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ــر  ــال از عم ــت 35 س گذش ــا  ــه ب ک ــت  ــن اس ــت چني واقعي
کــه بی هيــچ وابســتگی بــه شــرق و غرب  انقــاب اســامی، 
توانســته جریانــات علمــی و عملــی عالــم را تحــت تاثيــر قــرار 
علــوم  دانش دوســتان  و  دانشــمندان  همچنــان  دهــد، 
انســانی در فضــای مســموم انســان محوری تنفــس ميكننــد 
کــه در شــأن ايــن انقــاب و  و حــوزه علــوم انســانی آنچنــان 

بنيانگذار آن است تحت تاثير  قرار نگرفته است. 
 در ميــان علــوم انســانی، رشــته حقــوق از آن جهــت اهميــت 
روابــط  و  رفتارهــا  مديریــت  نرم افــزار  کــه  می یابــد  مضاعــف 
انســانی در هــر تمدنــی، نظــام حقوقــی آن محســوب می شــود 
و ويژگی هــای  منحصــر بــه فــرد هــر حكومتــی را می تــوان در 

ــرد. ک نظــام حقوقــی آن مشــاهده 
از  حكومتــی  هــر  ماهّيــت  کــه  نيســت  تردیــدی  هم چنيــن 
مبانــی، منابــع، مفاهيــم و حتمــا روش هــا و غایــات متفاوتــی 
تشــكيل یافتــه و ايــن عناصــر از هــر حكومــت  تــا حكومتی دیگر 
کــه بیــن حكومــت و  متفــاوت اســت. بــه هميــن علــت روابطــی 
دیگــر مفاهيــم علــم حقــوق برقــرار ميشــود، ارتباط مســتقيم با 

عناصــر مذکــور دارد. 
مذکــور  عناصــر  ســاختارمند  و  منطقــی  مشــخص،  تببيــن 
در ايــن علــم راهبــردی، انگيــزه  اصلــی نویســندگان نشــریه 
تخصصــی حقوقــدان اســت. انگيــزه ای بــرای قــدم برداشــتن 
در مســير پرپیــچ و خــم و طوالنــی توليــد علوم انســانی اســامی 
بــزرگ  تمــدن  بــه  رســيدن  بــرای  حقــوق  علــم  حيطــه  در 

اســامی.
کــه تــا ضعف هــا و مشــكات   از طرفــی واقعيــت چنيــن اســت 
ســاختار و محتــوای موجــود در زمينه هــای مختلــف علــم 
حقــوق بــه درســتی آشــكار نشــود، دغدغــه بــرای توليــد راه 
بــه  پــا  ايــن  بــرای  حقوقــدان  شــد.  نخواهــد  ایجــاد  جدیــد 
گذاشــته اســت تــا بــا نقــد تخصصــی حوزه هــای  عرصــه انتشــار 
مختلــف علــم حقــوق و ارائــه راهــكار، بتوانــد ادبیــات جدیــدی 
در فضــای ســكوالر علــم حقــوق توليــد نمایــد و تنهــا خــط 
ــول  ــت اص ــور اس ــود متص ــرای خ ــه ب ــن عرص ــه در اي ک ــزی  قرم
تغيیــر ناپذيــر قانــون اساســی )اصــل 177( می باشــد. بــا همين 
رویكــرد فصلنامــه حقوقــدان، اقــدام بــه توليــد محتــوا بــرای 
ــان  انجمن هــای علمــی – معرفتــی ســازمان بســيج حقوقدان
کليــه اندیشــمندان حــوزه علــم حقــوق  کــرد. لــذا از  خواهــد 
کــه دارای انگيــزه و دغدغــه انقابــی هســتند دعــوت  و فقــه 
می شــود تــا بــا قلــم و نظــر خــود مــا را در رســيدن بــه هــدف 
کــه مــورد رضایــت درگاه احدیــت  مذکــور یــاری نماینــد. باشــد 

گيــرد.   قــرار 



تولید علوم انسانی 
توقع، هشدار
 و  مطالبه  رهبری

.

حركت در علوم انسانى بر خالف توقع و انتظار  1

ــط مربــوط بــه علــوم پایــه، تجربــی و ...  مســأله توليــد علــم فق
نيســت، بلكــه شــامل همــه علــوم و از جملــه علــوم انســانی 
ــه  ــاف آنچ ــانی، برخ ــوم انس ــه عل ــوص در زمين ــا بخص ــت. م اس
کــه انتظــار می رفــت و توّقــع بــود، حرکــت متناســب و خوبــی 
گــون مربــوط بــه ايــن علــم را -  گونا نكرده ایــم، بلكــه مفاهيــم 
چــه در زمينــه اقتصــاد و چــه در زمينه هــاى جامعه شناســی، 
کــز و  روان شناســی و سياســت - بــه شــكل وحــی ُمنــزل از مرا
هــاى  فرمــول  به صــورت  و  گرفته ایــم  غربــی  خاســتگاههاى 
آن  اســاس  بــر  و  داده ایــم  جــا  ذهنمــان  در  نكردنــی  تغيیــر 
کنيــم. بيانــات  می خواهيــم عمــل و برنامــه خودمــان را تنظيــم 

اســاتيد دانشــگاه ها)1382/08/08( از  ديــدار جمعــى  در 

احتياج به تحقيق و نوآوری 2

مــا در زمينــه علــوم انســانی احتيــاج بــه تحقيــق و نــوآورى داریــم. 
اســاس آن می تــوان  بــر  کــه  و مفاهيــم اساســی اى هــم  مــواد 
حقــوق، اقتصــاد، سياســت و ســاير بخشــهاى اساســی علــوم 
کــرد، بــه معنــاى حقيقــی  انســانی را شــكل داد و توليــد و فــراورى 
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کــه بایــد  کلمــه در فرهنــگ عريــق و عميــق اســامی مــا وجــود دارد 
کنيــم. البتــه در ايــن قســمت، حــوزه و اســتادان  از آن اســتفاده 
مؤمــن و معتقــد بــه اســام می تواننــد بــا جســتجو و تفّحــص، 
کــه مــا بایــد بــه  کننــد. اين جــا از آن جاهايــی اســت  نقــش ایفــا 
توليــد علــم برســيم. بيانــات آقــا در ديــدار جمعــى از اســاتيد 

دانشــگاه ها)1382/08/08(

منطقه ممنوعه علوم انسانى 3

ببينيــد در علــوم انســانی، تفكــر ایمانــی و ميــراث عظيــم و عميــق 
شــما، بــه شــما چــه می گویــد. امــروز غربی هــا یــك منطقــه ى 
آورده انــد؛  وجــود  بــه  انســانی  علــوم  زمينــه ى  در  ممنوعــه اى 
و  سياســت  و  اقتصــاد  از  مختلــف؛  بخش هــاى  همــه ى  در 
و  ادبیــات  و  تاريــخ  تــا  بگيریــد  روانشناســی  و  جامعه شناســی 
هنــر و حتــی فلســفه و حتــی فلســفه ى ديــن. یــك عــده آدم 
ضعيف الّنفــس هــم دلباختــه ى اینهــا شــده اند و نــگاه می کننــد 
گفته انــد،  کــه ببيننــد چــه می گوینــد؛ هــر چــه آنهــا  بــه دهــن اینهــا 
کــه بــد و غلــط اســت.  برایشــان می شــود وحــی ُمنــزل؛ ايــن اســت 
بيانــات  آقــا در ديــدار اســاتيد و دانشــجويان دانشــگاه امــام 

1384/10/29  - )عليه الّســالم(    صــادق 

حيوان انگاشتن انسان، مبنای علوم انسانى غربی 4

فلســفه         هائی  بــر  مبتنــی  انســانی،  علــوم  مباحــث  از  بســيارى 
که مبنایش مادیگرى است، مبنایش حيوان انگاشتن  هستند 
انســان اســت، عــدم مســئوليت انســان در قبــال خداونــد متعــال 
اســت، نداشــتن نــگاه معنــوى بــه انســان و جهــان اســت. خــوب، 
گفتنــد  کــه غربی         هــا  کنيــم، آنچــه را  ايــن علــوم انســانی را ترجمــه 
و نوشــتند، عينــًا مــا همــان را بیاوریــم بــه جــوان خودمــان تعليــم 
کيت و تردیــد و بی         اعتقــادى بــه مبانــی  بدهيــم، در واقــع شــكا
ــه  الهــی و اســامی و ارزشــهاى خودمــان را در قالبهــاى درســی ب
کنيــم؛ ايــن چيــز خيلــی مطلوبــی نيســت. ايــن از  جوانهــا منتقــل 
کــه بایســتی مــورد توجــه قــرار بگيــرد.  جملــه         ى چيزهائــی اســت 

ــگاه ها - 1388/06/08 ــاتيد دانش ــدار اس ــا در دي ــات آق بيان

م ، برای توليد علوم انسانى بومى
ّ

تعليم و تعل 5

مــا ميگوئيــم علــوم انســانی را یــاد بگيریــم تــا بتوانيــم شــكل بومــی 
کنيــم. بلــه،  کنيــم و ايــن را بــه دنيــا صــادر  آن را خودمــان توليــد 
کــه از مرزهــاى  کــه ايــن اتفــاق افتــاد، آنــگاه هــر یــك نفــرى  وقتــی 
مــا خــارج ميشــود، مایــه ى اميــد و اتــكاى ماســت. بنابرايــن مــا 
ميگوئيــم در ايــن علــوم مقّلــد نباشــيم. حــرف مــا در زمينــه ى 

علــوم انســانی ايــن اســت.
کشــور بومی  کنونی در  علوم انســانی اهميت دارد، علوم انســانی 
ــه نيازهــاى مــا نيســت،  ــه مــا نيســت، ناظــر ب نيســت، متعلــق ب
مّتكــی بــه فلســفه ى مــا نيســت، مّتكــی بــه معــارف مــا نيســت، 
اصــًا ناظــر به مســائل دیگرى اســت، مســائل مــا را حل نمی کند. 

بيانــات آقــا در ديــدار اســاتيد دانشــگاه ها - 1389/06/14

علوم ذاتا مسموم انسانى، هشدار ! 6

اینكــه بنــده دربــاره ى علــوم انســانی در دانشــگاه ها و خطــر ايــن 
دانشــهاى ذاتــًا مســموم هشــدار دادم - هــم بــه دانشــگاه ها، هــم 

بــه مســئوالن - بــه خاطــر هميــن اســت. اين علوم انســانی اى که 
که ماهيتًا معــارض و مخالف  امــروز رائــج اســت، محتواهائــی دارد 
بــا حرکــت اســامی و نظــام اســامی اســت؛ متكــی بــر جهان بینــی 
دیگــرى اســت؛ حــرف دیگــرى دارد، هــدف دیگــرى دارد. وقتــی 
اینهــا رائــج شــد، مديــران بــر اســاس آنهــا تربیــت ميشــوند؛ هميــن 
کشــور، در  مديــران می آینــد در رأس دانشــگاه، در رأس اقتصــاد 
رأس مســائل سياســی داخلــی، خارجــی، امنيــت، غيــره و غيــره 
قــرار ميگيرنــد. بيانــات آقــا در ديــدار طــالب، فضــال و اســاتيد 

حــوزه علميــه قــم  - 1389/07/29

لزوم اجتهاد در علوم انسانى 7

کنيم؛ نباید مقلد باشــيم...  ما بایســتی در علوم انســانی اجتهاد 
کار عميــق انجام  کــه در بــاب علــوم انســانی  حــرف مــن ايــن اســت 
کننــد.  کار  بگيــرد و صاحبــان فكــر و اندیشــه در ايــن زمينه هــا 
بيانــات آقــا در ديــدار طــالب، فضــال و اســاتيد حــوزه علميــه 

قــم  - 1389/07/29

8 علوم انسانى، روح دانش

علــوم انســانی روح دانــش اســت. حقيقتــًا همــه  دانشــها، همــه  
کــه روح آن،  کالبــد اســت  تحــرکات برتــر در یــك جامعــه، مثــل یــك 
علــوم انســانی اســت. علــوم انســانی جهــت ميدهــد، مشــخص 
کــدام طــرف داریــم ميرویــم، دانــش مــا دنبــال  کــه مــا  ميكنــد 
چيســت. وقتــی علــوم انســانی منحــرف شــد و بــر پایه هــاى غلــط 
کــه  و جهان بینی هــاى غلــط اســتوار شــد، نتيجــه ايــن ميشــود 
ــش  ــی پی ــش انحراف گرای ــه ســمت یــك  ــه  تحــرکات جامعــه ب هم
غــرب دارد، شــوخی نيســت؛ چيــز  کــه  امــروز دانشــی  ميــرود. 
ــی  ــر تاریخ ــده ى بی نظي ــك پدی ــرب ی ــش غ ــت. دان ــی نيس کوچك
اســت؛ اما اين دانش در طول ســالهاى متمادى در راه اســتعمار 
کار رفتــه، در راه  کار رفتــه، در راه بــرده دارى و برده گيــرى بــه  بــه 
کار رفتــه؛  کشــيدن ثــروت ملتهــا بــه  کار رفتــه، در راه باال ظلــم بــه 
کار دارنــد ميكننــد. ايــن بر اثــر همان  کــه می بینيــد چــه  امــروز هــم 
فكــر غلــط، نــگاه غلــط، بینــش غلــط و جهتگيــرى غلــط اســت که 
کــه خود علم یك چيز شــریفی اســت،  ايــن علــم بــا ايــن عظمــت - 
کار  ــه  ــا ب ــت ه ــن جه ــت - در اي ــی اس کریم ــز و  ــده ى عزي ــك پدی ی
می افتــد. بيانــات آقــا در ديــدار جمعــى از نخبــگان و برگزيــدگان 

علمــى)1390/07/13(

علوم انسانى، فضای تنفس ديگر علوم 9

کشــور  علــوم انســانی هــوای تنفســی مجموعه هــای نخبــه ی 
کــه هدایــت جامعــه را بــر عهــده دارنــد. بنابرايــن آلــوده  اســت 
ــودن ايــن هــوای تنفســی بســيار تعيین کننــده اســت...  ــا پاك ب ی
مشــكل علــوم انســانی غربــی پایه هــای معرفتــی غلــط آن اســت 
و اصــاح در علــوم انســانی و تحــول در ســينما و تلويزيــون بــدون 
امكان پذيــر  غربــی  انســانی  علــوم  معرفتــی  پایه هــای  اصــاح 
بــا  مؤثــر  ارتبــاط  گــرو  در  نيــز  پایه هــا  ايــن  اصــاح  و  نيســت 
از  جمعــى  ديــدار  اســت.  ديــن  علمــای  و  علميــه  حوزه هــای 
مســئوالن و دســت اندركاران جشــنواره ی مردمــى فيلــم عمــار 

بــا رهبــر انقــالب)1391/12/01(

 ایجاد امكان امتحان و ابتا،هدف حكومت اسامی     7
ارکان نظام  سازی در حوزه زن و خانواده     9 
قيام عاشورا الگويی همگانی  برای هميشه تاريخ     15 
 تأملی بر سياست جنايی فرهنگی در فضای مجازی     19 

4
 فصلنامه علمی - معرفتی

سازمان بسیج حقوقدانان
سال اول / شماره اول



 ایجاد امكان امتحان و ابتا،هدف حكومت اسامی     7
ارکان نظام  سازی در حوزه زن و خانواده     9 
قيام عاشورا الگويی همگانی  برای هميشه تاريخ     15 
 تأملی بر سياست جنايی فرهنگی در فضای مجازی     19 



َن  ْم ِبَشْيٍء ّمِ
ُ

ك َوّنَ
ُ
َنْبل

َ
َول

َن  ُجوِع َوَنْقٍص ّمِ
ْ
َخوْف َوال

ْ
ال

َمَراِت  َمَواِل َوالأنُفِس َوالّثَ
َ
الأ

اِبِريَن ِر الّصَ َوَبّشِ

6
 فصلنامه علمی - معرفتی

سازمان بسیج حقوقدانان
سال اول / شماره اول



 ایجاد امکان 
امتحان و ابتال، 
 هدف حکومت اسالمی
 سخنرانی اختصاصی حجة  االسالم علیرضا پناهیان
 در همایش تعالی و هم اندیشی حقوقدانان بسیجی 

اداره  بـــرای  صهيونيســـت ها  کـــه  طراحی هايـــی  از  یكـــی 
کشـــورها در برنامـــه ريزی های  جهـــان و ســـلطه بـــر دیگـــر 
که بـــا قوانين اضافـــی، جوامع  گنجانده اند، اين اســـت  خـــود 
بشـــر را اســـير خـــود نمـــوده و از ايـــن طريـــق قـــدرت ارزیابـــی 
کم  ج شـــود. با توجـــه به فضای حا قانون از دســـت جوامع خار
گفت مـــا امـــروزه در چنين فضايی  بـــر نظام هـــای حقوقی باید 
کـــه مجلس شـــورای اســـامی و  زندگـــی می کنيـــم. و معتقـــدم 
نهادهای مرتبط مبّری از اين طراحی صهيونيســـتی نيســـت. 
کـــه تجربـــه  کـــه مـــا در جهانـــی زندگـــی می کنيـــم  لـــذا از آنجـــا 
گـــذاری تحت دکترين صهيونيســـت ها قرار  بین المللـــی قانون 
دارد، بنابرايـــن بایـــد به هـــر قانون و نيز فلســـفه حقوق مد نظر 
که شـــورای  گفته می شـــود  غربی ها ســـوءظن داشـــت.هرچند 
که صریحًا با شریعت  نگهبان صرفًا مســـئوليت دارد تا قوانينی 
اســـام مغايرت دارنـــد را جلوگيری نماید و حـــال اینكه عوامل 

متعددی در قانونگذاری موثر است.
فهم نگاه شـــریعت اســـام در شـــناخت فلســـفه حقوق بســـيار 
اهّمّيـــت دارد. چه بســـا با خلـــط مباحث، موجبـــات دگرگونی 
دیدگاه اســـام فراهم آید. فهم دقيـــق همجنس بازی در غرب 
که غربی ها از ايـــن طريق درصدد حذف  به ما نشـــان می دهد 
نهـــاد خانـــواده بـــوده اند، یـــا اینكـــه می بینيم با حملـــه به پدر 
ســـاالری تاش بـــرای حذف والیت، پیشـــوا و رهبـــر در جامعه 
که در مكاتـــب غربی ها  گرفته اســـت. شـــاهد هســـتيم  صورت 
گفتـــه می شـــود بـــرای از بیـــن بـــردن والیـــت و والیت مـــداری و 
بـــرای اینكه از پیشـــوا تبعيت نشـــود، در خانواده پدرســـاالری 

گرفت،  را از بیـــن ببریـــد. هرچنـــد اين نظریـــه در آلمان نشـــأت 
کـــه در داخل جامعـــه اســـامی، بـــرای اینكه از  امـــا می بینيـــم 
ولّی تبعّيت نشـــود، به پدرســـاالری حمله می کننـــد. تاثير نفی 
پدرســـاالری و مادرســـاالری در علـــوم تربیتی را بـــا نفی تبعّيت 
از ولـــّی و پیشـــوا در علـــم حقـــوق شـــاهد هســـتيم. حـــال در 
که متاّثر از نگاه صهيونيســـتی اندیشـــيده  نظام هـــای حقوقی 
شـــده اســـت باید انســـان عاقل نسبت به آن ســـوءظن داشته 
باشـــد. و از طرفـــی ضـــرورت ایجـــاب می کنـــد تـــا دانشـــمندان 
علـــوم تربیتی و علـــم حقوق با یكدیگر تعامل داشـــته باشـــند. 
عالـــم حقوقی باید بـــا روان شناســـی اجتماعی و نظـــام تربیت 
اسامی آشـــنايی داشته باشـــد تا در قانونگذاری ها به آن توجه 
گاهی  کنـــد. معتقـــدم در علم حقـــوق، حقوقدانـــان نيازمنـــد آ
نســـبت بـــه انسان شناســـی، جامعه شناســـی و روان شناســـی 

اجتماعی هســـتند. 
کـــه موجبـــات مشـــكل در نظام  از جملـــه مســـائل زيـــر بنايـــی 
که بیـــن نظام  حقوقی ما شـــده اســـت، شـــباهت هايی اســـت 
حقوقـــی مـــا و نظـــام غربی هـــا پیـــدا شـــده اســـت. بـــه عنـــوان 
کـــه مبنـــای قانون گـــذاری؛  گفته شـــده اســـت  کنون  مثـــال تـــا 
برقـــراری نظـــم، جلوگيـــری از ظلم، عـــدم مســـاوات و تبعيض 
گـــر در نظـــام حقوقـــی اســـام ارث زن و مرد  و...اســـت. حـــال ا
گرفتـــه و بـــه زن ظلم  مســـاوی نبـــود، اینجـــا تبعيـــض صـــورت 
گردید  گر بیـــن زن و مرد ارث مســـاوی تقســـيم  شـــده اســـت؟ ا
کـــه در  آیـــا ايـــن ظلـــم نيســـت؟ لـــذا بســـياری از ايـــن مباحثی 
مبانـــی حقوق مطرح می شـــود، بـــا پذيـــرش آن مبانی صحيح 
اســـت اما با توجه بـــه ويژگی هـــای روح انســـان قوانين بهتری 
بایـــد نوشـــت. ولی نيازمنـــد تامـــل در مبانی حقوقی هســـتيم 

کـــه در اذهـــان ما تئوريزه شـــده اســـت.
کـــه بســـتر  بنظـــر اینجانـــب مهم تريـــن نيـــاز بشـــر ايـــن اســـت 
گردد. هيچ ســـعادتی قابل تحميل  امتحانـــات الهی او فراهـــم 
که بشـــر  کـــه به همان ميزانی  به بشـــر نمی باشـــد.ما معتقدیم 
نيازمنـــد بسترســـازی بـــرای امتحانـــات الهـــی اســـت، خداوند 

آنهـــا را تدبیر نموده اســـت.
 در نظـــام آفرینـــش الهـــی شـــاهد هســـتيم، علـــی رغـــم اینكـــه 
ايـــن امـــكان بـــرای خداونـــد وجـــود داشـــت تا جلـــوی خلقت 
گرفتـــه شـــود امـــا خداوند آن مســـائل  و پیدايـــی برخـــی امـــور 
را بـــرای امتحـــان و ابتـــاء آدمی آفریـــده اســـت. بنابراين بســـتر 

امتحـــان انســـان بایـــد فراهم باشـــد. 
امتحـــان مهم تـــر اســـت یـــا امنيـــت؟ امتحـــان مهمتر اســـت یا 
کدام را اصل قرار  نظم؟ امتحان مهمتر اســـت یا مســـاوات؟ هر 
کـــه برنامه  دهيـــم، دیگـــری را مخـــدوش می کند.  مثـــا زمانی 
ريـــزی می شـــود تا زن و مرد نســـبت یـــه یكدیگر ظلـــم نكنند تا 
که  کنـــد؟ تا حدی  چه حـــد قانونگذار اجـــازه دارد قانون وضع 
کـــه قرآن  صحنـــه امتحـــان الهی مخـــدوش نشـــود. همانگونه 
ميفرمایـــد: الـــذی خلق المـــوت و الحيـــاة ليبلوکم؛ تـــا امتحان 
که غربی ها ســـوء اســـتفاده را  بگيـــرد. اين همان چيزی اســـت 
کجا محدود می کنيم  کردنـــد به نام آزادی. مـــا آزادی را تا  از آن 
که صحنـــه امتحان مخدوش نشـــود. براســـاس اين  تـــا جايی 
که محدوده آزادی را تعيین می کنيم. براساس  فلســـفه اســـت 

که محـــدوده امنيت را فراهـــم می کنيم. اين فلســـفه اســـت 

شاهد هستيم كه در مکاتب 
غربی برای از بين بردن واليت و 

واليت مداری و برای اينکه از 
پيشوا تبعيت نشود، گفته 

مى شود در خانواده پدرساالری 
را از بين ببريد
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شـــيوه حكومت داری مقام معظم رهبـــری باید برای 
مديـــران و سياســـتگذاران الگـــو باشـــد. والیـــت یعنی 
گرفتن همـــه فرصت ها. آقای  مديریـــت فرصت ها. نه 
دکتـــر شـــریعتی می گفت مـــا باید بـــه یک دموکراســـی 
برســـيم بـــه نـــام دموکراســـی متعهـــد. مـــردم رهبـــری 
کننـــد اما  دموکراســـی متعهـــد را می تواننـــد انتخـــاب 
کنند.  نمی تواننـــد رهبری دموکراســـی متعهـــد را عزل 
می گویـــد برای اینكه مردم را می شـــود فریـــب داد. لذا 
اعتبـــاری به رأی مـــردم برای عزل رهبری دموکراســـی 
کم بـــر قوانين اســـامی به ما  متعهـــد نيســـت. روح حا
کار  کـــه اين صحنه ابتـــا نباید عوض شـــود.  می گویـــد 
پیچيـــده و ســـختی اســـت. ممكن اســـت به ســـليقه 

کشـــيده شـــود ولی قابـــل تأمل و بحث اســـت.
ايـــن  امتحـــان  و  ابتـــا  زمينه هـــای  از  دیگـــر  یكـــی   
بایـــد  هـــدف  بـــه  رســـيدن  بـــرای  انســـان  کـــه  اســـت 
گـــردد. بنابرايـــن هرچنـــد قانون  متحمـــل ســـختی ها 
و قانونگـــذاری در جامعـــه الزم اســـت امـــا بایـــد با یک 
گيـــرد  مبانـــی دقيقـــی ايـــن قانون گذاری هـــا صـــورت 
کان نباید  که امـــكان امتحـــان در نـــگاه  گونـــه  ای  بـــه 
کـــه آفریده  گردد تا بتـــوان مـــردم را در جهتی  منتفـــی 
شـــده اند و آن ســـختی معقـــول اســـت در جهـــت آن 
خطـــا  اینكـــه امـــكان  کننـــد بـــدون  حرکـــت  ســـختی 
کامـــل منتفی شـــده باشـــد. نتيجه  کردنشـــان بطـــور 
زميـــن  امتحـــان  در  آدمی اســـت.  رشـــد  امتحـــان 
که با فراهم شـــدن  خـــوردن و مســـائل دیگری اســـت 
امنيـــت،  می آیـــد.  بدســـت  امتحـــان  صحيـــح  بســـتر 
کـــه غربی هـــا، فرهنگ  رفـــاه، تنظيـــم روابـــط. رفاهی 
اومانيســـتی، فرهنـــگ ليبرالـــی دنبـــال آن اســـت، آن 
رفـــاه قطعـــا مدنظـــر ما نيســـت. نـــه ممكن اســـت نه 

مطلـــوب. 
کميـــت  مـــا بایـــد پیشـــگيری از جـــرم را بـــا منطـــق حا

کنيد. اصا علوم انســـانی وقتی ســـامان پیدا  امتحـــان تحليل 
گر  که فلســـفه همه شـــان یكی شـــود. فلســـفه تربیت ا می کنند 
از فلســـفه حقوق جدا شـــود ما مشـــكل داریم. فلســـفه دين از 
فلســـفه تعليم و تربیت و از فلســـفه حقوق جدا شود ما مشكل 
گر  کجا یكی می شـــود؟ در امتحـــان. ا داریم. فلســـفه اینهـــا در 
کنـــار بگذاریـــم و بگويیـــم مـــا می خواهيم  فلســـفه امتحـــان را 
جهـــان را به ســـعادت برســـانيم آن وقت باید ســـعادت را  معنا 
کنيم. کم بـــر قوانين اســـامی را درک  کنيـــم. پس بایـــد روح حا
کـــه همـــه افراد  مجـــازات اســـامی طوری طراحـــی شـــده اند 
امـــكان  ايـــن  پـــس  نمی کننـــد.  درک  را  امتحـــان  امـــكان 
گر  امتحـــان را بایـــد بصـــورت یـــک فلســـفه جـــدی بگيریـــم. ا
جامعـــه فرعونـــی باشـــد باز هم خـــدا از بنده هایـــش امتحان 
کـــه باشـــد بـــاز هم خـــدا از  می گيـــرد. جامعـــه مهـــدوی هـــم 
بنده هایـــش امتحـــان می گيـــرد. امتحـــان تكوینـــا مخدوش 
کـــرد. آیه قرآن  نمی شـــود بـــه نوعـــی در تقدير ظهـــور خواهد 
کرد ما بایـــد امتحانات را  اســـت فرعون امتحانات را ســـخت 
کنيـــم. نتيجه  کنيم ولـــی نه اینكه امتحـــان را منتفی  آســـان 
قوانيـــن  کـــه  آنجايـــی  می شـــود؟  آشـــكار  کجـــا  حرفهـــا  ايـــن 

علوم انسانى وقتى سامان پيدا 
مى كند كه فلسفه همه شان 
گر فلسفه تربيت از  يکى شود. ا
فلسفه حقوق جدا شود، ما 
مشکل داریم. فلسفه دین از 
فلسفه تعليم و تربيت و از 
فلسفه حقوق جدا شود ما 
مشکل داریم

وجه مشترک علوم انسانى 
امتحان است. نه تنها 
علوم انسانى بلکه تربيت 
دينى و حکومت دينى، حقوق 
اساسى تا حقوق مدنى و حقوق 
كه مى تواند  جزا  وجه مشتركى 
همه اينها را نظم دهد بحث 
امتحان است

غربـــی مغايـــر با قوانيـــن اســـامی در می آیند و مـــا دفاع قوی 
منطبـــق بـــا ادبیـــات آنهـــا نداریـــم. می خواهيـــم بـــا قوانيـــن 
کنيم.کـــه فاجعه بار  غربـــی از قوانيـــن حقوقی اســـام دفـــاع 

می آیـــد. 
کـــه وجـــه مشـــترک علـــوم انســـانی   راهـــكار مـــن ايـــن اســـت 
بدســـت بیاید. وجـــه مشـــترک علوم انســـانی امتحان اســـت. 
نـــه تنهـــا علوم انســـانی بلكـــه تربیت دینـــی و حكومـــت دینی، 
حقوق اساســـی تا حقـــوق مدنـــی و حقوق جزا وجه مشـــترکی 
کـــه می توانـــد همـــه اینهـــا را نظم دهد بحـــث امتحان اســـت. 
امتحـــان را در قـــرآن مـــورد مطالعـــه قـــرار دهيـــد آن نظامـــات 

مختلـــف را ســـامان می دهـــد. 
که ســـوءظن بـــه قوانين غربی داشـــته  راهـــكار من اين اســـت 
باشـــيد، بـــه مفاهيـــم مبهمی مثل عدالـــت، نظـــم، جلوگيری 
کرد.  از هـــرج و مـــرج و پیشـــگيری از جـــرم، نباید مطلق نـــگاه 

کـــرد.  کميـــت امتحـــان باید نگاه  اینهـــا را با قيـــد حا
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ارکان نظام  سازی
  در حوزه زن و خانواده 

ناهید سلیمی
 )دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق زن در اسالم - دانشگاه خوارزمی(
salimy85@gmail.com

ارتبــاط تنگاتنــگ دو عنصــر زن و خانــواده اندیشــمندان را 
رئــوس  از  یكــی  به عنــوان  زن  بــه  تــا  مــی دارد  آن  بــر 
انسان ســازی و توليــد جریان هــای ســازنده در خانــواده و بــه 
تبــع آن در جامعــه و تاريــخ نــگاه شــده و بــرای تبيیــن نظــام 
او  حقــوق  جایابــی  بــه  را  به ســزايی  ســهم  خانــواده  حقوقــی 
تخصيــص دهنــد. در طــی ايــن نوشــتار بــه بررســی دو محــور 
و  خانــواده  و  زن  حــوزه  در  نظام ســازی  بایســته های  اصلــی 

گذشته تا به حال پرداخته شده است.  موانع ایجاد آن از 
حقوقــی  مســائل  حــوزه  در  نظام ســازی  موانــع  بحــث  در 

بــا  اخــص،  به معنــای  خانــواده  حقــوق  و  اعــم  به معنــای 
و  اســت  نيفتــاده  اتفــاق  نظام ســازی  چــرا  کــه  رویكــرد  ايــن 
کنــد در حــال طــرح و بســط اســت، بــا  بــا ايــن ســرعت بســيار 
کــه بــه آنچــه بایــد در ايــن حــوزه بــه آن  گــروه مواجهيــم  ســه 
گــروه عمــده عبارتنــد از:  عمــل می کردنــد، نكرده انــد. ايــن ســه 
کــه در بیــن ايــن دو  حوزویــان، دانشــگاهيان و مجامــع متفرقــه 
گــروه حوزویــان بــا دوقشــر مانــع  طيــف قــرار دارنــد. در ميــان 
کــه اعتقــادی بــه  نظام ســازی مواجهيــم. یــك دســته آن هايــی 
کــه تــوان ایجــاد  نظام ســازی نداشــته و دســته دوم آن هايــی 
کــه معتقــد بــه ايــن اصــل باشــند. عــدم  نظــام را ندارنــد ولــو ايــن 
کــه می گویــد فقــه  اعتقــاد در دســته اول ناشــی از تفكــری اســت 
کــه  ناظــر بــه امــور جزئــی بــوده و اصــًا مبنايــی بــه نــام نظــام 
کليــات اســت قابليــت طــرح در فقــه را نــدارد و فقــه  از حيــث 
مســئول پرداختــن بــه ايــن امــور نيســت. ملتزميــن بــه ايــن 
گــروه فكــری متفــاوت جــای می گيرنــد،  اندیشــه خــود در دو 
کــه اساســًا انســان های صالحــی بــوده ولــی  عــده ای آن هايــی 
از زوایــای فقــه مطلــع نيســتند و فقــه را خــوب نشــناخته اند، 
کــه صاحــب جواهــر در  بحــث بداهــت اجــرای  ماننــد افــرادی 
حــدود در عصــر غيبــت بــه آن هــا اشــاره می کنــد و در رد ايــن 
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گويــی از طعــم فقاهــت چيــزی را  ــد  مهــم توســط آن هــا می گوی
کــه ايــن از بديهيــات امــور می باشــد. عــده ای  نچشــيده اند چــرا 
کــه عــدم اعتقادشــان بــه نظام ســازی  کســانی هســتند  دیگــر 
گرفتــاری در مطامــع دنيــوی  نــه بــه دليــل بی اطاعــی بلكــه 
گــرو حفــظ وضعيــت موجــود اســت  بــوده و منافــع آن هــا در 
کــه نگرانــی ایشــان  به طوری کــه امــام بارهــا اشــاره داشــته اند 
ــی از جانــب  ــروه، بیــش از نگران گ از جانــب تأثيــرات منفــی ايــن 
کــه هيــچ ســنخيتی بــا ديــن و انقــاب و نظــام  گروه هايــی اســت 

ــد. ندارن
در  نظام ســازی  بــه  معتقــد  حوزویــان،  از  دوم  دســته  افــراد 
بحــث خانــواده و زن هســتند امــا بــه دليــل بداعــت موضــوع 
و ســختی طــرح مســائل جدیــد توانايــی انجــام آن را نداشــته 
کار سختيســت  کــه می داننــد  کار عاجزنــد چرا و از انجــام ايــن 
تــا جايی کــه وقتــی صحبــت از مباحــث معمــول فقــه ماننــد 
طهــارت، نــكاح، عقــود و غيــره می شــود، بــه قــدری طــی 13 
کــه شــيعه در منصــب حكومــت قــرار نداشــته  گذشــته  قــرن 
ايــن  بــه  بــوده  دور  نظــام  ســاخت  و  حكومتــی  الزامــات  از  و 
کســی بخواهــد مطلــب  گــر  کــه ا دســت مســائل پرداخته انــد، 
کنــد واقعــًا بحثــی بــه  جدیــدی در ايــن احــكام فــردی ارائــه 
آن معنــا وجــود نــدارد. امــا در حوزه هايــی ماننــد فقــه االداره 
گــروه نشــان  و فقه السياســه اين گونــه نيســت. عملكــرد ايــن 
می دهــد چــون در ايــن مباحــث موضــوع بكــر بــوده و اســتخراج 
کار  آن هــا  کــردن  قاعده منــد  و  نظام منــد  ســپس  و  مبانــی 
حوزه هــا  ايــن  بــه  نكــردن  ورود  راه  بهتريــن  اســت،  ســختی 
می باشــد. به طوری کــه مقــام معظــم رهبــری در جهــت لــزوم 
گشــایش ايــن رویكــرد در فقاهــت و سياســت گذاری در دیــدار 
بــا مجلــس خبــرگان رهبــری داشــتند فرمودنــد مــن از شــما 
فقــه  ج  خــار کاس هــای  مجموعــه  کــه  می کنــم  درخواســت 
ــزار  ــد و برگ ــت راه بیفت ــن دس ــاد و از اي ــت، اقتص ــه سياس ــر ب ناظ
شــود، امــا در دیــدار بعــدی نيــز فرمودنــد مــا چنيــن چيــزی 

گفتيــم و راه نيفتــاد.
ضعــف  و  قــوت  و  نظام ســازی  حــوزه  در  کــه  دومــی  گــروه 
بیــان  در  کــه  هســتند  دانشــگاهيان  می باشــند  دخيــل  آن 
جریان هــای مانع تــراش در ايــن قشــر نيــز بــا دو دســته عمــده 
روبــرو هســتيم؛ دســته اول، روشــنفكران دینــی یــا بــه عبــارت 
در  کــه  کســانی  هســتند؛  اســامی  تجددگرایــان  روشــن تر، 
اوايــل انقــاب در انتخــاب بیــن روحانيــون و روشــنفكران آن 
مســلمانان  جنبــش  مجاهديــن،  مثــل  )جریان هايــی  زمــان 
گرفتنــد  را  روحانيــون  طــرف  آزادی(،  نهضــت  مبــارز، 
درحالی کــه تحصيــات دانشــگاهی داشــتند امــا بــه مــرور زمــان 
گسست شــان از جریانــات ســنتی شــروع شــد و  تبديــل بــه نحلــه 
ــی  ــان در مباحث ــع این ــدند. موض ــی ش ــنفكران دین ــان و روش کي
هستی شناســی  و  انسان شناســی  معرفتــی،  مبانــی  ماننــد 
مبانــی  ايــن  کثــری  حدا پذيــرش  بــا  منفعانــه  کامــًا  غربــی 
می باشــد. نكتــه مهــم پیرامــون روشــنفكری دینــی و چنــد و 
چــون آن بــه ایضــاح خــود مفهــوم ايــن واژه اختصــاص می یابــد 
کشــيدن  کــه بــا مفهومــی مغشــوش و متناقض نمــا و بــا یــدك 
کامــًا  واژه دینــی، ديــن را در برابــر معــارف انسان ســاز غربــی 
بی اســتفاده دانســته و مقلــد غربیــان اســت. در ايــن تفكــر بــا 

گرفتــه دیگــر  رشــد ســريع علــوم تجربــی و مدرنيزاســيون صــورت 
بــرای ديــن و اســام ســنتی در عصــر حاضــر ارزش و جایــگاه 
ــن  ــی جایگزي ــل عرف ــم و عق ــد و عل ــل ش ــوان قائ ــردی نمی ت کارب
کــه اصــل دینــی  ايــن مفاهيــم می شــوند. لــذا در اندیشــه ای 
جایگاهــی  می شــود  طــرد  قواعــد  و  سياســت گذاری ها  بــودن 
چــرا  نمی مانــد  باقــی  اســامی  حقوقــی  نظــام  ســاخت  بــرای 
کــه برخــورد ايــن جریــان به نوعــی برخــوردی انفعالــی در برابــر 
بــه  قریــب  پذيــرش  و  غربــی  حقوقــی  مفــاد  و  کنوانســيون ها 

می باشــد.  بین ا لملــل  عــرف  کثریــت  ا
حقوقــی،  نظام ســازی  در  دینــی  روشــنفكران  اصطــاح  بــه 
کــه فقــه یــک شــعبه  ــر از فقــه نشــانده و معتقدنــد  اخــاق را برت
ديــن و یــک ضلــع اســت امــا مهم تريــن ضلــع نيســت و اضــاع 
کــه اخــاق مهم تريــن آن اســت و یــک  بســيار مهــم دیگــری دارد 
کــه اخاقــی باشــد و نــه  جامعــه دینــی وقتــی واقعــًا دینــی اســت 
فقهــی و بــا ايــن تفاســير در دنيــای مــدرن امــروز، حقــوق بشــر و 
بــه تبــع آن نظــام حقوقــی زن و خانــواده می بایــد منطبــق بــا 
ــه  ک ــت  ــامی اس ــه اس ــن فق ــوده و اي ــمول ب ــات جهان ش اخاقي

ــا بــر آن منطبــق شــود. گرفتــه ت بایــد مــورد بازنگــری قــرار 
گــروه دوم دانشــگاهيان، افــراد متديــن و قائــل بــه نظام ســازی 
در  متأســفانه  امــا  می باشــند  خانــواده  حقــوق  در  اســامی 
ــوده و به لحــاظ  کم ســواد ب شــناخت مبانــی اســامی ضعيــف و 
انسان شناســی،  حوزه هــای  در  غربــی  مبانــی  بــا  علمــی 
معرفت شناســی، هستی شناســی و ســاير معــارف غربــی رشــد 
بــا  را  غــرب  می خواهنــد  صبغــه  ايــن  کنــار  در  ولــی  یافته انــد 
کــه برخــی اوقــات نقــدی  کننــد. تــا جايــی  مبانــی خودشــان نقــد 
کــه برخــی اســاتيد اســامی بــه مبانــی غربــی وارد می کننــد بــا 
همــان روش، بــه مبانــی اســامی انتقــاد وارد می کننــد چــون 
مبنــای آنهــا انســان محور اســت بــه بیراهــه می رونــد. از طرفــی 
را  اســامی  غربــی، داشــته های  بــا همــان مبانــی  هــم  گاهــی 
کــردن مبانــی غربــی تبيیــن می کننــد  بــا برچســب اســاميزه 
بــرای مثــال بعضــا در علــوم روانشناســی خانــواده بــا نقــل قــول 
مؤیدانــه از فرویــد، يونــگ و امثالهــم و در نهایــت آوردن حدیــث 
بــا همــان عنــوان و مفهــوم، حجيــت احادیــث و  یــا حكمــی 
مبانــی اســامی را در تطابــق بــا مبانــی غربــی می داننــد. ايــن 
مبانــی  بــا  نظام ســازی  از  قشــر  ايــن  ناتوانــی  مؤیــد  عوامــل 

عميــق و اصيــل اســامی می باشــد.
کــه در ايــن نوشــتار از آنــان بــه نئواخباريــون  گروه هــای متفرقــه 
یــاد می کنيــم در حــال حاضــر بــا عناويــن متفاوتــی مشــغول بــه 
کــه اغلــب  فعاليــت و حيــات فكــری می باشــند. ايــن دســته 
ــه پیمــودن راه  شــامل تفكــرات ســنت گرايی صــرف می باشــد ب
کمتريــن  ســنت و اصــول فقــه و رویكــرد شــریعت مآبانه بــدون 
ايــن بیــن  کيــد دارنــد و در  تأثيرپذيــری از تحــوالت جدیــد تأ
ممكــن اســت بــه نظام ســازی در ايــن زمينــه معتقــد باشــند 
کل تمــدن  کــه  یــا خيــر. مبنــای عمــل ايــن تفكــر ايــن اســت 
گــذارده و رفتــار شــكلی هم عصــران پیامبــر  کنــار  غــرب را بایــد 
را الگــو قــرار داد، لــذا در ايــن رویكــرد، عمــًا بایــد نظام ســازی 
کــه  کــرد ولــو اینكــه در نظــر معتقــد باشــند  را نيــز مختومــه اعــام 
کــه در  کــه پیشــرفت هايی  بایــد نظام ســازی اتفــاق بیفتــد، چــرا 
ــا ایســتايی 1400 ســال پیــش  طــول تاريــخ بشــر بدســت آمــده ب

بعضا در علوم »روانشناسى 
خانواده«، با نقل قول 
مؤيدانه از فرويد، یونگ و 
امثالهم و در نهايت آوردن 
حديث يا حکمى با همان 
عنوان و مفهوم، اثبات حجيت 
احاديث و مبانى اسالمى را در 
تطابق با مبانى غربی مى دانند

رويکرد فمينيستى معتقد است، 
 مرد و مونث 

ً
نبايد مذكر لزوما

كه این امر،   زن شود چرا
ً
لزوما

تحت تأثير آداب و رسوم و 
فرهنگ و به طور كلى تعليمات 
اجتماعى رخ داده و به عبارتى 
این جامعه پذیری است كه 
تعريف مى كند كدام جنس چه 
ویژگى هایی داشته باشد، پس 
با تربيت مى شود این قاعده را 
به هم زد. در حالى كه تفکر 
عقالنيت اسالمى معتقد است 
این هويت ذاتى بوده و عارضى 
و عرضى نمى باشد.
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قابــل جمــع نمی باشــد.
بــا ايــن تفاســير، بــرای تبيیــن رویكــرد برتــر در ايــن نوشــتار در 
جهــت نظام ســازی حقوقــی بــا مبانــی اصيــل اســامی، رویكــرد 
کــه صرفــًا  کــه مبيــن ايــن اســت  عقانيــت اســامی اتخــاذ شــده 
کــه می تــوان ســاختاری نظام منــد  بــا عقانيــت اســامی اســت 
در حقــوق و حــوزه حقــوق زن و خانــواده به طــور اخــص پیــدا 
کــرد. اســاس ايــن تفكــر بــا نفــی جمــود اخباريــون ســنت گرا و 
تجــدد روشــنفكران غرب گــرا، دخالــت عناصــر زمــان و مــكان در 
فقــه بــرای بازیابــی و طــرح مســائل روز در سياســت گذاری ها 
کــردن احــكام اســامی می باشــد. بــه طوری کــه  و قاعده منــد 
ــه  ــا ورود ب ــروه ب گ شــهيد مطهــری، یكــی از بارزتريــن افــراد ايــن 
ايــن بحــث در زمينــه تطبيــق مبانــی اســامی بــا دســتاوردهای 
گرفتــن چهــار نكتــه را ضروری می دانســت: عصــر حاضــر، در نظــر 
ــا بــه حــال تغيیــر  گذشــته ت کــه در ميــان افــراد بشــر از   1- آنچــه 
نكــرده اســت و ماهيــت ثابــت داشــته اســت بایــد مشــخص 
کــرده اســت ولــی  کــه در ميــان بشــر تغيیــر  شــود 2- آن چــه 
لزومــًا رو بــه تعالــی و پیشــرفت نبــوده و بعضــًا رو بــه انحطــاط 
بــوده، بایــد طــرد شــود و بــا هــر تغيیــری نبایــد هماهنــگ شــد. 
ــا عنصــر  3- اســام مكانيــزم تبديــل و طــرح بحث هــای روز را ب
پویايــی بــه نــام اجتهــاد در خــود دارد 4- اســام در طــول تاريــخ 
خــود بــا جمــود جنگيــده اســت )نمونــه برخــورد اميرالمومنيــن 

ج(. بــا خــوار
  امــروزه حــوزه و دانشــگاه در ايــن عرصــه وارد شــده اند ولــی 
گــر دانشــگاه بخواهــد رأســًا در ايــن زمينــه  بایــد مدنظــر داشــت ا
حــوزه  بــه شــدت  را  اســامی  منابــع  غنــای  وارد شــود چــون 
نــدارد ممكــن اســت توليداتــش توليــدات قابــل اســتفاده ای 
کنــار یكدیگــر در ايــن راســتا  نباشــد و ايــن دو مولفــه می بایــد در 

کننــد.  فعاليــت 
موانــع،  بیــان  از  بعــد  نوشــتار  ايــن  اهــداف  از  دوم  محــور 
بایســته های نظام ســازی تحــت  بــه تشــريح  اختصــاص دارد 
کــه در شــش  تفكــر عقانيــت اســامی در حــوزه حقــوق خانــواده 

می گيــرد: جــای  رکــن 
رکــن اول، حــل معمــای رابطــه جنــس و جنســيت و به عبارتــی 
بســزای  تأثيــر  علــت  و  زن  هویــت  از  متقــن  مفهمومــی  ارائــه 
اختــاف  عنــوان  ايــن  در  می باشــد.  خانــواده  نهــاد  در  او 
بــا  غرب گرایــان  و  غــرب  در  زنــان  جنبــش  بیــن  اصلــی  ایــده 
ــا عارضــی بــودن  کــه آن ذاتــی بــودن ی اســام گرایان وجــود دارد 
فمينيســتی  رویكــرد  می باشــد.  جنســيت(  )جامعه پذيــری 
زن  لزومــًا  مونــث  و  مــرد  لزومــًا  مذکــر  نبایــد  اســت،  معتقــد 
ــگ و  ــوم و فرهن ــر آداب و رس ــت تأثي ــر، تح ــن ام ــه اي ک ــود چرا ش
ايــن  خ داده و به عبارتــی  کلــی تعليمــات اجتماعــی ر به طــور 
کــدام جنــس چــه  کــه تعریــف می کنــد  جامعه پذيــری اســت 
ايــن  می شــود  تربیــت  بــا  پــس  باشــد،  داشــته  ويژگی هايــی 
قاعــده را بــه هــم زد. در حالی کــه تفكــر عقانيــت اســامی معتقد 
ــد،  ــی نمی باش ــی و عرض ــوده و عارض ــی ب ــت ذات اســت ايــن هوی
نــام  بــه  گــزاره ای  می آیــد  دنيــا  بــه  مونــث  کســی  گــر  ا یعنــی 
کــه او  فطــرت دارد و فطــرت به طــور طبيعــی مشــخص می کنــد 
کنش هــا ســوق داده شــود . از  کــدام رفتارهــا و  بایــد بــه ســمت 
طرفــی مــرد و زن طبيعتــًا یكســان و مشــابه آفریــده نشــده اند و 

ــرد. گي ــرار  ــد نظــر ق ــد م ايــن بای
 در مــورد نقــش ايــن رکــن در نظام ســازی حقــوق زن و خانــواده 
هــر  وظایــف  و  خانوادگــی  نقش هــای  تبيیــن  در  گفــت  بایــد 
جنــس الزامــی می باشــد. بــرای مثــال فــرض شــود در جامعــه 
از طريــق القائــات آموزشــی و رســانه، نــان آوری بــر عهــده زن 
زنــان  بــرای  هــم  تبعيضــات مثبــت  یكســری  و  تعریــف شــده 
ــه  ــر ب ــت منج ــر در نهای ــن ام ــود، اي ــه ش گرفت ــر  ــت در نظ سرپرس
ــا  گســترش روزافــزون نهادهــای زنــان سرپرســت خانــوار شــده ت
کشــورمان در برخــی  کــه امــروزه مشــاهده می کنيــم در  جايــی 
تــا 40% زنــان، سرپرســت تعریــف می شــوند و ايــن  اســتان ها 
کــه همگــی بیــوه یــا مطلقه انــد بلكــه بــرای  بــه آن معنــا نيســت 
کــه مــردان بــا بــرآورد  زنــان سرپرســت امتيازاتــی تعریــف شــده 
ــواده از تقبــل ايــن مســئوليت ســرباز  ــده آن در خان هزینــه و فای
ايــن  کــه  نفــع خانــواده می داننــد  بــه  را  زده و سرپرســتی زن 
ــرد در  ــان آوری م ــت و ن ــتن قوامي ــی دانس ــی از تربیت ــف ناش ضع

می باشــد. خانــواده 
کــه در  رکــن دوم، جایابــی منزلــت زن در خانــواده می باشــد 
نظــر  در  دارد.  وجــود  نظــر  ســه  جایــگاه  ايــن  تيیــن  راســتای 
کــه قائــل  اول، نگاهــی خودگــرا و خانواده محــور بــه زن شــده 
بــه جایــگاه زن در خانــه و عــدم حــق حضــور اجتماعــی اســت. 
در حالی کــه نظــام اســامی بــا ايــن رویــه بــه شــدت مخالــف 
اســت. بــرای مثــال، نظریــات امــام خمينــی در ايــن مــورد بســيار 
گویــا می باشــد از جملــه: “در نظــام اســامی زن همــان حقوقــی 
کار، حــق مالكيــت،  ــه مــرد دارد: حــق تحصيــل، حــق  ک را دارد 
کــه مــرد  گرفتــن، در تمــام جهاتــی  حــق رأی دادن، حــق رأی 
حــق دارد، زن هــم حــق دارد ليكــن هــم در مــرد مــواردی اســت 

نقش زن به عنوان مادر و 
همسر در جامعه، تزریق افراد و 

جريان های فکری مؤثر در 
جامعه و به عبارت روشن تر، 

انسان سازی مى باشد

كلمه »حضور«  در باب ايضاح 
بايد گفت، بر خالف ظاهر كلمه 

كه حضور فيزيکى را به ذهن 
متبادر مى كند منظور از حضور 
در اسالم تأثيرگذاری و داشتن 

نقشى موثر در جامعه است
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کــه چيزهايــی بــه دليــل پیدایــش مفاســد بــر او حــرام اســت 
کــه مفســده  کــه بــه دليــل ايــن  و هــم در زن مــواردی هســت 
گــر اختافــی بــرای هــر دو هســت،  می آفرینــد، حــرام اســت، ... ا
تبليغــات،  “ايــن  یــا   و  اســت”  آنــان  بــه طبيعــت  آن مربــوط 
گــر اســام پیــدا شــد دیگــر زن هــا بایــد برونــد تــوی خانــه  کــه ا
کــه بیــرون نياینــد؛ ايــن چــه حــرف  بنشــينند و قفلــی هــم بزننــد 
ــق  ــا ح ــد. خانم ه ــبت می دهن ــام نس ــه اس ــه ب ک ــت  ــی اس غلط
ــر از حــق بلكــه  دارنــد در سياســت دخالــت بكننــد و حتــی باالت
وظيفــه دارنــد، تكليف شــان ايــن اســت. شــرکت در ايــن امــر 
)رفرانــدم( بــرای مــرد و زن از وظایــف ملــی و اســامی اســت”.
کــه معتقــد اســت زن بایــد   نظــر دوم، نــگاه جامعه گــرا بــوده 
حضــور  از  تلقــی اش  امــا  باشــد  داشــته  حضــور  جامعــه  در 
ــام  ــت در اس ــه داش ــد توج ــت. بای ــی اس ــور فيزیك ــی حض به نوع
هــم زن نــه تنهــا حــق حضــور بلكــه تكليــف بــه آن در جامعــه 
ــی در  ــاری تعال ــد ب ــه فرمایــش خداون ــا توجــه ب دارد و ايــن امــر ب
ُمــُروَن 

ْ
َیأ َبْعــٍض  ْوِلَيــاء 

َ
أ آیــه "َواْلُمْؤِمُنــوَن َو اْلُمْؤِمَنــاُت َبْعُضُهــْم 

ــه،71( روشــن می شــود  ــِن اْلُمنَكر...")توب ــْوَن َع ــُروِف َوَیْنَه ِباْلَمْع
کــه قــرآن بیــان مــی دارد بــه مؤمنيــن  کلــی  کــه در قوانيــن  چرا
ايــن  و  نمی کنــد  ذکــر  را  مؤمنــات  دیگــر  و  فرمــوده  خطــاب 
کلــی و عــام می باشــد در حالی کــه در برخــی مــوارد در  خطابــی 
کنــار مؤمــن و مؤمنــون، مؤمنــه و مؤمنــات را نيــز بیــان می کنــد 

کيــد بســيار خداونــد بــر ايــن وظيفــه بــرای هــر  کــه ايــن مــوارد تأ
ع  کيــد اســتفاده از صيغــه مضــار دو جنــس اســت و مبيــن ايــن تأ
کــه اشــد بــر صيغــه امــر اســت، به طوری کــه  در ايــن آیــه اســت 
گــر بخواهيــم امــری را مؤکــد و مســتمر نشــان دهيــم  در جايــی ا
ايــن  فرمــان  ايــن  در  و  می کنيــم  اســتفاده  ع  مضــار صيغــه  از 
کيــد شــده اســت. امــا  حضــور و وظيفــه اجتماعــی بــرای زن تأ
گفــت، بــر خــاف ظاهــر  کلمــه »حضــور« بایــد  در بــاب ایضــاح 
کــه حضــور فيزیكــی را بــه ذهــن متبــادر می کنــد منظــور از  امــر 
حضــور در اســام تأثيرگــذاری و داشــتن نقشــی موثــر در جامعــه 
کــه 50 ســاعت تدریــس فيزیكــی در 7  اســت ماننــد اســتادی 
کــه  کتابــی می نویســد  کــه  ــا فــردی  دانشــگاه دارد در مقایســه ب
کشــور جهــان تدریــس می شــود. لــذا نقــش زن بــه عنــوان  در 70 
مــادر و همســر در جامعــه، تزريــق افــراد و جریان هــای فكــری 
مؤثــر در جامعــه و بــه عبــارت روشــن تر، انسان ســازی می باشــد 
کــه بــا ايــن نظــر اســام نــگاه جامعه گــرا در حــوزه زن را قبــول 
نــدارد. و نظــر ســوم، نــگاه بــه زن از منظــر تكامل گراســت، امــری 
کيــد شــده بــه ايــن معنی کــه زن  کــه در مبانــی اســامی بــر آن تأ
نقش آفرینــی  تعالــی جامعــه  بــرای  مــرد  مثــل  اســت  موظــف 
گــر قــرار اســت جامعــه  کنــد و نــه حــق بلكــه تكليــف اوســت و ا
کنــد بــدون حضــور زنــان یــك خيــال باطــل اســت.  تعالــی پیــدا 
از  نيــز مثــًا در بحــث خــروج زن  او  در تبيیــن نظــام حقوقــی 

بنابراین در جوامعى مانند 
جوامع غربی سازوكار 
كه رويکردی  اداره جامعه 
امنيتى از طرفى و تساهل و 
تسامح از طرف ديگر مى باشد 
به نهاد خانواده تسری پيدا 
كه خانواده  كرده و در مواقعى 
محتاج به گذشت و مدیريت 
مى باشد كوچکترین برخورد 
اعضا با يکديگر با ابزارهای 
پليسى و قضایی پاسخ داده 
مى شود

كه بدون  در قانون گذاری ها 
اتخاذ نگاه درجه يك و دو و 
اولويت های بلندمدت و 
كوتاه مدت قوانين و حقوقى 
تبيين مى شود كه جايگاه مرد 
به مرور زمان تضعيف شده و در 
مجموع این رفتارها به اختالل 
روانى و تزلزل مرد در نهاد 
خانواده منجر مى شود
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منــزل و اذن شــوهر برداشــت مطلــق بــودن یــا نبــودن ايــن امــر، 
کــه منزلــت زن در اســام منزلتــی  کــرد  بایــد بــه ايــن نكتــه توجــه 

تكامل گراســت و نــه خودگــرا.
رکــن ســوم، تبيیــن حقــوق و وظایــف زن و مــرد در قبــال یكدیگــر 
کجا  کــه ايــن حقــوق و وظایــف از  می باشــد. بررســی ايــن مســئله 
بایــد اســتخراج شــود و چگونــه بــه آن دو تفهيــم شــود. در رابطــه 
کلمه بــوده و آن منابع شرعيســت، در مورد  بــا منبــع جــواب یــك 
نحــوه تفهيــم نيــز امــام ســجاد ؟ع؟ در رســاله حقــوق خــود یــك 
کــه  کارا در ايــن زمينــه را آمــوزش می دهنــد بــه ايــن ترتيــب  روش 
ــه طــرف مقابــل صاحــب حــق  ک کســی می گوینــد  ــه  حقــوق را ب
کــه بــه مردهــا حقــوق  اســت و تكليــف را بالعكــس. بــه ايــن معنــا 
کــه در نتيجــه هــردو  گفتــه شــود و بــه زن هــا حقــوق مردهــا  زنــان 
جنــس نســبت بــه طــرف مقابــل احســاس ديــن می کننــد و نــه 
گــر بــه هــر یــك فقــط حقــوق خــودش  کــه ا احســاس طلــب، چــرا 
را بگويیــم در مواجهــه بــا یكدیگــر بــه دنبــال تذکــر و مطالبــه 
فمينيســت های  تجربــه  درحالی کــه  هســتند.  حقوقشــان 
کــرده و بــه  کــه بــر خــاف رویكــرد بــاال عمــل  رادیــكال در دهــه 70 
تذکــر حقــوق زنــان بــه جامعــه و مــردان بــا شــدت عملــی نابجــا 
پرداختنــد منجــر بــه بــروز باالتريــن آمــار خشــونت مــردان عليــه 
زنــان بــر خــاف انتظــار آنــان به دليــل تذکرات مســتمر طلبكارانه 
زنــان و روحيــه ســرکوب شــده مــردان شــد. پــس آغــاز خشــونت 
ــه  ک ــد  ــاق می افت ــی اتف ــه، زمان ــن بره ــرب در اي ــان در غ ــه زن علي
زنــان بیشــترين حق خواهــی را می کننــد. از ايــن روی در ايــن 
کنيــم بایــد مراقــب باشــيم  گــر قــرار شــد حقــوق را تبيیــن  رویكــرد ا
ــا تحریــك  ــواده مســاوی ب نظام ســازی حقــوق زن و مــرد در خان
آن دو عليــه یكدیگــر نباشــد و در ايــن راســتا بایــد بــه دو عامــل 
ع اســت نه  مهــم پايبنــد بــود، اواًل، مبنــای حقــوق و وظایــف شــر
عــرف، ثانيــًا، شــكل تبيیــن ايــن حقــوق بایــد از موضــع بدهــكار 
کــردن آنهــا از هــم. کــردن زوجيــن بــه یكدیگــر باشــد نــه طلبــكار 
فــرد  کنــار اصالــت  تبيیــن اصالــت خانــواده در  رکــن چهــارم، 
کــه در ايــن مســئله هــم اختــاف نظــری  و جامعــه می باشــد 
ــی اســامی و غربــی وجــود دارد و آن عبــارت  اساســی بیــن مبان
ــی،  اســت از تعــداد نهادهــای اصلــی و نهادســازی در ايــن مبان
فــرد  اصلــی  نهــاد  دو  غربــی  اندیشــه های  در  طوری کــه  بــه 
جامعــه  نهــاد  ذيــل  خانــواده  و  می یابــد  عينيــت  جامعــه  و 
تقســيم بندی می شــود درحالی کــه عقانيــت اســامی معتقــد 
بــه ســه نهــاد اصلــی فــرد، جامعــه و خانــواده می باشــد. ايــن 
تفــاوت نظــر غــرب بــا اســام در تبيیــن ســازوکارها بــرای اداره 
ــر دو نهــاد  گ ــه ا ک ــه ايــن معنــا  ايــن نهادهــا متجلــی می شــود، ب
اصلــی در نظــر بگيریــم منجــر بــه ایجــاد دو ســازوکار اصلــی در 
همــان  جامعــه  ذيــل  خانــواده  بــا  و  شــده  آن هــا  بــا  برخــورد 
بنابرايــن  شــد.  خواهــد  جامعــه  بــا  کــه  می شــود  برخــوردی 
کــه  در جوامعــی ماننــد جوامــع غربــی ســازوکار اداره جامعــه 
رویكــردی امنيتــی از طرفــی و تســاهل و تســامح از طــرف دیگــر 
کــه  کــرده و در مواقعــی  می باشــد بــه نهــاد خانــواده تســری پیــدا 
کوچكتريــن  گذشــت و مديریــت می باشــد  خانــواده محتــاج بــه 
برخــورد اعضــا بــا یكدیگــر بــا ابزارهــای پليســی و قضايــی پاســخ 
داده می شــود ماننــد تنبيــه مجــاز پــدر و مــادر از بــاب حفاظــت 
کــه منجــر بــه مداخلــه نابجــای ارکان  معقــول در حــق فرزنــد 

قضايــی شــده و از طــرف دیگــر بی بندوبــاری و جامعه گرايــی 
کــرده و نقش هايــی  افــراد در ايــن جوامــع بــه خانــواده راه پیــدا 
ماننــد مــادری و همســری قربانــی عرضــه و حضــور اجتماعــی 
گــر دو نهــاد جامعــه و خانــواده را یكســان فــرض  می شــود. لــذا ا
حریــم  شكســتن  ماننــد  می شــود  مســائلی  بــه  منجــر  کنيــم 
کــه اســام قائــل بــه حفــظ حریــم خانــواده اســت  خانــواده چــرا 
کــه برخوردهــا از حــد محافظــت و دلســوزی  مگــر در مــواردی 
بگــذرد. بنابرايــن ســازوکار در مــوارد تعقيــب و رســيدگی و جــزا 
آيیــن دادرســی  و  بــوده  نهــاد خانــواده  بــا  بایــد مطابــق  هــم 
اجتماعــی  و  مدنــی  دادرســی  آيیــن  بــا  خانوادگــی  دعــاوی 

متفــاوت باشــد. 
رکــن پنجــم، اتخــاذ نــگاه سيســتمی بــه نظام ســازی حقــوق 
کــه در چهــار محــور عمــده قابليــت طــرح  ــواده اســت  زن و خان
دارد. محــور اول، اتخــاذ نگاهــی واقعــی و پرهيــز از نــگاه انتزاعــی 
بــه مســئله زن در خانــواده و اجتمــاع اســت. در ايــن رویكــرد 
کــردن هــر حقــی بــرای زن ابتــدا بــه بــرآورد  بــرای قاعده منــد 
تــا  می شــود  پرداختــه  زن  جایــگاه  بــرای  آن  فایــده  و  هزینــه 
پرمنفعت تريــن امــكان بــرای او تبديــل بــه قاعــده و حــق شــود. 
بــرای مثــال در اعــزام زنــان بــرای ورزش هــای جهانــی یــك نــگاه 
ــرط بندی  ــرج و ش ــاط، تب ــدم اخت ــی ع ــه بررس ــط ب ــی فق انتزاع
بــرآورد  بــه  واقعــی  نــگاه  یــك  و  بــرای صــدور جــواز می پــردازد 
هزینــه و فایــده ايــن حضــور بــرای جایــگاه زنــان مســلمان در 
کــه ممكــن اســت صــرف حضــور  جهــان توجــه می کنــد چــرا 
کــه مســتلزم آزادی  بــا حجــاب و پوشــش معيــن در زمينــه ای 
عمــل بیشــتری اســت و عــدم توانايــی زن مســلمان در خــوش 
درخشــيدن، نــه تنهــا فایــده ای بــرای او نــدارد چــه بســا بــه 
تضعيــف شــأن و جایــگاه او منجــر شــود و یــا در بحــث حضانــت، 
نوعــی نــگاه غيــر واقعــی و ژورناليســتی تنهــا بــه دليــل عاطفــه 
مــادر، داد از اعطــای حضانــت بــه زن بــر مــی آورد در حالی کــه 
و  زن  مجــدد  ازدواج  شــانس  بــودن  مطلقــه  و  بیوگــی  صــرف 
کاهــش  را  کاریابــی  به واســطه  زندگــی  هزینه هــای  تأميــن 
کــه چنديــن فرزنــد هــم در ايــن شــرایط  می دهــد، چــه ايــن 

همــراه او باشــند. 
کل نگــری بــه جــای جزءنگــری در نــگاه سيســتمی  محــور دوم، 
می باشــد. بــرای مثــال شــناخت تأثيــر مجموعــه ای از توليــدات 
کنــار هــم بــر جایــگاه و روابــط افــراد  فرهنگــی فكــری جامعــه در 
خــاص  مضامينــی  بــا  رســانه ها  توليــدات  مثــل  خانــواده،  در 
کــه هــر یــك بــه تنهايــی  ماننــد نمایــش تنش هــا در خانــواده، 
ممكــن اســت اثــر زیــادی نداشــته باشــد ولــی بــا تكــرار و اســتمرار 
به هــم  باعــث   کلــی  به طــور  آن هــا  تفكــر خــاص در  یــك طــرز 
ــواده در جهــت اهــداف پنهــان در  ــوازن و تعــادل خان خــوردن ت
کلــی در ايــن نــوع نــگاه  ايــن توليــدات می شــود. پــس به طــور 
کنــار هــم خطرنــاك  کــه اجــزای بی خطــر در  مراقبــت می شــود 

می شــوند. 
به جــای  کان نگــری  سيســتمی،  نــگاه  در  ســوم،  محــور 
فرهنگ ســازی  و  اين کــه سياســت گذاری  و  اســت  خردنگــری 
در مســائل خــرد و فــردی حــوزه خانــواده چــه تأثيراتــی را بــر 
ارکان  اداره ســاير  و  کميــن  کنــار حا نظــام خانــواده در  کليــت 
کنتــرل جمعيــت  کــه در تعــداد فرزنــد و  دارد. ماننــد نگاهــی 

گر دو نهاد جامعه و خانواده را  ا
يکسان فرض كنيم منجر به 

مسائلى مى شود مانند 
شکستن حریم خانواده چرا كه 

اسالم قائل به حفظ حریم 
خانواده است
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کــه در نــگاه  از مدت هــا پیــش بــر جامعــه حكمفرمــا می باشــد 
کافــی می داننــد ولــی  خــرد بــرای تنظيــم خانــواده دو فرزنــد را 
در  سياســت گذاری  و  جمعيــت  کنتــرل  کــه  کان  رویكــرد  در 
نهادهــای  تضعيــف  باعــث  درازمــدت  در  اســت  بخــش  ايــن 
اجتماعــی، اقتصــادی، امنيتــی و از ايــن دســت می شــود. یــا 
امــری اســت  گفــت  بایــد  نــگاه خــرد  کــه در  ازدواج  در بحــث 
بــرای  کان  نــگاه  و  سياســت گذاری ها  در  درحالی کــه  مبــاح 
ــری  ــورت ام ــه ص ــه ب ــام، ن ــت نظ ــداف و امني ــه اه ــت یابی ب دس
مبــاح بلكــه بایــد بــه ترويــج وجــوب ازدواج پرداختــه شــود. 

محــور چهــارم، نيــز اتخــاذ نــگاه درجــه یــك و درجــه دو بــه معنای 
اولویت هــای  بــه  ســازوکارها  و  سياســت ها  دســته بندی 
کوتاه مــدت و بلندمــدت می باشــد. بــه عبارتــی جمع بنديــی 
ــازی  ــه در نظام س ک ــی  کل ــرد  ــك رویك ــا ی ــين ب ــای پیش از محوره
ــك حقــوق  ــد توجــه شــود تك ت گرفتــن ايــن اصــل بای ــا در نظــر  ب
بــه چــه  و  زمانــی  فــرد در خانــواده در چــه  یــك  به عنــوان  زن 
و  حقــوق  ايــن  مجمــوع  کــه  شــود  داده  او  بــه  شــكلی  روش 
برخــورد بــا آن بــرای زن بــه مــرور زمــان وضعيتــی طلبكارانــه 
بــرای او و ســرکوب شــده بــرای اطرافيــان در خانــواده ایجــاد 
ــی  ــه ازای درون ــه ماب ــه ب ــدون توج ــه ب ک ــواردی  ــد م ــد. مانن نكن
و بیرونــی، در مــواردی والیــت مــرد نقــض شــده اســت، چــرا 
کــه بایــد توجــه داشــت قــرآن وقتــی بحــث "الرجــال قوامــون 
علــی النســا بمــا فضــل اهلل بعضهــم علــی بعــٍض و بمــا انفقــوا 
کــرده باشــك ايــن امــر یــك مابــازای درونــی در  ...")نســاء،24( را 
گــر شكســته شــود مــرد تضعيــف  کــه ا وجــود مــرد داشــته اســت 
کــه  قانون گذاری هــا  در  علی الخصــوص  می شــود.  تحریــك  و 
بــدون اتخــاذ نــگاه درجــه یــك و دو و اولویت هــای بلندمــدت 
کــه جایــگاه  کوتاه مــدت قوانيــن و حقوقــی تبيیــن می شــود  و 
ــه مــرور زمــان تضعيــف شــده و در مجمــوع ايــن رفتارهــا  مــرد ب
ــود  ــاد می ش ــواده ایج ــاد خان ــرد در نه ــزل م ــی و تزل ــال روان اخت
گزینشــی در اســتخراج احــكام از نظــر فقهــا  و یــا اتخــاذ یــك روش 
کــه در هــر مســئله ای  بــدون توجــه بــه اختــاف مشــی آن هــا، 
کــه بــه شــرایط روز نزدیكتــر اســت  کنيــم  نظریــه ای را انتخــاب 
در نهایــت به لحــاظ محتوايــی طبــق نــگاه واقع بینانــه درجــه 
و  شــكل  ايــن  بــه  قوانيــن  ايــن  جمــع  کــه  می بینيــم  اول 
گزینشــی امــروزه حقــوق خانــواده را دائمــًا تحــت تأثيــر  روش 
شــدن  عرفــی  ســمت  بــه  بشــری   حقــوق  کنوانســيون های 

می دهــد. ســوق 
رکــن ششــم، ضــرورت تقنيــن اخاقــی و دفــاع اخاقــی و قانونــی 
از جایــگاه زن در خانــواده و اجتمــاع در فرآینــد ایجــاد نظــام 
و  عبــارت  ايــن  شــد  یــادآور  بایــد  البتــه  می باشــد.  حقوقــی 
ــخنان  ــته از س ــذاری برخاس ــگاه در قانون گ ــوع ن ــن ن ــه اي مطالب
مقــام معظــم رهبــری در دفــاع اخاقــی از جایــگاه زن بــه ايــن 
کــه بایــد مــورد توجــه  کــه فرمودنــد: نكتــه ای  مضمــون اســت 
داخــل  در  به خصــوص  زن  از  قانونــی  و  اخاقــی  دفــاع  باشــد 
ایجــاد  و  قوانيــن  اصــاح  بــا  قانونــی  دفــاع  اســت.  خانــواده 
قوانيــن الزم و دفــاع اخاقــی اســت. بــا طــرح ايــن مســئله و 
کــه ايــن را درســت نمی فهمنــد و زن را در  کســانی  مواجهــه بــا 

خانــه مســتخدم، مــورد ســتم مــرد و بــدون تمكــن از خودســازی 
ــا  ــد ب ــه هــم عمــل می کننــد بای معنــوی تلقــی می کننــد و اینگون
کامــًا منطقــی و  قــوت و شــدت مقابلــه شــود، البتــه بــه شــكل 

ــاع اخاقــی. ــا دف ــی ب عقان
لــذا در قانون گــذاری و نظام ســازی بایــد توجــه داشــت قانــون 
صرفــًا جــای اخــاق را نگيــرد زيــرا در اینصــورت عــاوه بــر ضعــف 
اعتقــادی ايــن نظــام مشــكات اجرايــی نيــز پیــش خواهــد آمــد. 
بــه هميــن دليــل بایــد چنــد مســئله را در دفــاع اخاقــی مدنظــر 

داشــته باشــيم:
ــن  ــه اي ــت و اینك ــف اس ــق و تكلي ــه ح ــاق مازم ــه اخ  اواًل اين ک
رابطــه چگونــه در عمــل قاعده ســازی پیــاده شــود. بــرای مثــال 
کــه در حقــوق در زمــان متارکــه بــا  کار زن در خانــه  در مســئله 
گرفتــه نشــده  تنصيــف دارايــی جبــران شــده اســت، ولــی در نظــر 
ــدی  ــی جدی ــال داراي ــد از 20 س ــود و بع ــی نب ــد زن تبرع ــر قص گ ا
کــرد ايــن  گــر زن قصــد طــاق  هــم بــه خانــواده اضافــه نشــد ا
کجــا تأميــن شــود و ايــن بــه معنــای خــاء دفــاع  مطالبــه زن از 
کــه نــگاه تقنينــی در ايــن مســئله صرفــًا  اخاقــی از زن اســت چرا

قانونــی بــوده اســت نــه اخاقــی.
 ثانيًا، پرهيز از تجدد و تحجرگرايی در اين زمينه می باشد.

اســتخراج  در  گزینشــی  رویكــرد  از  پرهيــز  نيــز   مســئله ســوم، 
احــكام و قوانيــن از دو منبــع قــرآن و ســنت و توجــه بــه ايــن 
ــزا  ــه اج ــوده و هم ــته ب ــم پیوس کل به ه ــك  ــن ی ــه دي ک ــت  واقعي
گاهــی در تقنيــن دینــی طــرح  کــه  کامــل می کننــد چرا یكدیگــر را 
برخــی مســائل اهميــت داده شــده و برخــی دیگــر را نادیــده 
همــان  کــه  مســئله  ايــن  بــه  بی توجهــی  ماننــد  می گيرنــد. 
تعــدد  اســت،  داشــته  بیــان  را  و...  مهریــه  نفقــه،  کــه  دینــی 
ــرای آن  ــرای مثــال مجــاز شــمرده امــا ب زوجــات و متعــه را نيــز ب
کــه بــا ذکــر آن هــا بایــد مطــرح و تبيیــن  گــذارده اســت  شــرایطی 
کلــی مســائل، لــذا در صــورت وجــود نهــاد در  شــود نــه حــذف 
کــردن آن دو مشــكل موضع گيــری  مبانــی و عــدم نظام منــد 
دفــاع  در  آخــر  مســئله  آمــد.  خواهــد  پیــش  سوءاســتفاده  و 
قانونــی از جایــگاه زن بــرای تبيیــن نظــام حقوقــی خانــواده، 
زمــان  عنصــر  دو  کــه  می باشــد  فقهــی  ظرفيــت  از  اســتفاده 
امــكان  آن،  پویايــی در  ایجــاد خاصيــت  بــا  فقــه  مــكان در  و 
اســتنباط احــكام جدیــد در مســائل روز سياســی، اقتصــادی و 
کــه بــه لحــاظ  اجتماعــی پیشــامده را به وجــود مــی آورد. چــرا 
گــر مســئله ای در  فلســفی احــكام تابــع مســائل واقعی انــد و ا
کنــد  کــرد مجتهــد بایــد حكــم جدیــد آن را صــادر  واقعيــت تغيیــر 
کــه ايــن ظرفيت ســازی عاوه بــر دخالــت عناصــر زمــان و مــكان، 
کلــی در اســتنباط احــكام جزئــی  بــا اســتفاده بجــا از احــكام 
در  الضــرر  قاعــده  از  اســتفاده  ماننــد  اســت  امكان پذيــر  نيــز 
جلوگيــری از سوءاســتفاده مــرد از حقــوق خــود در برابــر زن و یــا 

ــكاح دختــر. ــودن حــق اجــازه ن ــدر در دارا ب سوءاســتفاده پ

 پی نوشت:
1- در قســمت هایی از ایــن مطلــب اقتبــاس از ســخنرانى همايش تعالى و  

گرفته است هم انديشى بسيج حقوقدانان صورت 
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با قيام امام حسين ؟ع؟ بر ضّد 
دولت اموی، و آنچه با آن قيام 

پيش آمد، پرسشى اساسى 
ح گرديد كه چنين اقدامى  مطر
برخاسته از كدام منطق دينى و 
منطبق بر كدام قواعد و ضوابط 
شرعى و حقوقى است. آيا دین 

به چنين برخاستنى و اينگونه 
نهضتى فرا مى خواند يا از آن 

منع مى نمايد؟

على رغم اختالف محققين، قدر 
مشترک تمامى این اقوال آن 
است كه معاويه چنين حقى 
كه كسى را به عنوان  نداشته 

جانشين خود برگزيند و در واقع 
ح واليت عهدی یزيد،  با طر

برخالف يکى از اصول قرارداد 
كرده و قرارداد  )عهدنامه( عمل 

نقض شده است

مــورد  زوايــای بســياری  از  كنــون فرهنــگ عاشــورا  تــا 
كنــکاش صاحبــان انديشــه و تحقيــق قــرار  ارزيابــی و 
گســترده در ديدگاه هــای   كــه ناشــى از تفاوت هــای  گرفتــه 
گاه بســيار عميــق  كــه  تحليل گــران مى باشــد. تفاوت هایــی 
و در حــوزه مســائلى اساســى و مهــم اســت. در واقــع نقــش 
كــه  اســت  انگيزه هایــی  نــوع  بــه  منــوط  عاشــورا  آفرينــى 
كــه  تحليــل مــا را ســامان بخشــيده و هميــن تحليل هاســت 
انتظــارات مــا را از ایــن فرهنــگ شــکل مى دهد.اينکــه آيــا 
ــه عنــوان يــک »الگــو« و »اســوه« در ارزيابــی  ــان ب ایــن جري

مشروعيت حکومت ها محسوب مى شود يا خير؟

قیام عاشورا
الگویی همگانی
 برای همیشه تاریخ 

 بررسی ابعاد مشروعیت حکومت در قیام امام حسین  
حسن امجدیان 
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه  عالمه طباطبایی ؟هر؟
Hamjadian@gmail.com  
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اساســی  حقــوق  محــوری  مباحــث  از  یكــی  دولــت  مشــروعيت 
گواهــی هميشــه تاريــخ،  محســوب می شــود و از هميــن رو بــه 
بــر  خــود  حكومــت  دادن  جلــوه  مشــروع  صــدد  در  کمــان  حا
ايــن  عواملــی  و  علــل  حســب  مــوارد  پــاره ای  در  امــا  آمده انــد. 
کمــان فاقــد مشــروعيت  مشــروعيت از ابتــدا وجــود نداشــته و حا
بررســی  در  دولــت  مشــروعيت  ارزیابــی  و  تحليــل  بوده انــد. 
مصداقــی قيــام امــام حســين ؟ع؟ از اهميــت بســزايی برخــوردار 
بــر مبانــی روشــن و  امــام حســين ؟ع؟  می باشــد. در واقــع قيــام 
ايــن مبانــی را می تــوان در بیانــات و  کــه  گرفتــه  قــرار  اســتواری 
ســيره حضــرت جســتجو نمــود و هميــن مبانــی، باعث مشــروعيت 
گردیــده اســت. لــذا بــا عنایــت بــه آن  بخشــی بــه قيــام حضــرت 
گاه، دینــدار و آزاده »الگوپذيــری«  کــه هــر انســان مســئول، آ اســت 

از آن را ســرلوحه عمــل خویــش قــرار می دهــد.
بــا قيــام امــام حســين ؟ع؟ بــر ضــّد دولــت امــوی، و آنچــه بــا آن 
کــه چنيــن  گردیــد  قيــام پیــش آمــد، پرسشــی اساســی مطــرح 
کــدام قواعد  کــدام منطــق دینــی و منطبــق بــر  اقدامــی برخاســته از 
و ضوابــط شــرعی و حقوقــی اســت. آیــا ديــن بــه چنيــن برخاســتنی 
و اینگونــه نهضتــی فــرا می خوانــد یــا از آن منــع می نمایــد؟ بــه ويــژه 
آنكــه قيــام امــام حســين عليه الســام قيــام انســانی عــادی نبــوده 
کــه ايــن قيــام، قيــام  اســت؛ زيــرا مســلمانان بــر ايــن نظــر متفق انــد 
ک تريــن و وارســته تريــن  فرزنــِد زاده آخريــن پیــام آور الهــی و پــا
مردمــان و عالــم تريــن ایشــان بــوده اســت؛ و از منظــر شــيعيان 
کــه ســخن و عمــل او حّجــت  ايــن قيــام امــام معصومــی اســت 
اســت و ســبک زندگــی او معيــار و ســيره او تــراز زندگــی اهــل ایمــان 
گــر او معيــار و طــراز زندگــی اســت، قيــام او نيــز منحصــر  اســت. پــس ا
بــه فــرد نيســت و راه و رســم او بــرای تاّســی اســت. چنانچــه خــود 
الگــوی  و  سرمشــق  )مــن  اســوه«  فــّی  »فلكــم  اســت:  فرمــوده 
شــمایم( و نــه تنهــا مســلمانان بلكــه برخــی غيــر مســلمانان نيــز بــه 
کــرده انــد، چنانچــه از  مبــارزه او بــر ضــّد ســتم و اســتعمار تاّســی 
کــرده انــد: »مــن مبــارزه را از  گانــدی، رهبــر بــزرگ هنــد، نقــل  قــول 
شــهيدان عاشــورا آموختــم« . بنابرايــن ســوال اساســی ايــن اســت 
کــه ايــن قيــام بــر چــه مبنــای فقهــی و حقوقــی اســتوار بــوده اســت 

و خواســتگاه آن از منظــر ديــن چيســت؟
در تحليــل قيــام امــام حســين ؟ع؟ مبتنــی بــر حقــوق اساســی بــه 
بررســی چهــار اصــل می پردازیــم:  قــرارداد صلــح، اراده و رضایــت 

عمومــی، ســاختار حكومــت و در نهایــت برانــدازی حكومــت .

قرارداد صلح امام حسن ؟ع؟: 
بعضــی قــرارداد صلــح امــام حســن ؟ع؟ بــا معاویــه را مهــم تريــن  
کــه  ــر معاویــه در طــول ده ســال  مانــع خــروج امــام حســين ؟ع؟ ب
بــا او هــم زمــان بــود، می داننــد.  در ايــن قــرار داد صلــح چنيــن 

می خوانيــم:
گــر بــرای او  »پــس از معاویــه، حكومــت متعلــق بــه حســن اســت و ا
ــدارد  ــه حــق ن ــه ای پیــش آمــد متعلــق بــه حســين؛ و معاوی حادث

کنــد.«  کســی را بــه جانشــينی خــود انتخــاب 
علــی رغــم اختــاف محققيــن، قــدر مشــترک تمامــی ايــن اقــوال آن 
ــه عنــوان  کســی را ب کــه  ــه چنيــن حقــی نداشــته  کــه معاوی اســت 
جانشــين خــود برگزینــد و در واقــع بــا طــرح والیــت عهــدی يزیــد، 
کــرده و قــرارداد  برخــاف یكــی از اصــول قــرارداد )عهدنامــه( عمــل 

نقــض شــده اســت. 
بنابــر ايــن بــا مــرگ معاویــه و جانشــينی يزیــد، شــرایط بــرای قيــام 
امــام حســين ؟ع؟ بــه خاطــر نقــض معاهــده فراهــم بــود. عــاوه بــر 
ايــن، معاویــه نــه تنهــا شــرط مذکــور، بلكــه بخش هــای دیگــری از 
کــرد: دشــنام نــدادن بــه علــی ؟ع؟، عمــل  صلح نامــه را نيــز نقــض 

کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر و ... از آن جملــه می باشــد. بــه 

آثار حقوقى ناشى از دعوت عمومى: 1

در اندیشــه دینی، اراده و خواســت مردم نقش فعليت بخشــيدن 
جانــب  از  کــه  دارد  را  مشــروعيتی  رســاندن  ظهــور  منصــه  بــه  و 
گردیــده اســت. در قيــام حســينی از طرفــی بــا  خداونــد اعطــاء 
فقــدان مشــروعيت دولــت وقــت مواجــه هســتيم و از طــرف دیگــر، 
دعــوت عمومــی از حضــرت، زمينــه را بــرای فعليــت بخشــيدن بــه 
کــه  دولــت مشــروع فراهــم می ســاخت. یكــی از عوامــل مهمــی 
نشــانگر عــدم مشــروعيت دولــت وقــت امــوی می باشــد، عــدم 

کارگــزاران حكومتــی بــود.   اطاعت پذيــری مــردم از 
حكومــت  تشــكيل  بــرای  کوفيــان  جانــب  از  کــه  دعوتــی 
توســط امــام حســين ؟ع؟ صــورت پذيرفــت، خــود بــه تنهايــی 
می توانســت موجــد مشــروعيت بخشــی بــه قيــام حســينی ؟ع؟ 
گفتــه ایشــان  ــه  ــا ب باشــد هــر چنــد علــت اصلــی قيــام حضــرت بن
ايــن عامــل نبــوده اســت. در واقــع رضایــت و تســليم شــدن مــردم 
گویــای  کــه در قالــب دعــوت از امــام ؟ع؟ بــه منصــه ظهــور رســيد، 
کــه مــردم خواهــان تشــكيل حكومتــی غيــر  ايــن واقعيــت اســت 
از حكومــت وقــت امــوی بودنــد، هرچنــد ایشــان بــر ايــن تصميــم 
گــر امــام ؟ع؟ بــه ايــن دعــوت پاســخ مثبــت  پايبنــد نماندنــد. امــا ا
کــه  ــرای هميشــه تاريــخ ايــن ســوال وجــود داشــت  نمی دادنــد، ب

چــرا امــام بــه دعــوت و رضایــت مــردم پاســخ منفــی دادنــد؟

ساختار حکومت: 2

تمامــی  از  او  و  بــود  »پادشــاهی«  معاویــه  حكومــت  ســاختار    
کشــيده بــود. وی بــا ماهيتــی دوگانــه  معيارهــای خافــت دســت 
و منافقانــه و ســرکوب مخالفــان  توانســته بــود از خــود چهــره ای 
حكومــت  ســاختار  از  ناشــی  اینهــا  همــه  دهــد.  ارائــه  موجــه 
کــه معاویــه بــر اســاس نظــام حقوقــی دلخــواه  ظالمانــه ای بــود 
ــبی  خویــش بنيــان نهــاد.  شــكل گيری ايــن ســاختار، هيــچ تناس
کــه معاویــه در صــدد  بــا موازيــن اســامی نداشــت و از آنجايــی 
ــا  کــردن آن و تــداوم آن برآمــده بــود، امــام حســين ؟ع؟ ب موروثــی 
قيــام خــود، در صــدد نفــی چنيــن ســاختار غيــر اســامی و اســتمرار 

ايــن بدعــت برآمــد.
مضافــًا اینكــه در ســاختار حكومتــی معاویــه شــاهد انقطــاع بخــش 
زیــادی از مــردم از حكومــت بــه دليــل خــوی و ســيرت معاویــه و 
ــردم و  ــم از م ک ــت دوری حا ــيم. در حقيق ــز می باش ــش ني اطرافيان
احتمــال نهادینــه شــدن آن در ســاختارهای حكومــت دینــی را 
ــينی ؟ع؟  ــام حس ــروعيت قي ــد مش ــل موج ــر عوام ــوان از دیگ می ت

کــرد.  محســوب 
ــواز  ــد، ج ــت يزی ــم در حكوم ــه و ه ــت معاوی ــم در حكوم ــن ه ــر اي بناب
کــم یعنی انحــراف حكومت از ســاختار سياســی مطلوب  خــروج بــر حا
اســام، موجــود بــود، لــذا ايــن امــر در چارچــوب و قالبــی حقوقــی، مــی 

توانســت خــروج حضــرت در زمــان يزیــد را موجــه ســازد.

كم از مردم و احتمال  دوری حا
نهادينه شدن آن در 
ساختارهای حکومت دينى را 
مى توان از ديگر عوامل موجد 
مشروعيت قيام حسينى ؟ع؟ 
محسوب كرد

پيشنهاد يا پذیرش قرارداد 
مهادنه و مصالحه با 
دشمن، با توجه به ادله، 
امری جایز بوده نه الزم. فرقى 
نمى كند كه مسلمانان قوی 
باشند يا ضعيف. بلکه 
 امام در هر 

ً
مسلمان و طبعا

كاماًل اختيار دارد كه  شرايطى 
كند و يا بجنگد تا  اقدام به صلح 
به شهادت برسد.
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براندازی حکومت جور: 3

ــه طــور شــاخص و موکــد  ــه معــروف و نهــی از منكــر ب مســاله امــر ب
در لســان امــام حســين ؟ع؟ خــارج از حــوزه مناســبات فــردی و در 
کميــت و در زمينــه براندازی  گســتره روابــط شــهروندان و حا شــعاع 
گرفتــه اســت. هرچنــد در زبــان دیگــر  حكومــت مــورد ماحظــه قــرار 
پیشــوایان نيــز امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در زمينــه اعتــراض 
کــه در زبــان امــام  بــر اقدامــات حكومتــی وارد شــده، امــا بــه شــكلی 
گردیــد؛ در لســان دیگــر پیشــوایان بــه خاطــر  حســين ؟ع؟ مطــرح 
کمتــر مشــاهده می شــود. بــه عبــارت دیگــر،  شــرایط متفــاوت آنهــا 
کــه انســان از بــاب  کام دیگــر معصومــان دیــده می شــود  گــر در  ا
کــم جائــر بــه مظلــوم  کــه جلــو ظلــم حا نهــی از منكــر موظــف اســت 
را بگيــرد، امــا در شــرایط امــام حســين ؟ع؟ امــر بــه معــروف و نهــی 
کميــت و انــكار او حتــی بــا توســل بــه  از منكــر جــز بــا قيــام عليــه حا
ــدازی حكومــت عملــی  ــا ســر حــّد بران قــوه قهریــه و پیــش رفتــن ت
کيــد حضــرت بــر اصــل اساســی »امــر بــه معــروف و  نمی گــردد. تا
نهــی از منكــر« در قيــام خویــش بــرای تبيیــن مشــروعيت آن نيــز از 
هميــن جهــت اســت. در حقيقــت ایــده مقابلــه بــا حكومــت جــور 

گردیــده اســت. بــر مبنــای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســتوار 
بــر  ؟ع؟  حســين  امــام  قيــام  گردیــد،  آشــكار  کــه  گونــه  همــان 
گرفتــه اســت. یعنــی نهضتــی عدالــت  مبانــی روشــن و اســتوار قــرار 
ــرای حفــظ ديــن و پاسداشــت  ــه و ضــّد ظلــم، و حرکتــی ب خواهان
امــت  کار  اصــاح  و  بــزرگ  منكــری  از  نهــی  و  دینــداری  حریــم 

اســامی اســت.
اینكــه در فقــه از چــه زاویــه ای بــه حرکــت امــام ؟ع؟ نگریســته شــده 
ک هايــی می توانــد  و نيــز فقــه مبتنــی بــر چــه قالــب، معيــار و ما
کــدام  بــه ارزیابــی ايــن حرکــت بپــردازد و فقهــا در تحليــل خــود، 
چارچــوب را پذيرفتــه و بــر اســاس آن بــه ارزیابــی نشســته انــد، 
ــه ايــن حرکــت تاریخــی را  ــان ب ــد بــه راحتــی نــوع نگــرش آن می توان

نشــان دهــد. 
کتــاب الجهــاد و ذيــل بحــث »مهادنــه«  بــا  فقهــای اماميــه در 
اختيــار  در  کــه  ســنت  و  کتــاب  از  متعــددی  ادلــه  بــه  عنایــت 
داشــته اند بــه بحــث پیرامــون مبانــی قيــام امــام حســين ؟ع؟ و 
مبانــی فقهــی آن پرداخته انــد. در مجمــوع ســه قــول پیرامــون 

دارد: وجــود  حضــرت  قيــام 
کرکــی بــه عنــوان قائليــن نــگاه نخســت  عامــه حلــی و محقــق 
کــه امــام بیــن دو عمــل مصالحــه و شــهادت مخيــر  معتقدنــد: 
بــوده اســت و حضــرت بــا مصلحــت ســنجی راهــكار دوم را انتخــاب 
کــه در نهایــت تصميــم حضــرت، منطبــق بــر ظواهــِر  نمــوده اســت 
کلــی و ضوابــط شــرعی و همــراه بــا مصلحــت بــوده اســت. موازيــن 

عامــه حلــی در مبحــث »هدنــه« بــه حرکــت امــام حســين ؟ع؟ 
داده  قــرار  خــود  کلــی  دیــدگاه  دليــل  را  آن  و  نمــوده  استشــهاد 
کتــاب »منتهــی المطلــب« و »تذکــره الفقهــا« بــه  اســت. او در دو 
ايــن موضــوع پرداختــه و معتقــد اســت: پیشــنهاد یــا پذيــرش 
قــرارداد مهادنــه و مصالحــه بــا دشــمن، بــا توجــه بــه ادلــه، امــری 
قــوی  مســلمانان  کــه  نمی کنــد  فرقــی  و  الزم  نــه  بــوده  جايــز 
ــا ضعيــف. بلكــه مســلمان و طبعــًا امــام در هــر شــرایطی  باشــند ی
کنــد و یــا بجنگــد تــا بــه  کــه اقــدام بــه صلــح  کامــًا اختيــار دارد 
کــه امــام حســين ؟ع؟  شــهادت برســد. در ادامــه بیــان مــی دارد 
راه دوم را انتخــاب نمــوده اســت. در حقيقــت هــر چنــد حضــرت 

و  برگزیــده  را  راه دوم   
ً
ولــی اختيــارا کنــد  می توانســت، مصالحــه 

ــد.  ــح نش ــه صل حاضــر ب
ــل  ــوان قائ ــه عن ــی )صاحــب جواهــر( ب ــد حســن نجف ــيخ محم  ش
کــه می گویــد: قيــام سيدالشــهداء »تكليــف خــاص و  دیدگاهــی 
اســرار آميــز« آن حضــرت بــوده، موجبــات مناقشــه نــزد فقهــای 
متاخــر را بوجــود آورده اســت. ایشــان در بحــث پیرامــون مهادنــه، 
ــه امــری الزم  کــه در صــورت نيــاز مســلمانان، هدن اشــاره می کنــد 
کــه وجــوب هدنــه، برخاســته  خواهــد بــود. همچنيــن معتقدنــد 
کــه لــزوم حفــظ نفــس و اســام را  از ادلــه عقلــی و نقلــی اســت 
ــه اقــدام سيدالشــهداء، قيــام  ــگاه در رّد اســتدالل ب می رســاند. آن

حضــرت را تكليــف خــاص آن حضــرت می دانــد. 
کــه باعــث می شــود  در صــورت پذيــرش دیــدگاه صاحــب جواهــر 
گشــته و فهــم  قيــام سيدالشــهداء از حــوزه درک بشــری ناممكــن 
آن بــرای همــگان امــكان پذيــر نباشــد، عمــًا تحليــل عاشــورا را بــه 
کــه ثمــره آن عــدم  کــرده  حادثــه شــاّذ و خــاّص تاریخــی تبديــل 
اســوه بــودن و الگــو بــرداری از ايــن مجاهــدت ایمانــی اســت. ايــن 
کــه امــام ؟ع؟ قطعــًا حرکتــی  دیــدگاه، مبتنــی بــر ايــن اصــل اســت 
ــه انجــام رســانده  ک هــای معمــول ب برخــاف ظواهــر اصــول و ما
و خــارج از چارچوب هــای فقهــی و حقوقــی اســت و ايــن اقــدام 
بــرای دیگــران ایجــاد تكليــف نمی کنــد. در حقيقــت اثــر مترتــب 
بــر هرگونــه  را  راه  کــه  اســت  ايــن  بــر پذيــرش چنيــن دیدگاهــی 
اســتدالل بســته  و آدمــی را بــه وادی تعبــد محــض وارد می کنــد. 
را دارد،  بــه ســوال و مشــكلی  تــوان پاســخ گويی  نــه  ايــن وادی 
ــه  ــد، ارائ ــته باش ــد داش ــاز تولي ــرار و ب ــت تك ــه قابلي ک ــه ای  ــه نمون ن
ــی  ــازد، بلكــه راه ــی می س ــه خطــری را متوجــه ظالم ــد و ن کن ــی  م
گريــز از مســئوليت و ده هــا ســوال مهــم و اساســی اســت  بــرای 
ــل  ــه موجــب تهيیــج احســاس و عاطفــه مــی شــود، امــا در مقاب ک

کنــد. نمی توانــد تصويــری روشــن و قابــل الگــو بــرداری ارائــه 
ــی و امــام  ــه اهلل مجتبــی تهران عامــه شــهيد مرتضــی مطهــری، آی
کــه نه تنها  خمينــی ؟هر؟، بــا رّد دیــدگاه صاحــب جواهــر معتقدنــد 
قيــام امــام حســين ؟ع؟ تكليــف ويــژه حضــرت نبــوده اســت، بلكــه 
ع اســام و بــر هميــن  کلــی شــر قيامی اســت بــر پایــه اصــول و قواعــد 
کــه می تــوان آن را بعنــوان اســوه و الگــو بــرای ســاير  مبنــا می باشــد 

کــرد. انســان ها قلمــداد 
شــهيد مطهــری معتقدنــد: حرکــت امــام حســين ؟ع؟ بــر پایــه 
ــو  ــی و الگ ــت تاس ــده و قابلي ــاده ش ــا نه ــام بن ــد اس ــن و قواع موازي

بــرداری از آن نيــز وجــود دارد.
ــر، داراى  ــه اى اســت شــبيه پذير و نمایش پذي ــه حادث »ايــن حادث
دادن  نشــان  بــراى  را  آن  گويــی  کــه  زیــاد  بســيار  ســوژه هاى 
راز دیگــرى دارد. آن  کربــا  ايــن جنبــه حادثــه  کرده انــد.  تهيــه 
کــه اساســًا خــود ايــن حادثــه، تمــام ايــن حادثــه  راز ايــن اســت 
تجســم اســام اســت در همــه ابعــاد و جنبه هــا؛ ...همــه اصــول 
کــرده  و جنبه هــاى اســامی  عمــًا در ايــن حادثــه تجســم پیــدا 
اســت؛ اســام اســت در جریــان و در عمــل و در مرحلــه تحقــق«. 
گناهكارســازى نيســت بلكــه ادامــه  »مكتــب امــام حســين مكتــب 
ــد  ــا تجدی ــر شــده و ب ــه در ســوره شــعراء ذک ک ــاء اســت  مكتــب انبي
ذکــرش در هــر ســال و هــر وقــت بایــد بــه صــورت زنــده اى باقــی 
بمانــد، زيــرا نبــوت ختــم شــده و ايــن مكتــب بــه منزلــه منبــع 
وحــی و الهــام انبيــاء اســت؛ یعنــی بــه پیغمبــران وحــی از طــرف 

پذیرش ديدگاه صاحب جواهر 
باعث مى شود قيام 

سيدالشهداء از حوزه درک 
بشری ناممکن گشته و فهم آن 

برای همگان امکان پذیر نباشد، 
عماًل تحليل عاشورا را به حادثه 

 و خاّص تاريخى تبدیل 
ّ

شاذ
كه ثمره آن عدم اسوه  كرده 

بودن و الگو برداری از این 
مجاهدت ايمانى است
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کننــد، حــاال مكتــب  کــه در مواقــع الزم قيــام   خــدا شــده اســت 
ــزرگ باشــد  کننــده و الهــام دهنــده مــردان ب ــد وحــی  حســينی بای
کــه بعدهــا بــه صــورت مصلحيــن قيــام  می کننــد نــه بــه صــورت 
تنهــا  نــه  ؟ع؟  حســين  نبــوت ختــم شــده. مكتــب  زيــرا  انبيــاء 
گناهكارســازى ]نبــود[، از صالــح ســازى هــم باالتــر بــود؛  مكتــب 

اســت «.  مصلح ســازى  مكتــب 
ناتوانــی بعضــی متفكــران و نویســندگان از پاســخ بــه ايــن ســؤال، 
را  حسين)عليه الســام(  امــام  حرکــت  کــه  اســت  شــده  ســبب 
ــا  ــد؛ اّم ــاب آورن ــه  حس ــریعت« ب ــكام ش ــد و اح ــر قواع ــتثنايی ب »اس
حضــرت آیــت اهلل آقــا مجتبــی تهرانــی ضمــن پاســخ عالمانــه بــه 
ايــن ُشــبهه، عــاوه بــر آن کــه حماســه ی عاشــورا را از افــق معرفــت 
و عرفــان نگریســته و شایســته ی تحليــل می داننــد، آن را از ابتــدا 
تــا انتهــا منطبــق بــا موازيــن ظاهــری و احــكام فقهــی و تكاليــف 

شــرعی بــر می شــمارند.
کــه بعضــی می گوینــد )کار نيــكان را قيــاس از خــود  »آن تعبيــری 
مگيــر( حــرف بی جــا و جســارت آميــزی اســت. متاســفانه بعضــی 
کــه نمی داننــد پیامــدش چقــدر بــد اســت.  حرف هايــی می زننــد 
اینهــا می خواهنــد بگوینــد حرکــت امــام حســين ؟ع؟، یــک حرکــت 
اســت. در  برخــاف موازيــن شــرعی  و  اســتثنايی و اختصاصــی 
کــه اینطــور نيســت. هيــچ وقــت امــام برخــاف موازيــن  حالــی 

شــرعی عمــل نمی کنــد« 
کــه امــام حســين ؟ع؟ دقيقــًا بــر طبــق موازيــن  کيــد می کنــم  »تا
کــه در تحليــل  ظاهــری شــریعت عمــل می کــرد. مــا هماننــد بعضــی 
قيــام امــام حســين ؟ع؟ نتوانســته اند شــبهات را جــواب دهنــد 
تــا  اول  از  حضــرت  حرکــت  معتقدیــم  نمی کنيم...بلكــه  عمــل 
کامــًا منطبــق بــر موازيــن  ظاهــری شــریعت انجــام شــده و  آخــر 
ــت.«  ــر اس ــی از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــی ام ــداق فقه ــًا مص حقيقت
ــر اســاس  کــه قيــام سيدالشــهداء ب امــام خمينــی ؟هر؟ معتقدنــد 
گشــته و قابليــت »اســوه«  قواعــد و ضوابــط فقهــی و شــرعی اســتوار 
و »الگــو« شــدن بــرای هميشــه و همــه را داراســت. امــام ؟هر؟ ايــن 

گونــه بیــان می دارنــد:
کــه او داشــت  کــرد و آن ایــده اى  کــه ســيد الشــهدا عمــل  »آنچــه 
ــراى او  ــه بعــد از شــهادت ب ک ــه او رفــت و آن پیــروزى  ک و آن راهــی 
کننــد و  حاصــل شــد و بــراى اســام حاصــل شــد، بــه مــردم روشــن 
کــه مســأله مجاهــدت در راه اســام آن اســت  بفهماننــد بــه همــه 
کمتــر از صــد نفــر  کــه بــا یــك عــده قليــل  کــرد. می دانســت  کــه او 
کــرد«.  نمی شــود مقابلــه بــا یــك همچــو ظالمــی داراى همــه چيــز 
افــزود،  بایــد  فــوق  گانــه  ســه  دیدگاه هــای  بنــدی  جمــع  در 
کــه می گفــت قيــام حســين ؟ع؟ منطبــق بــر ظواهــر  دیدگاهــی 
ع نبــوده و در نهایــت از قابليــت تاســّی و الگــو  موازيــن و قواعــد شــر
بــرداری برخــوردار نيســت، بــا اســتناد بــه ادلــه فقهی-حقوقــی 
کــه ايــن قيــام را  گردیــده و دیدگاهــی  توســط فقهــای متعــدد رد 
بــر موازيــن فقهی-حقوقــی منطبــق دانســته بــه اثبــات و تحكيــم 
کــه می گويیــم: قيــام ســيد  رســيده اســت و بــر هميــن مبنــا اســت 
الشــهداء  قابليــت »اســوه« و »الگــو« شــدن بــرای هميشــه و همــه 
گــذاری مســتقيم یــا غيــر مســتقيم  را داراســت. الگوپذيــری و تاثيــر 
سياســی  تاريــخ  خواهانــه  عدالــت  جریان هــای  بــر  قيــام،  ايــن 
گویــای  ايــران  در  اســامی 1357  انقــاب  جملــه  از  مســلمانان 

جریــان داشــتن ايــن نهضــت الهــی در هميشــه تاريــخ اســت.
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ى، عالمه، حســن بن یوســف بن مطهر اسدى، منتهى 
ّ

الحســين ؟ع؟، « )حل
المطلب فى تحقيق المذهب، مجمع البحوث اإلسالمية، مشهد، چاپ اول، 

ج14؛ 1412 ه  ق  ج-15، ص: 122(
9.  علــى أنــه له تکليف خــاص قد قدم عليه و بادر إلــى إجابته، و معصوم من 
الخطــأ ال يعتــرض على فعله و ال قوله، فال يقــاس عليه من كان تکليفه ظاهر 
األدلــة و األخــذ بعمومهــا و إطالقها مرجحــا بينها بالمرجحــات الظنية التى ال 
ريــب فــى كونها هنا على القــول بالوجوب، على أن النهى عــن اإللقاء ال يفيد 
اإلباحة، بل يفيد التحریم المقتصر فى الخروج منه على المتيقن، و هو حيث 
ال تکــون مصلحــة فــى الهدنة، و حــب لقاء اهلل تعالــى و إن كان مستحســنا و 
لکن حيث يکون مشروعا، و الکالم فيه فى الفرض الذی هو حال الضرورة، و 
المصلحــة التــى قد ترجح على القتل و لو شــهيدا الذی قد یــؤدی إلى ذهاب 
بيضــة اإلســالم و كفــر الذرية و نحو ذلك، و لعله لذا ربمــا فصل بين الضرورة و 
المصلحــة، فأوجبها فــى األول، و جوزها فى الثانــى، و ال بأس به، فإن دعوى 
الوجــوب علــى كل حــال كدعــوى الجــواز كذلــك فــى غايــة البعــد، فالتحقيق 
انقســامها إلى األحکام الخمســة.) نجفى، محمد حســن ، جواهــر الکالم فى 
ح شرائع اإلسالم ، دار إحياء التراث العربی ، چاپ: هفتم ، بيروت- لبنان)بی  شر

تا(، ج21، ص295(
10. مطهــرى، مرتضــى؛ مجموعه آثــار )حماســه حســينى(، نشــر صــدرا، ج 17، 

تهران، 1374، ص 380
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  پیشنهاد یک موضوع
 برای انجمن های علمی - معرفتی 

 تأملی بر سیاست 
 جنایی فرهنگی
در فضای مجازی
شهید شاطری پور 

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه
shahedfr@yahoo.fr

كــه از  كنــار فضــای واقعــى  شــکل گيری فضــای مجــازی در 
مســایل  مى گــردد،  تعبيــر  شــدن(  جهانــى  )دو  بــه  آن 
ايجــاد مى كنــد. در فضــای  كــردن  ح  بــرای طــر را  جديــدی 
شــکل  اجتماعــى  روابــط  از  جديــدی  صــورت   مجــازی 
و  تبعيــت  واقعــى  روابــط در فضــای  قواعــد  از  كــه  مى گيــرد 
پيــروی نمى كنــد. در نتيجــه پيدايــش چنيــن تحولى گســترده 
گاهــى از  گيــر، تحليــل پديده هــا و رويدادهــا بايســتى بــا آ و فرا
وضعيــت موجــود و بــا شــناختى درســت و واقــع بينانــه از 
كــه جهــان پيرامــون مــا را مــى ســازد صــورت  واقعيت هایــی 

پذیرد. 
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اجتماعــی  شــبكه های  روزافــزون  و  شــتابان  توســعه  مســاله 
هــم چــون  Facebook و Twitter و فرصت هــا و تهدید هــای 
کــه امــروز بــه یكــی از چالش هــای قابــل  آن موضوعــی اســت 
گردیــده و در رابطــه بــا نحــوه  توجــه بــرای جامعــه مــا تبديــل 
فهــم و مواجهــه موثــر و مناســب بــا نفــوذ شــبكه های اجتماعــی 

گاه معارضــی وجــود دارد.  دیدگاه هــای متفــاوت و البتــه 
امــروزه دسترســی بــه شــبكه های اجتماعــی دیگــر هــم چــون  
امكانپذيــر  محدودیتــی  کمتريــن  بــدون    viber و  we chat
اســت و خصوصی تريــن حریم هــای افــراد در چنيــن فضاهايــی 
بــدون  کــه  فضايــی  می باشــد.  گذاشــتن  ک  اشــترا بــه  قابــل 
محدودیت هــای موجــود در فضــای واقعــی بستر ســاز ســبک 
شكســتن  پایــه  بــر  اجتماعــی  روابــط  و  زندگــی  از  جدیــدی 
روابــط  در  شــرعی  و  قانونــی  حریم هــای  گرفتــن  نادیــده  و 

اســت.  اجتماعــی 
گســترده شــبكه های اجتماعــی مجــازی،  کنــار تهدید هــای  در 
در  حضــور  بــه  مخاطبــان  فراخــوان  و  شــبكه ها  ايــن  ترويــج 
شــبكه های  تبليــغ  بــرای  بــرداری  بهــره  مجــازی،  فضاهــای 
اجتماعــی بــا اســتناد بــه اظهــارات فيــس بوکــی منســوب بــه 
کــردن حضــور شــخصيت ها  کارگــزاران نظــام و برجســته  برخــی 
و نهاد هــای ايــران اســامی در فضــای ســايبر بــه دســتاويزی 
ــرای مطالبه ســازی  ــرای رســانه ها و شــبكه های ماهــواره ای ب ب
ــرای تحریــک  ــب افزایــش توقعــات رســانه ای ب اجتماعــی در قال
تبديــل  اینترنتــی  رســانه های  گشــایش  بــه  دولــت  دعــوت  و 

شــده اســت.
سياســت  کــه  اســت  ايــن  اساســی  مســاله  ميــان،  ايــن  در 
فرهنگــی اجتماعــی مــا بــرای مقابلــه بــا آســيب های اجتماعــی و 
جرایــم در چنيــن فضــای پیچيــده بایســتی از چــه مولفه هايــی 

برخــوردار باشــد؟
ــز فيلترینــگ و  از طــرف دیگــر و در فضــای سياســت حقوقــی ني
یــا جرم انــگاری حضــور و فعاليــت در شــبكه های اجتماعــی مــی 
ــی و  ــش بین ــل پی ــای قاب ــايل و تهدیده ــای مس گش ــره  گ ــد  توان

متصــور از ايــن شــبكه ها باشــد؟
یافتــه  برابــر چنيــن طراحــی ســازمان  مــا در  امــروز   وضعيــت 
موضــع  و  متناقــض  رفتار هــای  تنهــا  شــده  ريــزی  برنامــه  و 
و  حيــرت  نوعــی  حقيقــت  در  و  شــفاف  غيــر  گيری هــای 
گــذاری در فضــای  سرگشــتگی در رابطــه بــا چگونگــی سياســت 

 . اســت  مجــازی 
پیــش  چنــدی  رهبــری  معظــم  مقــام  منظــور  هميــن  بــرای 
یعنــی در اســفندماه ســال 1390 طــی حكمــی دســتور تشــكيل 
شــورایعالی فضــای مجــازی را بــه ریاســت عالــی تريــن مقــام 
وضعيــت  تبيیــن  بــا  ایشــان  کردنــد.  صــادر  کشــور  اجرايــی 
بــه  ارتباطاتــی  و  اطاعاتــی  فناوری هــای  فزاینــده   گســترش 
ابعــاد  در  آن  چشــمگير  آثــار  و  اینترنــت  جهانــی  شــبكه      ويــژه 
گــذاری وســيع و  زندگــی فــردی و اجتماعــی بــر لــزوم ســرمایه 

کثــری از فرصــت هــای  گيــری حدا هدفمنــد در جهــت بهــره 
جانبــه  همــه  پیشــرفت  جهــت  در  مجــازی  فضــای  از  ناشــی 
گــون  گونا گســترده و مفيــد بــه اقشــار  کشــور و ارائــه خدمــات 
مــردم و همچنيــن ضــرورت برنامــه ريــزی و هماهنگــی مســتمر 
کيــد نمودنــد.  بــه منظــور صيانــت از آســيب هــای ناشــی از آن تا
کــه سياســت  کــه بــه وضــوح می تــوان فهميــد آن اســت  آن چــه 
جنايــی جمهــوری اســامی ايــران در رابطــه بــا مســاله فرهنگــی 
شــبكه هــای اجتماعــی مبتــا بــه نوعــی از حيــرت و سرگشــتگی 
خصــوص  در  ايــران  جنايــی  سياســت  حقيقــت  در  و  اســت 
فضــای مجــازی نيازمنــد بــه یــک مهندســی فرهنگــی اســت. 
گاهــی و شــناخت همــه جانبــه و  سياســت جنايــی بایســتی بــا آ
گيــر نســبت و فضــای مجــازی و فرصــت هــا و تهدیدهــای آن  فرا
تدويــن شــود و پیوســت فرهنگــی آن نيــز مــورد توجــه جــدی 

گيــرد. قــرار 
در  مى توانــد  زمينــه  ایــن  در  كــه  ســوال هایی  عمــده  لــذا 
انجمن هــای علمــى ســازمان بســيج حقوق دانــان مى توانــد 

ــد: ــرار مى باش ــن ق ــرد از ای گي ــرار  ــث ق ــى و بح ــورد بررس م
چگونــه  مجــازی  فضــای  حقوقــی  جامعه شناســی  نــگاه  از   -
دگرگونــی  و  تغيیــر  دچــار  اجتماعــی  زندگــی  ســبک  می توانــد 

کنــد؟
روابــط  بــر  چگونــه  مجــازی  فضــای  در  اجتماعــی  روابــط   -
اجتماعــی در فضــای واقعــی تاثيــر می گذارنــد چــه تبعاتــی در 

داشــت؟ خواهــد  و  داشــته  زندگــی  ســبک 
گسترده شــدن حضــور در فضــای مجــازی واقعــا منجــر  - آیــا 
بــه تقویــت جنبــه تاثيرگــذاری افــراد شــده و یــا موجــب نوعــی 

انفعــال و تاثيرپذيــری همه گيــر شــده اســت؟ 
قوانيــن  از طريــق وضــع  ایجــاد محدودیــت  و  - جرم انــگاری 
بــا  مقابلــه  و  پیشــگيری  در  تاثيــری  چــه  مجــازی  فضــای  در 

دارد؟  فضــا  ايــن  جرم زايــی  و  اجتماعــی  آســيب های 
- قوانيــن و مقــررات موجــود تــا چــه ميــزان متناســب مقتضيــات 

ايــن فضــا می باشــند؟
و  معيارهــا  چــه  مجــازی  فضــای  بــر  نظــارت  بــرای  مقنــن   -

بگيــرد؟ نظــر  در  بایــد  را  ک هايــی  ما
کــدام یــک راه کاری  - دادگاه هــای اختصاصــی یــا تخصصــی؟ 
ــا  ــب ب ــی متناس ــای قضائ ــه نياز ه ــخگويی ب ــرای پاس ــب ب مناس

فضــای مجــازی محســوب می شــوند؟
حقــوق  نــگاه  بــا  مجــازی  فضــای  حــوزه  بــه  دولــت  ورود   -
ســطح  توســعه  هــدف  بــا  الیحــه  تصویــب  و  شــهروندی 
دســتيابی بــه فضــای مجــازی قبــل از تاميــن زيرســاخت های 
می کنيــد؟  ارزیابــی  چگونــه  را  سياســی...  فرهنگی،حقوقــی، 
- اســتفاده و ورود علنــی برخــی مقامــات و نهادهــای رســمی 
کــه بــه صــورت قانونــی و توســط  از برخــی فضاهــای مجــازی 
دســتگاه های رســمی دیگــر فيلتــر شــده، چــه توجيــه و تاثيــری 

بــرای افــكار عمومــی دارد؟ 

كه به وضوح  آن چه 
مى توان فهميد آن 
است كه سياست 
جنایی جمهوری 
اسالمى ایران در 
رابطه با مساله 
فرهنگى شبکه های 
اجتماعى مبتال به 
نوعى از حيرت و 
سرگشتگى است و در 
حقيقت سياست 
جنایی ایران در 
خصوص فضای 
مجازی نيازمند به يک 
مهندسى فرهنگى 
است
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 قانون مداری ،
بزرگترین باید و نباید
حقوقدان بسیجی 
مصاحبه با مسئول سازمان بسیج حقوقدانان

جنـــاب اقای محبى  در ابتدا مقدماتـــى راجع به ضرورت 
حقوقدانـــان  بســـيج  ســـازمان  ایـــن  ايجـــاد  اهـــداف  و 

بفرمایيد. 

در  بســـيج  هـــدف  راســـتای  در  حقوقدانـــان  بســـيج  ســـازمان 
کـــه اقشـــار مختلـــف مـــردم را درگيـــر مســـائل و  ايـــن خصـــوص 

موضوعـــات انقـــاب اســـامی در خصوص تخصـــص خود بكند 
بـــه وجود آمده اســـت، یعنـــی االن ما مثل زمان جنگ نســـيتم 
کار ســـازندگی انجـــام بدهد  که  که فقط بســـيج داشـــته باشـــيم 
کار نبرد بـــا دشـــمنان را در عرصه  کـــه  و بســـيج داشـــته باشـــيم 
فيزیكـــی انجـــام بدهـــد. بلكـــه درحوزه هـــای مختلـــف هـــم ما 
تحریـــم  در  االن  مـــا  مثـــا  داریـــم.  مختلفـــی  قشـــر های  االن 
که امـــروز بحـــث تحریم هـــا و اقتصاد  هســـتيم، انتظـــار مـــی رود 
مقاومتی از جانب بســـيج مســـتضعفين پیگيری بشود و ساز و 
کار ويـــژه بـــه وجود آیـــد، مثا ســـازمان بســـيج اقتصاددانان.در 
حـــوزه حقوق هـــم ما در انقاب اســـامی چالش هـــای مختلف 
که  گفـــت  و متفاوتـــی داشـــتيم. اساســـا از یـــک بعـــد می تـــوان 
انقـــاب اســـامی یک انقـــاب حقوقی اســـت چرا، چـــون نظام 
که براســـاس یک  حكومتـــی مـــا قبـــل از انقـــاب، نظامـــی بـــود 
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درميان همه علوم انسانى 
كه به كمک  مهم ترین علمى 

كه در  حکومت مى آيد 
موضوعات مختلف  به حکومت 

كند علم حقوق است كمک 

بـــا  پادشـــاهی  ايـــن حكومـــت  کـــه  بـــود  پادشـــاهی  حكومـــت 
کارشناســـان ادامه حيات  دســـتورات پادشـــاه و احتمـــاال نظـــر 
که شـــریعت مقدس  کردیم  پیـــدا می کرد. مـــا در انقـــاب ادعـــا 
کننده همه شـــئون یک جامعه باشـــد  اســـام می تواننـــد اداره 
وايـــن را در قانون اساســـی بعد از انقاب به تصویب رســـاندیم. 
که نظام  جمهوری اســـامی  در اصـــل دو قانون اساســـی آمـــده 
ايـــران نظامـــی اســـت برپایه ایمـــان بـــه ال الـــه اال اهلل، ایمان به 
کـــه از طريـــق اجتهاد مســـتمر فقهای  نبـــوت، ایمـــان بـــه معاد 
جامـــع الشـــرایط و علـــوم و فنـــون جدیـــد اداره می شـــود، یعنی 
کـــه  کـــرده  یـــک تئـــوری جدیـــدی بـــرای اداره حكومـــت ارائـــه 
کاما مشـــاهده  ايـــن موضـــوع یـــک موضـــوع حقوقـــی اســـت. 
کثيری  که بـــا اين تفكر، عـــده ی زیـــادی در داخـــل و  می کنيـــم 
کشـــور مقابلـــه و مبـــارزه می کننـــد و معـــارض ايـــن  ج از  در خـــار
تفكـــر هســـتند. به خاطـــر همين ما بـــرای اینكـــه در اين جبهه 
کار حكومتی  کنيـــم، نيازمند یـــک ســـازو  بـــا دشـــمنان مقابلـــه 
که ســـازمان بســـيج  البتـــه با روحيه جهادی و بســـيجی بودیم 
حقـــوق دانـــان برای ايـــن به وجود آمـــد. برای شـــما یک مثالی 
که در  کـــه همين ديـــروز اتفـــاق افتـــاده. شـــما می بینيـــد  بزنـــم 
دانشـــكده های مـــا هنـــوز تفكـــر اینكـــه حقـــوق ما یـــک حقوق 
ســـكوالر اســـت از بیـــن نرفتـــه و حقوق مـــا واقعا در دانشـــگاه ها 
کتاب ها یک حقوق ســـكوالر محســـوب می شـــود.  و در داخـــل 
کـــه بـــه دانشـــجویان مـــا تدریـــس می شـــود ترجمه  آن چيـــزی 
کـــه  یـــا بـــه تعبيـــری برگرفتـــه و ترجمـــه آزاد آن تفكـــری اســـت 
کـــه در ايـــن جا بومی شـــده  درنظام هـــای ليبـــرال وجـــود دارد، 
کتاب هـــای مختلفـــی در  کتـــاب می شـــود. مـــا  بـــه  و تبديـــل 
کتابهـــا را  کـــه شـــما حتی ســـرفصل ايـــن  حـــوزه حقـــوق داریـــم 
کتـــاب فرانســـوی قابـــل تطبيق اســـت و  کـــه بـــا یک  می بینيـــد 
کتاب  فقـــط محتوا با قوانين انـــدک تطبيقی داده شـــده و یک 
نوشـــته شـــده اســـت. اين یک چالش اساســـی برای جمهوری 
اســـامی اســـت. درميان همه علوم انســـانی مهـــم ترين علمی 
کـــه در موضوعـــات مختلف  به  کمـــک حكومـــت می آید  کـــه به 
کند علم حقوق اســـت. شـــما هيچ دســـتگاه  کمـــک  حكومـــت 
اداره حقوقـــی وجـــود  یـــک  آن  کـــه در  نمی بینيـــد  حكومتـــی 

نداشـــته باشد. 
کشـــور داریـــم، دو قوه به طور  که االن در  مـــا از اين ســـه قوه ای 
مســـتقيم بـــه مســـاله حقـــوق مربـــوط اســـت: یكی قـــوه مقننه 
گذاری  کشـــور می باشـــد و بـــه قانون  که نرم افزار حقوقی  اســـت 
مشـــغول اســـت در واقـــع توليد مبانـــی حقوقی می کنـــد، چون 
کـــه حقـــوق موضوعه اجرا  کشـــورهايی  منبـــع اصلی حقوق در 
می شـــود، قانـــون اســـت. لذا قـــوه مقننه به طور صـــد درصدی 

بـــا قانون مرتبط می باشـــد.
کـــه بـــه طـــور خـــاص بـــه  دوميـــن قـــوه، قـــوه قضائيـــه اســـت 
کيفـــری،  موضوعـــات حقوقـــی از جملـــه مـــو ضوعـــات حقـــوق 
حقـــوق خصوصـــی، حقـــوق اداری در ديـــوان عدالـــت اداری، 
کـــه مـــا در شـــریعت مقـــدس  امـــور حســـبه و هـــر آن چيـــزی 
مقرراتـــی به صـــورت منصوص و نـــه با اســـتفاده از فقط منطقه 
ع مقدس به صـــورت نص در  کـــه در شـــر الفـــراغ، و موضوعاتـــی 
آیـــات قرآنـــی هســـت و اجـــرا می شـــود، می پـــردازد. مثـــا در آیه 
"ولكـــم فـــی القصـــاص حيـــاة یا اولـــی االبـــاب" ايـــن را می بینيم 

کـــه االن مســـاله اصلـــی خيلـــی از دادگاه ها اســـت و مســـائلی از 
که قـــوه قضائيه بـــا آن در گير بوده اســـت. عـــاوه بر  ايـــن قبيـــل 
کـــه ظاهرا مســـتقيما به مســـائل  ايـــن دو، در قـــوه مجریـــه  نيـــز 
حقوقـــی مربـــوط نميشـــود و بیشـــتر اجـــرای قوانيـــن مطـــرح 
اســـت، یـــک معاونـــت آن، معاونـــت حقوقـــی اســـت. درهمـــه 
دســـتگاه ها نيـــز یـــک اداره حقوقـــی وجـــود دارد یـــا یـــک اداره 
کـــه بنابـــر مقتضيات  کل حقوقـــی و یـــا یـــک معاونـــت حقوقـــی 
رشـــته  درگير تريـــن  کـــه  می بینيـــم  لـــذا  دارد.  وجـــود  اداره  آن 
علـــوم انســـانی بـــا حكومت اســـامی  رشـــته حقوق اســـت. اين 
کشـــور ما  کـــه ســـابقه ای حدودا صـــد ســـاله در  رشـــته حقـــوق 
کرده  گرفته و قـــوام پیدا  دارد بعضـــا مبانی ســـكوالری به خـــود 
که ايـــن مبانـــی به مـــرور زمان  کـــه دنبـــال اين هســـتيم  اســـت 
کنـــد و شـــكل و شـــمايل و بـــن مایـــه اســـامی بـــه خود  تغيیـــر 
کشـــور  بگيـــرد. مثا قانون تجـــارت مصوب 1311که هنوز هم در 
که ترجمـــه از چند  مـــا مجرا اســـت، اين قانـــون، قانونی اســـت 
کشـــور ما هم اجرا می شـــود. شورای  کشـــور اروپايی اســـت و در 
که بعـــد از انقاب در مورد  نگهبـــان در برخـــی از اظهار نظرهای 
اســـتناد قوانيـــن دیگر و ارجـــاع قوانيـــن دیگر به قانـــون تجارت 
که ايـــن ارجاع و اســـتناد درســـت نيســـت و  گفتـــه اســـت  داده 
کـــه در قانون  خـــاف قانـــون اساســـی اســـت. به ايـــن واســـطه 
تجـــارت مـــوارد متعـــددی از مقـــررات خـــاف شـــریعت وجـــود 
کا خـــاف  دارد. مثـــا قســـمت ورشكســـتگی قانـــون تجـــارت 
ع می باشـــد و آن بنيان واســـاس اين قانون مغايـــرت دارد  شـــر
کـــه در فقه در قســـمت  بـــا آن ورشكســـتگی و مقـــررات تفليس 

متاجـــر آمده اســـت.
لـــذا مـــا اساســـا نيازمنـــد  تحـــول و بنيـــان نهـــادن یـــک تمدن 
کشـــور اســـامی شـــروع می شـــود هســـتيم  کـــه از یک  اســـامی 
کنيم و به ســـبک  کـــه بـــه واســـطه آن ســـبک زندگـــی را عـــوض 
که  زندگـــی ايرانی اســـامی برســـيم. ما بایـــد در پی اين باشـــيم 
اين ســـبک زندگـــی ايرانی اســـامی توســـط جوامع دیگـــر ابتدا 
کشـــورهای مســـلمان  کشـــورهای دیگر،  همســـایگان ما و بعد 
کنند.  یـــا حتی غير مســـلمان از اين ســـبک زندگی الگوبـــرداری 
کـــه ايـــن هـــدف را محقـــق می کنـــد به  اوليـــن رشـــته ی علمـــی 
کـــه ايـــن رشـــته علمـــی، رشـــته ساختار ســـازی  واســـطه ايـــن 
اســـت، رشـــته حقـــوق اســـت؛ و تـــا خـــود ايـــن رشـــته متحـــول 
نگـــردد و در واقـــع ســـامانش، ســـامان ايرانی اســـامی نباشـــد 
کـــه در شـــاخه های دیگر علمی  اصـــوال نمی توانيـــم ادعا بكنيم 
که از خـــود ما می باشـــد و به دنبـــال اين  کردیم  چيـــزی توليـــد 
کنيم و تمـــدن را  کـــه ايـــن را به دیگـــر تمدن هـــا صـــادر  باشـــيم 

کـــه دیگـــران از ما الگـــو بگيرند. ریشـــه دار بكنيـــم به نحـــوی 
هـــدف ســـازمان بســـيج حقوقدانان، تحـــول در نظـــام حقوقی 
که تاســـيس  کـــه به اين هدف بلند  کشـــور اســـت به اين ترتيب 
کـــه در آن امت اســـامی به خود  و ایجـــاد تمدن بزرگ اســـامی 
بـــه فرهنـــگ بیگانـــگان نباشـــد و از  متكـــی باشـــد و وابســـته 
گيـــرد به دنبال  کتاب و ســـنت بهره  مفاهيـــم قرآنی و اســـامی، 

که ايـــن اتفاق بـــرای مـــا بیافتد. اين هســـت 

كرديد ولـــى برای  ح   شـــما اهـــداف بســـيار خوبی را مطـــر
رســـيدن بـــه ایـــن هـــدف نيـــز بايـــد برنامـــه خاصـــى در نظـــر 
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داشـــته باشـــيد و بـــه اصطـــالح نقشـــه راه بـــرای ایـــن هدف 
داشـــته باشـــيد. آيا این مســـير مشـــخص اســـت؟ 

کـــه می خواهيم  کارهايـــی  در ايـــن مســـير یكـــی از اصلی تريـــن 
کـــه ميـــان حقوقدانان خـــود یک  انجـــام بدهيـــم ايـــن هســـت 
گروه ها  کـــه اين هـــا در  کنيم  شـــبكه و زنجيره انســـانی درســـت 
و مجموعه هـــای مختلف بـــا همدیگر متصل و مرتبط باشـــند. 
کادميـــک و علمی  کز آ ايـــن اندیشـــه االن و بعـــد از اینكـــه در مرا
پیگيری می شـــود ســـينه به ســـينه منتقـــل می شـــود و اين به 
کـــه در عالـــم اجتمـــاع یک بـــه اضافـــه یک  خاطـــر ايـــن اســـت 
مســـاوی دو نمی شـــود، بلكـــه یـــک بـــه اضافـــه یـــک چنديـــن 
که وقتـــی نيروی  برابـــر دو می شـــود!اين بـــه ايـــن دليـــل اســـت 
کنـــار هم قرار می گيـــرد، هم افزايـــی ایجاد می کند  انســـان ها در 
که شـــما  و نيـــرو را به صـــورت تصاعدی زیـــاد می کند. لذا وقتی 
کتاب  کـــه یک اســـتاد دانشـــگاهی بـــه تنهايی یـــک  می بینيـــد 
کـــه با همـــكاری چند  می نویســـد ايـــن یـــک اثـــری دارد و وقتی 
کار را می کننـــد  دانشـــجو یـــا همـــكاران خـــود در دانشـــگاه ايـــن 

یـــک اثردیگری می گـــذارد. 
مـــا به دنبـــال ایجـــاد شـــبكه ای در ميان اســـاتيد حـــزب اللهی 
و قائـــل بـــه تفكـــر انقـــاب اســـامی و تمدن اســـامی هســـتيم 
کـــه بـــه انقاب  کـــه اینهـــا بتواننـــد اوال بـــا اســـاتيد دانشـــگاهی 
ج در قانون اساســـی معتقد نيســـتند  اســـامی و مفاهيـــم مندر
که  مقابلـــه نرم بكننـــد نه مقابله خشـــن. مـــا اســـاتيدی داریم 
اینهـــا اســـتاد حقوق هســـتند ولـــی اين اســـاتيد حقـــوق اصوال 
انســـان های قانون مـــداری نيســـتند، چـــون مكـــررا بـــه انحـــاء 
گذاشـــتن بنيادهای قانون  مختلـــف توصيه می کنند به زيـــر پا 
اساســـی و اصول قانون اساســـی. مـــا درقانون اساســـی اصل 4 
کتاب  کشـــور را بر شـــریعت مقـــدس و  کـــه ابتنـــا قوانيـــن  داریـــم 
که خيلی هـــا اين اصل  گذاشـــته اســـت در حالـــی  خدا و ســـنت 
که  را قبـــول ندارنـــد و از هـــر فرصتـــی برای ارائـــه اين پیشـــنهاد 
کنند و یـــک ماده قانونـــی مطابق  ايـــن مـــاده قانونی را اصـــاح 
کتـــب حقوقی  مقـــررات عرفـــی بگذاریـــد اســـتفاده می کنند. در 
کـــه بـــه مقـــررات شـــرعی انتقـــاد شـــدید و  مختلـــف می بینيـــد 
نامنصفانـــه ای و بعضـــا همـــراه بـــا برخـــی توهين هـــا می شـــود. 
که به  که اســـتادی بـــه خودش جـــرات می دهد  مثـــا می بینيد 
کشـــور یـــک مقرره ای از مقررات اســـامی  واســـطه اینكه در اين 
در خصـــوص مثـــا هـــم جنس گرايـــی اجرا می شـــود بـــه جامعه 
که  کـــرده و بگویـــد مرگ بـــر اين جامعـــه قاتل  اســـامی توهيـــن 
هـــم جنس گراها را بـــرای مثال اعـــدام می کند. لـــذا در اين فضا 
که  نيازمنـــد یک هـــم افزايـــی از طريق ایجـــاد اجتماع افـــرادی 
کنـــار اين هم  بـــر اين جریـــان معتقدنـــد هســـتيم. البته مـــا در 
کتاب  افزايـــی برنامه هـــای دیگـــری هم داریـــم. برنامه نـــگارش 
کتـــاب می گردنـــد و واقعـــا  کـــه دنبـــال  کســـانی  حقوقـــی بـــرای 
پیـــدا نمی کننـــد. مـــا در خيلـــی از حوزه هـــا خـــا داریـــم. مثـــا 
کـــه بگويیـــم اين  کتابـــی  در حـــوزه ی حقـــوق جـــزای عمومـــی 
کتـــاب برگرفتـــه از ارزش های دینی اســـت و در راســـتای اهداف 
گر باشـــد خيلی انگشـــت  جمهـــوری اســـامی باشـــد نداریم یا ا
کـــه ما در حـــوزه چاپ  شـــمار اســـت. یا در حوزه هـــای مختلف 
کـــه خـــا در آن وجـــود دارد هم  کتـــب حقوقـــی  کتـــب درســـی و 

می خواهيـــم فعاليـــت بكنيم.

کار هســـتند. اساســـی ترين  گفته شـــده مقدمات  همـــه مـــوارد 
کـــه می خواهيـــم در بســـيج حقوقدانـــان انجـــام دهيـــم  کاری 
آمـــوزش  و  تربیـــت  معاونـــت  در  علمـــی  انجمن هـــای  ایجـــاد 
گرفتيم  می باشـــد. در معاونـــت تربیـــت و آمـــوزش مـــا تصميـــم 
که در بســـيج مرســـوم می باشـــد را به  کـــه حلقه های صالحينی 
که همـــه اقشـــار حقوقدان از جملـــه وکا،  انجمن هـــا ی علمـــی 
کارشناســـی ارشـــد  اســـاتيد دانشـــگاه، دانشـــجویان دوره های 
کدام بـــرای خود  و دکتـــرا، همچنيـــن قضـــات و ســـردفتران، هر 
که  کـــه در حوزه هـــای مختلف  انجمـــن علمی داشـــته باشـــند 
دغدغه های آنها محســـوب می شـــود برای ارتقـــا نظام حقوقی 
و نهایتـــا ایجاد همان ســـبک زندگـــی ايرانی - اســـامی در حوزه 
حقـــوق فعاليـــت وایـــده پـــردازی بكننـــد. خيلـــی از ایده هـــای 
کـــه می بینيـــم خيلی از اســـاتيد دانشـــگاه، قضات  وجـــود دارد 
ايـــن ایـــده را بیـــان می کننـــد امـــا ايـــن ایـــده می ســـوزد و از بین 
مـــی رود جايـــی بـــرای انعـــكاس آن نيســـت. بعضـــا مشـــاهده 
کـــه  کـــه جلـــوی چـــاپ مقـــاالت علمـــی پژوهشـــی  می کنيـــم 
داور  اســـاتيد  توســـط  هســـتند  اســـامی  ایده هـــای  محتـــوی 
که از  گرفتـــه می شـــود. مـــا اینجـــا بـــه دنبـــال اين هســـتيم  و... 
که  کنيم  کننده به تمدن اســـامی حمایـــت  کمـــک  ایده هـــای 
در هـــر قالبـــی منتشـــر شـــود. و حتـــی می توانيـــم در قالب طرح 
کـــه آنجا بـــرا ی اصاح  به مجلس شـــورای اســـامی داده شـــود 
که ايـــن مهم ترين  گام برداشـــته شـــود،  قوانيـــن در ايـــن زمينه 
کـــه  کار ســـازمان بســـيج حقوقدانـــان اســـت  کار و اصلی تريـــن 
ايـــن جریـــان ســـازی را در داخـــل در بیـــن حقوقدانـــان انجـــام 
کـــه منجـــر بـــه انجمن هـــای علمـــی متعـــدد در سراســـر  بدهـــد 

کشـــور شود.
کنـــار اين هـــا مـــا یـــک بحث مهمـــی هـــم داریـــم و آن حرف   در 
کرســـی های  بـــر زمين مانـــده مقام معظـــم رهبری در خصوص 
کـــه ما در حـــوزه حقوق  آزاد اندیشـــی و نظریـــه پـــردازی اســـت، 
ايـــن را دنبـــال می کنيم و چندين جلســـه  در ســـازمان بســـيج 
ايـــن  داریـــم  قصـــد  اهلل  انشـــاء  کردیـــم.  برگـــزار  حقوقدانـــان 
که دانشـــگاه ها در  کنيـــم  جلســـات را در دانشـــگاه ها پیگيـــری 
کار را  ايـــن زمينه بـــه پویايی وتكاپـــو بایفتنـــد و آنها خودشـــان 
که بـــذر اين مســـاله را  دنبـــال بكننـــد. به دنبـــال اين هســـتيم 
که دانشـــكده های حقوق اين مســـاله  در دانشـــگاه ها بكاریـــم، 
کار  گر دانشـــگاه ها اين  کوتاه نمی آيیـــم و ا را دنبـــال بكنند. مـــا 
را انجـــام ندادنـــد، به واســـطه اینكه اين مســـاله امـــر ولی فقيه 
بـــوده و امتثـــال امر ولی فقيه بـــر مومنين واجب اســـت، واجب 
کفايـــی هـــم باشـــد ايـــن امـــر بـــر زميـــن مانـــده اســـت.بنابراين 
کـــه اين را  برســـازمان بســـيج حقوقدانـــان واجب عينی اســـت 
که اين موضـــوع را تعطيل  انجـــام بدهـــد و دنبال اين هســـتيم 
کنـــد و انجام  کار را پیگيری  نكنيـــم. یعنی چـــه دانشـــگاه ايـــن 
که ايـــن ســـازمان برقرار  دهـــد وچـــه انجـــام ندهد ما تـــا زمانـــی 
کرســـی های نظریه پـــردازی را  اســـت و تشـــكيات وجـــود دارد، 
کـــردن ايـــن هســـتيم  ادامـــه خواهيـــم داد و دنبـــال رســـانه ای 
کشـــور ميـــان مجامع  کـــه فضا بـــه اين مســـاله یعنـــی در داخل 
که همه  علمـــی حتـــی توده های مـــردم مباحثش مطرح شـــود 
گـــر مـــا می خواهيم بـــه دنبال  کـــه ا درگيـــر اين مســـاله بشـــوند 
توليـــد علـــم باشـــيم، ايـــن علم بـــه فرمـــوده حضـــرت امير ؟ع؟ 

ما بايد در پی این باشيم كه 
این سبک زندگى ایرانى 
اسالمى توسط جوامع ديگر 
ابتدا همسايگان ما و بعد 
كشورهای ديگر، كشورهای 
مسلمان يا حتى غير مسلمان 
از این سبک زندگى الگوبرداری 
كنند

كه اينها  ما اساتيدی داریم 
استاد حقوق هستند ولى 
این اساتيد حقوق اصوال 
انسان های قانون مداری 
نيستند، چون مکررا به انحاء 
مختلف توصيه مى كنند به زیر پا 
گذاشتن بنيادهای قانون 
اساسى و اصول قانون اساسى
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کـــه "حياة  بـــه واســـطه نقـــد و رّد به وجـــود می آیـــد. می فرماید 
گر مـــا اینگونـــه نكنيم یعنـــی علم را  کـــه ا العلـــم بالنقـــد و الـــرد" 
بـــه بوتـــه نقـــد و رد نگذاریـــم هـــر روز علـــم بـــه باتـــاق و مردابی 
کـــه حيات خـــودش را از دســـت داده اســـت،  تبديل می شـــود 
کـــه رودخانـــه وجریـــان روح  گرشـــما دنبـــال اين هســـتيد  امـــا ا
در داخـــل علـــم هميشـــه پویـــا و شـــاداب و زالل باشـــد باید به 
کرســـی های آزاد  طـــور دائمی و به صـــورت اســـتراتژی به دنبال 
کنيد  کرســـی های نظریه پـــردازی باشـــيد وپیگيری  اندیشـــی و 

کرد. کار را خواهيـــم  که انشـــاءاهلل ايـــن 

كـــه از نظر  ح مى شـــود این اســـت  كـــه اينجا مطر ســـوالى 
شـــما حقوقدان بســـيجى در راســـتای ایـــن اهـــداف  در افق 

آينـــده فعاليت هـــای ســـازمان چگونه بايد باشـــد؟
که بـــه اهـــداف انقاب  کســـی  کـــه یعنـــی   حقوقـــدان بســـيجی 
کـــه در قانـــون اساســـی آمـــده و امـــام راحـــل و مقـــام  اســـامی 
کردند و هميشـــه به آنهـــا اتكا  معظـــم رهبـــری به آنهـــا اســـتناد 
کردنـــد معتقـــد باشـــد. هرکـــس بـــه ايـــن آرمانهـــا معتقد باشـــد 
کلمه  مـــا او را حقوقـــدان بســـيجی می دانيـــم. در واقـــع در یک 
هرکـــس بـــه همـــه اصـــول قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـامی 
ايـــران معتقـــد باشـــد آن را حقوقـــدان بســـيجی و حقوقدانـــی 
کشـــور اســـامی باشـــد. حاال  که می تواند در خدمت  می دانيـــم 
یـــک فـــردی به یـــک اصل به طـــور جزئی ايراد داشـــته باشـــد و 
که ســـاز و  کنيم  که اين اصـــل را طوری تنظيم  پیشـــنهاد دهـــد 
کار بهتـــر شـــود ما جلـــوی ايـــن را نمی گيریم. اما قانون اساســـی 
کـــه در اصل آخـــر قانون اساســـی اين  مـــا اصـــول اساســـی دارد 
کـــه جمهوریـــت نظام،  اصـــول به عنـــوان اصـــل ال یتغيـــر آمده 
کشـــور بر اســـاس شریعت مقدس  اســـامت نظام،  ابتنا قوانين 
اســـام و والیـــت فقيه می باشـــد و اینهـــا اصول و ســـتون اصلی 
قانـــون اساســـی اســـت. هرکـــس بـــه ايـــن ســـتون های قانـــون 
کـــه مـــا بایـــد نظامی،  اساســـی معتقـــد باشـــد و معتقـــد باشـــد 
کـــه  کشـــوری، دولتـــی، جامعـــه ای و تمدنـــی بـــه وجـــود آوریـــم 
گيـــرد ايـــن فـــرد یـــک حقوقـــدان  بـــر روی ايـــن ســـتون ها قـــرار 

می باشد. بســـيجی 

 بـــا توجـــه بـــه اينکـــه عمـــر ایـــن ســـازمان زيـــاد نبـــوده و 
كه در ســـازمان فعاليت  كه  كمتر از دوســـال اســـت  شـــما نيز 
گـــر بخواهيـــد بـــه عملکرد خـــود در ســـازمان نمره  مى كنيـــد ا
بدهيـــد و قضـــاوت كنيد چه نمره ای مى دهيـــد و آيا عملکرد 

خـــود رضايـــت بخش بوده اســـت؟
قضـــاوت و نمـــره دادن را باید غيـــر از من انجـــام بدهد ولی من 
گذشـــته  در توصيـــف عملكرد خود باید بگویم ما در یک ســـال 
بـــه شـــدت تحـــت فشـــار مشـــكات و مســـائل اجرايـــی بودیم، 
نداشـــت، مديـــر  نداشـــت، جانشـــين  ســـازمان  ذی حســـاب 
برنامه ريـــزی مالـــی نداشـــت، مدير تربیـــت و آموزش نداشـــت، 
مديـــر فرهنگـــی اجتماعـــی بازنشســـته شـــد و مســـائلی از ايـــن 
گذشـــته فقـــط درگيـــر مســـائل اجرايی و  قبيـــل. در یـــک ســـال 
مســـائل مربـــوط بـــه منابـــع انســـانی و نيـــروی انســـانی بودیم، 
البتـــه بـــه حول و قـــوه الهـــی و با حمایت هـــای ســـردار نقدی و 
تعدادی از دوســـتان نيروی مقاومت بســـيج توانســـتيم در اين 
کارهای خوبـــی انجـــام دهيـــم. مهم ترين  گذشـــته  یـــک ســـال 

کـــه انجـــام دادیـــم در حـــوزه علمـــی پژوهشـــی بـــود.  کارهايـــی 
گزارش  کنيـــم، حـــدود 50  کتاب چـــاپ  توانســـتيم چنـــد عـــدد 
که توســـط خيلـــی از نهادهـــا مورد  پژوهشـــی نيـــز نگارش شـــد 
گـــزارش را تكميل  که  کردند  گرفت و درخواســـت  اســـتفاده قرار 

کنيم.  کتاب چـــاپ  کـــرده و بـــه صـــورت  و مفصـــل 

هـــم  انتقـــادی  ســـواالت  مقـــداری  بدهيـــد  اجـــازه  گـــر  ا  
داشـــته باشيم. آيا شـــما شخصا در ســـازمان قائل به جذب 

هســـتيد؟ كثری  حدا
 بلـــه! اینجـــا ســـازمان بســـيج حقوقدانـــان می باشـــد، جـــذب 
کـــه قانون اساســـی  کثـــری اســـت. مـــا هرکـــس  مـــا جـــذب حدا
را قبـــول داشـــته باشـــد بســـيجی  ايـــران  جمهـــوری اســـامی 
کـــه در دايـــره ی نيـــروی  می دانيـــم و بـــه دنبـــال ايـــن هســـتيم 
که اصا  انســـانی مـــا حضور داشـــته باشـــند. بعضی ها هســـتند 
کـــم  بـــا ســـازمان بســـيج مخالفنـــد و تعـــداد اینهـــا در حقـــوق 
کاری نداریـــم همچنين تعداد اســـاتيدی  که بـــا اینهـــا  نيســـت 
کم نيســـتند  که خود را ســـفت و ســـخت بســـيجی می دانند نيز 
کنيم.ولی  کـــه ايـــن افـــراد را جـــذب  بـــه دنبـــال ايـــن هســـتيم 
در  اساســـا  ندارنـــد  قبـــول  را  قـــرآن  آیـــات  کـــه  اســـتادی  مثـــا 
کـــه آدم خنثـــی هســـتند   دايـــره ی مـــا نمی گنجـــد. خيلی هـــا 
در جـــو ضـــد انقاب قـــرار دارنـــد و اين قدر جو ســـنگين اســـت 
کـــه نمی تواننـــد اظهـــار نظـــر بكننـــد. ولـــی هـــدف مـــا جـــذب 
کـــه قانـــون اساســـی را قبـــول دارد  کثـــری اســـت و هرکـــس  حدا
کـــه قانون مـــدار می باشـــد را قبـــول داریـــم و هرکس  یـــا هرکـــس 
کـــه قانـــون اساســـی را قبـــول نـــدارد آدم قانون مداری نيســـت، 
لـــذا شـــاید در دايـــره مـــا نگنجـــد. امـــا ســـعی مـــا بـــر اين اســـت 
کـــه قانـــون اساســـی را قبـــول ندارند بـــا بحث های  کـــه آنهايـــی 
که  کـــه به قانـــون اساســـی پايبند شـــوند  کنيم  علمـــی مجـــاب 

قانـــون مدار شـــوند.

داريـــد  كيـــد  تا آن  بـــه  خودتـــون  كـــه  مـــواردی  از  يکـــى 
كه حـــاال تحـــت عنوان  بحـــث حلقه هـــای صالحيـــن اســـت 
انجمن هـــای علمـــى معرفتـــى تغيير نـــام پيدا كرده. شـــما در 
ایـــن حلقه ها چـــه هدفى را دنبـــال مى كنيد و اينکـــه برگزاری 

ایـــن حلقه هـــا چه نـــکات مثبتـــى در پـــی دارد؟ 
کـــه اصـــل وجـــود حلقه های  بنـــده اشـــاره مختصـــری داشـــتم 
صالحيـــن برای هـــم افزايی اســـت. اینكـــه یک نفر یـــک ميزان 
مشـــخص انـــرژی و تـــوان دارد وقتـــی دو نفـــر می شـــود تـــوان 
و انـــرژی آنهـــا ضـــرب در دو نمی شـــود بلكـــه ضـــرب در چنـــد 
می شـــود و بـــه  صورت تصاعـــدی انرژی بـــاال مـــی رود  چون در 
کل حلقه های  گرفته اند. اين فلســـفه ی وجودی  کنار هـــم قرار 
صالحيـــن در همه اقشـــار می باشـــد. امـــا حلقه هـــای صالحين 
حقـــوق بـــا همـــه  حلقه هـــای صالحيـــن همـــه رشـــته ها فـــرق 
کـــه اين همـــه موضوع بـــرای خدمت  می کنـــد. تنها رشـــته ای 
کشـــور دارد حلقه هـــای صالحيـــن  گـــذاری  بـــه نظـــام قانـــون 
حقـــوق اســـت. اینهـــا می توانـــد بســـتری بـــرای پیشـــنهادات 
اصاحـــی قوانين یا اصـــاح رویه ها در قوه قضائيه یا پیشـــنهاد 
سياســـت های جدیـــد در قـــوه حقوقـــی و قضائـــی باشـــد. اين 
حرکـــت یـــک فرصـــت  بزرگـــی اســـت. یعنی شـــما فـــرض بكنيد 
کشـــور داشته باشـــيد و در هر حلقه  صد حلقه فعال در سراســـر 
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فـــرض بكنيد ده نفر فعال حضور داشـــته باشـــد. یعنـــی ما هزار 
کشـــور  که بـــرای نظام حقوقی  کشـــور داریم  نفـــر آدم در سراســـر 
کـــه اين وجود داشـــته باشـــد  فكـــر و اندیشـــه می کننـــد. وقتـــی 
گـــر ماهـــی یک جلســـه تشـــكيل بدهنـــد می توانيـــم بگويیم  و ا
گذاری  در مـــاه حداقـــل یـــک حلقه خـــوب برای نظـــام قانـــون 
کشـــور بـــه وجـــود آیـــد خيلـــی حائـــز ارزش اســـت یعنی اساســـا 
گذشـــت. ايـــن در  کنـــارش  کـــه بـــه راحتـــی از  چيـــزی نيســـت 
خيلی از اقشـــار دیگـــر معنا پیـــدا نمی کند. مثا خيلی از اقشـــار 
که تحقيقـــات و پژوهش ها  با تحصيـــات فنی با توجه بـــه اين 
نيازمنـــد ابـــزار آالت و نيازمند مقدمـــات خاصی بـــرای آزمایش 
کم  یـــا هـــر چيـــز دیگـــری اســـت و محـــدوده ی فعاليـــت خيلی 
اســـت. امـــا حلقه هـــای علمـــی معرفتـــی  بســـيج حقوقدانـــان 
کـــه می توانـــد فعاليت های  دايـــره اش، دايـــره ی بزرگـــی اســـت 
کمـــک به نظـــام حقوقی داشـــته باشـــد.  بســـيار زیـــادی بـــرای 
کـــه بتوانيـــم هميـــن حلقه هـــای موجود بـــه وجود  اميدواریـــم 
آمـــده را تعميـــق بدهيـــم، جلســـاتش تشـــكيل بشـــود و بـــرای 
کشـــور، بـــرای اصـــاح قوانين پیشـــنهاد  گـــذاری  نظـــام قانـــون 
که می آورند بســـيار مفيـــده فایده  بیاورنـــد و اين پیشـــنهاداتی 

خواهـــد بود.

كه این حلقه ها و تشـــکيل جلســـات دارد   يـــک ضعفى 

كيفيت الزم را ندارد يعنى در  كه خيلى از حلقات  این اســـت 
گزارش های اســـتان ها غيـــر واقعى  كـــه  بعضـــى مـــوارد ممکن 
باشـــد يعنى شـــايد اصـــال حلقـــه ای وجود نداشـــته باشـــد.

شـــما این روند را تایيـــد مى كنيد؟ 
گزارشـــات مربوط به حلقه های  که در برخی  اين ضعفی اســـت 
کرده ایم هيچ گاه  صالحين بعضـــا دیده می شـــود ولی ما ســـعی 
گر یـــک حلقه تشـــكيل  گـــزارش خـــاف واقـــع ندهيـــم و حتـــی ا
آقـــا ســـال  یـــک حلقـــه را می دهيـــم. حضـــرت  گـــزارش  شـــود 
که  گذشـــته در جلســـه حلقه های مربیـــان صالحيـــن فرمودند 
کـــه از اين به  کيفی ســـازی بپردازیـــد. هدف مـــا اين اســـت  بـــه 
کردیـــم حلقه ها  کـــه جذب  بعـــد ايـــن ده یـــا دوازده هـــزار نفری 
را تشـــكيل دهيم و تعميق ببخشـــيم و جلساتش شكل بگيرد. 
االن جلســـاتش شـــكل نمی گيـــرد و خيلی محدود اســـت.البته 
گرفتـــه خيلـــی مثمـــر ثمـــر بود.مثـــا  کـــه شـــكل  آن جلســـاتی 
هميـــن االن پیش نویـــس قانون بـــرای اصاح برخـــی از قوانين 
کـــه از داخـــل ايـــن حلقه ها درآمـــده در دســـت بنده  ومقـــررات 
که نظام بســـيج  اســـت. ايـــن برای مـــا خيلی حائز ارزش اســـت 
کار  کشـــور اين محصـــول را بیرون می دهـــد. اینكه چه  حقوقی 
که عمـــق حلقه ها زیـــاد وکيفی بشـــود، مقـــداری مربوط  کنيـــم 
کـــه بـــرای ايـــن جلســـات طـــرح بحـــث داشـــته  بـــه مـــا اســـت 
کنيـــم. چـــون علـــت تعطيلـــی برخی از  باشـــيم، موضـــوع ارائـــه 

كه آيات قرآن را قبول  استادی 
ندارند اساسا در دایره ی ما 
نمى گنجد. خيلى ها كه آدم 
خنثى هستند  در جو ضد 
انقالب قرار دارند و این قدر جو 
سنگين است كه نمى توانند 
اظهار نظر بکنند

كه برای  بزرگترین بايد و نبايدی 
كه در حوزه ی  يک فردی 
كار مى كند قانون مدار  حقوق 
بودن است
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که برای بحـــث موضوع وجـــود ندارد  ايـــن حلقه هـــا اين اســـت 
گـــر موضـــوع وجود داشـــته باشـــد  و ســـرگردان می شـــوند، امـــا ا
کنيم یا  مـــا بواســـطه طـــرح بحث هـــا می توانيـــم آنهـــا را فعـــال 
که  در آن زمينـــه نظـــر بدهنـــد مثـــا االن بحـــث جرم سياســـی 
کردیـــم خيلـــی بحـــث خوبـــی اســـت. ما  هفتـــه پیـــش مطـــرح 
کنند  کشـــور به حقوقدانان پیشـــنهاد می کنيـــم بحث  سراســـر 

کنند. و نظراتشـــان را بـــرای ما ارســـال 

ما شـــاهد این هســـتيم كه در این حلقه های صالحين و 
كه در ســـازمان بســـيج حقوقدانان داریم،  كانون هایی  این 
كشـــور  حقوقدانـــان و اســـاتيد فرهيختـــه زيـــادی در سراســـر 
كـــه هســـت و تفکراتى  وجـــود دارنـــد، بـــا توجه بـــه وضعيتى 
كه داريد شـــما آينده  كه در ذهن شـــما اســـت و برنامه هایی 

حلقه های صالحيـــن را چطوری ارزيابـــی مى كنيد؟
 به نظرم بســـيارآینده روشنی اســـت. یعنی حلقه های صالحين 
گر شـــروع به فعاليت بكنند و ثمرات فعاليت خودشـــان  بســـيج ا
کـــه یک  را ببيننـــد می توانـــد یـــک الگـــو باشـــد. فـــرض بفرمایـــد 
اســـتاد بـــا پنج اســـتاد دیگـــر یا بـــا دانشـــجویان فوق ليســـانس و 
دکتـــری خودش جلســـاتی را برای یک موضوع خـــاص بگذارند. 
مثـــا االن قانون مجازات اســـامی بـــه تصویب رســـيده و خيلی 
از مـــوادش ممكن اســـت بـــا چالش مواجه بشـــود. اين اســـاتيد 
گذار برســـد  کنند و اين نكته دســـت قانون  یـــک نكته ای را بیان 
و اعمـــال شـــود چـــون باالخـــره  هر نظری بـــه هر ذهنـــی نمی آید 
که  کســـی خطـــور نمی کند امـــا وقتی  و هـــر ایـــده ای بـــه ذهن هر 
گوش مســـئولی رســـيد، او موظف  کرد و به  بـــه ذهن یكی خطور 
که ایده هـــا را حداقل گوش بدهد. در مجلس شـــورای  می شـــود 
کـــه بـــه ايـــن نظـــرات اهميـــت  اســـامی ايـــن آمادگـــی را داریـــم 
کار قـــرار بدهيم.لذا به نظـــر من حلقه های  بدهيـــم و در دســـتور 

کشـــور را مشـــخص می کنند.  صالحين آینـــده نظام حقوقی 

 شـــما به عنـــوان مســـئول ســـازمان بســـيج حقوقدانان 
مهمتریـــن  مى كنـــد  تعييـــن  را  مشـــى  خـــط  كـــه  كســـى  و 
چهارچوب هـــای مد نظر شـــما بـــرای فعاليـــت در این قالب 

؟  چيست
کـــه در حوزه ی  که برای یـــک فردی  بزرگتريـــن بایـــد و نبایـــدی 
کار می کند قانون مدار بودن اســـت. اجـــرای مّر قانون،  حقـــوق 
اجـــرا و تعيیـــن و توســـعه تفكر قانون مـــداری. قانون اساســـی و 
کـــه در مورد اجرای  همـــه اصول مختلـــف آن، از جمله مواردی 
کـــه در مورد  کشـــوروجود دارد ،یـــا مقرراتـــی  احـــكام شـــرعی در 
کـــرده یا حقوق ملـــت و مواردی  اختيـــارات ولـــی فقيه صحبت 
کـــه حقوق بشـــری محســـوب می شـــود همه بایـــد اجرا شـــود. 
مـــا بیـــن قوانيـــن نبایـــد فـــرق قائـــل شـــویم و بگويیم بلـــه من 
فصـــل حقـــوق ملـــت را قبـــول دارم چون حقوق بشـــری اســـت 
ولـــی اصـــل104 را قبول نـــدارم!. قانون مـــداری یعنـــی اینكه هر 
گام  کنيـــم و در تخریـــب آن  گوش  گفته  کـــه  قانونگـــذار  چيـــزی 
برنداریـــم. خيلـــی از حقوقدانهای ما در تخریب قانون اساســـی 
کشـــور خيلی مضر اســـت  قـــدم می زننـــد. ايـــن منش به حـــال 
کشـــور  در  قانون گريـــزی  روحيـــه  اساســـا  می شـــود  موجـــب  و 
کند چـــون یـــک حقوقدان ايـــن زمينـــه را فراهم  تعميـــق پیـــدا 

کـــه از قانون فـــرار بكنند. می کنـــد 

كاری را در  گرديد چـــه  گذشـــته بر  گر شـــما به   آقای دكتر  ا
كه ديگر انجـــام نمى دهيد؟ ســـازمان انجام داديد 

در نحـــوه اســـتفاده از نيـــروی انســـانی تجدیـــد نظـــر می کـــردم 
کـــرد  کار  یعنـــی بـــا بســـيجی های دارای انگيـــزه بهتـــر می شـــود 
کـــه فقط بـــا نـــگاه مـــادی و برای  کســـی  تـــا غيـــر بســـيجی ها. از 
کار می کنند نمی شـــود  گذراندن معيشـــت در ســـازمان بســـيج 
که به  کـــرد. ايـــن بزرگتريـــن اشـــتباه من بـــود  اســـتفاده بهينـــه 
کـــه  کســـانی  دليـــل نداشـــتن نيـــروی انســـانی ناچـــار بـــودم از 
که  گذراندن زندگـــی و معيشـــت بودند اســـتفاده بكنم  دنبـــال 

ايـــن ضربـــه زد بـــه مـــا و در حـــال اصـــاح اين روند هســـتم.
كه در رفتار شـــما   آيا جمله ای در ذهن شـــما وجود دارد 
تاثيـــر زيادی بگـــذاره و يا خيلى يـــاد آن جملـــه بيافتيد؟ من 
کـــه خيلی بـــه ذهنم می افتـــد حضرت  یـــک جمله ای هســـت 
کـــه در ميان شـــما باشـــم یا نباشـــم به شـــما  امـــام می فرمایـــد 
کـــه نگذارید اين انقـــاب به دســـت نااهان و  وصيـــت می کنـــم 

نا محرمـــان بیافتد. 

 شـــما در صحبت هايتـــان به بحث ســـبک زندگى اشـــاره 
داشـــتيد. ارتباط مباحث حقوقى و ســـبک زندگى چيست؟
که  پاســـخ به اين ســـوال نياز به یک مقدمه مهـــم و  دقيق دارد 
کـــرد. در نظام هـــای حقوقی  شـــاید نشـــود در چند جمله بیان 
مختلـــف دنيـــا حقـــوق و قوانين متناســـب بـــا ويژگی هـــای آن 
کامـــن ال هنجارهای  نظام تدوين می شـــود. در نظـــام حقوقی 
جـــاری و عرفـــی از جایـــگاه بااليی برخـــوردار هســـتند. در نظام 
کـــه بر  رومـــی- ژرمنـــی قوانيـــن مدون،مكتـــوب و ســـاختارمند 
اســـاس فلســـفه مشـــخص تدويـــن شـــده اند جایـــگاه بااليـــی 
دارنـــد. در نظـــام حقوقی اســـام، ترکيبـــی از هنجارهـــای عرفی 
و مجازات هـــای ســـخت حقوقی توامان طراحی شـــده اســـت. 
که  مثـــا در بحـــث مجازات بـــرای دزدی، قطـــع ید را قـــرار داده 
بســـيار شـــدید اســـت وليكن در مقـــام عمل شـــرایط بســـياری 
که باید بـــرای تطبيق  در خـــود نـــص قانون تعبيه شـــده اســـت 
آنهـــا بـــا مجرم حتمـــا باید عـــرف و هنجارهـــای عرفـــی را در نظر 
گرفـــت. مثـــا اینكـــه آیـــا عرفا حـــرز بـــرای مال بـــه ســـرقت رفته 
وجـــود داشـــته یـــا نـــه و قس علی هـــذه. لـــذا قوانيـــن و مقررات 
در نظـــام حقوقی اســـام بایـــد در ترکيبـــی از هنجارهـــای عرفی 
)کـــه در مقـــام عمـــل مـــورد توجـــه هســـتند( و چهارچوب های 
ســـخت بازدارنده)کـــه در مقـــام تقنيـــن مـــورد توجـــه هســـتند( 
طراحـــی شـــود. هـــر دو ايـــن مـــوارد تاثيـــر مســـتقيم در ســـبک 
که در زندگـــی، افراد از یـــک طرف با  زندگـــی اســـامی دارد. چـــرا 
واقعيت هـــای جاری در ارتباط هســـتند و از طرفـــی ارزش های 
که  معنـــوی توســـط شـــریعت برای آنها مشـــخص شـــده اســـت 
کننـــد بنابراين فضای حقـــوق و قوانين ما  نبایـــد از آنها تخطی 

گردد.  حتمـــا باید با لحـــاظ ايـــن ترکيب طراحـــی 

كه اشـــاره نشـــده اســـت  گر موضوعى هســـت  در پايان ا
بفرمايد.  بيان 

کـــه مطالب بیان شـــده مفيد  نخيـــر مطلبی نيســـت اميـــدوارم 
واقع شـــده باشـــد. خدانگهدار

ما بين قوانين نبايد فرق قائل 
شویم و بگویيم بله من فصل 

حقوق ملت را قبول دارم چون 
حقوق بشری است ولى 

اصل104 را قبول ندارم
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سانسور آمریکایی؛
 از دروازه بانی خبر 
تا بازداشت های گروهی
چگونه رسانه ها کنترل می شوند؟

مصطفی قاسمیان
دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
Ghasemian-a@gmail.com
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هــر  اســت.  خبررســانی  رســانه ها،  وظيفــه ی  مهم تريــن 
خبــر، بایــد واجــد حداقــل یكــی از 7 ارزش خبــری باشــد تــا 
بــرای انتشــار، مناســب باشــد. امــا آیــا هــر رســانه ای، هــر خبــری 
ــت.  ــی اس ــًا منف ــؤال قطع ــن س ــه اي ــخ ب ــد؟ پاس ــر می کن را منتش
»دروازه بانــی  مفهــوم  بایــد  ابتــدا  آن  چرايــی  فهــم  بــرای  امــا 
یــک  در  خبــر  دروازه بانــی  ســاده  زبــان  بــه  بدانيــم.  را  خبــر« 
کنــد و چــه  رســانه، یعنــی اینكــه آن رســانه چــه چيــزی را منتشــر 
خبــری  شــما  وقتــی  مثــال  عنــوان  بــه  سانســور.  را  چيــزی 
خبرگــزاری  از  نقــل  بــه  خراســان  روزنامــه ی  در  را  اجتماعــی 
فــارس خواندیــد، حداقــل چهــار دروازه بــان، ايــن خبــر را تأيیــد 
کرده انــد: خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری فــارس، دبیــر ســرویس 
اجتماعــی  ســرویس  دبیــر  فــارس،  خبرگــزاری  اجتماعــی 
ايــن اوليــن و ســاده ترين  روزنامــه ی خراســان و ســردبیر آن. 
ــود  ــا وج ــانه های دني ــه ی رس ــه در هم ک ــت  ــور اس ــكل سانس ش
هيــچ  زيــرا  نيســت؛  ممكــن  خبــر  انتشــار  آن  بــدون  و  دارد 
کنــد و  رســانه ای نمی توانــد »همــه«ی اخبــار موجــود را منتشــر 
ــل  ــن تفاصي ــا اي ــی آورد. ب ــر روی م ــی خب ــه دروازه بان ــار ب ــه ناچ ب
یــک  از  دنيــا،  رســانه های  »همــه«ی  دریافــت  می تــوان 
CNN روزنامــه ی محلــی تــا شــبكه ای تلويزيونــی بــه وســعت

نيســت.  سانســور  شــكل  تنهــا  ايــن  امــا  می کننــد.  سانســور 
کــردن یــک وبســایت از انــواع  توقيــف یــک هفته نامــه و فيلتــر 
می تــوان  حتــی  تعاریــف  برخــی  بــا  هســتند.  سانســور  دیگــر 
دســتگيری یــک روزنامه نــگار یــا اخــراج یــک خبرنــگار را هــم 

سانسور ناميد.
وجــود  نيــز  سانســور  از  دیگــری  نــوع  مطالــب  ايــن  کنــار  در 
از  بســياری  زيــرا  نيســت،  آشــنا  چنــدان  مــا  بــرای  کــه  دارد 
در  مثــال  عنــوان  بــه  نــدارد.  را  آن  اجــرای  توانايــی  کشــورها 
کشــورها، هرکســی  ایــاالت متحــده ی امریــكا برخــاف بســياری 
ــه ی خــود، شــبكه ی راديويــی راه بینــدازد  اجــازه دارد در خان
ــی  ــرای تأســيس ایســتگاه تلويزيون گرفتــن مجوزهــای الزم ب و 
رســانه های  بــر  نيــز  دولتــی  نظــارت  نيســت؛  ســخت  نيــز 
مكتــوب تقريبــًا وجــود نــدارد. امــا ايــن ســوال پیــش می آیــد 
کشــور  کنتــرل رســانه ها چگونــه صــورت می گيــرد؟ در ايــن  کــه 
رســانه ها  کنتــرل  توســعه یافته،  کشــورهای  برخــی  ایضــًا  و 
ــه  ک ــور  ــكل از سانس ــن ش ــود. اي ــام می ش ــر انج ــكلی دیگ ــه ش ب
ــد،  ــی« می نام ــور امریكاي ــطور آن را »سانس ــن س ــده ی اي نگارن
را  امریكايــی  است.سانســور  بیــان  آزادی  زشــت  چهــره ی 
نشــدن  شــنيده  بــرای  صداهايــی  کــردن  بلنــد  می تــوان 
کرد.مثــًا تنهــا شــبكه ی تلويزيونــی  صداهــای دیگــر توصيــف 
CNN در ســال 2008 ميــادی، 100 ميليــون بیننــده در ایــاالت 
ــاق  ــر آن 890 هــزار ات ــكا داشــته اســت. عــاوه ب متحــده ی امری

ايــن  بــه   CNN کابلــی  از طريــق شــبكه ی  امریــكا،  هتــل در 
بــرای  آمــار  ايــن  مشــابه  هســتند.  متصــل  رســانه ای  غــول 
 Fox News ،NBC News شــبكه های 24 ســاعته ی خبــری
ABC News ،CBS News ،Channel وMSNBC نيــز وجــود 
آیــا  کــه در چنيــن شــرایطی  اين جاســت  دارد. حــال ســؤال 
شــبكه های تلويزيونــی مســتقل می تواننــد مخاطــب داشــته 
باشــند؟ بــه اين هــا شــمارگان سرســام آور روزنامه هــای ايــن 
کــه 7 روزنامــه ی پرمخاطــب امریــكا  کنيــد؛ چرا کشــور را اضافــه 
دارنــد!  فــروش  نســخه  ميليــون  از 8  بیــش  رفتــه  هــم  روی 
ــابه در  ــاخص های مش ــا ش ــد آن را ب ــدد، بای ــن ع ــرای درک اي ب
کشــور مــا روزنامه هــای سراســری  کنيــم. در  ايــران مقایســه 
از حــدود 5 هــزار تــا 50 هــزار نســخه فــروش دارنــد و فقــط 3 
کثــر 500 هــزار نســخه ای وجــود  یــا 4 روزنامــه ی 200 تــا حدا
کــه آن هــم بــا توجــه بــه آن کــه هزینه هایشــان از طريــق  دارد 
کــه  کامــًا طبيعــی اســت  دولــت )حكومــت( تأميــن می شــوند، 
الزامــی بــرای جــذب مخاطــب بیشــتر بــرای خــود نمی بیننــد. 
اســت.امریكا  عجيب تــر  اوضــاع  خبرگزاری هــا  زمينــه ی  در 
محــل تولــد 2 ســازمان از ميــان چهــار خبرگــزاری بــزرگ دنيــا 
اســت:APو UPI. يونایتــد پــرس اینترنشــنال در طــول یــک 
 UPI !کلمــه خبــر ارســال می کنــد شــبانه روز بیــش از14ميليــون 
کارمنــد خــود درسراســر  کار را بــه وســيله ی بیــش از 10 هــزار  ايــن 
کنيــد در ايــن14 ميليــون  دنيــا انجــام می دهــد. حــاال تصــور 
کلمــه ای هــم  کلمــه، یــک خبــر هرچنــد طوالنــی 800 یــا 1000 
از ســخنرانی رهبــر جمهــوری اســامی منتشــر شــود؛آیا ايــن 
گفتمــان در بیــن هــزاران خبــر، تحليــل، مصاحبــه و یادداشــت 

مجالــی بــرای شــنيده شــدن می یابــد؟
کنتــرِل رســانه های جمعــی، بــه معنــای  البتــه اجــرای ايــن نــوع 
نبــوِد توقيــف رســانه ها، دســتگيری روزنامه نــگاران یــا ممنوع الــكار 
کــه پیش تــر چنيــن اتفاقاتــی افتاده انــد.  کــردن آن هــا نيســت؛ چرا
یــاد  از  را  »پليم گيــت«  رســوايی  خاطــره ی  هنــوز  امریــكا  مــردم 
نيويورک تایمــز  اول  طــراز  خبرنــگاران  کــه  جايــی  نبرده انــد؛ 
هفته هــا بــه زنــدان افتادنــد تــا منابــع خبری شــان را بــه دادگاه 
ــر آن قطــع غيرقانونــی شــبكه های ماهــواره ای  ــو دهنــد. عــاوه ب ل
حتــی  و  اینتل ســت  و  يوتل ســت  ماهواره هــای  از  صداوســيما 
کــه ریاســت ايــن ســازمان در ليســت  نايل ســت، بــه بهانــه ی ايــن 
تحریم هــای امریــكا و اتحادیــه ی اروپاســت، نيــز مثالــی دیگــر از 
ايــن برخوردهــا اســت. در واقــع دولت هــای امریــكا و اروپــا زمانــی از 
کــه بنــا باشــد صــدای رســانه ايی  برخــورد ســخت بهــره می جوینــد 
کــه بــا وجــود نداشــتن توانمنــدی حرفــه ای،  کننــد  را خامــوش 
 )Main Stream( مخاطــب و ثــروت الزم، مخالــف جریــان اصلــی

رســانه های دنيــا باشــند.

كه  این شکل از سانسور 
نگارنده ی این سطور آن را 

»سانسور امريکایی« مى نامد، 
چهره ی زشت آزادی بيان 

است.سانسور امريکایی را 
مى توان بلند كردن صداهایی 
برای شنيده نشدن صداهای 

ديگر توصيف كرد

كنيد در این14 ميليون  تصور 
كلمه، يک خبر هرچند طوالنى 

كلمه ای هم از  800 يا 1000 
سخنرانى رهبر جمهوری 

اسالمى منتشر شود؛آيا این 
گفتمان در بين هزاران خبر، 

تحليل، مصاحبه و يادداشت 
مجالى برای شنيده شدن 

مى يابد؟
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کار سياســی،  کــه، حكومــت، ارتــش،  گرفــت؛ بــه ايــن معنــی 
کار قضايــی و تنظيــم روابــط اقتصــادى مــردم را  کار فرهنگــی، 

شــكل داده اســت.
گــر بتوانــد حرکــت خــود را در عرصــه ی داخلــی  حــال امــروزه ا
و بیــن المللــی بــه درســتی انجــام دهــد و از محــدوده ی مــرز 
ــا خــود در شــكل دهــی  کشــور هــای اســامی را ب ــر رود و  هــا فرات
کفــر در دنيــا بــه انــزوا خواهــد  کنــد جریــان  نظــام اســامی همــراه 
گشــت.  رفــت و زندگــی بشــر بــه مســير حقيقــی خــود بازخواهــد 
در ايــن زمينــه سياســت مــداران بایــد نقشــه سياســت ايــران 
ــان  ــه و جه ــی منطق کنون ــرایط  ــران در ش ــش اي ــا نق ــق ب را مطاب

کننــد. تعریــف 
رهبــر جمهــوری  کــه  اســت  ای  واژه  کليــد  قهرمانانــه  نرمــش 
اســامی ايــران در عرصــه سياســت خارجــه و روابــط بیــن الملــل 
از آن نــام بــرده انــد و مــا در ايــن نوشــتار برآنيــم تــا بــا بررســی 
کفــار، ســابقه و ابعــاد آن را بررســی نمايیــم  ابعــاد فقهــی عقــد بــا 
و ســپس بــه تطبيــق شــرایط موجــود بــا اصــول فقهــی مــد نظــر 

خواهيــم پرداخــت. 

كفار  عقد صلح با 
واژه شناسى

آن  از  کــه  آتش بــس منجــر می شــود  بــه  و جهــاد  گاه، جنــگ 
ــد. ايــن لغــت در  ــرده ان ــه تعبيــر می ک ــه و هدن ــه مهادن در فقــه ب
ــراى بیــان صلــح  ــه معنــاى ســكون اســت و اصطاحــًا ب اصــل ب
بــه کار  حربــی  کافــران  از  گروهــی  و  مســلمانان  ميــان  موقــت 
گويــاى حالــت  كــه  مــی رود. لــذا بــر آن، موادعــه و معاهــده 
ناپايــدار اســت، اطــالق مى شــود. شــيخ طوســی در مبســوط 
اســت  عبــارت  و  معنــا  یــك  بــه  مهادنــه  و  »هدنــه  می گویــد: 

بررسی ابعادفقهی
کره با آمریکا   مذا

وحید معین 
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی 
 vahid.2991@gmail.com

مقدمه
کــه  انقــاب اســامی مبتنــی اســت بــر تفكــر اســام و امانتــی 
گذاشــته  ــه ارث  ــراى انســان ب ــام اســام ب ــه ن ــد متعــال ب خداون
کنــد.  اســت، تــا آنهــا را در مســير تكاملشــان هدایــت و تربیــت 
گذشــت نظام ســلطنت و پادشــاهی در ايران تفكر اســام  بعد از 
نــاب توســط علمــای ديــن زنــده شــد و توانســت در زمينــه اداره 
جامعــه، حكومتــی بــر اســاس نظریــه والیــت مطلقــه فقيــه را بنــا 

نهــد.
ايــن انقــاب آرام آرام شــكل یــک نظــام اجتماعــی را بــه خــود 
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ــه  ــی.« عام ــا مدت ــرد ت ــردن نب ک ــا  ــگ و ره ــتن جن گذاش ــار  کن از 
و معاهــده  می گویــد: »مهادنــه، موادعــه  تذکــره  نيــز در  حلــی 
ــگ و  ــتن جن گذاش ــار  کن ــت از  ــارت اس ــرادف و عب ــی مت واژه هاي

کــردن نبــرد تــا مدتــی« رهــا 
تعریــف  و  بــودن در معنــا  گــذرا  و  ناپایــدارى  بنابرايــن حالــت 
تفاوت هــاى  از  یكــی  کســانی  لــذا  اســت.  شــده  اخــذ  هدنــه 
هدنــه را بــا عقــد جزیــه، هميــن نكتــه دانســته اند، هم چنيــن 
کــه در جزیــه،  کرده انــد از جملــه آن  تفاوت هــاى دیگــرى ذکــر 
کــه  هســتند  شكســت خورده اى  دشــمنان  عقــد  طــرف  یــك 
مســلمانان بــر آنــان پیــروز شــده و بــا دادن جزیــه مــی تواننــد 
بــا حفــظ ديــن خــود عضــو جامعــه اســامی باشــند. امــا طــرف 
کــه در زميــن خــود مســتقر  مقابــل در مهادنــه، دشــمنی اســت 
و حكومــت و نظــام مدنــی اش اســتوار و برقــرار اســت و چــه بســا 

نيرومنــد- و حتــی نيرومندتــر از مســلمانان- اســت.

نظر فقهای اماميه
فی الجملــه  هدنــه  شــيعه،  فقهــای  و  مســلمانان  اجمــاع  بــه 
نكتــه  ايــن  بیــان  بــراى  نيــز  فی الجملــه  قيــد  اســت.  جايــز 
کــه بــا فراهــم  کــه ايــن جــواز مشــروط بــه شــروطی اســت  اســت 
تفصيــل  بــه  مــا  و  بــود  خواهــد  حــرام  هدنــه  آن هــا  نيامــدن 
گفــت. دليــل بــر جــواز هدنــه- افــزون  از آن ســخن خواهيــم 
کــه ايــن مطلــب مــورد قبــول همــه مســلمانان اســت-  بــر آن 
ــَن  ــم ّمِ

ُ
ِذيــَن َعاَهدّت

َ
 اّل

َ
کتــاب خــدا اســت؛ ماننــد: »ِإاّل آیاتــی از 

َحــًدا 
َ
ــْم أ ــُروْا َعَلْيُك ــْم ُیَظاِه ــْم َشــْيًئا َوَل ــْم َینُقُصوُک ــّمَ َل اْلُمْشــِرِکيَن ُث

کــه بــا ایشــان پیمــان بســته اید و در  «؛ یعنــی مگــر آن مشــرکانی 
ــْم ِعنــَد 

ُ
ِذيــَن َعاَهدّت

َ
 اّل

َ
کاســتی نياورده انــد « و »ِإاّل پیمــان خــود 

ــزد مســجدالحرام  ــه ن ک کســانی  ــَراِم «؛ یعنــی مگــر  اْلَمْســِجِد اْلَح
ــْم  ــدّتَ ِمْنُه ــَن َعاَه ِذي

َ
ــن »اّل ــتيد «. هم چني ــان بس ــان پیم ــا آن ب

آنــان پیمــان  از  کــه  کســانی  یعنــی  َعْهَدُهــْم «؛  َینُقُضــوَن  ُثــّمَ 
.» گاه پیمــان خــود را می شــكنند  گرفتــه اى، آن 

ايــن آیــات بــا داللــت لفظــی خــود، بیانگــر جــواز معاهــده بــا 
آنــان  بــا  از ســوى مســلمانان  کــه  را  کفــار اســت و معاهداتــی 
گرچــه  بســته شــده، بــه رســميت می شناســد و تأيیــد می کنــد. 
معاهــده اختصــاص بــه هدنــه و آتش بــس نــدارد، ليكــن هدنــه 
مــواردی  توانــد در  مــی  و  مــی رود  بــه شــمار  آن  قــدر متيقــن 
شــود.  شــامل  را  مصلحتــی  امــوری  بــرای  کفــار  بــا  کــره  مذا
گفتــار امــام علــی؟ع؟ در عهدنامــه معــروف خــود بــه  هم چنيــن 
ــد:  ــان می فرمای ــت دارد. ایش ــح، دالل ــواز صل ــر ج ــتر، ب ــك اش مال
ــِإّنَ ِفــى 

َ
ِ ِفيــِه ِرًضــا ف

َك هلِلَّ ْيــِه َعــُدّوُ
َ
 َدَعــاَك ِإل

ً
حــا

ْ
َعــّنَ ُصل

َ
 َتْدف

َ
»َو ال

ــاَلِدَك   ِلِب
ً
ْمنــا

َ
ــَك َو أ ــْن ُهُموِم  ِم

ً
ــوِدَك َو َراَحــة  ِلُجُن

ً
ــِح َدَعــة

ْ
ل لّصُ

َ
ا

کــه دشــمن، تــو را بــدان می خوانــد و رضــاى خــدا  «؛ صلحــی را 
کــه مایــه آســایش ســپاهيانت، رهايــی از  در آن اســت، رد مكــن 

دغدغه هایــت و ایمنــی شــهرهایت اســت «.
کــرده  صاحــب مســتدرك هميــن متــن را از تحف العقــول نقــل 
نزدیــك  معانــی  و  الفــاظ  بــا  را  روایتــی  هم چنيــن  وى  اســت. 
کتــاب دعائم االســام از قــول امــام علــی؟ع؟ بــه نقــل  بــدان از 
کــرم)ص( آورده اســت . ســيره قطعــی نبــوى در بــاب  از پیامبــر ا
ــد  ــيحيان منعق ــان و مس ــرکان، يهودی ــا مش ــه ب ک ــی  پیمان هاي
ســاختند و مفــاد همــه آن هــا- مســتقيمًا و یــا بالمازمــه- بــه 

تــرك جنــگ و برقــرارى آتش بــس و صلــح موقــت، مربــوط اســت، 
ــا دشــمن جنگــی. ــه ب ــر جــواز مهادن ــواه دیگــرى اســت ب گ

و  اســت  مجــاز  الجملــه  فــی  هدنــه  فــوق  مــوارد  بــه  باتوجــه 
داشــته  مصلحــت  فی الجملــه  کــه  اســت  معنــی  آن  بــه  ايــن 
کــه ايــن شــرط   عقــل بــه صراحــت حكــم می کنــد 

ً
باشــد. ظاهــرا

ــاب  ــه در ب ک ــی  ــه آیات ــه ب ــا توج ــذا ب ــت. ل ــت اس ــاى حكم مقتض
جهــاد نــازل شــده اســت و هم چنيــن از مناســبات عرفــی ميــان 
بــا  مصالحــه  کــه  گرفــت  نتيجــه  می تــوان  موضــوع،  و  حكــم 
دشــمن جنگــی، هميشــه و در هــر شــرایطی جايــز نيســت، بلكــه 
کــه  جــواز آن مشــروط بــه پدیــد آمــدن شــرایط و اوضاعــی اســت 
ــه  ــاح ب ــم. مصلحــت در اصط ــر می کني ــت تعبي ــه مصلح از آن ب
ــه دســت آوردن  ع و ب ــه مقصــود شــار معنــای ســبب رســيدن ب
ع اســت  کــه مربــوط بــه حــق خــود شــار آن اســت اعــم از عبــادت 
کــه بــرای نفــع بنــدگان و انتظــام معــاش و احــوال  یــا عــادت 

آن هاســت. 
غزالــی در المســتصفی می نویســد: مصلحــت در اصــل عبــارت 
اســت از جلــب منفعــت و دفــع مضــرت، ليكــن ايــن مفهــوم، 
منظــور مــا نيســت زيــرا جلــب منفعــت و دفــع ضــرر مقاصــد 
خلــق اســت ليكــن مــراد اصوليیــن از مصلحــت محافظــت بــر 
ع نســبت بــه خلــق پنــج امــر  ع اســت. مقصــود شــر مقصــود شــر

اســت بديــن ترتيــب: 
الــف( حفــظ ديــن  ب( حفــظ نفــوس ج( حفــظ عقــول  د( حفــظ 

نســل ه( حفــظ اموال. 
کــه  آیاتــی  از  را  مصلحــت  لــزوم  می تــوان  ايــن،  بــر  عــاوه 
بــا  دوســتی  و  مــدارا  و  مســالمت  از  منــع  بــر  دال  ظاهرشــان 
متعــال  خداونــد  کــرد؛  اســتنباط  اســت،  جنگــی  دشــمنان 
ْعَلــْوَن«ْ؛ 

َ ْ
نُتــُم ال

َ
ــْلِم َوأ می فرمایــد: »َفــَا َتِهُنــوا َوَتْدُعــوا ِإَلــی الّسَ

کــه برتــر هســتيد، سســت مشــوید و بــه صلــح دعــوت  در حالــی 
ِذيــَن 

َ
ُکــُم اهلُل َعــِن اّل َمــا َیْنَها

َ
مكنيــد .« هم چنيــن می فرمایــد: »ِإّن

َعَلــی  َوَظاَهــُروا  ِدَیاِرُکــْم  ــن  ّمِ ْخَرُجوُکــم 
َ
َوأ يــِن  الّدِ ِفــی  َقاَتُلوُکــْم 

ــد شــما را  ــه خداون ک ــْم «؛ جــز ايــن نيســت  ْوُه
َ
ن َتَوّل

َ
ــْم أ ِإْخَراِجُك

کــه بــا شــما در ديــن  کســانی بازمــی دارد  کــردن بــا  از دوســتی 
بــر  و  رانده انــد  بیرونتــان  از ســرزمين خودتــان  و  جنگيده انــد 
»یــا  می فرمایــد:  نيــز   » کرده انــد  همدســتی  راندنتــان  بیــرون 
ْوِلَيــاء ُتْلُقــوَن 

َ
ُکــْم أ ی َوَعُدّوَ ِخــُذوا َعــُدّوِ  َتّتَ

َ
ِذيــَن آَمُنــوا ال

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
أ

کــه ایمــان آورده ایــد، دشــمن  کســانی  ِة «؛ اى 
َ

ِإَلْيِهــم ِباْلَمــَوّد
مــرا و دشــمن خــود را بــه دوســتی مگيریــد و ]رشــته[ محبــت 
بــه ســوى آنــان مــی فكنيــد « و بســيارى آیــات دیگــر در ايــن 
ــه فقهــا  ک ــه مــواردى  ــاب. وانگهــی، ايــن مصلحــت منحصــر ب ب
از  ناتوانــی آن هــا  از قبيــل ضعــف مســلمانان و  کرده انــد  ذکــر 
کافــران و یــا  کفــار، یــا اميــد مســلمان شــدن  ایســتادگی در برابــر 
کــه از  به دســت آوردن مــال از آنــان نيســت، بلكــه بــا تعریفــی 
ــه شــرایط خــاص هــر زمانــی،  ــا توجــه ب مصلحــت بیــان شــد و ب
بــا  و  گرفتــه  نظــر  در  را  دیگــرى  مصالــح  می توانــد  فقيــه  ولــی 
توجــه بــه آن هــا بــه صلــح تــن دهــد؛ ماننــد تبليــغ مثبــت بــه 
کــه بــه دشــمنانش  ســود نظــام اســامی بــه عنــوان نظامــی 
و  اثبــات حقانيــت مســلمانان  یــا  و  پیشــنهاد صلــح می کنــد 

گناهــی بــه جهــان و ... . اثبــات بــی 
پــاره اى  صريــح  گفتــار  و  فقهــا  از  پــاره اى  گفتــار  ظاهــر  ليكــن 

كم و ولى امر  از وظايف حا
مسلمين است و وظيفه 
حکومت اسالمى و 
كمه مسلمين است  هيأت حا
كه از يکايک مسلمانان 
كند حمايت و دفاع 

هرگونه تغيير در اصول، موضع و 
جايگاه گفتمان انقالب 
اسالمى را تغيير خواهد داد اما 
تغيير روش در جهت پيش برد 
اهداف نه تنها ما را در مقام 
ضعف و تزلزل قرار نمى دهد 
بلکه تحرک ما در عرصه ی 
بين المللى را پوياتر خواهد كرد
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در  اشــكالی  و  اســت  الــزام آور  و  ملــزم می ســازند، جايــز  آن هــا 
ايــن مطلــب نيســت و ارتــكاز دینــی مســلمانان آن را تصديــق 

می کنــد. 

جايگاه سياسى ایران در جهان
کفــار مشــخص شــد،  کــه ابعــاد فقهــی اصــل عقــد صلــح بــا  حــال 
کشــور جمهــوری  در ايــن قســمت برآنيــم تــا بــا تطبيــق شــرایط 
اســامی ايــران بــا شــرایط مذکــور شــرایط وقــوع عقــد صلــح را 
دریابیــم. اصــل و اســاس نظــام سياســی اســام ثابــت اســت 
و  تغيیــر  دینــی  اندیشــه  مبانــی  و  اصــول  کــه  معنــا  ايــن  بــه 
تبديــل نمی پذيــرد بلكــه بــه اقتضــای زمــان تغيیــرات جزئــی در 
روش هــا بوجــود می آیــد. مثــا در دوران رســول اهلل مبــارزه بــا 
ــای  ــيوه ه ــی ش ــود ول ــی ب ــل اساس ــک اص ــوان ی ــه عن ــوت ب طاغ

معصوميــن در برخــورد بــا آن هــا متفــاوت بــوده اســت.
ــان  گفتم ــگاه  ــع و جای ــول، موض ــر در اص ــه تغيی ــن رو هرگون از اي
انقــاب ايــران را تغيیــر خواهــد داد امــا تغيیــر روش در جهــت 
پیش بــرد اهــداف نــه تنهــا مــا را در مقــام ضعــف و تزلــزل قــرار 
نمی دهــد بلكــه تحــرک مــا را در عرصــه ی بین المللــی پویاتــر 
انتخــاب  و  ايــن ميــان تصميم ســازی   کــرد. در  هــم خواهــد 
کارآمــد در ديپلماســی عمومــی بایــد جــز اصلی تريــن  یــک روش 
برنامه هــای دولت هــا باشــد. البتــه تصميم ســازی بــا تصميــم 
کــه تصميم ســازی نشــانگر  گيــری متفــاوت اســت بــه ايــن معنــا 
و  منطقــی  مراحــل  طــی  بــا  کــه  اســت  هدفمنــدی  فرآینــد 
منجــر  اســت  تصميــم  همــان  کــه  ای  نتيجــه  بــه  نظام منــد 
کــردن  انتخــاب  معنــای  بــه  تصميم گيــری  ولــی  می شــود  
کــه هــر  یــک راهــكار از ميــان چنــد راهــكار ممكن الحصــول ، 
در   . دارنــد   همــراه  بــه  را  اطمينــان  عــدم  از  درصــدی  یــک 
ايــن زمــان بایــد نخســت درکــی صحيــح از مقــدورات ملــی و 
اهــداف  بــا  یــا منطقــه ای(  )بین المللــی  محــذورات محيطــی 
گام  و در  واقعيــت داشــت  از  ناشــی  اختيــار و جبریت هــای  و 
ــت  ــداف و منافــع ملــی،  مصالــح دول ــار اه کن ــوان در  ــدی بت بع
کنــار حفــظ موجودیــت و  کــرد و همچنيــن در  اســامی را حفــظ 
کان و  کوتاه مــدت، هــدف  تماميــت ارضــی بــه عنــوان اهــداف 
گيــر  بلندمــدت ديپلماســی اســامِی مرتبــط بــا هــدف عــام و فرا
گرفــت. در  کــه دعــوت و ســعادت بشــر اســت را در نظــر  اســام، 
تطبيــق اهــداف ميان مــدت بــر اهــداف دولــت اســامی بــه نظــر 
گونــه تصميــم ســازی هــا، در حــوزه ی  کثــر ايــن  کــه ا می رســد 
ــر اســاس اصــل مصلحــت و مقتضيــات زمــان  منطقه الفــراغ و ب

ــد.  کن ــد  گيرن ــی  و مــكان شــكل م

كره با امريکا مذا
گــر شــرایط جهانــی و انقــاب اســامی را در ايــن چنــد دهــه در  ا
کــه نقــش و اثرگــذاری  کنيــم خواهيــم دیــد  کنــار هــم بررســی 
کم رنــگ نشــده اســت بلكــه  جمهــوری اســامی ايــران نــه تنهــا 
ــال  ــش فع ــان از نق ــلمان، نش ــای مس ــور ه کش ــر  ــری دیگ الگوگي
ــه چنــد مــورد  ــه ب ــرای نمون آن در عرصــه ی بین المللــی دارد . ب

کنيــم. اشــاره مــی 
کنــم همــه واقعيت هــای   1- برژینســكی : فكــر مــی 
بــد را دربــاره آمریــكا فهميده ایــم. نفــوذ آمریــكا در 

این آيات با داللت لفظى خود، 
بيانگر جواز معاهده با كفار 

كه از سوى  است و معاهداتى را 
مسلمانان با آنان بسته شده، 
به رسميت مى شناسد و تأیيد 

مى كند. گرچه معاهده 
اختصاص به هدنه و آتش بس 
ندارد، ليکن هدنه قدر متيقن 

آن به شمار مى رود و مى تواند 
كفار برای  كره با  در مواردی مذا
اموری مصلحتى را شامل شود

ــه وجــوب نمی رســد  ــه مرحل ــز ب ــه هرگ ــه هدن ک دیگــر، آن اســت 
و در هيــچ حالــی واجــب نيســت و همــواره جايــز اســت. عامــه 
حلــی در منتهــی  و تذکــره  می فرمایــد: »والهدنــة ليســت واجبــة 
کان بالمســلمين قــوة او ضعــف، لكنهــا  کل تقديــر، ســواء  علــی 
جائــزة؛ هدنــه در هيــچ صورتــی واجــب نيســت، چــه مســلمانان 
ليكــن جايــز اســت.« در هــر  ناتــوان.  باشــند و چــه  نيرومنــد 
صــورت، از کام عامــه)ره( در مــورد عــدم وجــوب هدنــه در هيچ 
کــه  کــه ایشــان دليــل هدنــه را  حالتــی، چنيــن به دســت می آیــد 
عبــارت اســت از آیــه شــریفه »وان جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا« و 
کریمــه »وال تلقــوا بایدیكــم إلــی التهلكــة«، بــه قرینــه  هم چنيــن 
کــه بــه جهــاد تــا ســرحد شــهادت فرمــان می دهنــد، بــر  ادلــه اى 
ــرده اســت. عامــه  ک ــه وجــوب آن- حمــل  جــواز ايــن عمــل- ن

ايــن ادلــه را چنيــن برمی شــمارد:
َفَيْقُتُلــوَن  اهلِل  َســِبيِل  ِفــی  »ُیَقاِتُلــوَن  ماننــد:  آیاتــی  الــف( 
کارزار می کننــد، پــس می کشــند  َوُیْقَتُلــوَن«؛ یعنــی در راه خــدا 

.» می شــوند  کشــته  و 
که جنگيد تا به شهادت رسيد.  ب( عمل امام حسين ؟ع؟ 

کــه رســول خــدا )ص( بــه ســوى هذيــل فرســتاد،  گروهــی را  ج( و 
کشــته شــدند و تنهــا یــك تــن از آنــان بــه  کــه  جنگيدنــد تــا آن 

گشــت. نــام حبيــب زنــده مانــد و اســير 
پــس مكّلــف بــه مقتضــاى ايــن دو دليــل قرآنــی ميــان جنــگ 
کــه مصلحــت در  و صلــح مخيــر اســت و می توانــد در صورتــی 
کــرم)ص( و امامــان معصــوم  صلــح باشــد، آن را برگزینــد. پیامبــر ا
)عليهــم الســام( نيــز بــه مقتضــاى مصلحــت و شــرایط زمانــی، 
و  پیامبــر)ص(  برمی گزیدنــد.  را  جنــگ  گاهــی  و  صلــح  گاهــی 
کردنــد و امــام حســين؟ع؟ جنگيــد.  امــام حســن؟ع؟ صلــح 
عامــه بــه هميــن ترتيــب اســتدالل خــود را ادامــه می دهــد و 
صاحــب جواهــر هنــگام تقريــر، آن را می پســندد. امــا حــق ايــن 
کــه ادلــه وجــوب حفــظ نفــس و حرمــت القــاى نفــس در  اســت 
کــه یكــی  تهلكــه بــه ادلــه جهــاد مقيــد اســت. زيــرا روشــن اســت 
کــت، جهــاد واجــب اســت  از مصاديــق بــارز القــاى نفــس در ها
ــه تخصيــص بزنيــم، تخصيــص  ــا ايــن ادل ــر ايــن فریضــه را ب گ و ا
کامــل ايــن فریضــه  کثــر الزم می آیــد و چــه بســا بــه تعطيــل  ا
الهــی خواهــد انجاميــد. در مــورد دليــل صلــح نيــز پاســخ آن 
کــه ســياق ادلــه حكــم جهــاد و حكــم صلــح و هم چنيــن  اســت 
مناســبت حكــم و موضــوع در هــر دو مــورد، مــا را بــرآن مــی دارد 
کــه بپذيریــم جهــاد قاعــده اســت و صلــح اســتثناى آن و مقيــد 
گــر بــه حــد الــزام برســد، بــر  کــه ا بــه داشــتن مصلحتــی اســت 
جهــاد مقــدم داشــته می شــود وگرنــه بــه مقتضــاى مصلحــت 

عمــل می شــود.
ــه  ک ــم  کني ــل  ــن حاص ــه یقي ــن نكت ــه بدي ک ــت  ــته اس ــا شایس ام
کــم و ولــی امــر مســلمين اســت و وظيفــه  کار از وظایــف حا ايــن 
از  کــه  اســت  مســلمين  کمــه  حا هيــأت  و  اســامی  حكومــت 
گویــاى  کــه  کنــد. ادلــه اى  یكایــک مســلمانان حمایــت و دفــاع 
معنــاى والیــت و حكومــت اســامی و حقــوق متقابــل ميــان 
کــه  گــواه ايــن مطلــب اســت  فرمانــروا و مــردم در اســام اســت، 
گــر ولــی فقيــه اجــازه عقــد هدنــه را هــم بدهنــد مــی بایســت  ا
ــه  ک ــروطی  ــه ش ــد. در نتيج کنن ــت  ــروط را رعای ــری از ش ــک س ی
گنجانــده می شــود و طرفيــن خــود را بــه رعایــت  در عقــد هدنــه 
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ــل  ــت و در مقاب ــه زوال اس ــه رو ب ــه خاورميان منطق
گرفتــن اســت.  ايــران در حــال قــدرت 

 Center for( 2- »مرکــز امنيــت آمریــكای جدیــد 
بــه  گزارشــی  a New American Security(  طــی 
ميهمــان،  ارشــد  عضــو  لينــچ  مــارک  دکتــر  قلــم 
نوشــت: "تحــول سياســت آمریــكا در قبــال ايــران 
خــود  کــه  بــوده  تغيیــر  حــال  در  خاورميانــه  در 
جمهــوری  قــدرت  شــكل گيری  از  نشــانه ای 
اســت".  دشــمنان  نگرانــی  و  منطقــه  در  اســامی 

 3- رهبر معظم انقاب اسامی فرمودند  :
کــه از روز اّول  ايــران اســامی  کــه  »بــراى امریــكا مهــم اســت 
بــه داليــل روشــنی در مقابــل امریــكا ایســتاد و تســليم امریــكا 
کــه  کــره نمی کنــم، حــاال بگویــد  کــه بــا امریــكا مذا گفــت  نشــد و 
کــره می کنيــم! می گوینــد  بســيار خــوب، َچشــم، مــا هــم مذا
زيــر  کــه  هــم  منطقــه اى  ايــن  شــد!  کامــل  ابرقدرتــی  بفرمــا، 
بــار نمی رفــت، زيــر بــار آمــد؛ اين جــا هــم عتبــه را بوســيدند! 

کــره برایشــان خيلــی مّهــم اســت«. بنابرايــن، ِصــرف مذا
کــه  برخــی مســائل  بــه خاطــر  ايــران  وليكــن شــرایط خــاص 
کذشــته پررنــگ شــده اســت تحــت شــعاع  خصوصــا در ده ســال 
گرفتــه اســت. اهــم ايــن مســائل موضــوع هســته ای اســت  قــرار 
بــا پررنگ ســازی  انــد  کشــورهای مســتكبر ســعی داشــته  کــه 
رنــگ  کــم  ايــران را درمنطقــه و جهــان  بــی بديــل  آن نقــش 
ســازند. بــه هميــن علــت بــا مديریــت مقــام معظــم رهبــری 
کننــده ايــن  کــره  ،اســتقامت مــردم و ســعی و تــاش تيــم مذا
عليــه  بــر  تبليــغ  ايــن  نامــه  تفاهــم  یــک  قالــب  در  موضــوع 
کارآمــد خواهــد شــد. لــذا  ايــران بــا بهانــه ســاح هســته ای نا
کفــار چــون بــا  کــه اشــاره شــد صــرف عقــد صلــح بــا  همانطــور 
گرفتــه اســت و همچنيــن مصلحــت  اذن ولــی فقيــه صــورت 
مســلمين اقتضــای آن را داشــت قطعــا دارای وجهــه فقهــی 
کــره در  کــه صــرف مذا گرفــت  مــی باشــد. البتــه نبایــد نادیــده 
ــكا  ــا آمری ــره ب ک ــئله مذا ــا مس ــته ای( ب ــوع خاص)هس ــک موض ی
کــره بــا آمریــكا شــرایطی الزم اســت  متفــاوت اســت. بــرای مذا
کــه بعيــد اســت بــه خاطــر ماهيــت صهيونيســم ســاخته بــودن 
آمریــكا بــه آن شــرایط واصــل شــد. در ذيــل بــه ايــن شــرایط 
ــه موضــوع توافــق  ک ــردد  گ ــا مشــخص  اشــاره ای خواهــد شــد ت
کــره بــا آمریــكا  کشــورهای 5+1 بــا بحــث مذا نامــه هســته ای بــا 

ماهيتــا متفــاوت اســت. 
ــه در  ک ــد  ــره  بیــان داشــته ان ک مقــام معظــم رهبــری در امــر مذا

ــه آنهــا خواهيــم پرداخــت: ذيــل ب
کــره بایــد از موضــع قــدرت و قــوت باشــد،  1- مذا

ــد.  ــار نباش ــد و فش ــایه تحدی ــه در س ن
کــره بــرای  کــره بــرای حــل مســئله نــه مذا 2- مذا

رســيدن بــه خواســته هــای طــرف مقابــل. 
کشور و مفيد بودن.  3- وجود منفعت برای 

4- عــدم دخالــت طــرف مقابــل در امــور داخلــی 
کــره بــر غيــر ارزش هــای  و تغيیــر حكومــت و مذا

دینــی و انقابــی 
5- تغيیــر رفتــار خصمانــه آمریــكا در برابــر ملــت 
کــه همــان ایجــاد  کــره  ايــران، تــا حداقــل شــرط مذا

ــد. ــه وجــود آی ــی از اعتمــاد هســت ب اقل
جمهــوری  یــک  عنــوان  بــه  ايــران  پذيــرش   -6
ــه یــک قــدر مشــترک در  ــرای رســيدن ب اســامی؛ ب

کــره.  مذا

نتيجه گيری:
بــا توجــه بــه مقدمــات مطــرح شــده در بحــث مهادنــه و تبيیــن 
ــه  ــان و منطق ــران در جه ــامی اي ــوری اس ــدرت جمه ــگاه ق جای
عــدم  علــت  مــورد  در  رهبــری  معظــم  مقــام  هــای  پاســخ  و 
کــه بــرای آن بیــان شــده اســت،  کــره و شــروطی  پذيــرش مذا
کــه در مقابــل پیــام هــای آمریكايــی  گرفــت  مــی تــوان نتيجــه 
هــا، جمهــوری اســامی تغيیــر موضــع نخواهــد داد زيــرا هنــوز 
کــره تنهــا منافــع  شــرایط مطلــوب محقــق نشــده اســت و مذا
کــه نبایــد  کنــد. وليكــن  واقعيتــی  طــرف مقابــل را بــرآورده مــی 
کــه در مســاله ای خــاص ) ماننــد  از نظــر دور داشــت ايــن اســت 
کشــورهای 5+1 در موضــوع هســته ای(  گفتگوهــای ايــران بــا 
کشــورهای غيرمســلمان وجــود  مانــع فقهــی بــرای توافــق بــا 
در  و  انقــاب  اصــول  حفــظ  بــا  تــوان  مــی  همچنيــن  نــدارد. 
جهانــی؛  ســطح  در  را  کراتــی  مذا جهانــی  قوانيــن  چارچــوب 
موضوعــات  در  جلــو  بــه  رو  حرکــت  و  اعتمادســازی  جهــت 

کــرد. جدیــد آغــاز 
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9.  اسبوع الفقه االسالمى، ص263

10.  االصول العامه للفقه المقارن، ص381.
11.  سوره محّمد، آيه35
12.  سوره ممتحنه، آيه9

13.  همان، آيه1
14.  منتهى- ج2، ص974

15.  تذكره-ج1، ص447
16.  سوره توبه، آيه111

گيری در مدیريت،1377،ص44 17.  حکيمى پور، تصميم 
گــذاری در سياســت خارجــه،  18.  خوشــوقت،تجزيه و تحليــل سياســت 

1375،ص 85
19.  رهبر انقالب با اشاره به نقش جديد انقالب اسالمى و نظم جديدی 

كردنده اند: كرده است خاطر نشان  كه به بشريت ارائه 
كرده اما انقالب  »نظام سلطه دنيا را به دو بخش ظالم و مظلوم تقسيم 
اسالمى منطق ظلم ستيزی و پرهيز از ظلم را به همراه آورده و این منطق 
باعث شــد پيام انقالب در مرزهای ایران محصور نماند و مورد اســتقبال 

گيرد.« ملتها قرار 
امنيــت ملــى در دولــت جيمــى  آمريکایــی و مشــاور  20.  سياســت مدار 

كارتر.
21.  روزنامه كيهان - يکشنبه 14 فروردین 1390- شماره 19891

22.  پايگاه رصد انديشه های استراتژيک اشراف.
23.  خطبه های نمازجمعه ) 1376/10/29(

كارگزاران نظام 1389/5/27. 24.  بيانات در ديدار 
رضــا  امــام  حضــرت  مجــاوران  و  زائــران  جمــع  در  بيانــات    . 25

.1388/1/1
یــزد  اســتان  دانشــگاه هاى  دانشــجويان  ديــدار  در  بيانــات    . 26

.1386/10/13
كارگزاران نظام 1380/12/27 - ديدار با معلمان و  27.  بيانــات در ديــدار 

كارگران، 1369/2/12
28.  همان

كه در باب  با توجه به آياتى 
جهاد نازل شده است و 
هم چنين از مناسبات 
عرفى ميان حکم و موضوع، 
مى توان نتيجه گرفت كه 
مصالحه با دشمن حربی، 
هميشه و در هر شرايطى جایز 
نيست، بلکه جواز آن مشروط 
به پديد آمدن شرايط و اوضاعى 
كه از آن به مصلحت تعبير  است 
مى كنيم

گفتار پاره اى از فقها و  ظاهر 
گفتار صریح پاره اى ديگر، 
كه هدنه هرگز به  آن است 
مرحله وجوب نمى رسد و در 
هيچ حالى واجب نيست و 
همواره جایز است
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 کشتارهواپیما های بدون سرنشین آمریکا

 جنایت جنگی علیه
 حقوق بشردوستانه
بین الملل

جمشید شریفیان  
دکترای حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه 

ــكا  ــط امری ــين توس ــدون سرنش ــای ب ــتفاده از هواپیماه اس
کنتــرل شــبه نظاميــان طالبــان و القاعده  در مناطــق تحــت 
حقــوق  نهاد هــای  شــد  موجــب  کســتان  پا و  افغانســتان  در 
کشــته شــدن غيــر نظاميــان  کــه بــه  بشــری ايــن اقــدام امریــكا را 
هــم می انجامــد "جنایــت جنگــی " ناميدنــد و خواســتار توضيــح 

واشنگتن شدند.
شــورای امنيــت ســازمان ملــل در نشســت خــود یــک هفتــه 
پیــش از حــوادث 11 ســپتامبر 2001 بــا اســتقرار هواپیماهــای 
موافقــت  جاسوســی  عمليات هــای  در  سرنشــين  بــدون 
کــه ايــن حمــات در جنــگ بــا  کــرده و آمریــكا مدعــی اســت 
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گذشــته نيــز  ــر و مهــم اســت. در طــول یــک دهــه  تروریســم موث
از عمليات هــای  بــدون سرنشــين در بســياری  هواپیماهــای 
شــرکت  ليبــی  و  کســتان  پا عــراق،  افغانســتان،  در  نظامــی 
داشــتند. از ســال 2008 حــدود 300 عمليــات نظامــی توســط 
در  کــه  شــده  انجــام  کســتان  پا در  فقــط  هواپیماهــا  ايــن 
افــراد  از  نفــر  هــزار  دو  از  بیــش  شــدن  کشــته  بــه  مجمــوع 
پــر  تعــداد  و  تروریســتی  گروه هــای  در  عضویــت  بــه  مشــكوک 
موضــوع  ايــن  اســت.  شــده  منجــر  غيرنظاميــان  از  شــماری 
کســتانی  از مــردم، رســانه ها، مســئولين پا اعتــراض بســياری 
از قطعنامــه  کشــور ها رابرانگيختــه وعــدول  و افغانــی و ســاير 

می شــود. محســوب  امنيــت  شــورای 
اســت  کــرده  اعــام  بین الملــل  عفــو  ســازمان  رابطــه  ايــن  در 
امریــكا بایــد بــه پنهــان کاری در خصــوص حمــات پهپاد هــا در 
کســتان خاتمــه داده و عامــان تهاجمــات غيــر قانونــی را بــه  پا
کــه بــا عنــوان  گــزارش عفــو بین الملــل  دســت عدالــت بســپارد. در 
»آیــا مــن نفــر بعــدی خواهــم بــود ؟« منتشــر شــده، ايــن ســازمان 
گفتــه اســت  کننــده دانســته و  نتايــج ايــن حمــات را نگــران 
کســتان نگرانی هايی  حمــات پهپادهــای امریكائــی بــه داخــل پا
منزلــه  بــه  ايــن عمليــات  اســت  کــه ممكــن  پــی داشــته  رادر 
محروميــت خودســرانه افــراد از حــق حيــات باشــد و در نتيجــه از 
مصاديــق جنایــات جنگــی و قتــل خــود ســرانه محســوب شــود.

گزارشــگر ويــژه ســازمان ملــل متحــد، در 13  کریســتوف هينــز 
عمومــی  مجمــع  بــه  را  خــود  جدیــد  گــزارش   2013 ســپتامبر 
گزارشــگر ويــژه،  کــرد. از دیــد  طــی شــماره A/67/275  منتشــر 
یــک حــق بنياديــن اســت و ســلب خودســرانه  حــق حيــات 
بین الملــل عرفــی،  قاعــده حقــوق  یــک  نقــض  حــق حيــات، 
کلــی حقــوق و قاعــده آمــره اســت.هرچند اســتفاده از  اصــل 
طــور  بــه  بین الملــل  سرنشــين، درحقوق  بــدون  هواپیمــای 
بــر  آن  کاربــرد  اســت  امــا ضــروری  اســت  نشــده  منــع  صريــح 
اســاس حقــوق بین الملــل مشــخص شــود. از ايــن رو،تفاســير 
توجيــه  بــرای  بین الملــل  حقــوق  مقــررات  و  قواعــد  از  موســع 
کاربــرد وســيع ايــن جنــگ افــزار چــون منجــر بــه  مشــروعيت 
نقــض صريــح حــق بنياديــن حيــات می شــود صحيــح نيســت، 
بــه  نــوع هواپیماهــا  ايــن  از  ايــن ســطح اســتفاده  همچنيــن 
ــه حفــظ  شــفافيت و پاســخگويی در زمينــه تعهــدات مربــوط ب

حــق حيــات خدشــه وارد می کننــد.
ــاح  ــه س ــرد اینگون کارب ــه  ک ــد  ــی می کن ــراز نگران ــژه اب ــگر وي گزارش
در آینــده نزدیــک بیشــتر خواهــد شــد، زيــرا قيمــت آنهــا ارزانتــر 
کارگيــری ايــن نــوع  و قابــل دســترس تر خواهنــد بــود. امــكان بــه 
که همچنين  ســاح ها نــه تنهــا در زمــان نبرد و در فراتــر از مرزها، 
کشــورها بــرای اجرای قانــون مانند عمليات  در داخــل ســرزمين 
کنتــرل تظاهرکننــدگان، محتمــل  ضــد جــرم ســازمان یافتــه و یــا 

از آنجا كه هواپيماهای بدون سرنشين كشتار 
هدفمند را بسيار آسان تر مى كنند و با توجه 
كه در آينده به این  به افزايش كشورهایی 
كاربرد  آن به سرعت  سالح دست خواهند يافت، بايد 
قاعده مند شود تا از جنايت جنگى عليه حقوق 
بشردوستانه بين الملل جلوگيری گردد

بــه  اســت  ممكــن  بی سرنشــين  هواپیماهــای  بــود.  خواهــد 
دســت بازیگــران غيردولتــی بیفتنــد و یــا توســط دشــمن و ســاير 
کنونــی  موجودیت هــا هــک شــوند. در عيــن حــال چارچــوب 
حقــوق بین الملــل بــرای پاســخگويی بــه پدیــده هواپیماهــای 
کافــی اســت. ايــن جنــگ افــزار ممكــن اســت  بــدون سرنشــين 
صلــح را هــم بــه خطــر اندازد. زيــرا آســانی اســتفاده ازآن ســبب 
ــد ببينــد  ــه دولتــی خــود را درمعــرض تهدی ک می شــود هرزمــان 
کنــد.  کــم باشــد، از آن هــا اســتفاده  ولــو اینكــه شــدت آن تهدیــد 
بنابرايــن بایــد بــه زمــان و قلمــرو جغرافيايــی خــاص محــدود 
شــود. بــه طــور خــاص بــرای قانونــی شــدن حمــات جنگــی 
ــد تمــام قواعــد  ــا اســتفاده از هواپیمــای بــدون سرنشــين، بای ب
الزم االجــرای حقــوق بین الملــل رعایــت شــود. در واقــع بــا وجــود 
کاربــرد آن بــه موجــب حقــوق داخلــی،  اســتفاده  قانونــی  بــودن 
از آن بــا حقــوق بیــن الملــل بشردوســتانه و حقــوق بیــن الملــل 
بشــر در تعــارض قــرار می گيــرد. حقــوق بین الملــل بشردوســتانه 
یــک طــرف مخاصمــه در صــورت وجــود  کــه  اقتضــا می کنــد 
فــرد  کشــتن  بــرای  زور  بــه  توســل  بــه جــای  شــرایط خــاص، 
کنــد. راهنمــای تفســيری  گزینــه دســتگيری او را بررســی  هــدف، 
کميتــه بین المللــی صليــب ســرخ  اعــام می کنــد در صورتــی 
کاربــرد زور وجــود نــدارد، هــدف قــراردادن  کــه ضرورتــی بــرای 
ــا فرصــت تســليم نــدادن بــه  کشــتن وی ی یــک فــرد بــه منظــور 
او، مخالــف اصــل انســانيت اســت. ايــن موضــوع در چارچــوب 
کــه افراد  کاربــرد دارد یعنــی در جايی  اقدامــات ضدتروریســم نيــز 
کوچــک در ســرزمينی دور از صحنــه نبــرد هســتند  گروه هــای  یــا 
کنتــرل  کــه ممكــن اســت از ســوی دولــت دیگــری یــا متحــدان او 
شــود. بنابرايــن دولتهــا بایــد در ايــن خصــوص شفاف ســازی 
کننــد و جامعــه بین المللــی و فعــاالن عرصــه ملــی بایــد ايــن 
شــفافيت را از دولت هــا بخواهنــد و بــه شــورای امنيــت ملــل 
بــه  بــر  نظــارت  تضميــن  جهــت  تــا  می شــود  توصيــه  متحــد 
کنــد. در نتيجــه  کارگيــری ايــن هواپیماهــا نقــش خــود را تقویــت 
چارچــوب حقوقــی حفــظ صلــح و حمایــت از حقــوق بشــر یــک 
گر هواپیماهای  نظام منســجم و تثبيت شــده اســت. بنابراين ا
بــدون سرنشــين جنــگ افزارهايــی غيرقانونــی هــم نباشــند، امــا 
بــه آســانی می تواننــد مــورد ســو اســتفاده قــرار بگيرنــد بنابرايــن 
گذاشــته شــوند  کنــار  هنجارهــای مهــم حقــوق بین الملــل نبایــد 
گوینــد. از  تــا چالش هــای جدیــد ناشــی از تروریســم را پاســخ 
را  هدفمنــد  کشــتار  سرنشــين  بــدون  هواپیماهــای  کــه  آنجــا 
کــه  کشــورهايی  بســيار آســان تر می کننــد و بــا توجــه بــه افزایــش 
کاربــرد  آن  در آینــده بــه ايــن ســاح دســت خواهنــد یافــت، بایــد 
بــه ســرعت قاعده منــد شــود تــا از جنایــت جنگــی عليــه حقــوق 

گــردد. بشردوســتانه بیــن الملــل جلوگيــری 

از سال 2008 حدود 300 
عمليات نظامى توسط 
این هواپيماها فقط در 
كه در  كستان انجام شده  پا
مجموع به كشته شدن بيش از 
دو هزار نفر از افراد مشکوک به 
گروه های  عضويت در 
تروريستى و تعداد پر شماری از 
غيرنظاميان منجر شده است

تفاسير موسع از قواعد و مقررات 
حقوق بين الملل برای توجيه 
مشروعيت كاربرد وسيع این 
جنگ افزار چون منجر به نقض 
صریح حق بنيادین حيات 
مى شود صحيح نيست
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مقــر  بــه مدینــه،  مكــه  از  گرامــی  رســول  از هجــرت  پــس 
کنــون، بالــغ بــر  پیامبــر اعظــم ،مســجد بــود و از آن تاريــخ تــا 
کــه مســجد، مقــر اســام و مســلمين بــوده،  چهــارده قــرن اســت 

هست و خواهد بود.
کــه بــا  بزرگتريــن نقــش مســاجد ، پــس از انجــام فریضــه نمــاز 
در  مســلمانان  یكپارچگــی  و  ،وحــدت  مســلمين  جماعــت 
سراســر جهــان را نــدا ميدهــد، مرکــز حــل و فصــل مشــكات 
مســلمين از هــر حيــث و جهــت، بــوده ،هســت و خواهــد بــود.
کــه  ايــن نقــش بــی بديــل مســجد در تاريــخ اســام ، همانگونــه 
کــرم ،ائمــه معصوميــن ،ســام اهلل عليهــم  مــورد توجــه پیامبــر ا
اجمعيــن و مراجــع و علمــا و رهبــران متديــن جوامــع اســامی 
کــه بطــور  بــوده، معانديــن اســام را نيــز همــواره بــر آن داشــته، 
کارآيــی  کــم رنــگ نمایــد و عمــا  غيــر محســوس، ايــن نقــش را  
 ، بــس  و  نمــاز  خاصــه شــود  اقامــه  مســجد، صرفــا در حــد 

ــتيم. ــاهد هس ــی ش ــورهای عرب کش ــی  ــه در برخ ــد آنچ همانن
کيد مكــرر بر احيای  بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در ايــران، تا
ــام  ــرت ام ــات حض ــاجد را در بیان ــی مس ــردی و واقع ــش راهب نق
خمينــی )ره( و مقــام معظــم رهبــری شــاهد هســتيم. باتوجــه 
بــه اهميــت موضــوع مذکــور و جهــت اســتفاده از پتانســيل و 
کانــون  ظرفيــت مســجد، مســئولين اداره معاضــدت قضائــی 
ــا اســتفاده از ايــن بســتر  ــا ب ــر آن شــده اند ت وکای دادگســتری ب
مــردم  مشــكات  گشــای  گــره  حقوقی،کــه  خدمــات   ، آمــاده 

ــد. ــدان نماین ــم نيازمن ــی ، تقدی ــز نوران ک ــن مرا ــت را در اي اس
کــه توســط  ارائــه ايــن خدمــات، در صورتــی مفيــد و موثراســت 
کاربــردی در  کارشناســان خبيــر و بصير،کــه عمــا ســال ها، بطــور 
کــز وابســته بــه آن، بعنــوان یــک  مراجــع محتــرم قضائــی و مرا
متخصــص دارای پروانــه، رفــت و آمــد داشــته صــورت پذيــرد تــا 
کانون هــای  اقدامــات آنــان، از لحــاظ تخصصــی تحــت نظــارت 

گــردد. وابســته بــه ايــن تشــكيات، انجــام 
اداره  همــكاری  می توانــد  گزینه هــا  بهتريــن  از  یكــی  لــذا 
کانــون وکای دادگســتری )کــه طبــق قانــون، وظيفــه  معاضــدت 
طــول  در  را  نيازمنــد  و  بی بضاعــت  افــراد  بــه  رســانی  امــداد 
کانــون وکا بعهــده داشــته(  تاريــخ بیــش از نيــم قــرن اســتقال 
ايــن  لــوازم  و  کــه مقدمــات  بســيج حقوقدانــان می باشــد  بــا 
گردیــده اســت. بديــن نحــو  همــكاری در ايــن ســازمان محيــا 
کانــون وکا بــا اســتقرار در ســازمان  کــه چندتــن از وکای پرنفــوذ 
ــد. گرفته ان ــان مديریــت ايــن طــرح را برعهــده  بســيج حقوقدان

نيــز  عملــی  تجربــه  و  پشــتوانه  دارای  مبــارک  طــرح  ايــن 
امــور  بــه  رســيدگی  مرکــز  بیــن  پیشــتر  طــرح  می باشــد.اين 
کانــون وکای دادگســتری منعقــد  مســاجد و اداره معاضــدت 
شــد تــا وکای متديــن و عاقمنــد و اهــل مســجد، همانگونــه 
کانــون  کــه در مجتمــع هــای قضايــی و محــل ادارات معاضــدت 
وکا، بــه خدمــات انســانی وکالتــی رایــگان اقــدام ميكننــد، در 
مســاجد نيــز مرکــز حــل و فصــل امــور مصليــن را برعهــده بگيرنــد. 
کيفيــت اجــرای  کميــت و  در بررســی ها و پژوهش هــا  نســبت بــه 

کــه زمينــه  طــرح معاضــدت حقوقــی در مســاجد ماحظــه شــد 
ــود  ــرح وج ــن ط ــزی در اي ــگفت انگي ــب و ش ــيار مناس ــای بس ه
دارد. بــه عنــوان نمونــه در حــال حاضــر نزدیــک بــه 60 مســجد 
کــه مســجد جامــع  در تهــران از ايــن طــرح اســتفاده می نماینــد 
غديرخم)ضرابخانــه( مســجد اميرالمونين)شــهرک محاتــی( 
و مســجد حضــرت زینــب )بلــوار فــردوس( در تهــران از جملــه 
ايــن مــوارد می باشــند. همچنيــن مكان هــای مقدســی نظيــر 
مجــاورت حــرم علــی ابــن موســی الرضــا ؟ع؟ در مشــهد مقــدس، 
مقــدس  شــهر  در  عليهــا  اهلل  ســام  معصومــه  حضــرت  حــرم 
قم،حضــرت شــاهچراغ ؟ع؟شــيراز، و ســاير امامــزادگان واجــب 
کــه محــل تجمــع و ایــاب و ذهــاب صدهــا هــزار نفــری  التعظيــم 
اســتفاده  حقوقــی  خدمــات  ايــن  از  اســت،  ســال  طــول  در 

می نماینــد.
از خصوصيــات طــرح معاضــدت حقوقــی در مســاجد ، ايــن 
کــه توســط اداره معاضــدت ،هيچگونــه تكليــف و الزامــی  اســت 
کانــون ،جهــت ارائــه خدمــات نبــوده  بــه وکيــل محتــرم عضــو 
توســط  کــه  اســت  الهــی  و  ذوقــی  خدمتــی  بلكــه  نيســت  و 
کــه در شــبكه بســيج حقوقدانــان عضویــت  وکيــل عاقمنــد 
پیــدا نمــوده، صــورت می پذيــرد و نقــش اداره معاضــدت نيــز 
و  انجــام  بــه حســن  نســبت  نظــارت تخصصــی  و  همآهنگــی 

اجــرای معاضــدت اســت.
کــه  کــرد  ادعــا  می تــوان  قاطعانــه  و  تردیــد  هيچگونــه  بــدون 
چنانچــه ايــن طــرح بصــورت صحيــح و اصولــی، اجرائــی شــود، 
بــار ســنگينی از دوش قــوه محتــرم قضائيــه برداشــته شــده و 
ايــن ظرفيــت عظيــم دســتگاه قضائــی تــوان انجــام موضوعــات 
مهــم و راهبــردی بــرای نظــام را در عرصــه داخلــی و بیــن اللملــی 

خواهــد داشــت.
کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود اینكــه  نكتــه بســيار مهــم دیگــری 
ائمــه محتــرم جماعات مســاجد ،فضا و اندیشــمندانی هســتند 
کــه پــس از ســالهای طوالنــی درس در حــوزه و بعضــا، حــوزه و 
ــی  ــی و روحان ــه عرفان ــاظ جنب ــجد را از لح ــكان مس ــگاه ،س دانش
گــر یــک وکيــل متديــن و فاضــل  در هدایــت مــردم بعهــده دارنــد، ا
کنــار خــود و مــردم داشــته باشــند، بــرکات زایــد  و بــا ســابقه را در 
الوصفــی را از نظــر حــل و فصــل مشــكات حقوقــی و اجتماعــی را 
بدنبــال خواهــد داشــت و قطعــا مصداقــی از »آبادگــران مســاجد« 
کــه خداونــد اجــر عظيمــی بــرای آنــان در  گرفــت  قــرار خواهنــد 
کشــور  گرفتــه اســت. وکا و متصدیــان مســاجد در سراســر  نظــر 
می تواننــد بــرای اجــرای ايــن طــرح در مســاجد خــود باشــماره 
معاضــدت  طــرح  مديریــت  بــا  ذيــل  ایميل هــای  و  تلفن  هــا 

حقوقــی ارتبــاط برقــرار نماینــد: 
09108561986

09127374799
basijly@chmail.com

88341757-021

ح معاضدت  از خصوصيات طر
حقوقى در مساجد ، این است 

كه توسط اداره معاضدت 
،هيچگونه تکليف و الزامى به 

وكيل محترم عضو كانون ،جهت 
ارائه خدمات نبوده و نيست 

بلکه خدمتى ذوقى و الهى 
است كه توسط وكيل عالقمند 
كه در شبکه بسيج حقوقدانان 

عضويت پيدا نموده، صورت 
مى پذیرد و نقش اداره 

معاضدت نيز همآهنگى و 
نظارت تخصصى نسبت به 

حسن انجام و اجرای معاضدت 
است
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یک استاد، 
یک کتاب، یک مقاله

کتــب و افســران جــوان در  معرفــی و آشــنايی بــا مقــاالت، 
عرصــه جنــگ نــرم جــاری از ايــن حيــث مهــم تلقــی می شــود 
گــر درچهارچــوب یــک  کــه هــر حرکتــی در حــوزه علــوم انســانی ا
گســترده، ســازمان یافتــه و همه گيــر باشــد می توانــد بــا  شــبكه 
جــای  بــه  خــود  از  بیشــتری  تاثيــرات  هم افزايــی  یــک  ایجــاد 
بســيج  ســازمان  اصلــی  وظایــف  از  یكــی  طرفــی  از  گــذارد. 
کــردن ايــن ســازمان و ســازکار می باشــد. حقوقدانــان نيــز محيــا 
کــه فضــای حــوزه علوم انســانی نيــز تاحدود  همچنيــن از آنجايــی 
زیــادی بــا انقــاب اســامی مــا همخوانــی نــدارد، لــذا برمــا وظيفــه 
ــازی  ــبكه و نشانه س ــاد ش ــعی در ایج ــود س ــاش خ ــا ت ــا ب ــت ت اس
کــه متناســب بــا آرمان هــای  کتــب و افــرادي نمايیــم  مقــاالت 
انقــاب اســامی باشــند نــه اینكــه در فضــای علــوم انســانی غربــی 
تــا  برآنيــم  قســمت  ايــن  در  لــذا  کرده انــد.  تلمــذ  و  تنفــس 
مقاالت،کتــب و اســاتيد بســيجی و جــوان )کمتــر از 40 ســال ســن( 
کــه می تواننــد در راســتای توليــد علــوم انســانی اســامی مفيــد  را 

واقع بشوند معرفی نمايیم.

معرفى يک افسر جنگ نرم
دوره  دانش آموختــه  وی   .  1355 متولــد  غامــی  علــی  دکتــر 
صــادق؟ع؟  امــام  داشــگاه  از  دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی 
کنــار علــوم  می باشــد. تحصيــل همزمــان علــوم دینــی و فقهــی در 
حقوقــی باعــث شــده اســت تــا فهــم ادبیــات وی در هــر دو حــوزه 

دانشــگاه و حــوزه علميــه مقــدور شــود.
و  ارشــد  دوره  بــه  ورود  بــا  همزمــان  را  خــود  تدریــس  وی 
دکتــری آغــاز نمــوده اســت. تدریــس در دانشــگاه های شــهيد 
دانشــكده  ی  پرســتاری(  و  پزشــكی  علــوم  بهشتی)دانشــگده 
کانــون اندیشــه ی   علــوم حدیــث شــهرری، دانشــگاه الزهــرا ؟اهع؟، 
جوان ، مجتمع آموزشــی مشــكات، ســازمان بســيج دانشــجويی 
و ... باعــث شــده اســت تــا تجریــه وی در تدریــس و فــن بیــان 
کاس هــا  در  ایشــان  صحيت هــای  برســد.  مطلوبــی  حــد  بــه 
کثــر حاضريــن قــرار  و همایش هــای متفــاوت مــورد تحســين ا

گرفتــه اســت. 
تدریس هــای متعــدد مباحــث مرتبــط بــا جایــگاه و حقــوق زن 
باعــث شــده اســت تــا در ايــن زمينه تســلط شایســته ای را  کســب 
کتــاب در  زمينــه حقــوق خانــواده و زنــان از ایشــان بــه  نمایــد. 6 
چــاپ رســيده اســت. 17 مقالــه، 16 راهنمايــی پایان نامــه و 80 
ســخنرانی بعــد از ســال  88 و مناظراتــی متعــدد ) مناظــره بــا آقــای 

کعــی و ...( وی را جــزء نخبــگان  کبيــان و خانــم فاطمــه را کوا
فعــال قــرار داده اســت . ايــن حجــم از فعاليــت ایشــان را عــاوه بــر 
کارآمــد قــرار  فضــای علمــی در فضــای اجرايــی و مســائل روز نيــز 
داده اســت. عاقــه   ایشــان بــه فضــای بســيج و اولویــت داشــتن 
ايــن فضــا بــه دیگــر مــوارد در نــگاه ایشــان باعــث شــده اســت تــا از 
ــی  توانايی هــای ایشــان در ايــن فضــای مقــدس اســتفاده فراوان

بشود.

معرفى يک كتاب:
 »نظام سازی انقالب اسالمى از منظر حقوق عمومى«

حكومــت داری بــی توجــه بــه مبــادی روشــی آن امــكان پذيــر 
نيســت و از ايــن رو رشــته حقــوق عمومــی رســالتی عظيــم بــر 
دوش دارد. اجتمــاع عرصــه درهــم تنيــده ی نظامــات مختلــف 
اســت و حقــوق عمومــی آن هنگام مــی توانــد در وادی حكومــت 
ســاز  نظــام  منطــق  کــه  نمایــد  ایفــا  نقــش  خوبــی  بــه  داری 
گونهــای درســت ترســيم نمایــد. توجه  نهادهــای اجتماعــی را بــه 
کــه  می توانــد  بــه چنيــن رویكردهايــی در حقــوق عمومــی اســت 
زمينــه پویايــی ايــن رشــته در غایــت مطلــوب خــود در نظــام 
جمهــوری اســامی ايــران و متناســب بــا جهان پدیــداری انقــاب 

اســامی را بوجــود آورد.
کتــاب نظــام ســازی انقــاب اســامی از منظــر حقــوق   از هميــن رو 
کــه بــه همــت مرکــز تحقيقــات بســيج دانشــگاه امــام  عمومــی 
ــان  ــا حمایــت ســازمان بســيج حقوقدان صــادق ؟ع؟ تدويــن و ب
گردیــده اســت در تــاش اســت فضــای  بــه زيــور طبــع آراســته 
گفتمانــی جدیــدی را در چارچــوب اندیشــهای حقــوق عمومــی 
ــتمل  ــه  مش ــاب در 150 صفح کت ــن  ــازد. اي ــه س ــور نهادین کش در 
کعبــی، حجــه  گفتارهايــی از اســاتيدی چــون آیــت اهلل  ــر درس  ب
کــه بــا  االســام و المســلمين جــوان آراســته و پیروزمنــد اســت 
طــرح اندیشــه هــای خــود در نســبت ســنجی حقــوق عمومــی و 
انقــاب اســامی زمينــه ایجــاد نگــرش هــای جدیــد در ايــن حــوزه 
را فراهــم آورنــده انــد اميــد آنكــه ايــن اثــر بتوانــد دریچــه ای بــر 
حرکــت در راســتای حكومــت داری متناســب بــا انقــاب اســامی 

باشــد.

معرفى يک مقاله:
»نظم و نظام حقوقى در ساختارگرایی تمدن اسالمى«

ــته  ــم داش ــه عال ــک ب ــرش تئوری ــه از نگ ــجامی بریافت ــدن، انس تم
و از ايــن حيــث جهــان پدیــداری هــای نظــام منــد، متمــدن 
تــوان  معنــای  بــه  کاربــرد  ايــن  در  تمــدن  بــود.  خواهنــد  نيــز 
اســاس جهان پدیــداری  بــر  بشــری  نيازهــای  بــه  پاســخگويی 
خــاص اســت. بایــد توجــه داشــت چنيــن پاســخ بــه نيــازی در 
نظــام  ايــن  و  اجتمــاع محقــق شــده  نهــادی در  نظــام  قالــب 
نظــام حقوقــی ســاخته می شــود.  و  نظــم  تعامــل  از  نهــادی، 
مقالــه نظــم و نظــام حقوقــی در ســاختارگرايی تمــدن اســامی 
کــه در آخريــن شــماره از فصلنامــه علمــی پژوهشــی در فصلنامــه 
بــه  حقوق دانــان  بســيج  ســازمان  حقــوق  و  فقــه  پژوهشــی 
چــاپ رســيده اســت، بــه ترســيم رابطــه فكــر، فرهنــگ و تمــدن و 
نســبت نظــم و نظــام حقوقــی در تمــدن ســازی انقــاب اســامی 
پرداختــه و از ايــن رو می توانــد در حــوزه ميــان رشــته ای مــورد 

توجــه پژوهشــگران محتــرم باشــد.

جایگاه توافق نامه ژنو در قوانين داخلی     42 
کرات بدون پیش شرط     45  1+5  و مذا
کلمات دوپهلو     47  حق غنی سازی، توافق نامه و  
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جایگاه توافق نامه ژنو در قوانين داخلی     42 
کرات بدون پیش شرط     45  1+5  و مذا
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کرات بدون پیش شرط 1+5  و مذا



جایگاه 
توافق نامه ژنو در 
قوانین داخلی

ولی علیزاده 
کارشناس مرکز تحقیقات شورای نگهبان

گـــروه 3+3  کـــه در ژنـــو فی مـــا بین ايـــران و  توافـــق نامـــه ای 
و  اقداماتـــی  از  اســـت  فهرســـتی  پذيرفـــت  صـــورت   )1+5(
کـــه بایـــد از جانب ايـــران، آژانـــس بین المللـــی اتمی و  تعهداتـــی 
کشـــورهای طـــرف مقابـــل )تحریم کننـــده( انجام شـــود بـــا عنوان 
»برنامـــه اقـــدام مشـــترک« بـــه امضـــای طرفيـــن رســـيده اســـت. 
اینكـــه ايـــن توافقنامـــه  درنظام حقـــوق داخلی ما چـــه جایگاهی 
دارد و آیـــا ضروری اســـت تـــا ايـــن توافق نامه بـــه تصویب مجلس 
کـــه در ايـــن مقالـــه بدنبـــال بررســـی آن  برســـد موضوعـــی اســـت 

هستيم.

ماهيت توافق نامه ژنو 
حقـــوق  در  موافقتنامـــه  عنـــوان  و  شـــكل  بـــا  ارتبـــاط  در      
بین الملـــل هيـــچ اســـتاندارد خاصی در ايـــن زمينه وجـــود ندارد 
بـــا عناويـــن مختلـــف  و موافقتنامه هـــا می تواننـــد در اشـــكال و 
گردند. در ارتباط با شـــرط “مشـــمول حقـــوق بین الملل  منعقـــد 
کميســـيون حقـــوق بین الملل در تفســـير خویش از ماده  بودن”، 
کـــه اين شـــرط بدين  کنوانســـيون 1969 اشـــاره داشـــته اســـت   2
کـــه عنصـــر “قصد ایجـــاد تعهـــدات طبـــق حقوق  مفهـــوم اســـت 
بین الملـــل” وجـــود داشـــته اســـت و چنانچـــه اینچنيـــن قصدی 

کـــه معاهده ای  وجـــود نداشـــته باشـــد نمی تـــوان بیـــان داشـــت 
گردیده اســـت. منعقـــد 

ديـــوان  رویـــه  بويـــژه  بین المللـــی  قضائـــی  رویـــه  اســـاس  بـــر 
بین المللـــی دادگســـتری )رأی ديـــوان در قضيـــه دریـــای اژه بین 
ترکيـــه و يونـــان و تعيیـــن حـــدود دریايـــی بیـــن بحريـــن و قطـــر( 
تعيیـــن ماهيت یك ســـند بین المللی بر اســـاس شـــرایط ويژه ای 
گردیـــده. در حقيقـــت اين  کـــه منتج بـــه انعقـــاد آن متـــن  اســـت 
رهيافـــت ديوان نوعی ارزیابـــی عينی ماهيت اســـناد بین المللی 
اســـت و لزومـــا بـــا اراده اطراف ســـند مطابقـــت نـــدارد. در ارتباط 
کـــه بخشـــی از توافق  بـــا توافـــق نامـــه ژنو نيـــز بایـــد بیان داشـــت 
نامـــه )تعهد به محدودیت فعاليت ها از ســـوی ايـــران( یك تعهد 
بشـــمار می آیـــد.  بعـــاوه بســـياری از مفـــاد توافق نامـــه متضمن 
که ناشـــی از الـــزام حقوقی توافق نامه می باشـــد.  اقداماتی اســـت 
در ايـــن خصـــوص مشـــخصًا بـــه رابطـــه بـــا آژانـــس انـــرژی اتمی و 

تعهـــدات طرف هـــای دیگـــر می تـــوان اشـــاره نمود.
موافقتنامـــه  بین الملـــل  حقـــوق  دیـــدگاه  از  می رســـد  نظـــر  بـــه 
گـــردد انعقـــاد معاهده  مذکـــور مجری اســـت. )مگر اینكـــه اثبات 
کشـــور اســـت( وليكـــن اینكه  نقـــض بـــارز و آشـــكار قوانين داخلی 
ايـــن توافقنامـــه در حقـــوق داخلی ايـــران الزم االجراســـت نياز به 

بررســـی دارد:
ايـــران  اســـامی  جمهـــوری  اساســـی  قانـــون   77 اصـــل  وفـــق 
“عهدنامـــه هـــا، مقاولـــه نامه  هـــا، قراردادهـــا و موافقتنامه هـــای 
بین المللـــی بایـــد به تصویب مجلس شـــورای اســـامی برســـد”. 
کـــه آیـــا موافقتنامـــه مـــورد  حـــال ايـــن ســـؤال مطـــرح می گـــردد 
نبـــوده  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  تصویـــب  نيازمنـــد  بحـــث 
کشـــورمان در ارتبـــاط بـــا موافقتنامه های  اســـت؟ رویه پیشـــين 
گرفتن  که بـــا مد نظـــر  کـــی از ايـــن مطلـــب اســـت  بین المللـــی حا
تفاســـير شـــورای نگهبـــان از اصـــول 77 و 139 قانـــون اساســـی، 
همـــواره التـــزام دولـــت بـــه اجـــرای مفـــاد معاهـــدات بین المللی 
منـــوط بـــه تصویـــب مجلـــس شـــورای اســـامی و تأيید شـــورای 
کـــه از دیدگاه  نگهبـــان می باشـــد. در مجمـــوع باید بیان داشـــت 
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حقـــوق عمومـــی الزم االجـــرا شـــدن فـــوری موافقتنامـــه منعقده 
کشـــورهای 3+3 هماننـــد یـــك معاهـــده ســـاده )کـــه نيازمند  بـــا 
گر  تصویـــب قـــوه قانونگـــذار می باشـــد( نيســـت و نبایـــد باشـــد و ا
کی  چنيـــن رونـــدی جـــاری شـــود می توانـــد موجـــد رویـــه خطرنا
فشـــارهای  موجبـــات  و  شـــود  کشـــورمان  اساســـی  حقـــوق  در 
گرفتن اصل  بین المللـــی جهت اجرای ســـريع معاهده و نادیـــده 
رضـــا در معاهـــدات آینـــده را بوجـــود آورد. اين مســـاله نارضایتی 
گـــذاری و حافظـــان قانـــون  نماینـــدگان مـــردم در بخـــش قانـــون 
اساســـی یعنـــی شـــورای نگهبـــان را نيز فراهـــم خواهد ســـاخت و 
کشـــور را منجر خواهد شـــد.. نتيجتـــا تضعيف نهادهای حقوقی 

و  عـــادی  قوانيـــن  اساســـى،  قانـــون  ديـــدگاه  از  نامـــه  توافـــق 
دولـــت آئين نامـــه   

بـــر اســـاس اصـــل 77 قانـــون اساســـی »عهدنامـــه هـــا، مقاولـــه 
نامـــه هـــا، قراردادهـــا و موافقـــت نامه های بیـــن المللـــی باید به 
تصویـــب مجلـــس شـــورای اســـامی برســـد.« و اصـــل 125 قانون 
کـــه »امضـــای عهدنامه هـــا، مقاولـــه  اساســـی حكـــم مـــی نمایـــد 
نامـــه هـــا، موافقت نامه هـــا و قراردادهـــای دولـــت ايـــران با ســـاير 
دولتهـــا و همچنين امضـــای پیمانهای مربوط بـــه اتحادیه های 
بـــا  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  تصویـــب  از  پـــس  بین المللـــی 

رئيس جمهـــور یـــا نماینـــده قانونـــی او اســـت.« 
در مـــورد موافقـــت نامـــه هايـــی ماننـــد توافـــق هســـته ای اخير، 
که نشـــان ميدهد اين  گذشـــته دارد  شـــورای نگهبان نظراتی در 
توافق باید به تصویب مجلس شـــورای اســـامی برســـد. از جمله 

ايـــن نظرات بـــه چند مورد اشـــاره می شـــود:
کـــه با ســـوال از ســـوی  نظریـــه شـــماره  9781 تاريـــخ 1362/8/3 

رئيـــس جمهـــور وقـــت  ارائه شـــده اســـت بیان مـــی دارد:
»موضـــوع  اصول  77 و 125 قانون  اساســـی  واحد اســـت  و تصویب  
که  به  قـــرارداد رســـميت  می دهد موّخر  مجلس  شـــورای  اســـامی  

از انعقـــاد قرارداد انجام  می شـــود.«
که در پاســـخ به ســـوال  و نظریه شـــماره 9993 تاريخ 1362/9/8 

گردیده اســـت: رئيس مجلـــس وقت  اظهار 
»1_ در هـــر مـــورد عمـــل  دولـــت  یـــا هـــر مقام  مســـئولی  به  اســـتناد 
تصویـــب  مجلـــس  شـــورای  اســـامی  انجـــام  می شـــود. فقـــط  در 
ج  از آن  محـــدوده  جزئًا و  محـــدوده  مصوبـــه،  قانونيـــت  دارد و خار

کّا بـــه  تصویـــب  مجلس  شـــورای  اســـامی  نيـــاز دارد.
2_ یادداشـــت  تفاهـــم  چنانچـــه  ایجاد تعهـــد نماید مثل  قـــرارداد 
اســـت  و بایســـتی  ضوابط  مذکور در قانون  اساســـی  نســـبت  به  آن  

شود.  رعایت  
3_ قراردادهـــای  جزئـــی  در رابطـــه  با اصـــل  قراردادهـــای  موضوع  
ج  از محـــدوده   کـــه  خـــار اصـــل  77 قانـــون  اساســـی  در صورتـــی  
قـــرارداد اصـــل  باشـــد باید بـــه  تصویب  مجلس  شـــورای  اســـامی  

برسد.«
گفـــت مـــاك مـــورد نظر  بـــا توجـــه بـــه ايـــن نظریـــات شـــورا بایـــد 
گویـــد »یادداشـــت  تفاهم   کـــه مـــی  شـــورا در تفســـير ايـــن اصـــول 
چنانچـــه  ایجـــاد تعهد نماید مثـــل  قرارداد اســـت »نگرش ماهوی 
بـــه معاهـــدات مـــی باشـــد -کـــه بـــا رویه حقـــوق بیـــن الملـــل نيز 
کـــه موجد  هماهنـــگ مـــی باشـــد- و حتـــی یادداشـــت تفاهمی 
کشـــور باشـــد را هم نيازمنـــد تصویب مجلس  الزام و تكليف برای 
کـــه  ايـــن توافق نامـــه  لـــذا بندهـــای متفـــاوت  دانســـته اســـت. 

انجـــام  تكاليفـــی را ) اعـــم از فعل یا تـــرك فعل( برعهده ايـــران قرار 
کافی  داده اســـت بـــرای اثبـــات الـــزام آور بـــودن ايـــن توافق نامـــه 

می باشـــد.
کـــه پیمان ها  همچنيـــن مـــاده 9 »قانـــون مدنی« بیـــان می دارد 
کـــه دولت جمهوری اســـامی به  کنوانســـيون هـــا و معاهداتـــی  و 
کشـــورهای دیگر  نمایندگـــی از حكومـــت ايـــران بـــا ســـازمان ها و 
منعقد می کند باید به تصویب مجلس شـــورای اســـامی برســـد. 
کـــه قـــرار دادهايـــی را تنظيم  دولـــت جمهـــوری اســـامی زمانـــی 
می کنـــد یكســـری حقـــوق و تكاليـــف را بـــرای حكومـــت ايـــران و 
ســـرزمين و ملـــت ايـــران بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.پس قانونا 
بایـــد همگـــی ايـــن معاهـــدات وپیمان هـــای بیـــن المللـــی، چـــه 
کشـــور های جهان باشـــد چـــه آنكه دولت  مـــورد اقبال و تصویب 
کشـــور خاص ايـــن قرار  جمهـــوری اســـامی ايـــران با یـــک یا چند 
دادها را بســـته باشـــد، باید با بررســـی در مجلس شورای اسامی 

به اطـــاع مردم ايران رســـانده شـــوند. 
مســـتند دیگـــر مـــا در لـــزوم تصویـــب توافق نامـــه ژنـــو در مجلـــس 
»آيین نامـــه چگونگـــی تنظيم و انعقـــاد توافق هـــای بین المللی«  
کـــه مصـــوب هيـــأت دولـــت مـــی باشـــد . مـــاده 7 ايـــن  اســـت 

آئين نامـــه چنيـــن بیـــان مـــی دارد:
موضوعات زير باید به تناســـب، تحت یكـــی از عناوين عهدنامه، 
یـــا پیمـــان و در چارچـــوب  قـــرارداد  مقاوله نامـــه، موافقتنامـــه، 

توافقهـــای حقوقـــی، تشـــریفاتی تنظيم و تصویب می شـــود:
کـــه در چارچوب  جـ  درمـــورد توافقهـــای چندجانبـــه بین المللـــی 
یا تحـــت نظارت ســـازمانها، مجامـــع و اتحادیه هـــای بین المللی 

منعقد می شـــود؛
ه ــ درمـــورد مســـائل تعهـــدآور سياســـی نظامـــی یـــا دفاعـــی دو یا 

چندجانبـــه منطقـــه ای یـــا جهانی؛
تبصـــره: در صورتی که توافقهـــای حقوقی تشـــریفاتی چندجانبه، 
عنـــوان دیگـــری داشـــته باشـــد و امـــكان تطبيـــق آن بـــا عناوين 
مذکـــور در مـــاده فـــوق نباشـــد، اعـــام قبولـــی آن با رعایت ســـاير 

ترتيبـــات مجاز خواهـــد بود..«
صـــدر ايـــن مـــاده، انعقـــاد توافق هـــای موضـــوع ايـــن مـــاده را به 
صـــورت تشـــریفاتی دانســـته اســـت. منظـــور از تنظيم تشـــریفاتی 
کـــه عـــاوه بـــر رضایـــت و  توافقـــات بین المللـــی مـــواردی اســـت 
حضـــور نماینـــده دولـــت نياز بـــه تايیـــد نهـــاد دیگـــری )در ايران 
مجلـــس شـــورای اســـامی( می باشـــد و صرفـــا حضـــور و توافـــق 
نماینـــده دو یـــا چنـــد دولـــت، معاهـــده را الزم االجـــرا نمی نماید. 
کـــه درمـــاده 11 هميـــن آئين نامه به آن اشـــارده شـــده  حقيقتـــی 

: است 
آيین نامـــه،  ايـــن   )7( مـــاده  متـــون موضـــوع  »مرجـــع تصویـــب 
مجلـــس شـــورای اســـامی اســـت و امضـــای نهايـــی آنهـــا بعـــد از 
تصويـــب مجلس شـــورای اســـالمى مطابق اصـــل )125( قانون 
ریاســـت  مقـــام  عهـــده  بـــر  ايـــران  اســـامی  جمهـــوری  اساســـی 
کـــه از طـــرف ایشـــان حســـب  جمهـــوری یـــا نماینـــده ای اســـت 

کلـــی تعيین می شـــود. موضوعـــات، بـــه طـــور مـــوردی یـــا 

نقش شورای عالى امنيت ملى در توافق نامه ژنو
برخـــی به اســـتناد اینكه موضـــوع هســـته ای ايـــران در دبیرخانه 
گرفته اســـت، و  شـــورای عالـــی امنيـــت ملـــی مـــورد بررســـی قـــرار 

وفق اصل 77 قانون 
اساسى جمهوری اسالمى 

ایران “عهدنامه ها، مقاوله 
نامه  ها، قراردادها و 

موافقتنامه های بين المللى 
بايد به تصويب مجلس 
شورای اسالمى برسد”. 

ح  حال این سؤال مطر
مى گردد كه آيا موافقتنامه 

مورد بحث نيازمند تصويب 
مجلس شورای اسالمى 

نبوده است؟

همچنين ماده 9 »قانون 
مدنى« بيان مى دارد كه 

پيمان ها و كنوانسيون ها 
كه دولت  و معاهداتى 
جمهوری اسالمى به 
نمايندگى از حکومت 
ایران با سازمان ها و 

كشورهای ديگر منعقد 
مى كند بايد به تصويب 

مجلس شورای اسالمى 
برسد
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توافقنامه در هماهنگی با اين شـــورا تصویب شـــده اســـت، بیان 
که نيـــازی به تصویـــب آن در مجلس شـــورای اســـامی  کرده انـــد 
نيســـت. دربـــاره ماهيت اين شـــور اصل  یكصد و هفتاد و ششـــم 
چنيـــن بیان می دارد: »بـــه  منظور تأمين  منافع ملی  و پاســـداری  
کميت  ملی  "شـــورای   از انقـــاب  اســـامی  و تماميـــت  ارضـــی  و حا
عالـــی  امنيـــت  ملـــی " به  ریاســـت  رئيـــس  جمهـــور، با وظایـــف  زير 

گردد. می   تشـــكيل  
کشـــور در محـــدوده   1      - تعيیـــن  سياســـتهای  دفاعـــی  - امنيتـــی  

کلـــی  تعيیـــن  شـــده  از طـــرف  مقـــام  رهبـــری . سياســـتهای  
اطاعاتـــی ،  سياســـی ،  هـــای   فعاليـــت   نمـــودن   هماهنـــگ    -      2
کلی  دفاعی   اجتماعـــی ، فرهنگـــی  و اقتصادی  در ارتباط بـــا تدابیر 

امنيتی .  -
کشـــور برای  مقابله  با  گيری  از امكانات  مادی  و معنوی   3      - بهـــره  

تهدیدهای  داخلی  و خارجی .«
کـــه از اصل 176 قانون اساســـی در خصـــوص جایگاه و  مفهومـــی 
نقـــش شـــورای عالـــی امنيت ملی برداشـــت می شـــود اين اســـت 
کـــه ايـــن شـــورا ضمـــن تعيیـــن سياســـت های   دفاعـــی  - امنيتی  
کننده دســـتگاه هـــای مختلـــف اجرايی  کشـــور نقـــش هماهنگ 
در فعاليـــت  هـــای  سياســـی ، اطاعاتـــی ، اجتماعـــی ، فرهنگـــی  و 
کلی  دفاعـــی  - امنيتی  را داشـــته  اقتصـــادی  در ارتبـــاط بـــا تدابیر 
و  شـــورای عالـــی امنيت ملـــی جایگزين نهادهای مســـئول دیگر 
که ناشـــی از قانون اساســـی اســـت  در انجـــام وظایـــف ذاتيشـــان 

نخواهد شـــد. 
یكـــی از وظایف و اختيـــارات ذاتی قوای مجریـــه و مقننه تصویب 
توافـــق نامه هـــای بین المللی اســـت. بنابراين مســـتند به اینكه 
انعقـــاد توافق نامـــه در صاحيـــت دولت هاســـت، وزارت خارجـــه 
اصالتـــا متكفل اين موضوع اســـت. ریاســـت محتـــرم جمهور نيز 
ســـه ماه بعد از تصدی ریاســـت دولت، به صراحت دستور انتقال 
پرونـــده هســـته ای ايـــران را از دبیرخانـــه شـــورا بـــه وزارت خارجه 
کرده انـــد   لـــذا اســـتناد بـــه اختيـــارات و صاحيت هـــای  صـــادر 
شـــورای عالـــی امنيـــت ملـــی بـــرای عـــدم تصویـــب توافق نامه در 

مجلـــس شـــورای اســـامی وجهه قانونـــی ندارد. 
گفت لـــزوم تصویـــب توافق نامه در  بنابـــر مطالب مذکـــور می توان 
مجلس، ناشـــی از  اصول قانون اساســـی، تفاسير شورای نگهبان 
به عنوان نهاد مفســـر قانـــون، قوانين عادی و حتـــی آئين نامه ها 
می باشـــد و نيازی بـــه اعام قبلـــی  از طرف مجلس نـــدارد تا الزام 

به اجـــرای آنها برای دولـــت بوجود آید.
نکتـــه آخـــر اينکه موضوعات حقوقی که در اين مطلب اشـــاره 
کره  گردیـــد به معنـــای نفی زحمـــات و پیگيری های تيـــم مذا
کننـــده هســـته ای نبـــوده و همانطـــور کـــه رهبـــری انقـــاب در 
مواضـــع اخيرشـــان از اين تيم بـــه عنوان فرزنـــدان انقاب یاد 
کره حمایت  کردنـــد ما نيز ضمن پشـــتيبانی از آنهـــا از اصل مذا
می نمايیم. وليكن نكاتی که از قانون اساسی و حقوق اساسی 
و قوانيـــن کشـــورمان بیـــان شـــد،  در جهت توجيه  لـــزوم ارائه 
توافق نامـــه بـــرای تصویب به مجلس شـــورای اســـامی اســـت 
و در راســـتای شـــعارهای قانـــون گرايی و قانـــون مداری دولت 
محتـــرم و لـــزوم رعایت اصول قانون اساســـی اســـت که ميثاق 
ملـــی ملت ايـــران می باشـــد، لذا مطالـــب مذکور صرفـــا از نگاه 
کـــره و تيم  تخصصـــی بـــوده و منافاتـــی با حمایـــت از کليت مذا

کننـــده ندارد. کره  مذا

پی نوشت:
گــروه )5+1( امضا شــده اســت،  كــه بيــن ایــران و اعضای  1.  ابتــدای ســندی 
كــه برنامه اقدام مشــترك  عبــارت )Joint Plan of Action(   بــکار رفته اســت 
گرديده  ترجمه شــده اســت وليکن در این مقاله از آنجایی از لفظ توافق نامه اســتفاده 

است كه این لفظ در قانون اساسى نزديك ترین به عبارت مذكور مى باشد.
2.  نامه شماره 1/11278 تاریخ 1362/7/23 

شورای  محترم  نگهبان
خواهشــمند اســت  نظر آن  شــورای  محترم  را دربارة  اصول  77 و 125 قانون  اساســى  به  

ح  زیر اعالم  فرمائيد: شر
1_ آيــا "تصويب " عهد نامه ها، مقاوله  نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های  بين المللى 
و  قراردادهــا  نامه هــا،  مقاولــه  نامه هــا،  عهــد  "تصويــب "  بــا   )77 اصــل   در  ج   )منــدر

 يکى  هستند؟
ً
ج  در اصل  125( موضوعا موافقت نامه های  بين المللى  )مندر

ج  در اصل  125 "تصويب " مقدم  بر انجام  قرارداد اســت   2_ آيــا منظــور از "تصويب " مندر
يا تصويب  مؤخر از انعقاد قرارداد؟

3_ آيــا بــه  فــرض  آنکــه  جــواب  بنــد)2(، تصويــب  مقدم  بــر انجــام  قــرارداد باشــد، نيازی  
يــا  بــود  از ســوی  مجلــس  شــورای  اســالمى  )اصــل  77( خواهــد  بــه  تصويــب  مجــدد 

خير؟
سيدعلى  خامنه ای _ رئيس  جمهوری  اسالمى  ایران

3.  نامه شماره  46 / ك . س تاریخ 1362/8/21
برادر بزرگوار جناب  آقای  هاشمى

رئيس  محترم  مجلس  شورای  اسالمى
كــه  اطــالع  داريــد اصــل  139 و اصــل  77 قانــون  اساســى ، صلــح   بــا احتــرام ، همانطــور 
كه  مورد دعوی  خارجى  باشــد،  دعــاوی  راجــع  به  اموال  عمومى  و دولتــى  را در صورتى  
موكــول  بــه  تصويــب  مجلس  دانســته  و عهدنامه هــا و مقاوله نامــه ، قراردادهــا نيز بايد 
گردد این   كميســيون  ســئواالت  بايد روشــن   كه  برای   بــه  تصويــب  مجلس  برســد، آنچه  
كــه  تصــرف  در قراردادها مى شــود و بعضــى  از مــواد آن  را  كــه  آيــا در مــوارد جزئــى   اســت  
از نظــر مقــدار پــول  و يــا زمان  تحویــل  تغيير مى دهند، ایــن  نيز بايد بــه  تصويب  مجلس  

برسد، يا خير؟
كه  نمايندگان  دولت  بــا طرفهای  خارجى  امضاء مى كنند و بر آن   و آيــا تفاهم نامه هایــی  

فعاليت  طرفين  مبتنى  مى گردد، جزء قرارداد حساب  مى آيد؟
و آيا بعد از تصويب  اصل ، داشــتن  رابطه  تجاری  با دولتهای  خارجى ، مســئولين  دولت  
كه  صالح  دانستند، برای   جمهوری  اسالمى  حق  دارند در این  چارچوب  در هر موردی  

داد و ستد قرارداد بسته  موارد جزئى  را مشخص  نمايند؟
 پاســخ  مــوارد فــوق را از شــورای  محتــرم  نگهبــان  استفســار نمــوده  بــه  اطــالع  

ً
لطفــا

كميسيون  رسانيد.
كميسيون  سئواالت _ ابوالقاسم  وافى رئيس  

خ 1371/2/13 4.  مصوبه هيئت وزیران در جلسه مور
5.  تاریخ 14 شــهریور 1392 پايگاه اطالع رســانى رياست جمهوری: »حجت االسالم 
كرات  والمســلمين دكتر حسن روحانى ریيس جمهوری اسالمى ایران مسئوليت مذا

هسته ای با طرفهای خارجى را ، به وزارت امور خارجه محول نمود.«
كه این  كــه نيازی باشــد  كســيون های مجلــس: »تصــور نمى كنــم  6.  رئيــس يکــى از فرا
گر چنين چيزی الزم بــود قبل از اعزام  توافق نامــه در مجلس بررســى و تصويب شــود، ا
كردن به تصويب، نظير این  كره كننده بايد این را اعالم مى كردیم، االن موكول  تيم مذا
كرات  كــه در مذا حــق را بــه طــرف مقابل هــم مى دهــد و همين مقــدار پيشــرفتى را هم 

حاصل شده، دچار وقفه مى كند.«

رياست محترم جمهور 
نيز سه ماه بعد از 
تصدی رياست 
دولت، به صراحت 
دستور انتقال پرونده 
هسته ای ایران را از 
دبيرخانه شورا به وزارت 
خارجه صادر كرده اند   
لذا استناد به اختيارات و 
صالحيت های شورای 
عالى امنيت ملى برای 
عدم تصويب توافق نامه 
در مجلس شورای 
اسالمى وجهه قانونى 
ندارد

با توجه به این نظريات 
شورا بايد گفت مالك 
مورد نظر شورا در 
كه مى  تفسير این اصول 
گويد »يادداشت  تفاهم  
چنانچه  ايجاد تعهد نمايد 
مثل  قرارداد است »نگرش 
ماهوی به معاهدات مى 
باشد -كه با رويه حقوق 
بين الملل نيز هماهنگ 
مى باشد- و حتى 
يادداشت تفاهمى كه 
موجد الزام و تکليف برای 
كشور باشد را هم نيازمند 
تصويب مجلس دانسته 
است
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 5+1
کرات و مذا
 بدون پیش شرط

حسین خلف رضایی  
وهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه  پژ

ــر  ــــو چــــه از منظــ ــــدام ژن ــار برنامــــه اق ــ در مــــورد ماهيــــت و آث
ــــل بحث هــــای  المل بیــــن  و چــــه حقــــوق  ــــی  حقــــوق داخل
ــــگارش اين یادداشــــت آن  ــــه اســــت. هدف از ن گرفت ــــی در  فراوان
ــا قطعنامه های شــــورای امنيت  ــ ــــق ب که رابطــــه اين تواف اســــت 
ــــرای یافتــــن راه حل به بررســــی  ــــرد. حال، ب گي مــــورد تأمــــل قرار 

جوانب موضوع می پردازیم:
ــــه عنوان یك تقســــيم بندی شــــناخته شــــده، حق ها در دو   )1( ب
کلی: حــــق تمتع و حق اســــتيفا قابل بررســــی هســــتند.  دســــته 
ــــه عرصه  ــــه پا ب ک ــانی  ــــه هر انســ ک ــــی اســــت  ــــع از حقوق حــــق تمت
ــــارت دیگر می  ــــه عب ــــذارد از آن برخــــوردار اســــت ب گ وجــــود مــــی 
ــــن حــــق بی  ــــدون وجــــود اي ــــت انســــان ب گفــــت موجودی ــــوان  ت
ــــن حقــــوق  گفــــت اي ــــوان  ــــود. همچنيــــن مــــی ت ــا خواهــــد ب ــ معن
ــــوده و به همان صورت، ســــلب ناشــــدنی هســــتند.  ــــی ب موهوب
ــــه اســــتيفا و اجــــرای حق می  ــــن حــــق، نوبت ب ــــس از ثبــــوت اي پ
ــرایطی  که به حق اســــتيفا موســــوم اســــت با شــ رســــد و اين حق 
ــــی بهره منــــدی منطقی از حق  مشــــخص یعنــــی اهليت و تواناي
ــــه خــــود  ــــی ب ح خواهــــد شــــد و صــــورت عمل ــــه مطــــر گفت پیــــش 

گرفت.   خواهــــد 
ــــس انرژی  ــر، ارجاع موضــــوع از آژان ــر دیگــ ــ ــــه تعبي ــــزارش و ب گ  )2( 
ــراز »نقــــض«  تعهــــدات یا  گرو احــ ــــه شــــورای امنيــــت در  اتمــــی ب
همــــان عــــدم پايبندی  از ســــوی یكی از اعضای متعاهد اســــت 
ــــس »نقــــض« تعهد از  که آژان ــــت  گرف ــر در حالی صــــورت  ــــن امــ اي
ــــران از انجام  ــــران را اعــــام نكرده بلكــــه به »قصــــور«  اي ســــوی اي
کيد داشــــت. بنابراين، نحــــوه ارجاع موضوع ايران  تعهداتش تأ
به شــــورای امنيت و به دنبال آن بررســــی موضوع از سوی شورا 
با ابهاماتی مواجه اســــت. البته شــــورای امنيت شــــورای امنيت 
طبــــق ماده 24 منشــــور ملل متحــــد عهده دار مســــئوليت اوليه 
ــًا به بررســــی  ــــح و امنيــــت بین المللی اســــت و می تواند رأســ صل
ــــح و امنيــــت بین  ــــه در آن بیــــم خدشــــه به صل ک ــر موضوعــــی  هــ
ــا اين حــــال، بررســــی موضوع  ــ ــــد. ب ــــی مــــی رود، ورود نمای الملل
گرفته  ــــال ارجاع موضوع از ســــوی آژانس صــــورت  ــــران به دنب اي
ــــكار شــــورای امنيت. از ســــوی دیگر، شــــورای  ــــه به ابت اســــت و ن
ــــق مواد 41  ــر و تصميمات اجرايی وف ــ ــــرای اتخاذ تدابی امنيــــت ب
ــــرض، می  ــــك پیش ف ــــوان ی ــــه عن ــــل متحــــد و ب و 42 منشــــور مل

ــا  ــ ج در مــــاده 39 یعنــــی، نقــــض ی بایســــت وضعيت هــــای منــــدر
ــــد صلح و امنيت بیــــن المللی و یا بروز اعمــــال تجاوزکارانه  تهدی
که شــــورای امنيت در ســــال  را احراز نماید. اين در حالی اســــت 
ــــه در آن تصميماتی طبق ماده  ک 2006 اوليــــن قطعنامه خود را 
ــراز هيچ  ــــود را بدون احــ ــــل متحــــد اتخاذ شــــده ب 41 منشــــور مل
ــــك از وضعيت هــــای مزبور صــــورت داد.  بدين صــــورت هم در  ی
گيری  ــــای تصميم  زمينه ارجــــاع موضوع و هم در خصوص مبن

شــــورای امنيــــت، ابهاماتی حقوقی وجــــود دارد.
 )3( شــــورای امنيــــت در قطعنامه هــــای چندگانه خــــود از ايران 
که تمامی فعاليت هــــای غنی ســــازی را تعليق  خواســــته اســــت 
ــــذات بلكه  ــــت و مطلوبی بال ــــه اين امر خــــود نه غای ــــد. البت نمای
ــــه هدف »تضميــــن آنكه برنامه هســــته  ــــرای نيل ب وســــيله ای ب
 در راســــتای مقاصــــدی صلح آميز اســــت.«  

ً
ــرا ــــران منحصــ ای اي

که به خواســــته مشــــترك شــــورای امنيت و  ــــن امر  در نتيجــــه، اي
ــــوان اقدامی  ــــی انرژی اتمــــی بدل شــــد به عن ــــس بیــــن الملل آژان
ــــرد  گي ــرار  ــ ــاز  مــــی بایســــت مــــورد توجــــه ق موقتــــی و اعتمــــاد ســ
ــــه تعهــــدات  ــــه پايبنــــدی ب ــــی برخاســــته از تعهــــد ب ــــه تعهدات و ن
ــــه هدف  ــــل ب ــــرای ني ــــدام ب ــــن اق ــًا اي ــ ــــع اشــــاعه و طبع نظــــام من
ــــران از اجــــرای  ــــن، اســــتنكاف اي ــــور طریقيــــت دارد. بنابراي مزب
ــا عــــدم پايبندی به  ــ خواســــته های شــــورای امنيــــت ارتباطــــی ب

ــــع اشــــاعه ندارد.   ــــش طبــــق نظام من تعهدات
ــــران در تعقيــــب  ــــع اي  )4( شــــورای امنيــــت متعــــرض حــــق تمت
گســــترش ســــاح های  ــــر طبق معاهده منع  برنامه هســــته ای ب
کشــــور  هســــته ای نشــــده اســــت. ضمن اینكه ايران همانند هر 
ــــع طبيعيــــاش ازجمله  کميــــت انحصــــاری بر مناب دیگــــری از حا
ــــه اعتقــــاد بســــياری از  ــــه ب ک ــــوم برخــــوردار اســــت؛ حقــــی  اوراني
ــــه هيــــچ وجه  ــــی آمــــره برخــــوردار اســــت و ب گ ــــان از ويژ حقوقدان
ــا در مقــــام اســــتيفای حق  ــ ــــل عــــدول یا اســــقاط نيســــت. ام قاب
کشــــور متعاهــــد پیمــــان منع اشــــاعه  ــــوان  ــــه عن ــــران ب ــــور اي مزب
ــــرای  ب ــــی  اقدامات انجــــام  ــــه  ب متعهــــد  ای   هســــته  ســــاح های 
ــز و یا  ــ ــــح آمي ــــان از عــــدم انحــــراف از اهــــداف صل حصــــول اطمين

همــــان، ســــوء اســــتفاده از حق شــــده اســــت. 
ــــرای محدود  ــــران و 1+5 ب ــــو توافق ميان اي ــــدام ژن  )5( برنامــــه اق
ــازه زمانی  ــ ــــران در یك ب ســــاختن برنامــــه فعاليــــت هســــته ای اي
ــــران در تعقيــــب  ــــع اي ــا حــــق تمت ــــه تنهــ شــــش ماهــــه اســــت و ن
ــــران را نفی نكرده  برنامــــه صلح آميز هســــته ای و غنی ســــازی اي
ــــران در غنــــی ســــازی را نيز  بلكــــه حــــق اســــتيفا و اجــــرای حق اي
ــــه عنوان  ــــی بر آن ب ــًا محدودیت هاي ــ ــــی رد نكــــرده و صرف کل ــــه  ب
گرفته اســــت.  هــــدف اين توافق  ــاز در نظر  ــــی اعتماد ســ اقدامات
ای  هســــته  ــــده  پرون ســــازی  عــــادی  ــير  مســ در  برداشــــتن  گام 
ــــران، امــــكان بهــــره مندی و اســــتيفای تمامی حقوق هســــته  اي
ــر هســــته ای عضو ان.  ــ ــر دولت های غي ــــد دیگــ ــــران همانن ای اي
ــــق مــــاده 4 معاهده(  ــــی. از جمله حــــق غنی ســــازی )وف ــــی. ت پ
ــــه برنامه هســــته ای  کليه تحریم هــــای مربوط ب ــــز، خاتمــــه  و ني
ــــران از جمله قطعنامه های تحریمی شــــورای امنيت اســــت.  اي
ــــی موکول  ــــق جامع و نهاي ــــه یك تواف ــــن اهداف نيز ب حصــــول اي

شــــده است.
ــــژه، قطعنامه   )6( شــــورای امنيــــت در قطعنامه های خود به وي
ــــه  علي ســــخت گيرانه ای  تصميمــــات  امنيــــت،  شــــورای   1737

ایران طبق قواعد حقوق بين 
الملل عرفى و حقوق خاص 

معاهدات، از حق بهره 
برداری از منابع طبيعى خود 

از جمله اورانيوم برخوردار 
 تعهدات ایران 

ً
است و طبعا

بر طبق منشور از جمله 
اجرای قطعنامه های شورای 
امنيت )وفق ماده 25 منشور 

ملل متحد( نمى تواند 
خدشه ای به حق عرفى 

مزبور وارد سازد

برنامه اقدام ژنو توافق 
ميان ایران و 1+5 برای 
محدود ساختن برنامه 

فعاليت هسته ای ایران در 
يك بازه زمانى شش ماهه 

است و نه تنها حق تمتع 
ایران در تعقيب برنامه 

صلح آميز هسته ای و غنى 
سازی ایران را نفى نکرده 
بلکه حق استيفا و اجرای 

حق ایران در غنى سازی را 
 
ً
كلى رد نکرده و صرفا نيز به 

محدوديت هایی بر آن به 
عنوان اقداماتى اعتماد 
گرفته است ساز در نظر 
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ــــران می بایســــت بی  ــــه اینكــــه اي ــــت، از جمل گرف ــر  ــــران در نظــ اي
ــــه  جمل از  هســــته ای  حســــاس  فعاليت هــــای  تمامــــی  ــــگ  درن
ــرآوری حتی  ــ ــــه غنی ســــازی و ف ــــوط ب تمامــــی فعاليت هــــای مرب
گراف 2  ــــف« پارا در ســــطح تحقيقاتی را تعليــــق نماید. )جزء »ال
کم در  ــــه در توافق ژنو دســــت  ک قطعنامــــه( اين در حالی اســــت 
ــازه زمانی شــــش ماهه، غنی ســــازی در حد 5 درصــــد پذيرفته  ــ ب
کرد؟  ــــه باید تحليــــل  شــــده اســــت. حال، اين تعــــارض را چگون
تصميمــــات  ــــان  بی ضمــــن  امنيــــت  شــــورای   1737 قطعنامــــه 
ــــران اســــتقبال  ــا اي ــ ــــره 1+5 ب ک ــر مذا ــ ــــی ب ــــوق، از راه حــــل مبتن ف
در  ــــه  ک چيــــزی  همــــان  یعنــــی    )21 ــــراف  گ )پارا اســــت  ــــرده  ک
قطعنامــــه 1696 یعنــــی نخســــتين قطعنامه تحریمــــی ايران نيز 
ــــراف 4 قطعنامه  گ ــــود. در پارا ــــه ب گرفت ــرار  ــ ــــد شــــورا ق مــــورد تأيی
ــتا از پیشــــنهادهای  اخير الذکر اعام شــــده اســــت: »در اين راســ
چيــــن، فرانســــه، آلمان، روســــيه، پادشــــاهی انگليــــس و آمریكا 
ــــرای ترتيبات  ــــه اروپا ب ــــی اتحادی ــــت نماینده عال ــا حمای ــ ــــه ب ک را 
و  ــــط  رواب توســــعه  و  شــــود  مــــی  ــــت  حمای جامــــع  بلندمــــدت 
ــراری  ــ ــــه و برق ــرام دو جانب ــ ــــای احت ــر مبن ــ ــــران ب ــا اي ــ همــــكاری ب
ــــح آميز  ــــه ماهيــــت منحصرا صل ــــی نســــبت ب ــاد بیــــن الملل اعتمــ
ــــران را مجاز می شــــمارد، مــــورد تأيید قرار  برنامــــه هســــته ای اي

». ميگيرد
که شــــورای  ــرا  ــــم نمی شــــود چــ ــا خت ــــه هميــــن جــ ــأله ب ــا مســ ــ ام
امنيــــت در قطعنامــــه 1696 غنی ســــازی اورانيوم توســــط ايران 
ــــرات قلمداد  ک ــــود و تعليق آن را پیش شــــرط مذا ــــه ب را نپذيرفت
ــــن، 1+5 از پیــــش شــــرط مــــورد نظر شــــورای  ــــود. بنابراي ــــرده ب ک
ــــروی نكرده اســــت اما به نظر نمی رســــد عــــدم توجه  امنيــــت پی
ــــه همان رســــيدن به راه  ک ــــه اين مقدمــــه مطلوبیــــت نتيجه،  ب
کره اســــت را مخــــدوش نماید.  ــــی ديپلماتيــــک از طريق مذا حل
ــــه در  ک گفته شــــده اســــت  ــــو  ــــق ژن ضمــــن آنكــــه در مقدمــــه تواف
ــــی می بایســــت اقداماتی  ــــه نهاي ــــه و مرحل ــــه اقدامــــات اولي ميان
ــــه قطعنامه هــــای شــــورای  ــــه پرداختــــن ب ــــرد ازجمل گي صــــورت 
ــــه نحو رضایت  امنيــــت و اینكــــه ماحظات شــــورای امنيت نيز ب
ــــن، ضمن آنكــــه به نظر  ــــق لحاظ شــــود. بنابراي بخشــــی در تواف
را در  ــازوکار خاصــــی  ــا ســ ــ ی راهــــكار  نمی رســــد شــــورای امنيــــت 
کرده باشــــد  ح  ــــرات مطر ک مــــورد ماهيــــت توافق حاصــــل از مذا
کرده اســــت. اما  ــــق از چنين راهبــــردی حمایت  ــــه طــــور مطل و ب
ــــن موضوع را  ــــت اقدام خود، اي ــــرای توجيه و تقوی ــرًا ب 1+5 ظاهــ
که منظــــور آن بوده  ــــد. احتمــــال دیگر آن اســــت  کرده ان ح  مطــــر
ــــه تصميمگيری در شــــورای امنيت و  ــــی منوط ب ــــه توافق نهاي ک

گردد.  ــز اين شــــورا  ــ تجوي
ــــه شــــورای امنيــــت راهــــكار خاصی  ک ــــی  ــر حــــال، در صورت در هــ
کرده  ــــرات باشــــد را از پیش تعيیــــن  ک ــــود حاصــــل مذا ــــه قرار ب ک
که  ــــه در صورتی  ک ــرا  ــــرات را لغــــو می نمــــود؛ چــ ک ــًا مذا ــــود، عمــ ب
ــــی ختم می شــــد  ــــک توافقنامــــه بین الملل ــــه ی ــــرات ب ک ــــن مذا اي
ــــق منشــــور ملل  ــــه وف ک ــــی شــــورای امنيــــت  ــا تصميمــــات قبل ــ ب
ــر راهی برای عــــرض اندام  ــ گزي ــر بود و  نا ــ ــــه بود مغاي گرفت متحــــد 
ــــی شــــورا توســــط همين  ــــم قبل ــــن نقــــض تصمي ــــت و اي نمی یاف

نهــــاد بود.

نتيجه: 
ــــران طبــــق  گفــــت، اي ــــوان  ــــن بحــــث می ت ــــوان نتيجــــه اي ــــه عن ب
ــــل عرفی و حقــــوق خــــاص معاهدات،  قواعــــد حقوق بیــــن المل
ــــه اورانيوم  ــــرداری از منابع طبيعی خــــود از جمل ــره ب از حــــق بهــ
ــر طبــــق منشــــور از  ــ ــــران ب ــًا تعهــــدات اي برخــــوردار اســــت و طبعــ
مــــاده  ــــق  ــــه اجــــرای قطعنامه هــــای شــــورای امنيــــت )وف جمل
ــــل متحــــد( نمی تواند خدشــــه ای به حــــق عرفی  25 منشــــور مل
ــــل  ــــت مــــاده 103 منشــــور مل ل ــــه دال ب ــا  ــ ــازد. )بن ــــور وارد ســ مزب
ــــن اســــاس، قطعنامه های شــــورای امنيــــت هيچ  ــر اي ــ متحــــد( ب
ــا تدابیــــری  ــــد و تنهــ ــــران نشــــده ان ــــن حــــق اي ــــک متعــــرض اي ی
ــــان از اســــتيفا و اجــــرای صلح آميز  ــــرای حصول اطمين ــــت ب موق
ــا نامشــــروع بودن  ــ ــــه مشــــروعيت ی ک ــــرده اند  ک ــرر  ــــن حــــق مقــ اي

ــا موضــــوع بحــــث حاضر نيســــت.  آنهــ
ــــه طــــور پیوســــته بر  شــــورای امنيــــت در قطعنامه هــــای خــــود ب
ــــوان یكــــی از اقدامات  تعليــــق فعاليت هــــای غنــــی ســــازی به عن
ــــد داشــــته اســــت و در عيــــن حــــال، از یافتــــن راه  کي ضــــروری تأ
کرده اســــت.  ــــران حمایت  ــــرات 1+5 با اي ک ــر مذا ــ ــــی مبتنی ب حل
ــــرات بدون پیــــش شــــرط تعليق غنی  ک ــــو حاصــــل مذا ــــق ژن تواف
ــــران در اين برهه  ــــه در آن، عمًا غنی ســــازی اي ک ســــازی اســــت 
ــــه  گرفت ــرار  ــ ــــرش ق ــا 5 درصــــد مــــورد پذي ــ ــــم ت ک ــــی و دســــت  زمان
ــــه توافقی جامع  ــــه برای نيل ب گام اولي ــــن توافق  اســــت. البته اي
کشــــورهای  ــاير  که بر طبق آن ايران همچون ســ و نهايی اســــت 
ــــد تمامی حقــــوق خــــود از جمله غنی  ــــی می توان عضــــو ان.پی.ت
گرچــــه رویكــــردی غير از  ــــق ا ــــن تواف ــــد. در اي ــا نمای ســــازی را ایفــ
ــــود،  ح شــــده ب آنچــــه در قطعنامه هــــای شــــورای امنيــــت مطــــر
کشــــورهای 1+5 هيــــچ اقدام  ــا در عمل،  ــ ــــردد ام مشــــاهده می گ
ــــد  ــــداده ان ــــف قطعنامه هــــای آن شــــورا صــــورت ن ــــی مخال عمل
ــــق جامع و  ــــه تواف ــــی، رســــيدن ب ــر هميــــن محظــــور عمل ــ ــا ب ــ و بن
ــــه قطعنامه های شــــورای امنيت  ــــرو پرداختــــن ب گ ــــی را در  نهاي

اند. دانســــته 
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8.  See: Ernie Regehr, “Iran: Is it Time for a New Consensus on Uranium 
Enrichment?“, The Ploughshares Monitor Spring, Volume 28, Issue 
1, 2007.
9.   Article IV)1( of the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weap-
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without discrimination and in conformity with Articles I and II of this 
Treaty.“
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11.  “[w]elcomes … a negotiated solution to this issue“

شورای امنيت در قطعنامه های 
خود به طور پيوسته بر تعليق 
فعاليت های غنى سازی به 
عنوان يکى از اقدامات ضروری 
كيد داشته است و در عين حال،  تأ
كرات  از يافتن راه حلى مبتنى بر مذا
كرده است.  1+5 با ایران حمايت 
كرات بدون  توافق ژنو حاصل مذا
پيش شرط تعليق غنى سازی 
كه در آن، عماًل غنى سازی  است 
ایران در این برهه زمانى و دست 
كم تا 5 درصد مورد پذیرش قرار 
گرفته است
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حق غنی سازی، 
توافق نامه و
 کلمات دوپهلو
نکاتی برای تیم مذاکره کننده هسته ای

وسی  دکتر علی مار
دبیرشورای مشورتی مرکز حقوقی و داوری الهه 

بیــن  موضوعــات  در  تصميم ســازی ها  و  کــرات  مذا رونــد 
کــه دارای شــاخصه هــای سياســی مــی باشــند تابع  المللــی 
کــه باعــث متمايــز بــودن آنها  اصــول و روش هــای خاصــی اســت 
یــک  حقيقــت  در  شــود.   مــی  بازرگانــی  صــرف  کــرات  مذا از 
تصميــم و یــا ســند تعهــدآور بیــن المللــی فقــط زمانــی مــی توانــد 
کــه متضمــن مبانــی و اســتانداردهای حقوقــی،  موثــر باشــد 
بــرای  سياســی  دســتاوردهای  و  اقتصــادی  عوایــد  و  منافــع 
طرفيــن باشــد.  بديهــی اســت تكيــه بــر شــاخصه هــای ذکــر 
فراملــی  کــرات  مذا رونــد  در  بــودن  مطلــق  معنــی  بــه  شــده 
کــه دارای هــدف و  نيســت، بلكــه در مــراودات بیــن المللــی 
چارچــوب مشــخص اســت، داشــتن انعطــاف و آلترناتيوهــای 
روشــن، از لــوازم بديهــی نيــل بــه هــدف اســت.  در حقيقــت در 
کــه منجــر بــه ایجــاد یــک تعهــد و یــا  کــرات فراملــی  رونــد مذا
تنظيــم ســندی بیــن طرفيــن مــی شــود، نمــی تــوان عوایــد حــد 
کثــری، اقتصــادی، سياســی و اجتماعــی را یكجــا بــه دســت  ا
کــه  آورد.  زيــرا ماهيــت روابــط بیــن المللــی بــر ايــن اســتوار اســت 
کــه طرفيــن بــه دنبــال منافــع ملــی خویــش  در عيــن حالــی 
مرضــی  نقطــه  یــک  در  بایــد  نهایــت  در  هســتند 
الطرفينــی بــه توافــق برســند، بــه دیگــر ســخن 
کثــری طرفيــن بایــد بــه  خواســته هــای حــد ا
 )Zone of Possible ک یــک نقطــه اشــترا

)Agreement برسد.
نقطــه گاه  ايــن  بــه  رســيدن  بــرای  لــذا 
از  بعضــی  طرفيــن  کــه  اســت  الزم 
ــه  ــه آن نقط ــه ب ک ــود را  ــته های خ خواس
تفاهــم  می گوینــد در حــوزه هايــی اعــم 
از اقتصــادی و سياســی تعديــل 
اساســی  نكتــه  ولــی  کننــد.  
خروجــی  کــه  اســت  ايــن 
بــه  بایــد  آور  تعهــد  اســناد 
کــه  نباشــد  ای  گونــه 
مبنايــی  خــود 

گر چه ایران بر اساس مفاد  ا
NPT حق غنى سازی دارد، 

ولى بايد توجه داشت این حق 
طى يک فرآيند غيرقانونى و 
مخالف مبانى منطقى طبق 

چندین قطعنامه صادره توسط 
شورای امنيت، كه اعضای 

كره  كنون طرف مذا اصلى آن ا
هستند مقيد و به نحوی معلق 

شده است

كره  كه تيم مذا بدیهى است 
كننده بايد توجه الزم به 

كتيک های طرفين خصوصا  تا
در گنجاندن كلمات و تعهدات 

كه در   )Equivocal( دو پهلو
آينده باعث تفاسير به رای 

كره شود  بعضى از اطراف مذا
مبذول دارند
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ــر شــود!  بــرای تفســير و مجــادالت حقوقــی پــر هزینــه و زمــان ب
کــرات بیــن  کــه در رونــد مذا بــه دیگــر ســخن یكــی از روشــهايی 
ــره،  ک ــه بعضــی از اطــراف مذا ک ــی رايــج اســت ايــن اســت  الملل
کوتــاه مــدت از موقعيــت و منافــع سياســی از  نيازمنــد اســتفاده 
یــک موضــوع مــی باشــند، در عيــن حــال، بــا برنامــه ريزی هــای 
بــرای  راه  کــه  کننــد  مــی  تنظيــم  طــوری  را  اســناد  خاصــی 

باشــد.  بــاز  نيــز  آینــده  تفســيرهای متعــدد در 
بــه عنــوان یــک مثــال روشــن بــرای توجــه بــه متــون حقوقــی 
کشــورها از  در معاهــدات و اســناد بین الملــل تفاســير متعــدد 
گســترش ســاحهای هســته ای  حقــوق ناشــی از معاهــده منــع 
)NPT( اســت.  در حقيقــت متــن و حقــوق ناشــی از معاهــده 
ــب یــک ســند حقوقــی مشــخص شــده،  ــر چــه در قال گ ــور ا مذک
کــردن آن بیشــتر  کــه عملياتــی  گونــه ای اســت  ولــی متــن آن بــه 
در قالــب حقــوق بیــن الملــل عرفــی اســت، و در شــرایط عــادی 
کــردن حقــوق ناشــی از  مشــكل چندانــی در خصــوص اجرايــی 
معاهــده توســط اعضــا وجــود نــدارد.  ولــی در خصــوص پرونــده 
کامــا فــرق دارد.  در اینجــا بایــد توجــه داشــت  ايــران، مســئله 
کشــور مــا در یــک ميــدان مبــارزه حقوقــی قــرار دارد، و حتــی  کــه 
کســی در خصــوص تفســير متــن ايــرادی نداشــته  کــه  بــر فرضــی 
کشــور عضــو بداند،  باشــد، و حــق غنــی ســازی را حــق مســلم هــر 
کــه مــا توجهــی بــه قطعنامــه  ولــی ايــن مســئله تــا زمانــی اســت 
هــای شــورای امنيــت نداشــته باشــيم.   لــذا صــرف ســكوت 
ــران را نمــی  ــره در خصــوص حــق غنــی ســازی اي ک طرفيــن مذا
کــه  کــه آنهــا مشــكلی بــا ايــن حــق  کــرد  تــوان اینگونــه تفســير 
کننــد ندارنــد.  کشــورها از آن اســتفاده مــی  طبــق معاهــده تمــام 
گــر هميــن االن ايــن مســئله را مطــرح نكننــد، در آینــده  حتــی ا

کشــورها مطــرح خواهــد شــد  توســط هميــن 
 NPT گــر چــه ايــران بــر اســاس مفــاد کــه، ا

بایــد  ولــی  دارد،  ســازی  غنــی  حــق 
توجــه داشــت ايــن حــق طــی یــک 
فرآینــد غيرقانونــی و مخالــف مبانی 
منطقــی طبــق چنديــن قطعنامــه 

امنيــت،  شــورای  توســط  صــادره 
کنــون  ا آن  اصلــی  اعضــای  کــه 
کــره هســتند مقيــد و بــه  طــرف مذا

نحــوی معلــق شــده اســت.  
در  اقدامــی  نيــز  درآینــده  گــر  ا لــذا 

از  حــق  ايــن  شناســايی  جهــت 
کــره  مذا کشــورهای  ناحيــه 

کننــده  نشــود، آنهــا بــه راحتــی 
آن  از  آینــده  در  تواننــد  مــی 
بــه عنــوان یــک اهــرم عليــه 
و  کننــد،  اســتفاده  ايــران 
بــه  ايــران  کــه  کننــد  ادعــا 

ــه مفــاد منشــور از  عنــوان یــک عضــو ســازمان ملــل، مســتندا ب
حقــوق ناشــی از اجــرای NPT  محــروم اســت.  خصوصامســتند 
ديــوان  رای  و  ملــل  ســازمان  منشــور   103 و   25 مــواد  بــه 
 )Lockerbie( کربــی  ال پرونــده  در   )ICJ(کيفــری بین المللــی 
کــه طبــق آن ديــوان بیــان داشــت، قطعنامــه هــای شــورای 
امنيــت نســبت بــه دیگــر معاهــدات بیــن المللــی برتــری دارنــد و 
گونــه  کــه ناشــی از هــر  کشــورها را  مــی تواننــد حقــوق و تعهــدات 

کننــد.  محــدود  کامــا  اســت  المللــی  بیــن  معاهــدات 
کــه ايــران در نهایــت قصــد  گــر فــرض را بــر ايــن بگذاریــم  لــذا ا
داشــته باشــد موضوعــات مــورد اختــاف در خصــوص حقــوق 
و  تعهــدات  متضمــن  کــه  ســند  یــک  قالــب  در  را  ای  هســته 
ــره  ک کــه تيــم مذا ــد، بديهــی اســت  حقــوق اســت تدويــن نمای
کتيــک هــای طرفيــن خصوصــا  کننــده بایــد توجــه الزم بــه تا
کــه در   )Equivocal( کلمــات و تعهــدات دو پهلــو گنجانــدن  در 
کــره شــود  آینــده باعــث تفاســير بــه رای بعضــی از اطــراف مذا

مبــذول دارنــد.  
بــا نگاهــی دقيــق و نقادانــه بــه اســناد تعهــد آور بیــن المللی، می 
کننــده و حقوقــی  کــره  تــوان ميــزان هنــر و توانايــی تيــم هــای مذا
طرفيــن را در تنظيــم و انســجام دهــی بــه توافقــات طرفيــن بــه 
کــرات بیــن  کــرد.  بــه دیگــر ســخن، در مذا وضــوح مشــاهده 
کــف و  المللــی، تعيیــن هــدف هميشــه همــراه اســت بــا تعيیــن 
کــه بــه عنــوان عنصــر اوليــه و مهــم در رســيدن  ســقف خواســته، 
بــه توافــق اســت.  لــذا نيــل بــه هــدف درمحــدوده تعيیــن  شــده،  
Bargaining Range and Reservation Point( بســتگی بــه تــوان 

کننــده دارد. کــره  و دانــش تيــم مذا
ــا در نظــر داشــتن ســوابق اجرايــی معاهــدات و    نتيجــه اینكــه، ب
اســناد بیــن المللــی، رویــه هــای ديــوان بین المللــی دادگســتری، 
در  کشــورمان  هســته ای   پرونــده  وضعيــت  همچنيــن  و 
کــه تلفيقــی از موضوعــات سياســی،  عرصــه بیــن المللــی 
اقتصــادی، امنيتــی و حقوقــی اســت، در آینــده نيــز تيــم 
کــه متشــكل از ديپلمــات  کننــده هســته ای  ــره  ک مذا
هــای بســيار ورزیــده ای مــی باشــد، وظيفــه بســيار 
ســنگينی بــر عهــده دارد خصوصــا اینكــه آنهــا بایــد در 
مواجهــه بــا تيم هــای حقوقــی و سياســی 5+1 بتوانند 
کــه  بعــد از تنظيــم اینهــا،  کننــد  اســنادی را تنظيــم 
امــكان تفســير بــه رای طرفيــن را بــه حد اقل برســانند. 
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معرفی پژوهشکده
کشــور بــا رویکــرد  پژوهشــکده مجــازی حقــوق ســازمان بســیج حقوقدانــان 
کشــور  بهره بــرداری از ظرفیت هــای علمــی و تخصصی جامعه علمی و بســیجی 
در جهــت جنبــش  نرم افــزاری و تولیــد علــم در موضــوع حقــوق و رشــته های 
کــه  گردیــد. ایــن پژوهشــکده در نظــر دارد  وابســته در فروردیــن 1391 تشــکیل 
بــا رصــد نیازهــای علمــی و پژوهشــی و بــا شبکه ســازی منابــع انسانی)اســاتید،  
کاربــردی  دانشــجویان و پژوهشــگران( بــه ســمت مطالعــات دانش بنیــان و 
متناســب بــا ســند چشــم انداز  1404 و منویــات مقــام معظــم رهبــری، در قالــب 
گــزارش تحلیلــی و...(، برگــزاری  تولیــد محتــوی علمی)کتــاب، مقالــه،  نشــریه، 
کارگاه هــای آموزشــی  نشســت های علمــی ـ تخصصــی، همکاری هــای علمــی و 
و  جــزا  گروه هــای تخصصــی حقــوق  در  پژوهشــکده  کنــون  بــردارد. هم ا گام 
جرمشناســی، حقــوق خصوصــی، حقــوق عمومــی، فقــه حکومتــی و حقــوق 
بین الملــل فعالیــت دارد. پژوهشــکده جهــت همــکاری علمــی و پژوهشــی 

بــه اهــداف علمــی و  از تمامــی اســاتید و پژوهشــگران محتــرم جهــت نیــل 
ــا  ــه ب ک ــد. امیــد اســت  ــان در ســامانه پژوهشــکده دعــوت می نمای ــت آن عضوی
کشــور بتوانیــم  تــاش و مجاهــدت علمــی جامعــه علمــی و متعهــد حقوقدانــان 

نقــش مؤثــری در تولیــد علــم بومــی داشــته باشــیم. 
جهــت دریافــت محصــوالت پژوهشــکده مجــازی حقــوق مــی توانیــد بــا ایمیــل 

پژوهشــکده بــه آدرس ذیــل در ارتبــاط باشــید :
Email:info@vilaw.ir                                                                                               
از محصــوالت پژوهشــکده مجــازی حقــوق ســازمان بســیج  معرفــی برخــی 

حقوقدانــان
1- بایسته های تقنین در حوزه سیاست افزایش جمعیت

کانــادا  2- بررســی مشــروعیت قانــون جدیــد ضــد تروریســم دولــت 
ــل ــن المل ــوق بی در حق

3- مواضــع و منافــع جمهــوری اســامی ایــران در پرتــو رژیــم حقوقــی 
کــم بــر هواپیماهــای بــدون سرنشــین حا
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