه، 
می رفتند  داشتند،  روابط  این ها  با  بهایی رضوان اهلل علیه، 
كند  می كردند...خیال  همراهی شان  این ها،  سراغ 
احتیاج  و  عزت  و  جاه  برای  بودند  مانده  این ها  كه 
شاه عباس  یا  شاه سلطان حسنی،  اینكه  به  داشتند 
كار.  در  نبوده  حرف ها  این  بكنند،  عناییت  آن ها  به 
كردند،  نفسانی  مجاهدۀ  یك  كردند؛  گذشت  آن ها 

آن ها  دست  به  آن ها،  به وسیلۀ  را  مذهب  اینكه  برای 
امری  حضرت  سّب  از  جلوگریی  وقیت  كنند،  ترویج 
شنیدم  ایران  بالد  از  یكی  در  بكنند.  می خواستند 
كنید  صرب  دیگر  ماه  شش  خوب،  كه  خواستند  اجازه 
كه  محیطی  همچون  یك  در  این ها  كنیم!  سّبش  ما 
سّب امری این طورها بوده و رایج بود و از مذهب تشیع 
رفته اند،  این ها  نبود،  اسمی  هیچ  و  نبود  خربی  هیچ 
آن  مردم  مردم،  پیش  را  خودشان  كرده اند.  مجاهده 
نفهمی،  باب  از  داشتند  آن ها  به  اشكال  شاید  عصر 
گر كیس اشكال كند نمی داند قضیه  چنانچه حاال هم ا

را، غرض ندارد، نمی داند قضیه را.«
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