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 جایگاه حقوق در سیاست گذاری به طور کلیبخش اول :

 بند اول: چیستی حقوق و ماهیت حقیقت حقوقی

 اهداف و کارکردهای آن ،الف( چیستی حقوق

 ن یک نظام . حقوق به عنوا1
گرچه در دکترین حقوقی، حقوق به عنوان یک سامانه هدفمند هنجاری، مفهوم مورد وفاقی ندارد و بر سر تعریف 

 رسد تعریف زیر، سیمای روشن و جامعی از آن ارائه می کند: چیستی و اهداف آن، اختالف است اما به نظر می

آور )دارای ضمانت ، مفاهیم و قواعد دستوری )هنجاری( الزامای از نهادهامجموعه حقوق به عنوان یک نظام )سیستم(
های یافته تا با تنظیم روابط اشخاص در حوزهاجرای حکومتی( است که در منظومه سلسله مراتبی )هرم هنجاری( سامان

ها و تکالیف ی حقالملل )از طریق وضع و اجرای بایدها، نبایدها و تجویزها در راستای ایفا و استیفاخصوصی، عمومی و بین
متقابل خصوصی و عمومی(، نظم، امنیت و عدالت را در جامعه انسانی تحقق بخشد و در نهایت، بستر حقوقی الزم برای 

 شکوفایی مادی و معنوی انسانها را فراهم آورد.

 . حقوق به عنوان یک علم 2
آور از قواعد الزام ایمجموعه با استنباط که )هنجاری( است و دستوری ، اعتباری، اجتماعیانسانی حقوق علمیالف( 

تنظیم  آنها حقوق و تکالیف تعیین از حیثرا ( و عمومی و خصوصی و حقوقی )حقیقی اشخاص ، روابطکلی از منابع معین
 .آید فراهم انسان مادیو  معنوی تکامل برای بستر الزم و در نهایت شود محقق و عدالت ، امنیتنظم تا اینکهکند می

ثانیاً  ؛است انسان در حکم آنچه واست  ، انسانآن موضوع یعنی ،است انسانی علم ، حقوق اوالً یکتعریف این براساس  
انسانها  منافع ضو تعار وجود اجتماع حقوق بدون چه ،نظر دارد انفرادی و نه اجتماعی در هیئت انسان به یعنی ،است اجتماعی

 ؛معناست با یکدیگر، بی
و  کلی و جزئی وضعی احکام همان یعنی ،در نظر گرفت توانمی آن محصول عنوان را به آنچه زیرا ،است ثالثاً اعتباری 
 ؛االذهانی استبلکه بین ،منتزع از محسوسات هم نیست و ندارد مادی ، وجود محسوستکلیفی

را استخراج و استنباط ها قواعد هنجاری )امر، نهی و تجویز( حاکم بر رفتار انسان یعنی اینکه ،است ستوریرابعاً د 
و اساساً با توصیف و شرح امور واقع تکوینی خارجی سروکاری ندارد مگر به صورتی عَرضی و ثانوی برای فراهم آوردن کند می

 مقدمات الزم برای استنباط قواعد حقوقی مناسب.
از  طور مستقیمبه تکلیفی و در احکام طور غیرمستقیمهب وضعی در احکام که است اشخاص حقوق، افعال موضوع ب( 

حقوقی،  ة. به عبارت دیگر، در احکام تکلیفی یعنی آنجا که محمول در قاعدگیردقرار میو تجویز موضوع حکم  امر، نهی حیث
شود، اما در احکام جوب یا جواز است، رفتار اشخاص به طور مستقیم موضوع حکم واقع می)حرمت(، ویکی از عناوین ممنوعیت

( که …وضعی، آنچه مستقیماً موضوع حکم است، یک ماهیت اعتباری یا مادی و حقیقی است )همانند بیع، قبض، خمر، آب و 
و رفتار اشخاص به طور است  ، شده…به یکی از احکام وضعی نظیر لزوم، صحت، شرطیت، نجاست، طهارت و محکوم

 غیرمستقیم موضوع چنین احکامی است.
 انسانی بر افعال یا غیرمستقیم طور مستقیمدر آنها بایدها و نبایدها و جوازها به که است حقوق، قضایایی علم مسائل ج( 

 گردد.می ( آنها بحثکذبو  اعتبار )صحت و از اعتبار یا عدم شودمی حمل
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، میان در این و البته است بشری و تکامل ، عدالتو صلح ، امنیتنظم از چند غایت ایحقوق مجموعه اهداف د( 
 به آن غایاتالرا غایت دیگر، عدالت اند و برخیدانسته و امنیت حقوق را منحصر در ایجاد نظم هدف و برخی ستنظر هاختالف

 اند. شمار آورده

 حقوق دافاه. 3
 و قابل ردندا مغایرتی با هم غایات این ةهم تأمین کند، چهمی را تعقیبزیر  اهداف حقوق مجموع که گفت توانمی

 و تأخرند: تقدم یکدیگر و دارای مزبور در طول اغراض لکن ،است جمع
 هر حکومت اصلی های، زیرا پایهاست دیگر اهداف برای ایهمقدم که نظر است رد و امنیت ایجاد نظمدر وهله اول  .1 
و  تمدن پیشرفت در راستای ایو جامعه یابداستقرار  تواندمی ایدر جامعه سازد و عدالتمی حقوقی و امنیت نظم را حفظ
 باشد. حقوقی امنیت و دارای از هر چیز، منظم قبل دارد کهبر می گام فرهنگ

و  عدل ةباید بر پای اجتماع ، نظمتعبیری به .است آن و نظم مقدمه برتر است هدف که شودمی مطرح ، عدالتسپس .2 
و  مطلق ارزشی ،عدالت باشد چه عدالت اجرای ةمقدم دارد که ارزش صرفاً هنگامی و امنیت شود و اصوالً نظم بنا نهاده انصاف
 .است نهایی

 کند. بشر فراهم و معنوی مادی تکامل برایرا  الزم باید بستر حقوقی و قواعد آن و ارشاد است هدایت حقوق عامل .3 
 عدالت اجرای با بشر و مادی معنوی و پیشرفت تکاملاز سوی دیگر و  است عدالت ةمقدم و امنیت نظم چون بنابراین 

 . حقوق است رترین غایاتب عدالت ،پس شودمحقق می
 عقل اند در حیطهعمل ناظر به چون که است چندگانه مصالح این تحقق نباله دحقوق ب شود علممی مالحظه چنانکه 

 عملی قرار دارند.

 . کارکردهای حقوق 4
آور ناظر به رفتارهای عد هنجاری الزامحقوق از مقوله حکمت عملی ) ما یَنْبَغی أنْ یُفْعَل( و حاوی نهادها ، مفاهیم و قوا

را بدین  طور کلیکارکردهای حقوق در جامعه بهاجتماعی در یک جامعه است و کارکردهای عملی گوناگون دارد که می توان 
 ترتیب برشمرد:

از طریق  آور اجتماعی )بایدها، نبایدها و تجویزها(گذاری )وضع قوانین و مقررات(: وضع هنجارهای الزامقاعده -1 
  مراجع صالح تقنینی )مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شوراهای گوناگون و....(.

تفسیر و اجرای قواعد حقوقی در قوه مجریه )انجام امور اجرایی در اداره کشور( و قوه قضائیه )قضا و دادرسی، داوری  -2
  و اجرای آراء قضایی و داوری(.

های مختلف جامعه و بازرسی به منظور پیشگیری از نقض قواعد حقوقی و نیز کشف و ر عملکرد بخشنظارت ب -3
  پیگیری موارد نقض این قواعد  و آسیب شناسی آنها)دیدبانی و رصد یا پایش(.

حقق در واقع، یک نظام حقوقی از طریق این کارکردهای سه گانه ، تمامی رفتارها و روابط اجتماعی را در راستای ت
 .اهداف عالی خود، ساماندهی و هدایت می کند

 ماهیت حقیقت حقوقیبند دوم: 

کمت ح ةهای معرفتی یکسان نیست و در این میان، حقیقت حقوقی به سبب تعلق به حوزحوزه ةماهیت حقیقت در هم
های حقوقی در حلراه بررسی. رد که باید از قبل آنها را شناختهای منحصر به فردی داعملی در ساحت اجتماعی، ویژگی
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ها )احکام( واقعیت )حقیقت( مادی و خارجی چنانکه موجود بوده، حلای از این راهدهد که در دستههای گوناگون نشان مینظام
اما در بسیاری از آنها حقوق از پذیرش لوازم تقریباً مسلم و قطعی واقعیات خارجی خودداری کرده، خود را از  ،پذیرفته شده است

 است.  ساختهو بند آن رهانیده و با تغییر نسبی یا کامل و بنیادین آن، حقیقتی خاص خود  قید
زیرا حقوق بیش از آنکه از علوم دقیقه )همانند ریاضیات و شیمی( باشد، هنر تنسیق و  ،چنین رفتاری قابل توجیه است

 الت است. به نظم و عد برای رسیدنها با یکدیگر تنظیم مطلوب و مناسب روابط انسان
گرچه موظف به شناخت . حقوقدان های مادی و خارجی نیستکشف و تحلیل صرف پدیده ،هدف مستقیم حقوقدان

ماند، بلکه باید فراتر رود و در صورت لزوم واقعیت خارجی را چنان تغییر دهد که بتواند در همین سطح نمی، حقایق خارجی است
به رسیدن الزم برای  ةن تعادل سازمان اجتماعی ظاهر شود و بدین ترتیب زمینتناسب و مشارکت در تأمی و در حالت مسالمت

 اهداف عالی نظم، امنیت، عدالت و سعادت فرد و جامعه فراهم گردد. 
 به طور کلی واکنش حقوق در برابر حقیقت مادی )خارجی و عینی( بر سه گونه است:

 پذیرد.میو کند میکم و بیش دریافت حقوق در پی یافتن حقیقت مادی است و همان را گاهی  .1
 ةرابط در حقوق کار، .انداثبات(، طرق اثباتی اساساً در پی کشف و احراز وقایع خارجی ادلهمثال در حقوق اثباتی ) برای

در حقوق کیفری، حقوق به صورتی  ؛دهدقرارداد کار سوق می بدونِ عملی و عینی کاری، مقنن را به سوی حمایت از کارگرِ
واقعی متعاملین  ةو سرانجام در حقوق قراردادها هم در جهت احراز اراد ؛قیق در پی کشف وضعیت روحی و روانی متهم استد

 کوشد از سطح ظواهر الفاظ و عبارات فرا رود و به باطن حقیقت نفوذ کند. شود و حقوقدان میتالش می
 .دهد، حقوق، حقیقت خارجی را تغییر میی همگاه .2

های معین از حقوق وی را پس از گذشت زمان االثر ممکن نیست،تی اثبات مرگ یا حیات شخص غایب مفقودمثالً وق
ای از آورد و به عبارت دیگر تحت شرایط خاصی، صرف گذشتن زمانی معین را نشانهاالثر شدن، مرده به شمار میتاریخ مفقود

اما این انطباق در دنیای واقع خارجی قطعی و مسلم  ؛با واقعیت باشد تواند منطبقمی یکند که البته تا حدمرگ وی قلمداد می
نشاند تا حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط با فرد حقوق نوعی علم و اطمینان ساختگی را جای این تردید می با این همه، ،نیست
 شود و ایشان از بالتکلیفی و سردرگمی رهایی یابند.  مشخص االثرمفقود

زیرا به نوعی در موضوعِ کشف، دخل و  ،اما این کاشفیت ناب و محض نیست ،استرچه کاشف از واقع ای گچنین اماره
بر مصلحت و تناسب، اصالح و به صورت  تغییرات الزم بنا مجموعتصرف شده و به عبارت دیگر واقع خارجی همراه با یک 

 است.  شدهبندی عرضه قالب
و نادیده انگارد و حتی در صورت لزوم  کند یقت خارجی را به طور کلی نفیحقوق ناچار است حق نیز گاهی سرانجام .3

 به جای آن، حقیقتی ساختگی و فرضی قرار دهد. 
چرا که برای عمل زراعت الزم بوده و بدان اختصاص  ،شودکه ذاتاً منقول است غیرمنقول تلقی می مالیمثال، برای 

ث صالحیت محاکم و توقیف اموال، جزء مال غیرمنقول )زمین زراعی( و در کند که از حیداده شده است و مصلحت ایجاب می
 قانون مدنی ایران(. 17 ة)ماد حکم آن باشد

های مستقیم مصوب قانون مالیات 122 ةای از معامالت واقع بین مورث و وارث وی )ماددانستن پارهصوریهمچنین، 
شده )مختومه( و شناسایی شخصیت اعتبار امر قضاوت شده است(،حذف  1311های مستقیم مصوب که در قانون مالیات 1315

ای، قانون تجارت ایران( از مواردی است که به باور عده 522ها )مادة ها و انجمنهای هدفمندی نظیر شرکتحقوقی برای جمع
 شود. فرض حقوقیتلقی می
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بلکه گاه  کند،ه حقیقت مادی و خارجی را نفی میدهد که حقوق در مواردی نه تنها به شکلی جسوراناینها همه نشان می
کند و بدین سازد که کامالً اعتباری است و آن را جانشین واقعیت خارجی میاالذهانی حقوق میحقیقت جدیدی در عالم بین

 کند.یا معدوم خارجی را موجود تلقی می ،موجود خارجی را معدوم ترتیب،
براساس عقالنیت خاص حقوقی در عین توجه به  واقعیات خارجی و پذیرش  چنین رفتاری برای برقراری نظمی خاص

 .گیردصورت میضروری بین نظم مادی خارجی و طبیعی از یک سو و نظم اجتماعی حقوقی از سوی دیگر  ةنوعی رابط
و معطوف به  ترکیبی، ابزاری )قالبی و طریقی(، سیّال شود که حقیقت حقوقی، حقیقتی عملی،از آنچه آمد، معلوم می

 نتیجه است: 
تعلق دارد و موضوع آن را آنچه عمل کردنی است،  عملی است، چرا که به عالم دستورهای رفتاری )بایدها و نبایدها( .1

 دهد. تشکیل می
زیرا اوالً براساس نیاز خود، از معقوالت گوناگون چه اولیه )صور کلی محسوسات و موجودات مادی  ترکیبی است، .2

برد و آنها را در قالب موضوع ، چه ثانویه اعم از فلسفی )انتزاعیات( و منطقی و چه اعتباری محض استفاده می(ی و خارجیعین
 گیرد. ثانیاً گاه صبغه کشفی دارد و گاهی رنگ جعلی و ساختگی به خود می گیرد،یا حکم به کار می

و با دخل و تصرف الزم، شکل و  گیردمی های عینی خارجی راهابزاری یا قالبی است، زیرا اوالً در صورت لزوم، داد .3
ثانیاً ابزاری برای تحقق هدف یا اهداف معین  .کنددهد یا حتی ماهیت کامالً متفاوتی خلق میصورت مناسب حقوقی به آنها می

 طریقیت دارد نه موضوعیت. ،الحطعملی است و به اص
از  ،به هدف یا اهداف معین عملی رسیدنکشف یا جعل و ساختن آن برای  گرا( است، زیرامعطوف به نتیجه )نتیجه .1

 است.  ، در زندگی فردی و جمعیقبیل نظم، امنیت، عدالت و سعادت
پویا و متحرك است، زیرا حقیقتی ابزاری است و کشف یا  ،ای سیالحقیقت حقوقی حداقل در بخشی از خود مقوله .5

که اگر این  چنانکه ،کردن هدف یا اهداف معین عملی در زندگی استیت آن برای محقققابلیت و کفا موجب جعل آن تنها به
 و دیگر حقیقت حقوقی نخواهد بود. شودآن منتفی می یطور نسبی یا کامل از دست بدهد، علت تامة وجود و بقاقابلیت را به

 بند سوم: نقش حقوق در سیاست گذاری عمومی

داف عالی و کارکردهای آن شد به مثابه یک نظام هنجاری با سایر حوزه های حقوق با توصیفی که از چیستی، اه
هنجاری نظیر دین و اخالق ارتباط تنگاتنگ دارد. هم قویاً از نظامهای هنجاری مذکور متأثر می شود و هم دروازه بانی تغییر و 

 تحوالت در حوزه های مذکور و سایر عرصه های اجتماعی را بر عهده دارد.
کلی، نقش حقوق در سیاست گذاری عمومی را می توان عمدتاً در شناسایی، تضمین و حمایت، جهت دهی و  به طور

 اصالح و جبران دانست.
حقوق به مثابه نظام معرفتی و نیز جزئی ازحکمت عملی، در شناسایی یا طرد مفاهیم و ارزش ها و نهادها و تغییرات 

 ا تسریع و تسهیل کند یا با مانع مواجه سازد.  نقش کلیدی دارد. می توان اتخاذ یک سیاست ر
همچنین حقوق، نقش مهمی در اجرا و تحقق سیاست های اتخاذ شده بازی می کند. با تحمیل الزامات قانونی بر عهده 

 اشخاص و نهادها، می توان منابع، تحرك و فشار الزم برای تحقق سیاست ها را فراهم سازد.
وزه های حقوق و آزادیهای اساسی، حقوق عالوه بر شناسایی و حمایت، نقش جهت دهی در برخی حوزه ها، بویژه در ح

در اولویت گذاری و برنامه ریزی بازی می کند. احترام به حقوق و آزادیهای اساسی، دولت و سایر اعضای جامعه را ملزم می 
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هداف مورد نظر خود از هر وسیله و مسیر سازد تا تدابیر و اقدامات خود را در چهارچوب خاصی پیش ببرند و برای تحقق ا
 استفاده نکنند. برای اهداف مشروع خود از وسایل مشروع استفاده کنند.

، سرانجام آنکه نظام حقوقی هر کشور با قواعد و تدابیر خاصی که عمدتاً به قواعد ثانویه موسوم هستند اشتباهات، خطاها
ص را  در قبال تصمیمات و اقداماتی که بر دیگران تأثیر می گذارند پاسخگو تضییع حقوق و آزادیها را اصالح می کند و اشخا

 می سازد.
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 گذاری حقوقی و قضاییبخش دوم : اولویت های سیاستی در حوزه سیاست

ی سیاستی در با توجه به آنچه در بخش نخست گفته شد، در حال حاضر، می توان موارد زیر را به عنوان اولویت ها
 حوزه سایتگذاری حقوقی و قضایی باید مورد توجه قرار گیرند برشمرد:

 بند اول: اصالح نظام قاعده سازی و قانونگذاری

گمان یکی از تأثیرگذارترین امور عمومی است که ضربان حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور با امر قانونگذاری بی
و توسعه جامعه تا حدود زیادی به نظام قانونگذاری مطلوب بستگی دارد و این نظام  شود. بنابراین پویاییآن تنظیم می

کند. به همین دلیل برای پیشبرد بهتر امور عمومی و تواند رشد و پیشرفت جامعه را تضمین قانونگذاری مطلوب است که می
 ضرورت دارد.  توسعه پایدار، ایجاد یک نظام قانونگذاری دقیق و مطلوب فراهم ساختن زمینه

ها قرار گرفته طی چند دهه اخیر، مسأله نظام مطلوب قانونگذاری و نحوه ارتقای کیفیت این نظام، مورد توجه دولت
شود شود و به روشنی مالحظه میتر میروز جدیاست، چرا که اهمیت آثار گسترده نظام قانونگذاری بر کلیه امور جامعه روزبه

های مختلف اجتماعی تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. عدم تواند تا چندین نسل بر بخشامطلوب میکه قانونگذاری مطلوب یا ن
توجه جدی به کیفیت قانونگذاری و عدم ایجاد معیارهای الزم برای قانونگذاری مطلوب و ارزیابی قانون خوب یا بد، نتایج 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:که از مهمترین آنها مینامطلوبی بسیار زیادی بر کلیه سطوح جامعه بر جای نهاده است 

 گیری فرهنگ توسل به وضع قانون در میان مقامات عمومی برای حل کردن همه امور و در نتیجه تورم قوانین؛شکل -

 گسترش دامنه دخالت حکومت در کلیه امور جامعه از طریق قانونگذاری؛ -

 های اداری دولت برای اجرای آنها؛قوانین و مقررات و افزایش هزینهبازی ناشی از وضع گسترش دیوانساالری و کاغذ -

های مختلف جامعه به دلیل ضرورت تبعیت از قوانین و های سنگین اقتصادی و اجتماعی بر بخشتحمیل هزینه -
 مقررات؛

ای در مرحله بروز آثار مختلف منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دلیل اشکال در بررسی کارشناسی کامل و حرفه -
 پیش از تصویب و نهایتاً وضع قوانین و مقررات نامطلوب و پرهزینه؛

 کاهش اعتماد عمومی نسبت به مفید بودن قوانین و مقررات؛ -

رسانی پی و سریع قوانین و نبود اطالعدرناآگاهی از قوانین و مقررات در میان کلیه اقشار جامعه به دلیل وضع پی -
 وه، مزایا و معایب وضع این قوانین؛مناسب در خصوص دالیل، نح

های مختلف جامعه به دلیل وضع و آشفتگی در نظام حقوقی و عدم امکان ایجاد یک نظام حقوقی روشن در بخش -
 نسخ مکرر قوانین و مقررات و یا وضع قوانین و مقررات ناکارامد، متعارض و مبهم؛

بینی در ه دلیل تشتت نظام قانونگذاری و نبود امکان پیشهای اداری، قضایی، سیاسی و اقتصادی بتشتت آراء و رویه -
 مورد وضع قوانین و مقررات. 

های اصالح نظام قانونگذاری را در اولویت برنامه آثار منفی فوق در مورد وضع قوانین نامطلوب، ایجاب می کند تا دولت
دیگر قضیه که اهمیت خاصی دارد، نحوه اجرای  خود در راستای حکمرانی خوب و ارتقای کارامدی نظام قرار دهد. اما جنبه

اصالحات الزم در نظام قانونگذاری و ارتقای کیفیت قوانین است. در این زمینه، تهیه و تصویب قانونی برای اصالح نظام 
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راستا ها بوده و در این قانونگذاری و ایجاد نهاد یا نهادهای سازمانی تخصصی برای تصدی این امر بیشتر مورد توجه دولت
های الزم برای اصالح این نظام تهیه و اجرا شده است. مهمترین این ای متعددی جهت ایجاد زمینههای ملی و منطقهبرنامه

 های تخصصی متصدی اصالح نظام قانونگذاری بوده است. اقدامات تهیه یک برنامه جامع ملی و تأسیس سازمان
نونگذاری و تصویب انبوهی از قوانین مختلف، وقت آن رسیده است که با گذشت نزدیک به یک قرن از آغاز قا در ایران

ریزی کرد. در این مقطع تاریخی، به گواهی ساختاری مناسب و پیشرفته برای نظام قانونگذاری و تصویب قوانین آینده پی
و حرکت به سمت بسیاری از متخصصان حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، اصالح نظام قانونگذاری در ایران 

-قانونگذاری مطلوب، یکی از نیازهای اساسی حقوقی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران است که مهمترین دالیل این نیاز را می

 توان به شرح زیر برشمرد: 

فقدان یک برنامه جامع برای ارتقای کیفیت نظام قانونگذاری و ضعف در معیارها و قواعد روشن قانونگذاری  .1
-قانونگذاری ایران از همان آغاز بدون اتکای بر یک برنامه روشن و جامع قانونگذاری و با تأسی ناقص از آموزهمطلوب: نظام 

های قانونگذاری نظام فرانسه و بلژیک و اوضاع و احوال آشفته سیاسی وقت کشور آغاز شد و تا به امروز همچنان برنامه جامعی 
نویسی مانند نحوه تهیه و تدوین مناسب قوانین و مقررات، نحوه شناسایی قوانین برای قانونگذاری و اصول و قواعد نوین قانون

 ضروری و نحوه اطمینان از اجرای مناسب قوانین وجود ندارد. 

رویه به وضع قوانین و مقررات، تورم شدید در قوانین و مقررات و آثار منفی ناشی از آن مانند عادت به توسل بی .2
طویل امور عمومی و تضعیف روند رشد کشور، افزایش دیوانساالری دولت و کاهش کارامدی آن را به های سنگین، تبروز هزینه

 همرا داشته است.

ها و آور در اداره امور عمومی کشور، مانند اصالح رویههای جایگزین برای وضع مصوبات الزاماستفاده از روش .3
ج فرهنگ خود تنظیمی، به منظور پیشگیری از تورم قوانین و مقررات پیشگیری، اعمال تشویقات و تنبیهات اداری و مالی و تروی

 گیر نبوده است. مورد توجه جدی مقامات تصمیم

ها با منافع حاصل از قانون، شفافیت، معیارهای ماهوی و شکلی قانونگذاری مطلوب مانند کارامدی، تناسب هزینه .1
 بودن در تصویب قوانین و مقررات کمتر مورد توجه واقع شده است. زمانمندی، داشتن قابلیت اصالح و جبران خسارات و مفید 

نوشتار حقوقی در قانون نویسی دچار آشفتگی و ابهامات علمی و اجرایی بوده و نبود وحدت رویه در فرایند تهیه و  .5
 تنظیم متن قوانین آشکار است. 

انونگذار الزامی نشده و سازوکاری مناسب بررسی و ارزیابی دقیق و جامع آثار مختلف و وسیع قوانین برای نهاد ق .1
 های فنی دقیق تعبیه نشده است.برای انجام این ارزیابی

سازوکارهای مشخص قانونی و اجرایی برای بررسی نحوه اجرای قوانین و مقررات و اطمینان از میزان تحقق  .7
 اهداف قانونگذاری تدبیر نشده است. 

ساز دشواری در فهم و استفاده ند قانونگذاری مورد توجه نبوده و زمینهاصول نوین تنقیح و تدوین قوانین در فرای .2
 آسان از قوانین و مقررات، وجود قوانین و مقررات متعارض و  متروك و پیچیدگی و عدم شفافیت در متون مقررات شده است. 

نشر این اسناد و نیز نبود دسترسی سریع به متون قوانین و مقررات جدیدالتصویب و نامناسب بودن کیفیت چاپ و  .9
 شود.مجموعه قوانین و مقررات نیز از جمله مشکالت حوزه انتشار قوانین و مقررات محسوب می

های عمومی و تخصصی کمتر مورد توجه بوده و به رسانی بهتر و فراگیر از قوانین و مقررات و ارائه آموزشاطالع .12
 ای این منظور ایجاد نشده است.جز چند پایگاه اینترنتی معدود، سازوکارهای مناسبی بر

www.irpublicpolicy.ir



 

 مسایل و اولویت های سیاستی در حوزه سیاستگذاری حقوقی و قضایی                                                                                           

9 

 

توان مالحظه کرد که در درجه اول هیچ برنامه جامعی برای آغاز با بررسی وضعیت کنونی نظام قانونگذری ایران می
اصالح نظام قانونگذاری تهیه نشده و در درجه دوم در زمینه اعمال اصول و ضوابط حقوقی مناسب و پیشرفته ناظر بر تدوین 

 رسانی و آموزش در خصوص قوانین خالء حقوقی وجود دارد. ، ارزیابی آثار قوانین، تنقیح و تدوین قوانین و اطالعهالوایح و طرح
توان به صورت منسجم و بدین ترتیب بدون تهیه و تدوین یک برنامه جامع برای اصالح نظام قانونگذاری ایران نمی

 در این برنامه، توجه به نکات زیر ضروری است:ی کرد. مند اقدام به اصالح اساسی نظام کنونی قانونگذارنظام

 الف( اصالح فرایند قانونگذاری
-زده به خصوص از طریق انجام نیازسنجیهای شتابضرورت توجه به نیازهای واقعی جامعه و پرهیز از قانونگذاری .1

 ها و موضوعات مختلف؛های مستمر در بخش

 نویس قوانین؛ اصالح فرایند تهیه پیش .2

 م ارزیابی تأثیرات قوانین پیش و پس از تصویب؛ انجا .3

 لزوم بهره مندی از نظرات کارشناسی اشخاص خبره در تصویب قوانین؛ .1

 ضرورت اخذ نظرات مردم درخصوص قوانینی که آثار قابل توجهی نسبت به مردم خواهند داشت؛ .5

 نهادها و مراجع دیگر؛های قانونی رعایت محدوده صالحیت قانونگذاری و اجتناب از ورود به صالحیت .1

 ب( اصالح محتوای قوانین
ارتقای کیفیت نظام قانونگذاری از طریق تصویب قوانین جامع، شفاف، با قابلیت اجرایی باال، مفید، اثرگذار، دارای  .1

 استحکام و انسجام؛ 

 ساختن این متون یپاسداشت مواد و روح قانون اساسی و موازین اسالمی در قوانین و تصویب قوانینی به منظور اجرای .2

 پ( اصالح فرایندهای پس از تصویب قانون

 تنقیح مستمر قوانین و تدوین مجموعه موضوعی قوانین جاری کشور؛ .1

 ایجاد سازوکارهای الزم جهت نظارت مستمر بر اثرگذاری قوانین و کسب اطمینان از نیل به اهداف قانون؛ .2

 و مجریان قانون؛ایجاد سازوکارهای الزم جهت آموزش قوانین برای عموم  .3

 های تصویب و اجرای قوانین؛اعالم شفاف هزینه .1

 اصالح نظام تنقیح و تدوین قوانین و مقررات؛ .5

 .انتشار مطلوب قوانین و مقررات .1

 بند دوم: سیاست پایش قوانین و مقررات

رزیابی در سطح اول باشد. اپیش و پس از تصویب می قانونگذاری مطلوب مستلزم ارزیابی قوانین و مقررات در دو مرحله
هایی گیرد و هدف از آن این است که بدانیم مشکل اصلی چیست؟ چه نوع راه حلقبل از اقدام برای قانونگذاری صورت می

تواند ما را به هدف برساند؟ ولی ارزیابی در سطح دوم بعد از تصویب و اجرای برای آن وجود دارد؟ آیا واقعاً راه حل تقنینی می
شود. به ارزیابی قوانین و مقررات گیرد و نتایج اجرای قوانین و مقررات در عمل مورد بررسی واقع میت صورت میقانون و مقررا

شود. پایش قوانین به معنی رصد قوانین و مقررات به منظور آگاهی از این پس از الزم االجرا شدن، پایش قوانین اطالق می
اند یا خیر و علل و عوامل اجرا نشدن یا عدم کارایی آنها  و بطور کلی اجرا شدهاست که آیا قوانین و مقررات وضع شده در عمل 

های آنها در عمل چه بوده است؟ و آیا اهداف موردنظر از نقاط قوت و ضعف و کاستی
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دانست .  2و ارزیابی 1توان متشکل از دو جزء نظارتاست یا خیر و چرا؟ پایش قوانین و مقررات را میتصویب آنها محقق گردیده
سنجد. اصل قانونی بودن به این کند و در واقع قانونی بودن عمل دولت را مینظارت بر آثار حقوقی قوانین و مقررات تمرکز می

معناست که مبنا و محدوده عمل دولت ناشی از قوانین باشد. سوال اصلی این است که آیا قوانین و مقررات مورد نظر به اجرا 
گیرد. این بعد به نتایج جواب منفی به این سوال، جستجوی چرایی عدم اجرای آنها مدنظر قرار میدرآمده اند؟ در صورت 

کند. ولی ارزیابی مستلزم توجه به ای که به عدم قطعیت یا اثر نامطلوب بر نظام موجود حقوقی می انجامد توجه میناخواسته
باشد که آیا اهدافی که قانون و مقررات مورد نظر این سوال می اهداف سیاسی مورد نظر از تصویب قانون و مقررات  و پاسخ به

اند. در واقع ارزیابی  اجرای قوانین و مقررات را در به عنوان ابزار دستیابی به آنها تصویب شده است، با اجرای آن تحقق یافته
بر شکاف میان هنجار )عمل تقنینی(  دهد.  هدف این بعد از پایش، پل زدنسطحی باالتر نسبت به نظارت مورد بررسی قرار می

 شود. و واقعیت است. در این مرحله به بررسی نقش قوانین و مقررات در تحقق اهداف تعیین شده پرداخته می
بر این اساس پس از تصویب و  به اجرا درآمدن  قوانین و مقررات، دو سوال عمده برای قانونگذاران و مجریان مطرح 

 شود:می
  گردند؟ به عبارت دیگر آیا قوانین و مقررات موردنظر در در عمل مطابق با قوانین و مقررات اجرا  میآیا فعالیت ها

 اند؟ )نظارت(عمل اجرا شده

 )آیا اجرای قوانین و مقررات به تحقق اهداف موردنظر منجر شده است؟ )ارزیابی 

انطباق فعالیتها با استانداردهای بیان شده توان گفت که پایش قوانین و مقررات در معنای نظارت، سنجش درجه پس می
در قوانین و مقررات در حین اجرا است و در معنای ارزیابی، بررسی تحقق اهداف بواسطه اجرای قوانین و مقررات مد نظر است. 

اهداف تعیین  نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و ارزیابی آثار اجرای قوانین و مقررات در جهت تحقق ءدر واقع پایش از دو جز
 شود. شده، تشکیل می

 کند، عبارت است از:آنچه که مبادرت به پایش قوانین را توجیه می
. بررسی علل اجرا نشدن قوانین و مقررات مورد نظر به منظور تضمین اجرای آنها و آگاهی از اینکه آیا قانون مورد نظر 1

سازد یا خیر. در صورتی که مسئوالن ذیربط ین شده را برآورده میکند و اهداف تعیدر عمل همانطور که  مدنظر بوده عمل می
به این نتیجه برسند که قانون مورد نظر از تأمین اهداف ناتوان است، برای پی بردن به چرایی )علت( آن وچگونگی حل مشکل 

 شود.تالش می
ده  بخشی از فرآیند های ضروری برای گذاری بهتر وکاراتر. در واقع نظارت بر اجرای قوانین الزم االجرا ش. قانون2

 باشد.دستیابی به قوانین مؤثرتر و با کیفیت بهتر می
 . انعکاس  نکات منفی و آثار ناخواسته  قوانین و مقررات به پارلمان و دولت.3
کی تکالیف مجریان و پاسخگوتر کردن آنها. در صورتی که پایش قوانین  و مقررات حا . روشن و مشخص کردن دامنه5

ای مطلوب و کارآمد و با رعایت معیارهای علمی و عملی  بوده و عدم اجرای آن ناشی از وجود قوانین از وضع قانون به گونه
 توان مسئولیت مجریان را مطرح نمود.شود، نباشد میوظایف مجریان می پراکنده و مبهم که باعث نا مشخص بودن دامنه

                                                           
1. Monitoring  

2. Evaluation  
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مواره این امکان وجود دارد که قوانین موجود کارایی و اثربخشی خود را از دست .  با گذشت زمان و تغییر شرایط ، ه1
گذاران را قادر به تواند سیاستبدهند ودیگر قادر به تحقق اهداف تعیین شده نباشند. دراین موارد ، بازبینی و پایش قوانین می

 .بررسی وضعیت قانون و تشخیص لزوم یا عدم لزوم تغییر یا اصالح آن سازد
پایش قوانین، تشریح  گذاری بهتر است.الزمهگذاری و مقرراتنظارت پس از تصویب یکی از مراحل اصالح نظام مقررات

-اهداف قانون و تدوین معیارهایی جهت ارزیابی و تعیین زمان خاصی از موعد الزم االجرا شدن قوانین جهت بررسی آنها می

اطالعات حاصل از مطالعات میدانی و گذاری مدرن بر پایه ها در جریان سیاستباشد. پایش قوانین به عنوان یکی از فرآیند
دهد تا به اطالعات الزم در خصوص تأثیرات حاصل  از سیاست پیشنهاد شده پس از ای، به سیاستگذاران امکان میکتابخانه

  اجرای آن دست یابند.
هتر و اصالح نظام قانونگذاری در ایران الزم است به با توجه به اهمیت پایش قوانین و مقررات برای قانونگذاری ب

 بررسی مفهوم، ضرورتها، معیارها و سازوکارهای پایش پرداخته شود.

 بند سوم: سیاست های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات

صویب هر تورّم قوانین و مقررات یکی از آسیب های نظام های حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون هستند. توضیح آنکه با ت
قانون حتی اگر پیش نویس آن با رعایت کامل موازین حقوقی و فنی تهیه شده باشد به تعداد قوانین الزم االجرای کشور افزوده 
می شود. از این پس باید آنرا اجرا کرد و در مقام اجرا است که موجی از مسائل و مشکالت ایجاد می شود و ناگزیر باید با 

ای قانون و تعیین روابط آن با سایر قوانین، اجرای آن را محقق کرد. سواالتی که در این مرحله تفسیرهای مختلف از محتو
پاسخ به آنها به آسانی و برای غیر اهل فن دشوار است: نسبت این قانون با فالن قانون که قبالً ساده نبوده و مطرح می شوند 

؟ آیا نسبت به آن قانون عام است یا خاص؟ آیا برخی از مواد ست؟ آیا آنرا به طور ضمنی نسخ کرده استیتصویب شده است چ
 این قانون با برخی از مواد فالن قانون در تعارض نیستند؟ و ....

برای حل این مسائل و مشکالت، تدبیر حاکمیتی خاصی در کشورهای توسعه یافته اتخاذ شده است که آنرا می توان 
 نامید. 1«تنقیح و تدوین»یا  3«تنقیح»

م و پیچیدگی قوانین و مقررات، آثار سوئی بر شهروندان و حکومت دارد که تنقیح و تدوین، این آثار را تا حد زیادی تورّ
  کاهش می دهد:

 الف( هزینه ها و آثار منفی تورم قوانین و برای شهروندان
 ترین آثار سوء پیچیدگی قوانین و مقررات بر شهروندان عبارت است از: مهم

 اداری گزاف های. هزینه1
هایی را متحمل شوند. برای مثال، شهروندان به طور طبیعی باید برای شناخت، فهم و استفاده از قوانین و مقررات هزینه 

شود زمان و پول مضاعفی برای انجام امور اداری نمایند. پیچیدگی قوانین و مقررات سبب میزمان و پولی را در این راه صرف 
 هزینه شود.

 

                                                           
3 Consolidation 

4 Codification 
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 شدن تصمیم گیری در مسائل زندگی. دشوار 2
ساز و مهم باشد. های زمانی نیازمند اتخاذ تصمیمات سرنوشتهر یک از شهروندان ممکن است در برخی از برهه 

پیچیدگی ابهام و که معتقدند ماکس وبر برخی همانند   شود.پیچیدگی قوانین باعث سردرگمی در اتخاذ چنین تصمیماتی می
نسبت به استحقاقات خود نامطمئن را  افراد جامعهپیچیدگی قوانین ابهام و  های دولت.برنامه ت در برابری اسمانعقوانین حتی 

ای بیشتر باشد، هر چه ابهام و پیچیدگی قاعده دهد.می گیران رسمیحد و حصری به تصمیمو در عین حال، اختیار بیسازد می
محل مبتنی بر آن قاعده . چنانچه فعالیت شودمی دشوار قاعده ر پرتو آند ریزی اشخاص برای فعالیتبرنامهبه همان اندازه 

. همین انتظار دارند که رأی به نفع او صادر شودخوانده و خواهان هر دو به یک اندازه برده شود دادگاه و به مناقشه قرار گیرد 
محاکم عالی در نقض  و و فساد قرار گیرندداوری طور دادرسان نیز ممکن است در معرض تأثیرات فراحقوقی نظیر تبعیض، پیش

 .کنندعمل خواهند آن گونه که خود میو  نباشند قوانینتابع  ،های تالییا ابرام تصمیمات دادگاه

 . دامن زدن به نابرابری3
 شوند سبب، به طور یکسان بر شهروندان تحمیل نمی2و  1های مذکور در بند ها و دشواریهزینه با توجه به اینکه 

ها ظاهر شود. توضیح بیشتر آنکه، از یک سو، همواره اشخاصی وجود شوند محیط طبقاتی در جامعه ایجاد شده و نابرابریمی
دارند که از نظر مادی و اطالعاتی از بقیة افراد جامعه مجهزتر هستند. در نتیجه، اینان اوالً حداکثر سود و منافع ناشی از عرضة 

دهند. ثانیاً در وضعیتی هستند که از قوانین پیچیده بیشترین و آموزش( را به خود اختصاص میخدمات عمومی )نظیر بهداشت 
سازند. از سوی دیگر، اشخاص زیادی در وضعیت عادی و متوسط قرار دارند و در نتیجه اوالً در دسترسی به نفع را عاید خود می

اجه هستند. ثانیاً در بسیاری از موارد، حقوقی که به نفع آنها ایجاد شده قوانین و مقررات، فهم آنها و استفاده از آنها با دشواری مو
باشد که اجازة استفاده از این حقوق و مطالبة آن تعهدات را و تعهداتی که برعهدة طرف آنها قرار گرفته است آنچنان متغیر می

 دهد.به آنها نمی

 . لطمه زدن به امنیت حقوقی4
وقی ایجاد امنیت و ثبات حقوقی است. منظور از امنیت حقوقی آن است که افراد جامعه یکی از کارکردهای هر نظام حق

گونه ای که مجموع قوانین و مقررات نظام حقوقی مشخص کرده اطمینان خاطر داشته باشند که اگر اعمال و گفتار خود را به
عرض، قانون از آنها حمایت خواهد کرد. امنیت است تنظیم کنند نه تنها تعرضی به آنها نخواهد شد بلکه در صورت هر گونه ت

ریزی بپردازند و نتایج برنامه های خود را به دهد با درنظر گرفتن قوانین و مقررات به برنامهحقوقی به افراد جامعه امکان می
مقدمة  منیت حقوقی، ااندیشمندان یکی ازبه گفته  ای است کهبه اندازهحقوقی  ارزشبینی کنند. اهمیت این نحو معقولی پیش

اعتماد  ةهای حقوقی ترجیح دارد. امنیت حقوقی تضمین کنندشود و از همین رو بر بسیاری از ارزشهر تمدن محسوب می
با و الزم  دهد که با اطمینان باشد و به اشخاص جامعه این آسودگی خاطر را میهای خود میریزها و برنامهاشخاص به طرح

  یت کنند.اعتماد به دیگران فعال

مدت به حقوق خود اطمینان داشته باشند و نه در شود شهروندان نه در کوتاهابهام و پیچیدگی قوانین و مقررات سبب می
 های حقوقی امیدوار باشند. مدت به ثبات وضعیتمیان

به سمت حاکمیت  از حاکمیت قانون فاصله خواهد گرفت و هجامع ابهام قوانین بیشتر باشد میزانهرچه بر این اساس، 
به جای قانون،  سازند و در نتیجه، اینانپایبند مأموران را توانند این مبهم نمیقوانین . زیرا مأموران حکومت پیش خواهد رفت

 .خواهند داد دخالت تمشیت امورترجیحات شخصی خود را در 
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 ب( هزینه ها و آثار برای مقامات حكومتی
های مدیریتی، از: هزینهاند کند که عبارتبر مقامات عمومی تحمیل می تورم و پیچیدگی قوانین دو نوع هزینه

 های سیاسی. هزینه

 های مدیریتی. هزینه1

های دولتی با در صورتی که قوانین و مقررات از وضوح و سادگی مناسب برخوردار باشند مدیران و کارکنان دستگاه 
گیری کنند. در این صورت، اینان خصوص موضوعات و مسائل اداری خود تصمیمتوانند در موقع میآسانی و بهمراجعه به آنها به

دانند که تصمیم یا اقدام آنها بر طبق موازین قانونی بوده است و در نتیجه مسئولیتی اعم از مدنی یا کیفری یا اداری متوجه می
گیریها و های دولتی در تصمیمکارکنان دستگاه آنها نخواهد شد. اما چنانچه قوانین و مقررات مبهم و پیچیده باشند مدیران و

کنند اقدامات خود دچار تعلل و کاغذبازی خواهند شد. زیرا اینان تصمیم یا اقدام خود را به اخذ نظر موافق مقام مافوق منوط می
 تا اطمینان حاصل کنند که مسئولیتی متوجه آنها نخواهد شد.

 های سیاسی. هزینه2

کنند و مردم نیز از تصمیمات آنها به این دلیل تمکین مور مردم را از طریق قوانین تمشیت میهای امروز احکومت 
از تکالیف قانونی خود آگاه افراد  ،کنند که معتقدند باید به قانون احترام گذاشت. اگر قوانین و مقررات پیچیده و مبهم باشندمی

ورت، اگر دولت بخواهد ضمانت اجرایی متوجه آنها کند، برای مثال آنها را در این ص نخواهند آورد. جاآنها را به  نخواهند شد و
مانع از این امر خواهد شد. در این صورت، چون ضمانت اجرا  قاعدة قبح عقاب بالبیانمجازات کند یا به جریمه محکوم سازد، 

تلقی خواهد شد و مردم خواهند زور ر با و برابناموجه دولتی قهریه  ةاعمال قو است،تجویز نشده )قابل فهم( قانون به موجب 
سازد، منطق قانون یا منطق کند یا به جریمه محکوم میای آنها را مجازات میپرسید: دولت طبق چه منطق و ضابطه و قاعده

 زور؟

 ج( انتقادهای وارد بر وضعیت تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در ایران

شمسی، تنقیح و تدوین به یکی از مسائل مهم نظام مقررات گذاری کشور  1312در کشور ما نیز دست کم از اواخر دهة 
تبدیل شده و مصوباتی نیز برای به فعلیت بخشیدن به آن تصویب شده است. نزدیک به چهار دهه است که اقدامات مختلفی در 

وجود این، شواهد حاکی از آن این راستا صورت می گیرد و مجموعه های منقح شدة متعددی نیز تهیه و منتشر شده است. با 
است که این امر، به دالیل مختلف، چندان با توفیق مواجه نبوده و اهداف تنقیح و تدوین را آن طور که باید و شاید، در کشور 

 محقق نکرده است. 
انون مداری از تجربیات کشورهای موفق در امر تنقیح قوانین چنین بر می آید که تنقیح قوانین و مقررات آنچنان برای ق

 اهمیت دارد که باید با ارادة قوی سیاسی آغاز و دنبال شود در غیر این صورت به نتیجة مطلوب نمی رسد.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و رویة موجود در خصوص تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در ایران نشان می دهد 

سائل و ایرادهای زیر مواجه است که باید برای رفع آنها تدبیر مناسب اتخاذ که نظام تنقیح و تدوین در کشور ما، از جمله، با م
 شود:

 سلیقه ای بودن تنقیح و تدوین .1

 تمرکز سیاست ها و اقدامات بر تنقیح و فراموش کردن تدوین .2

 ایرادات وارد بر موضوع بندی مجموعه های قانونی )غیر واقعی، زیاد و  متداخل بودن موضوعات( .3
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 در محتوای مجموعه های قانونی )اعطای شأن هنجاری به برخی مطالب غیرتقنینی( ابهام و اشکال .1

 موازی کاری بین دولت و مجلس  .5

 نبود مرجع رسمی مشورتی و کارشناسی برای پاسخ به ابهام ها و سوال ها. .1

 اصالح نظام نظارت بر قوه مجریه بند چهارم: 

قرار دارد. از این رو، مهار این قدرت با استفاده از شیوه های قدرت بویژه از نوع سیاسی آن همواره در معرض فساد 
 های حکمرانی در دنیای امروز است. مختلف کنترل و نظارت، یکی از ضرورت

ترین ابزارهای کنترل قدرت است. این تدبیر با آنکه ضروری است اما کافی توزیع قدرت و تفکیک قوا یکی از سنتی
همچنان شائبه و امکان سوء استفاده از اختیارات و وظایف تقسیم شده وجود دارد. از این رو،  نیست. زیرا با وجود این تفکیک

 تدابیر دیگری برای نظارت بر قدرت توزیع شده الزم است.
گانه، قوه مجریه به واسطه برخورداری از اختیارات بسیار گسترده در زمینه های مختلف، بیشتر در در میان قوای سه

های سیاسی ها است. از این رو، در نظاموء استفاده از اختیارات قرار داشته و در نتیجه، مستلزم بیشترین نظارتمعرض فساد و س
 مختلف، امکان نظارت نهادهای ملی مستقل یا وابسته به قوای مقننه و قضائیه بر عملکرد قوه مجریه پیش بینی شده است. 

ای برخوردار است. قانونگذار اساسی بر ت بر قوه مجریه از جایگاه ویژهدر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز  نظار
این باور بوده است که قوه مجریه در معرض بیشترین امکان سوء استفاده از قدرت قرار دارد و به همین خاطر، تمهیدات 

ئیس مجلس شورای مختلفی برای مهار این وضعیت اندیشیده است. پیش بینی نظارت رهبری، مجلس شورای اسالمی، ر
اسالمی، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و غیره همگی راهکارهایی هستند که قانونگذار 

 اساسی با استفاده از آنها قصد داشته است پاسخگویی این قوه را تضمین کند. 
های نامطلوب، نظارت بر قوه مجریه از ها و طراحیگیرسد به خاطر وجود برخی ابهامات، پیچیددر این میان، به نظر می

است به نتایج مورد انتظار دست  ای که در قانون اساسی برای آن لحاظ شده است، برخوردار نیست و نتوانستهچنان جایگاه ویژه
 پیدا کند. 

د ابهام در مفهوم نظارت است. توان برای این ناکارامدی ذکر کرد. یکی از علل این ناکارامدی، وجوعوامل متعددی را می
های حقوقی اتفاق نظر دقیقی وجود ندارد. نظارت از جمله مفاهیمی است که در خصوص معنای آن میان نویسندگان و نظام

ها و اند. تشتت واژههای مختلفی استفاده کردهعلمای حقوق و قوانین مختلف برای اشاره به امر نظارت از اصطالحات و واژه
رود درك مفهومی روشن و قابل اجرا از نظارت را دشوار کرده است. عالوه که برای اشاره به این مفهوم به کار می اصطالحاتی

ای معنای شود باعث شده است که نظارت در هر حوزهها و قلمروهای مختلفی که نظارت در آنها اعمال میبر این، تنوع حوزه
هدف اصلی، برای مثال، در نظارت اداری، زمینه های مختلف، متفاوت است.  خاص خود را بیابد چرا که اهداف نظارت ها در

تضمین تبعیت از سیاست و رویه سازمان و نیز کارآیی اداره است. در نظارت قضایی، هدف، باقی ماندن مقام اداری در حدود و 
یا عمومی، هدف حمایت از یک سیاست ثغور قانونی و جلوگیری از تجاوز از حدود صالحیت و اختیارات است. در نظارت سیاسی 

   یا قانون یا مخالفت با آن است.
وجود نهادهای نظارتی متعدد با صالحیت های مبهم و همپوشان و در عین حال وابسته به یکی از قوای مقننه یا 

یکی از نهادهای نظارت بر قوه مجریه است. برای مثال، سازمان بازرسی کل کشور عوامل ناکارامدی قضائیه، یکی دیگر از 
قدیمی در حقوق اساسی ایران است که از اوایل نظام قانونگذاری در کشور، قوانینی در ارتباط با ساختار و وظایف آن به تصویب 
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یافت، پس از مجلس شورا رسیده است. هر چند قلمرو وظایف و اختیارات این سازمان در دوران پیش از انقالب قبض و بسط می
ای که در حال حاضر، این سازمان ادعای صالحیت نظارتی در امور ختیارات آن غالباً بسط یافته است به گونهانقالب اسالمی، ا

این مرجع نظارتی با وجود این اجرایی و تشخیصی دستگاههای اجرایی حتی در مرحله قبل از انجام امر موضوعِ نظارت را دارد. 
ی به اهداف تعیین شده نائل شود، عملکرد آن در برخی موارد، با چالش صالحیت های گسترده، هر چند توانسته است تا حدود

ها صبغه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری دارند و رفع آنها گاه خارج از توان های جدی مواجه شده است. برخی از این چالش
ام حقوقی کشور نظیر مبهم بودن قانون و نظام قانونگذاری کشور است. ولی برخی از آسیب های نظارتی این سازمان، در نظ
توان تا حدودی هم کارآمدی خود حدود صالحیت این سازمان و وابستگی آن به قوه قضائیه ریشه دارد که با اصالح آنها می

 سازمان و هم کارآمدی نظام نظارت و بازرسی در کشور را ارتقا داد.  
ت. مجلس شورای اسالمی بر اساس قانون اساسی، قانون نظارت پارلمانی یکی دیگر از مجاری نظارت بر قوه مجریه اس

نامه داخلی مجلس و دیگر قوانین عادی، سازوکارهای متعدد و مؤثری برای نظارت بر قوه مجریه دارد که از جمله می توان آیین
رئیس مجلس  به نظارت در انتصاب مقامات قوه مجریه، نظارت از طریق سوال و استیضاح، نظارت بر مصوبات دولت از سوی

قانون اساسی و نظارت از طریق تحقیق و تفحص اشاره کرد.  92شورای اسالمی، نظارت مالی بر دولت، نظارت از طریق اصل 
شود. یکی از این ایرادها آن است که هر زمان احتمال دارد با این حال، ایرادهای مهمی در این نظام نظارتی نیز مشاهده می

طرفی مجلس در امر ی خود از حدود نظارت فراتر رود. از این رو، اگر سازوکارهای مؤثر برای بیمجلس در اعمال وظیفة نظارت
-نظارت اتخاذ نشود و اعمال نظارتی مجلس جنبه مداخله در امور قوه مجریه یابد، عالوه بر آنکه اصل تفکیک قوا مخدوش می

 شود. می دارشود، تعامل و اعتماد دوسویه قوه مجریه و پارلمان نیز خدشه

قانون اساسی، برای رئیس مجلس صالحیت نظارت بر مصوبات دولت ایجاد کرده است.  132و  25برای مثال، اصول 
اند و این وظیفه صرفاً بر عهدة رئیس حال این مسأله مطرح است که چرا کلیت نمایندگان مجلس چنین صالحیتی پیدا نکرده

تواند در نقش یک قاضی قانون اساسی که اساساً یک مقام سیاسی است، می مجلس سپرده شده است و اینکه آیا رئیس مجلس
 51نظارت مالی بر دولت به موجب اصل ظاهر شود و به تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی و قوانین عادی بپردازد؟ یا 

بر اساس  تا می قرار استمستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسالمحاسبات کشور واگذار شده است که دیوان قانون اساسی به 
که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده را های دولتی ها و مؤسسات و شرکتهای وزارتخانهکلیه حساباین قانون  55اصل 

وظایف اصلی دیوان را احصا کرده است این پرسش ها به  توجه به اصل مذکور کهبا بنماید. اما  یا حسابرسی رسیدگی ،کنندمی
شود یا اینکه به درآمدها خالصه می مصرف آنهاشیوة ها و اعتبارات و هزینه در بررسیصرفاً  که آیا وظایف این نهاد آیدمیان می

 گیرد؟است یا پیش از خرج یا ضمن خرج را نیز دربرمینظارت بعد از خرج  ،نظارت دیوان محاسباتیابد؟ آیا نیز تسری می
هایی مواجه است. این نهاد تری و بویژه دیوان عدالت اداری نیز با چالشنظارت قضایی بر دولت از طریق محاکم دادگس

های متعدد، دستاوردهای مهمی در اعمال نظارت قضایی بر اعمال و ها و محدودیترغم کاستیدر طول عمر فعالیت خود، به
رسیدگی به تصمیمات مراجع های اجرایی و نیز تصمیمات دولت داشته است. نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات دستگاه

گری و کارفرمایی، گمرکی، استخدامی، شهر و شهرسازی، تأمین اجتماعی و مختلف اداری، شکایات و اعتراضات مختلف کار
-ترین دستاوردهای سه دهه فعالیت دیوان بوده است. با وجود این، نقش بسیار مهم کاستی و نواقص و محدودیتاراضی از مهم

 عیار بر دولت نباید از یاد برد که ذیال به برخی آنها اشاره می نماییم. کنترل قضایی تمامهای دیوان را در 
عالوه بر موارد فوق که همگی از زمرة نظارت های برون سازمانی بر قوه مجریه بودند در درون این قوه نیز 

ثال، هر مقام مافوق مکلف است در سازوکارهایی برای نظارت بر اعمال و اقدامات مجریان پیش بینی شده است. برای م
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قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید نموده است که  92مراتب اداری خود بر مقام مادون نظارت کند. در این رابطه ماده سلسله
مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در 

عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند یا مورد 
استفاده در حیطة مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی، تخلفاتی نظیر رشوه یا سوء

ورد( نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، رفتار با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب م
 خواهد شد.

واحدهای بازرسی ویژه و حراست نیز در دستگاههای اجرایی وجود دارند که وظیفه کشف و پیشگیری از تخلف را بر 
 کند.اجه هستند که کارایی آنها را تصعیف میعهده دارند. با وجود این، نهادهای مذکور نیز با آسیب های حقوقی خاصی مو

همانطور که اجماالً گفته شد وجود انواع مختلف نظارت بر اعمال و اقدامات قوه مجریه از قبیل نظارت سیاسی، مالی و 
یکی  های گوناگون نظارت بر اعمال قوه مجریه دارد و نظام حقوقی نظارت بر قوه مجریه را بهقضایی حکایت از گستره و روش

برانگیز حقوق عمومی تبدیل می کند. در واقع، با وجود آنکه نظارت بر اعمال قوه مجریه ضروری و عامل از موضوعات بحث
های ناظر نیز فارغ از اشکال نبوده و در عمل ممکن سیاسی است، اما باید توجه داشت که اقدامات نظارتی دستگاه حیات نظام

 برانگیز تبدیل کند. عمل نظارت را که امری مطلوب است، به موضوعی چالش است مشکالتی را ایجاد کند و نفس
های این بنابراین با توجه به اهمیت شناخت موازین مطلوب نظارت نهادهای ناظر بر دولت، شیوه رفع ابهامات و کاستی

هم بر کارکردهای نظارتی نظام نظارتی و طراحی یک الگوی منطقی برای صالحیت های نظارتی نهادهای ناظر به نحوی که 
ای وارد نشود و هم دولت بتواند با فراغ خاطر امور خود را با ابتکار و بر طبق ضوابط قانونی انجام دهد بدون آنکه آنها خدشه

هایی برای افزایش بیشتر همکاری میان قوا به جای اعمال صرف شائبه دخالت قوا در امور یکدیگر ایجاد شود و راهکارها و رویه
 ظارت بر دولت ایجاد شود از پرسش های مبنایی است که باید به آن پاسخ داده شود.ن

 ارتقای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی و شهروندی بند پنجم: 

پس از انقالب اسالمی، شناسایی و رعایت حقوق شهروندی به یکی از دغدغه های دولت تبدیل شد. این دغدغه، در 
در فصل سوم قانون اساسی گردید و متعاقباً قوانین دیگری نظیر قوانین  "حقوق ملت"ناسایی و درجسطح تقنینی  منجر به ش

، به این دغدغه مهم پرداختند. در های مشروع و حفظ حقوق شهروندیقانون احترام به آزادیبرنامه های پنج ساله توسعه و 
ندی و صیانت از حقوق شهروندان سخن گفته و خود سطح سیاسی نیز همواره مسوالن سیاسی از ضرورت رعایت حقوق شهرو

اند. با وجود این، برخی عوامل و چالش ها مانع از آن شده است که این حقوق به طور روشن ودقیق را ملتزم بدان دانسته
 شناسایی یا به طور عینی رعایت شوند.

تهیه کرده است مباحث زیادی درباره  نویس منشور حقوق شهروندی رادر حال حاضر نیز که دولت تدبیر و امید، پیش
دهد اندیشه حقوق این اقدام دولت و محتوای منشور در سطح عموم مردم یا نخبگان حقوقی مطرح است که نشان می

تواند آن طور که الزم و شایسته است محقق شود مگر آنکه مسائل کلیدی مرتبط با آن در شهروندی در کشور ما نمی
قوای حاکم و شهروندان روشن شود. برای مثال باید روشن شود که نسبت حقوق شهروندی با قانون ها، ذهنیت گیریتصمیم

 اساسی یا با شرع مقدس اسالم چیست؟ 
قرار می گیرد و مسیر شناسایی و تحقق این  "سیاستگذاری برای حقوق شهروندی"پاسخ به این مسائل در ذیل عنوان 

با فرض شناسایی و التزام سیاسی و تقنینی به حقوق شهروندی، الزم است که کند. عالوه بر این، حقوق را تسهیل می
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هایی برای رعایت شدن این حقوق و وارد شدن دغدغه رعایت حقوق شهروندی در کلیه برنامه ها و اقدامات دولت سیاست
 تدوین و حقوق شهروندی در سیاستگذاری عمومی وارد شود.

 گذاری در حوزه حقوق شهروندی دانست: ان مسائل مرتبط با سیاستبه طور خالصه،  موارد زیر را می تو

 الف( نسبت حقوق شهروندی با قانون اساسی
یکی از چالش های مطرح در خصوص حقوق شهروندی این است که آیا حقوق شهروندی مقوله ای جدا از حقوق 

وت است ماهیت و تعریف آن چیست و اگر بینی شده است؟ اگر مقوله ای متفااساسی است که در قانون اساسی کشور پیش
ای تحت عنوان حقوق ای متفاوت نیست باید تمرکز بر اجرای اصول قانون اساسی قرار گیرد و نیازی به شناسایی مقولهمقوله

 شهروندی نخواهد بود. 
بینی شده شدر پاسخ به این پرسش ها برخی معتقدند ماهیت حقوق شهروندی با حقوق اساسی که در قانون اساسی پی

است یکسان است اما به دلیل آنکه حقوق مقرر در قانون اساسی در کشور ما قابلیت دادخواهی ندارد و از نقض آنها نمی توان 
مستقیماً شکایت کرد یا در فرض شکایت ضمانت اجراها کافی نیست ،شناسایی حقوق شهروندی در سندی دیگر الزم است. 

اسی بسیار کلی هستند و نیاز به تبیین و تفصیل دارند و تصویب قانون حقوق شهروندی ضمن آنکه حقوق مقرر در قانون اس
تواند به تحقق این هدف کمک کند. بر این اساس، وجود دو نهاد یا متولی برای پیگیری حقوق اساسی یا حقوق شهروندی می

قوله جدیدی تحت عنوان حقوق شهروندی کاری است. در مقابل برخی نیز معتقدند که نیازی به مموضوعیت ندارد و موازی
 وجود ندارد.

های مشروع حمایت کرده پاسخ هر چه باشد نباید این مطلب مهم را فراموش کرد که قانون اساسی از حقوق و آزادی
به موجب اصل هشتم قانون اساسی، حفظ نظم موجود سیاسی و حقوقی همانند تأمین حقوق و آزادهای مشروع فردی و است و 
تواند موجب برتری بر دیگری شود. با این ، دارای اهمیت یکسان بوده و هیچ یک از آنها نمی)از جمله حق بر امنیت( جمعی

امنیت ملی بر هم به نفع اغلب ممکن است حال، این برابری که حاکی از تساوی اعتبار حقوق شهروندی و امنیت ملی است، 
های مختلف تاریخ حقوق در نیت ملی، قید و بند خاصی نداشته و در دورهمداری و تأمین حقوق امنظم خورده و نقض شود.

بینی نکرده ی را پیشصکشورها نیز با رویکردی حداکثری تعبیر و تعقیب شده است. اصل هشتم نیز در این خصوص قید خا
هایی که قانون ی آزادییاد نموده یعن« های مشروعآزادی»، از «های اساسی شهروندیحقوق و آزادی»جای اطالق  هبلکه ب

اساسی یا عادی به آنها مشروعیت بخشیده است. بدین ترتیب، از نظر فلسفی، حقوق و آزادهای مذکور خود تابع اقدام نهادهای 
 مرتبط با نظم سیاسی قرار گرفته است.

ی حقوق امنیت حقوق شهروندی، با نگاه حداکثری به حقوق شهروندی و حداقل انگار منشورتدوین در در عمل، دولت 
 های ذهنی گذشته را تقلیل دهد.دامنه حقوق شهروندی را افزایش داده و موانع عملی مبتنی بر برداشت می تواندملی، 

 ب( نسبت حقوق شهروندی با شرع مقدس اسالم
نون استوار است و قا)مردم ساالری دینی( و دینی جمهوری خواهی های بینشترکیب نظام جمهوری اسالمی ایران، بر 

، مسیر تعالی انسان را آنگونه که دین اسالم مقرر داشته اسالمیاساسی جمهوری اسالمی ایران نیز همواره بر اینکه انقالب 
داند و همچنین این انقالب با تکیه بر حرکت مردم، اعتقاد ملت و رهبری امام امت به پیروزی دنبال می کند و رسالت خود می

 دارد.رسیده، تأکید 
چنان بوده که اصل چهارم صراحتاً با  اسالمی نون اساسی بر محوریت نقش دین در نظام سیاسی جدید بعد از انقالبتأکید قا

اعالم نقش موازین شرعی در رأس هرم منابع حقوق ایران، حتی آن قواعد را بر اصول قانون 
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های اساسی شهروندی، ل برخی از حقوق و آزادیشناخته است. عالوه بر این، در اصول مختلف قانون اساسی، اعماحاکم  اساسی نیز 
 است. شده های های مندرج در قواعد شرعی آزادیمنوط به رعایت شرایط و محدودیت

اکنون این چالش مطرح است که آیا حقوق شهروندی منشأ غربی و غیر اسالمی دارد یا اینکه اسالم نیز مؤسس یا مؤید 
 حقوق شهروندی است؟

قوق شهروندی مقوله ای مورد حمایت شرع باشند در این صورت، شناسایی و اعمال و اجرا و بدیهی است چنانچه ح
ترویج آنها با جدیدت و قوت بیشتری دنبال خواهد شد و مراجع و نهادهای مذهبی که جایگاه مهمی در جامعه دارند به شناسایی 

ی یا اکثر آنها منشأ غربی و غیر اسالمی یا ضد و تحقق این حقوق کمک خواهند کرد. اما اگر گفته شود که حقوق شهروند
 اسالمی دارند در این صورت مانع بزرگی بر سر راه این حقوق وجود خواهد داشت. 

 ای حقوق شهروندیماهیت فراقوه ج(
حقوق شهروندی حقوقی هستند که رعایت آنها از سوی همه قوا الزم است. بنابراین، بدون تعامل و همکاری همدالنه 

شود که تصمیمی در سطح کالن ای بودن این حق ها منجر بدان میوا، امکان شناسایی و رعایت آنها وجود ندارد. فراقوههمه ق
های کلی نظام و مجلس و با همکاری همه قوا در این خصوص گرفته شود. مقام معظم رهبری در قالب فرمان یا سیاست

 وه ای را سامان داده و همه دستگاههای اجرایی را به رعایت آن ملزم کنند. تواند این امر فراقشورای اسالمی با وضع قانون می
مجالس پس از انقالب  ها وهای سیاسی دولتگیریپرداختن به حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم با جهتدر واقع، 

گیری در اوت است، نتایج چشمکشور از این مفهوم کامال ًمتف اسالمی داشته است و با توجه به اینکه تلقی دو جریان موجود در
 .است دست نیامده این حوزه به

ضرورت تصویب منشور توسعه، به  برنامه چهارم قانون "122"بویژه در ماده  تاکنون در برخی قوانین برنامه توسعه
ست. ه است اما در عمل اقدامی اساسی در این خصوص صورت نگرفته اشدتصریح  )قانون ومقررات مربوطه(حقوق شهروندی

درست است که در اصل، عمدة حقوقی که در کشور ما از حقوق شهروندی منظور حامیان و مروجان این مفهوم است همان 
حقوق اساسی هستند که قانون اساسی آنها را شناسایی کرده و دولت خود را به رعایت آنها ملتزم ساخته است اما به دلیل نبود 

تواند این خالء را پر کند. در آنها، ایجاد نهاد ناظر به موجب قانون حقوق شهروندی میضمانت اجرا و سازوکار نظارتی در مورد 
حال حاضر، اگر حقوق مقرر برای افراد در قانون اساسی نقض شود مرجع خاصی برای رسیدگی به این نقض ها وجود ندارد؛ هر 

بینی هایی پیشض حقوق اساسی افراد مجازاتهای اخیر تالش شده است که در قانون مجازات اسالمی برای نقچند در سال
 شود اما این تدبیر، کارامد و کافی نبوده است.

 د( نسبت حقوق شهروندی با نظام بین المللی حقوق بشر
چالش دیگر درخصوص حقوق شهروندی این است که آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است یا حقوقی غیر از 

نیز برخی معتقد هستند که بسیاری از حقوق شهروندی همان حقوق بشر یا اساسی هستند حقوق بشر؟ در پاسخ به این مسأله 
که دولت ها مجازنددر شناسایی یا اجرای آنها  بر اساس عامل تابعیت عمل کنند. بنابراین، عمدة حقوق شهروندی هویت 

پیدا کرد. از این منظر، حقوق شهروندی، توان در اسناد بین المللی حقوق بشر مستقلی ندارند. بخش عمدة  این حقوق را می
المللی حقوق بشر، تحت شرایط دهند و این ترجیح، در نظام بینحقوقی هستند که شهروندان را بر غیرشهروندان ترجیح می

های خاصی اجازه داده شده است. برای مثال، در مورد آزادی آمد و شد، حقوق سیاسی نظیر حق رأی و کاندید شدن برای سمت
توانند برخورداری از آنها را ها میاسی، حق کار، حق مالکیت، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و برخی دیگر از حقوق، دولتسی

کالً یا جزئاً به شهروندان خود اختصاص دهند. علت اصلی در اختصاص این حقوق به 
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ها در جامعه تقویت شود. برای مثال، قانون شهرواندان این است علقه و وابستگی و وفاداری این افراد به جامعه و عضویت آن
 ، حق دسترسی به اطالعات عمومی را تنها برای ایرانیان شناخته است. 1322انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

در مقابل برخی دیگر معتقد هستند که حقوق شهروندی مقوله ای جدا از حقوق بشر هستند. از نظر اینان، حقوقی که 
توانند داشته باشند حقوق شهروندی توانند داشته باشند حقوق بشر است و حقوقی که تنها شهروندان میبشر می همه ابنای

 شمول هستند اما حقوق شهروندی نسبی.است. حقوق دسته اول جهان
دهد. چه مرجعی در خصوص بدست نمی ایراد این نظر آن است که معیاری برای تمایز حقوق بشر از حقوق شهروندی

 گیرد؟ بندی آنها به حقوق بشر و شهروندی تصمیم میتعیین ماهیت حقوق مختلف و دسته
المللی روشن است که پاسخ به این چالش می تواند مسیر را برای شناسایی و رعایت حقوق بشر شناسایی شده در اسناد بین

 کلیدی برخوردار است.که دولت ایران به آنها ملحق شده است را هموار یا دشوار نماید و از اهمیت 

 ه( آموزش و ترویج حقوق شهروندی
منظور از آموزش حقوق شهروندی فرایندی است جامع که به وسیلة آن حقوق شهروندی و نحوة رعایت و استیفای آن، 

ق حقو هایشود تا دانش، مهارت و ارزشهای مختلف جامعه با متدهای گوناگون آموزش داده میدر سطوح متفاوت و در الیه
 شهروندی تعالی و ارتقا یابد.

تواند شهروند را به آن ها در قوانین و مقررات نمیبه تجربه معلوم شده است که صرف شناسایی حقوق و آزادی 
ها تواند از این حقوق و آزادیجایگاهی که شایسته است، ارتقا دهد. بلکه از یک سو باید به شهروند آموخت که چگونه می

بخش تواند با دولت ارتباطی سازنده برقرار کند. در واقع، سوی دیگر باید به شهروند آموخت که چگونه می استفاده کند و از
که های فرهنگ جامعه نهفته است در بطن روابط اجتماعی و خصیصهعدم تحقق حقوق شهروندی در کشور  عواملای از عمده

   . استغلبه بر آنها مستلزم اقدام فرهنگی 
دستگاههای دولتی )به مفهوم اعم کلمه= حکومتی( با حقوق شهروندی نقش بسیار زیادی در رعایت و  آشنایی مردم و

کند. های مختلف جلوگیری میهای مختلف مادی و معنوی توسط مردم و دستگاهاستیفای حقوق مذکور دارد و از صرف هزینه
و آموزش حقوق شهروندی درصدد است با استفاده از  در بسیاری از موارد، نقض حقوق دیگران ناشی از ناآگاهی و جهل است

های خود آشنا سازد و بدینوسیله روشها و ابزارهای مختلف آموزش حقوق شهروندی، اقشار مختلف جامعه را با حقوق و مسؤلیت
امور  زمینه را برای رعایت حقوق خصوصی و عمومی فراهم آورد.  بویژه، آموزش حقوق شهروندی مشارکت شهروندان را در

 کند. پذیری مدیران جامعه کمک میدهد و به مسؤلیتمختلف جامعه افزایش می
ارتباط مستقیم دارد. شهروند فعال و مسئول، به موضوع « مسئول»یا «شهروند فعال»آموزش حقوق شهروندی با مفهوم 

حقوق بنیادی است. از زاویه دیگر،  نگرد. از یک زاویه، شهروند دارای برخی ازشهروندی از دو زاویه مختلف ولی مرتبط می
ها است. برای نمونه، هر چند شهروندان دارای حق رأی هستند، ولی از شهروند در قبال جامعه و کشور، دارای برخی از مسئولیت

شود. درواقع، آموزش های شهروندان در قبال جامعه محسوب میطرف دیگر استفاده از این حق )رأی دادن( یکی از مسئولیت
قوق شهروندی، به دنبال تربیت شهروندان به نحوی است که از حقوق و تکالیف خود در قبال خود، خانواده، جامعه ملی، ح

 المللی و محیط زیست مطلع باشند. جامعه بین
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متأسفانه هنوز در کشورما برنامه  5شود،ها است در برخی از کشورها اجرا میبا اینکه برنامه آموزش شهروندی سال
ی برای این امر تهیه و تدوین نشده است. البته برخی کارهای درخور تقدیر در این زمینه از سوی قوه قضائیه، معاونت مشخص

های اجرایی صورت گرفته است، با وجود این، هنوز برنامه ملی مشخصی در این حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاه
 زمینه تدوین نشده است. 

 سخگویی حكومت با اصالح نظام مسؤلیت مدنی دولتبند ششم: ارتقای پا

  در قبال است دیگر، مسؤولیتی شود و از سویمی تحمیلبر دولت  که است سو، مسؤولیتی از یک دولتمدنی مسئولیت 
 )قوانین وق مدنیسالها در حق در طول که شود تا از قواعد مسئولیت مدنیمی مسئولیت سبب این نخست وصف )ضرر(. خسارت

قواعد حقوق  را به ، آندوم شده و به قواعد حقوق عمومی تمسک جسته شود، اما، وصف اند عدولشده و پرداخته ( ساختهمدنی
گرداند. در این میان، پرسش آن است که کدام یک از اوصاف مسئولیت مدنی دولت باید در تعیین احکام نزدیکتر می خصوصی

 ولیت، بیش از دیگری مورد توجه قرار گیرد.این نوع مسئ
در پاسخ به این پرسش، سه الگو در سطح حقوق تطبیقی مشاهده می شود: برخی اندیشمندان و نظامهای حقوقی، 
توسل به قواعد سنتی حقوق مسؤلیت مدنی که مبتنی بر وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت بین آنها است را تجویز 

؛ در این مبنا، به دلیل اثبات تحقق عناصر سه گانه فاوتی بین رژیم مسؤلیت مدنی دولت و غیردولت قایل نشده اندکرده اند و ت
 مسولیت مدنی، قلمرو جبران خسارت محدود است و از این رو، نظام جبرانی کاملی نیست.

عریف دولت و صالحیت آن مورد دولت را در پرتو ت مدنی مسؤولیت برخی دیگر از اندیشمندان و نظام های حقوقی، 
مطالعه قرار داده و شناسایی کرده اند: دولت چرا ایجاد شده است و برای برآورده ساختن اهدافی که فلسفه وجودی آن را 

دهد چه کارهایی را باید انجام دهد و از انجام چه کارهایی باید اجتناب کند؟ بر این مبنا، دولت ممکن است حتی تشکیل می
د هرگونه تقصیر قابل انتساب به کارکنان و مستخدمان خود یا حتی علیرغم عدم مغایرت اقدامات و تصمیماتش با بدون وجو

تحول مهم نظام مسئولیت مدنی قوانین، مسؤول جبران خساراتهایی شناخته شود که به شهروندان وارد شده است. از این رو، 
آیا دولت  در ماهیت دولت و نقشی که باید ایفا کند جستجو می کند:دولت آن است که پاسخ مسأله مسئولیت مدنی دولت را 

ایجاد شده است تا از حقوق و آزادیهای اساسی مردم دفاع کند و آنها را در برابر هرگونه تجاوز مصون نگه دارد؟ آیا دولت وظیفه 
ابیر پیشگیری و احتیاطی برای دارد مردمش را در برابر خطرهای طبیعی و مصنوعی محافظت کند؟ آیا دولت ملزم است تد

ها مثبت است ماهیت تعهد دولت در هر یک حمایت از جان، مال، آزادی و امنیت اتباع خود اتخاذ کند؟ اگر پاسخ به این پرسش
 از موارد مذکور چیست و نقض آنها چه نوع مسئولیتی به دنبال دارد؟ 

لگوهای دوگانه فوق و برخی قواعد خاص است. تصمیم گیری دسته سوم، قواعد خاصی را تجویز کرده اند که تلفیقی از ا
، نوع و شدت ضرر و دامنه آن و عوامل در مورد الزام یا عدم الزام دولت به جبران خسارت حسب نوع دستگاه دولتی منشاء ضرر

 دیگر منوط دانسته اند.

                                                           

توان به انگلیس، ایااالت  های ملی آموزش شهروندی تدوین شده است و هم اینک در حال اجرا است. برای مثال میدر کشورهای مختلف برنامه -3
ویب قانون، تدوین برنامه ملی آموزش شهروندی را باه  متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، اسپانیا، ایرلند و ژاپن اشاره کرد. در این کشورها، قانونگذار با تص

ها، به انجام این کار همت گماشته اسات. بارای مثاال    های کاری مفصل و ایجاد برخی از سازماندولت الزامی کرده است. دولت نیز با تدوین برنامه
مااعی در فرانساه و برناماه آماوزش سیاسای، اجتمااعی و       توان از برنامه آموزش شهروندی در اسپانیا، برنامه آماوزش شاهروندی، حقاوقی و اجت   می

 شهروندی در ایرلند یاد کرد.
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در حقوق غرب عمر چندانی ندارد و از ، یعنی جایگزینی نظام مصونیت دولت با نظام مسولیت مدنی دولت، تحول این 
اواخر قرن نوزده آغاز شده است. اما در این مدت، آنچنان توسعه یافته است که اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
جهان، جز در موارد استثنایی، دولت خود را در قبال خسارت هایی که به شهروندان وارد می کند مصون و معاف نمی داند. 

 الت نظری مختلفی به این جایگزینی منجر شده اند که برخی از آنها عبارتند از: تحو

 بر روابط قانون در برابر احکام مساوات اصلبا به کرسی نشستن حاکمیت قانون،  اصل مساوات و عدم تبعیض :

 باید جبران دولت یکدیگر یا به ارت بهدر قبال ایراد خس عادی افراد حاکم شد؛ به موجب این اصل، همانطور که و مردم دولت
 کند کهمی اعالم قانون بزند باید مسؤولیت جبران آنرا بر عهده گیرد. چون خسارت افراد عادی نیز در صورتی که به کنند، دولت

آنها پیدا کند. بدیهی  جبران در قبال مسؤولیتی آنکه آسیب وارد کند بی دیگران مشروع حقوق و منافع تواند بهنمی هیچکس
 سپس است دولت شایستة اول در درجه اصل این به است در جامعه ای که بر مبنای حاکمیت قانون اداره می شود پایبندی

 .مردم

. اگر در شد مسؤولیت مدنی دولت سبب تحول مسئولیت مدنی تحول در هدف :مسئولیت مدنی هدفتحول در 

 بر تقصیر برای مبتنی مسئولیت مدنی پذیرش بود عدم مسئولیت مدنی از اهداف مقصر نیز یکی شخص دادن ات، مکافگذشته
 و چگونه شخصی ، چهصرفنظر از اینکه است بیگناه از یک خسارت، جبرانهدف این ، اکنونبود؛ ولی توجیه قابل اندکی دولت

و  ، بلژیک، رومانی، لهستانو ژاپن از کشورها همانند فرانسه، آلمان ، بسیاریسبب همین . بهاست شده را موجب خسارت این
 کردند.  طراحی دولت توسط جرم از متضررین خسارت جبران برای هاییهلند برنامه

قوانین اساسی کشورها، با توجه به شناسایی برخی از حقوق و آزادی های اساسی در  :خسارت تحول در مفهوم

 خسارت احراز وقوع نظام مسولیت مدنی برای تضمین حمایت از این حقوق و آزادی های به خدمت گرفته شد. اگر در گذشته
 آماده مسئولیت مدنیمسأله  طرح برای شد تا زمینهمی اثبات بود و حتماً باید ورود زیان خاصی هایو بررسی تحقیق مستلزم

یا  حقوق اساسیاز   یکی به که است دانسته شد: کافی کافی خسارت احراز وقوع برای خاص ها و قراینشد، وجود امارهمی

 . یعنییا نه است وارد شده هم حقوق، خسارتی این نقض شود آیا از ناحیه بررسی نیست باشد، دیگر الزم وارد آمده لطمه بنیادی

 .حق اساسی از نفس نقض بارتستع خسارت
تحوالت فوق سبب شد تا نظریه سنتی در مورد مصونیت دولت در قبال خسارت هایی که به مردم وارد می کند افول 

 کند و نظریه مسؤولیت مدنی دولت جایگزین آن شود. 
مسئولیت  ، نظامالت نظری فوقتحو وقوع و علیرغم است نسبتا جدیدی در غرب پدیدة با وجود اینکه مسئولیت دولت

. است شده قایل دولت، تا حد زیادی، مصونیت سنتی مبتنی است و برای بر دکترین های همچنان در حقوق ایران دولت مدنی
 مطالعه مهمترین منابع قانونی که مسؤولیت مدنی دولت را در نظام حقوقی ایران تنظیم می کنند مؤید این ادعاست:

 کند از دولت از کارمند خود حمایت کم زیانبار یا دستفعل از قربانی آنکه جای ، بهمسئولیت مدنی قانون 11 ماده 
 . در صورتیاست شناخته باشد او را شخصاً ضامنکارمند می احتیاطیاز عمد و یا بی ناشی خسارت که و در فرضی کرده حمایت

ورود  که جنبه دلبخواهی و اختیاری دارد. تنها در مواردی باشد مسؤولیت دولت شده حادث حاکمیت لاعما در نتیجه خسارت که
 بودن مبهم دلیل به گیرد کهقرار می دولت بر عهده خسارت باشد پرداخت انتساب قابل اداری و تشکیالت وسایل نقص به زیان

تفسیر شود و حمایت  دولت نفع به است ممکن است دولتی مقام یک سر این ضابطه همیشهمف مذکور و با توجه اینکه ضابطه
 الزم از زیاندیده صورت نگیرد. 
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به عنوان یکی از دستاوردهای درخشان انقالب اسالمی در حمایت از حقوق مردم در برابر تعدیات  اداری عدالت دیوان
 آنها را دارد، و در نوع یا مأموران دولتی و مؤسسات واحدها و ادارات و اقدامات تصمیمات علیه دولت، هر چند صالحیت شکایت

 توجه در حوزه مسؤلیت مدنی با دو ایراد قابل باشد لیکنمی و مساوات قانون حاکمیت اصل تحقق جهت اساسی گام خود، یک
 را ندارد و چه عمومی مؤسسات از تصمیمات و اقدامات زیانبار همه ، صالحیت رسیدگی به شکایتاینکه مواجه است: اول
 دستگاههایی که اصوالً ذیل نظام مسولیت مدنی دولت قرار می گیرند اما در دیوان علیه اشخاص دعاوی که بسیارند مواردی

با  عمومی دادگاههای اینکه به را با علم خسارت عدالت اداری، جبران ، قانون دیوانآنکه شود. دوممی اعالم استماع غیرقابل
 آنها ارجاع خواهند کرد به رسیدگی موضوع به ، نسبتو مورد انتقاد(  سنتی دکترین مسئولیت مدنی)یک قانون 11 ماده استناد به

 .است داده
. است شده منعکس 171 در اصل که گفت سخن ر برابر زیاندیدگاند قضایی نظام باید از مسئولیت مدنی همچنین 

 این ، حکم. گرچهاست کرده اعالم اخیر مسؤول را تنها در فرض و دولت شده تمایز قایل قضات تقصیر و اشتباه میان 171 اصل
 ، مسئولیت آنها را برعهدهقضات اشتباه در فرض کم دستو  بهتر است مسئولیت مدنی قانون 11 ماده با حکم در مقایسه اصل
باز ایراداتی بر آن  است ندانسته را مسؤول کارمند، دولت و اشتباه احتیاطی بی در صورت حتی 11 ماده در حالیکه نهاده دولت

بر  عالوه شود کهمی مطرح« عدالت جرایسوء ا» نظریه در قالب« قضایی اشتباهات»، کنونی وارد است. زیرا، در وضع
 که اشخاصی و از تمام اند در برگرفتهشده عدالت اجرای متصدی را که اشخاصی همة یا تقصیرات ، اشتباهاتقضات اشتباهات

تنها  که 171 اصل مثل و نه -اند شده یا زندانی دستگیر، بازداشت طور غیرقانونی ، بهو محکوم ، متهممظنون عناوین تحت
 کند.می حمایت - استناد است قابل محکومین توسط

عالوه بر موارد فوق، در قوانین متعدد دیگر نیز بر لزوم جبارت خسارت از متضرران از اقدامات یا تصمیمات دستگاههای 
ت از دولت، عدم تفکیک دقیق بین مسولیت اجرای سخن رفته است. با وجود این، نبود سازوکار مشخص برای مطالبه خسار

شخص حقوقی از مسولیت اشخاص حقیقی، عدم پیش بینی سازوکار مناسب برای جبران خسارات ناشی از جرایم قابل انتساب 
به کارکنان و مستخدمان دولت و نیز نبود سازوکار مناسب برای جبران خسارت از سوی دولت حتی با فرض محکومیت به 

  ، منجر به ناکارامدی نظام مسؤلیت مدنی دولت در کشور شده است. پرداخت خسارت
بدینسان، یکی از ارکان اساسی پاسخگویی نظام که همان مسؤلیت مدنی است دچار اشکال اساسی است و باید برای 

 رفع آن، تدبیر مناسب اتخاذ شود.

 بند هفتم: اتخاذ رویكرد یكسان در مورد جرایم فرهنگی

عناوین مختلفی « جرایم ناشی از فرهنگ»و « جرایم علیه فرهنگ« » جرایم مرتبط با فرهنگ»، «جرایم فرهنگی»
هستند که برای تسمیه مناسبات بین جرم و فرهنگ مورد استفاده واقع شده است. در این میان، در کشور ما عالوه بر اینکه 

ته جرایم با حساسیت و چالش های عمده مواجه نفس این ارتباط و مفهوم جرایم فرهنگی  قابل توجه و تأمل است دو دس
 هستند: جرایم ناشی از فرهنگ و جرایم علیه  میراث فرهنگی. 

 جرایم ناشی از فرهنگ .1

با توجه به وجود تفاوت ها و تنوع فرهنگی در کشور، از یک سو، اتخاذ موضع واحد و یکسان در مورد تعریف جرایم 
اص مواجه است و از سوی دیگر، تفسیرها و نحوه اجرای قوانین از سوی دستگاههای فرهنگی و واکنش به آنها با دشواریهای خ

اجرایی و قوه قضائیه متفاوت است. حسب ذهنیت های مختلف دربارة مفهوم و اهمیت فرهنگ و مناسبات آن با حقوق تشتت 
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اعتماد عمومی به حکومت لطمه وارد کند. قواعد، رویه ها و برخوردها در این حوزه می تواند به حاکمیت قانون، امنیت حقوقی و 
برای مثال، صدور مجوز برای انجام یک فعالیت فرهنگی از سوی دستگاه تخصصی متولی امر فرهنگ با ممنوعیت دستگاه 
قضایی مواجه می شود. آیا دولت که حسب فرض، یک شخص حقوقی بیشتر نیست، می تواند همزمان امری را مجاز و ممنوع 

سخ به این پرسش و پرسش های متعدد دیگری که در این خصوص قابل طرح است و اتخاذ رویکرد منسجم در کند!؟ برای پا
 قبال جرایم فرهنگی، الزم است تدابیر خاصی اتخاذ شود.

 میراث فرهنگی کشور . جرایم علیه2
فردی یا گروهی میراث فرهنگی مشترك بشریت است و به هیچ وجه قابل تملک  ،آثار باقیمانده از اعصار گذشته

قابل انتقال به غیر  ،بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد: »داردیمقانون اساسی تصریح  23. از این رو اصل باشدینم
 «.آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد ،مگر با تصویب مجلس شورای اسالمی ،نیست

گونی است که یکی از آنها حمایت کیفری است. نظام حقوقی ایران فاقد ی گوناهاجلوهحمایت از آثار فرهنگی دارای 
لذا انجام بازنگری و اصالحاتی در این خصوص  ،باشدیمی الزم جهت حمایت کیفری از آثار فرهنگی هاتیقابلامکانات و 

 ضروری است.
ت تخریب آسیب پذیر نیستند بلکه گیرند. البته آثار فرهنگی تنها از جهگاهی میراث فرهنگی در معرض تخریب قرار می

آثار در معرض سرقت و نقل و انتقاالت غیر قانونی نیز قرار دارند. بدین ترتیب راهکارهای حمایت کیفری باید در  گونهنیا
 سرقت و نقل و انتقاالت غیر قانونی باشد. ،ی آسیب اعم از تخریبهاگونهبرگیرنده تمامی 

 . نقایص مربوط به چگونگی تعقیب1
جرایم غیر قابل گذشت.  -2جرایم قابل گذشت.  -1: گردندیمرایم از لحاظ چگونگی تعقیب اصوالً به دو دسته تقسیم ج

در جرایم قابل گذشت، شروع به تعقیب کیفری مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و در صورت فقدان شکایت شاکی 
قانون مجازات اسالمی جرایم مربوط به میراث  727خصوصی امکان تعقیب کیفری مرتکب وجود نخواهد داشت. طبق ماده 

. فلسفه پیدایش جرایم باشندیماند و بدون شکایت شاکی خصوصی غیر قابل تعقیب فرهنگی جزء جرایم قابل گذشت احصاء شده
بودن  قابل گذشت در حقوق کیفری این نکته بوده که در برخی از جرایم به لحاظ کمرنگ بودن ابعاد عمومی یک جرم و غالب

و  اندنمودهموارد منوط به شکایت شاکی خصوصی  گونهنیای حقوق کیفری آغاز تعقیب را در هانظامی خصوصی در آن، هاجنبه
ی هایژگیو.این در حالی است که گرددیمهرگاه در جریان تعقیب و تحقیق نیز شاکی خصوصی رضایت داد، تعقیب موقوف 

 .باشدیمم قابل گذشت متفاوت جرایم مربوط به میراث فرهنگی با جرای
همانگونه که اشاره گردید میراث فرهنگی متعلق به یک سازمان یا نهاد خاصی نیست، بلکه مربوط به تاریخ و فرهنگ 

شروع به تعقیب در این گونه موارد را منوط به شکایت سازمان میراث  ستیباینمیک ملت است بنابراین قانون مجازات اسالمی 
قانون مجازات اسالمی در خصوص ادامه تعقیب پس از اعالم رضایت شاکی خصوصی،  727. هر چند که ماده دنمویمفرهنگی 

 در این گونه موارد دست مقام قضایی را باز گذاشته است.

 عمدیر . نقایص مربوط به جرایم غی2
به لحاظ وقوع حوادثی در جرایم مربوط به میراث فرهنگی جملگی از جرایم عمدی هستند با این حال در برخی مواقع 

. با توجه به اهمیت و ارزش میراث فرهنگی گرددیممورد میراث فرهنگی لزوم جرم انگاری اقدامات غیر عمدی نیز احساس 
آثار مستلزم پذیرش این واقعیت است که هیچ کس نباید در اثر بی احتیاطی و  گونهنیاگفت حمایت کیفری از  توانیمکشور 
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مجازات مناسبی برای مرتکب در نظر گرفت. بنابراین  توانیمتخریب آثار فرهنگی شود؛ در غیر این صورت سهل انگاری باعث 
گرچه اصل بر این است که قانونگذار تنها اعمال عمدی را مورد جرم انگاری قرار دهد و اعمال غیر عمدی جزء در موارد خاص 

نسبت به جرم  تواندیمآثار، قانونگذار  گونهنیای به لحاظ اهمیت و ارزش مورد جرم انگاری قرار نگیرند، اما در مورد آثار فرهنگ
 عمدی آثار فرهنگی مبادرت نماید.ر انگاری تخریب غی

 . نقایص مربوط به مسئولیت کیفری مسئولین حفاظت از آثار فرهنگی3
یراث فرهنگی اشاره نمود و قانون مجازات اسالمی تنها به مسئولیت کیفری برای مسئولین مرتکبین جرایم در مورد م

که حمایت  رسدیمآثار پیش بینی ننموده است. با این حال به نظر  گونهنیاهیچگونه مسئولیت کیفری برای مسئولین حفاظت از 
احتمالی تنها در آثار است چرا بزهکاران گونهنیاکیفری از آثار فرهنگی مستلزم پیش بینی مسئولیت کیفری برای مسئولین 

توانند به ارتکاب جرایم بپردازند که در اثر سهل انگاری یا همکاری مسئولین مربوطه موقعیتی جهت ارتکاب جرم به یصورتی م
 دست آورند.

« فعل ناشی از ترك فعل»توان طبق تئوری جرایم ناشی از ترك فعل یا را می مسئوالن حفاظت و نگهداری آثار فرهنگی
و، یکی از نقایص نظام حقوقی ایران عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای مسئوالن رتحت پیگرد قانون قرار دارد. از این

 حفاظت و نگهداری آثار فرهنگی است.

 هامجازاتنقایص مربوط به  -4

در قانون مجازات اسالمی تنها از مجازات حبس برای جرایم میراث فرهنگی استفاده شده است. با این حال باید گفت 
ت اجراهای کیفری مستلزم توجه به انگیزه مرتکبین جرایم است. اگر انگیزه ارتکاب یک جرم تحصیل افزایش اثربخشی ضمان

توان در کنار استفاده از مجازات حبس، از مجازات جزای نقدی نیز استفاده نمود تا از این طریق به نحوی با منافع مالی است می
 شگیری به عمل آید.انگیزه مرتکبین مقابله شده و از ارتکاب مجدد جرایم پی

 توانیمی مرتکبین جرایم میراث فرهنگی، تحصیل منافع مالی و اقتصادی است هازهیانگبدین ترتیب از آنجا که یکی از 
 جرایم اصالح نمود. گونهنیاقانون مجازات اسالمی را در جهت پیش بینی مجازات جزای نقدی برای مرتکبین 

 ر دستگاه قضایییشگیری از فساد دبند هشتم : اولویت پ

و قدمتی به اندازه  شودیمی سیاسی و اقتصادی یافت هامیرژها و فساد بیماری انکارناپذیری است که در همه حکومت
ی، حاکمیت قانون و ساالرمردمپایدار، ثبات سیاسی و اقتصادی،  فساد ، یکی از موانع مهم بر سر راه توسعهمفهوم دولت دارد. 

 اسر دنیا است. رعایت حقوق بشر در سر
 های مهم فساد، از حیث آثار مخربی که در عملکرد صحیح حاکمیت دارد، فساد دستگاه قضایی است.یکی از گونه

دستگاه قضایی خود باید حافظ و مدافع حاکمیت قانون باشد. چنانچه خود دستگاه قضایی فاسد باشد، نخواهد توانست که اقدام 
فساد در کل نظام اداری و  ها داشته باشد. روشن است که این وضع، به اشاعهیر دستگاهمؤثری برای مقابله با فساد در سا

سیاسی کشور خواهد انجامید. مصون ماندن مرتکبان فساد از تعقیب و مجازات، تضعیف حاکمیت قانون، بدبین شدن مردم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از تبعات  حاکمیت و از بین رفتن فضای مناسب برای توسعه نسبت به کارکرد صحیح مجموعه

فساد در دستگاه قضایی است. این مالحظات، ضرورت توجه به مهار و کنترل فساد در دستگاه قضایی را به خوبی نمایان 
 سازد. می

در یک تعریف کلی، فساد اداری عبارت است از سوءاستفاده از صالحیتی که دولت به منظور تأمین منافع عمومی اعطا 
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های فسادآلودی دارد که توسط قضات محاکم، ه است به منظور تأمین منافع فردی. فساد قضایی اشاره به اعمال و رویهکرد
 یابد.ها و حتی پلیس و وکالیی که با دستگاه قضایی ارتباط نزدیک دارند، ارتکاب میها، کارمندان دادگاهدادستان
کند. این حق عبارت است از حق دسترسی آزادانه به شه وارد میترین حقوق انسان خدفساد قضایی، به یکی از مهم 

طرف و مستقل که بر اساس قانون به وجود آمده باشد. اهمیت این حق از دادرسی منصفانه توسط یک مرجع قضایی صالح، بی
نیست. از سوی منظر حمایت از سایر حقوق از این جهت است که بدون تضمین این حق، اعمال هیچ یک از حقوق دیگر ممکن 

است، به این معنا که اصحاب دعوا، از « هابرابری سالح»دیگر، یکی از لوازم برخورداری از حق دادرسی منصفانه، رعایت اصل 
گردد. ها نیز منتفی میامکانات و ابزارهای نسبتاً برابر برخوردار باشند. روشن است که اگر نظام قضایی فاسد باشد، برابری سالح

شود. به عنوان مثال، اگر های قضایی میی رسیدگیباعث خدشه دردسترسی افراد به نظام قضایی و نیز نتیجه فساد قضایی
یکی از اصحاب دعوا به قاضی یا سایر کارکنان دستگاه قضایی، رشوه داده باشد و به اسنادی دسترسی پیدا کرده باشد که طرف 

ها بین توان صحبت از برابری سالحبرخی اوراق پرونده را معدوم کند، دیگر نمیدیگر به آنها دسترسی ندارد، یا توانسته باشد که 
اصحاب دعوا کرد. اگر یکی از اصحاب دعوا به قاضی یا سایر کارکنان دستگاه قضایی رشوه داده باشد، نسبت به طرف دیگر 

 رود.طرفی رسیدگی قضایی از بین میکند و به این ترتیب بیامتیاز پیدا می
توانند نشانة وجود فساد در دستگاه قضایی باشند: تأخیر در صدور حکم، تأخیر در اجرای متعددی هستند که می عوامل

دلیل و ناموجه، حاضر نکردن متهمان در دادگاه، عدم دسترسی عمومی های بیها و احضاریهها، صدور اخطاریهتصمیمات دادگاه
ها یا محتوای آنها، تشتّت آراء صادره از محاکم، نرخ باالی تبرئه دن پروندهها، مفقود شبه اطالعات مربوط به آراء دادگاه

خدمت طوالنی در یک سمت قضایی، قطع ناگهانی  متهمان، تبعیض به نفع یکی از اصحاب دعوا یا شاهد یا وکیل او، دوره
های قضایی بر شود و انتصابهای اجرایی صادر میخدمت قضات در یک سمت قضایی، نرخ باالی آرائی که به نفع دستگاه

 ها هستند.های سیاسی، برخی از این نشانهمبنای گرایش

 های ارزیابی فساد قضاییالف( شاخص
المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. مبارزه با فساد در دستگاه قضایی، به دلیل اهمیت فراوانی که دارد، در اسناد بین

ترین به رعایت الزاماتی است که در برخی از این اسناد مورد توجه  واقع شده است. مهمسالمت عملکرد دستگاه قضایی، منوط 
ای که در این سند برای گانهسازمان ملل متحد است. اصول شش 1«2222اصول رفتار قضایی بنگلور »سند از این نوع، اعالمیه 

 اند از:رفتار قضایی برشمرده شده است، عبارت
 7. استقالل1

 2یطرف. بی2

 9نقص بودن )کمال(. بی3

 12. نزاکت )درستکاری(1

 11. برابری5

                                                           
6. The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 
7. Independence 
8. Impartianlity 
9. Integration 
10. Propriety 
11. Equality 
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 12. شایستگی1

توان گفت که دستگاه قضایی دارای عملکرد مطلوب است که این اصول در آن رعایت شود. هر اندازه انحراف زمانی می
 توان گفت که میزان فساد در دستگاه قضایی نیز بیشتر است. از این اصول بیشتر باشد، می

 ( تدابیر ارزیابی و مقابله با فساد قضاییب
 توان به این ترتیب احصا کرد:ترین تدابیر و کارآمدترین اقدامات برای پیشگیری از فساد در دستگاه قضایی را میمهم

 سازی عملكرد قوه قضاییه. شفاف1
، در عملکرد آن است. شفافیتسازی عملکرد یکی از مؤثرترین اقدامات برای پیشگیری از فساد در قوه قضاییه، شفاف

دهد و همین امر به عنوان یک ابراز مهم کنترل اجتماعی در زمینة یعموم مردم قرار م یو داور یدقوه را در معرض د ینا
اعالم  ،اتخاذشده توسط قضات یماتانتشار تصم ،کلمه یواقع یدر معنا هایبودن دادرس ی. علنکندپیشگیری از فساد عمل می

 یتاز جمله الزامات شفاف ییدستگاه قضا یحجم کار خروج یزقضات و ن یافتیو حقوق در ییدستگاه قضا بودجه یزانمعمومی 
 دستگاه است.این در عملکرد 

کاری و پنهان کردن عملکرد افراد زیرمجموعه دهد، گرایش به مخفیقوه قضاییه، با توجه به طبع کاری که انجام می
شود. این در حالی پذیر نبودن اقدامات، خود باعث افزایش فساد میاین ابهام در عملکرد و رویتخود از نظر و دید عموم دارد.  

شود و به تبع این امر، میزان است که هر اندازه که شفافیت عملکرد قوه قضاییه بیشتر باشد، نظارت عمومی بر آن نیز بیشتر می
 کند.فساد کاهش پیدا می

 ه قضاییهطرفی قویستقالل و ب. تأمین ا2
یکی از نخستین لوازم پیشگیری از فساد در قوه قضاییه، تأمین استقالل آن است. تا زمانی که این قوه مستقل از سایر 
قوا و نهادهای زیرمجموعه حاکمیت نباشد، فساد نیز در آن رواج خواهد داشت زیرا این امکان برای مراجع دیگر وجود دارد که با 

 ر جهت منافع و اهداف مورد نظر خود سوق دهند. فشار بر این قوه، آن را د
ترین لوازم استقالل قوه قضاییه در برابر فشارهای خارجی، استقالل آن از حیث بودجه و منابع مالی است. در از مهم

عنوان به  شود.ی عمومی کشور تعیین میبر اساس درصدی از بودجهقوه قضاییه میزان بودجه همین راستا در برخی از کشورها، 
کند، بودجة قوه قضاییه خواهد مثال، ده درصد از هر مبلغی که قوه مجریه به عنوان بودجه عمومی کشور به پارلمان پیشنهاد می

نظرهای قوه قضاییه با قوه مجریه مبنی بر کم بودن بودجه اختصاصی به این قوه نیز از بین ها و اختالفبود. به این ترتیب بحث
پیشنهادات آن نیز عمدتاً توسط و  شودبه قوه مقننه پیشنهاد می مستقیماًی قوه قضاییه گر از کشورها، بودجهدر برخی دیرود. می

 گیرد. قوه مقننه مورد پذیرش قرار می
از سوی دیگر، استقالل در درون قوه قضاییه نیز باید حفظ شود. منظور از این نوع استقالل، مصونیت قضات از 

های سوگیرانه و تواند بر آنها تأثیر گذاشته و آنان را به سمت قضاوتست که از درون قوه قضاییه میهای ناروایی امداخله
 فسادآلود سوق دهد. 

و بر  یبه آسان یکه قاض یقضات وجود دارد. در صورت یو طول دوران تصد ییاستقالل قضا ینب یتنگاتنگ ارتباط
. گیردیقرار م یاسیس داشته باشد، به شدت در معرض مداخله یکوتاه یدوران تصد یاقابل عزل باشد  یاسیاساس مالحظات س

ثابت و بلندمدت کار  یهادوره یا( و یو عملکرد مناسب قاض یقانون ازنشستگیسن ب یت)با رعا ییالعمر سمت قضامادام یتصدّ

                                                           
12. Competence 
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ی جمهوری اسالمی ایران مقرر قانون اساس چهارم و شصت و یکصد اصلدر همین راستا  .کندیم یریامر جلوگ یناز ا ییقضا
 داشته است:

 طور به است انفصال موجب که تخلفی یا جرم ثبوت و محاکمه بدون است آن شاغل که مقامی از تواننمی را قاضی»
 تصمیم با امعهج مصلحت اقتضای به مگر داد تغییر را سمتش یا خدمت محل او رضای بدون یا کرد منفصل دایم یا موقت
 ... .« کل دادستان و کشور عالی دیوان رئیس با مشورت از پس قضائیه قوه رئیس

بینی شده است، تنها یک بخش از الزامات مربوط به حفظ استقالل قضات را محقق البته آنچه که در این اصل پیش
هایی در برابر کاهش برابر عزل است. وجود تضمین استقالل قضایی مستلزم چیزی بیش از مصونیت در سازد زیرا حفظمی
های پیشرفت و ارتقا نیز در حفظ استقالل قضایی ، برخورداری از شرایط مطلوب کاری و فرصتو مزایای شغلی دلیل حقوقبی

 .مؤثر است

 . مسئولیت قضایی3
اندرکاران ین معنا که قضات و سایر دستبه ا. یردآنها قرار گ یتدر تعادل با مسئول یدو قضات با ییهقوه قضا استقالل

 یابد، پاسخگو باشند و برخورد مقتضی با آنها صورت گیرد.قضایی باید در مورد رفتارهای فسادآلودی که توسط آنها ارتکاب می
حراز فساد ا به عنوان مثال، است. انواع یناز ا انتظامی)انضباطی یا اداری( یکی  یتمسئول است. یانواع مختلف یدارا یتمسئول

یا انفصال از شغل قضایی  یو یایو حقوق و مزا یمال هاییاز برخوردار یبرخ یااز تمام  یقاض یتممکن است باعث محروم
به بار  یکه اقدام فسادآلود و ییهادر جهت جبران خسارت یو یمدن یتمسئول یزو ن یقاض یفریک یبتعق یگر،د یگردد. از سو
 هستند.  یو یتمسئول یگرد دابعاآورده است، 
در  یددو مؤلفه نبا یناز ا یک یچاست. ه یو استقالل قاض هایتمسئول ینا ینتعادل ب یجادا در این زمینه، مهم نکتة

 یةدستما تواندیم یقاض یتباشد و نه مسئول یو یتعدم مسئول بهانه تواندیم ی. نه استقالل قاضیردقرار گ یگرید با عارضت
شود، در همین بینی میدهی به رفتار قضایی پیشمقرراتی که برای سامان .یردقرار گ ییل قضااستقال یبرا یتمحدود یجادا

است که پس از تصویب در مجلس « طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات»ترین اقدام تقنینی در این زمینه راستا هستند. تازه
عیت طرح مذکور نیز به این ترتیب است که مجلس شورای شورای اسالمی، با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. آخرین وض

، ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده و این طرح اکنون آمادة ارجاع مجدد به شورای 17/7/1392اسالمی در جلسه مورخ 
 نگهبان است.

ه است. به عنوان مواد متعددی از این طرح به بیان ضمانت اجراهای انتظامی برای رفتارهای فسادآلود قضات پرداخت
ساز فساد قضایی باشد، روابط خاصی است که ممکن است قاضی با یکی از اصحاب تواند زمینهمثال، یکی از عواملی که می

ارتباط نامتعارف با »طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است. مطابق این بند، برقراری  2ماده  2دعوا برقرار کند. این امر در بند 
را برای قاضی به دنبال داشته باشد که این  2تا  5تواند مجازات انتظامی از درجه می« متهمان و مجرمانصاحبان ثروت، 

ضمانت اجراهایی انتظامی به ترتیب شامل انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، بازخریدی یا بازنشستگی اجباری، انفصال دائم 
 شود. ه میاز خدمت قضایی و انفصال دائم از خدمت در قوه قضایی

 ها. کنترل پرونده4
، عدم کنترل بر محتویات پرونده است. در صورتی که حفاظت از در قوه قضاییه اصلی فساد هایزمینهدیگر از  یکی

بسا تمام پرونده، مفقود شود. ها به نحو مناسبی صورت نگیرد، همواره این خطر وجود دارد که برخی اوراق پرونده و چهپرونده
ها که افراد متخصصی که مسئول نگهداری و کز مشخص نگهداری پروندهوجود یک مر
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شود بلکه در عین حال ها میباشند ، نه تنها باعث افزایش سرعت دسترسی به پرونده آنها هستند متصدی روز کردن پروندهبه
ها، دارای اهمیت فراوانی پروندهعملکرد قضات در امر حفاظت از محتویات  دهد.از آنها را نیز کاهش می امکان سوءاستفاده

این  5ماده  1بینی شده است. مطابق بند است. در همین زمینه، مقرراتی نیز در طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات پیش
عدم نظارت منتهی به »تواند مجازات انتظامی درجه دو تا چهار برای قاضی به دنبال داشته باشد طرح، یکی از تخلفاتی که می

 است.«ها ... نظمی در اوراق پروندهبی

 . مدیریت فرآیند رسیدگی5
یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از فساد در دستگاه قضایی، نظارت دقیق بر فرآیند رسیدگی است. تأخیر در جریان 

د رسیدگی و شدن ناموجه فرآینرسیدگی به پرونده، تجدید مکرر جلسات دادرسی، مراحل متعدد رسیدگی به دعاوی، طوالنی
 های فساد در فرآیند رسیدگی هستند. تر از همه، تأخیر در اجرای آراء قضایی از زمینهمهم

تواند باعث تأخیرهای ناروا در اجرای حکم شود. مقررات پیچیده، اختیار و آزادی عمل زیاد مأموران عوامل مختلفی می
که برای  بر همین اساس، اصالحاتیاین موارد هستند.  ةجمل های زیاد برای تجدیدنظرخواهی ازوجود فرصت و اجرای احکام

اجراهایی های اجرای احکام، تعیین ضمانتسازی مقررات و رویهاند از: سادهشود عبارتپیشنهاد می های فسادرفع این زمینه
ی اجرای حکم و ردّ حلهتر از همه، نظارت قضایی بر مرعلیه به اعالم و تسلیم دارایی خود و مهمبرای مکلف کردن محکوم

 .موردهای بیموقع تجدیدنظرخواهیبه

 بند نهم: اولویت های حقوق فضای مجازی )حمایت از خانواده و کودکان(

به عقیده صاحبنظران ارتباطات، فضای سایبر دارای سه ویژگی کلی است که عبارتند از: دنیای مجازی، تعامل و 
زی، از یک سو، فضای دوم زندگی است یعنی با دنیای فیزیکی متفاوت است. به دلیل اطالعات هستند. بدین ترتیب، دنیای مجا

بی نام ماندن، فرد می تواند بدون دغدغه احساسات خود را بیان کند. در واقع یکی از مهم ترین ویژگی های این فضا نظارت 
ای آزادی چشمگیری به آن بخشیده است. پذیری بسیار اندك آن است. به طوری که در مقایسه با سایر فناوری های رسانه 

این ویژگی می تواند در تجلی صورت هایی از ارتباط موثر باشد که در فضای واقعی )غیر مجازی( به دالیل مختلف دشوار یا 
غیرممکن به شمار می روند. فضای مجازی قادر است با ایجاد حس امنیت و آزادی بیشتر، عالوه بر جلب مشارکت ارتباطی 

، بر صراحت عملکرد و پیام های افراد و گروهها نیز بیفزاید. از سوی دیگر، کاربر به واقعیت فضای مجازی اعتقاد دارد. فرد بیشتر
 شخصیت و هویت در فضای سایبر را می پذیرد و آن را قسمتی از دنیای واقعی می داند.

سرگرمی است که از آن با عنوان به عنوان ویژگی دوم، فضای سایبر محیط جدیدی برای تعامالت اجتماعی و 
نیز یاد می شود. عالوه بر این، فضای سایبر محیطی برای عالیق و عقاید مشترك است. در این  13«تعامالت اجتماعی سایبری»

محیط تا حد امکان برابری رعایت می شود و در آن پیش داوری های مذهبی، جنسیتی و نژادی کمتر به چشم می خورد و می 
مود که روابط افقی است. در واقع، معنای فضای سایبر بدون در نظر گرفتن ویژگی تعامل به درستی درك نخواهد توان ادعا ن

شد. باید توجه داشت که تعامل در فضای سایبر تا حدودی متفاوت از دنیای واقعی است چرا که در آن هم زمانی و یکسان بودن 
یی را برداشته و افراد قادرند فارغ از بعد مسافت و تفاوت درزمان با یکدیگر در مکانها وجود ندارد.  فضای سایبر مرزهای جغرافیا

 ارتباط باشند.

                                                           
13.cyber social interaction 
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ویژگی آخر، منبع اطالعات بودن فضای سایبر است. در این فضا هر کسی می تواند تولید کننده محتوا باشد یا خالقیت 
منابع اطالعاتی و محتوای عرضه شده در فضای سایبر خود را در معرض نمایش بگذارد. در واقع کاربران ضمن اینکه خود از 

استفاده می کنند خود می توانند آفریننده خالقیت ها و اطالعات باشند. هم چنین، بدلیل فرامرزی بودن فضای سایبر، این منبع 
 اطالعاتی به روی همه باز است.

واده بگذارد. از کلیت خانواده گرفته تا فضای مجازی با این ویژگی های خاص توانسته است تأثیرهای زیادی بر خان
اعضای آن بویژه زنان و کودکان قویاً از آنچه در فضای مجای می گذرد متأثر شده اند. با توجه به اینکه خانواده فضایی است 

ده و این اخالق حسب سنت های فرهنگی جوامع شدیداً نسبی بو که به طور سنتی بر اساس اخالق اداره شده است تا حقوق،
است، در حال حاضر، اینترنت به کمک جهانی سازی برخی ارزش های غربی، درصدد یکسان سازی اخالق و قواعد حقوقی 
حاکم بر خانواده  بر آمده است و البته در این فرایند، اخالق و قواعد حقوقی جوامعی همانند ایران که با فرهنگ غربی شده 

 های به اصطالح جهانی تطبیق دهند. جهانی مغایرت دارند باید خود را با ارزش 
با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران و تعداد باالی کاربران ایرانی در فضای مجازی و نیز عدم امکان   

کنترل دولت بر تعامالت کاربران در این فضا، نهاد خانواده و قواعد حقوقی ناظر بر آن قویاً در معرض تهدید و تضعیف قرار 
ه است. یکی از دالیل مهم این تهدید آن است در این فضا حجم عمدة اطالعات و داده های قابل دسترس دربارة جنبه گرفت

های مختلف خانواده از سوی کاربران جوامع غیراسالمی که غالباً وجه لیبرالی دارند تولید و عرضه می شود. در سبک زندگی 
خصی و حریم خصوصی و نیز شعار بی طرفی دولت در امور اخالقی و بالنتیجه، لیبرالی، حوزه گسترده آزادی فردی، اتونومی ش

روابط جنسی و فرزندآوری، تا حد زیادی به عدم ترویج تقید به تکالیف اخالقی، تصمیم گیری راجع به آغاز و پایان و کم و کیف 
ت های اخالقی اسالمی محدود کننده آزادی فردی و مقید به هر فرد واگذار شده است. در مقابل، کاربران ایرانی دارای سن

حقوقی ناظر به زناشویی و نهاد خانواده در ایران هستند. این کاربران کمتر تولید کننده محتوا هستند و غالباً  -قواعد فقهی
نحوی که اکنون، مسایلی استفاده کننده از محتوا هستند. در نتیجه، در معرض تعارضات و چالش های متعدد قرار دارند. به 

همچون تشویق و تحریک به بی بندباری جنسی و روابط جنسی خارج از خانواده و خیانت به همسر، تشویق و تحریک به 
همجنس گرایی، تشویق به ازدواج های اینترنتی، تضعیف تمایل به فرزندآوری و تبلیغ سقط جنین، افشای مسائل خصوصی 

تشویق زنان و کودکان برای تن دادن به مقاصد خودفروشی و پونوگرافی و نیز قاچاق زنان  خانواده و نقض حریم خصوصی آن،
و کودکان برای استفاده های جنسی، همانند سایر جموامع سنتی، از مهمترین چالش های فضای مجازی برای نهاد خانواده در 

 ایران تبدیل شده است.

م نسل اطالعات خوانده می شوند انکار ناپذیر است. کودکان به تدریج تاثیر فضای سایبر بر روی کودکان امروز که به نا
که بزرگ می شوند زمان بیشتری را در اینترنت سپری می کنند و به واقع در این محیط هویت خود را باز می یابند و اجتماعی 

جرای حقوق کودك را فراهم می شوند. همانطور که در ادامه خواهیم دید فضای سایبر از یک طرف موجبات تحقق کامل و ا
می آورد و از طرف دیگر حاوی خطرات و چالش هایی برای کودکان است که در باالترین حد می تواند حیات آنها را در معرض 

 خطر قرار دهد. با توجه به جدایی ناپذیری کودك از اینترنت شناخت این فضا اهمیت قابل مالحظه ای دارد.

ص کشور ما تالش شده است تا ارتباطات فضای مجازی قانونمند و با رعایت حقوق و در برخی از قوانین عام یا خا
اصول اخالق اسالمی باشد. اما هنوز فعالیت ها و امور زیادی در فضای مجازی علیه خانواده صورت می گیرند که در چهارچوب 

و خالءهای قانونی مربوط به این موضوع  کنترل و نظارت نظام حقوقی قرار نگرفته اند. از این رو الزم است تا کاستی ها
 شناسایی شده و راهکارهای متناسب نیز به سیاستگذاران و تصمیم گیران پیشنهاد شود. 
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 بند دهم: حقوق بین الملل بشر )ایجاد نهاد ملی حقوق بشر(

کند. در بسیاری تحقق و ایفای حقوق بشر مستلزم وجود سازوکاری است که بر  رعایت این حقوق و تحقق آنها نظارت 
های نسبتاً مشابه( ایجاد شده است که ترویج حقوق بشر، حمایت از این از کشورها نهادی ملی )با عناوین مختلف اما با کارویژه

حقوق، نظارت بر رعایت این حقوق و پیگیری موارد نقض حقوق بشر را بر عهده دارد. این نهادها، غالباً مستقل از دولت هستند 
 نها با کلیه حقوق بشر سروکار دارند و بعضی نیز با برخی از حقوق نظیر حقوق کودك.  و برخی از آ

در مورد لزوم و فایده نهادهای ملی حقوق بشر، نظرات متفاوت است. برخی عقیده دارند که با وجود دستگاه قضایی 
یست و حقوق مردم در آن سیستم تضمین مستقل و حکومت دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد، دیگر نیازی به نهادهای ملی ن

می شود. ایاالت متحده آمریکا با چنین رویکردی فاقد نهاد ملی است. اما اکثریت معتقدند که تجربه تاریخی خالف آن را نشان 
در از کارهای اجرایی، حکومتی و قضایی دور است، می تواند نقش رهبری را  داده و به هر حال یک نهاد مستقل که مستقیماً

زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی به عهده گیرد و سهم شایسته ای در حمایت از حقوق شهروندان و توسعه فرهنگ حقوق 
بشری ایفاء نماید. در عین حال با توجه به اینکه نهادهای ملی ریشه در فرهنگهای محلی دارند، می توانند بدون اینکه نسبت به 

اقدام به حمایت از گروههای آسیب پذیر و حمایت از اجرای معیارهای حقوق بشر و کل جامعه ملی بیگانه به نظر برسند 
شهروندی بنمایند. این نهادها قادر هستند بیش از سازمانهای بین المللی و حتی منطقه ای به صورتی آگاهانه تر و با عنایت 

ندی بنماید. نهادهای ملی با توجه به لمس بیشتر به حساسیت های فرهنگ محلی، اقدام به حمایت از حقوق بشر و حقوق شهرو
واقعیت های موجود جامعه بیشتر از هر نهاد غیر بومی می توانند مسائل و مشکالت جامعه را درك و با توجه به امکانات جامعه 

از هر چیز  راه حلهای ممکن برای برون رفت از معضالت را ارئه دهند. ضمن آنکه سازمانهای بین المللی نشان داده اند که بیش
در بند فعالیت های سیاسی دولت های عضو هستند و عمالً توانایی برقراری حمایت کامل از حقوق همه افراد و ملت ها را 

 ندارند.
در کشور ما ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی دغدغه ذهنی تمام مسئولین کشور بوده است و چنانچه از 

د هر سه قوه کشور به این امر مهم توجه داشته اند و سعی در ایجاد سازوکارهایی برای ترویج و بررسی نهادهای ملی بر می آی
ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و حقوق شهروندی نموده اند، وجود نهادهای متعدد در کشور و حتی وجود چندین نهاد در یک قوه 

 گواه توجه خاص مسئولین بر این امر خطیر است.
ای متعدد و موازی با صالحیت ها و وظایف کم و بیش یکسان، قابل انتقاد است. تعدد نهادها، عالوه بر اما وجود نهاده

آنکه عموم مردم را در مراجعه به نهادهای مرتبط و مسئول گمراه می سازد، پاسخگویی ادارات و سازمانها را نیز با مشکل مواجه 
ن با چندین نهاد که دارای وظایف و صالحیتهای مشابه هستند امری می سازد. چرا که پاسخگویی و همکاری و تعامل همزما

دشوار است و چه بسا عدم همکاری و بی تفاوتی مسئوالن را به دنبال داشته باشد، ضمن آنکه شناسایی یک نهاد متمرکز و 
لی جهت تعامل و همکاری قوی برای عموم مردم برای مراجعه و پیگیری شکایات آنها و نیز برای مراجع منطقه ای و بین المل

 آسانتر و مناسبتر است. 
مسئله دیگر عدم تطابق کامل شرایط و ویژگی های نهادهای موجود با ضوابط و معیارهای استاندارد نهادهای ملی طبق  

 اصول پاریس می باشد. مطابق با اصول پاریس سازمانی نهاد ملی است که دارای استقالل از قوای حاکم باشد، البته این
استقالل به معنای منفک شدن از حکومت نیست، بلکه منظور داشتن ارتباط اما در عین حال وابسته نبودن است، در حالی که 
نهادهای موجود در کشور عموماً به یکی از قوای کشور وابستگی تام دارند. ویژگی دیگر رعایت تکثرگرایی در اعضای نهاد است، 
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امعه نماینده ای در نهاد وجود داشته باشد، در حالیکه این اصل نیز کمتر مورد عنایت قرار به گونه ای که از تمامی گروههای ج
گرفته است. معیار دیگر برای شناسایی نهاد ملی پرداختن اختصاصی به موضوعات حقوق بشری است، در حالیکه برخی از نهادها 

 بشر است.مثالً بازرسی کل کشور دارای حیطه صالحیت عامی که فراتر از حقوق 

 بند یازدهم: راهبردهای حقوقی تسهیل مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

در حال حاضر، در این خصوص که برای نیل به توسعه پایدار اقتصادی باید نقش بخش خصوصی به رسمیت شناخته 
مورد  11عه هزارهاهداف توسسازمان ملل اهمیت بخش خصوصی را در نیل به  2222شود،  اجماع جهانی وجود دارد. در سال 

را ایجاد  15کمیسیون بخش خصوصی و توسعهدبیرکل وقت سازمان ملل، مجمعی را به نام  کوفی عنانتأکید قرار داد. متعاقباً، 
نیز تقویت بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها را به عنوان یکی از راهکارهای  2211مصوب  اعالمیه بوسان 32کرد. ماده 

نیز تأکید مجددی بر همین امر بود. کمیسیون اروپا در  2212در سال  نشست ریو بیستجه قرار داد. مؤثر در امر توسعه مورد تو
به نقش مؤثر « ای برای تغییر و تحولخصوص توسعه؛ برنامه افزایش اثربخشی سیاست اروپا در»خود با عنوان  2211مصوبه 

توسعه سازمان ملل نیز که متشکل از گروهی از اند. کمیسیون بخش خصوصی و بخش خصوصی در امر توسعه اشاره کرده
خود، یکی از اضالع پنج ضلعی توسعه را به بخش خصوصی  2222اقتصاددانان پرسابقه و صاحب نام است، در گزارش 

 اختصاص داد. 
بدین ترتیب، در اندیشه اقتصادی و سیاسی مورد قبول در جهان کنونی، بخش خصوصی یک رکن ثابت رشد اقتصادی 

های بسیار مناسبی برای مشارکت در کشور است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که بخش خصوصی قابلیت در هر
ها کند. مهمترین این قابلیترشد اقتصادی کشور دارد به نحوی که در برخی موارد حتی از نهادهای دولتی نیز بهتر عمل می

 عبارتند از:

: از آنجا که هدف اصلی بخش خصوصی رسیدن به سود پایدار است، تولیدنوآوری در کیفیت ارائه خدمات و  -1

دهد. در حالی که معموالً چنین پذیری خود انجام میلذا هر تالش الزم برای ارتقای کیفیت کاالها و خدمات و حفظ رقابت
 گیرد. های متفاوت آن به ندرت صورت میتالشی در بخش دولتی به دلیل انگیزه

: بخش خصوصی به دلیل رها بودن از تشریفات دیوانساالری و تدارك سریع نیروها، با سرعت و کارامدی بیشتر -2

کند از بهترین نیروها و تواند نقش اقتصادی خود را ایفا کند. ضمن آنکه بخش خصوصی همواره تالش میکارامدی بیشتری می
 بهترین منابع استفاده کرده و به فناوری روز مجهز شود.

به دلیل نظارت بیشتر و دیوانساالری بسیار کمتر، میزان فسادپذیری در بخش خصوصی متر: فسادپذیری ک -3

 گذاری در بخش خصوصی است. بسیار کم است و همین امر عامل مشوق مهمی برای سرمایه

های مختلف و ها و حوزه: بخش خصوصی به دلیل کارامدی و ارتباط با بخشایجاد و جذب منابع جدید مالی -1

 بیشتری دارد. آزادی عمل بیشتر نسبت به بخش دولتی در امور اقتصادی، توانایی جذب منابع و سرمایههمچنین 

روزتر بوده و به اطالعات : بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بهمندی از اطالعات مختلفبهره -5

 اقتصادی، اجتماعی و فنی مختلف دسترسی دارد. 

                                                           
14 Millennium Development Goals 
15 Commission on the Private Sector and Development 
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اد کشور، نظام اقتصادی ایران از دیرباز دولتی بوده و بسیاری از با وجود اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اقتص
اند. وابستگی شدید اقتصاد کشور به دولت ریشه مسئوالن و کارشناسان همواره نسبت به دولتی بودن اقتصاد کشور هشدار داده

کشور نقش و جایگاه بسیار  در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و واقعیت این است که نظام حقوقی
های اقتصادی مهم ای برای دولت در اقتصاد قائل شده است: از مدیریت منابع طبیعی عمومی و تملک بخشاساسی و گسترده

گیری به جای بخش گذاری، تعیین استانداردها و ضوابط، تصمیمگذاری اقتصادی و اجتماعی از طریق قیمتو کلیدی تا مقررات
گری اقتصادی. چنین فرایندی از یکسو موجب ضعف و در امور اقتصادی مرتبط با بخش خصوصی و تصدی خصوصی، مداخله

 ناکارآمدی بخش خصوصی کشور شده و از سوی دیگر موجب شده است تا دولت از پرداختن به وظایف اصلی خود باز بماند. 
ضروری و حیاتی است. با توجه به  تقویت بخش خصوصی جهت مشارکت مؤثر و معنادار در اقتصاد کشور یک امر

هایی برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظام حقوقی کشور های اخیر تالشاهمیت این مسئله در دهه
و فراهم کردن بسترهای حقوقی  واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش خصوصیتوان به بحث صورت گرفته است که می

توان به قوانین این راستا قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است که از جمله آن میاشاره کرد. در سازی خصوصی
-قانون اساسی و سیاست 11های کلی اصل ساله توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نحوه اجرای سیاستبرنامه پنج

مقررات همچنان موانع متعددی در مسیر های کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. با وجود تصویب این 
 ز:برخی از این موانع عبارتند اتوانمندسازی بخش خصوصی برای همکاری در رشد اقتصادی وجود دارد که 

: قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی عمالً زمینه بسیار پر رنگی را برای مداخله دولت در امور تیانحصار دول -1

های اقتصادی سودآور حتی با وجود تصویب قانون نحوه اجرای اند. بسیاری از حوزهفراهم کرده اقتصادی و اجتماعی کشور
درآمد نفت باعث شده است که دولت در عمل خود را قانون اساسی، همچنان در دست دولت است.  11های کلی اصل سیاست

نداشته باشد. ضعف طوالنی مدت و تاریخی  ند و تمایل چندانی برای تقویت این بخش در عملبدابخش خصوصی نیاز از بی
بخش خصوصی باعث شده است تا این بخش فاقد قدرت رقابت با نهادهای دولتی قدرتمند باشند و به همین دلیل حتی با وجود 

سازی در کشور، بخش خصوصی به دلیل ضعف تاریخی خود توان رقابت با نهادهای دولتی یا های خصوصیاجرای سیاست
 ارجی را نداشته باشد. های خشرکت

-های اقتصادی مانند تصمیمبسیاری از حوزهمداخله بیش از حد دولت در : ناامنی حقوق مالكیت خصوصی -2

استانداردهای فعالیت اقتصادی  ، قیمت سرمایه، نرخ ارز وهافرآوردهقیمت  و تعیین دستمزدهاگیری به جای بخش خصوصی، 
 شود.اقتصادی برای بخش خصوصی می ثباتیایجاد نوعی ناامنی و بیباعث 

ترین موانع بخش خصوصی و کاهش دهنده انگیزه اقتصادی این بخش یکی از جدی ض:رانت و تبعیوجود  -3

های اقتصادی کشور است. با وجود ها و اطالعات برای شرکت موثر در فعالیتنبود دسترسی عادالنه و برابر به امکانات، موقعیت
ر راستای تضمین شفافیت و مقابله با تبعیض اقتصادی و اجتماعی مانند قانون دسترسی عادالنه به تصویب برخی قوانین د

اطالعات و قانون نحوه برگزاری مناقصات، همچنان موانع جدی در این خصوص وجود دارد. در این مورد به شفاف نبودن 
توان اشاره کرد که به دلیل وجود این مانع، شور میهای خارجی در اقتصاد کگذاری شرکتمقررات و فرایند مشارکت و سرمایه

 شود.های خارجی محدودتر میزمینه رقابت بخش خصوصی ایرانی با شرکت

به دلیل مشکالت مختلف دادرسی از جمله اطاله دادرسی و طوالنی بودن فرایند احقاق حق مشكالت دادرسی:  -4

رو است. به عنوان مثال فرایند رسیدگی حقوقی به فعالیت اقتصادی روبهها، بخش خصوصی همواره با نوعی تردید در در دادگاه
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های خصوصی از یکسو بسیار آسان است و این امر کشد. فرایند ورشکسته شدن برای شرکتماه طول می 1پرونده چک حداقل 
 ا نیز طوالنی است. هتوان کاهش دهد و از سوی رسیدگی به فرایند ورشکستگی این شرکتها میثبات حقوقی این شرکت

شود نهادهای دولتی را هدف قرار گرفته است، اما المللی با آنکه ادعا میهای بینتحریمالمللی: های بینتحریم -6

گیری از منابع مالی و فنی را برای این بخش آثار سوء متعدد آن شامل حال بخش خصوصی نیز گشته و توان رقابت و بهره
 محدود ساخته است.

فرایندهای اداری الزم برای انجام فعالیت اقتصادی توسط بخش خصوصی  نی بودن فرایندهای اداری:طوال -7

 بر است.مانند صدور مجوز و بازرسی نهادهای اداری طوالنی و زمان

نظام تولید قوانین و مقررات در ایران بسیار  گیری:عدم امكان مشارکت بخش خصوصی در تصمیم -8

های کالسیک حاکمیتی است که ویژگی مهم آن، حضور پررنگ قدرت سیاسی در امور مربوط به هسنتی و مبتنی بر نظری
های سیاسی و اداری رخ داده است، حداقل در سطح گذاری است. حال آنکه با تغییراتی که در اندیشهگیری و قاعدهتصمیم

همترین صبغه آن، مشارکت فعال و مهمی کشورهای توسعه یافته، نظریه حکمرانی جایگزین نظریه حاکمیت شده است و م
دهند. اصالح نظام است که بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در اتخاذ تصمیمات و تولید قوانین و مقررات عمومی انجام می

های خرد و گیریهای مختلف در امور مربوط به تصمیمگذاری در ایران از طریق نقش دادن به بخش خصوصی و گروهقاعده
 ترین راهکارهای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار اقتصادی است.  از بایسته کالن، یکی

ایجاد محیط امن و  در رشد اقتصادی کشور، مستلزم این بخشمشارکت مؤثر تقویت بخش خصوصی و بسترسازی برای 
حقوقی باید با تدارك مقررات  نظام .گردداست و از این جهت نقش نظام حقوقی در این زمینه کامالً روشن می با ثبات اقتصادی

 سازیشفاف، تقویت نظام مالکیت خصوصی، های اقتصادیآزادی سیاسی و فضای باز فعالیتو سازوکارهای الزم برای تقویت 
سازی و عادالنه سازی فرایند صدور مجوز زمینه الزم جهت مشارکت بخش خصوصی شفاف، حق امتیاز، قوانین مالکیت معنوی

 کشور را فراهم کند. در رشد اقتصادی

 بند دوازدهم: اتخاذ سیاست تقنینی مناسب در مورد آب

های اجتماعی و محیط زیستی کشور بوده است. ترین چالشهای اخیر بحران آب در سرزمین ایران یکی از جدیدر دهه
آب و عدم توازن میان عرضه و  توان دررشد فزاینده جمعیت و افزایش نیاز برای دسترسی به منابعدلیل بروز این بحران را می

ها، تخریب پوشش گیاهی و خاك، ای، کوهستانمنابع آب، خاك و هوا، تخریب سواحل رودخانه تقاضا برای این منابع، آلودگی
های مختلف، افزایش های آب زیرزمینی در اثر استفاده بیش از حد، اتالف بیش از حد منابع آب در بخشفرونشست سفره

های کشاورزی، دگرگونی الگوی کشت به سمت محصوالت با نیاز آبی باال، کشت، رعایت نکردن تناوب زمین های زیرزمین
عدم مدیریت صحیح و اعمال الگوهای مصرف بهینه منابع آب وپراکندگی وظایف سازمانی در زمینه حفاظت از آب جستجو 

 کرد. 
ب و عدم توازن میان عرضه و تقاضا برای این منابع، رشد فزاینده جمعیت و افزایش نیاز برای دسترسی به منابع آ

های آب ها، تخریب پوشش گیاهی و خاك، فرونشست سفرهای، کوهستانآب، خاك و هوا، تخریب سواحل رودخانه آلودگی
های مختلف و عدم مدیریت صحیح و اعمال زیرزمینی در اثر استفاده بیش از حد، اتالف بیش از حد منابع آب در بخش

ساز بروز بحران آب در سرزمین ایران گشته است. این در حالی است که های اخیر زمینهگوهای مصرف بهینه منابع آب در دههال
تواند کلیت محیط زیست های محیط زیست به نوعی با آب مرتبط هستند و بحران در منابع آبی میای از اکوسیستمبخش عمده
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 طبیعی و انسانی کشور را متأثر سازد. 
یکی از عوامل بروز بحران در زمینه آب است. از این رو، شناخت  عدم اتخاذ سیاست تقنینی مطلوب در مورد آب،

مشکالت حقوقی در زمینه حفاظت از منابع آب و اتخاذ تدابیر متناسب برای حل آنها اجتنابناپذیر است. مهمترین ویژگی های 
 ه، عبارتند از:قوانین و مقررات کنونی در حوزه آب، به طور خالص

به بعد  119در مواد  مدنی قانونبا توجه به اهمیت آب، قوانین و مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده است. 
 کسب منوط به برای عموم آزاد بوده و از آب استفادهبه موجب این قانون  نمود. اشخاص تلقی تملک و قابل مباحه آبها را اموال

چاهها و  حریم رعایت با لزوم را در رابطه مقرراتی قنوات به راجع قانون 1329 در سال .بود نشده بخصوصی ز مراجعا اجازه
 نحوه به 1317 مصوب اسناد و امالك ثبت قانون نامه آئین 12 . مادهاست نموده آنها وضع و مجاورین مالکین و وظایف قنوات

 بر کلیه نظارت امور آبیاریو اصالح  توسعه( با هدف 29/2/1322) آبیاری مستقل بنگاه تشکیل دارد. قانون ا اشارههحقابه ثبت
داد. با این حال توسعه کشاورزی در ایران، قرار  آبیاری مستقل بنگاه عهده در مصارف کشاورزی را برکشور  امور آبیاری

های کشاورزی ایجاد نظام جدیدی از حقوق آب را نیاز داشت. به گرفته در خصوص زمین اصالحات ارضی و تحوالت صورت
 و برق آب وزارت تأسیس قانونی الیحهبه موجب  و برق آب وزارتمنظور اعمال مدیریت واحد بر منابع آب کشور 

مقررات و اصول  تالش شد تا (27/1/1317) آن شدن ملی نحوه و آب تصویب قانون همچنین در( ایجاد شد. 21/12/1312)
این قانون برخالف قانون مدنی، آبها ثروت ملی اعالم شده که استفاده از آن  در د.شومدونی برای بهره برداری از آبها تنظیم 

و ( وزرات نیر22/11/1353) نیرو مصوب وزارت تأسیس قانونبه موجب  1353مستلزم کسب اجازه از دولت است. در سال 
-( با هدف مشخص کردن نحوه بهره12/12/1311) آب عادالنه توزیع قانوندار مدیریت منابع آب کشور شد. تأسیس و عهده

، کشاورزی آب مصرف برای آب عمومی از منابع برداریبهره و اجازه تخصیصبرداری و توزیع منابع آب کشور تصویب شد و 
 عهده وزارترا بر  النظارهبها یا حقآب، وصولکشاورزی بخش آب و توزیع تقسیم ونیرو  وزارت اررا در اختیو سایر موارد  صنعت

  قرار داد. کشاورزی
های مختلف صنعتی، شهری و کشاورزی بوده و سیاست تقنینی ایران در زمینه آب عمدتاً ناظر بر تأمین آب برای بخش

فاظت بهینه از منابع آبی کمتر مورد توجه واقع شده است. مشکالت حقوقی در گذاری برای مدیریت مصرف آب و حمقررات
 توان در موارد زیر بیان کرد:زمینه حفاظت از منابع آب را می

: برخی از کشورهای جهان به منظور اتخاذ تدابیر یکپارچه و هماهنگ، . پراکندگی قانونی و نبود یکپارچگی تقنینی1
قانون آب ملی توان در اند که نمونه آن را میع در خصوص مدیریت و حفاظت از منابع آب کردهاقدام به تصویب قوانین جام

-این کشور را مشخص می 11ای است که راهبرد ملی منابع آب( مالحظه کرد که قانون جامع و یکپارچه1992آفریقای جنوبی )

نی بر چهار هدف کلی است: پایش مستمر کیفیت آب و مثال زد که مبت 17راهبرد آب آشامیدنی آمریکاتوان از کند. همچنین می
های قانونی و سازمانی های نوین در زمینه حفظ آب آشامیدنی؛ استفاده از تمام ظرفیتمقابله جدی با آلودگی آن؛ توسعه فناوری

ها. مثال دیگر در التهای ایالتی در راستای تأمین و حفظ آب آشامیدنی سالم برای همه ایبرای حفاظت از آب؛ همکاری با دولت
یا اختصاراً دستورالعمل ساختاری آب اتحادیه اروپا است. این دستورالعمل آب را یک میراث مشترك  12این زمینه دستورالعمل

                                                           
11 National water resource strategy 
17 Drinking Water Strategy 
12. Directive 2222/12/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the 

Community action in the field of water policy  
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داند که کلیه کشورهای عضو باید در راستای حفاظت از کیفیت و کمیت مطلوب آن بطور پایدار تالش کنند. این دستورالعمل می
شیمیایی و بیولوژیک آب سطحی و زیر زمینی به منظور حفاظت از اکوسیستم آبی در کشورهای عضو و  بر حفظ کیفیت

 نباید هیچ منبع آبی آلوده باشد. 2215کند به نحوی که تا سال جلوگیری از آلودگی و هدر رفت این منبع تأکید می
استحصال آب از منابع انند تعیین نظام حقوقی توان مقررات بسیاری از مسائل مرتبط با آب مدر یک قانون جامع آب می

ها، نحوه استفاده از آب، ذخیره سازی آب، آلوده کردن منابع های رودخانهمختلف سطحی و زیر سطحی، حفاظت از سرچشمه
جازات ها، فروش آب، نگهداری از تجهیزات و تأسیسات آبی،تخلفات و مآبی، تغییر در بستر، سواحل، مسیر و جریان آب رودخانه

 ای برای این منظور تصویب نمود.  را مقرر کرد و قواعد یکپارچه
های اخیر به تصویب رسیده سازی مصرف آن در دههدر ایران قوانین و مقررات مختلفی که برای حفاظت از آب و بهینه

ماهنگی الزم را ندارند و این امر کند. اما این قوانین و مقررات یکپارچگی و هاست نوعی تورم و آشفتگی در مقررات را ایجاد می
کند.به دلیل نبود یک سیاست تقنینی یکپارچه و جامع، گاه نوعی تورم و آشفتگی را در نظام حقوقی حفاظت از آب ایجاد می

آب بطور همزمان یکی از موضوعات و مسائل اساسی برای شود. های متناقضی در حفاظت و مدیریت آب ایجاد میسیاست
ی نیرو، کشاورزی، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت است. هنگامی که وابستگی به آب تا این اندازه زیاد باشد، به هاوزارتخانه

ها به نسبت سهمی که در استفاده از منابع آب دهد. اما این وزارتخانهلحاظ منطقی حفاظت از آن نیز ضرورت خود را نشان می
ندارند. آبخیزداری بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سد سازی بر عهده  دارند، نقش و صالحیت متناسبی در حفاظت از آب

همچنین بخش صنعت نیز که  19وزارت نیرو است حال آنکه هیچ ارتباط سازمانی برای مدیریت این مسأله در عمل وجود ندارد.
زارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مصرف کنندگان عمده آب است، نقشی در حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب ندارد و و

ها و وظایف، به ناچار باید مدیریت آب در های الزم در این زمینه است. بر اساس رویکرد تفکیک حوزهنیز فارغ از مسئولیت
 ها قرار داده شود و یا اینکه نوعی همکاری سازمانی موثر میان این نهادها ایجاد شود.اختیار یکی از این وزارتخانه

برداری از منابع آب کشور های بهرهدهی نظامبه منظور حفاظت و سامان قانون برنامه سوم توسعه 121 ماده 2تبصره 
اقدام  گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آباندازهنسبت به در طول برنامه  ساخت موظفرا وزارت نیرو 

ب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مرجع کنترل آلودگی کند. در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست نیز به موج
بینی شده برای دسترسی بخش آب به حداکثر رشد پیش 129ماده در قانون برنامه سوم توسعهمحیط زیست از جمله آب است. 

افزایش راندمان جمله  برداری از آب است ازداد که کامالً مبتنی بر بهرهمیمد نظر قرار ی را هایدر برنامه سوم توسعه، اولویت
 رساندن به حداکثر؛ بزرگ مخزنی متعددو ساخت سدهای کوچک ؛ وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبیآبیاری و بهره

. افزون بر این برخی از موارد مهم در حفاظت از منابع آب مانند تعیین قواعد مربوط های مرزیمیزان استحصال آب از رودخانه
ها، فروش آب، نگهداری از تجهیزات و ممانعت موثر از تغییر در بستر، سواحل، مسیر و جریان آب رودخانهذخیره سازی آب، به 

اند. چنین قوانین و تأسیسات آبی و الزام موثر واحدهای صنعتی به تغییر الگوی تولیدی خود در این قوانین و مقررات نادیده مانده
ند یک نظام حقوقی موثر و کارامد برای حفاظت از منابع آب کشور را ایجاد کنند. توانمقررات چندپارچه و پراکنده به سختی می

( در این زمینه وزارت نیرو 23/7/1391مصوب هیأت وزیران )تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو به موجب 

                                                           
و به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور  قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 12ماده . شورای عالی آب به موجب 19

 با این حال مصوبات و اقدامات قابل توجهی در این زمینه نداشته است. .شده استتشکیل 
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 خصوص اصالح نظام حقوق آب تهیه و مطرحرا مکلف ساخته است تا با اتخاذ رویکرد مدیریت یکپارچه پیشنهادهای خود را در 
 کند.

آبه اند و تمهیدی برای تضمین حقاین قوانین و مقررات، بطور کلی فارغ از نگرش مدیریت یکپارچه محیط زیستی بوده
 هایاند. به همین دلیل در طی دهههای اکوسیستمی آبی محیط زیست طبیعی نداشتهها و حفظ تعادل در چرخهرودها و دریاچه

های آب ها و سفرهآبه رودها، تاالببرداری هر چه بیشتر از منابع آب، افزایش چشمگیری یافته است بدون آنکه حقاخیر بهره
زیر زمینی رعایت شود. همچنین کاهش وابستگی به منابع آب تدبیر بسیار مهمی است که مورد توجه شایسته واقع نشده است. 

ناپذیر محیط زیستی مانند کاهش منابع آب ا اکوسیستم منابع آبی کشور، ایراد صدمات جبرانبرداری ناهمساز بنتیجه چنین بهره
ها و صدمات گیاهی و جانوری ناشی از آن بوده است. با آنکه ها، کاهش حجم تاالبزیرزمینی، تغییر اکوسیستم رودخانه

ونه استاندارد محیط زیستی برای تنظیم این اقدامات سدسازی آثار منفی زیادی بر محیط زیست طبیعی و انسانی دارد، اما هیچ گ
 عمرانی تصویب نشده است.

: مناطق مختلف کشور شرایط متفاوتی از لحاظ دسترسی به آب، ها در مناطق مختلفبندی نکردن انواع آب. دسته2
از آب عمدتاً بطور کلی و مطلق  های اجتماعی و محیط زیستی دارند. اما قوانین و مقررات ناظر بر حفاظتنیازهای آبی و ویژگی

بوده و در کمتر مواردی به این شرایط ویژه توجه دارند. به عنوان مثال مقررات حفاظت از آب در مناطق کم آب باید 
ها علیه در برداشت غیر مجاز یا آلوده کردن آب شدیدتر باشد. حال آنکه قوانین و مقررات آب کشور تر و مجازاتسختگیرانه
بوده و ناظر بر کلیه منابع آبی در کلیه پهنه سرزمینی کشور است. به دلیل منابع آب کمیاب در مناطق خشک یا اغلب کلی 

مناطق تحت کشاورزی باید با همان مقرراتی مدیریت شوند که در خصوص منابع آب در مناطق پر آب با جمعیت کم حاکم 
 است.  

های غیر مجاز و استحصال غیر مجاز ظت از منابع کشور، حفر چاهترین مشکالت حفا: یکی از جدی. بازرسی ناکارامد3
گیرد. مهمترین سازوکار مقابله با این از منابع آب سطحی است به نحوی که بیش از حد توان طبیعی منابع کشور صورت می

ب از منابع کشور نشان های مستمر و دقیق است اما آمار بسیار باالی استحصال غیر مجاز آاقدامات غیر مجاز انجام بازرسی
قانون شود و یا اینکه مشکل دیگری در این میان وجود دارد. به عنوان مثال دهد که یا بازرسی مناسب و مطلوبی انجام نمیمی

-( سازوکارهای بازرسی و کنترلی الزم برای نظارت بر رعایت مقررات آب توسط اشخاص بهره11/12/1311) توزیع عادالنه آب

مسئول  را کنندگان از چاه یا قناتصاحبان و استفادهاین قانون،  1ماده گذارد. را در اختیار وزارت نیرو نمیبرداری کننده 
 جلوگیری از آلودگی آب چنانچه و طبق مقررات بهداشتی عمل کنند ساخته تا موظفآنها را و  دانسته جلوگیری از آلودگی آب

. حال آنکه ضمانت بهداری اطالع دهند زمان حفاظت محیط زیست یا وزارتخارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را بهسا
های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و نظارتی موثر اجرای این ماده مشخص نیست. به هر حال وزارتخانه

توان به تجربه زند. در این زمینه میناچار از این هستند که سازوکارهای بازرسی خود را بیش از پیش تقویت کرده و کارامد سا
این ایالت  22های رسیدگی انرژی و آبهای رسیدگی ایالت کوئینزلند استرالیا اشاره کرد که به موجب قانون هیأتایجاد هیات

 ایجاد شده و وظیفه رسیدگی به تخلفات و حل و فصل اختالفات در خصوص مصارف آب و انرژی را بر عهده دارند. 
شناختی موجود در زمینه مدیریت منابع های حقوقی، اجتماعی و آبودن قواعد انتقال آب: یکی از چالش. مشخص نب1

های دیگر است. در طی چندین دهه گذشته آب برخی از ها به حوزهای منابع آب مانند انتقال آب رودخانهحوزهآب، انتقال بین

                                                           
20 Energy and Water Ombudsman Act 2002 
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ساز بروز مشکالت متعدد محیط زیستی و اجتماعی شده ین امر زمینهاند و همها به مناطق مختلف دیگری منتقل شدهرودخانه
های حوزه آبریز دریاچه ارومیه مشاهده کرد. در توان در انتقال آب رودخانه زاینده رود و رودخانهاست که نمونه بارز آن را می

بررسی آثار محیط زیستی و اجتماعی ای قواعد فنی و حقوقی مشخصی برای ارزیابی علمی و فنی و زمینه انتقال آب بین حوزه
 کنند.  وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از اقدامات انتقال آب در اغلب موارد مشکالت جدی ایجاد می

  فكری هایمالكیتبند سیزدهم: اتخاذ راهبرد مناسب در خصوص حمایت از 

وسعه با حقوق و مصالح متعارض و رقیب در اتخاذ سیاست های کلی راجع به مالکیت های فکری، کشورهای درحال ت
مواجه اند که باید در خصوص ترجیح یا تعدیل انها تصمیم گیری کنند: از یک طرف نیازهای مردم و صنایع داخلی قرار دارد و 

های خارجی در حمایت از محصوالت فناورانه خود و ها و شرکتهای خارجی. دولتها و شرکتدر سوی دیگر، ادعاهای دولت
لید و تکثیر آنها دارای منافعی هستند، چرا که تولید این محصوالت توسط تولیدکنندگان رقیب، سهم آنها را از بازار کم کرده و تو

، رقبا از تولید منع مالکیت فکریدهد. اما در صورت وجود حمایت از در نتیجه، منافع بالقوه ناشی از آن محصول را کاهش می
شود. نیازهای مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است به خصوص اگر جزء اصلی( تضمین می شده و منافع آنها )دارندگان

های تولیدی و فرایندهای خالق ندرتاً بدون نیازهای اساسی از قبیل غذا، دارو و .... باشد. درکشورهای درحال توسعه، فعالیت
رها به شدت وابسته هستند. زیرا صنایع تحقیقی، فناورانه  گیرد و صنایع بومی و داخلی این کشودخالت عوامل خارجی صورت می

بایست در جهت حل مشکالت مردم عمل نمایند که در این زمینه به دلیل ضعف فناورانه و محدودیت منابع و تولیدی اینها می
یری آنها برای استفاده داخلی های موجود و به کارگترین گزینه، واردات فناوریهزینهمالی با موانعی مواجه هستند؛ در نتیجه، کم

 است.
توان گفت که توسعه و مالکیت با توجه به مبانی دکترینی و نیز تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می

شوند و این امر نشان دهنده رابطه تعامل میان این دو است. نظر به های فکری بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم متاثر می
ای، عدم پذیرش نظام ها و فرایندهای توسعهبر سیاست فکری های مالکیتسعه و تأثیرات بعضاً منفی حمایت از اهمیت تو

های خالق و نهایتاً اثر منفی بر توسعه، قابل قبول نیست. به لحاظ آثار منفی بر ایجاد انگیزه نوآوری و منع فرایند مالکیت فکری
به دلیل اثرات و عواقب منفی اجتماعی و کاهش رفاه و نفع عمومی پذیرفتنی ، فکریهای مالکیت چون و چرای پذیرش بی

نیست. راه معقول، راهی بینابین است که ضمن تصدیق اهمیت هر دو موضوع، به چاره اندیشی در رفع اثرات منفی این تعامل 
عمومی ابتدا در سازش و سازگاری و منافع  فکری های مالکیتپردازد. پاسخ این مشکل و حل تعارض بین منافع دارندگان می

میان این دو حق و در گام بعدی، اولویت دادن منافع عمومی بر صالح و صرفه اشخاص خصوصی است. البته شایسته است که 
بر منافع اکثریت، در  فکریهای مالکیت منافع اشخاص خصوصی نیز به کلی فدا نشود، بلکه با تحلیل دقیق تأثیرات حمایت از 

 ترین راه حل گام برداشته شود.ب بهترین و مناسبجهت انتخا
بدین منظور، الزم است هر کشوری سیاست یا استراتژی مالکیت فکری خاصی برای خود طراحی کند. در انجام چنین  

های خاصی در طراحی و تنظیم یک سیاست جامع و هماهنگ برای امری، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با دشواری
است.  مالکیت فکری اند و این امر به دلیل جدید بودن سیاست گذاری عمومی در حوزهمواجه فکری هایمالکیتحمایت از 

آید که عموماً به دنبال فشارهای المللی به وجود مینوعاً به دنبال پذیرش توافقات بین مالکیت فکریانگیزه تغییر خط مشی در 
های جدید های جدید در حوزهشوند. اتخاذ سیاستبا اجرای ملی آنها امضا می ای در رابطهالمللی و بدون ایدهسیاسی و بین
 نماید.افزار نیز از دیگر مواردی است که لزوم قانونگذاری و اصالح قوانین را ایجاب میمانند زیست فناوری و نرم مالکیت فکری

www.irpublicpolicy.ir



 

 مسایل و اولویت های سیاستی در حوزه سیاستگذاری حقوقی و قضایی                                                                                           

38 

 

بودن، باید بر پایه درك کامل از در یک کشور در حال توسعه، برای مطلوب  مالکیت فکریسیاستگذاری در حوزه 
ای را ارتقا دهد و این امر باید با لحاظ و تحلیل ساختار صورت گیرد تا اهداف توسعه مالکیت فکریچگونگی کارکرد نظام 

های تولید کشاورزی و نیازهای بهداشتی و تحصیلی و سایر موارد انجام شود. با وجود این، اکثر کشورهای درحال صنعتی، شیوه
و سایر  وایپوها از سوی نویس قوانین دارند که عموماً این کمکهای فنی در تهیه پیشسعه وابستگی شدیدی به کمکتو

های فکری صرفنظر از های خود به دنبال حمایت از مالکیتگیرد. با توجه به اینکه وایپو در مشاورهنهادهای مشابه صورت می
شور است و کشورهای در حال توسعه همواره به دلیل عجله در تصویب قوانین، ای هر کهای توسعهتأثیرات آنها بر سیاست

کنند یا آنکه به نویس قوانین خود را با حداقل مشاوره درون دولتی تهیه میخود را رها کرده و پیش مالکیت فکریمتخصصان 
-های کالن توسعهبا سیاست ت فکریمالکیهای کنند همگرا کردن سیاستمتخصصان وایپو یا کشورهای توسعه یافته اتکا می

 ای در این کشورها مورد غفلت واقع می شود.
 فکری هایمالکیتبدینسان سیاستگذاران و قانونگذاران کشورهای درحال توسعه باید در تنظیم و اصالح قواعد ناظر بر 

ر خود و با مشاوره با سایر نهادها و های کالن کشور نیز نظر داشته و با مد نظر قرار دادن شرایط خاص و ویژه کشوبه سیاست
های فنی و متخصصان خارجی های درون حکومتی و حرفه ای به امر تنظیم قواعد بپردازند و تنها به قوانین الگو و کمکارگان

 تکیه نکنند.
 در کشورهای مختلف فکری های مالکیتهای  قوانین مرتبط با سازیدر این خصوص گفتنی است که با وجود یکسان

همچنان قادر هستند که با استفاده  وایپوو تعمیم اصل رفتار ملی و قاعده عدم تبعیض و تعیین حداقل ضوابط حمایتی، اعضای 
 مالکیت فکریهای عمومی و استراتژی استفاده از المللی، کاربرد سیاستهای بینهای موجود در قوانین و کنوانسیوناز انعطاف

های عمومی خود تطبیق دهند. البته این امر کامال بستگی به شرایط هر کشور دارد؛ با سیاست را بهبود دهند و این قواعد را
را مانعی برای دسترسی به بازارهای خارجی در نظر بگیرد و کشوری دیگر  مالکیت فکریبرای مثال ممکن است کشوری قواعد 

نتیجه، برای خود مفید قلمداد نماید یا ممکن است  را ابزاری مناسب برای توزیع و انتقال فناوری و در فکریهای مالکیت 
های محصوالت بهداشتی و کاهش را باعث افزایش هزینه فکری های مالکیتکشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته، 

ای را بر فکری های مالکیتشوند؛ یا برخی از کشورها  فکری های مالکیتدسترسی به دارو بدانند و خواهان کاهش حمایت از 
 ارتقای صنعت گردشگری، مهم و ضروری بدانند. 

،آنها را در جهت منافع خود هدایت نمایند و نسبت به  مالکیت فکریها باید با درك و آگاهی کامل از اثرات دولت
. به بینی شده است، اقدام نمایندهایی که برای این امر پیشهای الزم در قواعد موجود بر اساس سازوکارها و انعطافتعدیل

تواند به ها است که میدارای دسته وسیعی از انعطاف تریپسیعنی موافقتنامه  مالکیت فکریترین سند عنوان مثال جامع
با سیاست عمومی و کالن کشورشان کمک شایانی نماید. دبیرخانه  مالکیت فکریکشورهای درحال توسعه در تطابق سیاست 

 یین و مشخص کرده است:ها را تعچهار دسته عمده از انعطاف وایپو
 ؛تریپسهایی در رابطه با شیوه اجرای تعهدات انعطاف  -
 هایی در رابطه با ضوابط حمایتی خاص یا مستقل؛ انعطاف -
 های اجرا؛هایی در رابطه با مکانیزمانعطاف  -
 اند.پوشش داده نشده تریپسهایی که توسط هایی در رابطه با حوزهانعطاف  -

توانند به تجربه سایر کشورها نیز نظر داشته من آنکه به شرایط داخلی خود توجه دارند میکشورهای درحال توسعه ض
تواند چشم انداز مناسبی را از اتخاذ اند، میهایی دست یافتهباشند. چگونگی برخورد کشورهای دیگر که اکنون به موفقیت
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تراند. تجارب کشورهای اروپایی و آمریکا و بررسی های گوناگون در مقابل سیاستگذاران کشورهای درحال توسعه بگسسیاست
 تواند جالب توجه باشد. و توسعه قواعد این حوزه و نحوه اعمال آنها می فکری های مالکیتسیر تاریخی تحول قواعد حماتیت از 

یان گردیده است المللی به عنوان اقدامات اصلی باما در ارتباط با کشورهای درحال توسعه کنونی چندین اقدام ملی و بین
  تواند به این کشورها کمک شایانی نماید. در سطح ملی کشورهای درحال توسعه باید اقدامات زیر را انجام دهند:که می

تصویب مقررات مناسب برای استفاده از لیسانس اجباری برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت انحصاری   -
 ؛ مالکیت فکریدارندگان 
 ناهای تحقیقی؛استفاده از استث  -
 استفاده از استثنای کاربرد آتی؛  -
 شود؛که توسط سایر کشورها به آنها تحمیل می تریپسهای شدیدتر از عدم پذیرش نظام  -
 اجازه استفاده از واردات موازی و واردات بازار خاکستری؛  -
 های رقابتی؛ به کار بستن سیاست  -
 ها در مورد داروهای ضروری؛ کنترل قیمت  -
 های خاص حمایتی؛ ر بستن استثناهای مربوط به پرورش دهندگان گیاه و کشاورزان در نظامبه کا  -
 های صنعتی؛ ایجاد قواعد مربوط به مدل های مصرفی و طرح  -

 تواند بسیار مهم وحیاتی باشد:المللی موارد زیر میدر سطح بین
 ؛مالکیت فکریهای حمایتی تعدیل در افزایش و تقویت بیشتر نظام  -
 ؛ تریپسهایی برای کشورهای درحال توسعه در اجرا و کاربرد قواعد و مقررات شناسایی انعطاف  -
 ایجاد مقررات خاص برای انتقال فناوری موثر و مفید؛   -
 های تحقیق و توسعه در کشورهای کم درآمد؛تامین مالی فعالیت  -
 گذاری متفاوت محصوالت در کشورها و مناطق مختلف.قیمت  -

خود را با سیاست عمومی و  مالکیت فکریتوانند از همه موارد فوق استفاده کنند تا نظام حال توسعه میکشورهای در
کالن کشور همسو نمایند و نیازهای خاص خود را نیز تامین کنند. در این زمینه شاید مطلوب باشد که سندی جامع در ارتباط با 

مشخص نمایند و چشم انداز اقدامات  مالکیت فکرید را در حوزه های خوتنظیم نمایند تا چارچوب فعالیت مالکیت فکری
های الزم برای حمایت و تشویق مخترعان و نوآوران را تعیین کنند. چنین سندی تحت عنوان مناسب برای توسعه زیرساخت

 استراتژی مالکیت فکری در برخی از کشورها تصویب شده است. 
ی مورد نظر دولت برای تشویق و تسهیل نوآوری موثر و توسعه مدیریت تدابیر و ابزارها 21مالکیت فکریاستراتژی 

مالکیت های تواند نشان دهد که چگونه سیاستمی مالکیت فکریکند. همچنین استراتژی مالکیت فکری را مشخص می
طرح جامع برای های ملی اجرا شوند. هدف این استراتژی، تهیه یک نقشه و باید هماهنگ و سازگار با چارچوب سیاست فکری

های نو همه بازیگران حوزه مالکیت فکری است تا با یکدیگر برای ایجاد، تملک و استفاده از نتایج تحقیقات، نوآوریها و فناوری
ای تر توسعههمکاری کرده و از آن برای ایجاد ارزش اقتصادی و باال بردن توان علمی کشور استفاده نمایند و به اهداف کالن

 ند.نزدیکتر گرد

                                                           
21 Intellectual Property Strategy 
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 المللی راجع به مالکیت های فکری الزم است. های بیندر سطح بین المللی نیز مشارکت فعال در قاعده سازی
های مالکیت المللی هستند که مسئولیت اصلی سیاستگذاری در حوزه دو سازمان بینسازمان جهانی تجارت و  وایپو

و اجرای آنهاست و حوزه  مالکیت فکریات و معاهدات مربوط به سازمان اصلی و مسئول مذاکر وایپورا بر عهده دارند.  فکری
دارد که با تصویب موافقتنامه  وایپوتری از حوزه وسیع سازمان جهانی تجارتتخصصی آن موضوعات مالکیت فکری است. 

را در حوزه و تعیین ضوابط حداقلی و به خصوص سازوکار حل و فصل اختالفات و ضمانت اجراهای قوی، جایگاه مهمی  تریپس
بر عهده  مالکیت فکریبه دست آورده است. با وجود این، مسئولیت اساسی در ایجاد ضوابط و قواعد جدید حوزه  مالکیت فکری

 است.  وایپو

وظایف وایپو عبارت است از تسهیل حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان، اجرای وظایف اداری اتحادیه 
 -هایی که هدف آنها تشویق حمایت از مالکیت فکری است، کمک حقوقی اد و اجرای موافقتنامهپاریس و اتحادیه برن، انعق

آنگونه که در  وایپوآوری و انتشار اطالعات راجع به مالکیت فکری. اهداف فنی به کشورها در زمینه مالکیت فکری و جمع
ارتقاء »است و در پرتو این هدف، اولین وظیفه آن « نترویج تنظیم حمایت از مالکیت فکری در سراسر جها»اساسنامه آن آمده، 

توسعه اسناد تنظیم شده برای تسهیل حمایت کارآمد از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگ سازی قوانین ملی در این 
 در نظام نیاز به تضمین این که کشورهای درحال توسعه کامالً»می باشد. همچنین، در اساسنامه وایپو آمده است که « زمینه

های ملی ایجاد های سیاستهماهنگ سازی»و این اعتقاد وجود دارد که « جهانی مالکیت فکری تلفیق شوند مورد قبول است
های فنی و همکاری با  این دیدگاهی است که  کمک«. حقوق مالکیت فکری باید با هدف حمایت در سطح جهانی دنبال شود

 ند.ککشورهای درحال توسعه را راهبری می
در کشورهای  مالکیت فکریتوان پی برد که این سازمان طرفدار تقویت حمایت از می وایپوبا توجه به هدف اصلی 

نشان می دهد که این سازمان توجه چندانی به عواقب مضر  وایپودرحال توسعه است. تحلیل اسناد سیاسی منتشر شده از سوی 
ای مفید و ابزاری بدون هیچگونه شک و شبهه فکری های مالکیتاسناد، و منفی احتمالی چنین حمایتی نمی کند. در این 

 قدرتمند برای رشد اقتصادی معرفی شده اند.
بیشتر تحت تأثیر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع کشورهای توسعه یافته است تا  وایپورسد که بدینسان، به نظر می

های خود درحال توسعه. این سازمان باید در فرایند سیاستگذاریکنندگان و استفاده کنندگان محصوالت در کشورهای مصرف
های توسعه یافته و در حال تری استفاده کند و مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و دولتهای وسیعاز گروه مالکیت فکریبرای 

کشورهای درحال توسعه و  های غیردولتی را در قانونگذاری شرکت دهد و به نیازهای مردم وها و سازمانتوسعه و حتی گروه
ها ، آنها را در مشاورهفکری های مالکیتاهداف توسعه ای آنها حساسیت نشان دهد و ضمن پذیرش نکات ضعف و اثرات منفی 

  های فنی خود لحاظ نماید.وکمک
ه خود های قانونگذار و سیاستگذار نیست، بلکالبته توجه به منافع کشورهای درحال توسعه تنها بر عهده سازمان

حال توسعه نیز باید در این امر مشارکت فعال داشته باشند. کشورهای درحال توسعه و نمایندگان آنها نباید در  کشورهای در
ها به صورت انفعالی عمل نمایند بلکه باید با آگاهی کامل از منافع خود و با دانش وسیع جلسات مهم مربوط به قاعده سازی

تر و سایر مسائل کالن در جلسات و مذاکرات مربوط به حضور فعال و نقشی پررنگ فکری مالکیتنسبت به همه موضوعات 
داشته باشند. در این راستا، الزم است که در مقر سازمان مالکیت فکری نمایندگی دائمی داشته باشند تا بتوانند حضوری فعال 

ت که نمایندگان و تیمی از کارشناسان متخصص در داشته و از تمامی مذاکرات و تحرکات مطلع گردند. این کشورها الزم اس
، اقتصاد، کشاورزی، بهداشت داشته باشند تا بتوانند به نحوی شایسته از منافع کشور متبوع مالکیت فکریهای مختلف حوزه
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ی نمایند و کند، جلوگیرخود دفاع نمایند و از تصویب مقرراتی که آزادی عمل آنها را در پیگیری اهداف کالن کشور محدود می
 آنها را به نقطه متعادل و مطلوب برسانند. 

کشورهای توسعه یافته نیز باید در مذاکرات دو جانبه و چند جانبه خود به منافع کشورهای درحال توسعه و اهداف 
تواند فکری که می هایهای زیاد از مالکیتای آنها توجه نمایند و از اعمال فشار بر آنها برای پذیرش معیارهایی با حمایتتوسعه

ای کالن باشد، خودداری نمایند و در مواردی نیز که معاهداتی به تصویب رسیده است،کشورهای درحال مغایر با اهداف توسعه
 نشینی ننمایند.توسعه باید از سازوکارهای موجود برای اصالح آنها استفاده کنند و از مواضع به حق خود عقب
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